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 .الركابة الجبائية في الجسائر: الفصل الثالث

: ثمهيد

 أو مىون بالغت أىميت جندس ي أنها لما .الًغيبي التهغب إلاهافدت اإلاخسظة ؤلاحغاءاث أىم من الجباةيت الغقابت حٗخبر

، نٓاما الجؼاةغرن الًغيبي النٓام
ً
 جلقاء من بمضازليه بالخهغيذ للمهلف النؿبيت الخغيت يمنذ أنه أر جهغيديا

 . نفؿه

 اإلاغجنبت لألزُاء بالنٓغ صخيدت غحر جهىون ألاخياو من لثحر في ألنها ػمتال الخهغيداث ىظو ٖلى الغقابت حٗخبر لظا

ن.الًغيبت صف٘ من الخملو بغيت نيت ؾىء أو خؿن ٖن ؾىاء ئٖضاصىا في

 .عرض الركابة الجبائية:ااببث  ألاو 

 .الجبائيةماهية الركابة :ااملطل  ألاو 

 في فٗالت أصاة حٗخبر فهي ، ٖليها اإلاخٗاعف النٓم لباقي الخام مفهىمها و الٗامت نيغتها الجباةيت للغقابت

 . الًغيبي التهغب من الخض و الخؼينت خقىون ٖلى اإلادافٓت

ن.الجبائية الركابة مفهوم: أألاال

 اإلاهلفحو مؿدنضاث و و وزاةقنسجالث مل و الخهغيداث فدو " : أنها ٖلى ) فىػر اإلانٗم ٖبض الضلخىعن( ٖغفها

 اإلاٗلىماث صخت من الخألض بقهض طلو و أو مٗنىيت َبيٗيت شخهيت طورن مانىا ؾىاء لها الخايٗحو و بالًغيبت

ننننننننننننننلالؾخٗالم الىؾاةل أفًل الٗمليت بهظو اإلاهلف الصخو يؿخٗملنأو ٖلى الجباةيت ملفاتهم جدخىيها التي

 و بضعاؾت فقِ ينخفي وأ ، بها اإلاغفقت الىزاةق و مضوو بالخهغيداث ىى ما مل ٖننالاؾديًاح و الاؾخفؿاع و

  1. الخهغيداثنمغاحٗت

 مضي من الخألض بالخالينأزغين مهاصع من ٖليها اإلاخدهل اإلاٗلىماث و به مهغح ىى ما بمقاعنت يقىم أو ٖليه بل

ت هي الجباةيت فالغقابتن"للمهلف اإلااليت الىيٗيت في النٓغ لظا و بينهما اإلاىحىص الخُابق نننن ؤلاحغاءاث من مجمٖى

 اإلاقضمت اإلاٗلىماث و الخهغيداث مهضاقيت و صخت من الخدقق قهض الجباةيت ؤلاصاعة بها جقىم التي الٗملياث و

.نالًغيبي التهغيب من الخقليل ئلى تهضف مدضصة قىانحو ئَاع في بالًغيبت اإلاهلفحو َغف من

 .الجبائية الركابة أهداف : ثانيا

   : الخاليت النقاٍ في الجباتي التهغب إلاداعبت لأصاة الجباةيت الغقابت أىضاف جلخيو يمنن

 للقىانحو للمهلفحو اإلااليت الخهغفاث مسخلف مؿايغة و مُابقت مضر من الخألض في ويخمثل : اللانوني الهدف-  1

 صف٘ من للتهغب مسالفاث أو اندغافاث أر ٖن إلاٗاقبتهم اإلاداؾبت مبضأ ٖلى الترلحز زالى من ؾاإلاتها ٖلى والخغم

ن1 . الجباةيت مؿخدقاتهم

 في لبحر بكهل حؿاىم التي اإلاٗلىماث جقضيم زالى من ىاما صوعا الجباةيت الغقابت جإصر ئط :  إلااار  الهدف -  2

ن: الخاليت النقاٍ في جدضيضو يمنن و ، ألاصاء فٗاليت ػياصة

ن.بها اإلاٗمىىن الدكغيٗاث في اإلاىحىصة للنقاةو الخنبيه ٖلى الجباةيت الغقابت حؿاٖضننن-

 أزاعىا وجقييم بأؾبابها ؤلاإلاام و مٗغفت في الجباةيت ؤلاصاعة ألازُاء لكف و الاندغافاث جدضيض في حؿاٖض لظلونن-

ن. اإلاكامل مسخلف إلاىاحهت اإلاناؾبت القغاعاث اجساط بالخالي و

                                                     

.46، م طلغوٖبض اإلانٗم فىػر، مغح٘ ؾبق  1  
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ن. اإلاؿترحٗت اإلابالغ وقيمت الًغيبي التهغب لذجم ؤلاخهاةياث ئٖضاص في اإلاؿاىمتننن-

ن: الخاليت النقاٍ في ويخمثل : الاححماعي الهدف   - 3نن

ت جهغيداث لخقضيم نىعىا بمسخلف اإلاهلفحو اندغافاث ٖن النكفنن-  وجدمل أصاء في الخقهحر أو مغلَى

ن. الجباةيت الىاحباث

 الضؾخىعن من 6 اإلااصة خؿب الًغيبت أمام اإلاؿاواة قضام ٖلى وقىفهم زالى من اإلاهلفحو بحو الٗضالت جدقيقنن-

ن. الجؼاةغرن

 نننننننالخالٖب من الٗامت ألامىاى ٖلى اإلادافٓت ئلى الجباةيت الغقابت تهضف خيث : الاكحصاإلار ألا ااالي الهدف  -.ن4

 ألامىاى ػياصة و الٗمىميت للخؼينت ألبر ئعاصاث صزىىن لًماو وىظا ، ألاقهاى من قهل بأر خمايتها و الؿغقت و

ن.) الخؼينت أمىاى خمايت)الٗام لإلنفاو اإلاخاخت

نالجبائية الركابة مظاهر  :ثالثا

ن:هي أؾاؾيت نقاٍ زالثت زالى من الجباةيت الغقابت مٓاىغ ئبغاػ يمنن

ن:ماألحي وطلو ، ؤلانؿاني و القانىني،الاحخماعي اإلآهغ

نالجباةيت بها لإلصاعة اإلاٗترف الؿلُت حٗخبر بديث قانىني مفهىم هي ش يء مل قبل هي الجباةيت الغقابتننن-

 صؾخىعيا لها يسىىن فالضولتنالًغيبتنفغى أزناء اإلاغجنبت ألازُاء و ؤلاغفاالث ، الؿهى ، النقاةو لخصخيذ

 وبما ، طاجه الضؾخىعن يدميها التي لألشخامنالفغصيت الخقىون مغاٖاة م٘ الًغيبي التهغب إلاجابهت الغقابت ئلؼاميت

 لننها و ئحباعيت و فٗالت الغقابت جهىون أو الًغوعرن فمن الخهغيذ أؾاؽ ٖلى يقىم الجؼاةغرن الًغيبي النٓام أو

ن.) الخدقيق لٗمليت الخاي٘ صليل ( ٖليهم اإلاماعؾت ألاشخام أو للضولت بالنؿبت ً نؾىاء بًماناث مقيضة أيًا

 بحو ٖضم الخلِنيؿخضعي الظر الًغيبي التهغب قياؽ الهٗب فمن ، مجخم٘ نخاج هي الجباةيت الغقابتننن-

 الغحر الُغون يؿخسضمىون الظين ألاشخامنٖلى الًغيبيت ؤلاصاعة علؼث وقض ، الًغيبي الخجنب و الغل مفهىمي

 .1الًغاةب صف٘ من للخملو القانىنيت

 ال بٗضا الجباةيت الغقابت جندس ي
ً
 الجباةيت ؤلاصاعة قبلنمن اإلابظولت اإلاجهىصاث من فبالغغم ، ئىماله يجب ئنؿانيا

ن. التهغب إلاداعبت

 اإلاهلف أو ئلى ئيافت ، اإلاهلفحو من يئيل ٖضص ٖلى جقخهغ الجباةيت الغقابت أو ىى ئليه ؤلاقاعة يجب ما فاو

 ؤلاعباك و القلق ٖلى جترلؼ اإلاهلفحو جٓلماث فأغلب ، ٖليه يجغرن الظر الخدقيق بؿهىلت يخقبل ال الغقابت مدل

ن الجباةيت ؤلاصاعة اججاو يهيبهم الظر
ً
ن.خىلها جدىم التي الكبهاث و الكهىك ئلى ئيافت

 يملو الًٗف ألنه و بالخٗؿف يكٗغ أو ال يجب فاإلاهلف ، ؤلاصاعة ىظو اججاو بالًٗف ئخؿاؾهم لظا و

 يخم ٖنضما أو وؤلاحغاءاث الٗملياث ؾحر أزناء ؾىاء الغقابت مغخلت مل في وىظا الجباةيت، ؤلاصاعة قبالت خقىقا

ن. الجباةيت الغقابت نخاةج ئلى الخىنل

                                                     
كـغ ّٖماو،ألاعصو ،1

ّ
 .166، م2000مدمىص خؿحو الىاصر ، ػلغّياء أخمض ّٖؼام ، اإلاالّيت الٗاّمت والّنٓام اإلاالي في ؤلاؾالم ، صاع اإلاؿحرة للن
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 .أشكاو الركابة الجبائية: ب الثاني وااط

و نٓغا للٗضص اإلاتزايض من الخهغيداث الجباةيت اإلانخدبت من قبل اإلاهلفحو والخايٗحو للغقابت الجباةيت ،جدخم 

حو من الغقابت الجباةيت و هي  ن:نٖلى ؤلاصاعة الجباةيت جنىي٘ نكاَها باؾخٗماى نٖى

 .الغقابت الضازليت  -

ن.الغقابت الخاعحيت -

بناءا ٖلى ,نو يقهض بها الغقابت التي جخم من َغف أٖىاو ؤلاصاعة الجباةيت في اإلانخب: الركابة الداخطية  -1

ن و مفدكيت الًغاةب هي اإلاهلخت اإلاهلفت بالقيام بهظا النٕى من الغقابت صوعيا ،الىزاةق التي فبدىػتهم 

 . مؿُغة مؿبقا ويمنن أو جهىو عقابت قهليت أو عقابت ٖلى الىزاةقألىضافو 

جبضأ الغقابت الكهليت منض اؾخالم اإلاهالر اإلاٗنيت للخهغيداث اإلاغؾلت أو اإلاىصٖت من :الركابة الشكطية.1 .1

 و جخم مغاقبتها بُغيقت منخٓمت و غحر ، ؾىاء الخهغيداث الصخهيت أو الخهغيداث اإلاهنيت،قبل اإلاهلفحو

و جخم أيًا ٖن ،  وحضثئونألازُاءعح بها و حؿىيت مو طلو ٖن َغيق الفدو الكنلي للٗنانغ الم، انخقاةيت

و جلو اإلاظمىعة في الخهغيذ ن(G50.A)و ن(G50) مقاعنت بحو اإلاٗلىماث اإلاخأجيت من الخهغيداث ئحغاءَغيق 

 الجباةيت من لكىفاث الغبِ و بُاقاث اإلاٗلىماث و قىاةم ؤلاصاعة اإلاٗلىماث التي جدهلذ ٖليها وم٘,نالؿنىرن

ت في الخهغيداثئلى و تهضف ىظو الغقابت ،الٗمالء التي جمخلنها  و حؿمذ أيًا ، جصخيذ  ألازُاء اإلالخْى

 .باإلاؿاٖضة في بغمجت اإلالفاث للغقابت اإلاٗمقت فيما بٗض

 و ىظا ، و غحر منخٓمتانخقاةيتفاو الغقابت ٖلى الىزاةق ،بسالف الغقابت الكهليتنن:الركابة على الوثائم. 2.1

لو من طو ، و ئنما يهىو ٖلى مجمل الخهغيداث اإلاهنيت، الانخقاء ال يهىو فقِ ٖلى الخهغيداث الصخهيت

و جخمثل في الفدو النقضر للخهغيداث الجباةيت اإلانخدبت ،أحل الخىنل ئلى مغاقبت ألاعقام و اإلابالغ اإلاهغح بها

 و التي يخم ،و الىزاةق و اإلاٗلىماث التي في خىػة اإلاهلخت،و جالؤمها و ججانؿها م٘ اإلاضازيل اإلاهغح بها

.ن أو َلباث جبريغ جُلب من اإلاهلفحواؾديًاح في خاى النقهاو بُلباث اؾخنمالها

 :الركابة الخااحية .2

 و يخم ىظا النٕى من الغقابت صاةما وفق بغمجت ,اإلانخبويقهض بها الغقابت التي جخُلب ئحغاء و مٗايناث زاعج 

 :1ؾنىيت و جندس ي قهلحو ىما

 :مراكبة ااباسبة. 1.2

 ٖلى أنها مجمل الٗملياث التي جخمثل في الفدو في ٖحو ،من قانىو  ؤلاحغاءاث الجباةيتن20ــــ1نهذ اإلااصة 

نننننننننننننننناإلاهاو للمداؾبت و الىزاةق اإلاداؾبيت ألازغي للمإؾؿت أو للكغلت و مىاحهتها بالخهغيداث اإلانخدبت 

ن،      و لظا اإلاٗايناث اإلايضانيت التي يجغيها اإلادقق، و لكىفاث الغبِ الخاعحيت و بُاقاث اإلاٗلىماث ئو وحضث

و ىظو الغقابت يمنن أو جهىو ٖامت جغلؼ ٖلى مجمل الًغاةب و الغؾىم أو زانت بالترلحز ٖلى يغيبت أو عؾم 

.نمٗحو

ن

ن

                                                     
(.ن2007مدضزت ئلى غايت قانىو اإلااليت الخنميلي ) من قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت 22اإلااصة 1
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ن:ااراكبة ااعملة اجمل الوطعية الجبائية. 2.2

 من قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت و هي مجمل ٖملياث البدث و الخفخيل اإلاٗمق بهضف 1ـــــنـ21ونهذ ٖليه اإلااصة 

النكف ٖن فغوقاث مدخملت بحو اإلاضازيل اإلاهغح بها من قبل اإلاهلف مقاعنت م٘ ما لضي اإلاهالر الجباةيت 

و جخٗلق بجمي٘ اإلاهلفحو الخايٗحو للًغيبت خيث يمنن إلاؿحر مإؾؿت فغصيت ، من مُٗياث و مٗلىماث ٖنه

 :ن1أو يسً٘ ئلى

 نمغاقبت اإلاداؾبت فيما يسو نكاَه اإلانهي.

 و مغاقبت مٗمقت بهفخه شخو َبيعي. 

 . سباب الرئيسية إلحراء عمطيات الركابة الجبائية: ااملطل الثالث

ن:يىحض ؾببا عةيؿياو إلحغاء ٖملياث الغقابت الجباةيت ٖلى جهغيداث اإلاهلفحو و ىما مالخالي

 :الركابة الجبائية كوسيطة احابعة الحصريبات الجبائية .1

حٗض الغقابت الجباةيت مىؾيلت إلاخابٗت النٓام الخهغيحي ألو اإلاهلف ىى من يدضص بنفؿه أؾـ فغى الًغيبت 

ن َغيق الغقابت الجباةيت يخم الخألض من صخت ىظو الخهغيداث اإلانخدبت        و يهغح  بها لإلصاعة الجباةيت، ٖو

ن.و يماو مهضاقيتها ، باإليافت ئلى طالو فاو الغقابت الجباةيت حؿمذ بخجؿيض مبضأ الٗضالت أمام الًغيبت

 :الركابة الجبائية كوسيطة مكافبة لطتهرب الظريبي .2

نٓغا ألؾباب مخٗضصة يلجأ بٌٗ اإلاهلفحو ئلى التهغب الًغيبي أو جسفيٌ الٗبء الًغيبي ، لظالو فاو 

ٖملياث مهافدت اإلاماعؾت الخضليؿيت يٗخبر خاليا من أولىياث  ؤلاصاعة الجباةيت، و التي جملو ؾلُاث 

ونالخياث واؾٗت جماعؾها، و طالو ٖن َغيق جقنياث مسخلفت  ومخٗضصة و ٖلى مسخلف أنناف اإلاهلفحو        

و التي من بينها الغقابت الجباةيت خيث حٗض وؾيلت يغوعيت إلاهافدت التهغب الًغيبي ألنها حكهل وؾيلت يماو 

ن.مهلخت الخؼينت الٗمىميت

 .  طاا اللانوني لطركابة الجبائية:ااببث الثاني 

 لهظا فقض خضص القانىو الجباتي ئَاع حكغيعي ،حٗخبر الغقابت الجباةيت وؾيلت إلاخابٗت ْاىغة التهغب الًغيبينننننن

 و أؾنض لإلصاعة الجباةيت نالخياث و ؾلُاث واؾٗت حؿمذ لها بالقيام بمهمتها في ،و جنٓيمي للغقابت الجباةيت

 لما نو في اإلاقابل ،و لظلو فغى القانىو الخجاعر ٖلى اإلاهلفحو بٌٗ الالتزاماث، قغوٍ قانىنيت مدضصة

 و ىظو ألازحرة جمخلو ،ٖلى يماناث جمنذ ئليهم من أحل خمايتهم من الخجاوػ اإلادخمل لإلصاعة الجباةيت

ننؾلُاث و نالخياث خىلذ لها من َغف اإلاكٕغ الجباتي من أحل يماو مهمت الغقابت الجباةيت بكهل فٗاى

.نو بالخالي مهافدت التهغب الًغيبي ٖلى أخؿن وحه

 سطملات  إلاااة الجبائية :ااملطل  ألاو 

 :حم الركابة .1

 و زىلذ إلاهالر ؤلاصاعة الجباةيت بالقيام بهل ،من قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت18ىظا الخق نهذ ٖليه اإلااصة 

أقهاى الغقابت الجباةيت ؾىاء الغقابت ٖلى الخهغيداث أو اإلاؿدنضاث اإلاؿخٗملت من أحل جأؾيـ مل يغيبت 

نننننننننو مغاقبت اإلاإؾؿاث و الهيئاث التي ليـ لها نفت الخاحغ و جضف٘ أحىع و أحٗاب أو مغجباث من ، أو عؾم

                                                     

. من نفـ القانىون1ن-21اإلااصة 1  
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 و خق الغقابت ليـ مدضوصا فقِ بالًغاةب و الغؾىم اإلاباقغة و لنن يمخض أيًا ئلى ،أر َبيٗت مانذ

ن.ن1الخقىو غحر اإلاباقغة و الدسجيل

 :حم  طالع .2

ملف اإلاكٕغ الجباتي الؿلُاث الجباةيت بجم٘ مل اإلاٗلىماث الًغوعيت ,نفي ئَاع البدث ٖن اإلاٗلىمت الجباةيت 

لٗملياث الخدقيق و الغقابت لضي ؤلاصاعاث و الهيئاث و اإلاإؾؿاث الٗمىميت و اإلاإؾؿاث الخانت و التي جفغى 

إل و اإلاٗلىماث اإلاجمٗت ٖن َغيق ىظا الخق يمنن حؿخٗمل من أحل  ٖليها ٖقىباث في خاى عفٌ خق ؤلَا

اء الًغيبي و مغاقبت مل يغيبت ٖلى ٖاجق اإلاهلف إل مدضص باإلاىاص ،جدضيض الٖى  من 59و 45 و مجاى خق ؤلَا

ىظا الخق ال يمنن أو يماعؽ ئال ٖنض ألاشخام الظر نو ٖليهم القانىو و ٖلى ،قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت

و ىظا القانىو يدخىر ٖلى ئحغاءاث حؿمذ لإلصاعة الجباةيت بمٗغفت مل اإلاٗلىماث التي ،وزاةق زانت لهل منها

 من 46اإلااصة )لها أزغ حباتي و جدهل من قبل زالر أنناف من ألاشخام أو الهيئاث و ىم ؤلاصاعاث الٗمىميت 

 من قانىو 35اإلااصة)اإلاإؾؿاث اإلااليت و الؿلُاث القًاةيت ,اإلاإؾؿاث الخانت ،(قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت 

.ن(ؤلاحغاءاث الجباةيت

ىاوٖنضما جهىو ىناك مماعؾاث جضليؿيت عزو القانىو جدذ بٌٗ الكغوٍ :حم ااعاينة ألا الحجس .3 نأٖل

 بهضف البدث ،وحم٘ وحجؼ مل الىزاةق أو اإلاؿدنضاث الالػمت ألامننت الجباةيت بالقيام بمٗايناث في مل ؤلاصاعة

نننننننننننئقليميا بترزيو من عةيـ اإلادنمت اإلاسخهت ئال مماعؾت التهغب الًغيبي ، وخق اإلاٗاينت ال يخم إلزباث

 .2 قاى مفىى من قبله أو

 البدث و يقهض به ئحغاء الجباةيت ٖلى خق ؤلاحغاءاث من قانىو 33نهذ اإلااصة : الببث إحراءحم  .4

 الجباةيت بالخضزل بكهل مفاجئ في اإلاإؾؿاث التي بٗملياث زايٗت ؤلاصاعةنأٖىاو الخدقيق من َغف ئحغاء

للغم ٖلى القيمت اإلاًافت ولضي مل شخو يقىم بهظو الٗملياث ، و اإلاهلف مُلب بتزويض أٖىاو ؤلاصاعة 

ماى وأؾـ فغى الًغيبت ، وىظا الخق يمنن  الجباةيت بهل الىزاةق واإلاؿدنضاث الًغوعيت لخدضيض عقم ألٖا

 اإلانهي  الاؾخٗماى مؿاءا في اإلادالث طاث 20 نباخا ئلى الؿاٖت 08أو يمنن أو يماعؽ ئبخضاءا من الؿاٖت 

ويخم ئزغ مل ٖمليت جضزل جدغيغ مدًغ جضوو فيه الخدغياث التي جمذ جفهل اإلاسالفاث اإلاالخٓت ويسجل فيه 

 .3حغص الىزاةق التي ؾلمها اإلاهلف بالًغيبت

 الظر يخقاصم فيه ألاحل الجباةيت التي خضصث ؤلاحغاءاث من قانىو 39 نهذ ٖليه اإلااصة :حم الحلاإلام .5

 ن:4يلين في خالت وحىص مناوعاث جضليؿيت ،و ىظا بالنؿبت إلاائال ؾنىاث ،بأعب٘ الجباةيت واإلادضص ؤلاصاعةٖمل 

.ن الًغاةب و الغؾىم وجدهيلها    جأؾيــــ 

ماىالقيام ننــــ  .ن الغقابيت باإٖل

.نقم٘ اإلاسالفاث اإلاخٗلقت بالقىانحو والخنٓيماث طاث الُاب٘ الجباتي ننــــ 

                                                     

(.2007مدضزت ئلى غايت قانىو اإلااليت الخنميلي ) من قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت 18 اإلااصة 1 

. القانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت من35 و34 اإلااصة 2 

. من نفـ القانىون33 اإلااصة  3  

. من نفـ القانىون39اإلااصة 4  
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نو خق الخقاصم يمنن أو يٗغف أنه الخق اإلاماعؽ من قبل ؤلاصاعة الجباةيت من أحل جصخيذ خاالث النؿياو 

ٖاةقا أمام أٖىاو ن أحل الخقاصم ال يٗضانقًاءأو نقاةو أو ؤلاغفاالث في الخهغيداث الجباةيت اإلانخدبت ، 

ؤلاصاعة الجباةيت إلاماعؾت خق الغقابت بؿبب جقاصم الفتراث ،لننها جمخض ئلى الٗملياث التي لها أزغ ٖلى نخاةج فترة 

.نالخقت غحر مغُاة بدق الخقاصم

  .حلوق ألا طمانات ااكطف الخاطع لطركابة:ااملطل الثاني

نئو ؤلانالخياث والؿلُاث الىاؾٗت اإلامنىخت لإلصاعة الجباةيت بسهىم ٖملياث الغقابت الجباةيت جقابلها

:نخقىو ويماناث أُٖاىا اإلاكٕغ الجباتي ئلى اإلاهلفحو الخايٗحو لهاجه الغقابت التي هي مالخالي

 :عالم ااسبم ألاأحل الحبظير  .1

يؿخُيٗىو ئحغاء أر مغاقبت حباةيت بضوو ئعؾاى ئقٗاع باإلاغاقبت في مقابل ن ؤلاصاعة الجباةيت الأٖىاوئو ننننن

 من اإلاهلف مغفقا بميثاو خقىو و واحباث اإلاهلف الخاي٘ للغقابت ، من أحل ئٖالمه ،و ىظا باالؾخالمئقٗاع 

يىما في خاى اإلاغاقبت مٗمقت 15بت ، وأحل باحب أيام لخدًحر مداؾبخه في خاى مغاقبت اى10ألازحر له أحل 

يمن٘ اإلادققحو ن، و ىظا الن(بناءا ٖلى َلب )لدض أصنى ،و ٖلى مل خاى يمنن للمهلف أو يُلب جمضيض آلاحل 

 و وحىص الىزاةق لالؾخغالى في ٖحو اإلاهاو جسو مٗاينت الٗنانغ اإلااصيت بمغاقباثمن القيام بكهل مفاجئ 

.ناإلاداؾبيت للمهلف 

نمداؾبنمدامي،)نازخياعولهل  مهلف زاي٘ للغقابت الجباةيت أو يؿخٗحو من  يمنن: بمسخشاا الاسحعانة .2

، ويمنن له أيًا أو يٗحو من يمثله زالى فترة ئحغاء الغقابت الفجاةيت للمٗاينت اإلااصيت و ( مؿدكاع حباتيو

 .التي جفقض من قيمتها في خاى ٖضم ئحغاؤىا

ننننننننننننال يمنن لإلصاعة الجباةيت أو ججغر عقابت أزغي فيما يسو نفـ الًغاةب : إعاإلاة الركابة اسحبالة .3

والغؾىم ونفـ الفترة ،ولظلو ٖنضما جهىو فترة الغقابت قض جقاصمذ ما ٖضا في خالت اإلاماعؾاث الخضليؿيت 

نننننننالاقتراخاثالغقابت الجباةيت جهىو نهاةيت ٖنضما يُٗي اإلاهلف مىافقخه ٖلى الخٗضيالث و ن،باإليافت ئلى أو

أيًا في خالت غياب الخٗضيالث،و يغؾل ئقٗاع أزغ باإلاغاقبت يسو ، يىما 30أو في خاى ٖضم الغص في أحل

 ٖنضما يندكف اإلادقق مسالفاث جم اؾخثناةيت ،و بهىعة ألاوىن لم جظلغ في ؤلاقٗاع رالًغاةب و الغؾىم الذ

 .ىظو الًغاةب و الغؾىم

جدذ َاةلت بُالو ؤلاحغاءاث ، فاو مغاقبت اإلاداؾبت ال يمنن أو : مبدألاإلاية فترة الركابة في عين ااكان .4

ماىجمخض بٗض آحاى مدضصة قانىنا ،بدؿب النكاَاث اإلاماعؾت و عقم   : اإلاهغح به واإلاىضر لما يلي ألٖا

 قهل يىضر آحاى فترة الغقابت في ٖحو اإلاهاو:ن01-02حضوى عقم

ماىمبلغ عقم َبيٗت النكاٍ  فترة اإلاغاحٗت ن(صج)فيهان في مل ؾنت مدققألٖا

 صج 1.000.000ن<مإصر الخضماث 

ماىعقم < صج1.000.000 ن5.000.000<نألٖا

 صج 5.000.000ن>

اقهغ 4

اقهغ 6

ال جخجاوػ ؾنت 

 صج 2.000.000ن<نألازغينمل اإلاإؾؿاث 

ماىعقم < صج2.000.000 ن10.000.000<نألٖا

 صج 10.000.000ن>

اقهغ 4

اقهغ 6

ال جخجاوػ ؾنت 
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خماص ٖلى اإلااصة ئٖضاصنوم:ناإلاهضع .ن الجباةيت ؤلاحغاءاث  من قانىو 05-20 الُالب بااٖل

لى مل خاى ناقهت ن ٖضما يُٗي اإلاهلف زالى ٖملياث الغقابت الجباةيت مٗلىماثآلاحاى يمنن جخجاوػ ىظو ،ٖو

 جخجاوػ ئو ال يجب ألازغين وفي مل الخاالث ، اإلادضصة قانىناآلاحاى يغص ٖلى َلباث الخىييذ في أو غحر صقيقت أو

نأوىن من جاعيش ابخضاءنجبضأ فترة الغقابت في ٖحو اإلاهاو أو نكحر أو لما يجب ،فترة اإلاغاقبت في ٖحو اإلاهاو ؾنت

 ما ٖضا ٖنض جدغيغ َلباث من ، الغقابت في مدالث اإلاهلفأٖماى وجخم ،1ألاولى باإلاغاقبت ئقٗاعجضزل مظمىع في 

.ن في مهاجب اإلاهالر الجباةيت وجقبل من َغفها باحغائهااإلاهلفحو 

تراض ي ىى النقاف الكفىر ؤلاحغاءنئو:(حم الرإلا) الاعتراض ي    حراء- 5  النخابي بحو اإلادقق واإلاهلف أو الٖا

 وحؿمذ له ، ٖمليت الغقابت الجباةيت من ناخيتأقغاى باالؾخٗالم خىى ؾحر ألازحرمن احل الؿماح لهظا 

 بدبليغ ؤلالؼام وىى ليـ فقِ أزغي،بمٗغفت مل الخىييداث الًغوعيت خىى الخٗضيالث اإلاجغاة من ناخيت 

نؤلاصاعةنين حى من الثقت اإلاخباصلت بباقامت يؿمذ ؤلاحغاءوىظا ,ن الخٗضيالث  ئحغاءنخاةج الغقابت الجباةيت و

اث  الجباةيت واإلاهلف الخاي٘ للغقابت ويماو مقابلت مسخلف الىيٗياث بينهما ولما يؿمذ بخقليل ٖضص اإلاناٖػ

 .الجباةيت في اإلاؿخقبل

 بالؿغ اإلانهي، الالتزام من قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت التي جنو ٖلى 69 ئلى 65ألخهام اإلاىاص  جبٗا: السر اانهي ــــــ 6

للٗقىباث ن من قانىو الٗقىباث يخٗغى301يلؼم بالؿغ اإلانهي بمقخض ى أخهام اإلااصة " منه 65خيث جنو اإلااصة 

اةفه أو نالخياجه لخضزل  في ئٖضاص أو جدهيل أو فيأصاءاإلاقغعة في نفـ اإلااصة مل شخو يضٖىا أزناء  ن ْو

اث اإلاخٗلقت بالًغيبت ٖلى الضزل ؤلاحمالي و الًغيبت ٖلى أعباح  الكغماث و الغؾم ٖلى النكاٍ اإلانهي ننناإلاناٖػ

 .2و الغؾم ٖلى القيمت اإلاًافت و خق الُاب٘ اإلاظمىع في الدكغي٘ الجباتي اإلاٗمىى به

  ىم صاةما الؿيئ اإلاهلفحو طور الؿلىك الجباتي ثؾلىليائو جهغفاث و : اللجوء النزاعي أألا اللجوء الوإلار  -7

نهط ٖلى مل خاى و بؿبب ه،مُالبىو من قبل ؤلاصاعة الجباةيت بدؿضيض الًغبت و الٗقىباث الخأزحريت

نننالؿلىلياث فاو القانىو الجباتي منذ لهظا النٕى من اإلاهلفحو و جدذ َاةلت بُالو ؤلاحغاءاث بٌٗ الخقىو 

اء  خيث جىحض أخيانا بٌٗ ،والًماناث في خاى زًٕى اإلاهلف للغقابت الجباةيت من قبل مهالر الٖى

و زىى اإلاكٕغ الجباتي للمهلف اللجىء ئلى ،الًغاةب اإلاإؾؿت من قبل اإلافدل اإلادقق قض يدخج ٖليها اإلاهلف

لى  تراييت، ؤلاحغاءاث اؾخئنافو (مضيغيت الىاليت)الؿلُاث ألٖا غو الٖا  : هي الاؾخئنافَو

اء ن- .ن3اللجىء الجزاعي الظر يهضف ئلى جصخيذ ألازُاء اإلاغجنبت في الٖى

 ويؿخديل ٖليهم حؿضيض صينهم الجباتي ،اللجىء الىصر يؿمذ للمهلفحو الظين يىحضوو في خالت ٖؿغ مالين-

.ن4 من جسفيٌ أو حٗضيل للخقىو اإلافغويتباالؾخفاصة

 . ااكطفالتزامات:ااملطل الثالث 

نيجب ٖلى اإلاهلفحو أو يؿخىفىا بكهل, من مل الخقىو و الًماناث التي نو ٖليها القانىونالاؾخفاصةمن أحل 

.ن5 الخهغيداث الجباةيتالخخابو زهىنا ،  طاث الُاب٘ الجباتي و اإلاداؾبيلاللتزاماثمامل 

                                                     

.18، م2003 ميثاو اإلاهلف بالًغيبت، وػاعة اإلااليت، اإلاضيغيت الٗامت للًغاةب، َبٗت  1  

. من قانىو ؤلاحغاءاث الجباةيت65 اإلااصة  2 

. من نفـ القانىون70اإلااصة  3 

. من نفـ القانىون93اإلااصة  4 

.18 ميثاو اإلاهلف بالًغيبت، مغح٘ ؾبق طلغو، م 5 
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ننننننئو اإلاهلف الخاي٘ للنٓام الخقيقي ملؼم بمؿو مداؾبت منخٓمت و ماملت:ن ااباسبية لطمكطفالالتزامات

ني اإلاداؾبي باإليافت  ومدؿلؿلت و صخيدت و مقنٗت و مإؾؿت خؿب الُغو التي نو ٖليها اإلاسُِ الَى

ن:ن1 القانىو الخجاعر الخاحغ بمؿو السجالث اإلاداؾبيت الخاليتألؼم طلو فقض ئلى

ن.( من القانىو الخجاعر 09اإلااصة )سجل اليىميت الٗامت ننننن-

ن.( من القانىو الخجاعر 10اإلااصة )سجل الجغص نننن-

نأوقى في الهىامل ويجب ح جمؿو صوو لكِ وال قُب وال أوسجل اليىميت الٗامت و سجل الجغص يجب -ننن

ن.ن2يهاصو ٖليه من قبل قاض ي القؿم الخجاعر للمدنمت

لى اإلاهلف   الهنضوو لكىفاث البنو  ، اإلابيٗاث، يدخفٔ بهل الىزاةق الخبريغيت اإلاخٗلقت باإلاكترياثأوٖو

.ن3 ؾنىاث10والٗمالث اإلاسخلفت إلاضة 

 .  الجبائية لطمكطفت   الالتزاما-2

:نوم ٖليها ف الدكغي٘ الجباتي وهي م ينخدبىا في آلاحاى القانىنيت ٖضصا من الخهغيداث اإلانأوٖلى اإلاهلفحو 

 يىما 30 اإلاهلفحو بالًغيبت الجضص مُالبحو بالخخاب جهغيذ بالىحىص في احل  ئو:الحصريح بالوحوإلا- 2-1

 اإلاخٗلقت لألنكُتبالنؿبت ،  من جاعيش بضايت النكاٍ لضي مفدكيت الًغاةب بمقغ فغى الًغيبتابخضءا

.ن4 الًغبت الجؼافيت الىخيضةأو الكغماث أعباح والًغيبت ٖلى ؤلاحماليبالًغيبت ٖلى الضزل 

 القانىو اإلاهلفحو باو ينخدبىا جهغيدا قهغيا ألؼم:  الفصلي بالظرائل ألاالرسومأألاالحصريح الشهرر - 2-2

ت نقضا ن(G50.A) ننف أو(نG50)فهال ننف   ٖن َغو اقخُإ من أوبمجمل الًغاةب والغؾىم اإلاضفٖى

 الفهل اإلاٗني في النمىطج أواإلاهضع لضي قبايت الًغاةب التي يدبٗىنها قبل اليىم الٗكغين اإلاىاليت للكهغ 

 ٖلى اإلاهلفحو بالًغيبت الخابٗحو إلاغالؼ الًغاةب الظين يقل مبلغ الخقىو  يخٗحو وؤلاصاعةالظر جدضصو 

ت من قبلهم زالى الؿنت الؿابقت ٖن ماةت وزمؿحو   صج بالخخاب جهغيداتهم اإلاخٗلقت 150.000نألفاإلاضفٖى

 .5أقهغبالؿنت اإلاىاليت وحؿضيض الًغيبت اإلاؿخدقت مل زالزت 

نأو الكغماث أعباحام الخقيقي والخايٗحو للًغيبت ٖلى ّٖلى اإلاهلفحو الخابٗحو للن: الحصريح السنور   -2-3

من مل ؾنت جهغيدا ن افغيلأوىن ينخدبىا قبل أون، نناٖيت وججاعيتأعباح ننف ؤلاحماليالًغيبت ٖلى الضزل 

 اإلاهلف واإلاخٗلقت بالضوعة الؿابقت لضي مفدكيت أو الخايٗت للًغيبت التي خققتها اإلاإؾؿت ألاعباحبمبلغ 

 اإلاقغ الغةيس ي للمإؾؿت و النمىطج يقضم ؤلاقليمي في التي يق٘ في مجالها أوالًغاةب بمقغ فغى الًغيبت 

ننننفالخيت ،خغفيت، ونفـ الص يء بالنؿبت للمهلفحو اإلاماعؾحو إلاهن ججاعيت نناٖيت، الجباةيتؤلاصاعةمجانا من 

.ن الهنفيت مضازليهمنئَاع إلاهن غحر ججاعيت لظلو ىم ملؼمىو بالخخاب جهغيذ زام في أو

                                                     

.1975 ؾنت 101 اإلاخًمن القانىو الخجاعر ، حغيضة عؾميت  ٖضص1975-09-26 اإلاإعر في59-75 من ألامغ عقم 10-09اإلاىاص  1 

. من القانىو الخجاعرن14اإلااصة 2 

. من القانىو الخجاعرن16اإلااصة 3 

. من قانىو الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت183اإلااصة  4 

ماى، حغيضة عؾميت ٖضص78، اإلاٗضلت للماصة2007 من قانىو اإلااليت ؾنت35 اإلااصة ن.2006 ؾنت85 منغع من قانىو الغؾىم ٖلى عقم ألٖا 5 
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 مبلغ فغى يغيبت بالخهغيذ وحؿضيضمُالبىو ن(نCDIن) بالنؿبت للمهلفحو الظين يدبٗىو مغالؼ الًغاةب أما

 الخهغيذ ئيضإ لضي قابٌ مغلؼ الًغاةب ٖنض ؤلاحمالي من الًغيبت ٖلى الضزل 10%مإقذ بمٗضى 

.ن1باألعباح

 الجؼتي ٖن أو الخىقف النلي أوفي خالت الخناػى :  الوفاةأألا الحوكف عن النشاط أألاالحصريح بالحنازو  -2-4

 :2يلينماكنأيامن10 ينخدب من احل أوالنكاٍ إلاهلف زاي٘ للنٓام الخقيقي ٖليه 

.ن باإلاضازيلئحماليجهغيذ ننن-

.نجهغيذ زام باإلاضازيل الهنفيتننن-

 الخىقف ٖن النكاٍ وفي خالت أو من جاعيش الخناػى ابخضءانأيامن10 جىصٕ في احل أوىاجه الخهغيداث يجب نو

 الًغيبت جىصٕ من قبل طور اإلاخىفى لخأؾيـفاو اإلاٗلىماث الًغوعيت ، وفاة مؿخغل زاي٘ للنٓام الخقيقي

.ن التي جدب٘ الىفاةأقهغزالى ؾخت 

 . الحنظيمي لطركابة الجبائية طاا: ااببث الثالث

وىظو اإلاهمت ليؿذ ؾهلت لظلو ,ن الجباةيت لإلصاعة قهىي بالنؿبت أولىيتحٗض مهافدت الغل الًغيبي         

ملياث أوٖليها   ولظلو ٖملياث الخدقيق ، اإلاخخابٗتؤلاخهاء جفغى وحىصىا ٖن َغيق الخضزالث اإلاؿخمغة ٖو

 جقىم بهل ىظو أو وال يمنن لها ألازغينوالبدث ٖمن اإلااصة الخايٗت للًغيبت ٖن َغيق الاجهاى م٘ اإلاهالر 

 الجباةيت باإلاهام اإلاخٗلقت بالغقابت الجباةيت ٖن َغيق ؤلاصاعة وجقىم ، لم جنن مهيهلت بكهل حيضئطااإلاهام 

اء والخدقيق والخدهيل إلاسخلف الًغاةب والغؾىم وجنقؿم ىيهلت  ن الجباةيت لماؤلاصاعةاإلاهالر اإلاهلفت بالٖى

:نيلي 

 .اإلاهالر اإلاغلؼيت -

ن.اإلاهالر اللغحر مغلؼيت -

نااصالح ااركسية:  ألاو ااملطل 

وهي ،3(نDRV)حكحر ٖملياث الغقابت الجباةيت ٖلى اإلاؿخىي اإلاغلؼر ٖن َغيق مضيغيت البدث واإلاغاحٗاث  ننننن

ني و جخًمن زالر مهالر حهىيت للبدث  مهلخت مغلؼيت لها نالخياث وؾلُاث ٖلى اإلاؿخىي الَى

يتوأعب٘(نSRV)واإلاغاحٗاث  نن اإلاإعر في55-95 من اإلاغؾىم الخنفيظر عقم 5خيث جنو اإلااصة ،  مضيغياث فٖغ

ن1998-07-13 اإلاإعر في 228-98 من اإلاغؾىم الخنفيظر ألاولىمت بمىحب اإلااصة م واإلاٗضلت واإلاذ15-02-1995

:ن مضيغيت البدث واإلاغاحٗاث جدب٘ اإلاضيغيت الٗامت للًغاةب وجًمئخضارٖلى 

يت للخدقيقاث والبدث ٖن اإلاٗلىماث الجباةيت  -  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للبرمجت -  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للمغاقبت الجباةيت -  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للمقاييـ  -  .وؤلاحغاءاثاإلاضيغيت الفٖغ

                                                     
 عخاى نانغ، مداولت حصخيو ْاىغة التهغب الًغيبي للمإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت، قهاصة ماحؿخحر في الٗلىم الاقخهاصيت، مليت الخقىو 1

ن76، م2007/ن2006والٗلىم  الاقخهاصيت،حامٗت قانضر مغباح،وعقلت،

. من قانىو الًغاةب والغؾىم اإلامازلت195اإلااصة 2 

.1998 ؾنت51، حغيضة عؾميت ٖضص1998-07-12 اإلاإعر في228-98 اإلاغؾىم الخنفيظر عقم  3 
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نااصالح غير ااركسية:ااملطل الثاني

:ن1 اإلاغلؼيت و نقهض بهاؤلاصاعة اإلاهالر الخاعحيت ولها نالخياث مؿخقلت نؿبيا ٖن أيًاوحؿمى 

(.نDRI)اإلاضيغياث الجهىيت للًغاةب -

(ن.نDIW)اإلاضيغياث الىالةيت للًغاةب -

.ن واإلاغاحٗاثلألبداراإلاهالر الجهىيت  -

.نمفدكياث الًغاةب  -

.نقباياث الًغاةب  -

ن(.DGE)مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث -

 .ااديرية الجهوية لطظرائل-1

ني وجنٓيمها مدضص باإلاغؾىم عقم 09نئلىيهل ٖضص اإلاضيغياث الجهىيت للًغاةب نننننن  وحغُي مجمل القُغ الَى

وهي امخضاص للمهالر اإلاغلؼيت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي وصوعىا ن(اإلاٗضى واإلاخمم ن)ن1991فيفغر 23 بخاعيش 91-60

 وجًم اإلاضيغياث ئقليمهافي جنكيِ ومخابٗت نكاَاث مضيغياث الًغاةب الىالةيت التي جدب٘ ن يخمثلألاؾاس ي

يت الخاليت :ن2الفٖغ

يت للخهىين -  .اإلاضيغياث الفٖغ

يت للخنٓيم والىؾاةل  -  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للٗملياث الجباةيت  -  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للغقابت -  .اإلاضيغيت الفٖغ

ت زانت فيما  ألازُاء مهلفت بفدو وجنؿيق وحلب الخصخيداث الالػمت للنقاةو وألازحرةوىظو   اإلالخْى

اث  :ن3 جخهىو من زالر مهاجب هيألازحرةوىظو ,نيخٗلق بالغقابت الجباةيت وجدهيل الًغاةب ومغاقبت اإلاناٖػ

.نمنخب مخابٗت بغامج البدث والخدقيقاث الجباةيتنننن-

.نالخدقيقاث الجباةيت نمنخب جدليل جقاعيغننن-

اثننن- .نمنخب مغاقبت اإلاناٖػ

ااديريات الوالئية لطظرائل   -2

يت هي05جترلب مضيغيت الًغاةب الىالةيت من  :ن مضيغياث فٖغ

يت للٗملياث الجباةيت -  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للخدهيل -  .اإلاضيغيت الفٖغ

اث - يت للمناٖػ  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للمغاقبت الجباةيتناإلاضيغيت -  .الفٖغ

يت للىؾاةل -  .اإلاضيغيت الفٖغ

ن

                                                     

.2002، ؾنت64، حغيضة عؾميت ٖضص2002-09-28اإلاإعر في ،ن303-02 من اإلاغؾىم الخنفيظر عقم 02 اإلااصة 1 

.1998 ؾنت،79 ٖضص،، حغيضة عؾميت1998-07-12 من القغاع اإلاإعر في 12 اإلااصة 2 

.ن من نفـ القغاع الؿابق،24 اإلااصة 3 
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يت للغقابت الجباةيت زالر مهاجب هي :ن1خيث جًم اإلاضيغيت الفٖغ

 .منخب البدث ٖن اإلاٗلىماث الجباةيت ـ

 .منخب البُاقاث و مقاعنت اإلاٗلىماث ـ

ن.منخب اإلاغاحٗاث الجباةيت ـ

ن:خيث يهلف منخب البدث ٖن اإلاٗلىماث الجباةيت بما يلي

 الظين من وألاشخام اإلادليت واإلاإؾؿاث  ألاحهؼة وؤلاصاعاث بُاقيت زانت بالجماٖاث اإلادليت و   ئٖضاص-

اء الًغيبت جأؾيـ تهم أو جخىفغ لضيهم اإلاٗلىماث التي يمنن أواإلادخمل  .ن جدهيلهاأو ٖو

 اإلانخب ئلىنئعؾالها اإلانخب مباقغة ٖن َغيق فغو البدث والقيام بجم٘ اإلاٗلىماث و ؾيجغبهابغمجت التي ن-ن

.نبمهلخت مقاعنت اإلاٗلىماث

بغمجت الخضزالث التي ؾخجغي ٖلى وحه الخهىم صازل اللجاو والفغو اإلاسخلُت قهض البدث ٖن اإلااصة نن-

 اإلانخب ئلى اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها وئعؾاى آلاحاى اإلادضصة ر ىظو الخضزالث فئحغاءالجباةيت والؿهغ ٖلى 

.ناإلاهلف بمهلخت مقاعنت اإلاٗلىماث 

 من قانها جدؿحو البدث ٖن ر وجقييم الاقتراخاث وآلاعاء الذئَاعنراإلافدكياث فن اإلانخب وأنكُتجقييم نن-

.ناإلااصة الخايٗت للًغيبت

:نيلينويهلف منخب البُاقياث ومقاعنت اإلاٗلىماث بما

اء ٖلى ننننن- .ن بُاقيتهاجأؾيـحؿيحر البُاقياث ومؿاٖضة مفدكياث الٖى

 وحؿليم مؿخسلو منها يمن الكغوٍ ، الدسجيلإلحغاءاث والخايٗت أنىاٖهاخفٔ عػم الٗقىص بجمي٘ -ننن

.ن الدكغي٘ والخنٓيم اإلاٗمىى بهماراإلانهىم ٖليها ف

جلقي اإلاٗلىماث التي يخدهل ٖليها اإلانخب واإلاهالر اإلاهلفت بالبدث ٖن اإلااصة الخايٗت وجهنيفها وجىػيٗها -ننن

.نبحو مفدكياث الًغاةب اإلاٗنيت باؾخغاللها

فيت حٗمل ٖلى الخعجيل في جىػٕ ر بوألازغينجنٓيم اؾخغالى حضاوى اإلاهلفحو وؾنضاث الدؿليم والىزاةق -ننن

.ناإلاٗلىماث التي جخًمنها ىظو الجضاوى و الؿنضاث

بينما ملف . جدؿحو خفٔ اإلاٗلىماث واؾخغاللها و مغاقبت اؾخٗمالهائلى الغاميت وآلاعاءجقضيم مل الاقتراخاث نن-

:ن2يأحيمنخب اإلاغاحٗاث الجباةيت بما 

 يهىنىا مدل مغاحٗت أو الُبيٗيحو الظين يدخمل  ألاشخامبُاقيت زانت باإلاإؾؿاث ونحؿيحرن وئخضارن_ننن

.ن اإلاٗايغ التي جقغعىا اإلاغلؼيت أؾاؽة ٖلى ر مغاقبت مٗمقت لىيٗيتهم الجبابأو

.نبغمجت القًايا الخايٗت للمغاحٗت ؾنىيا ومخابٗت انجاػ البرامج في آلاحاى اإلادضصةنن_نننن

 ٖلى اخترام الدكغي٘ ، ىظو الفغو لخضزالتهائحغاءمخابٗت ومغاقبت ٖمل فغو اإلاغاحٗت والؿهغ ٖنض   _  

.ن وخقىو اإلاهلفحو بالًغيبت الظين زًٗىا للمغاحٗت واإلادافٓت ٖلى مهالر الخؼينت،والخنٓيم اإلاٗمىى بهما

نؤلاصاعةنئلى اإلانخٓم لخقاعيغ اإلاغاحٗت وؤلاعؾاىالؿهغ ٖلى جدهيل الًغاةب والغوم الناججت ٖن اإلاغاحٗت _نن

.ناإلاغلؼيت 

                                                     

. من نفـ القغاع52 اإلااصة 1 

.1998، ؾنت79ٖضص، ، حغيضة عؾميت1998-07-12 من اإلاقغع اإلاإعر في 55 اإلااصة 2 
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 ٖقىص البي٘ اإلاخٗلقت بالٗقاعاث و الخقىو الٗقاعيت ئبغام اإلاهغح بها ٖنض ألاؾٗاعبغمجت ٖملياث مغاقبت _ننن

 خهو الكغلت ولظا الخقىيماث التي جمـ مل أونوألاؾهمٖنانغ اإلادالث الخجاعيت و واإلادالث الخجاعة 

.ن الدسجيلإلحغاءاثالٗقىص الخايٗت 

نئقليموجخم ىظو اإلاغاقبت في خضوص  ما جخجاوػ ىظو الخضوص يخُلب طلو جغزيو من اإلاضيغ الجهىر ص الىاليت ٖو

.نللًغاةب

 . ألاااراحعاتلألبباثااصالح الجهوية    -3

ني وهي الجؼاةغلألبداريىحض زالر مهالر حهىيت  نوىغاون, واإلاغاحٗاث لها نالخياث ٖلى اإلاؿخىي الَى

:ن1يلينقؿنُينت وىظو اإلاهالر جقىم بماو

 واإلاغاحٗاث ألابداراإلاضازيل التي جًبُها مضيغيت نجنفيظ بغامج البدث والخدقيق ومغاقبت النكاَاث ونن-

.ن الالػمتؤلاخهاةياثنوئٖضاص

.نيماو حؿحر وؾاةل جضزل فغو الخدقيق الجباتيننن-

.نصعاؾت الكهاور الناحمت ٖن جدقيق اإلانجؼة من َغف فغو الخدقيق الجباتينن-ن

.ن اإلاخٗلقت بها وجقييمها الضوعرألاقغاىجنفيظ بغامج الخدقيق والبدث واإلاخابٗت ومغاقبت    -

.نالفهل في الكهاوي اإلاخٗلقت باإلاغاقباث اإلانجؼةننن-

يت ألابدارجقؿم اإلاهام بحو مهالر نن  واإلاغاحٗاث ٖلى مؿخىي اإلاضيغيت لألبدار واإلاغاحٗاث واإلاضيغيت الفٖغ

نأٖماىجلو التي جدقق عقم  أر للغقابت  اإلاإؾؿاث الخايٗتأٖماى عقم أىميتالىالةيت للًغاةب بناءا ٖلى 

مليىو صج بالنؿبت إلاإصر الخضماث ن(01) الخجاعة و أونؤلانخاجنألنكُتمليىو صج بالنؿبت ن(02)ؾنىر يخجاوػن

 ال جخجاوػ الخضوص اإلاظمىعة أٖماىنأعقاموفي اإلاقابل جلو التي جدقق ،  واإلاغاحٗاثألابداريدبٗىو مهالر 

.ن واإلاغاحٗاثلألبداريدبٗىو للمهالر اإلادليت 

 . ألاااراحعاتلألبباثااديرية الفرعية    -4

 جدضر ، واإلاغاحٗاثألابدار مهالر ئلى باإليافت 1998حانفي 13بخاعيش 09 منغع من القغاع 26جبٗا للماصة 

:نوجنقؿم مالخالين(DRV) واإلاغاحٗاث ألابدارمضيغيت 

 .ااديرية الفرعية لطحبليلات ألاالببث عن ااعطومات الجبائية-   4-1

:ن هيوجترلب من زالر مهاجب

.نوصف٘ البدث ٖن اإلااصة الخايٗت للًغيبتنمنخب الخنٓيمنننن-

.نمنخب اإلالفاث نن-ن

.ن والخدقيقاثألابدارمنخب نن-ن

:ن2وهي مهلفت بـ

جدضيض الٗملياث الضاةمت النجاػىا من قبل اإلاهالر الجباةيت من احل حم٘ واؾخٗماى وخفٔ والغقابت  -

 .ٖلى اإلاٗلىمت الجباةيت 
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ني مل ٖملياث الخدقيق والبدث واإلاغجبُت باإلاغاقباث وئحغاءبغمجت  -  في أر نقُت ٖلى مؿخىي القُغ الَى

 ن.ألاولىالجباةيت 

:ن زالر مهاجب هي ئلىوجنقؿم ن:ااديرية الفرعية لطبرمجة   - 2.4

 . والخقضيغاث ألاؾٗاعمنخب بغمجت اإلاغاقباث اإلاٗمقت إلاجمل الىيٗيت الجباةيت ومغاقبت  -

 .منخب بغمجت مغاقبت اإلاداؾبت -

 .الخسليهاث ن وؤلاخهاةياثمنخب  -

:ن1نوىظو اإلاهالر مهلفت بـ

 ازخياع للمغاقباث الجباةيت ؾىاءا فيما يسو مغاقبت أفًل الىؾاةل التي حؿمذ بًماو    ئٖضاص -

 .و اإلاغاقباث اإلاٗمقت للىيٗيت الجباةيتأاإلاداؾبت والخقضيغاث الٗقاعيت 

 . صوعيا ؤلاخهاةياثيماو وي٘ ومخابٗت جنفيظ البرامج اإلاؿُغة وحٗضيل نن -

 .مخابٗت نكاٍ الفغو اإلاهلفت بانجاػ بغامج الغقابت اإلاؿُغة وجقييم اإلاغصوصن -

 . التي جمسًذ من ٖمالث الغقابت وؤلاحغاءاثالؿهغ ٖلى اخترام القىاٖض ن -

 :وجترلب من زالر مهاجب هي: ألا حراءاتااديرية الفرعية لطنماذج    -4-3

 .منخب اإلاٗايحر والغل  -

 . والخىزيق ؤلاحغاءاثمنخب  -

 .منخب جنؿيق نكاَاث مهافدت الغل الًغيبي  -

:نـن2ــوهي مهلفت ب

 حؿخٗمل ٖنض جنفيظ ٖملياث الخدقيق في اإلاداؾبت ومغاقبت أو التي يجب وؤلاحغاءاث اإلاٗايحر ئٖضاص -

 . والخقضيغاث واإلاغاقبت الجباةيت الصخهيت ألاؾٗاع

 اإلاخسظة في مسخلف ٖملياث الغقابت اإلاماعؾت من قبل اإلاضيغيت ؤلاحغاءاثالٗمل ٖلى نمظحت ومجانؿت  -

يت للغقابت الجباةيت ومهالر   . واإلاغاحٗاث ألابدارالفٖغ

 واإلاإؾؿاث اإلاهلفت ألازغيننؤلاصاعاثجنؿيق نكاَاث مهافدت التهغب الًغيبي واإلاماعؾاث الخضليؿيت م٘  -

 .3بهظو اإلاهام

فيفغر 23 بخاعيش 60-91 عقم ألامغ اإلافدكياث اإلاخٗضصة اإلانهىم ٖليها في ئنكاءنئو: مفخشة الظرائل  -5

جخىلى مفدكيت الًغاةب ٖلى الخهىم مؿو ن"ن12 خيث جنو اإلااصة 1994 جنفيظو ؾنت ر والظر بضا ف1991

اإلالف الجباتي الخام بهل زاي٘ للًغيبت فخقىم بالبدث وحم٘ اإلاٗلىماث الجباةيت واؾخغاللها ومغاقبت 

 وحكهل اإلافدكيت حجغ ،4 الجضاوى الًغيبت ولكىف الٗاةضاث و جنفيظ ٖملياث الدسجيلوئنضاعالخهغيداث 

 ن:5ئلى وهي جنقؿم أىميتنألالثر الجباةيت فيما يسو الغقابت والٗنهغ ؤلاصاعة جنفيظ ر فألاؾاؽ

 .مهلخت حبايت اإلاإؾؿاث واإلاهن الخغة -

                                                     

. نفـ اإلااصة الؿابقت 1 

.1998-01-13 اإلاإعر في،1998-009 منغع من القغاع27 اإلااصة 2 

. من نفـ القغاع05 منغعن26 اإلااصة 3 

.1991 ، ؾنت09، حغيضة عؾميت ٖضص1991-02-23 اإلاإعر في60-91 من ألامغ12 اإلااصة 4 
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 .والُبٗيينألاشخاممهلخت حبايت اإلاضازيل  -

 .مهلخت الجبايت الٗقاعيت -

 .مهلخت الخضزالث  -

نننناٖخماصا ٖلى ىظو اإلاهالر جقىم مفدكيت الًغاةب بمغاقبت مسخلف الخهغيداث التي حؿخلمها من اإلاهلف ننن

ت ججغر مغاقبت أو  النؿياو أونالخُأوفي خاى وحىص ن(ؾنىيت و زانت، جهغيداث قهغيت) نقاةو ملخْى

 وفدو الخهغيداث يخم بناءا ٖلى اإلاُٗياث اإلاىحىصة في اإلالف الجباتي وفي لكىفاث الغبِ ،مٗمقت

.نوبُاقاث اإلاٗلىماث 

 :1 قؿمحو ىمائلىجنقؿم مهالر الخدهيل : كباطات الظرائل- 6

 .قبايت جدهيل الًغاةب  -

 .اث والقُاٖاث الصخيترقبايت الدؿيحر اإلاالي للبلض -

اء الخدهيل القؿغرنئلىوتهضف ىظو القباياث نن ن.ن2 صٖم الخنؿيق م٘ مهالر الٖى

 .الهياكل الجديدة ااسحبدثة اكافبة التهرب الظريبي: ااملطل الثالث

 الجباةيت ؤلاصاعة قامذ ،بهضف مىالبت الخُىعاث الخضيثت والخدنم بكهل فٗاى في حؿحر اإلاهلفحو بالًغيبتننننننن

نأوبالخنيف م٘ اإلاُٗياث الجضيضة وويٗذ قىاٖض ؾحر مخجانؿت وخضيثت ؾىاءا ٖلى اإلاؿخىي الدكغيعي 

.نالخنٓيمي 

 وي٘ نٓام حباتي فٗاى ئلى ومن احل الىنىى ،الظر انخهجخه ,ن الجباةيتؤلاصاعةوجبٗا إلاسُِ ٖهغنت نن

نئلى بىي٘ ٖضص من النكاَاث التي تهضف ألازحرة قامذ ىظو ،ومخنيف م٘ اإلاديِ الاقخهاصر والاحخماعي

ن.ن2002 منظ ؾنت ابخضأثصة ر ىيامل حضئنكاء ووي٘ مكاعي٘ ، الجباتيؤلانالحجدقيق 

 .مديرية كبريات ااؤسسات: أألاال

ن28 اإلاإعر بخاعيش 303ن-2002بمىحب اإلاغؾىم الخنفيظر عقم ن(DGEن) مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث      أنكأث

 ولها نالخياث ٖلى 2005-12-26 اإلاإعر في 494ن-2005 واإلاٗضى واإلاخمم باإلاغؾىم الخنفيظر 2002ؾبخمبر

ني اثب واإلاهلفت ،اإلاؿخىي الَى اء والخدهيل والغقابت واإلاناٖػ ن:ن3مل اإلاهام مٗا وهي الٖى

يت5جخهىو من  :ن4 مضيغياث فٖغ

يت لجبار -  . اإلادغوقاث ةاإلاضيغيت الفٖغ

يت للدؿيحر -  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للغقابت والقىاةم  -  .اإلاضيغيت الفٖغ

اث  - يت للمناٖػ  .اإلاضيغيت الفٖغ

يت للىؾاةل -  ,اإلاضيغيت الفٖغ

:ن5واإلاهلفىو الخايٗىو لهظو اإلاضيغياث ىم

                                                     

.1998-01-13 اإلاإعر في،1998-009 منغع من القغاع28 اإلااصة 1 
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 فٗليا والٗاملت في ميضاو أو اإلاٗنىيحو اإلاكهلت بقىة القانىو ألاشخام ججمٗاث أو اإلاٗنىيىو ألاشخام -

ن1986-08-19 اإلاإعر في 14-86 القانىو عقم أخهامولظا الكغماث الخابٗت لها لما جنو ٖليه ,ناإلادغوقاث 

 .ولظا النكاَاث اإلالخقت بهان,نباألنابيب الخنقيب واإلادغوقاث واؾخغاللها ونقلها بأٖماىواإلاخٗلق 

 اإلانهىم ألامىاى التي ازخاعث النٓام الجباتي لكغماث عؤوؽ ألاشخام وقغماث ألامىاىقغماث عؤوؽ  -

 في ؾنت أٖمالها يفىو عقم أو من قانىو الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت والتي يؿاور 136 اإلااصة رٖليها ف

 . صج 100.000.000اإلااليت 

نأًٖائها اخض أٖماى يؿاور عقم أو فٗليا والتي يفىو أوججمٗاث الكغماث اإلاكهلت بقىة القانىو  -

 . صج 100.000.000

 مهنيت في ئقامت ولظا الكغماث التي ليؿذ لها ألاحنبيت في الخجمٗاث الًٗىالكغماث اإلاقيمت في الجؼاةغ  -

 . من قانىو الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت1ن-156الجؼاةغ لما ىى منهىم ٖليه في اإلااصة 

ن: مديرية كبريات ااؤسساتإنشاء   أهداف- 1

 خيث حٗض مغاقبت ،جترلؼ القضعة الجباةيت الجؼاةغيت في ٖضص مدضوص من اإلاإؾؿاث والتي حٗخبر مإؾؿاث لبرين

 من 70%خيث جدىػ ٖلى ما يقاعب ن) حىىغيا بالنؿبت للخؼنت الٗمىميت أمغااخترامها لاللتزاماث الًغيبيت 

 جخدنم أواث صازل مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث من ؽ ويؿمذ ججمي٘ ملفاث ىظو اإلاإؽ،( الجباةيت ؤلايغاصاث

ت في الرDGI اإلاضيغيت الٗامت للًغاةب  ٖن َغيق جدؿحو نجاٖتها ، الجباةيتؤلايغاصاث من ألاضخمة م بؿٖغ

.ن اإلالفاث الجباةيت ولظا مخابٗتها من احل الخقليل من الغل الًغيبي أىموفٗاليتها في مجاى حؿيحر 

المن)نألاؾاؾيت ججمي٘ اإلاهام الجباةيت ئو:  الجبائية إلاااةثبسين الخدمات التي يحطلاها محعاملي - 1-1 نؤلٖا

اث -ع واإلاغاقبترالدس ي-نوالخضماث جدذ ؾلُت مضيغ لبرياث اإلاإؾؿاث يٗض في طاجه ٖامل ن( الخدهيل واإلاناٖػ

نأو لما ، واإلاإؾؿاث النبرينؤلاصاعة وىى ما يؿهل الٗالقت بحو ؤلاصاعيتنؤلاحغاءاث جبؿيِ ئلىنة،باإليافٖهغنت

ص لهظا النٕى من اإلاهلفحو،ؾدخمنن من يماو جُبيق رمضيغة لبرياث اإلاإؾؿاث بهفتها اإلاساَب الىح

و الخالفاث الناحمت ٖن نالدكغي٘ الجباتي ٖلى مخٗاملحو مخدمؿحو للخالفاث خىى جفؿحر الدكغي٘ الجباتي

فاو مضيغيت لبرياث نوجغلحز حؿيحر اإلالفاث اإلاٗقضة في مهاو واخض،ن الجغغافي الخالي للمفدكياث،ثالدكذ

ىاو الٗاملحو فيها  مؿعى صيناميهي اٖخماصو من زالى .اإلاإؾؿاث حؿاىم بكهل لبحر في جدؿحو لفاءاث ألٖا

 اإلاهلفحو، فاو مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث حٗمل ٖلى جدؿحو نالخيت اؾخٗالماثيؿمذ بالخٗغف ٖلى 

 . الظين يدبٗىنها الاقخهاصيحواإلاٗلىماث اإلاقضمت وبهظا يؿخسضم بهفت أفًل اإلاخٗاملحو 

يغيت صهي الخُىة ألاولى ندى ٖهغنت المن(DGE)ئو ئنكاء مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث : ثبديث  حراءات-  1-2

بديث أو نةيت و جبؿيِ ؤلاحغاءاث،اىظو الٗهغنت في جنٓيم حضيض للمهام الجبنالٗامت للًغاةب، وجخجؿض

 .مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث جمثل مىقٗا نمىطحيا لخُىيغ اإلاناهج و الخُبيقاث الجضيضة 

في نئو جُىيغ نٓام مضمج لدؿحر الًغاةب يمن مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث يمنذ للمؿخٗملحو و للمسخهحونننننن

الم آلالي الٗاملحو باإلاضيغيت الٗامت للًغاةب اإلاٗاعف والخجغبت الًغوعيت لهي يُبق جضعيجيا اإلاسُِ  ؤلٖا

الم اإلاٗلىماحيالخىحيهي  .ن1آلالي لهافت اإلاهالر الجباةيت بضأ باصزاى ؤلٖا
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م٘ البضء في جُبيق قانىو اإلادغوقاث، و الظر ينٓم نكاَاث ئنخاج اإلادغوقاث : جسير حباية اابرألاكات  ــــ  3ـــــ1

الؾيما باخضار ومالت النفِ، مىاػاة م٘ طلو فقض جم ئنكاء فىعر إلاضيغيت الجبايت البتروليت صازل مضيغيت 

و ؾيؿمذ ىظا الخغيحر بخدؿحو حؿيحر اإلالفاث نو اإلاناحم يخم في مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث،ناث،ؽلبرياث اإلاإؽ

.ناإلانجميت نالجباةيت للكغماث البتروليت والكبه البتروليت و

 ن:1لبرياث اإلاإؾؿاث باإلاهام الخاليت وجهلف مضيغيت: مهام مديرية كبريات ااؤسسات   -2

 :في مجاو الوعاء   -1-2

ن.مؿو اإلالف الجباتي لهل مهلف بالًغيبتننن-ن

.نالبدث ٖن اإلاٗلىمت الجباةيت وحمٗها واؾخغاللها نن-ن

 وانجاػ بغامج جضزالث واإلاغاقبت لضي اإلاهلفحو وجقي نخاةجها    ئٖضاص-ن

فيظ ٖمليت الدسجيل و الخسفيٌ للًغيبت وثأونؤلالغاءجدهيالث وقهاصاث اى الجضاوى وقىاةم  ئنضاع-ن

.نوالُاب٘ ومٗاينت طلو واإلاهاصقت ٖليه 

خماصاثح ومنن-ن فاءصين من نٓام اإلاكترياث ر اإلاؿخفو لهالر اإلاهلفيالٖا ة اإلاًافت م من الغؾم ٖلى القيباإٖل

,نخؿب الكغوٍ اإلانهىم ٖليها في الدكغي٘ اإلاٗمىى به

اث نالخدقيق في الخٓلماث ونننن-ن .ن والقًاةيت ؤلاصاعيتالكهاياث ومٗالجتها ويماو مخابٗت اإلاناٖػ

اث وجقييمها وبِ زالنتها واقتراح مل جضبحر من قانه جدؿحو عالدؿييجدليل ٖملياث نن-ن  واإلاغاقبت واإلاناٖػ

.نٖملها

 :في مجاو الحبصيل   -2-2

 .الخنفل بالجضاوى و ؾنضاث ؤلاعاصاث وجدهيل الًغاةب والغؾىم -

 .اإلاغاقبت اإلاؿبقت و جهفيت خؿاب الدؿيحر -

اث ؤلاصاعيت والقًاةيت وحؿضيض الغؾم ٖلى القيمت اإلاًافت  -  .مخابٗت اإلاناٖػ

 .الخمىين بالُىاب٘ و مؿو مداؾبتها -

 .جدليل ٖملياث الخدهيل وجقييمها و يبِ زالنتها و اقتراح مل جضبغ من قأنه جدؿحو ٖملها -

 .مراكس الظرائل : ثانيا

هي مهلخت جنفيظيت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي مغجبُت مباقغة باإلاضيغيت الىالةيت للًغاةب ولها ٖالقت مباقغة فيم 

يت التي جخجاوػ ؾلُت عةيؿها ماى الخناٖػ ن.2يخٗلق بمغلؼ ؤلاخهاةياث، و بغمجت اإلاغاقبت الجباةيت وألٖا

 :  إلاألاا مركس الظرائل  .1

يؿخجيب ئلى يغوعة جدؿحو ٖمليت الدؿيحر و مغاقبت اإلاهلفحو طور ألاىميت ن(CDI)      ئو ئنكاء مغالؼ الًغاةب 

اإلاخىؾُت والظين ال يدبٗىو مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث خيث جقىم بأٖماى الترقيم ومخابٗت الخهغيداث 

.نالجباةيت والدؿضيضاث  والدسجيل اإلاداؾبي لإليغاصاث واإلاغاقبت  وأٖماى الخدهيل لهظو الفئت من اإلاهلفحو

ن

                                                     

.2002، ؾنت64،حغيضة عؾميت ٖضص2002-09-28 مإعر في،303-02 من اإلاغؾىم الخنفيظر عقم3 اإلااصة 1 

. نباخا08:07، ٖلى الؿاٖت2018-06-05 مىق٘ اإلاضيغيت الٗامت للًغاةب، مغالؼ الًغاةب، بخاعيش 2 
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 : أصناف مراكس الظرائل .2

ن:    جبٗا إلاٗياع ٖضص اإلالفاث قؿمذ مغالؼ الًغاةب ئلى زالر أنناف هي

 . ملف8.000لٗضص اإلالفاث ألثر من :الهنف ألاوىن -

 . ملف8.000 ئلى 4.000لٗضص اإلالفاث ألثر من :نالهنف الثاني -

 . ملف4.000أقل من :نالهنف الثالث -

 :  صالحيات مراكس الظرائل .3

اإلاخٗلقحو بالنٓام الخقيقي ن(وقغماث و أشخام َبيٗيي)        جسخو مغالؼ الًغاةب  بمخابٗت اإلاهلفحو  

 ، و الازخهام 1و لظلو اإلاهن الخغةن(باؾخثناء الظر يدبٗىو مضيغيت لبرياث اإلاإؾؿاث)لفغى الًغيبت 

ن12.000ؤلاقليمي يهىو ٖلى مؿخىي الىاليت ما ٖضا في الخجمٗاث الخًغيت النبري أو ٖضص اإلالفاث يخجاوػ 

ملف خيث يخم ئنكاء ٖض مغالؼ يغاةب، ويمنن لها أو جقىم باؾخثناء مغالؼ الدؿيحر جابٗت لها بهضف ججنب 

ن.حٗضص مغالؼ الًغاةب نغحرة الدجم في منُقت واخضة

 : الظرائل ااسيرة من كبل مراكس الظرائل .4

     مغالؼ الًغاةب حؿغ مجمل الًغاةب اإلاخٗلقت بمجالها ؤلاقليمي ٖلى أؾاؽ ملف واخض لهل مهلف، حم٘ 

 الغؾم الٗقاع الظر يبقى ئلى غايت ئنكاء مهالر ٖقاعيت مسخهت ءمل اإلاٗلىماث اإلاخٗلقت باإلاهلف، باؾخثنا

ماى لهل  اع قٕغ في ئقامت نٓام جهغيحي ويض و ممغلؼ إلاجمل ألٖا حؿحر من قبل مفدكياث زانت ،و في ىظا ؤلَا

اإلاإؾؿاث لضي اإلاقغ أو اإلاغلؼ الغةيس ي للمإؾؿت و بالنؿبت للمهلفحو الهغاع يغزو لهم بايضإ جهغيداتهم 

ن.الفهليت بخىاعيش مدضصة لدؿهيل اؾخالمها

     ويمنن أو نًيف أو في خالت مىو اإلاقغ الجباتي لهاخب اإلاإؾؿت  يق٘ في زاعج ازخهام مغلؼ 

الًغاةب، فاو ىظا ألازحر يٗمل ٖلى فغى يغيبت مإقخت بسهىم الًغيبت ٖلى أعباح الكغماث ٖلى أؾاؽ  

نديجت النكاٍ أو مؿحرر الكغماث الظر يجب أو يفغى بكهل نهاتي من قبل مغلؼ الًغاةب إلاقغ ؾنن 

ن.اإلاؿحر

ن.ااراكس الجوااية لطظرائل: ثالثا

و باإليافت .نبدؿيحر ملفاث نغاع اإلاهلفحو الخايٗحو للًغيبت الجؼافيتن(CDPI)جقىم اإلاغالؼ الجىاعيت للًغاةب

ئلى ئقامت مغالؼ مخسههت في حؿيحر الجبايت الٗقاعيت، و اإلاٗاصو النفيؿت،الندىى، الخبغ، ولظا الجبايت 

ن.ن2اإلادليت و الفالخيت

 

 

 

 

 

                                                     

.89 عخاى نانغ، مغح٘ ؾابق، م 1  

ن.91 عخاى نانغ، مغح٘ ؾابق،من 2 



.الغقابت الجباةيت في الجؼاةغ:الفهل الثالث  

75 

 

 :ملخص

 الًغيبيت البيئت لٗىامل ازخياعو يسً٘ و اإلاخبٗت، الًغيبيت للؿياؾيت ٖمليت لترحمت الًغيبي النٓام يٗخبر

 ٖمليت مماعؾت و القىانحو و ألاخهام جُبيق في الجباةيت ؤلاصاعة أصاء لفاءة مضي من ٖليه جنُىرن بما اإلاديُت

 جدؿحو يخُلب و الًغيبي التهغب ْاىغة جفاقم لظا و اإلاهلفحو لضي الًغيبي الىعي نقو ْل في الجباةيت الغقابت

 اإلاناؾبت ألاصواث اؾخسضام زالى من مؿخمغ بكهل و بنجاٖت جقييمه ٖلى الٗمل الجباةيت ؤلاصاعة أصاء فٗاليت

 ؾيخم ما وىى ٖليها، الجباةيت والغقابت الًغاةب إلاسخلف الخدهيل ٖمليت ختى الخأؾيـ مغخلت من انُالقا لظلو

.ةالجباتي ؤلاصاعة أصاء فٗاليت جقييم في فٗالت مىؾيلت الدؿيحر مإقغاث صعاؾت زالى من الخقا جناوله



 



 

 

 

 مقدمة

 

 



 

 :ألاول الفصل 

وأهميتها في الضريبة 

 .الاقتصادي النشاط

 

 



 

 :الفصل الثاني 

قواعد تأشيس 

وتحصيل الضرائب 

 .بالجزائر
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: مقدمة عامة

 الخخلف، ظاهسة على لللػاء ومظخمس داةم بشيل هفظها جؿسح التي اإلاىاغُع أهم مً الخىمُت مىغىع ٌعخبر

ل مطادز عً داةم بدث في الجصاةس ومنها الثالث العالم دوول جبلى خُث  ادوي خد لػمان ومخجددة حدًدة جمٍى

 .الىمى مً

 أطعاز اطخلساز لعدم خاضت البترولُت للجباًت هبدًل العادًت بالجباًت الاهخمام حعاظم الؿسح هرا ظل وفي

 خاثالئص مباشسة ئلى العمىمُت بالظلؿاث عجل ما وهرا .اإلااض ي اللسنل زماهُيُاث في الىفؿُت والطدمت البتروو

بُت أن باعخباز العادًت الجباةُت اإلاىظىمت بخطىص  جخدخل التي الاكخطادي الػبـ أدواث ئخدي الػٍس

 ئضالخاث طُاق غمً حاء الري ؤلاضالح وهرا الاحخماعُت الاكخطادًت، اإلاالُت، أهدافها لخدلُم بىاطؿتها

ت حغيراث أخدزذ شاملت اكخطادًت  هاجه عملذ خُث والاحخماعي، والاكخطادي الظُاس ي الدولت مىهج في حرٍز

ل.واإلاالي الاكخطادي لليشاؽ الاكخطادًين اإلاخعاملين ممازطت شسوؽ حعدًل على واإلاالُت الاكخطادًت ؤلاضالخاث

بت و عللىت جددًث ئلى تهدف حدًدة حباةُت كىاعد فسع ئلى ألامس هرا اخخاج وكد  شفافُت ئلى للىضىول الػٍس

 خطُلت أهبر لخدلُم والسطىم الػساةب مخخلف وجدطُل لخأطِع مثلى اطتراجُجت زطم ًدُذ مما أفػل،

ل ممىىت ل.الخىمُت عملُت لخمٍى

بُت ؤلادازة واهذ وإلاا بي، الىظام لخىفُر ألاداة هي الػٍس  ألاداء هجاعت مظألت ألاطاض في ًثير ئليها فالخؿسقل الػٍس

 والفعاو الخلُلي الظيران غمان أحل مً اإلاميزة ألادواث ئخدي باعخبازها فيها وهرا الفعالُت في اإلاسدودًت،

ل.وحه أهمل على وخلىكهم واحباتهم ممازطت مً واإلامىلين اإلاظخخدمين جمىً التي واليشاؾاث الىظاةف إلاخخلف

و طعُا للىضىو لهره الفعالُت في اإلاسدودًت و لخيىن ؤلادازة الجباةُت فعالت كامذ الجصاةس بعدة ئضالخاث    

ين,لحباةُت بي لألشخاص اإلاعىٍى بي لألشخاص الؿبُعُين و الخيلُف الػٍس و ,لئذ فسكذ بين الخيلُف الػٍس

عي و ؤلاضالح ؤلادازي جلسز بىظ كاهىن اإلاالُت   حعُين أو جأطِع 2003لُيىن الخيامل بين ؤلاضالح الدشَس

ت اإلاإطظاث الىبريل خُث فسق اإلاشسع بين اإلاإطظاث ذاث زكم  ,« C.D.I » و مساهص الػساةب « D.G.E»  مدًٍس

أعماو هبيرة و أخسي ذاث زكم أعماو أكل مً طابلتها و هرا وله بهدف الخخفُف مً وؾأة التهسب و الغش 

ىت الدولت و جدظين العالكت بين اإلايلف و ؤلادازة الجباةُت بي الري يهدز أمىاو خٍص ل.الػٍس

بت و عللىت جددًث ئلى تهدف حدًدة حباةُت كىاعد فسع ئلى ألامس هرا اخخاج وكدل  شفافُت ئلى للىضىول الػٍس

 خطُلت أهبر لخدلُم والسطىم الػساةب مخخلف وجدطُل لخأطِع مثلى ئطتراجُجُت زطم ًدُذ مما أفػل،

ل ممىىت  .الخىمُت عملُت لخمٍى

بت بالجصاةس والتي   و هظسا إلاا للمىغىع مً أهمُت ازجأًً ئال دزاطت مىغىع  كىاعد جأطِع وجدطل الػٍس

بت وجدطُلها ومخابعت أزازها على  ًلطد بها ؤلاحساءاث الجباةُت اإلادددة واإلافطلت لفسع وجأطِع الػٍس

بي جىظُما وجيظُلا ومخخلف الطىز الخلىُت للػساةب بمخخلف جؿىزاتها، ومخابعتها، خُث  الهُيل الػٍس

بي ألامثل على معسفت  واملت باًدًىلىحُاث اإلاجخمع ووافت  ًخىكف هجاح الدولت في اخخُاز الىظام الػٍس

أوغاعه الاكخطادًت والاحخماعُت والظُاطُت، وألاهداف التي حظعى ئلى جدلُلها وعلى جفهم مخعمم باألطع 

بت ختى جدطُلها ًبدأ مً جفىير الدولت في  بُت، فالخأطِع للػٍس واللىاعد العلمُت لسطم الظُاطُت الػٍس

ىت العمىمُت بت همشسوع ئلى غاًت حظدًدها مً ؾسف اإلايلف ئلى الخٍص  ل.الػٍس
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: إلاشكالية

  بت وجدطُل جأطِع كىاعد و هجاعتما مدي مظاهمت أداء فعاو للمىظىمت الجباةُت؟  ئزطاء في الػٍس

: ألاسئلة الفزعية

 الجباةُت؟ للمىظىمت اإلادىم الىظسيل ؤلاؾاز هى ما -

 ماذا ًلطد بلىاعد وئحساءاث جأطِع وجدطُل الػساةب؟ -

بي ؟ -  ما هى دوز ؤلادازة الجباةُت في عملُت اهدشاف و ميافدت ظاهسة التهسب الػٍس

: الفزضيات

  بت بالجصاةس حظاهم بشيل هبير في ئزطاء ئن اعخماد كىاعد مدىمت ومدزوطت لخأطِع وجدطُل الػٍس

.لأداء فعاو للمىظىمت الجباةُت

 بُت لإلدازة الجباتي الدظُير فعالُت ًدعم الجباةُت، للمىظىمت مسحعي هظسيل ئؾاز اعخماد ئن  .الػٍس

  بت ًلطد بها ؤلاحساءاث الجباةُت اإلادددة واإلافطلت لفسع وجأطِع كىاعد جأطِع وجدطُل الػٍس

بي بت وجدطُلها ومخابعت آزازها على الهُيل الػٍس  . الػٍس

  بي في فسغها زكابت ًىمً دوز ؤلادازة الجباةُت في عملُت اهدشاف و ميافدت ظاهسة التهسب الػٍس

 . فُما ًخظ الجاهب الجباتي على اإلايلفينلطُلت

: مبررات اختيار املوضوع

: الجوانب الذاثية .1

  ؤلادازيل  الهُيل  بالجصاةس،و ئلى الجباةُت للمىظىمت اهخماةىا مً اللسب بدىم الجباًت مىغىع في الدزاطت ئلى اإلاُل

ت  ألاعلى  .للػساةب  الىالةُت  للمدًٍس

 .باإلاىغىع الخاص الاهخمام

 :الجوانب املوضوعية .2

ل لعملُت اإلاتزاًد الاهخمام ىت جمٍى  .اإلادسوكاث كؿاع خازج العمىمُت الخٍص

بي التهسب ظاهسة جفش ي  اإلادلي اإلاظخىيل على وهرا اإلاخخطت، الظلؿاث كبل مً منها الخد طبل عً والبدث الػٍس

 .الدولي اإلاظخىيل على أو

ل.وؤلازساء للدزاطت مهما مجاال ججعله اإلاىغىع هرا في الدزاطاث كلت ئلى ئغافت

: الدراسات السابقة

 ألاولي الدراسة: 

بي الىظام فعالُت بي، التهسب وئشيالُت الػٍس  عً عبازة هى والبدث مساد، هاضس للباخث الجصاةس خالت الػٍس

 هدف وللد ،2002 طىت الجصاةس، حامعت الدظُير، وعلىم الاكخطادًت العلىم بيلُت كدمذ دولت دهخىزاه أؾسوخت

ل:ئلى البدث

بت دوزل معالجت -  . للدولت اإلاخغير الدوزل ظل في الػٍس

بي التهسب ظاهسة معالجت -  . الىظسيل شيله في الػٍس

بي التهسب ئشيالُت معالجت -  . الىؾني الاكخطاد على خؿىزجه ئبساش مع الػٍس

بي التهسب واكع جدلُل -  . ؤلاضالخاث بعد الجصاةس في الػٍس
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ل: أهمها زةِظُت هخاةج ئلى الباخث جىضل وكد

 التهسب حجم وشٍادة اطخمساز ئلى ًإدي اإلاىاشيل الاكخطاد واهدشاز الىؾني الاكخطاد جىظُم عدم أن -

بي  . الػٍس

بي التهسب أن - بي، الىظام فعالُت لعدم هدُجت هى الجصاةس في الػٍس  مً جيىنل الىظام هرا فعالُت وان الػٍس

 :خالو

بي الىظام بظاؾت ـ  . واإلاسوهت بالشفافُت وجمخعه الػٍس

بُت وأطع معدالث اطخعماو خالو مً العبء جخفُف ـ  . معخدلت غٍس

بُت ئدازة جىفس ـ بُت ؤلاحساءاث حظهُل احل مً هفاءة ذاث غٍس  اإلايلفين زلت هظب احل مً ، الػٍس

بت  . بالػٍس

 الثانية الدراسة : 

بي الىظام  ولُت ، دولت دهخىزاه أؾسوخت خمُد، بىشٍدة للباخث الاكخطادي ؤلاضالح وجددًاث الجصاةسيل الػٍس

ل: ئلى الدزاطت هدفذ وللد ، 2006 الجصاةس حامعت ، الدظُير وعلىم الاكخطادًت العلىم

بت والاحخماعُت واإلاالُت الاكخطادًت ألاهمُت ئبساش -  . للػٍس

بُت الظُاطت دوزل جبُان -  . الاكخطادًت الخىمُت في الػٍس

بي الىظام جلُُم -  هخاةج ئلى الباخث جىضل وكد . جىاحهه التي اإلاخخلفت الخددًاث ظل في الجصاةسيل الػٍس

 : أهمها زةِظُت

بي الىظام جؿىزل -  . له مباشس واوعياض الاكخطادي الىظام جدىول عً حعبير الجصاةسيل الػٍس

اث - بي الػغـ مظخٍى  . مىخفػت بالجصاةس الػٍس

بي الىظام - بي والتهسب الاكخطادًت ؤلاضالخاث عً هاججت جددًاث ًىاحه الجصاةسيل الػٍس  ، الػٍس

 . الدولُت اإلاىظماث وغغـ ، والدولُت ؤلاكلُمُت والاجداداث

 الثالثة الدراسة: 

 هي والدزاطت زغا خالص ي للباخثل(2002-1991)  الفترة في الجصاةس خالت دزاطت الجباتي الغش ظاهسة جدلُل

 حامعت الدظُير وعلىم الاكخطادًت العلىم بيلُت كدمذ الاكخطادًت العلىم في دهخىزاه أؾسوخت عً عبازة

ل.2008 طىت ، الجصاةس

ل:ئلى الدزاطت هدفذ وللد

  . 2002-1991الفترة خالو الجصاةس في الجباتي الغش ظاهسة وجلُُم حشخُظ -

 . الجباتي الغش التهسب إلايافدت وطبل خلىول عً البدث -

بي الىعي وشس -  . الجصاةسيل اإلاجخمع في الجباةُت الثلافت وئزطاء الػٍس

ل: أهمها زةِظُت هخاةج ئلى الباخث جىضل وكد

 ٌظخجُب واو عادو وغير معلد هظام2002-1991 الفترة خالو وحد الري الجصاةسيل الجباتي الىظام أن ـ

 . الجباتي اللاهىنل إلابادب

 وهظام الجباةُت السكابت دوزل جفعُل خالو مً مىه الخد ًمىً بظُـ غش هى الجصاةس في الجباتي الغش ـ

 . الجباةُت اإلاعلىمت عً البدث
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 الغشاشين مً فلـ حصء عً بالىشف التهسب ظاهسة إلايافدت الجصاةس في اإلاظخعملت آلالُاث حظمذ ـ

ل.منها للخد وافُت غير فهي وبالخالي

 الزابعة الدراسة: 

بي التهسب  عً عبازة هي والدزاطت هاضس شازفي للباخث الجصاةس خالت ئلى باإلشازة ميافدخه وطبل آزازه الػٍس

 ،3 الجصاةس حامعت الدظُير، وعلىم الاكخطادًت العلىم بيلُت كدمذ الاكخطادًت العلىم في دهخىزاه أؾسوخت

ل.2012-2011طىت

ل:ئلى الدزاطت هدفذ وللد

بي الىظام جىاوول - بُت الػٍس  . والاحخماعُت الاكخطادًت الىاخُت مً والػٍس

بي التهسب دزاطت -  . وآزازها وأهىاعها أطبابها في والبدث الػٍس

بي التهسب ميافدت وطاةل ئلى الخؿسقل -  وكد والدولت اإلايلفين على والىفظُت الاكخطادًت آزازها و الػٍس

 :أهمها زةِظُت هخاةج ئلى الباخث جىضل

بي الىظام أن - د ًخلم حعلُدا ألاهثر الػٍس ٍص بي التهسب ظاهسة جفاكم مً ٍو  .الػٍس

بُت اللىاهين جؿبُم أن - س الالىتروهُت الخجازة اهدشاز ظل في ضعىبت أهثر أضبذ الػٍس  زؤوض وجدٍس

 . اإلايلفين مً لىثير العاإلاُت ألاطىاق وفخذ ألامىاو

ت الظلؿاث ؾسف مً فعالت اطخجابت هىان جىحد ال اهه - عُت ؤلاداٍز  التهسب إلايافدت واللػاةُت والدشَس

بي  . الػٍس

 الخامسة الدراسة: 

بي الىظام  عً عبازة هي والدزاطت بىعالم ولهي للباخث الجصاةس خالت للدولت الجدًد الدوزل ظل في الفعاو الػٍس

ت والعلىم الدظُير وعلىم الاكخطادًت العلىم بيلُت كدمذ الاكخطادًت العلىم في علىم دهخىزاه زطالت  ، الخجاٍز

  . 2012-2011طىت ، طؿُف حامعت

 :ئلى الدزاطت هدفذ وللد

بُت ؤلاضالخاث جلُُم -  . الجصاةس في الػٍس

بُت اإلاداخُل حعبئت احل مً الدولت جدخل لترشُد اإلاىغىعُت ألاطع ئبساش -  . الػٍس

بي هظام ضُاغت في اإلاظاهمت -  . للدولت الجدًد الدوزل ظل في فعاو غٍس

ل: أهمها زةِظُت هخاةج ئلى الباخث جىضل وكد

 الطدمت بعد خدزذ التي والاحخماعُت الاكخطادًت للخؿىزاث خخمُت هدُجت حاء الجباتي ؤلاضالح أن -

 . الىفؿُت

بُت ؤلاًساداث في الىبريل الخطت اإلاباشسة غير الػساةب جدخل -  . الػٍس

 . اإلاظخدامت الخىمُت مخؿلباث إلاىاحهت اإلاالُت اإلاىازد حعبت في زةِس ي دوزل للدولت -

 السادسة الدراسة: 

بي التهسب  عبازة هي والدزاطت2011-2001 الجصاةس خالت اإلايافدت وئطتراجُجُت السكابت آلُاث فعالُت بين الػٍس

ت العلىم في علىم دهخىزاه ت الاكخطادًت العلىم بيلُت كدمذ الخجاٍز  اإلاظُلت، حامعت الدظُير، وعلىم والخجاٍز

ل.2015-2014 طىت



 :مقدمة عامة
 

 ه

 

ل:ئلى الدزاطت هدفذ وللد

بت والاحخماعُت واإلاالُت الاكخطادًت ألاهمُت ئبساش - ل. للػٍس

ص - بُت ؤلادازة بين العاللت حعٍص بت اإلايلفين ومخخلف الػٍس بُت الثلافت ووشس بالػٍس  اإلاجخمع في الػٍس

 . الجصاةسيل

 اللؿاع واهدشاز مىظم غير الىؾني الاكخطاد و عاإلاُت ظاهسة هي الجباتي التهسب ظاهسة أن :ئلى الباخث جىضل وكد

فت الغير اإلاىافظت بظبب اإلاىاشيل بي التهسب حجم بشأن مىزلت جلدًساث جىحد ال ،خُث شٍس  مع الجصاةس في الػٍس

بي الىظام فعالُت لعدم هبير ًيىنل أن اخخماو ل. الػٍس

: أهمية الدراسة

:لمنها، مً خالو ما ًلي اإلاسحىة ألاهداف في أطاطا الدزاطت هره أهمُت جىمً

ادة في الدولت أهداف لخدلُم الجباةُت ألاداة مظاعي مع الخجاوب  ودعم الجباةُت، واإلاخابعت السكابت في الفعالُت ٍش

بي الخدطُل  .اإلادسوكاث كؿاع خازج الجصاةس في الػٍس

 التهسب ظاهسة جفش ي ومىاحهت جلُُم في الجباةُت اإلاىظىمت لخدعُم بمىاهج حظاهم أن الدزاطت هره جداوول

بي ل.الػٍس

: أهداف الدراسة

 وآلالُاث للدولت الاكخطادي بالهُيل وعالكتها الجباةُت للمىظىمت الىظسيل ؤلاؾاز حشخُظ الدزاطت جداوول

ت  .إلضالخها الىظٍس

سها وآفاق بالجصاةس، الجباةُت اإلاىظىمت حظُير واكع جلُُم جداوول هما  اإلادلُت البِئت مخؿلباث مع ججاوبا جؿٍى

ل. والدولُت

: حدود الدراسة

بي والخدطُل الخأطِع كىاعد وئزطاء الفاعلُت جدعُم ئلى الدزاطت هره جخؿسقل  اإلاجخمع واكع مً بالجصاةس الػٍس

ل.ومخغيراجه ميىهاجه بمخخلف الجباةُت لإلدازة الجباتي ؾسق الدظُير ومخخلف الجباتي،

 :الحدود املكانية .1

الجصاةس، خُث جم الخؿسق ئلى اإلاىظىمت الجباةُت في  في الػساةب وجدطُل جأطِع كىاعد باعخماد  جسجبـ

 .الجصاةس بطفت عامت

 :الحدود الزمنية .2

 .2015 ئلى غاًت طىت2007طِخم الاعخماد على اإلاعلىماث اإلاخداولت مً طىت 

: املنهج املتبع

 اإلاىهج اعخماد فظِخم اإلاىغىع، ؾبُعت مع ججاوبا مخعددة اطخخدام مىاهج البدث وؾبُعت الدزاطت جخؿلب

خي الىضفي  واإلاىهج للدولت، الاكخطادي الهُيل على واوعياطها الجباةُت اإلاىظىمت بخؿىزل اإلاخعلم الجاهب في الخاٍز

بت و السكابت الجباةُت بالجصاةس  ل.في الجاهب اإلاخعلم بلىاعد جأطِع و جدطُل الػٍس

: صعوبات البحث

 :في جمثلذ الطعىباث بعؼ الباخث واحهذ الجصاةس، في الجباةُت باإلاىظىمت واإلاسجبؿت الدزاطت لخطىضُت هظسا



 :مقدمة عامة
 

 و

 

 دزاطت ًخظ فُما شهاداث اإلااحظخير وخاضت اإلاىغىع، هرا جىاولذ التي اإلاخخططت ألاوادًمُت الدزاطاث كلت

.لالجصاةس خالت

 الػساةب، إلدازةلالبيروكساؾُت ائًجساءاث ظل في الجصاةسيل بالىاكع اإلاسجبؿت اإلاعلىماث على الخطىول ضعىبت

 .للمعلىماث الالىتروهُت باإلاعالجت اإلاخعلم الجاهب غعف وبالخطىص

ل.اإلاجاو هرا في العسبُت، باللغت الىخب هلظ

: هيكل البحث

 :ئلى جلظُمه جم خُث البدث، فسغُاث واخخباز اإلاؿسوخت، ؤلاشيالُت وإلاعالجت الدزاطت، هره ألهداف جبعا

ل.وخاجمت فطىول وزالر ملدمت

 مإزساتها، بمخخلف الاكخطادي الهُيل على واوعياطاتها الػساةب على عمىمُاث ألاوول الفطل ًدىاوول خُث

الجصاةس و هرا  في الػساةب وجدطُل جأطِع للىاعد الثاوي الفطل خطظ بِىما والادخاز، والاطتهالن الدخل

بي  .الخؿسق ئلى الجاهب الىظسي للتهسب الػٍس

في خين أن الفطل الثالث خطظ لدزاطت السكابت الجباةُت وىطُلت إلايافدت واهدشاف ظاهسة التهسب 

بي وجؿسكىا فُه أًػا ئلى الهُاول الجدًدة اإلاظخددزت في ؤلادازة الجباةُت إلايافدت التهسب زم ؾسق جىفُر  الػٍس

 .لالسكابت الجباةُت

 

ل
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. كىاعد جأسيس وجحطل الضزيبت بالجشائز:الفطل الثاوي 

 :جمهيد 

بت  ًٓطض بٓىانض جإؾِـ وجدطُل الػغائب ؤلاظغاءاث الجبائُت اإلادضصة واإلاُطلت لُغع وجإؾِـ الػٍغ

بي جىكُما وجيؿُٓا ومسخلِ الطىع الخٓىُت للػغائب بمسخلِ  ا نلى الهُٙل الػٍغ وجدطُلها ومخابهت ؤزاَع

ٗاملت  ت   بي ألامشل نلى مهَغ ِ هجاح الضولت في ازخُاع الىكام الػٍغ جؿىعاتها، ومخابهتها، خُض ًخْى

ٗاَت ؤوغانه الاْخطاصًت والاظخمانُت والؿُاؾُت، وألاَضاٍ التي حؿعى بلى جدُٓٓها  بةًضًىلىظُاث اإلاجخمو و

بت ختى جدطُلها  بُت، َالخإؾِـ للػٍغ ونلى جُهم مخهمٔ باألؾـ والٓىانض الهلمُت لغؾم الؿُاؾُت الػٍغ

ىت الهمىمُت بت ٖمشغوم بلى ياًت حؿضًضَا مً ؾٍغ اإلاٙلِ بلى الخٍؼ وؾِخم . ًبضؤ مً جُ٘حر الضولت في الػٍغ

 .الخؿّغ مً زالٛ َظا الُطل بلى مجمل ْىانض وبظغاءاث جإؾِـ وجدطُل الػغائب

 .الجشائزر  الجبائي الىظام في الضزيبت جأسيس إحزاءاث : وو  املبحث

حز ؾِخم      ت ًخم الػغائب مً هىنحن نلى التٖر  اإلاٙلُحن ؤو للماؾؿاث الٓاهىوي الشٙل ؤؾاؽ نلى بُنهما الخُْغ

م حن، ؤو ؾبُهُحن ؤشخاضا بانخباَع بخحن َاجحن وجخمشل مهىٍى بت في الػٍغ  IRGؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ

بت ٗا ؤعباح نلى والػٍغ  . IBS ثالشغ

 .إلاحمالي الدخل على الضزيبت : وو  املعلب

 .حعزيف :أوال

بت جإؾِـ جم لٓض ض ،1991لؿىت اإلاالُت ْاهىن  زالٛ مً ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ ٛ  اإلااصة هطذ ْو  مً ألاو

 : ًلي ما نلى اإلامازلت الغؾىم و الػغائب

بت جاؾـ" ت غٍغ بت حؿمى الؿبُهُحن ألاشخاص صزل نلى وخُضة ؾىٍى  جُغع و ؤلاظمالي، الضزل نلى الػٍغ

بت َظٍ بت للمٙلِ ؤلاظمالي الطافي الضزل نلى الػٍغ  1 ."بالػٍغ

 .إلاحمالي الدخل على للضزيبت  ساسيت الخطائظ :ثاهيا

مً٘  ا ٍو  : ٗاألحي ببغاَػ

بت -  .ألازغي  الهمىمُت الجماناث ٗل باؾخصىاء َٓـ، الضولت لُائضة ججبى غٍغ

بت - بت لهظٍ الخاغهت اإلاضازُل ضاخب ومباشغ نهائي بشٙل ًخدملها مباشغة غٍغ  الػٍغ

بت -  اإلاباشغة الػغائب ْاهىن  مً الشاهُت اإلااصة في اإلادضصة الىىنُت اإلاضازُل ظمُو جمـ ووخُضة نامت غٍغ

 .واخضة مغة جُغع وهي

                                                             
ت الهامت للػغائب، ؾبهت 01ْىاهحن ظبائُت، اإلااّصة  1  .51 ، ص2015، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
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بت حهخبر - ٛ  ؤؾاؽ نلى جدؿب لٙىنها وطلٚ جطانضًت، ٖػٍغ  الخاغهت اإلاضازُل باؾخصىاء مخطانض ظضو

ض اإلاىبو، مً لالْخؿام بت وؿبت وجٍؼ اصة ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ ٛ  خؿب الضزل حجم بٍؼ  .خؿابها ظضو

بت - ت غٍغ ؿدشنى الؿىت، زالٛ اإلادٓٓت اإلاضازُل نلى جُغع ؾىٍى  ؤظغا ًخٓاغىن  الظًً ألاظغاء طلٚ مً َو

ت مضازليهم مً اْخؿانها ًخم ؤًً وخُض ٔ الشهٍغ  .مدضص ؾلم َو

بت -  .بضَهها للمٙلُحن الصخطُت الىغهُت الانخباع بهحن جإزظ ؤنها بما شخطُت غٍغ

بت حهخبر - دُه، غٍغ ذ نلى حهخمض بدُض جطٍغ  مً ؤٍَغل شهغ مً الُاجذ ْبل وطلٚ بضَهها اإلاٙلُحن جطٍغ

داث َظٍ وجىصم ؾىت، ٗل  .الػغائب مُدشُاث لضي الخطٍغ

 .إلاحمالي الدخل على الضزيبت جعبيم مجاو  :ثالثا

بت َظٍ جؿبٔ  ٗاء نلى الػٍغ ٗاث في الشغ بت الخػىم ألازحرة َظٍ جستر لم ما ألاشخاص، شغ  ؤعباح نلى للػٍغ

ٗاث ٔ الشغ َغ ذ َظا الازخُاع ؾلب ٍو ٛ  ًمً٘ الو ، اإلاضازُل نً بخطٍغ  مضي الازخُاع َظا نً التراظو ؤو الهضو

ت خُاة بي الٓاهىن  َدؿب. الشٖغ ٗاث الػغائب مً الىىم لهظا ًسػو الجؼائغي  الػٍغ ٗاث ، ألاشخاص شغ  الشغ

ٗاث هكام لىُـ جسػو التي اإلاضهُت  ًٙىن  ؤن نلى زاعظها ؤو بالجؼائغ الجبائُت بْامتهم ٗاهذ ؾىاء ألاشخاص شغ

 .1الجؼائغ في وشاؾاتهم مماعؾت مً صزلهم مطضع

 .إلاحمالي  الدخل على للضزيبت الخاضع الىعاء جحديد :رابعا

بت جاؾـ خُض ت غٍغ بت " حؿمى الؿبُهُحن ألاشخاص صزل نلى وخُضة ؾىٍى  " ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ

بت َاجه وجُغع بت للمٙلِ ؤلاظمالي الطافي الضزل نلى الػٍغ ٓا اإلادضص بالػٍغ  مً 98 بلى 85 مً اإلاىاص خٙامأل َو

خٙىن  اإلامازلت، والغؾىم اإلاباشغة الػغائب ْاهىن   الطاَُت اإلاضازُل مجمىم مً ؤلاظمالي الطافي الضزل ٍو

 :الخالُت  لألضىاٍ باإلغاَت

ت الطىانُت ألاعباح - ُت والخجاٍع  والحَغ

ت الًحر اإلاهً ؤعباح -  . ججاٍع

 . الُالخت اإلاؿدشمغاث نائضاث -

 . اإلابيُت ويحر اإلابيُت اإلالُ٘اث بًجاع مً اإلادٓٓت ؤلاًغاصاث -

 . اإلاىٓىلت ألامىاٛ عئوؽ نائضاث -

ىم و واإلاهاشاث وألاظىع  اإلاغجباث - ت الٍغ  . الهمٍغ

 .إلاحمالي الدخل على الضزيبت جحطيل :خامسا

خم ٓا ٍو ٓخحن َو  :َما ؤؾاؾِخحن لؿٍغ

ٓا :املطدر مً الاكخعاع ظزيلت - أ ٓت لهظٍ َو  مً للمٙلِ الطافي ؤلاظمالي الضزل مً اْخؿانها ًخم الؿٍغ

ٓت صَهها ًخم بظلٚ و اإلاؿخسضمت، الهُئت ْبل بُت، ؤلاصاعة بلى مباشغة يحر بؿٍغ ٓت َظٍ حؿاَم و الػٍغ  في الؿٍغ

                                                             
ت الهامت للػغائب ،ؾبهت 07ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت، اإلااّصة  1  .15 ،ص2015، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
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بُت ؤلاصاعاث ْبل مً حهخبر مدبظة ٖما ، الجبائي التهغب حجم مً الخٓلُظ  مً زالُت و مٙلُت يحر ٗىنها الػٍغ

 1 .الخهُٓض

بت حؿضص الىكام لهظا جبها :الحساب على الدسبيلاث هظام  - ب  صَهاث شٙل في ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ

خت خت الضَهاث َظٍ جدبو و اإلاالُت، الؿىت زالٛ وؾىنُت مْا بت بدؿضًض مباشغة اإلاْا  الشهٍغً زالٛ الػٍغ

بت مبلٌ مً% 30بيؿبت حؿبُٔ ٗل ًدضص و الضزل، َيها ًدٓٔ التي اإلاىالُت الؿىت مً ألاولحن  الضزل نلى الػٍغ

بت مهضالث ًسظ َُما ؤما .للمٙلِ ؤلاظمالي  لىكام الخاغهت اإلاضازُل ؤلاظمالي َباؾخصىاء الضزل نلى الػٍغ

ٓا اإلاطضع مً الاْخؿام بت َظٍ َإن مهُىت ليؿبت َو ٓا جدؿب الػٍغ ٛ  َو خػمً جطانضي، لجضو  َظا ٍو

 ٛ  :الخالي الىدى نلى طلٚ و َئت ٗل نلى اإلاُغوغت الػغائب مهضالث جىآَها الضزل شغائذ الجضو

بت مهضالث : 01-02ركم الجدوو  ٓا ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ  : الضزل لُئاث َو

 (%)وسبت الضزيبت (دج)كسغ الدخل الخاضع للضزيبت

 0 120000ال يخجاوس 

 20 360000الى120001مً

 30 1440000الى360001مً

 35 1440000أكثر مً 
ت الهامت للػغائب ،ؾىت :املطدر     .2015ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ

 .الشزكاث أرباح على الضزيبت :الثاوي املعلب

  .حعزيف :أوال

بت جإؾؿذ  ٗاث ؤعباح نلى الػٍغ  اإلاخػمً 31/12/1990في اإلااعر90 / 36الٓاهىن  بمىظب الجؼائغ في الشغ

 : ًلي ما نلى اإلامازلت الغؾىم و اإلاباشغة الػغائب ْاهىن  مً 135 اإلااصة هطذ خُض ، 1991 لؿىت اإلاالُت ْاهىن 

بت جاؾـ" ت غٍغ ٗاث جدٓٓها التي اإلاضازُل ؤو ألاعباح مجمل نلى ؾىٍى ا الشغ حن ألاشخاص مً ويحَر  اإلاهىٍى

بت َظٍ وحؿمى ،136 اإلااصة في بلهم اإلاشاع بت الػٍغ ٗاث نلى بالػٍغ ض "2.ؤعباح الشغ بت َظٍ ظاءث ْو   لتراظو الػٍغ

بت مو ؾبٓذ التي الىٓائظ  ألاشخاص ظمُو نلى جؿبُٓها زالٛ مً والخجاعب الطىانُت ألاعباح نلى الػٍغ

حن ٗاث بحن الخمحز صون  وؿبي مهضٛ شٙل في اإلاهىٍى  : َضَحن جدُٓٔ مً جمُ٘نها و الشغ

بي الخىكُم بناصة - حن ألاشخاص غغائب نً الؿبُهُحن ألاشخاص غغائب َطل زالٛ مً الػٍغ  .اإلاهىٍى

بي الهبء جسُُِ - ٗاث مىه حهاوي ٗاهذ الظي الػٍغ  .الىمى جدُٓٔ مً وجمُ٘نها الشغ

 

                                                             
ت الهامت للػغائب، ؾبهت 1   . 43، ص2015ْىاهحن ظبائُه، الٓؿم الخامـ، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ

ت الهامت للػغائب، ؾبهت 135ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت، اإلااصة  2  .50، ص2015، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
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 .الشزكاث أرباح على للضزيبت  ساسيت الخطائظ :ثاهيا

مً٘ ا ٍو  :ٗاألحي ببغاَػ

بت حهخبر - بت جخهلٔ ٗىنها وخُضة غٍغ حن ألاشخاص نلى جُغع واخضة بػٍغ  .اإلاهىٍى

بت -  .جمُحز صون  ألاعباح مجمل نلى جُغع نامت غٍغ

بت - ت، غٍغ  .للماؾؿت الؿىىي  الغبذ بها الخاص الىناء ًخػمً خُض ؾىٍى

بت - بي الغبذ زػىم خُض مً وؿبُت، غٍغ ٛ  ولِـ واخض ومهضٛ ليؿبت الػٍغ  َى ٖما جطانضي، لجضو

بت باليؿبت الحاٛ  .ؤلاظمالي الضزل نلى للػٍغ

بت صَو ًخم - ٗاث ؤعباح نلى الػٍغ ذ زالٛ مً الشغ  اإلاحزاهُت بخٓضًم وطلٚ ، الػغائب بصاعة لضي الخطٍغ

 . ؾىت ٗل مً ؤٍَغل شهغ مً الُاجذ ْبل الػغائب إلاُدش الجبائُت

 .الشزكاث أرباح على الضزيبت جعبيم مجاو :ثالثا

ٗاث جىٓؿم بت الخاغهت الشغ ٗاث ؤعباح نلى لػٍغ  :ْؿمحن بلى الشغ

ٛ  الٓؿم بت لهظٍ زاغو ألاو ت، بطُت الػٍغ ت بطُت لها َُسػو الشاوي الٓؿم بِىما بظباٍع مً٘ ازخُاٍع  خطغ ٍو

ٗاث ت بطُت جسػو التي الشغ بت بظباٍع ٗاث ؤعباح نلى للػٍغ  : ًلي َُما الشغ

ٗاث ٗل  . ؤ ٗاث:باؾخصىاء يغغها و شٙلها ٗان مهما الشغ  الخجاعي  الٓاهىن  بمُهىم اإلاؿاَمحن و ألاشخاص شغ

بت الخػىم لهظٍ ازخاعث بطا بال الجؼائغي  ؿت ، الػٍغ ت خُاة مضي َُه عظهت ال الازخُاع َظا ًٙىن  ؤن شٍغ  الشٖغ

جب ٔ ٍو ذ الازخُاع ؾلب ؤن ًَغ  اإلاباشغة والغؾىم الػغائب ْاهىن  مً 151اإلااصة في نلُه اإلاىطىص بالخطٍغ

 .اإلامازلت

 في نليها والشغوؽ اإلاىطىص ألاشٙاٛ خؿب واإلاهخمضة اإلاٙىهت اإلاىٓىلت للُٓم الجماعي الخىقُِ َُئاث  . ب

و  .الجاعي  والخىكُم الدشَغ

ٗاث  . ث ٗاث شٙل نلى اإلاٙىهت يحر اإلاضهُت الشغ ٗاث باؾخصىاء ألاؾهم، شغ بت ازخاعث الخػىم التي الشغ  للػٍغ

ٗاث ؤعباح نلى  .الشغ

 . الخجاعي  و الطىاعي الؿابو طاث الهمىمُت الهُئاث و اإلااؾؿاث  . ر

بت لهظٍ جسػو ٖما ٗاث الػٍغ ٗاث باؾخصىاء لها الخابهت الاجداصاث و الخهاوهُت الشغ  اإلااصة في بليها اإلاشاع الشغ

ظا ،138 ٗاث ٖو  ؤما1اإلاباشغة الػغائب ْاهىن  م12ً اإلااصة في اإلاظٗىعة واإلاىخجاث الهملُاث جىجؼ التي الشغ

ٗاث ا جسػو التي الشغ بت ازخُاٍع ٗاث ؤعباح نلى للػٍغ ٗاث جلٚ َهي ، الشغ بتال ؤص زاغهت حهخبر التي الشغ  للػٍغ

بت الخػىم بعاصًت بطُت ازخاعث بطا بال ؤلاظمالي الضزل نلى ٗاث ؤعباح نلى للػٍغ  ًجب الحالت َظٍ وفي ، الشغ

هخبر الػغائب بصاعة بلى الازخُاع ؾلب جٓضًم نليها ت اإلاهىُت مضي الحُاة ،  جسػو نهائُا الٓغاع َظا َو له الشٖغ

ٗاث الخىضُت البؿُؿت   ظا الشغ ٗاث الخػامً ، ٖو ٗاث  ؤؾاؾا في شغ  . وجخمشل َظٍ الشغ

 

                                                             
ت الهامت للػغائب، ؾبهت 136ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت، اإلااصة 1  .50، ص2015، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ
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 .الشزكاث أرباح على للضزيبت الخاضع الىعاء جحديد :رابعا

بي الىناء ًخدضص بت الخاغو الغبذ جدضًض زالٛ مً الػٍغ  نىاضغ مً نىطغ ؤي نً الخىاػالث طلٚ في بما ، للػٍغ

 ٛ خدضص. اإلاداؾبي نمٍغ نً نهاًت في ؤو الاؾخًالٛ ؤزىاء ألاضى ّ  مً الطافي الغبذ  ٍو ٛ  ُْم بحن الُغ  ألاضى

 لحؿاب ٖٓانضة َيها اإلادٓٓت الىخائج اؾخسضام ًجب التي و ، اَخخاخها و اإلاداؾبُت الضوعة ازخخام لضي الطاَُت

بت ٗاث ؤعباح نلى الػٍغ بت الخاغو الغبذ جدضًض ؤزغي  بهباعة الشغ ٗاث ؤعباح نلى للػٍغ ّ  زالٛ مً الشغ  بحن الُغ

 1.اإلااؾؿت جخدملها التي ألانباء و اإلادٓٓت الىىاجج

 : ًلي َُما ؤؾاؾا اإلادٓٔ الىىاجج جخمشل

 . ) الاؾخًالٛ هىاجج ( الضوعة زالٛ مبُهاث -

 . ) الاؾخًالٛ زاعط هىاجج ( اإلاسخلُت ألازغي  الىىاجج -

ٛ  ، الاؾخصىائُت الىىاجج -  . الاؾدشماعاث نً ٗالخىاػ

بت لهظٍ الخاغو الغبذ لخدضًض زطمها ًجب التي ألانباء ؤما  : ًلى َُما َخخمشل الػٍغ

ت في اإلاؿخسضمحن لىُٓاث الهامت اإلاطاٍعِ . ؤ ٗاء و اإلاؿحًرً ،مٙاَأث الشٖغ  ٖغاء بلى بغاَت ، الهمىالث ، الشغ

 . الؿابٓت للؿىت الطافي الغبذ مً  % 01وؿبت جخهضي ال ؤن نلى الاؾخٓباالث و الاخخُاالث مطاٍعِ و الهٓاعاث

 ، بالٓغوع اإلاطاٍعِ اإلاخهلٓت مً ، الخىُٓب نلى اإلاؿانضة مطاٍعِ ، ألاجاوي  مشل اإلاسخلُت اإلاالُت الىُٓاث . ب

 بلخ.. الخإمُىاث

ت عؾىم مً اإلاالُت الؿىت زالٛ اإلااؾؿت ٗاَل نلى الىاْهت الغؾىم و الػغائب   . ث  ، نٓاٍع

 . الجؼافي الضَو و اإلانهي اليشاؽ نلى الغؾم ، الخؿهحر عؾىم

ٗاث بمسخلِ اإلاخهلٓت اإلاطاٍعِ -  . اإلااوهاث و الاَخال

 و ؤلانالهاث مسخلِ بلى بغاَت ، باإلشهاع اإلاخهلٓت جلٚ باؾخصىاء اإلااؾؿت جٓضمها التي الهضاًا مسخلِ -

 .2صط 20000 ُْمتها جخجاوػ  ال ؤن نلى الهباث و الخبرناث

غ ؤن ًجب ، للخطم ْابلت الظٖغ الؿابٓت ألانباء النخباع  :الخالُت الشغؽ بها جخَى

ت الهاصي بالدؿُحر مباشغة مغجبؿت الخٙالُِ جٙىن  ؤن -  . للشٖغ

ّ  ألانباء َظٍ جشبذ ؤن ًجب -  . بزباث بىزائٔ مبرعة جٙىن  ؤن و ، ْاهىهُت بؿغ

ت اإلاالُت بالؿىت َٓـ زاضت جٙىن  ؤن ًجب -  . اإلااؾؿت بضَاجغ مسجلت جٙىن  ؤن و ، الجاٍع

 

 

 

                                                             
ت الهامت للػغائب ،ؾبهت 140ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت، اإلااصة  1   .54 ، ص2015، وػاعة اإلاالُت ، اإلاضًٍغ

ت الهامت للػغائب ،ؾبهت 141ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت ،اإلااصة 2   .55 ، ص2015 ، وػاعة اإلاالُت ، اإلاضًٍغ
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 .الشزكاث أرباح على الضزيبت جحطيل :خامسا

بت صَو ًخم ٗاث ؤعباح نلى الػٍغ ّ  جلٓائُت بطُت جضَو الخلٓائي الدؿضًض هكام ؾٍغٔ نً الشغ  ْابػاث لطىضو

بت وحؿضص .ألازحر َظا ْبل مً مؿبٔ بشهاع صون  اإلاسخلُت الػغائب  الدؿضًض هكام خؿب إلاؿخدٓتا الػٍغ

خت حؿبُٓاث زالشت نلى الخلٓائي بت باقي بدؿضًض مخبىنت َطلُت ؤْؿاؽ ؤو مْا  . الػٍغ

 الظي الشالسي ؤو الشهغ جلي التي ألاولى ًىم الهشٍغً في اإلاسخطت الػغائب ْباغت لضي ألاْؿاؽ َظٍ حؿضص   . ر

ّ  َُه جطبذ بي الغبذ ُْمت مً %30حؿبُٔ ٗل ُْمت حهاصٛ خُض مؿخدٓت، الجبائُت الحٓى  للؿىت الػٍغ

ت طلٚ بهض لُخم اإلااغُت،  .الخطُُت عضُض حؿٍى

ت نلى وظب مىظبا ٗان َةطا    . ط  ؤما اإلاىالُت، الؿىت مً ؤٍَغل 15 ْبل الجبائُت ؤلاصاعة بلىٌ صَو اإلاهىُت الشٖغ

تٌ صَو الجبائُت ؤلاصاعة نلى وظب الحالت َظٍ َُي ؾالبا الخطُُت عضُض ٗان بطا  الؿىت بلى بخالخه ؤو للشٖغ

بت اإلاىالُت لحؿاب ٗاث ؤعباح نلى الػٍغ ت جؿبٔ الشغ بت مدضصة مهضالث الشٖغ  الطاَُت ألاعباح نلى للػٍغ

بت، لهظٍ الخاغهت ام مجمىم مً ألاعباح َظٍ وجخإلِ الػٍغ ت التي ألانماٛ ؤْع  ؤلانُاءاث ؾغح بهض خٓٓتها الشٖغ

ض . الىُٓاث و بت نلى الخاضت اإلاهضالث مسخلِ ضىُذ ْو ٗاث ؤعباح بالػٍغ  : ؤضىاٍ زتالر بلى الشغ

  % . 30بيؿبت اإلادضص الهام اإلاهضٛ   . ح

سظ اإلاسُؼ، اإلاهضٛ   . ر ا ٌهاص التي ألاعباح ٍو  1 % 5ب ًٓضع بمهضٛ اؾدشماَع

 صًىن  نً الخاضت الىاججت اإلاضازُل مهضٛ : وهي اإلاطضع مً الاْخؿام خالت في اإلاؿبٓت الخاضت اإلاهضالث   . ص

 %. 30بمهضٛ ألاؾهم مجهىلت الطىاصًٔ ؾىضاث نً الىاججت الهائضاث %10 بيؿبت اإلآضعة و الُ٘اءاث و الىصائو

ٗاث جٓبػها التي اإلابالٌ  ، % 24بمهضٛ   الخضماث جإصًت ضُٓاث بؾاع في زضماث بإصاء جٓىم التي و الشغ

ٗاث باليؿبت % 08مهضٛ ظا .بالجؼائغ الهمىمُت ألاشًاٛ ؤوشؿت التي جماعؽ للشغ  باليؿبت % 10مهضٛ ٖو

ٗاث  1 .باإلاشل اإلاهاملت إلابضؤ جسػو والتي البدغي ألاظىبُت الىٓل لشغ

ّ  جم لٓض بت مُهىم بلى اإلابدض َظا زالٛ مً الخؿغ ظا زطائطها، وؤَم الػٍغ  وألاَضاٍ ألاؾاؾُت للٓىانض ٖو

بت الخطىص وظه ونلى الػغائب ؤهىام بلى بغاَت لها، الهامت بت ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ  ؤعباح نلى والػٍغ

ٗاث  .الدؿُحر ماشغاث خؿاب في حؿخسضم التي الشغ

 .الجشائزر  الجبائي الىظام في الضزيبت جحطيـل إحزاءاث :الثاوي املبحث

ّ  بن بي الخدطُل آلُاث ؾحر بلى الخؿغ ابلُت اؾخهضاص نلى اإلاٙلِ ًٙىن  ؤن بضال  الػٍغ  ؤن بضال و للضَو ْو

بت ًسػهه ججاعي  وشاؽ بىظىص ًطغح بت مجاالث حؿحر التي والٓىاهحن للٓىانض بامخشاله وطلٚ للػٍغ  الػٍغ

 .الػغائب مُدشُت اإلاهام َظٍ وجخىلى

 ْتالالو وجىؾُض مخىاضل خىاع بهض بلى صائما حؿعى الػغائب ْباغت َان الػغائب، جدطُل مجاٛ في ؤهه خُض

ى منها اإلاغظى الهضٍ لخدُٓٔ حؿهُلُت بظغاءاث  جخسظ الٓباغت ؤن َى واإلاالخل اإلاٙلُحن، وبحن بُنها  الخدطُل َو

بي، ظا الػٍغ بُت، اليؿب نم ممً٘ نضص ؤٖبر جدطُل بًُت وبظغاءاث آلُاث باجساط َو  اإلاٙلِ مغاناة مو الػٍغ

ظٍ التزاماجه وفي مؿاَم ًبٓى الظ  مؿخدٓاتهم بدؿضًض للُٓام للمٙلُحن َغص نضة بنؿاء بمشابت هي ؤلاظغاءاث َو

                                                             
ت الهامت للػغائب ،ؾبهت 150ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت ،اإلااصة1   .60 ، ص2015 ، وػاعة اإلاالُت ، اإلاضًٍغ
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 بغانت مً ننها ًترجب وما الخدطُل، نملُت ؾحر في نائٓا جمشل ما يالبا التي ًتمالغص ؤلاظغاءاث اجساط ْبل

ذ، ٔ والغؾىم الػغائب وجدطُل حؿُحر َى الٓباغت به جٓىم ما مجمل وفي للْى  وغو ْاهىها، اإلادضصة آلاظاٛ َو

 .ألَمُتها هػغا الجبائُت الهملُاث ؤماهت نلى ًدغضىن  وزبراء للػغائب مغاْبحن

 .امللــف جكىيـً : وو  املعلب

حن ؤو ؾبُهُحن ضُتهم ٗاهذ مهما ألاشخاص ًٓىم ً مهىٍى  الػغائب مُدشُت لضي ًىصم ظبائي ملِ بخٍٙى

خػمً وشاؾهم بها ًؼاولىن  ؾٍى التي للمىؿٓت الخابهت  :ًلي ما اإلالِ ٍو

 :العبيعيين لألشخاص باليسبت *

 .ألاضلُت اإلاُالص شهاصة -

 .ؤلاْامت شهاصة -

 .اإلالُ٘ت ؤو ال٘غاء نٓض مً وسخت -

 .الجبائُت للىغهُت زؿي ؾلب -

غ -  . الٓػائي اإلادػغ جٍٓغ

 : ) املؤسساث ( املعىىيين لألشخاص باليسبت *

ٗاٍئ و للمؿحر ألاضلُت اإلاُالص شهاصة -  . شغ

 . اإلااؾؿت َُٙل -

 . اإلالُ٘ت ؤو ال٘غاء نٓض -

ٗاٍئ و للمؿحر ؤلاْامت شهاصة -  . شغ

 . الجبائُت للىغهُت زؿي ؾلب -

غ -  . الٓػائي اإلادػغ جٍٓغ

 ذ صون  ججاعي  وشاؽ اإلاٙلِ بضؤ بطا : مالحظـت  الػغائب مُخِشُاث مطالح َخمخلٚ شهغ إلاضة بالىظىص الخطٍغ

 1 .اليشاؽ ؾىىاث جدضًض ختى اإلاالُت الًغامت مبلٌ جدضًض في اإلاؿلٓت الحغة

 .معين حبائي لىظام املكلف إخضاع :الثـاوي املعلب

 الىكام ازخُاع ًخم ، الجؼافي الىكام و الحُٓٓي الىكام َما و الجؼائغ، في الجبائُت ألاهكمت مً هىنحن َىإ

 ؤو مؿخىعص ؤو مهىىي  شخظ نً نباعة اإلاٙلِ ٗان بطا ، ًماعؾها التي اليشاؾاث ؾبُهت خؿب للمٙلِ اإلاىاؾب

 ؤلازػام هكام جدضًض َُٙىن  ألازغي  لليشاؾاث باليؿبت ؤما الحُٓٓي، للىكام جلٓائُا ًسػو َةهه ظملت بائو

م خؿب ٓا ًٙىن  الظي اإلادٓٔ ألانماٛ ْع  . اليشاؽ لؿبُهت َو

م حهضي بطا  طلٚ مً ؤصوى ٗان بطا ؤما الحُٓٓي، الىكام نلُه ًُغع ؾٍى0.00000.003اإلادٓٔ ألانماٛ ْع

 .الجؼافي للىكام مباشغة ؾُسػو
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 الػغائب مُدشُت جٓىم الجؼافي الىكام في اإلاٙلِ حسجُل ًخم ٗي و آلازغ، نً جسخلِ التي زطائطه هكام لٙل

 :الخالي الىدى نلى جٙىن  و الخؿىاث ببهؼ

ت خُض ًٓىم اإلاٙلِ بملئها و بناصتها حؿمى 01/02ْبل - .  G12مً الؿىت جٓىم اإلاُدشُت بةعؾاٛ وزُٓت ؾىٍى

- ًً م باْتراح جٓىم ؤ م جدُٓٔ ًلي الظي ألانماٛ ْع  ؤزغي  وزُٓت بةعؾاٛ اإلاُدشُت جٓىم بهضَا ، ألانماٛ ْع

و ، اإلاماعؽ اليشاؽ ؾبُهت بمغاناة له G08 حؿمى  . الخ… اإلاْى

ؼ خالت في و - م اإلاٙلِ َع غ ًٓىم اإلآترح ألانماٛ لْغ ؼ بخبًر  ًمً٘ بها و الىزُٓت هُـ في الَغ

م بخسُُؼ جٓىم ؤن للمُدشُت غاث اْخىهذ ما بطا  ، الخاغو ألانماٛ ْع  اإلاٙلِ ؾٍغ مً اإلآضمت بالخبًر

 . وسخ ؤعبهت في بيسخها جٓىم و الجؼافي للىكام اإلاٙلِ زػىم جبحن نهائي اإلاُدشُت بةعؾاٛ جٓىم ألازحر في

 .G09 حؿمى ؤزغي  وزُٓت ظبائُت

 . اإلالِ في بصعاظها ًخم ألاولى اليسخت -

 . الػغائب ْباغت بلى الشاهُت اليسخت -

 . اإلاٙلِ بلى جغؾل الشالشت اليسخت -

ت بلى جغؾل الغابهت اليسخت -  . للػغائب الهامت اإلاضًٍغ

 الحُٓٓي الىكام ؤما 1مىسُػت ؤو مغجُهت بيؿبت بما للخجضًض ْابل ؾيخحن مضة الىكام َظا جدذ اإلاٙلِ و ًبٓى

م حًحر خؿب مخًحرة وؿب مو ًخهامل َهى ظا ، اإلادٓٔ ألانماٛ ْع  مً ؤَمُت ؤٖثر مُضاهُا نماٛ ًخؿلب الىكام َو

 لها ًٙىن  التي ال٘بحرة ٗاإلااؾؿاث ، الجبائي للىكام الخاغهت اإلاخًحرة اإلاالُت اإلابالٌ ألَمُت هكغا ، الجؼافي الىكام

م  . مخًحر و مغجُو ألانماٛ ْع

 . الضزائب جحطيل و بالدفع إلاشعار جحضير :الثـالث املعلـب

جٓىم اإلاُدشُت بخدػحر و بعؾاٛ ؤلاشهاع بالضَو اإلاٙلِ زم ًٓىم بالخىظُه نلى الٓباغت ، بهض خطىله نلى 

بت نلى الضزل ؤلاظمالي ا و ًسظ الػٍغ ٗاث IRG َظا ؤلاشهاع و ًٙىن ؾىٍى بت نلى ؤعباح الشغ  IBS والػٍغ

 : إلاشعار بالدفع الخاص بالضزيبت على الدخل إلاحمالي (1

ا ، في شهغ ظاهُي مً الؿىت اإلاىالُت للؿىت التي ًخم َيها جدُٓٔ  جٓىم اإلاُدشُت بةعؾاٛ َظا ؤلاشهاع ؾىٍى

الظي ًٓىم بملء َى اإلاٙلِ . مً الؿىت التي جخم َيها جدٓٔ الضزل04 /01الضزل مً ؾٍغ و بناصتها ْبل

ا. G 01َظٍ الىزُٓت التي حؿمى   % 10بطا جإزغ اإلاٙلِ نً الدؿضًض في ألاظل الٓاهىوي جُغع نلُه يغامت ْضَع

ٗان الخإزغ بشهغ ًمً٘ ؤن ًطل مبلٌ الًغامت بلى خض ؤْص ى بهض الشهغ ألاٛو ومهما ؾالذ مضة  % 25بطا 

 .الخإزغ

وبهض بًضانها مً ؾٍغ اإلاٙلِ جٓىم اإلاُدشُت بىٓل اإلاهلىماث بلى وزُٓت ؤزغي حؿمى   Primatice مضون نليها

G01  م الجبائي ، مبلٌ الضزل ، الًغامت ، الهىىان ؼ الاؾم و اللٓب و الْغ  . بلى اإلاٖغ
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بت نلى الضزل،  جبهض اإلاُدشُت وزُٓت اإلاُٙاهىيغافي الظي ًٓىم بىٓل اإلاهلىماث اإلاىظىصة نلُه و خؿاب الػٍغ

 1زم ًٓىم بىٓلها نلى وزُٓت ؤزحرة حؿمى ؤلاشهاع بالضَو  

 : إلاشعار بالدفع الخاص بالضزيبت على أرباح الشزكاث   (2

ا ، في شهغ ظاهُي مً الؿىت اإلاىالُت للؿىت التي ًخم  جٓىم اإلاُدشُت بةعؾاٛ َظا ؤلاشهاع ؾىٍى

اإلاٙلِ الظي .G 01  مً الؿىت التي جخم َيها جدٓٔ الضزل04 /01َيها جدُٓٔ الضزل مً ؾٍغ و بناصتها ْبل

ا  ٗان 10% ًٓىم بملء َظٍ الىزُٓت التي حؿمى في خالت الخإزغ نً الضَو جؿبٔ نلُه يغامت الخإزغ ْضَع  بطا 

 . مهما ؾالذ مضة الخإزغ % 25الخإزغ شهغا َإْل ًمً٘ ؤن ًطل مبلٌ الًغامت بلى خض ؤْص ى

 الاؾم نليها مضون  Primatice حؿمى ؤزغي  وزُٓت بلى اإلاهلىماث بىٓل اإلاُدشُت جٓىم اإلاٙلِ ؾٍغ مً بًضانها بهض

م و اللٓب و ؼ بلى .الهىىان ، الًغامت ، الضزل مبلٌ ، الجبائي الْغ  اإلاهلىماث بىٓل ًٓىم الظي اإلاُٙاهىيغافي اإلاٖغ

بت خؿاب و َيها اإلاىظىصة ٗاث ؤعباح نلى الػٍغ  . بالضَو ؤلاشهاع حؿمى ؤزحرة وزُٓت نلى بىٓلها ًٓىم زم ، الشغ

ّ  بهض G 01وزُٓت اإلاُدشُت جبهض  َهظٍ للدؿضًض ْابل اإلالِ ٗىن  و الخدطُل نملُت ؾبٓذ التي للمغاخل الخؿغ

 .بالخُطُل الخدطُل نملُت ؾحر جدضص آلُاث نلى جدخىي  الهملُت

ضًت ضٙىٕ ، هٓضًت ٗاهذ ؾىاء الجبائُت اإلاىاعص ظمُو بإهه الخدطُل ٌهٍغ  .بىُ٘ت شُٙاث ؤو بٍغ

ٛ  نىض ّ  ؤمحن بلى ؤلاشهاع َظا بخٓضًم جٓىم و الػغائب ْباغت بلى اإلاٙلِ هدُجت بالضَو ؤلاشهاع وضى  الطىضو

بت مبلٌ صَو ًٙىن  ؤًً الضَو مطلحت في اإلاىظىص ّ  بمسخلِ الػٍغ  .بها الضَو للمٙلِ ًمً٘ التي الضَو ؾغ

 هلـدا الدفـع : 

بت مبلٌ صَو نملُت مٓابل ّ  ؤمحن ًٓىم الػٍغ غ الطىضو   جٙىن  و    Quittance الاؾخالم وضل حؿمى وزُٓت بخدٍغ

 : الخالُت البُاهاث الىزُٓت َظٍ وجخػمً للمٙلِ اإلااصي الضَو جشبذ التي. الٓباغت بؿابو مسخىمت

م -  . الجبائي الْغ

- ٌ  . الخإزغ يغامت مبل

بت هىم -  . اإلاضَىنت الػٍغ

ّ  ؤمحن به ًخهامل سجل َى الىضل َظا مطضع -  H1 . ٌؿمى الطىضو

 بزيـدر ضـك أو الشيـك ظزيـم عـً الدفـع : 

ٓت جٙىن  نىضما بت بمبلٌ بىٙي ٕيبش الضَو ؾٍغ ّ  ؤمحن ًٓىم الػٍغ غ الطىضو  مالاؾذ ًشبذ ؛ مالالاؾذ وضل بخدٍغ

ّ  ؤمحن بت بمبلٌ لشُٚ الطىضو  ٖخاب مً الىضل ًإزظ و الٓباغت مسخىم بؿابو ًٙىن  الىضل َظا ، الػٍغ

ّ ؤمحن به ًخهامل ّ  H2 الشُٙاث بةعؾاٛ ًٓىم زم  الطىضو لها جٓىم التي في اإلاٙلُحن مو الطىضو  البىٚ بلى بخدٍى
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ؼي  ىت بلى .اإلاٖغ ٓت ًتالالى زٍؼ ىا بهضماH10 حؿمى بىزُٓت مَغ   هُؿهالُغص َيها ًجض التي الػغائب ؤَم نلى حهَغ

ت، باألنماٛ وزاضت بإصائها ملؼم  باليؿبت نلُه ما ؤصي ْض اإلاٙلِ ًٙىن  .جدطُلها ُُُٖت و الخضماجُت الخجاٍع

 هي و ؤصائها للُغص جٓضم عؾىم مجملها في وهي بضال ؤزغي  غغائب َىإ لً٘ بةْلُمه اإلاخىاظضة الػغائب لٓباغت

 ؤَم مً ، البلضًت مطلحت ؾٍغ مً زضمت جٓضًم مٓابلRecette Communal. بها  الٙائً البلضًت ْباغت لُائضة

 : جدطُلها آلُاث و الغؾىم َظٍ

 . الهٓاعي  الغؾم -

 . الخؿهحر عؾم -

ذ بهض  صَو نلى مجبرون َاالء ًطبذ بْامتهم إلاٙان الخابهت الػغائب مُدشُت لضي بممخلٙاتهم ألاشخاص جطٍغ

 بإصاء ٌهُى و ، البىاًاث و باإلاؿاًٖ الخاضت TA. الخؿهحر وعؾم TF الهٓاعي  الغؾم باؾم ٌهٍغ ٗان الظي عؾم

 T.A.1باؾم

                   وزُٓت بةعؾاٛ اإلاُدشُت جٓىم الضولت مً ٖغائها جم بمؿاًٖ ًُٓمىن  الظًً ألشخاصٛ الغؾمحن َظًً

 و بالبلضًت ًٓضم مالٚ ٗل جسظ مهلىماث نلى ًدخىي  ٖخاب نً نباعة هي و البلضًت ْباغت بلى le Rôle . حؿمى

 : ًلي َُما اإلاهلىماث َظٍ جخمشل

  . ………… :اإلاـالٚ لٓـب و اؾـم -

 . …… ........ :اإلاــالٚ نىــىان -

م -  .……………  : الدؿلؿلي الْغ

 َظا و اإلاٙلِ بلى بعؾاله بضوعَا البلضًت ْباغت جٓىم خُض بالضَو بشهاع بةعؾاٛ جٓىم الىزُٓت َظٍ بلى باإلغاَت

 . اإلاُدشُت  مؿخىي  نلى ًٙىن  الهمل

ش مً ؤشهغ 03 ب جٓضع ػمىُت َترة للمٙلِ البلضًت ْباغت جٓضم  و مؿخدٓاجه لدؿضًض بالضَو ؤلاشهاع بعؾاٛ جاٍع

 . اإلاؿخدٓاث ُْمت مً % 25بلى ألاْص ى خضَا ًطل يغامت نلُه جُغع اإلاضة َظٍ ججاوػ  خالت في

ٛ  نىض  بلى اإلاٙلِ ًٓضم ، مؿخدٓاث مً نلُه ما لدؿضًض البلضًت ْباغت بلى اإلاٙلِ ًخجه بالضَو ؤلاشهاع وضى

ّ  ؤمحن ّ  ؤمحن ًٓىم مٓابل في ، الضَو مبلٌ مو ؤلاشهاع الطىضو غ الطىضو  صَتر ( ٌؿمى صَتر مً وضلحن بخدٍغ

ّ  مضازُل  اإلاٙلِ ُْام صلُل ًُؿغ و البلضًت بسخم نلُه اإلاطاصْت بهض اإلاؿاَم بلى ًٓضمه ؤخضَا ،) الطىضو

ه الشاوي الىضل ؤما ، اإلاؿخدٓت الغؾىم مبلٌ بضَو  . اإلاٙلِ وضل غُام خالت في ٖمغظو ًتٖر

ان مً اإلاؿخىي  َظا في بُت واظباجه ؤصي ْض ًٙىن  بالُغص الخاضت الػغائب جدطُل ؾٍغ  َىإ و الٙاملت الػٍغ

بي هىم بت ؤي اإلاباشغة الػغائب هي و بالضَو ؤلاشهاع ؾٍغٔ نً ٌؿضصٍ غٍغ بت و ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ  الػٍغ

ٗاث ؤعباح نلى  عؾم ، الهٓاعي  الغؾم ، الجؼافي الضَو ، اإلانهي اليشاؽ نلى الغؾم في جخمشل التي الغؾىم ؤما . الشغ
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 جلٓائُا بدؿضًضَا اإلاٙلِ ًٓىم و ؾىىي  بةشهاع بل ؤشهغ 05 ٗل بالضَو بشهاع بضون  جلٓائُا صَهها ًٙىن  الخؿهحر

 .ؤشهغ 03 ٗل زالٛ

بي الخدطُل مغاخل آزغ في هٓىله ؤن ًمً٘ ما  َامت بظغاءاث و ؤزغي  آلُاث هجض ؤًً خاالث َىإ ؤن الػٍغ

بي التهغب ٖدالت الجبائُت اإلاالُت اإلابالٌ جدطُل و لدؿُحر بت اإلاٙلِ صَو نضم ؤي ، الػٍغ  الغؾم ؤو الػٍغ

 مً و الٓاهىهُت آلاظاٛ في مؿخدٓاجه ٌؿضص لم الظي اإلاٙلِ غض اإلاخابهاث مطلحت جخضزل ؤًً ، نلُه اإلاُغوع

 : ًلي ما ؤلاظغاءاث َظٍ

ٛ  هي و : الخىبيــه . ؤ ا جٓىم التي الىزائٔ ؤو َغ  مً هىم نلى جدخىي  و اإلاٙلِ بلى جغؾلها التي و اإلاخابهت مطلحت بخدٍغ

ِ و عصم  لهظا ضضي وظض بن ، مضَىنت الًحر غغائب و عؾىم مً نلُه ما بدؿضًض ُْامه ؤظل مً للمٙلِ جسٍى

ت جٙىن  الخىبُه  . زاهُت وزُٓت َيؿخهمل اله٘ـ ٗان بطا ،ؤما الدؿٍى

 ؤًام 08 مهلت للمٙلِ جدضص بط ، الدؿضًض نضم خالت في اإلاخابهت مطلحت جغؾلها وزُٓت زاوي هي و : إلاهذار . ب

 و مؿخىي  ؤنلى نلى عصنُت بظغاءاث بلى اإلاٙلِ َيها ًخهغع ؤًً ؤزحرة و ؤَمُت ؤٖثر وزُٓت بعؾاٛ ْبل لالؾخجابت

 . الحجؼ َى

 حجؼ و بًلٔ ْػائي مدػغ بخٙلُِ جٓىم ؤًً ، اإلاخابهت مطلحت به جٓىم بظغاء آزغ َى و : بالحجــش إلاشعار . ث

ذ ًٙىن  و اإلاٙلِ ممخلٙاث  الحجؼ ًٙىن  ؤشهغ الؿخت خضوص في الاؾخجابت نضم خالت في و ؤشهغ 06 إلاضة و مْا

 َىا مً و الهلني اإلاؼاص في اإلاٙلِ ممخلٙاث ببُو اإلالطٓاث ؾٍغٔ نً بةنالن الػغائب مطلحت جٓىم و ، نهائُا

،  ؤزغي  ظهت مً و الحجؼ لخُاصًه للمٙلِ َغع بمشابت ههأل بالحجؼ وؤلاشهاع ؤلاهظاع ؤَمُت مضي لىا ًكهغ

بُت اإلاطالح مداولت      الحجؼ، خاالث مً ٖشحر في ، ؤٖثر لها ألامغ ٌهٓض ال ٗي ؤلاظغاءاث بهظٍ الحجؼ جُاصي الػٍغ

ىت لُائضة ألامىاٛ جدطُل َى الهضٍ ؤن بما و  جلٚ لخدطُل نالُت َغص جدُذ آلُاث وغهذ ، الهمىمُت الخٍؼ

 .1الٓاهىهُت آلاظاٛ قل في اإلابالٌ

 : َى الػغائب مطالح و اإلاؿاَمحن بحن الهالٓت نً الخُاضُل ؤبؿـ ًجهل الظي اإلاٙلِ ٌهلمه ؤن ًمً٘ ما

 اإلاُغوغت الػغائب حؿضًض نً مهُى َةهه الػغائب ْبل مً ؾىىاث 04 إلاضة ًدبو ؤو اإلاٙلِ ٌؿخضعي لم بطا (

 )نلُه

 .الجشائزر  الجبائي الىظام في الضزيبت حسديد رفض عىد إلاحباريت إلاحزاءاث :الثالث املبحث

م اإلاغؾىم ظاء ش 08 ْع  لخدؿحن جغجِباث ؤزظ جم الًغع ولهظا الخدطُل شغوؽ لػبـ 22/01/1994 بخاٍع

غ الػغائب ْباغت ًُتفو ظلٚ .اإلالؼمت الطالخُاث ؤو اإلاخ٘غعة الىقائِ بهؼ مً الهماٛ وجدٍغ  الشغوم بضؤ ٖو

 .1995في  TCA ،1994في -IRG.IBS غغائب مً جبٓى ما جدطُل مشل ؤزغي  نملُاث في
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 )الخاص اللعاع( العام لللعاع ييخمىن  ال الذيً املدهيين ضد الججرر  الخحطيل عمليت جعبيم : وو  املعلب

 مً حشٙل ماػالذ الخدطُالث ظمُو ؤن ؤلاخطائُاث نبر اإلاالخكت وظب الترجِباث َظٍ جؿبُٔ في البضء عيم

ّ  الُىعي الضَو  والغؾىم للػغائب الجبري  بالخدطُل الهملُاث مً والٓلُل الحؿاب نلى و الدؿبُٓاث للحٓى

لُال الٓابػحن ؾٍغ مً ظغبذ ْض  لهظا ائؼحاٛ يحر بلى لإلشهاع الهام الٓؿام زاعط للمٙلُحن حؿخهمل ما ْو

جُا وظلب ؤلاْىام بيُت جؿبٔ ؾٍى الػغائب، إلصاعة اإلاسىلت الىؾائل ظمُو وقُذ الًغع  اإلاٙلُحن ظمُو جضٍع

 1 .الجبائُت واظباتهم ألصاء

 :الجمهىر  إعالم :أوال

 :يكىن  الخبليغ هذا :وامللطلاث املعللاث  . ؤ

 .وألاؾبىنُت الُىمُت الجغائض في البُاهاث ؾٍغٔ نً :الىؾً مؿخىي  نلى -

 نلى ًٓخطغ الخبلٌُ َظا الخ...البلضًت ٖمٓغ.الهمىمُت ألاماًٖ في اإلالطٓاث ؾٍغٔ نً :اإلادلي اإلاؿخىي  نلى -

 :جظٖحر

ت للؿىت باليؿبت اإلادضصة اإلاهلت في والغؾىم الػغائب مً إلاؿخدٓاتهم اإلاٙلُحن حؿضًض غغوعة -  الجاٍع

 .اإلاخبُٓت والؿىىاث

ٛ  خضوص في اإلاؿخدٓاث حؿضًض ظضولت بمٙاهُت - ذ اخترامه وظىب مو اإلاهٓى  .له اإلادضص للْى

 2.الجبائُت للمخابهت الصخظ ًداٛ الجضولت مهلت اخترام ونضم اإلاؿخدٓاث حؿضًض نضم خالت في

 : بالدسديد إلاشعار   . ب

 والغؾىم الػغائب ؾبُهت خؿب ؾىت لٙل اإلاُطل اإلابلٌ لدؿضًض ؤزحر بةشهاع ًسبروا اإلاخإزٍغً اإلاٙلُحن ٗل

 3.الجبائي بىاظبهم ًٓىمىا لم بطا بلُه ؾِخهغغىن  وما اإلاؿخدٓت

 :اللهز عمليت جعبيم :اثاوي

ظا الػغائب ْباغت ؾٍغ مً وطلٚ مٙلِ 30بلى 20 مً ازخُاع ألامغ بضاًت في ًخم :املكلفين اخخيار . أ  :ٗالخالي َو

 :بازخُاع وطلٚ الخدطُل م٘خب عئِـ ؤو الخدطُل مضًغ هائب بدػىع  جخم ؤن ًجب الهملُت -

 صط00.0005 مً ؤٖثر ظبائُت صًىن  لضيهم مٙلُحن 10 -

 .صط00.0005و صط100000 بحن ما جتراوح ظبائُت صًىن  لضيهم مٙل15ِ -

 .صط100.000 مً ؤْل ظبائُت صًىن  لهم مٙلُحن05 -

جب بت ؤن نل الحغص ٍو  .مىاػناث مدل جٙىن  ال بدؿضًضَا اإلاؿالب الػٍغ

                                                             
  .36-37ص،مغظو ؾابٔ،آلُت جدطُل الػغائب1

ؼ نضهان 2 بُت،ؾهُض نبض الهٍؼ  .85ص،1985،بحروث،الضاع الجامهُت،الىكم الػٍغ
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ً اإلاٙلُحن اؾخضناء ًخم :التراض ي مزحلت . ب ٛ  اإلاسخاٍع م مغة ؤو  اإلالؼمحن الػغائب وجُاضُل بؿبُهت إلزباَع

ٛ  اْتراح ًمً٘ واضحت، مالُى ضهىباث بؿبب جم٘نهم نضم خالت وفي .مباشغة صَهها ًخم لٙي بضَهها،  ظضو

ٛ  حؿضًض ٛ  باخترام الخههض وبمػاء .اإلاضان اإلابلٌ مً %20بلى 1% 5مً اإلاؿبٔ الضَو مو مهٓى  اإلاظٗىع  الجضو

 .ؾابٓا

ىت مطالح نلى الٓابؼ ٌؿهغ َىا ومً  حؿضًض نضم خالت في .للمضهُحن الضًىن  حؿضًض لدؿهُل مجهىص وبظٛ الخٍؼ

ػهم ؤو الجبائُت لضًىنهم اإلاٙلُحن  ْض مما الؾالنهم ؤًام 05 بهض ؤزغي  مغة ؾُضنىن  ، الخههض بمػاء َع

 .صًىنهم لدؿضًض ًضنىن  زم اإلاخابهت صعظاث ؤْص ى بلى اإلاغوع خالت في له ًخهغغىن 

ؼ خالت في ؤلاظغاءاث، مً اإلاغخلت َظٍ  :َيها ًظٖغ عؾالت بةعؾاٛ مخبىنت جٙىن  اإلاٙلُحن َع

-  ّ  .التراض ي مغخلت في اإلاإزىطة ؤلاْىام ؾغ

 .اججاَه جخسظ ؾٍى التي ؤلاظغاءاث ؾبُهت -

 .الهملُت َظٍ نً ؾدىجم التي الباَكت اإلاطاٍعِ -

ٛ  بمٙاهُاث َٓضان ٗل بلى الخهغع -  1.الهٓىبت مً الخٓلُل ؤو مؿامدت ؤًت نلى الحطى

 :املخابعت جعبيم . ث

 الخدطُل بظغاءاث بمماعؾت وخضٍ ًسخظ خُض نمىما والغؾىم الػغائب لخدطُل ْاهىها اإلااَل الٓابؼ ٌهض

بُت الجبري  ٓىم للػٍغ ابت مؿاولُخه وجدذ الٓابؼ مً بإمغ وطلٚ ؤلاظغاءاث َظٍ بدىُُظ اإلاخابهت ؤنىان ٍو  وبْغ

 ؤلاصاعة ْبل مً اإلاؿؿغة الخدطُل ؤَضاٍ جدُٓٔ ظلأل الضوعٍت ؤلاخطائُت الىغهُاث زالٛ مً ، وضاًخه

ت ٍؼ اتها في الجبائُت صًىنهم حؿضًض نلى ًخهىصون  الخاغهحن وظهل اإلاٖغ  وهكغا مىخكمت بطُت ْاهىهُا اإلادضصة ؤْو

 : الخالُت لالنخباعاث

 . للٓابؼ اإلاباشغ الخضزل صون  جلٓائُت صَهاث نً نباعة الخدطُل مً ٪ 90 وؿبت -

ت اإلاخابهت يُاب -  .والجاصة الجبًر

 . ؾىت بهض ؾىت الخدطُل لباقي اإلاؿخمغ التراٖم -

ت ؤلاصاعة ْامذ خُض ٍؼ  : منها هظٖغ بظغاءاث بهضة اإلاٖغ

ت ، الٓابؼ ْبل مً اإلاهمت الحطظ جدطُل مخابهت    1- ت ، الىالئُت اإلاضًٍغ ت اإلاضًٍغ  .الجهٍى

 . غاثاالٓب ظمُو في اإلاخابهت مطالح جىطِب   - 2

 . باإلاخابهت زاضت الىالئُت و جيؿُٔ لجان زلٔ   -3

 ظمُو في اإلاخابهت مطالح وحؿُحر " اإلاخابهت مطلحت " حؿمى بالٓابػت صازلُت مطلحت غمً اإلاخابهت ؤنىان ٌهمل

 . الخدطُل ْبػاث

                                                             
.38ص، مغظو ؾابٔ، آلُت جدطُل الػغائب 1  
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 : املخابعت  مطالح.1 . ث

. اللباضت مطلحت :أوال

مشلها  ى الٓابؼ ٍو   : و َى ٖظلٚ اإلاخابهت نملُت في مباشغة بطُت اإلاهني َو

 . للمخابهت الهام البرهامج اهجاػ نلى ٌؿهغ -

 . اإلاخابهت بهملُت ْغب نً اَخمام -

 . اإلاهمت للحطظ اإلاباشغة اإلاخابهت -

 . ال٘باع باإلاضهُحن الخاضت الضَو عػهاماث مخابهت -

. ومهامه املخابعت مطلحت رئيس : ثاهيا

ت -  . اإلاخابهت بغهامج وجىُُظ بنضاص في الٓابؼ مشاٖع

 . لألنىان اإلاخابهت مُ٘غاث جدػحر -

 . اإلاخابهت ؤوامغ بضضاع ناجٓه نلى ألازظ -

 : بـ و ًٓىمىن  الجبائيت إلادارة حضىر  يضمىىن  وهم:  ومهامهم املخابعت أعىان  : ثالثا

 . والبُو والحجؼ الخىبُه، جبلٌُ مً للمخابهت اإلاسخلُت ؤلاظغاءاث -

غ ؤلاهظاعاث، مغاْبتها ْبل بعؾالها، مؿٚ مُ٘غة اإلاخابهت، : الُٓام باألنماٛ اإلا٘خبُت ألازغي  - جدٍغ

 ٛ  .حسجُل اإلاالخكاث نلى مسخلِ الجضاو

ت -  . التراض ي مغخلت في اإلاخابهت مطلحت وعئِـ الٓابؼ مشاٖع

 املخابعت إلحزاءاث العامت الشزوط : 

غ َُجب اإلابضئُت الشغوؽ ؤما الشٙلُت والشغوؽ اإلابضئُت الشغوؽ مً وجخٙىن   : َيها جَى

 . الضًً وظىص -

-  ٛ ذ صزى  . الضًً اؾخدٓاّ ْو

 . الشٙلُت ؤلاظغاءاث -

غ َُجب الشٙلُت الشغوؽ ؤما  : َيها جَى

-   ّ  . للخبلٌُ الٓاهىهُت الؿغ

. اإلاهلىماث التي جدملها ؤوامغ اإلاخابهت  -

 : ؤًام َُجب نلى الٓابؼ اإلاغوع الى ؤْص ى صعظاث اإلاخابهت10نىضما ال جإحي اإلاؿاعي الؿابٓت بىدُجت في مضة 

 ًٓىم الٓابؼ بةنالن الحجؼ نلى الحؿاب الى البىٚ، الحؿاب الجاعي :إعالن الحجش على الحساب .1

ىت ضي ؤو الخٍؼ . الخ...البًر
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ي طؤًام َاهه ًمً٘ للٓابؼ جؿبُٔ الحجؼ ا08ٛن الجبر لم ٌهؿي هدُجت في مضة ؤ في خالت :جعبيم الحجش .2

 :ظغي ٖما ًليي

 .الخ...مسؼون اإلاىاص ألاولُت، وؾائل هٓل: جتجؼ الهىاضغ اإلااصًت للمدل الخجاعي : في مكان اليشاط -

 .الخ...مىاص، ٖهغ ومجزلُت، ؤزار:  جتجؼ ٗل ألامالٕ اإلاخاخت:في مكان السكً -

 .الترجِباث الٓاهىهُت الخاضت بهملُت الحجؼ جدترم بشضة مً ؾٍغ ألانىان اإلاٙلُحن بدىُُظَا

 :بيع  شياء املحجىسة . ج

ًجب ؤن جبضؤ الهملُت البُو في اإلاهلت التي ٌؿمذ بها الٓاهىن وال ًمً٘ بًٓاَها في ؤي خالت مً ألاخىاٛ، نلى 

هت لىعْت البُو، والؿماح في مهلت  الٓابؼ ؤن ًخسظ ظمُو ؤلاظغاءاث الالػمت للحطىٛ نلى الخإشحرة الؿَغ

ٔ الجغائض ش اإلادضص للبُو الهمىمي نً ؾٍغ ش جؿبُٓا لحجؼ باإلنالن نً الخاٍع ا شهغ ببخضاءا مً جاٍع نىض . ْضَع

ُمتها جٓضع بإْل زمً ش اإلادضص ًخم بُو ألاشُاء اإلاتجىػة ْو .  1الخاٍع

. جحديد و مزاكبت العمليت:ثالثا

خت ، ًٓىم  ا إلْىام ٗل اإلاٙلُحن بإنها لِؿذ مجغص نمل مىُغص ؤو نملُت مْا ًجب ؤن جدضص َظٍ الهملُت شهٍغ

نبء مؿاولُت َظٍ الهملُت نلى ناجٔ الٓابػحن ونلى مؿاولي بصاعة الٓباغت الىالئُت الخإُٖض مما جبام 

اث اإلاغؾلت بليهم ٗل زالض ؤشهغ ت الىالئُت ال . بخدغي ال٘شَى بن اإلاؿاولحن اإلادلُحن زاضت منهم مً اإلاضًٍغ

ً الؾخضنائهم  نلى  وبلؼامهمًغغىن باإلاخابهت َٓـ بل ًجب الشغوم باإلاغاْبت اإلاُضاهُت وؤزظ ؤؾماء اإلاخإزٍغ

جب بشهاع اإلااؾؿاث اإلاالُت باإلظغاءاث اإلاخسظة لهظا الًغع لٙي. ظضولت صًىنهم  . ًىُظوا مؿخٓبالالٍو

 .املباشزة الضزائب مجاو في الخشيىت وامخياساث الغير التزاماث :رابعا

ىت امخُاػ ًماعؽ  الٓاهىهُت اإلاضة ٗل ؾُلت ش يء ٗل ْبل اإلامازلت والغؾىم اإلاباشغة الػغائب ماصة في الخٍؼ

ٛ  بصعاط مً ،انخباع ألاخىاٛ ظمُو في جدؿب التي للخدطُل  التي وألازار اإلاىٓىالث نلى وطلٚ الخدطُل في الجضو

بت اإلاضًىىن  ًمل٘ها  اؾخهماٛ بمخابهت اإلاباشغ اإلاسخلُت الػغائب ْابؼ ًغزظ ؤن ًجىػ  ال .وظضث ؤًىما بالػٍغ

ت ؤو اإلاىٓىلت مالٚآلا اؾخًالٛ ؤو ُىت اجساطَا ْطض اإلاغتهىت الهٓاٍع ىت غماهت ؤو َع  بطا بال الامخُاػ، ضاخبت للخٍؼ

 .الٓاهىن  َظا في الىاعصة الخاضت ألاخٙام ؾبٓذ

ما  بالحغاؾت وألانىان اإلاٙلُحن واإلاىزٓحن الػبـ ل٘خابت الخابهحن الخىُُظ ألنىان ًجىػ  ال: 383اإلااصة في ظاء ٖو

م للىعزت والضائىحن ٌؿلمىا ؤن ألامىاٛ نلى الهمىمُحن اإلاؿخإمىحن وظمُو الٓػائُت  الظًً ألاشخاص مً ويحَر

 اإلاػاَت الُٓمت نلى والغؾىم اإلاباشغة الػغائب ؤصاء بزباث بهض بال 2.اإلاىصنت اإلاتجىػة اإلابالٌ ْبؼ في الحٔ لهم

 .نهضتهم نلى اإلاظٗىعة اإلابالٌ خطلذ الظًً ألاشخاص نلى اإلاؿخدٓت

                                                             
، مغظو 1  .38-39ص ؾبٔ طٍٖغ
ت الهامت للػغائب، ؾبهت  مً ْاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت، وػاعة اإلاالُت،383اإلااصة  2  .201ص  ،2015اإلاضًٍغ
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 .لظلٚ الحاظت اْخػذ ٗلما اإلاظٗىعًٍ، واإلاؿخإمىحن لألنىان ًغزظ ؤهه يحر

 .العام اللعاع إلى املىخميت للمؤسساث الجبائيت الديىن  لخحطيل إلاحباريت إلاحزاءاث :الثاوي املعلب

 واإلاىكماث للماؾؿاث َام ظض مىعص َى والظي الجبائي الضًً لخدطُل ٖبحرة ضهىباث الجبائُت ؤلاصاعة جخلٓى

 .اإلادلي ؤو الىؾني اإلاؿخىي  نلى الهام للٓؿام الخابهت

لت واإلاىكماث، اإلااؾؿاث مً ٖبحر لهضص اإلاالي البيُان جُ٘ٚ بن  لحض اإلاؿخهملت بالىؾائل نليها اإلادطل الىخائج ْو

 الجبائي الضًً جُاْم الى ؤصث اإلاضًىت، والغؾىم الػغائب اؾترظام إلاداولت الػغائب مطالح ؾٍغ مً آلان

 .ألازغي  جلىي  ؾىت الهمىمي للٓؿام

ً، مشل ٖمٙلُحن لخهخبر حهض لم الضًىن، وحؿضًض والهُٙلت الخىكُم بناصة حشهض التي اإلااؾؿاث بن  ال خُض آلازٍغ

 .الهاصًت الٓهغ وؾائل جؿبُٔ ًمً٘

 حسديد بخعهد املديىت العمىمي اللعاع ومىظماث ملؤسساث الجبائيت للديىن  الججرر  الخحطيل عمليت :أوال

 .املداخيل مً  وجىماجيكي السحب ظزيم عً الجبائي الديً

 ؾٍغٔ نً الجبائي الضًً حؿضًض بخههض اإلاضًىت الهمىمُت اإلاىػمت ؤو اإلااؾؿت بمػاء في ؤلاظغاء َظا ًخمشل

 .البىٙي خؿابهم في اإلاسجلت الىاعصاث مً السحب

ا وصَهه السحب في للشغوم لحؿابها اإلااؾٚ البىٚ بلى اإلااؾؿت مً نام ٖإمغ الخههض َظا ٌهخبر  بىٙي بشُٚ شهٍغ

ATDٔ الحائؼ الًحر بلى ؤلاشهاع خغع  الظي الػغائب، ْابط ي بلى  1.ؤنالٍ اإلاظٗىع  للخههض اإلاَغ

. الىارداث مً السحب بعمليت املعىيت العام اللعاع ومىظماث مؤسساث :ثاهيا

ظا ظبائُت صًىن  ببٓاًا اإلاضًىت الهمىمُت واإلاىكماث اإلااؾؿاث لٙل مُخىخت الهملُت َظٍ  في اؾخُاصوا الظًً ٖو

ت ؤلاظغاءاث مغؾىم جؿبُٔ بضاًت ٛ  الهمىمُت للماؾؿاث الجبائُت الضًىن  لخدطُل ؤلاظباٍع  صًىنهم حؿضًض بجضو

  .الجبائُت

 الجبائُت صًىنهم باهخكام ؾِؿضصون  الظًً ظبائُت ببٓاًا اإلاضًىحن الهام الٓؿام ومىكماث ماؾؿاث ظهت مً -

ت للؿىت وشاؾاجه مً اإلاىضعظت والغؾىم  .الجاٍع

ٛ  الشغؽ  بةًضام الخاضت الجبائُت واظباتهم ٗل بدؿضًض الخههض َى الجضًض ؤلاظغاء مً الاؾخُاصة الُئت لهظٍ ألاو

داث ت الخطٍغ ت )اإلاطضع مً الاْخؿام ؾٍغٔ نً ؤو وهٓضا خاال والغؾىم الػغائب حؿضًض( الشهٍغ  الؿىٍى

ذ ّ  وحؿضًض IBS ؾىض في الخطٍغ  .الىاظمت الحٓى

 اإلاضازُل مً %05بلى% 03مابحن ًتراوح بمهضٛ الضًىن  مً جبٓى ما حؿضًض ؤظل مً السحب ًٙىن  الحالت َظٍ في

  .الهمىمُت اإلاىكمت ؤو للماؾؿت البىٙي الحؿاب في اإلاسجلت
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 حؿضًض حؿخؿُو ال والتي اإلاالُت الهُٙلت بناصة في هي التي الهمىمُت واإلاىكماث اإلااؾؿاث ؤزغي  ظهت مً -

 الهملُاث في اإلاتراٖمت الجبائُت صًىنها حؿضًض حؿخؿُو وال ؤناله، اإلاظٗىعة مشل الهاصًت الجبائُت واظباتها

 .الؿابٓت

 اإلاىكماث ؤو اإلااؾؿاث مً الُئت َظٍ صَو َى ألاؾاس ي الهضٍ الجبائُت، الضًىن  جدطُل نملُت بلى بغاَت

 الجبائُت واظباتهم جإصًت ؾىت زالٛ للخىاضل واضح حههض بمػاء منهم ؾلبي الجبائُت لىاظباتهم الهمىمُت

 .اإلاالُت خالتهم جضَىع  خؿب مىخكمت بطُت الهاصًت

 ٗل ًٌؿي ؤن الػغوعي  مً والظي %12بلى 08% مً ًتراوح الظي السحب ؾىت جدضًض بلى تهضٍ الخالُت اإلاغخلت

غ …SALAIRE/IRG.TVA الؿىىي  اليشاؽ نً الىاججت والغؾىم الػغائب  .الباقي وجدٍغ

داث السحب مهضٛ ًً٘ ومهما ت َالخطٍغ ّ  الشهٍغ  اإلادضصة، مهلتها في جىغو ؤن ًجب الُىعي، الضَو لحٓى

ىت وظىص ونضم ذ نضم ألاخىاٛ مً خاٛ ؤي في ًبرع ال زٍؼ  .1اإلاؿخدٓت والغؾىم بالػغائب الخطٍغ

  .املداخيل على السحب إحزاء جعبيم كيفيت :ثالثا

 :الضزائب كابض  دور -أ

 لٓباغت مضًىت نمىمُت مىكمت ؤو ماؾؿت لٙل الجبائُت الضًىن  بخطاء بلى تهضٍ : ولى العمليت   -

 .الػغائب

 ضتالر في الجبائُت، صًىنهم صَو شغوؽ إلاىاْشت اإلااؾؿاث مؿاولي صنىة بلى تهضٍ :الثاهيت العمليت    -

ٛ  ًخههض اإلاىاْشت  ٗل حؿخسغط البىٙي الحؿاب في الخد٘م في ضالخُاجه له الظي الهمىمُت اإلااؾؿت مؿئى

 الهمىمُت للماؾؿت البىٙي الحؿاب ًمؿٚ الظي البىٚ بلى منها واخضة جبهض خُض للخههض وسخ ؤشهغ03

ت ْى  بهظٍ جدطُلها ًخم ؾٍى التي الجبائُت الضًىن  لجمُو ملخطاATDالحائؼ يحر بلى ؤلاشهاع بةنالن مَغ

 .الهملُت

 التي اإلاغاؾالث نلى ظهت مً للحُاف الهمىمُت اإلااؾؿت باؾم ملِ َخذ بلى تهضٍ: الثالثت العمليت    -

 والغؾىم للػغائب مُطلت الجبائُت الحالت بؿاْت ؤزغي  ظهت ومً اإلاضازُل، مً السحب نملُت مً جيشإ

ُِ"ونباعة  اإلاسحىب الضَو نملُت نً الىاججت الخدطُالث اإلاؿخدٓت،  ".الىناء نٓىبت"،"الهٓىباث جْى

  وجىماجيكي السحب ظزيم عً الجبائيت الديىن  بدسديد جخعهد التي العمىميت املؤسساث واحباث   - ب 

 :املداخيل مً

 نلى لالخخُاٛ مىاوعاث ؤي َهل ًداولىن  وؤال للخههض ال٘لي الاخترام الهمىمُت اإلااؾؿت مؿاولي نلى وظب

 اإلااٛ، لغؤؽ باليؿبت مهملت خطت َيها حشٙل التي الحالت في بال ؤلاظمالي، اإلابلٌ بهٓاص ؤو السحب

ا جضَو زم هٓضا ججغي  َالخدطُالث  . البىٙي الحؿاب بلى بظباٍع
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 خؿاب َخذ ٖظلٚ ًمً٘ الاإلااؾؿت،و نلى الجبائُت الضًىن  لدؿضًض ألاوجىماجُٙي للسحب نغغت َى الظي

 ْباغت بةزباع وطلٚ آزغ بىٙي خؿاب ًُخذ الػغوعة زالت وفي جٓلُطه، ؤو السحب مً للهغوب آزغ بىٙي

ل نه،م الخهامل اإلاإلٍى البىٙي الحؿاب مً الؿاخبىن  َان ألاخىاٛ ٗل وفي الححن في الػغائب  نملُت ٗو

 الحائؼ الًحر بلى بشهاع وبضضاع الانخُاصًت الهاصًت الانظاعاث جىظُه بهض الهملُت بًٓاٍ بلى ًاصي جؼوٍغ

 .الًغاماث جؿبُٔ مو للضًىن  الٙامل الدؿضًض لًاًت البىٙي الحؿاب ججمُض ًخػمً

 :البىك مهام-ج

 حؿُحر حؿهُل بلى تهضٍ اإلاخسظة والهملُت الٓاهىهُت ألاخٙام بمىظب الحائؼ يحر بلى ؤلاشهاع البىٚ ًىُظ

 الخىُِْ لهملُت نغغت ٗاهذ والتي والغؾىم بالػغائب اإلاضًىت الهمىمُت للماؾؿاث البىُ٘ت الحؿاباث

ذ ا بشاعة نلى ًدخىي  اإلاضًىت الهمىمُت اإلااؾؿت ؾٍغ مً اإلامط ي الخههض.اإلاؼعجت والدؿٍغ  لبى٘ها بإمَغ

مً٘ ؤلاصاعة بلى  صوعٍاٌ صَو والى ألاوجىماجُٙي السحب في بالشغوم  الٓبؼ خالت(ناظال ًٙىن  بن الجبائُت،ٍو

 الشهغي  ؤو) ...الهمىمُت،الهماعاث ألاشًاٛ ماؾؿت ؾٍغ مً اإلاغؾلت اإلاطالح مظٖغة ؤو الهمل لىغهُت

 .الهمىمُت اإلااؾؿاث مً ألازغي  لألضىاٍ

 ألاولى اإلاضازُل مً ألازحر َظا ًٙىن  الشهغ ؤوازغ في السحب لهملُت ٗافي يحر اإلابلٌ ٗان بطا ما خالت وفي

 1 .اإلاىالي للشهغ

ؼ خالت وفي  بؾاع في ؤما مىخكمت بطُت به بلًذ الظي الحائؼ ياًت بلى ؤلاشهاع جىُُظ البىُ٘ت اإلااؾؿت َع

 ؾٍغ مً ْاهىهُت بظغاءاث بلى وغهه،جخهغع جم الظي الخاص ؤلاظغاء خالت في ؤو الهام الٓاهىن  بظغاءاث

ا الػغع  جلحٔ ؤن اإلامً٘ مً والتي الجبائُت ؤلاصاعة  .الحؿً بؿحَر

 :العمىميت املؤسست ظزف مً املمض ي الخعهد وجحطيل العلىبت  مفعىو    -د

 .الخإزحر-الخدطُل نٓىبت جؿبُٔ بضون  اإلاؿخدٓت والغؾىم الػغائب مً اإلاسحىباث :الخحطيل علىبت   1-

 الىناء نٓىباث جٓلُظ ؾلب ًدغع  الهمىمُت اإلااؾؿت ؾٍغ مً الخههض بمػاء نىض :الىعاء علىبت   2-

لهظٍ الهٓىباث بما َيها التي ؾضصث  آلاظاٛ ؤؾغم في الؿهىن  لجىت حهلً الطضص َظا ؾبُهتها،في ٗاهذ مهما

ُِ ال٘لي لجضٛو الدؿضًض في بؾاع ؤلامػاء الؿابٔ  . نىض  الخْى

 :الخاضت الحاالث معالجت  :رابعا 

 :حسديد حدوو  مً ومسخفادة ضزيبيت بخأخيراث مديىت عمىميت مؤسساث   -أ

بُت بخإزحراث مضًىت ؾىاء الهمىمُت واإلاىكماث اإلااؾؿاث ٗاَت جؿغح الجضًضة الخهلُمت  الٓضعة لها لِـ ؤو غٍغ

بُت واظباتها مىاظهت نلى مً٘ مىخكمت، بطُت الػٍغ ٛ  مً اؾخُاصوا للظًً ٍو دترمىهه الضًىن  حؿضًض ظضو  ؤن ٍو

ٛ  ؤؾاؽ نلى الجبائُت مؿخدٓاتهم صَو ً٘ملىا  .نلُه اإلاخُٔ الجضو
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ٛ  الهمىمُت اإلااؾؿت اخترام نضم خالت وفي  الهاظلت ؤلاهظاعاث عيم مغاث رالر ؤو إلاغجحن نلُه اإلاخُٔ للجضو

 .َىعا الجضًضة الخهلُمت نليها ًؿبٔ الػغائب بصاعة ؾٍغ مً لها اإلاىظهت

 للسحب الجديدة العمليت جعبيم جزفض التي ضزيبيت بخأخيراث املديىت العمىميت املؤسساث  -ب

 :املداخيل مً  وجىماجيكي

ا خالت وفي الهمىمُت اإلااؾؿت بلى الػغائب بصاعة ؾٍغ مً ناظلت بهظاعاث رالر بعؾاٛ بهض ؼ بضغاَع  جؿبُٔ َع

 ؤلاصاعاث ؤو البىُ٘ت اإلااؾؿاث ٗل بلى الحائؼ يحر بلى ؤلاشهاع بعؾاٛ نلى الػغائب بصاعة ًلؼم َهىا الهملُت َظٍ

مىو الهمىمُت اإلااؾؿت َظٍ ٕالؤم بدىػتهم جٙىن  التي  جؿبُٔ في اإلاشغوم نً اإلاٙلِ الٓابؼ نلى باجا مىها ،ٍو

و ؤن الجضًضة الهملُت  للضًىن  ال٘لي الخدطُل ًخم ختى الحائؼ يحر بلى ؤلاشهاع بنالهاث ؤخض نلى الُض ًَغ

 1 .الجبائُت

 :املىحلت العمىميت املؤسساث    -ج

 نلى ألاوجىماجُٙي بالسحب الػغائب لبُٓت ؤلاظباعي  للخدطُل الجضًضة بالهملُت مهىُت لِؿذ اإلااؾؿاث َظٍ

ظٍ اإلاضازُل شبذ الهام، ؤلاؾاع غمً جضزل الهملُت َو  للماؾؿت الىخائج ؤخؿً خؿب ألاوجىماجُٙي السحب ٍو

       .الجبائُت الضًىن  الانخباع بهحن ؤزظا الهمىمُت

ٛ  الهضٍ بن جي الجلب َى الهمىمُت للؿلؿاث ألاو  لألنماٛ الهمىمُت واإلاىكماث اإلااؾؿاث إلاجمىم الخضٍع

داث، ًسظ َُما الجبائُت لىاظباتهم اإلاىخكم  مً ؤٖثر جمشل والغؾىم الػغائب َظٍ ؤن نلما اإلاطضع مً الخطٍغ

 .اإلادلُت والجماناث للضولت الهاصًت الجبائُت اإلاىاعص مً %90

 .وأهىاعه الضزيبي التهزب ماهيت :الثالث املعلب

 .مفهىم التهزب الضزيبي:أوال

:  َىالٚ الهضًض مً الخهاٍعِ التي وعصث بشإهه، منها 

بي َى مداولت اإلامىٛ ؤو - بت ونضم الالتزام الٓاهىوي  التهغب الػٍغ بت الخسلظ مً ؤنباء الػٍغ اإلاٙلِ بالػٍغ

. بإصائها

بت للخسلظ مً صَو  - بي َى ُْام اإلاٙلِ باؾخًالٛ الشًغاث اإلاىظىصة في الٓىاهحن الػٍغ التهغب الػٍغ

بت ؤو باؾخسضام ؾّغ  ٔ الخضلِـاخخُالُتالػٍغ ٗاطبت ؤو نً ؾٍغ داث  . 2 ؤو جطٍغ
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 .أهىاع التهزب الضزيبي: ثاهيا

 :نضة ؤهىام هظٖغ منها ًىظض

بت هدُجت اؾخُاصجه مً بهؼ الشًغاث اإلاىظىصة في : التهزب املشزوع - َى جسلظ اإلاٙلِ مً ؤصاء الػٍغ

بت صون ؤن جٙىن َىإ مسالُت للىطىص الٓاهىهُت  بي الظي ًيخج ننها الخسلظ مً صَو الػٍغ و الػٍغ الدشَغ

بت ) ْض ًٙىن مٓطىصا مً ؾٍغ اإلاشغم لخدُٓٔ بهؼ الًاًاث الاْخطاصًت والاظخمانُت ٖإن جُغع غٍغ

ت زم حؿدشنى منها ؤعباح بهؼ اإلااؾؿاث الطىانُت غمً شغوؽ  صزل نلى ظمُو ألاعباح الطىانُت والخجاٍع

بت ؤلاهخاط ؤو  (مهُىت حصجُها إلوشاء َظٍ اإلااؾؿاث التهغب مً واإلاىطىص ننها في الٓاهىن ججىبا ألصاء غٍغ

ت ْغابت مً  ٔ جىػَو َظٍ ألازحرة نلى شٙل َباث للظًً جغبؿهم بطاخب الشٖغ ٗاث طلٚ نً ؾٍغ بت الشغ غٍغ

ٗاث بت الشغ اجه جلٚ ألامىاٛ لػٍغ ى نلى ُْض الحُاة ختى ال جسػو بهض َو . الضعظت ألاولى َو

ٔ مسالُتهم ٍَى تهغب مٓطىص مً ؾغ":الغش الضزيبي"التهزب غير املشزوع  -  اإلاٙلُحن وطلٚ نً ؾٍغ

نمضا ألخٙام الٓاهىن الجبائي ْطضا منهم نضم صَو الػغائب اإلاؿخدٓت نليهم بما باالمخىام نً جٓضًم ؤي 

ُت،ؤو الاؾخهاهت ببهؼ الٓىاهحن  ُىص مٍؼ ٗاطب،ؤو بنضاص سجالث ْو ذ هاْظ ؤو  ذ بإعباخه،ؤو بخٓضًم جطٍغ جطٍغ

 .التي جمىو الضوائغ اإلاالُت الاؾالم نلى خُٓٓت ألاعباح إلزُاء ْؿم منها

َظا الىىم ًدضر في هؿاّ خضوص الضولت اإلاىظىصة بها بدُض جٙىن ؤَهاٛ التزوٍغ التي ًٓىم :الـتهزب املحلي -

بها اإلاٙلِ ال جخهضي َظٍ الحضوص باؾخًالٛ الشًغاث اإلاىظىصة في الىكام الجبائي ؤو بؿّغ وؤؾالُب ؤزغي 

ٔ الامخىام ٌؿمى: مشل بي" التهغب نً ؾٍغ ًاصي امخىام الُغص نً الُٓام بالخطٍغ اإلايص ئ " الخجىب الػٍغ

بت ختى ًخجىب صَهها . للػٍغ

ُت ؼ اؾخحراص بهؼ الؿلو ألاظىبُت لخُاصي الػغائب الجمٖغ ؼ اؾتهالٕ سجائغ ختى ًخجىب  .ٖإن ًَغ ؤو ًَغ

بت .  صَو الػٍغ

بت في :التهزب الدولي - ظٍ الطىعة مً ضىع التهغب بط ًخمشل في الهمل نلى الخسلظ مً صَو الػٍغ  َو

بت البلض التي  ٔ التهغب يحر الٓاهىوي للمضازُل و ألاعباح التي مً اإلاُغوع ؤن جسػو لػٍغ بلضَا نً ؾٍغ

. 1(اإلاىسُؼ)خٓٓذ َُه َهال بلى بلض آزغ ًخمحز بػًؿه الجبائي

. أسباب التهزب الضزيبي: ثالثا

 سباب املباشزة  :

بي مً اخخماالث التهغب :  سباب الدشزيعيت - هُت للىكام الػٍغ لٓض ػاصث في حهٓض الٓىانض الدشَغ

بت ؤو ؤلانُاءاث ؤو الخسُُػاث بي ؾىاء في جٓضًغ الىناء ؤو في خؿاب ُْمت الػٍغ .   الػٍغ

مً ؤزؿغ الىؾائل التي ًلجإ بليها اإلاىقِ هي الغشىة التي جكهغ ؤؾاؾا الجاهب : مً هاحيت الكفاءة -

. الؿلبي له ؤي نضم وظىص وعي منهي

                                                             
 .15-14 ص، طٍٖغمغظو ؾبٔضــالح خؿــً ٖـاقــم، 1
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هٓظ الىؾائل اإلااصًت خُض ؤن ظمُو اإلااؾؿاث والٓؿاناث ْض اؾخُاصث مً : إلامكاهياث املاديت -

و نمغاهُت حه٘ـ الىاْو بال ؤن الٓؿام الجبائي لم ًخدطل نلى ؤي بضالح ٗىهه ًؼاٛو نمله في ميشأث  مشاَع

. مىعوزت مً ْبل الاؾخهماع

 حهخبر ٖةظغاءاث عوجُيُت مهٓضة جدؿبب في زلٔ ال٘غاَُت اججاٍ الػغائب وما ًمشلها :إلاحزاءاث إلاداريت -

حن َله ًبٓى نلى ؤلاصاعة الجبائُت اؾخهماٛ ٗل ؤلاظغاءاث الالػمت لخُاصي طلٚ وجخمشل  مً ؤظهؼة وؤنىان بصاٍع

: ًلي َظٍ ؤلاظغاءاث َُما

بي -  .ضهىبت جٓضًغ الىناء الػٍغ

 .نضم اإلاؿاواة في جؿبُٔ ؤلاظغاءاث -

بت -  .حهٓض ؤلاظغاءاث الخاضت بخدطُل الػٍغ

 سباب غير املباشزة : 

سُت :  سباب الىفسيت .1 بت ؤصاة اليخطاب واَخٓاع الشهىب ًغظو َظا الخُ٘حر بلى ألاؾباب الخاٍع الػٍغ

بت ٗىؾُلت إلاطاصع  ةوعزتها الشهىب نً الاؾخهماع َٙان الاؾخهماع الُغوس ي مشال في الجؼائغ ٌؿخهمل الػٍغ

ظا ما  بت اْخؿام مالي صون مٓابل بل َو ونهب ؤمىاٛ ألاَغاص مما اوه٘ـ ؾلبا نلى اإلاجخمو اججاٍ َغع الػٍغ

ظَب البهؼ بلى انخٓاصَم في نضم نضالتها تهم ٍو بت جدض مً خٍغ  .ؤصي بلى بخؿاؾهم بإن الػٍغ

خحن ألاولى  :مثاو ت جػامً (SARL)شٖغ  .طاث مؿاولُت مدضوصة والشاهُت شٖغ

بت  ٗاء والظًً ًٙىهىن مٙلُحن بضَو غٍغ ٗاث والباقي جٓؿم نلى الشغ بت نلى ؤعباح الشغ هجض ألاولى جضَو غٍغ

ل  ٗاء ٗو بخحن مها، ؤما الشاهُت َاألعباح جٓؿم بحن الشغ نلى الضزل ؤلاظمالي ؤًػا مجبرون نلى صَو الػٍغ

بت نلى الضزل ؤلاظمالي بت واخضة هي الػٍغ ٚ ملؼم بضَو غٍغ . شٍغ

بُت وبالخالي َهى ًلجإ بلى مداولت التهغب  باإلآاعهت هجض ؤن الحالت ألاولى ًدـ اإلاٙلِ بهضم وظىص الهضالت الػٍغ

. مً ؤخضاَما

بي وشُىنها بحن :  سباب الاحخماعيت .2 ًلهب اإلادُـ الاظخماعي صوعا َاما في جغؾُش قاَغة التهغب الػٍغ

بي الظي ًدىاؾب مو الشهىع الىؾني ظا وؤن غهِ الىعي الػٍغ . ألاَغاص َو

ظا إلخؿاؾهم بػهِ الؿلؿت :  سباب السياسيت .3 اصة وجُاْم خاالث التهغب َو ظا ًغمي بالبالص بلى ٍػ  َو

ا نلى اؾخًاللها ألامشل للمىاعص . الهامت عجَؼ

بي َالحالت :  سباب الاكخطاديت .4  ٌهخبر اْخطاص لٙل صولت مدضصا بغضُض اإلاهني مً الٓؿام الػٍغ

بي  1.الاْخطاصًت للمٙلِ والحالت الاْخطاصًت الهامت لها صوع ٖبحر في الخإزحر نلى التهغب الػٍغ
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. ظزق التهزب الضزيبي: رابعا

: (J.C. Martinez ) خؿب ْىٛ :عً ظزيم املعامالث املحاسبيت .1

ذ بلى  " بي والتي جمخض مً الخسُُؼ الخاَه إلابالٌ اإلابُهاث ؤو الاؾخحراص صون جطٍغ جخهضص ؾّغ التهغب الػٍغ

". بَماٛ حسجُل ؤلاًغاصاث مداؾبُا مغوعا بخضخم ألانباء الٓابلت للخطم

ٓت ألاخؿً وألاٖثر اؾخهماال التي مً زاللها ٌهخمض اإلاٙلِ نلى جسُُؼ : جخفيض إلايزاداث   - أ حهض الؿٍغ

بي والخسلظ مً صَهها ٗلُا ًخجؿض ٌ ا الخسُُؼ في البُو صون َىاجحر ؤي البُو هٓضا وال ًتٕر طالىناء الػٍغ

ٓت جم٘ىه مً بزُاء ظؼء ٖبحر مً  م ؤنماله)C.Aؤزغ الهملُت، َظٍ الؿٍغ ظلٚ حسجل ُْمت الهملُاث  (ْع ٖو

ظا بهض الاجُاّ اإلابرم مو الؼبىن   .بإْل مً ُْمتها الحُُٓٓت َو

ظا ٛ: جخفيض الخكاليف   - ب بت َو إلاٙلِ خٔ الخطم لبهؼ الخٙالُِ وألانباء مً الغبذ الخاغو للػٍغ

ٓا للشغوؽ الخالُت : َو

 ؤن جٙىن مىغىنت في ضالح وشاؽ اإلااؾؿت. 

 ؤن جٙىن لها نالْت مباشغة بيشاؽ اإلااؾؿت. 

 ٓت بمبرعاث ووزائٔ عؾمُت  .ؤن جخطل بإنباء َهلُت مَغ

  ؤن جٙىن في خضوص الؿِٓ الظي خضصٍ الٓاهىن. 

داٛو صوما جضخُم ؤنبائه بٙل  و مً وؿبت الخٙالُِ وألانباء ٍو َظٍ الغزطت ججهل اإلاٙلِ ٌؿغم بلى الَغ

 ّ  .الىؾائل والؿغ

 :التهزب عً ظزيم عملياث ماديت وكاهىهيت .2

مُت للحطىٛ نلى مداؾبت صون َىاجحر ٖما ًماعؽ  ٌهخمض َظا الىىم مً التهغب نلى مماعؾت نملُاث َو

ظا بةزُاء ظؼء مً البػانت َظا لُخم بُهها في الؿىّ ؤو  اإلاٙلِ نضة وشاؾاث صون بنالم ؤلاصاعة الجبائُت َو

ت . ما ٌهٍغ بالؿىّ اإلاىاٍػ

 .لىغهُت الحُُٓٓتًٛٓطض به زلٔ وغهُت ْاهىهُت جكهغ مسالُت :التهزب عً ظزيم عملياث كاهىهيت - أ

بت ؾىاء :التهزب عً ظزيم عملياث ماديت - ب ًخمشل في بزُاء الؿلو ؤو مىاص ؤولُت التي في الىاْو زاغهت للػٍغ

. ٗان َىا ؤلازُاء ظؼئي ؤو ٖلي

 بت اإلادؼوهاثًخمشل في بزُاء ظؼء مً ؤمالٖه ؤو ظؼء مً : إلاخفاء الجشئي  التي هي في الىاْو جسػو للػٍغ

 .لُهاص بُهها بهض طلٚ في الؿىّ الؿىصاء
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 ُُت لُطهب الىضىٛ بليها :إلاخفاء الكلي و بةوشاء مطاوو ضًحرة في اإلاىاؾٔ الٍغ  ًٓىم ؤصحاب اإلاشاَع

ؿمى  بهُض نً ٗل " الاْخطاص الؿغي نلى الشغعي" وبالخالي ؤلاهخاط اإلادطل نلُه منها ًبام صون َىاجحر َو

هها ل مشاَع ىت الضولت مً بًغاصاث مالُت لخمٍى ٘ظا جدغم زٍؼ . مغاْبت َو

 :                  التهزب عً ظزيم الخالعب في جطييف الحاالث اللاهىهيت  - ث

بت بلى مبُهاث مهُُت -  .جطيُِ مبُهاث زاضت للػٍغ

بت خُىما ًخهلٔ  - ت ألعباخها نلى اإلاؿاَمحن شٙل عواجب وؤظىع لُىسُؼ بظلٚ مهضٛ الػٍغ جىػَو الشٖغ

 1.بالغواجب وألاظىع 

 .أثار التهزب الضزيبي:خامسا 

 :وجخلخظ آلازاع الاْخطـاصًت َُما ًلي :آلاثار الاكخطاديت .1

ٖبذ عوح اإلاىاَؿت بحن اإلااؾؿاث الاْخطاصًت خُض هجض ؤن صعظت الامخُاػ نً اإلااؾؿاث اإلاتهغبت منها    -

بُت، َاإلااؾؿاث التي جبدض نً حهكُم ؤعباخها باؾخهماٛ  نلى خؿاب اإلااؾؿاث التي جٓىم بىاظباتها الػٍغ

هت بي مً ؤهجو الىؾائل لخهكُم عبدها وبطُت ؾَغ  .ؤهجو الؿّغ ألنها ججض ؤن التهغب الػٍغ

بي: مثاو ض الاخخُاف بإمىالها الهائلت صون ؤن ًمؿها ؤي اْخؿام غٍغ  .اإلااؾؿاث الخاضت خُض هجض ؤنها جٍغ

ىت مً زؿاعة    - ل الخىمُت ظغاء ما جلحٔ الخٍؼ  .بغهاٍ ْضعة الحٙىمت نلي جمٍى

ت    - و الاؾدشماٍع حر اإلاىاعص الالػمت لخىُُظ اإلاشاَع بت مً جَى لي الظي جلهبه الػٍغ  .بنهاء الضوع الخمٍى

بت التي حؿخسضم ٖإصاة لخىظُه اليشاؽ الاْخطاصي في اإلاؿاع الؿلُم    -  .بغهاٍ َانلُت الػٍغ

 :آلاثار املاليت .2

بُت  ُت مً وعاء الحطائل الػٍغ ٓضانها خطُلتها اإلاهخبرة مً اإلاضازُل اإلاخْى ىت الهمىمُت َو الخؿاعة في الخٍؼ

مما ًاصي َظا بلى الخضخم الىٓضي ليؿب ؤلاضضاع الىٓضي الظي لِـ له مٓابل بغاَت بلى ؤهه ًاصي بلى 

ىت الهامت ٓت جيخهجها الضولت لؿض الُغاى ال٘بحر اإلاالي الظي ٌؿببه التهغب في الخٍؼ  .اعجُام وؿبت الضًىن ٖؿٍغ
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: (بسيكىلىجي)آلاثار الاحخماعيت والىفسيت  .3

بي ًسل بزالال ٖبحرا بُ٘غة الهضالت في جىػَو الػغائب بط ًخدمل    - نضم اإلاؿاواة الخاضت التهغب الػٍغ

طىن نلى ؤصاء واظبهم الاظخماعي والىؾني  الهبء ألاٖبر منها صائما اإلاٙلُحن الظي ال ٌؿخؿُهىن التهغب ؤو الحٍغ

بت . في ؤصاء الػٍغ

:  ومً آلازاع ؤًػا

   جضَىع الحـ الجبائي لضي اإلاٙلُحن. 

   جضَىع نامل الطضّ في اإلاهامالث. 

 1  حهمُٔ الُىاّع الاظخمانُت.

                                                             
1

ٗاقم، اإلاغظو الؿابٔ ، ص   .34 -31ضالح خؿً 
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: ملخظ

بي الىكام ٌهخبر بُت للؿُاؾُت نملُت ٖترظمت الػٍغ بُت البِئت لهىامل ازخُاٍع ًسػو و اإلاخبهت، الػٍغ  الػٍغ

 نملُت مماعؾت و الٓىاهحن و ألاخٙام جؿبُٔ في الجبائُت ؤلاصاعة ؤصاء ُٖاءة مضي مً نلُه جىؿىي  بما اإلادُؿت

ابت بي الىعي هٓظ قل في الجبائُت الْغ بي التهغب قاَغة جُاْم ٖظا و اإلاٙلُحن لضي الػٍغ  جدؿحن ًخؿلب و الػٍغ

 اإلاىاؾبت ألاصواث اؾخسضام زالٛ مً مؿخمغ بشٙل و بىجانت جُُٓمه نلى الهمل الجبائُت ؤلاصاعة ؤصاء َهالُت

ابت الػغائب إلاسخلِ الخدطُل نملُت ختى الخإؾِـ مغخلت مً اهؿالْا لظلٚ  .نليها الجبائُت والْغ



 :خاثمة عامة
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: الخاثمة

ُل غلى نادزة ؾحر حبائُت مىظىمت وقو جخم والسطىم الظسائب مجمل وجدصُل جأطِع غملُت ئن  ئلى الىوى

 حبائُت مىظىمت اغخماد وحب لرا البدائل غً والبدث البتروُ أطػاز انهُاز أشمت مؼ خاوت اإلاظؼسة ألاهداف

 الحهُهُت والهُم اإلاخؿحراث لٍل الاغخباز بػحن أخره للبالد الحهُهي والىانؼ الحدًثت ؤلادازة ووطائل جخماش ى

 بػدة الهُام ههترح ئليها اإلاخىول والىخائج اإلاىطىع لهرا غسطىا خالُ ومً هرا ئلى هصل ولٍي الىػني لالنخصاد

بي وعي خلو أحل مً مخٍاملت ئطتراجُجُت ظل في جصحُدُت طُاطاث بت ًىنل اإلاٍلكحن ًاقت لدي طٍس  أدائها الظٍس

 طمان غً مظإوُلو مػني ًله قاإلاجخمؼ ئذا الاحخماعي، الخٍامل مبدأ أطاض غلى ًهىم وأخالقي وػني واحب ًمثل

بي التهسب ظاهسة مً الخهلُل غلى ٌظاغد قهى ، الىاحب هرا أداء  .الىػني الانخصاد جىخس التي الظٍس

 السئِظُت ؤلاشٍالُت غلى وؤلاحابت اإلاىطىع حىاهب بمخخلل ؤلامٍان ندز ؤلاخاػت خاولىا الدزاطت هره خالُ مً

ل:الخالُت الىخائج ئلى الخىول جم خُث اإلاؼسوخت الكسغُت وألاطئلت

: الاسحنحاجات النهائية

ل: الجبائية اجباتوبال الالتزام عدم- 1-1

بي الىعي اوػدام ئن : الضريبي عيوال انعدام-1-1 بت اججاه الظلبُت ًالىظسة مخػددة أطباب ئلى ٌػىد الظٍس  الظٍس

بت غبئ زهل أو ػاث طػل أو الظٍس بُت الدشَس  خصُلت غلى الظلبي الخأزحر ئلى الىعي اوػدام ًإدم وخخما الظٍس

بت  . الظٍس

 وػىبت الجبائُت ؤلادازة مصالح ججد طىف واضحت حبائُت زهاقت ؾُاب ظل في :ضريبية ثلافة دوجو عدم-1-2

ل.الظسائب لكٌسة اإلاجخمؼ جهبل غلى طلبا ًإزس طىف وهرا اإلاٍلكحن، مخخلل مؼ الخػامل في يبحرة

داتهم في الخاطػحن لدي ؽالائخب في مود وحىد غدم :الثلة عامل غياب- 3-1  مشاًل ًخلو وهرا الجبائُت، جصٍس

ل.الجبائُت ؤلادازة غمل حػسنل مظخهبلُت

بي الػبء ئلى ٌػىد والرم يالجصائس الجبائي الىظام قػالُت طػل ئن :الضريبي التهرب- 4-1  اإلاٍلل غلى الظٍس

بت بُت اإلاػدالث خالُ مً بالظٍس  مٍاقدت في أهمُت مً إلااله اإلاصدز مً الانخؼاع هظام ومساحػت اإلاخػددة الظٍس

بي التهسب  .الظٍس

داث يثرة ئن :الحصاريح كثرة- 5-1  السنابت في خهها جكػُل في الجبائُت ؤلادازة غمل جصػب الجبائُت الخصٍس

 .أشٍالها بجمُؼ الجبائُت

 في بالؿت وػىبت ًهابلها الكسوظُت باللؿت الجبائُت اإلاصؼلحاث بػع يخابت ئن :املصطلحات كحابة طبيعة- 6-1

كهدها مػىاها قهم  اإلاصؼلحاث بػع حػهد ويرلَ الػسبُت اللؿت ئلى جسحمتها غىد منها والؿاًت الهاهىهُت نىتها ٍو

ل.الخاطػحن لدي وطىح غدم خالت ًخلو بظاػتها وغدم
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بت أن ًسيل قهى :الججائرر  الفرد طبيعة-  7-1  أنها يما غلُه طلؼتها لكسض الدولت حظخػملها وطُلت هي الظٍس

 .اإلاالُت الىاخُت مً ئقهازه ئلى حظعى وطُلت

ل:الححصيل عملية ضعف2-

بت بظداد ًهىمىنل الخاطػحن مً طئُلت وظبت وحىد :دروال الححصيل- 1-2  في واإلاظخدهت غليهم اإلاهسزة الظٍس

ل.الهاهىهُت آحالها

بت لخدصُل الهظائُت واإلاخابػاث الػهىباث باطخػماُ وذلَ : جبارر  الححصيل- 2-2  اإلاكسوطت الظٍس

ل. الخدصُل في اإلاخابػت طػل أًظا خظالونل ،اإلاٍلكحن مخخلل غلى واإلاظخدهت

 طسغت الجبائُت ؤلادازة ًكهد أشٍالها بمخخلل للسنابت قػاُ هظام ؾُاب ئن :ئمةالم جبائية ركابة دوجو عدم3-

بت جدصُل لظمان اإلاىاطبت الػهىباث وقسض اإلاخالكاث ايدشاف ىت لكائدة الظٍس ل.الدولت خٍص

داث يثرة ئن :الجبائي الجزاع ثجايدو  كثرة4-  قجىة جخلو حبائُا مإطظت ؾحر ثالالخدص ي وأًظا الجبائُت الخصٍس

جػلها الجبائُت ؤلادازة ًسهو مما والخاطػحن الجبائُت ؤلادازة بحن  يالبشس والجهد الىنذ مً الٌثحر جخظس ٍو

ل.هصاغاث هٌرا مثل لكَ اإلاىحه

ل:البشريةو  املادية  مكانيات ضعف5-

 .الجبائُت اإلاػلىمت بؽء في بدوزه اوػٌع الرم آلالي مالعإلبا الخػامل حػمُم بؽء -

ً ههص - ت اإلاىازد اإلاظخىيل غلى الخٍٍى ً وانخصاز البشٍس  وجدظحن الخأهُل دوزاث غلى الجباًت أغىان جٍٍى

 .البُداؾىجي ؤلاطىاد ههص بظبب مجدًت ؾحر حػخبر بدُث اإلادلي اإلاظخىيل غلى اإلاظخىيل

ً واضحت ئطتراجُجُت جبني غدم -  .بالهلُػت للظسائب وػىُت مدزطت وحىد مً بالسؾم يالبشس اإلاىزد لخٍٍى

 جبادُ أن قىجد مُاالئع الخىاول هادزة اإلاٍلكحن مؼ الجبائُت ؤلادازة جسبؽ التي لػالهتا :روالجمه مع كةالالع6-

 في طلبا ًإزسلما وهرا والاجصاُ الخىاول في والدنت الظسغت مً الٌثحر جىهصه الؼسقحن هرًً بحن اإلاػلىماث

ادة ل.الجبائُت ؤلادازة ًخص حدًد بٍل اإلاٍلكحن ومػسقت وعي ٍش

 ونىاهحن الجبائُت الهىاهحن مخخلل جدبؼ خالُ مً خظالقً :ثجديدهاو  وإلغائها تهاالجعدرو انحنوالم كثرة7-

 الخاطػحن لدي السؤٍت وطىح غدم ئلى أدي مما الاطخهساز جدهُو مً ًخمًٌ لم يالجصائس الىظام ئن اإلاالُت

ا هالخظ الىظام ذلَ حػهد غً قظاُ الجباًت، وأغىان  وهرا الخ ... ئطاقت ئلؿاء، ث،الالخػدي مً مجمىغت طىٍى

ل.الهاهىهُت اإلاىظىمت زباث غدم ٌػٌعلما

 ذاث وألاحىبُت الىػىُت الاطدثمازاث حلب في غهُمت حػخبر قهي :الجبائية  عفاءات سياسة يوجد عدم8-

ًا في ًددر مثلما ، الشؿل ومىاوب مالي السأض الترايم ل: ثالو

C N A S , A N J E M , A N S A J ُل. والخىحُه والسنابت اإلاخابػت في يلي ئهما
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ل

ت غلى حػخمد قهي :الجديدة حاتالاإمص في كثحرة ثاتوثفا دوجو9-  :ذلَ ومثاُ اإلاسيٍص

ت اث مدًٍس ًاث يبًر ت واإلاسايص الظسائب ومسايص الشس ل.للظسائب الجىاٍز

اث بحن قُما الجبائُت اإلاػلىماث لخبادُ يمسيص هظام ئنامت غدم11- ل.الٌتروهُا للظسائب ئُتالالى اإلادًٍس

: عملية إثبات أو نفي الفرضيات

 الجبائي الدظُحر قػالُت ًدغم الجبائُت، للمىظىمت هظسي مسحعي ئػاز باغخماد اإلاخػلهت:بالنسبة للفرضية ألاولى

بُت، لإلدازة  جؼىزل مساخل إلاخخلل الىظسيل الخدلُل وانؼ مً الكسطُت، هره صحت ئلى الخىول جم قهد الظٍس

بت اإلاىظىمت بي، الىظام أهداف وجؼىزل أشٍالها، بمخخلل الظٍس  الانخصادًت البِئاث مخخلل مؼ وجىاقهه الظٍس

ت ناغدجه ًؼسح مما مىه، اإلاسحىة ألاهداف خظب ل.اإلاخؼلباث هره وقو للخىهُذ الىظٍس

بت  التي جىص غلى أن  :بالنسبة للفرضية الثانية ؤلاحساءاث الجبائُت اإلادددة واإلاكصلت لكسض وجأطِع الظٍس

بي قهي صحُدت وند جبحن هرا مً خالُ جدبؼ مساخل جأطِظها و  وجدصُلها ومخابػت آزازها غلى الهٍُل الظٍس

ىت  بت يمشسوع ئلى ؾاًت حظدًدها مً ػسف اإلاٍلل للخٍص جدصُلها الري ًبدأ مً جكٌحر الدولت في الظٍس

 . الػمىمُت 

بي : بالنسبة للفرضية الثالثة التي جخص دوز السنابت الجبائُت في غملُت ايدشاف ومٍاقدت التهسب الظٍس

ًافي وهرا هظسا للىهائص التي جخظمنها ؤلادازة الجبائُت .لقُمًٌ الهىُ أهه ؾحر 

: الحىصيات

 اإلاىاهج بمخخلل ألاػىاز حمُؼ في وأهداقها الجبائُت للمىظىمت ويلي شامل حػٍسل اغخماد .1

ت ُل الؼىزل مً بداًت التربٍى  ئلى للؼكل اإلامىىخت الامخُاشاث حمُؼ هيظب خُث ،)الخدظحريل( ألاو

بي الخدصُل  .به الالتزام وأهمُت الجبائي بالخدصُل ألاحُاُ لخىغُت جمهُدا الظٍس

ًادًمُحن مً وػىُت حشازيُه بيُت وجكػُل اغخماد ُل اإلاهىت وخبراء بالجامػاث ألا  مىظىمت الى للىوى

ت حبائُت ل.وزائدة نٍى

ُل اإلاجاُ قخذ .2  3 لكترة خهىمل مػدالث بكسض الىػني الانخصاد في لالهخظام بالخازج اإلاهسبت ألامىاُ لدخى

ل.٪ 05 مػدُ الثالثت والظىت ٪ 04 مػدُ الثاهُت والظىت ٪ 03 مػدُ ًؼبو ألاولى الظىت قكي طىىاث

ت ؤلاحساءاث جبظُؽ غلى الػمل .3 بت بخأطِع اإلاخػلهت ؤلاداٍز ل.وجدصُلها الظٍس

بي غكى غً ؤلاغالن طسوزة .4  ئلى باالهخظام شسغُت الؿحر اليشاػاث وأصحاب للمتهسبحن ٌظمذ شامل طٍس

ل.الجبائُت ؤلادازة

ل.اإلاخؿحراث حمُؼ الاغخباز بػحن جأخر شاملت ئطتراجُجُت ئػاز حصائسي في حبائي هظام بىاء ئغادة .5
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ا واخدة مىطىغت في والسطىم الظسائب أخٍام ًل ججمُؼ .6 ل.غليها الاػالع للجمُؼ ًمًٌ خُث طىٍى

ػاث مجمل وجبظُؽ حظهُل .7 ل.باالطدثماز الخاوت الدشَس

ذ ؾُاب ظل وفي الجدًد ؤلاوالح .8 ذ هظام جكػُل ههترح الالٌترووي الخصٍس  جكػُل أو الالٌترووي الخصٍس

ل.الهدًم الىظام ئلى الػىدة

 الدشازيُت اإلابادزاث هدى ايبر باهكخاح وهرا للمىازد هاحؼ بخخصُص يكُلت مإطظاجُت هىدطت ئغداد .9

لُت لهدزاث حدًدة بدائل ئًجاد شانها مً التي اإلادكصة الهاهىهُت الصُـ بمخخلل ل.مظاغكت جمٍى

اث بحن قُما الجبائُت اإلاػلىماث لخبادُ مسيصيل هظاملئنامت .10  .الٌتروهُا للظسائب الىالئُت اإلادًٍس

ً جىقحر غلى الػمل .11  ألاحىبي الاطدثماز ٌظاًس غالمي بػد ذو الجبائُت ؤلادازة إلػازاث هىعي جٍٍى

 . بالجصائس اإلاىحىد

بت طهل زقؼ ههترح .12 ناهىها  واإلادددة ألاغماُ لسنمدج 100.000.000ئلى الىخُدة الجصاقُت الظٍس

 :الخالُت لألطباب وذلَ 2015 اإلاالُت ناهىنل  فيدج30.000.000بـــ

بُا اإلاٍلكحن قئت ًىنل - ىت ممىلي أيبر الالتزام لهرا الخاطػحن طٍس  .الدولت خٍص

 بجمُؼ السنابت خو الجبائُت ؤلادازة غلى ٌظهل الالتزام هرا وقو للظسائب الخاطػحن قئت جصيُل -

 .ئشٍالها

ذ مً الصىل لهرا الجبائُت الخدكحزاث حملت اغخماد -  :ًلي يما اإلاهترح الخصٍس

 .الظىىيل للدقؼ مهترح ٪ 05 مػدُ اغخماد ـ

ا دقػاث أزبؼ غلى للدقؼ مهترح ٪ 06 مػدُ اغخماد ـ  .طىٍى

 .اإلاىالُت للظىت طىىيل دقؼ مهترح ٪ 08 مػدُ اغخماد ـ

ل.غهىباث أي جؼبُو بدونل ـ

ُل الشهس في اإلاىالُت الظىت نهاًت في الدظدًد غدم خالت في آلالُت الػهىباث جؼبو ـ ل.ألاو

ل.٪200 هؼبو الثالثت الظىت نهاًت ومؼ الدقؼ الىاحبت الحهىمل ٪غلى100 الثاهُت الظىت نهاًت في جؼبُو انتراح مؼ

الخجازي  للسجل الكىزي السحب الخامظت الظىت وفي الخجازيل السجل مً الشؼب انتراح السابػت الظىت وفي

 .خسفي أو ججازيل وشاغ أم ممازطت مً النهائي والشؼب

بت طهل جخكُع ًخم -  هصل ختى طىىاث خمع لٍل دج20.000.000 بمهداز الىخُدة الجصاقُت الظٍس

ُل الانتراح مؼ جماشُا دج50.000.000 بمهداز زابذ طهل ئلى ُل ألاو  للظسائب داقؼ مجخمؼ ئلى للىوى

س جدظحن أي بت للمٍلل الؼىعي الالتزام دزحت وجؼٍى ل.بالظٍس

بي الخاطؼ اغخماد ويرلَ .ل)الجصافي الىظام الحهُهي، الىظام( الحالخحن يلى في الظٍس

ب ؤلاغالم لىطائل اإلاخخلكت اإلاػلىماث هظم غلى الاهكخاح .13  الىعي دزحت مً للسقؼ الجمهىزل مً ؤلادازة لخهٍس

ل.الجبائي
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 غامت بصكت السنابت آلُاث جكػُل اججاه خاوت مظإولُت جخدمل أنها بما للدولت السنابي الدوزل جكػُل .14

 الحىيمت مهخظُاث مؼ جماشُا اإلاخخلكت أهداقها جدهُو احل مً خاوت، بصكت الجبائُت والسنابت

بي الجهاش ًدهو ال قهد السشُد، الحٌم وئدازة  اججاه خهُهُت طُاطُت ئدازة ؾُاب في أهداقه الظٍس

 اإلاسجلت الىهائص ومػالجت الجصائس في الجبائُت السنابت آلُاث جكػُل قان ولرلَ الػام، السنابي الىظام

.لللدولت السنابي الدوزل اهدظاز ظل في حدويل ذا ًٍىنل لً

ت الهُم بػث ئغادة .15  مً أطحى به اإلاسجبؼت واإلاىٌساث والاهدساقاث الكظاد اهدشاز ئن :للمجخمؼ الحظاٍز

 باث لرلَ الانخصادًت الخدىالث مظحرة وحػُو والظُاس ي الاحخماعي الاطخهساز تهدد التي اإلاظاهس أخؼس

 اإلاىظىمت طمً السنابُت اإلاإطظاث ياخدي الحظبت مإطظت ئوشاء هدى الاًجابي الخكٌحر الظسوزيل مً

ل.يٍل اإلاإطظُت

ل:ػٍسو غً وذلَ وؤلاغالم الاجصاُ هظام جكػُل .16

ًاث الظسائب ئدازة بحن واجصاُ حػاونل نىىاث قخذ - ًاث ؤلادازة هره حظاغد وان اإلاخخلكت، والشس  الشس

ُل غلى ُل هرا في الكػاُ الدوزل لإلدازة ًٍىنل ختى الالٌتروهُت الىظم ئلى الخدى  وذلَ مسانبتها، جدذ الخدى

ًاث هره إلاظاغدة ُل ؾساز غلى الالٌتروهُت الحٍىمت خدمت ئلى للىلىج الشس ل.غدًدة دو

بُت ؤلادازة حشجؼ أن ًجب -  اإلاػلىماجُت والخدماث الاهترهِذ وكداث خالُ مً اإلاػلىماث جدقو الظٍس

 ًدهو أن ؤلاحساء هرا شان ومً الاهترهِذ شبٌت غلى ومصادزها اإلاػلىماث مسايص حمُؼ وزبؽ ألاخسيل

 .والىطىح الشكاقُت

س - س ًخص قُما وألاقساد اإلاإطظاث ًل جدبؼ خالُ مً والخيظُو الدولي الاجصاُ هظام جؼٍى  الخؼٍى

ًاهذ طىاء البىٌُت، والخدىالث ل.خاص أو ججازيل لؿسض أ

ل دغم .17  ولخىقحر واإلاصسقُت الىهدًت الهُئاث خازج اإلاخداولت الىهدًت الٌخلت باطخخدام الاطدثماز جمٍى

ما  وهرا حدًدة شؿل مىاوب خلو خاللها مً ًخم حدًدة اطدثمازاث ئوشاء ًجب أيثر ههدًت طُىلت

بت ئلى مالٌيها ئخظاع غدم ٌظخدعي ل.ؤلاحمالي الدخل غلى الظٍس

 التزاماتهم غً ٌؿكلىنل الرًً الشباب اإلاظدثمٍسً مً الػدًد لدي مىدشس الجبائي الىعي ههص ئن .18

 بمظخدهاث ًكاحئىنل ججدهم خُث ًلُا الظسائب دقؼ مً مػكُحن أنهم مػخهدًً اإلاخىىغت الجبائُت

بي الاطترحاع غً هاججت حبائُت ودًىنل داث التزاماتهم غدم غً والىاجج الظٍس  وهرا الجبائُت بالخصٍس

ل.الاطدثماز ووشاغ خسيت ٌػسنل

 أن ئلى وبالىظس اإلامىىخت الجبائُت الامخُاشاث غلى اإلاٍلكحن واػالع الجبائي الىعي وشس ئمٍاهُت غدم ئن .19

 واإلاىاػو اليشاػاث جددد أن ًكظل أخسي، دونل مػُىت مىاػو في مدصىزة اإلامازطت اليشاػاث حل

ل.بها الخاوت ؤلاغكاءاث ويرلَ جىمُتها الىاحب

 ًهترح طىىاث 10 جكىمل بكترة اإلاخػلهت مظخدهاتها جدصُل غلى الجبائُت ؤلادازة مهدزة غدم ئلى بالىظس .20

ت لهم والظماح اإلاظخدهاث هاجه مً وظبت دقؼ اإلادًىحن غلى  اطدثماز وئغادة الجبائُت وطػُتهم بدظٍى

اث هاجه مً مػخبر غدد هىاى أن خُث أمىالهم،  الخجازة شهدتها التي الكىض ى غً هاججت الدظٍى

ل.الجبائُت إلحساءاث الخاػئ والكهم الداخلُت



 :خاثمة عامة
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 الخؼبُهاث جىطُذ في غهباث ًظؼ الجصافي بالىظام اإلاخػلو شهه في اإلاالُت ناهىنل وجدلُل دزاطت ئن .21

 هرا أن خُث الخىزُو مهىت اإلاثاُ طبُل وغلى بمساطُم مهجن حظػحرها أن هجد خُث باليشاػاث اإلاخػلهت

 الهُمت غلى للسطم ال ًخظؼ قيشاغ لألحػاب واإلابالـ ألازمان جثبُذ في اإلاىاقظت مبدأ ٌػُو الخؼبُو

 قٍان الخدمت هىغُت هكع غلى اإلاظاقت الهُمت غلى للسطم ًخظؼ وشاغ مً انل أحػابه جٍىنل اإلاظاقت

 هسيل خُث قػالُخه الخؼبُو لهرا ًٍىنل خُث الانخصادًحن اإلاخػاملحن إلاخخلل حبائي وعي وشس ألاولى مً

 أن ًىنل الحهُهي للىظام للخظىع ػلب وطؼ ئلى أصحابه ًخجه ًله أوبذ الػمىمُت ألاشؿاُ نؼاع أن

 قاجىزة غلى اإلاظاقت الهُمت غلى السطم جثبُذ اإلاهاولىنل حمُؼ غلى ٌشترػىنل اإلاخهدمحن اإلاخػاملحن حمُؼ

 السطم أن لهم وجىضح جبحن حبائُت زهاقت لديهم لِع اإلاخػاملحن ًىنل اليشؼاث مً الىىع لهرا حصاقُت

 اإلاهاولحن غلى الشتراػها داعي قال .أواُ لكائدتهم جٍىنل طىف قىاجحرهم غلى اإلاىحىد اإلاظاقت الهُمت غلى

ل.اإلاظاقت الهُمت غلى زطم بدونل جىجص طىف ألاشؿاُ وطػُت أن باغخباز حُىبٌم منها حظخكُد وطىف

س غلى الػمل .22 ًاالث وقخذ اإلاػامالث حمؼ في الحدًثت ؤلادازة مؼ جماشُا البىىى جؼٍى بت و  الخجمػاث مً نٍس

ل.الٌبريل

: آفاق الدراسة

ت جهالُد ئزطاء ئلى الدزاطت هاجه جمهد بت جأطِع في خظاٍز ت حبائُت مىظىمت خالُ مً وجدصُلها الظٍس  خظاٍز

 خهُهي يبدًل اإلاػاوس الػالمي اإلادُؽ مظخجداث حمُؼ مؼ وجخٌُل للظسائب الخاطػت الكئاث لٍل مهىػت

ل ودائم ىت لخمٍى  جخىاقو حبائُت مىظىمت اغخماد مجاُ في اإلاظخهبلُت للدزاطاث اإلاجاُ ًكخذ ما وهرا الدولت، خٍص

 .الريس الظالكت الخصائص قيها جخىقس التي اإلاالئمت البِئت هره لخىقحر مخٍاملت ئطتراجُجُت مؼ
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ل. اضريبتلألالأهميتهالفيل انشاطلالاكخفادي:ل الفصل ألاول

 .ملاهيملعامتلحوول اضريبت: اببحل ألاول

 :جمهيـذ

بت حِخبر        ل للدولت اإلاالُت اإلاىازد ؤَم مً اللٍس  في الخدزل مً جم١نها ِٗالت ووطُلت الِمىمُت، هٜ٘اتها لخمٍى

 اإلاالُت الظُاطت ؤَداٖ ججظُد مجا٤ في ؤطاطُا دوزا جلِب ٗهي وبالخالي ،والاحخماُُت الاٛخـادًت الخُاة

خولب للدولت بي هٌام ازخُاز ٖألاَدا جل٣ جدُٜٝ ٍو  الاٛخـادي الىٌام ومالمذ زـاثف ١ٌِع مالثم كٍس

خم اإلاجخمّ، ؤَداٖ لخدُٜٝ اإلاخبّ بي الىٌام ازخُاز ٍو ت زال٤ مً اللٍس  اإلاجخمّ بةًدًىلىحُت ال٢املت اإلاِٗس

را والظُاطُت الاحخماُُت ،الاٛخـادًت ؤوكاُه و٠اٗت بُت الظُاطت ؤَداٖ ٟو  .جدُٜٜها بلى ٌظعى التي اللٍس

ىاحه  الاٛخـادًت للمـالر تهدًدا حؼ٢ل والتي الجباجي، التهسب ًاَسة اطخ٘دا٤ ٖألاَدا َرٍ جدُٜٝ ٍو

س ًخولب ما للمجخمّ، واإلاالُت والاحخماُُت ابي حهاش جٗى داث ومخابِت بمساٛبت ًٜىم ٟ٘ا ٛز  مً اإلاٜدمت الخـٍس

 .اإلا٢ل٘حن هٖس

لُه بت، خى٤  ُامت م٘اَُم جىاو٤  زاللها مً ًخم مباخث، زالثت بلى ال٘ـل َرا جٜظُم طِخم ُو  ومسخلٙ اللٍس

بت او٢ِاض بلى بكاٗت ،وؤهىاُها اللساثب جـيُ٘اث  .الاٛخـادي اله٢ُل ُلى اللٍس

ل: اخطورل اخاريخلالهومل اضريبتل: اطلبل ألاول

سُا جوىزث اللساثب بخوىز ؤَداٖ الدولت  و دوزَا في اإلاجخمّ و برل٣ ٗةن َىاٞ ؿلت بحن اله٢ُل ،جاٍز

بي للدولت و هٌامها الاٛخـادي و الاحخماعي و الظُاس ي الظاثد و ُلى  . و اإلاوبٝ في ٗترة ٗسق اللساثب،اللٍس

 :كىء ما جٜدم ًم١ً جـىز اإلاساخل التي مس بها ٗسق اللساثب ٠األحي 

ػىء الدولت بدىٌُماتها اإلاِسوٖ، و التي ٠اهذ ممثلت في نو هي مسخلت ما ٛبل : ارحلتل اخلليذًتل ابذ ئيتل-ل1

خماد ُلى ما ٌِوُه ؤٗساد َرا اإلاجخمّ لٜاثدَم هىاُُت و ازخاز هٜدا             الٜبُلت ؤو الِؼحرة، ٜٗد ٠ان الُا

. ؤو ُُىا ما ٌظاُد ُلى جدظحن ؤوكاَ َرا الخىٌُم

هٌُماث ؤٟثر جوىزا مً ث ؤهلٝ ُليها بالخٜلُدًت اإلاخوىزة ألنها حؼمل ُلى : ارحلتل اخلليذًتل اخطورةل-ل2

في َرٍ اإلاسخلت .  طابٜاتها ٟىٌام طُاس ي، خُث الدولت هي ألاطاض ٖ َرا اإلاجا٤ و لِظذ الٜبُلت ؤو الِؼحرة

بلخ، و ُلُه ٗةن الهدٖ مً ....، ٗسكذ اللساثب ُلى ألازاض ي، و اإلاىاش ي و السئوض و ؤلاهخاج الصزاعي في البلد

. ٗسق اللساثب في  َرٍ اإلاسخلت، َى الخـى٤ ُلى مىازد مالُت بمِنى خُادًت اللساثب 

مّ ُٛاض الِالٛاث الاٛخـادًت بحن الدو٤ لجإث َرٍ الدو٤ للخسُ٘ٙ مً : ارحلتل اخاايتلاظهورل اذألااتل-3

الِبء ُلى مىاهىيها مً اللساثب اإلاباػسة التي جم ٗسكها في مسخلت طابٜت، بلى ٗسق كساثب ٓحر مباػسة لها 

. ُالٛت بخجازتها الخازحُت ٗ٘سق كساثب ُلى ؿادزاتها ووازداتها

لت مً :مرحلتلجذخصل اذألااتلاخبليمل ارفاهيتل-ل4 ا ل٘ترة هٍى بي و بن ٠ان ٛد طاد هٌٍس  بن الخُاة اللٍس

ا الاٛخـادًت و الاحخماُُت و الظُاطُت  بت ؤزاَز الصمً، بال ؤهه مً الىاخُت الِملُت و ًم١ً جدُٜٜه ٗل٢ل كٍس

. ؤزادث الدولت ذل٣ ؤم لم جسد

ا ُلى جىشَّ الدزل و الثرواث و ُلى طلىٞ اإلاظتهل١حن و اإلاىخجحن و ُلى  حشجُّ زئوض ألامىا٤  بت ؤزَس ٗاللٍس

.  ألاحىبُت ؤو ؤحجامها و الاطدثماز ألاحىبي 
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و لرل٣ ؤؿبدذ حظخسدم اللساثب ال ل٢ىنها مىزد مً اإلاىازد اإلاالُت ٜٗى و بهما ؤًلا لخدُٜٝ ما جـبىا بلُه 

       ؤدث بلى ًهىز جوىزاث اٛخـادًت  مً ؤَداٖ، و ٛد ههسث َرٍ اإلاسخلت بِد ًهىز اإلاؼسوُاث ال١بحر التي

خماد  و احخماُُت و طُاطُت، مم ؤدي بلى اللجىء بلى اللساثب اإلاباػسة بؼ٢ل ؤوطّ و الخٜلُل ما ؤم١ً مً الُا

  .     1ُلى اللساثب  ٓحر اإلاباػسة

 . اضريبت حوول عامت ملاهيم : ألاول  اببح

بت حِد         في الخدزل مً الدولت جم١ً ِٗالت وؤداة الِمىمُت، الىٜ٘اث لخٔوُت للدولت َام مالي مىزد اللٍس

ٚ  وطِخم واإلاالُت الظُاطت َداٗهاأل ججظُدا ،والاحخماُُت الاٛخـادًت َألاوكا  بلى اإلابدث َرا زال٤ مً الخوس

بت، وزـاثف م٘هىم  .لها الِامت ٖوألاَدا الٜىاُد اللٍس

 .عناصرها ألاأهم  اضريبت حعريف : اثاني  اطلب

بت لِع     ٘ا لللٍس ُِا حٍِس ٘ها ًخم ما ٓالبا و بها، زاؿا (Juridique) حؼَس ا            ُىاؿٍس جدلُل زال٤ مً حٍِس

بت مخِلٜت حِاٍزٙ ُدة َىاٞ و  ا ومً ، باللٍس ا ؤٟثَر  : ًلي ما ػُُى

- ٖ بت حِس خم مُِىحن، ؤٗساد ُلى واحب مالي ؤداء " :ؤنها ُلى اللٍس  و نهاجي بؼ٢ل و ، الٜىة هٍسٝ ًُ ذل٣ ٍو

با حٔوُت بهدٖ ذل٣ و مٜابل دون   ."2 الِامت ءألُا

ها ٟما - با لخٔوُت مسـف بحبازي  مالي اٛخواَ " : ؤنها ُلى ( C.Schoenauer) ٌِٗس  و ءألُا

ٙا  ."4 الِامت إلاـاٍز

بت DJEBEZS ٌِٖس ٟما -  ُليها جدـل ، ػ٢لها ٠ان ؤًا مىِ٘ت ؤو اٛخواَ ٠ل " : ؤنها ُلى اللٍس

با جدمل في ) اإلا٢ل٘حن( اإلاىاهىحن بػساٞ بُٔت الِمىمُت الٜىة  بُٔت ؤزسي  حهت مً و حهت مً الِامت ءألُا

ت و الاٛخـادًت و  الاحخماُُتطُاطتها ؤَداٖ جدُٜٝ  .3" الخىمٍى

 :٠الخالي الظابٜت للخِاٍزٙ جلخُف بُواء ًم١ً طبٝ مما

بت  حٔوُت ؤحل مً اإلا٢ل٘حن ُلى ٗسكه ًخم الدولت، ل٘اثدة مٜابل دون  بحبازي  هٜدي اٛخواَ هي اللٍس

را ،لها الِامت الىٜ٘اث  .اإلابرمجت اإلاالُت الظُاطاث جىُ٘ر ٟو

بت ُىاؿس اطخسالؾ ًم١ً الظابٜت الخِاٍزٙ زال٤ مً  : ًلي ُٗما اإلاخمثلت و اللٍس

 الاٛخـادي الىٌام إلاٜخلُاث اطخجابت وذل٣ ،هٜدي ػ٢ل في جدّٗ ؤنها ؤي :نلذًت فريضت  اضريبت 

بُت الِدالت مبدؤ لخدُٜٝ وجولِا   .اللٍس

 بت اإلا٢لٙ ؤن ٌِنى َرا و :جبر   اضريبت جذفعللل  ُلى مجبر َى بل ،للدولت دِٗها في الخُاز له لِع باللٍس

 .ذل٣

 بت ًدّٗ اإلا٢لٙ بن :نهائيت بفلت جذفع  اضريبت  بِم اطترحاَ ًمىّ ال َرا ول١ً ، نهاجي بؼ٢ل اللٍس

 . جٌلم ؤو هًِ جٜدًم خالت في منها

                                                     
.7-5، ص 2005 حميد بىزيد، جباية المؤسسات، ديىان المطبىعات الجامعية، الجسائر، 

1
 

2 ٚ ت اللبىاهُت، بحروث، ،ؤخمد خمدي الِىاوي، اٛخـادًاث اإلاالُت الِامت و هٌام الظى   .126ؾ1992 داز اإلاِٗس
3 Christian Schoenauer : les fondamentaux de la fiscalité, techniques et applications édition ESKA ; 6eme édition ; paris ; France ; 2006 ; 

p  10. 



 .الضريبة و أهميتها في النشاط االقتصادي: الفصل األول
 

3 

 

 بت الداّٗ اإلا٢لٙ بن :مباشر ملابص دألاول من جذفع  اضريبت  ول١ىه ،دِٗه إلاا مباػس بمٜابل ًخمخّ ال للٍس

  . 1 الدولت جٜدمها التي الِامت الخدماث مً ًيخّ٘

 .الضريبت  اعامت ألا هذ ف  شاشيت  ابادئ : اثااحل اطلب

ٚ  طِخم        بت، ُليها جٜىم التي واإلابادت الٜىاُد مجمل بلى اإلاولب َرا زال٤ مً الخوس رل٣ اللٍس  مجمل ٟو

اث ُدة ُلى اُخمادَا مً اإلاسحىة الِامت ٖألاَدا  .مظخٍى

 .الضريبت  شاشيت  ابادئ : أألاال

بت ألاطاطُت اإلابادت حِنى ى مساُاتها اإلاالي اإلاؼَس ُلى ًخِحن التي وألاطع الٜىاُد جل٣ لللٍس س بـدد َو  جٍٜس

بـي الىٌام ُٝ بلى الٜىاُد َرٍ وتهدٖ الدولت، في اللٍس ىت ومـلخت حهت، مً اإلا٢ل٘حن مـلخت بحن الخٗى  الخٍص

ِخبر .ؤزسي  حهت مً الِمىمُت ت ؿاْ مً ؤو٤  طمُث ؤدم َو بُت الٜىاُد مً مخماط١ت مجمُى  وهي اللٍس

 ًخم ُامت ٟمبادت آلان بلى حِخبر ولتزا٤ الخدـُل، هٜ٘اث في الاٛخـاد و الدّٗ في اإلاالثمت الُٜحن، الِدالت،

 :آلاحي الترجِب خظب اإلابادت َرٍ جىاو٤  طِخم و .2اإلاجا٤ َرا في بها الاطترػاد

ٜـد : اعذ ات مبذأ1- با ًىشَ الري الىٌام ذل٣ بها ٍو  مظاَمت ؤي اإلاجخمّ ؤٗساد بحن بِدالت للساثب اإلاالُت ءألُا

 ؤصخاب باطخثىاء مدازليهم مّ مخىاطبت مظاَماتهم ج٢ىن  ؤن ؤزس بمِنى و .جمُحز دون  الِامت الىٜ٘اث في دألاٗسا

  .3 اإلاباػسة لللساثب باليظبت الخا٤ َى ٟما ، اللُِ٘ت اإلادزُل

بت ٗمثا٤         زألاج ازجّ٘ ٠لما ؤهه بمِنى ،الِدالت لخجظُد ٟمبدؤ جـاُدي ؤطاض ُلى جٜىم الدزل ُلى اللٍس

بت شادث ٠لما الدزل ؤو  .اللٍس

٘اءاث اطخثىاثُت خاالث في ًىِدم اإلابدؤ َرا ؤن ٓحر بُت ٠اإُل  ُما الٗم ، ٖألاهسا بِم منها ٌظخُ٘د التي اللٍس

بت ُىدَا جدظب التي الخدود و باإلاِدالث جسجبى ٛلاًا مً الخـاُدًت جثحٍر بت ؤن ٓحر ،4 اللٍس  في اللٍس

بت ًخِلٝ ُٗما زاؿت اإلابدؤ َرا مّ ٠لُا جخجاوب الخُٜٜت  ال٘ئاث ُبئها ًخدمل ما ٓالبا والتي .اإلاباػسة ٓحر باللٍس

ت وحىب بلى دُا الري طمُث ؤدم ؤمثا٤ الاٛخـادًىن  اإلا١٘سون به هادي ما ٖالر ُلى ، دزال ؤٛل اًا مؼاٟز  ُز

 في به ًخمخّ والري منهم ٠ل دزل وظبت ؤي ، الخ٢لُ٘ت إلاٜدزتهم جبِا ؤلام٢ان خظب ٠ل الخ٢ىمت هٜ٘اث في الدولت

  5.الدولت خماًت

ص ٟس بي الِبء جدمل و خظاب ُُٟ٘ت ُلى الِدالت مبدؤ ٍو ٚ  ازخل٘ذ اإلاالي ال١٘س جوىز  ومّ ،اللٍس  َرا جددًد هس

بت مً الِبء بت بلى اليظبُت اللٍس  جسخلٙ وظبُت اإلاظاواة مظإلت وجبٜى .الدزل حٔحر مهما زابذ بمِد٤ اللٍس

بت هَى خظب را .)مباػسة ٓحر ؤو مباػسة( اإلا٘سوكت اللٍس ٜت خظب ٟو بي الِبء جددًد هٍس  .اللٍس

بت ج٢ىن  ؤن مِىاٍو) : اوضوح ( ايليو مبذأ 2 –  التي اإلاىاطبت و خظابها ؤطع خُث مً بىكىح مدددة اللٍس

اء جددًد مّ ؤطاطها ُلى ٗسكذ اء مُِاد و الُى ٜت بلى بكاٗت بها الٗى  ُلى اإلا٢لٙ ٢ًىن  ؤن ؤي ، جدـُلها هٍس

خولب .الدولت اججاٍ بالتزاماجه دزاًت بت اإلاخِلٜت مباألخ٢ا اإلا٢لٙ بإلاام ذل٣ ٍو     بثباث الب ذل٣ ًخدٜٝ الو ، باللٍس

بُت مألاخ٢ا اطخٜساز و ِاث و اللٍس دم بها اإلاخِلٜت الدؼَس ل. ُليها الخٔحراث بخدار في اإلأاالة ُو
                                                     

1 CHRITIAN SCHOENAUER; op; cit; P: 11. 
 .  311 ،ؾ1974بحروث ،لبىان،،ُاد٤ ؤخمد خؼِؽ ،ؤؿى٤ الً٘ اإلاالي في الاٛخـاد الِام ،داز النهلت  2
 3.26ؾ  ، ذٍٟسمسحّ طبٝ ؤخمد خمدي الٔىاوي ، 3
بت و الص٠اة دزاطت مٜازهت، 4  . 215 ، ؾ1991الجصاثس،  ميؼىزاث داز ال١خب، ٓاشي ُىاًت، اللٍس
اث الجامُِت ،الوبِت الثالثت ،بً ١ُىىن،الجصاثس ، 5  . 44،ؾ1995 خظحن مـو٘ى ،خظحن دًىان اإلاوبُى
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ِاث ج٢ىن  ؤن مً بد ال الُٜحن مبدؤ لخدٜٝو  بُت و اإلاالُت الدؼَس  اإلا٢ل٘حن ُامت ً٘همها حلُت و واضخت اللٍس

بت   1.الخباض دون  باللٍس

دم س ُو ِاث في اإلاظخمس الخٔحر ( الؼسن َرا جٗى  مخبادلت حِظ٘اث خدور بلى ًادي ٛد ) حُِٜدَا و الدؼَس

بُت ؤلادازة حاهب مً طىاء ادة زال٤ مً اللٍس بي الِبء ٍش  حاهب مً ؤو ، السػىة ًاَسة ج٘ص ي بلى ًادي ما اللٍس

بت دّٗ مً التهسب زال٤ مً اإلا٢ل٘حن  . زاهئت بُاهاث جٜدًم بلى بكاٗت اللٍس

ِد :  اذفع في  االئمت مبذأ 3- س ؤن ًجب َامت هٜوت اإلابدؤ َرا َو بت في جخٗى ى ، اللٍس  ج٢ىن  ؤن ُلى ًىف َو

بت جدـُل ؤخ٢ام ّ لخسُ٘ٙ ذل٣ و للم٢لٙ مالثمت جدـُلها ؤطالُب و بمىاُُدَا اإلاخِلٜت اللٍس  دّٗ ٛو

بت بت دّٗ مُِاد ٢ًىن  ؤن ًجب ُلُه و ، ُلُه اللٍس   لها الخاكّ الدزل ُلى اإلا٢لٙ خـى٤  بِد مباػسة اللٍس

  . مباػسة اإلادـى٤  بُّ و حني بِد الصزاعي ٤الالاطخٕ ُلى اإلا٘سوكت اللساثب ججبى ٟإن

بُت ؤلادازة جلتزم ٟما بت مبلٕ بخٜظُى الدّٗ في اإلاالثمت إلابدؤ هبٜا اللٍس  ٌظهل ختى وذل٣ ٟبحر، ٠ان بذا اللٍس

سة الظُىلت في مم١ىت جطخُت وبإٛل مالثمت ًسوٖ في دِٗه اإلا٢لٙ ُلى  اإلاـالر ُلى ًخىحب و لدًه اإلاخٗى

بُت بت ٠اٛخواَ الخدـُل ُملُت في مىاطب ؤطلىب بجباَ اللٍس  مثا٤ ز٠األحى ) اإلاـدز ( اإلاىبّ مً مباػسة اللٍس

بت زـم بِد الـافي دزله ُلى مباػسة ؤلاًساد ؿاخب ًدـل بدُث ،  اإلاـالر ًجىب ما وذل٣ ، اللٍس

بُت  . ُلُه ما دّٗ مً تهسبه ُدم كمان ٟرا و باإلا٢لٙ الاخخ٢اٞ اللٍس

بُت حباًت جىٌُم بلسوزة الٜاُدة َرٍ جٜط ى و :  اخبفيص نللاث في الاكخفاد مبذأ 4-  جىتَز ال بدُث اللٍس

ٚ  ًم١ً ما ؤٛل لىب اإلا٢لٙ مً ىت النهاًت في ًدزل ما ٗى  اإلاٜـىد و . ٛلُلت حباًتها هٜ٘اث ج٢ىن  ؤن ؤي الدولت زٍص

ٚ  ؤن َى اإلابدؤ َرا مً ىت ًدزل ما ال٘از  ؤن ًجب الّٗ اإلا٢ل٘ىن  ًدِٗه ما وبحن اللساثب خـُلت مً الِامت الخٍص

بت جدـُل هٜ٘اث ج٢ىن  ؤن ؤزس بمِنى ، مم١ً خد ؤٛص ى بلى كئُال ٢ًىن   ًخم بما باإلاٜازهت كئُلت اللٍس

بت مً ٗاثدة ال ، جدـُله را ، خـُلتها مً زألاٟب الجصء حباًتها ج٢لٙ كٍس  الري الخ٢ىمي الجهاش ؤن ٌِني ما َو

بُت ؤلادازة حؼ٢ل ُ٘ه ؤحىز  و هٜ٘اجه ٌظدد الري و ؤحصاثه ؤخد اللٍس ٍس مما مًى  وحب اللساثب بزاداث له جٗى

الم خدًثت ُلمُت جٜىُاث و ؤطالُب اطخِما٤ ُلُه ٘حن حُِحن و آلي ٠اإُل ذ زبدا وذل٣ ؤٟ٘اء مًى  اإلاا٤ و للٛى

م ُدم و اإلا٢ل٘حن ُلى الِبء جسُ٘ٙ بهدٖ الِام بت دّٗ مً التهسب في للخ١٘حر حَس  . اللٍس

بت لخٜدًم ةألاطاس ي اإلابادت جٜدًم بةًجاش َرا  جصا٤ ما التي " مألام زسوة " ٟخابه في طمُث ؤدم ؤُلنها التي اللٍس

 .2ُام بؼ٢ل لللساثب دطخىزا جمثل َرا ًىمىا ختى

 .الضريبت  اعامت  هذ ف : ثانيا

بت الِامت ٖألاَدا خـس ًم١ً  : ًلي ُٗما لللٍس

خمثل : مالي َدٖ - بت ؤن باُخباز ، الِامت اإلاىاشهت جدُٜٝ ؤي بالدولت الخاؿت الىٜ٘اث حٔوُت في ٍو  حصء اللٍس

 . حٔوُتها ُلى حِمل و هٜ٘اتها جٜابل التي الدولت زاداثيب مً

                                                     
،مسحّ طبٝ ُاد٤ ؤخمد خؼِؽ، 1  .315ؾ  ذٍٟس
 96.، ؾ 1972اإلاالُت الِامت والظُاطاث اإلاٜازهت، داز النهلت الِسبُت، بحروث لبىان،، ُبد اإلاىِم ٗىشي 2
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بت حظخسدم خُث : اٛخـادي َدٖ - م في ٟإداة اللٍس ّ ًخم الخطخم خالت ٗ٘ي ، الاٛخـادي الخٍٜى  وظب ٗز

ا جسُ٘م ًخم الاه١ماغ خالت وفي ، الىٜدًت ال١خلت امخـاؾ بُٔت اللساثب ادة مّ ؤطِاَز                الخد٘حزاث ٍش

 

٘اءاث و  . 1الاطدثماز لخيؼُى الجباثُت ؤلُا

بت ؤن باُخباز: احخماعي َدٖ -  ؤصخاب ُلى جىشَِها لُخم اإلاسجِ٘ت اإلادزُل ؤصخاب ُلى ٗسكها ًخم اللٍس

ى اإلاىس٘لت اإلادزُل ادة ُلى ٌظاُد ما َو  . الاحخماُُت الِدالت ٍش

 .الضر ئب  اخخللت  اخفنيلاث: اثاني  اببح

بت م٘هىم وجوىز  الاٛخـادي اليؼان لخوىز  هدُجت           اللساثب ؤهىاَ حِددث الِامت، اإلاالُت ًل في مِه اللٍس

بُت الىٌم وؤؿبدذ وازخل٘ذ،  لخدُٜٝ البِم بِلها مّ جخ٢امل اللساثب، مً مسخل٘ت ؤهىاُا حؼمل اللٍس

 مً اإلاالثم الىَى ازخُاز في الدولت هجاح ًخولب بذ منها، اإلاسحىة والظُاطُت ،والاحخماُُت ،الاٛخـادًت ٖألاَدا

 ٢َُلها في اطخسدامها اإلاصمّ اللساثب ؤهىاَ ل٢اٗت اإلادخملت الاٛخـادًت آلزاز ودزاطتها ٗهمها مدي ُلى اللساثب

بي، بت اإلاسخل٘ت الخـيُ٘اث دزاطت في طىِخمد اللٍس  اإلاخِلٜت ؤلاحساءاث ٠اٗت جددد التي ضألاض ُلى لللٍس

بت بخإطِع م١ً وجدـُلها، اللٍس ٚ  ٍو  :ًلي ٟما لللساثب اإلاسخل٘ت الخـيُ٘اث بلى الخوس

 .اللساثب هبُِت ؤطاض ُلى الخـيُٙ -

 .الخوبُٝ مجا٤ ؤطاض ُلى الخـيُٙ -

اء وكّ ًسوٖ ؤطاض ُلى الخـيُٙ - بي الُى  .اللٍس

بت الاٛخـادي الوابّ ؤطاض ُلى الخـيُٙ -  .لللٍس

 . اضريبت طبيعت أشاس على  اخفنيف: ألاول  اطلب

لل: اباشرة ألاغير  اباشرة  اضريبت :الأألا

ٜا         بت جٜظُم ًم١ً اإلاُِاز لهرا ٗو بت بلى اللٍس بت مباػسة كٍس  مألاٍ الخـيُٙ َرا ٌِخبر مباػسة، ٓحر وكٍس

ٜا اهه خُث ،ؤلاهالٚ ُلى ت ٗو ت مِاًحر ُدة اُخمدث اإلاالُت للىٌٍس بت بحن للخ٘ٛس حر اإلاباػسة اللٍس  بال اإلاباػسة ٓو

بخحن بحن الدُٛٝ الخمُحز مً ًم١ً خاطم مُِاز ًىحد ال ؤهه  .اللٍس

بت باإلا٢لٙ اللساثب بدازة ٛتالَ ؤطاض ُلى اإلاُِاز َرا ًٜىم : الانوني  اعيار1-  الخدـُل، خُث مً باللٍس

بُت ؤلادازة ٠اهذ ٗةذا بت ب٘سق جٜىم اللٍس  ؤطماء ٗيها جدون  حداو٤  ؤو اطمُت ٛىاثم ُلى بىاءا وجدـُلها اللٍس

بت، اإلا٢ل٘حن بت باللٍس بت اإلا٢لٙ بحن جسبى التي ٛتالالّ نال مباػسة حِخبر ٗاللٍس  بِىما مباػسة، وؤلادازة باللٍس

بت اإلا٢لٙ للشخف اُخباز دون  مِحن اٛخـادي جـٖس ًل في جدـُلها ًخم مباػسة الٔحر اللساثب  الو باللٍس

 .2واإلامى٤  اإلاالُت باإلدازة مباػس اجـا٤ ًسبوها

بي اإلاؼَس ٠ىن  اإلاُِاز َرا ُلى ٌِاب ٜت مً ٌٔحر ؤن ٌظخوُّ اللٍس بت جدـُل هٍس            اطمُت ب١ؼٖى اللٍس

بت وؿٙ ُلى ًازس مما بدونها، ؤو  وخدٍ اُخمادٍ ًم١ً ال الٜاهىوي، ٗاإلاُِاز طبٝ ومما مباػسة، الٔحر اللٍس

ت   .3 اإلاباػسة ٓحر واللساثب اإلاباػسة، اللساثب بحن للخ٘ٛس

                                                     
1 Christian SCHOENAUER; op.cit. P : 30. 

ىد،،ؾ 2  .024مدمد طُِد َٗس
ِذ مذجىب، 3  .6 5، ؾ1971الٜاَسة، الجصء الثاوي،  داز ؤلاػِاَ،، اإلاالُت الِامت ٗز
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ِس: الاكخفادي  اعيار2- بت ُبئ جساحُِه ٖ َو ا، ؤو اللٍس ٜـد اطخٜساَز ُبئ  ًخدمل الري الشخف به ٍو

بت ام الٜاهىن  خددٍ الري ٗالشخف 1.آهُت بـ٘ت اللٍس بت مبلٕ خـل و به، ٠لٙ ما بدىُ٘ر ٛو  اإلاظخدٜت اللٍس

ىت بلى  الِبء ًخدمل لم ؤهه الٜاهىوي، اإلا٢لٙ مـولر ُلُه ًولٝ آزس شخف بلى ُبئها بىٜل ٛام زم الدولت، زٍص

بت، الِ٘لي بت هٜل ُلى دوزٍ اٛخـس بل لللٍس  الِبء ِٗلُا جدمل الري الشخف ؤما آزس، شخف بلى اللٍس

بي  مً اإلادظلظلت الجملت َرٍ .الخُٜٜي اإلا٢لٙ مـولر ُلُه ُٗولٝ آزس شخف بلى هٜلها ٌظخوّ ولم اللٍس

بت هٜل بمىحها ًخم التي الِملُاث  الِبء هٜل بِملُت حِٖس الخُٜٜي اإلا٢لٙ بلى الٜاهىوي اإلا٢لٙ مً اللٍس

بي  .2اللٍس

ٜا بت حِد اإلاُِاز لهرا ٗو بي ُبئها ًخدمل الري َى ٛاهىها بها اإلا٢لٙ ٠ان بذا مباػسة اللٍس  الو نهاثُت بـىزة اللٍس

بت حِخبر بِىما اٛخـادًت، ٛتالَ به جسبوه آزس شخف بلى ُبئها هٜل ؤو منها، الخسلف ًم١ىه  مباػسة ٓحر اللٍس

ى اٛخـادًت ٛتالَ به جسبوه آزس شخف بلى ُبئها ًىٜل ؤن ًم١ىه الٜاهىوي اإلا٢لٙ ٠ان بذا الخُٜٜي  اإلا٢لٙ َو

 الشخف َى بدِٗها ًٜىم مً ؤن مباػسة كساثب ٗهي الدزل كساثب اإلاُِاز َرا جـيُ٘اث كمً وجىدزج

ُت اللساثب ؤن خحن في الخُٜٜي، اإلا٢لٙ ه٘ظه َى الٜاهىوي ٗاإلا٢لٙ الٜاهىن، بمىحب بها اإلا٢لٙ  والسطم الجمٟس

بت ًدّٗ الٜاهىوي اإلا٢لٙ ؤن مباػسة، ٓحر كساثب اإلالاٗت الُٜمت ُلى  آزس شخف بلى ُبئها بىٜل ًٜىم زم اللٍس

ى بت ؤزحرا لخدمل اإلاظتهل٣، َو  .الظلِت زمً في اللٍس

بي الِبء ًاَسة ؤن اإلاُِاز َرا بلى اإلاىحهت الاهخٜاداث مً  الاٛخـادًت الِىامل مً للِدًد جسلّ اللٍس

بت مظبٜا، منها الخإٟد ًم١ً ال والتي اإلاخدازلت والاحخماُُت ت حألازبا لـىٙ ؤلاحمالي الدزل ُلى ٗاللٍس  الخجاٍز

بت هي والـىاُُت م آزس شخف بلى ُبئها ًىٜل ؤن اإلاىخج ٌظخوُّ ال مباػسة، كٍس  اإلاىخج َرا ٗةن ذل٣ مً بالٓس

اث في للمظتهل٣ ًىٜل ؤن ٌظخوُّ بت السزاء ؤٛو ّ هٍسٝ ًُ اللٍس بت بمٜداز الظلِت زمً ٗز  .3اللٍس

حر مباػسة مً اللساثب جـيُٙ حُٔحر ًخم ؤن ًم١ً و ٜا مباػسة ٓو مثا٤ اإلاُِاز، لهرا ٗو  ؤن هجد ذل٣ ُلى ٟو

بت حِخبر ٛد مباػسة ٓحر كساثب ؤنها ُلى واإلاخ٘ٝ اإلابُِاث كساثب ٜا مباػسة كٍس  اإلاىخج ًٜم لم بذا اإلاُِاز لهرا ٗو

 الولب ٠ان بذا ؤما .اإلاسوهت ٟثحر اإلابُِاث ُلى الولب ٠ان بذا زاؿت مبُِاجه حجم اهس٘اق زؼُت ُبئها بىٜل

ت، اإلاىخجاث مً اإلابُِاث ج٢ىن  خُث اإلاسوهت مىس٘م مىخىحاجه ُلى ام كسوٍز بت ُبء بىٜل اإلاىخج ٛو  مً اللٍس

ٜا ؤزسي  مىوٜت بت ه٘ع اُخباز ًم١ً ال بذ الخ٢الُٙ، ًسوٖ اإلاىاٗظت، دزحت ٖالزذال ٗو  ما مىوٜت في اللٍس

بت ما، وشمً بت ما وشمً ما مىوٜت وفي مباػسة، كٍس   .4مباػسة ٓحر كٍس

بت، الخاكِت اإلاادة واطخٜساز زباث مدي اإلاُِاز بهرا ًٜـد :ألاالاشخلر ر  اثباث معيار3- بت ٗخ٢ىن  لللٍس  اللٍس

بت مادة ٠اهذ بذا مباػسة بت والاطخٜساز بالثباث جخمحز اللٍس بت ؤو الدزل، ُلى ٠اللٍس             ألامالٞ ُلى اللٍس

                                                     
 .240، ؾ 1975 اإلاالُت الِامت، مـادز ؤلاًساداث واإلاحزاهُت الِامت، داز ال١٘س الِسبي، الٜاَسة،  الظُد ُبد اإلاىلى، 1

ٝ، خامد دزاش 2 بت،الداز الجامُِت للوباُت واليؼس ،بحروث، ًىوع اخمد بوٍس  .209ؾ  ،1983الىٌم اللٍس

 .64، ؾ4200مدمد ُباض مدسشي،اٛخـادًاث الجباًت واللساثب، داز َىمت لليؼس،  3

ص ُثمان وزحب ػ١سي الِؼماوي،مسحّ طبٝ 4  .76، ؾ ذٍٟسطُِد ُبد الٍِص
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اجّ ُلى ج٘سق ٗهي اإلاباػسة ٓحر اللساثب ؤما الثروة ؤو لى زاؿت ٛو اث ُو ُت جـٗس  اللساثب مثل ومخٜوِت، ًٗس

 .1الظلّ بِم اطتهالٞ ؤو الاطخحراد ُلى

بت ٗسق جم بذا ؤهه خُث بت حِخبر زسوجه، ؤو دزله ؤو شخف ما٤ ُلى مباػسة كٍس  ٠اٗت ٗةن وبالخالي مباػسة كٍس

بت مثل مباػسة كساثب حِخبر الشخف وزسوة الدزل ُلى ج٘سق التي اللساثب  ٤ألامىا زئوض ُلى اللٍس

بت اإلاىٜىلت، ت حألازبا ُلى اللٍس بت والـىاُُت، الخجاٍز بت اإلاسجباث، كٍس بت الؼس٠اث ؤزباح كٍس  ؤما الثروة، كٍس

بت ٗسق جم بذا اث ُلى كٍس بت مثل مباػسة ٓحر كساثب حِد ٗةنها باإله٘اٚ ماله في ال٘سد جـٗس  ُلى اللٍس

 .اإلابُِاث

م ؤهه طبٝ ما مجمل مً وظخسلف  بال اإلاباػسة ٓحر اللساثب و اإلاباػسة اللساثب جـيُٙ مِاًحر حِدد مً بالٓس

خماد ًم١ً ال الىٜاثف، مً الِدًد لها ًىحه اإلاِاًحر َرٍ ؤن  ٌِخمد ول١ً مى٘سدة، بـىزة منها ؤي ُلى الُا

 الثروة ؤو اإلاا٤ زؤض كساثب و الدزل كساثب بلى بػازة اإلاباػسة اللساثب اطخسدام ُلى واإلاسخـىن  الباخثىن 

اث ؤو اإلابُِاث ُلى اللساثب حؼمل ٗةنها مباػسة ٓحر اللساثب ؤما  باإلكاٗت الاطتهالٞ ُلى اللساثب ؤو اإلاؼتًر

ُت اللساثب بلى  .الجمٟس

ل:مباشرة ألاغير  اباشرة  اضر ئب جفنيف جلييم :ثانيا

ُىبها مصاًاَا خُث مً مباػسة والٔحر اإلاباػسة اللساثب جُُٜم خى٤  واإلاسخـىن  الباخثىن  ازخلٙ لٜد          ُو

ٚ  وطِخم حر اإلاباػسة اللساثب مً ٠ل وطلبُاث إلاصاًا ًلي ُٗما الخوس  :2ًلي ٟما.اإلاباػسة ٓو

ـس اإلاباػسة ٓحر اللساثب ٠اٗت بةلٔاء اإلاسخـحن مً حملت هادي لٜد:  اباشرة  اضر ئب جلييمل1-  اللساثب ٛو

ا الصزاُُت يألازاق ُلى اللساثب وزاؿت ٜٗى اإلاباػسة اللساثب ُلى اإلا٘سوكت  ؤلاهخاجي الِىـس هي باُخباَز

 خاحت اشدادث ؤلاًجابُت بلى الخُادًت مً دوزَا وجوىز  الاٛخـادي اليؼان في الدولت جوىز  ومّ اإلاىخج، الىخُد

ذ زمت ومً ،٤ألامىا بلى الدولت  دزل مً الِىاؿس مً الِدًد لِؼمل هواٛها واحظّ اإلاباػسة اللساثب جىُى

بت ٗسق ًٜخـس ولم وزسوة، بت ؤؿبدذ بل ٜٗى اإلاالي الهدٖ ُلى اللٍس  في الدولت ُليها حِخمد مهمت ؤداة اللٍس

دي هٌس وحهت ومً والاحخماُُت والظُاطُت الاٛخـادًت ؤَداٗها جدُٜٝ  جمخّ ٗةنها اإلاباػسة اللساثب مٍا

 :اإلاصاًا مً بالِدًد

 ًل ٗ٘ي مباػسة ٓحر اللساثب مّ باإلاٜازهت الاحخماُُت الِدالت جدُٜٝ مً ٛسبا ؤٟثر حِد اإلاباػسة اللساثب -

بت ٗسق ُىد الخظبان في ذألار ًم١ً اإلاباػسة اللساثب  دزله مظخىي  مثل للممى٤، الشخـُت الٌسوٖ اللٍس

دد س ًم١ً مِحن مظخىي  دزلهم ًخِدي لم ٗةذا ٌُِلهم الرًً دألاٗسا ُو ٘اء جٍٜس بت، مً ؤلُا  ًم١ً و بل اللٍس

ادة ٘اء خد ٍش بت ٗسق ًم١ً طبٝ ما بلى باإلكاٗت صخُذ، وال١ِع ةألاطس ؤٗساد ُدد شاد ٠لما ؤلُا  بؼ٢ل اللٍس

بت طِس ًصداد خُث جـاُدي  ؤن ُٗه الؼ٣ ومما صخُذ، وال١ِع الدّٗ ُلى اإلامى٤  مٜدزة شادث ٠لما اللٍس

بت ٗسق ُىد الخظبان في الظابٜت الِىاؿس بدزا٤ ٚ  جٜلُل في ِٗالت مظاَمت ٌظاَم طٖى اللٍس  ال٘ىاز

د مً ًدٜٝ وبالخالي الدزل، في الخ٘اوث خدة مً ًٜلل و دألاٗسا بحن الدازلُت رٍ الدزل، جىشَّ في الِدالت اإلاٍص  َو

بت ٗسق ُىد الخظبان في ؤزرَا ًـِب ؤمىز  ٠لها  .مباػسة ٓحر اللٍس

                                                     
 128 . ،ؾ1998م١خبت آلاداب،الوبِت الظابِت ،الٜاَسة،، اإلاالُت الِامت،باَس مدمد ُلخم  1

ص ُثمان وزحب ػ١سي الِؼماوي ،  2  .84طابٝ، ؾا٤زحّ المطُِد ُبد الٍِص
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بت باإلاٜازهت خـُلتها في اليظبي بالثباث اإلاباػسة اللساثب جدظم - ت الدوزاث ًل ٗ٘ي اإلاباػسة ٓحر باللٍس  الخجاٍز

ظاد جطخم مً ُت ٗان ٟو  كُِ٘ت ج٢ىن  اإلابيُت، الِٜازاث دزى٤  واإلاسجباث، ز٠األحى اإلاباػسة اللساثب ؤُو

 جسجبى التي اإلاباػسة ٓحر اللساثب خالت في الخا٤ ب١ِع الاٛخـادي اليؼان ماػساث في للخٔحراث الاطخجابت

اث، اإلابُِاث بُٜمت وزُٜت ٛاثالبّ ُمت واإلاؼتًر ُت و٠لها والىازداث، الـادزاث ٛو  الدوزاث بؼدة جخإزس ؤُو

ت،  الدولت ُلُه حِخمد ؤن ًم١ً خالُا مىزدا جمثل ٗةنها اإلاباػسة اللساثب بها جخمخّ التي الظمت لهرٍ وهٌسا الخجاٍز

دة ػبه بـىزة ل في مٟا  اللساثب مً بةًساداتها جخيبإ ؤن حظخوُّ الدولت ٗان طبٝ ما بلى باإلكاٗت هٜ٘اتها، جمٍى

ظس بظهىلت اإلاباػسة  ةاإلاظاولي ٗالظلواث مباػسة، ٓحر باللساثب باإلاٜازهت الدٛت مً ُالُت وبدزحت وظبُا َو

ّ الِ٘لي الظِس بلى باإلكاٗت دزىلهم، مٜداز اإلامىلحن، بِدد جام ػبه ُلم ُلى ج٢ىن  بت، واإلاخٛى م لللٍس  مً بالٓس

 في للخٔحر اطخجابت ؤٟثر خـُلتها ج٢ىن  اللساثب مً َألاهىا بِم َىاٞ ؤن بلى اإلاباػسة لللساثب الظابٜت اإلاصاًا

د خُث ، الاٛخـادي اليؼان اث في الخـُلت جٍص اث في وجىس٘م السواج ؤٛو  ذل٣ ُلى مثا٤ وزحر ال١ظاد ؤٛو

بت ت حألازبا كٍس د خُث والـىاُُت، الخجاٍز اث في خـُلتها جٍص ادة هٌسا السواج ؤٛو  وجىس٘م اإلاخدٜٜت حألازبا لٍص

اث في الخـُلت  .1اإلادٜٜت حألازبا مِدالث اهس٘اق بظبب الاه١ماغ ؤٛو

م  مً حملت لديها َابِم ٗان مباػسة ٓحر باللساثب باإلاٜازهت اإلاصاًا مً بِدد جمخّ اإلاباػسة اللساثب ؤن مً بالٓس

 : 2ؤَمها مً الاهخٜاداث

 لالزج٘اَ زألاطِا اججهذ ٗةذا الظاثدة الاٛخـادًت والٌسوٖ زألاطِا في للخٔحراث خـُلتها مسوهت ُدم  -

ّ مً الىٜدي، الخطخم ًسوٖ وطادث د الؤ اإلاخٛى  ٗظٖى شادث بن و مباػسة اللساثب بِم خـُلت جٍص

ادة ج٢ىن   .الاٛخـادي اليؼان ماػساث في الخٔحراث مّ جخماش ى ال كئُلت الٍص

بي التهسب وظبت جسجّ٘ ٟما والخدـُل، الخإطِع بحساءاث جتزاًد -  اإلاباػسة اللساثب هواٚ في اللٍس

 دزحت ٌظخلصم زألام ٗةن ب٘اُلُت اإلاباػسة اللساثب هٌام جوبُٝ ًم١ً وختى مباػسة، ٓحر باللساثب باإلاٜازهت

ت ال١٘اءة مً ُالُت بي الجهاش في ؤلاداٍز ا ًـِب اللٍس َس  .الىامُت الدولت في جٗى

 ووحىد الخدـُل، ًُ ةاإلاظاولي والظلواث اإلامى٤  بحن مباػسة ٛتالَ جىحد اإلاباػسة اللساثب ًل في -

بت دّٗ مً التهسب باب ً٘خذ ٛتالالّ َرٍ مثل ٚ  بؼتى ذل٣ جدُٜٝ ًخم و ٤ألاٚ ُلى منها حصء ؤو اللٍس  الوس

رٍ والسػىة، واإلادظىبُت ٠الىطاهت اإلاخاخت  .مباػسة ٓحر اللساثب هٌام في ٓالبُتها ج٘ادي ًم١ً الُِىب َو

م  مباػسة ٓحر باللساثب باإلاٜازهت الاحخماُُت الِدالت جدُٜٝ مً ٛسبا ؤٟثر حِخبر اإلاباػسة اللساثب ؤن بالٓس

 الدزى٤  ٗإصخاب الِدالت، ُلى طلبي ؤزس له ٢ًىن  ٛد الىامُت الدو٤  في وزاؿت زألام واّٛ في ؤهه بال

٘حن الِما٤ وزاؿت اللُِ٘ت بت دّٗ مً التهسب ُلى اإلاٜدزة لهم ج٢ىن  ال واإلاًى  مداولت ٤ألاٚ ُلى ؤو اللٍس

بت الٗمث ججىبها،  اإلامى٤  مً ولِع الٔحر مً ؤلاٛساز جٜدًم ُلى حِخمد ٟما اإلاىبّ، مً حظخٜوّ اإلاسجباث كٍس

 ؤصخاب مً ُادة َم والرًً اإلاسجِ٘ت الدزى٤  ؤصخاب ؤما منها، التهسب ٌظخدُل بل ًـِب ولهرا ه٘ظه

ما زحا٤ مثل اإلاخٔحرة الدزى٤  بي التهسب ٗسؾ ٗةن والخجاز، اإلاهً وؤصخاب ٤ألُا  مسجِ٘ت لديهم ج٢ىن  اللٍس

بت ؤن ٠ىن  بت مثل اإلاخٔحرة الدزى٤  ؤصخاب ُلى اإلا٘سوكت اللٍس ت حألازبا كٍس  دِٗها ًخم والـىاُُت الخجاٍز

                                                     
بُت، داز واثل لليؼس، ُمان، ، ُبد ال٘خاح الِامسي  1 ت اللٍس  .87، ؾ7200الىٌٍس

بُت اإلاِاؿسة، داز الخ١مت لليؼس والخىشَّ، دمؼٝ، طىزٍا، ًىوع مدمىد ُبد الخٝ، 2  .67، ؾ2006 الىٌم اللٍس
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م مما الٔحر مً ولِع ه٘ظه اإلامى٤  مً مٜدمت بٛسازاث هٍسٝ ًُ ُادة  ُىاؿس مً الِدًد بز٘اء ُلى ًدَ٘ص

اء بت، الخاكّ الُى شجِهم لللٍس بي الجهاش ٟ٘اءة ُدم ذل٣ ُلى َو  .اللٍس

بت طِس ٗيها ٢ًىن  التي اإلاباػسة اللساثب ُلى البِم ٌِترق -  َرا ؤن ؤطاض ُلى جـاُدًا، اللٍس

را الٔىُت، الوبٜاث دزى٤  مً ٟبحر حصء باٛخواَ ٌظمذ الىٌام  هٜف خظاب ُلى ٢ًىن  الىاّٛ في الجصء َو

ترجب ؤًلا، باالطدثماز جٜىم التي هي بل اإلادزسة الوبٜاث هي الٔىُت ٗالوبٜاث ،الاطتهالٞ ولِع الادزاز  ٍو

 جىس٘م و ؤلاهخاج حجم ًٜل وبالخالي الاطدثماز زم ومً لالدزاز اإلاخاخت ٤ألامىا حجم اهس٘اق ذل٣ ُلى

ىب ٓحر ؤمىز  و٠لها ،ة الاٛخـاديالخىمُت مِدالث   1.اٛخـادًا ٗيها مٓس

ل:  اباشرة غير  اضر ئب جلييمل2-

 وجدُٜٝ ؤلاًساداث ُلى للخـى٤  اإلاهمت الىطاثل ٟإخد مباػسة ٓحر اللساثب ُلى الدو٤  مً الِدًد اُخمدث

ِخبر ،والاحخماُُت الاٛخـادًت ٖألاَدا مً الِدًد خماد بةم٢اهُت هادوا الرًً ٤ألاوات مً الخجازي  ال١٘س َو  الُا

ُت اللساثب زاؿت وبـ٘ت مباػسة ٓحر اللساثب ُلى حن َدٖ لخدُٜٝ الجمٟس ى الخجاٍز  ؤٟبر جدُٜٝ َو

س جم ال١٘س َرا هواٚ وفي الخجازي، اإلاحزان في مم١ً ٗاثم بت جبًر ُت اللٍس  اإلاظخىزدة الظلّ ُلى الجمٟس

س جم ٟما الخازج، بلى الرَب مً اإلاخدٗٝ وجٜلُل الىهىُت الـىاُاث وحشجُّ لخماًت بت جبًر ُت اللٍس  الجمٟس

 َى ذل٣ وزاء مً الهدٖ و٠ان الىطُوت، والظلّ الخام اإلاىاد مً اإلاىخجاث جل٣ ٠اهذ بذ اإلاـدزة اإلاىخجاث ُلى

حر  ج٢الُٙ بخسُ٘م الـىاُاث لهرٍ ٌظمذ مما مىس٘لت بإطِاز الىهىُت الـىاُاث  ؤمامثاإلاىخجا َرٍ جٗى

د بهخاحها  ُلى ٌظاُد ما اإلاصاًا مً جمخل٣ اللساثب ؤن ًسي  ٗالبِم ال١خاب، مً الِدًد بحن ٟبحر حد٤ زاز ٛو

  ًُ الابخِاد ًجِل ما اإلاظاوت  مً جمخل٣ َاؤن ًسي  آلازس والبِم ، َداٖ ألاجدُٜٝ في ب٘اُلُت اطخسدامها

ىبا ؤمسا اطخسدامها خبازا ُٗه مٓس   .2اٛخـادًت وبِلها وطُاطُت احخماُُت ثالُا

 مهمت ؤداة ًجِلها اإلاصاًا مما مً الِدًد ًمخل٣ اإلاباػسة ٓحر اللساثب هٌام ؤن الاٛخـادًحن الِدًد مً ًسي 

خماد ًم١ً ُما ًل والظُاطُت والاحخماُُت الاٛخـادًت ؤَداٖ جدُٜٝ في ُليها الُا  :3اإلاصاًا َرٍ ؤَم:ٗو

 الخىاشن  جدُٜٝ في الخ٢ىمت ُليها حِخمد نؤ ًم١ً التي الِ٘الت ثألادوا بخدي اإلاباػسة ٓحر اللساثب حِخبر -

ا والخدماث الظلّ مً الِدًد ؤطىاٚ في والولب، الِسق بحن  باإلاٜازهت زألاطِا ُلى واإلاباػس الِ٘ا٤ لخإزحَر

 مىحب هلب ٗاثم وحىد ًاَسة مً حِاوي والخدماث الظلّ بِم ؤطىاٚ ٠اهذ ٗةذا اإلاباػسة، باللساثب

بت ٗسق زال٤ مً الخ٢ىمي الخدزل ٗةن  بلى ًادي ؤن ػإهه مً والخدماث الظلّ َرٍ ُلى مباػسة ٓحر كٍس

ا ازج٘اَ  النهاًت في ٌظمذ بما منها، اإلاِسوق مّ ًخِاد٤ الري اإلاظخىي  بلى منها اإلاولىب اه١ماغ زم ومً طَِس

 مً ؤٟبر والخدماث الظلّ بِم مً اإلاِسوكت ال١مُت ٠اهذ بذا ؤما والولب، الِسق بحن الخىاشن  بخدُٜٝ

بت مِد٤ جسُ٘م ٗةن مىحب ُسق ٗاثم ًىحد ؤي منها، اإلاولىبت ال١مُاث  اإلاىخجاث َرٍ ُلى اللٍس

 .اإلاىخجاث َرٍ ؤطىاٚ في ٤الالازذ جصخُذ في بِ٘الُت ٌظاَم طٖى

بت ٗهي اإلاالي، الهدٖ لخدُٜٝ مالثمت وطُلت اإلاباػسة ٓحر اللساثب حِخبر - م الخـُلت ٟثحرة كٍس  مً بالٓس

ائها حجم ضخامت و ل١بر هٌسا ُٛمتها، اهس٘اق بت الخاكِت الِىاؿس جىَى و ُو  .لللٍس

                                                     
 .110، ؾ ذٍٟسُبد ال٘خاح الِامسي،مسحّ طبٝ 1

بُت اإلاِاؿسة، الداز الجامُِت للوباُت واليؼس، بحروث، ًىوع مدمىد ُبد الخٝ، 2  .115، ؾ1983الىٌم اللٍس
ص ُثمان وزحب ػ١سي الِؼماوي،اٛخـادًاث اللساثب،الداز الجامُِت، الٜاَسة ،  3   . 86،ؾ2006طُِد ُبد الٍِص
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 ٌؼِسون ال اإلاظتهل١حن ٓالبُت ًجِل مما والخدماث الظلّ ُٛمت في جىدمج اإلاباػسة ٓحر اللساثب ُٛمت بن -

بي التهسب بم٢اهُت مً الخٜلُل وبالخالي دِٗها ُىد ٟبحر طلبي ؤزس لها ٢ًىن  ال زم ومً بِبئها  .اللٍس

بُت ؤلادازة في ال١٘اءة مً ُالُت دزحت ًخولب ال اإلاباػسة ٓحر اللساثب هٌام جوبُٝ بن -  مٜازهت اللٍس

  في ؤلاحساءاث بى٘ع باإلاٜازهت حُِٜدا ؤٛل ج٢ىن  والخدـُل الخإطِع ٗةحساءاث اإلاباػسة، اللساثب بىٌام

 

 .1 اإلاباػسة اللساثب هٌام

 . اخطبيم مجاو أشاس على  اخفنيف: اثاني  اطلب

ٜا       ت جخم الخـيُٙ لهرا ٗو  الىخُدة اللساثب وبحن الشخـُت، واللساثب الخُُٜٜت اللساثب بحن الخ٘ٛس

ت واللساثب  .اإلاخىُى

ل . اشخفيت ألا اضر ئب  لحليليت  اضر ئب :الأألا

بت جٜىملللللل بت الخاكِت اإلاادة ٟمُت ؤو ُٛمت ُلى الخُُٜٜت اللٍس بت ؤما لللٍس  ٗهي الراجُت الشخـُت اللٍس

خباز بِحن جإزر بت، للم٢لٙ الشخـُت الىكُِت الُا  ؿ٘ت باللسوزة جدمل اللساثب ٗبِم باللٍس

م ُلى السطىم مثل الخُُٜٜت ما ٛز ٚ  ،٤ألُا ، خٜى بت ٞ،الالاطخه ُلى كساثب الجماٞز ت، اللٍس ٝ الِٜاٍز  ٗو

ُت خالت الخُُٜٜت اللساثب حظتهدٖ اإلا٘هىم َرا  .مِحن وؼان ؤو مادة الظلِت، بىحىد مسجبوت مىكُى

بت جازر ؤن ًم١ً بت ؤػ٢ا٤ مً ػ٢ل الخُُٜٜت اللٍس خباز بِحن جإزر إلاا الشخـُت اللٍس  الىكُِت الُا

بت للم٢لٙ الشخـُت بت في الخا٤ ُلُه َى مثلما باللٍس  مٌِم ٗان ُامت وبـ٘ت ،ؤلاحمالي الدزل ُلى اللٍس

ِاث بت للم٢لٙ الِاثلُت الىكُِت الخظبان في جلّ الِالم في الدؼَس  .باللٍس

اء ه٘ظه الشخف مً ججِل التي اللساثب بإنها ؾألاشخا ُلى اللساثب حِٖس بت ُو  ُما الىٌس بٔم لللٍس

بت ٗسق ؤطاض َى ؤلاوظاوي ٗالىحىد ؤمىا٤، مً ًمخل١ه ولٝ لها، الخاكِت واإلاادة اللٍس  الىَى َرا ُلى ٍو

 الىٜىد مً مِحن مبلٕ بدّٗ ًخمخّ ؤٗسادَا مً ٗسد ٠ل هواٛها في ًلتزم والتي السئوض، بلساثب اللساثب مً

 اللساثب ب١ِع دِٗه ًخجىب ؤن اإلامى٤  ُلى ٌظخدُل اللساثب مً الىَى َرا ومثل مُِىت شمىُت ٗتراث زال٤

 .2الخُُٜٜت

ص الدو٤  ٓالبُت بن ِاتها في جٟس بُت حؼَس سحّ الخُُٜٜت اللساثب همى ُلى اللٍس  الِلمُت ضألاض جوىز  بلى ذل٣ ٍو

بت،  جىاٛم ؤنها اللساثب، مسخلٙ مً ؤٟثر اهخٜاداث ُدة لها وحهذ الشخـُت اللساثب ؤن خُث لللٍس

بُت الِدالت ـِب الخظبان، في الشخـُت اإلا٢لٙ ًسوٖ ؤزر ًـِب خُث ،والاحخماُُت اللٍس خماد ٍو  الُا

بت ؤَداٗها جدُٜٝ في بِ٘الُت ُليها  .والِدالت والاطخٜساز الاٛخـادي الىمى خُث مً اإلاخِددة، اللٍس

 : اخعذدة ألا اضر ئب  اوحيذة  اضر ئب :ثانيا

بت ألاهٌمت مً حملت حِخمد      بت جسلّ ؤن اإلادخمل الِىاؿس مً ٜٗى واخد ُىـس ُلى ج٘سق كٍس  لللٍس

بت ٗسق ُلى جٜخـس التي ةألاهٌم جل٣ ؤمثلت ومً الىخُدة، ةألاهٌم َرٍ وحظمى  .ؤلاه٘اٚ آو الدزل ُلى اللٍس

                                                     
ص ُثمان وزحب ػ١سي الِؼماوي،مسحّ طبٝ 1   .88 -87ؾ, ذٍٟسطُِد ُبد الٍِص

 .95ؾ مسحّ طبٝ ذٍٟس ،ًىوع مدمىد ُبد الخٝ، 2
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بي، ؤلازلاَ ُىاؿس مً ُىـس مً ؤٟثر ُلى ج٘سق مخِددة كساثب جخلمً ؤهٌمت وجىحد  َرٍ وفي اللٍس

بي الىٌام ًخلمً خُث اإلاخِددة اللساثب بإهٌمت ةألاهٌم َرٍ حظمى الخالت بت مً ؤٟثر الىاخد اللٍس  مثل كٍس

بت بت الثرواث، ُلى ؤزسي  وكساثب الدزل، ُلى اللٍس ا ؤلاه٘اٚ ُلى زالثت وكٍس حَر   .1ٓو

م بت  به  جخمحز  ٛد  ما بالٓس ت ؤلاحساءاث هى٤   ُدم  هدُجت  الخدـُل  طهىلت  خُث  مً الىخُدة  اللٍس  ؤلاداٍز

 ًـِب خُث اهخٜاداث، ُدة لها وحهذ ،ؤلاهخاج في اإلاظخسدمت اإلاىازد بز٘اء حِرز هدُجت منها التهسب وؿِىبت

بت، َرٍ ُلى الشخص ي الوابّ بك٘اء  للم٢لٙ الشخـُت الٌسوٖ مساُاة بم٢اهُت مً ًـِب ًجِل مما اللٍس

 .2اإلاِِص ي للمظخىي  يألادن الخد ؤو الدزل، حجم هاخُت مً طىاء

بت الخاكِت الِىاؿس حِدد ُدم ًادي ٟما ا الىخُدة لللٍس  َرٍ مسوهت ُدم بلى ، مِىُت ٗئاث ُلى واٛخـاَز

بت بي، التهسب مداولت بلى بكاٗت ؤزسي، حهت مً خـُلتها واهس٘اق حهت، مً اللٍس ادي اللٍس  في هجاخهم ٍو

بي، الِبء في هـِب بإي ؤلاطهام مً نهاثُت بـ٘ت جسلـهم بلى ذل٣ د الري زألام اللٍس  ُلُه جىوىي  مما ًٍص

بت  زألام ُبئها ًىس٘م التي اإلاخِددة لللساثب باليظبت الخا٤ ب١ِع وذل٣ اإلا٢ل٘حن، بحن اإلاظاواة ُدم مً اللٍس

د الري س٘م جدـُلها، ِٗالُت مً ًٍص بي التهسب مداولت مً ٍو  .اللٍس

 . اضريبت ألاضع ظرألاف أشاس على  اخفنيف: اثااح  اطلب

بت جـيُٙ ًم١ً اإلاُِاز َرا خظب       بت بلى اللٍس بت وظبُت كٍس    .جـاُدًت وكٍس

ل.  انصبيت  اضريبت :الأألا

بت هي         بت، الخاكّ ضألاطا حٔحر مهما جخٔحر ال زابخت ووظب بمِدالث ج٘سق التي اللٍس  ذل٣ ومثا٤ لللٍس

بت بت ؤما زابذ، بمِد٤ ج٘سق التي الؼس٠اث ؤزباح ُلى اللٍس  مسخل٘ت بمِدالث ٗخ٘سق الخـاُدًت اللٍس

بت الخاكّ ضألاطا بازخالٖ جسخلٙ بت لللٍس  .للحىز  ؤلاحمالي الدزل ُلى ٠اللٍس

بت حِد ٟما  ُبئا جمثل ؤنها خُث بها، للم٢لٙ الشخـُت الٌسوٖ جخجاَل ؤنها خُث ُادلت ٓحر اليظبُت اللٍس

 ولهرا ٛلُلت، خـُلتها ؤن ٟما اإلاسجّ٘ الدزل ؤصخاب به ٌؼِس ال ٛد اللُِٙ، الدزل ؤصخاب ُلى جٜلُدًا

ِاث مسخلٙ اججهذ بُت الدؼَس ٜت ذألار بلى الخدًثت اللٍس بت وخـس الخـاُدًت، بالوٍس  مجا٤ في اليظبُت اللٍس

 .وظبُا كُٝ

ل. اخفاعذًت  اضريبت :ثانيا

بي، ضألاطا شاد ٠لما مخـاُدة بمِدالث ج٘سق التي وهي          بُت الىٌم مٌِم اُخمدث خُث اللٍس  اللٍس

بت ُلى اإلاِاؿسة  مبادت جساعي ٠ىنها خُث مً ةألازحر َرٍ بها جدظم التي اإلاصاًا مً للِدًد هٌسا الخـاُدًت اللٍس

بُا، للم٢لٙ الشخـُت والٌسوٖ الِدالت  .دألاٗسا  ٤مدخي بحن الخ٘اوث لخٜلُل ٟإداة حِخمد ٟما كٍس

بت ،الاه١ماغ ٗتراث في وزاؿت ،الاٛخـادًت ثألاشما إلاِالجت حظخسدم  الدزل جىشَّ حُِد الخـاُدًت ٗاللٍس

 .الىهني ٞالالاطخه ازج٘اَ بلى ًادي مما اإلاىس٘لت الدزى٤  ذاث الوبٜاث لـالر الىهني

بت جإزر    :منها هرٟس ؤػ٢ا٤ ُدة الخـاُدًت اللٍس

                                                     
ص ُثمان وػ١سي زحب لِؼماوي،مسحّ طبٝ 1 ،طُِد ُبد الٍِص  .115ؾ  ذٍٟس

 .610ًىوع مدمىد ُبد الخٝ،مسحّ طبٝ ذٍٟس ،ؾ 2
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يها:  اباشرة  اخفاعذًت-1 بت اإلا٢ل٘حن جٜظُم ًخم ٗو ٜا هبٜاث بلى باللٍس وبٝ دزلهم إلاظخىي  ٗو  ٠ل ُلى ٍو

بت مِد٤ هبٜت  .1واخد كٍس

بت اإلا٢لٙ دزل ًٜظم:  لجزئيت  اخفاعذًت  اخفاعذًت2-  ُلى ً٘سق بدُث ؤحصاء، ؤو ػساثذ ُدة بلى باللٍس

دت ٠ل بت ػٍس ل بلى الؼساثذ بازج٘اَ اإلاِد٤ ًسجّ٘ بدُث مِحن، بمِد٤ كٍس دت و٠ل ،يألُا  وحِالج حِامل ػٍس

 .2مِد٤ مً ًىاٜٗها ما بدظب

ل

 .الضريبت الاكخفادي  اخفنيف: ار بع  اطلب

 :وهي اللساثب مً ٗئاث زالثت الاٛخـادي الخـيُٙ ًلم      

 .الدزل ُلى اللساثب -

 .الثروة ُلى اللساثب -

 .ؤلاه٘اٚ ُلى اللساثب -

 . اذخص على  اضر ئب :الأألا

بُت ةألاهٌم في زثِظُت م٢اهت جدخل الدزل ُلى اللساثب         بن  اليؼان ؤوحه لخلمنها الخدًثت، اللٍس

ى ،مىٜىال ؤو ُٜاز ٠ان طىاء اإلاا٤ زؤض مً ٤اإلادخي ُىاؿس مسخلٙ خُث مً اإلاسخل٘ت الاٛخـادي  ًخمحز َو

ت الرَىُت الٜدزة في اإلاخمثل الِمل بلى بكاٗت والاطخٜساز بالثباث  .لإلوظان والُدٍو

٘اث مً حملت هسخذ ىا كمً جىدزج والتي ؤَمها ومً للدزل، الخٍِس  للدزل الاٛخـادي الخٍِسٙ هجد مىكُى

ادة ب٢ىهه  .3مُِىت شمىُت ٗترةزال٤  الشخف ٌظتهل١ها التي والخدماث الظلّ ُٛمت في الىٜدًت الٍص

بت الخاكّ ضألاطا لخددًد  :بحن الخمُحز ًجب بالدزى٤  الخاؾ لللٍس

 .الثروة مـادزة مً مـدز اطخٔالله هدُجت بًساد مً اإلامى٤  ُلُه ًدـل ما ٠ل به د ًٜف: إلاجمالي  اذخص1-

 مـدز اطخٔال٤ ٌظخلصمها التي اإلابالٕ منها مسـىما اإلامى٤  ُليها جدـل التي الىٜدًت م الٜي:  افافي  اذخص2-

 ٗسق حظخلصم الِدالت ٛاُدة ؤن خُث للممى٤، الخ٢لُ٘ت اإلاٜدزة ُلى داللت ؤٟثر ٌِخبر الدزل ٗهرا الدزل،

بت  .الـافي الدزل ُلى اللٍس

بت الخاكّ ضألاطا بن  ؤهه ٓحر ؤلاحمالي الدزل مً الخ٢الُٙ زـم بِد ًخددد الري الـافي الدزل َى لللٍس

ت ًخىحب  ُلى للخـى٤  وؤلصم كسوزي  به٘اٚ ٠ل جمثل الدزل ٗخ٢الُٙ ،واطخِماالجه الدزل ج٢الُٙ بحن الخ٘ٛس

 في ٢ًىن  واطخِماله كسوزي  ٓحر به٘اٚ ٠ل ٗهى الدزل اطخِماالث ؤما الـُاهت، ؤو ٤الالاطخٕ ٟخ٢الُٙ الدزل

ً في اإلاظاَمت ؤو ُٜازاث ؤو مالُت ؤوزاٚ ػساء في ٠االطدثماز الشخـُت الىٜ٘اث  .حدًدة ماطظاث ج٢ٍى

ّ ًخدزل ما ٟثحرا بي الدؼَس با الخ٢الُٙ لخددًد اللٍس  ُُٟ٘اث و الؼسون وجددًد للخـم الٜابلت ءوألُا

بُت ؤلادازة بحن للجزاَ مدا٤ الدزل ج٢الُٙ مىكَى ٢ًىن  ال ختى اإلاسـىمت اإلابالٕ طٜٙ وجددًد الخـم،  اللٍس

بت واإلا٢لٙ  .باللٍس

 . ااو رأس على  اضر ئب :ثانيا

                                                     
 .300، ؾ1975  اإلاحزاهُت الِامت، داز ال١٘س الِسبي، الٜاَسة،,طُد ُبد اإلاىلى، اإلاالُت الِامت، الىٜ٘اث الِامت 1

 .120، ؾ ذٍٟسُبد ال٘خاح الِامسي، مسحّ طبٝ 2

 .137، ؾ1998 باَس مدمد ُلخم اإلاالُت الِامت، م١خبت آلاداب،الوبِت السابِت، الٜاَسة، 3



 .الضريبة و أهميتها في النشاط االقتصادي: الفصل األول
 

13 

 

بُت الىٌس وحهت مً اإلاا٤ زؤض ٌِٖس          ت ٤ألامىا مجمَى بإهه اللٍس  في الشخف ًمخل١ها التي واإلاىٜىلت الِٜاٍز

م١ً .لدزل مىخجت ٓحر ؤم لخدماث ؤو ُُني ؤو هٜدي لدزل مىخجت ٠اهذ طىاء مُِىت لخٌت بت جـيُٙ ٍو  اللٍس

بت بلى اإلاا٤ زؤض ُلى بت اإلاىخج، اإلاا٤ زؤض ُلى ج٘سق التي جل٣ وهي اإلاا٤ زؤض ُلى اللٍس  والتي الثروة ُلى واللٍس

ت ٤ألامىا مً ًمخل١ه ما ٠ل ُلى ج٘سق خبازاث ًُ الىٌس بٔم اإلاىٜىلت، ؤو الِٜاٍز  .1الدزل ؤو ؤلاهخاحُت الُا

ٜا َألاهىا مً الِدًد بلى الثروة كساثب جىٜظم  بلى الخٜظُم مُِاز ٌظىد ٜٗد ه٘ظه، الخٜظُم مُِاز ٖالزذال ٗو

ُت بت، ُليها اإلا٘سوق الثروة وهبُِت هُى  الِٜازاث كساثب بلى جىٜظم الثروة كساثب ٗةن الخالت َرٍ وفي اللٍس

بت زـاثف ُلى الخـيُٙ مُِاز ٌِخمد ٛد ٟما التر٠اث، كساثب الصزاُُت، يألازاق كساثب اإلابيُت،  اللٍس

 :الثروة للساثب الخالُت ٤ألاػ٢ا بحن الخمُحز ًم١ً زألاخي اإلاُِاز َرا بلى واطدىادا وهبُِتها،

ٜا : اخلليذًت  اثرألاة ضريبت1- بت مً الؼ٢ل لهرا ٗو اء ٗةن اللٍس بت ُو  ًخم ُٛمتها ول١ً ذاتها الثروة ٢ًىن  اللٍس

 الثروة، ُاثد مً دِٗها

بت ؤػ٢ا٤ مً الؼ٢ل َرا ًل في : اثرألاة كيمت في  ازيادة على  اضريبت2- اء ٗةن الثروة كٍس بت ُو  في ًخمثل اللٍس

ادة د ذاتها، خد في الثروة ولِع الثروة ُٛمت في الٍص ادة ج٢ىن  ٛو ادة الثروة ُٛمت في الٍص ت هازثت ٍش ٍ٘ى  ٛتالَال  ُو

ما الدولت بُٜام لها ، مساٗٝ مً الِامت ٤باأُل د وهٚس ما لهرٍ هدُجت ج٢ىن  ٛو  .٤2ألُا

 الِدًد ُليها حِخمد مهمت ؤداة الثروة كساثب ؤػ٢ا٤ مً الؼ٢ل َرا ٌِخبر : اثرألاة على الاشخثنائيت  اضريبت3-

بُت ةألاهٌم مً  مُِىت ؤَداٖ جدُٜٝ َدٖ ؤو ،المث الخسب ٌٟسوٖ مُِىت ًسوٖ ًل في زاؿت وبـ٘ت اللٍس

اخؽ خاد ازخال٤ ًددر ُىدما ٗمثا٤ اللسوزة، مً مُِىت بدزحت جخمخّ  ؤٗساد بحن والثروة الدزل جىشَّ في ٗو

 َرٍ في والظُاطُت، الاٛخـادًت الاكوساباث بلى ًٜىد ٛد واطخمساٍز ال٤الازذ َرا مثل وحىد ؤن بدُث اإلاجخمّ

بت بلى الالخجاء ٗةن الخالت ٙ َرا إلاىاحهت الاطخثىاثُت اللٍس ىب زألامى مً ٌِد ٛد اإلاٛى دظم ٗيها، اإلآس  َرا ٍو

 :هي ةألاطاس ي الظماث مً بِدد اللساثب مً الؼ٢ل

 في الاطخسدام الؼاجِت ٤ألاػ٢ا ؤخد الثروة كساثب مً الؼ٢ل َرا ٌِخبر:  اثرألاة في  اخفرفاث على  اضريبت4-

بت الؼ٢ل لهرا ووٜٗا طىاء، خد ُلى والىامُت اإلاخٜدمت الدو٤  ٠اٗت بت اإلايؼئت الىاِٛت ٗةن مً اللٍس َى  لللٍس

اجه بِد ؤو ال٘سد، خُاة ؤزىاء طىاء الثروة في الخـٖس م١ً الىززت، بلى الثروة اهخٜا٤ ُىد ٗو  :3ًلي ٟما جـيُ٘ها ٍو

لُه وؤزس، ٗسد بحن الثروة جيخٜل خُث:  حياء بيو  اثرألاة في  اخفرف على  اضريبت -أ  ال٘سؿت َرٍ جىتهص ُو

بت ب٘سق اء ًٌل ل١ً الثروة، اهخٜا٤ ُملُاث ُلى اللٍس د الخِامل، مدل الثروة َى الُى  الٜاهىوي اإلامى٤  ٢ًىن  ٛو

د ًخدٜٝ، ؤن ًم١ً وال١ِع اإلاؼتري، َى الِ٘لي اإلامى٤  ول١ً الباجّ َى بت َرٍ جٜخـس ٛو  ؤػ٢ا٤ ُلى اللٍس

ت ٠الثروة الثروة مً مُِىت بت َرٍ هواٚ ًمخد ٛد ٟما ،المث الِٜاٍز  .ؤًلا اإلاىٜىلت الثروة لِؼمل اللٍس

م:  اترواث على  اضريبت -ب بت ؤن مً بالٓس ٜا اللٍس بت ؤػ٢ا٤ مً الؼ٢ل لهرا ٗو  ُملُت ُلى ج٘سق الثروة كٍس

اء ؤن الب الىززت، بلى اإلاخىفى زسوة اهخٜا٤ بت ُو  .الاهخٜا٤ مدل الثروة ُٛمت ًمثل اللٍس

 .إلانلاق على  اضر ئب :ثااثا

                                                     
،مسحّ طبٝ، باَس مدمد ُلخم 1  .104 ؾ ذٍٟس
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بُت ةألاهٌم في بازشة م٢اهت ؤلاه٘اٚ ُلى اللساثب جدخل          طهىلت بلى بكاٗت خـُلتها ل١ثرة اإلاسخل٘ت اللٍس

بُت الِدالت م٘هىم مّ وجىاٜٗها جدـُلها،  .اخخُاحاجه خدود وفي له اإلاالثمت بالـىزة دزله ًى٘ٝ ٗسد ل٢ل اللٍس

بت ز حِخب:  ابيعاث ضر ئب1- بُت الظُاطت آلُاث ؤَم مً اإلابُِاث كٍس  هٍسٝ ًُ ٞ،الالاطخه جسػُد في اللٍس

ادة مً زألاٟب الجصء جىحُه  لدًً اإلايؼإة الىاِٛت ُلى اإلابُِاث كساثب وجٜىم ،الاطدثماز بلى الدزل في الٍص

بت  .البُّ ُملُت في واإلاخمثلت اللٍس

د  .الاٛخـادًت الخىمُت ومخولباث اإلاالُت ثألاشما بِم مىاحهت في الدو٤  مً الِدًد بلها لجئذ ٛو

ٜا: او حذة  ارحلت ر ث  ابيعاث ضر ئبلل-أ بت ٗةن اإلابُِاث كساثب مً الؼ٢ل لهرا ٗو م ُلى ج٘سق اللٍس  ٛز

م١ً الخىشَّ، مسخلت ؤو ؤلاهخاج مسخلت ج٢ىن  ٜٗد الظلِت، وجىشَّ بهخاج مساخل مً مُِىت مسخلت ُىد اإلابُِاث  ٍو

بت لهرٍ مسخل٘ت ؿىز  بحن الخمُحز  .اللٍس

ٜا: اخفنيع مصخوول عنذ  ابيعاث ضريبت-لب بت مً الؼ٢ل لهرا ٗو  مسخلت في اإلاىخجاث ُلى ج٘سق ٗةنها اللٍس

بت ٗسق ًٜخـس بذ ٠لُت، اطدبِادَا ًخم والىطُوت ةألاولي اإلاىخجاث ٗةن زم ومً جـيُِها،  ُلى ٜٗى اللٍس

 .اإلاـىِت النهاثُت اإلاىخجاث

بت هواٚ ًمخد ُىدما ٟثحرة خاالث في ّ ٗةن والنهاثُت، الىطُوت اإلاىخجاث حمُّ لِؼمل اللٍس  ٌظمذ الدؼَس

بت بسـم بت مً ؤلاهخاج مظخلصماث ُلى اللٍس ل.النهاثُت اإلاىخجاث ُلى اإلاظخدٜت اللٍس

ٜا: لجملت مبيعاث ضريبت-لج اء ٗةن اإلابُِاث كساثب مً الؼ٢ل لهرا ٗو بت ُو  اإلابُِاث ؿٜ٘اث ٌؼمل اللٍس

لُه الخجصثت، وججاز الجملت ججاز بحن جخم التي  واإلاظتهل٣ الخجصثت ججاز بحن حِٜد التي اإلابُِاث ؿٜ٘اث ٗةن ُو

بت جسلّ ال النهاجي،  .لللٍس

بت اُخمدث: اخجزئت مبيعاث ضريبت-لد  بلى البُّ ؤي الخجصثت، مبُِاث ؿٜ٘اث ُلى لخوبٝ الخجصثت مبُِاث كٍس

 .النهاجي ؤو زألاخي للمظتهل٣

 اإلام١ً للمجاالث ال٘اؿلت الخوىن بحن الخمُحز الـِب مً ٠ان بذا:  ار حص  اخعذدة  ابيعاث ضريبت  -ٌ

بت باليظبت ذل٣ ٗيها ًم١ً ال التي والخاالث ُليها، كساثب ٗسق  زألام ٗةن الىاخدة، اإلاسخلت ذاث اإلابُِاث للٍس

بت مّ ًسخلٙ بت اإلاساخل، مخِددة اإلابُِاث كٍس  وجىشَّ بهخاج مساخل مً اإلاخِددة اإلاساخل ُلى ج٘سق ٗاللٍس

ل.1والخىشَّ ؤلاهخاج مساخل ٠اٗت لدؼمل وجمخد الخام، مىاد بهخاج مسخلت مً جبدؤ الظلِت،

م ُلى ج٘سق خُث اإلاساخل، مخِددة اإلابُِاث كساثب ؤَم مً وحِخبر:  عماو ركم ضريبت-لث ما ٛز  ٠ل في ٤ألُا

بت ًسلّ اإلاىخج ه٘ع ؤن ٌِنى ما والخىشَّ، ؤلاهخاج مساخل مً مسخلت  .وجىشَُِت بهخاحُت مسخلت ؤٟثر في لللٍس

بت ج٘سق:  اضافت  اليمت ضريبت-لث  ٠ل ُىد اإلاىخجاث ُٛمت بلى جلاٖ التي الُٜم ُلى اإلالاٗت الُٜمت كٍس

بت جسلّ التي اإلالاٗت والُٜمت والخىشَّ، ؤلاهخاج مساخل مً مسخلت ٚ  ًُ ُبازة هي لللٍس  مىخجاتها ُٛمت بحن ال٘س

ُمت  ؤحىز  مً ؤلاهخاج ُىامل ؤصخاب ُلى اإلايؼإة جىشُه الري الدزل مٜداز جمثل وهي ،ؤلاهخاج مظخلصماث ٛو

ىاثد بت اٛخـادي، وزَّ وؤزباح ٗو ادة جمثل التي اإلالاٗت الُٜمت طىي  جـِب ال ٗاللٍس  ُىد ؤلاهخاج ُٛمت في الٍص

 .مساخله مً مسخلت ٠ل

بت حِخبر : لجمرهيت  اضر ئب2- ُت اللٍس  ؤنها خُث ،ؤلاه٘اٚ وكساثب مباػسة ٓحر اللساثب ؿىز  بخدي الجمٟس

ُت الخدود ُبىزَا ُىد والخدماث الظلّ ُلى ج٘سق بت ٠اهذ ٗةذا وزسوحا، دزىال الجمٟس  ُلى اإلا٘سوكت اللٍس
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ُت الخدود ُبىزَا ُىد والخدماث الظلّ بت ٗان الـادزاث، بلساثب حظمى زسوحا الجمٟس  ُلى اإلا٘سوكت اللٍس

ُت الخدود ُبىزَا ُىد والخدماث الظلّ  .الىازداث كساثب حظمى دزىال الجمٟس

ُت اللساثب جخمحز سة الجمٟس بُت، الخـُلت بٗى ت ضخامت بظبب اللٍس دم الدولُت، الخجازة خٟس  اإلا٢لٙ ػِىز  ُو

بُت الخـُلت جخٔحر خُث واإلاسوهت بِبئها، د الاٛخـادًت الٌسوٖ بخٔحر اللٍس اث في ٗتًز  في وجٜل السواج، ؤٛو

اث ُت اللساثب جٜظم .الاه١ماغ ؤٛو ل:بلى الجمٟس

 ًُ الىٌس بٔم الظلِت هَى ؤو الىشن، ؤو الِدد، ؤطاض ُلى ج٘سق التي اللساثب جل٣ هي : انوعيت  اضر ئب -ؤ

اء ُٛمتها، بت ُٗى  بالبظاهت اللساثب مً الىَى َرا ًخمحز خُث وشنها، ؤو ُددَا، ؤو الظلِت، حجم ٢ًىن  اللٍس

 ألاؿىاٖ ُلى ؤزٜل ُبئها ٢ًىن  بذ ُادلت، ٓحر ؤنها ُليها ًازر ؤهه الب والخدـُل، السبى في اليظبُت والظهىلت

را الٔالُت، ٖألاؿىامّ  مٜازهت السزُـت بُت خـُلتها زباث ٟو م اللٍس  مما لها، الخاكِت الظلِت ُٛمت حٔحر ٓز

ا في الىٌس بُادة ٌظخىحب ذ مً مٜداَز ا ؤزس ٛو    1.الظلِت بخٔحر وحُٔحَر

 مُِىت ٟيظبت اإلاظخىزدة ؤو اإلاـدزة الظلّ ُلى ج٘سق التي اللساثب مً َألاهىا جل٣ هي : اليميت  اضريبت-ب

ٜا ؤزسي، شمىُت ٗترة مً الظلِت ولى٘ع زسي،أل طلِت مً جسخلٙ ٛد اليظبت َرٍ الظلِت، ُٛمت مً ٖ الزذال ٗو

ب الدولت في جدُٜٜهاألاَداٖ  . التي جٓس

 .ي االقتصادطيتها في النشام الضريبة وأه: اثااح  اببح

ادي ، ٗيها ال٘سدي الدزل مخىطى في اهس٘اكا ، الىامُت بالدو٤  الٜىمي الدزل في الاهس٘اق ًُ ًيخج  ٍو

 وظبت حِِؽ خُث ، ٞالطخهلال الخدي اإلاُل في ،وازج٘اَ والاطدثماز الادزاز مِد٤ اهس٘اق بلى َرا

رٍ ، ال١٘اٖ خد ُلى الظ٢ان مً ٟبحرة بت جىاحهها ؤن ًجب التي مؼ٢لت حؼ٢ل َو  الىامُت بالدو٤  اللٍس

ً مً مم١ً مِد٤ ذٟس ُلى البدث ًجب زم ومً بذاللها بهدٖ   لها ٟهدٖ هطج دون  اإلاا٤ زؤض ج٢ٍى

اث بِم وجسي  ت خخمُت َىاٞ ؤن الىٌٍس   الٜ٘حرة الدو٤  في الخىمُت لخدُٜٝ يألاحىب اإلاا٤ زؤض إلاؼاٟز

 اهس٘اق بالخالي ، والاطدثماز الادزاز مظخىي  اهس٘اق بلى ًادي الدزل مظخىي  اهس٘اق بن خُث

 جدذ جسشح الٜ٘حرة ٗالدو٤  ، الدزل مظخىي  اهس٘اق بلى زاهُت ًادي الري السؤطمالي التراٟم مِد٤

س وذل٣ ، للٜ٘س مٔلٜت خلٜاث  الخلٜاث َاجه ول١ظس ةألاحىبي اإلادزساث ُلى الدو٤  َرٍ اُخماد لخبًر

ىدما للٜ٘س، الخبِثت   زالثت  جىحد  اإلاولىب الاطدثماز بخدُٜٝ اإلاخاخت اإلادلُت اإلاىازد ج٘ي ال ُو

 مسخلٙ في ال٢امً الاٛخـادي ال٘اثم  حِبئت  ؤو  للخىمُت،  اٛل  مِد٤  ٛبى٤   في  جخمثل  ،اخخماالث

ل بلى اللجىء ؤو الٜىمي، الاٛخـاد ٛواُاث  والاطدثمازاث واإلاظاُداث الٜسوق مثل الخازجي الخمٍى

 2 .اإلادلُت اإلاىازد ٗجىة لظد ةألاحىبي

بت حِمل ُٟٙ اإلابدث، لهرا بالخدلُل وهدىاو٤   ؟الاطدثماز وجىحُه الادزاز وحشجُّ ٞالالاطخه كبى ُلى اللٍس

 .نالشخهالبا ألا  اضريبتعالكتل : ألاول  اطلب

ً مً مم١ً مِد٤ ؤُلى جدُٜٝ ًدخل        للىمى الظاُُت الدولت ؤَداٖ بُٜت ُلى َامت م٢اهت اإلاا٤ زؤض ج٢ٍى

ىجس بُت الظُاطت في البدء هٜوت جـبذ ؤن ذل٣ ًُ ٍو  الاٛخـادي ال٘اثم ًُ البدث هي الدولت، لهرٍ اللٍس

                                                     
 .119 ، ؾ ذٍٟسمسحّ طبٝ مدمد ُباض مدسشي، 1
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 حِخبر الاٛخـادًت للخىمُت حِبئخه ٗان زمت ومً ،الاٛخـادًت للخىمُت م٘خاخا ٌِخبر والري ،الاٛخـاد في الىاجج

 .الجباثُت للظُاطت السثِظُت اإلاهام بخدي

ٚ  في الاٛخـادي ال٘اثم ًخمثل ٙ الري والتراٟم الادزاز مّ ًخوابٝ الري ٞالوالاطخه ؤلاهخاج بحن ال٘س  ًٛى

 ًُ بهخاحها مً ًُ٘م بما بمِنى اٛخـادي ٗاثم مً جدٜٜه ؤن ًم١ً بما دولت، ؤي وجٜدم الخُاة اطخمساز

 .اللسوزي  اطتهالٟها

 الظلّ جىاٗس ودزحت ٞالالاطخه وهمى زوألاحى ،ؤلاهخاحُت الٜاُدة هجد ٞ،الالاطخه في اإلاازسة الِىامل بحن مً بن

 .اللساثب بلى باإلكاٗت زوألاطِا والخدماث،

 الخمُحز ًم١ً لرل٣ ،اطتهالٟها كبى ًساد التي ال٘ئاث بدباًً ٞالالاطخه كبى ًساد منها التي اللساثب وجدباًً

بت جإزحر بحن حر اإلاباػسة اللٍس  .ٞالالاطخه كبى في اإلاباػسة ٓو

 . نالالاشخه ضبط في  اباشرة  اضريبت  ثر : الأألا

بت جازس ادة ؤو بهٜاؾ هٍسٝ ًُ ٞالالاطخه وتهرًب جىحُه في مباػسة بـ٘تٞ الالاطخه ُلى اللٍس  الٜىة ٍش

 .1ٞالالاطخه وزدماث الظلّ ٟمُت في الخإزحر هٍسٝ ًُ ، مباػسة ٓحر وبـ٘ت ، للٗساد الؼساثُت

بت جإزحر بن ا ٤الر مً ٢ًىن  ٞالالاطخه ُلى اللٍس   الىٜدًت الدزى٤  ز٘م بلى جادي بنها ذل٣ ، الدزل ُلى جإزحَر

ّ ؤو ى ، اإلاىخجاث ؤطِاز ٗز  . اإلاخاخت الدزى٤  اهس٘اق في ًى١ِع ما َو

بت ٗسكذ ما ٗةذا ،والادزاز ٞالالاطخه بحن جىشَِه ُلى ٌِمل ٗاهه دزله، ُلى خـل متى ال٘سد بن  َرا ُلى كٍس

 .دزله اطخِماالث جىشَّ بُادة بلى باإلامى٤  ًادي ذل٣ ٗان ُلُه، ٠ان ٟما بهٜاؿه بلى ٗإدث الدزل

ٙ بت ٗسق ازس ًخٛى  :٠األحي اإلامى٤  بليها ًيخمي التي الوبٜت هَى ُلى الدزل ُلى اللٍس

 بلى هاًسة اإلاِِص ي بمظخىاَا الاخخ٘اي ُلى ؤوال جدسؾ والتي اإلاسجّ٘ الدزل ذاث الوبٜاث ؤٗساد مً ٠ان بذا

 .2ُٟتالالاطخه خاحاتها ٠اٗت اطدُ٘اء بِد ٟ٘اثم الادزاز

بت دّٗ بن بت ٗسق بن ؤي ،الادزاز بلى طُىحه ٠ان الري الدزل مً حصء مً طِخم اللٍس  الىَى َرا ُلى اللٍس

بت ٛبل مً ُلُه ٠ان ما ُلى ٞالالاطخه وبٜاء الادزاز هٜف بلى طُادي اإلامىلحن مً   .اللٍس

ت خاحاتها دزلها ١ً٘ي ال التي الدهُا الوبٜاث ؤٗساد مً اإلامى٤  ٠ان ذا ؤما بت ًدّٗ وان بدال ٗاهه ، اللسوٍز  اللٍس

 حصء ؤي بخسـُف ًٜىمال  اإلامى٤  َرا مثل بن الىاضر ومً ، ٠يالالاطخه به٘اٛه خظاب ُلى ُلُه ٗسكذ ما بذا

بت ٛبل طىاء لالدزاز دزله مً  بحن دزلها جىشَ التي اإلاخىطوت الوبٜاث بٗساد مً اإلامى٤  ٠ان وبذا بِدَا ؤو اللٍس

ِها هبُِت خظب مخ٘اوجت بىٌساث والادزاز ٞالالاطخه  مً ٗمنهم بهم اإلادُوت والبِئت اإلاجخمّ هبٜاث مً مٛى

ب ألاحل في الىؿى٤  بُٔت وطِه في ما ؤٛص ى ًدزس  مً وظبت ًدزس مً ومنهم ، مِحن مِِص ي مظخىي  بلى الٍٜس

بت بلى الىٌس وبٔم ، ادوي ٟدد ؤلاحمالي دزله  بِدٍ مً ألوالدٍ ًتٞر ؤن بهدٖ مددد مبلٕ ًدزس مً ومنهم اللٍس

 .الخ... مدددة زسوة

ما بت دّٗ ٗظ٢ُىن  طبٝ ُو لى الظابٜخحن الوبٜخحن ألصخاب ٠يالالاطخه ؤلاه٘اٚ  هٜف خظاب ُلى اللٍس  ُو

 كبى في اإلاباػسة اللساثب جازس الدزل مسج٘عي للٓىُاء باليظبت ٞالالاطخه في ؤلاهٜاؾ دون  ، اإلادزساث خظاب

 خاٗص جدُُم ؤن وخُث ، اإلاظٖس ٞالالاطخه مً الخٜلُل ُلى حِمل التي الخـاُدًت اللساثب ٤الر مً ٞالالاطخه

                                                     
 . 200، ؾ1972ُبد اإلاىِم ٗىشي، اإلاالُت الِامت والظُاطت اإلاالُت، داز النهلت الِسبُت، بحروث،  1
ت، ؾ 2   . 235-234خامد ُبد اإلاجُد دزاش ، مبادت الاٛخـاد الِام ، ماطظت ػباب الجامِت ، ؤلاط١ىدٍز
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بُا بُ٘اءا ٌظخىحب الادزاز  مً ًخولب ألامس ٗان دزىلهم مدزساث ُلى الاٛخـادي ال٘اثم مال٢ي ل١باز كٍس

بُت الظُاطت  . الخدبحر مد١مت ج٢ىن  ؤن اللٍس

 اإلاِخاد الترفي ٞالالاطخه مً جدد ؤن ُليها بن ٟما ، مىخج ٓحر اطدثماز ال٘اثم َرا باطدثماز حظمذ ال بدُث

 لدي ٞالالاطخه مظخىي  ز٘م ُلى الخـاُدًت اإلاباػسة اللساثب وحِمل ، الىامُت الدو٤  ٗئت لدي ممازطخه

 . الدزل اإلاسجِ٘ت ال٘ئاث

 ٞالالاطخه في ٌظخسدم الري ،وذل٣ اإلاىخج الاطدثماز في ٌظخسدم الري ال٘اثم بحن جمحز ال اإلاِاملت َاجه ؤن ٓحر

 . الترفي

بت حدوي  ٗان َرا وفي  ٓحر والاطدثماز الترفي ٞالالاطخه مً الخد في اطخِمالها ُىد ج٢ىن  الخـاُدًت الدزل كٍس

 .اإلاسجِ٘ت اإلادزُل ؤصخاب لدي اإلاىخج

بت ؤن هجد لرا  مـالخهم ُلى للدٗاَ ٌِمدون  الرًً ألامىا٤ زئوض ؤصخاب بظُوسة جـودم اإلاباػسة اللٍس

 R.GOOD للجمُِت وألازبِحن السابّ الظىىي  ٗاإلااجمس وذٟس اللساثب مً الىَى َرا ٗسق مّ جخِازق ٛد التي

١ُت ا الىاحب الؼسون ، 1591 طىت لللساثب ألامٍس َس ا الدزل ُلى اللساثب هجاح للمان جٗى  في وخـَس

 :1آلاجُت الؼسون

 .الاٛخـاد في الىٜىد اطخِما٤ حِمُم *

س *  .اإلامىلحن لدي وال١خابت بالٜساءة ؤلاإلاام مً مسجّ٘ مظخىي  جٗى

خماد ًم١ً بدُث ودٛت بإماهت ٗيها الُٜد ًخم مىخٌمت خظاباث دٗاجس بمظاٞ *  .ُليها الُا

ت والاطخجابت الٜبى٤  مً ٟبحر ٛدز جىاٗس *  .اإلامىلحن حاهب مً الازخُاٍز

 .الظُاطُت الدًمٜساهُت طُادة *

بت ؤلادازة حهاش ُٛام * س ، وجىُ٘رَا اللٍس  .وال١٘اءة الجزاَت ُٗه ًخٗى

بُت ؤلادازة ِٗالُت وشٍادة ، اإلاِامالث ػ٘اُٗت ُلى الؼسون َاجه حِمل  . اللٍس

 .الاشتهالن ضبط في  اباشرة غير  اضريبت  ثر :ثانيا

حر ٞالالاطخه ُلى مباػسة ٓحر كساثب ل٘سق الدو٤  حِمد ىت اإلاالُت اإلاىازد لخٗى  ٗسق اٛخـاز وان الِمىمُت للخٍص

بت س ال ، ٜٗى ال١مالُت الظلّ ُلى اللٍس بت ٗسق ُلى الدو٤  حِمل زم ومً الخـُلت ٓصازة ًٗى  الظلّ ُلى اللٍس

ٙ اإلاىس٘لت اإلادازُل ذوي  ٌظتهل١ها التي ٞالالاطخه الىاطِت بت جإزحر ًخٛى  كبى في اإلاباػسة ٓحر اللٍس

ت الولب مسوهت دزحت ،ُلى ٞالالاطخه  اللساثب ٗسق هدُجت اطتهالٟها ًخإزس اإلاسن  الولب ذاث ٗالظلّ الظٍِس

 . كُٜتبلى ُنها الاطخٔىاء اإلا٢ل٘ىن  ٌظخوُّال  التي ن اإلاس ٓحر الولب ذاث الظلّ  مًخدود  فيؤٟثر

بت ب٘سق جٜىم ٞ،الالاطخه جسُ٘م الدولت َدٗذ ٗةذا  ُلى ٗسكها بِىما اإلاسن  الولب ذاث الظلّ ُلى اللٍس

 الولب مسوهت دزحت وخظب كُٜت خدود في بال الظلّ َرٍ ٞاطتهال مً ًٜلل ٗلً اإلاسن  ٓحر الولب ذاث الظلّ

 .ُليها

ت الظلّ ؤن بلى ؤلاػازة ججدز  دولت ومً مِِؼتها ومظخىي  اإلاجخمِاث لِاداث جبِا جدباًً ال١مالُت اللسوٍز

 .الىاخدة الدولت في ؤزس شمً ومً ،ؤزسي 

                                                     
1 UN, taxes and fiscal policy in underdeveloped countries, New York, P: 20. 
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 الدولت بًساداث خـُلت وشٍادة ٞالالاطخه مً الخسُ٘م في َاما دوزا ،الىازداث ُلى اإلاباػسة ٓحر اللساثب حِمل

ٍس ما بلى باإلكاٗت  .الاطتهالُٟت الظلّ َرٍ اطخحراد في جـٖس ٠اهذ التي ؿِبت ُمالث مً جٗى

ادة مً الخد ،َى ٞالالاطخه الىاطِت الظلّ ُلى ٗسكها ُىد لللساثب يألاطاض الدوز  بن  لدي ٞالالاطخه في الٍص

را ، الدزل اإلاىس٘لت الوبٜت بُت الظُاطت مً ًٜخط ي ما َو  : ًلي ما الخظبان في جإزر ؤن اللٍس

بت  ل٘سق  مبرز ال  اهه    -ؤ ت  الظلّ  ُلى  اإلاىس٘لت  مدازليهم  مً  اللٍس  مً الخدُٜٝ بٔسق  اللسوٍز

ل في اإلاظاَمت في اٟخ٘ائهم مّ الخىمُت هٜ٘اث في اإلاظاَمت ت الخدماث جمٍى  . اللسوٍز

ت  ٓحر  الظلّ  بزلاَ  بم٢اهُت  -ب  ٟما اإلاىس٘لت لللساثب  ٞالالاطخه  الؼاجِت  ال١مالُت  والظلّ  اللسوٍز

ادة ؤن بلى ؤلاػازة ججدز  مىس٘لت كساثب مّ الازج٘اَ بلى جمُل بإطِاز ال١مالُت الظلّ ًسف ُٗما اللساثب ٍش

اء ذاث ٞالالاطخه الىاطِت الظلّ ُلى وظبُا س ٞالالاطخه كساثب ًجِل الىاطّ الُى بُت بًساداث جٗى   مسجِ٘ت كٍس

ادة مً الخد وبالخـىؾ ٞالالاطخه بهٜاؾ ُلى ؤًلا وحِمل  . ٞالالاطخه في الٍص

بت دوز  ٗان وبهرا ت الظلّ ُلى اللٍس ادة حِل بلى يهدٖ اللسوٍز ادة مً اٛل ٞالالاطخه في الٍص  بِ٘ل الدزل في الٍص

 .الاٛخـادًت الخىمُت في حِبئتها احل مً الىامُت الدو٤  في مبرزَا اللساثب ججد وبرل٣ ،الظابٝ الاطدثماز

 .الادخار ألاحشجيع  اضريبت : اثاني  اطلب

ل احل مً الىامُت الدو٤  لدي مهما ؤطاطا الىهىُت اإلادزساث حؼ٢ل          ٗان زم ومً ،الاٛخـادًت جىمُتها جمٍى

ً مً مِدال ا ٌِد اإلاا٤ زؤض ج٢ٍى  مً جدخاحه إلاا هدُجت ألاولى مساخلها الخحرة َرٍ ٠اهذ وان طُما للخىمُت، كسوٍز

 . ؤطاطُت مؼسوُاث

 ألاَداٖ َاجه بحن ومً ، الىامُت الدو٤  في والاحخماُُت الاٛخـادًت ألاَداٖ جدُٜٝ ُلى اللساثب حِمل

 اإلاالُت اإلاىازد لٜلت هٌسا ، الاٛخـادًت الخىمُت ُملُت في ؤلاحبازي  الادزاز مً ٟىَى اللساثب خـُلت اطخسدام

رل٣ ، للخىمُت الالشمت بت ٟو  . الىهني الدزل جىشَّ بُادة في ؤطاس ي دوز  لللٍس

بت حظخِمل خُث  جدظسب الدزى٤  َرٍ ؤن بلى ،لالدزاز منها حصء جىحُه اإلام١ً مً ٠ان دزى٤  بلى لخمخد اللٍس

 لِع اللساثب بلى الدولت ؤجلج خُث .الظلُم الاطدثمازي  بلى جىحه الو ،ال١مالي ٞالالاطخه بلى ٗىاثلها مٌِم

ا خباَز ل مالُت مىازد اُل  و الاٛخـاد في وحِبئتها ال٘ىاثم اطخٔال٤ لخدظً وطُلت ل٢ىنها وبهما ، الخىمُت لخمٍى

ادة ادة بلى الىامُت الدو٤  تهدٖ . الىهني الدزل جىشَّ إُل  الاٛخـادًت الخىمُت وجدُٜٝ الاٛخـادي الىمى مِد٤ ٍش

ؼ٢ل   واإلاخمثلت الجباثُت الظُاطت ؤَمُت جخطر وبهرا ، ؤطاطُا َدٗا اإلاا٤ زؤض مً مم١ً مِد٤ ؤُلى جدُٜٝ َو

ٙ الخىمُت، لخدمت وحِبئخه ، الٜىمي الاٛخـاد في الاٛخـادي ال٘اثم ًُ البدث في ٚ  جخٛى  ال٘اثم حِبئت هس

 ُلى الاٛخـادي ال٘اثم حِبئت حِخمد السؤطمالُت الدو٤  ٗ٘ي للدو٤  الاٛخـادي اله٢ُل هبُِت ُلى الاٛخـادي

بت بت ُلى ٌِخمد الاٛخـادي ال٘اثم حِبئت ٗان الىامُت الدو٤  وفي ، الخاؾ والادزاز اللٍس  والادزاز اللٍس

 ال١٘س كمً ٗمثال ، الىاخد ال١٘س كمً ختى مسخل٘ت اًدًىلجُت مىولٜاث الظلواث وحِخمد .والِمىمي الخاؾ

ت مً آزائهم ٌظخلهمىن  الرًً َىاٞ اللُبرالي ىاٞ ، ال١جًز ىاٞ الىٜدًىن  َو ِاث ؤهـاز َو  . السػُدة الخٛى

ّ ، واللُبرالي الاػترا٠ي ال١٘س بحن الىاضر الخباًً ًُ ٗلا٤ بت ومٛى ت الخُازاث مسخلٙ لدي اللٍس  لِع ال١ٍ٘س

 .الخ.... مخباًىت بليها والىٌسة واخدا
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خباز بِحن ألازر مً البد ولهرا بت ؤن الُا   به زاؾ اٛخـادي مىهج ذي مِحن مجخمّ في بحبازي  اٛخواَ هي اللٍس

را  ألاَمُت خُث مً وجباًً ؤزس بلى اٛخـادي هٌام مً اإلاِخمدة اللساثب ؤهىاَ في جباًً َىاٞ ًجِل ما َو

بت ل٢ل اليظبُت بت هٍسٝ ًُ جدُٜٜها اإلاساد ألاَداٖ في وجباًً ، كٍس  .1 اللٍس

د ،ًدزس الري الدزل مً للجصء مصاًا مىذ كمان بلى الادزاز حشجُّ طبُل في الدولت وجلجا ها ًخجاوش  ٛو  طلٟى

 حظاُد جساٟم ُملُت جبدؤ وبرل٣ اللساثب مً اطدثماٍز ؤُُد بذا اإلادزساث ًُ اإلاخىلد الدزل ٗخِ٘ى الخد َرا

 .الاٛخـادًت الخىمُت بِملُت ؤلاطساَ في

ل

 . فر د  دخار على  اضريبت  ثر :الأألا

ىب ٓحر الاطدثمازاث مً الدزى٤  ُلى مسجِ٘ت كساثب الدولت ج٘سق  ُلى حظاُد ٛد الخىمُت لـالر ٗيها اإلآس

ا لُِاد جىشَّ دون  ، الؼس٠اث ؤزباح مً حصء حجص  كساثب الجصء َرا ُلى وج٘سق بهخاحُا اطدثمازا اطدثماَز

ُٙ دون  زامال بٜى بذا مسجِ٘ت  ٓحر اطدثمازاث في اطدثماٍز ؤُُد ؤو بذا مُِىت، ٗترة في اطدثماٍز ٌِاد ولم جًى

ىب لى .الخىمُت لـالر ٗيها مٓس  اطخسدم ؤو والظىداث ألاطهم لؼساء وحه بذا ومىخجا، ِٗاال الادزاز ٢ًىن  َرا ُو

ل في الخٍ الاطدثمازاث جمٍى لت الدزل الهس٘اق هٌسا ،الادزاز وكألت كِٙ الىامُت بالدو٤  ٍو  ماطظاث ٛو

رل٣ الادزاز  جىاحد حاهب بلى الادزاز مد٘صاث ومددودًت زاؿت، والادزازي  الاٛخـادي الىعي اهس٘اق ٟو

ؼ٢ل .2الاٟخىاش واطّ بؼ٢ل الظلبي الادزاز  . الدو٤  َرٍ ٌِترق ُاثٜا لالدزاز الُِٜم الؼ٢ل َرا َو

 بازخالٖ ًسخلٙ اإلاخاح الدزل مً مِحن مظخىي  ُىد ال٘سدي الادزاز حجم ُلى الدزل بُ٘اء ؤو بزلاَ ازس بن

 .الادزاز َرا وزاء الداّٗ

 طىىي  ُاثد ُلى الخـى٤  َى الادزاز مً ال٘سد َدٖ ؤن بمِنى ٞ،الالاطخه جإحُل الادزاز مً الهدٖ ٠ان ٗةذا

ا اإلاظخٜبل في الظىىاث مً ُدد بِد اإلادزس اإلابلٕ به٘اٚ جإحُل وجم ،الاطتهال٠ي ؤلاه٘اٚ ٓساقأل ًىحهه  ًٜدَز

 .بى٘ظه ال٘سد

ها خظب ،الادزاز ُلى اللساثب ازس ًسخلٙ خُث  ٗان اإلاباػسة لللساثب ٗباليظبت مباػسة ٓحر ؤو مباػسة هُى

ا  .والادزاز ٞالالاطخه بحن جىشَِه بلى دوما ٌظعى دزله ٠ان مهما ال٘سد ؤن بذ الادزاز حجم ُلى ٟبحرا ؤزَس

بت ٗسق ومّ بت الدزل جإزس خظب دزله اطخِماالث بىاء بةُادة ال٘سد ًٜىم الدزل ُلى اللٍس  ٠ان ٗةذا ، باللٍس

حرا الدزل بت جدّٗ ٗو  مىس٘لا الدزل ٠ان وبذا ، لالدزاز طُىحهه ٠ان الري الجصء ذل٣ مً الخالت َرٍ في اللٍس

بت ٗان لى. لالدزاز ػِئا ًىحهال  ال٘سد ٗان زم ومً ٞالالاطخه اهس٘اق مٜابل طخدّٗ اللٍس  ؤن ًم١ً طبٝ ما ُو

بت ازس بان هسلف  ؤصخاب مً ال١ِع ُلى اإلاددودة الدزى٤  ذوي  ؤلاٗساد ادزاز ُلى ٟبحرا ٢ًىن  اإلاباػسة اللٍس

 . اإلاسجِ٘ت الدزى٤ 

بت زسأل باليظبت ؤما  الزج٘اَ ٟىدُجت للدزل الؼساثُت الٜىة مً جس٘م ٗةنها الادزاز ُلى اإلاباػسة ٓحر اللٍس

بت ؤلاه٘اٚ ُلى اللساثب ؤطِاز ازج٘اَ بِ٘ل والخدماث الظلّ ؤطِاز  والسطىم ،اإلالاٗت الُٜمت ُلى ٠اللٍس

ُت  .الجمٟس

                                                     
اث الجامُِت، الجصاثس،  1  .153، ؾ2003ُبد اإلاجُد ٛدي، اإلادزل بلى الظُاطاث الاٛخـادًت ال٢لُت، دًىان اإلاوبُى
اث الجامُِت، الجصاثس،  2  .24،ؾ1987مدمد اخمد الدوزي، الخسلٙ الاٛخـادي، الوبِت الثاهُت ، دًىان اإلاوبُى
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يخج ادة ؤن َرا ًُ ٍو  اإلاىس٘لت الدزى٤  صخابأل اللسوزي  ٞالالاطخه ًـِب مباػسة الٔحر اللساثب في الٍص

بت َرٍ وان ،الادزاز ٗسؿت لهم ال ًتٞر وبالخالي  ًىٜ٘ىن  ٗةنهم اإلاسجِ٘ت الدزى٤  ذوي  بِىما خخما ًدِٗىنها اللٍس

 .1ًدزسون ذل٣ مّ ل١ً ٟثحرا

بت ًجِل ما َى و لى لالدزاز مشجِت الخالت َرٍ في اإلاباػسة ٓحر اللٍس  ًُ اإلاباػسة ٓحر اللساثب ج٘لل َرا ُو

 .الىامُت بالدو٤  ؤلاٗساد ادزاز حشجُّ في اإلاباػسة

 . اؤشصاث  دخار على  اضريبت  ثر :ثانيا

ل اخخُاهي ػ٢ل في بها واإلادخٍ٘ اإلاىشُت ٓحر حألازبا مً الجصء ذل٣ اإلااطظاث ادزاز ٌِخبر  ثالاطدثمازا لخمٍى

ً في ؤَمُت الادزاز ١ًدس ي وبهرا الجدًدة  .اإلااطظاث ما٤ زؤض ج٢ٍى

ادة بن  ٌِاد ؤن ًلمًال  اهه ٓحر ، جىشَّ دون  ؤزباخها مً حصء حجص ُلى اإلااطظاث حشجُّ ُلى حِخمد الادزاز ٍش

 ؤن ًجب لرل٣ لالٟخىاش زصاثً بلى الخالت َرٍ في اإلااطظاث وجخدى٤  بهخاحُا اطدثماز اإلادخجصة ألازباح اطدثماز

٘اء ًسبى ىب اليؼان ؤوحه في الاطدثماز وبُادة بالدجص ؤلُا ِىد . الخىمُت بسامج كمً جدزل والتي ُٗه اإلآس  َو

 : منها ُىامل لِدة لالدزاز اإلااطظاث ُٛام

ل داّٗ    * ل ج٘لُال وذل٣ الاطدثمازاث جمٍى  .الخازجي ًُ الدازلي للخمٍى

 .الظُىلت بلى الخاحت داّٗ    *

بت     * س في الٓس  .مدزساتها اطدثماز بةُادة الخوٍى

 .اإلادخملت لالٛتراكاث ًىحه كماها ٌؼ٢ل الادزاز ل٢ىن  هٌسا ، والخرز الخُوت داّٗ      *

 :في ؤَمها ًخمثل ُىامل بِدة ًسجبى الادزاز ٗان الىاّٛ وفي

 ٕاإلادٜٜت ؤلازباح مبل. 

 ٜت بت اٛخواَ بِد ألازباح جىشَّ هٍس  .اللٍس

 بت مِد٤  .ألازباح ُلى اللٍس

 ٜت  .اإلاظخِملت الاَخالٞ هٍس

د بت مً اإلادخجصة ألازباح بُ٘اء ٌٔسي  ٛو دم ألازباح اخخجاش في وؤلاٗسان اإلابالٔت ُلى اإلااطظاث بِم اللٍس  ُو

د ما ٗخذجص ، جىشَِها ً هاٛتها ًُ ًٍص ٢ىن  ، للخىطّ خاحُتها ُو  اطدثماز وحه في الاطدثماز خظاب ُلى ذل٣ ٍو

لى ، ٢ٟل لالٛخـاد ٗاثدة ؤٟثر ج٢ىن  ٛد آزس ِاث ُلى ًخىحب َرا ُو بُت الدؼَس ٘اءاث مىدها في اللٍس  بن ؤلُا

  الاٛخـادًت للخىمُت زدمت اإلاؼسوَ وهَى اٛخـادًحن ووؼان ، ٛواَ ٠ل خاحت وخظب بدٛت وجىٌم جددد

م١ً ت الدولت حِخمدَا التي ألاطالُب بِم بلى ؤلاػازة ٍو ِها في الجصاثٍس بي حؼَس  مدزساث لدشجُّ اللٍس

 : ٠الخالي  اإلااطظاث

ٝ . ؤ  . الخالُت طىىاث الخمع بلى الخظاثس جسخُل خ

 . اإلاعجل الخىاشلي ٞالالاَذ هٌام بخوبُٝ الظماح . ب

ل بلى الثابذ ٞالالاَذ همى ًادي ت بظبب ًلصم مما ، ؤدوى بٜدز ؤلاخال٤ جمٍى د ال٘ني والخٜدم ألاطِاز خٟس  ٛو

ٜت َاجه اهخٜدث لل ، الـىاُُت البالد في الوٍس ٚ  دالب مً الِدًد ٗو ت الازوبُت الظى ٜت اإلاؼتٟر   ٞالالاَذ هٍس

                                                     
1 BERNARD Viny, Fiscalité épargne et développement, Librairie, Armand collin, Paris, 1969, P:08  
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 .1اإلاعجل الخىاشلي

ل بم٢اهُاث  ًىمي  ب٢ىهه  زاؿت  بـ٘ت  الىامُت  دالللب  باليظبت  الخىاشلي  الاَخالٞ  ًمخاش  ٟما  الراحي الخمٍى

ا ، للمؼسوُاث َس ٚ  جخمخّ ال دالالب َرٍ ٠اهذ بذا ٟبحر لخىطُّ اإلالادة الٌسوٖ بخدٍس  . اليؼان واطّ مالي بظى

 ؤن اإلاظخٜبل في ثباطدثمازا الُٜام جىىي  التي للمؼسوُاث الظماحؤي اإلاىشُت، ٓحر للزباح الخ٘لُلي اإلاِد٤ . ث

بت مً مِ٘اة الـاُٗت ألازباح بحمالي مً % 40الاخخُان طبُل في ججني ل بٔسق ألازباح ُلى اللٍس  جمٍى

 هٖس مً به مِمى٤  ٟما مس٘م مِد٤ يوا٤ اطدثمازاَا طُِاد التي ألازباح مً حصء بةزلاَ ؤواإلاؼسوُاث،

بي الىٌام بت ب٘سكه الؼس٠اث ؤزباح  ًسف ُٗما الجصاثسي  اللٍس س٘م % 23بمِد٤ الؼس٠اث ؤزباح ُلى كٍس  ٍو

ا اإلاِاد للزباح باليظبت % 10بلى الظِس َرا   2.مُِىت بؼسون اطدثماَز

بُت اإلاِاملت د  .الاطدثمازاث ًُ الخىاش٤  ًُ الىاججت اإلاهىُت الُٜم ب٘ىاثم الخاؿت اللٍس

 .عمومي و االشدثمار هموجه  اضريبت : ثااثا

 مً ؤطاطا جخ٢ىن  الِامت ؤلاًساداث ومادامذ ،الِمىمُت الىٜ٘اث ًُ الِامت ؤلاًساداث ٗاثم به ًٜـد

بُت الاٛخواُاث بُت الاٛخواُاث بخٔحر ًخٔحر اإلاىاشي  الادزاز ٗان اللٍس  .واإلااطظاث ؤلاٗساد ُلى اللٍس

ل ًسجبى  ٟما وبُاهاث ٛسوق مً ألازسي  اإلاالُت واإلاىازد ، الِمىمي الادزاز بذجم الِمىمُت الاطدثمازاث جمٍى

 : الخالُت ٛتالالّ جىضخه

اهاث + الِمىمي الادزاز = الِمىمي الاطدثماز  .الٜسوق + ؤلُا

بُت ؤلاًساداث= الِمىمي الادزاز ت الىٜ٘اث  - اللٍس  .الجاٍز

ً بلى جىحيهه في يناإلاىاش الادزاز ؤَمُت وج١مً ل ًىحه إلاا ج٢ىن  اإلاىشاوي الادزاز ِٗالُت وان ، اإلاا٤ زؤض ج٢ٍى  لخمٍى

بُت الاٛخواُاث في اإلأاالة ؤن ٟما ، الاطدثمازاث ادة بهدٖ اللٍس  ادزاز ُلى طلبُت آزاز ُلُه جترجب ، الادزاز ٍش

  3.واإلااطظاث ألاٗساد

لى بت  كٔى  ٤الر  مً اإلاىاشوي  الادزاز  في  الخىطّ  طُاطت  ٗان  الِمىم  ُو  الادزاز خظاب ُلى  اللٍس

د الخاؾ الاطدثماز مً ًس٘م ٛد ماطظاث ؤو ؤٗساد طىءا الخاؾ  الاٛخـادي اليؼان ُلى زوسا ٌؼ٢ل ٛو

د بت الخدزلي الدوز  ٌِٜد ٛو  2.الاٛخـادًت اليؼاهاث في الدولت خُادًت ؤمام الاٛخـادًت الخُاة في لللٍس

 . لخاص االشدثمار هموجه  اضريبت : اثااح  اطلب

 الِـىز  مس ُلى والىمى الخىمُت بٜلاًا واإلايؼٔلحن الاٛخـادًحن اَخمام مً ٟبحرا خحزا الاطدثماز ػٔل لٜد

ادة بلى حظعى الاٛخـادًت ٗالظُاطاث ه حجمه ِٗلى ُلُه، والخد٘حز الاطدثماز ٗسؾ ٍش ٙ ومجاله وهُى  جخٛى

ت الخوت كمً اإلاىخٌس الهدٖ في جخجلى والتي ؤَمُخه حر حهىي  جىاشن  مً للدولت الخىمٍى  الؼٔل إلاىاؿب وجٗى

 .الخ ... الثروة وحٌُِم وزلٝ

 في حهىدَا حُِٝ التي اإلاؼا٠ل مً ال١ثحر جىاحه التي الىامُت الدو٤  اٛخـادًاث في َاما دوزا الاطدثماز ًلِب

ّ طبُل  الدظهُالث ومىذ اطدثمازاَا مىار تهُئت بلى الدو٤  حظعى ولرل٣ بها، الخىمُت وجدُٜٝ الىمى مِدالث ٗز

                                                     
بُت ُلى الادزاز والاطدثماز، داز الثٜاٗت الِسبُت، الٜاَسة، 1 . 17، ؾ1986ُبد الخٍُ٘ ُبد هللا، آزاز الخىاٗص اللٍس
 2، و 3200 مً ٚ م لظىت  2001،20 مً ٚ م لظىت 01 و1999م لظىت. مً 15ٚ و  14 ، 1997لظىت  .م . مً 16ٚمِدلت بمىحب اإلاىاد 150اإلاادة  2

 .1520 مً ٚ م لظىت21 و 2014 مً ٚ م لظىت7 و 2009 مً ٚ م ث لظىت 7 و 8200 مً ٚ م لظىت 5 و2006مً ٚ م ث لظىت 
3Bernard veny, fiscalite épargne et développement, Paris, 1969, P:08. 
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 ألامىا٤ زئوض بخىحيهها وذل٣ بها، الخىمُت ُملُت في لدؼاٞز بليها الاطدثمازاث لجرب اإلاخِددة واللماهاث واإلاصاًا

 لالٛخـاد باليظبت ؤَمُت ذاث حِخبر التي وجىمُتها ، بها النهىق اإلاساد الٜواُاث في لالطدثماز ألاحىبُت ؤو اإلادلُت

 .الىهني

 .الخ...ٗىدٚ اإلاـاوّ، بوؼاء :مثل السبذ لخدُٜٝ طُِا اإلاا٤ زؤض اطخِما٤ " بإهه الاطدثماز مً ً٘هم

 زؤطمالُت بكاٗت ُلُه ًترجب بما ؤلاهخاحُت والخدماث الظلّ ُلى ؤلاه٘اٚ مً جُاز " بإهه الاطدثماز مً ً٘هم ٟما

 .1اإلاجخمّ في اإلاا٤ زؤض زؿُد بلى ؿاُٗت

 الظلّ ُلى ؤلاه٘اٚ مً الخُاز في ًخمثل الخاؾ  الاطدثماز م٘هىم ٗان لالطدثماز اإلا٘هىم َرا بلى واطدىادا

 ٛبل مً ؤلاه٘اٚ َرا ٢ًىن  ؤن بؼسن اإلاجخمّ اإلاا٤ زؤض زؿُد بلى ؿاُٗت بكاٗت ُلُه ًترجب ؤلاهخاحُت والخدماث

ت بهخاحُت وخداث  ألازباح            مً حجم ؤٛص ى ًدٜٝ بما الاطدثماز ٛساز باجساذ لها حظمذ زاؿت مل١ُت مملٟى

 .2الثروة مً ؿافي حجم ؤٛص ى ؤو

٘هم ل بهدٖ الدولت جيخهجها التي بالظُاطت " الاطدثماز جىحُه طُاطت مً ٍو  الاٛخـادي اليؼان جدٍى

ىب الاججاَاث في الاطدثمازي  ُتها في اإلآس  الـُد ؤو الظُاخُت ةألاوؼى في الاطدثماز لدشجُّ ، ٗيها والخىطّ جٛس

 مالُت حظهُالث بمىدها والىاثُت اإلادسومت باإلاىاهٝ النهىق ؤو اإلاخاخت اإلادلُت الثرواث اطخٔال٤ بٔسق البدسي 

بُت ومصاًا   . 3ألامىا٤ زئوض الطخٜواب كٍس

 .الاشدثمار جوجيه ألاأشاايب أهذ ف :أألاال

ت زلٝ بلى ،مُِىت مىوٜت ؤو ٛواَ في لالطدثماز جىحيهها زال٤ مً الدولت تهدٖ الاطدثماز جىحُه ؤَداٖ  مجمُى

سوٗها جخماش ى والتي ٛبلها، مً اإلاظوسة ألاَداٖ مً  .والاحخماُُت الاٛخـادًت ًو

م١ً  : ًلي ُٗما الاطدثماز جىحُه مً ألاَداٖ بحما٤ ٍو

 .الىهني لالٛخـاد باليظبت وألاَمُت الىّ٘ ذاث ألاوؼوت حشجُّ*

 .لالطدثماز حدًدة ؤػ٢ا٤ زلٝ    *

 .ػٔل مىاؿب بخدار ُلى حِمل التي الاطدثمازاث حشجُّ     *

 .اإلادسومت اإلاىاهٝ هدى الاطدثمازاث حشجُّ     *

ت ذاث اليؼاهاث هدى الاطدثمازاث حشجُّ    *   .للخىمُت الىهني اإلاسوى في ألاولٍى

 .اإلاىاهٝ ببِم والنهىق والٜواعي الجهىي  الخىاشن  زلٝ     *

ت الوبُُِت اإلاىازد       اطخٔال٤*  .اإلاخاخت واإلاالُت والبؼٍس

 .الاحخماعي الاطخٜساز بلى بالىؿى٤  للٗساد اإلاِِؼُت الٌسوٖ جدظحن       *

 .الاطدثماز هدى الادزاز جىحُه       *

ىاٞ م١ً ، الاطدثماز لخىحُه اإلايؼىدة ألاَداٖ جدُٜٝ بلى جادي ؤطالُب ُدة َو  :في ؤَمها ذٟس ٍو

 .ؤلاٛىاَ -

 .الشخـُت اإلاىِ٘ت -

                                                     
ص الدزاطاث ؤلاطتراجُجُت ، ألازدن ،  1  . 409، ؾ1994خماشهت مـو٘ى وآزسون ، الاٛخـاد ألازدوي اإلاؼ١الث ، ألاٗاٚ ، مٟس
ذ،  2 اث، ال٢ٍى ت الاٛخـادًت ال٢لُت، و٠الت اإلاوبُى  .229، ؾ9731ؿٜس اخمد ؿٜس، الىٌٍس
د الـلر، الظُاطت الاٛخـادًت، موبِت ال٘ىىن، بحروث،  3  .81، ؾ1984ٍٗس
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 في الخدزل وطاثل وخدَا ًديها بحن جلّ التي الظلوت مٜسزاث طاثس مظاهدة ٌؼمل ٗهى لإلٛىاَ ٗباليظبت

  1. بألاطلى َرا ؤػ٢ا٤ ومً الاٛخـاد

ا ٢ًىن  ال الري الاٟخخاب ُلى اإلاىاهىحن خمل اث ُادة جساٗٝ التي الخطخم خالت في مٍٔس   وألاشماث الخسوب ؤٛو

 في ؤو مِحن مجا٤ في لالطدثماز اجسرجه بلى الٜساز بان اإلاا٤ زحا٤ اإلاظدثمٍسً بٛىاَ الظلوت ُلى ًترجب زم ومً

ا ٛساز لِع مُِىت مىوٜت  مً ل٢ل اإلاسحىة ألاَداٖ جدُٜٝ منها الهدٖ ٢ًىن  دزاطت ُلى مبني َى بل ، اُخباٍز

 . والدولت اإلاظدثمٍسً

حر الٜواَ لهرا جمىدها التي لللماهاث باإلكاٗت  .الاطدثماز ٛساز الجساذ واإلاشجّ اإلاالثم الاطدثماز مىار وجٗى

م١ً  . دَاالب في لالطدثماز للتروٍج واللٜاءاث اإلااجمساث ُٜد ؤطلىب جيخهج ٠ان اإلاظدثمس الدولت جٜىّ ؤن ٍو

ت ألاطلىب َرا ِٗؼمل ،الشخـُت اإلاىِ٘ت ًسف ُٗما ؤما ل منها الٔسق الاٛخـادًت الخدابحر مً مجمُى  جدٍى

ىبت الاججاَاث في الاٛخـادي اليؼان  مً الخد خالت في بال١ِع ؤو ،اإلاىاّٗ بِم مىذ هٍسٝ ًُ وذل٣ ،اإلآس

ىب ٓحر اليؼاهاث بِم  .ٗيها اإلآس

ص بلى السامُت الاٛخـادًت طُاطتها في الدولت ُمل في ًٜخط ي َرا وفي  الظبل حظل٣ ؤن الشخـُت اإلاىِ٘ت حٍِص

 :الخالُت

 ُملُاث وجبظُى الاٛخـادًت للُما٤ الِامت ألامىا٤ مً طلُ٘اث جٜدًم في جخمثل :  اخمويليت  ادصهيالث   *

ٚ  في اإلاخداولت ال٘اثدة وظبت لخسُ٘م مالُت امخُاشاث جٜدًم ؤي ، اإلاالُت اإلاىازد ُلى الخـى٤   بمِنى اإلاالُت الظى

ىت جخدمل ؤن ٚ  الِمىمُت الخٍص ٚ  في بها اإلاِمى٤  واليظبت اليظبت َرٍ بحن ال٘س اهاث بلى باإلكاٗت ، الظى  التي ؤلُا

 . لللساثب زلَى آو ل٘ىاثد دّٗ ُليها ًترجب ؤن دون  جمىذ

ً حشجُّ بةم٢انها الدولت بن هجد الجاهب َرا في :  جنبيت  اعمالث مر كبت   * ت مىدهم زال٤ مً اإلاـدٍز  خٍس

 .الخـدًس ُملُاث مً الِاثدة الِمالث مً مُِىت بيظبت الخـٖس

 بحن اإلاجا٤ في جٌهس والتي الاطدثماز جىحُه في اإلاظخسدمت الهامت ؤلاحساءاث مً اللماهاث حِخبر :  اضماناث   *

ت ، واإلاالي الٜاهىوي ت ، الامخُاش وخٝ ، اإلال١ُت وخٝ ، ألاشخاؾ جىٜل ٟدٍس ل وخٍس  الخ...٤ألامىا زئوض جمٍى

ُت  الظُاطت  حظخِمل:  لجمرهيت  اصياشت  *  جمىده ما ٤الر  مً  وذل٣  الاطدثماز  جىحُه  في  الجمٟس

ِاث ُت الدؼَس ٚ  مً حصثُت ؤو ٠لُت بُ٘اءاث مً الجمٟس ُت والسطىم الخٜى  اطخحراد ٗسؿت جمىذ نؤ،ٞ الجمٟس

ت ؤلاهخاج مِداث ٚ  بزلاُها دون  للمؼسوَ اللسوٍز ُت والسطىم للخٜى را ، الجمٟس حزة ٌِخبر ألاطلىب َو  ٟز

ِاث خىلها جسج١ص ؤطاطُت ُت الدؼَس  . الاطدثماز ُلى للخث الخدًثت الجمٟس

بت ٤ حؼ٣:  اضريبيت  اصياشت   *  جىحُه وبُٔت َرا وفي والاحخماعي الاٛخـادي للِمل ؤطاطُت وطُلت اللٍس

ِاث حِمل ، الاطدثماز  ألاَمُت ذاث لليؼاهاث اإلاظدثمٍسً دألاٗسا لجلب حباثُت مصاًا مىذ ُلى الجباثُت الدؼَس

 .الىهني لالٛخـاد باليظبت

ت الجباثُت اإلاصاًا َرٍ وحؼمل ٘اءاث في اإلاخمثلت الخدابحر مً مجمُى  والسطىم اللساثب في والخسُ٘لاث ؤلُا

 ز٘م بن بذا بالخىمُت الخعجُل مخولباث مً وحىدَا ٠ان بذا بالراث مدددة ميؼأث ؤو ،ؤُما٤ لدشجُّ

بت ادة بلى ًادي بالخىمُت اإلاخِلٜت اإلاؼسوُاث ُلى اللٍس ِت الـاُٗت ؤلاًساداث ٍش  اإلاىاد بُ٘اء بن ٟما ، اإلاخٛى

 . الاطدثماز حشجُّ ُلى ؤًلا ٌظاُد اإلاظخىزدة وآلاالث ألاولُت
                                                     

د الـلر،  1  .08، ؾ ذٍٟسمسحّ طبٍٝٗس
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٘اء بان ،َىا ؤلاػازة ججدز  والهدٖ اإلاالي الهدٖ ملمىهه في ًجمّ الاطدثماز شيخٙثو لخىحُه اللساثب مً ؤلُا

٘اء ؤن مً ًبدو ما ١ُع ُلى ،الاٛخـادي  .الاٛخـادي الهدٖ خظاب ُلى اإلاالي الهدٖ ج٘لُل بحن ؤلُا

٘اء ؤن هجد ذل٣ وإلبساش بي ؤلُا بت اإلاالي الهدٖ مّ حِازق بذ اللٍس  ز٘م حساء مً ألاولى اإلاساخل في لللٍس

بُت الخـُلت ىت بلى الالشمت اللٍس  نهىق بلى ًادي اللساثب مً اإلاؼسوُاث بِم بُ٘اء بن بال الِمىمُت، الخٍص

ساث مً ألاولى اإلاؼسوُاث خٜٜخه بما جخمخّ ؤو .مِها مخ٢املت ج٢ىن  ٛد ؤزسي  ؿىاُاث وبوِاغ  .ٗو

٘اء ًادي ٛد ٟرل٣ بي ؤلُا  بالخـُلت الخطخُت بن ذل٣ الىهىُت، للـىاُت الخماًت مً ٟبحر ٛدز بلى اللٍس

بُت  ٤الر مً جبرش آحلت مـلخت ًٜابلها الِاحلت اإلاـلخت ؤي ، الىاػئت للـىاُت ثمتالالم الدُامت ٌؼ٢ل اللٍس

اءا جمثل ٟبحرة ؤزابدا ًدٜٝ بما الىهىُت الىاػئت الـىاُاث وهمى اإلاؼسوُاث بوِاغ بُا ُو  باإلكاٗت َاما، كٍس

 دزى٤  وشٍادة حدًدة دزى٤  بدزا٤ بلى ًادي بدوزٍ الري الدؼُٔل حجم بازج٘اَ ًسجبى اإلاؼسوُاث َرٍ هجاح بلى

د مما مىس٘لت ّ ، الؼساثُت الٜىة حجم مً ًٍص ٗس  . وألاحىز  السواجب خـُلت مً ٍو

 .  لخاص الاشدثمار الر ر  ابذدة  اعو مص : ثانيا

 بحن اإلا٘اكلت بِملُت الزجباهه ذل٣ الٜساز، مخسري لها ًخِسق التي الٜسازاث ازوس مً الاطدثماز ٛساز ٌِخبر

ت اإلاؼسوُاث ت ٗسؿت مً بها ًخِلٝ وما الاطدثماٍز  الىهني الخاؾ الاطدثماز حجم ًخددد 1.مخاخت اطدثماٍز

حر الاٛخـادًت بالِىامل وألاحىبي بت في بدوزَا جازس التي ةالاٛخـادي ٓو  َاجه بحن ومً الاطدثماز ُلى والٜدزة الٓس

 : هرٟس الِىامل

ِت الـاُٗت ألازباح*  .اإلاخٛى

س الخ١ىىلىجي الخٜدم* ت ال٘ىُت الخبراث وجٗى  .وؤلاداٍز

ٚ  حجم* ُٜت واإلاخٔحراث واإلادخمل الِ٘لي الظى  .الدظٍى

 .الاطدثمازي  اإلاىار*

 وج٢الُٙ بإزباح مسجبوت بخٜدًساث الُٜام الاطدثماز الٜساز ُٗخولب : اخوكعت  افافيت األرباح  انصبت-ل أ

ت ال٘سؾ  ُىاثد لخدُٜٝ مالُا به٘اٛا ًخولب الاطدثمازي  اإلاؼسوَ ؤن ذل٣ ،الازخُاز مدل اإلاخاخت الاطدثماٍز

ت ٗسؿت في مدددة ؤمىا٤ باطدثماز اٛتراح ؤو ١ٗسة مجسد ؤو ، مظخٜبلُت  اٛخـادًت ُىاثد لخدُٜٝ اطدثماٍز

 .واحخماُُت

ت اإلاؼسوَ ٢ًىن  ٜٗد ادة بهدٖ حدًد بهخاج زى بكاٗت ؤو ، خدًد مـىّ ؤو حدًدة ػٟس  مىخج بهخاج ؤو ؤلاهخاج ٍش

لى حدًد يخهي ب١٘سة ًبدؤ خُث ، ونهاًت بداًت له الاطدثمازي  اإلاؼسوَ ٗان َرا ُو م ؤو ٛبى٤  بٜساز ٍو ؤن  ُلى ، ٗز

ٙ اليؼان الطخمساز الالشمت الخ٢ل٘ت جٜدًس  والتي ، اإلاظخٜبل في ألاطِاز لخٔحراث اإلاسخل٘ت الاججاَاث ُلى جخٛى

ٙ ها والخيبا ، ٗيها الخد١م ًـِب التي الاٛخـادًت اإلاخٔحراث مً الِدًد ُلى بدوزَا جخٛى ت ؤخُاها بظلٟى  وبمِٗس

 ألازباح خظاب ًم١ً بدىُ٘رٍ اإلاسجبوت والخ٢الُٙ وؤلاًساداث ، اإلاخاح الاطدثماز ًخولبها التي السؤطمالُت الىٜ٘اث

ِت الـاُٗت  . اطدثماز ل٢ل اإلاخٛى

ّ ؤلاهخاجي الِمس في للخباًً وهٌسا ِت الـاُٗت ألازباح جدٗٝ ؤطلىب وجباًً اإلاخاح، لالطدثماز اإلاخٛى  واججاٍ اإلاخٛى

حز هدى الاطدثمازاث لبِم ألازحرة َرٍ حٔحر ا مً ألاولى الظىىاث في التٟر  في آلازس وللبِم ؤلاهخاجي ُمَس

ٙ ٗظٖى ألازحرة الظىىاث  الـاُٗت ألازباح مجمَى ؤطاض ُلى لِع ، اإلاخاخت الاطدثمازاث بحن الازخُاز ًخٛى
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ِت  بلى باإلكاٗت ؤلاًساداث جل٣ زـم في اطخِماله ًم١ً الري الخـم مِد٤ ؤطاض ُلى  بهماو ، ٗدظب اإلاخٛى

ٜت ٜت الخاؾ الاطدثماز ٛساز اجساذ هٍس  1الخ...  الدازلي الِاثد مِد٤ ، الخالُت الُٜمت ؿافي ، الاطترداد ٗترة هٍس

م١ً  :وهي الٜساز ؿىاُت ُىد ؤطاطُت مخِددة خاالث ًىاحه الاطدثماز ٛساز مخسري ؤن بلى ؤلاػازة ٍو

م َدٗه ٠ان بذا ما خالت في الٜساز مخسر ٗيها ٌظخوُّ والتي :  اخأهذ حااتلل1-  الري البدًل ازخُاز السبدُت حٍِى

 الخ٢ل٘ت جسُ٘م َدٗه ٠ان بذا ؤما مخىاَُت بدٛت دزاطتها بِد وذل٣ ، اإلاخاخت البداثل بحن مً ُاثد اٟبر له ًدٜٝ

  . 2بدًل ٠ل هخاثج كىء في ذل٣ و٠ل ، مم١ىت ج٢ل٘ت بإٛل ًخدٜٝ الري البدًل ازخُاز َى َىا ٜٗساٍز

س ُدم     *  .اطخحرادَا ًخم الجدًدة الخ١ىىلىحُا بلى باإلكاٗت الجدًدة الخ١ىىلىحُا الٛخىاء الالشمت ٤ألامىا جٗى

س ُدم     * ت ال٘ىُت الخبراث جٗى  .الخ١ىىلىحُا اطدُِاب ُلى والٜادزة وؤلاداٍز

رٍ: ادصويليت  اخغير ثل -ب ّ الولب وحجم واإلاىاٗظت والولب الِسق بٌسوٖ جخِلٝ َو  والخٔحراث اإلاخٛى

ِت  .الخ....الجدًدة والخ١ىىلىحُا ألاطِاز في اإلاخٛى

ت ًساعي ؤن اإلاظدثمس ُلى: الاشدثماريل  اناخلل -جل  الظُاس ي ٠الِامل الاطدثماز ُلى اإلاازسة الِىامل مً مجمُى

ِخبر بإمىاله اإلاساهسة لُخجىب والاحخماعي ، والاٛخـادي س َو  التي الِىامل ؤَم مً مالثم اطدثماز مىار جٗى

ب  ؤَمُت ُلى ًد٤ مما الصزاعي ؤو ، الخدمي ؤو الـىاعي اإلاجا٤ في اإلاظدثمس ٠ان طىاء جىاحدَا في اإلاظدثمس ًٓس

 جِٜع والتي اإلالُ٘ت الدولت هٌس وحهت منها ، مخِددة هٌس وحهاث مً الاطدثماز إلاىار ًىٌس الاطدثمازي  اإلاىار

ِخبر ال٘ىاثد وشٍادة الخ٢الُٙ ججىب ُلى حِمل وبالخالي ، وج٢الُٙ ٗىاثد مً الاطدثماز َرا ؤزاز  بظلىٞ َىا َو

به  . اإلاظدثمسة الدولت جٓس

 مّ مؼا٠ل في الدزى٤  دون  الطدثمازاجه مىاطب اطدثمازي  مىار بلى ٌظعى الري اإلاظدثمس هٌس وحهت َىاٞ ٟما

ذ ه٘ع في اإلاظدثمس ًجد ٟما ،لالطدثماز اإلالُ٘ت الدولت  الاحخماُُت والظُاطت الاٛخـادًت الظُاطت بن الٛى

ُ٘تها ثالاطدثمازا َاجه ؤداء في مازس ُامل   3.وؼاهها ُلى وجازس لًى

 بإهه الاطدثمازي  اإلاىار  ُٖس  ٜٗد  الاطدثمازي   للمىار  حٍِسٙ  مً ؤٟثر  ًىحد :الاشدثماريل  اناخ ملهوم

ت  بخىحُه وجٜىِه اإلاظدثمس زٜت في جازس التي والظُاطُت الاٛخـادًت واإلااطظاث والظُاطاث، الٌسوٖ مجمُى

 .آزس بلد في اطدثمازاجه

ُت ُدم بظبب وذل٣ اإلاخســحن وزبرة زبرجه ُلى الٜساز مخسر ٌِخمد : اخأهذ عذم حااتل-لل2  مىكُى

 ًجِل الري ألامس ٛساٍز ؿىاُت في وبثٜت ُليها ٌظدىد خٜاثٝ وحىد ُدم وؤًلا ًدًه بحن التي والبُاهاث اإلاِلىماث

ت الـِب مً  .بدًل ٠ل ُىاثد مِٗس

 مً بدًل ٠ل مً الِىاثد جددًد ٗيها ٌظخوُّ بداالث الاطدثمازي  الٜساز مخسر ًىاحه خُث : اخاطرة حاالث

 ال٢لُت بالِىاثد الخيبا دٛت مً جم١ىهال  مساهس ًىاحه اهه ذل٣ ٜٗى مِحن وظبي باخخما٤ اإلاخاخت البداثل

 .خدة ُلى بدًل ٠ل مً اإلادخملت

                                                     
ُب ُبد الٔني، مسحّ طبٝ 1  .13، ؾ ذٍٟسَو
 .14طابٝ، ؾا٤زحّ الم 2
ُت ،حامِت الحرمٞى ، ألازدن،  3 ٜاث ،واّٛ مىار الاطدثماز في الىهً الِسبي ، وزٛت بدثُت مِدة إلااجمس الىهً الِلىم اإلاالُت واإلاـٗس  1988 .خسبي ٍُس
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ددر مخ١سز  ٓحر ٛساز ٠ىهه مً زوىزجه ج١مً الاطدثماز ٛساز بان الٜى٤  ًم١ً طبٝ ومما        وان واخدة إلاسة ٍو

 اإلاؼسوُاث لجدوي  بدزاطت الُٜام زالٜسا َرا حظبٝ ؤن ًيبغي زم ومً ،اإلاظدثمس طِخدمله اجساذٍ في زوا ؤي

ت  .بدٛت الاطدثماٍز

حر :  اخىنواوجي  اخلذملل - ت ال٘ىُت الخبراث جٗى           مِحن بهخاجي مجا٤ في الخ١ىىلىجي الخٜدم ٌِخبر لرا وؤلاداٍز

ت ٗسؾ ًسلٝ َاما ُامال ما اٛخـادي وؼان ؤو  الخ١ىىلىجي الخٜدم بن ذل٣ منها الٜاثمت وهجاح حدًدة اطدثماٍز

ٍس وما ٚ  مً ًٗى ٚ  ٟ٘اءة وشٍادة حدًدة ؤطىاٚ ٗخذ حدًدة طلّ وبهخاج حدًدة بهخاحُت هس  اإلاظخِملت ؤلاهخاج هس

 .الخ...،

ادة ُلى وطُِمل د التي حألازبا ٍش  والُٜام الٜاثمت الاطدثمازاث حجم في الخىطّ ُلى اإلاظدثمس بم٢اهُت مً جٍص

د مما حدًدة باطدثمازاث  .الاٛخـادي اليؼان حجم مً ًٍص

 الخإزحر وبرل٣ الِ٘لُت ج٢الُ٘ه واهس٘اق ، ؤلاهخاج لىمى اإلاىاطبت الٌسوٖ زلٝ الخ١ىىلىجي الخٜدم هخاثج ومً

 مٜبىلت ٓحر ٠اهذ التي الاطدثمازاث ٗبِم اإلاظدثمس ازخُازاث هواٚ دازل جسجُبها وبُادة لها النهاثُت الىخاثج ُلى

 هاخُت مً اهه ٓحر وال١ِع الخ١ىىلىجي الخٜدم خدور مّ اٛخـادًا مٜبىلت جـبذ ٛد مُِىت ًسوٖ في اٛخـادًا

ِت بمِدالث مُِىت ؿىاُاث في الخ١ىىلىجي الخٜدم خدور ٗان ؤزسي   وظبُا ٛـحرة شمىُت ٗتراث وفي ، وظبُا طَس

 في زاؿت وبـ٘ت والـىاُاث ألاوؼوت جل٣ اججاٍ في ؤمىاله جىحُه ُلى الخاؾ الاطدثماز ؤمام ُاثٜا ًمثل ٛد

 : الخالُت للطباب مسدٍ وذل٣ الىامُت الدو٤ 

س في وزد ٟما  والاٛخـادًت الٜاهىهُت َألاوكا مجمل": بإهه1993 لِام الِسبُت الدو٤  في الاطدثماز مىار جٍٜس

 "1.ٟبحر خد بلى ومخدازلت مخٔحرة البِئت َاجه وم٢ىهاث الاطدثماز ٗيها ًخم التي البِئت ج٢ىن  التي والاحخماُُت

ت مً الاطدثماز مىار ًخ٢ىن  ت والاٛخـادًت الظُاطُت البِئت مالثمت مدي جددد ُىامل مً مجمُى  والاطدثماٍز

ُِت ت جبادالث مِدالث وجدُٜٝ الاطدثماز وجىهحن الطخٜواب حاذبِخه ودزحت الٜوس في والدؼَس   في متزاًدة ججاٍز

ّ اإلا٘خىخت ألاطىاٚ ت الاطخدامت هدى وجدِٗه الاٛخـادي الىمى مِد٤ بدوزَا جٗس  الاشدَاز بلى جـل التي الخىمٍى

ت بلى ًىـٖس " بإهه الاطدثماز مىار مً ً٘هم ٟما اإلاِِؼت مظخىي  وازج٘اَ ى الاطدثماز طُاطاث مجمُى  الري َو

خلمً الىاطّ باإلاِنى ،الاطدثماز طُاطاث ١ٌِع  مباػس بوٍسٝ جازس التي وألادواث واإلااػساث الظُاطاث ٠ل ٍو

ت الٜسازاث ُلى مباػسة ٓحر ؤو   2"الاطدثماٍز

ت َى الاطدثمازي  اإلاىار بان وظخيخج بن ًم١ً الظابٜت، الخِاٍزٙ مً  الاٛخـادًت الٌسوٖ مً مجمُى

 الاطدثماز ٗيها ًخم التي بالبِئت مجملها في حؼ٢ل والتي مساُاتها اإلاظدثمس ُلى ًخىحب التي والظُاطُت والاحخماُُت

ٜت جازس والتي  .لٜسازاجه اإلاظدثمس اجساذ في بإزسي  ؤو بوٍس

م١ً ّ في الٌسوٖ َاجه بِم ذٟس ٍو  الاٛخـاد طحر جىٌم التي والخىٌُمُت الٜاهىهُت وألاهس الجٔسافي، اإلاٛى

 الاطدثماز جىٌم التي الٜىاهحن وػ٘اُٗت ُٗه الاطدثماز اإلاساد اإلاجخمّ وجٜالُد وال٘ني الِلمي اإلاظخىي  ٠اللساثب،

 .الخ.... وألامني الظُاس ي والاطخٜساز

 :االشدثمار  ابلزة  اعناصر

                                                     
س مىار الاطدثماز في الدو٤ الِسبُت،  1  .9931اإلااطظت الِسبُت للمان الاطدثماز، جٍٜس
بُت في جد٘حز الاطدثمازاث في ًل الخوىزاث الِاإلاُت اإلاِاؿسة، داز النهلت الِسبُت، مـس، ، 2 ص، دوز الظُاطت اللٍس ، 2002الىلُد ؿالر ُبد الٍِص
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س مجسد بن ت جيؼى ل٢ي ١ً٘ي ال واإلااطظاث، دألاٗسا لدي مدزساث، ؤو هٜدًت ٗىاثم جٗى  بل الاطدثماز خٟس

س ذل٣ ًساٗٝ ؤن ًجب ت جٗى لها مدزساث لديهم مً لدي خاٗص جسلٝ التي الِىامل مً مجمُى  اطدثمازاث بلى لخدٍى

 :منها هرٟس

ســـــ    اإلادزٍسً ًجِل الىعي َرا مثل ؤن .واإلااطظاث ألاٗساد لدي " الاطدثمازي  الىعي " مً ُالُت دزحت جٗى

ُٙ ًُ اإلاترجبت  ؤلاًساداثًٜدزون ًجِلهم الري ،الاطدثمازي  بالخع ٌؼِسون  ٤ألاؿى ػساء في مدزساتهم جًى

 ُامل بِ٘ل ، اإلاظخٜبل في الؼساثُت ُٛمتها جدىاٛف زبما بى١ُت، ؤوزاٚ ػ٢ل في ججمُدَا مجسد اإلاىخجت،ولِع

 .اإلادخملت اإلاالُت ثوألاشما الخطخم

حر ًيبغيـــــ    حر وذل٣ ،الاطدثماز لِملُاث اإلاالثم والظُاس ي الاحخماعي اإلاىار جٗى  الري ،نألاما مً يألادن الخد بخٗى

حر ُىامل ؤَم ومً ،لالطدثماز اإلاـاخبت اإلاساهسة جٜبل ُلى اإلادزٍسً ٌشجّ  زلٝ ،لالطدثماز اإلاىاطب اإلاىار جٗى

ِاث، ٛىاهحن ٚ   وجدمي  وجد٘ص  الاطدثماز ُملُاث وحشجّ جىٌم وحؼَس ً،  خٜى   مدلُحن  ٠اهىا  طىاء  اإلاظدثمٍس

 .1اإلاالُت ٚألاطىا في اإلاِامالث وجىٌم  ؤحاهب،  ؤو

ىجس حر ًُ ٍو دم الومإهِىت، حِل والظُاس ي، والاحخماعي الاٛخـادي الاطخٜساز حى جٗى  ه٘ىض في الخٖى ُو

 .واإلاظدثمٍسً اإلادزٍسً

س ،الاطدثماز دواّٗ مًــــــ   ٚ  جٗى ِا٤، ٟ٘ا مالي طى س ٗو  في ٗسؿت للمدزٍسً ٌِوي اإلاىاطبحن، والصمان اإلا٢ان ًٗى

 منهم واخد ل٢ل الاطدثماز ٗسؾ ٌِوي ُامت وبـ٘ت .٤ألامىا جل٣ ُلى الخـى٤  في وللمٜتركحن ؤمىالهم، اطدثماز

ٚ  ًمحز وما. واإلاساهسة والخ٢ل٘ت ،الاطدثماز ؤداة خُث مً اإلاىاطب، اإلاجا٤ ازخُاز في  ال١٘اءة خُث مً اإلاالي، الظى

حر في ت الدًىام١ُُت، ؿ٘ت جٗى ىىاث اإلاىاطب والدظهُالث الظىٚ، َرا وجىطُّ.للخدار الاطخجابت وطُس  ٛو

 .2الاطدثماز مجا٤ في اإلاالُت اإلاِامالث بهرٍ الخاؾ الخٜىحن بلى باإلكاٗت اليؼوت، الاجـا٤

د  :ًلي بما الِسبي الخسوُى مِهد بها ٛام دزاطت ؤوؿذ ٛو

، اإلاسخل٘ت، بجىاهبها الخ١ىىلىحُا هٜل في َاما دوزا وألاحىبي الِسبي الاطدثماز ًلِب بن ًجب *  وزبراث مِاٖز

ب ؤحىبُت  .الخ..وجدٍز

س والتي الخ١ىىلىحُا اطخحراد ُدم ًلصم والخاؾ الِام الٜواَ ثالطدثمازا باليظبت    * س ؤو مدلُا، مثلها جخٗى  جخٗى

 حدًدة ج٢ىن  ؤن ُٗجب وألاحىبي الِسبي الاطدثماز لخ١ىىلىحُا باليظبت ؤما ، طىت مً اٛل شمني مدي في اٛل ُلى

 الىهني الاٛخـاد جوىز  جلمً وبالخالي الىهني الاٛخـاد اٛخىائها ُلى ًٜدز ال بدُث الخ٢ل٘ت، ومسجِ٘ت ومخوىزة

 . ٢ٟل

 واخخُاحاث اإلاىاطبت، الخ١ىىلىحُت الِملُاث ازخُاز خُث مً اإلاسخل٘ت الخ١ىىلىحُا ؤبِاد ٠ل مساُاة ًجب  *

ا اإلادلُت، الخام اإلاىاد وزـاثف الؼٔل،   3.الجىدة الخلىر، الخٔرًت، الِامت، الصخت ُلى اإلاسخل٘ت وآزاَز

حر ًجب حرب مىاهٝ وزلٝ اإلاا٤ زؤض اطخٜواب بان الٜى٤  ًم١ً طبٝ ومما  ػسن ٌِخبر الظُاس ي الاطخٜساز جٗى

 .وألاحىبي اإلادلي اإلاظدثمس حرب للمان ؤطاس ي

                                                     
دزحت دٟخىزاٍ دولت في الِلىم  طُاطت الاطدثمازاث في الجصاثس وجددًاث الخىمُت في ًل الخوىزاث الِاإلاُت الساَىت، ؤهسوخت لىُل ُبد الٜادز بابا ، 1

لىم الدظُحر، حامِت الجصاثس،   .37 ، ؾ2004الاٛخـادًت، ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت ُو
  . 38، ؾالظابٝاإلاسحّ  2

 .20، ؾ ذٍٟسزحب ببساَُم بطماُُل، مسحّ طبٝ 3



 .الضريبة و أهميتها في النشاط االقتصادي: الفصل األول
 

28 

 

ادة وبرل٣ اإلالُٙ البلد في لالطدثماز  الاطدثماز ل٢ىن  ذل٣ الاٛخـادًت الظُاطت ؤَداٖ وجدُٜٝ الاطدثمازاث ٍش

 .لالٛخـاد السثِس ي اإلادٞس

خدٜٝ دم ، الخ١م هٌام باطخٜساز الظُاس ي الاطخٜساز ٍو  الثىزاث ُٛام بِ٘ل ، ؤزسي  ٗترة مً حُٔحٍر ُو

را ، ُنها زكائهم هدُجت الخ٢ىمت مّ الؼِب ؤٗساد حِاون  كسوزة بلى باإلكاٗت والاهٜالباث  وهىُت خ٢ىمت وحىد ٟو

 . اإلالُ٘ت الدولت ًُ خظً واهوباُا ؿىزة حِوي ؤن ػانها مً الٌسوٖ َاجه و٠ل

ل

ل

ل

ل

ل:صتالخ

بي الىٌام ٌِخبر بُت للظُاطُت ُملُت ٟترحمت اللٍس سلّ اإلاخبِت، اللٍس بُت البِئت لِىامل ازخُاٍز ٍو  اللٍس

 ُملُت وممازطت والٜىاهحن مألاخ٢ا جوبُٝ في الجباثُت ؤلادازة ؤداء ٟ٘اءة مدي مً ُلُه جىوىي  بما اإلادُوت

ابت بي الىعي هٜف ًل في الجباثُت الٛس را اإلا٢ل٘حن لدي اللٍس بي التهسب ًاَسة ج٘اٛم ٟو خولب اللٍس  جدظحن ٍو

 اإلاىاطبت ثألادوا اطخسدام ٤الر مً مظخمس وبؼ٢ل بىجاُت جُُٜمه ُلى الِمل الجباثُت ؤلادازة ؤداء ِٗالُت

بت حظخسدم لرل٣،  ٠اطخسدام الىامُت الدو٤  في والاحخماُُت الاٛخـادًت ألاَداٖ جدُٜٝ احل مً اللٍس

 .للخىمُت الالشمت اإلاالُت اإلاىازد لٜلت هٌسا الاٛخـادًت الخىمُت ُملُت في خـُلتها

بت هجد لرا بت حظخِمل خُث الىهني، الدزل جىشَّ بُادة ُملُت في ؤطاطُا دوزا لللٍس  دزى٤  بلى لخمخد اللٍس

 جىحه الو ٞ،الالاطخه بلى ٗىاثلها مٌِم بلى جدظسب الدزى٤  َرٍ ؤن بال ،لالدزاز منها حصء جىحُه اإلام١ً مً ٠ان

بت جـودم .الظلُم الاطدثمازي  الىحه بلى  للدٗاَ ٌِمدون  الرًً ألامىا٤ زئوض ؤصخاب بظُوسة اإلاباػسة اللٍس

ٙ .اللساثب مً الىَى َرا ٗسق مّ جخِازق ٛد التي مـالخهم ُلى  الاٛخـادي ال٘اثم حِبئت طبل جخٛى

بت ُلى الاٛخـادي ال٘اثم حِبئت حِخمد السؤطمالُت الدو٤  للدو٤، ٗ٘ي  الدو٤  وفي  الخاؾ،والادزاز اللٍس

بت ُلى ٌِخمد الاٛخـادي ال٘اثم حِبئت ٗان الىامُت  .والِمىمي الخاؾ والادزاز اللٍس
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