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الخمد هلل رب العالمين والصلاة والسلام على 

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مخمَّد وعلى 

آله وصخبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الدين، وبعد ..

 هاشكر هللا تعالى على فضله حيث أتاح لن افإن

 إنحاز وذا العمل بفضله، فله الخمد أولاً وآخراً.
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المساعدة، خلال وذه الفترة، وفي مقدمتهم 

أستاذي المشرف على الرسالة فضيلة الأستاذ 

الذي لم يدَّخر جهداً  برياطي حسينالدكتور/ 

 ابيته، ، وكان يخّجه ها، فقد فتح لهافي مساعدت

عليه فله من هللا  هاعلى البخث، ويقّوي عزيمت

 ومّتعه الأجر ومهي كل تقدير حفظه هللا

 بالصخة والعافية ونفع بعلومه.
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والدتـً الحبٌبة........حفظها هللاا وأطال فً 

 .عمرها

 .والدي العزٌز.........حفظه هللاا وأطال فً عمره
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 .الٌاس و جانا
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مستغانمالتجارٌة وعلوم التسٌٌر لجامعة   

جمٌع موظفً مركز الضرائب لوالٌة الى 

 مستغانم

كل من ساندنً وشجعنً فً مواصلة الى 

 دراستً

 أحمد بوثلجة

 



  

 اىداء
بعد جيد جييد ًعمل فسيد بإزادة مه حديد ًبتٌفيق 

 مه العصيص احلميد.

 سعادة العامل، بكل فسح الكٌن، بكل

أىدي مثسة سنني طٌيلت مه العمل إىل قسة عيين، أعص 

الناض إىل قليب، إىل مه سيسًا ًتعبٌا مه أجل زضائي 

 ًىنائي،

إىل مه منحٌوي فسصت الٌجٌد إىل الٌالديه الكسميني 

 ا اهللمزمحي
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 " . سياطي حسنيبًإىل أستاذي املشسف : "

 .ئيصدقاكل أاىل 

ًإىل كل مه ساىم مه قسيب ًمه بعيد يف إعداد ىرا 

 العمل.

ًأوريا وطلب مه اهلل عصًجل أن يٌفقنا إىل ما حيبو 
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 كلمة شكر وتقدير
 

الخمد هلل رب العالمين والصلاة والسلام على 

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مخمَّد وعلى 

آله وصخبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الدين، وبعد ..

 هاشكر هللا تعالى على فضله حيث أتاح لن افإن

 إنحاز وذا العمل بفضله، فله الخمد أولاً وآخراً.

يَد  هاأولئك الأخيار الذين مدوا لشكر نثم 

المساعدة، خلال وذه الفترة، وفي مقدمتهم 

أستاذي المشرف على الرسالة فضيلة الأستاذ 

الذي لم يدَّخر جهداً  برياطي حسينالدكتور/ 

 ابيته، ، وكان يخّجه ها، فقد فتح لهافي مساعدت

عليه فله من هللا  هاعلى البخث، ويقّوي عزيمت

الأجر ومهي كل تقدير حفظه هللا ومّتعه 

 بالصخة والعافية ونفع بعلومه.

 

 اىداء
ًبتٌفيق بعد جيد جييد ًعمل فسيد بإزادة مه حديد 

 مه العصيص احلميد.

 بكل سعادة العامل، بكل فسح الكٌن،

أىدي مثسة سنني طٌيلت مه العمل إىل قسة عيين، أعص 

الناض إىل قليب، إىل مه سيسًا ًتعبٌا مه أجل زضائي 

 ًىنائي،

إىل مه منحٌوي فسصت الٌجٌد إىل الٌالديه الكسميني 

 ا اهللمزمحي

 إوٌتي. ً يتكما أىدي ىرا العمل إىل شًج

 " . بسياطي حسنيًإىل أستاذي املشسف : "

 .ئيصدقاكل أاىل 

ًإىل كل مه ساىم مه قسيب ًمه بعيد يف إعداد ىرا 

 العمل.

ًأوريا وطلب مه اهلل عصًجل أن يٌفقنا إىل ما حيبو 

 ًيسضاه

 ميلٌد عبد السمحان

 اهداء
 :أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى

الحبٌبة........حفظها هللاا وأطال فً والدتـً 

 .عمرها

 .والدي العزٌز.........حفظه هللاا وأطال فً عمره

وأبنائً يتكما أىدي ىرا العمل إىل شًج  

 .الٌاس و جانا

جمٌع أساتذة كلٌة العلوم االقتصادٌة العلوم الى  

مستغانمالتجارٌة وعلوم التسٌٌر لجامعة   

الٌة جمٌع موظفً مركز الضرائب لوالى 

 مستغانم

كل من ساندنً وشجعنً فً مواصلة الى 

 دراستً
 

 اهداء
 :أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى

والدتـً الحبٌبة........حفظها هللاا وأطال فً 

 .عمرها

 .والدي العزٌز.........حفظه هللاا وأطال فً عمره

أبنائًو يتكما أىدي ىرا العمل إىل شًج  

 .الٌاس و جانا

جمٌع أساتذة كلٌة العلوم االقتصادٌة العلوم الى  

مستغانمالتجارٌة وعلوم التسٌٌر لجامعة   

جمٌع موظفً مركز الضرائب لوالٌة الى 

 مستغانم

كل من ساندنً وشجعنً فً مواصلة الى 

 دراستً

 أحمد بوثلجة

 



 ملذمت عامت
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 ملذمت :

ت في قتى مجاالث الخُاة            الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت  ًمغ الٗالم بمىظاث مً الخٛحراث و الخُىعاث اإلادؿاٖع

باث ألاٞغاص و  الؿُاؾُت و الش٣اُٞت، و ٌٗىص طل٪ بلى الخ٣ضم الهاثل في وؾاثل الاجهاالث و جُىع خاظاث و ٚع

ت واخضة ٌؿهل ٖبرها ازترا١ الخضوص  جُىع الخ٨ىىلىظُا، و ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، والتي ظٗلذ مً الٗالم ٢ٍغ

ت مما انُلر ٖلى ٞإنبدذ اإلاٗلىماث حؿاهم في ٧ل  الجٛغاُٞت للضو٫، الؿُاؾُت و ظىاهب الخُاة البكٍغ

 اإلاٗلىماث، و ٢ض ؤَل٤ ال٨شحرون ٖلى زىعة اإلاٗلىماث اإلاىظت الشالشت و التي اظخاخذ الٗالم بٗض حؿمُخه بشىعة

جى٨ٗـ ٖلى  مىظت الشىعة الؼعاُٖت زم مىظت الشىعة الهىاُٖت، و ٧ل هظه الخٛحراث و الخُىعاث البض ؤن

ٗت لخلبُت مخُلباث هظا الخٛحراإلاىٓماث و جٟغى ٖليها   .ؤلاؾخجابت الؿَغ

اإلاٗلىماث عاٞٗت ؤؾاؾُت لخدضًض الاصاعة الًغاثب ، ٞإمام مدُِ ٌٗٝغ جدىالث مخىانلت  هٓام جمشل          

وب٦غاهاث مسخلٟت، ججض ؤلاصاعة هٟؿها، ب٩ل م٩ىهاتها، مضٖىة بلى الخالئم م٘ هظا الؿُا١ إلهجاح مكغوٕ الخُٛحر 

الظي جدضزه الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت في الا٤ٞ.و٢ض حؿاهم في بخضار حُٛحراث اًجابُت ٖلى الٗال٢ت بحن والانالح 

الاصاعة الًغاثب و اإلا٩لٟحن بالًغاثب. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الاهخ٣ا٫ مً ؤلاصاعة الخ٣لُضًت الى ؤلاصاعة اإلاٗلىماجُت 

ى للىنى٫ بلى جُب٤ُ ؾلُم إلؾتراجُجُت ؤلاصاعة ًغجبِ صاثما بتهُئت الٓغوٝ واإلاىار اإلاالثم ، ٞإًٞل ؾِى اٍع

ت ، ٞاألظضع بنالح هظه  اإلاٗلىماجُت و جد٤ُ٣ آلازاع والىخاثج اإلاىخٓغة منها ال ًخد٤٣ في بصاعة حكىبها ازخالالث بيٍُى

 الازخالالث و اؾخٗما٫ اإلاٗلىمُاث ٧ألُت للخجضًض

الاهترهذ ، بغوػ جإزحراث ٖضًضة ٖلى َبُٗت وق٩ل ٖمل الىٓم هخج ًٖ الخ٣ضم الٗلمي و الخ٣ني واهدكاع قب٨ت          

ت ، و التي جغاظٗذ مٗها ؤق٩ا٫ الخضمت الٗامت الخ٣لُضًت بلى همِ ظضًض ًغج٨ؼ ٖلى البٗض الخ٨ىىلىجي  ؤلاصاٍع

اصة نُاٚت الخضماث الٗمىمُت ، وظٗلها ٢اثمت ٖلى ؤلام٩اهاث اإلاخمحزة لألهترهذ وقب٩اث ألا    .ٖما٫واإلاٗلىماحي ، إٖل

عي  ل٣ض باقغث الضولت بنالخاث ظباثُت جمشلذ في ٖهغهت ؤلاصاعة الجباثُت وجدى٫ ٖم٤ُ مـ الجاهب          الدكَغ

بت والتي حٗخبر ؼ الخ٣ى١ والًماهاث اإلامىىخت للم٩لٟحن بالًٍغ يماهاث للىعي  بخس٠ُٟ الًِٛ الجباجي وحٍٗؼ

الجباثُت، الظي ؤؾٟغ ًٖ  غاظٗت اله٩ُل الخىُٓمي لإلصاعةالجباجي، ٦ما مـ ؤًًا الجاهب اله٨ُلي والظي جغظم بم

ت للًغاثب اث اإلااؾؿاث ومغا٦ؼ الًغاثب واإلاغا٦ؼ الجىاٍع ت ٦بًر صاعة الجباثُت ٖلى خغنا مً ؤلا  ،بوكاء مضًٍغ

ُت الخضمت ُت يمً هٖى بؾتراجُجُدُا ٢هض بوكاء خغ٦ُت ظضًضة للخ٣ضم  اإلا٣ضمت، اعجإث ؤن جضعط ظاهب الىٖى

ؼ ا ٣ت حؿُحر جخم٘ بإ٦بر مؿاولُت وجضٖم الخىُٓم  لىعي الجباجي، و جخُلب مؿإلت الخدضًض بوكاءوحٍٗؼ ٍَغ

ُت الخضمت  .الجضًض ، خُض ٌؿمذ حٗمُمه بتهُئت ظى مالثم ٌؿهل جىُٟظ اإلاؿعى الجضًض لىٖى

بُت            غها هجض ؤلاصاعة الًٍغ ت بلى جٍُى إلاا لها مً صوع ٦بحر في ومً بحن ؤلاصاعاث التي حؿعى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ت الٗامت  ظباًت مسخل٠ ىت الٗمىمُت والجماٖاث املخلُت، واإلاضًٍغ الًغاثب التي حٗخبر مً ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت للخٍؼ

في ال٣ُإ اإلاالي ٣ٞض خُٓذ بالٗضًض مً ؤلاهجاػاث الٟٗلُت في بَاع مكغوٕ  للًغاثب باٖخباعها َٝغ مٗني

بُت، مً زال خماص ٖلى هٓام تهامهالخها وجبؿُِ بظغاءا ٫ بٖاصة ه٩ُلتٖهغهت ؤلاصاعة الًٍغ ، وطل٪ بااٖل

ا هٓام اإلاٗلىماث ، ألامغ الظي ٌؿاهم في جدؿحن  ألاؾاؾُت والظي ًغج٨ؼ ٖلى تهامٗلىماحي هاجر ٧إخض ؤولٍى

ُت زضمتها وبغ٢مىت ظمُ٘ الٗملُاث  الجباثُت و٦ظا الدكُٛل آلالي الكامل لجمُ٘ الٟٗالُت والكٟاُٞت وهٖى

بت والغ٢ابت الجباثُت والخدهُل  بظغاءاث مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الهلت بٟغى الًٍغ

اث، والهضٝ مً وعاء ٧ل هظا هى جدؿحن الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ؤلاصاعة الجباثُت واإلا٩لٟحن  بي واإلاىاٖػ الًٍغ
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بت، لهظا ؾٗذ ت الٗامت للًغاثب في الؿىىاث ألازحرة بلى اؾخدضار ٢ىىاث اج بالًٍغ ها٫ خضًشت م٘ اإلاضًٍغ

بت حٗخمض ٖلى ج٨ىىلىظُا ت الٗامت  اإلا٩لٟحن بالًٍغ الكب٩اث الاجهالُت، مخمشلت في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمضًٍغ

الظي جُمذ مً  SAPبغمجُاث مخُىعة ٦ىٓام  للًغاثب والبىابت ؤلال٨تروهُت "ظباًخ٪ ، " و٦ظا اٖخماصها ٖلى

ت الٗامت غ ٖملُا زالله اإلاضًٍغ بي و ،  تهاللًغاثب بلى جٍُى والتي مً بُنها الغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ

بُت  جدؿحن الٗمل الدكاع٧ي والخى٣ل آلاوي ت وزاعظها لدؿهُل ؤلاظغاءاث الًٍغ للبُاهاث واإلاٗلىماث صازل اإلاضًٍغ

بت بهاالتي ٣ًىم   اإلا٩لٟىن بالًٍغ

  :ئشيالُت الذساظت.1

هغهت الاصاعة الجباثُتاإلاٗلىماث   هٓاممً زال٫ ما ؾب٤ ظاءث هظه الضعاؾت لخبرػ صوع  غ ٖو م٨ً َغح  في جٍُى ٍو

 :الؿاا٫ الغثِس ي الخالي

ش وعطشهت الاداسة الجبائُت ؟اإلاعلىماث   هظامما مذي معاهمت   في جؿٍى

 .الاظئلت الفشعُت :2

ُت الخالُت  :مً الؿاا٫ الغثِس ي الؿاب٤ ًم٨ً َغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ؟اإلاٗلىماث   هٓامُٞما ٨ًمً -

بت وزهاثهها و اهضاٞها؟-  ما اإلا٣هىص  بالًٍغ

بُت ًٖ اإلا٩لٟحن؟- بُت مخ٩املت لضي الاصاعة الًٍغ  هل هىا٥ هٓم مٗلىماث يٍغ

 ؟ ٖهغهت الاصاعة الجباثُتاإلاٗلىماث الى  هٓامهل ًاصي اٖخمــاص -

بي , اإلاٗلىماث الى جدؿحن الغ٢ابت الجباثُت هٓامهل ًاصي اٖخمــاص - بي, الخدهُل الًٍغ  التهغب الًٍغ

 :الفشغُاث الفشعُت.3

 ؛ النظام و المعلومة و نظم المعلوماتهي هخاط جالخم وج٩امل ٧ل مً اإلاٗلىماث  هٓام -

 ؛ جدؿحن الغ٢ابت الجباثُت واإلاٗلىماث  هٓامص ٖال٢ت بحن ى وظ-

بي و اإلاٗلىماث هٓامص ٖال٢ت بحن ى وظ-  ؛جدؿحن الخدهُل الًٍغ

بي ؛ هٓاموظىص ٖال٢ت بحن -  اإلاٗلىماث و الخض مً التهغب الًٍغ

 :أظباب اخخُاس اإلاىغىع .4

 :بن ازخُاعها للمىيٕى لم ًإحي مدط ى نضٞت بل هى مبني ٖلى مبرعاث هي

بي. هٓام٢لذ صعاؾاث التي جخُغ١ الى الٗال٢ت بحن  -  اإلاٗلىماث و الىٓام الًٍغ

ت في ٖهغهت ؤلاصاعة الجب- ال٢تها م٘ اإلا٩لٟحن لى٢ٝى ٖلى مكغوٕ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ اثُت و٦ُُٟت جدؿحن ؤصائها ٖو

بت.  بالًٍغ

 ال٣ُمت التي ٨ًدؿبها هظا اإلاىيٕى م٘ بم٩اهُت مىانلت البدض ُٞه.-

 اإلاٗلىماث في مغ٦ؼ الًغاثب لىالًت مؿخٛاهم. هٓامال٨ك٠ ًٖ مضي جُب٤ُ -

الجباجي وبالخالي ٞهى لم ًدط ى مغ٦ؼ الًغاثب هى هىِئت ؤوكئذ خضًشا بمىظب بنالخاث الضولت في املجا٫  -

 .بالضعاؾت والبدض ال٩اُٞحن

 :أهذاف الذساظت.5

غ  اإلاٗلىماث هٓامبن الهضٝ الغثِس ي ٨ًمً في ازخباع مضي مؿاهمت  -  . ٖهغهت ؤلاصاعة الجباثُت وفي جٍُى
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 . اإلاٗلىماث هٓامالى٢ٝى ٖلى مضي بصعا٥ مغ٦ؼ الًغاثب ألهمُت  -

ذ الال٨ترووي الخٍٗغ٠ بٗملُ -  مؿخٛاهم.ٖلى مؿخىي مغ٦ؼ الًغاثب لىالًت ت الخهٍغ

 :. أهمُت الذساظت6

بي مخ٩املا جمً ٧ىنهه الضعاؾت جيب٘ اهمُت هظا           ٤ وي٘ هٓام يٍغ  ,مشل زُىة مً زُىاث ٖضًضة ٖلى ٍَغ

 ًم٨ً جهىعه مً صون جُٟٗل٩ًىن الاؾاؽ في بىاء الخُىع الا٢خهاصي الظي جُمذ الضولت للىنى٫ الُه والظي ال 

بي والاؾخٟاصة مً الًغاثب  ٞٗا٫ في ٖهغهت الاصاعة الجباثُت و ٦ظا صوع ٩ًىن له   اإلاٗلىماث هٓام الىٓام الًٍغ

 مً ؤهم مهاصع الضزل فيبمسخل٠ اهىاٖها بىنٟ
ً
 .الضولت ها واخضة

جي صوع ا٫ الجبااملج ا الضولت فيهباقغتن إلاغ٦ؼ الًغاثب اإلاؿخدضر بمىظب ؤلانالخاث التي ابطا ٧ ام انجبُ         

بي وفي مجا٫ الخدهُل ب٨كا٫ جدضًض الٖىا٫ في مجاٞٗ داث واٖاصة الخ٣ُُم  ً الٛلامم٠٩ ء الًٍغ في الخهٍغ

٘ مً الخدهُل، ٖو بي وبالخالي الٞغ ؤلانالح الجباجي في  بٞٗالُت مغ٦ؼ الًغاثب اإلاؿخدضر بمىظهغي  لُه الًٍغ

بي و بي٘ الٞغ الخض مً التهغب الًٍغ  .مً الخدهُل الًٍغ

  :مجاٌ الذساظت.7

م٨ً خهغه في  :مجاالث وهي ٧اآلحي زالر  ٍو

ذ هظه الضعاؾت في مغ٦ؼ الًغاثب لىالًت املجا٫  -  مؿخٛاهم.اإلاــ٩اوي: ؤظٍغ

ذ هظه الضعاؾت زال٫ اإلاىؾم الجامعي املجا٫  -  .2020_  2019الــــؼمني: ؤظٍغ

ت املجا٫ - والغ٢ابت م٘  ٖهغهت الاصاعة الجباثُت  اإلاٗلىماث هٓام صوع اإلاىيىعي: ع٦ؼث هظه الضعاؾت ٖلى مٗٞغ

بي والخدهُل  .الًٍغ

 مىهج الذساظت.8

ٖخماص اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ألهه ؤ٦ثر اجم ٢ض بلى جد٣ُ٣ها  التي وؿعى في يىء َبُٗت الضعاؾت وألاهضاٝ          

و الًغاثب  اإلاٗلىماث هٓاممخٛحراث الضعاؾت واإلاخمشلت في  الضعاؾاث، وطل٪ مً زال٫ ون٠ ٧لمالثمت إلاشل هظه 

بي بي والغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ بي وهٓام اإلاٗلىماث الًٍغ خماص ٖلى باإلضافة إلى ، و التهغب الًٍغ الٖا

ت وا٢٘ ٖهغهت الاصاعة الجباث ج٣ىُت صعاؾت الخالت في الٟهل ُت مً زال٫ اؾخسضام هٓام الخُب٣ُي إلاٗٞغ

داث الال٨تروهُت ٖبر مى٢٘  SAPاإلاٗلىماث  مً َٝغ مغ٦ؼ الًغاثب مدل الضعاؾت   JIBAYATICو ٦ظا الخهٍغ

بي ٘ اصاء الغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ  .ومؿاهماتها في ٞع

 .هُيل الذساظت:9

زاللها  في اإلاىيٕى بخ٣ضًم م٣ضمت ؤبغػها مً جماقُا و مىهجُت البدض الٗلمي، عؤًىا مً الًغوعي الاهُال١         

زالر بصعاط  ؤهم الجىاهب اإلاغجبُت باإلاىيٕى مدل الضعاؾت، لىيخ٣ل ُٞما بٗض بلى مداولت جٟهُلها مً زال٫

ت مباخض ، ونىال بلى زالنت ل٩ل ٞهل ٖلى خضا، زم زاجمت ٖامت جىضر ؤهم  ٞهى٫، ٧ل منها م٣ؿم بلى مجمٖى

 . مً هخاثج الضعاؾتما اؾخسلهخه 

ٌ ظاء في  - خى٫ اإلاٗلىماث و الىٓام، و التي ٌٗخبر مٟهىمها صاٖما  و ، ٣ٞض جُغ٢ىا ُٞه ؤوال بلى هٓغة :الفطل ألاو

 , اإلاٗلىماث و البُاهاثماهُت الىظام و   اإلابدض ألاو٫ مً زال٫ زالر مباخض, ؤؾاؾُا إلاٟهىم هٓم اإلاٗلىماث، 

 .اإلابدض الشالض   هٓام جسُُِ مىاعص الكغ٧اث.مضزل بلى هٓم اإلاٗلىماث  اإلابدض الشاوي
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بت و زهاثهها و  : الثاوي الفطلظاء في  -  بي و جُغ٢ىا ُٞه الى الًٍغ جىاولىا ُٞه اإلابدض ألاو٫ الىٓام الًٍغ

بُت, زم اإلابدض الشاوي جُغ٢ىا ُٞه الى الغ٢ابت الجباثُت و الخدهُل  بي و الؿُاؾت الًٍغ ؤهمُتها , الىٓام الًٍغ

بي وصو   جُغ٢ىا ُٞه الى اإلابدض الشالضالجباجي زم ٖغظىا الى  اإلابدض الغاب٘   اٞٗه و في الازحرمٟهىم التهغب الًٍغ

بُت.  هٓام اإلاٗلىماث الًٍغ

اإلابدض الاو٫  الهُا٧ل الجضًضة الى زالر مباخض  هظا الٟهل الخُب٣ُي  جىاولىا في : الثاوي الفطلظاء في  -

ت الٗامت للًغاثب ٞٗالُت اإلابدض الشالض  صعاؾت خالت ًٖ  مغ٦ؼ الًغاثب  لىالًت مؿخٗاهماإلابدض الشاوي , للمضًٍغ

 هٓام اإلاٗلىماث ٖلى مؿخىي الىٓام الجباجي 

 :.ضعىباث الذساظت10

ت مازغا يهضٝ بلى ٖهغهت ؤلاصاعة           هٓغا لخضازت اإلاىيٕى واعجباَه بمكغوٕ ظضًض ويٗخه الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

 :٢ُض ؤلاهجاػ بلى خض الؿاٖت، واظهىا بٌٗ الهٗىباث جمشلذ في الجباثُت، والظي هى

 .الضعاؾاث ألا٧اصًمُت اإلاخسههت التي جىاولذ هظا اإلاىيٕى في خضوص ٖلمىا٢لت  -

 ملجا٫.ه٣و ال٨خب باللٛت الٗغبُت في هظا ا -
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 :جمهُذ

ا في خُاة اإلاىٓماث، خُض ؤنها ؤنبدذ جمشل مىعصا بؾتراجُجُا هاما           حٗخمض  جمشل اإلاٗلىماث ٖىهغا خٍُى

غ اإلاىخجاث الخضًشت، و ٦ظا ٞخذٖلُه الجساط ال٣غاعاث بمسخل٠ ؤهىاٖها، ٦ما  ؤؾىا١  حؿاهم في جىمُت و جٍُى

و ختى جخم٨ً  .ظضًضة، و حؿهُل اإلاٗامالث م٘ مسخل٠ مخٗامليها، و حٗمل ؤًًا ٖلى جدؿحن الجىصة في ألاصاء

ًىٓم ٖمل اإلاىٓمت و ٌؿهل  اإلاىٓمت مً الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث البض لها ؤن جمخل٪ هٓم مٗلىماث ألهه هى الظي

للبُاهاث الضازلُت و الخاعظُت التي  الخض٤ٞ الدؿلؿلي للمٗلىماث ٞيها ، ٞمً زال٫ ٖمله بمٗالجت ال٨م الهاثل

لها بلى مٗلىماث مهمت و طاث ٢ُمت للمىٓمت، و التي حؿمذ لها بخإصًت ؤوكُتها  جضزل للمىٓمت ًىمُا و جدٍى

اع اإلاٟاهُمي هٓم مٗلىماث ، مً لهظا هداو٫ في هظا الٟهل ا .املخخلٟت بإؾٕغ و٢ذ و بإ٢ل ج٩لٟت لخُغ١ بلى ؤلَا

  :زال٫ ج٣ؿُمه ب ا لى زالزت مباخض هي

 . اإلاٗلىماث و البُاهاث  ماهُت الىٓام و: اإلابدض ألاو٫ -

 .مضزل بلى هٓم اإلاٗلىماثاإلابدض الشاوي :  -

 .اإلابدض الشالض :  هٓام جسُُِ مىاعص الكغ٧اث
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: ماهُت   اإلاعلىماث و البُاهاث و  الىظاماإلابدث ألاٌو

ؾماها  و ٢ض ) 1937(ٖامLudwing Von Bertalaffy)ل٣ض ْهغث ٨ٞغة الىٓم ٖلى ًض الٗالم ألاإلااوي )          

ت الٗامت للىٓم و هي مىهج يهضٝ بلى حك٨ُل مباصت ٖامت ًم٨ً جُب٣ُها ٖلى الىٓم ؤًا ٧ان ها ، َبُٗت  الىٍٓغ هٖى

 .جد٣ُ٣ها ؤًا ٧اهذ الٗال٢اث التي جىٓم ٖملها، و ألاهضاٝ التي جغوب فيالٗىانغ اإلا٩ىهت لها، و 

 بط ٢ا٫ بهه لٟهم وخضة ٧لُت البض للمغء ؤن ًٟهم بض٢ت ؤظؼاءها اإلاٗخمضة ٖلى بًٗها البٌٗ، ٞاؾخسضام          

ئُاث الٗمل في الٗملُت ٩٦ل خماصًت لجٍؼ ً ؤن ًضع٧ىا الٗال٢اث ؤلٖا زم جُىعث بٗض  .مضزل الىٓم ًم٨ً للمضًٍغ

ت الىٓم ٖلى ًض الا٢خهاصي اؾدىض بلى مضي البؿاَت و  ( خُض 1956ٖام )Keneth Boulding) (طل٪ هٍٓغ

 .الخ٣ُٗض في ٖىانغ ؤو آلُاث ٖمل الىٓم

: مفهىم الىظام  .اإلاؿلب ألاٌو

لىماث صون وظىص للمٗ ٌٗخبر الىٓام الٗىهغ ألاؾاس ي في ؤهٓمت اإلاٗلىماث، خُض ال ًم٨ً الخدضر ًٖ هٓام         

الىٓام في هٓام اإلاٗلىماث ٣ِٞ، بل  هٓام ٌؿدىض بلُه و ٌؿخمض مىه ٢ىاٖضه و مباصثه، و ال جىدهغ ؤهمُت

ت التي جخسظ ن ٨ٞغة الىٓام حٗىص االىٓام ٦مى٤ُ و مىهج لها. و في الىا٢٘ ٞ جىهٝغ بلى ٧ل ؤهىإ الٗلىم و اإلاٗٞغ

 لهظه ال٨ٟغة ًسخل٠ ًٖ ما ٧ان ٖلُه ٢ضًما في مًمىنها و جُب٣ُها فيل٨ً اإلاٟهىم الخالي  بلى ٖهىع ػمىُت ٢ضًمت،

 .مسخل٠ مجاالث ؤلاصاعة و الٗلىم ؤلاوؿاهُت و الُبُُٗت

٠ للىٓام ؤهمها  :جىظض ٖضة حٗاٍع

 ٌ ف أو بلى جد٤ُ٣ هضٝ  الىٓام هى بيُت مخىانلت الخىُٟظ م٩ىهت مً ٖضة ؤَغاٝ حٗمل مٗا للىنى٫ " :حعٍش

٣ت جىُٓممكتر٥، و ٧لمت هٓام   1".جخًمً جغجِب، جسُُِ، ٍَغ

ف زاوي ً ٧ل م٣ٗض" :حعٍش ت الٗىانغ ؤو ألاظؼاء التي جىٓم في ج٩ٍى  2".الىٓام هى مجمٖى

ف زالث ت طل٪ ال٩ل اإلاىٓم و اإلاغ٦ب، الظي ًجم٘ و ًغبِ ؤقُاء " :حعٍش ؤو ؤظؼاء حك٩ل في  الىٓام هى مجمٖى

ها جغ٦ُبا ٧لُا مىخضا  3"مجمٖى

ف سابع ت مً الٗىانغ ؤو ألاظؼاء التي جخ٩امل م٘ بًٗها و جد٨مها" :حعٍش ٖال٢اث و آلُاث ٖمل  الىٓام مجمٖى

 4".مُٗىت و في هُا١ مدضص ب٣هض جد٤ُ٣ هضٝ مٗحن

ت مترابُت و مخجاوؿت مً اإلاىاعص و الٗىانغ )ألاٞغاص،" :حعٍشف خامغ الخجهحزاث، آلاالث،  الىٓام مجمٖى

)خضوص الىٓام(، و حٗمل ٧ىخضة واخضة  م٘ بًٗها البٌٗ صازل بَاع مٗحنألامىا٫، السجالث.(، التي جخٟاٖل 

ت مً ألاهضاٝ الٗامت في  5".ْل الٓغوٝ ؤو ال٣ُىص البِئت املخُُت هدى جد٤ُ٣ هضٝ ؤو مجمٖى

 

 

 

 

 

1 ISSAC Getzm, "système d„information l„apport de la psychologie" , revue français de gestion juin – juillet /aout 194. 

 27م  1989دمحم ٖلي قهُب ،  بصاعة الٗملُاث و ؤلاهخاط في اإلااؾؿاث الهىاُٖت و الخضمُت ، مُبٗت ظامٗت ال٣اهغة، الُبٗت الغابٗت،مهغ،2

 50م .1987ُٟٞغي ،52دمحم ٌؿغي ٢ؿىة،"الخىُٓم و مٟهىم الىٓام، مجلت البىى٥ ؤلاؾالمُت"، الٗضص ،3

ت" ، ماؾؿت الىعا١ لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الشاهُت، ألاعصن، ،ؾلُم ببغاهُم 4  2002الخؿيُت "،هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع
ت، ،"اخمض خؿحن و ٖلي خؿحن، 5  32م.2002-2003جدلُل و جهمُم الىٓم"، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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٠ الؿاب٣ت، ًم٨ً اؾخسالم ظملت مً زهاثو الىٓام  2:مً زال٫ ظملت الخٗاٍع

 :العىاضش1-

 .ٞالىٓام ًجب ؤن ًخ٩ىن مً زمؿت ٖىانغ، ؤي ؤ٦ثر مً ٖىهغ واخض

 :العالكاث2-

ٞالىٓم اإلا٩ُاه٨ُُت جد٤٣  ؤي ًجب ؤن ٩ًىن هىا٥ ٖال٢اث مى٣ُُت و ج٩املُت واضخت بحن ٧ل ٖىانغ الىٓام،

، ٞالٗىانغ التي جخ٩ىن منها الؿاٖت و الؿُاعة بًٗها  .بًٗا مى٣ُُا و ٖملُا هضا الكٍغ

 :آلُاث عمل3-

٤ آلُاث ٖمل مُٗىت و مخىاؾ٣ت ختى ًاصي وعيه، ٞخىاظض ٖىانغ الىٓم و  مً اإلاٟترى ؤن ٌٗمل الىٓام ٞو

ج٩املها، ٞدتى جضوع عجالث الؿُاعة، ال بض مً ؤن  ٩املها ال ٨ًٟي بل ال بض مً وظىص آلُت ٖمل جد٨م ٖال٢اتها وج

٤ آلُاث جدىاوم م٘ بًٗها البٌٗال٨هغباثُت و  ٌٗمل املخغ٥ و ألاهٓمت ألازغي   .اإلااثُت، ٞو

 :العمل في هؿاق مدذود4-

ٞمً  لم ٨ًً للىٓام خضوص ممحزة ؤي ؤن للىٓام خضوصا ممحزة، و بن ٧اهذ مخضازلت م٘ ألاهٓمت ألازغي املجاوعة، 

 .الهٗىبت بم٩ان حُٗحن ما هى يمً الىٓام و ما هى زاعظه

 :جدلُم هذف معين5-

اإلا٩ُاه٩ُي للؿاٖت نمم  ؤو الىٓام الانُىاعي ٌٗمل ٖاصة لخد٤ُ٣ هضٝ مدضص، ٞالىٓامبن الىٓام الُبُعي 

ت   .لُسبرها ًٖ الى٢ذ، و ه٨ظا الؿُاعة ج٣ُ٘ مؿاٞاث بؿٖغ

 .مىىهاث الىظام

ُت التي ججمٗها ٖال٢اث ت مً ألاظؼاء ؤو ألاهٓمت الٟٖغ ُُٟت، و جخٟاٖل ُٞما بُنها  ًدك٩ل الىٓام مً مجمٖى ْو

 :هضاٝ مكتر٦ت و هظه الٗىانغ هي٢هض جد٤ُ٣ ؤ

مهضع هظه الٗىانغ  ٧ان هي ٧ل ما ًضزل بلى الىٓام مً ٖىانغ و بُاهاث و مٗلىماث، ؾىاءInput:اإلاذخالث 1-

 .البِئت الضازلُت للمىٓمت ؤو البِئت الخاعظُت

لها:العملُاث2- اث٠ و ألاوكُت التي ججغي ٖلى اإلاضزالث لخدٍى ما٫ و الْى  .مسغظاثبلى  هي ٧ل ألٖا

ل و اإلاٗالجت، و ًم٨ً ؤن ج٩ىن Output:املخشحاث3- في ق٩ل مىخجاث ؤو  هي ٧ل ما ًيخج ًٖ ٖملُت الخدٍى

 .زضماث ؤو مٗلىماث

٩ىن جهظًً املخُُحن و ٢ض  ًخمحز ٧ل هٓام بمدُِ صازلي و زاعجي، و جمشل الخضوص الٟانل بحن:خذود الىظام4

الخضوص ٖىض جهمُم الىٓام خُض ًخم الخمُحز  ماصًت و ج٨مً ؤهمُتهظه الخضوص ماصًت ٦ما ًم٨نها ؤن ج٩ىن ٚحر 

 .الىٓام و جل٪ ال جيخمي بحن الٗىانغ و اإلا٩ىهاث التي جيخمي لهظا

 .و تهضٝ بلى مخابٗت ظمُ٘ الٗملُاث التي جخم صازل الىٓامControl:اإلاشاكبت 5

ألاهضاٝ اإلاؿُغة مؿب٣ا و  باإلاٗاًحر و ٣ًهض بها اؾترظإ اإلاٗلىماث إلا٣اعهتهاFeedback: الخغزًت العىعُت 6

 :جدضًض الاهدغاٞاث. و ًم٨ً ؤن جسخهغ الىٓام في الك٩ل الخالي

 

 

 -28ؾلُم ابغاهُم الخؿىت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م .2
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- 

 مىىهاث الىظام: (01)الشيل سكم

 خذود الىظام 

 

ت اإلاعلىماث هظم"حجاصي، دمحم فادًت و وساب العُذ وامل:اإلاطذس  72 ص ، 1999 ألاولى، الؿبعت ؤلاشعاع، مىخبت ،" . -ئداسي  مذخل ؤلاداٍس

 

 مفخىح هىظام اإلاىظمت (1

ت اؾخسضام اهدكغ ؤن بٗض  ألاهٓمت في ًهى٠ مخمحز، ٦ىٓام اإلاىٓمت بلى ًىٓغ ؤنبذ للىٓم، الٗامت الىٍٓغ

حره و ٧اجؼ صاهُل ؤمشا٫ ؤلاصاعة ٦خاب بٌٗ خغى مما اإلاٟخىخت، الُبُُٗت  مم اإلاىٓمت؟، هي ما : للدؿائ٫  ٚو

 .؟ اإلاىٓمت حٗمل ٠ُ٦ و ؟ ؤهضاٞها هي ما و ؟ اإلاىٓمت جخ٩ىن 

 :اإلاىظمت حعٍشف    1

 و ٖامت بهٟت للمىٓمت آلاحي  اإلاٟهىم ٌُُٗىا ؤن  (JARNIO)و (TABATONI) جباؾىوي و حاسهُى خاو٫  ل٣ض

اث ٧ل ًًم مٟهىم ؤهه"زانت بهٟت اإلااؾؿت  ؤو ؤلاصاعاث الخانت، ؤو الٗمىمُت اإلااؾؿاث مشل املجمٖى

 ؤ٦ثر بك٩ل حؿخٗمل و ججم٘ التي بىيىح، مدضصة ؤهضاٝ لها التي الجمُٗاث مً هٕى ٧ل ؤًًا و الجماٖاث،

ُُٟت الٗملُاث مً ؤهىإ و وؾاثل ٞٗالُت  "ألاهضاٝ هظه بخد٤ُ٣ اإلاغجبُت الْى

 ًخمخ٘ ب٢خهاصي مخٗامل و وا٢ُٗا اظخماُٖا ه٨ُال ٦مىٓمت، الا٢خهاصًت اإلااؾؿت ُٞٗخبر باسجلخفي ؤما

٣ا اإلااؾؿت بٖخباع ًم٨ً .جىُٓمُت بسهاثو ت إلاىٓىع  ٞو  بخدلُل .مٟخىح هٓام ؤنها ٖلى للىٓم الٗامت الىٍٓغ

ت ؤٖم٤  مٟخىح ٦ىٓام اإلااؾؿت حكخمل ؤن ًم٨ً للىٍٓغ

 :الخالُت الخهاثو ٖلى

 بها زام ه٩ُل خؿب مجمٗت مؿخ٣لت، ؤ٢ؿام مً م٩ىهت اإلااؾؿت 

 ٪الخاعجي املخُِ ًٖ ٞهلها مً جم٨ً خضوصا اإلااؾؿت جمل 

 مؿحريها َٝغ مً اإلاخسظة ال٣غاعاث بٟٗل مخٛحراث م٘ ًخ٠ُ٨ مٟخىخا هٓاما اإلااؾؿت حٗخبر. 

 :اإلاىظمت مىىهاث 2

ت مً ٖىانغها جدك٩ل مٟخىح، هٓام هي اإلاىٓمت، ؤن الاؾخيخاط بلى ألاؾئلت هظه ًٖ ؤلاظابت ٢اصث  مً مجمٖى

 مُٗىت ؤهضاٝ جد٤ُ٣ ؤظل مً طل٪ و )العملُاث( ؤلاصاعة و الدكُٛل هٓام في ٖملها آلُاث و ،)اإلاذخالث( إلاىاعصا

 .)املخشحاث(
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اث زالر مً اإلا٩ىن  للىٓم الٗام الىمىطط م٘ ًخ٤ٟ الخدلُل هظا  و الٗملُاث و اإلاضزالث :هي الٗىانغ مً مجمٖى

 :الخالي املخُِ في مىضر هى ٦ما الخض٣ٞاث، مً قب٨ت ق٩ل ٖلى حٗمل الٗىانغ هظه بن .املخغظاث

 

 

 

ت  H. A. Simonؾاًمىن    :مشل ؤلاصاعة ٖلماء بٌٗ اؾخسضم ل٣ض    هٓاما حك٩ل ٧ىنها اإلاىٓمتلٟهم  الىٓم هٍٓغ

 هٓاما اإلاىٓمت حٗض و .اإلاىٓمت في ال٣غاعاثاجساط  ٖملُت جدلُل في زام بك٩ل و مٟخىخا، اظخماُٖا و ٞىُا

 1 طاجُا مىظها مٟخىخا صًىام٨ُُا

 واخض آن في اإلاخٛحر و البؿُِ الىٓام هى :الذًىامُيي فالىظام  

 الخاعظُت البِئت مخٛحراث م٘ ًخٟاٖل الظي الىٓام ٞهى :اإلافخىح الىظام أما 

 و اإلاضزالث جض٤ٞ لىٕى الظاحي الًبِ و الغ٢ابت بٗملُت ٣ًىم الظي الىٓام ٞهى :راجُا اإلاىحه الىظام أما 

 و ألاصاء مؿخىي  إلاغا٢بت الخٗلُماث و وي٘ ال٣ىاٖض زال٫ مً طل٪ ًجغي  املخغظاث، و الدكُٛل ٖملُاث

 بلى بداظت ؤهه ؤي مغجضة، حٛظًت بلى ًدخاط ٞهى للىٓام، الخىاػن الضًىام٩ُي خالت ولخد٤ُ٣ ظىصجه،

 جيبا اإلاغجضة اإلاٗلىماث هظه باؾخمغاع، املخغظاث و الدكُٛل آلُاث و اإلاضزالث واُٞت ًٖ مٗلىماث

 الخىاػن  بٖاصة مً ؤظل الىٓام ٖىانغ في جبضالث ؤو حٛحراث ؤي ًٖ )للىٓام اإلاضبغ اإلاضًغ( الغؤؽ

 و طاجُا، اإلاًبٍى و اإلاٟخىح الىٓام الضًىام٩ُي ٖلى مشا٫ ؤ٢غب ؤلاوؿان ظؿم ٌٗض و .الضًىام٩ُي

 .طل٪ ًىضر الخالي الك٩ل و .هُت ؤلاوؿا– اظخماُٖت– الىٓم الخ٣ىُت مً الىٕى هظا مً هٕى هي اإلاىٓمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.ص ذكره، سبق مرجع الحسنية، ابراهيم سليم1

 البيئة الوخرجبت العوليبت الوذخالت البيئة
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 الونظوة لنظبم عبم نوورج :(20)رقن الشكل

 

 36 ص ذكره، سبق مرجع الحسنية، إبراهيم سليم :الوصذر

 اإلاعلىماث البُاهاث :الثاوي اإلاؿلب

 الخُاة في اإلاخباصلت والٗملُاث ألاخضار و آلاعاء و الخ٣اث٤ بلى ٌكحر الٗام الاؾخسضام في اإلاٗلىماث مهُلر بن

 مً ًىمُا مٗلىماث ؤو مٗلىمت ٖلى ًدهل مٗلىمت، ٞاإلوؿان ٖليها ًُل٤ اإلاٗلىماث مً وخضة ؤنٛغ بن و الٗامت

الم، وؾاثل  في للٓىاهغ الخؿُت اإلاالخٓت ؤهىإ مً هٕى ؤي مً ؤو اإلاٗلىماث، مً بىى٥ آلزغ، شخو مً ؤلٖا

 و طل٪ اإلاٗلىماث، يخاطب  بىٟؿه هى ٣ًىم ؤن ًم٨ً آلاعاء و الخ٣اث٤ لهظه ٦مؿخٗمل الصخو املخُُت، و البِئت

ً م٘ ًخهل ٖىضما  ما ٧ل هل ل٨ً و آزغ، ؤي وؾُِ بىاؾُت ؤو الهاج٠ و الغؾاثل بىاؾُت ؤو ما خضًض في آزٍغ

 مٗلىمت؟، ٌٗخبر ؤعاء و خ٣اث٤ و ؤزباع ؤظل مً الىاؽ ًدباصله

 مٟهىم بلى ٌكحران ال و ؤنهما مسخلٟان بال وز٣ُا، اعجباَا البٌٗ ًبًٗهما مٗلىماث و بُاهاث اإلاهُلخان ًغجبِ

 .اإلاٗلىماث و بالبُاهاث اإلاخٗل٣ت الخٟهُل اإلاٟاهُم مً بص يء ًلي ُٞما وؿخٗغى لظل٪ واخض،

 البُاهاث .1

 و مٟهىمت مٗلىماث .بلى جخدى٫  لم ما ألانلي بك٩لها ٢ُمت طاث لِؿذ ؤولُت زام مىاص" هي البُاهاث 

 1 "مُٟضة

 و ألاولُت اإلااصة مً هٕى .هي  و الى٢اج٘، و لألخضار اإلاباقغة اإلاالخٓت مً ًيخج عمؼ بقاعة، "هي البُاهاث 

 2 "مٗلىماث بلى جخدى٫  مٗالجتها بٗض التي

 ؤو ؤخضار جه٠ و ؤوناٝ خ٣اث٤ هي التي و اإلاٗلىماث لخىلُض حؿخسضم التي الخام اإلااصة "حٗني البُاهاث 

 لهاو٘ ًم٨ً يىثه في الظي ال٩افي ؤو اإلااقغ ال٩اُٞت الضاللت حُٗي ال طاتها ججض ؤنها بال مُٗىت، و٢اج٘

 3 "ال٣غاع مىيٕى الخالت ؤو .اإلاى٠٢  بكإن ال٣غاع نى٘ مً ال٣غاع

 
 

 
ت اإلاٗلىماث هٓم "الجىابي، ال٣اصع ٖبض الضًً ٖالء و ٢ىضًلجي ببغاهُم ٖامغ1  35. م ، 2005 ٖمان، اإلاؿحرة، صاع ،1 ٍ ،"ؤلاصاٍع

2 BOISSELIER Patrick , "Contrôle de gestion de gestion", 2ème Edition, Librairie Vuibert, 2001, P52. 

ت اإلاٗلىماث هٓم بلى اإلاضزل " الُاجي، ٞغط آل٠ خؿً ٖبض دمحم3    116. م ، 2005 ٖمان، لليكغ، واثل صاع ،1 ٍ ،"ؤلاصاٍع

 

 المخرجات العمليات المدخالت

 التغذية العكسية

 الرقابة
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  ت مً الخ٣اث٤ ؤو اإلاكاهضاث ؤو الخ٣ضًغاث ٚحر اإلاىٓمت، ٢ض ج٩ىن ؤع٢اما ؤو إلااث ؤو البُاهاث بإنها مجمٖى

 عمىػا ؤو خغوٞا

 اإلاعلىماث 2

 ها بِىما  لها التي و للمؿخ٣بل، هٟٗا ؤ٦ثر بك٩ل لخهبذ مٗالجتها جمذ التي البُاهاث بإنها" خٟىاوي  دمحم ٖٞغ

   ".٢1غاعاث مؿخ٣بلُت اجساط في ؤو الخالي الاؾخسضام في ٢ُمت

 ها و  جسٌُٟ في ٌؿخٗمل مدؿىؽ ش يء ؤي ؤو بصعا٥ ؤو مالخٓت ؤو خ٣ُ٣ت ًٖ حٗبر "بإنها لى٧اؽ ٖٞغ

ت ٠ًًُ و مٗحن، خضر ؤو لخالت باليؿبت الخإ٦ض ٖضم ت للٟغص مٗٞغ   ".2  ؤو املجمٖى

 ها و ت بإنها" قاصي قىقي دمحم ٖٞغ  و ٖليها الخٗٝغ ًم٨ً التي و باألخضار اإلاغجبُت الخ٣اث٤ مجمٖى

 3  ".هابًٗ ًٖ مؿخ٣لت ج٩ىن  ما الباٚو  و ٢ُاؾها،

 بجساط ٖليها ًهٗب وبالخالي الخٟهُلي بالك٩ل جخه٠ البُاهاث ؤن" :الخالي الخٍٗغ٠ بلى ههل ؾب٤ ما زال٫ مً

 ال٨م لخبؿُِ جإحي ؤنها مىانٟاتها مً و مٗالجت البُاهاث بٗض جإحي ٞهي اإلاٗلىماث بِىما ؤؾاؾها، ٖلى ال٣غاعاث

 بجساط ؤؾاؾها ٖلى ًم٨ً و اإلاىٓمت ٖمل ٌؿحر ٠ُ٦ ٦بحر بك٩ل إلاخسظ ال٣غاع جىضر ٞهي البُاهاث، مً الهاثل

 ."اإلاىاؾبتال٣غاعاث 

 : الخالي الك٩ل في البُاهاث و اإلاٗلىماث بحن الٗال٢ت جىيُذ ًم٨ً و

 دوسة البُاهاث و اإلاعلىماث : (03) الشيل سكم
 

 

لىم الدؿُحر، مٗهض الخ٨ىىلىظُا ، ظامٗت ٢انضي مغباح : اإلاطذس ت ٖو ً في الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع ، وع٢لت  زـالـض عظـم، هٓام اإلاٗلىماث ،مُضان الخ٩ٍى

 8م2018، ،

 العالكت بين البُاهاث و اإلاعلىماث  : (04 )الشيل سكم

 9زـالـض عظـم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م : اإلاطذس

 

 10 م ، 2001 ٖمان، ألاولى، الُبٗت لليكغ، واثل صاع ،"املخاؾبُت اإلاٗلىماث هٓم" خٟىاوي، ًىؾ٠ دمحم1

2 LUCAS. H. C," Information System Concepts for Management", Hill Book Co, New York, 1982, P 12. 

 36 م ، 1998 بحروث، النهًت، صاع ،"الال٨ترووي الخاؾب و املخاؾبُت اإلاٗلىماث هٓم املخاؾبُت، الىٓم في صعاؾاث" قاصي، قىقي دمحم 3
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 طائظ اإلاعلىمت.  خ 3

ت باألؾلىب و الى٢ذ اإلاالثمحن ال بض ؤن  غ ٞيها بٌٗ الهٟاث و  ختى ج٠ًُ اإلاٗلىماث بلى مؿخسضميها اإلاٗٞغ جخٞى

 1:الخهاثو هظ٦غ منها

 و  ٖلى مضي مالثمت  مٗنى ؤن جدىاؾب اإلاٗلىمت م٘ الٛغى الظي ؤٖضث مً ؤظله، و ًم٨ً الخ٨م  : اإلاالئمت

ب٨ُُٟت جإزحر هظه اإلاٗلىماث ٖلى ؾلى٥  ٖضم مالثمت اإلاٗلىماث بمضي اعجباٍ اإلاٗلىماث بمىيٕى ال٣غاع و 

بمىيٕى ال٣غاع و جازغ ٖلى ؾلى٥ مخسظ ال٣غاع و ججٗله  مؿخسضميها، ٞاإلاٗلىماث اإلاالثمت هي التي جغجبِ 

اب  ٌُٗي ٢غاعا ًسخل٠ ًٖ طل٪  هظه اإلاٗلىماث، و ًٓهغ الخإزحر ال٨بحر ال٣غاع الظي ًم٨ً اجساطه في خالت ٍو

 . ٢2غاعاث اإلاؿخُٟضًً مً اإلاٗلىماث في البىعنت ُٞما ًخٗل٤ ب٣غاعاث الكغاء و البُ٘ ٖلى 

 بليها ختى ج٩ىن  بمٗنى ج٣ضًم اإلاٗلىماث في الى٢ذ اإلاىاؾب، بدُض ج٩ىن مخىاٞغة و٢ذ الخاظت  : الىكخُت

ؤلاصزا٫ و ٖملُاث اإلاٗالجت و  -اإلاٗالجت  ً الظي حؿخٛغ٢ه صوعة مُٟضة و مازغة، و هظه الخانُت جغجبِ بالؼم

غ املخغظاث للمؿخُٟضًً  اؾخسضام الخاؾب آلالي ًاصي بلى جسٌُٟ الى٢ذ الالػم لضوعة  ، خُض -بٖضاص ج٣ٍغ

 . 3اإلاٗالجت

 مُُٗاث الىا٢٘ ق٨ال و مًمىها و جىظها : الطذق و الثباث. 

 ٞاإلاٗلىماث الٛامًت الٛحر  بمٗنى ؤن ج٩ىن اإلاٗلىمت واضخت و مٟهىمت إلاؿخسضمها، : العهىلت و الىغىح

 مٟهىمت لً ج٩ىن لها ؤي ٢ُمت ختى و لى ٧اهذ مالثمت

 الظي حٗبر ٖىه، و  ٣ًهض باإلاٗلىماث الصخُدت، ؤن ج٩ىن مٗلىماث خ٣ُ٣ُت ًٖ الص يء : الصخت و الذكت

غ ًٖ هظه ص٣ُ٢ت بمٗنى ٖضم وظىص ؤزُاء ؤزىاء بهخاط و جج اإلاٗلىماث، و ًجب الاهخمام بإن  مُ٘ و الخ٣ٍغ

 4ب ج٩ىن ؤزُاء الى٣ل و ؤزُاء الخؿا ألازُاء ٖاصة ما

  ٌ اهخماماث مؿخسضمها، ؤو  مٗنى ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مٗلىماث ٧املت حُٛي ٧اٞت ظىاهب : الشمى

ظه اإلاٗلىماث في ق٩لها النهاجي، بدُض ال ه الجىاهب اإلاك٩لت اإلاغاص ؤن ًخسظ بكإنها ٢غاع، ٦ما ًجب ؤن ج٩ىن 

 حكُٛل بياُٞت ختى ًدهل ٖلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت ًًُغ مؿخسضمها بلى بظغاء بٌٗ ٖملُاث 

 ٌ اإلاٗلىمت مً خُض الك٩ل و مً  ؤي ؤن ج٣ضم اإلاٗلىماث في الهىعة و بالىؾُلت التي ٣ًبلها مؿخسضم هظه : اللبى

غ م٨خىب بلٛت خُض اإلاًمىن، ٞمً خُض الك٩ل ًم٨ً ؤن ج٩ىن  ؾهلت واضخت و  اإلاٗلىماث في ق٩ل ج٣ٍغ

بخهاثُاث ؤو عؾىماث بُاهُت و ما بلى طل٪، ؤما مً خُض اإلاًمىن ُٞخٗل٤ ؤو مٟهىمت، ؤو في ق٩ل ظضاو٫، 

 الخٟانُل اإلاُلىبت بضعظت 

 

ت: اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت و الخُب٣ُاث"، صاع الجامٗتمىا٫ دمحم ال٨غصي و 1 ت، ا ظال٫ ببغاهُم الُٗض، "م٣ضمت في هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع لجضًضة،ؤلاؾ٨ىضٍع

 .41-40، م2003

2 NACIRI Ahmed et GED Alim , « La bourse et la comptabilité », La Revue française de la Comptabilité, 

N°175 , Jan 1987, Paris, P61. 

ت الىُل الٗغبُت، ال٣اهغة ، 3  .91، م1999ٖلي دمحم مىهىع، "مباصت ؤلاصاعة و اإلاٟاهُم"، الُبٗت ألاولى، مجمٖى

ت،4 ت"، صعاؾاث في الاججاهاث الخضًشت لإلصاعة اإلا٨خب الٗغبي الخضًض لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع  1997، م82-83. ؾىهُا الب٨غي، "هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع
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مٟهلت بإ٦ثر مً الالػم مما ٢ض ًاصي بلى  ، ٞال ج٩ىن مسخهغة ؤ٦ثر مً الالػم مما ٢ض ٣ًٟضها مٗىاها و ال ج٩ىن 

ت ملل اإلاؿخسضم، و بالخالي ٖضم ٢ضعجه ٖلى   .التر٦حز للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت اإلاُلىبت ؾٖغ

 : خطائظ اإلاعلىماث(05)الشيل سكم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 9ؾب٤ ط٦غه، مزـالـض عظـم، مغظ٘  : اإلاطذس

 أهمُت اإلاعلىماث باليعبت للمإظعاث

ج٨دس ي اإلاٗلىماث ؤهمُت بالٛت في خُاة ألاٞغاص واإلااؾؿاث، ٣ٞض ؤنبدذ مً ؤهم اإلاىاعص التي ال ًم٨ً ؤن حؿخٛني 

ٗت واإلاخالخ٣ت في  ٖنها اإلااؾؿاث في ال٣ُام بإٖمالها ووكاَاتها، وزانت في هظا الٗهغ اإلاليء باإلاخٛحراث الؿَغ

 :وجخطر هظه ألاهمُت مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت مسخل٠ مجاالث الخُاة،

  غ اإلاٗلىماث اث٠، ٞخٞى جلٗب اإلاٗلىماث صوعا مهما في بصاعة اإلااؾؿت صازلُا مً زال٫ حؿهُل ال٣ُام بالْى

اث٠ واجساط ال٣غاعاث الؿلُمت، ٦ما ؤن اوؿُاب اإلاٗلىماث بحن  الصخُدت وفي الى٢ذ اإلاىاؾب ٌؿهل مً ؤصاء الْى

٘ مً مؿخىي ؤصاء اإلااؾؿت ٩٦ل ٤ الاجهاالث الٟٗالت مً قإهه ؤن ًٞغ اث٠ ًٖ ٍَغ  .مسخل٠ هظه الْى

  ٗخبر اإلااصة ألاولُت لل٣غاع ، وبظل٪ جخم
ُ
ً ٖلى نى٘ واجساط ال٣غاعاث الؿلُمت؛ طل٪ ؤنها ح حؿاٖض اإلاٗلىماث اإلاؿحًر

 .اَهاع٦ً اإلااؾؿت مً جد٤ُ٣ الىجاح ويمان الاؾخمغاع في مجا٫ وك

  ،حرها ك٩ل ؤنال مً ؤنى٫ اإلااؾؿت مشل: الغؤؽ اإلاا٫ والٗىهغ البكغي واإلاىاص الخام ٚو
ُ
ؤنبدذ اإلاٗلىماث ح

ً ؤن ًىٓغوا بليها ٖلى ؤنها اؾدشماع ًم٨ً اؾخٛالله اؾتراجُجُا للخهى٫ ٖلى مؼاًا  خُض ًجب ٖلى اإلاؿحًر

 .جىاٞؿُت، ولِـ ج٩لٟت ًجب الخد٨م ٞيها

  ٦ظل٪ حك٩ل ؾلٗت حؿخُُ٘ اإلااؾؿت بُٗها مشل ؤي ؾلٗت ؤزغي ؤنبدذ اإلاٗلىماث. 

  ال ج٣خهغ ؤهمُت اإلاٗلىماث ٖلى اإلاؿخىي الضازلي للماؾؿت ٣ِٞ، بل جمخض بلى اإلاؿخىي الخاعجي، ٞهي حٗض

؛ ٞاإلاٗلىماث جم٨ً اإلااؾؿت مً الخٗٝغ ٖلى ألاخضار والخُىعاث التي جُغؤ ٖلى بِئت ٖملها  ؤصاة عبِ م٘ املخُِ
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مً زال٫ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الخ٠ُ٨ م٘  تي مً اإلام٨ً ؤن جازغ ٖليها، ومىه ٞةن اإلااؾؿت جداو٫ وال

ت والتي ؤنبدذ لها ؤهمُت ؤ٦بر مً  .ألاويإ الجضًضة حٗض اإلاٗلىماث اإلاىُل٤ ألاؾاس ي للخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ت ؤنبدذ الؿمت اإلامحزة للماؾؿاث اإلاٗانغة في ٖهغها الخالي وهي ؤؾاؽ ا٦دؿاب  اإلاٗلىماث هٟؿها؛ ٞاإلاٗٞغ

ما ٌٗٝغ آلان با٢خهاص  اإلاحزة الخىاٞؿُت والٗامل ألاؾاس ي الظي ًدضص جىاٞؿُت اإلااؾؿاث؛ ٟٞي ْل الاهخ٣ا٫ بلى

ت ؤنى٫  ٞةن ال٣ضعة ٖلى بهخاط وزل٤ الثروة ؤنبذ ال ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى ٖىامل ؤلاهخاط اإلااصًت، بل ٦ظل٪ ٖلى اإلاٗٞغ

ت ت، ال٨ٟاءاث اإلاخمحزة وفي ال٣ضعة ٖلى الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث،  ؤزغي ٚحر ماصًت مٗىٍى ، واإلاخمشلت ؤؾاؾا في اإلاٗٞغ

حرهو٦ظا ال٣ضعة ٖلى بًجاص ال  .خلى٫ للمك٨الث اإلاُغوخت ٚو
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 مذخل ئلى هظم اإلاعلىماثاإلابدث الثاوي : 

اؾخسضامها الجساط  ًمشل هٓام اإلاٗلىماث ؤلانضاع اإلاخ٩امل لخض٤ٞ اإلاٗلىماث مً مهاصعها املخخلٟت بلى مغا٦ؼ 

٣ت حؿمذ للمٗلىماث  الخىُٓم بالخض٤ٞ بلى ؤظؼاء  الىاججت في ظؼء مًال٣غاعاث، ُٞخم جهمُم هٓام اإلاٗلىماث بٍُغ

الخىُٓم التي جدخاط بليها، وطل٪ بالك٩ل والخى٢ُذ اإلاىاؾبحن، ٦ظل٪ ًًمً هٓام اإلاٗلىماث الٟٗا٫ ونى٫ 

حن، ؤي جىاؾب  اإلاٗلىماث مً مهاصعها زاعط الخىُٓم، ول٨نها طاث جإزحر ٖلى ٖملُت اجساط  ال٣غاعاث بىٟـ الكَغ

 .٘ اخخُاظاث مخسظ ال٣غاعالك٩ل والخى٢ُذ م

  .وفي هظا اإلابدض هدىاو٫ مٟهىم هٓام اإلاٗلىماث وم٩ىهاجه وزهاثهه، وصوع ألاهٓمت في اإلاىٓماث

: مفهىم هظام اإلاعلىماث  اإلاؿلب ألاٌو

٠ الخانت بىٓام اإلاٗلىماث، و لظا ؾيخُغ١ بلى ؤهم هظه الخٗاٍع٠ ُٞما ًلي  : حٗضصث الخٗاٍع

   يهضٝ  الهباٙ، هٓام اإلاٗلىماث بإهه " هٓام مخ٩امل مً الٗىهغ البكغي وآلاالث،اٖخبر ٖبض الغخمان

ؿخسضم الىٓام في طل٪ ؤظهؼة  بلى ج٣ضًم مٗلىماث لضٖم ٖملُاث اجساط ال٣غاعاث في اإلاىٓمت، َو

 .1 " وبغمجُاث الخاؾب آلالي و ؤلاظغاءاث و هماطط اجساط ال٣غاع و٢ىاٖض البُاهاث

  باليؿبتReix Robert ٟٓحن و ه ت مً مىاعص اإلاىٓمت: مً وؾاثل و بغامج و مْى ام اإلاٗلىماث هى: "مجمٖى

ً و بًها٫ اإلاٗلىماث في ق٩ل مُُٗاث ؤو ههىم ؤو  مُُٗاث و بظغاءاث حؿمذ بجم٘ ، مٗالجت ، جسٍؼ

 .2" نىع ...الخ في اإلاىٓمت

  ؤماDourneau ناوعي  صمت  حؿعى بلى  ، ٣ٞض اٖخبر ؤن هٓام اإلاٗلىماث:" هى جل٪ الظا٦غة الطخمت، التي

 3ال٣غاع و مسخل٠ مؿخٗملي اإلاٗلىماث، بدُض ج٩ىن ٢اصعة ٖلى بخاَتهم بالىيُٗت الخالُت 

 ل اإلاضزالث ت و آلالُت لخدٍى  ٌٗٝغ هٓام اإلاٗلىماث بإهه بَاع ًخم مً زالله جيؿ٤ُ اإلاىاعص البكٍغ

 4. لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاكغوٕ ) اإلاٗلىماث )بلى مسغظاث   (البُاهاث(

 ما٫ و الٗىانغ ت مخجاوؿت و مترابُت مً ألٖا ٗٝغ ؤًًا بإهه هى طل٪ الىٓام الظي ًخًمً مجمٖى و  َو

اإلاىاعص ج٣ىم بخجمُ٘ و حكُٛل و بصاعة و ع٢ابت البُاهاث بٛغى بهخاط و جىنُل مٗلىماث مُٟضة 

 5. ال٣غاعاث مً زال٫ قب٨ت مً ال٣ىىاث و زٍُى الاجها٫ إلاؿخسضمي

 
 

 

ت"، صاع ػهغان، ألاعصن، ٖبض الغخمان 1  .162، م 1999الهباٙ، "هٓام اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

2 REIX Robert," Systèmes d„information et management des Organisations", Edition Vuibert, 1995 P73. 

ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،  وخضة وع٢لت" ، مظ٦غة  MOS-MAGمضاوي بً بلُٛض، "ٞٗالُت هٓام اإلاٗلىماث املخاؾبُت في الدؿُحر و اجساط ال٣غاع صعاؾت خالت 3

 28، م1998مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ،

ت ،، "هٓم اإلاٗلىماث املخاؾبُت في ْل ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث"٦ما٫ الضًً مهُٟى الضهغاوي ، 4  25م2008،اإلا٨خب الجامعي الخضًض ؤلاؾ٨ىضٍع

،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ،ظامٗت  "اإلاٗلىماث في اإلااؾؿت الخضماجُت صعاؾت خالت الخإمُىاث في الجؼاثغؤهمُت هٓام "ؾا٦ذ ٞاَمت الؼهغاء ، 5

 91م2012الُابـ ،ؾضي بلٗباؽ ،، الجاللي
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 ٟحن ، البُاهاث ، ؤلاظغاءاث ت مىٓمت مً اإلاىاعص : ألاظهؼة ، البرامج ، اإلاْى ،  ... هٓام اإلاٗلىماث هى مجمٖى

نها في ق٩ل بُاهاث، ههىم، نىع، ؤنىاث، الخمما ٌؿمذ بالخهى٫  في  ٖلى اإلاٗلىماث ومٗالجتها وجسٍؼ

 .وبحن اإلاىٓماث

 ًم ً ت مً اإلا٩ىهاث اإلاترابُت تهضٝ بلى ظم٘ ومٗالجت وجسٍؼ ٨ً حٍٗغ٠ هٓام مٗلىماث ٞىُا ٦مجمٖى

ال٣غاع،الخيؿ٤ُ، وجىػَ٘ اإلاٗلىماث لضٖم ال٣غاع والخد٨م في اإلااؾؿت. وباإلياٞت بلى صٖم ٖملُت نى٘ 

اث اإلا٣ٗضة  والؿُُغة،ٞان هٓم اإلاٗلىماث حؿاٖض ؤًًا ؤلاصاعة الٗلُا ٖلى جدلُل اإلاكا٧ل و اإلاىيٖى

حر اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت في الى٢ذ اإلاىاؾب للمؿاٖضة في اجساط ال٣غاع  .بخٞى

 

 Lucasم اإلاعلىماث خعب سؤٍت لىواط: هظا (06 )الشيل سكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .171دمحم الصٌرفً، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
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٠ الؿاب٣ت، ًم٨ً ؤن وؿخسلو ؤهم الؿماث و اإلاىانٟاث التي ًخمحز بها و هي  :مً زال٫ الخٗاٍع

  و الٗما٫ ؤن هٓام اإلاٗلىماث هى هٓام إلهخاط ً اإلاٗلىماث التي حؿخسضم لضٖم وكاَاث اإلاضًٍغ

 ً ت اإلا٩ىهاث اإلاخضازلت و الاظغاءاث الىمُُت التي حٗمل مٗا لخجمُ٘ ، حكُٛل ، جسٍؼ ً،بهه مجمٖى آلازٍغ

، جىػَ٘ ، وكغ و اؾترظإ اإلاٗلىماث التي جدخاظها اإلاىٓمت بهضٝ جضُٖم اجساط ال٣غاع، الخٗاون، 

 ٢ابت صازل اإلاىٓمت.الخدلُل، الخهىع والغ 

  ؤن هٓام اإلاٗلىماث هى هٓام مخ٩امل ًخ٩ىن مً ؤٞغاص و مٗضاث و آالث جًمً جباص٫ اإلاٗلىماث صازل

ت مً اإلاضزالث التي جمشل بُاهاث و  غبِ اإلاىٓمت ببِئتها الخاعظُت، و ٌٗمل ٖلى بصزا٫ مجمٖى اإلاىٓمت، ٍو

ت مً امل خغظاث للخهى٫ ٖلى هخاثج ؤًٞل م٣اعهت مُُٗاث مسخلٟت، ًخم مٗالجتها للىنى٫ بلى مجمٖى

ت الالػم ة ًتة باإلاٗاًحر املخضصة ل٣ُاؽ الٟاثضة ؤو اإلاغصوص. ٦ما ًؼوص ناوعي ال٣غاع باإلاٗلىماث الًغوٍع

ت ويُٗت البِئت الضازلُت و الخاعظُت للمىٓمت، بياٞت بلى الخيبا بمؿخ٣بل اإلاىٓمت وهظا  إلاٗٞغ

غة لضيها والك٩ل الخالي ًىضر طل٪.باالؾخٛال٫ الجُض والاؾخٗما٫ ألامشل ل  لمٗلىماث اإلاخٞى

 
 : شيل عام لىظام اإلاعلىماث (07)الشيل سكم 

 

 

 

 

 البيبنبت                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ABTEY. B. H et VINAY. A , « contrôle de la gestion stratégique de l’entreprise 

approche par le système information », édition Clet, 1984, p55. 

 

 الداخلٌةبٌانات البٌئة 

 

اتخاذ القرارات و  نظام المعلومات

 تحدٌد البدائل

المنظمة األفراد و 

 األجهزة

 بٌانات البٌئة الخارجٌة
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 مفهىم هظام اإلاعلىماث  :(08)الشيل سكم  

 

ً في الٗلىم الا٢خهاصًت  : اإلاطذس لىم الدؿُحر، مٗهض الخ٨ىىلىظُا ، ظامٗت ٢انضي مغباح ، وع٢لت زـالـض عظـم، هٓام اإلاٗلىماث ،مُضان الخ٩ٍى ت ٖو والخجاٍع

 2م .2018، ،

 وظائف هظام اإلاعلىماثاإلاؿلب الثاوي: 

بط بىاؾُت  بن البُاهاث اإلاخض٣ٞت صازل ؤ٢ؿام اإلاىٓمت ؤو في مدُُها الخاعجي حٗخبر ماصة زام ًيبغي اؾخٛاللها،

٧اهذ الخاظت بلى  في ٖملُت الدؿُحر واجساط ال٣غاعاث اإلاالثمت، ومً هىا هظه البُاهاث ًخم٨ً اإلاؿحر مً الخد٨م

اث٠، وفي هظا ٣ًى٫ عا٦ـ عوباعث ت مً الْى اإلاٗلىماث ختى ج٩ىن مؿخٗملت " هٓم اإلاٗلىماث التي ج٣ىم بمجمٖى

 1".ًجب ؤن ج٩ىن مجمٗت، مذجىػة، مدمىلت زم مىػٖت

اث٠ هٓام اإلاٗلىماث ٧الخالي  2:و لهظا جم جدضًض ْو

ُٟت ألاولى لىٓام اإلاٗلىماث في ظم٘ البُاهاث ؾىاء مً البِئت الضازلُت و البِئت  :حمع البُاهاث1. جخمشل الْى

ً للخهى٫ ٖلى البُاهاث  3:الخاعظُت ، وبهٟت ٖامت هىا٥ مهضٍع
 

 

1 REIX Robert, " traitement des informations", les éditions foucher, paris, 1980, p10. 

ت مذخل معاضش"، داس وائل لليشش، الؿبعت ألا 2 ولى ، هجم عبذ هللا الخمُذي، عبذ الشخمً العبُذ و ظلىي أمين العامشائي، "هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍس

 76-77.ص2005

الخىافعُت"، أؾشوخت  عبذ هللا خمىد علي ظشاج، "خطائظ اإلاعلىماث اللاعذًت لبىاء كشاساث ؤلاهخاج التي حعمذ باألظبلُت في ئؾاس ؤلاظتراجُجُت3

  46.ص2005/2004دهخىساه غير ميشىسة، حامعت الجضائش، ،

 المعلومات تجميع

 استرجاع المعلومات

 تخزين المعلومات

 معالجة المعلومات

 نظام المعلومات

 الموارد البشرية

 لوسائل الماديةا

البرامج 

 واالجراءات

 المعطيات
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غ ٖلى بُاهاث جه٠ وكاٍ :اإلاطادس الذاخلُت - أ ت التي جخٞى اإلاىٓمت،  وهي ٧ل الىزاث٤ املخاؾبُت وؤلاصاٍع

غ الباجٗحن الخابٗحن غ  ٧إعق٠ُ اإلاىٓمت ٖلى مؿخىي ٧ل ٢ؿم، ملٟاث الؼباثً، ج٣اٍع للمىٓمت، ج٣اٍع

ت  1.الاجهاالث الخجاٍع

ؤظل  بن الخهى٫ ٖلى البُاهاث الخاعظُت ًدخاط بلى مجهىصاث و٢ضعاث ؤ٦بر مً :اإلاطادس الخاسحُت - ب

غ مىظىصة في اإلاىٓمت هٟؿها، و ًخم الخهى٫ ٖليها مً زال٫ اإلاٗامالث التي ج٣ىم بها  امخال٦ها، ألنها ٍو

 .ء ؤو اإلاىعصًًاإلاىٓمت م٘ بِئتها الخاعظُت ؾىاءا م٘ الضولت ؤو الٗمال

 :معالجت البُاهاث. 2

ل البُاهاث بلى مٗلىماث، و هظه ألازحرة جم٨ً مً زضمت اؾخسضاماث  اإلاٗالجت هي ٖملُت حؿاٖض ٖلى جدٍى

ل البُاهاث مً هُئتها الخام  اإلاضزالث( جدى٫ بلى )مخٗضصة. و ًم٨ً ؤلاقاعة ؤًًا بلى ؤن اإلاٗالجت هي ٖملُت جدٍى

ت و جخم مً زال٫ بظغاء ٖملُاث مسخلٟت  مٗلىماث)مسغظاث( طاث مٗنى و ٢ُمت، . ٞاإلاٗالجت هي مهمت خٍُى

٢ُام اإلاىٓمت بٗملُت البُ٘ ) وطل٪ ب٣ُام  بالخؿاب و باإلا٣اعهت... الخ. الخؿاب مً زال٫ خؿاب عنُض الؼبىن ٖىض

ل بُاهاث البُ٘ )مشال: ٞاجىعة البُ٘( مً زال٫ هٓام  اإلاٗلىماث بلى ًىمُت ا لبُ٘( ، و اإلا٣اعهت جخم مً اإلاىٓمت بخدٍى

 .زال٫ م٣اعهت عنُضًً، الخإ٦ض مً الغمؼ

ً اإلاعلىماث.3  :جخٍض

ت ومهمت ، ٞاإلاٗلىماث بما ؤن حسخضم بهٟت ٞىعٍت مً ٢بل ً اإلاٗلىماث يغوٍع اإلاؿخُٟضًً، ؤو  حٗخبر ٖملُت جسٍؼ

اإلاؿخُٟضة، و طل٪ مً زال٫  جسؼن لخحن اؾترظاٖها في ٖملُت الخ٣ت ٖىضما جٓهغ الخاظت بليها مجضصا مً الجهاث

٤ ؤؾالُب مُٗىت ًخم بٖضاصها ٖىض ال٣ُام بخهمُم هٓام ؤلاؾترظإ  2.اإلاالثم اؾترظاٖها ٞو

 :بث اإلاعلىماث و اجخار اللشاس4.

جخم مً  اإلاٗلىماث اإلاٗالجت جهبذ ظاهؼة الاؾخسضام مً ٢بل اإلاؿخسضم النهاجي. هظه الٗملُت ؤي ٖملُت البض

غ اإلاالُت و همىطط مباقغ مشل قب٨ت الاجها٫ الضازلُت في اإلاىٓمتزال٫ همىطط ال٨خابت  ما بحن  مشل الخ٣اٍع

نها و لم ًخم وكغها ٟحن، و ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ ؤن مغخلت اإلاٗالجت ال ج٩ىن لها ؤي ٢ُمت بطا جم جسٍؼ في الى٢ذ  اإلاْى

ما لم جيكغ  ال مٗنى لهااإلاىاؾب و بلى الصخو اإلاىاؾب الجساط ال٣غاع اإلاىاؾب، بطا ٩ٞل اإلاغاخل الؿاب٣ت 

اإلاحزاهُت الخخامُت ٞهظه  اإلاٗلىمت لخهل بلى مخسظ ال٣غاع باإلاىٓمت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اإلااؾؿت خ٣٣ذ زؿاعة في

غ زغط مً هٓام مٗلىماث في اإلااؾؿت، و الظي مً زالله ًخم جدضًض مؿاع اإلااؾؿت مً زال٫  اإلاٗلىمت هي ج٣ٍغ

 ب٣ائها في الؿى١ ؤو زغوظها

 

 

1 DAYAN Armand, "Marketing industriel", vuibert, 4éme édition, 1999, p34. 

 125.دمحم ٖبض خؿحن آ٫ ٞغط الُاجي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 2
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  ظائف ومهام هظم اإلاعلىماث : 09الشيل سكم 

 

ىم الٗشماوي مهُٟى، هٓام اإلاٗلىماث وصوعه في جُٟٗل الغ٢ابت الجباثُت، خالت الجؼاثغ مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿتر في ٖل :اإلاطذس

 3م2008الدؿُحر ٕٞغ مالُت ومداؾبت، ؤ٦خىبغ 

 اإلاؿلب الثالث: أهمُت هظام اإلاعلىماث

غ اإلاىاؾب و بالجىصة  البُاهاث و اإلاٗلىماث في الى٢ذ جٓهغ ؤهمُت هٓام اإلاٗلىماث مً زال٫ ٖمل الىٓام و جٞى

 1 :اإلاىاؾبت و بالض٢ت اإلاىاؾبت. و جخجلى ؤهمُت هٓام اإلاٗلىماث ُٞما ًلي

٤ بلى ظاهب ما ٣ًىم به الىٓام مً بٖضاص1. حر اإلاٗلىماث اإلاؿاٖضة في اجساط ال٣غاعاث، بط ؤنها الٍُغ اإلاٗلىماث  جٞى

٣ت ملخهت ٖلى ٧ل بضًل و ؤزغه  ا ٖلى ألاهضاٝ اإلاُلىب جد٣ُ٣ها، ٩ٞلما جىاٞغثبٍُغ

 مٗلىماث ٧اُٞت و ص٣ُ٢ت ٧لما ؾاٖض طل٪ ٖلى جد٤ُ٣ ؤخؿً الىخاثج في الخسُُِ و الخىُٟظ و الغ٢ابت ألوكُت

 .اإلاىٓمت

ت ضخمت مً اإلاٗلىماث بك٩ل جل٣اجي ٌؿاٖض ٖلى خؿاب2. ظضوي  جم٨ً هٓم اإلاٗلىماث مً اؾخسغاط مجمٖى

مؿاهمت ٧ل  ٞمشال ًم٨ً خؿاب ٧ل ٖمُل و ٧ل مىعص و ٧ل ؾلٗت و ٧ل مى٣ُت بُُٗت و ٧ل ؤوكُت اإلااؾؿت،

  ٖىهغ في ألاعباح ال٩لُت للماؾؿت

 

 

م الفعاٌ"، مىخبت الشلشي، مطش، بذون ظىت وشش، ص.1  2ؾلعذ أظعذ عبذ الخمُذ، "الدعٍى
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 و ؤلاظابت ٖلى ؤي ؤؾئلت التي  ( Online) بم٩اهُت حٗضًل اإلاٗلىماث صون ظهض مً زال٫ هٓام الخاؾب آلالي3.

الُىمي  جخٗل٤ مشال بالٗمالء ؤو الؿل٘ ؤو عظا٫ البُ٘ بك٩ل ٞىعي، ٦ما ًم٨ً ؤن حؿخسضم في جدلُل هخاثج اليكاٍ

ُت الٗمالء  مىػٖا ظٛغاُٞا ؤو َب٣ا لىٖى
 

ؤصائها: مً زال٫ الغ٢ابت اإلاؿخمغة و٦ك٠ الاهدغاٞاث زم اجساط ٘ غ ؤهٓمت اإلااؾؿت و ٞع  الاظغاءاث جٍُى

 الخصخُدُت؛

 اث  ؤظؼاءالخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ حر مسخل٠ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ب٩اٞت اإلاؿخٍى  لخىُٓمُت و اإلاىٓمت مً زال٫ جٞى

ُاء نىعة واضخت ومخ٩املت ًٖ اإلااؾؿت اث٠ وهظا إٖل  .مسخل٠ الْى

: الىظشة الخذًثت لىظم اإلاعلىماث  (01 )الجذٌو سكم  

 ؤلاظتراجُجُتالىظشة  الىظشة الخللُذًت 

هظام اإلاعلىماث عىطش مً عىاضش ظلعلت   .وظُفت ئداسة هظام اإلاعلىماث هي مشهض جيالُف

 .اللُمت

 .هظام اإلاعلىماث هى أضل مً أضٌى اإلاإظعت  .جىىىلىحُا اإلاعلىماث و الاجطاٌ هي وظُلت

 ودوس وظُفي أزاس   اإلاعلىماث و الاجطاٌ لها جىىىلىحُا

 .وحشغُلي

 .اإلاعلىماث له وظُفت الذعم الاظتراجُجيهظام 

 ىلع وظُفتفي واٌ  الاجطاٌاإلاعلىماث و  اجىىىلىحُحعخغل 

 .خذا

و  مذمجهظام  ًعباسة ع  ثاإلاعلىما هظام

 .حمُع ألاؾشاف مخيامل و ٌشاسن في حعُيره

 ىش مً ؾشفمدخجىىىلىحُا اإلاعلىماث و الاجطاٌ مُذان 

 .فلـ آلالي ؤلاعالممهىذس ي 

اإلاعلىماث مُذان مخعذد ولِغ مخطظ هظام 

و ٌعير مً ؾشف  لفئت معُىت خُث ٌعخخذم

ً+ مهىذس ي ؤلاعالم   آلالياإلاعيًر
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 : مىافع هظام اإلاعلىماث( 10)الشيل سكم

 16زـالـض عظـم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م : اإلاطذس

 

 

 

 :العشعت

 ظشعت ؤلاحشاءاث الخىزُلُت

ً اظترحاع  وظهىلت جخٍض

 اإلاعلىمت

 :الذكت

اهخفاع اخخماالث الىكىع في 

عىذ عملُت حمع  الخؿأ

ً ووشش  ومعالجت وجخٍض

 اإلاعلىمت

 الخُاساث اإلاخاخت في

 :الاظترحاع

 خُث هظم اإلاعلماث

 املخىظبت الخذًثت جىفش

 مشوهت عالُت عً اظترحاع

 اإلاعلىماث

 :همُت اإلاعلىماث

 جىفش الخىاظِب على كذسة

ً ملاسهت  عالُت على الخخٍض

 بالؿشق الخللُذًت

 :الجهذ جىفير 

اهبر   فالجهذ البششي في الىظم الخللُذًت

عملُت  بىثير مً الىظم املخىظبت خالٌ

ً اإلاعلىمت  معالجت وجخٍض

ع 
اف
مى

ام
ظ
ه

 
ث
ما
لى

إلاع
ا
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 اإلاؿلب الشابع : املخاؾش هظم اإلاعلىماث

 : مً خُض اإلاهضعجىظض ٖضث املخاَغ هٓم اإلاٗلىماث جسخل٠ :مً خُث مطذسها (   1

ٟي اإلايكأث هم اإلاهضع الغثِس ي للمساَغ الضازلُت التي جخٗغى لها هٓم :مخاؾش داخلُت.1  خُض ٌٗخبر مْى

ت بمٗلىماث الىٓام وؤ٦ثر صعاًت مً  ٟي اإلايكأث ٖلى ٖلم ومٗٞغ اإلاٗلىماث املخاؾبُت ؤلال٨تروهُت وطل٪ ألن مْى

٩ىن بالىٓام الغ٢ابي اإلاُب٤ لضي اإلايكأة،  ٚحرهم ت ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ وه٣اٍ ال٣هىع لهظا الىٓام ٍو ومٗٞغ

لظل٪ ٞةن  ٫ نالخُاث الضزى٫ اإلامىىخت لهم،الخٗامل م٘ اإلاٗلىماث والىنى٫ بليها مً زال لضيهم ال٣ضعة ٖلى

ٟي الكغ٦ت ٚحر ٟها ؤو حُٛحرها مْى  . ألامىاء ٌؿخُُٗىن الىنى٫ للبُاهاث وبم٩اهُت جضمحرها ؤو جدٍغ

 إلاٗلىماثاوجخمشل في ؤشخام زاعط اإلايكإة لِـ لهم ٖال٢ت مباقغة باإلايكإة مشل ٢غانىت  :حُت مخاؾش خاس .2

ت ًٖ مواإلاىاٞؿحن الظًً ًداولىن ازترا١ الًىابِ الغ٢ابُت وألامىُت للىٓام بهضٝ الخهى٫ ٖلى  ٗلىماث ؾٍغ

والتي ٢ض جدضر جضمحر ظؼجي ؤو ٦لي جخمشل في ٧ىاعر َبُُٗت مشل الؼلؼا٫ والبرا٦حن والًُٟاهاث  اإلايكإة ؤو ٢ض

 .للىٓام في اإلايكاة

 مً خُث اإلادعبب لها (  2

 وجل٪ ألازُاء ٢ض جدضر مً ٢بل ؤشخام بك٩ل م٣هىص وبهضٝ الٛل :مخاؾش هاججت عً العىطش البششي .1

 .والخالٖب ؤو بك٩ل ٚحر م٣هىص هدُجت الجهل ؤو الؿهى ؤو الخُإ

 وهي جل٪ املخاَغ التي ٢ض جدضر بؿبب ٧ىاعر َبُُٗت لِـ لإلوؿان :مخاؾش هاججت عً العىطش غير البششي .2

 ٖال٢ت بها مشل خضور الؼالػ٫ والبرا٦حن والًُٟاهاث والتي ٢ض جاصي بلى جل٠ الىٓام ٩٦ل ؤو ظؼء مىه

 (مً خُث العمذًت )اللطذ (  3

اث ٣ًىم بها الصخو  (:مخاؾش هاججت عً جطشفاث مخعمذة)ملطىدة.1  مخٗمضا مشل بصزا٫و جخمشل في جهٞغ

بُاهاث زاَئت وهى ٌٗلم طل٪، ؤو ٢ُامه بخضمحر بٌٗ البُاهاث مخٗمضا طل٪ بهضٝ الٛل والخالٖب والؿغ٢ت، 

 هظه املخاَغ مً املخاَغ اإلاازغة ظضا ٖلى الىٓام وحٗخبر

اث ٣ًىم بها ألاشخام هدُجت  (:خاؾش هاججت عً جطشفاث غير مخعمذة )غير ملطىدة.2  الجهلوجخمشل في جهٞغ

تهم بُغ١ اصزالها ؤو الؿهى في ٖملُت  ٣ت زاَئت بؿبب ٖضم مٗٞغ ضم الخبرة ال٩اُٞت ٧ةصزالهم لبُاهاث بٍُغ ٖو

 .وحٗخبر هظه، املخاَغ ؤ٢ل يا مً املخاَغ اإلا٣هىصة وطل٪ إلم٩اهُت بنالخها الدسجُل

 :جخٗضص وجخٟغ١ املخاَغ مً خُض آلازاع الىاججت ٖنها : مً خُث آلازاس الىاججت عنها(   4

 وهي املخاَغ التي جاصي بلى خضور ؤيغاع للىٓام وؤظهؼة ال٨مبُىجغ ؤو جضمحر :مخاؾش جيخج عنها أغشاس مادًت.1

ً البُاهاث والتي ٢ض ٩ًىن ؾببها ٧ىاعر َبُُٗت ال ٖال٢ت لإلوؿان بها ؤو ٢ض ج٩ىن بؿبب البكغ  لىؾاثل جسٍؼ

٣ت ت بٍُغ  .مخٗمضة ؤو ٍٖٟى
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وهي املخاَغ الىاججت ًٖ ؤخضار ٢ض جازغ ٖلى البُاهاث وبم٩اهُت الخهى٫ ٖليها  :مخاؾش فىُت ومىؿلُت.2

تها وطل٪  لألشخام ت ألشخام ٚحر مهغح لهم بمٗٞغ املخى٫ لهم بظل٪ ٖىض الخاظت لها ؤو بٞكاء بُاهاث ؾٍغ

لل٨مبُىجغ ٢ض جٟؿض البُاهاث ؤو ظؼء منها وجل٪ طا٦غة ال٨مبُىجغ ؤو بصزا٫ ٞحروؾاث  مً زال٫ حُُٗل في

الخىاٞس ي للميكإة و٢ض جدضر املخاَغ الؿاب٣ت مً زال٫ ٢ُام اإلاهاظم بالبدض في  املخاَغ ٢ض جازغ ٖلى اإلاى٠٢

٢مامت وؤوعا١ مترو٦ت بهضٝ الخهى٫ ٖلى ؤًت مٗلىماث ٢ض حؿاٖض ٖلى  مسلٟاث الخ٣ىُت الخانت باإلااؾؿت مً

اإلاضوهت ٖلى ألاوعا١ اإلال٣اة ؤو ألا٢غام الهلبت التي ًخم اؾدبضالها، ؤو  هى٫ ٖلى ٧لماث الؿغازترا١ الىٓام للخ

حٗٝغ بخ٣ىُت ال٣مامت، ووؿخُُ٘ ؤن هضع٥ صعظت زُىعة ج٣ىُت  ؤي مٗلىمت ؤزغي حؿاهم في ازترا١ الىٓام والتي

ت ما خهل م٘ وػاعة الٗض٫ ٨ُت ال٣مامت مً زال٫ مٗٞغ  .ألامٍغ

٨ُت ببُ٘ مسلٟاث ؤظهؼة ج٣ىُت بٗض ؤن ج٤ بجالٞها و٧ان مً يمً جل٪ املخلٟاث خُض ٢امذ وػاعة  الٗض٫ ألامٍغ

ا مً وكغ جل٪  ظهاػ ً الخانت ببرهامج خماًت الكهىص وزٞى ٦مبُىجغ ًدخىي ٢غنه الهلب ٖلى ٧اٞت الٗىاٍو

اتهم اؾدشماعها يض الىػاعة ٣ٞض ٢امذ وػاعة الٗض٫ بى٣ل ٧اٞت الكهىص وحُٛحر م اإلاٗلىماث ؤو ٩ان ؤ٢اماتهم وهٍى

٣ت صخُدت وهظا جُلب ج٩لٟت مالُت  .ضخمت وطل٪ بؿبب ؤلازٟا١ في بجالٝ ألا٢غام بٍُغ

 :ملخاَغ ٖال٢ت مً خُض مغاخل هٓم اإلاٗلىماث هظ٦غ منها : املخاؾش مً خُث عالكتها بمشاخل الىظام (  5

الى٢ذ اإلاىاؾب وبك٩لها الصخُذ ؤو وهي املخاَغ الىاججت ًٖ ٖضم حسجُل البُاهاث في  :مخاؾش اإلاذخالث.1

ه٣ل البُاهاث بض٢ت زال٫ زٍُى الاجها٫ وجخمشل املخاَغ اإلاخٗل٣ت بإمً اإلاضزالث بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام ؤؾاؾُت  ٖضم

 :وهي

 :خلل بُاهاث غير ظلُمت - أ

ت  خم طل٪ مً زال٫ زل٤ بُاهاث ٚحر خ٣ُ٣ُت ول٨ً بىاؾُت مؿدىضاث صخُدت ًخم ويٗها صازل مجمٖى ٍو

ٟحن ال ٌٗملىن بالكغ٦ت وبصعاط  مً الٗملُاث صون ؤن ًخم ا٦دكاٞها، ومشا٫ طل٪ اؾخسضام ؤؾماء وهمُت إلاْى

ت لهم ؤو بصزا٫ ٞىاجحر وهمُت باؾم ؤخض اإلاىعصًً جل٪ ألاؾماء   .يمً ٦كٝى الغواجب ونٝغ عواجب قهٍغ

ف البُاهاث اإلاذخالث - ب  :حعذًل أو جدٍش

خم طل٪ مً زال٫ الخالٖب في اإلاضزالث  واإلاؿدىضاث ألانلُت بٗض اٖخماصها مً ٢بل اإلاؿاو٫ و٢بل بصزالها ٍو

، ؤو حٛحر ؤؾماء بٌٗ  بلى ٤ حُٛحر في ؤع٢ام مبالٜ بٌٗ الٗملُاث لهالر املخٝغ الىٓام، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 .الٟاثضة الٗمالء ؤو مٗضالث

 :خزف بعؼ اإلاذخالث  - ث

دضر طل٪ مً زال٫ خظٝ ؤو اؾدبٗاص بٌٗ البُاهاث ٢بل بصزالها  بلى الخاؾب آلالي، وطل٪ بما بك٩ل ٍو

٠ اإلاؿاو٫ ًٖ اإلاغجباث في  مخٗمض حر م٣هىص، ومشا٫ طل٪ ٢ُام اإلاْى وم٣هىص ؤو بك٩ل ٚحر مخٗمض ٚو

٠ املخٝغ اإلايكإة بخضمحر مظ٦غاث  .وحٗضًالث جٟهُالث خؿاب البى٪ لخؿاب آزغ زام باإلاْى

 :ئدخاٌ البُاهاث أهثر مً مشة -ج
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٠ ٣ت م٣هىصة ؤو ٚحر م٣هىصة،  واإلا٣هىص بظل٪ ٢ُام اإلاْى بخ٨غاع بصزا٫ البُاهاث بلى الخاؾب بما بٍُغ

خم طل٪ مً زال٫ بصزا٫ بُاهاث بٌٗ اإلاؿدىضاث ؤ٦ثر مً مغة بلى الىٓام ٢بل ؤوامغ الضٞ٘ وطل٪ بما بٗمل  ٍو

بلى مً اإلاؿدىضاث ألانلُت وج٣ضًم ٧ل مً الهىعة وألانل ؤو بٖاصة بصزا٫ البُاهاث مغة ؤزغي  وسخ بياُٞت

  .الىٓام

٣هض بها املخاَغ اإلاخٗل٣ت بالبُاهاث املخؼهت في طا٦غة الخاؾب والبرامج التي  :مخاؾش حشغُل البُاهاث2 . ٍو

بدكُٛل جل٪ البُاهاث وجخمشل مساَغ حكُٛل البُاهاث في الاؾخسضام ٚحر اإلاهغح به لىٓام وبغامج  ج٣ىم

٣ت ٚحر ٢اهىهُت  الدكُٛل وجدٍغ٠ ؤو ٖمل وسخ ٚحر ٢اهىهُت ؤو ؾغ٢ت البُاهاث اإلاىظىصة وحٗضًل البرامج بٍُغ

٠ بةُٖاء ؤوامغ للبرهامج بإن ال ٌسجل ؤي ٢ُىص في السجالث  ٖلى الخاؾب آلالي، ومشا٫ ٖلى طل٪ ٢ُام اإلاْى

 .بٗمُل مٗحن مً ؤظل الاؾخٟاصة مً مبلٜ الٗملُت لهالر املخٝغ هٟؿه اإلاالُت جخٗل٤ بٗملُاث البُ٘ الخانت

غ التي ًخم الخهى٫ ٖليها بٗض :حاث الخاظب مخاؾش مخش 3 . ٣هض بها املخاَغ اإلاخٗل٣ت باإلاٗلىماث والخ٣اٍع ٍو

حكُٛل ومٗالجت البُاهاث، و٢ض جدضر جل٪ املخاَغ مً زال٫ َمـ ؤو جضمحر بىىص مُٗىت مً  ٖملُت

حر صخُدت ؤو ؾغ٢ت مسغظاث الخاؾب ؤو بؾاءة اؾخسضامها ؤو  املخغظاث ؤو زل٤ ٖمل مسغظاث ػاثٟت ٚو

٤ ٖغيها ٖلى قاقاث  وسخ ٚحر مهغح بها مً املخغظاث ؤو ال٨ك٠ الٛحر مؿمىح به للبُاهاث ًٖ ٍَغ

وجىػَ٘ اإلاٗلىماث بىاؾُت ؤشخام ٚحر مؿمىح لهم بظل٪، ٦ظل٪  الٗغى ؤو َبٗها ٖلى الىع١ ؤو َب٘

اث واإلاٗلىماث زُإ بلى إل ٖلى جل٪ اإلا جىظُه جل٪ اإلاُبٖى ٗلىماث ؤو حؿلُم ؤشخام لِـ لهم الخ٤ في الَا

٣ها ؤو الخسلو منها مما ًاصي  اإلاؿدىضاث الخؿاؾت بلى ؤشخام ال جخىاٞغ ٞيهم الىاخُت ألامىُت بٛغى جمٍؼ

 .بمهالخها بلى اؾخسضام جل٪ اإلاٗلىماث في ؤمىع حس يء بلى اإلااؾؿت وجًغ

 مخاؾش هظم اإلاعلىماث خعب الغشع منها (  6

الٗضًض مً ألازُاع وتهضًضاث التي ٢ض تهضص ؤمً هٓم مٗلىماتها، و٢ض جخٗغى هٓم اإلاٗلىماث الخاؾىبُت بلى 

م٨ً جهي٠ُ ؤهىإ التهضًضاث  جدىٕى مهاصع غاى التي ج٣ىم بها جل٪ الىٓم ٍو جل٪ تهضًضاث بدؿب ألٚا

 :بلى ؤعبٗت ؤهىإ عثِؿُت وألازُاع بدؿب مهاصعها

إل ٖلى اإلاٗلىماث املخؼهت ٞي ها والىنى٫ بلى مٗلىماث شخهُت ؤو زغ١ الىٓم الخاؾىبُت بهضٝ الَا

ت ؤمىُت ًٖ ت ؾٍغ  .شخو ما، ؤو الخجؿـ الهىاعي، ؤو الخجؿـ اإلاٗاصي للىنى٫ بلى مٗلىماث ٖؿ٨ٍغ

 زغ١ الىٓم الخاؾىبُت بهضٝ التزوٍغ ؤو الاخخُا٫) الخالٖب بالخؿاباث في البىى٥، الخالٖب بٟاجىعة

ٟحن، بلخبالًغاثب، حُٛحر بُاهاث شخهُت م الهاج٠، الخالٖب  (ً السجل اإلاضوي ؤو السجل الٗام للمْى

 بُت باؾخسضام ما ٌؿمى البرامج غاى جسٍغ زغ١ الىٓم الخاؾىبُت بهضٝ حُُٗل هظه الىٓم ًٖ الٗمل أٚل

الٟحروؾاث، الضوصة، خهان َغواصة، ؤو ال٣ىابل ؤلال٨تروهُت (بما مً ٢بل ألاٞغاص ؤو  الخبِشت) مشل

ٛغى قل هظه الىٓم الخاؾىبُت) ؤو اإلاىا٢٘ ٖلى الاهترهذ (ًٖ الٗمل ب الٗهاباث ؤو الجهاث ألاظىبُت

 .وزانت في ْغوٝ زانت ؤو في ؤو٢اث الخغب

٤، ٧ىاعر َبُُٗت) ًُٞاهاث، ػلؼا٫  (ؤزُاع هاججت ًٖ ٞكل الخجهحزاث في الٗمل، ؤُٖا٫ ٦هغباثُت، خٍغ
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انحروهي املخاَغ التي جدضر بؿبب ٖىامل بُئُت، مشل :مخاؾش بُئُت (  7  الؼالػ٫ والٗىان٠ والًُٟاهاث وألٖا

اإلاخٗل٣ت بإُٖا٫ الخُاع ال٨هغباجي والخغاث٤، وؾىاء ٧اهذ جل٪ ال٩ىاعر َبُُٗت ؤو ٚحر َبُُٗت ٞةنها ٢ض جازغ ٖلى 

لت مما ًازغ ٖلى ؤمً وؾالمت هٓم  ٖمل الىٓام و٢ض جاصي بلى حُٗل ٖمل الخجهحزاث وجى٢ٟها لٟتراث ٍَى

 .الال٨تروهُت اإلاٗلىماث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERP الشركاتختطيط موارد  نظام : اإلابدث الثالث 

 ؤما باليؿبت للٟغوؿُت ٞهي ازخهاع ل٩لمتEnterprise Ressource Planningازخهاعا ال ERPجإحي ٧لمت 

Progiciels de Gestion Intégrésما٫ الكغ٧اث م٨ً ؤن جخسُلها ٧إجمخت أٖل مهما  ؤو جسُُِ مىاعص الكغ٧اث , ٍو

ت , مؿدكُٟا٧ان وكاَها (نىاُٖت ,   ث , مالُت...مبُٗاث , ظمُٗاث زحًر
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 الشركاتختطيط موارد  نظاماإلاؿلب الاٌو : ماهُت  

اث٠  ERPالششواث حٗخبر هٓم جسُُِ مىاعص  بخضي هٓم مٗالجت الخباصالث اإلاخ٣ضمت، خُض جخٗامل م٘ الْى

 .بك٩ل مىٟهل

ما٫، ؤو الىماطط لضٖم٦ما ٌٗمل هٓام جسُُِ مىاعص اإلااؾؿت   ٖلى ٢اٖضة ج٩امل جُب٣ُاث ألٖا

اث٠ و ألا٢ؿام في ُُٟت في اإلااؾؿت ٖلى ٢اٖضة ج٩امل و حٗاون ظمُ٘ الْى  الٗملُاث يمً اإلاباصالث الْى

 اإلااؾؿت في هٓام مٗلىماث ٢اصع ٖلى جلبُت اخخُاظاتها م٘ جد٤ُ٣ الٟاٖلُت و ال٨ٟاءة في ألاصاء مشل سجالث

 املخاؾبت، الظمم اإلاضًىت، الظمم الضاثىت، جسُُِ مخُلباث اإلاىاص، بصاعة الُلباث، الؿُُغة ٖلىالغواجب، 

ت  1.املخؼون، و بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ما٫ و ألاوكُت الغثِؿُت ؾىاء ؤلاهخاط و الخهيُ٘، املخاؾبت و  ججم٘ هٓم اإلااؾؿت البُاهاث مً مسخل٠ ألٖا

٤، و اإلاى  ت. زم جسؼن البُاهاث في مسؼن هٓام بغمجُاثاإلاالُت، اإلابُٗاث و الدؿٍى مىخض، و الظي ًم٨ً  اعص البكٍغ

ؤن ٌؿخسضم مً ٢بل ألاظؼاء ألازغي في اإلااؾؿت، خُض جغ٦ؼ هظه الىٓم مبضثُا ٖلى ج٩امل اإلاٗالجاث بحن 

اث٠ املخخلٟت  2.الْى

ف : .1 ت يهضٝ بلى بصاعة اإلاىاعص اإلا حعٍش ت و بصاعة هٓام مخ٩امل مبني ٖلى ٢اٖضة بُاهاث مغ٦ٍؼ الُت و البكٍغ

٘ غاٝ وبهجاػ اإلاٗامالث  مهام ومكاَع ٣ت مغهت جًمً ؾهىلت جض٤ٞ اإلاٗلىماث بحن ظمُ٘ ألَا اإلااؾؿت بٍُغ

 . املخخلٟت بجىصة ٖالُت

ٟه ؤًًا بإهه م٨ً حٍٗغ ت" إلصاعة خضمت مخياملت " ٍو الكغ٦ت مىاسد مً ألاهٓمت املخاؾبُت واإلاالُت وؤلاصاٍع

 إلاٗلىماث الكغ٦ت الطخمت و ٌٗخمض ٖلى ٢اٖضة بُاهاث مىخضة الاظتراجُجيوالخسُُِ 

 

 

 

 

1 MARTIN. E. Wainright, BROWN Carol. V, DEHAYES Daniel. W, HOFER Jeffreey. A & PERKINS William. C, 2002, Op-Cit , P180. 

2 LAUDON Kennth. C & LAUDON Jane. P, 2006, Op-Cit, P56. 

 

 ERP هظام (:11)سكمالشيل 
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 60زـالـض عظـم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م : اإلاطذس

 ERP خطائظ هظام ٍ .2

هٓام واخض مجم٘ ، ؾاهم في بٖضاصه ظمُ٘ اإلاؿخسضمحن 

هٓام ٢ابل الوؿُاب الٗملُاث وجض٤ٞ الٗمل. 

ال٣ابلُت للمكاع٦ت في البُاهاث بؿهىلت بحن ؤلاصاعاث املخخلٟت باإلاىٓمت. 

غ ؤهُت  ج٣ضًم ج٣اٍع

 ERP) الشركات)أهذاف هظام جخؿُـ مىاسد  .3

 ت ومغهت ٣ت مغ٦ٍؼ  .بًجاص ٢اٖضة للٗمل بٍُغ

  ٣ت حٗاوهُت قٟاٞت وظماُٖت   ؤصاء اإلاهام بٍُغ

 حرها  . الاخخٟاّ بسجل حي للمغاؾالث و الىزاث٤ ٚو

  ٟحن إل ٖلى الخضماث الظاجُت للمْى حر زضمت ؤلَا  . جٞى

  حؿهُل ٖملُت الخىانل م٘ اإلااؾؿاث الخاعظُت. 

  جبؿُِ الٗملُاث واإلاهام وؤلاؾغإ في بهجاػها ويمان ظىصة اإلاٗامالث اإلاالُت. 

  ومخابٗت جىُٟظها وجىز٣ُها ٘  بصاعة اإلاكاَع

 ERP):) الشركاتوظائف هظام جخؿُـ مىاسد  .4

ع ٟحن مً بٖضاص ظمُ٘  :خذمت ئداسة اإلاشاَس ٘ واإلاهام ، وجهىع ؤٖباء الٗمل وجدضًضالتي جم٨ً اإلاْى  اإلاكاَع

ُٟي غ وحؿاٖض في بُٖاء ماقغاث ألاصاء الْى اث وبٖضاص الخ٣اٍع  ألاولٍى

ت ٠ُ :خذمت ئداسة اإلاىاسد البشٍش ٟحن مً جْى ت و٧ل ما جدخو باإلاْى  التي جدُذ جُٟٗل صوع و٢ُمت اإلاىاعص البكٍغ

حرها ب ٚو  . وجضٍع
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التي حؿاٖض في حؿهُل ال٣ُام باإلاٗامالث اإلاالُت وبهجاػها في ٞترة ػمىُت ٢هحرة :خذمت ئداسة اإلاىاسد اإلاالُت  

.اث والعلىد حرها :خذمت ئداسة اإلاشتًر   التي حؿهل ٖملُاث الكغاء والخٗا٢ض ومخابٗت اإلاىا٢هاث ٚو

٣ت ٞٗالت :خذمت ئداسة الخذماث اللىحِعدُت  . التي جم٨ً مً بصاعة املخاػن بٍُغ

وكُت الدكُٛلُت الُىمُتزضمت بصاعة ألا. 

 :الشركاتلفىائذ اإلاخىكعت مً جؿبُل هظام جخؿُـ مىاسد ا .5

حن، مً ظهت الٟىاثض  الشركات الٟىاثض التي ًد٤ للماؾؿت ؤن جخى٢ٗها مً جىُٟظ هٓام جسُُِ مىاعص هي هٖى

ُت  ت، والتي حٗخبر ملمىؾت، و مً ظهت ؤزغي الٟىاثض الدكُٛلُت ألازغي مً زال٫ هٖى اإلاغجبُت باإلهخاظُت ؤلاصاٍع

ُُٟت، وبالخالي ٞهي ٚحر ملمىؾت بؿبب ٖملُاث الضمج  .ظُضة لل٣غاع وؤلاهخاط، جغجبِ هظه ألازحرة بالٗملُاث الْى

حر مخ٩املت، ألامغ والخُاػة اإلاخخالُت  اث ال٨بحرة ٧ىهذ هٓم مٗلىماث في ٦شحر مً ألاخُان ٚحر مخجاوؿت ٚو املجمٖى

ىى ؤؾاؾا للضوعان الؿلـ  patchwork))،  ًخٗل٤ بالخجمُ٘، ما ًم٨ً حؿمُخه الخلُِ الخُب٣ُي وهظا ؤمغ مٞغ

 .للمٗلىماث ٖبر الٗملُاث

ُٟي )مشلمد في ٦شحر مً ألاخُان، الكغ٧اث ال٨بحرة لضيها جُب٣ُاث  ؤلاهخاط، املخاؾبت،  ضصة ل٩ل مجا٫ ْو

في ٧ل   والخضماث اللىظؿدُت، الخ( و٢امذ بخإلُت اإلاٗالجاث و الٗملُاث اإلاخ٨ت، و بالخالي جىلُض م٩اؾب بهخاظُت

هظا ألاؾلىب في بٖضاص هٓام مٗلىماث خؿب املجا٫ ٌك٩ل الخلُِ  مجا٫ و بك٩ل مؿخ٣ل ًٖ املجاالث ألازغي 

ُت واحؿا١ و جغابِ اإلاٗلىماث التي جيخ٣ل  ىُاث الخىانل حٗىى ظؼثُا ٣ِٞ فيالخُب٣ُي، ج٣ هظا الخ٨ٟ٪، ألن هٖى

غ ل٨ً بك٩ل مخإزغ. ًخم خل هظه الؿلبُاث مً  مً هٓام بلى آزغ ًم٨ً ؤن ج٩ىن في بٌٗ ألاخُان يُٟٗت، وجخٞى

ُٟي الظي ٣ًضمه ، با للٟىاثض اإلاغجبُت باإلهخاظُت بخد٤ُ٣ ٞىعي  ٞهظا الىٓام ٌؿمذERPزال٫ الخ٩امل الْى ج٣ٍغ

ت ُٟي ٌؿمذ بإجمخت وجىخُض بهخاط اإلاٗلىماث مً زال٫ يمان اإلاهضا٢ُت، الاحؿا١ . ؤلاصاٍع في الىا٢٘، الخ٩امل الْى

٧ل هظه اإلا٩اؾب مم٨ىت مً زال٫ الاهًباٍ الُبُعي الظي ٞغيه هٓام جسُُِ مىاعص  و بخ٩لٟت ؤ٢ل،

 :وحكمل ما ًلي إلااؾؿاثا

 خباع ال٣ُىص ألازغي مً خُض ؾالؾت واحؿا١  مٗلىماث مغا٢بت مً اإلاهضع: الظي ؾِخُلب ألازظ في الٖا

 اإلاٗلىماث ؛

  مؿخىصٕ واخض ، ٖلى ألا٢ل صازل الىُا١ اإلاالي ؤو الخدلُلي، والظي ؾٝى ًاصي بلى جىخُض اإلالٟاث

 ؛الغثِؿُت ؤزىاء الخشبُذ

  ُُِمىاعص اإلااؾؿاثبػالت ال٨شحر مً الىاظهاث خؿب َبُٗت هٓام جس. 

ت للبدىر، اإلا٣اعهت، اإلا٣اعبت ،  ت مً زال٫ بلٛاء ٧اٞت ألاوكُت الُضٍو اصة ؤلاهخاظُت ؤلاصاٍع وهظا ًاصي بالخالي بلى ٍػ

ؤزغي. مً اإلاهم ؤًًا ؤن هالخا ؤن جغ٦ُب هٓام جسُُِ مىاعص اإلااؾؿاث، ؾٝى ٌؿمذ مً زال٫ جيؿ٤ُ  وصٖاثم

 .ىىلىظُت، مً حُٗٓم ج٩لٟت نُاهت هٓام اإلاٗلىماثاإلاٗلىماجُت خى٫ هٟـ الخ٨ الخُب٣ُاث

 : هظا الاهسٟاى في ج٩لٟت اإلال٨ُت ًغظ٘ خ٣ُ٣ت بلى

 ج٣لُل ج٩ال٠ُ نُاهت الىاظهاث وج٩ال٠ُ الدكُٛل اإلا٣ابلت لها 

 ال٣ضعة ٖلى جغ٦حز الخبراث ملخخل٠ اإلاخسههحن ؛ 
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 غ خى٫ اإلاؿخسضم لجؼء مً نُاهت هٓام جسُُِ مىاعص اإلااؾؿاث  ج٣ٍغ

 ERP”“ خؿىاث ئخخُاس هظام مخميز إلداسة اإلاىاسد في اإلاىظمت. 6

 الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي. 

 بؾخٗغاى ؤلاظغاءاث. 

 ظم٘ البُاهاث وؤعقٟتها. 

 ب وؤلازخباع  .الخضٍع

 بٖخماص الىٓام والخ٣ُُم. 

 ERP عىامل هجاح.   7

 بٖضاص وز٣ُت اإلاخُلباث بك٩ل ظُض بٗض ٞهم َبُٗت الٗمل بإص١ جٟانُله •

 ERP .اإلاكا٧ل التي جُمذ الكغ٦ت بالخسلو منها مً ظغاء جغ٦ُب هٓامٞغػ  •

خباع لضي ازخُاع البرهامج اإلاىاؾب •  .الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت البُٗضة للكغ٦ت وؤزظها بٗحن الٖا

ُب٤ •
ُ
حر الضٖم ال٣ىي مً ٢ُاصة اإلايكإة إلاضًغ اإلاكغوٕ ؤو اإلا  .جٞى

غ١  • حن ٞو  (الٗملالخيؿ٤ُ بحن ؤَغاٝ اإلاكغوٕ )الاؾدكاٍع

ت • غ١ ٖمل ماهلت للٗمل م٘ الكغ٦ت الاؾدكاٍع ِٞ حر   .جٞى

 .مكاع٦ت ٞغ١ الٗمل في مغاظٗت املخغظاث و ج٣ضًم اإلاالخٓاث •

 .مكاع٦ت ٞغ١ الٗمل مً زال٫ الالتزام والخًىع الضاثم في مسخل٠ مغاخل اإلاكغوٕ •

ب اإلاؿخسضمحن ٖلى الاهٓمت وبظغاءاث الٗمل الجضًضة •  .جضٍع

ٟحناصاعة ٖمل •  .ُت الخُٛحر ومخابٗت اإلاْى

 "SAP" املنشأختطيط موارد  نظاماملطلب الثاين : 

                   SAP SE  ا عاثضة الؿى١ في مجا٫ جسُُِ مىاعص ًُ هي قغ٦ت بغمجُاث مخٗضصة الجيؿُاث ، وهي خال

ٟحن ؾاب٣حن لكغ٦ت  1972في ٖام  SAP(. بضؤ ERPاإلااؾؿاث ) في مانهاًم بإإلااهُا. الاؾم  IBMمً ٢بل زمؿت مْى

، ًترظم بلى "ألاهٓمت والخُب٣ُاث واإلاىخجاث في  SAP، Systems, Applications and Productsألانلي لـ 

 مٗالجت البُاهاث".

ا ؤ٦ثر مً                   ًُ ت 77صولت. ٣ًضع ؤن  180جسضم الكغ٦ت خال ٪ مً ألامىا٫ اإلاخباصلت مً زال٫ اإلاٗامالث الخجاٍع

(. ج٣ضم الكغ٦ت هماطط اليكغ SMB. ٚالبُت الٗمالء مً الكغ٧اث الهٛحرة واإلاخىؾُت )SAPالٗاإلاُت جمـ هٓام 

 مجا٫ الخىؾبت السخابُت.املخلُت والسخابُت والهجُىت ، م٘ التر٦حز ٖلى زُاعاث الكغ٦ت في 

 

، مىهت ٢اٖضة بُاهاث صازل الظا٦غة في َلُٗت اؾتراجُجُت  SAP HANA، ؤَل٣ذ الكغ٦ت  2011في ٖام                  

غ عثِس ي لـ  HANAالكغ٦ت اإلاؿخ٣بلُت. ٧اهذ   ؤن HANA، والتي ٢الذ بنها حٗتزم  SAPمكغوٕ جٍُى

 

ما٫ الخانت بها. SAPجدل مدل ٢ىاٖض البُاهاث الخ٣لُضًت التي اؾخسضمتها   1لخُب٣ُاث ألٖا

  SAP جأظِغ ششهت .1
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 في قغ٦ت        
ً
م، 1972 ، وطل٪ في ٖام SAPبخإؾِـ قغ٦ت  IBMل٣ض ٢ام زمؿت مً ألاشخام الٗاملحن مؿب٣ا

هاالء الخمؿت بلى بوكاء قغ٦ت ظضًضة مً اججه   IBMوطل٪ بٗض بلٛاء مكغوٕ ٧اوهىا ٌٗملىن ٖلُه مً ٢بل قغ٦ت

  :ؤظل ب٦ما٫ مكغوٖهم، وهاالء ألاشخام مً مضًىت مانهاًم بإإلااهُا، وهم

 ت    .(Dietmar Hopp)صًخماع هىب، باإلهجلحًز

 ت    .Hans Werner Hector))هاوـ ٞحرهغ ه٨ُخىع، باإلهجلحًز

 ت    .(Hasso Plattner)هاؾى بالججر، باإلهجلحًز

  ،ت٦الوؽ حكحرا    .Klaus Tschira))باإلهجلحًز

 ت   .(Klaus Wellenreuther)٦الوؽ ُٞلُجروزغ، باإلهجلحًز

٩ي، هى الغثِـ الخىُٟظي لكغ٦ت                ، خُض ٢ام باؾخالم عثاؾت الكغ٦ت   SAPٌٗض بُل م٨ضًغمىث ألامٍغ
ً
خالُا

٩ي ًدمل مىهب الغثاؾت بهظه الكغ٦ت ألاإلااه2014في ٖام    SAP.ُتم، وهى ؤو٫ ؤمٍغ

خ  .2  SAPجاٍس

  بضؤSAP  ٟحن ؾاب٣حن لكغ٦ت  1972في ٖام في مانهاًم بإإلااهُا. ٧اهذ ال٨ٟغة ألانلُت  IBMمً ٢بل زمؿت مْى

ت واؾٗت مً الخُب٣ُاث في  SAPلـ  هي جؼوٍض الٗمالء بال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل م٘ ٢اٖضة بُاهاث مكتر٦ت ملجمٖى

 الى٢ذ الٟٗلي.

  ؤنضعث  1973في ٖام ،SAP  هٓام املخاؾبت اإلاالُتR / 1 جم حكُٛل .R / 1  ٖلى زىاصمIBM  وؤهٓمت حكُٛل

( ، و٧ان له بيُت مً مؿخىي واخض خُض ٧ان الٗغى والخُب٣ُاث والبُاهاث ٖلى مىهت DOSال٣غم )

 واخضة.

  ؤنضعث  1979في ٖام ،SAP  هٓامR / 2  غ مٗالجت للبُاهاث في الى٢ذ ، وهى هٓام خاؾب مغ٦ؼي ًٞى

ت. اؾخسضم الخ٣ُ حن ،  ٣R / 2ي ٖبر املخاؾبت والخهيُ٘ وؾلؿلت الخىعٍض واإلاىاعص البكٍغ  بيُت مً مؿخٍى

ؼ همى  R / 2خُض ٧ان الٗغى الخ٣ضًمي ٖلى مىهت واخضة والخُب٣ُاث والبُاهاث ٖلى ؤزغي. ؾاٖض "  SAPفي حٍٗؼ

 قغ٦ت. 200، و٢ام الباج٘ بخىؾُ٘ ٢اٖضة ٖمالثه بلى خىالي 

  حٛحرث مً قغ٦ت زانت مدضوصة اإلاؿاولُت بلى قغ٦ت  1988في ٖام ،SAP AG  اإلاخضاولت ٖلًىا )م٘ حٛحرAG 

ا في ٖام 2014في  SEبلى  ًً  في بيؿلٟاهُا. SAP America، ؤوكإث الكغ٦ت  1988(. ؤً

  ؤنضعث قغ٦ت  1992في ٖام ،SAP  ؤلانضاعR / 3  مً خىؾبت الخاؾباث اإلاغ٦ؼ 
ً

ٍت بلى ، الظي ًمشل جدىال

اث ، خُض جم وي٘ الٗغى الخ٣ضًمي  حن بلى زالزت مؿخٍى همىطط زاصم الٗمُل ، ومً بيُت مً مؿخٍى

التي ؤَل٣ذ الكغ٦ت ٖلى اإلاؿغح  SAPمىخًجا مهًما لـ  R / 3والخُب٣ُاث والبُاهاث بك٩ل مىٟهل. ٧ان 

 الٗالمي.

 

ل,"1 ؼ الٍُى ض بً ٖبض الٍٗؼ  3122سنة ", SAP املنشأختطيط موارد  نظام ًٍؼ

  ؤَل٣ذ  1999في ٖام ،SAP mySAP  والتي جمشل اؾتراجُجُت ظضًضة للكغ٦ت جغ٦ؼ ٖلى الجم٘ بحن بغامج ،

في قغا٦ت م٘  SAP، صزلذ  R / 3. بٗض ٖام واخض مً بنضاع R / 3الخجاعة ؤلال٨تروهُت والخُب٣ُاث في 
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Microsoft  لى٣ل ؤلانضاع الجضًض بلىWindows NT اؾخسضمذ قغ٦ت  ، 1997. وبدلى٫ ٖامSAP 13000 

 شخو.

  ؤَل٣ذ الكغ٦ت  2004في ٖام ،SAP NetWeaver  التي خُٓذ بال٨شحر مً اهخمام الهىاٖت ٧إو٫ مىهت

غ  ب ومخٗضصة الخُب٣ُاث والتي ًم٨ً اؾخسضامها لخٍُى ٢ابلت للدكُٛل اإلاخباص٫ بال٩امل و٢اثمت ٖلى الٍى

ا جُب٣ُاث ؤزغي. SAPلِـ ٣ِٞ جُب٣ُاث  ًً ٖمُل اؾخدىطوا  1000ؤن ؤ٦ثر مً  SAP SEؤٞاصث  ، ول٨ً ؤً

غ الخُب٣ُاث في طل٪ الٗام. ؤًًا في ٖام   SAP ERP، هٓام  R / 3، جم بنضاع زلُٟت  2004ٖلى مىهت جٍُى

 R / 3ؤو  R / 2(. ال ًؼا٫ الٗمالء الظًً ٌؿخسضمىن SAP ERP Central Component، لـ  SAP ECC)ؤو 

 .SAP ERPمضٖىمحن بالٟٗل ، ول٨ً ٧ان مُلىًبا مً الٗمالء الجضص جىُٟظ 

  َالبذ الكغ٦ت بةًغاصاث ضخمت مً  2006في ٖام ،SAP Business All-in-One  وSAP Business One. 

  ؤنبدذ  2009في ٖام ،SAP Business Suite 7  مخاخت للٗمالء خى٫ الٗالم. اؾخسضم هظا ؤلانضاع بيُت

 مت.مىظهت للخض

غ وجدؿحن مىخجاتها  SAPج٣ى٫               ؤن جغ٦حزها ألاؾاس ي ٖلى الىمى ٌٗخمض ٖلى الابخ٩اع الضازلي مً زال٫ جٍُى

غ  SAP Labsالخانت. و٦سُىة في هظا الاججاه ، ؤوكإث الكغ٦ت  غ حٗمل ٖلى جٍُى ، وهي مىا٢٘ بدض وجٍُى

اث ٖالُت الخ٣ىُت خى٫ الٗالم ، مشل بىٛالىع ، الهىض ،   اإلاىخجاث ألاؾاؾُت وجدؿُنها. وهي ج٣٘ في مجمٖى

 ٧الُٟىعهُا.

ا بةظغاء ؤ٦ثر مً  1996مىظ ٖام                ًً ي ٖملُت اؾخدىاط. ٧ان التر٦حز الغثِس ي للكغ٦ت ف 60، ٢امذ الكغ٦ت ؤً

ض مً الخى٣ل. و٢ض ؾاٖض ا٦دؿاب الكغ٧اث  الؿىىاث ألازحرة هى بىاء ٢ضعاتها في الخىؾبت السخابُت وجم٨حن اإلاٍؼ

 بمشل هظه الخ٣ىُاث ٖلى بىاء جل٪ ال٣ضعاث. بٌٗ ٖملُاث الاؾخدىاط التي حٗمل ٧إمشلت هي:

Qualtrics  ،2018 بصاعة الخبرة ، زاوي ؤ٦بر ٖملُت اؾخدىاط ختى آلان ، 

CallidusCloyd  ،2018 ٤ اإلابُٗاث  ، بصاعة ؤصاء ٍٞغ

Concur Technologies  ،2014  بغامج بصاعة الؿٟغ واإلاهغوٞاث ٖبر ؤلاهترهذ ٦سضمت ، ؤ٦بر ٖملُت اؾخدىاط ،

 ، Fieldglass  ،2014ختى آلان

 : SAPجؿبُلاث هظام .3

SAP SE ( هي واخضة مً ؤ٦بر مىعصي بغامج جسُُِ مىاعص اإلااؾؿاثERP .وجُب٣ُاث اإلااؾؿت طاث الهلت )

ً هٓام 
ّ
ت ، بما في طل٪ املخاؾبت واإلابُٗاث وؤلاهخاط  ERPًم٨ الخام بالكغ٦ت ٖمالءها مً بصاعة ٖملُاتهم الخجاٍع

ل في بِئت مخ٩املت. ًًمً الخ٩امل جض٤ٞ اإلاٗلىماث مً م٩ىن  ت والخمٍى بلى آزغ صون الخاظت  SAPواإلاىاعص البكٍغ

ؿاٖض ٖلى ٞغى الًىابِ اإلاالُت والٗملُاجُت وال٣اهىهُت. ٦ما ؤهه ٌؿهل الاؾخسضام بلى بصزا٫ بُاهاث ػا ثضة َو

 الٟٗا٫ للمىاعص ، بما في طل٪ ال٣ىي الٗاملت وآلاالث وال٣ضعاث ؤلاهخاظُت.

ُُٟت SAP ERP Central Component (SAP ECCاإلاؿمى  SAP ERPهٓام  ( ، هى اإلاهُلر الجماعي للىخضاث الْى

ما٫ مً زال٫ هٓام مىخض.  SAP والٟىُت لـ هى ؤلانضاع املخلي مً  ECCالتي جم٨ً الكغ٧اث مً بصاعة ٖملُاث ألٖا

SAP  اصة ما ًخم جىُٟظه في الكغ٧اث اإلاخىؾُت وال٨بحرة الدجم. باليؿبت للكغ٧اث الهٛحرة ، ج٣ضم  SAP، ٖو

 .Business One ERPمىهت 
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م٨ً ؤن ًخم اؾخسضامها مً ٖضة جُب٣ُاث   SAPًخ٩ىن هٓام           ٦شحرة، ًم٨ً ؤن ًخم اؾخسضامها مجخمٗت، ٍو

 .ٖلى خضة، وحٗٝغ جُب٣ُاث هظا الىٓام والتي ج٩ىن مترابُت باؾم وخضاث بؽ بًه بي

ل٩ل جُب٤ُ مً جل٪ الخُب٣ُاث ؾٗغها الخام بها، وعزهت مؿخ٣لت بها، ومً ؤهم هظه الخُب٣ُاث التي           

 1ليجضزل يمً هٓام ؾاب ما ً

٣ًهض به املخاؾبت اإلاالُت، وهى جُب٤ُ مؿئى٫ ًٖ الٗملُاث اإلاالُت بالكغ٦ت مشل الٗملُاث :   FICOهظام (1

ملُاث الضٞ٘ للمىعصًً   .الخانت باإلاهغوٞاث والضزل واإلاضًىهُاث والؿضاص مً ٢بل الٗمالء، ٖو

ت (2  بصاعة مهغوٞاث الكغ٦ت٣ًهض به الخد٨م، وهى الىٓام اإلاؿئى٫ ًٖ (:    (COهظام س ي أو باإلهجليًز

 الضازلُت ٣ِٞ.

ت  (3 ٣ًهض به بصاعة ٖال٢ت الٗمُل، ٞهى الىٓام اإلاؿئى٫ ًٖ بصاعة الٗمالء، (:  CRMهظام س ي آس ئم )باإلهجليًز

السجالث الخانت ب٩ل ٖمُل، وطل٪ مً ؤظل حؿهُل الخٗامل  مً خُض حٗاملهم الُىمي مٗهم وبوكاء

ت مٗهم، وجدلُل الخُب٣ُاث اإلاؿخ٣بلُت إل ٖلى ظمُ٘ الٗملُاث الخجاٍع   .اإلاخى٢ٗت، والَا

ت (4 ٗض هظا الىٓام هى اإلاؿئى٫ ًٖ ٖملُاث (:   (HRهظام ئحش آس باإلهجليًز ت، َو ٣ًهض به اإلاىاعص البكٍغ

الوتهم وم٩اٞإتهم وجغ٢ُاتهم، و٧ل ما ًخٗل٤  ٟحن بالكغ٦ت، واإلاؿئى٫ ًٖ عواجبهم ٖو جىُٓم ؾلم اإلاْى

ٟحن   .باملخههاث للمْى

ت (5 ٣ًهض به اإلابُٗاث والخىػَ٘، وهى الىٓام اإلاؿئى٫ ًٖ ظمُ٘ ٖملُاث البُ٘ (:  SDهظام ئط دي )باإلهجليًز

 الخإ٦ض مً وظىص اإلاىخجاث التي جخم صازل الكغ٦ت، وجغجِب
ً
   .الُلباث، وظضولت الخهيُ٘ والخىنُل، وؤًًا

ت هظام ئي س ي (6 ٘، وهي:( EC)  باإلهجلحًز   Enterprise)ازخهاع ل٩لمت ٣ًهض به الؿُُغة ٖلى اإلاكاَع

Controlling).  

ت هظام حي آس (7 ىت، وهي ازخهاع ل٩لمت:( TR)  باإلهجليًز   .(Treasury)٣ًهض به الخٍؼ

ت هظام آي ئم (8   Investmemt)) ٣ًهض به بصاعة الاؾدشماع، وهي ازخهاع ل٩لمت (  : IM) باإلهجليًز

Management  . 

ت (9   .(Materials Management)بصاعة اإلاىاص، وهي ازخهاع ل٩لمت ٣ًهض به (:  (MMهظام ئم ئم باإلهجليًز

ت (10   .Plant Maintenance))٣ًهض به نُاهت اإلاهى٘، وهي ازخهاع ل٩لمت ( : (PM هظام بي ئم باإلهجليًز

ت (11   .(Production Planning)٣ًهض به جسُُِ ؤلاهخاط، وهي ازخهاع ل٩لمت(:   (PPهظام بي بي باإلهجليًز

تهظام هُى ئم  (12   .(Quality Management)٣ًهض به بصاعة الجىصة، وهي ازخهاع ل٩لمت(:   (QMباإلهجليًز

ت (13 ً الٗمل، وهي ازخهاع ل٩لمت (: (BWهظام بي دبلُى باإلهجليًز     Business Warehousing)) ٣ًهض به جسٍؼ

ل,مغظ٘ ؾب٤ ص٦غه ؼ الٍُى ض بً ٖبض الٍٗؼ  22, صًٍؼ

 

ت (14   .Industry Solution)٣ًهض به خل الهىاٖت، وهي ازخهاع ل٨مت( :  IS) هظام آي ئط باإلهجليًز

ت (15   Customer Service))٣ًهض به زضمت الٗمُل، وهي ازخهاع ل٩لمت(: (CS هظام س ي ئط باإلهجليًز

ت (16   .(Project Systems)٣ًهض به ؤهٓمت اإلاكغوٕ، وهي اخخهاع ل٩لمت (:  (PS هظام بي ئط باإلهجليًز
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ت (17 ت(  (MY SAPهظام ماي ظاب باإلهجليًز   Product Life)٣ًهض به بصاعة صوعة خُاة اإلاىخجاث، باإلهجلحًز

Cycle Management).  

ت (18 ٗض هظا الىٓام   (:SCM) هظام ئط س ي ئم باإلهجليًز ٟغ، َو ٣ًهض به بصاعة ؾلؿلت صٖم بغمجُاث هذ ٍو

في ؤو٢اتها وظضولت هى اإلاؿئى٫ ألاو٫ ًٖ ٖملُاث ؤلامضاص والخىعٍض للٗمالء، مً خُض جىنُل البًاج٘ 

 الخىنُالث.

  اللغت اإلاعخخذمت في هظام ظاب .4

ج بحن ٖضة لٛاث مشل             ، هظا باإلياٞت بلى اللٛت  c ،Javaبن اللٛت التي ًخم اؾخسضامها في هٓام ؾاب هي مٍؼ

م٨ً مً  COBOLوهظه اللٛت حكبه بلى خض ٦بحر لٛت  .ABAPألاؾاؾُت لهظا الىٓام واإلاؿماة باؾم زال٫ هظه ، ٍو

 .اللٛت بوكاء اؾخٟؿاعاث ونٟداث ظضًضة ٢ض جدخاط بليها الكغ٦ت إلصزا٫ ؤو ٖغى بُاهاث مُٗىت

ما٫ ، مشل الكاون اإلاالُت و SAPًخم اؾخسضام بغهامج               اللىظؿدُت إلاؿاٖضة الكغ٧اث في بصاعة مجاالث ألٖا

ت. هٓام  ا جضٖم  SAPهى ؤؾاؽ بغهامج  SAP ERPواإلاىاعص البكٍغ ًً ، ول٨ً هىا٥ بغامج جُب٣ُاث ؤزغي مخاخت ؤً

اث٠ ٖمل م٣ٗضة وم٣ٗضة ؛ وهظا ما ٌؿمى   .SAP Business Suiteْو

ما٫ والٗملُاث ،  SAP Business Suiteبن            غ ج٩امل ألٖا ما٫ التي جٞى ٖباعة ًٖ خؼمت مً جُب٣ُاث ألٖا

اث٠ التي جغ٦ؼ ٖلى الهىاٖت. حٗخم ا وخضاث  SAP ERPض هظه الخؼمت ٖلى باإلياٞت بلى الْى ًً ، ول٨نها جخًمً ؤً

(. ًم٨ً SRM( وبصاعة ٖال٢اث اإلاىعصًً )SCMوبصاعة ؾلؿلت الخىعٍض ) PLM( و CRMإلصاعة ٖال٢اث الٗمالء )

 .SAP HANAٖلى  Business Suiteازخُاع حكُٛل  SAPلٗمالء 

  SAPمخخبراث ظاب .5

غ والبدض للبرمجُاث التي جدب٘ قغ٦ت ؾاب، وهظه املخخبراث جىظض   (SAP)حٗمل مسخبراث ؾاب          ٖلى الخٍُى

ل، ٞغوؿا، ُٞدىام،  ٨ُت، ؤإلااهُا، ٦ىضا، الهىض، الهحن، البراٍػ في ال٨شحر مً صو٫ الٗالم، مشل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

بلٜ ٖضصها  ا، ٍو ا، عوؾُا، هىٛاٍع  صولت.  16مسخبر مىػٕ ٖلى  19بلٛاٍع

الخىنل بلى ما ٌؿمى بكب٨ت مسخبراث ؾاب، والهضٝ مً هظه الكب٨ت هى جىُٓم مسخبراث ؾاب بضو٫ جم         

٘ بًها٫ اإلاىخجاث،  غ ٖليها، وهظا بضوعه ًاصي بلى حؿَغ ٘ الخٍُى حر مكاَع الٗالم املخخلٟت، وطل٪ مً زال٫ جٞى

  .و٦ظل٪ جدؿحن الخٗاون بحن جل٪ املخخبراث

 SAP ERPمضاًا وعُىب هظام  .6

 ما ًلي: SAP ERPجخًمً مؼاًا           

 .ت للماؾؿت  جىخُض الٗملُاث الخجاٍع

 .ال٣ضعة ٖلى الخ٩امل م٘ ؤهٓمت الجهاث الخاعظُت ألازغي وؤصاء الخضماث ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت 
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  اإلاغوهت في بوكاء ٢ىاٖض مسههت باؾخسضام بيُتSAP .التي جدضص مٗلماث اإلاٗامالث 

  غ واجساط ال٣غاع  مشل -محزاث جدلُلُت مسخلٟت مً جلبُت اخخُاظاث مسخل٠  SAPجم٨ً  -بٖضاص الخ٣اٍع

 الكغ٧اث اإلا٣ٗضة واإلاىٓماث الخ٩ىمُت.

 ما ًلي: SAP ERPحكمل ُٖىب              

  ٟي الخ٩لٟت الٗالُت لكغاء البرهامج وجىُٟظه ، بما في طل٪ قغاء البرامج وألاظهؼة ، وج٩ال٠ُ الٗمالت إلاْى

ٟحن والخ٩ال٠ُ اإلاخب٣ُت ج٨ىىلىظُا  ب اإلاْى حن الخاعظُحن ، وج٩ال٠ُ جضٍع اإلاٗلىماث الضازلُحن والاؾدكاٍع

 لهُاهت البرامج والخدضًشاث الضوعٍت.

  ٌٗني ح٣ُٗض الىٓام ؤن مٗٓم الكغ٧اث ؾخُب٤ محزة واخضة ٣ِٞ مً بغهامجSAP ERP  في ٧ل مغة ، مما

 ًهل بلى ٖضة ؾىىاث. ًدؿبب في ؤن ٌؿخٛغ١ الخىُٟظ ال٩امل للبرهامج ما
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 ٌ  :خالضت الفطل ألاو

 ظىاهبها ىماث في هظا الٟهل، بضعاؾت مسخل٠بٗضما اؾخٗغيىا اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت لىٓام اإلاٗل                

 والٗال٢اث ُٞما بُنها باٖخباعها جمشل ال٣اٖضة ألاؾاؾُت إلصعا٥ اإلاٟهىم الٗام لىٓام اإلاٗلىماث، خُض جمشل

مؼاًا  مً جٟاٖل ٧ل الٗىانغ في هٓام اإلاٗلىماث، وألاؾاؽ الظي ًضٞ٘ اإلاىٓماث بلى جد٤ُ٣ اإلاٗلىماث الهضٝ

الخهى٫ ٖلى  ا٢خهاصًت ب٩ل ؤهىاٖها، خُض ع٦ؼها ٖلى ٧ل ما ًخٗل٤ بالبُاهاث و اإلاٗلىماث مً حٗاٍع٠ ، َغ١ 

لها بلى مٗلىماث، زم زهاثو اإلاٗلىماث، مهاصعها و جهيُٟها و صوعه  .في اإلاىٓمت االبُاهاث و جدٍى

التي  ٦ما جُغ٢ىا للىٓام و زهاثهه و م٣ىماجه باٖخباعه الىخضة ألاؾاؾُت التي ججؿض الٗىانغ ألاظؼاء            

ًخ٩ىن مً  جخٟاٖل لخد٤ُ٣ الهضٝ الٗام لىٓام اإلاٗلىماث، وصعاؾت اإلاىٓمت ٦ىٓام، وطل٪ بخجؿُض وا٢ٗه الظي

 .م٘ البِئت الخاعظُت٧ل م٩ىهاث الىٓام اإلاٟخىح جخٟاٖل ٖىانغه 

اإلاٗلىماث  وؤزحرا جُغ٢ىا بلى هٓام اإلاٗلىماث ٞٗالجىا ٧ل ما ًغجبِ به مً حٗاٍع٠ وؤهىإ ووْاث٠ ومىاعص           

٣ت مىٓمت لخجهحز مٗلىماث ًٖ غه، باٖخباعه ٍَغ ماض ي، خايغ  و٦ظل٪ صوع ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في جٍُى

ُٟخه  لبِئت الخاعظُت ، بهضٝ جد٤ُ٣ هضٞه الٗام وهىومؿخ٣بل الٗملُاث الضازلُت للمىٓمت و ا ٢ُامه بْى

مٟهىم الىٓام ال٨لي،  الغثِؿُت اإلاخمشلت في بهخاط اإلاٗلىماث، هظا الخهىع لىٓام اإلاٗلىماث ٌؿدىض بلى ؤؾاؽ

ُت التي حك٩ل م٘ ت مً ألاهٓمت الٟٖغ بًٗها الىٓام ال٨لي  بمٗنى ؤن هٓام اإلاٗلىماث ًخ٩ىن مً مجمٖى

ٗالُخه باؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث الخضًشتللمٗلىما  .ث، جؼصاص ٦ٟاءجه ٞو
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 جمهُذ

بت وال ػالذ الىؾُلت        الغثِؿُت واإلاهمت في  اخخلذ الًغاثب مغ٦ؼا مخمحزا في الضعاؾاث اإلاالُت بط ٧اهذ الًٍغ

 ٚحر ؤو مباقغة بهىعة الا٢خهاصي اليكاٍ في الضولت جضزل بنجد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضولت في الٗضًض مً صو٫ الٗالم 

ت ألامىع  مً ٌٗض مباقغة  مً الٗضًض لخد٤ُ٣ و طل٪ و اإلاخسلٟت، اإلاخ٣ضمت املجخمٗاث مً مجخم٘ ؤي في الًغوٍع

 زال٫ مً جد٣ُ٣ها بلى الضو٫  حؿعى التي ألاهضاٝ جبلىعث و ٢ض و الؿُاؾُت و الاظخماُٖت الا٢خهاصًت ألاهضاٝ

بُت، ...الخ( ؤو ؾُاؾت مالُت، ؾُاؾت ه٣ضًت، اججاهاتها )ؾُاؾت بمسخل٠ الا٢خهاصًت ؾُاؾتها  زال٫ مً يٍغ

 الٟٗا٫، و حٗخبر الا٢خهاصي الىمى اإلاشا٫: جد٤ُ٣ ؾبُل ٖلى ؤهمها ألاهضاٝ مً الٗضًض في اإلاباقغ جضزلها

بت  املجخم٘. ؤهضاٝ لخد٤ُ٣ اؾخسضامها ًم٨ً التي اإلاباقغ ٚحر الخضزل و ؤؾالُب و ٞىىن  ؤصواث ؤهم مً الًٍغ

 مً ؾىدىاو٫  الظي الٟهل هظا في ٖامت بهٟت اهخمامىا مدىع  ٖليها ًىهب ؾٝى التي و الٟىىن  ألاصواث و هظه

 :ماًلي زالله

بي : الىظام الػٍش  اإلابدث ألاٌو

بت و   ف الػٍش  أهمُتهاخطائطها و اإلاؿلب الاٌو : حعٍش

بت : 1 ف الػٍش  حعٍش

بت وطل٪ بؿبب جُىع ال٨ٟغ          ٟهم للًٍغ  الا٢خهاصي  ازخل٠ ال٣ٟهاء واإلا٨ٟغون والا٢خهاصًىن في حٍٗغ

ذ  ٤ الجبر صون  بإنها ا٢خُإ مالي مً زغوة ألاشخام ج٣ىم بهالاظخماعي والؿُاس ي, ٣ٞض ٖٞغ الضولت ًٖ ٍَغ

 1م٣ابل زام ًد٣٣ه صاٞٗها وطل٪ بهضٝ جد٤ُ٣ هضٝ ٖام 

ذ ٖلى ؤنها            بت ٖضة حٗاٍع٠ مسخلٟت ل٨نها لم جسغط ًٖ اإلاٗنى الٗام والكامل لها، ٣ٞض ٖٞغ ذ الًٍغ  ل٣ض ٖٞغ

للضولت خؿب م٣ضعجه وبٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاىاٞ٘ التي حٗىص ٖلُه مً ظغاء  ٍٞغًت بلؼامُت ًلتزم اإلا٩ل٠ بضٞٗها

 2الخضماث ؤو جد٤ُ٣ خاظت ٖامت  ج٣ضًم هظه

هم           للخٟاّ ٖلى خ٣ى٢هم،  ٦ما اٖخبرث ٧التزام مالي للمىاَىحن اججاه الضولت، ٞهي اإلابلٜ اإلاضٕٞى مً َٞغ

الٟٗا٫ في  ضٝ جد٤ُ٣ مىٟٗت ٖامت، باإلياٞت لضوعهاوبالخالي هي زمً الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الضولت به

ني باٖخباعها وؾُلت مً وؾاثل الؿُاؾت اإلاالُت للضولت ًخم بمىظبها ا٢خُإ ظؼء مً  جىظُه الا٢خهاص الَى

لها بلى اإلاىٟٗت الٗامت ؤي الضولت حن وجدٍى  3. اإلاضازُل لألشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى

بت ٖلى ؤنها ؤصاء ه٣ضي مٟغوى ٖلى اإلامى٫ مً َٝغ الؿلُت،مً الىاخُت ال٣اهىهُت ًم           ٨ً حٍٗغ٠ الًٍغ

باء الٗامت  " بهٟت نهاثُت و صون م٣ابل مً ؤظل حُُٛت ألٖا

 

٘ "دمحم زالض اإلاهاًني، زالض الخبل،  –1 بياإلاالُت الٗامت و الدكَغ  175. نٟدت2006 ، ميكىعاث ظامٗت صمك٤، "الًٍغ

 20. نٟدت1978، صاع النهًت الٗغبُت، لبىان، ،"اإلاالُت الٗامت صعاؾت م٣اعهت "خؿً ٖىايت، –2

م ناص١ بغ٧اث، خامض ٖبض املجُض صعاػ،3 - ، الجؼء الشاوي، ماؾؿت قباب الجامٗت للُباٖت واليكغ، "ٖلم اإلاالُت الٗام "ٖبض ال٨ٍغ

 154نٟدت1971،
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٣ا إلا٣ضعجهؤصاء ه٣ضي ظبري نهاجي  وحٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى ؤنها            ًخدمله اإلامى٫ و ٣ًىم بضٞٗه بال م٣ابل ٞو

باء الٗامت ؤو لخضزل الؿلُت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مُٗىت الخ٩لُُٟت  . "مؿاهمت في ألٖا

٣ا           بت ٖلى ؤؾاؽ ؤنها" ا٢خُإ مالي ًجبر ألاٞغاص ٖلى صٞٗه للؿلُاث الٗامت بضون م٣ابل ٞو  ٦ما حٗٝغ الًٍغ

 1. "ؤٖباء الضولتل٣ىاٖض مدضصة مً اظل حُُٛت 

و ٌٗٝغ الغؾم ٖلى " اهه مبلٜ مً اإلاا٫ جدضصه الضولت و ًضٞٗه الٟغص في ٧ل مغة جاصي بلُه زضمت مُٗىت           

ىُىي في هٟـ الى٢ذ ٖلى مىٟٗت ٖامت ٚالبت حٗىص  ."2ٖلُه بىٟ٘ زام ٍو

بت ججنى مً الٟغص ظبرا ب            بت، ٞالًٍغ ٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاىاٞ٘ التي حٗىص ٖلُه وهظا ما ًمحز الغؾم ًٖ الًٍغ

ٚحر ؤهىا  له الضولت، الغؾم ٞإؾاؽ جدهُله هى اإلاىٟٗت الخانت التي حٗىص لضاٞٗه مً زضمت مُٗىت جاصيها ؤما

بت و الغؾم ًلخ٣ُان في اإلاٗنى في ٦ش جدمل اؾم  حر مً الخاالث، خُض يغاثب خ٣ُ٣ُتهجض ؤن مهُلخا الًٍغ

ما٫ الخبؿُِ وؿخٗمل  ) عؾم الخُهحر(  . و مً باب غاثب ( و عؾىم لها زهاثو الًعؾىم  )الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

بت و الغؾم ٖلى خض ؾىاء بت للضاللت ٖلى الًٍغ  ُٞما ًلي مهُلر الًٍغ

لتزم اإلا٩ل٠ بضٞٗها ه٣ًضا صون م٣ابل مباقغ              ها آزغون بإنها ٍٞغًت مالُت بلؼامُت جدضصها الضولت ٍو ٞغ ٖو

ذ بإهُا ا٢خُإ مالي في ق٩ل لخم٨حن الضولت  مً ال٣ُام بالخضماث الٗامت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ املجخم٘, ٦ما ٖٞغ

ت مً ألاٞغاص للمكاع٦ت في جدمل ؤٖباء الخضماث الٗامت, جًبٗا إلا٣ضعتهم ٖلى الضٞ٘  مؿاهمت ه٣ضًت بظباٍع

بت لِـ مً ؤظل ال             ٟاث الؿاب٣ت ًخطر ؤن الٟغص ًضٞ٘ الًٍغ ٖلُه بالظاث,  ىٟ٘ الظي ٌٗىصمً زال٫ الخٍٗغ

 في جًامً ؤٞغاص  وال ب٣ضع هظا الىٟ٘, ول٨ً بهٟخه مىاًَ ًسً٘ لؿلُت الضولت وما جغاه هظه الضولت
ً
مىاؾبا

 .ٖليهم املجخم٘ وجد٤ُ٣ ؾُاؾاتها الا٢خهاصًت واإلاالُت و ؾُاصة الضولت وؾلُتها

بت - أ  خطائظ الػٍش

بت اكخؿاع هلذي  1  الػٍش

بت التزام ًٟغى في الٗهغ الخضًض ؤؾاؾا ٖلى نىعة ه٣ضًت زالٞا إلاا ٧ان ؾاثضا في ألاهٓمتبن               الًٍغ

بت ُٖىا ؾىاء بخ٣ضًم ههِب مً الؿل٘ ؤو بخإصًت بٌٗ  لخضماث االا٢خهاصًت البضاثُت خُض ٧اهذ ججبى الًٍغ

٨ى٠ الجباًت الُٗيُت مً بال ؤن الخ٣ضم الا٢خهاصي وؾُاصة الا٢خهاص الى٣ضي ٢ض ؤْهغث ما ً لٟترة ما٢خت،

ؤنها باهٓت الخ٩ال٠ُ إلاا جخُلبه مً ظهض لجمٗها وه٣لها، بجاهب ؤن الضولت ج٣ىم  نٗىباث و ُٖىب ًٞال ٖلى

 .ألامىا٫ في ق٩ل ه٣ضي باإلهٟا١ ه٣ضا مما ًخُلب خهىلها ٖلى

ت ونهائُت   2 بت فٍشػت حبًر  الػٍش

ائها و٦ُُٟت عبُهاًبضو مٟهىم ؤلاظباع في اهٟغاص الؿلُاث الٗ         بت بخدضًض ٖو  امت بىي٘ الىٓام ال٣اهىوي للًٍغ

و َغ١ جدهُلها صون ؤن ٩ًىن طل٪ مدل اجٟا١ بُنها و بحن اإلا٩ل٠ بها ، و ل٨ً طل٪ ال ٌٗني الخد٨م و ال٣هغ بال 

بت ال جٟغى و ال جلغى بال ب٣اهىن، ٦ما جىو ٧اٞت الضؾاجحر ٖلى يغوعة مىا٣ٞت  يابِ، ٞالًٍغ

 

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، الُبٗت الشاهُت، ،"ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت"نالر الغوٍلي، -1  109. نٟدت1988، صًىان اإلاُبٖى

م ناص١ بغ٧اث، هٟـ اإلاغظ٘، نٟدت -2  3. ٖبض ال٨ٍغ
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ممشلي الكٗب ٖلى طل٪ مما ًدى٫ صون جد٨م ٞغص ؤو ؾلُت واخضة بٟغى الًغاثب، و ل٣ض ٧ان ب٢غاع هظا اإلابضؤ 

ت و مدغ٥ جضُٖم الىٓم الضًم٣غاَُت، و لِـ هىا٥ حٗاعى بحن هظه اإلاىا٣ٞت و بحن ٨ٞغة الجبر في حجغ  الؼاٍو

٣ت مىٟغصة، و حؿخدب٘ ٨ٞغة ؤلالؼام بم٩اهُت  بت بط ؤن اإلاىا٣ٞت جخم مً البرإلاان ولِـ مً َٝغ ٧ل م٩ل٠ بٍُغ الًٍغ

بت صون ؤلا  ت في جدهُل الًٍغ  زال٫ بد٣ى١ اإلا٩ل٠اؾخسضام الضولت لُغ١ الخىُٟظ الجبًر

بت جفشع بال ملابل   3  الػٍش

            ٤ بت هى حُُٛت الخاظُاث الٗامت و ؤن بقبإ هظه الخاظاث ٩ًىن ًٖ ٍَغ بن الهضٝ الغثِس ي مً الًٍغ

الضولت بسضماث جاصي للمجخم٘ ٩٦ل و ًخٗظع ج٣ضًمها في وخضاث مجؼؤة و جدضًض مضي اهخٟإ ألاٞغاص و  ٢ُام

بت ٍٞغًت بلؼامُت ًلتزم اإلامى٫ بإصائها بلى الضولت بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاىاٞ٘ التي  مُالبتهم بإظغ م٣ابل طل٪، ٞالًٍغ

حٗىص ٖلُه مً وعاء الخضماث التي ج٣ىم بها الؿلُت الٗامت، ٞهى م٩ل٠ بها ختى بطا لم ًىل شخهُا ؤي هٟ٘ مً 

 جل٪ الخضماث

بت - ب  كىاعذ وأظغ فشع الػٍش

بي، ؤنبدذ خابه " زغوة ألاممل٣ض وي٘ آصم ؾمُض في ٦          ؤعبٗت مباصت ؤؾاؾُت إلعؾاء ٢ىاٖض الىٓام الًٍغ

بُت، ال٣ُحن، اإلاالءمت في الخدهُل والا٢خهاص في ه٣ٟاث  اث اإلاالُت الٗامت وهي الٗضالت الًٍغ ج٣لُضًت في هٍٓغ

٤ُ بحن مهلخت اإلامى٫ مً ظهت و مهلخت  بت، والٛغى مً هظه ال٣ىاٖض الخٞى ىت الٗمىمُت مً ظباًت الًٍغ الخٍؼ

 1ظهت ؤزغي 

بُت   1  كاعذة العذالت الػٍش

بُت ٖلى ؤٞغ            باء الًٍغ بُت بمبضؤ جىػَ٘ ألٖا  اص املجخم٘ جىػَٗا مى٣ُُا ٧ل خؿبًغجبِ مٟهىم الٗضالت الًٍغ

لُت ، ول٣ض ع٦ؼ ؤصم ؾمُض ٖلى ٨ٞغة الٗضالت والتي في ه ٢ضعجه  عةٓغه جمشل الضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣ضالخمٍى

٤ ٢ُاؽ الضزل، ٞهى ٌؿدبٗض بظل٪ ٧ل ؤهىإ الًغاثب اإلاخٗل٣ت  م٨ً جدضًض هظه ألازحرة ًٖ ٍَغ الخ٩لُُٟت، ٍو

بت إلاهلخت  ل الخضماث الٗامت مً الًٍغ اث الضزى٫ وجمٍى بغاؽ اإلاا٫ للخ٣لُل مً خضة الخٟاوث بحن مؿخٍى

٤ بحن الٗضالت ألا٣ُٞت والٗضال  2.ت الغؤؾُتالضزى٫ اإلاىسًٟت، و هىا ًجضع الخٍٟغ

 العذالت ألافلُت1 -

بت             ت خُض ًٟترى ؤال ًاصي ٞغى يٍغ حٗني الٗضالت ألا٣ُٞت مٗاملت طوي الضزى٫ اإلاخمازلت مٗاملت مدؿاٍو

جدمُل ٞئت مهىُت ؤو اظخماُٖت جخمخ٘ بىٟـ مؿخىي الضزل بخدمل ٖبء ؤ٦بر مً ٞئاث ؤزغي ( ؤي مٗاملت  ما بلى

ت  تطوي الضزى٫ اإلادؿاٍو  .) مٗاملت مدؿاٍو

  العذالت الشأظُت2 -

ىُاء خهت             ٤ جدمُل ألٚا اث الضزى٫ ًٖ ٍَغ جخُلب الٗضالت الغؤؾُت الخض ألاصوى مً الٟىاع١ في مؿخٍى

ل الى٣ٟاث  ؤ٦بر في   .مٗاملت طوي الضزى٫ املخخلٟت مٗاملت مسخلٟت الٗامت ؤيجمٍى

 

ٗذ 2  204،205. نٟدت1979، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث، ، "اإلاالُت الٗامت "اإلاذجىب ،ٞع

 نٟدت1972، صاع النهًت الٗغبُت، "اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت"وػي ، ٖبض اإلاىٗم ٝ 3
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            ٠ بي، و ًم٨ً حٍٗغ بي بمٟهىم قضًض ألاهمُت ؤال و هى مٟهىم الًِٛ الًٍغ  و ًغجبِ مٟهىم الٗبء الًٍغ

بي بإهه " بي الظي ًخدمله شخو َبُعي ؤو مٗىىي مً ظهت  الًِٛ الًٍغ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الٗبء الًٍغ

بي م٣اعهت  وحجم اإلاضازُل التي ًخدهل ٖليها هظا الصخو مً ظهت ؤزغي، و هى ٌٗبر ًٖ وؿبت الا٢خُإ الًٍغ

ني الخام وهى  ًاقغ للمؿخىي الٗام ب٨مُت الثروة اإلاىخجت اإلاٗبر ٖنها بما بالىاجج الضازلي الخام ؤو الىاجج الَى

للًغاثب اإلاٟغويت، وهى ماقغ بظمالي، ال ًاقغ لخىػَ٘ الٗبء بحن ٞئاث اإلاىاَىحن ٖمىما، وبحن الٟئخحن 

 .الغثِؿِخحن، ؤصخاب ألاظىع ٢ىة الٗمل وؤصخاب ألاعباح اإلال٨ُت

 كاعذة الُلين   2

بت اإلاٟغويت ٖلى اإلا٩ل٠            مدضصة وما٦ضة ب٣اهىن صون ٚمىى ًىضر ٣ًهض بهظه ال٣اٖضة ؤن ج٩ىن الًٍغ

اء بها، ٟٞي خالت وظىص ؤي الخباؽ في ؤي مً هظه الجىاهب ؾُاصي طل٪ بلى  مبلٜ ٣ت الٞى ٍغ ش َو بت، جاٍع الًٍغ

بت، وختى ًخد٤٣ ال٣ُحن  ٣ضًغاثج ًم٨ً ؤن ج٩ىن مخٗؿٟت ججاه اإلامى٫ وهظا مً قإهه ؤن ًسل بمبضؤ ٖضالت الًٍغ

بي البض مً بُت ٖلى ؤي٤ُ الخضوص اؾخ٣غاع ا الًٍغ بت والىٓام الجباجي خُض ج٣خهغ الخٗضًالث الًٍغ لًٍغ

 1.الًغاثب اإلاخٗضصة التي جمـ بالٗضالت وال٣ُحن وجًغ ختى باليكاٍ الا٢خهاصي بياٞت بلى الابخٗاص وججىب

 كاعذة اإلاالئمت في الذفع   3

بخه و هى في         ؤخؿً الٓغوٝ، بمٗنى ًجب ؤن ًخالءم  اإلا٣هىص بهظه ال٣اٖضة ؤن ًدؿنى للم٩ل٠ صٞ٘ يٍغ

ض اء  مٖى بت في خالت ٌؿغه و هظا لدصجُ٘ الٞى ض جد٤ُ٣ ؤلاًغاص ختى ًدؿنى له صٞ٘ الًٍغ الخدهُل م٘ مٖى

بي، وبم٣خط ى بت في اإلاىاُٖض والُغ١ ألا٦ثر مالثمت للممى٫ ب٣هض  الًٍغ هظه ال٣اٖضة ؤن ٩ًىن جدهُل الًٍغ

اص الضٞ٘ م٘ و٢ذ جدهُل اإلاضازُل ختى ال ًدضر ؤي ج٣هحر في مىاعص الضولت ًخالءم مُٗ الخِؿحر ٖلُه، بمٗنى ؤن

 2.واإلامى٫ مٗا

 كاعذة الاكخطاد في هفلاث الجباًت   4

ت وطل٪ بالخ٣لُل مً  ًخٗحن ٖلى ؤلاصاعة الجباثُت ؤن حؿعى بلى ج٣لُو ج٩ال٠ُ الجباًت ويبِ الى٣ٟاث ؤلاصاٍع

اإلا٩لٟت وجداش ي الًغاثب التي جخُلب الى٣ٟاث ال٨بحرة، ختى ال  الخدهُل و بجبإ الُغ١ البؿُُت ٚحر ه٣ٟاث

ىت الٗمىمُت ًخدمل اإلامى٫  خًاء٫ الٟغ١ بحن ما ًضٞٗه وما ًضزل بلى الخٍؼ  3.جطخُت في ٚحر مىيٗها ٍو

 

 

 

 

 

اث الجامُٗت، ، "اإلاالُت الٗامت "خؿحن مهُٟى خؿحن،1  45، 46. نٟدت1981، صًىان اإلاُبٖى

 163. ٞغهىص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، نٟدتدمحم ؾُٗض  -2

 16. دمحم ؾُٗض ٞغهىص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، نٟدت -3

بت  - ث  أهذاف الػٍش
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حر ألامىا٫ لخُُٛت ه٣ٟاث الضولت وجد٤ُ٣             وهى جٞى
ً
ا عثِؿا ًً ا ج٣لُض

ً
بي هضٞ لظل٪  ؤهضاٞها، بن للىٓام الًٍغ

خباع ؤن  غه في الخدهُل م٘ ألازظ بٗحن الٖا ليكاٍ االهضٝ بك٩ل ؾلبي ٖلى  ال ًازغ جد٤ُ٣ هظا٧ان ال بض مً ٞو

ا لخد٤ُ٣
ً
بي ؤنبذ هضٞ ؤهضاٝ ؤزغي جىظه ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت للضولت  الا٢خهاصي في الضولت، ٞالىٓام الًٍغ

 ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن الهضٝ الىخُض مً وعاء ٞغى الًغاثب هى 
ً
 واظخماُٖا

ً
وجازغ في اججاهاث املجخم٘ ؾُاؾُا

ل ه٣ٟاتها، بال ؤن هىا٥  ًٖالهضٝ اإلاالي وطل٪  ٤ ٢ُام الضولت بجم٘ الًغاثب مً اإلاىاَىحن لٛاًاث جمٍى ٍَغ

بت ًم٨ً ؤن ج٩ىن مهمت وجى٨ٗـ آزاعها بك٩ل بًجابي ٖلى املجخم٘ بطا ما اؾخٛل ؤهضاٝ ٞغيها  ؤزغي للًٍغ

 بك٩ل ٞٗا٫ ومً هظه ألاهضاٝ :

بت  1  الهذف اإلاالي للػٍش

بت ؤؾاؾا بلى         بت تهضٝ الًٍغ باء الٗامت، ٞالضوع الخ٣لُضي الظي ؤؾىض للًٍغ حر ألامىا٫ الالػمت لخُُٛت ألٖا جٞى

لي بدذ ويلذ ٦ظل٪ بلى ٚاًت الخغبحن الٗاإلاُخحن وألاػماث الا٢خهاصًت التي جلتها خُض هٟى الاججاه  هى صوع جمٍى

ُٟتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿ الجضًض بت وؤ٢غ لها بْى ُاؾُت، وبالٟٗل ل٣ض ؤصي جُىع الخُاص اإلاُل٤ للًٍغ

اث٠ الضولت بت و جىٕى ؤؾالُبها وحٗضص اؾخسضاماتها لخد٤٣  ْو اث اإلاالُت الٗامت بلى احؿإ مجا٫ الًٍغ وج٣ضم هٍٓغ

ُٟتها لُت ؤهضاٞا ؤزغي ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت بلى ظاهب ْو  1 الخمٍى

 :أهذاف اكخطادًت   2

بذ  حصجُ٘ الاؾدشماع في مجا٫ مٗحن ؤو الخ٣لُل مىه في جلٗب الًغاثب صوًعا ٦بحًرا في         مجا٫ آزغ، ٞةطا ما ٚع

وؿبت الًغاثب ٖلى جل٪ املجاالث ؤو ختى  الضولت بدصجُ٘ وػٍاصة الاؾدشماع في مجاالث مُٗىت ٢امذ بخسٌُٟ

ٟاء منها، وبالخالي جىظُه ٖملُت الاؾدشماع هدى ا ٖلى جد٤ُ٣ ؤلٖا ًُ الخىمُت في  طل٪ ال٣ُإ وهظا ًى٨ٗـ بًجاب

حرها، وال٨ٗـ صخُذ. ؤن جٟغى يغاثب املجاالث التي جغاها  الضولت مىاؾبت، مشل ٢ُإ الؼعاٖت ؤو الهىاٖت ٚو

ً  للخض مً الاؾتهال٥ وحصجُ٘ الاصزاع زانت في الضولت الىامُت وبالخالي جىظُه جل٪ اإلاضزغاث بلى الاؾدشماع، ٖو

 ًم٨ً للضولت ؤن جسخاع ؾُا
ً
٤ الًغاثب ؤًًا بُت خ٨ُمت حصجٍَ٘غ الاصزاع والاؾدشماع في املجاالث التي  ؾت يٍغ

 جسضم الا٢خهاص 

ا هي وؾُلت لدصجُ٘ اليكاٍ الا٢خهاصي في ٧ل مً خالت الخطخم            ًً والاه٨ماف، ٟٞي خالت  ٞالًغاثب ؤً

اث ؤؾٗاع والؿل٘ ؤؾبابها جىاٞغ والخضماث والتي ٢ض ٩ًىن مً  الخطخم والتي جيخج ًٖ اعجٟإ ٦بحر في مؿخٍى

بت اإلاٟغويت ٖلى  الؿُىلت بك٩ل ٦بحر في ؤًضي اإلاىاَىحن، في هظه اصة وؿب الًٍغ الخالت جلجإ الضولت بلى ٍػ

جل٪ الؿُىلت وبالخالي الخض مً ْاهغة الخطخم، ؤما في خالت الاه٨ماف  اإلاىاَىحن بهضٝ امخهام ظؼء مً

والخضماث ٞالضولت في هظه الخالت جلجإ بلى زٌٟ  الا٢خهاصي واهسٟاى الُلب ٖلى الؿل٘ اإلاخمشل في الغ٧ىص

اصة الؿُىلت في املجخم٘ ًغا٣ٞه وؿب اصة في ؤلاهٟا١  الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى مىاَىيها، وبالخالي ًاصي طل٪ بلى ٍػ ٍػ

  وبالخالي جيكُِ الخغ٦ت الا٢خهاصًت للضولت

- 

 165.نٟدت1978 – 1979ميكىعاث ظامٗت خلب، ،، الجؼء ألاو٫، "مباصت اإلاالُت الٗامت"دمحم ؾُٗض ٞغهىص،  1
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ل هفلاث الذولت   3  :جمٍى

ل وكاٍ الضولت هى الؿبب الغثِـ لٟغى الًغاثب وهظا ألامغ ًىُب٤ ٖلى             خُض ؤن جمٍى
ً
الضو٫ ٢ضًما

، ٩ٞلما اػصاص حجم الؿ٩ان في الضولت ٧لما اػصاصث الخاظت بلى الٗضًض مً
ً
٘ الالػمت لظل٪ املجخم٘  وخضًشا اإلاكاَع

حرها مً  ٘، مً ا وهظا ٣ًُ٘ ٖلى ٖاج٤ الضولت وهى ما ٌؿمى بالؿل٘ الٗامت ٧الضٞإ والخٗلُم والصخت ٚو إلاكاَع

ل هظه الى٣ٟاث هىا بغػ صوع الًغاثب ٧ةخضي وؾاثل  .جمٍى

 ألاهذاف الاحخماعُت :  4

بت بال بٛغى جد٤ُ٣ مىٟٗت ٖامت            ، وجسخل٠ اإلاىٟٗت الٗامت بازخالٝ الٓغوٝ الا٢خهاصًتال جٟغى الًٍغ

بت م الباخشىن خى٫ اإلاىٟٗت  ٣ابل هٟ٘ زام لضاٞٗها، و٢ض ازخل٠والاظخماُٖت ل٩ل بلض، ٞالضولت ال جٟغى الًٍغ

ل زضماث طاث َاب٘ اظخماعي مشلالٗامت ٞمنهم مً ًغي بإن اإلاىٟٗت الٗامت هي ج الصخت وألامً، الخٗلُم  مٍى

غي ؤن اإلاىٟٗت الٗامت هي جسهُو مىاعص لخُُٛت ؤصواع الضولت املخضوصة وجىظُه اليكاٍ الا٢خهاصي ومنهم مً ً

ني وطل٪ لخد٤ُ٣ الٗضالت  للهالر الٗام، و ًخمشل الهضٝ الاظخماعي ؤؾاؾا في بٖاصة جىػَ٘ الضزل الَى

٤ ٞغى يغاثب مخىاؾبت م٘ الض1الاظخماُٖت والخ٣لُل مً الٟىاع١ الاظخماُٖت  زى٫ والثرواث، و ؤزظ ًٖ ٍَغ

بت وؾُلت ملخاعبت بٌٗ الاؾتهال٧اث  ت وحٗض الًٍغ خباع طوي اإلاضازُل الًُٟٗت، وبٖٟاء الؿل٘ الًغوٍع بٗحن الٖا

 .الًاعة ٧السجاثغ وال٨دى٫ 

 :ألاهذاف العُاظُت   5

بُتحؿخسضم الًغاثب لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضولت الؿُاؾُت, خُض ج٣ىم الضولت بمىذ مؼاًا              جًُٟلُت  يٍغ

ت بُنها, ٦ما  ب في ب٢امت ٖال٢اث ؾُاؾُت ممحزة مٗها, ٞخ٣ىم بخسٌُٟ الًغاثب ٖلى اإلاٗامالث الخجاٍع لضو٫ جٚغ

 لها في خالت  جغصي الٗال٢اث الؿُاؾُت, وحٗاعى مهالخها 
ً
٢ض جٟغى يغاثب ٖلى مىخجاث صو٫ ؤزغي ٣ٖابا

في ؤو٢اث الخغوب, وهدُجت ألويإ ؾُاؾُت صازلُت و٦ظل٪ ٢ض جٟغى الضولت يغاثب مُٗىت .الؿُاؾُت مٗها 

اصة الى٣ٟاث لخضمت الىٓام الؿُاس ي ال٣اثم في الضولت   .جخُلب ٍػ

 :خماًت ؤلاهخاج املخلي   6

حر الخماًت           وال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت  خُض ًاصي ٞغى الغؾىم الجمغ٦ُت ٖلى اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة بلى جٞى

ُت ؤن ج٩ىن عؾىم لإلهخاط املخلي م٣اعهت م٘ ا ؤ٢ل مً عؾىم الجماع٥  ؤلاهخاط اإلاؿخىعص قٍغ ًُ ؤلاهخاط اإلاٟغويت مدل

ًىُب٤ ٖلى ٧ل اإلاىخجاث الؼعاُٖت والهىاُٖت، بال ؤن هظا ألامغ ًل٣ى  اإلاٟغويت ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة، هظا ألامغ

ت مً ٘ اإلااؾؿاث الضولُت مشل مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت واإلاغ٦ؼ الٗا مٗاعيت ٢ٍى لمي للخجاعة والتي جُالب بٞغ

ت  ظمُ٘  .الخىاظؼ الجمغ٦ُت ؤمام الخباصالث الخجاٍع
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بُت بي و العُاظت الػٍش  اإلاؿلب الثاوي: مفهىم الىظام الػٍش

لها  اليكـاٍ الا٢خهـاصي ب٩ل ما ؤجُذ م٘ جُىع ال٨ٟغ الا٢خهاصي واإلاالي ،ؤنبذ مً الًـغوعي جـضزل الضولـت في       

ـه وؾُاؾـت مً وؾاثل  وؤصواث مً زال٫ ؾُاؾـتها الا٢خهـاصًت بمسخلـ٠ اججاهاتهـا ) ؾُاؾـت مالُـت ، ه٣ضًت،ؤظٍغ

ألاؾـٗاع( لدؿـاهم بـظل٪ في جىظُـه اليكـاٍ الا٢خهـاصي وجد٣ُـ٤ ؤهـضاٝ املجخمـ٘ الؿُاؾُت، الا٢خهاصًت 

بُت وحٗـض الؿُاؾـت اإلاالُـت اخـض ؤهـم الؿُاؾـاث الـتي ح .والاظخماُٖت ؿـخٗملها الضولـت ، بط حٗخـبر ا لؿُاؾـت الًـٍغ

بي ؤخض ؤهم ؤصواث ووؾاثل الؿُاؾـت اإلاالُـت الـتي حٗخمـض ٖليهـا ؤي صولـت مهمـا ٦ـان هٓامها  بما ٞيها الىٓام الًٍغ

 الا٢خهاصي في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها املخخلٟت

بي (1  مفهىم الىظام الػٍش

بُت جغج٨ـــ          ـــت مـــً الٗىانـــغ والـــضٖاثم الاظخماُٖـــت والؿُاؾـــُت والا٢خهـاصًت، بن الـــىٓم الًـــٍغ ؼ ٖلـــى مجمٖى

بُت  ٣ـا لألويـإ والٓـغوٝ املخُُـت بهـا، وهٓـغا لـظال٪ ٞـان ألاهٓمت الًٍغ لـظا ٞهـي في حٛـحر وجُـىع مؿـخمغ ٞو

بي في الضو  ٫ اإلاخ٣ضمت ًسخلـ٠ ٖمـا هـى ٖلُـه في الـضو٫ جسخل٠ مً صولت ألزغي ومً مجخم٘ ألزغ، ٞالىٓام الًٍغ

بي الـظي ًهـلر لخد٣ُـ٤ ؤهضاٝ مدضصة في صولت مُٗىت ٢ض  ـ٤ الىمـى وبمٗـنى ؤزـغ ٞـان الىٓـام الًـٍغ الؿـاثغة في ٍَغ

 ال ًهلر لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ في صولت ؤزغي 

بي ،ٞـالبٌٗ ًـغ          بي ًـتراوح بحن مٟهىم و٢ض ازخلٟذ الخٗاٍع٠ املخضصة للىٓام الًـٍغ ي ؤن مٟهـىم الىٓـام الًـٍغ

 ي٤ُ ومٟهىم واؾ٘

بي : .1  ـت مـً ال٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت و  اإلافهىم الػُم للىظام الػٍش مً  الٟىُـت الـتي جم٨ـًٌٗٝغ ٖلى ؤهه مجمٖى

٘ بلى الغبِ والخدهُل بي في مغاخله اإلاخخالُت مً الدكَغ  1.الاؾخ٣ُإ الًٍغ

بي : . 2 ـت الٗىانـغ الاصًىلىظُـت و الا٢خهـاصًت والٟىُـت  اإلافهـىم الىاظـع للىظـام الػٍش ٗـٝغ ٖلـى ؤهـه مجمٖى َو

بي مٗـحن ، طالـ٪ ال٨ُـان الـظي ًمشـل الىاظهـت للىٓـام والـظي  جسخل٠ مالمده مً )والـتي ًـاصي جغا٦بهـا بلى ٦ُـان يـٍغ

 2.سل٠مجخم٘ مخ٣ضم ا٢خهاصًا ٖىه في مجخم٘ مخ

ـخم جدضًــضها            ت، الًغاثب اإلاخ٩املت واإلاخىاؾـ٣ت ٍو اع الظي ًىٓم مجمٖى بي ٖلى اهه ؤلَا ٝغ الىٓام الًٍغ ٖو

ـت ىُــت وفي يــىء اٖخبــاعاث ؾُاؾــُت ا٢خهــاصًت اظخماُٖــت وبصاٍع  3اؾــدىاصا بلى ؤؾـــ ا٢خهــاصًت ومالُــت ٞو
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بي                 ـ٠ قـامل للىٓـام الًـٍغ خُض ٖٝغ ٖلى  .ومـً زـال٫ ماؾـب٤ مـً حٗـاٍع٠ ومٟـاهُم ٞـُم٨ً بُٖـاء حٍٗغ

ُـت ،يـغاثب صزـل ، يغاثب زغوة ، يغاثب  بت ) يغاثب هٖى ت مدضصة ومسخاعة مً الهىع الٟىُت للًٍغ اهه مجمٖى

هــا  البِئـت الـتي حٗمـل في هُا٢هــامىخضة ، يغاثب ظمغ٦ُت .... الخ ( جخالءم م٘ ْـغوٝ وزهـاثو  وجمشــل في مجمٖى

بُت مخ٩املــت حٗمــل بُغ  ٗاثبــغامج يــٍغ بُت اإلاهـضعة ومـا ًهـاخبها  ٣ٍــت مدــضصة مــً زــال٫ الدكــَغ وال٣ـىاهحن الًـٍغ

بُت  ت حؿـعى لخد٣ُـ٤ ؤهضاٝ مدضصة جمشل ؤهضاٝ الؿُاؾت الًٍغ مـً لـىاثذ جىُٟظًـت مهـضعة ومـظ٦غاث جٟؿـحًر

بي بهٟت زانت  1بهٟت ٖامت وؤهضاٝ الىٓام الًٍغ

ت مً ؤهـىإ  بن الىٓام ال ٌٗخمض في            بيُاهه ٖلى هٕى واخض مً ؤهىإ الًغاثب، بل هى ٖباعة ًٖ مجمٖى

الًـغاثب اإلاخىاؾـ٣ت واإلاخ٩املـت والـتي ٣ًغهـا ٢ـاهىن اإلاالُـت ألي صولـت مـا وفي ٞـترة ػمىُـت مُٗىـت ، والـتي ج٨ــىن بىــاءا 

بُتٖلــى م٣ىمــاث ا٢خهــاصًت واظخماُٖــت وؾُاؾــُت مدــضصة ، وال  .ــتي حؿــعى بلى جد٣ُــ٤ ؤهــض اٝ الؿُاؾت الًٍغ

بُت ، ٞهـى ًمشـل ؤخـض ؤؾـالُب جد٤ُ٣           بي ، مـاهى بال جغظمـت ٖملُـت للؿُاؾـت الًـٍغ ٦مـا ؤن الىٓـام الًـٍغ

  .2ؤهضاٞها

بي وهـ          بُت الىاخضة بلى ؤ٦ثر مً هٓام يـٍغ لُه ٞةهه ًم٨ً جغظمت الؿُاؾت الًٍغ ى مـا ًـاصي بلى جبـاًً في ٖو

بُت لىٟـ  بُت بـحن الـضو٫ مـ٘ بًٗـها الـبٌٗ في ٞـترة مُٗىـت و٢ـض ججـض جباًىـا في ألاهٓمـت الًٍغ ألاهٓمـت الًـٍغ

بي الـظي ًهـلر لخد٣ُـ٤ ؤهـضاٝ مُٗىـت في مجخم٘ـ  . الضولت مً مغخلت بلى ؤزغي  وبخٗبـحر ؤص١ ٞـةن الىٓـام الًـٍغ

 .ـلر لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ في مجخم٘ آزغ ألن هىا٥ ٞغو٢اث بحن املجخمٗاثمٗـحن ٢ـض ال ًه

بي  (2   :مىىهاث الىظام الػٍش

بي ٣ًىم ٖلى ماًلي              خطر ؤن ؤي هٓام يٍغ  3ٍو

 ٘ها ْغوٝ املجخم  .ؤهضاٝ مدضصة جهٚى

  ب املجخم٘ في جد٣ُ٣ها ، وبِئت املجخم٘ الظي ٌٗمل   بضازلهصوع مدضص جدضصه ألاهضاٝ التي ًٚغ

 بي ًخى٠٢ جغ٦ُبه ٖلى الضوع الظي ًخٗحن ؤن ٣ًىم به  . ه٩ُل يٍغ

 بُت ٗاث الًٍغ ٣ت ٖمل مدضصة جد٨مها ألاخ٩ام الخٟهُلُت للدكَغ  ٍَغ

 

 

 

 

 

 

 -  14ؾٗیض ٖبض الٗؼیؼ ٖشمان ،،ق٨غي عظب ؤلٗكماوي ، الىٓم الًغیبیت ، مضزل جدلیلي جُبی٣ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، ،م  1

 -  15ؾٗیض ٖبض الٗؼیؼ ٖشمان، ،ق٨غي عظب ؤلٗكماوي ،اإلاغظ٘ الؿاب٤،م  2 

 ، 4،م، ٧،1983لیت الخجاعة ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعیت،"ٖیاص،الىٓم الًغیبیت اإلا٣اعهت"ٖلي ٖباؽ  3 

بي عىاضش  وأهذاف  و اإلاؿلب الثالث : أسوان   الىظام الػٍش
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بي أسوان .1  :الىظام الػٍش

بُت مً صولت ألزغي ومً ٖهـغ آلزـغ وصازـل  مً الُبُعي ؤن                 ٩ًىن هىا٥ ازخالٝ بحن ألاهٓمت الًٍغ

بُت جيكـإ مـً مدـضصاث ؾُاؾـُت ا٢خهـاصًت  الضولـت هٟؿـها مـً ٞـترة ألزـغي ، ومـً البـضًهي ؤًًـا ؤن الـىٓم الًـٍغ

بي ٞٗـاال البـض و ؤ ن ًى خُـىع مىا٦بـا إلاـا ًدـضر لهـظه املخـضصاث واظخماُٖـت مخباًىـت، وخـتى ٨ًـىن الىٓـام الًـٍغ مـى ٍو

بي ٣ًـىم ٖلـى ع٦ىُـحن ؤؾاؾُحن هما الهضٝ و الىؾُلت م بـه وهـى ؤن ؤي هٓـام يـٍغ
ّ
 ..مـً حٛـحر ، ل٨ـً مـاهى مؿـل

 الهذف  (1

بي يهـضٝ الى جد٣ُـ٤ ظملـت مـً الاهـضاٝ املخـضصة) الؿُاؾـُت ،الاظخماُٖـت و الا٢خهـاصًت( و            بن ؤي هٓـام يـٍغ

بُت الـتي جدـضصها الخ٩ىمـت في ؾُاؾـتها اإلاالُت واملخضصة اًًا في اتهالـتي حٗخـبر في خـض ط ـا ؤهـضاٞا للؿُاؾـت الًـٍغ

بي الزغ ومً صولت الزغي ،خُض ؾُاؾتها الا٢خهاصًت ، لظا ٞةن اهضاٝ ا لىٓام الًغ ًبي جسخلـ٠ مـً هٓـام يـٍغ

بي في الضو٫ الىامُت ،و٦ظال٪ هضٞه  بي في الـضو٫ اإلاخ٣ضمـت ًسخلـ٠ ٖـً هـضٝ الىٓـام الًٍغ ان هضٝ الىٓام الًٍغ

  .في الضو٫ الغؤؾمالُت ًسخل٠ ٖىه في الضو٫ الاقترا٦ُت

 :الىظُلت  (2

ً هماوهي جمشل الىٓام ا          ٤ الخٗبحر الٟغوس ي وج٣ىم ٖلى ٖىهٍغ بي بمٗىاه ال٤ًُ, ٞو الٗىهغ الٟني ,  لًٍغ

ٗاث , وه٩ُلُت وؤهىإ الًغاثب , والجهاػ  والٗىهغ الخىُٓمي و حكمل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت وألاهٓمت والدكَغ

بت  بي ؤلاصاعي الخىُٟظي اإلا٩ل٠ بخ٣ضًغ وجدهُل الًٍغ  1الًٍغ

بى .2  أهذاف الىظام الػٍش

بها فى آلاحي           ت ًم٨ً جبٍى بى له ؤهضاٝ مخٗضصة ومخىٖى   : الىٓام الًٍغ

حر ألامىا٫ الالػمت لخُُٛت الى٣ٟاث الٗامت - : جخمشل فى :أهذاف مالُت_1 بت بإ٢ل ج٩لٟت  - .جٞى جدهُل الًٍغ

بُت واإلامىلحن مً ؤٖباء ٣هض بخ٩لٟت الخدهُل ما جخ٨بضه ٦ـل مـً الاصاعة الًٍغ فى ؾبُل ج٣ضًغ وعبِ  مم٨ىت ، ٍو

بت تراياث التى ٢ض جيكإ ٖىض ٞغى جل٪ الًٍغ ت الٖا بت وحؿٍى  .وجدهُل الـًٍغ

بت ٧إصاة ل٩ل مما ًلى :أهذاف اكخطادًت_2  الاوٗاف الا٢خهاصي ل٣ُاٖاث مُٗىت ، ؤي  - :خُض حؿخسضم الًٍغ

بُت والاٖٟاءاث٧إصاة لخىمُت وحصجُ٘ بٌٗ اإلاكغوٖاث الا٢خهاصًت ألاؾاؾُت مً زال٫ الخىاٞؼ ال  .ًٍغ

ىب ُٞه  - بت فى الخض مً الخىؾـ٘ الا٢خهاصي ٚحر اإلاٚغ جٟاصي ألاػماث واإلاكا٧ل الا٢خهاصًت ، بط حؿخسضم الًٍغ

ـاصة  ؾىاء ٖلى مؿخىي ٢ُإ مٗحن ؤو ٖلـى مـؿخىي الا٢خهاص ال٣ىمى وطل٪ مً زال٫ ٞغى يـغاثب ايـاُٞت ؤو ٍػ

ٟـاءاث اؾخسضام  - . مٗـضالث الًغاثب الخالُت بت لخشبُذ ج٩ال٠ُ اإلاِٗـكت ، وطلـ٪ بخبىـى ؾُاؾـت الٖا الًٍغ

ت وػٍاصتها ٖلى الؿل٘  بُت التى جخ٤ لظوي الضزى٫ اإلاىسًٟت ، وجسٌُٟ الًغاثب ٖلى الـؿل٘ الًغوٍع الًٍغ

 .ال٨مالُت
 

بُت,"ؾٗض, مخي دمحم 1 اع ال٣اهىوي للٗال٢ت بحن اإلامى٫ وؤلاصاعة الًٍغ ت, مهغ م٨خبت ومُبٗت , "ؤلَا  1998ؤلاقٗإ الٟىُت باإلؾ٨ىضٍع

جىُٓم وبٖاصة جىػَ٘ الضزل ؤي ٖضم الؿماح بخمغ٦ؼ الثروة بإًضي ٞئـت ؤو  - :، مً ؤهمها أهذاف احخماعُت_3

 - .َب٣ـت مدضوصة مً اٞغاص املجخم٘، ومً وؾاثل طل٪ الًغاثب الخـهاٖضًت والـًغاثب الاياُٞت ٖلى الضزل
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بُت وج٣ضًم اإلاىذ حصجُ٘ بٌٗ ألاوكُت الاظخما ٟاءاث الًٍغ ُٖت مشل ألاوكُت الخٗاوهُت والٗلمُـت مـً زـال٫ الٖا

اهاث الخ٩ىمُت  1.والٖا

بى .3  عىاضش الىظام الػٍش

 لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الىٓام               
ً
ت الٗىانغ التى جخٟاٖل وجترابِ وجخ٩امل مٗا بى مً مجمٖى ًخ٩ىن الىٓام الًٍغ

بى ومً ؤهم هظه الٗىانغ  :الًٍغ

بى .1 ع الػٍش  :لدشَش

بى ٖلى ال٣ـىاهحن الخـى جـهضعها الضولـت لٟـغى الً              ٘ الًٍغ تراى  غاثب وعبُها وجدهُلهاٌكمل الدكَغ والٖا

ٖليها والٛائهـا ، بطا ال ًم٨ًـ ٞـغى الًغاثب بال بانضاع ال٣ىاهحن التى ًجب ؤن ًدب٘ فى انضاعها ألانى٫ 

بى فى ؤهه ًغؾم بَاع الخىُٓم  . ٍبت فى بلض مٗحنالضؾـخىعٍت الؿاثضة ٖىض ٞغى الًغ  ٘ الًٍغ وجغظ٘ ؤهمُت الدكَغ

بت والظي ٌكمل الٗىانغ آلاجُت  - : الٟنى للـًٍغ

 بت بت وطل٪ بخُٗحن ألاشخام وألامـىا٫ الخـى جـهُبها الًٍغ ان الًٍغ   هُا١ ؾٍغ

  بت والخ٩ال٠ُ بت وطل٪ بخُٗحن الاًغاصاث التى جهُبها الًٍغ اء الًٍغ  التى ًخٗحن زهمها مً جل٪ٖو

  .الاًغاصاث

 بُت ٟاءاث الًٍغ بى - .اٖل   ٢ىاٖض وبظغاءاث الخداؾب الًٍغ

 . بت   ؾٗغ الًٍغ

 الا٢غاعاث والضٞاجغ التى ًلتزم اإلامىلىن بخ٣ضًمها وامؿا٦ها. 

بُت  .2  ؤلاداسة الػٍش

بُت الؿلُت الخىُٟظًت التى ًىـاٍ بهـا جىُٟـظ الد           بى وطل٪ مً زال٫ ٣ًهض باالصاعة الًٍغ ٘ الًٍغ ـكَغ

بى  الخسُُِ وعؾم الؿُاؾاث وبٖضاص بغامج الٗمل والجضولـت الؼمىُت لألوكُت املخخلٟت للٗمل الًٍغ

 اإلامىلىن   .3

م٨ً جهيُٟهم الى ؤشخاماإلامىلىن هم صاٞٗى الًغاثب وهم الٗىهغ ألاؾاس ى فى الىٓـام ا  بى ٍو َبُُٗحن  لـًٍغ

حن  وؤشخام اٖخباٍع

بىاملخاظبت  .4 بُت ) الخداظب الػٍش   (الػٍش

اء   بُت التى جخًمً ٖو بُت فى اججاهحن ، ؤولهما َٝغ اإلامى٫ خُض ًخم اٖـضاص الا٢غاعاث الًٍغ جخم املخاؾبت الًٍغ

ت زبرائها الظًً ٣ًىمىن  بُت وبمٗٞغ بت وطل٪ مً وا٢٘ مؿدىضاث وصٞـاجغ اإلامى٫. وزاهيهما َٝغ ؤلاصاعة الًٍغ الًٍغ

 .لحن ومؿدىضاتهم وصٞاجغهم وؤهٓمت الغ٢ابت والًبِ الـضازلى الخانـت بهمبٟدـو ا٢غاعاث اإلامى 

 

بُت,م1 اء ًديى ؤخمض حجاػي,املخاؾبت الًٍغ  21ٞو

بى  .5  اللػاء الػٍش
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بى وهى ٖىهغ ؤؾاس ى ًسخو               ُت الخـى ًخ٨ـىن منهـا الىٓـام الًٍغ بى ؤخض ألاهٓمت الٟٖغ ٌٗخبر ال٣ًاء الًٍغ

بُتبالىٓغ فى  بُت التى ٢ض جيكإ بحن اإلامىلحن وؤلاصاعة الًٍغ اث الـًٍغ بى  .الخالٞاث واإلاىاٖػ بضؤ ال٣ًاء الًٍغ ٍو

ـت طاث ازخهام ٢ًاجى ٣ٞغاعاتها واظبت الخىُٟظ مً ظهت ٦ما  بلجان الًُٗ والتى هى فى خ٣ُ٣تها لجـان بصاٍع

 .ًم٨ـً لـظوي الـكإن الًُٗ ٞيها ؤمام املخا٦م مً ظهت ؤزغي 

بُت:  لشابعاإلاؿلب ا .   العُاظت الػٍش

بي باٖخباعه الىؾُلت التي مً زاللها جىٟظ هظه الؿُاؾت، ٞهى                 بُت بالىٓام الًٍغ جغجبِ الؿُاؾت الًٍغ

اع بُت مسخل٠ ألاهضاٝ اإلاىٍى بها جد٣ُ٣ها بظل٪ ؤلَا  .واإلاغج٨ؼ ألاؾاس ي الظي جد٤٣ مً زالله الؿُاؾت الًٍغ

بُت وأدواتهاؾبُعت العُاظت   الػٍش

بُت لِؿذ مجغص آلُت لخدهُل اإلاىاعص الٗمىمُت، وبهما لها باإلياٞت بلى هظا الضوع  ت بن الؿُاؾت الًٍغ مجمٖى

  .مً ألاصواع الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت

بُت  .1  ؾبُعت العُاظت الػٍش

ت الخضابحر طاث الُاب٘  بُت ٖلى ؤنها " مجمٖى بي اإلاخٗل٣ت بدىُٓم الخدهُل ًم٨ً حٍٗغ٠ الؿُاؾت الًٍغ الًٍغ

بي ٢هض حُُٛت الى٣ٟاث الٗمىمُت مً ظهت، والخإزحر ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي والاظخماعي خؿب الخىظهاث  الًٍغ

 1".مً ظهت ؤزغي  الٗامت لال٢خهاص

ت البرامج اإلاخ٩املت التي جسُُها وجىٟظها الضولت مؿخسضمت ٧اٞت مهاصعها الًغ  ٍبُت ٦ما حٗٝغ ٖلى ؤنها " مجمٖى

ىبت للمؿاهمت في  ىبت، وججىب آزاع ٚحر مٚغ الٟٗلُت واملخخملت، إلخضار آزاع ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت مٚغ

 2 ".جد٤ُ٣ ؤهضاٝ املجخم٘

بُت خطائظ  .2  العُاظت الػٍش

 3 :ومً زال٫ هظا اإلاٟهىم، ًم٨ً اؾخيخاط الخهاثو الخالُت

 بُت ًىٓغ بليها ٖلى ا ت مخىازغة مً  ؤنهان الؿُاؾت الًٍغ ت مخ٩املت مً البرامج ولِؿذ مجمٖى مجمٖى

بُت في يىء  ؤلاظغاءاث، وبالخالي ٞةن اإلاٟهىم الصخُذ ٌؿمذ بىي٘ وجهمُم م٩ىهاث الؿُاؾت الًٍغ

والترابِ بحن ؤظؼائها، ختى ال ًخم الىٓغ بلى م٩ىن وخضه، بل ًىٓغ بلُه ٖلى ؤهه ظؼء مً  ٖال٢اث الخىاؾ٤

بُ م٩ىهاث الؿُاؾت ت بهٟت زانت والؿُاؾت اإلاالُت بهٟت ٖامت ٌؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ لًٍغ

بُت ؾٝى حؿاهم مؿاهمت  املجخم٘، ومما ال ق٪ ُٞه ؤن الىٓغة  الخ٩املُت إلا٩ىهاث الؿُاؾت الًٍغ

 

 

اث الجامٗیت، "اإلاضزل بلى الؿیاؾاث الا٢خهاصیت ال٩لیت"ٖبض املجیض ٢ضي، 1  139م: 2005الجؼاثغ، ،، الُبٗت الشاهیت، صیىان اإلاُبٖى

 13م: 2004، الضاع الجامٗیت، الاؾ٨ىضعیت، ، "الىٓم الًغیبیت مضزل جدلیل م٣اعن "ؾٗیض ٖبض الٗؼیؼ ٖشمان، 2

 15_14:اإلاغظ٘ الؿاب٤، م م3

ألاهضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها. ومً هاخُت ؤزغي ٞةن جهمُم اإلا٩ىهاث  ٞٗالت في مىاظهت الخىا٢ًاث التي ٢ض جٓهغ في

بُت بُٗضا ًٖ ٖال٢اثاملخخلٟت  الخ٩امل والخىاؾ٤ ؾٝى ًاصي لِـ ٣ِٞ بلى وظىص حٗاعى في  للؿُاؾت الًٍغ
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وؤؾالُب جد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ، مما ًى٨ٗـ في النهاًت بأزاع ؾلبُت  ألاهضاٝ، بل ٢ض ًاصي بلى حٗاعى في وؾاثل

بُت، ٞمشال جد٤ُ٣ اصة في هضٝ خماًت الهىاٖاث املخلُت الىا ٖلى ٞٗالُت الؿُاؾت الًٍغ قئت مً زال٫ الٍؼ

اصة ؤؾٗاع الًغاثب  ؤؾٗاع الًغاثب الجمغ٦ُت ٢ض ًخٗاعى م٘ ؤؾلىب ٖلى  يِٛ الاؾتهال٥ مً زال٫ ٍػ

خد٤٣ طل٪ بالُب٘ بطا جم جهمُم هٓام  الاؾتهال٥ ٖلى اإلاىخجاث ومً بُنها اإلاىخجاث املخلُت اإلاغاص خماًتها، ٍو

٣ت جهمُم هٓام ا الًغاثب الجمغ٦ُت ٦م٩ىن مً م٩ىهاث الؿُاؾت بُت، م٘ ألازظ في الخؿبان ٍَغ لًٍغ

 .الًغاثب ٖلى الاؾتهال٥

  بُت الٟٗلُت بُت بإن ًمخض هُا٢ها لِكمل ؤلاًغاصاث الًٍغ ٌؿمذ اإلاٟهىم الؿاب٤ للؿُاؾت الًٍغ

بُت لِكمل  واملخخملت، والبرامج اإلاخ٩املت اإلاغجبُت بها، وبظل٪ ًم٨ً ؤن ًمخض هُا١ الؿُاؾت الًٍغ

بُت التي جمىدها الضولتالخىاٞؼ ال ب الضولت في حصجُٗها، وطل٪  ًٍغ ألوكُت ا٢خهاصًت مُٗىت جٚغ

بُت مدخملت ًها في  باٖخباع ؤن جل٪ الخىاٞؼ اًغاصاث يٍغ مًخى بها في الٟترة ال٣هحرة مدخمل حٍٗى

لت   .الٟترة الٍُى

  بُت ًىضر لىا بهىعة ٢اَٗت ؤن الؿُاؾت الًٍغ بُت ما هي في الىا٢٘ ؤن اإلاٟهىم الؿاب٤ للؿُاؾت الًٍغ

ؤصواث الؿُاؾت الا٢خهاصًت التي حؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ املجخم٘، ٦ما ؤن ألاهضاٝ التي  بال ؤصاة مً

ُت جىبش٤ مً ألاهضاٝ الٗامت  ًم٨ً ؤن جًٗها الضولت بُت ما هي في الىا٢٘ بال ؤهضاٝ ٖٞغ لؿُاؾتها الًٍغ

  .للمجخم٘

بُت           الخضًشت هى جد٤ُ٣ الخىاػن بحن مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت، بما و٢ض ؤنبذ هضٝ الؿُاؾت الًٍغ

بي لخجؿُضها ؾىاء مً الىاخُت  ًخماش ى والؿُاؾت الا٢خهاصًت، ٦ما ؤن ألاهضاٝ التي ٌؿعى الىٓام الًٍغ

اث باليؿبت ملخخل٠ الجىاهب الا٢خهاصًت ؤو الاظخماُٖت ؤو  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت جسً٘ لىٓام ألاولٍى

 الؿُاؾُت
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بي : ماهُت الخدطُل الػٍش  اإلاؿلب ألاٌو

٣ًهض ب٣ىاٖض جإؾِـ وجدهُل الًغاثب ؤلاظغاءاث الجباثُت املخضصة واإلاٟهلت لٟغى وجإؾِـ             

بي جىُٓما وجيؿ٣ُا  بت وجدهُلها ومخابٗت ؤزاعها ٖلى اله٩ُل الًٍغ ومسخل٠ الهىع الخ٣ىُت للًغاثب الًٍغ

ت ٧املت  بي ألامشل ٖلى مٗٞغ بمسخل٠ جُىعاتها،ومخابٗتها خُض ًخى٠٢ هجاح الضولت في ازخُاع الىٓام الًٍغ

بةًضًىلىظُاث املجخم٘ و٧اٞت ؤوياٖه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت، وألاهضاٝ التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها 

لى جٟهم مخٗم٤ باألؾـ ال٣ىاٖض ا بت ختى جدهُلها ًبضؤ ٖو بُت، ٞالخإؾِـ للًٍغ لٗلمُت لغؾم الؿُاؾُت الًٍغ

ىت الٗمىمُت بت ٦مكغوٕ بلى ٚاًت حؿضًضها مً َٝغ اإلا٩ل٠ بلى الخٍؼ  .مً ج٨ٟحر الضولت في الًٍغ

بي  1 ف الخدطُل الػٍش  :حعٍش

ــت مــً الٗملُــاث وؤلاظــغاءاث                  بت مجمٖى بت مـًـ ٣ًهـض  بخدهــُل الًــٍغ التي جــاصي بلى ه٣ــل صًــً الًــٍغ

اع بت اإلاُب٣ت في هظا ؤلَا ٣ا لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت والًٍغ ىت الٗمىمُت ٞو بت بلى، الخٍؼ  1.طمــت اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ىت الٗمىمُت وبظل٪ ٞهى ٌٗخبر اإلاغخلت                ٗٝغ بإهه جل٪ الٗملُت ال٣ايُت بةبغاء طمت ألاٞغاص اججاه الخٍؼ َو

بت اإلابحن امل ُت وبٗضها ج٣اض ي مبلٜ الًٍغ خاؾبُت التي جلؼم املخاؾب بالخ٨ٟل بؿىض الخدهُل بٗض مغا٢بت قٖغ

 :في الؿىض ملتزما بـ

 اإلابلٜ املخضص ٢اهىها في الؿىض. 

 ش الاؾخد٣ا١  .جاٍع

 2.ال٣ٗىبت اإلاترجبت ًٖ ٖضم الدؿضًض في ألاظل املخضص 

بي                 ما هى بال مجمٕى الٗملُاث و ؤلاظغاءاث التي تهضٝ بلى خمل مضًني الضولت وؿخيخج ؤن الخدهُل الًٍغ

والجماٖاث املخلُت وهُئاتها و اإلااؾؿاث الٗمىمُت بلى حؿضًض مابظمتهم مً صًىن بم٣خط ى ال٣ىاهحن و 

بي ظملت مً ؤلاظغ  بت اجسظ اإلاكٕغ الًٍغ اءاث الخىُٓماث اإلاٗمى٫ بها، وتهضٝ يمان خ٤ الضولت في اؾدُٟاء الًٍغ

بُت في مىاُٖضها املخضصة  ٢.3هض منها خض ألاٞغاص وبظباعهم ٖلى حؿضًض ما ٌؿخد٤ ٖليهم مً صًىن يٍغ

 

 

 

 

 33م2018، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت دمحم بىيُاٝ، اإلاؿُلت،"مدايغاث في ال٣اهىن الجباجي"مبرو٦ت حجاع،1

بي في الجؼاثغٞٗالُت الىٓام "و٧ىا٥ ٖبض الؿالم، 2 ت و "الًٍغ ، مظ٦غة الؾخ٨ما٫ مخُلباث قهاصة اإلااؾتر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 2012،م66ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت،

اتها"زالٝ ٖالء الضًً، 3 ١ و الٗلىم ، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااؾتر في ال٣اهىن، ٧لُت الخ٣ى "بظغاءاث الخدهُل الًغاثب اإلاباقغة و مىاٖػ

 2016، م٢04اإلات، 1945ماي ،08الؿُاؾُت، ظامٗت 

بي  2  :: أهذاف الخدطُل الػٍش
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ىت الٗمىمُت للضولت التي ج٣ىم بضوعها بتزوٍض اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت                جلٗب الًغاثب صوعا هاما في جؼوٍض الخٍؼ

تهضٝ الضولت مً وعاء ٖملُت  لظل٪ومسخل٠ الى٣ٟاث الٗامت وحُُٛتها وجد٤ُ٣ جىاػن اظخماعي وا٢خهاصي, 

 1:الخدهُل بلى

 زل٤ الخىاػن بحن ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث الٗامت. 

 اإلاخىانل إلاحزاهُت الضولت ً ني بًٟل الخمٍى  .الخٟاّ ٖلى الا٢خهاص الَى

 ٞغى الًغاثب مً ؤٖما٫ الؿلُت الٗامت وبالخالي يمان جدهُلها. 

 جىُٓم الضولت وحؿُحر مغا٣ٞها. 

  ًٖ ٤ مسخل٠ ال٣ٗىباثمى٘ التهغب  .ٍَغ

 :أهمُت الخدطُل 3

 2: جىمً اهمُت الخدطُل فُما ًلي

ً محزاهُت الضولت و الجماٖاث املخلُت1.  .حٗض الًغاثب مً ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت التي حؿاهم في جمٍى

 حٗض مغخلت الخدهُل ؤهم مغخلت لؿببحن، ٟٞيها ًخم ظم٘ الخهُلت التي جم ج٣ضًغها ؾالٟا، ٦ما ؤمها ججٗل2.

 .ظمُ٘ الخُىاث الؿاب٣ت لها ال ٢ُمت لها في خالت ٖضم بجمام ٖملُت الخدهُل

ىت الٗمىمُت و٢ض ًاصي ختى بلى العجؼ في اإلاىاػهت3.  .بن ؤلازٟا١ في ٖملُت الخدهُل ومهما ٧ان ؾببه ًًغ بالخٍؼ

 .حيٖضم لجىء الضو٫ بلى ال٣غوى وطل٪ ٧ىن ٖمُلت الخدهُل حؿاٖضها ٖلى جد٤ُ٣ ا٦خٟاءها الظا4 .

 .هجاح ٖملُت الخدهُل جاصي بلى لجىء الضولت بلى الاؾدشماعاث التي جد٤٣ جىمُت الضو٫ .5

 :مشاول الخدطُل       4 

بت في ا           بي ٦ما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى صوع وؤهمُت الًٍغ ملجخم٘  جىظض ٖضة ٖىامل ح٤ُٗ ٞٗالُت الخدهُل الًٍغ

 3:جخمدىع هظه الٗىامل ُٞما ًليًجب مٗالجتها وججىبها ٢ضع ؤلام٩ان، و  لظل٪

بي . أ  :الجمىد الػٍش

ًهٗب بخضار ؤي حُٛحر في الىٓام ؾىاء ًٟغى يغاثب ظضًضة ؤو بلٛاء و حٗضًل يغاثب ٢اثمت لظل٪          

خُاص التي جٟؿغ  بك٩ل بي هدُجت لٓاهغة الٖا بي، و ٌٗخبر الجمىص الًٍغ بي ٦ٗاث٤ ٦بحر ؤي بنالح يٍغ الجمىص الًٍغ

بُت ؤلاظغاءاث بُإ  .الًٍغ

 

بي في الجؼاثغ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1  76و٧ىا٥ ٖبض الؿالم، ٞٗالُت الىٓام الًٍغ

بت"اُٚذ مؿ٨ُت، 2 بي بحن امخُاػاث بصاعة الًغاثب و يماهاث اإلا٩ل٠ بالًٍغ ، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااؾتر في "بق٩الُت الخدهُل الًٍغ

 16الغخمان محرة، بجاًت، مالخ٣ى٧،١لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٖبض 
بي"ٖبض الىهاب مىهىعة، 3  ، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااؾتر ألا٧اصًمي، ٧لُت الٗلىم"صوع ؤهمُت مهلخت الًغاثب في الخدهُل الًٍغ

ت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخٛاهم، م  64-65 الا٢خهاصًت و الخجاٍع

بي . ب  :الاصدواج الػٍش
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بي مً الٓىاهغ التي ج٨دس ي اهخماما واؾٗا ٖلى اإلاؿخىي املخلي والضولي، وهي                حٗخبر ْاهغة الاػصواط الًٍغ

بي بخضي غ ؤي هٓام يٍغ بت مدكابه لها   .اإلاك٨الث التي جُغح ٖىض ج٣ٍغ بت ؤو يٍغ و ٣ًهض به ٞغى هٟـ الًٍغ

ً هٟـ اإلاا٫ وهٟـ اإلاضة  .ؤ٦ثر مً مغة ٖلى هٟـ الصخو، ٖو

بي ج٨دس ي ؤهمُت ٢هىي باليؿبت إلاضازُل اإلاحزاهُت الٗامت              وؿخيخج مما ؾب٤ ؤن ٖملُت الخدهُل الًٍغ

خُض جمشل خؿب بخهاثُاث اإلاهضع الشاوي التي حٗخمض ٖلُه الضولت لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن بًغاصاتها و ه٣ٟاتها و لها 

بي مما  ؤزغ مباقغ في الٗال٢ت بحن اإلا٩ل٠ و ؤلاصاعة بال ظاهب ؤهه ًىظض ٖضة مكا٧ل ح٤ُٗ ٞٗالُت الخدهُل الًٍغ

بت  .ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى الًٍغ

بي  اإلاؿلب الثاوي: ئحشاءاث الخدطُل الػٍش

بت اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلا٩ل٠ جإحي مغخلت الخدهُل و التي حٗخبر ؤزغ اإلاغاخل الهامت             بٗض ؤن ًخم اخدؿاب الًٍغ

ىت الضولت و هىا٥ ٖضة َغ١ ًخم بىاؾُالتي بمىظبها ًخم جىعٍض م٣ضاع الًغ  بت مً ٍبت لخٍؼ تها جدهُل الًٍغ

 :1ي اإلا٩لٟحن ه

 :ؤوال: بظغاءاث الخدهُل الىصًت

بُت في            الخدهُل الىصي هى بظغاء ٖاصي ًخًمً اؾخضٖاء مباقغ للم٩ل٠ ٢هض حؿضًض مؿخد٣اجه الًٍغ

بخىظه اإلاٗني مً جل٣اء هٟؿه بلى بصاعة الًغاثب ل٣ُىم ا، وطل٪  الى٢ذ املخضص َب٣ا للخىُٓماث الجاعي الٗمل 

 2.بضٞ٘ ألامىا٫ اإلاؿخد٣ت ٖلُه بىٟؿه وطل٪ في آلاظا٫ املخضصة

٤ الٗضًض مً الُغ١ و الخ٣ىُاث ًم٨ً خهغها ُٞما ًلي بت ٞو  3:وفي هظه الخالت ًخم جدهُل الًٍغ

لت الدعذًذ اإلاباشش مً كبل اإلايلف هفعه1-  :ؾٍش

بت بلى ؤلاصاعة الجباثُت مً جل٣اء هٟؿه صون مُالبت ؤلاصاعة له             ال٣اٖضة الٗامت ؤن ًلتزم اإلا٩ل٠ بضٞ٘ الًٍغ

٤ هٓام الجضاو٫  ٣ت صٞ٘ ًٖ ٍَغ ا ، ج٣ىم هظه الٍُغ ٣ت حٗض ؤ٦ثر قُٖى بإصائها في مدل ب٢امخه، وهظه الٍُغ

بُت ؤو ٖلى هٓام الدؿب٣ُاث ٖلى الخؿاب  .الًٍغ

م ش2-  :خظ أخشالذفع عً ؾٍش

بت و ٌٗض هظه بؾخصىاء ًٖ              ت شخو ؤزغ ٚحر اإلا٩ل٠ بالًٍغ بت بمٗٞغ ٣ت ٖلى صٞ٘ الًٍغ ج٣ىم هظه الٍُغ

ال٣اٖضة الٗامت و ٌؿغي هظا الىٕى مً الضٞ٘ ٖلى الًغاثب ٚحر اإلاباقغة ٧الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت. مًمىنها 

ىت الٗمىمُت، ٖلى ؤن ؤن ٩ًل٠ اإلاكٕغ شخها ( اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي ؤو  بت للخٍؼ بي ) بضٞ٘ مبلٜ الًٍغ الىؾُِ الًٍغ

بت الٟٗلي  .٣ًىم بخدهُلها مً اإلا٩ل٠ بالًٍغ
 

لت لُىضة، 1 ، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااؾتر ألا٧اصًمي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و و "ازغ الًغاثب و الغؾىم ٖلى الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت"جاٞو

ت و ٖلىم   2017،م10الدؿُحر، ظامٗت بىمغصاؽ،الخجاٍع

بت"اُٚذ مؿ٨ُت، 2 بي بحن امخُاػاث بصاعة الًغاثب و يماهاث اإلا٩ل٠ بالًٍغ  272، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بق٩الُت الخدهُل الًٍغ

بي"ازل٠ خؿىاء، 3 اث الخدهُل الًٍغ دمحم بً 2، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت وهغان "مىاٖػ

 14-15م2016ؤخمض،وهغان، ،

لت الاكخؿاع مً اإلاطذس3-  :ؾٍش
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بت ٢بل حؿضًض اإلابلٜ بلى اإلاؿخُٟض، بط حٗخبر مً ؤهم َغ١ جدهُل            ٣ًىم اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي با٢خُإ الًٍغ

 ٤ بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ًٖ ٍَغ ٣ت ٖاصة ٖلى اإلاضازُل الخايٗت للًٍغ ؤلا٢خُإ الًغاثب جىُب٤ هظه الٍُغ

 1:مً اإلاهضع الٟئاث الخالُت

 ت مً َٝغ اإلاؿخسضمحن  . الغواجب و ألاظىع اإلاضٖٞى

 ت  .ألاعباح ٚحر الخجاٍع

 مضازُل عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت. 

 ت طاث الاؾخٗما٫ الؿ٨ني  .اإلاضازُل اإلاخإجُت مً جإظحر ألامال٥ ال٣ٗاٍع

بت ٖلى ؤعباح              :الكغ٧اث و لال٢خُإ مً اإلاهضع وجخٗل٦٤ظل٪ ٢ض ًلجإ بليها باليؿبت للًٍغ

 اإلاضازُل املخ٣٣ت مً َٝغ الكغ٧اث ألاظىبُت. 

 مضازُل ألامىا٫ اإلاى٣ىلت. 

 و م٣خًاها ان ٣ًىم اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي  .بًغاصاث جإظحر ٢اٖاث الخٟالث و الخٟالث الؿى٢ُت و الؿحر٥

بت مً الضزل ٢بل جىػَٗه، بدُض ًخم حؿلُم اإلا٩ل٠ ا لٟٗلي صزال ناُٞا مً بسهم ٢ُمت الًٍغ

بت  .الًٍغ

ت  ئحشاءاث الخدطُل الجبًر

بت وصًا، جبضؤ ٖملُت الخدهُل الجبري بىؾاثل مٗغوٞت منها، الخىبُه، ٚل٤             ت الًٍغ في خالت ٖضم حؿٍى

ت، البُ٘ باإلاؼاص ا لٗلني الخؿاب البى٩ي للمضًً، الٛل٤ اإلاا٢ذ للمدل اإلانهي، حجؼ ؤمىا٫ اإلاضًً اإلاى٣ىلت وال٣ٗاٍع

 ...الخ

 :الخىبُه1-

ىظه هظا ؤلاظغاء الى٢اجي بلى            هى بظغاء ٌؿمذ ل٣ابٌ الًغاثب املخخو مً اؾخٗما٫ ؤلاظغاءاث الغصُٖت، ٍو

بت ٢بل اللجىء بلى بظغاءاث مشل: البُ٘ باإلاؼاص الٗلني والٛل٤ ؤلاصاعي،خُض ًخًمً هظا ؤلاظغاء  اإلاضًىحن بالًٍغ

بت، ال٣ٗىباث، وٕامًاء ٢ابٌ بٌٗ البُاهاث وهي : اؾم  بت، هٕى الًٍغ بت، ؾىت ٞغى الًٍغ ول٣ب اإلاضًً بالًٍغ

 .الًغاثب

بت بلى وؾُلت ؤ٦ثر عصٖا وهي : ٚل٤ الخؿاب           وفي خالت ما بطا لم ججض هظه الىؾُلت هٟٗا، ًلجإ ٢ابٌ الًٍغ

بت ؤو الٛل٤ اإلاا٢ذ للمدل اإلانهي  .البى٩ي للمضًً بالًٍغ

 

 

 

 

 

بي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م ازل٠ 1 اث الخدهُل الًٍغ  16-17خؿىاء، مىاٖػ
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 الدجض2-

 1:جىظض ٖضة ؤق٩ا٫ للدجؼ، وٗغى ؤهمها ُٞما ًلي

 la saisie d„exécution  أ.الدجض الخىفُزي

بت والتي ج٩ىن في خىػجه ؤو مل٪ له جدذ ًض             هى بظغاء ٌؿمذ بىي٘ مى٣ىالث اإلاخ٣اٖـ ًٖ صٞ٘ الًٍغ

 .٢هض بُٗها لخهُٟت الضًً الظي هى ٖلى ٖاج٣هالٗضالت 

 la saisie brandon :ب. الدجض على الخدطُل الضساعي

اث ؤو ٚغؽ جدذ ًض الٗضالت ج٩ىن ؤنال مل٩ا للمخ٣اٖـ ًٖ صٞ٘            وهى بظغاء ٌؿمذ بىي٘ زماع ؤو مؼعٖو

بت  .الًٍغ

 la saisie foraine : ث. الدجض على ألازار واإلابُعاث

بت           وهى بظغاء ٌؿمذ بذجؼ ألازار واإلابُٗاث في ألاؾىا١ واإلاٗاعى ج٩ىن في مخىاو٫ اإلاخ٣اٖـ ًٖ صٞ٘ الًٍغ

 .بترزُو مً ٢اض ي الاؾخٗماالث ؤو عثِـ املخ٨مت

 la saisie arrêt : ج. الدجض االخىكُفي أو الخذي

زت ؤشخام هى الضاثً ألانلي مً له خ٤ الدجؼ وهى بظغاء جىُٟظي ٌؿاهم ُٞه زالزت ؤَغاٝ ألهه ًسو زال          

لضي اإلاضًً وله هى آلازغ صًً ٖلى ٖاج٤ شخو زالض و ٌؿمذ هظا ؤلاظغاء للمضًً ؤن ًدهل صًىه ٢هض جبرثت 

 .طمخه لضي الضاثً ألانلي

 : la saisie immobilière des immeubles ح. الدجض العلاسي للعلاساث

ت للمخ٣اٖـ ًٖ هى بظغاء ًدُذ لإلصاعة            بُت بإن جُلب مً ال٣اض ي مىدها جغزُو بذجؼ ؤمال٥ ٣ٖاٍع الًٍغ

بت ٢هض جدهُل الضًىن الجباثُت التي هي ٖلى ٖاج٣ها اإلاالخٔ ؤهه في بَاع وكاَها الغصعي يض اإلاخ٣اٖؿحن  .لًٍغ

بُت مضٖىة للجىء بلى ؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت التي جًاٝ ؤو  بت، ٞةن ؤلاصاعة الًٍغ جمم َغ١ الخىُٟظ  ًٖ صٞ٘ الًٍغ

 .زاعط ال٣ًاء

 بُع اإلاذجىصاث3-

ذ اإلااصة           ٞغ ّٖ اث ال٣اهىهُت التي ِجغص ٖلى املخل الخجاعي هي بُٗه ول٣ض  مً ال٣اهىن اإلاضوي 351مً ؤهم الخهٞغ

ً الجؼاثغي البُ٘ بإهه "٣ٖض ًلتزم بم٣خًاه الباج٘ ؤن ًى٣ل للمكتري مل٨ُت ش ي ؤو خ٣ا مالُا آزغ في م٣ابل ّزم

 .بط ٌكتٍر الو٣ٗاص بُ٘ املخل الخجاعي جىاٞغ ألاع٧ان الٗامت لل٣ٗض وهي الغيا واملخل والؿبب2" ه٣ضي

           

 

 

 

بت "ميهىبي مغاص،1  246-247م2014ؾبخمبر ،39، مجلت الخىانل في الا٢خهاص و ؤلاصاعة و ال٣اهىن، الٗضص ،"بظغاءاث جدهُل الًٍغ

 57م 351، 2017ال٣اهىن اإلاضوي، اإلااصة ،ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت، 2
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مً، ؤما مدل البُ٘ ٣ُٞهض به الص يء اإلابُ٘ وهى                   
ّ
ٞالغيا ٩ًىن متى اجٟا٢ا بعاصجحن ٖلى البُ٘ واإلابُ٘ والش

املخل الخجاعي،ُٞجب ؤن ٩ًىن مما ًجىػ الخٗامل ُٞه وؤن ٩ًىن مُٗىا ؤو ٢ابال للخُٗحن وؤن ٩ًىن اإلابُ٘ مما 

ًىُب٤ ٖلُه ون٠ املخل الخجاعي وبسهىم الؿبب ؤو الٛغى ُٞجب ؤن ٩ًىن الٛغى مً اؾخٛال٫ املخل 

ون٠ املخل الخجاعي وبسهىم الؿبب ؤو الٛغى ُٞجب ؤن ٩ًىن الٛغى مً اؾخٛال٫  مكغوٖا ول٣ض هٓم

٣اهىن الخجاعي وما مً ال79املخل مكغوٖا ول٣ض هٓم اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤخ٩ام ٣ٖض بُ٘ املخل الخجاعي في اإلااصة 

 1.ًليها

بت بةعاصة مىٟغصة، و جخمخ٘ في هضا املجا٫                  بُت بلى جدهُل الًٍغ وؿخيخج مما ؾب٤ ؤهه جلجإ ؤلاصاعة الًٍغ

بت الجاعي الٗمل  ا ا  المخُاػاث الؿلُت الٗامت لضل٪ ًب٣ي الدؿائ٫ خى٫ ما بصا ٧اهذ بظغاءاث جدهُل الًٍغ

ت جد٤٣ الٟٗالُت اإلاغظىةؾىاء حٗل٤ ألامغ بةظغ   اءاث الخدهُل الىصًت ؤو بظغاءاث الخدهُل الجبًر

بي  اإلاؿلب الثالث: غماهاث الخدطُل الػٍش

ىت                  بت وطل٪ خغنا ٖلى مهلخت الخٍؼ ت مً الًماهاث جخٗل٤ بخدهُل الًٍغ ل٣ض وي٘ اإلاكٕغ مجمٖى

مؿخد٣اتها مً الًغاثب والتي حٗخبر مً ؤهم ؤلاًغاصاث الٗمىمُت وبُٛت جم٨ُنها مً خ٣ها، وهى الخهى٫ ٖلى 

 :2باليؿبت لها ؤهمها هي

  ًبت ٢بل ٚحرها م بت ٖلى مٗٓم الضًىن ألازغي، خُض ٌؿخىفي صًً الًٍغ الىو ٖلى خ٤ امخُاػ لضًً الًٍغ

ىت الٗمىمُت خ٤ اإلاخابٗت للخهى٫ ٖلى اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت يماها للخدهُل ٩ىن للخٍؼ  .الضًىن ألازغي، ٍو

 بت غ خ٤ بنضاع ؤمغ بالدجؼ ؤلاصاعي ٖلى ألامىا٫ يض اإلا٩لٟحن الظًً ًخإزغون ًٖ ؾضاص صًً الًٍغ  .ج٣ٍغ

٘ الدجؼ بد٨م مً املخ٨مت ؤو  ٗخبر الدجؼ هىا حجغا جدُٟٓا وال ًجىػ الخهٝغ في هظه ألامىا٫ بال بطا ٞع َو

 .ب٣غاع مً اإلاضًغ الٗام للًغاثب

  ٟحن املخخهحن ٖلى إل ٖلى الىزاث٤ وألاوعا١ والضٞاجغ مىذ اإلاكٕغ اإلاْى بُت خ٤ ؤلَا مؿخىي اإلاهالر الًٍغ

جىػ للىُابت  بت. بل ٍو بت ؤو الٛحر، مً ؤظل جم٨ُنهم مً جدضًض صًً الًٍغ اإلاىظىصة لضي اإلا٩ل٠ بالًٍغ

الٗامت ؤن جُلٗهم ٖلى ملٟاث ؤًت صٖىي مضهُت ؤو ظىاثُت حؿاٖضهم في جدضًض مبلٜ الضًً. و٢ض وي٘ اإلاكٕغ 

ت مً ال٣ٗىباث ٖلى مً ٌٗغ٢ل اؾخسضام هظا الخ٤ ؾىاء باالمخىإ ؤو ؤلاجالٝ ٢بل اه٣ًاء مضة ؾلؿ

 .بٗضها خ٤ بصاعة الًغاثب الخ٣اصم التي ٌؿ٣ِ

  بي، خُض ًلتزم اإلا٩ل٠ بضٞ٘ صًً »الضٞ٘ زم الاؾترصاص«جٟغى ٢اٖضة ٘ الًٍغ ، وهي ٢اٖضة م٣ت في الدكَغ

بت بلى الجهت املخخهت زم ٌؿخُُ٘  ؤن ًًُٗ في ٞغيها ؤؾاؾا ؤو في م٣ضاعها ؤو ختى اؾترصاصها، الًٍغ

ىت الٗمىمُت، وختى ال ٌؿخٛل  بُت، و مغاٖاة مهلخت الخٍؼ  والٛغى مً طل٪ اؾخ٣غاع اإلاٗامالث الًٍغ

 

بت في ْل ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت "خؿاوي ؾلُمت، ًاحي خىان،1 لىُل قهاصة اإلااؾتر في ، مظ٦غة "آلالُاث ال٣اهىهُت للخدهُل الجبري للًٍغ

ان ٖاقىع، الجلٟت، ،  43م2017الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت ، ظامٗت ٍػ

 128-129ٖحن البُان، الجؼاثغ، م ITCIS، صاع اليكغ ،"مضزل بلي الجباًت و الًغاثب"ص.دمحم ٖباؽ مدغػي، 2

بت خإزغون في صٞ٘ صًً الًٍغ   .اإلا٩لٟىن خ٣هم في الًُٗ ٍو
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بت                بي في هٟـ الى٢ذ يماهاث الخدهُل الًٍغ وؿدىج مما ؾب٤  .حٗض ٧اٞت وؾاثل مداعبت التهغب الًٍغ

ؤهه حٗمل ظمُ٘ الضو٫ و صون اؾخصىاء ٖلى يمان ٞغيها و جدهُلها بمسخل٠ الُغ١ و الىؾاثل، بضاًت بالُغ١ 

بت و في خ الت ٞكل هضه ؤلاظغاءاث جخىظه ؤلاصاعة مباقغة الىصًت و التي جدضر بمجغص خلى٫ آظا٫ صٞ٘ صًً الًٍغ

ت و التي ًخهضعها ؤلاهظاع و بٗضها بقٗاع الٛحر مغوعا بالدجؼ ب٩ل ؤهىاٖه جم الىنى٫ ؤزحرا بلى  بلى الُغ١ الجبًر

ىت الٗمىمُت ٖضة يماهاث  .البُ٘، و ختى جًمً الضولت الخهى٫ ٖلى مؿخد٣اتها ٣ٞض خضص ال٣اهىن للخٍؼ

ت: الالشابعاإلاؿلب  ُّ  شكابت الجبائ

ض مً ؤن ألاهضاٝ ٢ض جد٣٣ّذ، وبن ّالخُِ               
ّ
ُٟت ألاؾاؾُت ل٣ُاؽ ألاصاء للخإ٦ حٗخبر الغ٢ابت الجباثُت الْى

ت جل٪ الغ٢ابت التي حؿخُُ٘ ؤن حؿب٤ ألاخضار  ُّ ُويٗذ مىي٘ الخىُٟظ بالُغ١ الصخُدت، ٞالغ٢ابت الخ٣ُ٣

٣ا إلا٣اًِـ ُم٣تٞخٗمل ٖلى الخىبُه بلى الاهدغاٞاث  ها ولُخم الخىُٟظ ٞو  .٢بل و٢ٖى

٠ هظ٦غ منها ت ّٖضة حٗاٍع ُّ   :وللغ٢ابت الجباث

:   الخعٍشف ألاٌو

بت الخايٗحن لها ؾىاء  ٧اهىا               ٟحن بالًٍغ
ّ
٩ل
ُ
داث و٧ل سجالث ووزاث٤ ومؿدىضاث اإلا هي ٞدو الخهٍغ

ت وطل٪ ب٣هض الخإ٦ض مً صّخ  ت َبُٗت ؤو مٗىٍى ُّ ت اإلاٗلىماث التي جدخىيها ملٟاتهم الجباثُت ٖلى ؤصخاب شخه

٠ بهظه الٗملُت ؤًٞل الىؾاثل لالؾخٗالم والاؾخٟؿاع، والاؾدًُاح ٖلى ٧ل ما هى 
ّ
ؤن ٌؿخٗمل الصخو اإلا٩ل

داث، بل ٖلُه ؤن ٣ًىم بٗملُت  ٣ت بها وال ٨ًخٟي ٣ِٞ بضعاؾت ومغاظٗت الخهٍغ داث والىزاث٤ اإلاٞغ مضّون بالخهٍغ

خدّهل ٖليها مً مهاصع ؤزغي وبالخالي مً مضي الخُاب٤ اإلاىظىص بُنهما، م٣اعهت بحن ما
ُ
هى مهّغح به واإلاٗلىماث اإلا

 1.و٦ظل٪ الىٓغ في الىيُٗت اإلاالُت للممّى٫ 

ف الثاوي:   الخعٍش

 ٖلى            
ً
ت اإلاغؾىمت واإلابرمجت بىاءا

ّ
٤ الخُ ٗغَّٝ ٖلى ؤّنها الخد٤٣ّ مّما بطا ٧ان ٧ل ش يء ٌؿحر ٞو

ُ
الخٗلُماث  ح

وال٣ىاٖض اإلا٣ت، بٛغى بُان ؤوظه الى٣و وال٣هىع ؤو الاهدغاٝ والخُإ في الخُب٤ُ مً ؤظل ٖضم ج٪ هظه 

 2.الاهدغاٞاث وألازُاء

ف الثالث:   الخعٍش

 ؤّنها الٗملُت التي حؿعى مً زاللها ؤلاصاعة بلى الخد٤٣ّ مً ؤن ما خضر هى ألامغ الصخُذ            

ػمت مً ؤظل الىنى٫ بلى جل٪ والظي ًجب ؤن ًدضر، 
ّ
وبطا لم جخد٤٣ّ هظه الىدُجت ُٞيبغي ال٣ُام بالخٗضًالث الال

 3الىخاثج

 

 
بي"لىدي ِٖس ى، 1 غة ماظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، جسهو مالُت وه٣ىص، "الغ٢ابت الجباثُت ٧إصاة ملخاعبت التهّغب والٛل الًٍغ

ّ
، مظ٦

ت، ،ظامٗت باجىت،٧لُت الٗلم الا٢خهاصًت   14م2004والدؿُحر والٗلىم الخجٍغ

ت واإلاالُت ٖلى ألاظهؼة الخ٩ىمُت"خمضي ؾلُمان،  2  13م.1998، م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ، ألاعصن، ،"الغ٢ابت ؤلاصاٍع

 32م.2006، صاع هىمت لليكغ، الجؼاثغ، ،"الىظحز في قغح ٢اهىن الاظغاءاث الجباثُت، الُبٗت الشاهُت"الُٗض نالخي،  3

 ٍف الشابع:الخعش 
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ت هظه              ُّ ُّب٣ت مً ٢بل املخخّهحن في ؤلاصاعة الجباث
ُ
ت الٗملُاث اإلا ت بإّنها مجمٖى ُّ ّٗغٝ الغ٢ابت الجباث

ُ
٦ما ح

ألازحر بةم٩انها اجساط ّٖضة اق٩ا٫ في بَاع مىخٓم جدذ ههىم الٗضالت التي تهضٝ بلى الـخإ٦ض مً اخترام ال٣ىاهحن 

 1.الجباثُت بخجىب ٧ل ما ًيخج مً مسالٟاث وججاوػاث

ت مً الٗملُاث ٟاث الؿاب٣ت ًم٨ً ؤن وؿخسلو بإّن الغ٢ابت الجباثُت ٖباعة ًٖ مجمٖى  ومً زال٫ الخٍٗغ

ت  ُّ ٘ لل٣ًاء ٖليها بٟاٖل بت، والخدغ٥ الؿَغ ٠ بالًٍغ
ّ
داث الجباثُت للُم٩ل وؤلاظغاءاث بلى مغاظٗت ومخابٗت الخهٍغ

بي وجد٤ُ٣ الٗضالت جًمً ٖضم ج٨غاعها في اإلاؿخ٣بل بهضٝ املخاٞٓت ٖلى خ٣ى١ الخٍؼ ىت مً زال٫ التهغب الًٍغ

بُت  .الًٍغ

داث ٠ الؿاب٣ت وؿخيخج ؤهه ًىظض ؾببان عثِؿُان إلظغاء ٖملُاث الغ٢ابت الجباثُت ٖلى جهٍغ  ومً الخٗاٍع

ٟحن
ّ
 :اإلا٩ل

بي اء الًٍغ ت مً ؤظل جدضًض الٖى ُّ داث الجباث ت ٧ىؾُلت إلاخابٗت الخهٍغ ُّ  .الغ٢ابت الجباث

 تالغ٢ابت ُّ ت ٧ىؾُلت ال٦دكاٝ الٗملُاث الخضلِؿ ُّ  .الجباث

 .أشياٌ الشكابت الجبائُت في الجضائش.1

ت مغاٖاتهما وهما ُّ لى ؤلاصاعة الجباث  :للغ٢ابت الجباثُت ق٨الن ٖو

(.الغ٢ابت الضازلُت ) الٗامت 

(الغ٢ابت الخاعظُت) اإلاّٗم٣ت 

ت) العاّمت:(  (1 ُّ  الشكابت الذاخل

ت في اإلا٨خب، بىاًء ٖلى الىزاث٤ التي في خىػتهم،               ُّ ٣هض بها الغ٢ابت التي جخم مً َٝغ ؤٖىان ؤلاصاعة الجباث ًُ

، وج٩ىن 
ً
 ولألهضاٝ اإلاؿُغة مؿب٣ا

ً
ت الًغاثب هي اإلاهلخت اإلا٩لٟت بال٣ُام بهظا الىٕى مً الغ٢ابت صوعٍا ُّ ومٟدك

 2.ع٢ابت ق٩لُت ؤو ع٢ابت ٖلى الىزاث٤

 الشكابت الشيلُت: 1.

ٟحن، وجخم مغا٢بتها              
ّ
داث الجباثُت اإلاىّػٖت مً َٝغ اإلا٩ل جبضؤ هظه الغ٢ابت مىظ اؾخالم اإلاهالر للخهٍغ

ت ٤ الٟدو الك٨لي للٗىانغ اإلاهّغح بها وحؿٍى ٣ت مىخٓمت وِظضُّ اهخٓامُت وطل٪ ًٖ ٍَغ ألازُاء بن ُوظضث  بٍُغ

٤ بظغاء  داثوجخم ؤًًا ًٖ ٍَغ وجل٪ اإلاظ٧ىعة في   »  «G50 وG50»A» م٣اعهت بحن اإلاٗلىماث اإلاضّوهت في الخهٍغ

ذ الؿىىي، وم٘ اإلاٗلىماث التي جدّهلذ ٖليها ؤلاصاعة الجباثُت مً اث الغبِ وبُا٢اث اإلاٗلىماث  الخهٍغ ٦كٞى

ت في داث وطل٪  و٢اثمت الؼباثً التي جمخل٨ها وتهضٝ بلى جصخُذ ألازُاء اإلالخْى ٣ا لإلظغاءاث الخالُتالخهٍغ  :ٞو

 

 

 
1 ،ً بت في الىٓام الجباجي الجؼاثغي "مهُٟى ٖىاصي،ًىوـ ٍػ ٟحن بالًٍغ

ّ
، الُبٗت الشاهُت، صاع آلازاع لليكغ "الغ٢ابت الجباثُت ٖلى اإلا٩ل

 2000، م11.والخىػَ٘، الجؼاثغ، 

ت والخُب٤ُ"ؾهام ٦غصوصي، 2 ت بحن الىٍٓغ ُّ  47م.2011والخىػَ٘، الجؼاثغ، ، ، صاع اإلاُٟض لليكغ"الغ٢ابت الجباث

:ف
ّ
يل
ُ
٠ ظباجي ٖلى وسخت مً الىزاث٤ واإلاؿدىضاث الخالُت: السجل اإلا

ّ
 ًجب ؤن ًدخىي ٧ل م٩ل

ذ بالىظىص، البُا٢ت ؤلاخهاثُت ت، قهاصة ب٢امت، قهاصة الخهٍغ  .الخجاعي، بُا٢ت بزباث الهىٍّ
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:ت الخانت بمجمٕى الًغاثب اليشاؽ ُّ ت والشالز داث الكهٍغ غ بُا٢ت الخٍٗغ٠ الجباجي والخهٍغ  ًجب جٞى

ما٫ ل٩ل ؾىت هاث ؤع٢ام ألٖا
ّ
 .وملخ

داث ال ًىظض ٞيها ؤزُاء  1.ؤن الٗملُاث الخؿابُت اإلاضوهت في الخهٍغ

ت بٗض الغ٢ابت الك٩لُت،الشكابت على الىزائم2 ُّ  ب٨ٗـ الغ٢ابت الك٩لُت ٞةّن  : هى بظغاء ج٣ىم به ؤلاصاعة الجباث

ذ الجباجي، ُٞخجلى ب لجمُ٘ ٖىانغ الخهٍغ
ّ
داث ٖلى الىزاث٤ ًجب ؤن ج٩ىن قاملت، وهظا ما ًخُل صوعها  الخهٍغ

ت مً الٗملُاث والٟدىناث الض٣ُ٢ت التي جخم ٖلى مؿخىي اإلا٨خب، ٞخ٣ىم ؤلاصاعة الجباثُت بم٣اعهت  في مجمٖى

ذ و٦ظا ظمُ٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث التي هي فياإلاٗلىماث اإلاهغح بها باإلاؿدىضاث  خىػة ؤلاصاعة  اإلالخ٣ت بالخهٍغ

٠ بطا لؼم ألامغ وجغج٨ؼ
ّ
غاث ؤو جىيُداث مً اإلا٩ل م٨ً للمد٤٣ّ َلب جبًر ؤهضاٝ الغ٢ابت ٖلى الىزاث٤  الجباثُت، ٍو

 2:في

داث اإلا٨خدبت واإلا٣ضمت  مً َٝغ ٢ُام مهلخت الخد٤ُ٣ بةظغاء ٞدو ص٤ُ٢ وقامل لجمُ٘ الخهٍغ

بت  .اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت  .َلب مٗلىماث بياُٞت مً اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ٍبُت في ٧ّل وكا  .الخإ٦ض مً اإلاّٗضالث الًٍغ

 (:الشكابت الخاسحُت)اإلاعّملت  (2

حن مً زال٫ الخضزالث اإلاباقغة               ُّ ل هظه الغ٢ابت في ظملت ؤلاظغاءاث التي ٣ًىم بها اإلاغا٢بحن الجباث
ّ
جخمش

ض مً صّخت ومُاب٣ت ما نّغح به اإلا٩لٟىن م٘ ما هى  لألما٦ً
ّ
ٟىن وكاَهم مً ؤظل الخإ٦

ّ
التي ًؼاو٫ ٞيها اإلا٩ل

ٖل ؤعى الىا٢٘ وطل٪ مً الٟدو اإلاُضاوي للضٞاجغ املخاؾبُت وظمُ٘ الىزاث٤ اإلاالخ٣ت، ومداولت ال٨ك٠  مىظىص

 1:اخخماالث التهغب وجخم مً زال٫ وؾُلخحن هما ًٖ

 ملخاظبي:الخدلُم ا1

ىان ؤلاصاعة الجباثُت بظغاء20-1هّهذ اإلااصة                 م٨ً أٖل ًُ جد٤ُ٣ في مداؾبت  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت، 

بت ومغا٢بتها اء الًٍغ ت لخإؾِـ ٖو بت وبظغاء ٧ل الخدّغٍاث الًغوٍع ٟحن بالًٍغ
ّ
ٌٗني الخد٤ُ٣ في املخاؾبت  .اإلا٩ل

ت بلى  ُّ ت الٗملُاث بلؼام داث الجباثُت اإلا٨خدبت مً َٝغمجمٖى بت، ًجب ؤن ًخم  مغا٢بت الخهٍغ ٟحن بالًٍغ
ّ
اإلا٩ل

بت  الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ والىزاث٤ املخاؾبُت بٗحن اإلا٩ان، ماٖضا في خالت َلب مٗا٦ـ ٠ بالًٍغ
ّ
مً َٝغ اإلا٩ل

 مً َٝغ
ً
 وج٣بله اإلاهلخت ؤو في خالت ٢ىة ٢اهغة ًخم ب٢غاعها ٢اهىها

ً
 2.تاإلاهلخ ًىاظهه ٦خابُا

 

 19خمضي ؾلُمان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. 1

 51ؾهام ٦غصوصي، اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م. 2

بي الجؼاثغي "ٖىاصي مهُٟى وعبا٫ الىهغ،  1  13م.2011، مُبٗت صخغي، حي اإلاىٓمت بظلُل، الجؼاثغ، ،"الٛل والتهغب الًٍغ

ت، ٢اهىن الاظغاءاث الجباثُت،  2 ، ( 19.ًخًّمً ٢اهىن اإلاالُت  2013صٌؿمبر ؾىت 30ماعر في 13-٢08اهىن ع٢م 20)إلااصة )االجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 (لؿىت2014م

  الخدلم اإلاعمم في الىغعُت الشاملت:2.
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ىان21-1هّهذ ٖلُه اإلااصة            ىا في الخد٤ُ٣  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت ًم٨ً أٖل ؤلاصاعة الجباثُت ؤن ٌكٖغ

غ  لألشخام الُبُُٗحن باليؿبتاإلاٗم٤ في الىيُٗت الجباثُت الكاملت 
ّ
بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، ؾىاء جٞى للًٍغ

ً ظباجي في الجؼاثغ ؤم ال، ٖىضما ج٩ىن لضيهم بت لضيهم مَى  .التزاماث مخٗل٣ت بهظه الًٍغ

ىان املخ٣٣ّىن مً الاوسجام الخانل بحن اإلاضازُل اإلاهّغح بها والظّمت ؤو الخالت  ض ألٖا
ّ
وفي هظا الخد٤ُ٣، ًخإ٦

مً 89و 6والٗىانغ اإلا٩ىهت ألهمااٍ مِٗكت ؤًٖاء اإلا٣غ الجباجي، مً ظهت ؤزغي، وهظا خؿب اإلااصجحن  ُتاإلاال

 1.الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ٢اهىن 

 أظباب ومبادئ الشكابت الجبائُت.2

 أظباب الشكابت الجبائُت ( 1

ت إلًجاص هٓام ع٢ابي ٣ًىم                  داث الجباثُت هىا٥ ّٖضة ؤؾبب يغوٍع  .بمغا٢بت الخهٍغ

ذ بمذاخُله1. بت في الخطٍش ف بالػٍش
ّ
ت اإلايل  :خشٍّ

خي ٌؿمذ للم٩ل٠            بما ؤّن الىٓام الجباجي الجؼاثغي ٦ٛحره مً ألاهٓمت الجباثُت الخضًشت هٓام جهٍغ

ذ بمضازله مً زال٫ ج٣ضًم اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بيكاَه و  داثبالخهٍغ  الجباثُت لإلصاعة مضازُله ٖلى ق٩ل جهٍغ

ض مً طل٪ ُوظضث الغ٢ابت الجباثُت
ّ
ٟترى ؤّنها صخُدت ما لم ًشبذ ال٨ٗـ، وللخإ٦ بي ٍو اء الًٍغ  لخدضًض الٖى

داث واإلاؿدىضاث اإلاؿخٗملت18-1جىو اإلااصة  غا٢ب ؤلاصاعة الجباثُت الخهٍغ
ُ
لٟغى  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت ج

بت ؤو خ٤ ؤو عؾم ؤو ؤجاوة  ٧.2ل يٍغ

خي ولظل٪ ؤوظب           بي هٓام جهٍغ  ؤي ؤّن الؿبب ألاؾاس ي لىظىص الغ٢ابت الجباثُت هى ٧ىن الىٓام الًٍغ

ض مً صّختها ومُاب٣تها إلاا هى مىظىص في الخ٣ُ٣ت
ّ
داث والخإ٦ ت إلاغا٢بت هظه الخهٍغ ُّ  .اإلاكّغٕ بًجاص وؾُلت ٢اهىه

خي، أل  ت وؾُلت إلاخابٗت الىٓام الخهٍغ ُّ بت،حّٗض الغ٢ابت الجباث ٠ هى مً خّضص بىٟؿه ؤؾـ ٞغى الًٍغ
ّ
 ّن اإلا٩ل

داث، باإلياٞت بلى طل٪ ض مً صّخت هظه الخهٍغ
ّ
٤ الغ٢ابت الجباثُت ًخم الخإ٦ ً ٍَغ هّغح بها لإلصاعة الجباثُت ٖو  ٍو

بت  3.ٞةّن الغ٢ابت الجباثُت حؿمذ بخجؿُض مبضؤ الٗضالت ؤمام الًٍغ

بي2.  :مداسبت التهشب الػٍش

بي وؤؾباب طل٪ ٢ض ٩ًىن بٛحر ٢هض مًبّن ٖملُت مغا٢بت  اء الًٍغ داث ًخم ٖنها ه٣و في الٖى ٠،  الخهٍغ
ّ
اإلا٩ل

بي مً زال٫ ا٦دكاٝ للخضلِـ جداًل ٖلى ال٣اهىن وؤّن  ْاهغة التهّغب  وهظه ألازحرة حؿعى ٖلى ؤّنها تهغب يٍغ

ل بي جيخج ٖنها آزاع وزُمت ٖلى املجخم٘، مالي، ا٢خهاصي، اظخماعي، ؾُاس ي، ٖو مداعبخه حؿخلؼم  ُه ٞةّن الًٍغ

 .اؾخٗما٫ آلُت الغ٢ابت الجباثُت ٦ىٓام للغص ٖنها ؤو الخض منها ٖلى ألا٢ل

 

 21م.2013ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت ،2012صٌؿمبر ؾىت 26اإلااعر في 12-٢21اهىن الاظغاءاث الجباثُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، اإلااصة 1

 9م٪، ٢اهىن الاظغاءاث الجباثُت، م18اإلااصة  2

 49م.٦غصوصي ؾهام، اإلاغظ٘ الؿاب٤، 3

 

ت((  2 ُّ  :مبادئ الشكابت الجبائ
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ت مهامها ال بضَّ مً ُّ اصي الغ٢ابت الجباث
ُ
ىت الٗمىمُت وجىظيهها لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضولت، ول٩ي ج اصة بًغاصاث الخٍؼ  ٍػ

غ اإلاباصت ألاؾاؾُت لها واإلاخمشلت في ب٢امت هٓام ظباجي مد٨م وجدؿحن الٗال٢ت بحن 
ّ
ٟحنجٞى

ّ
 .ؤلاصاعة الجباثُت واإلا٩ل

بي مدىم:1.  ئكامت هظام غٍش

بي مً بحن اإلا٣ّىماث ألاؾاؾُت للغ٢ابت الجباثُت خُض ح٨ٗـ           ٗخبر الىٓام الًٍغ ُٗت  ٌُ ُت الؿلُت الدكَغ هٖى

بي، ٞب٣ضع ها بهٟت ٖامت ومً بُنها الىٓام الًٍغ ٗاث التي حؿنُّ غ لضيهم في املجخم٘ ٖلى الدكَغ
ّ
زحراث ب٣ضع  ما ًخٞى

بُت، ب٣ضع بي ؤن ًلمـ الخب٨ت الّٟىُت في ؤهٓمتها الًٍغ غ بالٗىامل الؿُاؾُت  ما ٌؿخُُ٘ الخبحر الًٍغ
ّ
ما ًخإز

بي ٌٗىص بلى ٖضم بخ٩ام ت والاظخماُٖت، ٦ما ؤّن التهّغب الًٍغ ًّ ٗاث مً خُض ح٣ٗض  ال٣ىاهحن  والا٢خهاص والدكَغ

ضم اؾخ٣غاعه، ولظل٪ ًجب  بي ٖو بي مً زال٫ ما ًلي جدؿحن ٞٗالُت الىٓامالىٓام الًٍغ  1:الًٍغ

 :بي ع الػٍش بي ختى ًدؿنى جبعُـ وجدعين الدشَش ٘ الًٍغ  ًخد٤٣ّ طل٪ مً زال٫ جبؿُِ نُاٚت الدكَغ

ُٗت واضخت وؾهلت هىم الدكَغ جب ؤن ج٩ىن ال٣ىاهحن والىُّ ٟحن ٞهمه ٍو
ّ
 .للم٩ل

 :بُت بي ٖاص٫ ًجٗل جدلُم العذالت الػٍش ب ُوظىص هٓام يٍغ
ّ
م٨ً ال٣ى٫ ؤّن جُب٤ُ الغ٢ابت الجباثُت ًخُل ًُ 

ت ٦ما ٣ًىم بخصخُذ الالمؿاواة الىاججت ًٖ ُّ ؿاهم في الى٣ٟاث الٗامت خؿب م٣ضعجه الخ٩لُٟ ٌُ  ٧ل ٞغص 

بت ٟحن بالًٍغ
ّ
٘ ألاو٫ للضزل، باإلياٞت بلى قمىلُت الغ٢ابت الجباثُت ل٩اٞت اإلا٩ل  .الخىَى

 :في الضزل والخالت الاظخماُٖت مٗاملت العذالت ألافلُت ً ٟحن اإلادؿاٍو
ّ
٣هض بها ؤْن جخم مٗاملت اإلا٩ل بُت  وٍُ يٍغ

ت  .مدؿاٍو

 :بُت للم٩لٟحن الظًً ًدخلىن مغا٦ؼ مالُت واظخماُٖت العذالت العمىمُت  ج٣خط ي ازخالٝ اإلاٗاملت الًٍغ

 .مسخلٟت

ش الشكابت2.  :جشكُت وجؿٍى

الت، خُض ؤّن جبُٗت بّن                ّٗ ت ٞ ُّ ٤ بةصاعة ظباث بي ما لم ًٞغ بي ال ٨ًٟي ملخاعبت التهّغب الًٍغ ٘ الًٍغ  الدكَغ

ما ج٣٘ ٦ظل٪ ٖلى ؤلاصاعة الجباثُت التي
ّ
٠ وخضهما وبه

ّ
بي ال ج٣٘ ٖلى اإلاكّغٕ اإلاالي واإلا٩ل غها  التهغب الًٍغ

ّ
ًجب جٞى

غها 
ّ
ت الالػمت،ٖلى مؿخىي مً الخُّىع وال٨ٟاءة بياٞت بلى جٞى ًّ ت واإلااص نها مً ؤصاء  ٖلى ؤلام٩اهُاث البكٍغ

ّ
م٨

ُ
والتي ج

 ؤّن الُض الٗاملت ال جٟي بالٛغى بطا لم ج٨ً طاث زبرة
ّ
ُٟتها ٖلى ؤخؿً وظه، بال و٦ٟاءة في اإلاُضان ولظل٪ ٞمً  ْو

ً بَاعاث مخسّههت ٟحن وج٩ٍى
ّ
٘ مً ٦ٟاءة اإلاْى غاثب واإلاغا٢بت في مجا٫ الجباًت والً الًغوعي الٗمل ٖلى الٞغ

يُت جخماش ى م٘ الخدّضًاث  ت وويٗبرامج ج٩ٍى ُّ ٟي وؤٖىان ؤلاصاعة الجباث الجباثُت بياٞت بلى بظغاء جغّبهاث إلاْى

ت ُّ ٟي ؤلاصاعة الجباث حر الخضماث  التي ٌكهضها الىٓام الجباجي، ٦ما ًيبغي جدٟحز مْى ٘ ؤظىعهم وجٞى مً زال٫ ٞع

 .الالػمت لهم
 

ش، م."مباصت اإلاالُت الٗامت"خامض ٖبض املجُض هؼاع،  1 ت لل٨خاب، مهغ، صون جاٍع  237، مغ٦ؼ الاؾ٨ىضٍع

غها لًمان                بي ًيبغي جٞى بت والىٓام الًٍغ  حٗخمض الغ٢ابت الجباثُت ٖلى ظملت مً اإلاباصت جغجبِ بالًٍغ

ضم اؾخ٣غاعالؿحر الخؿً للغ٢ابت الجباثُت والىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ   اإلاغظّىة منها، خُض ًاصي ح٣ّٗض ٖو

خماص ٖلى هٓام ت بلى الٖا ًّ ت واإلااص بي بياٞت بلى ي٠ٗ ؤلاصاعة الجباثُت و٢لت بم٩اهُاتها البكٍغ بي  الىٓام الًٍغ يٍغ
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ٟي ؤلاصاعة الجباثُت مّما ًاصي بهم بلى بت، ٦ما ًمخض بلى مْى ٟحن بالًٍغ
ّ
ل٣ي بُٗىه ٖلى اإلا٩ل ا٫ ٍو ّٗ ل٣ضعة ٖضم ا ٚحر ٞ

بت في ؾلى٥ ت للمتهّغبحن مً صٞ٘ الًٍغ تر٥ الخغٍّ
ُ
ض للغ٢ابت الجباثُت، وبظل٪ ج ُّ ٧ل الُغ١ اإلاخاخت  ٖلى الخُب٤ُ الج

 .للتهغب صون وظىص ٣ٖاب ؤو عاصٕ وطل٪ هدُجت ل٠ًٗ الغ٢ابت الجباثُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بي  اإلابدث الثالث:  التهشب الػٍش

٘ الجباجي ٧ىنها              بن ْاهغة التهغب الجباجي ؤنبدذ مً ؤ٦بر بوكٛاالث الضولت والباخشحن في مُضان الدكَغ

ىُا وصولُا في ؤلاؾاءة للخُاة ؤلا٢خهاصًت للمجخم٘, وم٘ جُىع اليكاٍ ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي وما  ؤزظث بٗضا َو
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بي , ؤزظث ْاهغة التهغب ٖضة ؤق٩ا٫ ٘ الًٍغ وؤوظه بد٨م ؤنها هاججت ًٖ ٖضة ؤؾباب  ناخبه مً جُىع للدكَغ

 .وصواٞ٘ 

بي ف التهشب الػٍش : حعٍش  اإلاؿلب ألاٌو

بت ٢ضع          بت ٢هض ججىب صٞ٘ الًٍغ التهغب الجباجي هي جل٪ الُغ١ ٚحر ال٣اهىهُت التي ٌؿخٗملها اإلا٩ل٠ بالًٍغ

داث ال٩اطبتما بؾخُإ ,بةؾخٛالله للشٛغاث اإلاىظىصة في الىٓام الجباجي زانت ؤوجضلِـ   .وؤلاخخُا٫ والخهٍغ

٠ له هظ٦غ منها م٨ً وي٘ ٖضة حٗاٍع  :ٍو

اء بها, “            غث ُٞه قغوٍ الخًٕى لها ًٖ الٞى بت بمخىإ اإلامى٫ الظي جٞى ؾخٗىا في  ٣ًهض بالتهغب مً الًٍغ

 1”طل٪ ب٩اٞت ؤهىإ الخُل والٛل وهي مسخلٟت ومخٗضصة

ٞغاص ؤخُاها مً ؤلاٞاصة مما في ٢اهىن الًغاثب مً سٛغاث ًىٟظون منها , للخسلو ًغاص به ما ٌٗمض بلُه ألا   ”         

بت  2”مً ؤلالؼام بضٞ٘ الًٍغ

بي لجىء ألاٞغاص الى وؾاثل ٚحر مكغوٖت لإلمخىإ ًٖ صٞ٘ الًغاثب اإلا٣ت ٖليهم , او  ”             ٣ًهض بالتهغب الًٍغ

 3”اصٞٗها ول٨ً بم٣ضاع ؤ٢ل مً اإلا٣ضاع املخضص ٢اهىهُ

بي -  هػشة اللاهىن الجبائي الجضائشي للتهشب الػٍش

٣ىباث ظىدُت ٖلى ٧ل مً ًداو٫ بؾخٗما٫ َغ٢ا              ٞغى ال٣اهىن الجباجي الجؼاثغي ٚغاماث ظباثُت ٖو

بت, وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ما٫ 216/2جضلِؿُت مً ؤظل التهغب مً الًٍغ في ” مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

 4“% ٖلى مجمل الغؾىم 200بؾخٗما٫ َغ١ جضلِؿُت , جُب٤ ٚغامت بيؿبت خالت 

٧ل مً جملو اوخاو٫ الخملو باؾخٗما٫ “مً ٢اهىن الًغاثب اوالغؾىم اإلامازلت  303/1او ٦ظا اإلااصة            

بٛغامت  َغ١ جضلِؿُت في ا٢غاع ؤؾاؽ الًغاثب اوالغؾىم التي جسً٘ لها ,اوجهُٟتها ؾىاء ٧لُا اوظؼثُا ,ٌٗا٢ب

دبـ مً ؾىت الى زمؿت ؾىىاث ,اوبإخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن 20.000صط و5000مالُت ًتراوح مبلٛها بحن  صط ٍو

ىت ًٖ الخملو مً الخ٣ى١ ًٟى١ اإلابلٜ ؤلاظمالي  صط وؤن ٣ٞ10.000.000ِ , ٚحر ؤهه بطا ٧ان الٌ الالخ٤ بالخٍؼ

مً ال٣اهىن ع٢م  73, 71, 69ٖليها في اإلااصة املخالٟاث اإلاغج٨بت حؿخىظب ٦ظل٪ جُب٤ُ ال٣ٗىباث اإلاىهىم 

لُت  05اإلااعر في  89/12 م٨ً جُب٤ُ ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  1989ظٍى مً  418واإلاخٗل٤ باألؾٗاع ,ٍو

 5”.٢اهىن ال٣ٗىباث
 

يب خؿحن ٖىى هللا ,  .1  184, م"مباصت اإلاالُت الٗامت"ٍػ

 273,م  "والؿُاؾت اإلاالُتاإلاالُت الٗامت "ٖبض اإلاىٗم ٞىػي ,  .2

ِ عقُض, ؾلؿت مدايغاث في م٣ُاؽ ظباًت اإلااؾؿت, ظامٗت دمحم زًحر بؿ٨غة, م .3   79خمٍغ

ما٫ .4  ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

 ٢اهىن الًغاثب والغؾىم اإلامازلت .5

بيوياإلاؿلب الثا  : أظباب التهشب الػٍش

بي ٖضة اؾباب ظٗلذ الٟغص ًغ              بت وجخمشل هظه ألاؾباب ُٞما للتهغب الًٍغ ٚب في الخسلو مً ٖبء الًٍغ

 :ًلي
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 :أظباب أخالكُت .1

بي ي٠ٗ اإلاؿخىي ألازالقي لضي ألاٞغاص اإلاىٍى بهم صٞ٘              ت التي جاصي الى التهغب الًٍغ مً الٗىامل الجىهٍغ

بت , ٞاإلاالخٔ في ال٨شحر مً الضو٫ ؤن الكٗىع ألازالقي ججاه ؤلالتزام  بي ماػا٫ يُٟٗا للٛاًت لضعظت ؤن الًٍغ الًٍغ

بي ال حٗض ؾغ٢ت  ٤ التهغب الًٍغ الاٖخ٣اص الؿاثض لضي ٦شحر مً ألاٞغاص ؤن ؾغ٢ت الخؼاهت الٗامت للضولت ًٖ ٍَغ

بُت اختراما منها لإللتزام ألازالقي  اء بةلتزاماتها الًٍغ وبالخالي ًالخٔ ؤن هىا٥ ٢لت مً ألاٞغاص هي التي حؿعى للٞى

باء الٗامت الضولت.بًغوعة اإلا  1 ؿاهمت في جدمل ألٖا

  :أظباب احخماعُت .2

بت ج٩ىن لضي اإلا٩ل٠ خاظ             ؼا في صٞٗها وهظا هٓغا لٗضم وظىصبن ؤلازال٫ ب٣اٖضة الٗضالت في ٞغى الًٍغ

بي بحن ألاٞغاص خؿب الخالت ؤلاظخماُٖت ل٩ل م٩ل٠ , مما ٌصجٗه ٖلى بجبإ  مؿاواة ؤمام جدمل الٗبء الًٍغ

بي غ١ حؿاٖضه ٖلى التهغب الًٍغ  .اؾالُب َو

 :أظباب ظُاظُت .3

ٖضم ؤلاؾخ٣غاع الؿُاس ي وؤلاًضًىلىجي للبالص ؾاهم في اهدكاع ْاهغة التهغب الجباجي , وهظا بؿبب            

الٗاصًت الؿُاؾاث التي ٧اهذ مخبٗت في الجؼاثغ بةٖخماص الضولت ٖلى الجباًت البترولُت ,وحؿاهلها ؤمام الجباًت 

لت والظي ٧ان ال ًىلي بهخماما ٦بحرا لإلؾدشماعاث الخانت وحصجُٗها  .و٦ظا جُب٣ُها للىٓام ؤلاقترا٧ي لٟترة ٍَى

 أظباب ئكخطادًت .4

خماص ٖلى اإلاضازُل البترولُت لىخضها ٦مىعص ب٢خهاصي للضولت ظٗل مً باقي اليكاَاث ؤلا٢خهاصًت         بن الٖا

ىت ا ت لخٍؼ بت الٗاصًت و٦ظا ٖضم الؿُُغة ألازغي مىاعص زاهٍى لى الخجاعة ٖ لضولت ,مما ؾاٖض ٖلى بهما٫ الًٍغ

 .بكتى ؤهىاٖها وؤهضٞها ,مما ٧ان ؾببا في حصجُ٘ ْاهغة التهغب الجباجي

بي وؤلاداسة الجبائُتاإلاؿلب الشابع :   ع الػٍش  :عُىب الدشَش

بي  .1 ع الػٍش  : عُىب الدشَش

ُٗت اإلاخٛحرة مً ؾىت مالُت ألزغي في وجخلخو هظه الُٗىب في ضخامت          وحجم ال٣ىاهحن والىهىم الدكَغ

بٌٗ مىاعصها , مما ػاص في ح٣ٗضها الص يء الظي ؤصي الى ٖضم زباث وبؾخ٣غاع الىٓام الجباجي. بياٞت الى طل٪ 

بت , ًٞال ًٖ هظا بعجٟإ الًِٛ بت مما ًضٞ٘ باإلامى٫ الى التهغب مً صٞ٘ الًٍغ الجباجي  اإلابالٛت في مٗض٫ الًٍغ

ني الخام“الظي ٣ًاؽ   ”بيؿبت ؤلاًغاصاث الجباثُت الى مجمٕى الضزل الَى

 

 

 

ِ عقُض, مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ,م1  82خمٍغ

  : عُىب ؤلاداسة الجبائُت  .2
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بت وزانت مبضؤ الٗضالت بهٟت ٞٗلُت ال بهٟت ٢اهىهُت                  جغظ٘ هظه الُٗىب الى ٖضم جُب٤ُ ٢ىاٖض الًٍغ

ت حصج٘ ٖلى , ونٗىبت  بت , مما جدضر ؤزاعا مٗىٍى ج٣ضًغ الضزل الخ٣ُ٣ي للممى٫ بةخضي َغ١ ٞغى الًٍغ

ت واإلااصًت ٗىص ٧ل هظا الى الى٣و ال٨مي والىىعي لإلم٩اهُاث البكٍغ  .التهغب َو

لخٗاون باإلياٞت الى طل٪ ٖضم ام٩اهُت بغمجت ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً اإلامىلحن الى جد٤ُ٣ الجباثُت ل٣لت ا               

الخ٣ُ٣ي بحن اإلاهالر الغ٢ابُت ٧ةصاعة الجماع٥ واإلاىاٞؿت وألاؾٗاع,وهظا ًٞال ًٖ ويُٗت ٖما٫ الًغاثب 

وزانت ُٞما ًخٗل٤ ب٣ًُت ي٠ٗ ألاظىع واملخٟؼاث اإلاالُت ومما ًدؿبب في جٟص ي ْاهغة الغقىة والخ٣هحر في 

 1جُب٤ُ ال٣ىاهحن.

بي وآزاسهاأشياٌ  : اإلاطالر اإلاعإولت عً ميافدتثالثال اإلاؿلب  لتهشب الػٍش

بت الظًً ٌؿٗىن للخسلو مً صٞٗها  ويٗذ الضولت مهالر مؿاولت بمغا٢بت ٖملُاث اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بةؾخسضامهم قتى الىؾاثل والُغ١ الخضلِؿُت التي الق٪ ؤنها ؾخسل٠ ؤزاعا جًغ بالخُاة ؤلا٢خهاصًت للضولت 

 .والٟغص

بي أشياٌ  (1  التهشب الػٍش

بي  : ٖضة ؤق٩ا٫ للتهغب الًٍغ

ذ عذم.1 اإلامى٫ ال ًهغح بالبضاًت الخ٣ُ٣ُت ليكاَه الخجاعي ختى ٌؿخُٟض مً هظه اإلاضة : بالىحىد الخطٍش

اإلاا به , بال ؤن اإلاٗاملت ج٩ىن واخضة بدُض ؤهه ٌٗا٢ب  للخهى٫ ٖلى ؤعباح و٢ض ٩ًىن الخاظغ ظاهال بال٣اهىن اٖو

ذ بالىظىص خؿب اإلااصة صط الى ٧ل مً ال 30.000٣ًبٛغامت مالُت ج٣ضع بـ   .التي جىو ٖلى طل٪ 194/1ضم الخهٍغ

اصة الخ٩ال٠ُ اوبخسٌُٟ ؤلاًغاصاث بهضٝ الخ٣لُل مً الغبذ : املخاظبي ؤلاخفاء.2  ًخمشل هظا ؤلازٟاء بما بٍؼ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي بت ٖلى  IRG بالخالي الخسٌُٟ في الًٍغ لألشخام الُبُٗحن و٦ظا الخسٌُٟ في الًٍغ

حن IBS لكغ٧اثاعباح ا   باليؿبت لألشخام اإلاٗىٍى

ادة الخيالُف ٠ الهاج٠  :التهشب بٍض ًىتهؼ اإلامى٫ الٟغنت إلصزا٫ ؤٖباثه الصخهُت الى ج٩ال٠ُ ججاعجه ٦مهاٍع

٘ مً الخ٩ال٠ُ  ٟت ٢هض الٞغ وال٨هغباء إلاجزله وؤٖباء انالح ؾُاعجه الصخهُت , و٦ظا اؾخٗما٫ الٟىاجحر اإلاٍؼ

بتوالخ٣لُل مً الغبذ ال  .خاي٘ للًٍغ

ü ٌؿخٗمل هظا التهغب مً َٝغ اإلامىلحن ألظل جسٌُٟ وتهغب ع٢م ؤٖمالهم  :التهشب بخدفُؼ ؤلاًشاداث

٤ الخسٌُٟ مً مبلٜ اإلابُٗاث , ٧إن ٣ًىم اإلامى٫ ببُ٘ بًاٖت الى ػبىن ما ول٨ً الؿٗغ  الخ٣ُ٣ي وطل٪ ًٖ ٍَغ

الخ٣ُ٣ي للؿلٗت وبهما ظؼء مىه , ٞبالخلي جم بزٟاء الظي بُٗذ به البًاٖت واإلاسجل في الٟاجىعة لِـ الؿٗغ 

 .الؿٗغ الخ٣ُ٣ي م٣ابل ؤن ٣ًضم اإلامى٫ للؼبىن زهما مً اإلابلٜ الخ٣ُ٣ي

 

  

ض, قهاصة .1 بي  D.E.U.A ُٖاب ٍٞغ  9, م 2000/2001الغ٢ابت الجباثُت في الجؼاثغ وصوعها في ال٣ًاء ٖلى التهغب الًٍغ

بي   (2  آزاس التهشب الػٍش
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ً ومؿخ٣ل الخُاة ؤلاظخماُٖت هظ٦غ منها         بي ٖضة آزاع جازغ ٖلى الخُاة ؤلا٢خهاصًت واإلاالُت للَى  :للتهغب الًٍغ

 ٗها  :آلازاس اإلاالُت بي ٖضة زؿاثغ إلاحزاهُت الضولت مما ًجبرها ٖلى ج٣لُو مكاَع ًسل٠ التهغب الًٍغ

اهاث التي ٧اهذ ج٣ضمها  ت وعٞ٘ الُض ًٖ ؤلٖا ٟاءاث ؤلاؾدشماٍع ت للمجخم٘ ٧اإٖل لضٖم وجغ٢ُت الخُاة الخىمٍى

 . وؤلامخُاػاث الجباثُت

 بي ٖلى الخىُٓم ؤلا٢خهاصي للضولت بمؿاؾه لل٨مُاث ؤلا٢خهاصًت  :آلازاس ؤلاكخطادًت ًازغ التهغب الًٍغ

هاص بلخ ,مما ًجٗل الؿُاؾت ؤلا٢خهاصًت للبالص في ج٣لباث وحكىه لإل٢خ…٧اإلؾتهال٥ والاصزاع وؤلاؾدشماع

ني  .الَى

 جٓهغ هظه آلازاع مً هخاثج ؾُاؾت الضولت اإلاىخهجت هٓغا لخإزغها بالتهغب الجباجي , خُض  :آلازاس ؤلاحخماعُت

ج٠ًٗ ال٣ضعة الكغاثُت للمىاَىحن بؿبب ٚالء اإلاِٗكت الظي ٌٗىص للًغاثب اإلاغجٟٗت وػٍاصة البُالت في 

ذ الٗما٫ مً اإلااؾؿاث طاث  ؤلام٩اهُاث املخضوصة والًُٟٗت مالُا, والظي ٌٗىص ؤؾاؾا املجخم٘ زانت جهٍغ

 .لعجؼ الضولت ًٖ مىانلت صٖمها لهظه اإلااؾؿاث

بي(3  .اإلاطالر اإلاعإولت عً ميافدت التهشب الػٍش

ويٗذ الضولت ٖضة مهالر ع٢ابُت ج٣ىم بٗملُت ٦ك٠ م٩امً التهغب بكتى ؤهىاٖه ,وحؿلُِ ال٣ٗىباث           

 .ه ألظل الخض مً هظه الٓاهغةالهاعمت ٖلى مغج٨بُ

  م٨ً ؤن جد٤٣ ت للبدض واإلاغاظٗاث , ٍو ت اإلاغ٦ٍؼ مهلخت البدض والخد٣ُ٣اث: هظه اإلاهلخت جابٗت الى اإلاضًٍغ

 .وجغا٢ب مداؾبت ؤي ممى٫ وفي ؤي والًت , خُض تهخم بمغا٢بتها للملٟاث اإلاهمت ظضا

 والجماع٥ ,واإلاىاٞؿت وألاؾٗاع خُض ج٣ىم  الٟغ٢ت املخخلُت:جخ٩ىن هظه الٟغ٢ت مً ؤًٖاء اصاعة الًغاثب,

 .هظه الٟغ٢ت بمغا٢بت و٦ك٠ ٧ل ٖملُاث اإلامىلحن وجؼوٍض اإلاٟدكُت باإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ اإلامى٫ الخاب٘ لها

  ٣ا لألمغ بي: ؤوكئذ هظه اإلاٟدكُت ٞو ت إلا٩اٞدت الٛل والتهغب الًٍغ -25اإلااعر في  06/95اإلاٟدكُت الجهٍى

الخإ٦ض مً امخال٥ الخجاع للسجل الخجاعي و٦ظا مغا٢بت ومخابٗت ٞىاجحر الكغاء والبُ٘ , وحٗمل ٖلى 01-1995

 .مً خُض الك٩ل وصخت الٟاجىعة

  ني للُغ٢اث: ج٣ىم هظه الٟغ٢ت بمؿ٪ ٧ل اإلاتهغبحن الظًً ال ًدملىن لٟىاجحر الؿل٘ و٦ظا ٞغ١ الضع٥ الَى

غ مدًغ لهم ًخم اعؾ اله الى مهلخت الًغاثب و٦ظا مهالر الغ٢م الجباجي الخام بهم , وطل٪ بخدٍغ

 .اإلاىاٞؿت وألاؾٗاع

  ٪م٨خب اإلاغاظٗاث الجباثُت: ٣ًىم هظا اإلا٨خب باإلاغاظٗت واإلاغا٢بت اإلاٗم٣ت للىيُٗت الجباثُت للممىلحن , وطل

 .بالخد٤ُ٣ في املخاؾبت والخٟخِل اإلاٗم٤ ملجمل الىيُٗت الجباثُت

  ٣ا للخٗلُمت ع٢م م٨خب البدض ًٖ اإلاٗلىماث الجباثُت: ؤوكإ ه ت الٗامت بـ  930ظا اإلا٨خب ٞو  14للمضًٍغ

ل  ٤ ظم٘ اإلاٗلىماث مً ٧ل اإلاهاصع  1994ؤٍٞغ ٢هض البدض والخٟخِل ًٖ اإلااصة الخايٗت ًٖ ٍَغ

 .الخاعظُت ٧الكغ٧اث واإلااؾؿاث الٗمىمُت
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  هم بخضزل مٟدكُت الًغاثب: ج٣ىم هظه اإلاٟدكُت بمغا٢بت ومغاظٗت ٧ل خؿاباث اإلامىلحن اإلاك٩ى٥ ٞي

مهلخت الخضزالث اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي ٧ل مٟدكُت بالبدض وظم٘ اإلاٗلىماث ًٖ اإلااصة الخايٗت 

 .وجشبُتها

  مهالر وػاعة الخجاعة 

  ت واإلاىاٞؿت وألاؾٗاع  مضًٍغ

  ت  اإلاٟدكاث الجهٍى

  1الجماع٥ 

بي °(4  وظائل ميافدت التهشب الػٍش

بي ًغظ٘                ىُت ُٞيبغي مٗالجت هظه الٗىامل بطا ٧ان التهغب الًٍغ لٗىامل ؤزال٢ُت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت ٞو

بي وطل٪ ٖلى الىدى الخالي  :ٖلى هدى ٨ًٟل م٩اٞدت التهغب الًٍغ

 بي هى ؤخض ؤؾباب التهغب  :جىمُت الىعي ألاخالقي بطا ٧ان ي٠ٗ اإلاؿخىي ألازالقي لألٞغاص ججاه ؤلالتزام الًٍغ

٤ جىمُت الىعي وؤلاخؿاؽ لضي ألاٞغاص بإن صٞ٘ الًغاثب هى بلتزام  ُٞيبغي ؤن ًخم مٗالجت طل٪ ًٖ ٍَغ

 .ؤزالقي ٢بل ؤن ٩ًىن بلتزاما ٢اهىهُا , ألن ُٞه الخٗبحر الخ٣ُ٣ي ًٖ الخًامً ؤلاظخماعي بحن ؤٞغاص املجخم٘

 بي بُت اإلاىاظبت على التهشب الػٍش مً الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى قُٕى  :غشوسة جىافش الجضاءاث الػٍش

مت ؤوجىظض ٣ٖىباث ول٨نها ٚحر عاصٖت لظل٪ التهغ  بي ٖضم وظىص ال٣ٗىباث ال٩اُٞت ٖلى هظه الجٍغ ب الًٍغ

بي غ ال٣ٗىباث ال٩اُٞت والغاصٖت ٖلى التهغب الًٍغ  .ًيبغي ج٣ٍغ

 ٣ت مد٨مت بدُض ال جىظض  :مً الىاخُت الفىُت بُت ٖلى هدى ؾلُم بٍُغ ًيبغي نُاٚت ال٣ىاهحن الًٍغ

با ٧اُٞا  ال٣اهىهُت التي الشٛغاث ب الٗىانغ ال٩اُٞت واإلاضعبت جضٍع جٟخذ الباب ؤمام التهغب ٦ظل٪ ًجب جضٍع

بي ٖلى هدى ٨ًٟل لها الى٢ٝى ٖلى خضر ألاؾالُب والىؾاثل الٟىُت اإلاؿخسضمت في  للٗمل في املجا٫ الًٍغ

إل ٖلُ إل ٖلى ما ًغصون ؤلَا ٟي مهلخت الًغاثب مً ؤلَا بي ٦ظل٪ ًيبغي جم٨حن مْى ه مً الخ٤ الًٍغ

بُت ٖلى الىظه الصخُذ  .الىزاث٤ وألاوعا١ التي حؿاٖض ٖلى عبِ الًٍغ

 بي ٖلى هدى ٖاص٫ بدُض ال  :مً الىاخُت العُاظُت ًيبغي ؤن جدغم الخ٩ىماث ٖلى جُب٤ُ الىٓام الًٍغ

إة ٖلى بٌٗ الُب٣اث وؾهال ومِؿىعا ٖلى َب٣اث ؤزغي  ٦ظل٪ ًجب يمان ؤلاؾخ٣غاع  .٩ًىن قضًض الَى

بي الؿُاس ي وا بُت وطل٪ ختى ًخد٤٣ ؤلاؾخ٣غاع في الىٓام الًٍغ لٗمل ٖلى ٖضم ٦ثرة الخٗضًالث الًٍغ

 .و٦ظل٪ للٗاملحن ُٞه

ض, مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه, م.1  11.10ُٖاب ٍٞغ

 بُت الى ألاوظه اإلاُٟضة  :مً الىاخُت ؤلاكخطادًت ًيبغي ؤن حٗمل الخ٩ىماث ظاهضة ٖلى جىظُه الخهُلت الًٍغ

ليها ٦ظل٪ ؤن  بت له ٞىاثضه املخؿىؾت ل٩ل منهم.للمجخم٘ ٖو  2ٌكٗغ ؤٞغاص املجخم٘ بإن ٢ُامهم بضٞ٘ الًٍغ
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ِ عقُض, مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ,م.2  82خمٍغ

بُت  الشابعاإلابدث   : هظام اإلاعلىماث الػٍش

بُت           في مؿاٖضة ؤلاصاعة الًٍغ
ً
 ٞاٖال

ً
امال  ٖو

ً
 مهما

ً
بُت مىعصا ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها والتي حك٩ل اإلاٗلىماث الًٍغ

بت اإلاخد٣٣ت بُت الخانت بهم مً ؤظل اخدؿاب الًٍغ بت واإلاٗلىماث الًٍغ  مً ؤهمها, اإلا٩لٟحن اإلاكمىلحن بالًٍغ

بي  لىجاح الٗمل الًٍغ
ً
ل الى٣ٟاث الٗامت للضولت, بط بن الضٖم اإلاٗلىماحي مهم ظضا   .ٖليهم لخمٍى
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بُت الجؼء        اٖلُت, بط انها حؿاٖضوحٗض هٓم اإلاٗلىماث الًٍغ بي ب٨ٟاءة ٞو  الاؾاؽ واإلاهم في اهجاػ الٗمل الًٍغ

 ٖلى خهغ وججمُ٘ البُاهاث مً مهاصع صازل الهُئت الٗامت للًغاثب وزاعظها, زم ٣ًىم بمٗالجت هظه البُاهاث

بت واظغاء ٖملُاث الخداؾ لها الى مٗلىماث مُٟضة حؿخسضم لخدضًض صزى٫ اإلا٩لٟحن الخايٗت للًٍغ  بوجدٍى

بي.  الًٍغ

بُت  اإلاؿلب الاٌو : هظام اإلاعلىماث الػٍش

ُت حٗمل م٘ بًٗها البٌٗ              هٓام ٢اثم بظاجه ًخ٩ىن بضوعه و٩٦ل هٓم اإلاٗلىماث الازغي مً ٖضة هٓم ٖٞغ

حر اإلاٗلىماث اإلاُٟضة لإلصاعة, وبما ًسضم جد٤ُ٣ اهضاٞها   بهىعة مذ اعبُت ومخىاؾ٣ت ومخباصلت, بهضٝ جٞى

بي الظي ًسخو بجم٘ البُاهاث             بُت بإهه "ٖباعة ًٖ اخض م٩ىهاث الخىُٓم الًٍغ هٓام اإلاٗلىماث الًٍغ

بها ومٗالجتها وجدلُلها وجىنُلها, الجساط ال٣غاعاث لألَغاٝ الخاعظُت منها والضازلُت". بُت اإلاالثمت وجبٍى  الًٍغ

ٟحن الؿاب٣حن ٢ض ع٦ؼا ٖلى حٗضص ا          بُت وخالت الترابِ ًالخٔ ؤن الخٍٗغ لٗىانغ اإلا٩ىهت لىٓام اإلاٗلىماث الًٍغ

 1والخٟاٖل بحن اظؼاثه ول٨ىه لم ًبحن الهضٝ مىه

ت مً الٗملُاث التي ج٣ىم           بُت بإهه "مجمٖى بُت في مٗالجت البُاهاث  هٓام اإلاٗلىماث الًٍغ بها ؤلاصاعة الًٍغ

بُت بٗض بهجاػ م لها الى مٗلىماث يٍغ بُت وجدٍى ت مًالًٍغ ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بجم٘ وجهي٠ُ وزؼن  جمٖى

بي بمىظبها للخىنل الى غاى بظغاء الخداؾب الًٍغ بي للم٩ل٠ البُاهاث أٚل  2نُاٚت بُان باإلاى٠٢ الًٍغ

ت مً الاوكُت اإلاترابُت واإلاخٟاٖلت           بُت بإهه "مجمٖى التي تهخم بجم٘ البُاهاث الخانت  هٓام اإلاٗلىماث الًٍغ

بُت في جدضًض باإلا٩لٟحن بت ومبالٜ  ومٗالجتها للخهى٫ ٖلى مٗلىماث جُٟض الاصاعة الًٍغ الضزى٫ الخايٗت للًٍغ

بت اإلاؿخد٣ت ٖليهم  .الًٍغ

 

 

 

 

, ؾدًُٟ, جغظمت ؾُٗض ٦ما٫ الض1ًً اى,  ,"هٓم اإلاٗلىماث املخاؾبُت الجساط ال٣غاعاث مٟاهُم وجُب٣ُاث ,"مىؾ٩ٝى ش لليكغ, الٍغ صاع اإلاٍغ

 25م  1989بُت الؿٗىصًتاإلامل٨ت الٗغ 

بي ,الؼهحري, دمحم ؾلمان ٖبىص2 غ الٗمل الًٍغ بي في جٍُى  عؾالت صبلىم ,مضي بؾهام هٓام اإلاٗلىماث الًٍغ

 15م 2007,ٖا٫ مٗاصلت للماظؿخحر م٣ضمت الى مجلـ اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث املخاؾبُت واإلاالُت, ظامٗت بٛضاص

بُتاإلاؿلب الثاوي : عىاضش هظم اإلاعلىماث   :الػٍش

ت مً الٗىانغ حٗمل م٘ بًٗها             بت هٓم ٢اثمت بظاتها, جخ٩ىن بضوعها مً مجمٖى حٗض هٓم اإلاٗلىماث الًٍغ

بُت ٦ٛحرها مً هٓم اإلاٗلىماث ٖلى الٗىانغ  البٌٗ بهىعة مترابُت ومخٟاٖلت. وحكمل هٓم اإلاٗلىماث الًٍغ

 :الاؾاس ي ألاجُت

 :اإلاذخالث البُاهاث .1
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حر  جخمشل اإلاضزالث بالبُاهاث والتي ٣ًهض بها "جل٪ الخ٣اث٤ ؤو الغؾاثل ؤو الاقاعاث بط            ٚحر اإلابىبت ٚو

حر اإلاٟؿغة مشل الاع٢ام ؤو الغمىػ ؤو الاخهاءاث الخام التي ال ٖال٢ت بحن بًٗها  ."والبٌٗ اإلاىٓمت ٚو

بي وال بإن هىا٥ ؤهىإ ٖضًضة مً          بُت البُاهاث في مجا٫ الٗمل الًٍغ تي جمشل مضزالث لىٓم اإلاٗلىماث الًٍغ

بُت الىاعصة مً صواثغ الضولت وال٣ُإ الٗام واملخخلِ اإلاخٗل٣ت باإلا٣اوالث والخٗهضاث  وهي اإلا٣خبؿاث الًٍغ

ذ ال٨مغ٦ُت, واإلا٣خبؿاث الىاعصة مً صاثغة حسجُل الكغ٧اث واإلاخمشلت بةظاػة جإؾِـ الكغ٧اث  والخهاٍع

اث اإلاالُت وا١ اع  ,ا ؤو جسًُٟهواهضماظها وػٍاصة عؤؾماله واإلا٣خبؿاث اإلا٣ضمت مً ٢بل اإلا٩لٟحن واإلاخمشلت بال٨كٞى

اث جدلُل الخؿاباث اث اإلا٣ضمت مً ألاشخام الُبُُٗحن  اعث ؤلاصاعة و٦كٞى حن  اإلالخ٣ت بها, وؤلازباٍع اإلاٗىٍى

ٗاث بي, والدكَغ بي وال٣ىاهحن والخٗلُماث اإلاخٗل٣ت بالٗمل اإلاخٗل٣ت بالتهغب الًٍغ  .الًٍغ

  :عملُاث اإلاعالجت. 2

ل اإلاضزالث )البُاهاث( الى مسغظاث )مٗلىماث         ٞبٗض حؿلم البُاهاث ( وجخجؿض باالظغاءاث التي حؿهم في جدٍى

ُت ت مً الىٓم الٟٖغ والظي ٌٗمل ٧ل منها  مً اإلاهاصع الضازلُت والخاعظُت املخخلٟت ًخم مٗالجتها بمىظب مجمٖى

ُٟت مُٗىت  بُت وهي ٦ماٖلى ْو  -:ًإحي صاٖمت للىٓام الاؾاؽ واإلاخمشلت بىٓم اإلاٗلىماث الًٍغ

بي -أ بي الظي :عملُت الخداظب الػٍش بي هى "طل٪ الٗىهغ مً ٖىانغ الىٓام الًٍغ  بن هٓام الخداؾب الًٍغ

بي اإلاخًمىت للؿُا ٘ الًٍغ بي," ٞهى الظي ًخىلى جُب٤ُ ؤخ٩ام الدكَغ ٘ الًٍغ  ؾتًسخو بدىُٟظ ؤخ٩ام الدكَغ

بُت والؿعي لخجؿُضها ٖلى وا٢٘ الخُاة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت في املجخم٘  الًٍغ

بي - ث ش الػٍش بت الضزل الخام به جخم اإلا٣اعهت بحن  :اعذاد الخلٍش غ يٍغ بٗض ؤن ٣ًىم اإلا٩ل٠ بةٖضاص ج٣ٍغ

ذ وؤي مذ ًخٗل٤ بضزل اإلا٩ل٠  هظا غ والبُاهاث اإلاالُت للم٩ل٠ واإلا٣خبؿاث والخهاٍع املخّٟى بةيباعجه, الخ٣ٍغ

هظه اإلا٣خبؿاث ٧اٞت ٖىض وعوصها بلى ٢ؿم اإلاٗلىماث الٟىُت ًخم جىز٣ُها وبٗض طل٪ ًخم جىػَٗها ٖلى  بط بن

 .الخسمُيُت وحؿلم الى ٧اجب الىخضة الخسمُيُت والظي بضوعه ًخىلى خٟٓها صازل ؤيابحر اإلا٩لٟحن الىخضاث

ب :عملُاث الجباًت -ج بت اإلاخد٣٣ت ٖلىبٗض ؤن ًهل الخ٣ضًغ الًٍغ اإلا٩ل٠,  ي الى مغاخله النهاثُت ًخم ظباًت الًٍغ

بُت الُغاث٤ اإلام٨ىت ٧اٞت لًمان اؾخدها٫ جل٪ الًغاثب. ٦ظل٪ ؤن وظىص هٓام ظباًت  وحؿخٗمل الاصاعة الًٍغ

 
ُ
با  يٍغ

ً
غا ضص الكغ٧اث التي لم ج٣ضم ج٣ٍغ  ٖو

ً
بُا ت ٖضص اإلا٩لٟحن املخاؾبحن يٍغ اٖل ٌؿاٖض ٖلى مٗٞغ ؤو  ٦ٟىء ٞو

بت اإلاٟغويت ٖليهم.  ت ٖضص اإلا٩لٟحن اإلاٗتريحن ٖلى الًٍغ  ًٖ مٗٞغ
ً
غ. ًٞال  ًٖ ج٣ضًم جل٪ الخ٣اٍع

ً
اإلاخى٢ٟت ؤنال

ش تراياث اإلا٣ضمت مً ٢بل اإلا٩ل٠ في سجل زام ًشبذ ُٞه ع٢م وجإٍع  بط ج٣ىم قٗبت الجباًت بخإقحر الٖا

تراى. بط ال جىٓغ الهُئت الٗامت للًغاثب الى اٖتراى اإلا بت اإلا٣ضعة ٖلُهالٖا زال٫  ٩ل٠ ما لم ًخم صٞ٘ ٧امل الًٍغ

, ٞللهُئت الٗامت للٌ اعثب بٗض ا٢خىاٖها 
ً
بت اإلا٣ضعة ٧امال ذ اعى. وفي خالت عجؼه ًٖ صٞ٘ مبلٜ الًٍغ مضة الٖا

 1بظل٪ اؾدُٟائها بإ٢ؿاٍ 

بُت ٖلىجسخل٠ اإلاٗلىماث ًٖ البُاهاث في ؤن اإلاٗلىماث حؿاٖض  :(املخشحاث )اإلاعلىماث3- اجساط  ؤلاصاعة الًٍغ

بُت هي ٖباعة ًٖ "اإلاىخج النهاجي لىٓام اإلاٗلىماث خاؾما  ال٣غاعاث اإلاىاؾبت في الى٢ذ اإلاىاؾب. واإلاٗلىماث الًٍغ

ت وما ًخمخٗىن به مً ث وبٖٟاءاث  بُت واإلاخمشلت بخدضًض اإلا٩لٟحن وم٣ضاع اًغاصاتهم ومهغوٞاتهم الؿىٍى الًٍغ
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بُت لخدضًض صزىلهم ال بي". واطا ما جم جُب٤ُ هظه يٍغ غاى الخداؾب الًٍغ بت والتي حؿخسضم أٚل خايٗت للًٍغ

بُت هي بُان اإلاى٠٢  بُت لالصاعة الًٍغ غه هٓم اإلاٗلىماث الًٍغ بي ٞةن ؤهم ما جٞى الخٍٗغ٠ ٖلى وا٢٘ الٗمل الًٍغ

بت اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلا٩ل٠ ًٖ الؿىىاث الؿاب٣ت واإلاؿض بي للم٩ل٠ وم٣ضاع مبلٜ الًٍغ صة مً ٢بله, وم٣ضاع الًٍغ

ت الخالُت, وبُان ما  بت وؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث اإلاهغح بها مً ٢بل اإلا٩ل٠ للؿىت الخ٣ضًٍغ الضزل الخاي٘ للًٍغ

غاى  بت والظي ٌؿخسضم أٚل بُت لخدضًض م٣ضاع صزله الخاي٘ للًٍغ ًخمخ٘ به اإلا٩ل٠ مً واٖٟاءاث يٍغ

بي  الخداؾب الًٍغ

 الىٓام التي حٗاص بلُه زاهُت ٦مضزالث, وحؿخسضم للبضء ؤو لخُٛحر الٗملُاث حٗني مسغظاث :الخغزًت العىعُت4-.

غه  صازل الىٓام وال ًم٨ً ؤن هخهىع ؤي هٓام ٌٗمل بضون حٛظًت ٨ٖؿُت حٗمل ٖلى جدؿحن ٖمل الىٓام وجٍُى

بي ٞإن ُما ًخٗل٤ بىا٢٘ الٗمل الًٍغ اإلاٗلىماث الخىنل الى خ٣ُ٣ت صزل اإلا٩ل٠ باإلؾخٗاهت ب وجصخُذ مؿاعاجه ٞو

بُت ؾُيه غها هٓم اإلاٗلىماث الًٍغ مهاصع صزل اإلا٩ل٠ الازغي  ئ ماصة ؤؾاؾُت ًٖ اًت مؿخجضاث ًٖالتي جٞى

بت لخٗىص وجضزل م٘ بُاهاث اإلا٩ل٠  ٖىضما ه٣ىم  الخايٗت للًٍغ
ً
الؾخٗمالها في الٟترة اإلاالُت الالخ٣ت, زهىنا

بت بٗملُاث اإلا٣اعهت الؼمىُت )ؾىت م٘ ؾىت ؤزغي(. و٦ظل٪  بي لضاٞ٘ الًٍغ ش الًٍغ غ الخٛظًت ال٨ٗؿُت الخإٍع جٞى

 ًسل بالتزاماجه
ً
 ؤم ٧ىهه م٩لٟا

ً
 مشالُا

ً
 مً خُض ٧ىهه م٩لٟا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالضت الفطل الثاوي :

بت                غ١ جدهُلها خُض اؾخسلهىا ؤن الًٍغ بت بهٟت ٖامت َو لِؿذ  ل٣ض جىاولىا في هظا الٟهل الًٍغ

اجطر ؤن صولت  حؿخسضمها لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ و٦ظا جداٞٔ بها ٖلى الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي، ول٣ضخُاصًت وؤن الضولت 

ت ال٩املت بةًضًىلىظُت املجخم٘ و٧اٞت ؤوياٖه ٤ اإلاٗٞغ بُا ًٖ ٍَغ الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت  جسخاع هٓاما يٍغ

 .والؿُاؾُت



بت  الفطل الثاوي :                                                                                           الػٍش
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داث الجباثُت مً ؤهم ألاصواث التي حؿخ               اإلاىاعص  ٛلها ؤلاصاعة الجباثُت مً ؤظل جدهُل٦ما حٗض الخهٍغ

ٗالت بُت و٢اهىهُت هامت ٞو ىت الٗمىمُت باٖخباعها وؾُلت يٍغ ل الخٍؼ  .اإلاالُت وجمٍى
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 ذرشةت العامت للػشائباإلاالفطل الثالث : دساظت خالت 

 جمهُذ :

غيىا املخخهغ لىٓام اإلاٗلىماث و ٦ضا هٓام اإلاٗلىماث  بٗض صعاؾدىا للجاهب الىٓغي في الٟهلحن الؿاب٣حن ٖو

غ الاصاعة الجباثُت، ، ومىه ازترها مغ٦ؼ الًغاثب  لىالًت مؿخٗاهم و الكغ٧اث  و الضوع  الٟٗا٫ الظي ًلٗبه في جٍُى

ت التي جُغ٢ىا بليها  .٢مىا بضعاؾتها ٦دالت جُب٣ُُت مً ؤظل صٖم للضعاؾت الىٍٓغ

 : و ؾيخُغ١ في هظا الٟهل بلى زالجت مباخض وهما

ت الٗامت  للًغاثب اإلابدض الاو٫ :  الهُا٧ل الجضًضة للمضًٍغ

 اإلابدض الشاوي : مغ٦ؼ الًغاثب  لىالًت مؿخٗاهم

 اإلابدض الشالض : صعاؾت خالت ًٖ ٞٗالُت هٓام اإلاٗلىماث ٖلى مؿخىي الىٓام الجباجي 
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ت العامت للػشائب  اإلابدث الاٌو :  الهُاول الجذًذة للمذًٍش

تها  الا٢خهاصًت التي  باإلنالخاث  اإلاـالي  ال٣ُإ  في  هامَٝغ   باٖخباعها  الجباثُت  ؤلاصاعة  جإزغث             ٖـٞغ

٢هض  هُا٧لها .   لٗهغهت  بؾتراججُت  بىي٘  مُالبت  هٟؿها  الهضص وظـضث  الٟخـغة. في هظا  جل٪  زال٫  الجــؼاثغ

اث مض  في  اإلاهالر الخاعظُت جخمشل  ٖلى مؿخىي   هُا٧ل ظضًضة  بوكاء  جم  الٛاًت،  جد٤ُ٣ هظه ت ٦بًر ًٍغ

ت للًـغاثب ، هضٞها ججمُ٘  الكغ٧اث، مغا٦ؼ   اإلاٟدكُاث و ال٣باياث خؿب َبُٗت  الًغاثب و اإلاغا٦ؼ الجىاٍع

بت.  اإلا٩لٟحن اث   الدؿُحر و الغ٢ابت  في  جخمـشل  بمهـام ظضًضة  الهُا٧ل  هظه  جخ٨ٟل بالًٍغ والبدض في اإلاىاٖػ

 لها.جسً٘   التي  الجباثُت  اإلاخٗل٣ت بالٟئاث

ت العامت للػشائب  اإلاؿلب الاٌو : اإلاذًٍش

مبر ؾىت  28  اإلاىا٤ٞ 1428طي ال٣ٗضة ٖام  18في   ماّعر 07- 364  ع٢م  بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي           هٞى

ت ، ًخًمً جىُٓم ؤلاصاعة2007 ت الٗامت للًغاثب  في وػاعة  اإلاغ٦ٍؼ  : 1م٩لٟت بما ًإحي اإلاالُت، ٞةن اإلاضًٍغ

  ضاص الؿهغ ت إٖل ُٗت والخىُٓمُت و٦ظا جىُٟظ الخضابحر الًغوٍع ٖلى صعاؾت وا٢تراح وبٖضاص الىهىم الدكَغ

اء الًغاثب وجهُٟتها  وجدهُل الًغاثب و الخ٣ى١ والغؾىم الجباثُت وقبه الجباثُت؛ ٖو

 امالؿهغ ٖلى جدًحر ومىا٢كت الاجٟا٢ُاث الجباثُت الضولُت والاجٟا٢اث الضولُت التي جدخىي ٖلى ؤخ٩  

 ظباثُت ؤو قبه ظباثُت؛

 ت إلا٩اٞدت الٛل والتهغب الجباثُحن؛  جىُٟظ الخضابحر الًغوٍع

 ت وال٣ًاثُت اإلاخٗل٣ت بالًغاثب والخ٣ى١ والغؾىم ؤًا ٧اهذ َبُٗتها؛ اث ؤلاصاٍع  الؿهغ ٖلى الخ٨ٟل باإلاىاٖػ

 حر ؤصواث جدلُل ومغا٢بت ماقغاث هجاٖت اإلاهالر  الجباثُت، ال ؾُما  حؿُحر و مغصوصًت مهالر ؤلاصاعة  جٞى

 الجباثُت؛

 بت.  الجباثُت م٘ اإلا٩لٟحن  اإلاهالر  ٖال٢اث  الؿهغ ٖلى جدؿحن  بالًٍغ

اث عثِؿُت08و جخ٩ىن مً زماوي )  :2( مضًٍغ

ت    • ٘  مضًٍغ  والخىُٓم الجباثُحن؛  الدكَغ

ت    • اث؛  مضًٍغ  اإلاىاٖػ

ت الٗملُاث الجباثُت والخدهُل؛    •  مضًٍغ

ت     •  ألابدار والخض٣ُ٢اث؛مضًٍغ

الم والىزاث٤ الجباثُت؛    • ت ؤلٖا  مضًٍغ

الم آلالي والخىُٓم؛    • ت ؤلٖا  مضًٍغ

ت الٗال٢اث الٗمىمُت والاجها٫؛    •  مضًٍغ

ت بصاعة الىؾاثل واإلاالُت.    •  مضًٍغ

 

 
1. https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/2014-07-09-09-08-02 
2. https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales 

 

ت  .3 اث اإلاشهٍض  اإلاذًٍش

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/2014-07-09-09-08-02
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales
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 ٟدكُت الٗامت للمهالر الجباثُتاإلا 

 والخىُٓم الجباثُحن ٘ ت الدكَغ  مضًٍغ

 اث ت اإلاىاٖػ  مضًٍغ

 ت الٗملُاث الجباثُت و الخدهُل  مضًٍغ

 ت ألابدار والخض٣ُ٢اث  مضًٍغ

 الم والىزاث٤ الجباثُت ت ؤلٖا  مضًٍغ

 الم آلالي والخىُٓم ت ؤلٖا  مضًٍغ

 ت الٗال٢اث الٗمىمُت و الاجها٫  مضًٍغ

 ت بصاعة الىؾاثل واإلاالُت  مضًٍغ

 1 اإلاطالر الخاسحُت  .4

 اث اإلااؾؿاث ت ٦بًر  مضًٍغ

 ت للمهالر الجباثُت  اإلاٟدكُت الجهٍى

 ت للًغاثب ت الجهٍى  اإلاضًٍغ

 ت لألبدار واإلاغاظٗاث  اإلاهلخت الجهٍى

 اإلاغ٦ؼ الجهىي لإلٖالم والىزاث٤ 

 ت الىالثُت للًغاثب  اإلاضًٍغ

 مغ٦ؼ الًغاثب 

  للًغاثباإلاغ٦ؼ الجىاعي 

ت الىالئُت للػشائباإلاؿلب الثاوي :   :اإلاذًٍش

٤ مسخل٠ مهالخها بما ًلي :   ت الًغاثب للىالًت ًٖ ٍَغ  ج٣ىم مضًٍغ

 جىُٓم و ظم٘ و اؾخٛال٫ اإلاٗلىماث الجباثُت  -1

 جىُٓم و ظم٘ الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى خؿً الخ٣ضًغاث الجباثُت . -2

بت و  -3  مخابٗت جُب٣ُها و ج٣ُُم هخاثجها.اهجاػ بغامج إلاؿاٖضة اإلا٩لٟحن بالًٍغ

اث الجباثُت لخدؿحن اإلاغا٢بت ُٞما ًسو جدضًض ال٣ُم  -4 جىُٓم ؤٖما٫ لجان الًُٗ و مخابٗت اإلاىاٖػ

 وألاؾٗاع.

جدلُل و ج٣ُُم صوعي ليكاَاث اإلاٟدكُاث و ٢باياث الًغاثب و ج٣ضًم ٧ل الا٢تراخاث ؤو ؤلاظغاءاث  -5

 التي حؿاٖض ٖلى جدؿحن صوعها.

بت ٖلى مؿخىي ٢باياث الًغاثب.جإمحن و م -6  غا٢بت جدهُل الًٍغ

اث الخدهُل. -7  جىُٓم و مغا٢بت اإلاخابٗاث ال٣ًاثُت ُٞما ًسو مىاٖػ

 

1https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs 

اث اإلاإظعاث: لثاإلاؿلب الثا ت هبًر   1مذًٍش

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/414-2014-09-08-09-16-14
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/211-2014-05-21-10-41-04
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/211-2014-05-21-10-41-04
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/217-2014-05-21-12-39-26
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/217-2014-05-21-12-39-26
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/219-2014-05-21-13-26-50
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/219-2014-05-21-13-26-50
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/221-2014-05-21-13-54-40
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/221-2014-05-21-13-54-40
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/222-2014-05-21-14-31-37
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/222-2014-05-21-14-31-37
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/223-2014-05-21-14-51-54
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/223-2014-05-21-14-51-54
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/232-2014-05-27-10-45-17
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/232-2014-05-27-10-45-17
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/234-2014-05-27-13-38-00
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales/234-2014-05-27-13-38-00
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/415-2014-09-08-09-23-23
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/415-2014-09-08-09-23-23
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/239-2014-05-28-09-36-06
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/239-2014-05-28-09-36-06
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/241-2014-05-28-10-16-44
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/241-2014-05-28-10-16-44
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/244-2014-05-28-11-10-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/244-2014-05-28-11-10-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/269-2014-05-29-12-41-51
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/269-2014-05-29-12-41-51
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/272-2014-05-29-13-53-32
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs
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اث اإلااؾؿاث اإلايكإة بمىظب اإلااصة              ت ٦بًر ، في بَاع ٢2002اهىن اإلاالُت لؿىت  مً  32ًىضعط مؿاع مضًٍغ

الجباثُت ؾىاء مً الىاخُت الخىُٓمُت ؤو الٗملُت. الكامل لخدضًض ؤلاصاعة البرهامج   

بنالح ال٣اهىن الجباجي، الظي  اؾخ٨ما٫   و مً اإلاىخٓغ ؤن حؿاهم ٖملُت بٖاصة ه٩ُلت اإلاهالر الجباثُت في            

ٕغ ُٞه في بضاًت ٖام 
ُ
بت ٖلى   َاب٘ صولي جإؾِـ يغاثب طاث  الؿىت التي محزتها بالخهىم ، و هي 1992ق )الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي والغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت( ، جىخُض اإلاهالر و اإلالٟاث الجباثُت   ؤعباح الكغ٧اث، الًٍغ

ذ الجباجي ط  ذ و صٞ٘ الًغاثب و الغؾىم )بوكاء الخهٍغ  (.50و ٦ظا جبؿُِ و جىخُض ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخهٍغ

ت ٦بًر          ش   اث اإلااؾؿاث، التي جمج٣ىم مضًٍغ بدؿُحر ؤؾاًؾا اإلالٟاث   ،2006ظاهٟي  02ٞخدها للجمهىع بخاٍع

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث و التي ًٟى١ ع٢م   الجباثُت اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿاث الخابٗت لل٣اهىن الجؼاثغي/ الخايٗت للًٍغ

ت التي لِـ لها ب٢امت مهىُت في ملُىن صًىاع ظؼاثغي، الكغ٧اث البترولُت و٦ظا الكغ٧اث ألاظىبُ 100ؤٖمالها 

 الجؼاثغ

 هي م٩لٟت بـ:

 ٪بت  مؿ  ا٫ ازخهانها،لمجالخابٗحن   وحؿّحر اإلال٠ الجباجي للم٩لٟحن بالًٍغ

  ٘بنضاع الجضاو٫ و٢ىاثم الخدهُالث وقهاصاث ؤلالٛاء ؤو الخسٌُٟ وجىٟظ ٖملُاث الدسجُل والُاب

 وجهاص١ ٖليها،  وحٗاًنها

  وز٣ُت؛مغا٢بت اإلالٟاث خؿب ٧ل 

  ٢غوى الغؾىم؛ ٌ  ملٟاث حٍٗى

 وألاجاوي؛  والغؾىم  وجدهُل الًغاثب  ؤلاًغاصاث  الجضاو٫ وؾىضاث 

 مغا٢بت خؿاب الدؿُحر مغا٢بت مؿب٣ت وجهُٟه؛ 

 ٘بالُىاب ً  مداؾبتها؛  ومؿ٪  الخمٍى

 داث؛  البدض ًٖ اإلاٗلىماث الجباثُت وظمٗها واؾخٛاللها ومغا٢بت الخهٍغ

  بت وج٣ُُم هخاثجها؛  الخضزالث واإلاغا٢بتبٖضاص و بهجاػ بغامج  لضي اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 الخٓلماث ومٗالجتها؛  صعاؾت 

 ت وال٣ًاثُت؛ اث ؤلاصاٍع  مخابٗت اإلاىاٖػ

 مٗالجت َلباث الخسٌُٟ ؤلاصاعي؛ 

  خماصاث والخهُٟت، وألامغ بهٝغ ه٣ٟاث الدؿُحر والخجهحز مهما ٧اهذ بٖضاص ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بااٖل

 هغ ٖلى جىُٟظها وجدُُنها؛وحؿ  َبُٗتها

 ُم  يمان ُّ ت والخ٣ىُت وحٗض الخ٣ضًغاث   حؿُحر اإلاؿخسضمحن وج٣ الاخخُاظاث مً الىؾاثل اإلااصًت والبكٍغ

 لظل٪؛  اإلاُاب٣ت  إلاحزاهُت
1https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-
2014-05-27-15-01-59 

 ٠ُ حن  جْى ُّ ٣ت ؤزغي لخُُٗنهم؛  وحٗ  اإلاؿخسضمحن الظًً لم ج٤ ٍَغ

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/237-2014-05-27-15-01-59


                                                                      دراسة حبلة الوذیریة العبهة للضرائب )هركز الضرائب لوالیة هستغبنن(                   الثالث:الفطل 

 
89 

 

 بت؛  يمان مهمت اؾخ٣با٫ وبٖالم اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 توكغ اإلا بت الخابٗحن إلاضًٍغ اث  ٗلىماث وآلاعاء اججاه اإلا٩لٟحن بالًٍغ   بد٣ى٢هم  اإلااؾؿاث، م٘ جظ٦حرهم  ٦بًر

 وواظباتهم في مجا٫ الجباًت؛

 الم الم  الخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ اله٩ُل اإلاغ٦ؼي اإلا٩ل٠ باإٖل   في مجا٫ بؾتراجُجُت الاجها٫ والاؾخ٣با٫ وؤلٖا

 و٦ظا جىُٟظها.

ت    اث اإلاإظعاث مً خمغ )جخىىن مذًٍش اث فشعُت و كباغت و مطلخخين:05هبًر  ( مذًٍش

ت الفشعُت لجباًت املخشوكاث، وجيلف بـ :1  .اإلاذًٍش

o الكغ٧اث ألاظىبُت   و٦ظا  البترولي  وقبه  للماؾؿاث الٗاملت في ال٣ُاٖحن البترولي  حؿُحر اإلالٟاث الجباثُت

 ٚحر اإلا٣ُمت والخايٗت لل٣اهىن الجؼاثغي؛

o  وجىُٟظها؛  اإلالٟاث  هظه  مغاظٗت  بغامجبٖضاص 

o .بٖضاص الدصخُهاث الضوعٍت والخدالُل وؤلاخهاثُاث و جدًحر مسُُاث الٗمل 

 حعمل على حعُير:

يلف بـ: أ(  مىخب حعُير اإلالفاث الجبائُت، ٍو

o داث  يمان لخ٨ٟل ت  الجباثُت  بالخهٍغ ت والؿىٍى  ومغا٢بتها؛  الكهٍغ

o لباثَلباث   يمان ٞدو ومٗالجت ت، َو ٟاء والىٓم الامخُاٍػ اؾترظإ الغؾم ٖلى ال٣ُمت   الكغاء باإٖل

 و٦ظا ٧ل ؤلاظغاءاث ألازغي اإلاخٗل٣ت بدؿُحر اإلالٟاث الجباثُت.  اإلاًاٞت

ًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )  ( هما:02ٍو

o مهلخت اإلااؾؿاث البترولُت؛ 

o .مهلخت اإلااؾؿاث قبه البترولُت 

يلف بـ:مىخب اإلاشاحعاث الجبائُت،   ب(  ٍو

o بٖضاص و جىُٟظ بغامج مغاظٗت اإلااؾؿاث البترولُت وقبه البترولُت والكغ٧اث ٚحر اإلا٣ُمت ؛ 

o بهجاػ ٧ل جدٍغ ؤو بدض ًسو الكغ٧اث البترولُت وقبه البترولُت والكغ٧اث ٚحر اإلا٣ُمت؛ 

ًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )  ( هما:02ٍو

o مهلخت مغاظٗت اإلااؾؿاث البترولُت؛ 

o اؾؿاث قبه البترولُت.مهلخت مغاظٗت اإلا 

يلف بـ:  مىخب ؤلاخطائُاث واإلالخطاث، ج(  ٍو

o ٢اٖضة اإلاُُٗاث؛  جدُحن  و٦ظا  اإلالٟاث  صمج  بٖضاص ؤلاهخاظاث ؤلاخهاثُت الضوعٍت وويُٗاث الخلخُو و 

o واإلاىاظم.للىػاعة اإلا٩لٟت بالُا٢ت   جهتلمسل٣ُإ املخغو٢اث م٘ اإلاهالر ا  جيؿ٤ُ ومخابٗت الكغ٧اث الخابٗت 

ًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )  ( هما:02ٍو

o مهلخت ؤلاهخاظاث الضوعٍت؛ 

o .مهلخت الخدالُل 

ت الفشعُت للدعُير، وجيلف بـ:2  .اإلاذًٍش
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o الخايٗت لل٣اهىن الٗام و٦ظا اإلااؾؿاث ٚحر اإلا٣ُمت؛  للماؾؿاث  حؿُحر اإلالٟاث الجباثُت 

o اء و مخابٗت  والغؾىم؛جدهُل الًغاثب والخ٣ى١   مهام الٖى

o .مٗالجت ملٟاث اؾترظإ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت 

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

يلف بـ:  مىخب أ(  حعُير اإلالفاث، ٍو

o داث واؾخٛاللها و٦ظا مغا٢بت اإلالٟاث ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث؛  اؾخالم  الخهٍغ

o ت والخانت؛  حؿُحر ومخابٗت الىٓم الجباثُت ؤلامخُاٍػ

o اث.ألاولي في اإلاى  بالخد٤ُ٣  الخ٨ٟل  اٖػ

ًم هظا اإلا٨خب ؤعب٘ )  ( مهالر هي:04ٍو

o مهلخت ٢ُإ الهىاٖاث؛ 

o الٗمىمُت؛  وألاقٛا٫  مهلخت ٢ُإ البىاء 

o مهلخت ٢ُإ الخجاعة؛ 

o .مهلخت ٢ُإ جإصًت الخضماث 

يلف بـ:  الدعُير،  الخذخالث ودعم  مىخب ب(  ٍو

o مخابٗت الخ٨ٟل بم٣اعهت اإلاؿدىضاث؛ 

o  ال٣ُمت اإلاًاٞت؛مٗالج َلباث اؾترظإ الغؾم ٖلى 

o في ٖحن اإلا٩ان.  واإلاٗاًىاث  اإلاىخٓمت  بالخضزالث  ال٣ُام 

ًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )  ( هما:02ٍو

o اإلاًاٞت؛  واؾترظإ الضٞ٘ اإلاؿب٤ للغؾم ٖلى ال٣ُمت  الامخُاػاث الجباثُت  مهلخت مخابٗت 

o الجباثُت.  ومخابٗت اإلاٗلىمت  مهلخت اإلاٗاًىاث 

يلف بـ:  طُل والخطفُت،مىخب مشاكبت الخد   ج(  ٍو

o يمان ج٣ُُم ٖمل الخدهُل و مخابٗخه صوعٍا وبخهاثُا؛ 

o ٖلى الخؿاب. ٣ٖض بظغاءاث ال٣ُض  و ٦ظا  لها  ال٣بايت والخهُٟت املخاؾبُت  و جُهحر ٢ُىص  مخابٗت  يمان 

 ( هما:02ًًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )  

o الخؿاباث ؛  جهُٟت  مهلخت 

o  والخ٣ضًغاث.مهلخت ؤلاخهاثُاث 

ت الفشعُت للشكابت والبؿاكُاث، وجيلف بـ:3  . اإلاذًٍش

o ومخابٗتها؛  جىُٟظ بغامج مغاظٗت املخاؾبت 

o ت للمغا٢بت؛  البرامج  في  الدسجُل  ا٢تراح  الؿىٍى

o اث.  البدض ًٖ اإلاٗلىمت الجباثُت  واؾخٛاللها م٘ بهجاػ الخد٣ُ٣اث و الخدٍغ

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

يلف بـ:، مىخب اإلاشاحعاث  أ(  ٍو

 اإلاغاظٗت و مخابٗت جىُٟظه؛  بغهامج  مكغوٕ  بٖضاص 
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o وبظغاءاتها.  الؿهغ ٖلى اخترام ٢ىاٖض اإلاغا٢بت 

 ( حٗمالن في ق٩ل ٞغ02:١ًًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )

o الٗمىمُت ؛  و ألاقٛا٫  الهىاٖت والبىاء  ٢ُإ  مهلخت مغا٢بت ماؾؿاث 

o وجإصًت الخضماث؛  الخجاعة  ٢ُإ  مهلخت مغا٢بت ماؾؿاث 

اث،  مىخب البؿاكُاث  ب( يلف بـ:  واإلالاسهاث والخدٍش  ٍو

o اإلامؿى٦ت وحؿُحرها؛  حك٨ُل مسخل٠ البُا٢ُاث 

o اث والبدض  بظغاءاث  جىُٟظ  اؾخٛاللها؛  و  الجباثُت  اإلاٗلىمت  ًٖ  الخد٣ُ٣اث و الخدٍغ

o املخاؾبت.  في مغاظٗاث  اإلاؿاٖضة 

 حٗمل في ق٩ل ٞغ١، هي: (03ًًم هظا اإلا٨خب زالر مهالر )

o اث؛ - واإلا٣اعهاث؛  مهلخت البُا٢ُاث  مهلخت ألابدار والخدٍغ

o .مهلخت اإلاؿاٖضة و صٖم اإلاغا٢بت 

ت الفشعُت  .4  للمىاصعاث، وجيلف بـ:  اإلاذًٍش

o  ت  الخايٗت  ٞدو الك٩اوي و الُٗىن اث اإلااؾؿاث و صعاؾتها؛  الزخهام مضًٍغ   اإلالٟاث  جدًحر ٦بًر

 ٞدو هظه اإلالٟاث ومخابٗتها؛  م٘ جهتلمسا  ال٣ًاثُت  للهُئاث  بال٣ًاًا اإلا٣ضمت  اإلاخٗل٣ت  الجزاُٖت

o .ها  جبلُٜ ال٣غاعاث وألامغ بهٞغ

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

يلف بـ:  الشياوي،  مىخب  أ(  ٍو

o  اء واإلاغا٢بت  واإلاخٗل٣ت  اإلااؾؿاث  ج٣ضمها  التي  بمٗالجت الك٩اوي  والخدهُل .  بالٖى

 ( هما:02اإلا٨خب مهلخخحن )ًًم هظا 

o اث  مهلخت اء  مىاٖػ  الخدهُل ؛  و  الٖى

o اث مغاظٗاث  املخاؾبت.  مهلخت مىاٖػ

يلف بـ:  لجان الؿعً واإلاىاصعاث اللػائُت ،  مىخب ب (  ٍو

o بت  اإلا٩لٟحن  الخ٨ٟل بُلباث ت ؛  للجان الًُٗ  اإلا٣ضمت  بالًٍغ  اإلاغ٦ٍؼ

o جدهُلها وجل٪   ٌؿخدُل  التي ًغي ؤهه  و الغؾىم  بلٜ الًغاثبال٣ُمت إلا  ٦ٗضًمت  ال٣بى٫   الخ٨ٟل بُلباث

 ؤو في بعظاء الضٞ٘ ؛  ٢بى٫ بٖٟاء اإلاؿاولُت ٖنها  التي ًيبغي

o .ت والجؼاثُت اث ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت ؤلاصاٍع  مخابٗت اإلاىاٖػ

 ( هما:02ًًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )

o مهلخت لجان الًُٗ؛ 

o .اث ال٣ًاثُت  مهلخت اإلاىاٖػ

يلف بـ  وألامش بالذفع ،  الخبلُغ  مىخب ج (  :ٍو

o ُٜٟاجي و ال٣ُام بةظغاءاث  ظا٫  ال٣غاعاث اإلاخسظة في  بٖضاص وبعؾا٫ ؤلاقٗاعاث بدبل ألمغ  لًُٗ الجزاعي ؤو ؤلٖا

 بالضٞ٘ ألخ٩ام ال٣غاعاث ال٣ًاثُت اإلاخسظة وبٖضاص ؤلاخهاثُاث ًٖ ٧ل طل٪.

 ( هما:02ًًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )
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o ؛ الخبلُٛاث  مهلخت 

o .مهلخت ألامغ بالضٞ٘ و ؤلاخهاثُاث 

ت الفشعُت5   للىظائل، وجيلف بـ:  . اإلاذًٍش

o ما٫  للمؿخسضمحن  اإلاهىُت  يمان حؿُحر اإلاؿاعاث يُت؛  واإلاباصعة باأٖل  الخ٩ٍى

o ت و الخؿاب ؤلاصاعي ومؿ٪  يمان بٖضاص اإلاحزاهُت  الخسًُٟاث؛  بضٞ٘  الجغص ألامغ  الؿىٍى

o الدؿُحر.  بَاع ماقغاث  في  ألاصاء  ج٣ُُم  ظهاػ  جيؿ٤ُ  و  يمان مخابٗت 

ُت مً زالزت ) ت الٟٖغ  ( م٩اجب:03وجخ٩ىن هظه اإلاضًٍغ

ً، أ( يلف بـ:  مىخب اإلاعخخذمين والخىٍى  ٍو

o ُِت  حؿُحر اإلاىاعص  بٖضاص مس  ومخابٗت جىُٟظه؛  البكٍغ

o الؿىىي   بٖضاص مسُُاث ً ً باالجها٫ م٘ مسُِ الخ٩ٍى ت الٗامت الخ٩ٍى ومخٗضص الؿىىاث للمضًٍغ

 للًغاثب.

 ( هما:02ًًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )

o اإلاؿخسضمحن؛  مهلخت 

o مهلخت  .ً  الخ٩ٍى

يلف بـ:  مىخب ب(  الىظائل، ٍو

o ت  حؿُحر الىؾاثل اإلااصًت  لٗمل اإلاهالر؛  الًغوٍع

o باألمً والىٓاٞت؛  بالجىاهب اإلاخٗل٣ت  الخ٨ٟل 

o ً اث وألاعق٠ُ.وحؿُحر مسؼن اإلا  جىُٓم و جمٍى  ُبٖى

 ( هما:02ًًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )

o مهلخت اله٣ٟاث والهُاهت؛ 

o اث  وألاعق٠ُ.  مهلخت مخابٗت اإلاُبٖى

يلف بـ:  ج(  مىخب عملُاث اإلايزاهُت، ٍو

o ًاث و ٦ظا ه٣ٟاث  ألامغ بضٞ٘ ألاظىع واإلاىذ  الدؿُحر؛  والخٍٗى

o ألامغ بضٞ٘ الخسًُٟاث؛ 

o  ضاص الؿىىي للخؿاب  ؤلاصاعي.ؤلٖا

 ( هما:02ًًم هظا اإلا٨خب مهلخخحن )

o مهلخت ه٣ٟاث الدؿُحر؛ 

o .مهلخت املخاؾبت 

 ، وجيلف بـ: كباغت الػشائب  .6
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o ت اإلاىجؼة  بها  ٣ًىم  الخ٨ٟل بالدؿضًضاث التي اث الٍٟٗى بت بٗىىان اإلاضٖٞى ؤو الجضاو٫   اإلا٩لٟىن بالًٍغ

 في مجا٫ الخدهُل؛  ويُٗتهممخابٗت   يضهم و٦ظا  ؤو الٟغصًت اإلاخسظة  الٗامت

o والخىُٓم ٘   بهما واإلاخٗل٣ت بالخدهُل ال٣هغي   الؿاعي الٗمل  جىُٟظ ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في الدكَغ

بت؛  للًٍغ

o لـ املخاؾبت.لمجو ج٣ضًم خؿاباث الدؿُحر اإلاٗضة   ل٣ىاٖض املخاؾبت الٗمىمُت  مؿ٪ مداؾبت مُاب٣ت 

 لر هي :( مها03وجًم ٢بايت الًغاثب زالزت )

o مهلخت الهىضو١؛ 

o مهلخت املخاؾبت؛ 

o .مهلخت اإلاخابٗاث 

بت، وجيلف بـ:  . مطلخت الاظخلباٌ وئعالم7  اإلايلفين بالػٍش

o بت وبٖالمهم؛  جىُٓم اؾخ٣با٫ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

o اث اإلااؾؿاث، لخظ٦حرهم بد٣ى٢هم وواظباتهم   وكغاإلاٗلىماث في اججاه اإلا٩لٟحن ت ٦بًر بت الخابٗحن إلاضًٍغ بالًٍغ

 الجباثُت؛

o ت اث اإلااؾؿاث ُٞما ًسو لىزاث٤ الجباثُت.  الخ٨ٟل بداظُاث مضًٍغ  ٦بًر

 آلالي، وجيلف بـ:  ؤلاعالم  . مطلخت8

o يمان اؾخٛال٫ الخُب٣ُاث و جإمُنها؛ 

o يمان حؿُحر الخإهُالث و جغازُو الضزى٫؛ 

o يمان جدُحن اإلالٟاث الخ٣ىُت للخجهحزاث اإلاٗلىماجُت والخُب٣ُاث اإلاؿخٗملت 

 1 اإلاشهض الجىاسي للػشائب:  الشابعاإلاؿلب 

  و  الجباثُت  ؤلاصاعة  هُا٧ل  ٖهغهت  بغهامج  مً  الاهتهاء   للًغاثب مغخلت  بَال١ اإلاغ٦ؼ الجىاعي   ًمشل            

اث 2006بظغاءاث حؿُحرها، الظي جم الاهُال١ ُٞه ؾىت  ت ٦بًر اإلااؾؿاث و وي٘ خحز   مً زال٫ اٞخخاح مضًٍغ

 بٗض طل٪ إلاـغا٦ؼ الًغاثب. الٗمل

ت  للًغاثب مهلخت ٖملُت ظضًضة  الجىاعي   ٌٗخبر اإلاغ٦ؼ              ا   للمضًٍغ الٗامت للًغاثب ، مسههت خهٍغ

بت  اإلاؿخد٣ت مً ٞئت واؾٗت ممشلت ؤؾاؾا في اإلا٩لٟحن  الًغاثب  اإلالٟاث الجباثُت و جدهُل  لدؿُحر   بالًٍغ

بت الج  لىٓام  الخابٗحن  الىخُضة.   ؼاُٞتالًٍغ

اإلاخىاظضة خالُا ) اإلاٟدكُاث و   الهُا٧ل  مدل  للًغاثب الظي ًدل  الجىاعي   اإلاغ٦ؼ  يهضٝ بوكاء           

بت  ال٣باياث( بلى ُت للم٩لٟحن بالًٍغ و جيؿ٤ُ و   جبؿُِ  مً زال٫  وطل٪  يمان ج٣ضًم ؤخؿً زضمت هٖى

ت  اإلايكإة خضًشاٖلى ٚغاع الهُا٧ل الجضًضة   ؤلاظغاءاث.  ٖهغهت اث اإلااؾؿاث  ٧اإلاضًٍغ ،   الًغاثب  ومغ٦ؼ  ٦بًر

 الجباجي   و الدكُٛل لهظه ألازحرة ، املخاوع   للًغاثب اإلاخمحز بىٟـ ٦ُُٟت الخىُٓم  ًمشل اإلاغ٦ؼ الجىاعي 
1https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/269-
2014-05-29-12-41-51 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/269-2014-05-29-12-41-51
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/269-2014-05-29-12-41-51
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هم بت بط ًً٘ جدذ جهٞغ   ؾتظمُ٘ اإلاهام الجباثُت اإلاماع   ًخىلى  ه٩ُل وخُض مسخو ،  الىخُض للم٩لٟحن بالًٍغ

 ظمُ٘ واظباتهم الجباثُت.  مً ؤصاء  اإلاخٟكُاث و ال٣باياث لخم٨ُنهم  مً ٢بل

 هى م٩ل٠ بـ:

 للىٓام الجؼافي  حؿُحر اإلااؾؿاث الٟغصًت الخايٗت . 

 حؿُحر اإلاؿدشمغاث الٟالخُت. 

  بت اإلاٟغويت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؤو ٖلى الظمت اإلاالُت و٦ظا حؿُحر ألاشخام الُبُُٗحن بغؾم الًٍغ

حر اإلابيُت ت اإلابيُت ٚو  .الغؾىم اإلاٟغويت ٖلى ممخل٩اتهم ال٣ٗاٍع

  حؿُحر اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي والجمُٗاث ؤو ؤي جىُٓم آزغ بغؾم الًغاثب ؤو الغؾىم

ت، ؤو ؤي ظؼء آزغ مً وكاَهم الخاي٘ للغؾم  .اإلاٟغويت ٖلى ألاظىع والغواجب اإلاضٖٞى

 اث اإلااؾؿاث ؤو مغا٦ؼ الًغاثب،حؿُحر اإلااؾؿاث الخابٗت إلاض ت ٦بًر بغؾم الًغاثب ؤو الغؾىم ٚحر   ًٍغ

 ػبها مً ٢بل الهُا٧ل الجباثُت التي جسً٘ لها  اإلاخ٨ٟل

 ٪بت  الجباثُت  اإلالٟاث  وحؿّحر   جمؿ  .الخابٗحن الزخهانها  للم٩لٟحن بالًٍغ

  وجهاص١ ٖليهاجهضع الجضاو٫ و٢ىاثم الخدهُل وقهاصاث ؤلالٛاء ؤو الخسٌُٟ وحٗاًنها. 

  جخ٨ٟل بالجضاو٫ وؾىضاث ؤلاًغاصاث وجدهُل الًغاثب والخ٣ى١ و الغؾىم وألاجاوي. 

 واؾخسغاط الى٣ىص  وال٣بٌ  للضٞ٘  اإلااصًت  الٗملُاث  جىٟظ. 

 جًبِ ال٨خاباث وجمغ٦ؼ حؿلُم ال٣ُم. 

 الجباثُت وججمٗها وحؿخٛلها  جبدض ًٖ اإلاٗلىماث. 

 داث وجىٓم الخضزالث  .جغا٢ب الخهٍغ

 جضعؽ الك٩اوي وحٗالجها. 

 ت وال٣ًاثُت اث ؤلاصاٍع  .جخاب٘ اإلاىاٖػ

 الخسٌُٟ ؤلاصاعي   َلباث  جضعؽ. 

 ًبت  وبٖالم  اؾخ٣با٫  مهمت  جًم  .اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 ت  باإلظغاءاث  جخ٨ٟل ما  اإلاغجبُت  ؤلاصاٍع ُّ اء الؾ ذ  بةوكاء اإلااؾؿاث  اإلاخٗل٣ت  جل٪  بالٖى ب٩ل   ؤو الخهٍغ

 حٗضًل

  اإلاىاُٖض وحؿّحرهاجىٓم. 

 بت  لهالر  وآلاعاء  جيكغ اإلاٗلىماث ت للًغاثب.  ا٫لمجالخابٗحن   اإلا٩لٟحن بالًٍغ  ازخهام اإلاغا٦ؼ الجىاٍع

 .( مطالر سئِعُت و كباغت ومطلخخين 03في زالر )  ًخىىن اإلاشهض الجىاسي للػشائب 

 وجيلف بـ:  اإلاطلخت الشئِعُت للدعُير، .1

 اء مً  اليكُاثو   بخهاء اإلامخل٩اث و٦ظا باإلاغا٢بت الك٩لُت   زال٫ بٖضاص ٞغى الًغاثب  و حؿُحر الٖى

داث  .للخهٍغ
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 لغثِـ اإلاغ٦ؼ للمىا٣ٞت ٖليها، بهٟخه و٦ُال مٟىيا  اإلاهاص٢ت ٖلى الجضاو٫ وؾىضاث ؤلاًغاصاث وج٣ضًمها  

 .للمضًغ الىالجي للًغاثب

 بت  ا٢تراخاث بغامج  بٖضاص  اإلاغا٢باث . في مسخل٠  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

ت والخشفُت، وجيلف بـ: ( أ  مطلخت حباًت اليشاؾاث الخجاٍس

 داث التي بت  ًدها  الخ٨ٟل باإلالٟاث الجباثُت واؾخالم الخهٍغ اإلاخابٗىن خؿب هٓام   اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت الجؼاُٞت الىخُضة، و ٦ظا بٖضاص ال٣ٗىص اإلاخهلت بها  .الًٍغ

 داث بت للمغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث. اإلاغا٢بت الك٩لُت للخهٍغ  و ا٢تراح ملٟاث م٩لٟحن بالًٍغ

 وجيلف بـ:  مطلخت الجباًت الضساعُت، ( ب

 حن و اإلاغبحن و٦ظا  الخ٨ٟل باإلالٟاث الجباثُت داث ومغا٢بتها الك٩لُت و   اؾخ٣با٫  للمؼاٖع واؾخٛال٫ الخهٍغ

بت للمغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ   اإلاؿدىضاث .ا٢تراح حسجُل ملٟاث اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 :ـ ب  واإلامخلياث، وجيلف  إلاذاخُلمطلخت حباًت ا ج(

 بت ٖلى  بٗىىان  الخ٨ٟل باإلالٟاث الجباثُت لألشخام الُبُُٗحن بت ٖلى الضزل م٣غ الؿ٨ً ؤو الًٍغ   الًٍغ

حن بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي   اإلامخل٩اث ؤوألاشخام اإلاٗىٍى الظًً ًماعؾىن وكاَاث ٚحر عبدُت بٗىىان الًٍغ

بت ٖلُه  ىع ؤو ؤي ظؼء مً وكاَاتهم ًم٨ً/ؤظ  .ٞغى الًٍغ

 داث و ا٢تراح الدسجُل، خؿب الخالت في بغهامج اإلاغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث   اإلاغا٢بت الك٩لُت للخهٍغ

 للىيُٗت الجباثُت الكاملت.  و/ؤو اإلاغاظٗت اإلاٗم٣ت

ت، وجيلف بـ:: د(  مطلخت الجباًت العلاٍس

  داث ألاشخام بٗىىان الًغاثب ؤو الغؾىم اإلاٟغويت ٖلى الخ٨ٟل باإلالٟاث الجباثُت واؾخٛال٫ جهٍغ

ت  ػاإلامخل٩اث ال٣ٗاٍع

  بت لبرهامج اإلاغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ داث وا٢تراح حسجُل ملٟاث اإلا٩لٟحن بالًٍغ اإلاغا٢بت الك٩لُت للخهٍغ

 اإلاؿدىضاث ؤو ٖلى ؤؾاؽ اإلاغاظٗت اإلاٗم٣ت للىيُٗت الجباثُت الكاملت.

 للمشاكبت والبدث، وجيلف بػمان:اإلاطلخت الشئِعُت  .2

 بت  اإلا٩لٟحن  و بُا٢ُاث  حك٨ُل ومؿ٪ ٞهاعؽ اإلاهاصع املخلُت للمٗلىماث   اإلا٣ُمحن في مدُِ  بالًٍغ

ت اإلاخىاظضة ُٞه  اإلاغ٦ؼ  .الجىاعي للًغاثب و اإلامخل٩اث ال٣ٗاٍع

 داث و البدض ًٖ اإلااصة  مخابٗت جىُٟظ بغامج اإلاغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ مؿدىضاث بت  الخهٍغ الخايٗت للًٍغ

 وكاَاث اإلاهالر اإلاٗىُت.  وج٣ُُم

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

 مطلخت البؿاكُاث واإلالاسهاث، وجيلف بـ: ( أ

 اء  ومسخل٠ البُا٢ُاث اإلامؿى٦ت و التي  ٢اٖضة اإلاُُٗاث  حك٨ُل و الخدهُل   واإلاغا٢بت  جسو الٖى

بي  .وحؿُحرها  الًٍغ

 الىيُٗاث ؤلاخهاثُت الضوعٍت و٦ظا ج٣ُُم وكاَاث اإلاهلخت، وبٖضاص   مخابٗت اؾخٗما٫ اإلاٗلىماث اإلاؿترصة

 م٘ ماقغاث الدؿُحر.  جغجبِ  ؾُما، التي  ال
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 مطلخت البدث والخذخالث التي حعمل في شيل فشق، وجيلف بـ :  ب(

 بت و جدهُلها.  حك٨ُل وحؿُحر ٞهغؽ مهاصع اإلاٗلىماث بت م٘ مغا٢بت الًٍغ اء الًٍغ  التي جسو ٖو

 إلجىُٟظ البرامج ا  .لضوعٍت للبدض ًٖ اإلاٗلىمت الجباثُت بٗىىان خ٤ الَا

 اإلاضازُل.  ا٢تراح حسجُل ؤشخام َبُُٗحن في بغهامج مغا٢بت 

 مطلخت اإلاشاكبت، وجيلف بـ: ج(

 داث  .جىُٟظ البرامج اإلا٣ت بٗىىان اإلاغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث للخهٍغ

 بت  اإلاضازُل.في بغهامج مغا٢بت   ا٢تراح حسجُل م٩لٟحن بالًٍغ

 اإلاطلخت الشئِعُت للمىاصعاث، وجيلف بـ: .3

 صعاؾت ٧ل َٗىن هؼاُٖت ؤو اٖٟاثُت مىظهت للمغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب. 

 ُٜؤو الخسٌُٟ اإلا٣ت  و ألامغ بالهٝغ ل٣غاعاث ؤلالٛاء  الخ٨ٟل بةظغاء الخبل. 

 ؤمام الهُئاث ال٣ًاثُت.  اإلا٣ضمت  مخابٗت ال٣ًاًا الجزاُٖت 

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

 وجيلف بـ:  مطلخت الاخخجاحاث، ( أ

 اء  .الخ٣ى١ والًغاثب والغؾىم اإلاخىإػ ٖليها  صعاؾت الُٗىن اإلاؿب٣ت اإلاخٗل٣ت بٖى

 ؤو ؤلاظغاءاث اإلاخهلت بها ؤو بلى  اإلاالخ٣اث  ٖلى ؤٖما٫  صعاؾت الُٗىن اإلاؿب٣ت التي تهضٝ بلى الاخخجاط  

 بإقُاء جم حجؼها.  اإلاُالبت

 وجيلف بـ:  صعاث اللػائُت،مطلخت لجان الؿعً واإلاىا ( ب

  صعاؾت الُٗىن الخايٗت الزخهام لجان ًَٗ للًغاثب اإلاباقغة و الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ولجان

ٟاجي  الًُٗ  .ؤلٖا

 في   اإلاٗىُت  وطل٪ باالجها٫ م٘ اإلاهلخت  ال٣ًاثُت  مخابٗت الُٗىن والك٩اوي التي ج٣ضم ؤمام الهُئاث

ت الىالثُت للًغاثب.  اإلاضًٍغ

 مطلخت الخبلُغ وألامش بالطشف، في خذود الاخخطاص اللاهىوي للمشهض الجىاسي للػشائب، وجيلف بـ: ج(

 بت  .و بلى اإلاهالر اإلاٗىُت  جبلُٜ ال٣غاعاث اإلاخسظة في مجا٫ مسخل٠ الُٗىن بلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 بها  ألامغ بهٝغ ؤلالٛاءاث والخسًُٟاث اإلامىىخت و بٖضاص الكهاصاث اإلاخهلت. 

 ٖاث،  ضاص اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الضوعٍت اإلاخٗل٣ت بمٗالجتب  للخ٨ٟل بها.  بلى اإلاهالر اإلاٗىُت  وجبلُٛها  اإلاىاٖػ

 اللباغت، وجيلف بـ: .4

 بت بٗىىان  الخ٨ٟل بالدؿضًضاث التي ٣ًىم بها اث الخل٣اثُت التي جمذ ؤو بٗىىان   اإلا٩لٟىن بالًٍغ اإلاضٖٞى

 .في مجا٫ الخدهُل  ويُٗتهم  و٦ظا مخابٗت ٖامت ؤو ٞغصًت ؤنضعث في خ٣هم  ظضاو٫ 

  حن اإلاٟٗى٫ واإلاخٗل٣ت بالخدهُل الجبري ٘ والخىُٓم الؿاٍع جىُٟظ ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها في الدكَغ

بت  .للًٍغ

 بلى مجلـ املخاؾبت.  الدؿُحر اإلاّٗضة  ل٣ىاٖض املخاؾبت الٗامت وج٣ضًم خؿاباث  مؿ٪ مداؾبت مُاب٣ت 

 حٗمل ٖلى حؿُحر:
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 .الهىضو١  مهلخت ( ؤ

 .مهلخت املخاؾبت ( ب

 مهلخت اإلاخابٗاث. ج(

م مهلخت اإلاخابٗاث في ق٩ل ٞغ١.
ّ
 جىٓ

 الاظخلباٌ وؤلاعالم، وجيلف بـ:  مطلخت .5

 بت وبٖالمهم؛  جىُٓم اؾخ٣با٫  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 .بت الخابٗحن للمغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب  وكغ اإلاٗلىماث خى٫ الخ٣ى١ والىاظباث الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ

 وجيلف بـ:  مطلخت ؤلاعالم آلالي و الىظائل، .6

 و٦ظا حؿُحر الخإهُالث و عزو الضزى٫ اإلاىا٣ٞت لها؛  و جإمُنها،  اإلاٗلىماجُت  اؾخٛال٫ الخُب٣ُاث 

 الخ٨ٟل بهُاهت الخجهحزاث؛  بخهاء خاظُاث اإلاهالر مً ٖخاص ولىاػم ؤزغي و ٦ظا 

 ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاهام اإلاغجبُت بالىٓاٞت وؤمً املخالث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلابدث الثاوي : مشهض الػشائب  لىالًت معخعاهم
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 اإلاؿلب الاٌو : مشهض الػشائب 

ا بدؿُحر              ت الٗامت للًغاثب جسخو خهٍغ ٌٗخبر مغ٦ؼ الًغاثب مهلخت ٖملُت ظضًضة جابٗت للمضًٍغ

بُت بت، والهضٝ مً بوكاثه والغ٢ابت وجدهُل الًغاثب اإلاؿخد٣ت التي ٖلى ٖاج٤  اإلالٟاث الًٍغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ً ُت وج٩ٍى بت هى ج٣ضًم زضمت هٖى  قغا٦ت ظضًضة م٘ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 :جأظِغ مشهض الػشائب1

ني ًىم              ؤما باليؿبت إلاغ٦ؼ 2001ؾبخمبر ،19ل٣ض ؤٖلً ًٖ مكغوٕ بوكاء مغا٦ؼ الًغاثب ٖلى اإلاؿخىي الَى

وهى ٖباعة ًٖ مغ٦ؼ حؿُحر مىخض ًجم٘  2012ظاهٟي  1خحز الخضمت في الًغاثب  لىالًت مؿخٗاهم ٣ٞض صزل 

ًم خالُا  اث، ٍو بي واإلاىاٖػ ٖامال  55جدذ بقغاٝ عثِـ اإلاغ٦ؼ ٧ل مهام الدؿُحر ٧الغ٢ابت والخدهُل الًٍغ

 .واإلا٩اجب مىػٖىن ٖلى مسخل٠ اإلاهالر

سخو مغ٦ؼ الًغاثب بدؿُحر ملٟاث اإلا٩لٟحن الخايٗحن لل             بت خؿب الىٓام الخ٣ُ٣ي والظًً ع٢م ٍو ًٍغ

خؿب ٢اهىن اإلاالُت ؾىت  1)15 000 000 .( ًٟى١ ؤو ٌؿاوي زمؿت ٖكغ ملُىن صًىاع ظؼاثغي  ؤٖمالهم الؿىىي 

2020 

 :مهام مشهض الػشائب 1

 آلاجُت :ملجاالث ًيكِ مغ٦ؼ الًغاثب في ا

بي2-1 -  :في مجاٌ الىعاء الػٍش

  بُت بت ٖلى ؤعباح مؿ٪ وحؿُحر اإلالٟاث الًٍغ للكغ٧اث وألاشخام اإلاٗىُحن باإلاضازُل الخايٗت للًٍغ

 الكغ٧اث؛

  ت بُت للم٩لٟحن الخايٗحن للىٓام الخ٣ُ٣ي الخانت باألعباح الهىاُٖت، الخجاٍع مؿ٪ وحؿُحر اإلالٟاث الًٍغ

ت حر الخجاٍع  .ٚو

 :في مجاٌ الشكابت2-2 -

 داث؛ بُت ومغا٢بت الخهٍغ  البدض ًٖ اإلاٗلىماث الًٍغ

 بت وج٣ُُم هخاثجها جد٤ُ٣  .بغامج الخضزالث واإلاغا٢بت لضي الخايٗحن للًٍغ

 :في مجاٌ الخدطُل2-3 -

 الخ٨ٟل بالجضاو٫ وؾىضاث ؤلاًغاصاث وجدهُل الًغاثب والغؾىم وألاجاوي؛ 

 الخ٨ٟل بالٗملُاث اإلااصًت للضٞ٘ والخدهُل وج٣ضًغ ألامىا٫ الى٣ضًت؛ 

 ت حؿلُم ال٤ .ًم  يبِ ال٨خاباث وحسجُل مغ٦ٍؼ

 :في مجاٌ اإلاىاصعاث2-4 -

 صعاؾت ومٗالجت الك٩اوي؛ 
 

 2020ٌ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت مًخ2019 صٌؿمبر ؾىت ، 11اإلاىا٤ٞ  1441عبُ٘ الشاوي ٖام  14في  ماعر14-٢19اهىن ع٢م 

 اؾترصاص ٢غوى الغؾىم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت. 
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 :في مجاٌ الاظخلباٌ وؤلاعالم2-5 -

 بت بجمُ٘ ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت وب٩ل ظضًض ًُغؤ في الىٓام الجباجي؛ اؾخ٣با٫ وجىظُه وبٖالم اإلا٩لٟحن  بالًٍغ

  بي الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بةوكاء اإلااؾؿاث وحٗضًل اء الًٍغ ت الخانت بالٖى الخ٨ٟل باإلظغاءاث ؤلاصاٍع

 ٢ىاهُنها ألاؾاؾُت؛

 بت الخا اث لهالر اإلا٩لٟحن بالًٍغ بٗحن الزخهام مغ٦ؼ جىُٓم وحؿُحر اإلاىاُٖض ووكغ اإلاٗلىماث واإلاُبٖى

 الًغاثب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1اإلاؿلب الثاوي : الهُيل الخىظُمي إلاشهض الػشائب
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 في الك٩ل اإلاىالي : مؿخٛاهمًم٨ً جمشُل اله٩ُل الخىُٓمي إلاغ٦ؼ الًغاثب لىالًت               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0222لسنة  02الجرٌدة الرسمٌة رقم  :المصدر

 ( مطالر سئِعُت و كباغت ومطلخخين:03مً زالر )  ًخ٩ىن مغ٦ؼ الًغاثب

 ، وج٩ل٠ بـ:.اإلاطلخت الشئِعُت للدعُير1

  بت الخابٗحن إلاغ٦ؼ الًغاثب في مجا٫الخ٨ٟل باإلالٟاث اء، و اإلاغا٢بت الجباثُت   الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ الٖى

 .ومخابٗت الامخُاػاث الجباثُت والضعاؾت ألاولُت لالخخجاظاث

 لغثِـ اإلاغ٦ؼ للمىا٣ٞت ٖليها، بهٟخه و٦ُال مٟىيا   اإلاهاص٢ت ٖلى الجضاو٫ وؾىضاث ؤلاًغاصاث وج٣ض ًمها

 .للًغاثبللمضًغ الىالجي 

 
ٟـغ ٖام  25وػاعي مـكخـغ٥ ماعر ٞـي  ٢ـغاع  1  .ـهـالر الخاعظـُت لإلصاعة الجباثُت ونالخُاتهاإلاًـدـّضص جىـُٓم ا q2009 ٞـبـغاًغ ؾـىت 21وا٤ٞ Hا 1430ن

 بت للمغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث  ا٢تراح حسجُل  ./ؤو إلاغاظٗت املخاؾبت  و  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 رئيس مركز الضرائب

 اإلعالم اآللي والوسائلمصلحة  مصلحة االستقبال واإلعالم

مصلحة الرئيسية للمراقبة  القباضة

 والبحث

مصلحة الرئيسية 

 للمنازعات
 مصلحة الرئيسية للتسيير

 الطىذوق.  مطلخت -

 املخاظبت.  مطلخت -

 اإلاخابعاث.  مطلخت -

 

  البؿاكُاث  مطلخت

   واإلالاسهاث

 مطلخت البدث 

 مطلخت الخذخالث 

 مطلخت اإلاشاكبت

 

 مطلخت الاخخجاحاث

مطلخت لجان الؿعً 

 واإلاىاصعاث اللػائُت

وألامش بالذفع الخبلُغ  مطلخت  

 

  بجباًت  اإلايلفت  اإلاطلخت

 اللؿاع الطىاعي؛

بجباًت كؿاع   اإلاطلخت اإلايلفت

 وألاشغاٌ العمىمُت ؛  البىاء

  اإلايلفت بجباًت اللؿاعاإلاطلخت 

 الخجاسي؛

اإلاطلخت اإلايلفت بجباًت كؿاع 

 الخذماث؛

اإلاطلخت اإلايلفت بجباًت اإلاهً 

 الخشة.
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  غ   وجىُٓم ألاقٛا٫ م٘ اإلاهالر ألازغي م٘  صوعٍت و ججمُ٘ ؤلاخهاثُاث وبٖضاص مسُُاث الٗملبٖضاص ج٣اٍع

 الخغم ٖلى اوسجامها.

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

 .ال٣ُإ الهىاعي  بجباًت  اإلا٩لٟت  اإلاهلخت     ( ؤ

 .وألاقٛا٫ الٗمىمُت  بجباًت ٢ُإ البىاء  اإلاهلخت اإلا٩لٟت ( ب

 .اعي الخج  اإلاهلخت اإلا٩لٟت بجباًت ال٣ُإ ( ث

 .اإلاهلخت اإلا٩لٟت بجباًت ٢ُإ الخضماث ( ر

 اإلاهلخت اإلا٩لٟت بجباًت اإلاهً الخغة. ( ط

 بـ: ، وج٩ل٠اإلاطلخت الشئِعُت للمشاكبت والبدث 2

 نها  الجباثُت ومٗالجتها  اإلاٗلىمت  ًٖ  البدض  بظغاءاث  بهجاػ  .و جىػَٗها مً ؤظل اؾخٛاللها  وجسٍؼ

 ،في ٖحن اإلا٩ان و اإلاغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث  اإلاغاظٗاث بٗىىان  ا٢تراح ٖملُاث مغا٢بت و بهجاػها  

داث اإلا٩لٟحن بت  لخهٍغ   م٘ بٖضاص ظضاو٫ بخهاثُت وخىانل ج٣ُُمُت  إلاغا٦ؼ الًغاثب،  الخابٗحن  بالًٍغ

 صوعٍت .

 حٗمل ٖلى حؿُحر:

 ، وجيلف بـ:  واإلالاسهاث  البؿاكُاث  مطلخت ( أ

 ٖبتحك٨ُل وحؿُحر ٞهغؽ اإلاهاصع املخلُت لإل اء الًٍغ و٦ظا مغا٢بتها   الم والاؾخٗالم الخانت بٖى

 وجدهُلها؛

 نها  واؾترصاصها مً ؤظل اؾخٛاللها؛  مغ٦ؼة اإلاُُٗاث التي ججمٗها اإلاهالر اإلاٗىُت ، وجسٍؼ

 .بت  الخ٨ٟل بُلباث حٍٗغ٠ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بُت التي حعمل في شيل فشق، وجيلف بـ: ( ب  مطلخت البدث عً اإلاادة الػٍش

 ؛  صوعي للبدض ًٖ اإلاٗلىمت  بغهامج  بٖضاص إل  الجباثُت بٗىىان جىُٟظ خ٤ الَا

 بت  ا٢تراح حسجُل م٩لٟحن  وفي ٖحن اإلا٩ان اهُال٢ا مً اإلاٗلىماث  للمغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث  بالًٍغ

 مٗت.لمجوالاؾخٗالماث ا

 في شيل فشق؛ وجيلف بـ:  حعمل  مطلخت الخذخالث التي 3

 اعة و اإلاغا٢بت  وخ٤  الخد٤ُ٣  الخ٤ في  جىُٟظ  بٗىىان  و اهجاػ الخضزالث  بغمجت ٖىض اإلاغوع و٦ظا بهجاػ   الٍؼ

بت ومغا٢بتها و جدهُلها؛ اء الًٍغ ت لٖى  في ٖحن اإلا٩ان ل٩ل اإلاٗاًىاث الًغوٍع

 بت إلاغاظٗت مداؾبتهم  م٩لٟحن  ا٢تراح  ؤو للمغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث اهُال٢ا مً اإلاٗلىماث  بالًٍغ

 مٗت .لمجالماث اوالاؾخٗ

 مطلخت اإلاشاكبت، التي حعمل في شيل فشق، وجيلف بـ: 4

 ٖحن اإلا٩ان؛  بهجاػ بغامج اإلاغا٢بت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿدىضاث وفي 

 اإلاغا٢بت م٘ ج٣ُُم مغصوصها.  بهجاػ بغامج  ويُٗاث بخهاثُاث صوعٍت جخٗل٤ بىيُٗت  بٖضاص 

 

 اإلاطلخت الشئِعُت للمىاصعاث، وجيلف بـ: .5
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 ًَٗ اصاث ؤو ٚغاماث  ًىظه إلاغ٦ؼ الًغاثب  هؼاعي ؤو بٖٟاجي  صعاؾت ٧ل ؤو   و هاجج ًٖ ٞغى يغاثب ؤو ٍػ

 .اإلاًاٞت  ا٢خُاٖاث الغؾم ٖلى ال٣ُمت  َلباث اؾترظإ  ٣ٖىباث ٢ها اإلاغ٦ؼ، و ٦ظا

 اإلا٣ضمت بلى الهُئاث ال٣ًاثُت.  ال٣ًاًا الجزاُٖت  مخابٗت 

 :حٗمل ٖلى حؿُحر 

 بـ:مطلخت الاخخجاحاث، وجيلف  ( أ

 اصاث وال٣ٗىباث املخخج ٖليها  صعاؾت الُٗىن اإلاؿب٣ت   التي تهضٝ بلى بلٛاء ؤو جسٌُٟ ٞغى يغاثب ؤو الٍؼ

داث ت ازغ جهٍغ اث جل٣اثُت ؤو   م٨خدبت  و /ؤو اؾترظإ الًغاثب والغؾىم و الخ٣ى١ اإلاضٖٞى ؤو مضٖٞى

 اإلاهضع.  م٣خُٗت

 ٣ُمت اإلاًاٞتصعاؾت َلباث جخٗل٤ بةعظإ الا٢خُاٖاث الغؾم ٖلى ال. 

 بها ؤو اإلاُالبت   ؤو ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت  تهضٝ بلى الاخخجاط ٖلى ؤٖما٫ اإلاخابٗت  التي  الُٗىن اإلاؿب٣ت  صعاؾت

 .باألقُاء اإلاذجىػة

 .اث الخدهُل  مٗالجت مىاٖػ

 مطلخت لجان الؿعً واإلاىاصعاث اللػائُت، وجيلف بـ: ( ب

  ًَٗ والغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت والزخهام   اإلاباقغة  الًغاثبصعاؾت الُٗىن الخابٗت الزخهام لجان

ٟاجي  .لجان الًُٗ ؤلٖا

 ت  اإلاٗىُت  اإلاخابٗت، باالجها٫ م٘ اإلاهلخت للًغاثب، للُٗىن و الك٩اوي اإلا٣ضمت   الىالثُت  في اإلاضًٍغ

 .ال٣ًاثُت  للهُئاث

 الخبلُغ وألامش بالذفع، وجيلف بـ:  مطلخت ( ح

 ُٜبت  ٗىىان مسخل٠ الُٗىن بلى اإلا٩لٟحنال٣غاعاث اإلاخسظة ب  جبل  .و بلى اإلاهالر اإلاٗىُت  بالًٍغ

 بها  ألامغ بهٝغ ؤلالٛاءاث و الخسًُٟاث اإلا٣ت م٘ بٖضاص الكهاصاث اإلاخٗل٣ت. 

 اث و جبلُٛها  ؤلاخهاثُت الضوعٍت اإلاخٗل٣ت بمٗالجت  بٖضاص اإلاىخجاث  اإلاٗىُت.  للمهالر  اإلاىاٖػ

 اللباغت، وجيلف بـ: .6

 بت  الخ٨ٟل الخل٣اثُت التي جخم ؤو الجضاو٫   بٗىىان الدؿضًضاث  بالدؿضًضاث التي ٣ًىم بها اإلا٩لٟىن بالًٍغ

 .ؤو الٟغصًت التي جهضع في خ٣هم و٦ظا مخابٗت ويُٗتهم في مجا٫ الخدهُل  الٗامت

 حن اإلاٟٗى٫ واإلاخٗل٣ت ٘ والخىُٓم الؿاٍع ري بالخدهُل الجب  جىُٟظ الخضابحر اإلاىهىم ٖليها في الدكَغ

بت  .للًٍغ

 بلى مجلـ املخاؾبت.  اإلاٗضة  الدؿُحر  ل٣ىاٖض املخاؾبت الٗامت وج٣ضًم خؿاباث  مؿ٪ مداؾبت اإلاُاب٣ت 

 حٗمل ٖلى حؿحر:

 الهىضو١.  مهلخت 

 املخاؾبت.  مهلخت 

 اإلاخابٗاث.  مهلخت 

 في ق٩ل ٞغ١ .  اإلاخابٗاث  جىٓم مهلخت
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 اإلاشهض، وجيلف بـ:جدذ ظلؿت سئِغ   مطلخت الاظخلباٌ وؤلاعالم، .7

 بت وبٖالمهم؛  جىُٓم اؾخ٣با٫ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 بت الخابٗحن الزخهام مغ٦ؼ   باإلا٩لٟحن  وواظباتهم الجباثُت الخانت  وكغ اإلاٗلىماث خى٫ خ٣ى٢هم بالًٍغ

 الًغاثب.

 وجيلف بـ:  مطلخت ؤلاعالم آلالي والىظائل، .8

 الضزى٫ اإلاىا٣ٞت لها؛  و عزو  حؿُحر الخإهُالثو٦ظا   و جإمُنها  اؾخٛال٫ الخُب٣ُاث اإلاٗلىماجُت 

 بخهاء خاظُاث اإلاهالر مً ٖخاص و لىاػم ؤزغي و ٦ظا الخ٨ٟل بهُاهت الخجهحزاث؛ 

 بالىٓاٞت و ؤمً اإلا٣غاث.  اإلاخهلت  ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاهام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلابدث الثالث : دساظت خالت عً فعالُت هظام اإلاعلىماث على معخىي الىظام الجبائي 
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ٌٗخبر اصعاط الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت لالٖالم و الاجها٫ ٖلى مؿخىي الاصاعة الجباثُت مغخلت هامت في            

٘ الجباجي مً ؤظل الخىظه هدى ا مىانلت بغهامج الخدضًض. لخ٣ىُاث ٚحر اإلااصًت و و هي جخُلب ج٠ُُ٨ الدكَغ

٠ُ و الاؾخٗاهت بم٨خب اؾدكاعة  جإَحر الضزى٫ الال٨ترووي للىٓام اإلاغ٦ؼي. بالٟٗل، و في مغخلت ؤولى جم جْى

ت الٗامت للًغاثب في بَال١ هظا اإلاكغوٕ، مً زال٫ بٖضاص صٞتر قغوٍ ٌؿخجُب   ؤظىبي، ٢هض مؿاٖضة اإلاضًٍغ

ت الٗامت للًغاثب، مً   مً ظهت،  غجبُت،لالخخُاظاث الخانت واإلاخُلباث الخ٣ىُت اإلا ُت للمضًٍغ باإلاهام الخٞغ

 ظهت، بٖضاص مكغوٕ ال٣ٗض.

ت الٗامت للًغاثب، في              ت و الخ٣ىُت التي ٢امذ بها اإلاضًٍغ بىاء ٖلى هظا اإلاؿعى، هجم ًٖ اإلاؿاعي ؤلاصاٍع

٠ُ مخٗامل بؾباوي )بهضعا ؾِؿخماؽ(   هٓام مٗلىماحي ظباجي  ض ا٢خىاء ووي٢٘ه Indra-sistemasألازحر، جْى

 و جيخهي في مغخلت الهُاهت والًمان.  خهت، جبضؤ مً مغخلت الخإَحر 23هظا اإلاكغوٕ مً   ًدك٩ل

-ERPو ٖلُه، ٞةن الىٓام اإلاٗلىماحي اإلا٣ترح مً َٝغ هظا اإلاخٗامل ًغج٨ؼ ٖلى خل مٗلىماحي مً هٕى )          

SAP،)   ُت إلصاعة ظباثُت، م٘ ًدك٩ل مً ٖضة وخضاث مضمجت   حؿخجُب في ٚالب الخاالث إلاخُلباث اإلاهام الخٞغ

 بغمجت الٗىانغ آلاجُت:

 يبِ وجدضًض الخل اإلاٗلىماحي؛

ت الٗامت للًغاثب. ُت للمضًٍغ  الخ٨ٟل بالخُىعاث اإلاٗلىماجُت الخانت باخخُاظاث اإلاهام الخٞغ

بُت : مخؿـ عطشهت ؤلاداسة الػٍش  1اإلاؿلب ألاٌو

ت الٗامت للًغاثب بالجؼاثغ حؿعى لٗهغهت بصاع               مً زال٫ جُب٤ُ هٓم اإلاٗلىماث الخضًشت،  تهابن اإلاضًٍغ

بت مً ال٣ُام تها حؿهُل ٖملُا ٝبهض حرها، وجم٨حن اإلا٩لٟحن بالًٍغ بي ٚو ٧الغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ

ت تهمبةظغاءا ذ والضٞ٘ ًٖ بٗ ؤلاصاٍع ً هما اإلاخمشلت في الخهٍغ غ ٖىهٍغ ض، ول٩ي ًخد٤٣ هظا اإلاؿعى ًجب مً جٞى

ت، وؾيخُغ١ بليهما  وي٘ ؤهضاٝ بؾتراجُجُت و٦ظا ب٢امت بيُت جدخُت لىٓام مٗلىماحي لإلصاعة الجباثُت الٗهٍغ

 ٧اآلحي

بُت  .1  :ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت الىاحب جدلُلها في عطشهت ؤلاداسة الػٍش

ت الٗامت للًغاثبتهض           بُت بلى جد٤ُ٣ ٖضة ؤهضاٝ ؤهمها تهامً زال٫ ٖهغهت بصاع  ٝ اإلاضًٍغ  :الًٍغ

  ت الٗامت للًغاثب الضٖامت في مجا٫ هٓم اإلاٗلىماث الخضًشت ٢هض بجمام مهامها وبلٙى ج٣ضًم للمضًٍغ

 يمان الخماًت للمُُٗاث مً زال٫ اللجىء بلى ج٨ىىلىظُا الاجهاالث اإلاىاؾبت؛ ؤهضاٞها؛

 ٗبالٟاٖلُت والىجاٖت  تهمما٫ حؿمذ للمؿخسضمحن بمماعؾت مؿاولُاج٣ضًم جُب٣ُاث بؿُُت الاؾخ

 اإلاُلىبحن؛

 يمان وظىص اإلاُُٗاث الصخُدت ملجمل اإلاؿخسضمحن اإلااهلحن؛ 

 مىاؾب في مجا٫ ج٨ىىلىظُا الاجهاالث لٟاثضة اإلاؿخسضمحن؛ ً  يمان ج٩ٍى

  اإلاٗلىماث والاجهاالث الخضًشت بٖضاص جضبحر يهضٝ بلى املخاٞٓت ٖلى مؿخىي اإلاٗاٝع في مجا٫ ج٨ىىلىظُا

ٟحن و٧ل خؿب مؿاولُخه؛  لٟاثضة اإلاْى
1 https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-

05-20-08-13-32 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-05-20-08-13-32
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-05-20-08-13-32
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-05-20-08-13-32
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  بت مً زال٫ ٞخذ ًٞاءاث ٖلى قب٨ت جبؿُِ ؤلاظغاءاث الؾُما جل٪ اإلاُب٣ت مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

دا  وي؛ًٖ بٗض و٦ظا بالضٞ٘ ؤلال٨ترو تهمؤلاهترهذ حؿمذ لهم بخ٣ضًم جهٍغ

  بها البدض ٖلى جدؿحن ألاصاء مً زال٫ الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ لألهٓمت اإلاٗمى٫ 

  بت طاث ت الٗامت للًغاثب جداو٫ بىاء ٖال٢ت قغا٦ت م٘ اإلا٩لٟحن بالًٍغ مما ؾب٤ هالخٔ ؤن اإلاضًٍغ

بي و٢ضعا مهضا٢ُت وب٩ل ز٣ت ؼ وؾاثل م٩اٞدت التهغب الًٍغ ت في مجا٫ الغ٢ابت وحٍٗؼ ؼ ٖمل اإلاضًٍغ  تهام٘ حٍٗؼ

ؼ  في مجا٫ الخدهُل، ولظل٪ ًجب غ مً ؤظل حٍٗؼ خماص ٖلى هٓام مٗلىماحي ٢ىي و٢ابل للخٍُى ٖليها الٖا

اصة اإلاغصوص بت ٦ٟاءة ؤلاصاعة وخى٦متها تهضٝ ٍػ بي وجلبُت الاخخُاظاث الٗملُت للم٩لٟحن بالًٍغ  الًٍغ

ت .2  1:البيُت الخدخُت لىظام معلىماحي لإلداسة الجبائُت العطٍش

ت الٗامت للًغاثب ٖلى وي٘ خحز الخىُٟظ "الىٓام اإلاٗلىماحي الجباجي" الظي هى في َىع              باقغث اإلاضًٍغ

ش  الخجؿُض، خُض واهُل٣ذ مغخلت الخ٣اعب 2013ظاهٟي ،29قهض اإلاكغوٕ بٖاصة الاهُال١ في مغخلت الخإَحر بخاٍع

ا مً الخإزحر بؿبب ح٣ُٗض هظه2014ؾىت  ظىان م22ًفي  ذ هٖى خباع  والتي ٖٞغ اإلاغخلت خُض جم ألازظ بٗحن الٖا

اإلاخًمىت في اإلاكغوٕ، و٢ض جم اإلاهاص٢ت مً َٝغ لجىت ال٣ُاصة ٖلى ظمُ٘ الدؿلُماث  ظمُ٘ اإلاىاهج ال٨بري 

 :جخًمً املخضصة في مغخلت الخ٣اعب والتي

  ً  .2D2املخُِ الٗام للخ٩ٍى

  2بؾتراجُجُت الخىهِبD3. 

  غ اليكاٍ الكهغي  .2D4ج٣ٍغ

  2. اث ملخُِ الازخباع وجهمُم هٓامجدلُل الشٛغD1V2 

٤ اإلاكغوٕ الخاب٘ 2جم الاهتهاء مً بٖضاص الخهت           ل ٢ام به ٍٞغ اإلاخٗل٣ت بالخ٣اعب بٗض ٖمل جيؿ٣ُي ٍَى

ت الٗامت ت للًغاثب  للمضًٍغ ت الجهٍى ت للمضًٍغ ت واإلاهالر الالمغ٦ٍؼ للًغاثب، واإلاخ٩ىن مً بَاعاث ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ٗخمض اإلاغوع بلى,  بالجؼاثغ  3ـىالظي مً قإهـه ؤن ٌـؿمذ بـدىُٟظ الخهت 2D1V2نهاجي لـ  ٖلى حؿلُم3و 2الخهت  َو

ت الٗامت " الخـي جخمدىع مـهامـها في ٤ مكغوٕ اإلاضًٍغ الًبِ والخُىعاث الخانت"، و٢ض ؤو٧لذ اإلاهمت بلى ٍٞغ

٤ بالجؼء"بهضعا" للًغاثب م٘ زبراء الكغ٦ت ؤلاؾباهُت خ٨ٟل ٧ل ٍٞغ ُٟت،  . ٍو الظي ًسهه مً زال٫ مىاهج الْى

الىٓام، الكب٩اث، الخإهُل وألامً، حؿُحر البِئاث وحؿُحر اإلايكأث  بصاعة( باإلياٞت بلى ٖمل زمـ وعقاث ؤزغي 

 .)ال٣اٖضًت

كمل مكغوٕ ٖهغهت ؤلاصاعة الجباثُت ٖلى ظىاهب ج٣ىُت وؤزغي ٖملُت   :َو

 :الجىاهب الخلىُت2-1 -

           ٤ هغهت الىٓام الجباجي ٖلى ٖاج٣ه الجىاهب طاث الهلت بدىُٟظ البِئاث وطل٪ ؤزظ الٍٟغ الخ٣ني لخدضًض ٖو

 :٦ما ًلي

 

 
1 https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/229-2014-

05-20-08-45-32 
 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/229-2014-05-20-08-45-32
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/229-2014-05-20-08-45-32
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/229-2014-05-20-08-45-32
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  :جىطِب ألاهظمت2-1-1 -

 اإلا٩ىهاث الخُب٣ُُت؛ ًدك٩ل هٓام اإلآهغ مً ٖضة بِئاث و٧ل بِئت هاججت ًٖ ٖضة ؤهٓمت جخىا٤ٞ م٘ مسخل٠         

 

  :البِئاث2-1-2 -

ت الٗامت للًغاثب هي ٦ما "ئهذسا" التي ويٗتها الٟغ١ الخ٣ىُت والٟغ١ الخابٗت للكغ٦ت ؤلاؾباهُت             ًلي: للمضًٍغ

 ًٞاء اإلاُُٗاث. 

 غ والخإهُل  .بِئت الخٍُى

 وي٘ وجىهِب هٓام حؿحر ٢ىاٖض بُاهاث البِئت وزل٤ آلاالث الاٞترايُت ونُاهتها. 

 ةبهجاػ اليسخ الاخخُاَي والاؾخٗاص. 

  وي٘ وجىهِب ؤصاة اليسخ الاخخُاَيVMware لـVdata Protector. 

  وكغ جُب٣ُت الخماًت مً الٟحروؾاث ٧اؾباعؾ٩يSecurity v10 Kaspersky Endpoint. 

 ذ  ملجا٫وي٘ هٓام ٌؿحر مغا٢بت ا  .Update Wsus Microsoftوهٓام حؿُحر م٨ُغوؾٞى

 ٕ٤ اإلاكغو  .نُاهت ٢اٖضة البُاهاث وصٖم لٍٟغ

  غ إله٣اط ٢اٖضة البُاهاث بٖضاص الجؼء الخ٣ني مً صٞتر الكغوٍ اإلاخٗل٤ بخدضًض ٢اٖضة بُاهاث الخٍُى

 .حؿخجُب للًبِ اإلاخىاظض التي لم حٗض

 ت الٗامت (32)  مؿ٪ وبـغمـجت ازىان وزالزحن وعقت م٘ اإلاهممحن لخجهحزاث اإلاؿخ٣بل "مغ٦ؼ خؿاب اإلاضًٍغ

 ".للًغاثب

  الم آلالي إلاغا٦ؼ الًغاثبالخض٤ُ٢ في جغ٦ُباث الكب٩اث خاص ؤلٖا  .ٖو

 :الجىاهب العملُت2-_ 2

ـاثـ٠ والًغاثب               خـباع لـجمُ٘ الـْى جمدىعث ؤلاظغاءاث الخضًشت ٞـي الـمجا٫ الٗملي خـى٫ ألازـظ بـُٗـً الٖا

ت الهُال١ وؾحر مغ٦ؼ الًغاثب بما ؤن ألامغ ًخٗل٤ بالكغوٕ في اهُال١ مى٢٘ همىطجي  لهى٠ مغ٦ؼ الًغوٍع

ت الٗامت للًغاثب ٦ما ًلي اث٠ والًغاثب اإلاهاص١ ٖليها مً َٝغ اإلاضًٍغ  :الًغاثب، وجم مٗالجت ظمُ٘ الْى

 مسُِ املخاؾبت؛ 

 جىػَ٘ الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ل٩ل بلضًت في مغخلت الخٗضًل؛ 

 الخدهُل بمسخل٠ ال٨ُُٟاث ٦ه٪، صٞ٘، خؿاب وه٣ض؛ 

 ًت الٗامت لل  **؛SAPغاثب م٣جن باليؿبت لخُب٣ُت الهضٝ همىطط جىُٓمي للمضًٍغ

 جغخُل اإلاُُٗاث وؤلاظغاءاث؛ 

 ت الٗامت للًغاثب؛ ُٟي وي٘ لىخت اإلاغا٢بت َب٣ا إلؾتراجُجُت اإلاضًٍغ  جدضًض اإلااقغاث الغثِؿُت لألصاء الْى

 ذ ظض خباع في الخُب٣ُت للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت خؿب ٧ل وؿبت ووي٘ للخُب٣ُت جهٍغ ًض ألازظ بٗحن الٖا

G50 )اء الخهُٟت، ٢غى الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، الغ٢ابت الغؾمُت ؛  )ٖو

 وب٣ى في َىع ؤلاوكاء الٛغاماث والامخُاػاث الجباثُت؛ 

 ذ الجضًض بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي لألظغاء في الخهٍغ خباع للًٍغ  G50. ألازظ بٗحن الٖا
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ًسل٤ مً قإهه بلى الٗمل بإؾلىب الخباص٫ ؤلال٨ترووي مما ؾب٤ ًٓهغ لىا ؤن ٖهغهت ؤلاصاعة الجباثُت             

ذ وألاصاء  للمُُٗاث بض٫ ؤؾلىب جباص٫ الاؾخماعاث لدؿهُل وجضُٖم وجىز٤ُ الخهاٍع

 

ت العامت للػشائب13الشيل سكم)  ( : مخؿـ الخىظُم ؤلاداسي الجذًذ للمذًٍش

 

 

 https://www.mfdgi.gov.dzالمصدر : 

 Jibaya„tic: هظام البىابت الالىتروهُت  الثاوياإلاؿلب 

داث الجبائُت .1  :معالجت الخطٍش

ت بغهامج جدضًض  ٣ت ٖملها. هٓام جىٟظ بصاعة الًغاثب الجؼاثٍغ ٍغ ًخم ُٞه الخسُُِ إلنالح قامل له٩ُلها َو

ا ، وجدؿحن الٗال٢ت م٘ الكغ٦ت هى ؤؾاؽ اؾتراجُجي. حك٩ل هظه  ًُ بُت الجضًض ٢ُض ؤلاوكاء خال اإلاٗلىماث الًٍغ

بت. ٌؿمذ بةٖالن الًغاثب والغؾىم ٖبر  البىابت ؤو٫ ججغبت إلظغاءاث هاجُٟت تهضٝ بلى حؿهُل وجبؿُِ الًٍغ

 ؤلاهترهذ قب٨ت

هى ه٤ُ وسخ ٧لمت "الًغاثب" في اللٛت الٗغبُت و "ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث" ًخىا٤ٞ  Jibaya„tic مهُلر

 م٘ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث

 jibaya„ticمضاًاها جظام  .2

غ   وبم٩اهُت الىنى٫.الاؾخسضام املجاوي وآلامً ، وال٣ُىص الغثِؿُت ، وزضماث البىابت هي ؤ٢ص ى ٢ضع مً الخٞى

 المديرية العامة

 للضرائب

 مديرية كبريات

 المؤسسات
 الجهوية المديريات

 مديريات 29 

 المراكز الجوارية

 052للضرائب 

 مركز

 مراكز الضرائب

 مركز70-60
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جباص٫ البُاهاث بحن صاٞ٘ الًغاثب والبىابت آمً. هظه الخضماث مصخىبت بمؿاٖضة ؾهلت الاؾخسضام جدمي مً 

ذ ، ٖبر هظه البىابت ، بك٩ل منهجي بوكاء  ؤزُاء الخؿاب وألازُاء اإلاُبُٗت في بظغاء الىع١. ًدب٘ بعؾا٫ الخهٍغ

بي.جل٣اجي إلقٗاع الضٞ٘ لًمان الاؾخ٣با٫ اإلاى  اؾب لإل٢غاع الًٍغ

بت مً زال٫ ٢ُامه ببٌٗ ؤلاظغاءاث SAPل٣ض ؤجاح هٓام اإلاٗلىماث  الٗضًض مً الخضماث للم٩ل٠ بالًٍغ

والٗملُاث الجباثُت ًٖ بٗض وبهىعة بل٨تروهُت، و٦ظل٪ ؾاٖض هظا الىٓام مغ٦ؼ الًغاثب في ؤصاء بٌٗ اإلاهام 

 الغ٢ابُت والٗملُاث

بي، وهظ  :ا ما ؾجراه ُٞما ًليالخانت بالخدهُل الًٍغ

بت2-1 -  :باليعبت للميلف بالػٍش

بت مً زضماث هٓام اإلاٗلىماث  ًجب ٖلُه jibayatic)، ( اإلاخاح ٖلى مى٢٘ ظباًخ٪SAPل٩ي ٌؿخُٟض اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 1() :ال٣ُام باإلظغاءاث الخالُت

بًضإ مل٠ ٖلى مؿخىي مً ؤظل الاؾخٟاصة مً زضماث ظباًخ٪ ًجب ؤوال  :الدسجُل في مىكع حباًخ2-1-1ً -

  :مغ٦ؼ الًغاثب، خُض ًم٨ً جدمُل الىزاث٤ الخانت بمل٠ الدسجُل مً البىابت

 http://www.jibayatic.dzوهي: 

 اؾخماعة َلب الدسجُل. 

 صٞتر الخىُٓماث الٗامت. 

ت              ض مً زال٫ الـمى٢٘ هٟؿه، RIP)، ( البى٨ُتبـاإليـاٞت بلـى ج٣ضًم ٦ك٠ الهٍى م٨ً للم٩ل٠ ؤزظ مٖى ٍو

الم الخابٗت إلاغ٦ؼ الًغاثب، وبٗض مضة ػمىُت ؤ٢هاها  ىض بًضاٖـه للمل٠ بمهلخت الاؾخ٣با٫ وؤلٖا ؾاٖت 72ٖو

جب ؤن ٌٛحرها اإلا٩ل٠ ٖىضما ًُلب مىه  ًمىذ عمؼ للضزى٫ و٧لمت الؿغ زانت به نالر للضزى٫ في اإلاغة ألاولى ٍو

 .طل٪

داث    SAPعً بعذ باالعخماد على  اإلاؿلب الثالث : جطٍش

ت الٗامت للًغاثب جدذ جهٝغ اإلا٩لٟحن                داث ًٖ بٗض ويٗذ اإلاضًٍغ مً ؤظل صعاؾت َلباث وجهٍغ

، ٦ما اٖخمضث  NIF ؤلاهترهذ، ًم٨نهم مً زاللها َلب بٌٗ الىزاث٤ ٦ُلب الخٍٗغ٠ الجباجي مىا٢٘ ٖلى قب٨ت

غ بٌٗ ؤلاظغاءاث الجباثُت وظٗلها جخم بهىعة آلُت وآهُت، ألامغ الظي ؾاٖض في  SAP الخُب٤ُ ٖلى هٓام في جٍُى

داث الجباثُت بت  مٗالجت الخهٍغ  .باليؿبت للم٩لٟحن بالًٍغ

ف الجبائي .1  :معالجت ؾلب الخعٍش

بت الىلىط            ت الٗامت مً ؤظل الخهى٫ ٖلى ع٢م الخٍٗغ٠ الجباجي، ًجب ٖلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ بلى نٟدت اإلاضًٍغ

ا به خُض جٓهغ له هاٞظة خىاع )، 01أهظش اإلالخم سكم/https://nifenligne.mfdgi.gov.dz (ٖبر اإلاى٢٘  للًغاثب

التركُم الجبائي  :نهاٞظة ٖىىا ٞخٓهغالتركُم الجبائي زُاعاث ٣ُٞىم ، بٗض طل٪ ًًِٛ اإلا٩ل٠ ٖلى زُاع  ٖضة

 () 1:هجض ٞيها ما ًلي )،02أهظش اإلالخم سكم )على الخـ 

http://www.jibayatic.dzوهي/


                                                                      دراسة حبلة الوذیریة العبهة للضرائب )هركز الضرائب لوالیة هستغبنن(                   الثالث:الفطل 

 
109 

 

بت شخظ معىىي   :اإلايلف بالػٍش

ـ٠ ظباجي، ٣ًـىم اإلا٩ل٠         ـا ٞةهه مً ؤظل الـدهى٫ ٖلى ع٢م حٗـٍغ بت شخها مٗىٍى بطا ٧ان اإلا٩لـ٠ بـالًٍغ

خُض  الخُاع )، 03أهظش اإلالخم سكم(ا زُاعان به ٞخٓهغ هاٞظة خىاعأهذ شخظ معىىي  :الخُاع بالًِٛ ٖلى

 مً ؤظل الىخضةNIFألاو٫: َلب ع٢م حٍٗغ٠ ظباجي مً ؤظل اإلا٣غ، ؤما الخُاع الشاوي ٞهى: َلب 

ً جٓهغ هاٞظة خىاع جدخىي ٖلى مٗلىماث وؤمامها زاهاث   0ّ4أهظش اإلالخم سكم(ٖىض الًِٛ ٖلى ؤخض الخُاٍع

ا اإلاٗلىماث به خٓهغ هاٞظة خىاع ؤزغي ٞالخالي بصزا٫ ٧ل اإلاٗلىماث اإلاُلىبت ًًِٛ اإلا٩ل٠ ٖلى الخُاع  بٗض)

 : الخالُت

 ..........................................................................الدعمُت

خ ؤلاوشاء  ....................................................................جاٍس

 .............................................................ميان وحىد اإلالش

 .................................................:عىىان اللاعذة الشئِعُت

 ...........................................................................اليشاؽ

ت الػشائب لىالًت  ....................................................مذًٍش

 ............................................................مفدشُت الػشائب

 ...........................................................سكم اإلاادة الجبائُت

٧ل اإلاٗلىماث التي جم بصزالها وجٓهغ  بها ٞخٓهغ هاٞظةئسظاٌ الىمىرج زم ًًِٛ اإلا٩ل٠ ٖلى الخُاع               

 :زالر زُاعاث في ألاؾٟل هي

 جإ٦ُض اإلاٗلىماث. 

 الغظٕى للىمىطط. 

 نٟدت الاؾخ٣با٫. 

ضشح بششفً أن  :ًُِٞٛ اإلا٩ل٠ ٖلى زُاع جإ٦ُض اإلاٗلىماث، ٖىضثظ جٓهغ هاٞظة جدىي الٗباعة الخالُت           

ت وعم، ٦ما ًٓهغ زُاع به ٧لمت اإلاعؿاة صخُدت اإلاعلىماث ىض الًِٛ ٖلُه ًخم بعؾا٫ الُلب بلى اإلاضًٍغ ، ٖو

 ًب٣ى ٖلى اإلا٩ل٠ ؾىي مخابٗت َلبه خُض ًم٨ىه الخهى٫ ٖلى قهاصة ع٢م  الٗامت للًغاثب، وما
 

dz/PM/ChoixMorale.asphttps://nifenligne.mfdgi.gov.1 

ٟه الجباجي ٞـي ؤظل ال ًخجاوػ  م٨ً ؤن ًخم الغص ٖلى اإلا ؾاٖت72حٍٗغ  .اح به٩ل٠ بٗضم صخت اإلاٗلىماث التي نغ ٍو

جخم َباٖت قهاصة التر٢ُم الجباجي مً َٝغ اإلا٩ل٠ و٦ظا مً َٝغ ٖىن اإلاهلخت الغثِؿُت للدؿُحر ٖلى         

 :ؤع٢ام الخٍٗغ٠ الجباثُت اإلامىىخت ٖبر اإلاى٢٘الًغاثب، زم ًخم وكغ  مؿخىي مغ٦ؼ

http:/nif.mfdgi.gov.dzج٩ىن ٖملُت الخإ٦ض مً ع٢م الخٍٗغ٠ الجباجي مخاخت للم٩ل٠ اإلاٗني وطل٪ مً ؤظل ؤن. 

https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PM/ChoixMorale.asp
https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PM/ChoixMorale.asp
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داث الجبائُت .2  معالجت الخطٍش

بت مً زال٫ ٢ُامه ببSAPل٣ض ؤجاح هٓام اإلاٗلىماث            ٌٗ ؤلاظغاءاث الٗضًض مً الخضماث للم٩ل٠ بالًٍغ

الجباثُت ًٖ بٗض وبهىعة بل٨تروهُت، و٦ظل٪ ؾاٖض هظا الىٓام مغ٦ؼ الًغاثب في ؤصاء بٌٗ اإلاهام  والٗملُاث

بي، وهظا ما ؾجراه ُٞما ًلي الغ٢ابُت والٗملُاث  :الخانت بالخدهُل الًٍغ

بتب .1  1:اليعبت للميلف بالػٍش

الن ٖبر ؤلاهترهذ وبىابت الضٞ٘            نها مؿب٣ًا  ٌؿخسضم ؤلٖا ىهاث الخضمت الظاجُت التي جم ج٩ٍى ؤلال٨تروهُت ؾِىاٍع

٣ت آمىت مً ؤظل الن ًٖ بٗض ومىهت الضٞ٘ بٍُغ  :والتي جدُذ ل٪ الىنى٫ بلى ؤلٖا

 بدىُٟظ ٧اٞت اإلاهام )
ً
 .الؿماح إلامشله )اإلاٟىى ؾاب٣ا

  الن آلامً ٖبر ؤلاهترهذ وؤوكُت الضٞ٘ باؾمه  .ؤلٖا

  بي(اؾدكغ الالتزاماث م الًٍغ بُت )الخ٣ٍى  .الًٍغ

 ذ  .ؤصزل همىطط الخهٍغ

  الهاث ٘ ؤلٖا  .بوكاء وحٗضًل مكاَع

  "ٖ٘ٞغى وبٖاصة َباٖت اإلاؿدىضاث الضاٖمت "بقٗاع بالض. 

 ذ اإلا٣ضمت إل ٖلى اؾخماعاث الخهٍغ  .الىنى٫ والَا

 بُت  .ٖغى بظمالي الضًىن الًٍغ

 اؾدكغ وحٗضًل )بطا لؼم ألامغ( بُاهاتهم الصخهُت. 

ت الٗامت للًغاثب                مً ؤي هٕى مً ؤظهؼة  (DGI) حؿمذ ل٪ هظه اإلاىهت بالخٟاٖل م٘ زضماث اإلاضًٍغ

 :الضٖم

 لىح. 

  خاؾب مدمى٫. 

  الخلُٟىن املخمى٫. 

 الخاؾىب. 

https://www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/adhesion.html#1 

ت وؤلاَاع               الن الٗام ٖبر ؤلاهترهذ وبىابت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي جٟانُل ٧املت ًٖ ٖملُت الًٍٗى غ ؤلٖا ًٞى

 .األخرى والمعلومات ال٣اهىوي والخضماث اإلا٣ضمت

بت مً زضماث                ( اإلاخاح ٖلى مى٢٘ ظباًخ٪SAPهٓام اإلاٗلىماث ل٩ي ٌؿخُٟض اإلا٩ل٠ بالًٍغ

،(jibayatic1() :ٖلُه ال٣ُام باإلظغاءاث الخالُت  ًجب 

مغ٦ؼ  مً ؤظل الاؾخٟاصة مً زضماث ظباًخ٪ ًجب ؤوال بًضإ مل٠ ٖلى مؿخىي  :الدسجُل في مىكع حباًخً

ؤو مً مغ٦ؼ الًغاثب   الًغاثب، خُض ًم٨ً جدمُل الىزاث٤ الخانت بمل٠ الدسجُل مً البىابت

http://www.jibayatic.dzوهي: 

https://www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/adhesion.html
https://www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/adhesion.html
http://www.jibayatic.dzوهي/
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 اؾخماعة َلب الدسجُل؛ -

 .صٞتر الخىُٓماث الٗامت -

ت البى٨ُت           ض مً زال٫ الـمى٢٘ هٟؿه،RIP)، ( بـاإليـاٞت بلـى ج٣ضًم ٦ك٠ الهٍى م٨ً للم٩ل٠ ؤزظ مٖى   ٍو

الم الخابٗت إلاغ٦ؼ الًغاثب، وبٗض مضة ػمىُت ؤ٢هاها  ىض بًضاٖـه للمل٠ بمهلخت الاؾخ٣با٫ وؤلٖا ؾاٖت 72ٖو

جب ؤن ٌٛحرها اإلا٩ل٠ ٖىضما ًُلب مىه  ًمىذ عمؼ للضزى٫ و٧لمت الؿغ زانت به نالر للضزى٫ في اإلاغة ألاولى ٍو

 . طل٪

ذ الجبائي هاٞظة  الؿغ بةم٩اهه الىلىط ٖبر مى٢٘ ظباًخ٪ بلى بٗض ؤن ًخدهل اإلا٩ل٠ ٖلى الغمؼ و٧لمت :الخطٍش

ذ الب يغاثب اإلاؿخد٣ت ٖلُه، مً زال٫ اؾخماعاث) 05أهظش اإلالخم سكم(ًٞاءه الصخص ي   التي جدُذ له الخهٍغ

داث الجباثُت ؤلال٨تروهُت التي ًجض ٞيها مٗلىماث وزاهاث ؤمامها   خُض ًجب ٖلى)،06أهظش اإلالخم سكم (الخهٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظـمالي باليؿبت لٟئت اإلا٩ل٠  ـت ٧الًٍغ الخـغ٦حز ًـ٠ ملء ـالخاهاث ـالخانت بالًغاثب الكهٍغ

بت ٖلى )،08أهظش اإلالخم سكم ( TAPعؾم اليكاٍ اإلانهي )،07أهظش اإلالخم سكم ( IRG salaire، ألاظىع  والًٍغ

ما٫ ًخ٨ٟلوبمجغص بصزاله لغ٢م TVA )،09أهظش اإلالخم سكم (ال٣ُمت اإلاًاٞت ، بدؿاب ٢ُم SAPهٓام  ألٖا

 .الًغاثب آلُا لُٓهغ له في ألازحر مجمٕى الًغاثب

ٌؿخٗمل ٞـي ٖملُت  الظي) 11أهظش اإلالخم سكمavis à payer (ـ٣ُىم الـم٨ـل٠ ٞـي ألازُـغ بُباٖت بقٗاع بالضٞـ٘ 

ؿضص صٞ٘ الًغاثب، زم ًخىظـه بلى مهلخت ال٣بايت اإلاىظىصة بمغ٦ؼ الًغاثب لخ٣ضًم هظا اإلابلٜ  ؤلاقٗاع َو

ً بما الضٞ٘ ه٣ضا ؤو بكُ٪ بى٩ي، بال ؤن هظه ألازحرة ٣٘ اإلا٩ل٠ في ٖملُت الدؿضًض ؤمام زُاٍع  اإلاىظىص ُٞه، ٍو

بت  10000 . ملؼمت له في خالت حٗضي مبلٜ الًٍغ

 :باليعبت مل ضالر مشهض الػشائب .2

٤ مى٢٘ ذ الجباجي ًٖ ٍَغ بت بالخهٍغ ظباًخ٪ الظي هى في خض طاجه ًدكاع٥ م٘  بمجغص ؤن ٣ًىم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

، هخ٣ل اإلاٗلىماث SAPلىٓام اإلاٗلىماث les base de données) ( الًغاثب في هٟـ اإلاُُٗاث ال٣اٖضًت مغ٦ؼ

ب بها   اإلاهغح ىان الجباثُحنSAPبهىعة آهُت وآلُت بلى مهالر مغ٦ؼ الًغاثب مً زال٫ هاٞظة الٍى  .املخههت أٖل

ب حؿم :على معخىي اللباغت  لٗىن ال٣بايت بالىلىط بلى هٓام اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغSAP٤ذ هاٞظة الٍى

ملُاثl„interfaceاؾم اإلاؿخسضم و٧لمت ؾغ، ل٨ً هظه الىاظهت  بها  واظهت  زانت بإٖىان مهلخت ال٣بايت ٖو

بي ٣ِٞ  داث اإلا٩لٟحن )، 12أهظش اإلالخم سكم(الخدهُل الًٍغ إل ٖلى جهٍغ بدُض جم٨ً الٗىن مً ؤلَا

بت بُت، و٦ظا ٌؿمذ تهالخابٗحن إلاغ٦ؼ الًغاثب و٦ظا ويُٗا بالًٍغ م باليؿبت لدؿضًض ما ٖليهم مً مؿخد٣اث يٍغ

ذ الُضوي، ٦ما ٌؿاٖض في خؿاب SAP له هٓام اإلاٗلىماث بةصزا٫ مُُٗاث اإلا٩لٟحن الظًً ٌٗخمضون ٖلى الخهٍغ

بت بهىعة آلُت ٚغاماث الخإزحر  .وبياٞتها بلى مبلٜ الًٍغ

٣ضم بقٗاع بالدؿضًضوبمجغص  بت بلى مهلخت ال٣بايت ٍو ؿلم اإلابلٜ(avis à payer)  ؤن ًخىظه اإلا٩ل٠ بالًٍغ  َو

هظه اإلاُُٗاث validation)   (لخإ٦ُضSAPاإلاؿخد٤ ٖلُه لٗىن ال٣بايت، ًضزل هظا ألازحر بلى هٓام اإلاٗلىماث 
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اقغ   déclaration Quittance d„encaissement ا اإلا٩ل٠ ؾاب٣ا، زم ٣ًىم بُباٖت ونل الاؾخالمبه نغح التي  ٍو

ؿلمه للم٩ل٠ اإلاٗني باألمغ شخهُا  .ٖلُه بسخم وبمًاء َو

ب :على معخىي اإلاطلخت الشئِعُت للدعُير ب الؿاب٣ت لSAPً٨ ( حؿمذ هاٞظة الٍى  هٟـ هاٞظة الٍى

ىان الغ٢ابت باإلاهلخت الغثِؿُت للدؿُحر اإلا٣ؿمحن خؿب ال٣ُاٖا  مهلختث الخالُت: جسخل٠ ٖنها في اإلاهام) أٖل

٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت  مهلخت٢ُإ الخضماث،  مهلختال٣ُإ الخجاعي،  مهلختالهىاعي،  ال٣ُإ

خؿب هٕى اإلا٩لٟحن الخابٗحن ل٩ل ٢ُإ، ٞمشال ٖىن SAPبالىلىط بلى هٓام اإلاٗلىماث ، اإلاهً الخغة مهلخت و

إل ٖلى  الغ٢ابت بمهلخت ٢ُإ الخضماث مُُٗاث اإلا٩لٟحن الخابٗحن ل٣ُاٖه ٣ِٞ، وهى الىخُض بةم٩اهه ؤلَا

بت ًدكاع٧ان في  ومماعؾت الغ٢ابت تاإلا٩ل٠ بدؿُحر ملٟا الجباثُت ٖليهم، وبد٨م ؤن ٖىن الغ٢ابت واإلا٩ل٠ بالًٍغ

ذ الجباجي ملخخل٠ الًغاثب  SAPهٟـ اإلاُُٗاث ال٣اٖضًت لىٓام اإلاٗلىماث  ٞةهه وبمجغص ٢ُام اإلا٩ل٠ بالخهٍغ

الغ٢ابت ٖلى مؿخىي اإلاهلخت الخاب٘ لها، ٣ُٞىم ٖىن  ٖاج٣ه جيخ٣ل اإلاٗلىماث بهىعة آهُت بلى هاٞظة ٖىن  التي ٖلى

 :الغ٢ابت وبهىعة صوعٍت باإلظغاءاث الخالُت

ت) ومضي جىا٣ٞها م٘ مىاُٖض _ ت، زالزت ؤقهغ والؿىٍى بت (الكهٍغ داث اإلا٩ل٠ بالًٍغ الغ٢ابت الك٩لُت ٖلى جهٍغ

ذ؛  الخهٍغ

بت واإلاٗلىماث اإلا٣اعهت ب_  اإلاخدهل ٖليها مً مسخل٠ اإلااؾؿاثحن ما هى مهغح به مً َٝغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

داث، زم ٣ًىم الٗىن بةٖضاص وز٣ُت َلب مٗلىماث به ألازغي  والهُئاث أهظش C2 (ضٝ الخإ٦ض مً صخت الخهٍغ

بت بةٞاصجه بمٗلىماث وجٟؿحراث جإ٦ض ) 13اإلالخم سكم ا به البُاهاث اإلاهغحالتي ًُلب ٞيها مً اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ذ  ؾاب٣ا مشل: ال٨كٝى ض الخهٍغ بت ًٖ مٖى البى٨ُت ؤو ٞىاجحر البُ٘ والكغاء...الخ، وفي خالت جسل٠ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ؤمغ ٚغامت validation) ( ٚغاماث الخإزحر بهىعة آلُت مً زال٫ ٢ُام الٗىن بخإ٦ُض املخضص ًخٗغى مباقغة بلى

ب  الخإزحر اإلاخاح له ٖلى مؿخىي هاٞظة الخانت به، وهظا َبٗا ال ًخم بال بمىا٣ٞت عثِـ اإلاهلخت SAPالٍى

 .الغثِؿُت للدؿُحر و٦ظا عثِـ اإلاغ٦ؼ

بت ٖىض م٣اعهتها م٘             داث اإلا٩ل٠ بالًٍغ ؤما بطا ا٦دك٠ ٖىن الغ٢ابت ؤزُاء ؤو جالٖباث ؤو ه٣و في جهٍغ

م ألاولي اإلاؿخ٣اة مً اإلاهاصع ألازغي،ـ٣ُىم مباقغة ـبةٖ  اإلاٗلىماث أهظش C4ter (ضاص وز٣ُت بقٗاع بةٖاصة الخ٣ٍى

ت م٣ىٗت به  للمٗلىماث اإلاهغح)  14اإلالخم سكم ٍغ بت بةٞاصجه بمٗلىماث جبًر ا، و٦ظا ًُلب ٞيها مً اإلا٩ل٠ بالًٍغ

جب ٖلُه غ30الغص ٖلى هظا ؤلاقٗاع في ؤظل ؤ٢هاه  في هٟـ الىز٣ُت ٍو بت ًٖ الخبًر  ًىم، ٞةطا امخى٘ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

حرها نه غه ها٢و ٚو ـم النهاجي  اثُا ؤو ٧ان جبًر أهظش C4Bis (م٣ى٘،ـ٣ُىم الٗىن بـةٖضاص وز٣ُت بقٗاع بـةٖاصة الخ٣ٍى

ه للمٗلىماث اإلاهغح) 15اإلالخم سكم  غاث اإلا٣ضمت مً َٞغ   .، ٌٗلم ٞيها اإلا٩ل٠ بال٣غاع النهاجي اإلاخسظ بكإن الخبًر

جُذ وي ) 16أهظش اإلالخم سكم role individuel (٣ًىم ٖىن الغ٢ابت في ألازحر بةٖضاص وز٣ُت الىعص الٟغصي              

غاماث الخإزحر، زم ٣ًىم ٖىن الغ٢ابت بةصزا٫ الىعص الٟغصي  ٖلى مٗلىماث زانت بالخ٣ضًغاث النهاثُت للًغاثب ٚو

ني للىع SAPاإلاٗلىماث ، بلى هٓام ؿمذ لغثِـ اإلاهلخت الغثِؿُت خُض ٌُُٗه هظا ألازحر ع٢م َو ص الٟغصي، َو
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و٦ظل٪ ًُل٘ ٖلُه عثِـ مغ٦ؼ الًغاثب لل جإ٦ُض النهاجي ٖلُه، بٗضها validation) ( ٖلُه وجإ٦ُضه للدؿُحر باَإل

  .ال٣بايت مً ؤظل الضزى٫ في بظغاءاث جدهُله ًدى٫ بلى مهلخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاجمت الفطل الثالث :

مغ٦ؼ الًغاثب  هالخٔ ؤن ٖهغهت الاصاعة الجباثُت بضؤ ًاوي زماعه مً زال٫ ما عؤًىاه فيهظا الٟهل  مً زال٫

ً قغا٦تالظي  ُت وج٩ٍى بت الخابٗحن له  ظضًضة م٘ ؤؾـ لٛغى واخض وهى ج٣ضًم زضمت هٖى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بي الخ٣ُ٣ي، وما هى مالخٔ ٦ظل٪ ؤهه ٌٗخمض ٦شحرا ٖلى  اإلاٗلىماث في حؿُحر هٓم والخايٗحن للىٓام الًٍغ

الم، ٦ما َىع في ٖملُاث صعاؾت َلباث  مسخل٠ الٗملُاث وؤلاظغاءاث الجباثُت ٦ٗملُتي الاؾخ٣با٫ وؤلٖا

بت اإلاىصٖت ٖلى مؿخىي اإلاغ٦ؼ مً زال٫  داث اإلا٩لٟحن بالًٍغ خُض ٌٗخبر SAPبىٓام اإلاٗلىماث ، الاؾخٗاهتوجهٍغ

بت بةعؾا٫ َلبا بضلُل ؤهه واخضهُب٣ُاث في هٓام هظا ألازحر هخاط لخالخم  م تهمً ظهت ٌؿمذ للم٩لٟحن بالًٍغ

دا خماص ٖلى ج٨ىىلىظُا الكب٩اث ممشلت فيتهوجهٍغ ت الٗامت  م ًٖ بٗض بااٖل مىا٢٘ ؤلاهترهذ ٦مى٢٘ اإلاضًٍغ
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لألٖىان الجباثُحن بمٗالجت هظه  ومً ظهت ؤزغي ٌؿمذ مً زاللهjibaya„tic)، ( للًغاثب ومى٢٘ ظباًخ٪

٣ت آهُت وآلُت في هٟـ الى٢ذ، ألامغ الظي ؾهل في ٖملُت حؿُحرالُلباث  داث بٍُغ اإلالٟاث الجباثُت و٦ظا  والخهٍغ

بي  .ٖملُخا الغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ

غ لها  اإلاٗلىماث  هٓم ا ٦م اجطر مً زال٫ الضعاؾت مما ًا٦ض ؤن الىٓام الجباجي مً زال٫ صوع ٦بحر في جٍُى

بي ٖلى مؿخىي مغ٦ؼ الًغاثب لىالًتالغ٢ابت الجباثُت والخ ، خُض وظضها ؤن هظا ألازحر مؿخٛاهم دهُل الًٍغ

ًو٦ظل٪  ٌؿخسضم ؤخضر الخ٣ىُاث اإلاخىنل بليها في مجا٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وؤلاجها٫ ُٟه  ج٩ٍى مْى

٘ مؿخىي   الاصاء. ال٦دؿاب الخبرة والخم٨ً مً اؾخٗما٫ هظه الخ٣ىُاث، مما ؾاٖض مً ٞع
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 خاتمة عامة :

لٗالم الخالي ٌٗٝغ بٗهغ زىعة اإلاٗلىماث واهٟجاع ا ؤن مً زال٫ مٗالجخىا لهظا اإلاىيٕى اؾخيخجىا             

ت، ٖهغ مجخمٗاث اإلاٗلىماث التي جؼصاص اهضماظا بًٟل الاهترهذ وقب٩اث اجهاالث البُاهاث، و اإلاىٓىماث  اإلاٗٞغ

ت التي الكب٨ُت لل٨مبُىجغ و البض اإلاباقغ ؤو الاهخ٣اجي ٖبر ألا ٢ماع الهىاُٖت، بلى ٚحر طل٪ مً الخدىالث الجىهٍغ

ت ٧ىهُت نٛحرة  .ظٗلذ الٗالم ؤقبه ب٣ٍغ

ما٫            ت في بِئت ألٖا ُت و ظظٍع و ٢ض عا٣ٞذ ٧ل هظه الخدىالث التي ؤلٛذ خىاظؼ الؼمان و اإلا٩ان حٛحراث هٖى

إلاخٛحراث الخ٨ىىلىظُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت واإلاىاٞؿت، و في الؿى١ الٗاإلاُت، ًٞال ًٖ الخ٣ُٗض اإلاتزاًض في ا

ما٫ مهما ازخلٟذ ؤحجامها  والش٣اُٞت و الضولُت التي ٞغيذ  جدضًاث مسخلٟت و مؿخمغة ٖلى ٧ل مىٓماث ألٖا

اصي  .ومىاعصها، بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاى٢٘ الٍغ

ت وؤهمُت           في ْل هظا الىي٘ جؼصاص ؤهمُت الضوع ؤلاؾتراجُجي لىٓم اإلاٗلىماث و يغوعتها اهُال٢ا مً خٍُى

اإلاٗلىماث ٦مىعص زمحن  مً مىاعص ٧ل مىٓمت، و مً ٧ىنها ؤصاة ال ٚنى ٖنها المخال٥ ؤو جد٤ُ٣ اإلاحزة , اإلاؿاٖضة في 

غ وجىمُت اإلاىٓمت، جدؿحن ا ُت اإلاؿخمغة، ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي، نُاٚت وجُب٤ُ اجساط ال٣غاعاث، جٍُى لىٖى

ٗالُت  ما٫، و بصاعة الٗملُاث ب٨ٟاءة ٞو و٢ض قملذ ظمُ٘ ال٣ُاٖاث بما ٞيها اإلااؾؿاث بؾتراجُجُاث ألٖا

ماقغ ٌٗخمض ٖليها في ٢ُاؽ مضي جُىع الضو٫ واإلااؾؿاث، وهٓغا  الخانت والٗمىمُت لضعظت ؤنها ؤنبدذ

ت في للمحزاث والخهاثو التي لى عؤؾها الؿٖغ مٗالجت اإلاٗلىماث وه٣لها بحن مؿخسضميها، ؤصي هظا  جخمخ٘ بها ٖو

بي الظي ٌكهض جدىالث ا٢خهاصًت  زانت في املجا٫ملجاالث ألامغ بلى بلؼامُت بصزالها في قتى اإلاُاصًً وا الًٍغ

ؤلال٨تروهُت وصون ؤن هيس ى آلازاع  اعةومالُت في الٟترة ألازحرة، والتي مً بُنها ْهىع املخاؾبت اإلاٗلىماجُت و٦ظا الخج

 اإلاترجبت ًٖ الا٢خهاص اإلاىاػي.

ت ب٢خهاص الؿى١ الخغ والاؾخٛىاء ًٖ الا٢خهاص اإلاىظه، عؤًىا الٗضًض مً               وهدُجت الهتهاط الضولت الجؼاثٍغ

بي و٦ظا ال٨م الهاثل للمٗلىماث الخانت با بت، مما اإلاكا٧ل والتي مً بُنها التهغب والٛل الًٍغ إلا٩لٟحن بالًٍغ

بي وظمُ٘ الٗملُاث هٓم اإلاٗلىماثاؾخضعى ب٢دام  غ هٓام اإلاٗلىماث الًٍغ  في مجا٫ الجباًت، هضٞها جٍُى

الجباثُت و بىاءا ٖلى ما ؾب٤ ط٦غه في الك٤ الىٓغي والظي جىاولىا ُٞه هٓام اإلاٗلىماث ، الًغاثب ,والغ٢ابت 

بي وع٦ؼها ٖلى الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن هظه اإلاخٛحراث مً زال٫ مسُِ ٖهغهت ؤلاصاعة  الجباثُت والخدهُل الًٍغ

بي ب بُت، و٦ظا جُغ٢ىا بلى َبُٗت هٓام اإلاٗلىماث الًٍغ ٛغى مداولت ٞهمه لدؿهُل ٖملُت ازخُاع وجىهِب الًٍغ

ج ٖلى هٓام هٓام اإلاٗلىماث  ملُاجه مً زال٫ الخٍٗغ جُب٣ُاث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وؤلاجها٫ جدىاؾب وجخالءم ٖو

SAP الظي ؾاٖض في الدؿُحر ؤلال٨ترووي للٗملُاث الجباثُت، وجىاولىا في الك٤ الخُب٣ُي صعاؾت خالت ٖلى مؿخىي

ا  SAPهٓام اإلاٗلىماث  هاب لىالًت مؿىٛاهم مً زال٫ جىاو٫ ؤهم الٗملُاث التي ؤخضزتمغ٦ؼ الًغاث حٛحرا ظظٍع

ُت في ؤصائها.  وه٣لت هٖى

 اخخباس صخت الفشغُاث:

شاإلاعلىماث   هظامما مذي معاهمت  :ل٣ض هضٞذ هظه الضعاؾت لإلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت  في جؿٍى

 وعطشهت الاداسة الجبائُت ؟

 ُت: هظا اإلاىُل٤ ًجب الخإ٦ض مً الٟغيُاث الخالومً 

 :الفشغُت الشئِعُت
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غ و ٖهغهت الاصاعة الجباثُت ووظىص جإزحر ٦بحر إلاضي ٦ٟاءة                ان لخٍُى حٗخبر هٓم اإلاٗلىماث بمجزلت الكٍغ

ت الٗامت للًغاثب في جىخُض و عبِ مهالخها  اٖلُت هٓام اإلاٗلىماث التي اٖخمضتها اإلاضًٍغ الخاعظُت م٘ ٞو

 بًٗهاالبٌٗ في ٢اٖضة بُاهاث واخضة.

 :الفشغُت الفشعُت

ت الٗامت للًغاثبل٣ض ؾاهم هٓام اإلاٗلىماث اإلاخب٘ مً َٝغ             بي،في جُى  اإلاضًٍغ  ٍغ الغ٢ابت والخدهُل الًٍغ

 ٖضًضة ٦دؿهُل الٗملُاث الجباثُت هي ٞغيُت صخُدت ألن هٓام اإلاٗلىماث ؤجاخذ إلاغ٦ؼ الًغاثب اؾخسضاماث

غ  ٦ما ؾاٖضث ٖلى خٟٔ وجضاو٫  بت، ألامغ الظي ؾاهم في جٍُى ىان الجباثُحن واإلا٩لٟحن بالًٍغ اإلاٗلىماث بحن ألٖا

بي  ٖملُتي الغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ

 هخائج الذساظت:

ت:  الىخائج اإلاعخمذة مً الجاهب الىظٍش

ألاهضاٝ التي حؿعى  و جازغ في البِئت و ٖىانغها و ؤظؼائها بدُض جخ٩امل بخد٤ُ٣ حٗض اإلاىٓمت هٓاما مٟخىخا جخإزغ

  .بلى جد٣ُ٣ها

ت الىيُٗت  ؤضخذ اإلاٗلىمت مىعصا هاما في خُاة اإلاىٓمت، جُٟض في جىمُت البضاثل و الازخُاع و جم٨ً مً مٗٞغ

ال٣غاعاث املخخلٟت بما ًاصي  جىاؾب اإلاالُت بهىعة ناص٢ت و واضخت و ص٣ُ٢ت و ؾهلت الٟهم ، و طاث زهاثو

 .بلى ٢غاع ؤًٞل جد٤ُ٣ بؾتراجُجُت اإلاىٓمت

اث، اؾخجابت ت و طل٪ في ٧ل اإلاؿخٍى غ هٓم اإلاٗلىماث للمىٓمت اإلاٗلىماث الًغوٍع الخخُاظاث و َلباث  ٦ما ًٞى

اثٟها و بظغاءاتها و ؤٞغاصها، و مً زم الخم٨ً مً جدؿحن اجساط ال٣غاعاث بكإنها  .ْو

بي، بال انها حٗاوي ال٨شحر مً الهٗىباث حٗض لغ٢ابت  الجباثُت مً ؤهم الىؾاثل اإلاىخهجت في مداعبت التهغب الًٍغ

ت في ْل الٗضص الهاثل مً اإلالٟاث التي ًجب مغا٢بتها،  اإلاخمشلت في ه٣و ؤلام٩اهُاث اإلااصًت وال٨ٟاءاث البكٍغ

ٗاث ضم اؾخ٣غاع الدكَغ مىى ٖو بي لضي ٚو بُت، ُٚاب الىعي الًٍغ بت، احؿإ ع٢ٗت  الًٍغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ضم وي٠ٗ الخيؿ٤ُ بحن ؤلاصاعة بُت وؤلاصاعاث ألازغي؛ الا٢خهاص ٚحر الغؾمي ٖو  الًٍغ

غ مهالر الغ٢ابت الجباثُت جُلب ألامغ اؾخدضار وؾاثل جىُٓمُت و٢اهىهُت ظضًضة مخمشلت في وؾاثل  لخٍُى

ت  و٢اهىهُت م٩لٟت بالغ٢ابت الجباثُت؛ ه٩ُلُت وبكٍغ

بت الخدهُ بُت مً اإلا٩لٟحن بالًٍغ بي هى آلالُت ال٣اهىهُت الىخُضة التي حؿمذ باهخ٣ا٫ اإلاؿخد٣اث الًٍغ ل الًٍغ

ىت  الٗمىمُت والجماٖاث املخلُت لخل٤ الخىاػن بحن ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث؛ بلى الخٍؼ

بُت ٌٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى بصزا٫ هٓام اإلاٗلىماث  في ظمُ٘ ٖ  بما ٞيها تهاملُامسُِ ٖهغهت ؤلاصاعة الًٍغ

بي؛  الغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ

بي مىخض ًخىا٤ٞ ومخُلباث الضو٫ ٧لها، لهظا ًُلب بوكاءه مغاٖاة بٌٗ الٗىامل   ال ًىظض هٓام مٗلىماث يٍغ

ظم٘ البُاهاث، الض٢ت في البُاهاث، الٗمغ الؼمني للبُاهاث، الخ٩امل، ؤلاًجاػ وؤزحرا جىاٞغ اإلاٗلىماث  منها: َغ١ 

 ؾهىلت الخهى٫ ٖليها.و 

 :الىخائج اإلاعخمذة مً الجاهب الخؿبُلي
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تها  الا٢خهاصًت التي  باإلنالخاث  اإلاـالي  ال٣ُإ  في  َٝغ هام  باٖخباعها  الجباثُت  ؤلاصاعة  جإزغث -   ٖـٞغ

 هُا٧لها .   لٗهغهت  بؾتراججُت  بىي٘  مُالبت  هٟؿها  الهضص وظـضث  .و في هظا الجــؼاثغ

ت  في  اإلاهالر الخاعظُت جخمشل  ٖلى مؿخىي   هُا٧ل ظضًضة  بوكاء  جم  الٛاًت،  هظه ٢هض جد٤ُ٣ -  مضًٍغ

اث الكغ٧اث، مغا٦ؼ ت للًـغاثب ، هضٞها ججمُ٘  ٦بًر اإلاٟدكُاث و ال٣باياث   الًغاثب و اإلاغا٦ؼ الجىاٍع

بت.  اإلا٩لٟحن  خؿب َبُٗت  بالًٍغ

اث اإلاخٗل٣ت بالٟئاث  الدؿُحر و الغ٢ابت  في  جخمـشل  بمهـام ظضًضة  الهُا٧ل  هظه  جخ٨ٟل -   والبدض في اإلاىاٖػ

 جسً٘ لها.  التي  الجباثُت

بت الخايٗحن للىٓام الخ٣ُ٣ي م٨ىه مً الخد٨م ٞيها  - جسهو مغ٦ؼ الًغاثب في حؿؿُحر ٞئت اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بُت.  مما ؤزغي الخهُلت الًٍغ

اء مً زال٫ الاظغاءاث التي ًدبٗها في جدٟحز مغ٦ؼ الًغاثب الى خض ٦بحر مً الخىؾُ٘ مً حجم جم٨ً  - الٖى

داث ؾاٖضث ٖلى مداعبت التهغب  دُت, ٦ما ان الغ٢ابت ٖلى هظه الخهٍغ اإلا٩لٟحن بال٣ُام بالتزاماتهم الخهٍغ

٘ مً الخدهُل. بي و اٖاصة الخ٣ببم و الٞغ  الًٍغ

بت ٖلى هٓام اإلاٗلىماث ؛ٌٗخمض مغ٦ؼ الًغاثب في حؿُحر اإلالٟاث الجباثُت وصعاؾت َلباث اإلا٩لٟحن با -   SAPلًٍغ

بُت ٖلى الاهترهذ مً زال٫  - في حؿُحر الٗملُاث الجباثُت ظٗل مً جباص٫   WEBMAILاٖخماص ؤلاصاعة الًٍغ

٤ ؤلاعؾالُاث ألامغ  ٗت وآهُت بض٫ جباص٫ الاؾخماعاث ًٖ ٍَغ اإلاُُٗاث واإلاٗلىماث ٌؿحر بهىعة بل٨تروهُت ؾَغ

غ ٖملُتي الغ٢ا بي؛الظي ؾاهم في جٍُى  بت الجباثُت والخدهُل الًٍغ

 (ERPهٓام مىخضو هى واخض مً ؤ٦بر مىعصي بغامج جسُُِ مىاعص اإلااؾؿاث ) SEهى SAPهٓام اإلاٗلىماث  -

ٗمل ٖلى ه٣لها بحن مؿخسضميها ٗالج البُاهاث واإلاٗلىماث َو  ًدا٧ي ظمُ٘ الٗملُاث الجباثُت َو

بُت و SAPهٓام اإلاٗلىماث  - بت مً زال٫ ٢اٖضة البُاهاث واخضة، ؾهل الغبِ بحن ؤلاصاعة الًٍغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

داجه ًٖ بٗض ٖبر الىاٞظة الصخهُت  بت بخ٣ضًم جهٍغ الخانت به واإلاىظىصة SAPخُض ٌؿمذ للم٩ل٠ بالًٍغ

ىان الجباثُحن  JIBAYATICٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي ظباًخ٪  ، ل٩ي جيخ٣ل بهىعة آهُت وآلُت بلى هاٞظة ألٖا

 إلاٗالجتها؛

بت الٗضًض مً الٗملُاث الجباثُت ٧اؾخسغاط بٌٗ الىزاث٤ ًٖ SAPٗلىماث ؾهل هٓام اإلا - ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 بٗض؛

ب جُٟٗل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي - خماص ٖلى  E-PAIMENTًُمذ اإلاغ٦ؼ في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ بت بااٖل للمؿخد٣اث الًٍغ

 ؛SAPهٓام اإلاٗلىماث 

ت الٗامت للًغاثب ومى٢٘ - بي لضي اإلا٩لٟحن  ؾاٖض اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للمضًٍغ اصة الىعي الًٍغ ظباًخ٪ ٖلى ٍػ

بت؛ ٪ ا٢خهاصي؛ بالًٍغ بت ٖلى ؤهه قٍغ  PARTENAIR ؤنبذ ًىٓغ بلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 الخىضُاث:

غ وػٍاصة ٖملُت الخيؿ٤ُ البىى٥ ,  ) مشل الجماع٥ ,و الاصاعاث   الضواثغ الغؾمُتعبِ مسخل٠  و  الٗمل ٖلى جٍُى

إل و جباص٫  و لتزوٍضها بمسخل٠ اإلاٗلىماث الخجاعة ( بىٓام مٗلىماحيالًغاثب , امال٥ الضولت ,  ٌؿهل الَا

ُتاإلاٗلىماث و البُاهاث  التي حؿاٖض في الخٗاون و الخيؿ٤ُ م٘ اإلاهالر الجباثُت زانت   وبهىعة ا٦ثر ص٢ت وهٖى
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ال٣ًاء ٖلى الؿى١ بيكاٍ اإلا٩لُٟحن بالًغاثب و طال٪ مً اظل ال٣ًاء ٖلى التهغب و الٛل الجباجي و مً زم 

 اإلاىاػي.

بت صٞ٘ مؿخد٣ا ًٖ بٗض بض٫  تهمجُٟٗل هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في ؤ٢غب و٢ذ للدؿهُل ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

  الاهخ٣ا٫ بلى اإلاغ٦ؼ

بُت باهخمام ا٦بر مً ٧اٞلت الباخشحن والضاعؾحن في املجا٫  الٗمل ٖلى يغوعة ان جدٓى هٓم اإلاٗلىماث الًٍغ

بي و٦ظال٪  بُت مً م٩اهه مهمت ظضا لضي الؿلُاث اإلاالُت في الضولت.الًٍغ  مً ٢بل الضولت إلاا جدخل الًٍغ

بي مً زال٫  ىان الجباثُحن ال٣اثمحن ٖلى الغ٢ابت الجباثُت والخدهُل الًٍغ الخدؿحن اإلاؿخمغ في مؿخىي ألٖا

يُت لهم.  وي٘ بغامج صعاؾُت وصوعاث ج٩ٍى

بت إلاؿاٖضٞخذ ٢ىىاث حٗاون واجها٫ بحن ؤلاصاعة الًٍغ ؤلال٨تروهُت  ٖلى الخدى٫ بلى الىٓم تهمبت و اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 ٖلى ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث. التي حٗخمض

٣ا للمٗاًحر  اث الخدهُل، ٞو ٘ مً مؿخٍى حر الكغوٍ اإلاشلى لٗمل ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت وجدٟحزهم ٖلى الٞغ جٞى

جُاالضولُت والخجاعب الىاجخت ٖبر الٗالم، ٖلى ؤن ًخم طل٪ ج  .ضٍع

 :أفاق الذساظت

، بل خاولىا مً زاللها ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت  ب٩اٞت ظىاهب٢مىا بها  الضعاؾت التي ل٣ض ؤإلاذ وؤبٗاص اإلاىيٕى

مٟخىح ومؿخمغ مً زال٫ عبُه  جا٫ البدض في هظا اإلاىيٕى ًب٣ىووؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن املاإلاُغوخت ٣ِٞ، 

 :منها ما ًلي ألامغ الظي ًٟغػ لىا بق٩الُاث ظضًضة هظ٦غبمخٛحراث ظضًضة ؤو صعاؾخه مً هىاحي ؤزغي، 

 ٖلى الىٓام الجباجي الجؼاثغي؛ ERP SAP اإلاٗلىماث ما هى ؤزغ هٓام -

ُٟي لإلصاعة الجباثُت؛ ERP SAP اإلاٗلىماث هٓامصوع  -  في جدؿحن ألاصاء الْى

بي لضي اإلا٩لٟحن   ERP SAP اإلاٗلىماث هٓامصوع  - اصة الىعي الًٍغ بتفي ٍػ  .بالًٍغ
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 اإلالخظ :

في مجالها ومغاخلها  إلاغاخل مخُىعة ظضا ؤماإلاٗلىماجُت ؾىاء ٧اهذ في بضاًت وكاها  ألاهٓمتٌٗخمض ٖلى مسخل٠  ؤنبذبن ٖالم 

مً  ؤناإلاالُت لىظضها  وؤهٓمتها ا٢خهاصًاتها ب جُىع باؾخٟهمىا ًٖ ؾ مالضو٫ اإلاخ٣ضمت وبالخهى  بلى اجُغ٢ى بطااملخخلٟت ، زانخا 

بُت ااؾخسضام هٓم مٗلىم ؤن ضوالخاؾىب خُ ثااإلاٗلىمبإهٓمت الخانت  للخ٨ىىلىظُاطل٪ هى اؾخسضامها  ؤؾباببحن  ث يٍغ

حر مىاعص مالُت ال بلىاإلا٩لٟحن ؾُاصي  ٍاث واملخغعاث ًٖ وكا٧اٞت اإلاٗلىم ٘وججم ٤جىز  بلى ضيهضٝ البد ضخُ بإؽ بها للضولت جٞى

غها هجض , ؤلانالخاث التي مؿذ ؤلاصاعة الجىاثُت و ٖهغجنها الخٗٝغ ٖلى ت بلى جٍُى ومً بحن ؤلاصاعاث التي حؿعى الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

بُت ىت الٗمىمُت والجماٖاث  إلاا لها مً صوع ٦بحر في ظباًت مسخل٠ ,ؤلاصاعة الًٍغ الًغاثب التي حٗخبر مً ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت للخٍؼ

ت الٗامت في ال٣ُإ اإلاالي ٣ٞض خُٓذ بالٗضًض مً ؤلاهجاػاث الٟٗلُت في بَاع  للًغاثب باٖخباعها َٝغ مٗني املخلُت، واإلاضًٍغ

بُت، مً زال٫ بٖاصة ه٩ُلت ٖهغههمكغوٕ  خماص ٖلى هٓام مٗلىماحي هاجر تهامهالخها وجبؿُِ بظغاءا ؤلاصاعة الًٍغ ، وطل٪ بااٖل

ا بت حٗخمض مً زال٫  ماثهٓام اإلاٗلى  ألاؾاؾُت والظي ًغج٨ؼ ٖلى تها٧إخض ؤولٍى اؾخدضار ٢ىىاث اجها٫ خضًشت م٘ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ذ و الضٞ٘ الال٨ترووي.  الكب٩اث الاجهالُت ٖلى ج٨ىىلىظُا  ٧الخهٍغ

 

بت، اليلماث اإلافخاخُت: بُت ٖهغهه هٓام اإلاٗلىماث، الًٍغ   ؤلاصاعة الًٍغ

 

Abstract  

A world that has become dependent on various information systems, whether it was at the beginning of its 

establishment or for very advanced stages in its field and its various stages, especially if we turn to the developed 

countries and in particular we have inquired about the reason for the development of their economies and 

financial systems, we found that among the reasons for this is its use of technology for information and computer 

systems as The use of tax information systems that document and collect all information and documents on the 

activity of the taxpayers will lead to the provision of significant financial resources to the state as the research 

aims to identify the reforms that have affected and modernized the criminal administration, and among the 

departments that the Algerian government seeks to develop, we find the tax administration, because of its From a 

great role in collecting the various taxes that are considered one of the most important financial resources for the 

public treasury and local groups, and the General Directorate of Taxes as a concerned party in the financial sector, 

it has enjoyed many actual achievements within the framework of the modernization of the tax administration, 

through restructuring its interests and simplifying its procedures, by accreditation A successful information system 

is one of its main priorities, which is based on the information system through the development of a channel 

Modern contacts with taxpayers rely on networking technology, such as remote authorization and electronic 

payment. 
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