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 :رلدرت

بت حٗخبر     ا َاما صوعا جلٗب بل، ألامىا٫ ظلب ٖملُت ٖلى ج٣خهغ ال ل٩ىجها ؤلاًغاصاث ؤَم مً الًٍغ  ٖلى بخإزحَر

ني الا٢خهاص غ ٖلى الؿلُاث حٗملو ج٨دؿبها التي البالٛت ألَمُتها وهٓغا الَى بت جدهُل وؤهماٍ ؾبل جٍُى  الًٍغ

ت الىهىم وحصجُ٘  .بها اإلاىَى

ت مً حؿعى صوما ٦ما ؤن الجؼاثغ ظا الا٢خهاصًت ؤلانالخاث بلى مجمٖى غ ؾُٗا َو  الكغا٦ت وجىؾُ٘ لخٍُى

بُت، وبالخالي لئلنالخاث مخًمىت ٢اهىهُت قغوٍ مً ٣ًخًُه وما ألاوعوبُت  َى َظا وعاء الهام الٗامل الًٍغ

لى٣اثهه،  هٓغا ال٣لُلت ألازحرة الؿىىاث في ًخٛحر الجباجي مما ظٗل الىٓام للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت بلى الاهًمام

ظا الؿاب٤، الٟغاٙ جٟاصي الجضًض الجباجي الىٓام زال٫ الظي خاو٫ مً الجؼاثغي  اإلاكغوٕ باإلياٞت بلى  ًىي٘ َو

ٗاث  التهغب ٖملُاث مً الخض ٖلى الٗمل الخالي،و٦ظل٪ الا٢خهاصي الىمِ حؿاًغ ظضًضة وبظغاءاث حكَغ

بي   .والٛل الًٍغ

بت ٟها بإ ًم٨ً ٞالًٍغ ل بمىظبها ًخم مالُت ؤصاة اههحٍٗغ  مً ظؼءا ج٣ُ٘ ؤصاة ٞهي الٗام الاؾخسضام مً اإلاىاعص جدٍى

ً زغواث و صزى٫  له وج٣ىم آلازٍغ  اههبإ حٗٝغ ٢ض و الٗامت الخاظاث وبقبإ ؤٚغايها لخد٤ُ٣ الضولت بلى بخدٍى

حن ؤو َبُُٗحن ٧اهىا ؾىاء ألاٞغاص ًضٞٗه الى٣ىص مً مبلٜ  ؤن صون  الٗامت الى٣ٟاث لخُُٛت الضولت بلى ظبرا مٗىٍى

    .لها م٣ابل َىا٥ ٩ًىن 

بي الىٓام ؤن وبما خي هٓام -جدضًضا الجؼاثغي  - الًٍغ ت ،ًمىذ جهٍغ  بخ٣ضًم للم٩لٟحن اليؿبُت الخٍغ

داتهم بُت جهٍغ  ،ٞةن ؤهٟؿهم جل٣اء مً الخ٣ُ٣ُت ومضازُلهم وكاَاتهم ًٖ ٌٗبر بك٩ل اإلا٨خدبت الًٍغ

بت اإلا٩لٟحن مً ل٩ل مىذ الجباجي اإلاكٕغ  الجباثُت لئلصاعة الى٢ذ هٟـ في مىذ ٦ما وواظباث خ٣ى١  بالًٍغ

داث جل٪ إلاغا٢بت الالػمت والخىُٓمُت ال٣اهىهُت الىؾاثل ٧ل  ٚحر ج٩ىن  اإلاغاث مً الٗضًض في ل٩ىجها الخهٍغ

حر صخُدت ظا ناص٢ت ٚو بي بالتهغب ًضعى ما ،َو  سٛغاث باؾخٛال٫ الجباثُت ؤلاصاعة ٖلى والخداًل الًٍغ

جىاث ٘ في ٞو ٗخبر. الجباجي الدكَغ بي الخدهُل وظه في ج٠٣ التي الٗغا٢ُل ؤَم مً َو  .الالػم الًٍغ

 

 ما         وبهُال٢ا مما ؾب٤ ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت والظي ؾىداو٫ ؤلاظابت ٖنها في بَاع َظٍ اإلاظ٦غة،

الجباثُت؟  ؤلانالخاث بٗض الًغاثب جدهُل  هي آلُاث

:  طئلت الفسعيت

:       ولئلظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت جدباصع في ؤطَاهىا الدؿائالث الخالُت

بت ماطا ه٣هض -  ؟ بالًٍغ

بتةظباي  ج٣ىُاث ما هي -  ؟   الًٍغ

بي جدهُل بظغاءاث ج٩ىن  ٠ُ٦ -  ؟ الجؼاثغ في الًٍغ

ؤلانالخاث ؟  بٗض و ٢بل الجؼاثغي  الجباجي الىٓام بيُت ماهي -
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: فسغياث البدث

 :            ٢هض الىنى٫ بلى بظاباث للدؿائالث الؿاب٣ت جم َغح الٟغيُاث الخالُت

بت - ل ؤظل ومً الضولت، ه٣ٟاث لخإمحن واإلااؾؿاث ألاشخام مً للضولت ًضٞ٘ ه٣ضي مبلٜ هي الًٍغ  جمٍى

 . الضولت جخىالَا التي الٗامت ال٣ُاٖاث

بي ؤلانالح ؤٞغػ  - بُا ٨َُال الًٍغ بت الىٓام ًٖ مخمحزا ظضًضا يٍغ  ظاء ؤلانالح َظا ؤن خُض ألاؾب٤، الًٍغ

بي الىٓام بزخالالث إلاٗالجت  .ال٣ضًم الًٍغ

: أَميت البدث

: ج٨مً ؤَمُت البدض في آلاحي            

حٗخبر الًغاثب مً ؤَم اإلاىاعص التي حٛظي محزاهُت الضولت وظماٖاتها اإلادلُت مً ؤظل جد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت 

ٗض َظا اإلاىيٕى بهٟت ٖامت مً بحن بولظل٪ جُغ٢ىا الى ال٨ك٠ ًٖ مسخل٠  بي َو ظغاءاث الخدهُل الًٍغ

اث ازخهام صعاؾدىا  . مىيٖى

: أَداف البدث

        مً زال٫ جدضًض ؤلاق٩الُت وجدلُل ظىاهبها، ٞةن الٛغى مً َظا البدض ًم٨ً خهٍغ في ألاَضاٝ 

: الخالُت

. جدضًض مضي هجاٖت ؤلُاث وؾحر الىٓام الجباجي الجؼاثغي - 

ت مضي مؿاَمت الىٓام الجباجي الجؼاثغي لخسٌُٟ الٗبئ ٖلى اإلاىالغص الازغي ٚحر اإلاؿخ٣غة -  .  مٗٞغ

ت و ٦ُُٟت جدهُلها للًغاثب مً مسخل٠ الخجاع و اإلااؾؿاث -  ت ؾحر اإلاضًٍغ ؤلا٢خهاصًت ختى وؿخُٟض مٗٞغ

 .مىه في الخايغ و اإلاؿخ٣بل 

: أطباب إخخياز املىغىع

ا ُٞما ًلي  :            ٢ض جم بزخُاعها لهظا اإلاىيٕى لٗضة ؤؾباب هىظَؼ

بت الظاجُت  بلى ظاهب الخض٤ُ٢ اإلاداؾبي ومغا٢بت الدؿُحر :واإلاُى٫ الصخص ي إلاشل َظٍ اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت بالٚغ

بي الىعي وكغ في واإلاؿاَمت  اإلاىيٕى َظا في الٗلمُت اإلاباصت و اإلاٗاٝع ببٌٗ ال٣غاء جؼوٍض مداولت  لضي الًٍغ

.  الًغاثب ًسو بمغاظ٘ اإلا٨خبت اإلا٩لٟحن وبزغاء

ىا٥   .الٗامت ؤلاًغاصاث مً ٦ةًغاص الًغاثب ؤَمُت صوع  ٦ةبغاػ مىيُٗت   مبراعث    َو

 

 :البدث ضعىباث

 :ما ًلي َظا بدشىا في واظهخىا التي الهٗىباث ؤَم             مً

ؤلاق٩الُت  جسو التي  اإلاغاظ٘ ه٣و -

ذ نٗىبت -   ووا٢ٗه جُب٣ُه الن الخُب٣ُي اإلاُضان في زانت الىٓام َظا ؤَمُت خى٫  اإلااؾؿاث ٢بل الخهٍغ

. ألازغي  باإلاىايُ٘ م٣اعهت يئُل اإلااؾؿت صازل

 

 

 



 م٣ضمت ٖامت

 

 ت 
 

: خدود الدزاطت

 20/03بلى  20/02           جمذ الضعاؾت الخُب٣ُُت بمغ٦ؼ الًغاثب لىالًت مؿخٛاهم في الٟترة اإلامخضة مً 

، وج٣ىم َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤؾلىب صعاؾت خالت، خُض بزترها ماؾؿت مدل الضعاؾت ٦ىمىطط إلؾ٣اٍ 2020

ت٦ُُٟت ت ٖليها، وطل٪ إلاٗٞغ . الجؼاثغ في الجباجي الىٓام وؤٞا١ وا٢٘ في الًغاثب والبدض  جدهُلالضعاؾت الىٍٓغ

: املىهج املخبع

باليؿبت للجاهب الىٓغي مً ؤظل بْهاع ؤلاؾخ٣غاجي  لئلظابت ٖلى ألاؾئلت اإلاُغوخت بجبٗىا اإلاىهج

ت اإلاخٗل٣ت   ومضي مؿاَمتها في بالُاث جدهُل الًغاثب في يل الانالخاث الجباثُت الجضًضةالجىاهب الىٍٓغ

ني الا٢خهاص همى لضعاؾت خالت في مغ٦ؼ الًغاثب لىالًت    ، بِىما بٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الَى

. مؿخٛاهم 

ييل البدث : خؿت َو

ت ؾلٟا، بعجإًىا ؤن  لى يىء الٟغيُاث ألاؾاؾُت اإلاىيٖى             إلاٗالجت بق٩الُت البدض اإلاُغوخت، ٖو

 :حكمل زُت بدخىا ظاهبحن، ؤخضَما هٓغي وآلازغ جُب٣ُي، مً َىا ظاء ج٣ؿُم البدض ٦ما ًلي

 مُالب  ؤو ؤعب٘زالر بلى واإلابدض مبدشحن بلى ًى٣ؿم ألاو٫، الٟهل : ٞهلحن في ًخمشل الىٓغي               الجؼء

خدضر بت مٟهىم ًٖ الٟهل َظا ٍو بت ألاؾاؾُت واإلاباصت وزهاثهها الًٍغ ً وؤَضاٞها للًٍغ  مسخل٠ ٖو

بت جهيُٟاث خًمً للًٍغ اء ؤؾالُب ٦ظل٪ ٍو بي الٖى غ١  الًٍغ                                          جدهُل وبظغاءاث و٦ُُٟت الخدهُل َو

بي  ومسخل٠ اظغاءاجه  ٖلى جدضري الشاوي، الٟهل ؤما خًمًهُا١ الخدهُل الًٍغ اع اإلاٟاَُمي لٗملُت  ٍو الَا

بي الجؼاثغي وانالخه بي و بيُت الىٓام الًٍغ  الخدهُل الًٍغ

  إلاؿخٛاهم لًغاثب اإلاغ٦ؼ مُضاهُت صعاؾت ًٖ ُٞه ًخدضر الظي واخضا ٞهال في ًخمشل الخُب٣ُي الجؼء         ؤما

دخىي  ً ، له الخىُٓمي واله٩ُل اإلاغ٦ؼ حٍٗغ٠ ٖلى ٍو بت جدهُل آلُت ٖو بت جدهُل خاالث وصعاؾت الًٍغ  في الًٍغ

٤ الضٞ٘ خالت ٤ الضٞ٘ ٖضم ؤو الخإزغ ٖىض اإلاخسظة وإلظغاءاث ا الضٞ٘ ٖضم خالت وفي آلاظا٫ ٞو  اإلادضصة آلاظا٫ ٞو

 . الاصاعة َٝغ مً

ت وؤَم الىخاثج الخُب٣ُُت م٘          لىهل في النهاًت بلى زاجمت البدض التي جخًمً ؤَم هخاثج الٟهى٫ الىٍٓغ

ت بجملت مً الخىنُاث وؤلا٢تراخاث بُٛت اإلاؿاَمت في بزغاء  الخإ٦ُض ٖلى صخت الٟغيُاث ؤو هٟيها، مخبٖى

ض مً البدىر الٗلمُت .  الضعاؾت، وؤزحرا ب٢تراح آٞا١ البدض اإلاؿخ٣بلُت التي ًم٨ً ؤن جضٞ٘ بالباخشحن للمٍؼ

 

 

 

 



 

 

 

            

 

 

 

 : ٌو  الفطل                

  الػسيبتراَيت

 واللىاعد

 الفىيت لها 
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 :جمهيد

 ما ٚالبا والتي للخ٩ىماث، الٗامت اإلاحزاهُت في ؤلاًغاصاث مهاصع ؤَم الخضًشت الٗهىع  في الًغاثب حك٩ل      

اء اإلاتزاًضة، ؤلاهٟا١ ؤوظه لخُُٛت جسهو  الا٢خهاصًت اإلاجاالث في الخ٩ىمُت اإلاالُت الؿُاؾت بم٣خًُاث والٞى

بت ؤن وبما ، والاظخماُٖت  بياٞت ، الا٢خهاصًت الؿُاؾت وبالخالي اإلاالُت الؿُاؾت ؤصواث ؤَم اخض جمشل الًٍغ

 ؤجها خُض ، الضولت لؿُاصة اإلاؿخترة اإلاٗالم اخض ًٖ حٗبر ٞهي الضولت، مىاعص مً ٦مىعص الا٢خهاصًت ٞاثضتها بلى

ىا الخدهُل، ؤو ؤلازًإ في الجبر بمحزة جخمحز بت ؤَمُت جبرػ َو  ؤَمُتها بلى بياٞت والؿُاصًت الا٢خهاصًت الًٍغ

بت بها جدط ي التي ال٨بحرة ألَمُت وهٓغا والؿُاؾُت، الاظخماُٖت  ببغاػ الٟهل َظا زال٫ مً ؾىداو٫  الًٍغ

بت اإلاخٗل٣ت اإلاٟاَُم بت مىيٕى في الا٢خهاصي ال٨ٟغ وجُىع  بالًٍغ  .الًٍغ

لى َظا ألاؾاؽ ؾى٣ىم بخ٣ؿُم َظا الٟهل بلى           :ٖلى الىدى الخاليمبدشحن ٖو

ٌ  املبدث  .لها الفني والخىظيم الػسيبت راَيت : و

  . للػسيبت الجبائيت الخلىيت :الشاوي املبدث
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ٌ  املبدث   .لها الفني والخىظيم الػسيبت راَيت:  و

بت جمشل              ٧ىجها زهاثو بٗضة جخمحز جهاؤ ٦ما ؤصواتها مً ؤصاة وهي الٗامت، اإلاالُت ٖالم في زانت م٩اهت الًٍغ

ت َىا٥ بل ٞغاٙ، في حٗمل ال خباع بٗحن اإلاكغوٕ ًإزظَا التي وال٣ىاٖض اإلاباصت مً مجمٖى بت ٞغيه ٖىض الٖا  للًٍغ

بي الىٓام ًهبذ ختى َظا و  .نالخا ؾلُما الًٍغ

ٌ  املؿلب  .حعسيف الػسيبت وأَم خطائطها  : و

 :الػسيبت رفهىم - 1

بت حٗاٍع٠ حٗضصث             ت وؿخٗغى ؤن اعجإًىا ألاؾاؽ َظا ٖلى ، اإلاٟاَُم و ألا٩ٞاع بخٗضص الًٍغ  مً مجمٖى

ا في الى٣اٍ الخالُتوجهاجي ؤمشل حٍٗغ٠ بلى الىنى٫  بُٛت الخٗاٍع٠ م٨ً بًجاَػ  : ٍو

ٌ  الخعسيف بت :  و ٣ت هي الًٍغ  صون  و جهاثُا اإلاًُهضة الُب٣اث مً عثِس ي بك٩ل الضولت بىاؾُتها جإزظ ٍَغ

 .1الخ٩لُٟت الى٣ٟاث لخُُٛت جسههها ؤظل مً مضازلها و ؤنىلها مً ظؼء ، م٣ابل

بت : الشاوي الخعسيف باء لخىػَ٘ وؾُلت هي الًٍغ ا و ٢اهىهُا جىػَٗا ألاٞغاص بحن الٗامت ألٖا  ل٣ضعاتهم َب٣ا ؾىٍى

 .2 الخ٩لُٟت

بت: الشالث الخعسيف ل َى ؤؾاس ي لٛغى الٗامت الؿلُاث بلى ظبرا ألاشخام ًضٞٗه الى٣ىص مً مبلٜ الًٍغ  جمٍى

بت صاٞ٘ ٖلى ٌٗىص ؤن صون  و, الٗامت الى٣ٟاث  .1مٗحن زام هٟ٘ صٞٗها م٣ابل في الًٍغ

بت : السابع الخعسيف  م٣ابل صون  جهاثُت بهٟت الٗامت للؿلُاث بإصاثه ألاشخام ًلؼم مالي ا٢خُإ هي الًٍغ

  4 .ٖام هٟ٘ جد٤ُ٣ لٛغى مٗحن

بت : الخارع الخعسيف ٣ا ظبرا جدهُله و بٟغيه الٗامت ألاشخام ؤخض ٣ًىم الى٣ىص مً مبلٜ هي الًٍغ  ٞو

ُٗت ل٣ىاٖض  ألاَضاٝ ظاهب بلى الٗامت الى٣ٟاث حُُٛت هي و ؤؾاس ي لٛغى جهاثُت بهٟت و م٣غعة حكَغ

 .3م٣ابل هٓحر لضٞٗها ٩ًىن  ؤن صون  ألازغي  والاظخماُٖت الا٢خهاصًت

 ه٣ضي ٌٗخبٍر ألازغ بٌٗ هجض الى٣ضي ا٢خُإ َبُٗت في جٟهل ؤجها هالخٔ ، الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ بلى بالىٓغ             

بت مً الهضٝ م٘ جخ٤ٟ لم الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ ؤن ٦ما  واخض آن في ُٖني لي الضوع  ٖلى ًغج٨ؼ ٞالبٌٗ ، الًٍغ  الخمٍى

لي الجاهب بلى ألازغي  الخٗاٍع٠ ج٠ًُ خحن في الضولت ؤٖباء و الى٣ٟاث لخُُٛت  ا٢خهاصًت ؤصواع الخمٍى

بت ؤن  ": ما ًليفي ملما و مىاؾبا هغاٍ الظي الخٍٗغ٠ ًم٨ً و واظخماُٖت،  جٟغيه مالي ؤو ُٖني ا٢خُإ هي الًٍغ

  الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت  ألاَضاٝ جد٤ُ٣ بُٛت مباقغ م٣ابل بضون  جهاثُت ظؼثُت بهىع  اإلا٩لٟحن ٖلى الضولت

 .5" مباقغ ٚحر ٖمل ل٣اء ؤو م٣ابل ظبري  ه٣ضي ُٖاء ًٖ ٖباعة هي ؤي والخىمُت

 : الػسيبت خطائظ 2-

بت بها جخمحز التي الخهاثو وؿخسلو ؤن ًم٨ً               : ٧5الخالي وهي الًٍغ

                                                           
1
ت ; الهمضووي خؿً و اإلاهضي ٖبض ٖاص٫    311 م 2010 زلضون بحروث ابً صاع , الا٢خهاصًت اإلاىؾٖى

2
بُت ألاهٓمت ؤنى٫  ; البٍُغ٤ ؤخمض  ًىوـ   20 م 2005 مهغ ; الخضًض اإلاهغي  اإلا٨خب ; الًٍغ

3
ني اإلاٗهض; ماظؿخحر عؾالت ; الاؾدشماعي  الترزُو و اإلااؾؿت في ؤزٍغ و الجباجي ؤلانالح ; هانغ  مغاص  11 م 98 صٞٗت للمالُت الَى

4
 1 ص . 2014 دهة جايؼح ينشىراخ ; األول انجزء ; انؼايح انًانٍح يثادئ ; فزهىد سؼذ يذًذ 
 114 م الا٢خهاصًت الٗلىم مٗهض ماظؿخحر عؾالت - 89,92 – الجؼاثغ في الا٢خهاصًت و اإلاالُت او٩ٗاؾاجه و الجباجي ؤلانالح ; بلخىػي مدمض5
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 : رالي أو عيني اكخؿاع الػسيبت 1-2-

بت ج٣خُ٘              بت ٧اهذ وبطا ألاٞغاص ؤمىا٫ مً الًٍغ  الىٓم في ٦ظل٪ ج٨ً لم ٞةجها ه٣ضًت نىعة في جٟغى الًٍغ

 ظؼء ؤو مُٗىت ؤقُاء بدؿلُم ألاٞغاص التزام ق٩ل في وطل٪ ُٖىا ججني و جٟغى ٧اهذ ؤجها خُض ال٣ضًمت الا٢خهاصًت

 جخ٤ٟ الًغاثب ظباًت و لٟغى ألاق٩ا٫ َظٍ ٧اهذ و٢ض إلاكغوٖاتها ؤو للضولت مٗحن ٖمل ق٩ل في ؤو اإلادهى٫  مً

 .اإلاباصلت هٓام ٖلى ج٣ىم التي و ؾاثضة ٧اهذ التي الُٗيُت الا٢خهاصًاث َبُٗت خؿب

 ال٣اٖضة ؤنبدذ ٣ٞض, الى٣ىص اؾخٗما٫ اهدكغ و الى٣ضًت الا٢خهاصًاث ؾاصث ؤن بٗض و الخضًض الٗهغ في ؤما

 ألاخىا٫ في بال ُٖني ق٩ل في جٟغى ال ٞةجها زم مً و ه٣ضي ق٩ل في ججنى و الًغاثب جٟغى ؤن هي الٗامت

 الىٓام و الى٣ضي لال٢خهاصًاث مالثمت ؤ٦ثر حٗخبر الى٣ضًت الًغاثب ؤن ق٪ ال و.ألاػماث و ٧الخغوب الاؾخصىاثُت

  .اإلاٗانغ اإلاالي

 : إلاحبازيت الػسيبت 2-2-

بت حٗخبر ت الًٍغ ما٫ مً ٌٗخبرون الظًً اإلا٩لٟحن مً ججنى و جٟغى ألجها بظباٍع  الضولت بها جخمخ٘ التي الؿُاصًت ألٖا

بت ال٣اهىوي الىٓام بىي٘ اإلامى٫  م٘ اجٟا١ صون  الضولت ؤٞغاص ٖلى ًترجب و ائها للًٍغ  و بإصائها اإلا٩ل٠, مٗضلها ,ٖو

 . جدهُلها ٦ُُٟت

  :نهائيت بطفت جدفع الػسيبت 3-2-

بت بخمحز الٗىهغ َظا ًخه٠  ٧ان ؾىاء ا٢تريخه الظي اإلابلٜ بغص الضولت جلتزم خُض الٗامت ال٣غوى ًٖ الًٍغ

ا ا ؤم ازخُاٍع ا ؤو زُإ خضور خالت في منها ظؼء ؤو ٧املت اؾترظاٖها ًمى٘ لم َظا ل٨ً , بظباٍع  .ج٣ضًَغ

 :رعين رلابل للػسيبت ليع 4-2-

بت ًضٞ٘ اإلامى٫  ؤن ؤي بت ًضٞ٘ ،ٞاإلامى٫  به زام مٗحن هٟ٘ ًٖ م٣ابل ٖلى ًدهل ؤن صون  الًٍغ  باٖخباٍع الًٍغ

 َظٍ جى٤ٟ ، ٞيها اإلاؿاَمت ٖلُه ًٟغى ما َى و مُٗىت عوابِ جغبُه التي )اإلاجخم٘( الؿُاؾُت الجماٖت مً ًٖى

ا و وال٣ًاء ألامً و ٧الضٞإ الٗامت بالخضماث ًخٗل٤ ُٞما ٖامت ه٣ٟاث مً الجماٖاث  صاٞ٘ ؤن ق٪ وال ٚحَر

بت  .بالظاث له مدضص زام هٟ٘ ؤي ٖلى ًخدهل ال ل٨ىه َظٍ الخضماث مً ٌؿخُٟض الًٍغ

 :عام هفع جدليم الػسيبت رً الغسع 5-2-

بت ٧اهذ بطا  ٖمىما و الًغاثب خهُلت باؾخسضام جلتزم ٞةجها ، لضاٞٗها زام هٟ٘ م٣ابل الضولت جٟغيها ال الًٍغ

 ال٣غن  مىظ اإلاٗنى َظا جإ٦ُض ٖلى ال٣ىاهحن الضؾاجحر صعظذ ٢ض و ٖامت مىٟٗت لخد٤ُ٣ الٗامت ؤلاًغاصاث خهُلت

الن بٗض زهىنا ( ٖكغ الشامً  مى٘ َظا و الٟغوؿُت الشىعة ؤنضعجه الظي اإلاىاًَ و ؤلاوؿان ًٖ خ٣ى١  ؤلٖا

غاى الؾخسضامها الًغاثب ٞغى  1(واإلالى٥ ألامغاء أٚل

بت الٗامت اإلاىٟٗت مبضؤ اؾخ٣غ ٣ٞض ، الخضًض الٗهغ في ؤما             الٗامت الضؾخىعٍت اإلاباصت مً ؤنبذ و للًٍغ

 خهغوا ؤي ، الخ٣لُضًت الٗامت الى٣ٟاث حُُٛت ٖلى الا٢خهاصًحن بحن زالٝ ٢ام ٣ٞض طل٪ م٘ و بجباٖها ًخٗحن التي

بت بت خُاص " بلى بظل٪ ٞىنلىا وخضٍ اإلاالي الٛغى ٖلى الًٍغ  ؤهه طل٪ إللى ؤياٞىا ٣ٞض اإلادضزحن ؤما " الًٍغ

بت ًم٨ً غاى حؿخسضم ؤن للًٍغ  .اظخماُٖت و ا٢خهاصًت أٚل

 

                                                           
1
يب  ت، ظامٗت ،العارت املاليت ربادئ هللا، ٖىى ٍػ  190م 1998  َبٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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 أَدافها و للػسيبت  طاطيت املبادئ: الشاوي املؿلب

 : للػسيبت  طاطيت املبادئ 1-

  :1ةالخالي الى٣اٍ في هٟهلها و                 

 :العدالت ربدأ 1-1-

باء جدمل في الجماٖت ؤًٖاء ٧ل ٌؿاَم ؤن به ٣ًهض  ؤن بلى حكحر و منهم ل٩ل الخ٩لُٟت للم٣ضعة جبٗا الٗامت ألٖا

بُت الٗضالت ٨ٞغة بت الخضًض الٗهغ في ؤما الٗامت، اإلاالُت ٦خاب بحن اجٟا١ بىي٘ ج٨ً لم الًٍغ  اليؿبُت ٞالًٍغ

بت بلى الٗامت اإلاالُت ٦خاب اججه َىا مً و اإلايكىصة الٗضالت جد٤ُ٣ ًٖ ٖاظؼة  ؤ٦ثر اٖخبروَا و الخهاٖضًت الًٍغ

بت ج٩ىن  ؤن ؤًًا الٗضالت ٢اٖضة وج٣خط ي للٗضالت جد٣ُ٣ا  الٗمىمُت(ألاشخام ظمُ٘ ٖلى ٖامت الًٍغ

بي الٗبء جىػَ٘ في ا٦بر ٖضالت لخد٤ُ٣ اإلااصًت الٗمىمُت ألامىا٫ ٧اٞت ٖلى و ) والصخهُت  ، اإلاىاَىحن بحن الًٍغ

بت ٖمىمُت مً الاؾخصىاءاث ًمى٘ غ الًٍغ ٟاءاث بٌٗ ٦خ٣ٍغ  .ؤلٖا

  : اليلين ربدأ2-1-

بت جدضًض و حٍٗغ٠ به ٣ًهض اء ( اإلاُغوح خُض مً الًٍغ اء و اإلاٗض٫ و ) الٖى  ال٣اٖضة َظٍ مغاٖاة ًاصي و ، الٞى

 ؤي يض خ٣ى٢ه ًٖ الضٞإ ٌؿخُُ٘ زم مً و اإلاالُت ؤلاصاعة ٢بل مً اللتزاماجه مدضص بك٩ل اإلادمى٫  ٌٗمل ؤن

 .ؤلاصاعة َظٍ ٢بل مً للؿلُت اؾخٗما٫ ؾىء و حٗؿ٠

 :الدفع في املالئمت ربدأ 3-1-

بت ؤخ٩ام جىُٓم يغوعة ٣ًخط ي اإلابضؤ َظا بن  و صٞٗها ٖليهم ٌؿغ بما اإلا٩لٟحن ؤخىا٫ م٘ ًخالءم هدى ٖلى الًٍغ

بت جدهُل مىاُٖض ج٩ىن  ؤن ٌٗني َظا ٣خه و الًٍغ  ألاو٢اث ؤ٦ثر ٌٗخبر هدله ٖلى للممى٫  مالثمت بظغاءاجه و ٍَغ

بت بٗبء اإلامى٫  جد٤ُ٣ بلى جاصي التي و اإلاالثمت ل٣اٖضة جُب٣ُا و, لخدهُلها مالثمت  حٗخبر ٦ظل٪ ، الًٍغ

 مً ٖمىما للممىلحن مالثمت ؤ٦ثر الاؾتهال٥ ٢اٖضة ٖنها هخج ٣ٞض, الضٞ٘ في « اإلاىب٘ ٖىض الدجؼ » ًٖ الًغاثب

 .ٖليها اإلاٟغويت الخضمت ؤو الؿلٗت يمً و مجؼثت ًضٞٗها اإلا٩ل٠ ألن الضزل ٖلى الًغاثب

 : الجباًت هفلاث في الاكخطاد ربدأ 4-1-

٣ت الًغاثب جدهُل و الجباًت في الضولت جسخاع ؤن به ٣ًهض  بدُض ، الى٣ٟاث مً ًم٨ً ما ؤ٢ل ج٩لٟها التي الٍُغ

ىت ًضزل وما اإلامىلىن  ًضٞٗه ما بحن الٟغ١  ٩ًىن   ًٖ جبخٗض ؤن الضولت ٖلى ًٟغى ما َظا: ًم٨ً ما ؤ٢ل الضولت زٍؼ

ٟحن ٖلى الضولت جى٣ٟه ما بها ٣ًهض و الجباًت ج٩ال٠ُ في ؤلاؾغاٝ ؤؾباب ه ما و ؤظىع  و عواجب مً اإلاْى  مً حكتًر

 صٞٗهم ٖىض اإلامىلىن  ًخدملها التي الى٣ٟاث, الجباًت بخ٩ال٠ُ ٣ًهض ٦ما اإلاالُت إلصاعة الػمت مهماث و ؤصواث

بت  .للًٍغ

 :الػسيبت أَداف 2-

بت ٚغى بن  جدضًض خى٫  الا٢خهاصًحن بحن ازخالٝ خضر ٢ض ط٦ٍغ ؾب٤ ٨ٞما الٗامت اإلاىٟٗت جد٤ُ٣ َى الًٍغ

 اإلاالي الٛغى ٖلى ؤي الٗامت الى٣ٟاث حُُٛت ٖلى الخ٣لُضًىن  ٢هضَا خحن ٞٗلى بهه و الٗامت باإلاىٟٗت اإلا٣هىص

بت خُاصًت بلى بظل٪ ٞىنلىا وخضٍ بت ًم٨ً ؤهه طل٪ بلى ؤياٞىا ٢ض اإلادضزحن هجض ٞةهىا الًٍغ  حؿخسضم ؤن للًٍغ

غاى غاى ؤزغي  أٚل بت ؤَضاٝ ؾخٟهل َظا ٖلى و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ٧اأٚل  1: ًلي ُٞما الًٍغ

                                                           
1
ىص ؾٗض مدمض   164,162 م ; ط٦ٍغ ؾاب٤ مغظ٘ ; َٞغ
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 : للػسيبت املالي الهدف 1-2-

بت ؤٚغاى ا٢خهغث ٣ٞض ببان الٗامت الى٣ٟاث لخُُٛت الالػمت باألمىا٫ الخؼاهت مض به ٣ًهض و  طل٪ في الًٍغ

بت ل٩ي و ، الٛغى َظا جد٤ُ٣ ؤظل مً و ، وخضٍ اإلاالي الٛغى ٖلى الخ٣لُضًت لآلعاء َب٣ا و الى٢ذ  جد٤٣ الًٍغ

غ ٞةهه للضولت ؤلاًغاص مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر  الخُاص،وهخٗغى و اإلاغوهت ، الشباث ، ؤلاهخاظُت وهي نٟاث ؤعب٘ ٞيها جخٞى

 :بازخهاع منها ل٩ل

  : إلاهخاحيت - أ

بت جإحي ؤن باإلهخاظُت ٣ًهض غ ؤن ًجب طل٪ ًخد٤٣ ل٩ي و ؤلاًغاصاث مً ناُٞت خهُلت بإ٦بر الًٍغ  ٞيها جخٞى

 ه٣ٟاث في الا٢خهاص و الضٞ٘ في اإلاالثمت و ال٣ُحن و الٗضالت هي و ، ؾاب٣ا بليها ؤقغها التي ألاؾاؾُت ال٣ىاٖض

 .الجباًت

  : الشباث - ب

بت بصباث ٣ًهض  في وزهىنا الا٢خهاصًت الخُاة ٖلى جُغؤ التي للخٛحراث جبٗا خهُلتها جخٗغى ال ؤن الًٍغ

بت خهُلت ؤن طل٪, ال٨ؿاص ؤو٢اث  مما وؤلاهخاط الضزى٫  اػصًاص بؿبب الغزاء ؤو٢اث في ٖاصة جؼصاص الًٍغ

بت بهخاظُت ٢اٖضة م٘ ًخ٤ٟ بت بصباث الخ٣لُضًىن  هاصي لظل٪ و الًٍغ  ٖضم زهىنا طل٪ مً ٢هضوا و الًٍغ

بت مً ًسخل٠ الشباث ٧ان بطا و ال٨ؿاص ؤو٢اث في خهُلتها اهسٟاى ج٣لُل ؤو  ؤن ًٓهغ ٞةهه ؤزغي  بلى يٍغ

ت  الاؾتهال٦ُت الؿل٘ ٖلى اإلاٟغويت الًغاثب  ٖلى للًغاثب باليؿبت الىاخُت َظٍ مً ؤًٞل منها الًغوٍع

 وؿبت ًٖ ب٨شحر ج٣ل بؿُُت بيؿبت بال ال٨ؿاص ؤو٢اث في ًىسٌٟ ال الًغوعي  الاؾتهال٥ حجم ألن الضزل

 .الضزى٫  اهسٟاى

  : املسوهت -ج

اء زباث باإلاغوهت ٣ًهض          بت ٖو بت ٞةن زم مً و مٗضلها اػصًاص م٘ الًٍغ  خهُلتها جؼصاص التي هي اإلاغهت الًٍغ

 .خهُلتها اهسٟاى بلى زم مً و مٗضلها الػصًاص هدُجت

  : الحياد -د

بت بدُاص ه٣هض و  و الا٢خهاصًت الخُاة في الخضزل صون  وخضٍ اإلاالي الٛغى ٖلى َضٞها ج٣خهغ ؤن الًٍغ

بت خُاص ًخد٤٣ ل٩ي و الاظخماُٖت، بي الخىُٓم في الض٢ت َظا ًخُلب الًٍغ بت جإزحر لخٟاصي الًٍغ  البُان في الًٍغ

 . الاظخماعي و الا٢خهاصي

بت ٞةن َظا ٖلى و طل٪ مؿخدُال ٨ًً لم بطا ٖملُا بلُه الىنى٫  ًهٗب ألامغ َظا و               في جإزغ ؤن بض ال الًٍغ

بت ٖغى ٞدُاص طل٪ ج٣هض لم و   ختى الاظخماعي و الا٢خهاصي البُان بت خُاص ًًمً ال الًٍغ  .الًٍغ

  : للػسيبت رالي الغير الهدف2-2-

بت اؾخسضام الخالي الى٢ذ في اإلاؿلم مً ؤنبذ  الالػمت ؤلاًغاصاث ٖلى للخهى٫  ؤصاة ل٩ىجها باإلياٞت الًٍغ

ل  :1ًلي ُٞما طل٪ هٟهل هدً و ا٢خهاصًت و اظخماُٖت ؤٚغاى لخد٤ُ٣ الٗامت الى٣ٟاث لخمٍى

                                                           
1
ىص ؾٗض مدمض   164,162 م ; ط٦ٍغ ؾاب٤ مغظ٘ ; َٞغ
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اصة ٖلى الضولت ٞخٗمل : الثرواث و الضزى٫  بحن الخٟاوث خضة جد٤ُ٣ -  و الضزى٫  ؤصخاب ٖلى الًغاثب ٍػ

 زال٫ مً طل٪ ًخم و اإلاىسًٟت الضزى٫  ؤصخاب و ال٣ٟغاء ٖلى خهُلتها جىػَ٘ بةٖاصة ج٣ىم زم اإلاغجٟٗت الثرواث

بت جُب٤ُ  .التر٧اث ٖلى يغاثب جُب٤ُ زال٫ مً و الضزى٫  ٖلى جهاٖضًت يٍغ

ٟاءاث مىذ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ و : الخىاؾل وجيكُِ حصجُ٘ - بُت ؤلٖا بت مٗض٫ جسٌُٟ ؤو الًٍغ  ًىجبىن  إلاً الًٍغ

ٟا٫ مً مُٗىا ٖضصا  ألَا

 اؾتهال٥ ٦دصجُ٘ ؤزغي  اظخماُٖت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بلى يغاثبها مً الضولت تهضٝ ٢ض : ؤزغي  اظخماُٖت ؤَضاٝ -

ىب الؿل٘ بٌٗ ا و ... اظخماُٖا ٞيها اإلاٚغ  .ألازغي  ألاَضاٝ مً ٚحَر

 : للػسيبت الاكخطادًت  َداف 3-2-

بت اؾخسضام ًم٨ً غاى بٌٗ لخد٤ُ٣ الًٍغ  :ًلي ما وهظ٦غ ؤًًا الا٢خهاصًت ألٚا

بت الخطخمُت الًٍٛى مداعبت - ني الى٣ض ٢ُمت ٖلى اإلاداٞٓت و للًٍغ ض بإن طل٪ و الَى  ؤلاظمالي الٗبئ جٍؼ

م مما صزلهم ُٞىسٌٟ ألاٞغاص، صزى٫  مً ظؼء ج٣خُ٘ ل٩ي للًغاثب  مهما بالخالي و اؾخٛاللهم ج٣لُل ٖلى ًٚغ

 .الخطخم ْهىع  مً ٣ًلل و ال٨لي الُلب مً ًى٣و

ب التي ؤلاهخاظُت الٗىانغ هدى ؤلاهخاط ٖىانغ جىظُه - ا في الضولت جٚغ َغ  الٟغوٕ َظٍ بةٖٟاء طل٪ ٩ًىن  و ، جٍُى

بت بٟغى ؤو الًغاثب مً  .ألازغي  الٟغوٕ في ؤ٢ل يٍغ

خباعاث الضولت َٝغ مً اإلاكغوٖاث ؤهىإ بٌٗ حصجُ٘ -  ٧لُا الًغاثب مً اإلاكغوٖاث َظٍ ٞخٟٗى ، مُٗىت اٖل

 .ظؼثُا ؤو

ىُت الهىاٖت خماًت - اث محزان في العجؼ مٗالجت و الَى  ٖلى مغجٟٗت ظمغ٦ُت يغاثب بٟغى طل٪ ًخم و اإلاضٖٞى

 التي الًغاثب ؤولى مً الجمغ٦ُت الًغاثب حٗخبر و ، ٧لُا الًغاثب مً الهاصعاث بةٖٟاء الخاعط مً الاؾخحراص

 .الٛاًت لهظٍ اؾخسضمذ

 الؿبل في جىظيهها و الا٢خهاصًت اإلاىاعص حٗبئت في حؿخسضم ؤجها بط اإلاسخلٟت البالص في الا٢خهاصًت الخىمُت جد٤ُ٣ -

 ظماعي بظباعي  اصزاع الخ٩ىمت بخدهُل و الاؾتهال٥ مً الخض ؤظل مً و الاصزاع جد٤ُ٣ ؤظل مً جسضم التي

ل في حؿخسضمه  .الخىمُت مكغوٖاث جمٍى

سُت الىٓغة َظٍ زال٫ مً و بت ؤن اؾخيخجىا الخاٍع  ألاويإ ٖلى ًازغ و ًخإزغ خؿاؽ صًىام٩ُي ٖىهغ هي الًٍغ

 اإلاباصت بٌٗ ًدترم ؤن الجىاجي اإلاكٕغ ٖلى لؼاما ٧ان ٖلُه بىاء و .للضولت الؿُاؾُت و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت

٠ُ تهضٝ هي و الخدهُل لى٣ٟت الا٢خهاصي اإلابضؤ و الضٞ٘، في اإلاالثمت و ال٣ُحن ، الٗضالت مبضؤ في جخمشل  للخْى

 .اإلا٩لٟحن مهلخت و الضولت مهلخت بحن

 للػسائب املخخلفت الخطييفاث :الشالث املؿلب

ُىبه، ػاًاٍ م ألاهىإ َظٍ مً هٕى ول٨ً والؼمان اإلا٩ان بازخالٝ الٟىُت نىعَا وجسخل٠ الًغاثب ؤهىإ جخٗضص  ٖو

بت الىٓم جسخهغ ال لظل٪  حٛحر ؤن صولت ٧ل بلخداو٫  ؾىاٍ، صون  الًغاثب ؤهىإ مً واخض هٕى ٖلى الخضًشت الًٍغ

 وجهى٠ اإلاجخم٘، ؤَضاٝ جخد٤٣ مالثمت الٟني الخىُٓم نىع  ؤ٦ثر في وبهُٛت الًغاثب ؤهىإ مً مخ٩امال مؼظا

 :ٞئاث ؤعبٗت ٖلى الًغاثب

 بت َبُٗت ٖلى ال٣اثم الخهي٠ُ  . الًٍغ

 الخُب٤ُ مجا٫ امخضاص ٖلى ال٣اثم الخهي٠ُ . 
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 بت الا٢خهاصي الُاب٘ ٖلى ال٣اثم الخهي٠ُ  . للًٍغ

 بت ماصة ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم الخهي٠ُ  .للًٍغ

 :الػسيبت ؾبيعت على اللائم الخطييف1 –

بت بحن الخهي٠ُ َظا في الخٗٝغ وجخم ، الخالي و٢خىا في الكاج٘ َى الخهي٠ُ َظا بت اإلاباقغة الًٍغ  ٚحر والًٍغ

حن َظًً بحن ما الدؿُحر بم٩ان الؿهىلت مً ولِـ ، اإلاباقغة  اإلاالُت م٨ٟغي  اظخم٘ و٢ض الًغاثب، مً الىٖى

ظٍ بُنهما الخمُحز لدؿهُل اإلاٗاًحر بٌٗ وي٘ ٖلى الٗامت   :1هي اإلاٗاًحر َو

 :الشباث رعياز 1-1-

ٗني بت، الخايٗت اإلااصة زباث مضي طل٪ َو بت بٗض للًٍغ  جباث( بالخباث جمخاػ ماصة ٖلى ٞغيذ بطا مباقغة يٍغ

بت بٗض و )مُل٤ لِـ و وؿبي اث و اإلا٣ُٗت الى٢اج٘ بٌٗ ٖلى مٟغويت ٧اهذ آصا مباقغة ٚحر يٍغ  الخهٞغ

 .الخ ... ؤواإلابُٗاث الاؾتهال٥ ؤو ؤلاهخاط ٖلى الًغاثب مشل اإلاغيُت

 ٚحر الًغاثب و ، الخد٤ُ٣ ٢ُض في ؤو مخد٣٣ت ؾىاء طاتها في الثروة جهِب اإلاباقغة الًغاثب ؤن ال٣ى٫  وؿخُُ٘ و

 .اؾخسضامها و الثروة بدغ٦ت مغجبُت ؤٖما٫ جهِب مباقغة

ٗخبر حر اإلاباقغة الًغاثب بحن الخمحز في ص٢ت ا٦تر اإلاُٗاع َضا َو م ٖلى و ، اإلاباقغة ٚو بت ٞان طل٪ مً الٚغ  الًٍغ

بت هي الكغ٧اث ٖلى ٤ ل٨ً مباقغة يٍغ بت حٗض اإلاُٗاع َظا ٞو  ٖغض ي خضث بمىاؾبت جضٞ٘ ألجها مباقغة ٚحر يٍغ

اة َى و   1. باإلاحزاث اإلال٨ُت اهخ٣ا٫ هي ٖغيُت وا٢ٗت ٖلى و الٞى

  ) :اللاهىوي املعياز( الخدطيل رعياز 2-1-

٣ت بت الخايٗت اإلااصة بلى للىنى٫  جدب٘ التي الٍُغ  الًغاثب بحن للخمُحز حؿخسضم ؤن ًم٨ً جدهُلها و للًٍغ

 :اإلاباقغة ٚحر و اإلاباقغة

بت الخاي٘ اإلاا٫ و اإلا٩ل٠ اؾم ٞيها ًبحن ظضاو٫  ٖلى بىاءا جديي ٧اهذ بطا اإلاباقغة الًغاثب ٞخٗض  مبلٜ و للًٍغ

بت بت ؤلاصاعة بحن مباقغة َىا الٗال٢ت الن هٓغا الخ... اإلاا٫ عؤؽ و,الضزل ٖلى الًغاثب مشل ، الخ...الًٍغ  و الًٍغ

بت اإلا٩ل٠  مؿب٣ا مٗضة ظضاو٫  ًٖ بىاءا جدهُلها ًخم لم بطا مباقغة ٚحر الًغاثب حٗض و وؾُِ ؤي صون  بالًٍغ

 الؿلٗت اظخُاػ ٖىض ؤو الؿلٗت بهخاط ٖىض ؤو ؾلٗت للمكتري  الباج٘ حؿلُم : مشل و٢اج٘ خضٍو بمىاؾبت جديى بل

بت ٞخٟغى للخضوص  .الخ ... ظماع٥ ؤو مبُٗاث , الاؾتهال٥ يٍغ

بت ل٨ً  و ألاؾهم ٖلى ٞىاثض ؤو ؤعباح نىعة جخدض التي الخىػَٗاث ٖلى جٟغى اإلاى٣ىلت ال٣ُم بًغاصاث يٍغ

ظا الؿىضاث بت اإلا٩ل٠ بحن مباقغ اجها٫ صون  َو م ,اؾمُت ٢ىاثم وصون  ؤلاصاعة و بالًٍغ  مً ٞهي طل٪ مً وبالٚغ

 .اإلاباقغة ٚحر و اإلاباقغة الًغاثب بحن للخٟغ٢ت ظامٗا و مىًبُا اإلاُٗاع َظا بٗض ال لهظا ، اإلاباقغة الًغاثب

   : )الاكخطادي املعياز( الػسيبي العبء هلل رعياز -

بت ًخدمل الظي مً ٌٗني و بت ٞخٗض الًٍغ بت مشل ,جهاثُا اإلا٩ل٠ جدملها بطا مباقغة الًٍغ  الًغاثب و الضزل يٍغ

 ؤو ؤلاهخاط ٖلى الًغاثب :مشل ,ؤزغ بلى م٩ل٠ مً ه٣لها جم بطا اإلاباقغة ٚحر الًغاثب وحٗض اإلاا٫ عؤؽ ٖلى

 .الاؾتهال٥
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بي الٗبء ْاَغة بن اإلاُٗاع َظا بلى اإلاىظهت الاهخ٣اصاث بحن ومً  الا٢خهاصًت الٗىامل مً للٗضًض جسً٘ الًٍغ

 ، ًدى٣ل ال و٢ض ٖنها ًى٣ل ٢ض الًغاثب ٧ل بن ٖلى ًٞال ؾلٟا، منها الخإ٦ض ًم٨ً ال التي اإلاخضازلت والاظخماُٖت

بت ت ( ألاعباح ٖلى ٞالًٍغ بت هي ) الهىاُٖت و الخجاٍع م ل٨ً مباقغة يٍغ  بن ٌؿخُُ٘ اإلاىخج ٞان طل٪ مً بالٚغ

٘ ٍَغ٤ ًٖ الغزاء ؤو٢اث في اإلاؿتهل٪ بلى ٖبئها ًى٣ل بت بم٣ضاع الؿلٗت زمً ٞع  .الًٍغ

ت ؤن ال٣ى٫  وزالنت بت الىٍٓغ حر اإلاباقغة الًغاثب بحن اإلاخٟغ٢ت مدضص مُٗاع ٖلى حؿخ٣غ لم واإلاالُت الًٍغ  ٚو

 :الخالي الجضو٫  في جلخُو ًم٨ً مؿاوت  و مؼاًا اإلاباقغة ٚحر الًغاثب و اإلاباقغة الًغاثب مً ول٨ال اإلاباقغة

 (I,1)الجدٌو زكم 

 املباشسة غير و املباشسة الػسائب رظاوئ  و رصاًا

 

  املصاًا املظاوئ 

 الخدهُل مضة َى٫  -

 يُٟٗت ا٢خهاصًت مغوهت -

بت اإلا٩ل٠ َٝغ مً ؾيئ بك٩ل م٣بىلت -  بالًٍغ

 الخدهُل ؾهلت -

 وؿبُا صًت و اإلاغص زابخت -

ت و مغثُت -  اإلا٩ل٠ َٝغ مً ال٣ُمت مٗٞغ

بت  بالًٍغ

 وؿبُا اإلاغا٢بت ؾهلت -

 

 الػسائب

 

 املباشسة

   

   

   

 اإلاغا٢بت ز٣ُلت -

 صًت و اإلاغص مؿخ٣غة ٚحر -

بي ٚل( ها٢و جدهُل -  ) يٍغ

ت -  اإلا٩ل٠ َٝغ مً ؾهل بك٩ل مضٖٞى

بت  بالًٍغ

 مىخجت خض -

ت ا٢خهاصًت مغوهت -  ٢ٍى

ٗت -  الخدهُل ؾَغ

 

 

 

 الػسائب

 غير

 املباشسة

   

   

   

 
 47 ص 2012 عمان، الخىشيع، و للبشس الطفاء داز ، العارت املاليت الحاج، ؾازق   ولى الؿبعت  :املطدز
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 :الخؿبيم رجاٌ ارخداد على اللائم الخطييف 2-

٣ا  و الٗامت الًغاثب ظهت، مً الصخهُت الًغاثب و الخ٣ُ٣ُت الًغاثب بحن الخٟغ٢ت ًخم الخهي٠ُ لهظا ٞو

 .اإلاخٗضصة الًغاثب و اإلاىخضة والًغاثب ؤزغي، ظهت مً الخانت الًغاثب

 :الصخطيت الػسائب و الحليليت الػسائب 1-2-

بت ج٣ىم ُت ؤو ( الخ٣ُ٣ُت الًٍغ بت الخايٗت اإلااصة ٦مُت ؤو ٢ُمت ٖلى )اإلاىيٖى  ) الضزى٫  ال٣ُم، الؿل٘، ( للًٍغ

بت بما خباع بٗحن جإزظ ٞهي ) الظاجُت ( الصخهُت الًٍغ بت للم٩ل٠ الصخهُت الىيُٗت الٖا  ٞبٌٗ ، بالًٍغ

ما٫، ع٢م ٖلى الغؾىم مشل الخ٣ُ٣ُت، نٟت بالًغوعة جدمل الغؾىم  ٖلى الًغاثب ,الجماع٥ خ٣ى١  ألٖا

بت ,الاؾتهال٥ ت الًٍغ بت جخٗل٤ ٞهي الصخهُت الًغاثب بِىما ،)الص يء ؤو الؿلٗت حؿتهضٝ( ال٣ٗاٍع  ٖلى بالًٍغ

 1 .ؤلاظمالي الضزل

 :الخاضت الػسائب و العارت الػسائب 2-2-

٣ا بت حٗخبر الخٟغ٢ت اإلاُٗاع لهظا ٞو  والى ا مدملها في ا٢خهاصًت ويُٗت بلى بالىنى٫  ألامغ حٗل٤ بطا ٖامت الًٍغ

بت ؤما ، بظمالُت ٢ُمت  اإلا٩ل٠ َٝغ مً اإلاماعؽ اليكاٍ مً واخض ٖىهغ ٖلى ج٣٘ التي جل٪ ٞهي الخانت الًٍغ

بت  .صزله مً واخض ٖىهغ ؤو بالًٍغ

بت جسو ومىه بت حٗخبر خُض الضزل مً واخضة ٞئت الًٍغ  ،٨ٖـ ٖىهغ ٧ل حؿتهضٝ ؤجها ماصام جدلُلُت يٍغ

بت بت هي التي الٗامت الًٍغ بت للم٩ل٠ ؤلاظمالي الضزل ٖلى ج٣٘ ؤجها ماصام جغ٦ُبُت يٍغ  بتر٦ُب ج٣ىم خُض بالًٍغ

ا ٧ان مهما الضزى٫  ٧ل  .مهضَع

 :املخعددة الػسائب و املىخدة الػسائب 3-2-

بت بىٓام ألازظ بن بت جٟغى الضولت ٧اهذ بط ال٣ضم، مىظ ٖٝغ الىاخضة الًٍغ  طل٪ َب٤ و٢ض ٣ِٞ، واخضة يٍغ

بت ٞغى بًغوعة الٟؼبى٢غاَُت اإلاضعؾت ؤصخاب ًاصي ٖىضما ٖكغ الشامً ال٣غن  جهاًت في الٟغوؿُحن  ٖلى الًٍغ

 َالب طل٪ بٗض الثروة، و لئلهخاط الغثِس ي اإلاهضع وهي الا٢خهاص في ألاؾاؽ هي ألاعى باٖخباع ، الؼعاُٖت ألاعاض ي

بت مً ؤ٦ثر ٞغى بًغوعة اإلا٨ٍٟغً بٌٗ د٤٣ الٟغص ًؼاوله وكاٍ ؤي ٖلى يٍغ  ْهغث َىا ومً عبدا، له ٍو

بت بان ًؼوون  اإلاخٗضصة الًغاثب هٓام وؤههاع اإلاخٗضصة، الًغاثب  الىاخضة الًٍغ

 ألاويإ ٞهظٍ الا٢خهاصًت، ألاوكُت جىؾٗذ خُض اإلاٗانغة، الا٢خهاصًت ألاويإ م٘ جخىا٤ٞ ال ؤنبدذ

ها، الًغاثب ٞغى في الخىؾ٘ جخُلب الجضًضة  ًماعؾها التي ألاوكُت و الضزى٫  و الثرواث ٧اٞت حكمل ل٩ي وجىٖى

 .ألاٞغاص

 :للػسيبت الاكخطادي الؿابع على اللائم الخطييف 3-

خباع بٗحن ألازظ َى الخهي٠ُ َظا مً الهضٝ بن بت، الا٢خهاصي الُاب٘ الٖا ظا للًٍغ  الُاب٘ بحن الخلِ صون  َو

بت الا٢خهاصي والضوع  الا٢خهاصي بت بجٗل ٌؿمذ ألازحر َظا ، للًٍغ ًم ، الا٢خهاصًت للخىمُت ؤصاة الًٍغ  ٍو

 :ٞئاث زالزت الا٢خهاصي الخهي٠ُ

بت - بت ، الضزل ٖلى الًٍغ  .ؤلاهٟا١ ٖلى الًغاثب و اإلاا٫ عؤؽ ٖلى الًٍغ

 

                                                           
1
 2012 ، الاولى الُبٗت ، ٖمان ، والخىػَ٘ لليكغ الهٟاء صاع ، الٗامت اإلاالُت ، الخاط َاع١  



بت                            الٟهل ألاو٫                                                         مٟاَُم ٖامت خى٫ الًٍغ

 

 14  
 

  :الدخل على الػسائب 1-3-

ظا بالضزل، اإلاخٗل٣ت اإلاٟاَُم بٌٗ بلى َىا وكحر ؤن ألاَمُت مً  الضزى٫  وؤهىإ ,الضزل مٟهىم بةبغاػ َو

٣ا وجهيُٟاتها ا ٞو  .الضزى٫  ٖلى الًغاثب ؤهىإ مسخل٠ هىعص وبٗضَا إلاهاصَع

ٌ  جطييف 2-1- ا وفم الدخى ٣ا الضزى٫  ج٣ؿُم ًم٨ً :ملطدَز ا ٞو  :ؤهىإ زالزت بلى إلاهاصَع

ا ٖمال ؤو طَبُا ٖمال ٧ان ؾىاء :ٖمل مً مؿخمض صزل -  .بضٍو

 .مى٣ىال ؤو ٣ٖاعا ٧ان ؾىاء :اإلاا٫ عؤؽ مً مؿخمض صزل -

٘(  :مٗا الازىان مً مؿخمض صزل - ت اإلاكاَع  . )...الهىاُٖت و الخجاٍع

 1 :الدخل غسيبت أهىاع 3-1-

 :الدخل رجمىع على العارت الػسيبت -ا

٤ بت جهِب ألاؾلىب َظا ٞو ظا ، الصخو ًد٣٣ه الظي الضزل مجمٕى الًٍغ  الٗالم صو٫  مٗٓم في ًُب٤ ما َو

ىا٥ الٗغبُت، الضو٫  ومنها بت ُٞه ههِب اؾخصىاء َو ُل٤ ألاؾغة صزل مجمٕى الًٍغ بي ؾ٨ً( ٖلُه ٍو  ٦ما )يٍغ

بت جٟغى بط ، ٞغوؿا في الخا٫ َى  .واخض بؿ٨ً وال٣اَىحن الٗاملحن ؤًٖائها بجمُ٘ ألاؾغة جد٣٣ه ما ٖلى الًٍغ

بت ؤؾلىب جُب٤ُ مؼاًا ومً  :الضزل مجمٕى ٖلى الًٍغ

 .الضٞ٘ ٖلى الٟغص ل٣ضعة م٣ُاؽ -

بت ٧ىن  ، ظُض بك٩ل الخهاٖضًت الًغاثب جُب٤ُ ٌؿهل - اء في ؤلاًغاصاث ظمُ٘ جهِب الًٍغ بي ٖو  .واخض يٍغ

بت شخهُت مبضؤ جُب٤ُ - ت زال٫ مً الًٍغ  .للم٩ل٠ الخ٣ُ٣ي الىي٘ مٗٞغ

 :الدخل فسوع على الػسيبت -ب

بت ههِب بط  ًسً٘ للضزل ٦مهضع الؼعاعي ؤلاًغاص ٞمشال ، مهضٍع خؿب الضزل ؤهىإ مً هٕى ٧ل الًٍغ

بت بت ًسً٘ الضزل ٦مهضع الٗمل مً اإلاخإوي وؤلاًغاص الؼعاعي، ؤلاًغاص لًٍغ  وؤلاًغاص ، وألاظىع  الغواجب لًٍغ

بت ًسً٘ ال٣ٗاعي   .الخ...ال٣ٗاعاث لًٍغ

بت الضواثغ ٌؿاٖض اهه الىٕى َظا مؼاًا ومً - ٣ت مهضع ل٩ل جسخاع ؤن الًٍغ بت لٟغى مىاؾبت ٍَغ  ٖلُه الًٍغ

بت ٞمشال ، وخابتها  .الٗمل ناخب مً ج٣خُ٘ ألاظغ يٍغ

 :املاٌ زأض على الػسيبت 2-3-

 .اإلاا٫ عؤؽ ٖلى الًغاثب ؤهىإ مسخل٠ وؿخٗغى وبٗضَا ، اإلاا٫ لغؤؽ مٟهىم ؤو حٍٗغ٠ وُٗي البضاًت في

 :املاٌ زأض حعسيف 1-2-

 مىخجت ٧اهذ ؾىاء مُٗىت، ػمىُت لخٓت في مى٣ىلت ؤو ٣ٖاعبه ؤمىا٫ مً الصخو ًمخل٪ ما مجمٕى بإهه ٌٗٝغ

م٨ً مىخجت ٚحر ؤو الضزل ت ؤمىا٫ عئوؽ ، اإلاا٫ عؤؽ مً ؤهىإ ٖضة بحن الخٗبحر ٍو  عئوؽ ،)،مىاػ٫  ؤعاض ي( ٣ٖاٍع

 مىخجت ٚحر ؤمىا٫ وعئوؽ )٣ٖاعاث( مىخجت ؤمىا٫ عئوؽ جىظض ٦ما )اإلاالُت وألاوعا١ الضًىن ( مى٣ىلت ؤمىا٫

غاث الىج٠(   ) .واإلاجَى
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 :املاٌ زأض على الػسيبت أهىاع 2-2-

 :املاٌ زأض جملً على الػسيبت -ا

بت ههِب بط ٣ت ؤو ق٩له ًٖ الىٓغ بٌٛ الٟغص ًمخل٨ه الظي اإلاا٫ عؤؽ هٟـ الًٍغ  ٦ُُٟت ؤو ٖلُه الخهى٫  ٍَغ

 جدمل ٖلى جٟغى ؤن بما َى الًغاثب مً الىٕى َظا لخُب٤ُ اإلاىب٘ وألاؾلىب مضزغاي ٧ان لى ختى اؾخسضامه

ظا م٩ىهاجه، مً ظؼء ٖلى ؤو اإلاا٫ عؤؽ  ٧ان خُض ، ال٣ضًمت اإلاالُت ألاهٓمت في اؾخسضم الًغاثب مً الىٕى َو

بت ًٟغى الخا٦م  .ؤلاهخاط في ٌؿخسضم لم لى خ٤ اإلاا٫ عؤؽ مً هٕى ؤي ٖلى الًٍغ

 :املىدظب املاٌ زأض على الػسيبت -ب

ٗني  ؤو ، الهبت الىنُت، :مشل طل٪ في ظهض ؤي ًض٫ ؤن صون  الصخو ٖلُه جدهل ما اإلا٨دؿب اإلاا٫ بغؤؽ َو

ىا٥ الخ ...ؤلاعر بت جٟغى ألاو٫  لخُب٣ُها ؤؾلىبان َو  بٗض وطل٪ زظٍ ٖلى له مىص ي ؤو واعر ٧ل خهت ٖلى الًٍغ

 جٟغى ؤن الشاوي وألاؾلىب ، الىعزت ٖلى التر٦ت جىػَ٘ وبٗض اإلاىص ي ؤو اإلاىعر ٖلى اإلاترجبت الالتزاماث ظمُ٘ صٞ٘

بت  ٖلى التر٦ت جىػَ٘ و٢بل اإلاىص ي ؤو اإلاىعر ٖلى اإلاترجبت الالتزاماث ظمُ٘ صٞ٘ بٗض وطل٪ التر٦ت مجمٕى ٖلى الًٍغ

حر مهضع ٌٗخبر الًغاثب مً الٟٕغ َظا الىعزت ىت ٞو ظا ؤمىالهم، في الضولت زٍؼ  بٌٗ في بال ًُب٤ ال الىٕى َو

 .ومهغ ؾىعٍا ، ٞغوؿا ، ؤإلااهُا مشل الضو٫ 

 :املاٌ زأض همى على الػسيبت -ج

ٟغى ض التي الخاالث في ٍو  ؤن صون  الضولت به ٢امذ ٖمل بؿبب ؤو الهُاهت بٖاصة ؤزىاء ؤما ال٣ٗاع، ٢ُمت ٞيها جٍؼ

اصة بلى ًاصي ٣ٖاع ؤما ٖام الكإع بك٤ ج٣ىم ٧ان طل٪، اإلاا٫ عؤؽ ناخب ًخُلب ظا ، ٢ُمخه ٍػ  مً الىٕى َو

 زانت الضو٫  بٌٗ في بال ًُب٤ ال لظا الخانت الٟغص ؤمال٥ ًهِب ألهه ٖاص٫، ٚحر البٌٗ ٌٗخبٍر الًغاثب

غوؿا ؤإلااهُا :مشل اإلاكتر٦ت ألاوعبُت  .ٞو

 : هفاق على الػسائب 3-3-

 ٚحر يغاثب ٞهي بطن ، اإلاسخلٟت الخاالث في وبهٟا١ الضزل اؾخٗما٫ خالت في جٟغى التي الًغاثب جل٪ هي

م٨ً ، مباقغة ُحن بلى ؤلاهٟا١ ٖلى الًغاثب ج٣ؿم ؤن ٍو  ٖلى والًغاثب الاؾتهال٥ ٖلى الًغاثب :عثِؿُحن هٖى

 .1الخضاو٫ 

 :الاطتهالن على الػسائب 1-3-

بت جٟغى بت وهي لضزله الٟغص بهٟا١ ؤو الاؾتهال٥ وا٢ٗت ؤؾاؽ ٖلى َىا الًٍغ ت يٍغ  وبهىعة ، ومخٗضصة مخىٖى

ما ًم٨ً ٖامت ُحن بلى ألازغي  هي جٟؿحَر  :هٖى

 :الاطتهالن على الىىعيت الػسائب -ا

بت جل٪ وهي  ؤَضاٝ جد٤ُ٣ َضٝ وجٟغى والخضماث، الؿل٘ مً مُٗىت ؤهىإ اؾتهال٥ ٖلى جٟغى التي الًٍغ

غ مىعص ٖلى الخهى٫  في جخمشل مُٗىت ل في ٖلُه ٌٗخمض ٍٚؼ ىت جمٍى  اظخماُٖت ؤٚغاى جد٤ُ٣ بهضٝ ؤو الضولت، زٍؼ

 حصجُ٘ في جخمشل ا٢خهاصًت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ؤو والسجاثغ، ال٨دىلُت ٧اإلاىاص مُٗىت ؾل٘ اؾتهال٥ ججىب في جخمشل

ىُت اإلاىخجاث حصجُ٘( مُٗىت ؾل٘ اؾتهال٥ ضٞٗها )الَى  ٢ُمت في مخًمىت ج٩ىن  بدُض ) بخدملها ( اإلاؿتهل٪ ٍو

 .والخضماث الؿل٘

                                                           
1
 2007، الجؼاثغ ، واليكغ للُباٖت َىمت صاع ، والػسائب الجباًت اكخطادًت ، مدغػي ٖباؽ مدمض 
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 1:الاطتهالن على العارت الػسائب -ب

بت َظٍ جٟغى بت وجخسظ الٟغص، ٌؿتهل٨ها التي والخضماث الؿل٘ مجمٕى ٖلى الًٍغ  نىعا الاؾتهال٥ ٖلى الًٍغ

 :ؤَمها مخٗضصة

بت وحؿمى ، الخضمت ؤو للؿلٗت قغاءٍ ٖىض اإلاؿتهل٪ ٖلى وجٟغى :املبيعاث على الػسيبت -  .بالخجؼثت البُ٘ يٍغ

اث على الػسيبت - بت وهي :املشتًر خم الجملت ججاعة مغاخل في جٟغى التي الًٍغ  بُ٘ ٖىض واخضة مغة صٞٗها ٍو

٨ظا ؤزغ، ججؼثت جاظغ بلى ُٖنها ًى٣ل بضوعٍ ألازحر َظا ، الخجؼثت جاظغ بلى الجملت جاظغ مً الؿلٗت  ًخدمل ختى َو

 .النهاجي اإلاؿتهل٪ ُٖنها

بت وهي : عماٌ زكم على الػسيبت -  و ؤلاهخاط مغخلت بحن الؿلٗت اهخ٣ا٫ مغاث مً مغة ٧ل في جٟغى التي الًٍغ

 .الاؾتهال٥ مغخلت

ٌ  على الػسيبت 2-3-  :الخداو

بت ٖلُه جٟغى الضزل مً اؾتهال٦ه ًخم الظي الجؼء بن  مً اإلاخب٣ي الجؼء ؤما الظ٦غ، الؿالٟت الاؾتهال٥ يٍغ

ت ؤنى٫  قغاء ق٩ل في باؾدشماٍع ٣ًىم ؤو الٟغص ًضزٍغ ؤن ؤما الضزل  جٟغى الخالت َظٍ وفي ، مى٣ىلت ؤو ٣ٖاٍع

بت ُل٤ ألاٞغاص بحن ألامىا٫ واهخ٣ا٫ جضاو٫  ٖلى يٍغ بت َظٍ ٖلى ٍو بت الًٍغ بت وحٗخبر الخضاو٫، يٍغ  الُاب٘ يٍغ

بت   .الخضاو٫  يغاثب ؤَم مً الدسجُل ويٍغ

خم ألزغ، شخو مً واهخ٣الها ألامىا٫ جضاو٫  ٖملُت ٖلى جٟغى :الؿابع غسيبت -ا غ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ٍو  وزاث٤ جدٍغ

ت ألاوعا١ ؤو الكب٩اث ؤو ٧ال٣ٗىص مُٗىت خم ، الؿىضاث ؤو الٟىاجحر ؤو الخجاٍع بت َظٍ جدهُل ٍو  بله٤ بما الًٍغ

 .بظل٪ اإلاسخهت ؤلاصاعة زخم بىاؾُت هٟؿه اإلادغع  صمٜ ٍَغ٤ ًٖ ؤو اإلادغعاث جل٪ ٖلى َىاب٘

  :الدسجيل غسيبت -ب

 .اإلال٨ُت ٣ٖض جىز٤ُ ٖىض ؤو ؤزغ بلى شخو مً اإلال٨ُت اهخ٣ا٫ وا٢ٗت بزباث ٖىض حؿخد٤ و

 2: الػسيبت رادة أطاض على اللائم الخطييف 4-

٤ ًخم بت ج٣ؿُم الخهي٠ُ َظا ٞو بت بلى الًٍغ بت و ألاشخام ٖلى الًٍغ  :ألامىا٫ ٖلى الًٍغ

  الػسيبت رادة أطاض على اللائم  الخطييف: شخاص على الػسيبت 1-4-

بت مدل َى هٟؿه ؤلاوؿان ٩ًىن  بن بها ٣ًهض اء ؤو الًٍغ بي الٖى  لىظىصَم اٖخباعا ألاٞغاص ٖلى ٞخٟغى ، الًٍغ

ذ ،و٢ض خماًتها جدذ الضولت في بت ٢ضًما ٖٞغ  بلى البٌٗ ًظَب و )... ٞغوؿا ,ا عوؾُا( الضو٫  ظل في الغئوؽ بًٍغ

ت بلى ؤلاقاعة ذ التي الجٍؼ تها ٦ما ،) الظمُحن ( اإلاؿلمحن ٚحر ٖلى جٟغى ٧اهذ خُض ؤلاؾالمُت، الضو٫  في ٖٞغ  ٖٞغ

 .ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مُل٘ ختى وجىوـ ٦مهغ الٗغبُت الضو٫  بٌٗ

بت اهدكغث و٢ض  الضزى٫  خُض مً اإلاخ٣ابلحن ألاٞغاص ٧ان خُض ، ال٣ضًمت اإلاجخمٗاث في اإلاىخضة الغئوؽ يٍغ

 وم٘ .ؤصاءٍ مً اإلادضصة الضزى٫  ؤصخاب ًخم٨ً مىسًٟا ٩ًىن  خُض اإلابلٜ، هٟـ ٞغص ٧ل ُٞضٞ٘ والثرواث،

هىع  اإلاجخم٘ ج٣ضم بت هدى الاججاٍ جم ألاٞغاص بحن الا٢خهاصًت الٟىاع١  ْو  ٣ًؿم خُض ، اإلاضعظت الغئوؽ يٍغ

                                                           
1
 2012 ، الاولى الُبٗت ، ٖمان ، والخىػَ٘ لليكغ الهٟاء صاع ، الٗامت اإلاالُت ، الخاط َاع١  

 
اث صًىان ، جليمييت جدليليت دزاطت ، اليليت الاكخطادًت الظياطاث الى ردخل ، ٢ضي اإلاجُض ٖبض 2  200 ، الجؼاثغ ، الجامُٗت اإلاُبٖى
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بت مً مدضص مبلٜ بضٞ٘ ملتزمت َب٣ت و٧ل مسخلٟت، َب٣اث بلى اإلاجخم٘  جسلى ج٩اص الخايغ و٢خىا وفي ، الًٍغ

ٗاث بت الدكَغ بت مً الخالُت الًٍغ  .الغئوؽ ٖلى الًٍغ

 

 : رىاٌ على الػسائب 2-4-

بت لٟغى ٦إؾاؽ ألامىا٫ ازخباع بلى الاججاٍ ؾاص  مجمٕى هي والثروة صزال، ؤو زغوة ألامىا٫ ج٩ىن  ؤن وبما ، الًٍغ

 في ؤو ، واإلاباوي ٧األعاض ي ُٖني ق٩ل في ٧اهذ ،ؾىاء مُٗىت ػمىُت لخٓت في اؾخٗما٫ ٢ُم مً ألاٞغاص ًخمل٨ه ما

 . 1الى٣ىص مً مبلٜ ؤو مالُت ؤوعا١ ؤو بهخاظُت ؾل٘ ؤو اؾتهال٦ُت ؾل٘ ق٩ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 2008 الجؼاثغ ، والخىػَ٘ لليكغ الٗلىم صاع ، العارت املاليت ، الٗال ابى ٌؿغي  ، بٗلي الهٛحر مدمض 
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 الػسائب جطييفاث رخخلف ًبرش( I,1)الشيل زكم 
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 للػسيبت الجبائيت الخلىيت :الشاوي املبدث

اء جدضًض  بن           بي الٖى بت، لخىُٟظ ٨ًٟي ال الًٍغ ت مً البض بل الًٍغ  ٢ُمت لخ٣ضًغ اإلاسخلٟت ألاؾالُب مٗٞغ

اء َظا بي الٖى غ١  الًٍغ بت م٣ضاع جدضًض َو ظا صٞٗه اإلامى٫  ٖلى ًجب الظي الًٍغ  حؿمُخه ٖلى ًهُلر ما َو

بت عبِ بإؾالُب اء ج٣ضًغ ؤي ( الًٍغ بت خؿاب و الٖى بت صًً جدهُل مغخلت طل٪ بٗض ًإحي ، زم ) الًٍغ  .الًٍغ

ٌ  املؿلب  للػسيبت الخاغعت املادة جلدًس أطاليب : و

اء            بي الٖى بت، ٖليها جٟغى التي اإلااصة ؤو اإلاىيٕى َى الًٍغ بت الخايٗت اإلااصة ؤي الًٍغ  اإلاجا٫ ؤو لًٍغ

بت الخاي٘ اء ٞان وبالخالي ، ٖمالء ؤو ؾلٗت ؤو وكاَا ٧ان ؾىاء ، للًٍغ بي الٖى  الا٢خهاصي الٗىهغ ٌٗني الًٍغ

بت ًسً٘ الظي ٣ت ؾىاء ، للًٍغ  .مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ

 الخايٗت اإلااصة بلى الىنى٫  ٢ضعة ًخُلب ٞهظا الؿهل، باألمغ لِؿذ الخايٗت اإلااصة ج٣ضًغ ٖملُت             بن

بت ا جدضًض و للًٍغ بي، اإلابلٜ بلى للىنى٫  ؾَٗغ  اإلاالُت ٖلماء اٖخمض و٢ض بها، اإلاٗمى٫  ال٣ىاهحن خؿب وطل٪ الًٍغ

٣خحن ٖلى بت الخايٗت اإلااصة بلى للىنى٫  عثِؿِخحن ٍَغ ما ، للًٍغ  بىاؾُت الخ٣ضًغ ؤو ؤلاصاعة بىاؾُت الخ٣ضًغ َو

 1 .ؤلاٞغاص

 :إلادازة بىاطؿت الخلدًس 1-

٣ا ٣ت لهظٍ             ٞو بت الضواثغ ج٣ىم الٍُغ بت، الخايٗت اإلااصة بخ٣ضًغ هٟؿها الًٍغ  طل٪ اظل ومً للًٍغ

 :الخالُت ألاؾالُب حؿخسضم

 :الخازحيت املظاَس  ؾسيلت1-1-

٣ت بت الخايٗت اإلااصة ج٣ضع             في َظٍ الٍُغ ٣ت للًٍغ ت بٍُغ  ، الخاعظُت اإلآاَغ بٌٗ بلى اؾدىاصا ج٣ضًٍغ

 ؤو الخجاعي  الٗمل ؤعباح ج٣ضًغ ؤو ، الضزل ًٖ ٌٗبر بن ًم٨ً ، الؿ٨ً ٦ةًجاع الصخو ًضٞٗه ما م٣ضاع مشل

خماص الهىاعي  .الخ ...اإلادل وؤظهؼة ، والٗما٫ آلاالث ٖضص الخجاعة، هٕى ٖلى بااٖل

٣ت َظٍ             جمخاػ بت الخاي٘ اإلاا٫ جدضًض في والبؿاَت بالؿهىلت الٍُغ  مً الخض ٖلى حؿاٖض ٦ما ، للًٍغ

بي التهغب  ج٣ضع ألجها الٗضالت ًٖ ابخٗاصَا ُٖىبها ومً ، بزٟاءَا الؿهل مً لِـ الخاعظُت اإلآاَغ الن ، الًٍغ

٣ت ت بٍُغ  لهظٍ هٓغا ، الخاعظُت اإلآاَغ حُٛحر بلى بالًغوعة طل٪ ًاصي ؤن صون  الضزى٫  جخٛحر و٢ض ، ج٣ضًٍغ

ٗاث مٗٓم ابخٗضث الُٗىب بُت الدكَغ  مً التهغب إلاغا٢بت ٧ىؾُلت اجسظجه وبن ألاؾلىب بهظا ألازظ ًٖ الًٍغ

بت  .اإلاغجٟٗت الضزى٫  ؤصخاب ٢بل مً الًٍغ

 :الجصافي الخلدًس 2-1-

بت الخايٗت اإلااصة ج٣ضع ألاؾلىب لهظا             جبٗا  ٧ان ، ال٣غاثً مً ٖضص ٖلى بىاءا وج٣غبي بظمالي بك٩ل للًٍغ

 . الخجاعي  اليكاٍ ؤؾاؽ ٖلى ألاعباح ج٣ضًغ ًخم

مخاػ ضم والبؿاَت بالؿهىلت ألاؾلىب َظا            ٍو  ٖلى ٞيها ًهٗب التي الخاالث في وزانت الخ٣ُٗض ٖو

بت، اإلا٩ل٠ بحن جدضر ٢ض التي اإلاؿخمغة الخالٞاث ٞهي ُٖىبه بما ، بٖمالهم هدُجت ج٣ضًغ اإلا٩لٟحن  والضواثغالًٍغ

بت جٟغى بط ٗاث جداو٫  لهظا ، الصخُذ اإلا٩ل٠ صزل ص٤ُ٢ ًٖ بك٩ل ٌٗبر ال اٞتراض ي صزل ٖلى الًٍغ   الدكَغ

بت ٣ت َظٍ ًٖ الابخٗاص الخضًشت الًٍغ  .الٍُغ

                                                           
1
 2008 الجؼاثغ ، والخىػَ٘ لليكغ الٗلىم صاع ، العارت املاليت ، الٗال ابى ٌؿغي  ، بٗلي الهٛحر مدمض 
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 :املباشس إلادازي  الخلدًس 3-1-

٣ت َظٍ            خؿب بت الضواثغ ج٣ىم الٍُغ بت الخايٗت اإلااصة بخ٣ضًغ بىٟؿها الًٍغ ت وجخمخ٘ ، للًٍغ  بدٍغ

بت الخايٗت اإلااصة بلى للىنى٫  ، اإلا٩ل٠ إلاىا٢كت والبُاهاث واإلاٗلىماث وألاصلت ال٣غاثً ججمُ٘ في واؾٗت  ، للًٍغ

بت الضواثغ ج٩ىن  ؤن صون   في الخ٤ للم٩ل٠ وحُٗي ، ٖملها في اجبٗتها التي الُغ١  ًٖ اإلا٩ل٠ بةٖالم ملؼمت الًٍغ

تراى ٘ ًدضصَا التي اإلاضة يمً وطل٪ اإلا٣ضع اإلابلٜ ٖلى الٖا بي الدكَغ البا ، الًٍغ ٣ت َظٍ حؿخسضم ما ٚو  الٍُغ

  .بَما٫ ؤو ٖهض ًٖ ب٢غاٍع ج٣ضًم ًٖ اإلا٩ل٠ المخىإ ٦جؼاء

٣ت       جمخاػ بت الخايٗت اإلااصة زمً ج٣ضًغ بؿهىلت اإلاباقغ ؤلاصاعي  الخ٣ضًغ ٍَغ غة و وبٗضالتها للًٍغ  خهُلتها ٞو

ٗاث مٗٓم في جُب٤ لظا ، بت الدكَغ  مً ٦بحر ٖضص بلى وبداظت ٖالُت ج٩الُٟها بان ٖليها ٌٗاب ول٨ً ، الًٍغ

ٟحن ٣ت ؤجها ٦ما ، واإلاسخهحن اإلاهغة اإلاْى بت الضواثغ لخضزل ٍَغ ت اإلا٩ل٠ بكاون الًٍغ  .ٖمله حجم إلاٗٞغ

 1  : فساد بىاطؿت الخلدًس2-

٣ت َظٍ خؿب بت الضواثغ حٗخمض الٍُغ بت الخايٗت اإلااصة بلى للىنى٫  ؤزغي  ظهت ٖلى الًٍغ  ؤن ٞةما ، للًٍغ

 .الٛحر ب٢غاع ؤو هٟؿه  اإلا٩ل٠ ب٢غاع ٖلى حٗخمض

 :هفظه امليلف إكساز 1-2-

٣ت َظٍ             بمىظب  لِـ طل٪ وم٘ ، بٖمالها هخاثج ًٖ ُٞه ًهغح ٦ك٠ بخ٣ضًم بىٟؿه اإلا٩ل٠ ٣ًىم الٍُغ

ا بت الضواثغ حٗخمض ؤن قَغ ًه ؤن لها ًد٤ بل ، وجهاجي مُل٤ بك٩ل اإلا٩ل٠ ٢ضمه ما ٖلى الًٍغ  جضزل ؤو جٞغ

 الخ٣ُ٣ي الضزل ٖلى الخٗٝغ َى ألاؾلىب َظا ًمحز ومما .طل٪ في اإلا٩ل٠ ومىا٢كت ٖلُه الخٗضًالث بٌٗ

 اإلا٩ل٠ الن ، الًغاثب ظباًت ج٩ال٠ُ مً ٣ًلل ٦ما ، صخُدت اإلا٩ل٠ وؤوعا١ مؿدىضاث ٧اهذ بطا زانت للم٩ل٠

بت الضواثغ ٖلى وما صزله بذجم نغح الظي َى هٟؿه  ومما ، ٢ضمها التي البُاهاث مً والخإ٦ض اإلاغا٢بت بال الًٍغ

بت الضواثغ ؤن ألاؾلىب َظا ٖلى ٌٗاب  ٖمله َبُٗت ٖلى للخٗٝغ اإلا٩ل٠ وصٞاجغ مؿدىضاث ٖلى اَالٖها ٖىض الًٍغ

ب ال التي ٖمله زهىنُاث في مباقغا جضزال طل٪ ٌٗخبر ٢ض  َظٍ حٗض طل٪ وم٘ ، ٖليها ظهت ؤي ًُل٘ ؤن ًٚغ

٣ت  .الٗالم صو٫  مٗٓم في بجباٖا ألا٦ثر مً الٍُغ

  :الغير إكساز 2-2-

٣ت َظٍ              بم٣خط ى بت الخايٗت اإلااصة بلى الىنى٫  ًخم الٍُغ ا للًٍغ  ٚحر ؤزغ شخو ٢بل مً لخ٣ضًَغ

ؿمذ ، ٢اهىهُت ٖال٢ت باإلا٩ل٠ جغبُه ألازحر َظا ، اإلا٩ل٠ ت ويٗه له َو  ، صزله وخ٣ُ٣ت اإلا٩ل٠ مغ٦ؼ بمٗٞغ

 ًبلٜ ؤن ويٗه له ٌؿمذ اإلاؿخإظغ ؤو ، لضًه الٗاإلاحن ؤظىع  ًٖ ب٢غاع ٣ًضع ؤن ويٗه له ٌؿمذ الٗمل ٞهاخب

٣ت َظٍ جمخاػ  .الخ ...للمال٪ ًضٞٗه الظي ؤلاًجاع ٢ُمت ًٖ  ومً الخ٣ُ٣ت، مً وا٢ترابها اليؿبُت بض٢تها الٍُغ

 صو٫  مً ٦شحر في ألاؾلىب َظا ًدب٘ طل٪ وم٘ ، الخغة اإلاهً ؤصخاب وزانت الضزى٫  بٌٗ ج٣ُُم نٗىبت ُٖىبها

 .الٗالم

اء ج٣ضًغ ؤؾالُب مسخل٠ جلخُو ًم٨ًو        بي الٖى ٤ الًٍغ  :الخالي  الك٩لٞو

 

 

                                                           
1
 2008 الجؼاثغ ، والخىػَ٘ لليكغ الٗلىم صاع ، العارت املاليت ، الٗال ابى ٌؿغي  ، بٗلي الهٛحر مدمض 
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 الػسيبي الىعاء جلدًس

 

 إلادازة بىاطؿت الخلدًس  فساد بىاطؿت الخلدًس

 إكساز

 الغير

إكساز 

 

امليلف 

 

 هفظه

 ؾسيلت

 الخلدًس

 إلادازي 

 املباشس

ؾسيلت 

 

الخلدًس 

 

 الجصافي

ؾسيلت 

 

املظاَس 

 

 الخازحيت

 

 الػسيبي الىعاء جلدًس أطاليب رخخلف ًبرش( I,2)الشيل زكم 

 
 .رً إعداد الؿلبت باإلعخماد على املؤلف ردمد الطغير بعلي: املطدز
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 .الػسيبي املبلغ جددًد أطاليب :الشاوي املؿلب

ت اليؿبت بظل٪          وٗني ٗاث جٟغيه الظي اإلادضص اإلابلٜ ؤو اإلائٍى بت الدكَغ بت الخايٗت اإلااصة ٖلى الًٍغ  للًٍغ

بي اإلابلٜ ٦ظل٪ جخٛحر ٢ض ؤو زابخت اليؿبت َظٍ ج٩ىن  ٢ض َىا مً ، ىظض ، الًٍغ  خؿاب في الخالُت ألاهىإ َىا٥ ٍو

بت  1 .الًٍغ

 :اللياطيت الػسيبت و الخىشيعيت الػسيبت 1-

 :الخىشيعيت الػسيبت 1-1-

بت جل٪ هي           اإلاىا٤َ خؿب اإلا٩لٟحن ٖلى ًىػٕ زم م٣ضما جدهُله الىاظب ؤلاظمالي اإلابلٜ ٞيها ًدضص التي الًٍغ

ش مً مخٟغ٢ت وبٟتراث اإلااض ي في َب٤ الًغاثب مً الىٕى َظا ، الجٛغاُٞت  الؿلُاث جُب٣ه و٧اهذ ، الخاٍع

 الضو٫  ظمُ٘ ألاؾلىب َظا ًٖ جسلذ ٣ٞض الخالي الى٢ذ في بما ، ٧ان ق٩ل بإي اإلاا٫ ًٖ جبدض التي الاؾدبضاصًت

 .الىامُت الضو٫  وختى اإلاخ٣ضمت

 :اللياطيت الػسيبت 3-1-

بت ٦ظل٪ حؿمى             بت جل٪ وهي ، الخدضًضًت بالًٍغ  ًدضص ؤن صون  م٣ضما مٗضلها اإلاكٕغ ًدضص التي الًٍغ

خم ، الا٢خهاصًت للٓغوٝ جدضًضَا ؤمغ جاع٧ا ، ٢اَٗت بهىعة ؤلاظمالُت خهُلتها بت جدضًض ٍو  ال٣ُاؾُت الًٍغ

بت الخايٗت اإلااصة ٢ُمت م٘ ًدىاؾب مٗحن مٗض٫ بٟغى ت وؿبت نىعة في بما ، للًٍغ اء بظمالي ٖلى مئٍى  ٖو

بت بت الخايٗت اإلااصة ٖىهغ ٧ل ًٖ جدهُله ًخم مٗحن مبلٜ نىعة في وبما ، الًٍغ  بها اإلا٩ل٠ ٞان وبظل٪ ، للًٍغ

بت م٣ضما ٌٗلم  .صٞٗه الىاظب الًٍغ

 :الخطاعدًت الػسيبت و اليظبيت الػسيبت 2-

 :اليظبيت الػسيبت 1-2-

٣هض             ت اليؿبت بها ٍو بت الخايٗت اإلااصة ٖلى ًٟغى الظي لال٢خُإ الشابخت اإلائٍى  بخٛحر جخٛحر وال للًٍغ

بت طل٪ ٖلى مشا٫ وزحر ، ٢ُمتها  ٣ًضع زابذ بمٗض٫ منها ٧ل جٟغى ؤًً ، الجؼاثغ في الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًٍغ

بت الخايٗت اإلااصة ٢ُمخه بخٛحر اإلاٗض٫ ًخٛحر وال ، % 25 ب  بت الخهُلت وجؼصاص للًٍغ بت في الًٍغ  اليؿبُت الًٍغ

اصة وؿبت بىٟـ  .لها الخايٗت اإلااصة جىمُت في الٍؼ

 :الخطاعدًت الػسيبت

بت الخهُلت جؼصاص ؤي ، صخُذ وال٨ٗـ لها الخايٗت اإلااصة ٢ُمخه بازخالٝ مسخلٟت بمٗضالث جٟغى            الًٍغ

اصة مً ا٦بر بيؿبت الخهاٖضًت اء اإلاكٕغ ٣ًؿم ؤن اإلاخهىع  ومً ، لها الخايٗت اإلااصة ٢ُمت ٍػ بت ٖو  ٖضة بلى الًٍغ

دت ٧ل ٖلى جُب٤ ؤن ٖلى ، قغاثذ ٣ا بها زام مٗض٫ قٍغ  .الخهاٖضي اإلاٗض٫ جُب٤ُ في اإلاخب٘ الخ٣ني لؤلؾلىب ٞو

      

بي اإلابلٜ جدضًض ؤؾالُب مسخل٠ جلخُو ًم٨ً     ٤ الًٍغ  :الخالي الك٩ل ٞو

 

 

 

                                                           
1
 2007 ، الجؼاثغ ، واليكغ للُباٖت َىمت صاع ، والػسائب الجباًت اكخطادًت ، مدغػي ٖباؽ مدمض 
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 الػسيبت خظاب ؾسق 

 اللياطيت والػسيبت الخىشيعيت الػسيبت الخطاعدًت والػسيبت اليظبيت الػسيبت

 الػسيبت

 الخطاعدًت

 الػسيبت

 اليظبيت

 الػسيبت

 اللياطيت

 الػسيبت

 الخىشيعيت

الػسيبت  خظاب ؾسق :( I,3)الك٩ل ع٢م 

 

 

 

 

 
 .رً إعداد الؿلبت باإلعخماد على املؤلف ردمد الطغير بعلي: املطدز
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 : السكابت الجبائيتحعسيفأَميت السكابت الجبائيت في الىظام الػسيبي :الشالث املؿلب

ذ حٗضصث للغ٢ابت،خُض الٗام اإلاٟهىم بلى ؤلاقاعة بىا ًجضع الجباثُت الغ٢ابت مٟهىم بلى الخُغ١  ٢بل              وجىٖى

٤ ٌؿحر يء ف ٧ل ٧ان بطا مما الخد٤٣ هي الغ٢ابت" : بها،ٞمنها اإلاغجبُت الخٗاٍع٠  والخٗلُماث اإلاغؾىمت الخُت ٞو

ها ؤما. اإلا٣غعة وال٣ىاٖض الهاصعة مها ؤظل مً الخُإ ؤو ال٠ًٗ هىاحي جبُان ٞهى مىيٖى ا ومى٘ ج٣ٍى  .   " 1ج٨غاَع

ُما          ت الا٢خُاٖاث مجمٕى ٞهي الجباًت ًسو ٞو  الًغاثب جًم والتي الضولت َٝغ مً اإلاٟغويت ؤلاظباٍع

 2.الاظخماُٖت واإلاؿاَماث وؤلاجاواث والغؾىم

 ما وو٤ٞ والغؾىم،ٞالجباًت الًغاثب مً ٧ل مٟهىمي مً ؤوؾ٘ الجباًت مٟهىم ًخطر الخٍٗغ٠ َظا مً           

 ال٨خاباث إلادخىي  حصخُو ،وحٗخبر الاظخماُٖت واإلاؿاَماث ؤلاجاواث بلى بياٞت والغؾىم الًغاثب جخًمً ؾب٤

داث ؤلازباجاث م٘ اإلادخىي  َظا مً ٧الخد٤٣ الجباجي ال٣اهىن  مً ًخالءم بما اإلاداؾبُت  3.اإلا٣ضمت ٧الخهٍغ

ٟاث ؤما              :ًلي ٦ما بًٗها هلخو الجباثُت للغ٢ابت اإلا٣ضمت الخٍٗغ

ٌ  الخعسيف تها:  و ت ٖٞغ ت الىؾُلت":للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ بت صٞ٘ في آلاٞغاص بحن اإلاؿاواة لًمان الًغوٍع  الًٍغ

ا ،وحك٩ل ٟت مىاٞؿت لخد٤ُ٣ والٟٗالت آلاؾاؾُت الكغوٍ مً قَغ اصلت قٍغ  ". 4اإلااؾؿاث بحن ٖو

 في  ملتزمحن اإلا٩لٟحن بإن الخد٤٣ مً الجباثُت ؤلاصاعة جم٨ً التي الىؾُلت " :ؤجها ٖلى ؤًًا حٗٝغ : الشاوي الخعسيف

  .5اإلاالخٓت آلازُاء بخصخُذ لها وحؿمذ واظباتهم ؤصاء

 الجباثُت ؤلاصاعة بها ج٣ىم التي الٗملُاث مجمٕى ؤجها الجباثُت،ٖلى الغ٢ابت مٟهىم بلىعة ؾب٤،ًم٨ً مما            

داث ومهضا٢ُت صخت مً الخد٤٣ ٢هض  .اإلا٩لٟحن َٝغ مً اإلا٨خدبت الخهٍغ

 : السكابت الجبائيتأَداف

ٟاث زال٫ مً              : جد٣ُ٣ها بلى الجباثُت الغ٢ابت حؿعى التي آلاَضاٝ بٌٗ اؾخسالم ًم٨ىىا الؿاب٣ت الخٍٗغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت الغ٢ابت - ؾلُمان خمضي   13،م 1998آلاعصن . الش٣اٞت صاع م٨خبت - الخ٩ىمُت آلاظهؼة ٖلى واإلاالُت ؤلاصاٍع

2
اث الشاهُت،صًىان الُبٗت – الٗامت اإلاالُت ا٢خهاصًاث – مدغػي ٖباؽ مدمض   . 55،م 2005 ،الجؼاثغ، الجامُٗت اإلاُبٖى

3
 Ahmed hamini -l’audit comptable et financier –édition berti .Algérie.2001. p 172 

4
بت اإلا٩لٟحن مُشا١-  ت للغ٢ابت الخايٗحن بالًٍغ   ،م 2006  ،الجؼاثغ للًغاثب الٗامت الجباثُت،اإلاضًٍغ
5
 3 الجؼاثغ،م خالت ٖلى بالخُب٤ُ وهخاثجها ؤٖمالها لخى٦مت اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٢ُإ ٖلى الجباثُت الغ٢ابت جغقُض - عجالن ي الُٗاف 
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 :الجبائيت السكابت أَداف: ( I,2)الجدٌو زكم 

                

 

 صٞ٘ ًٖ ًخسل٠ مً اإلا٩لٟحن مداؾبت و اإلاؿاولُت مبضؤ ٖلى الجباثُت الغ٢ابت جغ٦ؼ اللاهىوي الهدف

بت  الًٍغ

ٗاث في والخلل الى٣و ؤوظه بلى الخىبُه ٖلى الجباثُت الغ٢ابت حؿاٖض إلادازي  الهدف  اإلاٗمى٫  الدكَغ

 .بها

بي التهغب وؿب مشل ؤلاخهاثُاث بةٖضاص الجباثُت الغ٢ابت ٖملُت حؿمذ  الًٍغ

الصخُدت  ؤلاظغاءاث الجساط آلازُاء و٦ك٠ الاهدغاٞاث وجدضًض

 املالي الهدف

والاكخطادي 

ظا الخالٖب مً الٗامت آلامىا٫ ٖلى اإلاداٞٓت بلى الجباثُت الغ٢ابت تهضٝ  ٧الؿغ٢ت،َو

ىت ٦بحرة بًغاصاث صزى٫  لًمان اصة وبالخالي الٗمىمُت للخٍؼ  اإلاخاخت آلامىا٫ ٍػ

اصة بلى ًاصي مما الٗام لئلهٟا١ اَُت مؿخىي  ٍػ للمجخم٘  الا٢خهاصًت الٞغ

  الاحخماعيالهدف

  

بت اإلا٩لٟحن بحن اإلاؿاواة ومبضؤ الجباثُت الٗضالت جد٤ُ٣  .بالًٍغ

بي التهغب ْاَغة مً الخض في صوعَا و الجؼاثغ في الجباثُت الغ٢ابت بظغاءاث و آلُاث – المُت بل٣اؾم آًذ  قهاصة هُل مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة - الًٍغ

ت الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت . اإلااؾتر لىم والخجاٍع غة . الدؿُحر ٖو  31 - 30 م ،م 2014,2013. ظامٗت البٍى

 

 

 :وربادئها الجبائيت السكابت إحساء أطباب

 : ًلي ُٞما ومباصئها الجباثُت الغ٢ابت ؤؾباب جخمشل            

 :1الجبائيت السكابت إحساء أطباب

داث بمغا٢بت ٣ًىم ع٢ابي هٓام بًجاص يغوعة بلى صٖذ ؤؾباب ٖضة َىا٥             ٖلى الخٟاّ و اإلا٩لٟحن جهٍغ

ىت خ٣ى١  ٗاث جىُٟظ ومغا٢بت الٗمىمُت الخٍؼ  : ًلي ُٞما الجباثُت،وهلخهها الدكَغ

 :بمداخليه الخطسيذ في بالػسيبت امليلف خسيت1-

دُت ؤهٓمت الخضًشت الجباثُت آلاهٓمت ؤن بما ذ للم٩ل٠ حؿمذ جهٍغ  زال٫ مً هٟؿه جل٣اء مً بمضازلُه بالخهٍغ

ا الجباثُت لئلصاعة ومضازلُه بيكاَه اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ج٣ضًم اء لخدضًض ؤؾاؽ باٖخباَع بي الٖى ٟترى الًٍغ  ٍو

داث َظٍ إلاغا٢بت الجباثُت الغ٢ابت وظضث طل٪ مً ال٨ٗـ،٧الخإ٦ض ًشبذ لم ما صخُدت ؤجها  مً ٧الخإ٦ض الخهٍغ

 . الخ٣ُ٣ت في مىظىص َى إلاا ومُاب٣تها صختها

 : الػسيبي التهسب ردازبت 2-

                                                           
 ماظؿخحر مظ٦غة– الجباثُت الغ٢ابت صٖم في اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ مؿاَمت طبُذ، ٢الب لُاؽ 1
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بت اإلا٩لٟحن بٌٗ ٌؿعى               اإلاسخلٟت،باإلياٞت الُغ١  بكتى الخداًل ٍَغ٤ ًٖ صٞٗها مً التهغب بلى بالًٍغ

 بلى تهضٝ ع٢ابُت آلُت وظىص بلى الًغوعة صٖذ ٢ُاؾها،لظل٪ ٦هٗىبت هُا٢ها وجىؾ٘ الٓاَغة َظٍ ضخامت بلى

ىت خ٣ى١  ٖلى اإلاداٞٓت بي التهغب مداعبت زال٫ مً الخٍؼ  الًٍغ

اثٟها الجباثُت الغ٢ابت جاصي ٧ي   :الجبائيت السكابت ربادئ غ مً بض ال ْو  1: وهي لها آلاؾاؾُت اإلاباصت جٞى

 : ردىم غسيبي هظام إكارت1-

بي الىٓام ٌٗخبر              ُت جى٨ٗـ خُض الجباثُت للغ٢ابت آلاؾاؾُت اإلا٣ىماث بحن مً الًٍغ  الؿلُت هٖى

ُٗت ٗاث ٖلى اإلاجخم٘ في الدكَغ بي الىٓام بُنها ومً ٖامت بهٟت حؿنها التي الدكَغ  جُب٤ُ ٞةن ،ولظل٪ الًٍغ

بي هٓام وظىص ًخُلب الجباثُت الغ٢ابت  : زال٫ مً َظا و ٞٗا٫ يٍغ

٘ نُاٚت جبؿُِ-  بي الدكَغ ُٗت والىهىم ال٣ىاهحن ج٩ىن  ؤن ًجب ،بط ٞهمه للم٩لٟحن ًدؿنى ختى الًٍغ  الدكَغ

 . آلاؾلىب وؾهلت واضخت

بُت الٗضالت جد٤ُ٣-  بُت اإلاٗاملت ج٩ىن  ؤن ،ؤي الًٍغ ت الًٍغ بت اإلا٩لٟحن بحن مدؿاٍو  .بالًٍغ

 : الجبائيت إلادازة وجؿىيس جسكيت2-

٘ بن             بي الدكَغ بي التهغب إلاداعبت ٨ًٟي ال الًٍغ ٤ لم ما الًٍغ ا ًجب ،والتي ٞٗالت ظباثُت بةصاعة ًٞغ َغ  جٞى

ا بلى بياٞت وال٨ٟاءة الخُىع  مً ٖا٫ مؿخىي  ٖلى َغ ت ؤلام٩اهُاث ٖلى جٞى  مً ًم٨نها ،والتي الالػمت واإلااصًت البكٍغ

ُٟتها ؤصاء  ولظل٪ اإلاُضان في و٦ٟاءة زبرة طاث ج٨ً لم بطا بالٛغى جٟي ال الٗاملت الُض ؤن ،بال وظه ؤخؿً ٖلى ْو

٘ ٖلى الٗمل الًغوعي  ٞمً ٟحن ٦ٟاءة مً الٞغ ً اإلاْى  والغ٢ابت الًغاثب مجا٫ في مخسههت بَاعاث وج٩ٍى

ٟي جغبهاث بظغاء بلى الجباثُت،بياٞت يُت بغامج ووي٘ الجباثُت ؤلاصاعة وؤٖىان إلاْى  الخجضًضاث م٘ جخماش ى ج٩ٍى

حر في اإلااصًت ؤلام٩اهُاث جخمشل ،٦ما الجباجي الىٓام ٌكهضَا التي  مً الجباثُت لئلصاعة آلاؾاؾُت الكغوٍ جٞى

ٟحن،بياٞت لضي ظُضا اهُباٖا حُٗي مالثمت ٖمل ؤما٦ً حر بلى اإلاْى الم ؤظهؼة جٞى  الخضًشت الاجها٫ ووؾاثل ؤلٖا

ٟي جدٟحز ًيبغي ،٦ما ٘ زال٫ مً الجباثُت ؤلاصاعة مْى حر ؤظىعَم ٞع  . لهم الالػمت الخضماث ٦خٞى
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 :الفطل خالضت

بت ان ج٣ضم ما مً وؿخسلو             ل في ٞٗا٫ صوع  لها الًٍغ ىت جمٍى م٨م الضولت زٍؼ ٟها ٍو  ه٣ضًت ٍٞغًت باجها حٍٗغ

 لل٣ضعة َب٣ا الضولت جٟغيها زام، هٟ٘ ٣ًابلها ان صون  جهاثُت بهٟت و الؼامُا ٖنها ًىىب مً ؤو الضولت ج٣خُٗها

 :الخالُت بالخهاثو وجخمحز ٖاصة الٗامت الى٣ٟاث حُُٛت في وحؿخسضمها للممى٫  الخ٩لُُٟت

غيها ٖامت، مىٟٗت جد٤ُ٣ ٢هض م٣ابل صون  جهاثُت بهٟت وجضٞ٘ ه٣ضًت، الؼامُت ٍٞغًت ؤجها               مً ٌٗخبر ٞو

بت مباصت مً الضولت نالخُاث بت وجدىٕى  الا٢خهاص، ومبضؤ اإلاالثمت مبضؤ و وال٣ُحن الٗضالت مبضؤ هجض الًٍغ  الًٍغ

بت جهاٖضًت ؤو وؿبُت ج٩ىن  و٢ض مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ج٩ىن  ٣ٞض له، اإلاىٓىع  اإلاُٗاع خؿب  جىٓم والًٍغ

خم ٞىُا جىُٓما خم اإلاىب٘ مً الدجؼ ٍَغ٤ ًٖ ؤو اإلا٣ضمت الا٢ؿاٍ ؤو اإلاباقغ الخىعٍض ٍَغ٤ ًٖ بما جدهيها ٍو  ٍو

بت جدهُل ضًت بالخىالاث او بالك٩ُاث جخمشل التي الى٣ضًت الخُاعاث ٍَغ٤ ًٖ الًٍغ  . البًر

 

 



 

  
 

 :  الشاوي الفطل  

 هؿاق الخدطيل الػسيبي 

 ورخخلف احساءاجه
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  جمهيد55

بي الىٓام ٌٗخبر ل الغثِس ي اإلاىعص الًغاثب حٗض خُض ما بلض ا٢خهاص ؤي لخ٣ُُم مُٗاع الًٍغ  الٗامت اإلاحزاهُت لخمٍى

 هٓغا للُاب٘ الخُىي الظي جخمحز به الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الخىمُت في جلٗبه الظي الهام الضوع  بلى باإلياٞت

ىت الٗمىمُت  بت ٖلى يغوعة اصاء واظباتهم اججاٍ الخٍؼ بُت ج٣ىم الضولت بدض اإلا٩لٟحن بالًٍغ اإلاضازُل الًٍغ

وحؿعى الاصاعة اإلاالُت لخدهُل َظٍ الًغاثب الجها حٗض مهضعا َاما و اؾاؾُا الًغاصاث الضولت التي جدخاظها 

بُت  ٗاث وال٣ىاٖض الًٍغ  .لؿض الى٣ٟاث الٗامت الالػمت لخلبُت خاظاث الاٞغاص في ْل ح٣ٗضالدكَغ

بي مجمٕى الٗملُاث و الاظغاءاث التي تهضٝ الى خمل مضًني الضولت و الجماٖاث  مشل الخدهُل الًٍغ          ٍو

 اإلادلُت لدؿضًض ما بظمتهم مً صًىن بم٣خط ى ال٣ىاهحن و الخىًُماث اإلاٗمى٫ بها 

 

بُت  لظل٪ ؾٝى هداو٫ الخُغ١ في َظا الٟهل الَم اإلاٟاَُم الاؾاؾُت التي جسو جدهُل الضًىن الًٍغ

غ١ والُاث جدهُلها م٘ التر٦حز ٖلى ازغ َظا الخدهُل مً ظهت و الى اَم الضعاؾاث الؿاب٣ت في َظا اإلاجا٫  َو

 مً ظهت ازغي 

 

لى َظا ألاؾاؽ ؾى٣ىم بخ٣ؿُم َظا الٟهل بلى  : ٖلى الىدى الخاليمبدشحن ٖو

ٌ  املبدث  الاؾاز املفاَيمي لعمليت الخدطيل الػسيبي  : و

  بييت الىظام الػسيبي الجصائسي واضالخه  :الشاوي املبدث
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ٌ  املبدث  .                                                                                        الاؾاز املفاَيمي لعمليت الخدطيل الػسيبي  : و

بت جضٞ٘ ؤن َى الخضًض الخالي اإلاجخم٘ في الٗام ألانل                 الخانت ألاخىا٫ ٖضا ُٞما وطل٪ ، ه٣ضا الًٍغ

ت ٞيها ًخم التي بت حؿٍى  ؤلاهخاط مجاالث في ؤؾاؾا جُب٣ُاتها ججض والتي الُٗني الضٞ٘ وؾاثل ٍَغ٤ ًٖ الًٍغ

بت صًً ؤن ٌٗني ال َظا ؤن بال .الؼعاعي  ٌؿضص وبهما اإلاٗضهُت، ؤو الىع٢ُت الى٣ىص ٍَغ٤ ًٖ خخما ٌؿضص الًٍغ

حن َظًً ظاهب وبلى الى٣ضًت، الخُاعاث مً ظؼءا جمشل التي الضٞ٘ بىؾاثل  بىؾاثل ٌؿضصٍ ٞهى الى٣ىص مً الىٖى

ضًت بالخىالاث ؤو بالك٩ُاث جمشل التي ٣ا البًر بي هٓام ٧ل لخٟانُل ٞو  .1يٍغ

ٌ  املؿلب ٌ واحساء هيفيتو الػسيبي جدطيل :  و

 :الخدطيل حعسيف 1-

ىت اججاٍ ألاٞغاص طمت بةبغاء ال٣ايُت الٗملُت جل٪ هي  جلؼم التي اإلاداؾبُت اإلاغخلت ٌٗخبر ٞهى وبظل٪ الٗمىمُت الخٍؼ

ُت مغا٢بت بٗض الخدهُل بؿىض بالخ٨ٟل اإلاداؾب بت مبلٜ ج٣اض ي وبٗضَا قٖغ  :ب ملتزما الؿىض في اإلابحن الًٍغ

 .الؿىض في ٢اهىها اإلادضص اإلابلٜ -

ش -  .الاؾخد٣ا١ جاٍع

 2اإلادضص ألاظل في الدؿضًض ٖضم ًٖ اإلاترجبت  ال٣ٗىبت-

الخدطيل  عمليت في املظخعملت  الىزائم-2

 الا الخدهُل بٗملُت ٣ًىم ؤن لل٣ابٌ ًم٨ً ال الٗمىمُت باإلاداؾبت اإلاخٗل٤ ٢20/90اهىن  مً 35 اإلااصة خؿب

 : في الخدهُل ؾىضاث وهمشل عؾمي ؾىض بىظىص

-1-2  ٌ  :العارت الجداو

 الجهىعي اإلاغ٦ؼ َٝغ مً مدغعة الجضاو٫  َظٍ والغؾىم بالًغاثب باإلا٩لٟحن زانت عؾمُت و ٖامت ٦كٝى هي

ت ال٣اثمت خؿب آلالي لئلٖالم  مٗلىماث الجضاو٫  َظٍ جىٓم, اإلاٗىُت الًغاثب مٟدكُه َٝغ مً اإلاىيٖى

بت َبُٗت, ٖىىان, اؾم اإلا٩ل٠ ًٖ ؤؾاؾُت  زام آزغ وظؼء الدؿضًضاث ؤو للدؿب٣ُاث مسهو ظؼء الًٍغ

 .اإلاخابٗاث و باإلاٗلىماث

-2-2  ٌ  :والجماعيت الفسدًت الجداو

بت اإلا٩لٟحن ٢اثمت حكمل  اإلاباقغة الًغاثب مٟدل َٝغ مً جدغع  ال٣اثمت في الخٗضًالث بٌٗ بليها مًاٞا بالًٍغ

 مً واخض وهٕى ؤشخام ٖضة ًٓم و٢ض ٞغصي ظضو٫  ٩ًىن  وبظل٪ واخض لصخو الًغاثب مجمٕى جٓم و٢ض

٩ىن  الًغاثب ٩ىن  ظماعي الجضو٫  ٍو  .ؾىىاث لٗضة ٍو

 َٝغ مً بلضًت ل٩ل مدغع  41 ؾلؿلت ًضعى ظضو٫  في جغزُهها بٗض الخدهُل ٢ُض الٟغصًت الجضاو٫  َظٍ جىي٘

ت بلى ًغؾل زم ال٣ابٌ َٝغ مً ٖليها مهاص١ اإلاٟدكُت عثِـ  ٢ُض وويٗه للمٗاًىت للًغاثب الىالثُت اإلاضًٍغ

 .الخدهُل

 

 

                                                           
1
اث صًىان – العارت املاليت – خؿحن مهُٟى خؿحن   22 م 1995 , الجؼاثغ الجامُٗت، اإلاُبٖى

2
يب  ت، ظامٗت ،العارت املاليت ربادئ هللا، ٖىى ٍػ  190 م 1998 , َبٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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 :الخدطيل طىداث 3-2-

هم مً اإلاٟىيحن اإلاؿاولحن الىػعاء َٝغ مً جدغع   ؤظل مً للىالًاث الخىُٟظ مضعاء ؤو الىالة َٝغ مً ؤو َٞغ

ًاث واإلاىذ ألاظىع  ٖلى عؾىم جدهُل  ....والخٍٗى

 : خيام رظخخسحت 4-2-

ت ج٣ىم ، ال٣ًاثُت لؤلخ٩ام ؤؾاؾُت ٖىانغ ٖلى جدخىي  ٧املت ؾىضاث هي  بدسجُل للًغاثب الىالثُت اإلاضًٍغ

 ٧اجب َٝغ مً مدغعة ، جدهُلها ؤظل مً اإلاُٗىت الًغاثب ٢بًاث بلى وجغؾلها بليها اإلاغؾلت ال٣ًاثُت ألاخ٩ام

ىىان ول٣ب اؾم جدمل اإلاؿخسغظاث َظٍ الًبِ ٌ مبلٜ ، الٛغامت مبلٜ ، الخ٨م بد٣ه الهاصع ٖو  ، الخٍٗى

ش الخ٨م مىيٕى ًٖ وملخو الخاصر م٩ان  .الخاصزت وجاٍع

                                                                                     :) 02 و 01زكم امللحم  أهظس( G50 و G50Aالخطسيذ 5-2-

ذ َظا ًدخىي   الدؿضًض اظل مً (TVA ,الُاب٘ خ٣ى١ , TAP, IBS, IRG )الًغاثب  مً مسخلٟت ؤهىإ ٖلى الخهٍغ

ذ   ٧ىن  خالت واخض ًىم( اليكاٍ جد٤ُ٣ قهغ جلي التي ألاولى ًىم 20 زال٫ ًىي٘ ؤن  البضG50A و   G50الخهٍغ

داث مً الىٕى َظا (ُٖض ؤو ًىما ُٖلت 20 الُىم  البلضًاث خؿب H61 ًضعى زام ظضو٫  في ٌسجل الخهٍغ

دى٫   الظي ال٣ابٌ بلى مىت وسخت حٗاص و اإلاهاصٞت و اإلاغا٢بت اظل مً اإلاُٗىت بلى اإلاٟدكُت ال٣ابٌ َٝغ مً ٍو

غؾلهاH61  ؤؾاؽ  ٖلى B37 مٗاًىت ؾىض ًدغع  بضوعٍ ت بلى  ٍو  .1للمٗاًىت اإلاضًٍغ

 :والؿابع الدسجيل إًساداث 6-2-

 :هىعان جظم الدسجيل إًساداث )أ

ل -  .اإلاى٣ىالث ؤو ال٣ٗاعاث بُ٘ مشل الخدهُل ٍَغ٤ ًٖ اإلال٨ُت جدٍى

ل -  .الهباث مشل مجاها مل٨ُت جدٍى

 :الؿابع إًساداث )ب

ت الىزاث٤ ٖلى جٟغى التي -  ...الؿٟغ ظىاػ عؾم ، الخجاعي  السجل مشل ؤلاصاٍع

                                                                                                                                                         :الجصافي الىظام 7-2-

ه ؤو صط 30.000.000.00 ؤٖماله ع٢م ًخٗضي ال م٩لٟا ٧ل الىٓام لهظا ًسً٘  .إلاضة ؾيخحن ًمخض الىٓام َظا ٌؿاٍو

  وهي03) اإلالخ٤ اهٓغ C9  (وز٣ُت وجىي٘ اإلاماعؽ، اليكاٍ خؿب اإلاٟدكُت عثِـ َٝغ مً اإلا٩ل٠ ٖلى ٣ًترح

 وجغؾل زالسي ل٩ل الخ٣ؿُِ و الؿىىي  اإلابلٜ و ٖىىان و ل٣ب و اؾم مً اإلا٩ل٠ ًٖ جدمل مٗلىماث عؾمُت وز٣ُت

                                                    اإلا٩ل٠ بلى وسخت بعؾا٫ بٗض اؾخد٣ا٢ها مىاُٖض في جدهُلها اظل مً ال٣ابٌ بلى

 الؿىت زال٫ اإلاد٣٣ت الخدهُل ؾىضاث ٧ل بمٗاًىت ال٣ابًت ج٣ىم :الخدطيل وطىداث إلاًساداث رعاًىت8-2.

اث بعؾا٫ ًخم خُض ظا اإلاىظىصة بخل٪ وم٣اعهتها بال٣ابًت اإلادهلت الؿىضاث مبلٜ ٖلى جدخىي  زانت مُبٖى  َو

 2.واؾخضعا٦ها الخُإ ا٦دكاٝ ألظل

                                                           
1

 24 .م ؾاب٤، مغظ٘ ،العارت املاليت : خؿحن مهُٟى خؿحن
2
اث صًىان- العارت املاليت اكخطادًاث- مدغػي ٖباؽ مدمض   51 م ،- 2003 الجؼاثغ الجامُٗت اإلاُبٖى
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. الخدطيل الػسيبي أَداف وهخائج   :الشاوي املؿلب

ىت جؼوٍض في صوعا َاما الًغاثب  جلٗب: الخدطيل أَداف: أوال  بتزوٍض بضوعَا ج٣ىم التي للضولت الٗمىمُت الخٍؼ

 مً الضولت تهضٝ ،لظل٪ وا٢خهاصي اظخماعي جىاػن  وجد٤ُ٣ وحُُٛتها الٗامت الى٣ٟاث ومسخل٠ اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت

 : بلى الخدهُل ٖملُت وعاء

 .الٗامت والى٣ٟاث ؤلاًغاصاث بحن الخىاػن  زل٤-

ني الا٢خهاص ٖلى الخٟاّ- ً بًٟل الَى  .الضولت إلاحزاهُت اإلاخىانل الخمٍى

 .جدهُلها يمان وبالخالي الٗامت الؿلُت ؤٖما٫ مً الًغاثب ٞغى-

 .ال٣ٗىباث مسخل٠ ٍَغ٤ ًٖ التهغب ومى٘ مغا٣ٞها وحؿُحر الضولت جىُٓم-

 

 :الخدطيل هخائج: زاهيا

ً في حؿاَم التي اإلاالُت اإلاىاعص ؤَم مً الًغاثب حٗض  لظل٪ اإلادلُت والجماٖاث الضولت محزاهُت جمٍى

 1.اإلادلُت والجماٖاث الضولت بحن الًغاثب اؾخسضاماث ج٣ؿُم جم ٣ٞض

 

 ومضازُل ؤلاظمالي الًغاثب مضازُل مً% 100 بيؿبت مضازُل جمشل: الدولت ريزاهيت ) أ

 .مخٟاوجت وؿب ٞهي بٌٗ ؤما والٛغاماث والُاب٘ الدسجُل

 

  ،% TAP 5 اإلانهي اليكاٍ ٖلى الغؾم مً % 22 بدىالي محزاهُتها البلضًت جضٖم: البلدًت ريزاهيت ) ب

 اإلامخل٩اث ٖلى الغؾم مً VF ، %100 الجؼافي الضٞ٘ مً % ،TVA %30 اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم مً

ت بت هٓام الغؾم مً 40% اإلابيُت، والٛحر اإلابيُت ال٣ٗاٍع  مً 100%  و IFU الىخُضة الجؼاُٞت الًٍغ

 .صط 5000.00 إلابلٜ IFU للخايٗحن

 

 مً خهت ؤ٢ل الىالًت وج٩ىن  اإلانهي اليكاٍ ٖلى الغؾم مً  59,2% جمشل: الىالئيت امليزاهيت ) ث

ظا ظباًت مدهى٫  مً البلضًت محزاهُت ٘ وبٖضاص بىاء ؤظل مً َو  الٗمىص الخدهُل ٌٗخبر وبظل٪ مكاَع

٘ جد٤ُ٣ وبالخالي الًغاثب لجباًت ال٣ٟغي   مً 50 % .اإلاجخم٘ ؤٞغاص جُل٘ مؿخىي  في ا٢خهاصًت مكاَع

بت هٓام الغؾم  .الىالًت خهت IFU الىخُضة الجؼاُٞت الًٍغ

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 .الػسيبي الهيئاث املخخطت بالخدطيل  :الشالث املؿلب

 الهيئت املخخطت باالخدطيل 

ت ٖلى َظٍ  ٢بل الكغوٕ في الكغوٕ في الهُئت اإلا٩لٟت بٗملُت الخدهُل جىظب ٖلُىا البضؤ باَُئت اإلاكٞغ

ٞىػٍغ اإلاالُت َى مً ًباصع بإي , اإلاهلخت ؤال و هي الاصاعة الجباثُت التي حٗمل جدذ بصاعة و حؿُحر وػاعة اإلاالُت

ا  ٣ت صاثمت ومىخٓمت,هو ؤو ب٢تراح ًخٗل٤ بدؿُحَر حر اإلاىاعص اإلاالُت للضولت بٍُغ وج٣ىم َظٍ الهُئت , بهضٝ جٞى

٦ما جخم ٖلى , بٟغى وجدهُل اإلا٣ضاع اإلاؿخد٤ ٖلى اإلا٩ل٠ وطل٪ مً زال٫ الؿلُت التي زىلها لها ال٣اهىن 

: مؿخىاَا ٧ل ٖملُاث الخؿاب ومغا٢بت ؤٚلبُت الًغاثب وجدهُلها ومً بحن الهُا٧ل الخابٗت لها هجض 

اث ؤزغي ,اإلاٟدكُت الٗامت للمهالر الجباثُت اث : بياٞت بلى اإلاهالر الخاعظُت اإلاخمشلت في , ومضًٍغ اإلاضًٍغ

ت للًغاثب  اث الىالثُت للًغاثب ,الجهٍى و ٢باياث الًغاثب وحٗخبر َظٍ ألازحرة , ومٟدكُاث الًغاثب , اإلاضًٍغ

 1.الهُئت اإلا٩لٟت بٗملُت الخدهُل 

 

 : كباغاث الػسائب -  1

٦ما ًم٨نها ال٣ُام بالدؿُحر اإلاالي ,  حؿهغ  َظٍ الهُئت ٖلى بٖضاص ٧ل ظضاو٫ الًغاثب وؾىضاث الخدهُل 

٘ الجباجي و الخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما ٞهي ج٣ىم بجباًت ٧ل  للهُئاث الٗمىمُت خؿب الكغوٍ التي ًدضصَاالدكَغ

٤ بظغاءاث مىهىم ٖليها ٢اهىها  ً ٢ابٌ , الغؾىم و الٛغاماث بمسخل٠ ؤهىاٖها ٞو مشل َظٍ الهُئت ًٍٖى ٍو

ىت الٗمىمُت ومً مهامه اهه , الًغاثب وهاثبه  :وال٣ابٌ َى اإلاؿئى٫ ًٖ ؤمىا٫ الخٍؼ

  ىان الخايٗحن لؿلُخه  .ًىػٕ اإلاهام بحن ألٖا

  ٌكٝغ ٖلى خؿً حؿُحر ال٣بايت. 

  ًًمً جدهُل ٧اٞت الًغاثب و الغؾىم التي جم جدضًضَا. 

  ت  )ًهضع بخهاثُاث ت , ؾضاؾُت , زالزُت , قهٍغ ُت للخدهُل ؤو ألمحن  (ؾىٍى ت الٟٖغ ٣ضمها للمضًٍغ ٍو

ىت الٗمىمُت ٖلى مؿخىي الىالًت ؤو بلى والي الىالًت    .(مجلـ اإلاداؾبت)الخٍؼ

  في جهاًت ٧ل ؾىت ٣ًىم بجغص ٖام إلاجمٕى الًغاثب والغؾىم والٛغاماث التي إلاُخم جدهُلها لُخم

 .جدهُلها في الؿىت اإلا٣بلت 

  ىت الٗمىمُت ل ألامىا٫ اإلادهلت بلى خؿاب الخٍؼ  . ٌؿعى بلى يمان جدٍى

 

 :لل٣بايت ٖضة مهالر ؤَمها 

 ُٞه ٣ًىم اإلا٩ل٠ بضٞ٘ اإلابلٜ اإلادضص ٖلُه ِٞسجل الٗىن اإلابلٜ اإلا٣بىى مً اإلامى٫ : رطلحت الطىدوق  - أ

بت  سجله في ونلحن ؤخضَما ًب٣ى لضي الهىضو١ و ألازغ ٣ًضم للم٩ل٠ ٞهى ٦ضلُل لضٞ٘ اإلا٩ل٠ للًٍغ  .2َو

 

                                                           
1
مغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب مؿخٛاهم م٩ان التربو   

2
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ج٣ىم َظٍ اإلاهلخت بمخابٗت صخت الٗملُاث التي ٣ًىم بها ؤمحن الهىضو١ وجخ٩ىن :  رطلحت املداطبت  - ب

غ الُىمي  الظي ًدخىي ٖلى , م٨خب لئلخهاء , م٨خب للمٗاًىت , َظٍ ألازحرة مً زالر م٩اجب  وم٨خب الخدٍغ

 .صٞتر الُىمُت خُض ًىضر ُٞه مجمٕى َبُٗت اإلاضازُل الُىمُت لل٣بايت 

بت الظًً لضحهم مبالٜ ٚحر : رطلحت املخابعت  - ث جدهل الًغاثب مُضاهُا ٞلضحهم ٢اثمت اإلا٩لٟحن بالًٍغ

مدهلت وفي خالت ٖضم الضٞ٘ جدضص ٚغامت ظباثُت وطل٪ بٗض مغوع الُىم ألاو٫ مً الكهغ الشالض للكهغ 

بت ٞخ٣ىم بةعؾا٫ بقٗاعاث للضٞ٘ بٗضَا ؤلاهظاعاث و الخيبيهاث وفي خالت ٖضم  الظي حؿخد٤ ُٞه الًٍغ

                                                                  1.الضٞ٘ ج٣ىم بالدجؼ ٖلى ؤمىاله وممخل٩اجه زم بُٗها في اإلاؼاص ٞخدهل بظل٪ ظبرا 

 

 :  امليلف بالػسيبت - 2

بت  ٞهى ٧ل شخو ملؼم بضٞ٘ صًىهه مً يغاثب و عؾىم ؤمام , ًمشل اإلا٩ل٠ ؤخض ؤَغاٝ الٗال٢ت الًٍغ

مً َىا ًم٨ً لىا ال٣ى٫ ؤن بؾم م٩ل٠ بؾخسلو مً الخ٩ل٠ُ و ؤلالتزام الظي ًٟغيه , ٢باياث الًغاثب 

بت ٌٗخبر م٩لٟا  بي ٖلى ألاٞغاص اإلاساَبحن بإخ٩امه ٩ٞل شخو ملؼم بضٞ٘ الًٍغ م٨ً لهظا , ال٣اهىن الًٍغ ٍو

ا   .2ألازحر ؤن ٩ًىن بما شخها َبُُٗا ؤوشخها مٗىٍى

 

٪ في قغ٦ت الخًامً وقغ٦ت الخىنُت البؿُُت : امليلف شخظ ؾبيعي  - أ ًمشل اإلا٩ل٠ الٟغص ؤو الكٍغ

كتٍر ؤن ٩ًىن له طمت مالُت مؿخ٣لت بةؾخصىاء قغ٦ت الخًامً خُض  ؤو ؤي قغ٦ت ًدضصَا ال٣اهىن َو

٦ما ٌكتٍر ؤن ٩ًىن ٧امل ألاَلُت والخمُحز و ؤلاعاصة الىاُٖت وألاَلُت , ٩ًىن ٞيها الكغ٧اء مخًامىحن 

 . 3اإلاُلىبت َىا هي ؤَلُت ألاصاء ولُت الىظىب 

 

ت الخانت جسً٘ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الخام ٞهى اظخمإ : امليلف شخظ رعىىي   - ب ألاشخام اإلاٗىٍى

ت  ٖضة ؤشخام لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن ٞخمشل ٧ل بصاعة ؤو ماؾؿت ًمىدها ال٣اهىن شخهُت مٗىٍى

٧الجمُٗاث وقغ٧اث اإلاؿاَمت بةزخالٝ ؤهىاٖها و٦ظا الكغ٧اث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة والكغ٧اث 

  .3الخىنُت باألؾهم والكغ٧اث ألاظىبُت 
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 124صاوصي مدمض مغظ٘ ؾاب٤ م 

2
  ٦34خاب مدمض خؿً م

3
مغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب مؿخٛاهم م٩ان التربو مغظ٘ ؾاب٤  

 



                                                                        هؿاق الخدطيل الػسيبي ورخخلف إحساءاجهلفطل الشاويا

 

35 
 

 .الػسيبت جدطيل أطاليب :زابعاٌ املؿلب

اء جدضًض ًخم ؤن بٗض بي الٖى بت ج٣ضًغ و الًٍغ بت لضًً الخدهُل مغخلت وهي ، ألازحرة اإلاغخلت جإحي الًٍغ  الًٍغ

ا جم التي الخهُلت ظم٘ ٞيها ًترجب ألهه ، مغخلت ؤَم وهي  الؿاب٤ اإلاغاخل ٞجمُ٘ الخدهُل ًخم لم ٞان ، ج٣ضًَغ

ا بت جدهُل ٦ُُٟت ًٖ بما .ياجٗا ظهضا جهبذ ط٦َغ ُت بك٩ُاث ؤو ه٣ضا ُٞخم الًٍغ ضًت بدىالت ؤو مهٞغ  ، بٍغ

بت بت ؤلاصاعة م٣غ في ألاصاء واظبت ال٣اهىن  ًدضصَا ٦ما والًٍغ الن خاظت وصون  الًٍغ  .اإلا٩ل٠ إٖل

بت اؾخد٣ا١ ًٖ ؤما  الهىاعي ؤو الخجاعي  الغبذ ٖلى ٞالخهى٫  ، لها اإلايكاة الىا٢ٗت جد٤ُ٣ ٞىع  ُٞخدضص الًٍغ

بت اإلايكاة ألاؾاؾُت الى٢اج٘ حك٩ل الغواجب ٖلى الخهى٫  ؤو ، الؿىضاث ٞىاثض و ألاؾهم ؤعباح جىػَ٘ ؤو  للًٍغ

 ازخباع الًغاثب مهلخت جداو٫  خُض ، الى٢ذ طل٪ مالثمت الخدهُل و٢ذ جدضًض في الًغاثب مهلخت وجغاعي

بت اإلايكئت الىا٢ٗت جد٤ُ٣ و٢ذ مً ؤم٨ً ما ٢ٍغب ٩ًىن  بدُض ، الى٢ذ طل٪  مً ؤلام٩ان ٢ضع ج٣لل ختى ، للًٍغ

بي التهغب  خض يمان الخدهُل لى٢ذ جدضًضَا ٖىض الًغاثب مهلخت ؤًًا وتهضٝ ، الجباًت ج٩ال٠ُ ومً الًٍغ

 ًىاؾب الظي الى٢ذ طل٪ جسخاع ٦ما ، الٗام مضاع ٖلى الٗامت والى٣ٟاث الٗامت ؤلاًغاصاث بحن الخىا٤ٞ مً ؤصوى

غ ٖىض اإلامى٫  بت صٞ٘ ٌؿخُُ٘ بدُض ، ألامىا٫ جٞى بت ًضٞ٘ ججٗله وعبما ٖىاء صون  الًٍغ  ٖلى ؤو مؿب٣ا الًٍغ

 .للممى٫  الىٟس ي الٗبء جسٌُٟ بهضٝ طل٪ و٧ل ، ب٢ؿاٍ

 :الػسيبت جدطيل غماهاث 1-

بت جدهُل مغخلت ٧اهذ إلاا بت مغاخل ؤَم هي الًٍغ بي ال٣اهىن  ٞان ، الًٍغ بت ؤلاصاعة ًمىذ الًٍغ  ؾلُاث الًٍغ

 :الًماهاث َظٍ ؤَم ومً مؿخد٣اتها ٖلى الخهى٫  الضولت جًمً ختى )الخدهُل يماهاث( واؾٗت

ت - بت م٣ضاع في اإلاىاٖػ  و٢ذ خان متى طل٪ بٗض اإلاٗاعيت زم ؤوال ملؼم ٞالضٞ٘ ، صٞٗها ًى٠٢ ال صختها في ؤو الًٍغ

 . )الاؾترصاص زم الضٞ٘ ٢اٖضة( ، اؾخد٣ا٢ها

بي ال٣اهىن  ًمىذ - بت صًً الًٍغ بت صًً امخُاػ ؤن خُض ، ألازغي  الضًىن  ٧اٞت ٖلى امخُاػا الًٍغ  له ٨ًٟل الًٍغ

 وعثها التي التر٦ت مً الٟغص ٖلى صًنها حؿخىفي ؤن الًغاثب إلاهلخت ًم٨ً خُض ، ٧ان ًض ؤي في و اإلاا٫ جدب٘ خ٤

بي ال٣اهىن  ًمىذ ٦ما ، بالٟٗل جىػَٗها جم بٗض جىػٕ لم ٧اهذ ؾىاء ؤوالصٍ بت صًً بحن م٣انت بظغاء الًٍغ    الًٍغ

 .1الٗامت الخؼامت مً صًىن  مً للم٩ل٠ ٌؿخد٤ ما وبحن

ٟحن ًمىذ - بت اإلاهالر مؿخىي  اإلاسخهحن للمْى إل خ٤ الًٍغ  لضي اإلاىظىصة الضٞاجغ و ألاوعا١ و الىزاث٤ ٖلى الَا

بت اإلا٩ل٠ بت صًً جدضًض مً جم٨ُنهم اظل مً ، الٛحر ؤو بالًٍغ جىػ  بل ، الًٍغ  ٖلى جُلٗهم ؤن الٗامت للىُابت ٍو

بت مبلٜ جدضًض في حؿاٖضَم ظىاثُت ؤو مضهُت صٖىي  ؤًت ملٟاث  مً ؾلؿلت ) الجؼاثغي  ( اإلاكٕغ وي٘ و٢ض ، الًٍغ

 بٗضَا ٌؿ٣ِ التي الخ٣اصم اه٣ًاء ٢بل ؤلاجالٝ ؤو باالمخىإ ؾىاء الخ٤ َظا اؾخسضام ٌٗغ٢ل مً ٖلى ال٣ٗىباث

 .الًغاثب بصاعة خ٤

اء ًٖ ًخإزغ ؤو ًٟكل الظي اإلا٩ل٠ ؤمىا٫ ًٖ ؤلاصاعي  بالدجؼ ج٣ىم ؤن الًغاثب إلاهلخت ًم٨ً - بت الٞى  بالًٍغ

 .اإلادضصة ألاو٢اث في
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 :الػسيبت جدطيل ؾسق  2-

 :املباشس الىفاء ؾسيلت 1-2-

بت بخ٣ضًغ الًغاثب مهلخت ٢ُام بٗض بت بضًً اإلامى٫  جسُغ الًٍغ اء ومىاُٖض الًٍغ  ؤلاصاعة وم٣غ بها الٞى

بت بت بخىعٍض اإلامى٫  ٣ُٞىم ، اإلاسخهت الًٍغ اء ًخم ٢ض ٦ما ، اإلادضصة ألاو٢اث في الًٍغ  ٍَغ٤ ًٖ اإلاباقغ الٞى

ت ؤوعا١ قغاء  ؤلاصاعاث مً اإلا٩ل٠ ًُلبها التي والىزاث٤ اإلادغعاث ٍَغ٤ ًٖ جله٤ صمٛه َىاب٘ ؤو مضمٚى

ت ٧الكهاصاث ، اإلاسخلٟت الخ٩ىمُت  .اإلال٨ُت وزاث٤ ؤو للخاعط وزاث٤ اؾخسغاط َلباث ؤو ؤلاصاٍع

 :امللدرت  كظاؽ ؾسيلت 2-2-

 جلؼمه وبهما ، الضولت زؼاهت بلى الًغاثب بخىعٍض اإلا٩ل٠ ٣ًىم ختى الٗام جهاًت بلى الًغاثب مهلخت جىٓغ ال ٢ض

بت وم٣ضاع اإلاخى٢٘ صزله م٘ جدىاؾب ب٢ؿاٍ م٣ضما بضٞ٘ ا ًضٞٗها بن ًخى٢٘ التي الًٍغ  جخم الٗام جهاًت وفي ، ؾىٍى

ت اث ٧اهذ ٞان الدؿٍى بت اإلاضٖٞى بت صًً مً ا٢ل الًٍغ  مً ٖلُه جب٣ى ما بدؿضًض و٫  اإلام ٢ام اإلامى٫  طمت في الًٍغ

بت بت م٣ضاع ًٟى١  ؤ٢ؿاٍ مً صٞٗت ما بظمالي ٧ان بطا وبما ، يٍغ  للم٩ل٠ ج٣ُض ٞاهه صٞٗها الىاظب الًٍغ

 1.الخالُت للؿىت م٣ضمت ٦إ٢ؿاٍ

 :املىخج رً الحجص ؾسيلت3-2-

٣ت َظٍ حٗخبر بت جدهُل في الٍُغ بت مً التهغب ٞغنت ٞيها جىٗضم خُض ، الُغ١  ؤَم الًٍغ  اإلامى٫  ٢بل مً الًٍغ

بت جضٞ٘ ؤن بٗض الهافي الضزل ٖلى ًدهل الىا٢٘ في ألهه ،  وال ، ؤزغي  ظهت ؤو ؤزغ شخو بىاؾُت الًٍغ

بت َظٍ لجباًت َامت ج٩لٟت الًغاثب مهلخت جخدمل  الًغاثب مهلخت بلى ًخىعٍضَا اإلا٩ل٠ ًلتزم خُض ، الًٍغ

٣ت وجُب٤ .اظغ ؤو م٣ابل وصون  اإلادضصة آلاظا٫ في  بحن ومضًىهُت صاثىت ٖال٢ت جىاٞغث بطا اإلاىب٘ مً الدجؼ ٍَغ

بت بذجؼ الٗمل عب ال٣اهىن  ًلؼم الٗمل وعب الٗامل مشال ، واإلا٩ل٠ اإلامى٫   ؤو ؤظٍغ الٗامل ٌؿخلم ؤن ٢بل الًٍغ

ُٗي عاجبه، بت بٗض صزله نافي الٗامل َو ٣ىم ، الًٍغ بت بخىعٍض ٍو  مدضصة ؤو٢اث في الًغاثب مهلخت بلى الًٍغ

بي بال٣اهىن  ظٍ .الًٍغ ٣ت َو بت جدهُل في ج٩ىن  الٍُغ بت في و واإلاغجباث ألاظىع  يٍغ  ألاعباح جىػَٗاث الًٍغ

بت اإلاؿاَمت للكغ٧اث  .اإلاى٣ىلت ال٣ُم بًغاصاث ٖلى والًٍغ

٣ت ولهظٍ ى مهما ُٖبا الٍُغ بت بٗبء ٌكٗغ ال اإلامى٫  ؤن َو  بةهٟا١ الضولت ٢ُام ب٨ُُٟت حهخم ال ولظا ، الًٍغ

٣ت َظٍ مؼاًا ؤن بال ، الخ٩ىمي ألاصاء ٖلى الكٗبُت الغ٢ابت مً ٣ًلل ٢ض مما خهُلتها  ٦شحرا جٟى١  الخ٣ُ٣ت في الٍُغ

بت جدهُل ؤؾالُب مسخل٠ جلخُو ًم٨ً .ُٖبها ٤ الًٍغ  : الخاليالك٩ل ٞو
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
اء ولُض   20 م ، 2002 ، وكغ صاع بضون  ، ورداطبتها الػسائب ، الخضاف الضًً خؿام ، ػ٦ٍغ
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 الػسيبت جدطيل ؾسق  فيه ًبرش)  II) 01 ,زكم الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رً إعداد الؿلبت باإلعخماد على املؤلف ردمد الطغير بعلي: املطدز

 

 

 :وأدائها جدطيل الػسائب وحىب

ٌ  ؾسيم عً املطدزة والسطىم الػسائب 1-  :الػسيبت حداو

 :الخدهُل في الجضو٫  ُٞه ًضعط الظي الخالي الكهغ مً ألازحر الُىم في الخدهُل واظبت الغؾىم و الجضاو٫  َظٍ

 الخدهُل وظب الًغاثب ل٣ابًت ؤلا٢لُمي الىُا١ مً الغخُل خالت ؤو الايُغاعي  ؤو الُىعي البُ٘ خالت في -

 ؛1الجضًضة بمىاَىه للم٩ل٠ مؿىض حٍٗغ٠ خالت في بال الخدهُل في ظضو٫  بصعاط بمجغص للًغاثب الٟىعي

اة ؤو الخىاػ٫  ؤو اليكاٍ ًٖ الخى٠٢ خالت في -  ٖلى والغؾم الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًغاثب ٧ل الخدهُل ًخم الٞى

 .وجام ٞىعي بك٩ل اإلانهي لليكاٍ

                                                           
 ؾاب٤  مغظ٘,الجصائس في الػسيبيت الاضالخاث جلييم, مغاص هانغ 1

 الػسيبت جدطيل ؾسق 

 الحجص ؾسيلت

 املىخج رً

 الىفاء ؾسيلت

 املباشس

 

 ؾسيلت

  كظاؽ

 املباشس
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يخج ه٣ضا ال٣ابٌ نىضو١  لضي وؤصاءَا الًغاثب صٞ٘ ًخم :الػسيبت أداة2- بي صٞ٘ ٧ل ًٖ ٍو  ونل حؿلُم يٍغ

 وخهىلها، مٗا جىليها بزغي  ظضاولهم في ألاصاء ٣ًُمىا ؤن ال٣ابًحن ٖلى ًجب ٦ما ٢اهىوي سجل مً م٣ُٕى بًغاص

ذ حؿلُم م٘  .ؤصاءٍ ٖلى وصلُل اإلا٩ل٠ لهالر بالضٞ٘ جهٍغ

 : الدظدًد ؾسق  3-

 :٧األحي مؿخد٣اتهم حؿضًض والغؾىم بالًغاثب اإلا٩لٟحن ًم٨ً 1-

 الًغاثب؛ ٢ابًت لضي ه٣ضا-

 ق٩ُاث؛ بىاؾُت-

 الجاعي؛ البًرضي الخؿاب بىاؾُت -

 .مُٗىت وقغوٍ ؾىضاث بىاؾُت -

ان ؤلاصاعة جخضاو٫  واإلاالي الى٣ضي الدؿضًض ٖملُاث بزباث ؤظل ومً  :ؤلاًهاالث مً هٖى

 بى٨ُت؛ بك٩ُاث حؿضًض ؤو الى٣ضي الدؿضًض بةًها٫ -

 .بٍغضي ن٪ ٍَغ٤ ًٖ للدؿضًض بًها٫ بضون  -

ل -  بصاعة َغ١  مً اخخُاظاجه خؿب ؤلاياُٞت الُىمُاث بلُه جدى٫  اإلاداؾب َلب ٖلى بىاءا : ؤلاًهاالث جدٍى

 وبمجغص لل٣ابًت جبٗا حؿلؿلي بغ٢م وجغ٢م ال٣ابٌ بلى بعؾا٫ ٢بل الغؾمُت اإلاُبٗت مً حؿخلمها التي الًغاثب

 .زام سجل في بدسجُلها ال٣ابٌ ٣ًىم طل٪ خضور

ت بلى ج٣اص ؾىت آزغ في  .حؿخٗمل لم التي الُىمُاث الًغاثب بلى الىالثُت اإلاضًٍغ

 : هلدا الدظدًد 1-1-

ت الُىمُت في الى٣ضي الدؿضًض ًخم جب الهىضو١  لئلًغاصاث ؤلاصاٍع ت اإلابالٜ بصعاط ٍو  الخٗلُماث خؿب اإلاضٖٞى

 بمىاُٖض بزاللهم خالت في بال بظغاء ألي ٌٗغيهم وال بالدؿضًض م٩ل٠ آزغ شخو ؤو اإلاضًً َٝغ مً اإلاُٗاة

 1ؤلاصاعة َٝغ مً الدؿضًض

 : بىيي بشيً الدظدًد 2-1-

 الك٩ُاث جدغع  بًغاصاث البى٨ُت الك٩ُاث ٍَغ٤ ًٖ جخم التي الخدهُل ل٩ل ؤلاياُٞت الُىمُت في الدسجُل ًخم

٨خب الًغاثب ٢ابٌ بإمغ اصة، ؤو مخي بضون  بدغوٝ ٍو حن بسُحن البى٪ اله٪ ٌكُب ٦ما ٍػ  الجهت ٖلى مخىاٍػ

 .اله٪ مبلٜ لدؿضًض ٧افي عنُض وظىص م٘ اله٪ ناخب َٝغ مً لِؿغي 

دًت بالطىىن الدظدًد 3-1-  : البًر

 :منها هظ٦غ ؤق٩ا٫ ٖضة ًدمل ؤن ًم٨ً

 :الخلغسافيت البؿاكت أو الحىالت بؿاكت )أ

ض م٩اجب لضي حسجل غؾلها البًر ضًت اله٩ى٥ ٍَغ٤ ًٖ الًغاثب ٢ابًت بلى ألازحر َظا ٍو  ٌؿلم طل٪ م٣ابل البًر

 الضٞ٘؛ بزباث ونل للم٩ل٠

دي للحظاب الدفع )ب  :لللابؼ الجازي  البًر

بت مبلٜ به٣ام ًخم خُض  له؛ البًرضي اله٪ ٍَغ٤ ًٖ اإلا٩ل٠ خؿاب مً الغؾم ؤو الًٍغ

                                                           
1

ىيُل َاَغ  الٗلىم ٧لُت ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر، قهاصة لىُل مظ٦غة- العام والاكخطاد املؤطظت وشاؽ على الػسيبيت الاكخؿاعاث جأزير : بٞى

ت،ظامٗت الدؿُحر الا٢خهاصًت 2 م ، 2005   2006 جؾً الجؼاثغ، والخجاٍع
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دي لحظاب الدفع )ج  :الجازي  البًر

ض م٩اجب في طل٪ ًخم بت لضٞ٘ بُان ال٣ابٌ ٌؿلم بٍغضي خؿاب له لِـ الظي اإلا٩ل٠ ٍَغ٤ ًٖ البًر  ًٖ الًٍغ

ضًت؛ اله٩ى٥ مغ٦ؼ ٍَغ٤  البًر

 الغنُض مً الخإ٦ض خحن بلى ما٢ذ ٦ةًغاص ٌسجل لل٣ابٌ بٍغضي ن٪ بدؿلُم اإلا٩ل٠ ٣ًىم:الدفع ضً )د

ىض اإلا٩ل٠ ضًت، اله٩ى٥ مغ٦ؼ بلى اله٪ ًدى٫  الغنُض و٦ٟاًت وظىص مً الخإ٦ض ٖو ىض البًر ل ٖو  مً اإلابلٜ جدٍى

 .جهاجي بك٩ل ألازحر َظا ٢بل مً ؤلاًغاص ٌسجل ال٣ابٌ خؿاب بلى اإلا٩ل٠ خؿاب

 :رىفىلت بظىداث الدظدًد )ٌ

ت َٝغ مً مٗخمض مل٠ ٖلى بىاءا  الضٞ٘ ؤظل بخإظُل اإلاكٕغ ؾمذ للخجاعة الخضماجُت و الىالثُت الًغاثب مضًٍغ

ُت ٦ٟالت بلُه مًاٝ بخٗهض ألازحر َظا إللؼام قٍغ اإلا٩لٟحن بٌٗ ولهالر الًغاثب بٌٗ  َى٫  بى٨ُت ؤو مهٞغ

ىت ؤمام ُٞخدغع  ( ؤقهغ ؤعبٗت بلى قهغ مً) الضًً مضة  .) 1الخٍؼ

 : بامللاضت الدظدًد 4-1-

٣ت َظٍ  اإلا٩ل٠ مً بُلب ؤو الاؾخد٣ا١ آظا٫ اه٣ًاء خالت في ال٣ابٌ ٌؿخٗملها الضٞ٘ في زانُت لضحها الٍُغ

 بياُٞت ًىمُت في الٗملُت َظٍ وجىجؼ حسجُالجه، في الىاعصة اإلاضًً صٞٗاث ٖلى اإلا٣انت خ٤ لل٣ابٌ ًم٨ً خُض

   . ؤلاًغاصاث مً ؤمغ

  :باللىة الخدطيل2

 :الجبائي النزاع 1-2-

ت هي الجباًت الجزاٖاث َظٍ اء وزانت واإلا٩ل٠ ؤلاصاعة بحن الجزاٖاث جضًً التي ؤلاظغاءاث مً مجمٖى م٨ً بالٖى  ٍو

 :٦ماًلي جلخُهها

 : إلادازي  النزاع )أ

اء ٌٗخبر بي الٖى م٨ً الجزاٖاث مً الىٕى لهظا الغثِس ي اإلادغ٥ الًٍغ بت جإؾِـ ٢بل ٩ًىن  ؤن ٍو  ٢بل ؤو الًٍغ

بت الخًٕى  .للًٍغ

 : الؿعً لجان لدي الؿعً )ب

لى الىالثُت الضاثغة مؿخىي  ٖلى ميكإة لجان هي ني اإلاؿخىي  ٖو ٌ بٗض بليها ًلجإ الَى  ٢بل مً اإلا٩ل٠ َلب ٞع

 .للًغاثب الىالجي اإلاضًغ

 : اللػاة لدي الؿعً )ج

خم خ٣ى٢هم ًٖ الضٞإ ؤظل مً اإلا٩لٟحن ظمُ٘ ؤمام مٟخىح الُٗىن  مً الىٕى َظا . ت لضي طل٪ ٍو   الىالثُت الٛٞغ

لين  شخاص 2-2-    :باللىة للخدطيل املَؤ

 اإلاؿاو٫ وخضٍ َى والظي الًغاثب ٢ابٌ مؿاولُت جدذ اإلاخبٗاث ؤٖىان َٝغ مً ؤلاظباعي  الخدهُل  ًىٟظ

ظا خؿاباتهم في اإلاسجلت والغؾىم للًغاثب ؤلاظباعي  الخدهُل له واإلاسى٫  ت ع٢ابت جدذ ٧له َو  الًغاثب مضًٍغ

ظا  : بلى بالىٓغ َو

  الخدهُل ظضو٫  -

                                                           
1

ىيُل َاَغ   24 م ؾاب٤، مغظ٘ العام، والاكخطاد املؤطظت وشاؽ على الػسيبيت الاكخؿاعاث جأزير : بٞى
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 الٗملُاث ٦ك٠    -

 . الؿىىي  الدؿُحر خؿاب -

 : املخابعت رطلحت  جىظيم3-2-    

 ؤوان ٞاث التي الًغاثب ٢ابٌ ٖاج٤ ٖلى التي الًغاثب مسخل٠ جدهُل ؤظل مً اإلاخابٗت مهلخت جىٓم

غ ؤو اؾخد٣ا٢ها  .جدهُلها ٖضم جبًر

 :الػسائب كابؼ دوز  )أ

ؿخٗحن صًىهه حؿضًض ؤظل مً اإلاضًً ممخل٩اث وبُ٘ لدجؼ ال٣اض ي بلى اللجىء وصون  الًغاثب ٢ابٌ ٣ًىم  في َو

ىان اإلاخبٗاث عثِـ اإلاؿخسضمحن، مً بٗضص طل٪ ٗاث الىهىم م٘ جماقُا الخدهُل بٗملُت لل٣ُام وألٖا  . والدكَغ

 :املخبعاث زئيع دوز  )ب

 وألاشخام للماؾؿاث ؤلاقٗاعاث مسخل٠ وبنضاع اإلاخابٗت لؤلٖىان والضاثمت اإلاباقغة اإلاغا٢بت في الخ٤ له -

 .اإلاضهُحن

 .الٛغاماث ًسو ُٞما السجً اإلاهاصعة، -

 :املخبعاث عىن  دوز  )ج

 ٦ما ٢ُاٖه في مدهلت ٚحر بدهو ٦كٝى وبٖضاص اإلاخبٗاث عثِـ بقغاٝ جدذ للمضهُحن اإلاخابٗت ؤٖما٫ جبلُٜ

 .اإلاظ٦غة في اإلاىظىص الترجِب ؤؾاؽ ٖلى اإلاخإزٍغً اإلاضهُحن ٖلى الكهغي  ٖمله ًماعؽ

 :الىظاريت إلاحساءاث 4-2-

 :منها ؤلاظغاءاث مً الٗضًض َىا٥ الجبر ؤو بال٣ىة الخدهُل مماعؾت ؤظل مً

 : الدًً وشأة )أ

 بد٨م مؿخسغط جىُٟظي ٣ٖض ظضو٫  ٩ًىن  ؤن ًم٨ً الخىُٟظ ٢ىة له ٢اهىوي ؾىض بىاؾُت الضًً وكإة مٗاًىت جخم

 . بًغاص ؾىض ؤو

 : املظخدم الدًً ًىىن  أن وحىب )ب

 التي ال٣اهىهُت الٟترة زال٫ الخىُٟظ ٢ىة ًماعؽ ؤن لل٣ابٌ ًم٨ً ال الًغاثب مً اإلا٩ل٠ طمت ببغاء ؤظل مً

 . اإلاهلت جل٪ اه٣ًاء بٗض بال للم٩ل٠ اإلاكٕغ ًمىدها

 : رخلادرا دًىا الدًً ًىىن  ال أن )ج

ش مً ؾىىاث 4 مضة زال٫ اإلا٩ل٠ ٖاج٤ ٖلى التي الًغاثب بمسخل٠ ال٣ابٌ مُالبت بٗضم وطل٪  اؾخد٣ا١ جاٍع

بت  . 1صًىه مً اإلاضًً بةٖٟاء ج٣خط ي الًٍغ

 :املخابعت شيلياث 5-2-

 : إلاًساداث طىداث )أ

 التي ؤلاًغاصاث ؾىضاث جإزظ ٢اهىوي ؾىض وظىص صون  الٗمىمُت اإلاداؾبت في الٗمىمُت ألامىا٫ جد٤ُ٣ ًم٨ً ال

 :ؤق٩ا٫ ٖضة ٖليها بالدسجُل الًغاثب ٢ابٌ ٣ًىم

اث  ·   .مباقغة الٛحر والًغاثب TVA مىخجاث م٨كٞى

                                                           
1
يب  ، ؾب٤ مغظ٘ ،العارت املاليت ربادئ : هللا ٖىى خؿحن ٍػ  210 م ط٦ٍغ
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 . اإلامازلت والغؾىم اإلاباقغة بالًغاثب زانت ظضاو٫   ·

٣ىباث ٚغاماث  ·  . )ألاخ٩ام مؿخسغظاث( ٖو

 . الخالُت واإلااؾؿاث للبلضًاث الخانت الضٞ٘ وؤوامغ ؤلاًغاصاث ؾىضاث  ·

  .ألازغي  الىىاجج ؤظل مً الخدهُل ؾىضاث  ·

 

ٌ  )ب  :امللحلت أو الفسدًت الجداو

 :وج٩ىن  به والخ٨ٟل جدمُلها ؤظل مً الًغاثب مٟدكُت عثِـ ٢بل مً بٖضاصَا بٗض مباقغة الجضاو٫  َاجه جىظه

 .ال٣ُمت ٞىاثٌ ٖلى الخانت الًغاثب مشل : ٞغصًت -

 .الخُهحر وعؾىم ألاظىع  ٖلىIRG مجا٫  في الًغاثب مشل : ظماُٖت -

 .اإلاؿترظٗت الخ٣ى١  ؤظل مً : ملخ٣ت -

 ) 02 و 01زكم امللحم  أهظس( G50 و G50A وزيلت ؾسيم عً هلدا املظددة الدًىن 6-2-

 :إلاًساداث طىداث )أ

ا ًخم  بزباث وز٣ُت ًلؼم والظي زهىنا ه٣ضا الضٞ٘ ؤظل مً اؾخٗمالها ًخم بالضٞ٘، آلامٍغً َٝغ مً بنضاَع

  .الضٞ٘

 :الخاص الؿابع ذاث إًساداث )ب

 ٧الٛغاماث الخام الُاب٘ طاث ؤلاًغاصاث وبٌٗ الجباثُت الىىاجج الضولت لهالر الًغاثب ٢ابٌ ًدمل

ت ٧اهذ التي جل٪ ؤزغي  ظهت ومً ال٣ًاثُت  ٖلى ٧الغؾىم بًغاص ؾىضاث بنضاع وبضون  الخدهُل ؾىض مىيٖى

  .1عي  الخجا السجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، ؾب٤ مغظ٘ ،العارت املاليت اكخطادًاث : مدغػي ٖباؽ مدمض   59 م ط٦ٍغ
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  .واضالخه الجصائسي  الػسيبي الىظام بييت: الشاوي  املبدث

بي بخضي ؤلانالح ٢ًُت حٗض  ، زام بك٩ل والجؼاثغ ٖام بك٩ل الىامُت الضو٫  تهخم التي الهامت ال٣ًاًا الًٍغ

بي ؤلانالح يغوعة ٖلى الخبراء ٧اٞت ًلر خُض  وجإحي ، الغاَىت الخُىعاث جىا٦ب ظضًضة يغاثب واؾخدضار الًٍغ

بي ؤلانالح ؤَمُت  وهدُجت الجؼاثغ حِٗكها ٧اهذ التي والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الٓغوٝ هدُجت الجؼاثغ في الًٍغ

ني الا٢خهاص جدى٫   .الؿى١  ا٢خهاص بلى اإلاىظه الا٢خهاص مً الَى

ٌ  املؿلب  .وأَدافه الػسيبي إلاضالح رفهىم:  و

                                                                                                                                                 :الػسيبي إلاضالح حعسيف – 1

٣هض           بي باإلنالح ٍو لُه ، ألاخؿً هدى حُٛحراث بصزا٫ َى الًٍغ  والشٛغاث الٟغاٚاث ؾض ٖلى الٗمل َى ٖو

بي بالىٓام اإلاىظىصة ال٣اهىهُت ٘ ؤظل مً الؿاب٤ الًٍغ اصة مداولت و ، مغصٍو مً الٞغ  ًسضم بما ٞٗالُخه، ٍػ

ني الا٢خهاص    . 1والخام الٗام الَى

ىبت ٚحر ويُٗت مً الاهخ٣ا٫ بإهه باإلنالح ه٣هض ؤن ًم٨ىىا و ىبت ج٩ىن  و ؤخؿً ؤزغي  ويُٗت بلى مٚغ  .مٚغ

بي الىٓام بنالح َى ؤًًا به واإلا٣هىص  خاظت وم٘ الٗامت ؾُاؾتها م٘ ًيسجم ًجٗله بك٩ل صولت ألي الًٍغ

بُت آلُاث ًٖ والبدض ا جُىع  ؤ٦ثر يغاثب بةصزا٫ وطل٪ ، الا٢خهاص  وبٖاصة ، الاظخماُٖت الٗضالت جًمً يٍغ

لحن  ؤشخام وازخُاع ، والثروة الضزل جىػَ٘ ىُا ٖلمُا مَا بي الجهاػ ٌك٩لىن  وؤزال٢ُا ٞو ى ، الًٍغ  ًم٨ً ما َو

بي التهغب ٖلى ال٣ًاء مً الضولت بت ؤلاًغاصاث جهبذ بدُض ، الًٍغ  لها ًًمً بما الى٣ٟاث لخُُٛت ٧اُٞت الًٍغ

ٗها النهىى ٖلى ال٣ضعة ت بمكاَع    .2الخىمٍى

بي خؼمت ؤلانالح وٗخبر ؤن ًم٨ىىا ؾب٤ مما ت ؤو ؤلانالخاث مً الًٍغ  التي والؿُاؾاث ؤلاظغاءاث مً مجمٖى

بي اإلاىٓىمت وجمـ الضولت حٗخمضَا بي الازخالالث بػالت بلى والهاصٞت ، ةالًٍغ  يغاثب اؾخدضار زال٫  مًةالًٍغ

 الجهاػ ٦ٟاءة وعٞ٘ الًغاثب ٢ىاهحن وجبؿُِ ، الخانلت الخٛحراث جىا٦ب ال ، ٢ضًمت ؤزغي  يغاثب وبػالت ظضًضة

غة يمان اظل مً ، ؤلاصاعي  بت الخهُلت في ٞو اء للضولت جًمً الًٍغ  وجلبُت مىاَىيها اججاٍ بالتزاماتها الٞى

                                   .الاظخماُٖت الٗضالت جد٤ُ٣ ًًمً بما للضزل الٗاص٫ الخىػَ٘ يمان اظل ومً ، اخخُاظاتهم

                                                                                                                                             :الػسيبي إلاضالح أَداف           

بي ؤلانالح ظاء         بي هٓام إلًجاص الًٍغ  الٗاإلاُت، الا٢خهاصًت الؿاخت قهضتها التي الخٛحراث م٘ ًخماش ى يٍغ

ظا بي الىٓام ه٣اثو حُُٛت ججاوػ  ٖلى الٗمل زال٫ مً َو  اإلاكٕغ ٧ان التي ألاَضاٝ ؤَم ومً ال٣ضًم، الًٍغ

بي هاهي ًغمي الًٍغ  :ماًلي لبلٚى

 
                                                           

 ، ،٢ؿىُُىت،الجؼاثغ مىخىعي ظامٗت ، 31 ،الٗضص ب اإلاجلض ؤلاوؿاهُت، الٗلىم ،مجلتوالظیاطیت إلاكخطادیت الخغيراث ظل في الػسیبي إلاضالح ،مدمىص ظمام 1

 252 م ، 2009 ظىان
اء ،م٨خبتإلاطالریت الشسیعت بأخيام رلازهت دزاطت املىخظم غير إلاكخطاد ريافدت في ودوزٍ الػسیبي ،إلاضالحههغ الباؾِ ٖبض الؿُض ٖماع 2  ال٣اهىهُت،الُبٗت الٞى

ت،مهغ، ألاولى،   2013 ؤلاؾ٨ىضٍع
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                                                                                                                               :ًلي ُٞما جخمشل: احخماعيت أَداف -1-2

بت اؾخٗما٫ في الخىؾ٘-  بت خؿاب ٖلى الخهاٖضًت الًٍغ بت الن اليؿبُت الًٍغ  ٖضالت ؤ٦ثر الخهاٖضًت الًٍغ

بت مً اث جغاعي اجها خُض اليؿبُت الًٍغ                                                                                                       .الضزل مؿخٍى

                                                                                            .ٖام بك٩ل اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن والثروة اإلاضزُل جىػَ٘ بٖاصة - 

حن الُبُُٗحن ألاشخام بحن الخمُحز - بُت، اإلاٗاملت في واإلاٗىٍى بُت مٗاملت بلى ٧ل منهما بةزًإ الًٍغ  يٍغ

                                                                                                                                                          .َٝغ ٧ل ْغوٝ م٘ جخماش ى

ظا الًاعة، اإلاىخجاث اؾتهال٥ مً الخ٣لُل-                                                               .بهخاظُا ٖمى ٖالُت عؾم بٛغى َو

خباع بٗحن ألازظ -     ظا ، للم٩لٟحن الخ٩لُُٟت اإلا٣ضعة الٖا                         .الخىؾ٘ وم٘ ، ممى٫  ل٩ل الصخهُت بمغاٖاة َو

ً حصجُ٘ -           .1الاظخماُٖت آلاٞاث لخجىب البُالت وامخهام الكٛل جغ٢ُت هدى وكاَاحي بخىؾُ٘ اإلاؿدشمٍغ

                                                                                                                                 2:ًلي را أَمها: اكخطادًت أَداف -2-2

بي الًِٛ جس٠ُٟ م٘ اإلاىخج، الاؾدشماع هدى وجىظُه الاصزاع جغ٢ُت زال٫ مً ا٢خهاصي همى جد٤ُ٣ -   الًٍغ

                                 .ؤزغي  ظهت مً مٗضالتها واعجٟإ ظهت مً الًغاثب حٗضص ًٖ الىاجج اإلااؾؿاث، ٖلى اإلاٟغوى

ب التي اإلاىا٤َ هدى الا٢خهاصًت اإلاىاعص جىظُه -                                                                               .جغ٢ُتها في الضولت جٚغ

٤ ًٖ زاعجي ػن  جىا جد٤ُ٣ ٖلى الٗمل -   ٘ ٍَغ  البترولُت اإلاىخجاث ٖليها َُمىذ ألازحرة َظٍ ل٩ىن  الهاصعاث جىَى

                                                                                                                                     .الىُُٟت الؿى١  اؾخ٣غاع ٖضم ُٞٓل

حر -              .اإلاخٗاملحن بحن وال٩املت الٗامت اإلاىاٞؿت حؿىصَا ا٢خهاصًت مؿاخت زل٤ و الخام لل٣ُإ خىاٞؼ جٞى

ني الا٢خهاص اؾخ٣غاع ٖلى الٗمل -    ٖلى ؾلبا جازغ التي الخطخمُت الًٍٛى مً الخس٠ُٟ زال٫ مً ، الَى

                                                                        .زاهُت ظهت مً الاه٨ماف خاالث ومداعبت ظهت، مً للمؿتهل٨حن الكغاثُت ال٣ضعة

                                                                                                                                        :ألاحي في جخجؿض: راليت أَداف-3-2

اصة - بت الخهُلت ٍػ ىت ؤؾاس ي مىعص ل٩ىجها الًٍغ                                   .الٗامت الى٣ٟاث حُُٛت اظل مً الضولت لخٍؼ

 مً الغؾم َظا به ًخمخ٘ إلاا , والاؾدشماع ؤلاهخاط بدىمُت حؿمذ ب٣ىاٖض مضٖما اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم بصزا٫ -

اء ٧احؿإ مؼاًا                                                    .بخدمله ٌكٗغ ال الخ٣ُ٣ي اإلا٩ل٠ الن الخدهُل وؾهىلت ووٞغة الٖى

اء جىؾُ٘ - بي الٖى ُتها ا ٧اهذ ؾاب٣ا ألجها اإلاٗضالث وجسٌُٟ الًٍغ ا و ي٣ُت ٖو                      .مؿخ٣غة ٚحر ؤؾٗاَع

 ؾٗغ الن البترولُت الجباًت لخ٣لباث هدُجت وطل٪ الدؿُحر ه٣ٟاث لخُُٛت الٗاصًت الجباًت بًغاصاث جسهُو -

                                                                                                                                           .الٗاإلاُت الؿى١  في ًخدضص البرمُل

                                                                                                                                         3: وهي ٧األحي : أَداف جلىيت4-2-

-٤ بي ٞو لُه زم وي٘ ج٣ىُت ظضًضة في الىٓام الًٍغ   ج٣ىحن بٌٗ الًغاثب إلاى٘ الاػصواط ؤو الخض مىه ٖو

-                                                                                            .اإلاباقغة وهي الغنُض الجباجي  مً ٢اهىن الًغاثب09اإلااصة

                                                           
 ماظؿخحر، مظ٦غة ،-البىاقي أم لىالًت الػسائب ردًسيت خالت دازطت – الجبائيت السكابت دعم في املداطبي الخدكيم رظاًمت طبُذ، ٢الب لُاؽ 1

 2010 بؿ٨غة، ظامٗت مداؾبت، جسهو - 05 م 2011
، عؾالت ،املغازبي الاكخطادي الخيارل إؾاز في غسيبي جيظيم هدى مدغػي، ٖباؽ مدمض 2  129 م ،2005 2004 -الجاػثغ، ظامٗت ومالُت، ه٣ىص جسهو ص٦خىاٍع
  ,٢ؿىُُىت ظامٗت , ا٢خهاصًت ٖلىم جسهو ,ص٦خىعاٍ عؾالت -الجصائس خالت دزاطت-الاكخطادًت الخىميت على وازاٍز الػسيبي الىظام,ظما٫ مدمىص 3

 112 م 2010-2009 -113
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اعاث ال٨ٟاءة الجامُٗت ، م٘ بظغاء - ٠ُ ؤلَا بت مً زال٫ جْى ٘ مؿخىي الٗاملحن باإلاهالر الًٍغ         ٞتراث ٞع

اعاث جغبهُت في مٗاَض مسخهت في        ٘ مؿخىي جل٪ ؤلَا                         .٦ُُٟت الخدهُل الجباجي وج٣ىُاث ٦ٞغ

بي الجؼاثغي بخبؿُِ بظغاءاجه ، م٩ىهاجه بك٩ل ٌؿهل الخد٨م ُٞه بالىٓغ بلى -  جدؿحن قٟاُٞت الىٓام الًٍغ

 .الًغاثب  جىاي٘ مؿخىي جإَُل بصاعة

                                                                                                                                                  :وؤَمها:أَداف طياطيت-5-2

ني ًٖ الًغاثب الجمغ٦ُت- ب الضولت في ,  خماًت الا٢خهاص الَى ؤي ٞغى يغاثب مغجٟٗت الؿل٘ التي ال جٚغ

ني ىُت ,صزىلها بلى الؿى١ الَى                                                                                                          1.وطل٪ لخماًت اإلاىخجاث الَى

بي الخس٠ُٟ مً خضة الٟىاع١ بحن اإلاىا٤َ الكمالُت والجىىبُت ٤ , ول٣ض خاو٫ ؤلانالح الًٍغ وطل٪ ًٖ ٍَغ

ظا بُت جمشلذ في بٖٟاءاث ما٢خت م٘ صٞ٘ ؤوجسٌُٟ  ب٢امت الخىاػن الجهىي ، َو مً زال٫ مىدها امخُاػاث يٍغ

بت لؤلٞغاص الظًً ًؼاولىن وكاَاتهم في  .2الجىىب مٗض٫ الًٍغ

 .الػسيبي إلاضالح عليها ًلىم التي  طاطيت املبادئ :الشاوي املؿلب

 الا٢خهاصًت بالبِئت ٧امال اإلااما ًخُلب بط الؿهل باإلاغ لِـ ظباجي هٓام ؤي مٗالم وجهمُم جدضًض بن

خُلب والؿُاؾُت والاظخماُٖت خباعاث مً الٗضًض مغاٖاة طل٪ ٍو  :3 منها الٖا

باء جىػَ٘ في الٗضالت م٣خًُاث مغاٖاة - بُت ألٖا بت ٞغى الٗضالت لخد٤ُ٣ ألاؾاؾُت اإلاباصت ومً ,الًٍغ  الًٍغ

ض ؤلاهخاط مً ٢ضع جد٤ُ٣ ٖلى اإلاجخم٘ ٢ضعة ٨ٌٗـ ألهه الا٢خهاصي الٟاثٌ ٖلى ٣خط ي الاؾتهال٥ ًٖ ًٍؼ  طل٪ ٍو

يها الٗضالت جد٤ُ٣ بت ممىلي بحن باإلاؿاواة وطل٪ ألا٣ُٞت الٗضالت ,بىٖى دت هٟـ في الًٍغ  والٗضالت ,الضزل قٍغ

باء جىػَ٘ بمٗنى الغاؾُت بُت ألٖا  الضٞ٘ ٖلى ال٣ضعة خؿب اإلامىلحن ٖلى الًٍغ

ٗض بي اإلاجخم٘ قمى٫  َو ا الًٍغ باء جدمل في الٗضالت لخد٤ُ٣ ؤؾاؾُا قَغ  .الٗامت ألٖا

حر اإلاباقغة الًغاثب مً مىاؾبت جىلُٟت ازخُاع -  .بُنها ُٞما والخيؿ٤ُ اإلاباقغة ٚو

بي الاؾخ٣ُإ حجم جىاؾب مغاٖاة - سخل٠ جد٣ُ٣ها اإلاُلىب ألاَضاٝ م٘ الًٍغ  الاؾخ٣ُإ مً الهضٝ ٍو

بي لي الهضٝ في ممشال الا٢خهاصي الهضٝ ٩ًىن  ٣ٞض الًٍغ  هٕى جد٤ُ٣ في ممشال اظخماُٖا َضٞا ٩ًىن  و٢ض الخمٍى

بي الٗبء جىػَ٘ في الٗضالت مً  .الًٍغ

بت ؤصاء حؿهُل -  . بها اإلا٩لٟحن ٖلى الًٍغ

                                                                                                                  الػسيبي إلاضالح عمليت دوافع :الشالث املؿلب

بت ؤلاًغاصاث في ٢هىع  مً الجؼاثغ ٖاهذ بي اله٩ُل ي٠ٗ بلى ؾببها ٌٗىص والتي ، الًٍغ  وحٗخبر هٟؿه الًٍغ

 للجؼاثغ صاٞٗا ٧اهذ ؤزغي  ؤؾباب جىظض ،٦ما مكا٧لها إلاٗالجت اإلاىظهت اإلاالُت اإلاداوع  ؤَم مً ؤلانالح ؾُاؾاث

ت بنالخاث لخبني                              :وؤَمها ظظٍع

                                                           
1
م ٖبض  ص ي ال٨ٍغ  ؤلا٢خهاصي، جسهو الخدلُل ص٦خىعاٍ،  عؾالت1988 2012) )الفترة خالٌ الجصائس خالت دزاطت - الىؾً الدخل جىشع إعادة في الػسيبت دوز  ، بَغ

 26   م2014’ 2013جلمؿان  ظامٗت
2
م ٖبض  ص ي ال٨ٍغ  262-261م  ؾاب٤ مغظ٘ بَغ

3
م ٖبض ػ٧ي ٖهام ؤمل   , الا٢خهاص في ُٞالٟلؿٟت ص٦خىعاٍ ؤَغوخت ,املعاضسة العامليت املخغيراث ظل في الخىميت رخؿلباث ملىاحهت الػسيبت الظياطت رالئمت مضي ,ال٨ٍغ

 137-136 م 2004 ,قمـ ٖحن ظامٗت , الا٢خهاص ٢ؿم الخجاعة ٧لُت
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 : زال٫ مً طل٪ ًخجلى و:وغمىغه الػسيبي الىظام حعلد 1-

بي الىٓام جًمً ل٣ض -  مً وجُب٣ُها ٞهمها نٗىبت في طل٪ مما ، والغؾىم الًغاثب مً ٦بحر ٖضص ال٣ضًم الًٍغ

ٟي ٢بل ظا, الجباثُت ؤلاصاعة مْى  . البؿاَت مبضؤ م٘ ًدىافى ما َو

ت الهىاُٖت ؤلاعباح ٖلى يغاثب ٞغى - ُت الىخضاث مؿخىي  ٖلى والخجاٍع  ألام اإلااؾؿت مؿخىي  ٖلى ولِـ, الٟٖغ

 .الاؾدشماع بٖاصة في ٢غاعاتها ٖلى طل٪ ازغ مما,

بُت اإلاٗضالث ٦ثرة-  % بلى 7 %بحن جتراوح مٗضالث 10 ؤلاهخاط ٖلى ؤلاظمالي الىخُض الغؾم ًًم ٧ان ٞمشال, الًٍغ

بت 50 % بلى8 % بحن جتراوح مٗضالث 08 الخضماث جإصًت ٖلى ؤلاظمالي الىخُض والغؾم, 80  ٖلى الخ٨مُلُت والًٍغ

 .مٗض٫ 11 الضزل مجمٕى

بي للىٓام الٟني بالجاهب اإلاخٗل٣ت الخٗضًالث ٦ثرة- ُت ج٣لُو ؤو جىؾُ٘ زال٫ وطل٪ ,الًٍغ بُت ألاٖو  مىذ ؤو الًٍغ

بت بإصاء للم٩لٟحن بٖٟاءاث ؤو جسًُٟاث  . الًٍغ

 :الػسيبي العبء زلل 2-

بت حٗخبر بت مٗضالث م٘ م٣اعهت مٗضالتها واعجٟإ الًغاثب حٗضص بؿبب اإلااؾؿت ٖلى ز٣ُل ٖبء الًٍغ  م٘ الًٍغ

بت مشل, الضو٫  بٌٗ ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث م٘ باإلا٣اعهت 55 %ب الجؼاثغ في ٣ًضع الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًٍغ  ألامٍغ

 34 % ب ٞيها ٢ضع الظي

 : الػسيبي الدشسيع في الاطخلساز وعدم الخلل3-

ٗاث حٛحر  ْهغث ٣ٞض ؾهال ٖمال ٨ًً لم البالص قهضتها التي الخدىالث م٘ وج٨ُٟها الاؾخٗماع ًٖ اإلاىعوزت الدكَغ

 م ازخالٝ بلى باإلياٞت مٗضالتها وحٗضص الًغاثب جىٕى طل٪ ٖلى ػص, اهدغاٞها و٦ظا الخٗضًالث ل٨ثرة الؿلبُت آلازاع

بي الىٓام ظٗل مما جدهُلها واُٖض  . ُٞه والخد٨م الخُب٤ُ نٗب الًٍغ

 ) :     إلاضالخاث(الساَىت املسخلت ملظخجداث رالئم غير غسيبي هظام 4-

 الغاَىت اإلاؿخجضاث م٘ مالثم ٚحر الىٓام َظا ظٗل مما 1988 ؾىت بضؤث ا٢خهاصًت بنالخاث الجؼاثغ قهضث

ت وؤلانالخاث  . اإلااؾؿت م٘ ًخ٠ُ٨ وال الجاٍع

 :الػسيبي الىظام اطخلساز عدم 5-

بي الىٓام ٖٝغ ل٣ض  لها ؤزغي  ٢ىاهحن زال٫ مً ؤو اإلاسخلٟت اإلاالُت ٢ىاهحن زال٫ مً ؾىاء حٗضًالث ال٣ضًم الًٍغ

 ٖضة بنضاع زم ؤًً, 1976 ؾىت زاوي حٗضًل و 1969 ؾىت حٗضًل ؤو٫  بظغاء جم خُض الا٢خهاصي باليكاٍ ٖال٢ت

اصة ,بلٛائها زم يغاثب بوكاء الىٓام َظا خى٫  ٦ظل٪ ًالخٔ وما, للًغاثب مىٓمت ٢ىاهحن  ٦ثرة طل٪ ٖلى ٍػ

  .1 الًغاثب مٗضالث في الخ٣لباث

 :الػسيبي الىظام رسوهت عدم 6-

اصة ؤن ؤي بُت الخهُلت ٍػ اصة مً ا٢ل ٧اهذ الًٍغ  .اإلادلي الىخاط في ٍػ

بُت ألاظهؼة ي٠ٗ - ُٗت الىهىم وجظبظب الًٍغ ت للمىاعص اإلاهىُت ال٨ٟاءة ه٣و م٘ الدكَغ  .2 البكٍغ

 

                                                           
1
م ٖبض  ص ي ال٨ٍغ  259 م, ؾاب٤ مغظ٘ , بَغ

2
 جسهو مداؾبت, ماظؿخحر مظ٦غة -البىاقي ام لىالًت الػسائب ردًسيت خالت دزاطت– الجبائيت السكابت دعم في املداطبي الخدكيم رظاَمت ,طبُذ ٢الب لُاؽ 

 05 م 2011-2010بؿ٨غة  ظامٗت
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بُت ؤلاًغاصاث اهسٟاى -  ,الضولُت الؿى١  في البترو٫ ؤؾٗاع اهسٟاى هدُجت ,البترولُت الجباًت مً اإلاخإجُت الًٍغ

بي اإلاكٕغ صٞ٘ مما بي ٩َُل ًٖ البدض بلى الًٍغ   1. الٗاصًت للجباًت ؤَمُت بةُٖاء ٣ًىم يٍغ

خطر :الػسيبيت العدالت غعف7-   2: زال٫ مً طل٪ ٍو

بت صٞ٘ في اإلاؿاواة ٖضم - بُت الٟئاث بٌٗ هجض خُض, الًٍغ ظا ؤصائها مً ًتهغب ألازغ والبٌٗ الًٍغ  بلى عاظ٘ َو

بُت اإلاٗاملت َبُٗت ٟحن ٞمشال ,الًٍغ بت ًضٞٗىن  الٗمىمُحن اإلاْى  ٨ٖـ ٖلى, اإلاهضع مً منهم ج٣خُ٘ ألجها الًٍغ

 .ؤصائها مً الخملو ٌؿخُُٗىن  الظًً الخغة اإلاهً ؤصخاب

بت جدهُل مىاُٖض ازخالٝ - لى اإلاالُت الؿىت جهاًت في ألازغ والبٌٗ ,قهغ ٧ل جهاًت مىه ججبي ٞالبٌٗ, الًٍغ  ٖو

 . صٞٗاث

 الضزل حجم ًغاعي ال اليؿبي اإلاٗض٫ ؤن ٖلما ,جهاٖضي ولِـ وؿبي بمٗض٫ الٛالب في جٟغى اإلاباقغة الًغاثب -

اث ظمُ٘ ٖلى اإلاٗض٫ بىٟـ ًٟغى ٞهى  . الًُٟٗت الضزى٫  خ٤ في بجخاٝ طل٪ ًٖ ًترجب خُض ,الضزل مؿخٍى

ُت الًغاثب بن -  اإلا٣ضعة ًٖ حٗبر ال ٞهي لظا ، للم٩ل٠ الٗامت الىيُٗت جغاعي ال الؿاب٤ الىٓام في الؿاثضة الىٖى

بُت الٗضالت جد٤٣ ال ٞهي زم ومً ,للم٩ل٠ الخ٣ُ٣ُت الخ٩لُُٟت  . الًٍغ

 

 :الاطدشماز جىحيه في الػسيبت الحىافص فعاليت عدم 8-

بُت الخىاٞؼ  هي ٧اهذ بل الاؾدشماع ٖلى اإلاؿدشمغ ًدٟؼ لم ال٣ضًم الجباجي الىٓام في مىظىصة ٧اهذ التي الًٍغ

 .اإلاؿدشمٍغً ظلب في الٗاث٤

 :الػسيبي والتهسب الغش ظاَسة اهدشاز 9-

بي الىٓام ح٣ٗض بن بت ؤصاء مً باإلا٩لٟحن صٞ٘ الًغاثب مٗضالث واعجٟإ ال٣ضًم الًٍغ  مً الخملو مً الًٍغ

 3.صٞٗها

 :الجصائس في الػسيبي التهسب واكع:السابع  املؿلب

بي التهغب بن بت بضٞ٘ لىاظبه اإلا٩ل٠ ب٢غاع ٖضم َى الًٍغ  بُاهاث ج٣ضًم زال٫ مً ؾىاء ٖلُه اإلاترجبت الًٍغ

بت صٞ٘ مً لئلٞالث مكغوٖت ٚحر ؤو مكغوٖت وؾاثل اؾخسضام زال٫ مً ،ؤو اإلاالُت للضواثغ مًللت  بٗباعة الًٍغ

بت صٞ٘ مً ًخسلو اإلا٩ل٠ ؤن ؤزغي   الٓاَغة َظٍ م٩اٞدت الىاظب مً ،وؤنبذ 4. ظؼجي ؤو ٦لي بك٩ل بما الًٍغ

ظا منها والخسلو ت ٍَغ٤ ًٖ بال ًخم ال َو  ؤن اإلام٨ً مً التي الُغ١  بمسخل٠ وؤلاإلاام وؤؾبابها َبُٗتها مٗٞغ

ً بُٛت مىٟظا ج٩ىن  ٣ت م٩اٞدتها مً لىخم٨ً الٓاَغة َظٍ خى٫  بؿُُت نىعة ج٩ٍى  ـ ٞٗالت بٍُغ

 

 

 

 

                                                           
1
م ٖبض  ص ي ال٨ٍغ  258 م ؾاب٤ مغظ٘ بَغ

2
 259-258م  ؾاب٤ مغظ٘ 

3
م ٖبض  ص ي ال٨ٍغ  25 9م, ؾاب٤ مغظ٘ ,بَغ

4
حر ،ؤخمض زُُب شخاصة زالض-   215 م 2008،آلاعصن  والخىػَ٘ لليكغ واثل ،صاع الشالشت ،الُبٗت الٗامت اإلاالُت ،ؤؾـ قامُت َػ
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 :حصخيظ ظاَسة التهسب الػسيبي

بي للتهغب ًىظض:الػسيبي التهسب  ؾبيعت1-  ؾبُل ٖلى ولِـ مشا٫ ؾبُل ٖلى منها هإزظ حٗاٍع٠ ٖضة الًٍغ

 : الخهغ

بت بضٞ٘ الالتزام مً الخسلو بت اإلالؼم  ٌؿعى: 1الًٍغ م منها الخسلو بلى بالًٍغ  الىا٢ٗت جد٤٣ ٚع

بت اإلايكإة  .ٖبئها مً للخسلو اخخُالي ؾلى٥ ٖلى ُٞٗخمض للًٍغ

ٗٝغ بت مً الخسلو اإلامى٫  مداولت" ؤهه ٖلى ٦ظل٪ َو  ٌؿعى خُض"2بإصائها ال٣اهىوي الالتزام ٖضم ،ؤي الًٍغ

بت بهظٍ اإلا٩ل٠ بت ل٣اهىن  مسالٟت ؤًت اعج٩اب صون  منها الخسلو بلى الًٍغ  .الًٍغ

بي ٞالتهغب بت ٖبء مً الخسلو ٌٗني الًٍغ  ،خُض ال٣اهىن  اهتها٥ ؤو مسالٟت صون  ظؼثُا ؤو ٧لُا الًٍغ

خه ؤن باٖخباع الضؾخىعٍت خ٣ى٢ه مً خ٣ا اإلا٩ل٠ ٌؿخسضم  لم ألهه ج٩ىن  ٖضمه مً جهٝغ بإي ال٣ُام في خٍغ

بت اإلا٩ل٠ ٌؿإ٫ ال زم ومً صؾخىعٍا مًمىهت ؤو ال٣اهىن  ًىته٪ ه ًٖ بالًٍغ  . ٖلُه ًدخا٫  هٓغا الؿلبي جهٞغ

 : التهسب  أشيا2ٌ-

بي التهغب َبُٗت جدضًض زال٫ مً  مً الخسلو زاللها مً ًخم التي بال٨ُُٟت مخٗل٣ت ؤجها الخٓىا الًٍغ

ظا الجباثُت اإلاؿخد٣اث صٞ٘ بي الخجىب ؤو بالٛل بما ،َو  ًجب اإلاهُلخحن َظًً وحكابه ،وهٓغا لخضازل الًٍغ

ا ألجهما بُنهما الٟهل ا ،ؤما اإلاٗنى هٟـ بلى ًاصًان ْاٍَغ ٍغ  الىاخُت مً جهيُٟها ًم٨ً ومىه طل٪ ٚحر ٞهما ظَى

ُت   :بلى )ال٣هض( الكٖغ

بت جدمل اإلا٩ل٠ ًخجىب ،خُض ُٞه ظغم ال  الظي: املشسوع  التهسب1-2-  ؤخ٩ام مسالٟت صون  بها الالتزام ؤو الًٍغ

ٗاث بُت الدكَغ  ال٣اهىن  في اإلاىظىصة بٌٗ الشٛغاث مً الاؾخٟاصة ؤو الخ٩ل٠ُ مىاًَ ًٖ باالبخٗاص ،طل٪ الًٍغ

ت والازخهام الخبرة بإَل باالؾخٗاهت اإلا٩ل٠ ٣ًىم خُض. بت مً الخسلو ث٤َغا إلاٗٞغ  .الًٍغ

ا آلا٦ثر آلامشلت ومً  تهغبا وعزخه بلى خُاجه زال٫ ؤمىاله الصخو حهب ؛ٖىضما اإلاكغوٕ التهغب في قُٖى

بت صٞ٘ مً اجه بٗض التر٧اث يٍغ  .ٞو

 : املشسوع الغير  التهسب2-2-

٣ضم ٖىضما  مغج٨با الٛل والاخخُا٫ َغاث٤ ،ٌؿل٪ ال٣اهىهُت آلاخ٩ام مسالٟت ٖلى اإلا٩ل٠ ًُ

 : التهغب طل٪ مً آلامشلت بٌٗ. ال٣اهىن  ٖليها ٌٗا٢ب مالُت ظغاثم بظل٪

ذ بخ٣ضًم اإلا٩ل٠ ٣ًىم ؤن- بي جهٍغ ٤ ال ،ؤو وكاَاجه ظمُ٘ ًخًمً ال ،بدُض صخُذ ٚحر يٍغ  مٗه ًٞغ

ضة والىزاث٤ البُاهاث ظمُ٘ ذ يمً مسجل َى إلاا اإلاٍا بي الخهٍغ   اًغاصاجه مخٗمضا بٌٗ ًضعط ال ،ؤو الًٍغ

بت ٢ُمت جسٌُٟ  .ٖلُه اإلاترجبت الًٍغ

بت صٞ٘ ٖضم-  الؿلُاث ٖلى ًهٗب وبالخالي البالص زاعط آلازحر َظا حهغب ٖىضما ،وطل٪ اإلا٩ل٠ ٖلى اإلاترجبت الًٍغ

بت ٢ُمت مً ٖلُه ما جدهُل  3الًٍغ

 

 

                                                           
1
اث صیىان ، " اإلااؾؿاث ظبایت " ، بىػیضة خمیض-   .39م . ، 2007 ، الجؼاثغ الجامٗیت، اإلاُبٖى

2
 .. 84 م ، 1999 ٖمان، نٟاء، صاع ، " الٗامت اإلاالیت " ، الخاط َاع١  - 
3
حر ،ؤخمض زُُب شخاصة زالض    .216-215،م ط٦ٍغ ؾب٤ ،مغظ٘ الٗامت اإلاالُت ،ؤؾـ قامُت َػ
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 :رعالجخه الػسيبي وؾسق  التهسب أطباب

بت مً التهغب ؤؾباب مً بن ا ًم٨ً ال ومخٗضصة ٦شحرة الًٍغ ٗاث بازخالٝ جسخل٠ ألجها وطل٪ خهَغ  الدكَغ

ٗالُت آلاظهؼة ،و٦ٟاءة الٗام الىعي ،ومؿخىي  والؿُاؾُت ،الاظخماُٖت الا٢خهاصًت وآلاويإ اإلاالُت  ؤلاظغاءاث ٞو

 : 1الخالي الىدى ٖلى آلاؾباب َظٍ بظما٫ ًم٨ً ؤهه بال

ُٗت آلاؾباب بن: الدشسيعيت  طباب1- بي التهغب آلاؾباب ؤَم مً الدكَغ ٗىص الًٍغ  في الى٣و بلى بما طل٪ َو

٘ بي الدكَغ ضم الًٍغ بت صٞ٘ مً ،لُخسلهىا اإلا٩لٟىن  منها ًىٟظ سٛغاث ٖلى واخخىاثه نُاٚخه بخ٩ام ،ٖو  الًٍغ

ٗاث ص٢ت ٖضم بلى طل٪ ٌٗىص ؛وعبما بُت الدكَغ ٗت بهىعة الىامُت البلضان في جهضع ما ٚالبا التي الًٍغ  جهاٙ ؾَغ

 .ؤ٦ٟاء ٚحر ؤشخام ٢بل مً

بي التهغب بلى جضٞ٘ التي آلاؾباب مً): رعدالتها( الػسائب أطعاز2-  بلى ًاصي الًغاثب مما اعجٟإ َى الًٍغ

بت بإن اإلا٩ل٠ قٗىع   لخاظاجه له جب٣ى ما ٦ٟاًت ٖضم ٖلُه ًترجب الظي ،آلامغ صزله مً ٦بحر ٦جؼء ج٣خُ٘ الًٍغ

ت بت ل٩ل باليؿبت ًسخل٠ ٞالتهغب ،وبالخالي الًغوٍع  الٗالُت اإلاٗضالث طاث ،ٞالًغاثب مٗضلها اعجٟإ بدؿب يٍغ

٣ت بإي منها للخسلو بها اإلا٩لٟحن جضٞ٘  .ٍَغ

بت ج٩ىن  ٢ض:الخؿبيم في املظاواة عدم3-  ،ول٨ً اإلاالي اإلاكٕغ ؤعاصَا ٦ما ال٣اهىهُت الىاظهت مً ٖاصلت الًٍغ

 الٗامت الش٣ت ج٠ًٗ الخُب٤ُ في اإلاؿاواة ٖضم ؤن ،بط اإلاغظىة الٗضالت َظٍ جدض الخُب٤ُ في نٗىباث حٗتريها

بت بٗضالت ظا الًٍغ  .التهغب ؤؾباب ؤخض ،َو

ظا ؤلابهام مً ظى جسل٤ وح٣ٗضَا ؤلاظغاءاث ٦ثرة: إلادازيت إلاحساءاث حعليد4-  اإلا٩لٟحن ًضٞ٘ ما َو

 .يغاثبهم صٞ٘ مً التهغب بلى

بي التهغب آلاؾباب ؤَم مً الٗامل َظا ٌٗض :الػسيبي الىعي غعف5- بي الىعي ػاص ٧لما ،خُض الًٍغ  لضي الًٍغ

بي والىعي.. صخُذ ،وال٨ٗـ التهغب وإػ ي٠ٗ اإلا٩لٟحن ىامل ا٢خهاصًت بٗىامل مغجبِ الًٍغ  ؾُاؾُت ٖو

ت بغابُت الصخو ٌكٗغ ما ،بم٣ضاع ُه ًؼصاص ولبالصٍ إلاجخمٗه ٢ٍى بي،وجىسٌٟ ٖو بي التهغب خضة الًٍغ  الًٍغ

ٓهغ الخٔ اإلاىاًَ ٌكٗغ ٖىضما طل٪ ٍو  ، حُُٗه وال مىه جُلب الضولت ؤن ،بدُض الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ؾىء ٍو

ض ما َظا ال٣لُل وحُُٗه ال٨شحر مىه جُلب ؤو  .التهغب خضة مً ًٍؼ

ٗاث ؤٚلب بن : الػسيبيت إلاعفاءاث كطىز 6- بُت الدكَغ بت مً بٖٟاءاث ج٣غع  الًٍغ ت الًٍغ  ومسخلٟت مخىٖى

ٟاءاث َظٍ ٧اهذ ،ٞةطا بلخ.. الضزل مً آلاصوى الخض وبٖٟاء ٖاثلُت بٖٟاءاث ٞهىا٥  التهغب ٣ًل ٖاصلت ؤلٖا

بي  .صخُذ ،وال٨ٗـ الًٍغ

غجبِ:الػسيبي العبء ازجفاع7- بُت والىٓم الؿاثضة الا٢خهاصًت بالخالت الؿبب َظا ٍو   الًٍغ

بي الٗبء ؤن ،ومٗغوٝ اإلاُب٣ت  صزله،وبالخالي نافي بلى اإلا٩ل٠ ٖلى اإلاٟغويت الًغاثب ظملت وؿبت: َى الًٍغ

بت جدمل ٖلى اإلاىاًَ ٢ضعة بن  .2صزله ٖلى مخى٠٢ الًٍغ

                                                           
1
حر ،ؤخمض شخاصة زالض   219 بلى م 217م ،مً اإلاغظ٘ ،هٟـ قامُت َػ

2
حر ،ؤخمض شخاصة زالض-   219 بلى م 217م اإلاغظ٘ مً ،هٟـ قامُت َػ
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بُت الضواثغ في بالٗاملحن ًخٗل٤ الٗامل َظا ؤلاصاعة في ُٖىب : إلادازيت  طباب8- لحن ٚحر هجضَم ٣ٞض الًٍغ  مَا

حر بي الخدهُل في اإلاخبٗت ؤلاظغاءاث ٣ٌٗضون  هجضَم و٢ض ؤ٦ٟاء ٚو  ال٣ىاهحن جُب٤ُ في ٌٗضلىن  ال و٢ض الًٍغ

بُت  1 .الًٍغ

بي التهغب بلى باإلا٩ل٠ جضٞ٘ ،ومً ٦ٟاءتها مً ججض التي هي ٞيها اإلاىظىصة الى٣اثو ؤن بط   ،وجخجلى الًٍغ

 : في الى٣اثو َظٍ ؤَم

بت حكب٘ ال ػالذ ما والتي ،الخىاٞؼ ،الغواجب ،الى٣ل واإلاالُت اإلااصًت الىؾاثل ي٠ٗ -  بلى ًضٞٗهم مما الٗاملحن ٚع

ُُٟت بمؿاولُاتهم الايُإل في الخ٣هحر ؤو الاهدغاٝ  . وظه ؤ٦مل ٖلى الْى

 اؾخٟاصث ٢ض وال٣ُاٖاث اإلااؾؿاث ظمُ٘ ؤن خُض اإلااصًت الىؾاثل ه٣و زال٫ ،مً اإلااصًت ؤلام٩اهُاث ي٠ٗ -

٘ مً  ميكأث في ٖمله ًؼاو٫  ٧ىهه بنالح ؤي ٖلى ًخدهل لم الجباجي ال٣ُإ ؤن بال الىا٢٘ ح٨ٗـ ٖمغاهُت مكاَع

 . الاؾخٗماع ٢بل مً مىعوزت

٠ بليها ًلجإ التي الىؾاثل ؤزُغ مً ال٨ٟاءة هاخُت مً -  ؤي له الؿلبي الجاهب ؤؾاؾا جٓهغ التي الغقىة هي اإلاْى

 . منهي وعي وظىص ٖضم

بت ججاٍ ال٨غاَُت عوح حٛغؽ الغوجُيُت ؤلاظغاءاث و٦ثرة ح٣ٗض-  . الًٍغ

ُت ه٣و -   .واإلا٩ل٠ ؤلاصاعة بحن الٗال٢ت وي٠ٗ الخٖى

  :الػسيبي التهسب آزاز

بي التهغب ًٖ ًترجب ىت بمالُت وياعة ظضا َامت آزاع الًٍغ  بل الخهغ ؾبُل ٖلى لِـ منها وهظ٦غ الٗامت الخٍؼ

 : 2اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى

 :الازاز الاكخطادًت 1-

 خؿاب ٖلى منها اإلاتهغبت اإلااؾؿاث ًٖ الامخُاػ صعظت ؤن خُض الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث بحن اإلاىاٞؿت عوح ٦بذ-

بُت بىاظباتها ج٣ىم التي  ؤن ججض ألجها الُغ١  ؤهجر باؾخٗما٫ ؤعباخها حُٗٓم ًٖ جبدض التي ،ٞاإلااؾؿاث الًٍغ

بي التهغب ٗت وبهٟت عبدها لخُٗٓم الىؾاثل ؤهجر مً الًٍغ  . ؾَغ

 ججاٍ آلاؾاؾُت بىاظباتها ال٣ُام ًٖ ػة ٖاط الضولت ًجٗل الظي ،اإلاغ اإلاىاعص مً الٗامت الخؼاهت خهُلت به٣ام-

  3.وظه ؤ٦مل ٖلى مىاَىيها

  :  املاليتالازاز2-

ىت في الخؿاعة- ٣ضاجها الٗمىمُت الخٍؼ بُت الخهاثل وعاء مً اإلاخى٢ٗت اإلاضازُل مً اإلاٗخبرة خهُلتها ٞو  مما الًٍغ

٣ت الضًىن  وؿبت اعجٟإ بلى ًاصي بي التهغب ٌؿبب الظي اإلاالي ال٨بحر الٟغاٙ لؿض الضولت جيخجها ٦ٍُغ  في الًٍغ

ىت  .4الٗامت الخٍؼ

ىت خ٣ى١  ويُإ الضولت محزاهُت جىاػن  ازخال٫- ض َب٘ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ الخٍؼ  .الى٣ىص مً اإلاٍؼ

 

                                                           
1
 89 ،م ط٦ٍغ ؾب٤ مغظ٘ ،'' الٗامت اإلاالُت'' الخاط َاع١  

2
غ-  ت ج٣ٍغ بي التهغب يض لؿُاؾت ،ٖىانغ للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ  03 ،م 1993 ، ،صٌؿمبر الًٍغ

3
حر ،ؤخمض شخاطة زالض-   223،م ؾاب٤ ،مغظ٘ الٗامت اإلاالُت ،ؤؾـ قامُت َػ

4
 180،م . 2002 ؤلاؾ٨ىضعیت، ؤلاقٗإ، ،م٨خبت " الًغیبیت وؤلاصاعة اإلامى٫  بحن ال٣اهىهیت الٗال٢ت " مؿٗض، مدمض مخي- 
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  : والىفظيت  الاحخماعيتالازاز3-

 ال ،ٞٗىضما واإلاؿاواة الٗضالت مبضؤ بخُب٤ُ اإلا٩لٟحن قٗىع  ٖضم في ظلي بك٩ل جٓهغ الاظخماُٖت الاو٩ٗاؾاث-

بت صٞ٘ في البٌٗ ًسً٘  .الاظخماُٖت للٗضالت الٗام اإلاٟهىم في زلل في َظا ًدؿبب الًٍغ

ظا اإلاٗامالث في الهض١ ٖامل وجضَىع  الاظخماُٖت الٟىاع١  حٗم٤ُ-  في الضولت في اإلاىاًَ بًمان ي٠ٗ ٌؿبب َو

ت الخضماث جد٤ُ٣ في صوعَا ٣لل لؤلٞغاص الًغوٍع بت وجهبذ اإلاالُت باإلصاعة الش٣ت ٍو  .ؤزالقي بٞؿاص ٖامل الًٍغ

 :الػسيبي التهسب رعالجت ؾسق 

بي التهغب ؤؾباب : الػسيبي التهسب ريافدت عً املظئىلت  املطالح1- ت مخٗضصة الًٍغ  َغاث٤ ٞةن ولهظا ومخىٖى

٣ا جسخل٠ التهغب م٩اٞدت بي للىٓام ٞو  الخايٗت اإلااصة ًٖ ال٨ك٠ ًخم بإن ؤلاقاعة ع ،وبجض البلض في اإلاخب٘ الًٍغ

بت  الضولت ويٗذ ،خُض الٗمىمُت واإلااؾؿاث ٧الكغ٧اث الخاعظُت اإلاهاصع ٧ل مٗلىماث ظم٘ زال٫ مً للًٍغ

 مغج٨بُه ٖلى الهاعمت ال٣ٗىباث ،وحؿلُِ ؤهىاٖه بكتى التهغب م٩ان ٦ك٠ بٗملُت ج٣ىم ع٢ابُت مهالر ٖضة

  :في الغ٢ابُت اإلاهالر َظٍ جخمشل .1الٓاَغة َظٍ مً الخض ألظل

٣ا اإلاٟدكُت َظٍ  ؤوكئذ: الػسيبي والتهسب الغش مليافدت الجهىيت املفدشيت-أ   في اإلااعر  95/06لؤلمغ ٞو

 والبُ٘ الكغاء ٞىاجحر ومخابٗت مغا٢بت و٦ظا الخجاعي  للسجل الخجاع امخال٥ مً الخإ٦ض ٖلى وحٗمل 1995/01/25

                                                                                                                                         .الٟاجىعة وصخت الك٩ل خُض مً

 ج٣ىم خُض وآلاؾٗاع ،اإلاىاٞؿت ،الجماع٥ الًغاثب بصاعة ؤًٖاء مً الٟغ٢ت َظٍ جخ٩ىن : املخخلؿت الفسق -ب

        .لها الخاب٘ اإلامى٫  ًٖ ال٩اُٞت باإلاٗلىماث اإلاٟدكُت وجؼوٍض اإلامىلحن ٖملُاث ٧ل و٦ك٠ بمغا٢بت الٟغ٢ت َظٍ

٣ا اإلا٨خب َظا ؤوكإ: الجبائيت املعلىراث عً البدث رىخب- ث تالٗامتب 930ع٢م  للخٗلُمت ٞو  للمضًٍغ

 .والخٟخِل البدض  ٢هض1994/04/14

ت بلى جابٗت اإلاهلخت َظٍ: والخدليلاث البدث رطلحت-ر ت اإلاضًٍغ م٨ً واإلاغاظٗاث للبدض اإلاغ٦ٍؼ  جد٤٣ ؤن ،ٍو

 .ظضا اإلاهمت للملٟاث بمغا٢بتها تهخم ؛خُض والًت ؤي ،في ممى٫  ؤي مداؾبت وجغا٢ب

 مهلخت بخضزل ٞيهم اإلاك٩ى٥ اإلامىلحن خؿاباث ٧ل ومغاظٗت بمغا٢بت اإلاٟدكُت َظٍ ج٣ىم: الػسائب فدشيت -ج

 . وجشبُتها الخايٗت اإلااصة ًٖ اإلاٗلىماث وظم٘ بالبدض مٟدكُت ٧ل مؿخىي  ٖلى واظضة اإلاذ الخضزالث

 و٦ظا لٟىاجحرالؿل٘ ًدملىن  ال الظًً اإلاتهغبحن ٧ل بمؿ٪ الٟغ٢ت َظٍ ج٣ىم : للؿسكاث الىؾني الدزن فسق -ح

غ ،وطل٪ بهم الخام الجباجي الغ٢م  اإلاىاٞؿت و٦ظامهالر الًغاثب مهلخت بلى بعؾاله ًخم لهم مدًغ بخدٍغ

 .وآلاؾٗاع

 : التهسب ريافدت وطائل- 2

بي التهغب ٧ان بطا ُٗت ؤزال٢ُت لٗىامل ًغظ٘ الًٍغ بي الىعي و٢لت وحكَغ  َظٍ مٗالجت ُٞيبغي الًٍغ

بي التهغب م٩اٞدت ٨ًٟل هدى ٖلى الٗىامل  : الخالي الىدى ٖلى وطل٪ الًٍغ

 

 

                                                           
1
 50،م1994 ، اإلاٟخىخت . الجامٗت ، " الٗامت اإلاالیت مباصت " یىوـ میالص مىهىع - 
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 :الػسيبي التهسب ريافدت وطائل:  (II ,02) زكم الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ير وأخمد خؿيب شحاذة لخالد العارت املاليت أطع هخاب رعؿياث على اعخمادا الؿلبت إعداد رً: املطدز  20 ،ص طابم رسحع شاريت َش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدي إلاحخماعي بالخػارً وإلاخظاض الىعي جىميت ؾسيم عً ذلً رعالجت جخم :  خالقي الىعي وشس

 .كاهىهيا التزارا ًىىن  أن كبل أخالقي التزام باعخباٍز الػسائب دفع وبػسوزة  فساد

 في الدولت خم ورشسوعيت وؾبيعتها بالػسيبت املىاؾىين بخعسيف ذلً ًخم: الػسيبي الىعي جىميت

 في إكسازاتهم بخلدًم امليلفىن  ،ليلىم املخخلفت الاعالم أحهصة خالٌ رً إهفاكها ،ووحٍى جلاغيها

 .املددد الىكذ

 جترن سغساث ًخػمً ال واملترابـ وامليسجم الجيد املالي للدشسيع: الػسيبيت الدشسيعاث رساحعت

را املظاواة وعدم للتهسب رجاال  إحساءث إخخطاز خيث رً إلادازيت إلاحساءاث بخدظين ًخم ،َو

 والخدطيل الخدلم

 .وجبايتها الضريبة تحقق سرعة على يساعد مما

 وحىد عدم الػسيبي التهسب شيىع على حظاعد التي العىارل رً: الػسيبيت الجصاءاث جؿبيم

 جلسيس ًيبغي لرلً زادعت غير ولىنها علىباث جىحد أو الجسيمت َرٍ على اليافيت العلىباث

 والسادعت اليافيت العلىباث

 .الضريبي التهرب على
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 :الفطل خالضت

بي الىٓام ا٫ٌ حٗغى التي ألازحرة ؤلانالخاث بن ُت ٢ٟؼة حٗخبر الجؼاثغي  الًٍغ  م٩ىهاث ألن جغقُضٍ، هدى هٖى

بي الىٓام بت في جخمشل والتي الخضًض الًٍغ بت ؤلاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ  ٖلى والغؾم الكغ٧اث، ؤعباح ٖلى الًٍغ

 ٖلى ٖمل ٣ٞض والاظخماعي الا٢خهاصي الىا٢٘ م٘ الًغاثب َظٍ ج٠ُُ٨ مضي ٖلى ٢اَ٘ لضلُل اإلاًاٞت، ال٣ُمت

بي، الخ٣ل جىؾُ٘ دت ؤ٦بر ًمـ ؤنبذ بدُض الًٍغ بي الٗبئ جسٌُٟ م٘ ، اإلا٩لٟحن مً قٍغ  م٩ل٠، ل٩ل الًٍغ

م بي الىٓام قُضٍ الظي الخُىع  مً وبالٚغ  جىُٓمه إلاسخل٠ مغاظٗت بلى بداظت اػ٫  ما ؤهه بلى الجؼاثغي، الًٍغ

بي  ؤلانالح طاٌ بًجابُاث بٌٗ حسجُل بةم٩اهىا ل٨ً الٟني الًٍغ

بي الخدهُل جدؿحن بلى منها وؾُٗا  ٧ل الجباثُت ؤلاصاعة اجسظث ،٣ٞض الٗاصًت الجباًت مؿخىي  ٖلى الًٍغ

م خُض. لظل٪ الالػمت ؤلاظغاءاث  للٛل الخ٣ُ٣ُت الٗملُاث ٦ك٠ ٖلى الجباثُت ؤلاصاعة مهالر جٖؼ

بي والتهغب  .. بٟٗالُت ومداعبتها الًٍغ

خماص وطل٪ بت الخدهُل مهاصع ٖلى بااٖل بت ٢ُمت ج٣خُ٘ التي وعؾىم يغاثب مً اإلاسخلٟت الًٍغ  الًٍغ

٣ت اإلا٩لٟحن ؤمىا٫ عئوؽ و صزى٫  مً    . للمجخم٘ الٗامت اإلاىٟٗت جد٤ُ٣ ٢هض وؾلؿت ٖاصلت بٍُغ



 
 

 

 

 

 

 

 

 :الشالث الفطل

 بمسهص دزاطتخالت

 رظخغاهم– الػسائب
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                                                                                                                                                                            : جمهيدالفطل

 اإلاداؾبي بالخض٤ُ٢ اإلاخٗل٣ت الجىاهب مسخل٠ بلى ُٞه جُغ٢ىا الظي للبدض الىٓغي  الك٤ مً الاهتهاء بٗض        

بي ،الخدهُل الجباثُت ،الغ٢ابت بي التهغب الًٍغ  اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ بحن اإلاىظىصة الٗال٢ت ،وببغاػ الًٍغ

بي والخدهُل    .                                                                                                                                                             الًٍغ

٨ك٠ الخالٖباث خاالث ٌٗالج ميكإة ؤي في اإلاٗخمض الىٓام في ؤؾاؾُت ؤصاة اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ وباٖخباع  آلازُاء ٍو

ٗؼػ  بي الىٓام َو بت جدهُل ٖملُت حؿهُل في ٌؿاَم خُض الًٍغ   .الًٍغ

 مؿخٛاهم لىالًت الًغاثب بمغ٦ؼ مُضاهُت بضعاؾت لل٣ُام الخُب٣ُي بالجاهب الىٓغي  الجاهب الغبِ مً البض ٧ان

 : مبدشحن بلى الٟهل َظا و٢ؿم. البدض مخُلباث ل٩ل الًىء ،وحؿلُِ

ٌ  املبدث ٌ  عمىرياث:  و  .رظخغاهم الػسائب رسهص خى

 رظخغاهم- في املؤطظت املسهصيت للػسائب  الػسيبت جدطيل آليت: الشاوي ملبدثا
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 ٌ  رظخغاهم CDI عمىرياث خٌى رسهص الػسائب: املبدث  و

 ٌ  : الخعسيف بمسهص الػسائب ورهاره: املؿلب  و

 :الخعسيف بمسهص الػسائب: أوال

 واإلاغا٢بت والخدهُل الدؿُحر مهام ٧ل اإلاغ٦ؼ عثِـ اقغاٝ ،جدذ ًجم٘ مىخض حؿُحر مغ٦ؼ َى الًغاثب مغ٦ؼ

اث اث وال٣باياث اإلاٟدكُاث خالُا بها جخ٨ٟل التي واإلاىاٖػ  مغ٦ؼ ٌك٩ل الهضص بهظا الىالثُت الًغاثب ومضًٍغ

بت للم٩لٟحن الىخُض الجباجي اإلاداوع  الًغاثب م ازخهانه إلاجا٫ الخابٗحن بالًٍغ  الخغة واإلاهً اإلااؾؿاث : َو

 .الخ٣ُ٣ي للىٓام الخايٗت

 : الػسائب رسهص رهام: زاهيا

ؿَحر ى مغ٦ؼ عثِـ الًغاثب مغ٦ؼ ٌُ  : ومهلخخحن و٢بايت عثِؿُت مهالر زالر مً ًدك٩ل َو

 :ب وج٩ل٠: للدظيير السئيظيت املطلحت 1-

بت للم٩لٟحن الجباثُت باإلالٟاث الخ٨ٟل- اء مجا٫ في الًغاثب إلاغ٦ؼ الخابٗحن بالًٍغ  ،مخابٗت الجباثُت ،اإلاغا٢بت الٖى

 .لالخخجاظاث آلاولُت والضعاؾت الجباثُت الامخُاػاث

 مٟىيا و٦ُال ،بهٟخه ٖليها للمهاص٢ت اإلاغ٦ؼ لغثِـ وج٣ضًمها ؤلاًغاصاث وؾىضاث الجضاو٫  ٖلى اإلاهاص٢ت-

 .للًغاثب الىالجي للمضًغ

بت اإلا٩لٟحن حسجُل ا٢تراح-  .اإلاداؾبُت اإلاغاظٗت ؤو اإلاؿدىضاث ؤؾاؽ ٖلى للمغا٢بت بالًٍغ

غ بٖضاص-  م٘ آلازغي  اإلاهالر م٘ آلاقٛا٫ وجىُٓم الٗمل مسُُاث وبٖضاص ؤلاخهاثُاث وججمُ٘ صوعٍت ج٣اٍع

 .اوسجامها ٖلى الخغم

 : حؿُحر ٖلى حٗمل-

 .الهىاعي ال٣ُإ بجباًت اإلا٩لٟت اإلاهلخت )ؤ

 .الٗمىمُت وآلاقٛا٫ البىاء ٢ُإ بجباًت اإلا٩لٟت اإلاهلخت )ب

                                                                                                                     . الخجاعي  ال٣ُإ بجباًت اإلا٩لٟت اإلاهلخت )ث

                                                                                                                           .الخضماث ٢ُإ بجباًت اإلا٩لٟت اإلاهلخت )ط

 .الخغة اإلاهً بجباًت اإلا٩لٟت اإلاهلخت )ص

 :ب وج٩ل٠:والبدث للمساكبت السئيظيت املطلحت

نها ومٗالجتها الجباثُت اإلاٗلىمت ًٖ البدض بظغاءاث بهجاػ-  .اؾخٛاللها ؤظل مً وجىػَٗها وجسٍؼ

ا مغا٢بت ٖملُاث ا٢تراح- داث اإلاؿدىضاث ؤؾاؽ ٖلى واإلاغا٢بت اإلا٩ان ٖحن في اإلاغاظٗاث ،بٗىىان وبهجاَػ  لخهٍغ

بت اإلا٩لٟحن  ٖلى حٗمل صوعٍت ج٣ُُمُت وخىانل بخهاثُت ظضاو٫  بٖضاص ،م٘ الًغاثب إلاغ٦ؼ الخابٗحن بالًٍغ

 : حؿُحر

 :ب ،وج٩ل٠ وامللازهاث البؿاكياث رطلحت ) أ

اء الخانت والاؾخٗالم لئلٖالم اإلادلُت اإلاهاصع ٞهغؽ وحؿُحر حك٨ُل- بت بٖى   مغا٢بتها و٦ظا الًٍغ

 . وجدهُلها
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نها اإلاٗىُت اإلاهالر ججمٗها التي اإلاُُٗاث مغ٦ؼة-  .اؾخٛاللها ؤظل مً واؾترصاصَا ،جسٍؼ

بت اإلا٩لٟحن حٍٗغ٠ بُلباث الخ٨ٟل-  .بالًٍغ

 :ب ،وج٩ل٠ فسق  شيل في حعمل التي الػسيبيت املادة عً البدث رطلحت ) ب

إل خ٤ جىُٟظ بٗىىان الجباثُت اإلاٗلىمت ًٖ للبدض صوعي بغهامج بٖضاص-  .ؤلَا

بت م٩لٟحن حسجُل ا٢تراح-  اإلاٗلىماث مً اهُال٢ا اإلا٩ان ٖحن وفي اإلاؿدىضاث ؤؾاؽ ٖلى للمغا٢بت بالًٍغ

 .اإلاجمٗت والاؾخٗالم

 :ب ،وج٩ل٠ فسق  شيل في حعمل التي الخدخالث رطلحت ) ث

اعة وخ٤ الخد٤ُ٣ في الخ٤ جىُٟظ بٗىىان الخضزالث واهجاػ بغمجت-  ٖحن في بهجاػ و٦ظا اإلاغوع ٖىض واإلاغا٢بت الٍؼ

ت اإلاٗاًىاث ل٩ل اإلا٩ان اء الًغوٍع بت لٖى  .وجدهُلها ومغا٢بتها الًٍغ

بت اإلا٩ل٠ ا٢تراح-  اإلاٗلىماث مً اهُال٢ا اإلاؿدىضاث ؤؾاؽ ٖلى للمغا٢بت ؤو مداؾبخه إلاغاظٗت بالًٍغ

 .اإلاجمٗت والاؾخٗالماث

 :ب ،وج٩ل٠ فسق  شيل في حعمل ،التي املساكبت رطلحت ) ر

 اإلا٩ان؛ ٖحن وفي اإلاؿدىضاث ؤؾاؽ ٖلى اإلاغا٢بت بغامج بهجاػ-

 .مغصوصَا ج٣ُُم م٘ اإلاغا٢بت بغامج بهجاػ بىيُٗت جخٗل٤ صوعٍت بخهاثُاث ويُٗاث بٖضاص-

 :ب وج٩ل٠؛ للمىاشعاث السئيظيت املطلحت 3-

اصاث ؤو يغاثب ٞغى ًٖ وهاجج الًغاثب إلاغ٦ؼ ًىظه بٖٟاجي ؤو هؼاعي ًَٗ ٧ل صعاؾت-  ٣ٖىباث ؤو ٚغاماث ؤو ٍػ

 .اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم ا٢خُاٖاث اؾترظإ َلباث ،و٦ظا اإلاغ٦ؼ ٢غعَا

 .ال٣ًاثُت الهُئاث بلى اإلا٣ضمت الجزاُٖت ال٣ًاًا مخابٗت-

 :حؿُحر ٖلى حٗمل

 :ب وج٩ل٠؛ الاخخجاحاث رطلحت ) أ

اصاث ؤو يغاثب ٞغى جسٌُٟ ؤو بلٛاء بلى تهضٝ التي اإلاؿب٣ت الُٗىن  صعاؾت-   اإلادخج وال٣ٗىباث الٍؼ

ت والخ٣ى١  والغؾىم الًغاثب ؾترظإبو ٖليها داث ازغ اإلاضٖٞى اث ؤو م٨خدبت جهٍغ  جل٣اثُت مضٖٞى

 .اإلاهضع مً ؤوم٣خُٗت

 .اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم الا٢خُاٖاث بةعظإ جخٗل٤ َلباث صعاؾت-

 باألقُاء ؤواإلاُالبت بها اإلاخٗل٣ت ؤلاظغاءاث ؤو اإلاخابٗت ؤٖما٫ ٖلى الاخخجاط بلى تهضٝ التي اإلاؿب٣ت الُٗىن  صعاؾت-

 .اإلاذجىػة

اث مٗالجت-  .الخدهُل مىاٖػ

 :ب وج٩ل٠؛ اللػائيت واملىاشعاث الؿعً لجان رطلحت ) ب

 والزخهامة اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى والغؾم اإلاباقغة الًغاثب ًَٗ لجان الزخهام الخابٗت الُٗىن  صعاؾت-

ٟاجي الًُٗ لجان  .ؤلٖا

ت في اإلاٗىُت اإلاهلخت م٘ ،باالجها٫ اإلاخابٗت-  للهُئاث اإلا٣ضمت والك٩اوي  ،الُٗىن  للًغاثب الىالثُت اإلاضًٍغ

 .ال٣ًاثُت
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 : بالدفع و رس الخبليغ رطلحت ) ث

بت اإلا٩لٟحن بلى الُٗىن  مسخل٠ بٗىىان اإلاخسظة ال٣غاعاث جبلُٜ-  اإلاٗىُت؛ اإلاهالر وبلى بالًٍغ

 بها؛ اإلاخٗل٣ت الكهاصاث بٖضاص م٘ اإلا٣غعة والخسًُٟاث ؤلالٛاءاث بهٝغ آلامغ-

اث بمٗالجت اإلاخٗل٣ت الضوعٍت ؤلاخهاثُت اإلاىخجاث بٖضاص-  .اإلاٗىُت للمهالر وجبلُٛها اإلاىاٖػ

 :ب وج٩ل٠: اللباغت 4-

بت اإلا٩لٟىن  بها ٣ًىم التي بالدؿضًضاث الخ٨ٟل-  الٗامت ؤوالجضاو٫  جخم التي الخل٣اثُت الدؿضًضاث بٗىىان بالًٍغ

 .الخدهُل مجا٫ في ويُٗتهم مخابٗت و٦ظا خ٣هم في جهضع التي ؤوالٟغصًت

٘ في ٖليها اإلاىهىم الخضابحر جىُٟظ- حن والخىُٓم الدكَغ بت الجبري  بالخدهُل واإلاخٗل٣ت اإلاٟٗى٫  الؿاٍع  .للًٍغ

 .اإلاداؾبت مجلـ بلى اإلاٗضة الدؿُحر خؿاباث وج٣ضًم الٗامت اإلاداؾبت ل٣ىاٖض اإلاُاب٣ت مداؾبت مؿ٪-

 :حؿُحر ٖلى حٗمل

 الهىضو١؛ مهلخت-

 اإلاداؾبت؛ مهلخت-

 .اإلاخابٗاث مهلخت-

 . ٞغ١  ق٩ل في اإلاخابٗاث مهلخت جىٓم-

 :ب ؛وج٩ل٠ اإلاغ٦ؼ عثِـ ؾلُت جدذ، وإلاعالم الاطخلباٌ رطلحت 5-

بت اإلا٩لٟحن اؾخ٣با٫ جىُٓم- .                                                                                                                        وبٖالمهم بالًٍغ

بت باإلا٩لٟحن الخانت الجباثُت وواظباتهم خ٣ى٢هم خى٫  اإلاٗلىماث وكغ-  مغ٦ؼ الزخهام الخابٗحن الًٍغ

 .الًغاثب

 :ب وج٩ل٠: إلاعالم  لي والىطائل  رطلحت- 6

 .لها اإلاىا٣ٞت الضزى٫  وعزو الخإَُالث حؿُحر و٦ظا وجإمُنها اإلاٗلىماجُت الخُب٣ُاث اؾخٛال٫-

 .الخجهحزاث  بهُاهت الخ٨ٟل و٦ظا ؤزغي  ولىاػم ٖخاص مً اإلاهالر خاظُاث بخهاء-

 .اإلا٣غاث وؤمً بالىٓاٞت اإلاخهلت اإلاهام ٖلى ؤلاقغاٝ-
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 : رظخغاهم الػسائب ملسهص الخىظيمي الهييل: الشاوي املؿلب

 

 الهييل الخىظيمي ملسهص الػسائب(III,1)الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رظخغاهم– الػسائب رسهص رً رعلىراث اعخماداعلى: املطدز

 

 رطلحتالاطخلباٌ

 وإلاعالم

املسهص زئيع الم  آلالي مهلختؤلٖا  

 والىؾاثل

 

 املطلحتالسئيظيت

 للمىاشعاث

املطلحت 

السئيظيت للمساكبت 

 و البدث

زئيظيت املطلحتاٌ اللباغت

 للدظيير

 الشياوي .م

املىاشعاث اللػائيت .م

 ولجان الؿعً

 املساكبت.م

 الخدخالث.م

 اإلااصة ًٖ البدض.م

بت  الخايٗتللًٍغ

 البُا٢ُاث وم٣اعهت.م

 اإلاٗلىماث

 املخابعاث.م

 املداطبت.م

 الطىدوق 

 الخبليغاث.م
 بالطسف و رس

الجباًتالخانت .م

 الخجاعي  بال٣ُإ

 الخجاعي 

      الجباًتالخاضت.م

 البىاء  بلؿاع

 

 الجباًتالخانت.م

 بال٣ُإ

 الهىاعي

الجباًتالخانت .م

الخضماث  ب٣ُإ

 الخضماث



 رظخغاهم-الػسائب بمسهص خالت  دزاطت                                    الشالث                                    الفطل 

 

59 
 

                                                                        رظخغاهم- في املؤطظت املسهصيت للػسائب  الػسيبت جدطيل آليت:الشاوي  املبدث

بي الخدهُل آلُاث ؾحر ًٖ الخدضر ٢بل           اإلا٩ل٠ ٩ًىن  ؤن البض للًغاثب الجىاعي  اإلاغ٦ؼ مؿخىي  ٖلى الًٍغ

بت ًسًٗه ججاعي  وكاَا بىظىص ًهغح ؤن البض ٦ظل٪ ٩ًىن  ٧ي للضٞ٘ و٢ابلُت اؾخٗضاص ٖلى  صل٪ و للًٍغ

بت مجاالث حؿحر التي وال٣ىاهحن لل٣ىاٖض بامخشاله  .الًغاثب  مخٟكُت اإلاهام َضٍ جخىلى و الًٍغ

ٌ  املؿلب  امللف جىىيً :  و

حن ؤو َبُُٗحن نٟتهم ٧اهذ مهما ألاشخام ٣ًىم ً مٗىٍى  الخبٗت الًغاثب مخٟكُت لضي ظباجي ًىصٕ مل٠ بخ٩ٍى

خًمً وكاَهم بها ًؼاولىن  ؾٝى التي للمى٣ُت  : ماًلي اإلال٠ ٍو

 :الؿبيعيين ألشخاص باليظبت 1-

  . ألانلُت اإلاُالص قهاصة- 

  . ؤلا٢امت قهاصة- 

                                                                                                                                            . اإلال٨ُت ؤو ال٨غاء ٣ٖض مً وسخت- 

                                                                                                                                                               . الجباثُت للىيُٗت زُي َلب- 

غ-   . ال٣ًاجي اإلادًغ ج٣ٍغ

 )املؤطظاث( املعىىيين لألشخاص باليظبت- 2

  .قغ٧اٍئ و للمؿحر ألانلُت اإلاُالص قهاصة- 

  . اإلااؾؿت ٩َُل- 

  . اإلال٨ُت ؤو ال٨غاء ٣ٖض- 

  . قغ٧اٍئ و للمؿحر ؤلا٢امت قهاصة- 

  . الجباثُت للىيُٗت زُي َلب- 

غ-   . ال٣ًاجي  اإلادًغ ج٣ٍغ

ذ صون  ججاعي  وكاٍ اإلا٩ل٠ بضا اطا :رالخظت  الًغاثب مٟدكُاث مهالر ٞخمخل٪ قهغ إلاضة بالىظىص الخهٍغ

 . اليكاٍ ؾىىاث ختى اإلاالُت الٛغامت مبلٜ جدضًض في اإلاُل٣ت الخغة

 . رعين حبائي لىظام امليلف إخػاع : الشاوي املؿلب

حن َىا٥ ما الجؼاثغ في الجباثُت ألاهٓمت مً هٖى  اإلاىاؾب الىٓام ازخُاع ًخم الجؼافي والىٓام الخ٣ُ٣ي الىٓام َو

 التربو م٩ان ؤن وبما ، ًماعؾها التي اليكاَاث َبُٗت وخؿب ًماعؾها التي اليكاَاث َبُٗت  خؿب للم٩ل٠

 الجؼافي للىٓام اإلا٩لٟحن بزًإ َى اإلاغ٦ؼ َظا ًٟغيه الظي الىٓام َبُٗت ٞان للًغاثب الجىاعي  اإلاغ٦ؼ َى

 الىدى   ٖلى وج٩ىن  الخُىاث ببٌٗ الًغاثب مٟدكُت ج٣ىم الجؼافي الىٓام في اإلا٩ل٠ حسجُل ًخم و٧ي .٣ِٞ

 :الخالي

ت وز٣ُت بةعؾا٫ اإلاٟدكُت ج٣ىم  مً 02/01 ٢بل وبٖاصتها بملئها اإلا٩ل٠ ٣ًىم خُض G12  حؿمى للم٩ل٠ ؾىٍى

ما٫ ع٢م جد٤ُ٣ جلي التي الؿىت  ع٢م با٢تراح ج٣ىم ؤًً G08 حؿمى ؤزغي  وز٣ُت بةعؾا٫ اإلاٟدكُت ج٣ىم بٗضَا ألٖا



 رظخغاهم-الػسائب بمسهص خالت  دزاطت                                    الشالث                                    الفطل 

 

60 
 

ما٫    .                                                                                                الخ.. اإلاى٢٘ اإلاماعؽ اليكاٍ َبُُٗت  بمغاٖاة له ألٖا

ٌ خالت وفي  ما٫ لغ٢م اإلا٩ل٠ ٞع غ ٣ًىم اإلا٣ترح ألٖا ٌ بخبًر  ج٣ىم ؤن للمٟدكُت ًم٨ً وبها الىز٣ُت هٟـ في الٞغ

ما٫ ع٢م بخسٌُٟ غاث ا٢خىٗذ ما بطا الخاي٘ ألٖا  اإلاٟدكُت ج٣ىم ألازحر في اإلا٩ل٠ َٝغ مً اإلا٣ضمت بالخبًر

 . وسخ ؤعبٗت في بيسخها ج٣م و الجؼافي للىٓام اإلا٩ل٠ زًٕى جبحن جهاثُت C09 حؿمى ؤزغي  ظباثُت وز٣ُت بةعؾا٫

 اإلال٠ في بصعاظها ًخم ألاولى اليسخت-

 الًغاثب ٢بايت بلى الشاهُت اليسخت-

 اإلا٩ل٠ بلى جغؾل الشالشت اليسخت-

ت بلى جغؾل الغابٗت اليسخت-  للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ

 : الخالُت الٗباعة في جدضًضَا ًم٨ً مؼاًا الىٓام لهظا : الجصافي الىظام

 . ٞهلُا ٩ًىن  الضٞ٘ و مىٓمت مداؾبت مؿ٪ اإلا٩ل٠ ٖلى ًٟغى ال -

 : ٧الخالي لُٗىبه باليؿبت ؤما

ما٫ ع٢م - ا مٟخىح ألٖا   . اإلا٩ل٠ م٘ بالخيؿ٤ُ بصاٍع

ما٫ ع٢م ًُاب٤ ال ألاخُان مجمل في -   . اإلاد٤٣ ألٖا

  . الؼباثً عبذ -

  . مؿترظ٘ ٚحر اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم مجمٕى -

 الػسائب وجدطيل بالدفع إلاشعاز جدػير : الشالث املؿلب

 َضا ٖلى خهىله بٗض ال٣بايت ٖلى بالخىظُه ٣ًىم زم اإلا٩ل٠ بالضٞ٘ ؤلاقٗاع بعؾا٫ و بخدًحر اإلاٟدكُت ج٣ىم

٩ىن  ا ٍو بت ًسو و ؾىٍى بت IRG الضزل ٖلى الًٍغ    IBS ؤلاظمالي الكغ٧اث ؤعباح ٖلى والًٍغ

 :إلاحمالي الدخل على بالػسيبت الخاص بالدفع  إلاشعاز1-

ا ؤلاقٗاع َضا بةعؾا٫ اإلاٟدكُت ج٣ىم  الضزل جد٤ُ٣ ٞيها ًخم التي للؿىت اإلاىالُت الؿىت مً ظاهٟي قهغ في ؾىٍى

 َاٝي جخم التي الؿىت مً ٢/0104بل   وبٖاصتها G01حؿمى  التي الىز٣ُت َض بمؤل ٣ًىم اإلا٩ل٠ الظي َٝغ مً

 .الضزل جد٤٣

ا ٚغامت ٖلُه جٟغى ال٣اهىوي ألاظل في الدؿضًض ًٖ اإلا٩ل٠ جإزغ بطا  ًهل ؤن ًم٨ً بكهغ الخإزغ بطا  10% ٢ضَع

  .الخإزغ مضة ومهما ألاو٫  الكهغ بٗض 25 % ألا٢ص ى خض بلى الٛغامت مبلٜ

 الاؾم ٖليها مضون   Prématrice حؿمى ؤزغي  وز٣ُت بلى اإلاٗلىماث بى٣ل اإلاٟدكُت ج٣ىم َٝغ مً بًضاٖها وبٗض

غافي اإلاغ٦ؼ بلى G01 وز٣ُت اإلاٟدكُت جبٗض الٗىىان الٛغامت الضزل مبلٜ الجباجي والغ٢م الل٣ب  ٣ًىم الظي اإلا٩ُاهٚى
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بت وخؿاب ٖلُه اإلاىظىصة اإلاٗلىماث بى٣ل  ؤلاقٗاع حؿمى ؤزحرة وز٣ُت ٖلى بى٣لها ٣ًىم زم الضزل ٖلى الًٍغ

 .بالضٞ٘

 :الشسواث أزباح على بالػسيبت الخاص بالدفع إلاشعاز2- 

ا، ؤلاقٗاع َظا بةعؾا٫ اإلاٟدكُت ج٣ىم  مً الضزل جد٤ُ٣ ٞيها ًخم التي للؿىت اإلاىالُت الؿىت مً ظافي قهغ في ؾىٍى

 جد٤٣ ٞيها جخم التي الؿىت مً 0104/ ٢بل وبٖاصتها G01 حؿمى التي الىز٣ُت َضٍ بمؤل ٣ًىم اإلا٩ل٠ الظي َٝغ

 .الضزل

ا ألازغ ٚغامت ٖلُه جُب٤ الضٞ٘ ًٖ ألازغ خالت وفي  مبلٜ ًهل ؤن ًم٨ً ٞا٢ل قهغا الخإزغ ٧ان طا ب 10%٢ضَع

 .الخإزغ مضة َالذ  مهما25 %ؤ٢ص ى  خض بلى الٛغامت

 ٖليها  مضون Prématriceحؿمى  ؤزغي  وز٣ُت بلى اإلاٗلىماث بى٣ل اإلاٟدكُت ج٣ىم اإلا٩ل٠ َٝغ مً بًضاٖها بٗض

 .الٗىىان الٛغامت الضزل مبلٜ الجباجي الغ٢م الل٣ب و و والاؾم

غافي  بلىG01وز٣ُت  اإلاٟدكُت بٗض بت خؿاب و ُٞا اإلاىظىص اإلاٗلىماث بى٣ل ٣ًىم الظي اإلا٩ُاهٚى  ؤعباح ٖلى الًٍغ

 .بالضٞ٘ ؤلاقٗاع حؿمى ؤزحرة وز٣ُت ٖلى ٣ًىم بى٣لها زم الكغ٧اث

 آلُاث ٖلى جدخىي  الٗملُت ٞهضٍ للدؿضًض ٢ابل اإلال٠ و٧ىن  الخدهُل ٖملُت ؾب٣ذ التي للمغاخل الخُغ١  بٗض

 .بالخٟهُل الخدهُل ٖملُت ؾحر جدضص

 :الخدطيل 3-

ضًت ن٩ى٥. ه٣ضًت ٧اهذ ؾىاء الجباثُت اإلاىاعص ظمُ٘ بإهه الخدهُل ٌٗٝغ  . بى٨ُت ق٩ُاث ا بٍغ

 َضا بخ٣ضًم ٢بايت ج٣ىم جىاظضها م٩ان َى و الًغاثب ٢بايت بلى اإلا٩ل٠ مً بالضٞ٘ ؤلاقٗاع ونى٫  ٖىض

بت مبلٜ صٞ٘ ٩ًىن  ؤًً الضٞ٘ مهلخت في الهىضو اإلاىظض ؤمحن بلى ؤلاقٗاع  ًم٨ً التي الضٞ٘ َغ١  بمسخل٠ الًٍغ

 . بها الضٞ٘ للم٩ل٠

                                                                                                                                                                                               : هلدا الدفع خالت في 1-3-

بت مبلٜ صٞ٘ ٖملُت م٣ابل غ الهىضو١  ؤمحن ٣ًىم الًٍغ  بُاب٘ مسخىمت الاؾخالم وج٩ىن  ونل حؿمى وز٣ُت بخدٍغ

 :الخالُت البُاهاث الىز٣ُت َضٍ وجخًمً للم٩ل٠ اإلااصي الضٞ٘ جشبذ والتي ال٣بايت

  .الجباجي  الغ٢م -

 .الخإزغ  ٚغامت مبلٜ -

بت هىٕ - ت  الًٍغ   . اإلاضٖٞى

 . H1ٌؿمى  الهىضو١  ؤمحن به ًخٗامل ٦خاب َى الىنل َضا مهضع -

-  
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 : بسيدي ضً أو الشيً ؾسيم عً الدفع خالت في- 3-2

٣ت ج٩ىن  ٖىضما بت بمبلٜ بى٩ي بكُ٪ الضٞ٘ ٍَغ غ الهىضو١  ؤمحن ٣ًىم الًٍغ  الاؾخالم ونل حؿمى وز٣ُت بخدٍغ

بت بمبلٜ لكُ٪ الهىضو١  ؤمحن اؾخالم ًشبذ إزظ ال٣بايت بُاب٘ مسخىم ٩ًىن  الىنل َضا الًٍغ  مً الىنل ٍو

  زمH2ٌؿمى  بٍغضي ونل ؤو قُ٪ ٍَغ٤ ًٖ حؿضًضَم خالت اإلا٩لٟحن في م٘ الهىضو١  ؤمحن به ًخٗامل ٦خاب

ىت بلى الك٩ُاث بةعؾا٫ ٣ًىم ٣ت الىالًت زٍؼ لها ج٣ىم  التي H10حؿمى  بىز٣ُت مٞغ   .اإلاغ٦ؼي  البى٪ بلى بخدٍى

 : الخىبيه

ا ٣ًىم التي الىزاث٤ ؤو٫  وهي َغ ٠ عصٕ مً هٕى ٖلى وجدخىي  اإلا٩ل٠ بلى جغؾلها والتي اإلاخابٗت مهلخت بخدٍغ  وجسٍى

ت الٛحر يغاثب و عؾىم مً ٖلُه ما بدؿضًض ٢ُامه اظل مً للم٩ل٠  ج٩ىن  الخىبُه لهضا نضي وظض بن مضٖٞى

ت  .زاهُت وز٣ُت ٞيؿخٗمل ال٨ٗـ ٧ان بطا ؤما الدؿٍى

 :إلاهراز

 ٢بل لالؾخجابت ؤًام 08 مهلت للم٩ل٠ جدضص بط , الدؿضًض ٖضم خالت في اإلاخابٗت مهلخت جغؾلها وز٣ُت زاوي وهي

ى مؿخىي  ؤٖلى ٖلى عصُٖت بظغاءاث بلى اإلا٩ل٠ ٞيها ًخٗغى ؤًً ؤزحرة و ؤَمُت ؤ٦ثر وز٣ُت بعؾا٫  .الدجؼ َو

 : بالحجص إلاشعاز

٩ىن  اإلا٩ل٠ ممخل٩اث حجؼ و بٛل٤ ٢ًاجي مدًغ بخ٩ل٠ُ ج٣ىم ؤًً, اإلاخابٗت مهلخت به ج٣ىم بظغاء آزغ َى و  ٍو

 وج٣ىم جهاثُا الدجؼ ٩ًىن  الدجؼ ٩ًىن  ؤقهغ الؿخت خضوص في الاؾخجابت ٖضم خالت في و ؤقهغ 06 إلاضة و ما٢ذ

 ؤَمُت مضي لىا ًٓهغ َىا مً و الٗلني اإلاؼاص في اإلا٩ل٠ ممخل٩اث ببُ٘ اإلاله٣اث ٍَغ٤ بةٖالوًٗ الًغاثب مهلخت

بت اإلاهالر مداولت, ؤزغي  ظهت مً و الدجؼ لخٟاصًه للم٩ل٠ ٞغى بمشابت ألهه بالدجؼ وؤلاقٗاع ؤلاهظاع  الًٍغ

 جدهُل َى الهضٝ ؤن بما و, الدجؼ خاالث مً ٦شحر في, ؤ٦ثر لها ألامغ ٣ٌٗض ال ٧ي ؤلاظغاءاث بهظٍ جٟاصي الدجؼ

ىت ألامىا٫ لٟاثضة  ال٣اهىهُت آلاظا٫ ْل اإلابالٜ في جل٪ لخدهُل ٖالُت ٞغم جدُذ آلُاث ويٗذ, الٗمىمُت الخٍؼ

 :َى الًغاثب ومهالر اإلاؿاَمحن بحن الٗال٢ت ًٖ الخٟانُل ؤبؿِ ًجهل الظي اإلا٩ل٠ ٌٗلمه ؤن وما ًم٨ً,

 اإلاٟغويت الًغاثب حؿضًض ًٖ مٟٗى ٞةهه الًغاثب ٢بل مً ؾىىاث 04 إلاضة ًدب٘ ؤو اإلا٩ل٠ ٌؿخضعي لم بطا«

      » ٖلُه

بت مً هٕى ل٩ل ؤن هجض ألازحر في و ا آلازغ ًٖ جمحز ؤَمُت الًٍغ بت جمشل .ؤَمُتها خؿب جظ٦َغ  الضزل ٖلى الًٍغ

 جدهُلها في جغج٨ؼ الضولت وؿخيخج َىا ومً اإلاباقغة الًغاثب خانل مً ألا٦بر ال٣ؿِ ألاظىع  ٖلى ؤلاظمالي

بت و الٗامل صزل بحن َغصًت ٖال٢ت َىا٥ و, الٗاملت الُض ٖلى للًغاثب  وؿب و الٗما٫ ٖضص اعجٟ٘ ٧لما ؤي, الًٍغ

حر و ماؾؿاث بةوكاء مغجٟٗت اليؿبت بب٣اء ٖلى خٍغهت الضولت و, الًغاثب وؿب اعجٟٗذ ؤظىعَم  مىانب جٞى

٘ جاصي ؤلاظغاءاث َظٍ ٧ل و ماؾؿاث ؤوكئىا الظًً للمؿدشمٍغً بدصجُٗها قٛل  الٗاملت الُض مؿخىي  لٞغ

بت مبالٜ جغجٟ٘ وبالخالي بت جمشل. ألاظىع  ٖلى اإلادهلت الًٍغ  زال٫ مً الشاهُت اإلاغجبت الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًٍغ

 الضولت في اإلاىظىصة اإلااؾؿاث بٗضص مغجبُت و الضولت زاوي مىب٘ هي و اإلاباقغة الًغاثب إلاجمٕى باليؿبت وؿبها

ىُت قغ٧اث ؤو الجيؿُاث مخٗضصة ٧اهذ ؾىاء  ُٞما َضا الكغ٧اث َظٍ جد٣٣ه الظي ألاعباح حجم بلى باإلياٞت َو

بت ًسو  : ٧الخالي ٞخ٩ىن  الغؾىم ؤما الًٍغ
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 مضا مً الغثِس ي اإلاىعص ٩ًىن  و اإلادلُت الجباًت مجمٕى مً ألا٦بر الخهت ًدخل اإلانهي اليكاٍ ٖلى الغؾم -

 .اإلادلُت لهالخالجماٖاث اإلادلُت الجباًت زُل

ىت زاوي مىعص ٌٗخبر خُض ألاَمُت خُض مً الشاهُت اإلاغجبت ًدخل الجؼافي الضٞ٘ -  ؤما اإلادلُت الجماٖاث لخٍؼ

 الخٓهحر عؾم و ال٣ٗاعي  الغؾم

 ال٣ُمت ٖلى الغؾم اإلادلُت للجماٖاث ؤَمُت ألا٢ل اإلاىعص و اليؿب خُض مً ألازحرة اإلاغجبت جدخالن -

 والجماٖاث البلضًاث لٟاثضة ٩ُٞىن  الباقي ؤما % 25 بيؿبت وصل٪ الضولت إلاحزاهُت ٞاثضجه حٗىص اإلاًاٞت

ض  الهُئاث إلاسخل٠ جىظيهها و الًغاثب  ًيؿب جدضًض الجضو٫  َضا مً ٣ًضم الخىيُداث مً وللمٍؼ

ىت لٟاثضة ؾىاء ا ؤو اإلادلُت ؤوالجماٖاث الٗمىمُت الخٍؼ ضا ٚحَر  مغاٖاة م٘ الضولت جدضصٍ الخىظُه َو

 . الًغاثب وؿب بها الجٛغافي ؤلا٢لُم

 :الخدطيل عدم طبب 4-

بت اإلا٩لٟىن  التزام ٖضم -  .صًىجهم بضٞ٘ بالًٍغ

بت اإلا٩ل٠ التهغب - بت صٞ٘ مً بالًٍغ  .الًٍغ

ذ ٖضم - بت بالىزاث٤ الخهٍغ  .ٖلُه اإلاخ٤ٟ الى٢ذ وفي ؤهىاٖها ب٩ل الًٍغ

بت بهخاظُت ي٠ٗ - بي التهغب خاالث لكُٕى هدُجت الًٍغ  .الًٍغ

اصة -  .الخدهُل ه٣ٟاث ٍػ

بت النهاثُت الخهُلت ٢لت -       .للًٍغ
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 :الفطل خالضت

ُض مخىانل خىاع لبٗض صاثما حؿعى الًغاثب ٢بايت بان ه٣ى٫  ؤن وؿخُُ٘ الٟهل َظا زخام في  الٗال٢ت وجَى

ى منها اإلاغظى الهضٝ لخد٤ُ٣ حؿهُلُت بظغاءاث جخسظ ال٣بايت ؤن َى واإلاالخٔ ، اإلا٩لٟحن وبحن بُنها  الخدهُل َو

بي ظا الًٍغ بُت اليؿب مً مم٨ً ٖضص ا٦بر جدهُل بُٛت وبظغاءاث آلُاث باجساط َو  خالت مغاٖاة م٘ الًٍغ

ظٍ ، اللتزاماجه وفي مؿاَم ًب٣ى الظي اإلا٩ل٠  بدؿضًض لل٣ُام للم٩لٟحن ٞغم ٖضة بُٖاء بمشابت هي ؤلاظغاءاث َو

 مً ٖنها ًترجب وما الخدهُل ٖملُت ؾحر في ٖاث٣ا جمشل ما ٚالبا التي الغصُٖت ؤلاظغاءاث اجساط ٢ُض مؿخد٣اتهم

 ًخٗظع ؤًً ٧الدجؼ للدؿُحر نٗب وا٢٘ ؤمام هٟؿها ال٣بايت ججض ؤًً خاالث َىا٥ خُض للى٢ذ بياٖت

 مخسظة ؤلاظغاءاث َظٍ جب٣ى ل٨ً ، الجباجي بالتهغب اإلاؿاَمحن بٌٗ ٣ًىم خُض مىاعصَا في الخد٨م لل٣بايت

ظا الُغ١  بمسخل٠ اإلابالٜ لخهُٟت  بمشابت الجباثُت اإلاىٓىمت ؤضخذ ٞالخالي . ؤلاصاعة َظٍ مً اإلاغظى الهضٝ َى َو

ني لال٢خهاص الىابٌ ال٣لب ىت َام ظض مىعص و الَى  حؿُحر َى ال٣بايت به ج٣ىم ما مجمل في الٗمىمُت للخٍؼ

٤ والغؾىم الًغاثب وجدهُل  ؤماهت ٖلى ًدغنىن  وبغاء لًغاثب مغا٢بت وي٘ ، ٢اهىها اإلادضصة آلاظا٫ ٞو

 . ألَمُتها هٓغا الجباثُت الٗملُاث
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  :خاجمت عارت

بت جدهُل آلُاث إلاىيٕى صعاؾدىا زال٫     مً  جدخل بإهه ال٣ى٫   الجضًضة ًم٨ً الجباثُت ؤلانالخاث ْل في الًٍغ

ٗاث في ٦بحرة ؤهي و مخمحزة م٩اهت الًغاثب ىت  الٌؿتهان بها في بًجابُت هخاثج مً إلاالها اإلاالُت الدكَغ صٖم الخٍؼ

ا الٗمىمُت في  مً ؤَضاٝ جد٣٣ه ما بلى باإلياٞت للضولت الا٢خهاصًت للؿُاؾت الهامت ألاصواث بخضي باٖخباَع

ل الى٣ٟاث الٗامت ؤلاًغاصاث مهاصع ؤَم مً الٗالم صو٫  مً ٦شحر في الًغاثب وحٗخبر مسخل٠ اإلاجاالث ٦ما  لخمٍى

. و اإلاجاالث  ألانٗضة مسخل٠ في قاملت جىمُت لخد٤ُ٣ الٗامت

بُت ؤلاصاعة حؿعى ألاَمُت جل٪ مً    واهُال٢ا ؤَم   بخضي جُب٤ُ في الضولت ٖليها جغج٨ؼ التي في ٧ىجها ألاصاة الًٍغ

ما ِٖكا للمىاًَ جامً التي ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى للضولت اإلاالُت الؿُاؾاث  خُاة ؤن طل٪ ؾلُم، هٓام ْل في ٦ٍغ

 ٖلى الًغاثب بصاعة مهمت ؤو٧لذ ٣ٞض الا٢خهاصًت الؿُاؾاث جُب٤ُ في الضولت بىجاح جد٤٣ ؤلاًجابُت اإلاىاًَ

ؼ و الًغاثب ٍَغ٤ ًٖ اإلاالُت ؤلاًغاصاث جدهُل بُت في اإلا٩لٟحن ججاوب حٍٗؼ بي التهغب مى٘ و الٗملُت الًٍغ  الًٍغ

بُت للخهُلت ؤ٦بر يمان ؤظل مً وطل٪ بي، للخدهُل بالٛت ؤَمُت ؤُٖى ٞاإلاكٕغ الًٍغ  ؤٚلبُت هجض خُض الًٍغ

بي الخدهُل بإن ال٣ى٫  ًم٨ً َىا ومً الٛحر، لضي ؤمىالها ٧ل ظم٘ ٖلى حٗمل الضو٫  ت الًٍغ التي  ؤلاظغاءاث مجمٖى

بت صًً لى٣ل الضولت وعائها تهضٝ مً ىت بى٣له جخ٨ٟل بضوعَا التي و الًغاثب بصاعة بلى اإلا٩ل٠ طمت مً الًٍغ  بلى زٍؼ

 .الٗمىمُت

بت يٕؽ٦ما ث  الا٢خهاصًت الٓىاَغ إلاسخل٠ ما مٗالج ٍَغ٤ ًٖ اإلاالُت الؿُاؾُت ؤٚغاى جد٤ُ٣ بلى الًٍغ

،و٦ظا ما للمىيٕى خباَع ىت ؤن بلى باإلياٞت  الاظخماُٖت الٗضالت لخد٤ُ٣ وؾُلت ؤهج٘ اٖل  َا مىعص َام للخٍؼ

اع الٗام ، الٗامت الى٣ٟاث ؾض صٌٝب الٗمىمُت بت ٥جل ُٞه ٍولث الظيزم ؤلَا بي مبالىٓا يؾمي وما الًٍغ  الًٍغ

ه ومما اثغي ػالج  طو ل٩ىهه مالىٓا َظا َبُٗت ؤن ،بال ٌٌمهام ءؤصا ٖلى اٖضٍحـو لُاثؤو م٩ىهاث ٖضة مً ًدخٍى

داتهم اإلا٨خدبت بك٩٨ل ًىا٤ٞ وكاَاتهم يحجهغي  َاب٘ بت بخ٣ضًم جهٍغ ت اليؿبُت للم٩لٟحن بالًٍغ  ًمىذ الخٍغ

داث و الخإ٦ض مً نض٢ها بهضٝ , ومضازُلهم الخ٣ُ٣ُت بُت بمغا٢بت جل٪ الخهٍغ وخُنها ج٣ىم ؤلاصاعة الًٍغ

بت  بي بعجهبا٫ يؾميما ،َظا٦ك٠ الخجاوػاث التي ًم٨ً ؤن ٌؿخٗملها اإلا٩ل٠ لئلٞالث مً الًٍغ  .الًٍغ

بي ًب٣ى مً بحن  بت في جؼاًض وحؿاَم في الخىمُت ؤلا٢خهاصًت بال ؤن التهغب الًٍغ م مً ؤن خهُلت الًٍغ وبالٚغ

بي والظي ػاصث خضجه م٘ جٟخذ ؤلا٢خهاص الجؼاثغي ٖلى الٗالم الخاعجي إلاا  ها الىٓام الًٍغ الى٣اثو التي ٌٗٞغ

 .له مً ؤزاع زُحرة حٗىص مً الخىمي وجٟص ي جل٪ الٓاَغة 

 

 : هخائج الدزاطت الىظسيت 

بت صوع  جىيُذ  و الشاويألاو٫  الٟهل في خاولىا بي الىٓام ٦إصاة الًٍغ بت ؤن واؾخسلهىا الًٍغ ت الًٍغ  مً مجمٖى

ظا الًغاثب ٢ىاهحن بؿً ، ٢ُاؾه ٖىض اإلاكغوٕ جدترم ؤن ًجب التي اإلاباصت بي الىٓام ٞٗالُت واظل ، اإلا٩ل٠ مً َو  الًٍغ

٤ُ بلى اإلاباصت َظٍ تهضٝ ٦ما ،  جىػَ٘ في الٗضالت مبضؤ هجض اإلاباصت جل٪ ؤَم مً الٟغص ومهلخت الضولت مهلخت بحن الخٞى

بت ؤٖباء بت  الخايٗت اإلااصة مً اهُال٢ا الًٍغ للًٍغ
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 :هخائج الدزاطت امليداهيت 

ىا بي الخدهُل جُب٤ُ ٦ُُٟت ٖلى جدلُلُت صعاؾت الشالض الٟهل في ؤظٍغ هم الخدهُل بخدلُل ٣ٞمىا الًٍغ  الض ٞو

بي الخدهُل ًلٗبه الظي وع  بي الىٓام جُٟٗل في الًٍغ لى الًٍغ  هي الخدهُل ٖملُاث حٗخبر بدُض الىا٢٘ اعى ٖو

بي خ٣ها جدهُل مً الًغاثب بصاعة جخم٨ً زاللها مً خُض ٖملُاث ؤَم بت اإلا٩ل٠ ًخم٨ً و الًٍغ  مً بالًٍغ

بُت مؿخد٣اجه صٞ٘  . طمخه وببغاء الًٍغ

 :إخخباز هخائج الفسغياث 

 :باليظبت للفسغيت  ولى

بت ل ؤظل ومً الضولت، ه٣ٟاث لخإمحن واإلااؾؿاث ألاشخام مً للضولت ًضٞ٘ ه٣ضي مبلٜ هي الًٍغ  جمٍى

ظا ما ؤ٦ضجه الضعاؾت خُض ؤن الٗامت ال٣ُاٖاث بت َو ٣ت هي الًٍغ  مً عثِس ي بك٩ل الضولت بىاؾُتها جإزظ ٍَغ

 الى٣ٟاث لخُُٛت جسههها ؤظل مً مضازلها و ؤنىلها مً ظؼء ، م٣ابل صون  و جهاثُا اإلاًُهضة الُب٣اث

  .الخ٩لُٟت

 :باليظبت للفسغيت الشاهيت 

بي ؤلانالح ؤٞغػ  بُا ٨َُال الًٍغ بت الىٓام ًٖ مخمحزا ظضًضا يٍغ  ظاء ؤلانالح َظا ؤن خُض ألاؾب٤، الًٍغ

بي الىٓام بزخالالث إلاٗالجت بُت والتي ٌٗىص ال٣ضًم الًٍغ  خُض ٖاهذ الجؼاثغ  مً ٢هىع في ؤلاًغاصاث الًٍغ

مىيه  وحٗخبر ؾُاؾاث ؤلانالح مً ؤَم اإلاداوع اإلاالُت لٗالجت  بي ال٣ضًم ٚو ؾببها بلى ي٠ٗ اله٩ُل الًٍغ

ت   .مكا٧لها ٦ما جىظض ؤؾباب ؤزغي ٧اهذ صاٞٗا للجؼاثغ لخبني بنالخاث ظضٍع

 :هخائج الدزاطت 

 الا٢خهاصًت للبيُت او٩ٗاؾا الًغاثب بيُت حك٩ل ؤبغػَا الىخاثج مً ظملت بلى الىنى٫  بلى البدض َضا ؾا٢ىا ل٣ض

 جمهحن صل٪ وبم٣ابل اإلاباقغة ٚحر الًغاثب ؾُُغة هدى اججاَا الىامُت بالضو٫  الًغاثب بيُت جازض زم مً و

اتها و اإلاخ٣ضمت بالضو٫  الًغاثب بيُت ٖلى الًغاثب  ٦ىدُجت اإلاباقغة ٚحر الًغاثب م٘ م٣اعهت عجٟٗت م مؿخٍى

بي الىعي اعجٟإ و ألاعباح و الضزى٫  العجٟإ بُت ؤلاصاعة ٦ٟاءة و الًٍغ  . الخ.... الًٍغ

 جمسو ٢ض و الشماهُيُاث ؤوازغ مىض الجؼاثغ بها ٢امذ التي الا٢خهاصًت لئلنالخاث مىا٦با  لؿىت ؤلانالح ظاء

بت بةخضار الٗاصًت الًغاثب بنالح ٖنها بت و ؤلاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ  ٖلى الغؾم و الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًٍغ

 . اإلاًاٞت ال٣ُمت

بي الخدهُل ٦ُُٟت جهضم بي التهغب بش٣ل الجؼاثغي  الًٍغ م ٖلى اإلاىاػي  الا٢خهاص و الًٍغ  الخضابحر مً الٚغ

ُٗت  . الٓاَغجحن مً للخض الهاصٞت الخىُٓمُت و الدكَغ

 :الخىضياث وإلاكتراخاث 

 الخىنُاث بٌٗ ًهى٘ الباخض ٞان الًغاثب جدهُل آلُاث بسهىم ؤجها بليها اإلاخىنل الىخاثج بلى بالىٓغ

بي الىٓام جُٟٗل الا٢خهاصًت الخدضًاث مؿخىي  في ظٗله و الىٓام َضا ؤصاء مً جدؿً ؤن اإلام٨ً   للخض الًٍغ

بُحن الٛل و التهغب مً ىت زؿاثغ مً للخس٠ُٟ و الًٍغ  . الٗمىمُت الخٍؼ

غ - ىان الخضماحي ألاصاء جٍُى ا اإلاٗاٝع حٗم٤ُ زال٫ مً الًغاثب أٖل  يبِ في ج٣ىُا الخد٨م حهضٝ جُب٣ُُا و هٍٓغ

بت ؤؾـ جدضًض و اصة و٦ضا الًٍغ بي الخدهُل ٍػ ُت الكغوٍ جدؿحن وظىب ًٖ ًٞال الًٍغ  لٗمل اإلاىيٖى

ً للخضازل هٓغا الًغاثب ؤٖىان بي ؤلانالح بهجاح ال٨بحًر ُت الكغوٍ و الًٍغ  . لؤلٖىان اإلاىيٖى
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٘ ٖلى الٗمل - بي الىعي ٞع اصة للم٩لٟحن الًٍغ الم بٍؼ  .).... الضعاؾُت ألاًام الضوعٍاث اإلايكىعاث ( ؤلٖا

ٟيها جإَُل - جي مً ال٨ٟاءاث اقترا٥ و مْى  . الدؿُحر ٖملُت في الٗلُا اإلاضاعؽ و الجامٗاث زٍغ

اصة - ت ؤلاصاعة م٘ ٞاٖال ظٗلها و اإلادلُت ظماٖاث اقترا٥ ٍػ بي اإلاجا٫ في اإلاهام و اإلاؿاولُت جدمل اإلاغ٦ٍؼ  مً الًٍغ

ت و ؤلاظغاءاث بخس٠ُٟ الخدهُل ٖملُت جدؿحن اظل اث الٟهل في الؿٖغ بُت اإلاىاٖػ  . الًٍغ



 

 
 

 

 

 

 ٢اثمت اإلاغاظ٘

 

 

 

 



 

 
 

: كائمت املساحع 

 :العسبيت باللغت 

: الىخب

ت ; الهمضووي خؿً و اإلاهضي ٖبض ٖاص٫. 1   .2010بحروث , زلضون  ابً صاع , الا٢خهاصًت اإلاىؾٖى

بُت ألاهٓمت ؤنى٫  ; البٍُغ٤ ؤخمض  ًىوـ.2  . 2005مهغ ; الخضًض اإلاهغي  اإلا٨خب ; الًٍغ

  .2008بحروث , الٗغبُت النهًت صاع ; الا٢خهاص ٖلم في م٣ضمت ; ال٣ٗاص مدمض مضخذ و جاصَعـ نبخي. 3

ىص ؾٗض  مدمض.4   .2014خلب ظامٗت ميكىعاث ; ألاو٫  الجؼء ; الٗامت اإلاالُت مباصت ; َٞغ

يب.5 ت، ظامٗت الٗامت، اإلاالُت مباصت هللا، ٖىى  ٍػ   .1998َبٗت  ؤلاؾ٨ىضٍع

  . 1994 ، اإلاٟخىخت . الجامٗت ، " الٗامت اإلاالیت مباصت " یىوـ میالص  مىهىع .6 
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  .2012، الاولى الُبٗت ، ٖمان ، والخىػَ٘ لليكغ الهٟاء صاع ، الٗامت اإلاالُت ، الخاط  َاع١ .8

اث صًىان ، ج٣ُمُُت جدلُلُت صعاؾت ، ال٩لُت الا٢خهاصًت الؿُاؾاث الى مضزل ، ٢ضي اإلاجُض  ٖبض.9  اإلاُبٖى

 .2004الجؼاثغ ، الجامُٗت

 .2008الجؼاثغ ، والخىػَ٘ لليكغ الٗلىم صاع ، الٗامت اإلاالُت ، الٗال ابى ٌؿغي  ، بٗلي الهٛحر  مدمض.10

 .2007الجؼاثغ ، واليكغ للُباٖت َىمت صاع ، والًغاثب الجباًت ا٢خهاصًت ، مدغػي ٖباؽ  مدمض.11

اء  ولُض.12  . 2002، وكغ صاع بضون  ، ومداؾبتها الًغاثب ، الخضاف الضًً خؿام ، ػ٦ٍغ

يب. 13 ت، ظامٗت الٗامت، اإلاالُت مباصت هللا، ٖىى ٍػ   . 1998َبٗت  ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الغ٢ابت - ؾلُمان خمضي. 14 .  1998آلاعصن . الش٣اٞت صاع م٨خبت - الخ٩ىمُت آلاظهؼة ٖلى واإلاالُت ؤلاصاٍع

اث الشاهُت،صًىان الُبٗت – الٗامت اإلاالُت ا٢خهاصًاث – مدغػي ٖباؽ  مدمض.15  ،الجؼاثغ، الجامُٗت اإلاُبٖى

2005 .

بت اإلا٩لٟحن مُشا١. 16 ت للغ٢ابت الخايٗحن بالًٍغ .  2006  ،الجؼاثغ للًغاثب الٗامت الجباثُت،اإلاضًٍغ



 

 
 

 وهخاثجها ؤٖمالها لخى٦مت اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٢ُإ ٖلى الجباثُت الغ٢ابت جغقُض - عجالن الُٗاش ي. 17

 . الجؼاثغ خالت ٖلى بالخُب٤ُ

اث صًىان – الٗامت اإلاالُت – خؿحن مهُٟى خؿحن. 18 . 1995  الجؼاثغ الجامُٗت، اإلاُبٖى

 

اث صًىان- الٗامت اإلاالُت ا٢خهاصًاث- مدغػي ٖباؽ. 19 . - 2003 الجؼاثغ الجامُٗت اإلاُبٖى

 .  ٦خاب مدمض خؿً .20

بُت الانالخاث ج٣ُُم, مغاص هانغ. 21 . , 2009الشاوي الٗضص اإلاجلض ,صمك٤ ظامٗت مجلت ,الجؼاثغ في الًٍغ

 

 ب اإلاجلض ؤلاوؿاهُت، الٗلىم والؿیاؾیت،مجلت ؤلا٢خهاصیت الخٛحراث ْل في الًغیبي ؤلانالح مدمىص، ظمام. 22

. 2009 ظىان ، مىخىعي ،٢ؿىُُىت،الجؼاثغ ظامٗت ، 31 ،الٗضص

 م٣اعهت صعاؾت اإلاىخٓم ٚحر ؤلا٢خهاص م٩اٞدت في وصوعٍ الًغیبي ههغ،ؤلانالح الباؾِ ٖبض الؿُض ٖماع. 23

اء ال٣اهىهُت،الُبٗت ؤلاؾالمیت،م٨خبت الكغیٗت بإخ٩ام ت،مهغ، ألاولى، الٞى  . 2013 ؤلاؾ٨ىضٍع

حر ،ؤخمض زُُب شخاصة زالض. 24  والخىػَ٘ لليكغ واثل ،صاع الشالشت ،الُبٗت الٗامت اإلاالُت ،ؤؾـ قامُت َػ

     . 2008،آلاعصن 

                                                                                                                                                                              

اث صیىان ، " اإلااؾؿاث ظبایت " ، بىػیضة خمیض. 25   2007 الجؼاثغ الجامٗیت، اإلاُبٖى

غ. 26 ت ج٣ٍغ بي التهغب يض لؿُاؾت ،ٖىانغ للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ  .  1993 ، ،صٌؿمبر الًٍغ

. . 2002 ؤلاؾ٨ىضعیت، ؤلاقٗإ، ،م٨خبت " الًغیبیت وؤلاصاعة اإلامى٫  بحن ال٣اهىهیت الٗال٢ت " مؿٗض، مدمض مخي. 27

 

 

 

 

 

 



 

 
 

: املرهساث و السطائل 

ني اإلاٗهض; ماظؿخحر عؾالت ; الاؾدشماعي  الترزُو و اإلااؾؿت في ؤزٍغ و الجباجي ؤلانالح ; هانغ مغاص. 1  الَى

 .98صٞٗت للمالُت

 مٗهض ماظؿخحر عؾالت -92,89الجؼاثغ في الا٢خهاصًت و اإلاالُت او٩ٗاؾاجه و الجباجي ؤلانالح; بلخىػي مدمض. 2

 .الٗلىم الا٢خهاصًت

ىيُل َاَغ. 3 بُت الا٢خُاٖاث جإزحر : بٞى  قهاصة لىُل مظ٦غة- الٗام والا٢خهاص اإلااؾؿت وكاٍ ٖلى الًٍغ

ت،ظامٗت الدؿُحر الا٢خهاصًت ،2005ثاالٗلىم ٧لُت ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر،  2006 ؾىت الجؼاثغ، والخجاٍع

ت خالت صاعؾت – الجباثُت الغ٢ابت صٖم في اإلاداؾبي الخض٤ُ٢ مؿاًمت طبُذ، ٢الب لُاؽ. 4  لىالًت الًغاثب مضًٍغ

 .2010 بؿ٨غة، ظامٗت مداؾبت، جسهو - 2011 ماظؿخحر، مظ٦غة ،-البىاقي ؤم

بي جيؿ٤ُ هدى مدغػي، ٖباؽ مدمض. 5 ، عؾالت اإلاٛاعبي، الا٢خهاصي الخ٩امل بَاع في يٍغ  جسهو ص٦خىاٍع

 .،2005 2004 -الجاػثغ، ظامٗت ومالُت، ه٣ىص

بي الىٓام,ظما٫ مدمىص. 6  جسهو ,ص٦خىعاٍ عؾالت -الجؼاثغ خالت صعاؾت-الا٢خهاصًت الخىمُت ٖلى وازاٍع الًٍغ

 .2009-2010 ,٢ؿىُُىت ظامٗت , ا٢خهاصًت ٖلىم

م  ٖبض.7 ص ي ال٨ٍغ بت صوع  ، بَغ ً الضزل جىػٕ بٖاصة في الًٍغ  2012) )الٟترة زال٫ الجؼاثغ خالت صعاؾت - الَى

 .  2014’ 2013جلمؿان  ظامٗت ؤلا٢خهاصي، جسهو الخدلُل ص٦خىعاٍ،  عؾالت1988

م ٖبض ػ٧ي ٖهام ؤمل. 8 بت الؿُاؾت مالثمت مضي ,ال٨ٍغ  الٗاإلاُت اإلاخٛحراث ْل في الخىمُت مخُلباث إلاىاظهت الًٍغ

.  200 قمـ ٖحن ظامٗت , الا٢خهاص ٢ؿم الخجاعة ٧لُت , الا٢خهاص في ُٞالٟلؿٟت ص٦خىعاٍ ؤَغوخت ,اإلاٗانغة

 :وامللاالث امللخلياث

بي التهغب ْاَغة مً الخض في صوعَا و الجؼاثغ في الجباثُت الغ٢ابت بظغاءاث و آلُاث – المُت بل٣اؾم  آًذ.1  الًٍغ

ت الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت . اإلااؾتر قهاصة هُل مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة - لىم والخجاٍع ظامٗت  . الدؿُحر ٖو

غة  . 2014,2013. البٍى

 

 ؤٖمالها لخى٦مت اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٢ُإ ٖلى الجباثُت الغ٢ابت جغقُض- عجالن الُٗاش ي. 2

 اإلاالُت ألاػمت خى٫  الضولي الٗلمي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت(-الجؼاثغ  خالت ٖلى بالخُب٤ُ وهخاثجها

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم الٗاإلاُت،٧لُت والخى٦مت الضولُت والا٢خهاصًت ٖباؽ ،ؾ٠ُُ  ٞغخاث الدؿُحر،ظامٗت ٖو

 .(ؤ٦خىبغ20-21)

 

 



 

 
 

: اللىاهين و املساطيم 

ت اإلاالُت ،وػاعة اإلامازلت والغؾىم اإلاباقغة الًغاثب  ٢اهىن .1  .  2015للًغاثب . الٗامت ،اإلاضًٍغ

 

 . 2015اإلاباقغة  الًغاثب ٢اهىن   م1ً ٣ٞغة 223صة اإلاا. 2

 

: باللغت الفسوظيت 

 -1 Ahmed hamini -l’audit comptable et financier –édition berti .Algérie.2001.  

 -2  Michel Bouvier-Marie Charistine –l’administration fiscale en France (puf.1988). 

 -3  ONS; retrospective statistique; chapitre 12; finances publiques; 1962-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 :امللخظ 

بت جدهُل آلُاث لال٦دكاٝ الضعاؾت َضٞذ  ًٖ ٖباعة هي التي الجضًضة الجباثُت ؤلانالخاث ْل في الًٍغ

حر في ٞٗال صوعا وجلٗب اإلا٩لٟحن َٝغ مً اإلا٣ضمت الضٞٗاث ؤؾاؾه لىٓام مٟهىم  اإلاالُت لئلصاعة الضزل جٞى

ىت  ٧اهذ ٧لما ، الٗملُت َظٍ هجاح ، جخًا٠ٖ التي الجضًضة الجباثُت ؤلانالخاث بؿبب وطل٪ الٗمىمُت والخٍؼ

م ال٨بحر، الى٣و ٚحر مً ٖالُت اإلا٩لُٟت الىعي صعظت بت اإلاتهغبحن ألاشخام ًىظض ؤلانالخاث مً بالٚغ م للًٍغ  ٚع

 .الخدهُل في اإلاخمشلت آلُاث بىاؾُت ٖليهم اإلاُب٤ الهاعمت ؤلاظغاءاث

 

بت :املفخاخيت ولماث بي الخدهُل ، الجباثُت ؤلانالخاث ، الًٍغ   . مؿخٛاهم لًغاثبا  مغ٦ؼ ، الًٍغ

 

 

Abstarct : 

The study aimed to discover the mechanisms of tax collection within the framework of the new tax 

reforms, concept of system based on the payments made by the taxpayers and playing a role in the 

contribution of income to the financial management and the public treasury. Despite the great 

shortage despite the reforms, tax evaders are still taxed despite the rigorous procedures applied by 

the collection mechanisms. 
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