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ت الدًملـساؾُـت الشعبُـتا  لجمهىزٍـت الجصائـٍس

 وشازة الخعلُــم العالي والبدث العلمــي

 -مظخغاهم -حامعــت عبد الحمُـــد بً بادٌع 

ت الاكخطادًت العلىم كلُت  الدظُير وعلىم والخجاٍز

 العلىم الاكخطادًت كظم 

 

 

 

 أكادًمي ماطتر مخؿلباث هُل شهادة  غمً تملدم مركسة جسسج    
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            ألاطخاذ:جدذ إشساف                                           ؾسف الؿالبت:مً ملدمت             
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 أعػاء لجىت اإلاىاكشت :

 

 عً الجامعت السجبت الاطم والللب الطفت

 حامعت مظخغاهم .................................... .................................................................... زئِظا

 حامعت مظخغاهم .................................... .................................................................... ملسزا

 حامعت مظخغاهم .................................... .................................................................... مىاكشا

 حامعت مظخغاهم .................................... .................................................................... مدعى
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ىت العمىمُت  ل الخٍص  دوز وأهمُت الجباًت في جمٍى
ت الػسائب لىالًت مظخغاهم                     دزاطت خالت                            مدًٍس
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 اإلهـداء
 

الخمض هلل ٖؼ و حل و الهالة ٖلى أقغف مسللاث ألاعى ؾُضها و خبُبىا مدمض ٖلُه الهالة و الؿالم ، 

لي في ئهجاػ هظا الٗمل اإلاخىاي٘ ئلى مً أعيٗخني الخب و الخىان ئلى بلؿم الكفاء ئلى أقىغ هللا ٖلى جىفُ

 الللب الىان٘ بالبُاى والضحي الخبِبت .

ئلى مً حٕغ الىأؽ فاعغا لِؿلُني كُغة خب ئلى مً واهذ أهامله لُلضم لىا لخٓت ؾٗاصة ئلى مً خهض 

ؼ  م الٗلم والضي الٍٗؼ  طو الللب الىبحر . ألاقىان مً صعبي لُمهض لي ٍَغ

ئت جىأم عوحي  دةئلى الللب الُاهغ الغكُم و الىفـ البًر ئلى مً هم أكغب ئلى عوحي ئلى مً قاعهني خًً  فٍس

ً ، خبِبت ، فؿُمت ، بسخت ألام و بهم أؾخمض ٖؼحي و ئنغاعي )  ( أفساح ، وظٍس

اخحن خُاحي )  (ًحي ، مدمد ، و شوحخه ئلى ٍع

 (هاحس،جىجت ، عفُف ، علي طُف الدًً ، إبساهُمإلاؿخلبل )ئلى هخاهُذ الٗاةلت و عمؼ ا

ؼة  عخمهما هللا و ؾىنهم حىاث الىُٗم  فظُلت و حدي و حدحيئلى ألاعواح التي ؾىىذ جدذ التراب أزتي الٍٗؼ

ً الخبِب قهضاةىا الٗٓام .  و ئلى أعواح الَى

ت و جغف٘ اإلاغؾاة لخىُلم الؿفُىت في ٖغى بدغ واؾ٘  مٓلم هى بدغ الخُاة و في هظه الٓلمت ألان هفخذ ألاقٖغ

اث ألازىة الؿُٗضة ئلى الظًً أخببتهم و أخبىوي نضًلاحي  اث طهٍغ أمال ، وهُبت ، ال ًط يء الا كىضًل الظهٍغ

 هجاة .

 ئلى الظًً بظلىا ول حهض و ُٖاء ليي أنل ئلى هظه اللخٓت أؾاجظحي الىغاام .
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 كلمت شكس

 
  

 في ئهداػ هظه اإلاظهغة و ول الؿىىاث  الخمض هلل ٖؼ و حل إلاً وفلىا

 التي مغعها بها .

 " حٗلم مً اإلاهض ئلى اللخض " 

 حملت لُاإلاا ؾمٗىاها ، هم هخبىاها ، و هثحرا ما كلىاها ، ٖلى هظه الجملت     

ؾُغها هضفىا ، هم حغبىا ، هم حٗبىا ، و هم ؾهغها لىهل ئلى مٗىاها و هدلم 

 مٗىا لىدلم هظا اإلاكىاع .مبضأها ، فالخمض هلل الظي وان 

ل الكىغ ئلى ول مً ؾاٖضها في ئهجاػ  هما ال ًمىً لىا أن هيس ى أن هخلضم بجٍؼ

 زمغة حهضها َىاٌ ؾىىاث الضعاؾت ، و ئلى ألاؾخاط اإلاكغف الضهخىع 

 بغاهُمي ٖمغ .  

 هما ال هيس ى مً كضم و خاٌو أن ًمضها باإلاٗلىماث اليافُت 

 ، ههُدت ، صٖاء ، ولمت َُبت أو ختى بابدؿامت .           قىغ ليل مً وان مٗىا بمٗلىمت 
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 فــهـــــرس
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اثكائمت   اإلادخٍى

 

 الطفدت العىىان السكم

01   

  ؤلاهداء 02

  الشكس 03

 I كائمت اإلادخىٍاث 04

 III كائمت ألاشكال 05

 IV كائمت الجداول  06

 أ ملدمت عامت 07

 13 -01 ُاث خىل الجباًتأطاط الفطل ألاول: 08

 02 ملدمت الفطل: 09

 03 اإلابدث ألاول: مفاهُم عامت خىل الجباًت 10

 03 اإلاؿلب ألاول: وشأة وجؿىز الجباًت 11

 03 اإلاؿلب الثاوي: حعٍسف الجباًت العامت وزطائطها 12

بت 13  04 اإلاؿلب الثالث: ؾسق جلدًس وعاء الػٍس

 04 اإلابدث الثاوي: الجباًت العادًت 06

 05 اإلاؿلب ألاول: حعٍسف الػسائب وجطيُفها 07

بت 08  07 اإلاؿلب الثاوي: أطع ومبادئ فسع الػٍس

بت وزطائطها 09  09 اإلاؿلب الثالث: أهداف الػٍس

 11 اإلابدث الثالث: الجباًت البترولُت 10

 11 اإلاؿلب ألاول: مفهىم الجباًت البترولُت 11

 11 البترولُت في اإلايزاهُت العامت للدولتاإلاؿلب الثاوي: مظاهمت الجباًت  12

ىت العمىمُت  13 ل الخٍص  12 اإلاؿلب الثالث : مظاهمت الجباًت البترولُت في جمٍى

 13 زاجمت الفطل: 14

ىت العمىمُت  الفطل الثاوي: 15  23-14 دزاطت عامت خىل الخٍص

 15 ملدمت الفطل: 16

ىت العمىم 17  16 ُتاإلابدث ألاول: عمىمُاث خىل الخٍص

ىت العمىمُت ومهامها 18  16 اإلاؿلب ألاول: مفهىم الخٍص

ىت العمىمُت 19 ل الخٍص  18 اإلاؿلب الثاوي: مطادز جمٍى

ىت العمىمُ 20  19 تاإلاؿلب الثالث: وظائف الخٍص

I 
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لها 21 ىت العمىمُت وؾسق جمٍى  20 اإلابدث الثاوي: مىازد واطخسداماث الخٍص

ىت العمىمُتاإلاؿلب ألاول: مىازد واطخسداما 22  20 ث الخٍص

ىت العمىمُت 23 ل الخٍص  22 اإلاؿلب الثاوي: ؾسق جمٍى

ىت العمىمُت في جىفير الظُىلت وجداولها 24  22 اإلاؿلب الثالث: دوز الخٍص

تالفطل الثالث : دزاطت خالت م 25  49-24  مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس

 26   جمهُد الفطل :                                 26

ت الػسائب لىالًت مظخغاهم                                               27  27 اإلابدث ألاول : جلدًم مدًٍس

 27 الجصائس في الجبائُت لإلدازة الخىظُمي الهُكل:  ألاول  اإلاؿلب 28

ت الػسائب لىالًت مظخغاهم  29  31 اإلاؿلب الثاوي : مدًٍس

 35 ػسائب لىالًت مظخغاهماإلاؿلب الثالث: مسكص ال 30

ىت العمىمُت 31 بت و مظاهمتها في الخٍص ،    IRG اإلابدث الثاوي : كُفُت خظاب كل غٍس

IBS 

37 

بت على الدزل الاحمالي  32  IBS  ،IRG 37اإلاؿلب ألاول : خالت الػٍس

بت خالت:  الثاوي اإلاؿلب 33  TVA  ، TAP 38 ألاعمال زكم على الػٍس

بت على أزباح الشسكاث اإلابدث الثالث : 34 بي للػٍس  40 جددًد الىعاء الػٍس

بت  35  40 اإلاؿلب ألاول : مىاشعاث وعاء الػٍس

بت على أزباح الشسكاث 36  45  اإلاؿلب الثاوي : مىاشعاث الخدطُل للػٍس

 45 اإلاؿلب الثالث : ؾسق جدطُلها و الغساماث اإلاترجبت عليها 37

 49 زالضت الفطل :  38

 50 مت زاجمت عا 39

 53 كائمت اإلاساحع  40
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 كائمت ألاشكال

 

 الطفدت العىىان السكم

ت العامت للػسائب 01الشكل زكم  01  28 الهُكل الخىظُمي للمدًٍس

ت للػسائب02الشكل زكم  02 ت الجهٍى  29 : الهُكل الخىظُمي للمدًٍس

ت الىالئُت للػسا 03الشكل زكم  03  30 ئب: الهُكل الخىظُمي للمدًٍس

ت الػسائب 04الشكل زكم  04  34 : الهُكل الخىظُمي إلادًٍس

 36 : الهُكل الخىؿُمي إلاسكص الػسائب05الشكل زكم  05
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 كائمت الجداول 

 

 الطفدت العىىان السكم

 12 .2007(: مظاهمت الجباًت البترولُت في ميزاهُت الدولت عام 01الجدول زكم ) 01

 43 :  حشكُلت اللجان(02)زكم  الجدول  02

بُت  (03)الجدول زكم  03  44 .: طلؿاث الازخطاص للىظس في اإلاىاشعاث الػٍس
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 النظري
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ةـــــقدمـم  
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 ملدمت عـامت


 ملـدمت عـامت:

دلُله، وللىنٌى ئلى هظه الخىمُت ال بض مً حٗخبر الخىمُت الاكخهاصًت هضفا عةِؿُا حؿعى ول الضٌو لخ     

عؾم ؾُاؾاث اكخهاصًت ومالُت، وطلً باالؾخسضام ألامثل للمىاعص والُاكاث اإلاخاخت، واإلاالخٔ ٖلى صوع 

الٗهىع اهه جُىع ٖلى حمُ٘ اإلاجاالث الاحخماُٖت الؿُاؾُت، الاكخهاصًت واإلاالُت، وهظا ما خخم  ر الضٌو ٖب

دىاؾب والخُىعاث التي قهضها الٗالم، ومؿاًغة ألاويإ الاكخهاصًت والاحخماُٖت، ٖلى الضٌو اجساط جضابحر ج

اةف الضولت، ومً أهم هظه اإلاىاعص  ت لللُام بمسخلف ْو ولخدلُم هظا ال بض مً جىفحر مىاعص مالُت يغوٍع

 التي حٗض أؾاؽ ومدغن للخىمُت. –اإلاىاعص الجباةُت  –اإلاالُت 

ا الى الجباًت التي حٗخبر مهضع أؾاس ي إلاىاعصها و أهمها الجباًت البترولُت التي جدخاج ول صولت في وي٘ محزاهُته

جخأزغ بخغحر اؾٗاع البتروٌ هما حؿخٗمل هظه اإلاحزاهُت في حغُُت الاهفاق الخيىمي للضولت ، و هٓغا ليىن 

باء طاث اإلاىفٗت الٗامت لل ضولت , أنبدذ في الًغاةب ٖىهغا هاما في جمىحن الضولت مً حغُُت الىفلاث و ألٖا

ل عجؼ اإلاحزاهُت  ٖهغها الخضًث أصاة للخضزل الخيىمي و جىحُه ألاهٓمت الاكخهاصًت ، فهي حؿاهم في جمٍى

 بكيل هبحر. 

أهٓمت حباةُت زانت    والجؼاةغ باٖخباعها خضًثت الٗهض بالخدغع والاؾخلالٌ وحضث هفؿها ٖاحؼة ًٖ وي٘ 

ل بالىٓام الؿاةض ئبان الاؾخٗماع، وبالغغم مً طلً واحهذ ٖضة بها حؿاًغ اإلاغخلت، مما ايُغها ئلى الٗم

في ئصاعة الًغاةب مً حهت  حن لهظا الىٓام مً حهت، وهلو الخأهُل لضي مْى مهاٖب هٓغا لجهل الجؼاةٍغ

 زاهُت.

ل محزاهُتها   لظلً حؿعى الجؼاةغ هغحرها مً الضٌو الىامُت الى زلم هٓام حباتي فٗاٌ ، ًًمً لها جمٍى

 اإلاىاعص الجباةُت . بمسخلف

بت، وهظا ما ْهغ مً زالٌ            غ ؤلاصاعة الًٍغ وللض جم اجساط ٖضة ئحغاءاث لخجاوػ هظه الهٗىباث وجٍُى

كىاهحن الاؾدثماع، واللغاعاث التي حاءث بها، لىً بالغغم مً هظه اللىاهحن والخٗضًالث اإلاخخالُت بلي الىٓام 

بي، ولم ٌؿخجُب الجباتي يُٗفا هٓغا لٗضة حٗلُضاث وغ ُاب الٗضالت ٖىه، مما أصي ئلى الغل والتهغب الًٍغ

هظا الىٓام إلاخُلباث الخىمُت زانت بٗض جُىع الاكخهاص، وػٍاصة حجم الاؾدثماعاث، وجىحه الاكخهاص 

ني مً الاكخهاص اإلاىحه ئلى اكخهاص الؿىق، لظلً أنبذ لؼاما ٖلى الضولت حغُحر أهٓمتها والاؾخجابت  الَى

، خُث وان اٖخماص الضولت هبحرا ئن 1986اإلاغخلت الغاهىت، زانت بٗض جضهىع أؾٗاع البتروٌ وأػمت  إلاُُٗاث

ل الىفلاث الٗامت للضولت.  لم هلل قبه هلي ٖلى الجباًت البترولُت لخمٍى

غ  1992ففي ؾىت  ، نضعث حٗضًالث أي ئنالخاث بٗض جفخذ الضولت ٖلى الىٓام الاكخهاصي الخغ ، اي جدٍغ

غ اإلاإؾؿاث الٗمىمُت و هُيلتها، وهظلً الخفخذ ًٖ الىٓام الخام بٗض أن وان  الخجاعة الخاعحُت، و جدٍغ

ىت الٗمىمُت .  ل الخٍؼ  هٓامها ؤلاكخهاصي مسُِ، بهضف جفُٗلها و عف٘ مؿاهمتها في جمٍى

 مً مجمل ما ؾبم، ًمىً خهغ ؤلاقيالُت ٖلى الىدى الخالي :

 ؤلاشكالُت العامت:

   ىت الٗمىمُت ؟ما هى صوع و أز  غ الجباًت ٖلى الخٍؼ
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 ملدمت عـامت


 وللخٗمم وجدلُل اإلاىيٕى مً مسخلف حىاهبه ًمىً َغح الدؿاؤالث الخالُت:

   ىت الٗمىمُت؟  ماطا ًلهض بالجباًت الٗامت؟ وما مياهتها في الخٍؼ

    هُف ًخم ئخالٌ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت؟ 

    ىت الٗمىمُت ؟ما مضب مؿاهمت الجباًت ل الخٍؼ  البترولُت في جمٍى

 ىت الٗمىمُت ؟  ما هي مىاعص و اؾخسضاماث الخٍؼ

 ولإلحابت ٖلى هظه الدؿاؤالث اإلاُغوخت ًمىً وي٘ الفغيُاث الخالُت:

 فسغُاث الدزاطت:

 ،للُام الضولت واػصهاعها البض مً جىفحر مىاعص مالُت ًخم جدهُلها مً مهالر مسخلفت لدؿُحر مغافلها

 بإ خاحاث اإلاجخم٘، وللخضزل في مسخلف اإلاجاالث.وئق

 بُت حٗض أصاة مً أصواث الؿُاؾت اإلاالُت، بدُث أجها جإزغ وجخأزغ بمسخلف اإلاخغحراث الؿُاؾت الًٍغ

 الاكخهاصًت.

خماص ٖلى الجباًت البترولُت ٌٗخبر مً اإلاساَغ التي جإزغ ٖلى جضهىع هُان الضولت، ألجها حٗخبر مىعص هافظ  الٖا

 ع الؼمً.بمغو 

 دوافع ازخُاز اإلاىغىع  

 وما صفٗىا ئلى ازخُاع هظا اإلاىيٕى هى:

.  أوال: جسههىا في اإلاالُت والظي شجٗىا ئلى ازخُاع هظا اإلاىيٕى

ىت الٗمىمُت. ل الخٍؼ  زاهُا: مداولت صعاؾت وجبُان الضوع الفٗاٌ الظي جلٗبه الجباًت في جمٍى

 ث الاكخهاصًت.زالثا: الكٗىع بأهمُت اإلاىيٕى في ْل الخدىال 

ىت الٗمىمُت. عابٗا : ل الخٍؼ  أهمُت الًغاةب همهضع أؾاس ي ٌٗخمض ٖلُه في جمٍى

 وللخمىً مً ؤلاحابت ٖلى ئقيالُت البدث م٘ ئزباث صخت الفغيُاث اإلاُغوخت     

 أهمُت الدزاطت :  

 مٗغفت مسخلف أهىإ الًغاةب و هُفُت جدهُلها.          

 ة الُلبت مً اإلاىيٕى في بدىثهم .ـ ئمياهُت اؾخفاص         

بت جإصًه في يبِ اليكاٍ الاكخهاصي و جىحيهه .         إل ٖلى الضوع الفٗاٌ التي أنبدذ الًٍغ  ـ ؤلَا

ىت الٗمىمُت و الخُل٘ أًًا ٖلى مفهىمها.          ـ مٗغفت مسخلف مىاعص الخٍؼ

ىت الٗ        بت ٖلى مؿخىي الخٍؼ  مىمُت .. مٗغفت هُفُت جلؿُم ول يٍغ

 أهداف الدزاطت :  

 ـ ؤلاحابت ٖلى ؤلاقيالُت اإلاُغوخت و ألاؾئلت اإلاغافلت لها .

ىت الٗمىمُت.  ـ صعاؾت ول ما ًخٗلم بالخٍؼ

 ـ مٗغفت هُفُت ؾحر الٗمل و طلً بضعاؾت هُف ًدٌى الخدهُل الجباتي مً اللبايت مً زالٌ صعاؾدىا

 الخُبُلُت .
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 ملدمت عـامت


 ضعىباث الدزاطت : 

ا ما.   ـ كلت اإلاغاح٘ و اإلاهاصع اإلاخٗللت باإلاىيٕى هٖى

 ـ كلت اإلاغاح٘ باللغت الٗغبُت ٖلى وحه الخهىم. 

ت و غُاب مىك٘ لها ٖلى قبىت الاهترهذ خُث لم وؿخُ٘   ىت الٗمىمُت الجؼاةٍغ ـ كلت اإلاغاح٘ اإلاخٗللت بالخٍؼ

 الخهٌى ٖلى أؾماء الخؿاباث الخانت بها .

 اإلاىهج اإلاخبع :

ضها ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي، خُث ٖغيذ وونفذ واك٘ الجباًت الٗامت في الجؼاةغ، هما جم اٖخم

.  الاؾخضالٌ بأعكام ووؿب لخىيُذ اإلاىيٕى

 جم جلؿُم البدث في اَاع الخُت الخالُت:     

بدث الفهل ألاٌو ًدىاٌو أؾاؾُاث خٌى الجباًت: خُث كؿم هى آلازغ ئلى زالر مباخث، جم الخُغق في اإلا

 ألاٌو ئلى مفاهُم ٖامت خٌى الجباًت.

أما اإلابدث الثاوي فخيلمىا ًٖ الجباًت الٗامت، فخدضزىا فُه ًٖ الًغاةب وأهضافها وزهاةهها، وفي اإلابدث 

 الثالث جُغكىا ئلى الجباًت البترولُت.

ىت الٗمىمُت، ففي اإلابدث ألاٌو جُغكىا ئلى  ٖمىمُاث خىٌ أما الفهل الثاوي فداولىا الخُغق الى الخٍؼ

لها ,و في  ىت الٗمىمُت و َغق جمٍى ىت الٗمىمُت، اما اإلابدث الثاوي جُغكىا الى مىاعص و اؾخسضاماث الخٍؼ الخٍؼ

ىت الٗمىمُت. ل الخٍؼ  أزغ اإلابدث جم الخُغق ئلى صوع الجباًت الٗامت في جمٍى

 مؿخغاهم. أما الفهل الثالث وان فهل جُبُلي خُث كمذ بضعاؾت حالت مغهؼ الًغاةب لىالًت
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 أطاطُاث خىل الجباًت
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
 ملدمت الفطل :

ىامل ئهخاج أزغي للخهٌى حٗخمض الضولت ٖلى زغواتها اللىمُت اإلاخمثلت فُما جملىه مً مىاعص اك     خهاصًت، ٖو

ني، لىً لخدلُم عفاهُت اإلاجخم٘ كض جيىن هظه ؤلامياهُاث غحر وافُت، لظا  ٖلى هاجج صوعي ٌؿمى بالضزل الَى

فهي حٗمل صوما ٖلى ئًجاص الىؾاةل اإلاخاخت إلقبإ الخاحاث الٗامت، وهظا لً ًأحي ئال بًغوعة البدث ًٖ 

ق، ومً بحن جلً الىؾاةل هجض اإلاخأجُت مً اللُإ الٗام ولىنها مدضوصة، وؾاةل مالُت لخغُُت هظا ألاهفا

اصة وؿبت  وهظلً اللجىء ئلى ئٖاهاث زاعحُت أو ئنضاع أوعاق مالُت وهى الخل ألاؾهل، لىىه ًإصي ئلى ٍػ

 الخطخم، ولٗل الخل الٗلالوي والُبُعي ًخمثل في الاكخُإ مً مضازُل ألافغاص الظي ٌٗخبر مً أهم مهاصع 

ؤلاًغاصاث في اإلاجخمٗاث الخضًثت، وهظا ما ٌٗغف بالجباًت، ومً احل ئْهاع ألاهمُت البالغت التي جىدؿبها هظه 

، ففي مبدثىا ألاٌو أُُٖىا مفاهُم ٖامت  ألازحرة جُغكىا في فهلىا هظا ئلى مسخلف اإلافاهُم اإلاخٗللت باإلاىيٕى

ت الٗاصًت، وفي اإلابدث الثالث جم ئبغاػ الجباًت البترولُت، خٌى الجباًت، في خحن جىاولىا في اإلابدث الثاوي الجباً

 ومؿاهمتها في الجباًت الٗامت للضولت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
 مفاهُم عامت خىل الجباًتاإلابدث ألاول: 

 اإلاؿلب ألاول: وشأة وجؿىز الجباًت:

باٖخباع الجباًت اإلاىعص ألاؾاس ي الظي حٗخمض ٖلُه اكخهاصًاث الضٌو لؿض هفلاتها الٗامت، ففي كضًم     

كاةغ مخىازغة وهاةمت في بلإ ألاعى، ولم جىً هىان مغافم مكترهت  الؼمان وان ألافغاص ٌِٗكىن حماٖاث ٖو

غى الًغاةب، فيان مجخم٘ فغصي ال ًسً٘ لىٓام حماعي مىٓم، ولىً م٘ جؼاًض ؾيان اإلاٗمىعة جىحب ف

والخُىع الٗام أصي ئلى زلم خاحاث مكترهت واألمً الٗام والفهل في الخهىماث، فأنبذ لهإالء ألافغاص 

ت مما ايُغ الخيام أو عةِـ الٗكاةغ ئلى الاؾخٗاهت بالهباث، وهٓغا لللت ضم  اخخُاحاث يغوٍع هظه ألازحرة ٖو

اصة خاحاث اإلامالً  لى ألامىاٌ زاهُا، وم٘ ٍػ هفاًتها جم اللجىء ئلى فغى جيالُف ئلؼامُت ٖلى ألاشخام أوال ٖو

جم فغى يغاةب ٖلى ألاشخام، فخم فغ ى جيالُف ٖامت ٖلى ألاؾىاق واإلاخاحغ وهٓغا لٗضم هفاًت طلً جم 

مغث الجباًت أو الخيالُف الٗامت بٗضة مغاخل حاءث  فغى جيالُف مباقغة وأنبدذ واحبا جًامىُا، وللض

 ٖلى الىدى الخالي:

ت، وبٗض طلً أنبدذ ئلؼامُت )الغؾىم( زم      ُٗت ازخُاٍع في البضاًت واهذ مٗضومت زم أنبذ لها نفت جَُى

ت وحكُٗت )الًغاةب غحر اإلاباقغة(، وفي ألازحر أنبدذ واحبت جًامىُت )الًغاةب اإلاباقغة(، هما  كهٍغ

بت وؾُلت لخدلُم الخىمُت الاكخهاصًت وأصاة إلاٗالجت صوعاث الغوىص والخطخم وجدلُم أن بدذ للًٍغ

الاؾخلغاع الاكخهاصي والخض مً الخفاوث الىبحر في جىػَ٘ الضزىٌ والثرواث، وعف٘ مؿخىي اإلاِٗكت للمالًحن 

 (1)مً البكغ ٖلى وحه اإلاٗمىعة.

 

 طهااإلاؿلب الثاوي: حعٍسف الجباًت العامت وزطائ

ني واهم الخهاةو التي جخمحز بها مً      ف مٗنى الجباًت الٗامت في الاكخهاص الَى ؾىف هخُغق ئلى حٍٗغ

 زالٌ مكاعهتها في ؤلاًغاصاث الٗامت للضولت.

حٗخبر الجباًت الٗامت في ٖهغها الخالي مً أهم ؤلاًغاصاث التي حؿخٗمل في حؿُحر حعٍسف الجباًت العامت:  .1

عي اإلاىيٕى خحز الخُبُم لًمان ئًغاصاث الضولت وجلب ُت خاحُاتها، فالجباًت هي طلً الىٓام الدكَغ

ئحغاءاث مً احل جدهُل ئًغاصاث لخغُُت هفلاث الضولت بهفت مباقغة، ئط جدخل مياهت باعػة هٓغا 

 ( 2)لثباتها وئلؼامُتها، وجخمثل الجباًت الٗامت أؾاؾا في الجباًت الٗاصًت والجباًت البترولُت.

باٖخباع الجباًت الٗامت مخيىهت مً حباًت ٖاصًت وأزغي بترولُت، فخسخلف لجباًت العامت: زطائظ ا .2

 الخهاةو مً واخضة ئلى أزغي، فاطا بضأها بالجباًت الٗاصًت فىجضها جخمحز بـ:

 مؿاهماث مالُت هضفها هى جدلُم اإلاىاف٘ الٗامت، خالت الًغاةب أو اإلاىاف٘ الخانت، خالت الغؾىم. -أ/      

بت أو ملابل زضمت.  -ب/      أمىاٌ جلخُٗها الضولت ئما حبرا، خالت الًٍغ

 أما ئطا جدضزىا ًٖ الجباًت البترولُت فخخمحز بـ:

                                                           
م، ؤلاضالخاث الجبائُت في الجصائس، مركسة جسسج لىُل شهادة اللِظاوع في علىم الدظُير، كلُت العلىم الاكخطادًت وعل1 ىم ( ملداد عبد الكٍس

 03، ص2005/2006الدظُير، حامعت الجصائس، دفعت 
 151ص، 1979( مدمد طعُد فسهىد، مبادئ اإلاالُت العامت، الجصء ألاول، ميشىزاث حامعت خلب، 2
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
 (1)ص مالُت مخاخت حٗخمض ٖليها الضولت في حلب ألامىاٌ التي جدخاحها في حغُُت هفلاتها اإلابرمجت.هي مىاع  -حـ/   

بت  اإلاؿلب الثالث: ؾسق جلدًس وعاء الػٍس

 جىحض أعب٘ َغق لخلضًغ طلً، ًمىً ئصعاحها فُما ًلي:

بت، بدُث هىا جلىم ؤلاصاعة الجباةُت بظاتها بخدضًض كُمت اإلاالخلدًس ؤلادازي اإلاباشس:  (أ  اصة الخايٗت للًٍغ

وهظا اؾدىاصا ئلى ٖىانغ قتى التي حؿخُُ٘ الخهٌى ٖليها، بما في طلً ئكغاع ًخلضم به اإلامٌى ًخًمً صزىله 

تراى ٖباعة  تراى ختى ًخجىب جخافت ؤلاصاعة، وهظا الٖا ؤلاحمالُت ومسخلف البُاهاث، وللميلف الخم في الٖا

بت بمفغصها، ًٖ خض مً حؿلِ ئصاعة الًغاةب، وهظا في خال بُت بخلضًغ كُمت الًٍغ ت كُام ؤلاصاعة الًٍغ

  (2)وحغالذ في طلً.

خم هظا ٖلى أؾاؽ اإلآاهغ الخاعحُت أو اللغاةً اإلادُُت  الخلدًس على أطاض اإلاظاهس الخازحُت:  (ب  ٍو

بت، وهي جلىم ٖلى أؾاؽ الٗالكت اإلافتريت بحن حجم صزل اإلايلف واإلآاه غ باإلايلف أو وكاَه الخاي٘ للًٍغ

لت بالؿهىلت والبؿاَت والاكخهاص في الىفلاث الجباةُت، وجسفُف خضة اإلاكاول  اإلادُُت به، وجخمحز هظه الٍُغ

 بحن اإلامىلحن وئصاعة الًغاةب.

لت الخلدًس الجصافي:  (ج  يىن طلً باالجفاق بحن اإلايلف وؤلاصاعة الجباةُت، وبملخط ى طلً ًخم جلضًغ  ؾٍس ٍو

بت ٖلى اؾاؽ افتراض ي و  خم الاؾخٗاهت به في ماصة الًٍغ طلً لفترة مُٗىت، وهى أمغ ًبخٗض ًٖ صكت الخلضًغ، ٍو

بي. اء الًٍغ  (3)أيُم الخضوص، وهظا في خالت ٖضم جىفغ صفاجغ مىخٓمت جبحن اللُمت الخلُلُت للٖى

لت ؤلاكساز اإلاباشس: (د  ذ لها ًٖ خلُلت وكاَه وصزله،  ؾٍس وهىا ئصاعة الًغاةب جلؼم اإلايلف بخلضًم جهٍغ

جب ٖلى ئصاعة الًغاةب الخدىم في ٖملُت الغكابت للخض مً وكض ًىى  ب ٖىه شخو آزغ بخلضًم ؤلاكغاع، ٍو

بي.  التهغب والغل الًٍغ

 

 اإلابدث الثاوي: الجباًت العادًت

جدخاج الضولت ئلى ؤلاهفاق لُمىنها مً اللُام بالىاحباث اإلاللاة ٖلى ٖاجلها لدؿُحر اإلاهالر الٗامت، وكض     

في مفهىم اإلاهالر الٗامت التي ًجب ٖلى الضولت أن جإمً حؿُحرها، فبِىما وان اهخمام خهل جُىع هبحر 

خضاء الخاعجي وئكامت الٗضٌ بحن الىاؽ، أنبدذ الُىم  ُض ألامً الضازلي وعص الٖا الضولت ًلخهغ ٖلى جَى

ىا هظه أن جلىم بأهثر حكمل أهثر الىىاحي الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت، فمً مهام الضولت ألاولُت في أًام

ض الثروة  ني وجٍؼ ٘ الٗمغاهُت الىبري، وان حٗمل ٖلى جدؿحن قغوٍ اإلاِٗكت، وجدمي الاكخهاص الَى اإلاكاَع

ىُت وحٗالج ألاػماث الاكخهاصًت ... الخ.  الَى

اةفها، ومً أهم مهاصع ألامىا     ٌ وهىظا أزظث خاحت الضولت ئلى اإلااٌ جؼصاص اػصًاصا مُغصا ولما احؿٗذ ْو

 للضولت الًغاةب.

                                                           
( شخشىر طامُت، اإلايزاهُت العمىمُت، مركسة جسسج لىُل شهادة الدزاطاث الجامعُت الخؿبُلُت، فسع مداطبت وغسائب، اإلاسكص الجامعي 1

 45، ص2001الشلف، دفعت 
 23، ص2001( خظين الطغير، دزوض في اإلاالُت واإلاداطبت العمىمُت، ميشىزاث داز اإلادمدًت، الحامت الجصائس، طىت 2
 24ظً الطغير، مسحع طابم، ص( خ3
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
 اإلاؿلب ألاول: حعٍسف الػسائب وجطيُفها

 أوال: حعٍسف الػسائب

ف منها:  للًغاةب ٖضة حٗاٍع

بت هي مبلغ مً اإلااٌ جف .1 ت وجهاةُت وصون ملابل في ؾبُل "الًٍغ غيه الضولت وججُبه مً اإلايلفحن بهىعة حبًر

 (1)حغُُت الىفلاث الٗمىمُت أو في ؾبُل جضزل الضولت فلِ".

خباع اإلالضعة الخيلُفُت  .2 باء الٗامت ٖلى حمُ٘ ألافغاص م٘ ألازظ بٗحن الٖا بت هي ٖباعة ًٖ جىػَ٘ ألٖا "الًٍغ

 للفغص".

بت هي اإلاؿاهمت اإلا .3 ت التي ًضفٗها الصخو أو ألافغاص بهفت جهاةُت وبضون ملابل مً "الًٍغ الُت ؤلاحباٍع

 (2)احل جدلُم اإلاىفٗت الٗامت، وجيىن هظه اإلاؿاهمت خؿب َاكت اإلاىاَىحن وئهفاكهم".

ش، ففي اللضًم لم جىً هىان مغافم     بت م٘ جُىع ألاهٓمت الاحخماُٖت ٖبر الخاٍع وكض جُىع مفهىم الًٍغ

بت، وم٘ مغوع الؼمً وجُىع اإلاجخمٗاث مكترهت ، واخ خُاحاث مالُت طاث نفت ٖامت حؿخىحب فغ ى الًٍغ

ت، هما وان الخاٌ في الؿابم،  ُت ازخُاٍع فغيذ الؿلُاث الخاهمت جيالُف ئلؼامُت لِـ لها أي نفت جُٖى

ا ختى ولى وم٘ اػصًاص خاحاث الضولت ػاصث الخاحت ئلى الًغاةب، فٗمضث الضولت ئلى فغى الًغاةب وحباًته

بت في باصب ألامغ تهضف ئلى غاًت اكخهاصًت  لم جىً هىان مىفٗت زانت لألفغاص الظًً ًإصوجها، ولم جىً الًٍغ

ىت الضولت باإلاىاعص في  والى الخضزل في وكاٍ الاكخهاصي والاحخماعي، بل الهضف ألاٌو وألازحر هى حغظًت زٍؼ

لت في الخضزل وفم للٓغوف والخاحاث ٖلى ازخالف ٖضاص الىؾاةل اإلاالُت اإلاسخلفت التي حؿخسضمها الضو 

 (3)أهىاٖها.

ت ٖلى أفغاص اإلاجخم٘ جلخًيها اإلاهلخت الٗامت لألفغاص، وأنبذ مً واحب الضولت     ًت ئحباٍع هما أنبدذ فٍغ

ئهغاه ألافغاص ٖلى صف٘ هظه الًغاةب جدلُلا للهالر الٗام للمجخم٘ صون أن ًخُلب طلً بالًغوعة مىافلت 

بت، وطلً ئؾىاصا ئلى ملضعتهم الخيلُفُت ولِـ باليؿبت أو عض ى  اإلايلفحن بها، وبظلً ٖلى ألافغاص جأصًت الًٍغ

سُت ًمىىىا مً اؾخيخاج الٗىانغ الخالُت  ف وهظه اللمدت الخاٍع إلاىافٗهم الخانت، ومً زالٌ هظه الخٗاٍع

بت:  اإلامحزة للًٍغ

بت مؿاهمت مالُت أو أصاء مالي بمٗنى أن الًغ 1 ٍبت ال ًجىػ أن جيىن في قيل زضمت أو ؾلٗت هما وان ( الًٍغ

 واهذ جضف٘ ٖلُىا هيؿبت مُٗىت مً الخهٌى الؼعاعي مثال. الخاٌ في اللضًم، خُث

ا، أي َاإلاا جىفغث قغوٍ صفٗها، فال مىام مً أصائها وئال لجأث الؿلُت 2 ( جضف٘ هظه اإلاؿاهمت ئحباٍع

 الٗامت ئلى الخىفُظ ؤلاحباعي.

بت ئطا أصًذ فال ًمىً اؾترصاصها مً الؿلُت.( جضف٘ الًغ 3  ٍبت جهاةُا، ومفاص هظه الٗباعة هى أن الًٍغ

بت مً احل جدلُم اإلاىفٗت الٗامت، أي أن مدهٌى الًغاةب ًمٌى محزاهُت الضولت مً احل 4 ( ججبى الًٍغ

 حغُُت الىفلاث الٗامت.

                                                           
 396، ص1978( خظً عىاغت، اإلاالُت العامت، الؿبعت السابعت، داز النهػت العسبُت، بيروث، 1
 397( خظً عىاغت، اإلاسحع هفظه، ص2
 48( خظً الطغير، مسحع طابم، ص3
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بُٗت اإلاىفٗت التي ؾخٗىص ٖلُه، هما أن 5 بت ال ٌٗغف ملضاع َو بت بضون ملابل، فضاف٘ الًٍغ ( جضف٘ الًٍغ

ب ت مً َغف الصخو اإلاؿخفُض مً اإلاىفٗت، فالًٍغ بت اإلاضفٖى ت اإلاىفٗت الٗامت ال جدىاؾب م٘ ملضاع الًٍغ

جفغى خؿب ملضعة الصخو، أما اإلاىفٗت فهي جدىاؾب غالبا م٘ خاحاث ألافغاص ولِـ مضي مؿاهمتهم في 

بت، لهظا ال حٗخبر اإلاىفٗت الٗامت ملابال للًغاةب.  الًٍغ

بت جمثل وؾُلت لخغُُت الىفلاث الٗامت، أما خالُا فلض جُىع الهضف منها وحٗضي ئلى جدلُم      واهذ الًٍغ

 (1)فت، وهلخو هظه ألاهضاف فُما ًلي:ألاهضاف اإلاسخل

بت وىؾُلت إلايافدت الخطخم الىلضي، فهي وؾُلت المخهام الفاةٌ مً الىلىص  .1 اؾخسضام الًٍغ

 اإلاىحىصة لضي الىاؽ.

م فغى الًغاةب اإلاخهاٖضة اإلاخىاؾبت م٘ حجم الضزل. .2   (2)ئٖاصة جىػَ٘ الضزل اللىمي ًٖ ٍَغ

بت هأصاة للخىحُه الاكخها .3 بت خؿب اؾخٗماٌ الًٍغ م الخللُل أو اإلاغاالة في ؾٗغ الًٍغ صي ًٖ ٍَغ

ض الضولت حصجُٗها أو سخبها.  اللُاٖاث التي جٍغ

ني بفغى وؿب مغجفٗت ٖلى اإلاؿخىعصاث اإلاىافؿت  .4 بت الجمغهُت لخماًت ؤلاهخاج الَى اؾخغالٌ الًٍغ

 للبًاٖت اإلادلُت، وجسفُف اليؿب ٖلى الهاصعاث.

بت  زاهُا: جطيُفاث الػٍس

 ئب اإلاباشسة: ( الػسا1

بت التي جفغى ٖلى اإلااٌ مباقغة، بمٗنى أن أؾاؾها هى ماٌ مٗحن بالظاث      بت اإلاباقغة هي جلً الًٍغ الًٍغ

 والضزل مثال.

بت اإلاباقغة جخمحز      بت اإلاباقغة جيص ئ ٖالكت مباقغة بحن اإلايلف وئصاعة الًغاةب، لظا هجض الًٍغ فالًٍغ

ت، وهظا بالىيىح والبؿاَت، ؾىاء فُما ًسو  فغيها أو جهفُتها أو جدمُلها ٖلى ألاكل مً الىاخُت الىٍٓغ

بت ٖلى ألاعباح.  ألجها جفغى ٖلى أمىاٌ مٗغفت مؿبلا مثال الًٍغ

بت اإلالضعة               وؿخُُ٘ أن هلٌى ٖلى مهلخت الًغاةب أن جدُلً مً ملضاع هظا الغبذ ووؿبت الًٍغ

بت وجفغى أؾاؾا ٖلى الضزل وعأؽ اإلااٌ وجضف٘ الًغاةب ٖلُه، وبٗض ٖملُت خؿابُت بؿُُت حٗفى الً ٍغ

بت  بت بٗض جدضًض اؾم اإلايلف بها وملضاع الًٍغ اإلاباقغة صون وؾُِ، وئصاعة الًغاةب جدهل هظه الًٍغ

 (3)اإلاؿخدلت ٖلُه، فٗبئ الًغاةب اإلاباقغة ٌؿخلغ مباقغة ٖلى صافٗها.

اإلاالُت، وهي لظلً كابلت للخىُف والخهاٖض بدؿب خلُلت  والًغاةب اإلاباقغة جدىاٌو ملضعة ألافغاص          

بت مً الٗضالت، هما أجها مهضع زابذ أو مىعص مالي، ألجها جفغى ٖلى عأؽ   هظه اإلالضعة وجفاوتها، مما ًجٗلها كٍغ

 

 

                                                           
 42( خظين الطغير، مسحع طابم، ص1
 49( اإلاسحع هفظه، ص2
(، مركسة جسسج لىُل شهادة اللِظاوع في علىم الدظُير، حامعت الجصائس، دفعت 2003-1992في الجصائس )( ًدُاوي خفُظت، ؤلاضالح الجبائي 3

  07، ص2003/2004
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ا، الا ئطا اؾخلغث ألاػماث  اإلااٌ والضزل اللظان ال ًخأزغان باعاصة ألافغاص، وصعحت ئهفاكهم نٗىصا أو هبَى

اٌ أمضها.  (1)الاكخهاصًت َو

ٖلى  زم أن الًغاةب اإلاباقغة ال جدخاج ئلى ٖضص هبحر مً اإلاىاَىحن بل الللُل منهم، وجلخهغ مهمتهم             

جدضًض اإلالضعة اإلاالُت وجُبُلها ٖلى الىهىم اللاهىهُت، لىً ًإزظ ٖلى هٓام الًغاةب اإلاباقغة أجها حكٗغ 

ألافغاص بٗبئها، مما ًجٗلهم ًتهغبىن مً صفٗها بيل الىؾاةل، زانت ٖىضما ًغجف٘ ؾٗغها، مما ًإصي ئلى كلت 

بت "، وجىلؿم خهاةلها وعجؼها ًٖ جامحن مىاعص لؿض الىفلاث الٗمىمُت، وله بت جلخل الًٍغ ظا هلٌى " الًٍغ

 (2)الًغاةب اإلاباقغة ئلى الًغاةب ٖلى الضزل والًغاةب ٖلى عأؽ اإلااٌ.

 ( الػسائب غير اإلاباشسة:2

بت غحر اإلاباقغة عؾمُا هلال ًٖ الدؿمُت التي أزظث بها فغوؿا،      في بٌٗ ألاخُان حؿمى في الجؼاةغ الًٍغ

مىىىا اللٌى بأجها الًٍغ بت جفغى ٖلى ئهفاق الضزل ٍو لت غحر مباقغة، في يٍغ بت التي جهِب الفغص بٍُغ

واهخلاٌ عأؽ اإلااٌ، أي ئجها جفغى ٖلى الثروة أزىاء جضاولها واؾخٗمالها، والتي جسخفي صازل الؿٗغ الظي جبإ 

ة بمىاؾبت به الؿلٗت التي ٌكترحها الفغص أو اإلاؿتهلً، فالًغاةب غحر اإلاباقغة حؿخىفى بهىعة غحر مباقغ 

 الىفلاث التي ًىفلها الفغص مً عأؽ ماله أو صزله.

بت غحر اإلاباقغة ًضفٗها بضاًت الصخو زم ٌٗىؿها ٖلى آزغ فُدمله ئًاها في النهاًت وهىظا،      والًٍغ

ٗىـ ٖبئها ٖلى اإلايلف الاكخهاصي  فالهاو٘ للؿلٗت أو جأححرها والظي ٌٗخبر " ميلفا كاهىهُا "، ًضفٗها أوال َو

 (3)اإلاؿتهلً في النهاًت خُث ًضف٘ الثمً. وهى 

ئن الًغاةب غحر اإلاباقغة ججنى بؿهىلت الن اإلايلف غالبا ًإصحها صون أي أن ٌكٗغ بها، فاإلاكتري ال ًضعي اهه 

ً ٖىض اهخلاله  بت غحر مباقغة ٖىض قغاةه لؿلٗت ما، هما اهه ال ًضعي اهه ًضف٘ عؾما ٖلى البجًز ًضف٘ يٍغ

الاؾتهالن ػاصث الًغاةب غحر اإلاباقغة، ولىً واعصاتها جلل هثحرا في خالت ألاػماث  بالؿُاعة، وولما ػاص

الؿُاؾُت والاكخهاصًت ٖىضما ًسفٌ الىاؽ هفلاتهم، هما أجها حٗخبر بُٗضة ًٖ الٗضالت، الن اؾتهالن الؿل٘ 

بتها منها ٖلى  الؿىاء، لظلً ًمىً اللىٌ ال ًدؿاوي فيها الفلحر والغني، مما ًجٗلها أزلل ٖلى الفلغاء ججبى يٍغ

أن الفلحر ًخدمل الًغاةب غحر اإلاباقغة أهثر وؿبُا مما ًخدمله الغني، والًغاةب غحر اإلاباقغة ال جىٓغ ئلى 

ىت الضولت.  اإلالضعة الخيلُفُت لألفغاص عغم اٖخباعها أهثر حغظًت لخٍؼ

ىت الضولت الٗمىمُت، حٗمل الًغاةب غحر اإلاباقغة أهمُت بالغت في الجؼاةغ إلاا حكيله مً م     غ لخٍؼ هضع غٍؼ

حن: يغاةب ٖلى الاؾتهالن ويغاةب ٖلى جضاٌو ألامىاٌ، هظه ألازحرة جًم: الًغاةب ٖلى  وهي جخيىن مً هٖى

بت الضمغت، والغؾىم الجمغهُت.  اهخلاٌ اإلالىُت، يٍغ

 

 

 

                                                           
 204، ص2003( مدمد عباض مدسشي، اكخطادًاث اإلاالُت العامت، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت، 1
 425( خظين عىاغت، مسحع طابم، ص2
 08( ًدُاوي خفُظت، مسحع طابم، ص3
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بت  اإلاؿلب الثاوي: أطع ومبادئ فسع الػٍس

بي في الضولت، والهضف      ًلهض بأؾـ اللىاٖض التي ٌؿترقض بها اإلاكٕغ اإلاالي وهى بهضص ئٖضاص الىٓام الًٍغ

ىت الٗمىمُت مً حهت أزغي، وهظه اإلاباصب  مً هظه اللىاٖض جدلُم مهالر اإلامٌى مً حهت ومهالر الخٍؼ

بي هٓاما  خباع ٖىض فغيه للًغاةب، ختى ًهبذ الىٓام الًٍغ واللىاٖض ًجب أن ًأزظها اإلاكٕغ بٗحن الٖا

جلً اللىاٖض التي جبنى ٖليها ٖملُت  1776ؾلُما ونالخا، وللض لخو "آصم ؾمُث" في مإلفه زغوة ألامم ؾىت 

 فغى الًغاةب هما ًلي:

بت بيؿبت واخضة، ولىً ظاواة: / مبدأ العدالت أو اإلا1 وطلً لِـ بازًإ ول أفغاص اإلاجخم٘ ئلى أٖباء الًٍغ

 خؿب صزىلهم أو ملضعتهم الخيلُفُت.

اًا ول صولت في هفلاث الخيىمت بدؿب ملضعتهم اليؿبُت » ًلٌى اصم ؾمُث في هظا الهضص  ًجب أن ٌؿهم ٖع

 اًت الضولت.أي بيؿبت الضزل الظي ًخمخٗىن به في ْل خم «بلضع ؤلاميان 

بت والٗضالت هغهً مً أعواجها، ففي الخالت ألاولى      بت ههضف مً أهضاف الًٍغ مىً الخفغكت بحن الًٍغ ٍو

بلاث اإلاجخم٘، وفي الثاهُت  بت هأصاة لخىػَ٘ اإلاضازُل والثرواث بحن ألافغاص َو ُفت الًٍغ وٗني الخدضر ًٖ ْو

بي ًىػٕ ٖلى ًجب أن جيىن ٖامت ومىخضة، بمٗنى أجها جفغى ٖلى حمُ ٘ ألاشخام وألامىاٌ، فالٗبئ الًٍغ

  (1)أؾاؽ ملضعة ول فغص ٖلى الضف٘.

بت مدضصة جدضًضا واضخا صون غمىى، زانت فُما ًخٗلم / مبدأ أو كاعدة الُلين: 2 ٌٗني أن جيىن الًٍغ

لت التي جضف٘ بها، ول هظه الٗىانغ ًجب أن جيىن مدضصة و  دت بىكذ الجباًت وقيلها وملضاعها، والٍُغ نٍغ

ومٗلىمت ٖىض اإلايلف بها، ختى ٌؿخُُ٘ الضفإ ًٖ خلىكه يض أي حٗؿف مً حاهب ؤلاصاعة، وأًًا اؾخلغاع 

بت جًاًم اإلامٌى وجًغ  بي وزباجه، طلً أن هثرة الخٗضًالث التي َغأث ٖلى أخيام الًٍغ الىٓام الًٍغ

 (2)باليكاٍ الاكخهاصي.

ُِ ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت في ٖملُت الخدهُل، بمٗنى أن ًيىن وطلً بًغوعة جبؿ/ مبدأ اإلاالئمت في الخدطُل: 3

مُٗاص الضف٘ باليؿبت للمىول مالةما ومىاؾبا مً خُث الؼمان واإلايان، وطلً مغاٖاة لٓغوفه ختى ال ًخًغع 

بت خحن ًضفٗها، باإليافت ئلى مغاٖاة اإلالضعة الخيلُفُت وطلً إلاٗالجت ْاهغة الغل والتهغب  مً الًٍغ

بي.  الًٍغ

هظا ٌٗني أن جيىن مضازُل الًغاةب أهثر مً اإلابالغ اإلاىفلت ٖلى بدأ الاكخطاد في هفلاث الخدطُل: / م4

ىت الٗامت ال أن حؿتهلً مبالغها في مهاٍعف  ل الخٍؼ جدهُلها، أي أن حكاعن خهُلت الًغاةب في جمٍى

ىت ال ٗامت كلُال كضع ؤلاميان، جدهُلها، أي ًجب أن ًيىن الفاعق بحن ما ًضفٗه اإلايلف وما جدهل ٖلُه الخٍؼ

بت ًللل  اصة في أٖباء الًٍغ بت هفؿها، الن الٍؼ أي الخللُل مً الىفلاث التي جىفلها الضولت ٖلى جدهُل الًٍغ

غا، وطلً بمغاٖاة: بت غٍؼ ىت الٗمىمُت، بمٗنى ولما كلذ هفلاث الجباًت ولما وان ئًغاص الًٍغ  مً مضازُل الخٍؼ

 

                                                           
بي في الىظم الاكخطادًت، دزاطت ملازهت، زطالت ماحظخير غير ميشىزة، كلُت العلىم الاكخطادًت وعلىم  (1 عبد اإلاجُد كدي، الىظام الػٍس

 30، ص1991الدظُير، الجصائس، 
 135( خظين عىاغت، مسحع طابم، ص2
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 .ىت الضولت فحن حٗخبر هفلاث ٖلى ٖاجم زٍؼ فحن خؿب الخاحت، الن أحىع اإلاْى ُف وجىحُه اإلاْى  ٖملُت جْى

 الم آلالي بغُت عبذ الىكذ  .اؾخٗماٌ جلىُاث مخُىعة في الخدهُل مثل ؤلٖا

 .اث واإلاىاقحر اإلاخٗللت بٗملُت الخدهُل  (1)خؿً اؾخٗماٌ اإلاُبٖى

للض أياف الاكخهاصًىن اإلاٗانغون ئلى اإلاباصب الؿابلت هظا اإلابضأ، وهظا جماقُا م٘ جُىع / مبدأ الخدزل: 5

 مفهىم الضولت اإلاٗانغة، فبٗض أن وان واحب الضولت ًلخهغ ٖلى خفٔ ألامً واللًاء أو ما ٌؿمى " بالضولت

ذ مهامها، وحهضف جضزل  الخاعؾت " أنبدذ الضولت جخضزل في حل أوكُت ألافغاص، وبظلً حٗلضث وجىٖى

اتهم، وهظا جىحيههم ئلى اؾخغالٌ حاهب مً الاكخهاص، وخماًت  الضولت ئلى الخض مً ججاوػ ألافغاص لخٍغ

ني في جضزلها في ٖملُت الاؾخحراص والخهضًغ.  (2)الاكخهاص الَى

 

بت وزطائطهااإلاؿلب الثالث:   أهداف الػٍس

بت  أوال: أهداف الػٍس

ل ووؾُلت      بت الظي ًلىم ٖلى اٖخباعها اخض اإلاهاصع الغةِؿُت للخمٍى ئن اإلافهىم الجضًض واإلاٗانغ للًٍغ

فٗالت جمىً الضولت مً الخضزل في الخُاة الاكخهاصًت والاحخماُٖت، وجىحُه اليكاٍ الاكخهاصي ٖلى هدى 

 ٍغ صوع الضولت واهخلالها مً الضولت الخاعؾت ئلى الضولت اإلاخضزلت.مٗحن، ول هظا ًخم بخُى 

بت ئلى ئبغاػ حىاهبها الاكخهاصًت والاحخماُٖت التي اػصاصث أهمُتها ٖلى أهمُت      وأصي الاججاه الجضًض للًٍغ

بت عهىا هاما مً أعوان الاكخهاص اإلاالي، ولهظا ؾىف هخُغق في هظا  حاهبها اإلاالي، وأنبدذ صعاؾت الًٍغ

بت ئلى جدلُلها ٖلى الىدى الخالي:  اإلابدث ئلى مسخلف الجىاهب التي حؿعى الًٍغ

 . ألاهداف اإلاالُت:1

بت بان هضفها ألاؾاس ي الىخُض هى الخدهُل اإلاالي، فهي الخٗبحر اإلاالي ًٖ ٖالكت  للض وان ًىٓغ ئلى الًٍغ

  (3)ت.الضولت بالفغص، وحٗض الُىم مً أهم الىؾاةل لخغُُت الىفلاث الٗام

 ألاهداف الاكخطادًت: .2

بت ئلى جدلُم ٖضة أهضاف اكخهاصًت حٗمل ٖلى عف٘ وجحرة الخىمُت وحعجُلها والخض مً الغوىص  حؿعى الًٍغ

 الاكخهاصي والخطخم.

 ومً أهم ألاهضاف الاكخهاصًت ًمىً طهغ:

 :اصة الٗغى الىلضي  مدازبت الػغـ الخضخمي واإلادافظت على كُمت الىلد الىؾني ًٖ حجم وهظا بٍؼ

اإلاىخجاث، وهظا ما ًإصي ئلى عف٘ ألاؾٗاع وجضهىع كُمت الٗملت، وأفًل وؾُلت إلاداعبت طلً وػٍاصة حجم 

الًغاةب للخللُل مً صزل ألافغاص، وهظا ما ًإصي ئلى جسفٌُ الُلب الىلي، وبالخالي الخللُل مً خضة 

 ( 4)الخطخم.

                                                           
 12( ًدُاوي خفُظت، مسحع طابم، ص1
 165، ص2000، طىت 03الاطتراجُجي، داز النهػت العسبُت، الؿبعت ( اخمد طُد مطؿفى، جددًاث العىإلات والخسؿُـ 2
لي، اكخطادًاث اإلاالُت العامت، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت، داز ألاؾلع، دمشم، الؿبعت ألاولى، طىت 3  107، ص1989( ضالح دٍو
 196ص، 2003( مدمد عباض مدسشي، اكخطادًاث اإلاالُت العامت، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت، طىت 4
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
 

 :م فغى يغاةب ٖلى أصخاب الضزىٌ اإلاغجفٗت للخللُل مً ٖملُت  جدلُم الدشغُل الكامل وهظا ًٖ ٍَغ

الاصزاع، وئٖفاء أو جسفٌُ الًغاةب ٖلى الُبلاث اإلاخىؾُت والفلحرة، وحؿخسضم خهُلت الًغاةب هظه 

اصة الُلب الىلي. ل هفلاث الخيىمت وبالخالي ٍػ  لخمٍى

 :وطلً باٖفاء أو جسفُف خضة الًغاةب ٖلى اإلاإؾؿاث الٗاملت في اإلاىاَم  جدلُم الخىاشن الجهىي

 الىاةُت.

 :وطلً باٖفاء الهاصعاث وحصجُٗها وفغى يغاةب مغجفٗت ٖلى الىاعصاث. خماًت الاكخطاد الىؾني 

 ألاهداف الاحخماعُت: .3

اع هى اؾخفاصة اإلامٌى مً زضماث ٖامت جلضمها الضولت، باإليافت ئلى جسفُف لٗ     ل أهم هضف في هظا ؤلَا

بت جهاٖضًت ويبِ الىمى الضًمغغافي، وهظا بىي٘ مٗضالث  ، وطلً بخُبُم يٍغ خضة الخفاوث بحن الضزٌى

بُت ٖلى ألاحىع خؿب الخالت الاحخماُٖت لألفغاص، وهظا لخدضًض وحصجُ٘ اليؿل، ه ما ًمىً أن حؿخٗمل يٍغ

بت لدصجُ٘ اؾتهالن بٌٗ الؿل٘ اإلاغغىب فيها احخماُٖا.   (1)الًٍغ

 ألاهداف الظُاطُت: .4

ً، فضازلُا اؾخٗملذ      بت لىي٘ وجىحُه بغامج ؾُاؾُت ؾىاء صازل أو زاعج الَى كض حؿخٗمل الًٍغ

ت احخماُٖت واكخهاصًت ٖامت، وهظلً حصجُ٘ الاؾدثماع في ا إلاىاَم اإلاٗؼولت، أما ٖلى لخدلُم مسُُاث جىمٍى

ت بحن البلضان اإلاخلضمت.  (2)الهُٗض الضولي فأنبدذ حؿخٗمل هؿالح في الخغوب الخجاٍع

بت  زاهُا: زهاةو الًٍغ

بت ٖضة زهاةو جلىم ٖليها وجخمثل فُما ًلي:  للًٍغ

بت فٍسػت إلصامُت:1  ( الػٍس

بت في ب    بت، فبٗض أن واهذ الًٍغ اصب ألامغ مجغص مىدت أو هبت جلضم وهظا ٌٗض الغهً ألاؾاس ي للًٍغ

ا للخاهم، أنبدذ الُىم جىدؿب نفت ؤلالؼام وأنبدذ ٖمال مً أٖماٌ الؿُاصة، ونفت ؤلالؼام هظه  ازخُاٍع

اث...  هي التي جفغكها ًٖ غحرها مً ؤلاًغاصاث ألازغي واللغوى والهباث والخبٖر

بت فٍسػت بال ملابل:2  ( الػٍس

بت ال ًخد     هل ٖلى ملابل أو هف٘ زام، وهظا ال ٌٗني اهه ال ٌؿخفُض منها، بدُث اهه أي أن صاف٘ الًٍغ

ًخدهل ٖلى زضماث ٖامت، وهىان مً ًلٌى بان هىان ٖلض بُ٘ زضماث، ومهم مً ًغي بأهه ٖلض جامحن، في 

بت ًلتزم بضف٘ ملابل  خحن طهب آزغون ئلى اللٌى بأهه ٖلض قغهت ئهخاج، فاإلاظهب ألاٌو ًغي بان صاف٘ الًٍغ

بت، ئط ًفترى أن الفغص ًضف٘ م ا ًخدهل ٖلُه مً زضمت، أما الثاوي فلض اعجىؼ ٖلى الجاهب الاحخماعي للًٍغ

بت  كؿما مً ماله مً احل الخامحن بخىفحر الضولت له ألامً والخماًت، أما اإلاظهب الثالث الظي ًغي بان الًٍغ

 غى جلضًم زضماث.جدب٘ خهت اقتران في قغهت ئهخاج جخيىن مً حمُ٘ أفغاص اإلاجخم٘ بغ

                                                           
ل ميزاهُت الدولت، مركسة جسسج لىُل شهادة لِظاوع، جسطظ مالُت، اإلاسكص الجامعي باإلاد1 ًت، ( شهاوي اهِظت، الجباًت العادًت ودوزها في جمٍى

 17، ص2003/2004دفعت 
 18( اإلاسحع هفظه، ص2
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
بت جدلُم أهداف اإلاجخمع:3  ( فسع الػٍس

حن و      بت في البضاًت مجغص وؾُلت لخدلُم الهضف اإلاالي، وهظا وفم قَغ يٗهما الىالؾًُ وهما: واهذ الًٍغ

بت.  وفغة الخدهُل، وخُاص الًٍغ

فالفىغ الىالؾُيي  وان ال ًإمً بخضزل الضولت وحٗخبره ازخالال بالخىاػن الُبُعي لللىي الخللاةُت، وللض     

غح فىغة الضولت 1929ؾاص هظا الفىغ ئلى غاًت ألاػمت الاكخهاصًت ؾىت  ، بٓهىع مفهىم حضًض، خُث عأي َو

بت وؾُلت فٗالت لخىحُه اليكاٍ الاكخهاصي ٖلى هدى مٗحن.اإلاخضزلت و   (1)لِـ الخاعؾت، وهظا باٖخباع الًٍغ

بت فٍسػت جدددها الدولت:4  ( الػٍس

بت بلُذ مً نالخُاث الضولت، فهي التي جدضصها وجبحن هُفُت جدهُلها ووٖائها.  الًٍغ

بت اكخؿاع هلدي:5  ( الػٍس

جيىن الىفلاث ٖلى قيل هلضي، فاإلًغاصاث الىلضًت جيىن أهثر  ئن الىٓام الىلضي الخضًث ٌؿخىحب أن   

 مالةمت مً ؤلاًغاصاث الُٗيُت.

 اإلابدث الثالث: الجباًت البترولُت

في هظا اإلابدث ؾيخُغق ئلى الجباًت البترولُت باٖخباعها هٕى مً أهىإ الجباًت الٗامت، هظهغ مفهىمها واهم     

ضولت، ئلى حاهب ؤلاًغاصاث ألازغي، منها الجباًت الٗاصًت أو ؤلاًغاصاث اليؿب التي جدخلها مً ؤلاًغاصاث لل

 .الٗاصًت ألازغي 

 

 اإلاؿلب ألاول: مفهىم الجباًت البترولُت

ئن البتروٌ أو ما ٌؿمى بالظهب ألاؾىص هى زىعة َبُُٗت ال جملىها ول صٌو الٗالم بل البٌٗ منها فلِ،     

لٗالم الثالث، وباألزو ٖىض الضٌو الٗغبُت مثل: الٗغبُت الؿٗىصًت، خُث مٗٓم آباع البتروٌ هجضها في صٌو ا

الجؼاةغ، الٗغاق، باإليافت ئلى بتروٌ بدغ الكماٌ، فُجزوٍال وغحرها...، فهى مىعص أؾاس ي وهام حٗخمض ٖلُه 

 الضولت في حلب ألامىاٌ التي جدخاحها في حغُُت هفلاتها.

اإلااصة )البتروٌ( في هثحر مً الهىاٖاث زانت الثلُلت منها،  والجؼاةغ هأي صولت مً الضٌو حؿخٗمل هظه    

با جُغى ٖلى اؾخٗماالث الٗالم  لت مً الؼمً، الا اهه جياص جلٍغ ً هظه اإلااصة حاء ٖبر ؾىحن ٍَى عغم أن جيٍى

لى مً غاػ وبتروٌ، وللجؼاةغ همُاث هبحرة مً هظا اإلاىعص الهام، والتي ال جلىم بخهيُٗه، وئهما جلىم بخهضًغه ٖ

 ، ت بيؿب مسخلفت خؿب ول هٕى قيله الخام ئلى الخاعج، وخُث جفغى ٖلى هظه اإلاهاصع يغاةب مخىٖى

ُلم ٖليها اؾم الجباًت البترولُت، والتي بالغغم مً  فخيىن بظلً ئًغاصاث الضولت جىحه للمحزاهُت الٗامت، ٍو

احئت في ألاؾٗاع، أي أؾٗاع البتروٌ في اإلاكاول الىثحرة واإلاخٗضصة التي جخٗغى لها، والىاججت ًٖ الخغحراث اإلاف

 (2)فترة أزغي باإليافت ئلى جدضًض الىمُاث اإلاىخجت، وطلً مً َغف ألاؾىاق الخاعحُت.

الا أهىا ٖىض مالخٓخىا إلًغاصاث الضولت مً زالٌ محزاهُتها الٗمىمُت إلاسخلف الؿىىاث، فاجها حكيل وؿبت ال     

 األهىإ ألازغي مً ؤلاًغاصاث، هظا َبٗا في الجؼاةغ التي أولذ لهظا باؽ بها ئن لم هلل ٖالُت حضا ملاعهت ب

                                                           
 .1977نهػت الشسق،  ، مكخبت1976/1977( حىدة عبد الخالم، مداغساث في الاكخطاد الدولي، في العام الدزاس ي 1
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
ت واكخهاصًت واحخماُٖت مىظ بضاً خباع البتروٌ مهضعا الىٕى مً الجباًت ئؾتراجُجُت جىمٍى ت مسُُاتها، اٖل

ل بالٗملت الهٗبت، ومىه فهى ٌؿاهم في حم٘ هم هاةل مً الٗمالث الهٗبت والتي الػمذ الجؼاةغ  هاما للخمٍى

 مىظ ٖهض الاؾخٗماع.

 

 اإلاؿلب الثاوي: مظاهمت الجباًت البترولُت في اإلايزاهُت العامت للدولت

همثاٌ واكعي ختى ًدبحن لىا جلً  2007ي محزاهُت الضولت أزظها ؾىت إلاٗغفت مؿاهمت الجباًت البترولُت ف     

اإلاؿاهمت، فُٓهغ لىا الخفاوث في ألاعكام اإلاسجلت هيؿب مسخلف ؤلاًغاصاث، ومىه ازخالف اليؿب بحن ول 

مً مجمل  %50ئًغاص وآزغ مً مجمل ؤلاًغاصاث الٗامت خُث جلضع وؿبت الجباًت البترولُت وخضها أهثر مً 

ل ؤلاًغا صاث، هظا ٌٗني أن الضولت جهب اهخمامها واٖخماصها ٖلى الجباًت البترولُت هٗىهغ أٌو وأؾاس ي لخمٍى

مً مجمل  %39ئًغاصاتها زم ؤلاًغاصاث الجباةُت أي الجباًت الٗاصًت، مً يغاةب وعؾىم جلضع بأهثر مً 

ُت الن مهضعها هى ال لىاهحن، وبالخالي ًيىن جدهُلها ؤلاًغاصاث ، وبالغغم مً أن هظه الجباًت هي أهثر مىيٖى

   (1)اكغب لألعكام اإلالضعة ٖلى ٖىـ الجباًت البترولُت التي جيىن زايٗت لٗضة حغحراث مً بُنها ألاؾٗاع.

 2007(: مظاهمت الجباًت البترولُت في ميزاهُت الدولت عام 03الجدول زكم )

 %اليظبت اإلابالغ إًساداث اإلايزاهُت

 39,23% 754.800.000 ئًغاصاث حباةُت

 3,56% 68.500.000 ئًغاصاث ٖاصًت

 6,78% 130.500.000 ئًغاصاث أزغي 

 50,43% 970.200.000 حباًت بترولُت

 100% 1.924.000.000 اإلاجمىع

ضة الغؾمُت، كاهىن عكم  ، 2007صٌؿمبر ؾىت  30اإلاىافم لي  1428طي الدجت ٖام  21مإعر في  12-07اإلاهضع: الجٍغ

 25م 2008ت لؿىت ًخًمً كاهىن اإلاالُ

 

ىت العمىمُت اإلاؿلب الثالث ل الخٍص   : مظاهمت الجباًت البترولُت في جمٍى

ىت الٗمىمُت , فهي جلٗب صوع  ل الخٍؼ حٗخبر الجباًت البترولُت مً أهم مهاصع التي حٗخمض ٖليها الضولت في جمٍى

ىت , فلض %  54بلغذ هظه اليؿبت خىالي  هبحر في حغُُت الىفلاث الٗامت فيؿبتها حٗض أهبر وؿبت جضزل الخٍؼ

ضة الغؾمُت لؿىت 58ئلى  1998مً مجمٕى الاًغاصاث الٗامت للضولت وونلذ ؾىت   2005%  و اؾىاص ئلى الجٍغ

 – 86ملُىن صًىاع و كض جم بفًل اللاهىن عكم  899, فلض كضعث الجباًت البترولُت ب  201 – 011في ماصتها 

و اإلاكيل لالًُاع اللاهىوي لفخذ كُإ اإلادغوكاث  1994صٌؿمبر  04ي اإلاإعر ف 91و اإلاٗضٌ باللاهىن عكم  19

ت ,  ت جمـ اؾخحراص الؿل٘ الخجهحًز ً فلض جم فخذ امخُاػاث حباةُت هامت هاحغاءاث جدًحًر  أمام اإلاؿدثمٍغ

                                                           
208( خظين مطؿفى خظين، مسحع طابم، ص1
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
اإلاىاص و اإلاىخجاث اإلادللت مً َغف ؾىهاَغان و الكغواث ألاحىبُت اإلاكترهت م٘ ؾىهاَغان و اإلاىخج إلاؿاع 

لم جدضر أي حغُحر أو مغاحٗت  1992الخدهُل الجباتي للجباًت البترولُت ًغي أن الانالخاث الجباةُت 

ىت الٗمىمُت باليؿبت للجباًت البترولُت , ئال أن ا ل الخٍؼ إلاىعوص اإلااتي كض ػاص أهمُت الجباًت البترولُت في جمٍى

 فاجها جبلى مىعصا غحر مؿخلغ العجباَه بٗضة ٖىامل مخللبت أهمها :

 ؾٗغ الهغف الضًىاع الجؼاةغي.•

 أؾٗاع الخام ٖلى اإلاؿخىي الضولي.•

 الضازلُت.الُلب ٖلى اإلادغوكاث ٖلى اإلاؿخىي الضولي و اعجباَه بالٓغوف •

 .الُلب اإلادلي ٖلى الىفِ•
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 أطاطُاث خىل الجباًت                                                                                              الفطل ألاول: 
 زاجمت الفطل:

ٗها، وم٘ حٗخمض الضولت ٖلى الىثحر مً اإلاهاصع التي جًمً لها ئم     ياهُت جدلُم هفلاتها والؿحر الخؿً إلاكاَع

ت ئلى مهاصع هامت  اصة الخاحت لالؾدثماع مً حهت ومكيلت الخطخم مً حهت أزغي، لجأث الضولت الجؼاةٍغ ٍػ

 هي :

 . الجباًت البترولُت التي جُغى ٖلى خحز ؤلاًغاصاث في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت 

 بُت والتي جأحي في ا  إلاغجبت الثاهُت بيل أهىاٖها عغم أجها ال جلل أهمُت ًٖ ؾابلتها ؤلاًغاصاث الًٍغ

  ؤلاًغاصاث الٗاصًت واإلاخمثلت زانت في صزل الضولت مً الضومحن ئيافت ئلى ممخلياث الضولت الخانت

 والٗامت.

 .باإليافت ئلى ئًغاصاث أزغي 

٘ والهضف الظي حؿعى ئلُه الضولت بٗض جىفحر اإلاىاعص اإلاالُت اإلاٗخبرة،      هى اؾدثماع هظه ألامىاٌ في اإلاكاَع

بُت هامت.  اإلاسخلفت طاث ازخُاع ؾلُم ومضعوؽ، وحٗخبر أي مكغوٕ اكخهاصي بمثابت ماصة يٍغ

وكض عهؼها في هظا الفهل ٖلى ول مً الجباًت الٗاصًت والبترولُت باٖخباعهما اإلاىعصان الهامان واللظان     

ان أؾاؾُان مً الجباًت الٗامت و الىخُضان ًأجُان في الضعحت ألاولى مً اهخمام الضول ت، هظلً ألجهما هٖى

 هظلً هٓغا ألهمُتهما في ول مً محزاهُت الضولت، وهظلً جأزحرهما ٖلى الاكخهاص اإلادلي وجُىعه.
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 الفصل الثاني
ىت العمىمُت  دزاطت عامت خىل الخٍص
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ىت العمىمُت                                                                  الفطل الثاوي:   دزاطت عامت خىل الخٍص
 ملدمت الفطل:

ل ول هفلاث الضولت، ولهظا فهي      ىت الٗمىمُت خؿب الفالؾفت نىضوق الضولت، فهي جخىلى ٖملُت جمٍى الخٍؼ

حٗمل صوما ٖلى ئًجاص مهاصع لخىفحر مضازُل وافُت لخغُُت جلً الىفلاث، واإلاؿاهمت في ٖملُت جىحُه 

اصة الاؾدثماع مً حهت أزغي.الي  كاٍ الاكخهاصي مً حهت، وحصجُ٘ الاكخهاصًحن ٖلى ٍػ

بي الجؼاةغي ًالخٔ جُىع اإلاضازُل الجباةُت اإلاخيىهت مً الًغاةب والغؾىم، وهظا      واإلاخدب٘ للىٓام الًٍغ

خاث الجباةُت ٖلى جماقُا م٘ ؤلانالخاث التي جبىتها الجؼاةغ، ولهظا ؾيخٗغى في هظا الفهل ئلى آزاع ؤلانال 

ىت الٗمىمُت ومهامها، في خحن جُغكىا في اإلابدث  ىت الٗمىمُت، ففي مبدثىا ألاٌو حٗغيىا إلااهُت الخٍؼ الخٍؼ

لها وجُغكىا في اإلابدث الثالث ئلى صوع الجباًت الٗامت  ىت الٗمىمُت و َغق جمٍى الثاوي مىاعص و اؾخسضاماث الخٍؼ

ىت الٗمىمُت. ل الخٍؼ  في جمٍى
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ىت العمىمُت                                                                  الفطل الثاوي:   دزاطت عامت خىل الخٍص
ىت العمىمُت  اإلابدث ألاول: عمىمُاث خىل الخٍص

ىت العمىمُت ومهامها  اإلاؿلب ألاول: مفهىم الخٍص

I. :ىت العمىمُت  مفهىم الخٍص

  ٍىت الٗمىمُت بأجها مهلخت جابٗت للضولت، جدفٔ َبلا للاهىن اإلاالُت لخؿاب الضولت ًمىً أن وٗغف الخؼ

ىت والبىً التي ًخًمنها، الدؿُحر اإلاالي الٗمىمي واإلاُبم ٖلى  ت ألازغي، ٖملُاث الخٍؼ والجماٖاث ؤلاصاٍع

  (1)مجمٕى اليكاَاث اإلاالُت جدذ وناًت الضولت.

 ىت الٗمىمُت بأجها مهل ت، مهمتها جىفُظ هظلً حٗغف الخٍؼ خت جابٗت للضولت لِـ لها الصخهُت اإلاٗىٍى

 اإلاحزاهُت الٗامت للضولت، ؾىاء مً ؤلاًغاصاث أو الىفلاث.

  مً الىاخُت  17/84وكاهىن اإلاحزاهُت الٗامت  21/90جىفُظ اإلاحزاهُت ًسً٘ للاهىن اإلاداؾبت الٗمىمُت عكم

ىت اللاهىهُت، هما أجها حٗخبر وخضة مالُت ولِـ مإؾؿت م الُت، ولِـ مإؾؿت مالُت إلاحزاهُت ٖملُاث الخٍؼ

 الٗمىمُت، وهي الصخو اإلاالي للضولت، جدهل ٖلى مىاعصها وجضف٘ مؿخدلاتها.

 .ىت الٗمىمُت هي مإؾؿت ججم٘ الخضماث اإلاهغفُت واإلاالُت للضولت، والجماٖاث اإلادلُت اإلاغجبُت بها  الخٍؼ

 ت خلُلُت حؿمذ له ىت الٗمىمُت جخمحز بدٍغ ا بدىفُظ وبفٗالُت محزاهُت الضولت والجماٖاث اإلادلُت طاث الخٍؼ

م جضزالث مإكخت. ت الاكخهاص ًٖ ٍَغ  الُاب٘ ؤلاصاعي م٘ حؿٍى

ف الؿابلت ًمىً ئُٖاء حٍٗغف قامل:  ومً زالٌ الخٗاٍع

  ًىت الٗمىمُت بالىخضة اإلاالُت للضولت، وجخمخ٘ بهالخُت جىفُظ كاهىن اإلاالُت اإلاهاصق ٖلُه م حٗغف الخٍؼ

جب مؿً  ىتها، ٍو َغف الضولت لؿىت مالُت، وهي بمثابت بىً نغحر مً خُث اخخفاْها بمبالغ ؾاةلت لخٍؼ

ت، هما أجها لِؿذ لها شخهُت  خؿاباث زانت بالٗملُاث التي جلىم بها حغاء جىفُظ محزاهُت اإلاإؾؿاث ؤلاصاٍع

لُه فهي شخو ئصاعي ٌٗالج الىفلاث وؿبُا. ت أو اؾخلالٌ مالي، ٖو  مٗىٍى

 ً هظه الخٗاٍعف وؿخسلو الخهاةو الخالُت:وم

 .هي ميكاة ٖامت ميلفت بدؿُحر محزاهُت الضولت 

 .ت جلىم بالدصخُو اإلاالي للضولت  هي مهلخت جابٗت للضولت لِـ لها شخهُت مٗىٍى

 .جىفظ كاهىن اإلاالُت اإلاهاصق ٖلُه مً َغف البرإلاان لِـ لها اؾخلالٌ مالي 

 (2)حر.هي شخو ئصاعي ٌٗخبر بمثابت بىً نغ 

II.:ىت العمىمُت  مهام الخٍص

للض اؾخٗاص البىً اإلاغهؼي في ئَاع ئنالح الىٓام الىلضي مياهخه همغهؼ لهظا الىٓام، وصوعه في مغاكبت     

ىت جخىلى اللُام ببٌٗ اإلاهام  ىت هي اإلاغهؼ الفٗلي، لىً جبلى الخٍؼ ل بٗضما واهذ الخٍؼ ٖملُاث هٓام الخمٍى

 ًمىً أن هظهغ منها:

                                                           
ىت العمىمُت، مركسة جسسج لىُل شهادة اللِظاوع، اإلاسكص الجامعي باإلادًت، دفعت 1 ل الخٍص في أمال، دوز الػسائب في جمٍى ، 2004/2005( غٍى

 102ص
دة، جلىُاث وطُاطاث الدظُير البىكي، دًىان اإلاؿبىعاث ا2  77، ص2003لجامعُت، طىت ( بسصاش بعدل فٍس
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ىت العمىمُت                                                                  ثاوي: الفطل ال  دزاطت عامت خىل الخٍص
ىت بالىكىف ٖلى حؿُحر ألامىاٌ الخيىمُت، وهظا بدىفُظ كاهىن اإلاالُت . حظُير ألامىال الحكىمُت: 1 جخيلف الخٍؼ

ت مً ت للضولت، وهظا بلُامها بمجمٖى الٗملُاث اإلاخمثلت مً حهت في جدهُل ؤلاًغاصاث  للمحزاهُت الؿىٍى

ها، ؾىاء الًغاةب والغؾىم اإلاسخلفت، الخلىق الجمغهُت، ئًغاصاث الضومحن ... الخ.  اإلاسخلفت أًا وان هٖى

وجلىم مً حهت أزغي بمغاكبت وصف٘ الىفلاث الٗامت للضولت، والجماٖاث اإلادلُت والهُئاث الخيىمُت، هما     

ت الخ ىت بخلضًغ ؤلاًغاصاث والىفلاث، أًً جيىن ول الىفلاث مغُاة باإلًغاصاث، خُث ههىفها جلىم مضًٍغ ٍؼ

ُتها ؾىاء بٗىىان اإلاحزاهُت الٗامت، ووسجل فيها ول الىفلاث الٗاصًت  هىفلاث الدؿُحر وهفلاث  خؿب هٖى

طاث الُاب٘ الاكخهاصي الخجهحز، أما اإلاحزاهُت اإلالخلت فهي التي جخمخ٘ بمىاعص زانت، وطلً واإلاغافم الٗامت 

ت الىبحرة هبىاء الؿضوص التي حغُى باًغاصاث غحر ٖاصًت  واإلاحزاهُت غحر الٗاصًت، حسجل فيها اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع

ىت ٖلى أن  واللغوى، ئيافت ئلى هظا هجض الخؿاباث الخانت  والتي ًلهض بها جلً اإلابالغ التي جضزل الخٍؼ

 جسغج منها فُما بٗض والخأمُىاث.

ىتها، وحم٘ الاصزاعاث الهامت  حظُير جىاشن ضىدوكها:. 2 ىت أًًا بدىفُظ ٖملُاث حؿُحر زٍؼ هما جلىم الخٍؼ

ىت، ولم جخىاػن ؤلاًغاصاث والىفلاث فان  إلاىاػهت خؿاباث الضولت، وفي خالت ما ئطا خضر هىان ازخالٌ في الخٍؼ

اةف اإلاهغفُت التي جًمً لها مىاعص مإكخت ىت جلىم ببٌٗ الْى  جًاف ئلى اإلاىاعص اإلاجضصة صوما، الخٍؼ

 ( 1)وهلخهها فُما ًلي:

ت، خُث ٖىى جىحه  أ( ألامىال الخاضت: ىت الٗامت بىفـ الضوع الظي ًلىم به البىىن الخجاٍع جلىم الخٍؼ

ىت، وطلً بفخذ خؿاباث ؤلاًضإ لضحها، وهظا مً احل الخهٌى  الخىام ئلى البىىن ًمىنهم الخىحه ئلى الخٍؼ

ىت الٗامت مبضأ أؾاس ي وهى أن الخؿاباث اإلافخىخت ٖلى مىاعص حؿا ٖضها ٖلى حؿُحر نىضوكها، وجدترم الخٍؼ

ىت الٗامت ال ًمىً أن حؿمذ بمىكىف لٗمالئها  لضحها ال ًمىً أن جيىن ؾىي خؿاباث صاةىت، بمٗنى أن الخٍؼ

م هظا الخؿا ضًت، خُث ًٖ ٍَغ ت البًر ب جهل ول واهم هظه الخؿاباث اإلافخىخت هي الخؿاباث الجاٍع

ىت. ضي ئلى الخٍؼ  ألامىاٌ اإلاىصٖت بالكًُ البًر

ىت: ىت الٗمىمُت وجخمخ٘ هظه ألاوعاق بضعحت ؾُىلت ٖالُت الن  ب( أذوهاث الخٍص وهي ؾىضاث جهضعها الخٍؼ

ىت الٗامت  البىىن حؿخُُ٘ أن جسهمها أو جلترى لًماجها مً البىً اإلاغهؼي، وجيىن مسخلف ؾىضاث الخٍؼ

 ي الظمم التي ٌؿخىحب اؾخسالنها في احل كهحر.بالظمم الٗاةمت، أ

للض اصزل كاهىن الىلض واللغى همُا حضًضا لخىُٓم الٗالكت بحن حـ( ؾلب طلفاث مً البىك اإلاسكصي: 

ىت.  البىً اإلاغهؼي والخٍؼ

بدُث ٌٗخبر بىً الجؼاةغ بىً ؤلاًضإ خُث ًدخل كمت الىٓام الىلضي، وهى ئطا البىً ألاٌو خُث ًىفغص     

ىت، وهظا وفلا للاهىن الىلض واللغى، خُث حكحر بم ٌ مً الضولت و للض جم ئبٗاص الخٍؼ همت َب٘ الىلىص بخفٍى

ىت ًمىً أن حؿخفُض مً حؿبُلاث بىً الجؼاةغ زالٌ الؿىت اإلاالُت في  78اإلااصة  مً كاهىن الىلض ئال أن الخٍؼ

 ضولت اإلاسجلت في اإلاحزاهُت الؿابلت و فلِ هدض أكص ى، وطلً مً ؤلاًغاصاث الٗاصًت إلاحزاهُت ال %10خضوص 

 

                                                           
م، مسحع طابم، ص1  .43-42( ملداد عبد الكٍس
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ىت العمىمُت                                                                  الفطل الثاوي:   دزاطت عامت خىل الخٍص
يبغي أن حؿضص  240ًجب أن ال ًخجاوػ مضة هظه الدؿبُلاث  ًىم مخخالُت أو غحر مخخالُت زالٌ ؾىت واخضة، ٍو

 الؿىت . زالٌ هظه

ىت ممىل الدولت:3 ئن الضولت جخضزل فُما ًخٗلم بالٗملُاث اإلاالُت والضلُل ٖلى طلً مسخلف اللىاهحن  . الخٍص

ىت وهأجها بىً أي مإؾؿت مهغفُت خُث جلجا  اإلاالُت التي حٗاكبذ مىظ الاؾخلالٌ لظلً أنبدذ الخٍؼ

 لالكتراى للخهٌى ٖلى مىاعص مالُت.

ىت جلٗب     ل ول الاؾدثماعاث  للض واهذ الخٍؼ صوعا أهم مً الظي جلٗبه خالُا، خُث واهذ جخىلى جمٍى

ىت ئلى  ىت مً صاةغة الخٍؼ للمإؾؿاث الٗمىمُت، وما وان للىٓام البىيي ؾىي حسجُل ٖلىص أمىاٌ الخٍؼ

ل الاؾدثماعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاسُُت مً  ىت ًلخهغ فلِ ٖلى جمٍى اإلاإؾؿاث، لىً خالُا أنبذ صوع الخٍؼ

ىت َغف ا لضولت وجمىذ اللغوى وجىخب في مؿاهماث م٘ الٗلم بأهه فُما ًسو هظه ألازحرة جلجا ئليها الخٍؼ

 الٗامت بىاؾُت مإؾؿاث مهغفُت هبىً الجؼاةغ للخىمُت.

 

ىت العمىمُت ل الخٍص  اإلاؿلب الثاوي: مطادز جمٍى

ل هظه هٓغا الزخالف هفلاث الضولت وحٗضصها، حٗمل هظه ألازحرة ٖلى البدث ًٖ مس     خلف اإلاهاصع لخمٍى

حن مً ؤلاًغاصاث التي جدهل ٖليها الضولت، خُث هجض ؤلاًغاصاث الٗاصًت والتي  مىً الخمُحز بحن هٖى الىفلاث، ٍو

حكمل ٖلى ئًغاصاث الضومحن، الًغاةب والغؾىم، وهىان ئًغاصاث غحر ٖاصًت جخمثل في اللغوى الٗامت و 

 ؤلانضاع الىلضي.

I. :ؤلاًساداث العادًت 

لً هخىؾ٘ في هظا الجاهب )الًغاةب (، طلً ألهىا كضمىا خىلها فهال زانا قغخىا مً زالله لػسائب: ( ا1

بت هي فٍغًت ئلؼامُت ًلتزم اإلايلف بأصائها ئلى الضولت جبٗا إلالضعجه الخيلُفُت،  الجىاهب اإلاخٗللت بها، فالًٍغ

ا فُما بحن ألافغاص.بغٌ الىٓغ ًٖ اإلاىاف٘ التي حٗىص ٖلُه، وهي بمثابت أؾلىب لخىؾُ٘ ألا   (1)ٖباء الٗامت ؾىٍى

بت ال جفغى  ( السطىم:2 بت الن وليهما ًفغى ئلؼامُا ٖلى ؾبُل ؤلالؼام، غحر أن الًٍغ ٌؿخىي الغؾم م٘ الًٍغ

بت.  ملابل جأصًت زضمت للميلف، لظلً ًجب ئُٖاء حٍٗغف ًفغق الغؾم ٖلى الًٍغ

مت مً الفغص للاء زضمت زانت جإصحها له، وألانل في فالغؾم هى مبلغ مً اإلااٌ ججىبه اخض الهُئاث الٗا

بت والغؾىم التي  اصة الًٍغ جدضًض ؾٗغ الغؾم أن ًيىن الؿٗغ مخىاؾبا م٘ وؿم الخضمت اإلاإصاة، وئال اٖخبرث ٍػ

ت ًمىً جهيُفها ئلى:  جدهل ٖليها مإؾؿاث الضولت هثحرة ومخىٖى

 :ت اعة اإلاخاخف.مثل عؾىم الدسجُل الٗلاعي و عؾىم جهضًم  زطىم إداٍز  الىزاةم و اإلاؿدىضاث ،و عؾىم ٍػ

 :ىت الضولت ملابل ما جلضمه الؿلُاث اللًاةُت مً زضماث في  زطىم كػائُت ًضفٗها ألاشخام لخٍؼ

اث.  حل اإلاىاٖػ

 

 

                                                           
م، مسحع طابم، ص( 1  43ملداد عبد الكٍس
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ىت العمىمُ                                                                  الفطل الثاوي:   تدزاطت عامت خىل الخٍص
 ( الدومين العمىمي:3

م٘ جىؾ٘ اللُإ الخام وجىحه الجؼاةغ هدى اكخهاص الؿىق، جللهذ أمالن الضولت الخانت بٗض أن وان     

 صزل ممخلياث الضولت في ٖهغ ؤلاكُإ  ًمثل اللضع ألاهبر يمً مهاصع ئًغاصاث الضولت.

 فالضومحن ًىلؿم ئلى كؿمحن وهظا مً الىاخُت اللاهىهُت:

ت ألازغي، والظي ًسً٘ ألخيام  ن العام:أ( الدومي واإلالهىص به ول ما جملىه الضولت وألاشخام اإلاٗىٍى

 ،
ّ
سهو لخلبُت الخاحاث الٗامت، ومثاٌ طلً الُغق، اإلاخاخف، اإلاىاوئ والخضاةم الٗامت اللاهىن الٗام، ٍو

اصة ال جلبٌ الضولت زمىا مً ألافغاص ملابل اؾخٗمالهم لهظه اإلاغافم.  (1)ٖو

خيىن مً ول ما جملىه الضولت مً أمالن، وطلً بهفتها شخو اٖخباعي مدٌ وال  ومين الخاص:ب( الد ٍو

ت الخهغف فُه ؾىاء بالغهً أو بالبُ٘،  ًسً٘ لللاهىن الٗام وال ًسهو للىف٘ الٗام، وبالخالي الضولت لها خٍغ

ىت الٗا  مت.وهٓغا ألهمُخه أنبذ مدل اهخمام الضولت، ألهه ًضع أعباخا مٗخبرة للخٍؼ

II.  :حن مً ؤلاًغاصاث، وهي اللغوى وؤلانضاع الىلضي.ؤلاًساداث العادًت  وحكمل ٖلى هٖى

وللض ٖاعى الفىغ الخللُضي للجىء الضولت ئلى الاكتراى لؿض هفلاتها، إلاا ًترجب ٖلى طلً مً أيغاع كض    

ً الظًً لهم مىكف اًجابي لجىء ال ضولت ئلى الاكتراى جلخم باالكخهاص اللىمي، ٖىـ الاكخهاصًحن اإلاٗانٍغ

ا في بٌٗ ألاخُان.  وحٗخبروهه أمغا ٖاصًا ويغوٍع

ف ومسخلف . اللسوع: 1 فاللغى الٗام هى مبلغ مً اإلااٌ جدهل ٖلُه الضولت مً ألافغاص أو اإلاهاٍع

ش مدضص وفم قغوٍ مدضصة.  اإلاإؾؿاث اإلاالُت، م٘ الخٗهض بغص اإلابلغ اإلالترى م٘ الفىاةض اإلاترجبت ٖلُه في جاٍع

ف الؿابم الظهغ وهي:ولل  (2)لغى الٗام ٖضة زهاةو جخجلى مً زالٌ الخٍٗغ

 .ت.ًضف٘ اللغى بكيل هلضي  ئن اللغى الٗام ًخم ئبغامه بهفت ازخُاٍع

 .ألانل في اللغى الٗام الخسهُو لغغى مٗحن 

نضاع ٖىضما ال جخىفغ َغق أزغي لخفاصي العجؼ في اإلاحزاهُت، جلجا بٌٗ الضٌو ئلى ؤلا . ؤلاضداز الىلدي: 2

الىلضي، فخٗمل ٖلى َب٘ ما جدخاحه مً أوعاق هلضًت وئنضاع همُت مً الىلىص، مما ًفلض الٗملُت كُمتها 

 الخلُلُت وحؿبب الخطخم اإلاالي والاكخهاصي.

وللض خظع الاكخهاصًىن الخللُضًىن مً لجىء الضولت ئلى هظه الىؾُلت لخغُُت عجؼ اإلاحزاهُت، في خحن أن 

ل عجؼ الاكخهاصًىن الخضًثُح خماص ٖلى ؤلانضاع الىلضي لخمٍى لى عأؾهم "هُجز"، أباخىا للضولت الٖا ن ٖو

 اإلاحزاهُت زانت في خاالث الىؿاص.

 

ىت العمىمُت  اإلاؿلب الثالث: وظائف الخٍص

 ًمىً ئبغاػ طلً مً الىاخُخحن اإلاالُت والاكخهاصًت هما ًلي:

 

                                                           

30( خظً عىاغت، مسحع طابم، ص 

في أمال، مسحع طابم، ص  108( غٍى
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I.  :مً الىاخُت اإلاالُت 

ىت الٗمىمُت مً الىاخُت اإلاالُت اللضعة ٖلى مىاحهت اخخُاحاث الهغف، أي البدث      ُفت الخٍؼ هلهض بْى

أي البدث الضاةم  الضاةم ٖلى الخىاػن بحن ؤلاًغاصاث واإلاهغوفاث، م٘ الٗلم أن ول أمىاٌ اخخُاحاث الهغف

ىت الٗمىمُت مىصٖت في خؿاب زام  ٖلى الخىاػن بحن ؤلاًغاصاث واإلاهغوفاث، م٘ الٗلم أن ول أمىاٌ الخٍؼ

لضي البىً اإلاغهؼي، ومً اإلاٗغوف أن الخىاػن الضاةم للهىضوق ًياص ًيىن مؿخدُال، وهى ما ًجٗل الخىاػن 

ت لدؿُح رها مً حهت، وجىفُظ ملخًُاث اللاهىن اإلاالي مً يغوعي ختى ٌؿخُُ٘ الاخخفاّ بالؿُىلت الًغوٍع

 حهت أزغي.

اةف التي جًمً لها مىاعص مإكخت جًاف ئلى اإلاىاعص اإلادضصة ؾلفا،      وبهظا ًمىً اللُام ببٌٗ الْى

لب اللغى مً البىً  ىت، ئنضاعاث الؿىضاث َو اةف هجض مثال: وصات٘ الخٍؼ بت، ومً أهم هظه الْى والًٍغ

 (1)اإلاغهؼي.

II. اخُت الاكخطادًت:مً الى 

وجخجلى أهمُتها في هظا اإلاجاٌ وىجها أصاة هامت للؿاؾت الاكخهاصًت، ئط بامياجها أن جخضزل لضٖم ؾُاؾت     

جىؾُٗت، التي حٗخبر أصاة مً أصواث الؿُاؾت الاكخهاصًت، وهظا هٓغا للضعاتها اإلاالُت الطخمت، ولخأزحرها الىبحر 

خهاصي، وبالخالي جلىم باإلقغاف ٖلى الجهاػ البىيي واإلاالي، وطلً في الىلاٍ في الضوعة اإلاالُت وفي الخىاػن الاك

 الخالُت:

 .خم نُاهتها اإلاباقغة ٖلى ؾىق اللُم اإلاىلىلت أو البىعنت 

 .ت للمإؾؿت والىهف مإمىت التي جضزل في ألاؾىاق اإلاالُت  (2)مكاعهتها في الهُئاث ؤلاصاٍع

 

لهااإلابدث الثاوي: مىازد واطخسداماث الخص   ٍىت العمىمُت وؾسق جمٍى

ىت العمىمُت: اإلاؿلب ألاول   مىازد واطخسداماث الخٍص

ىت فُما ًلي: مىازدها   : جخمثل مىاعص الخٍؼ

 الُاب٘ الجباتي وهظا خانل الغغاماث -

ت للاء الخضماث  -  وألاجاوي  اإلاإصةالخيالُف اإلاضفٖى

 مضازُل ألامالن الخابٗت لضولت -

 اث والهضاًا والهباثألامىاٌ اإلاسههت للمؿاٖض -

الدؿضًض بغأؽ اإلااٌ لللغوى والدؿبُلاث اإلامىىخت مً َغف الضولت مً اإلاحزاهُت الٗامت وهظا الفىاةض  -

 اإلاترجبت

 مسخلف خىانل اإلاحزاهُت التي ًىو اللاهىن ٖلى جدهُلها -

 .مضازُل اإلاؿاهماث اإلاالُت للضولت اإلاغزو بها كاهىهُا -

                                                           

م، ؤلاضالخاث الجبائُت وأزسها على الشسكاث الىؾىُت، مركسة جسسج لىُل شهادة اللِظاوع في ع لىم الدظُير، جسطظ مالُت، ( طالمي مٍس

 42، ص2005/2006اإلاسكص الجامعي باإلادًت، دفعت 

48( اإلاسحع هفظه، ص 
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الخهت اإلاؿخدلت لضولت مً أعباح مإؾؿاث اللُإ الٗمىمي اإلادؿىبت واإلادهلت وفم قٍغ اإلادضصة في  -

٘ اإلاٗمٌى به  .الدكَغ

ى - ت مً البىً اإلاغهؼي ملابل اللُمت للىلىص اإلاٗضهُت التي جهضعها هما حؿُحر وصات٘ جدذ الُلب جدهل الخٍؼ

 CCPبىاؾُت قبابُىها وبىاؾُت 

ىت - ىت خؿاباث للكغواث الٗمىمُت اإلادلُت وهظا ما ٌكيل مىعص خلُلي للخٍؼ  جفخذ الخٍؼ

ىت الٗم - ىمُت اطوهاث مجؿضة ماصًا لالهخخاب هما جدهل ٖلى مىاعصها مً الاصزاع الؿاةل بدُث جهضع الخٍؼ

ت  1994الٗام جمىنها مً الخهٌى ٖلى الاصزاع الهغحر للٗاةالث ففي ؾىت  ىت الٗمىمُت الجؼاةٍغ أنضعث الخٍؼ

بت ،  16.5صج بفاةضة  100000صج و  10000اطوهاث إلاضة ؾىت اؾمُت أو لخاملها بلُمتي  % مٗفاة مً الًٍغ

ىت الٗمىمُت مً هظه الٗملُت ٖلى  CCP  ،CNEPالاهخخاب جم في ول قبابي  والبىىن الخمؿت خهلذ الخٍؼ

 CNEPملُىن منها اهخدب مً َغف  400ملُاع صج  1.9

ني أو صولي  ٘ ضخمت طاث مىفٗت ٖامت ًلجا لُلب كغى مً اإلاجخم٘ ؾىاء كغى َو ومً احل اللُام بمكاَع

م جدفحزهم ًغفم هظا اللغى بانضاع ؾىضاث جُغح في الؿىق الى لضي هما كض جلجا اإلاإؾؿاث اإلاالُت ًٖ ٍَغ

ً:1لخدهُل اإلاىاعص مً البىً اإلاغهؼي مً   مهضٍع

ىت الٗمىمُت  - ىت الٗمىمُت ٌؿاٖض البىً اإلاغهؼي الخٍؼ ف الخٍؼ ٖىض ازخالٌ ػمني مإكذ بحن مىاعص ومهاٍع

 بخلضًم كغوى مإكخت أي حؿبُلاث

لت جأزظ مؿاٖضاث مً البً اإلاغهؼي اؾم كغوى ٖىض وكٕى عجؼ خلُلي جهاتي في كاهىن اإلاالُت في هظه الخا -

ىت الٗمىمُت.  للخٍؼ

% مً اإلاىاعص الٗاصًت للضولت للمحزاهُت الؿابلت ٖلى أن حؿضص في 10اإلابلغ اإلادضص في كاهىن الىلض واللغى ب 

 ًىم. 240مضة 

ىت الٗمىمُت فان لها هظلً اؾخسضاماث جلىم بها هىاطخسداماتها    :غ منها ما ًلي: بما أن هىان مىاعص للخٍؼ

 أٖباء الضًً الٗمىمي والىفلاث اإلادؿىبت -

 مسههاث الؿلُاث الٗمىمُت -

 الىفلاث الخانت بىؾاةل اإلاهاعف -

 جضزالث خيىمُت -

ل ؤلاصاعي  -  الخمٍى

 %90الجماٖاث اإلادلُت  -

 مؿاٖضاث للمإؾؿاث الٗامت. -

 اؾخسضاماث مىاعص

ل ؤلاصاعاث وصات٘ ومىاعص مجمٗت  جمٍى

 .هلىص مٗضهُت - الضولت -

                                                           

  , دة , جلىُاث و طُاطاث الدظُير اإلاطسفي , دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت , الجصائس  2003بسساش ٌعدل فٍس
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ضًت -% 90الجماٖاث اإلادلُت  -  نيىن بٍغ

ىت -كغوى للمإؾؿاث والخىام   اطوهاث الخٍؼ

 وصات٘ ؤلاصاعة واإلاغاؾلحن -مؿاٖضاث للمإؾؿاث الٗامت 

 كغوى في الؿىق اإلاالي

 ٖالكت م٘ اإلاإؾؿاث اإلاالُت

 البىىن والكغواث اإلاالُت -

 البىً اإلاغهؼي  -

 مإؾؿاث أزغي  -

 

ىت العمىمُت ل الخٍص  اإلاؿلب الثاوي: ؾسق جمٍى

ىت الٗمىمُت ٖلى صوعها همخٗامل مالي 1 ت الخللُضًت للخٍؼ ىت الٗمىمُت : جغهؼ الىٍٓغ ل الىلضي للخٍؼ ( الخمٍى

ف اإلالؼمت ٖلى الضولت همخٗامل غحر للضولت أي  لىم بضف٘ اإلاهاٍع أجها نىضوق ًجم٘ فُه ول ئًغاصاث اإلاحزاهُت ٍو

ل ىت الٗامت ، الضًىن الٗامت باللجىء ئلى الىٓام اإلاهغفي لخغُُت حؼء مً خاحُاتها للخمٍى  بىيي حؿُحر الخٍؼ

ىت الٗامت ًإهض ٖلى الهفت البىىُت لها خُث ٌٗخبرها بىيا بان لها ئمياهُت زلم  أما الخدلُل الضًىامُيي للخٍؼ

ىت الٗامت  الىلىص اإلاٗضهُت وبظلً فهي جمٌى هلضًا حؼء يئُل مً اؾخسضاماتها ئيافت ئلى طلً فان الخٍؼ

جدخىي ٖلى مىاعص ٖضًضة ) وصات٘ ، كغوى في الؿىق الىلضي واإلاالي ( مىبٗها كض ًيىن هلضي أو مالي هما 

ىت الٗمىمُت خُث اجسظ هظه اإلاؿاٖضاث نفخحن مؿاٖضاث جخللى مؿاٖضاث مً البىً اإلاغهؼ  ي مً الخٍؼ

 مباقغة وغحر مباقغة

مؿاٖضاث مباقغة: هي مىيٕى اجفاق بحن ؾلُاث البىً والضولت خُث ًسهو لها بىض في محزاهُت البىً  

ىت الٗامت  اإلاغهؼي هلغوى للخٍؼ

ىتمؿاٖضاث غحر مباقغة: جخمثل في قغاء أو ألازظ ألحل الطوهاث ا   لخٍؼ

ىت الٗامت باهتهاج ؾُاؾت الؿىق اإلافخىخت اليكُُت أي قغاء  هما ًمىً للبىً اإلاغهؼي أن ٌؿاٖض الخٍؼ

 ؾىضاث في الؿىق الىلضي

ىت الٗمىمُت: ًخم بثالر َغق:2 ل اإلاالي للخٍؼ  ( الخمٍى

ُا - ىت مىخدبت مً َغف الخىام واإلاجؿضة مىيٖى  ئنضاع اطوهاث الخٍؼ

 ئنضاع كغى للضولت -

ىت ٖلى الخؿاب الجاعي مً َغف نىاصًم الاصزاع.ا -  للجىء ئلى وصات٘ أو اهخخاب اطوهاث الخٍؼ

ت،  ىت الٗمىمُت جدخاج ٖاصة ئلى أمىاٌ لخغُُت العجؼ الىاجج ًٖ جدلُم كىاهحن اإلاالُت الؿىٍى وٗلم أن الخٍؼ

بلى  ل جيكا ًٖ الخلل بحن اإلاىعص بكيل مإكذ وجهاتي ،ٍو ىت صع 1الخاحت للخمٍى اؾت ألاؾلىب الظي للخٍؼ

ل الاصزاع مً  م اللجىء ئلى الاصزاع ٖلما أن هظا ًإصي ئلى جدٍى يىن طلً ًٖ ٍَغ  جدهل به ٖلى ألامىاٌ ٍو

                                                           

- , ىت العمىمُت في غل ؤلاضالخاث , مركسة لِظاوع   2007 – 2006اإلادًت , طامُت زبُعت , دوز الخٍص



37 
 

ىت العمىمُت                                                                  الفطل الثاوي:   دزاطت عامت خىل الخٍص
اصة ٖلى اؾخغغاق ل ختى ًخدلم في خحن أن الخضزل في الؿىق الىلضي ًىع الىلض  الؿىق اإلاالي ٍػ وكذ ٍَى

اصة في الىخلت الىلضًت.  فىعا ، أو اللجىء ئلى ؤلانضاع الىلضي م٘ زُغ الٍؼ

 

ىت العمىمُت في جىفير الظُىلت وجداولها  اإلاؿلب الثالث: دوز الخٍص

لاهىهُت اإلاىحىصة في الخباصٌ والىصات٘ جدذ في الىٓام الىلضي الجؼاةغي الؿىضاث الىلضًت جخيىن مً الىلىص ال

ضًت أو  ىت الٗمىمُت ومغاهؼ الهيىن البًر الُلب لضي البىىن والىصات٘ جدذ الُلب لضي ول مً مداؾبي الخٍؼ

ىت هظه ألازحرة حٗخبر مهمت مً وحهت هٓغ لخدلُل الىلضي وهي هضلُل ٖلى وحىص صاةغة  ما حؿمى هلىص الخٍؼ

ىت الٗ ضًت.هلضًت مؿخللت للخٍؼ  امت التي لها مإؾؿاتها اإلاالُت الخانت بها مثل مغاهؼ الهيىن البًر

وهظه الضاةغة لها ٖضة ٖالكاث مً بُنها ٖالكتها ببىً الجؼاةغ جخجلى هظه الٗالكت مً زالٌ الخؿاب الجاعي 

ىت الٗمىمُت وهما هى مىهىم ٖلُه في كاهىن الىلض واللغى أن البى ً اإلافخىح لضي مٗهض ؤلانضاع للخٍؼ

لُض به الٗملُاث الاًجابُت والؿلبُت فمً زالٌ هظا الخؿاب  ف ٍو اإلاغهؼي ًمؿً خؿاب الضولت صون مهاٍع

ىت الىلضًت  ول ٖملُت ًىم بها بىً الجؼاةغ ججٗل عنُض هظا الخؿاب صاةىا فهي جدؿً مً ؾُىلت الخٍؼ

 والٗىـ في خالت الغنُض اإلاضًً.

م الخدىالث الىلضًت التي جخم مً وهىان ٖالكت زاهُت هي ٖالكتها بالجهاػ اإلاه غفي جيكا هظه الٗالكت ًٖ ٍَغ

ىت والضاةغة  ت ٖلى مؿخىي البىً اإلاغهؼي خُث ًلىم هظا ألازحر باإلاؿاواة بحن صاةغة الخٍؼ صاةغة البىىن الخجاٍع

ىت والجهاػ اإلاهغفي ًيىن لها جأزحر ٖلى ؾُىل ت ئخضي اإلاهغفُت وبالخالي فان ول الٗملُاث اإلاخضاولت بحن الخٍؼ

ىت ، كُإ الجهاػ الهغفي (  اللُاٖحن ) كُإ الخٍؼ

ىت بامياجها اللجىء ئلى مٗهض ؤلانضاع بسهم أو وي٘  وفي خالت هلو الؿُىلت ٖلى مؿخىي الؿىق فان الخٍؼ

ىت أو الخهىٌ  جدذ هٓام ألاماهت مً َغف بىً الجؼاةغ الؿىضاث اإلاىفىلت واإلاىخدب بها لهالر مداؾبي الخٍؼ

 اث اإلاباقغةٖلى الدؿبُل

ت اإلافخىخت  ضًت وأعنضة الخؿاباث الجاٍع ىت مً وصات٘ جدذ الُلب لضي مغاهؼ الهيىن البًر جخيىن هلىص الخٍؼ

ىت خُث جىضعج أهمُتها في ئَاع الدؿضًضاث التي جخم يمً  للمإؾؿاث والخىام ٖلى مؿخىي مداؾبي الخٍؼ

ىت خُث حؿمذ لها ججىب اؾخٗما ٌ هلىص البىً اإلاغهؼي ) الىلىص اللاهىهُت ( الضاةغة الىلضًت الخانت بالخٍؼ

ىت بمٗهض ؤلانضاع. ل مً الخؿاب الجاعي اإلافخىح للخٍؼ  ؾىاء في قيل أوعاق هلضًت أو مً زالٌ الخدٍى

ىت الٗمىمُت صف٘ الىفلاث الٗامت في ئَاع جىفُظها  أن هظا الخىُٓم في الىاك٘ والظي مً زالله حؿخُُ٘ الخٍؼ

ماٌ هلىص البىً اإلاغهؼي ٌٗخبر هٗامل أؾاس ي مً وحهت هٓغ حؿُحرها الىلضي وان للىاهحن اإلاالُت صون اؾخٗ

ىت اإلادضوصة ٖلى زلم الىلىص.   وان ًهُضم بمدضصاث هٓغا لضعة الخٍؼ

ضًت والتي جلٗب صوعا مهما باٖخباعها أصاة صف٘ وهي حٗىـ الخهىنُت  ىت هجض الهيىن البًر يمً هلىص الخٍؼ

ضًت هظه الىلىص التي ًخمحز بها الىٓام اإلاال ي الجؼاةغي مً زالٌ امخالهه لكبىت واؾٗت مً مغاهؼ الهيىن البًر

ىت  مً قاجها أن جدض مً اؾخٗماٌ الىلىص اللاهىهُت في ٖملُاث الضف٘ والدؿضًض التي جخًمنها صاةغة الخٍؼ

 الٗمىمُت.
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تدزاطت خالت م                      الفطل الثالث :              مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس

 

                                   الفطل:جمهُد 

ت للًغاةب ، فأنبدذ ليل والًت  ٖمض اإلاكٕغ الجؼاةغي ئلى وي٘ الخىُٓم ؤلاصاعي  ، و الهُيلُت ؤلاصاٍع

ت مؿخللت جابٗت لها ، ئال أن ألازحرة جٓل صاةما ت ،  مضًٍغ ت في بٌٗ ألامىع ؤلاصاٍع ت الجهٍى جابٗت للمضًٍغ

ت الٗامت للًغاةب لىالًت مؿخغاهم و الهُيل الخىُٓمي  ؾىف هخُغق في هظا البدث ئلى جلضًم اإلاضًٍغ

ت .  للمضًٍغ

بت لدؿاهم في محزاهُت الضولت .                                                                                                                                                                                                    هما ؾىىضر هُف جدؿب ول يٍغ
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تدزاطت خالت م       الفطل الثالث :                             مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس
ت الػسائب لىالًت مظخغاهم                                                اإلابدث ألاول : جلدًم مدًٍس

 جبائُت في الجصائسال لإلدازةاإلاؿلب ألاول : الهُكل الخىظُمي 

ُٗت و جىُٓمُت جدضص فيها  الجباةُتئن ؤلاصاعة   ت و أزغي والةُت وفم كىاهحن حكَغ ت و حهٍى لها ٖضة هُاول مغهٍؼ

ت ، و ٖلُه ًجب الخُغق ئلى الهُاول الخىُٓمُت لإلصاعة  ٖلى  الجباةُتالازخهاناث ؤلاكلُمُت ليل هُئت ئصاٍع

اث إلاٗغفت ميان جمغهؼ مضًغ  ت ول اإلاؿخٍى ٍت الًغاةب لىالًت مؿخغاهم ٖلى ؾلم الهغم الؿلُىي لإلصاعة اإلاغهٍؼ

 الخابٗت لها .

ت العامت للػسائب   أوال: اإلادًٍس

ني و التي حٗخمض ٖليها الخيىمت في جىفُظ  ت الٗامت للًغاةب أخض الغواةؼ ألاؾاؾُت في ؤلاكخهاص الَى حٗخبر اإلاضًٍغ

٘ و الخىُٓم ئلى جىفُظ بغامجها ، ليىجها ميلفت باصاعة الىٓام الً بي و الخدىم في ول حىاهبه مً الدكَغ ٍغ

ىت الضولت بٗض اإلادغوكاث ،  زُِ الؿُاؾت الجباةُت بهضف جدهُل اإلاىاعص التي حٗخبر اإلاهضع الغةِس ي لخٍؼ

إل بمهامها هاصاعة فٗالت و مهغُت لخُلٗاث  ت الٗامت للًغاةب في ؤلَا هما جخمثل الغاًت الغةِؿُت للمضًٍغ

ـ الخلىق الفغصًت و اإلاي بت ، ال ؾُما ما حٗلم منها بدبني اللُم ألاؾاؾُت للمجخم٘ و هظا جىَغ لفحن بالًٍغ

بت .  الجماُٖت ، و خُث أجها ميلفت بخُبُم خم ؾُاصي للضولت و هى الخدهُل الًٍغ

ٗاث ازخهامو بٗض  ت للًغاةب بدىفُظ اللىاهحن و اإلاؿاهمت في الخٗضًالث الدكَغ ليي  ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

بي ئلى صعحاث ؤلاجلان و الىماٌ ، هجض أن مهام ؤلاصاعة الجباةُت جىدهغ في اإلاؼج بحن  جغقي بالىٓام الًٍغ

ىت الٗمىمُت باٖخباعها  ل الخٍؼ ت اللاهىهُت ، الفىُت و اإلاالُت لخيىن بضوع الىؾُِ بحن جمٍى الىؾاةل ؤلاصاٍع

بت  ليىجهم ًمثلىن عأؾماٌ ؤلاصاعة الجباةُت . الهضف الظي أوكأث مً أحله و بحن عيا اإلايلفحن بالًٍغ

اإلاٗضٌ و اإلاخمم اإلاخٗلم بدىُٓم ؤلاصاعة   13/07/1998اإلاإعر في   228_98بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  

ت الٗامت للًغاةب ٖلى ؾخت ) اصة ٖلى مفدكُت اإلاهالر الجباةُت جخيىن اإلاضًٍغ ت في وػاعة اإلاالُت ، فٍؼ ( 6اإلاغهٍؼ

اث مغهٍؼ ُت اإلاىضخت هما ًلي :4ت و بيل واخضة أعبٗت )مضًٍغ اث فٖغ  ( مضًٍغ
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تدزاطت خالت م       الفطل الثالث :                             مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس

 

ت العامت للػسائب 01الشكل زكم   الهُكل الخىظُمي للمدًٍس

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

اإلاخًمً جىُٓم  اإلاٗضٌ و اإلاخمم و 13/07/1998اإلاإعر في  228-98عكم  مً اإلاغؾىم الخىفُظي 5اإلااصة  مً طدز:اإلا

ضة الغؾمُت الٗضص  ت في وػاعة اإلاالُت الجٍغ  .12م  15/07/1998اإلاإعزت في  51الاصاعة اإلاغهٍؼ

ت و الىالئُت للػسائب  ت الجهٍى  زاهُا : اإلادًٍس

ت الجهىٍت لل  ػسائب أ( اإلادًٍس

اث  ت ٖلى مؿخىي الجهىي و حٗخبر همؼة الىنل بحن اإلاضًٍغ ت للًغاةب ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ ت الجهٍى جمثل اإلاضًٍغ

ت الٗامت للًغاةب بهضف عبِ اللاٖضة باللمت هما حؿهغ ٖلى جىفُظ البرامج و  الىالةُت للًغاةب و بحن اإلاضًٍغ

ت و جُبُم الخٗلُماث و اللغاعاث الهاصعة ًٖ الاصاعة اإلاغهؼ  ُفُت بحن الاصاعة اإلاغهٍؼ ٍت و جخًمً الٗالكت الْى

اث الىالةُت  ت للًغاةب جيكُِ ٖمل اإلاضًٍغ اث الجهٍى اث الىالةُت للًغاةب و مً مهامها جخىلى اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

 الخابٗت الزخهانها ؤلاكلُمي م٘ جىحيهها و جيؿُلها و ختى مغاكبتها .

 

ت العامت للػسائب  اإلادًٍس

DGI 

ت  مدًٍس

العملُاث 

 الجبائُت

ت  مدًٍس

ع  الدشَس

 الجبائي

ت  مدًٍس

اإلاىاشعاث 

 الجبائُت

ت  مدًٍس

ادازة 

 الىطائل

ت  مدًٍس

ألابدار و 

 اإلاساحعاث

لدزاطاث ا

الجبائُت 

 الىزائم و 

 ع الدشَس

 الجبائي 

 العالكاث

 العمىمُت

 الاعالمو

 الاجفاكُاث

الجبائُت 

 الدولُت

ت  مدًٍس

الخىظُم و 

الاعالم 

 اإلاساحعاث

 الجبائُت

الاخطائُا

ث و 

 الخالزُظ

 الػمان و

ألاهظمت 

 الجبائُت

 العملُاث

 الجبائُت

 مىاشعاث

بت  الػٍس

 على الدزل

 مىاشعاث

السطم على 

اللُمت 

 اإلاػافت

 اإلاىاشعاث

ت و  الاداٍز
 اللػائُت

 حظُير

ملفاث 

 اإلاىظفين

 عملُاث

 اإلاىاشهت

 الىطائل

العامت و 

 اإلادفىظاث

 و ً الخكٍى

جدظين 

 اإلاظخىي 

 الخىظُم و

 اإلاىاهج

 س جؿٍى

أهظمت 

 ليالاعالم الا

 جؿبُم

أهظمت 

 الاعالم الالي

 اإلاساحعاث

البدث عً 

اإلاعلىماث 

 الجبائُت

البرمجت 

 السكابت

 بائُتالج

اإلالاًِع 
 الاحساءاثو
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تدزاطت خالت م         الفطل الثالث :                           مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس
اإلاٗضٌ و اإلاخخم ًدضص جىُٓم اإلاهالر   18/09/2006اإلاإعر في    327/  06و بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ت للًغاةب و البالغ ٖضصها ) اث الجهٍى ت 9الخاعحُت و نالخُاتها ، بدُث جًم اإلاضًٍغ اث حهٍى ( مضًٍغ

ت مض 54اإلاؿإولت ًٖ  ت والةُت التي جدضص ازخهانها ؤلاكلُمي بمىحب كغاع وػاعي هما جخيىن ول مضًٍغ ًٍغ

ُت ال ًخجاوػ ٖضصها ) اث فٖغ ُت مياجب ال ًخجاوػ ٖضصها )4للًغاةب ٖلى مضًٍغ ت فٖغ ( مياجب 4( و ليل مضًٍغ

 و اإلاىضخت في الكيل الخالي :

ت للػسائب02الشكل زكم  ت الجهٍى  : الهُكل الخىظُمي للمدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت و  12/07/1998مً اللغاع اإلاإعر في  28الى 12مً اإلاىاص اإلاطدز :  اث الجهٍى اإلاخًمً الازخهام الاكلُمي اإلاضًٍغ

ضة الغؾمُت الٗضص  اث الىالةُت للًغاةب و جىُٓمها و نالخُاتها، الجٍغ  .14م  25/10/1998اإلاإعزت  79اإلاضًٍغ

 

ت الىالئُ -ب  ت للػسائباإلادًٍس

٘ الجباةُحن م٘ مخابٗت و مغاكبت وكاٍ اإلاهالر  ت الىالةُت للًغاةب ٖلى اخترام الخىُٓم و الدكَغ حؿهغ اإلاضًٍغ

ت للًغاةب و ت الجهٍى اث  الخاعحُت لخدلُم ألاهضاف اإلادضصة لها  ، هما حٗخبر الٗالكت بحن اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

اث الىالةُت بابالغها بيل الجضاٌو الىالةُت الىاكٗت يمً صاةغتها ؤلاكلُمُت ٖالكاث  ؾلُمت و جلتزم اإلاضًٍغ

غ التي جسو  الاخهاةُت اإلاٗضة صوعٍا باإلاىهىم ٖليها في الخىُٓم اإلاٗمٌى به و جلضًم ول البُاهاث و الخلاٍع

٘ و الخىُٓم الجباةُحن .  ؾحر اإلاهالر أو جُبُم الدكَغ

ت للػسائباإلادًٍس ت الجهٍى  
DRI 

ت الفسعُت  اإلادًٍس

ً  للخكٍى

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للسكابت الجبائُت

ت الفسعُت  اإلادًٍس

للخىظُم و 

 الىطائل

ت الفسعُت  اإلادًٍس

للعملُاث 

 الجبائُت

 ً مكخب الخكٍى

 ألاطاس ي

مكخب الدعائم 

 البُداغىحُت

 

ب مخابعت مكخ

بسامج ألابدار 

و اإلاساحعاث 

 الجبائُت 

مكخب مساكبت 

 اإلاىاشعاث

مكخب 

 اإلاظخسدمين

مكخب الخىظُم 

 و الاعالم الالي

مكخب مساكبت 

اطخعمال 

 الىطائل

مكخب 

الخيشُـ و 

الخىظُم و 

العالكاث 

 العامت

مكخب مساكبت 

ألاوشؿت و 

 الخالزُظ
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تطت خالت مدزا       الفطل الثالث :                             مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس
هما وكحر هٓغا الزخالف حؿُحر اإلالفاث الجباةُت و حجم مؿخىي اليكاٍ مً مىُلت حغغافُت ألزغي زم 

اث الىالةُت ئلى أنىاف :  جهيُف اإلاضًٍغ

ت والةُت جخمحز بىثافت الٗمل هٓغا لثلل و هثرة حجم اإلالفاث الجباةُت  34ًًم الطىف ألاول  مؿخىي  ومضًٍغ

ت والةُت ٖلى  ُت . 5اليكاٍ الىاؾ٘ هما جًم ول مضًٍغ اث فٖغ  مضًٍغ

ت والةُت التي جًم ٖضص أكل مً ؾابلتها للملفاث الجباةُت و مؿخىي اليكاٍ  17ًًم الطىف الثاوي  مضًٍغ

ت الىالةُت  ُت . 3اإلاىسفٌ ملاعهت بالهىف ألاٌو فخًم اإلاضًٍغ اث فٖغ  مضًٍغ

ُخحن .مضًٍغ 3ًًم  الطىف الثالث خحن فٖغ  اث والةُت لهظا الهىف مضًٍغ

ت الىالئُت للػسائب 03الشكل زكم   : الهُكل الخىظُمي للمدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اث  الازخهامو الظي ًدضص   1998/ 12/07مً اللغاع اإلاإعر في  39الى  28مً اإلاىاص اإلاطدز:  ؤلاكلُمي للمضًٍغ

اث الىالة ت و اإلاضًٍغ ضة الغؾمُت الٗضص الجهٍى   1998/ 25/10اإلاإعزت في  79ُت للًغاةب و جىُٓمها و نالخُتها ، الجٍغ

 . 19م 

 

 

 

 

 

 

ت الىالئُت للػسائب  اإلادًٍس

DWI 

 

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للعملُاث الجبائُت

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للىطائل

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للمىاشعاث

ت الفسعُت  اإلادًٍس

ُتللسكابت الجبائ  

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للخدطُل

 مكخب الجداول 

مكخب 

 الاخطائُاث

مكخب الخىظُم 

العالكاث 

 العمىمُت

مىخب 

اإلاؿخسضمحن و 

ً  الخيٍى

مىخب ٖملُاث 

 اإلاحزاهُت 

 مىخب الىؾاةل

الم الاليو  الٖا

 مىخب الكياوي 

اث  مىخب اإلاىاٖػ

اللًاةُت ولجان 

 الًُٗ

مىخب الخبلُغ 
 ألامغ بالخسفٌُو

مىخب البدث ًٖ 

اإلاٗلىماث 

 الجباةُت

مىخب البُاكاث 

 ملاعهت اإلاٗلىماث

مىخب اإلاغاحٗاث 

 ةُتالجبا

مغاكبت  مىخب

 الخدهُل

مىخب مغاكبت 

 الدؿُحر اإلاالي
 مىخب الخهفُت
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تدزاطت خالت م       الفطل الثالث :                             مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس

 

ت الػسائب لىالًت مظخغاهم   اإلاؿلب الثاوي : مدًٍس

ت الػ  سائب لىالًت مظخغاهم أوال : وشأة مدًٍس

ت الًغاةب لىالًت مؿخغاهم مإؾؿت مالُت تهخم بخدهُل و حباًت مسخلف الًغاةب         حٗخبر مضًٍغ

بت ، جىدًغ مهمتها في حم٘ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و  الغؾىم حٗخبر وىؾُِ بحن الضولت و اإلايلف بالًٍغ

كُم ٌؿاهم في يبِ  اإلاضازُل اإلادهل ؤلاخهاةُاث مً أحل جلضًمها و صعاؾتها للخهٌى ٖلى اخهاء صو

ت الىالةُت للًغاةب لىالًت  ٖليها و جىػَٗها ٖلى ول اللُاٖاث والبلضًت و الىالًت و الضولت ، خُث جل٘ اإلاضًٍغ

ت للًغاةب قلف  و التي جًم هظه ألازحرة ول مً :                       مؿخغاهم باإلاضًغبت الجهٍى

                                

ت للػسائب الشلف ت الجهٍى  اإلادًٍس

 

 شلف                                                                      عين الدفلى

 جِظمظُلذ

 

 مظخغاهم                                                                  جُازث

 

 غليزان

 09اإلاىافم ٌ  1419عحب  19اع اإلاالُت لىالًت مؿخغاهم في خُث كام وػٍغ الخجاعة بىي٘ حجغ ألاؾاؽ لض

ُت : 1998هىفمبر  اث فٖغ  و جًم أعب٘ مضًٍغ

ت الفسعُت للعملُاث الجبائُت :  -أ    و جيلف بما ًلي : اإلادًٍس

خهو قغاء  اٖخماصجيكُِ اإلاهالر و ئٖضاص ؤلاخهاةُاث و ججمُٗها هما جيلف بأقغاٌ ؤلانضاع و َلبُاث 

فاء مً فاءاث و  باإٖل الجباةُت  الامخُاػاثالغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت و مخابٗتها و مغاكبتها ، مخابٗت أهٓمت ؤلٖا

 الخانت و جًم اإلاياجب الخالُت :

مهفىفاث الجضاٌو الٗامت و ؾىضاث  ٖليها،و ًخىفل بالجضاٌو الٗامت و الخهضًم  الجداول:مكخب 

 الخدهُل.

ت الىالةُت مغهؼة اإلاىخجاث ئخ باؾخالمو ًيلف  مكخب ؤلاخطائُاث : هاةُاث الهُاول ألازغي في اإلاضًٍغ

ت  اء و الخدهُل ، مغهؼة ؤلاخهاةُاث الضوعٍت و يمان ئخالتها ئلى اإلاضًٍغ ؤلاخهاةُت الضوعٍت الخانت بالٖى

ت للًغاةب.  الجهٍى

خماص في هٓام الكغ  مكخب الخىظُم و العالكاث العامت : فاء مً و ًيلف باؾخالم و صعاؾت َلباث ؤلٖا اء باإٖل

ت  ، وكغ  خماصاث ، مخابٗت ألاهٓمت الجباةُت الخانت و ؤلامخُاٍػ الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت م٘ حؿلُم هظه ؤلٖا

 اإلاٗلىماث الجباةُت و اؾخلباٌ الجمهىع و ئٖالمه و جىحيهه .
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اث الىالةُت للًغاةب و هظا  مكخب الخيشُـ و اإلاظاعدة : ت و اإلاضًٍغ و ًيلف باإلجهاٌ م٘ الهُاول الجهٍى

غ الخدلُم في  بخيكُِ اإلاهالر اإلادلُت و مؿاٖضتها كهض جدؿحن مىاهج الٗمل و اوسجامها ، مخابٗت جلاٍع

 الدؿُحر و مٗالجتها.

ت الفسعُت للخدطُل :  -ب  ما ًلي :و جيلف باإلادًٍس

الخىفل بالجضاٌو و ؾىضاث ؤلاًغاصاث و مغاكبتها و مخابٗتها و هظا ويُٗت جدهُل الًغاةب و الغؾىم و ول 

هاجج أزغ أو أجاوي ، مخابٗت الٗملُاث و اللُىص اإلاداؾبُت و اإلاغاكبت الضوعٍت إلاهالر الخدهُل و جيكُِ 

بت .كابًاث الًغاةب في مجاٌ جىفُظ أٖمالها للخُهحر و جهفُت ا  لخؿاباث و هظا الخدهُل الجبري للًٍغ

الخلُُم الضوعي لىيُٗت الخدهُل و جدلُل الىلاةو ال ؾُما فُما ًسو الخهفُت م٘ اكتراح جضابحر مً 

قأجها أن جدؿً الىاجج الجباتي ، مغاكبت اللابًاث و مؿاٖضتها كهض جُهحر خؿاباث كابًاث الًغاةب 

 يىن مً زالر مياجب و هي :بغُت جهفُت الخؿاباث و جُهحرها . و جخ

ىت بمىاؾبت  مكخب مساكبت الخدطُل : و ًيلف بضف٘ وكاَاث الخدهُل ، اإلادافٓت ٖلى مهالر الخٍؼ

ت لىي٘ اإلاحزاهُت و  اث ، ئٖضاص ٖىانغ الجباًت الًغوٍع ت اإلاىزلت و ٖىض اعحإ فاةٌ اإلاضفٖى الهفلاث الٗلاٍع

 ت .جبلُغها للجماٖاث اإلادلُت و هظا الهُئاث اإلاٗىُ

اث و ٖلى  مكخب مخابعت عملُاث اللُد و أشغاله : و ًيلف بمخابٗت أٖماٌ الخأقحر و الخىكُ٘ ٖلى اإلاضفٖى

قهاصاث ؤلالغاء مً الجضاٌو و ؾىضاث ؤلاًغاصاث اإلاخىفل بها ، اإلاغاكبت الضوعٍت لىيُٗت الهىضوق و خغهت 

و الخىنُاث التي ًلضمها اإلادللىن في الدؿُحر  الخؿاباث اإلاالُت و اللُم غحر اليكُت ، الخىفل الفٗلى باألوامغ 

 بسهىم مهام اإلاغاكبت و جىفُظها ، ئٖضاص و جأقحر ٖملُاث و اللُىص ٖىض حؿلُم اإلاهام بحن اإلاداؾبحن .

و ًيلف بًمان مغاكبت الخىفل بالجضاٌو الٗامت و بؿىضاث الخدهُل أو ؤلاًغاصاث اإلاخٗللت  مكخب الخطفُت :

ألاخيام و اللغاعاث اللًاةُت في مجاٌ الغغاماث و الٗلىباث اإلاالُت أو اإلاىاعص غحر بمؿخدلاث و مؿخسغحاث 

الجباةُت ، اؾخالم اإلاىخجاث ؤلاخهاةُت التي ٌٗضها كابًى الًغاةب و اإلاهاصكت ٖليها ، مغهؼة خؿاباث حؿُحر 

ىت و اإلاؿدىضاث اإلالخلت ، الخىفل بجضاٌو اللبٌى في ؤلاعحإ للمبالغ اإلاخٗظع  جدهُلها و حضٌو جهفُت  الخٍؼ

ىت و سجل الترخُل و مغاكبت ول طلً .  مىخجاث الخٍؼ

ت الفسعُت للمىاشعاث :  -ج  و جيلف بما ًلي :اإلادًٍس

فاةُت ، و جبلُغ اللغاعاث  خحن للًُٗ الجزاعي أو اإلاغخلت ؤلٖا مٗالجت ؤلاخخجاحاث اإلالضمت بغؾم اإلاغخلخحن ؤلاصاٍع

 و الخسفًُاث اإلامىىخت . اإلاخسظة و ألاوامغ بهغف ؤلالغاءاث

مٗالجت َلباث اؾترحإ الضف٘ اإلاؿبم للغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت ، و حكىُل ملفاث اًضإ الخٓلماث أو 

َٗىن ؤلاؾخئىاف و الضفإ أمام الهُئاث اللًاةُت اإلاسخهت ًٖ مهالر ؤلاصاعة الجباةُت و جخيىن هظه 

ُت مً أعب٘ مياجب و هي : ت الفٖغ  اإلاضًٍغ

و ًيلف باؾخالم صعاؾت الُٗىن الهاصفت ؾىاء ئلى اعحإ الخلىق أو ئلى الغاء اللغاعاث خجاحاث : مكخب ؤلاخ

اإلاالخلت أو ئلى اإلاُالبت بأقُاء مذجىػة ، اؾخالم و صعاؾت الُلباث اإلاخٗللت باؾترحإ اكخُاٖاث الغؾم ٖلى 

 اللُمت اإلاًافت .

 و ًيلف بماًلي : مكخب لجان الؿعً : 
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بت و جلضًمها للجان اإلاهالخت و الًُٗ الجزاعي أو  صعاؾت ؤلاخخجاحاث أو الُلباث التي ًلضمها اإلايلفىن بالًٍغ

فاتي اإلاسخهت ، جللي الُلباث التي ًخلضم بها كابًى الًغاةب الغامُت الى الخهغ  ٍذ بٗضم امياهُت ؤلٖا

بُت أو عؾىم أو خلىق غحر كابلت للخدهُل و ٖغيها  الخدهُل أو ازالء اإلاؿإولُت أو اعحإ صف٘ أكؿاٍ يٍغ

فاتي اإلاسخهت .  ٖلى لجىت الًُٗ ؤلٖا

 و ًيلف بما ًلي :  مكخب اإلاىاشعاث اللػائُت : 

ً ملفاث اًضإ الكياوي لضي الهُئاث الجؼاةُت اإلاسخهت ، ا لضفإ أمام الهُئاث اللًاةُت ئٖضاص و جيٍى

بت .  اإلاسخهت ٖلى مهالر ؤلاصاعاث الجباةُت ٖىض ؤلاخخجاج ٖلى فغى يٍغ

بت و اإلاهالر اإلاٗىُت باللغاعاث اإلاخسظة بغؾم مكخب الخبلُغ و ألامس بالطسف :  و ًيلف بدبلُغ اإلايلفحن بالًٍغ

 ت م٘ ئٖضاص الكهاصاث الخانت بظلً مسخلف أنىاف الًُٗ ، ألامغ بهغف ؤلالغاءاث و الخسفًُاث اإلامىىخ

ت الفسعُت للمساكبت الجبائُت :  -د  و جيلف باٖضاص بغامج البدث و مغاحٗت و مغاكبت الخلُُماث اإلادًٍس

 مخابٗت ئهجاػها ، و جخيىن مً أعبٗت مياجب و هي :و 

صع اإلادلُت ٌٗمل في قيل فغق و ًيلف بدكىُل فهغؽ للمها الظيمكخب البدث عً اإلاعلىماث الجبائُت : 

بت و مغاكبتها و هظا جدهُلها ، جىفُظ بغامج الخضزالث والبدث و هظا جىفُظ  اء الًٍغ للمٗلىماث التي حٗني ٖو

اصة بالخيؿُم م٘ مهالر اإلاإؾؿاث اإلاٗىُت. إل و خم الٍؼ  خم ؤلَا

ً و حؿُحر مسخلف البُاكُاث اإلامؿىهت ، الخىفل  مكخب البؿاكُاث و اإلالازهاث : بُلبُاث و ًيلف بخيٍى

بت و مغاكبت و اؾخغالٌ اإلاهالر اإلاٗىُت إلاُُٗاث اإلالاعهت و ئٖضاص ويُٗاث  فت الجباةُت للميلفحن بالًٍغ الخٍٗغ

 ئخهاةُت و خىانل صوعٍت لخلُُم وكاَاث اإلاىخب .

الظي ٌٗمل في قيل فغق و ًيلف بًمان مخابٗت بغامج اإلاغاكبت و اإلاغاحٗت و مكخب اإلاساحعاث الجبائُت : 

غ الضوعٍت  حسجُل بت في مسخلف بغامج اإلاغاكبت و ئٖضاص الىيُٗاث ؤلاخهاةُت و الخلاٍع اإلايلفحن بالًٍغ

   الخلُُمُت .

الظي ٌٗمل في قيل فغق و ًيلف باؾخالم و اؾخغالٌ ٖلىص هلل اإلالىُت باإلالابل مكخب مساكبت الخلُُماث : 

مخابٗت أقغاٌ الخبرة في ئَاع الُلباث التي جلضمها أو مجاها ، اإلاكاعهت في أقغاٌ الخدُحن للمٗاًحر اإلاغحُٗت و 

 الؿلُاث الٗمىمُت .

ت الفسعُت للىطائل : -و و جيلف بدؿُحر اإلاؿخسضمحن و اإلاحزاهُت و الىؾاةل اإلاىلىلت    وغحراإلاىلىلت  اإلادًٍس

ت الىالةُت للًغاةب ، الؿهغ ٖلى جىفُظ البرامج اإلاٗلىماجُت و جيؿُلها و هظا الؿهغ ٖ لى ئبلاء اإلايكاث للمضًٍغ

   الخدخُت و الخُبُلاث اإلاٗلىماجُت في خالت حكغُل و جخيىن مً أعبٗت مياجب و هي :

٘ الخىُٓم الؿاعي اإلافٌٗى في مجاٌ اإلاىاعص مكخب اإلاظخسدمين و الخكىًٍ:  و ًلىم بالؿهغ ٖلى اخترام الدكَغ

ً، اهجاػ أٖماٌ يبِ الخٗضاص و جغقُض مىانب الٗمل ت و الخيٍى التي ٌكٕغ فيها باالجهاٌ م٘ الهُاول  البكٍغ

ت  ت الجهٍى  اإلاٗىُت في اإلاضًٍغ

غ أمغ بهغف مكخب عملُاث اإلايزاهُت:  و ًيلف باللُام في خضوص نالخُخه ، بدىفُظ الٗملُاث اإلاحزاهُت و جدٍغ

غ أمغ به غف ملفاث اؾترصاص الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت و طلً في خضوص الازخهام اإلاسىلت له و هظلً جدٍغ

اث الىاججت ًٖ اؾخٗماٌ قهاصاث ؤلالغاء الهاصعة بسهىم الًغاةب مدل الجزإ ،   فىاةٌ اإلاضفٖى
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ت الىالةُت للًغاةب و مغاهؼ الًغاةب باإليافت ئل ضاص الؿىىي اإلاىحىصة في خضوص ازخهام اإلاضًٍغ ى ؤلٖا

ت   للخؿاب ؤلاصاعي للمضًٍغ

و ًيلف بدؿُحر الىؾاةل اإلاىلىلت و غحر اإلاىلىلت و هظا مسؼن مكخب الىطائل و حظُير اإلاؿبىعاث و ألازشُف: 

ت الىالةُت للًغاةب، جىفُظ الخضابحر اإلاكغوٕ فيها مً أحل  اث و أعقُف ول اإلاهالر الخابٗت للمضًٍغ اإلاُبٖى

غ صوعٍت ًٖ طلً يمان أمً اإلاؿخسض  محن و الهُاول و الٗخاص و الخجهحزاث م٘ اٖضاص جلاٍع

الم الالي بحن اإلاهالر ٖلى الهُٗضًً اإلادلي و الجهىي و مكخب الاعالم الالي :  يلف بالخيؿُم في مجاٌ الٖا ٍو

 اإلادافٓت في خالت قغل للميكاث الخدخُت الخىىىلىحُت ومىاعصها .

 

 ٍت الػسائب زاهُا : الهُكل الخىظُمي إلادًس 

ت الػسائب 04الشكل زكم   : الهُكل الخىظُمي إلادًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ت الػسائب  مدًٍس

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للىطائل

ت الفسعُت اإلا دًٍس

 للمساكبت الجبائُت

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للمىاشعاث

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للخدطُل

ت الفسعُت  اإلادًٍس

 للعملُاث الجبائُت

مكخب 

اإلاظخسدمين و 

 ً  الخكٍى

مكخب البدث 

 والاعالم الجبائي

مكخب اإلاىاشعاث 

 ولجان الؿعً

مكخب  مكخب الخدطُل

 الاخطائُاث

مكخب الىطائل 

 والاعالم الالي

 مكخب 

 الجداول 

 مكخب الشكاوي  مكخب الخطفُت
ث مكخب البؿاكا

 وملازهت اإلاعلىماث 

مكخب 

العملُاث 

 اإلاىاشهدُت

مكخب الخىظُم 

والخيشُـ والعالكاث 

 العمىمُت

مكخب مساكبت 

الدظُير اإلاالي 

للبلدًاث 

واإلاؤطظاث 

مكخب الامس 

بالخبلُغ 

وجسفُؼ 

 الػسائب

ث مكخب الخدلُلا

 الجبائُت
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 اإلاؿلب الثالث: مسكص الػسائب لىالًت مظخغاهم

 : حعٍسف مسكص الػسائب و مهامهأوال

 حعٍسف مسكص الػسائب  - أ

اث التي  هى مغهؼ حؿُحر مىخض ًجم٘ جدذ ئقغاف عةِـ اإلاغهؼ ول مهام الدؿُحر و الخدهُل و اإلاغاكبت و اإلاىاٖػ

اث الًغاةب الىالةُت .  جخىفل بها خالُا اإلافدكُاث و اللباياث و مضًٍغ

بت الخابٗحن إلاجاٌ ازخهانه و هم بهظا الهضص ٌكيل مغهؼ الًغاةب اإلاداوع الجب  اتي الىخُض للميلفحن بالًٍغ

  اإلاإؾؿاث الخايٗت للىٓام الخلُلي 

  اث اإلاإؾؿاث و التي عكم اٖمالهم ًفىق ت هبًر اإلاإؾؿاث غحر الخايٗت إلاجاٌ ازخهام مضًٍغ

 صج في الؿىت  30000000

 مهام مسكص الػسائب : - ب

 ًيكِ مغهؼ الًغاةب في اإلاجاالث ألاجُت :

 مجال الىعاء :في  (1

  بت ٖلى ًمؿً و ٌؿحر اإلالفاث الجباةُت للكغواث و غحرها مً ألاشخام اإلاٗىُحن بٗىىان اإلاضازُل للًٍغ

 أعباح الكغواث 

  بي بت الخايٗحن للىٓام الخلُلي لإلزًإ الًٍغ مؿً و حؿُحر اإلالفاث الجباةُت للميلفحن بالًٍغ

 بٗىىان ألاعباح اإلاهىُت 

 في مجال الخدطُل : (2

 ل بالجضاٌو و الؿىضاث ؤلاًغاصاث و جدهُل الًغاةب و الغؾىم و ألاجاوي الخىف. 

  الخىفل بالٗملُاث اإلااصًت و الضف٘ و الخدهُل و جلضًغ ألامىاٌ الىلضًت. 

  يبِ الىخاباث و حسجُل مغهؼ حؿلُم اللُم. 

 في مجال السكابت : (3

  داث  البدث و اؾخغالٌ ًٖ اإلاٗلىماث الجباةُت و مغاكبت الخهٍغ

 بت و جلُُم هخاةجها ئٖض  اص و جىفُظ بغامج الخضزالث و اإلاغاكبت لضي الخايٗحن للًٍغ

 في مجال اإلاىاشعاث : (4

  صعاؾت و مٗالجت الكياوي 

  ت و اللًاةُت اث الاصاٍع  مخابٗت اإلاىاٖػ

  اؾترصاص كغوى الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت 

 في مجال الاطخلبال و ؤلاعالم : (5

 بت يمان مهمت اؾخلباٌ و ئٖالم اإلاي  لفحن بالًٍغ

  اء ال ؾُما جلً اإلاخٗللت باوكاء اإلاإؾؿاث و حٗضًل كىاهُنها ت الخانت بالٖى الخىفل باإلحغاءاث ؤلاصاٍع

 .ألاؾاؾُت 

  جىُٓم و حؿُحر اإلاىاُٖض. 
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 بت الخابٗحن وكغ اإلاٗلىماث و اإلا اث الجباةُت لهالر اإلايلفحن بالًٍغ   .مغهؼ الًغاةب الزخهامُبٖى

 زالثا: الهُكل الخىظُمي إلاسكص الػسائب

 

 : الهُكل الخىؿُمي إلاسكص الػسائب05الشكل زكم 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطلحت الاعالم الالي زئِع اإلاسكص مطلحت الاطخلبال و ؤلاعالم

اإلاطلحت السئِظُت لدظُير 

 اإلالفاث

اإلاطلحت السئِظُت 

 للمىاشعاث

اإلاطلحت السئِظُت 

 للمساكبت و البدث

 اللباغت

مطلحت الجباًت 

 اللؿاع الطىاعي

مطلحت حباًت كؿاع 

 البىاء و ألاشغال

مطلحت حباًت كؿاع 

 اإلاهً الحسة

مطلحت حباًت 

 اللؿاع الخجازي 

مطلحت حباًت كؿاع 

 الخدماث

 مطلحت الطىدوق 

 مطلحت اإلاداطبت

 مطلحت اإلاخابعاث

 مطلحت البؿاكُاث

مطلحت البدث عً 

اإلاادة الخاغعت 

طلحت الخدزالثم  

 مطلحت اإلاساكبت

 مطلحت الشكاوي 

مطلحت اإلاىاشعاث 

 اللػائُت و اللجان

ت الخبلُغاث و مطلح

 ألامس بالطسف
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ىت العمىمُت بت و مظاهمتها في الخٍص  IRG    ،IBS اإلابدث الثاوي : كُفُت خظاب كل غٍس

بت على الدزل الاحمالي   IBS  ،IRGاإلاؿلب ألاول : خالت الػٍس

بت على الدزل الاحمالي  (1  IRGخظاب الػٍس

 صج 2400000ًلضع ب  2015خللذ عبذ لؿىت ETPألاقغاٌ الٗمىمُت  sarl xقغهت 

بت ٖلى الضزل الاحمالي :   الخل : ًخم خؿابه والخالي خؿب الجضٌو الخهاٖضي لخؿاب الًٍغ

بت )دج( بت )%( كظـ الدزل الخاغع للػٍس  وظبت الػٍس

 12000ال ًخجاوػ 

 360000الى  12001مً 

 1440000الى  360001مً 

 1440000ق ما ًفى 

0 % 

20% 

25% 

35% 

 2010مً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  104اإلااصة 

2400000 - 1440000   *35 %  =336000 

 صج 885000= 25%*  708000=  372000+  336000

25%  :pénalité غغامت الخأزحر 

 حدول غسامت الخأزير :

 

 %10 50000الى  0مً 

 %15 200000الى  50000مً 

 %25 200000ما ًفىق 

بت على أزباح الشسكاث ( 2  IBSخظاب الػٍس

 : الحالت ألاولى

 صج  1000000ًلضع ب  2017خللذ عبذ لؿىت  Xلضًىا مإؾؿت  

  %26اإلاٗضٌ اإلاُبم خؿب وكاٍ اإلاإؾؿت هى 

 مً كاهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت 150وهظا خؿب اإلااصة 

 الحل :

 صج   260000=  26%*  1000000

 

 الحالت الثاهُت:

ت   صج  3000000ًلضع ب  2017جيكِ في مجاٌ أقغاٌ البىاء خللذ عبذ ؾىىي لؿىت  Yلضًىا مإؾؿت ججاٍع
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  الحل :

 صج 690000=   %23*   3000000

 

 الحالت الثالثت:

 2017صج لؿىت  4000000خللذ عبذ ًلضع ب  Zا مإؾؿت نىاُٖت لضًى

 الحل :

 صج %760000 = 19*  4000000

 %19اإلاٗضٌ اإلاُبم هى 

 

 مالخظت :

IRG      ت ىت الضولت ما ٖضا اإلاضازُل الٗلاٍع  ًخم جىػَٗه وله في زٍؼ

IBS      للضولت50ًخم جىػَٗه ب % 

 % للبلضًت 50و                         

    

بت على زكم ألاعمال   TVA   ،TAPاإلاؿلب الثاوي : خالت الػٍس

 TAPخظاب السطم على اليشاؽ اإلانهي  (1

 

 الحالت ألاولى : 

ت  ًلضع ب  2017جيكِ في مجاٌ اؾخحراص ألاحهؼة الجاهؼة خللذ عكم أٖماٌ لؿىت  Xمإؾؿت ججاٍع

 صج  1000000

 الحل :

 دج  %20000 = 2*  1000000

 مً كاهىن الًغاةب اإلاباقغة و عؾىم اإلامازلت  217م و هظا خؿب اإلااصة عك

 الحالت الثاهُت :

 صج  2000000مبلغ ًلضع ب  2017جيكِ في أقغاٌ البىاء خللذ عكم أٖماٌ لؿىت  Yمإؾؿت 

TAP ( =2000000  *25 * ) %2 %  

      =1500000  *2 % 

 دج 30000=      

% م٘ جسفٌُ 2مىمُت و الغي جدضص وؿبت الغؾم ب : فُما ًسو وكاَاث البىاء و الاقغاٌ الٗللخركير

 2015% و هظا خؿب كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت 25بيؿبت 
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 الحالت الثالثت :

 صج   3000000لضع ب ً 2017خللذ عكم أٖماٌ لؿىت  مإؾؿت ئهخاحُت )نىاُٖت( 

 مً كاهىن الًغاةب اإلاباقغة و عؾىم اإلامازلت  2015% خؿب كاهىن اإلاالُت الخىمُلي 1اإلاٗضٌ اإلاُبم 

 صج %300000 = 1*  3000000

% بضون ؤلاؾخفاصة مً الخسفًُاث باليؿبت ليكاَاث الاهخاج و ًخم جىػَ٘ 1ًسفٌ مٗضٌ هظا الغؾم ئلى 

 هظا الغؾم ٖلى الىدى الخالي :

 

 الهىضوق اإلاكترن الخهت الٗاةضة للبلضًت الخهت الٗاةضة للىالًت

 للجماٖاث اإلادلُت

 اإلاجمٕى

0.29% 0.66% 0.005% 1% 

 

 

بت الجهت اإلادهلت  هٕى الًٍغ

 الغؾم الٗلاعي  الًغاةب اإلادهلت للبلضًاث صون ؾىاها

 عؾم الخُهحر

 الغؾم ٖلى الؿىً

 عؾم ؤلاكامت

 الغؾم ٖلى الٗغوى

  

 اإلادهلت لهالر البلضًاث ،الىالًاث ،الهىضوق اإلاكترن للجماٖاث اإلادلُت الًغاةب 

 TAP 2%مٗضٌ الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي 

 %        لهالر البلضًاث 1.30

 %        لهالر الىالًاث0.59

 %        لهالر الهىضوق اإلاكترن للجماٖاث اإلادلُت0.11

 

 الغؾم ٖلى

 اليكاٍ اإلانهي

 الخهت الٗاةضة

 ًتللىال 

 الخهت الٗاةضة

 للبلضًت

الهىضوق اإلاكترن 

 للجماٖاث اإلادلُت

 

 اإلاجمٕى

 %2 %0.11 %1.30 %0.59 اإلاٗضٌ الٗام
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ماٌ الىاجج ًٖ وكاٍ لىلل % فُما ًسو عك3مٗضٌ الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ًغف٘ ئلى غير أن  م ألٖا

 اإلادغوكاث بىاؾُت ألاهابِب ًخم جىػَ٘ هاجج الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي هما ًأحي :

 

 الخهت الٗاةضة

 للىالًت

 الخهت الٗاةضة

 للبلضًت

 الهىضوق اإلاكترن

 للجماٖاث اإلادلُت

 اإلاجمٕى

0.88% 1.96% 0.16% 3% 

 .2015 مً كاهىن اإلاالُت الخكمُلي لظىت 222اإلاادة 

 

 TVA خظاب السطم على اللُمت اإلاػافت (2

 الحالت ألاولى :

ماٌ  21% خؿب اإلااصة 19اإلاٗضٌ اإلاُبم هى   مً كاهىن الغؾم ٖلى عكم ألٖا

 صج   1000000ًلضع ب  2017خللذ عكم أٖماٌ لؿىت   X مإؾؿت 

 الحل :

 صج %190000 = 19*  1000000

 الحالت الثاهُت :

 % 9اإلاٗضٌ اإلاُبم 

 صج  2000000ًلضع ب  2017َبِب ٖام خللذ عكم أٖماٌ لؿىت  لضًىا

 الحل :

 صج  %180000 = 9*  2000000

 ًخم جىػَ٘ الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت والخالي :

بت  وؿبت الخىػَ٘ هٕى الًٍغ

TVA مً الخهُلت لهالر البلضًاث5 الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت % 

 % مً الخهُلت لهالر الهىضوق اإلاكترن10

 مً الخهُلت لهالر محزاهُت الضولت 85%

 

بت على أزباح الشسكاث بي للػٍس  اإلابدث الثالث : جددًد الىعاء الػٍس

بت   اإلاؿلب ألاول : مىاشعاث وعاء الػٍس

    .
ً
بي جخُلب الخٓلم الاصاعي اإلاؿبم جدذ َاةلت ٖضم اللبٌى قىال اء الًٍغ اث الٖى  مىاٖػ

بت أو خؿابها ، أو لالؾخفاصة مً خم والهضف مً الخٓلم الاصاعي هى اؾخضعان ألا  اء الًٍغ زُاء اإلاغجىبت في ٖو

عي أو جىُٓمي.   هاجج ًٖ خىم حكَغ
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أو عةِـ مغهؼ الًغاةب ، أو  خُث جىحه الكياوي اإلاخٗللت بالًغاةب و الغؾىم ئلى اإلاضًغ الىالتي للًغاةب،

بت خؿب الخالت  أو الجهت التي أنضعث اللغاع  .   عةِـ اإلاغهؼ الجىاعي الخاب٘ له ميان فغى الًٍغ

 شـسوؽ جلدًم الدعىي:

 :اخترام آلاحال اللاهىهُت - أ

اث  لىً اللاٖضة الٗا    مت خضص اإلاكٕغ بهغامت هظه آلاحاٌ وكض وؾ٘ فيها اٖخباًعا لخهىنُاث هظه اإلاىاٖػ

صٌؿمبر مً الؿىت الثاهُت التي جلي ؾىت اصعاج الجضٌو في الخدهُل أو خهٌى  31أن الكياوي جلبل ئلى غاًت 

 . (1)ألاخضار اإلاىحبت لهظه الكياوي 

 الشسوؽ الشكلُت :-ب

 مً كاهىن الاحغاءاث الجباةُت فان الكيىي جيىن واآلحي : 73خؿب هو اإلااصة 

ن اإلاضعي مصخها بمفغصه ، و ٌؿدثنى مً طلً اإلايلفىن الظًً جفغى ًجب أن جيىن فغصًت ، بمٗنى أن ًيى 

بت بكيل حماعي .  ٖليهم الًٍغ

 ال جسً٘ الكياوي لخلىق الُاب٘ .-1

بت .-2   ًجب جلضًم ول قيىي مىفغصة باليؿبت ليل مدل زاي٘ للًٍغ

 جىكُ٘ ناخبها بالُض ئما مً َغف اإلاٗني باألمغ أو وهُله اللاهىوي . -3 

ىه في الجؼاةغ ، فاطا وان ملُما بالخاعج فُجب ٖلُه أن ًخسظ اإلاَى-4   ً : ٖلى اإلاضعي أن ًظهغ بضكت مَى

ىا في الجؼاةغ اإلااصة   ( 2) ق ئ ج . 75مَى

 الشسوؽ اإلاىغىعُت : –ج     

بُٗت  ًجب ٖلى اإلاضعي جفهُل صٖىاه ، وطلً بالٗغى اإلافهل إلادخىي صٖىاه والضفٕى التي ًخلضم بها َو

تراياث اء أو الغلِ اإلااصي الظي اعجىبخه  الٖا بمبرعاتها وحججها ، وبالخالي ًل٘ ٖبء ازباث ؾىء جلُُم الٖى

 اإلاهلخت الجباةُت ٖلى اإلاضعي .

ُت ٖلى أعباح الكغواث وهظا اللُمت اإلاالُت اإلاخىإػ  بت مثال الًٍغ هما ًجب أن جخًمً الضٖىي طهغ هٕى الًٍغ

 ٖليها .

 ةب ، و اعفاق وسخت مً الجضٌو م٘ الكياًت.بُان عكم اإلااصة في حضٌو الًغا

مىاككت ملخو الجزإ والضفٕى التي ًلضمها لخصخُذ الخُأ الاصاعي ، و جدضًض َلباجه ؾىاء بالخسفٌُ أو 

 .( 3)الالغاء 

 الىٓغ في الكياوي و البذ فيها :

  الًغاةب.ًخم هٓغ الكياوي مً كبل اإلاهلخت التي كامذ بخأؾِـ 

ت في الكياوي في أحل ًُبذ عؤؾاء مغاهؼ ال ش اؾخالم الكيىي . 04ًغاةب و عؤؾاء اإلاغاهؼ الجىاٍع  أقهغ مً جاٍع

                                                           
 . 2016ؾبعت  ،داز بللِع ،مً كاهىن الاحساءاث الجبائُت  71 -70اإلاادة - 1
 . 2016ؾبعت  ،داز بللِع ،مً كاهىن الاحساءاث الجبائُت  75اإلاادة - 2
 . 89-88ص  2008ؾبعت  -العُد ضالحي ، الىحيز في شسح كاهىن الاحساءاث الجبائُت ، داز هىمت - 3
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 .( 1) أقهغ ئطا واهذ الكيىي جابٗت الزخهام اإلاضًغ الىالتي للًغاةب 06ًدضص هظا ألاحل بـ 

ت  08ًمضص هظا ألاحل ئلى    .  (2)أقهغ لللًاًا مدل الجزإ التي جخُلب الغأي اإلاُابم  لإلصاعة اإلاغهٍؼ

جماعؽ ؾلُت البذ مً كبل عةِـ مغهؼ الًغاةب للىُم بلغاعاث الخسفٌُ أو  اللبٌى الجؼتي أو الغفٌ  

 ج . ص 50.000.000اإلاخٗلم بلًاًا طاث مبلغ مالي أكهاه زمؿحن ملُىن صًىاع  

صج ، وئطا  50.000.000صج و جلل ًٖ  50.000.000ًبذ اإلاضًغ الىالتي في الكياوي الجزاُٖت التي جخجاوػ  

ت   . (3)ججاوػث هظا اإلابلغ ٖلى اإلاضًغ الىالتي ألازظ بالغأي اإلاىافم لالصاعة اإلاغهٍؼ

 اللجىء إلى لجان الؿعً :

ضًغ الىالتي ، أو عةِـ مغهؼ الًغاةب خؿب الخالت ، في خالت الغفٌ الىلي أو الجؼتي أو ٖضم اؾخجابت اإلا 

مىغع مً ق ئج  ،  81,  81و  80فان اإلاكخيي له الخم في اللجىء ئلى لجان الًُٗ اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص 

ت .  وهي لجىت الًُٗ الضاةغة و لجىت الًُٗ الىالةُت و لجىت الًُٗ اإلاغهٍؼ

ػ اللجىء للًُٗ أمام هظه اللجان بٗض اخالت ألامغ أمام هما ههذ اإلااصة ٖلى قٍغ وخُض وهى ٖضم حىا 

ت  .(4)اإلادىمت الاصاٍع

 لجان للًُٗ و هي : 03هىان زالر  

بُت التي جلل كُمتها ًٖ -1 اث الًٍغ  صج . 2.000.000لجىت الًُٗ الضاةغة جسخو بالىٓغ في اإلاىاٖػ

بُت التي ج-2 اث الًٍغ صج  و جلل أو  2.000.000خجاوػ كُمتها لجىت الًُٗ الىالةُت جسخو بالىٓغ في اإلاىاٖػ

 صج . 70.000.000حٗاصٌ 

بت -3 بُت وهظا الُلباث التي ًلضمها اإلايلفىن بالًٍغ اث الًٍغ ت جسخو بالىٓغ في اإلاىاٖػ لجىت الًُٗ اإلاغهٍؼ

اث اإلاإؾؿاث و طلً في اللًاًا التي ًفىق مبلغها الاحمالي ت هبًر  .صج  70.000.000الخابٗىن إلاضًٍغ

ش اؾخالم كغاع الاصاعة  أقهغ 04اللجىء ئلى هظه اللجان في أحل ًخم       . (5)مً جاٍع

ججخم٘ اللجىت بىاء ٖلى اؾخضٖاء مً عةِؿها مغة واخضة في الكهغ ، وال ًصر احخمإ اللجىت ئال بدًىع 

لى اللجىت أن جبلغ الاؾخضٖاء للمٗني كبل  ًاء ، ٖو ش اوٗلاص الجلؿت . 20أغلبُت ألٖا  ًىما مً جاٍع

ً ، و في خالت حؿاوي ألانىاث ًيىن نىث الغةِـ     ًجب أن جخم اإلاىافلت ٖلى آعاء اللجىت بأغلبُت الخايٍغ

 10مغجخا ، وجبلغ هظه آلاعاء التي ًمًيها عةِـ اللجىت بىاؾُت الياجب ئلى اإلاضًغ الىالتي للًغاةب في أحل 

ش ازخخام أقغاٌ اللجىت   .أًام ابخضاء مً جاٍع

بت و الغامُت لخصخُذ ألازُاء    اإلاغجىبت ، هما          جبضي لجان الًُٗ عأحها خٌى َلباث اإلايلفحن بالًٍغ

ت ئليها باللبٌى أو الغفٌ و طلً  بانضاع جلؼم لجان الًُٗ   أقهغ  04في أحل كغاعها خٌى الُٗىن اإلاغفٖى

                                                           
 . 2016ؾبعت  -داز بللِع  –مً كاهىن الاحساءاث الجبائُت  2فلسة  76ة اإلااد - 1
 . 2016ؾبعت  -داز بللِع  –مً كاهىن الاحساءاث الجبائُت  5فلسة  79اإلاادة  - 2
 . 2016ؾبعت  -داز بللِع  –مً كاهىن الاحساءاث الجبائُت  80 -77جيناإلااد - 3
 .2015وفم آزس حعدًل للاهىن اإلاالُت طىت  2016ؾبعت  -داز بللِع  –ائُت مكسز مً كاهىن الاحساءاث الجب 81اإلاادة  - 4
 . 2016ؾبعت  -داز بللِع  –مً كاهىن الاحساءاث الجبائُت  1فلسة  80اإلاادة  - 5
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ش جلضًم الًُٗ ئلى عةِـ اللجىت ، فان لم جبض اللجىت كغاعها ٌٗخبر  نمتها عفًا يمىُا . ابخضاء مً جاٍع

ت في أحل      بت اللجىء ئلى اإلادىمت الاصاٍع ش اهلًاء  04وفي هظه الخالت ًجىػ للميلف بالًٍغ أقهغ مً جاٍع

 . (1)ألاحل اإلامىىح للجىت ليي جبذ في الًُٗ

 :  حشكُلت اللجان 02ول زكم الجد

 

 لجىت الؿعً الىالئُت

 كاى ٌُٗىه عةِـ اإلاجلـ اللًاتي اإلاسخو اكلُمُا 

 ممثل ًٖ الىالي 

 ًٖى مً اإلاجلـ الكٗبي الىالتي

 لًغاةبمؿإوٌ الاصاعة الجباةُت أو خؿب الخالت عةِـ مغهؼ ا

 ممثل ًٖ غغفت الخجاعة في الىالًت 

ت و  05  أًٖاء مؿخسلفحن حُٗنهم الجمُٗاث و الاجداصاث اإلاهىُت  05أًٖاء صاةمي الًٍٗى

ت و ًيىن ؾنهم  ًاء مً حيؿُت حؼاةٍغ  ؾىت ٖلى ألاكل  25ًجب أن ًيىن ألٖا

ت  لجىت الؿعً اإلاسكٍص

 ةِؿا الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت او ممثله اإلافىى كاهىها ع 

 ممثل ًٖ وػاعة الٗضٌ جيىن له ٖلى ألاكل عجبت مضًغ 

 ممثل ًٖ وػاعة الخجاعة جيىن له ٖلى ألاكل عجبت مضًغ 

 اإلاضًغ الٗام للمحزاهُت أو ممثل ٖىه جيىن له ٖلى ألاكل عجبت مضًغ

ىت أو ممثل ٖىه جيىن له ٖلى ألاكل عجبت مضًغ  اإلاضًغ اإلاغهؼي للخٍؼ

ىُت للخجاعةممثل ًٖ غغفت الخجاعة للى   الًت اإلاٗىُت وئطا حٗظع ألامغ ممثل ًٖ الغغفت الَى

 ممثل ًٖ الاجداص اإلانهي اإلاٗني

 ممثل ًٖ الغغفت الفالخُت للىالًت ممثل ٌُٗىه مضًغ اإلاإؾؿاث الىبري 

ت الٗامت للًغاةب بهفخه ملغعا   اإلاضًغ الفغعي اإلايلف بلجان الًُٗ لضي اإلاضًٍغ

                                                           
 . 2016 ؾبعت - بللِع داز – الجبائُت الاحساءاث كاهىن  مً 1 فلسة 81 اإلاادة - 1

 لجىت الؿعً الدائسة

 عةِـ الضاةغة أو ألامحن الٗام للضاةغة عةِؿا

 عةِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي أو أخض هىابه

اث للمغهؼ الجىاعي  مؿإوٌعةِـ مفدكُت الًغاةب اإلاسخو اكلُمُا أو   اإلاىاٖػ

ً مؿخسلفحن ليل بلضًت حُٗنهم الجم ت و ًٍٖى ً واملي الًٍٗى  ُٗاث أو الاجداصاث اإلاهىُت ًٍٖى

ت و ًيىن ؾنهم  ًاء مً حيؿُت حؼاةٍغ  .ؾىت ٖلى ألاكل 25ًجب أن ًيىن ألٖا
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ت : الاحساءاث أمام اإلادكمت الا   ش اؾخالم  04ًجب أن جغف٘ الضٖىي اللًاةُت زالٌ  داٍز أقهغ مً جاٍع

بت باللغاع اإلاخسظ بكأن قيىاه .  ؤلاقٗاع الظي ًبلغه مضًغ الًغاةب للميلف بالًٍغ

ًجب أن جىك٘ ٍٖغًت الضٖىي مً كبل ناخبها ٖىض جلضًمها مً كبل وهُل ، هما ًجب أن جخًمً ول    

د ا للىؾاةل ، و ئطا حاءث ٖلى ئزغ كغاع ناصع ًٖ مضًغ الًغاةب بالىالًت فُجب أن ٍٖغًت صٖىي ٖغيا نٍغ

ت ٖلى  باإلقٗاع جغفم  تراى أمام اإلادىمت الاصاٍع اإلاخًمً جبلُغ اللغاع اإلاٗترى ٖلُه . ال ًجىػ للمضعي الٖا

بُت غحر جلً الىاعصة في قيىاه اإلاىحهت إلاضًغ الًغاةب بالىالًت   .(1)خهو يٍغ

م آزغ للًُٗ ٌؿمى بالًُٗ الىالتي ، بدُث ًمىً للصخو الظي ًىإػ في     ئي :الؿعً الىال هىان ٍَغ

بت ٖلى أعباح الكغواث أن ًُلب الخسفُف مً الًغاةب اإلافغويت ٖلُه .  الًٍغ

ت َبلا لللىاهحن و الخىُٓماث اإلاٗمٌى بها َلباث جلخمـ مً خًغتها بهفت     بدُث جخللى الؿلُت الاصاٍع

اصاث في الًغاةب أو الغغاماث والةُت ، الا  ٖفاء أو الخسفُف مً الًغاةب اإلاباقغة اإلافغويت كاهىها ، أو الٍؼ

ىت  الجباةُت ، وطلً في خالت ٖىػ أو يُم الخاٌ جً٘ اإلاضًً بالًغاةب في خالت عجؼ ًٖ ابغاء طمخه اػاء الخٍؼ

(2). 

بُت 03الجدول زكم  -  . : طلؿاث الازخطاص للىظس في اإلاىاشعاث الػٍس

آحال البذ في  عخبت الازخطاص طلؿاث الازخطاص

 النزاع

 اإلاغهؼ الجىاعي للًغاةب 

 

اث التي حؿاوي أو جلل   أقهغ 02 صج 20.000.000اإلاىاٖػ

 الًغاةب مغهؼ 

 

اث التي حؿاوي أو جلل   أقهغ 04 صج 50.000.000اإلاىاٖػ

اث  ت الًغاةب في مىاٖػ ازخهام مضًٍغ

 اإلاغهؼ الجىاعي 

اث الت صج ئلى  20.000.000ي جتراوح مً اإلاىاٖػ

 صج  150.000.000

 02 +02 = 

 أقهغ 04 

اث  ت الًغاةب في مىاٖػ ازخهام مضًٍغ

 مغهؼ الًغاةب

اث التي جتراوح مً  صج ئلى  50.000.000اإلاىاٖػ

 صج  150.000.000

 أقهغ 06

ت الًغاةب باإليافت  ازخهام مضًٍغ

ت   ئلى الغأي اإلاُابم لإلصاعة اإلاغهٍؼ

=  02أقهغ+ 06 صج 150.000.000ٖاث التي جخجاوػ في اإلاىاػ 

 أقهغ 08

اث اإلاإؾؿاث  ت هبًر اث التي جلل ًٖ  مضًٍغ  أقهغ 06 صج 300.000.000في اإلاىاٖػ

اث اإلاإؾؿاث  باإليافت ئلى  ت هبًر مضًٍغ

ت  الغأي اإلاُابم لإلصاعة اإلاغهٍؼ

اث التي جخجاوػ   =  02أقهغ+ 06 صج 300.000.000في اإلاىاٖػ

 أقهغ 08

 

                                                           
 . 2016 ؾبعت - بللِع داز – الجبائُت الاحساءاث كاهىن  مً 83- 82 اإلاادجين - 1
 . 2016ؾبعت  –داز بللِع –مً كاهىن الاحساءاث الجبائُت  93اإلاادة  - 2



59 
 

تدزاطت خالت م                                 الفطل الثالث :   مظخغاهم لىالًت الػسائب دًٍس
بت على أزباح الشسكاث-  : اإلاؿلب الثاوي : مىاشعاث الخدطُل للػٍس

جدهل الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت بمىحب الجضاٌو التي ًضزلها خحز الخىفُظ الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت 

 أو ممثله.

ش في ال ش اصعاج هظه الجضاٌو في الخدهُل يمً هفـ الكغوٍ ، و ًبحن هظا الخاٍع  جضٌو ًدضص جاٍع

ٖىضما جالخٔ أزُاء في نُاغت الجضاٌو ، ًىي٘ هكف لهظه ألازُاء مً كبل مضًغ الًغاةب بالىالًت ، 

. ىافم ٖلُه الكغوٍ التي جخم وفلها اإلاهاصكت ٖلى جلً الجضاٌو  ٍو

غفم الاهظاع   بت مسجل في حضٌو الًغاةب ، ٍو  ئلى ول ميلف بالًٍغ
ً
ًغؾل كابٌ الًغاةب اإلاسخلفت اهظاعا

بت في  بدىالت  ، هما جغؾل الاهظاعاث اإلاخٗللت بالًغاةب و الغؾىم ئلى اإلايلفحن بالًٍغ
ً
ىت مدغعة ؾلفا للخٍؼ

 ْغف مسخىم.

ً اللًاةُحن ، هما ًمىً أن حؿىض ٖىض    جخم اإلاخابٗت ٖلى ًض أٖىان الاصاعة اإلاٗخمضًً كاهىها أو اإلادًٍغ

ً  . (1)الاكخًاء فُما ًسو الدجؼ الخىفُظي ئلى اإلادًٍغ

 

 حساءاث الخدطُل :ا

غ ًلضم مً -أ الغلم اإلاإكذ والدجؼ: ًخسظ كغاع الغلم اإلاإكذ مً َغف مضًغ الًغاةب بالىالًت بىاء ٖلى جلٍغ

بلغ كغاع الغلم مً َغف ٖىن اإلاخابٗت  06َغف اإلاداؾب اإلاخاب٘ ، و ال ًمىً أن جخجاوػ مضة الغلم  أقهغ ، ٍو

 اإلاىول كاهىها أو اإلادًغ اللًاتي.

بت مً صًىه الجباتي أو لم ًىخب سجال لالؾخدلاكاث ًىافم ٖلُه كابٌ ئطا لم ً  خدغع اإلايلف بالًٍغ

ش الخبلُغ ًلىم  اإلادًغ أو الٗىن بدىفُظ كغاع الغلم اإلاإكذ . 10الًغاةب نغاخت في أحل   أًام ابخضاء مً جاٍع

بت اإلاٗني باحغاء الغلم اإلاإكذ أن ًًُٗ في اللغاع مً أحل  عف٘ الُض ، بمىحب ٍٖغًت  ًمىً للميلف بالًٍغ

ت اإلاسخهت اكلُمُا   .(2)ًلضمها ئلى عةِـ اإلادىمت الاصاٍع

البُ٘ : ًجىػ ٖىض الاكخًاء اللُام بالبُ٘ اإلاىفغص لىاخض أو ٖضة ٖىانغ ماصًت ميىهت للمدل الخجاعي -ب

جَغي البُ٘ بٗض  ًُ الهاث اإلاخًمىت بُان للب ول مً ناخب اإلا 10اإلاذجىػ  دل الخجاعي و أًام مً الهاق الٖا

الن كبل  ضعج الٖا ىيهما و الغزهت التي ًخهغف بمىحبها اللابٌ ، وٍُ اللابٌ اإلاباقغ للمخابٗت و اؾميهما ومَى

ضة مإهلت  10 الهاث اللاهىهُت في الضاةغة أو الىالًت خُث ًىحض اإلادل الخجاعي  أًام مً البُ٘ في حٍغ  ليكغ الٖا

لُه في مدًغ البُ٘ ، و ئطا لم جغاعى قيلُاث الاقهاع ال ًجىػ احغاء ئ باإلقاعة باإلقهاعو ًخم ازباث اللُام 

لى بثمً ٌؿاوي أو ًفىق الؿٗغ الافخخاحي غس ى مؼاص اإلادل الخجاعي ٖلى اإلاؼاص ألٖا  .(3)البُ٘ ، ٍو
 

 اإلاؿلب الثالث : ؾسق جدطُلها و الغساماث اإلاترجبت عليها

بت   ׃هىان زالر وؾاةل لخدهُل الًٍغ

                                                           
 . 2016 ؾبعت – بللِع داز– الجبائُت الاحساءاث كاهىن  مً 144 ، 143 اإلاادة - 1
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 ا .الضف٘ هلضا فىًع 

ىت . م الكُياث البىىُت والخٍؼ  الضف٘ ًٖ ٍَغ

ضي.  الضف٘ بىاؾُت الهً البًر

 جإصي الًغاةب والغؾىم هلضا لضي نىضوق اللابٌ اللاةم ٖلى حضٌو الًغاةب أو خؿب      

ل و الضف٘ آلالي .  َغق الضف٘ ألازغي بما فيها الاكخُإ البىيي أو الخدٍى

بي حؿلُم ونل م  ي.لُٕى مً سجل كاهىوو ًيخج ًٖ ول صف٘ يٍغ

م      100.000ججضع ؤلاقاعة ئلى أن ول ٖملُت جفىق  ، بل ًٖ ٍَغ
ً
 صج ال ًمىً أن جخم هلضا

ىت مباقغة  بت ئلى خؿاب الخٍؼ ل مً خؿاب اإلايلف بالًٍغ  .الكُياث أو الخدٍى

 ׃الٗلىباث وجىلؿم ئلي 

ذ. -)أ( اصة بؿبب هلو في الخهٍغ  الٍؼ

اصة بؿبب ٖضم الخهٍغ -)ب(  ذ أو الخأزحر في جلضًمه.الٍؼ

 )ج( الغغاماث الجباةُت.

 الٗلىباث الخانت بالكغواث ألاحىبُت.       -)ص(

ذ : ادة بظبب هلظ في الخطٍس  أ( الٍص

داث هاكهت أو غحر صخُدت ، ًؼاص ٖلى مبلغ الخلىق التي جملو منها  بت جهٍغ ٖىضما ًلضم اإلايلف بالًٍغ

 وؿبت :

ه .     50.000و منها ًلل ًٖ مبلغ ٪ ئطا وان مبلغ الخلىق اإلاخمل 10  صج أو ٌؿاٍو

لل ًٖ مبلغ  50.000٪ ئطا وان مبلغ الخلىق اإلاخملو منها ًفىق مبلغ  15 ه . 200.000صج ٍو  صج أو ٌؿاٍو

 صج . 200.000٪ ئطا وان مبلغ الخلىق اإلاخملو منها ًفىق  25

اصة كضعها     ٖلى وامل الخلىق.باإلااةت  100ٖىض مداولت اللُام بأٖماٌ غل ، جُبم ٍػ

 ׃ًلطد بأعمال الغش زاضت 

ئزفاء أو مداولت ئزفاء اإلابالغ أو اإلاىخىحاث التي ًُبم ٖليها الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت مً َغف أشخام 

 مضًىحن به، زانت اإلابُٗاث بضون فاجىعة.      

أو زهم أو ئٖفاء أو  جلضًم وزاةم مؼوعة أو غحر صخُدت لالؾدىاص ئليها ٖىض َلب الخهىٌ ئما ٖلى جسفٌُ

اؾترحإ للغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت وئما الاؾخفاصة  مً الامخُاػاث الجباةُت لهالر بٌٗ الفئاث مً 

 اإلاضًىحن .

اللُام ٖمضا بيؿُان كُض أو ئحغاء كُىص في خؿاباث أو اللُام بدىفُظ أو ئحغاء كُض في الخؿاباث غحر 

 .الجغص اإلاىهىم ٖليها الصخُدت أو وهمي في صفتر الُىمُت  و صفاجغ 

مً اللاهىن الخجاعي أو في الىزاةم التي جدل مدلها، ال  ًُبم هظا الخىم ئال ٖلى  10و  9في اإلااصجحن  

 (1)اإلاسالفاث اإلاخٗللت باليكاَاث التي جم ئكفاٌ خؿاباتها.

                                                           
ت –اإلاباشسة ع ق مً 371 و 370 اإلاادجين هظ -1  .2016 ؾبعت  - للػسائب العامت اإلادًٍس
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بت بخضبحر ٖضم ئمياهُت الضف٘ أو بىي٘ ٖىاةم بُغق أزغي أمام  جدهُل  بت أو  كُام اإلايلف بالًٍغ أي يٍغ

 عؾم مضًً به. 

  ول ٖمل أو فٗل أو ؾلىن ًلهض مىه بىيىح ججىِب أو جأزحر صف٘ ول أو حؼء مً مبلغ الًغاةب

داث اإلاىصٖت.      والغؾىم هما هي مبِىت في الخهٍغ

  ،مماعؾت وكاٍ غحر كاهىوي ٌٗخبر هظلً ول وكاٍ غحر مسجل أو ال ًخىفغ ٖلى مداؾبت كاهىهُت مدغعة

 .هيكاٍ عةِس ي أو زاهىي جخم مماعؾت 

ذ أو الخأزير في جلدًمه -)ب( ادة بظبب عدم الخطٍس  ׃الٍص

داث      داث التي جدمل ٖباعة)ال ش يء( و الخهٍغ  ًترجب ٖلى ؤلاًضإ اإلاخأزغ للخهٍغ

بت الظًً ٌؿخفُضون مً ئٖفاء حباتي ، أو الظًً      التي جىخدب مً َغف اإلايلفحن بالًٍغ

 جُبُم الغغاماث آلاجُت : ًخدهلىن ٖلى هخاةج ٖاحؼة 

 صج ٖىضما جيىن مضة الخأزحر قهغ . 2.500

5.000  .ً  صج ٖىضما ٖىضما ًخجاوػ الخأزغ قهغا واخضا و ًلل ًٖ قهٍغ

10.000 ً  .ٖىضما ًخجاوػ الخأزغ قهٍغ

ذ الؿىىي ، خؿب الخالت ئما بهضص  - بت الظي لم ًلضم الخهٍغ بت ٖلى اإلايلف بالًٍغ جفغى جللاةُا الًٍغ

بت ٖلى أعباح الكغواث و ًًاٖف اإلابلغ اإلافغوى ٖلُه بيؿبت الً بت ٖلى الضزل وئما بهضص الًٍغ  ٪.25ٍغ

اصة ئلى   . 322٪ يمً الكغوٍ اإلادضصة في اإلااصة  20٪ أو  10جسفٌ هظه الٍؼ

ذ ئلى ؤلاصاعة زالٌ أحل كضعه زالزحن )  ش الخبلُغ في ْغف  30ئطا لم ًهل الخهٍغ  مً جاٍع
ً
مىص ى ( ًىما اٖخباعا

اصة بيؿبت  ُُم ٍػ
ُ
ذ في ألاحل، ج  ٪  35ٖلُه م٘ ئقٗاع باالؾخالم واللاض ي بىحىب جلضًم هظا الخهٍغ

ده  الىزاةم واإلاٗلىماث  - بت الظي  لم ًلضم  في آلاحاٌ اإلادضصة  أو ٖىض ئزباث جهٍغ ًترجب ٖلى اإلايلف بالًٍغ

باقغة  و الغؾىم اإلامازلت صف٘ غغاماث مً كاهىن الًغاةب اإلا  180و  153و  152اإلاُلىبت  بمىحب اإلاىاص 

 (.1)صج  و هظا في ول مغة ٌسجل فيها  ئكفاٌ  الىزاةم  اإلالضمت أو ٖضم صختها  1000حباةُت كضعها 
 

 الغساماث الجبائُت:-)ج(

  دا بالىحىص اإلاىهىم  ٖلُه في اإلااصة بت الظي ال ًلضم جهٍغ مً  183ٌٗاكب اإلايلف بالًٍغ

 صج. 30.000حباةُت مدضصة  بـ هظا اللاهىن ًضف٘ غغامت 

  بت ٖلى أعباح الكغواث ً الخايٗحن للًٍغ حن آلازٍغ جسً٘ الكغواث وألاشخام اإلاٗىٍى

م الغحر، اإلابالغ  اإلاظوىعة في هظه اإلااصة ئلى أشخام ال  الظًً ًضفٗىن ئما مباقغة أو ًٖ ٍَغ

تهم يمً الكغوٍ اإلالغعة في اإلااصة  ُت جدؿب بخُبُم لضف٘ غغامت حباة  176ًىكفىن ًٖ هٍى

ت أو اإلاىػٖت  بت ٖلى الضزل الاحمالي ٖلى اإلابالغ اإلاضفٖى  .(2)يٗف اليؿبت اللهىي للًٍغ

 
                                                           

ت – اإلاباشسة الػسائب كاهىن  مً 192اإلاادة -1  . 2016 ؾبعت - للػسائب العامت اإلادًٍس
تاإلا – اإلاباشسة الػسائب كاهىن  مً 194 اإلاادة -2  . 2016 ؾبعت - للػسائب العامت دًٍس
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 ׃العلىباث الخاضت بالشسكاث ألاحىبُت  -)د( 

  ذ يمً ألاحل اإلادضص، صف٘ غغامت كضعها ٪ جُبم ٖلى مبلغ الخلىق اإلاؿخدلت 25ًترجب ًٖ ٖضم الخهٍغ

 ٖلى اإلاإؾؿت ألاحىبُت.

 اصة ئلى جغف٘ ا ت  للغحر للاء أقغاٌ اإلالاولت مً الباًَ  40لٍؼ ٪ ئطا لم ًهل الىكف اإلافهل للمبالغ  اإلاضفٖى

ش جبلُغ ؤلاهظاع في ْغف مىص ى ٖلُه  ًلخط ى جلضًم هظا الىكف  في ألاحل   30يمً أحل   ابخضاء مً جاٍع
ً
ًىما

  .اإلادضص

  لما جبحن أن هظه الىزاةم واإلاٗلىماث اإلاىخىبت صج  و 10.000صج و 10.00جُبُم غغامت حباةُت  جتراوح  بحن

ماٌ ؤلاحمالي اإلاهغح به  اإلالضمت جدمل أزُاء أو أجها غحر صخُدت ًترجب ٖلى ول هلو ملخّى في عكم ألٖا

مً كاهىن الًغاةب اإلاباقغة ٖلى اإلاإؾؿت ألاحىبُت م٘ ؤلاقاعة أن  166يمً ٖلىبت جلغعها اإلااصة 

ت ًمىً أن جضف٘ مً َغف اإلاإؾؿت ألاحىبُت التي لها  مؿإولُت  الاكخُاٖاث اإلاؿخدلت  والغحر ا إلاضفٖى

 (1)مكترهت و مخًمىت م٘  اإلاإؾؿاث أو الهُئاث اإلاكغفت ٖلى اإلاكغوٕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت –اإلاباشسة ع ق مً 163 اإلاادة -1  2016 ؾبعت  - للػسائب العامت اإلادًٍس
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 زالضت الفطل : 

ت الًغاةب و اإلاىضخت في الفهل الخُبُلي و الظي فهلىا ف ُه حل ما ًخٗلم مً زالٌ صعاؾدىا لخالت في مضًٍغ

ىت  بت و مضي مؿاهمتها في الخٍؼ بمغهؼ الًغاةب . خُث جُغكىا و كمىا بخىيُذ هُفُت خؿاب ول يٍغ

بت إلاا لها أهمُت في اإلاحزاهُت و التي حٗخبرها الضولت مً أهم اإلاهاصع اإلاالُت الٗامت   الٗمىمُت خُث حٗض ول يٍغ

ىت .و   طلً هٓغا لطخامت ألامىاٌ التي جىفغها للخٍؼ
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     : زاجمت عامت

                                                                                   : عامت زاجمت 

ئجهاةىا مً هظا اإلاىيٕى ، و ؾُٗا مىا الىنٌى ئلى الىدُجت التي اعجىؼث ٖليها  صعاؾدىا ، جبحن لىا أن بٗض 

لت فغى الغؾىم و  الهضف ألاؾاؽ الظي حؿعى الضولت لخدلُله هى حغُُت الىفلاث اإلاتزاًضة باؾخٗماٌ ٍَغ

 الًغاةب.                                                   

ن البتروٌ و مسخلف اإلادغوكاث هي ألاهثر جىفغا في الجؼاةغ، وىجها حكيل مً ناصعاتها ، و لظلً وي٘ له و بما أ

ش الدؿضًض ، لاهىن اإلادغوكاث الظي ًدضص ول ما    كاهىن زام ، ٌؿمى ب ًخٗلم بدؿاب الغؾىم ، جىاٍع

اعجباٍ الجباًت البترولُت مً كبل الضولت ، و مً اإلاالخٔ   ٖلىباث الخأزحر ًٖ حؿضًض اليؿب اإلاؿخدلت مً 

أولى باإلاحزاهُت الٗامت للضولت ، خُث جلىم الضولت بفغى يغاةب ئيافُت في خالت ٖضم هفاًت اإلاحزاهُت حهت 

 لخغُُت الىفلاث اإلاخىكٗت.

ىت ، و مً حهت زاهُت اعجباَها بأؾٗاع  ل الخٍؼ للض جبحن لىا مضي مؿاهمت الخباًت البترولُت في جمٍى

ل البتروٌ مً زال ٌ جأزحرها ٖلى الضزل البترولي ، و في خالت ئهسفاى أؾٗاع البتروٌ ، الضولت ال حؿخُُ٘ جمٍى

اللُام بكغاهت أحىبُت مً َغف كُإ اإلادغوكاث وىهه ًدخاج ئلى مبالغ هبحرة حضا ، و هظا ما ٌؿخضعي 

حُث جىحه ؤلاًغاصاث  مإؾؿت ؾىهُغان ، و مً حهت زالثت ، ئعجباٍ الجباًت البترولُت باإلهفاق الخيىمي ،

اإلادللت لخغُُت الىفلاث اإلادخملت ، فغغم جمُحز اإلاحزاهُت الٗامت للضولت بلاٖضة ٖضم جسهُو ؤلاًغاصاث ، 

 فهي جلىم بجم٘ ٖىاةض الخباًت الٗاصًت و غحر الٗاصًت ، و مً زم جلىم بخىػَٗها ٖلى مسخلف الىفلاث .

ت مً الىخاةج و هي :  هما أهني مً زالٌ البدث هظا جىنلذ ئلى مجمٖى

ىت الضولت ، أي ما ًفىق ًٖ للجباًت البترولُت  ل زٍؼ ت  50صوع هبحر في جمٍى باإلائت مً مجمٕى ؤلاًغاصاث الؿىٍى

 اإلادللت.

بلاٖضة ٖضم جسهُو  للجباًت البترولُت صوع هبحر و فٗاٌ في ؤلاهفاق الخيىمي الجؼاةغي ، عغم جمُحز اإلاحزاهُت

 ؤلاًغاصاث .

ني ، بدُث حؿاهم في جدلُم الخىمُت ؤلا  كخهاصًت .للجباًت البترولُت أهمُت بالغت في الاكخهاص الَى
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التي مً قأجها أن حؿاهم  الاكتراخاثبالىٓغ ئلى الىخاةج اإلاخىنل ئليها مً زالٌ الضعاؾت فاهىا هىص ي ببٌٗ 

غ ٖملُت ئجساط اللغاعاث و أهم  ها :في جٍُى

 أزغي وىن ئًغاصاث الجباًت البترولُت غحر زابخت و غحر مؿخلغة مً ؾىت ألزغي .ئًغاصاث ٖلى الضولت البدث ًٖ 

ال ًمىً فهل البتروٌ ًٖ ألاؾىاق الٗاإلاُت ، و ئهما ًمىً ٖلض ٖلىص بُ٘ م٘ مإؾؿاث أحىبُت ، و ًيىن 

 أجفاق مؿبم ٖلى ألاؾٗاع .

 الخيىمُت  للضولت ،و طلً جىؾُ٘ الضاةغة الاكخهاصًت.  البدث ًٖ مىاعص أزغي حغُي الىفلاث
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     : كائمت اإلاساحع 
 الكخب:  -أ

، ؾىت 03اخمض ؾُض مهُفى، جدضًاث الٗىإلات والخسُُِ الاؾتراجُجي، صاع النهًت الٗغبُت، الُبٗت  .1

2000. 

ضة , جلىُاث و ؾُاؾاث الدؿُحر اإلاهغفي , صًىا .2 اث الجامُٗت , الجؼاةغ بسغاػ ٌٗضٌ فٍغ  .  2003ن اإلاُبٖى

ضة، جلىُاث وؾُاؾاث الدؿُحر البىيي، صًىان .3 اث الجامُٗت، ؾىت  بسؼاػ بٗضٌ فٍغ  ،2003اإلاُبٖى

، مىخبت جهًت الكغق، 1976/1977حىصة ٖبض الخالم، مدايغاث في الاكخهاص الضولي، في الٗام الضعاس ي  .4

1977.  

   .1978 بحروث، الٗغبُت، النهًت صاع الغابٗت، الُبٗت الٗامت، اإلاالُت ٖىايت، خؿً .5

 ؾىت الجؼاةغ، الخامت اإلادمضًت، صاع ميكىعاث الٗمىمُت، واإلاداؾبت اإلاالُت في صعوؽ الهغحر، خؿحن .6

2001. 

لـ، صمكم، الُبٗت  .7 اث الجامُٗت، صاع ألَا لي، اكخهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى نالر صٍو

 .1989ألاولى، ؾىت 

ىت الٗمىمُت .8 ل الخٍؼ في أماٌ، صوع الًغاةب في جمٍى  .يٍى

فخذ هللا ولٗلى، الاكخهاص الؿُاس ي، جىػَ٘ اإلاضازُل، الىلىص والاةخمان، لبىان، صاع الخضازت للُباٖت  .9

 ، 1981واليكغ، 

، الجؼء الٗامت، اإلاالُت مباصب فغهىص، ؾُٗض مدمض .10  .1979 خلب، حامٗت ميكىعاث ألاٌو

اث الجامُٗت، ؾىت  مدغػي، اكخهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان مدمض ٖباؽ .11  ، 2003اإلاُبٖى

اث صًىان الٗامت، اإلاالُت اكخهاصًاث مدغػي، ٖباؽ مدمض .12  .2003 الجامُٗت، اإلاُبٖى

 السطائل الجامعُت:   - ب

 في اللِؿاوـ قهاصة لىُل الخسغج مظهغة,  الجؼاةغ في البترولُت الؿُاؾت,  مدمض مكاعي ,  الُُب خحرف  .1

 . باجىت.  الاكخهاصًت الٗلىم

ل محزاهُت الضولت، مظهغة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ،  .2 ػهاوي اهِؿت، الجباًت الٗاصًت وصوعها في جمٍى

 .2003/2004جسهو مالُت، اإلاغهؼ الجامعي باإلاضًت، صفٗت 

ىت صوع ,  عبُٗت ؾامُت .3  .2007 – 2006,  اإلاضًت,  لِؿاوـ مظهغة,  ؤلانالخاث يل في الٗمىمُت الخٍؼ

ىُت، مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ في  .4 م، ؤلانالخاث الجباةُت وأزغها ٖلى الكغواث الَى ؾالمي مٍغ

 .2005/2006ٖلىم الدؿُحر، جسهو مالُت، اإلاغهؼ الجامعي باإلاضًت، صفٗت 

الخُبُلُت، فٕغ شخكىر ؾامُت، اإلاحزاهُت الٗمىمُت، مظهغة جسغج لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامُٗت  .5

 .2001مداؾبت ويغاةب، اإلاغهؼ الجامعي الكلف، صفٗت 

بي في الىٓم الاكخهاصًت، صعاؾت ملاعهت، عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة،  .6 ٖبض اإلاجُض كضي، الىٓام الًٍغ

لىم الدؿُحر، الجؼاةغ،  ولُت الٗلىم الاكخهاصًت  .1991ٖو

 .2004/2005جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ، اإلاغهؼ الجامعي باإلاضًت، صفٗت  مظهغة .7
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م، ؤلانالخاث الجباةُت في الجؼاةغ، مظهغة جسغج لىُل قهاصة اللِؿاوـ في ٖلىم  .8 ملضاص ٖبض الىٍغ

لىم الدؿُحر، حامٗت الجؼاةغ، صفٗت   03، م2005/2006الدؿُحر، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت ٖو

 في اللِؿاوـ قهاصة لىُل جسغج مظهغة ،(2003-1992) الجؼاةغ في الجباتي ؤلانالح خفُٓت، ًدُاوي  .9

 .2003/2004 صفٗت الجؼاةغ، حامٗت الدؿُحر، ٖلىم

 الىطىص اللاهىهُت والخىظُمُت:  - ج

 غحر الًغاةب كاهىن  ًخًمً 1976 ؾىت صٌؿمبر 3 اإلاىافم 1396 الدجت طي 17 مإعر 104-76ألمغ .1

 .94مــً كـاهــىن اإلاالُــت  31/12/1994اإلاــإعر فــي  03 – 94ألامــغ عكــم   .اإلاباقغة

ت الٗامت للًغاةب  –كاهىن الًغاةب اإلاباقغة  .2  . 2016َبٗت  -اإلاضًٍغ

 .2016 كاهىن الاحغاءاث الجباةُت  .3

 

 

 

 

 

 


