الـمجـلـد  ،٧العــدد ٢
 ،9العدد 92المجلد

المـجـلد السابع ـ العدد الثاني ربيـع الثاني ١٤٤٢هـ ديـسمبر ٢٠٢٠

المراسالت:

humanities@kku.edu.sa

إخالء مسؤوليــة
.

أعضبء هيئة التحرير
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

رةِظ الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍز
ﻋكﻮ ىُئت الخدزٍزومﺪًزالخدزٍز
ضنزجحراملجلت

أ.د .ﻋﺒﺪ العشٍشئﺑزاﻫُﻢ ًﻮضﻒ ﻓﻘُﻪ
أ.دً .دحي ﻋﺒﺪ هللا الػزٍﻒ
أ.د .مزَع ﺑن ضعﺪ آى ىﺒاع
أ.د .ﻋﻮف ﺑن ﻋﺒﺪ هللا الﻘزني
أ.د .أخمﺪ ﺑن ًخي آى ﻓاٌع
أ.د .ﻋﺒﺪ اللهُﻒ ﺑن ئﺑزاىُﻢ الحﺪًثي
أ.د .خطحن ﺑن دمحم آى ﻋﺒُﺪ
د .ضلهانت ﺑنذ دمحم الػهزاني
د .ئضماﻋُل زلُل الزﻓاعي
أ .جزمي ﺑن ﻋلي آى خمُﺪ

أعضبء الهيئة االستشبرية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

أ .د .ئﺑزاىُﻢ الجبري
أ .د .أخمﺪ ﻋﺒﺪ العشٍشالحلُبي
أ .د .أمحن ﺑلمهي
أ .د .خطام ﺑن ﻋﺒﺪاملحطن العنﻘزي
أ .د .زﻮسٍﻪ راﺑاضا
أ .د .دوط آرنﻮلﺪ
أ .د .ضعﺪ الﺒاسعي
د .دمحم أمحن مسُمز
أ .د .ؾالح ﺑن ضعُﺪ الشىزاني
أ .د .ؾالح سٍاد الغامﺪي
أ .د .ؾالح معُل
أ .د .ﻓﻮاسﻋﺒﺪ الحق
أ .د .دمحم ﻋﺒاص
أ .د .دمحم مزسخي الحارسي
أ .د .مجى ﺑُنز
أ .د .ظلن اضخنﻮٍل

ظامعت اإلالو ﻓهﺪ للﺒتروى واإلاعادن
ظامعت اإلالو ﻓُؿل
ظامعت ﺑنزﺑلﻘاًﺪ
ظامعت اإلالو ضعﻮد
ظامعت ىارﻓارد
ظامعت ئضُنظ
ظامعت اإلالو ضعﻮد
ظامعت ﺑجي ضﻮٍﻒ
ظامعت أم الﻘزى
ظامعت اإلالو ضعﻮد
ظامعت اإلالو ضعﻮد
ظامعت الحرمﻮك
ظامعت اإلالو زالﺪ
ظامعت أم الﻘزى
ظامعت مانػطتر
ظامعت وَطُﺪا الُاﺑان

مجلة جبمعة الملك خبلد للعلىم اإلنسبنية

6

أهداف المجلة

شروط النشر

متطلببت النشر وتعليمبته

7

Simplified Arabic

APA

معلىمبت االتصــــبل
:

humanities@kku.edu.sa

8

المحتىيبت

م٣ضمت الخدغٍغ 01 ..................... ................................ ................................ ................................
أضماء النﺒاث في دًﻮان امزب الﻘِظ  -دراضت لغﻮٍت ومعجمُت
صً .اؾغ َّ
الضعَْل 02 ........................................ ................................ ................................
الخﻮرٍﺪاث اإلاعفاة من قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت -دراضت مﻘارنت
ص .مىهٓع بً ٖبضالغخمً الخُضعي 40 .......................................... ................................
الﺪورالﻘانﻮني لألمن الطُبراني في مهاﻓدت الجزٍمت
صَ .ضٔ بيذ ؤخمض البرا72 ........................... ................................ ................................ ٥
الزخلت ﻋبرمؿزفي ًﻮمُاث الزخالت الﺒلجُهي أنطُلﻢ أدورنﻮ (1471م)
وألاإلااني أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف (1497م)  -دراضت مﻘارنت في قﻮء الزخالث ألاوروبُت
زالى نؿﻒ الﻘزن ألازحرمن العؿز اإلاملﻮمي
صٖ .بضالٗؼٍؼ ٖبضهللا دمحم ؤبٓصاَل 002 ........................................ ................................
اللطانُاث الﻘكاةُت وجﺪرَظ جهﺒُﻘاتها في اإلاملنت العزبُت الطعﻮدًت
صِٞ .ض مؿٗض اللُِبي 040 ............................... ................................ ................................
ّ
ُ
اإلاذالزاث في الﺪرص الندﻮ ّ
ّ
ي
الﺑن الفس ِار
غزح
زالى
من
ألانﺪلسخي
ِ
ِ
ِ
ِ
الجمل ِ
ِ
ِ
ص .مِضي بً خؿحن مباع٧ي 062 ....................... ................................ ................................
اإلاﻘﻮماث الﺒُئُت للخنمُت العمزانُت في مداﻓًت أخﺪ رﻓُﺪة ﺑخهﺒُق نًﻢ
اإلاعلﻮماث الجغز اﻓُت
ص .ؾلمى بيذ ٖبضهللا خؿً الٛغابي 104 ....................................... ................................
00

ظﺪلُت ألانطاق في رواًت قنـ لعﻮاف العؿُمي :دراضت نؿﻮؾُت زﻘاﻓُت
ص .خمضان مدؿً الخاعسي 140 ....................... ................................ ................................
خق جملو ألاضهﻢ والحؿـ للمطدشمز ألاظنبي في النًام الطعﻮدي
صٞ .اعؽ بً دمحم ال٣غوي 170 ............................. ................................ ................................
الم الخعزٍﻒ ﺑحن الﺪرص اللغﻮي ولهجاث منهﻘت َﻋ ِط ْحر :دراضت ؾﻮجُت
صِٞ .ض بً ؾُٗض ال٣دُاوي 218 ..................... ................................ ................................
مطخﻮى الزقا ﻋن زﺪماث الزﻋاًت الصحُت ألاولُت ومﺪى جأزحرالخؿاةـ
الاقخؿادًت والاظخماﻋُت والطهانُت للمطخسﺪمحن ﻋلُﻪ في مﺪًنت أبها،
اإلاملنت العزبُت الطعﻮدًت 2121
ص .خمٓص مباع ٥ؤبِْٓحر 232 ........................... ................................ ................................

01

مجلت ظامعت اإلالو زالﺪ للعلﻮم ؤلانطانُت
 29العﺪد 2
املجلﺪ ٧
2121
King Khalid University Journal of Humanities, Volume 7
29, Issue 2, 2020
https://hj.kku.edu.sa

الخﻮرٍﺪاث اإلاعفاة من قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت
دراضت مﻘارنت
(*)

د .منؿﻮرﺑن ﻋﺒﺪالزخمن الحُﺪري
ظامعت ؤلامام دمحم ﺑن ضعﻮد ؤلاضالمُت

اإلالخـ
ُ
حٗغ ٝيغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ؤجها " يغٍبت ٚحر مباقغة جٟغى ٖلى اؾخحراص ْجٓعٍض الؿل٘ ْالخضماث في ٧ل مغخلت مً
مغاخل ؤلاهخاط ْالخٓػَ٘ م٘ بٌٗ الاؾخصىاءاث" ْحكمل َظٍ الًغٍبت في ألانل ظمُ٘ ٖملُاث الاؾخحراص ْالخٓعٍض للؿل٘
ْالخضماث ،بال ؤن ألاهٓمت الًغٍبُت ٢ض عاٖذ الٖخباعاث مسخلٟت ٖضم بزًإ بٌٗ ألاشخام ،ؤْ بٌٗ الٗملُاث
ألي يغٍبت ؤْ ؤزًٗتها لًغٍبت نٟغٍت بمٗجى بم٩اهُت زهم الخاي٘ للًغٍبت يغٍبت اإلاضزالث ختى لٓ ٧اهذ
ً
الًغٍبت اإلاٟغْيت ٖلى اإلاؿتهل ٪الجهاجي نٟغاْ .جسخل ٠الخضماث ْالؿل٘ التي ؤُٖٟذ مً الخًٕٓ لًغٍبت الُ٣مت
اإلاًاٞت بازخال ٝألاهٓمت الًغٍبُت ْل ً٨ؤَمِا جٓعٍض الؿل٘ ْالخضماث ألاؾاؾُت ٧الٛظاء ْالخضماث الصخُت
ْزضماث الخٗلُم ْألاوكُت الؼعاُٖت ْألاوكُت الش٣اُٞتْ ،ؤوكُت اإلاىٓماث ٚحر الغبدُتْ ،جٓعٍض الخضماث اإلاالُت
ً
ً
ْالخإمحن ْجٓعٍض الٗ٣اعاث بُٗا ْجإظحرا لؤلٚغاى الؿ٨ىُتْ ،ؤلاٖٟاء ٖىض الاؾخحراص٢ْ .ض زلو البدض بلى ؤن الىٓام
الؿٗٓصي ٢ض ْا٦ب ألاهٓمت الًغٍبُت في ٖضص مً ازخُاعاجّ ُٞما ًخٗل ٤بٗضم الخًٕٓ ؤْ ؤلاٖٟاءٚ ،حر ؤهّ ٢ض ًٓ٩ن
ً
مً اإلاىاؾب حُٛحر بٌٗ َظٍ الازخُاعاث هٓغا إلاؿاؽ َظٍ الًغٍبت بٗضص مً الخضماث ْالؿل٘ ألاؾاؾُت التي جىاؾب
ؤلاٖٟاء ؤْ الخًٕٓ للًغٍبت بيؿبت الهٟغ.
الهلماث اإلافخاخُت :جﻮرٍﺪاث ،معفاة ،قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت ،الخﺪماث ألاضاضُت

(*)

ص مىهٓع بً ٖبضالغخمً الخُضعي ،ؤؾخاط الؿُاؾُت الكغُٖت ْألاهٓمت اإلاكاع ،٥اإلاِٗض الٗالي للً٣اء ،ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗٓص
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Value Added Taxes Exemptions:
A comparative Study
Dr. Mansour A Alhaidary)*(
Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University

Abstract
Value Added Tax (VAT) is defined as indirect tax that is imposed on import and supplies of goods and services
during each stage of production and distribution. Originally, all imports and supplies of goods and services are
subject to VAT. However, all international VAT systems have some exceptions in which some persons, or
transactions are not within the scope of VAT or they are subject but exempted or zero-rated. Most of VAT
systems exempt some goods and services from the application of VAT which vary depending on different factors
VAT systems take into consideration. Some VAT systems exempted essential goods and services such as food,
healthcare, education, agricultural activities, cultural activities, non-profit organizations activities, supplies of
financial and insurance services, housing, and import of goods. The paper concludes that Saudi VAT law is in
line with the other VAT systems worldwide in its choices. However, I believe that some changes are suitable
because of the impact and implications of the VAT on some essential goods and services which ought to be
exempted or zero-rated.

Keywords: supplies, exempted, Value Added Tax, Essential services.
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2020
العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاوﻟﺜﺎنﻧ-ﻲ ـ دﻳ
الخاضعﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
د .منؿﻮرﺑن ﻋﺒﺪالزخمن الحُﺪري ،الخﻮرٍﺪاث اإلاعفاة من قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت :دراضت مﻘارنت

مﻘﺪمت
نضع هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت اإلابجي ٖلى الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن
لضْ ٫الخلُج الٗغبُت (هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت٧ )0327 ،إخضر هٓام يغٍبي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت جالٍ
ٖضص مً الخٗضًالث ٧ان آزغَا نضْع ألامغ اإلال٩ي ال٨غٍم ع٢م ؤْ 527/جاعٍش َ0330/01/04ـ بخٗضًل وؿبت يغٍبت
ً
ّ
الُ٣مت اإلاًاٞت بلى  %04اٖخباعا مً 1111/6/0مْ ،إلاا ٧ان ؤلاٖٟاء الًغٍبي لبٌٗ الؿل٘ ْالخضماث ؤخض مباصت
ً
ً
يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ ْهٓغا الزخال ٝألاهٓمت الًغٍبُت في مٗالجت بٌٗ ؤهٓإ الؿل٘ ْالخضماث بٖٟاء ؤْ بزًاٖا
ً
لًغٍبت نٟغٍت ؤْ بزًاٖا لًغٍبت مسًٟتْ ،لخد ٤ُ٣الاؾخٟاصة مً ألاهٓمت الًغٍبُت ألازغٔ ٣ٞض عؤًذ مىاؾبت
ال٨خابت خَٓ ٫ظا اإلآيٕٓ؛ ألَمُخّ.
مػهلت الﺒدض
ً
ّ
ٌٗض ؤلاٖٟاء الًغٍبي مبضؤ ظضًضا ٖلى البِئت الخىُٓمُت الؿٗٓصًت الًغٍبُت؛ لخضازت هٓام يغٍبت الُ٣مت
اإلاًاٞتْ ،مً زم ٞةهّ مً اإلاِم اؾخ٣غاء الخاالث التي ٌٟٗى ٞحها مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْم٣اعهتها باإلاماعؾاث
الضْلُت الًغٍبُت اإلا٣اعهت،
أىمُت الﺒدض
ٌك٩ل البدض ؤَمُت بالٛت في الىٓام الًغٍبي الؿٗٓصي؛ لخٗضص خاالث ؤلاٖٟاء مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت،
ْْظٓص بٌٗ الُٓ٣ص ْالاقتراَاث في بٌٗ الخاالث لخٓ٩ن الخالت مً الخاالث اإلاٟٗاة؛ ْلٓ٩ن ؤلاٖٟاء الًغٍبي
ٌؿتهض ٝجد ٤ُ٣ؤَضا ٝبوؿاهُتْ ،اظخماُٖتْ ،ا٢خهاصًتٞ ،ةن طلٌ ٪ؿخضعي بدض جل ٪الخاالث ْخهغَا ْم٣اعهتها
بالٓ٣اهحن اإلا٣اعهت للخغْط بإًٞل اإلاماعؾاث الضْلُت.
أىﺪاف الﺒدض
الهﺪف الزةِسخي :الخعزف ﻋلى ؤلاﻋفاءاث الﻮاردة في نًام قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت ،وٍنبشق من ىذا الهﺪف
العام مجمﻮﻋت من ألاىﺪاف الفزﻋُت الخالُت:
 .0بُان اإلا٣هٓص باإلٖٟاء الًغٍبي.
 .1بُان الؿل٘ ْالخضماث اإلاٟٗاة مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ألؾباب ا٢خهاصًت ْاظخماُٖت.
 .2بُان الؿل٘ ْالخضماث اإلاٟٗاة مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ألؾباب ؾُاؾُت ْإصاعٍت.
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حطاؤالث الﺒدض
الدطاؤى الزةِسخي :مﺪى مناضﺒت جﺒجي النًام الكزٍبي الطعﻮدي لﺒعل الاججاىاث اإلاﻘارنت في ؤلاﻋفاء
الكزٍبي؟ وٍنبشق من ىذا الدطاؤى مجمﻮﻋت من الدطاؤالث الفزﻋُت الخالُت:
 -0ما اإلا٣هٓص باإلٖٟاء الًغٍبي؟
 -1ما الؿل٘ ْالخضماث اإلاٟٗاة مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ألؾباب ا٢خهاصًت ْاظخماُٖت؟
 -2ما الؿل٘ ْالخضماث اإلاٟٗاة مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ألؾباب ؾُاؾُت ْإصاعٍت؟
الحﺪود اإلاﻮقﻮﻋُت (الﺒعﺪ اإلاﻮقﻮعي):
ًدىاْ ٫البدض ؤلاٖٟاءاث الٓاعصة في هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٗٓصي َْكمل طل ٪م٣اعهخّ بٗضص مً
الٓ٣اهحن الضْلُت.
منهجُت الﺒدض وإظزاءاتها
ؾٓٓ٩ً ٝن مىهج َظا البدض اإلاىهج الخدلُلي لخاالث ؤلاٖٟاء مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت في يٓء هٓام يغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٗٓصي ْالٓ٣اهحن اإلا٣اعهت :اإلاٛغبيْ ،الؿٓصاويْ ،اللبىاويْ ،بٌٗ الٓ٣اهحن ألاظىبُت ألازغٔ٢ْ ،ض
ؾغث ٖلى ؤن ؤط٦غ ؤخ٩ام الٓ٣اهحن اإلا٣اعهت زم ؤٖ٣بها بظ٦غ الىٓام الًغٍبي الؿٗٓصي ْبُان الاججاٍ ألاوؿب مجها مً
ْظِت هٓغيْٖ ،ىض ْعْص الاؾدكِاص بىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٞةن اإلا٣هٓص بّ الىٓام الؿٗٓصي ْالثدخّ
الخىُٟظًت٢ْ ،ض عجبذ َظٍ ألاهٓمت في البدض خؿب جاعٍش نضْعَا ٞإ٢ضمِا ال٣اهٓن اإلاٛغبي في َ0315/3/6ـ ،زم
الؿٓصاوي الهاصع في 1110/5/15م ،زم اللبىاوي الهاصع في 1110/01/03م ،زم الؿٗٓصي الهاصع فيَ0327/00/1ـ،
ْ٢ض ازترث اإلا٣اعهت بال٣اهٓن اإلاٛغبي لٓ٩هّ ؤ٢ضم الٓ٣اهحن الٗغبُت التي ٖالجذ يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْبصخيء مً
ً
الخٓؾْ٘ ،ؤما ازخُاع ال٣اهٓن الؿٓصاوي ٞلٓ٩ن الىٓام ال٣اهٓوي الؿٓصاوي مخإزغا بال٣اهٓن ألاهجلٓؾ٨ؿٓويْ-إن ٧ان
ً
صْعٍ ٢ض بضؤ بااليمدال ٫هدُجت لالججاٍ للخ٣ىحن ْ٣ٞا ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت(-ؤبٓ الخؿًَْ )1101 ،011 ،ظا
ً
ً
ٌُٗي بٗضا م٣اعها لالَالٕ ٖلى عئٍت حٗامل هٓام ٢اهٓوي مسخل ٠م٘ يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتْ ،ؤما ازخُاع ال٣اهٓن
ً
اللبىاوي ٞؤلهّ مً ألاهٓمت الٗغبُت التي ؾب٣ذ في جىُٓم يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتْ ،ؤزحرا ٞةهّ ْإن قاع٦ذ ؤهٓمت
ً
٢اهٓهُت ٖغبُت ؤزغٔ في بٌٗ ؤؾباب ازخُاع ألاهٓمت ال٣اهٓهُت اإلا٣اعهت في َظا البدض ٞةن َىا ٥خضْصا للبدض ال
ًم ً٨مِٗا بصعاط ؤهٓمت ٢اهٓهُت ؤزغٔ للم٣اعهت مما ً٣خطخي الا٢خهاع ٖلى ما جم ازخُاعٍ ،زم زخمذ البدض بإَم
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ً
الىخاثج ْالخٓنُاث٢ْ ،ض ّ
٢ؿمذ َظا البدض بلى م٣ضمت ْجمُِض ْمبدشحن ًخًمً ٧ل مجهما ٖضصا مً اإلاُالب ْ٤ٞ
الخٟهُل آلاحي:
اإلا٣ضمت.
الخمُِض :حٗغٍ ٠يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت:
اإلاُلب ألاْ :٫الخٗغٍ ٠اللٓٛي ْالانُالحي لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت.
اإلاُلب الشاوي :الخٗغٍ ٠اللٓٛي ْالانُالحي لئلٖٟاء.
اإلابدض ألاْ :٫ؤلاٖٟاء ألؾباب ا٢خهاصًت ْاظخماُٖت:
اإلاُلب ألاْ :٫جٓعٍض الؿل٘ ْالخضماث ألاؾاؾُت.
اإلاُلب الشاوي :جٓعٍض ألاوكُت الش٣اُٞت ْاإلاىٓماث ٚحر الغبدُت.
اإلاُلب الشالض :جٓعٍض الٗ٣اعاث.
اإلاُلب الغاب٘ :جٓعٍض ألاوكُت الؼعاُٖت ْالبُُغٍت.
اإلاُلب الخامـ :الخٓعٍضاث الترٍْجُت.
اإلابدض الشاوي :ؤلاٖٟاء ألؾباب ؾُاؾُت ْإصاعٍت:
اإلاُلب ألاْ :٫الخٗامالث الخٓ٩مُت.
اإلاُلب الشاوي :جٓعٍض الخضماث اإلاالُت ْالخإمحن.
اإلاُلب الشالض :ؤلاٖٟاء ٖىض الاؾخحراص.
الخاجمت.
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الخمهُﺪ :حعزٍﻒ قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت:
اإلاهلب ألاوى
الخعزٍﻒ اللغﻮي والاؾهالحي لكزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت:
ً
أوال :الخعزٍﻒ اللغﻮي:
٢ا ٫الخلُل" :الكزٍﺒت :الهﺒُعتً ،ﻘاى :ئنﻪ لنزٍﻢ الكزاةب .والكزٍﺒت :غلت جكزب ﻋلى العﺒﺪ .والكزٍﺒت:
مل شخيء قزبخﻪ بطُفو من حي أو مُذ  ...والكزاةب :قزاةب ألارقحن في وياةﻒ الخزاط ﻋليها"( .الٟغاَُضي،
ص.ث22-21/6:؛ ألاػَغي1110 ،م) ْاإلاٗجى اإلآا ٤ٞللمٗجى الانُالحي للًغٍبت مً َظٍ اإلاٗاوي َٓ ؤجها شخيء مًغْب
ْ
ؤي مٟغْىّ .
ْٖغِٞا معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة ؤجها" :ما ًفزف ﻋلى ا ِإلالو والعمل والﺪزل من الفزد لؿالح
الﺪولت ﺑؿفت ظبرًت مطاىمت منﻪ في ألاﻋﺒاء العامت ،وجنﻮن مﺒاغزة ﺑاالقخهاع من الزواجب وألاظﻮر ،وغحر مﺒاغزة
ﺑفزقها ﻋلى الطلع واإلاﻮاد الاضتهاللُت" (ٖمغَ0318 ،ـ0244/1:؛ ألاػَغي1110 ،م).
الﻘ َُ ِﻢ،
مٗان ٖضًضة ؤ٢غبها للمٗجى اإلاغاص َىا ما ٢الّ الجَٓغي" :الﻘُمت :واخﺪة ِ
ْؤما الُ٣مت ٞلِا ٖىض ؤَل اللٛت ٍ
وأؾلﻪ الﻮاو ألنﻪ ًﻘﻮم مﻘام الصخيءً .ﻘاى :قﻮمذ الطلعت" (الجَٓغيَ0316 ،ـ).
ْؤما ٧لمت (اإلاًاٞت) ٞإنلِا مً ٓ٢لىا ؤيا ٠ًًُ ٝبياٞتْ ،ؤنل ؤلاياٞت مً بلخا ١شخيء بصخيء٢ ،ا ٫ابً
مىٓٓع " :أقفخﻪ ئلُﻪ أقُفﻪ .واإلاكاف :اإلالشق ﺑالﻘﻮم .وقاﻓﻪ الهﻢ أي نشى ﺑﻪ" (ابً مىٓٓعٓ٩ُٞ ،)ٌ0303 ،ن
مٗىاَا الًغٍبت التي جؼاص ْجلخ ٤بالُ٣مت.
ْؤما "اإلاًاٞت" ٞهي اؾم م ٫ٟٓٗمهضعَا ؤلاياٞتّ ،
ْٖغٞذ ؤلاياٞت ؤجها" :مؿﺪر أقفذ ﻓالنا أي أملخﻪ ﻓكاف
ىﻮ أي ماى ىﻮ ومنﻪ :ؤلاقاﻓت في الهلمت .ومنﻪ الكُﻒ ألنﻪ ًكُﻒ ئلُو أي ًمُل ئلُو"(البىضهُجي0865 ،م:
٢ْ )481/0ا ٫ألاػَغي" :وأقفخﻪ :ئذا أملخﻪ ئلُو ،وأنشلخﻪ ﻋلُو ،ولذلو قُل :ىﻮ مكاف ئلى لذا ولذا ،أي :مداى
ئلُﻪ" (ألاػَغي1110 ،مْ )41/01:عٚم ؤن اإلاٗجى اإلاغاص مً "ؤلاياٞت" في ؾُا ١الًغٍبت هي اإلابال ٜالتي جؼاص ٖلى ُ٢مت
الؿلٗت بال ؤن اإلاٗجى اللٓٛي ال ًسضم َظا الاؾخسضام ،م٘ ؤن بٌٗ اإلاٗانغًٍ ّ
ٖض ؤلاياٞت بمٗجى الؼٍاصةٖ( ،مغ،
ً
ً
َ0318ـ) ْ٢ض ًٓ٩ن َظا الاؾخسضام مجاػٍا ؾبب طل ٪ؤن اإلاًًُ ٠ؼٍض يُ ّٟب٦غاما بٗض ب٦غام ٞاهخ٣ل َظا اإلآِٟم
ً
ّ
ّ
زمن
بلى الاؾخسضام بمٗجى الؼٍاصةْ .مً زم ُٞم ً٨ؤن وٗغ ٝيغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لٍٓٛا ؤجها "ماى مفزوف ﻋلى ِ
ً
ضلعت سٍادة ﻋلى زمنها ألاضاسخي".
ٍ
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ً
زانُا :الخعزٍﻒ الاؾهالحي لكزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت:
ً٣هض بالُ٣مت اإلاًاٞت-مً هاخُت ا٢خهاصًت "الفزق ﺑحن جهلفت اإلاﺪزالث (مػترًاث اإلاﻮاد أو الخﺪماث) وقُمت
املخزظاث ندُجت العملُاث الدػغُلُت التي قامذ بها اإلانػأة ﻋلى ىذو اإلاﺪزالث" (ٖبضالخلُم1101 ،م :م.)411
٦ما ُٖ ّغٞذ يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت في ال٣اهٓن اإلا٣اعن ؤجها" :نﻮع من قزٍﺒت الاضتهالك أو ؤلاقاﻓت الكزٍبُت
بػهل جزالمي ﻋلى قُمت مكاﻓت في مل مزخلت من مزاخل الخؿنُع أو ؤلانخاط والخﻮسَع ﻋلى ضلعت ّ
جدمل في النهاًت
ﻋلى اإلاطتهلو وجﻘع في مل مزخلت من مزاخل الػزاء في ضلطلت الخﻮرٍﺪ بعنظ قزٍﺒت اإلاﺒُعاث")Kurian, 2013( .
ْلم ّ
ٌٗغ ٝالىٓام الؿٗٓصي ْال اإلاٛغبي ؤْ الؿٓصاوي ْاللبىاوي "يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت" بل ٌكاع في َظٍ ألاهٓمت بلى ؤن
اإلا٣هٓص ب٩لمت الًغٍبت ٞحها خحن جغص في الىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت صْن بُان اإلا٣هٓص مجهاٚ ،حر ؤن الضلُل
ؤلاعقاصي ألخ٩ام اليكاٍ الا٢خهاصي اإلاخٗل٣ت بًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت الهاصع ًٖ الُِئت الٗامت للؼ٧اة ْالضزل في
ُ
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ٢ض ّ
ٖغِٞا ؤجها" :قزٍﺒت غحر مﺒاغزة جفزف ﻋلى اضخحراد وجﻮرٍﺪ الطلع والخﺪماث في مل
مزخلت من مزاخل ؤلانخاط والخﻮسَع مع بعل الاضخصناءاث" (الُِئت الٗامت للؼ٧اة ْالضزل1107 ،م :مْ ،)3مً َىا
ً
ًِٓغْ-هللا ؤٖلم-ؤن َىاٞ ٥غ٢ا بحن اإلاٗجى الا٢خهاصي ْاإلاٗجى ال٣اهٓوي؛ بط ًٟترى اإلاٗجى الا٢خهاصي ْظٓص ُ٢مت
مًاٞت حؿخد ٤ؤن ججبى ألظلِا الًغٍبتُٞ ،ما لم ًلخٟذ اإلاٗجى ال٣اهٓوي لظلْٞ ٪غى الًغٍبت ٖلى ٧ل مغخلت ّ
جمغ بها
الؿلٗت ؤْ الخضمت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ْظٓص بياٞت ؤْ ال.
اإلاهلب الشاني
الخعزٍﻒ اللغﻮي والاؾهالحي لإلﻋفاء:
ً
أوال :الخعزٍﻒ اللغﻮي لإلﻋفاء:
ؤلاٖٟاء ؤنلِا مً الٗ٢ .ٟٓا ٫هللا حٗالى" :وَطألﻮنو ماذا ًنفﻘﻮن قل العفﻮ" ]الب٣غة ،آلاًت  [108ؤي ًٞل اإلاا٫
(ألاػَغي1110 ،م) ْؤنل الٗ" ٟٓالخجاوس ﻋن الذنب وجزك العﻘاب ﻋلُﻪ ،وأؾلﻪ املحﻮ والهمظ  ...وأﻋفاو من
ُ
َ ْ
ً
ئﻋفاء ،ﻓهﻮ
ﻒ،
ألامز :ﺑزأو" (ابً مىٓٓعَ0303 ،ـْ )68/04:ظاء في معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة" :أﻋفى ٌعفي ،أﻋ ِ
ً
ُ ْ
ﻒ ،واإلافعﻮى ُم ْعفى  ...أﺑزأو منﻪ وضامدﻪ "أﻋفاو من الكزاةب" (ٖمغَ0318 ،ـٞ )0412/1:اإلاٗجى اإلاغاص باإلٖٟاء
مع ٍ
ببغاء مً ْظب ٖلُّ ٌ
ؤمغ مىّٓ٩ُٞ ،ن اإلاغاص بةٖٟاء ؾلٗت ؤْ زضمت مً الًغٍبت ؤلابغاء مجها.
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ً
زانُا :الخعزٍﻒ الاؾهالحي لإلﻋفاء:
ً
ً٣هض باإلٖٟاء الًغٍبي" :محزة مالُت ًﻘزرىا اإلاػزع جنهﻮي ﻋلى ﻋﺪم الخكﻮع ألخهام الدػزَع الكزٍبي وﻓﻘا
لخكاﻋُﻒ ىذا الﻘانﻮن للشخـ الهﺒُعي أو اإلاعنﻮي الﻋخﺒاراث اقخؿادًت واظخماﻋُت وضُاضُت ودولُت"
(الؿاٖضي1104 ،م :مْ )072حهض ٝؤلاٖٟاء الًغٍبي بلى ْاخض مً زالزت ؤمٓعٞ :األْ ٫ؤن ًٓ٩ن الِض َٓ ٝجدؿحن
الىٓام الًغٍبي ٩٦لْ ،الشاوي ْظٓص بٌٗ الؿل٘ ألاؾاؾُت اإلاِمت التي ًدخاظِا الىاؽْ ،الشالض ؤن بٌٗ الؿل٘ ؤْ
الخضماث ًهٗب بزًاِٖا للًغٍبت بما بؿبب الخ٩الُ ٠ؤلاصاعٍت ؤْ اإلاالُت ل٨ثرة ٖملُاتها ؤْ حُٗ٣ضَا ٧الخضماث
اإلاالُت ؤْ الخإمحن(Tait, 1988; Mackenzie, 1991) .

47

مجلت ظامعت اإلالو زالﺪ للعلﻮم ؤلانطانُت
دٌطمبر 2020
الشاني -
2020
العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاوﻟﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
د .منؿﻮرﺑن ﻋﺒﺪالزخمن الحُﺪري ،الخﻮرٍﺪاث اإلاعفاة من قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت :دراضت مﻘارنت

اإلاﺒدض ألاوى
ؤلاﻋفاء ألضﺒاب اقخؿادًت واظخماﻋُت
ًغٔ بٌٗ الباخشحن ؤهّ عٚم ٓ٧ن يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْاَغة يغٍبُت ال مشُل لِا بال ؤن زانُت ؤلاٖٟاء هي
ؤخض ؤَم ُٖٓب يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ ألجها حٗاعى ؤنل يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ ألن ماصاَا ٦ؿغ ؾلؿلت الخهم
الًغٍبي (ْ )Crawford, Keen, and Smith, 2010جازغ في خُاصًت الًغاثب ْٗٞالُتها ٦ما ؤن الؿماح بها مٗىاٍ اإلاؼٍض
مً ؤلاٖٟاءاث لؿل٘ ْزضماث ؤزغٔ٦ )De la Feria and Krever, 2013( ،ما ؤن ؤلاٖٟاء لبٌٗ الؿل٘ ْالخضماث
ً
ؾُاصي بالخايٗحن ٚحر اإلاؿخُٟضًً مً الخهم الًغٍبي بؿبب ؤلاٖٟاء بلى الخٓعٍض الظاحي ألهٟؿِم بضال مً الخٓعٍض
مً الٛحر ْٖضم الاؾخٟاصة مً يغٍبت اإلاضزالث َْظا ًازغ في الؿٓ٦ )Crawford et al, 2010( .١ما ٢ض ال ًٓ٩ن ؤلاٖٟاء
ً ً
في مهلخت الُب٣ت ال٣ٟحرة بل ألاًٞل ؤن جٟغى الًغٍبت ٖلى ٧ل شخيء زم ٌُٗى ال٣ٟحر صٖما مالُا لخٌٍٗٓ ما ًضّٗٞ
مً يغاثب؛ ألن ؤلاٖٟاء مٗىاٍ خهٓ ٫ألاٚىُاء ٖلى طاث الؿل٘ اإلاٟٗاة صْن ص ٘ٞيغٍبتُٞ ،ما ٞغى الًغٍبت ٖلى
الجمُ٘ مٗىاٍ جدهُل ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً الًغاثب زم جٓػَ٘ ظؼء ٖلى ال٣ٟغاء ْالاؾخٟاصة مً الباقي في بغامج جىمٍٓت
ؤزغٔ (.)De la Feria and Krever, 2013
ْ٢ض ّ
هو هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٗٓصي ٖلى مبضؤ ؤلاٖٟاء مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتْ ،ؤخاٖ ٫لى
الالثدت الخىُٟظًت ّ
ْزٓلِا جدضًض الخٓعٍضاث اإلاٟٗاة مً الًغٍبت (هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة )01
ً
ْ٢ض ّبُيذ الالثدت الخىُٟظًت ٖضصا مً ؤلاٖٟاءاث للؿل٘ ْالخضماث ْؾُإحي في اإلاباخض ال٣اصمت بُان الخضماث ْالؿل٘
ؾٓاء ما ّ
اإلاٟٗاة مً هُا ١جُبُ ٤يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٌ
هو ٖلحها هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ؤْ ههذ ٖلحها ٓ٢اهحن
صْلُت ؤزغٔ.
ْمً اإلاىاؾب الخضًض ًٖ هُا ١الخًٕٓ لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٢بل الخضًض ًٖ ؤلاٖٟاء؛ خُض جٟغى
َ
ً
ألاهٓمت الًغٍبُت الًغٍبت ٖلى الؿل٘ ْالخضماث ٖلى ازخالُٞ ٝما بُجها ُٞما ًم ً٨ؤن ًٓ٩ن ٢ابال لئلزًإ للًغٍبت
ً
ً
ؤْ ٚحر ٢ابل لِا؛ ْطل٣ْٞ ٪ا للٓغْ ٝالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت لخل ٪الضْلت؛ بط بن ما ًٓ٩ن ٢ابال لئلزًإ
للًغٍبت في صْلت ما ال ٌٗجي بالًغْعة مىاؾبت ٞغى الًغٍبت ٖلُّ في صْلت ؤزغٔ م٘ الخىبُّ ٖلى ْظٓص ٓ٢اؾم
ً
مكتر٦ت؛ بط بن مِٟٓم يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ؤنبذ مبضؤ صْلُا ْاضر اإلاٗالم.
ّ
ْحٗغ ٝبٌٗ ألاهٓمت الًغٍبُت الصخو الخاي٘ للًغٍبت بما ًيبجي ٖلُّ زًّٖٓ للدسجُل ألٚغاى يغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞت ؤْ الْ .عبما ًٓ٩ن ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن ألاهٓمت الًغٍبُت في جدضًض الصخو الخاي٘ للًغٍبت َٓ
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مضٔ مماعؾخّ لؤلوكُت الا٢خهاصًت مً ٖضمِا؛ ْطل ٪الؾخصىاء ألاوكُت اإلاجزلُت الخانت مً الىُا٢ْ .١ض ًٓ٩ن
الٟاع ١ألاَم ما بحن الاججاٍ الخ٣لُضي لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْالاججاٍ الخضًض َٓ ؤن املخا٦م في صْ ٫الاججاٍ
الخضًض ٦ىُٓػلىضا ّ
جٟؿغ مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي بك٩ل ْاؾ٘ ُٞما جٟؿغَا مدا٦م الاججاٍ الخ٣لُضي ٧إْعْبا في
هُا ١يُ ٤لدكمل ما ّ
ًٓعص م٣ابل ٖٓى في وكاٍ ججاعي ٢اثم (.)De la Feria and Krever, 2013
ْؤما ٖلى نُٗض ألاهٓمت الٗغبُت ٣ٞض خضص ال٣اهٓن اإلاٛغبي هُا ١الخُبُ ٤بالٗملُاث اإلاىجؼة باإلاٛغب ٌ
ؾٓاء ؤ٧اهذ
بُبُٗتها نىاُٖت ؤْ ججاعٍت ؤْ خغُٞت ؤم ٧اهذ صازلت في هُا ١مؼاْلت مِىت خغة ْٖلى ٖملُاث الاؾخحراص (٢اهٓن
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة ْ )0ؤما ال٣اهٓن الؿٓصاوي ٣ٞض ّبحن ؤن الًغٍبت جٟغى ٖلى
()1

مبُٗاث الؿل٘ املخلُت ْالخضماث ْألاٖماَْ-٫ظا زام بمً خ ٤٣ع٢م ؤٖما٫

مدضص بال ما اؾدشجيْ-الؿل٘

ْالخضماث اإلاؿخٓعصة ،ختى لٓ ٧ان اإلاؿخٓعص ال حهض ٝبلى جد ٤ُ٣الغبذ (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي،
 ،1110اإلااصة 1؛ ٢ْ .)01ض قمل ال٣اهٓن اللبىاوي هُا ١جُبُ ٤يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لشالزت ؤمٓعٖ :ملُاث حؿلُم
ألامٓاْ ،٫ج٣ضًم الخضماثْٖ ،ملُاث الاؾخحراص٢ْ ،ض ّ
ٖغ ٝال٣اهٓن اللبىاوي ٖملُاث حؿلُم ألامٓا ٫بإجها ه٣ل الخ٤
٦مال ٪بما ٫ماصي مى ٫ٓ٣ؤْ ٚحر مى ٫ٓ٣بلى الٛحر ٧البُ٘ ْاإلا٣اًًت٢( .اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت
بالخهغٝ
ٍ
اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 1؛ .)5
ْؤما الىٓام الؿٗٓصي ٣ٞض خضصث اإلااصة الشاهُت مً هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت هُا ١جُبُِ٣ا؛ خُض ههذ
ً
ٖلى ؤن "جفزف الكزٍﺒت ﻋلى اضخحراد وجﻮرٍﺪ الطلع والخﺪماث ،وﻓﻘا لألخهام اإلانؿﻮؽ ﻋليها في الاجفاقُت
والنًام والالةدت" (هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة ٞ )6األنل في ٧ل ؾلٗت ْزضمت ؤن جٓ٩ن زايٗت
ً
لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ؾٓاء ؤ٧اهذ مؿخٓعصة ؤْ ّ
مٓعصة ،بال ؤن الىٓام ْالثدخّ الخىُٟظًت ٢ض ؤزغط هٖٓا مً الؿل٘
ً
ْالخضماث مً هُا ١الخًٕٓ للًغٍبت جاعةْ ،ؤٖٟى ؾلٗا ْزضماث جاعة ؤزغٔ مً الخًٕٓ للًغٍبت ْإن ٧اهذ
ً
مكمٓلت بىُاِ٢ا جاعة ؤزغْٖٔ ،امل ؤهٓاٖا ؤزغٔ بيؿبت يغٍبت نٟغٍتٞ ،إما الؿل٘ اإلاٟٗاة ٞهي جٓعٍض الؿل٘
ْالخضماث ألاؾاؾُتْ ،جٓعٍض ألاوكُت الش٣اُٞت ْاإلاىٓماث ٚحر الغبدُتْ ،جٓعٍض الٗ٣اعاثْ ،جٓعٍض ألاوكُت الؼعاُٖت
ً
ْالبُُغٍتْ ،الخٓعٍضاث الترٍْجُتُْٞ ،ما ًلي بُاجها جٟهُال:

()0

ٖغ٢ ٝاهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي الهاصع بخاعٍش 1110/5/15م ،اإلااصة " 1ع٢م ألاٖما "٫بإهّ "ظملت ؤلاًغاصاث الىاجج ًٖ بُ٘ ؤي
ؾلٗت جسو الٗمل ؤْ بًغاصاث هاججت مً ألاٖما ٫اإلاِىُت ؤْ ج٣ضًم زضماث ؤْ الٗمٓالث ؤْ ٖاثضاث خ ١ٓ٣الامخُاػ".
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مجلت ظامعت اإلالو زالﺪ للعلﻮم ؤلانطانُت
دٌطمبر 2020
الشاني -
العﺪد
2020
ﺴﻤﺒﺮ
العػزاﻟوﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
د .منؿﻮرﺑن ﻋﺒﺪالزخمن الحُﺪري ،الخﻮرٍﺪاث اإلاعفاة من قزٍﺒت الﻘُمت اإلاكاﻓت :دراضت مﻘارنت

اإلاهلب ألاوى
جﻮرٍﺪ الطلع والخﺪماث ألاضاضُت:
حٟٗي بٌٗ الضْ ٫الؿل٘ ْالخضماث ألاؾاؾُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ ْطل ٪بالىٓغ بلى ٓ٧ن اإلاؿخُٟض مجها
ظمُ٘ ٞئاث املجخم٘ ب ٌٛالىٓغ ًٖ مؿخٓاَم اإلااصيُْٞ ،ما ًلي بُان طل:٪
ً
أوال :جﻮرٍﺪ الغذاء:
حٟٗي ٌ
ٖضص مً الضْ ٫ألاٚظًت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ؤْ جسًِٗا بلى الًغٍبت الهٟغٍت ٧اإلامل٨ت اإلاخدضة
(ْ )Crawford et al, 2010إًغلىضا )ُٞ (Genser and Winker, 1997ما ّ
ٞغ٢ذ صْ ٫ؤزغٔ ما بحن ألاٚظًت ألاؾاؾُت ْما
ً
ً
َ
الت َر ّ
ْاضخا بحن ألاٚظًت ألاؾاؾُت ْٚحرَاّ ،
ْجٟغ ١صْ ٫ؤزغٔ ما بحن ألاٚظًت
ُٞتْ ،لَ ً٨ظا ٌؿخضعي جٟغٍ٣ا
بحن ألاٚظًت
اإلاٗالجت ؤْ ألاٚظًت التي ٖلى َبُٗتها )ْٖ ،(Tait, 1988لى ؾبُل اإلاشاٞ ٫ةن ال٣اهٓن اإلاٛغبي ُٟٗٞي الخبز ْالعجاثً
ْالضْ ٤ُ٢الخلُب بإهٓاّٖ ْالؿ٨غ ْاإلالر ْألاعػ ْالخمٓع اإلاىخجت في اإلاٛغب ْالؼبِب ْالخحن املجْ ٠ٟػٍذ الؼٍخٓن
ْمىخجاث الهُض البدغيْ ،اللخم الُغي ؤْ املجمض ،بكغٍ ؤال جٓ٩ن مؿتهل٨ت في م٩ان البُ٘ ٧إن ٌكٓٔ اللخم ٍْا٧ل
ُ
سً٘ ال٣اهٓن اإلاٛغبي بٌٗ الؿل٘ ألازغٔ لًغٍبت مسًٟت ٧الؼٍٓث الؿاثلت
في اإلاُٗم ؤْ ٌكغب الٗهحر ِ ٍْ ،ُّٞ
الٛظاثُتْ ،ألاٚظًت اإلاغ٦بت الخانت باألَٟاْ ،٫الضَٓن الىباجُتْ ،الكايْ ،البنْ ،الٟٓاْٖ ّ٦هحرَاْ ،ؤما الؿل٘
ً
الٛظاثُت ؤْ اإلاكغْباث اإلاؿتهل٨ت في م٩ان البُ٘ ٞخسً٘ لًغٍبت ؤٖلى ٢لُال مً الًغٍبت الؿاب٣ت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى
الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة /I/6ؤ؛ /I/6ب؛ I/0/04؛ ْ )1/04ؤما ال٣اهٓن الؿٓصاوي ُٟٗٞي ٧اٞت اإلاىخجاث
الؼعاُٖت التي جبإ بدالتها الُبُُٗت ْاإلااقُت ْاللخٓم ْالضْاظً ْمىخجاتها ْألاؾماْ ٥ألالبان ْمىخجاتها ْالض ٤ُ٢اإلاىخج
ً
ً
ً
مدلُاْ ،الخبز (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26ؤ/ؤْال؛ /0/26ؤ/زاهُا؛
ً
ً
ً
/0/26ؤ/ؾابٗا؛ /0/26ؤ/زامىا)ْ .ؤما ال٣اهٓن اللبىاوي ُٟٗٞي ؤهٓاٖا مدضصة مً ألاٚظًت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت
٧اإلآاشخي ْالضْاظً ْالخبز ْالُدحن ْألاؾماْ ٥الخلُب ْألالبان ْمكخ٣اتهما ْألاعػ ْالؿ٨غ ْاإلالر ْالؼٍذ ْاإلاٗ٨غْهت
(٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 05؛ 11؛ قغٍ.)1102 ،320 ،٠
ً
ُ
ٗ ٠ألاٚظًت ؤًا ٧ان هِٖٓا مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ؤْ ًسًِٗا للًغٍبت الهٟغٍت.
ْؤما الىٓام الؿٗٓصي ٞلم ٌ ِ
ْؤعٔ ؤهّ مً اإلاىاؾب بزًإ الؿل٘ ألاؾاؾُت للًغٍبت الهٟغٍت؛ بط بن جدمل اإلاؿتهل ٪لِا صْن بم٩اهُت الخهم
ً
الًغٍبي ٌٗجي ػٍاصة بيؿبت  %04في ُ٢مت الؿلٗت ،زهٓنا ؤن الخاظت بلى الؿل٘ ألاؾاؾُت ؤمغ مكتر ٥بحن مدضْصي
الضزل ْبحن ٚحرَم.
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ً
زانُا :جﻮرٍﺪ الخعلُﻢ:
لم ًخُغ ١ال٣اهٓن اإلاٛغبي للخضماث الخٗلُمُت باإلٖٟاء ٞاألنل قمٓلِا بًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتْ ،ؤما ال٣اهٓن
ً
الؿٓصاوي (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26زالشا) ْاللبىاوي ٣ٞض ؤٖٟى الخٗلُم مً
يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 05؛ قغٍ.)1102 ،311 ،٠
ٌٗ ٠الٗملُت الخٗلُمُت في الُ٣إ الخام مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٚحر ؤهّ نضع
ْؤما الىٓام الؿٗٓصي ٞلم ِ
ؤمغ مل٩ي بخدمل الضْلت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖلى الؿٗٓصًحن (ألامغ اإلال٩ي ؤْ )0328 ،75/ؤعٔ مىاؾبت بٖٟاء
ً
الُ٣إ الخٗلُمي ٧امال مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ بط بن الٗملُت الخٗلُمُت هي ٖملُت جغبٍٓت بوؿاهُت ال تهض ٝبلى
جد ٤ُ٣الغبذ بك٩ل عثِـ.
ً
زالشا :جﻮرٍﺪ مالبظ ألانفاى:
حٟٗي بٌٗ الضْ ٫مالبـ ألاَٟا ٫مً الًغٍبت ؤْ جسًِٗا للًغٍبت الهٟغٍتْْ .ظِت الىٓغ في طل َٓ ٪ؤجها مً
ً
ً
الاخخُاظاث ألاؾاؾُت التي ً٨ثر قغائَا مً ٢بل الىاؽ ظمُٗا ْزهٓنا مدضْصي الضزلُٞ .ما ًغٔ آزغْن ؤال
ً
يغْعة الؾخصىائها مً الًغٍبت ألمٓع :ؤْال ألن ألاٚىُاء ٦ظل ٪ؾٌٓ ٝؿخُٟضْن مً َظا ؤلاٖٟاء بكغاء اإلاالبـ بآَت
ً
ً
ً
الشمًْ ،زاهُا نٗٓبت جمُحز مالبـ ألاَٟاٚ ًٖ ٫حرَا ًٖ َغٍٞ ٤غػَا ُٗ٢ت ُٗ٢ت؛ القدباٍ بٌٗ مالبـ ال٨باع-
ً
ً
ً ً
زهٓنا اليؿاء-بمالبـ ألاَٟا ٫مً خُض الُٓ ٫مما ًٓظض ٖبئا ٦بحرا في جهيَُ ٠ظٍ اإلاالبـْ .زالشا :ألن الضعاؾاث
ً
ؤزبدذ ؤن وؿبت قغاء اإلاالبـ ؾٓاء مالبـ ألاَٟا ٫ؤْ ٚحرَا جخهاٖض بخهاٖض الضزل ْمً ّ
زم ٞةن ؤلاٖٟاء لِـ خال؛
ْإهما الخل في بزًاِٖا للًغٍبت ل٨بذ ظماح اإلاؿتهل٨حن ْجٓظُّ الضزل بلى اخخُاظاث ؤ٦ثر ؤَمُت(Tait, 1988) .
ْلم ّ
ًٟغ ١ال٣اهٓن اإلاٛغبيْ ،الؿٓصاويْ ،اللبىاوي٦ْ ،ظل ٪الىٓام الؿٗٓصي بحن مالبـ ألاَٟاْٚ ٫حرَا في
الخًٕٓ الًغٍبي؛ بط ٧لِا ّ
حٗض زايٗت للًغٍبتْ ،الخٟغٍ ٤بحن مالبـ ألاَٟاْٚ ٫حرَا ٢ض ًٓ٩ن بؿبب ٖاَٟي ؤ٦ثر
ً
ً
ً
مً ؤن ًٓ٩ن ؾببا ٢اهٓهُا ؤْ ا٢خهاصًا؛ بط الٗبرة بمؿخٓٔ صزل اإلاؿتهلْ ٪لِـ بىٕٓ اإلاالبـ اإلاكتراة.
ً
رابعا :جﻮرٍﺪ الخﺪماث الصحُت:
حٟٗي بٌٗ الضْ ٫الخضماث الصخُت مً الًغٍبت ؤْ جسًِٗا ليؿبت الهٟغ ؤْ جسًِٗا لًغٍبت بيؿبت
مسًٟتٍْ .غٔ البٌٗ نٗٓبت الخمُحز بحن بٌٗ الخضماث الصخُت التي حؿخد ٤ؤلاٖٟاء ْبحن بٌٗ الخضماث
الصخُت ال٨مالُت التي ال ًجب ؤن جسً٘ لئلٖٟاء؛ بط جسخل ٠الضْ٦ ٫ما جسخل ٠ألاِٞام صازل الضْلت الٓاخضة ُٞما
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ً
ً
ًم ً٨ؤن ّ
ٌٗض َبُا ؤؾاؾُا ؤْ ٚحر ؤؾاسخي ٧اإلبغ الهِىُتْ ،الُٓظاْ ،زضماث الاؾترزاءْ ،زضماث الخضلُْٚ ٪حرَا،
ً
ْمً ػاٍْت ؤزغٔ ًغٔ آزغْن ؤن خالت اإلاؿتهل ٪الصخُت لِؿذ ؾببا إلٖٟاء ألاصٍْت مً الًغٍبت؛ بط ًجب ٖلى الضْلت
مؿاٖضجّ بطا ٧ان ٚحر ٢اصع صْن اإلاؿاؽ بالًغٍبت(Tait, 1988) .
ٌٗ ٠ال٣اهٓن اإلاٛغبي الخضماث الُبُت التي ً٣ضمِا ألاَباء ْؤَباء ألاؾىان ْالخٓلُض ْمسخبراث الخدلُل ْؾاثغ
ْلم ِ
الخضماث الُبُت مً الًغٍبتْ ،ل٨ىّ ؤزً٘ بٌٗ الؿل٘ الُبُت للًغٍبت بال ؤجها ظٗلِا مً الؿل٘ الخايٗت
للًغٍبت املخًٟت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة 01/3؛ َْٟٗ )04ي ٌ
٧ل مً ال٣اهٓن
ً
ً
الؿٓصاوي (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26ب/عابٗا؛ اإلااصة /0/26ب/ؾاصؾا)
ْال٣اهٓن اللبىاوي ألاصٍْت ْالخضماث التي ً٣ضمِا ألاَباء ؤْ ؤصخاب اإلاًِ التي لِا نٟت َبُت ْه٣ٟاث الخضاْي (٢اهٓن
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 05؛ 06؛ قغٍ.)1102 ،276 ،٠
ْؤما في الىٓام الؿٗٓصي ٞاألنل زًٕٓ الخضماث الُبُت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتٚ ،حر ؤهّ نضع ؤمغ مل٩ي
بخدمل الضْلت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖلى الخضماث الصخُت للؿٗٓصًحن (ألامغ اإلال٩ي ؤْ )0328 ،75/ؤما ألاصٍْت
ً
ْاإلاٗضاث الُبُت ٞةجها جسً٘ بطا ٧اهذ ماَلت للًغٍبت الهٟغٍتْ ،ؤعٔ بزًإ الُ٣إ الهخي ٧امال للًغٍبت
الهٟغٍت؛ بط بن الٗملُت الصخُت هي ٖملُت بوؿاهُت ال تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الغبذ بك٩ل عثِـ.
اإلاهلب الشاني
جﻮرٍﺪ ألانػهت الشﻘاﻓُت واإلانًماث غحرالزبدُت
حٗض بٌٗ ألاوكُت يغْعٍت للخىمُت صازل الضْلت ؾٓاء ؤ٧اهذ ؤوكُت جغ ٘ٞمً اإلاؿخٓٔ ال٨ٟغي ْالش٣افي لضٔ
ؤٞغاص املجخم٘ ،ؤْ ٧اهذ ؤوكُت حؿِم في جماؾ ٪املجخم٘ ْجغابُّ ْزضمت ظمُ٘ ٞئاجُّْٞ ،ما ًلي بُان ألاوكُت اإلاٟٗاة
في بٌٗ الضْ ٫مً مشل َظٍ الٟئت:
ً
أوال :جﻮرٍﺪ ألانػهت الشﻘاﻓُت:
حٗض ٧لمت ألاوكُت الش٣اُٞت ٧لمت ٖاثمت جسخل ٠ألاِٞام خٓ ٫ما ًم ً٨ؤن ًضزل جدتها مً زضماثٞ .مباعاة ٦غة
ً
ً
ً
ز٣اُٞا ٖىض شخو ْال ّ
مشال ٢ض ّ
حٗض ٦ظلٖ ٪ىض آزغ٢ْ .ض زاع ٌ
ظضٖ ٫غٌٍ في اإلامل٨ت اإلاخدضة خٓ٫
حٗض وكاَا
ال٣ضم
ً
ً
مداْلت بصزا ٫ال٨خب جدذ ألاوكُت الش٣اُٞت لخٓ٩ن مٟٗاة مً الًغٍبت؛ لٓ٩جها بعزا َْىُاْ ،الٖخماص الٗملُت
الخٗلُمُت ٖلحها (Tait, 1988) .بال ؤن الاججاٍ الضْلي الؿاثض َٓ ٞغى الًغٍبت ٖلحها.

52

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume
Issue2,2,2020
2020- -https://hj.kku.edu.sa
https://hj.kku.edu.sa
Volume 29,
7, Issue
Dr. Mansour A Alhaidary, Value Added Taxes Exemptions: A
comparative Study

ُ
ْ٢ض ؤٖٟى ال٣اهٓن
اإلاٛغبي الجغاثض ْاليكغاث ْال٨خب ْظمُ٘ ؤٖما ٫الخإلُْ ٠الُب٘ ْالدؿلُم اإلاخٗل٣ت بها،
ْ٦ظل ٪بُ٘ هٟاًاث َب٘ الجغاثض ْاليكغاث ْال٨خب ْالٓع ١اإلاٗض لُباٖت الجغاثض ْاليكغاث الضْعٍت ْألاقغَت
الؿِىماثُت ؤْ الٓزاثُ٣ت ؤْ التربٍٓت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة ٦ْ )1/II/6ظلْ ٪اّ٣ٞ
ال٣اهٓن اللبىاوي الظي ؤٖٟى بٌٗ الؿل٘ ْالخضماث التي جخهل بالجاهب الش٣افي ٧ال٨خب ْاإلاُبٖٓاث اإلامازلت ْاملجالث
ْالٓعْ ١ال٨غجٓن اإلاٗض لل٨خابت ؤْ الُباٖت ْْع ١الصخْ ٠الخبر اإلاٗض للُباٖت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت
ُ
ّ
ؤي مً طل.٪
اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 06؛ قغٍُٞ )1102 ،323 ،٠ما لم ٌ ِ
ٗ ٠ال٣اهٓن الؿٓصاوي ْال الىٓام الؿٗٓصي مً ٍ
ً
ً
ً
ً
ْؤعٔ يغْعة الخٟغٍ ٤بحن ما ّ
ٌٗض قِئا خاظُا ْبحن ما ٌٗض قِئا ٦مالُا؛ بط بن ال٨خب اإلاضعؾُت ْالجامُٗت ْاملجالث
ً
ً
الٗلمُت حٗض قِئا خاظُا ٟٞغى الًغٍبت ٖلُّ ٌٗجي ج٣لُل بم٩اهُت الٓنٓ ٫بلُُّٞ ،ما ؤن ألاقُاء ال٨مالُت ال حهم
ج٣لُل بم٩اهُت الٓنٓ ٫بلحها.
ً
زانُا :جﻮرٍﺪ أنػهت اإلانًماث غحرالزبدُت:
ٌٗض الاججاٍ الخ٣لُضي لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت زاعظت ًٖ هُا ١يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت
مما ٌٗجي ٖضم ال٣ضعة ٖلى الدسجُل ْٖضم الاؾخٟاصة مً الخهم الًغٍبيْ ،ؤما في الاججاٍ الخضًض ٞةن الضْ ٫جسخل٠
في حٗاملِا م٘ اإلاىٓماث ٚحر الغبدُتٞ ،بًِٗا ًضزلِا يمً هُا ١الًغٍبت لخخم ً٨مً الخهم الًغٍبيْ ،بًِٗا
حٗضَا زاعظت ًٖ هُا ١الًغٍبت (َْ .)De la Feria and Krever, 2013ىا ٥اججاٍ آزغ ؤهّ بطا ماعؾذ اإلاىٓماث ٚحر
الغبدُت ؤوكُت عبدُت مىاٞؿت للُ٣إ الخام ْلٓ ٧اهذ جل ٪ألاوكُت لٛغى جىمُت مٓاعصَا ٞةن جل ٪ألاوكُت جٓ٩ن
زايٗت للًغٍبت-بطا بلٛذ اإلابُٗاث الخض ؤلالؼامي للدسجُل-بال في خا ٫جد ٤٣ؤعبٗت قغٍْ :ؤن ًٓ٩ن اليكاٍ ٚحر
مهمم لخد ٤ُ٣الغبذ ٧إن جٓ٩ن اإلابُٗاث لٟترة مدضصة ال مخاخت َٓا ٫الٗامْ ،ؤال جٓػٕ ألاعباح بل جسهو لخٍُٓغ
ً
اإلاىٓمتْ ،ؤال ًٓ٩ن لئلصاعة مهالر مباقغة مً َظٍ ألاوكُتْ ،ؤال ًٓ٩ن ؤلاٖٟاء ؾببا لئليغاع بالُ٣إ الخامTait,) .
)1988
ً
ْفي ال٣اهٓن اإلاٛغبي ٣ٞض ؤْعص ٖضصا مً الهٓع ٚحر الخايٗت للًغٍبت ٧الخضماث التي ج٣ضمِا بلى ؤًٖائها
الى٣اباث الٟالخت ْالخٗاْهُاث الٟالخُت ْاجداصاتهاْ ،الخضماث التي ج٣ضمِا الجمُٗاث ٚحر الِاصٞت بلى الخهٖٓ ٫لى
عبذ اإلاٗتر ٝلِا بهٟت اإلاىٟٗت الٗامتْ ،الكغ٧اث الخٗايضًتْ ،اإلااؾؿاث الاظخماُٖت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت
اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة ْ )5/IV/6ؤما ال٣اهٓن الؿٓصاوي ٞلم ًخُغ ١إلٖٟاء ؤوكُت اإلااؾؿاث ٚحر الغبدُت مً
ً
الًغٍبت ،بسال ٝال٣اهٓن اللبىاوي الظي ؤٖٟى ؤوكُت الُِئاث ْالجمُٗاث التي ال جخٓدى الغبذ جد٣ُ٣ا للٛاًاث التي
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ؤوكئذ مً ؤظلِا باؾخصىاء ألاوكُت التي جٓ٣م بها بك٩ل مخ٨غع ْالتي ٌك٩ل بٖٟائَا مىاٞؿت ٚحر مخ٩اٞئت للماؾؿاث
الخايٗت للًغٍبت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 05؛ قغٍ.)1102 ،314 ،٠
ْؤما في الىٓام الؿٗٓصي ٞةن بًغاصاث اإلاىٓمت ٚحر الغبدُت ال حٗض زايٗت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت َاإلاا لم
ً
ً
ً
جماعؽ وكاَا ا٢خهاصًا بهض ٝجد ٤ُ٣الضزل ْ٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة الشاهُت مً الالثدت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة ٚ )1حر ؤن ؤوكُت اإلاىٓمت ٚحر الغبدُت ًم ً٨ؤن جٓ٩ن زايٗت متى ما َضٞذ بلى
جد ٤ُ٣الضزل ْلٓ ٧اهذ ال تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الغبذ؛ خُض بن مِٟٓم الضزل ؤْؾ٘ مً مِٟٓم الغبذ (الُِئت الٗامت
للؼ٧اة ْالضزل1107 ،م).
ْؤعٔ مىاؾبت بلؼام اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت بالدسجُل ألٚغاى يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٚحر ؤن مىخجاتها ْزضماتها
اإلا٣ضمت بلى مدضْصي الضزل ؤْ مخٓؾُُّ ًجب ؤن جٓ٩ن زايٗت لليؿبت الهٟغٍت ختى جخد ٤٣الاؾخٟاصة ل٨ال
الُغٞحنْ ،ؤما بن ٧اهذ الخضماث ْاإلاىخجاث مٓظِت بلى اإلا٣خضعًٍ ُٞم ً٨ؤن حٗامل ٛ٦حرَا مً ألاوكُت الا٢خهاصًت.
اإلاهلب الشالض
جﻮرٍﺪ العﻘاراث
ً
أوال :ﺑُع العﻘاراث:
ًسخل ٠الاججاٍ الخ٣لُضي ْالاججاٍ الخضًض لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت في الخٗامل م٘ الٗ٣اعاثٟٞ .ي خحن جخجّ
ً
بٌٗ الضْ ٫بلى بٖٟاء الٗ٣اعاث مُل٣ا مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ؾٓاء ؤ٧اهذ ألٚغاى ؾ٨ىُت ؤْ ججاعٍتٞ ،ةن َىا٥
ؤهٓمت ؤزغٔ ّ
جٟغ ١بحن الٗ٣اع الؿ٨جي ْبحن الٗ٣اع الخجاعي٦ ،ما ؤن َىا ٥مً ًجٗلِا زايٗت للًغٍبت َْؿمذ
بالخهم الًغٍبي ( ،)De la Feria and Krever, 2013ؤْ ًسًِٗا للًغٍبت الهٟغٍتَْ ،ىا ٥اججاٍ مسخل ٠بٟغى
ً
الًغٍبت مُل٣ا ٖلى الٗ٣اعاث الؿ٨ىُت ٚحر ؤهّ حٟٗى البُٕٓ الخالُت لِا مً الًغٍبت؛ ْطل ٪ألن الًغٍبت ٖلى الٗ٣اع
اإلابإ ألْ ٫مغة حُٛي ُ٢مت الٗ٣اع ٧املت ختى م٘ اهسٟاى ُ٢مخّ ٩ٞإن الؿلُت الًغٍبُت ٢ض اؾخٓٞذ الًغٍبت مً
ّ
ْجٟغ ١بٌٗ الضْ ٫بحن الٗ٣اعاث اإلاؿخسضمت ْبحن الٗ٣اعاث
الخ ٤للٗ٣اع ()Crawford et al, 2010
٧ل
ٍ
مكتر ٍ
ّ
ً
الجضًضة؛ خُض ال جٟغى الًغٍبت ٖلى الٗ٣اعاث اإلاؿخسضمت ختى لٓ ٧ان الٗ٣اع ججاعٍا ما لم ً ً٨اإلا٩ل٢ ٠ض اؾخٟاص
ً
ً
زهما يغٍبُا ٖىض قغاثّ ُٞما جٟغى يغٍبت ٖلى الٗ٣اعاث الجضًضة٦ْ ،ظلٌ ٪ؿغي ألامغ في خا ٫بُ٘ قغ٦ت ب٩امل
ؤنٓلِا-بما في طل ٪الٗ٣اع٦-يكاٍ مؿخمغ ْلِـ ٦بُ٘ ؤنٓلِا مٟغ٢ت ٞةجها ٚحر زايٗت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت في
ً
مٗٓم الضْْ ،٫عٚم ؤن الضْ ٫جدغم ٖلى ٖضم جإزغ ؤؾٗاع الٗ٣اعاث الؿ٨ىُت ْزهٓنا املخههت ملخضْصي الضزل
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ٞةن مٗٓم الضْ ٫جٟغى يغٍبت ٖلى بُ٘ الٗ٣ا اث الؿ٨ىُت بال ؤن َظٍ الضّْ ٫
جس ٌٟاليؿبت الًغٍبُت لِا ( Tait,
ع
.)1988
ْ٢ض جٓؾ٘ ال٣اهٓن اإلاٛغبي ؤ٦ثر مً طلْ ٪ؤٖٟى مً الًغٍبت ما ًٓ٣م ؤشخام َبُُٗٓن ببىاثّ ألهٟؿِم للؿً٨
الصخصخي باإلياٞت بلى الكغ٧اث اإلاضهُت الٗ٣اعٍت التي ًاؾؿِا ؤٞغاص ؤؾغة ْاخضة مً ؤظل بىاء ْخضة ؾ٨ىُت مٗضة
لؿ٩اجهم الصخهُت٦ْ ،ظل ٪ألاشخام الُبُُٗٓن ْاإلاٗىٍٓٓن الظًً ًٓ٣مٓن بدكُِض مبان مٗضة لؿ ً٨مؿخسضمحهم في
بَاع بغهامج مهاصٖ ١لُّ٦ْ ،ظل ٪البىاءاث التي حكُضَا الخٗاْهُاث الؿ٨ىُت اإلااؾؿت ْاإلاؼاْلت لٗملِا ْاإلاٗضة
لؿ ً٨ؤًٖائها (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة ْ )1/ IV/6حٟٗي ٖضص مً الضْ٦ ٫ما في
ً
ال٣اهٓن الؿٓصاوي (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26ب/زامؿا) ْاللبىاوي (٢اهٓن
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 05؛ قغٍ٦ْ )1102 ،286 ،٠ظل ٪حٟٗي ٖضص مً الضْ ٫مً
يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖىض قغاء ألاعاضخي إل٢امت مؿ ً٨شخصخي ٖلحها ؤْ جسًِٗا للًغٍبت الهٟغٍت (.)Tait, 1988
ْؤما في الىٓام الؿٗٓصي ٣ٞض نضع ألامغ اإلال٩ي ع٢م ؤ 73/في َ0331/1/03ـ باإلٖٟاء مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت
ٖلى جٓعٍض الٗ٣اعاثْٞ ،غى يغٍبت باؾم يغٍبت الخهغٞاث الٗ٣اعٍت بيؿبت ٖ %4لى ؤن جخدمل الضْلت يغٍبت
الخهغٞاث الٗ٣اعٍت للمؿ ً٨ألاْ ٫للمٓاًَ بما ال ًؼٍض ًٖ  0111.111عٍا( ٫ألامغ اإلال٩ي ؤْ )0331 ،73/ؤما الٗ٣اعاث
ً
التي حٗض ؤنٓال عؤؾمالُت(ْ( )1هي ألانٓ ٫التي حك٩ل ظؼء مً ؤنٓ ٫الٗمل ْاملخههت لالؾخٗما ٫الٍُٓل ألامض
٧إصاة ٖمل ؤْ ْؾُلت اؾدشماع) التي حؿخسضم بهٟت ججاعٍت إلاضة زمـ ؾىٓاث ؤْ ؤ٦ثر ٞةجها ٚحر زايٗت لًغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞتْ ،ؤما بن ٧ان البُ٘ ٢بل مطخي مضة زمـ ؾىٓاث ٞةن ٖملُت البُ٘ حٗض زايٗت لًغٍبت الخهغٞاث
الٗ٣اعٍت.
ً
ْؤعٔ مىاؾبت بزًإ بُ٘ الٗ٣اعاث ٖمٓما للًغٍبت الهٟغٍت؛ لخم٨حن الباج٘ مً الاؾخٟاصة مً الخهم الًغٍبي؛
ألن مٓاص البىاء ْالخضماث الِىضؾُت ْزضماث اإلا٣اْلحن ٧لِا زايٗت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٩ٞان مً اإلاىاؾب ؤال
جٟغى الًغٍبت ٖلى طاث اإلاؿ ً٨مغجحن ،مغة بك٩ل مجؼء ْمغة بك٩ل ٧امل٧ْ ،ان مً اإلاىاؾب جم٨حن الباج٘ مً
الخهم الًغٍبي.

()0

ألانٓ ٫الغؤؾمالُت هي ألانٓ ٫اإلااصًت ْٚحر اإلااصًت التي حك٩ل ظؼء مً ؤنٓ ٫الٗمل ْاملخههت لالؾخٗما ٫الٍُٓل ألامض ٧إصاة ٖمل ؤْ ْؾُلت
ً
اؾدشماع ْ٣ٞا ألخ٩ام الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،اإلااصة .0
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ً
زانُا :جأظحرالعﻘاراث والترزُـ ﺑاضخسﺪامها:
ُٞما ًسً٘ ال٣اهٓن البرًُاوي بُ٘ الٗ٣اعاث الؿ٨ىُت لًغٍبت نٟغٍتٞ ،ةهّ ٌٟٗي جإظحر الٗ٣اعاث الؿ٨ىُت مً
ٌٗ ٠الٗ٣اعاث اإلااظغة ألٚغاى ؾ٨ىُت مً يغٍبت الُ٣مت
الًغٍبت (ْ )Crawford et al, 2010ؤما ال٣اهٓن اإلاٛغبي ٞلم ِ
اإلاًاٞتْ ،ل٨ىّ ؤٖٟى بًجاع الٗ٣اعاث اإلاٗضة اؾخٗمالِا ٞىاص ١ؤْ ٢غٔ لالنُُا ٝؤْ املجمٖٓاث الٗ٣اعٍت(٢اهٓن
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة َْٟٗ )7ي ال٣اهٓن الؿٓصاوي (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت
ً
الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26ب/زامؿا) ْ٦ظل ٪اللبىاوي جإظحر الٗ٣اعاث ْألاعاضخي اإلاٗضة ألٚغاى الؿ ً٨الخام
مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة .)05
ْ٦ظلْ ٪اِ٣ٞما الىٓام الؿٗٓصي الظي ؤزً٘ جإظحر الٗ٣اعاث ألٚغاى ٚحر ؾ٨ىُت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت صْن
الٗ٣اعاث املخههت للؿ ً٨الخام بط ههذ الالثدت الخىُٟظًت ٖلى بٖٟاء جإظحرَا ؤْ الترزُو باؾخسضامِا مً
يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة ٢ْ )2/21 ْ 0/21ض ّ
ٖغٞذ
الالثدت الٗ٣اع الؿ٨جي بإهّ ً٣هض بّ م٣غ ؤْ م٩ان ب٢امت مهمم ألن ٌكٛلّ بكغ بك٩ل صاثم ٧البُٓث ْالك٤٣
ْالٓخضاث الؿ٨ىُت ْمإْٔ الُالب ْهدٍٓ َْكمل طل ٪الخضاثْ ٤اإلآاْ ٠٢اإلاؿاخاث ْاإلالخ٣اث ألازغٔ باإلاؿً٨
(الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /1/21ؤ-ب؛ اإلااصة ْ )3/21ال ٌٗض مً الٗ٣اع الؿ٨جي-
ً
ْ٣ٞا ألخ٩ام الالثدت-الٟىاص ١ؤْ الاؾتراخاث ؤْ هدَٓا (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت،0327 ،
ً
ً
ً
ً
اإلااصة ْ )2/21في خا٧ ٫ان الٗ٣اع ًدٓي ظؼءا ؾ٨ىُا ْظؼءا ججاعٍا ٞةن يغٍبت الخهغٞاث الٗ٣اعٍتْ-لِـ يغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞت-جٟغى ٖلى الجؼء الخجاعي صْن الؿ٨جي (الُِئت الٗامت للؼ٧اة ْالضزل1107 ،م؛ الالثدت الخىُٟظًت
لًغٍبت الخهغٞاث الٗ٣اعٍت ،اإلااصة ْ )0ؤما الخضماث طاث الٗال٢ت بالٗ٣اع ٧الغؾٓم التي جٟغى لٛغى نُاهت الٗ٣اع
ً
ؤْ جإظحر مٓا ٠٢الؿُاعاث ؤْ هدَٓا ٞةجها ٚحر مٟٗاة مً الًغٍبت ؾٓاء ؤ٧ان الٗ٣اع مؿخسضما لٛغى ؾ٨جي ؤْ ججاعي
(الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)12
ْؤعٔ مىاؾبت الاججاٍ بةٖٟاء الُ٣مت الخإظحرًت للٗ٣اعاث الؿ٨ىُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتٚ ،حر ؤهّ مً
اإلاىاؾب ٦ظل ٪بٖٟاء الخضماث طاث الٗال٢ت بالٗ٣اع ٦غؾٓم الهُاهت ْمٓا ٠٢الؿُاعاث ْٚحرَا مً يغٍبت الُ٣مت
اإلاًاٞت؛ ألن ما ؾ ِ٣ؤنلّ ْظب ؤن ٌؿٞ ِ٣غَّْٖ ،ظٍ الخضماث مبيُت ٖلى الخإظحر الؿ٨جي ٓٞظب ؤن جإزظ
ؤخ٩امّ.
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اإلاهلب الزابع
جﻮرٍﺪ ألانػهت الشراﻋُت والﺒُهزٍت
ً
أوال :جﻮرٍﺪ ألانػهت الشراﻋُت:
حٟٗي مٗٓم ألاهٓمت الًغٍبُت في الٗالم ألاوكُت الؼعاُٖت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لٗضة اٖخباعاث مً ؤَمِا
ً
ً
ً
نٗٓبت ٓ٧ن اإلاؼاعٕ شخها م٩لٟا يغٍبُا؛ لٗضم اخخٟاّ مٗٓمِم بالضٞاجغ املخاؾبُت ؤْ املخآٞت ٖلى الضٞاجغ في
خاْ ٫ظٓصَا بُغٍ٣ت مىخٓمت ،باإلياٞت بلى ُبٗض اإلاؼاعٕ ٖاصة ًٖ اإلاضن ْٖضم ّ
ٖملُت ٞغى الًغٍبت ٖلحها ْإهٟاطَا
ً
)٦ْ (Tait, 1988ظل ٪حهض ٝؤلاٖٟاء الًغٍبي في الُ٣إ الؼعاعي ؤخُاها بلى حصجُ٘ الُ٣إ الؼعاعي ْالجهٓى بّ
(الؿاٖضي1104 ،م)
ً
٣ٞض ظٗل ال٣اهٓن اإلاٛغبي الٗضًض مً الؿل٘ ْألاصْاث ْاإلاٗضاث الؼعاُٖت ؾلٗا مٟٗاة م٘ الخ ٤في الاؾخٟاصة مً
الخهم الًغٍبي ؤي ؤهّ ٖاملِا مٗاملت اليؿبت الهٟغٍتْ ،حكمل ألاٚظًت البؿُُت ْألاٚظًت اإلاغ٦بت ْمٓ٣ماتها اإلاٗضة
لخٛظًت اإلآاشخي ْالضْاظًْ ،ألاؾمضةْٖ ،ضص مً الؿل٘ الؼعاُٖت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي،0315 ،
اإلااصة .)7
ْؤما ال٣اهٓن الؿٓصاوي ٣ٞض ؤٖٟى ألاؾمضة ْالبظْع ْاإلابُضاث الخكغٍت ْمبُضاث الخكاجل مً الًغٍبت (٢اهٓن
ً
ً
ً
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26زالشا ،اإلااصة /0/26عابٗا ،اإلااصة /0/26زامؿا) ْؤٖٟى
ال٣اهٓن اللبىاوي ؤٖما ٫اإلاؼاعٖحن ُٞما ًخٗل ٤ببُ٘ مدانُلِم الؼعاُٖت ٦ما ؤٖٟى البظْع ْألاؾمضة ْالٗلْ ٠اإلابُضاث
الؼعاُٖت ْآلاالث الؼعاُٖت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 05؛ 06؛ قغٍ،188 ،٠
.)1102
ْؤما في الىٓام الؿٗٓصي ٣ٞض ّ
ٖغٞذ اإلااصة الشاهُت الصخو الخاي٘ للًغٍبت ؤهّ "ىﻮ الشخـ الذي ًمارص
ً
نػام اقخؿادي مطخﻘال ﺑﻘؿﺪ جدﻘُق الﺪزل" (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة )1
ً
ً
ْبالغظٕٓ بلى الاجٟاُ٢ت الخلُجُت اإلآخضة هجض ؤجها ّ
ٖضث ألاوكُت الؼعاُٖت وكاَا زايٗا لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت
بٓ٣لِا "النػام الذي ًمارص ﺑؿﻮرة مطخمزة ومنخًمت وَػمل النػام الخجاري ،أو الؿناعي ،أو الشراعي ،أو
اإلانهي ،أو الخﺪمي أو أي اضخعماى ممخلهاث مادًت أو غحر مادًت وأي نػام ممازل آزز" (الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،0327 ،اإلااصة ْ )0مً ّ
زم ُٞم ً٨ال ٫ٓ٣بن ألاوكُت
الؼعاُٖت-متى ما خ ٤٣الصخو الخض ألاصوى للدسجُل ؤلالؼامي-زايٗت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت.
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ْؤعٔ مىاؾبت بزًإ الُ٣إ الؼعاعي ْمىخجاجّ لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت باليؿبت الهٟغٍت؛ لخم٨حن الُ٣إ
ً
الؼعاعي مً الخهم الًغٍبي؛ هٓغا إلاا ًدخاظّ الُ٣إ الؼعاعي مً صٖم ْحصجُ٘ لخد ٤ُ٣ألامً الٛظاجيْ ،مً اإلاىاؾب
٦ظل ٪قمَٓ ٫ظا الخ٨م ل٩ل ما ًخهل بالُ٣إ الؼعاعي مً مٗضاث ْبظْع ْزضماث مؿاهضة ْٚحرَا.
ً
زانُا :جﻮرٍﺪ الخﺪماث الﺒُهزٍت:
جضٖٓ الخاظت إلٖٟاء الخضماث البُُغٍت ؤْ بزًاِٖا لًغٍبت نٟغٍت؛ العجباَِا بالؼعاٖت ْطل ٪لضٖم الُ٣إ
الؼعاعي ْجد ٤ُ٣ألامً الٛظاجي ،عٚم ؤن الخضماث البُُغٍت ؤْؾ٘ مً الخضماث اإلاخٗل٣ت بالؼعاٖت؛ بط جغجبِ الخضماث
البُُغٍت ٦ظل ٪بالخُٓاهاث اإلاجزلُت ألالُٟت ْهدَٓاْٖ ،لى الٗمٓم ٞةهّ في ألاهٓمت الًغٍبُت اإلاخ٩املت ال حٟٗى
الخضماث البُُغٍت مً الًغٍبت بل عٗٞذ اإلآٟيُت ألاْعْبُت ٖ European Commissionام 0876م ًُ٢ت يض صْلت
بًُالُا إلٖٟائها الخضماث البُُغٍت مً الًغٍبت ْجهيُِٟا جدذ مؿمى "الخضماث الصخُت" ).(Tait, 1988
ْ٢ض ؤزً٘ ال٣اهٓن اإلاٛغبي الخضماث البُُغٍت للًغٍبت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي،0315 ،
اإلااصة  )01/3بسال ٝال٣اهٓن الؿٓصاوي الظي ّ
ٖض ألاصٍْت البُُغٍت مٟٗاة مً الًغٍبت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت
ً
اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26ب/ؾاصؾا) ْؤما في ال٣اهٓن اللبىاوي ْالىٓام الؿٗٓصي ٞلم ًخُغ ١لِا الىٓام
بك٩ل زام ٞاألنل قمٓلِا بالًغٍبتْ .ؤعٔ مىاؾبت بزًإ الخضماث البُُغٍت طاث الهلت بالُ٣إ الؼعاعي
للًغٍبت الهٟغٍت؛ بط بن طل ٪ؾُٗؼػ مً ٞغم الاؾدشماع في الُ٣إ الؼعاعي ْؾِؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣ألامً الٛظاجي.
اإلاهلب الخامظ
الخﻮرٍﺪاث التروٍجُت
لم ًخُغ ١ؤي مً ٓ٢اهحن يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،ؤْ الؿٓصاوي ،ؤْ اللبىاوي للخٓعٍضاث الترٍْجُتْ .ؤما في
ً
الىٓام الؿٗٓصي ٞاألنل٣ْٞ-ا لالجٟاُ٢ت الخلُجُت اإلآخضة-في ؤي جٓعٍض ًٓ٣م بّ شخو زاي٘ للًغٍبت ؤن ًٓ٩ن
ً
ً
بم٣ابلٞ ،ةن ٧ان الخٓعٍض صْن م٣ابل ٞاألنل ؤن ٌٗامل مٗاملت الخٓعٍض بم٣ابل؛ ْلظلٞ ٪ةهّ ٌؿمى "جٓعٍضا مٟتريا"
(الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت 0327 ،اإلااصة ٓ٩ٍْ )0ن َظا
ً
ً
الخٓعٍض جٓعٍضا زايٗا للًغٍبتْ ،مً نٓع الخٓعٍض اإلاٟترى التي ههذ ٖلحها الاجٟاُ٢ت الخلُجُت ما ًلي:
 )0الخىاػ ًٖ ٫الؿل٘ لٛحر ٚاًاث اليكاٍ الا٢خهاصي ،ؾٓاء بم٣ابل ؤْ صْن م٣ابل (الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،0327 ،اإلااصة /0/7ب)
 )1حُٛحر اؾخسضام الؿل٘ للُ٣ام بخٓعٍضاث ٚحر زايٗت للًغٍبت (الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ٫
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مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،0327 ،اإلااصة /0/7ب)
 )2الاخخٟاّ بالؿل٘ بٗض الخٓ ًٖ ٠٢مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ٫
مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،0327 ،اإلااصة /0/7ط).
 )3جٓعٍض الؿل٘ صْن م٣ابل ما لم ًخم الخٓعٍض في ؾُا ١الٗمل ُٗ٦ىاث َْضاًا طاث ُ٢مت ػَُضة الاجٟاُ٢ت اإلآخضة
لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،0327 ،اإلااصة /0/7ص).
ً
 )4اؾخسضام ؾل٘ حك٩ل ظؼءا مً ؤنٓلّ لٛحر ٚاًاث اليكاٍ الا٢خهاصي الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت
اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،0327 ،اإلااصة /1/7ؤ)
 )5جٓعٍض زضماث صْن م٣ابل الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت،
 ،0327اإلااصة /1/7ب).
 )6زهم الخاي٘ للًغٍبت يغٍبت اإلاضزالث اإلاغجبُت بالؿل٘ ْالخضماث اإلاظٓ٧عة ؤٖالٍ الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت
الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت ،0327 ،اإلااصة ٚ .)2/7حر ؤن َظا الخٓعٍض اإلاٟترى
ٌٟٗى مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت في خاالث ههذ ٖلحها الالثدت الخىُٟظًت ْهي ٧الخالي:
ؤ -بطا ّْعص الصخو الخاي٘ للًغٍبت َضاًا ُْٖىاث بٛغى جغٍْج وكاَّ الا٢خهاصي بكغٍ ؤال جخجاْػ الُ٣مت
الؿُٓ٢ت الٗاصلت ل٩ل مً جل ٪الِضاًا ْالُٗىاث التي ْعصَا صْن م٣ابل ،مبل ٜماثتي عٍاٚ ٫حر قامل يغٍبت الُ٣مت
اإلاًاٞت ،ل٩ل مخل٣ي ًٖ ٧ل ؾىت جٍٓ٣مُت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /1/04ب).
ً
ب -بطا ٢ضم الصخو الخاي٘ للًغٍبت ؾلٗا بلى مْٓ ُّٟفي ؾُاُ٢ ١امّ بيكاَّ الا٢خهاصي ،قغٍُت ؤال
جخجاْػ الُ٣مت الؿُٓ٢ت الٗاصلت لخل ٪الؿل٘ التي ٢ضمِا صْن م٣ابل ،مبل ٜماثتي عٍاٚ ٫حر قامل يغٍبت الُ٣مت
اإلاًاٞت ،ل٩ل مخل٣ي ًٖ ٧ل ؾىت جٍٓ٣مُت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /1/04ؤ).
ً
ً
ط -ه٣ل ؾلٗت حك٩ل ظؼءا مً ؤنٓلّ في اإلامل٨ت بلى ؤي صْلت ًٖٓ ؤزغٔ بكغٍ ؤن ً٣ضم زال ٫ؾخحن ًٓما مً
جاعٍش ه٣لِا بلى جل ٪الضْلت الًٗٓ ما ًشبذ ؤهّ ٌؿخسضم ؤْ ؾِؿخسضم جل ٪الؿلٗت بىٟؿّ بك٩ل ما٢ذ ؤْ للُ٣ام
بخٓعٍضَا لٛحرٍ الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)0/05
م٘ مالخٓت ؤن الخض ألا٢صخى ل٩ل ما ًٓ٣م الصخو الخاي٘ للًغٍبت بخٓعٍضٍ ْ ٤ٞال٣ٟغجحن 41.111 َٓ 1 ْ 0
عٍا ٫زال ٫الؿىت الخٍٓ٣مُت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)2/04
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ْؤعٔ مىاؾبت اججاٍ اإلاىٓم الؿٗٓصي بةٖٟاء الخٓعٍضاث الترٍْجُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ ألن الخاي٘
ً
للًغٍبت لم ً٣م بالخهغ ٝبها لخد ٤ُ٣صزل مباقغْ ،إهما حهض ٝمً زاللِا بلى جد ٤ُ٣صزل مباقغ الخ٣ا ٖبر
اإلابُٗاث التي جخم مً زالَ ٫ظٍ الخٓعٍضاث الترٍْجُتْ .ؤعٔ ؤن جدضًض الخض ألا٢صخى بسمؿحن ؤل ٠عٍا ٫زال ٫الؿىت
الخٍٓ٣مُت ٢ض ال ًدىاؾب م٘ حجم ؤوكُت بٌٗ الخايٗحن للًغٍبت؛ بط بن بٌٗ الكغ٧اث ال٨برٔ ًم ً٨ؤن جهغٝ
ً
مشل َظٍ الخٓعٍضاث زالٞ ٫ترة ٢هحرة ظضا لطخامت حجم محزاهُتها الدؿٍُٓ٣تٞ ،خُُ٣ضَا بدض زمؿحن ؤل ٠عٍا٫
مٗىاٍ الخإزحر في وكاَِا الا٢خهاصي.
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اإلاﺒدض الشاني
ؤلاﻋفاء ألضﺒاب ضُاضُت وإدارٍت
جىو ألاهٓمت ٖلى ؤلاٖٟاء مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت في ٖضص مً الخاالث؛ ألؾباب ؾُاؾُت ؤْ بصاعٍتْ ،لٓ٩ن
ً
ً
ً
َظا الخهيُ ٠مبيُا ٖلى ألاؾباب ال ٖلى الخاالث طاتها ٞةهّ ًم ً٨ؤن ًٓ٩ن ؾبب ؤلاٖٟاء ؾُاؾُا ْإصاعٍا في الٓ٢ذ
ً
هٟؿّ ٍْهٗب ؤن ًٓ٩ن الخ٣ؿُم في َظا اإلابدض مبيُا ٖلى ألاؾباب الؿُاؾُت ْألاؾباب ؤلاصاعٍت؛ ٞلظل ٪وؿخٗغى
ً
ً
ُٞما ًلي َظٍ ؤلاٖٟاءاث بظاتهاّ ،
ْهبحن في ٧ل بٖٟاء ؾببّ بن ٧ان ؾُاؾُا ؤْ بصاعٍا:
اإلاهلب ألاوى
الخعامالث الحنﻮمُت
ًم ً٨للجِت الخٓ٩مُت ؤن جٓ٩ن ّ
مٓعصة للخضماث ؤْ الؿل٘ ؤْ مؿخُٟضة مجهاٚ ،حر ؤهّ ؾٓاء ؤُ٢ل بٟغى الًغٍبت
ٖلى اإلاكترًاث الخٓ٩مُت ؤْ بٓ٩جها زايٗت للًغٍبت الهٟغٍت ٞةن طل ٪حُٗ٣ض ال خاظت لّ؛ ألن الٗملُت هي مجغص ُٓ٢ص
مداؾبُت ٞما ؾٓ ٝجض ّٗٞالخٓ٩مت مً يغٍبت ؾٌٓٓٗ ٝص بلحها بٗض جدهُلّ مً الباجٍْ٘ ،غٔ البٌٗ ؤن ٞغى
يغٍبت نٟغٍت ٖلى اإلاكترًاث الخٓ٩مُت ًدُذ ٞغنت للتهغب الًغٍبي؛ الخخمالُت ػٍاصة الباج٘ في اإلابُٗاث ؤْ ازخال١
ُ
مبُٗاث ٚحر مٓظٓصةٚ ،حر ؤن َظا ًم ً٨الخد ٤٣مىّ بؿِٓلتْ .لظلٞ ٪ةن الجِت الخٓ٩مُت حٗامل مشلِا مشل ؤي
مؿتهل ٪آزغ؛ جٟغى ٖلحها الًغٍبت ٍْدهلِا اإلا٩لّ ٠
ٍْٓعصَا بلى الُِئت املخخهت ٛ٦حرَا مً الًغاثب )(Tait, 1988
ً
ْ٢ض ازخلٟذ اإلاماعؾت الضْلُت في مٗاملت الجِاث الخٓ٩مُت يغٍبُا مً خُض الدسجُل ْمً خُض ٞغى الًغٍبت
ْالخًٕٓ لِاٟٞ .ي خحن حٗلُماث مجلـ الاجداص ألاْعْبي ُٞما ًخٗل ٤بًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖلى بٖٟاء ؤوكُت
ألاظِؼة الخٓ٩مُت مً الًغٍبت (COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC؛ٍْ ،)Rebecca, 2013غٔ البٌٗ ؤهّ ال ٞغ١
بحن ٞغى الًغٍبت ٖلى زضماث الجِاث الخٓ٩مُت مً ٖضمِا في الٗملُاث املخخ٨غة ٧ةنضاع الجٓاػاث ْالغزو
ً
ّ
ْهدَٓا؛ ألن اإلاؿتهل ٪في الجهاًت لً حك٩ل لّ الًغٍبت ٞغ٢ا؛ ألجها بما ؤن جضمج في ؾٗغ الخضمت ٍْٓ٩ن ؾٗغَا ؤٖلى ،ؤْ
ؤن جٟهل الًغٍبت بك٩ل مؿخ٣ل ٚحر ؤن ؤلاق٩الُت جم ً٨في خالت ٖضم ْيٓح جًمحن الًغٍبت في الؿٗغ مً ٖضمّ؛
ً
ً
بط ٢ض ًّضعي اإلاؿتهل ٪جًمُجها في الؿٗغ ٍُْلب زهمِا يغٍبُا –بن ٧ان مسجال.)De la Feria and Krever, 2013( -
ً
ً
ْؤما مً خُض بم٩اهُت حسجُل الجِاث الخٓ٩مُت ْاؾخٟاصتها مً الخهم الًغٍبي ٞةن َظا ٌٗض ؤمغا مازغا ُٞما
ًخٗل ٤بخٓػَ٘ اإلاحزاهُت بحن الجِاث الخٓ٩مُت؛ ألهّ بما ؤن حٟٗى الجِت الخٓ٩مُت مً الًغٍبت ْج٣لل محزاهُتها ،ؤْ ؤال
ُ
حٟٗى مً الًغٍبت ْجؼاص محزاهُتها ل٩ي جخم ً٨مً ص ٘ٞيغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖلى مكترًاتها٦ ،ما ؤن ؤلاق٩الُت جبرػ
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ً
بك٩ل ؤ٦ثر ْيٓخا في خاٖ ٫ضم الؿماح للجِاث الخٓ٩مُت املخلُت بالدسجُل لؤلٚغاى الًغٍبُت؛ بط ؾٓ ٝجًُغ
لغ ٘ٞالًغاثب املخلُت لخُُٛت يغاثب الُ٣مت اإلاًاٞت التي جٟغى ٖلحها صْن بم٩اهُت الخهم الًغٍبيDe la Feria ( .
ً
ٚ .)and Krever, 2013حر ؤن الاججاٍ الخضًض لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ًٓظب الدسجُل ٖلى ٧ل مً ًماعؽ وكاَا
ً
ا٢خهاصًا ب ٌٛالىٓغ ًٖ جد ٤ُ٣الغبذ مً ٖضمّ ْب ٌٛالىٓغ ًٖ ٓ٧جها ظِت خٓ٩مُت ؤْ مىٓمت ٚحر عبدُت ؤْ ظِت
ً ً
زانت٦ .)De la Feria and Krever, 2013; Crawford et al, 2010( .ما ؤن َىا ٥اججاَا زالشا للخٟغٍ ٤بحن ألاوكُت
التي جٓ٣م بها الجِاث الخٓ٩مُت ْجىاٞـ بها الُ٣إ الخام ِٞظٍ يمً هُا ١الًغٍبتْ ،بحن ألاوكُت التي ال جىاٞـ
بها الُ٣إ الخام (.)De la Feria and Krever, 2013
ْؤما مً خُض اإلاكترًاث الخٓ٩مُت ٞلم ًخُغ ١ال٣اهٓن اإلاٛغبي ؤْ الؿٓصاوي ؤْ اللبىاوي الؾخصىاء زام باإلاكترًاث
الخٓ٩مُت مً الًغٍبت ،مما ٌٗجي قمٓلِا جدذ ؤخ٩ام الًغٍبت٢ْ .ض ٖامل الىٓام الؿٗٓصي الجِاث الخٓ٩مُت
ٌؿخثن الىٓام
ٛ٦حرَا ُٞما ًخٗل ٤بٟغى يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖلحها م٣ابل ما حكترًّ مً ؾل٘ ؤْ زضماث؛ بط لم
ِ
الجِاث الخٓ٩مُت ُٞب٣ى ألانل مٗاملتها ٛ٦حرَا.
ْؤعٔ مىاؾبت اؾخصىاء اإلاكترًاث الخٓ٩مُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت م٘ جم٨حن اإلآعصًً مً الخهم الًغٍبي؛
بط بن ٞغى الًغٍبت ٖلى اإلاكترًاث الخٓ٩مُت ٌٗجي اعجٟإ ألاؾٗاع ٖلى الجِت الخٓ٩مُت م٘ ٓ٧ن الٗملُت مجغص ُٓ٢ص
مداؾبُتْٖ ،ضم ٞغى الًغٍبت ٖلى اإلاكترًاث الخٓ٩مُت م٘ الخم٨حن مً زهم الًغٍبت ٌٗجي ػٍاصة الخ٩لٟت ٖلى
اإلآعص ْمً ّ
زم ػٍاصة ألاؾٗاع ٖلى الخٓ٩مت.
ْؤما اإلابُٗاث الخٓ٩مُت ٣ٞض ازخلٟذ الاججاَاث في ٞغى يغٍبت ٖلى الغؾٓم الخٓ٩مُت ٖلى الخضماث التي
ج٣ضمِاٟٞ ،ي ؤإلااهُا ٖلى ؾبُل اإلاشاّ ٫
ٖضث زضمت مسر ال٨مُاث اإلا٣ضمت مً م٨خب حسجُل ألاعاضخي زضمت ٚحر
زايٗت عؾٓمِا للًغٍبت لٓ٩ن اإلا٨خب ؾلُت ٖامتٞ ،اٖتريذ الجِاث الخانت ٖلى طل٪؛ لٓ٩ن الخضمت مىاٞؿت إلاا
ً٣ضمّ الُ٣إ الخام ْمً زم ُٞجب ؤن جٓ٩ن زايٗت للًغٍبت ٦ظل ٪ختى ا٢خىٗذ الؿلُاث ألاإلااهُت ْٞغيذ ٖلحها
الًغٍبت).)Tait, 1988
ْ٢ض ؤزغط ال٣اهٓن اإلاٛغبي مً هُا ١الخًٕٓ لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت الٗملُاث التي جخم مً ٢بل الضْلت
الالم٣اْلت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة ْ )1ؤما ال٣اهٓن الؿٓصاوي ٣ٞض ؤزً٘
الٓخضاث الخٓ٩مُت الٓ٣مُت ْالخٓ٩ماث الٓالثُت التي جخٗامل في بُ٘ الؿل٘ بطا بلٛذ ؤع٢ام ؤٖمالِا  011ؤل ٠ظىُّ
ً
ؾٓصاوي ٞإ٦ثر ؾىٍٓا (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة ْ )0/05ؤما ال٣اهٓن اللبىاوي ٣ٞض
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ؤزغط ًٖ هُا ١الخًٕٓ لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت الٗملُاث التي جٓ٣م بها الضْلت ْالبلضًاث ْؾاثغ ؤشخام الخ٤
ً
الٗام بٓنِٟم ؾلُت ٖامت ختى لٓ ٧اهٓا ًخ٣ايٓن ؤظغا م٣ابل الخضماث التي ً٣ضمٓجهاْ ،اؾدشجى مً الخضماث التي
جٓ٣م بها الجِاث الٗامت ج٣ضًم اإلااء ْالِ٨غباء ْالاجهاالث ْؤلاٖالم اإلاغجي ْاإلاؿمٕٓ ْألاؾٓا ١الاؾتهالُ٦ت ْاإلاؿالخ
ْاملخاػن ْمٓا ٠٢الؿُاعاث ْاإلاغافئ ْاإلاُاعاث ْهدَٓا مما لّ نبٛت ججاعٍت ٞةجها جٓ٩ن زايٗت لًغٍبت الُ٣مت
اإلاًاٞت ْإن ٧اهذ م٣ضمت مً ظِت ٖامت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة .)4
ْ٢ض ْاِ٣ٞما الىٓام الؿٗٓصي خُض ؤزغط الخضماث اإلا٣ضمت مً الجِاث الخٓ٩مُت بٓنِٟا ؾلُت ٖامت مً
هُا ١الخًٕٓ لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت (هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة ٦ )4/8ما ٞغى الىٓام
ً
ً
الؿٗٓصي الًغٍبت ٖلى الخضماث اإلا٣ضمت مً الجِاث الخانت اإلاملٓ٦ت مً الجِاث الخٓ٩مُت ٧لُا ؤْ ظؼثُا ٦سضماث
اإلاُاٍ ْالِ٨غباء ْالاجهاالث ْهدَٓا (هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة 3/11؛ 0/13؛ .)4/8
ْؤعٔ ؤن بزغاط الخضماث الخٓ٩مُت اإلا٣ضمت بهٟت ٚحر عبدُت مً هُا ١يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْإن ٧اهذ م٣ابل
عؾٓم جض ٘ٞمً ٢بل اإلآاَىحن َٓ الاججاٍ ألاوؿب؛ بط بن الِض ٝالغبخي مِم في ؾُا ١الخضًض ًٖ يغٍبت الُ٣مت
ً
اإلاًاٞت ْلِـ اإلا٣هٓص جدهُل ألامٓا ٫ؤًا ٧ان مهضعَا.
اإلاهلب الشاني
جﻮرٍﺪ الخﺪماث اإلاالُت والخأمحن
ً
أوال :جﻮرٍﺪ الخﺪماث اإلاالُت:
ًسخل ٠حٗغٍ ٠الخضماث اإلاالُت بازخال ٝألاهٓمت الًغٍبُتَْ ،كمل في الٗمٓم :خ ٤اإلالُ٨ت ٚحر اإلالمٓؽ في
ألاشخام اإلاٗىٍٓت ٧األؾِم ْالخهو ْالهىاصًَْ ،٤كمل زضماث الٓؾاَت اإلاالُت لل٣غْىَْ ،كمل زضماث
الٓؾاَت التي جخًمً ظم٘ ألامٓا ٫في ؤُْٖت ٧ Poolingالخإمحن ْالُاههِب ْال٣ماع (.)De la Feria and Krever, 2013
ْحٟٗي ٦شحر مً الضْ ٫مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖلى الخضماث اإلاالُت(Tait, 1988; De la Feria and Krever, ،
)ٍْ ،2013غٔ البٌٗ ؤن َظا ؤلاٖٟاء ٌٗض ٚحر ٖاصْٚ ٫حر ّ
مؿْٓ . (Tait, 1988) ٙؾبب بٖٟاء الخضماث اإلاالُت َٓ
ً
نٗٓبت اخدؿاب يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٖلحها لخُٗ٣ضَا ْضخامت حجمِا؛ بط بن َىاٖ ٥ضصا مً الاٖخباعاث التي
جضزل في خؿاب اإلاهغ ٝللٟاثضة البىُ٨ت ؤْ ل٣ؿِ الخإمحن؛ ألن الؿٗغ اإلا٣ضم لِظٍ الخضمت ٌكمل ُ٢مت الخضمت
باإلياٞت بلى خؿاباث ٚحر مباقغة لِا ٦غْاجب اإلآْٟحن ْألاعباحْ ،ال ًمٞ ً٨هل َظٍ الخؿاباث ًٖ الُ٣مت ألاؾاؾُت
ً
للخضمت مما ًجٗل اخدؿاب الًغٍبت ٖلحها نٗبا )ُٞ .(Genser and Winker, 1997ما ًغٔ آزغْن ؤهّ باإلم٩ان
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اخدؿاب الًغٍبت ٖلحها ب٩ل ؾِٓلت بدُض ًددؿب مبل ٜالخمٍٓل للٗمُل ٧إهّ الؿلٗت اإلاكتراة مً البىْ ،٪اإلابلٜ
الٓاظب الؿضاص مً الٗمُل َٓ الشمً الجضًضْ ،الٟغ ١بحن اإلابلٛحن َٓ اإلابل ٜالظي جٟغى ٖلُّ الًغٍبتٍْ ،غٔ
آزغْن ؤن بٖٟاء الخضماث اإلاالُت ٌٗجي زؿاعة اظخماُٖت ٦برٔ ألؾباب ٦شحرة مجها ؤن الًغٍبت ّ
اإلآٟجت مً الخضماث
ً
اإلاالُت ًجب جدهُلِا مً مهضع آزغ ،باإلياٞت بلى بٖاصة جٓػَ٘ الًغٍبت جهاٖضًا لِظا الٛغى ٌٗجي زؿاثغ ٖلى
اإلاؿتهل ٪الجهاجي ،باإلياٞت بلى ؤن ما ص ٘ٞفي مغخلت ما ٢بل ج٣ضًم الخضماث اإلااصًت مً مهغْٞاث ال ًم ً٨للماؾؿاث
اإلاالُت زهمِا ).(Crawford et al, 2010
ْ٢ض ؤٖٟى ال٣اهٓن اإلاٛغبي ٖملُاث الخهم ْإٖاصة الخهم ْالٟٓاثض اإلاترجبت ٖلى ألاْعا ١اإلاالُت الهاصعة ًٖ
الضْلت ْؾىضاث الا٢تراى ْال٣غْى اإلامىٓخت للضْلت ْٖملُاث ال٣غْى الٗ٣اعٍت ْالٟالخُت ْ٢غْى البى ٪الكٗبي
ْالهىاٖت الخ٣لُضًت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتْ ،ؤزً٘ ٖملُاث البىْٓ ٥الهغْ ٝألازمان لًغٍبت مسًٟت (٢اهٓن
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة 3؛ ٦ْ )04ظل ٪ؤٖٟى ال٣اهٓن الؿٓصاوي الخضماث اإلاالُت
للمهاعْ ٝقغ٧اث جُْٓ ٠ألامٓا ٫نىاصً ٤الخمٍٓل ْبُ٘ ألاؾِم ْألاْعا ١اإلاالُت ْالؿىضاث مً الًغٍبت (٢اهٓن
ً
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26ب/ؤْال) ْؤما ال٣اهٓن اللبىاوي ٞال جسً٘ الخضماث
اإلاالُت ْال اإلاهغُٞت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْال الىٓ٣ص اإلاٗضهُت ؤْ الٓعُ٢ت اإلاخضاْلت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت
اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة 05؛ قغٍْ )1102 ،267 ،٠اؾدشجى ال٣اهٓن اللبىاوي بٌٗ الٗملُاث اإلاالُت مً هُا١
ؤلاٖٟاء ٗ٦ملُاث ؤلاًجاع الخمٍٓليْ ،الاؾدكاعاث اإلاالُتْ ،الخضماث ؤلال٨ترْهُت اإلاخهلت بالٗملُاث اإلاالُت ٧ةًغاص بًجاع
ه٣اٍ البُ٘ ْ POSالغبِ ؤلال٨ترْوي لِا بمغ٦ؼ الترزُوْ ،إًها ٫م٩اثً الهغاٞاث آلالُت بالكب٨تْ ،عؾٓم ًٍٖٓت
قب٨ت الض ٘ٞاإلاهغُٞت ْهدَٓا (قغٍ.)1102 ،272-271 ،٠
ْؤما في الىٓام الؿٗٓصي ٣ٞض ههذ الالثدت الخىُٟظًت ٖلى بٖٟاء الخضماث اإلاالُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت
(الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /1/18ؤ) ْلم ّ
حٗغ ٝالالثدت الخضماث اإلاالُت ْإهما
يغبذ ؤمشلت ٖلحهاْ ،هي ٧الخالي:
 )0بنضاع ؤْ جدٍٓل ؤْ اؾخالم ؤْ ؤي حٗامل في هٓ٣ص ؤْ ؤي ؾىض مالي ؤْ ؤي ؤْعا ١ه٣ضًت ؤْ ؤْامغ ؾضاص ما( ٫الالثدت
الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /1/18ب).
 )1ج٣ضًم ؤي اثخمان ؤْ يمان اثخمان (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة
/1/18ط).
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ظاع ؤْ خؿاب بًضإ ؤْ خؿاب جٓٞحر (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت،
 )2حكُٛل ؤي خؿاب ٍ
 ،0327اإلااصة /1/18ص).
 )3ألاصْاث اإلاالُت مشل اإلاكخ٣اث ْالخُاعاث ْاإلاباصالث ْمباصالث الضًً ْالٗٓ٣ص آلاظلت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام
يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)0/18
ً
 )4ؤي مىخجاث مالُت بؾالمُت ج٣ضم ْٓ٣ٖ ٤ٞص مٗخمضة قغٖاْ ،حكابّ مً خُض الِض ٝاإلا٣هٓص اإلاىخجاث اإلاالُت
ً
الخ٣لُضًت ْجد ٤٣ظَٓغٍا هٟـ آزاعَا (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)2/18
ً
ُ
 )5الخاالث التي جى٣ل ٞحها ملُ٨ت ؾلٗت ما٢خا ٦جؼء مً مىخج مالي قغعي ؤْ ً٦مان مخٗل ٤بالخمٍٓل ؤْ ؤي جضبحر
ّ
اإلامٓ( ٫الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة
آزغْ ،ال ً٣هض بّ اهخ٣ا ٫اإلالُ٨ت بلى ِ
.)3/18
ّ
املخملت بهامل عبذ يمجي ًٖ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫ؤلا٢غاى بما في طل ٪ال٣غْى
 )6الٟاثضة ؤْ عؾٓم ؤلا٢غاى
ْبُا٢اث الاثخمان (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /4/18ؤ).
ً
ّ
املخملت بهامل عبذ يمجي ًٖ عًَ ؤْ ْ٣ٞا لترجِب مكاع٦ت مخىا٢هت (الالثدت
 )7الٟاثضة ؤْ عؾٓم ؤلا٢غاى
الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /4/18ب).
ّ
املخملت بهامل عبذ يمجي ًٖ الخمٍٓل بما في طل ٪الخمٍٓل الخإظحريْ ،مىخجاث
 )8الٟاثضة ؤْ عؾٓم ؤلا٢غاى
ً
الخإظحر م٘ خ ٤الكغاء ؤْ ْ٣ٞا لٗٓ٣ص اإلاغابدت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة
/4/18ط).
ّ
املخملت ٖلى َامل عبذ يمجي ؤْ ٞغ ١يمجي بحن ؾٗغي الٗغى ْالُلب ًٖ زضماث الؿمؿغة ؤْ
 )01الٗمٓالث
بمٓظب ٖ٣ض مًاعبت ؤْ ٖ٣ض ْ٧الت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة /4/18ص).
 )00بنضاع ؤْ ه٣ل ؾىضاث الضًً ،ؤْ ألاْعا ١اإلاالُت التي جمشل خ ١ٓ٣ملُ٨ت ،ؤْ ؤي مؿدىضاث ؤزغٔ ٢ابلت للى٣ل جشبذ
ً
التزاما بض ٘ٞم٣ابل ه٣ضي لخاملِا (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)5/18
ٚحر ؤهّ ال ًضزل يمً الخضماث اإلاالُت اإلاٟٗاة الخاالث التي ًٓ٩ن ٞحها اإلا٣ابل اإلاالي للخضمت ٢ض ؾضص نغاخت ٖلى
ؤهّ عؾم ؤْ ٖمٓلت ؤْ زهم ججاعي (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة ْ )18مً ّ
زم ٞةن
عؾٓم الخٓالت البىُ٨ت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫زايٗت لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ ألهّ مىهٓم ٖلى ؤجها عؾم جدٍٓل بك٩ل
نغٍذ.
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ْؤعٔ مىاؾبت الاججاٍ إلٖٟاء َظٍ ألاوكُت؛ لٗضم ْظٓص ُ٢مت مًاٞت ٞحها ج٣ضم مً ٢بل اإلايكإة اإلاالُت؛ بط بن
الُ٣مت التي جًاٖ ٝلحها هي ؤ٢غب ما جٓ٩ن بلى الغبذ مىّ بلى الُ٣مت اإلاًاٞتٞ ،هي جًُ ٠ج٩الُِٟا الدكُٛلُت زم
ً
ً
ٌ
مخٗظع بال ؤن ًٓ٩ن بُغٍ٣ت ج٣ضًغٍت.
جًَُ ٠امكا عبدُا ٖلحهاْ ،جدضًض َظا الِامل
ً
زانُا :جﻮرٍﺪ الخأمحن:
هو ال٣اهٓن اإلاٛغبي (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة ْ )2/IV/6الؿٓصاوي (٢اهٓن
ً
الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة /0/26ب/زاهُا) ْاللبىاوي (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت
اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة ٖ )05لى بٖٟاء الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بالًمان ْإٖاصة الًمان مً الًغٍبتْ ،ؤما الىٓام
ً
ً
الؿٗٓصي ٣ٞض ؤزً٘ ٖملُاث الخإمحن للًغٍبت ْاؾدشجى مما ٌٗض جٓعٍضا مُٟٗا لخضمت مالُت ،جٓٞحر ؤْ ه٣ل ٖ٣ض جإمحن
ٖلى الخُاة ؤْ ٖ٣ض بٖاصة جإمحن ٖلى الخُاة (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)6/18
ْؤعٔ مىاؾبت بٖٟاء زضماث الخإمحن مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت؛ إلاكابهتها للخضماث اإلاالُت التي ًخٗظع مٗغٞت
ج٩لٟتهاْ ،الُ٣مت ؤلاياُٞت ٖلحها.
اإلاهلب الشالض
ؤلاﻋفاء ﻋنﺪ الاضخحراد
حهض ٝؤلاٖٟاء ٖىض الاؾخحراص لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاظخماُٖت ،ؤْ ؾُاؾُت ،ؤْ ا٢خهاصًت (الؿاٖضي1104 ،م)ُٟٗٞ ،ي
ال٣اهٓن اإلاٛغبي مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت البًاج٘ اإلاٟٗاة ُٞما لٓ بُٗذ صازل اإلاٛغب ابخضاءْ ،البًاج٘ ْاإلآاص الٛظاثُت
ْالخٓعٍضاث الجاعٍت ٖلحها ألاهٓمت الا٢خهاصًت الجمغُ٦تْ ،الُٗىاث ٚحر الخجاعٍتْ ،الىٓ٣ص اإلاخضاْلت بهٟت ٢اهٓهُتْ ،اإلاٗاصن
الشمُىت اإلاٗضة لٗملُاث بى ٪اإلاٛغبْ ،مىخجاث الهُض البدغي اإلاٛغبيْ ،البًاج٘ اإلاغظٗت بلى اإلاغؾلْ ،ال٨خب ْالجغاثض
ً
ْاليكغاث ْْع ١الُباٖتْ ،ألاقغَت الؿِىماثُت ؤْ الٓزاثُ٣ت ؤْ التربٍٓتْ ،الؿ ًٟمِما ٧اهذ خمٓلتهاْٖ ،ضصا مً اإلآاص
الٛظاثُتْ ،الخُٓاهاثْ ،ألاؾمضةْ ،الؿل٘ الاؾدشماعٍتْ ،الؿل٘ اإلاغؾلت مً الخٓ٩ماث ؤْ اإلاىٓماث ألاظىبُت ٖلى ْظّ الِبت
(٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي ،0315 ،اإلااصة ْ )51ؤما ال٣اهٓن الؿٓصاوي ٣ٞض ؤٖٟى البًاج٘ اإلاؿخٓعصة التي
ًخم بٖٟائَا مً الًغاثب ْالغؾٓم بم٣خطخى ؤخ٩ام ٢اهٓن الخهاهاث ْالامخُاػاثْ ،البًاج٘ اإلاؿخٓعصة بمٓظب اجٟاُ٢اث
جىو ٖلى ؤلاٖٟاء م٘ خٓ٩مت الؿٓصان (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي ،1110 ،اإلااصة َْٟٗ )07ي ال٣اهٓن
ً
اللبىاوي مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت في خا٧ ٫اهذ الؿلٗت مٟٗاة ظمغُ٦ا ،ؤْ ٧اهذ َىا ٥بٖٟاءاث عثاؾُت ؤْ صبلٓماؾُت ؤْ
ؾُاؾُت زانت٦ْ ،ظل ٪اؾخحراص ألامخٗت الصخهُت ْألاصْاث اإلاجزلُت الخانت٦ْ ،ظل ٪اؾخحراص آلالُاث ْألاؾلخت ْالظزاثغ
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الٗؿ٨غٍت (٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي ،1110 ،اإلااصة .)07
ْؤما في الىٓام الؿٗٓصي ٣ٞض ؤٖٟى هٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞتٖ-لى ؤن جدضص الالثدت الكغٍْ ْالًٓابِ
الالػمت-ما ًلي:
ً
 )0اإلاخٗل٣اث الصخهُت ْالِضاًا التي ًدملِا اإلاؿاٞغْن يمً ؤمخٗتهم الصخهُت ْ٣ٞا لىٓام الجماع ٥اإلآخض
ْالثدخّ الخىُٟظًت اإلاُب ٤في اإلامل٨ت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة 0/31؛
هٓام الجماع ،0312 ،٥اإلااصة 012؛ الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ٫
الخلُج الٗغبي ،0327 ،اإلااصة /0/27ط).
 )1ألامخٗت الصخهُت ْألاصْاث اإلاجزلُت اإلاؿخٗملت التي ًجلبها اإلآاَىٓن اإلاُ٣مٓن في الخاعط ْألاظاهب ال٣اصمٓن
ً
لئل٢امت في البالص ألْ ٫مغة ْ٣ٞا لىٓام الجماع ٥اإلآخض ْالثدخّ الخىُٟظًت اإلاُب ٤في اإلامل٨ت( .الالثدت الخىُٟظًت
لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة 0/31؛ هٓام الجماع ،0312 ،٥اإلااصة 012؛ الاجٟاُ٢ت اإلآخضة
لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبي ،0327 ،اإلااصة /0/27ط).
 )2اؾخحراص اإلاٗضاث لؤلشخام طْي الاخخُاظاث الخانتٚ .حر ؤن َظٍ اإلاٗضاث ًجب ؤن جٓ٩ن ْاعصة في ٢غاع ًهضع
بخدضًضَا مً مجلـ بصاعة الُِئت الٗامت للؼ٧اة ْالضزل (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت،
 ،0327اإلااصة .)1/31
ً
 )3الؿل٘ اإلاٟٗاة ظمغُ٦ا في صْلت اإلا٣هض الجهاجي ؤْ الؿل٘ الخايٗت ليؿبت الهٟغ ٧إن جٓ٩ن الؿلٗت اإلاؿخٓعصة صْاء
ً
ً
ً
ً
َبُا ماَال ؤْ مٗضها اؾدشماعٍا (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)2/31
ْ٢ض ؤياٞذ الاجٟاُ٢ت الخلُجُت ؤلاٖٟاءاث الضبلٓماؾُت ْالٗؿ٨غٍتْ ،اؾخحراص مؿخلؼماث الجمُٗاث الخحرًت
(الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة 1/31؛ الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت
لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبي ،0327 ،اإلااصة 0/27؛ /1/27ؤ؛ /1/27ب؛ /1/27ص) ٚحر ؤن الىٓام
الؿٗٓصي لم ًخُغ ١بلى بٖٟاء مؿخلؼماث الجمُٗاث الخحرًتْ ،إهما ّ
ظٓػ اؾترصاص الجِاث ألاظىبُت ٧الضبلٓماؾُت
للًغٍبت (الالثدت الخىُٟظًت لىٓام يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،0327 ،اإلااصة .)1/61
ْؤعٔ مىاؾبت حٗضًل الالثدت الخىُٟظًت لدكمل باإلٖٟاء مؿخلؼماث اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت؛ ألن جدمُل الًغٍبت
ٖلحها م٘ ٖضم جمُ٨جها مً الخهم الًغٍبي ٌٗجي ػٍاصة الخ٩لٟت ٖلحها ؤْ الؿماح للمىٓماث ٚحر الغبدُت بالدسجُل
ْالاؾخٟاصة مً الخهم الًغٍبي.
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زالؾت نخاةج الﺒدض
جٓنل البدض بلى الٗضًض مً الىخاثجْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
ً
 .0جخ ٤ٟألاهٓمت الًغٍبُت مدل البدض في ْي٘ خض ؤصوى إلًغاصاث الصخو لُٓ٩ن زايٗا للدسجُل ؤلالؼامي ْإن
ازخلٟذ ألاهٓمت في جدضًض َظا الخض ألاصوى.
ً
ً
 .1جخ ٤ٟألاهٓمت الًغٍبُت مدل البدض في مٗاملت الٗ٣اعاث اإلاٗضة للؿ ً٨الصخصخي حٗامال زانا ،بال ؤجها جسخل٠
ً
ً
في حٗاملِا ٞبًِٗا ٌٟٗي ٧ل الٗ٣اعاث بُٗا ْجإظحرا مً الًغٍبتْ ،بًِٗا ٌٟٗي الخإظحر صْن البُ٘.
ً
ً ً
 .2ازخلٟذ ألاهٓمت الًغٍبُت في الخٗامل م٘ بٌٗ الؿل٘ ْالخضماث بٖٟاء ْإزًاٖا ٧لُا ؤْ ظؼثُا؛ بط ؤٖٟذ بٌٗ
ألاهٓمت جٓعٍض الٛظاءْ ،جٓعٍض الخٗلُمْ ،جٓعٍض مالبـ ألاَٟاْ ،٫جٓعٍض الخضماث الصخُتْ ،ألاوكُت الؼعاُٖت
ْالبُُغٍتْ ،ألاوكُت الش٣اُٞتْ ،ؤٖما ٫اإلاىٓماث ٚحر الغبدُتْ ،الخضماث اإلاالُت ْالخإمحنْ ،بٌٗ الؿل٘
ً
اإلاؿخٓعصة ألٚغاى شخهُت ؤْ ْ٣ٞا إلابضؤ الخٗامل باإلاشل.
جﻮؾُاث الﺒدض
في يٓء الىخاثج التي جم الخٓنل بلحها ًٓصخي الباخض بما ًلي:
 .0بٖٟاء الؿل٘ ألاؾاؾُت ؾٓاء الٛظاثُت ؤْ ٚحرَا مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،ؤْ بزًاِٖا للًغٍبت الهٟغٍت إلاا
لِظٍ الؿل٘ مً مؿاؽ ببٌٗ الاخخُاظاث الًغْعٍت للمجخم٘.
 .1بٖٟاء الخضماث الخٗلُمُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،ؤْ بزًاِٖا للًغٍبت الهٟغٍت؛ لٓ٩جها مً الخضماث
ألاؾاؾُت التي ًدخاظِا املجخم٘ في جىمُخّ.
 .2بٖٟاء الخضماث الصخُت ألاؾاؾُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،ؤْ بزًاِٖا للًغٍبت الهٟغٍت؛ بط بن الٗملُت
الصخُت هي ٖملُت بوؿاهُت ال تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الغبذ بك٩ل عثِـ.
 .3بٖٟاء ال٨خب اإلاضعؾُت ْالجامُٗت ْاملجالث الٗلمُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ،ؤْ بزًاِٖا للًغٍبت الهٟغٍت.
 .4بلؼام اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت بالدسجُل ألٚغاى يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت بدُض جسً٘ مىخجاتها ْزضماتها اإلا٣ضمت
بلى مدضْصي الضزل ؤْ مخٓؾُُّ لليؿبت الهٟغٍتْ ،ؤما بن ٧اهذ الخضماث ْاإلاىخجاث مٓظِت بلى اإلا٣خضعًٍ
ُٞم ً٨ؤن حٗامل ٛ٦حرَا مً ألاوكُت الا٢خهاصًت.
 .5بٖٟاء الُ٣إ الٗ٣اعي الؿ٨جي مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْمً يغٍبت الخهغٞاث الٗ٣اعٍت؛ لٓ٩ن الؿ ً٨مً
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ألاؾاؾُاث التي ًجب جٓٞحرَا للمٓاًَ؛ ْألن مٓاص البىاء ْالخضماث الِىضؾُت ْزضماث اإلا٣اْلحن ٧لِا زايٗت
لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ٩ٞان مً اإلاىاؾب ؤال جٟغى الًغٍبت ٖلى اإلاؿ ً٨طاجّ مغجحن.
 .6بٖٟاء الخضماث اإلاخهلت بالُ٣إ الٗ٣اعي الؿ٨جي مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت.
 .7بزًإ الُ٣إ الؼعاعي ْمىخجاجّ لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت باليؿبت الهٟغٍت؛ لخم٨حن الُ٣إ الؼعاعي مً الخهم
ً
الًغٍبي؛ هٓغا إلاا ًدخاظّ الُ٣إ الؼعاعي مً صٖم ْحصجُ٘ لخد ٤ُ٣ألامً الٛظاجي٦ْ ،ظل ٪قمَٓ ٫ظا الخ٨م
ل٩ل ما ًخهل بالُ٣إ الؼعاعي مً مٗضاث ْبظْع ْزضماث مؿاهضة ْبُُغٍت ْٚحرَا.
 .8حٗضًل الخض ألاٖلى للخٓعٍضاث الترٍْجُت ْعبُِا بذجم وكاٍ اإلا٩ل ٠الًغٍبي.
 .01اؾخصىاء اإلاكترًاث الخٓ٩مُت مً يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت م٘ جم٨حن اإلآعصًً مً الخهم الًغٍبي؛ لخٟاصي اعجٟإ
ألاؾٗاع ٖلى الجِت الخٓ٩مُت.
 .00بياٞت اؾخحراص اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت للبًاج٘ مً زاعط اإلامل٨ت ل٣اثمت ؤلاٖٟاء ؤْ جمُ٨جها مً الدسجُل في
يغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت ْالخهم الًغٍبي.
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اإلاؿادرواإلازاظع
اإلازاظع العزبُت
ابً مىٓٓع ،ظما ٫الضًً .)0883( .لؿان الٗغب (ٍ  .)2بحرْث :صاع ناصع.

ؤبٓ الخؿًٖ ،بضالُٗٓم دمحم خمضًُ٢ .)1101( .ت بؾالمُت الضؾخٓع ْالٓ٣اهحن في الؿٓصان (0874-0844م) ْجإزحرَا
ٖلى الاؾخ٣غاع الؿُاسخي( ،ص .).ٍ.عؾالت ماظؿخحر آلاصاب في الخاعٍش ،ظامٗت الخغَٓم.
الاجٟاُ٢ت اإلآخضة لًغٍبت الُ٣مت اإلاًاٞت لضْ ٫مجلـ الخٗاْن لضْ ٫الخلُج الٗغبُت.0327 ،
ألاػَغي ،دمحم .)1110( .تهظًب اللٛت (ٍ ( .)0جد :٤ُ٣دمحم ٖٓى مغٖب) بحرْث :صاع بخُاء الترار الٗغبي.
ألامغ اإلال٩ي ال٨غٍم ع٢م ؤْ 527/جاعٍش َ0330/01/04ـ.
ألامغ اإلال٩ي ع٢م ؤ 73/في َ0331/1/03ـ.
ألامغ اإلال٩ي ع٢م ؤَ0328/3/07 ،75/ـ.
البىضهُجي ،الُمان .)0865( .الخُٟ٣ت في اللٛت (ص( .).ٍ.جد :٤ُ٣ص .زلُل الُُٗت) بٛضاصْ :ػاعة ألاْ٢ا ٝبالجمِٓعٍت
الٗغاُ٢ت.
الجَٓغي ،بؾماُٖل .)0316( .الصخاح (ٍ ( .)3جد :٤ُ٣ؤخمض ٖبضالٟٓٛع ُٖاع) بحرْث :صاع الٗلم للمالًحن.
الؿاٖضي ،طْ ال٣ٟاع .)1104( .الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت ْجُبُ٣اتها في الدكغَٗاث اإلا٣اعهت .بحرْث :ميكٓعاث
الخلبي الخُ٢ٓ٣ت.
قغٍ ،٠عظاء مدمٓص .)1102( .ؤزغ الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت صعاؾت م٣اعهت .بحرْث :ميكٓعاث الخلبي الخُ٢ٓ٣ت.

ً

ٖبضالخلُم ،ببغاَُم .)1101( .الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت بضًال ًٖ يغٍبت اإلابُٗاث .ال٣اَغة :ظمُٗت الًغاثب
اإلاهغٍت.
ٖمغ ،ؤخمض مسخاع .)1118( .معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة (ٍ  .)0ال٣اَغة :صاع ٖالم ال٨خب.
الٟغاَُضي ،الخلُل بً ؤخمض( .ص.ث٦ .).خاب الٗحن (ص( .).ٍ.جد :٤ُ٣ص .مِضي املخؼْمي ْص .ببغاَُم الؿامغاجي) بحرْث:
صاع ْم٨خبت الِال.٫
٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت الؿٓصاوي الهاصع في 1110/5/15م.
٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اللبىاوي الهاصع في 1110/01/03م.
٢اهٓن الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت اإلاٛغبي الهاصع في َ0315/3/6ـ.
الالثدت الخىُٟظًت لًغٍبت الخهغٞاث الٗ٣اعٍت الهاصعة ب٣غاع ْػٍغ اإلاالُت ع٢م ْ 601جاعٍش َ0331/1/04ـ.
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.َـ0327/01/03 ت الهاصعة فيُٞمت اإلاًا٣ُظًت لىٓام يغٍبت الٟالالثدت الخى
. الخلُج الٗغبُت٫ْ مجلـ الخٗاْن لض٫ْ اإلآخض لض٥اهٓن) الجماع٢( هٓام
.َـ0312/00/2  ْجاعٍش30/ي م٩ الهاصع باإلاغؾٓم اإلال٥هٓام الجماع
.َـ0327/00/1  ْجاعٍش002/ي م٩ت الهاصع باإلاغؾٓم اإلالُٞمت اإلاًا٣هٓام يغٍبت ال

تُٞمت اإلاًا٣ت بًغٍبت ال٣خهاصي اإلاخٗل٢ام اليكاٍ الا٩ الضلُل ؤلاعقاصي ألخ.)1107( .اة ْالضزل٧الُِئت الٗامت للؼ
.اة ْالضزل٧ الُِئت الٗامت للؼ: الغٍاى.).ٍ.(ص
: الغٍاى.).ٍ.غاص (صٞاعاث ألا٣ٗت لُٞمت اإلاًا٣ الضلُل اإلابؿِ لًغٍبت ال.)1111( .اة ْالضزل٧الُِئت الٗامت للؼ
.اة ْالضزل٧الُِئت الٗامت للؼ
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