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َُذسس هزا اإلطالط ػًٍ سؤَب يخؼذدة انغُىاث يإعغت ػهً 

حشخُض نهُظبو انغبنٍ و حفكُش يؼًك َُششن كبفت انمطبػبث 

 .انًؼُُت 

هزا اإلؽبس حى حمذَى الخشاعبث و وسلت ػًم ػهً انًذي انمظُش و انًذي انطىَم يٍ أصم حُفُز  و فٍ

 ئطالط ػًُك لظذ حظغُظ انُمبئض و االخخالل انًغضهت ػهً يغخىي يبنُت انضًبػبث انًغهُت.

  

 تشخيص اننظبو انحبني  : -1
  ( تحميم  -ػشَبت وسعى 79فغُفغبء يٍ انؼشائب و انشعىوpdf ) 
 اخخالفبث كبُشة فٍ يغخىي يذاخُم يخخهف انؼشائب و انشعىو 
 َظبو ػشَبٍ فٍ طبنظ انًُبؽك انظُبػُت و أو انخضبسَت 

 انًذاخُم انؼؼُفت نهؼشائب انُبصًت ػٍ األيالن 

 ػؼف انًىاسد انبششَت انًغهُت 

 

 

 : انتىصيبد انمتكفم ثهب  -2

نمذ حى انخكفم ببؼغ األػًبل يٍ لبم انغهطبث انًغهُت يٍ أصم حغغٍُ انىػؼُت انًبنُت نهضًبػبث        

 انًغهُت و انخٍ حضغذث يٍ خالل االصشاءاث انخبنُت :

TAP 
58% 

TVA 
35% 

TEOM 
1% 

IFU 
2% IRG foncier 

1% 

Autres impots 
et taxes 

3% 

 فسيفساء الضرائب و الرسوم 



 اإلجزاءاد انمىجهخ نتحسين انمىارد انمبنيخ نهجمبعبد انمحهيخ : - أ

يٍ اصم سفغ يغخىي اإلَشاداث انؼشَبُت نهضًبػبث انًغهُت ال عًُب انخبطت ببنبهذَبث فمذ حى ئدساس 

 اإلصشاءاث انخبنُت ػًٍ لىاٍَُ انًبنُت و حخًزم فًُب َهٍ :

     يٍ انؼشَبت ػهً انُبحش انخبو   %5:حخظُض  IRG  انخبص ببنًذاخُم االَضبسَت نظبنظ انبهذَبث 

    انخبص انًخؼهك بشخض انؼمبس و ال عًُب ػهً يغخىي انخضًؼبث انكبشيانضَبدة فٍ انشعى 

     حىعُغ سعى اإللبيت ػهً كبفت انبهذَبث يغ انضَبدة فٍ انخؼشَفت بظفت يخضَت عغب حظُُف يشاكض اإلَىاء

 انًؼُُت .

 ،انىالَت أو انبهذَت بؼُىاٌ انبُبء فٍ األيالن انؼًىيُت بُبء ػهً حشخُض  انضَبدة فٍ انؼشَبت انًغخغمت نهذونت

 انطشلبث نظبنظ األشخبص انًؼُىٍَُ أو انطبُؼٍُُ انخبػغ نهمبَىٌ انؼبو أو انخبص .
 يُظ عظت يٍ انشعى  ػهً حؼبئت انذفغ انًغبك نًخؼبيهٍ انهبحف انُمبل 
  راث االعخؼًبل انظُبػٍ ػٍ ؽشَك انخُبصل يٍ ؽشف ئَشبء سعى ػهً انًغخفُذٍَ يٍ لطغ األسع انًهُئت

 انضهبث انًكهفت ببنخهُئت انؼًشاَُت
  يٍ انؼشَبت انضضافُت انىعُذة نفبئذة انضًبػبث انًغهُت .  %5:حخظُض 
 حخظُض ألغبؽ يٍ انشعىو انبُئُت انًخظظت نهذونت نظبنظ انبهذَبث 
 اطالط َظبو انخؼبيٍ انًبنٍ يببٍُ انضًبػبث انًغهُت 

  ُظ حخظُض عُىٌ يٍ يُضاَُت انذونت نظبنظ انضًبػبث انًغهُت نهخكفم بأػببء األرش انًبنٍ انُبحش ػٍ ي

 انضَبدة فٍ أصىس يىظفٍ انضًبػبث انًغهُت

  يُظ حخظُض عُىٌ يٍ يُضاَُت انذونت نظبنظ انبهذَبث نهخكفم بُفمبث حغُُش وعشاعت انًذاسط االبخذائُت . 

 : تسييز انجمبعبد انمحهيخ و عصزنتهب إجزاءاد مىجهخ نتأسيس عقهنخ -ة

   انخشخُض نهبهذَبث نهمُبو خالل انزالرٍ األول يٍ كم عُت بذفغ انُفمبث راث انطببغ اإلصببسٌ بذوٌ كشىفبث

  (7552يٍ لبَىٌ انًبنُت نغُت ;6)انًبدة 

 يُظب يبنٍ يًىل يٍ يُضاَُت انذونت  68555انًظبنظ انًبنُت نهضًبػبث انًغهُت بفخظ  حغغٍُ حأؽُش

 يُظب يبنٍ يًىل يٍ يُضاَُت انبهذَبث . ;7:2

 . انًؼبنضت انًؼهىيبحُت نهًؼطُبث انًبدَت وانًبنُت نهًُضاَُبث انًغهُت 

 ًُانطشق انبهذَت ( -ضنُتػبؾ حكبنُف انُفمبث نبؼغ انخذيبث انؼًىيُت انًغهُت ) سفغ انُفبَبث ان 

 . اإلدخبل انخذسَضٍ نهًُضاَُت اإلنكخشوَُت ػهً يغخىي انضًبػبث انًغهُت 

 .وػغ انشلببت انمبهُت ػهً انُفمبث انًهخضو بهب  ػهً يغخىي انبهذَبث 

 ( يٍ  ;6انًبدة  انخشخُض نهبهذَبث بذفغ َفمبحهب اإلصببسَت ػهً انًكشىف خالل انفظم األول يٍ كم عُت

 (.7552لبَىٌ انًبنُت نغُت

 إجزاءاد مىجهخ نتحسين انتسييز انميشانيبتي نهجمبعبد انمحهيخ : -ج

، ششػج وصاسة انذاخهُت وانضًبػبث انًغهُت و انخهُئت انؼًشاَُت فٍ 7566حطبُمبَ ألعكبو لبَىٌ انًبنُت نغُت 

ػذاد يُضاَُت صذَذة نهبهذَبث : انًشعىو انخُفُزٌ ػًهُبث ػظشَت انخغُُش انًبنٍ نهضًبػبث انًغهُت العًُب ئ

 ، انًخؼًٍ شكم ويؼًىٌ يُضاَُت انبهذَت .7567أوث  76انًإسػ فٍ  :86-67سلى 

فٍ هزا اإلؽبس، حَى حُظُى أَبو دساعُت يٍ ؽشف وصاسة انذاخهُت وانضًبػبث انًغهُت و انخهُئت انؼًشاَُت عىل 

ؽبساث انًغهُت ) انًفخشٍُ انؼبيٍُ نهىالَبث، يذَشٌ اإلداسة انًغهُت، انًُضاَُت انضذَذة نهبهذَبث نفبئذة اإل

سؤعبء انذوائش، األيُبء انؼبيٍُ نهذوائش ، سؤعبء انًضبنظ انشؼبُت انبهذَت، األيُبء انؼبيٍُ نهبهذَبث، أيُبء 

ظ انًغبعبت خضَُت انبهذَبث ويببٍُ انبهذَبث، و انًشالبٍُ انًبنٍُُ نهبهذَبث (، بًشبسكت يًزهٍُ ػٍ يضه

 ووصاسة انًبنُت .



انطشَمت انًؼخًذة يٍ ؽشف وصاسة انذاخهُت وانضًبػبث انًغهُت نخطبُك انًذوَت انضذَذة نهًُضاَُت نضًُغ 

 انبهذَبث حخًغىس فًُب َهٍ : 

  تحيين انتعهيمخ انىساريخ انمشتزكخC1 : 

 .انًخؼهمت ببنؼًهُبث انًبنُت نهبهذَبث  C1حكهف بًشاصؼت وحغٍُُ انخؼهًُت  (ad-hoc)وػغ نضُت يإلخت 

 :ثزنبمج تكىين وانتأهيم 

وػغ بشَبيش حكىٍَ عىل انًُضاَُت انضذَذة فٍ شكم حشبض يغهك نفبئذة األيُبء انؼبيٍُ نهبهذَبث وانًغإونٍُ 

 انًبنٍُُ وكزا سؤعبء انًضبنظ انشؼبُت انبهذَت.

 :انجبنت انمعهىمبتي نهتسييز انميشانيبتي 

  ش ئػالو آنٍ يىصه نآليشٍَ ببنظشف عىل حغؼُش وئػذاد وحُفُز انًُضاَُت انضذَذة نهبهذَبث .ئػذاد بشَبي

 

 

 

 

 

 : آفبق اصالح انمبنيخ و انججبيخ انمحهيتين  -4

، حى االَطالق فٍ ;756َىفًبش  68و  67حبؼب نخىطُبث نمبء انغكىيت ببنىالة انًُؼمذ َىيٍ 

نهضببَت انًغهُت، عُذ عًُكٍ هزا انمبَىٌ   انضببئٍ يٍ خالل ئػذاد لبَىٌػًهُت ئعخشاحُضُت نخمٍُُ انخششَغ 

يٍ ئديبس كم انؼشائب وانشعىو بهذف حىػُظ لشاءحهب و كزا ئسعبء شفبفُت أكزش فٍ حطبُمهب، ببإلػبفت 

 ئنً حبغُؾ و ػظشَت ئصشاءاث حغُُشهب. 

 : يُهب  نذكزفٍ هزا اإلؽبس عُخؼًٍ يششوع هزا انمبَىٌ يببدب كبشي 

 يُظ عهطبث صببئُت نهبهذَبث وانىالَبث، -

 اػبدة حأؽُشانؼاللبث انًبنُت بٍُ انذونت وانضًبػبث انًغهُت،  -

 ئعذاد عُبعت صببئُت يغهُت َخى يُبلشخهب يٍ ؽشف انًضبنظ انشؼبُت انىالئُت  -

ئعذاد هُئت وؽُُت اعخشبسَت فٍ يضبل انضببَت انًغهُت )انًشطذ انىؽٍُ نهضببَت انًغهُت(   -

ف باػذاد حمشَش عُىٌ عىل وػؼُت انضببَت انًغهُت و يغبهًخهب فٍ حًىَم انضًبػبث حكه

 انًغهُت.

  

 


