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 ملخص الذراضت:

ل ٌٗخبر جدهُل الًغاثب  ىت الٗمىمُت وؤلاهٟا١ الٗام، وهى وؾُلت لخمٍى مً ؤهم مىاعص الخٍؼ

بي التي تهضٝ بلى  ترجب ًٖ بهدكاع ْاهغة الٛل والتهغب الًٍغ مسخل٠ ألاوكُت الا٢خهاصًت، ٍو

ني مً ٖضة ظىاهب ٧الخإزحر الؿلبي ٖلى  الخملو مً صٞ٘ الًغاثب ؤزاع ؾلبُت جمـ الا٢خهاص الَى

بُت، اإلاىاٞؿاث الجزحهت، ألام غ الظي ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى اإلا٩لٟحن الظًً ًدغنىن ٖلى ؤصاء بلتزماتهم الًٍغ

بي بلى ٖضة ؤؾباب هظ٦غ منها ٖضم اؾخ٣غاع الىٓام الجباجي الجؼاثغي، و٦ظا  ٗىص الٛل والتهغب الًٍغ َو

بت،ي٠ بلى طل٪ ه٣و في ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والٟىُت لئلصا بي لضي اإلا٩لٟحن بالًٍغ عة ه٣و الىعي الًٍغ

 الجباثُت.

وي٘ اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖضة آلُاث جُب٤ ٖلى اإلا٩لٟحن اإلاخملهحن مً صٞ٘ الًغاثب وجسخل٠ بةزخالٝ  

و.  صعظت زُىعة الٟٗل اإلاغج٨ب، والهضٝ مً طل٪ هى الخض مً هظا اإلاك٩ل الٍٗى

 اليلماث اإلافخاخُت:

بي، جدهُل ظباجي. بي، تهغب يٍغ   ٚل يٍغ

Study summary: 

Tax collection is one of the most important public treasury resources and public 

spending, and it ‘s away 

of  financing various economic activities. The spread of fraud and tax evasion aimed at evadi

ng the payment of taxes has negative effects on the national economy, such 

as the negative impact on fair competition. This has a negative impact on taxpayers who are 

keen to fulfill their tax obligations. Fraud and tax evasion are due, 

to the instability of the Algerian tax system, as well as to the lack of tax awareness      among t

axpayers, as well as to the lack of material and technical resources of the tax administration. 

The Algerian legislature has put in place a number of mechanisms that apply to tax    evaders 

and vary according to the degree of gravity of the act committed, the aim       being to reduce t

his difficult problem. 

keywords: 

tax fraud, tax evasion, tax collection. 
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 ملذمت

ــ جــــــــــــ بت ٍو ــــًىو الضؾخىع الجؼاثغي ٖلى ؤن ٧ل اإلاىاَىحن مدؿاوون في ؤصاء الًٍغ ـــــــــ ــــــــــــــــب ٖلى ٦ــــــــــ ــل ــــــ   ـــــــ

ــــواخـــــــــ ل الخ٩ال٠ُ الٗمىمُت خؿب ٢ضعجهـــ ـــــض ؤن ٌكاع٥ في جمٍى ــــــــ بُت، َل ًج ـــــ ت بَل بىػ ؤن جدضر ؤًت يٍغالًٍغ

ب بم٣خط ى ـــــــــــال٣اهىن وَل ًجىػ ؤن جدضر بإزغ عظعي ؤًت يٍغ ــــــــت ؤو ظباًــــــــــــــ ــــت ؤو عؾـــــــ م ؤو ؤي خ٤ ٦ُٟما ٧ان ــــــــــــــ

ه"، اهُال٢ـــــــــــــا مً هظه اإلااصة ال٣اهىهُت هغي ؤن للًغاثب ؤهم ُت ٦بحرة ألجها حٗض الُىابُ٘ التي حؿدؿ٣ي منها هٖى

بت وؾُلت مالُت حؿخسضمها  الضولت ألامىا٫ الالػمت لؿض ه٣ٟاتها الٗامت اإلاؿخمغة واإلاتزاًضة، ٦ما حٗخبر الًٍغ

الؿلُاث الٗامت لخد٤ُ٣ ؤٚغايها ومٗالجت ؤػماتها ل٩ىجها حٗخبر ال٣اَغة التي ج٣ىص الخىمُت الا٢خهاصًت 

ل، ل٨الكاملت بضوعه اصي في الخمٍى ــــا الٍغ ـــــــــ ــــــــــــــً صًمىمــــ ت هظا اإلاٟهىم واؾخمغاعه مغهىن بمضي اؾخجابت ـــــ

بُت.  اإلا٩لٟحن لىاظباتهم الًٍغ

بي ٌٗخبرها مجغص  بت وا٢خىإ الغؤي الٗام بةلؼامُتها  بَل ؤن اإلا٩ل٠ الًٍغ م مً ويىح ٨ٞغة الًٍغ بالٚغ

خه الا٢خ ٣لل مً بًغاصاجه الخانت، مما ًجٗله ٨ًٟغ في ظمُ٘ الىؾاثــــــــــــل التي ٢ُض ًدض مً خٍغ هاصًت، ٍو

ــجم٨ىــــــــــ ــــــــ ـــــــــ بي اإلاٟغوى ٖلُه، بما بالتهغب ــــــــ بي  ٧لُا ؤو ظؼثُا مً هُا١ ؤلا٢ُإ الًٍغ ـــه مً جٟاصي الٗبء الًٍغ

ــــــــــــــمً ؤصائهــــــــــــــ ـــؤو بالدك٨ُ   ا ـ غ١ منها ما هٓمه ال٣اهىن ومنها ما ـــــــــــــ ٪ في م٣ضاعها، مؿخُٗىحن في طل٪ بىؾاثل َو

٩ًىن بُغ١ جضلِؿُت واؾخٛال٫ لشٛغاث الىهىم ال٣اهىهُت، صون الىٓغ بلى آلازاع الؿلبُت التي ٌؿببها هظا 

بي.  الخهــــــــــــٝغ ومً هىا وكإث ْاهغة التهغب الًٍغ

غها ـــــــــــــــــــــــام ظباجي وؤ٦شــــــــــــــــها ؤي هٓا مً هظا ٌٗخبر التهغب بخضي اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت التي ًىاظهاهُال٢

ـــــــــــــضة خُ ًُ٘ ٖليها خ٣ها، ٦ ضخــــــــ بت، ٍو غة خهُلت الضولت مً الًٍغ ما ًاصي بلى حُُٗل ًاصي بلى بيٗاٝ ٞو

٘ الضولت ت ؤلاظخماُٖت  مكاَع ىت الٗامت وػٖٖؼ والا٢خهاصًت وبالخالي بهضاع ظاهب ٦بحر مً اإلاىاعص اإلاالُت للخٍؼ

 الىٓام الا٢خهاصي وجضهىعه.

بُت،  هىا٥ الٗضًض مً ألاهضاٝ والؿُاؾاث للضولت ًخم جد٣ُ٣ها اٖخماصا ٖلى الخهُلت الًٍغ

ــــــــــباإلياٞ اء بةلتزاماتها اإلاسخلٟت، لظا حؿعى الضولت مً زال٫  ت بلى بخخُاظاث الضولت في ؤلاهٟا١ـــــــــــــــــــــ الٗام والٞى

٣ت ٖاصلتــــــــــــــــــــــــؤظهؼتها اإلاسخ بُت بك٣يها اإلاباقغ والٛحر مباقغ بٍُغ  هت بخدهُل ؤ٦بر ٢ضع مً ؤلاًغاصاث الًٍغ

بت َلب ـــــــــكىء الضًً في طمت اإلا٩ل٠ بها ٞىظض مً جد٤٣ الىا٢ٗت اإلايكإة لها اإلاخمشلت في وــــــــــــــولخدهُل الًٍغ ب ـــــــــــــــ

ىت الٗمىمُت في بَاع ٢اهىوي. ت لهالر الخٍؼ  ٖلى ؤلاصاعة ؤمغ جدهُلها بُغ١ وصًت ؤو ظبًر

 مً زال٫ ماؾب٤، ًم٨ً َغح الدؿائ٫ الغثِس ي الخالي:

 

 



 ملذمت
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بي على الخدصُل الجبائي؟ ما َى   أزز الغش والتهزب الظٍز

 :ألاضئلت الفزعُت

 بي؟  ماطا ه٣هض بالخدهُل الًٍغ

 ؟ماهي ؤهضاٝ وؤهمُت الخدهُل الجباجي 

 بت؟  ماهي الُغ١ التي ٌؿخسضمها اإلا٩ل٠ للتهغب مً الًٍغ

 بت؟  ماهي ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في خالت ٖضم صٞ٘ الًٍغ

  بلى ؤي ظهت ًخم بعؾا٫ َلب عؤي مُاب٤ مً ؤظل بًضإ ق٩ىي ظؼاثُت بٗض ٖضم عص

ــاإلا٩ل  ٠ ٖلى ؤلاقٗاع بالخبلُٜ النهاجي؟ــــــــــــــــــــ

 فزطُاث الذراضت:

  بت ظباًتها مً اإلا٩ل٠ بىاؾُت الؿلُت اإلاالُت، ؤو عب الٗمل الظي ه٣هض بخدهُل الًٍغ

 ًلتزم بخدهُلها وحؿضًضها.

 .بت ٣هض به الخملو مً الًٍغ بي مٟهىم واخض ٍو  للتهغب والٛل الًٍغ

 بي ؤزغ بًجابي ٖلى الخ  دهُل الجباجي.للتهغب والٛل الًٍغ

  ٤ ٖملُاث مداؾبُت بت هي :التهغب ًٖ ٍَغ الُغ١ التي ٌؿخسضمها اإلا٩ل٠ للتهغب مً الًٍغ

٤ الخداًل ال٣اهىوي. ٤ الخداًل اإلااصي والتهغب ًٖ ٍَغ  ،التهغب ًٖ ٍَغ

 .ًخم بعؾا٫ بقٗاع باإلباٙل للم٩ل٠ 

 ُت مباقغة.ًخم بعؾا٫ َلب عؤي مُاب٤ مً ؤظل بًضإ ق٩ىي ظؼاثُت بلى الجهت ال٣ًاث 

 أضباب إخخُار اإلاىطىع:

 بن مٗالجت مىيٕى الضعاؾت صون ٚحره مً اإلاىايُ٘ الٗلمُت ٦مدىع صعاؾت له ٖضة ؤؾباب ؤهمها:

 جسهو الُالب في مجا٫ الضعاؾت؛ 

 بت الُالب الخٗم٤ في اإلاىيٕى ألهه مىيٕى مخجضص؛  ٚع

 بزغاء اإلا٨خبت للجامٗت بمشل هظه اإلاىايُ٘؛ 

  بي ٖلى الخدهُل الجباجي مداولت ؤلاخاَت بأزاع  .التهغب والٛل الًٍغ
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 أَمُت الذراضت:

ىت الضولت، خُض جخمخ٘ هظه  ل زٍؼ ج٨مً ؤهمُت الضعاؾت في ؤهمُت الًغاثب والضوع الظي جلٗبه في جمٍى

ألازحرة بؿلُت ؾُاصًت في جضبحر ألامىا٫ الالػمت إلهٟا٢ها ٖلى الخضماث الٗامت التي جاصحها بهضٝ جد٤ُ٣ 

اهُت  بُت الىاجج ًٖ التهغب و الٛل الٞغ ٗخبر ٣ٞضان الضولت لدجم مٗحن مً الخهُلت الًٍغ للمجخم٘، َو

بي  ؾببا في ٖضم بم٩اهُتها لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها الاظخماُٖت والؿُاؾُت اإلاؿُغة.  الًٍغ

 أَذاف الذراضت:

 بي ٖلى الخدهُل الجباجي؛  الخٗٝغ ٖلى ؤزغ التهغب و الٛل الًٍغ

 بي؛الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن ا  لتهغب و الٛل الًٍغ

 بي؛  الخٗٝغ ٖلى َغ١ و بظغاءاث التهغب و الٛل الًٍغ

 الخٗٝغ ٖلى مهاصع الخدهُل الجباجي؛ 

 الخٗٝغ ٖلى ٢ىاٖض وبظغاءاث الخدهُل الجباجي؛ 

  والٟغو٢اث بحن التهغب والٛل الازخالٞاث وؿعى مً زال٫ هظه الضعاؾت بلى ببغاػ ؤهم

لى وظه الخهىم ؤـــــــالً بي ٖو  زغهما ٖلى الخدهُل الجباجي؛ٍغ

  ٘ٞت والخُب٣ُُت في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلا٩ل٠ في خالت تهغبه مً ص ت الىٍٓغ جغؾُش اإلاٗٞغ

بت؛  الًٍغ

  ٘ٞبُت إلاخابٗت اإلا٩ل٠ اإلاتهغب مً ص الى٢ٝى ٖلى ؤهم ؤلاظغاءاث التي ج٣ىم بها  ؤلاصاعة الًٍغ

بت  .الًٍغ

 جدذًذ مجال الذراضت:

 :ت الًغاثب لىَلًتضعاؾت بمجمذ ال الحذود اإلاياهُت ت ؛ ضًٍغ ج مضًٍغ ٍغ  بغط بىٍٖغ

 :15/06/2021بلى  01/06/2021جغاوخذ مضة التربو بحن  الحذود الشماهُت. 

 مىهج الذراضت:

خماص ٖلُه ٖىض  بؾخضٖذ َبُٗت الضعاؾت ؤن ٩ًىن اإلاىهج اإلاؿخسضم اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي بدُض جم ؤلٖا

ت ؤم خماص ٖلى مىهج صعاؾت خالت لىخٗالخُغ١ بلى  اإلاٟاهُم الىٍٓغ ٝغ مً ـا في الجاهب الخُب٣ُي ٞؿِخم ؤلٖا

بي. بُت في الخٗامل م٘ خاَلث التهغب والٛل الًٍغ  زالله ٖلى ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت مً ٢بل ؤلاصاعة الًٍغ

 الذراضت:صعىباث  

 ت الًغاثب جؼوٍضها باإلاٗلىماث الالػمت لضعاؾت الخالت بؿبب نضوع مغؾىم جى ٌ مضًٍغ ُٟظي ٞع

 ًمى٘ ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث الخانت باإلا٩لٟحن



 ملذمت
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 .ظاثدت ٧ىعوها ؤصث بلى نٗىبت الٗمل الخُب٣ُي هٓغا إلجساط اإلااؾؿاث الخضابحر الى٢اثُت مىه 

 َُيل الذراضت:

، ظؼء هٓغي وظ           ضــــــــــــــؼء جُب٣ُي،خُـــــــــجم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى ٞهلحن لئلإلاام بجىاهب اإلاىيٕى

ماهُت  والظي جًمً ؤعبٗت مباخض، اإلابدض ألاو٫  ا في الٟهل ألاو٫ الجؼء الىٓغي للضعاؾتــــــــــــــــجُغ٢ى

بي، نىع وجهيُٟاث التهغب والٛ بي والظي ًخًمً التهغب والٛل الًٍغ ل ــــــــــالتهغب والٛل الًٍغ

ــــــــــــــــبي، الٗال٢ــــــــــــالًٍغ ــــــــ بي.ت بحن التــ  هغب والٛل الًٍغ

ؤما اإلابدض الشاوي ٖالجىا ُٞه حصخُو التهغب والٛل الجباجي، بدُض جًمً زالر مُالب مً خُض 

بي، وؾاثل م٩اٞدت التهغب والٛل الًٍغ بي، ؤؾباب التهغب والٛل الًٍغ  بيَغ١ التهغب والٛل الًٍغ

ًمً ٦ظل٪ زالزت مٟهىم الخدهُل اإلابدض الشالض جُغ٢ىا ُٞه بلى الخدهُل الجباجي بدُض جؤما          

 ٢ىاٖض وبظغاءاث الخدهُل الجباجي، مهاصع الخدهُل الجباجي.  الجباجي

بي ٖلى الخدهُل الجباجي الظي ًخًمً زالزت        ؤما في اإلابدض الغاب٘ ٞخىاولىا آزاع التهغب والٛل الًٍغ

بي، آلازاع اإلاا  مُالب  بي،آلازاع ٖلى  والا٢خهاصًتلُت آلازاع الؿُاؾُت و الاظخماُٖت للتهغب الًٍغ للتهغب الًٍغ

بي.  ٞٗالُت الىٓام الًٍغ

ا ـــــــــالجؼء الخُب٣ُي للضعاؾت والظي جًمً مبدشحن ٟٞي اإلابدض ألاو٫ جىاولى الشاوي جىاو٫ في خحن ؤن الٟهل 

ت   الًغاثب.ُٞه اله٩ُل الخىُٓمي إلاضًٍغ

ج.ٞؿيخُغ١ مً زالله بلى صعاؾت خالت  ؤما اإلابدض الشاوي ٍغ ٍغ ت الًغاثب لىَلًت بغط بٖى  مضًٍغ

 الذراضاث الطابلت:

 جم جهي٠ُ هظه الضعاؾاث بلى نىٟحن صعاؾاث ٖغبُت وصعاؾاث ؤظىبُت:

 الذراضت ألاولى:

بي في الجؼاثغ وآلُاث م٩اٞدخه، مظ٦غة لىُل قهاصة  ت، بىػٍضي ٧اهىت، التهغب الًٍغ مً بٖضاص بىػعوعة خحًز

 .2018بجاًت، -لغخمان محرةماؾتر في الخ٣ى١، ظامٗت ٖبض ا

 و٧ان مً ؤبغػ هخاثجها:

ت ـــــــــــــــــــــــــــءاث اإلاٟغويت ٖلى اإلاخملهحن مً الًغیبت بهٟت ٧لیت في مداعبؼام حؿاهم آلالیاث اإلاخسظة و الجل_

٤ ـــــــــــــــــــــالٓاهغة بل جم٨ىذ ٣ِٞ مً جهضي بٌٗ ال٣ًایا بةٖخباع ؤن الغ٢ابت الجباثیت والخد٣ی هظه

بي. بي مً ؤصواثـــــــــــــاإلاداؾ  خماًت  ألامىا٫ الٗامت والخدهُل الًٍغ



 ملذمت
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ىیت ؤو  عاثیترجب ًٖ ؾىء الخيؿی٤ بحن ؤلاصا_ ونٗىبت  صولُت في بَاع جباص٫ اإلاٗلىماث ؾىاء ٧اهذ َو

٢اهىهیت نٗىبت  غاثٛسو بخخىاءها ٖلى الغ٢ابیت والخٛیحر اإلاؿخمغ لل٣ىاهحن والدكغیٗاث الجباثیت غاءاث ؤلاظ

ىان الجباثیحن إلاهامهم   .ؤصاء ألٖا

م مً ٧ل ا_ ثغیت للخض مً ْاهغة التهغب الًغیبي ؾىاء ٖلى الهٗیض ؼاإلاجهىصاث التي بظلتها الضولت الجبالٚغ

 ؼاثغي.الجمىدكغة في ؤوؾاٍ اإلاجخم٘ ػالذ  الضازلي ؤو ٖلى الهٗیض الضولي، بَل ؤجها َل 

 الذراضت الثاهُت:

بي في الجؼاثغ،َىعف بخاجت، مً بٖضاص بي في الجؼاثغ،مظ٦غة لىُل  م٩اٞدت التهغب الًٍغ م٩اٞدت التهغب الًٍغ

 .2012-٢2011ؿىُُىت،-1قهاصة الض٦خىعاه  في الخ٣ى١، ظامٗت ٢ؿىُُىت

 و٧ان مً ؤبغػ هخاثجها:

ُٗت الجباثُت الغاظ٘ بالضعظت ألاولى بلى الخُٛحراث الٗض_ ًضة التي جُغؤ ٖلى ٖضم اؾخ٣غاع اإلاىٓىمت الدكَغ

 .ال٣ىاهحن اإلاالُت وال٣ىاهحن اإلاالُت الخ٨مُلُت ٧ل ؾىت، مما ًاصي ٦ظل٪ بلى زل٤ مدُِ ٚحر مصج٘ لالؾدشماع

بي لم ج٨ً بُت مً ؤظل مداولت جس٠ُٟ الٗبء الًٍغ هاظٗت، ألّجها َل جخماش ى م٘  _ جسٌُٟ اإلاٗضَلث الًٍغ

 .مُضهُت مؿب٣توا٢٘ اإلاجخم٘ الجؼاثغي، ولم حؿدىض ٖلى صعاؾاث 

ً ٟي الًغاثب وه٣و ال٨ٟاءة، هاجج ًٖ ه٣و الخ٩ٍى ضم اخترام  _ ي٠ٗ مؿخىي مْى والتربهاث، ٖو

ٟحن ٖلى مىا٦بت الخُٛحراث  ٠ُ، و٦ظل٪ ه٣و اإلالخ٣ُاث والضوعاث إلاؿاٖضة اإلاْى الازخهام ٖىض الخْى

 .اإلادضزت ٧ل ؾىت في ال٣ىاهحن الجباثُت

بت وؾُلت ٞٗالت مً بح ن وؾاثل الؿُاؾت اإلاالُت للضولت، إلاا جخمخ٘ به مً ٢ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى _ حٗخبر الًٍغ

بي ٖلى  بت في مسخل٠ آلازاع التي ًدضثها التهغب الًٍغ الىا٢٘ الا٢خهاصي والاظخماعي، وجخجؿض ؤهمُت الًٍغ

 .الجاهب الا٢خهاصي، اإلاالي، الاظخماعي والؿُاس ي

 ..دراضاث مخعللت بالخدصُل الجبائي2

 ولى:الذراضت ألا 

بُت، مظ٦غة لىُل  مً بٖضاص ل٩ا٫ مدمـض، باًضة التهامي،جدهُل الضًىن الجباثُت وؤزغها ٖلى الخهُلت الًٍغ

ت، ظامٗت ؤخمض صعاًت   .2019-2018ؤصعاع،–قهاصة ماؾتر في الٗلىم الخجاٍع
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 و٧ان مً ؤبغػ هخاثجها:

م اؾ_ غ١ الخدهُل بٚع اصة الخهُحؿاهم بك٩ل ٦بحر في  َل  هاؤج َل خدضار آلُاث َو بُتلٍػ  .ت الًٍغ

بُت ٖ_ًجب آن حٗمل ؤلا  ت الًغاثب خُض لمً َٝغ اإلا٩ تظغاءاث اإلاخبٗى جبؿُِ ؤلا لصاعة الًٍغ ٠ في مضًٍغ

بيلظغاءاث اإلاخبٗت مً َٝغ اإلا٩ًى٨ٗـ جُب٤ُ ؤلا   .٠ بًجابا في الخدهُل الًٍغ

بت  اصلت و هى جهمُم ه_ؤن مٟخاح هجاح الؿُاؾت الًٍغ بُت مىهٟت ٖو ُا٧ل مم٨ىت هظه الهج٩ىن ُا٧ل يٍغ

ا و٢اصعة ٖ  .للح الخال نب و٧اُٞت  يغاثبضاٝ اإلاىخٓغة وجاصي بلى جدهُل هى جد٤ُ٣ ألا لالخىُٟظ بصاٍع

 الذراضت الثاهُت:

بي في الجؼاثغ،مظ٦غة لىُل   مً بٖضاص بً صاوي هاظغ، ٢ىعي ًديى وعصة،ج٣ُُم ٞٗالُت الخدهُل الًٍغ

 .2020-2019بسمِـ ملُاهت، –ظامٗت الجُاللي بىوٗامت قهاصة ماؾتر في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت، 

 و٧ان مً ؤبغػ هخاثجها:

بي و جهُضم ٞٗالُت ال_ بي بالتهغب الًٍغ بي باخدهُل الًٍغ الغ٢ابت الجباثُت  وياٞت لى٣إل الٛل الًٍغ

بُت واإلا٩لٟحن خُان بن جدؿحن الٗال٣ت بحن ؤلا وه٣و صعظت الىعي لضي اإلا٩لٟحن، وفي بٌٗ ألا  ٌٗخبر صاعة الًٍغ

بي وهظا مً مً ؤلا  اصة الخدهُل الًٍغ بيؤظغاءاث الهامت لٍؼ  . ظل ج٣لُل ْاهغحي التهغب والٛل الًٍغ

بي ٖلى ؤشخام ماهلحن ومسىل ٤ بحٗخمض ٖملُت الخدهُل الًٍغ جدضصها ظغاءاث حن مً ال٣اهىن وجخم ٞو

بُتؤلا صاعةؤلا   .صاعة الًٍغ

بُت   ا وطل٪  اثخُاػ الامؾخٗما٫ ٧ل َل  _جلجإ ؤلاصاعة الًٍغ  .ظباع اإلا٩ل٠ ٖلى الضٞ٘إل اإلاسىلت لها وصًا و ظبًر

 زاهُا: الذراضاث ألاحىبُت.

 الذراضت ألاولى:

Taha Barakat AL-Shawawreh, Belal Yousef AL-Smirat, Economic Effects of Tax Evasion on 

Jordanian Ecomnomy, scientific article, Karak College University ,   

AL-Balqa , 2016. 

The main results of this study are:  

• Tax evasion is unethical practice whether by individuals or firms. 

 • Tax evasion has negative impact on the economy in terms of reducing the government 

investments and financing vital projects. 

 



 ملذمت

 

 ز

• Reducing government investments leads to increase of unemployment rates. 

• Tax evasion may push the state to rely on borrowing internally and externally, which put the 

state under new obligations of interest . 

 الضعاؾت الشاهُت:

Mohsen Mehrara , Yazdan Gudarzi Farahani, The study of the effects of tax evasion and tax 

revenues on economic stabilities in OECD countries, scientific article , University of Tehran- Iran, 

2016. 

The main purpose of this paper is to investigate the relationship between tax revenues and tax 

evasion on economic stability. To this end, first, we established an index for tax evasion in OECD 

countries. Second, the relationship between income tax and tax evasion is studied and at last, the 

relationship between tax evasion and tax revenues with economic stability is examined. 

 It is shown that higher income tax rates increase the rate of currency holdings which in monetary 

approach manifest the rise in tax evasion. This is in line with the classical view that higher taxation 

create an incentive for people to misrepresent their earning in attempt to lower their tax liabilities. 

This would be even more problematic when the size of underground economy and value of tax 

evasion reach to a considerable level. This might confront the government with budget deficiency 

since revenues do not grow proportionate to government expenditure.  

t is also found that higher tax revenues have a positive effect on economic stability and higher tax 

evasion has an adverse impact on economic stability. This reveals that countries with higher level 

of taxation experience a more stable economy. Therefore, since these countries have tax based 

budget system, during periods of recession, governments can manipulate tax policies such as tax 

exemptions, tax credits and tax deductions as economic stimulators in order to compensate the 

negative effects of recession. 
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 جمهُذ:

بت وطل٪ بضون م٣ابل مالي زام ؤو  جٟغى الضولت ٖلى ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي الالتزام بضٞ٘ الًٍغ

ــبي ؤي مداولت الخسلو م ـــــ ــــــــــــ بي والٛــــــــــــــــل الًٍغ ً مباقغ ٌٗىص ٖلُه، مما ؤصي بلى ْهىع ما ٌٗٝغ بالتهغب الًٍغ

بت بهٟت ظؼثُت ؤو ٧لُت، وح ت بط صٞ٘ الًٍغ ٗخبر هظه الٓاهغة مً ؤ٦بر اإلاكا٧ل التي حٗاوي منها الضولت الجؼاثٍغ

بي التي مً قإجها  ت مماعؾاث التهغب والٛل الًٍغ ىت الٗامت الخانت بها، لهظا ججب مٗٞغ ؤجها جمـ بالخٍؼ

 جد٤ُ٣ بًغاصاث للضولت.الخإزحر بك٩ل مباقغ ؤو ُٚـــــــــغ مباقـــــــــــــغ ٖلى الخدهُل الجباجي ٧ىهه ؤهم مغخلت في 

بي والٗال٢ت بُنهما، الخدهُل الجباجي ومهاصع  ٟاث  للتهغب والٛل الًٍغ خُض ًدىاو٫ هظا الٟهل حٍٗغ

بي ؤن ًازغا ٖلى الخدهُل الجباجي  جدهُله، ٦ظل٪ ماًم٨ً للتهغب والٛل الًٍغ
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بي.  اإلابدث ألاول: ماَُت التهزب والغش الظٍز

ـــــــى١  ٌك٩ل التهغب والٛل ـــــــــ ــــــــ بي وؾُلخان ًلجإ بليهما اإلا٩لـــــــــــــــ٠ مً ؤظل ٖـــــــــضم صٞـــــــــــــ٘ الخ٣ـ الًٍغ

ـــاإلال٣ ـــــــــ ــــــــ التهغب اة ٖلى ٖاج٣ه، وهٓغا للخضازل ال٨بحر بُنهما ؾِخم في هظا اإلابدض جىيُذ ٧ل مً مٟهىمي ــــــــــــــ

 ٍبي.الًغ  والٛل

بي. ف التهزب والغش الظٍز  اإلاؼلب ألاول: حعٍز

بي. ف التهزب الظٍز  الفزع ألاول: حعٍز

ـــــى مً وؿبـــــ ــــــــ ــــت بن ؤي بلض ومهما ٧اهذ صعظت الخ٣ضم والخُىع الا٢خهـــــــــاصًت ُٞــــــــه بَل ؤهه َل ًسلــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ

ــــــــ ٟالخؿــــــــــــ بي، وبالخالي ٣ٞض حٗضصث حٗاٍع بُت وهظا عاظ٘ بلى التهغب الًٍغ ـــــاعة في    مؿخىي الخهُلت الًٍغ ـــ ه ــــــــــــــــــــــ

 وهي ٧الخالي:

  بي هى الٟٗل الصخص ي الظي ٣ًىم به اإلا٩ل٠ وطل٪ باؾخٗما٫ ج٣ىُاث ٢اهىهُت "التهغب الًٍغ

ت الدؿُحر، حؿمذ له باز ــــــــــخُاع ويُٗت ظباثُـــــــــــت مدـــــــــــضصة للخهـــــــماؾؿت مٗخمضة ٖلى خٍغ ــــــــ ـــــى٫ ــــــ

ت لىدُجت ظباثُت م٣بىلت".  1ٖلى هخاثج ا٢خهاصًت مؿاٍو

  بي ٘ الًٍغ بت صون بعج٩اب ؤًت مسالٟت لىهىم الدكَغ "هى جسلو الٟغص مً صٞ٘ الًٍغ

 2ال٣اثم".

 ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة، مكغوٖت ؤو ٚحر "هى ٞٗل ؾلبي ٌٗخمضه اإلا٩ل٠ بالًٍغ بت بٍُغ

بت". ًه اإلاُل٤ للًٍغ  3مكغوٖت للخسلو مً التزاماجه ٧لُا ؤو ظؼثُا بؿبب ٞع

  ـــه ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ بي، ٖٞغ ُاء مٟهىم ظام٘ للتهغب الًٍغ ت ا علي سغذودوإٖل  لٗــــــــــــــــــامت:في مالــــــــــــٟه اإلاالـــــــــــــــــــُـ

ـــــــــــــبي ؤو الشــــــــــــــــــ» ــــــ٘ الًٍغ ـــــــــــــــــ ـــــــــــٛغاث جل٪ اإلاسالٟاث ال٣اهىهُت اإلاخمشلت في ٖضم الامخشا٫ للدكٍغ

بي ب ـــــــىصة في ال٣اهىن مً ؤظل الخسلو مً ؤصاء الىاظب الًٍغ ــــــــ ـــــــــ جمُ٘ الىؾاثل وألاق٩ا٫ اإلاىظـــــــ

                                                           
1

بي ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًتبً ٦غصة عقُضة،   ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم اإلاالُت واإلاداؾبت، جسهو الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم ؤزغ التهغب الًٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ مؿخٛاهم، الجؼاثغ،الا٢خها ت ٖو  . 11. م 2016/2017صًت والخجاٍع
2

ىت الٗامت في الجؼاثغبىقُخي ٖاجكت، بىقُخي ٞاَمت،  بي وؤزغه ٖلى الخٍؼ  ، لىهِس ي ٖلي، 02، ظامٗت البلُضة 08، مجلت صعاؾاث ظباثُت، الٗضص ؤؾباب التهغب الًٍغ

 .151، م2016
3

.151ٖاجكت، بىقُخي ٞاَمت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  خيبىقُ
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ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالٗملُاث اإلاداؾبُــــــــــت ؤو الخغ٧اث اإلااصًت،وطل٪ ب٩ل ؤو ظؼء مً اإلابلٜ الىاظب 

ىت الٗمىمُت والظي حؿخٗمله الضولت في حُُٛت ه٣ٟاتها".  1الضٞ٘ للخٍؼ

٠ الخالي:  ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً للباخشخحن اؾخسالم الخٍٗغ ٌٗخمضه اإلا٩ل٠ هى ٞٗل ؾلبي »مً الخٗاٍع

٘ الجبـــــ ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة، مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت، ؤي هى ٖضم بمخشاله للدكَغ بت بٍُغ ـــــــــــــبالًٍغ ــاجي ـــــــــــــــ

بت بك٩ل ٦لي ؤو ظؼجي".  ؤو مداولت بًجاص سٛغاث في الىهىم ال٣اهىهُت مً ؤظل ٖضم صٞ٘ الًٍغ

ف الغش الظز   ٍبي.الفزع الثاوي: حعٍز

ه البلضان الٛىُت مشلها مشل البلضان     بي ْاهغة ٖاإلاُت و٢ضًمت َل حٗتٝر بالخضوص، حٗٞغ الٛل الًٍغ

بي، ولٟهم هظه  ني ومً زم ٖلى الخىاػن في الىٓام الًٍغ ال٣ٟحرة وله جإزحراث بالٛت ألاهمُت ٖلى الا٢خهاص الَى

٠ الخالُت:   الٓاهغة ؤ٦ثر ؾىٝ وٗغى الخٗاٍع

  ــــــه، بما بهــــــــــــــىعة "هى ٖملُت ٣ًىم ـــــــــ بت اإلاؿخد٣ــــــــــــــــــــت ٖلُــــ بها اإلا٩ل٠ بهضٝ جسٌُٟ الًٍغ

بت، ٞهي ٖملُت  ــــــــــــــت ؤو ظؼثُت مً زال٫ بزٟاء ٧ل ؤو بٌٗ ٖىانغ اإلااصة الخايٗت للًٍغ ـــــــــ ٧لُــــــــ

ىهُت الؿاثضة، ًترجب ٖليها ؤزاع ؾلبُت ٖلى الخهُلت ٚحر ٢اهىهُت جخد٤٣ بمسالٟت ال٣ىاٖض ال٣اه

بُت".  2الًٍغ

  بي، وطل٪ باؾخٗما٫ الىؾاثل اإلاالُت والٗملُاث دت ألؾـ ال٣اهىن الًٍغ "هى اإلاسالٟت الهٍغ

بــــــ اث ال٣اهىهُت التي ٌؿخٛلها اإلا٩لٟىن مً ؤظل ٖضم صٞــــــــــ٘ الًٍغ ـت ـــــــــاإلاداؾبُت والخهٞغ

ــــظؼثُـــــــ ــــــــ  3ــــــــا ؤو ٧لُا ؾىاء ٧اهذ يغاثب مباقغة ؤو ٚحر مباقغة".ـــــ

 ه ٗٞغ :"وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ هىا٥ ٚل ظباجي بطا جم اؾخٗمـــــــــــا٫ َغ١  Margairaz André َو

بت، ٞالٛل في مٗىاه الىاؾ٘ هى مجغص ٞٗل ًىجؼ ٖىه ؾىء هُت  ـــــــً مً الهغوب مً الًٍغ جم٨ــــــــ

 4الخٛلُِ والخًلُل". بهضٝ

                                                           
1

بيم٣غاوي بًمان، مىال ًساٝ مدمض بًمان،   ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الخ٣ى١، جسهو حؿُحر ماؾؿاث، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم آلالُاث ال٣اهىهُت للخض مً التهغب الًٍغ

 .7، م 2016ـ2015الؿُاؾُت، ظامٗت ؤخمض صعاًت، ؤصعاع ـالجؼاثغ، 
2

بي ٖلى ٞٗالُت الىٓام الجباجي خالت الجؼاثغ)ح خغا١، امدمض اٖمغ بىػٍض، مهبا  ت، اإلاجلض ( 2018ـ2010جإزحر الٛل الًٍغ  L’école des ،02، الٗضص18،مجلت الٗلىم الخجاٍع

Houtes Etudes commerciales 176، م2019، الجؼاثغ. 
3

بيالغ٢ابتالجباثُت ٦إصاة في مداعبت التهغب والُٖٛاب جىاجُت،   ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم اإلاالُت واإلاداؾبت، جسهو الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر، ٧لُت ل الًٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم، الجؼاثغ،  ت ٖو  .31، م2018ـ2017الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
4

بي في ال٣اهىن الجباجي الِٖس ى ؾماٖحن،   ٣ُا، الٗضص  جؼاثغي )الدصخُو والٗالط(،ْاهغة الٛل الًٍغ ، 2019، ظامٗت الكل٠، الجؼاثغ، 07مجلت ب٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ

 .576م
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  ه :"ٌكمل ٧ل الٗملُاث ال٣اهىهُت واإلاداؾبُت و٧ل الىؾاثل ٦Camille Rosierما ٖٞغ

 1.والترجِباث والخضابحر التي ًلجإ بليها اإلا٩ل٠ بهضٝ الخسلو مً الًغاثب واإلاؿاهماث"

٠ الخالي:            ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً للباخشخحن اؾخسالم الخٍٗغ  مً الخٗاٍع

دت لل٣اهىن الجباجي مً َٝغ"هى م     ب سالٟت نٍغ " تاإلا٩ل٠ مً ؤظل ٖضم صٞ٘ الًٍغ

                                                           
1

 576ِٖس ى ؾماٖحن، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 
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بي.  اإلاؼلب الثاوي: صىر وجصيُفاث التهزب والغش الظٍز

بي.  الفزع ألاول: صىر التهزب الظٍز

بي، وؾيخُغ١ ألهمها: ذ نىع التهغب الًٍغ  حٗضصث وجىٖى

بي مً خُث اإلاشزوعُت.  أوال: التهزب الظٍز

ــــًى٣ؿم التهغب الًٍغ ـــــــــ ــــــبي اإلاكــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــغب الًٍغ ــحن: التهــــ ــــغوٕ بي مً خُض اإلاكغوُٖت بلى هٖى ؤو مـــــــــــــا  ــــ

ــــــمى ب  بي الٛحر مكغوٕ ؤو ما ًُل٤ ٖلُه بمهُلر "»ٌؿــــــــــــــــ  الٛل الجباجي".الخجىب الجباجي"، والتهغب الًٍغ

بي اإلاشزوع.-1  التهزب الظٍز

ضم  بت ٖلُه ٖو بت لبٌٗ الشٛغاث ال٣اهىهُت بُٛت ٖضم جد٤٣ الًٍغ ٣ًهض به اؾخٛال٫ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت صون ؤن ًً٘ هٟؿه في مغ٦ؼ  الالتزام بها،ؤي ؤن الصخو ًخم٨ً مً الخسلو بةلتزامه ٖلى صٞ٘ الًٍغ

٩ىن طل٪ هاجج ًٖ ؾىء ال ـــــبي اإلاكـــــغوٕ ؤن ًدـــــضر وطلــــــ٪ ًٖ مسال٠ لل٣اهىن ٍو ىُت ٦ما ًم٨ــً للتهـــــــغب الًٍغ

ت  بت،خُض ؤن اإلا٩ل٠ ٌؿخٗحن بإهل الخبرة والازخهام مً ؤظل مٗٞغ ٤ ججىب الىا٢ٗت اإلايكإة للًٍغ ٍَغ

ل الشٛغاث اإلاىظىصة في ال٣اهىن لهالخهم صون مسال بت ٞهم ٣ًىمىن بخدٍى ٟت َغ١ الخسلو مً الًٍغ

ضم  بي ٖو ٘ الًٍغ ٗىص الؿبب في طل٪ بلى ٖضم ص٢ت الىهىم ال٣اهىهُت الخانت بالدكَغ بي، َو ٘ الًٍغ الدكَغ

اع ًم٨ً ؤن همحز بحن زالزت خاَلث  بخ٩ام نُاٚتها باإلياٞت بلى ٖضم مىاظهتها ل٩اٞت الخاَلث، وفي هظا ؤلَا

بي اإلاكغوٕ.  للتهغب الًٍغ

بي الىاجج عً ضلىن ا-1  إلايلف.أ. التهزب الظٍز

ــــــــــبت  ــــــــــــــــــ ٩ًىن طل٪ مً زال٫ بٌٗ الؿلى٦ُاث التي ًخسظها اإلا٩ل٠ ٩ًىن الهضٝ مىــها ججىــــــــب الًٍغ

بت مغجٟٗت، ؤو  ــــا ؤو ظؼثُا، وطل٪ بامخىاٖه ًٖ اؾتهال٥ ؤو بهخاط الؿل٘ التي جٟغى ٖليها يٍغ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ جغ٥  ٧لُــــــــ

بت ؤ٢ل.ال بت مغجٟٗت والاهخ٣ا٫ بلى وكاٍ آزغ زاي٘ لًٍغ  يكاٍ ؤلاهخاجي الظي ًسً٘ بلى يٍغ

٣ٞض ج٣ىم بٌٗ الكغ٧اث بخىػَ٘ ؤعباخها ٖلى ق٩ل ؤؾهم مجاهُت للمؿاهمحن ٢هض الخسلو مً ؤصاء 

بت بهٟت ظؼثُت، ٦ما هجض ؤًًا ؤن بت ٖلى بًغاصاث ال٣ُم اإلاى٣ىلت، وبهظا ٢ض جخجىب صٞ٘ الًٍغ بٌٗ  الًٍغ

ــــألاشخام ٢ض ًلجاون بلى ج٣ؿُم ؤمال٦هم وهم ٖلى ٢ُض الخُاة للىعزت مً ؤظل ٖ ـــــــــ بـــــــــــــــــضم صٞـــــــــــــــ ــــ٘ الًٍغ ـــــــــ   تـــــــــــــــــــ

بت بهٟت ٧لُت.  وفي هظه الخالت ٢ض ججىبىا صٞ٘ الًٍغ



اث: الفصل ألاول  بي والغش للتهزب ألادبُت الىظٍز                                                                                                    الجبائي والخدصُل الظٍز

 

 
14 

بي-1 ع الظٍز بي ًىظمه الدشَز  .ب.التهزب الظٍز

بي طل٪ بٛغى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ  ٌٗخمض اإلاكٕغ الجؼاثغي في بٌٗ ألاخُان في وظىص التهغب الًٍغ

ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت، ٦ةزًاٖه مشال لؤلعباح اإلاٗاص اؾدشماعها باليؿبت للكغ٧اث بلى مٗض٫ زام 

ـــــــــــــــــضَل مً 12.5 بت 25ٖ% بـــــــ لى الضزل ؤلاظمالي ٖلى ظمُ٘ ألاعباح % ٢هض حصجُ٘ الاؾدشماع، ؤو ًٟغى يٍغ

ــــــــــت زم حؿدشنى منها ؤعباح بٌٗ اإلااؾؿاث الهىاُٖت يمً قغوٍ مُٗىت لدصجُ٘ بوكائها  الهىاُٖــــــت والخجاٍع

ــــــــــزهىن  ـــــا في اإلاىا٤َ اإلاٗؼولت.ــــــ

بي.-1 بي الىاجج عً إَمال اإلاشزع الظٍز  ج. التهزب الظٍز

ـــــ٤ ًخد٤٣ هظا الت ــــــــــــــــــــ بت ًٖ ٍَغ بي ٦ةٟٚا٫ جىُٓم الًٍغ هغب هدُجت لىظىص سٛغاث في ال٣اهىن الًٍغ

٤ ٣ٖض نىعي زال٫  ، ٞالصخو ًم٨ً ؤن ًى٣ل مل٨ُت ؤمىاله بلى وعزخه ًٖ ٍَغ ـــــــــــت مً َٝغ اإلاكٕغ الهبــــــــــــــ

ــــــــــ ـــــــــه تهغبــــــــ اجه.خُاجـــــــــــــ بت التر٧اث بٗض ٞو  ا مً زًٕى هظه ألامىا٫ بلى يٍغ

بت بَل ؤهه َل ٌٗا٢ب ٖلُه ٢اهــــــــــــىها وطل٪  غ ؾىء هُت اإلا٩ل٠ بالًٍغ م مً جٞى ٌؿخسلو في ألازحر ؤهه وبالٚغ

مت وال علىبت أو جذابير أمً بغير كاهىن".مً ٢اهىن ال٣ٗىباث: "  01َب٣ا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة   ال حٍز

ـــــت  بَل  ٣ـــــــــ ت مما ًازـــــــــــــغ بٍُغ بي اإلاكغوٕ ٌك٩ل زُغا ٖلى بًغاصاث الضولت الجؼاثٍغ ؤن التهغب الًٍغ

بي الٗمل ظاهضا مً ؤظل ؾض الشٛغاث اإلاىظىصة في  ىا الًٍغ مباقــــــــــــــــــــــــغة ٖلى ا٢خهاص بالصها، وبالخالي ٖلى مكٖغ

بُت بَل بٗض ال٣اهىن ونُاٚت الىهىم ال٣اه ىهُت نُاٚت واضخت َل جدمل ؤي ٚمىى وؤَل ًمىذ بٖٟاءاث يٍغ

 1بٖضاص زُت مضعوؾت.

بي(.-2 بي غير اإلاشزوع )الغش الظٍز  التهزب الظٍز

٤ مسالٟتهم ٖمضا ألخ٩ام ال٣اهىن الجباجي ٢هضا  هى تهغب م٣هىص مً َٝغ اإلا٩لٟحن وطل٪ ًٖ ٍَغ

ذ ها٢و منهم ٖضم صٞ٘ الًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖليهم بما ب ذ بإعباخه ؤو ج٣ضًم جهٍغ اَلمخىإ ًٖ ج٣ضًم ؤي جهٍغ

ــإل ٟت ؤو الاؾخٗاهت ببٌٗ ال٣ىاهحن التي جمى٘ الضواثـــــــــــغ اإلاالُـــــــــــت لئلَــــــ ٖلى  ؤو ٧اطب ؤو بٖضاص سجالث و٢ُىص مٍؼ

 2خ٣ُ٣ت ألاعباح إلزٟاء ٢ؿم منها.

                                                           
1

ت، بىػٍضي ٧اهىت،  بي في الجؼاثغ وآلُاث م٩اٞدخهبىػعوعة خحًز ما٫، جسهو ال٣اهىن الٗامالتهغب الًٍغ لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم  ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم ٢اهىن ألٖا

 .11، 10، 9، م 2018الؿُاؾُت ظامٗت ٖبض الغخمان محرةـ ـ بجاًتـ الجؼاثغ، 
2
 .12بً ٦غصة عقُضة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 
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بي، ل بُا ٖلى وظه لم ٌٗٝغ اإلاكٕغ الجؼاثغي الٛل الًٍغ ٨ىه ب٦خٟى بظ٦غ ألاٞٗا٫ التي ٌٗخبرها ٚكا يٍغ

ٓهغ طل٪ مً زال٫ هو اإلااصة   مً ١ ى ٙ م 533الخهىم ؤي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ َل ٖلى ؾبُل الخهغ، ٍو

ــــــــــب 532:"حٗخبر َغ١ اخخُالُت مً ؤظل جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلااصة 1 ــــىن الًغاثـــــــــــــ  ٚحر اإلاباقغة،ما ًلي: مً ٢اهــــــــــــــــــ

 ــــ ـــ ـــــــــ ــــ٤ ٖلُــــــــــــ ها ؤلازٟاء ؤو مداولت ؤلازٟاء مً ٢بل ؤي شخو إلابـــالٜ ؤو مىخىظـــــاث جُبـــــــــــــــــــ

ــــب ؤو الغؾىم التي هي مٟغويت ٖلُه؛ ـــــــــ  الًغاثـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــي بلىج٣ضًم ألاوعا١ اإلاؼوعة ؤو ُٚــــــــــــ ــــــــ ــــــــــاث التي جغمــــــــــــــ ــــــــ  غ الصخُدت ٦ضٖـــــــــــــــــم للُلبــــــــــــ

ٟاء منها ؤو بعظاٖهــا وبما  ـــــــى٫ بما ٖلى جس٠ُٟ الًغاثب ؤو الغؾىم ؤو جسًُٟها ؤو ؤلٖا ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ الخهـــــــ

بت؛ٖلى ؤلا  ـــــــــاصة مً اإلاىاٞ٘ الجباثُت اإلا٣غعة لهالر بٌٗ الٟااث مً اإلا٩لٟحن بالًٍغ  ؾخٟـــــــــــــــــــــــ

  بؾخٗما٫ الُىاب٘ اإلاىٟهلت ؤو الُىاب٘ اإلامحزة اإلاؼوعة ؤو التي ٢ض جم بؾخٗمالها بٗض، مً ؤظل

و اإلاىخجاث التي جدمل جل٪ صٞ٘ ظمُ٘ الًغاثب و٦ظل٪ البُ٘ ؤو مداولت بُ٘ الُىاب٘ اإلاظ٧ىعة ؤ

 الُىاب٘؛

  ؤلازال٫ ًٖ ٢هض لى٣ل ؤو الٗمل ٖلى ه٣ل ال٨خاباث ٚحر الصخُدت ؤو الهىعٍت في صٞتر

مً ٢اهـــــــــــىن الخجــــــاعة ؤو في الىزاثــــــــــ٤  10و9الُىمُــــــــــــــــت ؤو في صٞتر الجغوص اإلاىهىم ٖليها في اإلااصجحن 

ه وَل ًُب٤ هظا الخضبحر بَل باليؿبت لٗضم صخت الؿىىاث اإلاالُت التي ازخخمذ التي ج٣ىم م٣ام

 ٦خاباتها؛

 ـــ ـــــــــ ىان اإلااهلُــــً إلزبـــــــــــــاث اإلاسالٟــــــــــــــــــــــاث لؤلخ٨ــــــــ ــــــــــام ال٣ُام بإي وؾُلت ٧اهذ لجٗل ألٖا ـــــ

ــــــــ ً ٖلى جإصًت مهامهم؛ال٣اهىهُـــــــــــــــ  ــــــــت ؤو الخىُٓمُت التي جًبِ الًغاثب ٚحر اإلاباقغة، ٚحر ٢اصٍع

 ــ ــــــ ــــــــ ــــــ٘ الٗغا٢ُــــــــــــــل بُغ١ ؤزـــــــــــــــــ بت بدىُٓم ؤؾٗاع ؤو ٞع  غي ال٣ُام مً ٢بل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت ؤ ـــــــــــــــــل ٧ل الًٍغ  و الغؾم الظي هى م٩ل٠ به.لخدمُــــــــــــــ

ما٫ الخالُت واٖخبرها َغ٢ا اخخُالُت و٢ام بخهيُٟها ٦ما ًلي:  و٢ض جم٨ً الض٦خىع ؤخؿً بىؾ٣ُٗت بجم٘ ألٖا

خٗل٤ ألامغ -1 الُغ١ التي تهضٝ مباقغة وخاَل بلى ؤصاء ؤ٢ل مما هى واظب ؤصاءه ؤو بلى ٖضم صٞ٘ ش يء، ٍو

 بالُغ١ الخالُت:

 ٟا٫ ؤو الخ٣لُل ًٖ ٢ه ذ ًٖ الضزل؛إٚل  ض في الخهٍغ

 بزٟاء ؤو مداولت بزٟاء مبالٜ ؤو مىخجاث جُب٤ ٖليها الًغاثب ؤو الغؾىم اإلاٟغويت؛ 
                                                           

1
 ، ٢اهىن الًغاثب ٚحر اإلاباقغة.533اإلااصة  
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 بت بخضبحر بٖؿاعه ؤو الٗمل ٖلى مىاوعاث ؤزغي وطل٪ لٗغ٢ل ــ٢ُام اإلا٩ل٠ بالًٍغ ت ـــــــــــ

ـــــــــجدهُــــ  بها. ـل ؤي هٕى مً الًغاثب ؤو الغؾىم التي هى مضًًــــــــــ

٣خحن:-2 خٗل٤ ألامغ ؤؾاؾا بالٍُغ بي ٍو  الُغ١ التي ًم٨ً ؤن جاصي بهٟت ٚحر مباقغة بلى ٚل يٍغ

  ٟا٫ ًٖ ٢هض ًٖ حسجُل ؤو ألامغ بدسجُل خؿاباث ٚحر صخُدت ؤو نىعٍت في السجل ؤلٚا

ؿىـــــــــضاث الُىمي ؤو في سجل الجغص ؤو في الىزاث٤، التي جدل مدلها ٖىضما جخٗـــل٤ ألازُــــــــــاء بال

 اإلاالُـــــــت التي ؤ٢ٟلذ خؿاباتها؛

 ـــج٣ضًم وزاث٤ مؼوعة ؤو ٚحر صخُدت جضُٖـــــــما لُلبــــ ــــــــي بلى الخهـــــى٫ ؤو ـــــــ ــــــــ ـــــاث جغمـــــــــــــــ

ٟاء منها ؤو اؾترظاٖها وبما ؤلاؾخٟاصة مً ــــــــــاث ؤو ؤلٖا ــــــالر  جسًُٟـــــــــــــــ اإلاؼاًا الجباثُت اإلا٣غعة لهـــــــــــــــ

بت. ــــاث مً اإلا٩لٟحن بالًٍغ ـــــــــ ـــــــــٌ الٟاــــــــ  بٗــــــــ

بي مً خُث هؼاق إرجيابه.  زاهُا: التهزب الظٍز

٣ا إلا٩ان و٢ىٖه ؾىاء ٖلى ب٢لُم الضولت ؤو زاعظها بلى تهغب بي ٞو  ًم٨ً لىا ؤن ه٣ؿم التهغب الًٍغ

 صازلي وتهغب زاعجي )صولي(.

بي الذاخلي.-1  التهزب الظٍز

ــبر ؤًًــــــ   ــــــــــــــبي الضولي ٦ما ٌٗخـــــــ ـــــغب الًٍغ ـــــــــا ؤ٦ثر ٞهظا الىٕى مً التهغب ؤؾبــــ٤ في الٓهـــــــــــىع مً التهــ ـــــــــ ــ

ا في الٗالم مً ـــــــٖى ـــــــــ بي الضولي بل َلج٩اص جسلى مىه ؤي صولت في الٗالم مهما بزخلٟذ صعظت  قُـــــــــــــــ التهغب الًٍغ

 ج٣ضمها وهمىها.

بي الذولي.-2  التهزب الظٍز

بت في صولت طاث يِٛ ظباجي مغجـــــــــــٟ٘        بي الضولي في ق٩ل ججىب الخًٕى للًٍغ ٩ًىن التهغب الًٍغ

ٟاءاث التي جمىدها وجإصًتها في صولت ؤزغي طاث يِٛ ظباجي مىسٟ خم ٖاصة بةؾخٛال٫ الدؿهُالث وؤلٖا ٌ، ٍو

ُاب  ُت ٚو ت اإلاهٞغ بُت، والتي جخمحز ؤؾاؾا بالؿٍغ بٌٗ الــــــــــضو٫ ؤو اإلاىا٤َ والتي ًُل٤ ٖليها بالجىاث الًٍغ

 الغ٢ابت ٖلى ٚحر اإلا٣ُمحن.

بي الضازلي ٩ًىن ب حن، ٞالتهغب الًٍغ ُٗت ًم٨ً لىا في ألازحر ؤن همحز بحن هٖى مسالٟت ال٣ىاٖض الدكَغ

ــــت في  ــــــــ بُت صازلُت والتي حؿخُُ٘ الضولـــــــــــــــ ٗاث يٍغ ٤ حكَغ صازل ب٢لُم الضولت، وج٨مً الى٢اًت مىه ًٖ ٍَغ



اث: الفصل ألاول  بي والغش للتهزب ألادبُت الىظٍز                                                                                                    الجبائي والخدصُل الظٍز

 

 
17 

بت مً البلض التي خ٣٣ذ بي الضولي هى تهغب مً الًٍغ ـــت ؤن جخد٨م ُٞه، ؤما التهغب الًٍغ ــــــــ ُٞه  هظه الخالـــــــــــــــ

خم مٗالجخه بةبغام بجٟا٢ُاث  ألاعباح وه٣ل هظه ألازحرة بلى بلض آزغ ًخمحز هٓامه الجباجي ببٌٗ مً اإلاغوهت، ٍو

غاٝ.  1زىاثُت ومخٗضصة ألَا

بي(. بي )أهىاع الغش الظٍز  الفزع الثاوي: جصيُفاث الغش الظٍز

ت الخ٣ُٗض، بلى ٚل ازخلٟذ ألا٢ىا٫ واحؿٗذ في جهي٠ُ الٛل الجباجي ٞمنهم مً ًهىٟه خؿب صعظ

حر ٢اهىوي. ُخه ججاه ال٣اهىن، بلى ٚل ٢اهىوي ٚو ل مغ٦ب، ومنهم مً ٢ؿمه مً خُض قٖغ  بؿُِ ٚو

ًى٣ؿم هظا الىٕى بلى ٢ؿمحن، الٛل البؿُِ والٛل اإلاغ٦ب بط ٧ليهما  الغش خطب درحت الخعلُذ: أوال:

خٗغى الشاوي ىت الضولت، ُٟٞغى ٖلى ألاو٫ ٣ٖىباث ظباثُت، ٍو بياٞت بلى ال٣ٗــــــــــــىباث الجباثُت  ًًغ بسٍؼ

غ ٖمله بالٛمـــــــــ ـــــت ألن الٛكاف البؿُِ واإلادتٝر ًسخلٟان، ألاو٫ ٌؿخُُ٘ جبًر ـــــــــاث ظىاثُــــــــــــ ــىى ٣ٖىبـــــــــــ

ــــاجي ؤما الشاوي هِخه  ــــــــــ٘ الجبــــــــــــــــــ  الؿِات ٦بحرة للخسلو مً الىاظباث الجباثُت. اإلاىظــــــــــىص في الدكٍغ

ٌٗخبر ٧ل جهٝغ ؤو مداولت جًلُل بدؿــــــــــــــً الىُــــــــــــت ألظل  الغش الجبائي البطُؽ)العادي(:-1

دــــــاث زاَات  بت بلى ؤ٢ل ٢ضع مم٨ً،مً زال٫ ج٣ضًـم جهٍغ بت،ؤو جسٌُٟ الًٍغ الخسلـــــــــــو مً الًٍغ

ـــــــــل البؿُــــــــــــــــــــــغ ؤو ٖضم ج٣ضًمها وهظا الىٕى مً الٛل ٌكبه التهغب الجباجي،ول٣ض وعص ط٦غ الٖٛمضا،الخإزــ ِ ــــــــــــــــ

٘ الجباجي في اإلاـــــــــــىاص   مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت. 193-192في الدكَغ

بت، ٦ظل٪ بن بؾخٗما٫ الُغ١ الخض الغش اإلازهب:2- لِؿُت لِـ ٣ِٞ ٖىض الهغوب مً صٞ٘ الًٍغ

باء  بت، جطخُم ٢ُمت ألٖا مداولت جًلُل الغ٢ابت مشل ج٣ضًم ٞىاجحر مؼوعة هاججت ًٖ هُت ججىب الًٍغ

 وجسٌُٟ ؤلاًغاصاث.       

بن الٛل اإلاغ٦ب هى ٧ل مداولت بعاصًت ٣ًىم بها اإلا٩ل٠ بؿىء هُت، مؿخٗمال َغ١ جضلِؿُت في ب٢غاع    

بت.ؤؾ  اؽ الًٍغ
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ضي ٧اهىت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  ت، بىػٍػ  .15، 14بىػعوعة خحًز
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نى٠ َل ًخم مً زالله زغ١  ًى٣ؿم هظا الىٕى مً الٛل بلى نىٟحن،الغش خطب اإلافهىم اللاهىوي:  زاهُا:

ؿمى بالٛل ال٣اهىوي، ونى٠ ًخم ُٞه ججاوػ الىهىم وال٣ىاهحن  ال٣اهىن، ٞال ًترجب ٖلُه ٣ٖىباث، َو

ؿمى بالٛل ٚحر ال٣اهىوي.  1الجباثُت هظا ما ًترجب ٖلُه ٣ٖىباث َو

بي.  اإلاؼلب الثالث: العالكت بين التهزب والغش الظٍز

بي ٚحر  بي باٖخباع ألاو٫ مغاصٝ للتهغب الًٍغ ٌٗٝغ الٗضًض مً الا٢خهاصًحن الٛل والتهغب الًٍغ

 اخترامٞالٛل بطا هى جهٝغ ٚحر مكغوٕ ًمشل ٖضم  اإلاكـــــــــــــــغوٕ ؤي التهغب مىٓىع بلُه بمٟهىمه الا٢خهاصي،

ٞالٛل ًٟغى خالت مسالٟت مباقغة وبةصاعة اإلا٩ل٠ لل٣ىاٖض  اهتها٥ لغوح ال٣اهىن وبصاعة اإلاكغوٕ،بعاصي ألهه 

٤ ٚحر مباقغة مكغوٖت ٞاَلهتها٥ َلبض ؤن ٩ًىن بعاصًا  ٤ اؾخسضام ٍَغ بُت ًٖ ٍَغ الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة الًٍغ

مضا.  ٖو

ه بلى ٧ل بهتها٥ مباقغ  بي ُٞهٞغ لل٣اهىن بعاصًا ٧ان هـــــــظا ٚحر ؤن البٌٗ ًىؾ٘ هُا١ الٛل الًٍغ

ىهٝغ هظا الٛل بلى الخهٝغ الظي جخجه ُٞه بعاصة اإلا٩ل٠ ًٖ ٢هض للخسُٟــــــــــ٠  ــــا٥ ؤم ٚحر بعاصي،ٍو الاهتهــــــــــ

اء  بي باؾخسضام َغ١ ٚحر مكغوٖت ؤو بخخُالُت بهضٝ بزٟاء صزله الخ٣ُ٣ي الظي ًمشل ٖو مً الٗبء الًٍغ

بت الخ٣ُ٣ي.  الًٍغ

بي الضولي وب خطر ؤن التهغب الًٍغ بي ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٍو ٗت ًدبحن ٧ل مً التهغب الًٍغ م٣اعهت ؾَغ

بي ًمل٪ مً ؤظل جد٤ُ٣ هظا الهضٝ بؿبل  ج٩ىن ُٞه بعاصة اإلا٩ل٠ مخجهت هدى جس٠ُٟ الٗبء الًٍغ

ــــــــــــه ـــــــــــــــــــليؿبمكغوٖت ٞاإلا٩ل٠ هىا ًماعؽ خ٣ا مً خ٣ى٢ه ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت لُد٤٣ هضٞا مكغوٖا با ت لـــــ

بي الضولي ٖلى ؤخض ـــــــــــــــــــــــوبالخ ـــــــــه ؤي ٣ٖىبت ؤو ظؼاء وبٗباعة مىظؼة ًىُىي التهغب الًٍغ ــــــ٘ ٖلُـــــــ الي ٞال ًى٢ــــــــ

بي وهى الٗىهغ اإلاٗىىي صون الٗىهغ اإلااصي.  ٖىانغ الٛل الًٍغ

بي ول٨ىـــــــــه  ؤما باليؿبت بي ٞخخجه ُٞه بعاصة اإلا٩ل٠ هدى جس٠ُٟ ؤو بؾ٣اٍ الٗبء الًٍغ للٛل الًٍغ

ـت ــــــــــــــٌؿـــــــــــــــل٪ في جد٤ُ٣ طل٪ َغ١ ٚحر مكغوٖت جهل به بلى خض الخضلِـ والاخخُا٫،ٞاإلا٩ل٠ هىـــــــــــــــا س يء الىُــــــــــ

ــــــــجه ٢اهىهُا،و٢ض ازخل٠ الا٢خهاصًىن في جدضًض اإلاُٗـــــــــومً زم ٌؿخىظب ٖلى ؾلى٦ه ماازظ ــــــــ ـــــــاع الظي ًخــــــــ ـــــــــ ـــــــم ـ

م٨ً عص هظا الازخالٝ بلى زالزت اججاهاتهم. بي ٍو  ٖلى يىثه جمُحز التهـــــــــــــــــــغب ًٖ الٛل الًٍغ
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تي مدمض، ًىؾٟي   ، ظامٗت 03، الٗضص 07ـ صعاؾت جدلُلُت وب٢خهاصًتـ ، مجلت اإلاالُت و ألاؾىا١، اإلاجلض  الؿُاؾتالجباثُت وبق٩الُت الٛل الجباجي في الجؼاثغالغقُض،ب٨ٍغ

 . 172، 171، 170،م 2013مؿخٛاهم الجؼاثغ، ؾبخمبر 



اث: الفصل ألاول  بي والغش للتهزب ألادبُت الىظٍز                                                                                                    الجبائي والخدصُل الظٍز

 

 
19 

بي ٞ ؤلاججاٍ ألاول: ـــغب مٟاصه ؤن التهغب الًٍغ ـــــــــ ــــــــــــــبي ٞالتهـــــــ ٨غة ؤٖم وؤقمل مً ٨ٞغة الٛل الًٍغ

٣ا لهظه الاججاهاث ٌٗض خالت زانت مً خاَلث  ،ٞالٛل ٞو بي هى الىٕى بي هى الجيـ ؤما الٛل الًٍغ ــــــٍغ الًـــــــــــ

٤ اهتها٥ ال٣اهىن. بت ًٖ ٍَغ بي وهي خالت التهغب مً الًٍغ  التهغب الًٍغ

٣ اٍ الثاوي:ؤلاجج بي،ٞالٛل ٞو بي ماهى بَل ق٩ل للٛل الًٍغ اه ــــــــــــــــــــــــا لهظا الاججــــــــــــمٟاصه ؤن التهغب الًٍغ

،ٞإصخاب هظا الاجج بي الضولي هى الىٕى لى ٨ٖـ الاججاه ألاو٫ هى الجيـ بِىما التهغب الًٍغ ـــاه ًــــــــــــــــــٖو ــــغونـــــــــــــ  ـــــ

بي،وبظل٪  ــحن مً الٛل، ٚل ٖلى الهُٗض الضولي وهظا ألازحر هى الظي ًمشل التهغب الًٍغ ـــــــــــــــــــــ ؤن هىا٥ هٖى

بي صولي، ٣ا لهظا الاججاه َل ًىظض تهغب صازلي وَل ًىظض ٚل يٍغ  ٞو

٣ا لهظا الاججاه صاثما ما ًدخىي ٖلى ٖىهغ صولي ؤما الٛل ٞال ًخٗضي  بي ٞو الخضوص التهغب الًٍغ

بُت وؤلاصاعة للضولت. سً٘ للؿُاصة الًٍغ ىُت للضو٫ ٍو  الَى

ُت،ٞالتهغب ٩ًىن ؤلاججاٍ الثالث بي ٣ًىم  ٖلى ؤؾاؽ ٨ٞغة الكٖغ :مًمىهه ؤن  التهغب والٛل الًٍغ

بي ًخجىب  ـــــــــــُا ؤو ٢اهىهُا،ؤما الٛل ٞٛحر قغعي ؤو ٢اهىوي،وبهىعة ؤوضر ٞةن اإلا٩ل٠ في التهغب الًٍغ قٖغ

إزظ هظا الؿلى٥ نىع مسخلٟت الخ بت صون ؤن ٣ًىم بإي ؾلى٥ ؤو جهٝغ ًمشل اهتها٧ا لل٣اهىن،ٍو اي٘ للًٍغ

ه ًىُىي  بت،ٞخهٞغ ٣ٞض ٩ًىن امخىاٖا بمٗنى ؤن اإلا٩ل٠ َل ٣ًىم بإي ٖمل ؤو جهٝغ ًجٗله زايٗا للًٍغ

ت ؤلاصاعة خُض ٨ًــــ بت ؤو ٢ض ًخسظ نىعة خٍغ ـــــــــ٤ ٖلى ؾلى٥ ؾلبي ًجىبه الخًٕى ألي يٍغ ــــــــــىن للٟــــــــــــــــغص الخــــــــ

ٗتٝر ال٣اهىن وال٣ًاء بهظا الخ٤ للٟغص ٧ىهه خ٣ا  بت،َو ا ؤ٢ل للًٍغ في بزخُاع الخهٝغ الظي ًمشل زًٖى

ــــ بــــــــــــــــ ُت لخد٤ُ٣ ٖبء الًٍغ ت ؤو مكغوٖا،و٢ض ًخسظ نىعة الخداًل الكغعي خُض ًلجإ بلى بجبإ بظغاءاث قٖغ

بت  ُـــــــــــــًـ بطا اؾخسضم اإلا٩ل٠ خُال جضلِؿُت لخجىب الًٍغ ــــــــــــــــــــ٘،في خ بؾ٣اَه ٧اإلؾخٟاصة مً سٛغاث الدكٍغ

بي ٚحر الكغعي وهظا ماٌٗني الٛل  اهُىي طل٪ ٖلى ؾلى٥ ٚحر مكغوٕ  وهظا ما ٌؿمى بالتهغب الًٍغ

بي.  1الًٍغ

 

                                                           
1

بيصوع الغ٢ابت الجباثُت في الخض مً الٛل والتهغب ال٨دل ٦ما٫، ل٨دل بؾماُٖل،   ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم ا٢خهاصًت، جسهو مداؾبت وجض٤ُ٢، ٧لُت الٗلىم لًٍغ

غة ـ ، الجؼاثغ،  لىم الدؿُحر، ظامٗت آ٦لي مدىض ؤولخاط ـ البٍى ت ٖو  .16ـ 15، م 2018،2019الا٢خهاصًت والخجاٍع
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بي.اإلابدث الثاوي: حشخُص التهزب وال  غش الظٍز

٤ الخالٖب غي  بت بما ًٖ ٍَغ بي ٖضة َغ١ وؤؾالُب لئلٞالث مً صٞ٘ الًٍغ ًإزظ الٛل الًٍغ

الٗملُاث اإلاداؾبُت ؤو الؿعي بلى زل٤ ؤويإ ٢اهىهُت مسالٟت لم هى مٗمى٫ به في الىا٢٘ َلؾخٛال٫ 

 اإلا٩ل٠ بالشٛغاث ال٣اهىهُت.

بي.  اإلاؼلب ألاول: ػزق التهزب والغش الظٍز

م عملُاث مداضبُت. الفزع   ألاول: التهزب عً ػٍز

ـــ٠ بإع  ــــــــــذ اإلا٩لـــــــــــــــــــ بي الجؼاثغي ٖلى ؤؾــــاؽ ؤلا٢ــــــــــغاع وطلــــــــــ٪ بخهٍغ ٘ الًٍغ باخـــــــــــــــــــه ٣ًىم الدكَغ

ب ـــــــــت التي ًماعؾها والتي جسً٘ للًٍغ ــــــــ ـــــــــــــىم بـــــــــه لؤلوكُـــــــــــــ خجـــــلى التهغب اإلاداؾبــــــــي ُٞــــــــما ج٣ــــــــــــــ ت َبٗا، ٍو

ــــــُت مً جد٣ُ٣اث في اإلاداؾبت التي ٢ضمها اإلا٩ل٠ والخإ٦ض مً مُ ــــــــ ـــــــــ ـــــذ الجباثــــــــ اب٣ت ال٣ُىص في اإلاهالــــــــــــــــــ

ُت ٖلى اإلاؿدىضاث الشبىجُت مً ٢بل) الٟىاجحر، ؾىضاث الُلب، بًهاَلث الخىعٍض ؤو الضٞاجغ اإلاداؾب

وسخ لٟىاجحر البُ٘...بلخ.(،ٞاإلامى٫ الظ٧ي ًبدــــــــــض ًٖ وي٘ مُاب٣ت لل٣ُىص اإلاداؾبُت م٘ ما ٢ضمه مً 

٩ىن هضٞه في طل٪ بما جطخُ م ه٣ٟاجه وزاث٤ مًللت بدُض َل ًٓهغ ؤي جٟاوث بحن ال٣ُىص وما ٢ضمه ٍو

٤ جسٌُٟ  حن وهما التهغب ًٖ ٍَغ ؤو جسٌُٟ بًغاصاجه، ٞىجض ؤن التهــغب اإلاداؾبــــــــــي ًخــــــــــم ٖلى مؿخـــــــــــٍى

باء. ٤ جطخُم ألٖا  1ؤلاًغاصاث والتهغب ًٖ ٍَغ

م جخفُع ؤلاًزاداث.  أوال :التهزب عً ػٍز

بت،هي الخ٣لُـــــــــو ؤو مً يمً الُغ١ التي ًلجإ بليها اإلا٩ل٠ مً ؤظل جسٌُٟ  ٢ُمت الًٍغ

ـــــضي في الخ٣ُُض اإلاداؾبي لبٌٗ ؤلاًغاصاث، ؾاُٖا في طل٪ لخ٣ضًم ٢ُمت ألعباخه ؤ٢ل  الؿهــــــــــــى الٗمـــــــ

بي.  اء الًٍغ  ب٨شحر مً ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت اإلاد٣٣ت مً ؤظل ج٣لُو الٖى

٣ت ألا٦ثر اؾخٗمــاَل في مماعؾــــــــت ـــــــؼء  وهي الٍُغ ـــذ بجـــــــــــــــــ ــــــــــــــ بـــــي،وطلــــــــ٪ بخٟـــــــــاصي الخهٍغ التهــــــــغب الًٍغ

بت،ٞهي ج٣خهغ ٖلى اإلا٩لٟحن الظًً  ــحر مً ؤلاًغاصاث جضزل في خؿاب ألاعباح الخايٗت للًٍغ ــــــ ـــــــــ ٦بـــــــــــــ

طل٪ بظباعي بمىظب ع٢م ؤٖمالهم الظي ًٟغى ٖليهم الخًٕى ًمؿ٩ىن سجالث مداؾبُت ؾىاء ٧ان 

ــــــذ الخــــــــــــــ٣ُ٣ي ؤو ازخاعوا الخًٕى بلى هظا الىٓام.  بلى هٓام الخهٍغ

                                                           
1

بي وآلُاث م٩اٞدخهَغش ي ببغاهُم،   ٣اهىن الٗام لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ظامٗت ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الخ٣ى١، جسهو الالتهغب الًٍغ

 .9، م  -٢20142015انضي مغباح ـ وع٢لت ـ الجؼاثغ، 
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ذ الظي ٢ضمه مُاب٣ا لسجالجه اإلاداؾبُت  بت ظاهضا ؤن ٩ًىن الخهٍغ وهىا ٌؿعى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 مؿخٗمال مسخل٠ الخ٣ىُاث لخسٌُٟ بًغاصاجه.

٣ــــــت ألا٦ثر اؾخٗمــــــــــــاَل مً ؤظل التهـــــــــــغب و٦ ٣ت جسٌُٟ ؤلاًغاصاث هي الٍُغ ما ؾب٤ وؤقغها ؤن ٍَغ

بي ولها نىع ٖضًضة ؾٝى هظ٦غها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫،ومً بُنها:  الًـــــــــــٍغ

 ــــبهما٫ اإلابُٗاث وطل٪ ببُـــ٘ ؾلــــــ٘ ه٣ـــــــــــضا ومً ًـــــض لُـــــــ ـــا٫ الٟىاجـــــــــــــ  حر ؤوـــــــــض صون اؾخٗمــــــــــــــــــ

ل زمً البُ٘ وَل جٓهغ ـــــــىَلث ؤو ق٩ُاث خُض َل ًتر٥ ؤي ؤزغ لٗملُت البُ٘،ُٞدهّ ــونـ

ىت، وهظا بةجٟا١ وصي ًبرمه اإلا٩ل٠  الٗملُت في مداؾبت اإلابُٗاث وَل مداؾبت الخٍؼ

بت م٘ الؼبىن، خُـ ــبالًٍغ ــ حسجــــــــــل الٗملُت ٖىض الؼبــــــىن ٖلى ؤؾاؽ ه٣ٟاث،وَل جٓهغ  ضـــــــــــــ

 في السجل اإلاداؾبي في خؿاب ؤلاًغاصث ٖىض اإلا٩ل٠؛

  اع١ ٦ما ٢ض ج٩ىن ٖملُت البُ٘ ألخض ألاشخام اإلا٣غبحن ألصخاب اإلاكغوٕ ؤو قغ٧اثه،ٞو

بت، وهٟـ الص يء هجضه  باليؿبت هى بَل عبذ مىػٕ بُنهم صون ؤن ًس ا٘ مـــــــــالبُ ً٘ للًٍغ

ل اإلاىاص ألاولُت  لئلًغاصاث اإلاخدهل ٖليها مً بُ٘ الًٟالث الىاججت ًٖ اؾخٗما٫ ؤو جدٍى

لُت و٢ُإ البىاء ٩ٞلها َل حسجــــــــل في  ؤو اإلاىخجــــــاث ههـ٠ اإلاهىٗـــــت في الهىاٖاث الخدٍى

ؤن ؤهىإ التهغب ألاؾاؾُت جخٗل٤ بالضعظت ألاولى  Margairez ا٢٫ ـغاصاث بطخؿـــــــاب ؤلاًــــــــــــــ

ــــــــــا٫ بٌٗ الخُل و ؤلاظغاءاث  ـــــــــ ــــــــ اث وخؿاب الخ٣ى١ اإلاسخلٟت، ٞباؾخٗمــــــــــ بدؿاب اإلاكتًر

اصة الخهىم،وج٩ىن هدُجت طل٪ ؤن ًخم  اإلاداؾبُت ٌؿخُُ٘ اإلا٩ل٠ جسٌُٟ ألانى٫ ؤو ٍػ

بت؛جسٌُٟ الغبذ ا  لخاي٘ للًٍغ

 ـــــ ــــــــــــىم و٢ض ٨ًــىن جداًــــــل اإلا٩لـــــ٠ وايــــدا ًلٟــــــــذ اهدبـــــاه اإلاٟــــــدل اإلاد٤٣ ٖىــــــــــضما ٣ًــــــــــــ ــــ

ـــٌ في اإلابُٗاث التي جمشل ٢ُمت ؤلاًغاصاث، صون ؤن ٣ًابلها جسٌُٟ في  ـــــــــ بخسُٟـــــــــــــــ

اث، زانت بطا ٧اهذ ٢ُمت الخسٌُٟ ٦بحرة، خُض ًبرػ الخىا٢ٌ في الغبذ الخ٣ُ٣ي ا إلاكتًر

 والغبذ اإلاهّغح به؛

  ً٦ظل٪ ٖضم الدسجُل اإلاداؾبي لٟاثٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ ٖىهغ م

 ٖىانغ الاؾدشماع؛

 ًُٟاث ٦ما ًلجإ اإلا٩ل٠ ؤًًا بلى حسجُل الٗىصة الىهمُت للبًاج٘ ؤو ؤلاٞغاٍ في الخس

ت  للؼباثً ٖلى اإلابُٗاث، ول٨ً في خ٣ُ٣ت ألامغ لم ج٨ً هىا٥ ؤًت ٖىصة  الخجاٍع

ت للؼباثً؛  للبًاج٘،ولم جمىذ ؤًت جسًُٟاث ججاٍع
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  غ الٟىاجـحر، وهــــــظا مـً ؤظـــــــل بت بلى جسٌُٟ ٖىض جدٍغ ؤًًا ٣ًىم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ــــــــــالخ٣لُـــــــ ـــــــــ ( التي ًجب ؤصائها للمهالر TVAغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت )و مً ٢ُمت الــــــ

بُت؛  الًٍغ

  ،ت ٧اإلاهً الخغة )ؤَباء ما٫ ٚحر الخجاٍع ؤما باليؿبت للم٩لٟحن الظًً ًماعؾىن ألٖا

مدامىن مهىضؾىن.... بلخ(، ٞال ًهغخىن بال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لغ٢م ؤٖمالهم زانت وؤجهـــم 

ــــــــ ــــــــ ـــــــــ بُت ج٣ُُمها.ٌٗلمـــــــ ــــه مً الهٗب ٖلى اإلاهالر الًٍغ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  ـىن ؤهــــ

غ ٞىاجحر وهمُت ٢ابلت لالؾترظإ ؤو ٞىاجحر الُغ١ التي ًٓهغها  ٤ جدٍغ ٦ما ًخم التهغب ًٖ ٍَغ

ـــاإلاك ـــــــــ ني،وطل٪ زال٫ جى٣له باـــــــــــــــــــ لبًاٖت بحن اإلاضن وفي تري في خالت َلبها ؤٖىان الضع٥ الَى

دهل ٖلى ٞىاجحر  بت(، ٍو ىض ٢ُامه بٗملُت قغاء ظضًضة ٌُٗض الٟىاجحر للباج٘ )اإلا٩ل٠ بالًٍغ ألاؾىا١،ٖو

ـــوهمُت ؤزغي وه٨ظا حٗاص هٟـ الٗملُ ت في ٧ل مــــــــــغة وهىا ًٓهغ الخداًل بىيىح في الخٟاوث بحن ٢ُمت ـــــــــــــــــــ

بت الاهدبااإلابُٗاث اإلاسًٟت صون  ـــاث   ول٩ي َل ًلٟذ اإلا٩ل٠ بالًٍغ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــت اإلاكتًر ــــــــ ه الخسٌُٟ في ٢ُمـــــــــــــ

اث في هٟـ الى٢ذ الظي ًسٌٟ ُٞـــه ظــــــؼء  ٤ الخالٖب اإلاداؾبي بخسٌُٟ ٢ُمت اإلاكتًر ًلجإ بلى ٍَغ

٤ ج٠ُُ٨ ؾٗغ الخ٩لٟت مً مبلٜ اإلابُٗاث.مً ؤلاًــــــغاصاث للخهـــــى٫ ٖلى و  1ؿبت هامل زابخت ًٖ ٍَغ

ادة ألاعباء )جضخُم الىفلاث(. التهزبزاهُا:  م ٍس  عً ػٍز

ـــــــــلها  بـــــــاء التي ًخدمــــــــــ ــــــبت ؤن ٣ًـــــىم بسهـــــم ألٖا ل٣ض ؾمذ اإلاكٕغ الجباجي للم٩ل٠ بالًٍغ

ــــــــــــــ ــــــــ٪ في خضوص وكاَه مً ألاعباح ؤلاظمالُت اإلاد٣٣ت، وهظا بكغوٍ مدضصة: خ٣ُ٣ــــــــــ ــــــــ  ــــُا، وطلــــــــ

  ــــــت ـــــــــ ٟـــــــــــــ ــــــــــ٠ ؤي مْى باء لها ٖال٢ت مباقغة باليكاٍ الظي ٣ًىم به اإلا٩لـــــــــــــ ؤن ج٩ىن ألٖا

ـــــــــ ــــــــ  ـلت في مهلخت اليكاٍ؛ومؿخٛـــــــــــــ

 باء مبرعة بىزاث٤ زبىجُت )ٞىاجحر، ونىَلث... بلخ(؛  ؤن ج٩ىن هظه ألٖا

 .ؤن ج٩ىن في الخضوص التي ويٗها ال٣اهىن 

باء، بةصزا٫ ؤو اإلابالٛت في ج٣ضًغ  بت باؾخٗما٫ هظا الخ٤ وهى زهم ألٖا ول٨ً ٣ًىم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ِؿذ لها ٖال٢ت باليكاٍ اإلاماعؽ مً َٝغ الخ٩ال٠ُ ج٩ىن بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الخ٣ُ٣ت، ول

بت ٖلى ألاعباح ؤلاظمالُت اإلاد٣٣ت، ومً ؤظل الىنى٫ بلى هظا  ــــ٠، وطل٪ للخسُٟـــــــــــــــٌ مً الًٍغ اإلا٩لــــــــــــــ

                                                           
بي في الجؼاثغَىعف بخاجت،  ، م 2012- 2011ـ، الجؼاثغ، 1، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٢ؿم ال٣اهىن الخام، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت ٢ؿىُُىت ـم٩اٞدت التهغب الًٍغ
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الٛغى جىظض ٖضة َغ١ ٣ًىم بها اإلا٩ل٠، وج٨مً في زل٤ مىانب قٛل ق٩لُت، وبمبالٜ مبالٜ ٞيها، 

 ٠ ؤزغي ٚحر مبرعة.هخال٧اث ومهاٍعلدسجُل الخاَئ لخؿاب ؤلا باإلياٞت بلى ا

 اإلاطخخذمين الىَمُين.-أ

مشل هظا ؤلاظغاء ٌٗخبر زُحرا بلى خض ما،خُض ٌٗمض ناخب الٗمل بلى الدسجُل اإلاداؾبي ألظىع 

ومغجباث ألشخام زُالُحن َل وظىص لهم ٖلى ؤعى الىا٢٘، ومً اإلاٟغوى ؤن هاَلء ألاشخام ٣ًىمىن 

ت عؾمُت لهاَلء اإلاؿخدضمحن جسلى مً ؤصوى ق٪. بإٖما٫  صازل الكغ٦ت، واإلا٩ل٠ ًمل٪ وزاث٤ بصاٍع

وبهظا الك٩ل حسجل هظه ألاظىع ؤو الغواجب الىهمُت في مداؾبت الكغ٦ت،ألجها ج٣ىم بخسُٟــــــــــــــــٌ 

ـــاح ٖلى ؤؾاؽ ؤن ألاظىع جمشل ٖبء ظباجي ٢ابل لل ـــــــــ  ُغح.ألاعبــــــــــــــــ

ؤو ٣ًىم اإلا٩ل٠ بضٞ٘ ؤظىع ؤو مغجباث بمبالٜ ٦بحرة لؼوظخه ؤو ؤوَلصه ؤو ؤ٢اعبه م٣ابل ؤٖما٫ ٣ًىمىن بها 

ما٫ ٞٗال،بَل ؤن اإلااصة  ١ ى م و ع م ههـــــــــذ ؤن ٩ًىن ألاظغ 168صازل الكغ٦ت، صون ؤن ًاصوا هظه ألٖا

٪ ؤو ٣ًىم  ـــاإلا٩ل٠ بضٞ٘ ؤظىع ؤو مغجباإلامىىح لؼوط ناخب اإلااؾؿت الٟغصًت ؤو ػوط قٍغ ـــــــــ اث بمبالٜ ــــــــــــــــ

ـــغة لؼوظخــــــــــــ ـــــــــــــ٦بُـــــــــــــــ ـــــه ؤو ؤوَلصه ؤو ؤ٢اعبه م٣ابل ؤٖما٫ ٣ًىمىن بها صازل الكغ٦ت، صون ؤن ًاصوا هظه ــ

ما٫ ٞٗال، بَل ؤن اإلااصة  ظغ اإلامىىح لؼوط ناخب اإلااؾؿت ١ ى م و ع م ههذ ؤن ٩ًىن ألا 168  ألٖا

ــــــم في الكغ٦ت في خضوص ألاظـــــــغ  ـــــــؼ ٖلى ؤؾهـــــــــــــ ــــــــــــــ٪ خاثــــــــ ٪، ؤو ػوط قٍغ ــــــــىن  الٟغصًت ؤو ػوط قٍغ اإلامىىح لٗـــــــــ

 له هٟـ الخإهُل اإلانهي،ؤو ٌكٛل هٟـ مىهب الٗمل.

ف عامت غير مبررة-ب  .مصاٍر

٠ الٗامت التي ٣ًىم بها  بن ؤلاصاعة الجباثُت حٗاوي مً ٖضم ٢ضعتها في الخد٨م وفي مغا٢بت اإلاهاٍع

٣ىم بخ٣ُُضها ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ؤٖباء جسو اليكاٍ الظي  اإلا٩ل٠ زاعط وكاَه ؤو إلاهلخخه الخانت، ٍو

 ٣ًىم به.

٠ ؤلاؾخٛال٫ اإلاى٣ٟت لهالر اإلا Margairezبط ٣ًى٫  اؾؿت ٢ابلت للخهم،ول٨ً بهظا الكإن ؤن مهاٍع

ٖملُت الخهم هظه ٖاصة ماجىلض بٞغاَا في اؾخٗمالها،لظا هجض في بٌٗ ألاخُان اإلااؾؿاث ج٣ىم 

٠ الٗامت، ل٨نها في ألانل مهاٍع٠ شخهُت للم٩ل٠ والتي َل  ٠ جًمنها مٗنى اإلاهاٍع بسهم مهاٍع

ــــــها،ٞىجــــــــــــ بت ًىتهؼ ؤي ٞغنت مً ؤظل الخسٌُٟ مً ٌؿمذ ال٣اهــــــــــــــىن بسهمـــــــــ ــــــــــض ؤن اإلا٩ل٠ بالًٍغ ـــ
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باء بةص بــــــــــــــــت،وطل٪ باللجـــــــــــــــــــــــــــىء بلى ؤلاؾخٟاصة مً خ٣ه في زهم ألٖا زا٫ الغبذ ؤلاظمالي الخاي٘ للًٍغ

 ه٣ٟاجه الخانت يمً ه٣ٟاث وكاَه ومً ؤمشلت طل٪:

 ل والضٖاًت؛جطخُم اإلابالٜ اإلا  ؿخٗملت مً ؤظل ؤلاقهاع والخمٍى

 اث الكغ٦ت؛ سجلها في خؿاب مكتًر  قغاء مؿخلؼماث لبِخه ٧األزار مشال َو

  ٣ُض نُاهت ؾُاعجه الخانت  ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ؾُاعة مهلخُت الخانت بٗمله، ٍو

٠ الهُاهت في خؿاب ؤمىا٫ الكغ٦ت الخانت بهظا ألامغ؛  مهاٍع

 صخهُت ؤو ج٩ال٠ُ الهاج٠ الى٣ا٫ الخام به خؿاب ٌسجل ج٩ال٠ُ هاج٠ ب٢امخه ال

٠ الكغ٦ت؛  مهاٍع

باء هي طاث َبُُٗت شخهُت مً اإلاٟغوى ؤن  حرها مً ألٖا ٠ ٚو م مً ؤن ٧ل هظه اإلاهاٍع بالٚغ

٠ ٖامت مغجبُت  ًخدملها اإلا٩ل٠ هٟؿه بُٗضا ًٖ وكاَه،بَل ؤهه ٌسجلها في مداؾبخه باٖخباعها مهاٍع

بت،وبهظا الك٩ل باَلؾخٛال٫ ومىه الخسٌُٟ ٢ض ع اإلاؿخُإ مً ٢ُمت الغبذ ؤلاظمالي الخاي٘ للًٍغ

بت ٖلى ألاعباح بهٟت ٧لُت ؤو ظؼثُت. بت ٢ض ؤٞلذ مً صٞ٘ الًٍغ  ٩ً1ىن اإلا٩ل٠ الًٍغ

 الدسجُل الخاػئ لالَخالواث.-ج 

٣ت لخىػَ٘ الخ٩ال٠ُ،خُض جىػٕ ج٩لٟت الاؾدشماع ال٣ابلت لالهخال٥ ٖلى مضة  الاهخال٧اث هي ٍَغ

ٗماله ٞالهضٝ مً خؿاب حسجُل الاهخال٥ هى ججضًض الاؾدشماعاث ًٖ الٗمغ ؤلاهخاجي، وطل٪ اؾخ

ــــــــــــــــــت مً ألاعباح ؤي حسجُل ٧ل صوعة بالٗبء الٗاثض لها،ختى جدهل ٖلى ال٣ُمت  بخجهحز مبالــــــــــــٜ ؾىٍى

 ألانلُت لالؾدشـماع في اإلاضة اإلادضصة َلهخال٦ه.

ت الاهخال٥ وطل٪ مً ؤظل الخٟاّ ٖلى مهضا٢ُت ٞاإلاسُِ اإلاداؾ ني ًا٦ض ٖلى بظباٍع بي الَى

ً ألامىا٫ اإلاؿدشمغة،ٞهى  ٗٝغ الاهخال٥ بإهه حسجُل جضهىع الاؾدشماعاث بهضٝ بٖاصة ج٩ٍى اإلاحزاهُت َو

ًلٗب صوع هام في اإلااؾؿت ؤخضها ا٢خهاصي وآلازغ مالي، ٞالضوع الا٢خهاصي ًخمشل في اؾتهال٥ مخخالي 

ً ألامىا٫ اإلاؿدشمغة ،وطل٪ بهضٝ بٖاصة ججضًض لالؾ دشماع، ؤما الضوع اإلاالي ًاصي بٖاصة ج٩ٍى

ت وجب٣ى الاؾدشماعاث في جهاًت ٖمغها ؤو مضة  الاؾدشماعاث في جهاًت ٖمغها ؤو مضة خُاتها بذجؼ مبالٜ ؾىٍى

ها،ؤي ٖ ت، وجب٣ى اإلاؿدشمغاث في خىػة اإلااؾؿت بلى ًىم نٞغ ىض جهاًــــت مــــــضة خُاتها بذجؼ مبالٜ ؾىٍى

 اهخال٦ـــــها جخسلو منهــــا اإلااؾؿـــــت ببُــــٗها ؤو عميها.
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 .80، 79عف بخاجت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م َى 
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جي الظي ًهب اإلاىظىصاث  مما ؾب٤ وؿخيخج ؤن الاهخال٥ اإلاالي هى ؤلازباث ال٨خابي للى٣و الخضٍع

ىظىص الشابخت للماؾؿت بًٟل مضة الاؾخٛال٫، ٞاَلهخال٥ هى ال٣ُمت التي ٣ًٟضها ألانل الشابذ اإلا

باإلااؾؿت اإلاخٗل٤ بيكاَها،مهما ٧ان "مباوي، آَلث، مٗضاث، ؾُاعاث...بلخ"،هدُجت إلاضة خُاػجه 

ـــــــالي ٞهى الدسجُل اإلاداؾبي للخؿاعة التي جخٗغى لها الاؾدشماعاث والتي جخضهىع  واؾخٛاللــــــــــــه، بالخـــــــــ

 ٢ُمتها م٘ الؼمً.

قغاء الاؾدشماعاث وطل٪ بسهم الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٞخدؿب الاهخال٧اث ٖلى ؤؾاؽ زمً 

 ال٣ابل لالؾترظإ مً زمً الكغاء.

ً عؤؽ اإلاا٫ الظي ٌؿاوي ال٣ُمت الاؾمُت لؿٗغ الخ٩لٟت  حؿمذ ٖملُت الاهخال٥ بطا بةٖاصة ج٩ٍى

بت )زمً الكغاء( وطل٪ ٖىض جهاًت مضة اؾخٗماله بَل ؤن هظه الخ٣ىُت ٚالبا ما ٌؿخٗملها اإلا٩ل٠ ب الًٍغ

٣خحن: باء وهظا بةجبإ ؤخض الٍُغ بي، مً ؤظل جطخُم ألٖا  ٦إصاة للٛل الًٍغ

لت ألاولى: اإلاكٕغ الجباجي وي٘ ؾلما بمٗضَلث ؤلاهخال٥ إلاسخل٠ الاؾدشماعاث ٖلى اإلا٩ل٠  الؼٍز

جُب٣ُها جٟاصًا لخطخُم الخ٩ال٠ُ، ول٨ىه ٣ًىم بخُب٤ُ مٗضَلث مغجٟٗت ٚحر مؿمىح بها ٢اهىها بٛغى 

بي، اعج اء الًٍغ ٟإ وؿبت ؤلاهخـــــــــــــــــال٥ التي جسهم مً ٢اٖضة الخإؾِـ التي ًدؿب ٖلى ؤؾاؽ الٖى

لى ؾبُل اإلاشا٫:   ٖو

ؾىىاث، ٣ًىم اإلا٩ل٠ بةهخال٦ها في مضة ؾيخحن  10في مضة ج٣ضع بـ  %10آلت نىاُٖت تهخل٪ بيؿبت 

 .%25ؾىىاث بمٗض٫  4ؤو في مضة  %50بيؿبت 

لت الثاهُ خؿاب ؤلاهخال٥ ٖلى ؤؾاؽ زمً الكغاء مًاٝ بلُه ٢ُمت الغؾم ٖلى ال٣ُمت  ت:الؼٍز

اإلاًاٞت ال٣ابل لالؾترظإ، وطل٪ مً ؤظل جطخُم ٢ُمخه ألانلُت التي ٌٗخمض ٖليها خؿاب ألا٢ؿاٍ 

ت لئلهخــــــــــــــــال٥ م٘ الٗلم ؤهه ًجب ؤن ًسهم الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت مً زمً الكغاء.  الؿىٍى

 اإلا٩ل٠ ٣ًىم بخُب٤ُ الٗال٢ت الخالُت لخؿاب ٢ُمت ؤلاهخال٥: ٞ

ــــــــــــــــض٫ ؤلاهخـــــــــــــــــــــــمٗـــــ×٢ُمت ٢ؿِ ؤلاهخال٥ = )زمــً الكــــــغاء+ الغؾـــــــم ٖلى ال٣ُـــــمت اإلاًاٞـــــــت(                ـــال٥ ـــــــــــ

ـــــــــــــفي  ــــً ؤن الهُٛت الصخُدت هي: خُــــــــ  ــــ

 1مٗض٫ إلهخال٥.× الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت( -٢ُمت ٢ؿِ ؤلاهخال٥ = )زمً الكغاء
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 .82، 81بخاجت َىعف، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 
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م الخداًل اإلاادي والخداًل اللاهىوي  .الفزع الثاوي: التهزب عً ػٍز

م الخداًل اإلاادي.  أوال: التهزب عً ػٍز

٤ الخداًل اإلااصي ؤ٢ل  بي ًٖ ٍَغ ــــــــــــــــ٤ الخداًــــــــــــــــــل ٌٗخبر التهغب الًٍغ ٞٗالـــــــــــــُت مً التهغب ًٖ ٍَغ

ذ ال٣اهىوي للمىاص واإلاىخجاث وألاعباح التي جضزل في  ال٣اهىهــــــــــــي وهظا الخداًل ًخمشل في ٖضم الخهٍغ

٣ت ٚحر  بي بدُض ؤن اإلا٩ل٠ ٣ًىم بخُٛحر وا٢ٗت ماصًت بٍُغ ٢اهىهُت، ؤي ؤن  اخدؿاب الا٢خُإ الًٍغ

بت للؿل٘ واإلاىخجاث واإلاىاص الخايٗت  ٤ بزٟاء اإلا٩ل٠ بالًٍغ هظه الهىعة مً الخداًل جخم ًٖ ٍَغ

بت وظٗلها بُٗضا ًٖ مغا٢بت بصاعة الًغاثب.  للًٍغ

ؤقاع اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى هظه الهىعة يمً ؤٚلب ال٣ىاهحن التي لها ٖال٢ت بالًغاثب وطل٪ في 

ـــاء مً  118ٙ م ، واإلااصة مً ١ ى  533/5اإلاىاص  ما٫، والتي جُٟض ؤن ؤلازٟــــــــــــ مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ألٖا

ــــل ؤي شخو إلاىخىظاث جُب٤ ٖليها الًغاثب ؤو الغؾىم ٌٗض مً ٢بل الُغ١ ؤلاخخُالُت. ٦ما  ــــــــ ٢بـــــــــــــ

م٨ً ؤن ٩ًىن ٧لُا وهدىاوله ُٞما ًلي:اٖخبر اإلاكٕغ الجؼاثــــــــــــــــــــغي ؤن ؤلازٟاء ًم٨ً ؤن ٩ً  ىن ظؼثُا ٍو

 ؤلاخفاء الجشئي.-1

٩ًىن ؤلازٟاء ظؼثُا ٖىضما ٣ًىم اإلا٩ل٠ بةزٟاء لجؼء مً بًاٖخه ؤو ؾلٗت التي ج٩ىن مً 

بت وطل٪ مً ؤظل بٖاصة بُٗها في الؿى١ الؿىصاء، ٦ةزٟاء بًاج٘ مؿخىعصة  اإلاٟغوى زايٗت للًٍغ

بت مٗا. ٦ما ًٓهغ هظا ؤلازٟاء ؤًًا ٖىضما ٣ًىم اإلا٩ل٠ بهضٝ الخسلو مً الغؾىم الجم غ٦ُت والًٍغ

بت وبزٟاء ؤمال٦ه بهٟت ظؼثُت، ٦دالت اإلا٩ل٠  الن ًٖ ٢ُمت ؤ٢ل مً ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت للًٍغ باإٖل

ــــــه ختى حؿخىفى ؤلاصاعة الجباثُت الًغ  ـــــــــ ــــــــ ٍبُت الهاصعة في الظي نضع في خ٣ه ؤمغ بالدجؼ ٖلى ؤمىالـــــــــــــ

٤ بزٟاء  خ٣ه مً زمً بُ٘ ألامىا٫ اإلاذجىػة ٣ُٞىم اإلا٩ل٠ في هظه الخالت مً جضبحر بٖؿاعه ًٖ ٍَغ

 ؤمىاله.

ــــــــح ــــــــ ر جىظض خاَلث ؤزغي ؤًً ٌٗخمض ٞيها اإلا٩ل٠ ٖىض جداًله ٖلى البُ٘ والكغاء ه٣ــــــــــــــــضا وصون ٞىاجـــــــــــ

ت واإلامخل٩اث اإلاىعوزــــــــــــــــــت في ظــــــــــــ ــــــــؼء مً وكاَه، ٦ما ًم٨ً له ؤن ٣ًىم بالخدىٍل اإلاباقغ لؤلمال٥ ال٣ٗاٍع ـــ

اجه، خُض  ـــــذ بها ٧الخهٝغ الظي ٣ًىم به اإلا٩ل٠ في ظؼء مً ؤمىاله للىعزت ٢بل ٞو ــــــــــــ مً ٚـــــــــــــــحر الخهٍغ

التر٦ت زانت اإلاى٣ىلت منها، خُض ًخم بٗض جىػَ٘ اإلاحرار الخهٝغ ٞيها صون ٣ًىم بةزٟاء بٌٗ ؤمىا٫ 

 ٖلم ؤلاصاعة الجباثُت.
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 ؤلاخفاء الىلي.-2

بت ٖلى الخسلو مً صٞٗها جهاثُا، بدُـــــــــــــض ؤن  ٩ًىن ؤلازٟاء ٧لُا ٖىضما ٌؿعى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ــــــــــــٕى مً ـــــظا الىــــــــــ حر ٢اهىوي وطل٪ في ْغوٝ  هـــــــــــــــ الخداًل ًاصي بلى بوكاء ا٢خهاص زٟي ٚحر مهغح به ٚو

غظ٘ طل٪ ٚلى ُٚاب الغ٢ابت الجباثُت في مىاظهت هظا الىٕى مً  ٤ الؿى١ الؿىصاء، ٍو ت ًٖ ٍَغ ؾٍغ

 .الٛل هٓغا إلاا ٌٗترى ؤلاصاعة الجباثُت مً نٗىباث في بزًإ الخباصَلث التي جخم في الؿى١ الؿىصاء

ٗخ ىان ؤلا٢خهاصًحن اإلااهلحن إلزباث َو بت بٗغ٢لت ألٖا بر بخخُاَل ماصًا ٢ُام اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ً ٖلى ال٣ُام بٗملهم، ول٣ض جىاولذ اإلااصة  اإلاسالٟاث ال٣اهىهُت ؤو الخىُٓمُت، مما ًجٗلهم ٚحر ٢اصٍع

اإلااصة ؾابــــــ٣ا(، بِىــــــما ٢اهــــــىن  مً ١ ى ٙ م هظه الخــــــــــالت مً الخضلِـ )ل٣ــض ؤقــــــغها بلى هــــــظه 533/5

ـــــــــ٪ وَل حؿغي ٖلُه ؤخ٩ا ـــــــــا٫ لم ٌٗخـــــــــــــبره ٦ظلـــــــــــ ـــــــــ مـــ بي بَل بطا ؤم٨ً الغؾم ٖلى ع٢ــــــــــــــــم ألٖا م التهغب الًٍغ

 ج٣ضعي ؤهمُت الخضلِـ.

ــــــالت مـــــــــً مً ٢اهىن الً 122/1هجض ٦ظل٪ اإلااصة  ما٫ ٢ض جىاولذ هظه الخــــــــــ غاثب ٖلى ع٢م ألٖا

ــــ ٦ما خضصث مبلٜ الٛغامت إلاغج٨بها. ؤما في ٣ٞغتها الشاهُت هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ٢ض عبِ جُبُــ٤  ـــــــــ ــــــــ الخضلُــــــــــــ

 ؤن ٩ًىن ج٣ضًغ ؤهمُت الخضلِـ مم٨ىا. هـــــــظه الٛــــــــغامت بكــــــــــــــــــــــــــــــٍغ

ـــل ظؼثُــــــا ومً هىا ؾىداو٫ ج٣ضًم بٗـــٌ ألامشلـــــــــت للخداًــــــــــل اإلااصي في الجؼاثـــــــــــغ ؾـــــــىاء ٧ان هـــــــظا الخداً

ت هظه الهىعة مً الخداًل بهٟت واضخت:  ؤو ٧لُا والهضٝ مً طل٪ هى مٗٞغ

ــــــــــىن  اإلا٩ل٠ :1مثال بت ًهغح بيكاٍ ججاعي ًماعؾه م٘ بزٟاثه ليكاٍ آزــــــــــغ ٦إن ٨ًــــــــــــ بالًٍغ

ا  ً، وال٨شحر مً الخجاع ٌؿخٗملىن مدال ججاٍع ــــــه مخجـــــــــغان وَل ًهغح بصاعة الًغاثب بَل بإخض اإلاخجٍغ لــــــــــ

ت، في خحن ج٩ىن لهم مدالث ؤزغي َل ٖلم لئلصاعة نٛحرا ٧ىاظهت حؿمذ لهم بالخهى٫ ٖلى ٢اٖضة ججاٍع

 الجباثُت بىظىصها. 

٪ ؤو قغ٧اء وهمُحن ب٣هض جسٌُٟ ههِب اإلا٩ل٠ مً ألاعباح.: 2مثال  جىػَ٘ ألاعباح ٖلى قٍغ

ـــــال  :3مثال بي الؿىىي باَلؾدىـــاص بلى صٞـــــــاجغ وسجــــــــــــــــ ث ؤو اإلا٩ل٠ ٖاصة ما ٣ًىم بخ٣ضًم البُان الًٍغ

خؿابـــــــــــــاث ؤو مؿدىضاث مهُىٗت مخًمىت بُاهاث جسال٠ ماهى زابذ في الضٞاجغ والسجالث الخ٣ُ٣ُت 

 1التي ؤزٟاها. 

                                                           
1

ت، بىػٍضي ٧اهىت، مغظ٘ ؾاب٤، م   .34ـ 31بىػعوعة خحًز
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م الخداًل اللاهىوي.  زاهُا: التهزب عً ػٍز

بُٗـــــــضا ًٖ  باإلياٞت بلى ؤؾلىب الخداًل اإلااصي الظي ٌٗمل ٖلى بعؾاء الا٢خهــــــاص ٚـــــــــحر الكــــــــــغعي

بت ؾىاء  اإلاغا٢بت والظي ٩ًىن بمباصعة مً اإلا٩ل٠ والجهىص الظي ًبظلها مً ؤظل التهغب مً صٞ٘ الًٍغ

٤ ٖملُاث ٢اهىهُت بدُض ؤهه نى٠ يمً  ٧لُا ؤو ظؼثُا، هجض ؤؾلىب آزغ ًخمشل في الخداًل ًٖ ٍَغ

ــــــىعة في الجؼاثـــــ  ـــــــغ ٦ما ؤهه ٌٗخبر ألاؾلىب ألا٦ثر اؾخٗماَل وجىُٟظا وألاعقى ج٣ىُت.ألاق٩ا٫ ألا٦ثر زُــــــــــــــــــــ

٤ اؾخٛال٫ الشٛغاث اإلاىظىصة في الىٓام الجباجي لهالر اإلا٩لٟحن  ًخم الخداًل ال٣اهىوي ًٖ ٍَغ

الظًً ٌؿخُٗىىن بإهل الخبرة والازخهام َلؾخيباٍ َغ١ الخداًل مؿدىضًً بظل٪ بلى الىهـــــــــــــــىم 

بت الاؾخٟاصة مً مؼاًا لِـ ال خجــــــــــلى في طل٪ بلى بًجاص خاَلث ٢اهىهُت حؿمذ للم٩ل٠ بالًٍغ ٣اهىهُــــــــــــت ٍو

له الخ٤ في َلؾخٟاصة منها وطل٪ مً زال٫ ويُٗت ٢اهىهُت مسالٟت للىيُٗت ال٣اهىهُت الخ٣ُ٣ُت التي 

ــــــــــه٧اهذ ٖلُــــــــــــــه، وهــــــــــــظا ما ؤ٦ــــــ ٟه بدُض ؤهه ٢ا٫:"الخداًل ال٣اهىوي هي جل٪   Brunoــــــــضه ال٣ُٟــ في حٍٗغ

الٗملُت التي مً زاللها ًخم زل٤ ويُٗت ٢اهىهُت مسالٟت للىيُٗت ال٣اهىهُت  الخ٣ُ٣ُت" ومً هىا ٞةن 

٤ ق٩لحن ؤؾاؾُحن:  الخداًل ال٣اهىوي ًخد٤٣ ٞو

 الخىُُف الخاػئ للعملُاث اللاهىهُت.-1

ــــــغ  ٤ الخُب٤ُ الخاَئ لبٌٗ الٗملُـــــــاث في مداولـــــــت جبًر ًىهب هظا الىٕى مً الخداًل ًٖ ٍَغ

٠ُ وا٢ٗت ؤو خالت ٢اهىهُت  بت وعاء وكاٍ آزغ بدُض ؤن اإلا٩ل٠ ٣ًىم بتًز وكـــــــاٍ ما زً٘ للًٍغ

ب بت ٖلى ويُٗت ؤزغي مكابهت لها وطل٪ بجٗلها مٟٗاة مً الًٍغ ت ؤو زايٗت لؿٗغ زايٗت للًٍغ

ما٫ الخالُت:  بي ؤ٢ل ٣٦ُام اإلا٩ل٠ باأٖل  يٍغ

  صزى٫ اإلا٩ل٠ في هٓام ؤلاٖٟاءاث، ٦خىػَ٘ ؤعباح الكغ٧اث ٖلى مؿاهمحن في ق٩ل

بت؛  عواجب وؤظىع لُسٌٟ مٗض٫ الًٍغ

  ٘ٞغ خالت البُ٘ ٖلى ؤؾاؽ ؤجها هبت وطل٪ مً ؤظل الخسلو مً ص ٢ُام اإلا٩ل٠ بخمٍغ

 خ٣ى١ الدسجُل؛

 بت بٗض ؤن ٣ًىم بدسجُل ٢ُام اإلا ٩ل٠ بةقهاع بٞالؾه مً ؤظل التهغب مً صٞ٘ الًٍغ

 ؾم ؤوَلصه.بةممخل٩اجه 

مُت.-2 م عملُاث َو  الخداًل عً ػٍز

بت بلى اؾخٛال٫ الشٛغاث اإلاىظىصة في ال٣اهىن مً ؤظل ؤلاٞالث مً صٞ٘  ًلجإ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت بدُــــــــــــــــض ؤهه ٣ًىم بتر٦ُب ٖملُاث  ؿخٗمـــــــل هظا الىـــــــٕى مً الًٍغ وهمُت تهضٝ بلى الخسلو منها، َو
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ٟت  (TVA)الخداًـــــــل ٚالبـــــــا مً مجا٫ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  والظي ًخمشل في بوكاء ٞىاجحر مٍؼ

م الغؾىم لٗملُاث البُــــ٘ والكــــــــــــغاء مً َٝغ اإلا٩ل٠ الظي ٌؿخُُ٘ مً زاللها ؤلاؾخٟاصة مً خ٤ زه

اث.  ٖلى اإلاكتًر

بدُض ؤن اإلا٩ل٠ ًلجإ بلى بهتهاط مشل هظه الخ٣ىُت يىا مىه ؤهه الخد٣ُ٣اث الجباثُت ج٣ىم ٖلى مُاب٣ت 

ت اإلا٣ضمت، وألظل طل٪ ٞاإلاتهغبحن ٣ًىمـــــــــــــىن بخإؾُـــــــ هٓـــــام تهـــــغب  ٍغ ال٣ُىص اإلاداؾبُت للىزاث٤ الخبًر

غها بٟىاجحر وهمُت وهظا ما ٌؿمذ باَلؾخٟاصة مً  ٢اثــــــــــــم ٖلى ٦خاباث خؿابُت مخىا٢ًت ُٞما بُنها وجبًر

ما٫.  جسٌُٟ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الخام بغ٢م ألٖا

 ومً بحن نىع هظا التهغب هجض:

ـــ ـــًـ ماؾؿت )ؤ( حكتري مً ماؾؿت ؤزغي )ب( بًاٖت بضون ٞاجىعة، وبشمً ؤ٢ل مــــً الشمــــــــــــــــ

ــــــــــه في الؿى١، بِىما اإلااؾؿت )ؤ( جخٗامل م٘ ماؾؿت ؤزغي وهمُت جمىدها ٞاج ـــــى٫ بـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــىعة اإلاٗمـــــــــــ

ــــــــــــــــــــاع باهٓـــــــــــــــــــــــــــــــبإؾٗــــــ ــــت ـــ ــــغا ــ ٍ في حسجُل مبلٜ ج٩ال٠ُ الى٣ل والغؾىم التي لم جضٞ٘ ؤنال، م٘ ؤلاٞــــــــــــــــــ

بٗض طل٪ جضٞ٘ اإلااؾؿت )ؤ( ن٩ا بى٨ُا للماؾؿت الىهمُت التي جخ٣اض ى ٢ُمتها ق٩لُا وحُٗضها ه٣ضا 

ــــا والظي ٨ًنها مً جسٌُٟ عبده اتهــــــــــــــ غ ؾٗغ الخ٩لٟت اإلاغجٟـــــــــــ٘ إلاكتًر ا الخاي٘ إلاؿحري اإلااؾؿت )ؤ( بخبًر

بت الضزل. بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث و ألاعباح اإلا٣خُٗت بًٍغ  للًٍغ

ٌ بطا ٧اهذ الغؾىم الؿاب٣ت  باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن قغاء بًاٖت بغؾم للخهم ٢ابل للخٍٗى

جٟى١ الغؾىم الالخ٣ت، ٞالٟاع١ بحن ؾٗغ البًاٖت اإلاسجل في الٟاجىعة اإلاؼوعة وؾٗغها الخ٣ُ٣ي 

ىت اإلااؾؿت )ؤ( ٌٟٗى مً ٧ل ب٢خُإ، و٢ض حٗمض بلى اإلاضٕٞى للماؾؿت الىهم ُت والظي ًسغط مً زٍؼ

ًها باٖخباع ؤن الخهضًغ مٟٗى مً ٧ل  جهضًغ هٟـ البًاٖت والتي لم جضٞ٘ إلؾمها َمٗا في حٍٗى

 1ب٢خُإ.

بي.  اإلاؼلب الثاوي: أضباب التهزب والغش الظٍز

غث ٞيها ال كغوٍ اإلاالثمت لها، التي ؾاٖضث في همىها ًغظ٘ اهدكاع ْاهغة التهغب بلى وظىص بِات جٞى

بُٗت الىٓام  غ ؤؾباب مُٗىت والتي جغجبِ باإلا٩ل٠ َو واحؿاٖها لظل٪ ٌٗخبر وظىص التهغب هدُجت جٞى

بي اإلاُب٤ والٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاثضة.  الًٍغ

                                                           
1

ت، بىػٍضي ٧اهىت، مغظ٘ ؾاب٤، م   .37ـ 34بىػعوعة خحًز
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بُت   .الفزع ألاول: ألاضباب اإلاخعللت باإلايلف وؤلادارة الظٍز

 يلف.أوال: ألاضباب اإلاخعللت باإلا

بي بلى اإلا٩ل٠ في خض طاجه والتي جىضعط في بَاع اٖخباعاث هٟؿُت  ٚالبا ما حٗىص ؤؾباب التهغب الًٍغ

 وؤزال٢ُت ومالُت.

 طعف اإلاطخىي ألاخالقي.-1

بي ي٠ٗ اإلاؿخىي ألازالقي لضي ألاٞـــــــــــــغاص  ت التي جاصي بلى التهغب الًٍغ مً الٗىامل الجىهٍغ

بـــــــــي، لظلـــــــ٪ ٞهـــى  اإلاىـــــــــــــٍى بهم بت والظي ًدٟؼ ألاٞغاص ٖلى التهــــــغب مــــــً ؤصاء الىاظـــــــب الًٍغ صٞ٘ الًٍغ

باء  ني في مهلخت اإلاجخم٘، وم٘ الكٗىع باإلاؿاولُت في جدمل ألٖا ًدىاؾــــــب ٨ٖؿُـــــا م٘ الكٗىع الَى

 الٗامت.

بي.-2  طعف الىعي الظٍز

ىه وما ٣ًخًُه طل٪ مً جطخُاث ماصًت ٣ًهض بالىعي الًغ  ٍبي )قٗىع اإلاىاًَ بىاظبه هدى َو

الم ؤصاة هامت  حٗبحن الضولت ٖلى مىاظهت ما ًل٣ى ٖليها مً ؤٖباء(. في هظا اإلاجا٫ حك٩ل وؾاثل ؤلٖا

بي في اإلاجخم٘ مً ؤبغػ ؤؾباب التهغب  ٗخبر ي٠ٗ الىعي الًٍغ بي، َو للخإزحر ٖلى مؿخىي الىعي الًٍغ

بي ب بي، وطل٪ لىظىص الًٍغ دُض ه٣و قٗىع ألاٞغاص بىاظبهم اججاه الضولت ًضٞٗهم بلى التهغب الًٍغ

بت وهي ٧الخالي: ـــــٍغ ـــــــــ خ٣اصاث الخاَاـــــــــــــــــــت ٖــــــــــــــــــً الًـــ  بٌٗ الٖا

 بت ا٢خُإ مالي صون م٣ابل، وبالخالي ؤصاة حٗؿُٟت ٖلى ؤمال٥ ألاٞغا  ص؛اٖخباع الًٍغ

  ٠ ل٨ىه ٌؿغ١ الضولت وهي شخو اٖخ٣اص ؤن اإلاتهغب مً الًغاثب بهما هى ؾاع١ قٍغ

ً ٦ما هى الخا٫ في الؿاع١ ؤو الخاثً ؤو اإلاسال٠ لىٓام  مٗىىي وبالخالي ٞهى َل ًًغ باآلزٍغ

 اإلاغوع؛

  بت ألجها َل حؿدىض ٖلى مىُل٣اث ٣ٖاثضًت ُت الًٍغ خ٣اص الضًني خى٫ ٖضم قٖغ الٖا

 ــؼ٧اة التي حٗخبر ع٦ً مً ؤع٧ان ؤلاؾالم؛ب٨ٗـ الــــــــ

  ؾىء جسهُو الى٣ٟاث، والظي ًاصي باألٞغاص للكٗىع بدبظًغ ؤمىالهم في ؤوظه َل حٗىص

 باإلاىٟٗت الٗامت.
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ــــغ بدُـــــــــض ؤن اإلا٩لــــــــ٠  خباعاث الؿاب٣ــــــــت جسخلـــــــــ٠ مــــــــً شخــــــــو بلى آزــــ الظي ٌٗخ٣ـــــــــض ووكحر ؤن الٖا

اصلت هجضها ؤ٢ل ٖباا ٖلُه لظل٪ ًخ٣بلها، ب٨ٗـــــــــــــــــ الظي ٌٗخــــــــــــ٣ض  بت اإلادملت ٖلُه مىهٟت ٖو ؤن الًٍغ

ؿعى بلى التهغب منها. ًها َو  ؤجها ْلما وحٗؿٟا، هجضها حك٩ل ٖباا ز٣ُال ٖلُه لظل٪ ًٞغ

 الىطعُت اإلاالُت الطِئت للميلف.-3

ض ٧لما جازغ الخ الت اإلاالُت للم٩ل٠ ٖلى التهغب وهُا٢ه، بدُض هجض ؤن مُل اإلا٩ل٠ هدى التهغب ًٍؼ

بت ٖلُه وؾاء مغ٦ؼه اإلاالي. ػاص ٖبء الًٍغ
1 

بُت.  زاهُا: ألاضباب اإلاخعللت باإلدارة الظٍز

بي، لظل٪ ٧لما ٧اهذ هظه ؤلاصاعة يُٟٗت ال٨ٟاءة بُت ؤصاة جىُٟظ الىٓام الًٍغ  حٗخبر ؤلاصاعة الًٍغ

بُت بلى ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث  غظ٘ ٖضم ٦ٟاءة ؤلاصاعة الًٍغ بي، ٍو والجزاهت ٧لما ؾهل التهغب الًٍغ

ٟحن ـــــــــــــــــوالىؾاثـــــــــــــــل اإلااصًـــــــــــــت، باإلياٞ ت بلى ه٣و ألاًضي الٗاملت الٟىُت، وه٣و في الخبرة اإلاهىُت للمْى

٠ُ الٗمىمي، و٢لت اإلاٗاهض اإلاخسههت في في ؤلاصاعة، وطل٪ هدُجـــــــــــــ ــــىع في الخْى ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ٠ ألاظــــــــ ــــت يٗــــــــــ

بُت  بُـــــــــت، باإلياٞــــــــــــــت بلى طل٪ جىظض ْاهغة زُحرة تهضص وظىص ؤلاصاعة الًٍغ ــــــــاعاث الًٍغ ــً ؤلَا ج٩ٍى

ٟي بصاعة الًغاثب، والتي جخمشل في الغقىة بدُض ؤجها حٗخبر ؤزُغ مً والتي جغجبِ بالجاهب ألازالق ي إلاْى

بي )بن هظه الٓاهغة لِؿذ ٣ِٞ هدُجت لى٣و الغ٢ابت  ي٠ٗ ال٨ٟاءة، وجىضعط يمً الٟؿاص الًٍغ

ٟحن اإلاغحكحن، ول٨نها ؤًًا هدُجـــــــــت  ُاب ال٣ٗىبت الهاعمت يض اإلاْى مً َٝغ لؿلُاث اإلاٗىُت ٚو

بُت ٖامت ومهلللخىُٓــم  ـــبر جٟكــــــــــــي ْاهـــــــــــــغة الغقـــــــــــىة في اإلاهالر الًٍغ ٗخــــــــــــ خت الؿُاس ي والاظخماعي(،َو

ٟحن وي٠ٗ مؿخىاهم الخل٣ي. ت للمْى  اإلاغا٢بت زانت، هي هدُجت اوٗضام اإلادٟؼاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

ت، بُت الجؼاثٍغ ُما ًخٗل٤ باإلصاعة الًٍغ  ٞةجها حٗاوي مً ٖضة مكا٧ل جخمشل ُٞما ًلي: ٞو

  هاَلء ً ً واخض، بدُض ًىظض ه٩ُلحن م٩لٟحن بخ٩ٍى بُت لخ٩ٍى اعاث الًٍغ َل جسً٘ ؤلَا

ني للمالُت، ومٗهض الا٢خهاص الجمغ٧ي والجباجي، والبرامج بُنهما  اعاث، اإلاٗهض الَى ؤلَا

ً الُاب٘ الٗام والىاظب ؤن ٩ًىن طا َاب٘ ص٤ُ٢  مخباًىت ٦ما ٌٛلب ٖلى هظا الخ٩ٍى

بُت؛ ُت الًٍغ  مخسهو خؿب ؤهىإ الًغاثب وخؿب ألاٖو

                                                           
1

بي وآزاعه ٖلى الا٢خهاص الىَنيهانغ مغاص،   .10 -9، م 2019، ظامٗت صعاًت، ؤصعاع، 01، الٗضص 21، اإلاجلض ، مجلت صعاؾاث ا٢خهاصًتؤؾباب التهغب الًٍغ
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  ٤، الٗال٢اث بُت، مشل عوح الدؿٍى ُٚاب اإلاٟاهُم الخضًشت في حؿُحر ؤلاصاعة الًٍغ

٤ اإلاٟاهُم  ت ٞو غ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ الٗامت ؤلاصاعة باإلاؿاهمت لظل٪ ًجب التر٦حز ٖلى جٍُى

 الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت؛ الٗلمُت الخضًشت اإلاؿدىضة ٖلى

  ت ٣ت ًضٍو ؾُاصة ألاؾالُب ال٨الؾ٨ُُت في الٗمل ؤلاصاعي بط َل ػالذ اإلالٟاث حٗالج بٍُغ

 .بُُات

بي الجؼاثغي َل  بُت، ٞةن الىٓام الًٍغ وهٓغا للى٣اثٌ الؿاب٣ت، واإلاكا٧ل التي حٗاوي منها ؤلاصاعة الًٍغ

بي. ػا٫ بُٗضا ًٖ اإلاٗاًحر الضولُت في ألاصاء الًٍغ
1 

بي والظزوف ؤلاكخصادًت.  الفزع الثاوي: ألاضباب اإلاخعللت بالىظام الظٍز

بي.  أوال: ألاضباب اإلاخعللت بالىظام الظٍز

بي ومضي  جىظض ٖضة ٖىامل جازغ ٖلى التهغب وهُا٢ه والتي جغجبِ بُبُٗت الخىُٓم الٟني الًٍغ

بي، وهي ٧الخالي: ٘ الًٍغ  اؾخ٣غاع الدكَغ

  :بت بت وػاص ٖباها ٧لما ًغي ٖبض اإلازلل عبء الظٍز ىٗم ٞىػي ؤهه" ٧لما اعجٟ٘ مٗض٫ الًٍغ

 ٧ان طل٪ مضٖاة للتهغب منها".

  :بي ًغي ٖبض الخمُض مدمض ال٣اض ي " ؤهه ٧لما ٧اهذ نُاٚت ال٣اهىن حعلذ الىظام الظٍز

ٟاءاث  تر٥ مجاَل لخضزل ؤٖىان ؤلاصاعة في جدضًض ؤلٖا م٣ٗضة ٩ًىن ال٣اهىن ؤ٢ل ويىخا ٍو

بت اإلاٟغويت ٖلُه وبالخالي ًداو٫  والخسًُٟاث وهظا ما ًاصي بلى ٖضم ٢ىاٖت اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت ؾِات(؛ ٗت لًٍغ  التهغب منها")ٞالتهغب هى هدُجت ؾَغ

  :هىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن ال٣ٗاب ومبلٜ التهغب بدُض طعف العلاب اإلافزوض على اإلاتهزب

ٌٗىص ٖلى اإلا٩ل٠ بزغ تهغبه  ٧لما ٧اهذ ٢ُمت ال٣ٗاب اإلاٟغوى ٖلى اإلا٩ل٠ ؤ٦بر مً اإلابلٜ الظي

٣لل مىه، ل٨ً بطا ٧اهذ ٢ُمت  بت، ٞالىدُجت هي ابخٗاص اإلا٩ل٠ ًٖ طل٪ التهغب ٍو مً الًٍغ

ال٣ٗاب ؤ٢ل مً اإلابلـــــــــــــــٜ الــــــــــظي ٌٗـــــــــــــىص ٖلى اإلا٩ل٠، ؤو ٚحر مىظىص جماما، ٟٞي هظه الخالت ٨ًثر 

بي؛  التهغب الًٍغ

  بُت مما الىظام الجبائي:  عذم اضخلزار هدُجت للخٛحراث الؿىىٍت التي جُغؤ ٖلى ال٣ىاهحن الًٍغ

بُــــــــــــت ؤو  الم الًٍغ ًجٗل اإلا٩لٟحن في ٚالب ألاخُان ٖلى ٚحر صعاًت بها هدُجت لى٣و وؾاثل ؤلٖا

                                                           
1
 .12-11هانغ مغاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  
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البا ما جيخهي باَلنُضام مابحن اإلا٩ل٠ وبصاعة الًغاثب والضز الم بمًمىجها، ٚو ى٫ نٗىبت ؤلٖا

اث ٞدكخض ٦غاهُت اإلا٩ل٠ وبالخالي ًؼصاص مُله للتهغب؛  في مىاٖػ

 :بُت بُت ؤو ٖضم وظىصها ٞةهه  طعف الزكابت الظٍز ٖىضما ٌكٗغ اإلا٩ل٠ ب٠ًٗ الغ٢ابت الًٍغ

ض مُله للتهغب.  ًٍؼ

 :بي تهغب  ارجفاع مطخىي الظغؽ الظٍز بت ًخداًل ٍو ٖىضما ٌكٗغ اإلا٩ل٠ بش٣ل ٖبء الًٍغ

بي جاصي بلى الخ٣لُل مً صزل اإلا٩ل٠  مً صٞٗها خُض ؤن ٧ل اصة في حجم الا٢خُإ الًٍغ ٍػ

بت ؤو مداو  بت مً صٞ٘ الًٍغ ـــه بلى التهغب والخملو مً صٞ٘ الًٍغ ــــــــغ الــــــــــــــظي ًضٞٗــــــــــــــ لت ألامـــــــــــــ

ائها.  الخسٌُٟ مً ٖو

 :حي ذ اإلا٣ الىظام الجبائي الخصٍز ـــــــض مً ٌٗخمض ٖلى الخهٍغ ــــــــــــــــــ ضم مً َٝغ اإلا٩ل٠ وهظا ما ًٍؼ

 1وؿبت التهغب.

 .ألاضباب اإلاخعللت بالظزوف الاكخصادًت زاهُا:

بي وػٍاصجه بؿبب  بن ٞتراث ال٨ؿاص وألاػماث التي ٌكهضها البلض، حٗمل ٖلى اهدكاع التهغب الًٍغ

اصة خؿاؾُتهم ٢لت الى٣ىص واهسٟاى صزى٫ اإلا٩لٟحن، و جضهىع ال٣ضعة الك غاثُت لؤلٞغاص، وبالخالي ٍػ

بي، باؾخٗما٫  بت، لظا ًضٞٗهم التهغب الًٍغ َلعجٟإ ألاؾٗاع، مما ًهٗب ٖلى اإلاىخجحن ه٣ل ٖبء الًٍغ

مسخل٠ الُغ١ اإلاخاخت، بِىما في ٞتراث الغزاء والاهخٗاف الا٢خهاصي ٣ًل مُل اإلا٩لٟحن للتهغب 

بي بؿبب ٦ثرة الى٣ىص واعجٟإ الضزى  ٫ وجدؿً ال٣ضعة الكغاثُت لؤلٞغاص، ممــــــــــا ٌؿمـــــــــذ للمىخجُــــــــً الًٍغ

٘ ؤؾٗاع مىخجاتهم لظا ٩ًىن الضاٞ٘ الىٟس ي للتهغب  ٤ ٞع بـــــــــــــــت بلى مؿتهل٨حن، ًٖ ٍَغ ـــــــبء الًٍغ ه٣ـــــــل ٖـــــ

 لضي اإلا٩ل٠ مىسًٟا.

ني واهدك ت وػٍاصة حجم ٦ما ؤن ٖضم جىُٓم الا٢خهاص الَى اع الا٢خهاص اإلاىاػي، ًاصي بلى اؾخمغاٍع

ت اإلاىاٞؿت التي  التهغب وطل٪ بؿبب ٖضم يبِ الؿى١ للؿل٘ والخضماث، و٦ظل٪ ٖضم يمان خٍغ

حٗخــــــبر مً ؤهم الكغوٍ قٟاُٞت اإلاٗامالث. باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن ال٣ُإ اإلاىاػي َل ٌٗمل ٖلى ٖضم 

ٌ الجباجي ٖضًمت الجضوي، وبالخالي ٞةن مبالٜ صٞ٘ الًغاثب ٣ِٞ، وبهما ًجٗل  بظغاءاث الخدٍغ

ت صون ؤن جسً٘ للمى٤ُ الٗام للؿُاؾت الا٢خهاصًت، وَل ًم٨ً للضولت  ه٣ضًت هامت جخضاو٫ بدٍغ
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مداعبت هظا ال٣ُإ بهٟت ٧لُت ألهه ٌؿاهم في امخهـــــــــــام وؿبــــــــــــــــت مً ْاهغة البُالت، و٦ظا الخس٠ُٟ 

 1بٌٗ الًٍٛى الاظخماُٖت. مً

بي.  اإلاؼلب الثالث: وضائل ميافدت التهزب والغش الظٍز

ىحن وَل  بي ْاهغة اظخماُٖت زُحرة جًغ الا٢خهاص الَى بىاءا ٖلى ما ؾب٤ ٞةن التهغب الًٍغ

بي  حؿمذ للضو٫ جىُٟظ ؾُاؾاتها اإلاالُت ألهضاٞها الخىمىٍت. وهٓغا لآلزاع التي جترجب ٖلى التهغب الًٍغ

بُت حٗمل ٖلى م٩اٞدت هظا التهغب بكتى الىؾاثل اإلاخاخت. لظل٪  ٞةن ٗاث الًٍغ مسخل٠ الدكَغ

بي.   ؾيخُغ١ في هظا اإلاُــلب بلى وؾاثل م٩اٞدت التهغب الًٍغ

بي والجهاس ؤلاداري وجدطين العالكت بين ؤلادارة واإلايلف.  الفزع ألاول: جدطين فّعالُت الىظام الظٍز

بي. أوال: جدطين فعالُت الىظام  الظٍز

الُت طل٪ الىٓــــــــــــام     ّٗ بي، لظل٪ ٞةن جدؿحن ٞ بي ٦ىدُجت لٗضم الىٓام الًٍغ ٌٗخبر التهغب الًٍغ

 ؾِؿاهـــــــــــــــــــــــــم في مٗالجت ْاهغة التهغب، وطل٪ بمغاٖاة ما ًلي:

بي. -1  جبطُؽ الىظام الظٍز

ت اإلاخ   ٗل٣ت بغبِ وجدهُل الًغاثب، ًٞال ًٖ ًجب الٗمل ٖلى  جبؿُِ ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

بـــــــــي  لُه ًجب ؤن ًدؿـــم الىــــــــــٓام الًٍغ بي بإؾلىب ٌؿهل ٖلى اإلا٩لٟحن ٞهمها،ٖو ٘ الًٍغ نُاٚت الدكَغ

ما٫ زانت بطا حٗل٤ ألامغ بالىٓام  بالكٟاُٞــــــــــــــت في بظغاءاث ٞغى الًغاثب، وفي ج٣ُُم ع٢م ألٖا

ؿاهم الا  ت اإلاخٗل٣ت بالغبِ الجؼافي،َو ٘ وحؿهُل ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع بي في ويىح الدكَغ ؾخ٣غاع الًٍغ

ضم  بي ل٨ثرة الخٗـــــــــضًالث التي جُغؤ ٖلُه، ٦ما ؤن ح٣ٗض ٖو ٘ الًٍغ والخدهُل، بِىما ًخ٣ٗض الدكَغ

ــــــــــبي ًــــــــــــاصي بلى وكىء خالت مً الخؿاؾُت  ــــــــ٘ الًٍغ بت،لظل٪ ًجب الٗمل بؾخ٣غاع الدكٍغ ججاه الًٍغ

بُت واؾخ٣غاعها، باإلياٞت بلى ويىخها بال٣ـــــــــــضع الالػم مً ؤظل م٩اٞدت  ٗاث الًٍغ ٖلى جبؿُِ الدكَغ

بي.  التهغب الًٍغ
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بي عادل. -2  إرضاء هظام طٍز

بي مً ؤهم الٗىامل التي جاصي بلى اؾخٟدا٫ ْاهغة التهغب       ٌك٩ل ؤلاخؿاؽ بالخٗؿ٠ الًٍغ

بي ٖاص٫، وطل٪ مً زال٫ مغاٖاة ا بي، وإلاٗالجت طل٪ الىي٘، ٌٗمل اإلاكٕغ ٖلى بعؾاء هٓام يٍغ لًٍغ

 ما ًلي:

 بت؛  ألازظ بمبضؤ شخهُت الًٍغ

 بت؛  قمىلُت الًٍغ

 بت؛  اٖخضا٫ مٗض٫ الًٍغ

 بي؛  ججىب ؤلاػصواط الًٍغ

 .بُت مضعوؾت  بٖٟاءاث يٍغ

بت، وطل٪ باإلياٞت بلى طل٪ ًجب جد٤ُ٣ اإلاؿاواة الخامت بحن      ظمُ٘ اإلامىلحن ؤمام ٢اهىن الًٍغ

ُت. بُت ًٖ ٚحرها ما لم ٨ًً طل٪ ألؾباب مىيٖى  بٗــــــــضم جمُحز ؤي َاثٟت في اإلاٗاملت الًٍغ

بي: -3 ع الظٍز  جدطين الدشَز

بي الجُض واإلايسجم واإلاترابِ، ٖلُه ؤن ًخجىب الشٛغاث التي جتر٥ مجاَل       ٘ الًٍغ بن الدكَغ

بي ختى ًٟىث الٟغنت ٖلى اإلا٩ل٠  للتهغب وبالخالي ٘ الًٍغ ًجب بخ٩ام نُاٚت ههىم الدكَغ

لُه ؾض مىاٞظ التهغب، ي٠ بلى  بي، ٖو ٘ الًٍغ لئلؾخٟاصة مً بٌٗ الشٛغاث التي ٢ض ًخًمنها الدكَغ

بي،ختى هخم٨ً مً بخضار ججاوب بحن الٓغوٝ  طل٪ ًجب بصزا٫ اإلاغوهـــــــــت ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الًٍغ

بُٗت الًغاثب الجضًضة، ومــــــــــــــضي ج٨ُــــــــــــــــــــٟها م٘ مؿخجضاث وجحرة الىمى الا٢خهاصي. الا٢خهاصًت  1َو

بي.  زاهُا: جدطين الجهاس ؤلاداري الظٍز

بُت     بي الجُض َل ٨ًٟي وخضه إلاىاظهت ْاهغة التهغب بل ًجب جىٞغ بصاعة يٍغ ٘ الًٍغ بن الدكَغ

بي الجُض َل ًم٨ً جمخاػ بضعظت ٖالُت مً ال٨ٟا ءة ؾىاء مً خُض الخُب٤ُ ؤو الخىُٓم )ٞالىٓام الًٍغ

 ؤن ًخد٣ــــــــــــــ٤ بَل باإلصاعة التي جىٟظه ٖلى ؤعى الىا٢٘(.
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بت خؿىت، بَل ؤن     بت ؾِات بلى يٍغ ل يٍغ ل جدٍى بي ال٠٨ء َل ًم٨ىه جدٍى ٦ما ؤن الجهاػ الًٍغ

ل  بي ٚحر ال٠٨ء باؾخُاٖخه جدٍى بت خؿىت بلى ؤؾىؤ منها، مما ٌؿخىظب يغوعة الجهاػ الًٍغ يٍغ

بُت، وطل٪ باجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لتر٢ُت مؿخىي جل٪ ؤلاصاعة مً زال٫  ؤلاهخمام باإلصاعة الًٍغ

 الخدؿحن الىىعي وال٨مي لئلم٩اهُاث اإلاخاخت.

ت. -1  جدطين ؤلامياهُاث البشٍز

إ ٖضص اإلاخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن، واظهذ في ْل ؤلانالخاث الا٢خهاصًت وما هخج ٖنها مً اعجٟ    

ٟيها، وه٣و ٦ٟاثتهم اإلاهىُت، وفي  بُت ٖضة نٗىباث في ؤصاء مهامها، وطل٪ ل٣لت ٖضص مْى ؤلاصاعة الًٍغ

ت ؤنبذ مً الًغوعي جدؿحن ٦ٟاءة  اث٠ ؤلاصاعة وبم٩اهُاتها البكٍغ ْل هظا ؤلازخــــــــــال٫ بحن ْو

ً بَـــــــــــــــ ٟحن، وج٩ٍى بي، وفي هظا الؿُا١ ًجب بجساط ؤلاظغاءاث اإلاْى ـاعاث مخسههت في اإلاجا٫ الًٍغ

 الخالُت:

 ٟحن في مهلخت الًغاثب؛  جدؿحن ؤظىع اإلاْى

 بي؛ ني ًخماش ى م٘ الخٛحراث التي ٌكهضها الىٓام الًٍغ  وي٘ بغهامج ج٩ٍى

  ً ً، ٢هض ج٩ٍى بي ٖبر مسخل٠ ظهاث الَى ٞخذ مضاعؽ مخسههت في اإلاجا٫ الًٍغ

حن؛بَاعاث يٍغ ىان ؤلاصاٍع  بُت وعؾ٩لت ألٖا

  بُت ٢هض ٚل٤ مىاٞظ جدؿحن ألاويإ اإلااصًت والاظخماُٖت للٗاملحن باإلصاعة الًٍغ

غاءاث اإلا٣ضمت لهم؛  ؤلٚا

  ــــم وي٘ ؤؾـ ٖاصلت للتر٢ُت، باإلا٣ابل حؿلُِ ؤ٢ص ى ال٣ٗىباث إلاً ًصبـــــــــذ في خ٣هـــــــــــــ

ــــــــــــــ  ــاث ٚحر مكغوٖت ومىاُٞت ألزال٢ُاث اإلاهىت ٧الغقىة مشال؛ؾلى٦ـــــــــــــــ

  ٟحن في مجا٫ الغ٢ابت اإلاُضاهُت، زانت بطا حٗل٤ ألامغ حر الخماًت الالػمت للمْى جٞى

بمغا٢بت اإلاهالر الصخهُت للم٩لٟحن اإلاٗىُحن، وطل٪ لًمان الؿحر الخؿً إلاهامهم 

 1الغ٢ابُت.

 جدطين ؤلامياهاث اإلاادًت. -2

الم مً ؤظل جدؿ بي ًجب ؤلاؾخٗاهت بالخ٨ىىلىظُا الخضًشت ٧اإٖل حن الٟاٖلُت في ؤصاء الجهاػ الًٍغ

ذ  بُت التي ٖٞغ آلالي الظي ؤنبذ يغوعة خخمُت ًٟغيها الىا٢٘ لدؿُحر مسخل٠ ؤٖما٫ ؤلاصاعة الًٍغ
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الم آلالي ٨ًدس ي ؤهمُت بالٛت ٧ىهه ٌؿمذ بخدؿحن ال بت، ٞىٓام ؤلٖا اصة في ٖضص اإلا٩لٟحن بالًٍغ غ٢ابت ٍػ

٤ بغمجت ٖلمُت إلالٟاث اإلاغا٢بت وؾهىلت ال٨ك٠ ًٖ الىيُٗاث ؤلاخخُالُت  في مضة  بُت ًٖ ٍَغ الًٍغ

الم آلالي وظىص ٞىُحن، ًسخو بًٗهم بترظمت ال٣ىاهحن  ػمىُت ظض ٢هحرة، ٦ما ًخُلب حؿُحر ظهاػ ؤلٖا

ايُت ًٟهم عمىػها الجهاػ اإلاؿخٗمل خؿب ل بُت بلى مٗضَلث ٍع سخو البٌٗ والخٗلُماث الًٍغ ٛخه، ٍو

 ً ًال ٖلى ؤهه ٌؿاٖض ٖلى جسٍؼ بت ٞو آلازغ ٖلى مغاظٗت اإلاٗلىماث خؿب الخُىعاث اإلاخٗل٣ت بالًٍغ

إل ٖليها وبالخالي جدؿحن  ت ؤلَا ضم يُاٖها وؾٖغ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗلىماث في مؿاخت نٛحرة ٖو

 ٖملُاث الغ٢ابت الجباثُت.

٘ ٖضص اإلا٣غاث الً بُت، م٘ الٗلم ؤن مٗٓمها ي٣ُت َل جدخىي ٖلى ٦ما ًجب الٗمل ٖلى ٞع ٍغ

ت.  ؤصوى قغوٍ الٗمل ومٗٓمها مىعزت مً ؤلاؾخٗماع ُٞجب الٗمل ٖلى نُاهتها ل٨ُال تهخل٪ بؿٖغ

بُت ويٗذ الٗضًض مً ؤلاظغاءاث بهضٝ الخض مً  ججضع ؤلاقاعة في هظا الهضص ؤن ؤلاصاعة الًٍغ

بي منها:  التهغب الًٍغ

  خهاجي)بؾخدضار ع٢م الخٍٗغ٠ ؤلاNIS دــــــــــــــــــاث ( وبظباع اإلا٩لٟحن بةْهـــــــــــــــــــاعه ٖلى ٧ل الخهٍغ

ـــــــــــ٤ التي لها ٖال٢ت باليكاٍ اإلاماعؽ؛  والىزاثـــــــــــــــــ

  ىُت إلاغج٨بي الٛل ومغج٨بي بت في البُا٢ت الَى حسجُل اإلا٩لٟحن اإلاتهغبحن مً صٞ٘ الًٍغ

خم بهجاػها مً  اإلاسالٟاث الخُحرة ت ٍو ٗاث والخىُٓماث الجباثُت والجمغ٦ُت والخجاٍع للدكَغ

ت الٗامت للًغاثب ومً زم يغوعة اؾدبٗاصهم مً اإلاكاع٦ت في ؤًت مىا٢هت جسو  َٝغ اإلاضًٍغ

 اله٣ٟاث الٗمىمُت، ومً ٖملُاث الخجاعة الخاعظُت.

 باثُت مؿلمت مً بزًإ ٧ل َلب قُب في السجل الخجاعي بلى ج٣ضًم قهاصة الىيُٗت الج

ؾاٖت التي جلي ج٣ضًم الُلب ختى ولى ٧ان  48َٝغ مهالر ؤلاصاعة الجباثُت اإلاسخهت زال٫ 

ىت الٗمىمُــــــــــت ل٨ً في هظه الخالت ألازحرة َل ًم٨ً بٖٟاءه مً اإلاخابٗت.  1مضًىا للخٍؼ

بُت -3  جىظُم ؤلادارة الظٍز

٤ مبضؤ َل مغ٦ؼ      بُت ٞو ٍت ؤلاصاعة، حهضٝ بلى ٞسر اإلاجا٫ إلجساط بن جىُٓم ؤلاصاعة الًٍغ

بُت  الُت ؤلاصاعة الًٍغ ّٗ الُت في الٗمل، وبدخا ًٖ ٞ ّٗ ت ٞو ال٣غاعاث بهٟت ٣ّٖالهُت، ويمان ؾٖغ

ـــــاجي في هظا اإلاجا٫ بٌٗ الخٗضًالث اله٩ُلُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي و  ــــــــ ت، بجسظ اإلاكـــــــــــٕغ الجبــــــــ الجؼاثٍغ
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ــــــــم  اإلاغ٦ؼي، ــــــــ ، اإلاخٗل٤ 1990/ 06/ 23اإلااعر في  190– 90وطل٪ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢ــــــــــــــــــ

ت الٗامت للًغاثب)  ت بلى اإلاضًٍغ ت لىػاعة الا٢خهاص، وطل٪ بخدىٍل ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ بدىُٓم ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

DGIت بمىظب اإلا اث ظهٍى / 23اإلااعر في  60 -91غؾىم الخىُٟظي ( ومً ظهت ؤزغي بوكاء حؿ٘ مضًٍغ

اث الىَلثُت.1991/ 02 ُت ٖلى مؿخىي اإلاضًٍغ اث ٖٞغ  ، ٦ما جم بوكاء ٦ظل٪ مضًٍغ

بُت ويمان  و٧ل هظه الخٗضًالث مً الىاخُت اله٩ُلُت مً ؤظل جىُٓم الؿحر الخؿً لئلصاعة الًٍغ

بُت، وهى الخىُٓم اإلاٗمى٫ به بلى ًىم ٗاث الًٍغ  ىا هظا.ؾالمت جُب٤ُ الدكَغ

ت  وباإلا٣ابل صزلذ ؤلاصاعة الٗامت للًغاثب في ٞترة بهخ٣الُت مً بصاعة ؤ٣ُٞت الخىُٓم )مضًٍغ

ت الىؾاثل الٗامت( بلى بصاعة ٖمىصًت  ت اإلاغا٢بت الجباثُت، مضًٍغ اث، مضًٍغ ت اإلاىاٖػ الخدهُل، مضًٍغ

 الخىُٓم حٗخمض ٖلى حجم وكاٍ اإلا٩لٟحن م٣ؿمت ٧اآلحي:

 اث اإلااؾ ت ٦بًر  (؛ DGEؿاث )مضًٍغ

 ( مغا٦ؼ الًغاثبCDI؛) 

 ( ت للًغاثب  (. CPIاإلاغا٦ؼ الجىاٍع

باإلياٞت بلى زل٤ مٟدكُت مخسههت لدؿُحر ظباًت ال٣ٗاع، اإلاٗاصن الشمُىت، ال٨دى٫، الخبٜ 

 والٟالخت.

الهضٝ مً بوكاء هظا الخىُٓم اله٨ُلي الجضًض هى الخد٨م الٟٗا٫ في مسخل٠ اإلاىاعص الجباثُت، 

بي...بلخ مً ألاهضاٝ.جدؿحن الخضم  اث، بُٖاء ٞٗالُت ؤ٦ثر للغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ

لُه مً ؤظل هجاخه  بن هظا الخىُٓم ؤلاصاعي الجضًض إلصاعة الًغاثب هى هٓام مخب٘ في ٞغوؿا، ٖو

بُت اإلاؿخىعصة مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت َل جهلر  ٗالُخه ًجب مغاٖاة بٖخباعاث ٦شحرة، ألن الىٓم الًٍغ ٞو

ب٤ُ، ٞهي جدخاط لٟٗالُت ٖالُت، ألن الهُا٧ل الا٢خهاصًت جسخل٠ مً صولت مخ٣ضمت بلى صولت للخُ

 1هامُت.

 زالثا: جدطين العالكت بين ؤلادارة واإلايلف.

بُت،   بُت صوما بلى جس٠ُٟ خضة الخىجغ اإلاىظىصة بحن اإلا٩ل٠ وؤلاصاعة الًٍغ حؿعى ؤلانالخاث الًٍغ

٣ًلل خاَلث التهغب، وطل٪ ب٨ؿب ز٣ت اإلا٩ل٠ والظي ٩ًىن  ٢هض بخضار ججاوب وجهالر مً قإهه ؤن

                                                           
1
 .105- 104َىعف بخاجت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  
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زمغة لٗال٢ت خؿىت م٘ ؤلاصاعة، لظل٪ ًجب ؤن ج٩ىن الٗال٢ت ٢اثمت ٖلى مبضؤ مً الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت 

ـــــــضا ًٖ الٗضاوة والخؿاؾُاث مىظهت هدى بيٟاء عوح الخٗاون والخًامً بحن اإلا٩ل٠ وؤلا  ـــــــــ ـــــــــ صاعة بُٗـــــــــ

بُت. و٢هض جدؿحن جل٪ الٗال٢ت ًجب مغاٖاة ؤلاظغاءاث الخالُت:  الًٍغ

بي: -1  وشز الىعي الظٍز

بي وب٢ىاٖه بالىاظب  ُه الًٍغ ٌٗخبر اإلا٩ل٠ الُٝغ اإلاباقغ في ٖملُت التهغب، لظل٪ ًجب جىمُت ٖو

بي ًجب بجساط ؤلا  بي ختى جهبذ ؾلى٧اجه ؤ٦ثر ٣ٖالهُت، ومً ؤظل وكغ الىعي الًٍغ ظغاءاث الًٍغ

 الخالُت:

  اتهم ختى ًضع٥ اإلا٩لٟحن بىاظباتهم ال٣ُام بدمالث جىُٖت لجمُ٘ اإلا٩لٟحن بازخالٝ مؿخٍى

ـــب قتى الُغ١ مشـــــــــــــــــــــل الصخاٞــ ـــت   ومً ؤظل طل٪ حؿخٗمل بصاعة الًغاثــــــــــ ــــــــ بُــــــــــــــ ـــــــــــــــــت الًٍغ

بي اإلا٨خىبـــــــ ت، و٦ظا جىُٓم ملخ٣ُاث وؤبىاب مٟخىخت ٖامت خى٫ الىٓام الًٍغ ـــــــت واإلاؿمٖى

 ومؿخجضاجه؛

  بت ٧ىجها جمشل مؿاهمت في مالُت الضولت والتي جسهو جدؿِـ اإلا٩ل٠ بإهمُت صٞ٘ الًٍغ

لل٣ُام بالخضماث الٗامت باهتهاط ؾُاؾت بهٟا٢ُت عقُضة ختى ج٨ؿب بخترام وز٣ت اإلا٩ل٠ 

بت، با إلا٣ابل ًجب ؤن جــــــــــــؼعٕ في هٟىؽ اإلاىاَىحن هٓغة ؾِات ألولا٪ الظًً ًتهغبىن مً بالًٍغ

بت؛  صٞ٘ الًٍغ

  بُت ت ٢هض بعؾاء ز٣اٞت يٍغ بت وؤهضاٞها مً زال٫ حٗمُمها في البرامج التربٍى ٠ بالًٍغ الخٍٗغ

 لضي اإلاىاًَ.

 جىىًٍ وإعالم اإلايلف. -2

ل طل٪ ً وبٖالم اإلا٩ل٠ بلى جدٍى بت بلى م٩ل٠  حهضٝ ج٩ٍى اإلا٩ل٠ مً مٗاعى ًٖ ؤصاء الًٍغ

ملتزم، وطل٪ بالخ٣غب ؤ٦ثر بلُه، بةجبإ ؾُاؾت ج٩ىٍيُت وبٖالمُت عقُضة، مً زال٫ جش٠ُ٣ اإلا٩ل٠ 

بُت  بي، وحؿخٗحن ؤلاصاعة الًٍغ وبَالٖه بمسخل٠ اإلاؿخجضاث والخٗضًالث التي ٌكهضها الىٓام الًٍغ

 بالصخ٠ واإلايكىعاث. 

بُت، وبػالت الٛمىى  واإلاجالث الضوعٍت بي، وجٟؿحر ؤلاظغاءاث الًٍغ إلبغاػ مؿخجضاث الىٓام الًٍغ

بُت  الظي ٢ض جخًمىه الىهىم ال٣اهىهُت، ٦ما ًجب ب٢امت م٩اجب ٖلى مؿخىي مهالر ؤلاصاعة الًٍغ

ٟحن  جب ؤن حؿحر هظه اإلا٩اجب مً َٝغ مْى جى٧ل مهمت قغح ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالتزاماث اإلا٩لٟحن، ٍو
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ؿٗىن بلى جدؿحن الٗال٢ت م٘ اإلا٩لٟحن مً زال٫ خؿً ؤلاؾخ٣با٫ و ماهلح ُٟت اإلاى٧لت بليهم، َو ن بالْى

 ؤلاؾخجابت إلاسخل٠ حؿائَلث اإلا٩لٟحن.

 جدطين العالكاث ؤلاوطاهُت. -3

حك٩ل الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت مً ؤهم الىؾاثل طاث ألازغ البالٜ ٖلى هٟؿُت اإلا٩ل٠، بدُض حٗمل 

اث اإلاى  بُت ججاه اإلا٩لٟحن، وجسٌُٟ خضة الخىجغاث التي ٢ض ٖلى جدؿحن جهٞغ ْٟحن باإلصاعة الًٍغ

ٟحن باإلصاعة  ً الىٟس ي لجمُ٘ اإلاْى بت، ولخد٤ُ٣ طل٪ ًجب بخضار بغامج الخ٩ٍى جدضثها الًٍغ

بُت والهاصٞت بلى جدؿحن اإلاٗاملت ججاه اإلا٩لٟحن.  1الًٍغ

بي.الفزع الثاوي: جدطين الزكابت الجبائُت والخعاون الذاخلي   والخارجي لللظاء على التهزب الظٍز

 أوال: جدطين الزكابت الجبائُت.

بي، ٦ما ؤجها ج٨دس ي ؤهمُت بالٛت،    ا إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ حٗخبر الغ٢ابت الجباثُت بظغاءا يغوٍع

داث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩لٟحن والتي ٢ض  بي الظي ٌٗخمض ٖلى الخهٍغ وطل٪ هٓغا لُبُٗت الىٓام الًٍغ

بُت بٗضة ؤق٩ا٫ للغ٢ابت الجباثُت ٢هض ال٨ك٠ ًٖ َل ح٨ٗـ ا لخ٣ُ٣ت، لظل٪ ج٣ىم ؤلاصاعة الًٍغ

الُت الغ٢ابت الجباثُت ٖلى ما ًلي: ّٗ  مسخل٠ اإلاسالٟاث اإلاغج٨بت، وجخى٠٢ ٞ

 أ. ؤلاػار اللاهىوي للزكابت الجبائُت

ٗملُت مً زالله وّضر لخىُٓم الغ٢ابت الجباثُت، خضص اإلاكٕغ الجؼاثغي بَاعا ٢اهىهُا لخل٪ ال        

مسخل٠ نالخُاث وخ٣ى١ ؤلاصاعة ججاه اإلا٩لٟحن ؤزىاء آصائها إلاهمتها الغ٢ابُت، باإلا٣ابل خضص يماهــــــــــاث 

خًمً هظا الخىُٓم الجىاهب الخالُت: ــــه مً مسخل٠ ؤق٩ا٫ الخٗؿ٠، ٍو ــــــــ  اإلا٩لـــــــــــــــــ٠ لخماًخـــــــــ

 ؛ إل  خ٤ ؤلَا

 ت؛خ٤ الغ٢اب 

 ت؛  خ٤ بؾخضعا٥ ألازُاء ؤلاصاٍع

 ؤلاقٗاع بالخد٤ُ٣؛ 

 جدضًض مضة الخد٤ُ٣؛ 

 ٖضم بم٩اهُت بظغاء جد٤ُ٣ ظضًض؛ 

                                                           
1

 .132-131-130هانغ مغاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 
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 .بم٩اهُت الًُٗ في هخاثج الخد٤ُ٣ 

 

 ب.أشيال الزكابت الجبائُت.

للغ٢ابت الجباثُت ٖضة ؤق٩ا٫، ًجب بؾخٗمالها في الى٢ذ اإلاىاؾب وخؿب ؤهمُتها، والتي جخمشل     

ق٩ا٫ مخخابٗت ومخ٩املت هي: الغ٢ابت الك٩لُت، الغ٢ابت ٖلى الىزاث٤ والغ٢ابت ٖىض م٣غ اإلا٩ل٠، في زالزت ؤ

بُت، وطل٪ مً زال٫ الخضزالث التي ٣ًىم بها اإلاغا٢بىن  هظه ألازحرة جخم زاعط م٩اجب ؤلاصاعة الًٍغ

٣ت ؤ٦ثر ٞ بت وكاَاتهم، وحٗخبر هظه الٍُغ الُت مً ٚحرها بدُض لؤلم٨ىت التي ًؼاو٫ ٞيها اإلا٩لٟىن بالًٍغ ّٗ

حؿمذ بمغا٢بت ص٣ُ٢ت لخ٣ُ٣ت اليكاٍ اإلاماعؽ مً َٝغ اإلااؾؿت التي ج٩ىن مدل اإلاغا٢بت والخد٤ُ٣، 

غاث٤ بؾخٗمالها، وصعظت جإهُل الٗما٫  وطل٪ بٟدو والخٗٝغ ٖلى مسخل٠ وؾاثل ؤلاهخاط َو

 واإلاؿخسضمحن لهظه الىؾاثل.

 ج. الغزاماث والعلىباث الجبائُت.

بُت ٖلى مضي ؤهمُت ال٣ٗىباث والٛغاماث اإلادضصة، بَل ؤن اإلابالٛت جخى٠٢ ٞ   الُت الغ٢ابت الًٍغ ّٗ

بي الجؼاثغي ٖــــــــــــــــــــــضة  في جل٪ ال٣ٗىباث ٢ض ٩ًىن له ؤزغ ٨ٖس ي، في هظا اإلاجا٫ ٞغى اإلاكٕغ الًٍغ

ــــــــــت ٖلى ٧ ـــــــغاءاث ٣ٖابُــــــــــــــــ ــــــــ بت بظــــــــ بي لًمان الخدهُل الجُض للًٍغ ل مً ًسال٠ ؤخ٩ام ال٣اهىن الًٍغ

حن مً ال٣ٗىباث هما: اع ًىظض هٖى  وػٍاصة مغصوصًتها، وفي هظا ؤلَا

 .الغزاماث الجبائُت.1-ج

سخل٠ حجم هظه    اصاث مالُت ٖلى اإلا٩ل٠ اإلاٗني، ٍو جخمشل الٛغاماث الجباثُت في ٞغى ٍػ

خ اصاث خؿب َبُٗت اإلاسالٟت ٍو  طر طل٪ ٦ما ًلي:الٍؼ

  :ذ الطىىي مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  192خؿب اإلااصة الغزامت بطبب عذم الخصٍز

ذ  بت الظي لم ٣ًضم الخهٍغ بت ٖلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ والغؾىم اإلامازلت ٞةهه جٟغى جل٣اثُا الًٍغ

بت  ـــــــــت بما بهضص الًٍغ ــــ ـــــــــ بت الؿىىي، خؿــــــــــــــــــــب الخالــــ ٖلى الضزل ؤلاظمالي وبما بهضص الًٍغ

ًا٠ٖ اإلابلٜ اإلاٟغوى ٖلُه بيؿبت   %؛40ٖلى ؤعباح الكغ٧اث، ٍو

 :ذ بي ًٖ  الغزامت بطبب الخأخز في جلذًم الخصٍز ذ الًٍغ ًترجب ٖلى الخإزغ في بًضإ الخهٍغ

بُٗت ال بت اإلاىاُٖض اإلادضصة ٢اهىها، صٞ٘ ٚغامت مالُت ٢ُمتها جخٛحر خؿب مضة الخإزحر َو ًٍغ
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بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث خضصث  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي والًٍغ اإلاؿخد٣ت، ٞباليؿبت للًٍغ

 مٗضَلث الٛغامت اإلاالُت ٦ما ًلي:

 10بطا لم جخٗضي مضة الخإزحر قهغ واخض؛ % 

 20ً؛  % بطا لم جخٗضي مضة الخإزحر قهٍغ

 40 ًذ بلى ؤلاصاعة يمً ؤظل زالزحن ًىما ببخضاء م ش الخبلُٜ.% بطا لم ًهل الخهٍغ  جاٍع

  :بت ً مً الظٍز ؤي٠ُ بظغاءا ٣ٖابُا مخٗل٤  1995بدُض في ؾىت حشذًذ العلىباث على اإلاخأخٍز

ً ًٖ صٞ٘ مؿخد٣اتهم  بت الٗاظٍؼ ت باليؿبت للم٩لٟحن بالًٍغ بالٛل٤ اإلاا٢ذ للمدالث الخجاٍع

صط، جُب٤  5.000خضصث ٚغامت مالُت ب٣ُمت  1999الجباثُت، واإلاضًىحن بضًىن مٗخبرة، وفي ؾىت 

ت نٟداتها مغ٢مت ومى٢٘ ٖليها مً َٝغ ٢اض ي  ٖلى اإلا٩لٟحن الظًً َل ًمؿ٩ىن صٞاجغ ججاٍع

جم حكضًــــــــــــض ال٣ٗىبــــــــــــت ٖلى مً ًخمخ٘ ًٖ ٞىجغة ٖملُاث بالٛغاماث  2003اإلاد٨مت. وفي ؾىت 

 الخالُت:

 50.000صط باليؿبت لخجاع الخجؼثت؛ 

 500.000 الجملت؛ صط باليؿبت لخجاع 

 1.000.000 .ًًصط باليؿبت للمىخجحن واإلاؿخىعص 

وفي خالت ج٨غاع اإلاسالٟت ًخم جُب٤ُ ي٠ٗ هظا اإلابلٜ، ٦ما ًخم حجؼ البًاٖت اإلاى٣ىلت بضون 

 ٞاجـــــــــــــــــىعة و٦ظا وؾُلت ه٣لها بطا ٧اهذ مل٩ا لهاخب البًاٖت.

ٗا٢ب ٖلى ٖضم ج٣ضًم ال٨ك٠ ب٣اثمت الؼباثً للم٩لٟحن بت الظًً ًىجؼون ٖملُاث  َو بالًٍغ

 400.000صط بلى  30.000يمً قغوٍ البُ٘ بالجملت بما في طل٪ اإلاؿخىعصًً بٛغامت ظباثُت ٢ضعها 

 1صط وفي خالت الخ٨غاع جًا٠ٖ الٛغامت.

 . العلىباث الجىائُت.2-ج

لجؼجي باإلياٞت بلى طل٪ جُب٤ ٣ٖىباث ظىاثُت ٖلى ٧ل مداولت ٚل تهضٝ بلى الخملو ال٨لي ؤو ا

 مً صٞ٘ الًغاثب والغؾىم ٦ما ًلي:

  صط بطا لم جخجاوػ ٢ُمت الخ٣ى١ ٚحر  100.000صط و 50.000ٚغامت ظىاثُت جتراوح بحن

ت   صط؛ 100.000اإلاضٖٞى
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  غامت مالُت ج٣ضع مً  5الخبـ إلاضة ؾىت بلى صط  100.000صط بلى  50.000ؾىىاث ٚو

ت بحن   صط؛ 300.000صط و 100.000ٖىضما ًتراوح مبلٜ الخ٣ى١ ٚحر اإلاضٖٞى

 صط 100.000ؾىىاث م٘ ٚغامت مالُت جتراوح بحن  10الخبـ إلاضة جتراوح بحن ؾيخحن و

ت مً  300.000و  3.000.000صط و 1.000.000صط ٖىضما ًتراوح مبلٜ الخ٣ى١ ٚحر اإلاضٖٞى

 صط؛

  1.000.000ؾىت م٘ ٚغامت مالُت جتراوح بحن  20ؾىىاث و 10.الخبـ إلاضة جتراوح بحن 

ت  3.000.000صط و  1صط.3.000.000صط ٖىضما ًخجاوػ مبلٜ الخ٣ى١ ٚحر اإلاضٖٞى

بي. زاهُا:  الخعاون الذاخلي و الخارجي لللظاء على التهزب الظٍز

بي ٖلى بصاعة الًغاثب ٣ِٞ، بل ًجب الخٗاون بحن ٧ل  ًجب ؤَل ٣ًخهغ الخض مً التهغب الًٍغ

ة، وهظا ٖلى اإلاؿخىلى اإلادلي، ؤما ٖلى اإلاؿخىي ؤلاصاعاث، بصاعة الًغاثب، بصاعة الجماع٥، بصاعة الخجاع 

ـــــــــل في  الضولُت ومجهىصاث ألامم اإلاخدضة ومىٓمت الخٗاون والخىمُت  الاجٟا٢ُاثالـــــــــضولي ٞالخٗــــــــــــــــاون ًخمشــــــــــــــ

 الا٢خهاصًت.

بي. -1  الخعاون الذاخلي لللظاء على التهزب الظٍز

-97لضازلي في لجان الخيؿ٤ُ التي ؤؾؿها اإلاكٕغ بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ججلى الخٗاون ا

اإلاخًمً بوكاء وجىُٓم لجان الخيؿ٤ُ والٟغ١ اإلاسخلُت للغ٢ابت، بحن  27/07/1997اإلااعر في  290

 مهالر وػاعة اإلاالُت ووػاعة الخجاعة.

الًغاثب، الجماع٥ والخجاعة، ٢ام ولىجاٖت هظا الخٗاون وبوسجامه بحن ؤلاصاعاث اإلاٗىُت وهي بصاعة 

حن اإلاغ٦ؼي و اإلادلي. ٤ الخيؿ٤ُ ٖلى اإلاؿخٍى  اإلاكٕغ بخىخُض وكاَهم ًٖ ٍَغ

 أوال: على اإلاطخىي اإلادلي.

 جم بوكاء لجىخحن وهما لجىت الخيؿ٤ُ الىَلثُت، ولجىت الٟغ١ اإلاسخلُت للغ٢ابت.
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 لجىت الخيطُم الىالئُت:-1

اث الىَلثُت جيكِ هظه اللجىت ٖلى مؿخىي ٧ل و   َلًت، وهي لجىت مكتر٦ت بحن ٧ل مً اإلاضًٍغ

ًاء الضاثمحن وهم: اإلاضًغ  خىلى عثاؾتها بالخىاوب إلاضة ؾىت ًٖى مً ألٖا للًغاثب والجماع٥ والخجاعة ٍو

 الىَلجي للًغاثب عثِـ مٟدكُت الجماع٥، عثِـ ٢ُإ م٩اٞدت الٛل.

ت لهظه اللجىت خضصها اإلاكٕغ ُٞما ًلي:  واإلاهام اإلاىَى

 جدضًض ألاؾٗاع ومغا٢بتها ٖلى مؿخىي ٧ل التراب الىَلجي؛ 

 جباص٫ اإلاٗلىماث بحن مهالر ؤلاصاعاث اإلاٗىُت ٖلى مؿخىي الىَلًت؛ 

  الؿهغ ٖلى جىُٟظ بغامج الخضزل للٟغ١ اإلاسخلُت للغ٢ابت. وجُب٤ ؤلاظغاءاث بهٟت

 مكتر٦ت؛

 ت ألقٛا٫ لجىت الخي غ الؿضاؾُت و الخهُلت الؿىٍى ؿ٤ُ الىَلثُت، ج٣ضًم الخ٣اٍع

ت اإلاكتر٦ت.  وبعؾالها للجان الىػاٍع

 الفزق اإلاخخلؼت للزكابت. -2

  هٓغا ألهمُت اإلاهام التي ج٣ىم بها الٟغ١ اإلاسخلُت للغ٢ابت )اإلادك٩لت مً: ؤٖىان بصاعاث

ىان ٖالُت مً عجبت  الًغاثب، الجماع٥ والخجاعة( بقتٍر اإلاكٕغ ؤن ج٩ىن عجب هاَلء ألٖا

 ؾىىاث، ومً بحن مهامها: 03ـــــــى١، وألا٢ضمُــــــــــــت مٟدل عثِس ي ٞما ٞــ

 ال٨ك٠ ألاولي ًٖ ؤي تهغب ؤو مداولت للتهغب؛ 

 ت(؛  الغ٢ابت ٖلى ٧ل ألاشخام الىاقُحن ٖلى مؿخىي الىَلًت )ؤشخام َبُُٗت ومٗىٍى

 ٗاث الجباثُت والجمغ٦ُت؛ ت م٘ الدكَغ  الخإ٦ض مً مُاب٣ت ألاوكُت الخجاٍع

 إل ٖلى ٧ل ت الشالر التي ًمشلىجها، وبجمام بظغاءاث الغ٢ابت  ؤلَا مٗلىماث اإلاهالر ؤلاصاٍع

بي. ت في خالت ٦ك٠ ؤي تهغب يٍغ  والدؿٍى

 زاهُا: على اإلاطخىي اإلازهشي.

اث الٗامت، وحكمل ٧ل مً  ت للخيؿ٤ُ بحن اإلاضًٍغ ٢ام اإلاكٕغ بةوكاء لجىت مكتر٦ت وػاٍع

ت الٗامت ل ت الٗامت للًغاثب، اإلاضًٍغ ت للخد٣ُ٣اث الا٢خهاصًت اإلاضًٍغ لجماع٥ واإلاٟدكُت اإلاغ٦ٍؼ

ت ٖلى عثاؾتها ٧ل ؾىت. دىاوب ممشلىا هاجه اإلاضًٍغ  و٢م٘ الٛل، ٍو
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ً ؤو ججخمـــــــــــ٘ في صوعاث  ت اإلاكتر٦ت مغة واخضة ٖلى ألا٢ل ٧ل قهٍغ ججخم٘ لجىت الخيؿ٤ُ الىػاٍع

 بؾخصىاثُـــــــــــــــــت ومً مهامها:

 ما٫ ا  إلاكتر٦ت في مجا٫ الغ٢ابت؛بهجاػ ألٖا

 غ بحن مهالر ؤلاصاعاث الخابٗت لها؛  الٗمل ٖلى جىُٓم جباص٫ اإلاٗلىماث والخ٣اٍع

  ما٫ اإلاكتر٦ت غ ألٖا ب٢تراح الخلى٫ الىاظٗت، والخضابحر وؤلاظغاءاث التي تهضٝ بلى جٍُى

 1ُٞما بُنهم.

بي. -2  الخعاون الخارجي لللظاء مً التهزب الظٍز

ؼ طل٪ ج٣ىم مً ؤظل الخض وم٩    اٞدت التهغب الضولي، وظب الخٗاون بحن الضو٫ ُٞما بُنها ولخٍٗؼ

الضو٫ بةبغام اجٟا٢ُاث ٚالبا ما ج٩ىن زىاثُت، ًٞال ًٖ الخٗاون بُنها وبحن الهُااث واإلاىٓماث الضولُت 

 (.OCDEوؤلا٢لُمُت، ٦مىٓمت ألامم اإلاخدضة ومىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت)

خُلب الخٗاون  ــــــاون وظب  ٍو ـــــــــ بُت بحن الضو٫، وختى ًىجر هظا الخٗـــــــــ الضولي جباص٫ اإلاٗلىماث الًٍغ

ت في الاجٟا٢ُاث  ب ؤمىالهم للضو٫ الٛحر مىسَغ ـــترا٥ ٧ل الضو٫، ختى َل ًلجإ اإلاتهغبىن بلى تهٍغ ـــــــــ اقــــــــــــــ

 الضولُت.

 ؤلاجفاكُاث الذولُت-1

٤ جباص٫ جلٗب ؤلاجٟا٢ُاث  بي صوعا ٦بحرا في طل٪، ًٖ ٍَغ الضولُت للخض مً التهغب الًٍغ

بُت الخانت بم٩لٟحن الضو٫ اإلابرمت لخل٪ ؤلاجٟا٢ُاث ، ؤما ُٞما ًسو الجؼاثغ ٣ٞض  اإلاٗلىماث الًٍغ

ضصها  بي ٖو  اجٟا٢ُت، ومً بُنها: 37ؤبغمذ ٖضة بجٟا٢ُاث م٘ صو٫  ؤزغي زانت إلا٩اٞدت ؤلاػصواط الًٍغ

 ؤبغمذ اجٟا٢ُت ظباثُت م٘ 07/04/2002اإلااعر في  121-02غؾىم الغثاس ي ع٢م بمىظب اإلا ،

بي، ووي٘ ٢ىاٖض  بي، وجٟاصي التهغب الًٍغ الجمهىعٍت الٟغوؿُت مخٗل٣ت بخجىب ؤلاػصواط الًٍغ

بت ٖلى الضزل والثروة والتر٧اث. ــــت في مُضان الًٍغ  اإلاؿاٖــــــــضة اإلاخباصلـــــــــــــــ

 ؤبغمذ اجٟا٢ُت ظباثُت م٘ 25/03/2003اإلااعر في  142-03ىم الغثاس ي ع٢م بمىظب اإلاغؾ ،

ُب٤ هظا الاجٟا١ ٖلى ألاشخام اإلا٣ُمحن في بخضي الضولخحن  ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت، ٍو
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وههذ ؤلاجٟا٢ُت ٖلى جباص٫ الؿلُاث اإلاسخهت في الضولخحن اإلاخٗا٢ضجحن  اإلاخٗا٢ضجحن ؤو ٧لخيهما

بي. اإلاٗلىماث بال٣ضع الالػم  لخُب٤ُ ؤخ٨ـام هظا الاجٟا١ وبهٟت زانت إلاى٘ التهغب الًٍغ

  ؤبغمذ اجٟا٢ُت ظباثُت م٘ 2007/ 06/06اإلااعر في 174-07بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م ،

ُب٤ هظا الاجٟا١ ٖلى ألاشخام اإلا٣ُمحن بالضولت اإلاخٗا٢ضة ؤو  ظمهىعٍت الهحن الكٗبُت ٍو

ت جىو ٖلى ٦ُُٟت جباص٫ اإلاٗلىماث بحن الضولخحن ب٩لخا الضولخحن اإلاخٗا٢ضجحن والاجٟا٢ُ

 اإلاخٗا٢ضجحن.

بي.-2  مجهىداث ألامم اإلاخدذة في ميافدت التهزب الظٍز

بي، جغظمه ٢غاع اإلاجلـ الا٢خهاصي  بن صوع ألامم اإلاخدضة للخض مً ْاهغة التهغب الًٍغ

 ا:والظي ظاء ب٣غاعاث مً بُنه 1978-14والاظخماعي إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ع٢م 

 بي؛  جد٤ُ٣ ؤلاوسجام والخيؿ٤ُ الضولي بةوكاء هُات صولُت للخٗاون الًٍغ

 بي؛  صعاؾت الخلى٫ وجباصلها بحن الضو٫ للخض مً التهغب الًٍغ

 بُت؛  جباص٫ اإلاٗلىماث الخانت باإلاؿاثل الًٍغ

 .صعاؾت بم٩اهُت حك٨ُل مجلـ حٗاون مباقغ في مُضان الًغاثب 

 (.OCDEالاكخصادًت ) مجهىداث مىظمت الخعاون و الخىمُت -3

 ومً بحن ٢غاعاث مجلؿها:

 ًاء التي حؿاٖض ٖلى الخدضًض الصخُذ للًغاثب؛  جباص٫ اإلاٗلىماث بحن الضو٫ ألٖا

  ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ُٞما بحن الضو٫، لل٣ُام بٗملُاث البدض والخإؾِـ الض٤ُ٢ للًغاثب

 1اإلاؿخد٣ت ٖلى الضزل و ألاعباح اإلاؿخد٣ت لضي صولت ؤزغي.
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 اإلابدث الثالث: ماَُت الخدصُل الجبائي

بي حٛحراث ٖضًضة ٖلى ممغ الؼمً، خُض ٧اهذ حؿلم نالخُت  ل٣ض ٖٝغ الخدهُل الًٍغ

ل خهت مالُت مُٗىت مً هظا الخدهُل  الخدهُل لصخو زام ؤو قغ٦ت ٣ُٞىم بضوعه بخدٍى

ىت الضولــــــــــــــــت ؾٗىا مً زغواتهم ٖلى خؿاب اإلا٩ل٠ و ل٨ـــــــــً ما ًازظ ٖلُه بن هاَلء ٢ض و   للخٍؼ

بُت، وبٗضها ؤنبذ الخدهُل مسى٫ إلاىضوبي اإلا٩لٟحن ل٨ىه لم ٨ًً هاجخا و ٢ض ٧ان  ؤلاصاعة الًٍغ

اإلاغصوص الجباجي يئُال هظا لعجؼ الخدهُل وبٗضها جدىلذ نالخُاث ؤلاصاعاث اإلاالُت للضولت وهظا 

 . ُل وطل٪ جدذ ع٢ابت الضولتَل ًمى٘ وجضزل هُااث زانت حؿاٖض ٖلى ٖملُت الخده

 اإلاؼلب ألاول: مفهىم الخدصُل الجبائي.

ف الخدصُل الجبائي.  الفزع ألاول: حعٍز

  بت مً طمت اإلا٩ل٠ ت مً الٗملُاث وؤلاظغاءاث التي جاصي بلى ه٣ل صًً الًٍغ هى مجمٖى

٣ا لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت في هظا ؤلا  ىت الٗمىمُت ٞو بــــــــت بلى الخٍؼ  1َاع.بالًٍغ

 وجخم الٗملُت بما: 

 ضًت؛  بهىعة ؤو ماًمازلها مً ق٩ُاث وخىالاث بٍغ

  م مً ٖضم بلٛائها بةؾخصىاء اإلاجخمٗاث بهىعة ُٖيُت والتي هالخٔ بزخٟائها خالُا بالٚغ

 الؼعاُٖت التي ماػالذ جخٗامل بها؛

  اء ٗاث حؿمذ باؾخٗما٫ بٌٗ مً الؿىضاث الخ٩ىمُت للٞى ٦ما هجض بٌٗ الدكَغ

 2ًغاثب.ببٌٗ ال

  ًت م هى ٢ُام ؤلاصاعة اإلاالُت بجمُ٘ الٗملُاث الالػمت َلؾدُٟاء ؤلاًغاصاث الًغوٍع

ىت الضولت، وبظل٪ ج٩ىن ٖملُت الخدهُل ٢ض ق٩لذ اإلاغخلت الخىُٟظًت  اإلا٩لٟحن وبًضاٖها لخٍؼ

 3وألازحرة مً مغاخل جىُٟظ الىاعصاث الٗمىمُت.

 

                                                           
1

بُتجدهُل الضًىن الجباثُت وؤزل٩ا٫ مدمض، باًضة التهامي،    ت، جسهو مالُت اإلااؾؿت، ٧لُت الٗلىم غها ٖلى الخهُلت الًٍغ ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤخمض صعاًتـ ؤصعاعـ، الجؼاثغ،  ت ٖو  . 19، م2019ـ 2018الا٢خهاصًت والخجاٍع
2

بي بحن بمخُاػاث بصاعة الًغابُٚذ مؿ٨ُت، خمُضوف زىِىت،  بتبق٩الُت الخدهُل الًٍغ ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام لؤلٖما٫، ثب ويماهاث اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 .10، م2015ـ 2014جسهو ال٣اهىن الٗام لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٖبض الغخمان محرة ـ بجاًت ـ، 
3

بيؾباح ؤما٫،    ت للخدهُل الًٍغ م، جسهو بصاعة ومالُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت آ٦لي ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم ال٣اهىن الٗاؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

غةـ، الجؼاثغ،   .  9، م 2016ـ 2015مدىض ؤولخاط ـالبٍى
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 ،ت والخ٣ىُت ت مً ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع بت  هى مجمٖى ل ٢ُمت الًٍغ التي ًخم بىاؾُتها جدٍى

ىت الٗمىمُت.  1مً مل٨ُت اإلا٩ل٠ بضٞٗها بلى مل٨ُت الخٍؼ

 :ف اللاهىوي  الخعٍز

 1990صٌؿمبر  04اإلاىا٤ٞ  1411مدغم ٖام  24اإلااعر في  90/21ٖٝغ ال٣اهىن ع٢م 

الضًً واإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت الخدهُل ٖلى ؤهه:" ؤلاظغاء الظي ًخم بمىظبه ببغاء 

 2الٗمىمي".

ت  ٠ الخالي:"مجمىٖت ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً للباخشخحن اؾخسالم الخٍٗغ مً الخٗاٍع

ىت الٗمىمُت". بت مً َٝغ اإلا٩ل٠ ٖلى الخٍؼ  وال٣اهىهُـــــت التي ًخم مً زاللها حؿضًض صًً الًٍغ

 الفزع الثاوي: أَذاف وأَمُت الخدصُل الجبائي.

 الجبائي.أوال: أَذاف الخدصُل 

ىت الٗمىمُت بمسخل٠ بًغاصاتها  حٗخبر الًغاثب مً ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت للضولت خُض جؼوص الخٍؼ

وهظه ألازحرة ج٣ىم بضوعها بخُُٛت مسخل٠ الى٣ٟاث الٗامت وحؿعى لخد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي 

 والاظخماعي، وهىا ًم٨ىىا جلخُو ؤهم ألاهضاٝ:

  ني بالخمى ًٍ اإلاخىانل إلاحزاهُت الضولت، ٞالهضٝ الخ٣لُـــــــضي الخٟاّ ٖلى الا٢خهاص الَى

ىت الضولت؛ ل زٍؼ بـــــــــــــــت هى اؾخٗمالها لخمٍى  للًٍغ

  ا ٧ىجها مً ؤهم ؤلاًغاصاث الضولت ٌؿاهم في جد٤ُ٣ الخىاػن بحن بت ؾىٍى جدهُل الًٍغ

 ؤلاًغاصاث الٗامت للضولت وه٣ٟاتها؛

 ً٤ مسخل الخض م ٠ ال٣ٗىباث التي ج٣غعها الضولت، مما التهغب مً صٞٗها ًٖ ٍَغ

ىت الٗمىمُت؛  ٌؿاهم في الخٟاّ ٖلى مهلخت الخٍؼ

  بُـــــــــــــــــــت ل اإلابالــــــــــــٜ الًٍغ ٦ما ؤن بىاؾُت الخدهُل حؿخُُ٘ اإلاهالر اإلااهلت ٢اهىها جدٍى

ىت الضولت؛  اإلاخإجُــــــــــــــت مً ؤمىا٫ وممخل٩اث اإلاضًىحن ٖلى زٍؼ

 اصة الاصزاع مً ٌؿا هم في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت في الضو٫ الىامُت وطل٪ بٍؼ

ــــــــــض مً الاؾتهال٥ ٚحر الًغوعي، خُض حٗخبر الؿُاؾت الجباثُت ؤصاة ٞٗالت في  ــــــــ ــــــــال٫ الخــ زــــــــ

                                                           
1

بي في الجؼاثغ صعاؾت خالت ٢بايت الًغاثب ملُاهتبً صاوي هاظغ ٢ىعي ًديى وعصة،   ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت ج٣ُُم ٞٗالُت الخدهُل الًٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ، وال ت، ٖو  .           12، م2020ـ  2019خجاٍع
2

ضة الغؾمُت، الٗضص 1990صٌؿمبر  4، اإلاىا٤ٞ ٫ 1411مدغم  24، اإلااعر في 90/21مً ال٣اهىن ع٢م  18اإلااصة   ، الهاصعة 37، اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت، الجٍغ

ش   .1991 ؤوث 14بخاٍع
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ىُت وطل٪ مً زال٫ ٢ضعتها ٖلى بٖضاص وتهُا ً الاصزاعاث الٟغصًت و/ؤو الَى ت الٗىامل ج٩ٍى

ل الضاثم؛ ت لخض ألاٞغاص واإلااؾؿاث ٖلى الاصزاع وهى ما ًًمً ٖملُت الخمٍى  الخدٟحًز

 ني لٟاثضة الٟااث ال٣ٟحرة مدضوصة الضزل؛  بٖاصة جىػَ٘ الضزل الَى

  بزًإ بٌٗ مً الؿل٘ الًاعة بالصخت الٗمىمُت واإلااصًت ألمغاى صخُت لًغاثب

 1ٖضًضة ومغجٟٗت بهضٝ الخض مً اؾتهال٦ها.

 زاهُا: أَمُت الخدصُل الجبائي.

  محزاهُت الضولت والجماٖاث ً حٗض الًغاثب مً ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت التي حؿاهم في جمٍى

 اإلادلُت؛

  حٗض مغخلت الخدهُل ؤهم مغخلت، ٟٞيها ًخم ظم٘ الخهُلت التي جم ج٣ضًغها ؾالٟا

 الخدهُل؛ ٦ما ؤجها ججٗل ظمُ٘ الخُىاث َل ٢ُمت لها في خالت ٖضم بجمام ٖملُت

  ٖضم لجىء الضو٫ بلى ال٣غوى وطل٪ ٧ىن ٖملُت الخدهُل حؿاٖضها ٖلى جد٤ُ٣

 ا٦خٟاءها الظاحي؛

  ،هجاح ٖملُت الخدهُل جاصي بلى لجىء الضولت بلى الاؾدشماعاث التي جد٤٣ الخىمُت

ل اإلاىاعص مً ؤًضي ألاٞغاص بلى ًض الضولت لجٗل الاؾدشماع مم٨ىا؛  وطل٪ بخدٍى

 ٖ ىبن ؤلازٟا١ في ـــــــــــــــملُت الخدهُل، ومهما ٧ان ؾببه، ًًغ بالخٍؼ ـــــــــ ــــــــــت الٗمىمُـــــــــــــــــــ ت، ـــــــــــ

ـــــــــــخُـــ ـــض ؤن الخٛــــــــــــحراث في الخهُلت الجباثُت لً جهاخبها حٛحراث في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي، ــــــ

هسٟاى الخهُلت الجباثُت ًىجم ٖىه عجؼ في اإلاحزاهُت، ؤما ٟٞي خالت جىاػن اإلاحزاًىت ٞةن ا

ـــــــٌ في اإلاحزاهُت. ـــــــاصي بلى ٞاثـــــــــــــــ اصة الخهُلت الجباثُـــــــــــــــــت ٞخـــــــــــــ ٍػ
2 

 كىاعذ وإحزاءاث الخدصُل الجبائيي.اإلاؼلب الثاوي: 

 الفزع ألاول: كىاعذ الخدصُل الجبائي.

بت وخالت ُٚابها جاصي خخما بلى ٖضم ل٣ض خض ص اإلاكٕغ الجباجي ٢ىاٖض مخٗضصة لخدهُل الًٍغ

بي الظي جماعؾه ؤلاصاعة، وجخمشل هظه ال٣ىاٖض في وظىب جد٤٣ الٟٗل  ُت الخدهُل الًٍغ قٖغ

ت. بت، اإلاالثمت في الخدهُل، بياٞت بلى الا٢خهاص في ه٣ٟاث الخدهُل و٢اٖضة الؿىٍى  اإلاىلض للًٍغ

                                                           
.

1
 .12بً صاوي هاظغ، ٢ىعي ًديى وعصة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  

2
 .13بً صاوي هاظغ، ٢ىعي ًديى وعصة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 
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بي جل٪ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي خضصها اإلاكٕغ الجباجي لخدهُل وٗني ب٣ىاٖ ض الخدهُل الًٍغ

 بت والتي ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي:الًٍغ

بت.  أوال: الفعل اإلاىلذ للظٍز

ٗني اإلاىاؾبت ؤو الؿلى٥ اإلاىظب اإلااصي بلى جدهُل خــــــــــــــ٤  بُت َو ٘ الًٍغ جدضصه ههىم الدكَغ

بــــــــــــــــــ بي الًٍغ ٘ الًٍغ دضص الدكَغ بت ٍو بُت ٖلى خؿاب اإلا٩ل٠ بالًٍغ ـــت مً َٝغ مهالر ؤلاصاعة الًٍغ

بت بطن  ه للًٍغ غ ُٞه قغوٍ زًٖى ت مً ال٣ىاٖـــــــــض التي جسو ٧ل خالت ٖلى اإلا٩ل٠ بطا مخٞى مجمٖى

بت. بُٗت الًٍغ بت ًسخل٠ بازخالٝ هٕى َو  الٟٗل اإلاىلض للًٍغ

 الجبائي.زاهُا: اإلاالئمت في الخدصُل 

بي ٞٗا٫ وهاجر َلبض ؤن جخمحز بظغءاجه بالبؿاَت ومىاُٖضه  ختى ٩ًىن الخدهُل الًٍغ

بت خُض َل ًخًغع هظا ألازحر ٖىض  ــــــــالءم م٘ الٓغوٝ التي ٌِٗكها اإلا٩ل٠ بضٞ٘ الًٍغ ــــــــ وؤؾالُبـــــــــــــــــــه جخـ

بت بطن ٟٞي هظا الؿُا١ ًجب ؤن ٩ًىن الخدهُ بي في و٢ذ مىاؾب ًسضم ٦ال مً صٞ٘ الًٍغ ل الًٍغ

غ بٌٗ الكغوٍ هظ٦غ منها ماًلي: حن ولخد٤٣ طل٪ ٌؿخضعي جٞى  الُٞغ

  بت بالخٗٝغ ٖلى بي بالكٟاُٞت مما ٌؿمذ للم٩ل٠ بالًٍغ ًجب ؤن ًدؿم الىٓام الًٍغ

بــــــت التي هى مُالب بضٞٗها وجدضًض ٢ُمتها بط لم ٨ًً خؿابها م٣ٗضا بالُب٘؛  الًٍغ

 بت وزانت الظًً ٌٗاهىن ًجب ؤن ج بُت بلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ ىٓغ مهالر ؤلاصاعة الًٍغ

ت ويُٗتهم في آلاظا٫ اإلام٨ىت صون ؤلايغاع بيكاَهم  مً مكا٧ل مالُت ومداولت حؿٍى

 الٗاصي.

ت، ٞىالخٔ  بُت الجؼاثٍغ لى مؿخىي ؤلاصاعة الًٍغ بي الجؼاثغي ٖو ُٞما ًسو الىٓام الًٍغ

بي ًب٣ى مدترما وؿبُا ٞةطا هٓغها بلى الًغاثب ؤن هظا اإلابضؤ في اإلاالثمت  في الخدهُل الًٍغ

ذ صٞ٘ اإلاغجب، ؤما بطا هٓغها  ٖلى اإلاغجباث وألاظىع ٞةجها ج٣خُ٘ مً اإلاىب٘ ؤي مً ألاظغ ٞو

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧ا ــــالي ؤو الًٍغ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــل ؤلاظمـــــــــــ بت ٖلى الضزــــــــــــ بت بلى الًٍغ ث ٞةن جل٪ الًٍغ

ىت اإلااؾؿت.   جضٞ٘ بالخ٣ؿُِ ٧ل زالسي مما ًس٠ٟ مً و٢ٗـــــــــــــــها ٖلى زٍؼ

 زالثا: الاكخصاد في هفلاث الخدصُل الجبائي.

بُت بدُض  بي ًب٣ى يغوعة ملخت وَلػمت ٖلى ؤلاصاعة الًٍغ جسٌُٟ ه٣ٟاث الخدهُل الًٍغ

بُت ؤ٢ل ما ًم٨ً ألن ٩ًىن الٟـــــــــغ١ بحن ما ًضٞٗه اإلا٩ل٠ بال بت وما جدهل ٖلُه ؤلاصاعة الًٍغ ًٍغ
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ىت  بي، وبالخالي بًغاصاث الخٍؼ بت ؾُازغ ؾلبا ٖلى الخدهُل الًٍغ اصة في ه٣ٟاث الًٍغ ؤي ٍػ

بُت  بي ٧لما ٧اهذ اإلاغصوصًت الًٍغ الٗمىمُت ؤو بخٗبحر آزغ ٧لما ٢لذ ه٣ٟاث الخدهُل الًٍغ

 1ؤخؿً.

 الجبائي.الفزع الثاوي: إحزاءاث الخدصُل 

بن الجاهب ؤلاظغاجي َل ٣ًل ؤهمُت ًٖ الجاهب اإلاٟاهُمي، خُض ؤهه وبالىٓغ بلى ألاهمُت البالٛت 

لٗملُت الخدهُل ًجب الخمًٗ في هظا الجاهب، بط ؤن اإلاكٕغ وي٘ ٖضة َغ١ وؤؾالُب و٦ظا بظغاءاث 

 مسخلٟت وطل٪ بهضٝ يمان جدهُله لها ؾىاء َىاُٖت ؤو ظبرا.

بت.أوال: الخدصُل الى   دي لذًً الظٍز

ـــالخدهُل الىصي بظغاء ٖاصي ًخًمً اؾخضٖاء مباقغ للم٩ل٠ ٢هض حؿضًض مؿخد٣اج ه ــــــــــــــــ

بُ ت في الى٢ذ اإلادضص َب٣ا للخىُٓماث الجاعي الٗمل بها، وطل٪ بخىظه اإلاٗني مً جل٣اء هٟؿه ــــــــــــــــــــالًٍغ

 ؿخد٣ت ٖلُه بىٟؿه وطل٪ في آلاظا٫ اإلادضصة.بلى بصاعة الًغاثب ل٣ُىم بضٞ٘ ألامىا٫ اإلا

 .ػزق الخدصُل الىدًت.1

 هىا٥ ؤعب٘ َغ١ ؤوظضها اإلاكٕغ بهضٝ ال٣ُام بٗملُت الخدهُل ٖلى ؤ٦مل وظه وهي:         

 أ.الخدصُل اإلاباشز والخدصُل غير اإلاباشز.- 1

 أوال:الخدصُل اإلاباشز.

٣ت حٗهضها ؤلاصاعة وطل٪ بٗض خهغها للٗىانغ   بت وج٣ضًغها لها، ٞاإلا٩ل٠ ٍَغ الخايٗت للًٍغ

بُت اإلاسخهت، و٣٦اٖضة ٖامت ًلتزم هظا ألازحر بما هىا ًلتزم  بت مباقغة بلى الجهت الًٍغ بضٞ٘ الًٍغ

٣ت ؤ٦ثر  ـــــب مً جل٣اء هٟؿه وصون مُالبت ؤلاصاعة له بإصائها، وحٗخبر هظه الٍُغ ٖلُه مً يغاثـــــــــــــــ

ا.  قُٖى

 

 

                                                           
1
 . 20ـ  19ل٩ا٫ مدمض، باًضة التهامي، مغظ٘ ؾاب٤، م  
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 .ل غير اإلاباشززاهُا: الخدصُ

ٌٗخبر بمشابت اؾخصىاء مً ألانل )الخدهُل اإلاباقغ( ُٟٞه ًضزل شخو زالض ٚحر اإلا٩ل٠ 

بت إلصاعة الًغاثب وطل٪ بكٍغ اؾترظاٖها وجدهُلها ُٞما بٗض مً اإلا٩ل٠  لُضٞ٘ مبلٜ الًٍغ

ـــظا مـــــــــــــــــــــوه ــــــــ ــــــــــــــــا هجــــــــ ـــــــــ  ــضه في الًغاثب ٖلى الضزل.ـــــــ

 الشمني والخدصُل الفىري. ب.جدصُل-1

 أوال: الخدصُل الشمني.

ـــــــض  بي ًإزظ مضة ػمىُت مُٗىت بٗض الٟٗل اإلاىلــــــ هالخٔ ؤهه في ؤٚلب الخاَلث الخدهُل الًٍغ

ـــت ختى ٌكٕغ في جىُٟظه، والى٣ُت الخؿاؾت التي ًخمحز بها ه بــــــــــــــــ ظا الىٕى مً الخدهُل جل٪ للًٍغ

بت ُٞما ًسو  بت والخدهُل الى٣ضي لهظه الًٍغ اإلاضة الؼمىُت الٟانلـــــــــــــت بحن الٟٗل اإلاىلض للًٍغ

 َىلها و٢هغها، وهظا الخدهُل ٌؿمى ؤًًا بالخدهُل اإلامضص.

 زاهُا: الخدصُل الفىري.           

الخٔ هظا  بت، ٍو ظلُا ُٞما ًسو خ٣ى١ الدسجُل ٩ًىن في و٢ذ مدضص مً الٟٗل اإلاىلض للًٍغ

التي ًخم صٞ٘ ٢ُمتها بمجغص او٣ٗاص ؤو حسجُل ال٣ٗض الظي ًسو الٗملُت، ٦ما هجض هظا الىٕى مً 

 1الخدهُل في خالت خ٣ى١ الُىاب٘، الُىاب٘ ٖلى ظىػاث الؿٟغ، عزو الؿُا٢ت...

 .أضالُب الخدصُل.2

٪ لخؿاؾُت مىيٕى الًغاثب، ًخمحز ٖمل ؤلاصاعة الجباثُت بالخ٣ُٗض في بٌٗ الخاَلث طل

بت، ومً بحن هظه ألاؾالُب:  بالخالي ٖملذ هظه ألازحرة ٖلى بًجاص ؤؾالُب ٖضة لخدهُل صًً الًٍغ

م الجذول.  أ.الخدصُل عً ػٍز

في بَاع بخترام آظا٫ الخ٣اصم ٣ًىم ٢ابٌ الًغاثب بٗمله ؤلاصاعي اإلاخمشل في بٖضاص ظضاو٫ 

ىت الضولت، خُض حٗخبر الجضاو٫ التي ًضزلها الىػٍغ الخدهُل والخغم ٖلى بًٟائها لهالر ز ٍؼ

 اإلا٩ل٠ باإلاالُت ؤو ممشله بمشابت ؤصاة جدهُل الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت.
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بي للضزل ؤلاظمالي1الجضو٫ ع٢م )  (: الؿلم الًٍغ

بت بت  كطؽ الذخل الخاطع للظٍز  %وطبت الظٍز

 0 صط 120.000َل ًخجاوػ 

 20 صط 360.000 صط بلى 120.001مً 

 30 صط 1.440.000صط بلى  360.001مً 

 35 صط 1.440.000ؤ٦ثر مً 

ت الٗامت للًغاثب، الجؼاثغ.  1اإلاهضع: اإلاى٢٘ الغؾمي للمضًٍغ

م الاكخؼاع مً اإلاىبع.  ب.الخدصُل عً ػٍز

هظا الىٕى مً الخدهُل ٣ًىم بم٣خًاه عب الٗمل )اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي( بضٞ٘ الضزل بلى اإلا٩ل٠ 

بت، ؤي با بت بدُض ٌؿخلم اإلا٩ل٠ الٟٗلي صزال ناُٞا مً الًٍغ بت بٗض زهم ٢ُمت الًٍغ لًٍغ

بت ٖاصة  بت هىا ًخم ًٖ وكىء الضزل ولِـ ٖىض اؾخالمه، وجُب٤ ٖاصة هظه الًٍغ جدهُل الًٍغ

ت( وبًغاصاث ال٣ُم اإلاى٣ىلت. ٕى الٗمٍغ  ٖلى صزى٫ الٗمل )ألاظىع واإلاغجباث والٍغ

م ال             ذفع الجشافي.ج.الخدصُل عً ػٍز

بت الخاي٘ لهظا الىٓام ٧ل زالزت ؤقهغ مً  بت اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ جضٞ٘ ٢ُمت الًٍغ

ش، ؤما باليؿبت 16الُىم ألازــــــــــــحر مً ٧ل زالسي، وجُب٤ ٚغامت الخدهُل بٗض)  ( ًىما مً هظا الخاٍع

بت ٞهم اللظًً َل ًخجاوػ ع٢م ؤٖمال لى  15.000.000هم لؤلشخام الخايٗحن لهظه الًٍغ صط، ٖو

الخايٗحن لهظا الىٓام الاخخٟاّ بٟىاجحر ممىليهم وسجلهم الُىمي الظي ٩ًىن مغ٢ما مً َٝغ بصاعة 

ما٫ اإلاد٤٣.  الًغاثب الظي ٌؿمذ بة٢غاع ع٢م ألٖا

بت الجؼاُٞت الىخُضة ٦ما ًلي: 282اإلااصة   .... جدضص مٗض٫ الًٍغ

 5 % باليؿبت ألوكُت ؤلاهخاط وبُ٘ الؿل٘؛ 

 12 % .باليؿبت لؤلوكُت ألازغي 

بت الخايٗحن للىٓام الجؼافي ازخُاع الخًٕى للىٓام الخ٣ُ٣ي،        ٦ما ًم٨ً للم٩لٟحن بالًٍغ

بت بلى جد٤ُ٣ ع٢م ؤٖما٫ ٢ضعه   صط. 15.000.000وطل٪ في خالت ما لم ًهل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

                                                           
1
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زغوجه التي ٢ضعث  ما ٌٗاب ٖلى هظا الىٓام ؤهه َل ٌؿمذ للم٩ل٠ بصباث خ٣ُ٣ت صزله ؤو 

 ظؼاُٞا.

ت. د. م ألاكطاغ الىكخُت الشهٍز  الخدصُل عً ػٍز

ماعؾىن  بت الظًً لهم ماؾؿت صاثمت ٍو ًُب٤ هظا الىٕى مً الخدهُل ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت بهظا ألاؾلىب بىاءا ٖلى َلبهم، وؤخؿً مشا٫ ٖلى طل٪  وكاَهم مىظ ؾىت ٖلى ألا٢ل وجضٞ٘ الًٍغ

٩ىن الضٞ٘ ُٞه في الٟاجذ مً قهغ الغؾم الظي ًضٞ٘ ٖلى  ا ؤو ٞهلُا، ٍو اليكاٍ اإلانهي ؾىاءا قهٍغ

ا ٦ظل٪. ل، بياٞت بلى طل٪ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الظي ًضٞ٘ قهٍغ  ؤٍٞغ

م الدطبُلاث على الحطاب. ٌ.  الخدصُل عً ػٍز

بت ٚحر ألاظغاء الظًً ٢ُضوا في ظضو٫ الؿىت ال ؿاب٣ت بمبلٜ ًُب٤ هظا الىٓام ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت مغجحن ٖلى الخىالي:1500ًٟى١  خم جدهُل هظه الٍغ  صط، ٍو

  ًماعؽ؛ 20ُٟٞغي بلى  20م 

  ًظىان. 20ماي بلى  20م 

 154طل٪ مً الؿىت التي جلي الؿىت التي خ٣٣ذ ٞيها ألاعباح واإلاضازُل، واؾخصىاءا ألخ٩ام اإلااصة 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ؤص  ائها ٖلى زالزت حؿب٣ُاث:مً ١ ى م وع م ًترجب ٖلى الًٍغ

  ًماعؽ؛ 20ُٟٞغي بلى  20م 

  ًظىان؛ 20ماي بلى  20م 

  ًمبر. 20ؤ٦خىبغ بلى  20م  1هٞى

بت.  زاهُا: الخدصُل الجبري لذًً الظٍز

بُت ُٞضٞٗىن بًٟــــــــله ٧ل  هى وؾُلت ٞٗالت هضٞها بظباع اإلاتهاوهحن ٖلى جإصًت واظباتهم الًٍغ

الٜ، ٞدؿترظ٘ الضولت بظل٪ ٧ل ؤمىالها لضي اإلا٩لٟحن، بالخالي ًخم اللجىء بلى ما ٖليهــــــــــــــم مً مب

كخمل الخدهُل الجبري  ت في خالت ٖضم هجاح ؤلاظغاءاث الىصًت للخدهُل، َو ؤلاظغاءاث الجبًر

 ٖلى:
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 ؤلاهذار. أ.

ت، خُض ًغؾل ٢ابٌ الًغاثب اإلاسخلٟــــ ـــــــــت هى ؾلى٥ ٢اهىوي جدًحري ؾاب٤ ل٩ل ؤلاظغاءاث الجبًر

بت  بحن في هظا ألازحر خهت الًٍغ بت مسجل في ظضو٫ الًغاثب، ٍو ــــــظاع بلى ٧ل م٩ل٠ بالًٍغ ــــــــ ـــــــــ بهــــــــــ

ش الكغوٕ ي الخدهُل ومً بحن قغوَه هجض:  اإلاُلىب ؤصائها و٦ظا قغوٍ الاؾخد٣ا١ وجاٍع

 ىت مدغعة ؾلٟا؛ ا٢ها بدىالت الخٍؼ  وظىب بٞع

  اث اإلاخٗل٣ت بالًغاثب والغؾىم في ْٝغ مسخىم؛بعؾا٫ ؤلاهظاع 

  وبٗض بجمام هظه ؤلاظغاءاث صون عص اإلا٩ل٠ ًم٨ً إلصاعة الًغاثب ؤن جلجإ بلى ؤلاظغاءاث

 الخىُٟظًت التي ؾىظ٦غها ُٞما بٗض.

 إشعار الغير الحائش. ب.

٤ بقٗاع الٛحر الخاثؼ )مضًً م٩ل٠( بهضٝ جدهُل صًنه ا جلجإ ؤلاصاعة بلى اؾخٗما٫ ٍَغ

بي، وطل٪ بمجغص جدضًض م٣ضاعه وخلى٫ آظاله ال٣اهىهُت ومشا٫ طل٪ بقٗاع الكُ٪  الًٍغ

والخؿاباث، وبن لم جخم٨ــــــــــــــــــً ؤلاصاعة مً اؾدُٟاء خ٣ها بٗض اؾخٗمالها لهظا ؤلاظغاء وطل٪ إلاضة 

ـــــــــ 8ؤ٢هاها  ـــــــــــــي ؤَل وهى بظغاء الدجؼ، ولهظا ؤلاظغاء نالخُت ـل الشاهـــــؤًام جلجإ مباقـــــــــــــــــــغة بلى الخـــــــــــــ ـــــــــ

جخمشل في ؾىت باليؿبت للصخو لُبُعي، وؤعب٘ ؾىىاث باليؿبت للصخو اإلاٗىىي للم٩ل٠، و٢ض 

ـــه ؤو ط٦غ  ٟــــــــــــ ـــام بخٍٗغ ؤخض جمذ ؤلاقاعة بلى هظا ؤلاظغاء في مىاص مخٗضص ل٨ً طل٪ صون ال٣ُـــــــــــــــ

 قغوَه.

 ج.الغلم اإلاؤكذ.

ىت الٗمىمُت ٞخ٣ىم بةظغاء  ل٣ض مىذ اإلاكٕغ بصاعة الًغاثب هظا الامخُاػ للخٟاّ ٖلى ؤمىا٫ الخٍؼ

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت،  146ههذ ٖلُه اإلااصة  الٛل٤ في خالت حٗظع الخدهُل الىصي وهظا ما

كتٍر ُٞه ٖضة قغوٍ منها:  َو

 ش وظىب الاؾخد٣ا١؛جىظُه جىبُه: ُٞبلٜ اإلاٗن  ي بٗض ًىم ٧امل مً جاٍع

  ؤقهغ؛ 6ٖضم ججاوػ اإلاهلت اإلادضصة ٢اهىها: وهي ؤَل ًخجاوػ الٛل٤ مضة 

 ٤ مدًغ ٢ًاجي؛  ؤن ًخم جبلُٜ الٛل٤ مً َٝغ ٖىن اإلاخابٗت ؤو ًٖ ٍَغ
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 ( 10وظىب جىُٟظ هظا ال٣غاع في مهلت) ش الخبلُٜ بكٍغ ٖضم جدــــــــــــ ــغع ؤًام ابخضاءا مً جاٍع

بي، ؤو ؤهه ٨ًخدب سجال ًىا٤ٞ ٖلُه ٢ابٌ الًغاثب نغاخت  اإلا٩لـــــــــــــــــــــــ٠ مً صًىه الًٍغ

 ( ؤًام.10زال٫ مضة )

 لحجش. د.ا

ت مً ؤلاظغاءاث التي ج٣ىم بها بصاعة الًغاثب بهضٝ وي٘ اإلاا٫ جدذ  ٌٗٝغ الدجؼ ٖلى ؤهه مجمٖى

عه اإلاضًغ الىَلجي للًغاثب، و٢ض ويٗه اإلاكٕغ حؿهُال ًضها َلؾدُٟاء خ٣ى٢ها وطل٪ بمىظب ٢غاع ًهض

٣ا ألخ٩ام اإلااصة  كتٍر في الدجؼ ؤن ٩ًىن ٞو بُت لخدهُل صًىجها مً اإلا٩ل٠، َو مً  145لئلصاعة الًٍغ

 ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت. 

 ؤهىإ مٗغوٞت للدجؼ وهي: 3وهىا٥ 

ــــــــــاء، هى وي٘ ؤمىا٫ اإلاضًً اإلاى٣ىلت اإلااصً أوال:الحجش الخدفظي: ـــــــــ ت جدذ ًض ال٣ًــــــــــــ ت وال٣ٗاٍع

ىت الٗامت ؤولى بالخماًت، لظل٪ ٞةن  ا ًًغ بالخاظؼ ٞإمىا٫ الخٍؼ ـــــــــه مً الخهٝغ ٞيها جهٞغ ــــــــ إلاىٗـــــــــــــ

بُت في ؤن جى٢ُ٘ الدجؼ الخدٟٓي ٖلى ؤمىا٫ اإلا بُت ج٣غع خ٤ ؤلاصاعة الًٍغ ٗاث الًٍغ ٩ل٠ بط الدكَغ

ىت الٗامت مهضصة بالًُإ. بُت ؤن ؤمىا٫ الخٍؼ  جبحن لئلصاعة الًٍغ

اء 15بطا مًذ مضة ) زاهُا:الحجش الخىفُذي: ش ج٩ل٠ُ اإلاضًً )اإلا٩ل٠( بالٞى ( ًىما مً جاٍع

 ولم ٣ًم بدؿضًض ما ٖلُه مً صًىن، ٌؿخُٟض الضاثً )بصاعة الًغاثب( مً الؿىض الخىُٟظي.

٣ىم بالدجؼ ٖلى ظمُ٘ اإلا ى٣ىَلث )ؤؾهم، خهو ألاعباح في الكغ٧اث، الؿىضاث اإلاالُت ٍو

خم هظا الىٕى مً الدجىػ بىاءا ٖلى ؤمغ ٖلى ٍٖغًت ًهضعه عثِـ اإلاد٨مت الظي جىظض  للمضًً(، ٍو

بضاثغة ازخهانه ألامىا٫ اإلاغاص الدجؼ ٖليها بىاءا ٖلى َلب مً الضاثً ؤو ممشله ال٣اهىوي، بالخالي ٞهى 

بت مٗلىما للم٩ل٠ وؤَل ٩ًىن اإلا٩ل٠ ٢ض صٞ٘ في  حجؼ ٢ترن بالخىُٟظ وهظا بكٍغ ؤن ٩ًىن صًً الًٍغ

ض اإلادضص ٢اهىها،ل٨ً وما ًالخٔ في هظا الكإن ؤهه ًم٨ً إلصاعة الًغاثب ؤن ج٣ىم باؾخهضاع  اإلاٖى

 مدًغ الدجؼ الخىُٟظي بىٟؿها ؤي صون الخاظت بلى ألامغ ٖلى الٍٗغًت الظي ًهضعه عثِـ اإلاد٨مت.

ٗاث  لحجش مً اإلاىبع:زالثا.ا ٗخمض ٖليها في مٗٓم الدكَغ ٣ت مً َغ١ الدجؼ َو هي ٍَغ

بت  بُت هضٞها جدهُل الًغاثب مشلها مشل الُغ١ ألازغي، بَل ؤجها جخمحز في ه٣ُت وهي ؤن الًٍغ الًٍغ

ىت الٗامت ويماها لٗضم  ٞيها جدهل ٢بل خهى٫ اإلا٩ل٠ ٖلى صزله، وطل٪ خماًت لخ٣ى١ الخٍؼ
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بي، ٦ما ؤجها جس٠ٟ حٗغيها للًُإ، و  ٣ت ٧ىجها ج٣لل مً بم٩اهُت التهغب الًٍغ حٗخبر ؤخؿً ٍَغ

 خؿاؾُت اإلا٩لٟحن اججاه الًغاثب.

 د.البُع.

ٌٗخبر البُ٘ ؤلاظغاء والىؾُلت ألازحرة بُض بصاعة الًغاثب، وَل ًم٨ً ؤن ًدضر بَل بٗض اإلاغوع بةظغاء 

سو  145الدجؼ بالخالي ٞهى بظغاء للمخابٗت ههذ ٖلُه اإلااصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، ٍو

مباقغة الدجىػ الخىُٟظًت ٞهي اإلاغخلت الىخُضة الؿاب٣ت لٗملُت البُ٘، وطل٪ بٗض الخبلُٜ الغؾمي لهظا 

٨ـىن الخبلُــــــــــــــٜ مً َٝغ اإلادًغ ال٣ًاجي، ٞٗىض الا٢خًاء ًجىػ ال٣ُام بالبُ٘  ألامغ للمذجىػ ٖلُه ٍو

الٗىانغ اإلااصًت اإلا٩ىهت للمدل الخجاعي اإلاذجىػ، ل٨ً ًجب الخهى٫ ؤوَل ٖلى اإلاىٟغص إلخضي ؤو ل٩ل 

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُـــــــــت  خُض ًمىذ ل٣ابٌ الًغاثب عزهت  146الترزُو اإلاظ٧ىع في اإلااصة

ـــــــىن بَل بٗض ؤزظ عؤي البُ٘ مً َٝغ الىالي ؤو ؤي ؾلُت ؤزغي ج٣ــــــــــــــــــىم م٣امها ل٨ــــــــــــــــــــــ ــــــً هظا َل ٨ًـــــــــــــــــ

( ًىما صون الخهى٫ 30ؤما في خالت مغوع )   اإلاضًغ اإلا٩ل٠ باإلااؾؿاث ال٨بري ؤو مضًغ الًغاثب بالىَلًت

غي ؤو مضًغ الًغاثب خؿــــــــب ــــــــــٖلى هظا الترزُو مً هظه الهُااث ًم٨ً إلاضًغ اإلااؾؿاث ال٨ب

ــــت ؤن ًغزو ل٣ابٌ الًغاثب اإلاباقغ بمخابٗت البُ٘، ل٨ً باليؿبت للمالخا ـــــــــ ــلــــــــــ ٗت ـــــــــــ ىاص ؤو الؿل٘ ؾَغ

الخل٠ ًم٨ً الكغوٕ مباقغة في البُ٘ اإلاؿخعجل بىاءا ٖلى جغزُو مً اإلاضًغ اإلا٩ل٠ باإلااؾؿاث 

 1ال٨بري ؤو مضًغ الًغاثب بالىَلًت.

 در الخدصُل الجبائي.مصا: اإلاؼلب الثالث

تها  ت في ؾُا١ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت التي ٖــــــــــــــــــٞغ بي الجؼاثغي بنالخاث ظظٍع قهض الىٓام الًٍغ

ـــــالص ٟٞي بضاًت الدؿُٗىاث) ال٣غن اإلااض ي( ظاءث هظه ؤلانالخاث بٟٗل ألاويإ الا٢خهاصً ـــــــــ ـــــــــ ت ـــــــــــــــــــــالبـــــــــــ

ــــــــوالاظخماُٖ ترة ــــــــــــــخهاص الؿى١، ومىظ جل٪ الٟو٦ظا في بَاع الخّىظه هدى ب٢ 1986ت التي زل٣تها ؤػمتــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــجىا ـــــــــ ـــــــــــــــذ ؤلانال لــــــ ــــــــ ـــــــــ ت والخ٨مُلُت التي ؾٗذ في ٢ىاهحن اإلاالُت ال اث و الخٗضًالث مً زال٫خـــــ ؿىٍى

بي وعٞ٘ ؤصاء الجباًت الٗاصًت ٦بضًل للجباًت البترولُت،  مجملها بلى ٖهغهتها وجُٟٗل الىٓام الًٍغ

ـــــا بلى ال٨ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــبي ًضٞٗىــــــــــ ــــــــــــــــالم ًٖ مسخل٠ الًغاثب ــــــــــلظل٪ ٞال٨الم ًٖ مهاصع الخدهُل الًٍغ ــــــــ ــ

ـــــــــىم ال٣اهىهُــــــــــــــــوالغؾىم التي ظاءث بها مسخل٠ الىه ــــــــ ـــــــــغي والتي ــــــــــــ ـــــــــ ـــــاجي الجؼاثــــــــــــــ ٘ الجبـــــــــــــــــ ت في الدكَغ

بي الجؼاثغي لها الّضوع الٟٗا٫ في حٛظًت الخؼ  ٍىت الٗمىمُت مً اإلاىاعص اإلاالُت، وخؿب الىٓام الًٍغ

                                                           
1

 .37ـ  32بُٚذ مؿ٨ُت، خمُضوف زىِىت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  



اث :الفصل ألاول  بي والغش للتهزب ألادبُت الىظٍز                                                                                                                                                                                           الجبائي والخدصُل الظٍز

 

 

58 

ٞالًغاثب والغؾىم التي ظاء بها جخمشل في الًغاثب اإلاباقغة، والًغاثب الٛحر مباقغة والتي مً زاللها 

 جخم منها الا٢خُاٖاث اإلاالُت.

 الفزع ألاول: الظزائب اإلاباشزة.

الثروة وهي جدذ ًض اإلا٩ل٠ ؾىاء ٧اهذ هظه  الًغاثب اإلاباقغة هي التي ج٩ىن ٖلى ٖىانغ 

٪ الثروة ؤي ٖلى وظىص عؤؽ اإلاا٫
ّ
ــــــــــال   ؤو عؤؾما٫ ٞهي جٟغى ٖلى وا٢ٗت جمل ـــــثروة صزــــــــــــــ ـــــــــ ؤو ٖلى  الــــــــــ

 وكإة الضزل.

بت ٖلى  الضزل وجى٣ؿم الًغاثب اإلاباقغة بدؿب َبُٗت اإلااصة الخايٗت لها، بلى الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث)IRGؤلاظمالي)  (، والغؾىم اإلامازلت.IBS( الًٍغ

بت على الذخل ؤلاحمالي)  (:IRGأوال: الظٍز

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي في الجؼاثغ في الجؼاثغ بمىظب اإلااصة ع٢م ) ( مً ٢اهىن 38ؤؾؿذ الًٍغ

 ي:خُض جىو اإلااصة ألاولى مً ١ ى م وعم ٖلى ما ًل 1991اإلاالُت لؿىت 

بت ٖلى الضزل  ت وخُضة ٖلى صزل ألاشخام الُبُُٗحن حؿمى الًٍغ بت ؾىٍى "جاؾـ يٍغ

بت". بت ٖلى الضزل الهافي ؤلاظمالي للم٩ل٠ بالًٍغ  ؤلاظمالي وجٟغى هظه الًٍغ

بت الضزل. ٠ الضزل وجدضًض ممّحزاجه ل٩ي هٟهم يٍغ  ًم٨ً حٍٗغ

ف الذخل: -1 ام إلاٗنى الضزل حعٍز بُت للضو٫ َل ًهٗب بُٖاء حٍٗغ٠ قامل ٖو ٗاث الًٍغ ألن الدكَغ

ب ٠ وبهما ج٨خٟي بىي٘ ٢ىاٖض ٖامت لخدضًض مٟهىم الضزل الخاي٘ للًٍغ ت، ـــــــــــــــــــــجخًمً هٟـ الخٍٗغ

ـــــــــٝغ ٖلى ؤهه:" ٧ل ما٫ ه٣ضي ؤو ٢ابـــــــــ٪ ًم٨ــــــــــــــــــــلظل ـــ ــــــــ ــــــــــ ّٗ ــــــً ؤن ٌ ــــــــ ل للخ٣ضًغ بالى٣ىص ًدّهل ٖلُه الٟغص ــ

ـــــغ ؤو ٢ابل لئلؾخمغاع".ـــــــــــــــــــــت ومىخٓمــــــــــــــبهٟت صوعٍ  ت مً مهــــــــــــــــضع مؿخمـــــــــــــــــ

 جخمشل ممحزاث الضزل ُٞما ًلي: مميزاث الذخل:-2

ًغ )٦ىهِب اإلاؼإع مً اإلادهى٫ ؤو اإلاؼاًا مٗىاه ؤن ٩ًىن الضزل ٢ابل للخ٣ض أ. الصفت الىلذًت:-2

ــــت التي ٣ًضمها عب الٗمل ٧الؿ٨ً...الخ(، ٞهظه اإلاىاٞ٘ حٗخبر صزال ًم٨ً ج٣ضًغها بالى٣ىص ؤما  الُٗيُــــــــ

بُت. ع ج٣ُُمها ه٣ضا ٞةجها َل حٗخبر صزال مً الىظهت الًٍغ
ّ
 اإلاىاٞ٘ التي ًخٗظ
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)الضزل( بهىعة مىخٓمت وبهٟت صوعٍت ومخ٨ّغعة زال٫  ؤن ًخجضص اإلاا٫ ب. ؤلاهخظام والذورٍت:-2

ىاثض ألاؾهم  ٞتراث ػمىُت مخ٣اعبت ومىخٓمت ولِـ بهٟت ٖغيُت ٧الغواجب، وبض٫ بًجاع ال٣ٗاعاث ٞو

ض  والؿىضاث والىصاج٘...الخ وصوعٍت الضزل َل حٗني خهى٫ الصخو ٖلى هٟـ اإلا٣ضاع مً اإلاا٫، ٣ٞض ًٍؼ

 ضص بهٟت صوعٍت ومؿخمغة.ؤو ًى٣و هظا اإلا٣ضاع، ول٨ً ًخج

2- : َلبض ؤن ٩ًىن مهضع الضزل )الٗمل، وعؤؽ اإلاا٫( ٢ابل للب٣اء ج. زباث اإلاصذر واضخمزاٍر

والشباث اليؿبي ولِـ الشباث اإلاُل٤، ٞمشال الضزل الظي ًإحي مً عؤؽ اإلاا٫ ٌؿخلؼم صوام عؤؽ اإلاا٫، 

ا ٌؿخلؼم صوام واؾخ٣غاع الٗمل و٦ظل٪ الضزل الظي ًإجـــــــــــــــــــــي مً ٖمل ؤلاوؿا ا ؤو ٨ٍٞغ ن، ؾىاء ٧ان ًضٍو

 لٟترة ػمىُت مدضوصة جغجبِ بدُاة الٟغص ومضي ٢ابلُخه للٗمل. 

م مً هظه اإلاّمحزاث بَل ؤن ٞيها نٗىبت في بؾخسغاظها وخؿابها هٓغا إلاا ٞيها مً ٞىُاث ص٣ُ٢ت  بالٚغ

الٗامت ولِؿىا ج٣ىُحن لظل٪ ًجب جبؿُِ وهٓغا ل٩ىن ٚالبُت ألاشخام الُبُُٗحن الخايٗحن لها مً 

بت بخبُان ٦ُُٟت خؿابها بهىعة واضخت ومٟهىمت لضي الجمُ٘.  1هظه الًٍغ

بت على أرباح الشزواث)  (.IBSزاهُا: الظٍز

لى صزل الكغ٦ــــــــــــــــاث،  لى صزل الكغ٧اث ٖو بت ٖلى صزل ألاشخام ٖو ججؿُضا إلابضؤ ٞهل الًٍغ

بت التي حؿخد٤ ؾىىٍا، وجىو اإلااصة ؤوكــــــــــــــــــإث   ٖلى ما ًلي:" 1991مً ٢اهىن اإلاالُت  38هظه الًٍغ

حرها مً ألاشخام  ــــــــــــــــت ٖلى مجمل ألاعباح ؤو اإلاضازُل التي جد٣٣ها الكغ٧اث ٚو بـــــــت ؾىٍى جاؾـ يٍغ

بـــــــــــــــت ٖلى ؤع  حن، وحؿمى هـــــــــــــــــــظه الًٍغ بت هلخهها ٦ما  باح الكغ٧اث".اإلاٗىٍى ومً زهاثو هظه الًٍغ

 ًلي:

 حن؛ بت واخضة جٟغى ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى بت وخُضة: خُض ؤجها جخٗل٤ بًٍغ  يٍغ

 بت ٖامت: ٧ىجها جٟغى ٖلى مجمل ألاعباح صون الخمُحز لُبُٗتها؛  يٍغ

 ت: خُض جٟغى مغة واخضة في الؿىت ٖلى ألاعباح اإلاد٣٣ت زال٫ الؿىت؛ بت ؾىٍى  يٍغ

 بي إلاٗض٫ زابذ؛ بت وؿبُت: خُض ًسً٘ الغبذ الًٍغ  يٍغ

  ذ ؾىىي لجمُ٘ ؤعباخه لضي مٟدكُت دُت: ًخٗحن ٖلى اإلا٩ل٠ ج٣ضًم جهٍغ بت جهٍغ يٍغ

 الًغاثب الخابٗت للم٣غ الاظخماعي للماؾؿت الغثِؿُت، في آظا٫ مدضصة.

 

                                                           
1

 .14-13-12ؾباح ؤما٫، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م
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بت على أرباح الشزواث:-1  مجال جؼبُم الظٍز

بت ٖلى ؤ عباح الكغ٧اث ٞهي جُب٤ ٖلى ألاعباح اإلاد٣٣ت بالجؼاثغ خؿب مبضؤ ب٢لُمُت الًٍغ

إزظ  ىُت ؤو الكغ٧اث ألاظىبُت اإلاخىاظضة بالجؼاثغ، ٍو ؾىاء ٧اهذ جل٪ ألاعباح زانت بالكغ٧اث الَى

ت  بــــــــــــــت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث الهبٛت ؤلاظباٍع تمجا٫ جُبُـــــــــــــ٤ الًٍغ خطر طل٪ ٦ما ًلي: والازخُاٍع  ٍو

بت على أرباح الشزواث:أ-1  . الشزواث الخاطعت وحىبا للظٍز

 جخمشل في الكغ٧اث الخالُت:

  ،قغ٦ت ألامىا٫ والتي جًم ٧ل مً: قغ٧اث ألاؾهم، قغ٧اث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة

 قغ٧اث الخىنُت باألؾهم؛

 اإلااؾؿاث والهُااث طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي؛ 

  ٦ت ؤؾهم.الكغ٧اث اإلاضهُت اإلاخ٩ىهت جدذ ق٩ل قغ 

بت على أرباح الشزواث.-1 ا للظٍز  ب. الشزواث الخاطعت إخخُاٍر

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، بَل ؤن  جىظض بٌٗ الكغ٧اث التي حٗخبر ؤنال زايٗت للًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث، ٟٞي هظه الخا ــــذ لها ؤلازخُاع في الخًٕى بلى الًٍغ ـــــىن ؾمــــــــــــــ لت ال٣اهـــــــــــــــ

ذ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  ٤ بالخهٍغ مً ١  151ًترجب ٖلى جل٪ الكغ٧اث ج٣ضًم َلب ؤلازخُاع مٞغ

ــــــــــــــحن ٖلى ألاشخام اإلاٗ ـــــــــ ــــــــــو ٖلى ماًــــــــــــــلي: "ًخٗـــــــــــــ حن اإلاظ٧ىعًٍ في اإلااصة ى م خُض جىـــــــــــــــــــ  136ىٍى

ل ٖلى ألا٦ثر مً ٧ل ؾىت لضي مٟدل الًغاثب الظي ًدب٘ له م٩ان  ٢30بل ؤن ٨ًخدبىا  مً ؤٍٞغ

بت الخام بالؿىت  دا بمبلٜ الغبذ الخاي٘ للًٍغ جىاظض م٣غ الكغ٦ت ؤو ؤلا٢امت الغثِؿُت لها جهٍغ

دا بمبلٜ العجؼ يمً هٟـ الكغوٍ وج٣ضم ؤلاصاعة  اإلاالُت الؿاب٣ت، بطا سجلذ عجؼا ج٣ضم جهٍغ

ذ ًىم ُٖلت ٢اهىهُت ًمضص الجباثُت ؤلا  ىضما ًيخهي ؤظل بًضإ الخهٍغ ذ، ٖو ؾخماعة الخانت بالخهٍغ

 1ؤظل ؤلاؾخد٣ا١ بلى ًىم مٟخىح ًلُه".

 زالثا: الزضىم اإلامازلت.

حٗخبر الغؾىم اإلامازلت مً الًغاثب اإلاباقغة، ٞهي مً ؤهم ؤلاًغاصاث التي حٗخمض ٖليها الضولت في 

ًت م ل بهٟا٢ها والغؾم ٍٞغ الُت ه٣ضًت ججبى مً شخو مٗحن م٣ابل زضمت مُٗىت زانت طاث جمٍى
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ـــــــــت ؤي هى مبلٜ مً اإلاا٫ ًجىُه ؤخض ألاشخام الٗامت ظبرا مً الٟغص ل٣اء  َاب٘ بصاعي جاصحها الضولـــــــــــــــ

بي الجؼاثغي هظ٦غ منها:  زانت ًاصحها له، ومً بحن الغؾىم التي ظاء بها الىٓام الًٍغ

ما٫، ؤوص ئ هظا  (:TAPى اليشاغ اإلانهي)الزضم عل-1 مً الًغاثب اإلاباقغة التي جٟغى ٖلى ع٢م ألٖا

وجىو ٖلى ما ًلي: "ًخم بصماط ٧ل مً  1996مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  21الغؾم بمىظب اإلااصة ع٢م 

الغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي والخجاعي والغؾم ٖلى اليكاٍ ٚحر الخجاعي في عؾم واخض ؾمي الغؾم 

ُبـــــــ٤ هــــظا الغؾــــــــــــــــــــم ٖلى ٧ل مً:ٖلى ا  ليكاٍ اإلانهي"ٍو

  حن الظًً ًماعؾىن وكاَا ًد٤٣ ؤعباخا نىاُٖت ؤو ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى

بت ٖلى ؤعباح  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؤو ؤعباخا زايٗت للًٍغ ت زايٗت للًٍغ ججاٍع

 الكغ٧اث؛

  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ٞات ألاعباح ٚحر ألاشخام الُبُُٗحن الظًً ًسًٗى ن للًٍغ

ت.  الخجاٍع

بت الجشافُت الىخُذة )-2  (:IFUالظٍز

بت الجؼاُٞت الىخُضة بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة الشاهُت مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  جم بؾخدضار الًٍغ

غة ، ههذ هظه اإلااصة ٖلى بؾخدضار باب زاوي يمً الجؼء الشاوي مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباق2007

خًمً اإلاىاص مً  بت الجؼاُٞت الىخُضة" ٍو . 06م٨غع  282م٨غع بلى  282والغؾىم اإلامازلت ٖىىاهه "الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي  بت الجؼاُٞت الىخُضة ٦ال مً " الًٍغ وحٗىى الًٍغ

 ٓام الجؼافي ال٣ضًم.والغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت" التي ٧اهذ جٟغى ٖلى اإلا٩لٟحن الخابٗحن للى

 الزضم العلاري ورضم الخؼهير:-3

ني. أ. الزضم العلاري:-3 بت مباقغة جمـ ال٣ٗاعاث اإلابيُت والٛحر اإلابيُت اإلاىظىصة في التراب الَى  يٍغ

٘ ال٣مامت وبؾخٗما٫ قب٨ت ب. رضم الخؼهير-3 : هى عؾم ؾىىي لهالر البلضًاث م٣ابل زضماث ٞع

٠ اإلاُاه ٚحر الهالخت لل كغب، ًخدمل الغؾم اإلاؿخإظغ الظي ًم٨ً ؤن ٩ًل٠ م٘ اإلاال٪ بضٞ٘ جهٍغ

 الغؾم بهٟت جًامىُت.
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بت على ألامالن:-4  الظٍز

دُت جدهل لٟاثضة محزاهُت الضولت والجماٖاث اإلادلُت وجٟغى هــــــــــــظه  بت مباقغة جهٍغ حٗض يٍغ

بت ٖلى ؤمال٥ ألاشخام الُبُُٗت ٣ِٞ وبالخالي ــــٍغ ت مٟٗاة منها، ومً بحن  الًـــــــــــ ألاشخام اإلاٗىٍى

 هظه ألامال٥:

 الؿُاعاث الٟسمت، ؾًٟ الجزهت، الُاثغاث الؿُاخُت، زُى٫ ألامىال اإلاىلىلت :

 الؿبا١.

 :ت حر اإلابيُت )ألاعاض ي والخضاث٤(. ألامىال العلاٍر  1منها اإلابيُت )الُٟالث(، ٚو

 الفزع الثاوي: الظزائب الغير مباشزة.

بهٟا١ الضزل وبؾخسضامه والخهٝغ بالثروة وجضاولها، وهي التي ٌؿخُُ٘  جٟغى ٖلى وا٢ٗت

مً ٣ًىم بخىػَٗها ه٣ل ٖبئها بلى ٚحره، ٞخ٩ىن بمشابت الىؾُِ ٣ِٞ، وهظه الًغاثب لِؿذ لها 

ت في الخدهُل وجض٣ٞها اإلاؿخمغ زال٫ الؿىت اإلاخٗل٣ت  نٟت الشباث والاؾخ٣غاع بَل ؤجها جخمحز بالؿٖغ

١ ًخضاو٫ بهٟت مؿخمغة، وجإزظ هظه الًغاثب ق٩ل الًغاثب ٖلى ؤلاؾتهال٥ بها، ألن ؤلاهٟا

 والًغاثب ٖلى الخضاو٫.

 أوال: الظزائب على ؤلاضتهالن.

حن مً الًغاثب: ًا بما ٖلى بؾتهال٥ هٕى مٗحن مً البًاج٘  بت ٖلى هٖى جٟغى هظه الًٍغ

ٞدؿمى بالًغاثب الٗامت ٖلى  اإلادضصة وحؿمى بالًغاثب الخانت ٖلى ؤلاؾتهال٥، ؤما الىٕى الشاوي

 ؤلاؾتهال٥.

ـــت  الظزائب الخاصت ؤلاضتهالن:-1 ـــــــــ بت جٟغى بيؿبت ماىٍت مُٗىت، ٖلى ٢ُمــــــــــــــــ بن هظه الًٍغ

ـــت التي حؿخىعص و٢ض جٟغى بم٣ضاع مٗحن ومدضص ٖلى ٧ل وخضة مً البًاٖت جبٗا لىٕى  ـــــــــ البًاٖــــــــــــــــــ

بت الجمغ٦ُت التي جٟغى ٖىض وا٢ٗت بظخُاػ البً اٖت ؤو حجمها صون الىٓغ بلى ٢ُمت البًاٖت، ٧الًٍغ

ـــــــــــىَل  ؤي بمىاؾبت ؤلاؾخحراص ؤو ا ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــا وصزـــــــــــــ ـــــ لخهضًغ ًٟغى هظا الىٕى البًاج٘ للخضوص زغوظـــــــــــــــ

بت ال٣ُمُت، ؤما الشاوي بإؾلىبحن: ألاو٫ ٖلى ؤؾا ُل٤ ٖليها بالًٍغ ت مً ٢ُمت الؿلٗت ٍو ؽ وؿبت ماٍى

ب ؿمى بالًٍغ ـــــضصها ؤو حجمها َو ــــــــ ـــت ؤو ٖـــــــــــــــ ـــــــــ ت ٖلى ؤؾاؽ م٣ضاع مٗحن ٖلى ٧ل وخضة مً وػن الؿلٗــــــــ

ُت.  الىٖى
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بت ٖلالظزائب العامت على ؤلاضتهالن: -2 ى ؤهىإ ؤلاهٟا١ التي ٣ًىم بها الٟغص وهى جٟغى هظه الًٍغ

 بهضص بؾخسضام صزله بهضٝ ؤلاؾتهال٥ مشل الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت.

 (:TVAأ. الزضم على اللُمت اإلاظافت)-2

الظي جم بؾخدضازه في الجؼاثغ مُل٘ الدؿُٗىاث ال٣غن اإلااض ي، والظي خل مدل الغؾم الىخُض 

ــــالي ٖلى ؤلاهخا مـ الغؾم ٖلى ال٣ُمت ؤلاظمـــــــــــ ط والغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى جإصًت الخضماث، ٍو

ىت الٗمىمُت، ؤوص ئ هظا الغؾم  اإلاًاٞت مجاَلث واؾٗت بما ًم٨ىه مً جد٤ُ٣ بًغاصاث ٦بحرة للخٍؼ

ــــــــــم  ــــــــ ــــــــاعر في  39-90بمىظب ال٣اهىن ع٢ـــــــــــــــــ ،وصزل خحز 1991اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت  31/12/1990اإلاـــــــــــــــــ

ـــم  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــاعر في  91/25الخىُٟظ بمىظب ال٣اهىن ع٢ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت  18/12/1992اإلاــــــــــــــــــــ

ما٫ ؤي ٖلى مبُٗاث الؿل٘ النه1992 ٩ىن مٗض٫ ًٟغى هظا الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا اثُت والخضماث، ٍو

اثه ٞهى ًٟغى ٖلى الؿل٘  خمحز هظا الغؾم بةحؿإ ٖو بت مىخضا ٖلى ظمُ٘ الؿل٘ اإلاباٖت ٍو الًٍغ

 والخضماث اإلاىخجت مدلُا واإلاؿخىعصة.

 :ب. خصائص الزضم على اللُمت اإلاظافت-2

 جخمشل ُٞما ًلي: 

 بت خ٣ُ٣ُت: بةٖخباعها حؿخٗمل في ؤلاؾتهال٥ النهاجي للؿ  ل٘ والخضماث؛يٍغ

  ٣ت ٚحر مباقغة مً َٝغ اإلاؿتهل٪ النهاجي ىت بٍُغ بت ٚحر مباقغة: ألجها جضٞ٘ للخٍؼ يٍغ

 الظي ٌٗخبر اإلاضًً الخ٣ُ٣ي؛

 ُت اإلاىخجاث؛  جدهل بيؿبت ٢ُمت اإلاىخجاث ولِـ باإلؾدىاص لىٖى

  بت ماؾؿت خؿب آلُت ٖمل الضٞٗاث اإلاجؼثت: ؤي الغؾم في ٧ل مغخلت مً مغاخل يٍغ

 ًُاب٤ الغؾم اإلادؿىب بىاؾُت ؾٗغ البُ٘ اإلاؿتهل٪؛اإلاىخىط 

 .بت خُاصًت: باليؿبت للمضًىحن به ٢اهىهُا ألن اإلاؿتهل٪ النهاجي هى مً ًخدمله  1يٍغ

 زاهُا: الظزائب على الخذاول 

٢ض ًضزغ الٟغص ظؼ مً صزله بضَل مً بهٟا٢ه بإ٦مله ٖلى بؾتهال٥ الؿل٘ والخضماث 

ت  كتري بمضزغاجه ؤمىالا ٣ٖاٍع ؤو مى٣ىلت ؤو ًخهٝغ بالبُ٘ في ألامىا٫ اإلاخاخت لضًه بلى شخو َو
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آزغ وفي هظه الخالت ًٟغى اإلاكٕغ يغاثب ٚحر مباقغة جدهل بمىاؾبت جضاو٫ وبهخ٣ا٫ ألامىا٫ 

بت ٖلى الخضاو٫.   بحن ألاٞغاص وحؿمى بالًٍغ

بت الُاب٘.   بت الدسجُل ويٍغ  ومً ؤهم هظه الًغاثب هظ٦غ منها: يٍغ

بت الدس-1 هي التي جضٞ٘ ل٣اء ٖملُت حسجُل ال٣ٗىص اإلاسخلٟت، وزهىنا ال٣ٗىص الغؾمُت  جُل:طٍز

٣ىص ه٣ل اإلال٨ُت وخ٣ى١ ؤلاهخٟإ ؤو ال٣ٗاعاث  ت، ٖو ال٣ًاثُت التي جخًمً ال٣غاعاث النهاثُت ؤلاصاٍع

والخىاػ٫ ًٖ خ٣ى١ ؤلاًجاع وخ٣ى١ الخإؾِـ، وجدهل ؤمىا٫ خ٣ى١ الدسجُل لٟاثضة اإلاحزاهُت الٗامت 

٣ت جدهُل هظه الغؾىم ٞدؿب اإلااصة ألاولى مً ألامغ ع٢م  اإلاخٗل٤ ب٣اهىن  105-76للضولت، ؤما ٍَغ

الدسجُل جىو ٖلى ؤن:"جدّهل عؾىم الدسجُل خؿب ألاؾـ وجبٗا لل٣ىاٖض اإلادضصة بمىظب هظا 

 ال٣اهىن".

بت الؼابع: -2 غ مؿدىضاث ال٣ٗىص بطٍز ٤ جدٍغ له٤ َىاب٘ جٟغى ٖلى ٖملُاث جضاو٫ ألامىا٫ ًٖ ٍَغ

ىت بدُض ًسً٘ لها ظمُ٘ ال٨خاباث  الضمٛــــــــــــت ٖلى اإلادغعاث، جدّهل هظه الخ٣ى١ لهالر الخٍؼ

وال٣ٗىص والىزاث٤ اإلاؿلمت مً َٝغ الؿلُاث الٗمىمُت، ؾىاء ٧اهذ مدغعة بالجؼاثغ ؤو الخاعط 

بت ومؿخٗملت في الجؼاثغ وخؿـــــــــب اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن الُاب٘ جىو ٖ لى ؤن:"عؾم الُاب٘ هى الًٍغ

اإلاٟغويت ٖلى ظمُ٘ ألاوعا١ اإلاسههت لل٣ٗىص اإلاضهُت وال٣ًاثُت واإلادغعاث التي ًم٨ً ؤن ج٣ضم 

 1لل٣ًاء ٦ضلُل وَل جىظض بؾخصىاءاث ؤزغي بَل التي ًىو ٖليها ال٣اهىن".
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بي على الخدصُل الجبائي.  اإلابدث الزابع: آزار التهزب والغش الظٍز

ــــحن بن التهغب ا ــــــــ ىت، خُض ج٣ل ٞيها خهُلت الًغاثب ٦ما ؤهه ًًغ باإلا٩لٟـــــــــــــــــــــ بي ًًغان بالخٍؼ لًٍغ

بت بِىما ًٟلذ مىه آزغون مما ًاصي  ــــــــــً َل ٌؿخُُٗىن التهغب ؤو ًغيىهه ُٞدملىن ٖبء الًٍغ ــــــــ ـــــــــ الظًـــــــــ

اصة ؾٗغ الًغاثب اإلاىظىصة ؤو بلى  بلى ٖضم جىػَ٘ الٗبء اإلاالي ٖلى الجمُ٘، ٣ٞض جًُغ الضولت بلى ٍػ

ض في ٖبئ صاٞعي  ٞغى يغاثب ظضًضة ٧ي حٗىى الى٣و في الخهُلت الىاظم ًٖ الٛل وطل٪ ًٍؼ

بي ياع بمهالر اإلاجخم٘ خُض ًم٨ً خهغ جل٪ آلازاع في ٖضة مجاَلث. بت، ٦ما ؤن الٛل الًٍغ  الًٍغ

 .والاحخماعُتُت آلازار الطُاض اإلاؼلب ألاول:

 الفزع ألاول: آلازار الطُاضُت.

حٗخبر الؿُاؾت الجباثُت الٗاصلت مً ؤهم اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للضًمى٢غاَُت الخضًشت،   

بت، وهى ما ؤ٦ضه اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة  ـــــــ٪ مً زال٫ اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ ــــــــ خجؿـــــــــــــــــــــــض طلـــــــ  مً 64ٍو

ٗخبر 1996 بت ؤو عؾم بَل بم٣خط ى هو ٢اهىوي، َو ، والتي ههذ ٖلى ؤهه "َل ًجىػ اؾخدضار ؤًت يٍغ

بت ؤو عؾم مؿخدضر بإزغ عظعي بظغاء باَل ومسال٠ للضؾخىع".  ٧ل جُب٤ُ ألًت يٍغ

ت  جغظ٘ اإلاداوَلث ألاولى لخٟؿحر خ٤ الضولت في ٞغى الًغاثب، وبلؼام اإلاىاَىحن بإصائها بلى هٍٓغ

الاظخماعي في ال٣غن الشامً ٖكغ للُٟلؿٝى الٟغوس ي" عوؾى" الظي ؤعظ٘ طل٪ بلى بلتزام اإلاىاًَ ال٣ٗض 

ـــىي م٘ صولخه ٌؿمى ال٣ٗض الاظخماعي، بدُض ًدىاػ٫ اإلاىاًَ ًٖ ظؼء مً طمخه اإلاالُت  ــــــــ ــــض مٗىـــــــــ ب٣ٗـــــــــ

بت، وم٣ابل طل٪ ٌؿخُٟض مً الخضماث التي  للضولت، طل٪ بإهه ملؼم بم٣خط ى ٣ٖض مالي بضٞ٘ الًٍغ

 ج٣ضمها له الضولت ٧الصخت والخٗلُم اإلاجاوي.

ت ؤزغي ؤؾاؾها الخًامً الاظخماعي، والتي اعج٨ؼث ٖلى ٨ٞغة ؤن    ْهغث في و٢ذ َلخ٤ هٍٓغ

اإلاىاَىحن ٌؿلمىن بىظىص الضولت ألؾباب ؾُاؾُت، واظخماُٖت، خُض حؿعى الضولت لخد٤ُ٣ 

ُاظاتهم، وجمشل ٨ٞغة الخًامً الاظخماعي ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ًبرع مهالخهم، وبقبإ اخخ

مكغوُٖت ٞغى الضولت للًغاثب بإهىاٖها اإلاسخلٟت ؾــــــــــــــىاء ٧ان طل٪ ٖلى مىاَىيها ؤو اإلا٣ُمحن ٖلى 

ــــــــغة الؿُــــــــ ـــــــــ ت الخًامً الاظخماعي جغجبِ ب٨ٟــــــــــ ــــاصة التي جماعؾها الضولت ٖلى ب٢لُمها، طل٪ ؤن هٍٓغ ـــــــــ ــــ

باء الٗامت. ل ألٖا  مىاَىيها، والتي ًخىلض ٖنها ٖىهغ ؤلالؼام باإلاكاع٦ت في جمٍى
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ٗاث    بت ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه الدكَغ حٗخبر ٢اٖضة الٗضالت واإلاؿاواة في ٞغى الًٍغ

بُت، خُض ًغي "ؤصم ؾمُض" في ٦خابه زغوة ألامم:" ًجب ؤن اًا الضولت في الى٣ٟاث  الًٍغ ٌؿاهم ٖع

٣ا إلا٣ضعتهم اليؿبُت ب٣ضع ؤلام٩ان، ؤي وؿبت الضزل الظي ًخمخ٘ به ٧ل منهم في خماًت  الخ٩ىمُت ٞو

 الضولت".

ك٩ل هظا اٖخضاء ٖلى  بت، َو بي ٖضم اخترام مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ ًترجب ًٖ الٛل الًٍغ

ه ً ىدٝغ ًٖ الىٓم ال٣اهىهُت الؿاثضة ًٟسر اإلاجا٫ خ٣ى١ اإلاجخم٘ ٩ٞل هٓام بوؿاوي مهما ٧ان هٖى

بي ًٖ هظه ال٣اٖضة، ٞأزاع الًِٛ  إلاى٤ُ ال٣ىة، والٗى٠ لِؿىص في اإلاجخم٘، وَل ًسغط الٛل الًٍغ

بي جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى اؾخ٣غاع الضولت، وؤمنها الؿُاس ي  الاظخماعي والا٢خهاصي الىاججت ًٖ الٛل الًٍغ

ُت.زانت م٘ جغاظ٘ عوح اإلاىاَىت، واعجٟ  إ وؿب الهجغة ٚحر الكٖغ

د٤٣    بت ٍو حؿعى ألاهٓمت الؿُاؾُت الخضًشت لىي٘ هٓام ظباجي ٖهغي ٌؿمذ بخدهُل الًٍغ

ؿمذ للضولت بخدب٘ ؾُاؾت  بي َو ً٘ خض لخاَلث التهغب والٛل الًٍغ ت ٍو ؤهضاٝ الضولت الخىمٍى

بي ٌٗؼػ ا٢خهاصًت ؾلُمت ج٣ـــــــــــــــىم ٖلى بُٖاء جدالُل وبخهاثُاث خ٣ُ٣ُ ت، طل٪ ؤن التهغب الًٍغ

الهغإ بحن الخا٦م واإلاد٩ىم الظي ًخمحز بدغم الضولت ٖلى ٞغى الًغاثب، وجدهُلها والؿعي 

بت باؾخٗما٫ َغ١ جضلِؿُت اخخُالُت.  1الضاثم للم٩ل٠ للخملو مً الًٍغ

 الاحخماعُتالفزع الثاوي: آلازار 

اصة جىػَ        بت مً ؤهم الىؾاثل إٖل بي حٗخبر الًٍغ ىُت، ول٨ً التهغب الًٍغ ٘ الثرواث الَى

ًدؿبب في آزاع ظض ؾلبُت ٖلى الجاهب الاظخماعي، خُض جٓهغ الالمؿاواة الاظخماُٖت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ 

ً، وه٣٘ ُٞما ٌؿمى بٗضم  بت ب٩املها في خحن ًتهغب منها آلازٍغ الىاخض، بط ًخدمل البٌٗ ٖبء الًٍغ

بي.  الٗضالت في جىػَ٘ الٗبء الًٍغ

بي      بن العجؼ الظي حسجله ؤلاصاعة الجباثُت في جدهُل الًغاثب والىاجج ًٖ التهغب الًٍغ

ــً ــــــــــاصي بهــــــــــ ض ـــــــــــ بت، ؤو اؾخدضار يغاثب ظضًضة، مما ًٍؼ ٘ مٗضَلث الًٍغ ٤ ٞع ا بلى جضاع٦ه ًٖ ٍَغ

بت طوي الىُت الخؿىت، الظي ًسل٤ لضح هم بخؿاؽ بٗضم اإلاؿاواة، ٞخهبذ الٗبء ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ـــت الاظخماُٖـــــــــــــــــت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘. بت ٖاظؼة ًٖ جد٤ُ٣ الٗضالــــــــــ  الًٍغ

                                                           
1

بي،بىلجت هاصًت، الىٓام   مت الٛل الًٍغ مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن، ٢ؿم ال٣اهىن الضولي لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىلىص  ال٣اهىوي لجٍغ

 .43ـ  42ـ 41، م 2016مٗمغي جحزي وػو، الجؼاثغ، 
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ض اإلاىاًَ ٖلى الِٗل في     بي مً ؾلُت الضو٫، بل ًدُمها، وطل٪ بخٍٗى ًدض التهغب الًٍغ

اصي باألٞغاص بلى البدض ًٖ ظمُ٘ الُغ١ وا بت، ؾىاء مسالٟت صاثمت ٍو لىؾاثل للتهغب مً الًٍغ

ـــــت ؤو ٚحر مكغوٖت، هدُجت بخ ـــــــــ ــــــــ ــــــغ١ مكغوٖــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــذ بُـــــــــ ؿاؾهم بالالمؿاواة، ٞخهبذ بظل٪ ٧اهــــــــــــ

بت ٖامل بٞؿاص ؤزالقي.  الًٍغ

بي ًاصي بلى ب    يٗاٝ عوح الخًامً الاظخماعي الىاظبت بحن ؤٞغاص بالخالي بهدكاع التهغب الًٍغ

سل٤ ٖىض اإلا٩لٟحن  بُت، ٍو ُاب عوح اإلاىاَىت الظي ًيخج ٖىه ٖضم ؤلامخشا٫ بلى ال٣ىاهحن الًٍغ اإلاجخم٘ ٚو

٣ضان الش٣ت في الىٓام وؤلاصاعة الجباثُت.  الجزهاء بخؿاؽ بالٓلم ًجغهم بلى التهغب هم ٦ظل٪، ٞو

ٗم٤ُ الٟىاع١ الاظخماُٖت بحن مسخل٠ َب٣اث اإلاجخم٘، جبضو هظه ومً آزاع التهغب ٦ظل٪ ح    

بت،  ـــــــٍغ ــــــــ آلازاع الًاعة واضخت خُض ًاصي التهغب بلى ٖضم اإلاؿاواة بحن ألاٞغاص، بط ًخدمل البٌٗ الًــــــــــــــــ

ـــــو م ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــا ًخسلــــــــــ ـــــــــ ض الضولت ؾٗغ بِىمــــــــ نها الظًً ؤٞلخىا في التهغب منها، و٢ض ًاصي ٦ثرة التهغب بلى ؤن جٍؼ

 الًغاثب اإلاىظىصة ؤو جٟغى يغاثب ظضًضة، ٞحزصاص الٗبء ٖلى مً لم ًتهغب.

بن قٗىع اإلا٩ل٠ باَلؾخٛال٫ مً َٝغ الىٓام الجباجي، و٦ظل٪ ؾ٩ىن الضولت ٖلى مسخل٠    

ــــــجاوػاث التي ٣ًىم بها زانت ؤصخاب الىٟىط بتهغبهم الضاثم، ًجٗل الٗال٢اث مًُغبت بحن ؤٞغاص  الخـــــــــــ

هىع الٟىاع١ الاظخماُٖت.  اإلاجخم٘ الىاخض ُٞما بُنهم ْو

ٟي      بت م٘ مْى اصة ٖلى بهدكاع ْاهغة الغقىة التي ًدكاع٥ ٞيها ٖبء اإلاسالٟت اإلا٩ل٠ بالًٍغ ٍػ

بت التي ؾخهضع في الًغاثب اٖخ٣اصا مىه)اإلا٩ل٠( ؤهه مهما ٧اه ذ الغقىة ٦بحرة ٞهي ؤ٢ل مً الًٍغ

مت الغقىة. بي وظٍغ مت التهغب الًٍغ مخحن بخضاهما ؤزُغ مً ألازغي ظٍغ  خ٣ه، ومىه ه٩ىن ؤمام ظٍغ

بُت زانت ألاظغاء      بي ٖلى اإلا٩لٟحن الظًً ًاصون التزاماتهم الًٍغ اصة الٗبء الًٍغ و٦ظل٪ ٍػ

٤ ؤلا بت ًٖ ٍَغ بت ٖلى الضزل اللظًً ًضٞٗىن الًٍغ ٢خُإ مً اإلاىب٘، والظًً ٣ًىمىن بم٣اعهت الًٍغ

بت التي ًضٞٗها مماعؾىا بٌٗ IRGؤلاظمالي ) ( ٖلى ؤظىعهم التي ج٩ىن ؤ٦ثر ب٨شحر باإلا٣اعهت بالًٍغ

بت التي هي مً ؤهم  بُت ألاؾاس ي، وهى الٗضالت الًٍغ ت، ٞى٩ىن ٢ض ؤزللىا بمبضؤ الًٍغ اليكاَاث الخجاٍع

بت.  مباصت الًٍغ

٦ما ٌٗغ٢ل التهغب ال٣ُام باَلؾدشماعاث اإلاغظىة التي حؿاهم في جسٌُٟ وامخهام حجم    

 البُالت وجدؿحن الىيُٗت الاظخماُٖت لؤلٞغاص زانت ٞات الكباب منهم.
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ىُاء، صون ؤن    ٘ لضي َب٣ت ألٚا ٘ للثروة الٛحر مبرعة والغبذ الؿَغ ومً آلازاع ٦ظل٪ الىمى الؿَغ

٪ هظا؟ وهظا هاجج ًٖ اوٗضام الغ٢ابت، و٧ل ما ؾب٤ ًاصي بىا بلى بهدكاع جدؿاء٫ الضولت مً ؤًً ل

هبذ التهغب ٖاصة مخٟكُت في اإلاجخم٘.  1الاهدُاٍ اإلاضوي ٍو

 اإلاؼلب الثاوي: آلازار اإلاالُت والاكخصادًت

 الفزع ألاول: آلازار اإلاالُت

ٗا٢ب ٖلُه اإلا٩ل٠ ط ــــبي ٌٗخبر التهغب مً صٞ٘ الًغاثب ٖمال ٚحر ٢اهىوي، َو ـــــــــــــــ ل٪ ألن التهغب الًٍغ

ترجب ٖلى طل٪ زؿاعة الضولت  ىت الٗمىمُت، ٍو بُت باليؿبت للخٍؼ ـــــــاصي بلى ه٣و الخهُلت الًٍغ ـــــــــ ًــــــــــ

لجؼء مهم مً اإلاـــــــــــــىاعص  مما ًهٗب ٖليها ال٣ُام باإلهٟا١ الٗام ٖلى ؤ٦مل وظه وجهبذ ٚحر ٢اصعة 

اظؼ   ة ًٖ ؤصاء واظباتها بججاه اإلاىاَىحن.  ٖو

ل  بت لؤلهضاٝ التي ؤوكإث مً ؤظلها واإلاخمشلت في جمٍى بي ًاصي بلى ٖضم جد٤ُ٣ الًٍغ التهغب الًٍغ

ىت الٗمىمُت باإلًغاصاث الالػمت لخُُٛت الى٣ٟاث، التي ٌكتٍر ٞيها جىاػن ؤلاًغاص م٘ ؤلاهٟا١،  الخٍؼ

ــــــ ــــــــــــضم الخىاػن ًـــ بت بهٟت زانت ٖو ــــــــــــاصي بلى عجؼ محزاهُت الضولت، ٖلما ؤن الجباًت بهٟت ٖامت والًٍغ ــ

٠ الٗامت.  ٌك٨الن بؾتراجُجُت ج٨ٟل الضولت باإلاهاٍع

٘ الىاٞٗت    ىت الٗامت ًاصي بلى عجؼ الضولت ظؼثُا ًٖ جىُٟظ اإلاكاَع ٞةن ه٣و ألامىا٫ في الخٍؼ

بي ًاصي بلى ألايغاع  ىت الٗمىمُت، وؤلاه٣ام مً اإلاىاعص اإلاالُت، خُض ًترجب ٞالتهغب الًٍغ بالخٍؼ

 ٘ ٖىض ٖضم ٢ُام الضولت باإلهٟا١ الٗام ٖلى وظه ٧امل، وجهبذ الضولت ٖاظؼة ًٖ جد٤ُ٣ اإلاكاَع

ـــــــت   مما ًهٗب ٖليها الخد٨م في ؾُاؾت ؤلاهٟا١، و  ـــت اإلاىالُـــــــــــ بالخالي عجؼها اإلا٣غعة للؿىت اإلاالُـــــــــــــــــ

 ًٖ جد٤ُ٣ واظباتها اججاه مىاَىيها.

بي بلى      بي واضخت الًغع باليؿبت للضولت ؤوَل، بط ًاصي التهغب الًٍغ جبضو آزاع التهغب الًٍغ

ىت الٗامت مً زم عجؼ الضولت ظؼثُا ًٖ جىُٟظ اإلاكغوٖاث الىاجخت وخغمان  ه٣و ألامىا٫ في الخٍؼ

 غوٖاث ؾخاصًه مً زضماث هاٞٗت لهم.اإلاىاَىحن ٧اٞت مما ٧اهذ هظه اإلاك

ول٩ي جخضاع٥ الضولت الازخالَلث ؤو العجؼ اإلاالي جلجإ بلى البدض ًٖ مهاصع ؤزغي لخمىٍل   

ىت الٗمىمُت مشل ؤلانضاع الى٣ضي والا٢تراى )الضًً الٗام(.  الخٍؼ

                                                           
1

 .92ـ  91ـ  90بخاجت َىعف، مغظ٘ ؾاب٤، م 
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ل بالخطخم جيخج ٖىه آزاع ؾلبُت     منها  خُض ؤن ؤلانضاع الى٣ضي وهى ماٌٗٝغ ؤًًا بالخمٍى

اصة في ؤلاهخاط، ٦ظل٪ ه٣و ال٣ضعة الكغاثُت للمىاَىحن،  ت لؤلؾٗاع صون ؤن ٣ًابله ٍػ اصة مَٟغ ٍػ

والتي ًىضعط ٖنها بزخال٫ الخىاػن الاظخماعي بحن َب٣اث اإلاجخم٘، ٦ما جىسٌٟ الهاصعاث في البالص 

ـــــى٫ ٖلى الٗملت الهٗبت هظا مً ظ  هت.مما ًاصي بلى ٢هــىع في الخهـــــــــــ

ىُت هدُجت لٗملُت ا٦خىاػ   بي في اهسٟاى ٢ُمت الٗملت الَى ٦ما ٌؿاهم التهغب الًٍغ

ـــــــغب بها والٛحر مهغخت، التي جدؿبب في ْهىع الخطخم الى٣ضي، وبالخالي جخجه  ـــــــىا٫ اإلاتهــــــــ ألامـــــــــــــ

ـــــغوى   مً الخاعط والى٢ٕى في اإلاضًىهُت.الضولت بلى جبني ؾُاؾــــــــــــــت ال٣ـــــــــــ

ــــــت         ٞلجىء الضولت بلى الا٢تراى ًيخج ٖىه آزاع وزُمت جخدمل ٖبئها ألاظُــــــــــــــــــا٫ اإلاؿخ٣بلُـــــــــــــــــــــ

٠ اؾتهال٦ُت، ٦ما جخاح الٟغنت ـــــت بطا بؾخسضمذ هظه ال٣غوى ٦مهاٍع ـــــــــ ــــــــ ؤمام الضو٫  زانـــــــــــ

ألاظىبُت للخضزل في الكاون الضازلُت للضولت هدُجت ٖضم ال٣ضعة ٖلى حؿضًض هظه الضًىن، وبالخالي 

غى ٢ُىص ا٢خهاصًت ٖليها.  الخًٕى للخبُٗت ألاظىبُت ٞو

بي ٖلى الخجاعة الخاعظُت، خُض ج٣ىم الضولت بتر٢ُت الخجاعة الخاعظُت  ٦ما ًازغ التهغب الًٍغ

٤ ٞخذ الؿى١  ت مً ًٖ ٍَغ ل الىاعصاث الًغوٍع ىُت ٖلى ألاؾىا١ الٗاإلاُت،وهظا مً ؤظل جمٍى الَى

ىُت لجلب الٗملت الهٗبت، ول٨ً الٓاهغة  ٣ابلها جهضًغ الضولت إلاىخجاتها الَى الؿل٘ ألاظىبُت ٍو

ل٘ ت هي بٖخماصها ٖلى جهضًغ اإلاىاص ألاولُت بإؾٗاع مىسًٟت واؾخحراص ؾــــــــــــــاإلاكاٖت في الضو٫ الىامُ

ىت الٗمىمُت لخُُٛت الى٣و بحن الىاعصاث  الخجهحزاث بإؾٗاع مغجٟٗت، ٞهي جلجإ بلى الخٍؼ

 والهاصعاث، ومً هىا جًُغ بلى ظلب عئوؽ ألامىا٫ ألاظىبُت مً ؤظل جيكُِ ب٢خهاصها.

بي، جإزحره اإلاباقغ ٖلى محزاهُت الجماٖاث اإلادلُت التي حٗخمض في ظ    ـــــــــــومً آزاع التهغب الًٍغ ؼء ــــ

بُت، منها الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي)ـــــــــــــــــ٦  (. TAPبحر في بٖضاص محزاهُتها ٖلى اإلاضازُل الًٍغ

بي بلى ٖغ٢لت الجماTaxe Fonciéreٖوالغؾم ال٣ٗاعي ) اث ـــــــــــــ(، ُٞاصي بظل٪ التهغب الًٍغ

اإلاؿخىي اإلادلي )حٗبُض الُغ٢اث، نُاهت اإلاضاعؽ، ت ًٖ ؤصاء صوعها ووْاثٟها ٖلى ـــــــــــــــــــــاإلادلُ

  1ؤلاهاعة...(.

 الفزع الثاوي: آلازار الاكخصادًت

                                                           
1
 ،88ـ  87ـ  86بخاجت َىعف، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  
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حٗض الخىمُت الا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت بخضي ألاهضاٝ الغثِؿُت للخ٩ىماث في الضو٫ مهما   

بي ؤخض اإلاٗى٢اث في ؾبُل الىنى٫ بلى  ٗخبر التهغب الًٍغ جد٤ُ٣ هظا ازخلٟذ اججاهاتها الؿُاؾُت، َو

ىت الٗمىمُت لبٌٗ الخ٣ى١ التي  الهضٝ مــــــــــً زال٫ ماًــــــــــــــــــــاصي بلُه مً الخؿاعة التي جلخ٤ بالخٍؼ

بت طاث صوع عثِس ي في جد٤ُ٣ الخىمُت ُٞٗمل  بُت اإلاىٓمت لها، ل٩ىن الًٍغ ٗاث الًٍغ خضصتها الدكَغ

بي ٖلى بيٗ ــالتهغب الًٍغ ا في بم٩اهُت بؾخسضامها ٦إصاة لخىظُه اليكاٍ الا٢خهاصي في ــــــــــــــــاٝ ٞٗالُتهــــــــ

دؿً جىػَ٘ الضزى٫  د٤٣ الٗضالت ٍو  .  1اإلاؿاع الؿلُم بما ؾُسضم ؤٚغاى الخىمُت ٍو

بي ٦ظل٪ لىضعة الؿُىلت الى٣ضًت، خُض ٌؿعى اإلا٩ل٠ في ؤٚلب ألاخُان  ًاصي الٛل الًٍغ

دغم ٖلى ب٦خىاػها زاعط البىى٥ ألامغ الظي إلزٟــــــــــــاء اإلابالـــــــــ ــــــــــٜ التي جملو منها زاعط الؿى١ الى٣ضي، ٍو

ني.  ًلخ٤ ؤيغاعا بالٛت باَل٢خهاص الَى

بي في جغاظ٘ ماقغاث الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت، وزانت في الضو٫ الىامُت،  ٌؿاهم الٛل الًٍغ

ل ألاوكُت خُض جٟلذ ؤمىا٫ ضخمت مً الغ٢ابت الجباثُت، وجدغ  م الضولت مً بؾدشماعها في جمٍى

بي  ىت الٗمىمُت للضولت، ٞالٛل الًٍغ ترجـــب ٖلى طل٪ زؿاثغ جلخ٤ بالخٍؼ الا٢خهاصًت اإلادلُت، ٍو

ٟاءاث اإلامىىخت في  اجه ًجٗل الضولت ج٣لو حجم ؤلٖا ٌؿاهم في ي٠ٗ ؤلاصزاع الٗام ٞةهسٟاى مؿخٍى

حر مىانب مالُت ظضًضة بؿبب ٢لت بَاع حصجُ٘ الاؾدشماع، بياٞت للبُالت بؿبب  عجؼ الضولت ًٖ جٞى

 الؿُىلت الى٣ضًت.  

ني الخإزحر الؿلبي ٖلى اإلاىاٞؿت  بي ٖلى الا٢خهاص الَى ٦ظل٪ مً آلازاع الؿلبُت للٛل الًٍغ

بُت، ٞالكغ٦ت التي جخملو مً  الجزحهت، وطل٪ بلجىء الكغ٧اث التي جدغم ٖلى ؤصاء التزاماتها الًٍغ

بت ج٣ل ج٩لٟ بي عبذ لها، وهظا ما ًمىدها محزة جىاٞؿُت ٚحر الًٍغ ت بهخاظها وحٗخبر ٖاثضاث الٛل الًٍغ

 2مكغوٖت ٖلى خؿاب ٚحرها.

بي  اإلاؼلب الثالث: آلازار على فعالُت الىظام الظٍز

بي       بي، لظل٪ ٞةن بهدكاع ْاهغة التهغب الًٍغ بي هدُجت لٗضم ٞٗالُت الىٓام الًٍغ ٌٗبر التهغب الًٍغ

ـــــــــل ٦ضلُــــــ بي َل ًد٤٣ مبضؤ  ٖلىــــــ بي، في هظا اإلاجا٫ هجض ؤن التهغب الًٍغ الُت الىٓام الًٍغ ّٗ ٖضم ٞ

بخٗض ًٖ الخ٩اٞل الاظخماعي، ٦ما ٣ًلو ؤلاًغاصاث اإلاالُت للضولت، لظل٪ ٌٗمل  بُت، ٍو الٗضالت الًٍغ

                                                           
1

ت الًغاثب ـ بؿ٨غةٚؼة مبرو٥،  بي صعاؾت خالت إلاضًٍغ ـ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، جسهو ٞدو ٞٗالُت الغ٢ابت الجباثُت ٦إصاة للخض في التهغب الًٍغ

لىم الدؿُحر، ظا ت ٖو  .24، م 2016ـ  2015مٗت مدمض زًُغ ـ بؿ٨غة ـ، الجؼاثغ، مداؾبي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

.39ـ  38بىلجت هاصًت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  
2
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بُت بي ٖلى ٖضم جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الؿُاؾت الًٍغ وبالخالي -هاصًت والاظخماُٖتاإلاالُت، الا٢خ–التهغب الًٍغ

بت  .٣ً1لو مً ؤهمُت الًٍغ

 

                                                           
1
 .124هانغ مغاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاوي 

صعاؾت جُب٣ُُت ألزغ التهغب والٛل 

بي ٖلى الخدهُل الجباجي  الًٍغ
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 جمهُذ:

ت ألازغ الخ٣ُ٣ي  بٗض الخُغ١ في الٟهل ألاو٫ بلى الجاهب الىٓغي للضعاؾت، ؾىداو٫ في هظا  الٟهل مٗٞغ

ىت الٗمىمُت . بي ٖلى الخدهُل الجباجي الظي ٣ً٘ ٦ظل٪ ٖلى الخٍؼ  للتهغب والٛل الًٍغ

ج وطل٪ مً زال٫ اإلابدشحن الخالُحن:اهُال٢ا مً صعاؾ ٍغ ٍغ ت الًغاثب لىَلًت بغط بٖى  ت خالت في مضًٍغ

ت الٗامت للًغاثب.  اإلابدض ألاو٫: هبظة ًٖ اإلاضًٍغ

ج   ٍغ ٍغ ت الًغاثب لىَلًت بغط بٖى بي في مضًٍغ ل يٍغ  اإلابدض الشاوي: صعاؾت خالت تهغب ٚو
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ت العام  ت للظزائب. اإلابدث ألاول: هبذة عً اإلاذًٍز

ت الظزائب.   اإلاؼلب ألاول: مهام وأكطام مذًٍز

مبر ؾىت  28  اإلاىا٤ٞ 1428طي ال٣ٗضة ٖام  18في   ماّعر 07- 364  ع٢م  بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي       هٞى

ت ، ًخًمً جىُٓم ؤلاصاعة2007 ت الٗامت للًغاثب م٩لٟت بما ًإحي:  في وػاعة  اإلاغ٦ٍؼ  اإلاالُت، ٞةن اإلاضًٍغ

     ُٗت والخىُٓمُت و٦ظا   جىُٟظ الخضابحر الؿهغ ٖلى صعاؾت وا٢تراح وبٖضاص الىهىم الدكَغ

اء الًغاثب وجهُٟتها ضاص ٖو ت إٖل وجدهُل الًغاثب و الخ٣ى١ والغؾىم الجباثُت وقبه  الًغوٍع

 الجباثُت؛

  ٖلى  الؿهغ ٖلى جدًحر ومىا٢كت الاجٟا٢ُاث الجباثُت الضولُت والاجٟا٢اث الضولُت التي جدخىي

 ظباثُت ؤو قبه ظباثُت؛  ؤخ٩ام

 ت إلا٩اٞدت الٛل والتهغب الجباثُحن؛  جىُٟظ الخضابحر الًغوٍع

  ت وال٣ًاثُت اإلاخٗل٣ت بالًغاثب والخ٣ى١ والغؾىم ؤًا اث ؤلاصاٍع الؿهغ ٖلى الخ٨ٟل باإلاىاٖػ

 ٧اهذ َبُٗتها؛

 حر ؤصواث جدلُل ومغا٢بت َلؾُما ماقغاث  الجباثُت،  حؿُحر و مغصوصًت مهالر ؤلاصاعة  جٞى

 هجاٖت اإلاهالر الجباثُت؛

 بت.  الجباثُت م٘ اإلا٩لٟحن  اإلاهالر  ٖال٢اث  الؿهغ ٖلى جدؿحن  1بالًٍغ

اث رئِطُت08و جخىىن مً زماوي )  ( مصالح خارحُت. 08وزماوي )  ( مذًٍز

 

 

 

 

 

 

                                                           
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/
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ت العامت للظزائب01الشيل )  (: الهُيل الخىظُمي للمذًٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصذر:  مً إعذاد الؼالبخين

 

ت العامت للظزائب  اإلاذًٍز

ت إدارة الىضائل واإلاالُت  مذًٍز

ت ع  مذًٍز والخىظُم   الدشَز

الجبائُين

ت العالكاث العمىمُت  مذًٍز

والاجصال

ت ؤلاعالم آلالي والخىظُم  مذًٍز

ت اإلاىاسعاث  مذًٍز  

ت الٗملُاث الجباثُت والخدهُل  مضًٍغ

ت ألابدار والخذكُلاث  مذًٍز

 اإلازهش الجىاري للظزائب

الم والىزاث٤ الجباثُت ت ؤلٖا  مضًٍغ

اث اإلااؾؿاث ت ٦بًر  مضًٍغ

اإلافدشُت الجهىٍت للمصالح 

 الجبائُت

 مزهش الظزائب

ت الجهٍى ت للظزائباإلاذًٍز . 

ت لؤلبدار  اإلاهلخت الجهٍى

 واإلاغاظٗاث

 اإلازهش الجهىي لإلعالم والىزائم

ت الىَلثُت للًغاثب  اإلاضًٍغ

اث  مذًٍز

 رئِطُت

مصالح 

 خارحُت

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/415-2014-09-08-09-23-23
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/415-2014-09-08-09-23-23
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/239-2014-05-28-09-36-06
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/241-2014-05-28-10-16-44
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/241-2014-05-28-10-16-44
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/244-2014-05-28-11-10-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02
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اث الظزائب.  اإلاؼلب الثاوي:مً أبزس مذًٍز

 .اث اإلاؤضطاث ت هبًر  مذًٍز

 هي م٩لٟت بـ:

 ٪بت  مؿ  ا٫ ازخهانها؛لمجالخابٗحن   وحؿّحر اإلال٠ الجباجي للم٩لٟحن بالًٍغ

  ُاث الدسجُل والُاب٘ بنضاع الجضاو٫ و٢ىاثم الخدهُالث وقهاصاث ؤلالٛاء ؤو الخسٌُٟ وجىٟظ ٖمل

 وجهاص١ ٖليها؛  وحٗاًنها

  مغا٢بت اإلالٟاث خؿب ٧ل وز٣ُت؛ 

  ٢غوى الغؾىم؛ ٌ  ملٟاث حٍٗى

  وألاجاوي؛  والغؾىم  وجدهُل الًغاثب  ؤلاًغاصاث  الجضاو٫ وؾىضاث 

  مغا٢بت خؿاب الدؿُحر مغا٢بت مؿب٣ت وجهُٟه؛ 

 ٘بالُىاب ً  مداؾبتها؛  ومؿ٪  الخمٍى

 داث؛ البدض ًٖ اإلاٗلىماث  الجباثُت وظمٗها واؾخٛاللها ومغا٢بت الخهٍغ

 بت وج٣ُُم هخاثجها؛  بٖضاص و بهجاػ بغامج الخضزالث واإلاغا٢بت  لضي اإلا٩لٟحن بالًٍغ

  الخٓلماث ومٗالجتها؛  صعاؾت 

 ت وال٣ًاثُت؛ اث ؤلاصاٍع  مخابٗت اإلاىاٖػ

 مٗالجت َلباث الخسٌُٟ ؤلاصاعي؛ 

 خماصاث والخهُٟت، وألامغ بهٝغ ه٣ٟاث الدؿُحر والخجهحز مهما ٧اهذ  بٖضاص ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باَٖل

 وحؿهغ ٖلى جىُٟظها وجدُُنها؛  َبُٗتها

 ُم  يمان ُّ ت والخ٣ىُت وحٗض   حؿُحر اإلاؿخسضمحن وج٣ الاخخُاظاث مً الىؾاثل اإلااصًت والبكٍغ

 لظل٪؛  اإلاُاب٣ت  الخ٣ضًغاث إلاحزاهُت

 ٠ُ حن  جْى ُّ ٣ت ؤزغي لخُُٗنهم؛اإلاؿخسضمحن الظًً لم ج٣غع َ  وحٗ  ٍغ

 بت؛  يمان مهمت اؾخ٣با٫ وبٖالم اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 ـــــــــت ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ بت الخابٗحن إلاضًٍغ ـــــــــاث  وكغ اإلاٗلىماث وآلاعاء اججاه اإلا٩لٟحن بالًٍغ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــاث  اإلااؾؿـــــــــــــــــــ  ٦بًر ـــــــــ ـ

 وواظباتهم في مجا٫ الجباًت؛  بد٣ى٢هم  م٘ جظ٦حرهم

  الم في مجا٫ بؾتراجُجُت الاجها٫ والاؾخ٣با٫   الخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ اله٩ُل اإلاغ٦ؼي اإلا٩ل٠ باإٖل

الم  1و٦ظا جىُٟظها.  وؤلٖا

اث اإلاؤضطاث مً خمظ ) ت هبًر اث فزعُت و كباطت و مصلح05جخىىن مذًٍز  خين:( مذًٍز
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اث اإلاؤضطاث2الشيل ركم ) ت هبًر                                                                                                           (: الهُيل الخىظُمي إلاذًٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخحن.

ث
ؿا

ؾ
ث اإلاا

 مضًٍغت ٦بًرا
الاؾخ٣با٫

هلخت 
 م

آلالي
الم 

ؤلٖا
هلخت 

 م

ب
ًغاث

يت ال
 ٢با

ُت 
اإلاضًٍغت الٟٖغ

ث
ا

ٖػ  للمىا

ُت 
اإلاضًٍغت الٟٖغ

للغ٢ابت 

ث
ُا٢ُا

 والب

ُت 
اإلاضًٍغت الٟٖغ

ؿُحر
 للد

ُت 
اإلاضًٍغت الٟٖغ

ث
٢ا دغو

 لجباًت اإلا

اإلا
ُت 

ضًٍغت الٟٖغ

ؾاثل
 للى

هلخت 
_م

هىضو١ 
 ال

هلخت 
_م

ؾبت
دا

 اإلا

هلخت 
_م

اإلاخاب
ث

ٗا
 

ب 
_م٨خ

ك٩اوي 
 ال

ب لجان 
_م٨خ

ً
ُٗ

 ال

ب الخبلُٜ
 _م٨خ

ب 
_م٨خ

ث
ظٗا

 اإلاغا

ب 
_م٨خ

ث 
ُا٢ُا

الب

ث 
عها واإلا٣ا

ث
دٍغا

 والخ

ؿُحر 
ب ح

_م٨خ

ث
 اإلالٟا

ب 
__م٨خ

ث وصٖم 
ال

ز
الخض

ؿ
الد

ُحر
 

ب مغا٢بت 
_م٨خ

هُل
د

 الخ

ؿُحر 
ب ح

_م٨خ

ث الجباثُت
 اإلالٟا

ب 
_م٨خ

ث 
ظٗا

اإلاغا

 الجباثُت

ب 
_م٨خ

ث 
هاثُا

ؤلاخ

ث
ها

 واإلالخ

ب 
_م٨خ

سضمحن 
ؿخ

اإلا

ً
 والخ٩ٍى

ؾاثل
ب الى

 _م٨خ

ث 
ب ٖملُا

_م٨خ

 اإلاحزاهُت
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 ت الج  هىٍت للظزائب.      اإلاذًٍز

 هي م٩لٟت بـ:

 ت  جمشُل  يمان  الجهىي؛  ٖلى اإلاؿخىي   للًغاثب  الٗامت  اإلاضًٍغ

  ت؛  وجُب٤ُ الخٗلُماث وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة  الؿهغ ٖلى جىُٟظ البرامج  اإلاغ٦ٍؼ

 ُُٟت  يمان اث  الٗال٢ت الْى ت واإلاضًٍغ  للًغاثب؛  الىَلثُت  بحن ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 اث  ٖمل  ُِجيك مه  وجىظيهه  ؤلا٢لُمي  َلزخهانها  الىَلثُت الخابٗت  اإلاضًٍغ ومغا٢بخه   وجيؿ٣ُه وج٣ٍى

 ؛

 ت  اإلاهالر  جضزل  ؤصواث  الؿهغ ٖلى اخترام غ٢ه  الجباثُت الجهٍى  وم٣اًِؿه وبظغاءاجه؛  َو

 الجباثُت؛  صوعٍت خهُلت وملخهاث ًٖ ؤٖما٫ اإلاهالر  بهٟت  بٖضاص 

 الجباجي؛  احؤي ا٢تر   ج٣ضًم ٘  لخ٠ُُ٨ الدكَغ

 ىان وجدؿحن مؿخىاهم وججضًض مٗلىماتهم؛ ً ألٖا  اإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ ج٩ٍى

 ىان ُٞما بحن الىَلًاث؛  صعاؾت  َلباث جى٣ل ألٖا

 غا   ج٣ضًغ ت وماصًت وج٣ىُت ومالُت، و بٖضاص ج٣ٍغ ت مً وؾاثل بكٍغ اخخُاظاث اإلاهالر الجباثُت الجهٍى

 ىؾاثل واؾخٗمالها؛ال  صوعٍا ًٖ ْغوٝ ؾحر هظه

 ؤقٛا٫ لجىت الُٗىن لضي الجهاث اإلاهضعة لل٣غاع واإلايكإة ٖلى اإلاؿخىي الجهىي؛  جىُٓم 

  ٟاء خؿب الكغوٍ اإلاىهــــــىم بت مً هٓام الكغاء باإٖل اإلاىا٣ٞت ٖلى اؾخٟاصة اإلا٩لٟحن بالًٍغ

٘ اإلاٗمى٫ به. ــــا في الدكَغ ــــــــ  ٖليهــــــــــ

اث ال تجخىاظض اإلاضًٍغ ( ( في ٧ل مً: الكل٠، بكاع، البلُضة، الجؼاثغ، ؾ٠ُُ، ٖىابت، 09الدؿ٘ )  جهٍى

 ٢1ؿىُُىت، وع٢لت و وهغان.

ت الجهىٍت للظزائب مً أربع ) اث فزعُت04جخىىن اإلاذًٍز  :( مذًٍز
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ت للًغاثب3الك٩ل ع٢م ) ت الجهٍى  (: اله٩ُل الخىُٓمي للمضًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هضع: مً بٖضاص الُالبخحناإلا

ت للًغاثب ت الجهٍى  اإلاضًٍغ

ت  اإلاضًٍغ

ُت  الٟٖغ

ً  للخ٩ٍى

ُت  ت الٟٖغ اإلاضًٍغ

للخىُٓم 

 والىؾاثل

ُت  ت الٟٖغ اإلاضًٍغ

للٗملُاث 

الجباثُت 

 والخدهُل

ُت  ت الٟٖغ اإلاضًٍغ

للمغا٢بت 

الجباثُت 

اث  واإلاىاٖػ

 ً _م٨خب الخ٩ٍى

 ألاولي واإلاخىانل

_م٨خب الضٖاثم 

 البُضاٚىظُت

_م٨خب 

 اإلاؿخسضمحن

_م٨خب 

الخىُٓم 

الم  آلاليوؤلٖا  

_م٨خب مغا٢بت 

اؾخٗما٫ 

 الىؾاثل 

_م٨خب 

اث  اإلاُبٖى

_م٨خب مخابٗت 

بغامج ألابدار 

واإلاغاظٗاث 

الجباثُت 

 والخ٣ُُم

_م٨خب جدلُل 

غ اإلاغاظٗاث  ج٣اٍع

الجباثُت 

 والخ٣ُُماث 

_م٨خب مخابٗت 

اث  اإلاىاٖػ

_م٨خب 

الخيكُِ 

والٗال٢اث 

 الٗامت

_م٨خب مغا٢بت 

 اليكاَاث

_م٨خب 

ؤلاخهاثُاث 

 والخالزُو
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 .ت الىالئُت للظزائب  اإلاذًٍز

 هي م٩لٟت بـ:

 اث الىَلثُت ت   الؿلمُت إلاغا٦ؼ الًغاثب  للًغاثب بمماعؾت الؿلُت  يمان اإلاضًٍغ واإلاغا٦ؼ الجىاٍع

  للًغاثب؛

 الجباجي،  الؿهغ ٖلى اخترام الخىُٓم ٘  وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ  وكاٍ اإلاهالر  ومخابٗت ومغا٢بت  والدكَغ

 اإلادضصة لها؛

 ضاص الخ٣ضًغاث الجباثُت؛  ظم٘ الٗىانغ الالػمت  جىُٓم  إٖل

 وجهاص١ ٖليها وج٣ّىم   ؤو الخسٌُٟ وحٗاًنها  وقهاصاث ؤلالٛاء  اإلاىخىظاث  بنضاع الجضاو٫ و٢ىاثم

 الخهُلت الضوعٍت؛  وحٗض  الىخاثج

  طل٪ وا٢تراح ؤي جدلُل وج٣ّىٍم صوعٍا ٖمل اإلاهالر الخايٗت َلزخهانها، بٖضاص جلخُها ًٖ

ـــــغاء مً قإهه ؤن ًدؿً ٖملها؛  بظــــــــ

  وجدهُل الًغاثب وألاجاوي؛  ؤلاًغاصاث  وؾىضاث  الجضاو٫ 

 طل٪؛  ومخابٗت حؿىٍت  ٧ل م٨خب ال٣بايت  بهما   ٣ًىم  اللخحن  مغا٢بت الخ٨ٟل والخهُٟت 

 اث الخ  مخابٗت ت ؤمام ال٣ًاء في مجا٫ مىاٖػ ٖى  دهُل؛جُىع الضٖاوي اإلاٞغ

 يمان الغ٢ابت ال٣بلُت وجهُٟت خؿاباث حؿُحر ال٣ابًحن؛ 

 ظم٘ اإلاٗلىماث الجباثُت واؾخٛاللها؛  جىُٓم 

 بت ومخابٗت جىُٟظها وج٣ّىٍم  هخاثجها؛  بٖضاص بغامج الخضزل لضي اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 اصة بن ا٢خط ى ألامغ طل٪؛  اإلا٣غعة  وي٘ الغ٢ابت  ُٞما ًسو ال٣ُم وألاؾٗاع وجإطن بالٍؼ

 اث ومؿ٪ اإلالٟاث اإلاغجبُت بها بهٟت ص عاؾت الٗغاثٌ وجىُٓم ؤقٛا٫ لجان الًُٗ ومخابٗت اإلاىاٖػ

 مىخٓمت؛

 بت؛ اء الًٍغ ت ؤمام ال٣ًاء في مجا٫ ٖو ٖى  مخابٗت جُىع ال٣ًاًا اإلاٞغ

  ت واإلااصًت والخ٣ىُت واإلاالُت وبٖضاص ج٣ضًغاث اإلاحزاهُت ت مً الىؾاثل البكٍغ ج٣ّضًغ اخخُاظاث اإلاضًٍغ

 ُاب٣ت لظل٪؛اإلا

 خماصاث ا  نهت لهظه اإلاهالر؛لمسيمان حؿُحر اإلاؿخسضمحن والٖا

 ٣ت ؤزغي لخُُٗنهم؛ حن اإلاؿخسضمحن الظًً لم ج٣غع ٍَغ ُّ ٠ُ وحٗ  جْى

 ت الٗامت للًغاثب؛ ً وجدؿحن اإلاؿخىي التي جباصع بها اإلاضًٍغ  جىُٓم وجُب٤ُ ؤٖما٫ الخ٩ٍى

 ت الىَلثُت وحؿُحر   ج٩ّىًٍ عنُضا وزاث٣ُا  1جىػَٗه وحٗمُمه؛  ه ويمانللمضًٍغ
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  ت واإلاى٣ىلت ٦ما الؿهغ ٖلى نُاهت هظه ألامال٥ الؿهغ ٖلى مؿ٪ ملٟاث ظغص ألامال٥ ال٣ٗاٍع

 واإلاداٞٓت ٖليها؛

 بت وبٖالمهم؛  جىُٓم اؾخ٣با٫ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 .بت  وكغ اإلاٗلىماث وآلاعاء لٟاثضة اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ت الىالئُت اث05)للظزائب مً خمظ   جخىىن اإلاذًٍز  فزعُت:  ( مذًٍز
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ت الىالئُت للظزائب.4الشيل ركم )  (: الهُيل الخىظُمي للمذًٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصذر: مً إعذاد الؼالبخين.

ب 
ًغاث

 اإلاضًٍغت الىَلثُت لل

اإلاضًٍغت 
ُت 

الٟٖغ

هُل
د

 للخ

ا
ُت 

إلاضًٍغت الٟٖغ

ث الجبا
للٗملُا

ثُت
 

ُت 
اإلاضًٍغت الٟٖغ

ث
ا

ٖػ  للمىا

اإلا
ُت 

ضًٍغت الٟٖغ

 للمغا٢بت الجباثُت

ُت 
اإلاضًٍغت الٟٖغ

ؾاثل
 للى

ب الجضاو٫ 
 _م٨خ

ث
هاثُا

ؤلاخ
ب 

 _م٨خ

ُٓم 
ب الخى

_م٨خ

ث الٗامت
ال٢ا

 والٗ

 ِ
كُ

ب الخي
_م٨خ

ؿاٖضة
 واإلا

_
ب مغا٢بت 

م٨خ

هُل
د

 الخ

ب مخابٗت 
_م٨خ

ث ال٣ُض 
ٖملُا

قٛاله
 وؤ

هُٟت 
ب الخ

 _م٨خ

ث
ظا

جا
ؤلاخخ

ب 
 _م٨خ

ث 
ا

ٖػ ب اإلاىا
_م٨خ

ًاثُت
 ال٣

ب الخبلُٜ 
_م٨خ

 
هٝغ

ألامغ بال
 و

 ً
ض ٖ

د
ب الب

_م٨خ

 اإلاٗلىمت الجباًت 

ث 
ُا٢ُا

ب الب
_م٨خ

ث 
عها  واإلا٣ا

ث 
ظٗا

ب اإلاغا
_م٨خ

 لجباًت

ب مغا٢بت 
_م٨خ

ث 
 الخ٣ُُما

ب 
__م٨خ

سضمحن 
ؿخ

اإلا

ً
 والخ٩ٍى

ث 
ب ٖملُا

_م٨خ

 اإلاؼاهُت

ؾاثل 
ب الى

_م٨خ

ث 
ا

ُبٖى
ؿُحر اإلا

وح

٠
عقُ ألا

 و

آلالي
الم 

ؤلٖا
ب 

 _م٨خ
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 .مزهش الظزائب 

 :هى م٩ل٠ بـ

 ا٫ لمج  بت ٚحر الخايٗتللماؾؿاث الخايٗت للىٓام الخ٣ُ٣ي لٟغى الًٍغ  الجباثُت  حؿُحر اإلالٟاث

اث اإلااؾؿاث باإلياٞت بلى مجمٕى  ازخهام ت ٦بًر  اإلاهً الخغة؛  *مضًٍغ

 ٪حن بغؾم  وحؿُّحر اإلال٠ الجباجي للكغ٧اث  مؿ حرها مً ألاشخام اإلاٗىٍى اإلاضازُل الخايٗت   ٚو

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث؛  للًٍغ

 ٪بت الخايٗح  مؿ بت بغؾم وحؿُّحر اإلالٟاث الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ ن للىٓام الخ٣ُ٣ي لٟغى الًٍغ

ت؛  ٖاثضاث ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع

 الخدهُالث وقهاصاث ؤلالٛاء ؤو الخسٌُٟ ومٗاًىتها واإلاهاص٢ت ٖليها؛  بنضاع الجضاو٫ و٢ىاثم 

 الجضاو٫ وؾىضاث ؤلاًغاصاث وجدهُل الًغاثب والغؾىم وألاجاوي؛ 

  اط الى٣ىص؛جىُٟظ الٗملُاث اإلااصًت للضٞ٘ وال٣بٌ واؾخسغ 

 يبِ ال٨خاباث ومغ٦ؼة حؿلُم ال٣ُم؛ 

  داث؛  البدض ًٖ اإلاٗلىماث الجباثُت وظمٗها واؾخٛاللها ومغا٢بت  الخهٍغ

 ُم هخاثجها؛  لضي الخايٗحن  واإلاغا٢بت  الخضزالث  بغامج  وبهجاػ  بٖضاص ُّ بت وج٣  للًٍغ

 جضعؽ الك٩اوي وحٗالجها؛ 

 ٘ت وال٣ًاثُت؛  جخاب اث ؤلاصاٍع  اإلاىاٖػ

  ّى ٢غوى الغؾىم؛حٗى 

 ًبت؛  جًم  مهمت اؾخ٣با٫ وبٖالم اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 ت اإلاغجبُت  جخ٨ٟل ما  باإلظغاءاث ؤلاصاٍع ُّ اإلاخٗل٣ت بةوكاء اإلااؾؿاث وحٗضًل هٓامها   جل٪  بالىٖاء، َلؾ

 ألاؾاس ي؛

 وحؿحرها؛  اإلاىاُٖض  جىٓم 

 بت  اإلا٩لٟحن  لهالر  وآلاعاء  اإلاٗلىماث  جيكغ  َلزخهام مغا٦ؼ الًغاثب.الخابٗحن   بالًٍغ

 ( مصالح رئِطُت و كباطت ومصلحخين:03مً زالر )  ًخىىن مزهش الظزائب
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 ( : اله٩ُل الخىُٓمي إلاغ٦ؼ الًغاثب.5الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصذر: مً إعذاد الؼالبخين

اإلاهلخت 

الغثِؿُت 
 للدؿُحر

اإلاهلخت 

 الغثِؿُت

للمغا٢بت 

 والبدض

اإلاهلخت 

الغثِؿُت 

اث  للمىاٖػ

 

 ال٣بايت

_اإلاهلخت 

اإلا٩لٟت بجباًت 

 ال٣ُإ الهىاعي

_اإلاهلخت 

اإلا٩لٟت بجباًت 

٢ُإ البىاء 

وألاقٛا٫ 

 الٗمىمُت

_اإلاهلخت 

اإلا٩لٟت بجباًت 

 ال٣ُإ الخجاعي 

_اإلاهلخت 

 اإلا٩لٟت

بجباًت ٢ُإ 

 الخضماث  

_اإلاهلخت 

_مهلخت 

البُا٢ُاث 

 واإلا٣اعهاث

_مهلخت 

بدض ًٖ ال

بُت  اإلااصة الًٍغ

_مهلخت 

 الخضزالث

_مهلخت 

 اإلاغا٢بت

_مهلخت 

 الهىضو١ 

_مهلخت 

 اإلاداؾبت

_مهلخت 

 اإلاخابٗاث

_مهلخت 

 الاخخجاظاث

_مهلخت لجان 

الًُٗ 

اث  واإلاىاٖػ

 ال٣ًاثُت

_مهلخت الخبلُٜ 

 وألامغ بالضٞ٘ 

 

الم آلالي  مغ٦ؼ الًغاثب مهلخت ؤلٖا

 والىؾاثل

الم  مهلخت ؤلاؾخ٣با٫ وؤلٖا
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ت  بي في مذًٍز ج  اإلابدث الثاوي: دراضت خالت تهب وغش طٍز ٍز  الظزائب لىالًت بزج بىعٍز

 اإلاؼلب ألاول: دراضت خالت تهزب جاحز  مىخبت ووراكت.

بن مً يمً  ؤلاظغاءاث الٗاصًت للخدهُل:  الخدهُل اإلاباقغ والخدهُل ٚحر اإلاباقغ ٦ظل٪   

 الخدهُل الؼمني والخدهُل الٟىعي، و٢ض جم الخُغ١ لهما في الجؼء الىٓغي.

بُت باجبإ ٖضة  في الخالت الخالُت اإلا٩ل٠  لم ًضٞ٘ الًغاثب اإلاٟغويت ٖلُه، لظل٪ ج٣ىم ؤلاصاعة الًٍغ

 بظغاءاث مً ؤظل جضاع٥ طل٪.

 .X:  اإلايلف

 : م٨خبت و وعا٢ت.هىع اليشاغ

 .2006: بذاًت اليشاغ

ج.ميان اإلادل ٍغ ٍغ  : بغط بٖى

ذ ظباجي صوعي ؤو ٞهلي مىظ بضاًت وكاَه.  اإلا٩ل٠ لم ٣ًم بإي جهٍغ

 الخؼىة ألاولى:

بت خُض ٧ان ؤلاقٗاع ألاو٫ في  ً( مىظهان إلا٩ل٠ بالًٍغ ً بالخبلُٜ النهاجي )بهظاٍع ٢امذ ؤلاصاعة بةعؾا٫ بقٗاٍع

ل٨ً اإلا٩ل٠ َل ًغص ٖلى ؤلاقٗاع  2009ل٨ً اإلا٩ل٠ لم ًغص ٖلُه، ج٣ىم ؤلاصاعة بةعؾا٫ بقٗاع آزغ في   2007

 (.02واإلالخ٤ ع٢م  01مغة ؤزغي.)ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 

 (1(: الًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلا٩ل٠)2)الجضو٫ ع٢م

 الٟترة

Période 

ما٫ الخاي٘  ع٢م ألٖا

بت  للًٍغ

Chiffre d’affaires 

Imposable 

مٗض٫ 

بت  الًٍغ

Taux IFU 

بت  مبلٜ الًٍغ

 للدؿضًض

Montant de 

l’impôt à payer   

 مبلٜ ألاظل الشالسي

Montant de 

l’échéance 

trimestrielle 

2007 150000 6% 

12% 

9000 2250 

2008 150000 6% 

12% 

9000 2250 

 اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخحن.
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 (2(: الًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلا٩ل٠)3الجضو٫ ع٢م )

 

 الٟترة

Période 

ما٫ الخاي٘  ع٢م ألٖا

بت  للًٍغ

Chiffre d’affaires 

Imposable 

مٗض٫ 

بت  الًٍغ

Taux IFU 

بت  مبلٜ الًٍغ

 للدؿضًض

Montant de 

l’impôt à payer   

 مبلٜ ألاظل الشالسي

Montant de 

l’échéance 

trimestrielle 

2009 200000 6% 

12% 

10000 2500 

2010 200000 6% 

12% 

10000 2500 

 اإلاصذر: مً إعذاد الؼالبخين.

  : مالخظت 

بت الجؼاُٞت الىخُضة  بت الخايٗىن للًٍغ بت باليؿبت للم٩لٟحن بالًٍغ ًدضص اإلابلٜ ألاصوى لٟغى الًٍغ

 صط. 10.000ب 

 الخؼىة الثاهُت:

ٖلى ؤي مً الخبلُٛاث اإلاىظهت بلُه لظل٪  جم ج٣ضًم ق٩ىي بتهمت الٛل والتهغب   Xلم ًغص اإلا٩ل٠ 

ج جُب٣ُا  ٍغ ج بلى مضًغ الًغاثب لىَلًت بغط بىٍٖغ ٍغ ٍغ بي يضه مً َٝغ مٟدكُت الًغاثب ببرط بٖى الًٍغ

ٗاث الهاصعة ُٞما ًسو الٛل و  ت صعاؾت ألخ٩ام الىهىم والدكَغ التهغب الجباجي ختى ًدؿنى للمضًٍغ

٘ صٖىي يضه   ، بمزحعُت :٢ًُت الخاظغ و طل٪ لٞغ

 / ١ ى م.303اإلااصة ع٢م: 

 ١ ع ١ م. 117/118اإلااصة ع٢م: 

 .1999/و م/م ٕ ى/م ١ ٫ ٍ/416اإلاظ٦غة ع٢م:      

 .2000/و م/م ٕ ى/م م/422الخٗلُمت ع٢م:      

 .2001م//و م/م ٕ ى/م 3159اإلاظ٦غة ع٢م: 

5 

5 
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 (.03)أهظز اإلالحم ركم 

 الخؼىة الثالثت:

٘ صٖىي ٢ًاثُت ًجب الخهى٫ ٖلى َلب عؤي مُاب٤ مً ؤظل بًضإ ق٩ىي ظؼاثُت )أهظز  لٞغ

ت للمسالٟاث الجباثُت مً َٝغ اإلاضًغ الىَلجي  (04اإلالحم ركم  بلى الؿُض عثِـ اللجىت الجهٍى

 للًغاثب،بمغظُٗت: 

مً ٢اهىن  305اإلاٗضلت، ٖلى الخىالي للمىاص  ٢2012اهىن اإلاالُت لؿىت مً  29و26،21،17،14_ اإلاىاص : 

مً ٢اهىن  119مً ٢اهىن الُاب٘،  34مً ٢اهىن الدسجُل،  119الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، 

ما٫ و  مً ٢اهىن الًغاثب ٚحر اإلاباقغة. 534الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

 .2012مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  44_اإلااصة 

ت للمسالٟاث  26/02/2012اإلااعر في  ٣216غع ع٢م _اإلا اإلاخًمً بوكاء، حك٨ُلت وؾحر اللجىت الجهٍى

 الجباثُت.

مً ٢اهىن  104اإلاٗضلت واإلاخممت للماصة  2012مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  44و جُب٣ُا ألخ٩ام اإلااصة 

) أهظز اإلالحم  X ؼاثُت يض اإلا٩ل٠ؤلاظغاءاث الجباثُت ًخم بعؾا٫ اإلال٠ ال٩امل اإلاخٗل٤ بة٢تراح اإلاخابٗت الج

  (05ركم 

خ  Xاإلايلف  ج، اإلامارص ليشاغ ججارة بالخجشئت للمىخبت و الىراكت مىذ جاٍر ٍز  15/03/2006بزج بىعٍز

، لىىه غير ملتزم بىاحباجه الجبائُت اججاٍ  والحامل للسجل الخجاري ركم: ...، الخاطع للىظام الجشافي 

داجه الفصلُت وال الطىىٍت مىذ بذاًت وشاػه. مصلحت الظزائب خُث أهه لم ًلم  بئًذاع جصٍز

ذ  SNTA_وعصث ٦كىٝ مٗلىماث في الجضو٫ الٟغصي للم٩ل٠ لٗملُاث قغاء م٘ قغ٦ت  ىُت للخبٜ وال٨بًر الَى

ــــــــــام بها  وبىاء ٖلى ٦كٝى اإلاٗلىماث الىاعصة بلى مهالر اإلاٟدكُت ُٞما ًسو ٖملُاث الكغاء التي ٢ـــــــــــ

ذ ا ىُت للخبٜ وال٨بًر ــني م٘ الكغ٦ت الَى ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .SNTAإلاٗـــــــــــ
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 SNTA( م٘ قغ٦ت 1(: ٖملُت قغاء)4الجضو٫ ع٢م )

Suite donnée ou 

observations 

Renseignements recueillis 

Reçue le : 

23/96/2007  

BB Arreridj 16/06/2007 

N° RC/N Article : ART 34012105913     RC : 06A233502000 

à :………………… 

Achats effectués en : ACHAT 2006 

Montant : Montant HT   :130.850.112 ,59 

                     Montant TVA :22.244.519,14 

Sommes perçues : 

Motif:………………………………………………………………………………….. 

Autres renseignements :…………………………………………………….  

 اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخحن.

 SNTA( م٘ قغ٦ت 2(: ٖملُت قغاء)5الجضو٫ ع٢م )

Suite donnée ou 

observations 

Renseignements recueillis 

 

 

 

BBA 

BB Arreridj 03/01/2009 

N° RC/N Article : ART 34012105913     RC : 06A2335020 

à :………………… 

7Achats effectués en : ACHAT 200 

Montant : Montant HT : 95.409.212,46 

                     Montant TVA :16.219.566 ,12 

Sommes perçues : 

Motif:………………………………………………………………………………….. 

Autres renseignements :…………………………………………………….  

 اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخحن.
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 SNTA( م٘ قغ٦ت 3غاء )(: ٖملُت ق6الجضو٫ ع٢م )

Suite donnée ou 

observations 

Renseignements recueillis 

 

 

 

BBA 

BB Arreridj 03/01/2009 

N° RC/N Article : ART : 34012105913     RC : 06A2335020 

à :………………… 

7Achats effectués en : ACHAT 200 

Montant : Montant HT : 86.434.256,06 

                     Montant TVA :14.693.832 ,53 

Sommes perçues : 

Motif:………………………………………………………………………………….. 

Autres renseignements :…………………………………………………….  

 اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخحن.

ت ٢اهىهُت مً ٢بل مهالخىا اٖخماصا ٖلى جل٪ اإلاٗلىماث وطل٪ ٖلى الىد Xو٢ض ؤزً٘ اإلا٩ل٠   ى الخالي:لدؿٍى

 347/07: الجذول الفزدي ركم 2006ضىت 

تها ٦ما ًلي: SNTAوعصث ٦كىٝ مٗلىماث  لٗملُاث قغاء م٘   جمذ حؿٍى

اث  -  صط٢TTC  =153.094.631ُمت اإلاكتًر

ما٫ اإلا٣ترح   صط HT  =130.850.112  ×5%  =137.392.617ع٢م ألٖا

ما٫ اإلاٗخمض      =   صط 96.174.832= %70× صط 137.392.617ع٢م ألٖا

 صط 4.822.480الغبذ اإلاٗخمض          =  -

بت =  -  صط 4.121.778الغبذ الخاي٘ للًٍغ

خ C04جم إشعار اإلايلف بالخبلُغ )  23/06/2007( مزضل بخاٍر

 اإلايلف لم ًخم الزد على الاشعار فخمذ الدطىٍت هما ًلي:

 TAPالزضم على اليشاغ اإلانهي: -

 صط 1.923.496=  2%×  96.174.832-

 صط480.874=    %25×      ال٣ٗىبت -

 صط2.404.370اإلاجمٕى                = -

 دج 2.404.370=   347/07اإلاجمىع الىلي للحلىق الصادرة طمً الجذول الفزدي 
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اث زاعط  347/07بٗض نضوع الجضو٫ الٟغصي  ٣ا إلاجمٕى اإلاكتًر ما٫ اإلاٗخمض جم خؿابه ٞو جبحن ؤن ع٢م ألٖا

لُه جم بنضاع ظضو٫ بيافي ًدمل ع٢م  الغؾم ٖىى خؿابه بجمُ٘  .272/09الغؾىم. ٖو

 2009ركم/ 272الجذول الفزدي 

تها ٦ما ًلي:  SNTAوعصث ٦كىٝ مٗلىماث لكغاء م٘   جمذ حؿٍى

اث -  صط ٢HT   =130.850.112ُمت اإلاكتًر

اث -  صط ٢TTC  =153.094.631ُمت اإلاكتًر

 .%5هامل الغبذ -

ما٫ اإلا٣ترح =   صط. 160.749.362=  %5×  153.094.631ع٢م ألٖا

خ C04إشعار بالخبلُغ )  08/06/2009( مزضل بخاٍر

 اإلايلف لم ًخم الزد على ؤلاشعار فخمذ الدطىٍت هما ًلي:

 ركم ألاعمال اإلاعخمذ

 صط 112.524.553=    70%×  160.749.362-

بت = - ما٫ الخاي٘ للًٍغ  صط 96.174.832ع٢م ألٖا

 صط 16.349.721 الٟاع١                         =-

 TAPالزضم على اليشاغ اإلانهي: -

 صط 326.995=  2%×  1.923.496-

 صط 81.748=        %25× ال٣ٗىبت -

 صط 408.743اإلاجمٕى               =-

بت على الذخل ؤلاحمالي  صط IRG  =350.387 الظٍز

 صط 280.281الخ٣ى١                  = 

 صط 70.070=          %25× ال٣ٗىبت 

 صط 350.351اإلاجمٕى                 = 

 دج 769.094=  272/09اإلاجمٕى ال٨لي للخ٣ى١ الهاصعة يمً الجضو٫ الٟغصي 

 

ت الهاصعة يمً الجضو٫ الٟغصي ع٢م   :2007ضىت   193/2010الدؿٍى

اث      = -  صط ٢212.756.880ُمت اإلاكتًر

 %5هامل الغبذ -

ما٫ اإلاٗخمض   صط. 223.394.724= %5×  212.756.880ع٢م ألٖا

 صط 111.697.362=  5%×   223.394.724                   

خ C04إشعار بالخبلُغ)  12/04/2010( مزضل بخاٍر

ت ٦ما ًلي: يمً الجضو٫ الٟغصي   193/2010اإلا٩ل٠ لم ًخم الغص ٖلى ؤلاقٗاع ٞخمذ الدؿٍى
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ما٫ اإلاٗخمض           =   صط 111.547.360ع٢م ألٖا

ما٫ الخاي بت = ع٢م ألٖا  صط 150.000٘ للًٍغ

 صط 111.547.360الٟاع١                         = 

بت الجؼاُٞت الىخُضة   IFUالًٍغ

 صط 6.692.841=      6%×  111.547.360

 صط 1.673.210=   % 25× ال٣ٗىبت            

 صط 8.366.051اإلاجمٕى                      = 

 

٢اهىن ٣ٖىباث الخإزحر وبالىٓغ بلى ما ؾب٤ َغخه ًخم بعؾا٫ َلب  لظا وبخُب٤ُ ههىم ال٣اهىن ُٞما ًسو

٘ صٖىي يض اإلاٗني.  عؤي مُاب٤ لٞغ

 مالخظت:

بت الجؼاُٞت الىخُضة جُب٤ُ ٚغامت جإزحر ٢ضعها  % ابخضاء مً الُىم 10ًىجم ًٖ الخإزحر في صٞ٘ الًٍغ

% مً ٧ل 3ٚغامت مالُت ٢ضعها  في ؤظل قهغ، جُب٤  ألاو٫ الظي ًلي ؤزغ ؤظل للضٞ٘. في خالت ٖضم الضٞ٘

 ..%25قهغ جإزحر ؤو ظؼء مىه صون ؤن جخجاوػ هظه الٛغامت وؿبت 

 الخؼىة الزابعت:

ت للمسالٟاث الجباثُت ب٣ٗض بظخمإ  ُٞما ًسو َلب عؤي مُاب٤ بسهىم  ٢امذ اللجىت الجهٍى

 اإلاخابٗت الجؼاثُت بدًىع ؤًٖاء اللجىت:

 للجىت؛ _اإلاضًغ الجهىي بالىُابت بهٟخه عثِؿا

 _مضًغ الًغاثب لىَلًت ؾ٠ُُ بهٟخه ًٖىا؛

 _مضًغ الًغاثب لىَلًت بجاًت بهٟخه ًٖىا؛

 _مضًغ الًغاثب لىَلًت اإلاؿُلت بهٟخه ًٖىا؛

ج بهٟخه ًٖىا؛ ٍغ ٍغ  _مضًغ الًغاثب لىَلًت بغط بٖى

ت للًغاثب، بهٟخه ٧اجب ت الجهٍى اث لضي اإلاضًٍغ اللجىت  _ اإلاضًغ الٟغعي للغ٢ابت الجباثُت واإلاىاٖػ

 بمغظُٗت:

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت. 104اإلاٗضلت واإلاخممت للماصة  2012مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  44_ اإلااصة 

ت 26/02/2012اإلااعر في  216_بم٣خط ى اإلا٣غع ع٢م  ، اإلاخًمً بوكاء حك٨ُلت وؾحر اللجىت الجهٍى

 للمسالٟاث الجباثُت.
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 2006ؾبخمبر  18اإلاىا٤ٞ ٫  1427قٗبان  25إلااعر في ا 06/327_بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

 اإلادضص جىُٓم اإلاهالر الخاعظُت لئلصاعة الجباثُت ونالخُاتها:

ش  ج بخاٍع ٍغ ت الًغاثب لىَلًت بغط بىٍٖغ غ اإلادغع مً َٝغ مضًٍغ مبر  19_بىاء ٖلى الخ٣ٍغ  2012هٞى

ج، اإلاماعؽ ليكاٍ ججاعة ، اإلا٣ُم  Xاإلاخًمً ب٢تراح اإلاخابٗت الجؼاثُت يض الؿُض اإلا٩ل٠  ٍغ ٍغ بـبرط بٖى

بي، الٟٗل اإلاٗا٢ب ٖلُه بمىظب اإلااصة  مً  104الخجؼثت م٨خبت ووعا٢ت إلعج٩ابه ظىدت الٛل والتهغب الًٍغ

 مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت: 303و ٢193اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، 

ت للمسالٟاث الجباثُت اإلا٣ضم مً َٝغ مضًغ _ بىاء ٖلى َلب اؾخهضاع الغؤي اإلاُاب٤ للجىت ال جهٍى

ج. ٍغ ٍغ  الًغاثب لىَلًت بغط بٖى

 (.06وبٗض مهاص٢ت ؤًٖاء اللجىت باإلظمإ ج٣غع بنضاع الغؤي اإلاُاب٤ باإلاىا٣ٞت، )ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م  

 الخؼىة الخامطت:

٘ ق٩ىي ظؼاثُت مً ؤظل تهمت الٛل الً ت الىَلثُت للًغاثب بٞغ بي بلى الؿُض بٗضها ٢امذ اإلاضًٍغ ٍغ

ج) ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م  ٍغ ٍغ ت الىَلثُت للًغاثب يض 07و٦ُل الجمهىعٍت لضي مد٨مت بغط بٖى ( لٟاثضة اإلاضًٍغ

٣ت بغ٢م سجله الخجاعي و ٖىىاهه الصخص ي وبضاًت مماعؾت وكاَه.  اإلا٩ل٠ مٞغ

 :Xمً خُث اإلايلف 

الؿا٦ً في)ٖىىاهه الصخص ي( ، الظي هٕى وكاَه م٨خبت ووعا٢ت ،  Xاإلايلف خُض ؤن اإلاكخ٩ى مىه: 

ش  ج بضؤ مماعؾت وكاَه بخاٍع ٍغ ، خؿب السجل الخجاعي ع٢م: .....، ٢ام بخإظحر 15/03/2006بىَلًت بغط بىٍٖغ

ت  Sالطُذ مدل ججاعي مً  وسخت مً ٣ٖض ؤلاًجاع) ؤهٓغ اإلالخ٤  –وهى مدل نالر لجمُ٘ ألاوكُت الخجاٍع

 (.17ع٢م 

بت الجؼا Xاإلا٩ل٠  ُٞت الىخُضة ل٨ىه ٚحر ملتزم بىاظباجه الجباثُت اججاه مهلخت زاي٘ لىٓام الًٍغ

داجه الجباثُت مىظ بضاًت وكاَه.  الًغاثب زانت في مجا٫ بًضإ جهٍغ

ت  بُت وظهذ بلُه ٖضة جبلُٛاث لم ًخم الغص ٖليها لظل٪ ٢امذ بدؿٍى ٦ظل٪ جخم ؤلاقاعة ؤن ؤلاصاعة الًٍغ

 ويُٗت اإلا٩ل٠ مًاٞا بليها ٣ٖىباث الخإزحر.

٣ٗ٦ىباث هٓغا  %100مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة ٞةهه جم جُب٤ُ وؿبت  193ض ؤهه وو٣ٞا لىو اإلااصة خُ

ت بإٖما٫ الٛل ؤ٢ل مً زمؿت مالًحن صًىاع ظؼاثغي    -5000.000.00 -ل٩ىن الخ٣ى١ اإلاخملو منها واإلاىنٞى

ت الظ٦غ) ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م لخهبذ مجمٕى الخ٣ى١ وال٣ٗىباث للؿىىاث اإلاظ٧ىعة في الجضاو٫ الٟغصًت الؿالٟ

05 : ) 

 صط2.530.772.00=   2006مجمٕى الخ٣ى١ لؿىت 

اء لىٟـ الؿىت  =   صط2.530.772.00مجمٕى ٣ٖىباث الٖى
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اء =  ٣ىباث الٖى  صط5.061.544.00مجمٕى خ٣ى١ ٖو

 صط٣ٖ1.265.386.00ىبت الخدهُل ج٣ضع ب 

 دج6.326.930.00=  2006اإلاجمىع العام اإلاؼالب به لطىت 

 صط6.692.841.00=   2007ٕى الخ٣ى١ لؿىت مجم

اء لىٟـ الؿىت =   صط6.326.930.00مجمٕى ٣ٖىباث الٖى

اء =  ٣ىباث الٖى  صط13.385.682.00مجمٕى خ٣ى١ ٖو

 صط٣ٖ3.346.420.00ىبت الخدهُل ج٣ضع ب 

 دج16.732.102.5=  2007اإلاجمىع العام اإلاؼالب به لطىت 

اء لؿىتي  ٣ىباث الٖى  صط18.447.226.00=  2006/2007مجمٕى خ٣ى١ ٖو

 صط4.611.806.00=  ٣ٖ2006/2007ىبت الخدهُل لؿىتي 

 دج23.059.032.50اإلاجمىع العام لحلىق وعلىباث الىعاء مع علىبت الخدصُل =  

 

خُض ؤن ألاع٢ام التي اٖخمضتها اإلاهلخت ؤزىاء الدؿىٍت ظاءث بٗض اؾخٛال٫ ٧امل اإلاٗلىماث الىاعصة 

ذ وَلؾُما اإلاىاص بليهــــــــــــــــــا  ضم الخهٍغ م٘ جُب٤ُ ههىم ال٣اهىن ُٞما ًسو ٣ٖىباث الخإزحر ٖو

مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م  117/118/119مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة واإلاىاص  134/  122/194/192

ما٫.  ألٖا

ها ؾلؿت مً مماعؾاث الٛل والتهغب Xاإلايلف خُض ؤن ألاٞٗا٫ التي اعج٨بها اإلاضٖى   ٧ل في مجمٖى

٣ا للمىاص الؿالٟت الظ٦غ. بي اإلاٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها ٞو  الًٍغ

مت مً ع٦ً  غ ٖلى ٖىانغ الجٍغ خُض ؤهه وباَلؾدىاص بلى ألاٞٗا٫ التي ٢ام بها اإلاك٩ى مىه ٞةجها جخٞى

مٗىىي ًخمشل في الىُت ؤلاظغامُت بةزٟاثه لخل٪ اإلابالٜ اإلاالُت الطخمت والىاججت ًٖ ٖملُاث قغاء ٢ام بها 

ذ بغ٢م ؤٖماله الخ٣ُ٣ي، وهظا ٌٗض جًلُال اإلاكخ٩ي م ىه زُٟت والغ٦ً اإلااصي الظي ًخمشل في ٖضم الخهٍغ

ىت الٗمىمُت ألامغ ًخٗحن مٗه مخابٗت  ل ٌٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها مما ًدؿبب في ؤلايغاع بالخٍؼ إلاهالر الًغاثب ٚو

بي.  اإلاك٩ى مىه و٧ل مً ٨ًك٠ ٖىه الخد٤ُ٣ في اإلاكاع٦ت في الٛل والتهغب الًٍغ

ش  ت للمسالٟاث الجباثُت اإلاى٣ٗض بخاٍع خُض جم صعاؾت م٣ترح بًضإ ق٩ىي مً َٝغ اللجىت الجهٍى

ــــــــت  104َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  28/02/2013 ــــــــ ـــــــــ مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، هظه ألازحرة ؤنضعث عؤًا باإلاىا٣ٞــــــــــــــــــ

 ٖلى بًضإ الك٩ىي.

ب ًلخمـ اإلاضعي اجساط ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت الالػمت إلاخابٗت اإلاك٩ى مىه بتهمت الٛل والتهغب و لهظه ألاؾبا

ىت  بي، وطل٪ بمباقغة الضٖىي الٗمىمُت وسخب السجل الخجاعي وظبر الًغع الظي لخ٤ الخٍؼ الًٍغ

بي.  الٗمىمُت مً ظغاء ٖملُت الٛل والتهغب الًٍغ

 وكذ جم إرفاق الشىىي اللظائُت ب:
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 (.06ة مً عؤي مُاب٤ بسهىم اإلاخابٗت الجؼاثُت ع٢م...)ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م/ نىع 01

ش 02 ذ بالىظىص بخاٍع ، 16) ؤهٓغ اإلالخ٤  ع٢م 15/03/2006/ نىعة مً السجل الخجاعي + الخهٍغ

 (18واإلالخ٤ ع٢م 

 (.21/ نىعة مً قهاصة ؤلا٢امت)ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 03

 (.17ع٢م / نىعة مً ٣ٖض ؤلاًجاع ع٢م...)ؤهٓغ اإلالخ٤ 04

ما٫)ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 05 ذ بغ٢م ألٖا  (.20/ نىعة مً الخهٍغ

 / نىعة مً ٦ك٠ اإلاٗلىماث ع٢م...06

ت )ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 07  (.22، واإلالخ٤ ع٢م 19/ نىعة مً الخبلُٜ بالدؿٍى

 (.15، واإلالخ٤ ع٢م 14/نىعة مً الجضاو٫ الٟغصًت )ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 08

 (.23)ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م / نىعة مً الىيُٗت الجباثُت09

بت الجؼاُٞت والىخُضة ع٢م... )ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 10  (.02، واإلالخ٤ ع٢م 01/ نىعة مً هٓام الًٍغ

 / نىعة مً الىهىم ال٣اهىهُت11

 الخؼىة الطادضت:

 ٣ًىم الى٦ُل بةٖضاص بُا٢ت ج٣ىُت للك٩ىي اإلا٣ضمت باإلياٞت بلى ملخو لل٣ًُت.

 (:08غ الك٩ىي بةزخهاع)ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م بُا٢ت ج٣ىُت للك٩ىي جدخىي ٖىان 

 _الاؾم والل٣ب واإلا٣غ ؤلاظخماعي للم٩ل٠.  

 _نٟت الصخو اإلاخاب٘.  

ُت اليكاٍ اإلاماعؽ.    _هٖى

ىىان اليكاٍ.    _الٗىىان الصخص ي  ٖو

 _اإلاهلخت التي ؤزبدذ اإلاسالٟت.  

٣ت بزباث اإلاسالٟت.    _ٍَغ

 _َبُٗت اإلاسالٟت.  

 _الؿىض ال٣اهىوي.  

ش بًضإ الك٩ىي.    _جاٍع

 _اإلاد٨مت التي جم اللجىء بليها في ؤو٫ صعظت.  

 _الجهت ال٣ًاثُت التي جم بًضإ الك٩ىي ؤمامها.  
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 (:الًغاثب اإلاتهغب منها.7الجضو٫ ع٢م) 

 

َبُٗت الًغاثب اإلاتهغب منها 

 الخانت ب٩ل ؾىت

 مبلٜ الٛغاماث مبلٜ الخ٣ى١ البؿُُت

 صط2.530.772.00 صط2006TVA/TAP/IRG  2.530.772.00ؾىت 

 صط6.692.841.00 صطTVA/TAP/IRG 6.692.841.00 2007ؾىت 

 صط18.447.226.00 اإلابلٜ ؤلاظمالي

 (.9اإلاهضع: اإلالخ٤ ع٢م)

 (.09ملخو ًٖ ال٣ًُت ) ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 

 

 الخؼىة الطابعت:

 (.10م )ؤهٓغ اإلالخ٤ ع٢م بٗض بنضاع الخ٨م جهضع الجهت ال٣ًاثُت بُا٢ت ج٣ىُت جدخىي مًمىن الخ٨

 : Xفي خالت اإلايلف 

خ٨مذ اإلاد٨مت بةظغاء جد٤ُ٣ ج٨مُلي بخُٗحن الؿُض .... اإلاسخو في اإلاداؾبت واإلاالُت ال٩اثً م٣غه ... 

ذ. ٍغ ٍغ  بغط بٖى

إل ٖلى وزاث٣هما. تهما وؤلَا حن والخإ٦ض مً هٍى  _ اؾخضٖاء الُٞغ

وجدضًض  اإلابلٜ اإلاخملو مىه مً َٝغ اإلاتهم زال٫  _ؤلاهخ٣ا٫ بلى بصاعة الًغاثب بن اؾخىظب ألامغ 

ت التي ٢ام بها  2007-2006ؾىتي  صون اخدؿاب ٣ٖىباث الخإزحر، بٗض الخد٤٣ مً ظمُ٘ الٗملُاث الخجاٍع

حن م٘ اإلابالٜ 2007مىظ بضاًت وكاَه بلى ٚاًت جهاًت ؾىت  ، وبُان مُاب٣ت اإلاٗلىماث التي جخًمنها وزاث٤ الُٞغ

 ٍبت مؿخد٣ت مً َٝغ بصاعة الًغاثب بىاءا ٖلى الجضاو٫ الٟغصًت الهاصعة ٖنها.اإلاُالب بها ٦ًغ 

 ً غ مٟهل بظل٪ و بًضاٖه ؤما ؤماهت يبِ اإلاد٨مت في ؤظل ؤ٢هاه قهٍغ لى الخبحر بٖضاص ج٣ٍغ _ٖو

ت. ٠ ال٣ًاثُت جب٣ى مدْٟى  واإلاهاٍع

 الخؼىة الثامىت:

با بلى عثِـ مٟدكُت الًغاثب مً ؤظل جم٨حن اجباٖا ل٣غاع اإلاد٨مت ؤعؾل اإلاضًغ الىَلجي للًغاثب َل

إل ٖلى اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠   (.11)أهظز اإلالحم ركم ،  Xالخبحر مً ؤلَا

إل ٖلى اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠ خؿب ٢غاع  المه بةم٩اهُت ؤلَا وبٗض اإلاىا٣ٞت ؤعؾل َلبا بلى  الخبحر إٖل

 (.12)أهظز اإلالحم ركم اإلاد٨مت، 
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ت الًغاثب  Xاإلال٠ الجباجي للم٩ل٠ بٗض بَإل الخبحر ٖلى  ؤعؾل مظ٦غة َلباث مضهُت   لٟاثضة مضًٍغ

ج  ٍغ ج بلى الؿُض و٦ُل الجمهىعٍت لضي مد٨مت بغط بىٍٖغ ٍغ ٍغ  .      (14) أهظز اإلالحم ركم لىَلًت بغط بٖى

 : Xفي خالت اإلايلف 

صط ًٖ ألايغاع الالخ٣ت  5.000.000ًلخمـ الخبحر مً هُات اإلاد٨مت اإلاى٢غة بلؼام اإلاتهم بضٞ٘ مبلٜ 

ىت الٗمىمُت.  بالخٍؼ

بي لخاحز بالجملت.  اإلاؼلب الثاوي:  دراضت خالت غش طٍز

ذ ؾىىي ملؼم به ًُل٤ ٖلُه اؾم  داث الؿىىٍت للم٩لٟحن، جهٍغ ل٨ًُ في ٖلم٨م ؤن مً يمً الخهٍغ

٣هض به ٢اثمت ٧ل ػباثً الخاظغ الظي  client Etat) 104ال٨ك٠ الخٟهُلي للٗمالء ) ًماعؽ الخجاعة ، ٍو

بالجملت، بدُض ٩ًىن هظا ألازحر ملؼم بخ٣ضًم ٦ك٠ ٧ل اإلابُٗاث التي جمذ بكغوٍ الجملت، و٦ظل٪ ٧ل 

بي جسٌُٟ ٣ًضع بـ %مً مجمٕى ع٢م ؤٖماله  30اإلاٗلىماث الخانت بؼباثىه، وباإلا٣ابل مىذ له اإلاكٕغ الًٍغ

 .(TAP) ٖىضج٣ضًم ٦ك٠ الٗمالء ٖلى الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي

ٟي خالت ما اجطر ٖىض ال٣ُام بٗملُت الغ٢ابت ٖلى الىزاث٤ ؤن اإلا٩ل٠ ٢ام باَلؾخٟاصة مً الخسٌُٟ صون ٞ

  :)الظي ًمىده هظا الامخُاػ ًدب٘ اإلاٟدل ؤلاظغاءاث الخالُت 104ج٣ضًم ٦ك٠ الٗمالء )

ذ بغ٢م ؤٖما٫ بظمالي ٣ًضع بـ  صط. ٢2.000.000ام باج٘ بالجملت بخهٍغ

 صط. 1.400.000=  %70×  ٧2.000.000الخالي:  %30ـ و٢ام بخسٌُٟ ٖلُه بـ

 .1.400.000  ×2%   =28.000(: TAPالغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي )

بت ج٣ضع بــــ   صط. ٢28.000ض صٞ٘ لهىضو١ ال٣بايت يٍغ

، َلًجىػ للم٩ل٠ الاؾخٟاصة مً (104)ؤما بٗض ٦ك٠ مً زال٫ ٖملُت الغ٢ابت ٖضم ج٣ضًم ٦ك٠ الٗمالء 

م ٧اآلحي:،  %30جسٌُٟ  ذ إلصماط الٟاع١ وج٩ىن ؤو بٖاصة الخ٣ٍى اصاث ًٖ ه٣و الخهٍغ  ٖلُه جٟغى ٍػ

 صط. 600.000   =  30% ×2.000.000

 صط 12.000=  %2×  600.000الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي: 

 صط هى الٟاع١ ٚحر اإلاهغح به. 12.000

ذ، وهي جهاٖضًت خؿب اإلابلٜ  اء ًٖ ٖضم الخهٍغ اإلاخملو مىه خؿب ماظاء في اإلااصة ًًاٝ بلُه ٚغامت الٖى

ذ ٧اآلحي:193 اصاث بؿبب ه٣و الخهٍغ  مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت، ٞالٍؼ



بي والٛل التهغب ألزغ جُب٣ُُت صعاؾت :الٟهل الشاوي                                             الجباجي الخدهُل ٖلى الًٍغ
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ه. 50.000بطا ٧ان اإلابلٜ اإلاخملو مىه ؤ٢ل مً  10%  ؤو ٌؿاٍو

ه.200.000صط وؤ٢ل مً  50.000بطا ٧ان اإلابلٜ اإلاخملو مىه ًٟى١  15%  صط ؤو ٌؿاٍو

 صط.200.000ااإلابلٜ اإلاخملو مىه ًٟى١  بطا ٧ان 25%

ذ ج٣ضع بـ  لُه في هظه الخالت ٚغامت ٖضم الخهٍغ  .%10ٖو

 صط. 1200=  10%×  12.000

بت اإلاؿخد٣ت هي:   صط. 1200 = 13200+  (TAP) 12000الًٍغ

 (Rôle individuel)بالخالي ٣ًىم اإلاٟدل ٖلى مؿخىي اإلاٟدل ٖلى مؿخىي اإلاٟدكُت بةٖضاص ظضو٫ ٞغصي 

ت اإلاؿخد٣ت وهي ب  صط.   ٣13.200ُمت الدؿٍى
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 خاجمت:

ت والخُب٣ُُت ما هي بَل وظهت بدشُت مسخهغة خى٫ التهغب و  بي ابن هظه الضعاؾت الىٍٓغ لٛل الًٍغ

غ  ت الًغاثب ببرط بٖى ج، ٧ىن وؤزغهما ٖلى الخدهُل الجباجي م٘ ؤلاؾ٣اٍ ٖلى خالت مً خاَلث مضًٍغ ٍٍغ

الخدهُل الجباجي ًمشل صوعا هاما في جد٤ُ٣ بًغاصاث الضولت مً ؤظل ؤلاهٟا١ الٗام، جمذ مٗالجت هظه 

بي والخدهُل  اع الىٓغي للتهغب والٛل الًٍغ ؤلاق٩الُت مً زال٫ الخُغ١ في الٟهل ألاو٫ بلى ؤلَا

بي في مض بي، ؤما في الٟهل الشاوي جُغ٢ىا بلى صعاؾت خلت تهغب يٍغ ت الًغاثب لىَلًت بغط الًٍغ ًٍغ

ّهلىا في ٦ُُٟت مخابٗخه. ج ٞو ٍغ ٍغ  بٖى

بي لها ؤؾباب ؤصث بلى جٟا٢مها، ؤهمها الىيُٗت الا٢خهاصًت للم٩ل٠ وز٣ل  بن ْاهغة التهغب الًٍغ

بي ٖلى ٖاج٣ه والتي لها جإزحر ٖلى هظا ألازحر بياٞت بلى الى٣اثو والخ٣ُٗضاث التي ًخمحز بها  الٗبء الًٍغ

بي.الىٓام الً ضم اؾخ٣غاعه مما ٌؿاهم في جىؾُ٘ ْاهغة الٛل والتهغب الًٍغ بي ٖو  ٍغ

 :إخخبار صحت الفزطُاث

  بت ظباًتها مً اإلا٩ل٠ جم جإ٦ُض صخت الٟغيُت ألاولى خُض ه٣هض بخدهُل الًٍغ

 بىاؾُت الؿلُت اإلاالُت، ؤو عب الٗمل الظي ًلتزم بدؿضًضها وجدهُلها.

 بي مٟهىم واخض، خُض جم هٟي الٟغيُت الشاهُت التي جىو ٖل ى ؤن للٛل والتهغب الًٍغ

بي اؾخٛال٫ اإلا٩ل٠ للشٛغاث ال٣اهىهُت مً اظل الخملو مً صٞ٘  ه٣هض بالتهغب الًٍغ

دت لل٣اهىن. بي هى مسالٟت نٍغ بت، في خحن ؤن الٛل الًٍغ  الًٍغ

  ًجم جإ٦ُض صخت الٟغيُت الشالشت خُض ؤن الُغ١ التي ٌؿخسضمها اإلا٩ل٠ للتهغب م

بت ه ٤ الخداًل اإلااصي و الًٍغ ٤ ٖملُاث مداؾبُت، التهغب ًٖ ٍَغ ي التهغب ًٖ ٍَغ

٤ الخداًل ال٣اهىوي.  التهغب ًٖ ٍَغ

  بُت ج٣ىم بةعؾا٫ بقٗاع باإلباٙل جم جإ٦ُض صخت الٟغيُت الغابٗت خُض ؤن ؤلاصاعة الًٍغ

بت.  للم٩ل٠ في خالت ٖضم صٞٗه للًٍغ

  َلب عؤي مُاب٤ مً ؤظل بًضإ جم هٟي الٟغيُت الخامؿت التي جىو ٖلى ؤن بعؾا٫

ق٩ىي ظؼاثُت بلى الجهت ال٣ًاثُت مباقغة، بدُض ؤن الُلب ًغؾل ؤوَل بلى اللجىت 

ت للمسالٟاث الجباثُت.  الجهٍى

  ٣ت حٗؿُٟت إلظباع جم هٟي الٟغيُت الؿاصؾت التي جىو ٖلى ؤن الخدهُل الجبري ٍَغ

بت في خحن ؤهه وؾُلت ٞٗالت هضٞها ب ظباع اإلاتهاوهحن ٖلى جإصًت اإلا٩ل٠ ٖلى صٞ٘ الًٍغ

بُت ُٞضٞٗىن بًٟله ٧ل ماٖليهم مً مبالٜ.  واظباتهم الًٍغ
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 هخائج الذراضت:

  ٤ غ١ مسخلٟت مً بُنها التهغب ًٖ ٍَغ بت للتهغب منها وؾاثل َو ٌؿخسضم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

٤ الخداًل اإلااصي وال٣اهىوي.  ٖملُاث مداؾبُت، ًٖ ٍَغ

 بي هما وؾُلخان ًل جإ بليهما اإلا٩ل٠ للخملو مً صٞ٘ الًغاثب الٛل والتهغب الًٍغ

 اإلاؿخد٣ت ٖلُه ؾىاء ٧ان طل٪ بالُغ١ ال٣اهىهُت ؤو ٚحر ال٣اهىهُت.

  بت ًخم مخابٗخه ٢اهىهُا وبعؾا٫ بقٗاعاث بالضٞ٘ وفي في خالت تهغب اإلا٩ل٠ مً الًٍغ

 خالت ٖضم الغص ًخم جُب٤ُ ؤلاظغاءاث ال٣ٗابُت.

 بُت ا ت الًٍغ ى٫ جدؿم ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع بت بالخ٣ُٗض َو إلاخٗل٣ت بغبِ وجدهُل الًٍغ

 مضة صعاؾت اإلالٟاث الجباثُت.

  بي ومداولت بًجاص بَاع ٢اهىوي ًىٓمها بٖاصة الىٓغ في الشٛغاث التي ًدُدها الىٓام الًٍغ

ويغوعة بًجاص نُٜ ٢اهىهُت ظضًضة ل٩ل الُغ١ وألاؾالُب اإلاؿخدضزت التي ًخم اؾخسضامها 

بي.  في مجا٫ التهغب الًٍغ

  ًل ٖضًضة ج٣لل م ٗاث ال٣اهىهُت ًىلض خاَلث تهغب ٚو وظىص سٛغاث في الدكَغ

ل للضولت. بُت التي حٗض مً ؤهم مهاصع الخمٍى  الخهُلت الًٍغ

 :الخىصُاث واإلالترخاث

 بت؛ بي لضي اإلا٩لٟحن بالًٍغ  مداولت وكغ الىعي الًٍغ

 داث الجباثُت بك٩ل ٞٗا٫؛  يبِ هٓام الخهٍغ

  ظٗلها جخماش ى م٘ الٓغوٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت جبؿُِ ال٣ىاٖض وألاهٓمت و

 الؿاثضة في اإلاجخم٘؛

 ٟيها؛ ً اإلاهاعاث وال٨ٟاءاث لضي مْى بُت وجدؿحن ج٩ٍى غ ؤلاصاعة الًٍغ  جٍُى

 .بي ٗاث ظباثُتجخالءم والىيُٗت الا٢خهاصًت للم٩ل٠ لخسٌُٟ الٗبء الًٍغ  ؾً حكَغ

 آفاق مطخلبلُت:

  بي في ْل بهدكاع  .الخجاعة ؤلال٨تروهُتوا٢٘ الخدهُل الًٍغ

 .اصة سٛغاث الٛل و التهغب الجباجي ٗاث الجباثُت ومؿاهمخه في ٍػ  ٖضم زباث  الدكَغ
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 اإلازاحع:

 اإلاذهزاث:

  ،بي بحن بمخُاػاث بصاعة الًغاثب بُٚذ مؿ٨ُت، خمُضوف زىِىت بق٩الُت الخدهُل الًٍغ

بت ل٣اهىن الٗام لؤلٖما٫، جسهو ال٣اهىن ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم اويماهاث اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 -2014الٗام لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٖبض الغخمان محرة ـ بجاًت ـ ، 

2015 . 

  ،بي في الجؼاثغ صعاؾت خالت بً صاوي هاظغ ٢ىعي ًديى وعصة ج٣ُُم ٞٗالُت الخدهُل الًٍغ

لىم الدؿُحر، ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم الا٢بايت الًغاثب ملُاهت ت، ٖو ٢خهاصًت والخجاٍع

 .2020ـ  2019ظامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ، 

  ،بي ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًتبً ٦غصة عقُضة ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم ؤزغ التهغب الًٍغ

اإلاالُت واإلاداؾبت، جسهو الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت 

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ مؿخٛاهم، الجؼاثغ، ت ٖو  . 2016/2017والخجاٍع

  ،ت، بىػٍضي ٧اهىت بي في الجؼاثغ وآلُاث م٩اٞدخهبىػعوعة خحًز ، مظ٦غة ماؾتر، التهغب الًٍغ

ما٫، جسهو ال٣اهىن الٗام لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت  ٢ؿم ٢اهىن ألٖا

 ،2018ان محرةـ ـ بجاًتـ الجؼاثغ، ظامٗت ٖبض الغخم

  بي،بىلجت هاصًت، الىٓام مت الٛل الًٍغ مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن، ٢ؿم  ال٣اهىوي لجٍغ

ال٣اهىن الضولي لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو، 

 ،2016الجؼاثغ، 

  ،بيؾباح ؤما٫ ت للخدهُل الًٍغ مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام،  ،ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

غةـ،  جسهو بصاعة ومالُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت آ٦لي مدىض ؤولخاط ـالبٍى

 .2016ـ 2015الجؼاثغ، 

  ،بي وآلُاث م٩اٞدخهَغش ي ببغاهُم ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم الخ٣ى١، جسهو التهغب الًٍغ

لؿُاؾُت ظامٗت ٢انضي مغباح ـ وع٢لت ـ ال٣اهىن الٗام لؤلٖما٫، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم ا

 .-20142015الجؼاثغ، 

  ،بي في الجؼاثغَىعف بخاجت ، ؤَغوخت ص٦خىعاه، ٢ؿم ال٣اهىن الخام، م٩اٞدت التهغب الًٍغ

 . 2012- 2011ـ، الجؼاثغ،٧1لُت الخ٣ى١، ظامٗت ٢ؿىُُىت ـ
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  ،بيُٖاب جىاجُت مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم  ،الغ٢ابتالجباثُت ٦إصاة في مداعبت التهغب والٛل الًٍغ

الٗلىم اإلاالُت واإلاداؾبت، جسهو الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم 

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم، الجؼاثغ،  ت ٖو الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .2018ـ2017

  ،بي صعاؾت ٚؼة مبرو٥ ت ٞٗالُت الغ٢ابت الجباثُت ٦إصاة للخض في التهغب الًٍغ خالت إلاضًٍغ

ـ، مظ٦غة ماؾتر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، جسهو ٞدو مداؾبي، ٧لُت الٗلىم الًغاثب بؿ٨غة

لىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض زًُغ ـ بؿ٨غة ـ، الجؼاثغ،  ت ٖو  .2016 -2015الا٢خهاصًت والخجاٍع

  ،بيل٨دل ٦ما٫، ل٨دل بؾماُٖل ، صوع الغ٢ابت الجباثُت في الخض مً الٛل والتهغب الًٍغ

ة ماؾتر ٢ؿم الٗلىم ا٢خهاصًت، جسهو مداؾبت وجض٤ُ٢، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت مظ٦غ 

غة ـ ، الجؼاثغ،  لىم الدؿُحر ظامٗت آ٦لي مدىض ؤولخاط ـ البٍى ت ٖو  .2018،2019والخجاٍع

  ،بُتل٩ا٫ مدمض، باًضة التهامي ، مظ٦غة جدهُل الضًىن الجباثُت وؤزغها ٖلى الخهُلت الًٍغ

ت ماؾتر، ٢ؿم الٗلىم ال ت، جسهو مالُت اإلااؾؿت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع خجاٍع

لىم الدؿُحر، ظامٗت ؤخمض صعاًتـ ؤصعاعـ، الجؼاثغ،   .2019ـ 2018ٖو

  ،بيم٣غاوي بًمان، مىال ًساٝ مدمض بًمان ، مظ٦غة آلالُاث ال٣اهىهُت للخض مً التهغب الًٍغ

والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت  ماؾتر، ٢ؿم الخ٣ى١، جسهو حؿُحر ماؾؿاث، ٧لُت الخ٣ى١ 

 .2016ـ2015ؤخمض صعاًت، ؤصعاع ـالجؼاثغ، 

 اإلاجالث:

 ،تي مدمض، ًىؾٟي الغقُض ـ صعاؾت  الؿُاؾتالجباثُت وبق٩الُت الٛل الجباجي في الجؼاثغب٨ٍغ

، ظامٗت مؿخٛاهم 03، الٗضص 07جدلُلُت وب٢خهاصًتـ ، مجلت اإلاالُت و ألاؾىا١، اإلاجلض 

 .2013الجؼاثغ، ؾبخمبر 

  ،ىت الٗامت في بىقُخي ٖاجكت، بىقُخي ٞاَمت بي وؤزغه ٖلى الخٍؼ ؤؾباب التهغب الًٍغ

 .2016، لىهِس ي ٖلي، 02، ظامٗت البلُضة 08، مجلت صعاؾاث ظباثُت، الٗضص الجؼاثغ

  ،بي في ال٣اهىن الجباجي الجؼاثغي )الدصخُو والٗالط(،ِٖس ى ؾماٖحن  ْاهغة الٛل الًٍغ

٣ُا، الٗضص مجلت  ب٢خهاصًاث قما٫ بٞ  .2019، ظامٗت الكل٠، الجؼاثغ، 07ٍغ

  ،بي ٖلى ٞٗالُت الىٓام الجباجي خالت مهباح خغا١، امدمض اٖمغ بىػٍض جإزحر الٛل الًٍغ

ت، اإلاجلض ( 2018ـ2010الجؼاثغ)  L’école des Houtes ،02، الٗضص18،مجلت الٗلىم الخجاٍع

Etudes commerciales 2019، الجؼاثغ. 
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  ،بي،بق٩اهانغ مغاص مجلت الخ٣ُ٣ت للٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، اإلاجلض  لُت التهغب الًٍغ

 .2018، ظامٗت ؤخمض صعاًت، ؤصعاع، الجؼاثغ، 03، الٗضص 17

  ،نيهانغ مغاص بي وآزاعه ٖلى الا٢خهاص الَى ، مجلت صعاؾاث ا٢خهاصًت، ؤؾباب التهغب الًٍغ

 .2019، ظامٗت صعاًت، ؤصعاع، 01الٗضص  21اإلاجلض 

 اضُم واللىاهين:اإلاز 

  1990صٌؿمبر  4، اإلاىا٤ٞ ٫ 1411مدغم  24، اإلااعر في 90/21مً ال٣اهىن ع٢م  18اإلااصة ،

ضة الغؾمُت، الٗضص  ش 37اإلاخٗل٤ باإلاداؾبت الٗمىمُت، الجٍغ  .1991ؤوث  14، الهاصعة بخاٍع

  ٢اهىن الًغاثب ٚحر اإلاباقغة.533اإلااصة ، 

ت الظزائب:  اإلاىكع الزضمي إلاذًٍز

 https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar 
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(01اإلالحم ركم )  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(02اإلالحم ركم )  

 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رج بوعريريج في: ب         ة                   ـــــــــــــيـــــــالــــــــوزارة الم

22/00/2010 
      إلى السيد: مديرالضرائب                            رية الضرائب لوالية مدي

 لوالية برج بوعريريج                                                           
 برج بوعريريج              

 مــفــتــشــيــة الــضــرائــب 
 ديالعربي بن مهي

 ببرج بوعريريج 
 تقديم شكوى بتهمة الغش والتهرب الجبائي خالموضوع: ب/

 قضية:.......           
 / ق ض م.303المرجع: المادة رقم:           

 ق ر ق م. 117/118المادة رقم:                  
 .1999/و م/م ع ض/م ق ل ط/416المذكرة رقم:                  
 .2000/و م/م ع ض/م م/422التعميمة رقم:                  
 .2001/و م/م ع ض/م م/3159المذكرة رقم:                 

     
 تطبيقا ألحكام النصوص والتشريعات الصادرة فيما يخص الغش والتهرب الجبائي

والسيما التعميمات المذكورة في المرجع أعاله، يشرفني أن أوافيكم بالمعطيات والوقائع التالية 
 حتى يتسنى لكم دراسة قضية التاجر المسمى أعاله وذلك لرفع دعوى ضده.

 
 
 

 السيد :...........
 

 

(03اإلالحم ركم )  

 



 

 

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت  الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ت العامت للظزائب بزج                                                                                                          اإلاذًٍز

ج في:  ٍز  19/11/2012بىعٍز

ت للظزائب ت الجهٍى  ضؼُف -اإلاذًٍز

ج ٍز ت الظزائب الىالئُت بزج بىعٍز  مذًٍز

 _                                                                                       ركم:

لجىت..... الإلى الطُذ رئِظ                                                                                                               

ت للمخالفاث الجبائُت  الجهٍى

 : َلب عؤي مُاب٤ مً ؤظل بًضإ ق٩ىي ظؼاثُتاإلاىطىع

 X: الؿُض اإلا٩ل٠  كظُت                

 اإلازاحع:

مً ٢اهىن الًغاثب  305ٖلى الخىالي للمىاص اإلاٗضلت،  2012مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  29و26،21،17،14_ اإلاىاص : 

ما٫  119مً ٢اهىن الُاب٘،  34مً ٢اهىن الدسجُل،  119اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت،  مً ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

 مً ٢اهىن الًغاثب ٚحر اإلاباقغة. 534و

 .2012مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  44_اإلااصة 

ت للمسالٟاث الجباثُت. 26/02/2012اإلااعر في  216_اإلا٣غع ع٢م   اإلاخًمً بوكاء، حك٨ُلت وؾحر اللجىت الجهٍى

٣اث:  اإلاٞغ

٤ بهظه ؤلاعؾالُت(                       _ مل٠ ٧امل ) ٦ك٠ مٞغ

 

مً ٢اهىن  104اإلاٗضلت واإلاخممت للماصة  2012مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  44جُب٣ُا ألخ٩ام اإلااصة                        

بت ؤلاظغاءاث ال ني ؤن ؤعؾل بل٨ُم اإلال٠ ال٩امل اإلاخٗل٤ بة٢تراح اإلاخابٗت الجؼاثُت يض اإلا٩ل٠ بالًٍغ جباثُت، ٌكٞغ

ت للمسالٟاث الجباثُت بسهىم اإلاخابٗت الجؼاثُت.  اإلاظ٧ىع ؤٖاله، مً اظل اؾخهضاع الغؤي اإلاُاب٤ مً اللجىت الجهٍى

 

 

(04اإلالحم ركم )  

 



 

 

 اإلاذًز الىالئي للظزائب                  

ج _ اإلامارص ليشاغ ججارة بالخجشئت للمىخبت و الىراكت.  Xملف: الطُذ اإلايلف             ٍز  بزج بىعٍز

خ   والحامل للسجل الخجاري ركم: ..... 15/03/2006مىذ جاٍر

ج.عىىان اليشاغ ٍغ ٍغ  : ........ بغط بٖى

بت الجؼاُٞت ال ىخُضة اإلاٗني باألمغ زاي٘ للىٓام الجؼافي مىظ بضاًت وكاَه زم بلى هٓام الًٍغ

داجه الٟهلُت  ل٨ىه ٚحر ملتزم بىاظباجه الجباثُت اججاه مهلخت الًغاثب خُض ؤهه لم ٣ًم بةًضإ جهٍغ

ت مىظ بضاًت وكاَه.  وَل الؿىٍى

٣ا للماصة   ١ ا ط. ٦19ما ؤهه لم ٣ًم بالغص ٖلى الخبلُٛاث اإلاىظهت بلُه ٞو

و ٖملُاث الكغاء التي ٢ام وبىاء ٖلى ٦كىٝ اإلاٗلىماث الىاعصة بلى مهالر اإلاٟدكُت ُٞما ًس

ذ  ىُت للخبٜ وال٨بًر  .SNTAبها اإلاٗني م٘ الكغ٦ت الَى

ت ٢اهىهُت مً ٢بل مهالخىا اٖخماصا ٖلى جل٪ اإلاٗلماث وطل٪ ٖلى  ٞةن هظا ألازحر ٢ض ؤزً٘ لدؿٍى

 الىدى الخالي:

 347/07: الجذول الفزدي 2006ضىت 

ت SNTAوعصث ٦كىٝ مٗلىماث  لٗملُاث قغاء م٘   ها ٦ما ًلي:جمذ حؿٍى

اث  -  صط٢TTC  =153.094.631ُمت اإلاكتًر

ما٫ اإلا٣ترح   صط HT  =130.850.112  ×5%  =137.392.617ع٢م ألٖا

ما٫ اإلاٗخمض      =   صط 96.174.832= %70× صط 137.392.617ع٢م ألٖا

 صط 4.822.480الغبذ اإلاٗخمض          =  -

بت =  -  صط 4.121.778الغبذ الخاي٘ للًٍغ

خ C04اإلايلف بالخبلُغ ) جم إشعار   23/06/2007( مزضل بخاٍر

 اإلايلف لم ًخم الزد على الاشعار فخمذ الدطىٍت هما ًلي:

 TAPالزضم على اليشاغ اإلانهي: -

 صط 1.923.496=  2%×  96.174.832-

 صط480.874=    %25×      ال٣ٗىبت -

 صط2.404.370اإلاجمٕى                = -

 دج 2.404.370=   347/07صادرة طمً الجذول الفزدي اإلاجمىع الىلي للحلىق ال

اث  347/07بٗض نضوع الجضو٫ الٟغصي  ٣ا إلاجمٕى اإلاكتًر ما٫ اإلاٗخمض جم خؿابه ٞو جبحن ؤن ع٢م ألٖا

لُه جم بنضاع ظضو٫ بيافي ًدمل ع٢م   .272/09زاعط الغؾم ٖىى خؿابه بجمُ٘ الغؾىم. ٖو

 272/2009: الجضو٫ الٟغصي 2006ضىت *

تها ٦ما ًلي:  SNTAٝ مٗلىماث لكغاء م٘ وعصث ٦كى   جمذ حؿٍى

اث -  صط ٢HT   =130.850.112ُمت اإلاكتًر

(05اإلالحم ركم )  



 

 

اث -  صط ٢TTC  =153.094.631ُمت اإلاكتًر

 .%5هامل الغبذ -

ما٫ اإلا٣ترح =   صط. 160.749.362=  %5×  153.094.631ع٢م ألٖا

خ C04إشعار بالخبلُغ )  08/06/2009( مزضل بخاٍر

 على ؤلاشعار فخمذ الدطىٍت هما ًلي:اإلايلف لم ًخم الزد 

 ركم ألاعمال اإلاعخمذ

 صط 112.524.553=    70%×  160.749.362-

بت = - ما٫ الخاي٘ للًٍغ  صط 96.174.832ع٢م ألٖا

 صط 16.349.721الٟاع١                         = -

 TAPالزضم على اليشاغ اإلانهي: -

 صط 326.995=  2%×  1.923.496-

 صط 81.748=        %25× ال٣ٗىبت -

 صط 408.743اإلاجمٕى               =-

بت على الذخل ؤلاحمالي  صط IRG  =350.387 الظٍز

 صط 280.281الخ٣ى١                  = 

 صط 70.070=          %25× ال٣ٗىبت 

 صط 350.351اإلاجمٕى                 = 

 دج 769.094=  227/09اإلاجمٕى ال٨لي للخ٣ى١ الهاصعة يمً الجضو٫ الٟغصي 

 

 193/2010الدؿىٍت الهاصعة يمً الجضو٫ الٟغصي ع٢م   :2007ضىت *

اث      = -  صط ٢212.756.880ُمت اإلاكتًر

 %5هامل الغبذ -

ما٫ اإلاٗخمض   صط. 223.394.724= %5×  212.756.880ع٢م ألٖا

 صط 111.697.362=  5%×   223.394.724                   

خ C04إشعار بالخبلُغ)  12/04/2010( مزضل بخاٍر

ت ٦ما ًلي: يمً الجضو٫ الٟغصي   193/2010اإلا٩ل٠ لم ًخم الغص ٖلى ؤلاقٗاع ٞخمذ الدؿٍى

ما٫ اإلاٗخمض           =   صط 111.547.360ع٢م ألٖا

بت =  ما٫ الخاي٘ للًٍغ  صط 150.000ع٢م ألٖا

 صط 111.547.360الٟاع١                         = 

بت الجؼاُٞ  IFUت الىخُضة الًٍغ

 صط 6.692.841=      6%×  111.547.360

 صط 1.673.210=   % 25× ال٣ٗىبت            



 

 

 صط 8.366.051اإلاجمٕى                      = 

 

٣ٖض  2008و 2007اإلا٩ل٠ مخاب٘ يمً الىٓام الجؼافي اإلاىخض باليؿبت لؿىىاث اليكاٍ 

لُه ٞةن ألاع٢ام  ٣ٖ469/09ض ع٢م  2010و 2009و٦ظا ٣ٖض ظؼافي لؿىىاث  07/ 680الجؼافي ع٢م  ٖو

ت ظاءث بٗض اؾخٛال٫ ٧امل للمٗلىماث الىاعصة بليها م٘ جُب٤ُ  التي اٖخمضتها اإلاهلخت ؤزىاء الدؿٍى

ذ. ضم الخهٍغ  ههىم ال٣اهىن ُٞما ًسو ٣ٖىباث الخإزحر ٖو

غ ٧ل الٗىانغ اإلااصًت واإلاٗىى  لظا وبالىٓغ بلى ٧ل ما ؾب٤ ؾغصه  ٍت التي جبحن الٛل والتهغب وبالىٓغ جٞى

٘ صٖىي يض اإلاٗني.  الجباجي، هلخمـ مى٨م ؾُضي اإلاضًغ ؤلاؾغإ في بجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لٞغ

 

 

 وفي ألاخير جلبلىا مني ضُذي فائم الخلذًز والاخترام                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 عبيةالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الش
 وزارة المالية

 المديرية العامة للضرائب 
 المديرية الجهوية للضرائب سطيف
 اللجنة الجهوية للمخالفات الجبائية

 رأي مطابق بخصوص المتابعة الجزائية                                      
 2013مارس  04بتاريخ                                                   

 جنة الجهوية للمخالفات الجبائية:إن الل
 من قانون اإلجراءات اجلبائية؛ 104املعدلة واملتممة للمادة  2012من قانون املالية لسنة  44_ بناء على املادة 

لجنة اجلهوية للمخالفات ، املتضمن إنشاء تشكيلة وسري ال26/02/2012املؤرخ يف  216_مبقتضى املقرر رقم 
 .اجلبائية

احملدد  2006سبتمرب  18املوافق ل  1427شعبان  25املؤرخ يف  06/327وم التنفيذي رقم _مبقتضى املرس
 تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا:

املتضمن إقرتاح  2012نوفمرب  19_بناء على التقرير احملرر من طرف مديرية الضرائب لوالية برج بوعريريج بتاريخ 
، املقيم بـربج بوعريريج، املمارس لنشاط جتارة التجزئة مكتبة ووراقة إلرتكابه  Xالسيد املكلف املتابعة اجلزائية ضد 

 193من قانون اإلجراءات اجلبائية،  104جنحة الغش والتهرب الضرييب، الفعل املعاقب عليه مبوجب املادة 
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة: 303و

ر الرأي املطابق للجنة اجلهوية للمخالفات اجلبائية املقدم من طرف مدير الضرائب _ بناء على طلب استصدا
لوالية برج بوعريريج ومن خالل اجتماعها املنعقد مبقر املديرية اجلهوية للضرائب لناحية سطيف الكائن بنهج شراقة 

 العيد بتاريخ: 
   القانوين حبضور كل من:ل احملضر وبعد اكتما

 اجلهوي بالنيابة بصفته رئيسا للجنة؛ املدير........._
 ؛مدير الضرائب لوالية سطيف بصفته عضوا........._

 _.........مدير الضرائب لوالية جباية بصفته عضوا؛
 _......... مدير الضرائب لوالية املسيلة بصفته عضوا؛

(06اإلالحم ركم )  

 



 

 

 _......... مدير الضرائب لوالية برج بوعريريج بصفته عضوا؛
 ر الفرعي للرقابة اجلبائية واملنازعات لدى املديرية اجلهوية للضرائب، بصفته كاتب اللجنة؛_.......... املدي

 وبعد مصادقة أعضاء اللجنة باإلجماع 
 

 تقرر إصدار الرأي المطابق كالتالي                                           
                      .               رأي موافق من أجل إيداع شكوى

 رئيس اللجنة اجلهوية للمخالفات اجلبائية                                                                        
ت الذًملزاػُت الشعبُت                              الجمهىرٍت الجشائٍز

ج                  وسارة اإلاالُت  ٍز  29/05/2013بزج بىعٍز

ت الىالئ  ُت للظزائباإلاذًٍز

ج                                   ٍز  اإلاذًز الىالئي للظزائب                                بزج بىعٍز

زج بزج                                                                                                  بىعٍز

الطُذ/وهُل                                                                                                    

 الجمهىرٍت لذي مدىمت

ج.                                      ٍز  بزج بىعٍز

بي  اإلاىطىع: شىىي حشائُت مً أحل تهمت الغش الظٍز

بي َب٣ا للمىاص: اإلازحع:   اهىن الًغاثب اإلاباقغة.مً ٢ 193/303/305مً ؤظل الٛل والتهغب الًٍغ

ما٫. 119-118-117: اإلاىاد  مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت. 36و 101: اإلاادجين

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت. 72-03: إلاادجينا

 

ت الىَلثُت للًغاثب ممشلت في مضًغها الىَلجي وال٩اثً م٣غها بجز٫ اإلاالُت بغطلفائذة ج .... : اإلاضًٍغ ٍغ ٍغ  بٖى

 . X: اإلا٩ل٠ طذ

 السجل الخجاعي ع٢م :...... الهاصع:.......

 الٗىىان الصخص ي:.........

 ويض: ٧ل مً ٨ًك٠ ٖىه الخد٤ُ٣ ........................ ؤَغاٞا مكخ٩ى منها.

 ًؼلب للطُذ وهُل الجمهىرٍت                                 

مت الٛل والتهغب ًدكٝغ اإلاضًغ الىَلجي للًغاثب  الُٝغ اإلاضوي بخ٣ضًم هظه الك٩ىي في ظٍغ

٣ا للمىاص اإلاظ٧ىعة في اإلاىيٕى ؤٖاله يض اإلاك٩ى مىه. بي ٞو  الًٍغ

 ليكاٍ م٨خبت ووعا٢ت وطل٪ َب٣ا للى٢اج٘ اإلاكاع بليها ؤؾٟله وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

 في الشيل/.......

(07اإلالحم ركم )  

 



 

 

٠ ال٣ ًاثُت مً بُنها ال٨ٟالت اإلادضصة باإلااصة خُض ؤن بصاعة الًغاثب مُٟٗت مً صٞ٘ اإلاهاٍع

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت مما ًخٗحن ٢بى٫ َلبها، باإلياٞت بلى وظىص نٟت مهلخت في الجزإ  75

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  72/75مما ًخٗحن ٢بى٫ جإؾِـ اإلاضًغ الىَلجي للًغاثب ٦ُٝغ مضوي َب٣ا للمىاص 

بي الجؼاثُت في الى٢اج٘ الخالُت اإلاك٩لت مت الٛل والتهغب الًٍغ  .لجٍغ
 :.............مً خُث اإلاىطىع

، الظي هٕى وكاَه م٨خبت ووعا٢ت ، الؿا٦ً في ........ بىَلًت  Xاإلايلف خُض ؤن اإلاكخ٩ى مىه: 

ش  ج بضؤ مماعؾت وكاَه بخاٍع ٍغ ٍغ  ، خؿب السجل الخجاعي ع٢م: .....15/03/2006بغط بٖى

وهى مدل نالر لجمُ٘ ألاوكُت  Sالطُذ ل ججاعي مً خُض ؤن اإلاكخ٩ي مىه ٢ام بخإظحر مد

ت  ش:.... –الخجاٍع  وسخت مً ٣ٖض ؤلاًجاع ع٢م... بخاٍع

بت الجؼاُٞت الىخُضة ل٨ىه ٚحر ملتزم بىاظباجه  خُض ؤن اإلاكخ٩ي مىه زاي٘ لىٓام الًٍغ

داجه الجباثُت مىظ بضاًت وكاَه  .الجباثُت اججاه مهلخت الًغاثب زانت في مجا٫ بًضإ جهٍغ

٣ا للماصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  19خُض ؤن اإلاكخ٩ى مىه لم ٣ًم بالغص ٖلى الخبلُٛاث اإلاىظهت بلُه ٞو

 الجباثُت.

خُض ؤهه و بىاءا ٖلى ٦كٝى اإلاٗلىماث الىاعصة إلاهلخت الًغاثب واإلاخٗل٣ت بٗملُاث الكغاء 

ذ  ىُت للخبٜ وال٨بًر  .SNTAالتي ٢ام بها اإلاٗني م٘ الكغ٦ت الَى

ت ٢اهىهُت مً ٢بل مهالر اإلاٟدكُت اٖخماصا ٖلى جل٪ خُض ؤن اإلا كخ٩ى مىه ؤزً٘ لدؿٍى

 اإلاٗلىماث وهظا ٖلى الىدى٫ الخالي:

وعصث إلاهلخت الًغاثب ٦كٝى مٗلىماث لٗملُاث قغاء م٘  2006خُض ؤهه زال٫ ؾىت 

SNTA. 

اث حؿاوي  ما٫ اإلا٣ترح ٌؿاوي  دج ٢153.094.631.00ُمت اإلاكتًر  %105×  130.850.112.00وع٢م ألٖا

 دج. 173.392.617.00=  

ما٫ اإلاٗخمض ٌؿاوي   صط96.174.832.00=  %70×  137.392.617.00خُض ؤن ع٢م ألٖا

بت ٌؿاوي  دج 4.822.480.00خُض ؤن الغبذ اإلاٗخمض ٌؿاوي  والغبذ الخاي٘ للًٍغ

 دج 4.121.778.00

ت وز٣ُت همىطط  ، بَل 23/06/2007'ر بخاعي  C04خُض جم بقٗاع اإلاكخ٩ي مىه بالخبلُٜ بالدؿٍى

ت بجضو٫ ٞغصي ع٢م   .347/2007ؤن اإلا٩ل٠ لم ٣ًم بالغص ٖلى هظا ؤلاقٗاع ٞخمذ الدؿٍى

٣ا  347/07خُض ؤهه وبٗض نضوع الجضو٫ الٟغصي  ما٫ اإلاٗخمض جم خؿابه ٞو جبحن ؤن ع٢م ألٖا

لُه جم بنضاع ظضو٫ بيافي ً اث زاعط الغؾم ٖىى خؿابه بجمُ٘ الغؾىم، ٖو دمل إلاجمٕى اإلاكتًر

 .272/09ع٢م 

جمذ  SNTA خُض ؤن مهلخت الًغاثب وعصث بليها ٦كٝى مٗلىماث لٗملُاث قغاء م٘

اث زاعط الغؾم حؿاوي  تها ٦ما ًلي: ٢ُمت اإلاكتًر اثدج 130.850.112.00حؿٍى  و٢ُمت اإلاكتًر



 

 

ما٫ اإلا٣ترح ٌؿاوي  %5، م٘ جُب٤ُ هامل زام دج153.094.631.00بالغؾم =  ًهبذ ع٢م ألٖا

 دج.160.749.362.00=  5%×  153.094.631.00

ت وز٣ُت همىطط  ش  C04خُض ؤهه جم بقٗاع اإلاكخ٩ى مىه بالدؿٍى ، بَل ؤن 08/06/2009بخاٍع

خه ٦ما ًلي:  اإلا٩ل٠ لم ٣ًم بالغص ٖلى ؤلاقٗاع ٞخمذ حؿٍى

ما٫ اإلاٗخمض ٌؿاوي   دج112.524.553.00=  %70×  160.749.362.00خُض ؤن ع٢م ألٖا

ما٫  بت ٌؿاوي خُض ؤن ع٢م ألٖا ، م٘ ٞاع١ ٌؿاوي دج96.174.832.00الخاي٘ للًٍغ

 دج 16.349.721.00

واؾدىاصا صاثما ٖلى ٦كٝى اإلاٗلىماث الىاعصة إلاهلخت الًغاثب  2007خُض ؤهه زال٫ ؾىت 

ت ويُٗت اإلاكخ٩ى مىه بجضو٫ ٞغصي ع٢م   وهظا ٦ما ًلي: 193/2010جمذ حؿٍى

اث =   % 5هامل زام ٌؿاوي  صط م٘ جُب٢212.756.880.00٤ُُمت اإلاكتًر

ما٫ اإلاٗخمض =   دج223.394.724.00= %105×  212.756.880ع٢م ألٖا

 دج11.169.736.20=  5%×  223.394.724.00

٤ ؤلاقٗاع بالدؿىٍت همىطط  ش  C04خُض ؤن مهلخت الًغاثب ٢امذ بةباٙل اإلاكخ٩ى مىه ًٖ ٍَغ بخاٍع

12/04/2010. 

ت يمً الجضو٫ الٟغصي خُض ؤن اإلاكخ٩ى مىه لم ٣ًم بالغص ٖلى ؤلاق  193/2010ٗاع ٞخمذ الدؿٍى

 وهظا ٦م ًلي:

ما٫ اإلاٗخمض =  بت = 111.547.360.00خُض ؤن ع٢م ألٖا ما٫ الخاي٘ للًٍغ صط وع٢م ألٖا

 دج111.547.360.00م٘ ٞاع١ ٌؿاوي  دج150.000.00

 ال٣ٗضب 2007/2008خُض ؤن اإلا٩ل٠ مخاب٘ يمً الىٓام الجؼافي اإلاىخض باليؿبت لؿىىاث اليكاٍ 

  

٣ٗ٦ىباث  %100مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة ٞةهه جم جُب٤ُ وؿبت  193خُض ؤهه وو٣ٞا لىو اإلااصة 

ت بإٖما٫ الٛل ؤ٢ل مً زمؿت مالًحن صًىاع ظؼاثغي    -هٓغا ل٩ىن الخ٣ى١ اإلاخملو منها واإلاىنٞى

صًت الؿالٟت لخهبذ مجمٕى الخ٣ى١ وال٣ٗىباث للؿىىاث اإلاظ٧ىعة في الجضاو٫ الٟغ  -5000.000.00

 الظ٦غ ٦ما ًلي:

 صط2.530.772.00ٌؿاوي  2006خُض ؤن مجمٕى الخ٣ى١ لؿىت 

اء لىٟـ الؿىت ٌؿاوي   صط2.530.772.00خُض ؤن مجمٕى ٣ٖىباث الٖى

٣ىباث الىٖاء ٌؿاوي   صط5.061.544.00خُض ؤن مجمٕى خ٣ى١ ٖو

 دج1.265.386.00خُث أن علىبت الخدصُل جلذر ب 

 دج6.326.930.00ٌطاوي  2006إلاؼالب به لطىت خُث أن اإلاجمىع العام ا

 صط6.692.841.00ٌؿاوي  2007خُض ؤن مجمٕى الخ٣ى١ لؿىت 

اء لىٟـ الؿىت ٌؿاوي   صط6.326.930.00خُض ؤن مجمٕى ٣ٖىباث الٖى

٣ىباث الىٖاء ٌؿاوي   صط13.385.682.00خُض ؤن مجمٕى خ٣ى١ ٖو



 

 

 دج3.346.420.00خُث أن علىبت الخدصُل جلذر ب 

 دج16.732.102.5ٌطاوي  2007اإلاجمىع العام اإلاؼالب به لطىت خُث أن 

٣ىباث الىٖاء لؿىتي   صط18.447.226.00ٌؿاوي  2006/2007خُض ؤن مجمٕى خ٣ى١ ٖو

 صط4.611.806.00ٌؿاوي  2006/2007خُض ؤن ٣ٖىبت الخدهُل لؿىتي 

خُث أن اإلاجمىع العام لحلىق وعلىباث الىعاء مع علىبت الخدصُل ٌطاوي -

 دج9.032.5023.05

ت ظاءث بٗض اؾخٛال٫ ٧امل اإلاٗلىماث الىاعصة بليها  خُض ؤن ألاع٢ام التي اٖخمضتها اإلاهلخت ؤزىاء الدؿٍى

ذ وَلؾُما اإلاىاص  ضم الخهٍغ م٘ جُب٤ُ ههىم ال٣اهىن ُٞما ًسو ٣ٖىباث الخإزحر ٖو

ؾم ٖلى ع٢م مً ٢اهىن الغ  117/118/119مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة واإلاىاص  122/194/192/134

ما٫.  ألٖا

ها ؾلؿت مً مماعؾاث الٛل ةالتهغب  Xاإلايلف خُض ؤن ألاٞٗا٫ التي اعج٨بها اإلاضٖى  ٧ل في مجمٖى

٣ا للمىاص الؿالٟت الظ٦غ. بي اإلاٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها ٞو  الًٍغ

مت مً ع٦ً  غ ٖلى ٖىانغ الجٍغ خُض ؤهه وباَلؾدىاص بلى ألاٞٗا٫ التي ٢ام بها اإلاك٩ى مىه ٞةجها جخٞى

ىىي ًخمشل في الىُت ؤلاظغامُت بةزٟاثه لخل٪ اإلابالٜ اإلاالُت الطخمت والىاججت ًٖ ٖملُاث قغاء ٢ام مٗ

ذ بغ٢م ؤٖماله الخ٣ُ٣ي، وهظا ٌٗض  بها اإلاكخ٩ي مىه زُٟت والغ٦ً اإلااصي الظي ًخمشل في ٖضم الخهٍغ

ى ل ٌٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها مما ًدؿبب في ؤلايغاع بالخٍؼ ت الٗمىمُت ألامغ جًلُال إلاهالر الًغاثب ٚو

بي.  ًخٗحن مٗه مخابٗت اإلاك٩ى مىه و٧ل مً ٨ًك٠ ٖىه الخد٤ُ٣ في اإلاكاع٦ت في الٛل والتهغب الًٍغ

ش  ت للمسالٟاث الجباثُت اإلاى٣ٗض بخاٍع خُض جم صعاؾت م٣ترح بًضإ ق٩ىي مً َٝغ اللجىت الجهٍى

ظه ألازحرة ؤنضعث عؤًا مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، ه 104َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  28/02/2013

 باإلاىا٣ٞت ٖلى بًضإ الك٩ىي.

 لهذٍ ألاضباب

 ًلخمـ اإلاضعي مضهُا مً ؾُاصج٨م اإلاى٢غة ٦ما ًلي

ج ٦ُٝغ مضوي َب٣ا للمىاص في الشيل ٍغ ٍغ : ٢بى٫ جإؾِـ اإلاضًغ الىَلجي للًغاثب  لىَلًت بغط بٖى

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت. 72/75

 :في اإلاىطىع

بي، وطل٪ بمباقغة اجساط ؤلاظغاء اث ال٣اهىهُت الالػمت إلاخابٗت اإلاك٩ى مىه بتهمت الٛل والتهغب الًٍغ

ىت الٗمىمُت مً ظغاء ٖملُت  الضٖىي الٗمىمُت وسخب السجل الخجاعي وظبر الًغع الظي لخ٤ الخٍؼ

بي.  الٛل والتهغب الًٍغ

 

 

 

 



 

 

 :اإلازفلاث

 / نىعة مً عؤي مُاب٤ بسهىم اإلاخابٗت الجؼاثُت ع٢م...01

ش 02 ذ بالىظىص بخاٍع  15/03/2006/ نىعة مً السجل الخجاعي + الخهٍغ

 / نىعة مً قهاصة ؤلا٢امت03

 / نىعة مً ٣ٖض ؤلاًجاع ع٢م...04

ما05٫ ذ بغ٢م ألٖا  / نىعة مً الخهٍغ

 / نىعة مً ٦ك٠ اإلاٗلىماث ع٢م...06

ش 07 ت بخاٍع  16/08/2009/ نىعة مً الخبلُٜ بالدؿٍى

 ًت ع٢م/نىعة مً الجضاو٫ الٟغص08

 / نىعة مً الىيُٗت الجباثُت09

بت الجؼاُٞت والىخُضة ع٢م...10  / نىعة مً هٓام الًٍغ

 / نىعة مً الىهىم ال٣اهىهُت11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ت الذًملزاػُت الشعبُت ج            الجمهىرٍت الجشائٍز ٍز  مجلظ كظاء: بزج بىعٍز

 ؼاكت الخلىُت للشىىي الب                                                

 :كظُت ركم                                                 

 Xاإلا٩ل٠ /الاضم والللب  واإلالز الاحخماعي: 1

 شخو َبُعي./ صفت الشخص اإلاخابع: 2

 م٨خبت وعا٢ت./ هىعُت اليشاغ: 3

ج./ العىىان الشخص ي: 4 ٍغ ٍغ  حي .............. بغط بٖى

ج. :عىىان اليشاغ        ٍغ ٍغ  ......... بغط بٖى

 :......../ اإلاصلحت التي أزبدذ اإلاخالفت5

لت إزباث اإلاخالفت6  : ا٦دكاٝ الٗضًض مً ٖملُاث الكغاء بمبالٜ ضخمت + ٦كٝى مٗلىماث جدىي مبالٜ / ػٍز

 هاثلت.                            

ت والؿى                             داث الكهٍغ ت.ٖضم بًضإ الخهٍغ  ٍى

 ٖضم الغص ٖلى اإلاغاؾالث اإلاىظهت له.                             

 :  / ػبُعت اإلاخالفت7

    

            ٚل ظباجي

ؿاع             الامخىإ ًٖ الضٞ٘ ؤو جىُٓم ؤلٖا

             خ٣ى١ الًمان

 

ما٫ مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م 119،117:        اإلاىاص: / الطىذ اللاهىوي8  ألٖا

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت 36اإلااصة:                             

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت 72، 03اإلااصجحن:                             

 مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة 305، 303، 193اإلاىاص:                             

خ إًذاع الشىىي 9  29/05/2013: / جاٍر

ج/ اإلادىمت التي جم اللجىء إليها في أول درحت 10 ٍغ ٍغ  : مد٨مت بغط بٖى

 :/ الجهت اللظائُت التي جم إًذاع الشىىي أمامها11

                               

                             و٦ُل الجمهىعٍت

                             ٢اض ي الخد٤ُ٣

  

 ب منها:/الظزائب اإلاتهز 12

َبُٗت الًغاثب اإلاتهغب منها الخانت ب٩ل 

 ؾىت

 مبلٜ الٛغاماث مبلٜ الخ٣ى١ البؿُُت

 صط2.530.772.00 صط2006TVA/TAP/IRG  2.530.772.00ؾىت 

 صط6.692.841.00 صطTVA/TAP/IRG 6.692.841.00 2007ؾىت 

 صط18.447.226.00 اإلابلٜ ؤلاظمالي

x 

 

 

x 

 

(08اإلالحم ركم )  

 



 

 

 

 ــــــــتملـــــــــخص عً اللظــــــــُــ

 
ت   Xاإلايلف اإلاك٩ى مىه  داث ؾىاء منها الكهٍغ ؤزل بجمُ٘ بلتزاماجه الجباثُت في مجا٫ بًضإ الخهٍغ

م مً ٢ُامه بٗملُاث قغاء بمبالٜ هاثلت لؿىتي  ذ بغ٢م ؤٖماله بالٚغ ؤو الؿىىٍت بط لم ٣ًم بالخهٍغ

اع جم اؾخضٖاء اإلاك٩ى  2006/2007 مىه للٗضًض مً اإلاغاث بىاؾُت ٦كٝى مٗلىماث. في هظا ؤلَا

ت ويُٗخه الجباثُت بَل ؤن هظا ألازحر لم ٌؿخجب لظل٪ وباَلؾدىاص بلى ألاٞٗا٫ التي ٢ام بها اإلاك٩ى  لدؿٍى

مت مً ع٦ً مٗىىي ًخمشل في الىُت ؤلاظغامُت بةزٟاثه لخل٪ اإلابالٜ  غ ٖلى ؤع٧ان الجٍغ مىه هجض ؤجها جخٞى

م الاؾخضٖاءاث اإلاىظهت الطخمت، الغ٦ً اإلااصي الظي ًخمشل في ٖضم ال ذ بغ٢م ؤٖماله الخ٣ُ٣ي ٚع خهٍغ

ت  له و ٖلى هظا ألاؾاؽ جم بًضإ الك٩ىي بٗض ٖغى م٣ترح بًضإ الك٩ىي ٖلى اللجىت الجهٍى

 للمسالٟاث الجباثُت، هظه ألازحرة ؤنضعث عؤًا باإلاىا٣ٞت ٖلى بًضإ الك٩ىي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09م ركم )اإلالح  

 



 

 

 

 

 حىم.: بعذ إصذار ال البؼاكت الخلىُت للشياوي 

                                                                                                                                                   

جاإلالحم ب: .......  ٍغ ٍغ  وَلًت بغط بٖى

 ؤلاضم والللب و....... ؤلاحخماعي:

ج.العىىان: ......................... ٍز  ....... والًت بزج بىعٍز

خ البؼاكت الخلىُت: ركم ......  ركم وجاٍر

 الحىم الصادر عً أول درحت :.............

خ الحىم: ..............  جاٍر

خ :  َل ش يء مبلغ الظزائب اإلادصلت عىذ َذا الخاٍر

ي خ٤ الُٝغ خ٨مذ اإلاد٨مت خا٫ ٞهلها في ٢ًاًا الجىذ ٖلىُا ابخضاثُا خًىعٍا ف  مظمىن الحىم:

 . Xاإلاضوي خًىعٍا في خ٤ اإلاتهم : اإلا٩ل٠ 

بةظغاء جد٤ُ٣ ج٨مُلي بخُٗحن  الؿُض ..... اإلاسخو في اإلاداؾبت واإلاالُت ال٩اثً م٣غه  .......... بغط 

ج لل٣ُام باإلاهام الخالُت: ٍغ ٍغ  بٖى

إل ٖلى وزاث٣هما._  تهما وؤلَا حن والخإ٦ض مً هٍى  اؾخضٖاء الُٞغ

اعة الًغاثب بن اؾخىظب ألامغ وجدضًض  اإلابلٜ اإلاخملو مىه مً َٝغ اإلاتهم زال٫  _ؤلاهخ٣ا٫ بلى بص

ت التي ٢ام  2007-2006ؾىتي  صون اخدؿاب ٣ٖىباث الخإزحر، بٗض الخد٤٣ مً ظمُ٘ الٗملُاث الخجاٍع

ح2007بها مىظ بضاًت وكاَه بلى ٚاًت جهاًت ؾىت  ن ، وبُان مُاب٣ت اإلاٗلىماث التي جخًمنها وزاث٤ الُٞغ

بت مؿخد٣ت مً َٝغ بصاعة الًغاثب بىاءا ٖلى الجضاو٫ الٟغصًت الهاصعة  م٘ اإلابالٜ اإلاُالب بها ٦ًٍغ

 ٖنها.

 ً غ مٟهل بظل٪ و بًضاٖه ؤما ؤماهت يبِ اإلاد٨مت في ؤظل ؤ٢هاه قهٍغ لى الخبحر بٖضاص ج٣ٍغ _ٖو

ت. ٠ ال٣ًاثُت جب٣ى مدْٟى  واإلاهاٍع

 

 

(10اإلالحم ركم )  

 



 

 

 

 

ت الذًملزاػُت ال  شعبُتالجمهىرٍت الجشائٍز
ج في:                                                وسارة اإلاالُت ٍز  12/08/2014بزج بىعٍز

ت الظزائب لىالًت   مذًٍز

ج ٍز  بزج بىعٍز

ت الفزعُت للمىاسعاث  ا    إلاذًٍز

 اإلاذًز الىالئي للظزائب      

 مىخب اإلاىاسعاث اللظائُت 

                                                                                                                       إلى

 الطُذ رئِظ مفدشُت الظزائب

                                                              

 2014:...../م و ى/ و ٝ م/م م ١ /ركم

ش  : بسهىم بهجاػ الخبرة اإلاإمىع بها بىاؾُت الخ٨ماإلاىطىع كظُت ، 29/05/2014الهاصع بخاٍع

 :....ركم

 .X: اإلا٩ل٠ كظُت

  : بعؾالُت الخبحر الؿُض ......اإلازحع

 

ج في ال٣ًُت اإلاكاع  ٍغ ٍغ جىُٟظا للمهمت اإلاإمىع بها بىاؾُت الخ٨م الهاصع ًٖ مد٨مت بغط بٖى

إل ٖ ني ؤن ؤَلب مى٨م جم٨حن الخبحر اإلاٗحن مً ؤلَا لى اإلال٠ الجباجي بليها في اإلاىيٕى ؤٖاله، ٌكٞغ

مً  86للم٩ل٠ بجمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاُٟضة إلهجاػ الخبرة، م٘ اخترام الاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها باإلااصة 

 ٢اهىن الاظغاءاث الجباثُت.

 

                                

 

        

 

 اإلاذًز الىالئي للظزائب                                                                                  

 

 

(11اإلالحم ركم )  

 



 

 

 

 

ت الذًملزاػُت الشعبُت  الجمهىرٍت الجشائٍز

ج في:                                                وسارة اإلاالُت ٍز  12/08/2014بزج بىعٍز

ت الظزائب لىالًت   مذًٍز

ج ٍز  بزج بىعٍز

ت الفزعُت للمىاسعاث  ا  اإلاذًز الىالئي للظزائب                              إلاذًٍز

 إلى                                          مىخب اإلاىاسعاث اللظائُت  

 الطُذ الخبير اإلاعين......                                                             

 2014:..... /ركم

ش  : بسهىم بهجاػ الخبرة اإلاإمىع بها بىاؾُت الخ٨م الهاصع اإلاىطىع كظُت ، 29/05/2014بخاٍع

 :....ركم

 .X: اإلا٩ل٠ كظُت

 : بعؾال٨م اإلااعر ......اإلازحع

 

 

 

جبٗا إلعؾال٨م اإلاكاع بلُه في اإلاغظ٘ ؤٖاله وجىُٟظا للمهمت اإلاإمىع بها في ال٣ًُت اإلاكاع بليها في 

ني ؤن ؤٖلم٨م ؤهه بةم٩اه٨م الاجها٫ بمٟدكُت الًغاثب الٗغبي بً  مهُضي، اإلاىيٕى ؤٖاله ٌكٞغ

لئلَإل ٖلى اإلال٠ الجباجي مىيٕى الخبرة ٦ما ًم٨ى٨م الخهى٫ ٖلى ظمُ٘ الىزاث٤ واإلاٗلىماث 

ت واإلاُٟضة إلهجاػ اإلاهمت اإلاإمىع بها.  الًغوٍع

 

 ج٣بلىا ٞاث٤ الاخترام والخ٣ضًغ                               

 

 

 اإلاذًز الىالئي للظزائب                                                                 

 

 

 

(12اإلالحم ركم )  

 



 

 

 

ج                                         ٍز  مدىمت بزج بىعٍز

ج ًىم:  اللطم ٍز  25/11/2014الجشائي بزج بىعٍز

 :كظُت ركم

 ـُـــتمـــذهــزة ػـــلــبـــاث مــذهــــ                                                                        

ج ممشلت في شخو مضًغها. :لفائذة ٍغ ٍغ ت الًغاثب لىَلًت بغط بٖى  مضًٍغ

 : ...........ػزف مذوي اللائم

 .X: اإلا٩ل٠ طذ

ج - ٍز  الطُذ وهُل الجمهىرٍت لذي مدىمت بزج بىعٍز

ــلـب لهــــُــــئــــــت اإلاــــد                                                         ـــىـــمــــت الـــمـــىكـــــــزةلـُـؼـــ

 ًدكٝغ الٗاعى بإن ًخ٣ضم بهظه الُلباث لؤلؾباب الخالُت:

 .2006خُض ؤن اإلاتهم ًماعؽ وكاَه م٨خبت ووعا٢ت ، بضؤ مماعؾت اليكاٍ ؾىت  -

ذ ظباجي ؾىاء صوعي ؤو ٞهلي  - خُض ؤن اإلاتهم ومىظ بضاًت اليكاٍ لم ٣ًضم ؤي جهٍغ

ت بمبالٜ مٗخبرة وباإلا٣ابل وعصث مٗلىماث جُٟ ض ؤهه ٢ام بةهجاػ ٖضة ٖملُاث  ججاٍع

ولم ٣ًم بدؿضًض الًغاثب ولم ٣ًم بالغص ٖلى ظمُ٘ الاؾخضٖاءاث وؤلاهظاعاث 

 اإلاىظهت له.

ىت الٗمىمُت. -  خُض ؤن هظا ؤلامخىإ ٌؿبب ؤيغاع مٗخبرة للخٍؼ

ؾِـ ٢بى٫ جإفي الشيل:  ًلخمـ الٗاعى مً هُات اإلاد٨مت اإلاى٢غةلهظه ألاؾباب   

 الٗاعى ٦ُٝغ مضوي.

ىت  5.000.000بلؼام اإلاتهم بالضٞ٘ للٗاعى مبلٜ في اإلاىطىع:  صط ًٖ ألايغاع الالخ٣ت بالخٍؼ

 الٗمىمُت.

 

(13اإلالحم ركم )  
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(26اإلالحم ركم )  

 


