
ت الذًمهشاوُت الؽػبُت   الجمهىسٍت الجضائٍش

وصاسة الخػلُـم الػالـي والبدـث الػلمــي 

معخؿاهم  حامػـت غبذ الخمُـذ بً بادٌـغ

ت وغلىم الدعُحر  ًلُت الػلىم ؤلانخفادًت والخجاٍس

نعم الػلىم ؤلانخفادًت    

 

 

ًادًمي   مزيشة جخشج مهذمت لمً مخىلباث هُل ؼهادة ماظتر أ

 الؽػبت  غلىم الدعُحر                       جخفق ئداسة و ئنخفاد مإظعت  

 دوس و أَمُت هظام اإلاػلىماث في ئداسة المشائب 

ت المشائب لىالًت معخؿاهم            دساظت خالت مذًٍش

 

   جدذ ئؼشاف ألاظخار                                                                                                 :مهذمت مً وشف الىالبـت

  يبذاوي ظُذ أخمذ                                                                                       بً يشػ هادًت                       

أغماء لجىت اإلاىانؽت  

مً الجامػت  الشجبت  ؤلاظم و اللهب  الفكت  

 معخؿاهم حامػت      معاغذ أأظخار  بلػُاش ي بىمذًً الؿىسي سئِعا 

  معخؿاهم حامػت  مدالش أأظخار يبذاوي ظُذ أخمذ مهشسا 

  معخؿاهم حامػت  معاغذ أ أظخار ؼهُذة غبذهللا مىانؽا 

 

  2016/2017العىت الجامػُت 



 

 

ؤلاَذاء و الدؽٌشاث 

 

الخمذ هلل سب الػاإلاحن و الفالة و العالم غلى هبُه الفادم ألامحن و غلى صخابخه الؿش اإلاُامحن ومً جبػهم 

: باخعان الى ًىم الذًً ، أما بػذ 

ًا غلى َزٍ الىػمت الىُبت و الىاقػت وػمت الػلم و البفحرة خمذا وؽٌش هللا و هدمذٍ  يشحرا و مباس

ل و الشىاء الخالق و الخهذًش الخاؿ الى ًل مً مذ ًذ الػىن و ظاَم في جزلُل  و ٌؽشقني أن أجهذم بالؽٌش الجٍض

ما واحهخني مً ـػىباث و أخق بالزيش ألاظخار الذيخىس يبذاوي ظُذ أخمذ اإلاؽشف غلى الشظالت 

يما أَذي زمشة غملي الى التي حػل هللا الجىت جدذ أنذامها، و التي ؾمشجني بػىكها و خىاجها و أهاسث لي دسب 

ا  خُاحي بدبها الى ـذًهتي الى الفذس الخىىن أمي الؿالُت خكظها هللا و أواُ في غمَش

... الى سوح أبي سخمه هللا و أظٌىه قعُذ حىاجه 

ل ألاَل و ألاناسب الى ـذًهاحي  ش ًو الى صوجي الػٍض

الى سقُهتي غبذو غائؽت 

ت المشائب لىالًت معخؿاهم  الى ًل غماُ مذًٍش

 

 

                                                         بً يشػ هادًت 
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     غشقذ ؤلاداسة في الػفش الخالي مجمىغت مً الخدذًاث هدُجت للشىسة الػلمُت و الخٌىىلىحُت 

في حمُؼ اإلاُادًً و ظهىس مكاَُم الؽمىلُت و الػىإلات و ماهجم غً رلَ مً حػهذ مهماث ؤلاداسة و 

مخىلباث أدائها لٌبر حجم اإلاإظعاث و جىظػها الجؿشافي الى مىاوو مخػذدة و اهخهالها الى مشخلت حػذد 

الجيعُت و الػاإلاُت و غلُه قان الىظائل الخهلُذًت لم حػذ نادسة غلى جدهُو أَذاف اإلاىظمت ، 

قالخهذم الخٌىىلىجي خلو هىغا مً الدعاسع في اإلادُي ؤلانخفادي و صاد مً خذة اإلاىاقعت ، و أـبذ 

غامل الىنذ رو أَمُت بالؿت بهذس ما حعاسغذ وجحرة الخىىساث الخٌىىلىحُت في مجاُ ؤلاهخاج بهذس ما 

ـاخبها جىىس في وظائل و أظالُب ؤلاجفاُ و ههل اإلاػلىماث ، و بتزاًذ خذة اإلاىاقعت أـبدذ 

ػت و قػالت ختى جخمًٌ مً ؤلاظخمشاس في الخىاقغ و اإلاداقظت  اإلاىظماث مجبرة غلى اجخار نشاساث ظَش

ذ مً قػالُت أداء اإلاىظمت  غلى محزتها العىنُت ، مما ًخىلب جىقحر مػلىماث خذًشت دنُهت و مىاظبت جٍض

ت بالٌمُت الٍاقُت ، و الىىغُت اإلاىاظبت في الىنذ اإلاىاظب و  ، قتزوٍذ ؤلاداساث باإلاػلىماث المشوٍس

اث ، و بالخالي قان مىاحهت الٌم الهائل مً البُاهاث و اإلاػلىماث اإلاخذاولت في  بأنل جٍلكت َى مً ألاولٍى

اإلاإظعت حػل مً المشوسي ئغخماد أهظمت مػلىماث حؽٍل غماد ؤلاداسة الخذًشت و حضء ال ًخجضء مً 

ت  . وعُج ؤلاداسة في اإلاإظعت و مىسد أظاس ي في جكػُل الػملُت ؤلاداٍس

ل الذاخلُت التي  ىت الذولت و أَم مفادس الخمٍى         حػخبر ؤلاًشاداث الجبائُت و المشائب أَم مىاسد خٍض

حػخمذ غلحها الخٍىماث في جدهُو أَذاقها ؤلاظتراجُجُت و لهزا اَخمذ العلىاث اإلاالُت بالجضائش مً خالُ ؤلاداسة 

بُت  و غلى ؾشاس بهُت الذُو بمداسبت ظاَشة الؿؾ الجبائي لخدهُو الىجاغت و الكػالُت في جدفُل َزٍ  المٍش

ؤلاًشاداث  لزلَ أـبذ مً اإلاهم أن حعخؿل مخخلل ئمٍاهُاتها و حػمل غلى جىظُكها بما ٌؿىي ًل ألاظباب التي 

بي بمخخلل أؼٍاله ،  قمً بحن اإلاٍُاهضماث الكػالت التي ًجب غلى  ًمًٌ أن حعاغذ غلى وحىد التهشب المٍش

بي الخهُُذ بها َى الخدٌم في ظحروسة اإلاػلىمت الجبائُت و بالخالي في  ؤلاداسة الجبائُت إلاىؼ التهشب و الؿؾ المٍش

خي أالعحران اإلاىاظب و الذنُو للمػلىمت الجبائُت باغخباس  بي هظام جفٍش  ن الىظام المٍش

:  ؤلاؼٍالُت

: بىاءا غلى ما ظبو ًمٌىىا أن هدلل أيشـش َزا اإلاىلىع مً خالُ وشح ؤلاؼٍالُت الخـالُـت 

                        ماَى دوس و أَمُت هظام اإلاػلىماث في ئداسة المشائب ؟  
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: الكشلُاث

: ولإلحـابت ألاولُــت غلى َـزٍ ؤلاؼٌـالُـت نمىـا بفُاؾـت الكشلُـاث الخالُـت

  مً اإلاٍُاهحزماث الكػالت  لإلداسة الجبائُت  لخدهُو أَذاقها الخدٌم في ظحروسة اإلاػلىمت

 .الجبائُت مً خالُ العحران اإلاىاظب و الذنُو للمػلىمت الجبائُت 

  بي باغخباٍس مفـذسا أظاظُـا ٌعاَم هظام اإلاػلىماث في اجخار نشاساث الخدفُل المٍش

بي و لإلساداث  اإلاالُت في الجضائش  .للخدفُل المٍش

  بي ظلبُا غلى الخدفُل الجبائي  .جإزـش ظاَشة التهشب و الؿؾ المٍش

 

 : الذساظاث العابهت 

ت : دساظت بػىىان -1 ت في الشقؼ مً قػالُت غملُت اجخار الهشاساث ؤلاداٍس دساظت خالت –دوس هظام اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت لألإلاىُىم  ت ، مزيشة ماحعخحر في ئداسة ألاغماُ ، ًلُت الػلىم   ( ALGAL )–الؽشيت الجضائٍش اظماغُل مىاـٍش

ت ، حامػت اإلاعُلت ،  ت و الػلىم ؤلانخفادًت ، نعم الػلىم الخجاٍس   2003/2004الخجاٍس

  خلفذ الذساظت الى أَمُت اإلاػلىماث التي حػخبر مىسدا اظتراجُجُا حػخمذ غلُه اإلاىظماث في غملُت اجخار      

ت ، يما أن هظام اإلاػلىماث ؤلاداسي  ش الػملُت ؤلاداٍس ا حَى  ًإزش بؽٍل ةالهشاساث في اإلاإظعت ؤلانخفادًت باغخباَس

ؼ وعبُا  ادة دنت اإلاػلىماث إلجخار الهشاساث في ونذ ظَش جىقحر )اًجابي غلى جىظُم الػمل بالؽشيت و ٌعاَم في ٍص

و بالخالي اهخاج نشاساث أيثر دنت و مشوهت و قػالُت مما ٌعخذعي لشوسة مىايبت الخىىساث الخاـلت في هظم  (الىنذ

ادة يكاءة معخخذمي الىظام  يُت لٍض بُت و الخٍٍى  اإلاػلىماث و جٌشُل الذوساث الخذٍس

 

دساظت اظخىالغُت – دوس هظام اإلاػلىماث في اجخار الهشاساث لمً مخىلباث الخىمُت اإلاعخذامت : دساظت بػىىان -2

ت،الػُاش ي غُذووي ، مزيشة ماحعخحر في ئداسة ألاغماُ  غلى ؼشيت مىاحم الخذًذ و الكىظكاث الجضائٍش

 ، 1ؤلاظتراجُجُت للخىمُت اإلاعخذامت ًلُت الػلىم ؤلانخفادًت و الخجاسة و غلىم الدعُحر ،حامػت ظىُل 

2013/2014  .

 و نذ خلفذ الذساظت الى دوس هظام اإلاػلىماث في اجخار الهشاساث ؤلانخفادًت في مإظعت مىاحم الخذًذ و            

ت باإللاقت لذوسٍ في اجخار الهشاساث اإلاخػلهت بالبػذ البُئي للخىمُت اإلاعخذامت خُث حعاَم  الكىظكاث الجضائٍش

أهظمت اإلاػلىماث في دغم مشاخل اجخار الهشاساث ورلَ مً خالُ ألازش الكاغل  ألهظمت اإلاػلىماث في اًفاُ 

ان حععى  اإلاػلىماث و حعهُل ؤلاإلاام بمٍىهاث الىانؼ ، قالخىمُت اإلاعخذامت حػخبر  ؾاًت و وظُلت و َذف و َس

ُى الُه و بالخالي قان هظام اإلاػلىماث في اإلاإظعت  ٌعاَم بهذس واقش في بلىسة سؤٍت أوضر  اإلاإظعاث الى الـى

للمؽاًل و بذائل الخلُى مما ًإدي الى اهخاج نشاساث أيثر دنت ، مشوهت و قػالُت بجهذ أنل ، يما ٌعاَم في 

 . جدعحن ؤلاحشاءاث و العُاظاث و ًداقظ غلى غالنت اإلاإظعت بمدُىها 
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: أَمُــت اإلاىلىع

ًدظى هظام اإلاػلىماث ئَخمام العلىاث اإلاالُت بالجضائش  وؤلاداسة الجبائُت غلى وحه الخفىؿ           

وما أجاخخه مً الخىىساث الهائلت في جٌىىلىحُا اإلاػلىماث و ؤلاجفاالث ، و الخخمُاث التي قشلتها 

بُت مداولت اظخذساى الىهق الخاـل في جدفُل  مىاسدَا اإلاالُت مً  الػىإلات في حعُحر ظُاظتها المٍش

بي و الخذ مجها  . خالُ مداسبت ظاَشة الؿؾ و التهشب المٍش

      ولزلَ غملذ الجضائش غلى جدذًث ؤلاداسة الجبائُت مً أحل اسظاء هظام حبائي بعُي و 

معخهش و مشن حهذف الى ئنامت هظام مػلىماث قػاُ ٌػخمذ غلى ججمُؼ و جشجِب اإلاػلىماث بالىشم 

اإلاىاظبت و مً زم مػالجتها و جىظُكها ، قالخدٌم في اإلاػلىماث الجبائُت مً اإلاٍُاهحزماث اإلاهمت إلاٍاقدت 

ادة حجم جدفالتها الجبائُت مً خالُ جٌشُل البدث  الؿؾ الجبائي و حعشباث سؤوط ألامىاُ  لٍض

الجُذ للمػلىماث وادخاُ هظام اإلاػلىماجُت لدعهُل غمل ألاغىان الجبائُحن و مىايبت الخؿحراث 

بت   الخاـلت و جدعحن الػالنت بحن ؤلاداسة  الجبائُت و اإلاٍلكحن بالمٍش

 

: أَــذاف اإلاىلىع    

بىاءا غلى جدذًذ أَمُـت َـزا اإلاىلىع قان الهذف الشئِس ي مً َزٍ الذساظت َى مػشقت الذوس 

بي ومذي  بي و أَمُتها في مداسبت الؿؾ و التهشب المٍش ادة الخدفُل المٍش الزي جلػبه اإلاػلىماث في ٍص

ىت اإلاالُت في الجضائش، واظخػشاك حجم جذقهاث الخدفُل الجبائي   ادة مىاسد الخٍض معاَمتها في ٍص

بي مؼ حعلُي المىء غلى أَم الفػىباث والػشانُل ، ورلَ  لىالًت معخؿاهم  و نُم التهشب المٍش

وانتراح الخلُى  (2016 – 2013)باالغخماد غلى مجمىغت مً البُاهاث اإلاخىاقشة خالُ الكخـشة مً 

ُاث يمداولت لػالج أوحـه الهفـىس التي جىاحهها ؤلاداسة الجبائُت  غلى لـىء هخائـج الذساظـت . والخـى

 

: ظبب اخخُاس اإلاىلىع    

مً َزا اإلاىىلو ًمًٌ أن ههُى أن ظبب اخخُاسها لهـزا اإلاىلـىع َى ظشغت الخىىس في مجاُ 

ت الخذًشت اإلاعاغذة غلى مىاحهت الخدذًاث في  جٌىىلىحُا اإلاػلىماث التي حػخبر مً ألاظالُب ؤلاداٍس

ىت الػامت في الجضائش في ظل  ل الخٍض غفش ًدعم  بالخؿحر اإلاعخمش  باغخباسالجباًت اإلافذس الشاوي لخمٍى

ؤلاهخكاك الٌبحر ألظػاس البتروُ خاـت  بػذ جهلباث أظػاس البتروُ في ألاظىام الػاإلاُت ، و ًل َزا 

خي  خاولىا  جىلُذ دوس و أَمُت هظام اإلاػلىماث في ؤلاداسة الجبائُت باغخباس الىظام الجبائي هظام جفٍش

ٌػخمذ غلى اإلاػلىمت بالذسحت الاولى  يما ًشحؼ العبب أًما الخخُاسها لهزا اإلاىلىع َى ؤلاهدؽاس الىاظؼ 
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بي و رلَ ٌػىد لألزاس اإلاخػذدة التي أقشصتها الخؿحراث و الخدىالث  لظاَشة التهشب و الؿؾ المٍش

ادة الخىحه هدى الػىإلات و زىسة اإلاػلىماث و ؤلاجفاالث مما أدي لبروص أهىاع و وشم  ؤلانخفادًت هدُجت ٍص

بُت وبالخالي  ًالتهشب ؤلالٌترووي  مما صاد في جهلُق حجم الخدفُالث المٍش بي  حذًذة للتهشب المٍش

 الن الانخفاد 2016 ئلى ظىت 2013اإلاعاط باإلنخفاد  الىوني ، ولهذ اخترها قترة الذساظت مً ظىت 

الجضائشي غشف خالُ َزٍ الكترة جهلباث في أظػاس البتروُ هخجذ غىه ئهخكاك مدعىط ألظػاس 

البتروُ باغخباٍس اإلافذس ألاظاس ي للذخل في الجضائش مما أدي بالخٍىمت الى الذخُى في أصمت الخهؽل و 

ىتها الػمىمُت  ل خٍض بت يدل بذًل لخمٍى  .اللجىء الى المٍش

 

: مىهج الذساظت 

كـي، الخدلُـلي قاظخخذمىـا اإلاجهـج   ولهـذ اغخمــذها في ئغــذاد َزٍ الذساظـت غلى اإلاجهـج الـى

كـي للخػشف غلى هظام اإلاػلىماث و دوسٍ في اإلاىظمت و مذي أَمُخه وجدلُل  أَمُت هظام اإلاػلىماث  الـى

بي   في ؤلاداسة الجبائُت مً خالُ الشقؼ مً مػذالث الخدفُل و الخذ مً وعب التهشب و الؿؾ المٍش

: جهعُم الذساظت 

: لإلحابت غلى ؤلاؼٍالُت واخخُاس صخت الكشلُاث مً خىئها ، جم جهعُـم الذساظـت ئلى زالزـت قفـُى 

   ُ   اإلاػلىمت و هظام اإلاػلىماث ، أظاظُتها و نذ اؼخمل غلى مبدشحن اإلابدث الكفـل ألاو

ألاُو مكاَُم أولُت خُى اإلاػلىمت و هظام اإلاػلىماث و نذ جىشنىا الى حػٍشل اإلاػلىمت و 

أهىاغها و حػٍشل هظام اإلاػلىماث ، مٍىهاجه و أهىاغه أما اإلابدث الشاوي هظام اإلاػلىماث 

 . في ؤلاداسة قخىشنىا الى أظباب وؽأة هظام اإلاػلىماث و خفائفه و أَذاقه 

 ت و الشنابت غلحها و نذنعم الى مبدشحن اإلابدث ا الكفل الشـاهـيأمـ  هظام اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت و دوسَا و  ت جىاولىا مً خالله هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس ألاُو هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

اث ؤلاداسة و في اإلابدث الشاوي جهُُم َزٍ الىظم و غملُاث الشنابت  أَمُتها في معخٍى

 .غلحها مً خالُ جهُُم أداء َزٍ الىظم و مكهىم الشنابت غلحها 

 ت المشائب لىالًت  الكفـل الشـالثوأما  هظام اإلاػلىماث في ئداسة المشائب مذًٍش

معخؿاهم قهى مداولت إلخخباس و جىبُو ما جىشنىا الُه في الىظشي إلاػشقت أَمُت و دوس 

بي  .هظام اإلاػلىماث في الخدفُل الجبائي و الخهلُل مً التهشب و الؿؾ  المٍش
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 ُ  : مهـذمت الكفل ألاو

ػا غلى اإلاعخىي الانخفادي و العُاس ي و الاحخماعي                ٌؽهذ الػالم في ظل الػىإلات جىىسا غمُها و ظَش

والخٌىىلىجي ، و هدُجت لػمو َزا الخىىس و ظشغخه في مجاُ جٌىىلىحُا اإلاػلىماث دخل الػالم قُما ًىلو غلُه 

ت و في حمُؼ اإلاجاالث خاـت في  بػفش مجخمؼ اإلاػلىماث الزي أـبدذ قُه للمػلىمت مٍاهت َامت في خُاة البؽٍش

ت ، ئر هجذ غلى معخىي ًل مإظعت هظم مػلىماث و التي حػخبر مً ألاظالُب  اإلاإظعاث الفىاغُت و الخجاٍس

ت الخذًشت اإلاعاغذة غلى مىاحهت الخدذًاث في غفش ًدعم بالخؿُحر اإلاعخمش . ؤلاداٍس

: وغلى لىء َـزا، ظِخم الخىشم مً خالُ َزا الكفـل ئلى الىهاه الخالُت               

  مكاَُم  أولُت خُى اإلاػلىمت و هظام اإلاػلىماث 

  هظام اإلاػلىماث في ؤلاداسة 

  أظباب وؽأة هظام اإلاػلىماث 

  خفائق ، أَمُت و أَذاف هظام اإلاػلىماث. 
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 ُ : مكاَُم غامت خىُ اإلاػلىمت و هظام اإلاػلىماث:  اإلابدث ألاو

في َزا اإلابدث مً َزا الكفل ظِخم الخىشم ئلى مكاَُم غامت خُى اإلاػلىمت هظام اإلاػلىماث ، خُث  

ا و أهىاغها  ، أما اإلاىلب الشاوي مكهىم الىظام مٍىهاجه و أهىاغه   . خفق اإلاىلب ألاُو إلاكهىم اإلاػلىمت ، مفادَس

 ُ  : مكهىم اإلاػلىمت و أهىاغها:  اإلاىلب ألاو

 ئن أؾلب غلماء ؤلاداسة ٌػخبرون أن اإلاػلىماث هي الدجش ألاظاط في اجخار الهشاساث في أي مىظمت، و بهذس 

ما جٍىن دنُهت و ؼاملت ، و مدٌمت الخىنُذ ، بهذس ما ًٍىن الهشاس اإلاخخز ـائبا و ًخذم أَذاف اإلاىظمت  وغلى 

ا و أهىاغها  .  َزا ألاظاط ههىم بخػشف اإلاػلىماث ، مفادَس

ل   -1 : حػٍش

    حػذ اإلاػلىماث الػىفش ألاظاس ي في مخخلل ألاوؽىت التي جماسظها ؤلاداسة و لها أَمُت يبحرة في غملُت 

ل الاجُني  ت ، قٍلمت مػلىماث اؼخهذ  مً ألـا . الاجفاُ و جإزش غلى قاغلُت اإلاذًش و أدائه في حعُحر مهامه ؤلاداٍس

ػشف مفىلر اإلاػلىماث غلى أهه ًمشل الخهائو و آلاساء و اإلاػشقت اإلادعىمت في ـىسة مهشوءة أو             َو

 .معمىغت أو مشئُت أو خعُت

ادة اإلاعخىي                هت جإدي ئلى ٍص ل البُاهاث بىٍش ً و الخىظُم أو جدٍى كها بأجها هخائج غملُاث الخٍٍى و ًمًٌ حػٍش

اإلاػشفي للمعخهبل ،يما غشقذ بأجها رلَ الص ئ الزي ًجلب لىا اإلاػشقت التي حػذُ مً سؤٍدىا للػالم خىلىا و التي 

  1جخكن دسحت الؽَ لذًىا 

هي اإلاػشقت التي جيخج غً غملُاث مػالجت البُاهاث و حعاغذ مخخزي الهشاساث في أي مىظمت غلى اجخار              

هت  الهشاساث الالصمت لهم مً خالُ الاغخماد غلى الىشم الخدلُلُت و الاظخيخاحُت بؽٍل أيبر مً الاغخماد غلى وٍش

ذ  الخخمحن أو الخٌم الخذس ي ، و التي جمىش ؤلاداسة ئلى اللجىء ئلحها في ؾُاب اإلاػلىماث ،خُث ان اإلاػلىماث جٍض

 2 .اإلاػشقت 

 وبالخالي قاإلاػلىماث هي جلَ البُاهاث التي ًخم مػالجتها لخفبذ راث داللت و مػنى          

 .و البُاهاث هي غباسة غً سمىص مجشدة مً اإلاػنى الظاَشي، و هي غباسة غً مادة خام        

 

 

                                                           
. 68، 67، ؿ2004،  داس الشهاقت لليؽش و الخىصَؼدمؽو ، ، "ئداسة اإلاػشقت وهظم اإلاػلىماث"  أخمذ الخىُب  1
ت” هظم ئداسة اإلاػلىماث”  غالء غبذ الشصام العالمي 2 08 ؿ2003 ، نىش ، 01الىبػت " بدىر و دساظاث " اإلاىظمت الػشبُت للخىمُت ؤلاداٍس
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مفذس اإلاػلىماث َى ما ًدفل غلُه الكشد مً مػلىماث جدهو اخخُاحاجه و جشض ي :  مفادس اإلاػلىماث  -2

: اَخماماجه ، خُث َىاى زالزت مفادس للخفُى غلى اإلاػلىماث و هي 

خي : أوال  ٌؽمل اإلاػلىماث اإلايؽىسة و ؾحر اإلايؽىسة و اإلادكىظت و التي ججمؼ مً نبل و ": الىزائهي " اإلافذس الخاٍس

أحهضة الذولت أو الهُئاث الػلمُت أو مشايض البدىر  

لي و التي مً وشنها اإلاهابالث : اإلافذس اإلاُذاوي : زاهُا  ا ألـا خُث ًخم الخفُى غلى اإلاػلىماث مً مفذَس

الشخفُت ، اإلاؽاَذاث الخُت ، اظخخذام وظائل الاجفاُ الاهترهِذ و ؼبٍاث اإلاػلىماث  

و هي الخفُى غلى اإلاػلىماث مً البىىى الػاإلاُت و ؤلانلُمُت أو اإلادلُت  :  بىىى اإلاػلىماث :  زالشا 

  :1أهىاع اإلاػلىماث -3

  ه .  اإلاػلىماث التي ًدخاحها ؤلاداسي في اجخار نشاس و اهجاص غمل أو مؽشوع :مػلىماث اهجاٍص

  ش و جىمُت الهذساث و جىظُؼ اإلاذاسى في مجاُ : مػلىماث ئهمائُت اإلاػلىماث التي ًدخاحها ؤلاداسي في جىٍى

بُت  . الػمل و الخُاة مشل اإلاػلىماث التي ًخلهاَا اإلاخذسبىن مً الذوساث الخذٍس

 اإلاػلىماث التي جدخاحها ؤلاداسة في اإلاإظعاث الخػلُمُت مشل الجامػاث واإلاػاَذ و :مػلىماث حػلُمُت 

. اإلاذاسط

  ش وظائل ؤلاهخاج و اظدشماس  اإلاػلىماث التي: مػلىماث ئهخاحُت جكُذ في ئحشاء البدىر الخىبُهُت و في جىٍى

.  اإلاىاسد الىبُػُت و ؤلامٍاهاث اإلاخاخت بؽٍل أخعً يمػلىماث ئهخاج ظلػت مػُىت 

 اإلاعاغذة غلى قهم و جهُُم نُمت اإلاػلىماث َى أن جٍىن اإلاػلىماث اإلادفل 2 و مً ؼشوه اإلاػلىمت الجُذة             

ػت الخفُى ، مالئمت للمىلىع مدل البدث أي اإلاىكػت اليعبُت للمػلىماث التي جخىلذ غً  غلحها ظهلت ظَش

.  أهظمت اإلاػلىماث اإلاالئمت إلخخُاحاث اإلاعخخذم

ادة               ًاهذ ٍص يما ًجب أن جٍىن واضخت ونابلت للخٌُل ، و مشهت دنُهت خالُت مً الؿمىك ، قٍلما 

ًاهذ البُاهاث  الىلىح يبحرة أدث الى جخكُن الخٍلكت و جهلُل دسحت الخىأ في اإلاػلىماث اإلاخػامل بها خاـت ئرا 

 .راث أحجام يبحر

 

 

                                                           
ت اإلاػلىماث هظم" ظلىان، بشاَُم-ئ1 ت، (مذخل ئداسي )" ؤلاداٍس  55 ؿ ، 2005 ، والخىصَؼ واليؽش الىبؼ الجامػُت الذاس ، ؤلاظٌىذٍس
ت" وهُا مدمذ البٌشي ،ؿ- 2 ت ، مفش ، ،  (اإلاكاَُم ألاظاظُت)، " هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس . 82 ، ؿ1997داس الؽػاع الجامػُت ،ؤلاظٌىذٍس
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ل هظام اإلاػلىماث ، مٍىهاجه و أهىاغه  :اإلاىلب الشاوي     :حػٍش

 لهذ أولو الباخشىن في مُذان أهظمت اإلاػلىماث مفىلخاث مخخلكت غلى هظام اإلاػلىماث ؤلاداسي ، مشل           

هظام " ، و باخخفاس " ئداسة مىاسد اإلاػلىماث " ، أو" هظام مػالجت البُاهاث “، أو " هظام مػالجت اإلاػلىماث “

ُى الى مكهىم لىظام اإلاػلىماث البذ الخىشم الى حػاٍسل مخػذدة لىظام اإلاػلىماث يما ًلي " اإلاػلىماث   :وللـى

ل الاُو  ً و وؽش اإلاػلىماث : الخػٍش هظام اإلاػلىماث َى مجمىغت مً ؤلاحشاءاث التي جخم مً خاللها ججمُؼ و جخٍض

  1بؿشك دغم غملُت ـىؼ الهشاس و جدهُو الشنابت في اإلاىظمت

ل الشاوي  هظام اإلاػلىماث َى مجمىغت الػىاـش اإلاترابىت مػا ، و التي حػمل بؽٍل مخٍامل مؼ بػمها : الخػٍش

                                                                 .2البػن ، بؿشك تهُئت اإلاػلىماث لإلداسة ، بؿشك اهجاص أغمالها بؽٍل دنُو

ل الشالث   ًمًٌ حػٍشل هظم اإلاػلىماث غلى أجها مجمىغت مىظمت مً ألاقشاد و اإلاػذاث و البرامج و ؼبٍاث :الخػٍش

الاجفاالث ،و مىاسد البُاهاث، و التي جهىم بخجمُؼ ، و حؽؿُل ، و جىصَؼ اإلاػلىماث الالصمت الجخار الهشاساث و 

 3الخيعُو و الشنابت داخل اإلاىظمت

ل الشابؼ  كه: الخػٍش غلى أهه مجمىغت مً الاحشاءاث التى جهىم بجمؼ ، اظترحاع و  هظام اإلاػلىماث ًمًٌ حػٍش

ً ، و جىصَؼ اإلاػلىماث ، لذغم اجخار الهشاساث و الشنابت غلى الخىظُم ، بااللاقت الى رلَ ًمًٌ  حؽؿُل و جخٍض

ش اإلاىخجاث و خلو اإلاىخجاث الجذًذة   . 4لىظام اإلاػلىماث أن ٌعاغذ اإلاذساء و الػاملحن في جدلُل اإلاؽاًل و جىٍى

ل الخامغ   ُى الى َذف  مؽترى: الخػٍش . 5َى مجمىغت مً الػىاـش التي جشجبي ببػمها البػن للـى

              مً  الخػاٍسل العابهت  ًمًٌ اظخخالؿ الىظائل ألاسبػت لىظام اإلاػلىماث و التى ًخم الاغخماد غلحها في 

 :  6نُاط قػالُت هظام اإلاػلىماث ألي مإظعت و التي جخمشل قُما ًلي

 .حمؼ البُاهاث و اإلاػلىماث مً الػىاـش اإلاٍىهت لىظام اإلاػلىماث أو مً اإلادُي الخاسجي - أ

ً اإلاػلىماث اإلاعخػملت مً وشف الىظام -        ب  جخٍض

 .مػالجت اإلاػلىمت اإلاخضهت  - ج

 وؽش اإلاػلىمت هدى اإلاٍىهاث ألاخشي للىظام ويزا هدى اإلادُي الخاسجي للمإظعت ، و الخؿزًت الػٌعُت  - د

                                                           
ت مدمذ اظماغُل بالُ - 1 ت،  ، 01 الىبػت  ،، هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس  24 ، ؿ 2005،داس الجامػت الجذًذة، مفش حامػت الاظٌىذٍس

ت الىبػت "هظم اداسة اإلاػلىماث"غالء غبذ الشصام العالمي -  2   29 ؿ 2003 ، نىش  ، 01،  اإلاىظمت الػشبُت للخىمُت الاداٍس

ت "مىاُ مدمذ الٌشدي ، -    3 21، ؿ 2000الذاس الجامػُت ، "دوس هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت"ـىهُا مدمذ البٌشي ،  - 4  14 ؿ 2000، الذاس الجامػُت ، " دوس هظم اإلاػلىماث الاداٍس
ت" غالء العالمي،اظاظُاث- 5   45،ؿ2005مإظعت خىسط الذولُت لليؽش والخىصَؼ ، مفش ، ، 1،الىبػت " هظم اإلاػلىماث الاداٍس

، 2014 1حامػت ظىُلؾحر ميؽىسة ،احعخحر ، مزيشة م، "دوس هظام اإلاػلىماث في اجخار الهشاساث لمً مخىلباث الخىمُت اإلاعخذامت "الػُاش ي غُذووي، -  6
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      ًجذس الاؼاسة َىا الى أهه لم ًخق هظام اإلاػلىماث بخػٍشل مىخذ بحن ألاخفائُحن و اإلاهىُحن بهزٍ اإلاجاُ 

قىظام اإلاػلىماث ًظهش و بفكت دًىامٌُُت ًىظُلت َامت مً الىظائل الدعُحر اإلاعخػملت في ئداسة اإلاإظعاث 

. لزلَ قهى ًدخل اإلاٍاهت ألايثر أَمُت في ادسة أهظمت الدعُحر 

        قىظام اإلاػلىماث َى مجمىغت مً اإلاٍىهاث اإلاخىاظهت بؽٍل مىخظم ، و جخمشل َزٍ اإلاٍىهاث في مجمىغت 

و الهُام بىظُكت ججمُؼ ،  ت تهذف الى ئهخاج مػلىماث مكُذة ، و رلَ غً وٍش مً الػىاـش اإلاادًت و اإلاػىٍى

ً ، اإلاػالجت ، و اًفاُ اإلاػلىماث الى اإلاعخخذمحن بالؽٍل اإلاالئم و في الىنذ اإلاىاظب مً أحل  جخٍض

ت و بالخالي  ت إلًجاد خلُى اإلاؽاًل ؤلاداٍس لت لهم ، خاـت الىظائل الدعُحًر معاغذتهم في أداء الىظائل اإلاًى

 .اجخار نشاساث صخُدت و ـائبت 

 : مٍىهاث هظام اإلاػلىماث -  2

مذخالث ، مخشحاث ، و غملُاث حؽؿُلُت أو الخدلُل التى جهىم : ًخٍىن هظام اإلاػلىماث مً غىاـش زالزت             

ل اإلاذخالث الى مخشحاث وبو لهىاغذ مػُىت ، و جخمشل مٍىهاث الىظام في الػىاـش الشئِعُت الخالُت  :  1بخدٍى

و هي غباسة غً اإلاكشداث و اإلاػىُاث التي جفل ألاخذار و اإلاىحىداث التي جذخل في :  Inputاإلاذخالث  -1

 . الىظام 

و هي غباسة غً الجاهب الكني مً الىظام و التي جخمشل في مجمىغت مً الػملُاث  :  Processingاإلاػالجت  -2

ُى الى اإلاخشحاث   .الخعابُت و اإلاىىهُت ، التي ججشي غلى اإلاذخالث بؿشك الـى

ُى الحها ، و هي غباسة غً اإلاػلىماث التي :  Outputاإلاخشحاث  -3 وهي جمشل الىخائج التي ٌػمل الىظام للـى

 .جكُذ معخخذمي الىظام 

 و هي مجمىغت مً الاحشاءاث و الهىاغذ التي تهذف الى جدهُو و الخأيذ مً ان  : Controllingالشنابت  -4

ُى الحها جخماش ى مؼ ألاَذاف و الخىي اإلاىلىغت معبها   .الىخائج التي جم الـى

م هخائجه و  :   Feed backالخؿزًت الػٌعُت  -5 و تهذف الى جىقحر أداة ئسؼادًت ألوؽىت الىظام ، و جهٍى

مًٌ ئظهاس مٍىهاث الىظام اإلاػلىماث و غالنتها ًبػمها البػن مً  ًاهذ قحها غُىب ، ٍو أَذاقه ئرا 

 : خالُ الؽٍل الخالي 

                                                           
 19 ، 18ؿ ،  1998هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت الخاظىبُت ، غمان ، داس الشهاقت ،  غبذ الشصام مدمذ ناظم ، - 1
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مٍىهاث هظام اإلاػلىماث  : (I-1)الؽٍل سنم 

  هستخدهو                                    البيئة

      الوحيط

التغدية العكسية 

 19، ؿ1998غبذ الشصام مدمذ ناظم ،هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت الخاظىبُت،غمان ، داس الشهاقت،: اإلافذس 

 

 جظهش لىا مٍىهاث هظام اإلاػلىماث و الػالنت بُجهما ، خُث ًخم اظخهباُ اإلاػىُاث غً 1          مً خالُ َزا الؽٍل

البِئت اإلادُىت في ؼٍل مذخالث زم هخمؼ للمػالجت بمخخلل الىظائل اإلاخاخت لخخشج في ؼٍل مػلىماث و التي 

ًهىم باظخؿاللها مجمىغت مً ألاوشاف داخلُت و خاسحُت ، و جخمؼ َزٍ الػىاـش للشنابت في ًل مشخلت مً 

 .اإلاشاخل و ًمًٌ أن حعخؿل اإلاخشحاث مشة أخشي غلى ؼٍل مذخالث 

 

 

 : أهىاع هظم اإلاػلىماث  -1

                                                           
  1 19 غبذ الشصام مدمذ ناظم ، مشحؼ ظابو ؿ 

لمدخالت ا

 البيانات

 لمخرجاتا لمعالجةا

 المعلومات
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 : 1         ًمًٌ جفيُل هظم اإلاػلىماث خعب وظائل ألاغماُ في اإلاىظمت الى 

ت : أوال  : هظم مػلىماث اإلاىاسد البؽٍش

ت حعاغذ بؽٍل سئِس ي في خكظ  ت غماد اإلاىظمت ، قأهظمت اإلاىاسد البؽٍش          حػخبر اإلاىاسد البؽٍش

ًاملت غً  السجالث و جهُُم الػاملحن بدُث ًل مىظمت ًجب أن جدخكظ بسجل دنُو ًخممً مػلىماث 

ً الذخُى الحها مً أحل  ًل قشد أما أهظمت جهُُم ألاداء قاجها جضود بهىائم الخذنُو و التي بامٍان اإلاذًٍش

ت أَذاقا يشحرة مجها خؽذ الجهىد إلًجاد  مخابػت اإلاشؤوظحن ، و جخذم هظم مػلىماث اإلاىاسد البؽٍش

. مشرخحن إلالل قشؿ الػمل ، الاخخُاس ، الخيعِب ، مخىلباث و مهاساث الػاملحن و خذماث أخشي 

:  هظم اإلاػلىماث اإلاداظبُت : زاهُا 

ًاهذ َزٍ الىظم في           ئن الهذف مً َزٍ الىظم َى ججمُؼ اإلاػلىماث لدعاغذ في اجخار الهشاس و نذ 

الهذًم غباسة غً هظم جهلُذًت وسنُت ، أما آلان قأـبدذ حػخمذ غلى الخاظىب و جٌىىلىحُا اإلاػلىماث 

ش  في أؾلب غملُاجه و حعاغذ َزٍ الىظم في قػالُت ألاغماُ و جضوٍذ البُاهاث اإلاالُت الذوسٍت و جضوٍذ الخهاٍس

ش الؿحر مىلىبت ناهىهُا و  اإلاىلىبت ناهىهُا و بُاهاث ألاسباح و الخعائش و يزلَ قان َزٍ الىظم جضود الخهاٍس

ل اإلاىظمت و حؽمل َزٍ الىظم اإلاشانبت للخأيذ مً الالتزام باإلاػاًحر  . التي حعاغذ اإلاذساء في قهم حؿحراث جمٍى

:  هظم اإلاػلىماث اإلاالُت : زالشا 

 أـبدذ َزٍ الىظم مػخمذة ًلُا غلى الخاظىب و جٌىىلىحُا اإلاػلىماث و جضوٍذ اإلاىظمت و ئداستها          

ش الخؿحراث اإلاالُت و الهذف مً َزٍ الىظم َى حعهُل ولؼ الخىي  باإلاػلىماث اإلاالُت التي جشجٌض غلى جهاٍس

اإلاالُت و قػالُاث ألاغماُ و يزلَ حعاغذ في جىظُم اإلاحزاهُت و ئداسة جذقو الىهذ و ألامىاُ و جدلُل 

ادة ألاسباح   .الاظدشماس و اجخار الهشاساث اإلاىاظبت لخخكُن الىكهاث و ٍص

هُت : سابػا  :  هظم اإلاػلىماث الدعٍى

و َى جدذًذ ألارخاؿ و اإلاىظماث و ألايثر سؾبت في الؽشاء و ما هي مبُػاث اإلاىظمت         ئن َذف الدعٍى

و يزلَ لتروٍج اإلاىخجاث و الخذماث اإلاىاظبت لخلَ اإلاىظماث و ألارخاؿ و حعاغذ َزٍ الىظم في جدلُل 

الىلب إلاخخلل البمائؼ في ألامايً اإلاخخلكت و اإلاجامُؼ العٍاهُت لٍي ًٍىن العىم أيثر دنت و جٍىن 

البماغت اإلاىاظبت ئلى اإلاعتهلَ اإلاىاظب و جضوٍذ َزٍ الىظم مػلىماث حعاغذ ؤلاداسة لخدذًذ ولباث 

. 2الؽشاء إلاخخلل البمائؼ و في اإلاىاوو الجؿشاقُت اإلاخخلكت 

هظام اإلاػلىماث في ؤلاداسة  : اإلابدث الشاوي 

                                                           
ش ؼػبان الػاي -  1 ت "مَض   30 - 26  ؿ 1999وبػت ؤلاؼػاع الكىُت ،ـش ، ممذخل ئداسي ،م"هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ش ؼػبان الػاي مشحؼ ظابو، ؿ -  2  30مَض
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  ئن الػىإلات في انخفادًاث الفىاغت الػاإلاُت أغىذ نىة و دقػت يبحرة ألَمُت اإلاػلىماث و نذمذ       

ومىخاث حذًذة لألغماُ،و في الىنذ الشاًَ قان هظم اإلاػلىماث دغمذ الاجفاالث و أغىذ نىة 

جدلُلُت للمىظماث لجػلها جماسط الخجاسة و ئداسة ألاغماُ غلى اإلاعخىي الػالمي ، يما أخذزذ الػىإلات و 

 . 1جٌىىلىحُا اإلاػلىماث ججذًذاث غلى معخىي اإلاىظماث اإلادلُت

أظباب وؽأة هظام اإلاػلىماث   : اإلاىلب ألاُو 

ا في الػىامل الخالُت    : 2حػذدث ألاظباب خُى ئوؽاء و اظخخذام هظم اإلاػلىماث ، َزٍ ألاظباب ًمًٌ خفَش

ت  ش اإلاؽٍلت:اإلاؽٍلت ؤلاداٍس ت ًخمشل باخخفاس في اجخار الهشاساث التي جدذد يُكُت جىصَؼ  ؤلادا ئن حَى ٍس

اإلاىاسد اإلادذودة غلى أوحه الاظخخذام ؾحر اإلادذودة بدُث جإزش الػىامل الخاسحُت التي ال جملَ ؤلاداسة 

ا العلبُت و اظخؿالُ الكشؿ يما أن جلَ  العلُمت نذسة العُىشة غلحها ئال في خذود الخخكُل مً أزاَس

الهشاساث جخخز في ظشوف جخفل بىهق اإلاػلىماث و غذم الخأيذ و ـػىبت الشؤٍت اإلاعخهبلُت بفىسة 

 .صخُدت 

 ئن جهعُم الػمل أدي الى لشوسة جبادُ اإلاػلىماث ، قاإلاىظمت جىهعم الى الػذًذ مً :جهعُم الػمل 

و )الاداساث اإلاخخلكت  اث ، ؤلاهخاج ، الدعٍى و ختى ًخم أداء َزٍ ألاوؽىت بؽٍل قػاُ ًجب أن  (....اإلاؽتًر

جخم غملُت جبادُ اإلاػلىماث بحن َزٍ ؤلاداساث وألانعام، بؽٍل أقهي بحن ؤلاداساث في اإلاعخىي الىاخذ و 

اث اإلاخخلكت مً أحل جدهُو ألاَذاف اإلاشظىمت  .غمىدي بحن ؤلاداساث في اإلاعخٍى

مًٌ الهُى أهه ًلما ئصداد الخهعُم الىظُكي اإلاٍاوي للػمل ًلما اصدادث أَمُت جبادُ اإلاػلىماث           ٍو

ت اإلاخخلكت للمىظمت و بالخالي جيؽأ الخاحت الى هظام اإلاػلىماث ٌعاَم في جهذًم  بحن اإلافالر ؤلاداٍس

ت اإلاخخلكت في الىنذ اإلاىاظب و بالؽٍل اإلاالئم  اث ؤلاداٍس . اإلاػلىماث الى اإلاعخٍى

 ئن الخىىساث الػلمُت و الخهىُت لإلهخاج ججػل الػملُت الاهخاحُت أيثر حػهُذا ، :الخهذم الخهني و الػلمي 

 .قاإلاؽشوغاث أـبدذ يبحرة الدجم، و جدخاج سؤوط أمىاُ ضخمت 

           َزٍ الػىامل أدث الى ئصدًاد مخاوش الهشاس بدُث أن أي نشاس خاوئ نذ ًإدي الى خعاسة يبحرة ألن 

ؼ مما حػل غملُت ئداسة اإلاىظماث الخذًشت  ؤلاحشاءاث ؤلاهخاحُت حعحر في اإلاىظماث الخذًشت بؽٍل ظَش

                                                           
 28غالء غبذ الشصام العالمي مشحؼ ظابو ؿ-  1

2-HWANG MI, Windsor jc and pryor,A Bulding of  a knowledge base for MIS research:a meta analysis of a systems succes model,information 

resources management journal,2000,13(2),26-32 
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أيثر حػهُذا ، و جدخاج الى يم َائل مً اإلاػلىماث و التي ًجب أن جخذقو بؽٍل مىخظم بحن اإلاشايض 

ت اإلاخػذدة في اإلاىظمت  . ؤلاداٍس

 ئن أَم ظمت في الانخفادًاث الخذًشت هي أجها جهىم غلى انخفادًاث العىم :اإلاىاقعت الذولُت و اإلادلُت 

خُث ًىحذ جىاقغ يبحر بحن اإلاىظماث غلى الفػُذ الذولي و اإلادلي باإللاقت ئلى رلَ قان انخفاد 

العىم َى انخفاد غشك مما ًلهي غلى غائو ؤلاداسة أغباءا ئلاقُت مً أحل لمان بهائها في العىم و 

ا في الػمل في ظل َزٍ الظشوف ، و َزا ًخىلب بػن البُاهاث الهامت ، ى ا أن زىسة الاجفاالث ماظخمشاَس

جإدي ئلى حؿحر معخمش في أروام اإلاعتهلٌحن مما ًلهي غلى غاجو اإلاىظمت أغباءا إلاخابػت أروام اإلاعتهلٌحن و 

ش ؤلاهخاج و الخذماث بما ًخالئم مؼ الخؿحراث   .سؾباتهم مً أحل جىٍى

خفائق ، أَمُت و أَذاف هظام اإلاػلىماث  : اإلاىلب الشاوي 

خفائق هظام اإلاػلىماث  - 1

      ئن أَم الخفائق التي ًجب أن جخىقش في هظام اإلاػلىماث الخذًث و التي جٍىن بمشابت مػاًحر 

ا قُما ًلي :   1حعاغذها في الخٌم غلى مذي يكاءة و قػالُت هظام مػلىماث مػحن هىحَض

جخمشل الىحهت الىكػُت مً الىظام في الهذف أو ألاَذاف التي حػل و أوص ئ و : الىحهت الىكػُت مً الىظام  - أ

ش في مُذان غلمي مدذد و اواس  ـمم ألحلها ، قمشال ًفمم هظام اإلاػلىماث لخذمت البدث و الخىٍى

ش . مإظعت مػُىت  و ًمًٌ أن ًىقش هظام اإلاػلىماث بُاهاث و مػلىماث مشجبىت بمُادًً البدث و الخىٍى

ت في مجاُ  التي مً اإلامًٌ أن حعاغذ اإلاعخخذمحن في جلبُت خاحاتهم مً اإلاػلىماث خذمت إلواساث ؤلاداٍس

 .الشنابت و ؤلاؼشاف و الخىكُز 

ش - ب ش هظام اإلاػلىماث ئال بمؽاسيت معخخذمحها اإلاىخكػحن :اإلاؽاسيت في الخىٍى  ال ًمًٌ ئوؽاء أو جىٍى

ش الىظام ًجب  ش ، و لخدهُو اإلاؽاسيت في جىٍى بخذماتها مً خُث الىىع و دسحت الخكفُل و جىنُذ الخهاٍس

غذم ئنخفاٍس غلى قترة صمىُت مدذدة ، بل ًجب ئخماغه الغخباساث اإلاشاحػت اإلاعخمشة و الذائمت للخأيذ 

 .مً مىابهخه للمىاـكاث اإلادذدة له

و الخٍامل :الخٍامل  - ج ت ألي هظام مػلىماث قػً وٍش ٍش  الخٍامل أو الترابي ٌػخبر خاـُت أظاظُت و حَى

ًمًٌ سبي أهظمت اإلاػلىماث الخىبُهُت و الىظُكُت مػا إلهخاج مػلىماث ًمًٌ جهبلها و جكهمها بأظلىب 

أخعً و أهكؼ للمإظعت ،و ًخفل مكهىم الخٍامل بمكهىم الىخذة اإلاخممت أو الخٍاملُت ، خُث اهه ئرا لم 

ل بحن ألاحضاء الًمًٌ ئًجاد و خذة مخممت ، وبزلَ ٌػني الخٍامل الىظشة الؽمىلُت لٍل  ًخىاحذ هظام ـو

 .غىاـش و مٍىهاث الىظام و جشابىها مػا 

                                                           
 176-  171،ؿ 1989،الهاَشة ، داس الؽشوم، " هظم اإلاػلىماث في الىظم اإلاػاـشة"مدمذ مدمذ الهادي ، -  1
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 ئن مكهىم معاس البُاهاث اإلاؽتريت ٌعاغذ في بىاء و اظخخذام ملكاث البُاهاث :معاس البُاهاث اإلاؽتريت  - د

ش و اإلاخشحاث اإلافممت لإلحابت غلى اخخُاحاث اإلاعخخذمحن ، قىلباث  الشئِعُت ، و التي جيبؼ مجها الخهاٍس

ت مشال ٌػخبر بمشابت الشيحزة التي غلى أظاظها ًخم ئغذاد الكىاجحر و دساظت  الضبائً في مإظعت ججاٍس

 .مإؼشاث ؤلاهخاج و جدلُلها و الخيبإ باإلابُػاث 

 حؽخمل هظم اإلاػلىماث غلى غذة هظم قشغُت ، جترابي و جخٍامل مػا في اواس هظام :الىظم الكشغُت  -ٌ 

اإلاػلىماث ، و لهزا ًجب جدذًذ أَم الىظم الكشغُت اإلاٍىهت لىظام اإلاػلىماث ، و التي ًدعنى لها خذمت 

 .اإلاجاالث الىظُكُت باإلاإظعت أو خذمت اـىاف مػُىت مً اإلاعخخذمحن وقها إلَخماماث ًل مجها 

ش هظام مػلىماث داخل مإظعت ًجب البذء في الخخىُي له، و :الخخىُي - و  بمجشد الخكٌحر باوؽاء أو جىٍى

رلَ لٍىن َزٍ الخاـُت مً العماث ألاظاظُت لىظم اإلاػلىماث و مً مهىماث هجاخها، وحؽمل دوسة 

ش هظام اإلاػلىماث غذة مشاخل مجها  :جخىُي و جىٍى

جدذًذ الخاحت مً الىظام *

دساظت حذواٍ الانخفادًت و الكىُت *

الخػشف غلى مخىلباجه * 

ئن الٌُكُت التي جفل بها اإلاػلىماث التي ٌػالجها الىظام وونذ الاظخجابت لإلحابت غلى : ونذ الاظخجابت  - ي

الاظخكعاساث ممًٌ أن جٍىن راث سابي مباؼش مً خالُ ألاحهضة اإلاخفلت بالٌمبُىجش التي جدكظ 

البُاهاث ، و ممًٌ أن ًٍىن ونذ الاظخجابت بىُئا وعبُا ، و غلى أي خاُ ًجب أن جخفل الىظم 

 بالعشغت في ونذ الاظخجابت مً خالُ الاظخػذاداث غبر أظالُب الاظترحاع و البدث و ههل اإلاػلىماث 

هت هظم ئداسة نىاغذ  البُاهاث وشنت ؼائػت و مألىقت لخذاُو :هظم ئداسة نىاغذ البُاهاث  - ن  لهذ ـاسث وٍش

يمُاث يبحرة مً هظم اإلاػلىماث الخذًشت ، و ٌعمذ َزا الىظام للػذًذ مً اإلاعخخذمحن مً الاهخكاع بها 

هت متزامىت ، و هي  في ونذ واخذ بدُث ًٍىن ًل واخذ معخهبل ألخش، و ًفل الى معخىدغها اإلاشيضي بىٍش

هت    حعدبػذ الخٌشاس و الخؽى ، و ًذخل سجل البُاهاث قحها مشة واخذة ، و بزلَ جدعم َزٍ الىٍش

ُى اإلاتزامً للبُاهاث و أخحرا  البُاهاث اإلاخٍاملت فت البُاهاث و الـى .  باإلاؽاسيت في البُاهاث وغذم خـى

لػل مً أَم الخفائق الخذًشت لىظم اإلاػلىماث اإلاخىىسة َى اظخخذام هظم : جىبُو هظم الٌمبُىجش -     ى 

ادة الكػالُت و الٌكاءة ، له أَمُت و دوس حذ باسص خُث ٌعاَم بماًلي   : الٌمبُىجش و التي حعاَم في ٍص

جىقحر الهذسة غلى أداء غملُاث حعاغذ في الذساظاث الخاـت مشل الخدلُل الاخفائي و مػالجت  

 البُاهاث و غشك مإؼشاتها بُاهُا 

ش خاـت مبيُت غلى الدعاؤالث مً نبل اإلاعخخذم    .اغذاد جهاٍس
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 جدلُل البُاهاث اإلاخضهت في ناغذة البُاهاث بأنل ـػىبت  

 .1اظخخذام أظالُب بشمجت ظهلت و مباؼشة 

أَذاف هظام اإلاػلىماث   -2

لٍل هظام مػلىماث أَذاف حػل مً احلها ، قىظام اإلاػلىماث ًظهش مً خالُ ؾاًاجه التي ًإدحها و         

 :  2خُث جىهعم أَذاف هظام اإلاػلىماث الى هىغحن أَذاف غامت وأَذاف خاـت.جهاًخه التي ًفل الحها 

 : و جىدفش ألاَذاف الػامت لىظام اإلاػلىماث في ما ًلي  :ألاَذاف الػامت : أوال 

ًجب غلى هظام اإلاػلىماث خفش مفادس البُاهاث و اإلاػلىماث و َزا مً احل الخػشف غلى  

ظىف جتريض غملُت الخفش غلى مدخىي هظم  الكجىاث الىانفت، التي ًمًٌ اظخٌمالها،و

 اإلاػلىماث اإلاخىقشة و وشم جىاولها بهذف الخيعُو في ألاداء 

ًجب غلى هظام اإلاػلىماث أن ًٍىن مخٍامل و مخخفق و جٍىن له الهذسة غلى جىاُو البُاهاث  

 .و اإلاػلىماث اإلاخىقشة

هظام اإلاػلىماث اإلاخٍامل ًمًٌ ان ًهذم خذماث مػلىماجُت مخخلكت في مجاُ جخففه ،و  

هت مً الىشم ؤلاغالمُت  و ؤلاغالن غجها بىٍش  .رلَ غً وٍش

و   ًيص ئ هظام اإلاػلىماث ملكاث سئِعُت و قشغُت لجمُؼ ألاوؽىت اإلاخفلت به و رلَ غً وٍش

 .جدذًذ البُاهاث و اإلاػلىماث اإلاخخلكت اإلاعخػملت و ؾحر اإلاعخػملت 

لمان ـُاهت معخمشة للىظام و الخٌكل بىلؼ الخىي و رلَ مً احل مىايبت الخىىساث  

 .اإلاخجذدة

ش ؤلاخفائُت للمإظعت و َزا مً أحل مشاقهتها مؼ   ًجب غلى هظام اإلاػلىماث أن ًىقش الخهاٍس

ش ؤلاخفائُت اإلاخخففت في مجالها  .الخهاٍس

بُت للػاملحن   يُت الهُام بػذة دوساث جذٍس و بشمجت قتراث جٍٍى ًمًٌ لىظام اإلاػلىماث و غً وٍش

حعمذ بشظٍلتهم و سقؼ أدائهم و َزا مً أحل مىايبتهم للخىىساث الخذًشت و خلو ًىادس دائمت 

 .للػمل في مجاُ مػحن 

هت جىاوله غلى معخىي ألاداء في غملُاث   ًجب غلى هظام اإلاػلىماث أن جىػٌغ قػالُخه و وٍش

اجخار الهشاساث، يما ٌػمل غلى الخأزحر غلى ؤلاهخاج الػملي للمعخكُذًً في مجاُ البدىر و خل 

 .اإلاؽاًل و الػهباث التي جفادف أوحه اليؽاه
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ًجب غلى هظام اإلاػلىماث الخٌكل بعهىلت في ئحشاءاث جىاُو اإلاػلىماث و ٌعهل غملُاث  

 1.الاجفاُ بحن الىظام و معخػملُه و ًخٌكل بخلبُت اخخُاحاث و مخىلباث اإلاعخكُذًً 

 :و مجها : ألاَذاف الخكفُلُت : زاهُا 

وجخمشل َزٍ ألاَذاف أظاظا في ججىِب ؤلاداسة غملُاث : أَذاف جخػلو بػملُت اجخار الهشاس  

ادة قػالُت اجخار الهشاس و يزا الخٌكل بالىظم اإلاعاغذة غلى اجخار  ـىؼ الهشاس الشوجُني ، و ٍص

 . الهشاساث و رلَ مً أحل مشانبت ظلُمت للػملُاث

و جخمشل َزٍ ألاَذاف في مخابػت هظام اإلاػلىماث للىمى :  أَذاف جخػلو بخذماث اإلاػلىماث  

ًاقت الىزائو و اإلاىبىغاث و اإلاػلىماث  اإلاشجهب في هىغُت خذماث اإلاػلىماث و ججمُؼ و جىقحر 

و اإلاىبىغاث ، و  ت غً وٍش الفادسة في مجاُ جخففه و أن ًهىم بيؽش ًل اإلاػلىماث الجاٍس

هىم باإلحابت غجها   .اإلاخشحاث الذوسٍت و ًهذم حمُؼ الخذماث اإلاخػلهت به ، ٍو

ش الىظام   ت :أَذاف جخػلو بخىٍى  و جخمشل َزٍ ألاَذاف أظاظا في ولؼ الخىي المشوٍس

الالصمت ، للمداقظت الذائمت غلى الىظام و الفُاهخه و مشاغاة حمُؼ الخؿحراث التي نذ جيؽأ 

ت في مجاُ  بػذ ئنامت الىظام و تهذف الى جىقحر غملُت قدق معخمش للخىبُهاث المشوٍس

ش بشامجه  .2أوؽىخه و مخابػت جىٍى

ش ع جخمشل َزٍ ألاَذاف في جىلي :أَذاف جخػلو باإلاعخكُذًً   ملُاث حعاَم في جىٍى

ادة الهذسة ؤلاهخاحُت للهىي الػاملت  ذ مً قػالُت الىظام ، و الػمل غلى ٍص اإلاعخكُذًً مما ًٍض

اإلاخاخت للػمل ، و أن ًخكن مً حجم مػذالث ؤلاخىاء هدُجت جخكُمه إلاػذالث الخذخل 

 .البؽشي في الىظام ، باإللاقت الى أَذاف أخشي جخػلو بخخكُن الخٍلكت 

ش :أَذاف جخػلو بالػاملحن بىظام اإلاػلىماث    و جخمشل َزٍ ألاَذاف بالخٌكل الخام بخىٍى

الػاملحن و سقؼ معخىي أدائهم و جدذًذ الخىي اإلاىضخت نفذ مػشقت الػاملحن به لخكاـُل 

 الىظام و أَذاقه 

 

 

و جخمشل َزٍ ألاَذاف في جىقحر غملُت الاجفاُ مً و الى :  أَذاف جخػلو بالػالناث و الخبادُ  

اإلاعخكُذًً و الاجفاُ بىظم اإلاػلىماث اإلادؽابهت و ئوؽاء هظام لخبادُ اإلاىبىغاث بِىه و بحن 
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2 - shaker turki ismail "the role of marketing information system on decision making : an applied study on royal Jordanian air lines", 
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ؾحٍر و جهذًم خذماث ؤلاغالم آلالي لػماُ اإلاإظعت، التي ًدُدها و حؽكحر الشمىص و اإلافىلخاث 

اإلاعخخذمت ، باإللاقت الى أَذاف جخػلو بىلؼ و جدلُل و جىكُز ظُاظت للمػلىماث في 

ت غجها، و  ا و انتراح ظُاظاث حذًذة و ئغذاد يخِبا أو وؽٍش َش اإلاإظعت و مشاحػتها و جىٍى

 . مخابػتها باظخمشاس نفذ مىايبت الخىىس الخهني الخذًث

 :              ًمًٌ بلىؽ مجمىع ألاَذاف العابهت مً خالُ الؽٍل البُاوي الخالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مٍاهت هظام اإلاػلىماث في اإلاإظعت  : (I-2 )الؽٍل سنم 
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Source : REGIS (Messonier) externaliser le SI, economica , paris, 2006,p71 

ُ خــــاجمت  : الكفـل ألاو
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  ئن أي مإظعت حععى لخدهُو أَذاقها و رلَ باهتهاحها إلظتراجُجُت مػُىت و اظخؿالُ ًل وانتها و              

مىاسدَا بؽٍل غهالوي و غلى َزا ألاظاط أـبذ هظام اإلاػلىماث أخذ اإلاىاسد التي حػخمذ غلحها اإلاإظعت في أداء 

مهامها 

قأـبذ ًمشل الػفب الشئِس ي اإلادشى للمإظعت خُث أن اظخػماُ أهظمت اإلاػلىماث جكُذ ئداسة ألاغماُ              

وجهلُل الىنذ و الجهذ للمذساء في اهجاص  في اإلاىظمت بشالر وشم ، جخمشل في الهذسة غلى جهُُم اخخماالث اإلاعخهبل

و  ألاغماُ و البدث و جدلُل اإلاػلىماث و جىقحر  ونذ أيثر للخخىُي و بالخالي مىاحهت الخؿحراث البُئُت غً وٍش

 .و َزا ما ظُداُو الكفل الشاوي الىنىف غلُه .سؤٍت ؤلاحشاءاث الالصمت إلاىاحهتها
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: مهذمت الكفل الشاوي

ت حؽٍل مدىس جٍامل و ججاوغ و جيعُو بحن الػىاـش ألاظاظُت              لهذ أـبدذ هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

للمىظمت، قلٍي جداقظ اإلايؽأث غلى بهائها ًخىحب غلحها أن ججمؼ و جىهي و جخضن و حعخخذم يمُاث يبحرة مً 

البُاهاث و اإلاػلىماث ، أما ئرا أسادث ؤلاصدَاس قُلضمها أن جإدي َزٍ الىظائل بمعخىي أقمل مما ًهىم به 

اإلاىاقعىن  قان الىظائل اإلاخػلهت باإلاػلىماث أنشب الى أن جفبذ أَم و أخىش الخىاقعُت للميؽأث ، قلهذ 

أـبدذ اإلاػلىماث مً أَم غىامل الىجاح في الػذًذ مً الفىاغاث ، لزلَ ظىداُو مً خالُ َزا الكفل و في 

ت و  ت ، و الخىشم في اإلابدث الشاوي الى جهُُم َزٍ الىظم ؤلاداٍس اإلابدث الاُو الخػشف غلى هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

غملُاث الشنابت غلحها    
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 ُ تهظم اإلاػلىماث : اإلابدث ألاو  .ؤلاداٍس

ا أخذ اإلاىاسد التي ًجب جخىُىها               مىز أواظي الشماهِىاث أـبدذ اإلاىظماث جخػامل مؼ اإلاػلىماث باغخباَس

و ئداستها لخدهُو أنص ى اظخكادة مجها، و غلُه قهذ ظهشث غالنت جبادلُت بحن َزٍ اإلاىظماث و اإلاػلىماث التي 

اظخكادث يشحرا مً جبني اإلاىظماث لها ، لِغ قهي غلى الفػُذ اإلاادي لها ، بل يزلَ غلى معخىي البرمجُاث و 

الخىىساث الخٌىىلىحُت ، و ظدخم في َزا اإلابدث مداولت ؼشح و جىلُذ بػن حىاهب الػالنت بحن هظم اإلاػلىماث 

.  و اإلاىظمت 

 ُ ت: اإلاىلب ألاو اث ؤلاداٍس ت و اإلاعخٍى . هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت جخذسج مً معخىي ؤلاداسة الػلُا الى معخىي ؤلاداسة الدؽؿُلُت                  اث ئداٍس جخٍىن اإلاإظعاث مً غذة معخٍى

ت، قكي اإلاىظماث الٌبحرة واإلاػهذة ، ببيُاتها الخىظُمُت و  وبالخالي قهي جخىلب غذة أهىاع مً هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

أوؽىتها اإلاخػذدة الٌعخىُؼ هظام واخذ مهما بلـ مً سقي في جٌىىلىحُا ألاحهضة و البرمجُاث ، و مهما أجُدذ لهزا 

الىظام مً حعهُالث مادًت و ؼبٍاث مشهت و قائهت الخهىُت أن ًلبي اخخُاحاث ؤلاداسة مً اإلاػلىماث لخىكُز ًل 

ت 1ًهعم أؾلبُت اإلاإلكحن  ماظبو غمالُتها و أوؽىتها ، و بىاءا غلى اث ئداٍس  في َزا اإلاجاُ اإلاىظمت الى أسبػت معخٍى

:  جهابلها أهىاع مً هظم اإلاػلىماث ، يما َى مىضر في الؽٍل الخالي 
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ت  : (II-3)الؽٍل سنم  اث ؤلاداٍس غالنت هظم اإلاػلىماث باإلاعخٍى

 

EIS ,ES)                              )                               اإلاعخىي ؤلاظتراجُجي

(MIS,DSS)                                                                                                            اإلاعخىي الخٌخٍُي                         

       

 (OAS,KWS)                                                                                                                             معخىي الػمل اإلاػشفي 

الػاملىن في مػالجت البُاهاث  )                                                                                                                                                  

 (و مجاُ اإلاػلىماث واإلاػشقت                                                                                                                                                       

     

 

(TPS)                                                                                                                                                            اإلاعخىي الػملُاحي  

 

 

 69ظػذ ؾالب ًاظحن مشحؼ ظابو  ؿ :اإلافذس

 

 ممشال باإلداسة الػلُا حهخم بالذسحت ألاولى بأوؽىت و غملُاث ـُاؾت و جىبُو و جهُُم 1    قاإلاعخىي ؤلاظتراجُجي

زا ٌعخىحب وحىد جدلُل وحىد مجهجي دنُو لػىاـش الهىة و المػل  اظتراجُجُت ألاغماُ الؽاملت للمىظمت ، َو

  ،اإلاىحىدة في البِئت الذاخلُت لها ، و الكشؿ و التهذًذاث الخالُت و اإلاخىنػت اإلاىحىدة في البِئت الخاسحُت

باإللاقت الى دساظت و جدلُل ٍَُل اإلاىاقعت في العىم أو في نىاع الفىاغت يٍل ، و رلَ مً أحل اخخُاس 

ؤلاظتراجُجُت التي جدهو للمىظمت اإلاحزة الخىاقعُت ؤلاظتراجُجُت ، و غلُه ًخم جفمُم هظم اإلاػلىماث ؤلاظتراجُجُت 

هت جممً جلبُت اخخُاحاث ؤلاداسة الاظتراجُجُت في مجاُ ـُاؾت و  أو الىظم التي جهؼ في دغم ؤلاداسة الػلُا ، بىٍش

جهذمه مً مػلىماث غً البِئت الخاسحُت بالذسحت ألاولى ، مً أحل  جىبُو اظتراجُجُت اإلاىظمت مً خالُ ما

مهاسبت الىخائج الخاـت بالكشؿ و التهذًذاث باإلاػلىماث التي جدفل غلحها َزٍ الىظم الخدلُلُت مً جدلُل البِئت 

                                                           
ت 07، ه(مذخل بىاء اإلاهاساث)أخمذ ماَش، العلىى الخىظُمي 352،ؿ2000الذاسالجامػُت للىبؼ واليؽش والخىصَؼ ، ، ،ؤلاظٌىذٍس  - 1  
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الذاخلُت للمىظمت ، أو مً خالُ هظم مػلىماث أخشي أيثر جىحها هدى البِئت الذاخلُت مشل هظم اإلاػلىماث 

ت    (MIS)ؤلاداٍس

قىظم اإلاػلىماث ؤلاظتراجُجُت جخجه هدى دغم و اظىاد ؤلاداسة الػلُا في مجاُ ـُاؾت و جىبُو اظتراجُجُت        

اإلاىظمت ، و في مجاُ جخىُي و جىكُز الشنابت الاظتراجُجُت غلى أوؽىتها اإلاخخلكت و يزا إلجخار الهشاساث 

ؤلاظتراجُجُت التي جىبشو غجها غذة نشاساث وظُكُت و حؽؿُلُت ، يزلَ مً اإلامًٌ أن حػمل أهظمت اإلاػلىماث في 

ًاهذ مىظمت  بِئت ألاغماُ الذولُت لجمؼ و جدلُل البُاهاث و ئهخاج اإلاػلىماث ،و جهذًم الخالـاث و الخدلُالث ئرا 

ألاغماُ مىذمجت بفىسة يبحرة في البِئت الذولُت ، بالخالي ًفبذ هظام اإلاػلىماث مً وشاص هظم اإلاػلىماث الذولُت 

. التي جخخق بهماًا و أوؽىت ؤلاداسة الذولُت 

         أما اإلاعخىي ؤلاداسي الشاوي و الزي الجخلى مىه أًت مإظعت قهى ؤلاداسة الىظُكُت ئر مً ؾحر اإلاىىهي أو الػملي 

ت أو ختى الىهل و  ل و اإلاداظبت و ئداسة اإلاىاسد البؽٍش و ، الخمٍى وحىد مىظمت بذون وظائل ؤلاهخاج ، الدعٍى

و َزا اإلاعخىي ؤلاداسي بذوسٍ ًدخاج الى وحىد هظم مػلىماث حعخىُؼ مً خالُ ئداسة مىاسد نىاغذ .الخشيت 

و ، ألاقشاد و  ت راث الػالنت باإلهخاج ، الخيعٍى البُاهاث الىظُكُت جدهُو الخٍامل اإلاىلىب في اإلاػلىماث ؤلاداٍس

نذًم خالـت واقُت و غمُهت غً هخائج ثالخ و في هكغ الىنذ حعاَم َزٍ الىظم في ...الؽإون اإلاالُت و اإلاداظبُت 

.  أوؽىت ألاغماُ لإلداسة الػلُا و رلَ إلاعاغذتها في اجخار الهشاساث 

ت   جمشل أقمل ـىسة لخٍامل البيُت الىظُكُت للمىظمت مؼ جٌىىلىحُا ( MIS)    ئن هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت مً وحىد الػاملحن في مُذان مػالجت البُاهاث           اإلاػلىماث لخدهُو َزا الؿشك ، و حعخكُذ هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

 (Data Workers) و اإلاػلىماث (Information Workers ) مػالجت الىفىؿ ، ) و الػاملحن في مُذان اهخاج اإلاػشقت

ذ ؤلالٌترووي ، الخػامل مؼ ؼبٌت ألاهترهِذ  ت و  (....البًر ل بحن هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس خُث ًمشل َإالء خلهت ـو

 Transaction)  ؤلاداسة الدؽؿُلُت التي جشجٌض في جىكُز أوؽىتها الُىمُت و بشامجها غلى هظم اإلاػلىماث الخذر

Processing System) 

ت أي أن َزٍ           خُث جمشل هظم مػالجت ألاخذار اخذي اإلافادس اإلاهمت إلاذخالث هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ألاخحرة الًمٌجها أن حػمل دون ناغذة حؽؿُلُت ، او هظم مػالجت ؤلالٌتروهُت للبُاهاث جهىم بدسجُل و جفيُل و 

مػالجت البُاهاث الخاـت بالىانؼ و ألاخذار قىس خذوثها ، و جلخُفها و جىهُتها إلؾشاك ؤلاداسة و يمذخالث لىظم 

ت  و جكُذ اإلاػالجت ؤلالٌتروهُت للبُاهاث و التي جدُدها هظم مػالجت الخذر في ججهحز ؤلاداسة . اإلاػلىماث ؤلاداٍس

. باإلاػلىماث التي جدخاحها بفىسة ًىمُت أو دوسٍت و خعب الىلب أًما  (الػملُاجُت  )الدؽؿُلُت 

ت و ألاهىاع ألاخشي لىظم اإلاػلىماث حػمل ييعُج مخٍامل مؼ البيُت الخىظُمُت إلاىظمت        هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت اإلاخخلكت مً اإلاػلىماث التي جخخلل يما و  اث ؤلاداٍس ألاغماُ الخذًشت ، و رلَ مً أحل جلبُت اخخُاحاث اإلاعخٍى
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هىغا خعب وبُػت و هىع ؤلاداسة و معخىاَا في الخىظُم ، و رلَ ألؾشاك الخخىُي و الشنابت ، و يزا اجخار الهشاس 

ت اإلاخخلكت ، اجفاُ ًلػب دوسا َاما في  اث ؤلاداٍس ، يما جلػب دوسا مهما في جدعحن يكاءة ؤلاجفاُ بحن اإلاعخٍى

ًاهذ يكاءة  ًاهذ َىاى أهظمت حُذة لالجفاالث و  اإلاداقظت غلى جذقو و اوعُاب الػمل داخل اإلاىظماث ، قٍلما 

ً غملُت في مجاُ ؤلاجفاالث ًلما صادث يكاءة الػمل و جدعحن ألاداء   1اإلاذًٍش

ت  و أَمُتها  : اإلاىلب الشاوي  دوس هظام اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت  - 1 دوس هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت اإلاخخلكت في اإلاإظعاث ، باإللاقت لخجمُؼ و  ت دوسا َاما في دغم الىظائل ؤلاداٍس         ئن لىظام اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ً و وؽش اإلاػلىماث الذنُهت و اإلاالئمت إلاخخلل غملُاث اإلاإظعت غلى اخخالف وبُػتها ، خُث ٌعاَم رلَ في  جخٍض

جدعحن يكاءة ألاداء في َزٍ اإلاإظعاث و قػالُتها ، و ئن الهذسة غلى ؤلاظخكادة مً هظم اإلاػلىماث مشجبىت بهذسة 

ش َزٍ الىظم و اظخخذامها بما ًدىاظب مؼ جدهُو أَذاف اإلاإظعت ،  اإلاإظعت غلى الخخىُي اإلاىاظب لخىٍى

خُث َزٍ الىظم جهىم بذوس قاغل في اجاخت الكشؿ لألغماُ و جهذًم أظالُب غمل حذًذة للمإظعت جخممً 

. 2الخيعُو اإلاخٍامل بِىمها و بحن مخىلباث ألاغماُ و الخىلػاث الخالُت و اإلاعخهبلُت للمإظعت

ت دوس في ـىؼ الهشاث خعب ما أوضخه ماًلُىد   ،  أن هظم اإلاػلىماث 3         يما أن لىظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

هخحن  ت ًمًٌ أن حعهم في خل اإلاؽٌالث بىٍش جىقحر اإلاػلىماث غً اإلاىظمت يٍل و الخػشف غلى اإلاؽٌالث و : ؤلاداٍس

  .قهمها

ت في                ٌمً دوس هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس :  4ٍو

  الخبراث و الخفشقاث ً اإلاعاغذة في ـىؼ الهشاساث ، ظىاء جلَ التي ًمًٌ بشمجتها أًً ًخم جخٍض

العابهت و اظترحاغها خحن الخاحت الحها في الىنذ اإلاىاظب ، أو التي الًمًٌ بشمجتها بامذاد ـاوؼ 

 الهشاس باإلاػلىماث اللضمت في الخىنُذ اإلاىاظب 

  ل و ، اهخاج ، جمٍى معاهذة و دغم الػملُاث الخاـت باإلاىظمت في مجاالتها الىظُكُت مً حعٍى

ا   .وؾحَر

                                                           
ت07ه ،(مذخل بىاء اإلاهاساث)أخمذ ماَش، العلىى الخىظُمي -  1  352،ؿ2000لذاسالجامػُت للىبؼ واليؽش والخىصَؼ ،   ، ا،ؤلاظٌىذٍس
 12ؿ مشحؼ ظابو الػُاش ي غُذووي ، دوس هظام اإلاػلىماث في اجخار الهشاساث لمً مخىلباث الخىمُت اإلاعخذامت ، -   2

3 -Mcleod jr.1983, Management Information System, Second edition. 
ت ،مزيشة-4 ت في الشقؼ مً قػالُت غملُت اجخار الهشاساث ؤلاداٍس ت، دوس هظام اإلاػلىماث ؤلاداٍس احعخحر ، ؾحر ميؽىسة، حامػت مدمذ  ماظماغُل مىاـٍش

 51 ؿ 2004بىلُاف اإلاعُلت ،
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  ت مً جخىُي و جىظُم و سنابت ، هظشا ألَخمامه باألخذار جذغُم و معاغذة الىظائل ؤلاداٍس

اإلاالُت ، الخالشة ، اإلاعخهبلُت ، و غلُه ًمًٌ اظخخذامه في الخىنؼ و الخيبإ مما ًخذم غملُت 

 .الخخىُي ، ئلاقت الى غملُت الشنابت بمهاسهت ألاداء الكػلي للمىظمت مؼ ماَى مخىي

  ،جىقحر اإلاػلىماث غً البِئت الخاسحُت، و غلُه قهى ٌعاغذ في الخػشف غلى الكشؿ اإلاخاخت في البِئت

 .و يزا التهذًذاث التي جىاحه اإلاىظمت 

  ًىقش مػلىماث غً غملُاث اإلاىظمت الذاخلُت ، مما ًىضر ههاه الهىة في اإلاإظعت و الػمل غلى

جذغُمها و جىمُتها، و الخىبُه الى مىاوً المػل لٍي حػمل اإلاىظمت غلى جصخُدها و جذاسيها مً 

ا العلبُت . أزاَس

ًاقت اإلاجاالث الىظُكُت للمىظمت و يزا حمُؼ            ت جخذم  و غلُه ًمًٌ الهُى بأن هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

اث الخىظُمُت و جدهو حملت مً اإلاهام التي حػٌغ أَمُُت هظام اإلاػلىماث  ت في حمُؼ اإلاعخٍى ألاوؽىت ؤلاداٍس

ت  ظىاء غلى ألاداء الذاخلي للمىظمت أو غلى معخىي أدائها ؤلاظتراجُجي في بِئت ألاغماُ التي جدُي بها  . ؤلاداٍس

ت في اإلاىظمت   - 2 أَمُت هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت للمىظمت الى هىغحن مًٌ جهعُم أَمُت هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس  :  1ٍو

  جخمشل قُما ًلي و: غلى اإلاعخىي الذاخلي للمىظمت  - أ

ادة *    الػمل غلى سبي أَذاف الىظم الكشغُت للمىظمت بالهذف الػام لها، وبالخالي اإلاعاَمت في ٍص

الخيعُو بحن ألاَذاف  

سبي الىظم الكشغُت للمىظمت مؼ بػمها البػن في هظام مخٍامل بما ٌعمذ بخذقو البُاهاث و *  

  .اإلاػلىماث بحن جلَ الىظم و بما ًإدي الى جدهُو الخيعُو بحن أوؽىت جلَ الىظم

اث الخىظُمُت مً خالُ جىقحر *   اإلاعاغذة و اإلاعاهذة في غملُت ـىؼ الهشاساث في حمُؼ اإلاعخٍى

ش اللضمت لخلَ الهشاساث و في الىنذ اإلاىاظب  . الخهاٍس

جىقحر اإلاػلىماث الالصمت ألؾشاك الخخىُي و الشنابت في اإلاٍان و الخىنُذ و بالؽٍل اإلاىاظب  *

. الشنابت غلى غملُت جذاُو البُاهاث و اإلاػلىماث و خكظها*

ش الشوجُيُت للمىظمت بذنت و * جٌمً أَمُت َزٍ الىظم في جدعحن ئهخاحُت و رلَ باهخاج الخهاٍس

. جدذًث البُاهاث و اإلاػلىماث ، الخيبإ باإلاؽاًل التي جخػشك لها اإلاىظمت

ش أداء اإلاىظماث مً خالُ ماجدُده مً مػلىماث  ت في جىٍى يزلَ جبرص أَمُت هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

. مشجذة غً جىكُز اإلاخىي و اإلاؽشوغاث
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 : 1 للمىظمت لخاسجي غلى اإلاعخىي ا - ب

ت جشجبي بالبِئت ؤلانخفادًت و الخىاقعُت          لألغماُ و ما جكشله مً  قان هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ؼشوه و جدذًاث ، قالبِئت الخىاقعُت لألغماُ في غهذ الدعػُىاث و في الػهذ ألاُو مً الهشن 

ً جخفل بالخىىع و ؼمىلُت اإلاىاقعت و بخجذًذ و حؿحر غىاـش اإلاىاقعت  الىاخذ و الػؽٍش

ؤلانخفادًت بحن اإلاخػاملحن الشئِعُحن و الهامؽُحن في نىاع الفىاغت أو في العىم اإلادلُت و 

ت هدى ؤلاهذماج مؼ نماًا اإلاىاقعت و العىم و البِئت  الذولُت ، و لزلَ جخجه هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

الخاسحُت ، ئر أن البدث اإلاخىاـل إلمخالى اإلاحزة الخىاقعُت ؤلاظتراجُجُت اإلاإيذة َى مدل اَخمام 

هظم اإلاػلىماث اإلابيُت غلى الخاظب ألالي بٍل أهىاغه و أؼٍالها ، قهي لم حػذ مجشد أدواث لخهذًم 

اإلاػلىماث اإلاكُذة لإلداسة و اهما هي نبل ًل ش ئ أدواث و جهىُاث و بيُت جىظُمُت و مادًت مخٍاملت 

مً أحل جهذًم مػلىماث راث نُمت مماقت للمىظمت ، نُمت جدهو أو حعاَم في جدهُو اإلاحزة 

الخىاقعُت أو في مداقظت غلحها أوُى قترة ممٌىت ، نُمت مماقت للمػلىماث راث الجىدة الؽاملت 

 .التي جهذمها َزٍ الىظم لإلداسة في الىنذ الخهُهي 

قمكهىم اإلاحزة الخىاقعُت ؤلاظتراجُجُت الُىم الًمًٌ أن ًخدهو في أي مىظمت لألغماُ مً دون     

ت  . امخالى مىظىماث مخٍاملت للمػلىماث ؤلاداٍس

ت و غملُاث الشنابت  : اإلابدث الشاوي  جهُُم هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت هي مجمىغت اإلاىاسد  ًاهذ أهظمت اإلاػلىماث ؤلاداٍس اإلاىظمت ،  (مادًت ، بشمجُاث،أقشاد ، بُاهاث، ئحشاءاث )     ئرا 

ً و مػالجت ، و اسظاُ اإلاػلىماث غلى  َُئت مػُىت  داخل  (....وزُهت، ـىسة ، ـىث )و التي حعمذ بجمؼ و جخٍض

ُى الى َزٍ ألاَذاف التي  هت جخذم ؾاًاث اإلاىظمت و أَذاقها الا أن َزٍ اإلاىظمت نذ ال جىجر في الـى اإلاىظمت بىٍش

ت ًجب الخىشم ألظباب  هجاح و قؽل َزٍ ألاهظمت و  ُى الحها، قلخهُُم هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس ولػذ أـال للـى

 .الشنابت غلحها بذءا بمػشقت مؽاًل َزٍ ألاخحرة

: جهُُم هظم اإلاػلىماث : اإلاىلب ألاُو        

ت خُث ًهفذ             ت ًجب دساظت غىامل الىجاح و قؽل اهظمت اإلاػلىماث الاداٍس لخهُُم هظم اإلاػلىماث الاداٍس

هت قػالت،  خُث في البذاًت ًجب مػشقت مؽاًل  بكؽل الىظام لِغ قهي جىنكه و اهما غذم اظخخذامه بىٍش

أهظمت اإلاػلىماث  

 

                                                           
ت  -1   52مشحؼ ظابو، ؿ  ،  اظماغُل مىاـٍش



 
27 

مؽاًل أهظمت اإلاػلىماث  - 1

: 1جىاحه هظم اإلاػلىماث مجمىغت مً اإلاؽاًل ساحػت لػذة أظباب ، َزٍ بػمها                    

:  الخفمُم : أوال

  ًكؽل الخفمُم الكػلي في جدهُو ؤلاخخُاحاث ألاظاظُت للمىظماث ،قهذ ال ًهذم الىظام اإلاػلىماث             

ًاقُت جمًٌ مً اظخخذامها أو نذ ًهذمها في ؼٍل ًفػب مػه اظخخذامها أو نذ ًهذم بُاهاث خاوئت ؾحر  بعشغت 

 .مىلىبت 

 ونذ ًٍىن الىظام مػهذ بذسحت الحعمذ للمعخخذم ؾحر الكني بالخكاغل مػه و اظخخذامه،أو نذ ال ٌشجؼ           

ًان ؾحر مخىاقو مؼ الهُم و الشهاقت و ألاَذاف الخىظُمُت ، و يىدُجت  غلى اظخخذامه ، يما ًكؽل الخفمُم ئرا 

لػذم اظخهاللُت مٍىهاث الخىظُم و اسجباوها و جكاغلها مؼ بػن قان جفمُم هظام اإلاػلىماث ًإدي بالمشوسة الى 

ئغادة جفمُم الخىظُم ، و بالخالي غذم اجكام هظام اإلاػلىماث مؼ مٍىهاث الخىظُم ًإدي الى ظهىس اججاَاث 

. لشقن الىظام و غذم الاظخهشاس

:  البُاهاث : زاهُا 

ًاهذ البُاهاث التي ًخم ؤلاغخماد غلحها في اهخاج اإلاػلىماث ؾحر دنُهت و ؾحر مدعهت قان َزا ًإدي الى          ئرا 

ؾمىك اإلاػلىماث الىاججت غً الىظام أو ؾحر مالئمتها ألَذاف و أؾشاك اإلاىظمت ، و غلُه و حب دائما الخأيذ مً 

 أن اإلاػلىماث التي ججمػها هظم اإلاػلىماث أو جيخجها ال صالذ جخىاءم ، و جىاقو اخخُاحاث اإلاىظمت 

الذاخلُت ، و يزا حعاغذ غلى الخأنلم مؼ اإلاخؿحراث البِئت الخاسحُت ، ألن لٍل بِئت أغماُ خفائق مػُىت 

 .حعخلضم وشم مػُىت في الخفشف

:  الخٍالُل : زالشا

ًان مخىنػا في        نذ ٌػمل الىظام بفىسة قػالت،الاأن جٍلكت جىكُزٍ و حؽؿُله نذ جٍىن مٍلكت بذسحت أيبرمما  

اإلاىاصهت اإلاخففت له و بدُث أن اإلاىاقؼ اإلاخدفل غلحها مً الىظام حػادُ جلَ الخٍلكت و لزلَ وحب غلى 

ؼ ضخمت الخٍالُل ، و في َزا اإلاجاُ جىىسث يشحرا  اإلاىظماث الهُام بذساظاث مػمهت نبل ؤلاظدشماس في مؽاَس

أهظمت اإلاػلىماث اإلاداظبُت التي تهخم بجُؼ أهىاع الخٍالُل في اإلاإظعت ، و غملُاث جهُُذَا و مشاحػتها و 

.  جصخُذ ألاخىاس اإلاٌدؽكت، باإلظخػاهت بأظالُب اإلاشاحػت الذاخلُت أو الخاسحُت لخعاباث اإلاىظمت
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 : الدؽؿُل  :سابػا 

 و في َزٍ الخالت نذ الٌػمل الىظام بفىسة حُذة يأن جفل اإلاػلىماث مخأخشة يىدُجت لخػىل الىظام أو              

.  لكهذان بػن البُاهاث 

          يما أن غملُت نُاط هجاح الىظام لِعذ باألمش العهل ، خُث مً الفػب ؤلاجكام غلى نُمت و قػالُت 

هظام اإلاػلىماث، و رلَ هدُجت إلخخالف ألارخاؿ الزًً ًخػاملىن مؼ الىظام و اخخالف وبُػت ألاوؽىت التي 

:  1ًماسظىجها ؤلا أن البدىر في مجاُ هظم اإلاػلىماث نذمذ اإلاػاًحر الخالُت لهُاط هجاح الىظام 

  اسجكاع معخىي اظخخذام الىظام. 

  دسحت سلا اإلاعخخذم. 

 ؤلاججاَاث ؤلاحابُت ججاٍ الىظام و الػاملحن في ئداسة هظم اإلاػلىماث. 

  اإلاعاَمت في جدهُو ألاَذاف مشل حىدة الهشاساث التي اغخمذث غلى اظخخذام الىظام. 

  ادة ؤلاساداث . اإلاىاقؼ اإلاالُت مشل جخكُن الخٍالُل أو ٍص

: أظباب هجاح أو قؽل الىظام - 2

 :2     َىاى الػذًذ مً الػىامل التي جمشل معبباث هجاح أو قؽل هظام اإلاػلىماث و هي            

 :اؼتراى اإلاعخخذم الجهائي :أوال 

ت في            اجه و ًلبي  ئن اؼتراى اإلاعخخذم الجهائي في جفمُم ًجػل لذًه الكـش ولؼ الىظام في ؼٍل ًدهو أولٍى

ادة  ذ مً الؽػىس بالزاث و حشجؼ غلى ؤلالتزام بالخؿُحر و ٍص اخخُاحاث اإلاىظمت ، خُث جمشل اإلاؽاسيت جدذي و جٍض

 .اإلاػشقت و جىمُت مهاساتهم و نذستهم في الشنابت و العُىشة 

:  الكجىة بحن مفممي الىظام و معخخذمُه: زاهُا 

إلخخالف الخلكُت الػلمُت لٍل      و حػخبر مً أيثر اإلاؽاًل التي جهابل جىبُو و جىكُز هظام اإلاػلىماث ،قىدُجت

اث ، مماًإدي الى اخالف في دسحاث الىالء الخىظُمي  .مً اإلافممحن و يزلَ اخخالف ؤلاَخماماث و ألاولٍى
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:  دغم ؤلاداسة :زالشا 

ت قان َزا ًإدي  اث ؤلاداٍس ًاقت اإلاعخٍى         ئرا خفل مؽشوع هظام اإلاػلىماث غلى اإلاعاهذة و الخذغُم مً 

 .الى جىلُذ اججاَاث اًجابُت هدى الىظام ظىاد حاهب معخخذمي الىظام أو الػاملحن باداسة هظم اإلاػلىماث 

ش هظام اإلاػلىماث ٌػني أن اإلاؽشوع ظىف جخفق له اإلاىاسد اإلاالُت           يما أن جذغُم ؤلاداسة إلاؽشوع جىٍى

. لىجاخه، باإللاقت ئلى أن جذغُمها ٌعاغذ غلى جهبل الخؿُحر الزي ظىف ًدذر في اإلاىظمت 

 : معخىي الخػهُذ و اإلاخاوش : سابػا 

         نذ جكؽل بػن اإلاؽشوغاث الىظم هدُجت إلاا جخممىه مً معخىي مشجكؼ مً اإلاخاوشة، و ًخأزش معخىي 

:  اإلاخاوشة بالػىاـش الشالزت الخالُت

.           حجم اإلاؽشوع، ٍَُل اإلاؽشوع، الخبرة العابهت مؼ الخٌىىلىحُا 

 : ئداسة غملُت الخىكُز :خامعا 

ش هظام حذًذ للمػلىماث قهىاى ـػىبت لخدذًذ جكاـُل          ًجب الخىكُذ مشاغاة الخيعُو و الخشؿ غىذ جىٍى

كها ًخخلل مً معخخذم ألخش ، ئلاقت الى أن اخخُاحاث ألاقشاد  دسحت ألُت الىظام يما أن جكعحر اإلاػلىماث و حػٍش

ب ألاقشاد غلى اظخخذام الىظام و الخأيذ مً جكهمهم له و  مً اإلاػلىماث مخخلكت ، يما أهه نذ ًخم ججاَل جذٍس

. 1إلحشاءاث حؽؿُله

ت : اإلاىلب الشاوي  مكهىم الشنابت غلى هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

لت الُه ، و مذي اظخجابخه          ئن مً أَم مٍىهاث ألاهظمت غامل الشنابت للخأيذ مً نُام الىظام باإلاهام اإلاًى

خُث .إلاخىلباث الهشاساث الكػالت و الٌكأة و التي ظىف جبني غلى مخشحاث أهظمت اإلاػلىماث اإلاػخمذة في اإلاىظمت 

ا اإلاباؼش غلى يكاءة و قػالُت أداء و غمل  للشنابت غلى أهظمت اإلاػلىماث أَمُت نفىي الجخجلى قهي في جأزحَر

الىظام ، و ئهما أًما في خماًت و ظالمت الىظام و مٍىهاجه و مىاسدٍ مً البُاهاث و اإلاػلىماث و اإلالكاث التي جدخىحها 

جها ، ئداستها و حؽؿُلها  . و يزا البرامج التي جهىم بخخٍض

ت ، اإلاعخمشة و الؽاملت التي حعتهذف العُىشة          و بؽٍل غام ًمًٌ الهُى بأن الشنابت هي جلَ الػملُت ؤلاداٍس

ت في لىء مػاًحر مدذدة لإلهجاص، أما في مجاُ أهظمت اإلاػلىماث  غلى ألاوؽىت و الػملُاث اإلاخىىت و الجاٍس

ت قاجها جخممً ًل أوؽىت جخىُي و جدلُل و جفمُم الىظام و جىكُزٍ و مشاحػخه ، و غلُه قان غملُت  ؤلاداٍس
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الشنابت حػمل غلى مشانبت و مشاحػت و جصخُذ ألاخىاس و يؽل ؤلاهدشاقاث بفىسة معخمشة بهذف الخهلُل مً 

 (Hardwareاإلاخاوش و جدعحن ألاداء باظخمشاس ، ئلاقت الى اَخمامها بهماًا ظالمت و أمً اإلاٍىهاث اإلاادًت للىظام 

 ، و َزا ًله في اواس جٍالُل مػهىلت و معمىح بها ، قمً ؾحر الشؼذ و اإلاىىو أن (Software) و يزا البرامج )

جخٌبذ اإلاىظمت جٍالُل مػخبرة في هظام مػحن ظُىقش غلحها جٍالُل أنل ، أي لشوسة الهُام بخدلُل الػىائذ و 

. الخٍالُل 

ًاقت الىظائل و العُاظاث و ؤلاحشاءاث الخىظُمُت  ت أخشي ًمًٌ الهُى بأن الشنابت جخممً          و مً صاٍو

ُى التي جملٌها اإلاىظمت ، و ـذم و دنت السجالث اإلاداظبُت و مىابهت الػملُاث  للخأيذ مً أمً و أمان ألـا

  1إلاػاًحر ألاداء

جا مً الشنابت الػامت و الشنابت الخىبُهُت ت مٍض  :  2      و جخممً الشنابت غلى هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

 : الشنابت الػامت  - أ

حػمل الشنابت الػامت غلى الخأيذ مً قػالُت الػملُاث الخاـت باحشاءاث البرمجت ، و غلُه قهي تهخم 

بمشانبت غملُت جىبُو الىظام و يزا الشنابت غلى الخفمُم و البرمجُاث و اإلاٍىهاث اإلاادًت ، ئلاقت الى 

ت و أمً البُاهاث و الشنابت غلى حؽؿُل الخاظب و جخمشل قُماًلي  :  الشنابت ؤلاداٍس

  الشنابت غلى غملُت جىبُو الىظام 

  الشنابت غلى الخفمُم 

  الشنابت غلى البرمجُاث 

  الشنابت غلى اإلاٍىهاث اإلاادًت 

  الشنابت غلى حؽؿُل الخاظب ألالي 

  الشنابت غلى أمً البُاهاث 

 ت  الشنابت ؤلاداٍس

 : الشنابت الخىبُهُت غلى أوؽىت هظم اإلاػلىماث  - ب

     حؽحر الى الشنابت غلى جىبُهاث الخاظب بفىسة مىكفلت مشل ألاحىس و خعاباث الزمم و حؽمل ظىاء 

ت الشامُت الى الخأيذ مً أن البُاهاث اإلاػخمذة و الذنُهت هي التي ًخم حؽؿُلها  ؤلاحشاءاث ألالُت أو الُذٍو

:  بىاظىت الخىبُهاث ، و تهذف الشنابت غلى الخىبُهاث الى جدهُو ألاحي 

                                                           
  . 345ظػذ ؾالب ًاظحن ، مشحؼ العابو ، ؿ- 1
 398ابشاَُم ظلىان ، اإلاشحؼ العابو ، ؿ - 2



 
31 

 يماُ اإلاذخالث و جدذًثها قُجب أن جفل حمُؼ الػملُاث الى الخاظب و ًخم حسجُلها في ملكاث 

 .دنت اإلاذخالث و جدذًثها خُث ًجب أن حسجل البُاهاث غلى اإلالكاث بفىسة صخُدت و دنُهت

  هت التي جدىاظب و جخىاقو مؼ الػملُاث التي حعخخذم قحها الفذم قُجب مشاحػت البُاهاث بالىٍش

 .البُاهاث

 1الفُاهت بدُث ًجب أن جظل ملكاث البُاهاث صخُدت و خذًشت. 
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:  الكفل الشاوي خاجمت 

ت جمشل بيُت جىظُمُت وظُكُت و جهىُت مخٍاملت مً الىظم الكشغُت للمػلىماث                ئن هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

ت اإلاخخلكت مً اإلاػلىماث التي جخخلل يما و هىغا خعب وبُػت و  اث ؤلاداٍس مً أحل جلبُت اخخُاحاث اإلاعخٍى

ت اإلاخخلكت و  اث ؤلاداٍس هىع ؤلاداسة و معخىاَا في الخىظُم خُث جلػب دوسا مهما في جدعحن ؤلاجفاُ بحن اإلاعخٍى

ت ـلت مباؼشة في  اإلاداقظت غلى جذقو و اوعُاب الػمل داخل اإلاىظمت وبالخالي جٍىن لىظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

حؽٌُل زهاقت اإلاىظمت ، ألن جٌىىلىحُا اإلاػلىماث جمشل في الىانؼ ئخذي اإلافادس اإلاهمت التي ججهل مجها ؤلاداسة في 

ان اإلاىاظب و الذنُو للمػلىمت مؼ الخدٌم في ألُاث الشنابت واإلاشاحػت  جأظِغ زهاقتها الخىظُمُت ، قالعٍش

بمخخلل أؼٍالها حػخبر مً اإلاٍُاهحزماث الكػالت   

مشاحػت هظم اإلاػلىماث و الشنابت غلحها جخخلل مً مإظعت الى أخشي ، خعب وبُػت اليؽاه و َى ما   ف              

ًداُو الكفل اإلاىالي الىنىف غلُه مً خالُ الخػشف غلى ؤلاداسة الجبائُت و يُكُت الخدٌم في اإلاػلىمت الجباًت في 

بي   بي و مداسبت ظاَشة الؿؾ و التهشب المٍش الخدفُل المٍش
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 :  الشالث مهذمت الكفل

ل الذاخلُت التي حػخمذ        ىت الذولت و أَم مفادس الخمٍى   حػخبر ؤلاًشاداث الجبائُت و المشائب أَم مىاسد خٍض

 و لهزا اَخمذ العلىاث اإلاالُت بالجضائش مً خالُ ؤلاداسة ،غلحها الخٍىماث في جدهُو أَذاقها ؤلاظتراجُجُت

بُت   و غلى ؾشاس بهُت الذُو بمداسبت ظاَشة الؿؾ الجبائي لخدهُو الىجاغت و الكػالُت في جدفُل َزٍ ،المٍش

لزلَ أـبذ مً اإلاهم أن حعخؿل مخخلل ئمٍاهُاتها و حػمل غلى جىظُكها بما ٌؿىي ًل ألاظباب التي ،ؤلاًشاداث 

بي بمخخلل أؼٍاله ،قمً بحن اإلاٍُاهضماث الكػالت التي ًجب غلى ؤلاداسة  ًمًٌ أن حعاغذ غلى وحىد التهشب المٍش

بي الخهُُذ بها َى الخدٌم في ظحروسة اإلاػلىمت الجبائُت و بالخالي في العحران  الجبائُت اإلااوػت لللتهشب و الؿؾ المٍش

الىنذ اإلاىاظب    و رلَ مً خالُ الخفُى غلى اإلاػلىماث اإلاالئمت في،اإلاىاظب و الذنُو للمػلىمت الجبائُت

ً أظاظُحن َما  َزا الكفل إلاػالجت    : قهذ حاء في غىفٍش

ت الىالئُت للمشائب لىالًت معخؿاهم و ٍَُلها الخىظُمي  احػٍشل   إلاذًٍش

بي   بي و مداسبت الؿؾ و التهشب المٍش  الخدفُل المٍش
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 ُ ئداسة المشائب  : اإلابدث ألاو

بُت التي  بُت مً خالُ ؤلاداسة المٍش ػاث المٍش           جهىم الىصاسة اإلاٍلكت باإلاالُت بدىكُز الهىاهحن و الدؽَش

بي مً خالُ ئـذاس الهشاساث الخىظُمُت و  ؼ المٍش ًخخلل جىظُمها و دسحت اظخهاللُتها والتي جهىم بخكعحر الدؽَش

ت و  بُت باداسة جٌىىلىحُا اإلاػلىماث المشوٍس بُت مً اإلامىلحن ، جىظُم و حعُحر اإلافالر المٍش جدفُل الذًىن المٍش

بي ومً بحن َزٍ ؤلاداساث اخترها في دساظدىا الخىبُهُت  بُت في مجاُ مٍاقدت الؿؾ المٍش الهُام بخدهُُهاث المٍش

ت الىالئُت ُ . لشائب لىالًت معخؿاهم مىلىغا للذساظت ُاإلاذًٍش

 ُ ت المشائب لىالًت معخؿاهم  :  اإلاىلب ألاو مذًٍش

ت المشائب لىالًت معخؿاهم مإظعت مالُت تهخم بخدفُل و حباًت مخخلل المشائب و الشظىم                  حػخبر مذًٍش

بت ، جىدفش مهمتها في حمؼ اإلاػلىماث اإلاداظبُت و ؤلاخفائُاث مً أحل  حػخبر ًىظُي بحن الذولت و اإلاٍلل بالمٍش

جهذًمها و دساظتها للخفُى غلى اخفاء دنُو ٌعاَم في لبي اإلاذخُل اإلادفل غلحها و جىصَػها غلى ًل 

ت  ت الجهٍى ت الىالئُت للمشائب لىالًت معخؿاهم باإلاذًٍش ًالبلذًت  و الىالًت و الذولت ، خُث جهؼ  اإلاذًٍش الهىاغاث 

: للمشائب ؼلل و التي جمم َزٍ ألاخحرة ًل مً

ت للمشائب الؽلل  ت الجهٍى اإلاذًٍش

     حعمعُلذ                      غحن الذقلى                                                                        ؼلل                   

    ؾلحزان                          جُاسث                                                                معخؿاهم                      

    اإلاىاقو 1419 سحب 19خُث نام وصٍش الخجاسة بىلؼ حجش ألاظاط لذاس اإلاالُت لىالًت معخؿاهم  في                          

اث قشغُت 1998 هىقمبر 09لـ  :   و جمم  أسبؼ مذًٍش

ت الكشغُت للػملُاث الجبائُت  - أ   :و جٍلل بماًلي: اإلاذًٍش

ذاس و ولبُاث ئغخماد     جيؽُي اإلافالر و ئغذاد ؤلاخفائُاث و ججمُػها يما جٍلل بأؼؿاُ ؤلـا

خفق ؼشاء باإلغكاء مً الشظم غلى الهُمت اإلاماقت و مخابػتها و مشانبتها ، مخابػت أهظمت 

: ؤلاغكاءاث و ؤلامخُاصاث الجبائُت الخاـت و جمم اإلاٍاجب الخالُت 
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  خٌكل: مٌخب الجذاُو بالجذاُو الػامت و الخفذًو غلحها ، مفكىقاث الجذاُو الػامت و  ٍو

 ظىذاث الخدفُل 

  ت الىالئُت ، مشيضة  و: مٌخب ؤلاخفائُاث ًٍلل باظخالم ئخفائُاث الهُاًل ألاخشي في اإلاذًٍش

اإلاىخجاث ؤلاخفائُت الذوسٍت الخاـت بالىغاء و الخدفُل ، ملشيضة ؤلاخفائُاث الذوسٍت و 

ت للمشائب    ت الجهٍى  لمان ئخالتها الى اإلاذًٍش

  و ًٍلل باظخالم و دساظت ولباث ؤلاغخماد في هظام :مٌخب الخىظُم و الػالقاث الػامت 

الؽشاء باإلغكاء مً الشظم غلى الهُمت اإلاماقت مؼ حعلُم َزٍ ؤلاغخماداث ، مخابػت 

ت ، وؽش اإلاػلىماث الجبائُت و اظخهباُ الجمهىس و  ألاهظمت الجبائُت الخاـت و ؤلامخُاٍص

 ئغالمه و جىححهه

   اث الىالئُت :مٌخب الخيؽُي و اإلاعاغذة ت و اإلاذًٍش  و ًٍلل باإلجفاُ مؼ الهُاًل الجهٍى

للمشائب و يزا بخيؽُي اإلافالر اإلادلُت و معاغذتها نفذ جدعحن مىاهج الػمل و 

ش الخدهُو في الدعُحر و مػالجتها   .اوسجامها ، مخابػت جهاٍس

ت الكشغُت للخدفُل  - ب   :و جٍلل بماًلي : اإلاذًٍش

      الخٌكل بالجذاُو و ظىذاث ؤلاًشاداث و مشانبتها و مخابػتها و يزا ولػُت جدفُل المشائب و 

الشظىم و ًل هاجج أخش أو أجاوي، مخابػت الػملُاث و الهُىد اإلاداظبُت و اإلاشانبت الذوسٍت إلافالر 

الخدفُل و جيؽُي نابماث المشائب في مجاُ جىكُز أغمالها للخىهحر و جفكُت الخعاباث و يزا 

بت . الخدفُل الجبري للمٍش

الخهُُم الذوسي لىلػُت الخدفُل و جدلُل الىهائق الظُما قُما ًخق الخفكُت مؼ انتراح جذابحر 

مً ؼأجها أن جدعً الىاجج الجبائي ، مشانبت الهابماث و معاغذتها نفذ جىهحر خعاباث نابماث 

ا  : و جخٍىن مً زالر مٍاجب و هي .المشائب بؿُت جفكُت الخعاباث و جىهحَر

 ىت : مٌخب مشانبت الخدفُل و ًٍلل بذقؼ وؽاواث الخدفُل ، اإلاداقظت غلى مفالر الخٍض

ت اإلاىزهت و غىذ اسحاع قائن اإلاذقىغاث ، ئغذاد غىاـش  بمىاظبت الفكهاث الػهاٍس

ت لىلؼ اإلاحزاهُت و جبلُؿها للجماغاث اإلادلُت و يزا الهُئاث اإلاػىُت   الجباًت المشوٍس

  غلى  و ًٍلل بمخابػت أغماُ الخأؼحر و الخىنُؼ: مٌخب مخابػت غملُاث الهُذ و أؼؿاله 

اإلاذقىغاث و غلى ؼهاداث ؤلالؿاء مً الجذاُو و ظىذاث ؤلاًشاداث اإلاخٌكل بها ، اإلاشانبت 

الذوسٍت لىلػُت الفىذوم و خشيت الخعاباث اإلاالُت و الهُم ؾحر اليؽىت ، الخٌكل الكػلى 
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ُاث التي ًهذمها اإلادههىن في الدعُحر بخفىؿ مهام اإلاشانبت و جىكُزَا ،  باألوامش و الخـى

 .ئغذاد و جأؼحر غملُاث و الهُىد غىذ حعلُم اإلاهام بحن اإلاداظبحن 

  ًٍلل بممان مشانبت الخٌكل بالجذاُو الػامت و بعىذاث الخدفُل أو  و: مٌخب الخفكُت

ؤلاًشاداث اإلاخػلهت بمعخدهاث و معخخشحاث ألاخٍام و الهشاساث الهمائُت في مجاُ 

الؿشاماث و الػهىباث اإلاالُت أو اإلاىاسد ؾحر الجبائُت ، اظخالم اإلاىخجاث ؤلاخفائُت التي 

ىت و اإلاعدىذاث  ٌػذَا نابمى المشائب و اإلافادنت غلحها ، مشيضة خعاباث حعُحر الخٍض

اإلالخهت ، الخٌكل بجذاُو الهبُى في ؤلاسحاع للمبالـ اإلاخػزس جدفُلها و حذُو جفكُت 

ىت و سجل الترخُل و مشانبت ًل رلَ   .مىخجاث الخٍض

ت الكشغُت للمىاصغاث - خـ :  وجٍلل بماًلي : اإلاذًٍش

خحن للىػً الجزاعي أو اإلاشخلت ؤلاغكائُت ، و جبلُـ             مػالجت ؤلاخخجاحاث اإلاهذمت بشظم اإلاشخلخحن ؤلاداٍس

. الهشاساث اإلاخخزة و ألاوامش بفشف ؤلالؿاءاث و الخخكُماث اإلامىىخت 

          مػالجت ولباث اظترحاع الذقؼ اإلاعبو للشظم غلى الهُمت اإلاماقت ، و حؽٌُل ملكاث اًذاع الخظلماث أو 

ت  وػىن ؤلاظخئىاف و الذقاع أمام الهُئاث الهمائُت اإلاخخفت غً مفالر ؤلاداسة الجبائُت و جخٍىن َزٍ اإلاذًٍش

:  الكشغُت مً أسبؼ مٍاجب و هي 

 و ًٍلل باظخالم دساظت الىػىن الهادقت ظىاء الى اسحاع الخهىم أو الى :مٌخب ؤلاخخجاحاث 

الؿاء الهشاساث اإلاالخهت أو الى اإلاىالبت بأؼُاء مذجىصة ، اظخالم و دساظت الىلباث اإلاخػلهت 

 .باظترحاع انخىاغاث الشظم الهُمت اإلاماقت 

  ًدساظت ؤلاخخُاحاث أو الىلباث التي ًهذمها اإلاٍلكىن :  و ًٍلل بماًلي :مٌخب لجان الىػ

بت و جهذًمها للجان اإلافالخت و الىػً الجزاعي أو ؤلاغكائي اإلاخخفت ، جلهي الىلباث التي  بالمٍش

ذ بػذم امٍاهُت الخدفُل أو اخالء اإلاعإولُت أو  ًخهذم بها نابمى المشائب الشامُت الى الخفٍش

بُت أو سظىم أو خهىم ؾحر نابلت للخدفُل و غشلها غلى لجىت الىػً  اسحاء دقؼ أنعاه لٍش

 .ؤلاغكائي اإلاخخفت 

  ملكاث ئًذاع الؽٍاوي لذي :  و ًٍلل بماًلي :مٌخب اإلاىاصغاث الهمائُت ً ئغذاد و جٍٍى

الهُئاث الجضائُت اإلاخخفت ، الذقاع أمام الهُئاث الهمائُت اإلاخخفت غلى مفالر ؤلاداساث 

بت   .الجبائُت غىذ ؤلاخخجاج غلى قشك لٍش
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  بت و اإلافالر اإلاػىُت بالهشاساث :مٌخب الخبلُـ و ألامش بالفشف  و ًٍلل بدبلُـ اإلاٍلكحن بالمٍش

اإلاخخزة بشظم مخخلل أـىاف الىػً ، ألامش بفشف ؤلالؿاءاث و الخخكُماث اإلامىىخت مؼ 

 ئغذاد الؽهاداث الخاـت بزلَ 

ت الكشغُت للمشانبت الجبائُت -  د و جٍلل باغذاد بشامج البدث و مشاحػت و مشانبت الخهُُماث و مخابػت : اإلاذًٍش

ا ، و جخٍىن مً أسبػت مٍاجب وهي  :  ئهجاَص

  ٍلل بدؽٌُل قهشط :مٌخب البدث غً اإلاػلىماث الجبائُت  الزي ٌػمل في ؼٍل قشم ٍو

بت و مشانبتها و يزا جدفُلها ، جىكُز بشامج  للمفادس اإلادلُت للمػلىماث التي حػني وغاء المٍش

اسة بالخيعُو مؼ مفالر الو اإلاإظعاث  الخذخالث و البدث و يزا جىكُز خو ؤلاوالع و خو الٍض

 .اإلاػىُت 

  و حعُحر مخخلل البىانُاث اإلامعىيت ، الخٌكل: مٌخب البىانُاث و اإلاهاسهاث ً ٍلل بخٍٍى  ٍو

بت و مشانبت اظخؿالُ اإلافالر اإلاػىُت إلاػىُاث  كت الجبائُت للمٍلكحن بالمٍش بىلبُاث الخػٍش

 .اإلاهاسهت و ئغذاد ولػُاث ئخفائُت و خىاـل دوسٍت لخهُُم وؽاواث اإلاٌخب 

  الزي ٌػمل في ؼٍل قشم و ًٍلل بممان مخابػت بشامج اإلاشانبت و: مٌخب اإلاشاحػاث الجبائُت 

بت في مخخلل بشامج اإلاشانبت و ئغذاد الىلػُاث ؤلاخفائُت  اإلاشاحػت وحسجُل اإلاٍلكحن بالمٍش

ش الذوسٍت الخهُُمُت   .و الخهاٍس

  الزي ٌػمل في ؼٍل قشم و ًٍلل باظخالم و اظخؿالُ غهىد ههل: مٌخب مشانبت الخهُُماث 

اإلالٌُت باإلاهابل أو مجاها ، اإلاؽاسيت في أؼؿاُ الخدُحن للمػاًحر اإلاشحػُت و مخابػت أؼؿاُ 

 .الخبرة في ئواس الىلباث التي جهذمها العلىاث الػمىمُت 

ت الكشغُت للىظائل - و وجٍلل بدعُحر اإلاعخخذمحن و اإلاحزاهُت و الىظائل اإلاىهىلت و ؾحر اإلاىهىلت : اإلاذٍس

ت الىالئُت للمشائب ، العهش غلى جىكُز البرامج اإلاػلىماجُت و جيعُهها و يزا العهش غلى ابهاء  للمذًٍش

: اإلايؽاث الخدخُت و الخىبُهاث اإلاػلىماجُت في خالت حؽؿُل و جخٍىن مً أسبػت مٍاجب و هي 

  ً ؼ و الخىظُم العاسي اإلاكػُى في :مٌخب اإلاعخخذمحن و الخٍٍى هىم بالعهش غلى اخترام الدؽَش  ٍو

ً ، اهجاص أغماُ لبي الخػذاد و جشؼُذ مىاـب الػمل التي  ت و الخٍٍى مجاُ اإلاىاسد البؽٍش

ت  ت الجهٍى  ٌؽشع قحها باإلجفاُ مؼ الهُاًل اإلاػىُت في اإلاذًٍش

  ش و : مٌخب غملُاث اإلاحزاهُت ًٍلل بالهُام في خذود ـالخُاجه ، بدىكُز الػملُاث اإلاحزاهُت و جدٍش

أمش بفشف ملكاث اظترداد الشظم غلى الهُمت اإلاماقت و رلَ في خذود ؤلاخخفاؿ اإلاخُى له و 
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ش أمش بفشف قىائن اإلاذقىغاث الىاججت غً اظخػماُ ؼهاداث ؤلالؿاء الفادسة  يزلَ جدٍش

ت الىالئُت للمشائب و  بخفىؿ المشائب مدل الجزاع ، اإلاىحىدة في خذود اخخفاؿ اإلاذًٍش

ت   .مشايض المشائب باإللاقت الى ؤلاغذاد العىىي للخعاب ؤلاداسي للمذًٍش

  و ًٍلل بدعُحر الىظائل اإلاىهىلت و ؾحر اإلاىهىلت و : مٌخب الىظائل و حعُحر اإلاىبىغاث و ألاسؼُل

ت الىالئُت للمشائب ، جىكُز الخذابحر  يزا مخضن اإلاىبىغاث و أسؼُل ًل اإلافالر الخابػت للمذًٍش

ش  اإلاؽشوع قحها مً أحل لمان أمً اإلاعخخذمحن و الهُاًل و الػخاد و الخجهحزاث مؼ ئغذاد جهاٍس

 دوسٍت غً رلَ 

  ٍلل بالخيعُو في مجاُ ؤلاغالم ألالي بحن اإلافالر غلى الفػُذًً اإلادلي :مٌخب ؤلاغالم ألالي  ٍو

 . و الجهىي و اإلاداقظت في خالت ؼؿل للميؽأث الخدخُت الخٌىىلىحُت و مىاسدَا
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ت المشائب مذًٍش

ت الكشغُت  اإلاذًٍش

للمشانبت الجبائُت

مٌخب البدث 

وؤلاغالم الجبائي

مٌخب 

البىاناث 

ومهاسهت 

اإلاػلىماث

مٌخب 

الخدهُهاث 

الجبائُت 

ت الكشغُُت  اإلاذًٍش

للمىاصغاث

مٌخب اإلاىاصغاث 

واللجان الىػً

مٌخب الؽٍاوي 

مٌخب ألامش بالخبلُـ 

وجخكُن 

المشائب

ت الكشغُت  اإلاذًٍش

للخدفُل

فُلمٌخب الخد

مٌخب الخفكُت

مٌخب مشانبت 

الدعُحر اإلاالي 

للبلذًاث 

واإلاإظعاث 

الػمىمُت

ت الكشغُت  اإلاذًٍش

للػملُاث الجبائُت

مٌخب 

ؤلاخفائُاث

 ُ مٌخب الجذاو

مٌخب الخىظُم 

والخيؽُي والػالناث 

الػمىمُت 

ت الكشغُت  اإلاذًٍش

للىظائل 

مٌخب اإلاعخخذمحن 

 ً والخٍٍى

مٌخب الىظائل 

يوالاغالم آلال

مٌخب 

الػملُاث 

اإلاىاصهدُت

ت المشائب لىالًت معخؿاهم : (III-4)الؽٍل سنم   الهٍُل الخىظُمي إلاذًٍش
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بي : اإلابدث الشـــــاهــي بي و مداسبت التهشب و الؿؾ المٍش  الخدفُل المٍش

بُت هكعها غاحضة غً جدفُل ًل المشائب اإلاكشولت هدُجت غذم          في مػظم الخاالث ، ججذ ؤلاداسة المٍش

بي مً نبل اإلاٍلكحن ، نذ ًٍىن غمذًا ونذ ًٍىن ؾحر غمذي مما ًىلذ مجمىغت مً الخاالث و . اهخظام لٍش

ًاث التي ًمًٌ جفيُكها بُت العلى   جبػا إلاذي مؽشوغُتها مما ًإدي الى جشاحؼ الخفُلت المٍش

بي أَمُت بالؿت ٌدس ي الخدفُل المٍش خي أي أهه ًمىذ  ٍو هظًشا ألَن الىظام الجبائي الجضائشي َى هظام جفٍش

ذ بمذاخُله مً جلهاء هكعه، ، ألجها في الٌشحر مً ألاخُان جٍىن ؾحر  بت في الخفٍش ت اليعبُت للمٍلل بالمٍش الخٍش

ادنت هظًشا لألخىاء اإلاشجٌبت أزىاء ئغذادَا ظىاء غً خعً هُت أو ظىء هُت بهذف الخملق مً دقؼ  صخُدت ـو

بت بي َى داء حمُؼ ألاهظمت الجبائُت في الػالم،. المٍش وحؽخذ خىىسجه في البلذان التي جمشل قحها  ئَن التهّشب المٍش

ىت الػامت للذولت  .الجباًت أَم مىسد للخٍض

لزلَ ٌععى الهاهىن الجبائي ئلى ئًجاد الذواء لهزا الذاء بخىظُل حمُؼ الىظائل اإلاخاخت إلاداسبخه           

بي و يُكُت مداسبت التهشب والؿؾ         ومىه ظىداُو مً خالُ َزا اإلابدث جبُان أَمُت الخدفُل المٍش

بي بالخىشم ئلى الػىاـش الخالُت :  المٍش

بي: اإلاىلب ألاُو   الخدفُل المٍش

بت مً رمت     بت أو حباًتها غباسة غً مجمىغت مً ؤلاحشاءاث التي ًخم بمىحبها اهخهاُ المٍش    ئن جدفُل المٍش

هخحن   ىت الػمىمُت خُث جخم وقو وٍش بُت أو الخٍض :  اإلامُى الى مفالر ؤلاداسة المٍش

هت اإلاباؼشة  - أ بت مً نبل اإلامىُ : الىٍش هت مىخظمت ًخلهى بمىحبها ئؼػاسا باإلخماع  ظىاء: دقؼ المٍش بىٍش

ت ًخم بمىحبها ؤلاهخهاُ الى ؤلاداسة  هت غكٍى بت و أحاُ الذقؼ ، أو بىٍش بي مخممىا مبلـ المٍش المٍش

ذ و الذقؼ قدعب ناهىن  بت ، اهىالنا مً مػشقخه باألحاُ الهاهىهُت للخفٍش بُت نفذ الىقاء بالمٍش المٍش

بت الجضاقُت الىخُذة لعىت ما بدُث  ًىدع 2016اإلاالُت لعىت  ذ بشنم ألاغماُ الخهذًشي للمٍش  ًخم الخفٍش

ذ في الكترة اإلامخذة مابحن   و  ًخم حعذًذ  série 12 ـ حىان لهزٍ العىت بما ٌػشف ب30 الى 01َزا الخفٍش

و الذقؼ اإلاجضء  بت الجضاقُت الىخُذة غً وٍش ذ ، 50℅: مبلـ المٍش  للجضء ألاُو في خالت ئًذاع الخفٍش

  ( دٌعمبر 15 الى 01مً  ) الجضء الشالث 25℅و  ( ظبخمبر 15 الى 01 ) الجضء الشاوي مً 25℅

هت ؾحر اإلاباؼشة  - ب بت مً نبل الؿحر : الىٍش بت مً نبل ؾحر اإلاٍلل بها يما : دقؼ المٍش و هي دقؼ المٍش

ًان  (اإلافذس )َى الخاُ في جهىُت ؤلانخىاع مً اإلاىبؼ  غلى ألاحىس و بػن أـىاف الذخُى ظىاء 

بي و حػخبر جهىُت ؤلانخىاع مً اإلاىبؼ أظلىبا  شي أو في ـىسة نشك لٍش رلَ في ـىسة وابؼ جدٍش

بي ، يما جيؽأ غىه خالت مً  بُت الػمل و ًهلل مً امٍاهُاث التهشب المٍش ٌعهل غلى ؤلاداسة المٍش
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بت لذي اإلامىلحن ، ًىجهم ٌػخادون غلى العلىى و الخفشف غلى أظاط أن  الخخزًش ججاٍ المٍش

بت  و ًىبو ؤلانخىاع مً اإلاىبؼ في الخاالث .دخىلهم هي جلَ الذخُى اإلاخفىمت مجها مبلـ المٍش

 : الخالُت 

  ت  اإلابالـ اإلاذقىغت يأحشة مهابل وؽاه مىجض مً خالُ مماسظت مهىت ؾحر ججاٍس

  خىاـل خهىم اإلاإلل اإلاهبىلت مً الٌخاب ، اإلالخىحن أو مً وسزتهم أو اإلاىص ى لهم 

  ىع اإلادفلت مً وشف اإلاخترغحن مً خالُ بشاءاث ؤلاظخؿالُ أو ؤلاختراع أو الخىاُص الٍش

 .غجها و يزا مىذ أو الخىاُص غً خهىم ؤلامخُاص غً غالماث الفىؼ 

  ًاث ألاحىبُت للفُذ البدشي  الذخُى اإلادههت مً وشف الؽش

 اًشاداث الذًىان ، الىدائؼ و الٌكاالث 

  الشواجب و ألاحىس 

  خىاـل ألاظهم و العىذاث اإلاسجلت في الدعػحرة الشظمُت لبىسـت الهُم اإلاىهىلت 

  قىائن الهُمت الىاججت غً الخىاُص 

  ت راث ؤلاظخػماُ العٌني  دخُى جأححر ألامالى الػهاٍس

 ت راث الىابؼ الخجاسي أواإلانهي   دخُى جأححر ألامالى الػهاٍس

 

بت باإلابلـ الزي ًجب غلُه دقػه ، و  بت واحبت الذقؼ بػذ أن ًخم ئبالؽ اإلاٍلل بالمٍش           جفبذ المٍش

بت غلى معخىي والًت معخؿاهم   بُت حباًتها و قحها ًلي حذُو ًبحن نُم جدفُل المٍش ًجب غلى ؤلاداسة المٍش

  2016 الى ظىت 2013 ظىىاث ألاخحرة اي مً ظىت 04خالُ 
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ولػُت ئخفائُت لخدفُل الجبائي غلى معخىي والًت معخؿاهم ( III-1) : سنم  حذُو   

  (2016-2013) خالُ الكترة 

 ملُاس دًىاس حضائشي : الىخذة 

 2016 2015 2014 2013العىىاث 

الخدفُل 

بي  المٍش
10 ,06 11, 38 12, 07 13, 52 

 

ت المشائب لىالًت معخؿاهم: اإلافذس   مً ئغذاد الىالبت بىاءا غلى ؤلاخفائُاث اإلاهذمت مً مذًٍش

ًمًٌ جدلُل مػىُاث الجذُو بمػشقت أـىاف الخدفُل و التي سيضها قحها غلى أَم بىىدٍ  مشل الشظم غلى             

ا ، و التي حػخبر  ًاث و خهىم الدسجُل و الىابؼ و ؾحَر بت غلى الذخل ؤلاحمالي و أسباح الؽش الهُمت اإلاماقت و المٍش

مهمت باليعبت إلداسة المشائب هظشا ألَمُتها ؤلاظتراجُجُت ظىاء مً الىاخُت ؤلانخفادًت يمػشقت جىىس الخىظُل 

ًاث   .و ألاسباح باليعبت للؽش

 ُ   (2016-   2013)الكترة   مً  ئخفائُاث  غً جدفُل  مخخلل أهىاع المشائب( III- 2) :  سنمالجذو

 ملُاس دج: الىخذة 

 2016 2015 2014 2013                                     العىىاث البىىد

بت غلى الذخل ؤلاحمالي   IRG  4.73 5.20 5.74 6.39المٍش

اث  بت غلى أسباح الؽًش  IBS  0.5 0.62 0.46 0.54المٍش

 0.51 0.44 0.39 0.39 خهىم الدسجُل 

 1.04 0.73 0.52 0.41 خهىم الىابؼ 

 TVA  0.99 1.10 1.02 1.05الشظم غلى الهُمت اإلاماقت 

 3.99 3.68 3.55 2.97 لشائب أخشي 

 

ت المشائب لىالًت معخؿاهم :اإلافذس   مً ئغذاد الىالبت بىاءا غلى ؤلاخفائُاث اإلاهذمت مً مذًٍش
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بت غلى الذخل ؤلاحمالي  جمشل خفت  (قئت ألاحىس و اإلاشجباث )مً خالُ الجذُو الخالي هالخظ أن جدفُل المٍش

ًاهذ 2013ألاظذ قكي ظىت   لخفل 2015 و 2014 لترجكؼ ئسجكاغا وكُكا خالُ ظىت % 47 ملُاس دج بيعبت 4.73 

ادة ئظمُت و لِعذ في الخفت الخىصَػُت ، مما ًذُ غلى % 47.26 ملُاس دج بيعبت 6.39 الى 2016في ظىت   وهي ٍص

ادة الخىظُل في خحن بلـ الشظم غلى الهُمت اإلاماقت في ظىت   ملُاس دج لحرجكؼ اسجكاع وكُل  0.99 مبلـ 2013ٍص

 ملُاس دج مما ًذُ غلى أن ؤلاظتهالى بهي زابذ ، 1.05 الى مبلـ 2016 لُفل في ظىت 2015 و 2014خالُ ظىت 

ًان ئسجكاع وكُل و زابذ  ومىه ال  جُا مً ظىت ألخشي ختى وئن  بي ًشجكؼ جذٍس قاإلاالخظ أن مػذُ الخدفُل المٍش

وعخيخج الهُى أن هظام اإلاػلىماث لم ًًٌ قػاُ َزا العبب ساحؼ لِغ لػذم الخدٌم في ظحروسة اإلاػلىماث 

بت ،  الكعاد ؤلاداسي  أو إلمٍاهُت وحىد  الجبائُت ،و ئهما لىحىد غىامل أخشي مشل زهاقت و وعي اإلاٍلكحن بالمٍش

بي   تهشب أو ؾؾ لٍش

 جىىس الخدفُل الجبائي خعب الخفق   (III-3):   الجذُو سنم 

 

 2016 2015 2014 2013  العىىاث                           البىىد          

بت غلى الذخل ؤلاحمالي   % IRG 47        % 45.69 % 47.55 % 47.26المٍش

اث  بت غلى أسباح الؽًش  % IBS 4.97  % 5.44 % 3.81 %   3.99المٍش

 % 3.77 % 3.64  % 3.42 % 3.87 خهىم الدسجُل

 % 7.69  % 6.04 % 4.56 % 4.07 خهىم الىابؼ

  TVA 9.84 % 9.66 % 8.45 % 7.76%الشظم غلى الهُمت اإلاماقت 

 % 29.51   % 30.48 %31.19 % 29.52 لشائب أخشي 

 

ت المشائب لىالًت معخؿاهم: اإلافذس   مً ئغذاد الىالبت بىاءا غلى ؤلاخفائُاث اإلاهذمت مً مذًٍش

 

 الى 2013 هالخظ جىىس وعب الخدفُل الجبائي خعب الخفق في الكترة 03مً خالُ مػىُاث الجذُو سنم 

ادة وكُكت مما ٌػٌغ لىا بالشؾم مً اإلاجهىداث التي نامذ بها ؤلاداسة الجبائُت في ئواس 2016 با مخمازت بٍض   جهٍش

بي   الشقؼ مً مػذالث الخدفُل المٍش
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ت المشائب لىالًت معخؿاهم: اإلافذس   مً ئغذاد الىالبت ئغخمادا غلى ؤلاخفائُاث اإلاهذمت مً وشف مذًٍش

 

 

  2013التحصيل الجبائي حسب الحصص لسنة (III-5)الشكل رقم

الضريبة علي الدخل اإلجمالي  

الضريبة علي أرباح الشركات  

حقوق التسجيل  

حقوق الطابع  

الرسم علي القيمة المضافة  

ضرائب أخرى  

2016التحصيل الجبائي حسب الحصص لسنة ( III-6)الشكل رقم 

.الضريبة علي الدخل اإلجمالي 

الضريبة علي أرباح الشركات  

حقوق التسجيل  

حقوق الطابع  

الرسم علي القيمة المضافة  

ضرائب أخرى  
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مً ئهخكاك أظػاس البتروُ وبالخالي ئهخكاك  2016 الى 2013في الكترة مابحن ن الجضائش أـبدذ حػاوي ئ           

عي ٌػخمذ ًلُا غلى اإلادشوناث باإللاقت لهؽاؼت الهىاع  ىت الذولت باغخباس ئنخفاد الجضائش ئنخفاد َس مىاسد خٍض

ًاَل الذولت الامش الزي دقػها  ا مً الذُو اإلاعخىسدة ال اإلافىػت مما ألػل  الضساعي و لػل الفىاغت باغخباَس

الى التريحز غلى الجباًت ويُكُت جدفُل الامىاُ  

ىت نامذ بػذة مجهىداث مما دقػها الى            باغخباس أن المشائب اإلاىسد الشاوي للمداقظت غلى خهىم  الخٍض

بت وصٍادة الىعي لذحهم مً خالُ الخمالث ؤلاغالمُت بؽتى الىظائل و  التريحز غلى الخغ الجبائي للمٍلكحن بالمٍش

حعهُل ئحشاءاث الذقؼ و الخفُى غلى اإلاػلىماث خاـت مؼ دخُى خذمت الاهترهذ مإخشا التى ظهلذ ئغالمهم 

وسقػذ دسحت الىعي لذحهم و نامذ باختزاُ الىنذ و جىقحر مؽهت الجهذ في الخىهل إلافالخهم ، يما نامذ مفالر 

بت بخجىُذ مىظكحها لخذمت صبائجها مً خعً اظخهباُ و مشاغاتهم    (...المٍش

بت و مً أحل  ت هدى جدعحن الخذمت في ؤلاداسة الجبائُت مؼ اإلاٍلل بالمٍش         وفي اواس جبعُي ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

ت بخدذًث هظام حعُحر اإلالكاث الجبائُت مً  ت نامذ الذولت الجضائٍش الخخكُل مً معخىي حػهُذ ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

بي بعُي وخُذ و  ت ويزا اوؽاء هظام لٍش اث اإلاإظعاث و مشايض المشائب و اإلاشايض الجىاٍس خالُ اوؽاء مذًشة يبًر

ذ غً بػذ مما  بت الجضاقُت الىخُذة باإللاقت الى الىظام اإلابعي مؼ ادساج هظام الخفٍش مىحض ًخمشل في المٍش

دقػها الى جىظُؼ هىام ؤلاداسة الشنمُت ورلَ لدعهُل ئحشاءاث غىذ حعلُم الىزائو الجبائُت و مىه جىقحر الىنذ 

بت جخمشل في ؤلاحشاء الجذًذ للترنُم  الزي جم اوؽاءٍ بمىحب ناهىن  (سنم الخػٍشل الجبائي )للمٍلكحن بالمٍش

ش الخىاحذ 2006اإلاالُت لعىت  ت و اإلاالُت لخبًر ت اظهاٍس خالُ ًل اإلاػامالث الخجاٍس  و الزي نامذ الذولت باحباٍس

 ظاغت التي جلي اًذاع الىلب ، 48 لُخم مىده للمٍلل في ؾمىن 2013الجبائي و رلَ اهىالنا مً الكاجذ حىان 

لخهذًم اإلاػلىماث الجبائُت خىىة  (ألاهترهذ  )َزا مادقؼ ؤلاداسة الجبائُت الى اغخماد جٌىىلىحُا ؤلاغالم و ؤلاجفاُ 

أولى إلوؽاء ئداسة الٌتروهُت و بهزا الفذد نامذ بيؽش غبر مىنػها ؤلالٌترووي الهىاهحن الجبائُت و اإلاالُت و 

بت ، و قخذ قماء جكاغلي ًمًٌ  الىفىؿ الخىظُمُت راث الىابؼ الجبائي ئلاقت الى دالئل للمٍلكحن بالمٍش

 َاؤلالٌترووي معخخذمي ألاهترهذ مً جلهي ئحاباث غً اوؽؿاالتهم الجبائُت و الخفُى غلى اإلاػلىماث غبر اإلاىنؼ

ت الػامت للمشائب  للخفُى غلى              وبالخالي ٌعخىُػىن أًما الذخُى الى اإلاجلت ؤلالٌتروهُت الخاـت للمذًٍش

ذ غً بػذ " حذًذ أخباس المشائب "   ؤلاداسة الشنمُت في الخذمت " اإلاعخجذاث الجبائُت قهامذ بىلؼ هظام الخفٍش

بت ًىظُلت ليؽش اإلاػلىمت و جدعحن هىغُت خذمت اإلاٍلكحن   اإلاٍلكحن بالمٍش

ا غلى الخٌُل مؼ الخىىساث اإلاعخمشة نامذ الذولت في ظىت   بالػمل ؾلى غفشهت ؤلاداسة الجبائُت 2014     و خـش

بت و ههل ؤلاداسة الجبائُت الى اداسة دًىامٌُُت و وؽُىت مً خالُ دمج الشهاقت  لخدعحن غالنتها مؼ اإلاٍلكحن بالمٍش
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الشنمُت لدعهُل الخفُى غلى اإلاػلىمت الجبائُت مً خالُ غفشهت أحهضتها و هظامها اإلاػلىماحي بىلؼ هظام 

بت الخاـت بالىزائو لدؽٍل بزلَ خذا للخىهالث و  ت للمٍلكحن بالمٍش مػلىماحي حذًذ لدعهُل اإلاعاعي ؤلاداٍس

ذ و الذقؼ ،  جكادي أوناث ؤلاهخهاُ في الؽباى وبالخالي ؤلاظخؿىاء غً اظخػماُ الىزائو و الدؽؿُل ألالي للخفٍش

  غبر اإلاىنػها ؤلالٌترووي خُث ولػذ احشاءاث حذًذة لىلب الدسجُل قُما ًخق سنم الخػٍشل الجبائي 

 مً ناهىن اإلاالُت 43 نامذ الذولت بخأظِغ بشهامج ؤلامخشاُ الجبائي ؤلاداسي بمىحب اإلاادة 2015           و في ظىت 

ل 2015الخٌمُلي لعىت    الزي ًىذسج في اواس سؾبت العلىاث الػمىمُت الشامُت الى حػبئت اإلاىاسد اإلاالُت نفذ جمٍى

ؤلاظدشماساث اإلاىخجت و حشجُؼ أيثر للمخػاملحن ؤلانخفادًحن و يزا اإلاىاوىحن والزي جممً غذد مػخبر مً 

ت الىلػُت  ت الخفشف في ألامىاُ اإلاىدغت لذي البىىى ويزا حعٍى المماهاث الهاهىهُت و الخهىُت التي جهىد الى خٍش

 %  7الجبائُت مً خالُ جهذًم ئلضامي للؽهادة الجبائُت اإلادشسة غىذ دقؼ سظم حضافي بمػذُ 

بُت غلى هظام اإلاػلىماث مً خالُ جٌشُل البدث غً اإلاػلىماث           في العىىاث ألاخحرة سيضث ؤلاداسة المٍش

هت مباؼشة و ؾحر مباؼشة و التي جإدي الى مػشقت الىلػُت  بي بىٍش الجبائُت التي بامٍاجها الخأزحر غلى الىغاء المٍش

بي ورلَ بدؽذًذ غملُت الشنابت  بت و ايدؽاف الخاالث اإلاخخلكت التهشب و الؿؾ المٍش الخهُهُت للخالػحن للمٍش

الجبائُت  قهامذ بخػُحن مدههحن حعىذ الحهم مهام الخذخل و الخدهُو و مشانبت الىخائج و الخعاباث و اسظاُ 

بت اإلادهو مػه باإللاقت الى الكشم اإلاخخلىت و التي  ماث و مػالجت اإلاالخظاث ؤلاخخمالُت للمٍلل بالمٍش الخهٍى

جخٍىن مً أغىان الجماسى و الخجاسة و المشائب والتي  جخم غملُاتهم مُذاهُا ، قالخدٌم في ظحر اإلاػلىمت الجبائُت 

ؼ وشم البدث غجها نفذ جدهُو أيبر حؿىُت ، و في ئواس اظخكاء  له أَمُت يبحرة ولزلَ قاهه مً المشوسي جىَى

جدفُل مخخلل المشائب غمذث الذولت غلى ولب حذُو المشائب في أي مؽشوع ما أو جىظُل  أو الخفُى 

الخ  ....غلى نشك 

   يما نامذ ؤلاداسة الجبائُت بمىذ جخكبن للؿشاماث الجبائُت اإلاخػلهت بالمشائب الىاحمت غً ئغادة جهُُم 

الخدهُو في الىزائو ، الخدهُو في اإلاداظبت ، الخدهُو اإلاػمو في الىلػُت  )الىاجج مً غملُت اإلاشانبت الجبائُت 

بت الزًً (الجبائُت الؽاملت أو الخدهُو اإلاىلىب في اإلاداظبت  يما هق ناهىن اإلاالُت غلى ئغكاء اإلاٍلكحن بالمٍش

خ اظخدهانه  لي للجذاُو الزي ًخجاوص جاٍس ًامل الذًً ألـا  ظىىاث ابخذاءا مً أُو حاهكي 4ٌعذون دقػت واخذة 

للعىت اإلاىالُت لعىت ؤلادساج نُذ الخدفُل مً دقؼ ؾشاماث الخدفُل اإلاخػلهت بهزٍ الجذاُو ، وولؼ حعهُالث 

حبائُت جخػلو بخخكُن غذد وزائو خلو اليؽاه ، جىنُل اليؽاه، ئـذاس معخخشج الجذاُو و اـذاس ؼهادة 

بت غلى جشنُمهم  بي لؿحر الخجاس بؽٍل مدعىط باإللاقت الى ئمٍاهُت خفُى اإلاٍلكحن بالمٍش غذم ؤلاخماع المٍش

ل و الخفذًو غلى سنم الخػٍشل الجبائي و  الجبائي غبر ؤلاهترهذ ، بػذ خلو اإلالل الجبائي بذاًت مً ؼهش أقٍش
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ذ و غملُت الذقؼ  أي ئغذاد أسلُت مالئمت إلنامت هظام حبائي مشن ًخماش ى مؼ ألاولاع . الكفل بحن غملُت الخفٍش

بُت   و العُىشة غلى ؤلاساداث المٍش

بي و مداولت نمؼ          ًل َزٍ ؤلاحشاءاث التي نامذ بها الذولت مً أحل الشقؼ مً مشدودًت الخدفُل المٍش

بي وبالخالي جدهُو ألاَذاقها  ؤلانخفادًت و ؤلاحخماغُت       الؿؾ و التهشب المٍش

بي : اإلاىلب الشاوي مداسبت الؿؾ و التهشب المٍش

سؾم حػذدًت المشائب و الشظىم و ماؼابهها التي جكشلها غلى اإلامىلحن و ما ًدبػها مً غهىباث و ؾشاماث         

ذ ئال أهىا هجذ أن َىاى لػل في محزاهُت الذولت الىاجج غً  ذ الىانق أو غذم الخفٍش حبائُت في خالت الخفٍش

بي                 .التهشب المٍش

بي  -1 ل التهشب و الؿؾ المٍش  :حػٍش

بي  ل التهشب المٍش بُت الىاحبت الذقؼ :      حػٍش ًاث الشامُت الى جهلُق مبالـ ؤلانخىاغاث المٍش َى مجمىع العلى

بت و غذم ؤلالتزام الهاهىوي بها   أي الخخلق مً أغباء المٍش

بي  ل الؿؾ المٍش بي الؿحر مؽشوع قهى  تهشب مهفىد مً وشف اإلاٍلكحن :     حػٍش َى هىع مً أهىاع التهشب المٍش

داث و ؤلانشاساث أو بتزوٍش البُاهاث اإلاداظبُت  دت للىفىؿ الجبائُت أو بػذم جهذًم الخفٍش ورلَ باإلاخالكت الفٍش

ًارب أو ئغذاد سجالث و نُىد مضوسة أو ؤلاظخػاهت ببػن الهىاهحن التي جمىؼ الذوائش . ذ هانق أو  أو بخهذًم جفٍش

 .اإلاالُت ؤلاوالع غلى خهُهت ألاسباح إلخكاء نعم مجها 

  بي  :   أؼٍاُ التهشب المٍش

بي اإلاؽشوع / 1    بي  )التهشب المٍش بت هدُجت  : (الخجىب المٍش َى جخلق اإلاٍلل مً أداء المٍش

بي  ؼ المٍش دون أن جٍىن َىاى مخالكت للىفىؿ  )اظخكادجه مً بػن الشؿشاث اإلاىحىدة في الدؽَش

بت غلى الذخل الى خذ مػحن بخجضئت الؽشيت الٌبري الى : مشاُ  (الهاهىهُت  التهشب مً اسجكاع المٍش

ًاث ـؿحرة معخهلت غً بػمها البػن مً الىاخُت الهاهىهُت   غذة ؼش

بي الؿحر مؽشوع / 2 بي ًخم الخخلق :التهشب المٍش بي َى مفىلر قشعي للتهشب المٍش  الؿؾ المٍش

بت باخترام الهىاهحن بىشم و أظالُب ًشاَا اإلاتهشب مالئمت ، خُث جخػذد مظاَش  مً قشك المٍش

بي و لهزا هجذ اإلاادة  ذ للهاهىن اإلاإدًت للؿؾ المٍش  مً ناهىن 193الخشم الػمذي و الفٍش

: المشائب اإلاباؼشة جداُو جدذًذ َزٍ الخشناث قُما ًلي 

  اخكاء أو مداولت اخكاء اإلابالـ أو اإلاىخجاث التي ًىبو غلحها الشظم غلى الهُمت اإلاماقت

 مً وشف أرخاؿ مذًىحن به ، خاـت اإلابُػاث بذون قاجىسة 
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  جهذًم وزائو مضوسة أو ؾحر صخُدت لإلظدىاد ئلحها غىذ ولب الخفُى ئما غلى جخكُن

أو خفم أو اغكاء أواظترحاع للشظم غلى الهُمت اإلاماقت و ئما لإلظخكادة مً 

بُت   ؤلامخُاصاث المٍش

  الهُام غمذا بيعُان جهُُذ أو احشاء نُذ في خعاباث أو الهُام بدىكُز أو ئحشاء نُذ في

مي في دقتر الُىمُت و دقتر الجشد اإلاىفىؿ غلُه   الخعاباث ؾحر صخُذ أو َو

  بت بخذبحر غذم ئمٍاهُت الذقؼ أو بىلؼ غىائو بىشم أخشي أمام نُام اإلاٍلل بالمٍش

بت أو سظم مذًً به   جدفُل أي لٍش

  ًل غمل أو قػل أو ظلىى ًهفذ مىه بىلىح ججىب أو جأخحر دقؼ ًل أو حضء مً مبلـ

داث اإلاىدغت   .المشائب و الشظىم يما هي مبِىت في الخفٍش

  بي  : ألُاث التهشب المٍش

و اإلاػامالث اإلاداظبُت  -1 ُ : غً وٍش بي و التي  "  J.C.Martinez خعب نى جخػذد وشم التهشب المٍش

ذ الى ئَماُ حسجُل ؤلاساداث  جمخذ مً الخخكُن الخاقه إلابالـ اإلابُػاث أو ؤلاظتراد دون جفٍش

بي ". مداظبُا مشوسا بخطخُم ألاغباء الهابلت للخفم  ئرن خعب نىله ًأخز التهشب المٍش

 :ؼٍلحن 

  ؼٍل جخكُن ألاًشاداث 

  ؼٍل جطخُم الخٍالُل أو الىكهاث 

 هت ألايثر اظخػماال و ؼُىغا وجخمشل في البُؼ دون : جخكُن ؤلاًشاداث حػذ َزٍ الىٍش

قىاجحر أي البُؼ ههذا مما الًترى أزش للػملُت ، وبالخالي جمٌىه مً ئخكاء حضء يبحر مً 

سنم ألاغماُ و حسجُل نُمت الػملُاث بأنل مً نُمتها الخهُهت و َزا بػذ ؤلاجكام اإلابرم 

 .مؼ الضبىن 

  باغخباس أن الىظام الجبائي الجضائشي ٌػخمذ أظاظا غلى هظام : جخكُن الخٍالُل

بي و في َزا اإلاجاُ  ذ و ؤلانشاس ؤلاسادي مً وشف اإلاٍلكحن في جدذًذ الىغاء المٍش الخفٍش

سخق الهاهىن خو خفم بػن ألاغباء و الخٍالُل في هىام وؽاوه و َزا وقها 

 :للؽشوه اإلادذدة الخالُت 

 ان جٍىن لها غالنت مباؼشة بيؽاه اإلاإظعت 

 أن جٍىن مىلىغت في ـالر وؽاه اإلاإظعت 
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  أن جخفل بأغباء قػلُت مشقهت بمبرساث ووزائو سظمُت 

  أن جٍىن في خذود العهل الزي خذدٍ الهاهىن 

زا ماًإدي باإلاٍلل الى الشقؼ مً وعبت الخٍالُل و ألاغباء و ًداُو دوما جطخُم أغبائه بٍل الىشم و             َو

. الىظائل 

و غملُاث مادًت و ناهىهُت  -2 مُت للخفُى غلى مداظبت : التهشب غً وٍش هفذ به مماسظت غملُاث َو ٍو

و الػملُاث اإلاادًت ًخمشل في اخكاء العلؼ أو اإلاىاد ألاولُت اخكاءا حضئُا  دون قىاجحر قالتهشب غً وٍش

بت لُػاد بُػها بػذ رلَ في  ياخكاء حضء مً أماليه أو حضء مً اإلاخضوهاث التي هي في الىانؼ جخمؼ للمٍش

كُت  ؼ باوؽاء مفاوؼ ـؿحرة في اإلاىاوو الٍش العىم العىداء ، أو ئخكاءا ًلُا بدُث ًهىم أصخاب اإلاؽاَس

ُى الحها و بالخالي ؤلاهخاج اإلادفل غلُه ًباع دون قىاجحر   (ؤلانخفاد العشي ؾحر الؽشعي  )لُفػب الـى

مُت ؾالبا ما جٍىن في  و غملُاث َو و الهاهىن قُخم غً وٍش بػُذ غً ًل مشانبت ، أما التهشب غً وٍش

بت غلى الهُمت اإلاماقت يما جخمشل في   مجاُ المٍش

مُت  اث الَى كت ٌعخىُؼ الخفُى مً خاللها غلى خو خفم الشظىم غلى اإلاؽتًر  ئغذاد قىاجحر مٍض

و الخالغب في جفيُل الخاالث الهاهىهُت  -3  :  وجخمشل في :التهشب غً وٍش

   بت الى مبُػاث مػكُت جفيُل مبُػاث خاـت للمٍش

  بت جىصَؼ الؽشيت ألسباخها غلى اإلاعاَمحن في ؼٍل سواجب و أحىس لُىخكن بزلَ مػذُ المٍش

 خُىما ًخػلو ألامش بالشواجب و ألاحىس  

  بي  جخمشل في الشنابت الجبائُت : وشم مداسبت التهشب المٍش

حػذ الشنابت الجبائُت أخذ أَم ؤلاحشاءاث التى حععى ؤلاداسة الجبائُت مً خاللها :  الشنابت الجبائُت  -1

بي و الخهلُل مً خذجه خُث حػخبر وظُلت للخأيذ مً  ىت و مداسبت التهشب المٍش اإلاداقظت غلى خهىم الخٍض

و الشنابت الؽٍلُت ، الشنابت غلى  داث اإلاٍلكحن و رلَ غً وٍش صخت و ظالمت اإلاػلىماث اإلاذلى بها في جفٍش

الىزائو و الشنابت بػحن اإلاٍان  

يؽىف الٌخاباث  )جخمشل في خو ؤلاوالع غلى دقاجش اإلاٍلكحن و معدىذاتهم  : الشنابت الؽٍلُت-        أ

اإلاإظعاث ، ؤلاداساث و " ومً اإلامًٌ أخز وسخ الذقاجش و الىزائو مً وشف الؿحر   (ووزائو مداظبُت

هت دنُهت و " الهُئاث الخٍىمُت  بي بىٍش و رلَ لجلب أنص ى اإلاػلىماث الالصمت لخدذًذ الىغاء المٍش

ا    جخم َزٍ الشنابت ظىٍى
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 بػذ الشنابت الؽٍلُت اإلاخمشلت في خو  ؤلاوالع غلى دقاجش اإلاٍلل و :الشنابت غلى الىزائو -ب        

اث الذنُهت التي  معدىذاجه جأحي بػذَا الشنابت غلى الىزائو واإلاخمشلت في مجمىغت ألاغماُ و الكدـى

جخم غلى معخىي اإلاٌخب بمهاسهت اإلاػلىماث اإلافشح بها و اإلاخدفل غلحها مً وشف ؤلاداساث و 

الهُئاث و اإلاإظعاث الػامت و الخاـت و اإلاخػلهت باإلاػامالث أو الفكهاث و التي جٍىن في ؼٍل 

 يمػلىماث ئلاقُت و بامٍان اإلادهو ولب بػن  Bulletin de recoupementيؽىقاث حػشف بـ 

شاث مً اإلاٍلل ئرا لضم ألامش   الخىلُداث و الخبًر

و جخم  بالخىهل الى اإلاهشاث اإلاهىُت مً أحل الخأيذ مً صخت اإلاػلىماث  : الشنابت بػحن اإلاٍان-    ج

اإلافشح بها و مهاسهتها مؼ الػىاـش الخاسجي 

ًاقت اإلاىظكحن و مخابػت :الخخلق مً الكعاد ؤلاداسي - 2    الح ؤلاداسي ،وولؼ ئحشاءاث إلاعاءلت   و رلَ غبر ؤلـا

ذتهم و أماليهم  . أـس

بي لذي اإلاٍلكحن -3       ادة الىعي المٍش بُت بؽتى الىظائل  غً: ٍص و حػٍشل أقشاد اإلاجخمؼ بىاحباتهم المٍش وٍش

اإلاعمىغت واإلاشئُت و اإلاهشوءة، و جىظُم الىذواث لؽشح بىىد الهىاهحن و ألاهظمت و الخػلُماث الىاقزة في مجاُ 

بت و يُكُت اخدعابها و جدفُلها ألامش الزي ظُإدي الى ؾشط  الهُم ؤلاحخماغُت و ألاخالنُت الفالخت في المٍش

ا ئخذي الىظائل التي حػحن الذولت غلى الهُام باإلاىجضاث  بت باغخباَس كهم بأَمُت المٍش هكىط اإلاىاوىحن و حػٍش

ًاقت الىاوىحن ؼ حػىد بالخحر غلى   .ومؽاَس

بي   في:ئغادة الىظش بالػهىباث -4 الهىاهحن الىاقزة غلى اإلاتهشبحن مً المشائب ، مؼ الخأيُذ غلى أن التهشب المٍش

ًاء في  ًاقت ، وجدمُل معإولُت حضائُت و مذهُت و جأدًبُت غلى حمُؼ الؽش ٌػني ئغخذاء غلى خهىم أقشاد اإلاجخمؼ 

بي مً مجالغ ؤلاداسة ،و مداظبحن ناهىهُحن   التهشب المٍش

بُت -5 مما ٌعخذعي جدذًذ وعب و مهاًِغ مػخذلت للمشائب ختى الًخىلذ : الخأيُذ غلى مبذ أ الػذالت المٍش

بُت جخجاوص وانخه اإلاالُت لٍي الًماسط أي خالت مً خاالث التهشب   للمٍلل ؼػىس بأهه ًهؼ جدذ أغباء لٍش

الػمل غلى ظذ ًل الشؿشاث التي جظهش أزىاء الخىكُز ، قُمًٌ : مخابػت مؽٌالث التي ًكشصَا جىبُو الهىاهحن -6

ذ التي جخهذم بها ألاقشاد إلداساث  بت مً اإلاىبؼ مؼ مشاغاة أخٍام الشنابت غلى الخفاٍس اللجىء الى حباًت المٍش

المشائب غً دخلهم و رلَ للخدهو مً صخت البُاهاث الىاسدة قحها و َىا ًأحي لشوسة اوؽاء بىَ اإلاػلىماث 

 معخهل ، و الزي ًخىلى مهمت ججمُؼ َزٍ البُاهاث و دساظتها و مهاسهتها 

ً و جضوٍذَا بما جدخاج مً أحهضة و : دغم ؤلاداساث اإلاٍلكت بجباًت المشائب -7 ًاقُت مً الػاملحن الٌكٍإ بأغذاد ة

بي حػني نبل ًل ؼيئ  مػذاث ألُت مخىىسة جخالئم مؼ دسحت اإلاهمت اإلالهاة غلى غاجهها ، ئر أن مٍاقدت التهشب المٍش
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بُت غالُت الٌكاءة ، و ئجباع ألالُاث التي جداقظ غلى هضاَت اإلاىظل الػام،و ؤلاغخماد غلى جبلُؿاث  وحىد أداة لٍش

الؿحر  و مىذ مٍاقأة مالُت إلاً ًهىم بهزا الخبلُـ و خماًخه غىذ وحىد مىظكحن قاظذًً و حعهُل وظائل ؤلاقفاح و 

 .الخبلُـ 

مت -8 بي حٍش و جىبُو بػن الػهىباث الجضائُت لِغ غلى اإلاٍلكحن اإلاتهشبحن قهي و اهما غلى : ئغخباس التهشب المٍش

داث ؾحر صخُدت و ئغىاء  داث اإلاىلىبت ، أو أولئَ الزًً ًهذمىن جفٍش الزًً ًمخىػىن أو حهملىن جهذًم الخفٍش

ا اإلاعخىسدة مجها بالهُمت التي ٌػلجها اإلاٍلل  بُت في أن جدفل غلى العلؼ و خفـى  الخو لإلداسة المٍش

ػاث والخجاسب العابهت -9 بُا: ؤلاظخكادة مً الدؽَش  .للذُو في الخػامل مؼ اإلاتهشبحن لٍش

َ مىحه : الخىاـل الذائم بحن ؤلاداسة و اإلاٍلكحن -10 بُت ؼٍش  لخخكُل الخذة في الػالنت و ئغخباس ؤلاداسة المٍش

بي-11 بما ًخػلو بعشنت اإلااُ الػام و جىانل  : الشبي بحن مٍاقدت جبُن ألامىاُ ،و مٍاقدت الكعاد و التهشب المٍش

اإلاػلىماث مما ٌعخلضم جدذًذ متى ًفبذ اإلااُ غاما ، أَى غىذ ؤلاظخدهام أو الخدفُل و بالخالي ولؼ الهىاهحن و 

 .ألالُاث التي جداقظ غلى َزا اإلااُ 

بت خالُ الكترة    (2016 -  2013 )               و قُما ًلي خفُلت مالخهت و مخابػت الخالػحن للمٍش

بت  (III- 4): حذُو سنم   :خفُلت مالخهت و مخابػت الخالػحن للمٍش

 2016 2015 2014 2013 العىىاث 

ً بت الػاحٍض  694 5 335 30 639 30 881 26 الخالػحن للمٍش

بت اإلاالخهحن  118 2 202 14 940 16 870 24 الخالػحن للمٍش

 % 37 %  47 % 55 %  92.5 اليعبت اإلادههت

 

ت المشائب لىالًت معخؿاهم مً:  اإلافذس   ئغذاد الىالبت بىاءا غلى ؤلاخفائُاث اإلاهذمت مً وشف مذًٍش

بت اإلاالخهحن مً ظىت   الى 2013       مً خالُ مػىُاث الجذُو الخالي هالخظ أن خفُلت الخالػحن للمٍش

 في جىانق معخمش و َزا ما ًذُ غلى اإلاجهىداث الٌبحرة التي جهىم بها ؤلاداسة الجبائُت في 2016ؾاًت ظىت 

ت و اإلاشيض  بي ظىاء غلى معخىي مكدؽُاث المشائب و اإلاشايض الجىاٍس ئواس مٍاقدت التهشب و الؿؾ المٍش

بي و مشانبت اإلالكاث و الخذخل الكىسي و اإلاؽاسيت الكػالت  بي  للىالًت  مً خالُ ؤلاَخمام بالىغاء المٍش المٍش

بي و جشيحز الجهىد و ؤلامٍاهُاث غلى معخىي اإلاىظكحن و الىظام الذاخلي و  في نمؼ الؿؾ و التهشب المٍش

بت و الجشد و  ً و الخىاقض قُما ًخق ئخفاء اليؽاواث و الثرواث و البدث غً اإلاادة الخالػت للمٍش الخٍٍى

الخدهُو الكىسي و اإلاشانبت الذوسٍت لبػن المشائب و الشظىم خُث في ئواس رلَ غمذث الى جىخُذ 
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اإلاكدؽُاث بالىالًت الى مشيض حىاسي للمشائب ًمم غذة مكدؽُاث و بالخالي جىخُذ هظام اإلاػلىماحي مً خالُ 

ت الكشغُت للشنابت الجبائُت مً خالُ حؽذًذ الشنابت الجبائُت و التي جمم  مشحؼ واخذ أو غلى معخىي اإلاذًٍش

بت  التي هي مفذس اإلاػلىماث الجبائُت  ؤلاخفاء في الهىاع الكالحي  )مٍاجب البدث غً اإلاادة الخالػت للمٍش

الػهاساث اإلاىجضة و الؿحر مىجضة ، اليؽاواث  )و اليؽاواث التي جخػلو به ، ؤلاخفاء الجبائي الخمشي 

ت ، اليؽاواث اإلاماسظت في مهش العًٌ  ت و الؿحر ججاٍس ش قىاجحر البُؼ و الؽشاء (الخجاٍس و التي ( ، مشانبت جدٍش

لها الى  ًهىم مً خالله بالٌؽل غً الىهاه الؿحر مفشح بها و اإلاشانبت الكػالت الظخؿالُ اإلاػلىماث و جدٍى

مػلىماث ئخفائُت مً أحل الخهُُم الخعً لعحر الجهاص و جشنُم اإلاػلىماث مشل البىانت الجبائُت و البىانت 

اإلاؿىىعُت الخاـت باإلاٍلكحن و جأَُل أغىان  الخدهُو و حشجُػهم و جٌشُل حهىد الكشم اإلاخخلىت اإلاخٍىهت 

مً أغىان الجماسى و الخجاسة و المشائب اإلاخخففت في مشانبت غملُاث ؤلاظتراد و الخفذًش و مخابػت اظخؿالُ 

ا مً وشف ئداسة ألاظػاس و مخابػت جبادُ اإلاػلىماث بحن ؤلاداساث الشالر مما أغىى  َش اإلادالش التي جم جدٍش

بي  و َزا ما ًذُ ؤلا غلى قػالُت الىظام اإلاػلىماحي  هخائج اًجابُت في الخهلُل مً التهشب و الؿؾ المٍش

بي  . المٍش
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:  خاجمت الكفــل الشالث 

بي مً ظىت    2016 الى ؾاًت ظىت 2013            جىشنىا مً خالُ َزا الكفل ئلى دساظت جىىس الخدفُل المٍش

والتى جم الخػشف مً خالله غلى مخخلل ؤلاحشاءاث التي ولػتها الذولت في ئواس جٌشُل حهىدَا لىلؼ أسلُت 

بي غلى اإلاٍلكحن و  مالئمت إلنامت هظام حبائي مشن ًخماش ى مؼ ألاولاع الخالُت مً أحل جخكُل المؿي المٍش

بُت و اإلاخمشلت في ئغذاد ؼبٌت مػلىماث  ض الشهت لذحهم و و حعهُل ؤلاحشاءاث للعُىشة غلى اًشاداث المٍش حػٍض

ووىُت و الشقؼ مً غملُت اإلاشانبت الجبائُت لخٌشُل البدث غً اإلاػلىماث الجبائُت و الخدٌم و العُىشة غلحها 

بي بي و الشقؼ مً مػذالث الخدفُل المٍش هت قػالت في الىنذ اإلاالئم و اإلاىاظب لها إلاىؼ أي ؾؾ أو تهشب لٍش   .بىٍش
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    ئن نذسة أي مإظعت غلى جدهُو أَذاقها حػخمذ غلى مذي هجاخها في ئداسة مىاسدَا و مىظكحها و الخيعُو       

بُجهم ، مؼ جدهُو الشنابت الكاغلت غلى مخخلل ألاغماُ التي جهىم بها ، و لهزا مً المشوسي أن حػمل اإلاىظمت غلى 

جىقحر اإلاػلىماث الذنُهت و اإلاالئمت ، الؽاملت و اإلاخٍاملت و في ونتها اإلاىاظب و بالخٍلكت اإلاىاظبت لخبني نشاساث 

ؼ لدجم و هىع اإلاػلىماث التي ًخم جذاولها في اإلاإظعت أدي بهزٍ ألاخحرة الى البدث  ـائبت و سؼُذة، قالخىىس العَش

ىا ، مػالجت ، وؽشا و اظترحاغا مما ًٌكل جىاقش  غلى هظام ًٌكل لها العُىشة غلى رلَ الٌم مً اإلاػلىماث جخٍض

اث ؤلاداسة ختى حعخىُؼ اجخار نشاساتها غلى أخعً وحه ، و لهذ جىىس ث هظم اإلاػلىماث  اإلاػلىماث اإلاىلىبت إلاعخٍى

ت جدهُو معخىي غالي مً  جىىسايبحرا جماؼُا مؼ الخىىس الخٌىىلىجي قٍلما اظخىاغذ هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

الخػالذ بحن هظم مٍىهاث و بشامج جٌىىلىحُا اإلاػلىماث الخذًشت ًلما اظخىاغذ جدهُو محزة جىاقعُت مً خالُ 

ت  ايدعاب و اهخاج مػلىماث راث نُمت مماقت الى الهُمت الٍلُت إلاخشحاث اإلاىظمت ،قؿُاب هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس

في اإلاىظماث ألاغماُ الخذًشت ٌػني ؾُاب أو اظخدالت اظخمشاس أوؽىت اإلاإظعاث الشئِعُت ، و ـػىبت جدهُو 

اث مهبىلت مً الٌكاءة و الكػالُت قهي حؽٍل مدىس جٍامل و ججاوغ و جيعُو بحن الػىاـش ألاظاظُت  معخٍى

. إلاىظمت ألاغماُ قهي جمشل في الىانؼ ئخذي اإلافادس اإلاهمت التي ججهل مجها ؤلاداسة في جأظِغ زهاقتها الخىظُمُت 

ت المشائب لىالًت معخؿاهم باغخباس أن الىظام  لىا  الُه مً خالُ  دساظدىا لخالت  مذًٍش         و َزا ما جـى

خي ٌػخمذ غلى اإلاػلىماث بالذسحت ألاولى و بفكت أظاظُت أًً جم ئزباث أن لىظم  بي الجضائشي هظام جفٍش المٍش

ًاهذ اإلاػلىماث  بي قٍلما  بت الؿؾ و التهشب المٍش بي و مداٍس ت أزش يبحر في غملُت الخدفُل المٍش اإلاػلىماث ؤلاداٍس

 .دنُهت ٌعهل الخػامل مػها و ؤلاظخكادة مجها مما ًجػلها أيثر نابلُت للهُاط الٌمي

: ؤلاظخيخاحاث 

ًالخالي  لىا ئلحها مً خالُ الذساظت هي  :        مً أَم ؤلاظخيخاحاث التي جـى

  جىقش اإلاػلىماث الٍاقُت و ئغخماد هظام مػلىماث قػاُ يمشحػُت مػلىماجُت دنُهت جخىاقو مؼ

الاخخُاحاث ٌػخبر الشيحزة ألاظاظُت إلداسة المشائب و الجهاص الػفبي الزي بىاظىخه جخفل به 

ًاقت أحضئها و أنعامها خُث بىاءا غلى اإلاػلىماث  اإلاخدفل غلحها مً وشف ؤلاداسة الجبائُت 

بت أو مً اإلاػلىماث التي ًخم البدث غجها مً خالُ باقي  داث اإلاٍلكحن بالمٍش ظىاء مً جفٍش

تالخجاسة ، ًالبىىى أو الجماسى أو مذًٍش بي   ألاحهضة اإلاالُت ألاخشي  ًخم جدذًذ الىغاء المٍش

 .الىاحب جدفُله
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  بي و   الذوس الكػاُ التي جهىم به الشنابت الجبائُت اإلاخخفت في مٍاقدت التهشب و الؿؾ المٍش

بت و يؽل الىهاه الؿحر مفشح بها و اإلاشانبت  اإلاخمشلت في البدث غً اإلاادة الخالػت للمٍش

لها الى اخفائُاث مً أحل الخهُُم الخعً لعحر حهاص  الكػالت إلظخؿالُ اإلاػلىماث و جدٍى

 .البدث 

  بي مما ٌعمذ بخىقحر غىاـش اإلاػلىماث حؽٍل غامل ئظتراجُجي في مٍاقدت الؿؾ و التهشب المٍش

بت مً خالُ ؤلاخفاء في الهىاع الكالحي  ت إلاػشقت الىلػُت الخهُهُت للخالػحن للمٍش لشوٍس

الػهاساث اإلاىجضة و الؿحر مىجضة ، )و اليؽاواث التي جخػلو به ، ؤلاخفاء الجبائي الخمشي 

ت  ت و الؿحر الخجاٍس ش قىاجحر البُؼ و الؽشاء باإللاقت الى مشانبت  (اليؽاواث الخجاٍس ، مشانبت جدٍش

داث و اإلاشانبت اإلاػمهت للملكاث و اإلاشانبت اإلاداظبُت ، مشانبت ألاظػاس و الخهذًشاث ورلَ  الخفٍش

ىت حعمذ بالدعُحر ألاخعً للثرواث الػمىمُت  ًله ظػُا الى لمان مذاخُل مالُت للخٍض

  بيء حػمُم الخػامل باإلغالم ألالي ًىػٌغ بذوسٍ غلى بيء اإلاػلىماث الجبائُت 

  ٌعاَم هظام اإلاػلىماث في اجخار نشاساث الخدفُل مً خالُ الخدٌم في ظحروسة اإلاػلىماث

 .الجبائُت و رلَ مً خالُ العحران اإلاىاظب و الذنُو للمػلىمت الجبائُت 

  بي التي جىخش ؤلانخفاد الىوني ظلبُا غلى الخدفُل الجبائي  جإزش ظاَشة التهشب و الؿؾ المٍش

  لػل غملُت الخدفُل لؿُاب هظام قػاُ للشنابت الجبائُت، اوػذام الىعي و غذم وحىد زهاقت

 و ـػىبت الخػامل مؼ اإلاٍلكحن بها  حبائُت لشهل غبئها

ُاث  :  ؤلانتراخاث و الخـى

ُاث و اإلاهترخاث الخالُت  : غلى لىء الىخائج العابهت ًمٌىىا غشك بػن الخـى

  لشوسة الععي وساء مىايبت الخىىساث في هظام اإلاػلىماث في اواس ئغذاد أسلُت مالئمت للىظام

الجبائي ورلَ لخدعحن ؤلامٍاهُاث اإلاهىُت للمىظكحن و حعهُل غملُت اإلاشانبت الجبائُت وبالخالي 

بُت مً خالُ ؼبٌت مػلىماجُت  .العُىشة غلى ؤلاًشاداث المٍش

  ًؤلاهكخاح غلى هظم اإلاػلىماث اإلاخخلكت لىظائل ؤلاغالم لخهٍشب ؤلاداسة مً الجمهىس للشقؼ م

 دسحت الىعي الجبائي 

  اث الىالئُت للمشائب الٌتروهُا  .ئنامت هظام مشيض ي لخبادُ اإلاػلىماث الجبائُت بحن اإلاذًٍش
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  بُت لخذقو اإلاػلىماث مً خالُ ـكداث ؤلاهترهذ و الخذماث ًجب حشجُؼ ؤلاداسة المٍش

ا غلى ؼبٌت ؤلاهترهذ لخدهُو  اإلاػلىماجُت ألاخشي و سبي حمُؼ مشايض اإلاػلىماث و مفادَس

 الؽكاقُت و الىلىح 

  الىلىج الى خذمت الخٍىمت ؤلالٌتروهُت بكخذ نىىاث حػاون و اجفاُ بحن ئداسة المشائب و

ًاث اإلاخخلكت   . الؽش

  بي غلى اإلاؽشع ظذ الشؿشاث الهاهىهُت و جكػُل الذوس الشنابي للذولت إلاداسبت التهشب المٍش

 .لخدهُو أيبر خفُلت ممٌىت 
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       إن قدزة أي مؤطظت على جدقُق أهدافها حعخمد على مدي هجاخها في إدازة مىازدها و مىظفيها و الخيظُق 

بُنهم ، مع جدقُق السقابت الفاعلت على مخخلف ألاعماى التي جقىم بها ، و لهرا مً الضسوزي أن حعمل اإلاىظمت على 

جىفير اإلاعلىماث الدقُقت و اإلاالئمت ، الشاملت و اإلاخهاملت و في وقتها اإلاىاطب و بالخهلفت اإلاىاطبت لخبني قسازاث 

ع لحجم و هىع اإلاعلىماث التي ًخم جداولها في اإلاؤطظت أدي بهره ألاخيرة   البدث إلىصائبت و زشُدة، فالخعىز الظَس

ىا ، معالجت ، وشسا و اطترحاعا مما ًنفل جىافس  على هظام ًنفل لها الظُعسة على ذلو النم مً اإلاعلىماث جخٍص

اث ؤلادازة ختى حظخعُع اجخاذ قسازاتها على أخظً وحه ، و لقد جعىز ث هظم اإلاعلىماث  اإلاعلىماث اإلاعلىبت إلاظخٍى

ت جدقُق مظخىي عالي مً  جعىزا لبيرا جماشُا مع الخعىز الخنىىلىجي فهلما اطخعاعذ هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

الخعاضد بين هظم مهىهاث و بسامج جنىىلىحُا اإلاعلىماث الحدًثت ملما اطخعاعذ جدقُق ميزة جىافظُت مً خالى 

ت إهخاجالدظاب و   معلىماث ذاث قُمت مضافت الى القُمت الهلُت إلاخسحاث اإلاىظمت ،فغُاب هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

في اإلاىظماث ألاعماى الحدًثت ٌعني غُاب أو اطخدالت اطخمساز أوشعت اإلاؤطظاث السئِظُت ، و صعىبت جدقُق 

اث مقبىلت مً النفاءة و الفعالُت فهي حشهل مدىز جهامل و ججاوع و جيظُق بين العىاصس ألاطاطُت  مظخٍى

. إلاىظمت ألاعماى فهي جمثل في الىاقع إخدي اإلاصادز اإلاهمت التي جنهل منها ؤلادازة في جأطِع ثقافتها الخىظُمُت 

ت الضسائب لىالًت مظخغاهم إلُه        و هرا ما جىصلىا    أن الىظام باعخباز مً خالى  دزاطدىا لحالت  مدًٍس

خي ٌعخمد على اإلاعلىماث بالدزحت ألاولى و بصفت أطاطُت أًً جم إثباث أن لىظم  بي الجصائسي هظام جصٍس الضٍس

بي و  ت أثس لبير في عملُت الخدصُل الضٍس بي فهلما ماهذ اإلاعلىماث مدازبتاإلاعلىماث ؤلاداٍز  الغش و التهسب الضٍس

 . منها مما ًجعلها ألثر قابلُت للقُاض النميالاطخفادةدقُقت ٌظهل الخعامل معها و 

 : الاطخيخاحاث

:  التي جىصلىا إليها مً خالى الدزاطت هي مالخالي الاطخيخاحاث       مً أهم 

  هظام معلىماث فعاى لمسحعُت معلىماجُت دقُقت جخىافق مع اعخمادجىفس اإلاعلىماث الهافُت و 

الاخخُاحاث ٌعخبر السليزة ألاطاطُت إلدازة الضسائب و الجهاش العصبي الري بىاطعخه جخصل به 

مافت أحصئها و أقظامها خُث بىاءا على اإلاعلىماث  اإلاخدصل عليها مً ظسف ؤلادازة الجبائُت 

بت أو مً اإلاعلىماث التي ًخم البدث عنها مً خالى باقي  داث اإلاهلفين بالضٍس طىاء مً جصٍس

ت بي   الخجازة ، ألاحهصة اإلاالُت ألاخسي مالبىىك أو الجمازك أو مدًٍس ًخم جددًد الىعاء الضٍس

 .الىاحب جدصُله
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  بي و   الدوز الفعاى التي جقىم به السقابت الجبائُت اإلاخخصت في مهافدت التهسب و الغش الضٍس

بت و لشف الىقاط الغير مصسح بها و اإلاساقبت  اإلاخمثلت في البدث عً اإلاادة الخاضعت للضٍس

لها الى الطخغالىالفعالت   مً أحل الخقُُم الحظً لظير حهاش إخصائُاث اإلاعلىماث و جدٍى

 .البدث 

  بي مما ٌظمذ بخىفير عىاصس اإلاعلىماث حشهل عامل إطتراجُجي في مهافدت الغش و التهسب الضٍس

بت مً خالى ؤلاخصاء في القعاع الفالحي  ت إلاعسفت الىضعُت الحقُقُت للخاضعين للضٍس ضسوٍز

العقازاث اإلاىجصة و الغير مىجصة ، )و اليشاظاث التي جخعلق به ، ؤلاخصاء الجبائي الحضسي 

ت  ت و الغير الخجاٍز س فىاجير البُع و الشساء باإلضافت الى مساقبت  (اليشاظاث الخجاٍز ، مساقبت جدٍس

داث و اإلاساقبت اإلاعمقت للملفاث و اإلاساقبت اإلاداطبُت ، مساقبت ألاطعاز و الخقدًساث وذلو  الخصٍس

ىت حظمذ بالدظُير ألاخظً للثرواث العمىمُت  مله طعُا الى ضمان مداخُل مالُت للخٍص

  ًىعنع بدوزه على بغء اإلاعلىماث الجبائُت آلاليبغء حعمُم الخعامل باإلعالم  

  ٌظاهم هظام اإلاعلىماث في اجخاذ قسازاث الخدصُل مً خالى الخدنم في طيروزة اإلاعلىماث

 .الجبائُت و ذلو مً خالى الظيران اإلاىاطب و الدقُق للمعلىمت الجبائُت 

  بي التي جىخس   الىظني طلبُا على الخدصُل الجبائي الاقخصادجؤثس ظاهسة التهسب و الغش الضٍس

  ضعف عملُت الخدصُل لغُاب هظام فعاى للسقابت الجبائُت، اوعدام الىعي و عدم وحىد ثقافت

 و صعىبت الخعامل مع اإلاهلفين بها  حبائُت لثقل عبئها

:  ؤلاقتراخاث و الخىصُاث 

: على ضىء الىخائج الظابقت ًمنىىا عسض بعض الخىصُاث و اإلاقترخاث الخالُت 

  إعداد أزضُت مالئمت للىظام إظازضسوزة الظعي وزاء مىالبت الخعىزاث في هظام اإلاعلىماث في 

الجبائي وذلو لخدظين ؤلامهاهُاث اإلاهىُت للمىظفين و حظهُل عملُت اإلاساقبت الجبائُت وبالخالي 

بُت مً خالى شبنت معلىماجُت  .الظُعسة على ؤلاًساداث الضٍس

 على هظم اإلاعلىماث اإلاخخلفت لىطائل ؤلاعالم لخقٍسب ؤلادازة مً الجمهىز للسفع مً الاهفخاح 

 دزحت الىعي الجبائي 

  اث الىالئُت للضسائب النتروهُا  .إقامت هظام مسلص ي لخبادى اإلاعلىماث الجبائُت بين اإلادًٍس
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  بُت لخدفق اإلاعلىماث مً خالى صفداث ؤلاهترهذ و الخدماث ًجب حشجُع ؤلادازة الضٍس

اإلاعلىماجُت ألاخسي و زبغ حمُع مسالص اإلاعلىماث و مصادزها على شبنت ؤلاهترهذ لخدقُق 

 الشفافُت و الىضىح 

  الىلىج الى خدمت الحهىمت ؤلالنتروهُت بفخذ قىىاث حعاون و اجصاى بين إدازة الضسائب و

 . الشسماث اإلاخخلفت 

  بي على اإلاشسع طد الثغساث القاهىهُت و جفعُل الدوز السقابي للدولت إلادازبت التهسب الضٍس

 .لخدقُق ألبر خصُلت ممنىت 
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 : امللخص 

يعخبر هظام املعلىماث عماد إلادارة الحديثت و ركيزة أساسيت داخل املؤسست هظرا ملا يكسبه من 

فعاليت و أهميت فباإلضافت لكىهه يعمل على الخنسيق بين وحداتها الخنظيميت فهى يقىم  بخطىير أداء 

املنظماث سىاء على املسخىي الداخلي و الخارجي و بالخالي  املساعد ة على صنع القراراث و دعم و مساهدة 

الىظائف إلاداريت من جخطيط و جنظيم و جىجيه و رقابت وذلك على مسخىي عملياتها في مجاالتها الىظيفيت 

 الخ ...من حسىيق و إهخاج و جمىيل 

              فمن خالل دراسدنا  إلحصائياث عن الخحصيل الضريبي و التهرب و الغش الضريبي  ملديريت 

فبئعخبار النظام الجبائي هظام جصريحي فئن لنظام   ( 2016 -  2013)الضرائب لىاليت مسخغاهم خالل الفترة   

املعلىماث الدور ألاساس ي في الخحكم في سيرورة املعلىماث الجبائيت و أثر  بالغ  في الرفع من معدالث 

 .الخحصيل الضريبي و الحد من التهرب و الغش الضريبي 

  املعلىماث ، هظام املعلىماث ، إدارة الضرائب  ، الخحصيل الضريبي :الكلماث املفخاحيت 

Résumé: 

Système d'information  est un élément essentiel dans l’administration  moderne, il  est considérée 

comme un  pilier fondamental au sein de l'institution en raison des résultats de l'efficacité et de l'importance 

en plus d'être un travail de coordination entre les unités d'organisation, il s’intéresse  à améliorer la 

performance des organisations, tant au niveau interne et externe, et donc adjoint de la prise de décision, et 

soutenir  les fonctions administration de la planification, l'organisation, la direction et contrôlé au niveau de 

ses activités dans les domaines fonctionnels du marketing, de la production et de la finance ... etc 

              Grâce à notre étude des statistiques sur la collecte et l'évasion fiscale et la fraude fiscale à la Direction 

des impôts pour l'état de Mostaganem au cours de la période (2013-2016) système fiscal en considérant 

système déclaratif, le système d'information pour le rôle principal dans le contrôle du processus 

d'information fiscale et de l'impact important dans l'augmentation des taux de recouvrement l'impôt et 

réduire l'évasion fiscale et la fraude. 

Mots-clés: information, système d'information, l'administration fiscale, recouvrement fiscale  
 


