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معختتني:ت ت
دتتعتطعتتلتختتققتاألهظوتتوتقاليتتياهاتالتتست
درتتتتتي تإداةةتاجلوتتتتتدةربتدرب ي تتتتتدتمستتتتتؤقل وت
ساة تتو،تةمتتدت تميا تتوتالفدط ت تستتيارتكتتدنت
اتتتتخنيت ب يتتتتاتةقتمي تتتتي تةقتاتتتتق ضتطعتتتتلت
ةستتتتد تااستتتتد وو،تق يتتتتدتلعيياطتتتتدتاليدمتتتتوت
لعيتتتتدهين،تكوتتتتدت رتوعتت ت دتااستتتترف دقنتمتت ت ت
الغش .ت
قهظتتتقاتسصيات ت وتاجلتتتقاة تاجلوقك تتتوت
التتتستتديتتتتيدتمب تتتتقدتالفيتتت تااتتتتدد تااختتتتدلفت
لعيتتدهين،تدقنتالبتتتثتط ت تاليصتتدتاجل تتدةات،ت
* -ااُؤلفتااُقاس .
basis of the contribution, in
accordance with the general rules of
the law, as it is borne by the
beneficiaries of fraud.
Given the specificity of customs
crimes that are merely a material
act in violation of the law, without
searching for criminal intent, their

بإثبد تالييةتاليد قة،تبدإل د وتإ تااسؤقل وت
اليدةووتطعلتاسريتااف ضتبدل ستبوتتألهلتروتت
م وتمي و،تقةكنقتم تكلضت إه تدتتديتدتتطعتلتت
اتتقدتةطوتتدتتد ت وتستدققتتلتإ تمستتري ت
البدرت تالر ف م،تمحد وتلع ردقتاجلوقكتات،ت
ق تتماتقإنتكتتدنت تت تمستتد تبيق تتوتتالتت ارةت
اسرن دراتاستاهت ت ريا تقتتمتدتتال تققةةتتاجرو توتت
جود وتاسقرصدد .ت
الععود تاافرد و:تااسؤقل وتاجلساة و ت
االقاتاجلوقكا تاجلقميوتاجلوقك و ت
إداةةتاجلودةرب.
Abstract:
The violation of the regulations
and laws that the Customs
Administration
undertakes
to
implement entails a criminal
liability, either in confronting the
perpetrator, whether he is a natural
or legal person or partner, on the
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activities, and more than that. They
are based on mere preparatory work
that does not rise to the level of
starting implementation, to protect
the customs territory, and this is
exceptionally infringing on the
presumption of innocence, but it
corresponds to the imperative need
to protect the economy.
;Keywords: criminal responsibility
;Customs legislator; customs crime
customs administration.

occurrence entails a special
criminal liability, borne by persons
who have not been proven. Personal
contribution to them, regarding
fraud attributed to them by the
Customs Administration, for the
mere physical seizure of the
merchandise subject to fraud, which
is a conclusive presumption, which
can only be disposed of with proof of
force majeure, in addition to the
liability based on the presumed
error for certain professional

ميدمتتو:ت
إنتالرلتتتق دتاجلوقكتتتا،تالتتتم ت لتتتع تال ظتتتددتاليتتتدهيهاتالتتتم تمتتتتدة ت تت تإداةةت
اجلودةربتعرعفتاا دد دتقعرعفتاإل قارا تالستدربي دتطعلتاساخدا،تست ري دت
تادتتاجلقاة تاجلوقك وتب فاتاأل عددتاايقةةت تاليتدهينتتاليتددت ،تدفدد تدتتلعتروعنيتت
مت تااردبيتتو،تد ف تتماتلعس دستتوتاسقرصتتدد وتلعدقلتتو،تقكلتتضت فدلتتدتطعتتلتمصتتدحلتاسس تتوت
اليويم وتقمصتدحلتتاعروتدت،تألنتدقق توتتالر تدةةتتالداخع توتتقاسدة توتتدير تاتتمت تتةطتيانتت
اجلوتتدةرب،تااودةستتاتطعتتلتمستتري تااتتياه تقاارتتدةا ،تقكتتماتطعتتلتمستتري تمقاكتتست
اجتتدقدتال تتوتالرتعتتاتبدل يظتتو(،)1تقاختتتدكتعرعتتفتاإل تتقارا تاليدهيه تتوتقالر ظ و تتو،ت
محد تتوتلاقرصتتددتالتتي صتقدلتت دتاسستترنودة(،)2ت تإ تتدةتقوتتدتاجلتتقاة تاجلوقك تتوت
قمعد تر د،تقكلضتبإلسادتااريدمعاتاسقرصدد اتإ

دةتة تب تدةدتتةمتددتتمعرتعتتإداةةت

اجلوتتدةربتقبت تطبية تتدتلعتتتدقد،تمتتدتديتتد تدصتتق بتط تتد،تق لتتع تة تإختتاتتب تتم ت
اسلرتتسامات قميتتوتةقك تتوتد دتتعتط تتدتمستتؤقل وت ساة تتو،تديتتدتطعتتلتطتتددقتمقدعتتعت
ااخدلفو،تب درتطعلتمردبيوتق تدة وت،تق يتدتتإل تقارا تتاليياطتدتاليدمتوتلعيتدهينتتاليتددت،تقمتدتت
ير ت تقتتدهينتاجلوتتدةربتقاألمتتقتةق ت ت12-19تااريعتتقتمبعد تتتوتالر ق تتعتم ت تة عتتددت
قإ قارا تخداوتدرودالتقخصيا وت ماتال ياتم تاجلقاة .

ت()3

ت

قاليتتدهينتاجلوقك تاتت تل ت تالررتتيةتالرع يلتتي اتقادستتداتةقيتتوتاإلقع ت ،تقال رتتدقت
اجلوتتقك ا،تقليوتتدتالع ت تا دة ت تلع تتقاة تاجلوقك تتوتاستترتد تهصياتتدتدلتتق ي وت
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قد ظ و و،تقسي تم تادتتااسؤقل وتطعلتايتحييتتدقنتبيدرتااخدلفوتاجلوقك وتدقنت
طيتتد ،تكوتتدت ستتيتت

تتدتق رتوع ت دتةاتتخدات ف ت ضت ت

تاإل تتقادتب تتدرتطعتتلتقتتقاة ت

قدهيه تتتو،تقإكاتكدهت ت تااستتتؤقل وتاجلساة تتتوتديتتتصتدوت ت تاللتتتخنيتدبيتتتوتطوعت ت تااُ تتتقدت
خب يط تلع سارتاايقةت تقتدهينتتاليييبتد تت(،)4كوتدتتةه تدتت"الرتسادتتاتخنيتتبرتوت تتهرتدةيتتت
يع ت تاإل قامتتات"تقم ت تث ت ت إه تتدتل س ت تةك تتدتم ت تةةكتتدنتاجلقميتتو،تقإمنتتدت تتاتةثق تتدت
قهر ر تتدتاليدهيه تتو ت إهتت تستت عفتتاتلي تتددتااستتؤقل وتاجلساة تتوتققتتياتالفي ت تاإل قامتتات
قدي تتقتتال ر تتتوتقق تتددتتطاقتتتوتالستتتبب وتدقنتدتتي قتتالتتتقك تااي تتي تت تاتتتيةةتاليصتتتدت
اجل دةا،تةقتايةةتاسريتغ تاليود ( .)5ت
قةمددتدقستدهوتتاليتياهاتتالتستتكقست دتتالرلتق دتتاجلوقكتاتتالتستتد تدفتتإ تاطربتدةا تت
محدة تدريدلتم تمد تدي قتالريا ن ،تباتة دا تالقام وتإ تمحد وتالب توتتاسقرصتدد وتت
لدقلوت تل تمحد وتقا

ادتاجييقتقاجق د تالفقد و،تمبي عتقدهينتاجلوتدةربتتقاألمتقتت

ااريعقتمبعد توتالر ق عت،12-19تقستس ودت تل تالريتد تتاجلد تدتتليتدهينتتاجلوتدةربتت
مبي عتاليتدهينتتةقت تت14-12تااتؤةختت ت12ت ا تقتت8112تقاليتدهينتتةقت تت11-12تااتؤةختت
ت82تد ستتو تت8112تقكتتماتتااقستتيدتتالر ف تتتم تةقتت تت122-12تمتتؤةختت ت19ت ي ع تتتوت
8112ت .ت
 ت إنتاإلاعدل وتاألسدس وت تماتتالبتتثتت تات:تتمتدت تاتتاألستاتتاليدهيه توتتالتستتديتيدتتطع دتااسؤقل وتاجلساة وت تااددةتاجلوقك وق

ت

مهتاإلاعدل وتست تدقتتتميدجلر تدتتبدلدةاستوتتق تقتتاات يتتالرتع عتاتمت تختاتتدع ت ت
ال صياتاليدهيه و،تمدتال ك ستطعلتالريتد ا تااسترتدثوت،تقكتماتاليتقاةا تااريعيت ت
بما تاللدنتقاا يتتاايدةنت ت
قطع تهر دقتت ماتالبتتثت:تبريست و تتإ تلتية تتخنصتنيتتاألقتتلعوستؤقل وتتاجلساة توتت
اليدةووتطعلتةسد تااسد ووت تاجلقميتوت،تقادتيةتتالنتدهات:تلعوستؤقل وتتاجلساة توتتاليدةوتوتت
طعلتقق وتاإل ودتتقطددتاس ر دط.
اديةتاألقت:تااسؤقل وتاجلساة وتاليدةووتطعلتةسد تااسد ووت تاجلقميو ت
الرلق دتاجلوقكات يدقعتطعلتاجلقميوتاجلوقك وتط تدمدتتدعروت تتةةكده تدتتبغت تت
ال ظقتطو تقددتب تدت،ت يتدتت قدعب تدتتاتخنيتتقا تدتتققتدتت قدعب تدتتطتدةتتةاتخدات،تقإكات
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اةدعب تتدتطتتدةتةاتتخدا،تهعتتينتةمتتددتمستتد ووت دة تتو،تكوتتدتاه ت تمي تتستبتتاتة يتتدتت
ااستتتد واتق تتتق

تهظتتتددتالري تتتدتب تتت

.تقااستتتؤقل وتبفيت ت تااستتتد ووت تاجلقميتتتوت

اجلوقك تتوتمستتؤقل وتكدمعتتو،ت رتوعتت دتااختتدلفتالتتم ت عتتينت تتدطاتةقتاتتق عدتةقت
مسرف داتم تالغش،تسيارتكدنتاخصدت ب ي دتةقتاخصدتمي ي د.

ت( )6ت

ةقس-تالفدط :ت ت
إنتااسد ووتاجل دة وتدير اتق يدتالفدط ،تالتم تت قدعتعتتالياقيتوتتاا صتياتتطع تدتت
ك قميتتوت تاليتتدهين،ت()7تقااستتد ووتاابداتتقةت تتات تتققةةتل تتيةتاجلتتدها،تبفيع ت تطعتتلت
مسقدتاجلقميو،ت يداقتهلد تاليق تالم تققي ت

.ت()8تبدإل د وتإ تديا قتالقك ت

ااي ي ،تق يتةك تااسؤقل وتاجلساة و،تق ماتق يدتلعيياطدتاليدموتلعيدهين،ت

ت ربتقتت

ماتالرقدتطعلتالفدط تةقتااخدلفت تاجلقاة تاجلوقك و،تق ماتمدتس ر دقل ت ت .ت
-2تالفدط ت تاتتخنيت ب يتتل:ت ير ت ت تتدطات تاجلقميتتوتاجلوقك تتوتكت تاتتخنيتقتتددت
ب فس تبي تدصقفتلظيةتمبي عتالرلق دتاجلوقكا(،)9تقاليياهاتااعوعوتل .تكودت
ةه ت يتاجلدهاتاخص دتبرتي قتالقك تاادد تلع قميو،تةقتاللتققاتت ت تتطعتلتتاألقت ت،تةقت
تتقضتتطع تت ،تقق تتتيدتالفدطتت تت تتتيتةمتتتقت تتققة تت تااستتتد ووتاجل دة تتتو تإكتستميعتت ت
لعوستتد ووتةنتدرتيتتقتبتتدقنت دطت (.)10تقالفدطت ت تقتتدهينتاليييبتتد ت تتيتكت تمت تستتد ت
مسد ووتمبداقةت تد ف متاجلقميو،تةقت قضتطعلتاةدعد تالفي تبد بو،تةقتاليطد،تةقت
إستتدرةتاستتريودتتالستتعرو،تةقتاليس تتو،تةقتالرتد ت ،تةقتالرتتدل اتاإل قامتتا)11(.تق تتيتمتتدت
ربقتطعلتاجلقاة تاجلوقك وتمبدت

دتةطودتتالر ق ع .ت

قالفدطت ت تالرلتتق دتاجلوقكتتاتكقتمف تتيدتقاستتد،تإكتست يرصتتقتطعتتلتالفدطت تااتتدد ت
قااي تتتي ت يتت ،تبتت تميرتتتدتل لتتتو تةاخداتتتدتيختتتق ،تق تت تاجتتتدةستقال دقتت تقااصتتتقدت
قاليك ت ت تلتتتد تاجلوتتتدةرب،تقاايكت ت تقالعف ت ت تقاللتتتخنيتالتتتم تملت بعتتتغتالستتتعرد ت
اليويم و تااخرصوتط تة يدتتالر ق عتالستثب تطعو تبيقيط د.

()12

ت

قإكاتكده ت تاليياطتتدتاليدمتتوتلعيتتدهينتتستديدقتتعتطعتتلتةطوتتدتتالرت ت ت تتإنتالرلتتق دت
اجلوقكاتةقةدت دس ،تاطر

دتقق وتطعلتلدقلوتالر ق ع،تقإنتكده تستمتن تستي تت

ةطوتتدتتد ت و،تكت تتد ةتعتتسنتميتتدتلعر ق تتع،تةقتقست عوتهيت تم تتيةتخص صتتدت تتمات
الغقض .ت
020
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غ ت تةنتاالتتقاتاجلوقكتتاتملتقتتق تط ت تاليياطتتدتاليدمتتو،تقطدقتتعتطعتتلتاللتتققات ت
اةدعد تاجل د و،تق ت بتتالر ق تعتتقالتستت يدقتعتتطع تدتتبت فاتتاليييبتد تتاايتقةةتتلع قميتوتت
الردمو.

()13

ت

ةمدتبدل سبوتلعوخدلفوت إنتاالقاتاجلوقكاتسع تطع تدت،تقدب تلتتة عتددتتاليياطتدت
اليدموتلعيدهينتالستستديدقعتطعلتاللققات تااخدلفوتإ اقد .ت
-0تالفدط ت تاتتخنيتمي تتي :تإنتاالتتقاتةختتمتمببتتدةتااستتؤقل وتاجلساة تتو،تلألاتتخدات
ااي ي وتاسد يوتلعيدهينتاسدات ي ،تق يدتل نيتااددةت91تمعقةتقتا،تق ماتمدت ي ت
بي تتيدتطعتتلتةنتاللتتخنيتااي تتي تاستتدات تتيتق تتدهتااستتؤقتت ساة تتد،تكوتتدتةنتمت تتست
األاتتخداتااي ي تتوتاسد تتيوتلعيتتدهينتاليتتددتط ت تاألاتتخداتااي ي تتوتاسد تتيوتلعيتتدهينت
اسدات اتم تة تااسدة تاليدهيه وتاجسدسو،تالستديا تاليد اتاجلساةتاتتبتدراتتمت تت
دق ضتالدطي تاليويم توتتإ تغد توتتالفصت تت

تد.ت( )14تقاالتقاتتاجلوقكتاتتمبي تعتتااتددةتت

218تمعقةتاددثوتبداددةت184تمت تتاليتدهينتتةقت تت14-12تهتنيتتاتقا وتتطعتلتتمستؤقل وتت
اللخنيتااي ي تاسد دتلعيدهينتاسداتط تاجلتقاة تتاجلوقك توتتااقدعبتوتتلصتدج ت،ت
قااون ت تاليتتدهيهاتالتتم تمين ت تاللتتخنيتااي تتي تةمتتددتالي تتدرتستميع ت تةنت عتتينتإست
اخصدت ب ي د.

ت()15

ت

إنتإققاةتااستؤقل وتتاجلساة توتتلألاتخداتتااي ي توتت تقتدهينتتاليييبتد تت تتوت تتاللتخنيتت
ااي تتي تت تتتسارا تدرونتت تةسدستتدتت تالغقامتتتو،تقخترعتتتفتق ور تتدتت ستتتعتاختتترافتقاتتتفت
اجلقميو،تبدإل د وتإ تطييبد تدعو ع و،تق قتهنيتااددةت218تمعتقةتتق .تقااتددةتت84ت
م تاألمقتااريعقتمبعد توتالر ق ع .ت
كودتةنتمسؤقل وتاللخنيتااي ي تستمت دتمستدرلوتتاللتخنيتتالرب يتاتتااقدعتعت،تةقت
اللق ضت تاجلقميو.

ت()16

ت

ثده د-تاللق ضتقااسرف دتم تالغش :ت
إنتاالتتقاتاجلوقكتتا،تةختتمتمبستتؤقل وتاللتتقكدر،تمبي تتعتااتتددةت215تمعتتقة()17ت
قادد دتطع

،تخب يط تل فاتاليييبد تالستدربقتطعتلتتالفتدطعاتتاألاتع ات،تكوتدتت

ةنتاالتتقاتاجلوقكتتاتقستتدتمت تاسات اربت تاجلقميتتوتاجلوقك تتو،تقدو ت تااستتؤقل وت
رلتطعلتالسعيربتالا قتلروددتاجلقميتوت،تقكلتضتتبرتو ت تتااستؤقل وتتاجلساة توتتلعوسترف دتت
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م تالغش،تق ماتمدتس ر دقل ت :ت ت
-2تاللق ض:تاللق ضت يتم تسد ت تاجلقميوتجبسرتست صت تتإ ت تدتتةك تدتتااتدد تت
ةقتةطود دتالر ف م و.

()18

ت

ق ستتتعتهتتتنيتتااتتتددةتت215تمعتتتقةقتت تقااتتتددةت-48ت42تقتات تتتدنتتاللتتتق ضتت رتوتتت تت
ااسيدل تاجلساة وتط تاأل يدتتالست يرتدتتب تدتت تااستد ووتتالربي توت،تاارونعتوتت تااستدطدةتت
قاايدقهو،تة تةه ت ل ربتبداستدطدةتتالستدبيوتتطعتلتتالر ف تمتتةقتاايداتقةتت تدت،تققتدتتدعتينتت
ااستتتتدطدةتالا يتتتتوتطعتتتتلتاةدعتتتتد تاجلقميتتتتوتإكاتمتتاسدفتتتتدقتطع تتتتدتقبتت ت تاةدعتتتتد ت
اجلقميو.

()19

ت

بدإل تتد وتإ تإخفتتدرتقإ تتيارتاألاتتقاة،ت تتيتهلتتدطتإ قامتتات ير تتاتبدل تتققةةتققتتيات
اجلقميوت تقق تميداقتسةدعد تاجلقميوتاألاع و .ت
كودتةنتااددةت42تم تقدهينتاليييبد تد نيتطعتلتتاطر تددتتديتد تتااستع تتةقتااع تيتتةقت
معتتدنتا روتتداتااستتد وات تاجلقميتتو،تقطع تت ت وتت تتقتتددتبدلفيتت تمتتقةتقا تتدةتست يتتدتت
مقدعبدتجلقميوتاسا ارب،تقستدربقتطع تااددةت48تق.ا .ت
قاالتتقاتاجلوقكتتات يدقتتعتطعتتلتكت تاات اربت تة يتتدتتدلتتع ت قميتتوتةقك تتوت
ددمتتو،تةقتلدقلتتوتسةدعدب تتد،تق تتيت يع ت تبيه تتدتمت قمتتوتمبي تتعتهصيا ت ،تةقتال صتتيات
اليدهيه وتااعوعوتل  .ت
ق رعينت ي تاسا اربتم تةك ات ودتالقك تاادد تقااي ي :ت ت
ة-تالقك تاادد :ت عينتبدسا اربت تااسدطدة،تقاإلطدهوتقااسدطدةتدف ضت

يةت

اللق ضت تطاتااعدن ،تةمتدتتاإلطدهتوتتديتصتتدسق تدتتالفدطت تتاألاتعاتتبدليستدة تتسةدعتد تت
اجلقميو.

ت()20

ت

قطع ت إه ت صيعتدصيةتةنتاللخنيتااي ي تاق عدتبداسدطدةتلعفدط تاألاتعات،تإست
ةه ت تميع ت تقبتتيتتاسا ت اربتبداستتدطدةتةقتاإلطدهتتوتبياستتروتااون ت ،تةقتالي تتيتااي تتيدت
مبعدنتاةدعد تاجلقميو.

ت

تالقك تااي ي :تبدل سبوتلألاخداتالرب ي و ،ت ف ضت تاللق ضتادرو تالم تييدتبريد تاليسدة تال ققة وتقاايعيمد تالا موتلرتي قتاجلقميوتةنت عتينتتطعتلتتطعت تت
قدةا تتوتبتتإةادةتالفدط ت تاألاتتعات تاةدعتتد تاجلقميتتوتم ت تة ت تإداهر ت ،تقإكاتكتتدنت تتمات
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اللقطت ققة دتبدل ستبوتتلع تقاة تتاليود توتت تإنتتاإلاتعدتتت ترتقدتتبدل ستبوتتلع تقاة تتغت تت
اليود تتو،تق تتيتمتتدت ربتتقتطعتتلتااستتؤقل وتاجلساة تتوتاليدةوتتوتطعتتلتقق تتوتاإل وتتدتتقطتتددت
ت

اإل ر دط،تبدل سبوتليدهينتاجلودةربتقاألمقتااريعقتمبعد توتالر ق ع.

قإلثبتتد تاسا ت اربتبدل ستتبوتلعلتتخنيتااي تتي ت إه ت تستبتتدتم ت تإبتتقا تإةادةتاللتتخنيت
ااي ي تالستدسوبتبدةدعد تاجلقميوتاألاع و،تثت تتبيتدتتكلتضتتميق توتتالع ف توتتالتستت تر تت
ب دتالريب تط ت مهتاإلةادةتقدد د د،تقلد تم ت ر تالبتثتط د.

()21

ت

دسا اربتإكنتست عينتإستبدل سبوتلع تقاة تتالتستت عتينتتاللتخنيتتااي تي تتمستؤقستت
ساة دتط د،تق رلتدييدت دلتوتتاسات اربتتبدل ستبوتتلت تستتبتدتتةنتدعتينتتاجلقميتوتتاألاتع وتت
الست ردبدتب دتاللخنيتااي ي تكفدط تةاعاتم تاجلتقاة تتالتستت يدقتعتتطع تدتتاللتخنيتت
ت()22

ااي ي ت ساة د.

ت

قمتتدت ؤختتمتطعتتلتاالتتقاتاجلوقكتتا،تةه ت تةبيتتلتطعتتلتإ تتا تاللتتق ضتم ت تااستتؤقل وت
اجلساة وتبدل سب تلعوخدلف تاجلوقك وتالتستتدعرستاتت دبيتدتت بدة تدت،تلتملضتتكتدنتتطع ت تت
إطددةتال ظقتبلينتاسا اربت تااخدلفو .ت
-0تااستترف دتم ت تالغتتش:تإنتمف تتيدتااستترف دتم ت تالغتتشت يمف تتيدتختتداتبدلرلتتق دت
اجلوقكات يت ت،تقست ي تدتمتدت لتب ت تاليياطتدتاليدمتوت،تألهت تت ر تو تتاسات اربتتمتدتت
ديا قته وتإ قام وتقبدقنته وتإ قام و،تكودتةنتمف يم تةقسدتم تاإلا ارب،تألهت تتميرتدتت
إ تالسعيربتالا قتلروددتاجلقميو.

ت()23

ت

مح تااسرف دتمت تتالغتشتتااستؤقل وتتطت تتاأل يتدتتتالتستت قدعب تدت،ت
قاالقاتاجلوقكات ّ
دقنتةنت ررققتإ تديق ف ،تةغ تديد تااددةت211تم تقت .

()24

ت

كودتقسدتم تهردقتااسؤقل وتاجلساة وتبدل ستبوتتلعوسترف د تتمت تتالغتشتتلرلتو تتكت تت
األاخداتالم تادةكياتبي وتاتفوتتكدهت تت تاجلت بتتاجلوقك توتتاا صتياتتطع تدتت ت
قتتدهينتاجلوتتدةرب،تقكتتمات تاألمقااريعتتقتمبعد تتتوتالر ق تتع،تقالتتستكدهت تلصتتيةةت
ي ت ت توتالر ق ع،تق ماتقصيةتدداةك تبريد تااددة،تقطويمدت تإنتتااسترف دتتمت تت
الغتتشت تتيتل ت ات تتدطاتقستاتتق عد تب ت تل ت تمقكتتستقتتدهيهاتمرو تتستق رتو ت تتااستتؤقل وت
كدمعو.

ت

قاالتتقاتاجلوقكتتاتقستتدتمت تاسستترفددةتم ت تالغتتشتبرق يتتوتمبداتتقةتةقتغ ت تمبداتتقةت
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لع تم تميعتضتتب تدةدتتالغتشت،تةقت يتددتتاألمتياتتتااستريوعوتتسةدعتد تتالغتشت،تكوتدتتةهت تت
حيو تااسؤقل وتاجلساة وتلعتدةس تاسريداتداخ تال رتدقتتاجلوقكتات ،تمي تدتتألغتقاضتت
الر ق ع،تة ت تتدظ تقتتإةاددت ت تتقوتدتتكت تت تدس تتااستد ووتت تالغتشت،تبغت تتال ظتقتتطت تت
ااقا

تالستديدت

دت .ت

كوتتدتاتتددتطييبتتوتااستترف دتم ت تالغتتشتبررب تتقتاليييبتتد تهفس ت دتال تستتدربتتقتطعتتلت
الفدطعاتاألاع اتلع قميو.

ت

اديةتالندها:تااسؤقل وتاجلساة وتاليدةووتطعلتقق وتاإل ودتتقطددتاس ر دط ت
إنتاالتتقاتاجلوقكتتاتةقتتقتمستتؤقل وت ساة تتوتم ت تهتتياتختتدات رتوع ت دتةاتتخداتملت
لدةكياتمبداقةت تاةدعدب دتقملت يعوياتب د،تق رفاتلد

تاليصدتاجل دةا .ت

قةستد تت تتمهتااستؤقل وتت تتيتطتستتتمتتقدع تالغتشت،تقمت ي تمت تتاسستترفددةتمت تتبيت ت
األاخداتالم تستدريا قتلد

ته وتالغش.

ت

ق رتوع دتالفدط تالظد قتةقتااسؤقتتالظد ق،تق تيتت(إمتدتت تدةستتالب تدطوتتةقتهدقعت دت)تةقت
ااصقدتةقتاليك تلد تاجلودةرب،تةقتةبدب وتالسف تققددةتااقاكتعتتاجلي توتتةقتالتيكارتت
لد تاجلودةربتةقتااري د  .ت
حب ثتست ر تإثبد تااسد ووتاللخص وتلعلخنيتااردبدت ودتهستعتتإل ت تتمت تتغتشتتمت تت
قب تإداةةتاجلودةرب ،تقك تمدتطع دت يتالع يرتإ تققاة تاإلداهوتاا صياتطع دتبيدهينت
اجلودةرب  .ت
قدلو ت مهتااسؤقل وتاجلساة وتاليدةووتطعلتقق وتاإل ودتتقطددتاس ر دطتهيطاتم ت
ااستتؤقل و،تمستتؤقل وت ساة تتوتحبع ت تاج تتد ةتاليق ت وتلعب تتدطو،تقمستتيدل وت ساة تتوت
حبع تادةسوتبي تاا ت.تق مهتااسؤقل وتم تهتياتتختدات،تحب تثتتستدلتو تتاليييبتد تت
اجلساة وتإست ت تدس تتاسترن دة وت،تقديرصتقتتةسدستدتتطعتلتتدوت تتالغقامتوتتقااصتددةةتتق تاتت
مسؤقل وت بدة وتبدلدة وتاألق .

()25

قطع تهيس ت ماتاديةتإ :ت ت
ةقس:تااسؤقل وتاجلساة وتحبع تاج د ةتاليق

وتلعب دطو .ت

ثده د:تااسؤقل وتاجلساة وتحبع تادةسوتهلدطتم ص .ت
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ةقس-تااسؤقل وتاجلساة وتحبع تاج د ةتاليق

وتلعب دطو:ت ت

إنتاهلغدتتاالتقاتتاجلوقكتاتتبدلب تدطوتتدقنتاألاتخداتتد تدتتبت تتإ تإقتقاةتتمستؤقل وتت
ساة وتمف

وت ت دةستالب دطو( ،)26ثتطقفتالب تدةدتتةه تدت:تة تدتتاألات درتتاليدبعتوتت

لعرداقتتقالروعض،تق ير تمسؤقستط تالغشتك تاخنيتحيي تب دةدتلت تتغتشت،تقكلتضتت
ت()27

بغ تال ظقتطعلتة تاطربدةتيخق.

ت

قاجتتدةستبصتتفوتطق ت وتست عتتينتمدلعتتد،تقإمنتتدتدعتتينتالب تتدطوت ت ي دت ت تتد ةت
طق ت و،تقاج تتد ةت تقتتدهينتاجلوتتدةربت تتاتاتتقدتاإل تتقا تااتتدد تالتتم ت رتيتتقتمب تتقدت
الس رقةتاادد وتطعلتاللارتل تالغتشت،تدقنت د توتتلعبتتثتت تدتيا قتتالتقك تتااي تي ت،ت
ثتق لتبي ددتاج د ةتسيارتمت تط ت ق قتااعع وتةقتط ت ق قتيخق(،)28ت ثتةه ت
بيدتلعوددةت212تق .ت إنتااتدطاتتطع ت تتبصتفر تتاجتدةستتطعتلتتالست دةةتت يرت تتمستؤقستتطت تت
ت()29

ع تخققدتلعيدهين.
الغش،تقاإلغفدتتط تكلضتم ت قفتق دةتاجع ت تل ّ

ت

قت اتقق وتمرعيوتقمسدق و،تحب ثتستميع تلعتدةستالرتّع تم تااسؤقل وتاجلساة توتت
إستبإثبتتد تاليتتيةتاليتتد قةتالتتستدستتعب تإةادد ت تبصتتفوتمرعيتتو،تةقتاسرتتيتالتتم تستميع ت ت
ع تاهر دكدتادةخدتليق وتال ارةتالدسرية و(،)30تقاطردارتطعتلتت
دداةك ،تق ماتمدت تل ّ
ق وتاليد اتاجلساةات تاسقر داتاللخصاتل  .ت
-2تااسؤقل وتاجلساة وتاليدةووتطعلت د ةتالب دةدتااُيدطو:تدييدت مهتااستؤقل وتت تدتت
اجدةست ت دلوت ب تالب دةدتلد تبداعدنتالم ت لغع (،)31ق ير تاجدةستمسؤقستط ت
الغشتبغ تال ظقتطودتإكاتكدنتمدلعدتلعب دةد تةقت دةستطق ا،تبت تتقديتيدتتمستؤقل ر تت
قليتكتدنتتستدقبرت تتبدلب تدةدتتة توتتطاقتوت،تق رتلتتقإنتةقدطت تتلد ت تتدقنتطعوت ت،تق يتدتتاتدتت
ةققهتق درتادعووتاليع دت تطدةتم دسبد  ،تقهنيتااددةت212تمت تتق .تقااستؤقل وتت تدتت
دريعقتبدجدةستقااعدنتالم تاكرلف ت

تالب دطو.

ت

ة-تاجدةس:ت يتاللخنيتالم ت رفدتق روردتحبقتاسرغاتتمعدنتإ دااتالب دطو،ت يت
التم تت فت ضتتقدهيهتتد،تةهت تتاجتتدةستااستؤقتتتطت تتااستتريدا،تةمتدتتإكاتكتتدنتاادلتضتتست رفتتدت
بدألمدك ت وع تةنت رتع تم تااسؤقل وتق نب تكلض،تقإستاطر تمسؤقستاخص دتطت تت
الب تتدةدتتااعرلتتتفوت تق تتتي وتغتت تقدهيه تتوت تتطيتتتدةه،تدقنتةنتدعرتتتسدتإداةةتاجلوتتتدةربت
بإثبد تمسد ور ت تاجلقميو.

ت()32

ت
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تقتتةستد تتاليتدهينتتاجلوقكتات،ت

تدد دتمعدنتاج د ة:تإكاتكدهت تتالب تدطوتتبدطربدة دتالدل تالي تدتتاانبت تتلعوخدلفتوتتاجلوقك توت

()33

 ،ت إهت تتق رتلتتد دتعتتمستؤقل وتت

ساة وتللخنيتمياتجيتعتتةنت عتينتتمعتدنتتاكرلتدفتتالب تدطوتتلت تتالغتشتتمعع توتت
للخنيتمياتقداخ تب د وتمي و.

ت()34

ت

-0تااسؤقل وتاجلساة وتاليدةووتطعلت د ةتالب تدةدتتاا ييلتوت:تديتدتتااستؤقل وتتاجلساة توتت
بدل سبوتل تب تتالب تدطوتتبتاتت تد تتاجتدةست،تق تاتت ت دلتوتتد يت تتةقتخبصتياتتاألمتدك تت
الستدعرلفت

دتالب دطوتل تالغش،تق سعتااددةت212تق .ت إنتمف يدتاجدةس،تست

تصقت تاخنيتمدلضتااقكبوتالستاكرلتف تت
ل لو تة

تدتتالب تدطوتتلت تتالغتشت،تبت تتميرتدتت

دتك تاتخنيتتم تيطتتبت تتبتي تتاتفوتتق تددةتتااقكبتوتتةقت قاستر دتتستيارتتكتدنتت

ال دق تطويم تدت تةقتخداتدت(،)35تقإكاتكدهت تتااتددةتت212تق .تدت نيتتطعتلتتةه تدتتديفتاتتال دقت تت
اليوتتيماتم ت تطييبتتوتاجتتبا،تإست ت دلتتوتاةدعتتدب تخرتتيتبصتتفوتاخص ت و ت تتإنت تتمات
اجع تست ربقتطعلتاجلسارا تاجلبدة وتبصقفتال ظقتط تاةدعدبت تتخرتيتتاخصت دت تةقت
طددتاةدعدب .

ت()36

ت

كوتتدتةنتااتتددةت212تق .تدفتتقضتق تتددتااستتؤقل وتاجلساة تتوت ت تتقتاجتتدةستةقتال دقت ،ت
قديفتتاتستتعروتاسد تتددتم ت تإثبتتد تااستتد ووتاللخصت وتلعوتتر ت تاةدعتتد تالفيت تااتتدد ت
لعر ي تقاج د ةتغ تاليدهيه وتلعب دةدتلت تتالغتشت،تققق توتتاسست ددتتال دةتوتتطت تت تب تت
تتمهتالب تتدةدت تق تتي وتغت تقدهيه تتوت تتاتقق تتوتقد يتتو،تستميعت تالتترخعنيتم تتدتطت ت
ق قتإثبد تاليعا،تب تبإثبد ت دلوتالييةتاليد قة.

ت()37

ت

ثده د-تااسؤقل وتاجلساة وتحبع تادةسوتهلدطتم ص:ت ت
إنتاالتتقاتاجلوقكتتات تتو ت تبي ت تاألاتتخداتااستتؤقل وتاجلساة تتو،تستتيارتحبع ت ت
هلتتد

تالتتداة تط ت ت ي ت تاةدعبتتيهت ت تاخص ت د،تةقتط ت ت ي ت تمستترخدم

،تةقت ي ت ت

ةاخداتيخق تدقبر تب تطاقد تاليوت ت ،تقميعت تتالرو تستتب ت تتبستبعتتادةستر تت
ل لد

تبصفوتداةووتةقتبصفوتطق

و.

ت()38

ت

-2تااسؤقل وتاجلساة وتحبع تاا تالداةوو:تإنتهظقةتاالقاتاجلوقكاتاادد توتتالتستت
طدجلتب دتاجلقاة تاجلوقك وتلغتقضتتقوي تدت،تقالتستتدريتدةضتت تكتن تتمت تتاأل تدنتتمتدتت
اابدداتاليدمتوتتلعر تق ت،تقا ا ت تتلعتقك تتااي تي تتدظ تقتتةكنتقتت تدو عت تتااستؤقل وتت
020
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لقبدب وتالسف تققددةتااقاكعتاجلي وتقمتيقياتالرصق بتاجلوقكاتقاليكارتاايرودقنت
لد تاجلودةرب .ت
ة-تمستتؤقل وتةبدب تتوتالستتف تققتتددةتااقاكتتعتاجلي تتو:تدير ت تة ت تتددةتةقتهيصتتدنت ت
الرصق ب،تبعو وتالب تدطوتتةقتدد تدتتهيط تدتتةقتمصتدة دتتقتقاة تت فت ضتتم تدتتةنتةبتدنتت
الستتتف وتتةقتقدةتتتدتتااقكبتتتوتتاجلي تتتوتتقتتتدتت قب تتتدتتإ تداختتت تتالتتتبادت،تدقنتةدارتالقستتتيدتت
اجلوقك وتااسرتيوتقاافقق و(،)39تقطع ت إه تق سعتهتنيتتااتددةتت214تق)40( .ت ستيتتت
ال دق ت تستتيارتةبدب تتوتالستتف تةقتقتتددةتااقاكتتعتاجلي تتوتط ت تك ت تااخدلفتتد تاجلوقك تتوت
ااقدعبو،تطعلتمنتت مهتالسف تقااقاكعتاجلي و،ت ت تتمستؤقلينتتطت تتكت تتااخدلفتد تت
ااقدعبتتتوتطعتتتلتمتتتنتتالستتتف و،تةقتالرتتتدةقة،تقطت ت تكت ت تاألخرتتتدرتالتتتياةدةت تب دهتتتد ت
اجويلو،تق اتمسؤقل وت بدة و(،)41تقمرلتثب تق يدتخريتاخصا ت إنتااسؤقل وتالست
ديدتطع

ت اتمسؤقل وت ساة وتسدلبوتلعتق و .ت

قطع ت ت إه ت تستميع ت تلقبتتدنتالستتف وتةقتقدةتتدتالرتتدةقةتةنت تترخعنيتم ت تااستتؤقل وتإست
بإثبد تالييةتاليتد قةتتالتستتد يرت تتإ تإهيتداتتق نتالب تدطوت،تةقتمتتاكرلتدفتتااقدعتعتت
اجي ياتلعغشتاجلوقكا،تألنتمسؤقل ر تدييدتطعلتقق وتمدد وتحبرو،تمفدد دتميد توتت
اج د ةتةقتالغش.

ت

تمسؤقل وتمتيقياتالرصق بتاجلوقكاتقاليكارتلد تاجلودةرب:تاليك تمسؤقتتط ت تاليوع تتد تالتتست يتتيدتب تتدتلتتد تاجلوتتدةرب،تقجيتتعتةنتدس ت دتإل ت تمستتؤقل وتاةدعتتد ت
ااخدلفد تالستد ب ت تالرصقحيد تاجلوقك و.

ت()42

ت

إنتالرصتتق بتبدلب تتدةدتااستتريةدةتةقتااصتتدةةتجيتتعتةنت تتر تبصتتفوتم فصتتعوتمت ت تتقفت
مدلع تتد،تةقتبياستتروتقك ت تلتتد تاجلوتتدةرب،تستتيارتكتتدنتاخصتتدت ب ي تتدتةقتمي ي تتد،ت
قكلضتبدجصيتتطعلتةخصوتاجلوقكو.

ت()43

ت

قاليك ت ت تاايروتتتدتلتتتد تاجلوتتتدةربت تتتيتاتتتخنيتمؤ ت ت تقدهيهتتتدتسمتتتتددتاللتتتعع د ت
اجلوقك و،تخداوتم دتالرصق بتاافص تجسد تالغ .

ت

قليدتةققتاالتقاتتاجلوقكتاتتمستؤقل وتتمتيقياتتالرصتقحيد تتاجلوقك توتتطت تتاسغفتدتتت
قط تطددتدقوتالب دهد تقاسخراس تاا بي وت تالرصقحيد تبدلب دةدتق يدتل نيتااددةت
212تق، .تكودتديدتااسؤقل وتهفس دتطعلتمتيقدتالرصق بتط تدمدتتحيتقةتتالرصتق بتت بيتدتت
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لريع ود تااربيا تةقتاايك ،تقديدتة

دتطعلتااربياتقاايك .تققدتقسي ت مهتااتددةتمت تت

داةقةتااسؤقل وتبدل سبوتلعوربياتقاايك ،تغ تةنتإثبدد دتقاقي دت بيلتايبد .ت
قدصتتقحيد تاليك ت تديرت تةمس تتو،تلتتملضتطع ت تالريكتتدتمت تاايعيمتتد تقبت تالريق تتدت
طع د،تقمرلتكده تاايعيمد تاايدموتم تاتد عتتالب تدطوتتكدكبتوتت إهت ت ستيتتت ساة تدتت
ق بيلتاليك تمسؤقست بدة د .ت
إ ت دهتتعتاألاتتخداتااستتؤقلات ساة تتد،تحبع ت تادةستتر تهلتتد دتبصتتفوتداةوتتو،ت
ي دت تقدهينتاجلوتدةربتت توتتةختق ت،ت ت تتاألاتخداتتااودةستاتتلتبي تتاألهلتروتتبصتفوتت
و .ت

طق

-0تااسؤقل وتاجلساة وتحبع تادةسوتبي تاألهلروتبصفوتطق ت وت:ت ستوبتتاليبتيةتت
بياعدل تااخرعفوتبدلر يت تتبدلب تدةدتتمتدتتققتفتتاجيتيقتتقالقستيدت،تق تقتتدتداب تتالس دستوتت
الر دة وتق ودهد تدريعقتحبود وتاجويس .

()44

ت

قلرتي قت مهتاألغقاض،تقل ودنتالي درتبدسلرسامتد تتااعيتدةتتطعتلتتطتددقتتااسترف دتتمت تت
ال ظ تاسقرصدد وتاجلوقك و ت إنتاليتدهينتتاجلوقكتاتتةقْكت تتلتبي

تاألاتخداتتم وتوتت

ودنتالي درتبدسلرسامد تالستديدتطعلتطتددقتتااسترف دتتمت تتهظتددتتمت تتالت ظ تتاسقرصتدد وتت
اجلوقك و.

ت

ة-تااري تتتدقن:تق تتتي تدي تتتد تةقك تتتوتمتعت ت تمت ت تالتتتروعنيتمت ت تد تتتدتالقستتتيدت
اجلوقك و،تط دمدتدعينتالسعدتغ تمي وتلعوعي تداخ تاإلقعت ت،تكوتدتت تيتتاجتدتتت
بدل سبوتلعويدةضتالر دة وتالعت ت ،تالتستتمتعّت تتالر تدةتتمت تتطتقضتتم ر تدد تتدقنتةنت
عسمياتبد دتمسبقتلقسيدتةقك توتتبد
اهر درتاايقض.

توت،ت تثتتةنتدستد دتتالقستيدتت ؤ ت تتإ تغد توتت

ت

قالرسد دت صعت ي تطعلتالسعدتالستمتتب ي دت ياتداخت تتاإلقعت ت،ت لتقط تتةهظوتوتت
اقرصدد وتةقك وتكا تغد وتجتدة وتقا دط و.ت

( )45ت

قااري دت يتاللخنيتالم تحيقةتالري دتبدمس ،تق دفت ماتالري دتإ ت ودنتالي درت
بدسلرسامد تالتستتديتدتتطعتلتتطتددقتتااسترف دتتمت تتهظتددتتمت تتالت ظ تتاسقرصتدد وتتاجلوقك توتت
التتستدرون ت ت تاليبتتية،تااستتريداتاجلوقكتتا،تاليبتتيتتااؤق ت ،تإطتتددةتالروتتي تبدإلطفتتدرت
ااص دتاسد دتلعوقاقبوتاجلوقك و،تقالرصد قتااؤق .
008

ت()46

ت
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ة تةه تديب ت تاإلقع تاجلوقكاتب دةدتميدةتلعبيدرتطعلت دلر د،تمدتديع تقتتاجيتيقتت
قالقسيد،تقدداب تالس دسوتالر دة و،تقدرون تةسدسدت تهظددتاليبتيتتتااؤقت ت،تقااستريداتت
اجلوقكات(ختس تالب دةد)،تقهظددتاليبتيةت،تمت تتة ت تتديع تقتتاجود توتتلصتدحلتتالب تدةدتت
األ ب توتتاايتدةتتإلطتددةتتالرصتد قت،تبيتدتتالرتي ت تتالصت دطاتتداخت تتاإلقعت تتالتي صتتبغتقضتت
دل دتااؤسسد تااُصدةة.

ت()47

ت

ق عينتااري دقنتمسؤقلينتط تطددتالي درتبدلري دا تااعرربو،تمدتملت يدميات ي تدتت
تتدتال تتدقعاتقالتتيكار،تكوتتدتستمتت بتمصتتدحلتاجلوتتدةربتست دتاسبتتقارتلعب تتدةدتلت ت
الري دتإستط تكو تد تتلعب تدةدتتلت تتالري تدتتالتستتاستري تتاسلرسامتد تتاسداتوتتب تدتت ت
األ تاددد،تق رتو تااري دقنتالغقامد تالستدفقضت سارتليددتاسستر فدرتتالععتات تةقت
اجلسةاتلالرسامد تااعرربو،تم ت قفتمعرعتاإلاداة.

ت()48

ت

كوتتدت تيفتتلتااري تتدقنتم ت تااستتؤقل وتإكاتةثبرتتياتطتتددتإمعده تتوتالي تتدرتبدلرسامتتدد ،ت
لي يدتقيةتقد قةتمنبروتق يدتلعوددةت212تق، .تقطويمدت إنتمسؤقل وتااري دتديدتعدلفتوتت
خترعتتفت ستتعتدة تتوتالرتتيخ ت تد ف تتمتاسلرسامتتد ،تكوتتدتةنتمستتؤقل ر تستدُتتيتتدقنت
ة يط تطعلتاايك  .ت
تمسؤقل وتاجدةستاخسنتميدتلر ق عتةقتقس عوتهي تم يةتخص صدتلعر ق عتداخ تال ردقتاجلوقكا:ت
ال رتتدقتاجلوقكتتات تتيتم ريتتوتمقاقبتتوتميصتتدتقمصتتدةتالب تتدطو،تقكتتماتاتتقط وت
اج تد ةتتطعتلتت تيتتتاجتدقدتتالبتق توتتقال توت،ت تيتتم ريتوتتمقاقبتوتتخداتوتت عتينتتدرب تقتت
اليدهينت

تبصفوتةدط و.

ت()49

ت

قإكاتكتدنتتالر ق تتعت تتيتإدختتدتتالب تتدةدتإ تالتبادتتةقتإخقا تتدتم تتدتبصتتيةةتعدلفتتوت
لعرلق يد تاايويتتب د،تدقنتةدارتالقسيدتاجلوقك وتقالقسيدتقال قاةعتاسخق تكع تدتت
ةقت سة د،تةقتخا تدتتأل عتددتتاا تدتتةقتالري تدتتالتياةدةتت ت تماتتاليتدهينتتةقغت هتت()50ت تإنتت
ةطوتتدتتالر ق تتعتكا تالصتتعوتبدل رتتدقتاجلوقكتتاتدرونت تةسدستتدت تديتتد تست دا تال يت ت
قاسسرغاتتقاليثدةقتاجلوقك و،تالستدنب تةنت مهتالب تدةدتاستريةد تبصتفوتقدهيه توت،ت
ةقت ياد تاقار،تةقتس دا تدسع ،تةقتة وتقث يوتاخق تدنب تاا لي،تقجيعتطعتلتال تدقعات
اسلرتتسادتبتتقخنيتالر ي ت ت،تستس ت ودت وتتدت ريعتتقتبداستتعضتتقااتتدة،تكوتتدتجيتتعتالرصتتق بت
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بدلب دةدتاسد يوتلقخصتوتت الر يت تلتد تةقتق تمعرتعتةقكتا.تقمي تدتداخت تال رتدقت
اجلوقكتتا،ت تد ةتالب تتدةدتادظتتيةةتاستتر اد دت،تةقتااقدفيتتوتالقس ت ،تقكتتماتد يع ت دت
ط دمدتستميع تديد تا وتقث يوتمي يو،تقكمات د ةتالب دةدتادظيةةتالرصد ق،تغ ت
اا ةةتبدجد د تاليدد وتلعتدةست( .)51ت
ق بيتتتدتلعوتتتددةت11تمت ت تاألمقااريعتتتقتمبعد تتتتوتالر ق تتتع،ت إهت ت ت يدقتتتعتبتتتدجبا،ت
قالغقام ،تقمصددةةتقس عوتال ي ،تكت تتاتخنيتتحيتي تتداخت تتال رتدقتتاجلوقكتاتتعسهتدتت
ميداتل سريو ت تالر ق ع،تةقتقس عوتهي تم يةتخص صدتلغقضتالر ق ع .ت
قااستتؤقل وتاجلساة تتوتحبع ت تاج تتد ةتالتتستة تتد دتقتتدهينتمعد تتتوتالر ق تتعت تتات
مستتؤقل وت ساة تتو،تديتتقتطييبتتوتاجتتبا،تق بدة تتوتديتتقتطييبتتوتالغقامتتوتقااصتتددةة،تق تتات
مسؤقل وتملددةت د دتمحد وتال ردقتاجلوقكا،تقااا عتةنتاالقاتقستدتتمت تتهرتدقتت
الر ق تقاددتم تااسؤقل و .ت
قملت ريقفتط تدتت تماتتاجتدت،ت يتدتتةخ تدتتاألاتخداتتالتم تتاات قاتتةقت تد قاتتب تدةدتت
مسريةدة،تط ت ق قتالر ق عت رلتختدة تتال رتدقتتاجلوقكتاتبعو توتتدفتيقتتا ر د تدد تت
اليدةع و،تليييبد تااخدلفد تم تالدة وتالندلنو( .)52ت
قمتتدت ا تتعتطعتتلتااتتددةت11تم ت تاألمتتقتااريعتتقتمبعد تتتوتالر ق تتع،تةنتق تتددتاجلتتدهات
بتتدلفيعات ير تتاتدتتيا قتاليصتتدتاجل تتدةاتاارون ت ت تطع ت تاجلتتدها،تقإةادد ت ت تاستتريودتت
ااخسن،تةقتقس عوتال ي تلغقضتالر ق ع،تق ماتمدت فربتاعدتتةمددتاليد اتاجلساةتاتت ت
داتسعرر ت تدرب قتمبدةتاسقر داتاللخصا،تقطعلتإداةةتاجلودةربتقال دبوتإثبتد تت

اس

تتماتاليصتتد،تكوتتدتةنتهتتنيتااتتددةت11ت ر تتدق تمتتدتهتتنيتااتتددةت821تق .تالتتستستديختتمت
بدليصدتاجل دةل .ت
خدمتتتتو:ت
هسرخعنيتم ت ماتالبتث،تةه تإكاتكده تاا ظيمتوتاليدهيه توتدتمل تالييبتد تقاألطبتدرت
لرتق تتقتالر تتدةةتاسدة تتو،ت إه تتدتدفتتقضتطعتتلتاالتتقاتالريستتدت تمير ت د تااستتؤقل وت
اجلساة تتوتطعتتلتاتتيتحيُ تتيتتدقنتبيتتدرتاجلقميتتوتاجلوقك تتوتدقنتطيتتد ت،تحب تتثت رتو ت ت
ااسؤقل وتاجلساة وتةاخداتيخققنت تفت ضت ت

تاإل تقادتدقنتالبتتثت تال يا تدت،تكلتضت

ةنتخققتاألهظووتقاليياهاتالستدري تإداةةتاجلودةربتدرب ي د،تقالست فت ضتاليعت تب تدت ت
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دتتعتط تتدتمستتؤقل وت ساة تتوتقدةوتتوتطعتتلتةستتد تااستتد و تو،تق تتاتمستتؤقل وتكدمعتتوت
رتوع دتااخدلفتق يدتلعيياطدتاليدموتلعيدهين .ت
كودتةققتاالقاتاجلوقكاتمسؤقل وت ساة و،تةسدس دتطستتمقدع تالغشتقم ي ت
م ت تاسستترفددةتم ت تبي ت تاألاتتخداتالتتم تستدرتتيا قتلتتد
ةاخداتملت ر تإثبد تااسد ووتاللخص وت ت ودتهستعتإلت

ته تتوتالغ تشت،تة ت ت رتوع ت دت
تمت تغتشتمت تقبت تإداةةت

اجلوتتدةربت،تة تت تدع تتيتإداةةتاجلوتتدةربتإ تقتتتقاة تاإلداهتتوتاا صتتياتطع تتدت تالرلتتتق دت
اجلوقك تلتمب تتقدتاإل تتقا تااتتدد تلعب تتدطوتلتت تالغتتش،تطعتتلتةستتد تقق تتوتاإل وتتدتت
قطددتاس ر دط.ت ت
 اسق ا د :ت ت إنتدو تااسؤقل وتاجلساة توت تااتددةتاجلوقك توت،تدرب يتدتليدطتدةتست يتمةتجب ت تاليدهين ت يتإ تدفت ت قتاألاخدا،ت تل تالرريةتااستروقتلع صتياتاليدهيه توتمبتدت
روداتتتلتقااستتتر دا تاجداتتتعوتقتادستتتداتداةتتتقةتالر تتتق ،تمت ت تختتتاتتإست ت ددتالستتتعروت
الر ف م وت تدد دتالتقك تااتدد تلع قميتوتاجلوقك توت،تاتدت لتع تاسترتدلوتاستاتددت
ب تتمهتال صتتياتقاليع ت تب تدت،تلتتملضتكتتدنتة تتدةتبدلستتعروتالرلتتق ي وتةنتستدر تتد تتط ت ت
اا دد دتلعسعروتالر ف م و.ت ت
تبدل ستتبوتاستتؤقل وتاللتتخنيتااي تتي ت تااتتددةتاجلوقك تو،ت تتإنتاالتتقاتاجلوقكتتاتدتتداةربتاإلغفتتدتتقةقتتقتااستتؤقل وتاجلساة تتوتلعلتتخنيتااي تتي تاسد تتدتلعيتتدهينتاستتدات
بدل سبوتلع ت بتقاجل د تد تاجلوقك توت،تقكلتضت تو تااتددةت218تمعتقةتق .ت،تغت تةه تدت
غ تمريا يوتمدتااددةت84ت مت تاألمتقتااريعتقتمبعد تتوتالر ق تعت وتدتقتنيتاليييبتد ت،ت
خداتتوتقةنتااتتتددةت212تق .ت وتتدتقتتنيتقاتتفتاجل د تتوتد تت تإ تاليتتياهاتاسدا توت،ت
قاغفع تااصددةةتبدل سبوتلعلخنيتااي ي ،تقاكرف تبيييبوتالغقامو،تلملضتطع تإطتددةت
مقا يوت مهتااياد .ت
قإطفتتتتدرتاالتتتتقاتاجلوقكتتتتاتل علتتتتخنيتااي تتتتي تمتتت تااستتتتؤقل وتاجلساة تتتتوتبدل ستتتتبوت
لعوخدلفد ت لع تإ داةاتجييقتاسس وتاليويم و،تأله دتاألكنقتاةدعدبد،تكوتدتةهت ت
ست يدقعتطعلتاللققاتبدل سبوتلعوخدلفد تاجلوقك و،تلملضتطع تإطتددةتال ظتقتبدل ستبوت
لعوخدلفد تاجلوقك و.

ت
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تكوتتتدتةنتإ تتتا تاجل تتتدةتاجي يتت اتمتت تااستتتؤقل وتاجلساة تتتو،تقميدقبتتتوتةاتتتخداتيخق ،تمن تاجدةستقال دق تقااصقدتقاليك تقااري دتلد تاجلودةرب،ت لع تخقق تتدت
طت تااستتؤقل وتاللخصت و،تخداتتوتبدل ستتبوتاستتؤقل وتاجتتدةستاليدةوتتوتطعتتلتقتتقاة تاإلداهتتوت
كا تالردبدتاارعقتغ تاليدب تإلثبد تاليعاتإست ت دلوتالييةتاليد قة،تقالستدريتدةضت
مدتاابدداتاليدمتوتلعر تق ت،تقمسدست دتحبق توتاأل تقادت،تقختققتليق ت تتوتالت ارةت،ت رتلتمت ت
ااوع تةنتديقتهردةيتتإجيدب وت تقودتاجلقاة تاجلوقك و،تقطع تكدنتة دةتبدالقات
اجلوقكتتتتاتإطتتتتددةتال ظتتتتقت تة عتتتتددتقمتتتتيادتهظتتتتددتااستتتتؤقل وتاجلساة تتتتوت تااتتتتددةت
اجلوقك و،تقالريع تم ت دةتقادةت مهتاأل عدد،تبرفي تالقك تااي تي تقال ك تست
ةكنتتتقتطعتتتلت تتتقاة تةختتتق تكبتتت د تاسس تتتوتخستتتدةقت دد تتتوتستد تتتد

دتاجلتتتقاة ت

اجلوقك و .ت
ا تيامتتشتقااتقا تتد:ت
( -)1اعوتةخبدةتاجلودةرب،تدقة وتدصدةتطت تااد ق توتاليدمتوتلع وتدةرب،ت(متدة ت -ة ق ت )،ت،8111تات
.19ت ت
( -)2اهظتتقتااتتددةت،2تم ت تاليتتدهينتةق ت ت،12-25تااتتؤةخت ت81ت يل تتيت،1525تاار تتو تقتتدهينتاجلوتتدةربت
اايدتتقاارو تبدليدهينتةق ت،14 -12تااؤةخت ت12ت ا تقت (.8112تةت11تميةختوت ت)8112-18-15ت
قاستتردةاربت (.تةت82تميةختتوت ت8112-14-21ت)،تميدلتتوتقمرووتتوتبداتتددةت8تمت تاليتتدهينتةقت ت،14-12ت
ااؤةخت ت12ت ا قت .8112ت
ربتقالرلتق تدتااريعت تقتمبعد تتتوت
( -)3الي تدتتستيددهو،تاإلثبتد تت تااتيادتتاجلوقك توتت تلت تتقتدهينتتاجلوتدة ت
الر ق ع،تطاتالب دنتاجلساةقتالردبدتاجلساةق،تم ليةا تالسد تاجلساةق،تطت،8111تات .9ت
( -)4طبتتدتالتستتع ودن،تاتتقدتقتتدهينتاليييبتتد تاجلساةتتق تاليس ت تاليتتددتاجلتتسرتاألقتت"اجلقميتتو"،تد تتيانت
ااربيطد تاجلدمي و،تب تطع ينتاجلساةق،تطت،1552تات822ت .ت
( -)5طوقتخية ،تاقدتقدهينتاليييبد تاليس تاليدد،تكع وتاجييق،ت دميتوتتاجلساةتق،ت،8111-8115ت
ات .95ت
( -)6ة س تبيسي يو،تلد قا تمددةتاا د طد تاجلوقك و،تد يوت،8112-82تات .21ت
( -)7لويدتلويدتمصرفل،تةاتيتتتقتدهينتتاليييبتد تت تالتدقتتتاليقب تو،تطت،1ت،1521تاليتد قة،تاتت
 .28ت
( -)8لويدتجن عت سص،تاليس تاليدد،تاتات482ت .484-ت

)(9ت

- Vincent carpentier, guide pratique du contentieux douanier, préface de jacques
BORE .Litec, octobre 1996.
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( -)10طبدتالتسع ودن،تااق دتالسدبق،تات .152ت
( -)11اهظتقتااتددةت،41تمت تاسمتقتةقت ت،192/22تااتؤةخت ت2ت يه تيت،1522تاار تو تقتدهينتاليييبتتد ت
اجلساةق .ت( تةت45تمؤةخوت ت)22-12-11تميدتتقمرو تبدليدهينتةق ت82-12ميةخت  8112-18-81ت
( -)12ةهظقتااددةت12تم تةمقت،12-19تمؤةخت ت82تةق ت،8119تااريعقتمبعد تتوتالر ق تعت،تاجلق تدةت
القمس تتوتاليتتددت،21تالصتتددةةت ت11تد ستتو ت،8112تميتتدتتقمتترو تبتتدسمقت،15/12تااتتؤةخت ت19ت
ي ع تتتتتوت (.8112تةت42تميةختتتتتوت ت8112-12-15ت)،تاايا تتتتتقتبدليتتتتتدهينتةقتتت ت ت،81-12تمتتتتتؤةخت ت
11د سو 8112ت (.تة21تميةخوت ت8112-18-11ت) .ت
( -)13اهظقتااددةت89تم تاألمقتااريعقتمبعد توتالر ق ع .ت
( -)14ةمحدتاللد يا،تااسؤقل وتاجلساة وتلعلخنيتااي تي ت تاليتدهينتاجلساةتق تقاليتدهينتاايتدةنت ت،1ت
ط،1تداةت يمو،ت،8112تاتات851ت854-ت .ت
( -)15ااتتددةت29تمعتتقةت8تم ت تاسمتتقت،199-22تااتتؤةخت ت2ت يه تتيت،1522تاار تتو تقتتدهينتاس تتقارا ت
اجلساة وتاجلساةق  (.تةت42تميةخوت ت،)1522-12-11تميتدتتقمترو تبدليتدهينتةقت ت18-19تمتؤةخت ت
8119-12-19ت (.تةتةق ت25تميةخوت ت8119-12-15ت).
( -)16ااددةت29تمعقةت8تم تقدهينتاس قارا تاجلساة وتاجلساةق .
( -)17اددثوتبداددةت188تم تاليدهينتةق ت14-12تااؤةخت ت12ت ا قت.8112
( -)18ةمحتتدتةبتتيتالتتقق ت،تاايستتيطوتاجل دة تتوتاجد نتتوت،تالعرتتد تاألق تت -اليصتتدتاجل تتدةاتقااستتد ووت
قااسؤقل وتاجل دة وتقاللققاتقالد داتاللتقطاتقطاقتوتالستبب وت،تااعرتعتاجلتدمياتاجتد ثتاأل اة رتوت
اإلسع دة و،تطت،8111تات.212
( -)19م تديا د تااؤمتقتالدقلاتالسدبدتليدهينتاليييبد تاا ييدتبيث دتطددت.1592
( -)20طبدتالتسع ودن،تااق دتالسدبق،تات.814
( -)21ةمحدتاللد يا،تااسؤقل وتاجلساة وتلعلخنيتااي ي ت تاليدهينتاجلساةق تقاليدهينتاايتدةنت،ت ،1ت
ط،1تداةت يموت،8112تاتات.421-481

)(22ت

- Jean-claude planque, la détermination de la personne morale penalement
responsable, l’Harmattan, 2003, Paris, page 365.

( -)23ة س تبيسي يو،تلد قا تمددةتاا د طد تاجلوقك و،تد يوت،82تس وت.8112
( -)24اهظقتااددةت211تق .تاايدلوتبداددةت182تم تاليدهينتةق ت14-12تااؤةخت ت12ت ا قت.8112
( -)25ة س تبيسي يو،تلد قا تمددةتاا د طد تاجلوقك و،تااق دتالسدبق،تات.21
( -)26ة س تبيسي يو،تاا د طد تاجلوقك و،تااق دتالسدبق،تات.85
( -)27ةدتتسد ا،تاا د طد تاجلوقك وت تاس ر ددتالي دةا،ت ،1تط،1ت،8114تات841ت.
( -)28اععوتالي دة وتلس وت1522تققاةتاععاتاألطعلتغت تدتبردة ت،1524/12/81تات.241
( -)29اس ر ددتالي دةات تاا د طد تاجلوقك وتااص فتاسدماتات.119
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( -)30دت92تمتتتتتت تالدستتتتتتتريةتاجلساةتتتتتتق ت،تالصتتتتتتتددةتبرتتتتتتدة ت82تهتتتتتتتي و ت،1552ت( تة22تمؤةختتتتتتتوت
/)1552/18/12تميدتتقمرو تبدليدهينت11-12تااؤةخت ت12تمتدة ت،8112ت( تةت14تمؤةختوت ت12ت
مدة ت.)8112
( -)31متتاق تابتتقا

،تطنوتتدنتلوتتدتا تتدد ،تقتتقاة تالر ق تتعتاجلوقكتتات تل ت تالرلتتق دتاجلساةتتق ت

قاليدهينتاايدةن،تقس ر و،تطت،8114تات.55
- Paul Bequet, Linfraction de contre bande terrestre, Paris, 1959 page 122.

( -)33ماق تإبقا

،تطنودهاتلودتا دد ،تااق دتالسدبق،تات.118
- Paul Bequet, opcit, page 28.

)(32ت

)(34ت

( -)35غت تدتق2تمعتتتتفت111521تقتتتتقاةت،1559-18-12تمعتتتتفت141858تقتتتتقاةت1552-18-21تمعتتتتفت
182228تققاةت1552-18-21تةادةتإل تة س تبيسي يو،تاا د طد تاجلوقك و،تااق دتالسدبق،تات
221ت.
( -)36غت تدتق2تمعفت825121تققاةت8111-2-89تاععوتالي دة وت8118تطددتخدات،8تات819ت.
( -)37ماق تابقا

،تطنودهاتطبدتا دد ،تااق دتالسدبق،تات.118
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( -)41ة س تبيسي يو،تلد قا تمددةتاا د طد تاجلوقك و،تالد يوت،82تات.21
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( -)47اهظقتااددةت119تمعقةتق .تالفيقةتالنده و.
( -)48اهظقتااددةت215ت يقةت(د.د)تق .تميدلوتبداددةت121تم تاليدهينت.14-12
( -)49ب تايبدنت ع ووتاا د طد تاجلوقك تو،ت دميتوتد تس تق قت،تإاتداةت،8112تطت تااي تدتالتدقلات
اارخصنيت تالبتي تقالدةاسد ،تات.4
( -)50هب تايق،تاليس ت تاقدتقدهينتاليييبد تاسداتو،تاجلقميتوتال تق ب وتقالر ق تع،تداةتا تد ت
طاتمع عوتاجلساةق،تطت،8112تات.25
( -)51اهظقتااددةت284ت،881ت،888ت،889ت889تق. .
( -)52اهظقتقااددةت218تق .تميدلوتقمروووتبداددةت182تم تاليدهينتةق ت.14-12
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