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 المقدمة

التهرر بلاليرر ظاهلةرريس ةللظدررتلرلظررلةلليرر نيلالقرريلهلرانارريلادترر نلرةرلسرريلارةرررللاليرر ظا لن دررهيل ارريلانهرريل ل
رللدرتنني اهلتار لةاظرالالالرلانللرنلهرفل,لليلاظري للرلطياعري للتقتي لللىلانطق لةغ افظ لاقللةلرانايلتأخذلاعلا ل

فرهللتردالنطيقلرلانراعلالي ائبلاياقتلالي ظا لانلاظ الاتلاللرل لالهيا لةلا للرلااخيي لالنياظ لانهيل,ل
ادتيرريلسيلرلفررهلذاتلالردررتللاررألنقظررللللررىللرريتقلالا ل ررظنلاألائهرريلرسررذالارريلالرلالررىليررهر لةرريس ةل التهرر بل

فل,لرلالتهررر بلاليررر ظاهلسررررلدظررريملالا لرررلاليررر ظاهل لرلالترررهلايررراقتلةررريس ةلخطظررر ةلتهرررلللادتيررريلظيتلالرررلرل
الخييرراللليرر ظا ل لفرر للارل رر   ل لاعررلمللفررالاليرر ائبلالادررتقق للللرلرر للرلالات تارر لللررىللخلرر لارلن رترر لارل

 ل,لارلتخ رظ لاارريلذلسرذيلاليرر ائبلاررنللا دررته كلارلا درتظ اللاررن لللرىلي لرادعرر لاخر رلان ررأيلللير ظا ل 
رلللرىلالغرولرلالخرلاعلرلدرر لالنظر ل,خ للادتعايللط ائقلرلاديلظبلغظ لا  رل لاق ملالقينرنلرلتنطر لل

لرر فلالتهرر بلاررنلاليرر ظا لانررذلف يررهيلللررىللرريتقلالا ل ررظنل,ل ررأن لفررهلذلرركل ررأنلالة ظارر لالتررهلل فررتلانررذل
رةرللالقينرنل.لرلظعللالته بلالي ظاهلانلالةراس لالي ظاظ لرلالايلظر ل,لالترهلتد رللالل ادريتلرلا قيري اتل

اندربلتختلرفلارنللرلر لالرىلاخر رل,لرارنل ارنلالرىلاخر ل.لرلاريل ينرتل ظرلهيلفهلةاظراللرللالعريلمل,لرلل رنل
الي ظا ل"لف ظي لايلظ لظلفعهيلال خصللللرل لاير ةلةا ظ لرلنهيئظ ل,للرنلاقياللخيصلرلااي ر لظعررللالظر ل
,لاللاغ  لالاديسا لانر لفرهلتقارللالت ريلظفلرلا لاري لالعيار ل"ل,لفقرللن رألالتهر بلالير ظاهل,ل رنر لردرظل ل

درريئللالررتخلصلاررنلا لارري لاليرر ظاظ لالرادعرر لللررىل يسررللال رر للالا لررفل,لدرررا ل ررينل ررخصلطاظعظرريليملاررنلرل
لالتاي ظي ل.

اريلسرهلةريس ةلالتهر بلالير ظاهلالاريلادراياهيلرللسرهلالير ظا لرلالانطلرقلندرتهللل ادرتنيللاع فر لاريرانلسذالل
ذلكلا ي لتقتللنررانل لادرايبلالته ظربلانرالهيلرلانع يديتهيلللىلا دتييللالرطنهلالدنتط قلالىلاع ف ل

لالي ظاه ...

ل

ل

ل

ل
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 اىمية البحث 

الي ظا لانلاسملاييل لاللرل لالايلظ لرلالاةلفعيل للتققظقلا سلافلالايلظ لرلا دتييلظ لرلا ةتايلظ ل,لرانل
يرل لاهرملالته بلانللفالالي ظا لظدل لالىلتقلظرللالقيرظل لالير ظاظ لااريلظعنرهلق ارينلارا نر لاللرلر لارنلا

اررنلايرريل لالتارظررلل,للررذلكلت اررنلاساظرر لالاقررثلفررهلاراةهرر لا رر ل لالتهرر بلاررنلاليرر ظا لرلالتعرر فلالررىلاسررمل
ا درايبلالترهلترلفالالرىلالتهر بلرل ررذلكلالتعر فلللرىلالردريئللرلالطر قلالتررهلظةربلاتايلهريلارنلاةرللا يفقرر ل

للاظر لالررىللظيرظفلاعلرار لدينرنظر لرلالتهر بلرلريرالقرلرللرلدررانظنلل الرر للاعيلةر لسرذيلالةريس ةلرلسرذال لرر 
لالا تا لالقينرنظ لرلظديسملفهل ظيلةلالنقيف لالعلاظ ل..

 مشكمة البحث 

ل-سايل ي تهل:لانلخ للسذيلالل اد لدرفلظتملاعيلة لا  لتظنلر

اظينلا هرملالي ظا لرلالته بلالير ظاهلارنلخر للاع فر لا نرراعلرلا درايبلرلا نري لالترهلتنرت ل -1
 الته بلالي ظاهل.انلةيس ةل

سررملالردرريئللرلا لظرريتللا يفقرر لالتهرر بلاليرر ظاهلاررالطرر حل سررملالنيرررصلالقينرنظرر لرفررقلياظررينل -2
 الت  ظالالع ادهللاعيلة لالته بلالي ظاه.

 

 -منيجية البحث و تقسميو:

انلاعيلةرر لسررذالالاريرررعلتطلرربلا لتارريللللررىلالاررنه لالريرر هلالتقلظلررهلرلذلرركلاررنلخرر للتع ظررفلسررذيل
االا خذلانيرصلالقينرنلالع ادهلفهلاعيلة لةيس ةلالته بلالي ظاهل...لرلرفقريللس ةلراظينهيلا ي  لالةي

ل-لذلكلدظتملتقدظملالاقثلالىلن ثلاايقثلت يظلظ لرل ي تهل:

ل...الته بلالي ظاهل ايسظل-الااقثلا رلل:

ل...ادايبلالته بلالي ظاهلرلاني يل–:الااقثلالنينهل

ل...رديئللا يفق لالته بلالي ظاهل-الااقثلالنيلثل:
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 لمبحث االولا

 التيرب الضريبي ةماىي

لتعللالي ظا لانلالاييل لال ئظدظ لالهيار لفرهلتارظرللالن قريتلالعيار لال  ار للتناظر لالاةتارالرلا رايعلقيةيتر  ل
رللاظا لا دتيرريلظ لرلا ةتايلظرر لرلالدظيدررظ لرلالنقيفظرر لراررنلسررذالالانطلررقلظناغررهلالتعرر فلللررىلايسظرر لاليرر ل

التطر قلفرهلسرذالالااقرثلالرىللا تأظنريذلكللرانلاةيس سريلالللعللاةه ا لسللظلر ظفلظنت للنهيلالته بلالي ظاهل
ل-ن ثلاطيلبلتع ظ ظ لرل ي تهل:

لل...الاطلبلا رل:لا هرملالي ظا لرلانرالهي

ل...الاطلبلالنينهل:لا هرملالته بلالي ظاه

ل...طلبلالنيلث:لانراعلالته بلالي ظبالا

 المطمب االول

 مفيوم الضريبة و انواعيا

لال  علا رل:لا هرملالي ظا 

اليرر ظا لاالررذلاررنلالنقرررللتةارر لاللرلرر لارلالهظئرريتلالعيارر لالاقلظرر لال رر للللررىللفعرر لالظهرريلايرر  لنهيئظرر لرلظدررتل
ل .1اخلا لاعظن ل,لرلانايللتا ظنهيلانلتققظقلانيفالليا ل لعاقياللانت ي

 اررريلتعررر فلاليررر ظا لاأنهررريلف ظيررر لال ااظررر لتقيرررللارررنلا  رررخيصلاقدررربلاقرررل تهملللرررىلالرررلفالرللرررظ لاقرررل ل
ال ررعبل,لرلاررذلكلظتيرراللانرر ل لترةررللي لل درر لاررظنلارريللألفرر الادررت يلتهملاررنلالخررلايتلالتررهلتقررلاهيلالق رارر ل

يررررللاررريال املارل.لرانلالاق 2ظلفعررر لال رررخصلارررنليررر ائبلرلاقرررلا لاررريلظقيرررللللظررر لارررنلالخرررلايتلالعياررر ل 
ا ةاي لانللللرلر للنرللااتنريعلال ر لللرنللفرالالير ظا لقرقلاللةرر لالرىلردريئللالتن ظرذلالةار  لرلسرذالاريلظ  دهريل

ادريسا لتأخرذليرر ةللظنظر لارلنقلظر لظةار لا فر اللللررىلل.ل اريلتعر فلالير ظا لاأنهري ل3 لرنلا ظر الاتلالعيار ل
                                                           

 .118, ص 1994, مطر , الاسكىذريت , الذار الجامعيت للشر ,  " مبادئ املاليت العامت " -:زييب حسين عىض هللا أ.  (1)

 .11, ص 1984, الاسكىذريت , الذار الجامعيت ,  " املاليت العامت ) الضرائب و الىفقاث ("  -:ًىوس احمذ  أ. ((2

 و ما بعذها . 12املطذر السابق , ص -ًىوس احمذ : أ. ((3
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تقلظاهيللللرل لاغ لالنة للايلاذال ينرالظدت ظلرنليمل لانلالخلايتلالعيا لالتهلتقرملاهيلاللرل لرللنلل ة ل
ألغ ا لايلظ لارلدظيدظ لارلادتيريلظ لارلاةتايلظر ل,للدت يلتهملانلسذيلالخلايتلرلسهلت   لللظهملتققظقي لي

التهلتتاترالاهريلاللرلر لرلظت تربلللرىلذلركلانللي لانلف  لالي ائبلرلةايظتهيلظعلانللا لانلالايللالدظيلة
اللرلرر لتن رر للاريررالالنةرريملالقررينرنهللليرر ظا للرنلات رريقلاررالالاارررلل,لرل لظعنررهللنيرر لالةارر لفررهلاليرر ظا ل
ةررا لف يرهيلرلتقيررظلهيللرنليررااطلدينرنظرر لارللظةرربلايرلا لالير ظا لرلفررقلدرينرنلظقررلللا ق ريملالاتعلقرر ل

للل 1.ل ذيلا ق يملاهيلرلللىلاللرل لا اليةلس

لال  علالنينهل:

ل ل:2انلالي ائبلتيملانراليلللظلةلاساهيلايلظله ل-انراعلالي ائبل:

,لالا لررفلارلارريلرتعنررهلاليرر ائبلالتررهلت رر  لللررىل ي لالارريللدظارر لارريلظقققرر لل-اليرر ائبلالااي رر ةل: -1
لاألسرذيلالير ظا لظاتل  لانللنيي ل ا لالايللرلظتقال لال خصل,لالا لفلن د لرل لظدتطظالنقلل

 ارريلغظرر يل,لرلتعنررهلادتطرريعلدظارر لايلظرر لااي رر ةلاررنلا  ررخيصلارلالااتل رريتل,لي لانهرريلت رر  لللررىل
 ا لالايللدظا لايلظققق لالا لفلارلايلظاتل  لانللنيي ل ا لالايللرلظتملتقيظلهيلاي لتايللللىل

  لي لالير ظا لالترهلت ر  لدرائملاداظ ل,لرلتتينفلالىلنرلظنل,لفهرهلااريلانلت ررنل  ير ظا لالرلخل
للرىلايريل لالررلخللالاتنرلر لانرلل ا لالارريللارلا لاريللالتةي ظر لرلاليررنيلظ لا خر رل,لردرللتعتاررلل
ي ظا لاللخللللىل يف للخرللا ف اللفت رنل  ي ظا للخللليار   لارلت ر  لللرىلنررعللخرللخريصل

دررايلظ   لي لالتررهلتنيرربلللررىلفتعتاررللللررىلتقدررظملالايرريل لال ئظدررظ لللررلخلل,لارلت رررنل  يرر ظا ل ي
  3 ا لالايللن د لدرا لنياتلارلانقرللانللي ظا لالت  يتل. 

سررهل ررلليرر ظا لظررلفعهيلالا لررفلرلظدررتطظالنقررلللاررألسررذيلاليرر ظا لالررىلل-اليرر ائبلغظرر لالااي رر ةل: -2
رلظتاظ لسذالالنرعلادهرل لالةايظ لرلرف ةلالقيظل ل,لرلت   لسذيلالير ظا ليقظينريلللرىللخ  خصلا

خلايتلارلالعنيي لا دته  ظ ل,لرلظتملتدلظلسيلا  للغظ لااي  لارنلخر للال رخصلالرذ لظ ظرللال
ادررته كلل رره لارريل,لرلدررللت رررنلاليرر ائبلالغظرر لااي رر ةل  ليرر ائبلادررته  ظ ل  لرلسررهلاررلظلللررنل

                                                           

 .181,ص2003مبادئ الاقتطاد السياس ي ) الاقتطاد املالي ( , الذار الجامعيت , الاسكىذريت ,  , محمذ دويذار أ. (1)

 .126, ص 2005اسس املاليت العامت , دار وائل لليشر , عمان ,  ,شحادة الخطيب  د. خالذ ((2

 وما بعذها . 14مطذر سابق ص ,ًىوس احمذ  أ. (3)
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يلل,لي لالترهلظرتمل فيرهيللنرللانتقراللخللرلتللىلايلن قيتلالةي ظ ل,لارلت رنلالي ائبلللرىلالترلارلل
 . 1 الااتل يتلارلالتلار تلانل خصلالىلاخ ل

رسهلالي ائبلالتهلت   لللىلالايللذات لرلتيرظبلالعقري اتلاا  لسريلل-الي ائبلللىل ا لالايلل: -3
رللرظ لاظ السريلرلا اررراللارذاتهيلرللررظ لنتيئةهريل,لرظررتملتقيرظلهيلايررر ةلنهيئظر ل,لفرر ي لالاريللظ رر لل

را ل ينرتلارلخ ةلا اراللالانقرل ل  الاعنرظ   لالعقي ظ لالايلظ لالتهلظاتل هيلال خصلفهلردرتلاريل,لدر
 اررلخلللظنررهلارلنقررل لارل ينررتلةرريس ةل,لظخيرراللهرريللخررللال رر للرلظررتملتقيررظلهيلااي رر ةلللررىل يفرر ل

 . 2 اللخلل
رسهلالي ائبلذاتلالقظا لالنيات ل غملتغظظ لالانت لارلالخرلايتلالخييرع للهريل,لل-الي ائبلالنداظ ل: -4

  لندا لنيات لاهايل ينتلدظار لالرلخللي لسهلالي ظا لالتهلظاقىلدع سيلنياتلرل لظتغظ ل,لفههلت 
,لرلارذلكلفأنهريللللي ظا لرلسرهل لتققرقلالعلالر لالير ظاظ للعرلملرةررللالادريراةلفرهلالتيرقظ لصالخي

تطاررقلللررىلالا ل ررظنللرنلانلظررتملاختظرري لالردرررتلالانيدرربلللتقيررظللفظهرريلرللرنلانلظدخررذلالرررلخللرل
  3ا لرلةلفهلا لتاي لفيلايلق لالي ظاظ لرلادتقييلهيلفرقل لل ه . 

ع لالي ائبلالتييللظ ل:لرسهلالي ظا لالتهلت لاللدظاتهيلالققظقظ لفهلا لظيللالانت لارلالخلا لالخيي -5
لليرررر ظا لي لظتغظرررر لدررررع سيلفررررهلتغظظرررر لالرلرررري لاليرررر ظاهلفترررر لالللنررررلل ظرررريلةلدظارررر لالانررررت لارلالخلارررر ل
الخييع للهيلرلاذلكلفأنلالتييلللدللظ رنلاةايلهلي لتييللل لرهلقظرثلظرتملتطاظرقلاعرلللير ظا ل
راقررلةلللرررىل رررللطاقررر لارررالاخرررت فلاعرررلللاليررر ظا لللطاقررريتلا خررر رلارلظ ررررنلتيررريلللايل ررر ائاللارل

 ةرر ا لقظررثلظررتملتطاظررقلاعررلللاليرر ظا لالتيرريللظ لللررىلالةرر  لا يرريفهلللررلخللرلررظ لللررىلالقظارر لا
  4 ال لظ للللخلل,لراذلكلفأنلالي ائبلالتييللظ لظ لاللدع سيلاي لظيللالايلةلالخييع لللي ظا ل.

لرلخرللرلالي ائبلالاتعللةل:لرظتملفظهيلف  لا ن لانلي ظا لاديدظ لراقلةلللىلانراعلاتعللةلارنلا -6
ا اراللر لايل التلقية لاللرل لللايللت لاللانراعلالي ائبلالا  ري لل يلي ائبلللىلا دته كل,ل

للىلاظ الاتهيلالي ظاظ لاي لتايللللىلا ن لانلايل للخلل,لي لللالق را لانلخ لهيلقيقظثلت
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تطاظرررقلالنةررريمللفاررريخت ظخيرررالا فررر اللالا ل رررظنلارررلفالاليررر ائبلألنرررراعلاختل ررر لانهررريل,لرلتختلرررفل
  .1القينرنهللللرل ل 

ل

 

 المطمب الثاني

 مفيوم التيرب الضريبي

لال  علا رلل

لا هرملالته بلالي ظاهلرلادايا ل

رظع فلللىلان لرلدظل لا  رل ل لظق سيلالقينرنلالقيئملفهللرل لايلرلظعنهلالرتخلصلارنللدرالالير ظا لاير  ل
ارلةهرررللارلاقررير تلظقرررملاهرريلالا لررفلللررتخلصلاررنل ررللارلةرر  لاررنلالت اايترر لادرريعللا رل,لل لظرر لارلة ئظرر ل

ل. 2 القينرنظ لاألا لالي ظا لالادتقق لللظ 

 ارريلظعررر فلاينررر لاقيرلررر لالااررررللارلالا لرررفلايليررر ظا لالرررتخلصلارررنلالاررري لاليررر ظا لرللرررلملا لتررر املالقرررينرنهل
انهيلادرايبلن درظ لرلدرلر ظ لقظرثلانل غار لال ر للفرهلل,لرظ ةالالته بلالي ظاهلالىلللةلادايبل. 3 األائهيل

ت ظللانلالعب لالن درهللل ر لللرذلكلظدرعىلللرتخلصلارنليلائهريلل,لللرل لا قت يةلاأارال لرللملالتني لللنهيلالىل
دايبلرلاذلكلت  للا ل,لالليعظ ي لنلال عر لا خ دهلاتةييلا لت املالي ظاهل لظ لي ذلكلل,اأ لردظل ل ينتل

يرريف لالرررىلادررايبلاخرر رلانهرريلرلاررلرل يررريلياررر لالترررهلتدررابلالتهرر بلاليرر ظاهلالن دررظ لرلالدررلر ظ لاسررملاأل
,ل ارريلانلالةرر رفلا دتيرريلظ لتررلفالالا لررفلالررىلالتهرر بلاليرر ظاهلخيريرريلاذالالا لررفللررنلالرادررالالدظيدرره

ل 4 ا خ رل.ل ينلظعينهلانليعفلاللخللرلغظ سيلانلا دايب
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رظنغهلا قة لانلتقلظللا هرملرلطاظعر لالتهر بلالير ظاهلاتعلقر لايل ظ ظر لالترهلظرتملارنلخ لهريلالرتخلصلارنل
لل 1 سذالاايلايلغولارلالتةنبلالي ظاهللظ لرئلفالالادتققيتلالةاي

ل-رنة الللتلاخللالقييللاظنهايلدظتملالتط قلالظهيلفهلال  علالنينهل ي ته:

لالي ظاهالغولرلالتةنبل

لار ل:لالغولالي ظاه

ا لا ظررر لفرررهلل يألخطررري ل,لرظعنرررهلا اتنررريعلارلالتخ رررظ لاط ظقررر لغظررر ل ررر لظ للنرررلللفرررالاليررر ائبلالادرررتقق 
التي ظقيتل,لتخ رظ لا ظر الاتل,لتيرخظملالن قريتل,لرسررلاخطر لا ر يللالرتخلصلارنلالير ائبلرلظر للالرنصل

ظت  ررر لللرررىلادرررتخلاملرلدررريئللرلادررريلظبلللتاررري ي لأااعةرررملالرررلرلل,للللظررر لفرررهلالت ررر ظعيتلاليررر ظاظ لرلالة ائظررر ل
اخيل  لللقرانظنل ي قتظيللرلالغولرلالت رظ لفهلدراظللالرتخلصلارنلالير ائبل تقرلظملادر ا اتلار ر ةلارلرساظر ل

ل. 2 الىلايلق لالي ائبل

ل-:لنينظيل:لالتةنبلالي ظاه

ي لل. 3 رظعللادلل لةلرلخطر ةلانلالغولالي ظاهلفهرلفنلت يل لالردرعلفهلاةيللةيذاظر لالقرينرنلالةاريئهلل
انلالا لفلايلي ظا لظةتهللااختلفلالط قلرلا ديلظبلللتخلصلانلالا لاع لالي ائبلالادتقق لللظ للرنل

يئظر ل,لا عرللتعقرللايتلالةعفرهلالت ر ظلاخيل  لالقينرنلرلالنيرصلالت  ظعظ ل,لي لظدت ظللانلالنغر اتلالارةررلة
للظرر لارريلته بلالا رر رعل رررنلالا لررفلظتقرر كلفررهللطلررقلررذلكلظل ل,ةارريئهلارللررلملاق رريمليررظيغ لدينرنظررالنةرريملال

رلانيلر ل يل ر  يتلالتررهلاتة ئر لال ر   لا ملالرىل ر  يتلف لظرر لادرتقل لدينرنريلرلاتر خظصلاررنل,لاطري لدرينرنهل
ل. 4 ي ظا لاللخلللظ نلتييللالقينرنلالتةي  لاقيللالته بلا

ل
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 المطمب الثالث

 انواع التيرب الضريبي

ل-ظقدملالته بلالي ظاهلالىلدداظنل ئظدظظنل,لدنتخذسايلفهلف لظنلرل ي تهل:

نرررلظنللقظررثلظنقدررملرفررقلسررذالالقدررملالررىل.ل 1 ال رر علا رلل:لالتهرر بلاليرر ظاهلرفقرريللاعظرري لالاقررلا لارلالقةررمل
ل-سايل:

لنررلايلظدررتطظالالا لررفلالررتخلصلاررنلاليرر ظا لالا لررفلرسرررلالتهرر بلالقييررللل-التهرر بلاليرر ظاهلال لررهل:ل-1
 لالعيار للللرلر ل,لرارنلا انلر لللرىلذلركلانلظاتنرالال رخصلالرذ لالغرتلناهيل لظيلرللملتدلظلسيلالىلالخ ا

لرلالايرررلق لالتدرررةظللطاقررريللقرررينرنلاليررر ظا لالعياررر لللرررىلالااظعررريتللرررنلتدرررةظللن دررر للرررقرررللااظعيتررر ل
اليرر ظاظ لالاختيرر ل,لراررنلنررملظ رررنلن رريط لغظرر لخييرراللليرر ظا لتايارريلرظ رررنلالا لررفلدررللتخلررصلاررنل

ل 2 .للائلسذيلالي ظا ل يا 
رظن ررأللنررلايلظررتا نلالا لررفلاررنلالررتخلصلاررنلةرر  لاررنلاليرر ظا لالادررتقق لل-التهرر بلاليرر ظاهلالة ئررهل:ل-2

ييرراللليرر ظا لدينرنرريل,لراارريلاررنلخرر للتا نرر لاررنلللظرر ل,لرذلرركللاارريلاأدررقيطللاعرر للنييرر لن رريط لالخ
 ائبلاأدررقيطللاعرر لالعالظرريتلارلا ظرر الاتلالخييررع للهررذيلاليرر ظا لالررتخلصلة ئظرريلاررنلنرررعلارريلاررنلاليرر

ل 3 .
 
ل

ل-الته بلالي ظاهلرفقيللاعظي لا ينلقلرن ل,لقظثلظقدملسنيلالىلنرلظنل ي تهل:ل-ال  علالنينهل:
رظعللالته بلالراداللاخللقلرللاللرل لالراقلةل,لرظ ن لاللةرر لالظر لل- الرطنه ل:الته بلالي ظاهلاللاخلهلل-1

فرررهلاطررري لاليررر ائبلالااي ررر ةل,لالترررهلتعتارررللغيلاررريلللرررىلتقرررلظملادررر ا اتليررر ظاظ لارررنلالا لرررفلالرررىلا لا ةل
ةررللاليرر ظاظ ل,لر ارريلفررهلاليرر ظا لللررىلا ارريحلالاهررنلالتةي ظرر لراليررنيلظ ل,لرفررهلسررذالالنرررعلاررنلالتهرر بلن
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ا فعيللالا ت ا لفهلاطري لالتهر بلترتمللاخرللقرلرللاللرلر لرالا لرفلايلير ظا لظةرللن در لفرهلاراةهر لالا ةل
ل 1 ي ظا لراقلةل.

سررررذالالنرررررعلاررررنلالتهرررر بلاليرررر ظاهللررررملظةهرررر للررررلرلالعلظررررللاررررنلل-التهرررر بلاليرررر ظاهلالخرررري ةهل الررررلرله ل:ل-2
ظ ةررالذلرركلالررىلطاظعرر لن رريطللتلرركلال رر  يتل,لا دتيرريلظظنلا لاعررللدظرريمل رر  يتللرلظرر لاا ارلرر لن رريطهيلرل

رظعنهلالته بلالقييللخي جلقلرللاللرل لالراقلةلنتظة لادت يلةلالا لفلانلااليلالدظيلةلالي ظاظ للللرلر ل
ردظيارر لايدررتغ للا تايطرر لاع درر لتاعظرر لت اطرر لاعررلةللرلل,لدرررا للقالرر لةندررظ لان رر لةلاملا لرةرر لاقدرربل

ا ةتايلظر لارلا دتيريلظ لرذلركلاهرلفلالرتخلصلارنلالت اايتر لالير ظاظ ل,لرانلاعظي لالتاعظ لالدظيدرظ لارل
الرادرررالالعلارررهلظنارررتلنرررل ةلقرررلرثلسرررذالالنررررعلارررنلالتهررر بل نلةاظرررالالرررلرللتقررر صللررريلةلللرررىلتطاظرررقل
ت رر ظعيتهيلاليرر ظاظ لللررىلالاررراطنظنلالارر تاطظنلاهرريلرفقرريل قررللاعرريظظ لالتاعظرر لالدظيدررظ لارلا ةتايلظرر لارل

ل 2 يل.غظ س
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 المبحث الثاني

 اسباب التيرب الضريبي واثاره
انلانت رري لةرريس ةلالتهرر بلاليرر ظاهلظ ةررالالررىلرةرررللاظئرر لتررراف تلفظهرريلادررايبلاعظنرر لترر تاطلايلنةرريملاليرر ظاهل
رالة رفلا دتييلظ لالديئلةلل,ل ايلانلغظيبلالنةيملالير ظاهلال عريللظردل لالرىلانري ةلالتهر بلالير ظاهلتي  ريل

اني لدلاظ لسيا لتراةههيلاللرل لانلاختلفلنراقظهيلرالتهلغيلايلايلت  للة ظا لفديللالا  ل,لرارنلخر للللةل
لايلداقلظناغهلالتع فلللىلادايبلراني لالته بلالي ظاهلر ظفلظنت للن لال ديللا لا  لال

ل-ر ي ته:

لادايبلالته بلالي ظاهل.لل-الاطلبلا رلل:

ل بلالي ظاهل.اني لالتهلل-الاطلبلالنينهل:

لللل د لالته بلالي ظاهلايل ديلل.لل-الاطلبلالنيلثل:

ل

 المطمب االول

 اسباب التيرب الضريبي

ل-ا دايبلالتهلتلفالارلت ةالالاراطنظنلللىلااي د لالته بلالي ظاهلرانلاا  سيلايلظلهل:لترةللالعلظللان

 ..ا دايبلالن دظ  -1
فهل نظ لانللرللالعيلملانلال عر لا خ دهلتةييلا لت املالير ظاهلاريل الليرعظ يللل ةر لايرااللفظهريل

ل 1  لظدر قلا لاللرلر لالترهلتعتار ل رظئيلاةر لال.لألن ا لتقيللاينل الالل  لالي ظاهلسرلدي قلن ظ ل
الن دظ لللته بلالي ظاهلت تاطلا غا لال  للفهلا قت يةللاأارال لرللملالتني لللنهيللللرل ل,لدايبلفيأل

,لر ايلانلللعراارللالن درظ لانر ل اظر لفرهلتقلظرللقةرملالتهر بلللإلندينرذلكلظعرللالىلالت رظنلال ط  ل
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ع ر ليرقظاللايلثلالن دهلللىلالتهر بلالير ظاهلرالاالي ظاهل,لف لايل اللالرلهلالي ظاهليعفلال
.1)  
ل..يدظ ا دايبلالدظل-2

تلعربلالدظيدرر لالترهلتتاررالاللرلر للر السيارريلفرهلالتهرر بلالير ظاهل,لقظررثلانلانعرلاملا دررتق ا لالدظيدررهل
ظرلرررللا قدررري للرررلرللألنررر دررراايلل رررظرعلالتهررر بلاليرر ظاهل,لرا دتيرريل للاخرررللاللرلررر للررريلةلارريلظ ررررنل

ا فرر اللاعرررلملدرررل ةلالدرررلطيتلالعياررر لللرررىلالقظررريملارةظ تهرريلرايلتررريلهللرررلمللدرررل تهيلللرررىلاطررريلاتهملارررألا ل
الت اارريتهملاليرر ظاظ ل,لخييرر لاذال رريعلاظررنهملانلقيررظل لاليرر ائبلانارريلتررذسبلل ن رريقلللررىلدلرر لاررنل

لللل 2 ئبل.ي رةلالاةتاالالذظنلظعتا رنللانلا ن لالاته اظنلانللفالالي ا
لا دايبلا دتييلظ ل..ل-3

انلالريالا دتييل لالةظللررف ةل در لا اراللتدل لالىلللملالتهر بلالير ظاهلرالع ر ليرقظالل,ل
فيلقيل لالايلظ لللا لفلتدن لللىلالته بلرنطيد ل,لاقظثلنةللاظللالا لرفلنقررلالتهر بلظ ظرلل لاريل الل

نلالا لرفلالرذ لظار لاةر رفلادتيريلظ لرايلظر لدرظئ لل ل 3 لب لالي ظا لللظر لردري لا  ر يلالاريلهل.
اليررغظ ةلالررىلاخ رري لارريلظةرربللفعرر لللق رريةلللررىلا رر رل لاارريملنقررللدظيررط ل لدررظايلفررهلالا رري ظال

لب لالي ظا ل,لرخيي لفهلفت اتلال  رللا دتييل لرا  ايتلالتهلتار لاهريلالا ري ظالا دتيريلظ ل,ل
الغرروللار لاهريلالا لررفلغيلاريلاريلت ررنلر ا لاقرير تلالتهر بلرفيليرعرايتلا دتيريلظ لرالايلظر لالترهلظ

اليررر ظاهلالترررهلظاي درررهي,للرررذالفرررينلاليررر ظا لظةررربلانلتاررر لالارررلاخظللالاخييررر لل درررتعاي تلغظررر ل
لل 4 الي ر ظ لقتىلت رنلاقارل ل.

لا دايبلا لا ظ ل..لل-4

تدررابليررعفلالنقرر لاررظنلا لا ةلرخيريرريلفررهلتطاظررقلالنةرريملاليرر ظاهل,لانلتعقررلل رتررظنلالةهرري لا لا  ل
اظنلالا لفلقظثلتنة لا لا ةلالي ظاظ لالىلالا ل ظنلللىلانهملاةارل لانلالاتهر اظنلالترهللرللالي ظاظ 
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ظةرربلللظهرريلالدررعهلالررىليرراطهملرظنةرر لالا ل رررنلالررىلا لا ةلاليرر ظاظ لللررىلانهرريلةهرر لةايظرر لرتعدررفل,ل
لل 1 هل.رسذالا ا لانل ين لانلظتدابلفهلالته بلالي ظا

لا دايبلالت  ظعظ ل..ل-5

انلالتغظرر اتلاللائارر لفررهلالت رر ظالاليرر ظاهلترردل لالررىلغاررر لالنةرريملاليرر ظاهلادررابلتعررلللالقرررانظن,ل ارريل
ترردل لالررىللررلملنقرر لالا لررفلايلنةرريملاليرر ظاهلرايلترريلهل ظرريلةلالاظرررللللتهرر بلاليرر ظاهل,ل ارريلانليررعفل

ل 2 لاته بلظدن لاير ةلااي  ةلللىلالته بلالي ظاهل.ال ديا لالي ظاظ لريعفلالعقيبلالا  ر لللىلا

فيذال ينتلدظا لالعقيبلذلكلالعقيبلا ا لانلالاالذلالذ لظعرللللىلالا لفلان لته ا لارنلالير ظا ل,لف رهل
سذيلالقيل لظاتعرللالا لرفللرنلذلركلالتهر بلرظقلرللانر ل,لرل رنلاذال ينرتلدظار لالعقريبلادرللارنلالاالرذلالرذ ل

ل 3 ارلغظ لارةرللتايايلف هلسذيلالقيل لظ ن لالته بلالي ظاهل.ظعرللللىلالا لفل

ل

ل

 المطمب الثاني

 اثار التيرب الضريبي

لل-ظنةمللنلالته بلالي ظاهلللةلاني لسيا لدنتط قلالظهيلفهلف لظنلر ي تهل:

لا ني لانلالنيقظ لا دتييلظ ل..ل-ال  علا رل:

فينلالته بلانهيلظدل لالىلانع يدريتلدرلاظ لللرىلا دتيريللاايلانلالي ظا لتعتا لاتغظ الادتييلظيلسيايل,ل
الرطنهلفهرلظدن لللىلاعل تلا لخي لالعيمل ايلظعاللالتهر بلالير ظاهلللرىل رااللاسرملاق ر لادتيريل ل
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رسررل رحلالانيفدر ل,لقظررثلت ررنلالادددرر لالاته ار لفررهلل ةر لااتظرري للرنلتلرركلالترهلترردل لراةايتهريلاأاينرر ل
لل 1 ارظلظ لالهيئل ل.التلاا ينظيتهيرسذال

 ارريلانلانخ رري لقيررظل لاليرر ظا لنتظةرر لالتهرر بلاليرر ظاهلظررلفالاللرلرر لالررىل ظرريلةلاعررل تلاليرر ائبل,لارل
ةلظلةلاايلظدل لالىلايعيفلالقيف لنقرلا دتناي لفهلاةيللا نتيجل,ل ايلظدابلالته بللبف  لي ائ

الايلظ لالتهلتهلفلالىلااتييصلالنقرللال ائرللفرهلةلالي ظاظ لفهلتققظقلاسلافلالدظيد لانعلاملفيللظ لا لا ل
ا دتيرريللالقررراهل,للاإنتيةظرر لادرري لالفترر ةلالتيررخمل,ل ارريلظرردل لالتهرر بلالررىلنترريئ لخطظرر ةلةررلالاررنلقظررث

قظثللنلايل لت  هلدظيد لالتق فلراة ا اتل فالالعب لالي ظاهللتغطظ لالعةر لالاريلهلتيرط لالدرلط ل
تارظلظ لايريفظ ل ريلق ر لالخي ةظر لارلا يرلا اتلالنقلظر لفتقررللا رلرىلالعيا لالىلا لتايللللىلاييل ل

الىلخلقلا ا لةلظلةلتتعلقلايلتدلظللرتدل لالنينظر لالرىلا ت ريعلا درعي لفتتعطرلللالظر لالتناظر لا دتيريلظ ل
ل 2 رتنخ  لاللخرللالققظقظ للغيلاظ لا ف الل.

لاللالادددريتلالاته ار لافيرللارنلتلركلايفد لقظثلتي ايلظعاللالته بلالي ظاهلالىلا خ للاقرالللالان
التهلتدل لراةايتهيلالي ظاظ ل,لاييف لالىلا خ للايلترا نلالةهرل لللا ي ظالا دتناي ظ لرتديسملةيس ةل

لالته بلالي ظاهلفهلترةظ لا دتييللالرطنهلنقرلا دي لادتييلل

غظرر ل درراهلارلارريلظعرر فلاي دتيرريللالارررا  لرالررذ لظقررلثلا رري للللظررلةلتع دررللالدررظ لالقدررنلل دتيرريلل
ل 3 .الرطنهل

لا ني لانلالنيقظ لا ةتايلظ لارللالن دظ ل..ل-النينهل:لعال  ل

اةتارال,ل اريلظردل لالرىللرلملالادريراةلارظنلظدل لالته بلالي ظاهلالىلايعيفل رحلالتييانلارظنلافر اللال
ل ظنلفهلتقالللب لالي ظا ل,لاذلظتقاللالاع لالير ظاظ لا يالهريلاظناريلظرتخلصلانهريلالرذظنلظا رنهملالا 

الته بلانهيل,لا للرلملللالر لتر ظرالالعرب لالير ظاهلرتردل ل نر ةلالتهر بلالير ظاهلالرىللةرر لاللرلر لالرىل
ظتهرررر بلاررررنلارلايرررريف ليرررر ائبلةلظررررلةل,لفظرررر لاللالعررررب لللررررىلاررررنللررررمل فرررالاعررررل تلاليرررر ائبلالارةرررررلةل
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اليرر ظا ,للررذلكلتيررااللاليرر ظا للررية ةللررنلتققظررقلالت يفررللا ةتارريلهلاررظنلافرر اللالاةتاررال,ل ارريلتيرراالل
ارلالغظرر لا رر رل للاليرر ظا للياررللافدرريللاخ دررهلاررنلخرر للالاقررثللررنلةاظررالالردرريئللدرررا لالا رر رل 

ل 1 ا ف تلانلالراةبلالي ظاهل.لاقيللالتقيظللر

ل

 المطمب الثالث

 التيرب الضريبي بالفسادعالقة 

التهرر بلاليرر ظاهلظعنررهلاقيرلرر لالاارررللارلالا لررفلالخييرراللليرر ظا لالررتخلصلاررنلالارري لاليرر ظا لرلررلمل
ا لت املالقرينرنهلاألائهريل,لرظقرلثلااريلايلتةنربلالير ظاهلارلالغرولالير ظاهل,لرتت تربلللرىلالتهر بلنتريئ ل

يللرلرر لفهرررلظيرر لاخ ظنرر لاللرلرر لقظررثلتقررللفظرر لدررظئ لاررنلاختلررفلالرةررريلرالتررهلتدررابلال درريللرا يرر ا لا
قيظل لالي ائبل ايلان لظي لااع لالاارلظنلالذظنل لظدتطظعرنلالته بلان لفظقالررنلاعرب لالير ظا ل

للىلالةاظالراقظينيلدللتلةألاللرل ل,لاظنايلظ لتلان لاخ رنلاايلظدل لالىلللملللال لتر ظالالعب لالايلهل
الىل ظيلةلدع لالي ائبلالقيئا لارلالىلف  لي ائبلةلظلةل هلتعر لالنقصلفهلالقيظل لالنيةا للنل
الته بلرفهلذلكلايلظ ظرللفرهللرب للافعرهلالير ظا ل,ل اريلانلالتهر بلظير لايريلاللالاةتارالاظيريلنتظةر ل

فيل دررريللا لالخررر رجللرررنلالقرالرررللل 2 .تلالنيفعررر لالرررنقصلفرررهلالقيرررظل لااررريلظقررررللالرررىلتعطظرررللالا ررر رلي
غظررررريبلارلتغظظررررربلاليررررررااطللالترررررهلظةررررربلانلتق رررررملالدرررررلركلراخيل ررررر لال ررررر رطلللا خ دظررررر لاليرررررقظق لر

راررنلخرر للارريلدرراقلظتيرراللانلل 3 .الاريرررل لللعاررللرايلترريلهلااي درر ل ررللارريلظتعرري  لاررالسررذيلرتلرركل
الرىلانلالتهر بللايايريف لا ةلالير ظاظ لرارظنلالا لرفلسنيلكلل د لفديللتةه لنتظة ليعفلالنقر لارظنلا 

الي ظاهلل لاي ا ل اظ ةلللىلا دتييللالررطنهللنتيئةر لالدرلاظ لالترهلترنع  لترل ظةظيلللرىلالايلظر لالعيار ل
لللرل ل,لفتعقللالنةيملالير ظاهلر نر ةلالاعيالر لالخيير لا ئريتلاعظنر لارنلالااررلظنلرتعرلللا درعي لالراةربل

الير ظاظ لراريل ريا لذلركلارنلا درايبلال نظر لتدريسملفرهللفرالالااررلظنلفهرمل نظر لارنلالقرالرلللتطاظقهيلرللم
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رانلسنيلتةه لة ظا لال ديللرالترهلتعرللةريس ةلاةتايلظر لتتانرللفرهلا درتخلاملل 1 الىلالته بلالي ظاهل.
الدررلط لرا لا ةلريرر قظيت لالرةظ ظرر لاهررلفلا غتنرري للالررذاتهلرا رر لللألةهرر ةالاغرر  لاررنلداررللالارةررفل

لررذلكلفررينلالتهرر بلاليرر ظاهلظعررللاةهرر الاررنلاةرريس لال درريللرة ظارر لادتيرريلظ لظعيدرربلل 2 غظرر لا رر رعل.
لارريلتقلنرر لاررنلانرري ليرري ةلللررىلا دتيرريللالرررطنهلاتانلرر لفررهلانخ رري لالقيررظل لاليرر ظا لللظهرريلالقررينرنل

نلندررررا لاهارررر لاررررنلا ظرررر الاتلالتررررهلتدررررتطظالاررررنلخ لهرررريلااي درررر لالرا سرررريلا دتيرررريلظ لرق اررررينلاللرلرررر لارررر
ل 3 .را ةتايلظ ل
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 المبحث الثالث

 وسائل مكافحة التيرب الضريبي
اااي دررر لالا لرررفلدرررلر يلاخيل ررريلألق ررريملالقرررينرنلاليررر ظاهل,لرارررنلاةرررللقايظررر لانلالتهررر بلاليررر ظاهلظقرررال

الققرقلالعيا لرالخيي للذلكلظناغهلاظةيللرديئلل الل للا يفق لالته بلالي ظاهلنة اللايلظداا لانلاني ل
رخظاررر لتهرررلللالتررررا نلا دتيررريل لرال ظرررينلا ةتاررريلهللللرلررر ل,للرررذلكلا تأظنررريلالاقرررثلللرررنلردررريئللا يفقررر ل
الته بلالير ظاهلرفرقلنر ثلاطيلربلاتخرذظنلارنلالقرينرنلالع ادرهلانطلرقلقرللللاخيل ر لالير ظاظ لر ري تهل

لل-:

لال ديا لالةايئظ ل...ل-الاطلبلا رلل:

لالتققظقلالةايئهل...ل-الطلبلالنينهل:

لالعقرايتلالة ائظ ل...ل-الاطلبلالنيلث:

 المطمب االول

 الرقابة الجبائية

ظرر لاةرر ا ليرر ر  للا يفقرر ل ررللاررنلالغررولرالتهرر بلاليرر ظاهل ارريلانهرريلت تدررهلاساظرر لتعتارر لال ديارر لالةايئ
ايلغ لرذلكلنة اللطاظع لالنةيملالير ظاهلالرذ لظعتارللللرىلالتير ظقيتلالاقلار لارنلطر فلالا ل رظنلرالترهل
 لتع ررر لالققظقررر للرررذلكلتقررررملا لا ةلاليررر ظاظ لاعرررلةلا ررر يلللل دياررر لالةايئظررر لاقيرررللال  رررفللرررنلاختلرررفل

للررىلقررقلالير ظاظ ل,لفيل ديارر لتهررلفلالررىلالاقيفةرر لللررإللا ةلاخيل ريتلالا ت ارر لاررنلخرر للالهظئرريتلالتياعرر لا
الده لللىلقدنلتطاظقلالقررانظنلارنلةهر لاخر رللانلخ للاقي ا لالته بلالي ظاهلانلةه لرالخ ظن لل

الةايئظررر لاقيررللالتققرررقلارررنلرتعرر فلال دياررر لالةايئظرر لاينهررريلاةارلرر لالعالظررريتلالتررهلتقررررملاهرريلا لا ةلل 1 .
يررق لرايررلادظ لالتيرر ظقيتلالا تدررا لاررنلطرر فلالا ل ررظنل,للغرر  لا ت رريفلالعالظرريتلالتللظدررظ لالتررهل
ت اهلالىلالتخلصلرالته بلانللفالالي ظا لرتقرظاهيلرسهللاي ةللنلخطرطلانتةا لرانطقظ لذاتلسلفل

                                                           

 . 213, الجسائر ,ص  2005املاليت العامت , دًىان املطبىعاث الجامعيت ,  ,علي زغذود  أ.  (1)



)17( 
 

رتتاتررالا لا ةلل 1 . لفررهلالادددرر لرايرراللرسرررلالريرررللالررىل  ررفلالغررولرالتررللظ لفررهلالرنرريئقلرال ررراتظ
ل-:ل 2 الةايئظ لارديئللدينرنظ لتتانللفهلققرقلتدااللاااي د لال ديا لالةايئظ لرسهل ي ته

لققلا ط عل...ل-ال  علا رلل:

درررينرنلا ةررر ا اتل لارررنل45ا لا ةلالةايظررر ل,لرطاقررريلللاررريلةل لأللينررر قهررريلالا ررر رعلانرسررررلردرررظل لدينرنظررر ل
الة ائرر  لن قررةللانرر لظدررااللقررقلا طرر علأللرررانلا لا ةلالةايئظرر لاقيررللتأدررظ لرلرري لاليرر ظا للالةايئظرر 

ررفرررقلدرررينرنليررر ظا لالرررلخللالع ادرررهل درررمللل 3 را اداتهررريلاتيررر اللالرنررريئقلرالاعلراررريتلالانيررررصلللظهررريل.
لاارنل رينيلظر لانلتطلربلا,لتنصلاأن لللدرلط لالل1 لفل27الاعللل/لرفقلالايلةل  ل1982 للدن ل 113 

 لظرايلانلتأ ظخلتالظغر لارذلكل21يلانلظقلملتق ظ للنللخل لخ لل اهلخييعيلللي ظا لارلتعتقللاخيرل ل
لل 4 .ط قلالن  لدرا ل ينلادا لادة لفهللرائ لي ظا لاللخللامل للاإقلرخطهلارللي خطاإ

لققلال ديا ل..ل-ال  علالنينهل:

الةايئظررر لللتأ ررللاررنليرررلقلالاعلرارريتلالاقلاررر لللررإللا ةظعتارر لقررقلال دياررر لاررنلاسررملاليررر قظيتلالاانرقرر ل
ظانرررللاةاررررعلالعالظررريتلالانةررر ةلارررنلدارررللا لررررانليرررانلالتيررر ظقيتلالا تتاررر لارررنلدارررللالا ل رررظنل,لفهررررل

نليرررررقتهيلالاررررر اداظنللا اداررررر لتلررررركللالتيررررر ظقيتلالاقلاررررر لاعنييررررر لراعطظررررريتلخي ةظررررر لاغظررررر لالتققرررررقلاررررر
رن قررةللانلالا رر علالع ادرررهلنررصلللررىلانلللدررلط لالايلظررر لانلتتقرر رلرتتققررقللررنللخرررلللل 5 .رن استهرري

الا لررفلالققظقررهلرتاقررثللررنلايرريل يلفررهلاقررللرةرلسرريلرلهرريلانلتطلرربلالاعلرارريتلاررنلا ل ررخصلتعتقررلل
ا لالاعيا تلالترهللهريلاينلللظ لايلظ ظلسيلفهلتقلظ لالي ظا لللىلا لانلالا ل ظنل,ل ايللهيلانلتردفلاة ل

للل درر لايليرر ظا لر لتدررااللاأة ائهرريلاررنلداررللالررلرائ لا خرر رلقتررىلظررتمللفررالاليرر ظا لارلالتأاظنرريتلالتررهلدرر
رتأخذلال ديا لالةايئظ لا  ي لاتعللةل,لفههلاايلانلت رنل ديا ل  لظ لرالغ  لانهريلسررلل 6 تتقققللنهيل.

                                                           

 . 13, ص  1988الرقابت الاداريت واملاليت على الاجهسة الحكىميت , دار الثقافت , الاردن ,  ,حمذي سليمان  .د (1)

 . 215مرجع سابق , ص  ,علي زغذود  أ. (2)
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قي نرر لاررظنلارريلتقالرر لاررنلاعلرارريتلارلت رررنل ديارر لللررىلالتيررقظاللال رر لهلللتيرر ظقيتللرنلاةرر ا لاظرر لا
 ملال قريرريتلاللدظقرر لقظررثلتقرررملا لا ةلالةايئظرر لااقي نرر للدررتالرنرريئقل يررانظ  لرسنرريلت رررنلال ديارر ل يالرر لفت

الاعلرايتلالاي حلاهيلايلادتنلاتلالالقق لايلتي ظالل,لرسذالالنرعلانلال ديا لظا نلانلظدل لالىلالتققظقل
ل 1 الاعاق ل.ارلال ديا ل

 الثاني طمبالم

 التحقيق الجبائي

قرقلااي در لالتققظرقلالاقيدراهللرلرإللا ةالط ظقر لالادرتعال لفرهلالتققظرقل,للايخت فتختلفلا  يللال ديا ل
العيارر لرذلركلاهرلفلالتأ ررللارنليررق لالتير ظقيتلالاقلارر لل لالةايئظر يررعظرالتققظرقلالاعارقلفررهلاةارللالرل

اررنلطرر فلالا ل ررظنل,لفرريلتققظقلفررهلالاقيدررا لسرررلاةارلرر لاررنلالعالظرريتلالهررلفلانهرريلا ادارر لالتيرر ظقيتل
الةايئظررر لالا تتاررر لارررنلطررر فلالا لرررفلايليررر ظا لرفقرررصلاقيدررراتهيلرالتأ رررللارررنلارررلرلتطياقهررريلارررالاعررر ل

ظ لقتىلظتدنىلاع ف لالرلايلادظتهيلرلظ لللتققظقلالاقيدراهلغر  لالايلالاعطظيتلاايلفظهيلالاعطظيتل
رترتمللالظر لل 2 الا ادا لالةايئظ لفقدبلارللظا رنل رذلكلالادددريتلارنلا طر علللرىلراةايتهريلالةايئظر ل.

التققظررقلفررهلالاقيدررا للررنلط ظررقلل ادرر للدظقرر للالررفلالا لررفللاع فرر لدررلر  لاتةررييلراةايترر لالةايئظرر لرذلرركل
ظالالتي ظقيتلاللر ظ لالا تتا لرتأ ظخلاظلالهيلريللاللالاظينللنل للالي ائبلالترهلظخيراللهريلاا ادا لةا

الا لفلراقي نتهيلاالالدة تلالاقيدراظ ل,لرظناغرهلا  رعي لاريلتققظقلقظرثل لظا رنلاةر ا لالتققظرقللرنل
ار ظرللظختري يلااقر للايلير ظا لا درتعين رظا نلللا لفلل 3 .ا ديللارلتدلظملا  عي لايلتققظقلللا لفل

ا الت لانني للالظ لالا ادا لرذلكللظنربللن ل,لرلنرللالقظريملاعالظر لالتققظرقلالاعارقلا لالعالظر لالترهلت  رفل
لررنلال رر قلالارةرررللارريلاررظنلالررلخللالققظقررهلللا لررفلرالررلخللالايرر حلارر لفررهلاطرري لاليرر ظا لللررىلالررلخلل

الايررر حلارررنلطررر فلالا لرررفلارررنلةهررر ل,للا ةاررريلهل,لرفرررهلقيلررر لاررريللررررقةلفررر قلاقدرررر لارررظنلالارررلخرل
رلنييرررر لناطرررر لالاعظ ررررهلرالن قرررريتلالاخييرررر لليررررظين لاا  رررر لاررررنلةهرررر لاخرررر رل,لتقرررررملا لا ةلاطلرررربل

                                                           

 . 15مرجع سابق , ص  ,حمذي سليمان .د (1)
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التا ظ اتلرالتريظقيتلالتهلظ اسيلاديدظ لاايلتقالهيلالىلاليلةلتقرظملالرلي لالير ظاهل,لرذلركللرنلط ظرقل
ل 1 .التيقظاللالقير  لارلالتيقظاللالتلقيئهل

 المطمب الثالث

 العقوبات الجزائية

العقرايتلالة ائظ لرسهلاةارل لانلالرديئللالتهلتديلللفرهلالتخ ظرفلارنلقرلةلةريس ةلالتهر بلالير ظاهل,ل
لاظقرريعالتررهلتتيررانهيلالقرررانظنلاليرر ظاظ للراررنلاليرر ر  لانلظ ررنلسنرريكلل  يظرر لرا ئارر لل ق رريمللالة ائظرر 

رسنيلركللقراريتلة ائظر لاعتارلةلفرهلالنةريملل 2 .لفرالالير ظا للالة ا لفهلقيل لتةير سريلاهرلفلالتهر بلارن
خرريلفلاغ اارر لايلظرر ل لتقررللاالير ظاهلالع ادررهلللقررللاررنلةريس ةلالتهرر بلاليرر ظاهل,لقظررثلظعيدرربلالا لرفلال

 للظنررري ل,ل اررريلظعيدررربلاررريلقا لارررلةل لت ظرررللللرررىلدرررن لراقرررلةلارررنلظنارررتلللظررر لااررريمللالاقررري مل111لرررنل 
الاختير لا ت ريبلاخيل ر لير ظاظ ل,ل ارريلظعيدربلاريلقا لارلةل لتقرلللررنلن نر لا ره لر لت ظرلللرنلدررنتظنل

لالا  رير قتظريللللرتخلصلارنلالا لالير ظا لانلظناتلللظ لاايملالاقي ملالاختي لان لادرتعاللالغرولرا 
 لارنل58-57 ايلانلتن ظذلالعقرا لللىلالا لفلالاخيلفلرفهلقلرلللقرايتلنيرصلالاررالل ل 3 .للظ ل

ارلدقرطللالة ائملرالعقرايتلالي ظاظ لرفهللالايلقظ دينرنلي ظا لاللخلل,ل لظتمللفهلقيل للقللالتدرظ ل
 ارريلنيررتلل 4 سنرريكلق ررمليرريل لاررنلاق ارر لاختيرر لراةرربلالتن ظررذل.قيلرر لالتن ظررذلفعرر لفظةرربلانلظ رررنل

 لاررنلدررينرنلايرررللالاقي ارريتلالة ائظرر لالررىلاا ينظرر لاطرر قلدرر احلالا لررفلالاررتهمللاة ظارر ل111الارريلةل 
ل لدنراتلارلادللارلايلغ اار لرا ر طلتقرلظملالا لرفلالارتهملتعهرللاقتر نلا  يلر 3اعيدبلللظهيلايلقا لالةل 

رانلالا لرفلارلالرنهيلا لاذالرةللالقييهلانلاط قلالد احلدظي لادظ لالتققظقلارلظدل لالرىلس رار ل,ل
ايريف لل 5 الاخيلفلاذال ينلاتهايلاة ظا لاخيل  لفر لظةرر لتردظ ر لا لاذاللرملظ رنللر لاقرللاديار لاعرظنل.

العقرا لالديلا لتن ظذللاإظقيفلق لالىلذلكلفأنلة ائملرلقرايتلالي ظا لر ارل لاظييلاأق يملالنيرصلالاتع
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للق ظر لالقييررظ لارريلقا لارلةل لت ظررللللررىلدرن لرفقرريلل رر رطلرةر رفلتقررل سيلاق ارر لالاريررعلرلهرريلالغرري ل
لل 1 .لتن ظذلالعقرا لرفقيللقي تلاقللةلدينرنيلفهلدينرنلالعقرايتلاإظقيفا ا لالذ لظقيهل
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 الخاتمة

ل-الل اد ل"الته بلالي ظاه"لالىلللةلنتيئ لرتريظيتلا تأظنيلالتط قلالظهيل ي تهل:تريلنيلفهلنهيظ لسذيل

لالنتيئ ل...

انةرررالللايلتاي سررريلتققظرررقلالتناظررر لال ررريال لرظاررر  لالرررلر لال عررريلللهررريلاليررر ظا لالظررررملتعرررللردرررظل لل-1
الرديئلللتققظقلالعلال لا ةتايلظ ل  ت ي سيلللىلالقللانلال را قلا ةتايلظ لالديئلةللرنلط ظرقل

لاليلةلتر ظالا ظ الاتلرالن راتلاظنلاف اللالاةتاا.
انلالتهرر بلاليرر ظاهلظعنررهلاقيرلرر لالا لررفلايليرر ظا لالررتخلصلاررنلالظرري لاليرر ظا لرلررلملا لترر املل-2

اااي در لالا لرفلدرلر يلاخيل ريلألق ريملالقرينرنلالير ظاهلرظعرللالتهر بلنررعلارنللالقينرنهلاألائهريللرظقرا
الد د لالاقنع لظاي دهيلالا لفلانظ لاتعالةلاقيللا ف تلانلالا للظنلالي ظا لالادرتققلاذاتر ل ر ل
ارلةرر  ال,لرظتخررذلا رر ي لاتعررللةلفهرررلاارريلانلظ رررنلارريلغولاليرر ظاهلارلالتةنرربلاليرر ظاهل,لرتختلررفل

ل لقدبلايلاذال ينل لظيلارلة ئظيلرلاقلظيلارللرلظيل.انرال

ان لظنةمللنلالته بلالي ظاهلسرلنقصلالقيظل لالي ظاظ لانلالنيقظ لا دتييلظ لرالتهلظا نلانللانلاسم-3
تديسملا  للفعيللفرهلدرللالن قريتلالعيار للللرلر للرذلكلفرأنلا يفقر لالتهر بلالير ظاهللرظ لاريألا لالدرهللنةر ال

هلظتخررذسيلرالتقنظرريتلالاتاعرر لاررنلطرر فلالا ل ررظنلايليرر ظا لفررهلادررتعايللالطرر قلا قتظيلظرر للررذلكلالتررللإل رر ي ت
ايل ديا لالةايئظ لرالتققظقلالةاريئهلرالعقراريتلالة ائظر للاتانل تتخذلرديئللا يفق لالته بلالي ظاهلللةلا  يلل

ل.

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل...التريظيت

لااا ينظرريتالررىلةينرربلت نظررفلالا رر علانلظيررالنيرررصلاق ارر لا ررأنلاليرر ظا للت رريل لالتغظرر اتلللررىلظناغررهل
لة ظار لراتخريذلاقراريتلاديدرظ ل,للرذالا تأظنريلانلنطر حلاعر لالتريرظيتلالهيار لالا  ظ لرالايلظ للاةياهر لسرذيلا

لل-: اةظنلانلتدخذلاعظنلا لتاي لر ي تهل

عيتلاليرررر ظاظ ل,اارررريلظتنيدرررربلاررررالالاتغظرررر اتلفررررهلا اةعرررر ل يفرررر لالنيرررررصلرالقرررررانظنلرالت رررر ظ -1
ا رييعلا دتييلظ لرا ةتايلظ ل,ل ايلظناغهل ظيلةلالرلهلالي ظاهلللرلالا ل ظنلانلخ لل

اةررلللاررنلتع ظررفلافرر اللالاةتاررالاراةارريتهملا ررتىلالردرريئللالادررارل لرالاقرر ر ةلرالا ئظرر لرذلررك
 تققظقلالعلال لالي ظاظ .

سيلتطاظقلنيرصلالقينرنلالي ظاهلااعيلة لردلل للالنغر اتلاتياع لالا   تلالتهلظ   ل-2
اننرري لالتن ظررذلرالتررهلدررللظدررتغلهيلالا لررفلالاتهرر بلاررنلخ لهرريل,للررذلكلظناغررهلالرريلةللتةهرر التررهل
 لايلنيرررصلالقينرنظررر للنررللال ررعر لارةررررللنغرر اتلارلاخطرري لارلنررررادصلاررنل رررأنهيلانلةررالن

لتةعللتلكلالنيرصلااها لارلغظ لرايق .
 لارررنلدرررينرنليررر ظا لالرررلخلل درررمل58لقراررر لالقرررا لالانيررررصلللظهررريلفرررهلالاررريلةل ت عظررلل-3
ل الاعلل ليانلالعقرايتلالتهلتردالاققلالا لفلرذلكللايللهيلانلاني ل1982 للدن ل113 

رالغ اارريتلالايلظرر لالتررهلت رر  لاققرر لراررنلنررملل اتالةرر ااعنرظرر لللررىلالا لررفلا نرر لاررنلتررأنظ ل
ل لالته بلانلن  لالا لفلا لفهلقيل لالعرلةلالىلذاتلالة ظا .ت لظلسيللنللت  ا للالظ

 فال  ي ةلرفيللظ لا لا ةلالي ظاظ للتققظقلا سلافلال ااظ لانلخر للت عظرلللارللسظئريتل-4
ال ديا لاللاخلظ لفهلاددديتلاللرل لرترنظقلالع د لاظنلالةهيتلالديئلةل سظئ لالن اسر لرا لا ةل

نرنلللررىلالقرري تلغظرر لالن ظهرر ل,لنةرريحلاللرلرر لفررهلالقيرري لللررىلاليرر ظاظ  لفررهلتطاظررقلالقرري
الةهررري لاليررر ظاهلا يفررر لا ا ينظررريتلالاتاظرررر ةللتأسظرررلالتهررر بلاليررر ظاهلظتطلررربلالعارررللللرررىل

لاللرللالاةير ةلفهلتقيظللالي ظا ل.ردل اتللاإا ينظيتلتقيظللالي ظا لرظا نلا خذل
ل
ل
ل

ل
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 قائمة المراجع
لالق آنلال  ظمل...

لال تبلرالادل يتل...
ل.ل2117ةايظ لالاددديتل,للظرانلالاطارليتلالةياعظ ل,لالة ائ ل,لل-قاظللاارل ظلل:ل.لل-1
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