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 :    م٣ضمت

بت مً ؤَم مهاصع ؤلاًغاصاث الٗامت للضولت   ت التي ,حٗض الًٍغ حر اإلاىاعص الًغوٍع ٞهي حؿمذ للضولت بخٞى

اث٠  ,جدخاظها إلاىاظهت ه٣ٟاتها و ؤٖبائها ُٟت اإلاالُت ٖلي ؤجها ؤ٢ل ْو وبخُىع صوع الضولت ؤنبذ ًىٓغ للْى

بت و ؤنبدذ حٗخبر ؤصاة مً ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت و الا٢خهاصًت تهضٝ الضولت مً زاللها  بلى جد٤ُ٣  الًٍغ

ؤٚغاى مخٗضصة جسخل٠  بازخالٝ َبُٗت الىٓام الا٢خهاصي و الاظخماعي و٦ظل٪ بازخالٝ مغخلت الىمى التي 

ها الا٢خهاص  بت نٗىباث و ٖغا٢ُل مً َٝغ بٌٗ ألاشخام. ٌٗٞغ ظا بامخىاٖهم ,و ٢ض ًىاظه  ٞغى الًٍغ َو

بت ,ًٖ حؿضًض مؿخد٣اتهم  .وتهغبهم مً صٞ٘ الًٍغ

 ٞمٗٓم الضو٫ التي ٌٗخمض هٓامها الجباجي  ٖلى , و لِؿذ زانت بالجؼاثغ ٣ِٞ ,الٓاَغة لِؿذ ظضًضة 

خي للمضازُل  بي ,الىٓام الخهٍغ  . حٗاوي مً مك٩لت الٛل  و التهغب الًٍغ

ظا بؿبب ه٣و  بي ًسل٤ للضولت مكا٧ل  ٦بحرة بط ٢ض ٩ًىن ؾببا في ٦بذ اليكاٍ  الا٢خهاصي َو التهغب الًٍغ

ت ٖلى ٚغاع ٧ل الضو٫ بلى م٩اٞدت َظٍ الٓاَغة  التي . اإلاضازُل الالػمت لظل٪  ٞلهظا حؿعى الضولت الجؼاثٍغ

ؤزظث بٗضا آزغ ؾىاءا مً خُض الام٩اهُاث اإلاؿخٗملت ؤو الُغ١ اإلاخبٗت زانت في ْل اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت 

 . التي ٌكهضَا الٗالم 

و ٖلى َظا ألاؾاؽ حٗمل الجؼاثغ ٖلى جدضًض هٓامها الجباجي ألظل ؤن ٩ًىن مخُاب٣ا بك٩ل صاثم م٘ 

اإلاخُلباث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت للبلض و طل٪ بالؿهغ ٖلى الخىػَ٘ الٗاص٫ للٗبئ الجباجي اإلاٟغوى ٖلى ٧اٞت 

ىت الٗمىمُت  بت م٘ الخٟاّ  م٘ مهالر الخٍؼ  .  و ٦ظا جغؾُش الىعي الجباجي ,اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ت مىظ ؾىت  بةنالخاث ٖم٣ُت مؿذ َُا٧لها و ؤخ٩امها الجباثُت بىجحرة متزاًضة 1992ٞباقغث الضولت الجؼاثٍغ

ظا بةنالح الىٓام الجباجي, ٗاث ,جىُٓم وجدضًض ؤلاصاعة الجباثُت م٘,َو باإلياٞت بلى زل٤ ٢ىاهحن و حكَغ

 .مً ؤظل ٞٗالُت ؤ٦بر و مغصوص ؤخؿً ,ظضًضة

 :  ؤلاق٩الُت  :ؤوال 

  :و مً زال٫ َظٍ الضعاؾاث هداو٫ ؤن هجُب ًٖ الدؿائال ث الخالُت  

بي في الجؼاثغ  -   .?ما هي الُغ١ اإلاىاؾبت إلا٩اٞدت الٛل و التهغب الًٍغ

   :    و ٢مىا بخدلُل َظا الؿاا٫ بلى ٖضة حؿائالث

بت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضولت  -   ?ماَى الضوع الظي جلٗبه الًٍغ

بي  -   ?ما هي ؤق٩ا٫ و َغ١ التهغب الًٍغ

بي  - اع ال٣اهىوي  و الخىُٓمي التي حٗخمض ٖلُه الغ٢ابت الجباثُت ٧افي إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ   ?َل ؤلَا

بي  -   ?َل الغ٢ابت الجباثُت  ٢اصعة لىخضَا ٖلى مداعبت الٛل و التهغب الًٍغ

  :  ٞغيُاث البدض  :زاهُا  

  :  ٢مىا باٞتراى  ٖضة ٞغيُاث جخمشل ُٞما ًلي  ,لإلظابت ًٖ الدؿائالث  اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا 

بت صوعا َاما في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضولت   -  .جلٗب الًٍغ

بي زانت في ْل الٗىإلات الا٢خهاصًت   - غ١ التهغب الًٍغ  .جؼصاص وجدىٕى ؤق٩ا٫ َو

بي   - اع ال٣اهىوي والخىُٓمي التي حٗخمض ٖلُه الغ٢ابت ٧افي إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ  .ؤلَا



9 
 
 

بي   -  .الغ٢ابت الجباثُت ٚحر ٦ُٟلت لىخضَا ٖلى م٩اٞدت الٛل و التهغب الًٍغ

  :  ؤَمُت البدض :زالشا 

بي ؤنبذ مك٨ال  حٗاوي مىه مٗٓم الضو٫ زانت في ْل الخٛحراث  جٓهغ ؤَمُت البدض في ٧ىن ؤن التهغب الًٍغ

ٞإنبدذ َظٍ الٓاَغة جدخاط بلى يغوعة حصخُهها مً ٧ل الىىاحي هٓغا . الا٢خهاصًت التي ٌكهضَا الٗالم 

ني ظا مً ؤظل بًجاص الخلى٫ الالػم,الو٩ٗاؾاتها الؿلبُت ٖلى الا٢خهاص الَى ظا بةخال٫ الجباًت الٗاصًت ,ةَو َو

خماص ٖلى اإلاضازُل الجباثُت البترولُت جد٨مه ٖىامل زاعظبت ال  مدل الجباًت البترولُت زانت و ؤن الٖا

 .جخد٨م ٞحها الضولت  

  :  ؤَضاٝ البدض  :عابٗا  

  :حهضٝ مىيٕى البدض َظا بلى جد٤ُ٣ ٖضة ٚاًاث جخمشل ُٞما ًلي 

بت و الضوع التي جلٗبه في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضولت   - ت مضي ؤَمُت الًٍغ  .مٗٞغ

ني   - بي و جبُان او٩ٗاؾاث َظٍ  الٓاَغة  ٖلى الا٢خهاص الَى  .حصخُو ْاَغة التهغب و الٛل الًٍغ

بي م٘ ط٦غ ؤَم الىؾاثل  - جبُان الضوع الظي جلٗبه الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت ْاَغة الٛل و التهغب الًٍغ

 .وؤلاظغاءاث الخضًشت اإلاخسظة لخُٟٗل صوع الغ٢ابت  

  :  خضوص الضعاؾت :زامؿا 

بي في الجؼاثغ ٖلى ما بحن ؾىت  جمشلذ خضوص الضعاؾت في الخُغ١ لإلظغاءاث اإلاخسظة للخض مً التهغب الًٍغ

   .2013  و  1993

  :  صواٞ٘ ازخُاع اإلاىيٕى   :ؾاصؾا  

بي ؤنبذ مً ؤَم اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها ,ألاؾباب التي صٞٗخىا إلزخُاع َظا اإلاىيٕى َى ؤَمُخه   ٞالتهغب الًٍغ

ذ الخل٣اجي للمضازُل  ٞإنبدذ َظٍ الٓاَغة تهضص . مٗٓم الضو٫ التي ٌٗخمض هٓامها الجباجي ٖلى الخهٍغ

بي و جدض مً ؤَمُخه  بي مً ؤَم اوكٛاالث الضولت  . وظىص الىٓام الًٍغ ٦ما حٗخبر ْاَغة التهغب الًٍغ

ت في الى٢ذ الخايغ زانت في ْل اجهُاع ؤؾٗاع الىِٟ باإلياٞت بلى ؤن َظا اإلاىيٕى ًضزل يمً ,الجؼاثٍغ

 .جسهو الٗلىم اإلاالُت و َى الخسهو الظي ػاولذ ُٞه صعاؾتي  

 :  ج٣ؿُم البدض  :زامىا 

 جُغ٢ىا في الٟهل ألاو٫ : جم ج٣ؿُم البدض بلى زالزت ٞهى٫ ,يلضعاؾت َظٍ الٓاَغة  و الىنى٫ بلى اإلابخٜ

و في سنتطرق إلى التهرب الضرٌبً ؤما الٟهل الشاوي  ,مراحل تطور النظام الضرٌبً الجزائري 

 .   ؤزاٍع لخد٤ُ٣ اإلاداؾبي ؤؾبابه والٟهل ألازحر ا
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 ألاو٫  الٟهل

مغاخل جُىع  

بي  الىٓام الًٍغ

 الجؼاثغي 
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بي الجؼاثغي : الٟهل ألاو٫   مغاخل جُىع الىٓام الًٍغ

 :  جمهُض

بي في ؤي بلض ؤن ًخىا٤ٞ م٘ الٗال٢اث ال٣اهىهُتوالا٢خهاصًت الاظخماُٖت  مً البضًهي اهه البض للىٓام الًٍغ

حٛحر الٓغوٝ الا٢خهاصًت م٘ الخٛحراث في  الاظخماُٖت و بال ؤن حٛحر الٗال٢اث الا٢خهاصًت و,الؿاثضة في البلض 

بي ال٣اثم بما ًدىاؾب ا للىٓام الًٍغ الخاعظُت  والخٛحراث الضازلُت و الا٢خهاص الٗالمي ًخُلب ؤنالخا ظظٍع

بت ؤصاة َامت في مٗالجت الٗضًض مً اإلاك٨الث الا٢خهاصًتوالاظخماُٖت  ٧الخطخم و بدُض جهبذ الًٍغ

ألاظىبُت  و٦ظل٪ جهبذ ٖامال مؿاٖضا ٖلى جيكُِ الاؾدشماعاث اإلادلُت و,البُالت وؾىء جىػَ٘ الضزل ال٣ىمي

اصة مٗض٫ الىمى في الضزل ال٣ىمي و    .جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي بهضٝ ٍػ

ب لهضا ٢امذ الجؼاثغ ,يٞلم ٨ًً مً اإلام٨ً قغوٕ الجؼاثغ في بنالخاث ا٢خهاصًت مً صون بنالح الىٓام الًٍغ

بُت ؾىت بةوكاء لجىت و م٣ضمت   1989  التي ؤجهذ بقٗالها ؾىت و  1978 َىُت إلنالح اإلاىٓىمت الًٍغ

بي الجضًض غ ًخًمً مٗالم ؤلانالح الًٍغ .  ا٢تراخاتها يمً ج٣ٍغ

 ٌؿعى َضا ؤلانالح الىنى٫ بلى الٟٗالُت التي هي ماقغ هجاح ؤي هٓام بىاءا ٖلى ٣ٖلىه ألاصاء الا٢خهاصي و و

غ اإلااؾؿت بةزًاٖها إلاى٤ُ الؿى١ الخغ    .جدٍغ

 : ؾيؿخٗغى في َضا الٟهل الٗىانغ الخالُت 

.  الىٓام الجباجي ٢بل وبٗض الاؾخ٣ال٫ - 

بي في الجؼاثغ - .  الًِٛ الًٍغ
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.  الىٓام الجباجي ٢بل الاؾخ٣ال٫  :   اإلابدض ألاو٫ 

بي الجؼاثغي الىاٞض خالُا ٖلى هٓام الًغاثب اإلاىخضة ٖلى الضزل ى في ٩َُلت الٗام ,ٌٗخمض الىٓام الًٍغ َو

ٗاث ٖضًضة ويٗذ مىي٘ الخىُٟظ زال٫ ْغوٝ مسخلٟت زل٣ذ في بيُاجه في ٦شحر مً الخاالث جباًىا  ولُض حكَغ

بت واضخا ؾىاء مً الىاخُت ال٣ٟهُت البدخت ؤو مً ظهت ؤؾالُب الخُب٤ُ و    .بظغاءاجه وظباًت الًٍغ

بي الجؼاثغي ببان الخالٞت الٗشماهُت   :   اإلاُلب ألاو٫   الىٓام الًٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت  بي الجؼاثغي في َضٍ اإلاغخلت مؿخىخاة مً الكَغ ٩ٞان ًٟغى ٖلى ألاَالي ;    ٧ان الىٓام الًٍغ

ت وزغاط,يغاثب بؾالمُت مً ػ٧اة ا  ظٍؼ حَر ى بضل٪ ٨ٌٗـ َبُٗت الخ٨م ؤلاؾالمي الؿاثض و,ٚو الًغاثب  َو

ت ت هٓغا الحؿإ وجىٕى البيُت ال٣ٗاٍع  :  1وهجض ؤؾاؾا , اإلاٟغويت في جل٪ الٟترة هي في الٛالب يغاثب ٣ٖاٍع

بت الخغاط ؤعاض ي ٚحر بؾالمُت مترو٦ت إلال٨ُت ال٣باثل جدذ وناًت ألاجغا٥ و   -   .    التي جسً٘ لًٍغ

ً و  "   MECHS  "ؤعاض ي اإلال٪  -  بت الٗكىع و وهي مل٨ُت زانت باإلاؿخٗمٍغ جمشل ٖكغ  التي جسً٘ لًٍغ

 .  جضٞ٘ ُٖىا  الٛلت و

بت الخ٩اع و ؤعاض ي الباًل٪ و  - َى ؤلاًجاع الىاجج ًٖ ٦غاء َضٍ  هي مل٨ُت ٖامت للضولت التي جسً٘ لًٍغ

 .   ألاعاض ي لالؾخٛال٫ الخام 

بت الخ٩اع  وهي مل٨ُت ٖامت لل٣بُلت و"   ARCHS   " ؤعاض ي الٗغف   -  . التي جسً٘ لًٍغ

ت هجض ػ٧اة اإلااقُت اإلاىهىم ٖلحها في ٗت ؤلاؾالمُت بلى ظاهب الًغاثب ال٣ٗاٍع بياٞت بلى الؼ٧اة الالػمت , الكَغ

 . اإلادانُل الؼعاُٖت التي جٟغى ٖلى

٧اهذ تهضٝ الًغاثب حٛظًت و,و٢ض جمحز الخىُٓم ؤلاصاعي لٗملُت جدهُل الًغاثب مً ٢بل ألاجغا٥ بالجُض

ىت الضولت الٗشماهُت ل زٍؼ ظِل ٖؿ٨غي ٢ىي ٌٗمل ٖلى نض الٛؼواث الخاعظُت مً ظهت و٢م٘ الثرواث  وجمٍى

  مما ظٗتها ج٣ٟض مٗىاَا ؤلاؾالمي الىبُل و ,الؿُُغة ٖلى ألاَالي مً ظهت ؤزغي  الخد٨م و الكٗبُت لألَالي و

ىُاءَى خ٤ ال٣ٟغاء في ما٫   .   ألٚا

بي الجؼاثغي زال٫ الاخخال٫ الٟغوس ي  ا:  اإلاُلب الشاوي  لىٓام م الًٍغ

ًجم٘ مسخل٠ الضاعؾحن والباخشحن في الخىمُت اإلاالُت في الجؼاثغ زال٫ ٞترة الاؾخٗماع ؤجها جمحزث بمغخلخحن 

بي ال٣ضًم ألؾباب 1900 بلى 1830مً  اإلاغخلت ألاولى اإلامخضة.  َامخحن  جمحزث باؾخمغاع الٗمل بالىٓام الًٍغ

بت ؾُاؾُت و ٩ٞاهذ َىا٥ ,ؾ٩ُىلىظُت ٧ىهه ًسضم ٖملُت الٛؼو والاؾدُُان ألهه ًلغي مبضؤ ٖمىمُت الًٍغ

ت جسو مى٣ُت صون ألازغي    . يغاثب ظهٍى

ل الًغاثب الُٗيُت بلى يغاثب ه٣ضًت لِؿهل ظمٗها وجدهُلها  و٢ض ؾعى الاخخال٫ الٟغوس ي ٚاًت الؿعي جدٍى

لها بلى ٞغوـ بت بهضوع ٢اهىن اإلاالُت ؾىت ,اوجدٍى   الظي ٣ًط ي مٗاعيت الجِل الٟغوس ي 1845ْهغث َظٍ الٚغ

 

                                                             
1   -  ATHMANE KANDIL   ,  fiscalités  ,  développement  :  l’expérience ligérienne  ,  thé se pour le 
doctorat  ,  université de pari s ,  1971  ,  p 156  . 
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 1 .    البلضًت وهو ٖلى جىُٓم اإلاحزاهُاث اإلادلُت و ,ٞهل محزاهُت مؿخٗمغة الجؼاثغ ًٖ محزاهُت الضولت الٟغوؿُت

بي   و 1990 بلى 1962 وامخضث اإلاغخلت الشاهُت مً حن الىٓام الًٍغ بُت جهاًتها جَى ذ ٖضة حٛحراث يٍغ التي ٖٞغ

 صٌؿمبر 19 الخٛحراث َى مىذ الجؼاثغ الصخهُت اإلاضهُت الاؾخ٣اللُت اإلاالُت في ؤو٫ َظٍ ,الٟغوس ي بالجؼاثغ

مبر 30  ًلي طل٪ مغؾىم1930 وبخاللها بالًغاثب   لُىو نغاخت بلٛاء الًغاثب التر٦ُت في الكما٫ 1918 هٞى

بي الجؼاثغي  و  1947 الٟغوؿُت بِىما جم الاخخٟاّ بالًغاثب التر٦ُت في الجىىب بلى ٚاًت ٧ان الىٓام الًٍغ

 2 :      ٌكمل الا٢خُاٖاث الخالُت 1948  ؾىت

ت بيؿبت -  % 12  الا٢خُاٖاث ال٣ٗاٍع

 1945 زًٗذ َظٍ ألاعباح لىٓام الضٞ٘ الجؼافي بلى ٚاًت ؾىت  و  .%  12   الًغاثب ٖلى ألاعباح الٟالخُت -

ت بيؿبت الًغاثب ٖلى ألاعباح الهىاُٖت و -   .  % 12   الخجاٍع

ت بيؿبت اإلاٗاقاث و الًغاثب ٖلى الغواجب و -  . لهالر البلضًاث  % 6   ًسو مجها% 12  اإلاضازُل الٗمٍغ

ما٫ والظي ٖٝغ جُب٣ُه ؾىت  خٗل٤ ألامغ بالغؾم ٖلى ع٢م ألٖا     بياٞت بلى طل٪ وظىص يغاثب ٚحر مباقغة ٍو

.   الدسجُل خ٣ى١ الُال٘ و لغؾم ٖلى الاؾتهال٥ و ا. 1936

بُت التي ٢امذ بها الؿلُت الٟغوؿُت ؾىت  و بي الجؼاثغي ؤنبذ .  1949ازغ ؤلانالخاث الًٍغ ٞةن الىٓام الًٍغ

بُت للىٓام الجؼاثغي ؾىت حك٩لذ ؤلاًغاصاث و .  امخضاص للىٓام الٟغوس ي :   مً  1955  الًٍغ

بُت% 37 الًغاثب ٖلى الضزل بيؿبت  الغؾم ٖلى  ,    % 8   الًغاثب ٖلى الثروة ,  مً بظمالي ؤلاًغاصاث الًٍغ

ما٫    .% 2  خ٣ى١ ظمغ٦ُت  و %   23ا٢خُاٖاث مسخلٟت   % 30     ع٢م ألٖا

مما ًٟؿغ صعظت الًِٛ  ,ة يغاثب ٚحر مباقغ   %55 يغاثب مباقغةو   %45 طٍ ؤلاًغاصاث بيؿبت جخىػٕ ٌ و

بُت  بي اإلاغجٟ٘ اإلاماعؽ ٖلى اإلاىاًَ الجؼاثغي زانت الٟالح مىه م٘ ٖضم مغاٖاة جُب٤ُ الٗضالت الًٍغ الًٍغ

حن ً و اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ  .  بحن اإلاٗمٍغ

بالخالي ال  بن الا٢خهاص الجؼاثغي البضاجي و اإلاسخل٠ لم ٨ًً بةم٩اهه اؾدُٗاب هٓام ظباجي م٣ٗض ومخُىع و

.   الاظخماُٖت ٨ٌٗـ خ٣ُ٣ت ؤوياٖه الا٢خهاصًت و

 :  حٗل٤ُ

بُت الٟغوؿُت لهظٍ الٟترة امخضاصا للؿُاؾت التر٦ُت ن الىٓام اإلاالي ٌؿدىض بلى اطا ٥ب,حٗخبر الؿُاؾت الًٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت با٢خُإ الؼ٧اة والخغاط والٗكىع ٦ما جىانل ظم٘ الًغاثب وصٞٗها ُٖىا ختى ؾىت            الكَغ

 ٌ الًغاثب بمسخل٠ ؤهىاٖها بلى الًِٛ ٖلى اإلاال٪ ألانلي بُٛت جسلُه ًٖ ؤعيهط تهضٝ ٌ, 1945

  .     واؾدبضالها بمال٪ ظضًض ٞغوس ي

 

 

 

                                                             
1
  -  ATHMANE KANDIL  ,  Optic  ,  p 159  . 

2  -  ATHMANE KANDIL  ,  Optic  ,  p165  . 
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الىٓام الجباجي بٗض الاؾخ٣ال٫   :  اإلابدض الشاوي

الٟترة الشاهُت جخٗل٤ و  1986 بلى 1962  ألاولى ممخضة مً,اثغي جسللذ َظٍ اإلاغخلت ٞترجحن َبٗت مؿحرة هٓام ظؼ

ذ الٟترة ألاولى في بضاًتها 1987 والتي بضؤ الخدًحر لها في ؾىت 1992 باإلنالخاث الجباثُت لؿىت  خُض ٖٞغ

ا بلى و٢ذ مخإزغ بؿبب اوٗضام ال٨ٟاءاث  ؾ٣ٍى ٧ل ألاخ٩ام الٟغوؿُت صؾخىعٍا ل٨ً ب٣ي الٗمل بها ؾاٍع

ٗاث ال٣اهىهُت و .   الخىُٓمُت ال٣اصعة ٖلى وي٘ الدكَغ

بي الجؼاثغي ٢بل بنالخاث   :   اإلاُلب ألاو٫   1992    ويُٗت الىٓام الًٍغ

بي الجؼاثغي زال٫ َظٍ الٟترة ًخمحز ب  1 :  ٧ان الىٓام الًٍغ

بي م٣ٗض ظا مً زال٫ ٦ثرة ال٣ىاهحن:  هٓام يٍغ  , ٢اهىن الًغاثب ٚحر اإلاباقغة , ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة ,  َو

ما٫ ػص ٖلى طل٪ ال٨مُاث الهاثلت مً اإلاظ٦غاث  , خ٣ى١ الُاب٘  ٢اهىن الدسجُل و, ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

٠ ؤو ٌٗحها اإلا٩ل٠ بها اإلاْى  .  ؤلاظغاثُت التي لم ٨ًً مً اإلام٨ً ؤن ٌؿخٖى

بي ظا هٓغا ل٨ثرة وحٗضص الًغاثب ومٗضالتها :  اعجٟإ مؿخىي الًِٛ الًٍغ  ٞالًغاثب ٖلى الضزل , َو

ا مً الًغاثب04 مٗضالث والًغاثب ٖلى ؤلاهٟا١ 09لىخضَا ٧اهذ  حَر ًٞال ًٖ ٦ثرة اإلاٗضالث , مٗضالث ٚو

ما٫ ٧اهذ جًم  بي ٖلى ألاظىع واإلاغجباث لؿىت18ٞالًغاثب ٖلى ع٢م ألٖا    ًًم1985   مٗضال والؿلم الًٍغ

خباع  60  مٗضال ل٩ل ٞئت بما ًىلض في الجهاًت 20 َظا ما صٞ٘  و ,  ٞئاث 03ِ٣ٞ مٗضال م٘ ألازظ بٗحن الٖا

داجه اإلاسخلٟت ل٩ل الًغاثب الخايٗت له ما ؤصي بلى اؾخٟدا٫  باإلا٩ل٠ بلى بجبإ بظغاءاث ظض م٣ٗضة في جهٍغ

بي ْاَغة الٛل و  .  التهغب الًٍغ

بُت-    اء الًغاثب اإلاباقغة والًغاثب ٖلى عؤؽ اإلاا٫  :  ٦ثرة ؤلاٖٟاءاث الًٍغ ضم احؿإ ٖو زال٫  ٞمً , ٖو

اليؿبت الهاثلت مً الجباًت الٗاصًت   1989 بلى ٚاًت  1962 هجض ؤهه مىظ ؾىت,اإلاُُٗاث اإلا٣ضمت مً وػاعة اإلاالُت

مً %  27جمشل  1962 ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٧اهذ وؿبت الًغاثب اإلاباقغة ؾىت , جمشلها الًغاثب ٚحر اإلاباقغة

   وب٣ي الخا٫ ٖلى َظٍ الكا٧لت بلى ٚاًت ؾىت . جمشلها الًغاثب ٚحر اإلاباقغة  % 70  الجباًت الٗاصًت م٣ابل

  مً % 37لم حك٩ل وؿبت الًغاثب اإلاباقغة ؾىي  و  % 58   ؤًً بلٛذ وؿبت الًغاثب ٚحر اإلاباقغة1989

اصة الًغاثب اإلاباقغة ل٨ثرة  و .الٗاصًت بظمالي الجباًت  بي ؤمام بق٩ا٫ ٖضم ٍػ بالخالي ٧ان الىٓام الًٍغ

بُت ٟاءاث الًٍغ  . ؤلٖا

ٟاءاث مغألا اإلاالػمت ل٣ىاهحن اإلاالُت إلاا ًخٗل٤ :  صم وظىص مى٤ُ ًد٨م ٦ثرة الخٗضًالثٕ-    , الخسًُٟاث , باإٖل

ُت مما ًاقغ ٖلى ُٚابا بؾتراجُجُت قٟاٞت و .   ميسجمت بسهىم اإلاؿخ٣بل جىؾُ٘ ؤو ج٤ًُِ ألاٖو

 

 

 

 

                                                             
بي في الجؼاثغ ,   ٖبض اإلاجُض ٢ضي  -1  ني الؿُاؾت الجباثُت في الجؼاثغ في ألالُٟت الشالشت ,ؤلانالح الًٍغ  , ظامٗت ؾٗض صخلب البلُضة ,  اإلالخ٣ى الَى

 . 56 م  . 2003ماي  
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بي الجؼاثغي بٗض بنالخاث    :   اإلاُلب الشاوي  1992  ويُٗت الىٓام الًٍغ

بيمً ؤظل بًجاص هٓام  بي لؿىتيٍغ بي ال٣ضًم ظاء ؤلانالح الًٍغ   و ٧ان1992  ًخٟاصي ه٣اثو الىٓام الًٍغ

بي الهضٝ ألاؾاس ي بعؾاء هٓام  ٗاجه و مؿخ٣غ  بؿُِ ويٍغ   ٦ظا جٟاصي الًغاثب ٚحر طاث اإلاغ صوصًت في حكَغ

بُت,جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت, باإلياٞت بلى ؤَضاٝ ؤزغي ٦خد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي, هغهت ؤلاصاعة الًٍغ   ٖو

.   الخ  ...

ٗاث  بي والٗمل ٖلى اؾخ٣غاع الدكَغ بال ؤن الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ َضا الهضٝ ألاؾاس ي ؤي جبؿُِ الىٓام الًٍغ

بُت بي و , الًٍغ ظا ل٨ثرة الخٗضًالث و, بالخالي الخ٣لُل مً حجم التهغب والٛل الًٍغ   ٧ان بهىعة وؿبُت َو

ها بك٩ل ٚحر مخ٩امل ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ هجض ؤن ما٫ الظي نضع بمىظب ألامغ :حؿاٖع  ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

   ( TUGP) ٧ان ٌكخمل ٖلى الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ج٣ضًم الخضماث 1976 / 12 / 09 اإلااعر في 76 - 102

الظي ًدخىي ٖلى  ( TUGPS )   والغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ج٣ضًم الخضماث,  مٗضالث06الظي ًدخىي ٖلى 

اإلااعر في   90 - 36  بمىظب ال٣اهىن ع٢م (   TVA) ٖىى بالغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  ٢ض ؤلُٛا و, مٗضالث 03

 04 / 01  ٢ض صزل الخىُٟظ في و  , (65   )   طل٪ في اإلااصة  و1991    اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت1990 / 12 / 31

  :  ٧ان ًدخىي ٖلى ؤعبٗت مٗضالث هي  و 1992  /

    . %  07  اإلاٗض٫ اإلاىسٌٟ الخام  - 

   .%  13  اإلاٗض٫ اإلاىسٌٟ  - 

   .%  21   اإلاٗض٫ الٗاصي   -

   .% 40   اإلاٗض٫ اإلاًا٠ٖ   -

وؾ٘ مجا٫ الخُب٤ُ ٦ما %  21ب   وطل٪ بةلٛاء ؤٖلى وؿبت وجدضًضَا 1995 ٢ض ٖضلذ َظٍ اإلاٗضالث ؾىت و

٘ اإلاٗض٫ اإلاىسٌٟ 1997 في ؾىت   و, الخإمُىاث و ألاوكُت اإلاهىُت واإلاىخجاث البترولُت بلى اإلاهاٝع و   زم ٞع

م ظاء  ث ,  % 14   بلى  % 07  ه٣ل ٖضص مً اإلاىخجاث الخايٗت للمٗض٫ اإلاسٌٟ الخام و   % 14بلى   % 13 مً

اإلاٗض٫ اإلاسٌٟ   و % 17  اإلاٗض٫ الٗاصي:   ؤًً جم ُٞه اٖخماص مٗضلحن ٣ِٞ َما٢2001اهىن اإلاالُت لؿىت 

   .% 07  بيؿبت

٣ٞض قهض اؾخدضار ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت الظي ظم٘ بحن مسخل٠ ؤلاظغاءاث 2002ؤما ٢اهىن اإلاالُت لؿىت

بت ألازغي و  .َظا لخبؿُِ ؤلاظغاءاث الجباثُت  الجباثُت اإلاخٗل٣ت ب٣ىاهحن الًٍغ

بي الجؼاثغي بٗض بنالخاث  ٧اهذ الخٗضًالث التي ؤحى بها ٢اهىن   1992 ٚحر ؤن ؤَم مدُت قهضَا الىٓام الًٍغ

بُت الخهاٖضًت للضزل ؤلاظمالي  2003 اإلاالُت لؿىت ٘ قغاثذ الضزل اإلاخٗل٣ت بالًٍغ .   بدض ٞع

غي  ت (  Libératoire  )باإلياٞت بلى جُب٤ُ اإلاٗض٫ الخدٍغ  باإلياٞت بلى حٗضًل مٗضالث , باليؿبت للضزى٫ ال٣ٗاٍع

بت ٖلى  باليؿبت إلاضا زُل الىصاج٘ والخ٣ى١ و % 10 عباح الكغ٧اث ؤالا٢خُإ مً اإلاىب٘ باليؿبت للًٍغ

 باليؿبت للمجامُ٘ اإلادهلت لٟاثضة اإلااؾؿاث التي % 20  لخاملها  للؿىضاث ٚحر الاؾمُت و  % 40  الًماهاث

بت ٖلى  حٛيي  % 03جسٌُٟ عؾم الضٞ٘ الجؼافي بلى ,جدب٘ هٓام الا٢خُاٖاث مً اإلاهضع ع في مٗضالث الًٍغ

دت مٟٗاة هي ؤ٢ل مً ,الثروة  دت هي 12خُض ؤن اصوي قٍغ بمٗض٫   ملُىن صط و50 ملُىن صط بِىما ؤٖلى قٍغ
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 ٢اهىن , ٦ما لم حؿلم ال٣ىاهحن الجباثُت ألازغي مً الخٗضًالث ٣٦اهىن الدسجُل والُاب٘,  % 2.5  ٢ضٍع

ما٫, الًغاثب ٚحر اإلاباقغة   .  و٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت,   ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

بت الجؼاُٞت الىخُضة ا2007 ٦ما قهض ٢اهىن اإلاالُت لؿىت بت ٖلى ,ؾخدضار هٓام الًٍغ التي خلذ مدل الًٍغ

الضزل ؤلاظمالي والغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت والغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي باليؿبت ألوكُت ألاشخام 

بدُض ٣ًضع ,باؾخصىاء ججاع الجملت وؤوكُت الهُاصلت ,  مالًحن صط03الُبُُٗحن الظًً ال ًٟى١ ع٢م ؤٖماله 

   % 05 بلى 2008   التي ٚحرث في ٢اهىن اإلالُت الخ٨مُلي لؿىت  )   باليؿبت ألوكُت ججاع الؿل٘% 06 :ب مٗضلها 

 1.   باليؿبت لألوكُت ألازغي % 12 و  (

 

بي في الجؼاثغ    :  اإلابدض الشالض الًِٛ الًٍغ

بي ٖلى الكغ٧اث وجد٤ُ٣  بي وجس٠ُٟ الٗبء الًٍغ اصة مغص وصًت الىٓام الًٍغ بي ٍػ مً ؤَضاٝ ؤلانالح الًٍغ

بي ًسضم ألاَضاٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وؾيخُغ١ في َضا البدض بلى الًِٛ  مٗض٫ للًِٛ الًٍغ

بي ؤلاظمالي و بت  )  الٟغصي الًٍغ .   (  ل٩ل يٍغ

بي ؤلاظمالي   :  اإلاُلب ألاو٫   الًِٛ الًٍغ

بُت والىاجج الضازلي الخام بي ؤلاظمالي الٗال٢ت بحن الا٢خُاٖاث الًٍغ وبما ؤهىا ,ًمشل مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

بي ٢بل بنالخاث ت ؤزغ ؤلانالخاث ٖلى َظا اإلاٗض٫ ٞال بإؽ ؤن هخُغ١ بلى مٗض٫ الًِٛ الًٍغ   هداو٫ مٗٞغ

9219.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ني خى٫ الا٢خهاص الجؼاثغي في الالُٟت الشالشت , الىٓام الجباجي الجؼاثغي و جدضًاث ألالُٟت الشالشت ,ٖبض اإلاجُض ٢ضي    -  1  ظامٗت ؾٗض , اإلالخ٣ى الَى

  .109 م .  2002 , البلُضة  ,صخلب  
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بي ؤلاظمالي للٟترة     (  11    )الجضو٫ ع٢م      ( 1991   -  1985    )  جُىع مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

 

 1985  1986 1987 1988 1989 1990 1991 

بُت  244.2 147.3 110 82.2 78.7 74.1 93.78( 01)ؤلاًغاصاث الًٍغ

 82.7 71.1 64.5 58.1 58.21 52.65 46.89( 02)الجباًت الٗاصًت 

 862.1 554.4 422.05 347.7 312.7 296.5 29.16( 03)الىاجج الضازلي الخام

 635.3 435.8 353.12 304.76 272.06 262.44 228.3( 04)ر زاعط اإلادغو٢اث.ص.ن

(01(/)03()% )32.16 24.99 25.16 23.647 26.06 26.56 28.32 

(02(/)04()% )20.58 20.06 21.39 19.06 18.26 16.31 13.01 

 
بُت  ,  وؾُلت َالب  :اإلاهضع   بي والٟٗالُت الًٍغ   .  83 م  ,2004   , ظامٗت ؾٗض صخلب  , صعاؾت خالت الجؼاثغ ,    الًِٛ الًٍغ
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بي الظي ويٗه الا٢خهاصي ٧ىالن ٦الع٥  ٞةن مٗض٫ % 25بطا اٖخمضها ٖلى اإلاٗض٫ ألامشل للًِٛ الًٍغ

بي في الجؼاثغ صون طل٪ خُض بلٜ ٦إ٢ص ى خض ؤزظ في الاهسٟاى ختى   و1985    ؾىت% 20.58  الًِٛ الًٍغ

 1986 ًم٨ً عص طل٪ بلى ألاويإ الا٢خهاصًت الؿِئت التي جبٗذ ؤػمت الىِٟ  و1991 ؾىت % 13.01ونل 

بُت و بُت بياٞت بلى اهسٟاى الا٢خُاٖاث الًٍغ .  ٖضم ٞٗالُت ؤلاصاعة الًٍغ

بي بُت   ) بياٞت بلى ؤن مٗض٫ الًِٛ الًٍغ  ٌٗٝغ اعجٟاٖا  (  الىاجج الضازلي الخام  /  إلاجمٕى ؤلاًغاصاث الًٍغ

 هٓغا ألَمُت الجباًت البترولُت مً , الىاجج الضازلي الخام زاعط اإلادغو٢اث / م٣ابل مٗض٫ الجباًت الٗاصًت

بُت ألامغ الظي ًطخم َظا اإلاٗض٫ ٦ما ًب٣ى َظا اإلاٗض٫ ٚحر ص٤ُ٢ لٗضم بم٩اهُت اٖخباع ,بظمالي ؤلاًغاصاث الًٍغ

ت ً الىاجج الضازلي الخام الجباًت البترولُت يمً الا٢خُاٖاث ؤلاظباٍع خُض بلٛذ ,وألَمُت اإلادغو٢اث في ج٩ٍى

زال٫   % 73.36  . % 78.29وؿبت الىاجج الضازلي الخام زاعط اإلادغو٢اث ٖلى الىاجج الضازلي الخام ؤلاظمالي

.   1991 و  1985  الؿيخحن 
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بي ؤلاظمالي بٗض ؤلانالخاث   :  (  12   )الجضو٫ ع٢م      ( 2000  -   1992      ) جُىع مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

الىاجج الضازلي الخام 

(01 )

1074.7 1189.7 1487.4 2005 2570 2771.3 2830.5 3248.2 4235.6 

زاعط .ر.ص.ن

( 02)اإلادغو٢اث

801 915 1126 1454 1762 1932.3 2192.3 2357 2791.7 

(02(/)01()% )74.5 76.9 75.7 72.5 68.5 69.7 77.4 72.56 65.9 

بُت  ؤلاًغاصاث الًٍغ

(03 )

310.4 306.8 398.4 578.1 786.6 878.8 755.7 903.1 1069.6 

 349.2 314.8 329.8 314 290.6 242.0 176.2 127.2 115.7( 04)الجباًت الٗاصًت 

(03(/)01()% )28.88 25.78 28.83 28.83 30.6 31.7 26.7 27.8 26.29 

(04(/)02()% )14.4 13.94 16.64 416.64 16.49 16.25 15.04 13.35 1408 

 
 .  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ ؤٖالٍ  ,     وؾُلت َالب:اإلاهضع  
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بي ؤلاظمالي  بُت  ) بلٜ مخىؾِ الًِٛ الًٍغ  مٗضال ٢ضٍع (  2000 -  1992   ( زال٫ الٟترة  (  لإلًغاصاث الًٍغ

ضا صلُل ٖلى ٖضم ص٢خه هٓغا إلصعاط الجباًت ,َى مغجٟ٘ ٣ًترب إلاا ٌسجل في الضو٫ اإلاخ٣ضمتو    % 28.5 َو

بُت و ني البترولُت يمً ؤلاًغاصاث الًٍغ بي ًخدمله الا٢خهاص الَى ا ا٢خُإ يٍغ  1.  التي ال ًم٨ً اٖخباَع

بي زاعط اإلادغو٢اث ٞةن مخىؾُه زال٫ الٟترة   و% 15.11 بلٜ  ( 2000 -  1992  )   ؤما باليؿبت للًِٛ الًٍغ

غ نىضو١ الى٣ض الٗغبي  )َى مٗض٫ ي٠ُٗ صون اإلاخىؾِ الٗغبي  ٞةن مخىؾِ ؤلاًغاصاث  ,2000   خؿب ج٣ٍغ

بُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام في الضو٫ الٗغبُت ونل بلى .   2001 ؾىت     %     28.5الًٍغ

بي في الجؼاثغ بلى  و,  ٦ظا اإلاٗض٫ اإلاسجل في الضو٫ اإلاخ٣ضمت و  :    ًم٨ً عص اهسٟاى مٗض٫ الضزل الًٍغ

بُت الظي ًٟؿغبهسٟاى خهُلت الجباًت -  بُت الظي ًٟؿغ الا٢خُاٖاث الًٍغ ي٠ٗ الا٢خُاٖاث الًٍغ

بي مما ,الٗاصًت م٣اعهت بالجباًت البترولُت اَغة التهغب الًٍغ هٓغا الهسٟاى صزى٫ ألاٞغاص واهدكاع البُالت ْو

بت اء الًٍغ  . ٣ًلو مً ٖو

.  ًاصي اهسٟاى ٢ُمت الٗملت اإلاؿخمغ بلى جطخُم مضازُل اإلادغو٢اث م٣اعهت بال٣ُاٖاث ألازغي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بي و,وؾُلت َالب -  1 بُت   الًِٛ الًٍغ  ٧لُت الٗلىم ,بىى٥   عؾالت ماظؿخحر جسهو ه٣ىص مالُت و, صعاؾت خالت الجؼاثغ,الٟٗالُت الًٍغ

  .95 م  . 2004   ظامٗت صخلب بالبلُضة,   ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت,ٖلىم الدؿُحر الا٢خهاصًت و
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بي الٟغصي  :  اإلاُلب الشاوي  الًِٛ الًٍغ

غ اإلاٗلىماث ًٖ ما ًخدمله الٟغص مً يغاثب مباقغة ٧اهذ ؤو ٚحر مباقغة مخًمىت  ٌٗخمض َظا اإلاٗض٫ ٖلى جٞى

والظي ٌٗبر ًٖ م٣ضعجه  (  الىاجج الضازلي الخام   ),باإلياٞت بلى ههِبه في الضزل,في ؤؾٗاع الؿل٘ التي ٌؿتهل٨ها

بي الٟغصي اإلاٗبر ٖىه بالٗال٢ت بحن ما ًخدمله الٟغص , الخ٩لُٟت ض مً نٗىبت مٗض٫ الضزل الًٍغ  ٧ل َضا ًٍؼ

 :   وفي مداولت ل٣ُاؾه هلجإ بلى, مً يغاثب ومؿخىي مِٗكخه

خؿاب ههِب الٟغص مً الىاجج الضازلي الخام وطل٪ ب٣ؿمت َظا ألازحر ٖلى مجمٕى ٖضص الؿ٩ان باٖخباع   -

 . ؤن الىاجج ؾُىػٕ بالدؿاوي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘

بُت ٖلى مجمٕى ٖضص الؿ٩ان بطا -  خؿاب ٧ل ما ًخدمله الٟغص مً يغاثب وطل٪ ب٣ؿمت ؤلاًغاصاث الًٍغ

بُت التي , اٖخبرها بن ٧ل مىاًَ ًضٞ٘ الًغاثب  وبما ؤهه ًخم اؾدبٗاص الجباًت البترولُت مً الا٢خُاٖاث الًٍغ

 . ًخدمله اإلاىاًَ ؾىداو٫ الخُغ١ بلى ما ًخدمله َظا ألازحر مً مجمٕى الجباًت الٗاصًت
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بي ؤلاظمالي الٟغصي زال٫:    (  13  )الجضو٫ ع٢م      ( 2002   -    1988)        جُىع مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

 

 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

بُت   1ؤلاًغاصاث الًٍغ

الىاجج الضازلي الخام 

2 

 3وؿمت .م.الؿ٩ان.ٕ

 

310.4 

1074.7 

26.3 

398.4 

1487.4 

27.5 

786.6 

2570 

28.6 

755.7 

2830.5 

29.2 

903.1 

3248.2 

30.2 

1069.6 

4098.8 

30.6 

1238.8 

4235.6 

30.9 

1399.3 

4455.3 

31.4 

(4(=)1(/)3 )11802.2 14487.2 27503.5 25880.1 29903.9 234.954 40090.6 44563.7 

(5(=)2(/)3 )40863.1 50087.2 89860.1 96934.9 107556.3 133947.7 137074.4 41888.5 

مٗض٫ الًِٛ 

بي الٟغصي  الًٍغ

(4(/)5()% )

28.88 26.78 30.6 27.8 26.09 26.09 29.24 31.4 

 

 .  هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ ؤٖالٍ  ,     وؾُلت َالب:اإلاهضع  
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بي الٟغصي ,حٗخبر الجباًت البترولُت زاعط ما ًخدمله اإلاىاًَ مً يغاثب  و٢هض خؿاب مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

 زم بن خؿاب َظا اإلاٗض٫ صون ألازظ في الخؿبان ؤهه لِـ ٧ل ,بض٢ت ؤ٦ثر وٗخمض ٖلى الجباًت الٗاصًت ٣ِٞ

 لظل٪ ؾيؿدبٗض ؤوال ٖضص البُالحن مً مجمٕى ,صٞ٘ الًغاثب ًبٗضها ًٖ اإلاؿخىي الخ٣ُ٣ي لهيمىاًَ ٖامل 

ظا ما ًبِىه الجضو٫ الالحي بُت ٖلى مجمٕى اإلا٩لٟحن ٣ِٞ َو  1 :  الؿ٩ان ٦ما ؾى٣ىم ب٣ؿمت ؤلاًغاصاث الًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  وؾُلت َالب هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  -1

 



24 
 
 

بي الجؼجي الٟغصي زال٫ الٟترة:  (  14  ) الجضو٫ ع٢م      (2000  -  1988  )       جُىع الًِٛ الًٍغ

 

 1988 1991 1992 1994 1996 1998 1999 2000 

( 01)الجباًت الٗاصًت

( 02 ). م.ر.ص.ن

( 03).ن. م.ؽ .ٕ

58.1 

304.76 

23.7 

82.7 

635.3 

25.6 

115.7 

801 

26.3 

176.2 

1126 

27.5 

290.6 

1762 

28.6 

329.8 

2192.3 

29.2 

314.8 

2357.3 

30.2 

349.6 

2482.5 

30.6 

ٖضص اإلا٩لٟحن 

بت ( 04)بالًٍغ

-      -    -     -     -    699.653 753.499 966.186 

(5(=)1(/)3 )2451.4 3230.46 4399.24 6407.3 10160.8 11294.5 10287.58 11424.8 

(6(=)2(/)3 )12859.1 24816.4 30456.3 40945.4 61806.4 75078.7 78056.3 81127.45 

(7(=)1(/)4 )-      -       -      -      -      471376.5 417784.2 350938.4 
بي.م   الًِٛ الًٍغ

 (%()6(/)5)الٟغصي
19.6 13.01 14.4 15.64 16.43 15.05 13.17 14.08 

بي  مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

(% )

 ب .بٗض اؾدبٗاص ٕ

-       -       -      -       -     16.34 14.56 15.4 

 

 .  وؾُلت َالب هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  -1
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   .ههِب ما ًخدمله الٟغص مً الجباًت الٗاصًت  : (  5

   .نِب الٟغص مً الىاجج الضازلي الخام زاعط اإلادغو٢اث ن  : ( 6

بت مً الجباًت الٗاصًت :  ( 7  .   ههِب ما ًخدمله اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بي ؤلاظمالي  بُت  )هالخٔ مً زال٫ الجضولحن الؿاب٣حن ؤن مٗض٫ الًِٛ الًٍغ الظي ٣ً٘  (   لإلًغاصاث الًٍغ

َى مغجٟ٘ م٣اعهت بما ًخدمله مً ظباًت   و   %27.94  ٖلى ٧اَل ٧ل ٞغص ًبلٜ مخىؾُه زال٫ ٞترة الضعاؾت

  . % 15.12   ٖاصًت خُض بلٜ مخىؾِ يِٛ َظٍ ألازحرة 

 ههِب ما ًضٞٗه الٟغص مً اعجٟ٘ وبٗض اؾدبٗاص ٖضص البُالحن مً مجمٕى ٖضص الؿ٩ان 1998ابخضاءا مً - 

ٖلى الخىالي .  2000  - 1998  في الؿىىاث.  صط 16657.4 / صط14060.73 / صط11368.7 / صط 12273.9يغاثب 

بي الٟغصي و َظا صلُل ٖلى ؤن ما ًخدمله الٟغص ٞى١ ما جم الىنى٫ بلُه في  مما ؤصي بلى اعجٟإ الًِٛ الًٍغ

بت ًؼصاص ٖلى ٧اَل اإلاىاًَ زانت الظًً ال ٌؿخُٗىن التهغب مً   ) الخالت ألاولى وبضل٪ وؿخيخج ؤن ٖبئ الًٍغ

بما ؤن ٖضص الكٛالحن  ألاشخام الظًً جخ٨ٟل الضولت بةٖالتهم و  البُالت وي ٧لما اعجٟ٘ مؿخى (  الًغاثب

بي ٖلى الٟئت الىاقُت ًؼصاص ا ٞةن الًِٛ الًٍغ غ بى٪ الجؼاثغ لؿىت ,ًخ٣لو ؾىٍى     وؿبت 2000وخؿب ج٣ٍغ

 مً مجمٕى الؿ٩ان الىاقُحن ؤي الظًً ونلىا بلى ؾً الٗمل ٦ما ٢ض جلجإ الضولت بلى حُُٛت ٢هىع    %  29

   .الجباًت اإلاباقغة بةز٣ا٫ ٧اَل اإلاؿتهل٪

ؤن ههِب ما ًخدمله اإلا٩ل٠ الىاخض مً الًغاثب ًٟى١ صاثما  ( 14  )  وما ًم٨ً مالخٓت مً الجضو٫ ع٢م

بي ًٟى١   في ٧ل %100ههِبه مً الىاجج الضازلي الخام زاعط اإلادغو٢اث مما ًجٗل مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

 :ًم٨ً عص طل٪ ٫  َظا ٚحر مى٣ُي و الؿىىاث و

٧ىن الىاجج الضازلي الخام ٚحر مىػٕ بالدؿاوي بحن اإلاىاَىحن ألامغ الظي ًٟؿغ بىظىص جٟاوث في جىػَ٘   -

في خحن   (  اإلادؿىب في الجضو٫   )الثرواث خُض هجض ؤٞغاص ًٟى١ صزلهم ؤيٗاٝ ههِب الٟغص مً الضزل 

.  هجض البٌٗ ألازغ صون َظا اإلاؿخىي 

واإلا٩ل٠ ٌٗمل ,ؤٚلبُت الًغاثب اإلادهلت في الجؼاثغ هي يغاثب ٚحر مباقغة ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاؿتهل٪ ألازحر- 

مىه ٞىهِب اإلا٩لٟحن مً الًغاثب صون اإلاؿخىي الظي جم الخىنل بلُه في   و, صاثما ٖلى ه٣ل ٖبئها

بي الخ٣ُ٣ي الظي ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ اإلا٩ل٠ ل٨ً ,الجضو٫  مما ًض٫ ٖلى نٗىبت الىنى٫ بلى مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

٤ خؿاب اإلاٗض٫ الخام ب٩ل م٩ل٠ اؾدىاصا  بُت خؿاب مخىؾِ َظا اإلاٗض٫ ًٖ ٍَغ بةم٩ان ؤلاصاعة الًٍغ

بي    .ٖلى البُاهاث اإلاىظىصة في ملٟه الًٍغ

ىها بالب  :  حٗل٤ُ  بي الٟغصي مغجٟ٘ ألهه مَغ لت التي جمـ اإلاجخم٘ ٩ٞلما ػاصث وؿبت َابن مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

بي ٣ً٘ ٖلى الٟئت اإلاؿتهل٨ت التي  البُالت و بي ؤي الًِٛ الًٍغ ٢ل ٖضص الٗامحن  ػاص مٗض٫ الًِٛ الًٍغ

   .جماعؽ ألاوكُت ألن اإلا٩ل٠ ًلجإ صاثما بلى جدمُل الًغاثب الٛحر مباقغة للٟئت التي حٗمل حٗمل و
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 : الخالنت 

مً زال٫ الٗغى الؿاب٤ جبضو ألالُٟت الشالشت ملُئت باإلاخٛحراث الجُضة التي ًم٨ً ؤن ِجاصي بلى ٢لب مُُٗاث 

.  وحٛحر مً آلُاث ؾحٍر بالىٓغ بلى الخدىالث التي جٟغػَا الٗىإلات مً ًىم بلى آزغ الىا٢٘ الا٢خهاصي 

الا٢خهاص الجؼاثغي ال ًم٨ىه ؤن ٩ًىن بُٗضا ًٖ َظٍ الخدىالث مما ًضٞٗه بلى الخ٠ُ٨ مٗها بخ٠ُ٨ آلُت  و

ىان الا٢خهاصًحن  و, حؿُحٍر َىا ًلٗب الىٓام الجباجي صوعا مدىعٍا في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ   و,  ج٠ُُ٨ ؾلى٥ ألٖا

باء و الا٢خهاصًت و ٤ الٗمىمي بًمان جد٤ُ٣  جىظُه الخدى٫ بك٩ل ٣ًلل مً ألٖا ت اإلاٞغ ًًمً اؾخمغاٍع

بُت .  ؤلاًغاصاث الًٍغ
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الٟهل الشاوي 

بي  التهغب الًٍغ
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   : جمهُض

ىت الٗمىمُت ل الخٍؼ باء الٗامت للضولتوجمٍى بت ؤَم الىؾاثل لخُُٛت ألٖا ٞهي ا٢خُإ مالي بظباعي , حٗخبر الًٍغ

ا الضولت ت حؿَُغ اث ,مً الظمت اإلاالُت للم٩ل٠ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ جىمٍى ل٨ً ٚالبا ما ًلجإ اإلا٩ل٠ بلى جهٞغ

بي ٤ ما ًهُلر ٖلُه بالتهغب الًٍغ بت اإلاٟغويت ٖلُه ًٖ ٍَغ .  مُٗىت مً ؤظل الخسلو مً الًٍغ

بي  , ؾىٟهل طل٪ في َظا الٟهل الظي ٢ؿمىاٍ بلى مبدشحن و جُغ٢ىا في البدض ألاو٫ بلى مٟهىم التهغب الًٍغ

بي وفي  يمً زالر مُالب جىاولىا في اإلاُلب ألاو٫ حٍٗغ٠ مىظؼ للتهغب وفي اإلاُلب الشاوي ؤهىإ التهغب الًٍغ

بي بي يمً مُلبحن .اإلاُلب الشالض الٛل الًٍغ في اإلاُلب ألاو٫ , ؤما اإلابدض الشاوي ٖالجىا َغ١ التهغب الًٍغ

٤ ٖملُاث مداؾبُت ٤ الٗملُاث اإلااصًت و و,   التهغب ًٖ ٍَغ .  ال٣اهىهُت في اإلاُلب الشاوي التهغب ًٖ ٍَغ
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بي  :  اإلابدض ألاو٫   مٟهىم التهغب الًٍغ

التهغب ْاَغة صولُت جسخل٠ مً صولت ألزغي جبٗا للىٓام الا٢خهاصي والؿُاس ي ل٩ل صولت بال ؤجها حكتر٥ في 

ني و ٧ىجها ًهٗب الؿُُغة ٖلحها و  1 . الضولي طل٪ ببٗضَا الَى

بي :  اإلاُلب ألاو٫  ٠ التهغب الًٍغ  حٍٗغ

بي بل جغ٥ ؤمٍغ لل٣ٟه وصل٪ لهٗىبت خهغ ألاؾالُب اإلاؿخٗملت في  لم ًخٗغى اإلاكٕغ بلى حٍٗغ٠ التهغب الًٍغ

.   طل٪ هٓغا لخُىعَا اإلاخىانل

ه -   اث  "٣ٞض ٖٞغ بت "  ٚالب مدمض ٖٞغ ًم٨ً ؤن ًخم ٢بل جد٤٣  و , بإهه الخسلو ظؼثُا ؤو ٧لُا مً الًٍغ

بت ؤصائها للخؼ  2 . هتيالًٍغ

ه الض٦خىع -   ٞغ بت   "  ٖبض الغءٝو ُِٞل  "  و  "  خؿً ٖىايت  "  ٖو  بإهه جسلو اإلا٩ل٠ مً صٞ٘ الًٍغ

 3 .  الىاظبت ٖلُه ٧لُا ؤو ظؼثُا صون ؤن ًى٨ٗـ ٖبئها ٖلى الٛحر

ما٫ وألاٞٗا٫ اإلاسالٟت لل٣اهىن و-   ه مدمض ؤبى ههاع وآزغون بإهه ٢ُام اإلا٩ل٠ بٌٗ ألٖا ٞغ التي مً قإجها  ٖو

بت اإلاؿخد٣ت ٖلُه  4 . جسٌُٟ م٣ضاع الًٍغ

ما٫ ؤو ألاٞٗا٫ اإلاغج٨بت مً َٝغ اإلا٩ل٠ -   بي َى جل٪ ألٖا مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع٠ وؿخيخج ؤن التهغب الًٍغ

بت اإلاٟغويت بت للخسلو بهٟت ظؼثُا ؤو ٧لُا مً الًٍغ .  بالًٍغ

لإلقاعة ٞةن ألاؾالُب اإلاٗخمضة في التهغب هي ؤؾالُب ٖاإلاُت ح٨ٗـ ٖضم مدضوصًت الٓاَغة ظٛغاُٞا ؤو  و

اث الضو٫ ٞهي مك٩لت جغجبِ ؤؾاؾا بىظىص  , ا٢خهاصًا وال وؿدشني مً الٗاإلاُت ؤخضا ٞهي جمـ ختى ٦بًر

بت هٟؿها وبلى احؿإ  بال ؤن ألازغ ال٩اق٠ للٓاَغة ًغظ٘ بلى الاهٟخاح الا٢خهاصي الضولي مً ظهت .الًٍغ

.  الخجاعة الضولُت مً ظهت ؤزغي 

حن مً التهغب ٤ بحن هٖى زغ صولي ٚالبا ما ًخم آَى مىيٕى صعاؾدىا و  تهغب صازلي و,ومً َىا ًم٨ً الخٍٟغ

ب٣هض جس٠ُٟ ؤٖبائها بلى ؤ٢ص ى خض   LES SOCITES MILTI NATIONNELESبىاؾُت الكغ٧اث الضولُت 

 :  مم٨ً مؿخٛلت في طل٪

بُت:  ؤوال ٗاث الًٍغ .   ٖضم الخجاوـ بحن الدكَغ

بُت : زاهُا ى ؾُض صازل ب٢لُمُا ٞؿُاصتها جمى٘ جُب٤ُ هٓام ,مبضؤ الؿُاصة الًٍغ بي َو ٞل٩ل صولت هٓامها الًٍغ

.  ؤظىبي صازل ؤعايحها

٤ اإلاٗاَضاث  :   زالشا  1 .  اؾخٛاللها إلاا ٌؿمى بدؿٍى

                                                             
الم عخمىن  -  1 . . 12م  . ظامٗت ؾٗض صخلب البلُضة   (مظ٦غة لِؿاوـ  ) ,ج٣ُُم الؿُاؾت الجباثُت في الجؼاثغ , ٦ما٫ عػ٤ٍ و بٖى

بي في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمي :ؾالم مدمض الكىاب٨ت -   2 ت حٗنى بيكغ الضعاؾاث ,   مجلت الخ٣ى١ ,   التهغب الًٍغ مجلت ٖلمُت مد٨مت عب٘ ؾىٍى

ُت  . . 263 م .  مجلـ اليكغ الٗلمي . 2003الؿىت   . 04 الٗضص  , مجلـ اليكغ الٗلمي ,ال٣اهىهُت  و الكٖغ

 . 291   م  1995 , صاع الخلىص -  اإلاالُت الٗامت اإلاىاػهت للًغاثب والغؾىم - ٖبض الغئٝو ٢ُِل   خؿً ٖىايت  و -3 
ت  و الخُب٤ُ : ٞغاؽ الكهىان ,  مدّٟى اإلاكاٖلت ,   ع  مدمض ؤبى هها - 4 ىُت , الًغاثب و خاؾبتها بحن الىٍٓغ   .28م    . 2003 . 2ٍ .  اإلال٨ُت الَى
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بي  :   اإلاُلب الشاوي   ؤهىإ التهغب الًٍغ

بت اإلاٟغويت ٖلُه بهٟت ٧لُت ؤوظؼثُت ٟىا للتهغب بإهه مداولت اإلا٩ل٠ الخسلو مً الًٍغ  , مً زال٫ حٍٗغ

ه َظا ًم٨ً ؤن ًإزظ ؤخض الك٩لحن آلاجُحن  :  ٞخهٞغ

بي  :  الٟٕغ ألاو٫   الخجىب الًٍغ

ٗاث الجباثُت و جخجلى َاجه الهىعة في اؾخٛال٫ اإلا٩ل٠ للشٛغاث و و التي ال ج٩اص  الى٣اثو اإلاىظىصة في الدكَغ

٘ جسلى مجها و .   ج٩ىن في الٛالب مً ٢بُل ٖضم بخ٩امه الهُاٚت ؤو ه٣و في الدكَغ

ه  بت في خضوص ال٣اهىن  " بإهه MARGIRESZو٢ض ٖٞغ ًخجلى صل٪ مً زال٫   و 2 " مداولت الخسلو مً الًٍغ

ٟاءاث والخسًُٟاث الضاثمت ؤو اإلاا٢خت والتي جمـ ٞغوٕ بهخاظُت ؤو ٢ُاٖاث ا٢خهاصًت ؤو مى٤ُ  ؾلؿلت ؤلٖا

   .الخ  ...  ظٛغاُٞت

بي جم٨ً اإلا٩ل٠ مً الذ ٘ الًٍغ بترٞهى ٌؿدىض بلى اؾخٛال٫ سٛغاث في الدكَغ مً زال٫   3 لو مً الًٍغ

 :  الخٍٗغ٠ ًم٨ً اؾخيباٍ زالر ه٣اٍ

 ججىب هاجج ًٖ حٛحر ؾلى٥ اإلا٩ل٠  :  ؤوال

 :  ًٓهغ طل٪ في بٌٗ الؿلى٦ُاث جخمشل في

بت مغجٟٗت لخٟاصي صٞٗها  "   -  الامخىإ ًٖ اؾتهال٥ ؤو بهخاط الؿل٘ التي جٟغى ٖلحها يٍغ

بت مغجٟٗت و   - بت جغ٥ اليكاٍ الظي جٟغى ٖلُه يٍغ  4 .  "  الاهخ٣ا٫ بلى اليكاٍ ألا٢ل يٍغ

ٞاإلا٩ل٠ َىا ٣ًىم باالمخىإ ًٖ جهٝغ مٗحن ٦ٗملُت البُ٘ ؤو الكغاء ٞهى ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الىا٢ٗت اإلايكئت 

ه ٩ًىن ؾلبُا ألهه ٣ًىم باؾخسضام خ٤ مً خ٣ى٢ه الضؾخىعٍت و , لهظٍ الٗملُت ت ال٣ُام  ٞخهٞغ اإلاخمشل في خٍغ

.   مً زم ال ٌؿإ٫ ًٖ اهتها٦ه ال٣اهىن   و, بخهٝغ ما مً ٖضمه

بي   :   زاهُا ٘ الًٍغ  ججىب ًىٓمه الدكَغ

٧ىن ؤن ,في َظٍ الهىعة اإلاكٕغ هٟؿه الظي ًىٓم ٖملُت جسلو اإلا٩ل٠ مً التزامه بهىع ظؼثُت ؤو ٧لُت

بت ؤصاة لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اظخماُٖت وا٢خهاصًت  ٦ما ؤن التهغب اإلاىٓم ماَغ بال بعياء لبٌٗ الٟئاث , الًٍغ

ىما ؤ٦ضجه اإلااصة  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؤلاًغاصاث  "بىهها .م.ع.م.ى. مً 36١الاظخماُٖت َو حٟٗى مً الًٍغ

 .  الشماع الب٣ى٫ الجاٞت و الىاججت ًٖ ػعاٖت الخبىب و

 

                                                                                                                                                                                              
٤ اإلاٗاَضاث  - 1    بُت ب٣هض اؾدشماع عاؽ اإلاا٫ في : حؿٍى  ٣ًهض بها البدض ًٖ ؤًٞل مٗاَضة زىاثُت جغجبِ بحن صولخحن وحُٗي ؤًٞل ممحزاث يٍغ

 .َاجحن الضولخحن 
مجلت الىضوة للضعاؾاث  (نٗىباث الا٢خُإ   و ؤٞا١ الخدهُل  )  وا٢٘ بق٩الُت جُب٤ُ الجباًت اإلادلُت في الجؼاثغ ,بً نٛحر ٖبض اإلاامً -    2

  103م  . 2013.  الٗضص ألاو٫ ,ؾُضؽ بلٗباؽ -  ظامٗت الجُاللي الُاؽ –   ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت  ,ال٣اهىهُت 
بي الضولي :مهضاوي ٖبض ال٣اصع -  3  .  2015ظاهٟي. الٗضص الشاوي .مجلت صٞاجغ الؿُاؾت  و ال٣اهىن .  آلالُاث ال٣اهىهُت  ؤلاج٣ُٟت  إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ

  .03  م 
بي في الجؼاثغ . هانغ مغاص  -  4 بت لليكغ والخىػَ٘ . التهغب والٛل الًٍغ   .08م . البلُضة . صاع ٢َغ
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بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي إلاضة    -  ؾىىاث ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ ألاوكُت 10بياٞت بلى طل٪ حٟٗى مً الًٍغ

الٟالخُت وؤوكُت جغبُت الخُىاهاث اإلاماعؾت في ألاعاض ي اإلاؿخهلخت خضًشا وفي اإلاىا٤َ الجبلُت التي ؾِخم 

٤ الخىُٓم و ش مىدها و جدضًضَا ًٖ ٍَغ ش بضء وكاَها طل٪ ابخضاءا ٖلى الىالي مً جاٍع  .  جاٍع

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي اإلاضازُل اإلاد٣٣ت في اليكاَاث اإلاخٗل٣ت    - ٦ما ٌؿخُٟض مً بٖٟاء صاثم بٗىىان الًٍغ

 . " بالخلُب الُبُعي اإلاىظه لالؾتهال٥ ٖلى خالخه

 ؾىىاث البىاًاث ؤو اإلال٨ُاث اإلابيُت خضًشا مً الغؾم 07 مً هٟـ ال٣اهىن التي ؤٖٟذ ما٢خا إلاضة252  واإلااصة

 1 .  " ال٣ٗاعي 

بت ٢هض جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ؾاب٣ت  ٞاإلااصجحن الؿاب٣خحن لِؿخا بال ظؼء ٌؿحر مما ؤظاٍػ اإلاكٕغ مً ججىب للًٍغ

ٟاءاث والخسًُٟاث بةُٖاء وكاَه نٟت ؤزغي مشل ؤن ًلجإ اإلا٩ل٠ . الظ٦غ ؤو ٦إن ٌؿخُٟض اإلا٩ل٠ مً ؤلٖا

ُت ؤو الخ٣لُضًت ٢هض الخهى٫ ٖلى بُا٢ت خغفي بض٫ السجل الخجاعي مً ؤظل الاؾخٟاصة  ما٫ الخٞغ بلى ألٖا

ٟاءاث اإلامىىخت في بَاع  ؤًًا جل٪ الخسًُٟاث و  و, مً الامخُاػاث اإلامىىخت لهظٍ الٟئت  .  ENSEJ  ؤلٖا

بي   :  زالشا ججىب هاجج ًٖ بَما٫ اإلاكٕغ الًٍغ

بي  في َظٍ الخالت هدُجت وظىص سٛغاث في ال٣اهىن  ووظىص ه٣و ٌكىب الىهىم ,ًخد٤٣ التهغب الًٍغ

بت ٖلى ٖاج٣ه ُٗت لخدُذ للم٩ل٠ الخملو مً التزامه بضٞ٘ الًٍغ  2 . الدكَغ

بت ٖلى ألاعباح ,٦إن ٌؿخٗحن اإلا٩ل٠ بإَل الخبرة ال٦دكاٝ الشٛغاث ٞمشال ٌؿخُُ٘ اإلا٩ل٠ ججىب الًٍغ

م ؤجها ٚحر طل٪ و ت مً وظهت الىٓغ ال٣اهىهُت ٚع ُاء وكاَه نٟت ٚحر ججاٍع ت بالخىنل إٖل  الهىاُٖت والخجاٍع

بت صوهما ؤن ًخٗغى ألي ظؼاء .   بظل٪ ٩ًىن ٢ض ججىب الًٍغ

بت ٖلى التر٧اث بِىما ًخم الدؿاَل ٞحها باليؿبت للهباث ٣ُٞىم اإلاٗني باألمغ  و مً ؤمشلت طل٪ ٞغى الًٍغ

م ؤهه ماػا٫ ٖلى ٢ُض الخُاة ختى ال بت بخ٣ؿُم ؤمىاله ٖلى وعزخه ٖلى ق٩ل َباث ٚع  .  جسً٘ للًٍغ

اث ختى وبن بحؿمذ باإلاكغوُٖت وخ٤٣ اإلا٩ل٠ مً وعائها ٖاثضاث مالُت جب٣ى حٗبر ًٖ  ل٨ً َظٍ الخهٞغ

ُاب الًمحر الجمعي و٦ظل٪ ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت .  اججاٍ جدمل الى٣ٟاث الٗامت ي٠ٗ في الخدًغ ٚو

بت ما هي بال جدهُل خانل ٞهي بًاٖت عصث بلى ؤصخابها ل٨ً بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا و ؤوؾ٘ هٟٗا .  ٞالًٍغ

بي   :اإلاُلب الشالض   الٛل الًٍغ

ظا زاعط بَاع ال٣اهىن  بت َو  ؤي , َى مجمٕى الؿلى٧اث واإلاماعؾاث التي جخم بهضٝ الخداًل وججىب ؤصاء الًٍغ

 3 .  ؤهه ٧ل اإلاماعؾاث الٛحر مكغوٖت ألهه اهتها٥ لغوح ال٣اهىن 

بت ؤو مً  و اء الًٍغ ٌٗٝغ ؤًًا بإهه اؾخٗما٫ َغ١ اخخُالُت للخملو ؤو مداولت الخملو ٧لُا ؤو ظؼثُا مً ٖو

 4 .  جهُٟت ؤو مً صٞ٘ الًغاثب ؤو الغؾىم اإلاٟغويت

                                                             
ت في ال٣اهىن الجؼاثغي  :بغخماوي مدّٟى  -   1 بت ال٣ٗاٍع   .282م   . 2009. صاع الجامٗت الجضًضة  . (صعاؾت م٣اعهت  ) الًٍغ
  .09م . مغظ٘ ؾاب٤ .هانغ مغاص -  2
  170م .  2008. الجؼاثغ .  صاع َىمت للُباٖت  و اليكغ و الخىػَ٘ , ا٢خهاصًاث الجباًت و الًغاثب :مدمض ٖباؽ مدغػي  -  3
.  424م  . الجؼاثغ . صاع َىمت.  الجغاثم يض ألاشخام والجغاثم يض ألامىا٫ , الىظحز في ال٣اهىن الجؼاجي الخام :ؤخؿً بىؾ٣ُٗت  -  4
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بت ٧لُا ؤو  ؤو جل٪ الؿلى٧اث الهاصٞت إلاسالٟت ال٣اهىن والتي ٌؿخٗملها اإلا٩ل٠ مً ؤظل التهغب مً ؤصاء الًٍغ

.   ٌٗخمض َضا الىٕى ٖلى ٖىهغ ال٣هض إلاسالٟت ال٣اهىن   و, ظؼثُا

ت ٗاث لم ٌٗٝغ الٛل جٟاصًا لخكغ هٟؿه في الؼاٍو ل٨ىه ا٦خٟى بظ٦غ ,ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى ٚغاع باقي الدكَغ

بت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال ٖلى ؾبُل الخهغ  مجها , بٌٗ الُغ١ الاخخُالُت التي ٌٗخمضَا اإلا٩ل٠ للتهغب مً الًٍغ

 :  ما ظاء في

  .ط . ب .  ١   م36ًاإلااصة   - 

  .م .ع  . و . م . ى . مً ١  02  ٣ٞغة 193 اإلااصة -   

  .ٕ . ع . ع . ١    م118ً  اإلااصة -   

  .م . ٙ . ى . ١   م533ً  اإلااصة   و  530  اإلااصة-   

  .ٍ . ١ مً   34   اإلااصة -

  .ث .  ١   م119ً  اإلااصة -   

 :  اخخُالُت التي اج٣ٟذ ٧لها ٖلى اٖخباع الُغ١ الخالُت َغ١ جضلِؿُت و و

بت  "  -  (  1  .  بزٟاء ؤو مداولت بزٟاء مبالٜ ؤو مىخجاث جُب٤ ٖلحها الًٍغ

ٟاء ؤو اؾترظإ  - (  2  ج٣ضًم وزاث٤ مؼوعة ؤو ٚحر صخُدت جضُٖما لُلباث جغمي للخهى٫ ٖلى جسٌُٟ ؤو ؤلٖا

بت بت ؤو الاؾخٟاصة مً اإلاؼاًا الجباثُت اإلامىىخت لهالر بٌٗ الٟئاث مً اإلا٩لٟحن بالًٍغ .   الًٍغ

ت التي ًٟغى ال٣اهىن مؿ٨ها و -  ( 3 ٟا٫ ًٖ ٢هض حسجُل خؿاباث ٚحر صخُدت في السجالث الخجاٍع  ؤلٚا

  .ث .  مً ١  10 و  09    اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصجحن

اء ؤو  - (4   ٤ الٞى ما٫ ؤو التر٧اث التي جيخ٣ل ًٖ ٍَغ ذ بغ٢م ألٖا ٟا٫ ؤو الخ٣لُل ًٖ ٢هض في الخهٍغ  ؤلٚا

.  الىنُت ؤو الهبت

.  اؾخٗما٫ ٞىاجحر ؤو ؤلاقاعة بلى هخاثج ال جخٗل٤ بٗملُاث خ٣ُ٣ُت ؤو البُ٘ ؤو الكغاء صون ٞىاجحر -  (5  

 اؾخٗما٫ الُىاب٘ اإلاىٟهلت ؤو َىاب٘ مؼوعة ؤو ؾب٤ اؾخٗمالها مً ؤظل اؾخٗمالها مً ؤظل صٞ٘  - (6  

.  اإلاىخجاث التي جدمل جل٪ الُىاب٘ ٦ظل٪ بُ٘ ؤو مداولت بُ٘ الُىاب٘ اإلاظ٧ىعة ؤو,  الًغاثب

بي في ما 1741ؤما اإلااصة  بت الٟغوؿُت خاولذ خهغ الٗىانغ اإلا٩ىهت للٛل الًٍغ  مً ال٣اهىن الٗام للًٍغ

 1  :  ًلي

مُت ٖمضا في الىزاث٤ اإلاداؾبُت بالخسٌُٟ مً ؤلاًغاصاث ؤو ج٣ُُض ٖملُاث مداؾبُت زاَئت ؤو     - جطخُم  َو

 . الخ٩ال٠ُ

ؿاٍع ٢هض ٖضم جم٨حن ؤلاصاعة مً جدهُل مؿخد٣اتها   - ٧ل اإلاىاوعاث التي تهضٝ بلى جضبحر اإلا٩ل٠ إٖل

بُت  . الًٍغ

٘ الجباجي   - ما٫ التي جاصي بلى ٖغ٢لت ؤٖىان الًغاثب مً ال٣ُام بمهامهم إلزباث مسالٟاث الدكَغ  . ٧ل ألٖا

ًاث ٚحر مبرعة مً الضولت   -  2.  مداولت الخهى٫ ٖلى حٍٗى

                                                             
غ لليكغ و الخىػَ٘ .  صعاؾاث في ٖلم الًغاثب :ٖبض اإلاجُض ٢ضي   -  1   .217م . 2011 . (ألاعصن  )ٖمان . 1ٍ . صاع ظٍغ
  . 219م.  مغظ٘ ؾاب٤ :ٖبض اإلاجُض ٢ضي   -  2
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بي خؿب ٖضة مٗاًحر مجها صعظت الخ٣ٗض    و ٣ه, ًم٨ً ج٣ؿُم الٛل الًٍغ  :   ًم٨ً الخمُحز بحنا و ٞو

الٛل البؿُِ    :   ؤوال

بت  ًخمشل َظا الىٕى مً الٛل في ٧ل مداولت مٗخمضة و بؿىء هُت مً اظل مساصٖت ؤلاصاعة الجباثُت لضٞ٘ يٍغ

داث ها٢هت  و,ؤ٢ل  بت ٖلى ؤؾاؾها ,َظا مً زال٫ ج٣ضًم جهٍغ ٣هض .جخًمً بُاهاث زاَئت لخ٣ضًغ الًٍغ ٍو

.  بالىُت الؿِئت ٧ىن اإلا٩ل٠ وإ بٗضم مكغوُٖت الٗمل الظي ٣ًىم به

بت ملؼم بخ٣ضًم  و ٢ض وعص ط٦غ الٛل البؿُِ يمىُا في ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة ٖىضما ًهبذ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اء داث جخًمً ؤلاقاعة بلى ألاؾـ ؤو الٗىانغ التي حٗخمض لخدضًض ٖو بت جهٍغ ًبحن صزال ؤو عبدا  ؤو,الًٍغ

 .  الخ  ...ها٢ها  

 الٛل اإلاغ٦ب   :  زاهُا 

ٟه بإهه ٚل بؿُِ م٣غون بمماعؾاث جضلِؿُت ؤي ؤن اإلا٩ل٠ ٌؿخٗمل ؤؾالُب ماَغة جم٨ىه مً  ًم٨ً حٍٗغ

بت و٦ظل٪ مسر ٧ل آلازاع التي ٢ض جاصي بلى ٦ك٠ مٛالُاث ول٣ض وعص ط٦ٍغ في هو اإلااصة  الخسلو مً الًٍغ

  . 2012    في ٢اهىن اإلاالُت لؿىت . م . ع . م . ى .  مً 13١

ًخمحز َظا الىٕى مً الٛل ٧ىهه ًًم ٖلى ٚغاع الٗىهغ اإلااصي وال٣هض ًًم ٖىهغ الخضلِـ وطل٪ بلجىء  و

ٟت ؤو ٣ًضم ٞىاجحر مؼوعة  1 الخ  ..  اإلا٩ل٠ بلى مسر ٧ل ألاصلت جغ٢با ألي مغا٢بت مدخملت ٦إن ًمؿ٪ مداؾبت مٍؼ

 

بي     :   اإلابدض الشاوي َغ١ التهغب الًٍغ

بي هٓغا ألن التهغب َىا مغجبِ بمضي بغاٖت وجٟجن اإلا٩لٟحن في  لِـ بةم٩اهىا خهغ ظمُ٘ َغ١ التهغب الًٍغ

بت ؾال٨حن بظل٪ َغ١ ٖضة ٤ الٗملُاث ,الخسلو مً ٖبء الًٍغ ٞمجهم مً ٌٗخمض ٖلى الخالٖب ًٖ ٍَغ

باء مً ظهت وجسٌُٟ بًغاصاجه مً ظهت ؤزغي , اإلاداؾبُت و٦ظا , الظي ٌٗمل ُٞه اإلا٩ل٠ ٖلى جطخُم ألٖا

٤ الىؾاثل اإلااصًت و .   ال٣اهىن  التهغب ًٖ ٍَغ

التهغب ًٖ َغ١ ٖملُاث مداؾبُت   :   اإلاُلب ألاو٫ 

ذ اإلا٩ل٠ بإعباخه لألوكُت التي ًماعؾها و بي الجؼاثغي ٖلى ؤؾاؽ ؤلا٢غاع وطل٪ بخهٍغ ٘ الًٍغ  ٣ًىم الدكَغ

بت َبٗا خجلى التهغب اإلاداؾبي ُٞما ج٣ىم به اإلاهالر الجباثُت مً جد٣ُ٣اث في اإلاداؾبت ,التي جسً٘ للًٍغ ٍو

  )  الخإ٦ض مً مُاب٣ت ال٣ُىص في الضٞاجغ اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿدىضاث الشبىجُت مً ٢بل التي ٢ضمها اإلا٩ل٠ و

 2.  (  الخ  ...  وسخ لٟىاجحر البُ٘  بًهاالث الخىعٍض ؤو,   ؾىضاث الُلب,  الٟىاجحر

مى٫ الظ٧ي ًبدض ًٖ وي٘ مُاب٣ت لل٣ُىص اإلاداؾبُت م٘ ما ٢ضمه مً وزاث٤ مٓللت بدُض ال ًٓهغ ؤي اإلامٝ

٩ىن َضٞه في طل٪ بما جطخُم ه٣ٟاجه ؤو جسٌُٟ بًغاصاجه ومىه ًإزظ التهغب ,ما ٢ضمه جٟاوث بحن ال٣ُىص و  ٍو

٤ الٗملُاث اإلاداؾبت نىعجحن   .   جس٠ُٟ ؤلاًغاصاث  جطخُم الى٣ٟاث و  : ًٖ ٍَغ

 
                                                             

بي الجؼاثغي : ٖىاصي مهُٟى و عخا٫ هانغ   -  1 بي في الىٓام الًٍغ  . . 2010الىاصي  . اليكغ والخىػَ٘ م٨خبت بً مىس ى الؿُٗض .  الٛل والتهغب الًٍغ

 .07   م 2011
بي  -  2    2009 / 2008  ,ظامٗت ًخي بً ٞاعؽ ,  مظ٦غة لِؿاوـ ) , ؤمحن ؾالوي بالهاصي وؤؾامت عوٍبذ ؤؾالُب و َغ١ م٩لٟدت الٛل والتهغب الًٍغ

 . 17 م,
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جطخُم الى٣ٟاث   :    الٟٕغ ألاو٫ 

باء التي ًخدملها في خضوص وكاَه وو٣ٞا لكغوٍ مدضصة  ل٣ض ؾمذ اإلاكٕغ الجباجي للم٩ل٠ بسهم بٌٗ ألٖا

ت  مجها ؤن ج٩ىن َظٍ الى٣ٟاث مخٗل٣ت بيكاٍ اإلااؾؿت و,  مؿب٣ا ٍغ .   مضٖمت بىزاث٤ جبًر

 :هي  الخ٩ال٠ُ ال٣ابلت للخهم  و

باء و-     .  الى٣ٟاث لها ٖال٢ت مباقغة بيكاٍ اإلااؾؿت ؤن ج٩ىن َظٍ ألٖا

باء و-     .  الى٣ٟاث مخٗل٣ت بالؿحر الٗاصي للماؾؿت ؤن ج٩ىن َظٍ ألٖا

باء و-    ٣ت بمبرعاث و ؤن ج٩ىن َظٍ ألٖا .  وزاث٤ عؾمُت الى٣ٟاث مٞغ

 ل٨ً بٌٛ اإلامىلحن اهتهؼ َظا الخ٤ إلصزا٫ ج٩ال٠ُ لِـ لها ٖال٢ت بيكاٍ ؤوالؿحر الٗاصي للماؾؿت و

بت ٖلى ألاعباح ( الخ٩ال٠ُ )اإلابالٛت ٞحها  لظل٪ جىظض ٖضة َغ١ ,للخس٠ُٟ ٢ضع اإلاؿخُإ مً ٢ُمت الًٍغ

مُحن لخد٤ُ٣ َظا هدُجت مجها حسجُل مؿخسضمحن وحؿضًض ؤظىع ومغجباث جسو ٖما٫ ال وظىص لهم بمبالٜ  َو

  .  مبالٜ ٞحها

 :   اإلاؿخسضمحن الىَمُحن  - ( ؤ

مُحن اإلاٟغوى ؤن ًىجؼوا ؤٖماال مهمت ل٨جهم ال٣ًىمىن بإي ٖمل و  ٣ُٞىم , طل٪ بةوكاء ملٟاث لٗما٫ َو

بت  اإلا٩ل٠ بدسجُل مغجباتهم في مداؾبخه لخطخُم الخ٩ال٠ُ ٞهي حٗمل ٖلى جسٌُٟ الغبذ الخاي٘ للًٍغ

.  اإلاؿخد٣ت

 :  مبرعة الخ٩ال٠ُ الٛحر  -  ( ب

باء والى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بؿحر اليكاٍ الٗاصي للماؾؿت مً ؤظل جسٌُٟ الغبذ  ٖىضما ؾمذ اإلاكٕغ بسهم ألٖا

بت و .  مىه جسٌُٟ الًٍغ

 1 . م . ع . م . ى .  مً 02١  /  169  ل٣ض ؤوضر اإلاكٕغ الجباجي الجؼاثغي الخ٩ال٠ُ ال٣ابلت للخهم في اإلااصة و

 جس٠ُٟ ؤلاًغاصاث  :  الٟٕغ الشاوي

او ث-  ذ ب٩ل ؤو ظؼء مً ؤلاًغاصاث التي جضزل في ,ٖخبر الهىعة ألا٦ثر قُٖى  بط ًلجإ اإلا٩ل٠ بلى ٖضم الخهٍغ

بت ٣ت ج٣خهغ ٖلى مً ًمل٩ىن سجالث مداؾبُت ؾىاء ؤ٧ان طل٪   و, خؿاب ألاعباح الخايٗت للًٍغ هي ٍَغ

ذ الخ٣ُ٣ي ؤوازخُاعي بمدٌ  بظباعي بمىظب ع٢م ؤٖمالهم الظي ًٟغى  ٖلحهم الضزى٫ في هٓام الخهٍغ

 :  ٞاإلًغاصاث التي لم حسجل ٖمضا في الضٞاجغ اإلاداؾبُت ٢ض ج٩ىن  , بعاصتهم

ما٫ جخم ه٣ضا بحن اإلاىعص و   - الؼبىن مما ال  زمً ن٣ٟاث بُ٘ ؾل٘ ؤو مبالٜ هاججت ًٖ جسًُٟاث ٖلى ع٢م ألٖا

 .ٌسجلها الؼبىن ٖلى ؤجها ه٣ٟاث  ًتر٥ ؤي ؤزغ لىظىصَا في السجل اإلاداؾبي في خؿاب ؤلاًغاصاث و

ما٫  )  جسٌُٟ ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ اإلابُٗاث  -  البُ٘ صون   )  صل٪ لٗضم ج٣ُُضَا خؿابُا  و (  ع٢م ألٖا

 2 .   إلاسر آزاع الٗملُاث اإلاد٣٣ت (  ٞاجىعة

                                                             
. م . ع . م .ى .  مً  ١ 2 /   169اإلااصة    -   1
ت  ). ج٣ىُاث الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي في بَاع الغ٢ابت الجباثُت . و ٖكُِ  ٖبض الخمُض  واُٖل ٖبض ال٣اصع   -   2 اإلاغ٦ؼ  . (مظ٦غة لِؿاوـ في الٗلىم الخجاٍع

 . 40م  . 2008 / /2007. اإلاضًت . الجامعي ًخي ٞاعؽ 
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ت الخ٣اث٤ مخبٗا الُغ١ الؿاب٣ت لخ٣ضًم بًغاصاث بؿُُت ٦ُٟلت  و َىا جٓهغ ٦ٟاءة اإلا٩ل٠ بخٗضي وحؿٍى

ا الصخُذ  . بة٢ىإ اإلاهالر الجباثُت  م٘ الؼبىن لخهبذ باجٟا٢هبياٞت بلى حسجُله للمبُٗاث بإ٢ل مً ؾَٗغ

ًٓهغ الخالٖب بىيىح إلاا ًخم جد٤ُ٣ ٢ُمت جاصي بلى جباًً في الغبذ ؤلاظمالي ووؿبخه   و, َباث في نىعة مىذ ؤو

 :َظا مشا٫ ٖلى طل٪   و, الخالت اإلاهغح بها في الخالت الخ٣ُ٣ُت و

 

الخالت اإلاهغح بها الخالت الخ٣ُ٣ُت  

 4500000 5000000ؾٗغ البُ٘ 

 4200000 4200000ؾٗغ الخ٩لٟت 

 300000 800000الغبذ الهافي 

 % 6.67 % 16مٗض٫ الغبذ الهافي 
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هي وؿبت ٦بحرة بةم٩اجها ؤن جلٟذ اهدباٍ   و% 9.33في َظٍ الخالت ًدبحن لىا ؤن الٟغ١ في مٗض٫ الغبذ ٢ض بلٜ 

اإلاهالر الجباثُت ل٨ً مً ظهت ؤزغي ًم٨ً للم٩ل٠ الخالٖب بالخؿاباث بدُض ٩ًىن مٗض٫ الغبذ الهافي 

 :خه الجضو٫ الخالي ىمدؿاوي ٦م ًى

 

 

الخالت اإلاهغح بها الخالت الخ٣ُ٣ُت  

 1900000 2000000ؾٗغ البُ٘ 

 1425000 1500000ؾٗغ الخ٩لٟت 

 475000 500000الغبذ الهافي 

 % 25 % 25مٗض٫ الغبذ الهافي 

 

 

اصة ٖلى َظا هجض اإلا٩لٟحن الظًً ًماعؾىن وكاَا خغا و ت صوعا َاما و,ٍػ  الظي جلٗب ُٞه الٗملُاث ال٨ٍٟغ

باء )اإلاخمشلت في اإلاماعؾت الصخهُت لٗلم ؤو ًٞ مشل  ىن  ,  ؤَباء ألاؾىان,  اإلادامىن , ألَا  ,  مهىضؾىن , بٍُُغ

 ٦إن , هجض َظٍ الٟئت ٚالبا ال جهغح بالغ٢م الخ٣ُ٣ي إلاضازُلهم . 1  (  ...  زبراء مداؾبت, مؿدكاعون ظباثُىن 

   .٦ظل٪ ٖضص اإلاغض ى اإلاٗالجحن مً ٢بل الُبِب ال ًهغح اإلادامي بٗضص اإلالٟاث اإلاضعوؾت و

ا  لى َظا ألاؾاؽ ٞاإلاكٕغ ختى ًًمً ٖضم الخالٖب ٣ٞض ؤلؼم َُئاث الًمان الاظخماعي ؤن جىافي ؾىٍى ٖو

بصاعة الًغاثب اإلاباقغة ٖلى ٧ل َبِب ؤو َبِب ؤؾىان ؤو ٢ابلت ؤو مؿاٖض َبي ب٨ك٠ ٞغصي ًبحن ُٞه ع٢م 

حسجُل اإلاامً لهم والكهغ الظي صٞٗذ ُٞه ألاحٗاب ٦ما هي واعصة في ؤو٢اث الٗالط و٦ظل٪ م٣ضاع اإلابلٜ 

 2 . الغظٗت مً ٢بل الهُئت اإلاُٗىت بلى اإلاامً له

حر و  ٞاألؾالُب في جُىع مً , ٦سالنت لُغ١ التهغب  ًيبغي ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الُغ١ جب٣ى مجغص ؤمشلت اٚل

بي  . ٢بل اإلا٩ل٠ لِؿب٤ ؤلاصاعة الجباثُت في بٌٗ الخٟانُل الض٣ُ٢ت لُخسلو مً واظبه الًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 93م   . 2010.الجؼاثغ . صاع َىمت  . ( 2010خؿب حٗضًالث ٢اهىن اإلاالُت لؿىت    ) , الًغاثب ٖلى الضزل ؤلاظمالي : بً ٖماعة مىهىع  -  1
 .ط . ب .  مً ٢اهىن  46اإلااصة    -  2
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بي وؾبل ٖالظه  :   اإلابدض الشالض  َغ١ ٢ُاؽ التهغب الًٍغ

بي ؤخض الخدضًاث التي ج٠٣ ؤمام الخُب٤ُ الٟٗا٫ للؿُاؾت الا٢خهاصًت واإلاالُت   هٓغا ,ٌك٩ل التهغب الًٍغ

 ول٨ً َظٍ ألازحرة البض مً ,َظا ما ٌؿخضعي مً الؿلُاث اإلاسخهت يغوعة مجابهخه  و, ألزاٍع الؿلبُت اإلاخٗضصة

ُت ًٖ حجم الٓاَغة الجساط الخلى٫ اإلاىاؾبت ألن اإلاك٩ل الغثِس ي باليؿبت لىايعي ,ؤن ج٩ىن لها نىعة مؿخٞى

بي هٟؿها بُت ال ًم٨ً في ْاَغة التهغب الًٍغ  زانت ما ؤجاخخه , ل٨ً في اإلاضي الظي جبلٛه  و, الؿُاؾت الًٍغ

اث مظَلت الخُىعاث الا٢خهاصًت و اصة جٟش ي الٓاَغة بمؿخٍى .   الخ٨ىىلىظُت في ٍػ

لظا ؾىداو٫ مً زال٫ َظا اإلابدض الخُغ١ ؤوال بلى مسخل٠ الُغ١ اإلاؿخٗملت ل٣ُاؽ حجم ْاَغة التهغب 

بي .    زم زاهُا بلى ؾبل ٖالط َظٍ الٓاَغة, الًٍغ

بي   :   اإلاُلب ألاو٫  مىاهج وَغ١ ٢ُاؽ التهغب الًٍغ

بي  ت  و,مً الهٗب ٢ُاؽ حجم التهغب الًٍغ  بهما ,  خُض ال جىظض َغ١ ٢ُاؾُت ص٣ُ٢ت, طل٪ لُبُٗخه الؿٍغ

بي بٌٗ اإلاىاهج لضًىا مىهج الا٢خهاص الؿغي و  :  مىهج ٖضم الالتزام الًٍغ

 :   مىهج ج٣ضًغ الا٢خهاص الؿغي  .1

 والظي مً زالله ًم٨ىىا خؿاب وج٣ضًغ حجم ,ج٣ضًغ ؤو جدضًض حجم الا٢خهاص الؿغي  ٌٗخمض َظا اإلاىهج ٖلى

بي ظا ألن مجمل اليكاَاث و,التهغب الًٍغ بت  َو .  اإلاضازُل التي جخم في َظا الا٢خهاص ال ًخم بزًاٖها للًٍغ

ل ٫ و ٢خهاص الؿغي ٖلى ؤهه ٧اٞت اإلاضازُل التي لم ًخم ال٨ك٠ الًخطر لىا طل٪ مً زال٫ حٍٗغ٠ ُٞخى جاهٍؼ

بُت  1 . ٖجها للؿلُاث الًٍغ

بُت ٞةجها الجضزل يمً بَاع الخؿاباث ال٣ىمُت   و بن ٧اهذ َظٍ اإلاضازُل ٚحر مهغح بها للمهالر الًٍغ

 ?هي ؤَم ألاؾالُب اإلااصًت بلى وظىص الا٢خهاص اإلاىاػي  ٞالؿاا٫ اإلاُغوح َى ما

 :  التي مً بُجها ًغجر خضور ا٢خهاص الٓل بلى ظملت مً ألاؾالُب و

اث حٗض ال٣ىة الضاٞٗت الغثِؿُت  , اقترا٧اث الًمان الاظخماعي الًغاثب و-   خُض ؤن جؼاًض ؤٖباء َظٍ اإلاضٖٞى

باء بلى ج٩لٟت الٗمالت في الا٢خهاص الؿغي  ,همٍى وعاء حجم الا٢خهاص الؿغي و  .   خُذ جًاٝ َظٍ ألٖا

ذ الضواٞ٘ لضي ؤصخاب  ٧لما ػاص الٟغ١ بحن َظٍ ألازحرة و و نافي بًغاصاث الٗمل بٗض زهم الًغاثب ٢ٍى

.  اإلاكاع٦ت في الا٢خهاص الؿغي  الٗاملحن ٖلى ججىب َظا الٟغ١ و الٗمل و

بت الضزل  بط حكحر الضعاؾاث و ٨ُت ؤهه ٧لما اعجٟ٘ اإلاٗض٫ الخضي لًٍغ الخدلُالث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت واخضة ؤصي طل٪ بلى همى الا٢خهاص الؿغي بيؿبت  ت في خالت زباث 1.4الصخص ي بى٣ُت مئٍى  ه٣ُت مئٍى

 2 .  الٗىامل ألازغي 

 

ت مً اللىاثذ الخ٩ىمُت وال٣ىاهحن مشل اٖخباع  ٤ مجمٖى غ مً الضولت ًٖ ٍَغ بن اليكاٍ الا٢خهاصي مَا

   ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى ٖمل ألاظاهب,   لىاثذ ؾى١ الٗمل,  اقتراَاث الترزُو,بٌٗ اليكاَاث ٚحر ٢اهىهُت
                                                             

.  الا٢خهاص الؿغي ,ؤخمض الؿ٣ي  -  1

Http : //www.CBA.EDU.KW/ELSKKA.ACI.DOC,28/03/2014Page1. 
٪ قىاًضع  -  2 ضًٍغ  ماعؽ  , نىضو١ الى٣ض الضولي , في ؾلؿلت ٢ًاًا ا٢خهاصًت , همى الا٢خهاص الخٟي , الازخباء وعاء الٓال٫ , صومُيُ٪ بوس ي ,ٍٞغ

  .7 الهٟدت , 2002
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اصة همى الا٢خهاص الؿغي  و  بط جىضر الٗضًض مً الضعاؾاث ؤن ,ًم٨ً لهظٍ اللىاثذ الخ٩ىمُت ؤن جاصي بلى ٍػ

ٖلى ؾبُل   و,البلضان التي ج٨ثر ٞحها اللىاثذ اإلاىٓمت لكاوجها الا٢خهاصًت ٩ًىن حجم ا٢خهاص الٓل ٞحها ٦شحرا

اصة ه٣ُت  بلضا مً البلضان الىامُت وبلضان الخدى٫ الا٢خهاصي و 48اإلاشا٫ في ُٖىت  البلضان اإلاخ٣ضمت جبحن ؤن ٍػ

اصة في ا٢خهاص الٓل وؿبتها   1 .   %10 واخضة ٖلى ماقغ الخىُٓم ج٣ترن بٍؼ

ما٫ الهٛحرة ونٛاع ,  وظىص اإلااؾؿاث الهٛحرة - خُض ؤن مٗٓم الا٢خهاص الؿغي ًخ٩ىن مً ميكإة ألٖا

 2 . مىٓمي اإلاكغوٖاث الظًً ًتهغبىن مً مسخل٠ ؤق٩ا٫ الًغاثب

٤ الى٣ىص الؿاثلت ت مٗامالتها ًٖ ٍَغ مما ًاصي بلى ؾهىلت حُٗٓم ألاوكُت ,بدُض جمُل َظٍ اإلايكأث بلى حؿٍى

.   الخُٟت

بي مً زال٫ ماؾب٤ جخجلى لىا الٗال٢ت الىز٣ُت بحن الا٢خهاص الؿغي و و خُض ؤن خضور  , ْاَغة التهغب الًٍغ

بالخالي ٞةن ٢ُاؽ حجم ؤي ؤخض مجهما ًم٨ً مً خؿاب حجم   و,ؤخضَما جاصي بالًغوعة بلى خضور ألازغي 

٤ الٗال٢ت الخالُت  :  ألازغ ًٖ ٍَغ

 

 

 

 

بي بي اإلاخىؾِ اإلاٟغوى    x   حجم الا٢خهاص الؿغي    =  حجم التهغب الًٍغ اإلاٗض٫ الًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .7مغظ٘ ؾاب٤ نٟدت  -  1
ل و,إلااطا َظا ؤلا٢با٫ اإلاضَل ٖلى الٗملت الىع٢ُت  ,عوظٝى .ؽ.٦ُيض  -  2   .56الهٟدت . 2002  ماعؽ ,1 الٗضص ,الخىمُت   في مجلت الخمٍى
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 :  اإلاؿخٗملت في ٢ُاؽ الا٢خهاص اإلاىاػي هجض مً بحن ؤَم الُغ١ اإلا٣ترخت و و

 :   ؤلاهٟا١  و مضزل الٟغو١ بحن الضزل  1-1

ت بحن بهٟا١ ٢ُإ ٖاثلي و ألن ألاٞغاص الظًً ٣ًل ,صزله خُض ٌؿمى َظا اإلاضزل بإؾلىب الٟغو١ اإلا٨كٞى

الظي ٢ض ًغظ٘ بلى صزى٫ مىلضة ؤنال ٝ الا٢خهاص  صزلهم اإلاٗلً ًٖ بهٟا٢هم عبما ًسٟىن ظاهبا مً صزلهم و

 وؤن ,٣ًىم َظا اإلاضزل ٖلى ٞغى عثِس ي ماصاٍ ؤن ألاٞغاص ًدهلىن ٖلى صزى٫ مً مهاصع مسخلٟت  و, الخٟي

بال ؤن َظٍ اإلاسٟاة ؾٝى ,َىا٥ ظاهبا مً َظٍ الضزى٫ الًخم ؤلاٞهاح ٖجها ؤو ٖلى ألا٢ل بزٟاء ظاهب مجها

مىه َظا ألاؾلىب ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ؤن مٗامالث الا٢خهاص الخٟي لً جٓهغ   و, جخدى٫ بلى بهٟا١ آظال ؤم ٖاظال

 1 .  ل٨جها ؾخٓهغ في نىعة بهٟا١ في نىعة صزل و

اصة ؤلاهٟا١ ًٖ الضزل عاظٗت ٣ِٞ بلى وظىص مضازُل مىلضة في الا٢خهاص اإلاىاػي  و  ? ل٨ً َل ٍػ

   .الخ  ....   الا٢تراى, الاصزاع  :   ٣ٞض حٗىص بلى ٖضة ؤؾباب ؤزغي مشل, ال

 : (   ؾى١ الٗمل  ) مىهج بخهاءاث ال٣ىي الٗاملت   1-2

ٌٗخمض َظا اإلاىهج ٖلى خؿاب الٟغ١ بحن ٖضص الؿ٩ان الظًً ًٟترى ؤجهم ظؼء مً ٢ىة الٗمل الا٢خهاصًت  و

م ٢ىة الٗمل الٟٗلُت في الضولت  و, بىاءا ٖلى ؤلاخهاءاث الؿ٩اهُت   و,ٖضص الؿ٩ان اإلاسجلحن عؾمُا باٖخباَع

 والتي ًم٨ً ,جدخاط َظٍ اإلا٣اعهاث بٌٗ الاٞتراياث الخانت باإلهخاظُت في ال٣ُإ الخٟي مً الا٢خهاص

ت حجم اليكاٍ و الضزل الخٟي زال٫ ٞترة الخؿاباث اهت بها إلاٗٞغ .   ؤلٖا

ت خى٫ بهخاظُت الٗامل في ٧ل مً  و ل٨ً صخت َظا اإلاضزل ٌٗخمض ٖلى مضي صخت الٟغوى اإلاىيٖى

حر الغؾمي ى ما,ال٣ُاٖحن الغؾمي ٚو  ٢ض ًاصي بلى ج٣ضًغاث مغجٟٗت لدجم الا٢خهاص اإلاىاػي بطا ما اٞتريىا  َو

بياٞت بلى ؤن ؤلاه٣اط اإلاىظه بلى َظا اإلاضزل ٨ًمً في ؤزظٍ لٗىهغ الٗمل . ؤن ؤلاهخاظُت في ؤلا٢خهاصًً واخضة

ني م٘ بَما٫ الٗىامل ألازغي   2 .  في خؿاب الىاجج الَى

 :   (  اؾتهال٥ ال٨هغباء   ) مىهج اإلاضزالث اإلااصًت  1-3

ٖلى اٞتراى ؤن اؾتهال٥ َظٍ ألازحرة ,خُض ًخم ج٣ضًغ الىمى في الا٢خهاص الؿغي مً وا٢٘ اؾتهال٥ ال٨هغباء

 زم َغح مٗض٫ همى بظمالي الىاجج اإلادلي الغؾمي مً مٗض٫ , َى ؤًٞل ماقغ ماصي لليكاٍ الا٢خهاصي ٩٦ل

 3 .  اعظإ الٟغ١ بُجهما بلى همى الا٢خهاص الؿغي    و, همى اؾتهال٥ ال٨هغباء ال٨لي

اصة همى الا٢خهاص الؿغي ٣ٞض جغظ٘ لٗضة  و اصة همى اؾتهال٥ ال٨هغباء هاظمت ًٖ ٍػ ل٨ً لِـ بالًغوعة ؤن ٍػ

.  ٖىامل ؤزغي ٧الخبظًغ

 ٣ًىم َظا اإلاضزل ٖلى اٞتراى ؤؾاس ي مٟاصٍ ؤن مٗامالث الا٢خهاص الخٟي جخم ؤؾاؾا  و :   اإلاىهج الى٣ضي  1-4

اصة ؤوكُت الا٢خهاص الؿغي  باؾخسضام الى٣ىص الؿاثلت و  4 .  ؤن حٛحراث الُلب ٖلحها هدُجت لٍؼ

                                                             
1

 . 13 الهٟدت  , مغظ٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ,ؤخمض الؿ٣ي  -  
 . 22 الهٟدت  , مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,خمضي ٖبض الُٗٓم   -   2
٪ قىاًضع   -   3 ضٍع   .12 الهٟدت , مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ , صومُيُ٪ بوس ي ,ٍٞغ

4
  -  GAIL BER I , nouvel éclairage sur l’économie de l’ombre , FMI bulletin . Numéro 15 – v 31 . 
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طا جمذ التي ًم٨ً ؤن ًخم ا٦دكاٞها ب  و, طل٪ في مداولت مً اإلاخٗاملحن في َظا الا٢خهاص بزٟاء مٗامالتهم و

.   بىؾاثل صٞ٘ ؤزغي 

ٞم٘ وظىص    "  إلااطا َظا ؤلا٢با٫ اإلاضَل ٖلى الٗملت الىع٢ُت  "  َظا ما ًاصي حؿائ٫ ٦ُى٠ عوظٝى في م٣اله و

ُت الهاجُٟت  و, الضًً و الاثخمان  إلااطا لم ًدىا٢ٌ الُلب ٖلى الٗملت , ما بلى طل٪ و  ...  اإلاٗامالث اإلاهٞغ

.   ?  1 باؾخمغاع ختى ًتراظ٘ بلى الهٟغ

 :  ًى٣ؿم َظا اإلاىهج بلى ٖضة ؤق٩ا٫ مجها  و

٣ىم َظا اإلاىهج ٖلى ؤؾاؽ ؤن وؿبت الى٣ىص الؿاثلت  ,مٗض٫ الى٣ىص الؿاثلت بلى الىصاج٘ جدذ الُلب -  ٍو

اصة في الُلب ٖلى   و, باليؿبت للىصاج٘ جدذ الُلب زابخت اصة في َظٍ اليؿبت ال بض ؤن ح٨ٗـ ٍػ مً زم ؤي ٍػ

ل اإلاٗامالث التي جخم في الا٢خهاص الخٟي .   الى٣ىص الؿاثلت لخمٍى

 

 :  ًم٨ً ج٣ضًغ حجم الا٢خهاص الخٟي بالٗال٢ت الخالُت  و -

 

AEST  =  (  M2  -  M1  ) . R 

 

 

 :     خُض ؤن

   M 1 : وؿبت الى٣ىص الؿاثلت باليؿبت للىصاج٘ جدذ الُلب في ٞترة ألاؾاؽ    .

  M 2  : وؿبت الى٣ىص الؿاثلت باليؿبت للىصاج٘ جدذ الُلب في ٞترة اإلا٣اعهت    .

R    : ت صوعان الى٣ض في الا٢خهاص الغؾمي .    ؾٖغ

ٞىا٢ُٗا ال ًم٨ً  ,طا ٖلى ؤؾاؽ َكاقت الٟغيُاث اإلابنى ٖلحهاٌ  و, ل٣ض وظهذ ٖضة اهخ٣اصاث لهظا اإلاىهج و

لتزباث  ت صوعان الى٣ض في الا٢خهاص ,َظٍ اليؿبت الى٣ضًت لٟترة ٍَى  ٦ما ؤهه لِـ بالًغوعي حؿاوي ؾٖغ

ت جضاو٫  "  Greenfield "    1993   بط ٌكحر , اإلاكغوٕ والا٢خهاص الؿغي   بلى ؤن َىا٥ اخخما٫ ؤن ج٩ىن ؾٖغ

اصة  ,الى٣ىص في الا٢خهاص الخٟي ؤ٢ل مً جل٪ الخانت باال٢خهاص اإلاكغوٕ باإلياٞت بلى ؤن البٌٗ ًغي ؤن ٍػ

  2  لِـ بلى همى الا٢خهاص الخٟي  و, الاؾتهال٥ ,الى٣ىص الؿاثلت ٢ض جغظ٘ ؤؾاؾا بلى الخٛحراث الخاصزت في الضزل 

ٌؿدىض َظا ألاؾلىب ٖلى ؤؾاؽ اٞتراى ؤن ٧ل اإلاباصالث التي جخم في الا٢خهاص الغؾمي   و,ؤؾلىب اإلاباصالث  - 

 باإلياٞت بلى ؤن الٗال٢ت بحن , ؤي ٖضم وظىص ٖملُت اإلا٣اًًت في الا٢خهاص الخٟي ,ٚحر الغؾمي جخم بالى٣ىص  و

  :  هي مكخ٣ت مً مٗاصلت ِٞكغ اإلاباصالث هي ٖال٢ت زابخت و الى٣ىص و

 

 

                                                             
   .56 الهٟدت  ,  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,عوظٝى . ؽ . ٦ُيض   -   1
  .20 الهٟدت  , مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,ؤخمض الؿ٣ي  -   2
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M V  = P T 

 

 

(  الىصاج٘ جدذ الُلب +     الى٣ىص الؿاثلت   ) الغنُض الى٣ضي اإلاخاح   :   M 

ت جضاو٫ الى٣ض  :    ؾٖغ V 

عاإلاؿخىي الٗام لألؾٗا   :   P 

حجم اإلاباصالث   :  T 

بطا ٧اهذ   و,  (  ال٣ُمت الى٣ضًت للمٗامالث  )   P T  ٞةهه مً اإلام٨ً خؿاب ٢ُمت  Vو   M   طا ٖلمىا ٢ُمتيٞة

 زابخت في ْل اٞتراى ُٚاب الا٢خهاص الؿغي   بلى الىاجج ال٣ىمي مٗلىمت وP Vوؿبت ال٣ُمت الى٣ضًت للمٗامالث 

 1 .  ٞمً اإلام٨ً ج٣ضًغ مؿخىي الىاجج ال٣ىمي ؤلاظمالي في ؤًت ؾىت ,

 

٤ الٗال٢ت الخالُت و :   ًم٨ً خؿاب حجم الا٢خهاص الؿغي ًٖ ٍَغ

 

 

٣ا للمٗاصلت الؿاب٣ت    =   حجم الا٢خهاص الؿغي  ال٣ُمت الاؾمُت اإلا٣ضعة للىاجج ال٣ىمي ٞو

 -

٣ا لبُاهاث الخؿاباث ال٣ىمُت                             ال٣ُمت الاؾمُت للىاجج ال٣ىمي ٞو

 

 

ت ٌٗاب ٖلى ٌ و ت خى٫ ؾٖغ طا ألاؾلىب ؤهه خؿاؽ ظضا الزخُاع ٞترة ألاؾاؽ و٦ظل٪ الٟغوى اإلاىيٖى

حر ث بط لِـ بالًغوعة , جضاو٫ الى٣ىص في الا٢خهاص الخٟي ت في ْل الا٢خهاصًحن الغؾمي ٚو ؾاوي َظٍ الؿٖغ

.  الغؾمي

ظا اإلاىهج ٢اثم ٖلى ٨ٞغة ؤهه جىظض ٖال٢ت بحن الجباًت والا٢خهاص الؿغي ,مخٛحر اإلاٗاصلت الى٣ضًت -   ,  َو

 ي٠ بلى طل٪ ؤهه مً اإلاٟغوى ب٢امت اإلاباصالث ؤو ,  الًغاثبالعجٟإُٟٞترى ؤن الا٢خهاص الؿغي َى هدُجت 

٤ اؾخٗما٫ الى٣ىص اله٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بهظا الا٢خهاص و ً الثروة اإلاترا٦مت ٩ًىن ًٖ ٍَغ .  جسٍؼ

مً ؤظل خؿاب م٣ضاع جإزحر الجباًت ٖلى الا٢خهاص الؿغي ًجب الٗمل بمٗاصلت َلب الٗملت التي جغاعي  و

بي .  اإلاخٛحر الًٍغ

 

 

                                                             
   .22 الهٟدت   ,مغظ٘ ؤٖالٍ  -  1



42 
 
 

بُت ٖلى َظا الُلب و خُض ًىضر ج٣ضًغان لخُاػة الٗملت ؤخضَما ,بالخالي ٌؿمذ لىا ب٣ُاؽ ؤزغ الخٛحراث الًٍغ

 و . 1 الٟغ١ بُجهما ٌك٩ل لىا الٗملت ٚحر اإلاكغوٖت  و, ؤزغ خحن ٩ًىن ٚحر طل٪  و, خحن ٩ًىن اإلاخٛحر نٟغا

ُت هي هٟؿها في الا٢خهاص الؿغي  ت صوعان الٗملت الكٖغ ٣ا للمٗاصلت ,باٞتراى ؤن ؾٖغ   ًخم ج٣ضًغ َظا ألازحر ٞو

 2  : الخالُت

 

 

AEST  =  (  M3  -  M2  )  (  PNB  /  M0  ) 

 

 :  خُض

(   M3  -  M2  )   :   ُت الٗملت ٚحر الكٖغ

M 0  :   ُت  الٗملت الكٖغ

(  PNB  /  M0  )   :   ُت ت صوعان الٗملت الكٖغ ؾٖغ

ُت  و  ُت هي هٟؿها في الٗملت الكٖغ ت الٗملت ٚحر الكٖغ َظا   و,ج٨مً ه٣اثو َظا اإلا٣ُاؽ في اٞترايه ؤن ؾٖغ

.   لِـ صوما صخُدا

خباع بال التهغب اإلاغجبِ  بي ألهه ال ًإزظ بٗحن الٖا بياٞت بلى طل٪ َظا اإلاىهج ًى٣و مً ٢ُمت التهغب الًٍغ

٠ُ الٗملت و   مشل الاؾخٟاصة مً بٖٟاءاث ال ؤؾاؽ لها,  حهمل الُغ١ ألازغي للتهغب و, الا٢خهاص الؿغي  بخْى

ًض ٣ًىم ألاؾلىب ٖلى ؤؾاؽ اٞتراى ؤهه ٖىضما ًتزاًض ح, ؤؾلىب الىخضاث الى٣ضًت طاث ال٣ُم اإلاغجٟٗت - 

اصة وؿبت ألاوعا١ طاث  و,حجم الا٢خهاص الخٟي ٞةن الخاظت بلى الى٣ىص الؿاثلت جؼصاص بالخالي مً اإلاخى٢٘ ٍػ

ت اإلاٗامالث في الا٢خهاص الخٟي و ٣ًىم َظا ألاؾلىب ٖلى ؤؾاؽ  الٟئاث الى٣ضًت اإلاغجٟٗت لدؿهُل ٖملُت حؿٍى

.   اقخ٣ا١ الدجم الخٟي مً زال٫ وؿبت الىخضاث الى٣ضًت طاث الٟئاث اإلاغجٟٗت بلى باقي ٞئاث الٗملت

٨ًمً ي٠ٗ َظا اإلاىهج ٖلى ؤؾاؽ ؤهه مً الهٗب ؤن هغظ٘ اعجٟإ مٗض٫ وخضاث الى٣ض اإلاغجٟٗت بلى وظىص  و

الخضَىع اإلاؿخمغ في ال٣ىة الكغاثُت   و, ٣ٞض حٗىص بلى ٖضة ٖىامل ؤزغي مشل الخطخم ,  الا٢خهاص الخٟي

 اإلاٗامالث باؾخسضام الىخضاث الى٣ضًت طاث ال٣ُم الهٛحرة مك٩لت ببغامللٗملت بلى الضعظت التي ججٗل ٖملُت 

 .  ٦بحرة باليؿبت للمخٗاملحن

ى  بن ألاؾالُب التي جم ا٢تراخها لخ٣ضًغ الا٢خهاص الخٟي مً زال٫ اإلاىهج الى٣ضي حٗاوي مً ه٣و ؤؾاس ي َو

مشل َظا اإلاىهج ٌٗض م٣ٗىال   و,ؤن الخٛحراث في اإلاٗضالث الى٣ضًت حٗؼي ٣ِٞ للخٛحر في حجم الا٢خهاص الؿغي 

  . (  ...   آزاع ألاؾٗاع,  آزاع الضزل  )هي ُٚاب جإزحر ؤي ٖىامل ؤزغي ٖلى َظٍ اإلاٗضالث  بال في خالت واخضة  و

 

 

                                                             
دكى بان  -  1 بي,ؾىمكاي ٍع ل والخىمُت , ٢ُاؽ التهغب الًٍغ  . 39 الهٟدت  , 1984 صٌؿمبر  , 7 الٗضص , في مجلت الخمٍى
بي وبق٩الُت التهغب,هانغ مغاص  -   2  مٗهض الٗلىم , ظامٗت الجؼاثغ, ٕٞغ حؿُحر, ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت , ٞٗالُت الىٓام الًٍغ

لىم الدؿُحر    .299ا لهٟدت 2002 , زغوبت ,الا٢خهاصًت ٖو
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 :  مىهج اإلاخٛحر ال٩امً    1-5

٧الٗبء ,ًخم ج٣ضًغ حجم ا٢خهاص الٓل ٦ضالت للمخٛحراث اإلاكاَضة التي ًٟترى جإزحر َا ٖلى الا٢خهاص الؿغي  و

بي  اإلاخٛحراث التي جخإزغ بإوكُت ا٢خهاص الٓل ٧الؿُىلت و  و,  ٖبء ال٣ىاٖض الخىُٓمُت الخ٩ىمُت, الًٍغ

ا ب٩ىجها جىٓغ في الٗضًض مً   و,ما بلى طل٪   البُالت و ,ؾاٖاث الٗمل  الغؾمُت ٣ت ًٖ ٚحَر جخمحز َظٍ الٍُغ

 1 .  و آلازاع في آن واخضألاؾالُب 

بي   : 2  :    مىهج ج٣ضًغ ٖضم الالتزام الًٍغ

بي ٖلى ؤؾاؽ حجم الا٢خهاص الؿغي  باإلياٞت بلى اإلاىاهج الؿاب٣ت الظ٦غ و التي حٗخمض في ٢ُاؽ التهغب الًٍغ

ت مً اإلاىاهج ألازغي   :مً بُجها   و التي ٌؿدىض بلحها في الخ٣ضًغ و َىا٥ مجمٖى

بت ال٣اهىهُت اإلادخملت   2-1  :   مىهج الًٍغ

ني الغؾمي بت ,خُض ٣ًىم َظا اإلاىهج ٖلى الدؿلُم بصخت ؤع٢ام الضزل الَى وجازظ ٦إؾاؽ لخؿاب يٍغ

بت اإلادهلت ٞٗال  و, الضزل التي ًٟترى جدهُلها الٟاع١ بُجهما باإلًجاب ًمشل ٢ُمت   و, م٣اعهتها بذجم الًٍغ

بي .   التهغب الًٍغ

٤ ما ًلي  و  : ًم٨ىىا جىيُذ طل٪ ٞو

 

 

 

 

 

 

 :  مً ؤَم الاهخ٣اصاث التي وظهذ بلى َظا اإلاىهج هي ؤهه و

ني -  بت الظي ؤٟٚل في   و,  ًٟترى صخت الخ٣ضًغ الغؾمي للضزل الَى ال ٣ًِـ الضزل اإلاتهغب مً الًٍغ

.  الخ٣ضًغ

بي - بي ؤ٦ثر مما ٣ًِـ حجم التهغب الًٍغ .   ٣ًِـ حجم الالتزام الًٍغ

 

 

 

 

 

 

                                                             
٪ قىاًضع  -  1 ضًٍغ    .12 الهٟدت , مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,  صومىُ٪ بوس ي ,ٍٞغ

 

بي بت اإلا٣ضعة   =   حجم التهغب الًٍغ بت اإلاد٣٣ت    –  الًٍغ  الًٍغ
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بتالشابخت مىهج2-2 بي ٌؿاوي الٟغ١ بحن  :  الًٍغ غج٨ؼ مًمىن َظا اإلاىهج ٖلى ؤن حجم التهغب الًٍغ  ٍو

بت اإلا٣ضعة و بت اإلاد٣٣ت لؿىت مُٗىت الًٍغ  .  الًٍغ

ت و بت الخ٣ضًٍغ بي ٖىض الخض ألاصوى, لخؿاب الًٍغ زم ٣ًىم , هدضص ؾىت جمشُلُت بدُض ٩ًىن ٞحها التهغب الًٍغ

بت بلى بظمالي الىاجج الضازلي الخام لهظٍ الؿىت الخمشُلُت .   بخدضًض وؿبت الًٍغ

 :  مىه و

 

ت بت الخ٣ضًٍغ بت اإلاىا٣ٞت للؿىت الخمشُلُت    x   الىاجج اإلادلي الخام للؿىت اإلاضعوؾت   =   الًٍغ وؿبت الًٍغ

 

 

بي ؤلايافي و بي ٩٦ل ل٨ً ٌٗاب ٖلى َظا اإلاىهج ؤهه ٣ًضع حجم التهغب الًٍغ  لظل٪ ًُٟض في , لِـ التهغب الًٍغ

بُت .   بٞغاػ مضي جضَىع ؤصاء ؤلاصاعة الًٍغ

بت والىاجج اإلادلي الخام ظٍ الٟغيُت ال ًم٨ً ,بياٞت بلى ؤهه ماؾـ ٖلى ٞغيُت اليؿبت الشابخت بحن الًٍغ َو

بت حؿاوي الىاخض  ؤي ؤن الخٛحر الخانل إلظمالي الىاجج اإلادلي ٩ًىن , اٖخماصَا بال بطا ٧اهذ مغوهت الًٍغ

بت ا للخٛحر اليؿبي في الًٍغ  لم ٨ًً َىا٥ ؤي حٛحر ٖلى ٩َُل مٗضالث الًغاثب ؤو ٖلى م٩ىهاث بطا ؤو , مؿاٍو

 1 .  الىاجج اإلادلي الخام

 :    مىهج ؤلاٖٟاءاث الجباثُت  2-3

بت  ذ اإلا٩لٟحن بالًٍغ بي في َظا اإلاىهج ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث الىاعصة في جهاٍع خُض ٣ًضع حجم التهغب الًٍغ

بي ٟاء الًٍغ ٟاء و٢ُمت الٟغ١ بُجهما جمشل مبلٜ التهغب ,  ؤزىاء ٞترة ؤلٖا وم٣اعهتها بخل٪ اإلا٣ضمت ٢بل ٞترة ؤلٖا

بي .   الًٍغ

م الٓغوٝ اإلاالثمت ٞةن ,جخمشل خضوص َظا اإلاىهج في ؤهه ال ٣ًِـ بال ظؼء مً اإلاضازُل ٚحر اإلاهغح بها و  ٞٚغ

ٟاءاث الجباثُت ألجهم بط نغخىا بمضازُلهم  إلصاعة  بٌٗ اإلامىلحن ًًٟلىن ٖضم الى٢ٕى في خ٣ل ؤلٖا

بت التي ٌٗخبروجها صاثما مغجٟٗت ؤزغي بطا ظهت  ومً ,  َظا مً ظهت,الًغاثب ٞةهه ٣ً٘ ٖلحهم صٞ٘ الًٍغ

ش  ذ بمضازُلهم في اهخٓاع بٖٟاء ظضًض في جاٍع ٟاءاث ٞةن بٌٗ اإلامىلحن ؾٝى ًاظلىن الخهٍغ ج٨غعث ؤلٖا

.   الخ٤

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بي وبق٩الُت التهغب ,هانغ مغاص -   1   .303 الهٟدت  , مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ , ٞٗالُت الىٓام الًٍغ
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بي    :    اإلاُلب الشاوي ؾبل ٖالط ْاَغة التهغب الًٍغ

بي ٖضة آزاع ؾلبُت جدضثها ٖلى ظمُ٘  ل٣ض الخٓىا ؾاب٣ا مً زال٫ اإلابدض ألاو٫ ؤن لٓاَغة التهغب الًٍغ

طل٪ مً زال٫   و,لظا ًجب ٖلى الضولت ؤن حؿعى للخض مً َظٍ الٓاَغة..  . اظخماُٖا,  ا٢خهاصًا, الىىاحي

خماص ٖلى وؾاثل مٗالجت مغهت و,مٗالجت مؿبباتها الغثِؿُت ٖلى ألا٢ل ختى ,مالثمت طاث َاب٘ و٢اجي  بااٖل

جي إلاؿبباتها .  حؿمذ بالخس٠ُٟ مجها بالخ٣لُو الخضٍع

بي بدىمُت الىعي ألازالقي وب٣ًاّ الخـ الجباجي لضي ألاٞغاص بإن صٞ٘  ٞخ٩ىن الى٢اًت مً التهغب الًٍغ

ا,الًغاثب َى التزام ؤزالقي واظب  ألهه الخٗبحر الخ٣ُ٣ي ًٖ الخًامً , ٢بل ؤن ٩ًىن التزاما ٢اهىهُا بظباٍع

الم ,حٗمُم ز٣اٞت ظباثُت  لظا مً الًغوعي وكغ و,الاظخماعي بحن اإلاىاَىحن ؾىاء باالؾخٗاهت بىؾاثل ؤلٖا

إل اإلا٩ل٠ بمسخل٠ اإلاؿخجضاث والخٗضًالث , اإلايكىعاث,اإلا٨خىبت مً الصخ٠  واإلاجاالث الضوعٍت إَل

بي ُت صاثمت لِؿذ ما٢خت ؤو ,الخانلت في الىٓام الًٍغ ت و اإلاغثُت إلظغاء خمالث جٖى ؤو الىؾاثل اإلاؿمٖى

ُت  .   الجامٗاث  اإلاٗاَض و, ٦ظا جىُٓم صعوؽ في اإلاضاعؽ  و,ْٞغ

بُت ٖلى هدى ؾلُم و  و, ٦ظل٪ ًيبغي الخغم ٖلى نُاٚت ٢ىاهحن و حر بظغاءاث يٍغ ٣ت مد٨مت جٞى ختى   ,بٍُغ

بي ٘ الًٍغ .   ال ًتر٥ ٞغنت للم٩ل٠ لالؾخٟاصة مً بٌٗ الشٛغاث التي ٢ض ًخًمجها الدكَغ

بي  ختى هخم٨ً مً بخضار ججاوب بحن الٓغوٝ , ي٠ بلى طل٪ ًجب بصزا٫ اإلاغوهت ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الًٍغ

 , مضي ج٨ُٟها م٘ مؿخجضاث وجحرة الىمى الا٢خهاصي َظا مً ظهت  و, َبُٗت الًغاثب الجضًضة الا٢خهاصًت و

 1 .  مً وظهت ؤزغي ٌؿهل ؾىاء مً ٢بل اإلا٩لٟحن ؤو الؿلُاث اإلاسخهت و

بي بي الجُض ال ٨ًٟي وخضٍ إلاىاظهت ْاَغة التهغب الًٍغ ٘ الًٍغ بُت جمخاػ , ل٨ً الدكَغ غ بصاعة يٍغ  بل ًجب جٞى

بضعظت ٖالُت مً ال٨ٟاءة ؾىاء مً خُض الخُب٤ُ ؤو الخىُٓم مً زال٫ الخدؿحن الىىعي وال٨مي إلم٩اهُاتها 

ت اإلااصًت و الىؾاثل الٟىُت   وحؿهُل بظغاءاث الٗمل ٖلى هدى ٨ًٟل لها الى٢ٝى ٖلى ؤخضر ألاؾالُب و, البكٍغ

بي .  اإلاؿخسضمت في الخ٣ل الًٍغ

 , َظا بالخيؿ٤ُ ُٞما بُجها  و, الهُئاث اإلادلُت ألازغي  بحن مسخل٠ ؤلاصاعاث و بياٞت بلى زل٤ حٗاون بُجهما و

...   ظماع٥, ججاعة,  ٦ظا الخضزل في مُضان بٟغ١ مكتر٦ت ظباًت  و,  بدباص٫ اإلاٗلىماث

بي هي جغقُض ه٣ٟاتها و  ألجها , مً بحن الىؾاثل ؤًًا التي جم٨ً الضولت الخس٠ُٟ مً خضة ْاَغة التهغب الًٍغ

ُت   و,جمشل الىا٢٘ اإلاجغص في جدضًض مهحر ؤلاًغاصاث الجباثُت في َظا الؿُا١ ٞةن الضولت مُالبت بخدؿحن هٖى

طل٪ باالظتهاص في جىظُه خهُلت الًغاثب بلى ألاوكُت  و ,  ( ...  مىانب الٗمل, الصخت )  الخضماث الٗمىمُت

بت وؾُلت لخدٟحز اليكاٍ الا٢خهاصي, الا٢خهاصًت اإلاُٟضة للمجخم٘  وجىظُه عئوؽ ألامىا٫ هدى ,  بجٗل الًٍغ

ت اإلاىخجت ت و  و, ال٣ُاٖاث الاؾدشماٍع .   الهامكُت الؿل٘ ٖضم ججمُضَا في ال٣ُاٖاث الشاهٍى

 

 

                                                             
بي في الجؼاثغ للٟترة   ,هانغ مغاص  -  1 .  بخهٝغ, 42 الهٟدت  , 2003, ميكىعاث بٛضاصي , 2003 -  1992 الانالح الًٍغ
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بالخالي ًخد٤٣ الغزاء ألٞغاص  زل٤ ٞغم ٖمل ظضًضة و  و, بالخالي ػط ظمُ٘ َا٢اث اإلاجخم٘ في ٖملُت الخىمُت و

بت له ٞىاثض مدؿىؾت ل٩ل مجهم ُٞش٤ في الؿلُت التي جمشله   و,اإلاجخم٘  ٣ًخى٘ ألاٞغاص بإن ٢ُامهم بضٞ٘ الًٍغ

 1 .  هي الضولت و

بي ٢ض اجش و غجه ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث مً ؾهىلت بما ؤن ْاَغة التهغب الًٍغ طث بٗضا ٖاإلاُا زانت م٘ ما ٞو

اصة ,في جضاو٫ ألامىا٫ واإلاٗامالث طا ما ًجٗل  التهغب الخاعجي ؤو الضولي ب٩ل ٌؿغ ٞةن ٌبم٩اهُاجه ومىه ٍػ

.   الخض مً َظٍ الٓاَغة الخٗاون الضولي يغوعة خخمُت للم٩اٞدت و

غاٝ تهخم بدىُٓم جباص٫ اإلاٗلىماث ًٖ  و ٩ًىن طل٪ بخى٢ُ٘ اجٟا٢ُاث ظباثُت بحن الضو٫ زىاثُت ؤو مخٗضصة ألَا

م  ٍو, لهم وكاَاث في الخاعط  ؤو,اإلامىلحن الظًً ٣ًُمىن في ٚحر بلضاجهم ألانلُت طا ؾُٗا وعاء جدضًض مغا٦َؼ

بت مجهم  و, اإلاالُت .   جدهُل الًٍغ

ى اؾخدضار مىٓمت صولُت للخٗاون الجباجي,٦ما ًم٨ً البدض في بَاع آزغ ؤًٞل ج٣ىم بةٖضاص مكغوٖاث , َو

بي ٖلى اإلاؿخىي الضوليهمى .  طل٪ مً زال٫ الخبراء والٟىُحن اإلاسخهحنو,طظُت إلاىاظهت التهغب الًٍغ

 2 :  ل٨ً َىا٥ ٖضة نٗىباث ؾىاء مً الىاخُت الٟىُت ؤو الىٟؿُت جدى٫ صون جد٤ُ٣ طل٪

ت اإلاٗامالث  -   .  اإلاؿاؽ بؿٍغ

ض التهغب مً الًغاثب - .   الضو٫ التي جٓل زاعط هُا١ الاجٟا٢ُاث جلجإ بلحها عئوؽ ألامىا٫ التي جٍغ

ىت بلضَم - ًىن , ٢ض ٣ًبل بٌٗ اإلامىلحن ؤلاصالء باإلاٗلىماث إلاهلخت زٍؼ طل٪ متى ٖلمىا ؤن َظٍ ول٨جهم ًٞغ

لهظا اَخم الٟىُىن بإن ًىضخىا في الاجٟا٢ُاث اإلابرمت ,اإلاٗلىماث اإلاٟغويت ٖلحهم إلاهلخت زؼاهت صولت ؤظىبُت

٘ .  ؤن جباص٫ اإلاٗلىماث ًخم ٖلى اإلاٗلىماث التي ٌؿمذ بها ٧ل حكَغ

 :   حٗل٤ُ

بي والتي مً ؤَمها جدؿحن ٞاٖلُت الىٓام  و مً َظا ًم٨ً اؾخسالم ؤَم ؾبل ٖالط ْاَغة التهغب الًٍغ

بي بي, الًٍغ بُت و,  جدؿحن الجهاػ ؤلاصاعي الًٍغ  جدؿحن الغ٢ابت ,اإلا٩ل٠  جدؿحن الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة الًٍغ

.  جشبُذ ؤلاظغاءاث ال٣ٗابُت الجباثُت و

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بي مً ظهت هٓغ ال٣ُإ الخام  ,مدمض ٚؿان ال٣إل  -    1  .  الانالح الًٍغ
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 :   الخالنت

بي ٦إخض ؤَم الخدضًاث التي جىاظهها الضولت في جُب٣ُها لؿُاؾتها الا٢خهاصًت طا  ٍو,حٗخبر ْاَغة التهغب الًٍغ

 .٦ظا ؤلاإلاام بمسخل٠ ظىاهب َظٍ الٓاَغة  حصخُو و ما ٢اصها بلى مداولت جدلُل و

بي مً الىاخُت  و مً زال٫ ما ٖغيىاٍ اجطر لىا ؤهه مً الهٗب بُٖاء حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ لٓاَغة التهغب الًٍغ

ظا عاظ٘ بلى ازخالٝ وظهت الىٓغ التي اهُل٤ مجها ٧ل باخض ت َو ٦ما ؤن َظٍ الٓاَغة حٗىص لٗضة ؤؾباب ,الىٍٓغ

اث اإلامىلحن , مترابُت ُٞما بُجها مخضازلت و الخملو ال٨لي ؤو الجؼجي  ئصي بهم بلى ؤلاٞالث و ث, جترظمها جهٞغ

بُت ت و َظا باللجىء بلى َغ١ و و , مً ؤصائهم لىاظباتهم الًٍغ جدىاؾب م٘  مخجضصة جخالءم و ؤؾالُب مخىٖى

 ػاص مً قضة وخضة َظٍ ,الخُىعاث الهاثلت في ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث وخخمُاث جٟغيها الٗىإلات 

 . لظا ؤنبذ مً الٗهحر ظضا الخد٨م ٞحها ,الٓاَغة 

ٚحر ؤهه مهما ٧اهذ الىؾُلت اإلاٗخمضة ٞةن الىدُجت واخضة وجخمشل في آلازاع الؿلبُت التي جسلٟها َظٍ الٓاَغة 

اث ٖضة مجها الا٢خهاصًت .    اإلاالُت و الاظخماُٖت, ٖلى مؿخٍى

 ول٩ي ج٣ىم ,طا ما ًٟغى ٖلى الضولت يغوعة الخض مً آلازاع الؿِئت لهظٍ الٓاَغة بخ٨مُمها ومٗالجتهاٌ و

مٗخمضة في طل٪ ,طل٪ ب٨ٟاءة ٞمً الًغوعي ٖلى ألا٢ل ؤن ج٩ىن لها نىعة ًٖ الدجم واإلاؿخىي الظي جبلٛهب

بي اإلاىاهج ال٣ُاؾُت ٦مجهجي الا٢خهاص الؿغي و ٖلى بٌٗ الُغ١ و ل٨ً بٗض صعاؾت َظٍ  , ٖضم الالتزام الًٍغ

بي مً ظمُ٘  خماص ٖلُه ل٣ُاؽ حجم التهغب الًٍغ ألازحرة اجطر لىا اوٗضام وظىص مىهج مخ٩امل ٨ًمً الٖا

.   بدُض ؤن ل٩ل مىهج خضوصٍ مما ًاصي بلى ٖضم ٞٗالُت لإلإلاام بالٓاَغة , الىىاحي

ؾىاء ٧اهذ جدؿِؿُت بخصخُذ ألاؾالُب اإلااصًت بلى  , ل٨ً َظا ال ًمى٘ مً اجساط بٌٗ ؤلاظغاءاث الٗالظُت و

ل مهام طل٪ بلى ألاظهؼة اإلاسخهت ٦جهاػ الغ٢ابت الجباثُت .   َظٍ الٓاَغة ؤو عصُٖت بخسٍى
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الٟهل الشالض 

الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي 

ؤؾبابه وؤزاٍع  
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   : جمهُض

 وي٘ لها اإلاكٕغ الجؼاثغي , ومماعؾتها ٦ٟاءة ؤ٦ثر,ؾُٗا مً َٝغ ال٣اهىن لخىُٓم ٖملُت الغ٢ابت الجباثُت

ىان اإلاغا٢بىن في جىُٟظ   و, ؤصواث ٢اهىهُت ت مً ؤلاظغاءاث والىؾاثل التي ٌٗخمض ٖلحها ألٖا جخمشل في مجمٖى

  .   مهامهم الغ٢ابُت

ما الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي ٣خحن للغ٢ابت َو .   والخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ في مجمل الىيُٗت الجباثُت,و ًم٨ىىا ؤن همحز بحن ٍَغ

بي ال ٌٗني بالًغوعة بن الخُغ١ ألؾباب بخهاء ٧ل ألاؾباب التي  ٦ما ؤن الخُغ١ ألؾباب ْاَغة التهغب الًٍغ

.   ؾاَمذ في وظىص الٓاَغة

 . جسخل٠ مً صولت ألزغي بازخالٝ ألاويإ الضازلُت والخاعظُت التي ٖاقتها ؤو حِٗكها ٧ل صولت  ٞهي ٖضًضة و

  .  ال٨شاٞت الؿ٩اهُت الا٢خهاصي و ٞهي ْاَغة جؼصاص ًىما بٗض ًىم بتزاًض حجم اليكاٍ

.   ٖلُه ؾىداو٫ الخُغ١ بلى ألاؾباب الهامت اإلاؿاَمت في وظىص جىؾ٘ الٓاَغة و
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 الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي    :    اإلابدض ألاو٫ 

٣ىم بٟدو مسخل٠ الضٞاجغ والىزاث٤ اإلاداؾبُت ,ٌٗض الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي اخض وؾاثل الغ٢ابت الجباثُت ٍو

داث اإلا٣ضمت, للم٩ل٠ الخاي٘ للخد٤ُ٣ ه , بُٛت الخإ٦ض مً مهضا٢ُت الخهٍغ   DANIEL RICHER و٢ض ٖٞغ

مجمٕى الٗملُاث التي لها ٚغى الٟدو في ٖحن اإلا٩ان إلاداؾبت ماؾؿت ما ؤو ٞدو شخو  :بإهه 

داث اإلا٨خدبت,مٗحن ىض ,وم٣اعهت الىخاثج م٘ بٌٗ اإلاُُٗاث اإلااصًت بهضٝ مغا٢بت مضي ؾالمت وص٢ت الخهٍغ ٖو

ت لىي٘ الخٗضًالث الالػمت  1  . ا٢خًاء الخا٫ ًم٨ً اللجىء بلى ؤلاظغاءاث الًغوٍع

 :  مىه ٞالخد٤ُ٣ اإلاداؾبي حهضٝ بلى الخإ٦ض مً و

بُت اإلا٣ضمت   - .   صخت ؤلا٢غاعاث الًٍغ

.   م٣اعهتها م٘ مسخل٠ اإلاُُٗاث اإلاخاخت و الىزاث٤ الشبىجُت نض١ اإلاداؾبت و - 

 الخدًحر للخد٤ُ٣    :    اإلاُلب ألاو٫ 

ت للخد٤ُ٣ زُىة َامت و عثِؿُت لل٣ُام بالغ٢ابت اإلاداؾبُت خُض ًخم مً زاللها ازخُاع  حٗض اإلاغخلت الخدًحًر

 : التي مً بُجها   و,اإلا٣اًِـ  الخد٤ُ٣ ٞحها اؾدىاصا بلى بٌٗ ألاؾـ و اإلالٟاث الىاعص البدض و

ما٫ اإلاهغح به زال٫ الؿيخحن ألازحرجحن - .    ؤَمُت ع٢م ألٖا

ما٫ اإلاهغح به و و ج٨غاع الخؿاعة في الىخاثج  -  .   َبُٗت اليكاٍ اإلاؼاو٫  الغبذ ال٠ًُٗ م٣اعهت م٘ ع٢م ألٖا

.   ي٠ٗ ال٣ُمت اإلاًاٞت م٣اعهت بإَمُت اليكاٍ اإلاؼاو٫   -

 .  طاث الُاب٘ الا٢خهاصيمالخٓت اإلاسالٟاث  اؾخٗما٫ الُغ١ الخٗلُمُت و - 

ٗت اإلاظَلت في اإلاؿخىي اإلاِٗش ي إلاؿحر اإلااؾؿت ؤو ؤصخاب اإلاهىت الخغة-  اصة الؿَغ طل٪ م٘  صون جُاب٤ ,الٍؼ

داجه .   جهٍغ

ت مً اإلالٟاث اإلاغاص مغا٢بتها طل٪  حؿدىض مهمت الخد٤ُ٣ ٞحها بلى ألاظهؼة اإلاسى٫ لها ٢اهىها ب,و باهخ٣اء مجمٖى

٤ ؤٖىاجها اإلاغا٢بحن ظا ًٖ ٍَغ .  َو

ىان اإلاد٣٣حن ؤلاقٗاع بالخد٤ُ٣ مً َٝغ عثِـ اإلا٨خب وبمًاٍئ ٣ًىمىن ببٌٗ  و بٗض حؿلُم َاالء ألٖا

ُت  , َظا ختى ًدؿنى لهم مماعؾت مهامهم ٖلى ؤخؿً وظه و , ؤلاظغاءاث ألاولُت بط جدُذ لهم ؤزظ نىعة مؿخٞى

 :  ججؿُض َظٍ ؤلاظغاءاث ُٞما ًلي و , ًٖ اإلا٩ل٠ اإلاٗني بٗملُت الغ٢ابت

 :  سخب اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠ مً مٟدكُت الًغاثب اإلاؿحرة لهظا اإلال٠ -    1

بت  ٖلى ٧ل الىزاث٤ والخخىاثهطا ٍو,بط ًمشل اإلاهضع ألاو٫ باليؿبت للمد٤٣  , البُاهاث اإلاخٗل٣ت باإلا٩ل٠ بالًٍغ

داجه و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلال٠ الجباجي في بُاهاجه خؿب  اإلاغاؾالث اإلاىظه بلُه و خُض ًخًمً ٧ل جهٍغ

بت .   َبُٗت اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 

 

 

 

                                                             
1
  -  Daniel RICHER , Les procédures fiscales , PUF , France , 1990 , page 25 . 
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 :   باليؿبت للصخو الُبُعي ًًم    :   1-1

  . الصخص ي  الخالت -

 .  للٟدوَبُٗت اليكاٍ الخاي٘    -

.   الىيُٗت الٗاثلُت   -

.    م٣غ الؿ٨ً -

داث  مىب٘ الٗاثضاث و - .   الخهٍغ

 :   باليؿبت للكغ٦ت ًدىي   : 2   -1

.   وكاَها َبُٗت - 

.   الاظخماعي  عؤؽ مالها -

ا الغثِس ي -  .   ٖىىان م٣َغ

 .    وخضاتها  -

.   اؾم اإلاؿحر وخهخه في عؤؽ اإلاا٫ - 

بت   -   2  :       بباٙل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ه للغ٢ابت,ٝ خُض ٣ًىم الٗىن اإلاد٤٣ بةعؾا٫ بقٗاع بالخد٤ُ٣ للم٩ل م٘ مىده , ٌٗلمه ُٞه بٗملُت زًٖى

ط ًدخىي ٖلى ٖىىان واؾم اإلا٩ل٠ الخاي٘  ب,ًجب ؤن ٩ًىن َظا ؤلاقٗاع مٟهال و , ؤًام للخدًحر10مضة 

مً ظهت ؤزغي بم٩اهُت  لًغاثب التي ؾٝى جغا٢ب و ا, الٟترة اإلاٗىُت بالخد٤ُ٣ , اليكاٍ اإلاماعؽ , للخد٤ُ٣

٤ ٌ ٥, الاؾخٗاهت بمؿدكاع مً ازخُاٍع  1 .  طا ؤلاقٗاع بالخد٤ُ٣ بمُشا١ اإلا٩لٟحنما ًجب ؤن ًٞغ

 :  الغ٢ابت اإلاٟاظئت -     3

ط في مىذ ال٣اهىن في الخد٣ُ٣اث اإلاداؾبُت خ٤ مماعؾت الخضزالث اإلاٟاظئت في اإلااؾؿت مً ؤظل مماعؾت ب

.   مٗاًىاث ماصًت ٢بل الغ٢ابت اإلاٗم٣ت للىزاث٤ اإلاداؾبُت

اإلاخمشلت   و, بالخالي ٞالهضٝ مجها َى الؿماح لإلصاعة بةظغاء بٌٗ اإلاٗاًىاث اإلااصًت التي ج٣ٟض ٢ُمتها بن ؤظلذ و

 2 : في 

ت  و٦ظا,  الجغص اإلااصي للىؾاثل ٚحر اإلاى٣ىلت  )  مٗاًىت وؾاثل ؤلاهخاط  - .   (   الىؾاثل البكٍغ

ش الخضزل  ) مٗاًىت ماصًت اإلاسؼون   - .   (   الجغص اإلااصي للمسؼون اإلاىظىص في جاٍع

.   ل٨ً لِـ مً خ٤ اإلاد٤٣ ٞدو مًمىجها  و , مٗاًىت وظىص الىزاث٤ اإلاداؾبُت

.   ظغص ٢ُم الهىضو١ - 

َظا ٧له مً ؤظل ظم٘ اإلاد٤٣ ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاٗلىماث خى٫ َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت اإلاماعؽ وم٣اعهخه بما  و

.   َى مهغح به

                                                             
1
 - Legi France, Droit et fiscalité des entreprises, www.marsailhttp : 

le,CCI,FR/Testl/droit/verif/asp,28/03/2014page3. 
2
 - Voir : 

- Cloude.Laurent, contrôle fiscale- la vérification de comptabilité- Bayeusaine, paris, 1995, page23. 

- Charte fiscale, control inopinés, http://UNC.FR/guide maisons/chart fiscal/chap. 9 control. 

HTM ,28/03/2014 
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غ مدًغ اإلاٗاًىت و سجل ُٞه اإلاٗلىماث التي ؤؾٟغث ٖجها ٖملُت الجغص اإلااصي,في ألازحر ٣ًىم اإلا٩ل٠ بخدٍغ  , َو

ٌ ٌ ًُلب مً اإلا٩ل٠ الخى٢ُ٘ ٖلُه و و .   طل٪ في مدًغ اإلاٗاًىت ًخم جبُان ,  ألازحر الخى٢ُ٘طابن ٞع

 :    اؾدشماعاث الخد٤ُ٣  -1

ٞاؾدىاصا للمٗلىماث اإلاىظىصة يمً اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت الجباثُت ٣ًىم الٗىن اإلاد٤٣ 

ت الك٩ل الخاعجي للمداؾبت ٢بل اؾدؿالمها بمأل ظضوالن َامان في جدضًض و ؤَمُت عؤؽ ما٫ الكغ٦ت  و , مٗٞغ

 :   ًخمشالن في ظمُ٘ ؤلام٩اهُاث التي جمخل٨ها اإلااؾؿت و و , جُىعاجه و ,

    Relevé de comptabilité (K . 37     )  ٦ك٠ اإلاداؾبت    :   1-1

ذ الؿىىي اإلا٣ضم مً ٢بل اإلا٩ل٠ جمأل ٌ ٤ ظضو٫ خؿاباث الىخاثج اإلاىظىصة يمً الخهٍغ طٍ الاؾخماعة ٞو

التي ؾٝى ج٩ىن مدل اإلاغا٢بت خُض حؿمذ َظٍ الاؾخماعة بخ٣ضًغ جُىع  , لإلصاعة الجباثُت ألعب٘ ؾىىاث اإلاايُت

ما٫ و باء و ع٢م ألٖا .   ٦ظل٪ الغبذ الهافي ل٩ل ؾىت ألٖا

 Etat comparatif des bilans    الخالت اإلا٣غهت للمحزاهُاث   :   1-2

 طٍ الىز٣ُت جدخىي ٖلى ؤؾُغ وؤٖمضة حسجل ٖلحها مسخل٠ ألانى٫ والخهىم للؿىىاث ألاعب٘ ٢ُض الخد٤ُ٣ٌ

 , اإلااوهاث , زانت ُٞما ًخٗل٤ باإلَخال٧اث,حكمل صعاؾت الخٛحراث الخانلت في ؤنى٫ وزهىم اإلااؾؿت  و,

.   طا ٞىاثٌ ال٣ُمت اإلاد٣٣ت٥  و, خغ٦ت ال٣ٗاعاث

 :    الخد٣ُ٣اث الخاعظُت اإلاؿاٖضة  -2

ٞألظل ؤلاخاَت و ؤلاإلاام ؤ٦ثر وبهىعة ظُضة ب٩ل الجىاهب اإلادُُت بالىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للم٩ل٠ ؤو اإلااؾؿت 

 :   اإلاد٤٣ بلى بظغاء بٌٗ البدىر الخاعظُت ٖلى مؿخىي ٌٗمضاإلاغا٢بت 

  ٢ض ًلجإ اإلاد٤٣ ٖىض الخاظت بلى اإلامىلحن لجلب اإلاٗلىماث التي جسو الكغ٦ت ٢ُض الخد٤ُ٣ ٞحها :   اإلامىلحن  -

.   الخؿاباث التي ٢ضمها لهظٍ الكغ٦ت ٖلى اإلامى٫ بٞاصجه ب٩ل ال٨كٝى و و  ,  طل٪ خُض ًجحز له ال٣اهىن ,

 ٞةن ػباثً الكغ٦ت ٢ض ٣ًضمىن للمد٤٣ ال٨شحر مً اإلاٗلىماث ٦شمً بٌٗ اإلاىاص م٘ , هٟـ الش يء  :  الؼباثً-   

.  طٍ الكغ٦ت مً ٌاإلاكترًتال٨مُاث 

اث اإلااؾؿت و : البىى٥-    ٞةجها ملؼمت بخ٣ضًم ٧ل اإلاٗلىماث التي ًُلبها الٗىن اإلاد٤٣ والتي جسو ٦كٞى

ب م٘ ال٨خاباث  (   ألاعنضة   ) التي جبحن خغ٦ت الخؿاباث و , ألاشخام البى٨ُت للم٩ل٠ مً ؤظل الخ٣ٍغ

 .  اإلاداؾبُت للضاللت ٖلى ألازُاء اإلادخملت

ت الخجاعة ا:  ؤلاصاعاث الٗمىمُت  -  مهالر , لتي ج٣ضم للماؾؿت اإلاد٤٣ في مداؾبتها اٖماال وزضماث ٦مضًٍغ

 .  الجماع٥

ت ًداو٫ ظم٘ ا٦بر ٢ضع مً اإلاٗلىماث التي بىؾٗها طٍمىه ٞالٗىن اإلاد٤٣ مً زال٫ ٌ و  اإلاغخلت الخدًحًر

إل ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث الٗامت مجها والخانتط  و, حؿهُل ٖملُت الخد٤ُ٣ .  ل٪ باؾخٛال٫ خ٤ الَا
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 :   حٗل٤ُ

ٞةهه  , الىزاث٤ اإلاداؾبُت في خالت ؤن اإلا٩ل٠ لم ًخمم جدًحر ٧ل الضٞاجغ و  و, مؤًا 10 ألاظل اإلادضص ٢اهىهُا َى 

.   مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت  9 ال٣ٟغة   60 ًام َب٣ا للماصة ؤ  8  ًم٨ً مىده مضة بياُٞت م٣ضعة ب

 

 ؾحر الخد٤ُ٣   :    اإلاُلب الشاوي

ض جضزل مباقغة بٗحن اإلا٩ان ي بٗض اه٣ًاء ألاظل اإلادضص للخدًحر و طَب اإلاد٣٣ىن إلاباقغة بىنى٫ ؤو٫ مٖى

 بال, ط الضٞاجغ اإلاداؾبُت بلى م٩اجبه ألهه ٢اهىهُا ال ٌؿمذ لهم بإر, ؤٖمالهم صازل اإلااؾؿت ٢ُض الخد٤ُ٣ ٞحها

ظا  غ ؤلام٩اهُاث الالػمت لل٣ُام بٗملُت الخد٤ُ٣ صازل اإلااؾؿت َو في خالت بطا َلب اإلا٩ل٠ طل٪ لٗضم جٞى

في َظٍ الخالت ٣ًىم اإلاد٣٣ىن بالخى٢ُ٘ ٖلى حٗهض  و ,بخ٣ضًمه لُلب مى٢٘ وم٣ضم إلاضًغ ؤلاصاعة الجباثُت

 1 . بعظاٖها بٗض ٖملُت ٞدهها  و, باؾخالمهم للىزاث٤ اإلاداؾبُت

٩ىن ٖبر  و جخجؿض ٖملُت الغ٢ابت اإلاداؾبُت في ٞدو ٧ل الضٞاجغ واإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت للماؾؿت ٍو

 :   مغخلخحن

.  ج٩ىن بالٟدو الك٨لي لهظٍ الىزاث٤ مً خُض مُاب٣تها للخىُٓماث اإلاىهىم ٖلحها و   :ي ألاو٫    -

ه مً حسجُالث جمشل في ٞدو َظٍ الىزاث٤ مً هاخُت اإلاًمىن و  ث:  الشاهُت و  -  .   َظا بما جدٍى

 :   ٞدو اإلاداؾبت مً خُض الك٩ل  -   1

ُت للغ٢ابت  ؤي الخإ٦ض مً وظىص و,بن الغ٢ابت الك٩لُت للمداؾبت جخمشل في اإلاٗاًىت اإلااصًت للىزاث٤ اإلاىيٖى

ت .   صخت الضٞاجغ ال٣اهىهُت ؤلاظباٍع

طا ٧اهذ جدترم بما ؤن اإلاداؾبت هي الترظمت الهاص٢ت لىيُٗت اإلااؾؿت ٞةجها ال ج٩ىن مىخٓمت ق٨ال بالب و

 2 :  اإلاٗاًحر الخالُت

 :  مداؾبت مىخٓمت   : 1  -1

غ ٧ل  , ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖلحها ٢اهىهُا حٗخبر اإلاداؾبت مىخٓمت بطا ٧اهذ ممؿى٦ت خؿب ال٣ىاٖض و ؤي جٞى

٦ظا اخترام  و , صٞتر الجغص ,  صٞتر الُىمُت12 بلى 9الضٞاجغ اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن الخجاعي في مىاعصٍ مً 

ني للمداؾبت   :  ٫ مض  (   PCN  )  مباصت اإلاسُِ الَى

  .  ع٢ابت الٗملُاث اإلاىجؼة مً ٢بل اإلااؾؿت ًجب ؤن ج٩ىن اإلاداؾبت مٟهلت بك٩ل ٌؿمذ بدسجُل و  - 

٤ بىزاث٤ ماعزت و  -    .ممط ي ٖلحها مً َٝغ اإلاؿاو٫ ًٖ الٗملُت  ٧ل ٦خابت للمداؾبت جٞغ

.   صون جدٍغ٠ ًجب مؿ٪ الضٞاجغ بٗىاًت و  - 

ىُت -  .   م٘ اخترام مبضؤ اإلاداؾبت اإلاؼصوظت  "  صط   " ًجب ؤن جمؿ٪ بالٗملت الَى

 

 

                                                             
1
  - VOIR  : 

-  Depudt  et J . GARELICK , Fiscalité Algérienne , SNED , Alger ,  1972 . page 684 . 

-  Maurice COZIAN , OP,  page 684 . 
2
  -  Bulletin des service fiscaux , n 19 , page 44 – 45 , Mars  2014 . 
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 :  مداؾبت ناص٢ت:     2   -  1 

٣ت  و ٣ًهض بهظا اإلاٟهىم ؤن ال٣ُم اإلاداؾبُت اإلاسجلت في مسخل٠ الىزاث٤ اإلاداؾبُت ٢ض جم ج٣ُُمها بٍُغ

.   صخُدت

ملُاث الترخُل صخُدت طا صخت اإلاٗلىماث اإلالخهت و٥ ٞالٗىن اإلاغا٢ب ًخد٤٣ بطا ٧اهذ مجامُ٘ ألاعنضة ٖو

 ,  الضٞاجغ اإلاؿاٖضة, باإلا٣اعهت م٘ محزان الجغص ,   صٞتر الُىمُت,  اإلا٨خىبت في الضٞتر الٗام و

اث -  ...    اإلاحزاهُت الٗامت,  اإلابُٗاث,  الُىمُاث اإلاؿاٖضة ٦ُىمُت اإلاكتًر

 :  (  م٣ىٗت   )  خاؾبت مشبخت م    :    3   -  1

غ وبزباث صخت ٧ل الٗملُاث اإلاسجلت في الضٞاجغ بىاؾُت ج٣ضًم  و ج٩ىن ٦ظل٪ بطا اؾخُاٖذ اإلااؾؿت جبًر

ت اإلاؿدىضاث و ٍغ .   الىزاث٤ الخبًر

 :  ٞدو اإلاداؾبت مً خُض اإلاًمىن    -2

اإلا٣هىص بضعاؾت اإلاداؾبت مً خُض اإلاًمىن َى ٢ُام اإلاد٤٣ بضعاؾت مٗم٣ت وص٣ُ٢ت للخؿاباث الغثِؿُت 

.   الىخاثج و خؿاباث الدؿُحر   و, للمحزاهُت

 :   خؿاباث اإلاحزاهُت الٗامتمٞذ   :   2-1

َظا البُان ًًم  اإلاحزاهُت هي ٖباعة ًٖ ٦ك٠ ؤو بُان بالىي٘ اإلاالي للىخضة الا٢خهاصًت في ٞترة ػمىُت مُٗىت و

.   الشاوي ٌؿمى زهىم ألاو٫ ٌؿمى ؤنى٫ و    :  ظاهبحن

 :      ؤنى٫ اإلاحزاهُت:      1  -  1 -3

طا الجاهب مً اإلاحزاهُت ٟٞي ٌ, هي مجم٘ الاؾخسضاماث ؤو اإلامخل٩اث التي حٗخبر مل٩ا صاثما ؤو ما٢خا للماؾؿت و

   الخ٣ى١ ,  اإلاسؼهاث, الاؾدشماعاث  :  جخمشل في ًدبحن لىا مسخل٠ اإلاجاالث التي اؾخٗملذ ٞحها اإلااؾؿت ؤمىالها و

 .

ضاصًت  :  مشل  ( 2 )  هي جخجؿض في خؿاباث الهى٠  و :   الاؾدشماعاث  –   ؤ  ت, اإلاهاٍع٠ ؤلٖا  ,  ال٣ُم اإلاٗىٍى

...    الامخال٥, الاؾدشماعاث ٢ُض الخىُٟظ

 :  ٖلى الٗىن اإلاد٤٣ الخإ٦ض مً و

٤ ٞدو بُا٢اث ج٣ُُم َظٍ الاؾدشماعاث  الىظىص الٟٗلي و  - .   اإلااصي لالؾدشماعاث ًٖ ٍَغ

٤ ٞدو الىزاث٤ الازباجُت ال٦دؿاب ؤو بوكاء ال٣ٗاعاث , الخإ٦ض مً ؤن الاؾدشماعاث مل٪ للماؾؿت  -   ًٖ ٍَغ

 .  ؤي مضي جُاب٣ها م٘ اإلاٗضالث اإلادضصة مً َٝغ ال٣اهىوي الجباجي, مغا٢بت مٗضالث الامخال٥ ومضي ٢اهىهُتها -

اث بًاج٘,  مىاص ولىاػم, مشل البًاج٘ (  3   ) جخمشل في خؿاباث الهى٠    :     اإلاسؼوهاث  -   ب ...    مكتًر

 :   مً بحن الٗملُاث التي ٣ًىم بها اإلاغا٢ب إلاغاظٗت ٖىانغ اإلاسؼون هي و

.   الخإ٦ض مً ؤن اإلابالٜ اإلاسجلت في الضٞاجغ اإلاداؾبُت جخُاب٤ م٘ اإلابالٜ اإلاسجلت في الٟىاجحر  - 

.   الؼباثً جخُاب٤ م٘ صٞاجغ اإلااؾؿت طا ٧اهذ الدسجُالث اإلاداؾبُت اإلاىظىصة في صٞاجغ اإلاىعصًً وٞدو ب  - 

اث   +  مسؼون ؤو٫ مضة   :   الخإ٦ض مً جد٤٣ اإلاٗاصلت  -   مبُٗاث+مسؼون ؤزغ مضة  =  مكتًر
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 1 .  مُاب٣تها م٘ مسؼون ًىم الضزل و

٣ُٞىم اإلاغا٢ب   , ...,   الدؿب٣ُاث,  الهىضو١ ,  البى٪:   مشل (  4  ) جخمشل في خؿاباث الهى٠   :    الخ٣ى١   -  ط

 :   طٍ الخؿاباث ٞمشالالخإ٦ض مً ٌ بمغاظٗت و

ضًت لضي اإلااؾؿت م٘ هٓحٍر اإلاٗلً مً َٝغ البى٪  م٣اعهت الغنُض اإلاؿخسغط مً الخؿاباث البى٨ُت و -  البًر

ض .   ؤو البًر

ا  -  َغ .   طا ٧اهذ ه٣ضا زانت ب, مخابٗت ظمُ٘ الدؿب٣ُاث م٘ َلب جبًر

.   الخإ٦ض مً ؤن عنُض الهىضو١ مىظب و  ,  مجمٕى اإلا٣بىياث ه٣ضا ًىما بُىم مغاظٗت الهىضو١ و  - 

ت جدذ جهٝغ اإلااؾؿت بهٟت  هي مجمٕى مهاصع ألامىا٫ اإلادًغة و و  :   زهىم اإلاحزاهُت 2  - 1  - 2 اإلاىيٖى

ل وكاٍ اإلااؾؿت و, صاثمت ؤو ما٢خت  2  :   ًخ٩ىن خؿاب الخهىم مً نىٟحن َامحن  حؿخسضم مً ؤظل جمٍى

ُت جدذ جهٝغ اإلااؾؿت بهٟت صاثمت مً ٢بل  و :  ألامىا٫ الخانت  :  -   ؤ ل اإلاىيٖى جخًمً وؾاثل الخمٍى

 ,  الىخاثج ٢ُض الخسهُو,  الاخخُاَاث, عؤؽ اإلاا٫,جخجؿض في ٖضة خؿاباث مً بُجها و,  اإلاال٪ ؤو اإلاال٨حن

باء و ماوهت الخؿاثغ   ...  ألٖا

 :    ٞٗلى اإلاد٤٣ الخإ٦ض مًٌمً و

اصاث و  -  .   الخسًُٟاث الُاعثت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ مد٣٣ت بهٟت ٢اهىهُت الٍؼ

بت الاخخُاَاث و-     اإلااوهاث التي ؤنبدذ بضون َضٝ ؤُٖض بصماظها في خؿاب ألاعباح لخسً٘ ُٞما بٗض للًٍغ

.   التي حؿخٛلها اإلااؾؿت لخطخُم الخ٩ال٠ُ الٗمل ٖلى ٦ك٠ اإلااوهاث ٚحر اإلابرعة و  - 

خُض ؤن اإلاد٤٣ ٌٗمل ٖلى ,هي مجمل التزاماث اإلااؾؿت الىاظمت مً ٖال٢اتها م٘ الٛحر و  :  الضًىن  -   ب

 :  طٍ اإلابالٜ اإلا٣ُضة في َظا الخؿاب مُاب٣ت للخ٣ُ٣ت ٞمشالالخإ٦ض بإن ٌ

ه  - ا مهما ٧ان هٖى ا ب٣ٗض مىز٤ للضًً ًبحن ٢ُمخه و,   الخد٤٣ مً مهضَع َغ .  مضجه  ُٞجب جبًر

طا بمُاب٣ت َظٍ الخؿاباث ٌ  و, طو ؤَمُتالخإ٦ض مً ؤن ال٣غوى اإلامىىخت للماؾؿت لِؿذ  - 

اث . بالٟىاجحروال٨كٞى

 :     والىخاثج ٞدو خؿاباث الدؿُحر     2    – 2

الخإ٦ض مً صخت   ٞةهه ًيخ٣ل بلى مغا٢بت و, بٗض اهتهاء اإلاغا٢ب مً الخد٤٣ والخإ٦ض مً صخت خؿاباث اإلاحزاهُت

مجمٕى  (   الاؾخٛال٫  )  جمشل خؿاباث الدؿُحر و.   الىخاثج ؾالمت البُاهاث اإلاسجلت في خؿاباث الدؿُحر و و

باء التي ج٣ىم اإلااؾؿت بخدملها وفي اإلا٣ابل جخدهل ٖلى بًغاصاث ج٩ىن هدُجت للٗملُاث التي ج٣ىم بها ,ألٖا

.   اإلااؾؿت

جخمشل في ظمُ٘ الى٣ٟاث التي جخُلبها َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت بهضٝ اهجاػ  و :  خؿاب الخ٩ال٠ُ 1  -2  - 2

 :   مً بُجها لظا ٞاإلاد٤٣ الجباجي ٣ًىم بٟدو مسخل٠ َظٍ الخؿاباث و , مهامها

.   طا بهضٝ جدضًض الخ٣ُ٣ُت لل٨مُت اإلاؿتهل٨تخؿاب البًاج٘ اإلاؿتهل٨ت و ٌ  - 
                                                             

 مٗهض الٗلىم , الٟٕغ الخسُُُي , عؾالت ماظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت , صوع الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت الٛل الجباجي ,وهاصي عقُض  -  1

 .  87  م  , 2002   ,الا٢خهاصًت  و الدؿُحر 
ني اإلاداؾبي  ,قبا٩ًي ؾٗضان   -  2 اث الجامُٗت  , الُبٗت الشالشت  , ج٣ىُاث اإلاداؾبت اإلاسُِ الَى   123  الهٟدت  ,  1997, الجؼاثغ , صًىان اإلاُبٖى

. 
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ت هي ٞٗال ألشخام ٖاملحن باإلااؾؿت  -  .   خؿاب ه٣ٟاث اإلاؿخسضمحن للخإ٦ض مً ؤن ٧ل اإلابالٜ اإلاضٖٞى

خؿاب الى٣ٟاث اإلاالُت للخد٤٣ مً ؤن الٟىاثض اإلاؿضصة مً َٝغ اإلااؾؿت هي هاظمت ٞٗال مً ال٣غوى  - 

.   اإلا٣ضمت لها مً َٝغ اإلااؾؿاث اإلاالُت

ما٫  و   :   ؾاباث ؤلاًغاصاث  ح 2 -  2 -  2 حكمل ٧ل اإلابالٜ اإلاؿخلمت ؤو التي ؾدؿلم ٦م٣ابل للمىخجاث وألٖا

٦ظل٪ بهخاط اإلااؾؿت  و,باإلياٞت بلى ؤلاًغاصاث اإلاخإجُت صون م٣ابل,التي ج٣ضمها اإلااؾؿاث للٛحر بد٨م وكاَها

 1 .  لظاتها

 :  خُض ؤن اإلاغا٢ب ٣ًىم بٟدو مسخل٠ َظٍ الخؿاباث مشل

٦ظا الدؿضًض  و,  اإلاسؼون اإلاخب٣ي, ؤلاهخاط اإلابإ بمغا٢بت الىزاث٤ مً ٞىاجحر البُ٘  خؿاب مبُٗاث البًاٖت و -

.   مً َٝغ الؼبىن 

.  م٣اعهخه بما َى مهغح به مً ٢بل اإلااؾؿت َظا بجغص ما َى صازل اإلاسؼن و  خؿاب ؤلاهخاط اإلاسؼن و -

.  الشمً اإلا٣بىى إلظغاءاث اإلا٣اعهت بُجهما َظا بمغا٢بت ٞاجىعة الخضمت و خؿاب الخضماث اإلا٣ضمت و - 

ت ال٣ُمت اإلاًاٞت و   :    خؿاب الىخاثج 3   - 2    - 2 .   َامل الغبذ ًخم مً زال٫ َظا الخؿاب مٗٞغ

ًخم جدضًض َامل الغبذ الخام   و, ٌٗخبر َامل الغبذ الخام للمبُٗاث ًٖ ٢ُمت الغبذ الخام باليؿبت للمبُٗاث

اث ت الؿىىاث الخايٗت للخد٤ُ٣ للمكتًر واإلااقغاث الؿاب٣ت الظ٦غ حؿمذ  بن ٧ل َظٍ اليؿب.واإلابُٗاث إلاٗٞغ

ً هٓغة ٖامت خى٫ ويُٗت اإلااؾؿت و ا للم٩ل٠ مً ج٩ٍى .   ْغوٝ حؿُحَر

 هخاثج الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي وجهاًخه   :    اإلاُلب الشالض

 واإلاغاظٗت اإلاداؾبُت للضٞاجغ ق٨ال و,بن الخضزل في ٖحن اإلا٩ان ومٗاًىت ويُٗت اإلا٩ل٠ و٧ل ما ًخٗل٤ بيكاَه

ٌ ؤو ٢بى٫ اإلاداؾبت, مًمىها في ٧لخا الخالخحن ٞةن اإلاد٤٣ ملؼم  و ,  جم٨ً اإلاد٤٣ مً اؾخسالم هدُجت ٞع

بُت اإلا٨دكٟتبةعؾا٫ وسخت مً ٌ بت مبِىا له ٞحها الخجاوػاث الًٍغ والُغ١ ,طٍ الىخاثج بلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

.   اإلاٗخمضة في بٖاصة جإؾِؿها

 :    ٢بى٫ اإلاداؾبت -1

 :  ًم٨ً بعظإ ٢بى٫ الخاؾبت بلى ؤن 

ظا عاظ٘ بلى ؤن الضٞاجغ اإلاداؾبُت مُاب٣ت لىهىم ال٣اهىن الخجاعي ,اإلاداؾبت مىخٓمت مً خُض الك٩ل -    َو

.    )  PCN  )  ٦ظا ملتزمت بخُب٤ُ ٢ىاٖض اإلاسُِ اإلاداؾبي  و,

 , ٞىاجحر  )الضٞاجغ اإلاؿاٖضة  مؿدىضاث ؤلازباث و اإلاداؾبت م٣ىٗت ؤي ؤجها مشبخت ٧ىجها مضٖمت ب٩ل الىزاث٤ و - 

.   (  ...  ط٦غاثم

ٟاالث و,  اإلاداؾبت ناص٢ت  -  .   ٚحر زُحرة ؤلاَماالث اإلاسجلت ج٩ىن َُٟٟت و  ٧ىن ؤلٚا

ذ و٢بى٫ وؿبي  :  بن ٢بى٫ اإلاداؾبت مً ٢بل الٗىن اإلاغا٢ب ًم٨ً ؤن ًهى٠ بلى  .  ٢بى٫ نٍغ

 

 

 

                                                             
   .186 م , مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,قبا٩ًي  ؾٗضان   -  1
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ٌ اإلاداؾبت    -2  :   ٞع

ٌ اإلاداؾبت هٓغا ل٨ثرة ألازُاء اإلاىظىصة ٞحها طا مً ٌ  و,في بٌٗ ألاخُان ٞض ًسلو اإلاغا٢ب الجباجي بلى ٞع

بت مً  بت مً حٗؿ٠ وجماصي الٗىن اإلاد٤٣ في اللجىء بلى الخ٣ضًغ الخل٣اجي للًٍغ ؤظل خماًت اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ًه للمداؾبت و  1 :  ٩ًىن َظا في الخاالث الخالُت  زال٫ ٞع

ني  -  ٖىضما ٩ًىن مؿ٪ الضٞاجغ اإلاداؾبت ٚحر مُاب٤ لخ٨م ال٣اهىن الخجاعي ولكٍغ جُب٤ُ اإلاسُِ الَى

.  اإلاداؾبي

ٖىضما ال جدخىي اإلاداؾبت ٖلى ؤًت ٢ُمت م٣ىٗت بؿبب اوٗضام الىزاث٤ ؤلازباجُت    - 

. مخ٨غعة في ٖملُاث اإلاداؾبت ٖىضما جخًمً اإلاداؾبت ؤزُاء ؤو بٟٚاالث ؤو مٗلىماث ٚحر صخُدت زُحرة و  -

بت  -      بٖاصة حك٨ُل ال٣اٖضة الخايٗت للًٍغ

ٌ اإلاداؾبت مً ٢بل الٗىن اإلاد٤٣ بت, بٗض ؤن ًخم ٞع ما٫ الخاي٘ للًٍغ   ًلجإ بلى بٖاصة جإؾِـ ع٢م ألٖا

٣ت التي ,وكاٍ اإلااؾؿت وجسخل٠ َغ١ بٖاصة الخإؾِـ خؿب هٕى و, خُض ؤن اإلاد٤٣ ٣ًىم بازخُاع الٍُغ

 :  طٍ الُغ١ هجضمً بحن ٌ  و, جدىاؾب م٘ اإلاٗلىماث اإلاخدهل ٖلحها خى٫ اإلااؾؿت

٤ الخؿاب اإلااصي    - ما٫ ًٖ ٍَغ  بٖاصة جإؾِـ ع٢م ألٖا

٤ ؤلاًغاصاث   - ما٫ ًٖ ٍَغ  بٖاصة جإؾِـ ع٢م ألٖا

ما٫ ٖلى ؤؾاؽ الٟاجىعة    - بٖاصة جإؾِـ ع٢م ألٖا

  :   جهاًت الخد٤ُ٣   -   3

ىا ًٖ ,١حٗض َظٍ اإلاغخلت زالنت ٖمل اإلاد٤ بت بيخاثج اإلاغا٢بت اإلاداؾبُت َو خُض ٣ًىم بةباٙل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

٤ ؤلاباٙل ألاولي و غ الجهاجي,الجهاجي ٍَغ طي مً زالله ٌسجل ٧ل اإلاٗلىماث  ا٫,و٦سُىة ؤزحرة ٣ًىم ب٨خابت الخ٣ٍغ

 .  الخانت بٗملُت اإلاغا٢بت الخامت التي ٢ام بها

.   بباٙل اإلا٩ل٠ بيخاثج الخد٤ُ٣   -

غ الجهاجي   - .   ٦خابت الخ٣ٍغ

 :   حٗل٤ُ 

بها الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي ٌٗخبر َى ؤخض ألاؾـ والُغ١ ألامشل مً َٝغ الغ٢ابت الجباثُت ألن الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي 

داث التي ٣ًضمها اإلا٩ل٠ اججاٍ ؤلاصاعة الجباثُت والخد٤ُ٣ اإلاداؾبي ,ًمـ ظمُ٘ ٖملُاث ومحزاهُاث و٧ل الخهٍغ

داث ؤو ال٨ٗـ صخُذ ؤي َى ا٫ طي به هخم٨ً مً الخإ٦ض مً مهضا٢ُت َى ٨ًك٠ الٛل اإلاىظىص في الخهٍغ

داث .   الخهٍغ

 

 

 

 

 

                                                             
.  مُشا١ اإلا٩لٟحن الخايٗحن للغ٢ابت الجباثُت  , 2000 ُٟٞغي   15 اإلااعزت في  ,م ٕ  ى / و م  / 134الخٗلُمت ع٢م   -  1
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بي     :   اإلابدض الشاوي  ؤؾباب التهغب الًٍغ

بي ال ٌٗني بالًغوعة بخهاء ٧ل ألاؾباب التي ؾاَمذ في وظىص  بن الخُغ١ ألؾباب ْاَغة التهغب الًٍغ

الخاعظُت التي ٖاقتها ؤو حِٗكها  جسخل٠ مً صولت ألزغي بازخالٝ ألاويإ الضازلُت و  ٞهي ٖضًضة و, الٓاَغة

لُه ؾىدى٫ ,ٞهي ْاَغة جؼصاص ًىما بٗض ًىم بتزاًض حجم اليكاٍ الا٢خهاصي وال٨شاٞت الؿ٩اهُت  . ٧ل صولت ٖو

   .الخُغ١ بلى بٌٗ ألاؾباب الهامت اإلاؿاَمت في وظىص جىؾ٘ الٓاَغة

  ؤؾباب زانت باإلاىٓىمت الجباثُت  :    اإلاُلب ألاو٫    - 

 بال ؤهه في  بٗض الاؾخ٣ال٫ وظضث الجؼاثغ هٟؿها ؤمام ٞغاٙ ٢اهىوي مً الجاهب اإلاالي ٞداولذ ؤن حؿاًغ الىا٢٘

بي ال ٌؿخجُب إلاخُلباث الخىمُت بؿبب ٖضم مالثمت اإلاُُٗاث الجضًضة  1987ؾىت  م ؤنبذ الىٓام الًٍغ

  .  اإلاخٗل٣ت بالخىظه الا٢خهاصي

ي٠ بلى صل٪ ا٢خباؽ ما في هٓم الضو٫ اإلاخ٣ضمت صون مغاٖاة الخباًً في التر٦ُبت والبِئت الؿاثضة و٦ضا 

.   ما ًم٨ً ؤلاقاعة بلُه في َضٍ اإلاىاؾبت و . بم٩اهُت الخُب٤ُ اإلاُضاوي

بُت و:       ؤوال   -  ٗاث الًٍغ ا  ح٣ٗض الدكَغ ٖضم اؾخ٣غاَع

ٗاث بلى الدجم ال٨بحر للىهىم ال٣اهىهُت التي حٗني ٧ل واخضة مجها بىٕى مً ؤهىإ  وٌٗىص الخ٣ُٗض في الدكَغ

ه ٧ل واظضة مجها مً بٖٟاءاث و  الًغاثب بدُض جىظض ؾخت ٢ىاهحن مىٟهلت ًٖ بًٗها البٌٗ وما جدٍى

بت وجسًُٟاث حن مما ٌؿمذ .بياٞت في ؾٗغ الًٍغ ىان ؤلاصاٍع ضا الخىٕى في الًغاثب ًهٗب مً مهمت ألٖا َو

ذ ا٫ .   ي ًىاؾبهطللم٩ل٠ باؾخٛال٫ َضٍ الىيُٗت بخ٣ضًم الخهٍغ

خُض ٢ام  1  36 / 90 في مداولت مً اإلاكٕغ الجؼاثغي للخس٠ُٟ مً الخ٣ُٗض مً زال٫ ما ظاء به ال٣اهىن  و

 ٌ بخٍٗى

 (    TUGP  )   . 

 (  TUGPS  )  . 

 2 .  (  TVA   )ب 

٤ اإلااصة ألاولى مً ١ (   IRG  ) م جم بوكاء 1995 في ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   و - ؾـ   جإ" ههٟها  م . ع . م . ى . ٞو

ت وخُضة ٖلى صزل ألاشخام الُبُُٗحن حؿمى بت ؾىٍى بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي   " يٍغ جٟغى َضٍ  و  "   الًٍغ

بت بت ٖلى الضزل الهافي ؤلاظمالي للم٩ل٠ بالًٍغ ٣ا للمىاص مً .الًٍغ مً ٢اهىن   98 لى  ب85   اإلادضص ٞو

 ؽمً ه٠ 02خُض حٗمم ظمُ٘ اإلاضازُل الهاُٞت اإلادضصة في اإلااصة .الغؾىم اإلامازلت الًغاثب اإلاباقغة و

   .ال٣اهىن 

بت جدل مدلها و و (      IRG)  في  (  BIC   )  ٦ما ٢ام بضمج     -  مً   135  بمىظب اإلااصة  ( IBS   )  هي ؤوكإ يٍغ

 .  ال٣اهىن ؤٖالٍ

                                                             
ل  1991  اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   و1990 / 12 / 31 اإلااعر في 36 / 90ال٣اهىن   -   1  1992و الضي صزل خحز الخىُٟظ في ؤٍٞغ
بي الجؼاثغي .ؾُإوي مدمض -  2   2009 /  2008.    ظامٗت اإلاضًت . مظ٦غة لِؿاوـ في ٖلىم الدؿُحر جسهو مالُت . الغ٢ابت الجباثُت في الىٓام الًٍغ

  .50م 
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بُت ٢ض جهب في مهلخت اإلا٩ل٠ ل٨ً ال هيس ى ؤن اإلا٩ل٠ ًخٗظع     بن الخٗضًالث اإلاخىانلت للىهىم الًٍغ

بت بالك٩ل اإلاُلىب ٦ما ؤن الخٗضًالث .ٖلُه مىا٦بت ٧ل َضٍ الخٛحراث مما ًاصي بلى ٖضم جدهُل الًٍغ

بي لىإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ .   اإلاخخالُت جاصي بلى ٖضم اؾخ٣غاع الجهاػ الًٍغ

ال٣ٟغاث مجها    حٗضًل للىهىم و 71 بلى يم  1987   لؿىت م . ١ .1

ما٫ 29    -      ؤ  حٗضًل في مجا٫ الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

 حٗضًالث في مجا٫ الًغاثب ٚحر اإلاباقغة   04 -      ب

 حٗضًالث في مجا٫ الًغاثب اإلاباقغة     38  -      ث

  حٗضًل 45 الضي ظاء به  و1993    لؿىت م . ١ .2

 حٗضًل  49  الضي ظاء به و  1995  م لؿىت . ١ .3

  حٗضًل 60  الضي ظاء به  و1996    لؿىت م . ١ .4

  حٗضًل 73الضي ظاء به  و  2003 م لؿىت  . ١ .5

 حٗضًل  33  الضي ظاء به  و 2004  لؿىت   م . ١ .6

بُت    :    زاهُا   -   ه٣و الٗضالت الًٍغ

بي ٞةطا ا٢خى٘ اإلا٩ل٠ بٗضالت  بي صوع ٦بحر في الخ٣لُل مً ْاَغة التهغب الًٍغ      بن لٗضالت الىٓام الًٍغ

بُت ون ,الىٓام الجباجي ٞؿٝى ًضٞ٘ ما ٖلُه مً التزاماث َىاُٖت ٢هض بالٗضالت الخىػَ٘ الٗاص٫ لألٖباء الًٍغ

بي مما  وبحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألن التهغب ًاصي بلى ؤلايغاع باإلا٩لٟحن الضًً ًخدملىن بهض١ بزالم الٗبء الًٍغ

بلى ظاهب بُٖاء اإلاتهغب محزة ؤ٦بر ٖلى ٚحٍر مً ألامىاء صاٞعي الًغاثب ؤي ؤن التهغب   1 . ًسل بمبضؤ الٗضالت

بي ضا مً الًغاثب ٖىض  وًًغ وؿبُا باإلا٩لٟحن الضًً ال ًداولىن الخسلو مً الالتزام الًٍغ صل٪ بخدمُلهم مٍؼ

بُت ٘ ؾٗغ الًٍغ ٌ الى٣و ًٖ تهغب البٌٗ,ٞع َضا ما ٠ًًٗ  وؤو ٞغى ؤزغي ظضًضة مً ؤظل حٍٗى

باء الٗامت خهىلها ٖلى  واليؿُج الاظخماعي اػصًاص الٟئاث اإلاتهغبت زغاء هدُجت ٖضم مؿاَمتها في جدمل ألٖا

٠ُ زغواتهم في همى الا٢خهاص ألاؾى ٤ جْى في خحن ال ًدهل ؤصخاب اإلاضازُل  ,صصزى٫ ٦بحرة ًٖ ٍَغ

اصة  2 .  اإلاكغوٖت ٖلى ؤي ٍػ

بي بالٓلم َىا جخجلى خ٣ُ٣ت التهغب و       و ًبضئون َم   و ,صل٪ في قٗىع ألامىاء ممً ًخدملىن الٗبء الًٍغ

بي بُت حهضص باجهُاع الىٓام الًٍغ   .  ؤًًا في التهغب مما ًدضر جأ٧ل في ال٣اٖضة الًٍغ

٘ الجؼاثغي مً زال٫      و  :   ًٓهغ ظلُا ي٠ٗ الٗضالت الجباثُت في الدكَغ

بي في     -  ٣ت الا٢خُإ مً اإلاهضع م٣خهغة ٖلى بٌٗ اإلاضازُل صون ألازغي خُض ؤن التهغب الًٍغ ؤن ٍَغ

   .َضٍ الخالت مىٗضم ٨ٖـ باقي اإلاضازُل

 ٌٛلب الُاب٘ اليؿبي ٖلى الًغاثب اإلاباقغة ٞهى ال ًغاعي حجم الضزل مما ًجٗله مجخٟا في خ٤ ؤصخاب     -

   .الضزل ال٠ًُٗ

                                                             
بي . ٖبض الخ٨ُم مهُٟى الكغ٢اوي  - 1   ت.  صاع الجامٗت الجضًضة . الا٢خهاص ألاؾىص و التهغب الًٍغ  .179م. 2006. ؤلاؾ٨ىضٍع

.  181  م . اإلاغظ٘ هٟؿه.ٖبض الخ٨ُم مهُٟى الكغ٢اوي    - 2
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ازخالٝ في اإلاٗاملت بدهى٫ اإلااؾؿاث الٗمىمُت ٖلى مؼاًا ٨ٖـ اإلااؾؿاث الخانت ي٠ بلى صل٪    - 

الامخُاػاث اإلامىىخت للماؾؿاث ألاظىبُت جدذ مٓلت ظضب عئوؽ ألامىا٫ ألاظىبُت مً ؤظل الاؾدشماع في 

   .الجؼاثغ

بُت و بُت في الجؼاثغ لضل٪ ٞاإلاكٕغ في ؾُٗه إلنالح اإلاىٓىمت الًٍغ   َظٍ بٌٗ مٓاَغ ٖضم الٗضالت الًٍغ

ىت الٗمىمُت بمداعبخه ل٩ل ٞٗل  نُاٚت ههىم زالُت مً الُٗىب مً ؤظل جدهُل ؤمشل إلاضازُل الخٍؼ

بي  ًاصي بلى ٖغ٢لت ؾُٗه َضا ٢ض ٩ًىن َى هٟؿه مً ؤُٖى جدٟحزاث لألمىاء لُتهغبىا لضل٪ ؾمي التهغب الًٍغ

اء   "   ب مت الكٞغ     ."   ظٍغ

بُت     :    اإلاُلب الشاوي ؤؾباب زانت باإلصاعة الًٍغ

ؤلاصاعة الجباثُت البض لهاجه ألازحرة ؤن جغقى إلاؿخىي الىاظب  باٖخباع ؤلاصاعة الجباثُت َمؼة ونل بحن اإلا٩ل٠ و

بُٛت  , بها في جدهُل الًغاثب بمسخل٠ ؤهىاٖها صون ؤن جىاظه في صل٪ ؤي ح٣ُٗضاث ؤو ٖغا٢ُل نىماإلاً

التي جخمشل ؤؾاؾا في  الىنى٫ بلى بصاعة ظباثُت مخ٩املت البض مً جضاع٥ بٌٗ الى٣اثو في َاجه ألازحرة و

ٟحن ؤ٦ٟاء صوي زبرة و ت مً زال٫ مْى غ ٖلى بم٩اهُاث ماصًت مً ججهحزاث وم٣غاث  ؤلام٩اهُاث البكٍغ ؤن جخٞى

بي حؿهل مً ٖملُت الخدهُل و  1 .  جىاظه التهغب الًٍغ

ت    :    ؤوال ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث البكٍغ

    :   ًخجلى َظا الٗىهغ في مٓهٍغً و

ٟحن  و   :  (   الٗضصي   ):        الجاهب ال٨مي -    1  ٞمً اإلاٟغوى ؤن ًجاعي ٖضصَم ٖضص  اإلا٣هىص به ٖضص اإلاْى

   : وظىص ه٣اثو هظ٦غ مجها ٞإي جباًً بحن َضًً الٗاملحن ًاصي بلى هخاثج ؾلبُت و  ,اإلالٟاث اإلاُغوخت للمٗالجت

 ه٣و اإلاغا٢بحن اإلاخسههحن - ؤ

لت ه٣و خمالث اإلاخابٗت و   - ب    .الغ٢ابت الؿبب الظي ًجٗل اإلاتهغب في ؤمان لٟترة ٍَى

ٟحن ٢لُلي الخبرة والاؾخٗماع بن وعازت بصاعة مكلىلت مً   :  (    الخإَُل   )   لجاهب الىىعيا   -   2 الخإَُل  بمْى

بُت عاظ٘ بلى ُٚاب ,ٌٗض ٖامال ؤؾاؾُا بال ؤن ٖامل الاؾخٗماع ًب٣ى وؿبُا ٞٗضم ٞاٖلُت الؿُاؾت الًٍغ

يُت مىٓمت يُت وؾاثل اإلاؿُغة مً ؤلاصاعة  ؾُاؾاث ج٩ٍى ومىهجُت ي٠ بلى صل٪ ي٠ٗ الضوعاث الخ٩ٍى

ىان مً ؤلاإلاام ب . الخدهُل  لإلإلاام بإهىإ الًغاثب والغؾىم و٦ضا ٖملُاث الخد٤ُ٣ و ( PCN    ) لخم٨حن ألٖا

 الضي ٌٗض هٟؿه مك٩لت ًجب خلها ٢بل الخُغ١ لٓاَغة التهغب َى ه٣و مدٟؼاث التر٢ُت و الٗمل آلازغ و  و

ٟي ال٣ُإ ألا٦ثر جضهُا.هٓام ألاظىع  ٟحن بلى اهتهاط ؾلى٦ُاث  ,بط حٗض ؤظىع مْى الش يء الظي ًدٟؼ بٌٗ اإلاْى

ُٟت و ٝ ,جضع ٖلحهم بغبذ ًجٗل مً عواجبهم قِئا بؿُُا ؤلازالم  حٗضم الخٟاوي و الغقىة جًُٗ في قٝغ الْى

   .في الٗمل
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 ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت   :  زاهُا 

٤ ؤلانالخاث الجباثُت ألن الهضٝ مجها  (   ؤلانالخاث   )      خُض ٌٗض ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت ٣ٖبت في ٍَغ

ت في الخٗامل و ُت و٦ُُٟت ,  مىا٦بت ما ًجغي مً جُىعاث ٚالبا ٩ًىن مً ؤظل الؿٖغ مً ؤظل الىنى٫ بلى ألاٖو

 :  لظل٪ ٞمً بحن ال٣ٗباث هظ٦غ الخدهُل ٖلى ؤ٦مل وظه

ىان بلى اؾخٗما٫ وؾاثلهم الخانت في ؤٚلب ألاخُان مً ؤظل ؤصاء مهامهم   :    وؾاثل الى٣ل      -  خُض ًلجا ألٖا

 ه٣و ألاظهؼة الخ٣ىُت إلاٗالجت اإلاُُٗاث مً ؤظل اإلاخابٗت الجُضة إلالٟاث اإلا٩لٟحن في ؤو٢اث ٢ُاؾُت خُض       -

ت ملخت إلاٗالجت ْاَغة التهغب مً زال٫ حؿُحر مسخل٠ ؤٖما٫ ؤلاصاعة وحؿهُل  ؤنبدذ َضٍ الىؾُلت يغوٍع

هه ٣ًط ي ا ؤ٦م  1 .جىانلها م٘ باقي ؤلاصاعاث وهبض ٧ل ق٩ل ٢ض ًهِب اإلا٩ل٠ بال٨غاَُت اججاٍ اإلاهالر الجباثُت

ت ال٨الؾ٨ُُت للملٟاث اإلا٨ضؾت في ألاعق٠ُ مً زال٫ ظمٗها مٗا وؾهىلت الىنى٫ بلحها    .ٖلى الىٍٓغ

ُٗت والٗضص  حر ٧ل ما ًخُلبه ألامغ إلاىا٦بت اإلاخٛحراث الدكَغ     لضل٪ ؤنبذ مً ألاَمُت بنالح ؤلاصاعة بخٞى

اإلاتزاًض للملٟاث مً ٖامل بكغي صو زبرة ٞىُت وآزغ ماصي ًخمشل في الخجهحزاث واإلاٗضاث ًغا٣ٞه جبؿُِ  

ٞال ٞاثضة  2.ؤهٓمت الًغاثب لًمان بم٩اهُت جُب٣ُها بٟٗالُت في ْل ا٢خهاص ًخه٠ بخ٣ٗض ٢ُاٖاجه

   .لىهىم خضًشت م٣ابل بصاعة ٖاظؼة ال جلبي ؤصوى قغوٍ الخضمت

بت   :    اإلاُلب الشالض   ؤؾباب زانت باإلا٩ل٠ بالًٍغ

ىت الٗامت التي  و,     ٚالبا ما ج٩ىن ٖضة ْغوٝ جدُِ باإلا٩ل٠ جضٞٗه بلى التهغب مً التزامه اإلاالي اججاٍ الخٍؼ

بي و  ,ؤزال٢ُت ؤو ختى ٣ٖاثضًت  وجىضعط في بَاع طاجُت هٟؿُت اإلاؿخىي ألازالقي للم٩ل٠  ٠ًٗٞ الىعي الًٍغ

بت َى    .ما ًجٗله ًمُل بلى ٖضم صٞ٘ الًٍغ

بت وصوعَا في الخىمُت الا٢خهاصًت للبالص ؤمغ البض ؤن ٩ًىن للم٩ل٠ ٢ىاٖت      ٞا٢خىإ اإلا٩ل٠ بإَمُت الًٍغ

بُت وجغ٢ُت ؤلاصاعة ٧ان لهما ظضوي مً ؤظل  شخهُت به ختى ًم٨ىىا ال٣ى٫ خُجها ؤن بنالح اإلاىٓىمت الًٍغ

بت جاصي صوعَا ألاؾاس ي بك٩ل ًبٗض ٖلى الُمإهِىت الضولُت و مىا٦بت اإلاخٛحراث الضازلُت و  3 .  ظٗل الًٍغ
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بي :       ؤوال  ي٠ٗ الىعي الًٍغ

بُت الش يء الظي ٌؿاٖض ٖلى احؿإ هُا١  بي للم٩ل٠ ًخٗل٤ بمؿخىي بصعا٦ه اللتزاماجه الًٍغ ٞالىعي الًٍغ

خي في صو٫ ظىىب اإلاخىؾِ ضا عاظ٘ للٗامل الخاٍع الجؼاثغ اإلاؿخٗمغة ٧اهذ , الٓاَغة في ؤصَان اإلا٩لٟحن َو

ؼله ٖجهم ألامغ الظي ػاص مً  بت اإلاٟغويت بها تهضٝ بلى ج٣ٟحر الكٗب ومىٗه مً مؿاٖضة اإلاجاَضًً ٖو الًٍغ

ا ا٢خُإ ْالم مً ؤمىالهم ؤو ختى ؾغ٢ت في بٌٗ ألاخُان وبٗض الاؾخ٣ال٫ ْلذ . التهغب مً صٞٗها باٖخباَع

م حٛحر مغ٦ؼ مً ًُالب بها و بت ٚع ت يض الًٍغ ماَضٞه مجها ما ًجٗل اإلا٩لٟحن وختى و٢خىا وصون بصعا٥  الجٖز

ىت  .مجهم ال ًغون الٟاثضة اإلاباقغة التي حٗىص بالىٟ٘ ٖلحهم مً زال٫ صٞٗهم إلاؿخد٣اتهم اججاٍ الخٍؼ

بُا .     ٦ما للجاهب الضًني ههِبا ٦بحرا مً بب٣اء ألاٞغاص لثرواتهم زاملت ختى ًهٗب الىنى٫ بلحها يٍغ

بت ٖلى جل٪ اإلاسجلت ل زغواتهم بلى . وج٣خهغ وؿبت الًٍغ ت للضولت ٖىض جدٍى بضاٞ٘ ؤجهم ًضٞٗىن ٞاثضة عبٍى

 1 .  ٖخباع ؤن ؾغ٢ت الجابي لِؿذ ؾغ٢ت و ا  ,ؤق٩ا٫ مُٗىت

  الًِٛ الجباجي ٖلى اإلا٩ل٠   :    زاهُا

بُت و    .وٗني بالًِٛ الجباجي َىا الخإزحر الظي ًدضزه ٞغى يغاثب مسخلٟت جبٗا لدجم الا٢خُاٖاث الًٍغ

بت وؾُلت مخٛحرة ال٣ُمت جبٗا لٗىامل مُٗىت ٩ًىن و٢ٗها ٖلى ألاٞغاص باإلًجاب ؤو الؿلب  2. ٞاصا اٖخبرها الًٍغ

ني . وجىاػن الىٓام البُئي البض مً مغاٖاة الخضوص ٖىض الا٢خُإ مً ؤظل نحروعة ؤمشل لال٢خهاص الَى

بي ٖلى اإلا٩ل٠ مً زال٫ حٗضص الًغاثب و ا ًجٗل و٢ٗها قضًضا ٖلى اإلا٩ل٠ ٞال  ٞالًِٛ الًٍغ اعجٟإ ؾَٗغ

 .  ًجض مىٟظا بال التهغب مً صٞٗها
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بي ؤزاع التهغب   : الشالض   اإلابدض    الًٍغ

بت اإلاؿخد٣ت ٖلحهمو  بصا ٧ان اإلا٩لٟىن ًجتهضون بكتى الُغ١  ًضع٧ىن آلازاع   و , ألاؾالُب للتهغب مً صٞ٘ الًٍغ

ىت الٗامت و٢ض ًاصي اإلاؿاؽ  الىزُمت التي ؾخدضثها َضٍ الٓاَغة ٖلى مسخل٠ الجىاهب وبالخالي ؤلايغاع بالخٍؼ

اثٟها اإلاسخلٟت وبالخالي  بؿحر اإلاغا٤ٞ الٗامت وب٣ُام الضولت بْى

بي ٖضة ؤزاع ؾلبُتا  ٝ اث و. لتهغب الًٍغ   1    : في ٧ل اإلاُاصًً هىعصَا ُٞما ًلي وطل٪ ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

آلازاع الاظخماُٖت و آلازاع الىٟؿُت ,    آلازاع الا٢خهاصي,   آلازاع اإلاالُت

  آلازاع اإلاالُت والا٢خهاصًت   :    ٫ألاواإلاُلب     -

بي ؤزاع زُحرة ٖلى الا٢خهاص مً ظهت و    .ؤزاع مالُت مً ظهت ؤزغي  للتهغب الًٍغ

 آلازاع اإلاالُت    :    والؤ

بي بلى به٣ام خهُلت ؤلاًغاصاث الٗامتث٣ًىص ا٫ بالخالي بلى بجبإ ؾُاؾت مالُت مً قإجها ج٣لُو  و َغب الًٍغ

   .جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت والتي حٗض الىؾُلت الىخُضة إلقبإ خاظت اإلاجخم٘ و,حجم الى٣ٟاث الٗامت

ىت الٗامت واإلا٩لٟحن ٖلى خض ؾىاء بي بلى ؤلايغاع بالخٍؼ خُض ًاصي التهغب ,٦ما جاصي ْاَغة التهغب الًٍغ

ىت الٗمىمُت بُت للخٍؼ بي بلى اهسٟاى الخهُلت الًٍغ ضا ما الًٍغ صولت ظؼثُا ًٖ جىُٟظ ٫ًاو٫ بلى عجؼا ٫ َو

٘ الىاٞٗت والتي حؿاَم في زل٤ مىانب قٛل ظضًضة ا الخىمىي في خاظت بلى اإلاكاَع مضازُل  ٞالضولت في مؿاَع

ىت ٞى٣و ؤلاًغاصاث ًاصي بلى و٢ٕى ازخال٫ مالي.  مىاعص لخُُٛت ه٣ٟاتها و مىه العجؼ في اإلاحزاهُت  و ,للخٍؼ

ٗىص ,التي حكتٍر ؤن جخىاػن بًغاصاتها م٘ ه٣ٟاتها الٗمىمُت و ؤٚلب ألاخُان بلى ه٣و في اإلاغصوص ي ل٪ ٝطَو

بي الىاجج ًٖ التهغب بُت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ هٓغا ألن بٌٗ  ,الًٍغ  ٦ما ًاصي بلى اإلاؿاؽ بالٗضالت الًٍغ

بت بِىما مجها البٌٗ ألازغ ظؼثُا ؤو ٧لُا مما ٌؿاٖض ٖلى جٟش ي اجهُاع ألازال١  ًتهغب اإلا٩لٟحن ًضٞ٘ الًٍغ

اصة اإلاداباة و  ,والكٗىع بٗضم الغيا ضا ٌصج٘ اإلا٩لٟحن ٖلى ٖضم صٞ٘ , ؤصاء الىاظب ٖضم الا٦ترار و زم ٍػ َو

.   التهغب مجها الًغاثب و

بي ؤو حجم الخؿاثغ التي ؤخضزتها في ؤلاًغاصاث الجباثُت و٢ض  ٢ض بُيذ بٌٗ الضعاؾاث ؤن وؿبت التهغب الًٍغ

ا  ,بلٛذ في الؿىىاث ألازحرة ؤع٢اما مظَلت غ ؤٖضجه  بط ج٣ضع بسمؿت ماثت ملُاع صًىاع ؾىٍى طل٪ ما ظاء به في ج٣ٍغ

ل    . 2001  ؤلاصاعة الجباثُت في ؤٍٞغ

بي ًاصي بيٗاٝ ٢ضعة الضولت ٖلى ؤلاهٟا١ ٖلى الصخت والخٗلُم  و بالخالي ٞةن جٟاوث بًغاصاث التهغب الًٍغ

ت . والخضماث الٗام مغ الظي ًضٞ٘ الضولت بلى اللجىء لإلنضاع ألا.مما جغ٥ ؤزاٍع الؿلبُت ٖلى الخىمُت البكٍغ

اصة حجم الخطخم و .  الى٣ضي صون الخُُٛت  . بالخالي ٍػ
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آلازاع الا٢خهاصًت     :   زاهُا

بت حٗخبر مخٛحرا ا٢خهاصًا َاما ٞةن التهغب مجها ًاصي  بلى او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى الا٢خهاص الىَني  بما ؤن الًٍغ

  : وطل٪ مً ٖضة ظىاهب مً بُجها

ا اعجٟإ مٗضالث الًغاثب و  - بُت , ؤؾٗاَع بي  بلى به٣ام ؤلاًغاصاث الًٍغ  .  جاصي ْاَغة التهغب الًٍغ

اصة في ٕ ٘ مٗضالث الًغاثب بخُُٛت طل٪ الى٣و في ؤلاًغاصاث والٍؼ  و الًغاثبصص ٞخلجإ الضولت بظل٪ بلى ٞع

٘ ه ٖلى اإلا٩لٟحن الظًً  . مٗضالتها بٞغ بي وو٢ٖى ل الًِٛ الًٍغ بي ؾٝى ًدؿبب في جدٍى ٞةن التهغب الًٍغ

بُت بُت و . ًاصون واظباتهم الًٍغ  1.  الٗضالت الاظخماُٖت وبظل٪ حُٛب الٗضالت الًٍغ

بي ٖلى ٦بذ ؤَم مدٟؼ  -  في   َى عوح اإلاىاٞؿت خُض ج٩ىن اإلااؾؿت اإلاتهغبتا٢خهاصي٦ما ٌٗمل التهغب الًٍغ

لُت الهاثلت صعظت امخُاػ ًٖ جل٪ التي جاصي واظباتها بإماهت و .   َظا إلم٩اهُاتها الخمٍى

بي - الظي ًاصي بضوعٍ بلى جإزحر الخُىع و  بن ألازغ اإلاخمشل في بٖا٢ت اإلاىاٞؿت والتي ًترجب ًٖ التهغب الًٍغ

. 2 بٖا٢ت الخ٣ضم الا٢خهاصي الا٢خهاصي و

ىان الا٢خهاصًىن بلى ؤوكُت ا٢خهاصًت في ال٣ُاٖاث ألا٦ثر .الخىظه الىَمي لليكاٍ الا٢خهاصي  - ٢ض ًلجإ ألٖا

بي خباع ألاوكُت التي حؿاٖض في الخىمُت الا٢خهاصي.خؿاؾُت للتهغب الًٍغ ض ال٣ُمت  ووال ًإزظون بٗحن الٖا جٍؼ

بظل٪  و.  ؤي ؤجهم ًخىظهىن بلى ألاوكُت الا٢خهاصًت التي جسل٤ زغواث بياُٞت . الضزل ال٣ىمي اإلاًاٞت و

بي ًهبذ مؿببا في الغ٧ىص الا٢خهاصي و  .  الخسل٠ ٞالتهغب الًٍغ

بي جخمشل في ؤٚلب ألاخُان في بزٟاء اإلا٩ل٠ ع٢م ؤٖماله ؤو : ْهىع ؤػمت عئوؽ ألامىا٫ -  بن ٖملُت التهغب الًٍغ

٤ الا٦خىاػ و , ؤعباخه الخ٣ُ٣ُت ٖلى ق٩ل ؤوعا١ ه٣ضًت ؤو ٖلى ق٩ل مٗاصن  وؤ, جخم َظٍ الٗملُت بما ًٖ ٍَغ

ً , ٧الظَب وتهغب عئوؽ  باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن بٌٗ اإلا٩لٟحن ٣ًىمىن بٟخذ خؿاباث بى٨ُت زاعط الَى

.   ألامىا٫ الش يء الظي ًاصي بلى به٣ام بًغاصاث الضولت

ت    - ٖؼ ت الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي للمجخم٘  : يالاؾخ٣غاع الا٢خهاصٖػ ٖؼ بي صوعا مالخٓا في ٖػ ًلٗب التهغب الًٍغ

.   ؾىاء في ؤو٢اث الخطخم ؤو الاه٨ماف

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بي لضي ؤصخاب اإلاهً الخغة .  ظا مٗت  . مدمض ٖبض هللا مدمىص -  1  بُت . مظ٦غة ماظؿخحر . التهغب الًٍغ اث يٍغ ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا .  جسهو مىاٖػ

ىُت .     .91م  . 2005. ٞلؿُحن . ظامٗت الىجاح الَى
بي ٦هضٝ لجهىص ال٣ًاء ٖلى البُالت . الجُاللي بلىاضر و هبُلت مُمىن -  2 بؾتراجُجُت الخ٩ىمت في م٩اٞدت البُالت في ْل . م٩اٞدت التهغب الًٍغ

ني صون ؾىت وكغ . الخىمُت اإلاؿخضامت   08م . ملخ٣ى َو
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آلازاع الاظخماُٖت وآلازاع الىٟؿُت      :    اإلاُلب الشاوي

ٓهغ ختى مً الجاهب  بي ال ًٓهغ في اإلاُضان الا٢خهاصي واإلاالي ٣ِٞ بل ًخٗضاٍ طل٪ ٍو بن جإزغ التهغب الًٍغ

  .1  الىٟس ي الاظخماعي و

آلازاع الاظخماُٖت     :    ؤوال

بت  .بالٗبءجخمشل في بيٗاٝ ؤزال١ اإلا٩لٟحن ٚحر اإلاتهغبحن وقٗىعَم  م ًتهغب مً صٞ٘ الًٍغ ٦ما ,ألن ٚحَر

بي ًترجب ٖلُه عجؼ الضولت ًٖ جد٤ُ٣ ؤَضاٞها الاظخماُٖتالٗبءتهغب الٛالبُت الٗٓمى مً  .    الًٍغ

بت ؤصاة َامت حؿعى مً زاللها الضولت بلى جد٤ُ٣ وبعؾاء ٖضالت اظخماُٖت ألهه ٖىض . ٖلى ٚغاع ٧ىن الًٍغ

بي ٘ مً ٢ُمت ث, بصعا٥ الضولت لدجم ؤلاًغاصاث الًاجٗت بؿبب التهغب الًٍغ ٖمض في ال٨شحر مً ألاخُان بلى الٞغ

بُت بلى اإلا٩ل٠ الهافي الظي ًتهغب و   ,الًغاثب باء الًٍغ اصة ألٖا .   بالخالي ٍػ

حٗم٤ُ  وهٓغا بلى ؤن َاوالء اإلا٩لٟحن ٚحر اإلاتهغبحن َم ٖاصة ؤصخاب اإلاضازُل اإلادضوصة مما ًاصي بلى جشبُذ

 خُض ؤن  , َظٍ ألازحرة جاصي بضوعَا بلى بيٗاٝ ٖال٢ت الخًامً الاظخماعي بحن اإلا٩لٟحن ,الٟىاع١ الاظخماُٖت

باء اإلال٣اة ٖلى اإلا٩لٟحن ٚحر اإلاتهغبحن ٢ض ًضٞٗهم بضوعَم  ٢ض ًضٞٗهم بضوعَم بلى التهغب اصة ألٖا . 2 ٍػ

بي ت هدى الٛل الًٍغ .  ٞالٛل ًىلض ٚكا آزغ , ٩ٞلما اعجٟٗذ مٗضالث الًغاثب ٧لما ػاصث الجٖز

بي في اإلاجخم٘ و بي لضي اإلا٩ل٠ ٨َظا حكُ٘ عوح التهغب الًٍغ وهي , الظي ًاصي بضٍو بلى جضَىع الىعي الًٍغ

ض اإلاىاًَ ٖلى , هدُجت خخمُت ٞمجخم٘ ًدؿم بالُب٣ُت ًاصي بلى الخض مً ؾلُت الضولت بل ًدُمها طل٪ بخٍٗى

بي اإلاخمشل في بيٗاٝ ؤزال١   و,الِٗل في مسالٟت صاثمت َظا عاظ٘ لألمغ الخُحر الظي ؾببه التهغب الًٍغ

.  الجماٖت

 آلازاع الىٟؿُت     :    زاهُا

ت لألٞغاص بي ٠ًًٗ ؤلاًمان بضوع الضولت في جد٤ُ٣ الخضماث الًغوٍع ٣لل الش٣ت باإلصاعة ,التهغب الًٍغ ٍو

بت ٖامل بٞؿاص ؤزالقي واإلاالُت بدُض ٌسخب ٖامل الهض١ والش٣ت وألاماهت بحن اإلاخٗاملحن ,بضل٪ جهبذ الًٍغ

وصل٪ مً زال٫ الشإع الىٟس ي لضي اإلا٩لٟحن اإلالتزمحن بالجزاَت هٓغا ,ٌؿاٖض ٖلى جضَىع الخـ الجباجي لضحهم و

ً مما ٢ض ٣ًىصَم بلى ؾلى٥ ههج مسخل٠ بي بك٩ل ٚحر ٖاص٫ م٣اعهت باآلزٍغ  .3 لخدملهم الٗبء الًٍغ

ججغؤ اإلادخاظحن ٖلى اإلاؿاؽ باإلاا٫  و,َضا ما ًىجؼ ٖىه آزاع ؾلبُت ٧ال٣ٟغ الظي ًىجم ٖىه ز٣اٞت ألاهاهُت و

مت ألامغ الظي ٢ض ًيخهي في جهاًت اإلاُاٝ بةٖضام الاؾخ٣غاع الؿُاس ي في   و ,اإلاا٫ الخام الٗام و اعج٩اب الجٍغ

  .  البالص

 

 

 

                                                             

ت  والخُب٤ُ .هانغ مغاص1 -   بي بحن الىٍٓغ اث الجامُٗت . ٞٗالُت الىٓام الًٍغ   .162م . 2001.الجؼاثغ . صًىان اإلاُبٖى
بي  و ؤؾالُب م٩اٞدخه . مدمض زالض اإلاهاًني  -  2  .185م . 2010. ال٣اَغة . صون م٩ان وكغ .  ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت . التهغب الًٍغ
 . 87م. مغظ٘ ؾاب٤ . ؾُض ؤخمض مُضووي  -  3
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 زاجمت الٟهل 

بي مً الٓىاَغ التي حٗاوي مجها ؤٚلب الضو٫ في الٗالم م ٖضم  و,مً زال٫ ما ؾب٤ ًخٗحن لىا ؤن التهغب الًٍغ ٚع

بي اع , جم٨ً اإلاالٟحن والكغاح ٖلى جدضًض مٗنى للتهغب الًٍغ ٞةن الؿلُاث الجباثُت حٗمل صوما ٖلى بًجاص ؤلَا

٤ ؤمام َضٍ الٓاَغة ها اإلاال٠ للخملو مً ,ال٣اهىوي لؿض الٍُغ ألجها في الىا٢٘ جإزظ ؤق٩اال مُٗىت ٣ًتٞر

بت ٧لُا ؤو ظؼثُا ؤو ٢ض ًىظه ؤمىاله في , خُض ٢ض ًخداًل م٘ ال٣اهىن لِؿخُٟض مً الشٛغاث اإلاىظىصة ُٞه ,الًٍغ

بت ؤو زايٗت لًغاثب ؤ٢ل    .  ٢ُاٖاث ج٩ىن مٟٗاة مً الًٍغ

ٗاث الخضًشت ؤَمُت ٦بري  ا و لضا ٣ٞض ؤولتها الدكَغ ت وماصًت لخ٣ضًَغ سخغث لها بم٩اهُاث بكٍغ

َضٍ الٓاَغة التي تهضص ؾُاؾاث الضو٫ الا٢خهاصًت لضا وظب ,مداولت الخض مً ْاَغة التهغبو ,وظباًتها

  .  الخ٨ٟحر في الىؾاثل ال٨ُٟلت للخض مجها
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 الخاجمت

بي لِـ باألمغ الهحن هٓغا لألق٩ا٫ التي ًخسظَا و ,     مً زال٫ بدشىا جىنلىا بلى م٩اٞدت التهغب الًٍغ

ت لمو,الخ٣ىُاث اإلاخبٗت مً َٝغ اإلا٩لٟحن في اؾخٗما٫ الُغ١ الاخخُالُت بي ًجب مٗٞغ ظابهت التهغب الًٍغ

ضم  الضواٞ٘ التي جدمل اإلا٩ل٠ للجىء بلى مشل َظٍ الٓىاَغ والتي ٢ض ج٩ىن الىيُٗت الا٢خهاصًت اإلاؼعٍت ٖو

بت بمىٓاع  هٟؿُت مترصًت و يِٛ ظباجي مغجٟ٘ و  و, اؾخ٣غاع ال٣ىاهحن مغوهت و ٣ٖلُت مخسلٟت جىٓغ بلى الًٍغ

بت .   مكٍى ٞخذ الباب ٖلى مهغاُٖه ؤمام اإلا٩ل٠ للخسلو مً الًٍغ

ظا لى٣و  و بي بال ؤجها جب٣ى ٢انغة َو بطا ٧اهذ الغ٢ابت الجباثُت مً ؤهج٘ الىؾاثل إلاداعبت التهغب الًٍغ

ت زانت ال٨ٟاءاث الٗلُا في اإلاُضان اإلاداؾبي و الىؾاثل اإلااصًت و .   ال٣اهىوي البكٍغ

٣ضاجها جدهُالتها اإلاٗخبرة مً اإلاضازُل اإلاخى٢ٟت مً وعاء  و ىت الٗمىمُت ٞو باإلا٣ابل هجض ؤن الخؿاعة في الخٍؼ

بُت مما ًاصي َظا بلى الخطخم الى٣ضي ليؿب ؤلانضاع الى٣ضي الظي لِـ له م٣ابل بياٞت  الخهاثل الًٍغ

٣ت جيخجها الضولت لؿض الٟغاٙ ال٨بحر اإلاالي الظي ٌؿببه التهغب في  بلى ؤهه ًاصي بلى اعجٟإ وؿبت الضًىن ٦ٍُغ

ىت الٗامت بي بدىمُت الىعي ألازالقي و, الخٍؼ ب٣ًاّ الخـ الجباجي لضي ألاٞغاص   ٞخ٩ىن الى٢اًت مً التهغب الًٍغ

بت َى التزام ؤزالقي واظب ا, بإن صٞ٘ الًٍغ ألهه الخٗبحر الخ٣ُ٣ي ًٖ ,٢بل ؤن ٩ًىن التزاما ٢اهىهُا بظباٍع

.   الخًامً الاظخماعي بحن اإلاىاَىحن

٩ىن لها صوع ٞٗا٫ ومجضي مً اظل الخض مً ْاَغة التهغب  لُه هغي اهه ل٩ي جخد٤٣ الغ٢ابت الجباثُت ٍو ٖو

بي غ اإلاىار و, الًٍغ  :  البِئت اإلاالثمت واإلا٣ىماث ألاؾاؾُت التي مً ؤَمها  البض ؤن ًخٞى

 بي ٖلى صعظت ٖالُت مً ال٨ٟاءة ت   و, وظىص ظهاػ يٍغ ًاثه ٧اٞت الًماهاث التي جًمً لهم الخٍغ غ أٖل ان جخٞى

غاءاث التي ًخٗغيىن  الاؾخ٣ال٫ في الٗمل و و مت وجبٗضَم ًٖ ؤلٚا ت التي جًمً لهم خُاة ٦ٍغ اإلا٩اٞإة اإلاجٍؼ

.   لها ٖىض ٢ُامهم بىاظباتهم

 الم والىضواث بي بحن اإلامىلحن ب٩اٞت وؾاثل ؤلٖا ال ق٪ ؤن ؤًٞل وؾُلت إل٢ىإ اإلامىلحن   و, وكغ الىعي الًٍغ

ؿخٛل لالؾخٛال٫ الؿلُم بما  بي َى بخؿاؾهم بإن ٧ل ما ًضٞٗىهه مً يغاثب ًى٤ٟ َو بٗضم التهغب الًٍغ

 .   مما ٣ًخط ي الٗمل ٖلى جغقُض ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي, ٌٗىص ٖلحها في الجهاًت بالىٟ٘

  بت لىٕى مٗحن مً الًغاثب ٌٗني التهغب مً ٧اٞت بخ٩ام ٧اٞت مىاٞظ التهغب بط ؤن التهغب مً ؤصاء الًٍغ

بي ؤهىاٖها مما ًسل بٗضالت و  .  جىػَ٘ الٗبء الًٍغ

  بت وؤن ًخم طل٪ بٗض ال٣ُام بضعاؾت قاملت بخدضًض الٗبء ًجب مغاٖاة الض٢ت في جدضًض مٗضالث الًٍغ

بي اإلاُلىب و بت مغجٟٗت بلى الخض الظي ًضٖى للتهغب ؤو ؤلاحجام ًٖ  الًٍغ جىػَٗه ختى ال ج٩ىن مٗضالث الًٍغ

ً الثرواث الُاثلت التي جسل بالخىػَ٘ الٗاص٫ للضزل وجشحر الخ٣ض  الاؾدشماع وال مً زًٟه بدُض ٌؿمذ بخ٩ٍى

 .  الاظخماعي بحن الُب٣اث

 بت مً اإلاىب٘ بخ٩ام ؤٖما٫ الخهغ و ٤ الخىؾ٘ بىٓام جدهُل الًٍغ   ...  الٟدو والغبِ والخدهُل ًٖ ٍَغ

 . بلر

 ٞغى ال٣ٗىباث الهاعمت التي ج٣لل مً خضة التهغب  . 

 ٖلى الخٗامل بالٟاجىعة لدؿهُل ٖملُت اإلاغا٢بت مغا٢بتها في ٧ل و٢ذ و بظباع اإلا٩لٟحن بمؿ٪ صٞاجغ مىخٓمت و  . 
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 الم آلالي لدؿهُل الٗملُت الخيؿ٤ُ مابحن ؤلاصاعاث و  .  اؾخسضام ؤلٖا

ا في بصاعة الغ٢ابت الجباثُت ل٩ي ج٩ىن ؤلاصاعة ٞٗالت ومجضًت           َغ     َظٍ هي اإلا٣ىماث التي هغي وظىب جٞى

بي  .  للخض مً ْاَغة التهغب الًٍغ

 :       هخاثج الضعاؾت

حٗض الغ٢ابت الجباثُت اخض ؤَم ؤلاظغاءاث التي حؿعى مً وعائها ؤلاصاعة الجباثُت بلى اإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى١  -

ىت بي, الخٍؼ  .   ؤو الخس٠ُٟ ٖلى ألا٢ل مً خضجه,  مً زال٫ مداعبت التهغب الًٍغ

ت مً الٗملُاث ٩ًىن الهضٝ مً وعائها اإلاٗاًىت في ٖحن اإلا٩ان  - ٤ مجمٖى الخد٤ُ٣ في اإلاداؾباث ًٖ ٍَغ

داث اإلا٨خدبت مً ؤظل ,الىزاث٤ اإلاداؾبُت للضٞاجغ و وم٣اعهتها بٗىانغ الاؾخٛال٫ للخإ٦ض مً صخت الخهٍغ

بت اء الًٍغ  . جدضًض ٖو

داث اإلا٩لٟحن -  الغ٢ابت حٗخبر وؾُلت لإلصاعة الجباثُت للخإ٦ض مً صخت وؾالمت اإلاٗلىماث اإلاضلى بها في جهٍغ

وحؿمذ ؤًًا بةعؾاء مبضؤ ؤؾاس ي لال٢خُاٖاث و اإلاخمشل في و٢ٝى ظمُ٘ اإلامىلحن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ؤمام ,

بت  .  الًٍغ

بي ًاصي بلى ٦بذ عوح اإلاىاٞؿت بحن اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت - خُض هجض ؤن صعظت الامخُاػ ًٖ ,التهغب الًٍغ

بُت ٞاإلااؾؿاث التي جبدض ًٖ ,اإلااؾؿاث اإلاتهغبت مجها ٖلى خؿاب اإلااؾؿاث التي ج٣ىم بىاظباتها الًٍغ

بي مً ؤهج٘ الىؾاثل لخُٗٓم عبدها وبهٟت  حُٗٓم ؤعباخها باؾخٗما٫ ؤهج٘ الُغ١ ألجها ججض ؤن التهغب الًٍغ

ٗت  .  ؾَغ

بي ٖلى الخسُُِ الا٢خهاصي الظي حهضٝ بلى الغقي و - ٦ما اهه ًهبذ ؾبُال مً ,الخىمُت ًازغ التهغب الًٍغ

ه الخ٣اث٤ و ؾبُل الخًلُل و بت حكٍى  .  ج٣ضًم مٗلىماث زاَئت خى٫ اليكاٍ الظي ٣ًىم به اإلالؼم بالًٍغ

بُت التي جدخل م٩اهت َامت باليؿبت إلاضازُل اإلاحزاهُت  - بي له جإزحر ؾلبي ٖلى الا٢خُاٖاث الًٍغ التهغب الًٍغ

بت الٗامت و هٓغا إلٞكاله ٧ل ؤؾالُب بٖاصة الخىاػن ,ًب٣ى ٖاث٣ا ًدى٫ صون جد٤ُ٣ الضوع الظي ج٣ىم به الًٍغ

 الا٢خهاصي ٞمشال هجض الخالت التي جخمحز بها الضوعة الا٢خهاصًت بالخطخم بط ٩ًىن الُلب ؤ٦ثر مً الٗغى و

٤ ٞغى يغاثب ؤزغي ظضًضة ؤو  اصة في زمً اإلاىخجاث ؤو ًٖ ٍَغ ٘ مً ألاؾٗاع ؤو الٍؼ َىا ج٣ىم الضولت بما بالٞغ

٘ ؾٗغ الًغاثب ال٣ضًمت مً ؤظل امخهام ال٣ىة الكغاثُت للملؼمحن  .  ٞع

 

بي                   :   جىنُاث بكإن م٩اٞدت التهغب الًٍغ

بي -1 ٘ الًٍغ  :    باليؿبت للدكَغ

لى اإلاؿدىضاث ألازغي الخ٩ىمُت  - إل ٖلى الضٞاجغ واإلاؿدىضاث الخانت باإلامى٫ ٖو جىؾُ٘ هُا١ خ٤ ؤلَا

ا التي حؿاٖض في الخٗٝغ ٖلى خ٣ُ٣ت وكاٍ اإلامى٫ و و  .  مغ٦ٍؼ اإلاالي ٚحَر

بت -  .  الخىؾ٘ في ؤؾلىب الدجؼ مً اإلاىب٘ ٧ىؾُلت إل٢خضاء الًٍغ

 .  الخدهُل الغبِ و ؤلاظغاءاث في الخداؾب و جبؿُِ الٗمل و -

 .  ظىاثُا الدكضص في مٗا٢بت اإلاتهغبحن مالُا و بٖاصة الىٓغ في مٗضالث الًغاثب و -

 .  شخهُت للمبلٜ ًٖ خاالث التهغب التي جشبذ صختها مىذ م٩اٞئاث مالُت -
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بُت  -2  :    باليؿبت لإلصاعة الًٍغ

بُت - ٘ ٦ٟاءة ؤلاصاعة الًٍغ ًائها و طل٪ باالؾخ٨ما٫ الٗضصي و  و, ٞع جبؿُِ بظغاءاث الغبِ  الٟني أٖل

.   اإلاملحن الخ٣اض ي َى ألامغ الظي ًاصي بُبُٗخه بلى بقاٖت الش٣ت بحن ؤلاصاعة و الًُٗ و و

ب و - ٤ ؾُاؾاث الخضٍع غ ألاصاء ًٖ ٍَغ م هٓام الخىاٞؼ و جٍُى ُه للمجضًً صون ٚحَر  .  التٞر

اصة ٞاٖلُت الخداؾب و ألازظ بىٓام اإلاٗلىماث و - بُت طل٪ لٍؼ  .  الغ٢ابت الًٍغ

بت ٖلى الخؿاباث آلالُت و - ٟي بصاعة الًٍغ ب مْى  .  ؤلال٨تروهُت يغوعة جضٍع

بُت -  . الخض مً الخ٣ضًغاث الجؼاثُت ختى ال ًخىلض لضي اإلامىلحن الكٗىع بال٨غاَُت لإلصاعة الًٍغ

  :    باليؿبت للضولت   -3

الم ووػاعحي التربُت   الخٗلُم الٗالي بضوعَا  و مً الىاظب ؤن حكتر٥ ؤظهؼة الضولت وزانت ؤظهؼة ؤلٖا

بي ت و طل٪ مً زال٫ بٖالم اإلاىاَىحن بدهُلت  و, في مداعبت التهغب الًٍغ ؤوظه  الًغاثب الؿىٍى

ٞال ق٪ ؤن قٗىع اإلامى٫ , بهٟا٢ها وما ٌٗىص ٖلى اإلاىاَىحن مً مىاٞ٘ وزضماث مً َظا ؤلاهٟا١ الٗام

اث الغقُضة للخ٩ىمت وبما ًدهل ٖلُه مً زضماث ٌٗخبر مً الٗىانغ ألاؾاؾُت إلقاٖت  لخهٞغ

بي بحن اإلاىاَىحن  .  الىعي الًٍغ
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 :    اإلالخو

بي ىت الٗمىمُت مً ,تهضٝ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ْاَغة التهغب الًٍغ والتي ؤؾاؾا بلى خغمان الخٍؼ

غ١ مسخلٟت ال  بت بمىظب ههىم ٢اهىهُت بىؾاثل َو مبالٜ مالُت مؿخد٣ت ٖلى ؤشخام م٩لٟحن بالًٍغ

بي  , خهغ لها ٘ الًٍغ بُت ؤو   و,مؿخٗىحن في طل٪ بما بشٛغاث مىظىصة في الدكَغ بما لى٣و ٦ٟاءة ؤلاصاعة الًٍغ

بت في الىٟ٘ الٗام حهم باألَمُت البالٛت للًٍغ  ل٨ً ,ماًيخج ٖىه آزاع ظض وزُمت ٖلى الا٢خهاص الٗام  , لى٣و ٖو

ٞمجها ,بهظا الهضص ٣ٞض ؾُغ آلُاث للى٠٢ في وظه الٓاَغة جُب٤ خؿب صعظت ٞاٖلُت ٧ل مجها اإلاكٕغ و

بي و ٘ الًٍغ بُت و الى٢اثُت التي تهضٝ بلى جبؿُِ الدكَغ الٗمل ٖلى جدؿحن اإلا٩ل٠  ٦ظا ٖهغهت ؤلاصاعة الًٍغ

بتوالخد٤ُ٣ في مهضا٢ُتها,بضوعٍ الٟٗا٫ في الخىمُت داث اإلا٩ل٠ بالًٍغ  , وؤزغي ع٢ابُت حؿعى بلى مغا٢بت جهٍغ

بت ًتراوح بحن الٛغامت اإلاالُت ٣ٖىبت الخبـ  ونىال بلى جى٢ُ٘ ال٣ٗاب اإلاىاؾب ل٩ل ججاوػ مً اإلا٩لٟحن بالًٍغ

.   باإلياٞت بلى ٣ٖىباث ج٨مُلُت

بت   :    ال٩لماث اإلاٟخاخُت بي   –   الًٍغ بي   –   التهغب الًٍغ بي   –  الخجىب الًٍغ ؤلاصاعة   –    الٛل الًٍغ

بت   –     الغ٢ابت الجباثُت   –   الجباثُت .    اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 

Résumé 

L’étude vise à faire la lumière sur le phénomène de l’évasion fiscal , qui est  Principalement destiné 

à le Trésor public des sommes dues d’argent pour priver le peuple de l’impôt du contribuable dans 

les textes juridique les moyens et les différentes façons son infinies , en tirant sur les soit lacunes 

existent dans la législation fiscal  ; et , soit de l’absenced’efficacité de l’administration fiscal ou le 

manqué de prise de conscience de l’importance cruciale de l’impôt dans l’intérêt public ,  avec le 

résultat que les effets d’une très sévère pour l’économie en générale ,  mais la législature et à cet 

égard il a une ligne de mécanismes d’arrêt en face du phénomène appliquée par le degré 

d’efficacité de chacun d’eux  ; préventive qui vise à simplifier la législation fiscale inadéquation , 

ainsi que la modernisation de l‘administration fiscale et de travailler à sensibiliser rôle efficace 

désigné dance le développement ,  et d’autres organismes de réglementation cherchent à contrôler 

en charge de déclaration fiscales et d’enquêter sur le crédibilité ,  menant à la peine appropriée 

pour chaque replacement des contribuables allant de l’amende l’emprisonnement ainsi que des 

sanctions complémentaire . 

Les mots clé  :  l’impôt  –  l’évasion fiscale  –  fraude fiscale  –  administration fiscale   –  contrôle 

fiscale   –   contubiable  . 
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Summary  

The study aims to shed light on the phenomenon  of tax evasion  ,  which is mainly aimed at  . the 

public treasury of the oued  sums of money to deprive the taxpayers tax people Underthel égal 

textemeanse Andes diffèrent ways are endless ,  drawing on the either gaps exist in the tax 

legislation  ;  and either to the Lake of efficiency of the tax administration or the lack of awareness 

of the critical  importance of the tax in the public interest ,  with the result that the effects of a very 

severe for the general economies , but the législature and in ThisregardIt has a line of stop 

mechanisms in the phenomena applied by the degree of effective Ness of each of them  ; 

preventive which aims to simplify the tax legislation mismatch ,  as well as the modernization of 

the tax administration and Works to sensitize designate effective roles in développement . And 

other regulators seeks to control in charge of tax statements and investigates the credibility ,  

leading to the appropriate punishment for each over ride of taxpayers ranging from fines to 

imprisonment as Wells as complementary sanctions . 

Key words  :  TAX  –  TAX EVASION  –  TAX FRAUDE  –  TAX ADMINISTATION  –  FISCALE 

CONTROLE  –  TAX CHARGE. 
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 ٢اثمت اإلاغاظ٘
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٢اثمت اإلاغاظ٘ 

 :   اإلاغاظ٘ بالٗغبُت

   :   ال٨خب

بي ؤؾامت عوٍبذ ؤؾالُب و ؤمحن ؾالوي بالهاصي و (1  , (مظ٦غة لِؿاوـ   )  ,َغ١ م٩اٞدت الٛل والتهغب الًٍغ

 . 2009 / 2008 , ظامٗت ًخي بً ٞاعؽ

ت في ال٣اهىن الجؼاثغي : بغخماوي مدّٟى (2 بت ال٣ٗاٍع   .2009  . صاع الجامٗت الجضًضة . ( صعاؾت م٣اعهت  ) الًٍغ

  . اع َىمت ص. ( 2010خؿب حٗضًالث ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   ),  الًغاثب ٖلى الضزل ؤلاظمالي: بً ٖماعة مىهىع  (3

   .2010  .الجؼاثغ

ؼ ٖخمان (4  .   2003  ظامٗت بحروث الٗغبُت . الجامُٗت الضاع . م٣ضمت في الا٢خهاص الٗام  .  ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ

بي و ا. ٖبض الخ٨ُم مهُٟى الكغ٢اوي  (5 ت . صاع الجامٗت الجضًضة . الا٢خهاص ألاؾىص لتهغب الًٍغ   ؤلاؾ٨ىضٍع

.2006  . 

م ناص١ بغ٧اث و (6  . 1979  مهغ ,  ماؾؿت قباب الجامٗت ,   اإلاالُت الٗامت, زغون آ ٖبض ال٨ٍغ

غ لليكغ  .    صعاؾاث في ٖلم الًغاثب: ٖبض اإلاجُض ٢ضي  (7   .  2011 .  (  ألاعصن  )ٖمان  . 1ٍ . الخىػَ٘ و صاع ظٍغ

بي الجؼاثغي   الٛل و:  عخا٫ هانغ ٖىاصي مهُٟى و (8 بي في الىٓام الًٍغ الخىػَ٘ م٨خبت  ليكغ وا . التهغب الًٍغ

 .      2011  .   2010 . لىاصي ا. بً مىس ى الؿُٗض

ت و  الًغاثب و:   ٞغاؽ الكهىان,  مدّٟى اإلاكاٖلت,  مدمض ؤبى ههاع (9  اإلال٨ُت , لخُب٤ُ اخاؾبتها بحن الىٍٓغ

ىُت    .2003.   2 ٍ . الَى

  ؤٞا١ الخدهُل نٗىباث الا٢خُإ و ) وا٢٘ بق٩الُت جُب٤ُ الجباًت اإلادلُت في الجؼاثغ , بً نٛحر ٖبض اإلاامً  (10

ؾُضؽ  -  امٗت الجُاللي الُاؽ  ط–الٗلىم الؿُاؾُت   ٧لُت الخ٣ى١ و,  مجلت الىضوة للضعاؾاث ال٣اهىهُت (

    .2013  . الٗضص ألاو٫ , بلٗباؽ

بي ٦هضٝ لجهىص ال٣ًاء ٖلى البُالت . هبُلت مُمىن  الجُاللي بلىاضر و   (11 ؾتراجُجُت   ب. م٩اٞدت التهغب الًٍغ

ني صون ؾىت وكغ.  الخ٩ىمت في م٩اٞدت البُالت في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت    . ملخ٣ى َو

 صاع -  الغؾىم اإلاالُت الٗامت اإلاىاػهت للًغاثب و- ٖبض الغئٝو ٢ُِل خؿً ٖىايت  و (12

بي في الجؼاثغ التهغب و . انغ مغاصن  (13 بت لليكغ و . الٛل الًٍغ    .البلُضة  .الخىػَ٘ صاع ٢َغ

 الٟٕغ , في الٗلىم الا٢خهاصًت  عؾالت ماظؿخحر ,  صوع الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت الٛل الجباجي, وهاصي عقُض  (14

   .2002 , الدؿُحر  مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت و, الخسُُُي

بي في الجؼاثغ للٟترة, انغ مغاصن (15    .2003  ,  ميكىعاث بٛضاصي,  2003  -1992     الانالح الًٍغ

ت و . هانغ مغاص (16 بي بحن الىٍٓغ اث الجامُٗت . الخُب٤ُ ٞٗالُت الىٓام الًٍغ     .2001.الجؼاثغ . صًىان اإلاُبٖى

بي لضي ؤصخاب اإلاهً الخغة ا. مدمض ٖبض هللا مدمىص ظمٗت (17 اث  .مظ٦غة ماظؿخحر . لتهغب الًٍغ جسهو مىاٖػ

بُت ىُت.  ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا.  يٍغ   .2005  . ٞلؿُحن . ظامٗت الىجاح الَى
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  : اإلاجالث ال٣اهىهُت 

بي في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت:الم مدمض الكىاب٨ت ؽ (1 مجلت ٖلمُت مد٨مت ,   مجلت الخ٣ى١ , التهغب الًٍغ

ت حٗنى بيكغ الضعاؾاث ال٣اهىهُت و ُت عب٘ ؾىٍى  . 2003لؿىت   ا. 04   الٗضص,  مجلـ اليكغ الٗلمي, الكٖغ

   .مجلـ اليكغ الٗلمي

دكى بان (2 بي,  ؾىمكاي ٍع ل و,  ٢ُاؽ التهغب الًٍغ  . 1984  صٌؿمبر, 7  الٗضص, الخىمُت  في مجلت الخمٍى

ل و, إلااطا َظا ؤلا٢با٫ اإلاضَل ٖلى الٗملت الىع٢ُت , عوظٝى . ؽ .ًيض ٥ (3  ,1  الٗضص, الخىمُت  في مجلت الخمٍى

   .2002 ماعؽ

بي الضولي: َضاوي ٖبض ال٣اصعم (4   مجلت صٞاجغ الؿُاؾت و .  آلالُاث ال٣اهىهُت ؤلاج٣ُٟت إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ

 . 2015 ظاهٟي . الٗضص الشاوي . ال٣اهىن 

  :   اإلالخ٣ُاث اإلااجمغاث و        

بي في الجؼاثغ,  بض اإلاجُض ٢ضيٕ (1 ني الؿُاؾت الجباثُت في الجؼاثغ في ألالُٟت ,  ؤلانالح الًٍغ  اإلالخ٣ى الَى

. . 2003        ماي,  ظامٗت ؾٗض صخلب البلُضة ,  الشالشت

٪ قىاًضع (2 ضًٍغ    في ؾلؿلت ٢ًاًا ا٢خهاصًت,  همى الا٢خهاص الخٟي,   الازخباء وعاء الٓال٫,  صومُيُ٪ بوس ي,  ٍٞغ

 .  2002  ماعؽ,   نىضو١ الى٣ض الضولي,

بي و . مدمض زالض اإلاهاًني  (   03 صون .  ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت . ؤؾالُب م٩اٞدخه التهغب الًٍغ

 .   2010 . ال٣اَغة . م٩ان وكغ

  :    الغؾاثل و ألاَغوخاث الجامُٗت        

الم عخمىن  ٦ما٫ عػ٤ٍ و  (  04 ظامٗت ؾٗض  (  مظ٦غة لِؿاوـ  ) , ج٣ُُم الؿُاؾت الجباثُت في الجؼاثغ, بٖى

 . م . صخلب البلُضة

ني خى٫ الا٢خهاص , جدضًاث الالُٟت الشالشت  الىٓام الجباجي الجؼاثغي و,  بض اإلاجُض ٢ضيٕ (  05  اإلالخ٣ى الَى

 .  2002   . البلُضة  ,    ظامٗت ؾٗض صخلب, الجؼاثغي في الالُٟت الشالشت

بي و,  هانغ مغاص  (  06 ٕٞغ  ,  ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت , بق٩الُت التهغب  ٞٗالُت الىٓام الًٍغ

.    299 لهٟدت  ا2002    ,   زغوبت, ٖلىم الدؿُحر  مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت و,  ظامٗت الجؼاثغ,  حؿُحر

بي الجؼاثغي  الغ٢ابت . ؾُإوي مدمض  (  07 مظ٦غة لِؿاوـ في ٖلىم الدؿُحر جسهو .  الجباثُت في الىٓام الًٍغ

   .2009     / 2008     .  ظامٗت اإلاضًت.  مالُت

ني اإلاداؾبي ,  قبا٩ًي ؾٗضان  (  08 اث ,  الُبٗت الشالشت, ج٣ىُاث اإلاداؾبت اإلاسُِ الَى  صًىان اإلاُبٖى

 .  1997,  الجؼاثغ, الجامُٗت

بي الجؼاثغي  الغ٢ابتالجباثُت . ؾُإوي مدمض (  09 مظ٦غة لِؿاوـ في ٖلىم الدؿُحر جسهو .   في الىٓام الًٍغ

   .2009   / 2008.  ظامٗت اإلاضًت.  مالُت

ني اإلاداؾبي ,  قبا٩ًي ؾٗضان  (  10 اث ,  الُبٗت الشالشت, ج٣ىُاث اإلاداؾبت اإلاسُِ الَى  صًىان اإلاُبٖى

 .  1997,  الجؼاثغ,  الجامُٗت
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بي و: وؾُلت َالب   (  11  بُت   الًِٛ الًٍغ  عؾالت ماظؿخحر جسهو ,  صعاؾت خالت الجؼاثغ,الٟٗالُت الًٍغ

لىم الدؿُحر,ه٣ىص مالُت وبىى٥  ظامٗت صخلب , ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت, ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 ..2004بالبلُضة

بي مظ٦غة الٛل و .  ههحرة ًدُاوي  ( 12  .  ظامٗت الجؼاثغ .  ماؾتر التهغب الًٍغ

س ي  (   13 بي الغ٢ابتالجباثُت ٦إصاة إلاداعبت الٛل و  . هِٟؿت ؾَى مظ٦غة ماؾتر في الٗلىم   ) . التهغب الًٍغ

  .2010  /  2009   .  ظامٗت وع٢لت . (   اإلاداؾبُت اإلاالُت و

  ) .  ج٣ىُاث الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي في بَاع الغ٢ابت الجباثُت . ٖكُِ ٖبض الخمُض اُٖل ٖبض ال٣اصع و  و (  13

ت  .2008 / 2007      .  اإلاضًت .  اإلاغ٦ؼ الجامعي ًخي ٞاعؽ . (  مظ٦غة لِؿاوـ في الٗلىم الخجاٍع

 

 :    ال٣ىاهحن والضالثل

الضي صزل خحز الخىُٟظ في  و1991  اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت و1990  / 12 /31    في اإلااعر36  /90 ال٣اهىن  (01

ل   1992ؤٍٞغ

 . ط . ب .  مً ٢اهىن 46اإلااصة  (02

 . م . ع . م.  ى .  مً 2١ / 169   اإلااصة (03

 

  :  اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت

.  الا٢خهاص الؿغي ,ؤخمض الؿ٣ي
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http://www.ALBAATH.com/satrady/last page 008.HTM, 20 /04 / 2014 , page  

 

 

 :اإلاغاظ٘ باللٛت الٟغوؿُت 
1 ATHMANE KANDIL, fiscalités, développement : l’expérience ligérienne, thé se pour le doctorat, 

université  
1 -GAIL BERI, nouvel éclairage sur l’économie de l’ombre, FMI bulletin. Numéro 15-v31. 

Daniel RICHER, Les procédures fiscales, PUF, France, 1990, page25. 

 

 

 

http://www.albaath.com/satrady/last%20page%20008.HTM


76 
 
 

 



77 
 
 

 


