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ملخص
وكع جًلوجنني جملحًيس كوجعد موكوعيس الدد من مسجعحصهح عند ؿسق جًضوحًيف جًعحمس مبح ؿيهح جًسطوَ ،ومن هره جًلوجعد أن جًضوحًيف جًعحمةس أطحطةهح جًعةدي
وصنميس جالكضـحد جًوهني ،وأنهح وجؽر عىل جملوجهنني ،وأن ؿسكهح ال يوون ئالّ عنةد جًقحؽةس وعةىل أطةحض جفنـةحؾ ،وأنة الدةد مةن مسجعةحز مـةٌقس جملؾضمةع
وصقليم جًعدجًس جإلؽضامعيس وجملظحوجز دني جملوجهنني عند ؿسكهح ،وعدَ جًظامـ دـةسق جًسطةوَ وجًؾذحيةحش أو أ عوجةةم أىةسم أمةحَ جًضةدؿم جًقة ّس ًٌظةٌع
وجًخدمحش وجملوجزد جملحًيس ،وأن ال ميون فظحخ جًسطوَ عىل أطع فظحخ جًٍصجةر ذجصهح .هام يضقوم يف صلديس جًسطوَ جًضي صـسكهح جًدوًةس دعةم جملذةحدب
جًضي جزطحهح عٌامء جملحًيسً ،رج يوٌر أن يوون ؿسق جًسطوَ وصلديسهح مذنيحً عىل دزجطحش مظذلس ،وأن يوون هنحن صنحطر مح دني جًسطةم وجملنـعةس أو جًخدمةس
ونف جًدطضوز جًعسجكي ًعحَ  5002عىل نقو رصيك دأن ؿسق جًسطوَ ال يوون ئال دلحنون ،يف جًوكط جًةر يالفة وؽةود نةوع مةن جالزدةحن
موكوع جًسطمّ ،
وعدَ جًوكوـ يف موكف فوومس جكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق ؿيام يضعٌم دـسق جًسطوَ وئؽسجء جًضعديالش عٌيهح من دون جالعةضامد عةىل طةند كةحنوي ؿةقيك.
وئذج هحنط جًؼحيس من جًسطوَ جًضي صم ؿسكهح يف ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق هي ملضوٌذحش صنـير طيحطس جإلؿالـ جملةح ،،ئال أن ذًةى ال ميوةن أن يوةون ئال عةىل
وؿم أطع دطضوزيس طٌيمس ،وذًى من ىالي ؿدوز كحنون عن جًظٌوس جملخضـس درًى وهي جًظٌوس جًضرشيعيس.
الكلامت املفجاحية  :جًسطم  ،جًقوومس ،جًضـويم ،جالىضـحؾ.

 -1مقدمة
صعد جًسطوَ من جالكضوحعحش جًدوًيس جملحًيس ،وصظحهم مع ػريهح من جإليسجدجش يف صؼويس جًنـلحش جًعحمس ًٌدوًس مبح يقلم
جًنـع ج ًعحَ ًٌمؾضمع ،وصقـٍ جًدوًس عىل جًسطم هملحدٍ ًٌخدمحش جًضي صإديهح مسجؿلهح جًعحمس ًألؿسجد جًرين يوحًذون منهح منحؿع
ىحؿس دهم من ىالي جًنؼحن جًعحَ جًر نؼأ جملسؿم جًعحَ أؿالً ًٌليحَ د  ،وهأن جًدوًس صإد ىدمحصهح جًعحمس يف صٌى جملسجؿم
ملحدٍ جًضصجَ جفؿسجد جملظضـيدين ددؿع جًسطم عىل صٌى جًخدمحشً ،رج وكعط جًدوي جملخضٌـس كوجعد وأطظح صقوم جًسطوَ من
فيػ ؿسكهح ،وصقديدهح وجالعـحء منهح وصقـيٌهح وجطضيـحةهح ،وجذج هحنط صٌى جًلوجعد وجفطع مضؼحدهس يف ؽوجنر معينس ،ئال أن
من جًوجكك أنهح ؽحءش جنعوحطح ًٌمذحدب جًدطضوزيس وجًظيحطحش ج ًضرشيعيس وجملحًيس جًضي جنضهؾضهح صٌى جًدوي جنوالكح من ؿٌظـضهح
وأهدجؿهح من وزجء ؿسق جًسطوَ أو جالعـحء منهح ،وصٌى جفهدجؾ كد صوون ذجش دعد جكضـحد أو جؽضامعي جو مح ،جو علحيف.
 111أهمية الدراسة:
صسؽع أهميس هره جًدزجطس جىل أهميس جفطحض جًلحنوي جًر يلوَ عٌي ؿسق جًسطم ،جال وهي وؽود نف يف صرشيع يخوي
جًقوومس جؿدجز جًلسجزجش ًؼسق ؿسق زطم معني وصقديد جملوٌـني د وملدجزه وشمحن وموحن جًوؿحء د  ،ودخالؾ ذًى يوون
جًلسجز جًـحدز من جًقوومس ،ونلـد هنح فوومس جكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق ،كسجزج معدومح ً ،هون ميغٍ مامزطس ًظٌوس ػري مخوًس.
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 011مشكلة الدراسة:
صضؾظد مؼوٌس جًدزجطس يف أن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق كد أؿدزش جًعديد من جًلسجزجش جًضي ؿسكط مبوؽذهح زطومح ً
ؽديدز أو صعديٍ دعم جًسطوَ جًلحمئس من دون ديحن جفطحض جًلحنوي جًـقيك ًـسق هره جًسطوَ أو صعديٌهح من نحفيس ،ومدم
جنظؾحَ هره جًلسجزجش مع جًلوجعد جًدطضوزيس جًوجزدز وعىل جفىف جملحدز ( )52من دطضوز جًعسجق ًظنس ( )5002أو أ كحنوي آىس
يف هرج جًخـوؾ .

 611هدف الدراسة:
صهدؾ هره جًدزجطس جىل ديحن جفطحض جًلحنوي ًـسق جًسطوَ وصعديٌهح من كذٍ فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق من فيػ مدم
ؿالفيس جًظٌوس جًضرشيعيس يف منك فوومس جإلكٌيم طٌوس جؿدجز كسجزجش ًـسق وصعديٍ جًسطوَ ،هرج من نحفيس ،ومن نحفيس
أىسم ،هٍ ميون ؿسق جًسطوَ أوصعديٌهح دلسجز يـدز عن فوومس جإلكٌيم مبوؽر جًدطضوز؟
 411منهجية البحث
ًؼسق جالملحَ دؾوجنر جًدزجطس ،ؿاننح طنضذع جملنهؿ جًضقٌييل من ىالي صقٌيٍ نـوؾ جًدطضوز جًعسجكي وصقٌيٍ جًنـوؾ
جًلحنونيس يف كوء جزجء جًـل وجطضلسجء نيس جملرشع يف جًضرشيع جملحًٌ ،وؿوي جىل أؿلٍ جًظذٍ جًلحنونيس جًظٌيمس ملعحًؾس مؼوٌس
جًدزجطس 611.حدود البحث :
يلضرص جًذقػ جًقح ،عىل :
 2..هيكلية الدراسة
متحػيح مع مح صلدَ طيضم صلظيم جًذقػ عىل مقوزين :صنحوي جًذحفػ دحًدزجطس يف جملقوز جالوي جًضعسيف دحًسطوَ وصـويم
جالىضـحؾ جًضرشيعي ،أمح جملقوز جًغحي ؿضم صخـيـ ًدزجطس مذدأ كحنونيس ؿسق جًسطوَ وصعديٌهح يف ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق.
 10جًضعسيف دحًسطوَ وصـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي
نضنحوي هنح دحًدزجطس أوالً محهيس جًسطوَ ،ومن عم ديحن محهيس صـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي ،وذًى من ىالي مقوزين:
 110محهيس جًسطوَ
يف جًعـوز جًلدميس هحنط جًسطوَ صؼوٍ أهم ئيسجدجش جًدوًس دعد ئيسجدجصهح جًخحؿس ،دظذر عدَ صذٌوز ؿوسز جًٍصيذس
جًضلحمنيس جًلحمئس عىل جًضلحمن وجًضوحؿٍ دني أؿسجد جملؾضمع .وكد هحنط جًـوسز جًظحةدز أن جًؼخف يدؿع ًخصينس جًدوًس دنظذس مح
صإدي جًدوًس ً من ىدمس ومنـعس عحمس وهي جًـوسز جفطحطيس جًضي يلوَ عٌيهح مذدأ جًسطوَ.
أمح يف جًعرص جًقديػ ؿلد ؿلدش جًسطوَ أهميضهح جملحًيس هموزد أطحض ًخصينس جًدوًس وأؿذقط ىصينس جًدوًس صعضمد عىل
جًٍصجةر دحًدزؽس جفوىل وجًضي صلوَ عىل ؿوسز جًضلحمن جالؽضامعي وجًخدمحش جًعحمس (جًعيل ،50.. ،ؿـقس .).02
دنحءج ً عىل مح صلدَ ومن أؽٍ صقديد محهيس جًسطم ،جزصأينح صقديد صعسيف جًسطم وىـحةـ وكوجعد صقديد صلديس جًسطوَ يف ئكٌيم
هوزدطضحن-جًعسجق.
 11110صعسيف جًسطم وىـحةـ :
صعضرب جًسطوَ من أكدَ مـحدز جإليسجدجش جًعحمس ًٌدوًسً ،رج ؽحء جًـل جملح ،مبؾموعس هذريز من جًضعسيـحش ًٌسطم ،وجًضي
صخضٌف من فيػ ؿيحػضهح وًونهح صضؼحد يف جًؼحًر جفعم من فيػ ملمونهح .ؿلد ُع ِّسؾ جًسطم دأن "مذٌؽ من جًنلود يدؿع جًـسد
ؽربج ً ئىل جًدوًس ملحدٍ نـع ىحؾ يقـٍ عٌي من ؽحنر جفدم جًهيتحش جًعحمس ويلرتن هرج جًنـع جًخحؾ دحًنـع جًعحَ جًر يعود
عىل جملؾضمع هٌ يف صنظيم جًعالكس دني جًهيتحش جًعحمس وجالؿسجد ،ؿيام يضعٌم دأدجء جًنؼحن جو جًخدمحش جًعحمس" (فغيػ،.995 ،
ؿـقس  ، ).31ومنهم من أهد جن (مذٌؽ من جًنلود يدؿع جًـسد جىل جًدوًس أو ػريهح من جًهيتحش جًعحمس ؽربج ً ملحدٍ جنضـحع دخدمس
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معينس صإديهح ً صقلم يف آن وجفد نـعح ً ىحؿح دحإلكحؿس جىل جًنـع جًعحَ جًر يعود عىل جملؾضمع من ؽسجء أدجةهح) (أفمد،50.2 ،
ؿـقس .)23
من ىالي جًضعسيـني جًظحدلني ًٌسطم دأن يضمضع دخـحةف عدز نؾمٌهح مبح يأيت (جًعيل ،50.. ،جًــقحش :).02-.01
أوالً :جًــس جًنلديس ًٌسطم:
جًسطم مذٌؽ نلد يدؿع جًؼخف ًٌدوًس ملحدٍ فـوً عىل ىدمس ىحؿس من نؼحن جفدم ئدجزجش جو مسجؿم جًدوًس وجػرتجن
جًـوزز جًنلديس ًٌسطم ؽحء ًيضالءَ مع جًضووز يف محًيس جًدوًس من فيػ جصخحذ نـلحصهح وجيسجدجصهح ًٌـوزز جًنلديس.
ؿال يضـوز جذن كيحَ جًـسد ددؿع جًسطم يف ؿوزز عينيس جو جالػضؼحي ًـرتز معينس ًـحًك جإلدجزز وجمنح يؾر جن يدؿع كيمس جًسطم
نلدج ً.
عحنيح ً :عنرص جإلؽذحز يف جًسطم:
يدؿع جًسطم ؽربج ً من كذٍ جفؿسجد ،ملحدٍ جًقـوي عىل جًخدمس جًخحؿس جًضي يضٌلحهح أ منهم من ؽحنر جفدم جإلدجزجش جو
جملسجؿم جًعحمس وًون يضذني فوي وهٌس من جًضعسيـني جًظحدلني جن جًسطم جىضيحز  ،جذ ال يدؿع ئال جذج هٌر جًـسد جًخدمس -عىل أن
جالىضيحز هنح يف جًقليلس ظحهس فن جًـسد ًيع فسج ً ،ئذ ال يظضويع يف جًوجكع ئال جن يوٌر جًخدمس وئال عسق مـحًق ًٌليحع أو
نـظ ًٌعلحخ ،أو يق ّسَ من ميصز معينس ،وًهرج ؿحن جًسطم يضميص دأن يقمٍ هحدع جإلًصجَ أو جالؽذحز  ،ويضمغٍ عنرص جالؽذحز يف
جطضلالي جًدوًس جو يف وكع نظحَ جًسطم جًلحنوي من فيػ صقديد ملدجزه وهسق صقـيٌ .
عحًغح :عنرص جمللحدٍ يف دؿع جًسطم
يدؿع جًـسد جًسطم ملحدٍ جًخدمس جًخحؿس جًضي يقـٍ عٌيهح من ؽحنر جًدوًس أو ئفدم جًهيتحش جًعحمس .عم أن جًسطم ئيسجد عحَ
طيحد صقـٍ عٌي جًدوًس من نؼحههح جًعحَ جًر صظضلٍ د ملحدٍ جًخدمحش جًضي صلدمهح مسجؿلهح جًعحمس ًألؿسجد منهح :جًسطوَ
جًللحةيس وجًضوعيليس (وهي جًسطوَ جًضي يدؿعهح جالؿسجد عند هٌر ىدمس من مسؿم جًللحء أو من هحصر جًعدي أو من دجةسز جًضنـير
وػريهح) وجًسطوَ جالىضيحزيس (وهي جًسطوَ جًضي يدؿعهح جالؿسجد عند جالنضـحع دخدمحش معينس متنقهم ميصز عن ػريهم هسطوَ
زىـس فمٍ جًظالـ أو جؽحشه جًظيحكس وػريهام).
وجًسطوَ جإلدجزيس (وهي جًسطوَ جًضي يدؿعهح جالؿسجد ملحدٍ ىدمحش ئدجزيس صلدمهح جًدوًس أو جًهيتحش أو جملسجؿم جًعحمس هسطوَ
جًذٌديس وجًربيد وجملهنس وػريهح) .وهرًى جًسطوَ فػسجق علحؿيس هسطوَ جًضعٌيم .ودنحء عىل مح طذم ؿان يرتصر عىل جًسطوَ
صقليم نـع ىحؾ ئىل ؽحنر جًنـع جًعحَ.
 01110كوجعد صقديد جًسطوَ يف ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق:
ديَنح طحدلح ً دأن ًٌدوًس طٌوس يف صقديد كيمس جًسطوَ جًضي صـسكهح عىل أوؽ جًنؼحن جًعحَ ،ودرًى صضقوم يف صلديس جًسطوَ
جًضي صـسكهح جًدوًس دعم جًلوجعد جًضي جزطحهح عٌامء جملحًيس (ىـحونس ،50.0 ،ؿـقس  .)77ذًى جن صلديس جًسطوَ ال يؾوش دأ
فحي أن يوون عؼوجةيح وػري مذني عىل صقحًيٍ ودزجطحش محًيس وجكضـحديس ،ومن هره جًلوجعد:
أوالًٌ :صوزز جًضنحطر دني صوٌـس جًخدمس جو جملنـعس جمللدمس ومذٌؽ جًسطم جمللحدٍ ًهح ،دقيػ صؼوي فـيٌس جًسطم هٌـس جًخدمس
جًضي صضقمٌهح جًدوًس أو أؽهصصهح.
عحنيح ًٌ :صوزز مسجعحز جملـٌقس جًعحمس ًٌمؾضمع هوٍ عند صقديد مذٌؽ جًسطم يف دعم جًخدمحش ،وهنح كد يوون مذٌؽ جًسطم أكٍ
من صوٌـس جًخدمس هام هو جًقحي يف ىدمحش جًضعٌيم وجًـقس ،أيلح كد يوون مذٌؽ جًسطم أهرث من صوٌـس جًخدمس وذًى دهدؾ
جًقد من ئكذحي جالؿسجد عىل ىدمحش معينس ًوذيعضهح جًخحؿس هحًسطوَ جًضي صـسق عىل زىف فمٍ جًظالـ.
عحًغح ًٌ :صوزز عذحش معدي جًسطم دـوزز عحمس دقيػ يوذم عىل ؽميع جفػخحؾ دحًضظحو .
زجدعح ًٌ :صوزز أن يوون صلديس مذٌؽ جًسطم مذنيح ً عىل دزجطحش مظذلس يؾس جعدجدهح من كذٍ جًؾهحش جملخضـس ًهرج جًؼسق.
ًهرج يغحز جًضظحؤي فوي كسجزجش فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق دصيحدز جًسطوَ ًظنوجش جملحًيس50.1و  50.7و 50.2يف أهرثيس
جًنؼحهحش؟ ؿام هي جًلوجعد جًضي جعضمدصهح فوومس جإلكٌيم عند ؿسكهح شيحدجش يف جًسطوَ جمللسزز من جًلوجعد جملؼحز جًيهح أعاله؟
هٍ جعضمدش جًقوومس يف ؿسق هره جًصيحدجش عىل كحعدز هذلضهح من جًلوجعد أعاله؟ دقظر زأينح ؿأن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-
جًعسجق كد ؿسكط شيحدجش يف جًسطوَ دهدؾ مح ،وصؼويس جًنـلحش جًعحمس وجًقـوي عىل جًوجزدجشً ،هرج ال يوؽد صنحطر دني
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كيمس جًسطم وجملنـعسً ،رج ال يوؽد ًهح أ طند من جًظندجش جملوسوفس من كذٍ أهرثيس هضحخ جملحًيس جًعحمس (جًعيل ،50.. ،ؿـقس
 ،)..0وذًى نظسج ملح يأيت:
 ٌصوزز جالىر مبذدأ جًلدزز عىل جًدؿع عند صقديد جًسطم صوىيح َ ًضقليم جًعدجًس وجملظحوجز دني جالؿسجد. جن جالطضنحد جىل جملنـعس ددالً من جًوٌـس يف صقديد جًسطم صوضنـ ؿعودحش ؽمس.عٌي ؿحن أمس جًضنحطر دني جًسطم وجًخدمس ٌصوز وجن جًصيحدز جًقحؿٌس ؿي صعد ٌصيذس مظضرتز (جًؾنحيب ،5007 ،ؿـقس ً ،)12رج
ؿان مح كحمط د فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسججق ًيع ً طند كحنوي ،وجًر نوكق الفلح ً يف هرج جًذقػ.
 5.5محهيس جًضـويم يف جالىضـحؾ جًضرشيعي:
طنلظم عىل عالعس أكظحَ ،نضنحوي دحًدزجطس يف جًلظم جفوي صعسيف جًضـويم جًضرشيعي ،وديحن رشون جًضـويم جًضرشيعي
يف جًلظم جًغحي ،وأمح جًلظم جًغحًػ وجفىري ؿنخــ ًذيحن جًضـويم يف جالىضـحؾ جًضرشيعي وؿلح ًٌنـوؾ جًدطضوزيس
وجًلحنونيس يف جًعسجق.
 ..5.5صعسيف جًضـويم جًضرشيعي:
جًضـويم ًؼس هو مـدز من جًـعٍ ؿ َّوق وهو من ؿ َّوق جالمس مبعنى ؿ ّريه جًي وؽعٌ جًقحهم ؿي  ،وؿوكط أمس أًيى أ
زددص أًيى وؽعٌ جًقحهم ؿي  .وجملـحوكس مـدز ؿحوق وؽمعهح مـحوكحش وصعني :جملظحوجز وجملؼحزهس :وهي مـحعٌس من
جًضـويم (جالنـحز  ،.921 ،ؿـقس ً ،)5.0رج ؿحًضـويم ًؼس هو (ًؾوء جًظٌوس جًعٌيح جًضي متضٌى جالمس جىل نلٍ ؽصء من طٌوضهح
جو ؿالفيضهح جىل طٌوس أدىن) (عص ،5002 ،ؿـقس .).723
جمح جًضـويم جؿوالفحً ؿٌلد جىضٌف جًـلهحء يف صعسيـ  ،ؿمنهم من يعسؿ دأن (هو جن يعهد علو جدجز دعم جىضـحؿحص ًعلو
جدجز جىس ًيامزض ًـرتز مإكضس هره جالىضـحؿحش ددال عن جذج هحن هنحن نف كحنوي يف نـع جًلحنون جًر منق جالىضـحؾ ،أو
نف كحنوي آىس ،يف مظضوم هرج جًنف جو أعىل من يؾيص ً جًضـويم) (جًظالمي ،5009 ،ؿـقس .)255
ويعسؾ أيلح دحن (هو جن يعهد ؿحفر جالىضـحؾ جفؿيٍ مبامزطس ؽصء من جىضـحؿ جىل موظف آىس) (عٌو  ،5009 ،ؿـقس
.)357
أمح صـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي ؿيعسؾ دحن (كيحَ جًربملحن جملخضف دطضوزيح دظٌوس وكع جًضرشيعحش دضـويم دعم
جىضـحؿحص جًضرشيعيس مبوكوعحش مقددز وملدز مقددز جىل جًظٌوس جًضنـيريس جطضنحدج جىل نف رصيك يسد يف جًدطضوز يؾيص
جًضـويم ،ؿضوضظر جًلسجزجش جًـحدزز من جًظٌوس جًضنـيريس جطضنحدج جىل كحنون جًضـويم ىـحةف وكوز جًعمٍ جًضرشيعي دعد
ئكسجزهح من كذٍ جًربملحن) (ميرسوخ ،50.5 ،ؿـقس .).22
يضلك من جًضعحزيف جًظحدلس جن صـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي يضؼحد مع نظريه جإلدجز دةأن هٌةيهام جؽةسجء يعهةد ؿية أفةدم
جًظٌوحش جىل طٌوس أىسم أو ؽهس ئدجزيس دؾصء من جىضـحؿهح من دون جن صضخىل عن طٌوحصهح جالؿٌيس ،ئال أن صةربش نلوةس جًخةالؾ
دني جالعنني ،ذًى جن صـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي ينضمي جىل مؾحي جًلحنون جًدطةضوز  ،أمةح جًضـةويم جإلدجز ؿينضمةي جىل مؾةحي
جًلحنون جإلدجز ويوون مبوؽر كحنون أو الةقس ،هام جن صـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي يضم دني طةٌوضني هةام جًظةٌوس جًضرشةيعيس
وجًظٌوس جًضنـيريس ،أ دني طٌوضني مبظضوم وجفد ،جذ صلوَ جًظٌوس جًضرشةيعيس دضـةويم ؽةصء مةن جىضـحؿةحصهح جًضرشةيعيس جىل
جًظٌوس جًضنـيريس ممغٌس دسةيع جًؾمهوزيس جو جًقوومس مبوؽر نف دطضوز رصيك يؾيص ذًى جًضـويم ويوون مقددج مةن فيةػ
موكوع ومدص  .جمح جًضـويم جإلدجز ؿهو عمٌيس ئدجزيس صضم دجىٍ جًؾهحش جإلدجز دني جًسةيع جإلدجز وجملسؤوض ،جذ يعهد جًسةيع
جإلدجز مبامزطس ؽصء من جىضـحؿ جفؿيل جىل مسؤوطي دنحء عىل نف كحنوي يؾيص ذًى جًضـويم ،وًة طةٌوس جالرشجؾ وجًسكحدةس
عىل مسؤوطي من دون جن يوون مقددج من فيػ جملوكوع وجملدز جًصمنيس جًضي يؾوش ؿيهح جًضـةويم (جملةدزض ،5000 ،جًـةـقحش
.)20-39
 5.5.5رشون جًضـويم يف جالىضـحؾ جًضرشيعي:
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جًظٌوس جًضرشيعيس هي ؿحفذس جالىضـحؾ جفؿيٍ مبهمس ط ن جًلوجنني ،وال يؾوش ًهح جًخسوؼ عىل هرج جفؿٍ ئال دنف رصيك
يف جًدطضوز ،هام جن عمٍ جًظٌوس جًضنـيريس يلضرص عىل ئعامي جو صنـير جًلحنون ،ؿال يؾوش ًهح جن صضدىٍ يف عمٌيس طن جًضرشيع جال
دنف جًدطضوزً ،رج ؿان ًضـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي رشوهح كد صضؼحد مع جًرشون جملوؽودز يف جًلوجعد جًعحمس ًٌضـويم جًضي
جصـم عٌيهح ػحًذيس جًـل وجًللحء وجًضي ال يـك جًضـويم جًضرشيعي ددونهح .ويف جًقليلس ؿان هره جًرشون وكعط كيودج عىل
مامزطس جًظٌوس جًضنـيريس الىضـحؿهح يف جؿدجز جًضرشيع جًـسعي ،ومن جهم رشون ؿقس جًضـويم جًضرشيعي:
جوالً :وؽود نف دطضوز رصيك عىل ؽوجش جًضـويم جًضرشيعي:
يذحرش جًربملحن وظيـض جًضرشيعيس وؿلح ملح ينف عٌي جًدطضوز ،وجًضصجمح ً مبذدأ جًــٍ دني جًظٌوحش ،وجىضـحؾ هٍ منهح دوظيـضهح
جملظندز ئًيهحً ،رًى ؿحن اليؾوش من فيػ جفؿٍ صـويم أ طٌوس عن جىضـحؿهح جًدطضوز ًظٌوس أىسم ،مبعنى يؾر جن
يوؽد نف دطضوز رصيك يؾيص جًضـويمً ،رج ال يؾوش ًظٌوس من جًظٌوحش جًغالظ جن صـوق جىضـحؿهح جًدطضوز جذج مل يؾص
ًهح جًدطضوز ذًى ،الن جؿٍ جالىضـحؾ ػخًص يؾر جن متحزط جًظٌوس جًضي نف عٌيهح جًدطضوز دنـظهح جال جذج وؽد نف يظضغني
هرج جًرشن من جالؿٍ (مقمد ،50.2 ،ؿـقس .).90
عحنيح :جن يوون جًضـويم جًضرشيعي ؽصةيح ال هٌيح:
مبعنى يؾر جن ال يؼمٍ جًضـويم ؽميع جىضـحؿحش جملـوق ،جذ ال يوون جًضـويم جًضرشيعي ؿقيقح جال جذج جنـر عىل ؽحنر
من جىضـحؿحش جملـوق ؿلى ،ؿحن هحن ج ًضـويم هٌيح ؿحن ذًى يعد صنحشال عن مامزطس جالىضـحؿحش ودحًضح ،يلع جًضـويم دحهال
ال ينضؿ آعحزج كحنونيس (مهد  ،5002 ،ؿـقس .)52
عحًغح :صقديد جملدز جًصمنيس ًضـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي:
يؾر جن يوون جًضـويم جًضرشيعي ملدز مقدودز وينضهي دحنضهحةهح .ؿالدد من صقديد جملدز جًصمنيس ًٌضـويم جًضرشيعي صقديدج
دكيلح ،ويسؽع جًظذر يف ذًى جىل فسؾ جملرشع جًدطضوز عىل عدَ جطضمسجز جًضـويم فؽٍ ػري مظمى ،هون جمسج جطضغنحةيح
عحزكح ؿهو يعد ىسوؽح عىل مذدأ جًــٍ دني جًظٌوحش ،وًرًى ؿحن عدَ متديد جًلحنون مدز جًضـويم يؾعٌ دحهال (عمسجن ,عيل
طعيدً ، )50.2 ،رج ؿال يؾوش ًٌظٌوس جًضرشيعيس جن يؾعٍ متديد مدز جًضـويم من صلديسجش جًظٌوس جًضنـيريس وذًى عن هسيم
زدوهح دضقليم جًهدؾ من جًضـويم وهو صنـير دسنحمؾهح ،وجمنح يؾر جن يقدد كحنون جًضـويم صقديدج دكيلح ،جملدز جًضي صإهٍ من
ىالًهح جًظٌوس جًضنـيريس يف جصخحذ جؽسجءجش صعود مبؾحي جًلحنون (ددز ،5003 ،ؿـقس .)351
يضذني ًنح جن جًدطضوز جًعسجكي ًعحَ  5002مل ينف عىل جًضـويم جًضرشيعيً ،رج ال يؾوش ًٌظٌوس جًضرشيعيس جن متحزض عمٌيس
صـويم جًظٌوس جًضنـيريس (الطيام يف مؾحي ؿسق وصعديٍ جًسطم) من جؽٍ جؿدجز كسجزجش ًهح كوز جًلحنون.
 61010األساس الدسجىري والقانىين لجفىيض االخجصاص الجرشيعي يف إقليم كىردسجان-العراق:
مل يضلمن جًدطضوز جًعسجكي جًنحؿر ًظنس 5002أ نف يظمك ًٌظٌوس جًضرشيعيس دضـويم جىضـحؿحص جًضرشيعيس جىل جًظٌوس
جًضنـيريس هٌيح جو ؽصةيح ،وهرج يعني عدَ كدزز جًقوومس عىل جؿدجز كسجزجش صـويليس ًهح كوز جًلحنون ،ودحًضح ،ال يظضويع زةيع
مؾٌع جًوشزجء من جًنحفيس جًدطضوزيس جن يـدز أ كسجز يضعحزق مع جًلوجنني جالصقحديس جًنحؿرز ال دحالًؼحء وال دحًضعديٍ وال
دحالطضغنحء (عمسجن ع ،50.2 ،.ؿـقس ً .)53رج ؿحًظٌوس جًضرشيعيس هي ؿحفذس جالىضـحؾ جفؿيٍ يف جًضرشيع وال يؾوش جًخسوؼ
عىل هرج جفؿٍ جال دنف رصيك يف جًدطضوز.
جذ نـط جملحدز ( )1.من جًدطضوز عىل أن "يخضف مؾٌع جًنوجخ مبح يأيت :أوالً :صرشيع جًلوجنني جالصقحديس" هام جػحزش جملحدز/ؾ -9
ؼ من جًدطضوز عىل أن "ملؾٌع جًنوجخ جن يخوي زةيع مؾٌع جًوشزجء جًـالفيحش جًالشمس جًضي متون من ئدجزز ػإون جًذالد يف
جعنحء مدز جعالن جًقسخ وفحًس جًووجزب ،وصنظم هره جًـالفيحش دلحنون ،مبح ال يضعحزق مع جًدطضوز.
جمح دخـوؾ جًضـويم جًضرشيعي يف مؾحي ؿسق وصعديٍ جًسطم ،مبوؽر كحنون جملوجشنس جًعحمس يف جًدوًس ًٌظنضني  50.1و
 50.7دأن جًظٌوس جًضرشيعيس ؿوكط جًظٌوس جًضنـيريس دحصخحذ جإلؽسجءجش جإلؿالفيس ودلمنهح صعديٍ وؿسق زطوَ ؽديدز .وًون
من جًنحفيس جًدطضوزيس هرج جًضـويم مخحًف الن ًيع ً طند دطضوز  ،ؿحًظٌوس جًضرشيعيس ال صظضويع صـويم جًقوومس يف
مؾحي جًسطم ،الن جًدطضوز جعوى جًـالفيس هره فرصج ًٌربملحن يف جملحدز ( /)52أوال من جًدطضوز جًعسجكي جًنحؿر ًظنس  5002جًضي
صنف عىل جن "ال صـسق جًٍصجةر وجًسطوَ ،وال صعدي ،وال صؾذى ،وال يعـى منهح ،ئال دلحنون".
دنحء عةىل مةح صلةدَ ،جن جًوجكةع جًظةيحد وجًدطةضوز يف ئكٌةيم هوزدطةضحن وجًعةسجق ال يظةمك ًٌربملةحن دضـةويم ؽةصء مةن
جىضـحؿحص جًضرشيعيس جىل جًظٌوس جًضنـيريسً ،يك ال يإد ئىل هيمنس وصظٌى جًقوومس عىل جًعمٍ جًضرشيعي مام يؼوٍ جؿضتحصحً عىل
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جىضـحؾ جًظٌوس جًضرشيعيس ودحًضح ،يؼوٍ ىسكح ملذدأ طيحدز جًلحنون وجًــٍ دني جًظٌوحش جًر يلوَ عٌي جًنظحَ جًدطةضوز
يف جًعسجق.
 . 3مذدأ كحنونيس ؿسق جًسطوَ وصعديٌهح يف ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق:
أكسش جًدطحصري جًعسجكيس جملضعحكذس ٌصوزز موجؿلس جًظٌوس جًضرشيعيس عىل ؿسق وصعديٍ جًسطوَ ،ونظسج ً ًضعدد أنوجع جًسطوَ
وصنوع جًلوجعد جًضي صضذع يف نـظهح ،ؿأن جًظٌوس جًضنـيريس كد صوون هي جفكدز عىل ئؽسجء هرج جًضلديس يف دعم جففوجي ،ومن عم
صوـي جًلسجزجش جإلدجزيس يف ؿسق جًسطوًَ ،ون يضعني دجمئح جن صظضند هره جًلسجزجش ئىل كوجنني صؾيص ًهح هرج جًـسق وأن يوون
ذًى يف فدود ئنؾحشجصهح ،وئال هحنط جًلسجزجش دحهٌس من جًنحفيس جًدطضوزيس ،يف كوء ذًى طنلظم هرج جملقوز جىل نلوضني ،ؿـي
جفوي نضوسق جىل جفطع جًدطضوزيس وجًلحنونيس ًـسق وصعديٍ جًسطوَ ،ويف جًغحي نقحوي صقديد دزجطس مدم ؿالفيس فوومس
ئكٌيم يف ؿسق جًسطوَ وصعديٌهح.

 ..3األسس العامة لفرض الرسىم وثعديلها:
يف هرج جملوكوع نقحوي أن نذني جفطع جًدطضوزيس وجًلحنونيس ًـسق جًسطوَ ،وآًيحش ؿسق جًسطوَ دحًلةحنون أو مبوؽذة وذًةى
من ىالي جًنلحن جالصيس:
 ....3جفطع جًدطضوزيس ًـسق جًسطوَ وصعديٌهح:
الفظنح عند جػحزصنح ًٌنـوؾ جًدطضوزيس ذجش جًعالكس دأن جًدطحصري جًعسجكيس كد صلمنط أطظح ً دطضوزيس معينس دخـوؾ
جًسطم ،وًون مل صرس عىل منوجي وجفد دؼأن مذدأ كحنونيس جًسطم وجًضي صعني عدَ ؽوجش ؿسق جًسطوَ جو صعديٌهح أو جًؼحةهح جو
جالعـحء منهح ئال دلحنون (جًصديد  ،5007 ،جًــقحش  ،)32-.2ئذ جن ذًى من جملسصوصجش جفطحطيس يف عٌم جملحًيس جًعحمس وجًضرشيع
جملح ،،ودحفىف من نحفيس جآلًيس جًضرشيعيس جًضي يـسق مبلضلحهح جًسطوَ .ؿمغٍ هرج جالمس أهده أوي دطضوز ًٌدوًس جًعسجكيس وهو
جًلحنون جفطحد ًظنس  .952وجًر نـط جملحدز ( )9.من عىل أن "ال يؾوش وكع ٌصجةر جو زطوَ ئال دلحنون "...أ ال يؾوش ؿسق
جًٍصجةر وجًسطوَ ئال دنحء عىل جًلحنون.
أمح دطضوز طنس .922جملإكط ؿلد صلمن عدَ ؽوجش ؿسق ٌصيذس جو زطوَ و صعديٌهح جال دلحنون(جملحدز ( ).2من دطضوز .922
جملإكط جًعسجكي) ،وهرج مح طحز عٌي دطضوز طنس  .913جملإكط جملحدز ( )32فيػ نـط عىل (أن أدجء جًٍصجةر وجًضوحًيف جًعحمس
وجؽر ورشؾ وال صـسق ٌصيذس جو زطم وال يؾوش جعـحء جفد منهح جال دلحنون)  ،أمح دطضوز  .970ؿؾحء مبرهر آىس عندمح أكس مبذدأ
كحنوي دحًنظذس ًٌٍصيذس دون جًسطم وذًى يف جملحدز ( )32دلوًهح ئن (أدجء جًٍصجةر جملحًيس وجؽر عىل هٍ موجهن وال صـسق
جًٍصجةر جملحًيس وال صعدي وال صؾرب ئال دلحنون) ومل يأش دأ نف يـيد صوذيم هرج جًقوم عىل جًسطم ،ئال جن كحنون ئدجزز جًدوًس
جًعسجكيس ًٌمسفٌس جالنضلحًيس أعحد دػ جًسوـ يف مذدأ كحنونيس جًسطم مظحويح ً يف ذًى دين ودني جًٍصيذس دنـ يف جملحدز ( ).2عىل (ال
ٌصيذس وال زطم ئال دلحنون) (جفمد ،50.2 ،ؿـقس  ،)23هام نظؿ عىل ذجش جملنوجي جًدطضوز جًنحؿر ًظنس  5002وًون دؼوٍ أهرث
صقديدج وذًى فظر جملحدز (/52أوال) وجًضي نـط عىل أن (ال صـسق جًٍصجةر وجًسطوَ وال صعدي وال صؾذى وال يعـى منهح ئال
دلحنون).
يضذني مام صلدَ جن جًدطحصري جًعسجكيس وجكقس جًدالًس عىل جن جًسطوَ ال صـسق ئال دلحنون .يذنى عىل ذًى جنة ميضنةع عةىل جًظةٌوس
جًضنـيريس ؿسكهح دنحء عىل كحنون ه نظحَ أو صعٌيامش .وهرًى ؿلد منك جًقم ًٌدوًةس يف مامزطةس طةٌوحصهح عةىل ئكٌيمهةح جًؾؼةسجيف
وجًظيحد ودحًضح ،ال مؾحي ًالفحًس جو جًضـويم دٍ يـضك جًذحخ نقو جًعمٍ عىل وكع كوجعد كحنونيس وأطع عحمةس ًـةسق وصعةديٍ
جًسطوَ يف جًعسجقً ،رج ال صظضويع جإلدجزز جن صـسق زطام دحزجدصهح جملنـسدز ،وًيع ًإلدجزز جن صليد مامزطس أ نؼحن جو مهنس درشن
دؿع زطم مح ئن مل يوؽد جًلحنون جملذيك ًرًى ،ودحًضح ،ؿأن مـهوَ جًظٌوس جًضلديسيس ػري جملذحرشز ال مؾحي ًٌعمٍ دة يف نوةحق
جًسطوَ ،ئال جذج هحن جًلحنون جملنظم ًٌسطوَ يظمك ًإلدجزز مبامزطس جًظٌوس جًضلديسيس أطوز مبح هو معموي د يف دعم نـةوؾ
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جًلوجنني جًٍصيذيس ،وأىريج ؿحن ؿسق جًسطوَ دلحنون ،يإد جىل ٌصوزز جًلوي دأن جملرشع جًدطضوز يف جًعسجق جًضـط جىل أهميةس
موزد جًسطم عندمح وكع ً جًقاميس جًلحنونيس جمللسزز ًٌٍصجةر ،وهرج يعني جن جًسطم هحملح وفةد جًذنةحء وجالطةحض جًدطةضوز ًة
ميون جن يؼوٍ موزدج جكحؿيح ً ًالكضـحد يف جًعسجق وئكٌيم هوزدطضحن ،ىحؿس مع صلٌذحش وعدَ جطضلسجز جاليسجدجش جًنـويس وٌصوزز
جالطضـحدز من موزد جًٍصجةر وجًسطوَ (جًذدزجي ،50.2 ،ؿـقس ( )532عوجد ،50.3 ،ؿـقس .).52
 5...3جفطع جًلحنونيس ًـسق وصعديٍ جًسطم:
صوحمالً مع جفطع جًدطضوزيس يعضرب جًلحنون جفدجز جًضرشيعيس جًضي صضوـٍ دضنظيم جففوحَ جًلحنونيس ًؼسق جًسطوَ وصعديٌهح،
وجًلحنون جمللـود يف هرج جمللحَ هو كحنون جملوجشنس جًعحمس ًٌدوًسً ،رج ؿحن كحنون جملوجشنس هو جفطحض جًلحنوي جًعحَ ًٌضعحمٍ
مع جًسطوَ .وميون ئؽامي جفطع جًلحنونيس يف كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس هحآليت:
جن ؿسق جًسطوَ يف كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس كد وطع من ؿالفيحش جًؾهحش جًضنـيريس جملضمغٌس دة (جًوشجزجش وجًؾهحش
ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿظحش) ،ؿلد نف كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس عىل (جطضمسجز جًوشجزجش وجًؾهحش ػري جملسصذوس
دوشجزز وجملقحؿظحش هحؿس ؿالفيس ؿسق زطوَ أو أؽوز جًخدمحش جًضي صم ؿسكهح ىالي جالعوجَ  ٦١٠٢و  ٦١٠٢و  ٦١٠٢أو ؿسق زطوَ
أو جؽوز ىدمحش ؽديدز وصعديٍ جًسطوَ وأؽوز جًخدمحش جًقحًيس دحطضغنحء جًسطوَ جًظيحديس( جمللسز مبوؽر جًلوجنني جالصقحديس
جًنحؿرز" عىل وؿم كوجدى يـدزهح جًوشيس جملخضف أو زةيع جًؾهس ػري جملسصذوس دوشجزز أو جملقحؿ " (جملحدز (/.9أوال) من كحنون
زكم ( ).جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ًؾمهوزيس جًعسجق ًٌظنس جملحًيس .)50.9
هام يضذني ًنح من ىالي نف جملحدز ( ).9من كحنون جملوجشنس دأن صم صـويم جًوشجزجش وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز ؿالفيس ؿسق
جًسطوَ (ػري جًظيحديس) جو صعديٌهح ًضؼويس نـلحصهح ،ويسم دعم جًوضحخ جن ؿسق جًسطوَ من كذٍ دعم جًؾهحش جملخوًس ،هام
ذهسنح طحدلح ،ميون جن يوون ً مح يربزه ومن جدسش ذًى جن جًسطم جكٍ أهميس من جًٍصجةر طوجء من جًنحفيس جملحًيس جو جالكضـحديس جو
جالؽضامعيس جو جًظيحطيس ،عم جن ؿسق جًسطوَ وصعديٌهح يقضحؼ جىل مسونس هذريز من جًعمٍ وهو مح ال يضوجؿس جذج جػرتهنح ؿسكهح
دلحنون هام يؼرتن يف جًٍصيذس .عم جن جًسطوَ صؾذى ملحدٍ جًخدمحش جمللدمس من جًؼخف جًعحَ ًـحًك جالػخحؾ ومحدجمط صٌى
جًخدمحش جًضي صؾذى جًسطوَ عنهح هغريز ومضعددز ؿحن ال يؾوش جن يؼؼٍ جملرشع دحطضمسجز من ىالي جؿدجز كوجنني صــٍ يف
صعديٍ جو جًؼحء هره جًسطوَ (جًعيل ،50.. ،ؿـقس .).02
وهرًى جن صلظيم جملرشع ًٌسطوَ دني هونهح طيحديس وػري طيحديس صلظيم ال يلوَ عىل طند كحنوي ؿقيك .ؿحًسطوَ دؼوٍ عحَ
صوؿف مغٌام جًٍصيذس دحنهح ئيسجدجش طيحديس صـسكهح جًدوًس مبح ًهح من طٌوحش وكوز عىل جػخحؿهح وجكٌيمهح ،ومع ذًى ؿحيح هحن
جملربز ًهرج جًضلظيم ؿحن جملرشع جًدطضوز جًعسجكي نف عىل كحنونيس جًسطم وهحملح جهٌم وؿف جًسطم ددون جًضمييص دني جًسطوَ
جملقٌيس وجالصقحديس وجًسطوَ جًظيحديس وػري جًظيحديس ًرج ؿال يقم ًؼري جًظٌوس جًضرشيعيس ؿسق جًسطوَ وصعديٌهح أيح هحن نوع
جًؾهس جًضي صقـٍ ،ومن عم ؿأن هره جًنـوؾ نسم ؿيهح مؾحنذس رصيقس الفوحَ جًدطضوز ودؼوٍ ىحؾ جملحدز ( )52من  ،وميون
ًوٍ ذ مـٌقس جًوعن د جمحَ جملقومس جالصقحديس جًعٌيح (أفمد ،50.2 ،ؿـقس .)22
 3...3جفطحض جًلحنوي ًـسق جًسطوَ:
جن جًلحعدز جًعحمس صلضيض دأن ؿسق جًسطوَ يوون دلحنون أو دنحء عىل كحنون ،وعٌي جنضهؾط جًعديد من جًدوي آًيحش مخضٌـس عند
طنهح ًلحنون يضلمن أفوحمح َ صـسق زطومح َ (جًربػويث ،5002 ،جًــقحش  )23-25ومنهح :جًنف عىل أطحض ؿسق جًسطوَ وصقديدهح
يف منت جًلحنون ،جو جًنف عىل أطحض ؿسق جًسطوَ يف منت جًلحنون وجالفحًس جىل طٌوس صرشيعيس ًضقديدهح ،جو جًنف عىل أطحض
ؿسق جًسطوَ وطلـهح جفكىص يف منت جًلحنون وجالفحًس يف صقديدهح جىل صرشيع عحنو دنحء عىل ذًى ،ميون أن متس آًيحش ؿسق
جًسطوَ مبسفٌضني ،جملسفٌس جفوىل مسونس مذدأ جًلحنونيس يف نوحق جًسطوَ ،وذًى طوجء دحًنف جًدطضوز جو يف عدَ جًنف عٌي
دأن صـسق جًسطوَ دنحء عىل كحنون ،وهرج جفطٌوخ منك جًظٌوس جًضنـيريس جملسونس يف ؿسق جًسطوَ وصقـيٌهح ؿـدزش جًلسجزجش
من جًظٌوس جًضنـيريس دنح َء عىل كوجنني فددش هره جًلسجزجش آًيس ؿسق وصقـيٍ جًسطوَ (جًذدزجي ،50.2 ،ؿـقس  ،)553وىحؿس
مح يضعٌم دحالموجي وجفػخحؾ جملوٌـس ددؿعهح وجالطعحز جًضي صـسق مبوؽر(جملحدز ( /.1أوال) من كحنون جملوجشنس جالصقحديس ًظنس
.)50.9
أمح جملسفٌس جًغحنيس وهي عدَ مسونس مذدأ جًلحنونيس يف نوحق جًسطوَ ،ومتغٌهح جًلحعدز جًدطضوزيس (مذدأ كحنونيس جًسطوَ) .وهرج
يوذم يف جًعسجق دعد نـحذ دطضوز  5002وجًر ؽعٍ ًٌلحنون جًظٌوحن جملوٌم يف ػإون ؿسق جًسطوَ ددًيٍ نف جملحدز (/52أ)
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من جًدطضوز  5002جًضي نـط عىل جن ( ال صـسق جًٍصجةر وجًسطوَ وال صعدي ،وال صؾذى ،وال يعـى منهح ئال دلحنون) ،وًون عند
مسجؽعس نـوؾ كحنون جملوجشنس جالصقحديس ًظنس  50.9ىحؿس جملحدز (/.9أوال) نؾد وؽود صعحزق دينهح ودني جملحدز ( /52أوال) من
جًدطضوز دقيػ جن نف جملحدز ( /.9أوال) من كحنون جملوجشنس ؽحء دنقو عحَ يؼود جًؼموق وعدَ جًضقديد ،مخوال جًظٌوس
جًضنـيريس ممغٌس دحًوشجزجش وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿظحش هحؿس طٌوس وجطعس يف ؿسق زطوَ أو أؽوز ىدمحش ؽديدز
وصعديٍ جًسطوَ وجالؽوز جملحًيس دحطضغنحء جًسطوَ جًظيحديس ،وذًى دضقديد أطع وؿتحش وأنوجع جًسطوَ ،وجن هرج هٌ جىضـحؾ
معلود ًٌظٌوس جًضرشيعيس ،مام يؾعٍ هرج جًنف مخحًـح ً ففوحَ جملحدز ( /52أوال) من جًدطضوز .
دهرج جًخـوؾ ؽسم جًـل جًدطضوز يف جًعسجق (عذدجًٌويف ،5000 ،جًــقحش  )10-22عىل جًضمييص دني عذحزيت (ؿسق
جًسطوَ دلحنون) و (ؿسق جًسطوَ دنحء عىل كحنون) جو (ؿسق جًسطوَ يف فدود جًلحنون) وجن هنحن ؿسكح ػحطعح دينهام ،ؿحًلوي دأن
جًسطوَ (ال صـسق ئال دلحنون) يعني جن جًسطوَ ال صلسز ئال دلحنون ؿحدز من جًظٌوس جًضرشيعيس ًيلسزهح ،وجن جًظٌوس جًضرشيعيس
ممغٌس مبؾٌع جًنوجخ يضعرز عٌيهح من جًنحفيس جًدطضوزيس جن صـوق جًظٌوس جًضنـيريس ممغٌس دوشجزصهح وؽهحصهح ػري جملسصذوس دوشجزز
وجملقحؿظني صـويلح دـسق جًسطوَ وصنظيم أوكحعهح ،وصقديد نوعهح وصلديس كيمضهح جو نظذضهح ،وذًى الن يعضرب دهره جملغحدس صنحشال
من طٌوس عن ؿالفيحصهح جىل طٌوس أىسم .عىل فني جن عذحزز (ؿسق جًسطوَ دنحء عىل كحنون) ،يـيد دأن جًدطضوز كد
هٍ من جًظٌوضني جًضرشيعيس وجًضنـيريس متحزطحن معح ،وصضعحكدجن يف دٌوغ ػحيس
ؽعٍ جالىضـحؾ دـسق هره جًسطوَ مؼرتهح دني ّ
جفمس من  ،صأهيدج إلصحفس جًـسؾ جملضوحؿتس ًٌقـوي عىل جًخدمحش جًعحمس جًضي صإديهح جًدوًس ،وفإوالَ دون أن صسصد جًسطوَ مؾسد
وطيٌس ؽذحيس ال صلحدٌهح ىدمس فليليس ،أو صنقٍ ئزهحكح ًوحهٍ جملنضـعني دهره جًخدمحش ،وئمالكح ًهم عىل ػري ملضليحش جًعدجًس
من منظوز جؽضامعي ،ؿحًظٌوس جًضرشيعيس هي جًضي صنؼث جًسطوَ – دلحنون صـدزه – عم صـوق جًظٌوس جًضنـيريس يف ديحن
صــيالص وصقديد ؽصةيحص  ،وذًى هٌ صقليلح ًٌمسونس جًالشمس يف ؿسق جًسطوَ ًمؾجدهس جًظسوؾ جملضؼريز يف صوحًيف أدجء جًخدمس،
هحملح أن ؿسكهح أو صعديٌهح ال يوون دلحنون يف هٍ فحًس عىل فدز ،وئمنح يضم ذًى دلسجز من جًظٌوس جًضنـيريس يف فدود جًلحنون،
أ يف كوء جفطع وجملالمك جًسةيظس جًضي وكعضهح جًظٌوس جًضرشيعيس.
وأن جًدطضوز ددوزه كد م ًيص دني جًعذحزصني جملرهوزصني ،ئذ جطضخدمط نـوؾ جًدطضوز عذحزز (ينظم دلحنون) يف عدز موجكع
جملرشع جًدطضوز أموحنيس ؿسق جًسطوَ دنحء
من  ،وعذحزز (دنحء عىل كحنون) ،هام وزد يف نف جملحدز (  ) ٦٢من جًدطضوز ،وًو أزجد
ِّ
عىل كحنون فوزد ذًى رصجفس هام ؿعٍ يف جملحدز (  ) ٦٢من جًدطضوز ،ومن جملعٌوَ دأن ًوٍ عذحزز يف جالؿوالـ جًلحنوي
رشع جًدطضوز دهره جًضـسكس يف جفدجز ،كد ؽعٍ جًلحنون وطيٌس وفيدز ومـدزج ً مذحرشج ً
مدًوالً مقددج ً ،ومإدم ذًى أن جمل ِّ
دحًنظذس ًٌسطوَ ،ؿحًظٌوس جًضرشيعيس هي جًضي صلذم ديدهح شمحَ جًسطوَ ،وصضوىل دنـظهح صنظيم أوكحعهح ،وصــيٍ مح يضـٍ
دذنيحنهح ،ؿحًسطوَ مبوؽر جًنف جًدطضوز جًوجزد يف جملحدز (  )٦٢من  ،من جىضـحؾ جمل ُرشع ،ينظمهح دحًلوجعد جًضي يسصتيهح
منحطذس ،دحطوح هيمنض عٌيهح -ئنؼحء ًٌسطم وصقديدج ًنظذ جًلـوم ،-ؿاذج مح ؿوكط جًظٌوس جًضنـيريس دؼأنهح – ؿسكحً أو صعديالً أو
جًؼحء– ؿانهح صوون كد صؾحوشش فدود جًدطضوز وجؽرتأش عىل نوجهي  ،وصسدش دحًضح ،يف فأمز مخحًـض .
مضى مح هحن ذًى ،وهحن نف جملحدز (  / ٠9أوالً) من كحنون جملوجشنس جًعحمس جإلصقحديس ًعحَ  50.9كد ؽسم عىل أن ( :جطضمسجز جًوشجزجش
وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿظحش هحؿس ؿالفيس ؿسق زطوَ أو أؽوز جًخدمحش جًضي صم ؿسكهح ىالي جالعوجَ  ٦١٠٢و ٦١٠٢
و  ٦١٠٢أو ؿسق زطوَ أو جؽوز ىدمحش ؽديدز وصعديٍ جًسطوَ وأؽوز جًخدمحش جًقحًيس دحطضغنحء جًسطوَ جًظيحديس( جمللسز
مبوؽر جًلوجنني جالصقحديس جًنحؿرز ) عىل وؿم كوجدى يـدزهح جًوشيس جملخضف أو زةيع جًؾهس ػري جملسصذوس دوشجزز أو
جملقحؿ  ،).ومإد ذًى أن جًظٌوس جًضنـيريس ممغٌس دحًوشجزجش وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿظحش هي جملخضـس وفدهح
دون ػريهح داؿدجز كوجدى ؿسق زطوَ أو أؽوز ىدمحش ؽديدز وصعديٍ جًسطوَ وأؽوز جًخدمحش جًقحًيس دحطضغنحء جًسطوَ
جًظيحديس ،ؿان يلقى أهيدج ً أن نف جملحدز ( / .9أوالً) من كحنون جملوجشنس جًعحمس جإلصقحديس ًعحَ  ٦١٠9كد ؿدز دحملخحًـس ملح صليض
د جملحدز (  ) ٦٢من جًدطضوز جًضي ؽعٌط جالىضـحؾ دـسق جًسطوَ ًظٌوس مؾٌع جًنوجخ ،ذًى أن مضى عهد جًدطضوز ئىل ؽهس
معينس دحىضـحؾ مح ،جطضلٌط وفدهح دون ػريهح مبامزطض  ،وئال متقم جفمس جنضقحالً ًالىضـحؾ ،وػـذح َ ًٌظٌوس (جًدىيٍ،
 ،50.3ؿـقس  ،)15ومن عم ؿان نف جملحدز ( / ٠9أوالً) من كحنون جملوجشنس جًعحمس جإلصقحديس ًعحَ  ٦١٠9جملوعون عٌي كد ؿدز
معيذح َ من جًنحفيس جًدطضوزيس ًـدوزه ىالؿح ً ًٌدطضوز ،وأن أيّس كوجدى يـدزهح جًوشيس جملخضف أو زةيع جًؾهس ػري جملسصذوس
دوشجزز وجملقحؿ دؼأن ؿسق جًسطوَ طضوون ددوزهح ؿحدزز عن طٌوس ػري مخضـس ،وطضوون مضؾحوشز فدود جًلحنون مرتديس درًى
يف عير عدَ جملرشوعيس.
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رشع جًدطضوز دوٍ جصلةحن ،ؿةان ؽةصءج ال يظةضهحن دة مةن جًسطةوَ جًضةي صـسكةهح
ووؿلح ً ًٌامدز (  ) ٦٢من جًدطضوز جًضي ؿحػهح جمل ِّ
فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق من ىالي وشجزجصهح وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز ص ُع َّد ػري دطضوزيس من نحفيس أن جًوغري من جًسطوَ
صـسق ددون كحنون ؽديد ،وددون جًسؽوع جىل جًربملحن.
 5.3مدي صالحية حكىمة إقليم يف فرض الرسىم وثعديلها:
من جًذديهي جن جًدطضوز جًعسجكي جًنحؿر ( )5002يف جملحدز ( /..7أوال) أكس دويحن جإلكٌيم وطٌوحص جًلحمئس جكٌيام جصقحديح ،وهرًى
منك طٌوحش جفكحًيم جًقم يف مامزطس جًظٌوس جًضرشيعيس وجًضنـيريس وجًللحةيس وعٌي ؿأن ًالكحًيم جن صظن كوجنني مقٌيس صضلمن
ؿسق زطوَ دؼوٍ مظضلٍ عن جًظٌوس جًضرشيعيس جالصقحديس(جملحدز ( /.5.أوال) من جًدطضوز جًعسجكي جًنحؿر ًظنس  ، )5002وال يعد
ىسكح ملذدأ كحنونيس جًسطوَ جًر نف عٌي جًدطضوز مبوؽر جملحدز ( /52أوال) ،جذ جن هره جًسطوَ جًضي نف عٌيهح جًدطضوز مبوؽر
جملحدز (/52أوال) جذ جن هره جًسطوَ ؿسكط دلحنون وجن هحن جًلحنون هو كحنونح ً مقٌيح ً وًيع جصقحديح ً وال يوذم جال دجىٍ ئكٌيم
هوزدطضحن .وهرج مح نف عٌي رصجفس كحنون ئدجزز جًدوًس جًعسجكيس جملٌؼي يف عؾص جملحدز (/22أ) دلوًهح (يقم إلكٌيم هوزدطضحن
ؿسق ٌصجةر وزطوَ دجىٍ ئكٌيم هوزدطضحن)ً .ون ال نؾد مغٍ هره جًرصجفس يف جًدطضوز جًنحؿر  ،5002ئال جن هرج جفىري فدد
ؿالفيحش جًظٌوحش جالصقحديس عىل وؽ جًقرص يف جملحدز ( )..0من وصسن محعدج ذًى من ؿالفيحش ًألكحًيم يف جملحدز ( )..2من .
وهحملح مل ينف جًدطضوز عىل ؽعٍ جملظحةٍ جًٍصيذيس وجًسطوَ كمن جًـالفيحش جًقرصيس ًٌظٌوحش جالصقحديس ًرًى ميون
ًالكحًيم جن صظن كوجنني صضلمن ؿسق ٌصجةر وزطوَ مقٌيس.
يضذني ًنح جن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن ًهح فم ؿسق وصعديٍ جًسطم عن هسيم جًربملحن ،ودهرج ال يوؽد ؿي أ ىسق دطضوز
وكحنويً ،ون مح كحمط د فوومس ئكٌيم هوزدطضحن يف طنس  50.7مع ظهوز جالشمس جملحًيس يف جًعحمل وجًعسجق والطيام ئكٌيم
هوزدطضحن عندمح جنخـلط أطعحز جًنـى وجنلوعط جمليصجنيس عن ئكٌيم هوزدطضحن من كذٍ جًقوومس جًعسجكيس ؿلحمط فوومس جإلكٌيم
دصيحدز جًوجزدجش ًيك ميأل دهح جًنـلحش جًعحمسً ،هرج كحمط دـسق وصعديٍ جًسطم يف ؽميع جملؾحالش دقيػ جشدجد هغريج ًيك يـذك
جًسطم ملحدٍ جًخدمحشً ،هرج جًوغري من ؿلهحء جملحًيس جطموج هره جًصيحدز جًـحفؼس دحًٍصيذس جملظضرتز (جًدىيٍ ،50.3 ،ؿـقس ).2
ويعد هرج جًنوع من جًوجزد نوعح ً آىس من جًوجزدجش صخسؼ من مـهوَ جًسطمً .ون هيف هحنط جًـالفيحش جًلحنونيس ًقوومس ئكٌيم
هوزدطضحن-جًعسجق يف شيحدز و ؿسق جًسطم؟
هام كٌنح طحدلح ؿأن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق ًهح جًقم عن هسيم جًربملحن يف صعديٍ جًسطم طوجء هحن دصيحدص جَ دانلحؿ ،
وًون يف هرج جًضوكيط هحن جًربملحن عحهال دظذر دعم جملؼحهٍ جًظيحطيسً ،هرج كحمط فوومس ئكٌيم هوزدطضحن دـسق وصعديٍ
جًسطم وجعضمد عىل جملحدز ( )2من كحنون مؾٌع جًوشزجء إلكٌيم هوزدطضحن زكم (ً )3ظنس  .995جًضي صنف عىل جن (ميحزض جملؾٌع
جًـالفيحش جًضحًيس :
 – .وكع جًظيحطس جًعحمس ًالكٌيم وجالرشجؾ عىل صنـيرهح وؿلح ًٌلوجنني جملسعيس دعد جكسجزهح من كذٍ جملؾٌع جًوهني ًووزدطضحن
جًعسجق .
 – 5جكرتجـ وجعدجد مرشوعحش جًلوجنني وزؿعهح ًٌمؾٌع جًوهني ًووزدطضحن جًعسجق الكسجزهح .
 – 3جعدجد مرشوعحش جالنظمس وجؿدجزهح .
 – 2جعدجد مرشوع جملوجشنس جًعحمس ًالكٌيم .
 – 2جعدجد مرشوعحش ىوى جًضنميس ًالكٌيم .
 – 1علد جًلسوق ومنقهح مبوجؿلس جملؾٌع جًوهني ًووزدطضحن جًعسجق .
 – 7صنـير جًلوجنني وجملقحؿظس عىل جمن جالكٌيم وفاميس فلوق جملوجهنني وجملمضٌوحش جًعحمس ومـحًك ػعر هوزدطضحن جًعسجق .
 – 2صوؽي وصنظيم جعامي جًوشجزجش وجًؾهحش جًضحدعس ًهح وجًهيتحش وجملإطظحش جًعحمس ومضحدعس جعامًهح .
 – 9جالرشجؾ عىل مرشوعيس جًضعٌيامش جًضي صـدزهح جًوشجزجش وجًهيتحش وجملإطظحش جًضحدعس ًهح .
 – .0جؿدجز جًلسجزجش جالدجزيس وجًضنـيريس وؿلح ًٌلوجنني جملسعيس ومضحدعس صنـيرهح .
 – ..صعيني جملوظـني وجملدزجء جًعحمني وعصًهم وؿـٌهم وجفحًضهم عىل جًضلحعد هذلح ًٌلحنون .
 – .5يظضغنى من جًـلسز جعاله  ،ػحػيل جًدزؽحش جًخحؿس وزؤطحء جًوفدجش جالدجزيس وجًللحز وجعلحء هيتس جالدعحء جًعحَ جًرين يضم
صعيينهم دحكرتجـ من كذٍ جًوشيس جملخضف وموجؿلس جملؾٌع وكسجز جًؾهس جملخضـس فظر جًلوجنني جملسعيس) .
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مبوؽر هره جملحدز ؿان فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق جعضمدش عىل هرج جًلحنون ًـسق وصعديٍ جًسطم (جًلسجز ،زكم
ً ،)50.7 ، 21،..9،.52،.51ون عندمح نوحًع ؿالفيحش مؾٌع جًوشزجء يف هره جملحدز ال نؾد جيس ئػحزز جىل جعوحء جًـالفيس
ًقوومس جإلكٌيم ًـسق جًسطمً ،هرج يضذني ًنح جن فوومس جإلكٌيم ًيع ًديهح أ طند كحنوي ،ودهرج ىسكط جًقوومس مذدأ كحنونيس
جًسطم.
هرًى يف دعم جففيحن جن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن ًؼسق ؿسق وصعديٍ جًسطم جعضمدش عىل كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس
ًظنس  50.7يف جملحدز ( /52أ) (ًٌوشجزجش وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز ومؾحًع جملقحؿظحش هحؿس ؿالفيس ؿسق زطوَ أو جؽوز
ىدمحش ؽديدز وصعديٍ جًسطوَ وأؽوز جًخدمحش جًقحًيس دحطضغنحء جًسطوَ جًظيحديس (جمللسز مبوؽر جًلوجنني جالصقحديس جًنحؿرز)
وؿم كوجدى يـدزهح جًوشيس جملخضف جو زةيع جًؾهس ػري جملسصذوس دوشجزز جو جملقحؿ  ،وعىل جن يضم جػعحز وشجزز جملحًيس أوالً دأوي
وذًى جطضغنحء من كحنون جالدجزز جملحًيس زكم ً ٥٩ظنس  ٦١١٦جو ج كحنون جىس يقٍ مقٌ وًيضظنى ًوشجزز جملحًيس جصخحذ مح يٌصَ يف
كوء ذًى).
يضذني ًنح يف هره جملحدز جن فوومس جإلكٌيم جيلح َ ًيع ًديهح أ طند كحنوي ودطضوز يف ؿسق وصعديٍ جًسطم نظسج ًهره
جفطذحخ جدنحه:
 من جًنحفيس جًؼوٌيس :جن كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس جعوى جًـالفيس ًٌوشيس وجًؾهس ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿ  ،دهرججملعنى مل صعى جًـالفيس ًقوومس جإلكٌيم جن صـسق وصعدي جًسطم ددًيٍ جملحدز ( /.9أوال) من كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس.
مبوؽر هره جملحدز ال يوؽد ؿيهح جطم فوومس ئكٌيم هوزدطضحن ًو هحن هنحن ٌصوزز العوحء جًـالفيس هحن من جملمون جن صُوضر
دوكوـ ئكٌيم جو فوومس ئكٌيم هوزدطضحن ،هام هو موكك يف دعم جفمحهن جعوى جًـالفيس مذحرشز ًإلكٌيم يف جملحدز ( /.عحنيح،
عحًغح ،زجدعح) يف كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ،وينف (صٌضصَ جًوشجزجش وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿظحش وفوومس
ئكٌيم هوزدطضحن )....هرًى يف جًـلسز عحًغح وزجدعح من جملحدز ( /2عحنيح) عىل نـع جًوسيلس ؽحءش دحطم فوومس ئكٌيم هوزدطضحن
وصنف (يخوي جًوشزجء وزؤطحء جًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿظون وفوومس ئكٌيم هوزدطضحن.)...
من نحفيس جمللمون :جن جًظٌوس جًضرشيعيس (مؾٌع جًنوجخ) مل صون ًهح ؿالفيس جًضـويم ًٌظٌوس جًضنـيريس يف مؾحي جًسطوَ،الن جًدطضوز جًعسجكي ًظنس  5002مل يعى ؿالفيس ًضـويم جًقوومس دـسق جًسطم وصعديٌ ددًيٍ جملحدز (/52أوال) يف جًدطضوز
جًط صنف عىل جن (ال صـسق جًٍصجةر وجًسطوَ وال صعدي وال صؾذى وال يعـى منهح ،جال دلحنون).
مبوؽر هره جملحدز مل صعى ؿالفيس جًضـويم جًضرشيعي ًٌظٌوس جًضنـيريسً ،هرج جًظٌوس جًضرشيعيس ىسكط جًدطضوز عن هسيم
كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ًٌظنوجش  ،50.9 ،50.2 ،50.7 ،50.1من هنح ؿأن فوومس جإلكٌيم ىسكط جًدطضوز من ؽحنذني:
جفوي :جن جًدطضوز جًعسجكي مل يعى جملؾحي ًٌضـويم جًضرشيعي ،ودقظر جًضدزؼ جًلحنوي ؿان هٍ عمٍ صرشيعي جو جدجز
مخحًف ًٌدطضوز ؿهو دحهٍ.
جًغحي :مخحًـس كحنون جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس  50.9وصعٌيامصهح ،الن مل يعى جًـالفيس ًقوومس ئكٌيم هوزدطضحن هام صوٌمنح عن
ذًى آنـح.
وصالؿيح ً ًهره جملخحًـس جًدطضوزيس وجًلحنونيس هحن عىل ؽوومس جكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق جن صلوَ دضعديٍ هره جًضؼيريجش عن هسيم
دسملحن هوزدطضحن.
نإهد يف ىضحَ فديغنح هحن من ٌصوز كيحَ جملعنيني يف فوومس جإلكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق مبالفظس هرثز جًسطوَ ،فيػ صخلع
صلسيذح هٍ ىدمس صلدمهح جًقوومس ًٌموجهن دسطم ،وكد دحًؼط دعم جملإطظحش جًقووميس هغريج ً يف مظضوم صٌى جًسطوَ ،هرج مح
أهده جًلسجز جًـحدز من مؾٌع وشزجء جكٌيم هوزدطضحن جملسكم (ً )21ظنس  50.1جًخحؾ دضنظيم جالؽوز وجًسطوَ يف مؾحي جًضعٌيم
جًعح ،وجًذقػ جًعٌمي يف ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق .مع كعف جفدجء جًقوومي ،وكعف مظضوم صٌى جًخدمحش من فيػ جفؿٍ،
جفمس جًر أ ًقم جًٍصز جًذحًؽ دحملوجهنني وأعلٍ هحهٌهم ،مع أن جفؿٍ أن جإليسجدجش جًنـويس هي مـدز دىٍ جًدوًس جًسةيع،
ويؾر أن صلدَ جًخدمحش مموًس دحإليسجدجش جًنـويس وػريهح من جإليسجدجش جملضوجؿسزً ،رج ال دجعي ًـسق زطوَ ئكحؿيس مح دجمط
جًخدمحش جمللدمس جعضيحديس – يف أؿلٍ جففوجي– وًيظط مضميصز أو ىحزؽس عن جملأًوؾ.
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 14الخامتة
دعد أن ئنضهينح من دزجطس موكوع دقغنح صوؿٌنح ئىل عدد من جالطضنضحؽحش وجًضوؿيحش ،وعىل جًنقو جآليت:
 114االسجنجاجات
 ..جن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق دعد جالشمس جملحًيس ًظنس  50.1كحمط دصيحدز جًسطوَ يف أهرثيس جًنؼحهحش دهدؾ مح ،و
صؼويس جملـحزيف جًعحمس وجًقـوي عىل جًوجزدجش ًهرج ال يوؽد صنحطر دني جًسطم وجملنـعس ،وهرًى ال صوذم أ كحعدز من كوجعد
صقديد صلديس جًسطوَ دظذر ػيحخ طند كحنوي ًهح.
 .5ال يؾوش جن يوون جًضـويم جًضرشيعي من دون طند دطضوز ئال يعضرب صنحشالً عن جًظٌوس جًضرشيعيس من جًليحَ مبهمضهح جًسةيظيس
جال وهي وظيـس جًضرشيع.
 .3مل ينف جًدطضوز جًعسجكي ًعحَ  5002عىل جًضـويم جًضرشيعي ًرج ال يؾوش ًٌظٌوس جًضرشيعيس جن متحزض عمٌيس صـويم
جًظٌوس جًضنـيريس (الطيام يف مؾحي ؿسق وصعديٍ جًسطم) من جؽٍ جؿدجز كسجزجش ًهح كوز جًلحنون.
 . 2جن كحنون جملوجشنس جًعحمس ًٌدوًس صلمن صـويم جًوشجزجش وجًؾهحش ػري جملسصذوس دوشجزز ؿالفيس ؿسق جًسطوَ (ػري جًظيحديس) أو
صعديٌهح ًضؼويس نـلحصهح ،ومن أدسش مح يربز ذًى جن جًسطم أكٍ أهميس من جًٍصجةر طوجء من جًنحفيس جملحًيس أو جالكضـحديس أو
جالؽضامعيس أو جًظيحطيس .عم أن ؿسق جًسطوَ وصعديٌهح يقضحؼ مسونس هذريز من جًعمٍ وهو مح ال يضوجؿس جذج جػرتهنح ؿسكهح دلحنون،
عم جن جًسطوَ صؾذى مل حدٍ جًخدمحش جمللدمس من جًدوًس ًـحًك جالؿسجد ومح دجمط صٌى جًخدمحش جًضي صؾذى جًسطوَ عنهح هغريز
ومضعددز ؿحن ال يؾوش جن يؼؼٍ جملرشع (دسملحن) دحطضمسجز من ىالي جؿدجز كوجنني صــٍ دـسق وصعديٍ جًسطوَ.
 .2جن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق ًهح فم ؿسق وصعديٍ جًسطم عن هسيم جًربملحن ،ودهرج ال يوؽد ؿي أ ىسق دطضوز
وكحنويً ،ون مح كحمط د فوومس ئكٌيم هوزدطضحن يف طنس  50.7مع ظهوز جالشمس جملحًيس يف جًعحمل وجًعسجق والطيام ئكٌيم
هوزدطضحن عندمح جنخـلط أطعحز جًنـى وجنلوعط جمليصجنيس عن ئكٌيم هوزدطضحن من كذٍ جًقوومس جًعسجكيس ،ؿلحمط فوومس
جإلكٌيم دصيحدز جًوجزدجش ًيك متأل دهح جًنـلحش جًعحمسً ،هرج كحمط دـسق وصعديٍ جًسطم يف ؽميع جملؾحالش دقيػ جشدجد هغريج ًيك
يـذك جًسطم ملحدٍ جًخدمحشً ،هرج جًوغري من ؿلهحء جملحًيس جطموج هره جًصيحدز جًـحفؼس دحًٍصيذس جملظضرتز.
 .1جن فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق ًيع ًديهح أ طند كحنوي ودطضوز يف ؿسق وصعديٍ جًسطم نظسج ً الن كحنون جملوجشنس
جًعحمس جالصقحديس جعوى ؿالفيس ًٌوشيس وجًؾهس ػري جملسصذوس دوشجزز وجملقحؿ  .دهرج جملعنى مل صعى جًـالفيس ًقوومس جإلكٌيم يف
جن صـسق وصعدي جًسطم ددًيٍ جملحدز ( /.9أوال) من كحنون جملوجشنس جًعحمسجالصقحديس ،وهرًى ؿحن جًظٌوس جًضرشيعيس (مؾٌع
جًنوجخ) مل صون ًهح ؿالفيس جًضـويم ًٌظٌوس جًضنـيريس يف مؾحي جًسطوَ ،الن جًدطضوز جًعسجكي ًظنس  5002مل يعى ؿالفيس
ًضـويم جًقوومس دـسق جًسطم وصعديٌ ددًيٍ جملحدز (/52أوال) يف جًدطضوز جًضي صنف عىل جن (ال صـسق جًٍصجةر وجًسطوَ وال
صعدي وال صؾذى وال يعـى منهح ،جال دلحنون).

 014الجىصيات
 ..نويص فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق دضذني طيحطس وجكقس صؾحه صقديد نظر أو معدالش جًسطوَ وجًؾهحش جملخوًس دضقديدهح
وجفدوجش جًضرشيعيس جملنحطذس ًرًى ،مبح يضوجؿم مع جًلوجعد جًلحنونيس وجًقحؽحش جًعمٌيس ،وأن يإىر يف جالعضذحز عند صلديس جًسطوَ
ًيع ؿلى صوٌـس جملنـعس جًضي يقـٍ عٌيهح جملوجهن وئمنح جًظسوؾ جملعيؼيس ومظضويحش جًدىٍ وػريهحً ،رج الدد أن يوون صلديس
وصقديد جًسطوَ مذنيح ً عىل دزجطحش مظذلس صعدهح جًؾهحش جملخضـس درًى.
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ٌ .5صوزز جفرتجَ مذد أ كحنونيس جًسطم جًر نف عٌي جملرشع يف جًدطضوز من كذٍ جًظٌوس جًضرشيعيس وفاميس مذدأ جًــٍ دني
جًظٌوحش وعدَ ىسق ج ًنـوؾ جًدطضوزيس جًضي يؾر عٌيهح فاميضهح ،فن ال يقم ًهح جًضـويم دهرج جالىضـحؾ ًؼريهح من
جًظٌوحش.
ٌ .3صوزز وؽود آًيس ؿعحًس ًٌسكحدس عىل دطضوزيس جًلوجنني دؼأن صـويم جًظٌوس جًضرشيعيس جىل جًظٌوس جًضنـيريس مخحًـحً ًلحعدز
جًدطضوزيس (ال زطم ئال دلحنون) جمحَ جملقومس جالصقحديس جًعٌيح وؿلح ً ًنف جملحدز ( )93من جًدطضوز جًعسجكي .
 .2نويص جًظٌوس جًضرشيعيس يف جًعسجق دحًرتجؽع عن جًضـويم جًضرشيعي جًر صم صخويٌ ًٌظٌوس جًضنـيريس عن هسيم كحنون
جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ،فن كقيس هرج جالؽسجء هو ججملوجهن ،جًر كمن ً جًدطضوز جن صلسز هره جملظحةٍ جملهمس وىـوؿح
جًضرشيع من كذٍ ممغٌيهم يف جًربملحن ودعد منحكؼحش عٌنيس.
 -2نويص فوومس ئكٌيم هوزدطضحن-جًعسجق جن صلوَ دحًؼحء كسجزهح (دخـوؾ جًسطوَ) وجزطحً جىل جًربملحن الؿدجز كسجز كحنوي
ومن جىضـحؿ ًـسق وصعديٍ جًسطم يف ئكٌيم هوزدطضحن ًيك صوون جًقوومس دعيدز عن ىسق جًلوجنني وجًدطضوز يف ؿسق و
صعديٍ جًسطم.

 15املصادر
 115املعاجم اللغىية
جدن منظوز ؽامي جًدين مقمد دن عوسَ جالنـحز ً ،ظحن جًعسخ ،جملؾٌد ،7دجز ؿحدز ًٌوذحعس وجًنرش ،دريوش. ..921 ،
د .جفمد مخضحز عص ،جًٌؼس جًعسديس جملعحرصز (جملؾٌد ،).ن ،.عحمل جًوضر ،جًسيحق.5002 ،

 015الكجب العربية
د.جفمد ىٌف فظني جًدىيٍ ،جملحًيس جًعحمس من منظوز كحنوي ،جًوذعس جالوىل ،موذعس ؽحمعس صوسيط ،جًعسجق.50.3 ،
د .جفمد طالمس ددز ،جالىضـحؾ جًضرشيعي ًسةيع جًدوًس يف جًنظحَ جًربملحي ،دجز جًنهلس جًعسديس ،جًلحهسز. 5003 ،
د.ؽهحد طعيد ىـحونس ،عٌم جملحًيس جًعحمس وجًضرشيع جًٍصيذي دني جًنظسيس وجًضوذيم جًعميل ،جًوذعس جالوىل،دجز وجةٍ ،عامن،
.50.0
د .زجةد نحؽي جفمد ،عٌم جملحًيس جًعحمس وجًضرشيع جملح ،يف جًعسجق ،جًوذعس جًغحًغس ،دجز جًظنهوز  ،دريوش.50.2 ،
د .كذع فظن عوجد جًذدزجي ،جًوؽيص يف كحنون جملحًيس ،ن ،.موضذس شين جًقلوكيس.50.2 ،
د.عحدي ؿٌيك جًعيل ،جملحًيس جًعحمس وجًلحنون جملح ،وجًٍصيذي ،جًوذعس جًغحنيس،دجز جعسجء ًٌنرش وجًضوشيع ،عامن.50.. ،
د .عحدي أفمد فغيػ ،أطحطيحش جملحًيس جًعحمس ،دجز جًنهلس جًعسديس ،دريوش..995 ،
د.عـحَ جًربشنؾي ،د.عيل مقمد دديس ،د.مهد يحطني جًظالمي ،مذحدب وأفوحَ جًلحنون جالدجز  ،جًوذعس جًسجدعس ،جًعحصى ًـنحعس
جًوضحخ ،جًلحهسز.5009 ،
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د .عيل طعد عمسجن ،جًللحء جإلدجز  ،ن ،5مإطظس جًـحدق ًٌنرش وجًضوشيع ،دحدٍ.50.2 ،
د.هحهس جًؾنحيب ،عٌم جملحًيس جًعحمس وجًضرشيع جملح ،،هذعس منلقس ،جًعحصى ًـنحعس جًوضحخ ،جًلحهسز.5007 ،
د .محهس ؿحًك عٌو  ،جًوطيى يف جًلحنون جإلدجز .5009 ،
د.مقمد مقمد عذدجًٌويف ،جًلامنحش جًدطضوزيس يف جًؾحي جًٍصيذي ،دجز جًنهلس جًعسديس ،جًلحهسز.5000 ،

 615الرسائل واألطاريح و األبحاث
د .طيـحن دحهسجد ميرسوخ ،جًضـويم جًضرشيعي ،مؾٌس دقوظ مظضلذٌيس ،هٌيس جًقددحء جًؾحمعس ،مسهص جًدزجطحش جملظضلذٌيس،
جًعدد  ،50.5 ،39ؾ..22
مسوجن مقمد مقسوض جملدزض ،صـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي ،دزجطس دطضوزيس ملحزنس ،أهسوفس دهضوزجز ملدمس جىل هٌيس
جًلحنون ،ؽحمعس دؼدجد ،5000 ،ؾ ؾ.20-39
د .ػيامء ؿحزض مقمد ،صـويم جالىضـحؾ جًضرشيعي ًٌظٌوس جًضنـيريس يف ؿسق وصعديٍ جًسطوَ ،مؾٌس جًووؿس ًٌعٌوَ جًلحنونيس
و جًظيحطيس .مؿ ،.. .ع( 31 .عدد ىحؾ) (نيظحن  ،)50.2ؾ..90
د .ػحش ؿيـٍ مهد  ،نظحَ جًـيدزجًيس وجًالمسهصيس يف دطضوز جًعسجق جًعحَ ،5002 ،دقػ منؼوز يف مؾٌس جًضرشيع
وجًللحء ،جًظنس جفوىل ،جًعدد جفوي ،5009 ،ؾ
ئدسجهيم مقظن جًصديد  ،جًـسجغ جًضرشيعي يف أفوحَ جًٍصجةر جملذحرشز يف جًعسجق ،أهسوفس دهضوزجه ملدمس جىل هٌيس
جًلحنون ،ؽحمعس دؼدجد5007 ،
د .كذع فظن عوجد ،جًسطوَ جًعحمس ملحدٍ ىدمحش جًوريجن جملدي ،دزجطس ملحزنس ،مؾٌس جًسجؿدين ًٌقلوق ،جًعدد  ،27جملؾٌد
 ،.1فصيسجن50.3 ،

 415الدساثري والقىانني والقرارات
جًدطضوز جًعسجكي جًنحؿر ًظنس 5002
جًلحنون جفطحض جًعسجكي ًعحَ .952
دطضوز  .922جملإكط جًعسجكي
دطضوز  .913جملإكط جًعسجكي
دطضوز  .970جملإكط جًعسجكي
كحنون زكم ( ).جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ًؾمهوزيس جًعسجق ًٌظنس جملحًيس 50.1
كحنون زكم ( ).جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ًؾمهوزيس جًعسجق ًٌظنس جملحًيس 50.7
كحنون زكم ( ).جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ًؾمهوزيس جًعسجق ًٌظنس جملحًيس 50.2
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كحنون زكم ( ).جملوجشنس جًعحمس جالصقحديس ًؾمهوزيس جًعسجق ًٌظنس جملحًيس 50.9
جًلسجز جًـحدز من مؾٌع جًوشزجء جالكٌيم هوزدطضحن جملسكم (ً )21ظنس  50.1ىحؾ دضنظيم جالؽوز وجًسطوَ يف مؾحي جًضعٌيم
جًعح ،وججًذقػ جًعٌمي يف ئكٌيم هوزدطضحن /جًعسججق
ججًلسجز ججملسكم (ً )..9ظنس  50.7ىحؾ دضعديٍ ؽدوي جًسطوَ يف كحننون جًرشهحش زكم (ً )5.ظنس  .997جملعدي.
جًلسجز جملسكم ( ً ).51ظنس  50.7دحىر جًسطومحش ىحؾ دوجزدجش جًذٌديحجش يف جكٌيم هوزدطضحن.
جًلسجز جملسكم (ً ).52ظنس  50.7دحىر جًسطومحش ىحؾ دلوحع جًظيحفس يف جكٌيم هوزدطضحن.

 515املصادر االلكرتونية
د .عيل طعد عمسجن ،جًضـويم جًضرشيعي ًقوومس جًعذحد وصعديٍ وئًؼحء جًلحنون ،دقػ منؼوز عىل جًؼذوس جًدوًيس جالنرتنيط
عىل جًسجدى.
https://annabaa.org/arabic/studies/4020,At2020/9/3
معني جًربػويث ،جملـهوَ جًلحنوي ًٌسطم (صقٌيٍ ًٌمذحدب جًدطضوزيس وجًظيحطحش جًضرشيعيس) ،طٌظٌس صلحزيس كحنونيس( )39ؿحدز من
ججًهيتس جًـٌظوينس جملظضلٌس ًقلوق جملوجهن ،زجَ هي ،5002 ،ؾ ؾ23-25
منؼوز عىل ػذوس جالنرتنيط عىل جًسدى:
https:ichr.ps/attachmenht/345/legel59.pdf.At2020/8/20
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 عیراق لە سەپاندنی میرانە وهەمىاركردنی-پسپۆری حكىمەثی هەرێمی كىردسجان
خىێندنەوەیەكی شیكارییە
كامل انىر یابه
 هەوًێس- شجنوۆی طەالفەددین/ هۆًیژی یحطح
پىخجە
 پسنظظیپی، وە دەدێط زەچحوی ةەَ دنەمحیحنە دوسێط ًە هحصی طەپحندنی صێچووە گؼضییەهحن ًەوجنە زطومحش،یحطحهحنی دجزجیی دنەمحی دحدەصیحن دجنحوە
 طەپحندنیحن صەنهح ًە هحصی پێویظط و ًەطەز دنەمحی، هە ةەزهی هحووڵصیحنە،صێچووە گؼضییەهحنیؽ دنچینەهی دجدپەزوەزی و گەػەپێدجنی ةحدووزی نەصەوەییە
 ةەمە طەدحزی ةەوەی دەدێط دەزژەوەندی هۆمەڵگح ًە دەز چحو دگیسێط و دجدپەزوەزی هۆمەڵیەصی و یەهظحنی ًە نێوجن هحوڵصیحن ًە هحصی،زجطضگۆیی دەدێط
 یحن هەز دەزدەطضێوی صس ًەدەزدەَ ًێؼحوی دەالغ چوونی هحڵ.طەپێرنجودج دحیەىی پێ ددزێط و زێگح دە زطوَ و وەگسصنیحن نەگیسێط هەدظەپێرنێط
 هەزوەن چۆن هۆنرتۆًوسدنی ىەمڵندنی. نحػذێط هەژمحزی زطومحش ًەطەز هەمحن دنەمحی فظحدحصی دحؼ دێط،وىصمەصگوشجزی و طەزچحوە دجزجییەهحن
 دۆیە دجوجهسجوە هە طەپحندن و ىەمڵندنی،زطومحصی طەپێرنجو ًەالیەن دەوڵەصەوە دە هەندێ ًەو زێظحیحنە هە دەهحش هە الیەن شجنحهحنی دوجزی دجزجیی دجزێژزجوە
 هەزوەهح ًە،َ هەزوەهح زێژەیی هەدێط ًەنێوجن هەڵوی زطوَ یحن دحدەصی ىصمەصگوشجزی دۆ زطو،زطومحصەهحن ًەطەز دنەمحی دیسجطەی پێؼوەىط دێط
.. دە دەكی زجػوحو هحصووە هە دەدێط طەپحندنی زطوَ دەپێی یحطحدجنحندج دێط هە پەزًەمحن دجیسێؼضووە5002 دەطضووزی عێسجكی طحڵی
 طەزپێچییە و دیسجطە نەهسجوە وپؼضی،ًەگەڵ ةەوەػدج ةەو زێوػوێنحنەی هە فوومەصی هەزێمی هوزدطضحن دۆ طەپحندن و هەموجزهسدنی زطومحش گسصویەصیەدەز
 چونوە دەدێط طیحطەصی چحهظحشی دجزجیی ًە هەزێمدج، ةەمەغ پێچەوجنەی پسەنظیپی یحطحییذوونی دەطضووزە،دە دەڵگەنحمەی یحطحیی دزوطط نەدەطضووە
. ًە زێگحی دەزهسدنی یحطحیەن ًەالیەن دەطەڵصی صحیذەمتەندەوە هە دەطەڵصی یحطحدجنحنە،ًەطەز دنەمحی دەطضووزیی و صەندزوطط دێط
The competence of the Kurdistan Regional Government - Iraq to impose and amend fees
An analytical study
Kamal anwer yaba
College of Law / Salahaddin University-Erbil
Abstract
Financial laws have set objective principles that must to be taken into consideration in the course of
the imposition of the public burdens, including fees, according to these rules, the public burdens are
anchored in justice and the improvement of the national economy, they are also obligations that have
to be fulfilled by citizens, on the other hand, they ought not to be imposed unless they are necessary
and fairly executed, and when they are imposed the considerations pertinent to the interest of society,
accomplishing social justice, and equality among citizens have to be taken into account, and the
imposition of fees, levies, or any other impediments the hinder the free flow of goods, services and
financial resources should be disallowed , and that fees cannot be calculated on the similar basis as
taxes.
The assessment of state imposed fees are also governed by some of the rules laid down by financial
data scientists, therefore, it is essential that the imposition and assessment of fees be based on prior
studies, and that there is a proportionality between the fee and the benefit or the service subject of the
fee, In this respect, the Iraqi Constitution of 2005 unambiguously lays down that the levy is imposed
according to a statute enacted by Parliament. However, the Iraqi Kurdistan Regional Government's
blundering procedures with regard to imposing and modifying fees are injudicious, and lack a valid
legal basis, as they are inconsistent with the principle of legality instantiated in the constitution, as the
financial reform policy in the region must be based on sound constitutional grounds, and that through
the enactment of a law by the competent authority, which is the legislature.
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