
ًلدائرة أثىاء زيارته ل عدد رئيط الىزراء الدلتىر ٍمر الرزاز 
 
مُ التهرب القريبي وصيتم تغليً الَقىباا  ٍلاى  ٍلى أن الحهىمة لً تتضاهل منلقا

ً
 
ً اإلاتهاارب ن فااري يا

 
ميااُ اإلاهلضاا ن وأن الَدالااة تتنلاان أن رهااىن الذميااُ تداا  هاا   اإلايلااة ج ٍلااىسام بقااري ة الااد ل اأن القاااهىن رضااـر  لتاا مؤلاادا

الَااااام ول ااااار اإلاااااىىض ن بدقااااىر وزراء اإلااليااااة مدمااااد  درراإلاااااولقائااااه  مىتؾاااار عاااا ر تمااااىًزللاااادائرة ارتااااه يرئاااايط الااااىزراء  اااا ى ًز ألاااادًو ،سام بهااااااو لتاااا

ااا م وزيااار الدولاااة الدولاااة لغاااؤون رئاصاااة ًووزيااار الَضاااَط ًو ااا م مضاااًؤٍلاااى لغاااؤون ؤلٍا ر الثقافاااة لااادي اتغيياااٍاااً ولية القنااااٍ ن الَاااام والعااااؼ وؤلٍا

ًالذميُ فيما رتَلق بالقري ة وألاداء القريبي باٍت
 
ً .ومضؤولية ومىية  ار أدائها واج ا

 مَلىة للذميُ ىااتراءإجتهىن أن رئيط الىزراء ٍلى تىجيها  ج لة اإلالو ٍ دهللا الثاوي بتىخي الَدالة وأن الذميُ تد  ميلة القاهىن ًو ألدلما 

ي تدااااده ٍاهااااا الدصااااتىر مىوهااااا تؾاااااٍدرة وتاااارت ه بتدقيااااق ربااااذ خقيقااااي اأن فااااري ة الااااد ل بالتددرااااد لااااي القااااري ة الَادلااااة التاااا إلااااى ولضاااا  الاااارزاز 

ً
 
ي ة اإلا يَاا  فاًر أًوزياادة فاري ة الاد ل  إلاىأن الحهىمة ترلس ٍلى تدض ن لضاءة التدؾيل القريبي ختى ال تهىن هىاك خاجة  لتدؾيل ا مقيضا

ً
 
والَقىباااا  ٍلاااى  جاااراءا سمىن بَااادم زياااادة القاااري ة ولناااً صاااىغلً ؤلًااهداااً ملتااا" لماااا تقاااىم بااا لو الَدراااد ماااً الااادوى ماااي اإلاىنقاااة والَاااالم مقااايضا

ً
 
ًووهين بالذميُ  لتزام فنما  اإلاتهرب ن فري يا

 
ً وقضىا ؽضا

 
ًمي  واخدا

 
ً .......9ال قية ؼ  "الَنء القريبي مىاج ة جائدة مىروها رجن أن هدمل مَا

%

 
 
 الصااااتق اى مل ااااا  ت جياااال دفااااُ فااااري ة إلنتروهياااا ؾؾاااا  الاااادائرة برياااادا

 
ا

%( ٍلااااااااى اإلاضااااااااتىردا  وتاااااااادٍى الضااااااااادة اإلاضااااااااتىردرً الاااااااارا   ن 2الااااااااد ل  

رصااى مل اامهم ٍلاى ًلبتقدرم النل ا  ممً تىن ق ٍليهم عرول الت جيل 

ويااااااااااااا تي هااااااااااااا ا  جاااااااااااااراء  POSTTAX@ISTD.GOV.JO لنترووااااااااااااايلبرراااااااااااااد ؤلاا

ًنتروهيالللتض يل ٍلى اإلاهلض ن لتقدرم مل امهم 
 
ً .راجَةاإلادون ٍىاء  ا

%( 2ه ا وقاما  الادائرة بيغار هماىطل "ملان ت جيال دفاُ فاري ة الاد ل  

ماااااااي  www.istd.gov.jo لنتروواااااااية ؤلاٍىاااااااد  صااااااات راد" ٍلاااااااى مىقاااااااُ الااااااادائًر

ررصال  أنلض ىلة تَ ئتاه ٍلاى  إلضلالىماطل القري ية ٍلى عهل  أرقىهة

النلاااااان مىقااااااُ مااااااً اإلاهلاااااار ومضتااااااىم بضااااااتم الغاااااارلة مااااااُ تضااااااىيك مرصاااااال 

اإلاضؾااااؿ  لنتروواااايريد ؤلااالنلاااان ورقاااام هاااااتر اإلاضااااـى وإرفاقااااه ٍلااااى ال اااا

 خىى مل ل لو
 
ًل امهم.تقىم الدائرة بالتىاؽل مَ م هاتضيا

mailto:POSTTAX@ISTD.GOV.JO


ً

ً

ى مااً الَااام الحااالي ماهاا  هتيجااة لتققااأي الحقااائق وأصااضر  ًوالذااىال  التضتيغااية  اا ى الىؾاار ألًا أنقاااى وزياار اإلااليااة الاادلتىر مدمااد الَضااَط 

ملياااىن درىااااار هتيجااااة  (222 التااادقيق القااااريبي و  إجااااراءا مليااااىن درىاااار هتيجااااة  (341  مليااااىن درىااااار ماهاااا (173 ٍاااً تدقيااااق فروقاااا  ماليااااة بقيماااة 

ً  .التضتيػ إجراءا 

ن الحهىمااة أ أبااى ٍلاايخضااام الاادلتىر  اا ى مااؤتمر  ااحضي مااي رئاصااة الااىزراء مااُ مادرر ٍااام دائاارة فااري ة الااد ل واإلا يَااا  الَضااَط وأفااا  لماا 

 أنالَضَط  ألدًو ،ن ختى مي أؽَن اليرو  التي همر بها آلان هتيجة آلثار جائدة ف روش مىروهاملتزمة بَدم فـر فرائن جدردة ٍلى اإلاىامى 

جاااه ؤلاهضاااا  ًووزارة اإلاالياااة صاااتَمل ٍلاااى تىرياااد مااال ماااا راااتم تدؾااايله ماااً ٍملياااا  التااادقيق والتضتااايػ القاااريبي للعسيىاااة خيااا  صااايتم تضؾيؾاااه ً 

ًس.االقرورية لدٍم الع 

 (3322 تضاااىية  جاااراءتضاااىيا  خيااا  بلااال ٍااادد اإلاهلضااا ن الااا رً تقااادمىا بنل اااامهم للذىاااة التضاااىية واإلاؾاااالحة ًلضااان أن الحهىماااة فتدااا  بااااب الأًوًو

ً
 
ً.ؾىؼ القري ة الَامة ٍلى اإلا يَا بض (221 بضؾىؼ فري ة الد ل و  (242 ماهم  مهلضا

ى ماااً هااا ا ًوجىلاااة تضتيغاااية  ااا ى الىؾااار ألًا (141 جااار  خاااىالي أمدررياااة مهافداااة التهااارب القاااريبي ماااي دائااارة فاااري ة الاااد ل واإلا يَاااا   أن ن وبااا

ً
 
ًخرؼ الدائرة   ى ه   الذىال  ٍلى مراٍاة صرية بياها  اإلاهلر. الَام مؤلدا

ً إجراءا ه صيتم مراجَة التَرفة الذمرلية لت ضيه اإلاىيىمة الذمرلية ٍلى اإلاىامى ن والغرما  وتض يل أه إلى أعارًو
 
 إلاى النرود البرردرة الفتاا

هىمااة بتىضياا  تىجيهااا  ج لااة اإلالااو بتىزلااُ الَاانء القااريبي بغااهل ألتاار ٍدالااة وهاا ا لااً رتدقااق إال مااً  اا ى مهافدااة التهاارب القااريبي سام الحاالتاا

ً .لتزاموالذمرمي وتَسيس ثقافة  

القااريبي فاامً أفقاال رفااُ لضاااءة التاادقيق  إلااىالاادائرة صااَ   أن أبااى ٍلاايخضااام الاادلتىر قاااى ماادرر ٍااام دائاارة فااري ة الااد ل واإلا يَااا  باادور  ًو

وافاااا  لقاااد اٍتمااادها ماااي قااااهىن القاااري ة ٍلاااى م ااادأ تَسياااس الثقاااة بااا ن اإلاااادقق القاااريبي واإلاهلااار  اإلامارصاااا  الَاإلاياااة وتدقياااق الَدالاااة بااا ن اإلاهلضااا ن

ً .دارً جدها مدررية مضتؾة بالققارا القري ية مضتقلة ًٍ مدررية التدقيق مً أجل تَسيس مض ىم التيلم ؤلًاأًوًو

ر الىهج مي التدقيق االتي تىض ها الدائرة رتم التنىير والتددر  ٍليها بغهل مضتمر وبغهل ردقق تغيي هيمةوألًا رامجاجميُ ال  أن ٍلي أبًىضن أًوًو

ً.القري يةالنضاءة التدقيقية وتدقيق الَدالة  إلىالقريبي للىؽىى 

وقا  القري ية والغراما  اإلاضتدقة التي خققتها الدائرة مً اجراءا  ارتضاٌ اجمالي الضًرٍلً وهارة أرلىى اإلااضأي ًٍ أالدلتىر أبى ٍلي  أنوي لر 

اه   إلاىلتؾال ختاى وهاراة ارلىلمىا  بداراة الَاام الادائرة التدقيق والتضتيػ القاريبي التاي قاما  بهاا  ( ملياىن درىاار مقارهاة بماا مقادار  737ماا مجمٍى

( ملياااىن 122 بسيااادة مقااادراها  2139اإلااضاااأي   ى هضااط الضتااارة ماااً الَااام( مليااىن درىاااار فروقااا  فاااري ية و رامااا  مضاااتدقة تااام تدقيق ااا  ااا121 

ً.درىار 

َدد ه   الذاىال  ب مقارهةجىلة تضتيغية ( 3,112 بلغ   والتيلر م مً اهضضاـ ٍدد الذىال  التضتيغية التي قام  بها الدائرة ه وباأهوافا  

ه  2139رة مً الَام اإلااضأي ا  ى هضط الضت مقارهة بالذىال  التي تم  الَام بما يَادى هؾر ٍدد الذىال   جىلة تضتيغية (2,311 ما مجمٍى

ٍلااى لضاااءة  نااة  ممااا راادى ( مليااىن درىاااًر122بمااا يَااادى   الىاجمااة ٍااً هاا   الذااىال   القااري ية قيمااة التدققااا مااي ارتضاااٌ هىاااك  أني   اإلااضااأ

ً.التي تىض ها الدائرة جراءا التضتيػ القريبي وخضً ؤلًا



أباااااااى ٍلاااااااي  خضاااااااام الااااااادلتىًرقاااااااام اإلاااااااادرر الَاااااااام 

صاااااااااااااا ر امتدااااااااااااااان القااااااااااااااااهىن  إجااااااااااااااراءا بتضقااااااااااااااد 

ٍقااااااد مااااااي اإلاَ اااااااد لااااااا   واإلاداصاااااا ة القااااااري ية ا

14ًي بمغااااااارلة  ردوااااااالقااااااريبي ألًا
 
مااااااً  ( مىىضااااااا

ً.مىىضي الدائرة الذدد

 ويااااااااااااااتم ٍقااااااااااااااد مثاااااااااااااال هاااااااااااااا ا  متدااااااااااااااان لتهي ااااااااااااااة

الىاااااااااااااح ن فياااااااااااه إلامارصاااااااااااة أٍمااااااااااااى التااااااااااادقيق 

ً.القريبي

 جراءا لما امم ن اإلادرر الَام ٍلى ص مة ؤلًا

ي ردوااإلاَ اد القاريبي ألًا إدارةاإلاتض ة مً ق ل 

ه تم ٍقد أهوي لر  ،ٍلى خضً ص ر  متدانًو

ىن واإلاداصا ة القاري ية هاالقاماي دورة تدري ية 

ًتقدم ن لإلمتدان.ىىض ن اإلاٍلى مدي ع ريً منلُ الَام الذار  للمامتد  

ً.روهاًىمتدان لقمان ص مة اإلاىىض ن مي ىل جائدة ملَامة والت اٍد ب ن اإلاتقدم ن لً الصحة والض مة ا إجراءا  لما ألد ٍلى إت اٌ

 لتهي ااة اإلاااىىض ن الذاادد إلامارصااة أٍماااى التاادقيق القااريب أنوباا ن اإلااادرر الَااام 
 
 اصاصاايا

 
ي واتضاااط قاارارا  التاادقيق اجتياااز هاا ا  متدااان يَااد عاارما

واجتياااز اإلاقاااب   رة التاادرين الَملااي االقااري ية الىافاا ة بَااد الماااى فتاا جااراءا لهاال مااً فااري تي الااد ل واإلا يَااا  بمااا رييااذم مااُ التغاارلَا  وؤلًا

ً.ال زمة ل لو

 أ
 
 ٍلى ال اتر الىقاى تد  اصم  تروهيإلنملق  الدائرة تن يقا

 
 إجاراءا ( للمغاارلة ماي مكافحة التهرب الضرربي ا

مهافدااة التهاارب القااريبي مااً  إجااراءا مهافدااة التهاارب القااريبي خياا  رتاايذ هاا ا التن يااق للمااىامى ن اإلاغااارلة مااي 

ة الَاماااااة ٍلاااااى  ااااا ى الت ليااااال ٍاااااً أ  خااااااال  مهااااارب فاااااريبي وأ  خااااااال  مضالضاااااة لقااااااهىوي فاااااري ة الاااااد ل والقاااااري 

والؾىاٍي ن ومؤد  العدما  واإلا ىي ن لما رتيذ التن يق لألشعاؼ تدميل  التجارق ل اإلا يَا  رتم ارتهابها مً 

ً أرة وثائق وفىات ر وؽىر تدٍم اإلاَلىمة التي رتم الت ليل ٍاها.

رة مضالضاااااة لغااااارول فااااااتًى إؽاااااداًر أوالضااااااتىرة القاااااري ية  إؽاااااداًرلماااااا وبالمهاااااان الت ليااااال ٍاااااً خااااااال   متىااااااٌ ٍاااااً 

ىىاهاه ورقماه القاريبي تالضاتىرة ال  ماي إي رجن أن تتقمً الرقم اإلاتضلضال للضااتىرة واصام ال ااعُ ٍو
 
طا ماان مياذ 

العدماااة ولميتهاااا وقيمتهاااا والقيماااة  جمالياااة  أًوالضااااتىرة وبياااان هاااٌى الضااالَة  إؽاااداًرر مياااذل وتااااري  اطا ماااان  ياااإرقماااه الاااىم ي  أوفاااري ة اإلا يَاااا  

ًرة .للضاتًى

ر ماُ ٍادم التياذيل ماي اوجاىد وغاال تجاار  ل يا أًوالتجىان القاريبي اليااهرة للَياان  أًو  خالة ماً خااال  التدارال القاريبي أول لو الت ليل ًٍ 

ل ٍادم وفااَ ا ماي مهاان بااارز دا ال اإلايغاا ة لماا هاى مت ااُ ماي مثاا أًوعا ادة التيااذيل ماي فاري ة اإلا يَااا   إبااراًزفاري ة اإلا يَاا  ولاا لو خااال  ٍادم 

ماى أوخد أ ضاء إ أوه   الحالة  ًغنة  قتؾادرة.وألا أًوغنة ٍ 
ً

  بياهاا  أي تقادرم ما للمغاارلةي تلقتهاا الادائرة ماً الَدراد ماً اإلااىامى ن لتاخاة اإلاجااى ل ام ار التن يق ال   جااء ام قاه تل ياة للنل اا  التااولَت 

رؾااى اإلاَلىماا  واإلادافياة إرت ة ٍلاى اإلاهلضا ن وللتضا يل ٍلايهم ماي اقاري ية اإلاتاوها اإلاضااهمة ماي خؾاىى العسيىاة ٍلاى الحقاى  ال ومَلىما  مً عا

ًٍلى صرية اصماء مرصليها.

ًمكافحرررة التهررررب الضرررربي ويمناااً للماااىامى ن مافاااة تدميااال التن ياااق  
 
سيل التن ياااق ماااً اوبَاااد تىااا IOS واج اااسةدروياااد هماااً اإلاتجااار  ج اااسة ألًا ( مجاهاااا

ىااد د ىلااه لألرقىهااة بئمهاهااه ا تيااار ال اااإلاتجاار بئمهااان اإلاااىامً ا تيااار ٍىاا لتاادويً اإلاَلىمااا  أو اإلا خيااة أو  لنتروواايريد ؤلااىان ت ليغااا  وعااهاو  ٍو

 با ن الادائرة تلتا  لدالغهىي وارصال ا بَد تدويً  صم ورقم ال اتر لغارا  الت
 
سم باإلادافياة ٍلاى امً اإلاَلىمة و صتضضاار ٍاً ماا ورد فيهاا ٍلماا

ًصم مرصل ا خضن ما هؾ  ٍليه التغرلَا  الىاف ة .صرية اإلاَلىمة وا

ر هااا ا ار اإلاتَلقاااة باإلاَلىماااة وارصاااال ا م اعااارة ٍ ااااولااا لو بئمهاااان اإلااااىامً التقاااال أ  ؽاااىرة وارصاااال ا م اعااارة أو تدميااال الؾاااىر والىثاااائق والضىاتيااا

 ب ن الدائرة صتقىم بالت التن يق
 
ًمً أوها خقيقية وواقَية واصت َاد أ  خاال  ليدرة.  لدوالتمً جميُ الحاال  التي رتم الت ليل ٍاها   لدٍلما



 ً

مدنماااة وةمىاااة تداااافً ٍلاااى  إجاااراءا قامااا  الااادائرة وفاااق 

ٍلااى ملمااة الضاار باائم    دمااة الحؾااىى صاارية اإلاَلىمااا  

 اى ماااارة النتااااًوً 
 
اإلاهلضاااا ن الاااا رً ردملااااىن  تمنااااً والتاااايروهيا

ًأرقاماااا
 
رل ن مااااي  اااادما  الحهىمااااة ار اإلاغتااااافااااري ية مااااً  ياااا ا

ة ماااااااً الحؾاااااااىى ٍلاااااااى ملماااااااة صااااااار تمنااااااااهم ماااااااً لنتروهياااااااؤلا

ًإلنتروهيااااااالحؾااااااىى ٍلااااااى  اااااادما  الاااااادائرة 
 
دون مراجَااااااة  ا

ً.  مً مهاتبهاأ أوالدائرة 

  لنترووااااايمىقاااااُ الااااادائرة ؤلا إلاااااىوطلاااااو ماااااً  ااااا ى الاااااد ىى 

www.istd.gov.jo   وماااااااااً ثااااااااام ا تياااااااااار ارقىهاااااااااة العااااااااادما

ة وبَد طلو رتم ا تيار ٍىىان مضتضدم جدراد روهيالنتؤلا

اصام اإلاضاتضدم الا   رمثال الارقم  إد اىوبئمهان اإلاهلر 

مدنمااااة وةمىااااة  إجااااراءا وفاااامً لعنااااىا  للحؾااااىى ٍلااااى ملمااااة الضاااار القااااريبي والماااااى بااااا ي ا

لتمنيااااهم ماااً  َلىماااا  للمهلضااا نماااً شعؾاااية اإلاهلااار وتداااافً ٍلاااى صااارية اإلا  لااادتقااامً الت

ً
 
ً .الحؾىى ٍلى مافة العدما  القري ية النتروهيا

ة روهيالنتاااالعاادما  ؤلاماااي رل ن ا دماااة جدراادة للمهلضااا ن اإلاغتاا افااااف  الاادائرة أنوصاا ق لمااا 

ًروهياإلنتاااااوضااااايان ملماااااة الضااااار العاؽاااااة بهااااام ماااااً اصاااااترجاٍ ا  أًوتمنااااااهم ماااااي خااااااى فقااااادان 
 
دون  ا

إوغاااء ملماة الضاار  إٍاادةتمنااً اإلاهلار مااً  ةمىاة إجااراءا ائرة وفامً مراجَاة الااد إلااىالحاجاة 

مً   ى التدقق مً شعؾية اإلاهلر بَد منابقاة ال ياهاا  اإلاقدماة ماً اإلاهلار للادائرة ماُ 

بتث ياا  ملمااة  قاٍاادة ال ياهااا  اإلاتااىفرة ٍلااى هيااام الاادائرة وطلااو بئرصاااى رمااس تدقااق ٍلااى هاااتر اإلاهلاار العلااى  اإلاث اا  لاادي الاادائرة ليقااىم اإلاهلاار

 بااا ن اصااام اإلاضاااتضدم هاااى الااارقم القاااريبي للمهلااارروهيالنتاااالضااار الذدرااادة العاؽاااة باااه ٍلاااى هياااام العااادما  القاااري ية ؤلا
 
لسمااا  أقاااد هااا ا ًو ة ٍلماااا

ًأرقامٍغر  اها  تدتى   إد اىاإلاهلر الرا ن بالحؾىى ٍلى ملمة الضر الدائرة 
 
ًوخروف ا

 
ًوخروف ا

 
ً.بهلمة اإلارور العاؽة به  اؽة ا

ًجااء  جاراءها ا ؤلًا أن إلىالدائرة   أعاًرًو
 
  إلاىماي الىؽاىى لتضا يل ٍلايهم وا اإلاهلضا ن واإلااراجَ نصا مة  احة ًوٍلاى  خضاىاا

 
مافاة العادما  النتروهياا

ً بَد ول لو ل ً .ردتاجىوهامي الحؾىى ٍلى جميُ العدما  التي ٍليهم والذ د  ىق لا تىف رٍو
ً

 دون الحاجة إلكترونيجميعها ثقدم  صبحتأالخدمات التالية  أندائرة الضحت أو و 
ً
 -مراجعة الدائرة : إلىا

ىىان الَمل والَىىان  • تددر  وتَدرل اإلاَلىما  الشعؾية للمىامً م اعرة بدي  يضتنيُ اإلاهلر مً   ى اإلاىقُ تددر  ٍىىان الضنً ٍو

ًرها ٍىد الحاجة ل لو.ار الحالة  جتماٍية و ياالبررد  وج ا  الَمل وتغيي

ااااة واإلاقضاااانة والَدرااااد مااااً  رؽاااادةـر ٍليهااااا ومقاااادار ألًااؾااااىى ٍلااااى بيااااان بالضااااىىا  القااااري ية اإلاقاااادرة واإلاضاااات هضة واإلاَتااااالح•ً اإلاضااااتدقة واإلادفٍى

ًاإلاَلىما  القري ية التي مهم اإلاىامً.

 .يإلنتروهالحؾىى ٍلى صىد الدفُ  إمهاهيةمراجَة مُ  إلىللمضتدقا  القري ية دون الحاجة  لنتروويالدفُ ؤلا•ً
 
ًا

ً .ا  اإلاىىض ن وألافراد والغرما  الَادرة والغرما  اإلاضاهمةإقراًرا  فري ة الد ل والتي تغمل إقراًرتقدرم •ً

ً. يَا  واختضاب القري ة اإلاضتدقة ا  فري ة اإلاإقراًرتقدرم •ًً

ًالحؾىى ٍلى ع ادة بالرقم القريبي.•ً

ً. قرارتدميل مرفقا  بَد تضليم ؤلا•ً

.إلنتروهيطمة  الحؾىى ٍلى براءة•ً
 
ًا

ًالتدقق مً براءة ال مة.•ً

ًى مرة .ًوملمة صر ً  إؽداًر•ً

ًملمة الضر . إؽداًر إٍادة•ً

ًتضَيل الرقم القريبي ًٍ بَد. •

 -:ملوقع الدائرة الصفحة الرئيسية من خاللالخدمات ثقدم  موعة منجم إلىضافة بال 

ً.لذىة التضىيا  واإلاؾالحة إلىتقدرم ملن •ً

ً .ى مرةًورقم فريبي ً  الحؾىى ٍلى•ً

ًافافة خىافس ألاوغنة الؾىاٍية .•ً

   .تقدرم ملن اٍتراـ•ً

ً.التدقق مً براءة ال مة •

ًهقمام للقائمة ال ه يةملن ؤلًا•ً



اتضااااااااااااااا   الااااااااااااااادائرة جمياااااااااااااااُ 

ي تنضاااااااااااااااال االتاااااااااااااااا جااااااااااااااااراءا ؤلًا

الااااااااادفاٌ رقااااااااام  ماااااااااًرأتن ياااااااااق 

ملاا  ٍلاااى( 33  ماااي ىااال ازدرااااد  صااا مة اإلااااىىض ن واإلاااراجَ ن اااحة ًولحضااااو ٍلااى بماااا رقااامً االضااا مة الَامااة الصاااحة ًو إجاااراءا مافااة تن ياااق  ٍو

ً اهتغار وباء ف روش مىروها.
ً

ًإلنتروهيااا للمهلضااا ن ي تقاااادم اار جمياااُ العااادما  التااااقامااا  الااادائرة ٍااا وة ٍلااااى تىفياااوقاااد 
 
لنل ااااا  بااإلاتَلقاااة  ر جمياااُ العااادما  ٍلاااى تااااىفمااال بالَ ا

 خاا ن وفاار  ماايدون ٍىااء مراجَااة الاادائرة وماادرريامها ومرالسهاا القااري ية  ريد  لنترووااياال ااهاااتر الااىاتط اب ًور اٍ اٍااً بَااد اليىميااة  واإلاراجَاا 

تااا و ااار   اؽاااةاجتماٍاااا  قاٍاااا   ٍلاااى لحااااال  مداااددة  ن ماااً الغااارما  ن واإلاَىيااا يراـ ماااُ اإلاىااااب ن واإلاضىفااا ن القاااري اللمااادقق ن وهي اااا  ٍ 

 دارة ادما  دراىان ؤلًا لماا وفار  ،والتجىى فيهاامهاتن الدائرة  إلىقيام اإلاراجَ ن بالد ىى  إلىدون الحاجة الصتق اى اإلاراجَ ن مدا ل الدائرة 

دم ً  لدائرةالَامة ل دارةم  ى ؤلًاالَامة ٍىد مد ل   ٍلى الت اٍد ٍو
 
ً.ىىض ناإلاب ن اإلاراجَ ن ًو ت ل خضاىا

ً

ماي جميااُ اإلاادرريا  واإلارالاس التابَااة ل اا ى ا ا   جمياُ اإلااادا ل وخؾارها ماي مااد ل واخاد ماي الادائرة الرئيضااية وجمياُ ٍلاٍملا  الاادائرة وقاد ها ا 

اة مااً اإلااار ماوهتااتىفيااتام  خياا  مدافياا  اإلاملناة ىاء مااً صا مة جميااُ  شاعاؼ الا رً رااد لىن للادائرة صاا  لادىىض ن للتر يغار  ٍليااه مجمٍى

ٍلى هاىاتض م الىقالاة  أمانسيل م لتن يق اتىالت لد مً ل ط النمامة ًوسام با لتمً   لدخرارمهم والتدرجة مراجَ ن بدي  رتم قياش  أًومىىض ن 

سام التاااال بغاااهل راااىمي مدررياااة الرقاباااة الدا لياااةماااىىضي باالفاااافة الاااى متابَاااة  للماااىىض ن أقىَاااة الىجاااه واإلاَقماااا  والنماماااا  باالفاااافة الاااى تاااىف ر

ًالدائرة. إلىق ل الد ىى  باجراءا  الصحة والض مة الَامة والتقيد آلامىةاإلاىىض ن واإلاراجَ ن بالتقيد بمضافا  الت اٍد 
ً

ً
 
ً مافااااةوفاااار  قااااد الاااادائرة   نباااا ٍلمااااا

 
 مااااً الحؾااااىى ٍلااااى رقاااام فااااريبي الوى ماااارة  اااادمامها النتروهيااااا

 
ااااً بَااااد باااادءا اصااااتضرال رقاااام صاااار   ومااااً ثاااام ٍو

َاااادرل ال ياهاااااا  قااااراًرتقاااادرم ؤلاي تغاااامل االتاااا روهيةاللتَاماااال مااااُ العاااادما   لنتااااخاااااى وضااااياهه واصااااتَادته مااااي  ا  القااااري ية والاااادفُ ؤلالنترووااااي وت

الشعؾااااية واإلااليااااة وتقاااادرم قضااااائم اإلاَلىمااااا  وتقاااادرم اقتناٍااااا  اإلاااااىىض ن واإلاضااااتضدم ن وتقاااادرم  قتناٍااااا    ااااري و صااااتَ م ٍااااً بيااااان 

 الى اصتضرال اصتضرال ع ادة بالرقم القريبيل لو ًو ،مالي وتضؾيلياج القرائن د ل وم يَا 
 
 إلاىبالفافة  براءة ال مة والتدقق ماها وؽىال

مدرك بد  قاهىن فري ة ًوتقدرم ملن للتضىيا  واإلاؾالحا  وتقدرم ملن ل هقمام للقائمة ال ه ية وتقدرم ملن ل ٍتراـ د ل وم يَا  

ًوتقدرم العدما  واإلاراص   مُ ل ار اإلاهلض ن. يَا  الد ل ومدرك بد  قاهىن فري ة اإلا
ً

ًإلنتروهيالحؾىى ٍلى العادما  القاري ية واإلاهلض ن لوتد  الدائرة اإلاىامى ن 
 
ً ا

 
لماا  وتجىان ا ات ل  شاعاؼ 33 رقام الادفاٌ أماًرماُ  اوياذاما

لتقادرم  اإلارالاًسًو ماُ اإلاادوي بهىاتار مادراء اإلاادرريا وزود  عارماء الادائرة ماً مؤصضاا  اإلاجت إلنتروويو ؾؾ  الدائرة هاتر واتط اب وبريد 

 ٍلى  ًٍ بَد تلو النل ا لتقدرم  القري ي ن النل ا  واإلاراجَا  اليىمية ًٍ بَد وشذَ  اإلاهلض ن واإلاضىف ن
 
ص مة اإلاهلضا ن  حة ًوخضاىا

ً .واإلاىىض ن
ً

( 0189949940 ن واصتضضاارامهم ٍلااى تن ياق الاىاتط اب رقاام  إلاضاااٍدة رتاىلى م ماة تلقاي م خيااا  اإلاهلضاتضؾاايؿ فرياق للادٍم وا تام ماي خا ن

 باا وى أويقااىم هاا ا الضريااق بمضاااٍدة اإلاهلضاا ن ٍلااى خاال 
 
  ققااارا او مغااامل تَترفاا م بالتَاااون مااُ ماادراء اإلااادرريا  مافااة ويقااىم رئاايط الضريااق اوال

 ٍلى  حة وص مة ال اإلاهلض ن لعدمة التد ل لحل ا  م خيا  او ققارا ٍالقة تضتدعي  ب  دارة الَليابتزويد 
 
ً.ذميًٍُ بَد خضاىا



,

ملياااار درىاااار مقارهاااة ماااُ  1ر311 إلاااىدائرة مىااا  بداراااة الَاااام الحاااالي وختاااى وهاراااة عااا ر ةب الاااا  إرااارادارتضَااا  

مليىن درىار وبيض ة  222ادة بلغ  مليار درىار تم تدؾيل ا   ى هضط الضترة مً الَام اإلااضأي بسي 2ر223

ًباإلا ة. 9ارتضاٌ 

ن تدؾااي   الاادائرة مااً فااري ة اإلا يَااا  بلغاا   اا ى الضتاارة اإلامتاادة أئرة مااي اليغاارة القااري ية وبيياا  الاادا

مليار درىاار تام تدؾايل ا  3ر991مليار درىار مقارهة با  2ر329مى  بدارة الَام الحالي وختى وهارة ةب اإلااضأي 

ًباإلا ة . 31مليىن درىار وتغهل ارتضاٍا وض ته  391ضترة مً الَام اإلااضأي بسيادة مقدارها   ى هضط ال

 222مليااىن درىااار مقارهااة بااا  937ارتضاااٌ تدؾااي   الاادائرة مااً فااري ة الااد ل خياا  بلغاا   إلااى  أعاااًرلمااا 

ًة اإلاقارهة.باإلا ة لىضط فتًر 7مليىن درىار وبيض ة ارتضاٌ بلغ   22بسيادة مقدارها  أ مليىن درىار 

لذىاة التضاىيا  واإلاؾاالحة ماً اإلاهلضا ن  إلاىٍدد مل ا  التضىيا  واإلاؾالحة اإلاقدماة  أنواى ر  اليغرة 

ًمل ا . 731مل ا ماها ووافق مجلط الىزراء ٍلى  3112مل ا  تم دراصة  3431بلغ  

 122هدى مليىن و  إلى وبيي  اليغرة ارتضاٌ ٍدد اإلاهلض ن ال رً سذلىا مي فري ة الد ل لاهارة ةب اإلااضأي

هداى ملياىن  2139مهلضا مي خ ن مان ٍدد اإلاهلض ن اإلايذل ن مي فري ة الد ل  ا ى هضاط الضتارة ماً ٍاام 

ًالر مهلر. 29مهلضا وبسيادة  121و 

مهلضاا مااي خا ن مااان ٍاادد  43123 إلااىوارتضاُ ٍاادد اإلاهلضا ن اإلايااذل ن ماي فااري ة اإلا يَاا   الَامااة والعاؽاة( 

مهلضا  2271مهلض ن وبسيادة بلغ  هدى  12212  هدى 2139 ن   ى هضط الضترة مً ٍام اإلاهلض ن اإلايذل

ً 31مهلضا مي القري ة الَامة وهدى  2227خي  تىزٍ  السيادة ٍلى 
 
ًمي القري ة العاؽة. مهلضا

 لضاىة 12بدء تن يق القاهىن اإلاَدى لقاهىن فري ة الد ل رقام  إلىوتم تَليل ه   السيادة مي التدؾي   

ولضاءة التدؾيل القريبي ال   تيتهذه الدائرة هتيجة اإلاين اإلايداوي. 2132

ثمً رئيط هي ة مضتثمر  اإلاىامق الحرة مدمد ال ضتىجي قارار وزارة اإلاالياة ٍادم  قاٌى وغاال التراهسيا  

ً
 
ومضاااهمته مااي الحضاااو ٍلااى درمىمااة اليغااال هميااة القاارار أ لقااري ة الااد ل بمىجاان أخهااام القاااهىن مؤلاادا

راهسي " جاااااااء هتيجااااااة اقاااااارار الااااااىزير خااااااىى وغااااااال "التااااااأن ر ال ضااااااتىجي ا قتؾاااااااد  مااااااي اإلاىااااااامق الحاااااارة واٍت اااااا

للتىافقا  التاي تما  با ن دائارة فاري ة الاد ل واإلا يَاا  وال ي اة خاىى تَليماا  وعارول وأخهاام اختضااب 

لاى فاىء التن ياق الَملاي لتددراد مض اىم وغاال فري ة الد ل ٍلاى اليغاال التجاار  ماي اإلا ىاامق الحارة ٍو

 الاادلتىًر أن التىافااق ٍلااى القاارار تاام بدقااىر ماادرر ٍااام دائاارة فااري ة الااد ل واإلا يَااا  إلااىوهااى   ،التراهسياا 

ة ألًا ية للمىامق الحارة والتىمىياة ومادرر اإلاىنقاة الحارة ومادرر مدررياة ردهخضام أبى ٍلي ومدرر ٍام اإلاجمٍى

ومااي صايا  متؾال أعااد ال ضاتىجي بئوغااء منتان الىافاا ة  ،اإلاياذلة ماي اإلاىاامق الحارة والتىمىياةاإلاؤصضاا  

ً
 
ٍلاااى دور ماااىىضي الىافااا ة ماااي تقااادرم العدماااة لذمياااُ اإلاهلضااا ن  القاااري ية ماااي اإلاىنقاااة الحااارة بالسرقااااء مؤلااادا

 يَاااا  ماااي مهافداااة ال ضاااتىجي أهمياااة ج اااىد دائااارة فاااري ة الاااد ل واإلا ألااادًو ،واإلاضاااتثمريً ماااي اإلاىاااامق الحااارة

ً لتهربا
 
ًب ن اإلاضتثمريً. أن ه   الذ ىد تضاهم مي تدقيق الَدالة إلى القريبي الفتا



تدقق ا دائرة فري ة الد ل واإلا يَا  مي مجاى التدؾي   والضروقا  التي  ب داءؽدر  دائرة فري ة الد ل واإلا يَا  وغرة متضؾؾة تَ ى أ

ى ًوى ٍلاي مادرر ٍاام دائارة فاري ة الاد ل واإلا يَاا  ان الَادد ألًاأباتىر خضاام ضان الادلأًوًو والتضتيػ التي تقىم بهاا الادائرة التدقيق إجراءا مً 

ًوختى وهارة ع ر اب اإلااضأي . 2121ا  الدائرة مى  بدارة الَام الحاليإهجاًز  اعتمل ٍلى إؽداًرال   تم 

 ردنرة ه اا ة ٍااً دائاارة فااري ة الااد ل واإلا يَااا  و ؽاا خا  القااري ية وال يهاال التىيييااي لىيااام القاارائن مااي ألًاى مااً اليغااًووتقاامً الضؾاال ألًا

 إدارة نااة تَتمااد ٍلااى  إقااراًرواإلاداااور الرئيضااية لعنااة  ؽاا خا  القااري ية التااي تقاامى  مهافدااة التهاارب القااريبي والتجىاان القااريبي خياا  تاام 

غاانة والتداار  وجمااُ اإلاَلىمااا  وال ياهااا  وتدليل ااا وتقاامى  العنااة الضَاليااا  واإلايغاا   طا  وَاليااا  وألااإلاضااامر للقناٍااا   قتؾااادرة والض

ً.اإلارتضَة مً القناٍا   قتؾادرةاإلاضامر اإلارتضَة فمً القناٍا   قتؾادرة وتم تددرد الغرما  طا  اإلاضامر 

تمااد ٍلاى م ادأ الغاهىي ر ماي مىهذياة ٍمال امهافدة التهرب القاريبي تغييا ا إجراءوتقمى   تمااد ٍلاى  إلاىالادائرة باالهتقااى ماي الَمال ماً ٍ   ٍ

ً اإلاضامر. إدارةمَالذة ال ياها  واإلاَلىما  مً   ى  نة مَتمدة ٍلى 

ًإلنتروهياااوتااام تَسياااس هياااام اإلاَلىماااا  ماااي الااادائرة ٍاااً عااا نة اإلاهلضااا ن وطلاااو باااربه الااادائرة 
 
 اااا  بهاااد  ماااُ الَدراااد ماااً الاااىزارا  واإلاؤصضاااا  والذ ا

ًأًوالحؾىى ٍلى اإلاَلىما  وال ياها  ًٍ اإلاهلض ن 
 
ًى.     ًوب ال

ًوتقااامى  اليغااارة بابااا
 
 2121ب ماااً الَاااام الحاااالي ةخاااىى التدؾاااي   القاااري ية ماااً خيااا  تدؾاااي   فاااري ة الاااد ل واإلا يَاااا  ختاااى وهاراااة عااا ر  ا

تدؾااي   فااري ة  إلااىاإلاىازهااة الَامااة للدولااة بالفااافة  مؾااىضة خضاان بىااىد قاااهىًنولاا لو التدؾااي    2139مااً ٍااام  رةامااُ هضااط الضتاا ةمقارهاا

ًالد ل واإلا يَا  خضن القناٍا . 

التااادقيق والتضتااايػ القاااريبي والتضاااىيا  واإلاؾاااالحا  والتدققاااا  ماااً التااادقيق والتضتااايػ والتضاااىيا   ا إجاااراءلماااا تااام افاااراد بااااب  ااااؼ ٍاااً 

لماااا تقااامى  اليغااارة مَلىماااا  تضؾااايلية خاااىى اٍتمااااد القائماااة  ، ة اإلا يَاااا ٍااادد اإلاياااذل ن ماااي فاااري ة الاااد ل وفاااري إلاااىواإلاؾاااالحا  بالفاااافة 

ًال ه ية للمهلض ن وعرول ومتنل ا   هقمام لَقىيتها ومريقة  هقمام للقائمة واهداف ا ومتى رتم الغاء ٍقىيتها .

ي قاماااا  بهاااااا الااااادائرة ماااااً خيااااا  فؾااااال االتنىيرياااااة التااااا ا جاااااراءؤلًا إباااااراًزوتاااام 

تاااااا الىياااااار مااااااي  إٍااااااادةالتاااااادقيق لرفااااااُ لضاااااااءة التاااااادقيق ًو راـ ٍااااااًاهي اااااا  ٍ 

اٍتماااااااد مدوهاااااة صاااااالىك وىيضاااااي  اؽااااااة ًوالحذاااااس وواقَااااااة الحذاااااس  ا إجاااااراء

َاااادرل ال يهااااال التىييماااا ي للااااادائرة ولاااا لو خاااااىى اإلايااااان ابمااااىىضي الااااادائرة وت

ية والثقافة القري ية. ًاإلايداوي ال   قام  به الدائرة للتٍى

ائرة ٍلاااااى اإلامارصاااااا  الدولياااااة ماااااي اٍتمااااااد الاااااد إباااااراًز ااااا ى اليغااااارة ماااااً وتااااام 

صااااط ا تيااااار أا تيااااار ٍيىااااة التاااادقيق وطلااااو بغاااامىى مافااااة اإلاهلضاااا ن فاااامً 

الَيىة باٍتماد اإلاضامرة لرفُ لضاءة التدقيق وجىدة التادقيق باالترل ز ٍلاى 

 مً النم.
 
ًالتدقيق ٍلى الضروقا  بدال

هياااام  إؽااادارتااام  أنه بَاااد  هااابااارز  اليغااارة بأوفيماااا رتَلاااق بىياااام الضاااىترة 

هياااااام مدىصاااان بضااااايه  إؽااااداًرتااااام  ىياااايم عاااااؤون الضااااىترة والرقاباااااة ٍليااااهت

ييم عؤون الضىترة تَليما  لتى إؽداًرلتن يق الضىترة للم ً والعدما  ًو

ام الضااىترة ب خااد اعاااهاله ووفااُ  ليااة اإلاىاصاا ة لتن يااق هياا والرقابااة ٍليهااا

  تاااااام الت اخاااااا  والتَاااااااون مااااااُ مافااااااة القناٍااااااا أنالىيااااااام بَااااااد مااااااي اإلاقااااااررة 

 قتؾااااااادرة الؾااااااىاٍية والتجاريااااااة والىقابااااااا  اإلا ىيااااااة والذمَيااااااا  اإلا ىيااااااة 

اٍداد وثائق الَناء وتم مرح  ا إجراءه تم اصتنماى أهبيان  إلىبالفافة 

ًٍناء الضىترة الىم ي بالتَاون مُ وزارة  قتؾاد الرقيي والريادة. 

ي ؽاااادر  ٍااااً لذىااااة  خهااااام اإلالسمااااة ماااااي المااااا تاااام وغاااار  خهااااام اإلالسمااااة التااااا

ًالدائرة مي ه ا الَدد.

ا  الادائرة ماي إهجااًزالتناىير و ؽا ح القاريبي والغاضافية بااٍل ن ٍاً  ا إجراءه   اليغرة ر تي فمً خسمة  إؽداًر أن أبى ٍليوقاى الدلتىر 

 نة رفُ لضاءة التدقيق القريبي ومهافداة التهارب القاريبي مجاال  التدؾيل وتدقيق فروقا  التدقيق والتضتيػ القريبي بغهل ري ر هتائج 

ً ه   اليغرة اإلاتضؾؾة ئؽداًرسم باها صتلتأووبيي  الدائرة  ًى ًوال بأًو
 
ً.دوريا

ً
املقااااااااا  الااااااااادائرة خملاااااااااة بَىاااااااااىان لضااااااااا متو وصااااااااا متىا تجىااااااااان 

اإلاؾااااااافدة بالياااااااد ومهااااااد  هااااااا   الحملااااااة التاااااااي تضااااااتهد  جمياااااااُ 

اإلااااااااىىض ن ومراجئاااااااي الاااااااادائرة الحضااااااااو ٍلااااااااى صااااااا مة اإلاااااااااىىض ن 

ً واإلاراجَ ن ٍلى خد صىاء.

ريا  ورؤصااااء اإلارالاااس خيااا  تااام التَمااايم ٍلاااى جمياااُ مااادراء اإلاااادر

لح  مىىضيهم واإلاراجَ ن ٍلى فرورة التقيد بَادم اإلاؾاافدة 

با رااااااااد  تجى ااااااااا للَاااااااادوي  والتزامااااااااا بمَااااااااار ر الصااااااااحة والضاااااااا مة 

ٍلما بان الدائرة اتض   الَدرد مً ؤلاجراءا  إلاهافدة  الَامة

 .33فارروش مىروها والتزاما ب مر الدفاٌ رقم 



 الاااااااااااااادلتىًرافتااااااااااااااتذ اإلااااااااااااااادرر الَااااااااااااااام 

 مىتؾاار خسياارانخضااام أبااى ٍلااي 

لت هياال  رهامج التاادريبياال اااإلااضااأي 

اإلاضىفاااااااا ن الذااااااااادد مااااااااي اإلاداصااااااااا ة 

والقاااااااااااااااهىن وتاااااااااااااادقيق الحضاااااااااااااااابا  

لقاااري تي الاااد ل واإلا يَاااا  الااا   

ي ردواااااٍقاااااد ماااااي اإلاَ اااااد القاااااريبي ألًا

 ومىىضاااااااة 80بمغاااااااارلة  
 
( مىىضاااااااا

ماااااااااً مضتلااااااااار مااااااااادرريا  الاااااااااادائرة 

تقامً البرهااامج التاادريبي دورتاا ن ًو

 إلىالَامة بالفافة  دارةى ؤلًاابم ى

 إقلاااااااااااااااايمورتاااااااااااااااا ن اخااااااااااااااااداهما مااااااااااااااااي د

ً.   الذىىب إلاىىضي اإلادرريا  واإلارالس القري ية مي اإلادافيا  ال َيدة ًٍ اإلارلس  إقليمالغماى و  ري مي 

مهي ااة واٍااداد اإلاااىىض ن الذاادد ليؾاا دىا ٍلااى ٍلاام ومَرفااة تامااة  إلااىصاصااية مهااد  أي تتقاامً صااتة مداااور اهاا   الاادورة التاا أنوباا ن اإلااادرر الَااام 

ا  وماااااار  اإلاداصااااا ة القاااااري ية والتدليااااال اإلااااااالي وماااااار  التااااادقيق القاااااريبي ٍلاااااى مضتلااااار القناٍااااااا  إجاااااراءا  القاااااري ية ًوجاااااراءرلَا  وؤلًابالتغااااا

الضاااابهم اإلا اااارا  ال زماااة للقياااام ب ٍمااااى التااادقيق القاااريبي لهااال ماااً فاااري تي الاااد ل  إلاااى قتؾاااادرة التجارياااة والعدمياااة والؾاااىاٍية بالفاااافة 

ًاٍلية واقتدار.واإلا يَا  بهل ف

سام باصاتضدام القضااازا  والنمامااا  والت اٍاد باا ن اإلاتاادرب ن اا  الصااحة والضا مة الَامااة و لتااإجااراءوعادد اإلااادرر الَااام ٍلاى فاارورة اتضاااط مافاة 

 ٍلى  حة مىىضي الدائرة مي ىل اهتغار وباء مىروها.
 
ًخضاىا

ً

بااارامج مداصااا ية  أ التَااادرل ٍلاااى  أًومداصااا ية  أهيماااةرمج ن ماااً القياااام بئٍاااداد وتؾاااميم أ  برمجياااا  أو اخااا ر  الااادائرة عااارما  البرمجاااة واإلا ااا

 بئٍاااااداد وتؾاااااميم ارمجة التاااااارمج ن وعااااارما  ال ااااااودٍااااا  اإلا ااااا ٍاملاااااة بقؾاااااد مضااااااٍدة بَاااااك اإلاهلضااااا ن ماااااي التهااااارب القاااااريبي
 
 أهيماااااةي قامااااا  صاااااابقا

 إلاىرخيل وتَادرل القياىد اإلاالياة ارامج اإلاداصا ية بديا  تضامذ بضاو التااتَدر   ٍلاى ال ا إجراء أووبرمجيا  تضاٍد ٍلى ٍمليا  التهرب القريبي 

ًل ااا رامج امثاال هاا   ال ااإٍااداد ٍاا م الاادائرة ٍااً الذ ااا  التااي تاام ًلفارورة اإلا ااادرة 
 
عاارماء مااي  هاامأولااتدمل م للمضااؤولية القاهىهيااة ٍلااى اٍت ااار  تجى ااا

ًالتهرب القريبي.جرم 

وتَدر تاه تاىؿ ٍلاى أن رتدمال اإلاضاؤولية  2134( لضىة 14( مً قاهىن فري ة الد ل رقم  17وبيي  الدائرة أن أخهام الضقرة  ب( مً اإلاادة  

 بتؾااااميم 
 
 لغااااـر تىياااايم منىااااه مىااااه بدياااا  رهااااىن مَاااا أًو   شااااعؿ  أًوهيااااام مداصاااابي    مهلاااار  أًوإٍااااداد برهااااامج  أًوأ  شااااعؿ قااااام ٍماااادا

 
دا

الياااذ   والااادفاتر وال ياهااااا  واإلاَلىماااا  اإلاالياااة   اااار اإلانابقاااة للىاقاااُ بغااااهل 

 لذاااااارم ولَاقاااااان بالَقىبااااااة 
 
جااااااىهر  ومااااااي هاااااا   الحاااااااى يَتباااااار الشااااااعؿ مرتن ااااااا

 أًومااال مااااً صاااااٍد  ولَاقاااان( مااااً هااا ا القاااااهىن 11اإلاىؾاااىؼ ٍليهااااا ماااي اإلاااااادة  

ً.ألاؽلي  ر  ٍلى ارتهاب ه ا الضَل بَقىبة الضاٍلاخـر  ي

( مااااً القااااهىن ٍلاااى اهااااه يَاقااان بغرامااااة 11أن هااااؿ اإلااااادة   الااادائرة ضاااح أًوًو

خااوى  أًوتَىيقيه تَاادى مثال الضار  القاريبي لهال ماً قاام باالتهرب القاريبي 

 إلاااااااىر  ٍلااااااى التهااااااارب مااااااً القاااااااري ة بالفااااااافة االتهاااااارب أو صااااااااٍد أو خااااااـر  يااااااا

خادة ماي خااى ارتهااب الح ط مدة ال تقل ًٍ أربَة أع ر وال تسيد ٍلى صاىة وا

الذااارم للمااارة الثاهياااة ولَاقااان باااالح ط مااادة ال تقااال ٍاااً صاااىة واخااادة وال تسياااد 

ٍلى صيت ن مي خاى ارتهاب الذارم للمارة الثالثاة ولَاقان باالح ط مادة ال تقال 

للمااارة الرابَاااة  الذااارمٍاااً صااايت ن وال تسياااد ٍلاااى ثااا ه صاااىىا  ماااي خااااى ارتهااااب 

.وما رليها وال رجىز للمدنمة ألا   با
 
ً ص اب اإلاضضضة التقدررية فيما رتَلق بالَقىبا  اإلاىؾىؼ ٍليها قاهىها

ٍاً عامىى اإلايغا   اإلااضاأي أٍلً مجلط الاىزراء بداراة عا ر تماىز 

% وعاااااامل القاااااارار 2% إلااااااى 31الضااااااياخية بتضضاااااايك القااااااري ة مااااااً 

بدضااااان مضام اااااة وزارة الضاااااياخة لااااادائرة القاااااري ة مااااادن التضااااالية 

والتاارويذ الضاايابي م يىااة أوهااا ٍ ااارة ٍااً ميغاا   صااياخية مر ؾااة 

ً.مً وزارة الضياخة وآلاثار 

ضاااايابي ف اااة منَاااام صاااايابي النَاااام ي اإلااف اااالض ااااا  ماااا بضؾااااىؼ أ

ف ااااة مااااىمي عااااىب وف ااااة وج ااااا  صاااارلَة او  اااادما  صاااارلَة وف ااااة ًو

س  صااايابي امدرىاااة تضااالية وتااارويذ صااايابي  اااارمي ودا لاااي وف اااة مىتااا

وف ة ملهى ليلي وف ة ديضهى  ة بار وف



ًلىًوبقية اإلايغىر ٍلى الؾضدة ألًا

ً

ًإقاااراًرتقااادرم سم بغال يتاااه باوأٍااارب رئااايط الاااىزراء ٍاااً قىاٍتاااه بااا ن القنااااٌ العااااؼ ملتااا وم اااي بامتيااااز ويقاااىم ًو ا  فاااري ة الاااد ل وهاااى قنااااٌ مىاااتم 

ًجااراءبتدقيااق أرباااح وياادفُ القااري ة ولضاا م مااي وذلااة  قتؾاااد والتىميااة ولنااً رجاان تىفاايذ خقىقااه وواج اتااه وتضاا يل ؤلًا
 
أن  إلااى ا  أمامااه الفتااا

ب هميااة  لتاازام باإلا ااة ولااي مرتضَااة مقارهااة مااُ الضااىىا  اإلاافااية وتاادى ٍلااى مضااتىي الااىعي  91 إلااىا  القااري ية هاا   الضااىة وؽاال  قااراًروضاا ة ؤلا

ً. القريبي

تَ اي وبغ ن ٍمليا  التضتيػ القريبي قاى رئيط الىزراء "وهين بدوائرها مي القناٍ ن الَام والعاؼ وؤلٍا م ب ن ٍمليا  التضتايػ القاريبي ال 

ئمااة ال ه يااة اإلاَتماادة لاادي ضااامر وقااد تهااىن الذ ااة التااي تاام التضتاايػ ٍليهااا فاامً القااإلاؤلاداهااة فهاال دوى الَااالم رجاار  فيهااا تضتاايػ ٍلااى أصااط 

ًادائااارة فاااري ة الاااد ل واإلا يَاااا  التاااي تتقااامً الذ اااا  ألالثااا
 
ًمارصاااا  الضقااالى للغااارماباإلا ر التزاماااا

 
والشاااعؿ    وأال هتعذااال بئؽااادار الاااتهم مضااا قا

ً ر ثقافتىا لَمليا  التضتيػ و لتزام الهامل بها".االن يئي واإلاَىى  بر ء ختى تث   إداهته وه ا جسء مً تغيي

ًاالغاارلة تقاادرم اٍتاا ئمهااانراـ ٍلااى جىاهاان التاادقيق خياا  أؽاا ذ باوأث ااى الاارزاز ٍلااى وجااىد هي ااا  مضااتقلة ل ٍتاا
 
مااي  راـ ل ي ااة مضااتقلة والخقااا

 ا جاااراءخااااى ملااان تيلااام وتضاااىية رىجاااد لذىاااة رترأصااا ا قااااـ ختاااى رهاااىن هىااااك فؾااال مامااال ماااي الؾااا خيا  وهداااً مافاااىن ماااي اتجاااا  تضااا يل ؤلًا

ً وتىفاايد ا وتقؾاا رها
 
أهميااة مدوهااة الضاالىك التااي اٍتماادمها دائاارة فااري ة الااد ل واإلا يَااا  وفاارورة أ اا ها بجدرااة ٍلااى  ألاادًو ،للملتاازم ن فااري يا

والتَليما  لتقليؿ الق ابية ومضاخة  جتهااد ختاى تهاىن ألاماىر  هيمةرا  مي الَمليا  التضتيغية وتنىير ألًااسام باصتضدام الهامياوأهمية  لت

رجاااد ةليااة واضااحة ومَلىااة للااتيلم مااي خاااى وجااىد تقاادرر مضتلاار ٍمااا هااى ًلووجااه رئاايط الااىزراء  ،حة للمىىاار وللقناااٌ العاااؼواضاا ا جااراءوؤلًا

ااا
 
ًاالققااااء الااا   هجااال وهدتااا إلاااىف ااام مغاااترك ق ااال اللذاااىء  إلاااىً ماااً التىؽااال مقااادر ماااا رمن

 
أهمياااة وجاااىد أصاااط واضاااحة  إلاااى رم وهاااى الضيؾااال الفتاااا

ياة ماي ألاداء التاي تغا دها  ، ن الضابقة بض صة وإرقااح طلاو لذمياُ اإلاهلضا نا  اإلاهلضإقراًرللتضىيا  وتَدرل  وأعااد رئايط الاىزراء بالىقلاة الىٍى

ً
 
مسيااد مااً التنااىير والتدضاا ن اإلاضااتمر وفاارورة التىاؽاال مااُ القناااٌ العاااؼ واإلايغاا   للممىخىااا  الاادائرة والَدرااد مااً الاادوائر التىضي رااة مؤلاادا

ًأ  تَدر   ٍلى التَليما  اإلاتَلقة بالقري ة. جراءداء ًلٍلى ألًا مم خيامه إلىل صتماٌ 

ًاَاااام خاااىى  ناااة ؤلاؽااا ح القاااريبي التاااالدرر اإلااااٍاااـر قدماااه  إلاااىواصاااتمُ رئااايط الاااىزراء 
 
أن العناااة تاااىازن بااا ن تدضااا ن  ي تيتهذ اااا الااادائرة مؤلااادا

ً
 
تغي ر مىهذية مدارباة التهارب القاريبي ماً الغاهاوي واإلاَلىماا   إلىولض   ومداربة التهرب والتجىن القريبي العدما  للمهلض ن اإلالتزم ن فري يا

ً إلااىالتاي تارد 
 
اإلاضاامر تَتمااد ٍلاى اإلاَلىماا  وال ياهااا  والتادقيق والتضتاايػ وفاق مَااار ر م ىياة ٍلميااة أصا م  مااي  دارةٍلاى  نااة ًل الادائرة اٍتمااادا

ًوقاااى إن الاادائرة اصااتددث  مغااًر ة،ًرازيااادة التدؾااي   القااري ية بيضاا ة ل ياا
 
ً وٍا

 
ًالتااللملتدضاا ن العاادما   جدراادا

 
 أ ر  اا  بدياا   سم ن فااري يا

ً
 
ة ماي تدؾايل الردراا   ا ى أقال ماً  مهلر ملتزم فري يا إلادة  ماط صاىىا  دون مضالضاا  فاري ية ٍقاىية القائماة ال ه ياة التاي تمىداه صاٍر

11 ً
 
ً رئاايط الااىزراء وقاارارا  مااً مجلااط الااىزراء رااتم الحذااس أهااه وبتىجيااه ماا إلااى أعااارًو ،للمضااتىردا  ا إجااراءوبااراءة طمااة فااري ية وتضاا يل  رىمااا

لى ما قيمته مثلي ألامىاى   ر اإلاىقىلة أو ما يَادى ألامىاى اإلاىقىلة. ًفقه بىاء ٍلى إعَار واتؾاى هاتضي ٍو

م تددراااااادها ٍلاااااى اليغاااااال التجااااااار  ماااااي اإلاىااااااامق الحااااارة تاااااام ي تاااااان اليضاااااان القاااااري ية التااااااأبييااااا  الااااادائرة 

تددراادها بالتَاااون والتيضاايق و تضااا  التااام مااُ ماال مااً هي ااة مضااتثمر  اإلاىااامق الحاارة وعاارلة اإلاىااامق 

( 321ها بالىيااااام رقاااام  إؽااااداًرفاااااف  الاااادائرة ان اليضاااان القااااري ية التااااي تااام  تضااااا  ٍليهااااا تاااام أًو الحااارة

ً.2139( لضىة 2تَليما  التىضي رة رقم  ( وبال21اإلاادة   2139لضىة 

وتؤلاااد الااادائرة التزام اااا بالتَااااون والتيضااايق والتغااااور ماااُ مافاااة القناٍاااا  ماااي تقااادرم التضااا ي   ال زماااة 

هاااؿ ٍلاااى  2132لضاااىة  12لتن ياااق التغااارلَا  القاااري ية وخيااا  ان قااااهىن فاااري ة الاااد ل اإلاَااادى رقااام 

قااااري ة باصااااتثىاء وغااااال تجااااارة التراهسياااا  فقااااه فااااان ا قاااااٌ اإلاؤصضااااا  اإلايااااذلة مااااي اإلاىااااامق الحاااارة لل

 إلادقًرإقراًرتم اليضن التي 
 
ً.رصيي تم تىقيَه مً مافة  مرا  ها تم التىافق و تضا  ٍليها وفقا

ما تم تداوله خىى وفُ الرقم القريبي ٍلى ال يان الذمرمي تىد الدائرة ان تىضن  ضح  الدائرة انأًوًو

بهاد  تىثياق واث اا  اإلا االل اإلاق ىفاة ماً اإلاهلضا ن وللمدافياة   جااء وفاُ الارقم القاريبي ا إجراءان 

ًٍلى خقىق م بالقرائن التي تم دفَ ا.

ًالاادائرة لتاباا واؽاادر هاا ا 
 
اإلاتَلااق رتقاامً خؾاار اث ااا  الاارقم القااريبي فقااه ٍلااى اإلاقيماا ن مااي اإلاملنااة وال يغاامل   اار اإلاقيماا ن لمااا ان النتاااب  ا

ًث ا  الرقم القريبي ٍلى ال يئب
 
ًلقري ة واهما جاء لغارا  تىثيق ا ان الذمرمي ال يَ ي فرفا

 
ً خهام القاهىن.ً  إلا الل التي تم اصتيضاؤها وفقا
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تااأًو تااراـ ٍلااى قاارارا  اضاح  الاادائرة أهااه بئمهااان اإلاهلضا ن ٍ  راـ باصااتضدام االتاادقيق القاريبي الؾااادرة ٍااً ماادرريا  الادائرة لاادي هي ااا  ٍ 

ً
 
ترافااا  اإلاىجاااىدة ٍلااى مىقَ اااا ؤلالنترووااي بااادال ً مىؾااة ٍ 

 
ترافاااا  ٍلااى جمياااُ  مااً مراجَاااة ماادرريا  الاادائرة شعؾااايا وتتاايذ اإلاىؾاااة تقاادرم ٍ 

ً.قرارا  فري ة م يَا  أًو ل ماه  متَلقة بقرارا  فري ة د القرارا  القابلة ل ٍتراـ صىاءً 

تاإجاراءوبيي  الادائرة أن  راـ تضاتىد إلاى التغارلَا  القاري ية الىاىماة لَمال الادائرة وأن القااهىن ماىذ اإلاهلار خاق اا  الاتيلم لادي هي اا  ٍ 

لو إلاى أهاه رداق للمهلار   لا أعااًرًو ،و بمىجان أخهاام قااهىن فاري ة الاد للاي وطلاًوالتيلم ٍلى قرارا  التدقيق الؾاادرة بدقاه ماً اإلاادقق ألًا

تااا تاااقراًرراـ ٍلاااى قااارار اإلاىىااار اإلاضاااـى  اإلاىىااار اإلاىااااب( العااااؼ باااالاٍ  راـ ٍلاااى القااارارا  اا  التاااي تااام ق ىل اااا ٍيىاااا  لماااا رداااق للمهلااار ٍ 

ًلي بَدم اإلاىافقة.ًوالؾادرة ًٍ اإلادقق ألًا

ترافاا   إقراًرٍدم تقدرم بدقه هتيجة  إدارً وقال  الدائرة إهه ردق للمهلر مي خاى ؽدور قرار تقدرر  تراـ وبا لو فائن مادقق ٍ  فريبي ٍ 

ترافا  ل ي ة اٍتراـ فردرة إطا قل اإلا لل اإلاضروـ ًٍ القرار اإلاَتـر ٍليه ًٍ  ألر  21أودرىار فري ة د ل  2111مضىى بالىير مي ه   ٍ 

تراـ مً ق ل هي ة اٍتراـ ث ثية نط طلو رتم الىير ب ئدة ٍ  ً.درىار  ضارة ٍو

ٍترافاااا  وتضاااتؿ هي اااة ماااي ً   الااادائرة أهاااه رداااق للمهلااار الاااتيلم خضااان قااااهىن فاااري ة اإلا يَاااا  وتَدر تاااه خيااا  هيااام القااااهىن الىيااار أفاااافًو

تراـ بالقرارا  الؾادرة ًٍ اإلادقق ألًا   خهام ماىاد القااهىًنًوٍ 
 
ولغاراا  اصاتنماى الىيار بالنل اا  ؤلالنتروهياة ماً ق ال الادائرة رجان  لي صىدا

تراـ وتَ  ة ال ياها  اإلانلىبة وإرفا  جميُ اإلارفقا  اإلانلىبة ٍلى عاعة تقدرم النلن.تنًز ًرل همىطل ٍ 

التىيايم  وفاق هياام والتي تي ار م اام اإلاَ اد القاريبي والؾاادر م ام اإلاَ د القري ااااااي  -( 2تَليما  رقم   (2121 ؽدر مي ٍدد الذريدة الرصمية 

وخادد  التَليماا  الض اا  اإلاضاتهدفة لتلقاي  ادما  التادرين ماي اإلاَ اد  وتَدر تاه 2131لضاىة  21رقام لدائرة فري ة الد ل واإلا يَاا   دارً ؤلًا

ً 21فافة للعدما  التي رقدم ا ويتقاضأى اإلاَ د بدال  مقابل  دما  التادرين التاي رقادم ا بىاقاُ بادى اعاتراك بقيماة إ
 
ىم لهال ٍاً مال را درىاارا

ً 11مغاااارك ماااً القنااااٌ الحهاااىمي و
 
ً 11ماااً اإلاغاااارك ماااً القنااااٌ العااااؼ و درىاااارا

 
لهااال مغاااارك ماااً الااادوى الَربياااة وألاجى ياااة واإلاىيماااا   درىاااارا

يااة وطلااو باادى تقاادرم  اادما  التاادرين واإلاغااارلة بالىاادوا  وورظ الَماال واإلاااؤتمرا  اإلا ىيااة التااي صااتَقد مااً  اا ى اإلاَ ااد فيمااا رتقاضااأى قليمؤلا

 421ٍاً مال صااٍة تدري ياة بَادد  ًردهااه  1صااٍة تدري ياة ومادمها عا ريً و 311دهاه ر ًٍ مل صاٍة تدري ية ماي دورة    ار فاريبي بَادد  1إلاَ د ا

ً.ع ىًر 1صاٍة تدري ية بدى اإلاغارلة مي الدبلىم اإلانهي وإلادة 

 

 وال رااتم الحذااس ٍلااى ماماال الحؾااؿ مااي 
 
اتضقاا  لذىااة ألاخهااام اإلالسمااة ٍلااى الحذااس ٍلااى خؾااة الغااريو اإلاتقااامً مااي عاارلة التقااامً تددراادا

ئااارة مراق اااة الغااارما  لىفاااُ ٍ ماااة  ذاااس ٍلاااى خؾاااة هااا ا الغاااريو اإلانالااان بمضاااتدقا  للااادائرة ماااىن الغااارلة وطلاااو ماااً  ااا ى مضام اااة دا

خؾااته جااسء مااً أمىالااه التااي رجااىز الحذااس ٍليهااا اصااتيضاء للاادرً خياا  أهااه ال رىجااد مااي قاااهىن الغاارما  مااا رمىااُ طلااو وإن هاا ا الحذااس يَ ااي 

الحذس ٍلى الحقى  اإلاالية التي تضىل ا الحؾة للغريو.



صااارة الااادائرة ممثلاااة بمضااااٍد  اإلاااادرر الَاااام ومااادراء اإلاااادرريا  ورؤصااااء اإلارالاااس قااادم  أ

والتبررااااااو التهى ااااااة  الىىيضيااااااةة ًوداريااااااؤلًاومااااااىىضي الاااااادائرة بهافااااااة مضااااااتىيامهم القااااااري ية 

 دارةبمىاص ة خؾىلة ٍلى درجة الدلتىرا  مي ؤلًا أبى ٍليللمدرر الَام الدلتىر خضام 

 ةالاادلتىرا مروخااة  أناهيااة ل قتؾاااد وماهاارة البًرالقااري ية مااً جامَااة الهليااة الدولياا

املاليرة لددولرة برالتطبي   ثطور النظام الضربي  فر  ثحسر ن ادارةثر " أ تد  ٍىاىان

ً ."يرد ضربي  لا على النظام ال

مل ا  رتم تقدرم ا للذىة التضىيا  مً اإلاهلض ن مافة  أ أتَاب لقاء  أًورصىم  أًواجىر  صىاء اهه ال رترتن دفُ ا  بدال  ماليةضح  الدائرة أًو

ًققية مً الققارا الَالقة ب ن اإلاهلض ن ودائرة فري ة الد ل واإلا يَا . أ تضىية ٍلى  جراءًل

ً أ  ئمهانبالى اهه الدائرة   أعاًرًو
 
ً أًوعرة لذىة التضىية اإلاغهلة م ا إلىملن    ب مهلر التقدم شعؾيا

 
اهه ال رترتن دفُ  مً   ى وليله ٍلما

  أًومضاـى  أ جىر ختى لى تم تقدرم ملن التضاىية ماً أ أورصىم  أ أهه ال رترتن تقاضأي   أعاًرًو م الل رتىجن لقاء التقدم بنلن التضىية أ 

ًوليل ًٍ اإلاهلر ؽاخن ملن التضىية. 

مضىف ن ٍاهم بضؾىؼ مل ا  التضىية واجتماٍا  اللذىة تَقد بغهل  أًومهلض ن  أ مً اٍقاء اللذىة ال يضتق لىن  أ  أووقال  ان اللذىة 

ً
 
ً التي أقرها مجلط الىزراء للذىة لألصط مغلق وتمارش م ام ا وفقا

 
اللذىاة  إلاىوليلاه  أًون تقدرم ملن التضىية ال رتنلن خقاىر اإلاهلار  ب ٍلما

ًإلنتروهيااااوباصااااتناٍة اإلاهلاااار تقاااادرم النلاااان 
 
قىهااااة همااااىطل ملاااان التضااااىية واإلاؾااااالحة ٍلااااى أر إلااااىبالااااد ىى  لنتروواااايئرة ؤلامااااً  اااا ى مىقااااُ الاااادا ا

ً مدررية مً مدرريا  دائرة فري ة الد ل واإلا يَا . أ مً   ى  أًوالؾضدة الرئيضية للمىقُ 

 أباى ٍلايَاام الادلتىر خضاام الدرر اإلاابدقاىر رئيط هي ة  صتثمار الدلتىر  الد الىزوي لرم 

اادد مااً مىاادوبي دائاارة الذمااارك الَامااة الَااامل ن مااي  مىاادوبي دائاارة فااري ة الااد ل واإلا يَااا  ٍو

 لذ اىدهم اإلا  ولاة ماي تضا يل مافاة ؤلًا هي اة  صاتثمار 
 
ا  العاؽاة بالَمليااة جاراءوطلاو تقادررا

ًٍلى اإلاضتثمريً. صتثمارية والتي صاهم  مي ا تؾار الىق  والذ د 

ااة مااً  أبااى ٍلاايلاارم ماادرر ٍااام دائاارة فااري ة الااد ل واإلا يَااا  الاادلتىر خضااام  مجمٍى

 2121الَماااااال اإلانلااااااىب ماااااااهم  اااااا ى عاااااا ر تمااااااىز  إهجاااااااًزسهم مااااااي ااإلاااااااىىض ن وطلااااااو لتمياااااا

ً
 
ًةل ااام هااا ا التم اااز  وعااانرهم ٍلاااى ج اااىدهم الني اااة مثمىاااا

 
ماااي بااا ى   مااااهم  صاااتمرار مااا 

ً
 
ًمً الذ د. مسيدا

واإلاهافدااة  سيً مااً ماادرريا  الن ااار اهااه صاايتم تنااريم اإلاااىىض ن اإلاميااأوقاااى اإلااادرر الَااام 

مرالاااااس العااااادما   إلاااااىومااااادرريتي اإلا اااااً واإلاضاااااتضدم ن بالفاااااافة  واإلاتىصااااان ن والؾاااااغار 

ة.داريالقري ية ومضتلر مدرريا  الدائرة اإلاضاهدة وؤلًا


