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ت الدًملساهُت الؼعبُت   الجمهىزٍت الجصائٍس

 وشازة الخعلُم العالي و البدث العلمي

مظخغاهم  - حامعت عبد الحمُد ابً بادٌع

ت وعلىم الدظُير  ولُت العلىم الاكخـادًت والعلىم الخجاٍز

. علىم اإلاالُت و اإلاداطبت :كظـم 

 
.  مرهسة جسسج ملدمت كمً مخولباث هُل ػهادة ماطتر اوادًمي 

جدكُم اإلاداطبي و مساكبت الدظُير :الخسـف 

 : جدذ عىىان
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :    األستاذتحت إشراف                                   :من  طرف الطالبةمقدمة         
   فاططة اللزراا    مقيدد                           ريف سكينة                                            

 

 اعضاا لجنة الطناقشة

 
 

 

 

 

 

 

 -مظخغاهم–حامعت  "   ب  "اطخاذ مداكس  بً ػني ًىطف  زئِظا

 مظاعدة ة اطخاذ  ملُدغ فاهمت الصهساء  ملسزا 

 "   ب"

 -مظخغاهم–حامعت 

اهي مىاكؼا  -مظخغاهم–حامعت  "   ب"اطخاذ مظاعد بٍس
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وهُاوي الى مً ٌعجص عً  الى الؼمعت التي أهازث دزبي 

وؿف خبها لظاوي إلى مً دفء خىانها أػبه بدفء الؼمع ٌظسي في كلبي ووحداوي الى مً 

ني في أخصاوي إلى أحمل وأهسب وازف ولمت على لظاوي إلى أمي  عائؼت زمص  جفسح لفسحي وحعٍص

.  ألامان والحىان

الى مً وان طىدي في الظساء واللساء زمص الـمىد والعواء إلى كدوحي في التربُت وألازالق إلى مً 

علمني الـبر والىفاء إلى مً  ؿفى بظىاد ػعسه لُجعلني مً الظعداء إلى أبي مدمد زمص اللىة 

. والعواء 

 عبد الهادي.إلى إزىحي طفُان، إًمان ، هُام، فاًصة

ف"وول عائلت  . هبيرا ً وؿغيرا" ٍز

. وإلى ول مً علمني خسفا في خُاحي الدزاطُت والى ول مً لم حظعهم وزكتي هره وهم في ذاهسحي

. إلى ول هؤالء، أهدي زمسة هرا الجهد اإلاخىاكع
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مت إلجمام عملىا هرا اإلاخىاكع وله الحمد  وؼىس هللا عصوحل الري وهبىا وعمت ؤلازادة والعٍص

ل والاخترام إلى ألاطخاذة اإلاؼسفت   فُه هما هخلدم بالؼىس الجٍص
ً
 هشيرا حلُا مبازوا

ً
. خمدا

 التي أفادجىا  بئزػاداتها وجىحيهاتها  وهـائدها اللُمت هُلت إػسافه على  فاهمت الصهساءملُدغ

مرهسجىا 

ل الؼىس والعسفان إلى ول أطاجرة كظم العلىم الم  زاؿت الُت واإلاداطبت هما أجىحه بجٍص

. أطاجرة الظىت الشاهُت ماطتر كظم الخدكُم اإلاداطبي و مساكبت الدظُير

. هما أجىحه بالؼىس إلى ول مً طاعدوي في إعداد هرا البدث

. دون أن أوس ى ول أفساد عائلتي

ب أو بعُد . وأزيرا إلى ول مً طاعدوي مً كٍس
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: ملخف البدث

بُت  وؾُلت ممحزة مً  بحن  الىؾاثل الؿُاؾاث اإلاالُت  للضولت ال  جخمخ٘ به مً  حٗخبر الؿُاؾت الًٍغ

ظل جد٤ُ٣  ظملت مً ؤ ٞهي جهمم مً ا،٢ضعة ٖلى الخازحر ٖلى الىا٢٘ الا٢خهاصي و الاظخماعي و الؿُاس ي 

 ؤهمها جد٤ُ٣ الىمى و الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ما حٗمل ٖل جىظُه ٧ل مً  الاؾتهال٥ و ٢غاعاث ،ألاهضاٝ

٘ مً ال٣ضعة الخىاٞؿُت ،ؤعباب  الٗمل  باإلياٞت بلى جدؿحن جىػَ٘ الضزل بحن ٞئاث اإلاجخم٘ و الٞغ

حرها مً ألاهضاٝ مٗخمضة في صل٪ ٖلى ظملت مً  للماؾؿاث ومٗالجت بٌٗ اإلاكا٧ل الاظخماُٖت ٚو

بُت  ٟاءاث و الخسًُٟاث  الًٍغ .  ألاصواث ؤهمها ؤلٖا

 
ً
بُت وخاٞؼا بي بىنٟه ؤخض ؤهىإ الخىاٞؼ الًٍغ ٟاء الًٍغ ولظل٪ زاع ظض٫ ٦شحر خى٫ ٞاٖلُت ؤلٖا

 .لالؾدشماع

 

٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاكٕغ عبِ  بي مهم لخٟؼ بٌٗ الاؾدشماعاث، ٍو بي خاٞؼ يٍغ ٟاء الًٍغ وم٘ طل٪ ٞةن ؤلٖا

 ًٖ الهضع، وال ؾُما 
ً
ٟاءاث خُض م٩انها اإلاىاؾب بُٗضا ت للضولت، وبَال١ ؤلٖا هظا الخاٞؼ باألهضاٝ الخىمٍى

ٟاء بدؿب ؤهمُت الهضٝ اإلابخغى  اإلاكغوٖاث الهٛحرة، ٦ما ال بض مً اٖخماص ؾُاؾت الخضعط في مضة ؤلٖا

 .مً جُب٤ُ هظه الؿُاؾت

حر اإلاىاعص ابما ؤن ؾغ ب٣اء و اؾخمغاع اإلااؾؿت ًخى٠٢ ٖلى مضي ٢ضعتها ٖلى زل٤ الاؾدشماعاث و  جٞى

لها بُت صوع مهم في هضا اإلاجا٫،الالػمت لخمٍى ٘  مهاصع ، ٞان  للؿُاؾت الًٍغ  ٞهي ؾمذ  للماؾؿت بدىَى

لها ٦ما حٗمل ٖلى جضهُت الخ٩ال٠ُ ٘ مغصوصًت اإلاالُت للماؾؿت  مً زال٫ الخإزحر ٖلى ،جمٍى  باإلياٞت بلى ٞع

 .الىدُجت الهاُٞت  مما ٌصجٗها ٖلى الاؾدشماع 
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Résumé 

La politique fiscale est une caractéristique de l'intermédiaire des moyens financiers et des 

politiques de l'État n'a pas sa capacité à Altatiraly réalité économique et le social et politique, ils 

sont conçus pour atteindre un certain nombre d'objectifs, la réalisation la plus importante de la 

stabilité économique Alnmowo travaille sur de diriger tous Alasthek employeurs et décisions , 

en plus d'améliorer la répartition des revenus entre les segments de la société et d'accroître la 

compétitivité des entreprises et pour répondre à certains des problèmes sociaux et d'autres 

cibles prises en charge dans pétrir sur un certain nombre d'outils plus importantes exemptions 

et réductions d'impôt les. 

Depuis le secret de la survie et la poursuite de l'organisation dépend de sa capacité à créer 

des investissements et Toviralamward nécessaires pour le financer, la politique fiscale a joué un 

rôle important dans ce domaine, ils ont permis à l'institution de diversifier ses sources de 

financement travaille également à réduire les coûts, en plus d'élever la rentabilité financière de 

l'établissement grâce à Altatir sur le résultat net, qui les encourage à jouer Alastosmarkme 

Dourahama dans Altatiraly indicateurs de l'équilibre budgétaire, en particulier en ce qui 

concerne la trésorerie.  
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 الفهـــــــسض

 هــــداءإ

 ق٨غ

ملخو البدض 

 الٟهغؽ

 ٢اثممممت الجمممضاو٫ 

 ٢اثمممممت ألاق٨ممما٫ 

 01..... .............................................................................…م٣ضمت 

ٌ  الفـل   .عمىمُاث خٌى الاطدشماز  :ألاو

 

 . 06....................................................................................……………جمهُض

 

ت ٖامت خى٫ الاؾدشماع :ألاو٫  اإلابدض  07..............................................هٍٓغ

 08......................................................................ماهُت الاؾدشماع: اإلاُلب ألاو٫ 

 15..............………………………………اهىإ الاؾدشماع:  اإلاُلب الشاوي

 .17........................ي اإلاغاخل و بظغاءاث اجساط ال٣غاع الاؾدشماع:اإلاُلب الشالض

     

اث الاؾدشماع:اإلابدض الشاوي               20.......................................…  هٍٓغ

مممممى١    اٞتراياث ،زهاثو و ممحزاث:اإلاُلب ألاو٫  مت ٖمضد ٦ممما٫ الؿّس  21..... همٓمٍغ

مممممممت الممدمممممممماًممممممت: اإلاُلب الشاوي  23.......ممممممبمممماصت و زممهمماثممممممممو هممٓممٍغ

ت صوعة خممُمماة الممممىمخمج الضولمممممممي:اإلاُلب الشالض    .25  اٞترايممممماث و مممبممماصت هممٓممٍغ

 



 

8 

 

. 30.............................................مىار الاؾدشماع :    اإلابدض الشالض           

. 30..............................................حٍٗغ٠ مىار الاؾدشماع     :  اإلاُلب الاو٫ 

. 31..............................................يعٖىانغ مىار الاؾدشما:.  اإلاُلب الشاوي

اع الٗاد إلاىار الاؾدشماع الجُض..: اإلاُلب الشالض   .33.................................... إَل

 

  .39.......................................................................... زالنت

 

 

بُت على جسكُت الاطخماز في الجصائس :الفـل الشاوي   . ازس الظُاطت اللٍس

  40 ...........................................جمهُض .

 

بُت:الاو٫  اإلابدض .. 41....ٖمىماث خى٫ الؿُاؾت الًٍغ

بُت:     اإلاُلب الاو٫   42......................................ماهُت الؿُاؾت الًٍغ

بُت وم٣ُٗاتها:     اإلاُلب الشاوي  .47.........................اهضٝ الؿُاؾت الًٍغ

  53.........................م٩ىهاث الىٓاد الجباجي الجؼاثغي :    اإلاُلب الشالض

 

بُت في الجؼاثغ  :اإلابدض الشاوي   60.............................الانالخاث الًٍغ

 61.......................الانالخاث التي مؿذ الًغاثب اإلاباقغة :اإلاُلب الاو٫       

 71......................الانالخاث التي مؿذ الًغاثب ٚحر اإلاباقغة: اإلاُلب الشاوي     

بُت ٖلى الا٢خهاص ::اإلاُلب الشالض       .75................ازغ الانالخاث الًٍغ
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بُت وازغها ٖلى الاؾدشماع: اإلابدض الشالض  80..............................الخىاٞؼ الًٍغ

بُت:    اإلاُلب ألاو٫   81..............................اهم الخدٟحزاث الًٍغ

بُت ٖلى الاؾدشماع:   اإلاُلب الشاوي  91.......................ؤزغ الامخُاػاث الًٍغ

بت ٖلى الاؾدشماع :  اإلاُلب الشالض    ت للًٍغ  93..............جإزحر الاظغاءاث الخدٟحًز

 

 97..................................................................................…زالنت 

 

 

 

             الفـل الشالث دزاطت مُداهُت خٌى دوز  الامخُاشاث الجبائُت في جدفيز الاطدشماز  

ت اللسائب لىالًت مظخغاهم   خالت  مدًٍس

 

 98............................................................................…جمهُض

 

ت : اإلابدض ألاو٫   99..............................................…الًغاثبإلادت ًٖ مضًٍغ

ت:اإلاُلب ألاو٫   101.................…اله٩ُل الخىُٓمي إلصاعة الًغاثب الٗامت والجهٍى

 .102...............…اله٩ُل الخىُٓمي بصاعة الًغاثب الىالثُت بمؿخٛاهم:اإلاُلب الشاوي

اث ونالخُتها:   اإلاُلب الشالض  110.....................…ؤ٢ؿاد اإلاضًٍغ

 

 

 117..............................…صعاؾت خاجحن جُب٣ُُخحن: الجاهب  الخُب٣ُي اإلابدض الشاوي
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ىُت لضٖم : اإلاُلب ألاو٫  خالت اإلااؾت الٟغصًت اإلاؿخُٟضة مً الخىاٞؼ الجباثُت التي مىدتها الى٧الت الَى

 .APSI............................................................................................117ومخابٗت الاؾدشماع 

خالت شخو اإلاؿخُٟض مً الامخُاػاث الجباثُت التي مىدتها و٧الت صٖم حكُٛل الكبممماب : اإلاُلب الشاوي

ANSEJ...................................................................119 

  120.......م٣اعهت مداؾبُت لالٖٟاءاث اإلامىىخت للخالخحن اإلاضعوؾخحن : اإلاُلب الشالض 

 122.............................................................................…زالنت

 

 123..............................................................................................…....زاجمت 

 

 .ظ٘ ٢اثمت اإلاغ

 اإلاالخ٤
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- الجداول قائمة- 

 
 انشكم رقم انعىىان انصفحح

 01  .انسىىي االجمانً انذخم عهى انضرٌثح حساب  ٌثٍه 54

.     يبين توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني  58  02 

 03 2007-2004 مذج خالل انثترونٍح وانجثاٌح انعادٌح انجثاٌح تطىر 77

 مذج خالل انجسائر فً انمحروقاخ خارج انضرٌثً انضغظ معذل تطىر 79

2004-2007 .  

04 

 05 .انثىائً نهتمىٌم انمانً انهٍكم 85

 06 انثالثً و انثىائً انتمىٌم نهصٍغ انمانً انهٍكم 86

 07 انقطاعاخ حسة انتمىٌم نهصٍغ انمانً انهٍكم 87

 انىطىٍح انىكانح مه انمقذمح انمضافح انقٍمح عهى انرسم اعفاء شهادج طهة 118

 . االستثمار ومتاتعح نذعم

08 

                    

120       

 انىطىٍح انىكانح مه انمقذمح انمضافح انقٍمح عهى انرسم اعفاء شهادج طهة

. انشثاب وتشغٍم نذعم

09 

 10  االونى انحانح انمذروستٍه نهحانتٍه انممىىحح االعفاءاخ حساتاخ مقاروح 120

ٟاءاث الخالت الشاهُت  121  11 جدهل ٖلى الٖا

 

 

 

 

 

 

- األشكال قائمة- 

 
 انشكم رقم انعىىان انصفحح

 01 .نهضرٌثح انفىً انتىظٍم ٌثٍه مخطظ 52

 02 نهضرائة انعامح نهمذٌرٌح انتىظٍمً انهٍكم 100
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 :ملدمــــــــــــــــــــــــت

ان الًغاثب الُىد انبدذ جلٗب صوعا هاما في ظمُ٘ هىاحي الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت   

والؿُاؾُت ، و٢ض اػصاصث  ؤهمُت هظه آلازاع بإحؿإ صوع الضولت واػصًاص جضزلها وبخُىع مٟهىد اإلاالُت 

  
ً
بت اضخذ قإها ٖاإلاُإ  .الخ٩ىمُت  او الؿُاؾت اإلاالُت  هاهُ٪ مً ان الًٍغ

 ًًمً الظي الاؾدشماع بلى اللجىء الشالض الٗالم بلضان ٖلى ًدخم قاملت ا٢خهاصًت جىمُت جد٤ُ٣ وبن

اصة ل ٖىهغ في هى واإلاك٩ل والضزل الكٛل ؤلاهخاط، ٍػ  الُغ١  ٧ل اؾخٗما٫ بلى بالخ٩ىمت ًاصي ما وهظا الخمٍى

حر ؤظل مً لُت مهاصع جٞى  حصجُ٘ ؤظل مً الضولت جدبٗها التي الؿُاؾاث بحن ٞمً ،بالٛغى جٟي الخمٍى

 الهامت الىؾاثل مً حٗخبر الًغاثب ؤن ٦ما، الًغاثب هي وألاظىبُت الخانت ألامىا٫ عئوؽ وحٗبئت اإلاؿدشمٍغً

 ًترجب وما الخطخمُت الًٍٛى مىاظهت بٛغى ؤظىبُت ؤو مدلُت ٧اهذ ؾىاء الاؾدشماعاث وجدٟحز جيكُِ في

 اإلاؿدشمٍغً ؤن بط ،الاؾدشماعاث ٢غاع جدضًض في ومازغا هاما صوعا جلٗب ٞهي للبُالت امخهام مً طل٪ ٖلى

بت مٗاملت ًٖ ٩ًىن  ألازغي  الاؾخٟؿاعاث بجاهب ؤوال اؾخٟؿاعه ٞةن لالؾدشماع ما الضولت ازخُاع ٣ًغع   الًٍغ

 .صزله ٖلى ؤو مىخجاجه ٖلى اإلا٣غعة الًغاثب ؤو ؤعباخه هاخُت مً ؾىاء لها ًسً٘ ؤن ًم٨ً التي

ٗاث مً الٗضًض جدغم لظل٪  اإلاؿدشمغ اماد لخً٘ الخٟانُل هظه خى٫  التر٦حز ٖلى اإلا٣اعهت الدكَغ

بت جدهُل ؤلاظغاءاث ٧اٞت حؿهُل بلى باإلياٞت ،الاؾدشماع ٖلى مصجٗت وبٖٟاءاث مؼاًا  ا٢ص ى الى الًٍغ

 اوللضولت للمؿدشمغ ؾىاء  للًغاثب الا٢خهاصًت ظضوي  صعاؾت جخم الاؾدشماعاث لجلب الؿعي هُا١ وفي خضوص

غ باٖخباعاث بت ج٣ٍغ غ مً للمجخم٘ الا٢خهاصي الىٟ٘ م٣ضاع وهي  ،ا٢خهاصًت ظضوي  مً ماله الًٍغ  ج٣ٍغ

بت خباع بٗحن ؤزظ ًخم ؤن ًجب اإلاؿدشمٍغً ٖلى الًٍغ  ٖلى الا٢خهاصي الٗاثض مً الضولت الاؾخٟاصة مضي الٖا

 بهضٝ وحصجُٗها للخاعط الهاصعاث وجىمُت ا٢خهاصًا اإلاجخم٘ وجيكُِ الٗما٫ حكُٛل في واإلاخمشلت  الاؾدشماع

اصة جد٤ُ٣ حر ال٣ىمي الضزل في الٍؼ ىُت للهىاٖت اإلاالثمت الا٢خهاصًت الخماًت وجٞى  مً الخض ؤو وحصجُ٘ الَى

بت الؿٗغي  الخمُحز ٍَغ٤ ًٖ الا٢خهاصًت الخىمُت لخُت جبٗا الهىاٖاث بٌٗ  .مسخلٟت ؤوكُت بحن للًٍغ

بي ؤلانالح ؤنبذ الٓغوٝ هظه ْل في بُت والؿُاؾت الًٍغ  الؿُاؾت لخيؿ٤ُ هامت ؤصاة الًٍغ

   الٗىإلات جدضًاث إلاىاظهتهم الضو٫  إلاسخل٠ الاؾدشماعاث وجىمُت الا٢خهاصًت
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بُت الؿُاؾت ٖلى الًىء لدؿلُِ وؿعى ؾٝى البدض هظا زال٫ مً ٞةهىا هىا مً    ٖلى وجإزحرها الًٍغ

ني الضولي الهُٗض ٖلى الاؾدشماع  .والَى

 :  الاػيالُت

بُت أن حعمل على    خظب ألاهداف الاكخـادًت طدشمازالا  جىحُه هُف ًمىً للظُاطت اللٍس

م ان باعخباز جدفيزه ًمىً وهُف ،اإلاسووت  لخدفيز اإلاظخعملت ألاطالُب أخد ٌؼيل الجبائي الخدٍس

 . ؟،الاطدشمازاث

٣ىصها هظا الدؿائ٫ اإلادىعي الى  ُت  ًم٨ً نُاٚتها ُٞما ًلي  ٍو   :َغح الاؾئلت الٟٖغ

   ماهى مٟهىد الاؾدشماع  ؟وماهي اهم اهضاٞه ؟

  بُت في جيكُِ الاؾدشماع؟ وماهى وا٢٘ الًغاثب و الامخُاػاث ٠ُ٦ حؿاهم  بالخدٟحزاث الًٍغ

الجباثُت ؟   

   فسكُاث البدث :زاهُا  :  

  في يىء الٗغى الؿاب٤ و مً اظل جٟؿحر ؤلاق٩الُت و مداولت ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث اإلاُغوخت

ؾاب٣ا ًم٨ً نُاٚت الٟغيُاث الخالُت بهضٝ َغخها للمىا٢كت و ازخُاع صختها و التي ًم٨ً 

 :جلخُهها ٧اآلحي

  بُت ؤهم اصواث الؿُاؾت اإلاالُت هٓغا للضوع الظي جلٗبه في حصجُ٘ الاؾدشماع حٗض الؿُاؾت الًٍغ

 . و النهىى بعجلت الخىمُت

  بُت هي الؿبُل ألامشل لدصجُ٘ الاؾدشماع ٟاءاث الًٍغ .  ؤلٖا

   مً الاؾباب التي صٞٗخىا الى ازخُاع و صعاؾت هظا اإلاىيٕى ما  :اإلاىكىع ازخُاز  أطباب:زالشا 

ًلي   

  بت وؾُلت مُب٣ت في ظمُ٘ صو٫ الٗالم ٞباالم٩ان اؾخٗمالها ٦ؿُاؾت لخد٤ُ٣ ٧ىن الًٍغ

 الخىمُت الا٢خهاصًت 
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  بُت اإلاىظىصة ٖلى مؿخىي ال٣اهىن الجؼاثغي ٟاءاث الًٍغ  جبُان الٖا

 م ٟاءاث ؤن مً بالٚغ بُت ؤلٖا  مً ال٩افي الٗضص ًضزل لم اهه بال ألاظىبي لالؾدشماع اإلامىىخت الًٍغ

 .اإلادغو٢اث مُضان في مخمغ٦ؼة وب٣اءها ألاظىبُت الاؾدشماعاث

 بُت الؿُاؾت زلل   . الؼمً مً ٣ٖىص زال٫ الٗكىاثُت الخٗضًالث مً ؾلؿلت بلى ؤصث التي الًٍغ

  بٛغى جدٟحز الاؾدشماع و ً بُت هامت للمؿدشمٍغ في اَاع ال٣اهىن الجؼاثغي زم مىذ جدٟحزاث يٍغ

طل٪ ًخىظب ٖلُىا ٦باخشحن اإلاؿاهمت في ج٣ُُم الىخاثج ؤي ازغ الامخُاػاث الجباثُت اإلاٗخمضة مً 

 .َٝغ الضولت ٖلى جيكُِ الاؾدشماع 

   بت اإلاُل الصخص ي إلاىايُ٘ الًٍغ

  :في البدث أهمُت جخجلى :البدث    أهمُت:زابعا 

 وطل٪ بالىٓغ الى م٩اهت التي جدخلها ،ٌؿخمض هضا البدض اهمُخه مً اهمُت اإلاىيٕى الظي ٌٗالجه

حر مىار اإلاالثم لالؾدشماع ؛و اجبإ  ىت الٗمىمُت ؛و٦ظا ٞٗالُت الىٓاد الجباجي في جٞى ل الخٍؼ بُت في جمٍى الًٍغ

 .الخدٟحز الجباجي باٖخباعها اصاة جىظُه الاؾدشماع وجغ٢ُخه 

 :البدث    أهداف:زامظا    

 ٝ بُت الؿُاؾت ٖلى الخٗغ  .اإلاُغوخت ؤلاق٩الُت ٖلى لإلظابت اإلاخبٗت الًٍغ

 اث جد٤ُ٣ في الًغاثب آزاع وجدلُل صعاؾت  .الاؾدشماع مً ٖالُت مؿخٍى

  ُ٘بُت اإلامىىخت مً َٝغ الضولت لدصج ٟاءاث والخدٟحزاث الًٍغ ت الٖا جهىع مٗٞغ

ً  . اإلاؿدشمٍغ

 غ الاؾدشماع بُت في جدٟحز و جٍُى   .  ابغاػ صوع الخدٟحزلذ الًٍغ

 بت   . الاؾدشماع لبِئت مدؿً ؤو ٖاث٤ ٦مدضص الًٍغ

 :البدث   مىهجُت: طادطا  

 اإلاىهج الىنٟي في الٟهل ، واإلاىهج الخدلُلي ،  ٖلى اإلاىهج الىنٟي ها في بدشىا هظا  ل٣ض اٖخمض

  . اإلاىهج الخدلُلي في الٟهل الخُب٣ُيؤماألاو٫ والشاوي 
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 الاو٫ : مً اظل مٗالجت هظا اإلاىيٕى ؾى٣ىد بخ٣ؿُم البدض الى ظؼثحن : جلظُم البدث :زامىا 

صوع الؿُاؾت ."،ٞالجؼء الىٓغي ًسخو بٗغى الجىاهب الىٓغي في مىيٕىهٓغي و الشاوي جُب٣ُي  

بُت في حصجُ٘ و جغ٢ُت الاؾدشماع في الجؼاثغ  دخىي ٖلى ." الًٍغ    : زالزت ٞهى٫ ،ٍو

 ٌ ت ٖامت خى٫ الاؾدشماع  "  : طىدىاٌو في الفـل ألاو   ،"هٍٓغ

ؾىداو٫ مً زال٫ هظا الٟهل الخٗٝغ ٖلى ؤهم الجىاهب اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع خُض ٢مىا 

     : بخسهُو

-  ٌ  و .لضعاؾت اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت خى٫ الاؾدشماع باإلياٞت بلى ؤهمُخه،  وؤهىاٖه الاؾدشماع: اإلابدث ألاو

 .مدضصاجه 

اث الاؾدشماع :اإلابدث الشاوي - .  هٍٓغ

 . مىار الاؾدشماع ؾىدىاو٫  ُٞه :اإلابدث الشالث  وفي -

بُت ٖلى جغ٢ُت الاؾخماع في الجؼاثغ" ٞؿ٩ُىن بٗىىان  :  اما الفـل الشاوي ". ازغ الؿُاؾت الًٍغ

 : جىاولىا في

  بُت : اإلابدض ألاو٫  .ٖمىمُاث خى٫ الؿُاؾت الًٍغ

  بُت في الجؼاثغ   اجىاولىا  :اإلابدض الشاوي اما في  .            النالخاث الًٍغ

  بُت وازغها ٖلى الاؾدشم: اإلابدض الشالضو في        . اعالخىاٞؼ الًٍغ

 ئب فســىا  دزاطت خالت ؤلادازة العامت لللسا: الفـل الشالث

 ٌ   .  إدازة اللسائب:اإلابدث ألاو

                                                                                                                               .دزاطت خالخين جوبُلُخين: اإلابدث الشاوي

بُت في حصجُ٘ و جغ٢ُت  :الجاهب الخوبُلي ف  ُٞخٗل٤ بضعاؾت مُضاهُت خى٫ ازغ صوع الؿُاؾت الًٍغ

ت الًغاثب لىالًت مؿخٛاهم ، و هى م٩ىن مً ٞهل واخض ٣ٞض  الاؾدشماع في الجؼاثغ ٖلى مؿخىي مضًٍغ

زههىاه لضعاؾت خالت الخُب٣ُُت ،و هظا مً اظل اُٖاء نىعة في الىا٢٘ الٗملي ًٖ مؿاهمت 
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بُت في جيكُِ الاؾدشماع ،و هظا مً زال٫ ازخُاع مٟدكُت الًغاثب لىالًت مؿخٛاهم  الخدٟحزاث الًٍغ

.  ٦ضعاؾت مُضاهُت 

وؾىسخم هظه الضعاؾت بساجمت ٖامت، وؿخٗغى ٞيها اهم الىخاثج اإلاخىنل اليها ،باالياٞت الى ظملت 

 .مً الخىنُاث و الا٢تراخاث 
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 جمهُد 

ً لخبرػ ب٣ىة  ٌٗخبر الاؾدشماع ْاهغة ا٢خهاصًت ٢ضًمت ججلذ بىيىح وؿبي م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

٨مً الؿغ في بغوػ  بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، مما ظٗلها ج٩ىن مدل اهخماد الٗضًض مً الا٢خهاصًحن، ٍو

ل اؾدشماعاتها  ل بضًلت جلجإ بليها ال٨شحر مً الضو٫ التي جىاظه العجؼ في جمٍى الاؾدشماع في ٧ىهه وؾُلت جمٍى

ٚحر ؤهه لِـ بةم٩ان ٧ل الضو٫ ؤن حؿخُٟض مً جض٣ٞاث الاؾدشماع ، بدُض ٩ًىن إلاىار الاؾدشماع جإزحرا ٦بحرا 

ت في الخىمُت الا٢خهاصًت  ٗخبر الاؾدشماع حجغ الؼاٍو ل، َو ٖلى ظلب الاؾدشماع ألاظىبي في اإلاضي الٍُى

ؿاهم  حر اإلاىاص ألاولُت، َو اصة الىاجج الضازلي وجٞى والاظخماُٖت باٖخباعه الضاٞ٘ ألاؾاس ي للىمى مً زال٫ ٍػ

٦ظل٪ في ه٣ل الخ٣ىُاث الجضًضة واإلاهاعاث الٗاإلاُت وؤؾالُب ؤلاصاعة الخضًشت، ٦ما ٌؿاٖض ٖلى اؾخسضاد 

 . قب٨ت الخىػَ٘ الضولُت

ؾىداو٫ مً زال٫ هظا الٟهل الخٗٝغ ٖلى ؤهم الجىاهب اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع خُض ٢مىا 

     : بخسهُو

-  ٌ  و .لضعاؾت اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت خى٫ الاؾدشماع باإلياٞت بلى ؤهمُخه،  وؤهىاٖه الاؾدشماع: اإلابدث ألاو

 .مدضصاجه 

اث الاؾدشماع :اإلابدث الشاوي - .  هٍٓغ

 . مىار الاؾدشماع ؾىدىاو٫  ُٞه :اإلابدث الشالث  وفي -
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 ٌ ت عامت على ؤلاطدشــــــــــماز: اإلابدث ألاو  .هظٍس

بن ٖملُت الاؾدشماع مً الٗملُاث التي ًهٗب وي٘ حٍٗغ٠ مدضص لها بدُض ًخ٤ٟ ٖلُه الجمُ٘، 

ضون  غاى التي ًٍغ بُٗخه جسخل٠ بازخالٝ ْغوٞهم واإلاهً وألٚا ٞىٓغة ألاٞغاص بلى ٖملُت الاؾدشماع َو

حر طل٪ مً الٗىامل التي ججٗل مً الهٗب وي٘ حٍٗغ٠ واخض  جد٣ُ٣ها جسخل٠ مً وعاء اؾخماعاتها ٚو

. مدضص ل٩لمت الاؾدشماع ، بدُض ًلخمـ م٘ ظهاث الىٓغة اإلاسخلٟت

ٞاإلاهى٘ مشال ًىٓغ بلى ٖملُت ؤلاؾدشماع هٓغة جسخل٠ جماما ًٖ هٓغة الخاظغ وباليؿبت لألٞغاص 

بن في اؾخسضامها للخهى٫  الٗاصًحن الظًً ًمل٩ىن ٖملُاث نٛحرة ؤو ٦بحرة مً عئوؽ ألامىا٫ والظًً ًٚغ

. 1ٖلى ٖاثض مىاؾب في قتى اإلاُاصًً

ه٣بل الخُٝغ بلى مٟهىد الاؾدشماع، مً الٗاصة ؤن وؿخٗغى اإلاٟهىد مً الجاهبحن اللٛىي 

اصة  ٠ ماله لٍؼ والا٢خهاصي، ٟٞي اإلاٗنى اللٛىي وؿخسضد ٧لمت الاؾدشماع، وهي  مهضع اؾدشماع ؤي مْى

صزله، ومً الىاخُت ال٢خهاصًت ٌٗٝغ الاؾدخماع باهه الخٗامل باألمىا٫ للخهى٫ ٖلى ؤعباح، لظل٪ ًم٨ً 

ال٣ى٫ بك٩ل ٖاد بان الاؾدشماع ٌٗني جسهُو بٌٗ اإلاىاص في الى٢ذ الخالي مً اظل الخهى٫ ٖلى ٖىاثض 

. في اإلاؿخ٣بل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، مهغ، م-  1 ٤ُ، الاؾدشماع و جدلُل ألاوعا١ اإلاالُت، صاع اإلاٗاٝع  .89ظمُل اخمض جٞى
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 ٌ . مفهىم ؤلاطدشماز: اإلاولب ألاو

: حعٍسف ؤلاطدشماز اؿوالخا- 1

ً والا٢خهاصًحن، طل٪ ٦ثرث  ٧لمت ؤلاؾخماع مً اإلاهُلخاث الكاجٗت الاؾخٗما٫ ٖىض اإلا٨ٍٟغ

. الخٗاٍع٠ بسهىنه و حٗضصث الهٟاث و اإلآاهغ الضالت إلاٟهىد ؤلاؾخماع

الخطخُت بمىٟٗت الخالُت ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً بقبإ اؾتهال٥ الخالي، وطل٪ : ُٞٗٝغ الاؾدشماع بمم

. 1ب٣هض الخهى٫ ٖلى اإلاىٟٗت اإلاؿخ٣بلُت ؤ٦بر، ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً بقبإ الاؾتهال٥ اإلاؿخ٣بلي

لظل٪ ٞاالؾدشماع ٌٗني الخطخُت بةهٟا١ مالي مٗحن ألن في م٣ابل ٖاثض مخى٢٘ جضوهه في اإلاؿخ٣بل 

.  وبظل٪ ًهبذ هظا الٗاثض اإلاخى٢٘ ممشال بشمً الخطخُت والخغمان والاهخٓاع َُلت ٞترة الاؾدشماع

٠ُ اإلاا٫ بهضٝ جد٤ُ٣ الٗاثض والغبذ و اإلاا٫ ٖمىما، و٢ض ٩ًىن الاؾدشماع ٖلى  الاؾدشماع هى جْى

 . 2ق٩ل ماصي ملمىؽ ؤو ٖلى ق٩ل ٚحر ماصي

: حعٍسف الاطدشماز في اإلاـولح الاكخـادي-  2

بن حٍٗغ٠ الاؾدشماع ًسخل٠ مً ا٢خهاص ألزغ و ؾى٣ضد بٌٗ الخٗاٍع٠ لٗضص مً الا٢خهاصًحن 

: الباعػًٍ ٦ما ًلي

. الؾدشماع هى قغاء ؤو نى٘ مىخجاث آلُت ووؾُُت" جىمبالغ"ٞدؿب -  

غ وجىمُت الىؾاثل والُا٢اث اإلاهُإة، ٞاالؾدشماع جدؿحن في " ُٞخىن "ؤما -  ٣ُٞى٫ ؤن الاؾدشماع هى جٍُى

. اإلاؿخ٣بل م٘ بهٟا١ و جطخُت

ت الخىمُت و " صًاجل"ؤما -  ت الى٣ضًت وهٍٓغ ٣ُٞى٫ ؤن الاؾدشماع ًىظض في ٢لب الخُاة الا٢خهاصًت والىٍٓغ

ت الٟاثضة . هٍٓغ

 

ًم٨ىىا نُاٚت ٧ل هظا في ؤن ؤلاؾدشماع هى هٕى مً الاجٟا٢اث وهى اجٟا١ ؤنى٫ ًخى٢٘ منها جد٤ُ٣ 

ل والاؾدشماع ٖضة مٟاهُم ٧اإلاٟهىد اإلاداؾبي، اإلاٟهىد الا٢خهاصي واإلاٟهىد اإلاالي . 1ٖاثض ٖلى مضي الٍُى

                                                 
ل بحن الىٓغي و الخُب٣ُي، ظامٗت الٗلىد الخُب٣ُُت، ألاعصن، -  1 . 9، م1997خغبىف، خؿني عقُض ٖبض اإلاُٗي، الاؾدشماع و الخمٍى
٤ُ ،ؤلاؾخماع و جدلُل ألاوعا١ اإلاالُت- 2 ، بمهغ، م،ظمُل اخمض جٞى  .89 صاع اإلاٗاٝع
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 ٌ . اإلافهىم اإلاداطبي: الفسع ألاو

حر : ٌٗٝغ اإلاسُِ اإلاداؾبي لالؾدشماع ٦ما ًلي الاؾدشماع هى ألانى٫ اإلااصًت ٚحر اإلااصًت اإلاى٣ىلت ٚو

لت مداٞٓت ٖلى ق٨ها ازل اإلااؾؿت  اإلاى٣ىلت اإلا٨دؿبت ؤوالتي جيخجها اإلااؾؿت واإلاىظىصة للب٣اء مضة ٍَى

م٨ً ؤن همحز بحن ال٣ٗاعاث باؾخٛال٫ وال٣ٗاعاث زاعط  خم حسجُلها في نى٠ زاوي مً هظا اإلاسُِ،  ٍو ٍو

الاؾخٛال٫، ٞال٣ٗاعاث اإلاخٗل٣ت باؾخٛال٫ هي ال٣ٗاعاث اإلا٨دؿبت ؤوجيخجها اإلااؾؿت لِـ لٛغى بُٗها 

لها ول٨ً الؾخٗمالها ٦إصاة ٖمل ؤي ٣ٖاعاث بهخاظُت ٧الٗخاص، ؤما ال٣ٗاعاث زاعط الاؾخٛال٫ ٞهي  ؤوجدٍى

 ٣ٖ.2اعاث مً زاللها ج٣ىد اإلااؾؿت با٦دؿاب ٣ٖاعاث ؤزغي مشل قغاء ألاعاض ي

. اإلافهىم الاكخـادي: الفسع الشاوي

خؿب اإلاٟهىد الا٢خهاصي ٞان ؤلاؾدشماع والخدلي ًٖ اإلاىاص للخهى٫ ٖلى بًغاص ا٦بر مً الخ٩لٟت 

خباع زالر ٖىانغ هي الؼمً، اإلاغصوصًت والٟٗالُت الٗملُت، الخُغ اإلاغجبِ : ل٩لُت وألاولُت وهى ًإزظ بٗحن الٖا

 3.باإلاؿخ٣بل

. اإلافهىم اإلاالي: الفسع الشالث

لت، ؤي ٩ًىن  ت الخ٩ال٠ُ التي حٗىص باألعباح وؤلاًغاصاث زال٫ ٞترة ػمىُت ٍَى ٣ًهض به مجمٖى

  .4حؿضًض الخ٩لٟت ال٩لُت وحُُٛتها

 

ً عؤؽ اإلاا٫، واؾخسضامه بهضٝ جد٤ُ٣ الغبذ في :"ٖٝغ ؤًًا ؤلاؾدشماع لضي ال٢خهاصًحن بإهه ج٩ٍى

ب ؤو البُٗض بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ، بما ٌكمل بوكاء وكاٍ بهخاجي، ؤو جىؾُ٘ الُا٢ت  ألاظل ال٣ٍغ

ت ؤو بنضاع ؤؾهم ؤوقغائها مً آلازٍغً باعة مل٨ُت ٣ٖاٍع  3ؤلاهخاظُت ٢اثمت ؤٖو

ىانغ ؤوزضماث ؤلاهخاط اصة خ٣ُ٣ُت في ؾل٘ ؤٖو   .ؤهه ٧ل اجٟا١ ٖاد ؤو زام ًاصي بلى ٍػ

                                                                                                                                                    
 .، نفس الصفحةاملرجع السابقمجيل امحد توفيق، - 1
ني اإلاداؾبي، 2  .1975اإلاسُِ الَى
 .12، م1974، ٖمان ألاعصن، 1ٖبض هللا اإلاال٩ي، بؾتراجُجُت حصجُ٘ الاؾخماعاث الخاعظُت في ألاعصن، م- 3
بُت لدصجُ٘ الاؾدشماع في مهغ، صاع النهًت الٗغبت، ال٣اهغة - 4  .7، م1998ُُٖت ٖبض الخلُم ن٣غ، الخىاٞؼ الًٍغ

 
3
                                               .14، م1984الُاهغ ٖبض هللا م٣ضمت في ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، ظامٗت اإلال٪ الؿٗىص، -  
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اصة ما  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الضاٞ٘ الغثِس ي ألي اؾدشماع هى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع مم٨ً مً ألاعباح ٖو

٩ًىن هظا الهضٝ 

ل، خُض ؤن اإلاماعؾت لٗملُت للٗضًض مً اإلايكاث الا٢خهاصًت في ألاظل ال٣هحر جخًمً   في ألاظل الٍُى

حن وهما : ًى٣ؿم هظا الاؾدشماع مً خُض الجهت اإلاىٟظة له بلى هٖى

. ؤلاؾدشماع الخام و هى الظي ٣ًىد به ال٣ُإ الخام-

. 1ؤلاؾدشماع الٗاد و هى لظي ٣ًىد به ال٣ُإ الٗاد-

حن ًغظ٘ بلى ؤن الاؾدشماع الخام ٌؿدىض ٖلى صاٞ٘ الغبذ  الهضٝ مً هظه الخٟغ٢ت بحن هظًً الىٖى

. جخمشل في الاجٟا١ ٖلى الخضماث الٗامت. ؤما الاؾدشماع الٗاد ٞاهه لؿض اخخُاظاث اظخماُٖت

ت جلؼد :ؤلاطدشماز العام-   ٣ًهض باإلؾدشماع الٗاد هى ما جى٣ٟه الضولت ٖلى قغاء ؾل٘ اؾدشماٍع

ً عؤؽ مالي في اإلاجخم٘، و ًخمشل الاؾدشماع الٗاد في ٧اٞت ؤوظه  اصة ج٩ٍى إل٢امت اإلاغوٖاث الٗامت وحؿتهضٝ ٍػ

اصة الُا٢ت إلهخاظُت الضولت ؤو جدؿحن مؿخىي إلاِٗكت للمىاًَ . الاجٟا١ التي حؿتهضٝ ٍػ

بطن هي ؤلاؾدشماعاث التي ج٣ىد بها الضولت مً ؤظل الخىمُت الكاملت ولخد٤ُ٣ خاظُاث اإلاهلخت 

 .الٗامت

 ُٞٗخبر اإلامى٫ الغثِس ي لال٢خهاص في صو٫ الٗالم اإلاخ٣ضد وفي صو٫ التي جُب٤ :ؤما الاؾدشماع الخام

 هٓاد 

الا٢خهاص الخغ، وهظا ٨ٌٗـ ما ًدضر في الضو٫ الىامُت خُض حٗخبر الضولت ممشلت في الاؾدشماع 

 3.الغثِس ي لال٢خهاص، والاؾدشماع الخام هى له الضوع الشاهىي  الٗاد هي مدغ٥ 

 هى ؤلاياٞت بلى الُا٢ت ؤلاهخاظُت للمجخم٘ و ج٣ىد بها الىخضة الخىُٓمُت :الاطدشماز الخاؾ- 

زانت  

ل٤ ٖليها مكغوٕ اؾدشماعي زام بهضٝ جد٤ُ٣ الغبذ   ىُت ؤو ؤظىبُت و مكغوٕ مكتر٥ ٍو ؾىاء ٧اهذ َو

                                                 
 .الُاهغ ٖبض هللا، هٟـ اإلاغظ٘، هٟـ الهٟدت2     

  .305، م٢1998دُان ؾبىقي، ا٢خهاصًذ اإلاالُت الٗامت، صاع َغابلـ لضعاؾاث و اليكغ و الترظمت، 3-
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 ؤؾاؾا زال٫ ٞترة ػمىُت مؿخ٣بلُت

ًخمحز هظا الىٕى مً الاؾدشماعاث جى٣ؿم ل٣ؿمحن هىا٥ الٗضًض مً الخ٣ؿُماث الاؾدشماع، وجمشل 

 الاؾدشماعاث ألاظىبُت واخضة مً هظه الخ٣ؿُماث، و ٌٗٝغ ؤلاؾخماع ألاظىبي ٖلى اهه امخال٥ واخض ألٞغاص

 ؤو اإلااؾؿاث في صولت ما ألنى٫ حٗمل في صولت ؤزغي، و حٗخبر الاؾدشماعاث ألاظىبُت بخضي َغ١ ؾض ٞجىة 

حن ل في اإلاكغوٖاث و ًى٣ؿم الاؾدشماع ألاظىبي بلى هٖى  1الخمٍى

و الظي ٌٗني امخال٥ ألاٞغاص و اإلااؾؿاث ٚحر اإلا٣ُمحن : الاطدشماز ألاحىبي غير اإلاباػس .1

ىُت في صو٫ ؤزغي  . لبٌٗ ألاوعا١ اإلاالُت مً ؤؾهم و ؾىضاث اإلااؾؿاث َو

صون ؤن ٣ًىد هاالء ألاٞغاص بمماعؾت ؤي هٕى مً الغ٢ابت ؤو اإلاكاع٦ت في جىُٓم و بصاعة مكغوٕ 

الا٢خهاص، ول٨ً لهم الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ٖاثض هٓغا للمكاع٦ت اإلاخمشلت في ألاؾهم و الؿىضاث، و ال 

ًخمخ٘ هظا الىٕى مً الاؾدشماع بإهمُت ٦بحرة في ؤؾىا١ الضو٫ الىامُت هٓغا لٗضد وظىص ؤؾىا١ مالُت حٗمل 

ب٨ٟاءة و ٞٗالُت لخيكُِ الاؾدشماع اإلادلي، و هظا الىٕى مً الاؾدشماعاث لِـ خل صعاؾدىا باٖخباع ؤن 

ً  . الجؼاثغ ال جمل٪ ؾى١ مالُت وكُت آو ماػالذ في َىع الخ٩ٍى

مل٨ها :الاطدشماز ألاحىبي اإلاباػس .2 امخال٧ا ٦لي ) الظي ٌٗني اإلاكغوٖاث التي ج٣ُمها ٍو

ت وما ًمل٨ها مً عؤؽ ما٫  (اولىهِب منها ت الٟىُت و ؤلاصاٍع و ًضًغها اإلاؿدشمغ ألاظىبي باإلاٗٞغ

.  ه٣ضي

ا إلخضي الكغ٧اث ألاظىبُت، و ًًٟل ؤصخاب عئوؽ   اإلاؿدشمغ ألاظىبي ٢ض ٩ًىن ٞغص ؤو قغ٦ت ؤو ٖٞغ

 ٠ُ ألامىا٫ اجساط ؤؾلىب الاؾدشماع اإلاباقغ إلاا ًدُده الىٕى مً الغ٢ابت وؤلاقغاٝ قبه ال٩امل ٖلى جْى

ألامىا٫  

مئىان لضيهم  . .2وزل٤ الكٗىع بااَل

                                                 
ٚضًغ بيذ ؾٗض الخمىص، الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الٗاد و الاؾدشماع الخام في بَاع الخىمُت الا٢خهاصًت، الؿٗىصًت، عؾالت اإلااظؿخحر في - 1

ت، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص،   .12، م2004الا٢خهاص ٧لُت الٗلىد ؤلاصاٍع
2-Rache macicullach , roreign direct investment in the USA FIMANCE ET DEVELOPEMENT , march 1993, p14. 
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ٟاث التي ٢ضمذ لكغح وجىيُذ مٟهىد ؤلاؾصخماع : حعٍسف الاطدشماز ألاحىبي اإلاباػس*  حٗضصث الخٍٗغ

ٟاث مً اإلاىٓماث الضولُت و ألاشخام،  ألاظىبي اإلاباقغ بخٗضص الجهاث التي ٢امذ بخ٣ضًم جل٪ الخٍٗغ

: وهظ٦غ منها

ف -  الث مالُت جغص مً الخاعط في نىعة َبُُٗت ؤوفي نىعة :Dunming J.Hحعٍس ه بإهه جدٍى  ٖٞغ

ل، بهضٝ الخإزحر بهٟت مؿخمغة  ٣ي بصاعي في ألاظل الٍُى ه٣ضًت ؤو٦الهما بهضٝ ب٢امت مكغوٕ بهخاجي حؿٍى

في اجساط ال٣غاع الاؾدشماعي لخد٤ُ٣ ما ًم٨ً مً  

٤ بصاعة اإلاكغوٖاث . 1ألاعباح ًٖ ٍَغ

ف الدهخىز عبد الظالم أبى كدف-  ًىُىي ؤلاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ ٖلى جمل٪ اإلاؿدشمغ : حعٍس

ألاظىبي لجؼء ؤو ٧ل الاؾدشماعاث في مكغوٕ مٗحن، هظا باإلياٞت بلى ٢ُامه باإلاكاع٦ت في بصاعة اإلاكغوٕ م٘ 

ني في خالت ؤلاؾدشماع اإلاكتر٥ ؤوؾُُغجه ال٩املت ٖلى ؤلاصاعة والخىُٓم في خالت مل٨ُت مُل٣ت .3اإلاؿدشمغ الَى

ل ٦مُت مً اإلاىاعص اإلاالُت والخ٨ىىلىظُت والخبرة  إلاكغوٕ ؤلاؾدشماع ًٞال ًٖ ٢ُاد اإلاؿدشمغ ألاظىبي بخدٍى

 . الٟىُت في ظمُ٘ اإلاجاالث بلى الضو٫ اإلاًُٟت

ف البىً الدولي -  ٟا لإلؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ ٖلى ؤهه :BIRDحعٍس  ٢ضمذ صعاؾت البى٪ الضولي حٍٗغ

اؾدشماع ٣ًىد ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت في   

 باإلااثت مً ؤنىان ؤلاصاعة في مكغوٕ جم حكُٛله في صولت ؤزغي بسالٝ صولت 10ؤلاصاعة ٚالبا 

ب ؤن ٩ًىن طا جإزحر في مجلـ ؤلاصاعة للمكغوٕ وله ظهت مدضصة في   اإلال٨ُت.اإلاؿخمغ  2اإلاؿخمغ ًٚغ

 

 

 

 

 

                                                 
1 John Harry Dunming  

ُاوي، اهخم مىظ 2009 ظاهٟي 29 و جىفي في 1927 ظىان 29ولض في   باألبدار و الضعاؾاث خى٫ الا٢خهاص الضولي و 1950، ا٢خهاصي و باخض بٍغ

ت الاهدخ٣اثُت لخٟؿحر الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ1980الاؾدشماع اإلاباقغ و قغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث، وفي  خه اإلاٗغوٞت بالىٍٓغ  . وكغ هٍٓغ

Dunming J.H, studies in international investment, London, 1984, PP 4,5. 1 

2Zorld BANK , The role of Foreign Direct Investment in Development Committee meeting, Washingt on D.C.1991, p5. 
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.  الاطدشماز ألاحىبي غير اإلاباػس*  

هى طل٪ الىٕى مً الاؾدشماع الظي ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى اهخ٣ا٫ ألامىا٫ الى٣ضًت صون ؤن ٩ًىن للمؿدشمغ 

ألاظىبي مل٨ُت ٧ل ؤو ظؼء مً ؤظؼاء اإلاكغوٕ الاؾدشماعي وال ًخمخ٘ اإلاؿدشمغ ألاظىبي بالغ٢ابت ؤو الؿُُغة 

. واجساط ال٣غاع في هظا الك٩ل ؤق٩ا٫ الاؾدشماعاث

ُت  لالؾدشماع ٚحر اإلاباقغ نىع مخٗضصة و لٗل ؤهمها قغاء الؿىضاث الضولُت وقهاصاث ؤلاًضإ اإلاهٞغ

الضولُت، و ٦ظل٪ قغاء ال٣ُم اإلاى٣ىلت وؾىضاث الضًً الٗاد والخام ، وقغاء الظهب واإلاٗاصن الىِٟؿت 

وبُٖاء الٟغوى للخ٩ىماث ألاظىبُت ؤوهُئاتها الٗامت ؤوالخانت ؤولألٞغاص ؾىاء ٧اهذ ٢هحرة ألاظل 

لت ألاظل ٍى . ؤومخىؾُت ألاظل ؤَو

 وجخمشل في ٧ل الاؾدشماعاث الؿاب٣ت ول٨ً مل٨ُت عؤؽ اإلاا٫ و٧اٞت :الاطدشمازاث اإلادلي .3

. ألانى٫ حٗىص بال٩امل للُٝغ اإلادلي 

٢ض ٢ضمىا مً زال٫ هظا الٟٕغ جىيُذ اإلاٟاهُم التي ج٣ىد ٖليها مهُلر ؤلاؾدشماع باٖخباع ؤن ؤلاؾدشماع - 

ل الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلي و ألاظىبي جىاولىا هىا مٟهىمه زم هيخ٣ل للٟٕغ الشاوي  هى اخض وؾاثل جمٍى

. لٗغى ؤهمُخه

:  أهمُت الاطدشماز- زاهُا

بن لالؾدشماع ؤهمُت ٦بحرة في الا٢خهاص بط ٌٗخبر ٖىهغ مً الٗىانغ التي ج٣ىد ٖلى جىمُت الا٢خهاص 

غه وطل٪ في ؤي هٓاد وزانت ؤن البالص في مغخلت اهخ٣ا٫ الى ا٢خهاص الؿى١، ٦ما ؤن جُىع  ني وجٍُى الَى

لُه ٞةن لالؾدشماع ؤهمُت ا٢خهاصًت واظخماُٖت وبؾتراجُجُت  1.الضولت وج٣ضمها ٣ًاؽ بذجم اؾخماعاتها ٖو

:  ألاهمُت الاكخـادًت- 1

ًاصي الاؾدشماع بلى ججضًض َا٢اث بهخاظُت زضًمت للمجخم٘ ؤو زل٤ َا٢اث ظضًضة ٦ما ؤن جإزحره 

ش الضو٫ اإلاهىٗت مشل : ٖلى ا٢خهاصًاث الضو٫ ٦بحر ٞلى هٓغها في جاٍع

                                                 
1
 .65مدمض بل٣اؾم بهلى٫، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 
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٩ا، ٞغوؿا، الُابان هجض ؤن ا٢خهاصًاتها لم حٗٝغ الخ٣ضد والخُىع بال بٗض اٖخماصها ٖلى  ؤمٍغ

ؾُاؾت الاؾدشماعاث، ٞالبضاًت ٧اهذ بةوكاء البيُت ال٣اٖضًت زم جليها البيُت الٟى٢ُت بدُض قملذ مسخل٠ 

ت زم جىنلذ بٗض الا٦خٟاء الظاحي ٖلى الخهضًغ خُض ؤن ٦ثرة  ال٣ُاٖاث الهىاُٖت، الؼعاُٖت والبدٍغ

 ٘ لت اإلاضي ج٩ىن بُغ١ ٖلمُت و مخابٗت ٖلمُت بدُض ؤن ب٢امت اإلاكاَع الاؾدشماعاث يمذ بؾتراجُجُت ٍَى

٘ في اإلاحزاهُت الضولُت و ما ٌكهضه الٗالم الشالض مً ه٣و في اإلاىاص الاؾتهال٦ُت هاجج  ت جًمً الٞغ الاؾدشماٍع

ً الاؾدشماعاث ال٩لُت و ال٣اٖضًت خماص ٖلى الىٟـ في ج٩ٍى  1.ًٖ ه٣ل الخ٨ىىلىظُت وعوح الٖا

:  ألاهمُت الاحخماعُت-2

حر مضازُل  بن ب٢امت الاؾدشماعاث ٌؿمذ بدكُٛل ٖضص هاثل مً الُب٣ت الاظخماُٖت وبالخالي جٞى

ٞغصًت بدُض ؤن مٗٓم صو٫ الٗالم الشالض جلجإ بلى ؾُاؾت ظلب الاؾدشماعاث وطل٪ المخهام البُالت 

الهاثلت والنهىى با٢خهاصًاث هظه الضو٫، ٞالٗمل الغثِس ي الظي يهم الُب٣ت الاظخماُٖت بٗض الخ٣لُل مً 

البُالت الهاثلت  

غ الؿل٘  ٞى ٘ اإلاؿخىي اإلاِٗش ي ٍو ت وطل٪ بٞغ ٘ ؤلاؾدشماٍع هى الٗاثض الظي ًإحي مً هظه اإلاكاَع

. 1الاؾتهال٦ُت بالضعظت ألاولى بالؿى١ 

٦ما ؤن ؤلاؾدشماع في مجا٫ الخٗلُم والصخت ٌؿاهم في جدؿحن ال٣ىة البضهُت والظهىُت لألٞغاص التي 

ض  ُت الٗمل وبهخاظُت هاالء ألاٞغاص وحؿمذ با٦دؿاب ٦ٟاءاث ٖالُت اإلاؿخىي جٍؼ جى٨ٗـ بضوعها ٖلى هٖى

. 2مً الٟٗالُت والخىٕى بالىمى وؤلاهخاظُت

: ألاهمُت ؤلاطتراجُجُت-3

ت  جلٗب الاؾخماعاث صوعا ٞٗاال في الخإزحر ٖلى ؾُاؾاث الضو٫، ٞمشل الاؾتراجُجُت الاؾدشماٍع

ت، الىىوٍت وفي الاؾخماعاث الاؾتهال٦ُت ألاؾاؾُت ٢ض جازغ ٖلى الؿُاؾت  ٧الهىاٖت البترولُت، ال٨ُمُاٍو

ل الخاعجي ًإزظ ؤ٦بر خهت ؤو عبما ُٚاب مشل هظه الاؾدشماعاث    ُُٟت، بطا ٧ان الخمٍى الْى
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الجؼاثغي  بٗض الاؾخ٣ال٫ بلى بًجاص الىؾُلت التي جضٞ٘ الا٢خهاص، ؤخض هظه الىؾاثل والؿُاؾاث 

للُب٣ت في هظا اإلاُضان هى الٗملُت ٢ض ًازغ ٖلى اؾخ٣ال٫ البالص مؿخ٣بال، خُض  ؤن الكغ٧اث مخٗضصة 

لُت في صو٫ الٗالم الشالض، الش يء الظي ؤنبذ ٌك٩ل زُغا   الجيؿُاث ؤنبدذ حُٗي الٗملُاث الخمٍى

ت ٢اؾُت و هُا٧ل  صاثما ٖلى ؾُاؾاث البلضان اإلاًُٟت، خُض ؤن الجؼاثغ ٖاقذ ٞترة اؾخٗماٍع

ت  .٢اٖضًت لال٢خهاص الاؾدشماٍع

. أهىاع الاطدشماز: اإلاولب الشاوي

غث  بن الاؾدشماع هى ؤي ما٫ ٢ض ًخسظ ؤق٩ا٫ ٖضة و هظا ٌٗني هدُجت الخ٣ضد الٗلمي والخ٣ني ٣ٞض جٞى

ت و ما ٖلُه بال ازخُاع ٞغنت مىاؾبت و بهىعة ٖامت ًم٨ً  غم اؾدشماٍع ؤماد اإلاؿدشمغ ٖظة مجاالث ؤٞو

: الخمُحز بحن ٖضة ؤهىإ الاؾدشماع منها ما ًلي

 

: الاطدشماز الحلُلي والاطدشماز اإلاالي- 

خُض ٣ًهض باالؾدشماع الخ٣ُ٣ي ؤهه الاؾدشماع باألنى٫ الخ٣ُ٣ُت ٧االؾدشماع في اإلاباوي واإلاكغوٖاث 

اصة الضزل ال٣ىمي ٦ما ؤن هظا الىٕى مً  وألاعاض ي، و ٌٗخبر هظا الىٕى مً الاؾدشماع هى ألاؾاؽ في ٍػ

الاؾدشماع ؾٝى ٩ًىن مدىع صعاؾدىا هخُغ١ إلاا له مً ٖال٢ت وز٣ُت ؤوحٗخبر ألاؾاؽ في صعاؾاث الجضوي 

. والخ٣ُُم للمكغوٖاث

ؤما الاؾدشماع اإلاالي ٞهى طل٪ الىٕى الظي ًخٗل٤ باالؾدشماع في ألاوعا١ اإلاالُت ٧األؾهم و الؿىضاث 

 1.وقهاصاث ؤلاًضإ

ل ألاحل وؤلاجماز كـير ألاحل -2  الاطدشماز هٍى

حن مً الاؾدشماعاث و هي الاؾدشماع ٢هحر ألاظل التي جخمشل في الاؾدشماعاث  ًم٨ً الخمُحز بحن هٖى

البا ما ًُل٤ ٖلى ؤلاؾخماع ٢هحر ألاظل بإهه اؾدشماع  باألوعا١ اإلاالُت التي جإزظ ق٩ل ألاؾهم والؿىضاث ٚو

. ه٣ضي ألن م٩ىهاجه جضزل ٖغى الى٣ض
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ً  عؤؽ اإلاا٫، وهظا  ل ألاظل ٞهى اؾدشماع عؤؾمالي ألن م٩ىهاجه جضزل جضزل في ج٩ٍى ؤما الاؾدشماع ٍَى

ما٫ ج٣ىد  ٌٗني ؤن الاؾدشماع اإلاالي ٢ض ًهبذ اؾدشماعا خ٣ُ٣ُا ، ولخىيُذ هظه الى٣ُت ٞةن ماؾؿاث ألٖا

بةنضاع ألاؾهم و الؿىضاث مً ؤظل زل٤ َا٢ت بهخاظُت ؤوجىؾُ٘ الُا٢ت الىاثمت وهظه الُا٢ت حٗخبر هٕى 

. مً ؤهىإ الاؾدشماع الخ٣ُ٣ي

: الاطدشماز اإلاظخلبل و الاطدشماز اإلادفص -3

اصة الضزل والىاجج ال٣ىمي  ؤلاؾخماع اإلاؿخ٣بل هى طل٪ الىٕى مً الاؾدشماع الظي ٌٗخبر ؤؾاؾا في ٍػ

والظي ًإحي مً زاعط صوعة الضزل الخجاعي ؾىاء ٧ان طل٪ مً ٢بل ٢ُإ ؤٖما٫ الخ٩ىمت ؤومم٨ً ؤن 

. ٩ًىن بك٩ل اؾدشماع ؤظىبي

اصة الضزل وهظا ٌٗني ؤن  ؤما الاؾدشماع اإلادٟؼ ٞهى طل٪ الىٕى مً ؤلاؾخماع الظي ًإحي هدُجت لٍؼ

. الاؾدشماع ٌٗخمض ٖلى الضزل والٗال٢ت بُنهما َغصًت

اصة الاؾدشماع اؾدىاصا ٖلى  اصة الضزل البض ؤن ًظهب ظؼء منها بلى الاصزاع وبالخالي لٍؼ خُض ؤن ٍػ

. مٗاصلت الضزل

٣ٞض ون٠ ؤخض الا٢خهاصًحن الٗال٢ت بحن الاؾدشماع اإلاؿخ٣بل واإلادٟؼ بإنهما ٖال٢ت جغا٦مُت وصوعٍت 

ت . وؤنها جخه٠ بهٟت الخىلُض الظاحي و الاؾخمغاٍع

. جل٪ الخغ٦ت ًم٨ً ؤن جاصي بلى ه٣ل الا٢خهاص مً خالخه بلى ألاًٞل بٟٗل ؤلاؾخماع اإلاعجل

 1:الاطدشماز اإلاادي و الاطدشماز ألاحىبي- 4

الاؾدشماع اإلااصي ًمشل الك٩ل الخ٣لُضي لالؾدشماع والظي جمشل باالؾدشماع الخ٣ُ٣ي، ؤما الاؾدشماع 

البكغي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظا الىٕى مً الاؾدشماع ال ج٣ل ؤهمُخه ًٖ الاؾدشماع اإلااصي بال بطا اهُل٣ىا مً 

خمشل هظا الىٕى مً ؤلاؾخماع في اإلاجاالث التي  ٨ٞغة ؤؾاؾُت و هي ؤن ؤلاوؿان هى هضٝ الخىمُت ووؾُلتها ٍو

ب والخإهُل .   جسو و جخٗل٤ بالٗىهغ البكغي ٧االؾدشماع في الخٗلُم والصخت والش٣اٞت وفي مجاالث الخضٍع
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 مددداث الاطدشماز -

ان الاؾدشماع ٌٗخمض ٖلى ٖضة ٖىاثض منها ما ًم٨ً ٢ُاؾها و ازغي ال ًم٨ً ٢ُاؾها و جهى٠ هظه 

 . الٗىامل  الى زالزت انىاٝ و هي اإلاخٛحراث الخىُٓمُت و الش٣اُٞت و الٗىامل الضازلُت 

-ٖملُاث الاهخاط - اإلابُٗاث- مسههاث الاهخال٥-الاعباح الؿاب٣ت :   العىامل الدازلُت .1

 .اإلاخى٢ٗاث 

 الخٛحراث –ؾُاؾاث الخ٩ىمُت اإلاالُت و الى٣ضًت -مٗض٫ الٟاثضة :  العىامل الخازحُت .2

 . الاؾخ٣غاع الؿُاس ي –خالت خغب و ؾلم - الخ٨ُىىلىظُت

اث – اإلاُل لال٦خىاػ –الخالت الخٗلُمُت للؿ٩ان :الخغيراث الخىظُمُت و الشلافُت    .3 الخهٞغ

 .اججاه الخُغ 

. زاخل و إحساءاث اجساذ اللساز الاطدشمازي الم: اإلاولب الشالث 

خباع الٗاملحن  ألاؾـ و اإلاباصت الٗلمُت في اجساط ال٣غاع الاؾدشماعي الؿلُم،البض مً ألازظ بٗحن الٖا

 :الخالُحن

1- ٌ ؤن ٌٗخمض اجساط ال٣غاع الاؾدشماعي ٖلى ؤؾـ ٖلمُت و مً ؤظل طل٪ البض مً اجساط :العامل ألاو

: الخُىاث الخالُت

جدضًض الهضٝ ألاؾاس ي لالؾدشماع -

  ججمُ٘ اإلاٗلىماث ألاػمت الجساط ال٣غاع

 جدضًض الٗىامل اإلاالثمت لُخم مً زاللها جدضًض الٗىامل ألاؾاؾُت الجساط ال٣غاع .

 ت اإلا٣ترخت  1.ج٣ُُم الٗىاثض اإلاخى٢ٗت للٟغم الاؾدشماٍع

 ت اإلاىاؾبت لألهضاٝ اإلادضصة . ازخباع البضًل ؤو الٟغنت الاؾدشماٍع
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ًجضع بمخسظ ال٣غاع ؤن ًغاعي بٌٗ اإلاباصت ؤو اإلاٗاًحر ٖىض اجساط ال٣غاع و مً ؤهم : العامل الشاوي-2

: اإلاباصت هي 

ت- .1 : مبدأ حعدد الخُازاث أو الفسؾ الاطدشماٍز

ٌٗض هظا اإلابضؤ ؤخض الخُىاث الغثِؿُت إلجساط ال٣غاع الاؾدشماعي و ٌؿخمض ؤنىله مً ؤن اإلاىاعص 

مهما بلٜ حجمها ٞال بض و ؤن جخه٠ بالىضعة بِىما ج٩ىن الٟغم  (ٞغص ؤو ماؾؿت)اإلاخاخت لضي اإلاؿدشمغ 

ت اإلاخىاٞؿت ٖلى بؾ٣اٍ جل٪ ألامىا٫ ٦شحرة و مخٗضصة في مٗٓم ألاخُان الظي ًخُلب ٖلى مخسظ  الاؾدشماٍع

ت اإلاىاؾبت التي جخ٤ٟ م٘ اؾتراجُجُخه و  ال٣غاع  ؤن ًغاعي هظه الخ٣ُ٣ت وطل٪ بازخُاع الٟغم الاؾدشماٍع

هضٞه  مً الاؾدشماع وطل٪ مً زال٫ مٟايلت بحن جل٪ الٟغم بضال مً ؤن ًىظه ؤمىاله بلى ؤو٫ ٞغنت 

غث  مغوهت ؤ٦بر ؤماد مخسظ ال٣غاع للىنى٫ بلى ٢غاع اؾدشماعي هاجر  اصة ٞةهه ٧لما جٞى ت جخاح له ٖو بؾدشماٍع

. ًًمً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلادضصة

 

: مبدأ الخبرة و الخأهُل .2

مً ؤظل الىنى٫ بلى ٢غاع اؾدشماعي ؾلُم ٞةهه ًخُلب مؿخىي مٗحن مً الضعاًت و الخبرة التي ٢ض 

ً خُض ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هىا٥ الٗضًض مً الاٞغاص ممً لضيهم الامىا٫   غ بجمُ٘ الٟئاث للمؿدشمٍغ ال جخٞى

بىن في   ٚغ ٍو

ت اإلاىاؾبت . اؾدشماعها ل٨ً ال ًمل٩ىن الخبرة و الضعاًت ال٩اُٞت في ازخُاع ألاصاة ؤو الٟغنت الاؾدشماٍع

ت التي جم٨نهم  ً ممً ًخمخٗىن بمؿخىي ٖالي مً الخبرة و اإلاٗٞغ وباإلا٣ابل هىا٥ ٞئت مً اإلاؿدشمٍغ

ىن ؤو ًىهب ٖملهم  مً اجساط ال٣غاع الاؾدشماعي اإلاىاؾب بِىما جىظض ٞئت ؤزغي مً الاٞغاص ممً ًدتٞر

ً و زانت باليؿبت للٟئت الاولى و الظًً ًُل٤ ٖليهم ٖاصة  ٖلى ج٣ضًم الاؾدشماعاث الا٢خهاصًت للمؿدشمٍغ
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ت  بمهُلر مدللى الاؾدشماع،ؤو ممً ٣ًىمىن باظغاءاث و صعاؾاث ا٢خهاصًت و ٞىُت للمكغوٖاث الاؾدشماٍع

غ لضًه  ٦.1ظا ال بض للمؿدشمغ اإلاؿخجض و الظي ال ًخٞى

ت بإمىع الاؾدشماع ؤن ٌؿخٗحن ٢غاع اؾدشماعي و اٖخباع ٞغنت  الخض ألاصوى مً الخبرة و اإلاٗٞغ

ً و اإلادلُحن و اإلاسخهحن بكاون الاؾدشماع ختى لى ٧لٟذ طل٪  ت مىاؾبت ٖلى الٟئت اإلاؿدشمٍغ اؾدشماٍع

ت مهما بلٜ حجمها ؾدب٣ى مىسًٟت و ٢لُلت م٣اعهت بالٟاثضة  بٌٗ اإلابالٜ اإلاالُت، بط ؤن اإلابالٜ اإلاضٖٞى

 اإلاخد٣٣ت منها في جغقُض ال٣غاع الاؾدشماعي،

: مبدأ اإلاالئمت .3

ً مغاٖاتها ٖىض وي٘  ٌك٩ل مبضؤ اإلاالثمت واخض مً اإلاغاخل ألاؾاؾُت التي ًٟترى باإلاؿدشمٍغ

ت و ًجب جُب٤ُ هظا اإلابضؤ في اإلاجا٫ الٗلمي ٖىضما ٣ًىد اإلاؿدشمغ بازخُاع اإلاجا٫  بؾتراجُجُت اؾدشماٍع

ؿترقض اإلاؿدشمغ في جُب٤ُ هظا اإلابضؤ بمىدنى جٟهُله  الاؾدشماعي اإلاىاؾب،مً بحن ٖضة بضاثل م٣ترخت َو

ُٟخه،مؿخىي صزله  ت مً الٗىامل الظاجُت جخٗل٤ بٗمغه،ْو الاؾدشماعي و الظي ًخدضص في يىء مجمٖى

 .وخالخه الاظخماُٖت

 

ت .4  2:مبدأ الخىىع وجىشَع اإلاساهسة الاطدشماٍز

ًم٨ً جلخُو مجمل ؤهضاٝ اإلاؿدشمغ في حٍٗغ٠ ما ٌٗٝغ بالٗاثض اإلاخى٢٘ ٖلى ألامىا٫ 

وهظا ٌٗني ؤن ل٩ل مؿدشمغ في الٗاصة الٗاثض الظي ًُمذ في جد٣ُ٣ه و طل٪ في نىعة  (الهضٝ)اإلاؿدشمغة

الٗىاثض )ٞةهه البض يم الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت (الٗاثض)هضٝ ،ومً ؤظل جدضًض طل٪ الهضٝ

بمىظب مٗض٫ الخهم الظي ٖاصة ًمشل ج٩لٟت عؤؽ ما٫ اإلاؿدشمغ مً ؤظل الىنى٫ بلى ال٣ُمت (اإلاخى٢ٗت

 .الخالُت لخل٪ الخض٣ٞاث 
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اث الاطدشماز :اإلابدث الشاوي  . هظٍس

ت عدم هماٌ الظىق   هظٍس

مً اإلاٗلىد و اإلاخ٤ٟ ٖلُه ان اإلاىاٞؿت حٗخبر مً اهم الٗىامل التي ج٣ىد ٖليها الكغ٧اث ٞاطا ٧اهذ 

ت لى هظا الاؾاؽ ج٣ىد هظه الىٍٓغ  . الكغ٦ت ٚحر ٢اصعة ٖلى اإلاىاٞؿت في الؿى١ ٞهظا ًاصي بها الى ػوا٫  ٖو

خُض هٟترى ُٚاب اإلاىاٞؿت ال٩املت في اؾىا١ الضو٫ الىامُت او اإلاًُٟت باالياٞت الى ه٣و ال٨بحر 

ىُت في البلضان اإلاًُٟت لِـ لها ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت الاظىبُت في  في ٖغى الؿل٘ ٦ما ان الكغ٧اث الَى

مجاالث الاوكُت الا٢خهاصًت او الاهخاظُت اإلاسخلٟت او ختى ُٞما ًسخو بمخُلباث مماعؾت اي وكاٍ 

غ بٌٗ ال٣ضعاث  او الجىاهب ال٣ىة لضي الكغ٦ت مخٗضصة الجيؿُاث  ما٫ اي جٞى ُٟي ازغ إلاىٓماث الٖا ْو

ت  ىُت في الضو٫ اإلاًُٟت ...مشل اإلاىاعص اإلاالُت و الخ٨ُىىلىظُت و اإلاهاعاث الاصاٍع الخ باإلا٣اعهت بالكغ٧اث الَى

ٌٗخبر اخض الٗىامل الغثِؿُت التي جضٞ٘ هظه الكغ٧اث هدى اؾدشماعاث اخىبُت ٦ما ًٟترى هظا الىمىصط 

الىٓغة الكمىلُت إلاجاالث الاؾدشماع الاظىبي ًٞال ٖلى الخمل٪ اإلاُل٤ إلاكغوٖاث الاؾدشماع هي الك٩ل 

اإلاًٟل لالؾخٛال٫ ظىاهب ال٣ىة لضي قغ٧اث مخٗضصة الجىُاث و الضاٞ٘ وعاء ٢غاع الاؾدشماع هى اإلاحزة 

ت التي جخمخ٘ بها الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث و التي حؿخُُ٘ الاؾخٟاصة منها في الضو٫ اإلاًُٟت   الاخخ٩اٍع

ت  ٖضد ٦ما٫ الؿى١   الاهخ٣اصاث اإلاىظهت لىٍٓغ

ت  ت ٖضد ٦ما٫ الؿى١ ًغي عوبى٥ و ؾُمىصؽ  ماًلي ان الىٍٓغ بسهىم الاهخ٣اصاث اإلاىظهت لىٍٓغ

جٟترى اصعا٥ و وعي الكغ٦ت مخٗضصة الجيؿُاث بجمُ٘ ٞغم الاؾدشماع الاظىبي في الخاعط و هظا ٚحر وا٢عي 

ت لم ج٣ضد اي جٟؿحر م٣بى٫ خى٫ جًُٟالث الكغ٧اث مخٗضصة  مً الىاخُت الٗملُت ان هظه الىٍٓغ

الجيؿُاث للخمل٪ اإلاُل٤ للمكغوٖاث الاؾدشماع الاهخاظُت ٧ىؾُلت لالؾخٛال٫ ظىاهب ال٣ىة او اإلاؼاًا 

ت لهظه الكغ٧اث في الى٢ذ الظي ًم٨ىىا جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫ اقُا٫ ازغي لالؾدشماع او  الاخخ٩اٍع

 ٤  الٗملُاث الخاعظُت ٧الخهضًغ او ال٣ٗىص الترازُو الخانت باالهخاط و الدؿٍى

ت الخماًت و ٣ًهض بالخماًت هىا اإلاماعؾت ال٣اثُت مً ٢بل الكغ٧اث   هٍٓغ

 



 

34 

 

مفاهُم عامت خٌى مىار الاطدشماز : اإلابدث الشالث 

 .حعٍسف مىار الاطدشماز :اإلاولب الاٌو 

: 1حعٍسف مىار الاطدشماز -1

ت مً الٗىامل الخانت بمى٢٘ مدضص والتي جدضص الٟغم والخىاٞؼ  ٌكحر مىار الاؾدشماع بلى مجمٖى

. التي جم٨ً الكغ٧اث مً الاؾدشماع ٖلى هدى مىخج وزل٤ ٞغم الٗمل وجىؾُ٘ هُا١ ؤٖمالها

غ ميكأث  ٗخبر مىار الاؾدشماع مً اإلاٟاهُم اإلاغ٦بت ألهه ًخٗل٤ بجىاهب مخٗضصة، بًٗها مخٗل٤ بمضي جٞى َو

، والبٌٗ آلازغ مخٗل٤ بالىٓم ال٣اهىهُت ؤو ألاويإ الؿُاؾُت، والشالض باإلااؾؿاث  البيُت ألاؾاؾُت

والغاب٘   

بالؿُاؾاث، ٞهظا اإلاٟهىد اإلاغ٦ب هى مٟهىد صًىام٩ُي صاثم الخُىع إلاالخ٣ت الخٛحراث الؿُاؾُت 

ً . والخ٨ىىلىظُت والخىُٓمُت وبك٩ل ٖاد بصعاط مٟهىد اإلاىار الاؾدشماعي اإلاىاؾب جدذ ٖىىاهحن ٦بحًر

غجبِ ب٩ل ما ًخٗل٤ ب٨ٟغة ٖضد ال٣ُحن والشاوي  ؤخضهما مخٗل٤ بمضي بم٩اهُت اجساط ال٣غاع الا٢خهاصي ٍو

غجبِ ب٨ٟغة اإلاساَغ . ًخٗل٤ ب٩ل ما ًم٨ً ؤن ًازغ ٖلى الخ٩لٟت والٗاثض ٍو

حٗٝغ اإلاىٓمت الٗغبُت لًمان لالؾدشماع، مىار الاؾدشماع بإهه ٌٗبر ًٖ مجمل ألاويإ ال٣اهىهُت 

والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت التي ج٩ىن البِئت التي ًخم ٞيها الاؾدشماع وم٩ىهاث هظه البِئت مخٛحرة 

اث مدٟؼة للمؿدشمغ والتي ًبني ٖليها   ؤهه ًم٨ً خهغ ٖضة ٖىانغ في مجمٖى
ّس
ومخضازلت بلى خض ٦بحر بال

. ٢غاعه

: اإلاجمىعت الاولى - 

 جمخ٘ ال٣ُغ اإلا٠ًُ باالؾخ٣غاع الؿُاس ي والا٢خهاصي؛  -

ل ألاعباح الاؾدشماع للخاعط؛ - ت جدٍى   خٍغ

 اؾخ٣غاع ؾٗغ الٗملت اإلادلُت؛ -

 . ؾهىلت بظغاءاث الخهى٫ ٖلى جغزُو الاؾدشماع والخٗامل م٘ الجهاث الغؾمُت -

                                                 
غ مىار الاؾدشماع في الضو٫ الٗغبُت 1  .61-59، ال٩ىٍذ، م م1999اإلااؾؿت الٗغبُت لًمان الاؾدشماع ج٣ٍغ
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:  اإلاجمىعت الشاهُت - 

 بم٩اهُت جد٤ُ٣ ٖاثض مغجٟ٘ مً الاؾدشماع؛  -

ٟاء مً الًغاثب والغؾىد الجمغ٦ُت؛ -  ؤلٖا

 .ويىح ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لالؾدشماع واؾخ٣غاعها -

:  اإلاجمىعت الشالشت- 

٪ مدلي مً ال٣ُغ اإلا٠ًُ - حر قٍغ  . جٞى

ت الخى٣ل -  . خٍغ

ت الخهضًغ -  . خٍغ

ت - غ ٞغم اؾدشماٍع . جٞى

ت ال٣ىاهحن والؿُاؾماث   بىاًء ٖلى ما ج٣ضد ًم٨ً ال٣ى٫ بإن مٟهىد الاؾدشمماع ٌكخمل ٖلى مجمٖى

واإلااؾؿاث والخهاثو اله٩ُلُت اإلادلُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت التي جازغ في ز٣ت اإلاؿدشمغ 

ً اإلاىار . وب٢ىاٖه بخىظُه اؾدشماعاجه بلى بلض صون آلازغ وجاصي الٗىامل الا٢خهاصًت صوعا مدىعٍا في ج٩ٍى

ت ومضي اؾخ٣غاعها، الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت، : الاؾدشماعي ومً ؤهم جل٪ الٗىامل ال٣ىاهحن الاؾدشماٍع

وألاهمُت اليؿبُت لل٣ُاٖحن الٗاد والخام في الىٓاد الا٢خهاصي، ومضي جىاٞغ ٖىانغ الاهخاط وؤؾٗاعها 

ت، ٦ما ؤن جىاٞغ الخض ألاصوى اإلا٣بى٫ لل٣ضعة ٖلى اجساط  اليؿبُت، وحجم الؿى١ اإلادلي وال٣ضعة الخهضًٍغ

ال٣غاعاث الا٢خهاصًت في اإلاؿخ٣بل، وبما ًًمً ؾالمت اإلاكغوٕ وخماًت اإلاهالر ٌٗخبر الكٍغ الاو٫ 

غها في البلض خى٠٢ هظا ألامغ ٖلى الٗضًض مً اإلا٣ىماث الالػد جٞى ت صولت، ٍو ًّس  .لضزى٫ الاؾدشماع بلى ؤ

 :1 عىاؿس مىار الاطدشماز:اإلاولب الشاوي 

  : الخيالُف- 1-

٢غاع الاؾدشماع هى في نهاًت ألامغ مىاػهت بحن الخ٩ال٠ُ والٗىاثض ومً الُبُعي ؤن ٌؿُُغ اإلاؿدشمغ 

ب٣ضع ٦بحر ٖلى ٖىانغ الخ٩لٟت صازل اإلاكغوٕ، ٞهى ًسخاع الخ٨ىىلىظُا اإلاىاؾبت وؤًٞل آلاالث وألاظهؼة 

                                                 
غ ًٖ الخىمُت في الٗالم، جدس ي مىار الاؾدشماع مً ؤظل الجمُ٘، واقىًُ، -  1  .02، م2005البى٪ الضولي ج٣ٍغ
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حر ٖىهغ ألامان وهى ًسخاع ؤظهؼجه  الالػمت إلهخاظه، وهى ًهمم اإلاكغوٕ بما ٨ًٟل يبِ الخ٩ال٠ُ وجٞى

غ لهم الخإهُل اإلاىاؾب والخىاٞؼ الالػمت، وهى ًً٘ الىٓم اإلاداؾبُت وؤؾالُب  ٞى ت والٗمالُت ٍو ؤلاصاٍع

اصة الخىػَ٘  ض مً ٢ضعجه ٖلى ٍػ ٍؼ حر طل٪ مما ًًمً له يبِ الخ٩ال٠ُ ؤلاهخاظُت ٍو ٤ ٚو ؤلاهخاط والدؿٍى

والاهدكاع، وهظه مؿاولُت اإلاؿدشمغ ًٖ مكغوٖه، ول٨ً اإلاكغوٕ لِـ ٦ُاها م٨خمال بظاجه بل بهه ٌٗخمض 

ىاظه    ٖلى الخاعط ٍو

ج٩ال٠ُ ؤزغي لِـ له الؿُُغة ٖليها وجخى٠٢ ٖلى البِئت التي ٌٗمل ٞيها، ٞاإلاكغوٕ ًدهل ٖلى 

حرها–الٗضًض مً الخضماث  غها – ٦هغباء ومُاه ٚو مً الىؾِ اإلادُِ به واإلاك٩لت هىا لِـ ٣ِٞ في جٞى

واإلاكغوٕ  ًخٗامل م٘ الجهاث الخ٩ىمُت مً يغاثب . بإؾٗاع م٣ٗىلت وبهما في يغوعة اهخٓامها واؾخ٣غاعها

وظماع٥ وبصاعاث ع٢ابت وبقغاٝ، ول٩ل طل٪ ٞةن ج٩لٟت ؤلاهخاط ال جخى٠٢ ٣ِٞ ٖلى مضي ٦ٟاءة اإلاكغوٕ 

٘ مً ج٩لٟت  بل جخى٠٢ بلى خض بُٗض ٖلى الىؾِ الظي ٌٗمل ُٞه، وجخٗض اإلاجاالث التي ًم٨ً ؤن جٞغ

خباعاث الخاعظُت ًٖ اإلاكغوٕ هٟؿه، بياٞت بلى هظا ج٩ال٠ُ اإلاٗامالث في ؾبُل بهجاػه  اإلاكغوٕ لهظه الٖا

وزانت اإلاٗامالث م٘ ؤظهؼة الخ٩ىمت، ولظل٪ ؤنبذ بىض ج٩ال٠ُ اإلاٗامالث مً ؤهم ٖىانغ الخ٩لٟت التي 

ًخٗغى لها اإلاكغوٕ الاؾدشماعي ألهه في ٖمل ًىمي م٘ مهالر الًغاثب والخإمُىاث ووػاعاث الٗمل وهى 

ًخ٣ضد بلى مسخل٠ اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاث، وفي ٧ل هظا ًىاظه في بٌٗ ألاخُان بٗضد الىيىح في ال٣ىاٖض 

 .وؤخُاها جًاعبها و٦شحرا ما ٌٗاوي مً الخإزحر وؤلابُاء، وال ٌٗضد ؤن ًىاظه ؤق٩اال للخمُحز والٟؿاص

  :اإلاساهس-2

إلاا ٧اهذ ٢غاعاث الاؾدشماع حؿدكٝغ صاثما اإلاؿخ٣بل ٞةن ج٣ضًغاث الكغ٧اث بكإن اإلاؿخ٣بل حٗخبر خاؾمت 

يبغي ٖليها ؤن  ألاهمُت، ٞالٗضًض مً اإلاساَغ ٌٗخبر باليؿبت للكغ٧اث ظؼاًء ٖاصًا مً الاؾدشماع، ٍو

جخدمله بما في طل٪ ٚمىى الاؾخجاباث مً ظاهب الٗمالء واإلاىاٞؿحن، بُض ؤن ٖلى الخ٩ىماث ؤن جلٗب 

 1ٞٛمىى الؿُاؾاث. صوعا هاما في بًجاص بِئت آمىت ومؿخ٣غة، بما في طل٪ خماًت خ٣ى١ اإلال٨ُت
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ضد اؾخ٣غاع الا٢خهاص ال٨لي، واللىاثذ الخىُٓمُت الٗكىاثُت، ؤمىع  الخ٩ىمُت وؤؾلىب جىُٟظها ٖو

ٌ الخىاٞؼ الضاٞٗت لالؾدشماع وزل٤ ٞغم ٖمل ظضًضة،  ًم٨ً ؤن جاصي ظمُٗا بلى حجب الٟغم وج٣ٍى

خطر مً اؾخ٣هاءاث البى٪ الضولي ؤن اإلاساَغ اإلاغجبُت بؿُاؾاث تهُمً ٖلى اإلاساٝو مً مىار  ٍو

. الاؾدشماع في البلضان الىامُت

 .إلهاز العام إلاىار الاطدشماز الجُد  : اإلاولب الشالث 

ل٣ض خضص الخبراء ٖلى مؿخىي مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التي ًجب 

ؤن حٗمل البلضان الىامُت ٖلى جد٣ُ٣ها مً ؤظل جدؿحن مىار الاؾدشماع، وعٞ٘ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للكغ٧اث 

اإلادلُت وجخمشل هظه ال٣ىاٖض باإلياٞت بلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ال٨لي وال٣ضعة ٖلى الخيبا الؿُاس ي 

ت لتهُئت اإلاىار  والاؾخ٣غاع الاظخماعي واختراد صولت ال٣اهىن، والتي حٗخبر الكغوٍ اإلاؿب٣ت والًغوٍع

غ ٖىانغ ؤزغي جم اؾخسالنها مً  الاؾدشماعي، ول٨ً حٗخبر هظه الٗىانغ ٚحر ٧اُٞت بل البض مً جٞى

ًاء في  وج٣ىد هظه الٗىانغ ٖلى زالزت .  ومً بلضان ؤزغي ٚحر ؤًٖاءCODEاإلاماعؾاث الجُضة للبلضان ألٖا

: مباصت ؤؾاؾُت جخمشل ُٞما ًلي 

 وطل٪ هٓغا  للخضازل بحن مسخل٠ : كسوزة اوسجام الظُاطاث الخاؿت بتركُت الاطدشماز  -

 اإلاجاالث 

غ وخماًت الاؾدشماع، ألن لها مجاال واؾٗا ٌكمل  - اإلاخٗل٣ت بمىار الاؾدشماع، مشل مٗاًحر جدٍغ

ً في الكغ٧اث ال٨بري وفي اإلااؾؿاث  ً ألاظاهب، واإلاؿدشمٍغ ً اإلادلُحن واإلاؿدشمٍغ اإلاؿدشمٍغ

 .الهٛحرة

ألن جد٤ُ٣ الكٟاُٞت مً قإهه : أهمُت كمان الؼفافُت في وكع وجىفُر الظُاطاث واللىاهين -

ج٣لُو خالت ٖضد ال٣ُحن والخُغ الظي ًدُِ بال٣غاع الاؾدشماعي، ٦ما ؤنها حؿاهم في ج٣لُو 

ج٩لٟت اإلاٗامالث اإلاغجبُت باالؾدشماع وحصجُ٘ الاجها٫ بحن ؤلاصاعاث الٗمىمُت وال٣ُإ الخام، 

ً والؿلُاث الٗمىمُت . ٞالكٟاُٞت حؿمذ بسل٤ مىار حؿىصه الش٣ت بحن اإلاؿدشمٍغ
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٤ جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ٚحر  ٌصج٘ مىار الاؾدشماع الجُض الكغ٧اث ٖلى الاؾدشماع، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 1.اإلابرعة، وج٣لُل اإلاساَغ والٗىاث٤ ؤماد اإلاىاٞؿت

اصة الىاظمت في ؤلاهخاظُت، وفي  ل٨ً حجم الاؾدشماع ال ٌٗخبر الٗامل الىخُض اإلاازغ في الىمى، بل الٍؼ

الىا٢٘ جٓهغ الضعاؾاث اإلاكتر٦ت بحن البلضان ؤن ؤلاهخاظُت ال٩لُت لٗىامل الاهخاط مؿاولت ًٖ اليؿبت 

با مً الىمى في اظمالي الىاجج اإلادلي ٦ما هى في الخا٫ باليؿبت لترا٦م عئوؽ ألامىا٫ .  هٟؿها ج٣ٍغ

٤ ج٣ضًم الٟغم والخىاٞؼ للكغ٧اث ل٩ي  ٌصج٘ مىار الاؾدشماع الجُض جدؿحن الاهخاظُت، ًٖ ٍَغ

ما٫،  بن البِئت التي حصج٘ الٗملُاث الخىاٞؿُت )ج٣ىد بىي٘ وحٗضًل واٖخماص َغ١ اًٞل لل٣ُاد باأٖل

 الخضمحر الخال١ وهي البِئت التي جدُذ للكغ٧اث J SCHUMPETER 1942 (والتي ؤَل٤ ٖليها الا٢خهاصي

ؿهل مىار الاؾدشماع الجُض ٖلى الكغ٧اث صزى٫ ألاؾىا١ ؤو الخغوط  الٟغم والخىاٞؼ الزخباع ؤ٩ٞاعها َو

٘ وجحرة الىمى اصة ؤلاهخاظُت وحؿَغ  .منها، وفي بَاع ٖملُت حؿاهم في ٍػ

 اإلاىار الظُاس ي والخىظُمي  :

 :الاطخلساز الظُاس ي- 

بن :   ًخطر مً زال٫ الخجاعب ؤن الضوع الؿُاس ي مهم في بؾتراجُجُت الخىمُت والاؾدشماع وطل٪ ًغظ٘ بلى

ضد الاؾخ٣غاع اإلااؾؿاحي له صوع ٦بحر في قغح جمغ٦ؼ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ ألن ٖضد  الخُغ الؿُاس ي ٖو

الاؾخ٣غاع صازل البلض اإلا٠ًُ ًسل٤ ٖضد ال٣ُحن للمؿدشمغ الاظىبي ولهظا ٖىضما ٩ًىن الاؾخ٣غاع، ٞةهه 

اصة حجم اؾدشماعاتهم ؤو ختى اؾدشماع ٖىاثض ألاعباح اإلادهلت ً ٖلى ٍػ  2.ٌصج٘ اإلاؿدشمٍغ

لى هظا ألاؾاؽ ٞةن خالت الاؾخ٣غاع صازل البلض اإلا٠ًُ جمشل ٖامل َغص لغئوؽ ألامىا٫ وبالخالي  ٖو

الاؾدشماعاث ؾىاء ٧اهذ ؤظىبُت ؤو مدلُت زانت وؤن هظه ألازحرة ال حؿخ٣غ بال في ْغوٝ ؾُاؾُت 

ُض ألامً والؿالد هضٞا اؾتراجُجُا حؿعى الضو٫  وا٢خهاصًت مؿخ٣غة لظا ٌٗخبر الاؾخ٣غاع الؿُاس ي وجَى
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ً، وطل٪ باؾخسضاد مبضؤ الخىاع الؿُاس ي الظي ًغج٨ؼ ٖلى  اصة الش٣ت والُمإهِىت للمؿدشمٍغ لخد٣ُ٣ه، لٍؼ

اختراد مباصت ال٣اهىن 

 

اث  الضولي والظي ًغج٨ؼ بضوعه ٖلى مُشا١ ألامم اإلاخدضة والبُان الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

ضد الاؾخ٣غاع ٖلى ظاهب ٦بحر مً  ألاؾاؾُت، و٢ض اهتهذ الٗضًض مً الضعاؾاث بلى ؤن الخُغ الؿُاس ي ٖو

 بلى بًًاح ألازغ الؿلبي 1995" ؾِىج و٧ىاهج "ألاهمُت في قغح خغ٦ُت الاؾدشماع، خُض ؤجذ صعاؾت ٧ل مً 

للمساَغ الؿُاؾُت  

. ٖلى الاؾدشماع

 إحساءاث حلب الاطدشماز: 

 :ؤلاحساءاث اإلاخعللت بىظام الؼسهت .1

ل ألاعباح ألاظىع وألامىا٫ بلى  ًجب ؤن ج٩ىن جىُٓماث قٟاٞت ل٣ىاهحن الاؾدشماع، وه٣ل اإلال٨ُت وجدٍى

٘ الٗاصي وهى ما لم جٟهل ُٞه  الخاعط، بال ؤن ألاخ٩اد اإلاخٗل٣ت، جُغح ٢ًُت ٖال٢تها بالدكَغ

ؤما ُٞما ًسو الًماهاث اإلامىىخت في هظه اإلاجاالث هجض ؤن مٗٓم الخ٣ىُاث ال حكحر بلى . الخ٣ىُاث

اط اإلاؿدشمغ باإلقاعة بلى طل٪ بال ؤن  غظ٘ طل٪ لخغم الؿلُاث ٖلى ٖضد بٖػ مؿإلت هٕؼ اإلال٨ُت، ٍو

ان بم٣خط ى اإلاهلخت  هىا٥ ج٣ىُاث ٢ض حٗغيذ لظل٪ بالىو ٖلى ؤن هٕؼ اإلال٨ُت والخإمُم ٢ض ًجٍغ

ٌ بٗملت ٢ابلت للخدى٫ حٗاص٫ اإلابلٜ اإلاىهىم ٖلُه في مغؾىد الترزُو  1 الٗمىمُت م٘ الخٍٗى

ل .2  :اللماهاث اإلاخعللت بالخدٍى

ل ألامىا٫ بلى الخاعط، وهجض ٖمىما مً الىاخُت الٗملُت  مً ظملت الًماهاث ؤًًا يمان جدٍى

ل بلى جغزُو ٧ي جدؿنى  ، خُض ؤن زًٕى ٖملُت الخدٍى ٤ جىُٓم الهٝغ ل ًٖ ٍَغ جد٨ما في الخدٍى

ل ٖىضما ًدضر  ، ٦ما ؤن بٌٗ ٢ىاهحن الضو٫ جىو ٖلى بم٩اهُت الخٗل٤ُ اإلاا٢ذ للخدٍى مغا٢بت الهٝغ

اث .  ازخال٫ ٦بحر في محزان اإلاضٖٞى
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ل هخاثج جهُٟت الكغ٦ت ؤو الخىاػ٫ ًٖ ؤؾهم مً جل٪  مً مٓاهغ الخ٣ُُض ؤًًا زًٕى جدٍى

. الكغ٦ت بلى جغزُو مً البىى٥ اإلادلُت

ل هسًٗه بلى ا٢خُإ ظباجي مً اإلاهضع ٧ي  ؤما ُٞما ًسو ألاعباح، ٞةن الضو٫ التي ال ج٣ُض الخدٍى

 .حصج٘ ألاظىبُت التي جدى٫ مؿخ٣بال

 اإلاصاًا الجبائُت والجمسهُت -3

بن اؾتهضاٝ الغبذ ًبٗض باإلاؿدشمغ بلى البدض بُبُٗت الخا٫، ًٖ ؤخؿً مٗاملت في اإلاُضان 

بي، طل٪ ؤن الًغاثب بإهىاٖها جمشل ا٢خُاٖا مً الٟىاثض اإلادهل ٖليها وبالُب٘ جدؿم . الجباجي والًٍغ

بُت للبلض  الؿُاؾت الًٍغ

اإلاؿخ٣بل بغصٕ الاؾدشماع وبٖا٢ت لخض٤ٞ الغؾامُل بط ٧اهذ ج٣خُ٘ مبالٜ ضخمت مً ؤعباح الكغ٦ت 

 1.اإلاؿدشمغة، ومً ظهت جدؿم بالخدٟحز ٖلى الاؾدشماع وحصجُٗه بطا ٧ان الا٢خُإ ؤ٢ل ما ًم٨ً

. ٖلى بٖاصة الاؾدشماع في البلض اإلاؿخ٣بل

اصة ال٨بحرة في  بال ؤن مً البلضان ما ٢لو مً بٖاصة اؾدشماع ألاعباح مدلُا وطل٪ لخٟاصي الٍؼ

ألاؾهم  

بت هعائم لالطدشماز -4  اللٍس

جخمشل الٗىاث٤ التي ججٗل مً الؿُاؾت اإلاخبٗت عاصٖت لالؾدشماعاث ألاظىبُت ٖمىما في الاػصواط 

بي   الًٍغ

بُت باء الًٍغ .  والخمحز في ٞغى الًغاثب واإلاٛاالة في ألٖا

 بي  :الاشدواج اللٍس

ؤخُاها جى٢٘ ٧ل مً صولت اإلاؿدشمغ وصولت البلض اإلا٠ًُ يغاثب ٖلى ناخب الاؾدشماع، وهظا 

بي جش٣ل  بي في ٦ال البلضًً وهظه الاػصواظُت في الٟغى الًٍغ ًغظ٘ بلى ازخالٝ مٗاًحر الٟغى الًٍغ

. اإلاؿدشمغ وججٗله ًىٟغ مً البلض اإلا٠ًُ
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بي خُض ًخم اؾدبٗاص  ل٨ً لخٟاصي هظا الُٗب بضؤ اإلاجخم٘ الضولي في صعاؾت ٢ًُت الاػصواط الًٍغ

. هظا الاػصواط ظؼثُا ؤو ٧لُا باالجٟا٢ُاث الضولُت

 الخميز في فسق اللسائب : 

   ت في جىخُض اإلاٗامممملت بُت هي ٖمل ؾُمماصي إلاسخل٠ الضو٫، و ل٩ل الضو٫ الخٍغ بن الؿُاؾت الًٍغ

  اًا بي ٦إن جى٢٘ يغاثب ٖلى الٖغ بُت ججاه مسخل٠ ألاشخام ؤو مماعؾت الخمحز الًٍغ الًٍغ

ألاظاهب جٟى١ جل٪ اإلاى٢ٗت ٖلى اإلاىاَىحن ومً البضًهي ؤن ٩ًىن هظا الىٕى مً الخمحز ٖاث٣ا ؤماد 

خغ٦ت الغؾامُل بلى البلض اإلاؿخ٣بل، بدُض جخىظه جل٪ الغؾامُل بلى الضو٫ الخالُت مً طل٪ 

. 1الخمحز

 بت همدفص لالطدشماز  اللٍس

لى  بُت لدصجُ٘ الاؾدشماع لضيها، ٖو ت، ٖلى مدٟؼاث يٍغ هىا٥ الٗضًض مً الضو٫ حٗخمض في ؾُاؾتها الخىمٍى

٤ ما جإحي به الاؾدشماعاث مً بًجابُاث لٗملُت الخىمُت، ٦ما ؤن هىا٥ بٌٗ  الٗمىد جمىذ الامخُاػاث ٞو

ٟاءاث ؤًًا ما  بت ومً ؤلٖا ال٣ىاهحن جىو ٖلى بم٩اهُت زهم ه٣ٟاث البدض مً الضزل الخاي٘ للًٍغ

بت ٖلى ال٣ٗاعاث ؤو ٖلى ؤعباح عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت وفي اإلاجا٫ الجمغ٧ي حٟٗى بٌٗ الضو٫  ًخٗل٤ بالًٍغ

 1اإلاؿدشمغ ألاظىبي، بٖٟاًء ٧لُا ؤو ظؼثُا، مً الغؾىد 

ٟاء  ت إلاكممممغوٕ الاؾدشماع، و٢ض ٩ًىن ؤلٖا الجمممممممممغ٦ُت ٖلى الخجهحزاث وآلاالث واإلاىاص الخاد الًغوٍع

 .إلاضة خُاة اإلاكغوٕ ؤو إلاضة مدضصة

 2:اإلاىار الجغسافي و الاكخـادي 

  -أهمُت اإلاىكع الجغسافي  : 

بت  هالخٔ ؤن اهدكاع الكغ٧اث لضولُت لالؾدشماع في الخاعط ًخ٨ش٠ في اإلاىا٤َ ؤلا٢لُمُت ال٣ٍغ

ظٛغاُٞا، ٞمً زال٫ مالخٓخىا للضو٫ التي هجخذ في اؾخ٣ُاب الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ، وزانت ججغبت 
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٩ا  ٩ا الالجُيُت خُض ؤن هظا الخ٣اعب ؾهل مً جض٤ٞ الاؾدشماعاث بلى صو٫ ؤمٍغ الىالًاث اإلاخدضة م٘ ؤمٍغ

٨ُت بضو٫ قغ١  الالجُيُت و٦ظل٪ الخا٫ لضو٫ آلاؾُان في ٖال٢تها م٘ الُابان ولىخٔ ؤن الاؾدشماعاث ألامٍغ

٩ا  آؾُا ؤ٢ل ب٨شحر مً اؾدشماعاتها في ؤمٍغ

الالجُيُت وهظا الخ٣اعب الجٛغافي ٌؿاهم في جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الى٣ل والصخً والاجها٫ الخاعجي، ٦ما ؤن 

 1.الخ٣اعب هظا ٌٗني ع٢ابت وؾُُغة ؤ٦بر مً ج٩ال٠ُ اجها٫ ؤ٢ل في ٖال٢ت الكغ٦ت ألاد بالٟغوٕ

ًخٗل٤ ألامغ بمضي وظىص اإلاىاعص الا٢خهاصًت الُبُُٗت وزاماث ٢ابلت لالؾخٛال٫، ٧ىن ؤن هظه 

ت واإلاٗاصن بإهىاٖها هي مىاعص طاث  اإلاىاعص لها ؤهمُتها في ٖملُاث ؤلاهخاط اإلاسخلٟت، ٞمهاصع الُا٢ت الخًٍغ

يغوعة بالٛت ألي ٖملُت بهخاظُت ومهما بلٛذ ٖملُاث ؤلاخال٫ بحن هظه اإلاىاعص وبحن ٖىانغ ؤلاهخاط 

اإلاخجضصة ٞةن الا٢خهاص الٗالمي ومً وعاءه الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث جب٣ى في خاظت ملخت بلى هظه 

ؼو ألاؾىا١ الٗاإلاُت . اإلاىاعص لل٣ُاد بيكاَاتها ؤلاهخاظُت ٚو
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 الؿت راٌ 

ت ، ٦ما وال جؼاو٫  ت في ؤي ٖملُت جىمٍى مً زال٫ هظا الٟهل هجض بن الاؾدشماع ًمشل حجغ الؼاٍو

م ما ًشاع مً  بُت بخضي ألاصواث اإلاؿخسضمت مً الخ٩ىمت لجظب وجىظُه الاؾدشماعاث ٚع الؿُاؾت الًٍغ

. ظض٫ خى٫ ٞاٖلُتها 

ت واضخت اإلاٗالم ،  ت هجض بن الجؼاثغ جٟخ٣ض إلؾتراجُجُت جىمٍى ٖلى نُٗض الؿُاؾت الاؾدشماٍع

ضد الخسُُِ ، ووكحر هىا بلى يغوعة جُب٤ُ  الؾُما ٖلى نُٗض الخهيُ٘ الظي ٌك٩ى مً الٗكىاثُت ٖو

غ . بؾتراجُجُت الخهضًغ ، بال ؤن هظه ؤلاؾتراجُجُت بداظت إلنالح بهخاجي صازلي الخدٍغ

٦ما بن الٗىإلات جدمل ال٨شحر مً آلازاع الؿلبُت ٖلى ا٢خهاصًاث الضو٫ الىامُت التي ًجب ؤن جخمؿ٪ 

مً ؤبغػ الٗملُاث بها هظه الضو٫ ٖلى ؤن ج٣ىد بالى٢ذ طاجه بخم٨حن ٦ُانها الا٢خهاصي ٢بل ؤن ٌؿخٟدل 

م٣ىماث الىمى الا٢خهاصي  الا٢خهاصًت التي جىليها الضو٫ اهخماما ٦بحرا الاؾدشماع، خُض ٌٗخبر مً ؤهم

الاؾدشماع بدىٕى مجا٫ الاؾدشماع،  للضولت، واإلادغ٥ ألاؾاس ي للضوعة الا٢خهاصًت، وجدىٕى ؤصواث وجهيُٟاث

ٞلالؾدشماع ٖال٢ت بمسخل٠ اإلاخٛحر ا ث الا٢خهاصًت مما ظٗل الضو٫ حؿعى لخىظُه ٢غاعا الاؾدشماع وتهُئت 

الثرواث، مما ظٗل الباخشحن في الا٢خهاص  اإلاىار اإلاىاؾب له مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت وحُٗٓم

 .و اإلاالُت و اإلاداؾبُت ًىلىن اهخماما ٦بحرا لضعاؾت الاؾدشماع مً الىاخُت الا٢خهاصًت

ت مً ؤنٗب ال٣غاعاث التي ًخسظها اإلاؿحر؛ لظا حؿعى الضو٫ بمسخل٠  ٘ الاؾدشماٍع بن ازخُاع اإلاكاَع

وحٗخبر الؿُاؾت اإلاالُت مً بحن الؿُاؾاث الا٢خهاصًت التي جدبٗها . الىؾاثل للخإزحر ٖلى ٢غاعا ث الاؾدشماع

بُت  ؤٚلب الضو٫ للخإزحر ٖلى الاؾدشماع مً زال٫ ٞغوٕ الؿُاؾت اإلاالُت اإلاخمشلت في الؿُاؾت الًٍغ
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 جمهُد 

جلٗب الًغاثب صوعا هاما في الخُاة الا٢خهاصًت للضولت ، وما ًيب٘ ًٖ طل٪ مً هخاثج مازغة جاهلها 

ألن جسل٤ ؾُاؾاث مىهجُت جازغ وج٣ىص وجسُِ في البِئت الا٢خهاصًت، بما ًيسجم م٘ ٞلؿٟت ا٢خهاصًت 

.  الضولت

بت لم حٗض تهضٝ بلى الخهى٫ ٖلى ألامىا٫ الالػمت م٣ابل الى٣ٟاث الخ٣لُضًت ٣ِٞ، وبهما  ٞالًٍغ

خم طل٪ مً زال٫ اؾخسضاد الؿُاؾت  ٗالت بُض الضولت حؿخسضمها لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها ٍو ؤصاة هامت ٞو

بي بُت التي جىي٘ مً زال٫ ال٣اهىن الًٍغ . الًٍغ

بُت : اإلابدض ألاو٫ جُغ٢ىا في     .الى ٖمىمُاث خى٫ الؿُاؾت الًٍغ

بُت في الجؼاثغ   اجىاولىا  :اإلابدض الشاوي             اما في   .النالخاث الًٍغ

بُت وازغها ٖلى الاؾدشماع : اإلابدض الشالض              و في  الخىاٞؼ الًٍغ
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 ٌ بُت : اإلابدث ألاو  .عمىمُاث خٌى الظُاطت اللٍس

بُت جبٗا لخٗضص ؤهضاٞها وبن اج٣ٟذ ٖلى يغوعة ؤن جىا٦ب مغخلت الىمى   حٗضصث حٗاٍع٠ الؿُاؾت الًٍغ

التي ًمغ بها اإلاجخم٘  

بُت ٟها اصواتها و مغج٨ؼاتها .  وؾىٗغى في هظا اإلابدض بلى ماهُت الؿُاؾت الًٍغ وطل٪ في اإلاُلب .  حٍٗغ

الاو٫  

بُت .   ومٗى٢اتها في اإلاُلب الشاوي ؤهضاٝ الؿُاؾت الًٍغ

   . ٞخىاولىا م٩ىهاث الىٓاد الجباجي الجؼاثغي   اما اإلاُلب الشالض
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 ٌ بُت:  اإلاولب ألاو بُت ماهي في الىا٢٘ بال ؤصاة مً ؤصواث :  ماهُت الظُاطت اللٍس بن لؿُاؾت الًٍغ

الؿُاؾت اإلاالُت التي حؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاجخم٘، لظا ؾيؿخٗغى في هظا اإلابدض إلاٟهىد الؿُاؾت 

بُت . الًٍغ

 ٌ بُت:  الفسع ألاو . حعٍسف الظُاطت اللٍس

بُت جبٗا لخٗضص ؤهضاٞها وبن اج٣ٟذ ٖلى يغوعة ؤن جىا٦ب مغخلت  حٗضصث حٗاٍع٠ الؿُاؾت الًٍغ

بُت . الىمى التي ًمغ بها اإلاجخم٘ وؾىٗغى في هظا اإلاُلب بلى حٍٗغ٠ الؿُاؾت الًٍغ

بُت- 1 : حعٍسف الظُاطت اللٍس

بُت  بي ٢هض جد٤ُ٣ الى٣ٟاث "حٗخبر الؿُاؾت الًٍغ ت الخضابحر طاث  الُاب٘ الًٍغ ًٖ مجمٖى

الٗمىمُت مً ظهت وجإزحر ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي والاظخماعي خؿب الخىظهاث الٗامت لال٢خهاص مً ظهت 

. 1"زاهُت

ت مً البرامج اإلاخ٩املت التي جسُُها وجىٟظها الضولت مؿخسضمت  هىا٥ حٍٗغ٠ آزغ ًىو ٖلى ؤنها مجمٖى

بُت الٟٗملُت واإلادخملت إلخضار آزاع مُٗمىت وججىب آزاع ؤزممغي جخالءد م٘ ؤهضاٝ  ٞيها ٧اٞت ألاصواث الًٍغ

. اإلاجخمم٘ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت

بُت مً ؤهمها : ٦ما ؤُُٖذ حٗاٍع٠ ٖضًضة للؿُاؾاث الًٍغ

ع- 2  بإنها ًٞ الا٢خُإ بإخؿً نُٛت مم٨ىت مبلٜ مً الًغاثب مدضصة :حعٍسف مىزَع لَى

مؿب٣ا وجمخض ٖباعة ؤخؿً نُٛت بلى ٖضة ظىاهب منها الٗضالت الاظخماُٖت، الخجاعة الخاعظُت، الخُىع 

 . 2" و٦ظل٪ جىمُت الاصزاع...الخ٣ني

بُت َبا - 3 ت ال٣غاعاث اإلاخسظة لخإؾِـ وجُب٤ُ والا٢خُاٖاث الًٍغ بُت هي مجمٖى الؿُاؾت الًٍغ

 .1"لألهضاٝ الؿلُاث الٗمىمُت

                                                 
اث الجامُٗت، -  1 ٢ضي ٖبض اإلاجُض، مضزل بلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، ال٩لُت صعاؾت جدلُلُت ج٣ُُمُت، الُبٗت الشاهُت، الجؼاثغ، صًىان اإلاُبٖى

 .23، م 2005
2 -M . Loure, influence de la fiscalité sur la formation de l’épargne, Revue des sciences et légalisation financière, 1954 , P 290. 
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بي والتي جخٗل٤ ؤؾاؾا بدىُٓم  ت الخضابحر طاث الُاب٘ الًٍغ بُت هي مجمٖى بطن الؿُاؾت الًٍغ

خهُلت الًغاثب في الا٢خهاص مً ؤظل حُُٛت ه٣ٟاث الخضزالث الٗمىمُت والخإزحر ٖلى ألاويإ 

بُت في الا٢خهاص  .2الا٢خهاصًت والاظخماُٖت خؿب بعاصة الضولت مً ظهت زاهُت، ولخدضًض الؿُاؾاث الًٍغ

بُت ج٩ىن مكغوَت بمُُٗاث الىٓاد الاظخماعي والا٢خهاصي،  بظل٪ وؿخسلو ؤن الؿُاؾت الًٍغ

 ٘ وجمشل ؤصاة حؿخسضمها وج٨ُٟها الخد٤ُ٣ البرامج اإلادضوصة في خ٣ى١ اليكاٍ الا٢خهاصي وجىُٟظ اإلاكاَع

ت وحٗمُم الخضماث الٗامت، ٦ما ؤنها هي جل٪ الؿُاؾت التي ًترجب ٖنها ؤزغ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاجخم٘  الخىمٍى

بُت هي  بُت وجىؾُٗها طل٪ ألن ال٣اٖضة الًٍغ ً ال٣اٖضة الًٍغ والتي جسخو باإلاغخلت الؿاب٣ت ٖلى ج٩ٍى

بُت في الخُب٤ُ . الؿُاؾت الًٍغ

بُت جدؿم بماًلي : 3ٞالؿُاؾت الًٍغ

ت مخ٩املت مً البرامج حؿىص بحن م٩ىهاتها ٖال٢اث ؤلاوؿان والترابِ -1 . ؤنها مجمٖى

بُت التي جمىدها الضولت لألوكُت الا٢خهاصًت مُٗىت بهضٝ  -2 ؤنها حٗخمض ٖلى ألاصواث الًٍغ

 .حصجُٗها

 .ؤنها ظؼء مهم مً ؤظؼاء الؿُاؾت الا٢خهاصًت للمجخم٘ وحؿعى بلى جد٤ُ٣ اهضاٞها -3

بُت الٟٗلُت  بُت بإن ًمخض هُا٢ها لِكخمل ؤلاًغاصاث الًٍغ ٌؿمذ هظا اإلاٟهىد للؿُاؾت الًٍغ

بُت التي جمىدها  واإلادخملت والبرامج اإلاخ٩املت اإلاغجبُت بها، وبظل٪ ًم٨ً ؤن ًمخض هُا١ الؿُاؾت الًٍغ

بُت  بت بًغاصاث يٍغ ب في حصجُٗها، طل٪ باٖخباع ؤن هظه الًٍغ الضولت ؤوكُت ا٢خهاصًت مُٗىت جٚغ

بُت ماهي في  لت، لظل٪ ٞةن الؿُاؾت الًٍغ ًها في ٞتر ٍَى مدخملت مطخُت بها في ٞترة ٢هحرة مدخمل حٍٗى

الىا٢٘ بال ؤصاة مً ؤصواث الؿُاؾت الا٢خهاصًت التي حؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاجخم٘ ٦ما ؤن ألاهضاٝ 

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

. الٗامت للمجخم٘ وحؿاهم في جد٣ُ٣ها في هٟـ الى٢ذ

                                                                                                                                                    
1- BRACHEET Bernard, le système fiscal français, 7ème  édition, Aout 1997, Paris, P 14. 
2 - Pierre BELTRAME, Fiscalité en France, 10eme édition , Hachette supérieur, Paris, 2004, P 163 

ت، م -  3 بُت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .08مغس ي الدجاػي، الىٓم الًٍغ
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بُت:  الفسع الشاوي . أدواث الظُاطت اللٍس

ت مً الىؾاثل وألاصواث التي  حر وبوكاء مجمٖى بن بجبإ ؤي ؾُاؾت مً ٢بل الضولت ٌٗخمض ٖلى ٞو

خماص ٖليها مً ؤظل جدٟحز ألاهضاٝ اإلاغظىة، ٞمً ؤهم ألاصواث التي حٗخمض ٖليها الؿُاؾت  ًجب الٖا

بُت في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها . الًٍغ

بي .1  :ؤلاعفاء اللٍس

بت في مبلٜ الًغاثب الىاظب الؿضاص،   ٌٗني بؾ٣اٍ خ٤ الضولت ًٖ بٌٗ اإلا٩ل٠ بضٞ٘ الًٍغ

بُا لٗضص مً الؿىىاث في بضاًت خُاتها ؤلاهخاظُت  ت بٖٟاءا يٍغ ٞاإلا٣هىص به هى مى٘ اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع

٣ت حؿمذ بإن جماعؽ صوعا  بُت ًم٨ً اؾخسضامها بٍُغ ٟاءاث الًٍغ في الخإزحر ٖلى حجم 1لهظا ٞةن ؤلٖا

ٟاءاث  الاؾدشمماعاث في ال٣ُإ الخام وهمِ جىػَٗها بحن الهىاٖاث وال٣ُاٖماث اإلاسخلٟت وج٩ىن همظه ؤلٖا

. بما صاثمت ؤو ما٢خت

بُت .2  :الخسفُلاث اللٍس

بي م٣ابممل الالتزاد  اء الًٍغ بُت ؤ٢ل مً اإلاٗضالث الؿاثضة ؤو ج٣لُو الٖى  حٗني بزًإ اإلامى٫ إلاٗضالث يٍغ

 ببٌٗ الكغوٍ، ٧اإلاٗض٫ اإلاٟغوى ٖلى ألاعباح اإلاٗاص اؾدشماعها ؤو الخسًُٟاث اإلاىىخت لخجاع الجملت ٖلى

الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي هٓحر  التزامهم ج٣ضًم ٢اثمت لؼباثً اإلاخٗامل مٗهم والٗملُاث التي جم اهجاػها 

. 2منهم لهالر مهلخت الًغاثب

:  هظام الامخالن -3

ٌٗٝغ ٖلى ؤهه الى٣و الخانل في ٢ُمت الاؾدشماع ؤو ألانى٫ الشابخت هدُجت اؾخ٣ضاد ؤو مغوع الؼمً 

ُغح هظا  ٗبر ٖىه ال٣ؿِ الؿىىي مً ال٣ُمت ال٩لُت لألنل ب٣ؿِ الامخال٥ ٍو والابضإ الخ٨ىىلىجي َو

بي ؤ٢ل م٣اعهت بذجم الضزل الخاي٘  بت، وبالخالي ًهبذ الٗبء الًٍغ ال٣ؿِ مً الضزل الخاي٘ للًٍغ

ٗخبر  بت ٢بل الامخال٥ َو بي ؤ٢ل م٣اعهت بذجم الضزل الخاي٘ للًٍغ بت وبالخالي ًهبذ الٗبء الًٍغ للًٍغ

ت، التي ًخى٠٢  بُت بالىٓغ بلى جإزحره اإلاباقغ ًٖ الىدُجت مً زال٫ اإلاسههاث الؿىٍى الامخال٥ مؿإلت يٍغ

                                                 
 .143، ص 1998 العامة وأدواهتا الفنية وآثارها االقتصادية املالية العامة، مكتبة اآلداب، الطبعة اخلامسة، علتم، املاليةحممد باهر -  1
 .174ٖبض اإلاجُض ٢ضي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م -  2
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و٧لما ٦بر حجم هظه اإلاسههاث  (زابذ، متزاًض، مخىا٢و)حجمها ٖلى الىٓاد اإلاغزو في اؾخسضاد 

والدؿإع في بضاًت الاؾدشماع زانت في ٞتراث الخطخم، ٧لما ٦بر واٖخبر طل٪  امخُاػ لهالر اإلااؾؿت، بط 

بًٟله جخم٨ً مً ججضًض اؾدشماعها وصٞ٘ الًغاثب ؤ٢ل ًٞال مً ٧ىهه الامخال٥ ٖىهغا ؤؾاؾُا مً 

ل الظاحي للماؾؿت . ٖىانغ الخمٍى

: إمياهُت جسخُل الخظائس إلى الظىىاث الالخلت -4

حك٩ل هظه الخ٣ىُت وؾُلت المخهام آلازاع الىاظمت ًٖ جد٤ُ٣ زؿاثغ زال٫ ؾىت مُٗىت، وهظا 

بخدمُلها ٖلى الؿىىاث الالخ٣ت ختى الًاصي طل٪ بلى جأ٧ل عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت، بدُض حٗخبر اإلااؾؿت، 

بُت للخؿاثغ اإلادخملت مً الٟغم الاؾدشماعي اإلاسخلٟت ؤخض الىؾاثل الهمامت  بدُض حٗخبر اإلاٗاملت الًٍغ

التي ًم٨ً اؾخسضامها لِـ ٣ِٞ للخض مً آلازاع الؿلبُت للًغاثب بمسخل٠ ؤهىاٖها بل ؤًًا لدصجُ٘ 

ىبت بخى٠٢ هجاح هظه  الاؾدشماعاث الخانت وػٍاصة الترا٦م الغؤؾمالي في اججاه ألاوكُت الا٢خهاصًت اإلاٚغ

:  1ألاصواث ٖلى ٖاملحن هما

بت ظؼءا مً مىار اؾدشماعي ٖاد جخضازل ٖىانغه وجدكاب٪ بلى خض ٦بحر منها : اٖخباع الًٍغ

بُٗت  ل الجاعي للٗملت هٓاد الؿى١ وحجمه َو الاؾخ٣غاع الؿُاس ي، اؾخ٣غاع الٗملت، بم٩اهُت الخدٍى

حرها . الىٓاد اإلاهغفي واإلاالي ال٣اثم، صعظت جُىع اله٩ُل ال٣اٖضًت ووؾاثل الاجها٫ ٚو

بُت بغبِ اإلاغخلت  الؼمً الظي ًخم ُٞه اؾخسضاد هظه ألاصواث ٞخجاوب اإلااؾؿاث م٘ اإلاؼاًا الًٍغ

التي ًمغ بها الا٢خهاص، وصعظت اإلاساَغ التي ًم٨ً للماؾؿت جدملها ٖلى يىء الٗىاثض اإلاىخٓغة، ٟٞي 

 .ؤو٢اث الخغوط مً ألاػمت ٩ًىن هىا٥ مُل ؤ٦بر لالؾخٟاصة مً اإلاؼاًا والخىاٞؼ

بُت : الفسع الشالث :   مسجىصاث الظُاطت اللٍس

ت مً ال٣ىاٖض جخمشل في بُت ٖلى مجمٖى : جغج٨ؼ الؿُاؾت الًٍغ

خباع  بي لضولت مٗخبرة وفي ٞخت ػمىُت مدضصة، ؤزظ بٗحن الٖا اث عثِؿُت للىٓاد الًٍغ جدضًض ؤولٍى

. الىا٢٘ الؿُاس ي، الا٢خهاصي والاظخماعي اإلادلي والضولي

                                                 
 .ٖبض اإلاجُض ٢ضي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، هٟـ الهٟدت-  1
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بي مً خُض  بُت زانت ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض اله٩ُل الًٍغ ٤ُ اإلاىاؾب بحن ؤصواث الؿُاؾت الًٍغ الخٞى

بُت و٦ظا جدضًض ؤؾٗاع هظه  حر اإلاباقغة وؤوػانها اليؿبُت في الخهُلت الًٍغ ؤهىإ الًغاثب اإلاباقغة ٚو

الًغاثب والخمحز مً خُض الاعجٟإ والاهسٟاى ٖلى خؿب هٕى اليكاٍ الا٢خهاصي ومى٢ٗه والٓغوٝ 

 .                                                                                                الصخهُت للممىلحن

بي   بت، طل٪ ؤهه ًىٓغ بلى زهاثو اله٩ُل الًٍغ ًًاٝ بلى هظه اإلاغج٨ؼاث مضي ٢ضعة ألاصاء الًٍغ

بي بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي مىسًٟت بدُض بلٛذ  % 16بالضو٫ الىامُت هالخٔ ؤن وؿبت الا٢خُإ الًٍغ

بُت وبهما % 24، بضو٫ اإلاخ٣ضمت 1991ؾىت  ًٖ ه٣ـ الؿىت ومغص هظا لِـ ٣ِٞ ه٣و ٢ضعة ألاصاء الًٍغ

. بلى خالت ال٣ٟغ واهسٟاى الضزل

بي لبلض ما جخى٠٢ ٖلى ٞاثٌ الاؾتهال٥ الٟٗلي ًٖ الخض ألاصوى مً  ٞةطا ٧اهذ ٢ضعة ألاصاء الًٍغ

الاؾتهال٥ الًغوعي إلاجمٕى ؤٞغاص اإلاجخم٘، ٞهظا مٗىاه صٞ٘ الًغاثب ٩ًىن مً الٟاثٌ الا٢خهاصي، ؤي 

ٞاثٌ ؤلاهخاط ًٖ خض ال٨ٟاٝ الظي  ًهٗب ٢ُاؾه وجدضًضه ل٩ىهه ًغجبِ بٗاصاث وج٣الُض ؤٞغاص اإلاجخم٘ 

بُت  واإلاؿخىي اإلاِٗش ي وهمِ اإلاِٗكت الؿاثضان هظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ٞةن ٢ضعة ألاصاء الًٍغ

ني، ومً زمت ٞهي جخٛحر خؿب اإلاؿخىي  جخى٠٢ بضعظت ٦بحرة ٖلى ٖضد الٗضالت في جىػَ٘ الضزل الَى

 1. الٟٗلي لضزل خ٣ُ٣ي للضزل

مما ؾب٤ ًدبحن لىا ؤن الؿُاؾت الجباثُت جمشل بخضي ألاصواث الٗامت التي جلجإ بليها الضولت لخىُٟظ 

ل اإلاحزاهُت الٗامت للضولت  ؾُاؾتها  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، وؾُلت لخٗبئت اإلاىاعص وؤلاًغاصاث الٗامت لخمٍى

ُه الخجهحزي والدؿُحري  ل ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بىٖى . وهي بخضي مهاصع جمٍى

ىانغ ؤلاهخاط بحن ال٣ُاٖاث  الؿُاؾت الجباثُت هي ؤًًا وؾُلت لخسهُو اإلاىاعص ؤلاهخاظُت ٖو

واإلاىا٤َ  

٣ا لؿُاؾت ا٢خهاصًت مغؾىمت ؾلٟا حؿتهضٝ بلٙى ؤهضاٝ مُٗىت في  وبحن الاؾتهال٥ وؤلاهخاط، وطل٪ ٞو

. اإلاجاالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت

                                                 
 .165مٖبض اإلاجُض ٢ضي، اإلاغظ٘ الؿاب٤،-  1
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حر مىاعص مالُت هامت حؿاٖض ٖلى ج٣لُل اإلاىاعص  حؿخٗمل ٦ظل٪ الؿُاؾت الجباثُت لخم٨حن الخ٩ىمت مً جٞى

اإلاالُت ألازغي طاث آلازاع الؿلبُت، والتي جىو ٖلى ؤلانضاع الى٣ضي ؤو الا٢تراى ٦إمشلت لها ولخُىعتها إلاا 

حك٩ل مً آزاع جطخمُت ياعة، وللؿُاؾت الجباثُت ؤهمُتها لِـ ٣ِٞ في ؾض العجؼ في اإلاىاعص اإلاالُت 

والخ٣لُل مً اإلاىاعص ألازغي واللجىء بلى ال٣غوى ألاظىبُت، وبهما ل٩ىنها بخضي الًىابِ اإلاالُت التي 

 ٤ جداٞٔ ٖلى الخىاػهاث الٗامت ٦ما حٗخبر بخضي اإلااقغاث ٖلى حصجُ٘ الاصزاع والاؾدشماع ًٖ ٍَغ

الخٔ هىا ؤن هظا الخ٣ُُم الظي ٌٗٝغ بالخ٣ُُم الىىعي  ٟاءاث ؤو مداعبت الاؾتهال٥ الترفي والخبظًغي ٍو ؤلٖا

مً الهٗىبت بظغائه ٦ما ًخُلب مٗلىماث خ٣ُ٣ُت ومٟهلت زانت ؤلاخهاثُاث منها  ًدخم اللجىء بلى 

ت م٩اهت الًغاثب يمً ؤلاعاصاث الٗامت ؤو مؿخىي الجباًت باليؿبت للىاجج  الخ٣ُُم ال٨مي الظي يهخم بمٗٞغ

 .اإلادلي ؤلاظمالي وهظا ما ٌٗٝغ بالًِٛ الكمىلي ؤي ال٨لي

بُت: اإلاولب الشاوي   .ومعىكاتها أهداف الظُاطت اللٍس

لي حٛحر م٘ ألاػمت خُض حٛحر  لُت، بال ؤن هظا الضوع الخمٍى بُت ٦إصاة جمٍى حؿخٗمل الؿُاؾت الًٍغ

ُا جبٗا حٛحر مهاد الضولت التي جسلذ ًٖ مباصئها خُض ٦ىذ مهمت الضولت ج٣خهغ ٖلى ألامً، الٗضالت  هٖى

بُت ٦إصاة للخإزحر ٖلى  والضٞإ و٧ان ًُل٤ ٖليها مهُلر الضولت الخاعؾت وؤبدذ حؿخٗمل الؿُاؾت الًٍغ

الىي٘  الا٢خهاصي والاؾخ٣غاع والىمى الا٢خهاصي والٗضالت لخىػَُٗت للمجخمٗاث و٦ظل٪ الىي٘ 

 1.الاظخماعي لخد٤ُ٣ الٗضًض مً ألاهضاٝ اإلاؿُغة

بت في مٗؼ٫ ًٖ ظىاب ؾُاؾُت ا٢خهاصًت لظا ٞةهه لىجاح  -1 ال ًيبغي ؤن جهمم الؿُاؾت الًٍغ

بُت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاكاع بليها ًيبغي ؤن حٗمل ٧اٞت الجىاهب الؿُاؾُت  الؿُاؾت الًٍغ

. والا٢خهماصًت في هٟـ الاججاه

بُت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت   -2 ًهٗب ظضا الٟهل بحن صوع الؿُاؾت الًٍغ

الؿاب٤ ؤلاقاعة بليها ًٖ صوع ظىاهب الؿُاؾت اإلاالُت ألازغي، ٧الؿُاؾت الاجٟا٢ُت وؾُاؾت ال٣غوى 

حرها . الٗامت ٚو
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بُت مً ؤظل جد٤ُ٣ هضٝ الىمى لال٢خهاص ؤو الاؾخ٣غاع ؤو جد٤ُ٣  -3 ال جهمم الؿُاؾت الًٍغ

الٗضالت  الخىػَُٗت ٣ِٞ وبهما جهمم ٖاصة مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤهضاٝ بياُٞت ؤزغي ٢ض ج٩ىن 

ل وبغامج الاجٟا٢ُت الٗامت والخض مً بٌٗ ألاوكُت ٚحر  ؤ٦ثر ؤهمُت للمجخم٘ ٦إهضاٝ جمٍى

ىب ٞيها اظخماُٖا ٧األوكُت التي ًترجب ٖلُمممها ؤيغاع صخُت وؤزال٢ُت . اإلاٚغ

بُت: أوال . ألاهداف الاكخـادًت اللٍس

بت ٢ض ٌؿخٛل في جد٤ُ٣ الٗضًض مً ألهضاٝ الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘، ومً ؤهم هظه  بن ٞغى الًٍغ

: 1ألاهضاٝ الا٢خهاصًت ما ًلي

بت وؾُلت مهمت ًم٨ً ؤن حؿخسضد في امخهام الٟاثٌ مً ال٨خلت الى٣ضًت  خُض حٗخبر الًٍغ

. وبالخالي جسٌُٟ مً الُلب ال٨لي ، هظا ما ًاصي بلى مداعبت الخطخم

بت للخإزحر ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي مً زال٫                        :٦ما ًم٨ً ؤن حؿخسضد الًٍغ

بت ٦إصاة جإزحر ٖلى الؿلى٥ الاؾتهال٧ي الٟغصي طل٪ مً زال٫ :جىحُه ألاطالن -1  حؿخٗمل الًٍغ

 . جإزحرها ٖلى ؤؾٗاع الؿل٘ خُض ؤهه ٞغى يغاثب مغجٟٗت ٖلى بٌٗ الؿل٘ ال٨مالُت

ى٠٢ اؾتهال٦ها، بياٞت بلى بم٩اهُت بخال٫ ؾلٗت م٩ان ؾلٗت ؤزغي، ٦ما ؤن جسٌُٟ    ًم٨ً ؤن ٣ًلو ؤٍو

. 2الًغاثب اإلاٟغويت ٖلى الؿل٘ اإلادملُت ًاصي بلى حصجُ٘ اؾتهال٦ها

ُخه، حجممم :جىحُه كسازاث أزباب العمل -2  وهظا مً زال٫ الخإزحر ٖلى حجم ؾاٖاث الٗمل وهٖى

ُٟي في اإلاجخم٘، وطل٪ بةٖاصة  بت لخُٛحر اله٩ُل الْى اإلاضزغاث باإلياٞت بلى اؾخسضاد الًٍغ

ت بحن ألاوكُت الا٢خهاصًت ٦ما ؤنها حؿخسضد ٦ظل٪ في الخإزحر ٖلى ه٩ُل  جىػَ٘ اإلاىاعص البكٍغ

٤ جىظيهها هدى مىا٤َ مُٗىت في بَاع ؾُاؾت الخىاػن الجهىي   .3الاؾدشماعاث ًٖ ٍَغ
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ادة جىافظُت اإلاؤطظاث -3 : ٍش

بت جإزحر ٦بحر ٖلى جىاٞؿُت اإلااؾؿاث مً زال٫ جإزحرها ٖلى ٖىامل ؤلاهخاط بدُض ؤن اهسٟاى  للًٍغ

ٗمل ٖلى جسٌُٟ ؤؾٗاع ٖىامل ؤلاهخاط مً ظهت ؤزغي،  اصة ؤلاهخاط مً ظهت َو لًغاثب ًاصي بلى ٍػ

اصة جىاٞؿُت مىخجاتها ٖلى  وبالخالي زٌٟ الخ٩ال٠ُ ال٩لُت لإلهخاط لهظا هجض مٗٓم الضو٫ حؿعى لٍؼ

مؿخىي ألاؾىا١ الخاعظُت بةزٟاء اإلاىخجاث اإلاهضعة مً الغؾىد والخ٣ى١ الجمغ٦ُت ومً ال٨شحر مً 

.   1بلخ...الغاثب اإلادلُت ٧الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي والضٞ٘ الجؼافي

بُت ٖلى الخهو اليؿبُت اإلاىظهت :إعادة جىشَع الدزل -4  هظا مً زال٫ جإزحر الؿُاؾت الًٍغ

بت  بلى مسخل٠ الكغاثذ والٟئاث وهظا في اججاه جسٌُٟ الٟىاع١ بحن اإلاضازُل ؤًً ج٩ىن الًٍغ

في صوع اإلاصدر 

لخالت الخىػَ٘ ألاولى بال ؤن جد٤ُ٣ هظا الهضٝ ًجٗل ؤصخاب ال٣غاع ؤماد مى٢ٟحن ازخُاع ٦ٟاءة 

بت . 2جسهُو اإلاىاعص وازخُاع الٗضالت والًٍغ

: جدلُم الخىاشن اللواعي والجهىي لالطدشماز -5

٤ الخمُحز في مٗاملت . بت ٦إصاة لخد٤ُ٣ الخىاػن ال٣ُاعي لالؾدشماع وطل٪ ًٖ ٍَغ حؿخٗمل الًٍغ

ىب مً ؤظل طل٪ حؿخٗحن الضولت بؿُاؾت  بت ٢هض جىظُه ٖىانغ ؤلاهخاط هدى ال٣ُاٖاث ٚحر اإلاٚغ الًٍغ

بت ؤ٢ل باإلا٣اعهت م٘  بي في ق٩ل بٖٟاء جل٪ ؤلا٢ُاٖاث مً الًغاثب ؤو جٟغى يٍغ ٌ الًٍغ الخٍٗى

ال٣ُاٖاث ألازغي مما ٌصج٘  

ىب ٞيها وبالخالي جد٤ُ٣ جىاػن ٢ُاعي لالؾدشماع .  3الاؾدشماع في مجاالث ٚحر مٚغ

:  جتحُذ إزفاكاث الظىق  -6

هجض في الىا٢٘ ألاؾىا١ ٚحر الخىاٞؿُت ٖاظؼة ًٖ جسهُو ٦ٟئ للمىاعص وطل٪ بؿبب آلازاع 

الخاعظُت التي حٗمل ٖلى جس٠ُٟ الخ٩ال٠ُ التي ًخدملها اإلاجخم٘ ٩٦ل م٣اعهت بالخ٩ال٠ُ التي ًخدملها 
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وكاٍ مٗحن، طل٪ ؤن هىا٥ مُل هدى اهسٟاى الخ٩ال٠ُ الخانت في خحن ؤن الخ٩ال٠ُ  هًحر ألاٞغاص

الاظخماُٖت جؼصاص بك٩ل مٟهل وجخمشل في ج٩ال٠ُ الخلىر الهىاعي، الطجُج، جضهىع البِئت والتربت، 

بلخ، وهظا ما ًجٗل ؤلاصعا٥ ًتزاًض بىظىص عوابِ بحن ألاوكُت الا٢خهاصًت والبِئت، وهظا في بَاع ...الخصخغ

٘ الخ٩ال٠ُ الخانت بٗض ٞغى  بُت   لخصخُذ هظه آلازاع الخاعظُت هظا بٞغ حؿخسضد الؿُاؾت الًٍغ

بت بلى مؿخىي الخ٩ال٠ُ الاظخماُٖت . 1الًٍغ

. الهدف اإلاالي: زاهُا

بت هى حُُٛت الى٣ٟاث الٗمىمُت  اث ال٣ضًمت ال٨الؾ٨ُُت ٞةن الهضٝ الىخُض مً الًٍغ خؿب الىٍٓغ

ىت الٗمىمُت  والتي ًجب ؤن ال ٩ًىن لها ؤي جإزحر ا٢خهاصي، ٞضوع الًغبت ًىدهغ في حُُٛت نىاص٤ً الخٍؼ

ُٟت مالُت بك٩ل مُل٤، ًغجبِ بك٩ل وز٤ُ ب٨ٟغة الضولت الخاعؾت، وبالخالي ال ًم٨ً حسجُل  ُٗيها ْو َو

ًىن الك٩ل الخضازلي  .ؤي جإزحر ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي بُت ًٞغ ضو ٨ٞغة الخُاصًت للًٍغ ٞمٍا

بت في اإلاُضان الا٢خهاصي ٞهم ًغون ؤنها وؾُلت لال٢خُإ ولِـ للخىظُه . الظي ًغاص به مى٘ الًٍغ

ؤما الُىد ٞةهه في الىا٢٘ مً اإلاؿخدُل الا٢خُإ لجؼء مً الىاجج اإلادلي الخاد صون ؤن ج٩ىن هىا٥ 

بت ًم٨ً ؤن حؿخٗمل لخد٤ُ٣ ؤٚغاى ا٢خهاصًت ٦ما  او٩ٗاؾاث ومًاٖٟاث ا٢خهاصًت هامت، ٞالًٍغ

. 2حٗمل ٖلى ججؿُض ؤهضاٝ اظخماُٖت

. الهدف الاحخماعي: زالشا

بُت جخ٩امل م٘ ألاهضاٝ الا٢خهاصًت ٞهي جازغ ٖلى ألاويإ  بن ألاهضاٝ الاظخماُٖت الًٍغ

٤ ٞغى الًغاثب جهاٖضي مغجٟٗت ٖلى الضزى٫ والتر٧اث . الاظخماُٖت ًٖ ٍَغ

اصة  بُت بك٩ل ٞٗا٫ مً جد٤ُ٣ هٕى مً الٗضالت الاظخماُٖت وطل٪ بٍؼ ٢ض حؿمذ ؤلاظغاءاث الًٍغ

ال٣ضعة الكغاثُت للٟئاث مدضوصة الضزل، والخض مً جل٪ التي جخمخ٘ بها ٞئاث مغجٟٗت الضزل، وه٨ظا هجض 

اهُت الٗامت في اإلاُاصًً الاظخماُٖت،  بت حٗخبر ؤصاة مً ؤصواث جلجإ بليها الضولت لخد٤ُ٣ لٞغ ؤن الًٍغ
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بت  م مً حٗضص ؤهضاٝ الًٍغ بت لم ٌٗض هضٞها الىخُض ل٨ً بالٚغ الا٢خهاصًت، وؤن الهضٝ اإلاالي مً الًٍغ

بت ت إلاا جخٗاعى ألاهضاٝ ألازغي للًٍغ . 1ًب٣ى الهضٝ اإلاالي ناخب ألاولٍى

ت ٨ٌٗـ الؿل٘ ال٨مالُت التي جسً٘ بلى الغاثب اإلاغجٟٗت  ٞخسٌُٟ الًغاثب ٖلى الؿل٘ الًغوٍع

٣ت ٞٗالت-ٞهظه الًغاثب حؿمذ  اصة ال٣ضعة الكغاثُت الخ٣ُ٣ُت - بٍُغ جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت وطل٪ بٍؼ

بت جد٤ُ٣ ؤهضاٝ مُٗىت ٧الخض مً اؾتهال٥ بٌٗ الؿل٘  ألصخاب الضزى٫ اإلادضوصة، ٦ما ًم٨ً للًٍغ

الًاعة  

 .2بلخ  وحصج٘ اؾتهال٥ الؿل٘ ألازغي ...٧اإلاكغوباث ال٨دىلُت، الخضزحن

بُتومع- زاهُا   : كاث الظُاطت اللٍس

بُت ألهضاٞها و٦ظا اؾخمغاعها ق٨ال ومً زال٫ جدلُلها  هي ٖىاث٤ ال حؿمذ ببلٙى الؿُاؾت الًٍغ

ت بًٗها وال٣ًاء اليؿبي ٖلى بًٗها آلازغ ٌؿاٖض بطا ؤزظث  مًمىها، ؾٝى ًدبحن لىا ؤن مٗٞغ

ت الىٓاد الجباجي وجضُٖم ال٣غاع الجباجي وجخم٨ً هظه اإلادضصاث مً  ٧اٖخباعاث ٖلى يمان اؾخمغاٍع

ً بي: مٓهٍغ بي والٛمل والتهغب الًٍغ . الًِٛ الًٍغ

بي -1  بن ما ًدضزه ٞغى الًغاثب اإلاسخلٟت مً حُٛحراث ا٢خهاصًت واظخممممماُٖت :اللغى اللٍس

بُت مً هاخُت ؤزغي جاصي بلى الخإزحر ٖلى  جسخل٠ ٖم٣ا واحؿإ جبٗا لدجم الاؾخ٣ُاٖاث الًٍغ

بي . 3مسخل٠ مٓاهغ الخُاة في اإلاجخم٘، طل٪ الخإزحر الظي ٌٗبر ٖىه بالًِٛ الًٍغ

بُت بلى الضزل ؤو وؿبت اإلاؿاهمت اإلاالُت للمجخم٘  بي وؿبت الا٢خُاٖاث الًٍغ ه٣هض بالًِٛ الًٍغ

. في جدمل الٗبء الجباجي وج٩ىن هظه اليؿبت ٧لُت، ٢ُُٗت ؤو ٞغصًت

بي -2 بُت وجٟاصي :الغؽ اللٍس بي ب٨ٟغة الهغوب مً الىاظباث الًٍغ  جغجبِ ْاهغة الٛل الًٍغ

بُت م٣اعهت بالًِٛ  بي بدُض وهي حٗخبر ؤهم مدضصاث للؿُاؾت الًٍغ جدمل الٗبء الًٍغ

غث الكغوٍ الالػمت لظل٪ بي الظي ًم٨ً الخد٨م في مؿخىاه بطا جٞى . الًٍغ
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بُت  بي بدُض ؤن الٗىانغ الًٍغ بي ال ٌٗخبر الك٩ل الىحي إلا٣اومت الٗبء الًٍغ ٦ما ؤن الٛل الًٍغ

ت، بما بالخسلو منها ؤو بل٣اء ٖبئها ٖلى الٛحر،  ٧اهذ والػالذ جبدض ًٖ الخملو مً الا٢خُاٖاث ؤلاظباٍع

بت  ٣هض بالخسلو مً الًٍغ ٣ت ؤو بإزغي مً ٖضد صٞٗها ، صون ؤن ًل٣ي الٗبء "ٍو ؤن ًخم٨ً اإلا٩ل٠ بٍُغ

ُت، خُض ؤن اإلا٩ل٠ ٌؿعى بلى الخسلو مً صٞ٘ 1"ٖلى الٛحر ، ٌٗخمض في جسلهه ٖلى ؤؾالُب قٖغ

بي، ٦ما ًخسظ  بُت وهى ما ٌٗٝغ بالخجىب الًٍغ ُٗت الًٍغ بت، صون اإلاؿاؽ بالىهىم الدكَغ الًٍغ

بي بُت وهظا ما ٌٗٝغ بالٛل الًٍغ ٗاث الًٍغ ُت، جخًمً مسالٟت ألاخ٩اد والدكَغ . ؤؾالُب ٚحر قٖغ

٤ به٩اع  بت اإلاؿخد٣ت ٧لها ؤو بًٗها ًٖ ٍَغ بي ٌٗني امخىإ اإلامى٫ ًٖ صٞ٘ الًٍغ ٞالتهغب الًٍغ

بت ؤو بزٟاء بٌٗ ؤو  بت ؤو بزٟاء  ٢ضعجه ٖلى الضٞ٘ ختى ًخم بؾ٣اٍ الًٍغ خضور الىا٢ٗت اإلايكئت للًٍغ

بت وهى ما ٌٗٝغ بالخجىب  بي او بةه٩اع ٢ضعجه ٖلى الضٞ٘ ختى جم بؾ٣اٍ الًٍغ اء الًٍغ ٧ل ٖىانغ  الٖى

بت ٖلُه بهىعة صخُدت  بي ؤي اؾخٛال٫ اإلا٩ل٠ لبٌٗ الشٛغاث ال٣اهىهُت بُٛت ٖضد جد٤٣ الًٍغ الًٍغ

بت بإهل الخبرة والازخهام ال الؾخيباٍ َغ١  ضد الالتزاد بضٞٗها وهظا الك٩ل للتهغب  مً الًٍغ ٖو

. 2الخداًل، مؿخضًً في طل٪ بلى بزال٫ ؤو سٛغة مً الىهىم ال٣اهىهُت

بُت هي مُُٗاث ًجب جى٢ٗها، ألنها ٢ض جاصي بلى اهدغاٝ  مدضصاث ؤوم٣ُٗاث الؿُاؾت الًٍغ

غث  بي، التي ًم٨ً الخد٨م ٞيها بطا جٞى بُت ًٖ مؿاعها وجخمشل في وؿبت الًِٛ الًٍغ الؿُاؾت الًٍغ

بي التي حٗخبر ؤهم مدضصاث الؿُاؾت  الكغوٍ الالػمت  لظل٪، ٦ما جخمشل ٦ظل٪ في ْاهغة الٛل الًٍغ

بُت لظل٪ ٞةنها حؿخىظب يغوعة  بُت ألن ؤهمُتها حٗخبر مً ٖىامل الٟكل وبٞالؽ الؿُاؾت الًٍغ الًٍغ

 .ها م٩اٞدذ

:       مىىهاث الىظام الجبائي الجصائسي :  زالث اإلاولب اٌ

ًًم الىٓاد الجباجي الجؼاثغي الٗضًض مً الًغاثب و الغؾىد التي جمـ اليكاٍ الا٢خهاصي و الاظخماعي 

 :و التي مً بحن اهمها  

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؛               -   الًٍغ

                                                 
ٗذ اإلاذجىب، اإلاالُت الٗامت الى٣ٟاث وؤلاًغاصاث، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث، -  1  .318، م 1975ٞع
٤، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م -  2  .157ًىوـ ؤخمض البٍُغ
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بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ؛         -   الًٍغ

. الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي      - 

بت على الدزل ؤلاحمالي: أوال   1 :اللٍس

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي في ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىد اإلامازلت ٦ما ًلي   :ظاء حٍٗغ٠ الًٍغ

بت الضزل  بت واخضة ٖلى الضزل ألاشخام الُبُُٗحن حؿمى يٍغ  و جٟغى هظه ، جاؾـ يٍغ

بت  بُت ٖلى الضزل الهافي الاظمالي للم٩ل٠ بالًٍغ .  الًٍغ

بت جصخُدُت  ،  ما ٖضا بٌٗ الخاالث الاؾخصىاثُت اإلاغجبُت بُبُٗت اإلاضازُل ٧األظىع ، وهي في ألانل يٍغ

 ، الخ ...مضازُل عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت 

بت    : التي جسً٘ للىٓاد الجؼافي ؤما اإلاضازُل التي جسً٘ لهظه الًٍغ

ُت   ؛           -  ت و الخٞغ ألاعباح  الهىاُٖت و الخجاٍع

ت ؛           -  ألاعباح الٛحر الخجاٍع

اإلاضازُل الؼعاُٖت   ؛         - 

ٕى عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت  ؛     -    ت الىاججت ًٖ جإظحر ال٣ٗاعاث و الٍغ اإلاضازُل الاًجاٍع

ٞىاثٌ ال٣ُمت الىاججت ٖىض الخىاػ٫ ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابيُت و ٚحر اإلابيُت ؛   

ٕى الٗمغاهُت -    .   ألاظىع و الغواجب و اإلاٗاقاث و الٍغ

بت    بت هى الٟىجغة : معدالث اللٍس بت خؿب الجضو٫ ،الخضر اإلايكا لهظه الًٍغ  جدؿب هظه الًٍغ

         1.   و جغؾل الى م٣غ الجباجي الظي حٗىصث الاصاعة الاجها٫ به ،الخهاٖضي ألاحي

                                                 
1
٤، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م    .157ًىوـ ؤخمض البٍُغ
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بت على الدزل الاحمالي الظىىي      (: 01-2)   حدٌو زكم  2 :    خظاب اللٍس

 

بت  بت   ص ط        وؿبت الًٍغ  ٢ؿِ الضزل الخاي٘ للًٍغ

0% 

 

20% 

 

30% 

 

35%  

  120.000ال ًخجاوػ  

  

 360.000 الى  120.001مً 

 

 1.440.000  الى 360.001مً 

 

 1.440.000ا٦ثر مً 

  2010 ؾىت ، ميكىعاث الؿاخل، مً ٢ىاهحن الجباثُت 104 اإلااصة  :اإلاهضع

 مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىد اإلامازلت مً 66  حؿخُٟض اإلاضازُل اإلاظ٧ىعة في اإلااصة 

بت الاظمالُت  ٚحر اهه ال ًم٨ً ان ٣ًل هظا الخسٌُٟ ًٖ % 40، ٌؿاوي وؿبت جسٌُٟ وؿبي مً الًٍغ

ا 12000 .   ص ط ؾىٍى

ض ًٖ  ا ؤي بحن / صط 18000ان ًٍؼ ا / صط 15000 صط  و 100ؾىٍى .  ؾىٍى

ً  % 20ًٞال ًٖ طل٪ ًُب٤ جسٌُٟ ٢ضعه  ت بٗىىان ٣ٖض الخبرة او     الخ٩ٍى  ٖلى اإلاغجباث اإلاضٖٞى

 ال٢خُإ مً اإلاهضع جدضص ٦ُُٟاث 66 و 60 و 54 و 2-33 و1-33ٚحر اهه جسً٘ اإلاضازُل اإلاىهىم ٖليها 

.   مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىد اإلامازلت 130 الى 121 و 110 الى 108صٞٗت بمىظب اإلاىعصًً  مً 

بت  % 15 و 45جدضص وؿبت الا٢خُإ مً مهضع اإلاُب٤ في اإلااصة    3.مدغعة مً الًٍغ

 

                                                                                                                                                    
٤، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  .157ًىوـ ؤخمض البٍُغ 1  

ت الٗامت للًغاثب ،ميكىعاث الؿاخل ،  2 ت الٗامت للًغاثب، وكغ اإلاكتر٥ اإلاضًٍغ   .20، م 2010ال٣ىاهحن الجباثُت ،وػاعة اإلاالُت اإلاضًٍغ

  .٢20ىاهحن الجباثُت، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖاله، م 3
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ً ٚحر ؤولئ٪  % 10جسٌٟ هظه اليؿبت الى  باليؿبت للخىانل اإلا٣بىيت مً َٝغ ألاشخام آلازٍغ

 1.  مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىد اإلامازلت 54 مً اإلااصة 2اإلاكاع بليهم في اإلا٣ُ٘ 

جدضص وؿبت الا٢خُإ مً اإلاهضع ُٞما ًخٗل٤ بالٟىاثض الىاججت ًٖ اإلابالٜ اإلا٣ُضة في الضٞاجغ ؤو 

٤ اليؿب آلاجُت   2.  الخؿاباث الاصزاع لألشخام ٞو

بت باليؿبت ل٣ؿِ الٟىاثض الظي ٣ًل ًٖ زمؿحن ال٠ صًىاع % 1  صط او 50000مدغع مً الًٍغ

ٌٗاصلها   

ى٘ الٗمغاهُت بمٟهىد اإلااصة  % 10 ا . 66ُٞما ًسو اإلاغجباث و الاظىع و اإلاىذ و الٍغ ًجب  الا٢خُإ قهٍغ

.   مً اإلاضازُل ٖلى اؾاؽ الجضاو٫ اإلاكاع الُه اٖاله 

ت الى الاشخام  ٕى الٗمغاهُت اإلاضٖٞى ٣ت الا٢خُإ ٖلى اإلاىذ و الٍغ ًٞال ًٖ طل٪ جُب٤ هٟـ الٍُغ

نهم الجباجي زاعط الجؼاثغ  .  الظًً ًىظض مَى

ًاث و اإلا٩اٞاث و اإلاىذ اإلاظ٧ىعة في ال٣ٟغجحن   مً هظا ال٣اهىن 67 مً اإلااصة 5 و 4حٗخبر الاظىع و الخٍٗى

بت ٖلى الضزل الاظمالي  ت مؿخ٣لت و جسً٘ ال٢خُإ مً مهضع الًٍغ و ٦ظا الاؾخضعا٧اث الخانت بها قهٍغ

ُت  % 10وؿبت  صون جُب٤ُ الخسٌُٟ ٌٗخبر الا٢خُإ مدغعا الا في خالت الاظىع اإلاخاجُت مً اليكاَاث الٓٞغ

ا 2000000طاث الُاب٘ ال٨ٟغي ٖىضما جٟى١ مبالٛها الاظمالُت  .   صط ؾىٍى

بت الخابٗحن إلاغ٦ؼ الًغاثب و الخايٗحن  جسً٘ اإلاضازُل الهاُٞت اإلاد٣٣ت مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بي اإلاظ٧ىع في اإلااصة  بت ما٢خت بمٗض٫ 17للىٓاد الًٍغ ًمىذ الخ٤ في عنُض  % 10 مً هظا ال٣اهىن الى يٍغ

بت ٖلى الجؼء مً الضزل الظي ًٟى١ مبلٜ ؾخحن ال٠ صًىاع  بي جُب٤ هظه الًٍغ   3.   صط 6000الًٍغ

  

 

                                                 
  .21   ٢ىاهحن الجباثُت، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖاله، م  1

 .٢22ىاهحن الجباثُت، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖاله، م 2

 .22   ٢ىاهحن الجباثُت، هٟـ اإلاغظ٘ ؤٖاله، م 3
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بت على ازباح الؼسواث :    زاهُا    (   IBS)اللٍس

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث بمىظب اإلااصة         وبالخالي .د 1991 مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 38ل٣ض زم اخضار الًٍغ

بت وخُضة  ت ٖلى مجمل الاعباح و اإلاضازُل  التي " ؤنبدذ في ال٣اهىن الجضًض يٍغ بت ؾىٍى جاؾـ يٍغ

حن حرها مً الاشخام اإلاٗىٍى بت  ٖلى اعباح الكغ٧اث  جد٣٣ها الكغ٧اث ٚو  1  ".وحؿمى هظه الًٍغ

ت  بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت و الخجاٍع        ، وطل٪ لخٗىى و جغاظ٘ ه٣اثٌ الًٍغ

حن صون اؾخصىاء ٖلى  ت و ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى وطل٪ مً زال٫ ؤنها لم جمحز بحن اإلااؾؿاث ألاظىبُت و الجؼاثٍغ

لى ألاشخام الُبُُٗحن في  بت التي جٟغى ٖلى ألاشخام الُبُٗحن في ق٩ل مٗض٫ وؿبي ٖو ٨ٖـ الًٍغ

بت  خؿب الغبذ الخ٤ُ٣  ق٩ل مٗض٫ جهاٖضي وجُب٤ُ وظىبا ٖلى ألاشخام الخايٗحن للىٓاد ٞغى يٍغ

ما٫ اإلاد٤٣    2.  وان هظا الغبذ ٖلى ؤؾاؽ مداؾبت جمؿ٪ َب٣ا لل٣ىاهحن ، مهما ٧ان ع٢م ألٖا

 

بت* بت هى  :معدالث اللٍس د الى ٚاًت ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 1998ابخضاء مً % 30ال٣اهىن الٗاد للًٍغ

بت عى اعباح الكغ٧اث خؿب ،لالعباح التي ٌٗاص اؾدشماعها  %15ل٨ىه ًسٌٟ الى . د 2004 ض٫ مٗض٫ الًٍغ  ٖو

   3%.12.5ومٗض٫ الغبذ اإلاٗاص اؾدشماعه % 25د انبذ ٢2006اهىن اإلاالُت الخمل٩ُي ؾىت 

 ( tap)  :  السطم على اليؼان اإلانهي-زالشا

ما٫ الظي ًد٣٣ه الاشخام اإلاماعؾىن ليكاٍ نىاعي  )   ججاعي او ٚحر ججاعي ،وهى عؾم ًٟغى ٖلى ال٢م الٖا

الىالًاث والهىضو١ اإلاكتر٥ . وجىػٕ خهُلت ٖلى البلضًاث ،وهظا مهما ٧اهذ هدُجت اإلااؾؿت ، (منهي

.  للجماٖاث اإلادلُت

د ٧ان الىٓاد الجباجي الجؼاثغي ٌٗمل بالغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي  و الخجاعي ٢1996بل ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

  4 . %2.55بمٗض٫ 

 

 ٧ان الىٓاد الجباجي الجؼاثغي ٌٗمل بالغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي و الخجاعي ٢1996بل ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

ً اؾخدضزا ، (TANC  ) %6.05 والغؾم ٖلى اليكاٍ ٚحر الخجاعي ( TAIC)%2.55بمٗض٫   ل٨ً هاطًً الازحًر

 (. tap)  و انبذ عؾم واخض وهى ٖلى اليكاٍ اإلانهي ، 1996 مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 21بمىظب اإلااصة 

                                                 
 . 22م ،  مً ال٣ىاهحن الجباثُت هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤  104 اإلااصة  1

 . 2010لؿىت ،  مً ال٣اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىد اإلامازلت 135اإلااصة 2

  .79م ،  مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، خمُضة بىػٍضة 3

  .80م ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، خمُضة بىػٍضة 4
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 مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىد 222 خؿب اإلااصة  :( tap)  خؿاب الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي *

 2001 وطل٪ خؿب ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت ،%2اإلامازلت ًدضص مٗض٫ الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ب 

 :وجىػٕ خهُلخه ٖلى الجماٖاث اإلادلُت خؿب الجضو٫ الخالي ،

 

 :جىشَع خـُلت السطم على اليؼان اإلانهي (:   02-2)  حدٌو زكم

 

 

السطم على 

اليؼان اإلانهي  

 إلاعدالثا

   

 

 

 

اإلاجمىع  

 

 

الخهُلت الىالثُت  

 

 

الخهُلت البلضًت  

 

خهت الهىضو١ اإلاكتر٥ 

للجماٖاث اإلادلُت  

 

اإلاعدٌ العام  

 

0.59 %

 

1.30 %

 

0.11 %

 

2 %

 

 . 2011 ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت :اإلاهضع

 

 :السطم على اللُمت اإلالافت :زابعا 

 

ما٫ 1991بن الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اوكإ بمىظب ٢اهىن اإلاالُت لُٗىى   هٓاد الغؾىد ٖلى ع٢م الٖا

الظي ٌكمل الغؾم الىخُض الاظمالي ٖلى جإصًت الخضماث و هى الغؾم ؤلاظمالي ٖلى الاؾتهال٥ ًمـ الٗملُاث 

طاث الُاب٘ الهىاعي و الخجاعي و ًسً٘ ٦ظل٪ لهظا الغؾم ٢ُإ البىى٥ و الخامحن و هى عؾم ًُب٤ ٖلى 

ت لظل٪ ٞاهه ٌؿدشني مً مجا٫  ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلايكاة زال٫ ٧ل َىع في الٗملُاث الا٢خهاصًت او الخجاٍع

 1. جُب٣ُه البُ٘ بالخجؼثت 

 

بت اإلاخ٩ىن  .1 ما٫ الخاي٘ للًٍغ اء الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ًدك٩ل مً ع٢م ألٖا بت ٖو ؤؾاؽ الًٍغ

مً ؾٗغ الؿل٘ و الخضماث و ألاقٛا٫ مًاٞا بليها ٧ل الخ٩ال٠ُ و الخ٣ى١ و الغؾىد ٖلى ال٣ُمت 

. إلاًاٞت 

 . مٗض٫ الغؾم ًدؿب الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت بمٗضالث مسخلٟت  .2

  ت: % 7اإلاعدٌ اإلاسفم  و طاث الاؾخٗما٫ الىاؾ٘ و اإلاىخجاث ،ًُب٤ ٖلى اإلاىاص الٛضاثُت الًغوٍع

ت ، مىخجاث الخٝغ الخ٣لُضًت ،الٟالخُت  مىاص البىاء الؿل٘ و اإلاىخجاث طاث الاؾخٗما٫ ،الؿل٘ الخجهحًز

 . الجاعي و٦ظل٪ الخضماث 

                                                 
 . 1991 لؿىت ،اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت، 1990 صٌؿمبر 31 الهاصع في 36-90 ال٣اهىن ع٢م 1
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  خُض ،ًُب٤ ٖلى باقي الالؿل٘ و الخضاث ماٖضا جل٪ التي اُٖٟذ بك٩ل ٖلني  :   %17اإلاعدٌ العادي 

   1.الهىضو١ اإلاكتر٥ الجماٖاث اإلادلُت  %10، للبلضًت % 5  ،للضولت%  85:جىػٕ مضازُل هظا الغؾم ٦ما ًلي 

 

بت الجصافُت وخُدة :زامظا  :     كٍس

بت ٖلى الضزل  ٌ الًٍغ بت ٖلى الضط٫ و حٍٗى بت ظؼاُٞت وخُضة جدل مدل الىٓاد الجؼافي للًٍغ جاؾـ يٍغ

٣ا ل٣اهىن اإلاالُت لؿىت ، و الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  ، الاظمالي    . 2007و الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ٞو

بت الجصافُت  : مجاٌ جوبُلها  -1  :2ًسلع لىظام اللٍس

  الاشخام الُبُُٗىن الظًً جخمشل ججاعتهم الغثِؿُت في بُ٘ البًاج٘ باالقُاء ٖىضما ال ًخجاوػ ع٢م

ُىن اإلاماعؾىن ليكاٍ خغفي ٞني 3000000اٖمالهم الؿىىي   .  صط بما في طل٪ الخٞغ

  الاشخام الُبُُٗىن الظًً ًماعؾىن الاوكُت الازغي ٦خاصًت الخضماث الخابٗت لٟئت الاعباح

ىضما ال ًخجاوػ ع٢م اٖمالهم الؿىىي  ت ٖو  .  صط 3000000الهىاُٖت و الخجاٍع

  ال ًسً٘ الاشخام الُبُُٗىن الظًً ًماعؾىن في ان واخض اوكُت جيخمي للٟئخحن اإلاظ٧ىعجحن في

بت الجؼاُٞت الىخُضة بطا لم ًخجاوػ ؾ٠٣ 2 و1ال٣ٟغجحن   . صط 3000000 للًٍغ

 

بت اإلاؿخد٣ت بٗىىان الؿىت الاولى التي  بت الجؼاُٞت الىخُضة مُب٣ا مً اظل جاؾِـ الًٍغ ًب٣ى هٓاد الًٍغ

بت  ما٫ اإلاىهىم ٖلُه باليؿبت لهظا الىٓاد و ًخم جإؾِـ هظه الًٍغ ًخم مً زاللها ججاوػ ؾ٠٣ ع٢م ألٖا

 .جبٗا لهظه الخجاوػاث 

 

٣ا ل٣اهىن اإلاالُت لؿىت  بت الجؼاُٞت الىخُضة ٦ما ًلي وهظا ٞو  ، % 50 محزاهُت الضولت  2007ًخىػٕ هاجج الًٍغ

% . 5 الهىضو١ اإلاكتر٥ للجماٖاث اإلادلُت ،% 5 محزاهُت الىالثُت ،  %40محزاهُت البلضًت  
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بي الىٓاد انالخاث: الشاوي اإلابدث ني الا٢خهاص ٖلى ازغها و الًٍغ   . الَى

  :جمهُد

بي هٓاد اًجاص الؿلُاث ٖلى لؼاما ،٧ان الؿاب٤ الجباجي الىٓاد بها جمحز التي لؿلبُاث هٓغا   م٘ ًخالثم ظضًض يٍغ

 لؿىت ال٣خهاصًت الانالخاث م٘ جؼامىذ الخٗضًالث ُٞه ج٩ىن  بك٩ل ونُاٚخه الغاهىت الا٢خهاصًت الخدىالث

بُت الخضابحر مً ظملت مٗها خملذ التي 1988 بي انالح إلا٣ضمت جمهضا حٗخبر بدُض ، الجضًضة الًٍغ  الكامل يٍغ

بي الانالح بمٗالم 1999 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  ظاء زم.                          ؾىت ٢اهىن  بٓهىع  ا٦ثر ،وجضٖم الجضًض الًٍغ

        .  1992     

 : الخالُت اإلاُالب اإلابدض  هظا  في وؾىدىاو٫           

  .لها اإلامازلت الغؾىد و اإلاباقغة الًغاثب مؿذ التي الانالخاث  :الاو٫  اإلاُلب

   .لها اإلامازلت الغؾىد و اإلاباقغة  الٛحر الًغاثب مؿذ التي الانالخاث   :الشاوي اإلاُلب

 .الجؼاثغي  الا٢خهاص ٖلى الانالخاث ازغ  :الشالض اإلاُلب
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ٌ  اإلاولب    .لها اإلامازلت السطىم و اإلاباػسة اللسائب مظذ التي الاؿالخاث  :الاو

بت :1 الٟٕغ    :I R G الاظمالي الضزل الًٍغ

بت اؾؿذ  ٢اهىن  مً 01 ع٢م اإلااصة جىو و 1991 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  زال٫ مً الاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ

بت جاؾـ : ًلي ما ٖلى لها اإلامازلت والغؾىد اإلاباقغة الًغاثب  الُبُُٗحن الاشخام صزل ٖلى وخُضة الًٍغ

بت حؿمى بت هضه جٟغى و الاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ ٣ا الاظمالي الضزل ٖلى  الًٍغ  98 الى 85 مً اإلاىاص الخ٩اد ٞو

.1 

   : ماًلي زـائـها مً-اوال  -

 بت م وخُضة يٍغ   . مضازلها َبُٗت حٗضص ٚع

 بت ت يٍغ    . لها الخاي٘ ًد٣٣ه الظي صزل ٖلى  حؿخد٤ اص ؾىٍى

 بت ٤ جدؿب خُض جهاٖضًت يٍغ  الضزل ٞئاث الى م٣ؿم جهاٖضًا ؾلما ٌؿخٗمل ظضو٫  ٞو

  . لها الخاي٘ ًد٣٣ه والظي

 بت  َغح بٗض ٖلُه الخهى٫  ًخم الظي الهافي الاظمالي الضزل ٖلى جٟغى خُض اظمالُت يٍغ

  ال٣اهىهُت الاٖباء ظمُ٘

 بت دُت يٍغ ذ ٖلى حٗخمض في جهٍغ   . بها ام٩ل٠ جهٍغ

  : جوبُلها  مجاٌ-زاهُا

  : الاشخام هاخُت مً            

 الاشخام ٞان اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 07.04.03  اإلاىاص خؿب : لها الخاكعىن  الاشخاؾ .1

بت الخايٗىن      : 2ًلي ٦ما  هم الاظمالي الضزل ٖلى للًٍغ

                                                 
  .2010 لؿىت الجؼاثغي  اإلامازلت الغؾىد و اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً الاولى اإلااصة 1

 . 52م. 2004. الجؼاثغ ظامٗت . الجؼاثغ الجباثُت في .الانالخاث اهمُت و صوع . عاخم ػوظت نبُدت خمضي-2  
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بت ً ًىظض الظًً الاشخام مضازُل ٧اٞت ٖلى الضزل لًٍغ سً٘. الجؼاثغ في ج٩لُٟهم مَى بت ٍو  للًٍغ

ً ًىظض الظًً الاشخام ظؼاثغي  مهضع مً ٖاثضاتهم ٖلى الضزل  . الجؼاثغ زاعط ج٩لُٟهم مَى

ً ان ٌٗخبر    . الى باليؿبت الجؼاثغ في مىظىص الخ٩ل٠ُ مَى

غ الظًً الاشخام  في الاًجاع ٩ًىن  ٖىضما له مؿخاظٍغً او به مىخٟٗحن او مال٨حن بهٟتهم مؿ٨ً لضيهم ًخٞى

 ٖلى واخضة ؾىت مضتها مخىانلت لٟترة مخخالُت باجٟا٢اث او وخُض باجٟا١ اما ٖلُه ٢ضاج٤ٟ الازحرة الخالت هظه

 1 . الا٢ل

 الاؾاؾُت مهالخهم مغ٦ؼ او الغثِؿُت ا٢امتهم م٩ان الجؼاثغ في لهم الظًً الاشخام .  

 ال اد اظغاء ٧اهى ؾىاءا بالجؼاثغ مهىُا وكاَا ًماعؾىن  الظًً الاشخام . 

 ان ٦ظل٪ ٌٗخبر ً اثٟهم ًماعؾىن  الظًً الضولت اٖىان الجؼاثغ في ًىظض ج٩لُٟهم مَى  ٩ًلٟىن  او ْو

بت البلض هظا في ًسًٗىن  ال الظًً و اظىبي بلض في بمهاد  . صزلهم مجمٕى ٖلى شخهُت لًٍغ

  .ًبت  للًغ ًسً٘-

 الاشخام قغ٧اث في الكغ٧اء .  

 اًٖائها إلاهىت اإلاكتر٦ت اإلاماعؾلذ اظل مً اإلاك٩لت اإلاهىُت اإلاضهُت الكغ٧اث قغ٧اء . 

  ٞيها خ٣ى٢هم م٘ جىاؾبُا الكغ٧اث مً لهم الٗاثضة الٟىاثض ٖلى شخهُت بهٟت الاظمالي الضزل هظا ٖلى اًٖاء

 الكغ٦ت صًىن  ًسو ُٞما للكغ٧اء مدضوصة قغ٦ت او اؾهم قغ٦ت ق٩ل في الكغ٧اث  

 حر جًامىُت مؿاولُت لهم الظًً اإلاؿاهمت اًٖاء  2 . ٞيها مدضوص ٚو

  : منها اإلاٟٗىن  الاشخام-2-

بت مً ٌٟٗى ٞاهه لها اإلامازلت الغؾىد و اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن   مً 05 اإلااصة خؿب   : الاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ

                                                 
  .2010 لؿىت الجؼاثغي  اإلامازلت الغؾىد و اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً الاولى اإلااصة1

2
 .52 م. 2004. الجؼاثغ ظامٗت . الجؼاثغ في الجباثُت الانالخاث اهمُت و صوع . عاخم ػوظت نبُدت خمضي 
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 الجباجي لالزًإ الاصوى الخض ًٖ ٣ًل او الهافي الؿىىي  الاظمالي صزلهم ٌؿاوي  الظًً الاشخام 

بت ظضو٫  في ٖلُه اإلاىهىم    . الاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ

 ىان و الؿٟغاء ىان و ال٣ىانلت و الضبلماؾُىن  الٖا  جمىذ ٖىضما اظىبُت ظيؿُت مً ال٣ىهلُىن  الٖا

ىان و الضبلىماؾُىن  لالٖىان الامخُاػاث هٟـ ًمشلىنها التي البلضان   . ال٣ىهلُىن  الٖا

  :1اإلادازُل الىاخُت مً- زالشا-

   : لها الخاكعت اإلادازُل -1

بت جسً٘    : الخالُت لالنىاٝ الهاُٞت اإلاضازُل الاظمالي الضزل ٖلى للًٍغ

 ت و الهىاُٖت الاعباح ُت و الخجاٍع   . الخٞغ

 ت ٚحر اإلاهً اعباح   . الخجاٍع

 لها اإلاسههت الخ٣ى١  و اإلابيُت ٚحر و اإلابيُت الامال٥ جاظحر ًٖ الىاججت اإلاضازُل .  

  . الٟالخُت اإلاضازُل

   : منها اإلاعفُت اإلادازُل -2

 ٟاءاث ت و  الهىاُٖت باالعباح الخانت ؤلٖا ُت و الخجاٍع    : الى جى٣ؿم و الخٞغ

 اإلاٗى٢حن الاشخام لجمُٗاث الخابٗت اإلااؾؿاث َٝغ مً اإلاد٣٣ت الاعباح وحكمل صاثمت بٖٟاءاث 

  . اإلاؿغخُت الٟغ١  َٝغ مً اإلاد٣٣ت ؛وؤلاًغاصاث لها الخابٗت الهُا٧ل و٦ظا اإلاٗخمضة

 ُحن َٝغ مً اإلاد٣٣ت لالعباح ؾىىاث 10 إلاضة بٖٟاء وحكمل ما٢خت بٖٟاءاث  ٦ظا و الخ٣لُضًحن الخٞغ

  . ٞني خغفي وكاٍ ًماعؾىن  الضًً

 ني الهىضو١  بمؿاٖضة لالؾدشماع اإلااهل الكباب َٝغ مً اإلاد٣٣ت لالعباح ؾىىاث 03 إلاضة بٖٟاء  الَى

٘ و الكباب حكُٛل لخضُٖم  . جغ٢تها التي اإلاىا٤َ في ؾىىاث 06 مضجه جٞغ

ٟاءاث     : الى جى٣ؿم و الؼعاُٖت باإلاضازُل اإلاخٗل٣ت ؤلٖا

                                                 
 ..53-54 م ؛م ط٦غه ؾب٤ ؛مغظ٘ عاخم ػوظت نبُدت خمضي1
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 ٟاءاث    . الخمىع  و الجلٟت الخًغ و الخبىب الؼعاٖت مً اإلاخاجُت اإلاضازُل وحكمل صاثمت  ؤلٖا

 ٟاءاث  جغبُت و     ػعاُٖت وكاَاث ًٖ الىاججت للمضزُل ؾىىاث 10 مضجه اٖٟاءاث وحكخمل ما٢خت الٖا

 . الجبلُت اإلاىا٤َ في ٦ظا و خضًشا اإلاؿخهلخت الاعاض ي في الخُىهاث

 ٟاءاث ٕى و اإلاىذ و الاظىع  و بالغواجب اإلاخٗل٣ت الٖا ت الٍغ    : الى جى٣ؿم و الٗمٍغ

 ٟاءاث  م٣ابل بضون  مؿاٖضة اَاع في الجؼاثغ في ٌٗملىن  الظًً و اظىبُت الاشخام  وحكمل صاثمت الٖا

 . صولي اجٟا١ في ٖليها مىهىم

 ت اإلاساػن  في ٌٗملىن  والظًً اظىبُت ظيؿُت طوي  اشخام ً اإلاغ٦ٍؼ  . للخمٍى

  ت اإلا٩اٞاث و الاظىع    . الكباب لدكُٛل اإلاىظهت البرامج اَاع في اإلاضٖٞى

 ًاث ٕى للمىذ اإلاا٢خت الخٍٗى ت ٍع ت الٗمٍغ  . لظويهم او الٗمل خىاصر لطخاًا اإلاضٖٞى

 غ خغب و٢اج٘ ظغاء مً واإلاهابىن  الاعامل و اإلاجاهضًً مىذ ني الخدٍغ   الَى

 ًاث البُالت مىذ ت اإلاىذ و والخٍٗى                           اإلادلُت والجماٖاث الضو٫  ٢بل مً اإلاضٖٞى

 ت مىذ   . اإلاد٨مت ٢غاع ازغ ٖلى الؼامُت بهٟت اإلاضٖٞى

 ٌ ذ حٍٗى ٕى و الدؿٍغ ت الٍغ ت الٗمٍغ ٌ اإلاضٖٞى   . الًغع  ًٖ ٦خٍٗى

بت مجا٫ في الخسًُٟاث -  1  :الاظمالي الضزل ٖلى الًٍغ

 ٌُٟبت الخاي٘ الاظمالي الضزل مً %10 جس   . والؼوظت الؼوط بحن اإلاكتر٦ت للًٍغ

 ٌُٟنٟت لهم الظًً الاشخام َٝغ مً الاولُخحن اليكاٍ ؾىتي زال٫ اإلاد٣٣ت لالعباح%25 جس 

غ ظِل في ؾاب٤ ًٖى ني الخدٍغ   .الكهضاء واعامل الَى

 ٌُٟاؾدشماعها اإلاٗاص لالعباح %30جس .  

 ٌُٟؾىاء صون  اإلاسبزة وكاٍ ًٖ الىاججت لالعباح  %25 جس .   

بت خظاب-3    : الخالُت الخُىاث باجبإ خؿابها ًخم :1 الاحمالي الدزل على اللٍس

  . ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة الانىاٝ الهاُٞت اإلاضازُل مجمٕى مً ًخ٩ىن  الظي و RBG الاظمالي الخاد  الضزل جدضًض-  

                                                 
1
 ..53-54 م ؛م ط٦غه ؾب٤ ؛مغظ٘ عاخم ػوظت نبُدت خمضي 
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٤ اإلادضصة ال٣اهىهُت ج٩ال٠ُ بسهم صل٪ و .RNG الاظمالي الهافي الضزل جدضًض-  ٢اهىن  مً 85 اإلااصة ٞو

   :  في جشمشل الخ٩ال٠ُ وهظه .RBG اإلاباقغة الًغاثب

 الازحرة الخمؿت الؿىىاث عجؼ .  

 غاى اإلاٟتريت الضًىن  و ال٣غوى ٞىاثض   اإلاؿا٦ً بىاء او لال٢خىاء اإلا٣تريت جل٪ و٦ظا مهىُت اٚل

 بهٟت اإلاؿضصة جامُىاث الكُسىزت الخامُىاث الاقترا٥ حكمل و ٢اهىهُا بها اإلاغزو الخؿىماث 

  .  اإلااظغ اإلاال٪ َٝغ مً اإلا٣تريت جامُىاث اقهاع و شخهُت

 الخاي٘ الهافي الضزل خؿاب RNIٌؿاوي  و RNG الخسٌُٟ وؿبت ها٢و .  

بت مبلٜ خؿاب     :الخالُت الخهاٖض الجضو٫  باؾخٗما٫ وطل٪ الخاي٘ الضزل ٖلى الخاد الًٍغ

بت اإلا٩لٟحن واظباث- زالشا       1: الاظمالي الضزل ٖلى بالًٍغ

ذ- -1 داث بال٨خخاب IRG ب الى٩لٟىن  الاشخام ًلتزد: الخهٍغ   : منها جهٍغ

ذ-ا بت اإلا٩لٟحن ٖلى ًجب: بالىظىص الخهٍغ ذ لها الخابٗحن الًغاثب مٟخٟكُت الى ًغؾلىا و ٨ًخبىا ان بالًٍغ  جهٍغ

  . مىه همىصظا الجباثُت الاصاعة جدضص خُض اإلانهي لٗملهم مماعؾتهم بضء بٗض ًىد 30 في بالىظىص

ذ -2 بت لهظه الخايٗحن ٖلى: الاحمالي بالدزل الخـٍس  الخاب٘ الًغاثب مٟدل الى ًغؾلىا و ٨ًخبىا ان الًٍغ

ل 01 ٢بل و ا٢امتهم إلا٩ان دا ؾىت ٧ل مً اٍٞغ  الاصاعة جدضص خُض اعباخهم و مضازلهم ل٩ل اظمالُا جهٍغ

 ًٖ بم٣ابل جىاػ٫  ًٖ الىاججت ال٣ُمت ٞىاثٌ ًد٣٣ىن  الظًً الخىام باؾخصىاء مىه همىصظا الجباثُت

 اإلابيُت الٛحر و اإلابيُت ال٣ٗاعاث

ذ- -3 بت اإلا٩لٟحن ٖلى : الخاؾ الخـٍس ُحن و الخجاع مً بالًٍغ  الٟالخُحن اإلاؿدشمٍغً و نىاُٖحن و الخٞغ

ت ٚحر باإلاهً ٣ًىمىن  الظًً داث ٨ًخبىا ان الخجاٍع   . الخهٍغ

داث اًداع ميان- -4 داث ًسو ُٞما : الخـٍس ت و الهىاُٖت باالعباح الخانت الخهٍغ ُت الخجاٍع  والخٞغ

داث اما.اليكاٍ إلاماعؾت الًغاثب مٟدكُت الى جىظه ان ًجب    اإلاخٗل٣ت الخانت الخهٍغ

                                                 
1
ت.13 ع٢م اإلايكىع   ت. للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ ٘ مضًٍغ  .2001 ؾىت الجباجي الدكَغ
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ت ٚحر باالعباح ُما الغثِؿُت اإلااؾؿت إلا٩ان الخابٗت الًغاثب مٟدكُت الى ٞترؾل الخجاٍع    ًسو ٞو

داث  .الاؾدشماع وظىص إلا٩ان الخابٗت الًغاثب مٟدكُت الى ٞترؾل الٟالخُت باإلاضازُل الخانت الخهٍغ

داث  الجباجي للم٣غ الخابٗت الًغاثب مٟدكُت الى جغؾل اإلاى٣ىلت الامىا٫ عئوؽ بمضازُل الخانت الخهٍغ

 . للمؿخُٟض

داث جغؾل  إلا٣غ او الٗمل ناخب ا٢امت إلا٣غ الخابٗت الًغاثب مٟدكُت الى والاظىع  بالغواجب الخانت الخهٍغ

داث  ٞترؾل الخىاػ٫  ٢ُم ٞىاثٌ اما.   الضٞ٘ ُٞه جم الضي اإلا٨خب او اإلااؾؿت  الًغاثب مٟدكُت الى الخهٍغ

 . اإلابإ اإلال٪ وظىص إلا٩ان الخابٗت

داث جغؾل مبني والٛحر اإلابني ال٣ٗاعي  اًجاع مضازُل ًسو ُٞما و  إلا٩ان الخابٗت االًغاثب مٟدكُت الى الخهٍغ

   .البىاًت وظىص

بت اإلا٩لٟىن   مشل الاظؼاء ٖملهم يمً مً لِؿىا لالشخام بالضٞ٘ ٢ُامهم و إلاهنهم مماعؾتهم بمجغص بالًٍغ

ذ ٖليهم اإلا٩اٞأث مسخل٠ و ؛الالٗاب ؛اإلاىا٢هاث ؛الؿماؾغة الٗمالث  ُٞه هىضخحن بُان في اإلابالٜ بهظه الخهٍغ

 ًلخ٤ ان ًجب البُان هظا ؛و اإلادهلت اإلابالٜ وع٢م اإلاؿخُٟض ٖىىان و الكغ٦ت ٖىىان و الالٗاب و الاؾماء

ذ  1 . اإلاضازُل مً ٞئت ل٩ل الخام بالخهٍغ

بت صٞ٘ ًخم:1 بالدفع الالتزاماث-زابعا  - ٤ الضزالالظمالي ٖلى الًٍغ   : هما هٓامحن ٞو

 ٧ان ؾىاء الخايٗت الاعباح الاعباح جدضًض في اإلاخب٘ الىٓاد ٧ان مهما: الىكخُت الاكظان هظام -1

 : حؿب٣ُحن صٞ٘ ًخم الضٞ٘ في الخؿاب ٖلى الدؿب٣ُاث بىٓاد الالتزاد ًجب الخ٣ُ٣ي او ظؼافي هٓاد

2 

 ماعؽ 15 الى ُٟٞغي  15 مً : الاو٫  الدؿب٤ُ . 

 ظىان 15 الى ماي 15 مً: الشاوي الدؿب٤ُ .  

                                                 
بُت للم٩ل٠ الخُب٣ُي الضلُل-1 ت. بالًٍغ   .19-18 م م 2009 الؿاخل  ميكىعاث . والاجها٫ الٗمىمُت الٗال٢اث مضًٍغ

  . 176م؛ ط٦غه ؾب٤ مغظ٘؛ مغاص هانغ 2

حن و الُبُُٗحن الاشخام ظباًت الخضًض الجؼاثغي  الجباجي الىٓاد عيا زالص ي-2     .152؛م2005؛ الخىػَ٘ و لليكغ الهىمت صاع ؛1 الُبٗت؛ اإلاٗىٍى
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 ظضو٫  ُٞه ًضعط الظي للكهغ الشاوي الكهغ مً الازحر الُىد ا٢هاه اظل في الخهُٟت مً الباقي ٌؿضص

بت لضٞ٘ ٧اؾاؽ اإلاخٗضصة الاعباح ٞيها خ٣٣ذ التي جل٪ جلي التي الؿىت في الدؿب٣ُاث ظم٘ ًخم الخدهُل  الًٍغ

اث مً 30 ال٣ؿِ ًبلٜ خُض؛ الاظمالي الضزل ٖلى   . للخًٕى الازحرة بالؿىت اإلاٗىُت اإلاضٖٞى

بت مبلٜ ٧ان اطا ًُب٤ هظا الخؿاب ٖلى الدؿب٣ُاث الىٓاد ان الى الاقاعة ججضع و  الؿاب٣ت للضوعة الًٍغ

   . صط 1500 ًٟى١ 

اث اإلاسههت الا٢خُاٖاث ج٩ىن  ان ًجب : اإلاىبع مً الاكخواع هظام- -2  قهغ زال٫ للمضٖٞى

ت اإلادضص ٤ خُض الًغاثب ٢ابٌ لهىضو١  اإلاىالي الكهغ مً الاولى ًىد 20 في مضٖٞى  اإلا٩ل٠ ًٞغ

ذ باؾخماعة  . série G50 الخهٍغ

بت: الشاوي فسع اٌ   . IBS². الؼسواث ازباح على اللٍس

 اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 135 اإلااصة هو في إلاا ؛وو٣ٞا 1999 لؿىت اإلاالُت ٢اهىن  مً 38 اإلااصة بمىظب

بت اوكاث اإلامازلت الغؾىد و ت الًٍغ   . وؿبُت ٖامت وخُضة ؾىٍى

  : زـائـها

بت جخمحز     : ًلي ُٞما ججم٘ زهاثو بٗضة الكغ٧اث الاعباح ٖلى الًٍغ

 بت بت جخٗل٤ وخُضة الًٍغ حن  الاشخام ٖلى جٟغى واخضة بالًٍغ اإلاٗىٍى

 بت   الؿىت زال٫ اإلاد٣٣ت الاعباح مجمل ٖلى جٟغى ٧ىنها الٗامت يٍغ

 بت بي الغبذ ًسً٘ وؿبُت يٍغ   الخهاٖضي لجضو٫  لِـ و زابذ إلاٗض٫ الًٍغ

 بت دُت يٍغ بت اإلا٩ل٠ ٖلى ًخٗحن الخهٍغ ذ ج٣ضًم بالًٍغ  ٧ل مً 01 ٢بل ظمُٗها العباخها ؾىىي  جهٍغ

  . ؾىت

 بت ت يٍغ ٣ا ؾىٍى ائها ٞان الضوعاث الاؾخ٣اللُت إلابضا ٞو   . واخضة ؾىت عبذ ًخًمً ٖو
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   : جوبُلها مجاٌ*

  : لها جسلع التي الؼسواث :اوال  -

ا لها جسلع التي الؼسواث .1   : احباٍز

 الاؾهم طاث الكغ٧اث  SPA . 

 اإلادضوصة اإلاؿاولُت طاث الكغ٧اث SARL . 

 اإلادضوصة اإلاؿاولُت طاث و الىخُض الصخو طاث ماؾؿاث  EURL. 

 باالؾهم الخىنُت قغ٧اث  .  

 الخجاعي  و الهىاعي الُاب٘ طاث والاصاعة ؛الضًىان الٗمىمُت الهُئاث ؛و اإلااؾؿاث  

 اؾهم ق٩ل جدذ اإلاخ٩ىهت اإلاضهُت الكغ٧اث .  

 . البى٩ي و الٟالحي و الخجاعي  و الهىاعي الُاب٘ طاث الاصاعة و الضًىان اإلايكاث اإلااؾؿاث .  

 اإلاىٓماث ٧ل و الجباجي ال٣اهىن  في بها اإلاهغح و اإلاٗىُت الكغ٧اث باؾخصىاء ٞغوٖها و الخٗاوهُاث 

  . اإلاغبذ الهضٝ طاث الٗامت

ا لها جسلع التي الؼسواث- .2  وهي اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 136 اإلااصة ٖليها ههذ : ازخُاٍز

  ًلي ٦ما

 الخًامً قغ٧اث   

 البؿُُت الخىنُت قغ٧اث .  

 الاؾهم طاث قغ٧اث جدذ الجىضعط التي الخىنُت قغ٧اث .  

 الاؾهم طاث قغ٧اث جدذ جىضعط التي اإلاضهُت الكغ٧اث 

 اليها جيخمي التي الًغاثب مٟدكُت الى الٛغى هظا َلب بخ٣ضًم الازخُاعي  الخًٕى ًخم : مالخظت

 ًُب٤ و نهاثُت بهٟت ًخم الازخُاع هظا ان الى الاقاعة ججضع ؛و اإلاٗىُت الكغ٦ت َٝغ مً ا٢لُمُا اإلااؾؿت

  . الكغ٦ت خُاة مضي ٖلى
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 ٖلى اإلامازلت الغؾىد و الىباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 138 اإلااصة ههذ : بها الخاؿت الاعفاءاث  :زاهُا  

 1 :ًلي ما

 ني اٖاهتالهىضو١  مً اإلاؿخُٟض و اإلاؿدشمغ قباب َٝغ مً اإلاماعؾت اليكاَاث حؿخُٟض  الَى

ش مً ابخضاءا ؾىىاث 03 إلاضة ٦لي اٖٟاء مً الكباب حكُٛل و لخضُٖم  الؿخٛال٫ في الكغوٕ جاٍع

٘ ؛    . جغ٢ُتها ًجب التي اإلاىا٤َ في ؾىىاث 06 اإلاضة هظه جٞغ

 مؿغخُا وكاَا جماعؽ التي الهُئاث و للمؿؿاث الخابٗت الاؾتهال٦ُت الخٗاوهُاث حٟٗى .  

 والخامحن البى٨ُت الٗملُاث لٟاثضة الٟالحي الخٗاون  نىاص٤ً .  

 الٟالخُت الخٗاوهُاث ً خماص مً اإلاؿخُٟضة اث الاجداص ٦ظا و الكغاء و للخمٍى  مً اإلاؿخسغط الٖا

  الٟالخت لىػاعة اإلااهلت اإلاهالر َٝغ

 ل و لالهخاط الخٗاوهُت الكغ٧اث   . اإلاٗخمضة اجداصاث و٦ظا  الٟالخُت اإلاىخجاث بُ٘ و خٟٔ و جدٍى

 اإلاؿدشمٍغً ٢بل مً ااإلادضزت الؿُاخُت اإلااؾؿاث ؾىىاث 10 إلاضة اٖٟاء مً حؿخُٟض ٦ما 

ىُحن  التي اإلاسىلُت الكغ٧اث و٦ظا الاؾٟاع و الؿُاخُت الى٧االث باؾخصىاء الاظاهب او الَى

  . الؿُاحي ال٣ُإ في وكاَا جماعؽ

بت الازلاع خدود - -3    :1 الؼسواث ازباح على لللٍس

 هي لها جسً٘ التي الاعباح ان ٖلى اإلاباقغة الًغاثب ٢اجىن  مً 137 اإلااصة ههذ : الاكلُمي اإلاجاٌ-4-

   : هي الاعباح هظه الجؼاثغو  في اإلاد٣٣ت اإلاضازُل و الاعباح

 اثضاث قغ٧اث ق٩ل في اإلاد٣٣ت الاعباح  ججاعي  او نىاعي َاب٘ طو ليكاٍ الٗاصًت اإلاماعؾت مً ٖو

  زابخت ا٢امت وظىص ٖضد ٖىض ٞالحي او

 مباقغة بهٟت جماعؽ انها الا مٗىُحن ممشلحن او جمل٩ا٢امت ال ٧اهذ وان التي اإلااؾؿاث اعباح 

ت الٗملُاث مً ٧املت اهجاػخل٣ت في ًخمشل وكاٍ مباقغة ٚحر و   . الخجاٍع

                                                 
بي ؛الىٓاد اخمض عظغاط-1    .76 ؛م2004-2003؛ الجؼاثغ ؛ظامٗت الجؼاثغي  الًٍغ
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 هظه ًٖ مخمحزة مهىُت شخهُت لهم لِـ بممشلحن الجؼاثغ في حؿخٗحن التي اإلااؾؿاث اعباح 

  . اإلااؾؿاث

 الظي الغبذ واخضٞان آن في الجؼاثغ وزاعط صازل وكاَاث جد٤٣ التي الكغ٧اث ًسو ُٞما اما 

خباع بٗحن ًازض   . ٣ِٞ الضازلي وكاَها ًٖ ًيخج هى الٖا

بت جاؾـ اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 149 اإلااصة الخ٩اد َب٣ا : لها الخلىع ميان -5  اعباح ٖلى الًٍغ

 بخُٗحن ملؼمت ٞهي مؿخ٣غة الغثِؿُت اإلايكأث او الاظخماعي م٣غها في اإلاٗىُحن الاشخام باؾم الكغ٧اث

 . بالجؼاثغ ٢اًَ ممشل

٣ا : لها الخلىع فترة -6 بت إلابضا ٞو ت الًٍغ بت ؾىت ٧ل في الكغ٧اث ؛جضٞ٘ الؿىٍى  اإلاد٤٣ الغبذ ٖلى الًٍغ

ل 01 ٢بل به ًغح ن الضوعة مً اإلاد٣٣ت ٞاالعباح الؿاب٣ت الضوعة زال٫  . +1ن ؾىت مً اٍٞغ

بي الىعاء -7 بت معدالث و اللٍس  1 : الؼسواث الازباح علي اللٍس

  : انتانٍح اإلاٗضالث اإلامازلت الغؾىد و اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً 150 اإلااصة خضصث ل٣ض : اإلاعدالث

 19%    لالوكُت اإلاىخجت للمىاص و البىاء و الاقٛا٫ الٗمىمُت و ٦ظا الاوكُت الؿُاخُت و  باليؿبت

ما٫   الاظمالي او ما ًٟى٢ه   . ًُب٤ هظا اإلاٗض٫ ٦ظل٪ ٖلى الاوكُت اإلاسخلٟت في خالت ما اطا ع٢م الٖا

 25%  ت و الخضماث  .  باليؿبت لالوكُت الخجاٍع

 25%  ًما٫ اإلاد٤٣ في الخجاعة و الخضماث ا٦ثر م  باليؿبت لالوكُت اإلاسخلٟت ٖىضما ًخجاوػ ع٢م الٖا

ما٫ الاظمالي زاعط الغؾىد  %   50  .  مً ع٢م الٖا

بي جىو اإلااصة  -1  مً ال٣اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىد اإلامازلت ٖلى ما ًلي 104الٗاء الًٍغ

بت هى الغبذ الهافي اإلادضص خؿب هخاثج مجمٕى الٗملُاث مهما ٧اهذ  الغبذ الخاي٘ للًٍغ

َبُٗتها و اإلاد٣٣ت مً َٝغ اإلااؾؿاث بما في طل٪ ٖلى الخهىم الخىاػالث ًٖ اي ٖىهغ 

 2.مً الانى٫ ازىاء الاؾخٛال٫ او في نهاًخت 

                                                 
 . 83 م ،.هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،زالص ي عيا  1
بت   1   .45م  ،  مغظ٘ الؿاب٤  ،الضلُل الخُب٣ُي للم٩ل٠ بالًٍغ
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 و جًاٝ   ،ًدك٩ل الغبذ الهافي مً الٟغ١ في ٢ُم الانى٫ الهاُٞت لضي ازخخاد الضوعة و اٞخخاخه

و ٣ًهض باالنى٫  ،اليها الا٢خُاٖاث التي ٢اد بها ناخب الاؾخٛال٫ او الكغ٧اء في هٟـ الٟترة 

الهاُٞت ٞاثٌ ٢ُم الانى٫ الخ٣ُ٣ُت مً ظملت الخهىد اإلاخ٩ىهت مً صًىن الٛحر و الاؾتهال٧اث او 

 . الاعنضة اإلاخبشت 

  خظاب و هسق دفعها : 

بت هى الغبذ الهافي و ًدؿب ٦ما ًلي  : خؿابها  -1                                                                                    : ان الغبذ الخاي٘ للًٍغ

  الاٖباء الاؾخصىاثُت –الىىاجج الاؾخصىاثُت + الغبذ الخاد لضوعة الاؾخٛال٫ = الغبذ الخاي٘ 

ؤلاؿالخاث التي مظذ اللسائب غير اإلاباػسة : اإلاولب  الشاوي

ٌ  الفسع    1TVAالسطم على اللُمت اإلالافت : ألاو

٘ الٟغوس ي ؾىت   و هدُجت لبؿاَخه و ٞٗالُخه ؤنبذ 1954الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت هى بهجاػ الدكَغ

 اإلااعر في 39-90، و بم٣خط ى ال٣اهىن 2006 صولت خؿب بخهاء لؿىت 120عؾما ٖاإلاُا ًُب٤ في ؤ٦ثر مً 

 ؤوش ئ ٢اهىن الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و الغؾم ٖلى 1991 و اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت 31/12/1990

 18/12/1991 اإلااعر في 25-91 ألو٫ مغة في الجؼاثغ، و بمىظب ال٣اهىن TOBAالٗملُاث البى٨ُت و الخإمُىاث 

 و صزال خحز الخىُٟظ بٗض اؾخ٨ما٫ ٞهىلهما اإلاغجبُت بخدضًض اليؿب و 1992و اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت 

ٟاءاث  ال خُض جم خظٞه بىو .......... ؤلٖا بلخ، بال ؤن الغؾم ٖلى الٗملُاث البى٨ُت و الخإمُىاث لم ًضد ٍَى

.  لخهبذ الٗملُاث الخايٗت لهظا الغؾم زايٗت للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت٢1995اهىن اإلاالُت لؿىت 

ٌ الىٓاد الؿاثض مً ٢بل و اإلاخًمً للغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط و الغؾم  و ه٨ظا جم حٍٗى

 هٓغا لٗضد جماقُه م٘ اإلاؿخجضاث 01/04/1992الىخُض ؤلاظمالي ٖلى جاصًت الخضماث ابخضاءا مً 

. ؤلا٢خهاصًت الخالُت و ح٣ٗضه و حٗضص مٗضالجه

                                                                                                                                                         
 

ت في ألالُٟت الشالشت، ظامٗت البلُضة،  1  .21، م 2003 ماي، 12-11 خضو عيا، مضازلت في اإلالخ٣ى ألاو٫ خى٫ الؿاؾت الجباثُت الجؼاثٍغ
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حٗٝغ ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى ؤنها الٟغ١ بحن ؤلاهخاط ؤلاظمالي و ؤلاؾتهال٧اث : مفهىم اللُمت اإلالافت .1

الىؾُُت مً مىاص و لىاػد و زضماث، خُض الاؾتهال٧اث الىؾُُت هي الٗىامل التي جضزل في بهخاط 

 .الخ...... هظه الؿل٘ مً اظىع و يغاثب و عؾىد و مهاٍع٠ مالُت و اهخال٧اث 

بت ٚحر مباقغة جٟغى ٖلى ؤلاهٟا١ ؤلاظمالي و ًُب٤ ٖلى :مفهىم السطم على اللُمت اإلالافت .2  هى يٍغ

ُا ا ؤو خٞغ  .الٗملُاث التي ج٨دس ي َابٗا نىاُٖا ؤو ججاٍع

 : بالخهاثو الخالُتTVA جخمحز :زـائف السطم على اللُمت اإلالافت .3

 بت خ٣ُ٣ُت ألنها جمـ اؾخٗما٫ الضزل ؤي ٖملُت الاجٟا١ ؤو الاؾتهال٥ النهاجي للؿل٘ والخضماث  .يٍغ

  ٤ اإلاؿتهل٪ النهاجي الظي ٌٗخبر اإلا٩ل٠ ىت ًٖ ٍَغ بت ٚحر مباقغة ألنها ال جضٞ٘ مباقغة بلى الخٍؼ يٍغ

٤ اإلااؾؿت التي جًمً ؤلاهخاط و جىػَ٘ الؿل٘ و التي حٗخبر اإلا٩ل٠  الخ٣ُ٣ي بها و بهما جضٞ٘ ًٖ ٍَغ

 .ال٣اهىوي

  ٤ آلُت الضٞ٘ باأل٢ؿاٍ، ٟٞي ٧ل َىع مً اَىاع الخىػَ٘ ال ًمـ بت ماؾؿت ًٖ ٍَغ  بال TVAيٍغ

بي ؤلاظمالي  ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاخٗل٣ت باإلاىخىط بدُض في نهاًت الضوعة لهظا ألازحر ٩ًىن الٗبء الًٍغ

ا للغؾم ٖلى ؾٗغ البُ٘ للمؿتهل٪  .مؿاٍو

  بت جغ٦حز ٖلى آلُت الخهم بدُض ًجب ٖلى اإلا٩ل٠ في مسخل٠ ؤَىاع الضوعة الا٢خهاصًت ؤن ٣ًىد يٍغ

 :بمم

 خؿاب الغؾم اإلاؿخد٤ ٖلى اإلابُٗاث ؤو الخضماث اإلا٣ضمت. 

 بت الغؾم الظي مـ الٗىانغ اإلا٩ىهت لؿٗغ الخ٩لٟت  .زهم مً هظه الًٍغ

 ىت الٟغ١ بحن الغؾم اإلادهل و الغؾم ال٣ابل للخهم  .صٞ٘ للخٍؼ

  بت خُاصًت ألنها ال جازغ ٖلى هدُجت اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي اإلا٩ل٠ )بل اإلاؿتهل٪ النهاجي  (اإلااؾؿت)يٍغ

 .هى الظي ًخدملها ٞٗلُا (الخ٣ُ٣ي
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 1:مجاٌ جوبُم السطم على اللُمت اإلالافت: الفسع الشاوي 

ت مً ٚحر جل٪ الخايٗت للغؾىد الخانت التي  ما٫ ال٣ٗاٍع جسً٘ لهظا الغؾم ٖملُاث البُ٘، ألٖا

خُاصًت ؤو ٍٖغًت و ًُب٤  ُا، و التي ًخم بهجاػها في الجؼاثغ و بهٟت الٖا ا ؤو خٞغ ج٨دس ي َابٗا نىاُٖا ؤو ججاٍع

بت، ؤو  ما٫ الخايٗت للًٍغ هظا الغؾم مهما ٧اهذ الىيُٗت ال٣اهىهُت لألشخام الظًً ًضزلىن في بهجاػ اٖل

ويُٗتهم بػاء ظمُ٘ الًغاثب الازغي ؤو ق٩ل ؤو َبُٗت جضزل هاالء ألاشخام باإلياٞت بلى ٖملُاث 

. الاؾخحراص

ٞمً ؤظل جدضًض مجا٫ جُب٤ُ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ًيبغي ٖلُىا جدضًض الٗملُاث و ألاشخام 

. التي ٢ض ج٩ىن زايٗت لهظا الغؾم

 :ألاشخاؾ الخاكعين للسطم على اللُمت اإلالافت -1

ًُب٤ هظا الغؾم مهما ٧اهذ الخالت ال٣اهىهُت لألشخام الظًً خ٣٣ىا ٖملُاث زايٗت للغؾم، ؾىاء 

٧ان طل٪ بهٟت اٖخُاصًت ؤو ٖغيُت ؤو ويُٗتهم بػاء الًغاثب ألازغي، و مهما ٧اهذ َبُٗت جضزل هاالء 

الصخو الظي ًد٤٣  (اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي)ألاشخام، و ه٣هض بالصخو الخاي٘ للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت 

ل٨ً اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي له  (اإلا٩ل٠ الخ٣ُ٣ي)ٖملُاث ج٣٘ في ظم٘ الغؾم اإلاضٕٞى مً َٝغ اإلاؿتهل٪ النهاجي 

بت،  الخ٤ في اؾترظإ الغؾم اإلاضٕٞى زال٫ مغاخل الٛىخاط ؤو الخىػَ٘ و بالخالي ٞهى ًًمً جدمُل هظه الًٍغ

 :و الخايٗىن هم

  و ٣ًهض بهم: اإلاىخجىن 

  ل اإلاىخجاث ت باؾخسغاط، نىاٖت ؤو جدٍى الكغ٧اث ؤو ألاشخام الظًً ٣ًىمىن بهٟت عثِؿُت ؤو زاهٍى

بهٟتهم نىاٖا ؤو م٣اولحن ٢هض بُٖائها ق٩لها النهاجي ؤو الٗغى الخجاعي الظي ج٣ضد ُٞه 

 .للمؿتهل٪

  ما٫ اإلاخٗل٣ت بهى٘ اإلاىخىظاث ؤو الكغ٧اث ؤو ألاشخام الظًً ًدملىن نٟت الهاو٘ لل٣ُاد ب٩ل ألٖا

ُبها الخجاعي النهاجي مشل الخٗلُب  ...جْى

                                                 
ما٫ الجؼاثغي لؿىت 01 اإلااصة  1  .2004 مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ؤلٖا
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 الاشخام ؤو الكغ٧اث الظًً ٌؿىضون للٛحر ال٣ُاد بالٗملُاث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا. 

 بىٟـ قغوٍ الؿٗغ ؤو ال٨مُت التي جبُٗها لهم : ججاع الجملت ً و هم الخجاع الظًً ًبُٗىن لخجاع آزٍغ

 .اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو الخانت بُٛت بٖاصة البُ٘

 ُت ُت ٧ل قغ٦ت ج٩ىن جابٗت لكغ٦ت ؤزغي ؤو جدذ بصاعتها: الكغ٧اث الٟٖغ  .حٗض قغ٦ت ٖٞغ

 1:العملُاث الخاكعت للسطم على اللُمت اإلالافت: الفسع الشالث 

ا للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و جخمشل في: الٗملُاث الخايٗت وظىبا .1  :الٗملُاث الخايٗت بظباٍع

 ٖملُاث الاؾخحراص. 

 الٗملُاث الخايٗت باليؿبت لألمال٥ اإلاى٣ىلت: 

 ًً٤ الخجاع اإلاؿخىعص ٤ قغوٍ البُ٘ بالجملت ًٖ ٍَغ  .اإلابُٗاث و الدؿلُماث اإلاىجؼة ٞو

 البُ٘ بالجملت. 

 مت  .ججاعة اإلاجىهغاث و ألاحجاع ال٨ٍغ

  مبُٗاث اإلاؿاخاث ال٨بري. 

 ٣ا لكغوٍ الخجؼثت  .وكاَاث الخجاعة اإلاخٗضصة، و هي ٖملُاث الكغاء مً اظل بٖاصة البُ٘ التي جخم ٞو

 ت  :الٗملُاث الخايٗت باليؿبت لألمال٥ ال٣ٗاٍع

  ت ما٫ ال٣ٗاٍع ت)ألٖا  .(الاقٛا٫ ال٣ٗاٍع

 ٪ٖملُاث بُ٘ و ججؼثت ال٣ُ٘ ألاعيُت مً َٝغ اإلاال. 

 بُ٘ ال٣ٗاعاث و اإلاخمشلت في اإلاباوي. 

 ت ؤو هغة اإلادل  .الٗملُاث الىؾُُُت في قغاء ؤو ب ٌ٘ ألامال٥ ال٣ٗاٍع

  ًت، و ٦ظا ٖملُاث بىاء اإلاؿا٦ ٖملُاث البىاء و ب٘ اإلاباوي اإلاىجؼة في بَاع وكاٍ التر٢ُت ال٣ٗاٍع

 .الاظخماُٖت

 ٖملُاث الدؿلُم للظاث .
                                                 

ما٫ الجؼاثغي لؿىت 01 اإلااصة  1  .2004 مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ؤلٖا
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: آزاز ؤلاؿالخاث على الاكخـاد الىهني : اإلاولب الشالث

 ٌ : جدلُم الخىاشن الاكخـادي و اإلاالي: الفسع ألاو

بن مىيٕى ؤلانالخاث ُٞما ًسو الخىاػن في ظاهبه الا٢خهاصي ًخمشل في بًجاص ؾُاؾت ظباثُت 

ت تهضٝ اصة في الاؾدشماعاث ؾىاء ٧اهذ صازلُت ؤو  جدٟحًز ٤ الٍؼ بلى جد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت و طل٪ ًٖ ٍَغ

دبحن لىا طل٪ مً زال٫ الًغاثب التي ظاء بها ؤلانالح و مضي مغوهتها في الخٗامل م٘ اإلا٩لٟحن  زاعظُت ٍو

بت  1.بالًٍغ

ٞىجض بإن الىٓاد الجباجي الجضًض ٢ض وؾ٘ مً اإلاجا٫ باليؿبت لبٌٗ الغؾىد مً ظهت، و مً ظهت 

خباع مبضؤ الٗضالت الظي ًخجلى في_ؤزغي ألازظ ب٘ : ًً الٖا

 الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، خُض ٌٗامل ٧ل ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت مٗاملت واخضة صون جمُحز. 

 ت و ألاظىبُت بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث خُض حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ اإلاؿاواة بحن اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ   . الًٍغ

ً مً الخاعط بلى الجؼاثغ زهىنا ابخضاء مً ؾىت  و هظا ما ٧ان له ألازغ ؤلاًجابي في ظلب اإلاؿدشمٍغ

ني و ا٦دؿاب زبراث ٞىُت 1995 ل الا٢خهاص الَى غ مهاصع ظضًضة لخمٍى  و بالخالي ٞةن الىٓاد الجؼاثغي ٞو

. وج٨ىىلىظُت ظضًضة، و هظا ما اصي بلى الخُىع ؤلاًجابي في الخىاػن الا٢خهاصي

و ما ًجضع بالظ٦غ هىا ؤن الخدٟحزاث اإلا٣ضمت للماؾؿاث ألاظىبُت ُٞما ًسو الجباًت ٢ض جهضث لها 

. بٌٗ الٗىاث٤ الؿلبُت و ال مجا٫ لظ٦غها في مبدشىا هظا

ؤما ُٞما ًسو الخىاػن اإلاالي ٣ٞض ؤصث بلى ال٣ًاء ٖلى ٧ل الخ٣ُٗضاث التي قابذ الىٓاد الجباجي 

عي مً خُض حٗضص ؤهىإ الًغاثب و حكٗب ج٣ىُاث جُب٣ُها  الؿاب٤ مً ظاهبه ؤلاصاعي ؤو مً ظاهبه الدكَغ

٤  ؾُاؾت ظباثُت مبيُت ٖلى ٢ىاٖض و ؤؾـ  ٠ الجباجي، و طل٪ ًٖ ٍَغ بت ؤو اإلاْى باليؿبت للم٩ل٠ بالًٍغ

بي ٖلى مسخل٠ َب٣اث اإلاجخم٘ ٧ل  ٖلمُت مضعوؾت حؿعى بلى يمان اختراد الخىػَ٘ الٗاص٫ للٗبء الًٍغ

                                                 
بُت في الجؼاثغ، ظامٗت البلُضة، الجؼاثغ،  1  .190، م2009 هانغ مغاص، ج٣ُُم الانالخاث الًٍغ
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بت مىخضة، و  خؿب صزل وكاَه و ممخل٩اجه خُض ٢اد هظا ؤلانالح بةلٛاء الًغاثب اإلاخٗضصة و بًجاص يٍغ

:  مشا٫ ٖلى طل٪

  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي  . ٖىيذ الًغاثب اإلاخٗضصة ٖلى اإلاضازُل(IRG)الًٍغ

 الغؾم عى ال٣ُمت اإلاًاٞت(TVA) ما٫  . الظي ظاء لُٗىى الًغاثب ٖلى ع٢م ألٖا

بين: الفسع  الشاوي بُت مدازبت الغؽ و التهسب اللٍس : جوىز الاًاداث اللٍس

بُت .1  1:جوىز الاًساداث اللٍس

بي بلى جدؿحن مؿخىي اإلاغصوصًت اإلاالُت للجباًت الٗاصًت ٖلى خؿاب الجباًت  هضٝ ؤلانالح الًٍغ

ت مضي جد٤ُ٣ طل٪ الهضٝ، وؿخٗغى  ل محزاهُت الضولت و إلاٗٞغ البترولُت التي تهُمً هُمىت ٦بحرة ٖلى جمٍى

بُت، خؿب  جُىع خهُلت الجباًت الٗاصًت و الجباًت البترولُت م٘ خؿاب وؿبتهما بلى بظمالي ؤلاًغاصاث الًٍغ

  :الجضو٫ آلاحي

: 2007-2004جوىز الجباًت العادًت و الجباًت البترولُت زالٌ اإلادة : (  03-2)الجدٌو زكم 

 (الىخدة ملُاز دج)

 2007 2006 2005 2004البُان 

 786.77 745.56 664.80 603.77الجباًت العادًت 

 2711 2714 2267.83 1485.76الجباًت البترولُت 

 3497.77 3459.56 2089.53 2089.53مجمىع الجباًت 

% / الجباًت العادًت 

مجمىع الجباًت 

28.89 22.67 21.55 22.49 

% / الجباًت البترولُت 

مجمىع الجباًت 

71.11 77.33 78.45 77.51 
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ت العامت لللسائب : اإلاـدز وشازة اإلاالُت، اإلادًٍس

بُت مً   3497.77 بلى 2004 ملُاع صط ؾىت 2089.53هالخٔ في الجضو٫ الؿاب٤ اعجٟإ ؤلاًغاصاث الًٍغ

بي بط مشلذ في ؾىت 2007ملُاع صط ؾىت   2007،1، بال ؤهىا هلخٔ هُمىت الجباًت البترولُت في اله٩ُل الًٍغ

ىت الضولت، بال ؤن  % 77.51 بُت، لظل٪ حك٩ل الجباًت البترولُت مىعصا عثِؿُا لخٍؼ مً بظمالي ؤلاًغاصاث الًٍغ

بي، بط ألن ج٣ضًغاث هظا اإلاىعص ال جغج٨ؼ ٖلى ٖىامل صازلُت بل  هظا الىي٘ ال ٌؿاهم في ٞٗالُت الىٓاد الًٍغ

ت في ألاؾىا١  هي عهُىت ٖىامل زاعظُت جخمشل ؤؾاؾا في ؤؾٗاع اإلادغو٢اث التي جسً٘ للخ٣لباث الؿٍٗغ

ت في طل٪ ، ٦ما ان ؤهم ؤهضاٝ  ٩ي اإلاؿخسضد بىنٟه ؤصاة حؿٍى الضولُت، ًٞال ًٖ ٖضد اؾخ٣غاع الضوالع ألامٍغ

بُت ج٨مً في بخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت الظي لم ًخد٤٣ بٗض . ؤلانالخاث الًٍغ

بُين .2  :مدازبت الغؽ و التهسب اللٍس

بُحن مً ؤبغػ اإلاكا٧ل التي واظهها و ال ًؼا٫ ًىاظهها الىٓاد  ب الًٍغ حٗخبر ْاهغجا الٛل و التهٍغ

بي الجؼاثغي، خُض ؤن ألازغ الؿلبي ًاصي بلى خغمان الضولت مً بم٩اهُاث ماصًت ضخمت ٦ُٟلت بخُُٛت  الًٍغ

ا، و هظا هدُجت اهسٟاى بًغاصاتها الٗامت بؿبب ٖضد مغوهت  العجؼ اإلاؼمً الخانل في محزاهُت الضولت ؾىٍى

. الجهاػ ؤلاهخاجي، جغاظ٘ ؤؾٗاع البترو٫ و مىه اهسٟاى بًغاصاث الجباًت البترولُت

بت بصعا٥ ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الٛل و طل٪ باؾخٛال٫ اإلاهاصع الهامت  جغج٨ؼ ٖملُت بٖاصة الخىُٓم ٖلى ٚع

اث الاوكُت و اإلاضازُل و الظي ًغظ٘ مىبٗه لخٗضص م٩ان الخىاظض اصة جغ٦ُب مؿخٍى . إٖل

ٗاث و ؤلاصاعة الجباثُت و بن لم ج٣ط ي ٖلى  مً هىا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ؤلانالخاث التي مؿذ الدكَغ

ب الجباثُحن بهٟت ٧املت بال انها اؾخُاٖذ ؤن ج٣ط ي ٖلى اهدكاعها بلى خض ما، ؾىاء  ْاهغحي الٛل و التهٍغ

ٗاث ؤو عهبت مخمشلت في الخد٣ُ٣اث اإلاٗم٣ت والخضزالث  بت مخمشلت في حؿهُل بٌٗ الدكَغ ٧ان هظا ال٣ًاء ٚع

. الغصُٖت
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بي الجصائسي : الفسع الشالث بي و مدي اطخلساز الىظام اللٍس مظخىي اللغى اللٍس

بي .1  1: مظخىي اللغى اللٍس

بي، بط  بي مً ؤهم اإلااقغاث ال٨مُت اإلاؿخسضمت لخ٣ُُم مغصوصًت الىٓاد الًٍغ ٌٗض الًِٛ الًٍغ

بُت لخد٤ُ٣ ؤ٦بر خهُلت مم٨ىت صون بخضار يغع في  ًبدض ًٖ ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت لال٢خُاٖاث الًٍغ

بُت و الثروة اإلاىخجت  بي ًٖ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ؤلاًغاصاث الًٍغ ني، و ٌٗبر الًِٛ الًٍغ الا٢خهاص الَى

بي  اإلاٗبر ٖنها بالىاجج اإلادلي الخاد، و ٢ض خضص الا٢خهاصي الاؾترالي ٧ىلً ٦الع٥ مؿخىي الًِٛ الًٍغ

بي للجباًت الٗاصًت % 25الىمىطجي بممم  و هٓغا بلى هُمىت الجباًت البترولُت، لظل٪ ًٞٛ اٖخماص الًِٛ الًٍغ

  .ميؿىبا بلى الىاجج اإلادلي الخاد زاعط اإلادغو٢اث ٩ًىن ؤ٦ثر صاللت

بي زازج اإلادسوكاث في الجصائس زالٌ اإلادة : (    04-2)الجدٌو زكم   2007-2004جوىز معدٌ اللغى اللٍس

. (الىخدة ملُاز دج)

 2007 2006 2005 2004البُان 

 786.77 745.56 664.80 603.77الجباًت العادًت 

الىاجج اإلادلي الخام 

زازج اإلادسوكاث 

3830.63 4210.73 4638.33 5216.93 

بي زازج  اللغى اللٍس

% اإلادسوكاث 

15.76 15.79 16.07 15.08 

ت العامت لللسائب : اإلاـدز وشازة اإلاالُت، اإلادًٍس

بي و طل٪ م٣اعهت باإلاؿخىي الىمىطجي  ، % 25هالخٔ في الجضو٫ الؿاب٤ ي٠ٗ مؿخىي الًِٛ الًٍغ

و % ٦27ما اهه ٌٗض ؤ٢ل مما هى ؾاثض في ال٨شحر مً الضو٫ بدُض هجضه في الضو٫ الهىاُٖت ال٨بري ال ٣ًل ًٖ 

بي بٗض ؤلانالخاث بدُض  لم ًخم٨ً مً جدؿحن اإلا٣ضعة الخ٩لُُٟت  ٖلُه وؿخيخج ٖضد مغصوصًت الىٓاد الًٍغ

ني، و طل٪ ؤلازٟا١ هاجج مً الٗىامل آلاجُت : للضزل الَى
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 بُت اإلاالثمت طاث اإلاغصوصًت الٗالُت ُت الًٍغ بُت في بًجاص ألاٖو . ي٠ٗ ؤلاصاعة الًٍغ

  جىاي٘ مؿاهمت ال٣ُاٖاث زاعط اإلادغو٢اث في الىاجج الضازلي الخاد، مما او٨ٗـ ؾلبا ٖلى مغصوصًت

 .الجباًت الٗاصًت

 بي بُت هدُجت اهسٟاى الضزل الٟغصي و اهدكاع ْاهغة التهغب الًٍغ  . ي٠ٗ الا٢خُاٖاث الًٍغ

 اجملتمعاهدكاع البُالت التي جٟىث ٖلى الضولت بزًإ ٞئت ٦بحرة مً ؤٞغاص   .
1

 

بُت وأزسها على الاطدشماز: اإلابدث الشالث  . الحىافص  اللٍس

جمهُد  

ىُت، و مً قإنها ؤن حصج٘ جض٤ٞ هظه  بُت ؤزاع بًجابُت ٖلى الاؾدشماعاث ألاظىبُت والَى للؿُاؾت الًٍغ

بُت اإلاٟغويت ٖلى هظه الاؾدشماعاث، بما ج٣ضمه مً  باء الًٍغ خم طل٪ مً زال٫ جس٠ُٟ ألٖا الاؾدشماعاث ، ٍو

بُت مً ؤظل صٞ٘ والامخُاػاثخىاٞؼ  بُت ،  هي الؿُاؾت التي حٗخمض ٖلى اٖخباعاث يٍغ  وهغي « وبٖٟاءاث يٍغ

بُت ت للضولت في الى٢ذ الظي  »ؤن الخىاٞؼ الًٍغ  ألاٞغاص هدى ؾلى٥ مٗحن ًخىا٤ٞ م٘ جىُٟظ الخُِ الخىمٍى

بُت في ظمُ٘ بلضان الٗالم لدصجُ٘ الاؾدشماع ، حكحر ألاصلت بلى ؤن ٞٗالُت هظه  ٌكُ٘ ُٞه مىذ الخىاٞؼ الًٍغ

الخىاٞؼ في ظظب الاؾدشماعاث بياُٞت  ؤٖلى مً اإلاؿخىي اإلام٨ً جد٣ُ٣ه في خا٫ ٖضد مىذ هظه الخىاٞؼ ٦شحرا 

بُت مٗغيت لالؾخٛال٫ مً ظاهب بٌٗ الكغ٧اث ال٣اثمت التي . ما ج٩ىن مىي٘ ق٪  وإلاا ٧اهذ الخىاٞؼ الًٍغ

جسخٟي جدذ ؾخاع قغ٧اث ظضًضة بةظغاءاث ٖملُت بٖاصة جىُٓم نىعٍت ٞةن ج٩ال٠ُ بًغاصاتها ًم٨ً ؤن ج٩ىن 

بُت ، ًخسظون ٢غاع  ً ألاظاهب ، وهم الهضٝ الغثِس ي إلاٗٓم الخىاٞؼ الًٍغ مغجٟٗت ٦ظل٪ ٞةن اإلاؿدشمٍغ

الضزى٫ بلى بلض مٗحن ٖلى ؤؾاؽ َاثٟت مً الٗىامل ٧اإلاىاعص الُبُُٗت والاؾخ٣غاع الؿُاس ي وال٣ىاٖض 

بُت ال ج٩ىن ؤهم مً هظه الٗىامل  الخىُٓمُت الكٟاٞت والبيُت الخدخُت والٗمالت اإلااهغة  ، ول٨ً الخىاٞؼ الًٍغ

بُت مىي٘ ق٪ ؤًًا مً خُض ٢ُمتها للمؿدشمغ . بإي خا٫ في مٗٓم ألاخُان  م٨ً ان ج٩ىن الخىاٞؼ الًٍغ ٍو
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ألاظىبي ، ألهه ال ٩ًىن هى اإلاؿخُٟض الخ٣ُ٣ي منها بهما زؼاهت بالصه ، وهى ما ًم٨ً ان ًدضر ٖىضما ًسً٘ ؤي 

ً اإلاؿدشمغ   بت اإلاُب٣ت في مَى بت في البلض اإلا٠ًُ للًٍغ صزل مٟٗى مً الًٍغ

بُت و ؤزاعه ؤلاًجابُت في ظظب و جدٟحز الاؾدشماعاث مً زال٫ اإلاباخض الخالُت  :ًدبحن صوع الؿُاؾت الًٍغ

 ٌ بُت: اإلاولب ألاو . أهم الخدفيزاث اللٍس

بُت في بَاع الازخباعاث  ت مً الدؿهُالث ج٣غها الؿُاؾت الًٍغ        ٌٗخبر الخدٟحز الجباجي ما هى بال مجمٖى

ت في اججاه جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ا٢خهاصًت واظخماُٖت ت لخٗبئت الُا٢اث اإلااصًت والبكٍغ . ؤلاًضًىلىظُت والخىمٍى

غ ُٞه الكغوٍ التي حؿخضعي مىذ امخُاػاث    لهظا حكمل بظغاءاث الخدٟحز الجباجي ٧ل ٖىن ا٢خهاصي جخٞى

٘ في اإلاىا٤َ اإلادغومت اإلاغاص جىمُتها بُت ٦مماعؾت ألاهٓمت اإلاؿتهضٞت جغ٢ُتها او ب٢امت اإلاكاَع . يٍغ

 ٌ بُت : الفسع ألاو ؤلاعفاءاث والامخُاشاث اللٍس

٤ اإلاغؾىد   93/12  ؤلاظغاءاث الجضًضة لتر٢ُت الاؾدشماع ٞو

عي ع٢م  ت في وي٘ 05/10/1993 اإلااعر في 93/12  ان اإلاغؾىد الدكَغ  مغآة ح٨ٗـ مضي بعاصة الضولت الجؼاثٍغ

غى  ت الؿاب٣ت وإلاا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ؾىداو٫ صعاؾت ٖو م٩ُاهحزد وآلُاث ٞٗالت باإلا٣اعهت  م٘ ال٣ىاهحن الاؾدشماٍع

. ما ظاء به اإلاغؾىد ومضي حصجُٗه لٗملُاث الاؾدشماع

٘ ت ال٩املت لل٣ُاد بجمُ٘ الاؾدشماعاث بالجؼاثغ ختى ٧اهذ مىا٣ٞت الدكَغ .   ل٣ض ؤُٖى هظا اإلاغؾىد الخٍغ

عي : ممحزاث ؤخ٩اد اإلاغؾىد الدكَغ

ً يمان اإلاٗاملت ألاظىبُت بىٟـ ال٨ُُٟت التي  عي للمؿدشمٍغ   مً ؤهم الامخُاػاث التي ؤُٖاها اإلاغؾىد الدكَغ

ني ٖلى مؿخىي الخ٣ى٫ والالتزاماث . ًدٓى بها اإلاؿدشمغ الَى

بي اإلاىخج له ؤهمُت بالٛت في حصجُ٘ الاؾدشماعاث، خُض ٧ان الىٓاد ال٣ضًم ًخمحز بالُٗىب    بن الىٓاد الًٍغ

بي ًش٣ل ٧اهل اإلاؿدشمغ وهظا إلاا ٧ان ؾاثضا في الى٢ذ الظي ٧اهذ الضولت حٗخمض  ٦شحرة باٖخباع الاػصواط الًٍغ

ما٫  1.ٖلى الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا
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بي الجضًض للخسلو مً الُٗىب ال٣ضًمت وجدضًض بصاعة الًغاثب    ٖلى هظا ألاؾاؽ ظاء الىٓاد الًٍغ

٣لىتها وحصجُ٘ الاؾدشماع بت ٖو . وجبؿُِ الًٍغ

  بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  .TVAاؾخدضار الًٍغ

  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي  .IRGالًٍغ

  بت ٖلى ألاعباح بت ظٗلذ ؤعباح الكغ٧اث بيؿبت الا٢خُإ بم : IBSالًٍغ  باإلائت  مً 48هظه الًٍغ

 باإلااثت 5ألاعباح اإلاد٣٣ت ولدصجُ٘ الاؾدشماع ٞةن اإلابلٜ اإلاؿدشمغ مً هظه ألاعباح ال ًسً٘ بال بيؿبت  

ؿخُٟض اإلاؿدشمغ مً بٖٟاءاث ٧لُت وظؼثُت إلاضة مُٗىت في خالت اؾدشماع في مىا٤َ هاثُت مُلىب  َو

. جغ٢ُتها ٖلى مؿخىي ؤوؾ٘

 ت اإلاىجؼة في اَاع الاؾدشماع اث ال٣ٗاٍع بت ه٣ل اإلال٨ُت م٣ابل وؿبت ل٩ل اإلاكتًر  .ٌٟٗى ٦ظل٪ مً يٍغ

  باإلائت جسو ال٣ٗىص 3جُب٤ُ عؾم زابذ في مجا٫ الخإؾِـ والدسجُل بيؿبت مىسًٟت مدضصة بمممممممممممم 

اصاث في عؤؽ اإلاا٫  .الخإؾِؿُت والٍؼ

 ت لغؾم ال٣ٗاعي متى صزلذ في بَاع الاؾدشماع مً ًىد الخهى٫ ٖليها  .ٖضد زًٕى اإلال٨ُاث ال٣ٗاٍع

  ٠ ب٨ُُٟت مباقغة في اهجاػ  اإلاكغوٕ الاؾدشماعي مً الغؾم حٟٗى ٦ظل٪ الؿل٘ والخضماث التي جْى

ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ؾىاء ٧اهذ مؿخىعصة او مدهل ٖليها مً الؿى١ اإلادلُت و٦ظل٪ الخالت التي 

 1 .ٞيها هظه الؿل٘ مىظهت إلهجاػ ٖملُاث زايٗت للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت

 ANDI , APSIدوز ووالت جسكُت الاطدشمازاث ودعمها ومخابعتها : الفسع الشاوي

 :الدظمُت، الىؿاًت واإلالس .1

غ الاؾدشماع، جضعى في نلب الىهغ الى٧الت هظه ألازحرة جخمشل في  جيكإ لضي عثِـ الخ٩ىمت و٧الت جٍُى

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي،  اعؽ وػٍغ اإلاؿاهمت ٌمماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ بصاعي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

غ  ٨دىن م٣غ الى٧الت في مضًىت الجؼاثغ، جخٞى وجيؿ٤ُ ؤلانالخاث اإلاخابٗت الٗلمُت لجمُ٘ ؤوكُت الى٧الت ٍو

  .للى٧الت هُا٧ل ٚحر ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي
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 :مهام الىوالت .2

غ الاؾدشماع جخىلى الى٧الت في 2001 ؤوث 20 اإلااعر في 03-01 مً ألامغ 21  خؿب اإلااصة   اإلاخٗل٤ بخٍُى

: مُضان الاؾدشماعاث وباالجها٫ م٘ ؤلاًغاصاث والهُئاث اإلاٗىُت ٖلى الخهىم اإلاهاد الخالُت

 غها ومخابٗتها  يمان التر٢ُت الاؾدشماعاث وجٍُى

 حر اإلا٣ُمحن وبٖالمهم ومؿاٖضتهم ً اإلا٣ُمحن ٚو  اؾخ٣با٫ اإلاؿدشمٍغ

 بىاؾُت زضماث الكبا٥ الىخُض ٘  .حؿهُل ال٣ُاد بالك٩لُاث الخإؾِؿُت إلااؾؿاث وججؿُض اإلاكاَع

 مىذ اإلاؼاًا اإلاغجبُت باالؾدشماع اإلاظ٧ىعة في بَاع الترجِب اإلاٗمى٫ بها. 

  غ الاؾدشماع03-01 مً ألامغ 28حؿحر نىضو١ صٖم الاؾدشماع اإلاظ٧ىع ُٞاإلااصة  . اإلاخٗل٤ بخٍُى

  ٟاء ً زال٫ مضة الٖا  الخا٦ض مً اختراد الامخُاػاث التي حٗهض بها اإلاؿدشمٍغ

حر اإلاى٣ىلت اإلاىظهت لالؾدشماع اإلاىهىم ٖليها بمىظب ؤخ٩اد  ت ٚو   مً الامغ 26حؿُحر الخاٞٓت ال٣ٗاٍع

غ الاؾدشماع ٦ما جخىلى الى٧الت بهظه الهٟت ٖلى الخهىم ما ًاحي03-01ع٢م  :  اإلاخٗل٤ بخٍُى

  غ الاؾدشماع03-01 مً ألامغ 24 و23ج٣ُُم قبا٦٪ الخىخُض َب٣ا الخ٩اد اإلااصجحن  . اإلاخٗل٤ بخٍُى

 ٘  .جدضص ٞغم الاؾدشماع وج٩ىن بى٩ا للمُُٗاث الا٢خهاصًت جهىٗه جدذ جهٝغ اصخاب اإلاكاَع

  ت التي  الواؾِ الٗمل بالخٗٝغ ٖلى ؤخؿً خل لٟغم الاؾدشماع وحٗالجها ججم٘ ٧ل الىزاث٤ الًغوٍع

الد والتر٢ُت والخٗاون م٘ الهُئاث الٗمىمُت وزانت في الجؼاثغ وفي  وجيخجها وجيكغها ٖبر وؾاثل الٖا

الخاعط بهضٝ الخٍٗغ٠ بمدُِ الاؾدشماع الٗاد في الجؼاثغ وبٟغم الٗمل بكغا٦ت ٞيها واإلاؿاٖضة ٖلى 

 .بهجاػها

  جدضًض الٗغا٢ُل والًٍٛى التي ح٤ُٗ بهجاػ الاؾدشماع وج٣ترح ٖلى الؿلُاث اإلاٗىُت الخضابحر

 الخىُٓمممممممممممممممُت 

 1.وال٣اهىهُت لٗالظها
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 :حظهُل الاطدشماز- 3

  لدؿهُل اؾخٟخاء بق٩الُاث الاجاؾِؿُت للماؾؿاث وججؿُضها ؤوكاث يمً الى٧الت قبا٥ وخُض ٖلى 

ت للى٧الت ًًم ؤلاصاعاث والهُئاث اإلاٗىُت باالؾدشماع و٢ض جًمىذ اإلااصة   مً 24مؿخىي اله٩ُل الالمغ٦ٍؼ

غ الاؾدشماع 2001 ؾبخمبر 24 اإلااعر في 282- 01اإلاغؾىد الخىُٟظي  ىُت لخٍُى  اإلاخًمً نالخُاث الى٧الت الَى

: وجىُٓمها وؾحرها ٖلى ماًلي

٘ الاؾدشماع اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  اصة ٖلى مكاَع غ الاؾدشماع ج٣ضد الخضماث 03-01 مً ألامغ 04ؤهه ٍػ  اإلاخٗل٤ بخٍُى

ت للكبا٥ الىخُض ؤًًا ٞل٩ل ناخب مكغوٕ ٌٗىص الاؾخٟاصة منها . الاصزاٍع

ت ٦ما ًلي :   و٢ض خضص اإلاغؾىد الخىُٟظي نغاخت وبك٩ل ص٤ُ٢ حك٨ُل ومهاد الكبا٥ الىخُض الالمغ٦ٍؼ

  ًيكإ الكبا٥ الىخُض ٖلى مؿخىي الىالًت، ٦ما ًجم٘ في يمىه اإلامشلحن اإلادلُحن للى٧الت هٟؿها

ني للسجل الخجاعي والًغاثب والجماع٥ والخٗمحر وتهُئت ؤلا٢لُم والبِئت  .وباألزو ممشلي اإلاغ٦ؼ الَى

  ؿلم في اإلاا٫ قهاصاث ٘ الاؾدشماعوَلباث مىذ مؼاًا َو داث بمكاَع ٌسجل ممشل الى٧الت  الخهٍغ

اصة ٖلى طل٪ بالُٗاء ل٩ل  ٩ل٠ ٍػ الاًضإ  ُٞما ًخٗل٤ ب٩ل ألاوكُت التي ال جسً٘ لترزُو مؿب٣ا ٍو

ُما ًخٗل٤ باألوكُت الخايٗت لترزُو اإلاؿب٤ ٞةنها مشل مخاهل  ً ٞو اإلاٗلىماث التي جُٟض اإلاؿدشمٍغ

كهض باؾخالد  لخالقي اإلالٟاث التي ٣ًضمها اإلاؿدشمغون ٢هض الخهى٫ ٖلى الترزُو اإلاظ٧ىع َو

 .لخؿاب الهُئت ؤو بصاعة  اإلاٗىُت

بُت اإلالدمت مً الىوالت الىهىُت لدعم حؼغُل الؼباب: الفسع الشالث   ANSEJالامخُاشاث اللٍس

ف الىوالت : أوال : ANSEJحعٍس

ت جدذ ؾلُت عثِـ الخ٩ىمت، ج٣ىد بضٖم ومخابٗت اإلااؾؿاث :مفهىمها -1  هي و٧الت مىيٖى

٘  1.اإلاهٛغة مً َٝغ قباب اصخاب اإلاكاَع

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب يمً اإلاغود الخىُٟظي ع٢م :وؼأتها -2  296- 26 جم بوكاء الى٧الت الَى

- 98 واإلاٗض٫ باإلاغؾىد الخىُٟظي ع٢م 1996 ؾبخبر 8 اإلاىا٤ٞ ٫ 1417 عبُ٘ الشاوي 24اإلااعر في 
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 ًخ٩ىن ظهاػ اإلاهٛغة للى٧الت 1998 ًىلُى 13 اإلاىا٤ٞ ٫ 1419 عبُ٘ ألاو٫ 19 اإلااعر في 213

ىُت لضٖم وحكُٛل الكباب  لشالر نُٜ للتر٦ُباث اإلاالُت   :الَى

ل الراحي -1  هظه الهُٛت ًدك٩ل الاؾدشماع ٧لُا مً اإلاؿاهمت اإلاالُت للكباب ؤصخاب :الخمٍى

٘  .اإلاكاَع

ل الشىائي -2 ل الشىاجي جدك٩ل مً التر٦ُبت الخالُت اإلاالُت الخالُت:الخمٍى  : نُٛت الخمٍى

٘ ًخٛحر مؿخىي هظه اإلاؿاهمت خؿب مؿخىي الاؾدشماع-   .اإلاؿاهمت اإلاالُت للكباب ؤصخاب اإلاكاَع

  ىُت لضٖم حكُٛل الكباب ًخٛحر مؿخىي هظا ال٣غى خؿب ٢غى بضون ٞاثضة جمىده الى٧الت الَى

. مؿخىي الاؾدشماع

ل الشىاجي(:05-2)الجدٌو زكم   . اله٩ُل اإلاالي للخمٍى

اإلاؿاهمت الصخهُت ال٣غى بضون ٞاثضة ٢ُمت الاؾدشماع اإلاؿخىي 

٪ 75٪ 25 صط 1000000ؤ٢ل مً  1اإلاؿخىي 

 و 100000مابحن  2اإلاؿخىي 

 صط 200000

20 ٪80 ٪

 ٪ 85٪ 15 3000000 و 2000000 3اإلاؿخىي 

ىُت لضٖم وحكُٛل الكباب:اإلاـدز  .الى٧الت الَى

ل الشالسي- 3 ل الشالسي جغ٦ُبتها اإلاالُت جدك٩ل مً :الخمٍى :  نُٛت الخمٍى

٘، ًخٛحر مؿخىي هظه اإلاؿاهمت خؿب مؿخىي الاؾدشماع  -1 اإلاؿاهمت اإلاالُت للكباب ؤصخاب اإلاكاَع

 .ومىاَىه

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب ًخٛحر مؿخىي هظا ال٣غى خؿب  -2 ٢غى بضون ٞاثضة جمىده الى٧الت الَى

 .مؿخىي الاؾدشماع
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خم يماهه  -3 ىُت لضٖم حكُٛل الكباب ٍو ٢غى بى٩ي ًسٌٟ ظؼء مً ٞىاثض مً َٝغ الى٧الت الَى

٘  1مً َٝغ نىضو١ ال٨ٟالت اإلاكتر٦ت لًمان ؤزُاع ال٣غوى اإلامىىح بًاه الكباب طوي اإلاكاَع

ل الشالسي(:06-2)الجدٌو زكم  .  اله٩ُل اإلاالي للخمٍى

ال٣غى بضون ٢ُمت الاؾدشماع اإلاؿخىي 

ٞاثضة 

ال٣غى البى٩ي اإلاؿاهمت الصخهُت 

اإلاىا٤َ 

الخانت 

اإلاىا٤َ 

الازغي 

اإلاىا٤َ 

الخانت 

اإلاىا٤َ 

ألازغي 

ؤ٢ل مً  1اإلاؿخىي 

1000000 

25 ٪5 ٪5 ٪70 ٪70 ٪

 100000مابحن  2اإلاؿخىي 

 صط 2000000و 

2020 ٪8 ٪10 ٪72 ٪70 ٪

ما بحن  3اإلاؿخىي 

2000000 

 صط 3000000و

15 ٪11 ٪15 ٪74 ٪70 ٪

 و 3000000 4اإلاؿخىي 

صط 400000

15 ٪14 ٪20 ٪71 ٪65 ٪

ىُت لضٖم وحكُٛل الكباب: اإلاـدز  ANSEJ الى٧الت الَى

 :ؤلاعاهاث

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب  اهاث للماؾؿاث اإلاهٛغة اإلايكإة في بَاع ظهاػ الى٧الت الَى ان مً ؤلٖا ًمىذ هٖى

 2:ًخٗل٤ ألامغ بم
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 :الاعاهاث اإلاالُت- أ

ني لضٖم : ال٣غوى بضون ٞىاثض -1 ىُت لدكُٛل الكباب بىاؾُت الهىضو١ الَى جمىذ الى٧الت الَى

 .حكُٛل اإلااؾؿت اإلاهٛغة ٢غى بضون ٞاثضة

ل الشالسي ل الشىاجي والخمٍى .  هظا ال٣غى ًخٗل٤ بهُٜ الخمٍى

ني لضٖم : جسٌُٟ وؿبت الٟاثضة ىُت لضٖم حكُٛل الكباب بىاؾُت الهىضو١ الَى جإزظ الى٧الت الَى

حكُٛل  

الكباب ٖلى ٖلى٣ها ظؼء مً الٟىاثض اإلاخٗل٣ت بال٣غى البى٩ي الظي ًمىده البى٪ للماؾؿاث الهٛحرة،  

ل الشالسي . مؿخىي هظا الخسٌُٟ ًخٗل٤ بهُٛت الخمٍى

  ٌُٟجس 

ل خظب اللواعاث:(07-2)الجدٌو زكم   الهُيل اإلاالي لـُغ  الخمٍى

اإلاىا٤َ ألازغي اإلاىا٤َ الخانت ال٣ُاٖاث 

ال٣ُاٖاث ألاولُت 

ال٣ُاٖاث ألازغي 

90 ٪

75 ٪

75 ٪

50 ٪

ىُت لضٖم وحكُٛل الكباب:اإلاـدز   ANSEJ  الى٧الت الَى

 الاعاهاث الجبائُت والؼبه الجبائُت :

خٗل٤   حؿخُٟض اإلااؾؿت مً الدؿهُالث الجباثُت والكبه الجباثُت زال٫ مغخلتي جىُٟظ واؾخٛال٫ اإلاكغوٕ ٍو

: ألامغ بممممممممممممممممممم

 :في مسخلت جىفُر اإلاؼسوع -1

 ٟاء مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت لكغاء الخجهحزاث التي جضزل مباقغة في جىُٟظ الاؾدشماع  .الٖا

  ُٞما ًسو الخ٣ى١ الجمغ٦ُت للخجهحزاث اإلاؿخىعصة والتي جضزل 5جُب٤ُ اإلاٗض٫ اإلاسٌٟ بمم ٪ 

 .مباقغة في جىُٟظ الاؾدشماع

  ٟاء مً الغؾىد الى٣ل بم ت8الٖا  .٪ ٖلى الا٦دؿاباث ال٣ٗاٍع
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 ٟاء مً الغؾم ال٣ٗاعي ٖلى البُاهاث وبياٞت البُاهاث  1.الٖا

 في مسخلت اطخغالٌ اإلاؼسوع -2

ش اهُال١ اليكاٍ او ؾخت ؾىىاث للمىا٤َ الخانت : اإلاضة زالر ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع

 بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ٟاء ال٨لي مً الًٍغ  .ؤلٖا

  بت ٖلى الضزل ال٨لي ٟاء ال٨لي مً الًٍغ  .ؤلٖا

 ٟاء مً الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي  .ؤلٖا

 ٟاء ال٨لي مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  .ؤلٖا

  ٌٟت ألظغاء 7الاؾخٟاصة مً اإلاٗض٫ اإلاىس ٪ لالقترا٧اث ؤصخاب الٗمل ُٞما ًخٗل٤ باإلاغجباث اإلاضٖٞى

 .اإلااؾؿت اإلاهٛغة

  حرها لالؾخٟاصة مً امخُاػاث  .ANSEJالكغوٍ الىاظب جٞى

  ت مً الكباب ؤصخاب   ًم٨ً للماؾؿت اإلاهٛغة ؤن جيكإ مً َٝغ قاب بمٟغصه ؤو مجمٖى

٘ ًتراوح بحن   ؾىت ًخٗهض زل٤ 40 ؾىت ؤما ُٞما ًسو اإلاؿحر ًم٨ً ؤن ًهل بلى 35 و 19اإلاكاَع

 . مىهبي قٛل صاثمحن بياُٞحن

  صط4000000الخض ألا٢ص ى لالؾدشماع هى  

  ان ٌؿاهمىا في الاؾدشماع  بإمىا٫ زانت ًخٛحر ٘ ًجب ٖلى الكباب او الكباب اصخاب اإلاكاَع

 .مؿخىاها خؿب مؿخىي الاؾدشماع

 ًجب ان جيكإ اإلااؾؿت اإلاهٛغة ٖلى ق٩ل قغ٦ت 

  ني لضٖم حكُٛل الكباب ج٣ىد ٖلى اؾاؽ يىابِ الكٛل ٢ابلُت الكباب او ٚاًت الهىضو١ الَى

 2.والخاهُل
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  ٢ابلُت الاؾدشماع جدضص اهُال٢ا مً صعاؾت ج٣ىىا ا٢خهاصًت جخم ٖلى اؾاؽ الٟتراث الك٩لُت هظه

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب   .الضعاؾت ًم٨ً ان جخم مً َٝغ مهالر الى٧الت الَى

   بُت و الاعاهاث اإلاالُت الخاؿت باالهجاش مسخلت الاوؼاء  كساز مىذ الامخُاشاث اللٍس

  اإلادًس العام للىوالت الىهىُت لدعم حؼغُل الؼباب 

  و اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت ، 1996 ظىان ؾىت 24 اإلااعر في 14-96بم٣خط ى الامغ ع٢م 

 .  مىه 16و ال ؾُما اإلااصة ، 1996

 1996 و اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت ، 1996 صٌؿمبر ؾىت 30  اإلااعر في 31-96بم٣خط ى الامغ ع٢م.  

  لُت ؾىت 22اإلاىا٤ٞ  ٫ ، 1430 عظب ٖاد 26 اإلااعر في 01-09بم٣خط ى الامغ ع٢م  و ، 2009 ظٍى

 . 2009اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

  و اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت ، 1997 صٌؿمبر ؾىت 31 اإلااعر في 02-97بم٣خط ى الامغ ع٢م 

 . مىه 46و ال ؾُما اإلااصة ، 1998

  و ،  2003 صٌؿمبر ؾىت 28 اإلاىا٤ٞ ٫ 1424 طي ال٣ٗضة ٖاد 04 اإلااعر في 22-03بم٣خط ى الامغ ع٢م 

  .2004اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت 

 لُت ؾىت 02 اإلااعر في 234-96 اإلاغؾىد الغثاس ي ع٢م بم٣خط ى  و اإلاخٗل٤ بضٖم حكُٛل ،1996 ظٍى

 . اإلاٗض٫ و اإلاخمم ،الكباب 

 ماًى 05 اإلاىا٤ٞ ٫ 1432 ظماصي الشاهُت ٖاد 02 اإلااعر في 149-10 اإلاغؾىد الغثاس ي ع٢م بم٣خط ى 

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب ،2011ؾىت    اإلاخًمً حُٗحن الؿُض ػمالي مغاص مضًغ ٖاد الى٧الت الَى

 1. اإلاٗض٫ و اإلاخمم ،
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  الظي ًدضص ٦ُُٟاث 1996 ؾبخمبر ؾىت 08  اإلااعر في  295-96بم٣خط ى اإلاغؾىد الخىُٟضي ع٢م 

ني لضٖم حكُٛل 087-302حؿُحر خؿاب الخسهُو الخام ع٢م   الظي ٖىىاهه الهىضو١ الَى

 1.  اإلاٗض٫ و اإلاخمم ،الكباب

  و اإلاخًمً اوكاء 1996 ؾبخمبر ؾىت 08   اإلااعر في  296-96بم٣خط ى اإلاغؾىد الخىُٟضي ع٢م 

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب وجدضًض ٢اهىنها  الاؾاس ي   .  اإلاٗض٫ و اإلاخمم ،للى٧الت الَى

  ؾبخمبر 08 اإلاىا٤ٞ ٫ 1417 عبُ٘ الشاوي ٖاد 24 اإلااعر في 297-96بم٣خط ى اإلاغؾىد الخىُٟضي ع٢م 

٘ ،1996ؾىت  اهت اإلامىىخت للكباب طوي اإلاكاَع  . اإلاٗض٫ و اإلاخمم ، اإلادضص لكغوٍ مؿخىي الٖا

  ماًى ؾىت 09 اإلاىا٤ٞ ٫ 1419 نٟغ ٖاد 14 اإلااعر في 200-98بم٣خط ى اإلاغؾىد الخىُٟضي ع٢م 

اإلاخًمً اخضاث نىضو١ ال٨ٟالت اإلاكتر٦ت لًمان ازُاع ال٣غوى اإلامىىخت اًاٖا الكباب ،1998

٘ و جدضًض ٢اهىن الاؾاس ي   . اإلاٗض٫ و اإلاخمم ،طوي اإلاكاَع

  صٌؿمبر 23 اإلاىا٤ٞ ٫ 1427طو الدجت ٖاد 03اإلااعر في 485-06بم٣خط ى اإلاغؾىد الخىُٟضي ع٢م 

 الظي ٖىىاهه 089-302اإلاخًمً ٦ُُٟاث حؿُحر خؿاب الخسهُو الخام ع٢م ،2006ؾىت

 . الهىضو١ الخام لخُىع مىا٤َ الجىىب 

  صٌؿمبر 23 اإلاىا٤ٞ ٫ 1427 طو الدجت ٖاد 03 اإلااعر في 486-06بم٣خط ى اإلاغؾىد الخىُٟضي ع٢م 

 الظي ٖىىاهه 116-302اإلاخًمً ٦ُُٟاث حؿُحر خؿاب الخسهُو الخام ع٢م ،2006ؾىت

 . الهىضو١ الخام لخُىعالا٢خهاصي للهًاب الٗلُا 

  اإلاخٗل٤ بخدضًض اإلاىا٤َ الىاظب 1991 ا٦خىبغ ؾىت 09بم٣خط ى ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ اإلااعر في  

 . جغ٢ُتها 

  ش 0020587بم٣خط ى َلب مىذ الامخُاػاث اإلا٣ضمت ع٢م   20/04/2011 بخاٍع

  ش 2012/2099بم٣خط ى قهاصة جاهُل ع٢م   13/11/2012 بخاٍع
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  بم٣خط ى قهاصة الىسغاٍ في الهىضو١ ال٨ٟالت اإلاكتر٦ت لًمان ازُاع ال٣غوى اإلامىىخت اًاها

٘ ع٢م  ش 2701140951الكباب طوي اإلاكاَع   . 31/12/2014 بخاٍع

 الاهداف اإلاىخظسة مً الىوالت الىهىُت لدعم حؼغُل الؼباب: 

ىُت لضٖم ومخابٗت الاؾدشماع في ؾىت  ، وما جخًمىه مً حؿهمممُالث  1996بٗض بوكاء الى٧الت الَى

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب 1996وجدٟحزاث ؤوكإ في ؾىت   هظه ألازحرة التي مً وعاء ANSEJ ؤًًا الى٧الت الَى

  .اوكائها ٖضة ؤهضاٝ ا٢خهاصًت واظخماُٖت جسضد الاؾدشماع مً ظهت والدكُٛل مً ظهت ؤزغي 

 ألاهداف اإلاىخظسة مً الىوالت لـالح الاطدشماز :

   ٌٗخبر الاؾدشماع الٗمىص ال٣ٟغي واإلادغ٥ الغثِس ي لخد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت وهٓغا لهظه الاهمُت 

٘ ال٣ضعة ؤلاهخاظُت  ت هضٞها في طل٪ ٞع التي ٨ًدؿبها زههذ له الجؼاثغ جدٟحزاث  وحؿهُالث ظباثُت ظض مٍٛغ

للماؾؿاث اؾخجابت لالخخُاظاث الىاؾٗت واإلاتزاًضة للمجخم٘ مً الؿل٘ والخضماث، لخد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي 

ل عئوؽ ألامىا٫ الى٣ضًت بلى امىا٫ ج٣ىُت  ٘ ؤلاهخاظُت وجدٍى والخض مً الخبُٗت الخاعظُت ٦ظل٪ ب٢امت اإلاكاَع

 .جسضد الخىمُت وجىمي زغوة اإلاجخم٘

 ألاهداف اإلاىخظسة مً الىوالت لـالح الدؼغُل :

ٌٗخبر الدكُٛل ؤخض الاوكٛاالث والاهخماماث ال٨بري لضو٫ الٗالم ؾىاء اإلاخ٣ضمت او الىامُت ول٨ً 

الد  بضعظاث مخٟاوجت وألاؾباب مسخلٟت هدُجت للخُىع الخ٨ىىلىجي والهىاعي وصزى٫ ٖهغ الغظل آلالي وؤلٖا

آلالي ؤصي بلى الخ٣لُو مً جضزل الٗىهغ البكغي بالٗملت ؤلاهخاظُت وبالخالي جسٌُٟ ٖضص مىانب  الكٛل في 

اصة الىمى الضًمٛغافي الهاثل . خاالث الىاججت ًٖ ٍػ

بُت على الاطدشماز: اإلاولب الشاوي  1.أزس الاطدشمازاث اللٍس

بُت ٖلى الاؾدشماع في الا٢خهاص وهظا ما ؾىٗغيه  ؾىدىاو٫ في ماًلي مضي جإزحر الاؾدشماعاث الًٍغ

: م٣ؿما في اإلاُالب الخالُت
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 * ٌ ٟاءاث ٖلى ال٣غاع الاؾدشماعي :الفسع ألاو .  جإزحر ؤلٖا

.  ؤزغ بٖٟاء الًغاثب ٖلى حجم الاؾدشماع:الفسع الشاوي* 

ت ٖلى الاؾدشماع:الفسع الشالث*  بُت الخدٟحًز .  جإزحراث ؤلاظغاءاث الًٍغ

 ٌ . جأزير ؤلاعفاءاث على اللساز الاطدشمازي : الفسع ألاو

ً ال٨الؾ٨ُُحن ٧ىن           ٌٗض الاؾدشماع مً ؤهم اإلاخٛحراث ؤلاؾتراجُجُت للخىمُت، بدُض ًظهب بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

بُت ان جازغ  ت وبالخالي بلى ؤي مضي ًم٨ً لإلٖٟاءاث الًٍغ جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ ٌٗض وؾُلت هامت لؿُاؾتهم الخىمٍى

. ٖلى ٢غاع الاؾدشماع؟ وزهىنا وهدً وٗلم ان الًغاثب زانت ٚحر اإلاباقغة جمشل وؿبت هامت مً زمً البُ٘

: أهم مددداث الاطدشماز-1

  ٢غاع الاؾدشماع ًً٘ ٖمىما ٖىانغ مدضصة للُلب وؾٗغ الٟاثضة ٦ما ًخسظ ظاهب بؿ٩ُىلىجي ومالي ال 

ً ؤؾاؾُحن ت الا٢خهاصًت جدضص ٖىهٍغ مىما الن الىٍٓغ : ٌؿتهضٝ به ٖو

 الُلب والٓغوٝ الا٢خهاصًت اللظان ًازغان ٖلى الٟٗالُت الهامكُت لغؤؽ اإلاا٫. 

  ِومً ظهت ؤزغي ٧ىن الاؾدشماع مغجب ٘ بؿٗغ الٟاثضة الظي ٌٗخبر مً ال٣ُمت التي جدضص اإلاكاَع

ً ًخد٨مان في ٢غاع الاؾدشماع وهما في خالت و٦ظا  ل اإلاالي، هظا ألازحر اإلاخٗل٤ بٗىهٍغ بمك٩لت الخمٍى

ل ٣ت ؤو ٦ُُٟت الخمٍى  .ٍَغ

 ٣ت ٚحر مباقغة وطل٪ بخسٌُٟ ؤؾٗاع :الولب بُت ٖلى الُلب بٍُغ  ًم٨ً ؤن جازغ الاجٟا٢ُاث الًٍغ

ٟاء بال ؤن  هظه الٗملُت ال جد٤٣ صوما  .اإلاىخىظاث التي جيخج ٖنها الًغاثب ؤو ؤلٖا

 ٌازخباع الاؾدشماع ًخم بم٣اعهت اليؿبت التي حؿاوي بحن الٟىاثض الى٣ضًت : الفعالُت الهامؼُت لسأض اإلاا

CASHFLOW الهاُٞت ٢ُمتها الخالُت م٘ الخ٩لٟت اإلابضثُت لغؤؽ اإلاا٫ م٘ ؾٗغ الٟاثضة ٞان 

بُت جازغ ٖلى هظا ألازحر مً زال٫ الخإزحر ٖلى ؾلؿلت الٟىاثض الى٣ضًت الهاُٞت في  ٟاءاث الًٍغ ؤلٖا

بُت جدٟؼ الى  ٟاءاث الًٍغ ٢ُمتها الخالُت و٦ظل٪ الخ٩لٟت اإلابضثُت لغؤؽ اإلاا٫ مً ظهت ؤزغي ٞان الٖا

 1.الاؾدشماع الجاهب الىٓغي 

                                                 
 .الىوالت الىهىُت لدعم حؼغُل الؼباب 1



 

 
42 

 :أزس ؤلاعفاءاث على اجساذ كساز اإلاجاشفت-2

ً ألامىا٫ الهاُٞت  ت هظه LES FOND PROPRESٖمىما ٞان ؤلاٖٟاءاث جم٨ً مً بٖاصة ج٩ٍى  بؿٖغ

ألامىا٫ ًم٨ً ؤن جمى٫ اؾدشماعاث ؤزغي حٗغى للخُغ ٖلُه ٞان ٧ل ماؾؿت جىاظه زُغ ما وبالخالي ٞان 

٘ هدُجت هظا الخُغ بمبلٜ وؿبي والظي ًم٨ً ؤن حٗخبره ٦مهضع جامحن . مضازُل اإلااؾؿت ًجب ؤن جٞغ

بي جلٗب صوع اًجابُا في اجساط ٢غاع الاؾدشماع مما ًجٗلها وؾُلت مًٟلت  ٟاء الًٍغ   بطن ٢ُاؾُت ؤلٖا

بي ال ًمشل بال ظؼءا مً ؾُاؾت اؾخ٣غاع  ٟاء الًٍغ ٘ ؾُاؾت ؤلٖا لخىظُه الخىمُت الا٢خهاصًت، ٚحر ؤن جٞغ

بُت هىا٥ اإلادُِ الؿُاس ي والا٢خهاصي للضولت  لُه بياٞت بلى الدسجُالث الًٍغ اإلاىار اإلاىاؾب لالؾدشماع ٖو

ً اإلاىار اإلاالثم غ للمؿدشمٍغ . الظي ًم٨ً ؤن ًٞى

. أزس ؤلاعفاء لللسائب على حجم الاطدشماز: الفسع الشاوي

بُت هالخٔ ؤهمُتها في  اث التي ًىليها اإلاكٕغ الجباجي الاهخماد في مىذ الخىاٞؼ الًٍغ  مً بحن ألاولٍى

٤ جؼاًض الخض٣ٞاث اإلاالُت والخض٣ٞاث  ت لخىمُت الا٢خهاصًت وهظا ًٖ ٍَغ ت الًغوٍع ٪ الىؾاثل الخٍُى جدٍغ

. الُبُُٗت

 اهُال٢ا مً مبضؤ اؾدشماع ماهل ألن ٩ًىن طا مغصوصًت بد٨م ماصًت، ج٣ىُت :الخدفلاث الوبُعُت-1

ت لخجؿُضه، وؿخسلو ان التر٢ُت الا٢خهاصًت ؤلاهخاظُت حؿخىظب بصزا٫ جض٣ٞاث َبُُٗت والىؾاثل  ٨ٍغ ٞو

٤ جسٌُٟ الغؾم وبلٛاثه  .ؤن جىػَ٘ حجم الخض٣ٞاث الُبُُٗت ًٖ ٍَغ

بُت، ٞةن : الخدفلاث الوبُعُت- ٟاءاث الًٍغ بياٞت بلى الخطخُاث اإلا٣ضمت مً َٝغ الضولت ٞاإٖل

ٟاء ألاعباح ٚحر اإلاىػٖت ًدٟؼ  ىت اإلااؾؿت وج٨ش٠ُ جطخُم عؤؽ مالها ٞان ؤلٖا ألاعباح اإلاٟٗاة حٛظي زٍؼ

قغ٧اث  

 

 1.ألامىا٫ ٖلى بنضاع ألاؾهم ظضًضة

                                                 
 .الىوالت الىهىُت لدعم حؼغُل الؼباب 1
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ان البلضان الىامُت مىظ ٖضة ؾىىاث جىاظه ؤزاع ألاػمت الا٢خهاصًت : اطخسدام زأض اإلااٌ ألاحىبي-2

و٦ظا مدُِ نٗب الخد٨م ُٞه، ومً بحن الخلى٫ التي ؤهخجتها الضولت للخغوط مً هظه ألاػمت هي الٗمل ٖلى 

بُت لها صوع  ظلب اؾدشماعاث مً البلضان اإلاهىٗت ٞان حجم الدؿهُالث الجباثُت وزهىنا الخدٟحزاث الًٍغ

٘ وؿبت لالؾدشماعاث  .في اؾخ٣ضاد اإلاا٫ ألاظىبي وبالخهىم لخد٤ُ٣ الهضٝ الظي ًمشل في ٞع

بُت على الاطدشماز : اإلاولب الشالث ت اللٍس جأزيراث ؤلاحساءاث الخدفيًز

ني، ؾيخُغ١ في  بي ج٣ىصها هظه ألازحرة ٖلى جُىع الاؾدشماع الَى   بن صعاؾدىا إلظغاءاث الخدٟحز الًٍغ

. باصت ألامغ بلى صعاؾت الخإزحراث طاث الُاب٘ الاظخماعي

 :الخأزيراث الاكخـادًت -1

مً اإلاالخٔ ؤن الُاب٘ الا٢خهاصي ٢ض ًَٗ في ال٣ىاهحن اإلاخًمىت الاؾدشماع ٞاليكاَاث التي اؾخٟاصث 

بُت مىاْغ منها ؤن حؿاهم في ججؿُض الخ٩امل الا٢خهاصي وفي جغ٢ُت الهاصعاث م٘  مً الدصجُٗاث الًٍغ

. الخسٌُٟ في حجم الىاعصاث

 جوىز حجم الاطدشمازاث: 

ؤن جدب٘ حجم الاؾدشماعاث لضي ٞٗالُت جإزحر بظغاءاث الخدٟحزاث التي ؤٞغػها ال٣اهىن بلى ؤهه لىخٔ في  

:   جبُإ وجحرة جُىع الاؾدشماع  وهظا الخباَا عاظ٘ الى1990ؾىت 

.  اإلاحزاهُت اإلاسههت لالؾدشماع الخام بالٗملت الهٗبت ٚحر ٧اُٞت لخُُٛت اؾخحراص ٧اٞت اإلاىاعص الالػمت

. ٖملُت جبلُٜ الٛالٝ اإلاالي والبرهامج الٗاد لالؾخحراص ٚالبا ما ٌؿخدُل جإزحر مٗخبر

الٛالٝ اإلاسهو لالؾدشماع الخام ال ٌُٛي ٧اٞت اخخُاظاجه هظا باإلياٞت بلى الكغوٍ اإلاخٗل٣ت 

بُت ٖلى اإلاىاعص بالٗملت، ٞٗىضما هخ٩لم ًٖ ال٣ىاهحن  بُت جإزحر اإلادٟؼاث الًٍغ بالخهى٫ ٖلى الامخُاػاث الًٍغ

م  اًت ال٣اَىحن بالخاعط اللظًً جم ب٢هائهم ٚع الخانت الؿاب٣ت هجض انها لم ج٨ً ؤ٦ثر حصجُٗا باليؿبت لٖغ

بُت ٚحر ٧اُٞت لخٗبئت  ٧ىنهم ًمشلىن مىاعص هامت للٗملت الهٗبت، ولهظا اٖخبرث ؾُاؾت الدصجُٗاث الًٍغ

. مضازُل الٗملت الهٗبت وب٣ُت الهاصعاث البترولُت وخضها مهاصع للٗملت الهٗبت
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 :الخأزيراث الاحخماعُت -2

ت اإلاىهىم ٖليها في ال٣ىاهحن   في زل٤ 88/25 و٧28/11ان مً اإلاٟغوى ؤن حؿاهم ؤلاظغاءاث الخدٟحًز

٘ في اإلاىا٤َ  مىانب ٖمل ظضًضة بعؾاء صٖاثم ؾُاؾت التهىئت الٗمغاهُت م٘ بُٖاء ألاًٞلُت إل٢امت اإلاكاَع

ً وزانت في اإلاىا٤َ اإلادغومت ؤو اإلاىا٤َ الىاظب جغ٢ُتها . الضازلُت للَى

 الخأزيراث على حجم الُد العاملت: 

ل وفي مداولت اهه هظه  ل٣ض اٖخبرث البُالت في الجؼاثغ ٦مك٩ل مً مكا٧ل ٖلى اإلاضي البُٗض والٍُى

بُت ًسل٤ 88/25 و 28/11اإلاٟهلت ظؼثُا، عبِ اإلاكٕغ مً زال٫ ال٣ىاهحن    للخهى٫ ٖلى الخىاٞؼ  الًٍغ

مىانب ٖمل وبهظا هالخٔ ؤن قٍغ اججاه مىانب قٛل ظضًضة ٧ان في نضاعة الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها 

. في ال٣ىاهحن اإلاظ٧ىعة

 هلائف اإلادفصاث: 

ضد بم٩اهُت   ت لالؾدشماع في ه٣اثو الؿُاؾت اإلاالُت ٖو جٓهغ الخهُلت النهاثُت لإلظغاءاث الخدٟحًز

الىنى٫ بلى ألاهضاٝ اإلاؿُغة اإلاخمشلت في جغ٢ُت الاؾدشماع، امخهام  البُالت وال٣ًاء ٖلى الخىاػن 

ال٣ُاعي والجهىي، ٞمً زال٫ ال٣ىاهحن اإلاظ٧ىعة ؤٖاله هغي ؤهه هىا٥ عجؼ جاد بط ه٣ل ٞكال ٧لُا 

بي م٘ الٓغوٝ  بُت، هظا ال٠ًٗ ًخمشل في ٖضد جإ٢لم الىٓاد الًٍغ ت الًٍغ لإلظغاءاث الخدٟحًز

:  الا٢خهاصًت الغاهىت بحن الٗغا٢ُل هظ٦غ منها

 ٤ ٢ىاهحن اإلاالُت  .ٖضد اؾخ٣غاع ٢اهىن الجباًت الظي حٛحره ٧ل ؾىت ًٖ ٍَغ

 بي ٟاء الًٍغ  .ي٠ٗ ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ الى٣و ألو٫ العجؼ وؾاثل ال٣م٘ والٛل بلى ظاهب ؤلٖا

بي مدل  بُت ٧اهذ مبيُت ٖلى قغوٍ جىٗضد ٞيها الكٟاُٞت لهظا ؤعباح الىٓاد الًٍغ ٟاءاث الًٍغ ؤلٖا

سخِ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ؾىاء الٗمىمُحن منهم ؤو الخىام وون٠ بالخشا٢ل الخ٣ٗض، ٦ما اخخىي هظا 

ت ٞمشال  ت مسخلٟت مً الًغاثب ؾاٖضث ٖلى جىؾُ٘ ٞغو١ الجهٍى الىٓاد الٗضًض مً الغؾم الجباًت ومجمٖى

ماؾؿت مخمغ٦ؼة في الجىىب جلجإ بلى َلب زضماث في مجا٫ الى٣ل مً الضعاؾت َلب زضماث في مجا٫ الى٣ل 

ىُت للخجاعة ت الَى ً باإلاىاص ألاولُت . مً صعاؾت ؤ٢ُمذ مً َٝغ الٛٞغ ماؾؿت ختى جخًمً لها الخمٍى
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بُت اإلاٟغويت ٖلى هظا اإلاخٗامل  باء الًٍغ ٤ للمىخجاث بالكما٫ ج٩ىن مٗبرة ًٖ الٗمل بٌٗ ألٖا اوالدؿٍى

باء في خؿاب ؾٗغ زضماجه . قغ٦ت الى٣ل الظي ٣ًىد بةصاعتها يمً ٢اثمت ألٖا

بي ٦شحرا ما جى٧ل بلُه مهمت جد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت    ٦ما ؤن الىٓاد الًٍغ

البا ج٩ىن هظه ألاهضاٝ مخىا٢ًت ُٞما بُنها : ٚو

 ىت الٗمىمُت اصة في بًغاصاث الخٍؼ  الٍؼ

 ت  التر٢ُت الهىاُٖت الجهٍى

 حر الاؾدشماع الكٛل وجغ٢ُت الهاصعاث  1. جٞى
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: زالؿت

ت مخ٩املت مً البرامج  بُت هي مجمٖى مً زال٫ جُغ٢ىا للٟهل ألاو٫ ًطر لىا ؤن الؿُاؾت الًٍغ

ت مخىازغة مً ؤلاظغاءاث .  ولِؿذ مجمٖى

بُت الٟٗلُت اإلادخملت  بُت ٌؿمذ بإن ًمخض هُا٢ها لِكمل ؤلاًغاصاث الًٍغ ٦ما ؤن مٟهىد الؿُاؾت الًٍغ

بُت التي جمىدها الضولت  والبرامج اإلاخ٩املت اإلاغجبُت بها وبظل٪ ًم٨ً ؤن ًمخض هُاها لِكمل الخىاٞؼ الًٍغ

ب في حصجُٗها  . ألوكُت ا٢خهاصًت مُٗىت جٚغ

بُت صوع ٦بحر في جدٟحز الاؾدشماعاث و٦ظل٪ الخإزحر ٖلى الاؾدشماع والاصزاع  لظل٪، ٞةن للؿُاؾت الًٍغ

  .مً بلى جدٟحزه وحصجُٗه 

بي الظي ٢امذ به الجؼاثغ حٗبر  مالمده ًٖ اؾخجابت ٞٗلُت للمخٛحراث الا٢خهاصًت  ان الانالح الًٍغ

الجضًضة التي َغاث ٦خدضًض الخجاعة الخاعظُت و مباصعة ال٣ُإ الخام في اإلاجاالث الا٢خهاصًت 

اإلاسلٟت ٞاولذ اهخماما ا٦بر للجباًت الٗاصًت في خحن ان الجباًت البترولُت لم جضعط في الانالح الظي 

بت بمسخل٠ اهىإ صوعا هاما ٧ىنها اًٞل اصاة مالُت حؿخٗملها الضولت مً اظل جد٤ُ٣  جلٗب ُٞه الًٍغ

ت وعٞ٘ الاؾتهال٥ الخ٣ُ٣ي  ٤ جىظُه مسخل٠ ٢ُاٖاتها الاؾدشماٍع بُت ًٖ ٍَغ اصة في الاًغاصتها الًٍغ الٍؼ

 .و حصجُ٘ الاصزاع مً اظل جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي و الاؾخ٣غاع اإلاالي 

ت حٗض مً بحن الؿُاؾاث التي جازغ ٖلى ال٣غاع الاؾدشماعي وهي مىاٍ صعاؾدىا  بن الؿُاؾت الاؾدشماٍع

بُت بٌٗ الى٣اثو ٦ما هجض طل٪ بٌٗ ؤلاًجابُاث التي  م طل٪ ٌكىب هظه الؿُاؾاث الًٍغ الخالُت ٚع

ً . ج٣ضمها لالؾدشماع واإلاؿدشمٍغ

بُت والعجباَها الىز٤ُ باالؾدشماع حؿعى بلى الخض مً آلازاع الؿلبُت وللخس٠ُٟ مً  ٞالؿُاؾت الًٍغ

بي ٧ان ٖليها بجبإ ظملت مً ؤصواث وآلُاث لدصجُ٘ الاؾدشماع وػٍاصة حجمه بخيؿ٤ُ الجهىص  الًِٛ الًٍغ

بي ٞٗا٫ . للىنى٫ بلى هٓاد يٍغ

بُت ٞٗالت ٌؿاهم في جدٟحز الاؾدشماع الظي ؤنبذ ًسً٘ بلى الٗضًض مً  ل٨ً البىاء لؿُاؾت يٍغ

بُت بىظه مباقغ ؤو ٚحر مباقغ  .اإلاخٛحراث والخُىعاث والذ بضوعها جإزغ ٖلى الؿُاؾت الًٍغ
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دزاطت خالت ؤلادازة العامت لللسائب : الفـل الشالث

 : جمهُد

بُت في حصجُ٘ وجغ٢ُت مىار  الاؾدشماع  في  ت إلاىيٕى صوع الؿُاؾت الًٍغ بٗض جىاولىا للخلُٟت الىٍٓغ

بت و الاؾدشماع  بُت الخانت ،الجؼاثغ  م٘ التر٦حز ٖلى الٗال٢ت التي جغبِ بحن الًٍغ   وجدلُل الامخُاػاث الًٍغ

بُت ٖلى الاؾدشماع  ،باالؾدشماع  هظا مً ظهت   ىا ٖلى جازحر هظه الخدٟحزاث  الًٍغ .   و مً ظهت ازغي حٗٞغ

ؾىداو٫ مً زال٫ هظا الٟهل واؾدىاصا الى ما ؾب٤ ط٦غه في الجاهب الىٓغي الى اؾ٣اٍ هظا الازحر  

ت الًغاثب لىالًت  بُت بمضًٍغ ٖلى الجاهب الخُب٣ُي و مداولت الخٗٝغ ٖلى الخ٣ُ٣ت  الامخُاػاث  الًٍغ

 :  و صوعها في جيكُِ الاؾدشماع و ؾٝى هخٗغى بالخدلُل اإلاباخض الخالُت  ،مؿخٛاهم

  الخٍٗغ٠ باإلااؾؿت مدل الضعاؾت

  ويُٗت الاؾدشماع في ْل الامخُاػاث الجباثُت. 
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 ٌ   .  إدازة اللسائب:اإلابدث ألاو

ٌٗخبر اله٩ُل الخىُٓمي ألي ماؾؿت بمشابت قب٨ت مخِىت حٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى الىيُٗت الٗلمُت 

 و ؤًًا ٦ُٟي جىػَ٘ اإلاهاد ٖلى ٧ل الٟغوٕ و٦ظا ،وجىُٓم ٧ل ألا٢ؿاد و الٟغوٕ  مً ؤٖاله بلى ا٢ل ؤهمُت

ُُٟت بصعاط الؿلم ؤلاصاعي  ٠ بٗمله ألي يغع ،جىيُذ الٗال٢اث الْى  ، و٦ظل٪ ال٨ك٠ ًٖ ال٣ُاد ٧ل مْى

ت  للًغاثب ،خُض ًىظض في ؤٖلى ٢مت الهغد ٧ل مً الىػاعة اإلاالُت  ت الجهٍى ت الٗامت للًغاثب و اإلاضًٍغ . اإلاضًٍغ

ت والىالثُت  اث الجهٍى مً زال٫ هظا اإلابدض ؾىداو٫ ٖغى اله٩ُل الخىُٓمي الزخهاناث اإلاضًٍغ

. للًغاثب
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ت الٗامت للًغاثب(:02-3   )ػيل زكم   .اله٩ُل الخىُٓمي للمضًٍغ
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 .اإلقليمي وتنظيم اختصاصات املديريات اجلهوية والوالئية للضرائب
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 ٌ ت: اإلاولب ألاو . الهُيل الخىظُمي إلدازة اللسائب العامت و الجهٍى

ت للًغاثب هي09جخ٩ىن مً  اث ظهٍى :   مضًٍغ

اث الىالثُت ل٩ل مً- 1 ت للًغاثب بكل٠ وجٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى الكل٠، جُاعث، مؿخٛاهم، : اإلاضًٍغ

. جِؿمؿُلذ، ٖحن الضٞلى، ٚلحزان

اث الىالثُت ل٩ل مً - 2 ت للًغاثب ببكاع و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى ؤصعاع، بكاع، البٌُ، الىٗامت، : اإلاضًٍغ

. جىضٝو

اث الىالثُت ل٩ل مً - 3 ت للًغاثب بالبلُضة و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى البلُضة، جحزي وػو، اإلاضًت، : اإلاضًٍغ

. بىمغصاؽ، جِباػة، الجلٟت

اث الىالثُت ل٩ل مً - 4 ت للًغاثب بالجؼاثغ الٗانمت و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى الجؼاثغ الىؾُى، : اإلاضًٍغ

. ؾُضؽ امدمض، بحر مغاص عاٌـ، الخغاف، الكغا٢ت، الغوٍبت

اث الىالثُت ل٩ل مً - 5 ت للًغاثب بؿ٠ُُ و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى غة، ؾ٠ُُ، اإلاؿُلت:اإلاضًٍغ . بجاًت، البٍى

اث الىالثُت ل٩ل مً - 6 ت للًغاثب بٗىابت و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى ؤد البىاقي، جبؿت، ؾ٨ُ٨ضة، ٖىابت، : اإلاضًٍغ

، ؾى١ ؤهغاؽ . ٢اإلات، الُاٝع

اث الىالثُت ل٩ل مً - 7 ت للًغاثب ب٣ؿىُُىت و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى باجىت، بؿ٨غة، ظُجل، :اإلاضًٍغ

. ٢ؿىُُىت، زيكلت، مُلت

اث الىالثُت ل٩ل مً - 8 ت للًغاثب وع٢لت و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى ىاٍ، جمجراؾذ، وع٢لت، بلحزي، :اإلاضًٍغ ألٚا

. الىاصي، ٚغصاًت

اث الىالثُت ل٩ل مً - 9 ت للًغاثب بىهغان و جٓم اإلاضًٍغ اث الجهٍى جلمؿان، ؾُٗضة، ؾُضي بلٗباؽ، :اإلاضًٍغ

. مٗؿ٨غ، وهغان قغ١، وهغان ٚغب، ٖحن جمىقيذ
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.  الهُيل الخىظُمي الدازة اللسائب الىالئُت إلاظخغاهم: اإلاولب الشاوي 

اث الىالثُت  ُت هي: باليؿبت للمضًٍغ اث ٖٞغ اث الىالثُت للًغاثب زمؿت مضًٍغ : جًم اإلاضًٍغ

ُت للٗملُاث الجباثُت -  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ُت للخدهُل -  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

اث -  ُت للمىاٖػ ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ُت للمغا٢بت الجباثُت -  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ُت للغؾاثل -  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ت الفسعُت للعملُاث الجبائُت - اوال  : اإلادًٍس

ت زالر م٩اجب و هي  :   جًم هظه اإلاضًٍغ

:   ٩ًل٠ م٨خب الجضاو٫ بما ًلي :مىخب الجداٌو - 1

الد آلالي -  . اإلاهاص٢ت ٖلى الجضاو٫ التي جم جهيُٟها مً الًغاثب و الغؾىد مً َٝغ مغ٦ؼ ؤلٖا

اث وؾىضاث الخدهُل ؤلاياُٞت الٟغصًت ؤوالجماُٖت -  اإلاهاص٢ت اإلاهاص٢ت وجدهُل ظضاو٫ حؿٗحرة اإلاُبٖى

. للماؾؿت مً َٝغ اإلاٟدكُاث ومهالر جد٣ُ٣اث اإلاداؾبت 

.  وصٖمها بةقٗاعاث الخبلُٜ اإلاُاب٣ت لها ٬الهُُٛت الخىُٟضًت" 4"مغا٢بت و بُٖاء الجضاو٫ الخلخُهُت - 

. اإلاداٞٓت ٖلى صٞاجغ مسر ألاعاض ي- 

. اؾخالد و جغجِب الجضاو٫ الٗامت- 

. بٖضاص و حؿلُم وسخ زاهُت مً ؤلاهظاعاث - 

ت لل٣ُاد بالٗملُاث وبٖضاص اإلاحزاهُاث ألاولُت -  . جدًحر و جبلُٜ الجماٖاث اإلادلُت بالٗىانغ الًغوٍع

: مىخب ؤلاخـاءاث- 2

بي و الخدهُل اإلا٣ضمت مً َٝغ الهُا٧ل -  اء الًٍغ اؾخٗالد اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الضوعٍت اإلاخٗل٣ت بالٖى

ت  ت الجهٍى . ألازغي اإلاضًٍغ
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ت لخدًحر محزاتها-   ٚحر اهه ٬بٖضاص و بباٙل الجماٖاث اإلادلُت و الهُئاث اإلاٗىُت باإلاٗلىماث الجباثُت الًغوٍع

اث الًغاثب ٞان ٖملُت جبلُٜ اإلاٗلىماث الخانت باإلاحزاهُت الىالثُت  باليؿبت للىالًاث التي جًم ٖضة مضًٍغ

ت٬ ت الجهٍى  وطل٪ ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً َٝغ هٟـ ٬ ٞاهه ٩ًىن مً ازخهام اإلاضًٍغ

اث . اإلاضًٍغ

:  مىخب الخىظُم و جيؼُى العالكاث العمىمُت - 3

ت واإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ -  ت الجهٍى ت و اإلاضًٍغ جىػَ٘ الخٗلُماث و اإلاىاقحر و اإلاظ٦غاث الىاعصة مً ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

٘ و الخىُٓم الجباجي  . الدكَغ

بت الخابٗحن -  بت باليؿبت للم٩لٟحن و الخايٗحن للًٍغ جيؿ٤ُ اقٛا٫ ججضًض بظغاءاث جدضًض ؤؾـ الًٍغ

. للىٓاد الجؼافي 

اء ُٞما ًسو الغ٢ابت اإلاٗم٣ت للملٟاث الجباثُت و -  بت مً ٢بل مٟدكُاث الٖى الؿهغ ٖلى اختراد آظا٫ الًٍغ

بت  . ؤلاخهاء الضوعي و الض٤ُ٢ للم٩لٟحن بالًٍغ

بت ٬اؾخ٣با٫ و جىظُه الجمهىع -  ٘ والخىُٓم الجباجي للم٩لٟحن بالًٍغ .  وبُٖاء اإلاٗلىماث الخانت بالدكَغ

ت الفسعُت للخدـُل- زاهُا  : زالر م٩اجب و هي : اإلادًٍس

: مىخب مساكبت الخدـُل - 1

وبهٟت  مغا٢بت ويُٗت جدهُل اإلاىاص الجباثُت للًغاثب والٛغاماث وال٣ٗىباث اإلاالُت واإلادانُل البلضًت- 

ٖامت ٖلى  

 وحسجُل الى٣اثو ؤو الخإزغاث اإلادخملت وجدضًض ٬مدهى٫ جخ٩ل٠ بخدهُله ٢اهىهُا ٢ابًت الًغاثب

. ؤلاظغاءاث التي مً قانها جصخُذ ؤوامخهام هظه الى٣اثو 

ً في صٞ٘ -  بت اإلاخازٍغ دو ويُٗت اإلا٩لٟحن بالًٍغ بت ٞو مخابٗت الىيُٗت الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ

ٗت لأل٢ؿاٍ ٬مؿخد٣اتهم الجباثُت واجساط بظغاءاث يضهم  و٦ظا الخضابحر الغامُت بلى الخهُٟت الؿَغ

بُت ٚحر اإلادهلت . الًٍغ
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ٗت للٗمىالث الخاعظُت التي ج٩لٟذ بها ٢باياث الًغاثب اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي -  الؿهغ ٖلى الخهُٟت الؿَغ

. الىالًت

ىت الٗمىمُت ٖىض ابغاد اله٣ٟاث لضي م٨خب الخىز٤ُ، -  اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت للمداٞٓت ٖلى مهالر الخٍؼ

٘ لإلقٗاعاث ٖلى الٛحر، اإلاغؾلت لهظا الٛغى . والؿهغ ٖلى الخىُٟظ الؿَغ

الخ٣ُُم الضوعي لىيُٗت الخدهُل الظي ٢امذ به ٧ل ٢بايت باليؿبت للًغاثب واإلادانُل الىاظب - 

جدهُلها ومٗالجت الى٣اثو اإلاسجلت ٖىض جهُٟت خاالث الخ٨ٟل والخإزحر اإلاسجلت في مماعؾت بظغاءاث 

ت وجدضًض ؤؾبابها وا٢تراح الخضابحر الغامُت بلى بصعا٥ الىيُٗت . الجبًر

: مىخب الدظُير اإلاالي للبلدًاث و اإلاؤطظاث اإلادلُت- 2

: ٣ًىد باإلاهاد الخالُت

خماصاث اإلاسههت بالبلضًاث واإلااؾؿاث -  مغا٢بت اإلاحزاهُاث ألاولُت وؤلاياُٞت والترازُو اإلاخٗل٣ت بٟخذ ؤلٖا

. الٗمىمُت اإلادلُت التي جخ٨ٟل بدؿُحرها اإلاالي ٢باياث الًغاثب اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي الىالًت

. مغا٢بت وجىُٟظ ؤلاًغاصاث اإلا٣غعة في محزاهُاث جل٪ البلضًاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت- 

جهُٟت خؿاباث الدؿُحر اإلاالي للبلضًاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله اإلا٣ضمت مً َٝغ مدهلي - 

. الًغاثب

 :٣ًىد باإلاهاد الخالُت: مىخب الخـفُت- 3

مغا٢بت ٖملُت الخ٨ٟل بمؿخسلهاث ألاخ٩اد ال٣ًاثُت وال٣غاعاث ُٞما ًخٗل٤ بالضًىن ؤواإلادانُل ٚحر - 

. الجباثُت والتي جغظ٘ ٢اهىهُا بلى ٢باياث الًغاثب

جل٣ي الىخاثج اإلاخٗل٣ت باإلخهاثُاث اإلاٗضة مً َٝغ ٢بايت الًغاثب وججمُٗها ماصًا ويمان بعؾالها بلى - 

ت . ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت للخهُٟاث اإلاخٗل٣ت بمممممم-  والى٤ُ باإللٛاء وال٣بى٫ زاعط " الٛغاماث وال٣ٗىباث اإلاالُت: "مغا٢بت الخالت الؿىٍى

٘ والخىُٓم الجباثُحن الؿاعي اإلاٟٗى٫  . مضة الخ٣ضد َب٣ا للدكَغ

. مغا٢بت مدايغ الجغص اإلاالي اإلاٗضة مً َٝغ مدهل الًغاثب ٖىض ؤلا٢ٟا٫ الؿىىي للخؿاباث- 
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ت الفسعُت للمىاشعاث- زالشا    :اإلادًٍس

اث  ُت للمىاٖػ ت الٟٖغ :  م٩اجب وهي3جًم اإلاضًٍغ

 :مىخب الؼياوي  -1

اءها مٟدكُت  ٟاء ؤو الخسٌُٟ في الًغاثب التي ؤؾؿخه ٖو جل٣ي وصعاؾت الُلباث الغامُت بلى ؤلٖا

ماث في مجا٫ الدسجُل ىض الخد٤ُ٣ ؤواإلاداؾبت ومغا٢بت ألاؾٗاع والخ٣ٍى  .الًغاثب ؤٖو

ًاث الخإزحر التي  اصاث وال٣ٗىباث وحٍٗى ٟاء ؤوالخسٌُٟ في الٍؼ جل٣ي وصعاؾت الُلباث الغامُت بلى ؤلٖا

 .جُب٣ها ٢بايت الًغاثب

ت ه٣ضا، ؾىاء ٧ان  جل٣ي وصعاؾت الُلباث الغامُت بلى اؾخٗاصة الًغاثب ؤوالغؾىد ؤوالخ٣ى١ اإلاضٖٞى

ذ ؤوالضٞ٘ اإلاؿب٤ ؤوالا٢خُإ مً مهضع  .ٖلى ؤزغ الخهٍغ

اث  .ا٢تراح ٧ل الخضابحر التي مً قإنها اإلاؿاهمت في جدؿحن ؤلاظغاءاث الخانت باإلاىاٖػ

: مىخب اإلاىاشعاث الللائُت ولجان الوعً -2

اث٠ الخالُت : ٣ًىد بالْى

غيها ٖلى لجىت  اث ٖو  جل٣ي وصعاؾت الُٗىن اإلاك٩لت يض ٢غاعاث اإلاضًغ الىالجي في مجا٫ اإلاىاٖػ

اث اإلاسخهت  .اإلاىاٖػ

باث اإلاهغح بها في مجمممممممممممممما٫   اصاث التي مؿممممممممممممذ ألاؾٗاع ؤو التهٍغ جل٣ي صعاؾت َلباث الاخخجاط ٖلى الٍؼ

غيها ٖلى لجىت اإلاهلخت ٢هض البض والخ٨م ٞيها  .الدسجُل ٖو

ذ بٗضد بم٩اهُت  جل٣ي صعاؾاث الُلباث اإلا٣ضمت مً َٝغ مدهلي الًغاثب والغامُت بما بلى جهٍغ

ٟاء مً اإلاؿاولُت ؤوالخإظُل في صٞ٘ حالذ ذ، ؤوؤلٖا بُت والغؾم ٚحر ال٣ابلت للخهٍغ نُل اوبلٛاء ألا٢ؿاٍ الًٍغ

غيها ٖلى لجىت الًُٗ الىالجي  ؤ٢ؿاٍ الًغاثب والغؾىد ٚحر اإلا٣هاة في آلاظا٫ اإلا٣غعة ٢اهىهُا، ٖو

 .اإلاخسههت في البض ٞيها
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جإؾِـ الُٗىن الخانت باؾخئىاٝ ؤماد الهُئاث ال٣ًاثُت اإلاسخهت يض ال٣غاعاث وألاخ٩اد التي 

ت التي جٟهل في اإلاؿاثل  ت واإلادا٦م ؤلاصاٍع لِؿذ في نالر ؤلاصاعة الجباثُت والهاصعة مً الٛٝغ ؤلاصاٍع

 .الجباثُت

اث  .ا٢تراح ٧ل الخضابحر وؤلاظغاءاث التي مً قإنها اإلاؿاهمت في جدؿحن ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باإلاىاٖػ

: الظي ٣ًىد باإلاهاد الخالُت: مىخب الخبلُغ و ألامس بالخدلُم- 3

اث -  بت و اإلاهالر اإلاٗىُت بال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلاضًغ الىالجي في مجا٫ اإلاىاٖػ جبلُٜ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

. اإلا٩لٟحن و٦ظا ال٣غاعاث الهاصعة في مجا٫ الُٗىن الىالثُت

بت واإلاهالر اإلاُٗىت بال٣غاعاث الهاصعة ًٖ لجان الًُٗ-  . جبلُٜ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

هلذ في اإلاجا٫ -  بت واإلاهالر اإلاٗىُت بال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلادا٦م التي بصذ ٞو جبلُٜ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

. الجباجي في بَاع ؤلاظغاءاث اإلاضعظت ؤماد الهُئاث ال٣ًاثُت

ذ بٗضد ٢ابلُت الخدهُل اإلا٣غع في مجا٫ الًغاثب اإلاباقغة والغؾىد -  ألامغ بالخسٌُٟ و الخهٍغ

. اإلامازلت

مغا٢بت و جإقحر قهاصاث ؤلالٛاء و الخسٌُٟ التي حؿلمها مٟدكُاث الًغاثب في مجا٫ الغؾىد ٖلى - 

ما٫ والًغاثب ٚحر اإلاباقغة والغؾىد اإلامازلت الدسجُل والُاب٘ بهٟت ٖامت ٧ل بًغاص ظباجي  ع٢م ألٖا

اثه وجدهُله ٖلى الخىالي مً َٝغ مٟدكُت الًغاثب . ًخم جإؾِـ ٖو

اث بلى م٩اجب مُٗىت-  . بٖضاص وجبلُٜ ظضو٫ ؤلاخهاثُاث الضوعٍت اإلاخٗل٣ت بمٗالجت ٢ًاًا اإلاىاٖػ

اث-  . ا٢تراح ٧ل الخضابحر التي مً قإنها اإلاؿاهمت في جدؿحن ؤلاظغاءاث الخانت باإلاىاٖػ

ت الفسعُت للمساكبت الجبائُت- زابعا  ت زالر م٩اجب و هي:اإلادًٍس :  جًم هظه اإلاضًٍغ

اث٠ الخالُت:مىخب البدث عً اإلاعلىماث الجبائُت -1 :  ٣ًىد هظا اإلا٨خب بالْى

بٖضاص بُا٢ت زانت بالجماٖاث اإلادلُت وؤلاصاعاث وألاظهؼة واإلااؾؿاث وألاشخام الظًً مً اإلادخمل 

بت و جدهُلها اء الًٍغ غهم ٖلى اإلاٗلىماث التي ًم٨ً ؤن تهم جإؾِـ ٖو  .جٞى
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٤ ٞغ١ البدض وال٣ُاد بجمُ٘ اإلاٗلىماث وبعؾالها  بغمجت الخضزالث ؾُجض بها اإلا٨خب مباقغة ًٖ ٍَغ

 .بلى اإلا٨خب اإلا٩ل٠ بمهلخت الخدهُل

بغمجت الخضزالث التي ؾخجغي ٖلى وظه الخهىم مً َٝغ اللجان والٟغ١ اإلاسخلٟت ٢هض البدمض  

ًٖ اإلااصة الجباثُت والؿهغ ٖلى بظغاءاث الخضزالث في آلاظا٫ اإلادضصة وبعؾا٫ اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها بلى 

 .م٨خب اإلا٩ل٠ بمهلخت الخدهُل

ج٣ُُم ؤوكُت اإلا٨خب واإلاٟدكُاث في هظا اإلاجا٫ وج٣ضًم الا٢تراخاث التي مً قإنها جدؿحن َغ١ 

بت  .البدض ًٖ اإلااصة الخايٗت للًٍغ

ج٣ُُم ؤوكُت اإلا٨خب واإلاٟدكُاث في هظا اإلاجا٫ وج٣ضًم الا٢تراخاث التي مً قإنها جدؿحن َغ١ 

بت  .البدض ًٖ اإلااصة الخايٗت للًٍغ

 :مىخب البواكاث واإلالازهت -2

 :٣ًىد باإلاهاد الخالُت

اء ٖلى جإؾِـ بُا٢تهم-   .حؿُحر البُا٢اث ومؿاٖضة مٟدكُاث الٖى

خٟٔ ال٣ٗىص بجمُ٘ ؤهىاٖها الخايٗت إلظغاءاث الدسجُل وحؿلُم اإلاؿخسلهاث منها يمً الكغوٍ - 

حن اإلاٟٗى٫  ٘ و الخىُٓم الجباثُحن الؿاٍع  .اإلاىهىم ٖليها في الدكَغ

اؾخ٣با٫ اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها مً َٝغ اإلا٨خب واإلاهالر اإلا٩لٟت بالبدض ًٖ اإلااصة الخايٗت - 

بت وجهُٟتها وجىػَٗها بحن مٟدكُاث الًغاثب بُٛت اؾخٛاللها  .للًٍغ

جىُٓم اؾخٛال٫ ظضاو٫ الؼباثً وؾىضاث الدؿلُم والىزاث٤ ألازغي ب٨ُُٟت حٗمل ٖلى جيكُِ وجىػَ٘ - 

 .اإلاٗلىماث التي جخًمنها الجضاو٫ و الؿىضاث

. ج٣ضًم ٧ل الا٢تراخاث الغامُت بلى جدؿحن خٟٔ اإلاٗلىماث واؾخٛاللها ومغا٢بت اؾخٛاللها
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 : مىخب الخدلُلاث ومساكبت الخلُُم -3

: ٣ًىد باإلاهاد الخالُت

بخضار وحؿُحر البُا٢اث الخانت باإلااؾؿاث وألاشخام الُبُُٗحن الظًً مً اإلادخمل ؤن ٩ًىهىا - 

مدل الخد٤ُ٣ ؤ اإلاغا٢بت اإلاٗم٣ت لىيُٗتهم الجباثُت وهظا ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗاًحر التي ٢غعتها ؤلاصاعة 

ت  .اإلاغ٦ٍؼ

ا واجساط البرامج في آلاظا٫ اإلادضصة-   .بغمجت ال٣ًاًا التي ؾِخم الخد٤ُ٣ ٞيها ؾىٍى

غ الخد٤ُ٣ -  الؿهغ ٖلى جدهُل الًغاثب والغؾىد الىاججت ًٖ ٖملُت الخد٤ُ٣ وؤلاعؾا٫ اإلاىٓم لخ٣اٍع

ت  .بلى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت واإلادالث -  بغمجت ٖملُت مغا٢بت ألاؾٗاع ٖىض ببغاد ٣ٖىص البُ٘ اإلاخٗل٣ت بال٣ٗاعاث والخ٣ى١ ال٣ٗاٍع

ت وألاؾهم ؤوخهو الكغ٦ت و٦ظل٪ ال٣ٗىص الخايٗت إلظغاء  ىانغ اإلادالث الخجاٍع ت ٖو الخجاٍع

 .الدسجُل

:  ٣ًىد باإلاهاد الخالُت:مىخب عملُاث اإلايزاهُت-  زامظا 

 ت الىالثُت للًغاثب  .ال٣ُاد بٗملُاث الخىُٟظ وجهُٟت ألامغ بهٝغ الى٣ٟاث الخانت بدؿُحر اإلاضًٍغ

  ال٣ُاد في خضوص ازخهاناجه بٗملُاث الالتزاد والخهُٟت وألامغ بهٝغ الى٣ٟاث الخانت بخجهحزاث

ت   اإلاضًٍغ

 .الىالثُت للًغاثب

  غ قامل ت الىالثُت للًغاثب ُٞما ًسو اٖخماصاث اإلاحزاهُت وبٖضاص ج٣ٍغ ج٣ُُم اخخُاظاث مهالر اإلاضًٍغ

خماصاث  .خى٫ اؾتهال٥ هظه ؤلٖا

1- ً :  ٣ًىد باإلاهاد الخالُت:مىخب اإلاىظفين و الخىٍى

 ٟحن و مخابٗت مهنهم  .حؿُحر اإلاْى

 ٟحن ًاء الخانت باإلاْى ت ألٖا  .الخىُٓم والاؾخضٖاء لالظخمإ وجىلي ؤماهت اللجان مدؿاٍو

 ىان اإلاىظىصًً في الخضمت  .اإلاؿاهمت في بٖضاص اهجاػ بغامج جدؿحن اإلاؿخىي وبٖاصة جإهُل ألٖا
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 ٟحن  .اإلاؿاهمت في جىُٓم الكاون الاظخماُٖت للمْى

ٟحن و ٣ٖلىت مغا٦ؼ الٗمل والتي ًخم اجساطها بالخيؿ٤ُ م٘  جُب٤ُ ؤلاظغاءاث الخانت بًبِ حٗضاص اإلاْى

ت ت الجهٍى  .الهُا٧ل اإلاٗىُت باإلاضًٍغ

 

 : ٣ًىد بماًلي:مىخب الىطائل -2

  حن للؿحر ا٢خىاء ألازار واإلاٗضاث واللىاػد الخانت باإلا٩اجب واإلاىاعص اإلاخٗل٣ت بالخى٠ُٓ والهُاهت الًغوٍع

ت الىالثُت للًغاثب  .الخؿً إلاهالر اإلاضًٍغ

  جدضًض وبهجاػ ؤٖما٫ الهُاهت وؤلانالح والتهُئت الالػمت للمداٞٓت ٖلى البُاهاث والخجهحزاث الخانت

اث الىالثُت  .باإلاضًٍغ

 اث  .اإلاؿاهمت في ٖملُت الًبِ وجدؿحن اإلاُبٖى

 اث ً وحؿُحر مسؼن اإلاُبٖى  .جىُٓم وجمٍى

 اإلاؿاهمت في جىُٟظ بظغاء خٟٔ ألاعق٠ُ. 

 بوكاء وججهحز واؾخٛال٫ خًحرة الؿُاعاث. 

  غ ٟحن والهُا٧ل والٗخاص والخجهحزاث وبٖممممممممممممممممضاص ج٣ٍغ اإلاؿاهمت في جىُٟظ الخضابحر اإلاسخلٟت لًمان ؤمً اإلاْى

 صوعي 

 .لهظا الكإن

  ُت ومغا٢بت صٞاجغ ت الٟٖغ ت جدذ جهٝغ اإلاضًٍغ ىاث اإلاىيٖى ال٣ُاد بجغص زام بالٗخاص و ألازار والخ٩ٍى

ت ٖلى مؿخىي اإلاٟدكُت و٢باياث الًغاثب اإلاخىاظضة بالىالًت  .الجغص اإلاىيٖى

 جُب٤ُ بغامج لإلٖالد آلالي ومخابٗت ج٨ُب الخجهحزاث الخانت به. 

  ٘مؿخٗملي الخُب٣ُاث اإلاٗلىماجُت وهظا الخيؿ٤ُ م ً الهُاهت واإلاداٞٓت ٖلى هظه الخجهحزاث وج٩ٍى

ت اث الجهٍى  .اإلاضًٍغ

اث الىالثُت للًغاثب في ٧ل مً والًت  :جًم اإلاضًٍغ
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ؾى١ ؤهغاؽ – الُاٝع – البٌُ – ٢اإلات – ؾُٗضة – الجلٟت – بكاع – الىاصي – ؤد البىاقي – ؤصعاع

. ٚلحزان– ٖحن جمىقيذ – الىٗامت – زيكلت – جِؿمؿُلذ – ٖحن الضٞلى – مُلت – 

اث فسعُت هي-  : على زالر مدًٍس

ُت الجباثُت والخدهُل-  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

اث واإلاغا٢بت الجباثُت-  ُت للمىاٖػ ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ُت للىؾاثل-  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

اث الىالثُت في ٧ل مً . جىضٝو– بلحزي – جمجراؾذ : جًم اإلاضًٍغ

: ٖلى مضًغجحن هما 

ُت للىؾاثل و الٗملُاث الجباثُت -  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

اث و اإلاغا٢بت الجباثُت -  ُت للمىاٖػ ت الٟٖغ اإلاضًٍغ

اث و ؿالخُتها: اإلاولب الشالث  . أكظام اإلادًٍس

  - ً ت للخىٍى اث الجهٍى : باليظبت للمدًٍس

ُت هي  اث ٖٞغ ت للًغاثب ؤعب٘ مضًٍغ اث الجهٍى : جًم اإلاضًٍغ

 - ً ُت للخ٩ٍى ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ُت للخىُٓم و الىؾاثل -  ت الٟٖغ .  اإلاضًٍغ

ُت للٗملُاث الجباثُت -  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ُت للغ٢ابت -  ت الٟٖغ . اإلاضًٍغ

ً -اوال  ت الفسعُت للخىٍى ً مً م٨خبحن :اإلادًٍس ُت للخ٩ٍى ت الٟٖغ :  جدك٩ل اإلاضًٍغ

ً اإلاخىاؿل .1 :  ٩ًل٠ بما ًلي :مىخب الخىٍى

  ت التي جخٗل٤ بخدؿحن اإلاؿخىي في بَاع ت الجهٍى جدضًض الاخخُاظاث الخانت للمهالر الخابٗت للمضًٍغ

ت الٗامت للًغاثب  ً الؿىىي الظي حٗضه اإلاضًٍغ  .بغهامج الخ٩ٍى
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  ألاؾاس ي و جدؿحن اإلاؿخىي بالخٗاون م٘ اإلاهلخت اإلاٗىُت باإلصاعة ً اإلاؿاهمت في بٖضاص بغهامج الخ٩ٍى

ت  .اإلاغ٦ٍؼ

  ٟحن الٗاملحن و الؿهغ ٖلى خؿً اؾخمغاعها  .جىُٓم صوعاث جدؿحن مؿخىي اإلاْى

  ت  .اإلاؿاهمت في بظغاء الامخداهاث و اإلاؿاب٣اث التي جىٓمها ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

  ٤ الضعوؽ باإلاغاؾلت ً ًٖ ٍَغ ٣ت ؤو بم٩اهُت جاصي بلى جدؿحن ج٩ٍى  .صعاؾت و جُب٤ُ ٧ل ٍَغ

  ـ وبصماظهم في البرامج الخٗلُمُت بٖضاص ٢ىاثم ألاشخام اإلااهلحن بىدُجت ججغبتهم و ٦ٟاءتهم للخضَع

ً ألاؾاس ي و جدؿحن اإلاؿخىي   .بضوعاث الخ٩ٍى

  ً ٍغ ً اإلاَا .  اإلاؿاهمت في جىُٓم صوعاث لخ٩ٍى

ٟحن خضًشا -  ىان للمْى . جإَحر و مخابٗت التربهاث الخُب٣ُُت التي ججغيها ألٖا

ت -  ً و بُٖاء خهُلت في طل٪ جىظه ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ  .ال٣ُاد بخ٣ُُم و جىُٟظ البرهامج الؿىىي للخ٩ٍى

: ًيلف بما ًلي : مىخب الدعائم البُداغىحُت  .2

 اإلاخىانل ً  .اإلاؿاهمت في بٖضاص مدخىي مسخل٠ الضعوؽ اإلاخٗل٣ت ببرهامج الخ٩ٍى

  بٖضاص مسخل٠ الضعوؽ اإلاخٗل٣ت بالبرامج الخانت بضوعاث جدؿحن اإلاؿخىي، بٖاصة َب٘ الىزاث٤

ىان  .البُضاٚىظُت ويمان جىػَٗها ٖلى ألٖا

 ً ٟحن الظًً اؾخٟاصوا مً الخ٩ٍى  .بٖاصة بُا٢اث زانت ٖلى اإلاْى

ت الفسعُت لخىظُم الىطائل - زاهُا  : اإلادًٍس

 :٩ًل٠ بم: مىخب اإلاىظفين -1

 ال٣ُاد بةظغاءاث الى٣ل بحن الىالًاث. 

 ىان ت ُٞما ًسو الخٗضاص ومؿ٪ بُا٢ت زانت باأٖل ت الجهٍى  .جدضًض اخخُاظاث اإلاهالر الخابٗت للمضًٍغ

 ني  .الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الخٗلُماث اإلاخٗل٣ت بخىػَ٘ الضزل الخ٩ٍى

  ال٣ُاد بىاءا ٖلى ا٢تراح مً اإلاضًغ الىالجي بالخُٗحن في اإلاىانب الٗلُا وبنهاء مهاد ؤصخابها باؾخصىاء اإلاضًغ

 .في ٞغعي ومهلختي الًغاثب
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  ت واإلاغ٦ؼ الجهىي لإلٖالد آلالي و٦ظا ت الجهٍى ٟي اإلاضًٍغ حؿلُم عزو ؤلاظاػاث ومخابٗتها باليؿبت إلاْى

ً الىالثُحن  .باليؿبت للمضًٍغ

 ٟىن اإلاظ٧ىعون ؤٖاله مً الىخاثج  .ج٣ُُم ما خ٣٣ه اإلاْى

 ت  .الؿهغ ٖلى الاختراد الهاعد للخىُٓم الخام بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

  اث خماصاث اإلا٣ترخت للمضًٍغ ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بدؿُحر الٖا الؿهغ ٖلى اختراد الىهىم الدكَغ

 .الىالثُت في بَاع الكاون الاظخماُٖت

 ت ٖلى الٓغوٝ لدؿُحر اإلاهالر الخابٗت لإلصاعة غ صوعي لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ  .بٖضاص ج٣ٍغ

 :٣ًىد بم: مىخب الخىظُم وؤلاعالم آلالي- -2

  اإلاؿاهمت في جدضًض اإلاٗاًحر وقغوٍ بخضار وبلٛاء حٗضًل الىُا١ ؤلا٢لُمي للمٟدكُاث وجهي٠ُ ٢باياث

 .الًغاثب

  ت اإلاٗىُت ت الجهٍى الد آلالي بلى اإلاهالر الجباثُت الخابٗت للمضًٍغ اإلاكاع٦ت في الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بةصزا٫ ؤلٖا

ت في اؾخٗما٫ الىٓاد اإلاٗلىماحي  .ال ؾُما ما ًخٗل٤ بخدضًض مىانب الٗمل واإلاهالر التي لها ؤولٍى

  ا٢تراح ٧ل حٗضًل ؤوجىؾُ٘ للكب٩اث اإلاٗلىماجُت التي مً قإنها جدؿحن ْغوٝ ٖمل اإلاهالر الجباثُت. 

  ت لإلٖالد آلالي اإلا٩لٟت ببدض قغوٍ اؾخٗما٫ الىؾاثل ت واللجىت اإلاضًٍغ غ صوعي لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ بٖضاص ج٣ٍغ

ت و٦ُُٟت ؾحر هظه اإلاهالر ت جدذ جهٝغ اإلاهالر الجباثُت الجهٍى  .اإلاٗلىماجُت اإلاىيٖى

 الؿهغ ٖلى الدؿُحر الخؿً للبُا٢اث. 

 الد آلالي وفي بَاع اإلاسُِ الخىظُهي لإلٖالد آلالي ت الخىُٓم وؤلٖا  .ال٣ُاد جدذ بقغاٝ ومغا٢بت مضًٍغ

 :٣ًىد بممممممممممممممم: مىخب مساكبت اطخعماٌ الىطائل -3

 ُت اث الىالثُت وصٖمها ٢هض ج٣ضًمها لإلصاعة الٟٖغ  .ٞدو َلباث بٖخماصاث اإلاحزاهُت الىاعصة مً اإلاضًٍغ

 صعاؾت الاخخُاظاث اإلااصًت والخ٣ىُت واإلاالُت للمهالر الجباثُت اإلادلُت ومخابٗت ججؿُضها. 

  الؿهغ ٖلى جىُٟظ واإلاخابٗت اإلاؿخمغة للخضابحر اإلاىهىم ٖليها ُٞما ًخٗل٤ بإمً اإلامخل٩اث و ألاشخام و٦ظا

اث  .اهجاػ ألاقٛا٫ اإلاخٗل٣ت بهظه الخضابحر مً ٢بل اإلاضًٍغ
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 ت ت الجهٍى حره وطل٪ للؿحر الخؿً للمضًٍغ  .ا٢خىاء الٗخاص مً ؤزار ٚو

 ت ت الجهٍى  .حؿُحر خًحرة الؿُاعاث والٗخاص الخام باإلاضًٍغ

 ت اث الجهٍى اث الىالثُت الخابٗت للمضًٍغ  .ال٣ُاد بهٟت صوعٍت بمغا٢بت اؾخٛال٫ وؾاثل اإلاضًٍغ

 اث الىالثُت  .مغا٢بت جىُٟظ محزاهُت حؿُحر اإلاضًٍغ

  اث الىالثُت بىاؾُت ج٣ني ت و اإلاضًٍغ ت الجهٍى اإلاغا٢بت والؿهغ ٖلى جىُٟظ ؤقٛا٫ البىاء وجدضًض مباوي اإلاضًٍغ

 .ؾامي في البىاء

 ُُٟت  .مخابٗت اؾخٛال٫ الؿ٨ىاث الْى

 اث اث ويمان الاؾخٛال٫ ومغا٢بتها بىاؾُت مسؼن ظهىي للمُبٖى  .الاقترا٥ في جدؿحن اإلاُبٖى

 اإلاؿاهمت في وي٘ ؤلاظغاءاث الخانت باألعق٠ُ. 

 

ت الفسعُت للعملُاث الجبائُت- زالشا  ُت للٗملُاث الجباثُت مً زالر م٩اجب وهي: اإلادًٍس  :جدك٩ل الٟٖغ

:  وهى م٨خب م٩ل٠ باإلاهاد الخالُت:مىخب الخيؼُى والخىظُم والعالكاث العمىمُت -1

 المُت للمهالر الجباثُت اإلاخٗل٣ت بال٣ىاهحن الجباثُت وهظا في بَاع الجهت  .جيكُِ وجيؿ٤ُ ألاوكُت ؤلٖا

  اع الؿاعي اإلاٟٗى٫  .وكغ الخٗلُماث واإلاىاقحر واإلاظ٦غاث التي ًخم بٖضاصها في ؤلَا

 اث الىالثُت ُٞما ًخٗل٤ بخُب٤ُ الخ٣ىُاث الجباثُت  .الغص ٖلى اؾخٟؿاعاث اإلاضًٍغ

  اث الىالثُت ٖلى ج٣ضًم ا٢تراخاتها في هظا ٤ ظم٘ وخض اإلاضًٍغ اإلاؿاهمت في بٖضاص ال٣ىاهحن اإلاالُت ًٖ ٍَغ

ت  .الكإن وبعؾالها في ق٩ل مضٖم بلى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 ال٣ُاد بدمالث بٖالمُت ٢هض حٍٗغ٠ الجمهىع بال٣ىاهحن الجباثُت وحٗمُمها. 

  ٟاء واإلاؼاًا الجباثُت ألازغي  .مىذ جغازُو زانت بةظغاءاث الكغاء م٘ ؤلٖا

 الاقترا٥ في جىُٓم ؤًاد صعاؾُت وهضواث ول٣اءاث م٘ الخىُٓماث اإلاهىُت. 

  بت وا٢تراح ٧ل بظغاء مخابٗت وج٣ُُم ألاوكُت اإلاخٗل٣ت باؾخ٣با٫ الجمهىع والٗال٢اث م٘ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 .ًغمي ٖلى جدؿُنها
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 ت  .جىػَ٘ الىزاث٤ التي جيكغها ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

اث٠ الخالُت: مىخب مساكبت ألاوؼوت والخلخُف -2  :٣ًىد بالْى

 والخىُٓم ٘  .الؿهغ ٖلى اخخلغاد الدكَغ

 ت اء والخدهُل َب٣ا للمٗاًحر اإلادضصة مً ٢بل ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ  .الاقترا٥ في جدضًض ؤهضاٝ الٖى

  اء والخدهُل وهظا مً زال٫ ال٣ُاد بمهماث اث الىالثُت في مجا٫ جإؾِـ الٖى مغا٢بت وكاٍ اإلاضًٍغ

 .مىخٓمت في بَاع جىُٟظ بغامج ألاوكُت

 اء والخدهُل  .الخ٣ُُم الضوعي إلاغصوص الهُا٧ل اإلادلُت للٖى

 ال٣ُاد بمخابٗت زانت للملٟاث ألا٦ثر ؤهمُت. 

 بُت ألا٦ثر ؤهمُت  .ال٣ُاد بمغا٢بت جهُٟت الخهو الًٍغ

 غ الخد٤ُ٣ في حؿُحر الهُا٧ل ال٣اٖضًت  .الخ٨ٟل بمخابٗت ج٣اٍع

 ت إلاٗالجت الى٣اثو اإلاسجلت  .ا٢تراح الخضابحر الًغوٍع

 ت ت الجهٍى  .ج٣ضًم ٖغى قامل ٖلى وكاٍ اإلاهالر الجباثُت الخابٗت للمضًٍغ

 ت غ صوعي ًخٗل٤ بمغا٢بت ألاوكُت ٖلى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ  .بٖضاص ج٣ٍغ

 :٩ًل٠ بم: مىخب ؤلاخـائُاث -3

 اث الجباثُت في آلاظا٫ اإلادضصة اء والغ٢ابت والخدهُل واإلاىاٖػ  .ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٖى

 ت  .اإلاٗالجت والخهض٤ً وجشبُذ اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها ويمان بعؾالها بلى ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 ال٣ُاد بخٗضًل ؤلاخهاثُاث والخٗٝغ ٖلى الى٣اثو وا٢تراح الخضابحر الىاظب اجساطها. 

ت الفسعُت للمساكبت- زابعا ُت للمغا٢بت زالر م٩اجب وهي:  الجبائُت  اإلادًٍس اث الٟٖغ : جًم اإلاضًٍغ

 :٩ًل٠ ب: مىخب مساكبت البدث والخدلُلاث الجبائُت .1

اث الىالثُت ومضي جُاب٣ها م٘ اإلا٣اًِـ اإلادضصة مً  الجم٘ واإلاهاص٢ت ٖلى بغامج الخد٣ُ٣اث للمضًٍغ

ت  .ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 الؿهغ ٖلى اختراد آظا٫ اهجاػ الخد٣ُ٣اث الجباثُت. 
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 الجم٘، الخىػَ٘ والؿهغ ٖلى الاؾخٛال٫ الجُض  للمٗلىماث الجباثُت. 

 اث الىالثُت  .ال٣ُاد بٗملُاث مغا٢بت جىُٟظ بغامج البدض الخانت باإلاضًٍغ

 اث الىالثُت ُٞما ًخٗل٤ باإلاغا٢بت الجباثُت  .الخ٣ُُم الضوعي ليكاٍ اإلاضًٍغ

س الخدلُلاث الجبائُت .2 ٩ل٠ بممممم:مىخب معالجت جلاٍز :  ٍو

 ت اث الجهٍى اث الىالثُت الخابٗت للمضًٍغ غ الخد٣ُ٣اث الجباثُت للمضًٍغ  .اؾخالد ومٗالجت ج٣اٍع

 الخإ٦ض مً زال٫ هظه اإلاٗالجت ٖلى مضي اختراد ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت. 

 غ الخد٤ُ٣ اث الىالثُت اإلاٗىُت اإلاالخٓاث اإلادخملت اإلاسجلت ٖىض ٞدو ج٣اٍع  .بخًاع اإلاضًٍغ

٩ل٠ بممممممممم:مىخب مساكبت الخدلُلاث .3  : ٍو

 اث الىالثُت اث مً َٝغ اإلاضًٍغ  .الؿهغ ٖلى مضي اختراد ال٣ىاهحن والخىُٓماث ٖىض ٞدو اإلاىاٖػ

 ت ال٣ًاثُت للمجالـ ال٣ًاثُت اث الىالثُت في الضٖاوي ؤما الٛٞغ  .مؿاٖضة اإلاضًٍغ

 اث الىالثُت  .صعاؾت وببضاء الغؤي في ٧ل مل٠ زام بالجزاٖاث ٖلى َلب مً اإلاضًٍغ

  ت للًُٗ الىالجي، الُلباث الضازلت في ازخهانها واإلا٣ضمت اؾدُالد الضعاؾت وج٣ضًمها بلى اللجىت الجهٍى

 .مً َٝغ ٢اض ي الًغاثب

  ٌُٟت الُلباث الضازلت في ازخهانها والتي مىيٗها الخس اؾدُالد الضعاؾت وج٣ضًمها بلى اللجىت الجهٍى

ٟاء مً الًغاثب  .ؤوالٖا

 اث الىالثُت الىالثُت، وجدلُل قغوٍ آظا٫ مٗالجتها اث الخانت باإلاضبٍغ  .ج٣ُُم خالت اإلاىاٖػ

 

بُت ـ-  زامظا  :  الاحساءاث الىاحب اجباعها لالطخفادة مً الحىافص اللٍس

ذ بىظىص وكاٍ في زال٫   ًىما مً بضاًخه ًجب ٖلى اإلاؿدشمغ ان ًخ٣ضد 30بٗض جماد واظباث الخهٍغ

خماص  ى٢ا بيسخت الٖا ًُلب الاؾخٟاصة مً اإلاؼاًا الجباثُت مً َٝغ مضًغ الًغاثب خُض ان َلبه ٩ًىن مٞغ

ىُت لضٖم و مخابٗت الاؾدشماع خماص ممىىخا مً َٝغ الى٧الت الَى  ؤو APSI اإلامىىخت له ؾىاءا ٧ان هظا الٖا
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ىُت لضٖم حصجُ٘ الكباب   بٗض هظا الُلب ًخ٣ضد بلى مٟدكُت الًغاثب اإلاسخهت ب٢لُمُا ANSEJالى٧الت الَى

بُت اإلامىىخت اإلاسخلٟت  .  لالؾخٟاصة مً الخىاٞؼ الًٍغ

ختى ًدؿنى لىا جىيُذ ؤلاظغاءاث الىاظب اجساصها ؾيخُغ١ بليها بالخٟهُل زال٫ صعاؾدىا بلى الخاالث 

 .الخُب٣ُُت 
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. دزاطت خالخين جوبُلُخين: اإلابدث الشاوي

ُٞما ًلي ؾٝى هخُغ١ بلى صعاؾت خالت اإلااؾؿت الٟغصًت اإلاؿخُٟضة مً الخىاٞؼ الجباثُت التي مىدتها 

ىُت لضٖم ومخابٗت الاؾخدشماع . APSI: الى٧الت الَى

 ٌ خالت اإلاؤطظت الفسدًت اإلاظخفُدة مً الحىافص الجبائُت التي مىدتها الىوالت الىهىُت : اإلاولب ألاو

: APSI: لدعم ومخابعت الاطخدشماز

 ًخمشل وكاَها في اهخاط الخلُب ومكخ٣اجه وم٣غها L.Fاإلااؾؿت مدل الضعاؾت هي ماؾؿت َغصًت 

٤ وهغان  غان – ٍَغ ىُت لضٖم ومخابٗت الاؾدشماع – مٚؼ خماص مً الى٧الت الَى  وجدذ APSIوجدهلذ ٖلى الٖا

ش 2665/00ع٢م  ش 25/07/2001 بخاٍع . 15/07/2001 و٧اهذ ٞترة اهجاػ اإلاكغوٕ زالر ؾىىاث مً جاٍع

ٟاء مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت   ال٢خىاء مٗضاث وآالث ؤلاهخاط مً TVAج٣ضد بُلب قهاصة ؤلٖا

:  ٖلى زالر مغاخل F20  série ٞؿلمذ له قهاصة بٖٟاء مً ؾلؿلت Série F20 ؾلؿلت  

.  صط 616,145 صط اإلابلٜ الغؾمي اإلاٟٗى 856٬560 ب٣ُمت  Groupe Electrogène ال٢خىاء2001-01-09ٟٞي - 

ت مٗضاث بمبلٜ 2001-10-16في -  صط   40552صط ٢ُم الغؾم ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاٟٗاة 176382 ال٢خىاء مجمٖى

 .

.  صط7  360 283 ب٣ُمت lot d’équipement ال٢خىاء آالث مسخلٟت 2001-11-16في - 

. 2002بضاًت اليكاٍ ؾىت - 

ت لغ٢م ؤٖماله و طل٪ ٢بل  داث الكهٍغ الخؿاب الؿىىي  G50 مً ٧ل قهغ بىاؾُت ٢21اد بالخهٍغ

: ؤُٖى الىخاثج الخالُت
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ىُت (:08-3 )الجدٌو زكم   َلب قهاصة اٖٟاء الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلا٣ضمت مً الى٧الت الَى

  لضٖم و مخابٗت الاؾصخماع

 :الخؿاب الؿىىي اٖلى الىخاثج الخالُت 

عؾم ال٣ُمت اإلاًاٞت    

ما٫ الؿىت  الغؾم ٖلى ع٢م الٖا

اليكاٍ 

الىخاثج الخهم اإلاؿخد٣ت 

2002 

 

5,452,012 

 

 مٟٗى

 

926,840 ,050623 

 

303,790 

2003 

 

7,474,815 

 

 مٟٗى

 

1,270,710 

 

714,480 

 

556,290 

 

 734,850 769,010 1,539,860مٟٗى  9,058,021 2004

. APSالىوالت الىهىُت لدعم ومخابعت الاطدشماز : اإلاـدز

ت لألعباح و طل٪  داجه الؿىٍى ٤ ؾلؿلت 01في نهاًت ٧ل ؾىت ٢اد بخهٍغ ل ًٖ ٍَغ  و٧اهذ ٖلى G11 ؤٍٞغ

: الىدى الخالي 

.  مٟٗى 401608= الغبذ اإلاهغح به – 2002

.  مٟٗى 301553= الغبذ اإلاهغح به  – 2003

.  مٟٗى 602 504= الغبذ اإلاهغح به  – 2004

ت الؿىت  بت ٖلى الاظىع الضٞ٘ الجؼافي ألاظىع اإلاضٖٞى الًٍغ

 29,060مٟٗى  520,000 2002

 30,50مٟٗى  610,650 2003

 40,200مٟٗى  670,000 2004
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خالت الصخف اإلاظخفُد مً الامخُاشاث الجبائُت التي مىدتها الىوالت الىهىُت : اإلاولب الشاوي 

 .  ANSEJلدعم حؼغُل 

 ًخمشل وكاَها في البىاء وهي ماؾؿت TPاإلااؾؿت مدل الضعاؾت هي ماؾؿت ٞغصًت لألقٛا٫ الٗمىمُت 

ىُت لضٖم وحكُٛل الكباب خماص مً الى٧الت الَى وجدذ ع٢م  ANSEJ لصخو َبُعي وجدهلذ ٖلى الٖا

ش 2734/00 ٟاءاث إلاضة زالر ؾىىاث25/07/2002 بخاٍع .  و٧اهذ ٞترة الاؾخٟاصة مً ؤلٖا

ٟاء الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و هظا مً زال٫ ٞترة ؤلاهجاػ ٞؿلمذ له  ج٣ىد بُلب قهاصة ؤلٖا

:  ال٢خىاء اإلاٗضاث ٖلى زالر مغاخلf20الؿلؿلت 

   ال٢خىاء مٗضاث مسخلٟت F20 série قهاصة بٖٟاء مً ؾلؿلت 06/02/2003في * 

(serre-joint-brouette-proche-pelles-marteaux)  صط 17726صط الغؾم اإلاٟٗى 104 , ٢274ُمتها  .

 صط 6830 ال٣ُمت اإلاٟٗاة 40170 ؤي ٢ُمتها SZILLEاإلاٗاصن   قهاصة بٖٟاء ال٢خىاء اإلا٣غى 04/04/2003في * 

 .

 صط الغؾم اإلاٟٗى 1025650 ٢ُمتها HILUX قهاصة بٖٟاء زالشت ال٢خىاء ؾُاعة مً هٕى 18/04/2003* 

.  صط 174350

٤ ؾلؿلت  ت ًٖ ٍَغ داث الكهٍغ ىض بضاًت اليكاٍ ٢اد ب٩ل جهٍغ  g 50 sérieفي مغخلت الاؾخٛال٫ ٖو

:  والتي جيخج ٖنها ما ًلي 
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ىُت (:.09-3 )الجدٌو زكم   َلب قهاصة اٖٟاء الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلا٣ضمت مً الى٧الت الَى

 لضٖم وحكُٛل الكباب

عؾم ال٣ُمت اإلاًاٞت    

ما٫ الؿىت  الغؾم ٖلى ع٢م الٖا

اليكاٍ 

الىخاثج الخهم اإلاؿخد٣ت 

 15,450 95,050 110,500مٟٗى  650,000 2003

 91,100 1999,600 700, 290مٟٗى  1,710,000 2004

 154,870 746,300 901,170مٟٗى  5,301,000 2005

2006 7,400,000 148,000 1,258,000 743,000 515,000 

ىُت لضٖم وحكُٛل الكباب :اإلاـدز  .ANSEJالى٧الت الَى

 .   ملازهت الحظاباث لالعفاءاث اإلامىىخت للحالخين اإلادزوطخين: اإلاولب الشالث 

  جدـل على الاعفاءاث الخالُت : الحالت الاولى   :

 : جدـل على الاعفاءاث الخالُت - (:10-3  )  الجدٌو زكم

ٟاءاث التي جدهل ٖليها هى  .   صط494021مجمٕى الٖا

 

الغؾم ٖلى الكاٍ الؿىت 

اإلانهي  

بت ٖلى الضزل  الضٞ٘ الجؼافي   الًٍغ

2002 109040 208336 1770 

2003 149496 18319 1770 

2004 181160 13400 1770 

صط439696اإلاجمٕى     صط1770صط 52555 
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 جدـل على الاعفاءاث الخالُت :  الحالت الشاهُت :  

 : جدـل على الاعفاءاث الخالُت - (:11-3 )  الجدٌو زكم

 

 

 

 

 

  دج   153220:ال٣ُمت اإلاٟٗاة لُالب اإلاكغوٕ الخالت الشاهُت

  ا للخالخحن اإلاضعوؾخحن ج٣ضع ب  دج  ٢:647241ُمت اإلاؼاًا والخدٟحزاث  الاظمالُت اإلامىىخت ؾىٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضٞ٘ الجؼافي  الغؾم ٖلى الكاٍ اإلانهي  الؿىت 

2003 13000  "

2004 13200 " 

2005 106020 " 

                      " 153220صطاإلاجمٕى  
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: زالؿت

بي و صوعه في هجاٖت الاؾدشماع  بٗض بجمامىا للٟهى٫  الشالزت مً هظا البدض جُغ٢ىا ٞيها للخاٞؼ الًٍغ

ت ٧اهذ البض مً صعاؾت خالت مً خاالث الاؾدشماع    ،وطل٪ ال ًخم َب٣ا بال للضعاؾت اإلاُضاهُت،وصعاؾت الىٍٓغ

ت الًغاثب بىالًت مؿخٛاهم خماص ،وبما ؤن جغبهىا ٧ان بمضًٍغ خحن َبٗا بااٖل  ٣ٞمىا بضعاؾت خالخحن الاؾدشماٍع

إل  ٖليها مً اإلال٠  الجباجي الخالت ألاولى   زانت بماؾؿت ٞغصًت ،ٖلى اإلاٗلىماث التي ؾمدذ لىا باإَل

بُت  ىُت لضٖم و مخابٗت APSI  و٧اهذ الشاهُت زانت،اإلاؿخُٟضة مً الخىاٞؼ الًٍغ  التي مىدتها  الى٧الت الَى

ىُت لضٖم وحكُٛل الكباب  ، الاؾدشماع  .ANSEJ  بصخو مؿخُٟض مً الامخُاػاث التي مىدتها الى٧الت الَى
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  الخاجمت

بُت ٖلى الاؾدشماع و مً  ل٣ض حٗغيىا مً زال٫ هظا البدض الى صعاؾت الخازحر الخدٟحزاث او الامخُاػاث الًٍغ

زال٫ الاق٩الُت اإلاُغوخت و الٟغيُاث اإلا٣ضمت خاولىا الجابت جدلُل مسخل٠ ظىاهب اإلاىيٕى في الٟهى٫ 

 : الشالزت ٣ٞض خاولىا الى٢ٝى ٖلى الى٣اٍ الخالُت 

بُت في حصجُ٘ الاؾدشماعاث والظي ٢ؿمىاه بضوعها        ع٦ؼث هظه الضعاؾت ٖلى جدلُل صوع الؿُاؾت الًٍغ

بت وفي الٟهل الشاوي الاؾدشماع وفي الٟهل الشالض خىاٞؼ  الى زالزت ؤ٢ؿاد جىاولىا في الٟهل الاو٫ مىه الًٍغ

 .الاؾدشماع في حصجُ٘ الاؾدشماع

بُت ال ًخٗضص بهٟت مىٗؼلت ول٨ً ًخدضص في  ؾُا١ الؿُاؾت الا٢خهاصًت    ان جازحر الؿُاؾت الًٍغ

خباع ٧ل اإلاخٛحراث واإلاُُٗاث ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ الخىل٤ٟ بحن ؤهضاٝ  والاظخماُٖت الكاملت هإزظ بٗحن الٖا

بُت مً ظهت  .  مسخل٠ الؿُاؾاث الجؼثُت ألازغي وؤهضاٝالؿُاؾت الًٍغ

ت في ؤي ٖملُت   الخىمىبت   مً زال٫ هظا البدض هجض ان الاؾدشماع ًمشل حجغ الؼاٍو

م  بُت اخضي ألاصواث اإلاؿخسضمت مً الخ٩ىمت لجظب وجىظُه الاؾدشماعاث ٚع ٦ما وال جؼا٫ الؿُاؾت الًٍغ

. ما ًشاع مً ظض٫ خى٫ ٞاٖليها

ت  هجض  ؾتراججُت الخىمُت واضخت اإلاٗلم ال ؾُما الا الجؼاثغ جٟخ٣ض ان    ٖلى نُٗض الؿُاؾت الاؾدشماٍع

ضد الخسُُِ ووكحر هىا الى يغوعة جُب٤ُ   بؾتراججُتٖلى نُٗض الخهيُ٘ الظي ٌك٩ى مً الٗكىاثُت ٖو

. الح الاهخاط الضازليم بداظت الى اؤلاؾتراجُجُت هظه ؤنالخهضًغ بال 

خماص ٖلى مىهج  بُت بك٩ل ٖاد صون الٖا بُت ان الاؾخمغاع في مىذ الخىاٞؼ الًٍغ ٖلى نُٗض الؿُاؾت الًٍغ

الاؾتهضاٝ الهخ٣اء اهىإ مُٗىت مً الاؾدشماع الاظىبي لخد٤ُ٣ اهضاٝ البلضان اإلاًُٟت ًاصي الى آزاع ؾلبُت 

. لهضع اإلاىاعص اإلاالُت للضولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
75 

  أما عً الىخائج والخىؿُاث البدث  -

هظا ٞخهب ٖلى ان جغقُض هظه الٗملُت بمجملها اؾخماعة واصواث ًخُلب الى٢ٝى ٖلى جٟانُل  -

بُت  .الخلل وال٠ًٗ في الؿُاؾت الًٍغ

بُت لدصجُ٘ الاؾدشماع  بُت مً زال٫ الؿُاؾت الًٍغ ٟٞي الى٢ذ الخالي الظي ٌكُ٘ ُٞه مىذ الخىاٞؼ الًٍغ

حكحر هظه الٟٗالُت هظه الخىاٞؼ في ظظب الاؾدشماع اياٞت و٦شحرا ما ج٩ىن مىي٘ ق٪، ٦ما ٧اهذ الخىاٞؼ 

بُت مٗغيت لالؾخٛال٫ مً ظاهب بٌٗ الكغ٧اث ال٣اثمت والتي جسخٟي جدذ قٗاع الكغ٧اث الجضصًت  الًٍغ

بُت  ً ألاظاهب وهي الهضٝ الغثِس ي إلاٗٓم الخىاٞؼ الًٍغ الظغاء ٖملُت اٖاصة جىُٓم الهىعة ٦ظل٪ اإلاؿدشمٍغ

بُت ؛ ٧ااإلاىاعص الُبُُٗت ،  ًخسظون ٢غاع الضزى٫ للبلض مٗحن ٖلى ؤؾاؽ َاثٟت مً الخىاٞؼ ٚحر الًٍغ

.   الخ.........الاؾخ٣غاع الؿُاس ي 

بُت حٗخمض ٖلى  ٟاءاث مً ؤهىإ     ٦ما هجض ان الؿُاؾت الًٍغ بُت مً بُنها ؤلٖا ٟاءاث الًٍغ بُت ؤلٖا  الًٍغ

م  ٟاءاث لٟترة ػمىُت مُٗىت هي الا٦ثر اهدكاع بحن البلضان الىامُت ، وهي ملُئت بالُٗىب ٚع اإلاا٢خت ؤي الٖا

ٟاء العباح بٌٛ الىٓغ ًٖ م٣ضاعها، جمُل  ٟاءاثبؿاَت ٚضاعتها مً زال٫ الٖا بُت اإلاا٢خت ؤلٖا  بٞاصة بلى الًٍغ

 ٦بري وما ٧ان ُٚاب هظه الخىاٞؼ لُازغ باي خا٫ ٖلى ٖؼمه ٖلى الاؾدشماع ؤعباحاإلاؿدشمغ الظي ًخى٢٘ جد٤ُ٣ 

 ً بي زالشا هىا٥ ٞغنت لخداًل اإلاؿدشمٍغ ا للتهغب الًٍغ بُت اإلاا٢خت جىظض خاٞؼا ٢ٍى ٟاءا جالًٍغ زاهُا ان الٖا

ل اإلاكغوٕ الاؾدشماعي ال٣اثم  بي اإلاا٢ذ وجمضًضها وطل٪ مً زال٫ جدٍى ٟاء الًٍغ  بلىباالجٟا١ ٖلى ٞترة الٖا

. مكغوٕ ظضًض

بُت اما الخل٣اثُت ؤن   ٦ما  بُت التي ًجغي مً زاللها جُٟٗل الخىاٞؼ الًٍغ  ؤو جُٟٗل الؿُاؾت الًٍغ

اؾخهىابُت هظا مً زال٫ الخهى٫ لالؾدشماع ٖلى الخىاٞؼ اإلاالثمت جل٣اثُا بمغص ان ًخطر اؾخٟاصه إلاٗاًحر 

ب٣ى صوع الؿلُاث اإلاسخهت مدهىعا في مجغص الًمان الاؾخٟاء هظه اإلاٗاًحر ألاهلُت ُت اإلادضصة ٍو  اإلاىيٖى

ت  اما آلُت اؾخهىاهُت ٞخىُىي ٖلى ٢غاع َلب الخهى٫ ٖلى الخىاٞؼ صون وظىص مٗاًحر الاهلُت اإلاىيٖى

بُت لدصجُ٘  بُت التي ج٣ىد ٖلى الخىاٞؼ الًٍغ مدضصة في نُٛت عؾمُت مً اإلاالخٓت ان الؿُاؾت الًٍغ

حر ؤؾاؽالاؾدشماع ٖلى  بي ًخىا٤ٞ م٘ بَاع اإلاؿدشمغ هي جٞى  ٢اهىوي وجىُٓمي وقٟاٝ وجُب٤ُ هٓاد يٍغ

غاٝ .  الضولُتألَا
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: الىخاثج

  : ل٣ض ؾا٢ىا البدض الى الىنى٫ الى ظملت مً الىخاثج ؤبغػها 

لت ؤؾاؾُت ألاؾالُبيغوعة مٛاصعة  بت والؿُاؾت الا٢خهاصًت وباٖخباع ان الًغاثب ٍو  ال٣ضًمت في ٞغى الًٍغ

في ًض الخ٩ىمت لدصجُ٘ الاؾدشماع ال ًم٨ً ان ٩ًىن هىا٥ انالح ا٢خهاصي وظلب وحصجُ٘ الاؾدشماع بضون 

بي خضًض ومىا٦بخه الخُىع الا٢خهاصي الٗالمي  .هٓاد يٍغ

بت اصاة مً ؤصواث الخإزحر في الؿُاؾت اإلاالُت   -  .حٗخبر الًٍغ

الامخُاػاث الجباثُت التي ًمىدها ال٣اهىن الجؼاثغي لم ج٨ً مىاٞؿت لل٣ىاهحن الضو٫ الازغي جىوـ  -

ُت مً قإنها ان 1992واإلاٛغب، هظا ٢بل الانالخاث الجباثُت لؿىت   والتي ٧اهذ بمشابت ٢ٟؼة هٖى

 .ججٗل ال٣اهىن الجباجي الجؼاثغي مىاٞـ ل٣اهىن اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا

ٗاث وال٣ىاهحن الا٢خهاصًت ب٣ضع ما جٟخ٣غ الى آلُاث وم٩ُاهحزد جُب٣ُها في  - ان الجؼاثغ جٟخ٣غ للدكَغ

 .اإلاُضان والتي ًم٨ىىا ال٣ى٫ ان مك٩ل الاؾدشماع ًُغح ٖلى مؿخىي اإلادُِ ولِـ ال٣اهىن 

م  ٗىص الؿبب في طب٪ الى ٖضد ؤلانالخاثٚع  التي جبىتها الجؼاثغ في مجا٫ الاؾدشماع بال انها ٞكلذ َو

.  قاملت ومؿخمغة تهضٝ الى جد٤ُ٣ جىاػهاث ا٢خهاصًت ٦بري بؾتراججُتاجساط 

بياٞت بلى الخدٟحزاث الجباثُت الخانت باإلاىا٤َ الىاثُت الهامت و التي ٧اهذ مىظهت الى ال٣ًاء ٖلى  -

ت في مىا٤َ الكما٫ ٣ِٞ  ٘ الاؾدشماٍع ٘ الخًىا جمغ٦ؼ اإلاكاَع  . الخىاػن الجٛغافي للمكاَع

بُت  - بُت و ٢ىاهحن الاؾدشماع و ٢ىاهحن اإلاالُت بجملت مً الخدٟحزاث الًٍغ ظاءث ٧ل ال٣ىاهحن الًٍغ

 . بٛغى حصجُ٘ الاؾدشماعاث اإلادلُت منها و ألاظىبُت مؿاهمت في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت 

بُت ؤن حٗمل بمٗؼ٫ ًٖ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ألازغي لظا ًجب الخيؿ٤ُ  - ال ًم٨ً للؿُاؾت الًٍغ

 . بحن مسخل٠ الؿُاؾاث بهضٝ جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة 
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  اكتراخاث وجىؿُاث

بُت و اوسجاما م٘ ما              ؼ الاًجابُاث التي ًم٨ً ان جخد٤٣ هدُجت ج٣ضًم الخىاٞؼ الًٍغ مً اظل حٍٗؼ

  :٣ًخًُه الاؾدشماع في الجؼاثغ هىص ي بما ًلي 

بٖاصة الىٓغ  في الامخُاػاث الجباثُت في ٧ل ٞترة التي ٩ًىن ٞيها الا٢خهاص في خاظت بنالخاث ظضًضة و  -

 . طل٪ إلاؿاًغة الىيُٗت الا٢خهاصًت الضولُت 

بُت بحن الجؼاثغ و ب٣ُت قغ٧ائها زانت الىا٢٘ ٖلى يٟت البدغ  - يغوعة جىخُض الاجٟا٢ُاث الًٍغ

بي مً ظهت و ختى ًخم٨ً ا٢خهاصها مً الاهضماط بؿهىلت في الا٢خهاص  اإلاخىؾِ إلاى٘ الاػصواط الًٍغ

 . الٗالمي مً ظهت ؤزغي 

بُت هدى ال٣ُاٖاث التي جخمحز بمؼاًا جىاٞؿُت  -  . جىظُه الخىاٞؼ الًٍغ

حصجُ٘ الاؾدشماعاث الٗغبُت اإلاباقغة ألنها ألا٢غب بلى جٟاٖل مٗها زانت التي لها هٟـ اإلااقغاث  -

 الا٢خهاصًت 

 ٩ًىن مضعوؾا زانت مً الىاخُت اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع ألاظىبي اط ؤن ؤن ٢اهىن الاؾدشماع ال بض بنضاع -

 .اإلاغخلت الهٗبت التي وِٗكها الجؼاثغ ججٗلها جهضع ٢ىاهحن  صون مغاٖاة ٖىا٢بها

ً الاظاهب  - ني ٌُٗي هٓغة ا ولُت للمؿدشمٍغ حر اإلاىار الاؾدشماعي اإلاىاؾب وهظا بىي٘ صلُل َو جٞى

 . ججلب اهخماماتهماث٢ُاٖا الاؾدشماع في بم٩اهُتخى٫ 

ىُت لخىمُت الاؾدشماع نالخُت مدضصة و٢ىة ال٣غاع  -  .ًخٗحن ان جً٘ الى٧الت الَى

 . واضخت لل٣ُإ الٗاد بؾتراججُتوي٘  -

 .حصجُ٘ ال٣ُإ اإلاسخلِ الٗاد والخام -

ًا٫ ؾُاؾت ؤٖضاص -  .ظباثُت مدٟؼة لالؾدشماع ولدصجُ٘ اإلاؿدشمٍغ

غ  -  . الجباثُت وطل٪ مً هاخُت الخاَحر والىؾاثل ؤلاصاعةجدؿحن وجٍُى

 . الجباثُتوؤلاصاعة الش٣ت بحن اإلامى٫ بٖاصةالٗمل ٖلى  -

 . ظضًض ًخالءد ومخُلباث ا٢خهاص الؿى١ ؤؾلىباٖخماص  -
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 2003 ماي، 12-11البلُضة، 

 .الجؼاثغ ظامٗت . الجؼاثغ في الجباثُت الانالخاث اهمُت و صوع . عاخم ػوظت نبُدت خمضي -

حن و الُبُُٗحن الاشخام ظباًت الخضًض الجؼاثغي  الجباجي الىٓاد عيا زالص ي -  ؛1 الُبٗت؛ اإلاٗىٍى

 .2005؛ الخىػَ٘ و لليكغ الهىمت صاع

بي ؛الىٓاد اخمض عظغاط -  ؛2004-2003؛ الجؼاثغ ؛ظامٗت الجؼاثغي  الًٍغ

ٗذ اإلاذجىب، اإلاالُت الٗامت الى٣ٟاث وؤلاًغاصاث، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث،  -  . 1975ٞع

 1997الُاهغ خُضع خغصان، مباصت الاؾدشماع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘ ٖمان الاعصن،  -

-  

ٖاص٫ ؤخمض خكِل، ؾىػي ؤخمض هاقض ؤؾاؾُاث ٖلم الا٢خهاص مضزل الضعاؾت ؤنى٫  -

٣ا للمباصت الؿاثضة للىٓم الا٢خهاصًت اإلا٣اعهت  ، الضاع الجامُٗت الجضًضة  الا٢خهاص الؿُاس ي ٞو

 .2001لليكغ مهغ 

ٖبض الؿخاع ابى ٖؼة، الخىظه ؤلاؾالمي لالؾدشماع صعاؾت ميكىعة في ٧لُت الا٢خهاص ؤلاؾالمي ، ٢ؿم  -

 1995، 173الٗلىد والضعاؾاث بى٪ صبي ؤلاؾالمي، ٖضص 

 .1991، 2ٖبض الؿالد مدمض ؤبى ٢د٠ ا٢خهاصًاث الاؾدشماع الضولي، اإلا٨خب الٗغبي الخضًض ، ٍ -

بُت، الضاع الجامُٗت، بحروث،  - م ناص١، بغ٧اث الىٓم الًٍغ  .1987ٖبض ال٨ٍغ
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 .1998، 5مدمض باهغ اإلاالُت الٗامت، اصواث الٟىُت وآزاعها الا٢خهاصًت، م٨خبت الىضاب ، ٍ -

 .مدمض بل٣اؾم، بهلى٫ الاؾدشماعاث واق٩الُت جىاػن ، وعص بضون صاع وكغ -

اث الجامُٗت،  -  .2003مدمض ٖباؽ مدؼعي، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى

خمض باهغ ٖلخم، اإلاالُت الٗامت وؤصواتها الٟىُت وآزاعها الا٢خهاصًت اإلاالُت الٗامت، م٨خبت آلاصاب،  -

 .1998الُبٗت الخامؿت، 

-  

ت،  - ت والخُب٤ُ، الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع بُت بحن الىٍٓغ اإلاىس ي الؿُض حجاػي، الىٓم الًٍغ

2001 .

ت،  - ٤، مباصت اإلاالُت الٗامت، صاع قباب الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  . 1978ًىوـ ؤخمض البٍُغ
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بت وجإزحرها ٖلى اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت صٞٗت  -  2010/ 2009 بلعجا٫ مىهىع، مظ٦غة جسغط للًٍغ

 ظامٗت مؿخٛاهم

ل  - ٖماة ٞخُدت، مظ٦غة جسغط بِؿاوـ جسهو مالُت ، ؾُاؾت الاهخال٧اث وجازحرها ٖلى الخمٍى

   .2008/ 2007الظاحي صٞٗت 

ت ألازحرة  - ل الاؾدشماعاث زال٫ الٗكٍغ بت وصوعها في جغ٢ُت وجمٍى مت عخمت، مظ٦غة جسغط الًٍغ ٖػ

 . وهغان2000/ 1990
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بُت للم٩ل٠ الخُب٣ُي الضلُل - ت. بالًٍغ  2009 الؿاخل  ميكىعاث . والاجها٫ الٗمىمُت الٗال٢اث مضًٍغ

ت الٗامت للًغاثب  - ت الٗامت للًغاثب، وكغ اإلاكتر٥ اإلاضًٍغ ال٣ىاهحن الجباثُت ،وػاعة اإلاالُت اإلاضًٍغ

 2010،ميكىعاث الؿاخل 

غ ًٖ الخىمُت في الٗالم، جدس ي مىار الاؾدشماع مً ؤظل الجمُ٘، واقىًُ،  -  .2005البى٪ الضولي ج٣ٍغ

ت.13 ع٢م اإلايكىع  - ت. للًغاثب الٗامت اإلاضًٍغ ٘ مضًٍغ  .2001 ؾىت الجباجي الدكَغ

  .2010 لؿىت الجؼاثغي  اإلامازلت الغؾىد و اإلاباقغة الًغاثب ٢اهىن  مً الاولى اإلااصة -

ما٫ الجؼاثغي لؿىت 01اإلااصة  -  .2004 مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ؤلٖا

 


