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:ملخص
هذفذ هزه الذساظت ئلى جىلُذ مذي معاهمت الشكابت الجبائُت في الخذ مً ٌاهشة التهشب المشٍبي بيل أهىاعه
ًباظخعماٌ مخخلف ألاظالُب اللاهىهُت التي ًمىدها املؽشع المشٍبي لإلداسة الجبائُت واملدافٍت على ألامىاٌ العمىمُت م
 لزلً فان جدعين خفُلت ئًشاداث الجباًت العادًت ًخىكف على جدذًذ ومخابعت ومشاكبت ومخابعت دافعي،العشكت والنهب
المشائب ووؽاواتهم مً خالٌ الخدىم في الىعاء المشٍبي وميافدت التهشب المشٍبي ختى ًيىن له أزش اًجابي على ئًشاداث
 ولعل أبشص ما جىـلذ ئلُه الذساظت والتي جم ئظلاوها على جدلُم ملف حبائي ملذًشٍت المشائب لىالًت،الجباًت العادًت
حعمعُلذ وهى أن املبالغ املتهشب منها الجذ ضخمت كادسة على ئوعاػ خضٍىت الذولت مً خالٌ دمج مخخلف الخلىق
.والغشاماث ئلى وعاء المشٍبت

. التهشب المشٍبي، الشكابت الجبائُت، المشٍبت:كلماث مفخاخيت
.H26,H2:JEL جصنيف
Abstract:
This study aimed to clarify the extent of the contribution of tax control in reducing the
phenomenon of tax evasion of all kinds by using the various legal methods granted by the tax
legislator to the tax administration and preserving public funds from theft and plunder. Therefore,
improving the revenue of regular collection depends on identifying, following up, monitoring and
following up the taxpayer And their activities by controlling the tax base and combating tax
evasion in order for it to have a positive impact on the regular collection revenues, Perhaps the
most prominent finding of the study, which was dropped on the investigation of a tax file for the
Tax Directorate of the State of Tissemsilt, is that the sums evaded are very large and able to revive
the state treasury by merging the various rights and fines into the tax base.

Keywords: Tax, tax control, tax evasion.
JEL Classification Codes: H26,H2.
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دور الزكابت الجبائيت في مكافدت ظاهزة التهزب الظزيبي والحذ منها

 .1ملذمت:
ًلىم الىٍام المشٍبي الجضائشي على الخفشٍداث الجبائُت أي أن امليلف بالمشٍبت هى الزي ًلىم
بىفعه بدعاب المشٍبُت وٍفشح بها لذي إلاداسة الجبائُت خُث ًمىً اللىٌ أهه هٍام جفشٍحي ،ولخماًت
أمىاٌ الخضٍىت العمىمُت مً المُاع وحب أن جلىم إلاداسة الجبائُت بشكابت على الخفشٍداث ورلً
الهدؽاف مخخلف ألاخىاء املداظبُت واهدؽاف أي مماسظاث جذلِعُت ًلىم بها امليلفين بالمشٍبت مً
أحل الخملق والتهشب مً دفع التزاماتهم اججاه الخضٍىت العمىمُت ،لزلً مىذ املؽشع الجضائشي خلىق
لإلداسة المشٍبُت لخماسط خم الشكابت الجبائُت وىنها الىظُلت الشدعُت املىاظبت إلعادة اظترحاع ألامىاٌ
مدل التهشب المشٍبي.
مً خالٌ ما جلذم ولإلملام بمخخلف حىاهب الذساظت جم الخىشق للشكابت الجبائُت ورلً ملعشفت
مذي معاهمتها في الخذ مً التهشب المشٍبي وعلُه هىشح الدعاؤٌ الشئِس ي الخالي:
ما مذي مساهمت الزكابت الجبائيت في مكافدت ظاهزة التهزب الظزيبي على مسخىي والًت
حسمسيلذ للفترة 2014/2011؟.
ولإلحابت على هزا الدعاؤٌ الشئِس ي جم ـُاغت الفشلُاث الخالُت:
 ميافدت التهشب المشٍبي تهذف ئلى اظترحاع مبالغ مالُت حعخفُذ منها خضٍىت الذولت؛
ٌ عاهم الخدلُم املداظبي في ميافدت ٌاهشة التهشب المشٍبي على معخىي مذسٍت المشائب لىالًت
حعمعُلذ؛
ٌ عاهم الخدلُم املفىب في ميافدت ٌاهشة التهشب المشٍبي والعمل على الخذ مىا على معخىي مذسٍت
المشائب لىالًت حعمعُلذ؛
ٌ عاهم الخدلُم املعمم في الىلعُت الجبائُت الؽاملت في ميافدت ٌاهشة التهشب المشٍبي والخذ منها
على معخىي مذسٍت المشائب لىالًت حعمعُلذ.
أهذاف الذراست :جخمشل أهذاف الذساظت فُما ًلي:
 الخعشف على إلاواس الىٍشي للشكابت الذاخلُت ،وهزلً الخعشف على مخخلف أؼيالها؛
 إلاملام بٍاهشة التهشب المشٍبي ووشق ميافدت هزه الٍاهشة؛
 معشفت الذوس الزي جلعبه الشكابت الجبائُت في ميافدت ٌاهشة التهشب المشٍبي والخذ منها.
منهجيت الذراست:
لإلخاوت بمخخلف حىاهب املىلىع وإلاحابت على الدعاؤٌ الشئِس ي وئزباث الفشلُاث جم الاعخماد
في الجاهب الىٍشي على املىهج الىـفي الخدلُلي ،إلبشاص أهم املفاهُم وحمع املعلىماث املشجبىت باملىلىع
مدل الذساظت وإلاملام بها وجدلُلها وجفعيرها للىـىٌ ئلى الىخائج الىٍشٍت للذساظت ،أما الجاهب الخىبُلي
جم الاعخماد فُه على مىهج دساظت خالت مً خالٌ دساظت خالت جدلُم في ملف حبائي.
هيكلت الذراست :أما فُما ًخعلم بهُيل الذساظت فهي هما ًلي:
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املدىس ألاوٌ :إلاواس الىٍشي للشكابت الجبائُت؛
املدىس الشاوي :عمىمُاث خىٌ التهشب المشٍبي؛
املدىس الشالث :دساظت خالت جدلُم في ملف حبائي لىالًت حعمعُلذ للفترة .2014/2011
 .2إلاطار النظزي للزكابت الجبائيت
حعخبر الشكابت الجبائُت أداة مً أدواث إلاداسة الجبائُت مىدها اللاهىن خلىق وـالخُاث وحععى
إلاداسة المشٍبُت مً خاللها ئلى مشاكبت الخفشٍداث امليلفين والعمل على اهدؽاف التهشب المشٍبي ،لمً
ئواس واضح ووبلا ملىاد وهفىؿ كاهىهُت مدذدة وعلُه جم الخىشق ئلى ما ًلي:
 1.2مفهىم الزكابت الجبائيت::
حعشف الشكابت الجبائُت على أنها "فدق الخفشٍداث وول سجالث ووزائم ومعدىذاث امليلفين
بالمشٍبت الخالعين لها ظىاء واهىا أشخاؿ وبُعُين أو معىىٍين ورلً بلفذ الخأهذ مً صخت
املعلىماث التي جدخىيها ملفاتهم الجبائُت"( .بىخذووي ،2019 ،ـفدت )158
هما حعشف على أنها فدق لسجالث ووزائم ومعدىذاث امليلفين بالمشٍبت الخالعين لها ،ظىاء
واهىا رو شخفُت وبُعُت أو معىىٍت ،ورلً بلفذ الخأهذ مً صخت املعلىماث التي جدخىيها ملفاتهم
الجبائُت ،على أن ٌعخعمل الصخق امليلف بهزه العملُت لالظخعالم ،الاظخفعاس عً ول ما هى مذون
بالخفشٍداث والىزائم املشفلت ،وال ًىخفي فلي بذساظت ومشاحعت الخفشٍداث بل علُه أن ًلىم بعملُت
ملاسهت بين ما هى مفشح به وبين املعلىماث املخدفل عليها مً مفادس أخشي وبالخالي الخأهذ مً مذي
الخىابم املىحىد بُنهما وهزلً الىٍش في الىلعُت املالُت للممىٌ( .فىصي ،2002 ،ـفدت .)43
مً خالٌ الخعشٍفين العابلين ًمىً اللىٌ أن الشكابت الجبائُت هي مجمىع إلاحشاءاث التي تهذف
ئلى الخدلم مً صخت وهضاهت الخفشٍداث امللذمت مً وشف امليلفين ورلً مً خالٌ ملاسهتها باملعىُاث
الخاسحُت.
 2.2الحلىق املمنىخت لإلدارة الظزيبيت للليام بالزكابت الجبائيت:
للذ مىذ املؽشع الجضائشي لإلداسة المشٍبُت مجمىعت مً الخلىق حعمذ لها بمباؼشة الشكابت
الجبائُت وهزا وفلا للاهىن إلاحشاءاث الجبائُت وجخمشل جلً الخلىق فُما ًلي( :كاظمي و خذادو،2020 ،
ـفدت )100
 1.22خم إجزاء الخدليمٌ :عمذ ئحشاء الخدلُم ألعىان المشائب املعىُين باألمش بالخذخل بففت مفاحئت
إلحشاء الخدلُم مً وشف أي مىٌف للمشائب الخابع للمفلخت املخخفت ئكلُمُا بدمىس مىٌف له سجبت
مىٌف على ألاكل ،وعلى ئزش هزا الخذخل ًخم ئعذاد جلشٍش ،وهى عباسة عً مدمش جذون فُه حمُع
املالخٍاث واملخالفاث ،مع حسجُل حشد الىزائم التي ظلمها امليلف بالمشٍبت.
 .2.2.2خم إلاطالعٌ :عمذ للعىن املدلم بمعشفت ول املعدىذاث والىزائم املعخعملت مً وشف امليلف
الزي هى بفذد الخدلُم معه بغُت الخفىٌ على أهبر كذس مً املعلىماث اليافُت ألداء مهمت الخدلُم،
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وفي هزا الفذد ٌعمذ ألعىان إلاداسة الجبائُت بخأظِغ وعاء المشٍبت ومشاكبتها ،وبخففذ الىزائم
واملعلىماث املىفىؿ عليها في مىاد إلاحشاءاث الجبائُت.
 3.2.2خم اسخذران ألاخطاء :هى وظُلت ممىىخت لإلداسة المشٍبُت باحشاء جلىٍماث لىفغ املذة وهفغ
المشٍبت عىذما ًلذم لها امليلف عىاـش غير واملت أو خاوئت في جأظِغ المشائب املعُىت ،وٍخمشل هزا
الخم في ئعادة الىٍش في الاكخىاع المشٍبي ظىاء بخعذًله أو ئوؽاء اكخىاع حذًذ.
 4.2.2خم املعاًنتً :مىً لإلداسة المشٍبُت في خالت كشائً جذٌ على مماسظاث جذلِعُت أن جلىم بمعاًىت
مفاحئت في ول املدالث كفذ البدث والخفىٌ وحجض ول املعدىذاث والىزائم والذعائم أو العىاـش
املادًت التي مً ؼأنها جبرس الخفشفاث الهادفت ئلى الخملق مً الىعاء واملشاكبت ودفع المشٍبت.
 .3.2أشكال الزكابت الجبائيت في ظل النظام الظزيبي الجزائزي :وجخمشل فُما ًلي( :خلىفي و بىحشٍى،
 ،2019الففداث )206-202
 1.3.2الزكابت الجبائيت على مسخىي املفدشياث (الزكابت الشاملت) :وجخمشل الشكابت الجبائُت الؽاملت
في:
 الزكابت الشكليت :ئن الشكابت الؽيلُت حغىي حمُع الخذخالث التي تهذف ئلى جصخُذ ألاخىاء املادًت
املالخٍت عادة في الخفشٍداث امللذمت وهزا الخدلم مً هىٍت امليلفين ،هما حعخبر أوٌ عملُت سكابُت
جخمع لها الخفشٍداث الجبائُت واملعخمذة على اللشاءة العىدُت لها ،وجخمشل بالخفىؿ في الخدلم
الؽىلي في املعلىماث لتي ًجُب أن ًخممنها الخفشٍذ.
 الزكابت على الىثائم :على غشاس الشكابت الؽيلُت التي تهخم بالفدق العىحي لخفشٍداث امليلفين فان
الشكابت على الىزائم تهخم باحشاء فدق هلذي وؼامل للخفشٍداث الجبائُت املىخدبت مً كبل امليلفين
وهزا في ملش املخفؽُت أًً ًخىاحذ امللف الجبائي مللاسهتها مع مخخلف املعلىماث والىزائم املخىفشة مً
مىخب البدث عً املادة الخالعت للمشٍبت ومىخب البىاكاث املخدفل عليها مً كىىاث أخشي واإلداساث
والهُئاث العمىمُت ،الجماسن ،البىىن ،املخعاملين ،وغيرها مً ألاوشاف ألاخشي.
 2.3.2الزكابت املعملت :بخالف الشكابت الجبائُت الؽاملت جخمشل الشكابت املعملت في الخذخالث املباؼشة
لألعىان املدللين بأماهً جىاحذ وؽاواث امليلفين ئر تهذف هزه الخذخالث ئلى الخأهذ مً صخت وهضاهت
الخفشٍداث املىخدبت مً وشفهم ،هما ًخم الفدق املُذاوي للذفاجش والىزائم املداظبُت مع جبرًشاتها الالصمت
ملذة  4ظىىاث لم ًمعها الخلادم ملداولت الىؽف عً اخخماالث التهشب المشٍبي،وجخمشل الشكابت الجبائُت
املعملت في:
 الخدليم في املداسبت :ئن الخدلُم في املداظبت هى مجمىعت العملُاث التي ٌعتهذف مً وساءها
مشاكبت الخفشٍداث املىخدبت مً وشف امليلف بالمشٍبت وفدق مداظبخه (مهما واهذ وشٍلت خفٍها ختى
ولى واهذ بىشٍلت معلىماجُت ئال الذفاجش الخجاسٍت الىاحبت كاهىها) ،والخأهذ مً مذي جىابلها مع املعىُاث
املادًت وغيرها ختى ًدعنى معشفت مذي مفذاكُتها.
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 الخدليم املصىب في املداسبت :وهفذ علُه املادة  20مً كاهىن إلاحشاءاث الجبائُت ،خُث ٌعخبر
جدلُلا مداظبُا مفىبا ئرا اكخفش الخدلُم املداظبي على هىع أو عذة أهىاع مً المشائب أو ؼمل ول
الفترة غير املخلادمت أو حضء منها ،أو مجمىعت مً العملُاث أو املعىُاث املداظبُت املخعللت بفترة جلل عً
ظىت حبائُت.
 الخدليم في مجمل الىطعيت الجبائيت :عشفخه املذًشٍت العامت للمشائب على أهه "مجمىعت العملُاث
التي حعتهذف الىؽف عً ول فاسق بين الذخل الخلُلي للميلف والذخل املفشح به ،أي بففت عامت
الخأهذ مً الخفشٍداث على الذخل العام (املذاخُل املدللت خاسج الجضائش ،فىائن اللُمت الىاججت عً
الخىاصٌ بملابل عً العلاساث املبيُت وغير املبيُت...الخ)".
 3.3.2الزكابت الفئىيت (الزكابت على املعامالث العلاريت) :وجخم على معخىي املذًشٍت الفشعُت للشكابت
الجبائُت للىالًت ومشاهض المشائب ،وهي جخعلم بمشاكبت جفشٍداث امليلفين الخاـت باملعامالث التي جشجبي
بالعلاساث املبيُت وغير املبيُت فُما ًخق البُع واملبادلت وهلل امللىُت مً خُث مشاحعت ألاظعاس املفشح
بها.
 .4.2املعاًير العامت إلخظاع املكلفين للزكابت الجبائيت:
مً الفعىبت ئخماع ول امليلفين لخدلُلاث الشكابت الجبائُت ،وخاـت الخدلُلاث التي جخم على
معخىي مذًشٍت المشائب الىالئُت لهزا ًخم اهخلاء مجمىعت مدذدة مً امليلفين الىبُعُين واملعىىٍين وفم
عذة اعخباساث أهمها( :صسكىن و عخير ،الففداث )49-48
 مذي اخترام امليلف اللتزاماجه الجبائُت مً معً املداظبت وئًذاع الخفشٍداث؛
 أهمُت ألاسباح و املذاخُل املفشح بها ملاسهت مع أسكام ألاعماٌ املدللت؛
 مٍاهش الثرة الخاسحُت للصخق املعخغل ،أو املعير ،أو الؽشواء؛
 العجض املخىشس؛
 وبُعت اليؽاه املماسط أهمُت املىخىج في العىق؛
 الخغير املعخمش لليؽاه الخجاسي؛
 الخعذًالث في اللىاهين ألاظاظُت للمإظعت أو الؽشهت بؽيل معخمش مما ًىحي بىحىد هُت للتهشب
الجبائي؛
 ألاشخاؿ الزًً الخٍذ عليهم مفدؽُت المشائب عذم ججاوغ بين املذاخُل املفشح بها ظىىٍا
والىفلاث الٍاهشة والؽائعت عً همي معِؽت أفشاد أظشة امليلف؛
 ألاشخاؿ الزًً ٌعخلذون أنهم ًماسظىن عملُاث غؾ هبيرة ،ووىن مشاكبت املداظبت لم جإدي ئلى
حعذًالث أو لم جإدي ئلى حعذًالث معخبرة؛
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 عىذما جىدؽف مفدؽُت المشائب أزىاء مشاكبت املداظبت مإؼشاث لعذم مفذاكُت الخفشٍداث
المشٍبُت املىخدبت؛
 عىذما ًيىن الفاسق معخبرا بين املذاخُل املفشح بها مً كبل الؽشواء والخائضون على الخفق
الاحخماعُت و املذاخُل الخلُلُت املدللت بعذ مشاكبت املداظبت؛
 ألاشخاؿ الزًً ًمخليىن مذاخُل غير مدذدة
 .5.2الصعىباث التي جىاجه الزكابت الجبائيت :وجخمشل هزه الفعىباث في( :ئظماعُل ،2014 ،الففداث
)215-214
 1.5.2كصىر إلامكاهاث البشزيت :ئن عذم اهتهاج إلادساة الجبائُت ظُاظت مىخٍمت ومىهجُت ،هاجج عً
هلق في الجاهب البؽشي هىعا وهما ،هما أن الاعخماد على ظُاظت لشٍبُت ال حعىي الىفاءة واملهاسة دوسها
الفعاًٌ ،ىعىغ ظلبا على فعالُت الىٍام المشٍبي و إلاداسة الجبائُت هفعها ،فخعلذ امللفاث املعالجت
وحؽبعها ئلافت ئلى لعف ئمياهُاث إلاداسة مً خُث الىفاءاث واملهاساث ًىسر إلاداسة سداءة في الدعُير.
 2.5.2كصىر إلامكاهياث املادًت :ئن هلق إلامياهُاث املادًت إلاداسة الجبائُت ٌعذ خاحضا أمام أي ئـالح
حبائي ،هزا فمال عً اوعذام املدفضاث املالُت واملصجعت على الخفاوي في العمل.
 3.5.2حعلذ إلاجزاءاث إلاداريت والخنظيميت :جىمً الفعىباث التي جىاحه إلاداسة الجبائُت فُما ًلي:
 صعىبت ربط وجدصيل الظزيبت وجلذًزها :ئن زلل إلاحشاءاث ًضٍذ خخمىا مً الفعىباث التي جىاحه
إلاداسة في جلذًش أوعُت المشائب ،مما ٌصجع املمىٌ على التهشب ،فلذ حعمل إلاداسة المشٍبُت على سبي
المشٍبت سبىا حضافُا بأكل أو أهثر مً كُمتها ،مما ًإدي ئلى أزاس معىىٍت ومادًت على املمىلين.
 عذم الدشذد في فزض الجزاءاث على املتهزبين :ورلً مً خالٌ مداهماث الغؾ المشٍبي والشؼىة
املخفؽُت في كماًا التهشب المشٍبي.
 الخعارض في النصىص اللاهىهيتً :لفذ به الخىاكن في الىفىؿ الدؽشَعُت المشٍبُت ،ألامش الزي
ًفخذ املجاٌ أمام امليلف للتهشب المشٍبي.
 هلص الىعي الظزيبي :ئن إلاداسة الجبائُت ملضمت باجباع ظُاظت سؼُذة حعمل على ئخذار هىع مً
الذساظت واملعشفت لذي امليلف بالمشٍبت
 .3عمىمياث خىل التهزب الظزيبي
التهشب المشٍبي ٌاهشة ًداوٌ مً خالله امليلف عذم دفع المشٍبت بففت حضئُت أو ولُت وهزا
هدُجت لضٍادة الىعي المشٍبي لذي امليلفين وخعً جىبُم أخيام اللاهىن ،وعلُه هخىشق ئلى حعشٍف التهشب
المشٍبي أظبابه وهزلً ئلى مخخلف وشق ميافدت هزه الٍاهشة.
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 .1.3حعزيف التهزب الظزيبي
ًمىً حعشٍف التهشب المشٍبي هما على أهه "الخخلق مً الالتزام بذفع المشٍبت" فلذ ًتهشب
امليلفىن بالمشٍبت مً دفعها رلً باالؼخغاٌ في اللىاعاث املعخفُذة مً إلاعفاءاث الجبائُت ولُا أو
حضئُا لخخفُن كُمت الاكخىاعاث املفشولت عليهمً( .ىظفي و بىشٍتي ،ـفدت )41
ٌعشف هزلً على أهه "رلً العلىن الزي مً خالله ًداوٌ امليلف اللاهىوي عذم دفع المشٍبت
املعخدلت علُت ولُا أو حضئُا دون أن ًىلل عبئها ئلى شخق آخش ،ولخدلُم التهشب ًخخز امليلف اللاهىوي
عذة وشق وأظالُب كذ جيىن مؽشوعت أو غير مؽشوعت( .بىخذووي و بىشٍتي ،ـفدت )99
مً خالٌ الخعشٍفين العابلين ًمىً حعشٍف التهشب المشٍبي عل أهه أظلىب أو وشٍلت ًدبعها
امليلف بالمشٍبت بغشك الخخلق مً عبئها بعذة وشق وأظالُب دون مخالفت الدؽشَعاث الجبائُت.2.3 .
أهىاع التهزب الظزيبي :هىان عذة أهىاع للتهشب المشٍبي هزهش منها( :بلىاضح و ـلعت ،2014 ،ـفدت )31
 .1.2.3التهزب الظزيبي املشزوع :هى الخخلق مً عبئ المشٍبت ولُا أو حضئُا دون مخالفت الدؽشَعاث
المشٍبُت ورلً باظخغالٌ امليلف لبعن الشغشاث اللاهىهُت املىحىدة في الدؽشَع المشٍبي بغُت عذم
جدلم المشٍبت علُه بفىسة صخُدت وعذم الالتزام بذفعها ،أي أن الصخق ًخمىً مً الخخلق مً
الالتزام بذفع المشٍبت دون أن ًمع هفعه في مشهض املخالف لللاهىن.
 .2.2.3التهزب الظزيبي غير املشزوع :هى مخالفت امليلف لألخيام اللاهىهُت بىظائل الغؾ والاخخُاٌ
للخخلق مً دفع المشٍبت ،فىظائل التهشب غير املؽشوع هي مخالفاث ٌعاكب عليها اللاهىن ،وفي أغلب
ألاخُان هزه املخالفت ـشٍدت وملفىدة وجخممً هُت امليلف في التهشب مً المشٍبت ،وكذ جيىن في أخُان
أخشي هدُجت لعذم ئدسان امليلف ملعإولُاجه أو لجهله باللاهىن ،وٍفعب جدذًذ الىشق التي ًدبعها امليلف
في ظبُل رلً.
 .3.3أسباب التهزب الظزيبيً :مىً جلخُق أهم أظباب التهشب الجبائي في الىلاه املزوىسة الخالُت:
(لىفاس ي ،ـفدت )290
 خذازت العهذ بأهٍمت المشٍبت ،خُث ال حؽهذ هزه ألاهٍمت اظخلشاسا في بعن الذوٌ ،وبالخالي ٌعمذ
املمىلىن ئلى التهشب منها ،باإللافت ئلى لعف الشوح الجماعُت والىالء الاحخماعي للذولت؛
 اعخباس فىشة ظشكت الذولت ال حعذ ظشكت ما دامذ شخق معىىي وهزا هدُجت هلق الىعي المشٍبي؛
 لعف الىعي املالي ًإدي ئلى جلىٍت البىاعث الىفعُت على التهشب العخلاد الصخق أهه ًذفع للذولت
أهثر مما ًأخز منها ،وأن الذولت حس يء اظخخذام ألامىاٌ العامت ،وأنها جمش الجماعت بهزا الؽيل؛
 ئن الىلق في الدؽشَع وعذم ـُاغخه بؽيل مدىم ،وهزا الىلق في املخخفين هما هى الخاٌ في
الذوٌ الىامُت ،عامل أظاس ي ٌعاعذ امليلف على ئًجاد سغشاث ًىفز منها للخخلق مً دفع المشٍبت؛
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 لشوسة وؽش الىعي في املدُي الاحخماعي بين امليلفين ،وهم على ملاعذ الذساظت ختى ًيؽأ الفشد مذسوا
لاللتزاماث املعخلبلُت ججاه دولخه؛
 ؼذة ووأة المشائب ًمىً اعخباسها أهم أظباب التهشب المشٍبي ،فيلما اسجفع ظعش المشائب ولما وان
رلً دافعا لألفشاد على التهشب مً المشٍبُت؛
 جلق إلامياهُاث املادًت والبؽشٍت.
 .4.3طزق مكافدت التهزب الظزيبي
حعخبر إلاداسة الجبائُت الهُئت الىخُذة املخىٌ لها مً وشف اللاهىن ول الفالخُاث في ميافدت
التهشب والغؾ المشٍبي بؽتى الىظائل وإلاحشاءاث الالصمت وجخخلف وظائل ميافدخه باخخالف الىٍام املالي
في ول دولت ومً أهم وشق ميافدت التهشب( :لىفاس ي ،ـفدت )293
 1.4.3خلم الىعي الظزيبي بين املمىلين :مع مشاعاة وجىٍُم وجفعير الدؽشَع المشٍبي وجدلُم مضٍج مً
الشكابت على خشهت سؤوط ألامىاٌ عىذ دخلىها وخشوحها؛
 2.4.3خم إلاطالعٌ :عني أهه ًجىص ملىٌفي ئداسة المشائب إلاوالع على سجالث ودفاجش وملفاث امليلف
ووزائله الخاـت لخخمىً مً سبي المشٍبت بؽيل دكُم واهدؽاف ما كذ ًدذر مً مخالفاث بهذف
الخخلق مً المشٍبت؛
 .3.4.3جىكيع الجزاءاث على املتهزب :مً المشٍبت مالُت أو حضائُت؛
 .4.4.3عذم حعذد الظزائب وجبسيط إلاجزاءاث :الخاـت بالخلذًش والخدفُل والخىبُم.
 .4دراست خالت جدليم في ملف جبائي بىالًت حسمسيلذ للفترة .2014/2011
كبل الؽشوع في عملُت الخدلُم ًلىم املشاكبىن الجبائُىن بالخدلم مً صخت جفشٍداث امليلفين
ومذي مفذاكُتها ،عً وشٍم العىاـش الخالعت للمشٍبت وبالخالي جدذًذ دًىن المشٍبت مع لمان
جدفُلها ،هما ٌعمذ ألعىان إلاداسة الجبائُت الخم في إلاوالع على الىزائم وامللفاث الخاـت بامليلفين
بالمشٍبت الزي هى بفذد الخدلُم خُث حعخبر املشحع الشئِس ي و املعاعذ في جمىين ألاعىان بمهمت
الخدلُم ،وٍخم اخخُاس امليلفين وفم معاًير وفي ئواس اليؽاه الزي ًلىم به التي سأًىاها ظابلا وبعذ
جدمير امللف للخدلُم املداظبي في ما ًلي ظيخىشق ئلى مشاخل عملُت الخدلُم و هُفُت معالجتها هما ًلي:
 .1.4دراست امللفاث :بعذ كُام املفلخت الشئِعُت للدعُير باسظاٌ ملف امليلف املىحه للخدلُم ئلى
املذًشٍت املشهضٍت للمشاحعت الجبائُت و التي بذوسها أسظلخه ئلى مفلخت الشئِعُت للمشاكبت ملباؼشة أعماٌ
الشكابت ،ظِخم دساظت ملف هزه املإظعت املخمشلت في شخق معىىي وؽاوه ًخمشل في وؽاه "اظخغالٌ
مىجمي ملادة اليلغ" ،والتي خمعذ للخدلُم في ئواس البرهامج العىىي للخدلُلاث الجبائُت  ،2015وكذ
أظىذث املهمت ئلى فشكت الخدلُم "أ" الخابعت للمفلخت الشئِعُت للمشاكبت والبدث جخيىن الفشكت مً
مدللين على سأظهم سئِغ فشكت الخدلُم املداظبي في ملف امليلف وفلا لبعن املإؼشاث منها:
 الشظم على اللُمت املمافت؛
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 املبالغت في خعم املفاسٍف؛
 جطخُم ألاعباء؛
 فىاجير بُع غير مفشح بها.
وعلُه جمذ الشكابت في ؼهش ماسط ظىت  2015خالٌ أسبع ظىىاث ابخذاء مً جاسٍخ  2011/01/01ئلى
غاًت ."2014/12/31
 .2.4إلاشعار بالخدليم :بخاسٍخ  2015/06/07كام أعىان املشاكبت باسظاٌ ئؼعاس بالخدلُم سكم 100
ًخممً اظم املإظعت ،جدذًذ فترة الخدلُم  2011/01/01ئلى غاًت  ،2014/12/31أظماء و سجب
املدللين ،جاسٍخ و ظاعت أوٌ جذخل ،رهش المشائب التي ًمعها الخدلُم وهي (الشظم على اللُمت املمافت
 ،TVAالمشائب على ألاسباح املىجمُت  ،IBMخلىق الىابع ،المشائب على الذخل إلاحمالي فئت مذاخُل
ألاسباح املىلىلت  ،RCMالمشائب على الذخل إلاحمالي فئت ألاحىس و املشجباث .)IRG/SALAIRE
وللميلف مهلت  10أًام لخدمير الذفاجش املداظبُت املىفىؿ عليها في املىاد  11/10/9مً اللاهىن
الخجاسي وٍمىىه الاظخعاهت بمعدؽاس مداظبي أو معدؽاس حبائي مً اخخُاسه.
بعذ اهلماء املذة اللاهىهُت (عؽشة أًام) مً اظخالم امليلف لإلؼعاس بالخدلُم ،جلىم الفشكت
باحشاء املعاًىت ألاولُت على هُفُت ظير اليؽاه وهزا وزائله املداظبُت ،واملخمشلت في دفتر الُىمُت ،دفتر
الجشد ،دفتر ألاحىس ،فىاجير الؽشاء ،هؽف الخعاب البىيي ،فىاجير البُع ،الُىمُت املعاعذة ،وـل
حعذًذ ،مبالغ فىاجير الؽشاء ،وـل حعذًذ معخدلاث المشائب املفشح بها  ،G 50هما حعخعين الفشكت
بخلاسٍش مً أوشاف خاسحُت واملىسدًً ،املإظعاث املالُت (البىً) و مخخلف املإظعاث العمىمُت...ئلخ.
وبعذ إلاوالع على الىزائم امللذمت مً وشف املإظعت وعلى املعلىماث التي بدىصة املدللين جم الخىـل ئلى
ما ًلي:
 إعادة حشكيل ركم ألاعمال  :باليعبت لعىتي  2014-2011مً خالٌ فدق فىاجير البُع جبين أن
)*(
الفىاجير الخالُت غير مفشح بها وهزا مخالف ألخيام املادة  02ظىش  01مً كاهىن سظم على سكم ألاعماٌ.
جاريخ الفاجىرة
2011/01/31
2011/01/31
2011/02/28
2011/09/30

الجذول  :1فىاجير البيع الغير مصزح بها لسنت .2011
اسم الزبىن
TVA
HT
ركم الفاجىرة
04
05
06
41
املجم ــىع

X1
X2
X3
X4

142052
74358
67692
4100000
4384102

24148.84
12640.86
11507.64
697000
775297.34

خلىق الطابع
1663
871
793
/
3327

املفذس :مً دفاجش املعاعذة وغير املفشح بها في سكم ألاعماٌ.

)*(جىق املادة  2ظىش  1مً ق.س.ع "جخمع وحىبا للشظم على اللُمت املمافت املبُعاث والدعلُماث التي ًلىم بها".
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الجذول  :2فىاجير البيع غير مصزح بها لسنت .2014
اسم الزبىن
TVA
HT
ركم الفاجىرة
07

2014/10/31

122000

X5

خلىق الطابع
99.85

20740

املصدر :من دفاتر املساعدة وغري املصرح هبا يف رقم األعمال.

 الزسم على الليمت املظافت املسترجعتٌ :عترحع الشظم على اللُمت املمافت باليعبت للفاجىسجين سكم
 01بخاسٍخ  ،2011/03/20وفاجىسة سكم  14بخاسٍخ  2011/05/15وجم اظترحاع الشظم لهزه الفىاجير ألنها
غير ملُذة مداظبُا.
الجذول  :3الفىاجير على الليمت املظافت للمشترًاث غير مليذة خسابيا لسنت .2011
جبرًز الزفع
TVA
HT
اسم املىرد
جاريخ الفاجىرة ركم الفاجىرة
14
01

2011/05/15
2011/03/20

700000
79487.71

Y01
Y02

119000
13512.82

غير ملُذة
مداظبُا.

املصدر :فواتري الشراء.
هما أن اظترحاع الشظم على اللُمت املمافت لفاجىسة ؼشاء سكم  05بخاسٍخ  ،2012/02/26جم حعذًذ
هزه الفاجىسة هلذا وهزا مخالف لخيام املادة  30مً كاهىن الشظم على سكم ألاعماٌ)**(.
الجذول  :4الفىاجير على الليمت املظافت للمشترًاث غير مليذة خسابيا لسنت .2012
جبرًز الزفع
TVA
HT
جاريخ الفاجىرة ركم الفاجىرة اسم املىرد
2012/02/26

05

Y03

157574.35

26787.64

جم الدسذًذ هلذا وهذا مخالف
ألخكام مادة 30

املفذس :فىاجير الؽشاء.

باإللافت ئلى أن اظترحاع الشظم لفىاجير الؽشاء الخالُت واهذ واآلحي:
 فاجىسة سكم  67بخاسٍخ .2014/11/15
 فاجىسة سكم  62بخاسٍخ .2014/11/30
خُث جبين أن املىسدًً املخعامل معهم جم وسود أظمائهم لمً كائمت املتهشبين لشٍبا (لِغ لذيهم
مدل ججاسي) ،وٍخم في هزه الخالت اظترحاع الشظم على اللُمت املمافت وبلا للخعلُمت املشظلت مً وشف
املذًشٍت العامت للمشائب.
جاريخ الفاجىرة
2014/11/15
2014/11/30

الجذول  :5فىاجير الزسم على الليمت املظافت للمشترًاث.
TVA
HT
ركم الفاجىرة اسم املىرد
67
62

Y04
Y05

583140
468000

99133
79560

جبرًز الزفع

املىسد لِغ له مدل ججاسي ووسد
اظمه في كائمت املتهشبين لشٍبُا

)**(جىق املادة  30مً كاهىن الشظم على سكم ألاعماًٌ ":خم الخفم بعىىان الؽهش أو الففل الزي جم خالله دفع الشظم و ال ًمىً أن ًخم عىذما
ًذفع مبلغ الفاجىسة الزي ًخجاوص مئت ألف دًىاس 100000دج على عملُت خالعت للمشٍبت هلذا".
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بعذ فدق حغير املخضون جبين للمدللين أن املدضون املخبلي مً ظىت  2010ملذس بـ 58774153
دج لم ٌعتهلً باليامل في ظىت  ،2011خُث جم جلُُذ كُمت  30574093دج مً خعاب  31ئلى خعاب
 ،60وجلُُذ كُمت  28200060دج مً خعاب  31ئلى خعاب  ( 45الؽشواء) ،وهزا مخالف ألخيام املادة
 58مً كاهىن الشظىم على سكم ألاعماٌ ،لزلً ًخم اظترحاع الشظم على اللُمت املمافت للمخضون امللُذ
في خـ 45/و امللذس بـ .4794010
جاريخ الفاجىرة

ركم الفاجىرة

2010/10/23

24

الجدول  :6تغير المخزون
HT
اسم املىرد
Y06

28200060

TVA

جبرًز الزفع

4794010

مخالف ألخيام املادة 58

املفذس :مً ئعذاد الباخشت باالعخماد على هخائج الخدلُم في امللف الجبائي.

وحىد عملُت ملُذة في خعاب ( 656الغشاماث و العلىباث وإلاعاهاث املمىىخت) ظىت 2011
واملخمشل في حعذًذ مبلغ كذسه 1927842دج واملخعلم بمخالفت كاهىهُت ،جم حعذًذها مً وشف الؽشهت
وهزا مخالف ألخيام املادة  141ظىش  06مً كاهىن المشائب املباؼشة و الشظىم املمازلت لعىت .(***)2011
 كعي الاهخالن العىىي ملذس بـ  35809دج غير كابلت للخفم ألن العخاد املعتهلً غير جابع ليؽاه
املإظعت لعىت .2012
 املفاسٍف امللُذة في خـ( 645/المشائب و الشظىم ألاخشي) لعىت  2012ملذسة بـ  13515دج غير مبرسة.
 باليعبت لفىاجير ظابلت الزهش الخاـت باملىسدًً املسجلين في كائمت املتهشبين حبائُاً ،خم ئعادة دمج
هزه الفىاجير في الشبذ لعىت .2014
 .3.4إلاشعار ألاولي بنخائج الخدليم :بعذ ئزباث املدللين هلائق في العملُاث التي جلىم على أظاظها
المشٍبت ،جلىم فشكت باعادة جلذًش الىعاء الجبائي للميلف هما ًلي:
 .1.3.4جدذًذ كىاعذ و أسس فزض الظزائب و الزسىم
 جدذًذ ركم ألاعمال :للذ جم ئلافت املبلغ  4384102دج لشكم ألاعماٌ لعىت  2011و املخمشل في
املبُعاث الغير مفشح بها واملزوىسة ظلفا ،ئلافت املبلغ  122000دج لشكم ألاعماٌ لعىت  ،2014في خين
ًخم الاخخفاً بشكم ألاعماٌ املفشح به مً خالٌ املبُعاث لباقي ظىىاث مدل الخدلُم .
الجذول :7جدذًذ ركم ألاعمال.
2012
2011

السنىاث
سكم ألاعماٌ املفشح به
الضٍاداث
سكم ألاعماٌ الخالع للمشٍبت بعذ الخدلُم

80650000
4384102
85034102

20000000
/
20000000

2013

2014

30714520
/
30714520

26750000
122000
26872000

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

)***(

جىق املادة  06 41مً ق ك م و س م  ..ال ًلبل جخفُن املعامالث الخجاسٍت و الغشاماث و املفادساث أًا واهذ وبُعتها و الىاكعت على وامل
مخالفي ألاخيام اللاهىهُت مً أسباح الخالعت للمشٍبت.
P-ISSN: 2716-7690/ EISSN: 2716-8727

62

دور الزكابت الجبائيت في مكافدت ظاهزة التهزب الظزيبي والحذ منها

 جدذًذ النديجت الجبائيت :باليعبت للعىىاث  2014-2012-2011جم ئلافت العىاـش الخالُت ئلى الشبذ
املفشح به وهي مىضخت هما ًلي :
 باليعبت لعىت : 2011
ً خم ئلافت مبلغ  4384102دج الزي ًمشل املبُعاث غير مفشح بها.
 ئلافت املبلغ  1927842دج املخعللت باألعباء امللُذة في خـ.656 /
 باليعبت لعىت : 2012
 ئلافت مبلغ كعي الاهخالن امللذس بـ  35809دج.
 ئلافت املبلغ  13515دج امللُذ في خـ  645 /الغير مبرسة.
 باليعبت لعىت : 2014
 ئلافت املبلغ 122000دج واملخمشل في املبُعاث غير مفشح بها.
 ئلافت املبلغ 1051140دج واملخمشل في املؽترًاث الخاـت باملىسدًً املسجلين في كائمت املتهشبين
حبائُا.
سنىاث/البيان

الجذول  :8جدذًذ الزبذ الصافي.
2012
2011

2800240
الشبذ املفشح به
4384102
املبُعاث
/
مفاسٍف غير مبرسة
1927842
مخالفاث كاهىهُت
/
الاهخالواث
/
مؽترًاث مً املىسدًً مؽيىن فيهم
3511704
الشبذ الخالع للمشٍبت بعذ الخدلُم
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على

2013

1000000
8420000
/
/
/
13515
/
/
/
35809
/
/
1000000
8469324
نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

2014
4380000
122000
/
/
/
1051140
5553140

 إعادة دمج الزسم على املشترًاث :كذ جم دمج الشظم على اللُمت املمافت غير كابلت للخعم خالٌ
العىىاث ألاسبع مدل الخدلُم هما ًلي:
 ظىت  :2011الشظم على اللُمت املمافت امللذسة بـ  132512دج و املخمشل في مؽترًاث غير ملُذة
خعابُا.
 ظىت  :2012الشظم على اللُمت املمافت امللذس بـ  26787دج و املخمشل في املؽترًاث املخالفت ألخيام
املادة . 30
 ظىت  :2013الشظم على اللُمت املمافت امللذس بـ  4794000دج و املخمشل في الشظم على املخضون .
 ظىت :2014الشظم على اللُمت املمافت امللذس سبـ  178693دج و املخمشل في مؽترًاث الخاـت
باملىسدًً الىاسد أظمائهم في كائمت املتهشبين لشٍبُا .
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الجذول  :9إعادة دمج الزسم على املشترًاث.
2013
2012
2011

السنىاث

132512

مبلغ الخعم

26787

2014
178693

/

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

 خساب الحلىق والغزاماثً :خم خعاب الخلىق والغشاماث خعب اللىاعذ وألاظغ املخدفل عليها
مً وشف املدللين وهي مبِىت في ما ًلي :
 بالنسبت للزسم على الليمت املظافت:
السنىاث

الجذول  :10الحلىق والغزاماث
2012
2011

ركم ألاعمال املصزح به
رسم على الليمت املظاف املذفىع كبل الخدليم ()1
ركم ألاعمال بعذ الخدليم
الزسم على الليمت املظافت بعذ الخدليم ()2
الزسم على الليمت املظافت غير كابل للحسم()3
إجمالي الحلىق 3+1-2
()4
معذل الغزامت
مبلغ الغزامت()5
مجمىع الحلىق والغزاماث 6=5+4

2013

2014

80650000
13710500
85034102
14455797
4926522
5671819

20000000
3400000
20000000
3400000
26787
26787

30714520
5221468
307144520
5221468
/
/

26750000
4547500
26872000
456824
178693
199433

25%
1417955
7089774

10%
2679
29466

/
/
/

15%
29915
229348

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

مالخظتً :خم خعاب معذٌ الغشاماث وفم م  193مً كاهىن لشائب املباؼشة و الشظىم املمازلت في الجذوٌ
الخالي:
الجذول  :11معذل الغزاماث
املبلغ
أكل مً  50000دج
مً  50000ئلى  20000دج
أهثر مً  20000دج

النسبت
10%
15%
25%

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

 باليعبت للمشائب على ألاسباح املىجمُت بمعذٌ لشٍبت :IBM %33
السنىاث

الجذول  :12الظزائب على ألارباح املنجميت IBM
2013
2012
2011

الشبذ املفشح به
خلىق املذفىعت كبل الخدلُم()1

2800240
5000

8420000
2778600
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3511704
1158862
1153862
25%
288466
1442328

الشبذ بعذ الخدلُم
خلىق املعخدلت بعذ الخدلُم ()2
خلىق معخدلت )3(1-2
معذٌ الغشامت
مبلغ الغشامت()4
ئحمالي الخلىق والغشاماث)5(4+3

1000000
330000
/
/
/
/

8469324
2794876
16276
10%
1628
17904

5553140
1832536
837136
25%
96784
483920

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

مالخٍت  5000 :دج ًمشل الخذ ألادوى للمشٍبت.
 باليعبت لخم الىابع:
الجذول  :13خم الطابع
2012
2011

السنىاث
الخلىق املذفىعت
خلىق معخدلت مً الخدلُم
الفاسق في الخلىق
معذٌ الغشامت
مبلغ الغشامت
ئحمالي الخلىق و الغشاماث

/
/
/
/
/
/

6110
9437
3327
10%
333
3660

2013

2014

/
/
/
/
/
/

/
99
99
10%
10
109

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

 باليعبت لشائب على الذخل إلاحمالي فئت مذاخُل ألاسباح املىلىلت :10% RCM
بعذ فدق امليزاهُاث املالُت للعىىاث ألاسبع ( )2014/2013/2012/2011مً وشف املدللين،
جبين أن ألاسباح املفشح بها جم ئعادة اظدشماسها لزلً ال جفشك عليها لشٍبت مذاخُل ألاسباح املىلىلت RCM
ولىً وهٍشا لىحىد فاسق في الشبذ املفشح به واملزوىس في الجذوٌ ً ،12خم عشك هزه المشٍبت على الفاسق
فلي.
أظاط فشك المشٍبت :أظاط فشك هزه المشٍبت هى الشبذ مىشوح مىه المشٍبت على أسباح الؽشواث و
املبين في الجذوٌ الخالي:
الجذول  :14طزائب على الذخل إلاجمالي فئت مذاخيل ألارباح املنلىلت RCM
2013
2012
2011
السنىاث
فاسق في الشبذ
IBM 33%
أظاط فشكRCM

3511704
1158862
2352842

49324
16277
33047

/
/
/

2014
1173140
387136
786004

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.
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الجذول :15طزيبت مذاخيل ألارباح املنلىلت.
2012
2011

السنىاث
أظاط فشك المشٍبت
معذٌ المشٍبت
خلىق املعخدلت
معذٌ الغشامت
مبلغ الغشامت
مجمىع الخلىق و الغشاماث

2352842
10%
235284
25%
58821
294105

33047
10%
3305
10%
331
3636

2013

2014

/
/
/
/
/
/

786004
10%
78600
15%
11790
90390

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحقيق يف امللف اجلبائي.

الخاجمت:
حعذ الشكابت الجبائُت أداة كاهىهُت في ًذ إلاداسة الجبائُت التي حععى حاهذة مً خاللها
ملشاكبت امليلفين عىذ جأدًت واحباتهم المشٍبُت وهزا اهدؽاف ألاخىاء واملخالفاث التي جدخىي عليها
الخفشٍداث الجبائُت ومً جم اهدؽاف تهشب امليلفين مً دفع المشٍبت ومً جم جصخُدها وئعادة
جلىٍمها.
خُث أولى املؽشع الجضائشي اهخماما هبيرا بالشكابت الجبائُت خُث عمل على جىٍُمها وولع أحهضة
خاـت لللُام بها ،ومىذ مجمىعت مً الخلىق والفالخُاث ألعىان الشكابت الجبائُت ألداء مهامهم
هدم الشكابت ،الاظخذسان إلاوالع املعاًىت ،هما مىذ مجمىعت مً المماهاث للميلفين لممان
خلىكهم وجفادي حععف إلاداسة الجبائُت هدم إلاعالم املعبم بالخدلُم ،الاظخعاهت بمعدؽاس مً
اخخُاسهم وخم الىعً ...الخ.
مً خالٌ ما جلذم ًمىً جلذًم بعن الاظخيخاحاث:
 حعذ الشكابت الجبائُت أهم إلاحشاءاث التي حععى مً وساءها إلاداسة الجبائُت للمدافٍت على ماٌ
الخضٍىت؛
 ميافدت التهشب المشٍبي تهذف ئلى اظترحاع مبالغ مالُت هامت حعخفُذ منها خضٍىت الذولت مً
خالٌ جدبع هخائج الشكابت الجبائُت على معخىي مذسٍت المشائب لىالًت حعمعُلذ مً خالٌ دمج
مخخلف الخلىق والغشاماث ئلى وعاء المشٍبت؛
 خذد املؽشع الجضائشي إلاواس اللاهىوي أؼياٌ الشكابت ومىذ خلىق وـالخُاث ألضم املدلم
ئجباعها أزىاء أداء عمله في ئواس المماهاث املمىىخت لخماًت امليلف الظدبعاد املماسظاث الخععفُت
مً كبل إلاداسة الجبائُت؛
ٌ عاهم الخدلُم املداظبي مً ميافدت ٌاهشة التهشب المشٍبي والخذ مىه مً خالٌ مشاكبت
جفشٍداث امليلفين بالمشٍبت ومذي صخت هزه الخفشٍداث الجبائُت وفدق مداظبتهم للخأهذ
مً مذي مىابلتها مع املعىُاث املادًت وغيرها؛
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ٌ عاهم الخدلُم في الىلعُت الجبائُت الؽاملت في ميافدت ٌاهشة التهشب المشٍبي مً خالٌ
دساظت الفشق بين الذخل املفشح به والذخل الخلُلي للميلف بالمشٍبت وئعادة حؽىُل ألاظغ
وئخماعها للعلىباث والغشاماث وهزا فُما ًخق لشٍبت على الذخل إلاحمالي ـىف املشجباث
وألاحىس.
الخىصياث:
 لشوسة الاهخمام بالخفش الؽامل و املخجذد للميلفين بالمشٍبت وجبني هٍام معلىماث ٌعهل
الاوالع على املعلىماث امليلفين بالمشٍبت ومخخلف املذاخُل التي ًلىمىن بها ومشاكبتهم بيل
ظهىلت؛
 ئعادة الىٍش في الشغشاث التي ًدُدها الىٍام المشٍبي ومداولت ئًجاد ئواس كاهىوي ًىٍمها
ولشوسة ئًجاد ـُغ كاهىهُت حذًذة ليل الىشق وألاظالُب املعخدذزت التي ًخم اظخخذامها في
مجاٌ التهشب المشٍبي؛
 ئوؽاء ؼشوت لشٍبُت مخخفت في ميافدت التهشب المشٍبي ودعم الخيعُم بُنها وبين املإظعاث
والهُئاث؛
 العمل على وؽش الىعي ألاخالقي وئًلاً الخغ الجبائي لذي ألافشاد بخلشبهم للمفهىم الخلُلي
لذفع المشٍبت باعخباسها جمامً احخماعي ال عبئ عليهم.
كائمت املزاجع:
ابشاهُم لىفاس ي( ،بال جاسٍخ) ،فعالُت الخدلُم املداظبي في الىؽف عً مٍاهش التهشب الجبائي .
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