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مسبهمج فعبليج الخدكيق الجتبئي في الحد من الخهرة الضريتي
أ.توعكبز سميرث

ضثيَد حقنؿخ -تهضـتةؿ
الممخص

لِؽذ تهضـتةؿ فٕ تهقٌّتذ تألؼٖؿخ إنالعثذ يقذ يؼروف تهيؤققثذ تالكرنثؽٖد

ّكؽ نثعج ُؾت تهرىّؿ رىّؿتذ أؼؿْ فٕ يؼروف تهيٖثؽًٖ يً حٌِٖث تهيٖؽتً تهضحثةٕ ّإً
أُى تألقف تهرٕ ٖؿرنـ ٍوِٖث تهٌيثى تهضحثةٕ ُٕ تهرنؿٖعثذ تهيَلؽخ يً ىرؿف تهينورف

حثهوؿٖحد ييث فرظ تهيضثل حَؽى تإلٍالً أنال ًٍ تهٌلثى ّحثهرثهٕ ٍرً تهرؽؼل تهؼثورٌ
هووؿٖحد أّ تإلٍالً ًٍ ؽؼل أكل يً تهؽؼل تهعلٖلٕ أّ ٍؽى تإلفنثط ًٍ تهؽؼل نورَ أّ
إؼفثء حَه تهينثؽؿ ُّؾت يث ٖؤسؿ قوحث ٍوٓ تهعنٖود تهوؿٖحد .
فثهرعّالذ تهلثةيد رقثٍؽ ّرـٖؽ يً تهرِؿج تهوؿٖحٕ (فٕ تهضـتةؿ ٌقرحد تهرِرؿج7

يوٖثؿ فٕ  )2012ؼثند فٕ تهؽّل تهٌثيٖد تهرٕ رفلؽُث يّتؿؽ يثهٖد ُثيد هؼـٌٖد تهؽّهد يرٌ
تهَوى إً تهضـتةؿ فٕ ريّٖل ؼـٌٖرِث رَريؽ ٍوٓ تهوؿتةج تهيرأرٖد يً تهنثؽؿتذ تهحررؿّل
ٍحؿ تهعؽّؽ (تهضيثؿم).
إال إً ٍيوٖد تهرؽكٖق تهضحثةٕ هى رؿق هويقرّْ تهضحثةٕ تهفَرثل ُّرؾت ؿتضرٌ هَرؽخ
تٍرحثؿتذ يٌِث ٌلثةم فٕ تهيّتؿؽ تهيثهٖد ّتهحلؿٖد ّنؾهم تهيريونًٖ يً ؽفٌ تهيقررعلثذ

قّتء حىؿٖلد لؿٍٖد أّ غٖؿ لؿٍٖد .نل ُؾت أسؿ قوحث ٍوٓ تهيؿؽّؽٖد ّتهَؽتهد تهورؿٖحٖد
ييث ضَل تهقوىثذ تهعنّيٖد رَيل ٍوٓ رَحةد تهيّتؿؽ تهَثةؽخ هوضيثٍثذ تهيعوٖد (ّضّؽ ؽؼل
نثف ٖويً تهريّٖل تهيالةى هويقؤّهٖثذ تهضؽٖؽخ تهيولثخ ٍوٓ ٍرثرق تهعنّيرثذ تهيعوٖرد)
ّيعثّهد رعقًٖ تهرقٖٖؿ فٕ تإلؽتؿخ تهيعوٖد.
Résumé
l'Algérie a connu ces dernières années ont affecté réformes diverses institutions
économiques par l'auteur cette évolution a faits dans différents domaines, notamment sur le
terrain plus fiscale et les fondements du système fiscale est déclarations complexe d'impôt une
partie qui est chargé d'ouvrir un domaine n'a pas déjà la Déclaration sur l'activité et du revenu
imposable ou de la Déclaration sur les recettes du revenu réel moins ou de ne pas divulguer de
revenus ou de dissimuler tout ce qui est des sources nuire au résultat fiscale.
- Haut du formulaire
Des transformations d'aider et d'accroître l'évasion fiscale (en pourcentage Algérie
évasion 7 milliards de dollars à 2012 (en particulier dans les pays en développement par des
ressources financières importantes examine l'État du pavillon, l'Algérie dans le financement

جامعة حممد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيري

أ.حٍّنثـ قيٖؿخ
trésorerie tributaires des recettes fiscales provenant des exportations pétrolières transfrontières
(douanes).
Le processus de vérification fiscale Niveau n'a pas été à la hauteur fiscale efficace Cela
plusieurs considérations Cf. les insuffisances de ressources financières et humaines ainsi que
paiement qu'il s'agisse de façon légitime ou illégales. Tout cela nuit de rendement et de la
justice fiscales, les autorités gouvernementales à mobiliser des ressources appartenant aux
communautés (un revenu suffisant veiller à ce financement adéquat nouvelles responsabilités
qui incombent aux autorités locales) et la tentative améliorer l'administration, de gestion.

ملدمج

إً تهؿّتحى تهيّضّؽخ حًٖ تهيعثقحد ّتهضحثٖد ُٕ ؿّتحى كّٖد ّيرٌٖد ضؽت .إً تهرؽكٖق تهرؾٔ
نثً فٕ حثؽا تأليؿ يَيى فٕ يٖؽتً تهيعثقحد ّتهيثهٖد تقرّضج ترقثٍَ هنٕ ٌٖحَز ٌعّ تهضحثٖد
تهرٕ أنحعذ أنسؿ فأنسؿ ؾتذ ينثٌد يِيد ّيؤسؿخ فٕ عٖثخ تهيؤققد يٌ تألؼىثؿ تهيثهٖد تهرٕ
رٌرص ٌٍِث فٕ عثهد تهرقٖٖؿ تهقٖب هولّتٍؽ ّتهلّتًٌٖ تهضحثةٖد ؽتؼل تهيؤققد عٖز أنحعذ ُؾٍ
تهلّتٍؽ ّتهلّتًٌٖ تهضحثةٖد عثهٖث ضؽ يَلؽخ حعٖز روٌ تهيؤققد أيثى أؼىثؿ علٖلٖرد  ،إؾ هرى

رعرؿى ّهى رىحق ُؾٍ تهلّتًٌّٖ ،عرٓ إؾت ىحلرِث ّتعرؿيرِث حىؿٖلد عقٌد ،فِؾت ٖرؤؽٔ إهرٓ
إؿغثيِث ّإضحثؿُث أً رنًّ يعيود حرنوفد إؽتؿٖدُ ،ؾت ٖؤؽٔ إهـتيٖث إهٓ رِٖةد ّرَحةد ىثكى يً
تهيًٌِٖٖ تألنفثء ّ تهيؤُوًٖ تهؾًٖ ٌٖريًّ إهِٖث أّ يً ؼثؿضِث هيّتضِرد ُرؾت تهٌرًّ يرً

تألؼىثؿ.

- 1الخدكيق الجتبئي:

"تهرؽكٖق تهضحثةٕ ُّ ٍيوٖد تهرأنؽ يً نؽق ّنعد تهرنؿٖعثذ تهضحثةٖرد هيؤققرد يرث،
حغؿه رنًّٖ ؿأٔ ٍثى ٖقيظ حرلؼٖم ُؾٍ تهّوَٖدُّ ،ؾت هضَوِث كثؽؿخ ٍوٓ رعلٖق تأليثً
تهضحثةٕ هويؤققد ُّؾت يً تهضثٌج تهلثٌٌّٕ ،أيث يً ضثٌج تهفَثهٖد فِٕ رقرثُى فرٕ رعقرًٖ
تهرقٖٖؿ تهضحثةٕ هِث".1

ُّؽف تهيؽكق تهضحثةٕ ٖريسل فٕ :

أ -كٖثف تهؼىؿ تهضحثةٕ ّتهعؽ يٌَ.

ج -تهرؽكٖق تهضحثةٕ أؽتخ هرلؽٖؿ تألؽتء ّتهفَثهٖد تهضحثةٖد هويؤققد.
- 1مجبل خطتيق مراكتج الفعبليج الجتبئيج:

ٖؽؼل تهرؽكٖق تهضحثةٕ فٕ إىثؿ تهرقٖٖؿ تهضحثةٕ ّؾهم نٌَّ يؿتكحد هوفَثهٖد تهضحثةٖرد،
ّال ٖينً تٍرحثؿ تهيقٖؿًٖ ٖىحلًّ رقٖٖؿت ضحثةٖث حيضؿؽ أٌِى ٖلّيًّ حثهرـتيثذ تهيؤققرد
تهضحثةٖد ؽًّ تهرَؿه إهٓ ٍلّحثذ أّ غؿتيثذ ،حل ٖضج أٖوث أً ٌٖضعرّت فرٕ إؽيرثش
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تهضثٌج تهضحثةٕ فٕ إىثؿ تهرقٖٖؿ تهَثى هويؤققدّ،هِؾت فثً تهرؽكٖق تهضحثةٕ َٖرحؿ ٌٍنرؿت
يِيث فٕ تهرقٖٖؿ تهضحثةٕ ّهنً يضثل رعلٖلثرَ أوٖق يً يضثل رعلٖق تهرقٖٖؿ تهضحثةٕ ،ألٌَ
ٖؿنـ ٍوٓ رىحٖق تهؼٖثؿتذ تهضحثةٖد ّتقرَيثهِث.
ٖريسل ُؽف تهرؽكٖق فٕ فعم تهّوَٖد تهضحثةٖد هويؤققد ّ ،تهرٕ ررأسؿ حٌرًٍّٖ يرً

تهلؿتؿتذ ّرعؽؽ ُؾٍ تهلؿتؿتذ حنفد ىحَٖٖد أُؽتف تهيؽكق تهضحثةٕ:

 تهًٌّ تألّل ٖريسل فٕ تهلؿتؿتذ تهٌثرضد ًٍ يؼروف ّتضحرثذ تهيؤققرد ترضرثٍ تإلؽتؿختهضحثةٖد  ،عٖز رنًّ تهيؤققد يضحؿخ ٍوٓ تعرؿتى تهّتضحثذ تهيرَولد حثهلرؿٍٖد تهلثٌٌّٖرد
ُّؾت هرضٌج تألؼىثؿ تهضحثةٖد تهيرحٍّد حَلّحثذ نحٖؿخ .

 -أيث تهًٌّ تهسثٌٕ ُّّ ٖقيظ هويؤققد حرلنٖل ؽٌِّٖث تهضحثةٖد ُّ ،ؾت هرعؽٖؽ تقررَيثالرِث

تهرٕ رلؽى نثؼرٖثؿتذ ضحثةٖد ّنثٌرلثؽتذ هوضحثٖد تهرٕ رىحلِث تهيؤققد .
ُؾٍ تهلؿتؿتذ رفؿه حثهوؿّؿخ ّضّؽ يِيد تهرؽكٖق ّ ،يً ُؾت ٖينً أً ٌيٖـ حًٖ ُؽفًٖ
ؿةٖقًٖ هيِيد تهيؽكق تهضحثةٕ ّتهرٕ رريسل فٕ تهرثهٕ :

2

تهِؽف تألّل :تهرأنؽ يً أً تهيؤققد رعرؿى علٖلد تهلّتٍؽ تهلثٌٌّٖد تهؼثوَد هِث ( يالةيرِث

هولّتٍؽ تهضحثةٖد)
فثهرؽكٖق تهضحثةٕ ٖقثٍؽ تهيؤققد ٍوٓ إنرلثف تألؼىثؿ يً ؼالل:

 تهيؿتكحد ٍوٓ أقثف تهَّؽخ إهٓ كّتةى تالقرلنثء " 3 "Questionnairesهويؽكق تهضحثةٕ. ُٖنل كّتةى تالقرلنثء. -يؿتكحد تهلنل ّتهّكذ.

ٖلّى تهيؽكق تهضحثةٕ حّوٌ ًٌٍّٖ يً تهيؿتكحد ّهنٌِيث ينيوًٖ هحَوِى تهحَه ُّيث :
 يؿتكحد لؿّى يَثهضد تهيلثنل ؾتذ تهىثحٌ تهضحثةٕ حثهٌقرحد هجضرؿتءتذ تهقرثؿٖد

تهيفَّل ؽتؼل تهيؤققد ُّ ،ؾت هرّوٖظ تهييثؿقثذ يً تهٌثعٖد تهضحثةٖد .

 رلٖٖى يؿتكحد تهّيٖفد تهضحثٖد عٖز ٖضج ٍوٓ تهيؽكق أً ٖأؼؾُث حًَٖ تالٍرحثؿ.

تهِؽف تهسثٌٕٖ :لّى تهيؽكق حرلٖٖى كثحوٖد تهيؤققد القرَيثل أعقً حثهٌقحد هجينثٌٖثذ تهررٕ
ّٖفؿُث هِث تهرلؿٌٖ تهضحثةٕ  ،أٔ تهرعنى فٕ يٖنثٌـيثذ تهرلؿٌٖ تهضحثةٕ ّيَؿفد ؼحثٖرثٍ
ّحثهرثهٕ تقرَيثهَ فٕ نثهظ تهيؤققد يً غٖؿ تهيقثف حينثهظ ؼـٌٖد تهؽّهدُ ،ؾٍ تهرلٌٖثذ
ُٕ تهىؿق تهيقرَيود ّتهرٕ ٖينً أؽؿتضِث ويً يفِّى تهرقٖٖؿ تهضحثةٕ هويؤققد .
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حثإلوثفد إهٓ تهِؽفًٖ تهؿةٖقًٖ تهقثحلًٖ  ،رّضؽ أُؽتف سثٌّٖد ٖينً رّوٖعِث نثهرثهٕ :

4

-تهرؽكٖق تهضحثةٕ ٍحثؿخ ًٍ ّقٖود ٌثضَد هرلؿٖج تهضحثٖد يً تهعقثحثذ حلؿتءخ ضحثةٖرد

ضؽٖؽخ هوعثالذ تهيثهٖد ّتهيعثقحٖد .

-تهرؽكٖق تهضحثةٕ َٖرحؿ نضّتج ٍوٓ كثحوٖد تهيؤققد هورعنى فٕ تإلضؿتءتذ تهضحثةٖد.

 -رضٌج إضؿتءتذ ٖينً أً رأؼؾ ٍؽخ قٌّتذ ُؾت يث ٖؤؽٔ إهٓ ٍؿكود تهقرٖؿ تهعقرً

هويؤققد ( يسالً رَىٖل عقثحثذ تهلؿند هؽْ تهحٌّم أٔ تهيَثؿود ٍوٓ تهعقثحثذ ).

 -تهرؽكٖق تهضحثةٕ ٖقثُى فٕ نلف ٌلثى تهلّخ ٌّلثى تهوَف هويؤققد ّيرً ؼالهِرث

ررؼؾ تهيؤققد كؿتؿترِث.

 -رّوٖظ أُيٖد تهؼىؿ تهضحثةٕ تهٌثرص ًٍ ٍؽى تأليً تهضحثةٕ ًٍّ تهٌلثةم تهيرثُؿخ

فٕ رٌيٖى تهيؤققد .

 -إً ؽّؿ يِيد تهرؽكٖق تهضحثةٕ ٖينً أً ٖقيظ فٕ نل يرؿخ حرعؽٖرؽ رلٖرٖى لرثيل

هوّوَٖد تهضحثةٖد ترضثٍ وؿٖحد يٌَٖد .

 -تهحعز ّرلٖٖى تهؼىؿ تهٌثرص ًٍ تهرىحٖق تهقٖب هولّتٍؽ تهضحثةٖد .

 -تهرؽكٖق تهضحثةٕ ٖقيظ حثهلوثء رؽؿٖضٖث ٍوٓ تهَّتيل تهغٖؿ تهلثٌٌّٖد ُّرؾت هرضٌرج

إضؿتءتذ تهرلّٖى ّتالؼوثٍثذ تإلوثفٖد .

 -رضٌج تهَلّحثذ ّتهـٖثؽتذ تهٌثرضد ًٍ ٍؽى تهرنؿٖظ أّ تهرأؼٖؿ فٕ رلؽٖيَ أّ ٌلم

فٕ تهرنؿٖظ .

ّٖضؽ ٍؽخ أٌّتً هورؽكٖق تهضحثةٕ:

أ -تهرؽكٖق تهضحثةٕ تهؽتؼوٕ تهؾٔ ٖريسل فٕ تهرؽكٖق تهلنوٕ ّتهرؽكٖق ٍوٓ تهّسثةق.

ّتهلنل(ّٖ )1وظ:
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تهينؽؿ  :ؽهٖل تهرؽكٖق ٍوٓ تهّسثةق  ،يؽٖؿٖد تألحعثز ّتهيؿتضَثذ حقنؿخّ ،ـتؿخ تهيثهٖد ،قٌد 2003

ّؽّؿ تهيؽكق تهؽتؼوٕ ٖريسل فٕ تُريثى نل يً تهيقثُيًٖ إؽتؿخ تهوؿتةج حثإلوثفد إهرٓ
تألىؿتف تألؼؿْ تهيٌَٖد حثهّوَٖد تهضحثةٖد هويؤققد  ،عٖز ٖوضؤًّ إهٓ ينثرج تهررؽكٖق

هولٖثى حَيوٖثذ تهرؽكٖق تهضحثةٕ هوحٖثٌثذ ّتهيَوّيثذ تهضحثةٖد تهرٕ رؼم تهيؤققرد ّتهررٕ
َٖريؽ ٍوِٖث فٕ ترؼثؾ تهلؿتؿتذ.
ّتهلنل(ّٖ )2وظ:

اهينؽؿOlivier Herbach, « le comportement des collaborateurs de cabinet d’audit », thèse de doctorat :
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تهرؽكٖق تهؼثؿضٕ تهؾٔ ٖريسل فٕ تهرؽكٖق تهيعثقحٕ ّتهرؽكٖق تهيَيق فٕ يضيرل تهّورَٖد
تهضحثةٖد
ّقّف ٖنًّ أنسؿ لؿعث العلث .
- 2مراحل سير عمميج الخدكيق الجتبئي:

إً تهعل تأليسل هوعؽ يً تهرِؿج تهوؿٖحٕ ُّ تهلٖثى حَيوٖد تهررؽكٖق تهضحرثةٕ

تهؾٔ َٖريؽ ٍوٓ تهرنؿٖعثذ تهيلؽيد يً ىؿف تهينوفًٖ ّتهرٕ كؽ رَنف تهعلٖلد هؾهم رلّى
تإلؽتؿخ تهضحثةٖد ٍؽخ ألنثل هورؽكٖق تهضحثةٕ :

تهلنل تألّل :تهرؽكٖق تهيعثقحٕ ُّ5 :يضيٍّد تهَيوٖثذ تهرٕ تهِؽف يٌِرث ُرّ يؿتكحرد
تهرنؿٖعثذ تهضحثةٖد تهينررحد يً ىؿف تهينوف حثهوؿٖحد ّفعم يعثقحرَ ّتهرأنؽ يً يؽْ
رىثحلِث يٌ تهيَىٖثذ تهيثؽٖد (نلف تهيَوّيثذ ،يعثوؿ إسحثذ) ّغٖؿُرث عررٓ ٖرقرٌٓ
يَؿفد يؽْ ينؽتكٖرِث ّٖرى تهفعم فرٕ ٍرًٖ تهينرثً هورؽفثرؿ ّتهّسرثةق تهيعثقرحٖد

هويؤققدّ.ويثً تهرقّٖثذ تهالـيد هوفرؿخ غٖؿ تهيرلؽيد (أيث تهرؽكٖق تهضحثةٕ ؽًّ تهلٖرثى
حأٖد ٍيوٖد رقّٖد).
تهرؽكٖق تهيعثقحٕ ٖيؿ حَؽخ يؿتعل :

6

تهيؿعود تألّهٓ تهرعوٖؿ هورؽكٖق  :رلّى تإلؽتؿخ تهيؿنـٖد حئٍؽتؽ حؿتيص تهررؽكٖق هوينوفرًٖ
تهؾًٖ رؼوٌ يعثقحرِى هَيوٖثذ تهرؽكٖق تهضحثةٕ ّؾهم ّفق كّتٍؽ ضـتةٖد ّيَرثٖٖؿ تٌرلرثء

يعؽؽخ ّرٌفٖؾُث ٖرى يً كحل تهيؽٖؿٖثذ تهضِّٖد هووؿتةج ّتهينرثهظ تهيؿنـٖرد هويؽٖؿٖرد
تهَثيد هووؿتةج.
ٖلّى تهيؽكق فٕ نل ٍيوٖد حيؿتكحد تهيعثقحد حفعم تهيوف تهضحثةٕ تهيفرّط حثقى تهيؤققد ّ

ؽؿتقد تهّسثةق تهرلٌٖد تهيرَولد حثهٌلثى تهيٌِٕ هوينوف تهؼثوٌ هورؽكٖق كحل تهحؽء فٕ أٍيرثل

تهيؿتكحد نقج تهؿحظ ّنٖفٖد رنٌٌٖ تهيٌرص ّ ،تٗالذ تهيقرؼؽيد فٕ تهرنٌٌٖ ،تهرنٌّهّضٖرث
تهيقرؼؽيد ح ثهرّهٖف حًٖ يؼروف تهيّتؽ تهيقرؼؽيد  ،يَؽل وٖثً تهيّتؽ تألّهٖد تهيقيّط حَ
أسٌثء ٍيوٖد تإلٌرثشّ ،يَؽل تألؿحثط تهَثؽٖد هوٌلثى.
 -إٍؽتؽ نلف يلثؿٌد حًٖ تهيٖـتٌٖثذ

 إٍؽتؽ نلف يلثؿٌثذ عقثحثذ تهٌرثةص101
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 -تهنلف تهيفنل هوينثؿٖف تهَثيد

 -كثةيد يفنود حؿكى تألٍيثل تهيعلق

إً تهحؽء فٕ ٍيوٖثذ تهرؽكٖق تهضحثةٕ هوينوف ال ٖينً أً ٖرى كحل إٍرالى تهينورف

يقحلث ًٍ ىؿٖق إؿقثل إلَثؿ حئضؿتء تهرؽكٖق يٌ ّنل تقرالى ،يؿفلرث حيٖسرثق علرّق
ّّتضحثذ تهينوف تهؼثوٌ هورؽكٖق ّٖ ،يٌظ هَ أضل أؽٌٓ هرعوٖؿ ( )10أٖرثى تحررؽتء يرً

تقرالى ُؾت تإللَثؿ.
تهيؿعود تهسثٌٖد هقٖؿ تهرؽكٖق :حَؽ تٌلوثء تألضل تهيعؽؽ هورعوٖؿ رؽؼل يحثلؿخ حًَٖ تهينثً
ٖؾُج تهيؽكلًّ هيحثلؿخ أٍيثهِى ؽتؼل تهيؤققد كٖؽ تهرؽكٖق ألٌَ كثٌٌّث ال ٖقيظ هِى حأؼرؾ
تهؽفثرؿ تهيعثقحٖد إهٓ ينثرحِى إال حٌثءت ٍوٓ ىوج تهينوف ؾهم هَؽى رّفؿ تإلينثٌٖثذ تهالـيد
هولٖثى حَيوٖد تهرؽكٖق ؽتؼل تهيؤققد ّؾهم يً ؼالل رلؽٖى ىوج يّكٌ ّيلؽى هيرؽٖؿ تإلؽتؿخ

تهضحثةٖد ّفٕ ُؾٍ تهعثهد ٖلّى تهيؽكلًّ حثهرّكٌٖ ٍوٓ رَِؽ حثقراليِى هوّسثةق تهيعثقحٖد فرٕ
فعم نل تهؽفثرؿ ّتهيقرٌؽتذ تهيعثقحٖد ّٖنًّ ٍحؿ ىؿٖلرًٖ:
الطريلج األولى فحص المحبستج من حيد الشكل  :عرٓ رنًّ تهيعثقحد نرعٖعد ٖضرج أً
رنًّ نثيود ّيٌرييد ّيقضود فٕ تهقضالذ تهرضثؿٖد (قضل تهّٖيٖد تهَثيد ،قضل تهضؿؽّ)...تً
رنًّ يؤلؿخ ّينثؽق ٍوِٖث ّ،تهّسثةق تهرحؿٖؿٖد ؼثند فّترٖؿ تهلؿتء تألنوٖد ٍ.وٓ تهيرؽكق
تهرأنؽ يً أً تهيعثقحد رعرّٔ ٍوٓ يؤلؿتذ يرقوقود ّنعٖعد .
الطريلج الذبهيج فحص المحبستج من حيد المضمونُ :ؾت تهفعم ِٖرؽف إهرٓ تهرأنرؽ يرً
ينؽتكٖد تهيَوّيثذ تهيعثقحٖد أٔ يؿتكحد تهيَىٖثذ ّتهحٖثٌثذ تهيعثقحٖد تهرٕ ٖنًّ هِث ررأسٖؿ

ٍوٓ رنًّٖ تهؿحظ تهؼثى أّ تهلٖيد تهيوثفد نل يً تهيلرؿٖثذ ّتهيؼـٌّثذ ّتأللغثل كٖؽ تهرٌفٖؾ
ّتهيحَٖثذ يً ٌثعٖد ّتهرؽكٖق فٕ تهعقثحثذ تهؿةٖقٖد هويٖـتٌٖد يً ٌثعٖد أؼؿْ ّكحل تهيحثلرؿخ
فٕ ٍيوٖثذ تهرؽكٖق فٕ عقثحثذ تهيٖـتٌٖد ٍوٓ تهيؽكق تهرأنؽ يً يىثحلد عقثحثرِث يرٌ يٖرـتً
تهيؿتضَد حَؽ تهضؿؽ ّيٌ يث قضل تهضؿؽ ّأؿنؽخ عقثحثذ تهيٖـتٌٖد تهيّضّؽخ حرؽفرؿ تألقررثؾ
ّتهرأنؽ يً أً تهٌفلثذ يحؿؿخ حّتقىد تهفّترٖؿ أّ أٔ ّسٖلد أؼؿْ ّ ،تهيؽكق ٖلرّى حِرث ٍرً

ىؿٖق فعم أنّل ّؼنّى تهيٖـتٌٖد.

تهيؿعود تهسثهسد هٌرثةص تهرؽكٖق تهيعثقحٕ :إً تهرؽؼل فٕ ًٍٖ تهينثً ّيَثٌٖد ّوَٖد تهينوف

ّنل يث ٖرَوق حٌلثى تهرؽكٖق تهيعثقحٕ هوؽفثرؿ لرنال ّيوريٌّث  ،رينرً تهيرؽكق يرً
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تقرؼالم ٌرٖضد ؿفه أّ كحّل تهيعثقحد ّفٕ نورث تهعثهرًٖ فئً تهيؽكق يوـى حئؿقثل ٌقؼد
يً ُؾٍ تهٌرثةص إهٓ تهينوف حثهوؿٖحد يحٌٖث هَ فِٖث تهرضثّـتذ تهوؿٖحٖد تهينرلفد ّتهىرؿق
تهيَريؽخ فٕ إٍثؽخ رأقٖقِث فٕ عثهد كحّل تهيعثقحد ال ّٖضؽ إلنثل ٖلّى تهيرؽكق حرئضؿتء
تهيَثيالذ حىؿٖلد ٍثؽٖد أيث فٕ عثهد ؿفه تهيعثقحد ٖوضأ تهيؽكق إهٓ إٍثؽخ رأقٖف ؿكرى
تألٍيثل تهؼثوٌ هووؿٖحد ّرؼروف ىؿق إٍثؽخ تهرأقٖف عقج ًٌّ ٌّلثى تهيؤققد عٖز

أً تهيؽكق ٖلّى حثؼرٖثؿ تهىؿٖلد تهرٕ ررٌثقج يٌ تهيَوّيثذ تهيرعنل ٍوِٖث عّل تهيؤققد
ّيً حًٖ ُؾٍ تهىؿق (إٍثؽخ رأقٖف ؿكى تألٍيثل ًٍ ىؿٖق تهعقثج تهيثهٕ  ،إٍثؽخ رأقٖف
ؿكى تألٍيثل ًٍ ىؿٖق تإلٖؿتؽتذ ،إٍثؽخ رأقٖف ؿكى تألٍيثل ٍوٓ أقثف تهفّرؿخ).
تهيؿعود تهؿتحَد ٌِثٖد تهرؽكٖق :رَؽ ُؾٍ تهيؿعود ؼالند ٍيل تهيؽكق عٖز ٖلرّى حرئحالُ
تهينوف حثهوؿٖحد حٌرثةص تهيؿتكحد تهيعثقحٖد ُّؾت ًٍ ىؿٖق تإلحرالُ تألّهرٓ ّتهٌِرثةٕ

ّ،نؼىّخ أؼٖؿخ ٖلّى حنرثحد تهرلؿٖؿ تهٌِثةٕ تهؾٔ يً ؼالهَ ٖقضل نل تهيَوّيثذ تهؼثنرد
حَيوٖد تهيؿتكحد تهرٕ كثى حِث.

الشكل الذبهي :لمخدكيق المعمق في مجمل الوضعيج الجتبئيج ُّ7 :تيرؽتؽ هورؽكٖق تهيعثقرحٕ

َّٖؿف ٍوٓ أٌَ يضيٍّد تهَيوٖثذ تهرٕ رِؽف إهٓ يؿتكحد نعد تهرنرؿٖعثذ تهيرؽتؼٖل
تإلضيثهٖد تهؼثوَد هووؿٖحد ٍوٓ تهؽؼلّ ،رنًّ حيلثؿٌد تهؽؼّل تهينؿط حِث يٌ إضيرثهٕ
تهؽؼّل تهيعللد أسٌثء ٌلثىِث (تهؾيد تهيثهٖد تإلضيثهٖد هوينوف) ّتهٌَثنرؿ تهينٌّرد هرٌيى
يَٖلد أٍوثء تهيلؿ تهضحثةٕ يً ضِد أؼؿّْ.ؾهم يً ؼالل ٍؽخ يؿتعل:
تهيؿعود تألّهٓ :تهرعوٖؿ هورؽكٖق تهيَيق فٕ يضيل تهّوَٖد تهضحثةٖدٖ :لّى تهيؽكق حئؼرٖثؿ
يضيٍّد يً تهيوفثذ تهيؿتؽ يؿتكحرِث عقج تإلينثٌٖثذ تهيرّتضؽخ ٍوٓ يقرّْ تهّالٖد  ،سرى

رلّى تهيفرلٖد حفعم تهيوف تهضحثةٕ تهؼثم حؽؼل تهيٌَٕ حثهرؽكٖق ُّ .ؾٍ تهؽؿتقد رقريظ
هويؽكلًٖ حثقرؼؿتش يضيل تهفؿكثذ حًٖ تهيؽتؼٖل تهينؿط حِث ّتهٌَثنؿ تهيَٖلٖد هوينورف
تهؼثوٌ هورؽكٖق ّحَؽُث إحالُ تهينوف حثهوؿٖحد ّكؽ ٖوضأ تهيؽكق إهرٓ حَره تهٌَثنرؿ

تهؼثؿضٖد تهرٕ هِث ٍالكد حثهينوف ّحَؽ فعم تهيوف تهضحثةٕ ّنؾت تهيَوّيرثذ تهيرعنرل
ٍوِٖث ٖلّى تهيؽكق حّوٌ يٖـتٌٖد أّهٖد رعرّٔ ٍوٓ يضيل تهيَىٖثذ تهيرعنود .
تهيؿعود تهسثٌٖد هقٖؿ تهرعلٖق :حَؽ تهيؿعود تهرعوٖؿٖد ّتٌرِثء تهيؽخ تهيعؽؽخ ررأرٕ ٍيوٖرد
تهرعلٖق تهيَيق تهرٕ ٖرى فٕ ينثهظ تإلؽتؿخ تهوؿٖحٖد إال فٕ عثهد ىوج تهينوف أً رضرؿٔ
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فٕ حٖرَ أّ ينرج يقرلثؿٍ ّتهرعثّؿ يٌ تهينوف سى رّوٖظ ّوَٖرَ تهضحثةٖد ٖلّى تهيرؽكق
حئٍثؽخ رنًّٖ تألقف تهؼثوَد هووؿٖحد ّؾهم يً ؼالل يؿتكحد تهرؽفلثذ تهيثهٖد هوينورف إؾ
ٖوضأ تهيؽكق إهٓ تهرؽكٖق فٕ تهنلّفثذ تهحٌنٖد يٌ تهيؽتؼٖل تهينؿط حِث ّتهٌرثةص تهيرعنرل
ٍوِٖث ٖضيَِث فٖيث فٕ يٖـتً تهؼـٌٖد تهؾٔ ٖلنل ّقٖود رلٌٖد لثيود ّنؾهم تهوضّء أٖوث إهٓ

تهرلٖٖى تهضـتفٕ ّىؿٖلد تهرلٖٖى تهرولثةّٕ.فٕ عثهد ضيٌ تهيؽكق ٍؽخ ٌٍثنؿ رسحذ أً تهينوف
ٖعلق يؽتؼٖل يِيد يلثؿٌد حيث نؿعَ حَ ٖينٌَ ىوج رّوٖعثذ ّرحؿٖؿتذ هٌلىد تّ ٍرؽخ
ٌلثى عّل يث نؿط حَ تهينوف نوؿٖحد ّيث عللَ يً يّتؿؽ ٌّفلثذ.
تهيؿعود تهسثهسد تإلحالُ حثهٌرثةص:حَؽ تٌرِثء تهيؽكق يً ٍيوٖد تهرؽكٖق ّتهيلثؿٌد كؽ ٖرّنل إهٓ

ٌرٖضرًٖ ،إ يث كحّهَ ألقف فؿه تهوؿٖحد تهينؿط حِث يً كحل تهينوف ّيً سى ٍوَٖ إلَثؿ
ُؾت تألؼٖؿ حغٖثج تهرلّٖى أّ ؿفوِث إؾت ٍوى أً يث ُّ ينؿط حَ نيرؽتؼٖل ُرٕ هٖقرذ
علٖلٖد ّ ،غٖؿ يىثحلد هوّكثةٌ  ،فٖلّى حئٍثؽخ رنًّٖ تهيؽتؼٖل تهرٕ حعّـخ ُؾت تهينوف ّنؾت
روم تهؽؼّل تهيعللد يً كحل أّالؽٍ ّتأللؼثم تهؾًٖ َٖٖلًّ يََ ّ ،ىؿق إٍثؽخ رنرًّٖ

أقف تإلؼوثً نيث قحق تهؾنؿ ررغٖؿ عقج تهعثهد تهيلؽيد حَؽ تٌلوثء أضل تهرؿؽ ٌُرثم
عثهرًٖ نوِٖيث ٖنًّ تهيؽكق يوـى حئٍالى تهينوف ًٍ ىؿٖق تإلحالُ تهٌِثةٕ ّأؼٖرؿت ٖلرّى
حئٍؽتؽ تهرلؿٖؿ تهٌِثةٕ هورؽكٖق تهيَيق هيضيل تهّوَٖد تهضحثةٖد.
نل روم تهيؿتعل تهيٖؽتٌٖد قّف رلّى حثؼرنثؿُث فٕ تهلنل(:)3
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تهينؽؿ  :يً إٍؽتؽ تهحثعسد

عالكج الفعبليج الجتبئيج تبلمردوديج الجتبئيجّٖ8:ضؽ عوًٖ هوضحثٖرد تهيسورٓ ٖينرً
- 3

ؽؿتقرِى يً ّضِد ٌيؿ تهرّـٌٖ تهضحثةٕ تهؾٔ ٖنًّ إيث حثهرعّالذ ّإيث حثهٖد رعفـ تهٌَنؿ
تهضحثةٕ ٍوٓ إيِثؿ علٖلد كؽؿرَ تهِثيلٖد هوؽفٌ ّفٕ نورث تهعثهرًٖ رلؿؿ تهؽّهد يلؽيث ٌقج

تالكرىثً تهضحثةٕ ّفٕ ؽؿتقرٌث ٌؼرثؿ تهعثهد تهسثٌٖد ُٕ آهٖد رعفٖـ تهٌَنؿ تهضحثةٕ.

تهرعفٖـ نيفِّى تكرنثؽٔ ينىوظ عؽٖز ٌقحٖث ٖقرَيل حنفد ٍثيرد هوؽالهرد ٍورٓ
تألقثهٖج ّتهىؿق ؾتذ تهىثحٌ تإلغؿتةٕ تهؾٔ ررؼؾٍ تهقٖثقد تالكرنثؽٖد كٕ ٌىثق تهرٌيٖرد
هوٌِّه حلىثً يًَٖ.

فثهرعفٖـ تهوؿٖحٕ يث ُّ إال يضيٍّد رقِٖالذ رلؿُث تهقٖثقد تهوؿٖحٖد فٕ إىرثؿ

تالؼرٖثؿتذ تإلٖؽّٖهّضٖد ّتهرٌيّٖد هرَحةد تهىثكثذ تهيثؽٖد ّتهحلؿٖد فٕ ترضثٍ رعلٖق أُرؽتف
تكرنثؽٖد ّتضريثٍٖد.رلضٌٖ تهعّتفـ تهضحثةٖد  ،رؿتنى ؿؤّف تأليرّتل .حرؼفٖفِرث هوَرجء
تهوؿٖحٕ ّيً سى عضى تهرنثهٖف ؼثند إً تهيلثؿٌٖ تالقرسيثؿٖد فٕ قٌّترِث تألؼٖرؿخ ال
رعلق أؿحثعث يِيد.
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تهرعفٖـ ٖؽٍى تهّتؿؽتذ يً تهقوٌ تهؿأقيثهٖد تهالـيد هرلضٌٖ تقرؿتؽ ُؾٍ تهقوٌ عٖرز
رٌَؽى فؿم إٌرثش يسل ُؾٍ تهيٌرضثذ يعوٖثّ ،ؾهم يً ؼالل إٍفثء تهقوٌ تهؿأقريثهٖد يرً
تهؿقّى تهضيؿنٖد أّ رؼفٖه يَؽالذ تهوؿٖحد ٍوِٖث.
أٖوث ٖلضٌ تهنثؽؿتذ هرعلٖق يٖـتً رضثؿٔ يّضج يً ضِد ّهؿفٌ تعرٖثىٕ تهؽّهد يرً

تهَيود تهنَحد يً ضِد أؼؿْ.

ـٖثؽخ إٖؿتؽتذ تهؼـٌٖد تهَثيد ييث ٖؤؽٔ إهٓ رًٌّ تهٌلثى ّحثهرثهٕ ٌيّ تهفؿًّ تإلٌرثضٖد
ييث ٖـٖؽ ٍؽؽ تهؼثوًَٖ هووؿٖحد إوثفد إهٓ أرقثً تهٍّثء تهوؿٖحٕ ّتؿرفثً ٍؽؽ تهينوفًٖ
هووؿٖحد يؼىى ٖحًٖ آهٖد ٍيل تهقٖثقد تهرعفٖـٖد فٕ ـٖثؽخ يّتؿؽ تهؼـٌٖد تهَثيد يقرلحال.

تهلنل ؿكى.4

ا

لمضدر  :حوٖود هيًٖ ،تهقٖثقد تهوؿٖحٖد ويً حؿتيص تهرنعٖظ تهِٖنورٕ هنرٌؽّق تهٌلرؽ
تهؽّهٕ  ،عثهد تهضـتةؿ هوفرؿخ  ،1998-1989ؿقثهد يثضٖقرٖؿ  ،ضثيَرد تهضـتةرؿ ،1999

م.55

تهِؽف تألقثقٕ يً قٖثقد تهرعفٖـ ُّ رلؽٖى تهؽٍى تهفَوٕ ّتهلّٔ هورٌيٖد تالكرنثؽٖد ّيرً
ّؿتةِث تهرٌيٖد تالضريثٍٖد.
ّهنٕ رعلق تهعّتفـ تهضحثةٖد فَثهٖد هورٌيٖد تالكرنثؽٖد ٖضج أً ررّفؿ يضيٍّرد يرً

تهلؿّى إوثفد ٌُثم ٍّتيل رؤسؿ ٍوٓ تهقٖثقد تهرعفٖـ تهضحثةٕ ٌٍؽ تهرؼفٖه فٕ أقرَثؿ
تهوؿٖحد ٍوٓ أؿحثط تألٌلىد تالكرنثؽٖد فٕ ٌفف تهّكذ ٖنرثعحَ ـٖرثؽخ فرٕ يَرؽالذ
تهوؿٖحد ٍوٓ أؿحثط تألٌلىد تالكرنثؽٖد غٖؿ تهيؿغّحد حلؿى أً ٖنًّ تهَجء تهورؿٖحٕ
تهٌقحٕ كحل تهرؼفٖه نحٖؿ ٌقحٖث .ييث ٖضَل يً رؼفٖه تهوؿٖحد يٖـخ ضحثةٖد فَثهد ّفرٕ
ٌفف تهّكذ ٖضج أً رنًّ تهيلؿٍّثذ فٕ يضثل تألٌلىد تالكرنثؽٖد رعلق ٌرثةص يّضحرد
ّفٕ عثهد تهقثهحد فئً تهعّتفـ تهضحثةٖد رنحظ ٍؽٖيد أّ كوٖود تهفَثهٖد فٕ رّضَٖ تالقرسيثؿتذ
حثرضثٍ روم تألٌلىد.أيث تهَّتيل تهرٕ رؤسؿ ٍوٓ قٖثقد تهرعفٖـ تهضحثةٕ رٌلقى إهرٓ كقريًٖ
وؿٖحٖد ّغٖؿ وؿٖحٖد:
العدد الرابع عشر ديسمرب 0213
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تهَثيل تألّل :تهوؿٖحٖد رؿرحى يحثلؿخ حثهرلٌٖثذ تهيقرَيود فٕ إىثؿ قٖثقرد تهرعفٖرـ
يسل ىحَٖد تهوؿٖحد تهرٕ رعؽؽ يً ؼالل تهٍّثء تهؼثوٌ هِث (يسل تهلرؽؿخ ٍورٓ رعلٖرق
تألُؽتف ُّل أؼوٌ هيَؽالذ وؿٖحٖد يٌَٖد ).إوثفد إهٓ لنل تهرعفٖـ ٌٍؽٍ سالز ألنثل
رعفٖـ وؿٖحٕ ؼثم حجقرسيثؿ ّٖأؼؾ ٍؽخ نّؿ لنل إٍفثءتذ (تهيؽخ رؼروف يً  3إهٓ 5
قٌّتذ) ّرؼفٖوثذٌ ،يثى إُالم ،تهرؼفٖف يً تهعلّق تهضيؿنٖدٌ ،لل تهؼقثةؿ ،لرِثؽتذ
تالٍريثؽ تهوؿٖحٕ تهيىحلد هالقرسيثؿ ّريٌظ هويقرسيؿًٖ هورؼوم يً حَره تالهرـتيرثذ
تهضحثةٖد نوؿٖحد ٍوٓ تهؽؼل تإلضيثهٕ ّتهوؿٖحد ٍوٓ تهلؿنثذّ ،ريٌظ ٍوٓ أقثف ٌقرحد
يةّٖد يً عضى تالقرسيثؿ أّ ٍوٓ أقثف عند تهلٖيد تهيوثفد تهؽتؼوٖد تهيٌرضرد هونرٌثٍد
تهضؽٖؽخ يسال.

تهلنل تهسثٌٕ ٖريسل فٕ رعفٖـ وؿٖحٕ ؼثه حثهرنؽٖؿ ٌيؿت هؽّؿٍ تهؿتةؽ فرٕ ررّفٖؿ

تهَيود تهنَحد ّرعلٖق حَه تهرّتـٌثذ تالكرنثؽٖد تهِثيد ّهؾهم رأؼؾ تهؽّهد رؽتحٖؿ هرؿكٖرد
تهرنؽٖؿ ّتهرٌيٖد يٌِث ،تهعّتفـ تهؼثند حثهوؿٖحد ٍوٓ تهؽؼل ( أيث إٍفثءتذ نوٖد هويؽتؼٖل
أّ رؼفٖوثذ ضحثةٖد ضـةٖد ررعؽؽ فٕ لنل يّعؽ أّ ّفلث هقوى رؽؿٖضٕ يَرًٖ) ،تهعرّتفـ
تهيرَولد حعلّق تهضيثؿم ،تهعّتفـ تهيرَولد حؿكى تألٍيثل.

أيث تهلنل تهسثهز رعفٖـ وؿٖحٕ ؼثم حرلضٌٖ تهرلغٖل ترؼؾذ قٖثقد تهرعفٖـ تهضحرثةٕ

حَه تإلضؿتءتذ أُيِث تهرؼفٖه ٍوٓ تهلؼم تهيلغل يً ؼالل ـٖثؽخ تهىوج ٍوٓ تهٖرؽ
ت هَثيود رلّى حرؼفٖه عضى رنوفرِث فٕ ٌيؿ نثعج تهَيل ّ،رفؿه أٖوث رؼفرٖه ٍورٓ
ؽؼل تهيؤققد تهؼثوٌ هووؿٖحد ًٍ نل يٌنج ٍيل رقرعؽسَ ّٖرعؽؽ ٍوٓ أقرثف نرل

لؼم يلغل أّ ٍوٓ أقثف قوى ٖرٌثقج ىؿؽٖث يٌ ٍؽؽ تهيٌثنج تهرٕ رى رّفٖؿُث.

تهرؼفٖوثذ تهوؿٖحٖد هويؤققثذ ؾتذ تهنسثفد تهَيثهٖد عٖز ٖرعؽؽ يَؽل تالكرىثً هؽؼّل
تهيؤققثذ ٍوٓ أقثف ؿأقيثل /تهٖؽ تهَثيود .هِؾت ٖرى ؿفٌ تهيَؽل تهوؿٖحٕ هويؤققثذ ؾتذ
تهنسثفد فٕ ؿأقيثل ّرؼفٖوَ فٕ تهيؤققثذ ؾتذ تهنسثفد تهَيثهٖد  ،نيث ريرٌظ رؼفٖورثذ

تألؿحثط تهيَثؽ تقرسيثؿُث ألٌِث رؼوق يٌثنج لغل ضؽٖؽخ .

ٌٍنؿ تهـيً ٍثيل يِى فٕ قٖثقد تهرعفٖـ تهضحثةٕ عٖز ٖؿْ تهحَه إً تهّكذ تهيالةى
هَ ُٕ تهفرؿخ تهرٕ روٕ ٌِثٖد تألـيثذ ّرقحق يحثلرؿخ تهٌِورد تالكرنرثؽٖد ّتالٌرَرثك
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تالكرنثؽٔ ّ ،تهحَه تألؼؿ ٖؿْ أً تهّكذ تهيٌثقج ُّ يؿعود تٌىالق ٌلثى تهيؤققد يٌ
وؿّؿخ ريثلٕ ُؾٍ تهرعفٖـتذ يٌ حؿٌثيص تهيؤققد ّإقرؿترٖضٖرِث فٕ تهٌيّ.
ّهوعّتفـ تهضحثةٖد إىثؿ ٍيوٕ ال حؽ يً رعؽٖؽٍ حٌَثٖد عرٓ ال رنًّ هَ تٌَنثقثذ قوحٖد ٍوٓ
تهقٖثقد تالكرنثؽٖد هوؽّهد (تالقرسيثؿتذ تهرٕ رعلق ٌرثةص أضثحٖد).

تهَثيل تهسثٌٍّٕ:تيل ؼثؿضٖد (ٍّتيل غٖؿ وؿٖحٖد) هِث أُيٖرِث ّؽّؿُث فٕ تهرأسٖؿ ٍورٓ
قٖثقد تهرعفٖـ تهضحثةُّٕ.ؾٍ تألؼٖؿخ هً ٖنًّ هِث ؽّؿ فَثل فٕ ترؼثؾ كؿتؿ تالقرسيثؿ فرٕ
يل ّوٌ قٖثقٕ يرؽٌٕ ّيوىؿج ؼثل يً تالقرلؿتؿ.تهٌَنؿ تإلؽتؿٔ نويث نثٌذ ٌُثم
يَّكثذ إؽتؿٖد نثهحٖؿّكؿتىٖد  ،تهيعقّحٖد تهؿلّخ نويث أسرؿ ؾهرم قروحث ٍورٓ فَثهٖرد

تإلضؿتءتذ تهرعفٖـٖد.

ّتهؽّل تهرٕ ررّفؿ ٍوٓ ُٖثنل رلٌٖد يرىّؿخ حيث فٕ ؾهم ّضرّؽ يٌرثىق نرٌثٍٖد
رقِٖالذ تالرنثل ّتهريًّٖ تهَثى ٖنًّ تهؼى فٕ رعلٖق قٖثقد رعفٖـٖد ضحثةٖد فَثهد ،يرً
عٖز ّفؿخ تألقّتق  ،تهٖؽ تهَثيود تهيؤُودّ ،ينثؽؿ تهريًّٖ حثهيّتؽ تألّهٖد ،تقرلؿتؿ تهَيود

ّيؿٌّد قٖثقد تهقَثؿ ّتالةريثً.

ال ٖينً تهلٖثى حِؾٍ تهيِثى فٕ أعقً تهيؿّف يً كحل ٌفف تهٌيثى تهضحثةٕ تهيعوٕ ٍّوَٖ
رعؽٖؽ تألُؽتف تألّهٖد تهرٕ قّف رعلق يً ؼالل ُؾت تألؼٖؿ ُّٕ تهحعز ٍرً تهفَثهٖرد
تالكرنثؽٖد أّ تهحعز ًٍ تهَؽتهد تالضريثٍٖد.

9

ٖريسل ُؽف تهفَثهٖد فٕ رَيٖى تهلؽؿتذ تإلٌرثضٖد هالكرنثؽ ُّؾت ّفق رّـٖرٌ يَرًٖ

هويؽتؼٖل  ،فٕ عًٖ ٖؿيٕ ُؽف تهَؽتهد إهٓ إٍثؽخ رّـٌٖ تهيّتؿؽ تهيٌرضد ُّؾت يرث ٖيِرؿ
رنثيال فٕ يٖؽتً تهرؽؼل ّتهرٌثكه فٖيث حًٖ تهقٖثقثذ ٍّوَٖ ٖضج ٍوٓ تهضيثٍثذ تهيعوٖرد
أً رنّ ً كثؽؿخ ٍوٓ ؼوق تالٌقضثى حًٖ تهفَثهٖد تالكرنثؽٖد ّتهَؽتهد تالضريثٍٖد فٕ ٌفرف
تهّكذ.
- 4الخحديبح الجديدث الخي خواجه الجتبيج:

10

إً تهرعّالذ تهرنٌّهّضٖث ّيِّؿ تهؿكيٌد تهرٕ رؼرؿق تهيقثفد ّتهـيً ّرعّل تهَثهى إهٓ

كؿٖد نغٖؿخ حئـتهد تهعؽّؽ تالكرنثؽٖد ّتهَويٖد ّتهيَؿفٖد حًٖ تهؽّل ،ييث أؽْ إهٓ ٍؿكورد
يؿتكحد تهؽّهد هعؽّؽُث تإلكوٖيٖد هووؿٖحد ُّؾت يث أفلؽُث يّتؿؽ يثهٖد ُثيدٌ.يرؿت هرؼورف
رلٌٖثذ تالرنثل حًٖ نل تألضِـخ ( تهضِثـ تهضحثةٕ ،تهضِثـ تهينؿفّٕ ،تهضيؿنٕ )....رضؽ
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أٌييد تهؽّهد ٌفقِث ٍثضـخ ّوَٖفد أيثى رعؽٖثذ رفؿوِث تهَّهيد (تهرضثؿخ تإلهنرؿٌّٖد) .يث
ٖؤؼؿ تٌويثى تهضـتةؿ إهٓ تهيٌييد تهَثهيٖد هورضثؿخ

 OMCهؾهم ٍوِٖث أً رَريرؽ ٍورٓ

تهرضثؿخ تإلهنرؿٌّٖد نرلٌٖد كثٌٌّٖد يؤقف هِث يرً نرل تهضّتٌرج تهضحثةٖرد ّتهينرؿفٖد
ّتهضيؿنٖد.
ّيث ٖينً كّهَ فٕ تهؽّل تهيرؼوفد تهرٕ تٌويذ إهٓ تهيٌييد تهَثهيٖد هورضثؿخ أٌِث كرؽ

رف لؽ ينثؽؿ ريّٖل ُثيد هوؼـٌٖد ُّٕ تهوؿتةج تهضيؿنٖد عٖز نثٌذ رفؿه ٍوٓ تهقروٌ
تهيثؽٖد ّغٖؿ تهيثؽٖد نثألفالى  ،أيث فٕ إىثؿ تهرضثؿخ تإلهنرؿٌّٖد فِؾٍ تهيّتؽ رٌرـل ٍورٓ
تهنيحّٖرؿ ،تأليؿ تهؾٔ ٖرىوج رَؽٖل كّتٌٌِٖث تهوؿٖحٖد حيث ٖريثلٓ ّترقثً ٌىثق تهَّهيرد.
يسال تهضـتةؿ رعلق قٌّٖث  1000يوٖثؿ ؽٌٖثؿ يؼنند هوحوؽٖرد ّّـتؿخ تهيثهٖرد يريقرند
حثهؿقى ٍوٓ تهٌلثى تهيٌِٕ عٖز هى ٖقرىَّٖت إهغثء ُؾت تهؿقى نٌَّ يّؿؽت يثهٖرث ؿةٖقرٖث
هوضيثٍثذ تهيعوٖد يث ؽيذ هى رضؽ حؽٖال ريّٖوٖث تإلً ُؾت تهؿقى ٖيسل  % 80يرً يرؽتؼٖل
تهضيثٍثذ تهيعوٖد ّيٌِث تهحوؽٖثذ.

11

ؿغى تإلضؿتءتذ تهضحثةٖد تهرٕ رلّى حِث إؽتؿخ تهوؿتةج تهضـتةؿٖرد إال أٌِرث رضرؽ
نَّحد رعلٖق يّتؿؽ يثهٖد ضٖؽخ هنسؿخ تهرِؿج تهوؿٖحٕ ٌّرٖضد هوسغؿتذ تهيّضرّؽخ فرٕ
تهرلؿٌٖ تهضحثةٕ يسال فٕ ّالٖد حقنؿخ فٕ تهقٌّتذ تهؼيقد تألؼٖؿخ ٌُثم يّتؿؽ نسٖؿخ هرى

ررعنل ٍوِٖث ؼـٌٖد تهؽّهد ّٖوظ ٌقحد تهرِؿج فٕ تهضؽّل تهرثهٕ:حثهؽٌٖثؿ تهضـتةؿٔ
تهقٌّتذ

2007

2008

2009

2010

2011

رؽؽ
ٍررر

21

35

31

22

19

تهعلررّق

66.901.387.00

93.108.817.00

126.395.689.0

79.066.670.00

49.327.476.00

تهعلررّق

265.632.084.0

208.197.328.0

300.564.035.0

475.371.709.0

227.623.596.0

تهعلررّق

198.730.697.0

115.088.511.0

174.168.446.0

396.305.039.0

178.396.120.0

رث
تهيؤققر

ذ

تهيِؿحد

تهيفؿّود

تهيؽفٍّد

0
0

0
0

0
0
0

0

0

تهٌقج

%25

%45

% 17

% 22

تهغؿتيثذ

17.266.806.00

23.889.498.00

48.390.763.00

18.959.049.00

14.022.880.00

تهيضيًّ

84.168.193.00

116.998.315.0

174.786.352.0

98.025.719.00

63.350.356.00
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تهينؽؿ :يً إٍؽتؽ تهحثعسد حٌثءت ٍوٓ يَىٖثذ كؽيذ هٌث يً يؽٖؿٖد تهورؿتةج ينروعد
تألحعثز ّتهيؿتضَثذ حقنؿخ.
يً تهضؽّل(ٌ )1قرٌرص ٌقج تهرِؿج نويث حؽأ حثهرٌثكم رؿضٌ إهٓ تهـٖثؽخ ففٕ قرٌد

2007

حوغذ ٌقحد تهعلّق تهيِؿحد ٍ %25ورٓ تهعلرّق تهيفؿّورد عٖرز فرٕ تهقرٌّتذ
 2008،2009،2010،2011رنًّ ٍوٓ تهرّتهٕ  %22، %17، %42، %45عٖز فٕ تهقرٌد

ٌ 2008قحد تهرِؿج نحٖؿخ ضؽت ّأً ٍؽؽ تهيؤققثذ تهيِؿحد  35يؤققد .
يً ؼالل تهيَىحثذ ٌالعي أً تهرِؿج ال ٖينً تهلوثء ٍوَٖ ريثيث ّأً تهؼـٌٖد نل قٌد
رؼقؿ يّتؿؽ يثهٖد نحٖؿخ ال رقرفٖؽ يٌِث ُؾت ّأٌِث رقرَيل تهرلؿَٖثذ تهلؽٖيد ٌثُٖم عرًٖ
رنًّ تهرضثؿخ تهضـتةؿٖد ررَثيل حثهرضثؿخ تإلهنرؿٌّٖد ٌُث ال رقرىٌٖ تهؽّهد أً رعنل ٍورٓ

أٔ يّؿؽ يثهٕ .
الخبخمج:

أً وَف فَّثهٖد تهرؽكٖق تهضحثةٕ َّٖؽ إهٓ تفرلثؽُث هجىثؿ تهفنؿٔ ّ تهَويٕ تهؾٔ ٖقريظ

هِث حثإلعثىد حنلّ تهضّتٌج تإلكرنثؽٖد ّ تالضريثٍٖد ،فولؽ رعلّلذ يً ؼالل تٗسرثؿ تهقرّٖةد
تهرٕ رعؽسِث تهلؿتؿتذ تهضحثةٖد غٖؿ يؤققد ٍوٓ تهيقررّْ تالكرنرثؽٔ تهنوّرٍٕ ّ ،ورٓ
تهيقرّْ تالكرنثؽٔ تهضـةٕ ٌرٖضد هَؽى رّتفلِث يٌ تهؿُّثٌثذ ّ تهرعؽّٖثذ تهررٕ ٖفؿورِث
تهيعٖى تالكرنثؽٔ ّ تالضريثٍٕ ُّ ّ ،تأليؿ تهّؾٔ ٖؤّٖؽٍ يَيى تهيرَثيوًٖ تهضحثةًٖ تهؾًٖ هى

ٖرينٌّّت عرّٓ يً تقرَٖثج يعرّْ ُؾٍ تهلؿتؿتذ ٌثُٖم ًٍ رىحٖلِث ّ ،حؾهم ٍرؽى كرؽؿرِى
ٍوٓ تهرنّٖف يٌ تهٌّيثى تهضحثةٕ.
هى ررينًّ تهيـتٖث تهضحثةٖد تهييٌّعد فٕ إىثؿ رعفٖـ تالقرسيثؿ تهيعوّٕ ّ ضؾج تالقررسيثؿ

تألضٌحٕ يً حوُّ ُؽفِث ،حعٖز أً تهَؽٖؽ يً تهيقرسيؿًٖ ٖقرفٖؽًّ يً تهيـتٖث تهضحثةٖرد ّ
حيضؿؽ تٌرِثء يؽخ ُؾٍ تهيـتٖث ،فئٌِى ٖرضًِّ ٌعّ رغٖؿ أٌلىرِى أّ رؿعٖوِث.
ّ تهعلٖلد تهّتوعد حلأً تهَّهيد ُٕ ،أًّ ٌُثم ؽّال تقرفثؽذ حنّؿخ فَوٖد يً تهَّهيد،
حٌٖيث ٌُثم ؽّل رٌؽفٌ ٌعّ تهيـٖؽ يً تهرِيٖكٍ ،وٓ تهؿغى يً أٌِث يٌؽيضرد فرٕ رٖرثؿ

تهَّهيد ّ .حيؿّؿ تهقٌّتذ ،فئً تهرأسٖؿ تهيرؿتنى هِؾٍ تهيثُؿخ حؽأ َٖنف ٌفقرَ حنرّؿخ
يوعّيد فٕ يَثؽهد ّتوعد،,ىؿفِث تألّل تالـؽُثؿ تهيرّتنل ّ تهلثيل فٕ نل يضرثالذ
تالكرنثؽ ّ ىؿفِرث تهسثٌٕ رؿتضٌ تالكرنثؽٖثذ تألؼؿْ ،حرؽءتً يرً تكرنرثؽٖثذ تهرؽّل
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تهيرلؽيد ٌفقِث ّ ،تهرٕ رٌرلل ّ رِثضؿ يٌِث ؿؤّف تأليّتل تهرٕ رعوى حثالقرلؿتؿ فٕ تهقّق
تهيٌرَلد إهٓ غٖؿُث يً تالكرنثؽٖثذ.
ٍوٓ تهؽّل تهٌثيٖد ّتهرٕ يٌِث تهضـتةؿ أً رَريؽ ٍوٓ كؽؿترِث تهؾترٖد هورغوج ٍوٓ أـيثرِث
تالكرنثؽٖد ؼثند ٌّعً فٕ ٍنؿ تهَّهيد ّ تهرنرالذ تالكرنثؽٖد هرؾت ٍوِٖرث أً رَيرل
يضريَد فٕ رنرل تكرنثؽٔ ّتعؽ تّ رنرالذ تكرنثؽٖد يرَرؽؽخ  ّ.تهَّهيرد رٌَرٕ إـتهرد
تهعّتضـ تهقٖثقٖد ّ تالكرنثؽٖد ّ تالضريثٍٖد عرٓ ررعؿم ؿؤّف تأليرّتل ّ تألفنرثؿ ّ

تهقوٌ ّ تهؼؽيثذ حعؿٖرد.
الهخبئج:

ٖضج أً ٖنًّ تهرلؿٌٖ تهضحثةٕ ينّٖفث ّفق يٌِضٖد ٍويٖد رريثلٓ ّ تهَّهيرد تالكرنرثؽٖد

ٍّوَٖ حٌثء تهلؿتؿتذ تهضحثةٖد تهيقحّلد هوفَثهٖد يٌ يؿٍثخ تهَّتيل تهرثهٖد :
 -رّقٌٖ كثٍؽخ تإلؼوثً تهضحثةٕ كؽؿ تإلينثً.

 تهرؽكٖق تهضحثةٕ ٖقيظ حرلٖٖى تهٌضثٍد تهضحثةٖد هويؤققد ّٖقيظ نؾهم حّورٌ تهؼىرّىتهَؿٖود هجقرؿترٖضٖد تهضحثةٖد هويؤققد ّ .تكرؿتط تهعوّل تهرٕ رضَل تألؽتء فرٕ تهرقرٖٖؿ
تهضحثةٕ أنحؿ حئٌلثم تهرنوفد تهضحثةٖد ّ ،تهيؿتكحد تهلثٌٌّٖد تهضحثةٖد ٖ،ضج أً رنًّ ٍورٓ +

ؽؿتٖد ّيَؿفد هرؿضيد تهلّتًٌٖ ّتهلؿتؿتذ ّتهيؿتقٖى ّتهحٖثٌثذ...تهػ ُّ،ؾت هرلٖٖى تهنرؽق

ّتأليً هويؤققد يّوًّ تهرعلٖق .
 -إٖضثؽ رنثيل تكرنثؽٔ فٖيث حٌِٖث.

 -تهعؽّ يً يٌظ تهيـتٖث تهضحثةٖد ؼثند ّ أً تهيَٖثؿ تهضحثةٕ ال ٖعؽّؽ حيفؿؽٍ ّ حٌقحد نحٖؿخ

ىحَٖد تهيٌثغ تالقرسيثؿٔ.
 -تهرؼفٖه يً ٌقج تالكرىثً تهضحثةٕ ّ رضٌج رؿتنى تالكرىثً ٍوٓ ٌفف كثٍؽخ تإلؼوثً

ّ حؾهم ٖينً تهعفثي ٍوٓ رضؽّؽ ّ ـٖثؽخ تهيثؽخ تهؼثوَد ّفق يؿّف يالةيد.

 أً رنًّ تهؽّهد ؾتذ ٌيثى قٖثقٕ ّتوظ ال ٖؼلٓ يً أٔ تٌلالحثذ تكرنثؽٖد. قؿٖد تهيَثيالذ تهحٌنٖد ّتهيَثيالذ تهرضثؿٖد ٍوٓ أٍوٓ يقرّْ يً تهنفثءخ ّتهقؿٖد. -تالرنثالذ ّتهيّتنالذ تهعؽٖسد هنٕ ريسل ٌٍنؿ ُثى هضؾج تالقرسيثؿتذ.

ٖضج ٍوٓ تالكرىثٍثذ تهضحثةٖد تهضـتةؿٖد أً رؼوٌ إهٓ يٌىق تهحقثىد ّ تهيؿٌّد

يً عٖز تألعنثى تهلثٌٌّٖد ّ يً عٖز تإلضؿتءتذ ييث ٖقيظ حرفثؽٔ تهرَؽٖالذ ،نيرث أٌرَ
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ٖضج رأُٖل تإلؽتؿخ تهرٕ رقِؿ ٍوٓ رىحٖق ُؾٍ تإلضؿتءتذ ّ تعرؿتيِث يً ؼالل تالُريرثى
 ّ ال قّٖيث فٖيث ٖرَوق حرقٖٖؿ تهيقثؿ تهيٌِٕ هويقرؼؽيًٖ ىحلث هيَٖثؿ،حثهٌَنؿ تهحلؿٔ فِٖث
، رلضٌٖ ؿّط تهيحرثؽؿخ تهيٌِٖرد،تهنفثءخ ّ نؾت رؿكٖد ٌيثى تهرعفٖـتذ تهيٌِٖد (تهؿّترج
ّ  فلؽ رنًّ تهؿّلّخ ّ تهاليحثالخ قححث فٕ تٌرلثؿ يّتُؿ تهرِؿّج،)تهيـتٖث تالضريثٍٖد …تهػ
.تهغّك تهضحثةًٖٖ فٕ تهنسٖؿ يً تهعثالذ
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