
 
 

  

 وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي

–مؿخٛاهم – ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ   

ت و ٖلىم الدؿُحر  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

ت        : ٢ؿم الٗلىم الخجاٍع
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: إلاهذاء

" بنهم الىالضًً"صٖىها نهضي بلى مً لهم الًٟل ٖلُىا ٞىدً نهضي لل٨شحر مً الىاؽ وهيس ى مً َم ألاَم 

خماص ٖلى الىٟـ... بلى الظي ٖلمني ٠ُ٦ ؤ٧ىن بوؿاها بلى اإلاغبي الٟايل الظي ... بلى الظي ٖلمني ظض الخُاة والٖا

بلُ٪ ؤيها الىالض ... ؤؾإ٫ هللا ؤن ًباع٥ في خُاج٪... بلى الٛالي الظي ؾ٨ً ؤٖماقي, ؤٞنى ٖمٍغ في ؾبُل حٗلُمي

. الخبِب

بلى مً عوجني مً هب٘ خىانها وؾ٣خني ... بلى التي عآوي ٢لبها ٢بل ُٖنها وخًيخني ؤخكاءَا ٢بل ًضيها... بلى ٚلت ٦ُاوي

. بلُ٪ ؤًتها ألام الخبِبت... ُٖٟها بلى الخب الهاص١

م ؤٞخسغ لىظىصَم بزىحي وؤزىاحي  بلى مً ظمٗخني مٗهم ْلمت الغخم ومً ؤٖتز بظ٦َغ

٣ُت صعبي وخُاحي  " ههحرة " الى ال٨شحر مً الؼمالء والؼمُالث الظًً ًمل٩ىن م٩اهت ب٣لبي زانت الى نض٣ًتي ٞع

ُت  " ؤمىعة " وؤًًا الهض٣ًت الٞى
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 شكش وعشفان

 

 (12:ًىؾ٠) (ومً ٌك٨غ ٞةهما ٌك٨غ لىٟؿه ومً ٨ًٟغ ٞةن هللا ٚني خمُض): ٢ا٫ حٗالى

٣ني وؾضص زُاي ٞله الخمض ختى ًغض ى بطا عض ي وله الخمض بٗض الغيا وله , ؤق٨غ اإلاىلى ظل ٖالٍ ٖلى ؤهه ٞو

. الخمض ٖلى ٧ل خا٫

ل بلى الض٦خىع اإلاكٝغ الظي لم ًبسل ٖلُىا بىهاثده وجىظيهاجه و٧ان " ٌؿٗض ٖبض الغخمً: "ؤج٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

. وٗم اإلاىظه ٞك٨غا ٧ل الك٨غ والامخىان

غاٝ ظُاللي"٦ما ؤجىظه بالك٨غ بلى ألاؾخاط  ت واًًا بلى ألاؾخاط اإلادترم " بْى " باٖخباٍع عثِـ ل٣ؿم الٗلىم الخجاٍع

" مكهىص ٖبض ال٣اصع

. وبلى ٧ل ؤؾاجظة قٗبت مالُت وججاعة صولُت الظًً ٦غؾىا ؤو٢اتهم في ؾبُل هجاخىا

ت زانت صٞٗت  م :2020وبلى َلبت الٗلىم الخجاٍع

ب ؤو بُٗض ولى ب٩لمت َُبت  .بلى ٧ل مً ؾاٖضوي ٖلى بهجاػ َظا الٗمل مً ٢ٍغ
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 :إلاشكالُت طشح   

ذ اَُت الا٢خهاصًت الخىمُت وعاء ؾُٗا ظباثُت بنالخاث الجؼاثغ ٖٞغ  مسخل٠ ٖلى وال٣ًاء الكاملت والٞغ

 .ال٩لُت الخىاػهاث جىاظه التي الايُغاباث

ههه  في بالٛت ؤَمُت الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤوالَا ٣ٞض لهظا ألاؾاؾُت الغ٦حزة اإلااؾؿت ٧اهذ مىظه ا٢خهاص وعاء وللؿحر

ت ا َغ١  جدضص التي ال٣ىاهحن مً إلاجمٖى  . ؾحَر

٘ بحن ونل َمؼة حٗض التي الجباثُت ؤلاصاعة في ًخمشل الخاعجي مدُُها ألازحرة لهظٍ ؤن ٦ما  واإلا٩ل٠ الجباجي الدكَغ

بت ظا بالًٍغ ىت اإلاالُت صوصًت اإلاغ ٖلى ٞٗلُخه ٨ٌٗـ َو  . الٗامت للخٍؼ

بي الخ٩ل٠ُ بحن الىٓام ٞغ١  ٞٗالت الجباثُت ؤلاصاعة ولخ٩ىن  بي والخ٩ل٠ُ الُبُُٗحن لؤلشخام الًٍغ  الًٍغ

حن لؤلشخام بي التهغب سٛغاث مً الخس٠ُٟ بهضٝ اإلاٗىٍى ىت ؤمىا٫ يهضع الظي الًٍغ  الٗال٢ت وجدؿحن الضولت زٍؼ

 . الجباثُت وؤلاصاعة اإلا٩ل٠ بحن

، ؾب٤ ما زال٫ مً :  ٧الخالي اإلاىيٕى لهظا ألاؾاؾُت ؤلاق٩الُت ببغاػ ًم٨ً ط٦ٍغ

بي ؤزغ في م٩اٞدت التهغب؟  َل لُغ١ الخدهُل الًٍغ

ُت ألاؾئلت هُغح ؤلاق٩الُت َظٍ وإلاٗالجت  :الخالُت الٟٖغ

بت و ماهي  ما -1  ؟ ؤهىاٖهامٟهىم الًٍغ

بي-2  ؟ ما اإلا٣هىص بالخدهُل الًٍغ

بي و٠ُ٦ ًخم م٩اٞدخه؟  ما اإلا٣هىص بالتهغب -3  الًٍغ

 : الفشغُاث 2-

 :الخالُت الٟغيُاث ويٗىا اإلا٣ترخت، وألاؾئلت ؤلاق٩الُت ٖلى لئلظابت

بت هي بلؼام مالي للمدمى٫ اججاٍ مهالر الًغاثب 1-  الًٍغ

بت مً زضمت اإلا٩ل٠ بلى مهلخت ٢باياث الًغاثب 2- ت مً ؤلاظغاءاث لى٣ل صًً الًٍغ  الخدهُل َى مجمٖى

بي وحٗض اخضي اإلاٗى٢اث الاؾاؾُت للخىمُت الا٢خهاصي 3- بي َى ْاَغة ٖلمُت مالػمت للىٓام الًٍغ  .التهغب الًٍغ
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 : البدث اخخُاس مبرساث-3

بت - بي والٛل بالتهغب زانت مٗلىماث ٖلى الخهى٫  في الٚغ  .الًٍغ

 الغاًَ الا٢خهاصًت بالخٛحراث اإلاىيٕى اعجباٍ -

بي والٛل التهغب بلى اإلااصًت ألاؾباب ٦ك٠ ؤظل مً وطل٪ ٖامت هٓغة بُٖاء -  .الًٍغ

بي والٛل التهغب بلى اإلااصًت ألاؾباب ٦ك٤ زال٫ مً وطل٪ ٖامت هٓغة بُٖاء _  الًٍغ

: ضعوباث البدث-4

 (ظاثدت ٧ىعوها  )نٗىبت الىنى٫ للمغاظ٘ واإلاهاصع اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى في ْل الىي٘ الغاًَ - 

ت -   نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث مً مهالر اإلاضًٍغ

 :الذساظت أهمُت -5

بت لضوع  البالٛت ألاَمُت في ، اإلاىيٕى َظا صعاؾت ؤَمُت جخمشل  نهب مً له جخٗغى وإلاا الا٢خهاص جىمُت في الًٍغ

  .الجباثُت الغ٢ابت وهي ؤال عصُٖت وؾُلت ؤَم ٖلى الًىء حؿلُِ وؾلب و

بي التهغب ْاَغة جد٪ التي ؤَم ألاؾباب خهغ   .الًٍغ

 :املخبع املىهج-6

ؾخ٩ىن  صعاؾدىا الىنٟي الخدلُلي اإلاىهج بلى ؾىلجإ خخما ٞةهىا الجباثُت الغ٢ابت ٖلى الًىء ؾلِ البدض ؤن بما

بت م٩ل٠ ظضاو٫  صعاؾت  .ؾاب٣ت لؿىىاث بالًٍغ

 :البدض ٩َُل-7

 .ٞهى٫  ؤعبٗت جخسللها وزاجمت م٣ضمت بلى البدض ج٣ؿُم اعجإًىا اإلاىيٕى لضعاؾت

 الًغاثب ًٖ ٖامت بمٟاَُم زانت ألاو٫  الٟهل

بي  مٟاَُم ٖامت ًٖ التهغب الشاوي زام الٟهل  .الًٍغ

بي  الشالض الٟهل زام بالغ٢ابت الجباثُت و اؾالُب مٗالجت التهغب الًٍغ

ت الًغاثب بىالًت مؿخٛاهم  الٟهل الغاب٘ زام بضعاؾت خالت إلاضًٍغ
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 :جمهُذ

بت اعجبُذ ش، مغاخل زال٫ الؿُاس ي اإلاجخم٘ في الؿلُت بىظىص الًٍغ ء ؾىا ٖضًضة جُىعاث مٟهىمها جُىع  الخاٍع

ت مؿاٖضة يمً بإَضاٞها ٖليها حؿدىض التي ألاؾـ لُبُٗتها ؤو باليؿبت ت ٍٞغًت بلى للخا٦م ازخُاٍع  ًضٞٗها بظباٍع

بخه ؤو ًٖ اؾخٗضاصٍ الىٓغ بٌٛ للضولت الٟغص  اؾدىاصَا بلى الضولت بها ج٣ىم التي للخضماث م٣ابل ومً الضٞ٘، في ٚع

باء اإلامى٫  بمؿاَمت واعجباَها  ٦إصاة اؾخسضامها بلى الضولت ه٣ٟاث إلاجابهت ؤؾلىب ومً الخ٩لُُٟت خؿب م٣ضعجه وألٖا

٣ا الخٗاٍع٠ حٗضصث بط وا٢خهاصًت واظخماُٖت، ؾُاؾُت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ اإلاالي صوعَا بجاهب  الباخشحن إلاىاهج ٞو

م وظهاث وازخالٝ  مً ظاهب ٖلى الًىء وحؿلُُهم والا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلاالُت ال٣اهىهُت الىاخُت مً هَٓغ

بت ظىاهب  والاظخماُٖت الا٢خهاصًت اإلاجخم٘ ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ وؤصاة الضولت إلًغاصاث مهضع وهي .٣ِٞ الًٍغ

 .الا٢خهاصي اليكاٍ جىظُه في اؾخسضامه ؤخؿً ما بطا اهجر ألاؾلخت مً ؾالح ٞهي بن والؿُاؾُت،
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بت عً عامت مفاهُم :ألاوو  املبدث  الػٍش

ٟاث حٗضصث ل٣ض بت حٍٗغ اث٠ بخُىع  مٟهىمها وجُىع  الًٍغ  الا٢خهاصًت ألاهٓمت خضصتها التي وؤَضاٞها الضولت ْو

خه الظي وعٚم الخُىع  اإلاخٗا٢بت،  .الضولت بًغاصاث في ظؼء ؤ٦بر جمشل ؤنها بال ٖٞغ

بت حعٍشف :ألاوو  املطلب : وعىاضشها الػٍش

ف-  1 بت حعٍش  :الػٍش

بت، مٟهىم جدضًض في والباخشحن ال٣ٟهاء آعاء ازخلٟذ ٟاث لها ْهغث خُض الًٍغ  مظاَب بازخالٝ مسخلٟت حٍٗغ

ا الخٍٗغ٠ في ٖليها وألاؾـ اإلاٗخمضة ؤصخابها  :ولىظ٦َغ

ه ىص ؾُٗض صمدم"ا ٖٞغ  صون  نهاثُت بهٟت الٗامت للؿلُاث بإصاثه ألاشخام ًلؼم مالي ا٢خُإ ؤنها ٖلى   " "َٞغ

 1" الٗام الىٟ٘ جد٤ُ٣ بٛغى .مٗحن م٣ابل

م ٖبض "الض٦خىع  ؤما ها ٣ٞض " بغ٧اث ناص١ ال٨ٍغ ٣ىم اإلامى٫  ًخدمله نهاجي ظبري  ه٣ضي ا٢خُإ ؤنها ٖلى" ٖٞغ  بضٞٗه ٍو

٣ا م٣ابل بال باء في مؿاَمت الخ٩لُٟت إلا٣ضعجه ٞو  ".مُٗىت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ الؿلُت لخضزل ؤو الٗامت ألٖا
ها2 ٞغ لتزم الضولت جدضصَا بلؼامُت ٍٞغًت ؤنها ٖلى "صعاػ اإلاجُض ٖبض خامض" الض٦خىع  ٖو  م٣ابل بال بإصائها اإلامى٫  ٍو

 3 " اإلاجخم٘ ؤَضاٝ بخد٤ُ٣ ال٣ُام مً للضولت جم٨ُىا

ها ٞغ ٟها في مغ٦ؼا "باؽ جغوجا" ألاؾخاط ٖو باء لخىػَ٘ وؾُلت ؤنها ٖلى" ال٣اهىوي الجاهب ٖلى حٍٗغ  جىػَٗا ألاٞغاص بحن ألٖا

ا َب٣ا ٢اهىهُا  4 " الخ٩لُُٟت ل٣ضعاجه وؾىٍى

ذ ٦ما ٣ت ألاٞغاص ٖلى الؿلُت جٟغيه ه٣ضي ؤصاء ؤنها ٖلى   " "ظحز ظاؾخىن " ألاؾخاط َٝغ مً ٖٞغ  وبال نهاثُت بٍُغ

باء حُُٛت .ب٣هض م٣ابل  5"الٗامت ألٖا

م ٟاث َظٍ ٧ل ٚع بت قامال مٟهىما حِٗ لم ؤنها بال الخٍٗغ ٟها ًم٨ىىا خُض اإلاٗاف، ووا٢ٗها ًخماش ى للًٍغ  ٖلى حٍٗغ

 مً الضولت بليها جلجا ؾالبت ٦إصاة ٢ضعاتهم خؿب ال٩لٟىن  ًخدمله م٣ابل وبضون  نهاجي بظباعي  ه٣ضي ا٢خُإ مالي ؤنها

 .بًضًىلىظُاتها م٣خط ى ؤَضاٞها ٖلى جد٤ُ٣ اظل

 

 
                                                           

 151 ص حلب، حامعت ميشوساث العامت املالُت مبادئ فشهود، ظعُذ مدمذ 1
م عبذ  2 بُت، الىظم في دساظاث بشكاث، ضادق الكٍش ت، الجامعت شباب مؤظعت الػٍش  7 ص إلاظكىذٍس
3
ت، الجامعت شباب مؤظعت العام، الاكخطاد مبادئ دساص، املجُذ عبذ خامذ    71 ص إلاظكىذٍس

4
   TROTABAS Louis, science et techniques fiscales dalloz, 1958, 

م، ًووغ العامت، املالُت حبز، حاظخون   5  51 ص العشبُت، النهػت داس البطٍش
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بت عىاضش-  2  :الػٍش

بت في م٨خملت ؤع٧ان ؤعبٗت جىاٞغ يغوعة لىا جبحن الظ٦غ الؿالٟت الخٗاٍع٠ زال٫ مً  :الًٍغ

بت -أ  :هلذي مالي اكخطاع الػٍش

بت ٧اهذ  لٟترة الخضماث بٌٗ جإصًت ؤو الؿل٘ مً ههِب بخ٣ضًم ؾىاء ُٖىا جٟغى ال٣ضًمت الٗهىع  في الًٍغ

 و الُٗيُت الجباًت ونٗىباث ُٖىب ًبحن اإلاٗانغ ال٨ٟغ وج٣ضم الى٣ضي لال٢خهاص الخضًشت ؤن الؿُاؾُت بال ما٢خت،

٣ا بت جُىعث ٣ٞض ومحرابى، وعوؾىا مىهدؿ٨ُى ؤمشا٫ الٟالؾٟت اإلاٗانٍغً لضعاؾاث ٞو  ؤنها ؤي ه٣ضا، وؤنبدذ الًٍغ

بي لالؾخ٣ُإ الكاجٗت الهىعة الخضًشت باٖخباٍع الى٣ضي الك٩ل ؤزظث  بال اإلاٗانغة، اإلاالُت للىٓم ومىاؾبا الًٍغ

ُاحي الاجداص في الؼعاُٖت ٧التزام الخٗاوهُاث اإلابضؤ ٖلى اؾخصىاءاث ٞهىا٥ طل٪ م٘ اهه  مً ظاهبا الضولت بدؿلُم الؿٞى

 جضبحر لًمان ُٖيُت بهىعة الؼعاعي ٖلى ال٣ُإ الًغاثب بجباًت الكٗبُت الهحن في الخ٩ىمت و٢ُام اإلادهى٫ 

 .للخهضًغ الالػمت ال٨مُاث

بت -ب ت فٍشػت الػٍش  :إحباٍس

ت، نٟخه جإ٦ضث اإلاجخم٘ في الؿاثضة الا٢خهاصًت والٓغوٝ الؿُاؾُت الىٓم زال٫ مً  بإصائها الالتزام ؤن بط الجبًر

 ؤو اإلامى٫  اؾخٗضاص ًٖ الىٓغ بٌٛ ال٣اهىن، خضصَا التي الكغوٍ جىاٞغث ٢ض ماصام ظمُ٘ اإلا٩لٟحن ٖلى واظبا

بخه ظا .للضولت صٞٗها في ٚع ا ًٖ ما ًٟغ٢ها َو ت ٧ال٣غوى ألازغي، ؤلاًغاصاث مً ٚحَر اث، والهباث الازخُاٍع  والخبٖر

ً ا، في الٗام الضومحن بًغاصاث ٖو َغ  صٞ٘ ًٖ والامخىإ للتهغب هٟؿه للممى٫  ؾىلذ بطا ما خالت وفي َبُٗتها وظَى

بت ت ألاؾالُب اإلا٩ل٠ وبجبإ ؤمىا٫ ٖلى بالدجؼ ٖلى خ٣ها الضولت وخهلذ ال٣ٗاب جدذ و٢٘ الًٍغ  الؾخمضاص الجبًر

بت، بت ؤي جلػي ؤو حٗض٫ جٟغى ؤو ؤال ٖلى ههذ ٧لها الضولت صؾاجحر ؤن ٦ما الًٍغ  ؤٚلبُت ٖلُه ًىا٤ٞ ب٣اهىن  بال يٍغ

 .ألامت ممشلي

بت -ج  :نهائُت فٍشػت الػٍش

بت بن  بهٟت ولت الض بلى ًضزل بل اإلاالي، اإلابلٜ طل٪ اؾترظإ ًيخٓغ ال لها والضاٞ٘ للضولت نهاثُت بهٟت جضٞ٘ الًٍغ

ظا نهاثُت، بت بحن الخمُحز بلى بىا ئصييما  َو  ازخُاعي  نُٛت تهم وال ناخبه بلى ٌٗىص ال٣غى ؤن خُض وال٣غى، الًٍغ

بت بظباعي، آم ٧ان بُت اإلاهالر بلى جضٞ٘ ٞهي ؤما الًٍغ  .ناخبها بلى ٖىصة بضون  الًٍغ

بت -د  :ملابل بذون  فٍشػت الػٍش

بت ٞغى ؤنبذ بت ًضٞ٘ اإلامى٫  ؤن خُض الاظخماعي، الخًامً ٨ٞغة ٖلى مبيُا الًٍغ  هٟ٘ ٖلى خهىله بضون  الًٍغ

٣ت ٌؿخُٟض ول٨ىه ال زام، ىا الٗامت، الخضماث مً مباقغة بٍُغ بت ٞغى في اإلالمىؽ اإلا٣ابل ٨ٞغة جيخٟي َو  الًٍغ
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 اإلا٣ضعة َظٍ جدضص التي هي الٗامت والؿلُاث الخ٩لُُٟت اإلامى٫  م٣ضعة خؿب ًىػٕ ٖبئها ٦ما م٣ابل، بال وحٛضوا

بت جٟغى التي الخ٩لُُٟت  .ؤؾاؾها ٖلى الًٍغ

بت ألاظاظُت اللواعذ :الثاوي املطلب  للػٍش

خباع بٗحن الجؼاثغي  اإلاكٕغ ًإزظ ؤن ًجب ت للًغاثب ٞغيه ٖىض الٖا  الىٓام ٩ًىن  ختى وال٣اٖض اإلاباصت مً مجمٖى

بي ت ناٙ مً ؤو٫  َى ؾمُض اصم ؤن الٗلم م٘ ونالخا هٓاما ؾلُما الًٍغ ال٣ىاٖض  مً مخماؾ٨ت مجمٖى

 :في ال٣ىاٖض َظٍ وجىدهغ الًغاثب ألامشل هٓام ٖليها ٣ًىم ؤن ًيبػي

 الٗضالت-

 ال٣ُحن-

 اإلاالثمت

  في الى٣ٟاثالا٢خهاص- 

ُت-   الكٖغ

 :العذالت -1

 الٗبء ًىػٕ ؤي اليؿبُت م٣ضعتهم بدؿب الخ٩ىمُت الى٣ٟاث في الجماٖت ؤًٖاء مً ًٖى ٧ل ٌؿاَم ؤن مٗىاَا

بي  وعاء مً واإلا٣هىص.ظضا الًئُلت الضزى٫  وطوي  اإلاٗضومحن بٖٟاء م٘ للٟغص اإلاالي الِؿغ صعظت ٖلى ؤؾاؽ الًٍغ

٘ َى ؾمُض اصم الا٢خهاصي به ظاء الظي الخٍٗغ٠ َظا بي الىٓام ًلخ٣ه ٧ان الظي الٓلم ٞع  الٗهض اإلال٩ي في الًٍغ

 .بالكٗب

م ًسً٘ ال انُالح ٞهي الٗضالت، مضلى٫  جدضًض َى َىا الىخُض اإلاك٩ل ولٗل  للخدلُل اإلاداوالث مً الٗضًض ٚع

بُت والٗضالت الا٢خهاصي البدض ٣ا والخٗضًل للخُٛحر ٢ابل ؤو ووؿبي ٚامٌ طاحي مُٗاع الًٍغ  اإلا٨ٍٟغً ألعاء ٞو

ٟها ٣ا إلًضًىلىظُاث ٩ًىن  ٖاصًت بهٟت وحٍٗغ بي الٗاص٫ َى الىٓام ًهبذ وبالخالي وج٣الُضٍ، اإلاجخم٘ ٞو طل٪  الًٍغ

بُت مٗاملت ٖلُه ًترجب الظي الىٓام  .اإلاجخم٘ ؤٞغاص ؤٚلبُت ًامً بٗضالتها يٍغ

 :الُلين - 2

بت جٟغى الٗضالت إلابضؤ جإ٦ُضا ٣ت ٞغص ٧ل ٖلى الًٍغ يبػي جد٨مُت، ال ما٦ضة بٍُغ  ٢بل مً بالتزاماجه اإلامى٫  ٖلم ٍو

بت بخدهُل اإلا٩لٟحن ألاشخام الجباة ٢بل مً والخٗؿ٠ للخد٨م مجاال ًضٕ مما ال اإلاالُت، ؤلاصاعة  واؾدىاصا  الًٍغ

بت لؿٗغ بض٢ت ٢اهىها ظباثُا هدضص ؤن ًجب طل٪ بلى باء و٦ظل٪ لها، اإلايكئت والىا٢ٗت اخدؿابها وؤؾـ الًٍغ  ألٖا

 .للخهم ال٣ابلت
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 :املالئمت - 3

بت لجباًت ومىاؾبت مالثمت وؤؾالُب مىاُٖض جدضص ؤن ال٣اٖضة َظٍ حٗني ٣ت مغاٖاة م٘ الًٍغ ٣ا جدهُلها ٍَغ  ٞو

بُٗت مً ظهت اإلامى٫  لٓغوٝ بت َو بت اإلاىػٕ ًضٞ٘ ٦إن ؤزغي  ظهت مً الًٍغ  .مشال اإلادهى٫  ظني بٗض الًٍغ

 :الىفلاث في الاكخطاد - 4

 الى٣ٟاث مً ًم٨ً ما ؤ٢ل ٦ٟها التي الخدهُل وؤؾالُب الغبِ بظغاءاث ازخُاع يغوعة ٖلى ال٣اٖضة َظٍ وج٣ط ي

 ٖضص مً والخ٣لُل الجباًت بظغاءاث جبؿُِ ألازحرة َظٍ ٖلى ًجب بط الجباثُت، ؤلاصاعة ؤو باليؿبت للم٩ل٠ ؾىاء

 .٢لُلت ظباًتها ه٣ٟاث ج٩ىن  ختى ٖضص الًغاثب مً و٦ظل٪ الجباة،

 :الششعُت - 5

 الؿلُت لغ٢ابت جإ٦ُضا ب٣اهىن  بال ٩ًىن  ال بلٛائها ؤو حٗضًلها ؤو الًغاثب بوكاء بإن الضو٫  صؾاجحر ٧اٞت ههذ

ُٗت بي ال٣اهىن  نضوع  ؤن ٦ما الكٗب اإلامشلت لجماَحر الدكَغ بت بإصاء للممى٫  ًلؼم الًٍغ  ٚحر  ٧انوو٫  ختى الًٍغ

ىحن ٧ل :  "الجؼاثغي  الضؾخىع  مً 11 اإلااصة جا٦ضٍ ٖالٍؤ اإلاظ٧ىع   وال٨الم.الاهخسابي بد٣ه مخمخ٘  ؤصاء في مدؿاوون اإلاَى

بت جب الًٍغ ل في ٌكاع٥ ؤن ٞغص ٧ل ٖلى ٍو بُت،  ٢ضعجه خؿب الٗمىمُت الخ٩ال٠ُ جمٍى  جدضر ؤن وال ًجىػ  الًٍغ

بت ؤًت بت ؤًت عظعي بإزغ جدضر ؤن ًجىػ  وال ال٣اهىن، بم٣خط ى بال يٍغ ٧ان  ٦ُٟما خ٤ ؤي ؤو عؾم ؤو ظباًت ؤو يٍغ

ه، ني الكٗبي اإلاجلـ مهام مً ؤهه ( الضؾخىع  مً 11 ال٣ٟغة 151 اإلااصة وجىو هٖى  والغؾىم الًغاثب بخضار الَى

ائها وجدضًض ؤهىاٖها بجمُ٘ والجباًاث والخ٣ى١   يغاثب ًيكإ ؤن نٟخه ٧اهذ مهما ٞغص ألي ًجىػ  وال ".(ووؿبتها ٖو

 .لهالخه

بت مً الغشع - 6  :الػٍش

بت مً الٛغى ؤن لىا ًخطر الؿاب٣ت صعاؾدىا زال٫ مً  الى٣ٟاث لخُُٛت الالػمت باألمىا٫ الخؼاهت مض َى الًٍغ

 .الٗامت  اإلاىٟٗت وبالخالي جد٤ُ٣ الٗامت،
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بت الفني الخىظُم :الثاوي املبدث  للػٍش

بت وظباًت بٟغى اإلاخٗل٣ت الٟىُت وؤلاظغاءاث ألاويإ جدضًض به ووٗني  بليها ٌؿدىض التي الٟىُت والٗىانغ الًٍغ

بي وجىُٓمها اله٩ُل بت جبدض خُض بُنها، والخيؿ٤ُ الًٍغ ا مخٗضصة ػواًا مً الًٍغ  ظىاهبها لها مالُت ْاَغة باٖخباَع

ت، والٟىُت وال٣اهىهُت الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت حر وؤلاصاٍع  وي٘ ًجب ٦ما والخُب٣ُُت، الٗلمُت الجىاهب مً طل٪ ٚو

بت حكغح َامت ٢ىاٖض ا وبحن بُنها ٢ىتها في اإلاخٟاوجت وجٓهغ الٗال٢اث بها وجدُِ الًٍغ  جىي٘ بدُض الٓىاَغ، مً ٚحَر

بحن ج٣ؿُماث لها دلل هٓامها ٍو ا ٍو ىضر الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ؤزاَع  جد٤ُ٣ هدى وجىظيهها اؾخسضامها ٦ُُٟت ٍو

 .اإلاجخم٘ ؤَضاٝ

بي لالؾخ٣ُإ اإلاسخلٟت للمغاخل الخٗغى يغوعة ًخُلب للًغاثب الٟني الخىُٓم صعاؾت ٞان زم ومً  مً الًٍغ

بت، اإلااصة جدضًض  اإلاالُت ؤوياٖهم خؿب اإلا٩لٟحن بحن ما الخمُحز ًجب ؤزغي  ظهت ومً الخايٗت للًٍغ

 1 .ؤزغي  بلى ؾىت مً اإلاتزاًضة الٗامت الى٣ٟاث باب حؿض مالُت للضولت مىاعص جد٤ُ٣ ًجب ظهت ومً والا٢خهاصًت،

اث بٌٗ صعاؾت بلى الىو َظا زال٫ مً ونهضٝ ا التي اإلاىيٖى بت، الٟني الخىُٓم ًشحَر  َظٍ هدىاو٫  بدُض للًٍغ

 :الخالُت الٗىانغ

بت الخايٗت اإلااصة ازخُاع-   للًٍغ

بت ؾٗغ جدضًض-   الًٍغ

بت جدهُل-   الًٍغ

ا ًجب التي الٗىانغ بطن هي جل٪ بت، في جىاَٞغ بت لٟٔ اؾدبٗض منها واخض ٚاب اطا بدُض الًٍغ  .الًٍغ

بت الخاغعت املادة إخخُاس :ألاوو  املطلب  للػٍش

بت مُغح بت، ٖلُه جُغح الظي اإلاىيٕى ؤو الص يء َى ٖامت بهىعة الًٍغ  اإلاكٕغ به ٣ًىم ٖمل ؤو٫  ؤن خُض الًٍغ

اء( اإلاُغح ازخُاع َى جىُٓمه للًغاثب ٖىض  ٖمال، ؤو ماال ؤو شخها ٩ًىن  و٢ض الًغاثب، ٖلُه جٟغى الظي )الٖى

بت الخُب٤ُ بلى ههل ح٣ٗضا ٖىضما ًؼصاص ألامغ ول٨ً ت ٞالًٍغ  ٖلى ؤو هٟؿه ال٣ٗاع ٢ُمت ٖلى ج٩ىن  ؤن ًم٨ً ال٣ٗاٍع

بت.صزله  ؤَمُت وجخى٠٢ ...الخ ؤعباخها ؤو ٢ُمتها ؤو حجمها ؤو البًاٖت وػن ٖلى جٟغى ان ًم٨ً البًاج٘ ٖلى والًٍغ

  الىٓغة ظهت ٞمً و٢اهىهُت، وا٢خهاصًت اظخماُٖت مك٨الث مً ًشحٍر ما ٖلى اإلاىيٕى صعاؾت

بت ٞغى بحن ًسخاع اإلاكٕغ ؤن ٖلى ظخماُٖت الا خباع في ًإزظ ؤن ؤو مجغصة بهىعة الًٍغ  اإلا٩ل٠ ويُٗت الٖا

 اإلاا٫ عؤؽ بحن ؤي ألامىا٫، ؤنىاٝ بحن ًٟغ١  ؤن ٖلُه ًجب الىٓغة الا٢خهاصًت ظهت ومً الٗاثلت، ؤو الصخهُت

                                                           

  
1
 109ص العشبُت، النهػت داس املالُت، والعُاظت العامت املالُت فوصي، املىعم عبذ .د  
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بت مُغح جىُٓم جسخل٠ ؤؾـ ال٣اهىهُت الىٓغة ظهت ومً وؤلاهٟا١، والضزل  ٧ل في اإلاخبٗت ألامىا٫ خؿب ٖلى الًٍغ

٘  1 .ويعي حكَغ

  بىٓام ألازظ ؤما ألامىا٫، ٖلى الًغاثب بىٓام ألازظ ؤما مىايُ٘ ٖضة بلى الخٗٝغ ٣ًخط ي ال٣اهىوي ٞالجاهب

لُه اإلاا٫، عؤؽ ٖلى ؤو الضزل ٖلى الًغاثب بىٓام ألازظ ؤما و اإلاباقغ ؤو ٚحر اإلاباقغ الًغاثب  مُغح ازخُاع ٞان ٖو

بت ُما ظضا، َام الًٍغ  2 .بالخٟهُل منها واخضة ٧ل الى هخُغ١  ًلي ؾٝى ٞو

بت- ا  :الوخُذة الػٍش

يها بت بٟغى الضولت ج٨خٟي ٞو بت ؤو واخضة يٍغ  ألاَمُت ٢لُلت ؤزغي  يغاثب بٌٗ ظاهبها بلى جىظه واخضة عثِؿُت يٍغ

بُت ؾُاؾتها ؤَضاٝ ٧اٞت جد٤ُ٣ بها بلى ٌؿعى بت ٨ٞغة ْهغث و٢ض .الًٍغ  ٖكغ الؿاب٘ ال٣غهحن زال٫ الىخُضة الًٍغ

ى٢غاَُحن عاح ٖكغ الشامً ال٣غن  ؤوازغ وفي ٞغوؿا واهجلترا، في ٖكغ والشامً بت بٟغى ًىاصون  الٟحًز  ٖلى واخضة يٍغ

 في "ظىعط َجري " ؤًًا ال٨ٟغة َظٍ عصص ٦ما الىخُض، اإلاىخج الٗمل هي ؤن الؼعاٖت باٖخباع الؼعاٖت، مً الهافي الىاجج

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث  .3 ألامٍغ

بت انهُاعا ازخالٝ وعٚم  ؤن في جخلخو مكتر٦ت حججا ظمُٗا لهم ٞان الىدى، َظا ٖلى بُنهم ُٞما الىخُضة لًٍغ

بت  ٦ما ال٣ىمي، الضزل بلى الٗامت الى٣ٟاث مبلٜ وؿبت ؤؾاؽ ٖلى جٟغى وهي جىُٓمها، بؿهىلت الىخُضة جخمحز الًٍغ

م في جخمحز ًاٝ الجباًت، ه٣ٟاث في باال٢خهاص حؿمذ ببؿاَتها التي هَٓغ بت ٍَغ٤ ًٖ اهه ٍو  ٌؿهل الىاخضة الًٍغ

ت اإلامى٫  ٖلى خإ٦ض ؾُضٞٗه ما مٗٞغ باء وػَ٘ ث ٖضالت مً بالًبِ ٍو ت اإلاؼاًا َظٍ ول٨ً.اإلاالُت ألٖا  ؤمًٗ التي الٓاٍَغ

ضو جغصًضَا في بت مٍا بت الى٣ض ٖلى جشبذ ال الىخُضة الًٍغ  ٦ما.الٗضالت ًٖ جد٤ُ٣ الخ٣ُ٣ت في ؤبٗض الىخُضة ٞالًٍغ

ا١ بلى جاصي بدُض اإلا٩لٟحن، ٖلى الٗبء ز٣ُلت ؤنها بت مُغح بَع  ألاؾباب لهظٍ وهٓغا .التهغب ٖلى اإلا٩ل٠ وجدمل الًٍغ

ا صون  اإلاخٗضصة الًغاثب هٓام بجبإ الضولت ًٞلذ  .ٚحَر

 :املخعذدة الػشائب- ب

بت ُٖىب بلى ؾب٤ ُٞما جُغ٢ىا ل٣ض  ٣ًهض والتي اإلاخٗضصة، الًغاثب هٓام جًٟل الضو٫  ظٗلذ التي الىخُضة الًٍغ

ىا اإلا٩لٟحن، لها ًسً٘ التي الًغاثب مً ومسخلٟت مخٗضصة ؤهىإ ٖلى اٖخماص الضولت بها  مً ؾٗغا ؤ٢ل ٖاصة هجضَا َو

بت بت ج٣ابلها التي هٟؿها بالًغوعة منها التهغب ْاَغة ج٣ابل خُض ال الىخُضة، الًٍغ  ؤن ٦ما .الىخُضة الًٍغ

ُت ٖلى اٖخماصَا ٌ ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر مسخلٟت ؤٖو جدهُلىا  َغ١  ؤن بلى باإلياٞت اإلاهاصع، ؤخض ًٖ الىاجج العجؼ حٍٗى

بي الٗبء و٢٘ مً جس٠ٟ ؾٝى بُت للٗضالت حؿخجُب وبالخالي اإلامى٫، ٖلى الًٍغ  مالخٓت وسجل ؤن وب٣ي .الًٍغ
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 ج٣خًُه الًغاثب الظي بصاعاث حٗضص ؤن بط الؿِئت آلازاع بٌٗ ٖنها ًترجب الًغاثب حٗضص في اإلاٛاالة ؤن هي َامت

بي الٗضص ض ما ٖاصة الًٍغ ٤ الجباًت ه٣ٟاث في ًٍؼ َغ  .ؤلاصاعاث َظٍ جخُلبها التي اإلا٣ٗضة ؤلاظغاءاث بؿبب اإلامى٫  ٍو

 :مباششة الغير والػشائب املباششة الػشائب- ج 

بي اإلاكٕغ ًلٗب بي، لئلزًإ مسخلٟت ٞىُت بهىع  الاؾخٗاهت بلى الًٍغ م٨ىىا الًٍغ  وزغواث صزى٫  ؤن ال٣ى٫  ٍو

ُت حٗخب اإلامىلحن بُت، الاؾخ٣ُاٖاث ل٩اٞت الخ٣ُ٣ُت هي ألاٖو بي ؤلازًإ ٖىانغ جىٕى وؤن الًٍغ  بال َى ما الًٍغ

٘ صالت بت اإلايكئت الى٢اج٘ لخىَى  .للًٍغ

 :املباششة الػشائب- 1ج

بت اهتهذ  ٖل جٟغى ؤنها ؤي اإلاا٫، عؤؽ ؤو الضزل طاث ٖلى مباقغة جٟغى ؤن بلى اإلاٗانغة اإلاالُت الىٓم في الًٍغ

بت ٞغى ا٢ترخىا بطا اإلاباقغة، الًغاثب بإَمُت هاصي مً ؤو٫  الٟحزو٢غاَُحن و٢ض ٧ان الشىعة،  َظٍ ألن وخُضة يٍغ

اصي في خهُلتها، باإلاغوهت جخمحز ألازحرة يهم ،وبهماء اإلاالي بىاظبهم ألاٞغاص بقٗاع بلى طل٪ ٍو  وجد٤ُ٣ الاظخماعي ٖو

باء جىػَ٘ في الٗضالت ظا ال اإلاالُت ألٖا  ٖلى الٗبء، ز٣ُلت ؤنها بلى باإلياٞت مخإزغة خهُلتها ج٩ىن  ٦إن ؾلبُاتها ًيبني َو

 :للًغاثب ؤهىإ ًلي ُٞما بةًجاػ وؾىدىاو٫ .منها التهغب بلى ًضٍٖى مما اإلامى٫ 

ا اإلاالُت ألاصواث ؤَم مً الضزل ٖلى الًغاثب حٗخبر  :الذخل على الػشائب-   الٗامت الى٣ٟاث لخمُل مغوهت وؤ٦ثَر

 صٞ٘ ٖلى ألاٞغاص ل٣ضعة م٣ُاؽ ؤًٞل ؤهه ؤي للممى٫، الخ٩لُُٟت ًٖ اإلا٣ضعة ألاؾاس ي الخٗبحر ٌك٩ل ؤهه بدُض

 1 .مخجضصة ومخ٨غعة زغوة ٖلى بال ًٟغى ؤن ًصر وال الًغاثب

 ألاظىع، مشل ألامىا٫ بخٗضص ؤي الا٢خهاصًت، ألاوكُت لخٗضص جبٗا الًغاثب حٗضص  :الذخل فشوع على الػشائب-

ت ٞالخُه صزى٫  ا ونىاُٖت وججاٍع حَر  .ٚو

بت جٟغى  :العام الذخل على الػشائب-   ظمُ٘ يم ؤي اإلاهاصع، ظمُ٘ مً الىاجج الضزل مجمٕى ٖلى وخُضة يٍغ

اء( في مُغح الىاخض اإلامى٫  ٖليها جدهل التي الضزى٫   .)ٖو

بت زايٗت ماصة حك٩ل م٨دؿبت زغوة وهي  :املاو سأط على غشائباو-   .للًٍغ

بتاو- بت هي  :املاو سأط جملك على غٍش ت ٚحر ؤي اؾخصىاثُت، يٍغ  الاؾخصىاثُت الٓغوٝ في الضولت جٟغيها ؾىٍى

ت وألاؾباب  .الخغب ؤو٢اث طل٪ مشل ٢ٍى

بت- ادة على الػٍش بت جٟغى  :املاو سأط كُمت في الٍض اصة ٖلى الًٍغ  طل٪ مشل اإلاا٫ عؤؽ ٢ُمت في جدضر التي الٍؼ

اصة ت ألامىا٫ في الٍؼ  .واإلاى٣ىلت ال٣ٗاٍع

                                                           
1
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بت-  ٢بل بما وج٣خُ٘ لهم اإلاىص ي بلى اإلاخىفى مً اإلاا٫ عؤؽ اهخ٣ا٫ بمىاؾبت جٟغى التي جل٪ هي  :التركاث على الػٍش

 .واعر ٧ل ٖلى ههِب ج٣غع  ؤن وبما الىعزت ٖلى جىػَٗها

 :مباششة غير الػشائب - 2ج

بُت الىٓم بن  للبيُان مالثمت ؤ٦ثر ٌٗخبر خُض اإلاباقغة، ٚحر الًغاثب ٖلى ؤؾاؾا ج٣ىم الىامُت الضو٫  في الًٍغ

 َظٍ ؤن وزانت اإلاباقغة، ٚحر الًغاثب ٞغى ًٖ الاؾخٛىاء حؿخُُ٘ ال الخضًشت الضو٫  ؤن بلى باإلياٞت.الا٢خهاصي

  ؤو اإلاباقغة ٚحر الًغاثب مً صزىلهم ؤُٖٟذ الظًً اإلا٩لٟحن ٖلى اإلاالي الٗبء بخىػَ٘ بٌٗ حؿمذ الًغاثب

ت اإلاباقغة ٚحر والًغاثب ما الًغاثب لؿبب َظٍ مً ش يء ًخدملىا لم الظًً  الضزل ٖلى ألانل في وجٟغى مخىٖى

 بلى ًض مً اهخ٣اله بمىاؾبت اإلاا٫ ٖلى ؤو له بهٟا١ ناخبه بمىاؾبت ؤي اؾخٗماله بمىاؾبت ؤي اؾخٗماله بمىاؾبت

 .ؤزغي 

 :املباششة غير الػشائب أهواع_

  :الخذاوو  على الػشائب-

اث ٖلى وجٟغى لى ال٣اهىهُت الخهٞغ  مل٨ُت وزانت اإلال٨ُت اهخ٣ا٫ طل٪ ومشل الخٗامل في واهخ٣الها ألامىا٫ جضاو٫  ٖو

 .الخ.....للضولت ٖغاثٌ وج٣ضًم ؤزغ بلى شخو مً الكُ٪ اهخ٣ا٫ و٦ظا ؤزغ بلى مً شخو ال٣ٗاعاث

ظٍ  .الضٞ٘ ٖلى ٢اصعا اإلا٩ل٠ ُٞه ٩ًىن  و٢ذ في ججبى بط بالؿهىلت وجخمحز ؤلاًغاص زغوة مبلٜ ٖلى ٚالبا جض٫ الٗملُاث َو

  :إلاهفاق على غشائب- 

 ما ٖاصة ٞلظل٪ اإلاسخلٟت، الاؾتهال٦ُت والخضماث الؿل٘ ٖلى للخهى٫  الٟغص ًسههه الضزل مً ألا٦بر الجؼء بن

 جٟغى ٧ان مخٗضصة ؤق٩ا٫ الًغاثب مً الىٕى ولهظا .الاؾتهال٥ ٖلى الًغاثب ؤلاهٟا١ ٖلى ٣ًهض بالًغاثب

بت بت ) الهاصعاث ٖلى الًغاثب الخضوص جسُيها ٖىض اإلاهضعة الؿل٘ الًٍغ ما٫ ع٢م ٖلى و يٍغ  .ٖنها ًخٟٕغ ما و ألٖا
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بت جدطُل وطشق  ظعش :الثاوي املطلب   :الػٍش

 ٩ًىن  ٢ض و ألامغ، ؤو٫  مً الؿٗغ َظا جدضًض اإلاكٕغ ًخىلى ٢ض و اإلا٩ل٠ ًضٞٗه ؤن ًجب الظي الى٣ضي اإلابلٜ َى 

اء ٖلى الؿٗغ جُب٤ُ ٖلى ًىُب٤ و وؿبُا ؤو ؤو جىاػلُا جهاٖضًا ، ج٣ضًغ و جدضًض ؾب٤ الظي .الٖى  في ًيكإ و ٖىانٍغ

ت ال٣غاعاث ؤما اإلايكئت، الىا٢ٗت ٞيها جخد٤٣ اللخٓت التي مىظ اإلامى٫  طمت  و له ميكئت لِؿذ و للضًً ٧اقٟت ؤلاصاٍع

بت ؾٗغ ؤن طل٪ مً ووؿخسلو .آزغ خ٣ُ٣ي و ال٣اهىن  في مدضص ؾٗغ َىا٥  اإلااصة جدضًض بٗض بال ًٟغى ال الًٍغ

اء جدضًض ؤزىاء ًجب لظل٪ الًغاثب جخٗضص وبالخالي مهاصع الثروة، بخٗضص ألازحرة َظٍ جسخل٠ ٢ض و له، الخايٗت  ٖو

بت  1 والصخهُت الُٗيُت الًغاثب بحن الخٟغ٢ت الًٍغ

 :الشخطُت الػشائب - 1

خباع وجإزظ غوٝ لها الخاي٘ اإلاا٫ ٞغيها ٖىض الٖا للممى٫  الخ٩لُٟت اإلا٣ضعة جغاعي ؤي ومهضٍع اإلاا٫ وحجم اإلا٩ل٠ ْو

بت الٗضالت ٨ٞغة م٘ ججاوبا ؤ٦ثر وحٗخبر  . الًٍغ

 :العُيُت الػشائب - 2

لٓغوٞه  وال إلاغ٦ؼ وال اإلامى٫  لصخو اٖخباع ؤي بُٖاء صون  وخضَا اإلامى٫  زغوة حجم ٖلى حٗخمض التي جل٪ وهي

يخج الخُب٤ُ في الؿهىلت و بالبؿاَت وجخمحز الاظخماُٖت،  الًغاثب همحز َىا و ظباًتها ج٩ال٠ُ اهسٟاى طل٪ ًٖ ٍو

 .ال٣ُاؾُت والخىػَُٗت

 :الخوصَعُت و اللُاظُت الػشائب - 3

 :الخوصَعُت الػشائب - أ

دضص ا اإلاكٕغ ٍو ا ًدضص ؤن صون  ال٨لي م٣ضاَع ٖلى  جىػٕ وبالخالي اإلاسخلٟت، ألا٢الُم بحن ًىػٕ م٩ل٠، ل٩ل ؾَٗغ

بت لهظٍ الخايٗت اإلااصة مً منهم ًمل٨ه إلاا جبٗا اإلامىلحن  .الًٍغ

 :اللُاظُت الػشائب .ب

بت جل٪ هي  الخهُلت ؤمغ ًتر٥ وبهما خهغا، مدضصة بهىعة خهُلتها ًدضص ؤن صون  مٗضلها اإلاكٕغ ًدضص و التي الًٍغ

بت وإلاُغح للٓغوٝ الا٢خهاصًت ٩ىن  خضص، الظي واإلاٗض٫ الًٍغ ا ٍو ت وؿبت ٖاصة ؾَٗغ  لها الخايٗت اإلااصة مً مىٍى

بت بمغوهتها َظٍ وجخمحز  الى٣ضًت الا٢خهاصًاث ؾاصث ؤن اإلامى٫ بٗض ْغوٝ مغاٖاة وبم٩ان خهُلتها واعجٟإ الًٍغ

بت ؤلاصاعة ؤنبدذ ٣ٞض الى٣ىص، اؾخسضام واهدكغ  ل٩ل جسخاع ٞهي لخدهُل الًغاثب، مسخلٟت َغ٢ا جدب٘ الًٍغ

بت ٣ت يٍغ بت مىاُٖض جدضًض في واإلاالثمت الجباًت في الا٢خهاص مً ٧ل جد٤٣ والتي للخدهُل مىاؾبت ٍَغ  ؤصاء الًٍغ
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ت، بظغاءاتها في والخ٣ُٗض الخٗؿ٠ ًٖ بُٗضا بت اججاٍ اإلامى٫  خؿاؾُت مً ؤلام٩ان ب٣ضع ججض خُض ؤلاصاٍع  الًٍغ

ُما  .الًغاثب جدهُل الُغ١  ؤَم بةًجاػ ًلي هخٗغى ٞو

 :اإلاباقغ الخىعٍض.4

٣ت َظٍ حٗخبر ا الُغ١  ؤبؿِ الٍُغ ا وؤ٦ثَر بت ٢ُمت بؿضاص اإلامى٫  ٣ًىم خُض الخالي، الى٢ذ في قُٖى  ا الًٍغ

 .ؤلاصاعة بلى إلاؿخد٣ت مباقغة

 :اإلا٣ضمت ألا٢ؿام .5

٣ا ٣ت لهظٍ ٞو  ؤما و اإلاخى٢٘، صزله ًٖ ٣ًضمه إل٢غاع َب٣ا اإلاالُت الؿىت زال٫ صوعٍت ؤ٢ؿام بضٞ٘ اإلامى٫  ٣ًىم الٍُغ

بت ٢ُمت خؿب ؤو الؿىت نهاًت في ؤو ؤقهغ زالزت ؤو قهغ ٧ل ؤن ج٩ىن   وجىُىي  الؿاب٣ت الؿىت ًٖ اإلاؿخد٣ت الًٍغ

٣ت َظٍ بت طل٪ مشل الؿىت مضاع ٖلى ؤلاًغاصاث مً مخض٤ٞ بؿحر الٗامت الخؼاهت جؼوص ٞهي ٦بري  ٖلى محزة الٍُغ  الًٍغ

 .ؤلاظمالي الضزل ٖلى

 :اإلاىب٘ مً الدجؼ .6

بت ؤلاصاعة جلجإ ٢ض ٣ت بلى الًغاثب بٌٗ جدهُل بهضص الًٍغ باإلامى٫  جغبُه زالشا شخها بإن اإلاىب٘، مً الدجؼ ٍَغ

بت ٢ُمت بذجؼ جبُٗت، ؤو صًً ٖال٢ت الخ٣ُ٣ي ٣ت َظٍ جخمحز و الٗامت للخؼاهت وجىعٍضَا اإلاؿخد٣ت الًٍغ  مً الٍُغ

بت ٖلى ؤلاصاعة الٗمل جِؿحر ٣ت َظٍ ٌٗاب و٢ض التهغب مً والخض الجباًت ه٣ٟاث وب٢ال٫ الًٍغ  بجباًت حٗخمض ؤنها الٍُغ

بت  خ٣ى١  بٌٗ يُإ بلى بما ٣ًط ى الظي ألامغ الًغاثب، ب٣ىاهحن جام ٖلم ٖلى ٩ًىن  ٢ض ال زالض شخو ٖلى الًٍغ

بي الاؾخ٣ُإ ؤو الٗامت الخؼاهت  1 .الًٍغ
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 .154ص ،1972ظىت  واليشش، للطباعت العشبُت النهػت داس املالُت، والعُاظت العامت املالُت فوصي، املىعم عبذ .د   
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 :خالضت

بت اإلا٩ل٠ بن بت ٖبئ لخسٌُٟ ٌؿعي بالًٍغ ىت مهالر ٖلى مباقغة ًازغ مما والىؾاثل الُغ١  بكتى الًٍغ  الخٍؼ

لى بٗضًت ع٢ابت ٖملُت بةظغاء الجباثُت ؤلاصاعة ج٣ىم اإلاهالر َضٍ ٖلى الخٟاّ ومً ؤظل ، الٗمىمُت داث ٖو  جهٍغ

بت اإلا٩لٟحن خي للىٓام ومُاب٣تها صختها الخإ٦ض مً ؤظل مً بالًٍغ  اإلاىايُ٘ مً حٗض والتي ، الجباجي ؤلخهٍغ

ت بي،وؤلاصاعة الىٓام لٟهم بليها الخُغ١  ًلؼم التي الًغوٍع ى الؿلُاث مً ظملت جمخل٪ الباثُت الًٍغ  ٌٗٝغ ما َو

داث صخت بم٩اهُت لها جسى٫  الجباثُت بالؿلُت  مخٗضصة بةق٩ا٫ اإلا٩ل٠ ٢بل مً والًغاثب اإلاؿضصة اإلا٨خدبت الخهٍغ

 .البٌٗ لبًٗها وم٨ملت ومخخابٗت

ت الجباجي اإلاكٕغ وي٘ الغ٢ابت بٗملُاث ال٣ُام ؤظل ومً  يبِ ؤظل مً والخىُٓمُت ال٣اهىهُت الىهىم مً مجمٖى

بي ٖملُاث الٛل و٦بذ  لظل٪ الدؿاَمُت ٢ضعتهم بدؿب اإلاىاَىحن بحن الجباجي للٗبء ٖاص٫ جىػَ٘ ويمان الًٍغ

خماص اعجإًىا  .الجباثُت الغ٢ابت ٖملُاث جىًم التي والىهىم ال٣ىاهحن بلى ، َظا اإلاىيٕى صعاؾت في الٖا
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 :جمهُذ

بي التهغب بن  هٓام هخاط وهي اؾخٟدلذ ٣ٞض الجؼاثغ بسهىم ؤما ال٣ضم، مىظ وظضث ٖاإلاُت ْاَغة الًٍغ

 هٓام في الىٓغ بٖاصة طل٪ في بما الا٢خهاصًت باإلنالخاث خخما همغ ؤن م٩اٞدتها بض مً وال مٗحن ا٢خهاصي

ظا الض٤ُ٢، باإلاٗنى الًغاثب بنالح بصاعة الخهىم وظه ٖلى و الدؿُحر  بلى ُٞه همغ و٢ذ في وخضٍ ٨ًٟي ال َو

 خخمي ؤمغا ألازغي  ؤلاصاعاث مؿاٖضة ٞةن ولهظا ٦بحر، ًإزظ حجما ؾٝى الخاعط م٘ الخٗامل ؤًً الؿى١  ا٢خهاص

 ال٣ًاء وؤما الٓاَغة، َظٍ خضة مً ؤظل الخس٠ُٟ مً ألا٢ل ٖلى اإلااؾؿاث ظمُ٘ و البىى٥ و الجماع٥ ٦ةصاعة

 مسخل٠ ؤن بلى ؤلاوؿان،باإلياٞت َباج٘ مً ظؼء هي الٓاَغة َظٍ ؤن ظضا مؿخدُل ؤمغ ٞهظا نهاثُا ٖليها

 بجىذ ظباثُت البؿُِ التهغب ؤصخاب مباقغة ٚحر بُغ١  حٗا٢ب بها اإلاٗمى٫  الجباثُت ال٣ىاهحن إلاجمٕى الىهىم

 .ظؼاثُت بجىذ اإلا٣ٗض التهغب وؤصخاب
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بي التهشب عً عامت مفاهُم :ألاوو  املبدث  .الػٍش

ا ٩ًىن  ٢ض مٗاوي بلى الجباجي التهغب مٟهىم لخبُحن هلجإ ما   ٚالبا  ببهام قضة في ؤ٦ثر مؿاَمت اإلاخباًً لخٟؿحَر

 ًدؿلل اللُٟٓت اإلاهُلخاث في الهكاقت ولهظٍ الخ٣ُ٣ي مٟهىمها خهغ ٖلى ٌؿاٖض ال خُض مجا٫ البدض،

ض مً اإلاهُلخاث ؤهىإ بالخالي  وألازغ الباَني الا٢خهاص ًٖ ًخ٩ل ٞالبٌٗ الخ٣ُ٣ي، اإلاٗنى في الٛمىى مً جٍؼ

 الٛحر والتهغب اإلاكغوٕ التهغب ًٖ ًخ٩ل ٞالبٌٗ آزغ بمٗنى و ، اإلاىاػهت الا٢خهاصًت ألاؾىص الا٢خهاص ًٖ

ا آلان  مً ًبضو مكغوٕ  التهغب خ٣ُ٣ت ماصام اإلاُلىب للمٟهىم الىخُض الكغعي بلى الخٍٗغ٠ هلجإ ؤن في قٖغ

 ٞٗل الىهىم بلى الغظٕى ٖلُما اإلاٗنى ٖلى و للؿُُغة مسالٟت ؤو الجؼاجي للٟٗل اإلا٩ىهت اإلاُُٗاث ظمُ٘ حك٩ل

 الًغاثب ٢اهىن  بلى اإلاخىانلت اإلاؿخلؼماث ال٣اهىهُت في الىٓغ بةٖاصة ؤلاًجابي الخ٤ مً اإلاىُل٤ خُض مً التهغب

 الضزل ٖلى الًغاثب ٢اهىن  ن م199 - 133-  330 - 362- 33: الخالُت اإلاىاص في والخمًٗ اإلامازلت والغؾىم اإلاباقغة

 .1 لكغ٧اثا ؤعباح ٖلى والًغاثب ؤلاظمالي

 ال٣اهىن  :الخالُت ألاؾاؾُت بالٗىانغ الاَخمام ًخُلب التهغب مجا٫ ؤن ٦ما للتهغب، مٗحن بصزا٫ جبضي و التي

 .الخسمحن اإلالمىؽ،

ال٣اهىن  ٖىهغ وظىص مً بض ٞال ألازحر، َظا ْهىع  بمجغص ملمىؽ ٖىهغ لىا ج٩ىن  التهغب في اإلاداولت مجغص  خُض

٘ "٢اهىن  بضون  ٣ٖىبت ؤو مسالٟت وظىص ًم٨ً ال" :ًلي ما ٖلى ًىو بدُض  التهغب بالخإ٦ُض ًضًً الجباجي الدكَغ

ت وإلاسالٟت ا الٟٗلُت اإلاسالٟت ق٩لُت جدذ الىا٢٘  مً الجباجي التهغب ٞضعاؾت مكغوٕ، ٚحر التهغب مشل ؤلاه٩اٍع

ٟاءاث اإلا٩ل٠ الجباجي الخ٤ في الهام اإلاٟهىم الٗىصة بلى ٖلُىا ًٙغ اإلاسالٟت  باب   ُٞما ؤما والخسًُٟاث، باإٖل

بت ًسو ت ًجب التهغب في الٚغ  ال التهغب  مٟهىم جدلُل ٞةن للمسالٟت، الخ٣ُ٣ي الُٝغ لخٓت ٩ًىن  ؤًت في مٗٞغ

بي التهغب وؾاثل ج٩ىن  ؤن بضون  ٧امال ٩ًىن   .ٖملُت مضعوؾت صعاؾت الًٍغ

 ؾىاء اإلاخسظة الُغ١  بجمُ٘ الخسلو في واإلاخمشل به واإلاٗمى٫  والكغعي الىخُض الخٍٗغ٠ ؤن وؿخسلو وؤزحرا

ُت ُت ؤو ٚحر قٖغ بي ؤلا٢ُإ َظا مً قٖغ  .الًٍغ
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بي التهشب حعٍشف :ألاوو  املطلب  .الػٍش

بي بالتهغب ٣ًهض بت الخًٕى قغوٍ ُٞه جخىاٞغ الظي ًداو٫  ؤن الًٍغ بت صٞ٘ ٖضم ، الضٞ٘ ٖضم للًٍغ  الًٍغ

 .ؤزغ شخو بلى ُٖىبها ًيخ٣ل ؤن ؤو ظؼثُا، ٧لُا اإلاؿخد٣ت

بت ؤو بٗضم صٞ٘ الًغاثب اإلاؿخد٣ت للضولت واإلاترجبت ٖلى صزله  (ٞغص ؤو قغ٦ت) َى ٢ُام اإلا٩ل٠ الخاي٘ للًٍغ

بت ؤو جسٌُٟ مبالٜ َظٍ الًغاثب مً زال٫ اؾخٗما٫ َغ١ ؤو زغوجه ؤو  ٖلى بي وا٢ٗت ؤزغي ميكئت للًٍغ

. وؤؾالُب ٚحر مكغوٖت بد٨م ال٣اهىن وجىُىي ٖلى الٛل والخضإ وؾىء الىُت

ٗغى الًالٗحن ُٞه للمؿاءلت بمام  بي ظغما ٌٗا٢ب ٖلُه ال٣اهىن في مٗٓم بلضان الٗالم َو ٗض التهغب الًٍغ َو

٣ىباث مضهُت وظىاثُت ٢ض جهل  .  السجًبلىال٣ًاء ٖو

بي الظي ًخىؾل َغ٢ا وؤؾالُب  بي اإلاجغم ٢اهىها والخجىب الًٍغ جب الخمُحز في َظا اإلاجا٫ بحن التهغب الًٍغ ٍو

ا بيُت اؾخٛال٫ الشٛغاث اإلاىظىصة في ههىم  مكغوٖت ال ًداؾب ٖليها ال٣اهىن وان ٧ان بًٗها مضٖٞى

بت  .  جسًُٟها بلى ؤ٢ص ى خض مم٨ًؤوال٣ىاهحن بيُت ججىب الًٍغ

ما٫ بٗملُاث الخضإ ؤو-  ٖلى الضولت والخ٩ىماث والخداًل َى ٢ُام ألاٞغاص واإلااؾؿاث والكغ٧اث ولغظا٫ ألٖا

واإلااؾؿاث التي جٟغى الًغاثب لٗضم صٞ٘ الًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖليهم واإلاترجبت ٖلى عئئؽ ألامىا٫ والثرواث 

ت مً ألاؾالُب ؤووال٣ٗاعاث الخانت بهم  ٤ مجمٖى بت اإلاترجبت ٖليهم وطل٪ ًٖ ٍَغ  جسٌُٟ مبلٜ الًٍغ

حر اإلاكغوٖت التي حُٗيهم اإلاجا٫ مً ٖضم الضٞ٘ او الخ٣لُل مً اإلابالٜ التي ًضٞٗىنها ت ٚو . اإلالخٍى
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بي التهشب أهواع :الثاوي املطلب  :الػٍش

 :املششوع التهشب :أوال

بي التهغب ج٣س ي بلى الٗاصة ظغث ٢ض حن بلى الًٍغ    ًم٨ً.اإلاكغوٕ ٚحر التهغب الشاوي و اإلاكغوٕ التهغب ألاو٫  هٖى

بت بخجىب حؿمُخه بت ٢اهىن  في مما ؤلاٞاصة مً ؤخُاها ألاٞغاص بلُه بٗمض خُض الًٍغ منها  ًىٟظون  سٛغاث مً الًٍغ

بت، بضٞ٘ الالتزام مً للخسلو ُحن الخجاع مً ٞالٗضًض الًٍغ  ال٣اهىهُت الٟجىاث ٌؿخٛلىن  والهىاُٖحن والخٞغ

 الًغاثب حؿضًض مً للتهغب بال٨شحر ألامغ َظا ؤصي ل٣ض منها، ظاهب ؤو ٖلُه اإلاؿخد٣ت ؤصاء الًغاثب مً للخسلو

 الكغ٦ت ماؽ ؤو اإلاى٣ُت حُٛحر ؤو اليكاٍ َبُٗت حُٛحر ؤو اإلاكغوٕ ٦خى٠ُ٢ ٖليها ال٣اهىن  ٌٗا٢ب لً بُٝغ

 .اإلادضصة اإلاضة اهتهاء ٢بل وطل٪

ٟاءاث :مشال بت باليؿبت ؤلٖا ٤ اإلا٩ل٠ منها ٌؿخُٟض  ٢ضIBS :الكغ٧اث ؤعباح ٖلى للًٍغ  : ًلي ما ٞو

ٟاءاث ت ٣ًىم ٦إن :الضاثمت ؤلٖا  ٦ظاو نال٠ مُضان في مؿغخُت َُئاث و ٞغ١  بدك٨ُل ألاٞغاص مً مجمٖى

 وخٝغ بيكاَاث ٣ًىمىن  والب٘ الٗما٫، مشل الٗمىمُت الهُئاث و للماؾؿاث الخابٗت الخٗاوهُاث الاؾتهال٦ُت

ظا ج٣لُضًت، بت مٟٗى َو  .ؾىىاث ٖكغ إلاضة مً الًٍغ

ٟاءاث ؤما تها ًٖ اإلاٗلً اليكاَاث في ج٨مً ؾىىاث زالر إلاضة ؤلٖا بلى  باإلياٞت ظبلُت ج٩ىن  التي ألاما٦ً في ؤولٍى

ٟاءاث بت ٖليها جٟغى ؾلٗت قغاء الٟغص ًخجىب ٢ض الظ٦غ، الؿالٟت ؤلٖا  ال٣ُام ًٖ ًمخى٘ ٧ان ؤو مغجٟٗت يٍغ

اث بت ججىب ًذ و٢ض والدسجُل، الخضاو٫  لًغاثب جسً٘ ال٣اهىهُت التي بالخهٞغ  مً الاؾخٟاصة ٍَغ٤ ًٖ الًٍغ

بت بٟغى ٢اهىن  نُاٚت في اإلاىظىصة الشٛغاث بت َظٍ يٍغ ٘ بلى الصخو ُٞلجإ الهباث صون  وخضَا الًٍغ  جىَى

 .اليكاَاث َظٍ حصجُ٘ ؤظل مً َظا بلى الضولت حٗخمض و.خُاجه ؤزىاء الهبت ٍَغ٤ ًٖ وعزخه ٖلى ؤمىاله

 :مكغوٕ الٛحر التهغب :زاهُا

٘ ؤخ٩ام بظل٪ مسالٟحن والخضإ الٛل ؤؾالُب ب٘ بجبإ بلى اإلا٩لٟحن ىب٘     ٌٗمض بي الدكَغ  ب٣هض الًٍغ

ُت ٖىانغ ٌٖلب الخ٣ُ٣ُت ال٣ُمتى جسٟي  جىُىي  ما و اإلاالي الٛل َٝغ ٧ل جدخه بظل٪ ٞخىضعط الًغاثب ؤٖو

بت، ؤصاء مً للخسلو اخخُالُت َغ١  بلى مً الالخجاء الُغ١  َظٍ ٖلُه  ٖىض مكغوٕ الٛحر التهغب ٣ً٘ و٢ض الًٍغ

اء جدضًض بت ٖو  ج٣ضًم ًٖ اإلا٩ل٠ ًمخى٘ ؤن ألاولى الخالت في التهغب ؤمشلت ومً ٖىض جدهُلها ؤو وعبُها الًٍغ

بت لخ٣ضع زاَئت بُاهاث صخُذ ًخًمً ٚحر ب٢غاعا ٣ًضم ؤو لل٣اهىن  َب٣ا بضزله ب٢غاع  ؤما ؤؾاؾه، ٖلى الًٍغ

بت جدهُل ٖىض  جل٪ مً حؿخىفي ؤن الًغاثب ٖلى مهلخت ًخٗظع بدُض ؤمىاله الصخو بةزٟاء ٩ُٞىن  الًٍغ

بت مبلٜ ألامىا٫  ) الٟاجىعة جدذ ما) ما ٌؿمى ؤو الٟىاجحر وجؼوٍغ جداًل طل٪ ومشا٫.اإلامى٫  ٖلى عبُها جم التي الًٍغ

بي ٧ل صٞ٘ ٖضم ؾىاء الًغاثب مً تهغبه ٦ُُٟت ًٖ الخجاع و اإلاهً ؤصخاب اؾدكغها ٣ٞض  ظؼء ؤو اإلابلٜ الًٍغ

ٌؿخُُٗىن  ال الجماع٥ ٖىض مً الؿل٘ ٌكترون الظًً الخجاع ؤن ٢اثال اإلاُضان َظا في زبرة له جاظغ ٞإظابىا مىه

 اؾخٗاهخه زال٫ مً التهغب ٌؿخُُ٘ ل٨ً زؿاعة،ا٫ ؤو الغبذ خالت في اإلابلٜ صٞ٘ ٖلُه خُض الًغاثب، مً التهغب

  ملُىن  50 ٌؿاوي  اإلاؼاص في الظي البًاٖت مبلٜ ٩ًىن  ٦إن مٗحن، مبلٜ ٖلى الخاظغ م٘ ًخ٣ٟىن  باإلاغا٢بحن الظًً
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ُٗي  للخاظغ باليؿبت ٦غبذ حٗخبر ملُىن 20 بط ٞغ١ ال٣ُمت  ملُىن، 30  اإلاغا٢ب ًُٞ٘  منها ظؼء ألازحر َظا َو

 مجا٫ ًتر٥ ال مما ٦بحر اإلاغا٢بحن ٖضص ٩ًىن  بدُض مكضصة الغ٢ابت بطا ٧اهذ ؤما طل٪، ٖلى ٌؿاٖضٍ الظي للمغا٢ب

ُت صعاًت له ج٩ىن   الظيLe magazinier ٌؿمى بما الخجاع ٌؿخٗحن للٛل،  َٝغ مً م٩اٞإة ًإزظ و البًاٖت بىٖى

 الٟاجىعة في ٌسجالهه مٗحن مبلٜ ٖلى َظا ألازحر م٘ الخاظغ ُٞخ٤ٟ الخىام ٖىض مً الكغاء ٧ان بطا ؤما الخاظغ

بت الخاظغ ٖلى ألازحر في جٟغى التي الًغاثب مهلخت بلى وجغؾل  خ٤٣ وبالخالي الخ٣ُ٣ُت، مً ٢ُمتها ؤ٢ل يٍغ

 إلصاعة ًم٨ً وبالخالي ال الؿىصاء، الؿى١  مً الكغاء بلى ،باإلياٞت الٟاجىعة جدذ بما ٌؿمى ما َظا و عبذ الخاظغ

بت مً اإلا٩ل٠ جسلو و٦ظل٪ ، ٖلُه ٣ٖىبت ؤي ٞغى ؤو الخجاع مالخ٣ت الًغاثب ت  ألاعباح ٖلى الًٍغ الخجاٍع

ُاء ت ٚحر نٟت وكاَه إٖل بت مً اإلاؿاَمت قغ٧اث جسلو ؤو اإلابيُت ألامال٥ بُ٘ في ًدهل ٦ما ججاٍع  ٖلى الًٍغ

اصة منها ظؼء ؤو ألاعباح باؾخسضام اإلاؿاَمحن ٕ ٖلىجىػ  التي ألاعباح جتهض اإلاا٫، عؤؽ بٍؼ ىُاء زانت اإلا٩لٟىن  ٍو  ألٚا

لى اإلاسخلٟت ال٣ىاهحن في اإلاخىاظضة بالٟجىاث مؿخُٗىحن الًغاثب صٞ٘ لخجىب َغ١ اخخُالُت ا٦دكاٝ في مىه  ٖو

 .الًغاثب والتهغب مً الٛل مُضان في الخبرة ؤصخاب

بي الٛل ًسو ُٞما ؤما ت مسخلٟت ؤق٩اال ًخسظ الظي الًٍغ  ٖمله اإلا٩ل٠ م٨ًذ ٦إن جدضًضَا جمفي ومخىٖى

ذ ؤي ًٖ ج٣ضًم والامخىإ الخجاعي  ذ ج٣ضًم ؤو بإعباخه، جهٍغ ٟت و٢ُىص سجالث وبٖضاص ها٢هت جهاٍع  ٣ًىم له مٍؼ

ىت ألايغاع والخالي ًلخ٤ اإلاٗخمض، الى٦ُل ؤو اإلاداؾب بها  الخهُلت اهسٟاى بلى ًاصي ؤهه خُض الٗامت، بالخٍؼ

ب ضم ةيالًٍغ اثٟها الضولت ٢ُام ٖو  حؿعى ة،يالًٍغب بالٗضالت اإلاؿاؽ بلى ًاصي ؤهه ألا٦مل،٦ما الىظه ٖلى بْى

 طل٪ ومشا٫ ألاخىا٫، خؿب ٧ل منها ٞٗالُت جسخل٠ ٣ٖابُت ؤو وا٢ُت بىؾاثل ؾىاء الٛل إلا٩اٞدت الضو٫  مسخل٠

 ٖلى في الغ٢ابت حؿاٖض ؤن قإنها مً بمٗلىماث اإلاالُت ؤلاصاعة بلى شخو ًضلي ٦إن الٛحر، بىاؾُت الخبلُٜ

٣ت ؤو مُٗىت م٩اٞإة اإلابلٜ مىذ م٘ الٛل وا٦دكاٝ ؤلا٢غاعاث  الجؼاءاث ؤما اإلاىب٘ ٖىض ٧الدجؼ ؤزغي  بٍُغ

ىن  مً ٖلى ٢اؾُت ٣ٖىباث ٞغى في ال٣ٗابُت جخمشل بي، الٛل ٣ًتٞر  ٖضة السجً بلى ال٣ٗىبت جهل خُض الًٍغ

ً، اإلاشل وبُٖاء اإلاتهغبحن مً وطل٪ لال٢خهام ؾىىاث، بت بمًاٖٟت ج٩ىن  اإلاالُت ال٣ٗىباث ؤما لآلزٍغ  ؤو الًٍغ

بي التهغب ًاصي و اإلاا٫ ؤو مهاصع بالٛغامت م٧الخ٪ ظؼاثُت  يألت هاخُت مً ؾىاء ؾِئت ؤزاع بخضار بلى الًٍغ

بي ٌ٘ الٗبءػجى ٖضالت هاخُت مً ؤو الًغاثب خهُلت بُت الؿُاؾت وايعي ٢هضٍ الظي الىدى ٖلى الًٍغ  الًٍغ

بُت مبإصاء التزاماجه ٢امىا ن لمباليؿبت الٗبء ًؼصاص بط  َظا ًخالش ى و ىًىس٠ بِىما ألا٦مل، ٖلى الىظه الًٍغ

بُت الالتزاماث َظٍ مً  التهغب مً جم٨ىىا إلا٨ً   باليؿبتءالٗب ظا ظاهب منها، مً ؤو الًٍغ  بلى ًاصي ما َو

بي التهغب اهدكاع ًاصي ما ٦شحرا و الٗضالت ًٖ جماما الابخٗاص  ؤو يغاثبها ؤؾٗاع ًاصةػ بلى الضولت الخجاء بلى الًٍغ

بي  التهغب  مك٩لت حٗض ٖامت وبهٟت الًغاثب، خهُلت في اإلاؿخمغ الى٣و ىلخٗىي  ظضًضة ٞغى يغاثب الًٍغ

 هاخُت مً ؾىاء  ؾِئت هخاثج ٖضة ٖليها ًترجب التي والاظخماعي والا٢خهاصي الؿُاس ي الاهدال٫ مٓاَغ بخضي

 بزال٫ مً بظل٪ ٣ًترن  بما الٗام ؤلاهٟا١ ؤوظه مً بال٨شحر ٢ُاما٫ مً الضولت وخغمان خهُلت الًغاثب اهسٟاى

  ٌ٘ػجى بٗضالت
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بي الٗبء  ٖلى وال٣ًاء اإلاجخم٘ ٞئاث بحن الٟغ٢ت بقاٖت هاخُت ومً جدمله مً اإلامىلحن ىب٘ هدُجت بٞالث الًٍغ

ىُت وخضجه  .لؤلزال١ بيٗاٝ و الَى

بي التهشب أظباب :الثاوي املبدث  :الػٍش
ض ٖبء مً الًغاثب ٖلُه جىُىي  ما مضي التهغب ؤؾبابم ؤٍ مً لٗل م اؾخٗضاصٍ ؤو اإلا٩لٟحن جى٢ٗاث ًٖ ًٍؼ

بي التهغب ٖلى حؿاٖض التي الٗىامل مج٣س ي ًم٨ً و لخدمله لىٟس يا  صعاؾت في جخمشل و مباقغة ؤؾباب بلى الًٍغ

بي ُٖىب ٘ الًٍغ بي الًِٛ اإلاالُت، ؤلاصاعة ُٖىب و الدكَغ  و  مباقغة ٚحر ؤؾباب بلى و الىٟؿُت الٗىامل و الًٍغ

 .الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت و ألاؾباب الؿُاؾُت صعاؾت بلى هخُغ١  ٞيها

 :املباششة ألاظباب :ألاوو  املطلب

ع عُوب-1 بي الدشَش  :الػٍش

ُٗت ال٣ىاٖض ح٣ٗض و اإلاسخلٟت الًغاثب ألهىإ الخضًض الُاب٘ هدُجت  :بُنها مً وهظ٦غ جىٓمها التي الدكَغ

ٗاث ح٣ٗض- ا بُت الدكَغ ه ما الخ٣ُٗض َظا ؤمشلت مً  و:الًٍغ  وجسًُٟاث بٖٟاءاث مً الًغاثب ٢ىاهحن جدٍى

بت ؾٗغ في وبياٞاث ض اإلاالُت لئلصاعة مكا٧ل جسل٤ الخ٣ُٗضاث َظٍ ٧ل الًٍغ  .التهغب اخخما٫ مً وجٍؼ

بت جدهُل ج٩لٟت ًاصةػ بلى مدالت ال ًاصي الًغاثب حٗضص بن :الًغاثب حٗضص في اإلاٛاالة- ب  باليؿبت الًٍغ

بت مً للتهغب منها الدؿلل ًم٨ً ةٖضًض سٛغاث ًتر٥ وو٫ مملل بت ؾٗغ اعجٟ٘ ٧لما ؤهه واإلاٗغوٝ الًٍغ  اصػو الًٍغ

ا  بلى باإلياٞت َظا التهغب، بلى مضٖاة الًغاثب ؤؾٗاع في الخٟاوث ؤن ٦ما منها، للتهغب طل٪ مضٖاة ٧ان ٧لما ٖبَا

بت في الخهاٖض ؤن اء مً ًس٠ ؤن اإلامى٫ بط ًدا٫  ٦ظل٪ التهغب بلى ًضٖى ٢ض ٞةهه ُٞه ٖىلي ما بطا ؾٗغ الًٍغ  ٖو

بت دت ًيخ٣ل ختى الًٍغ  .1ؤزغي  بلى مً قٍغ

بُت إلاداسة إهماو-2   :الػٍش

بُت ؾُاؾت ؤي هجاح بن حر ًخُلب يٍغ بُت بصاعة جٞى  م٘ جخالءم مغهت ٖمل ؤؾالُب جدب٘ وهؼيهت وزبحرة ٦ٟا يٍغ

بي الىٓام ؤن بلى باإلياٞت الٗامت الٓغوٝ الا٢خهاصًت   والاظخماعيالا٢خهاصي بالىٓام ًخٗل٤ بلض ألي الًٍغ

بُت بصاعة ؤن بال ٦الَما، خُاة الٗامت في الؿلُت صوع  وجضزل ت الًٍغ  مما مؿحرتها حٗغ٢ل نٗىباث جالقي الجؼاثٍغ

بت عبِ ؤلاصاعة بلى حٗمض و٢ض التهغب، ٖلى اإلامى٫  ٌصج٘  مً بإ٦ثر ؤو الخ٣ُ٣ُت ال٣ُمت مً بإ٢ل ظؼاُٞا عبِ الًٍغ

ت آزاع بخضار بلى ًاصي مما ٢ُمتها ظا ٖلى التهغب، حصج٘ مٗىٍى  ٢ًاًا ٖضة ًشحر مما الدؿُحر، لؿىء عاظ٘ َو

 :بُنها مً ومك٨الث

ت الٟىُت الٗىانغ جىاٞغ ٖضم*  الظي ألامغ الًغاثب، ٢ىاهحن ؤخ٩ام جُب٤ُ مؿاولُاث جدمل ٖلى ال٣اصعة ؤلاصاٍع

 طل٪ و جُب٣ُها مكا٧ل ح٣ٗض بٗضم جخمحز يغاثب ٞغى في والخىؾ٘ ألاخ٩ام َظٍ جبؿُِ الاججاٍ هدى بلى ؤصي

                                                           
1
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بت خؿاب ٖلى بي بءال٘ ٌ٘ػجى لتصإ مً جد٤ُ٣ ٧ل قي الٚغ  للىٓام الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت وألاَضاٝ الًٍغ

بي  .الًٍغ

 

ً مؿخىي  اهسٟاى* بُت بال٣ضع الظي ًىُىي ٖلى زالقي ألا الخ٩ٍى ٟي ؤلاصاعاث الًٍغ  في جٟى١  مساَغلضي مْى

ا به ؤو مجإَُله مؿخىي  اهسٟاى مساَغ آزاَع  مجىاٍَا ًدخمل َاالء لضي وألاماهت الجزاَت اٞخ٣اع ؤن ٦ما ، مجضٍع

ىت خ٣ى١  إلَضاع اإلامىلحن م٘ بُت ؤلاصاعة ْٟيمى ٢ُام طل٪ ومشل الٗامت، الخٍؼ  ب٢غاعاث جخًمىه ما بةٞكاء الًٍغ

 .موزغواجه موصزىله مؤٖماله ؤع٢ام و مبإوكُخه ؤؾغاع جخٗل٤ مً اإلامىلحن

بُت ؤلاصاعة في الٗاملحن ومغجباث ؤظىع  ي٠ٗ * اث الهسٟاى ٦ىدُجت الًٍغ  الضو٫  في ٖامت بهٟت ألاظىع  مؿخٍى

بُت ؤلاصاعاث مجضعي بم٩اهُاث مً ًدض ألامغ الظي اإلاسخلٟت، لت بالٗىانغ الًٍغ  .ال٨ٟاءة الٟىُتو الخبرة طاث اإلاَا

 ؤلاصاعاث بٞؿاص بلى ًاصي الظي الىدى ٖلى اإلاخسلٟت الضو٫  مً ال٨شحر في والاظخماعي الؿُاس ي مالخىٓي ؾىء.*

بُت ؤلاصاعة ومً بُنها الخ٩ىمُت دضر الًٍغ  .الؿُاس ي الًِٛ ظماٖاث جماعؾه إلاا هدُجت طل٪ ٍو

ٟي ٦ٟاءة ٖضم في الؿبب َظا ًخمشل الىامُت الضو٫  ممٗٔ في  :الجباثُت ؤلاصاعة *  طل٪ ًىضر خُض الًغاثب مْى

ُت  ب٣ىله٢ضوماث  :َما مٓهٍغً في جخمشل الًغاثب بصاعة هٖى

ٟحن ٖضم ٦ٟاءة ٖضم في اإلاخمشل الىىعي اإلآهغ -1 لحن اإلاْى  الجباثُت ؤلاصاعة في اإلاَا

ٟي ٌ٘ػجى في نػجىا ٖضم َىا٥ ؤن مٟاصٍ الظي ؤلا٢لُمي اإلآهغ في الشاوي اإلآهغ ًخمشل- 2 لحن الًغاثب مْى  اإلاَا

 والضواثغ يلهٛغا اإلاضن جب٣ى وبالخالي ؤل٨بري  اإلاضن في مكضصة وبهٟت بالٗانمت ًخىاظضون  مؤن مٗٓمه ٞىجض

ٟحنبلى بداظت ألازغي  لحن  مْى ٟي ممٗٔ ؤن وهجض مَا لحن الًغاثب مْى  بمهلخت الٗمل ًٖ ًخى٢ٟىن  اإلاَا

ظا الجباثُت الخبرة في م٩اجب مخسههت ًٟخدىن  ل٩ي الًغاثب ٟحن ٖضص في الىىعي ؤلاه٣ام بلى ًاصي َو  اإلاْى

٠ 700 ؤإلااهُا في : مشال  ا٢خهاص في مالتزامه ؤظل مً وطل٪ ؾىت ٧ل الٗامت الجباثُت ًٖ اإلاهالر ًخى٢ٟىن  مْى

 .مغجٟٗت ظض بضزى٫  ممٗلىماجه ميصبخ٤ ٣ًىمىن  ؤًً زام

 ؤٖباء لخ٠ًُ ظاءث ؾلبُت ْاَغة همى الجهىص ٧ل مً ٚمبالغ و زانت، ألازحرة الؿىىاث في الجؼاثغ قهضث ل٣ض

ُب الخىامي َظا في الغؾمي الخٟؿحر في وز٣ىا وبطا الغقىة اهدكاع وهي الا٢خهاصًت،آلالت  ؤز٣لذ ٧اَل ظضًضة  الَغ

ا ٞةنها الغقىة، لٓاَغة  او٩ٗاؾاتها و الٗاإلاُت الا٢خهاصًت متػباأل ألازغي  الا٢خهاصًت اإلاكا٧ل مً جغجبِ ٦ٛحَر

غظ٘ ، ينالٍى الا٢خهاص ٖلى ٟي ؤَلُت ٖضم الغثِس ي بليها الؿبب ٍو  ٞغ١  َىا٥ ؤن هجض الجؼاثغ في الًغاثب مْى

 الؿىت، نهاًت في ٖليها اإلاخدهل الجباثُت الؿىت وؤلاًغاصاث بضاًت في اإلا٣ضعة الجباثُت ؤلاًغاصاث بحن %40 بيؿبت

 مًآلاٞاث  َظٍ مشل خضور بلى اللجىء وبن اإلاجخم٘، في ٖاصي ش يء ؤنبدذ ؤنها بال الٓاَغة َظٍ ؾلبُتم وعٙ

  :ًلي ما َظٍ الُٗىب بحن ومً  اإلاالُت ؤلاصاعة في ُٖب ؤو ؾبب َىا٥ ٩ًىن  وؤن البض اإلا٩لٟحن َٝغ

اء ج٣ضًغ نٗىبت* بت ٖو   :الًٍغ

ُت ىب٘ ج٣ضًغ في اإلاالُت ؤلاصاعة جال٢يها التي الهٗىباث ؤن ق٪          ال  ٖلى اإلامى٫  ٌصج٘ مما هي الًغاثب ؤٖو

بت عبِ بلى حٗمض ؤلاصاعة و٢ض التهغب،  الخ٣ُ٣ُت،  ٢ُمتها مً بإ٦ثر ؤو الخ٣ُ٣ُت ال٣ُمت مً بإ٢ل ظؼاُٞا عبُا الًٍغ

ت حصج٘ ؤزاع بخضار بلى ًاصي مما  1 التهغب ٖلى مٗىٍى
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 : الخُب٤ُ في اإلاؿاواة ٖضم*

بت اج٩ىن  ٣ٞض الٟٗلُت، والٗضالت ال٣اهىهُت الٗضالت بحن هٟغ١  ؤن بىا ًجضع  ٦ما ال٣اهىهُت الىظهت مً ٖاصلت لًٍغ

بت ؤن ق٪ وال الٗضالت َظٍ ٖلى ٞخ٣ط ي الخُب٤ُ نٗىباث زم ججيء، اإلاالي، اإلاكٕغ ؤعاصَا  ٖاصلت حٗخبر ال الًٍغ

ذ بطا بال غ ؤي الٗضالت ويع٥ اؾخٞى بُت ٖضالت ج٣ٍغ ضالت الًٍغ ت وألازحرة جُب٣ُها، ٖو  اإلاالُت، ؤلاصاعة ب٨ٟاءة مىَى

بُت بٗضالت الش٣ت الٗامت ج٠ًٗ الخُب٤ُ في اإلاؿاواة ٖضم ؤن الشابذ ومً  .منها التهغب صواعي مً ج٩ىن  و يٍغ

ت ؤلاظغاءاث ح٣ٗض* بت بخدهُل الخانت ؤلاصاٍع  :الًٍغ

بت ال٨غاَُت عوح جبضع ما و٦شحرا م٣ٗضة الغوجُيُت ؤلاظغاءاث جب للًٍغ  ٖلى ٖملث ؤن اإلاالُت ؤلاصاعة ٖلى ٍو

ا، ت ٖلى مبيُت ؾُاؾت َىا٥ ؤن ج٩ىن  ًجب لهظا جِؿحَر اث الجباجي الضزل مٗٞغ  إلاسخل٠ الا٢خهاصًت والخهٞغ

بت، الخايٗحن ؤن ألاشخام  والهغب الغقىة جداعب ؤن الجباثُت ؤلاصاعة حؿخُُ٘ الؿُاؾت وبجباٖا لهظٍ للًٍغ

بي اث َظٍ ٢م٘ ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء الًٍغ ُت، الٛحر الخهٞغ ه الظي الى٣و موطل٪ ٙع قٖغ  خُض مً ؤلاصاعة حٗٞغ

ٟحن، ألاشخام ؤو الىؾاثل  ؤلاصاعة َٝغ مً خالت اؾخٗمالها في ٞٗالت ج٩ىن  الض٣ُ٢ت الخ٣ىُاث ؤن ٦ما اإلاْى

 اإلااصة البدض ًٖ مجا٫ جىؾُ٘ خالت في الجباجي بالىٓام صاثما ًخإزغون الا٢خهاصًحن اإلاخٗاملحن ؤن خُض الجباثُت،

بت الخايٗت بت الخايٗحن مً وؿبت ؤ٦ثر ج٣ضًم بلى ًاصي مما ، للًٍغ  وال٨ٗـ الجباثُت، ؤلاصاعة اججاٍ للًٍغ

بت مٗض٫ اعجٟإ في خالت ٩ًىن  ىت بًغاصاث اهسٟاى وبالخالي جُب٣ُها، مجا٫ ي٤ُ بلى ًاصي الظي الًٍغ  الخٍؼ

بت للم٩لٟحن ؾمذ بصاعة الًغاثب ي٠ٗ ؤن ٦ما الٗامت، ت واإلاٗامالث اليكاَاث خ٣ُ٣ت بةزٟاء بالًٍغ  الخجاٍع

 بمئاث ىالب٘ ٣ًضٍع والظي جضاع٦ه ًجب ه٣و ؾىت ٧ل حسجل ألازحرة التي َظٍ الًغاثب، مهالر ًٖ واإلاضازل

 .الضهاهحر مً اإلالُاعاث

ت الىؾاثل جمل٪ الًغاثب بصاعة َل :للًغاثب ظهىي  مضًغ ٖلى ؾاا٫ َغح ل٣ض و  َظا لخ٣لُو والٗاصًت البكٍغ

بي الخدهُل مؿخىي  اإلاسجل ٖلى العجؼ ؟  الًٍغ

 لم الًغاثب مهالر ؤن ٖلمىا بطا زهىنا ٦بحر بخٟائ٫  الؿاا٫ َظا ًٖ ؤلاظابت ًم٨ً ال :٧الخالي بظابخه ٩ٞاهذ

 ٖضًضة، ؾىىاث جخُلب واإلاىا٤َ اإلاهالر مسخل٠ بحن وجباصلها اإلاٗلىماث وجدلُل البرمجت بٗض ٖملُت حٗٝغ

اعاث َىا٥ َظا بلى باإلياٞت ً خُض مً ال الضولت مبه متهذ لم التي مك٩ل ؤلَا ً، بٖاصة ؤو الخ٩ٍى  مً وال الخ٩ٍى

لى .باإلاؿاولُت وألاظضع ألانلر اهخ٣اء خُض ت ًجب الجباجي والتهغب الٛل مداعبت مؿخىي  ٖو  الؿبب ؤن مٗٞغ

ل لؤلمال٥ الؿىصاء ٖنها الؿى١  جىلض التي الا٢خهاص لخٍُى الكٟاُٞت ُٚاب َى الغثِس ي  الظي الٗملت وجدٍى

ت ًمى٘ بت، الخايٗت اإلااصة مٗٞغ  التي الا٢خهاصًت اليكاَاث الخٗٝغ ٖلى الًغاثب بصاعة ٖلى ًهٗب خُض للًٍغ

 مىسًٟت ألاؾٗاع بيؿبت ٦خدضًض الخُٟت الهٟت طو الا٢خهاص مداعبت في الضولت صوع  ًخُلب مما الخٟاء، في مجذ

ظا والُلب، للٗغى الخ٣ُ٣ُت ألاؾٗاع ًٖ  ًٖ الا٢خهاصًت اليكاَاث مجىٓي ؾُاؾت بلى الغظٕى ًخُلب ما َو

٤  َىا٥ ؤن بلى باإلياٞت اإلاىخج، مً بضال الٟىاجحر بىٓام ال٣ُام بلى الٟغنت ٌُٗي مما الدسجُل، اؾخٗما٫ ٍَغ

بُت ؤلاصاعة خى٫  مسخلٟت ؤظٍغذ صعاؾاث  الغ٢ابت مك٩لت ًسو ُٞما الجؼاثغ منها اإلاسخلٟت الضو٫  في الًٍغ

 الٟىُت للبدىر م٨خب وظىص يغوعة الهضص َظا في ْهغث التي عاءآلابحن  مً و ؤلاصاعة، َظٍ في الٗمل موجىٓي

بُت ؤلاصاعة لها جخٗغى التي اإلاك٨الث صعاؾت ًخىلى  الٟىُت والضعاؾاث البدىر ومخابٗت الخُب٤ُ في مجا٫ الًٍغ

 .الاؾخٟاصة منها بم٩اهُت ًٖ والبدض الًغاثب مُضان في الضو٫  مسخل٠ بها ج٣ىم التي
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بي الػغط جطوس  3-  :الجضائش في الػٍش

بي الًِٛي مؿخى جدضًض ًىاظه بُت ثؤلاًغاصا بيُت زىاثُت بٟٗل اؾخٗماله نٗىبت الجؼاثغ في الًٍغ  الًٍغ

بي الًِٛ ٌٗخبر ٦مابترولُت ويغاثب  ٖاصًت يغاثب  بيُت لخهاثو ٧او٩ٗاؽ مىسًٟا اإلادغو٢اث زاعط الًٍغ

 .الجؼاثغي  الا٢خهاص

بي الًِٛ مٟهىم-   :جباًىه و الًٍغ

بُت ؤلاًغاصاث بحن اإلاىظىصة الٗال٢ت حٗٝغ بي بالًِٛ ؤلاظمالي الضازلي والىاجج الًٍغ  .الًٍغ

ٗخبر ني الا٢خهاص مؿخىي  ٖلى للًغاثب ال٨لي للخ٣ضًغ ماقغا َو ٗض ، الَى  ال٨مُت اإلااقغاث مؤٍ مً َو

بُت لخ٣ُُم اإلاؿخسضمت  .الىٓم الًٍغ

 :مباششة الغير ألاظباب :الثاوي املطلب

 :العُاظُت ألاظباب 1-

اصة الؿُاؾُت ؤؾاؾُت بهٟت جىدهغ  للضولت اإلاٗانغ الؿُاس ي اإلاٟهىم ٖلى ًُغؤ ُٞما الٗامت الى٣ٟاث محج لٍؼ

بُٗت هُا١ ؤزغث ٖلى حٛحراث مً  ؤو اإلاسخلٟت اإلاجخمٗاث وبحن هاخُت مً اإلاجخم٘ صازل في جيكإ التي الٗال٢اث َو

 جلٗب الضولت جدبٗها التي ؤلاهٟا١ ؾُاؾت ؤن بلى باإلياٞت ؤزغي، هاخُت مً الؿُاس ي الضولي اإلاجخم٘ في آزغ بمٗنى

بي، التهغب في َاما صوعا  ألاٞغاص ٞةن هاٞٗت، وظٍى في ججبيها التي الًغاثب خهُلت ؤه٣ٟذ الضولت ٞةطا الًٍغ

 الضولت بضصث بطا ؤما اإلاٟغويت، الًغاثب تهغبه مً ٣ًل وبالخالي بالٟاثضة، ٖلُه حٗىص ًضٞٗىن  ما ؤن ٌكٗغون

 :طل٪ اإلاىاَىحن مشا٫ ٖلى بالىٟ٘ حٗىص ال وظٍى في الًغاثب خهُلت

 ؤههاٍع عياء ل٨ؿب الٗامت الى٣ٟاث ًاصةػ بلى مالخ٪ جىلُه ٞترة زال٫ منها ٧ل واججاٍ الؿُاؾُت ألاخؼاب حٗضص  * 

 1 بالسخاء ٚالبا ًخه٠ الظي الاهخسابي ولخىُٟظ بغهامجه

ٟي و مالخ٪ عظا٫ بحن ألازال٢ُت مال٣ي اهدكاع مضي  *  الٗامت الى٣ٟاث جؼصاص بط ؤمىعَا ٖلى ال٣اثمحن الضولت مْى

ت  الضولت ٖلى جًُ٘ التي الُاثلت لؤلمىا٫ الى٣ىص اؾخٛال٫ و الغقىة ٞيها جىدكغ التي اإلاجخمٗاث في بهىعة ملخْى

 .مىٟٗت ؤو ٞاثضة بإي اإلاجخم٘ ٖلى بهٟا٢ها ٌٗىص ؤن صون  التزوٍغ و اإلاخ٨غع  الهٝغ و خىاصر الازخالؽ ظغاء مً

اهاث ج٣ضًم في الضو٫  جىؾ٘  *  بمؿاٖضتها ؾىاء الضولُت الٗال٢اث ملخضعي ٦إؾلىب ألاظىبُت للضو٫  ال٣غوى ؤلٖا

ًها ؤو ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت متػؤ مىاظهت في ؤو الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الخىمُت جىُٟظ زُِ في  ٧اعزت ًٖ حٍٗى

 . مٗاعى مظَبي ؤو ؾُاس ي اججاٍ م٣اومت ؤو مٗحن ؾُاس ي اججاٍ ؾاثضة و جإًُض ؤو ب٣هض بها خلذ َبُُٗت

 ٖضم ٨ٞغة وانهُاع الؿُاس ي ال٨ٟغ لخُىع  هدُجت اهدكاع ؤصي ٣ٞض الضًم٣غاَُت، موالىٔ اإلاباصت اهدكاع  *

اجه ًٖ ؾاولُتالم غ لم الظًً اإلاجخم٘ ؤٞغاص  ٢بلمجهٞغ  احؿإ بلى م٣اياتها، مً ًم٨ىه بصاعي  ٢ًاء له ًخٞى

اثٟها، وحٗضص الضولت وكاٍ   التي ألاؾاؾُت بالخضماث جؼوٍض٫٫ متػالال الٗامت الى٣ٟاث ًاصةػ ؤصي بلى وي٘ ٖلى ْو

                                                           

  
1
٤ ؤخمض وـًى    209-208م. 2014-2011ؾىت  واليكغ، للُباٖت الٗغبُت النهًت صاع العامت،، املالُت ،البٍُغ
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٣ا بمؿاولُتها الايُإل اإلادلي مً مالخ٪ ثخضا ولخم٨حن ال٣ٟحرة الُب٣اث بلى بليها جدخاط  الضًم٣غاَُت إلابضؤ ٞو

بت مً للتهغب ظهضٍ بض٫ ٢هاعي  بلى باإلا٩لٟحن جاصي ٢ض اإلاظ٧ىعة ألاؾباب َظٍ ٧ل اإلاجخم٘، بصاعة في  ألنها الًٍغ

 .باإلاىٟٗت ٖلُه حٗىص ال ه٣ٟاث

 :الاكخطادًت ألاظباب 2-

 بلى به جضٞ٘ وبالخالي التهغب بلى به ًضٞ٘ مما اإلامى٫، ؾلى٥ ٖلى جازغ ٢ض اإلاخضَىعة الا٢خهاصًت الىيُٗت بن

 ويُٗت في هٟؿه ألاخُان ىب٘ في اإلامى٫  ًجض و٢ض طل٪، م٣ابل ٞىاثض مً ٖلُه ًخدهل اإلاجا٫ بما َظا في الخُىع 

بت، صٞ٘ مً بلى التهغب ًلجإ لهظا نٗبت ا٢خهاصًت  جال٢ُه التي الهٗىباث ػججاو ٖلى طل٪ ٌؿاٖضٍ و٢ض الًٍغ

 الٗامت الا٢خهاصًت البيُت ؤًًا بل التهغب، جىؾ٘ ٖلى جازغ للممى٫ وخضَا الصخهُت الىيُٗت لِؿذ ٖىضثظ

بت، ٖبء ز٣ل مً الخض مً ألازحرة َظٍ حؿم٘ خُض  الًٍغ

 ٟٞي التهغب ٢لت ؤو ٦ثرة ٖلى حؿاٖض الا٢خهاصًت الٓغوٝ ؤن بلى باإلياٞت التهغب وؿبت ق٪ بضون  جس٠ٟ ٞؿٝى

بي التهغب ٣ًل ؤو٢اث الغزاء  ٞحزصاص ماثػوألا ال٨ؿاص ؤو٢اث في ؤما الضزى٫، واعجٟإ وطالى٠ ٦ثرة بؿبب الًٍغ

بي التهغب  اؾخدضار ؤمام ٦ٗاث٤ وهي الا٢خهاص ٖلى ٖبئا حك٩ل التي مالخطخ ْاَغة ماثػألا َظٍ ومً بحن الًٍغ

 .الخىمُت

 ؤن بال ؾىاء، خض ٖلى والىامُت اإلاخ٣ضمت الا٢خهاصًاث حٗاهيها التي الغثِؿُت الا٢خهاصًت اإلاك٨الث بخضي وحٗخبر

 ا٢خهاصًت ْاَغة مالخطخ اٖخباع ًجب ؤهه ٖلى الاًجابي خ٨مه وقىاَض مصٖات يًغؽ بط ال٨ٟغ الا٢خهاصي

ت ْاَغة اٖخباٍع ٖضم ًجب وؤهه الخىمُت، واؾخدضار مًماع الىمى في وختى صخُت  مك٩لت ؤهه ٦ما ٖاث٣ت، جىمٍى

 و الى٣ض مً ًدخاظه بما اإلاجخم٘ إلمضاص الىؾُلت َظٍ بحن الٟغ١  ؤن اإلاحزاهُت ٖلى في عجؼ بخضار وبالخالي ٩َُلُت

  . اإلاجخم٘ مىه ٌٗاوي الظي الا٢خهاصي نالجىاػبا٫ ما ٌؿمى بلى ًاصي ما َظا و ،الاثخماهُت الخؿاباث ٞخذ بحن

 :الاحخماعُت ألاظباب 3-

بي للٛل الغثِس ي الؿبب ؤن ىالب٘ ًغي   ٞةهىا زانت، بهىعة اإلا٩لٟحن لضي ألازالقي اإلاؿخىي  ي٠ٗ َى الًٍغ

 مً ٦شحر : ب٣ىله " ٢ىصماث ماعي  ًى٫  " ؤوضر و٢ض الجباجي بىاظبه الخ٣ُ٣ي اإلاٗنى ٞكِئا قِئا اإلامى٫ ٣ًٟض هجض

ً ٚحر اإلامىلحن ً مٌ ما ب٣ضع ظحراهه ؾغ٢ت مشل ؤزال٢ُت ؤزُاء ٖلى اعج٩اب ٢اصٍع  صٞ٘ ًٖ الامخىإ ٖلى ٢اصٍع

بت بُت ال٣ىاهحن ؤن ول٨ً اإلاالخٔ التهغب بلى ظىء٫با٫ طل٪ و الًٍغ  التهغب ٖملُت بم٩اهُاث مً جخًمىه وما الًٍغ

بت مً ألاظىع  اإلاىاَىحن وؤصخاب تهغب ٞٗضم اإلاجا٫، َظا في ٦بحرا ؤزغا ، ال ؤم  ًخمخٗىن  ؤهه  ٌعي ال الضزل يٍغ

 ٟٞي. ملضًه مؿخدُلت التهغب بم٩اهُت طل٪ بلى ٌٗىص بل ، آلازٍغً اإلا٩لٟحن مؿخىي  مً ٖلى ؤزالقي بمؿخىي 

ت ٍوالًٜ وظىص مىظ مىبٗها التهغب ؤؾباب ؤن هجض مشال الجؼاثغ بت خُض ٧اهذ ، الاؾخٗماٍع  لخ٣ٟحر ٦إصاة الًٍغ

 الخمغص بلى الجؼاثغي  باإلامى٫  الىيُٗت َظٍ صٞٗذ و ؤوياٖه بخضَىع  الؿُُغة ْل في وب٣اءٍ اإلاىاًَ الجؼاثغي 

بت ًٖ صٞ٘ والامخىإ ال٣اهىن  ٖلى ٣ت الاخخال٫، ٞترة زال٫ الجمُ٘ ٢بل مً مماعؾت خ٣ُ٣ت ٧اهذ التي الًٍغ ٍغ  َو

 .الاؾخٗماع ىٝع ًٖ والخٗبحر للم٣اومت
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بتلل اإلامى٫  ؤن بلى باإلياٞت ٣ضؾه ًدترمه واظب لِـ يٍغ  الكٗب ؤمىا٫ لؿغ٢ت الضولت حؿخٗمله اخخُا٫ وبهما ٍو

 و ، الؿغ٢ت َظٍ مً للخالم الىخُض اإلاىٟظ التهغب في ًجضون  ولظل٪ لها، الخهضي و اإلا٣اومت في له الخ٤ لِـ و

 ، الًغاثب ٌ٘ػجى في الٗضالت ل٨ٟغة ٦بحرا بزالال ًسل التهغب بم٩اهُت في الخانل ٖضم اإلاؿاواة ؤن َى طل٪ زُغ

 في الاظخماعي واظبه ؤصاء ٖلى الخغم ؤو التهغب ٌؿخُٗىن  ال الظًً صاثما اإلا٩لٟىن  منها ألا٦بر الٗبء ًخدمل بط

بت ؤصاء  . الًٍغ

بي الٛل مً الخض الضولت بةم٩ان لِـ ؤهه وٗخ٣ض ؤهىا بال  الخمؿ٪ ٖلى الخض و ألازال٢ُت باإلاىأٖ الًٍغ

 ؤن ق٪ وال ٣ٖابفي  ال٩ل ٩ًىهىا ٧ي للمتهغبحن ٧اُٞا مجاال ٌُٗي ٣ٞض طل٪ ٖلى ألن الاج٩ا٫ اإلاضهُت بالىاظباث

 الش٣ت بيٗاٝ بلى ًاصي الٟٗلُت و ال٣اهىهُت الىاخُخحن مً الًغاثب في جُب٤ُ اإلاؿاواة بٗضم اإلاىاَىحن قٗىع 

 .ؤلاصاعة و بالضولت

بي التهشب هخائج :الثالث املبدث  الػٍش

بي التهغب ْاَغة بن  ٖغيها مً ٞالبض والاظخماُٖت، الا٢خهاصًت البيُت ٖلى مباقغة حٗىص ؤزاع جسل٤ الًٍغ

بت الٓاَغة َظٍ الخض مً بمداولت وصعاؾتها  .الٍٛغ

 الاظخماُٖت الىخاثج :ألاو٫  اإلاُلب

بي التهغب بن  الخُاة ٖلى اؾخٟدلذ ٣ٞض الجؼاثغ بسهىم ؤما ال٣ضم، مىظ وظضث ٖاإلاُت ْاَغة الًٍغ

بت مً ألا٦بر الٗبء ًخدمل ؤن الظي هجض ؤهىا بط الاظخماُٖت  واظبه ؤصاء ٖلى ًدغم الظي اإلا٩ل٠ َى صاثما الًٍغ

بت ؤصاء في  ينالٍى و الاظخماعي  ؤن َى طل٪ زُغ و ، لضًه مؿخدُلت التهغب بم٩اهُت آزغون هجض خحن ،في الًٍغ

 الضولت جًُغ ٢ض و الًغاثب ٌ٘ػجى في الٗضالت ب٨ٟغة ٦بحرا ًسل بزالال التهغب بم٩اهُت في الخانل اإلاؿاواة ٖضم

 ًٖ الىاظمت الخهُلت في الى٣و بظل٪ حٗىى ظضًضة ٧ي يغاثب ٞغى بلى ؤو اإلاىظىصة الًغاثب ؾٗغ اصةػي  بلى

ا وحٗىص ٖاصلت ٚحر خخما الىيُٗت َظٍ بن.  التهغب  الش٣ت بيٗاٝ بلى جاصي بالخالي و ألاو٫ ، اإلامى٫  ٖلى ؾلبا ؤزَغ

 .للتهغب الضاُٖت ألاؾباب مً ٩ًىن  و ؤلاصاعة و بالضولت

ادة -1  :الاحخماعُت الفواسق  خطوسة ٍص
خباع بٗحن جإزظ محزاهُتها حٗض خُىما  لها اخخُاَاث بدك٨ُل طل٪ و التهغب هدُجت اإلا٣ٟىصة الجباثُت ؤلاًغاصاث الٖا

  ينؤم َامل الضولت ويٗذ طل٪ ؤظل ومً ، نػالخىا ٖلى الب٣اء و للخٟاّ اإلاؿُغة ألاَضاٝ بًجابي ٖلى مٟٗى٫ 

 . اإلاالُت اخخُاظاتها و الٗامت ه٣ٟاتها بحن جىا٤ٞ ؤن الضولت ٖلى ال بض ألازحرة َظٍ لخد٤ُ٣ و

ت ألاولُت للمىاص الغؾىم و اإلادضصة اليؿب بدظٝ ٩ًىن  َظا و ٣ت الًغوٍع  للمىاص ؤزغي  وؿب ٖلى بيؿب مٞغ

 . مغجٟٗت ج٩ىن  ، لل٣ٟغاء الكغاء بم٩اهُاث خحن في ىجىس٠ لؤلٚىُاء الكغاء بم٩اهُاث َظٍ الكغوٍ وفي .ال٨مالُت

بت ٖامت بهٟت بت مٗىيت هجضَا للتهغب ٖغيت ؤ٦ثر هي التي الًٍغ  بؿبب للتهغب ٖغيت منها ؤ٢ل ؤزغي  بًٍغ

بتها،َظا اعجٟإ باء ًخدملىن  اإلاتهغبحن ٚحر ًًاإلامى٫  ًجٗل يٍغ  َظٍ ًخدملىا ؤن مخى٢٘ ٧ان مما ؤ٦ثر الٗمىمُت ألٖا

 اإلاهاٍع٠ في اإلاؿاَمت في اإلاؿاواة ٖضم ًٖ الىاقئت الجباثُت لل٣ىاهحن واإلامى٫ اإلادترم اإلاتهغب بحن الىيُٗت

 .الٗمىمُت

 



مفاهيم عامة عن التهرب الضريثي: الفصل الثاني   

 

29 

 

ادة- 2 بي الخخلف ٍص  :املمولين لذى الػٍش

بُت ؤلاصاعة بن ا في حسجل الًٍغ  ٢اَ٘ صلُل َى الظي الجباثُت اثبالتهغ في مؿخمغ جؼاًض ًىم بٗض ًىما صٞاجَغ

بت اججاٍ اإلامىلحن الىاؾ٘ لضي بالخسل٠  بلى جاصي التي الجباثُت ال٣ىاهحن ًُب٣ىن  وال ًدترمىن  ال الظًً الًٍغ

بي التهغب ٖلى زُحرة هي ما ب٣ضع الخُاة الاظخماُٖت ٖلى زُحرة ظض هخاثج  ؤن بط جضاوال ؤ٦ثر َى الظي الًٍغ

بت ؤن ٌٗخ٣ض اإلاتهغب اإلامى٫   ؤمىا٫ لؿغ٢ت الضولت حؿخٗمله اخخُا٫ ؤهما و ٣ًضؾه و ًدترمه واظب لِؿذ الًٍغ

 و الؿغ٢ت َظٍ مً للخالم الىخُض اإلاىٟظ التهغب في ًجضون  لظل٪ و الخهضي و اإلا٣اومت خ٤ له و لِـ الكٗب

بي اهدكاع الىعي ٖضم وسجل َىا بي التهغب ْاَغة ٞةن الكضًض لؤلؾ٠ و اإلامىلحن لضي الًٍغ  في زانت الًٍغ

 الىٓغ بٖاصة طل٪ في بما الا٢خهاصًت باإلنالخاث خخما همغ ؤن مً م٩اٞدتها بض وال ًىم بٗض ًىما جؼصاص الجؼاثغ

 . الض٤ُ٢ باإلاٗنى بصاعة الًغاثب بنالح الخهىم وظه ٖلى و الدؿُحر لىٓام

 واملالُت الاكخطادًت الىخائج :الثاوي املطلب

بي التهغب ٞيها ٨ًثر التي ألاوكُت بلى ؤلاهخاط ٖىانغ ظظب بلى التهغب ًاصي الا٢خهاصًت الىاخُت مً  ، الًٍغ

ا ٞةن بالخالي و ، يُٟٗت بهخاظُت طاث ألاوكُت ٧اهذ َظٍ لى و ختى  اإلاكغوٖاث اؾخمغاع و ب٣اء بلى ًاصي همَى

بي التهغب ؤن  ٌعي َظا و٧ل ٦ٟاءة ألا٦ثر اإلاكغوٖاث و اؾخمغاع ب٣اء خؿاب ٖلى ٦ٟاءة ألا٢ل  بلى ًاصي الًٍغ

ىت ؤلايغاع بلى ًاصي الىاخُت اإلاالُت ومً ، ال٣ىمي الا٢خهاص بةهخاظُت ؤلايغاع  ٞالتهغب باإلامىلحن و الٗامت بالخٍؼ

ىت ًًغ بُت بيٗاٝ بلى ًاصي ؤهه خُض مً الٗامت بالخٍؼ  الضولت ٢ُام ٖضم بلى ًاصي بالخالي و الخهُلت الًٍغ

ا بُت بالٗضالت اإلاؿاؽ ًاصي بلى ؤهه خُض مً باإلامى٫  ًًغ التهغب ؤن ٦ما ، ألا٦مل الىظه ٖلى ٞهاتبْى  هٓغا الًٍغ

بت ًضٞ٘ ىالب٘ ألن  . ألامىاء باإلامىلحن ًًغ مما ٧لُا ؤو اظؼجي آزغون منها ًتهغب بِىما الًٍغ

 :الذولت إًشاداث مً ًخفؼ التهشب 1-

 ؤلاًغاصاث في الخ٣لباث و محزاهُتها نػجىا ٖضم بلى ؤصث بالصها بها جمغ التي الهٗبت الا٢خهاصًت الىيُٗت بن

 صط ملُىن  125 ب ب٣ضع عجؼ 1994 لؿىت محزاهُتها في الضولت جى٢ٗذ ٣ٞض البترو٫، ؾُما ناصعاث وال البترولُت

 لؿىت العجؼ مً ؤ٢ل َظا ، بًغاصاتها في صط ملُاع 410 و صط ملُاع 535.3 التي مشلذ ه٣ٟاتها بحن الٟغ١  وهي

 و ، ٢اثمت الذػال التهغب ْاَغة بال 2001 و 2000 بحن ما الٓاَغ  الاهسٟاىمٙع صط168.4 ب ٢ضع الظي2000

 . للمجخم٘ الىاٞٗت اإلاكغوٖاث حُُٗل بالخالي

 الٗملت ٢ُمت لخضَىع  الضولت مداعبت مشال ٖامت ا٢خهاصًت ؤَضاٞا الجباثُت ؤلاًغاصاث بًٟل جد٤٣ الضولت بن

 1 .مُٗىت ظباثُت ؾُاؾت بَاع اإلاؿُغة في ) مالخطخ)

بت جتر٥ خُىما ل٨ً بي التهغب وؿبت في مؿخمغ بتزاًض طل٪ و ؾلبُت ؤزاعا الًٍغ ىت ٖلى جازغ ٞةنها ، الًٍغ  الخٍؼ

  اإلاخدهل ؤلاًغاصاث ؤن الا٢خهاصًت ؤَضاٞها جمى٫  ؤن الضولت حؿخُُ٘ ال بالخالي و ،  بًغاصاتهاىبخسٟي الٗمىمُت

                                                           

 1   L’économie, mensuel économique, édité par agence Algerie service, N° 11, janvier 1994, p5 
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 .الى٣ٟاث الٗمىمُت ٖلى جسهها ٖليها

 :خالضت

بت صوع  جُىع  ل٣ض ش، ٖبر الاظخماُٖت ألاهٓمت جُىع  م٘ الًٍغ ىت مؤل َضٞها ٧ان الؿاب٤ ٟٞي الخاٍع  الٗامت الخٍؼ

بت ؤنبدذ صوع الضولت جُىع  وم٘ ٣ِٞ  الخُاة في للخضزل حؿخسضمها ؤن للضولت ًم٨ً وؾُلت حك٩ل الًٍغ

ظا اليكاٍ ال٣ىمي، لخىظُه والاظخماُٖت الا٢خهاصًت اصة بال ٩ًىن  ال َو  زانت الجباثُت اإلاالُت ؤلاًغاصاث بٍؼ

 جىاظه ؤنها ٚحر الا٢خهاصي الخُىع  عجلت  لؿحرػةوع٧ي ؤؾاؽ لها باليؿبت الازحرة َظٍ حٗخبر التي للجؼاثغ باليؿبت

بي التهغب ْاَغة  الصخُدت ٚحر لالزخُاعاث و٦ظل٪ ينالٍى لال٢خهاص ؾيئ حؿُحر هخاط هٓغها في َى الظي الًٍغ

بُت للؿُاؾت  . والا٢خهاصًت الًٍغ

لُه بي التهغب اَغةّ ٞةن ٖو  مً ولهظا والاظخماُٖت الا٢خهاصًت البيُت ٖلى مباقغة حٗىص آزاع جسل٤ الًٍغ

بُت ؤلاصاعة ٞيها جخسبِ التي اإلاكا٧ل َظٍ َغ١ إلا٩اٞدت هجض ؤن الًغوعي   الشالض الٟهل لىا ًبِىه ما وطل٪ الًٍغ

بي َظا التهغب مٗالجت ٦ُُٟت ٖم٣ُت بضعاؾت  .الًٍغ
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 :جمهُذ

بت والخايٗحن الجباثُت ؤلاصاعة بحن الٗال٢ت ؾىء بن بي والًِٛ ظهت مً للًٍغ  اإلاُى٫  جىلض ؤزغي  ظهت مً الًٍغ

 َظٍ مداعبت ؤظل مً وؾاثلها وجدؿحن بم٩اهُتها ٧ل حسخغ ؤن ؤلاصاعة ٖلى ولظل٪ الجباجي، و التهغب الٛل هدى

ني، ٖلى الا٢خهاص ؾلبا جازغ التي الىيُٗت  ٢ض الظًً باإلامىلحن ًًغ ؤهه ٦ما للضولت، الٗامت بالخؼاهت ًًغ ٞةهه الَى

 بنالح و الغ٢ابت ؤظهؼة جضُٖم مً بض ال لظل٪.آزغون مىه ًٟلذ الٗبء،بِىما ُٞخدملىن  التهغب ٌؿخُُٗىن  ال

ٗاث   اإلاالُت ؤلاصاعة ٖلى ٦ظل٪ وبهما اإلاالي وخضٍ، اإلاكٕغ ٖلى ٣ِٞ ج٣٘ ال التهغب مؿاولُت ؤن بال الجباثُت، الدكَغ

  الؿلبُت الٓاَغة َظٍ وؾاثل إلا٩اٞدت بًجاص اإلاجضي مً ٞةهه لظل٪ ؤهٟؿهم، اإلامىلحن ٖلى ٣ً٘ مىه ظاهبا ؤن ٦ما

 الاؾخسضام مً ؤظل مدضصا ٖامال ٌٗخبر ، الغ٢ابت ؤظهؼة حٗمُم ؤن اإلاا٦ض مً ول٨ً ٣ٖابُت، ؤو و٢اثُت ٧اهذ ؾىاء

بي الٛل خضة مً وللخسٌُٟ الُا٢اث، ل٩ل ال٣ٗالوي خباع الًغاثب بٗحن جازظ جضابحر بًجاص مً بض ال الًٍغ  الٖا

بي بالتهغب ٖمىما اإلا٣هىصة  الًغاثب اإلاباقغة ٢ىاهحن بةنالح وجباصع الىباء َظا م٩اٞدت بالصها ٖلى ًجب لهظا  .الًٍغ

ا و ٞىُا جىُٓما الًغاثب مهلخت جىُٓم بٖاصة ٖلى حٗمل ؤن و جبؿُُها و بُنها ُٞما الاوسجام جد٤ُ٣ ب٣هض  و بصاٍع

 اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  الًغاثب إلاهلخت ٨ًٟل اإلاسخلٟت الهُئاث و واإلاهاٝع اإلاهالر م٘ بالخٗاون  هٓاما ؤن جً٘

 .اإلامىلحن خالت جدب٘ مً التي جم٨نها ال٩اُٞت

 التهغب خاالث ل٨ك٠ ألاخُان مً ال٨شحر في هجاٖت وألا٦ثر الغصُٖت الىؾاثل ؤَم مً الجباثُت الغ٢ابت حٗخبر ٦ما

بي  مً اإلاتهغبحن بلى للىنى٫  ٦ُٟلت بظغاءاث باجساط ج٣ىم التي الًغاثب بصاعة ازخهام مً ألازحرة وحٗخبر َظٍ الًٍغ

بت بُت ؤلاصاعة اَإل بن.الجباجي الا٢خُإ الخ٣ُ٣ُت إلابلٜ وألاع٢ام الًٍغ  جمخ٘ م٣ابل لها، ٦د٤ الغ٢ابي بالضوع  الًٍغ

خي بالىٓام اإلا٩لٟحن بي الٛل إلاىاظهت و٦إصاة الخهٍغ  مسخل٠ ٖلى للى٢ٝى زانت وؤصواث وؾاثل ًخُلب،وظىص الًٍغ

ُت ٚحر اإلاماعؾاث  .اإلا٣هىصة ٚحر و اإلا٣هىصة الكٖغ
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بي التهشب ملعالجت الوكائُت ألاظالُب :ألاوو  املبدث  الػٍش

بي،خُض التهغب إلاداعبت اإلاكٕغ ٢بل مً اإلا٩لٟت الؿلُت ناخبت هي الجباثُت ؤلاصاعة حٗخبر  ظاَضة حٗمل ؤنها الًٍغ

 :الخالُت الخُىاث طل٪ مخبٗت لخد٤ُ٣

 :الجبائُت إلاداسة وغعُت جدعين :ألاوو  املطلب

بي الجهاػ ؤن اٖخباع ًم٨ً  مً اإلاتهغبىن  ًخدملها التي اإلاؿاولُت مً الدجم بىٟـ مؿاو٫ ؤًًا َى وه٣اثهه الًٍغ

ت واإلاٗامالث اليكاَاث خ٣ُ٣ت بةزٟاء بها للم٩لٟحن ؾمذ الًغاثب بصاعة بن ي٠ٗ ،ةالًٍغب  ًٖ واإلاضازل الخجاٍع

 . الضهاهحر مً اإلالُاعاث بمئاث البٌٗ ٣ًضٍع الظي و جضاع٦ه ًجب ؾىت ٧ل حسجل َظٍ ألازحرة الًغاثب مهالر

ت الىؾاثل جمل٪ الًغاثب بصاعة َل :بالٗانمت للًغاثب ٖام مضًغ ؾئل خُض  العجؼ لخ٣لُو اإلااصًت و البكٍغ

بي؟ الخدهُل ٖلى مؿخىي  اإلاسجل  ٖملُت ألن بخٟائ٫  الؿاا٫ َظا ًٖ ؤلاظابت ًم٨ً ال بهه " ٢اثال ٞإظاب الًٍغ

 الٗملُت ؤو ؤلاصاعة بن.ٖضًضة ؾىىاث جخُلب اإلاىا٤َ و اإلاهالر مسخل٠ بحن و جباصلها اإلاٗىماث جدلُل و البرمجت

ذ التي ؤلانالخُت  في ٖما٫ الًغاثب مً%80 جسهُو ًخُلب ؾٝى لهظا بضاًتها، في ماػالذ الضولت ٞيها قٖغ

بي الىٓام هجاٖتو ؤلانالخاث َظٍ  مغصوصًت ؤن اإلاى٣ُي و اإلاُضان في حٗمل % 20 جب٣ى خحن في اإلا٩اجب  ال ًم٨ً الًٍغ

ًٟ 9  ٧ان بطا بال مغجٟٗت ظض ج٩ىن  ؤن  . مً ٖما٫ الًغاثب في اإلاُضان5 الى 4ا مً ْو

ت ٖلى مبيُت ؾُاؾت َىا٥ ج٩ىن  ان ًجب لظا اث و الجباجي الضزل مٗٞغ  ألاشخام إلاسخل٠ الا٢خهاصًت الخهٞغ

بت  َظٍ ٢م٘ ٍَغ٤ ًٖ التهغب َظا جداعب ؤن الجباثُت ؤلاصاعة حؿخُُ٘ الؿُاؾت بهظٍ و ، الخايٗحن للًٍغ

اث ُت ٚحر الخهٞغ م الى٣و الكٖغ ه الظي ٚع ٟحن ألاشخام ؤو الىؾاثل خُض مً ٧ان ؾىاء ؤلاصاعة َظٍ حٗٞغ  اإلاْى

 ًخإزغون الا٢خهاصًحن اإلاخٗاملحن ؤن خُض ، ؤلاصاعة َٝغ مً خالت اؾخٗمالها في ٞٗالت ج٩ىن  الض٣ُ٢ت الخ٣ىُاث بن

بت الخايٗت ًٖ اإلااصة البدض مجا٫ جىؾُ٘ خالت في الجباجي بالىٓام صاثما  اإلاٗضالث زٌٟ ؾُاؾت جُب٤ُ و للًٍغ

بُت بت الخايٗحن مً وؿبت ؤ٦ثر ج٣ضم بلى ًاصي مما ، الًٍغ  في مالخٔ ٩ًىن  ال٨ٗـ و الجباثُت اججاٍ ؤلاصاعة للًٍغ

بت مٗض٫ اعجٟإ خالت ىت بًغاصاث اهسٟاى بلى ًاصي الًٍغ  . الجباثُت الٗمىمُت الخٍؼ

ؼ ًجب ٦ما  1- ا الجباثُت ؤلاصاعة حٍٗؼ ظا ، ٖىن  13000 الخ٣ُ٣ي الٗضص ؤن خُض ، بكٍغ  هه٠ بال ًمشل ال الٗضص َو

ً مؿخىي  ٖلى ٖىن  ٧ل ألن ٖىن  25000 َى الظي الٗضص اإلاُلىب مً  زاي300٘ مخىؾِ ٌؿحر الجؼاثغي  الَى

بت بت زاي٘ 100 ٖىن  ٧ل ٌؿحر خُض ، اإلاخ٣ضمت م٘ الضو٫  م٣اعهت للًٍغ  . للًٍغ

2  -٘ ٘ و % 4 خالُا ًمشل الظي الخإَحر مؿخىي  ٞع ىان اإلانهي اإلاؿخىي  ٞع  . الجباثُت ؤلاصاعة أٖل
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حر ًجب 3- ٘ بن . الخانت الى٣ل وؾاثل و الٗمل م٣غ مشل الىؾاثل و ؤلام٩اهُاث جٞى  وؤلام٩اهُاث البكغي  اإلاؿخىي  ٞع

 اإلاالًحر جًُ٘ ٞؿٝى بال و للضولت، الضهاهحر بإالٝ بضزل ٌٗىص و بال اإلاجا٫ َظا في ٌؿدشمغ صًىاع ٧ل ،خُض الٗملُت

 .لها الضو٫ مدخاظت ج٩ىن  التي

ل بن بطن 4-  بلى بالىٓغ بصاعي  بنالح ق٩ل في ٩ًىن  بدُض جد٣ُ٣ه، ًجب ؤؾاس ي مُلب الجباثُت ؤلاصاعة جدٍى

٘ بحن مىخض هٓام َى الىٓام الجباجي و . ٢ىاهِىه اث، والخدًحر الدكَغ ظا واإلاىاٖػ  ، ُٞه الىٓغ بٖاصة ًجب ما َو

ُٗت الؿلُت بحن الٟهل ًجب بل ، الٗملُاث َظٍ ظمُ٘ ٖلى ؤن ٌكٝغ واخض لجهاػ ًم٨ً ؤهه خُض  الجباثُت الدكَغ

اث زانت ظباثُت ال٣ًاثُت ٚٝغ اإلاجالـ مؿخىي  ٖلى زل٤ و لى ، باإلاىاٖػ  ٢ُام ًجب لئلصاعة الضازلي اإلاؿخىي  ٖو

ً مخىانلت صوعاث ىان لخ٩ٍى  َظٍ جُب٤ُ بن الجضًضة الجباثُت ؤلانالخاث مغاٖاة م٘ ؤلاصاعة في مُضان ٖم الظًً ألٖا

 الظي الخٗبحر في الٟٗا٫ الضوع  جلٗب ظباثُت بٖالمُت صوعاث ًخُلب جىُٓم بها الجهل ؤو حٗمُمها ٖضم و ؤلانالخاث

ت الجباثُت ؤلاصاعة بلُه حؿعى  . الجؼاثٍغ

الم بصزا٫ 5- الم اؾخٗما٫ بضون  ٞٗالت بمغ صوصًت ًإحي ال ؤلانالخاث جُب٤ُ بن : آلالي ؤلٖا  اعجإث  لهظا و آلالي ؤلٖا

الم ٖالم ؤن جضزل ؤلاصاعة ني اإلاؿخىي  ٖلى حٗمُمه و آلالي ؤلٖا  مٗها اإلاخٗاملحن م٘ ٖال٢اتها في و الجباثُت ؤلاصاعة في الَى

الم ْاَغة اهدكاع ًجب لظا ، و قغ٧اث زىام مً ً و ال٣بًاث في آلالي ؤلٖا ىان ٧ل ج٩ٍى  مماعؾت ٖلى الجباثُحن ألٖا

الم حر ًجب ألاَضاٝ  َظٍ بلى للىنى٫  و .صعاؾتها و الجباثُت اإلاٗلىماث و جغ٦حز آلالي ؤلٖا  َظٍ حؿهل التي   الىؾاثل جٞى

الم وؾاثل قغاء.الٗملُت ً و.ؤلٖا الم َظا مماعؾت ٖلى الجباثُت ؤلاصاعة ؤٖىان ج٩ٍى  .ؤلٖا

 . للم٩لٟحن اإلاايُت ؾىىاث ألعب٘ الجباثُت الىيُٗت مغاظٗت و بمغا٢بت الًغاثب إلصاعة الؿماح 6-

 الًمان بصاعة ٢بل مً و٦ظل٪ الٗمىمُت، وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث ٢بل مً اإلاٗلىماث مسخل٠ ٖلى الخهى٫  خ٤ 7-

 (... البىى٥, الخام ال٣ُإ ( الخانت اإلااؾؿاث الاظخماعي،اإلادا٦م،

بت للم٩لٟحن الجباثُت الىيُٗت في الخد٤ُ٣ و البدض و اإلاغاظٗت ٍَغ٤ ًٖ الجباثُت اإلاغا٢بت-8  في الخد٤ُ٣ و بالًٍغ

 . منها اإلاٗىُت زهىنا مداؾبت اإلااؾؿاث

ت اإلاهالر قٕغ 9-  ؤظاهب زبراث م٘ باالقترا٥ الجباثُت اليكاَاث جدضًض و بخضُٖم جخٗل٤ صعاؾت بٖضاص في اإلاغ٦ٍؼ

ظا الضولي، الى٣ض نىضو١  مً زام مؿخىي ٖالي طوي   للخىمُت ةاإلاخدض ألامم بغهامج ٢بل مً ممى٫  مكغوٕ بَاع في َو

ظا ، خًمً الجباثُت باليكاَاث البرهامج زام َو ً ٍو غ و الخ٩ٍى المُت ألاظهؼة جٞى  لئلصاعة الخضًض الؿعي بن و . ؤلٖا

بي التهغب و م٩اٞدت الٛل ؤظل مً  الجباثُت ؤلاصاعة اٖخمضث بطا بال اإلالمىؾت هخاثجه ْهغث لً و ًإحي لً ؾٝى الًٍغ

بُت ؤلاظغاءاث حؿهُل بلى يهضٝ و والخىُٓم، ًتصبُاب٘ الج ًدؿم ؤؾلىبا ذ خُض مً ؾىاء الًٍغ  البيُت في الخهٍغ

ُت في الخ٣ضًغ ؤو الجباثُت  الغاًَ الا٢خهاصي اإلادُِ م٘ ٞٗا٫ ظباجي هٓام يبًث ؤظل مً وطل٪ الًغاثب، بٌٗ ؤٖو

بُت للؿُاؾت الٍٗغًت الخٍُى ال٣اهىن  ؤن ًدضص ٖلى ألاويإ اؾخ٣غث ٣ٞض لظل٪ ،  لئلصاعة ًٟىى زم ، الًٍغ
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بُت ت الخٗلُماث بنضاع ؾلُت الًٍغ  ال٣اهىن، لخُب٤ُ الالػمت والخٟهُالث ؤلاظغاءاث جىضر ٧اٞت التي الخٟؿحًر

ٌ َظا ول٨ً ت بَال١ ٌٗني ال الخٍٟى  و ، ال٣اهىن  جٟؿحر بلى صٝجه ٞالخٗلُماث َظٍ الخٗلُماث نُاٚت في لها الخٍغ

ت ، ٖلُه الخغوط ؤو حٗضًله لِـ اٍ و ال٣اهىن  عوح وإلاٗٞغ  التي اإلاىا٢كاث و ال٣ىاهحن بمكغوٖاث حؿترقض ؤلاصاعة هٍى

اث و لجان مسخل٠ في بسهىنها صاعث ُٗت الؿلُت اإلاؿخٍى ت و الدكَغ  ؤلاصاعة ٖلى و... لل٣اهىن  اإلاظ٦غة الخٟؿحًر

بُت خماصاث جضًغ و وؾاثل ٖلى جبدض ؤن الًٍغ  ًجب ٦م ، مى٣ُت ٧ل ْغوٝ و اخخُاظاث خؿب لظل٪ الالػمت الٖا

ٌ اإلاىاَىحن بحن جيكغ ؤن و اخترامه و ز٣خه ٦ؿب و اإلا٩ل٠ مهمت لدؿهُل الخضماث ٧اٞت ج٣ضم ؤن ٖليها  الكٗىع بٞغ

 و اإلاؿخد٣ت الًغاثب م٣ضاع مً ًى٣هىا ؤو منها لُىٟظوا الشٛغاث ا٦دكاٝ ؤو التهغب ًداولىن  الظًً ألولئ٪ اإلاجخم٘

بُت ؤلاصاعة ٢ضعة لهم جشبذ و اإلاىاَىحن جدظع ؤن هٟـ الى٢ذ في  ؤ٢ص ى جى٢ُ٘ و اإلاتهغبحن اإلامىلحن ٦ك٠ ٖلى الًٍغ

بُت ؤلاصاعة ٖلى و ٖليها الجؼاءاث  بزالنهم و والئهم ل٨ؿب اظخماُٖا و ماصًا بها الٗاملحن ؤويإ جدؿحن الًٍغ

٘ و للٗمل ت ٞع غاءاث مىاظهت مً جم٨ُنهم و عوخهم اإلاٗىٍى  الىٟىؽ طوي  اإلامىلحن بٌٗ مً ٖليهم حٗغى التي ؤلٚا

حر بلى حؿعى ؤن و الًُٟٗت  ؤن ؤلاصاعة ٖلى ًيبػي ،٦ما اإلاىخج للٗمل اإلاالثم الجى لتهُئت الالػمت ٧اٞت ؤلام٩اهُاث جٞى

اثٟهم و ألاٞغاص نالخُت إلاخابٗت ؾلُما هٓام جً٘  باإلصاعة الٗمل بظغاءاث و للتر٢ُت ٖاصلت ؤؾـ جدضًض لْى

بُت  و التهغب مً للخض ؤزغي  َغ١  َىا٥ ، بجباٖها ؤلاصاعة ٖلى ًجب التي عاءاث ؤلاط َظٍ ؤن بلى باإلياٞت. الًٍغ

 : ًلي ُٞما ؤَمها لٗل ال٣ًاء ٖلُه مداولت

بي ب٢غاع بخ٣ضًم اإلا٩ل٠ مُالبت 1- ض يٍغ  ، ال٩اطبت بالُمحن اإلاخٗل٣ت ال٣ٗىباث ؤخ٩ام ٖلُه جُب٤ بدُض بالُمحن، مٍا

بُت ٖلى ال٣ٗىباث ٖالوة بي ب٢غاٍع في صخُدت ٚحر بُاهاث ج٣ضًم في اإلا٩ل٠ هُت ؾىء زبىث خالت قي الًٍغ  . الًٍغ

ٟي مىذ -2 بُت ؤلاصاعة مْى إل خ٤ الًٍغ  في جُٟض ٢ض التي و باإلا٩لٟحن اإلاخٗل٣ت الىزاث٤ و اإلاؿدىضاث ٧اٞت ٖلى الَا

بُت الٗىانغ ٖلى خ٣ُ٣ت الخٗٝغ ُت ؾلُم ج٣ضًغ بلى الخىنل و الًٍغ  . عبُها ؾالمت و الًغاثب ألٖو

غ ٢ض التي اإلاٗلىماث و بالبُاهاث باإلصالء الٛحر ٢ُام بظاػة 3- بُت الٗىانغ ًٖ لضًه جخٞى  ج٣ضًم و للم٩لٟحن الًٍغ

بُت ؤلاصاعة جُٟض مٗلىماث ٣ًضم مً ل٩ل و اإلااصًت ألاصبُت الخىاٞؼ  .التهغب خاالث ًٖ ال٨ك٠ في الًٍغ

ت ؤلاظغاءاث جبؿُِ ٖلى الٗمل 4-  نباٚت مداولت ًٖ ًٞال اإلاسخلٟت الًغاثب جدهُل و بغبِ اإلاخٗل٣ت ؤلاصاٍع

بُت ههىم ٗاث الًٍغ م و اإلا٩لٟحن ٖلى ٌؿهل بإؾلىب الدكَغ  . ٞهمها ٚبَر

 اإلا٣ضمت الاؾخحراص مؿدىضاث جخًمنها التي بال٣ُمت اإلاؿخىعصة البًاج٘ ٖلى الاؾدُالء مً الٗامت الؿلُاث جم٨حن -5

 ٢ُمت ٖلى اإلاٟغويت الًغاثب مً ظاهب مً للخسلو الخ٣ُ٣ُت ال٣ُمت مً بإ٢ل ج٩ىن  ٢ض التي ؤو ٢بل اإلا٩ل٠ مً

بُت ؤلاصاعة ؤٖما٫ مً بٌٗ بطن جل٪. البًاج٘ َظٍ  لىا جشبذ و مؿال٨ها ٖىعة و مهامها حكٗب منها ًخطر بط الًٍغ

بُت به ؤلاصاعة ج٣ىم الظي الضوع  ٞٗالُت بي الىٓام هجاح في الًٍغ بُت الؿُاؾت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ و الًٍغ  .الًٍغ

 : الجباجي التهغب و الٛل مداعبت َغ١ 
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لت 1-  ذ  طٍش  :العادي الخطٍش

ت اإلاهً ؤصخاب واظب مً  الجباثُت لئلصاعة ًهغخىا ؤن اإلاسخلٟت الضزى٫  ؤصخاب و الخغة ؤو الهىاُٖت ؤو الخجاٍع

ل 1 ٢بل ؾىت ٧ل في ممخل٩اَخم ًٖ و َظٍ اإلاهً بمماعؾتهم ش مً ابخضاء الٗام مً ؤٍٞغ  السجل ٖلى خهىلهم جاٍع

ش و الخجاعي   .لليكاٍ بضاًتهم جاٍع

لت 2-  :العادًت الشكابت طٍش

٣ت َظٍ ت هي الٍُغ  . الؿىت َى٫  ٖلى ٖاصًت بمغا٢بت الجباثُت اإلاهالر ؤٖىان ٣ًىم خُض مدًت بصاٍع

لت 3-  :إلاخطاء طٍش

 و اليكاَاث ٧ل بةخهاء ٣ًىمىن  ؤٖىاها الًغاثب بصاعة ج٩ل٠ ؾىت ٧ل مً زالسي آزغ ٦ٟي ؤي الؿىت، نهاًت ٧ل في

 .اإلاهغخحن ٚحر ؤو اإلاهغخحن ٢ىاثم و سجالَخا في الىٓغ بةٖاصة لئلصاعة ٌؿمذ مما و ال٣ٗاعاث اإلاهً

لت -4  :إلاداسي  الخيعُم طٍش

ُت البُا٢ت ؤو ؤلاصاعي  بالسجل اإلاسخهت الجهاث و اإلاهالر بحن الخيؿ٤ُ ٩ًىن  الخالت َظٍ في  جبٗض خُض ، الخٞغ

ظٍ الؿىت، زال٫ اإلاهىُت البُا٢ت ؤو الخجاعي  السجل ٖلى الخانلحن ٢ىاثم ؾىت ٧ل في نهاًت ألازحرة َظٍ  اإلاهالر َو

ت هي ت الٛٞغ ُت البُا٢ت مىذ في اإلاسخهت مهلخت البلضًاث و الخجاٍع  .الخٞغ

لت -5 ذ طٍش  :الاظخيراد عىذ الخطٍش

 الخهى٫  الًغاثب بصاعة ٖلى ٌؿهل مما اإلاُىاء ظماع٥ لضي بها مهغح اإلاؿخىعصة الؿل٘ ظمُ٘ ج٩ىن  الخالت َظٍ في

 .للًغاثب بزًاٖها و و ٢ُمتها ٦مُتها ٖلى

لت -6 ذ طٍش  :املهوو  طشف مً الخطٍش

ذ ممى٫  ٧ل ٣ًىم ؾىت نهاًت في  و ججاع( للؼباثً بها بُٗذ التي ال٣ُمت و الؿل٘ ب٨مُاث الًغاثب اإلاهلخت لضي بخهٍغ

ُحن بت الخاي٘ اإلاا٫ عؤؽ مً % 48 ب ٣ًضع جسٌُٟ ٖلى خهى٫  م٣ابل) خٞغ  .للًٍغ

لت -7  :الخدلُم و املعاًىت طٍش

ظٍ ٣ت َو  . اؾخصىاثُت بضوعاث ٢ُامهم زال٫ الًغاثب ؤٖىان بها ٣ًىمىن  التي اإلاٗاهُت هي الٍُغ

لت -8  :الوطىُت الػشائب إداساث بين املعلوماث جبادو طٍش

ُحن خى٫  اإلاٗلىماث بدباص٫ الجباثُت ؤلاصاعاث مسخل٠ ج٣ىم الخالت َظٍ في  جبٗض ٦إن ، الهىاُٖحن و الخجاع ؤو الخٞغ

اث ما الًغاثب لىالًت بصاعة  مما ألاولى، الىالًت صازل ؾلٗا ًبٛىن  و ؤزغي  بىالًت ٢اثمحن لخجاع مدايغ ؤو ٦كٞى

تهم الخانت لئلصاعة ٌؿهل  . بة٢لُمهم مٗٞغ
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لت -9  :البدث طٍش

اث مسخل٠ و الجامٗاث و اإلاؿدكُٟاث و ٧اإلاضاعؽ الٗمىمُت اإلااؾؿاث الًغاثب ؤٖىان ٣ًهضون  خُض  اإلاضًٍغ

ت ما٫ ال٣اثمىن  ٖليها جدهل التي اإلااؾؿاث َظٍ ه٣ٟاث حسجُل ٧ل و إلاٗٞغ ُحن ؤو باأٖل  باٖىا الظًً الخجاع ؤو الخٞغ

 . صزل ٖلى م٣ابله ًخدهلىن  بٗمل ٢امىا ٞيها ؤو اإلااؾؿاث لهظٍ ؾل٘

لت -10  :بالفاجوسة الخعامل طٍش

ت لهم ٌؿمذ مما بلُه ًخ٣ضمىن  ٖىضما الًغاثب ؤٖىان لضي الٟىاجحر بخ٣ضًم نىاعي ؤو مىخج ٧ل ٣ًىم خُض  بمٗٞغ

 . ممىله ؤو ػبىهه

لت -11  :الخواص طشف مً شكاوي  جلذًم طٍش

غاٝ بٌٗ َىا٥ خُض ، ظضا ٢لُلت الخالت َظٍ  بإؾٗاع الؿل٘ ًبُ٘ خغقي ؤو جاظغ مً حك٩ى هٟؿها ، جل٣اء ومً ألَا

 ؾىاء ٢مٗه ؤو جد٤ُ٣ مدًغ بل٣اء و بلُه الًغاثب ؤٖىان اججاٍ ًخُلب مما ، للًغاثب زاي٘ ؤو ٚحر زُالُت

له الجباثُت ؤو ٧الٛغاماث ٢اهىهُت بىؾاثل  . للٗضالت جدٍى

لت -12  :إلاعالهاث طٍش

الم وؾاثل ٍَغ٤ ًٖ الكٗب لضي بةٖالن الضولت ج٣ىم الخاالث بٌٗ في  اإلاىاَىحن ٖلى ًجب ؤهه اإلاسخلٟت ؤلٖا

ذ  ألامال٥  َظٍ و ، ٣ٖىباث َىا٥ ج٩ىن  ؾٝى بال و ، ب٢لُمُا اإلاسخهت الجباثُت اإلاهالر  لضيبممخل٩اتهم الخهٍغ

ت ؤو ٖاصًت ٧اهذ ؾىاء ُت ٦ما ؤو ججاٍع ت الضولت ؤٖلىذ خُض ، 1992 ؾىت في و٢٘ خٞغ ذ ًٖ الجؼاثٍغ  الخهٍغ

ت اإلادالث و بال٣ٗاعاث  اهتهاء ٖىض طل٪ ًسال٠ مً ٧ل ٌٗا٢ب و ، صط6000.000.000جٟى١  التي الثرواث و الخجاٍع

 . اإلادضصة اإلاهلت

لت -13 ت طٍش ت امللفاث حعٍو  :إلاداٍس

ت اإلاهالر بٌٗ َىا٥  ًبحن الًغاثب بصاعة مً ٦ك٠ ٣ًضمىا ؤن الخجاع لضي ملٟاتها ٧ل في حكتٍر التي ؤلاصاٍع

 .مشل ال٣ىهلُاث لخجاعة مماعؾخه
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عاث إضالح :الثاوي املطلب  :الجبائُت الدشَش

بت َىا٥ ٨ًً لم مباقغة الاؾخ٣ال٫ مىظ ني هٓام وي٘ في ؾُاؾت ٚع  الخىمُت ؤًًا ًسضم و اإلاجخم٘ َب٣اث ًسضم َو

ىُت م ٖلى ٞٗالت ٚحر جب٣ى الجؼاثغ في الجباثُت الؿُاؾت م٩اهت ؤن ًغي  و بظل٪ ، الَى  و اإلاداوالث مسخل٠ مً الٚغ

نها التي حؿهُالث و جدٟؼاث ٖلى ق٩ل ظاءث التي ؤلاظغاءاث  جإزحر له ٧ان ؤلاًضًىلىجي الٗامل و الجباثُت ألاويإ ٖٞغ

ىُت الثروة ؤحجام في ٦بحر ني الا٢خهاص في الخانت للمؿاَمت الَى  لخًبِ ج٨ً لم الخٗضًالث َظٍ ؤن ٚحر ، الَى

ىُت الخىمُت وجحرة م٘ الجباثُت الؿُاؾت  اهٟالث و للتهغب ٢اهىهُت ٦مىاٞظ ٦ظل٪ اؾخٛلذ بل و ، ٞدؿب ، الَى

ني نالر في و مغيُت صاثما الىخاثج ون  ج٪ لً وبالخالي ، ظباثُت  الىٓام ؤن وٗخبر اإلاُاٝ آزغ في و . الا٢خهاص الَى

بي  : ال٣ضًم الجؼاثغي  الًٍغ

 . الاظخماُٖت اإلاؿاواة بلى يهضٝ ال  -

ىُت الخىمُت ًسضم ال  -   الَى

اصة بٗض زانت اإلاالي مؿخىي  ٖلى ٞٗا٫ -  . الضولت ؤٖباء ٍػ

 مؿخىخاة واضخت ومالُت ا٢خهاصًت ؾُاؾت ٖلى الضولت حٗخمض ؤن ش يء ٧ل ٢بل ًجب ، الا٢خهاصي ؤلانالح بَاع وفي

ني الا٢خهاص مخُلباث مٗه مخجاوبت و خاظاث البالص مً  بهماثُت زُت يمً وا٢ُت بهىعة اإلادضصة ٚاًاجه و الَى

٘ بٖاصة صعاؾت لظل٪ بض ال و ، قاملت بي الدكَغ ٘ م٘ باإلا٣اعهت ٖام بىظه الًٍغ  و مكابهت لبالص الٗاثضة ألاظىبي الدكَغ

بي هٓام في لىيٗها الؿعي  و للتهغب مجاال جتر٥ سٛغاث ًخًمً وال ، ؤلابهام و الخ٣ُٗض مً زا٫ ميسجم ومترابِ يٍغ

بت في اإلاؿاواة ٖلم  . الًٍغ

٘ بن بي الدكَغ  : بُنها مً بظغاءاث ٖضة ٖلى ًدخىي  الخالي الًٍغ

٣ت اإلاىب٘ مً الا٢خُإ  - بت لخدهُل ٦ٍُغ  . الٗالواث و اإلاىذ و ٧األظىع  اإلاضازُل لبٌٗ الًٍغ

بت للم٩لٟحن الجباثُت الىيُٗت في الخد٤ُ٣ ًٖ البدض و اإلاغاظٗت ٍَغ٤ ًٖ الجباثُت اإلاغا٢بت  -  في الخد٤ُ٣ و بالًٍغ

ت زهىنا مداؾبت اإلااؾؿاث  . منها اإلاٗىٍى

 الًمان بصاعة ٢بل مً ٦ظل٪ و الٗمىمُت ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث ٢بل مً اإلاٗلىماث مسخل٠ ٖلى الخهى٫  خ٤  -

 ٣ٖىباث اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  خضص خحن في ، ) البىى٥ و الخام ال٣ُإ ( الخانت اإلااؾؿاث الاظخماعي اإلادا٦م

 ؤزغي  بظغاءاث طل٪ في ٌؿاٖضَم ٦ظل٪ و الصخُدت اإلاٗلىماث ج٣ضًم في ًخالٖبىن  للمتهغبحن الظًً باليؿبت مسخلٟت

بي التهغب ْاَغة إلا٩اٞدت ا٢ترخذ ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة ًٖ ؤَمُت ج٣ل ال  : ًلي ما ؤلاظغاءاث َظٍ جسو و الًٍغ

بي التهغب اٖخباع-  مت الًٍغ ني الا٢خهاص خ٤ في ٦جٍغ  وجاصي  ؾىىاث ٖضة السجً ٣ٖىباث مً طل٪ ًخُلب ما و الَى

 و٢اثُت وؾُلت ج٩ىن  بدُض ، آلازٍغً اإلاشل بُٖاء بل ، اإلاتهغبحن مً الامخهام بلى ٣ِٞ لِـ ال٣ٗىباث مشل َظٍ

بت ٦مًاٖٟت اإلاالُت ج٩ىن ال٣ٗىباث و عاصٖت  . الخبـ و بالٛغامت ٧الخ٨م الًٍغ



الرقاتة الجثائية وأسالية معالجة التهرب الضريثي: الفصل الثالث   

 
39 

بت بوكاء -  . اإلابرعة ٚحر الثروة خى٫  زانت يٍغ

بي التهغب ًسو ُٞما الخ٣اصم ٞترة خظٝ  -  .الًٍغ

ت اإلامخل٩اث خى٫  زام عؾم بوكاء  -  . الهامت ال٣ٗاٍع

اصة هدُجت اإلاد٣٣ت ال٣ُمت ٞاع١  ٖلى ٦ظل٪ و الٟسمت بالبُاهاث زانت ٢ىاهحن وي٘  - ة ال٣ٗاعي  اإلامخل٩اث بُ٘ إٖل

 . الجباثُت اإلاهالر اؾخ٣اللُت ًجب ؤلانالخاث َظٍ لىجاحو

بت *  :IRG ؤلاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ

ت ؤعباح -  .نىاُٖت و ججاٍع

ت ٚحر ألاعباح-  . ججاٍع

 . الٟالحي الغبذ -

 . اإلابيُت ٚحر و اإلابيُت اإلال٨ُاث بًجاع مً اإلاد٣٣ت ؤلاًغاصاث -

 . اإلاغجباث و ألاظىع  -

 . اإلاى٣ىلت ألامىا٫ عئوؽ -

 . ال٣ٗاعاث ًٖ الخىاػ٫  ٖلى ال٣ُمت ٞىاثٌ -

ت والًاث ؤعب٘ ٞةن ال٣اهىن  هٟـ بمىظب و بإهه " : ٢اثال اإلاضًغ ٦ظل٪ نغح و خباع بٗحن ؤزظث صخغاٍو  بَاع في الٖا

٘ بت ٖلى % 50 ٢ضٍع جسٌُٟ مً اؾخصىاثُا حؿخُٟض بدُض ، ) ال٨بحر الجىىب ( جىمُت اإلاكاَع  و ؤلاظمالي الضزل الًٍغ

 . " جد٣٣ها اإلااؾؿاث التي الٟىاثض

 : مباقغة ٚحر يغاثب مؿذ التي ؤلانالخاث

 TVA :اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم *

 :ألاؾاؽ الخاي٘ للغؾم

ٌكمل زمً البًاج٘ ؤو ألاقٛا٫ او الخضماث بما في طل٪ ٧ل اإلاهاٍع٠ والخ٣ى١ والغؾىم باؾخصىاء الغؾم ٖلى 

 .ال٣ُمت اإلاًاٞت طاجه

 :(2018)مٗضالث الغؾم ٖلى ال٣ُمت للؿىىاث ألازحرة 

 %19         مٗض٫ ٖاصي %09مٗض٫ مىسٌٟ 

 :الٗملُاث اإلاٟٗاة

ٟاءاث ؾىاء في الىٓام الضازلي او الاؾخحراص او الخهضًغ  :هو ٢اهىن الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى ٖضص مً ؤلٖا

 الٗملُاث اإلاٟٗاة في الىٓام الضازلي- 

 الٗملُاث اإلاٟٗاة في هٓام الاؾخحراص-
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 الٗملُاث اإلاٟٗاة ٖلى هٓام الخهضًغ-

بت *  IBS :الكغ٧اث ؤعباح ٖلى الًٍغ

بت َظٍ جمـ حن ألاشخام َٝغ مً اإلاد٣٣ت الهاُٞت ألاعباح الًٍغ  خؿب الكغ٧اث جمـ ؤنها خُض ، اإلاٗىٍى

 :الك٩ل

 . اإلاؿاَمت قغ٧اث -

 . مدضوصة مؿاولُت طاث قغ٧اث-

 . باألؾهم الخىظُه قغ٦ت -

 . اإلاضهُت الكغ٧اث ٖلى ًىُب٤ الص يء هٟـ و ، لها الخًٕى َلبذ بطا : الخًامً قغ٦ت-

 :ة بالًٍغب بضٞ٘ اإلا٩ل٠ واظب ومً ، ؾىىاث زالر إلاضة و ؾىىاث ٖكغ إلاضة بٖٟاء و صاثمت بةٖٟاءاث ؤًًا وجخمحز

ذ 1- ما٫ بغ٢م ًهغح ؤن : الؿىىي  الخهٍغ ل 1 ٢بل ألاعباح و ألٖا  . ؤٍٞغ

 . الُىمُت صٞتر ، الجغص صٞتر : اإلاداؾبت مؿ٪-2

بت مٗض٫ 3- .  38% الًٍغ

ا اإلاٗض ألاعباح 4-  ؾِخم اإلاٗغوٞت الًغاثب ؤهىإ ظمُ٘ صٞ٘ ؤن اإلاؿئى٫  ؤياٝ خُض ، % 5 للًغبت جسً٘ اؾدشماَع

اث  صط 5.0000 يغاثبهم ٢ُمت جخجاوػ  الظًً اإلاخٗاملحن وؤن ، الٗملُت جبؿُِ باب مً الىالثُت الًغاثب لضي مضًٍغ

ا  ؤزغي  ظهت مً خظع ل٨ىه ، الىاخض الٗام في مغاث 4 بمٗض٫ ؤي ، ٣ِٞ ؤقهغ زالزت ٧ل صٞٗها ؾُٗملىن ٖلى ؾىٍى

اصة بلى ؾُسًٗها اإلادضصة آلاظا٫ ؤزىاء صٞ٘ الًغاثب في جإزحر ؤي بإن ا ٍػ  %25 بلى زم ، ألاولى اإلاغخلت في % 10 ٢ضَع

ت و بالضٞ٘ بقٗاع ونى٫  بلى ٚاًت طل٪ و ؤزغي  مغخلت وفي  . الٗضالت بلى اللجىء ؤو بالضٞ٘ بما ، الىيُٗت حؿٍى

بُت  :اإلاٗضالث الًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ٦ماًلي  :ًدضص مٗض٫ الًٍغ

  باليؿبت ألوكُت بهخاط الؿل٘ 19%- 

باليؿبت ألوكُت البىاء وؤلاقٛا٫ الٗمىمُت والغي و٦ظا ألاوكُت الؿُاخُت والخماماث باؾخصىاء و٧االث % 23-

 .ألاؾٟاع

 لؤلوكُت ألازغي % 26-
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 :الشكابت عً عامت مفاهُم :الثاوي املبدث

ت الٗملُت مً ًخجؼؤ ال ؤؾاس ي ظؼء  هي-  .ؤلاصاٍع

ُت للخُت َب٣ا ٌؿحران الٟٗلي وألاصاء الخىُٟظ ؤن مً الخد٤٣ َى ألاؾاس ي َضٞها  بن-  .اإلاىيٖى

 .والخىُٟظ اإلاخبىاة الخُت بحن لالزخالٝ بها مؿمىح خضوص َىا٥ بن بل ظامضة لِؿذ ؤؾاؾا بنها - 

 ال٨ُٟلتلٗضم الىٓم وي٘ بٛغى و جصخُدها لٛغى ألاؾاؾُت وألازُاء ال٠ًٗ مىاًَ بُان منها الهضٝ  بن -

 .ال٠ًٗ مىاًَ ؤو ألازُاء، خضور جل٪ ج٨غاع

لئلصاعة  ؤؾاؾُت مؿاولُت الغ٢ابت ٖملُت  بن -

لُه ها، خالت في جصخُدها و ألازُاء ججىب َى ألاؾاس ي الغ٢ابت َضٝ ٞةن ٖو  جمى٘ التي ال٨ُٟلت ألاهٓمت ي٘ و و٢ٖى

ا  ٦ٟاًت بلى صٝجه الغ٢ابت في اإلاخٗضصة ألاؾالُب مً ؤؾلىب ٞهى ألازُاء جل٪ الخٟخِل ؤما ، اإلاؿخ٣بل في مً ج٨غاَع

ُٟي و ألاصاء  ؤن ٚحر منها الجؿُمت زانت و ، ألازُاء اعج٩اب خالت في ال٣ٗاب بلى ؤلاقاعة َُاجه في ًدمل ٧ان بن الْى

 ؤن ال٣ى٫  بلى وهلخو ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث في الٗمل ؾحر لخؿم وؾُلت ل٨ىهو. 1طاجه خض في لِـ َضٞا ال٣ٗاب َظا

ى ال٣ٗاب، ٞغى الٛغى ألازُاء جهُض َبُٗتها ٖملُت في لِؿذ الغ٢ابت  ظؼء هي الغ٢ابت ل٨ً و لها ؾلبي مٟهىم َو

مه و ألاصاء صخت الخد٤٣ مً بلى يهضٝ ؤلاصاعي  الٗمل مً  . لها ؤلاًجابي اإلاٟهىم َى و اٖىظاظه خالت في ج٣ٍى

 :الغ٢ابت حٍٗغ٠

مها، ألازُاء ٖلى الى٢ٝى ٖلى اإلاسخهت الؿلُت حٗحن التي ال٣اهىهُت ألاصاة هي الغ٢ابت  الجباثُت ؤلاصاعة ؤن وبما وج٣ٍى

 خؿب بإصاء ع٢ابتها ٞةن اإلاسخهت الؿلُاث ملتزمحن اإلا٩لٟحن بإن الخد٤ُ٣ مً جم٨نها التي الىؾُلت َظٍ ًمشل بخضي

 الجباثُت ؤلاصاعة بها ج٣ىم التي الٗملُاث مجمٕى هي الجباثُت ٞالغ٢ابت وبالخالي اإلاالخٓت ألازُاء وجصخُذ واظباتهم

داث ومهضا٢ُت صخت مً ٢هض الخد٤ُ٣  التي الخضلِؿُت الٗملُاث ا٦دكاٝ الٛغى اإلا٩لٟحن َٝغ مً الخهٍغ

بت صٞ٘ مً الخملو والتهغب بلى جغمي مها الًٍغ  .وج٣ٍى

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .ألاعماو مششوعاث على الشكابت في أظاظُت مفاهُم بعؼ صكي، .د 
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 :الشكابت طبُعت :ألاوو  املطلب

بُت الغ٢ابت جخمحز  :َما ؤؾاؾُحن بُابٗحن الًٍغ

 :املششوعت الطبُعت -أ

 اإلاكٕغ ؤن بُض الجؼاثغي، اإلاكٕغ ٢بل مً مكغوٖت ٢اهىهُت مىاص مً الخ٣ُ٣ُت ٞٗالُتها حؿخمض الجباثُت الغ٢ابت

ُت ألاخ٩ام َظٍ عواء مً الخٗؿ٠ الغ٢ابت الؾخٗما٫ ظهاػ إلاهلخت لُه ظهت، مً الكٖغ  جخمحز الجباثُت الغ٢ابت ٞةن ٖو

 .اإلاكغوُٖت بُبُٗت

 :املادًت الطبُعت – ب

داث ماصًت ووؾاثل وزاث٤ ٖلى مماعؾتها في حٗخمض ؤنها خُض ، اإلااصًت بالُبُٗت جخمحز الجباثُت الغ٢ابت بن  ٧الخهٍغ

غاث والبُاهاث داث ظاهب بلى ج٣ضم ؤن ًدب التي والخبًر  في ٖلى هو ٢ض اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  ؤن وهجض الخهٍغ

 ههها في الجباثُت الغ٢ابت ؤن ٖلى جىو التي 63 اإلااصة :اإلا٩ل٠ ًسو ُٞما اإلاشا٫ ٖلى ؾبُل منها هظ٦غ ٦شحرة، مىاص

 جظ٦غ ؤن و قُب ؤو بُاى جغ٥ وبضون  ًىمىا ًمؿ٪ ؤن ًجب الؿالٟت في اإلااصة بلُه اإلاكاع الُىمي الضٞتر بن " :الخالي

جب ؤن اإلاهىُت، اإلاهاٍع٠ و عاصاث ؤلاي بالخٟهُل ُٞه  ٚاًت بلى الشبىجُت ألاوعا١ ظمُ٘ ٦ظل٪ و به، جدخٟٔ ٍو

 ٧ل ٖىض الضٞتر َظا ٣ًضم ؤن ًجب ًٖ ٞهال و."واإلاهاٍع٠ ؤلاًغاصاث حسجُل ؾىت جلي التي الغابٗت الؿىت اه٣ًاء

 ٖلى ٦مشا٫ اإلاٟدل ًسو ُٞما ؤما.مغا٢ب عجبت ألا٢ل ٖلى له ج٩ىن  التي الًغاثب ؤٖىان مً ٖىن  بلى بخ٣ضًمه َلب

اإلاٗلىماث  بج٘ اإلاٗىُحن ظمُ٘ مً ًُلب ؤن له ًم٨ً " : ًلي ما ٖلى جىومً ٢اهىن الًغاثب الذ  64  اإلااصة طل٪

  ." الؼباثً ؤَمُت بخ٣ضًغ حؿمذ التي الٗىانغ ظم٘ الؾُما بها اإلاهغح ألاع٢ام صخت إلزباث ال٣ابلت
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 :الشكابت أهواع :الثاوي املطلب

 َظٍ حؿخىظب بدُض الغ٢ابت، َظٍ إلاماعؾت ؤق٩ا٫ ٖضة جىٓم ٞةنها الًغاثب بصاعة لضي للغ٢ابت ال٨بري  لؤلَمُت هٓغا

 .مخ٩املت و ؤؾاؾُت زالزت ؤهىإ ألازحر

 :الشكلُت الشكابت -1

داث في الٓاَغة اإلااصًت ألازُاء ٦ك٠ في نله لها التي الخضزالث ظمُ٘ حُٛي الك٩لُت الغ٢ابت  ٦ظل٪ و الخهٍغ

ىىان ٦ك٠ ت ٖو  اإلااصًت ألازُاء جمـ ال ال٣ٗىباث بن اإلالخ٣ت، الىزاث٤ في اإلاخضزلت اإلااصًت الٗىانغ و اإلامى٫  ٍَى

داث، في الخإزحر جمـ وبهما ذ في الخإزحر ظؼاءاث ٖليها ًُب٤ بدُض ج٣ضًم الخهٍغ ذ ٖضم خالت وفي الخهٍغ  الخهٍغ

 .الٟىعي الخ٣ضًغ ظؼاءاث ٖليها جُب٤

 : املػمون  سكابت 2-

ما٫ مجمل في اإلاًمىن  ع٢ابت جخمشل داث قاملت صعاؾت في الًغاثب عة بصا حكٕغ زاللها مً التي ألٖا  اإلا٣ضمت للخهٍغ

 الًغاثب بصاعة جخم٨ً الىزاث٤ َظٍ ٞدو وبٗض اإلال٠، في اإلاىظىصة والىزاث٤ اإلاٗلىماث ٍَغ٤ ًٖ َٝغ اإلا٩لٟحن مً

إل لها خ٤ ؤنها بال ، ؤلاياُٞت للمٗلىماث جىاولها بٗض زانت ٦بحرة بض٢ت ظمُ٘ اإلالٟاث صعاؾت مً  .الخٟخِل خ٤ و الَا

 :املعلوماث  طلب -أ  

٤ و اإلامىلحن مً بياٞت مٗلىماث َلب خ٤ الًغاثب بصاعة جمل٪ ٩ىن  اإلاباقغة، الًغاثب ٢اهىن  مً 133 اإلااصة ٞو  ٍو

بُت لئلصاعة ًد٤ الُلب َظا ًٖ ؤلاظابت ًٖ اإلامى٫  امخىإ خالت وفي ٦خابُا، ؤو قٟهُا بما صاثما َظا ألاظؼاء  الًٍغ

غ و َلب لخىيُذ بعؾا٫  .الخبًر

شاث و الخوغُداث طلب - ب  :الخبًر

إل خ٤ جُب٤ُ مُضان بن  ألاشخام ٧ل " اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 371 اإلااصة جًمىه ما َظا و واؾ٘ ظض الَا

حن الُبُُٗحن و ت الهٟت لهم الظًً اإلاٗىٍى ت اإلااؾؿاث( الخجاٍع  الًمان نىاص٤ً ًْ البىى٥ ، والهىاُٖت الخجاٍع

 ألا٢ل ٖلى مغا٢ب عجبت لهم الظًً الًغاثب ؤٖىان به ًخ٣ضم َلب ٧ل ٖىض ٣ًضمىا ؤن ًيبػي ٖليهم ).. الاظخماعي

ت مً اإلاٟدل ًخم٨ً ختى طل٪ و1" ) الجغص صٞتر و الُىمُت صٞتر( الخجاعي  مؿ٨ها ال٣اهىن  ٖلى هو التي الضٞاجغ  مٗٞغ

حؿمذ  التي 108 جُب٤ُ اإلااصة بمىظب ؤلاظمالي الضزل مً اإلاسهىمت الخ٩ال٠ُ و الٗاثلُت ؤٖباثه و اإلامى٫  ويُٗت

بت اإلا٩ل٠ بإن بةزباجاث  ده ٧اهذ مىيٕى التي اإلاضزىالث مً ؤَمُت ؤ٦ثر مضزىالث لضًه ٩ًىن  ؤن ًم٨ً للًٍغ  .جهٍغ

                                                           
1
ت، املماثلت والشظوم املباششة الػشائب كاهون    .الجضائش الجامعُت، املطبوعاث دًون  ،1987في الطادس الجضائٍش
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 : الخفخِش خم - ث

بُت ؤلاصاعة إلاهالر به اإلاخٗٝغ الخ٤ َى داث بضعاؾت الًٍغ  جسىله طل٪ في مخٗمضة اإلامىلحن َٝغ مً اإلا٣ضمت الخهٍغ

 .ال٣اهىن  لها

 . ازخُاٍع مً زبحر بخًاع في الخ٤ الخٟخِل ٖلُه و٢٘ ممى٫   ل٩ل - 

 . ؤقهغ زالزت جخجاوػ  ال الخٟخِل  مضة -

 . اإلامى٫  ًدملها التي الىزاث٤ ٖلى جماعؽ الخٟخِل  خ٣ى١  - 

 ؤؾـ في ٞىعا الخ٣ضًغ ًخم ٞؿٝى بظل٪ ٌؿمذ لم ؤو للخٟخِل اإلامى٫  ٣ًضم لم بطا 379 اإلااصة ٤ٞ و الخد٤ُ٣ اٖتراى

بت  . اإلامى٫  ٖلى ٞغى الًٍغ

 : املكان عين في الشكابت 3-

ذ في اإلا٣ضمت اإلاٗلىماث ص٢ت و صخت مغا٢بت َى الىٕى  َظامً الهضٝ بُت لئلصاعة اإلا٩ل٠ جهٍغ  َظٍ ج٩ىن  و الًٍغ

 و اإلاداؾبُت، الضٞتر في اإلادضصة ألاعباح بمغا٢بت الًغاثب إلصاعة ٌؿمذ الظي اإلاداؾبت في بما بالخد٤ُ٣ : الغ٢ابت

ت ال٣ُمت ٖلى الغؾم ٢اٖضة  الًغاثب إلصاعة ٌؿمذ الظي اإلاٗم٤ بالخد٤ُ٣ ؤو اإلااؾؿاث ٢بل مً اإلاًاٞت اإلاضٖٞى

 . به صخُذ اإلاهغح الٗاثضاث خؿاب مجمل بإن الخإ٦ض مً

 :اإلاداؾبت في الخد٤ُ٣-

ت اإلاٟدل ٖلى ًٟغى اإلاداؾبت في الخد٤ُ٣ بن  َظا بها ج٣ىم التي الخُىاث ؤَم جخمشل و للماصة ٖالُت ج٣ىُت مٗٞغ

 :ًلي ُٞما ألازحر

حر اإلاباقغة الًغاثب مٟدكُت مً مىه بُلب ٩ًىن  الظي الخد٤ُ٣ مل٠  جدًحر -  الىزاث٤ مسخل٠ اإلاباقغة ٚو

بُت ذ جبحن صخت التي الًٍغ ت اإلا٩ل٠ اإلاالُت الظمت بلى ٌٗمض ٦ما ، اإلامى٫  جهٍغ  ختى ؤمال٦ه مسخل٠ و خؿاباجه بمٗٞغ

 :ؤولُت بلى هدُجت الىنى٫  اإلاٟدل ًخم٨ً

بي الؿلى٥  ًٖ -  .اإلال٠ لهاخب الًٍغ

 .اإلاِٗص ي مؿخىاٍ و اإلاالُت بم٩اهُاَخا  ًٖ -

 :الخٟخِل بٖالن

الن ٌؿلم ض ٍَغ٤ ًٖ بعؾاله ؤو بُض ًض بما اإلامى٫  بلى بالخٟخِل ؤلٖا  ، الخٟخِل ٖملُت غي الخضزل ٢بل اإلاًمىن  البًر

الن ًدمل  بم٩اهُت و لل٣ٗىباث اإلابرعة ال٣اهىهُت اإلاىاص و اإلاداؾبُت والىزاث٤ جٟخِكها اإلاغاص اإلالخاث بلى ؤلاقاعة َظا ؤلٖا

 ًيبػي ص٤ُ٢ جٟخِل إلظغاء اإلا٩ان ٖحن بلى اإلاٟدل جضزل ٩ًىن  ًم٨ً ٦مالخٓت . اإلامى٫  مً ازخُاع مؿدكاع بخًاع



الرقاتة الجثائية وأسالية معالجة التهرب الضريثي: الفصل الثالث   

 
45 

 ٌٗمض زم .الالػمت ؤلازباجاث ٧ل و الجغص صٞتر و الُىمُت ٦ضٞتر اإلاداؾبُت الىزاث٤ ظمُ٘ مً وظىص الخإ٦ض : ًلي ما ٖلُه

 :الخالُت الخُىاث مً الخإ٦ض ؤي ٖمالإلامى٫  اؾخ٣امت بٗم٤ البدض بلى اإلاٟدل

 .مالثمت خؿاباث في م٣ُضة  اإلابالٜ -

 .مدترم ظض اإلاؼصوط ال٣ُض  مبضؤ -

 .ص٣ُ٢ت اإلاًاٞت الٗملُاث  ٧ل -

ض ( لالؾخٗما٫ ظاَؼة خؿاباث ؤعنضة  وظىص -  . )... البى٪ ، البًر

إل ٩ًىن  طل٪ و مشبخت اإلاداؾبت ٧اهذ بطا ًخإ٦ض زم  ، للمبُٗاث مٟهل ٦ك٠ ، البُ٘ ٞىاجحر ، الكغاء ٞىاجحر ٖلى بااَل

ت ؤلاظمالي الغبذ خؿاب َى اإلاٟدل بها آزغ زُىة  .صخُدت ؤي ناص٢ت، اإلاداؾبت ٧اهذ بطا إلاٗٞغ

ٌ ؤن للمٟدل ًم٨ً : مالخٓت ٌ َظا ٩ًىن  ؤن و ٧لُا ؤو ظؼثُا اإلامى٫  َٝغ مً اإلا٣ضمت اإلاداؾبت ًٞغ  مبرعا الٞغ

 .الك٩ل خُض مهى٘ ٢بى٫  لها ألازحرة َظٍ ٧اهذ بن و ختى اإلامى٫  َٝغ مً اإلا٣ضمت اإلاداؾبت ٖم٤ بخصخُداث في
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 :الخخامُت إلاحشاءاث :الثالث املبدث

 . الخانت وؤلاظغاءاث اإلاخٗاعيت ٚحر وؤلاظغاءاث اإلاخٗاعيت ؤلاظغاءاث :هي زُىاث زالر حكمل

: املخعاسغت وغير املخعاسغت إلاحشاءاث :ألاوو  املطلب

 :إلاحشاءاث املخعاسغت-1

ى  اإلاٗمى٫  لل٣ىاهحن اإلاىا٤ٞ للخٗضًل بقٗاع بةعؾا٫ ٩ًىن  ٨َظا اإلامى٫، الًغاثب بصاعة بحن مىاظهت بةظغاء الؿماح َو

 .خالُا به

 :ؤلاقٗاع

داث في ه٣و ؤو ؤزُاء اإلاداؾبت في الخد٤ُ٣ ؤزىاء اإلاٟدل ٨ًك٠ ٖىضما  بلى بقٗاع بعؾا٫ بلى ٌٗمض ٞةهه الخهٍغ

بُت في ٖنها اإلاىهىم اإلاٟغويت الىاظباث ؤلاقٗاع ًدمل َظا اإلامى٫  بي الخٟخِل ماصة ٖلى الًٍغ  مهلت جدضص و الًٍغ

ش ًىم 40 ب ؤلاظابت الم مىظ جاٍع ٘ الخالي ؾُاصة في جخمشل بيخاثج ؤلاقٗاع َظا ًإحي ٢ض و . باإلاغا٢بت ؤلٖا  خالت في الدكَغ

ٞغى  ٢ىاٖض جىاؾب التي ألاصلت جدٟٔ الًغاثب بصاعة ٞةن الخالٝ، خالت وفي اإلاهلخت، ويُٗت م٘ اإلامى٫  اجٟا١

بت  .بزباَخا اإلام٨ً الخ٨مُلُت الًٍغ

 :املخعاسغت غير إلاحشاءاث-2

 :٧الخالي َما عثِؿُحن ٢ؿمحن بلى ج٣ؿُمها ًم٨ً اإلاخٗاعيت ٚحر ؤلاظغاءاث بن

 .الٟىعي الخٗضًل بظغاءاث-

 . الىخاثج و الهٟاث هٟـ لهما بدُض ، الٟىعي الخ٣ضًغ و الجؼافي الخ٣ضًغ بظغاءاث -

 :الٟىعي الخٗضًل بظغاءاث -

بت ٞغى ٢ىاٖض الٟىعي الخٗضًل ىري  :الخالُت الخاالث في الخٗضًل َظا ًُب٤ و اإلامى٫  َٝغ مً بها اإلاؿغح الًٍغ

 :املباششة الػشائب -أ

 :الخالُت الى٣اٍ الٟىعي الخٗضًل ٞيها ٌكمل

داث - ده بة٦ما٫ عؾمي بخ٩ل٠ُ ًغؾل ؤن اإلامى٫  ٖلى :الىا٢هت الخهٍغ  .ًىما 30 في جهٍغ

 :بلى الٟىعي الخٗضًل يهضٝ ؤزغي  ظهت في .الًغاثب بصاعة ٞبل مً اإلاداؾبت جٟغى ٖىضما-

 .للممىلحن اإلامىىخت الًماهاث جضُٖم -

ُت ًٖ ٞاى مما ؤلاصاعة ٖليها خهلذ التي باإلم٩اهُاث وؤلاخاَت الخدضًض خؿً -  اإلااصًحن ألاشخام ؤٖو

ُٗت الىهىم وبجمام جضُٖم - بُت الخٟخِكاث في بها اإلاٗمى٫  الدكَغ  ٖلى الغؾم الٟىعي الخٗضًل ًمـ ٢ض .الًٍغ

اإلاًاٞت،  ال٣ُمت



الرقاتة الجثائية وأسالية معالجة التهرب الضريثي: الفصل الثالث   

 
47 

غاث ؤو ألاهٓمت ٧ل ٞةن ٖلُه و اإلاباقغة، الًغاثب م٘ ٦لي جماؾ٪ يمان بلى َخضٝ اإلا٣ترخت الىهىم ٞةن  الخبًر

ما٫ ع٢م ٖلى الغؾم في ٦بحرة ٧اهذ ألنها اإلاباقغة الًغاثب ماصة بلى جىٓغ بإَمُت  .ألٖا

ما٫ ع٢م بزباث ٢هض ؾاب٣ا ٖلُه اإلاىهىم الخام السجل ؤو ال٣اهىن  مداؾبت مؿ٪ ٖضم خالت في -  اإلاهغح ؤلٖا

 .به

ما٫ لغ٢م به٣انه خالت  في -  1 ألٖا

م ٞيها، ًٓهغ التي الخالت  في -  غ ٚع ما٫ ع٢م بُاهاث جٞى ما٫ ع٢م بن اإلاظ٧ىع، ألٖا ما٫  ع٢م ٖلى ٣ًل به اإلاهغح ألٖا ألٖا

غة الٗىانغ بىاؾُت الًغاثب مهلخت ٢ضعجه الظي و ٞٗال اإلاد٤٣  .لضيها اإلاخٞى

 :الفوسي الخلذًشي  الخلوٍم - ب

بت ٞغى ٢ىاٖض الجؼافي ٌكمل ها في الًٍغ  الخاالث جُب٤ ألازحرة َظٍ اإلاخٗاعيت، ؤلاظغاءاث في والُٗىهاث مجمٖى

 : الخالُت

داث ج٣ضًم ٖضم خالت في اإلاباقغة الًغاثب ًسو  ُٞما -  .مخإزغة ج٣ضًم ؤو الخهٍغ

 .اإلاًاٞت ال٣ُمت ٦ك٠ بًضإ ٖضم خالت في اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم ًسو  ُٞما -

بُت  اإلاهلخت - ت عؾمُا ج٩ل٠ الًٍغ بت الخل٣اجي بالخدضًض قهٍغً بٗض ويُٗخه بدؿٍى  ٚغامت بليها مًاٞا للًٍغ

 .ظؼاثُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  
1
ذة   خ الطادسة الوطً حٍش  17 ص ، 1992 حاهفي 16 بخاٍس
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 :إلاحشاءاث الخاضت: املطلب الثاوي

داث مغا٢بت ألظل حؿخٗمل ؤلاظغاءاث َظٍ بت الخهٍغ بت ؤو الٗاثضاث مجمٕى ٖلى الخ٨مُلُت للًٍغ  مجمل ٖلى الًٍغ

 1 .الخٟخِل ٖملُت ؤزغ ؤو باإلا٨خب  بضاًتؾىاء الٗاثضاث

بت ٞغى بظغاء - ٣ت ٖىانغ ٖلى الًٍغ  .اإلاِٗكت ٍَغ

بت ج٣ضًغ بظغاء -  .َبُُٗت ؤًٞلُاث طاث بها اإلاهغح ٚحر والٗاثضاث الٓاَغة الخانت ؤلاًغاصاث ٖلى الًٍغ

بت جلذًش إحشاء- 1  :الػٍش

٣ت بؿبب بت ٞغى ٢اٖضة ج٨ملت بلى يهضٝ الخضبحر َظا بن اإلاِٗكت ٍَغ  "للثروة الخاعظُت اإلآاَغة" ٢بل مً الًٍغ

 ال٣اهىن  بىاؾُت زابذ ؾلم وجُب٤ الًغاثب ٖليها اإلاٟغويت للٗاثضاث ألاصوى الخض ظؼافي، ٖلى ج٣ضًغ ٌكمل

٣ت مُٗىت لٗىانغ  زالر ياٖٟتلم وطل٪ اإلاالثم الجؼافي الٗاثض ًدضص عثِس ي ؾ٨ً مل٨ُت ألظل :اإلاِٗكت مشا٫ لٍُغ

ذ ؤي ًسٟي ال اإلامى٫  ًدٟٔ ٖىضما الخ٣ضًغ َظا ,اإلاالثم ؤلاًجاع ٢ُمت مغاث  بها اإلاهغح الٗاثضاث َظٍ ٖىضما ؤو جهٍغ

 .الخ٣ُ٣ُت الٗاثضاث هٟؿها هي ج٩ىن 

 :الخاضت الىفلاث على الشظم إحشاءاث 2-

بت الخايٗت اإلااصة بلى جًاٝ بها اإلاهغح ٚحر الٗاثضاث وهي الجمُ٘ لضي ومٗلىمت ْاَغة هي م للًٍغ  َظٍ لخ٣ٍى

ت الى٣ٟاث ختى ٖليها اإلاخدهل الٗاثضاث ومجمل.الُٗيُت الامخُاػاث  الؿ٨ً، الكغب، ٧األ٧ل،( للخاظت ؾىاء اإلاضٖٞى

  ،)اللباؽ

 للممى٫ ٞىاثض وحُٗي الُٗيُت لالمخُاػاث ؾخًاٝ َظٍ الى٣ٟاث وؤظهؼة ).. ؤلا٢امت الؿٟغ،( اإلاخٗت ٍَغ٤ ًٖ ؤو

 .)...ؾُاعة ؾ٨ً،(

 :إلاحشاءًً لهزًً املشتركت الخطائظ 3-

 ٞٗالُت لخؿً ؤ٦ثر ؤًٞلُت له الظي ؤلاظغاء اؾخسضام في الخ٤ لها ؤلاصاعة ٞةن ؤلاظغاءًً لهظًً الخُب٤ُ خالت في

 ؤو ،) ًىما 20 مضة  ٖلى اإلامىلحن م٘ وجخ٤ٟ ٦خابُا الخٗضًالث حسجُالث جضبغ الًغاثب بصاعة ٞةن الخانت ؤلاظغاءاث

بُت بمغا٢بت ٌٗملىن  خحن ًىما 40 بت مً اإلاٟٗاة الٗاثضاث وؤزحرا يٍغ بت ؤو ؤلاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ  ٖلى الًٍغ

 . الٗاثضاثمجمل

 

 

                                                           

  
1
 4-2 الفلشة ، 107 الجامعُت املطبوعاث دًون  ، 92 طبعت املػافت، اللُمت على الشظم كاهون   
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 : خالضت

بي التهغب م٩اٞدت مؿاولُت ج٣٘ بُت ؤلاصاعة ٖلى الًٍغ ا الًٍغ  ٢ُمت وج٣ضًغ وعبِ بخدهُل م٩ل٠ ظهاػ باٖخباَع

بت ت اإلااصًت الىؾاثل ؤن ه٣و بال ، الًٍغ  حٗخبر الغ٢ابت ؤن ٦ما ، ؾىت ٧ل التهغب وؿبت اعجٟإ ٖلى ؾاٖضث والبكٍغ

لُه البض ، لئلصاعة ؤؾاؾُت ٖملُت  ؾحر خؿم وؾُلت ؤن ٦ما ٞيها، الى٢ٕى خالت في وجصخُذ ألازُاء ججىب مً ٖو

داث ماصًت ووؾاثل وزاث٤ ٖلى في مماعؾتها وحٗخمض وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث في الٗمل  والبُاهاث ٧الخهٍغ

غاث ُت وجسخل٠.والخبًر بي الىٓام خؿب الغ٢ابت هٖى  الخ٣ُ٣ي والىٓام الجؼافي ٧الىٓام اإلامىلحن َٝغ مً اإلاخب٘ الًٍغ

اث بضعاؾت اإلاغا٢ب ٣ُٞىم ؤلاهخاظُت، الضعاؾت بٌٗ ألاخُان في ًخسلله ٦ما  خُض مً ألاولُت اإلااصة مً اإلاكتًر

حر الًٟالث ووؿبت ٢ُاؽ الىخضة الىخضوي، الؿٗغ اإلاىخجت الىخضاث حر اإلاباقغة الًغاثب خؿاب زم ، طل٪ ٚو  ٚو

 مً ٞٗالت وؾُلت حك٩ل الجباثُت الغ٢ابت ؤن هسلو للم٩ل٠ الجباثُت الغ٢ابت ظىاهب مسخل٠ صعاؾت بٗض.اإلاباقغة

بي والخ٣لُل الٛل م٩اٞدت اظل  والى٣اثو ألازُاع مٗاًىت ؤظل مً حؿخٗملها الجباثُت وؤلاصاعة مىه، الًٍغ

ضم ٞاالثؤلٕاو  مىا٣ٞت ظىاثُت ب٣ٗىباث اإلاضلؿحن اإلا٩لٟحن وعصٕ اإلا٩ل٠ مً ٢بل الجىاثُت الالتزاماث اخترام ٖو

لى.اإلاسالٟت َبُٗت بدؿب ت اإلاٗاًحر َظٍ ؤن وكحر ؤن ًجب خا٫ ٧ل ٖو  إلاداعبت الجباثُت ؤلاصاعة ٢بل مً اإلاىيٖى

بي الٛل ت للمىاعص للٗضص اإلادضوص هٓغا ٧اُٞت ٚحر الًٍغ لت البكٍغ ت اإلااصًت والىؾاثل اإلاَا ىان اإلاىيٖى  ؤلاصاعة أٖل

 الٗضص بلى باإلياٞت ، وظه ؤخؿً ٖلى الى٢ذ هٟـ في اإلا٩لٟحن في ملٟاث ل٩ل الغ٢ابت بمهام ال٣ُام ؤظل مً الجباثُت

 ال٨بحر الٗضص باإلياٞت وظه، ؤخؿً ٖلى ٖمال نٗبا ٌٗض والظي اإلا٩لٟحن إلالٟاث ال٨بحر والخ٣ٗض للم٩لٟحن ال٨بحر

ت مخىاؾ٣ت حؿُحر ٢ىاٖض وي٘ و والخيبا للخ٠ُ٨ ٣ت للخد٨م ج٣الُض وب٢امت ، ٖهٍغ  الجباثُت ؤلاصاعة في الجضًض ٍٖغ

ٗاث ألاخ٩ام مً ٖضصا جً٘ ؤن ٖليها لظل٪ ، الٗامت اإلاالُت اإلاغصوصًت بخد٤ُ٣ ألازحرة لهظٍ ٌؿمذ والظي  ؾىاء والدكَغ

عي اإلاؿخىي  ٖلى  .يالخىُٓم ؤو الدكَغ
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 : جمهُذ
 

بي التهغب  ْاَغة الٟهل َضا في وٗالج ت في بها ٢مىا التي الضعاؾت زال٫ مً اإلاُضاهُت الىاخُت مً الًٍغ  مضًٍغ

 ؤصواث لها وقٕغ جىُٓمها خُض مً ٦بحرة ؤَمُت ؤُٖى الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن وظضها ول٣ض مؿخٛاهم الًغاثب لىالًت

اصة ٢اهىهُت  الغ٢ابت ؤٖىان ٖليها ٌٗخمض التي ؤلاظغاءاث في ال٣اهىهُت ألاصواث َضٍ وجخمشل ألاصواث اإلاُضاهُت ٖلى ٍػ

 .الغ٢ابُت بمهامهم لل٣ُام

 مً ابخضاء اإلاُضاهُت الىاخُت مً الجباثُت الغ٢ابت مغاخل بلى الخٟهُل مً بىٕى الخُغ١  الٟهل َضا في وؾىداو٫ 

غ ؤٖضاص الجباجي بلى اإلال٠ صعاؾت  . النهاجي الخ٣ٍغ
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  لوالًت معخغاهم    كباغت الػشائب :ألاوو  املبدث

 جلذًم كباغت الػشائب :ألاوو املطلب 
ىُت ؤلاصاعاث ٦باقي هي بصاعة :ال٣بايت حٍٗغ٠: ؤوال  ٤ُ بلظ حؿهُل حؿعى الَى  واإلاؿاَمحن الًغاثب بحن الٗال٢ت وجٞى

 وجىظيههم ألاشخام مً اإلاالُت الٜبالًغاثب ب٣بٌ الم مىاَىى ٣ًىم يوبالخا٫ واإلاجخم٘ الضولت إلاهالر زضمت وطل٪

ىت لٟاثضة الٗملُت إلنؼ الؿبل ؤخؿً يب٫ ُٟت ؤزغي  ظهت مً ٣ًضمىن  ؤو الٗمىمُت الخٍؼ  اؾخسغاط مً زضماجُت ْو

ُٟخحن يجىجذ بصاعة الًغاثب ٢بايت بن بالجباًت الخانت الىزاث٤ ٟى ًخ٨ٟل وزضماجُت مالُت ٖلى ْو  ؤلاصاعة مْى

للمىاَىحن  َامبخ٣ضي

: اله٩ُل الخىُٓمي الخام ب٣بايت الًغاثب : زاهُا 
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: أكعام اللباغت ومهامها: املطلب الثاوي

 في الغؾمي اإلامشل ٞهى  ألاو٫ ٖلى حؿُحر وكاَاث ال٣بايت وبضوهه ال ًخم طل٪اإلاؿئى٫ ٌٗخبر ال٣ابٌ :اللابؼ-1

اث٠ ألامشل الدؿُحر ٖلى الخغم مهامه و ومً ، ال٣بايت مً حؿخسغط وز٣ُت بمًاء ٧ل  الخانت للٗملُاث والْى

 .بال٣بايت

حر الخجاع اؾخ٣با٫ ًخم ؤًً ، الكبا٥ ٍَغ٤ ًٖ جخم للًغاثب الخدهُلُت الٗملُاث  بما ؤن ظمُ٘:الطىذوق -2  ٚو

 الخضماث بٌٗ وج٣ضًم والاؾخالم الدؿلُم مهام الهىضو١  ؤمحن ًخل٣ى.الالػمت الخضماث ج٣ضًمهم ؤظل مً الخجاع

ر" ب الهىضو١  ؤمحن ٌؿخٗحن َظٍ الٗملُاث، ؤزىاء َىاب٘ مً ال٣بايت بيكاٍ الخانت
ً
 ٌسجل الظي "الهىضو١  صٞت

 الضًً حؿضًضبزباث  ٢ؿُمت وحؿلُم بها الخام الخؿاب وع٢م ٖملُت ٧ل م٘ هٕى ًىمُا جخم التي الٗملُاث ٧اٞت ُٞه

 ًىم ٧ل نهاًت وفي وال٣بايتن اإلاؿاَمي لل٣اء ه٣ُت ألنها ؤَمُت اإلاهلخت ج٣ل َظٍ مغاٖاة وال Quittance ، الىنل ؤي

 الٗملُت َظٍ وحؿمى اإلاهاٍع٠ و٦ظا الُىم إلاضازل ال٨لي الجغص ٖملُت جخم ختى الخؿاباث الهىضو١ بٛل٤ ؤمحن ٣ًىم

ر بٛل٤
ً
ظا  الهىضو١ مضازل صٞت هاع اإلاداؾبُت الٗملُاث ألظغاء َو  مؿىصة في بٗض جإحي زم ، ال٨لي اإلاجمٕى إْل

ر اعجباٍ وز٤ُ لظا التي الهىضو١ 
ً
ظا الهىضو١  مضازل بضٞت  اإلاالُت اإلابالٜ ٖلى مجمل جدخىي  ألازحرة َظٍ ل٩ىن  َو

ظا الخؼاهت في اإلاىظىصة  .ٖنها الاؾخٛىاء ؤبضا ًض٦ىىا ال الضالُت َو

 :ًلي ما منها هظ٦غ الخ٣ى١  طوي  بلى حؿضًضَا ال٣بايت ج٣ىم التي اإلاهاٍع٠ بحن ومً

 مُٗىبي الخغب بكاون اإلاسخهت الهُئت بحن بالخيؿ٤ُ وطل٪ ال٣بايت مً الخغب مُٗىبي بٌٗ مهاٍع٠ صٞ٘ -

ىت  . الٗمىمُت والخٍؼ

ظا الٗما٫ ؤظىع  صٞ٘ -  .الجٛغافي ؤلا٢لُم وهٟـ لخىاظضَما هٓغا ؤلاصاعجحن َاجحن بحن الضاثم الخيؿ٤ُ ْل في َو

ٌ الخجاع - اصة صًىهه و جهضًغ في ٦سُإ الشبىث، بإخ٩ام حٍٗى  ظغص اإلابالٜ َى الهىضو١ و ؤمحن به ٣ًىم ما ؤزغ بالٍؼ

ىت صزلذ التي اإلاالُت ر في اإلاالُت الخٍؼ
ً
 .اإلاالُت اإلابالٜ سجل ٌؿمى زام صٞت

بعؾا٫  في ؾُٗا ؤن جداو٫  ٖليها بض ال التي و ٢بايت ٩٦ل اإلاؿاَمحن بحن ونل َمؼة ٌٗخبر :الاظخلباو مكخب 3-

اإلا٨خب  َظا ًخىالَا التي اإلاهام ٞمً الخدهُل، آلُاث جسو قغوخاث بخ٣ضًم واإلاؿاَمحن الهُئت بحن مباقغ خىاع

ت ال٣اهىهُت الُغ١  ؤخؿً بلى اإلاؿاَم َى  جىظُه بت خالخه و لدؿٍى  اإلاؿاَمحن ؤٚلب ٧ىن  ؤَمُت زانت وجؼصاص للًٍغ

ٓهغ.الجباجي ال٣اهىن  ج٣ى٫  ال ٧ي الٗامت ًجٗلىن ال٣ىاٖض  الخجاع وبٞاصة جىظيهاجه زال٫ مً اإلا٨خب َظا صوع  ؤًًا ٍو

 ٖلى ٩ًىن  ألهى اإلاؿاَم و الىخُض واإلاؿخُٟض آلزغ خحن مً جغص التي ٢ض والدؿهُالث والخُٛحراث بال٣ىاهحن واإلاىاَىحن

ىا جىظُهي بٖالمي صوع  َى اإلا٨خب به َظا ٣ًىم ما و٧ل الجباًت وبحن بُه التي بالٗال٢ت  لهظا الخىظُهي الضوع  ٨ًمً َو

 .اإلا٨خب
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 ٣ً٘ ٞيها ؤن ًم٨ً التي ألازُاء جصخُذ زالله مً ًخم ألهى َاما صوعا اإلاداؾبت صوع  ٌٗخبر :املداظبت مطلحت 4-

في  جخمشل ؤزغي  بلى ٖملُت الٍُغ٤ بمهض بل الخصخُذ ٖلى ج٣خهغ ال َو ي الُىمي الجغص ؤزىاء الهىضو١  ؤمحن

 .الكهغ بظل٪ الخانت اإلاداؾبت

عثِـ اإلاخابٗت  ًترؤؾه زام م٨خب وي٘ لظا الجباثُت الٗملُاث في ٞٗا٫ صوع  لهظٍ اإلاهلخت :املخابعت مطلحت 5-

ت خمشل في مجمٖى ىان مً ٍو  للتهغب اإلاُضاهُت اإلاخابٗت ٢هض ٖملهم إلاباقغة ال٣اهىهُت الهالخُاث ٧اٞت لظم ألٖا

بي مً  ج٣ضًم في ُٞخمشل ؤلاصاعي  لجاهب ؤما ال٣اهىن، لهم زىلها التي الهالخُاث ظملت ومً الخجاع َٝغ الًٍغ

ت حر للمؿاَمحن زضماث بصاٍع  .اإلاؿاَمحن ٚو

: ٧الخالي َو ي الًغاثب مهالر لضي وؿخسغط عؾمُت وزاث٤ في الخضماث وجخمشل َظٍ

 

: Extrait de rôle * ة للًٍغب الخًٕى ٖضم قهاصة: 

 ولهظٍ ٖلُه، اإلاٟغويت الٛغامت ؤو الجباًت مً اإلاىاًَ بغاءة ٖلى جض٫ الًغاثب مهلخت مً ًُلبها وز٣ُت وهي 

ان الىز٣ُت  .ؤلازًإ ٖضم قهاصة ٞخ٣ضم الخجاع ٚحر ؤما الخًٕى بزباث قهاصة لظم ج٣ضم ٞالخجاع :هٖى

 

  :الضًً بزباث قهاصة *

 .للمضًً الخاب٘ الضًً ٢ُمت جشبذ ؤنها بط ، الخًٕى قهاصة ٨ٖـ َ يو
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: مشاخل الشكابت الجبائُت: املبدث الثاوي

ىان ٣ًىم خُض صٞٗها ٖلُه التي بالًغاثب اإلا٩ل٠ ٣ًىم ٖىضما الًغاثب مٟدكُاث في الغ٢ابت ٖملُت جبضؤ  ألٖا

داث َظٍ بٟدو بت اإلا٩ل٠ بها نغح الظي الجباثُت الخهٍغ ت بالًٍغ  . خؿابُا جُاب٣ها مضي إلاٗٞغ

 للخدلُم الخدػير مشاخل :ألاوو  املطلب

 ملٟاث ج٣ترح التي الًغاثب مٟدكُاث مً با٢تراخاث اإلاغخلت َظٍ جبضؤ خُض الجباثُت الغ٢ابت ٕٞغ اإلاغخلت بهظٍ ٣ًىم

ظٍ الجباثُت الغ٢ابت ٕٞغ بلى مداؾبُا ٞيها الخد٤ُ٣ ؤظل مً  بلى وجغؾلها ٢اثمت حٗحن زم اإلالٟاث جل٪ جضعؽ ألازحرة َو

ت  .جُب٣ُها ؤظل مً الجباثُت الغ٢ابت ٕٞغ مضًغ بلى وحٗضَا ؾىىي  بغهامج بخدضًض لجىت ج٣ىم وبضوعَا الٗامت اإلاضًٍغ

  الجباثُت الغ٢ابت اظل مً ملٟاث ازخُاع ٦ُُٟت :3 

٤ الخد٤ُ٣ ملٟاث ازخُاع ًخم  :مشل ال٣اهىن  ٖليها هو وم٩اهحزماث مٗاًحر ٞو

ما٫ ع٢م ؤَمُت-1  .ألازحرجحن الؿيخحن زال٫ به اإلاهغح ألٖا

 . اإلاؼا٫ اليكاٍ م٘ م٣اعهت ال٠ًُٗ والغبذ الخؿاعة ج٨غاع- 2

 .اإلاؼاو٫  اليكاٍ بإَمُت م٣اعهت اإلاًاٞت ال٣ُمت ي٠ٗ- 3

 .اليكاٍ في اإلاُب٤ الٗاصي بالهامل م٣اعهت ؤلاظمالي الهامل ي٠ٗ-4

ما٫ ع٢م في مهمت في مهمت ظض حٛحراث-5  .ؾىىاث ) 94 ( إلاضة بها اإلاهغح والىخاثج ؤلٖا

بئ   للِٗل اللجىء مداولت ؤو الا٢خهاصي الُاب٘ طاث اإلاسالٟاث مالخٓت-6 الًٍغ

ت اإلاِٗص ي الخدؿحن- 7 داجه، م٘ طل٪ جُاب٤ صون  بالغ٢ابت للمٗني الؿٍغ ضم جهٍغ ت ٖو  .الٗاثض مهضع مٗٞغ
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 حبائُا امللف دساظت : الثاوي املطلب
ىان ٣ًىم  :ًلي ُٞما جخمشل اإلاٟدكُت مً ظىاثُت مٗلىماث بُلب بالخد٤ُ٣ اإلا٩لٟحن ألٖا

الُبُعي   للصخو باليؿبت الصخهُت الخالت- 1

 اإلاٗىىي  للصخو باليؿبت اليكاٍ َبُٗت- 2

  .الُبُعي للصخو باليؿبت للٟدو الخاي٘ وكاٍ الُبُٗت- 3

 .اإلاٗىىي  للصخو باليؿبت الاظخماعي مالها عؤؽ- 4

 .الُبُعي للصخو باليؿبت الٗاثلُت الىيُٗت- 5

ا ٖىىان- 6  .اإلاٗىىي  للصخو باليؿبت الغثِس ي مَٟغ

 .الُبُعي للصخو باليؿبت ) ٞغوٖها ( وخضتها- 7

داث الٗاثضاث وخضتها- 8  .اإلاٗىىي  للصخو باليؿبت والخهٍغ

داث الٗاثضاث مىب٘- 9  .الُبُعي للصخو باليؿبت والخهٍغ

 .اإلاٗىىي  للصخو باليؿبت اإلاا٫ عؤؽ في وخ٣ه اإلاؿحر اؾم- 10

 :الخد٤ُ٣ اؾخماعاث مليء

ت بمؤل بالخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ ٣ًىم  ، له اإلاى٧لت اإلاهمت بجىاهب ؤ٦ثر لئلإلاام حؿاٖضٍ التي الاؾخماعاث ؤو الىزاث٤ مً مجمٖى

:  ُٞما ًليوجخمشل

 :اإلاداؾبت ٦ك٠-1

 خؿاباث وظضو٫  وزهىم ؤنى٫  جخًمً التي و اإلا٩ل٠ محزاهُت في بها اإلاهغح اإلاُُٗاث ٖلى بىاءا الاؾخماعة َظٍ جمؤل

ذ يمً الىخاثج اإلاىظىص لُه ، للمغا٢بت الخايٗت ؾىىاث ) 94 ( ٫ الؿىىي  الخهٍغ ما٫ ع٢م جُىع   ًٓهغ ٖو  ألٖا

باء  .ؾىت ل٩ل الهافي الغبذ و٦ضا وألٖا

 :الخامت الخؿاباث م٣اعهت بُان- 2

ما٫ ع٢م : مشال ، اإلااؾؿت وزهىم ؤنى٫  في ؾىىاث04 الخاصزت ٫ الخٛحراث لضعاؾت البُان َظا بمؤل  ، ألٖا

 .اإلاد٣٣ت ال٣ُمت ٞىاثض و٦ظل٪ ، اإلااوهاثو  ؤلاَخال٧اث ، ؤلاؾتهال٧اث

 :الخاعجي الخد٤ُ٣

 :مشل زاعظُت ظهت مً اإلاٗلىماث بجم٘ اإلاد٤٣ ٣ًىم التي الغ٢ابت َظٍ تهضٝ

ت ؤو اإلاالُت اإلااؾؿاث – الؼباثً – اإلاىعصًً  ألازغي  واإلاهالر الخجاعة مضًٍغ

بت للم٩ل٠ بالخد٤ُ٣ بقٗاع حؿلُم ؤو بعؾا٫ صون  جد٤٣ بظغاء بم٩ان صون  جد٤ُ٣ بظغاء ًم٨ً ال  الخاي٘ بالًٍغ

ا مداؾبخه لخدًحر مضة له جمىذ خُض الجباثُت، الغ٢ابت لٗملُت بت اإلا٩ل٠ ٌؿخُُ٘ ٦ما ؤًام، (10) ٢ضَع  ؤن بالًٍغ

 .ٖىه ؤلاهابت ؤو اإلاغا٢بت ٖملُت ؤزىاء بعاصجه بمدٌ ًسخاٍع بى٦ُل ٌؿخًٗ

دخىي   : الخالُت اإلاٗلىماث ٖلى بالخد٤ُ٣ ؤلاقٗاع ٍو

ىىان اؾم -  . جغا٢ب ؾٝى التي الًغاثب ، بالخد٤ُ٣ اإلاٗىُت ال٣ٟغة ، بلُه اإلاغؾل ٖو
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 ؤلاقٗاع الى ان ٩ًىن اإلا٩ل٠ بم٣ٍغ لِؿخلمavis de cassage باإلاغوع بقٗاعا ًتر٥ اإلاد٤٣ ٞةن اإلا٩ل٠ ُٚاب خالت في -

٣ا بالخد٤ُ٣  .اإلا٩لٟحن بمُشا١ مٞغ

 ٣ِٞ اإلااصًت للمٗاًىت مٟاظئت ع٢ابت بظغاء اإلاد٤٣ للٗىن  ًم٨ً -

غ اإلا٩ل٠ ٣ًىم ؤزحرا -  ًى٢٘ ٦ما اإلااصي الجغص ٖملُت ٖنها ؤؾٟغث التي اإلاٗلىماث ُٞه ٌسجل و للمٗاًىت مدًغ بخدٍغ

ٌ وان اإلادًغ َضا ٖلى اإلا٩ل٠  .اإلادًغ في ل٪ط جبُان ًخم ٞع

: اإلاداؾبي الخد٤ُ٣

 :الك٩ل خُض مً اإلاداؾبت صعاؾت-1

ت وزاث٤ مؿ٪ الخجاعي ٖلى يغوعة ال٣اهىن  هو   حٗخمض الك٩لُت ٞاإلاغا٢بت )...الجغص صٞتر الُىمُت صٞتر( مشل يغوٍع

ت، الضٞاجغ لهظٍ اإلااصًت اإلاٗاًىت ٖلى لُه الخجاٍع  ؤن ًجب اإلااؾؿت لىيُٗت ناص٢ت جغظمت اإلاداؾبت ج٩ىن  ل٩ي ٖو

 :٧ىنها بلى ،بياٞت ناص٢ت ،ومداؾبت م٣ىٗت ،مداؾبت مىخٓمت مداؾبت ج٩ىن 

 .اإلاىجؼ الٗملُاث وع٢ابت بدسجُل ٌؿمذ بك٩ل مٟهلت اإلاداؾبت ج٩ىن  ؤن ًجب -

ىُت بالى٣ىص الخؿاباث جمؿ٪ اخترام -  )صط( الَى

ً صازل اإلاخىاظضة ال٣ُم مجمٕى بدسجُل اإلااؾؿت جلتزم -  جًاٝ زانت خؿاباث في الخاعط في اإلاخىاظضة وجل٪ الَى

  الخاعط، م٘ اإلاىجؼة الٗملُاث جل٪ بلى

 جدٍغ٠ وصون  بٗىاًت الضٞاجغ مؿ٪ ًجب -

 :اإلاًمىن  خُض مً اإلاداؾبت صعاؾت- 2

 .والىخاثج الدؿُحر وخؿاباث الٗامت للمحزاهُت الغثِؿُت للخؿاباث والض٣ُ٢ت اإلاٗم٣ت صعاؾت ٖلى اإلاد٤٣ ٖىن  ٌٗمض

 :الٗامت اإلاحزاهُت خؿاباث ٞدو/ ؤ

كمل الا٢خهاصًت للىخضة اإلاالي للىي٘ بُاوي ٦ك٠ اإلاحزاهُت حٗخبر  : ظاهبحن ٖلى البُان َظا ،َو

 لخهىمها وظاهب اإلااؾؿت ألانى٫  ظاهب

 : اإلاحزاهُت ؤنى٫ / 1 -ؤ

لُه اإلا٩ل٠ ممخل٩اث ؤو اؾخسضاماث مجمٕى هي  وان ألانى٫  ظمُ٘ وظىص مً الخد٤٣ في ٨ًمً اإلاد٤٣ ٖمل ؤن ٖو

 : في جخمشل ٞيها ؤمىالها اإلااؾؿت اؾخٗملذ التي اليكاَاث مسخل٠

الخ٣ى١ -3 اإلاسؼوهاث    –2 الخشبُخاث  -1

 :اإلاحزاهُت زهىم/2 -ؤ

ُت اإلاؿخدًغة ألامىا٫ مهاصع مجمٕى هي  اظل مً حؿخسضم والتي ما٢خت، ؤو صاثمت بهٟت اإلااؾؿت جدذ واإلاىيٖى

ل  :َما نىٟحن ًىظض خُض اإلااؾؿت، وكاٍ جمٍى

الضًىن - 2الخانت      ألامىا٫-1

: ٞدو خؿاباث الدؿُحر والىخاثج/ ب
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ظا هاجج ًٖ مؼاولت وكاَها الٗاصي او ؤوكُتها الاؾخصىاثُت في بٌٗ بًغاصاثجضٞ٘ اإلااؾؿت ه٣ٟاث وج٣بٌ   َو

 ألاخُان ووؿمي الى٣ٟاث التي جىجم ًٖ الاؾخٛال٫ الٗاصي بى٣ٟاث الاؾخٛال٫ ووؿمي الى٣ٟاث التي جىجم ًٖ

حر الٗاصي بةًغاصاث زاعط الاؾخٛال٫ خُض جخمشل مهمت اإلاد٤٣  ألاوكُت الاؾخصىاثُت بالى٣ٟاث زاعط الاؾخٛال٫ ٚو

خإ٦ض مً صخت البُاهاث اإلاسجلت في خؿاب الدؿُحر والىخاثج . في ؤن ًغا٢ب ٍو

:  خؿاباث الخ٩ال٠ُ- 1/ب

باء واإلاسههاث التي جخُلبها َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت بهضٝ اهجاػ مهامها  ت الاَخال٧اث وألٖا وٗني بالى٣ٟاث مجمٖى

. خُض ٣ًىم اإلاد٤٣ بٟدو الخؿاباث اإلاهمت

:  خؿاباث ؤلاًغاصاث- 2/ب

َظٍ ألازحرة حكخمل ٖلى مبالٜ ٦م٣ابل . جخٗامل اإلااؾؿت م٘ الٛحر بد٨م وكاَها وجضٞ٘ ه٣ٟاتها وج٣ٌُ بًغاصاث 

ما٫ والخضماث اإلا٣ضمت للٛحر بياٞت الى بًغاصاث مخإجُت واهخاط اإلااؾؿت لظاتها وؤؾهم  للمىخجاث وألٖا

الخ ...الخؿاباث

: بباٙل اإلا٩ل٠ بيخاثج الخد٤ُ٣

م . جلتزم ؤلاصاعة الجباثُت بدبلُٜ اإلا٩ل٠ الخاي٘ الخد٤ُ٣ ًٖ هخاثج اإلاغا٢بت الجباثُت ختى وان لم ٨ًً َىا٥ ج٣ٍى

: مالخٓاث

 .ًجب ؤن ًغؾل َظا ؤلاقٗاع بلى اإلا٩ل٠ شخهُا م٘ ونل الاؾخالم لظل٪-

بُتؤصثًدخىي ؤلاباٙل ٖلى الُغ١ التي اؾخٗملذ في الخ٣ُُم والتي - .  ٖلى حٗضًل ألاؾـ الًٍغ

 . ًىم لخل٣ي عص اإلا٩ل٠ ٖلى ؤلاباٙل ألاولي49و٢ض خضص اإلاكٕغ الجباجي مضة 

 .اإلا٩ل٠ َلب خؿب وجٟؿحر لخىيُذ الغص ٖلى ملؼمت الجباثُت ؤلاصاعة و

: ؤلاباٙل النهاجي

 .ألاولي ؤلاباٙل اؾخالم ٖىض اإلا٩ل٠ خالت خؿب النهاجي ؤلاباٙل ٩ًىن 
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غ النهاجي : ٦خابت الخ٣ٍغ

غ النهاجي الظي ًخمشل في مل٠ ًدمل ٧ل اإلاٗلىماث  ٤ ٦خابت الخ٣ٍغ ًىهي اإلاد٤٣ مهمت الخد٤ُ٣ الجباجي ًٖ ٍَغ

ً اإلاالخٓاث الخالُت : وألاع٢ام واإلابالٜ وطل٪ ٩ًىن بخضٍو

ض او جم حؿلُمه للم٩ل٠ مباقغة-  ٤ البًر . بطا ٧ان ؤلاقٗاع مغؾال ًٖ ٍَغ

تراى ٖنها-  . جدضًض اإلاضة ؤو الٟترة ؤلاياُٞت باليؿبت لبضاًت اإلاغا٢بت ؤو الٖا

 . طال٪ ٖلى اإلا٣غة ال٣اهىهُت الىهىم جىيُذ م٘ اإلاُب٣ت ال٣ٗىباث و٦ظل٪ اإلا٨دكٟت اإلاسلٟاث َبُٗت -
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: خالضت

بي وؾُلت للخداًل ٖلى ؤلاصاعة الجباثُت والخسلو مً صٞ٘ الخ٣ى١ ؤنل٣ض وظضها  اإلاؿخد٣ت وؤمام   التهغب الًٍغ

ت مً الخ٣ىُاث مىا٢٘ الٛل  لل٨ك٠ والبدض ًٖ جىامي َظٍ الٓاَغة حؿخٗمل مهالر الغ٢ابت الجباثُت مجمٖى

مً خُض  اإلاؿخٗمل والتي مً بُنها ٞدو اإلاداؾبت مً خُض الك٩ل واإلاًمىن بدُض ٌٗخمض الٟدو اإلاداؾبي 

اإلاًمىن ًخم ٞدهها بضءا مً   مً خُضبماالك٩ل ٖلى الخإ٦ض مً ان اإلاداؾبت ٧املت ومىخٓمت ص٣ُ٢ت وم٣ىٗت 

ٌ وبالخالي وبما بال٣بى٫ بماالٗملُاث اإلاداؾبُت وبٗضَا ًخم اجساط ٢غاع بكإن ٖملُت الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي   بالٞغ

بت . الخصخُذ الخل٣اجي او الخًىعي ل٣ىاٖض ٞغى الًٍغ

٣ت اإلاىاؾبت لليكاٍ اإلاماعؽ مً ٢بل اإلااؾؿت ما٫ بدؿب الٍُغ مىيٕى  وبٗض طل٪ ًخم بٖاصة حك٨ُل ع٢م ألٖا

 .الخد٤ُ٣
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بي ْاَغة زُحرة جاصي الى اهسٟاى خهُلت ؤلاًغاصاث  مً زال٫ ٧ل ما ؾب٤ ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن التهغب الًٍغ

بي ؤلاصاعة  الٗامت مً الًغاثب ؤو ولهظٍ الٓاَغة ؤؾباب ٖضة جغظ٘ للم٩ل٠ مً ظهت ٦ما ًغظ٘ الى الىٓام الًٍغ

ىت الٗمىمُت بدغمانها , الجىاثُت مما ٢ض ًىجم ًٖ َظا ألاؾلىب ؤزاع خخمُت في ظمُ٘ اإلاُاصًً مً بُنها جًغ الخٍؼ

الىخُضة للخض مً   الىؾُلتبلىمً خهُلت بًغاصاث مٗخبرة ولخجىب َظٍ آلازاع اؾخضٖذ الؿلُاث اإلاٗىُت اللجىء 

بت ومضي مهضا٢ُتها داث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ خُض ؤن , َظٍ الخجاوػاث مً زال٫ مغا٢بت الخهٍغ

بت مً زال٫ الخىػَ٘  الغ٢ابت خ٤ ممىىح لئلصاعة الجباثُت بهضٝ جد٤ُ٣ اإلاؿاواة والٗضالت بحن الخايٗحن للًٍغ

بي مداولت منها إلاى٘ ؤي ٚل . الٗاص٫ للٗبء الًٍغ

ت اإلاُغوخت وبىاءا ٖلى طل٪ جم الخىنل  ٍغ  الىخاثج بلىمً زال٫ َظٍ الضعاؾت جم ؤلاإلاام بمسخل٠ الدؿائالث الجَى

: الخالُت

بىاء ؾُاؾت ظباثُت جغج٨ؼ ٖلى وظىص ؤؾـ ٞٗالت مً اظل جٟاصي الخهاصم بحن ألاَضاٝ الا٢خهاصًت واإلاالُت -

. والاظخماُٖت

 خماًت ؤزغي حٗخبر الغ٢ابت الجباثُت ألاصاة الغصُٖت الىخُضة التي حؿعى الى ج٤ًُِ صاثغة التهغب ومً هاخُت - 

بُت بت مً حٗؿ٠ ؤلاصاعة الًٍغ . اإلا٩ل٠ بالًٍغ

داث اإلا٣ضمت حُٗي للمغا٢ب الهىعة الصخُدت للىيُٗت -  ٗالُتها مً زال٫ الخهٍغ صوع اإلاٗلىمت الجباثُت ٞو

. اإلاالُت

. الجباًت حؿهل ٖملُت اجساط ال٣غاعاث- 

لى يىء الىخاثج اإلاخىنل بليها ًم٨ىىا ج٣ضًم بٌٗ الا٢تراخاث والخىنُاث التي عبما ج٠ًُ َاب٘  ومً زال٫ ٖو

بي : طو نٟت مُٗىت للخض مً ْاَغة التهغب الًٍغ

ت إلاداعبت التهغب - بًجاص بظغاءاث جصخُدُت وبٗض طل٪ الخدضًض الض٤ُ٢ إلاسخل٠ الهُا٧ل والهُئاث اإلاىيٖى

بي . الًٍغ

. بنضاع جىنُاث مبيُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاالخٓاث اإلاُضاهُت اإلا٣ضمت إلاسخل٠ الى٣اثو اإلاىظىصة- 

بةٖٟاءاث  ج٨غاع ٖملُت اإلاغا٢بت باليؿبت للماؾؿاث ال٨بحرة واإلااؾؿاث الهٛحرة اط ؤن اٚلب اإلااؾؿاث جخمخ٘- 

بُت . يٍغ
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ملها - ُٗت ألن َظٍ ألازحرة ج٩ىن ٖلى اجها٫ بالىا٢٘ اإلاُضاوي وباجساطَا ٖو الخيؿ٤ُ بحن الؿلُت الخىُٟظًت والدكَغ
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. اإلاكتر٥ ٩ًىن ه٣ُت ٞٗالت لخٟاصي ْاَغة التهغب

ً مخسههحن في مجا٫ الغ٢ابت وان ٩ًىن اإلاغا٢بحن ٖلى صعاًت ٖالُت باإلاداؾبت ومباصئها وج٣ىُاتها-  . ج٩ٍى

. وؤزحرا هإمل ؤن ه٩ىن ٢ض ؤيٟىا ولى بال٣لُل وؤإلاىا بإٚلبُت الجىاهب اإلاهمت في َظا اإلاىيٕى الٗام

: ازخباع الٟغيُاث

مً زال٫ البدض و٧ل ما ؾب٤ مً الىخاثج زبذ صخت ٧ل الٟغيُاث  

بت بلى مهلختؤنالشاهُت والتي ج٣ىم ٖلى  ت مً ؤلاظغاءاث لى٣ل صًً الًٍغ بي َى مجمٖى   الخدهُل الًٍغ

بي وبخضي مٗى٢اث الخىمُت  بي َى ْاَغة ٖلمُت مالػمت للىٓام الًٍغ الًغاثب والٟغيُت الشالشت التهغب الًٍغ

بت ومىه ًم٨ً الخىنل ؤنالا٢خهاصًت في خحن  حر قاملت إلاٟهىم الًٍغ  الٟغيُت ألاولى صخُدت ل٨نها ها٢هت ٚو

بي ازغ في م٩اٞدت التهغب)لئلظابت ًٖ ؤلاق٩الُت  وٗم َىا٥ ازغ لُغ١ الخدهُل في . (َل لُغ١ الخدهُل الًٍغ

٣ت ٞٗالت حٗىص باإلًجاب ٖلى مداعبت التهغب وم٩اٞدخه  .م٩اٞدت التهغب خُض ٧ل ما ٧اهذ الٍُغ
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 كائمت املشاحع باللغت العشبُت

: املؤلفاث: أوال

 1972 ؾىت واليكغ للُباٖت الٗغبُت النهًت صاع ، اإلاالُت والؿُاؾت الٗامت اإلاالُت ، ٞىػي اإلاىٗم ٖبض .  ص -1 

ت الجامٗت قباب ماؾؿت الٗامت اإلاالُت ، بغاػ اإلاجُض ٖبض .ص-    2  .ؤلاؾ٨ىضٍع

م ٖبض .ص-    3 ت الجامٗت قباب ماؾؿت بغ٧اث، ناص١ ال٨ٍغ  .ؤلاؾ٨ىضٍع

ىص ؾُٗض مدمض ص  -   4  خلب ظامٗت ميكىعاث ، الٗامت اإلاالُت مباصت ، َٞغ

 الٗغبُت النهًت صاع ، الٗامت اإلاالُت ، البٍُغ٤ ؤخمض ًىوـ .ص -   5

 .الٗغبُت بحروث ظامٗت الٗامت، اإلاالُت ، ٖىاْت خؿً .ص -   6

م ٖبض.ص  -  7 ُت الغ٢ابت َُاع، ال٨ٍغ  1988 . 2الُبٗت ، اإلاهٞغ

ما٫ مكغوٖاث ٖلى الغ٢ابت في ، ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم بٌٗ ػ٧ي.ص -   8  .ألٖا

 

 :أخشى  مطادس: ثاهُا
ت مى٢٘-   1  dz. Org/ cdiwww.impots للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ

بت اإلا٩ل٠ مُشا١-    2 ت اإلاالُت وػاعة ، للغ٢ابت الخايٗحن بالًٍغ  .2004 للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ

 (2008 الخ٨مُلي اإلاالُت ال٣اهىن  اًتٙ بلى مدضزت( الجباثُت ؤلاظغاءاث ٢اهىن 

ضة-   3 ً ظٍغ  (2005-01-19) في الهاصعة الَى

 (2008 الخ٨مُلي اإلاالُت ال٣اهىن  ٖاًت الى مدضزت( اإلامازلت والغؾىم اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن -   4

 .2009 خغع بالجؼاثغ  02-21 في اإلااعر اإلاكتر٥ الىػاعي  ال٣غاع-   5

 .1994 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن -   6

ذ ، 2002 صٌؿمبر ،1 الٗضص الا٢خهاصًت، والؿُاؾاث الخىمُت .مجلت مدمض نض٤ً عمًان -  7  .ال٩ٍى

ض-   8 بي، الخيؿ٤ُ و الضولي الاؾدشماع الىجاع، ٍٞغ ت، الجامٗت، قباب ماؾؿت الًٍغ  2002 ؤلاؾ٨ىضٍع

  الؿُاؾت مجلت اإلاخىؾُُت، ألاوعوبُت الكغا٦ت اججاٍ الٗغبي والخٗاون  الخيؿ٤ُ بله، ٖبض مهُٟى خكُم-   9

 .2000الٗضص , ألاَغام، ال٣اَغة ماؾؿت

٤، ؤخمض ًىوـ-  10  .2002 بحروث، الشاهُت، الُبٗت الجامُٗت، الضاع الٗامت، اإلاالُت الضولُت الؿُاؾاث البٍُغ

ذ 2004 الٗغبُت الضو٫  في الاؾدشماع مىار الاؾدشماع، لًمان الٗغبُت اإلااؾؿت-  11  .،ال٩ٍى

بي الىٓام الا٢خهاصًت الٗلىم في صولت ص٦خىعاٍ صعظت لىُل ؤَغوخت -خمُض بىػٍضة-  12  -وجدضًاث الجؼاثغي  الًٍغ

 2006- 2005الجامُٗت   الؿىت, (2004-1992)الٟترة  في ؤلانالح الا٢خهاصي
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: اإلالخو

بت في جىمُت الا٢خهاص وإلاا جخٗغى له مً نهب ألاَمُتًخمشل َضٝ صعاؾت َظا اإلاىيٕى في   البالٛت لضوع الًٍغ

بيؤال وؾُلت عصُٖت ؤَموؾلب وحؿلُِ الًىء ٖلى  .  وهي الغ٢ابت الجباثُت ومسخل٠ َغ١ الخدهُل الًٍغ

:  الىخاثج الخالُت ؤَمهابلىومً زال٫ البدض جىنلىا 

بىاء ؾُاؾت ظباثُت جغج٨ؼ ٖلى وظىص ؤؾـ ٞٗالت مً اظل جٟاصي الخهاصم بحن ألاَضاٝ الا٢خهاصًت اإلاالُت 

داث اإلا٣ضمت حُٗي للمغا٢ب الهىعة الصخُدت  .والاظخماُٖت  ٗالُتها مً زال٫ الخهٍغ صوع اإلاٗلىمت الجباثُت ٞو

حٗخبر الغ٢ابت الجباثُت ألاصاة الغصُٖت الىخُضة التي حؿعى الى ج٤ًُِ صاثغة التهغب ومً هاخُت  .للىيُٗت اإلاالُت

بُتؤزغي  بت مً حٗؿ٠ ؤلاصاعة الًٍغ .  خماًت اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت :ال٩لماث اإلاٟخاخُت  بت – الغ٢ابت الجباثُت – التهغب – الًٍغ ًت ؤلاصاعة الًٍغب– اإلا٩ل٠ بالًٍغ

Abstract: 

          The aim of studying this topic is the critical importance of the role of tax in developing the 

economyand the looting and plundering it is exposed to, and highlighting the most important 

deterrent method, which is tax control and the various means and methods of tax collection. 

Through the research, we reached the following results, the most important of which are: 

Building a tax policy based on the existence of effective foundations in order to avoid collision 

between economic, financial and social objectives. 

The role and effectiveness of tax information through the statements of the introduction gives the 

auditor the correct picture of the financial position 

Tax control is the only deterrent tool that seeks to narrow the circle of evasion, and on the other hand, 

protect the taxpayer from the arbitrariness of the tax administration. 

Key words: 

Tax -  evasion - control fiscal  - tax assigned - tax administration  

 


