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حعليب اإلاىخدى الخووس ي للحلوق 

 الاكخصادًت والاجخماعيت 

 على الحوار الخلفشي لزئيظ الحكومت

  



2 
 

حعليب اإلاىخدى الخووس ي للحلوق الاكخصادًت 

 والاجخماعيت على الحوار الخلفشي لزئيظ الحكومت
 

لّ اإلاىخدي الخىوس ي للخلىق الاكخـادًت والاظخماُُت ُلى الخىاز 
ّ
اه

الري و  4102مازض  3خيىمت ًىم الازىحن الخلفصي الري ادلى به زةِع ال

ظم بالـفاث آلاجُت
ّ
 : اح

 ص هرا الخىاز ًاألطاض :أّوال
ّ

ُلى ظاهب الدصخُف و الري اهمل  زه

ت إلاىاظهت ألاوكاَ اإلاترّدًت و التي ال جلبل الخأظُل  ُّ جماما الاظساءاث الِمل

ى طىت 
ّ
اتها مىف ُّ خت و التي ًل ًخجاوش ؿلىخ

ّ
خاّؿت مً هسف خيىمت مإك

4102. 

 ص الخىاز ُلى الجاهب اإلاالي ُلى خظاب الجاهب الاكخـادي  :ثاهيا
ّ
زه

 .الِام

 ت ُلى خظاب  از ئهفي  :ثالثا ُّ ص الخىاز ُلى اإلاىازد اإلاال
ّ

الجاهب اإلاالي زه

 .الخِّسق بما ًىفي ئلى ظاهب الىفلاث

 ص الخدّخل الخلفصي ُلى   :رابعا
ّ

ت زه ُّ ت الِمىم ُّ في ما ًخّف اإلاىازد اإلاال

كسوزة اللجىء ئلى الاكتراق الخازجي ُلى خظاب الخأهُد ُلى ئُواء 

ت  ُّ ت لخِبئت مىازد ذاج ٍّ ت مً ظهت واللجىء الاولى ُّ ت و غحر ظباة ُّ ظباة

 .الاكتراق الىهني مً ظهت أخسي 

 ًم : في اهاز الىفلاث :خامطا أػاز الخىاز باألطاض ئلى كسوزة  جلد

الخطخُاث مً هسف اإلاىاهىحن  ملّمدا ئلى كسوزة جللُف الدُم ُبر 

ُفت  مت و ُدم اللجىء ئلى الاهخداباث في الًى ُّ ادة أطِاز  اإلاّىاد اإلاد ٍش

ت لظىت  ُّ ت  4102الِمىم مّ ئهمٌا الخىق في الاظساءاث اللسوزٍّ

ف الدولت و مً امخُاشاتها و اليظم اإلاسجفّ لىفلاتها  .للخللُف مً مـاٍز
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 زغم مىهج الـساخت و الىؼف ُلى خوىزة الىكّ   :ضادضا

خه في  الاكخـادي و  الاخخالالث ًّ التي جمّحز همى الخىمُت الخالي و مددود

 أّن الاهوباَ الِام الخاؿل 
ّ

مِالجت الاػيالُاث الخاّدة اإلاوسوخت ئال

ًفُد بأّهه طُلّ اطخمساز الِمل أزىاء اإلاسخلت اللادمت  في هفع اهاز 

مىىاٌ الخىمُت مً ظهت، هما أّهه طُلّ جوبُم اظساءاث جللُدًت هبلا 

ُّت  إلمالءث اإلاإطظاث ت الِمىم ُّ ُّت إلاىاظهت الاشمت اإلاال ت الِاإلا ُّ الِاإلا

ت الِاّمت مً ظهت أخسي  ُّ  .واهخسام الخىاشهاث اليل

ت ًالخٍ أّن  ُّ ئّن اإلاىخدي الخىوس ي للخلىق الاكخـادًت والاظخمُا

ت  ُّ  : ماٌ زلت كاةم ُلى ُىاؿس هاّمت منها جخمّخّ بسأضالخيىمت الخال

 هّي ولُدة وفاق وهني. 

 ت و  مخيّىهت ُّ مً ُدًد الِىاؿس  الوامدت لخدمت اإلاجمىُت الىهى

ت ُّ ت أو الخصب ُّ  .لِع لخدمت مـالخها الصخـ

 ت اللادمت ُّ اث الاهخخاب
ّ
ت باإلادو ُّ  .غحر مِى

 جصخس بىظىد ُدًد الىفاءاث     . 

ً الخيىمت مً هامؽ 
ّ
زاث التي مً اإلافسوق أن جمى  أّن هره اإلامّح

ّ
ئال

ًبدو أّهه طىف ًل ًلّ اطخغالله الجخاذ  جدّسن و فِل ال بأض به

ئت مً ػأنها أن  ت و ئظساءاث ظٍس ُّ أن جدافٍ جلوّ مّ ؤلامالءاث الخازظ

ت للمىاهً و أن جدسؾ ُلى ئكامت  خّد أدوى مً  ُّ ُلى اللدزة الؼساة

ت ُّ  .الِدالت الجباة

ئّن اإلاىخدي الخىوس ي للخلىق الاكخـادًت و الاظخماُُت ًدُى 

ت  ُّ ئلى اطخغالٌ زأض ماٌ الشلت التي جخمّخّ بها و اُخماد الخيىمت الخال

ئت جسجىص   :ئظساءاث ظٍس
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 :اإلاوارد .1

 ت مً  :أّوال ُّ ت ُبر السفّ مً اإلاىازد الجباة ُّ ت الراج ُّ جدُُم اإلاىازد الِمىم

ىاشي ئلى اإلاظاهمت في اإلاجهىد الجباتي
ُ
. الىهني خالٌ اخلاَ الاكخـاد اإلا

ل كسابت 
ّ
ي ًمش

ّ
 01ذلً أّهه مً غحر اإلاِلٌى أن ًبلى هرا الاكخـاد الر

باإلااةت مً الىاجج الداخلي  21باإلااةت مً الدؼغُل غحر الفالحي و خىالي 

ُّت خازط  01الخام و أهثر مً  ت الداخل باإلااةت مً زكم اإلاِامالث الخجاٍز

ت ُّ  .اإلاىٌىمت الجباة

 ىٌام الجباتي الخلدًسي في اإلاىازد السفّ مً مظاهمت ال :ثاهيا

ت ذلً أّهه مً غحر اإلاِلٌى أن ال جخجاوش مظاهمت هرا الىٌام  ُّ الجباة

ا ملابل  05مِّدٌ  4104لظىت  ٍّ دًىاز لألظساء  0001دًىاز للفسد طىى

با  .جلٍس

 الخـّدي بيّل خصم ئلى التهّسب الجباتي ذلً أّهه مً غحر اإلاِلٌى  :ثالثا

لت في ألاظساء أن ًٌّل اللغى الجبا
ّ
ى ُلى هفع الفئاث اإلاخمش

ّ
تي مظل

باإلااةت مً اإلاىازد  01والوبلت الىطوى و أن ٌؼمل هرا التهّسب كسابت 

ت الِاّمت ُّ  .الجباة

 ت  :رابعا ت ًجب و بيّل ظّدًت حظٍى ُّ مً ظهت اإلاىازد غحر الجباة

ت خاّؿت منها جلً التي جدّز ُلى  ُّ وكُِاث ُدًد اإلاإطظاث الِمىم

ت هاّمت مشل ػسهت فظفان كفـت و اإلاإطظاث الدولت م ُّ ىازد مال

ت ٍّ  .الىُمُاو

 مً ظهت الاكتراق :خامطا : 

ت لالكتراق الداخلي خاّؿت و أّهه في هرا الٌسف  :أّوال* ٍّ اُواء ألاولى

بالراث ال ًمىً الخخّىف مً خـٌى جأزحر طلبي ُلى جمىٍل اللوَا 

ب كفصة الخاّؾ هٌسا و أّهه في ألاظل اللـحر و اإلاخىّط 
ّ
ى ال ًمىً جسك
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ت في اطدشمازاث اللواَ الخا ُّ  بِد خـٌى اطخلساز أمني هىُ
ّ

ّؾ ئال

 .اظخماعي و طُاس ي واضحو 

مً ظهت الاكتراق الخازجي، ًجب جللُف اللجىء ئلى مشل هرا  :ثاهيا*

ت خشِشت لخدىٍل  ُّ الـىف مً الاكتراق مً ظهت واُخماد دًبلىماط

ت ًلّ ُسكها ُلى حظدًد الدًىن ئلى جمىٍل اطدشماز  ٍّ ّ جىمى اث مؼاَز

ُّت . اإلامّىلحن لت ًمىً جخفُف اللغى اإلاالي ُلى اإلاحزاه و بهاجه الوٍس

 .الِاّمت و ُلى الاكخـاد الىهني

 : الىفلاث .2

ًجب ُلى الدولت أن حِوي اإلاشل في اللغى ُلى وظم هفلاتها والخللُف 

ت ُبر الخّد مً الىفلاث و ذلً ُبر ُّ  : منها لخِبئت مىازد اكاف

  ًها و ذل
ّ
ت مدل ًّ ت و ئكساز امخُاشاث هلد ُّ ي ًُ الامخُاشاث الُِي

ّ
الخخل

ي 
ّ
الث اإلادسوكاث و الخخل ت و اًلاف الِمل باـً ببُّ الظُازاث الادازٍّ

ازاث ُّ ف الـُاهت و الخأمحن و الاداءاث الجباةُت للظ  .ُلى مـاٍز

  ت مً ظهت خُض أّهه ال ٌِلل أن ٍّ ت زةاطت الجمهىز ُّ الخّد مً محزاه

ت زةاطت  ُّ ت ملابل السفّ مً محزاه ٍّ اث زةِع الجمهىز ُّ ًلّ جللُف ؿلىخ

ت مً ظهت أخسي  ٍّ  .الجمهىز

 ت اإلاجلع التراظّ ًُ الامخُاشاث الاخحرة التي وزدث في مح ُّ زاه

 .الخأطِس ي

 ت ًّ ت ُدًمت اإلاسدود اةف و اإلاـالح الادازٍّ ي ُلى ُدًد الًى
ّ
 .الخخل

 ه و الخبرًس و جسػُد الدُم ُبر ملاومت اط
ّ
الفظاد خِماله في غحر مدل

 .و الخسؾ ُلى جىظيهه ئلى مظخدّلُه

  (الجصاةس و لُبُا)الخسؾ ُلى ػساء اإلادسوكاث مً بلدان الجىاز 
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  ُّ ت و الخسؾ بأطِاز جفاكل ُّ ت مّ جسػُد الؼساءاث في ألاطىاق الِاإلا

ت ُّ ت ُلى اكخىاءها مً الظىق ألاول ٍّ  .و جفادي الؼساءاث مً الظىق الشاهى

  ادة اللغى ُلى هفلاث الدظُحر و ُلى الاطتهالن ًجب أن ًلابله ٍش

ت كـد جىفحر  ُّ ت و الجهاث الداخل ُّ في هفلاث الخىمُت مىّظهت للبيُت الخدخ

 .الةمت لدفّ العجلت الاكخـادًت في اإلاظخلبلالٌسوف اإلا

 الخسؾ ُلى السفّ مً وظم اهجاش هفلاث الخىمُت. 

ت الهاّمت و اإلاطخعجلت .3 ًّ  : ؤلاجزاءاث الاكخصاد

ت  ًجب ُلى الدولت  بجاهب هاجه الاظساءاث ُّ ت الِمىم ُّ التي جخّف اإلاحزاه

ادة في وظم همّى الاهخاط الـىاعي و الفالحي بالترهحز  أن جدسؾ ُلى الٍص

 :أطاطا ُلى

  ادة مً وظبت اطخِماٌ هاكت الاهخاط ت ُبر الٍص ُّ الّسفّ مً الاهخاظ

ت اإلاىظىدة  ت و البؼسٍّ ًّ  .اإلااد

 ٌُِت ئُادة الاُخباز للمإطظاث و ئُادة الّى ت )س في الاهس الدؼَس
ّ
مجل

ت ُّ ت الجباة
ّ
 .كـد السفّ مً الاطدشمازاث الخاّؿت..( الاطدشماز، اإلاجل

  ب و الغّؽ و الاخخياز خفاًا اؿالح مظالً الخىشَّ و ملاومت التهٍس

 .ُلى اللدزة الؼساةُت للمىاهً

   ت لخىفحر ػسون ُّ ت و الاظخمُا ُّ الخسؾ ُلى النهىق بالِالكاث اإلاهى

ُخباز للِمل هلُمت و الخفاي ُلى اإلاإطظاث و السفّ مً ئُادة الا 

تها ُّ تها و جىافظ ُّ  .اهخاظ

  اظماال و في غُاب ازجفاَ مهّم للـادزاث ًجب الخسؾ ُلى جيؼُى

ً مً جدلُم وظم الىمّى اإلاسظّى 
ّ
 .الولب الداخلي كـد الخمى

 عبد الزحمان الهذًلي :ً الهيئتاإلادًزةع
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ت كزاءة هلدًت في  ألاغغال الخحظيًر

 للمؤجمز الوطني الاكخصادي
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ت للمؤجمز  كزاءة هلدًت في ألاغغال الخحظيًر

 الوطني الاكخصادي

للد أهد اإلاىخدي الخىوس ي للخلىق الاكخـادًت والاظخماُُت مىر 

جأطِظه ُلى كسوزة ُدم اهماٌ الللاًا الاكخـادًت والاظخماُُت 

مً خالٌ الاوؼغاٌ ػبه الىلي باإلاظاةل الظُاطُت هما  وججىب تهمِؼها

أهد ُلى كسوزة البدض ًُ بدًل جىمىي هٌسا لفؼل همى الخىمُت 

والخسان الاظخماعي الخـاُدي الري ُسفخه البالد مىر " اللدًم الخالي"

 .أواةل اللسن الخالي هى خحر دلُل ًُ هرا الفؼل

ظاد خٌى ول هره الللاًا هما أهد اإلاىخدي ُلى أهمُت خلم خىاز وهني 

كـد الخمىً مً مِالجت ألاوكاَ والبداًت في ئًجاد الخلٌى 

لإلػيالُاث التي أدث لخـاُد الخسان الاظخماعي واطخمسازه ئلى خد آلان 

ومً أهم هره اإلاؼاول هي الدؼغُل والفىازق الاظخماُُت والجهىٍت 

 .والخدماث الاظخماُُت بيل أؿىافها

I. حوار الوطني الاكخصادي الجاري حاليابعع اإلاالحظاث حول ال: 

اإلابادزة ُلى مظخىي اإلابادب وألاهداف ال ًمىً ئال أن جدٌى 

باالطخدظان والدصجُّ خاؿت أهه ُلى مظخىي اإلابادب أهدث الىزُلت 

التي جخف اهوالق أػغاٌ ؤلاُداد للمإجمس الاكخـادي الىهني الـادزة 

ل  44ًُ اللـبت في  ازهت والدؼاوز وجبادٌ مبدأ اإلاؼ"ُلى  4102أفٍس

ت هما أهدث ُلى " السأي واإلاِوُاث والبدض ًُ الاؿالخاث اللسوٍز

ئبساش أهمُت الؼأن الاكخـادي في هجاح الاهخلٌا "الخسؾ ُلى 

 ".الدًملساهي وُلى كسوزة الخأطِع لىمى جىمىي بدًل
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وألاهداف التي جلخلي مّ مبادب وأهداف  رغم الخأهيد على هذه اإلابادئ

خبر اإلاىخدي  الخىوس ي للخلىق الاكخـادًت والاظخماُُت ئال أن اإلاىخدي ٌِ

ًدظم  ظزف عصيبهىُا ما وفي  مخأخزاأن الخىاز الجازي آلان أحى 

وبظزورة إصدار كاهون ماليت  بوجود أسمت حادة للماليت العموميت

بأطَس وكذ ختى ًدظنى لإلدازة الِمىمُت الاهىباب  4102لظىت  جكميلي

ُلما أهه ظسث الِادة ان ) 4100كاهىن اإلاالُت لظىت ُلى جدلحر مؼسوَ 

وفي مشل هرا الٌسف ( هرا الخدلحر ًىولم أزىاء ػهس مازض مً ول طىت

جحذ طائلت طغط الوكذ وهيمىت اإلاىطم اإلاالي طُيىن الخىاز 

اللـحرة اإلادي التي جخولب ئظساءاث ُاظلت ُلى  والخواسهاث اإلااليت

 الاضتراجيجيت والخواسهاث الحليليتحطاب مىطم الخىميت والاخخياراث 

(Equilibre Réels ) ت والوبُُِت اإلاسجبوت بدظً اطخغالٌ اإلاىازد البؼٍس

والخسؾ ُلى جدظحن الخىاشهاث الاظخماُُت والجهىٍت والبُئُت وألاخر 

 ...بِحن الاُخباز مـالح ألاظُاٌ اللادمت

الخأطِع لخىاز وهني خٌى الخُازاث "وُمىما مىوم الخىمُت وخاؿت 

هما وزد في الىزُلت " الاطتراجُجُت إلاىىاٌ جىمُت ظدًد للمسخلت اللادمت

ًخطلب جمػيا هادئا ٌطمح بمدطع أهبر مً الـادزة ًُ اللـبت 

ك أوضع للفاعلين الاجخماعيين حتى ًلع جفادي  الوكذ وبدػٍز

كخصار على اعخماد حلول جلفيليت عاجلت وغير الارججال والدطزع والا

ً مً الخأضيظ 
ّ
عادلت ومىدرجت في إطار الاخخياراث اللائمت وال جمك

 .لخياراث إضتراجيجيت إلاىوال جىموي بدًل

وال حغوي ظمُّ  هاكصتهما ٌِخبر اإلاىخدي أن اإلاداوز الِؼسة اإلالترخت 

ت  وجدىاكع مع ًت الاكخـاد وكائمت على ججشئت اإلاطائلاإلالفاث الجىهٍس
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مىىاٌ  وفاكدة للجىت حشخيصفي الخأطِع لبدًل جىمىي  الزغبت

الخىمُت الخالي خُض ال ًمىً البدض في همى بدًل جىافلي بدون الاجفاق 

 ال وجود للجىت مػترهت للليام بحوصلتخٌى الدصخُف هما أهه 

أُماٌ اللجان الِؼسة خُض وكّ اُخباز الخىؿلت هِملُت فىُت مً 

لخبراء دون غحرهم زغم أن هره الخىؿلت مً اللسوزي أنها مؼمىالث ا

وُلى اُخماد "  Arbitrage"طخلىم ُلى الخدىُم بحن ُدًد الاخخُازاث 

أولىٍاث وئظساءاث مً اإلافسوق أن جيىن مدل جىافلاث هما أن الخمص ي 

ً أهثر  صبغت بيروكزاطيتاإلاِخمد له  جدىاكم مّ الؼفافُت وحؼٍس

مً وزُلت اللـبت  8الِام ذلً أهه في الـفدت  لجمُّ اإلاهخمحن بالؼأن

ت ألاػغٌا هُلت مدة الاُداد "جم الخأهُد ُلى  الالتزام بالخفاي ُلى طٍس

وهرا ". لىزكاث الِمل التي ًفصح ًُ مدخىاها النهاتي خالٌ أإلاإجمس

الىَى مً الخمص ي مً ػأهه أن ًدسم ألاخصاب واإلاىٌماث مً ئُالم 

 .وخىاز داخلها مىخسهيها وخلم خسهُت حؼاوز 

مً  3خُض وزد في الـفدت  صبغت إلشاميتهما أن الخمص ي اإلاِخمد له 

الخىافم للخسوط باكتراخاث ًلتزم بها ول ألاهساف "وزُلت اللـبت أن 

ُلما أن هرا الالتزام ال ًمىً ." لخجاوش الٌسف الاكخـادي الـِب

مُّ جدلُله ئال بالخىشَّ الِادٌ للخطخُاث التي ًجب أن ًخدملها ظ

ألاهساف بدون اطخصىاء وبالخالي الخىافم ال ًمىً الالتزام به ئال ُبر 

جدلُم الخلامً والخىشَّ الِادٌ لألُباء التي طخيخج ًُ الاظساءاث التي 

 .طُلّ اُخمادها

وكذ مددود، ًسوف )وأخحرا ٌِخبر اإلاىخدي أهه لِدًد الاُخبازاث 

ئهماٌ ُدًد  اطخصىاةُت، غُاب لجىت مؼترهت للدصخُف وللخىؿلت،
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الللاًا الاطتراجُجُت هللُت الخداًً، اإلاىٌىمت الجباةُت، الِدالت 

ُت وألامً  الاظخماُُت، البِئت، اإلاىازد الوبُُِت، والخماًت الاظخمُا

فان الخأطِع لخىاز وهني خٌى الخُازاث ...( الغراتي والواكت البدًلت

ىمت مإكخت، خي)الاطتراجُجُت إلاىىاٌ جىمىي بدًل ًبلى طابلا ألواهه 

ؿِىبت ئلصام ألاخصاب بدبني الاخخُازاث ومىاؿلت الِمل بها بِد 

وؿِب الخدلُم في خىاز طُدوم لفترة وظحزة مً ...( الاهخخاباث اللادمت 

ل ئلى  48  . ماي 41أفٍس

II.  أهميت بىاء مواكف مطخللت ومعملت مً طزف أهم مكوهاث

  .اإلاجخمع اإلادوي حول اللظاًا ؤلاكخصادًت والاجخماعيت

هٌسا ليل اإلاالخٌاث الىازدة طابلا ًلترح اإلاىخدي الخىوس ي للخلىق 

 ماي 40و 42و 43الاكخـادًت والاظخماُُت جىٌُم أًام دزاطُت في الفترة 

جيىن بداًت الاهوالق لِملُت دزاطت وجفىحر وخىاز ػامل ومِمم خىٌ 

ت التي حظمذ  البدًل الخىمىي اإلايؼىد والاخخُازاث الاطتراجُجُت اللسوٍز

ت التي ًجب اُخمادها في مخخلف  باكامت البدًل وؤلاؿالخاث الجىهٍس

ع البدًل اللادز ُلى جدلُم وجىطُّ وكمان  اإلاُادًً واإلالفاث لخىَس

وألاًام . ىق الاكخـادًت والاظخماُُت والشلافُت للمجخمّ الخىوس يالخل

الدزاطُت طخلىم بلبى خوت حِخمد جددًد الىكذ اليافي لألػغاٌ 

وكبى كاةمت للجان وللمظاهمحن في أػغاٌ اللجان وحِبئت للخبراء 

الرًً طُلىمىن بالخأهحر واإلاخابِت وجيؼُى ألاػغاٌ واإلاظاُدة ُلى 

س هم  :ا طُلّ أزىاء هره ألاًام الدزاطُتؿُاغت الخلاٍز

جلدًم مداكساث أزىاء الجلظت الِامت حِالج بِم الاػيالُاث  -

ألاشمت اإلاالُت الِمىمُت وملترخاث اإلاجخمّ اإلادوي، أشمت )الِاظلت 
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الـىادًم الاظخماُُت، أشمت الخدماث الاظخماُُت، الىٌام الجباتي 

، اإلاؼسوَ الجدًد الخالي وغُاب الِدالت، وكّ اإلاإطظاث الِمىمُت

 ...( للؼساهت اإلالدم مً هسف الاجداد الاوزوبي

جيىًٍ لجان حؼخغل ُلى أهم اإلالفاث وجلبى بسهامج ُمل ًيخهي  -

س خٌى حصخُف ظصتي لإلػيالُت اإلاوسوخت، كبى  بخلدًم جلٍس

ت  الخىظهاث الاطتراجُجُت التي جخف اإلالف، كبى ؤلاؿالخاث اللسوٍز

ز وشاوٍت الخفاي وجدلُم الخلىق وؤلاظساءاث الِملُت مً مىٌى 

 :الاكخـادًت والاظخماُُت والشلافُت

جلىم بدصخُف اخخالالث الىمى الخالي )لجىت البدًل الخىمىي  -1

س  س النهاتي ئهوالكا مً جلاٍز وكبى مِالم البدًل اإلايؼىد وكبى الخلٍس

 (اللجان

لجىت الخدماث الاظخماُُت التي ًمىً أن جخفَس ئلى لجان كواُُت  -2

ً، الصخت، الظىً، الىلل جخف  ...الخِلُم والخيىٍ

الخأمحن ُلى اإلاسق، هلام الخلاُد، بسامج )لجىت الخماًت ؤلاظخماُُت  -3

 ...( الفلس، العجص، اإلاخلاُدًً، ألازامل اإلاِاكحن،: الخاظُاث الخـىؿُت

 الجباًت والِدالت الاظخماُُت  -4

 الدؼغُل  -5

 الخىمُت الجهىٍت والدًملساهُت اإلادلُت  -6

 واإلاىازد الوبُُِت  البِئت -7

اليظُج الاكخـادي وميىهاجه اللواُُت وئػيالُاجه بِالكت باألمً  -8

 الغراتي ومىكَى الواكت 
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 اإلادًىهُت الخازظُت  -9

 اإلاحزاهُت الِمىمُت والخـسف في اإلااٌ الِام  -11

 اللواَ الغحر اإلاىٌم  -11

 اللواَ البىيي وجمىٍل الاكخـاد  -12

 جىشَّ اإلاداخُل وجوىز اللدزة الؼساةُت  -13

واللاةمت جبلى مفخىخت وٍمىً جىطُِها أو خـسها في ُدد أكل مً 

 .اللجان التي جيىن أهثر ػمىلُت

مشل هرا اإلالترح ًمىً مً جدُُم اطخلاللُت اإلاجخمّ اإلادوي ومً 

ئخساظه مً وكّ اإلامازطت التي جىخفي بالىلد والخىدًد والسفم ئلى 

ػأنها أن حِوي  وكّ كاةم ُلى جلدًم الخلٌى والبداةل واإلالترخاث مً

للمجخمّ اإلادوي هما أن الدخٌى في ُملُت " Crédibilité"أهثر مـداكُت 

البدض ًُ بدًل جىمىي مً ػأنها أن جللي اللىء ُلى وؼان اإلاجخمّ 

وأن جىفس مادة كادزة ُلى حغرًت بسامج ألاخصاب التي " Visibilité"اإلادوي 

 .طخلىم بممازطت الظلوت

 ((Visibilité،البروش (Crédibilité)اإلاـداكُت،(Responsabilité)اإلاظإولُت

هي مً أهم الخـاٌ التي مً ػأنها أن ججِل مً مىٌماث اإلاجخمّ 

اإلادوي كىة مإزسة وفاُلت كادزة ُلى اطدشماز كسبها مً الىاكّ اإلاِاغ 

(Proximité )وكدزتها ُلى الخفاُل مّ مدُوها وكلاًاه. 

 عبد الزحمان الهذًلي: عً الهيئت اإلادًزة
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 :كزاءة في مػزوع كاهون اإلااليت الخكميلي

 ؤلاخالالث الاجتهاداث والخىاكظاث و
 

كظم الدزاطاث باإلاىخدي الخىوس ي للخلىق : ُبد الجلُل البدوي :  بللم

 الاكخـادًت و الاظخماُُت 

ٌِخبر مؼسوَ كاهىن اإلاالُت الخىمُلي أٌو وزُلت ػاملت حِبر ًُ مىكف 

خيىمت الخىىىكسان مً ظملت الللاًا الاكخـادًت والاظخماُُت 

 اإلاوسوخت وًُ الخلٌى اإلاِخمدة إلاِالجتها 

ُمىما،خاولذ هره الىزُلت اُخماد جمص ي بساغماحي ًدظم بأهثر واكُِت 

ومذ ئلى جدلُم أهبر كدز ممىً وأهثر ظسأة وخسؾ ُلى الاؿالح هما ً

. مً الخىافم والخىفُم بحن مـالح مخىاكلت وبسامج وأظىداث مخلازبت

زمسة جىافم بحن مخخلف "ذلً أن هرا اإلاؼسوَ حِخبره الخيىمت الخالُت 

اكافت ئلى اهـهاز الِدًد مً . ألاهساف واإلاىٌماث اإلاؼازهت في الخىاز

خِهداث الدولت الاؿالخُت مّ الاظساءاث اإلالترخت في اهاز الالتزام ب

وفي هرا اإلاجاٌ مً اللسوزي (. 40ؿفدت " )اإلاإطظاث اإلاالُت الدولُت

 :هسح ُدًد الدظاؤالث إلاِسفت

 ئلى أي مدي ًمىً ئُخباز هرا اإلاؼسوَ زمسة جىافم؟  :أوال -

في خالت وظىد الخىافم ولى ظصةُا فهل وكّ الخسؾ ُلى  :ثاهيا -

الخىافم أهثر أو أكل مً الخسؾ ُلى ؤلالتزام واخترام الخِهداث لدي 

 اإلاإطظاث اإلاالُت الدولُت؟

ئلى أي مدي مىً الخمص ي البراغماحي مً جدلُم أهثر اطخلاللُت  :ثالثا -

ت الىُىلبرالُت في  الاخخُازاث التي  الخىمُت وًُ مُدانًُ اإلاسظُِت الفىٍس
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ؿىدوق الىلد الدولي، البىً الِالمي، )حِمل اإلاإطظاث اإلاالُت الدولُت 

سها وفسكها ُلى البلدان الىامُت ...( جىؿُاث الاجداد ألاوزوبي  ُلى جمٍس

والـاُدة، خاؿت منها التي جمس بـِىباث وأشماث مً ظهت واُخماد أهثر 

ت ذاث الوابّ الاطتراجُجي مىكىُُت وازادًت في مِالجت اإلالفاث الجىهٍس

 بالخـىؾ مً ظهت أخسي؟ 

ذلً أن اإلاؼسوَ لم ًلخـس ُلى مِالجت اإلاؼاول آلاهُت بل خاوٌ جددًد 

أفم جىمىٍت ُلى اإلادي اإلاخىطى والبُِد، وفي هرا اإلاجاٌ ٌؼحر اإلاؼسوَ 

الخاظت ألاهُدة ئلى مِالجت الاخالالث اللاةمت بهدف اطترظاَ عجلت "ئلى 

ُم الاهخِاغ الاكخـادي بما ًىفس ألازكُت اإلاالةمت للخلدم الاهخاط وجدل

هدى دزظاث أزفّ مً الىمى وجدلُم الخىشَّ الِادٌ للثرواث الىهىُت بحن 

مخخلف الفئاث والجهاث وتهدف اإلاحزاهُت الخىمُلُت في هرا الاهاز ئلى 

جي  اإلاظاهمت في جدلُم الاهخِاغ الاكخـادي والاطترظاَ الخدٍز

امت بما ًمىً مً وكّ الاكخـاد الىهني ُلى ههج للخىاشهاث الِ

ومً خالٌ (. 01ؿفدت ")اطتراجُجي ًجِل مً جىوع هلوت اػِاَ وهمى 

هرا اإلالوّ ًمىً اُخباز أن اإلاؼسوَ خاٌو ئُواء واكفاء ُمم 

ت  اطتراجُجي للاهىن اإلاالُت في غُاب مخوى خماس ي وآفاق جىمُت للِؼٍس

وألاولىٍاث مّ مساُاة الخيامل والسبى هما خاوٌ جددًد الاهداف . اإلالبلت

 :بحن مخخلف آلافاق الصمىُت

م الاوِاغ  - في الِاظل ًدسؾ ُلى وكّ الاكخـاد الخىوس ي ُلى هٍس

 الاكخـادي 

جي في الخىاشهاث  - في اإلادي اإلاخىطى ًخمشل الهدف في الخدىم الخدٍز

 اإلاالُت الداخلُت والخازظُت 



17 
 

ماد همىذط همى ًلىم ُلى ئُخ"في اإلادي البُِد ًومذ اإلاؼسوَ ئلى  -

هُيلت مخوىزة لالكخـاد ٌظتهدف اللواُاث الىاُدة وذاث اللُمت 

 (. 04ؿفدت " )اإلالافت الِالُت وجسجىص ُلى الخجدًد والابخياز

وفي هرا الاهاز زغم أهمُت مداولت اُواء بِد وُمم اطتراجُجي للاهىن 

مجى اإلاالُت ًجدز بىا هسح طإاٌ أطاس ي يهدف ئلى مِسفت مدي 
ّ
اإلاؼسوَ  ف

ت التي ًجب اُخمادها  في كبى الخمص ي وآلالُاث والاخخُازاث اللسوٍز

لخدلُم السبى والخيامل والخفاُل والاوسجام بحن الاهداف وبحن اإلاساخل 

الصمىُت ختى ال ًبلى هرا البِد الاطتراجُجي مجسد حِبحر ًُ خظً 

 .الىىاًا

لجاهصة واُخماد هما أن اإلاؼسوَ بجاهب مداوالث اللوّ مّ الىؿفاث ا

جمص ي بساغماحي وجىافلي وجىفُلي مّ الخسؾ ُلى اُواء بِد اطتراجُجي 

إلاؼسوَ كاهىن اإلاالُت واُخماد الجسأة في مِالجت بِم اإلالفاث الخظاطت 

ب خاوٌ هرلً جفادي الظُاطاث  مشل ملاومت التهسب الجباتي والتهٍس

كمان الخلؼفُت للخد مً جدهىز اإلاالُت الِمىمُت، والخسؾ ُلى 

مـالح الفئاث اللُِفت وذلً ُبر البدض ًُ طبل ئوِاغ الاكخـاد 

للخىاؿل ُلى  4102وئكساز ئظساءاث جخجاوش كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لظىت 

 .4102و 4102، 4100مدي الظىىاث الشالزت اإلالبلت 

في هره اإلاظاهمت طىداوٌ الاظابت ًُ أهم الدظاؤالث التي وكّ الاػازة 

ئليها هما طىداوٌ مِسفت مدي الخىاطم والاوسجام بحن اإلاداوالث 

والاظتهاداث وألاهداف اإلاِلىت مً ظهت والاظساءاث والخىظهاث واللسازاث 

 .اإلابرمجت مً ظهت أخسي 
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I. واكعيت في حشخيص الوطع الزاهً وجحدًد الاهداف : 
 

هما ذهسها اهولم اإلاؼسوَ مً جمص ي بساغماحي اُخمد الىاكُِت في 

حصخُف الىكّ الساهً وجددًد ألاهداف، ومً هرا اإلاىولم وّك 

هما وزد في  4102أزىاء طىت % 2الخخلي ًُ هدف جدلُم وظبت همى بـ

هٌسا لـِىبت الىكّ الاكخـادي % 4.8وحِىٍله بــكاهىن اإلاالُت ألاؿلي 

الِالمي وخاؿت الىكّ بمىولت الُىزو التي جىاظه خوس الاهىماغ اإلاالي 

مً ظهت وهٌسا للخوىز الخاؿل في ُدًد اإلاإػساث في ألاػهس ألاولى مً 

 :خفجوأهم هره اإلاإػساث . مً ظهت أخسي  4102طىت 

الري لم  4102ً طىت كِف الىمى اإلاسجل أزىاء الشالسي ألاوٌ م -

 % 4.4ًخجاوش 

جباهإ وظم الاطدشماز مّ اهخفاق هىاًا الاطدشماز في اللواَ الـىاعي  -

ملازهت بىفع الفترة مً الظىت  4102ئلى مىفى ماي % 45.3بيظبت 

هما وكّ حسجُل اهخفاق حجم الاطدشمازاث الخازظُت بيظت . الفازهت

ل ملازهت بىفع الفترة مً% 02.5  الظىت اإلااكُت ئلى مىفى أفٍس

وظم مً % 4جىاؿل جدهىز العجص الخجازي هدُجت ئهخفاق بدىالي  -

زافله ازجفاَ الىازداث بيظُت ( كبل طىت% 2.2ملابل )جوىز الـادزاث 

هره . خالٌ هفع الفترة مً الظىت اإلااكُت%  2.0ملابل % 2.3

مً الىاجج خالٌ الخمظت %  2.0الخوىزاث ظِلذ العجص الخجازي ًبلغ 

  4102ولى مً طىت أػهس ألا 

جطخم مالي مسجفّ ومسشح لإلزجفَا أهثر أزىاء الظداس ي الشاوي مً  -

ت   الظىت الجاٍز
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جدهىز طِس ؿسف الدًىاز في ػهسي ظىان وظىٍلُت بِد جدظً  -

 هفُف في أوٌ الظىت 

بجاهب الـِىباث الداخلُت وجدهىز أوجباهإ أهم اإلاإػساث وكّ  -

 حسجُل ئطخمساز ؿِىبت الىكّ 

ي وخاؿت الىكّ بمىولت الُىزو التي جخمحز بلِف الىمى الاكخـاد

وجساظّ الاهخاط الـىاعي مً ظهت وبلاء أطِاز اإلادسوكاث في مظخىي 

دوالز  018.3ذلً أن مِدٌ طِس بسمُل الىفى بلغ . مسجفّ مً ظهت أخسي 

ل ووؿل ئلى  دوالز خالٌ ػهس ظىان هدُجت ألاوكَا  000خالٌ ػهس أفٍس

لُا في الؼسق ألاوطى وػما ( خاؿت الِساق، لُبُا، طىزٍا)ٌ افٍس

وجربرب الاهخاط في ُدًد البلدان بجاهب ازجفَا الولب الِالمي خاؿت 

ل وبلدان ظىىب )مً هسف الاكخـادًاث الـاُدة  الـحن، الهىد، البراٍش

اث اإلاخددة ػسق أطُا ُمىما (. و الخدظً اليظبي ليظم الىمى بالىاًل

كد اُخمد فسكُت جلىم ُلى  4102ظىت ل الاؿلي ُلما أن كاهىن اإلاالُت

 . دوالز للبرمُل 001مِدٌ طِس الىفى ليامل الظىت ال ًخجاوش 

وٍجدز الاػازة أن ئُخماد فسكُاث وأهداف غحر واكُِت مً ػأهه أن 

ًيخج ُىه ئخخالالث مالُت للمحزاهُت الِمىمُت غالبا ما جلىد ئلى ئزجفاَ 

 .اإلادًىهُت الِمىمُت

ذلً أن ُدم جدلُم وظبت الىمى اإلابرمجت ٌِني جللف زكِت الاهخاط 

وبالخالي جساظّ اللاُدة الجباةُت وجدلُم مىازد ظباةُت أكل مً 

هما أن ئُخماد فسكُت طِس الىفى أكل مً الخىكِاث . الخىكِاث

نها مً   ُ اللاةمت ُلى الخوىزاث الجُىطتراجُجُت والخىمىٍت وما ًيخج
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لولب مً ػأهه أن ًلىد ئلى ازجفاَ جيلفت الىازداث جوىزاث في الِسق وا

 .وهفلاث الدُم وَِمم الاخالالث اإلاالُت

بجاهب هره الفسكُاث هىان فسكُاث أخسي جخف مداخُل ألامالن 

ملُىن دًىاز  0111اإلاـادزة التي خددث في كاهىن اإلاالُت ألاؿلي بـ 

هب ُدًد بجا. ملُىن دًىاز في كاهىن اإلاالُت الخىمُلي 311وأؿبدذ 

الفسكُاث ألاخسي مشل اإلاسدود اإلاالي اإلاتركب مً بِض ؿيىن ئطالمُت أو 

مً حِبئت مىازد ئكافُت في ئهاز الجزاُاث الجباةُت أو حِبئت كسوق 

مِوُاث  لىُمىمُت ئلى آخسه مً الفسكُاث التي مً اإلافسوق ان جبنى ُ

إلاالُت وجدالُل ُلمُت ومىكىُُت لخدلُم أهبر مـداكُت ممىىت للاهىن ا

 بُِدا ًُ الدغماةُت وًُ زطم أهدافا لها بِد دُاتي وطُاس ي

وئظماال ًمىً اللٌى ان الخِدًالث التي وكِذ في مظخىي ألاهداف 

والفسكُاث حظدىد لدصخُف أهثر مىكىُُت للىاكّ الاكخـادي 

الداخلي والخازجي اإلاسجل ئلى خد آلان واإلاخىكّ ُلى اإلادي اللـحر زغم 

ُم ٌِبر ًُ مىكف طُاس ي يهدف ئلى ئداهت أن البِم ًسي أن  هرا الخلُ

 .الخيىماث الظابلت التي جىلذ الظلوت بِد الشىزة

بجاهب الىاكُِت في حصخُف الىكّ الساهً واُخماد الفسكُاث وجددًد 

ّ إلاىىاٌ الخىمُت  الاهداف فان اإلاؼسوَ اهولم هرلً مً حصخُف طَس

جه ُلى جىىَّ اليظُج الظاةد ئلى خد آلان لُإهد ُلى فخىزه وُدم كدز 

الاكخـادي والسفّ مً وظبت الىمى والاهخاظُت ومِالجت الاػيالُاث 

ومً هىا ظاء الِمم والبِد الاطتراجُجي للاهىن اإلاالُت . الىبري اإلاوسوخت

الخىمُلي الري ًإهد ُلى كسوزة الِمل ُلى ئخدار جوىٍس هُىلي 

 .جاالثو اهجاش اؿالخاث هُيلُت في ُدًد اإلا إلاىٌىمت الاهخاط
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II.  إجزاءاث واخخياراث دون الطموح لخحليم الاهخعاع

الاكخصادي على اإلادي اللصير واإلاخوضط واهجاس الخطور 

 الهيكلي اإلايػود لإلكخصاد على اإلادى البعيد 

زغم واكُِت ومىكىُُت حصخُف الىكّ الساهً وأهمُت الاػازة ئلى 

 اإلاِخمدة في جددًد ألاهداف ئال فخىز مىىاٌ الخىمُت الخالي والبراغماجُت

اإلاِخمدة غحر وافُت لخدلُم الاهخِاغ  وؤلاظساءاثالاخخُازاث  أن

 .الاكخـادي وئخدار جوىز هُىلي إلاىٌىمت الاهخاط

مً كسوزة الخد  اهولمأن مؼسوَ كاهىن اإلاالُت الخىمُلي  ؤلاػازةًجب  

خماد مً الخدهىز الخوحر للمالُت الِمىمُت وخاٌو الابخِاد ًُ اُ

طُاطت جلؼفُت باللسوزة طخيىن ال ػِبُت وغحر ملبىلت مً أغلب 

ألاهساف اإلاؼازهت في الخىاز الاكخـادي، وغحر مِلىلت بالسظَى ئلى 

وئلى الدزوض التي ًمىً ...( ، البرحغاٌ االُىهان، ئطباهُ)الخجازب ألاخحرة 

ػُد ومً هرا اإلاىولم وكّ بىاء اإلاؼسوَ ُلى أطاض جس  . منها اطخيخاظها

م الاهخِاغ الاكخـادي  الىفلاث بما فيها هفلاث الدُم واُخماد هٍس

في ئهاز جىمىي ذو بِد اطتراجُجي يهدف ئلى جدلُم جدىالث  وئدزاظه

ومشل . هُيلُت في مىٌىمت الاهخاط ومىٌىمت الجباًت والخمىٍل باألطاض

هرا الخمص ي ٌِخبر هام وكسوزي ئال أهه ًدظم بِدًد الىىاكف 

 . ئكتراخهاالتي وكّ  وؤلاظساءاثبحن ألاهداف والاخخُازاث  والاخخالالث

 :ًجب الخأهُد ُلى آلاحي ومً أهم هره الاخخالالث

ًخطح أن الاهخِاغ الاكخـادي في واكّ  0بالسظَى ئلى الجدوٌ  :أوال -

ألامس مددود ووظبي، ذلً أن هفلاث كاهىن اإلاالُت الخىمُلي خددث في 
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اإلابرمجت في اللاهىن اإلاالُت ألاؿلي ولى أن مظخىي دون مظخىي الىفلاث 

وهرا التراظّ في حجم الىفلاث وان . ملُىن دًىاز 301الفسق ال ًخجاوش 

ملُىن دًىاز  481بـ  ذوظبُا ُلى خظاب هفلاث الخىمُت التي جساظِ

ملُىن دًىاز وهره  441ملازهت بىفلاث الخـسف التي ػهدث جساظِا بـ

ٌّ ًُ غُاب مِالجت الاخخالٌ السةِس ي بحن الاطتهالن  الخوىزاث جد

والاطدشماز الري وزد في الدصخُف والاطخمساز في اوِاغ الاكخـاد 

خماد اليظبي باألطاض ُلى الاطتهالن  . بااُل

هما أن هرا الاخخالٌ ًدٌ ُلى غُاب مجهىد اكافي في مِالجت الفىازق 

جوىٍس  مً خالٌ الخىمىٍت الجهىٍت التي ال ًمىً الخلدم في مِالجتها ئال 

هما أن ئخخُاز الخللُف مً حجم الىفلاث الِمىمُت . هفلاث الخىمُت

هى في %( 4.8اإلاسشح بأن ًىمى ـب)وبالخالي مً وظبخه في الىاجج اإلادلي الخام 

خلُلت ألامس ٌِبر ًُ الاطخمساز في جللُف دوز الدولت هبلا لخىؿُاث 

 .اإلاإطظاث اإلاالُت الِاإلاُت

مً هفلاث الخىمُت مسده أن  ترفُّن ُدم الأ ؤلاػازة ئلى  ًجدز :ثاهيا -

مبرمجت % 4.8جدلُم الاهخِاغ الاكخـادي والسفّ مً وظم الىمى ئلى 

مإمىت خظب  4102طىت % 2و 4100طىت % 3.0و 4102لظىت 

باطدشمازاث  ائلى اللواَ الخاؾ ومسجبو مىوىال بلي اإلاِوُاث اإلاخىفسة و 

الظداس ي  فياث الخاؿلت وهرا الاخخُاز ًدىاكم مّ الخوىز . هرا اللواَ

طىاء وان ُلى ؿُِد الاطدشمازاث الخاؿت اإلادلُت  4102ألاوٌ مً طىت 

أو ألاظىبُت هما أهه ال ًدىاطب مّ الىكّ الظُاس ي وألامني اإلادلي وّم 

الخوىزاث اإلاتركبت في اإلاىولت وخاؿت في لُبُا، وبالخالي ًـبذ مً 

ق غحر واضخت وزابخت الـِب الخِىٍل ُلى الاطدشماز الخاؾ في ًل آفا
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ب ُلما أن ُدم جدلُم الاهخِاغ الاكخـادي أزىاء . للمظخلبل اللٍس

الظىىاث اللادمت طُجِل مً الـِب ظدا جدظحن الخىاشهاث اإلاالُت 

مما طُِسق الاكخـاد ئلى مخاهس ظمت هٌسا أن خدمت الدًً 

ُلما أن طىت . 4102طىت  2.4ملُاز دًىاز ئلى  2.2طدخلاُف لخمس مً 

وفي هرا . 4100جمشل بداًت اطترظاَ الدًىن اإلاتراهمت مىر طىت   4102

به  مسث و جمس  ريًمىً أن حِسف البالد وكّ مؼابه للىكّ ال فذالى 

 . كاطُت وخوحرة جلؼفُت بالد والُىهان مشال مّ ما ًفسكه مً ئظساءاث

كسوزة الخفىحر في اإلاظاةل الاكخـادًت في اهاز شمني الخأهُد ُلى  :ثالثا -

ت وٍأخر بِحن الاُخباز اإلادي اإلاخىطى والبُِد ًخجا وش الظىت الجاٍز

كسوزة ئُادة الىٌس ئلى وَِوي أهمُت كـىي للبِد الاطتراجُجي وخاؿت 

همىذط همى ظدًد ًلىم  اُخماد"في مىىاٌ الخىمُت الخالي وؤلاطساَ في 

ُلى هُيلت مخوىزة لالكخـاد حظتهدف اللواُاث الىاُدة وذاث اللُمت 

 هما وزدث في هف مؼسوَ كاهىن اإلاالُت الخىمُلي..." الِالُتاإلالافت 

ا ٌِخبر ػِئا هاما  هل ًمىً الاهخلاٌ ئلى مىىاٌ : ًوسح طإالا ظىهٍس

الىٌس في دوز ألاهساف الاكخـادًت وُالكاتها  ئُادةجىمىي ظدًد بدون 

وبدون الخخلي ًُ مبدأ خُاد الدولت وًُ غُاب طُاطاث كواُُت 

لىاُدة وذاث اللُمت اإلالافت الِالُت وجمىً مً حظتهدف اللواُاث ا

( Filières)كواُُت  ئهخاطجمخحن اليظُج الاكخـادي ُبر بىاء طلظاث 

 وؤلامياهُاثواُخماد طُاطاث جىىىلىظُت واضخت ألاهداف واإلاإطظاث 

وئكامت ُالكاث وزُلت بحن مىٌىمت الاهخاط ومىٌىمت الخيىًٍ والبدض 

 الِلمي؟
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جدول 1: الخواسهاث اإلاحيىت لطىت 2014 )دون اعخبار مخخلداث ضىت 

)2013 
 ألاؿلي م.ق  

(0) 

 الخِدًالث الـافُت

4 

 جىمُلي م.ق

0+4 

 اإلاوارد الذاجيت  1

 اإلاوارد الجبائيت 

 اإلاداخيل غير جبائيت 

ذ اإلاإطظاث   مساُب

 الهباث

 منها اإلاـادزة

287 20 

897 17 

390 2 

(011) 

(402) 

(111 0) 

44 

695 

651 -

(30) -

(82) 

(211) -

331 20 

592 18 

739 1 

(220) 

(458) 

(311) 

 7 444  7 838 موارد إكتراض 2

 27 775  28 125 مجموع اإلاوارد  3

 هفلاث الخصزف  1

 ألاجور

 وضائل اإلاصالح

 الدعم

 (اإلاىازد ألاطاطُت)

 (اإلادسوكاث)

 (الىلل)

 جدخالث أخزى 

 الىفلاث الطارئت وغير اإلاوسعت

750 17 

555 10 

051 1 

292 4 

(212 0) 

(011 4) 

(380) 

556 1 

296 

220 -

50 -

60 -

147 -

 

(022) -

 

64 

27 -

530 17 

505 10 

991 

145 4 

(212 0) 

(303 4) 

(380) 

620 1 

269 

 هفلاث الخىميت  2

 هفلاث الخىميت غير اإلاوسعت

 الاطدشمازاث اإلاباػسة 

ل الِمىمي   الخمٍى

ىت   ؿىادًم الخٍص

فت   كسوق خازظُت مًى

 الطارئت وغير اإلاوسعتالىفلاث 

600 5 

184 5 

140 4 

820 0 

222 

042 

416 

280 -

6 -

022 -

328 

001 -

88 -

286 -

320 5 

190 5 

802 0 

435 4 

202 

238 

130 

3 

4 

 اللزوض 

 خدمت الدًً 

100 

675 4 

150 250 

675 4 

 27 775- 350 28 125 مجموع الىفلاث  5

    (جدولت)حاجياث أخزى للمؤضطاث  

- 4 852 اإلايزاهيت باعخبار اإلاصادرةعجش  6

%5.7 -

310 542 4 -

%5.5 -

اإلايزاهيت دون اإلاصادرة  7 - 5 852 عجش 

%6.9 -

010 1 842 4 -

%5.8 -

ت مخخلداث    1 195   2013حاجياث لدطٍو

افيت (1)
ّ
ىت الصـ  .باعخبار اللزوض اإلاحالت وكزوض الخٍش

 57: ص – 2014جوٍليت  03وسخت  – 2014مػزوع كاهون اإلااليت الخكميلي لطىت : اإلاصدر
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والجدًس بالرهس ان البدض ًُ بِض أوؼوت جخمحز بلُمت ملافت ُالُت  

مً هسف الىٌام الظابم  اهخمامومدخىي جلني مخوىز وان داةما مدل 

للدزجه ئال أن جدلُم مشل هرا الهدف وان داةما مىوٌى إلاىوم الظىق و 

ت إلاشل هره ألاوؼوت ىمت ُلى جىظُه اإلاىازد اإلاالُت والبؼٍس  40وبِد . اإلاُص

طىت مً الاؿالخاث الهُيلُت ومً جىطُّ مظخمس للمىوم الظلعي ومً 

ظه في مجلت الاطدشمازاث لظىت  اخترام إلابدأ خُاد الدولت الري وكّ جىَس

م التي جخلذ ًُ الظُاطاث اللواُُت، آن ألاوان للخلُُ 0553

اإلاىكىعي لهره الخجسبت التي طاهمذ في جشبُذ الاكخـاد الىهني في 

ي للِمل كاةما فلى ُلى اطخغالٌ الامخُاشاث الخفاكلُت لجلظُم دو 

له  مىاظم فظفان)اللازة التي جخمشل في اإلاىازد الوبُُِت الباهىُت  وجدٍى

طُاخُت جىخفي باطخغالٌ )وغحر الباهىُت ( في ئهاز ؿىاُاث هُماوٍت

مً ظهت والُد الِاملت كُِفت الىفاءة ( الؼمع والبدس والؼىاهئ

...( خُاهت، ظلىد، أخرًت، مُياهًُ، ههسباء، ؿىاُاث غراةُت)وألاظىز 

وكد طاهم اللواَ الخاؾ اإلادلي وألاظىبي ُلى الظىاء . مً ظهت أخسي 

. الخىوس ي في مشل هرا الخلظُم الدولي للِمل الاكخـاداطخمساز  في

وأؿبذ مً اإلاخأهد للخسوط مً هره الىكُِت الخخلي ًُ مبدأ خُاد 

الدولت مً خالٌ طً مجلت اطدشمازاث كاةمت ُلى اُخماد طُاطاث 

الفالحي والخدماث وُلى ُالكاث  كواُُت واضخت في اإلاجاٌ الـىاعي و

ِام واللواَ الخاؾ كاةمت ُلى مىوم حِاكدي ظدًدة بحن اللواَ ال

وحؼازوي مسن وُلى ازجباهاث وزُلت بحن مىٌىمت الاهخاط ومىٌىمت 

ومشل هره اإلالترخاث هىا هىادي بها مىر أواخس . الخيىًٍ والبدض

الدظُِىاث اهوالكا مً جدلُل للـىز اإلاىىاٌ الخىمىي الخالي ُلى 

طها الدؼغُل وكد أهدث مِالجت أهم الاػيالُاث اإلاوسوخت وُلى زأ
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ّ باهجاش  الخوىزاث الخاؿلت مىر ذلً الىكذ ُلى كسوزة الدظَس

ت  . الاؿالخاث اللسوٍز

ئال أن مؼسوَ كاهىن اإلاالُت الخىمُلي اطخمس في هفع اإلاىوم الظلعي 

اللاةم ُلى مبدأ خُاد الدولت وًُ الخخلي ًُ الازادة الجماُُت لفاةدة 

ؤلاهاز كد جم جأظُل ئؿالح مجلت وفي هرا . الظىق واللواَ الخاؾ

د الخدفحزاث  الاطدشمازاث ئلى أظل غحر مظمى والاهخفاء بخلدًم مٍص

وبالخالي . والامخُاشاث لدصجُّ الاطدشمازاث الخاؿت اإلادلُت وألاظىبُت

ُجسهذ ألاهداف الاطتراجُجُت والِادة ئلى اإلاجهٌى أو باألخسي ئلى الظىق 

مىُت للمؼسوَ وأؿبذ الِمم هما جالش ى السبى بحن ألابِاد الص 

الاطتراجُجي للاهىن اإلاالُت الخىمُلي بدون ملمىن و غحر ملمىن 

ومً اإلاإطف أن مشل هرا الخمص ي ٌِبر في آخس اإلاواف ًُ . الخدلُم

رالُت التي أدث ئلى الخسان الاظخماعي  ُب الخمظً بىفع الاخخُازاث الىُىل

ذلً الىكذ بيظم  والري اطخمس مىر 4100وبداًت  4101اإلاسجل أواخس 

ت اللاةمت  مخغاًس ومخربرب هما ٌِبر ًُ اطخمساز هُمىت اإلاسظُِت الفىٍس

 .في مجاٌ الخىمُت

III. العدالت الجبائيت والاجخماعيت في خظم الخواسهاث اإلااليت 

خماد ُلى ُىـسًٍ  للد وكّ مِالجت الخىاشهاث اإلاالُت الِمىمُت بااُل

 :أطاطحن

مً ظهت وكّ اُخماد ُدًد الاظساءاث لترػُد الىفلاث الِمىمُت ومً 

مً هم  ئدماطظهت اخسي جسهص البدض ُلى جىطُّ اللاُدة الجباةُت ُبر 

والخللُف مً ( اللواَ اإلاىاشي وغحر اإلاىٌم)خازط اإلاىٌىمت الجباةُت 

ُدد اإلاىخسهحن في الىٌام الجباتي الخلدًسي وملاومت التهسب الجباتي 
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ب وجىفحر ًسوف الؼفافُت والت ، ومشل هرا الخمص ي وّك (الظس البىيي)هٍس

اُخماده خظب اإلاؼسوَ لخفادي ازلاٌ واهل ألاظساء واإلاإطظاث التي 

زغم . جلىم بىاظبها الجباتي ولخدلُم أهثر ُدالت ظباةُت وئظخماُُت

ًم اإلاالخٌاث الخالُت  للىكىف ُلى دجلؿىاب هرا الخمص ي مً اإلاهم 

و جلدًم ملترخاث مً ت واوِياطاث الاظساءاث اإلاِخمدة مسدود وهجاُ

ع الخمص ي اإلاِلً   ػأنها أن حظاُد أهثر ُلى جىَس
 

 :في ما ًخص جاهب جزغيد الىفلاث ًجدر الاغارة إلى آلاحي -1
 

هما أػسها ئلُه طابلا كد وكّ جللُف هفلاث الخىمُت في وكذ وان  -

ؼمل ول لىً هرا الخللُف لم ٌ. مً اإلافسوق السفّ مً حجمها

الهُئاث واإلاـالح والىشازاث بل أبلى ُلى هفع هفلاث الخىمُت للمجلع 

الىهني الخأطِس ي وزةاطت الجمهىزٍت ووشازة خلىق الاوظان والِدالت 

الاهخلالُت ووشازة الدفاَ الىهني ووشازة الصخت ووشازة الشلافت ووشازة 

ت الخيىمت الؼإون الاظخماُُت هما وكّ الترفُّ في هفلاث الخىمُت بسةاط

ووشازة الداخلُت ووشازة اإلاالُت، هما سجلذ بلُت الىشازاث جساظّ هفلاتها 

الخىمىٍت بـفت مخفاوجت وفي هرا اإلاجاٌ ًمىً الاػازة أن الخفاي ُلى 

هفع هفلاث اإلاجلع الىهني الخأطِس ي وزةاطت الجمهىزٍت غحر مفهىم 

ُاته هما أن . اخاؿت في كل آلاداء اللُِف لهره اإلاإطظاث وتهسةت ػُس

الخللُف الخاؿل لىفلاث الخىمُت بىشازة الؼإون الدًيُت ووشازة 

ووان مً اإلافُد جللُف . هره الىشازاث آداءالفالخت دون اإلاولىب ودون 

هفلاث الىشازاث اإلاروىزة خاؿت اإلاجلع الخأطِس ي وزةاطت الجمهىزٍت 

خت ووشازة الؼإون الدًيُت لخدُُم وشازاث مشل الخجهحز والبِئت والص

 و البدض الِلمي  والتربُت  والخِلُم الِالي
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في مجاٌ هفلاث الخـسف فان جللُف الىفلاث وان دون اإلاظخىي  -

اإلاسجل باليظبت لىفلاث الخىمُت وكد ػمل ظمُّ الىشازاث باطخصىاء 

ت ووشازة جىىىلىظُا اإلاِلىماث  وشازة أمالن الدولت والؼإون الِلاٍز

لىلل ووشازة الشلافت التي خافٌذ ُلى والاجـاٌ ووشازة الظُاخت ووشازة ا

هفلاتها ملابل ازجفاَ هره الىفلاث بسةاطت الخيىمت ووشازة الدفَا 

الىهني ووشازة التربُت ووشازة اإلاالُت، وهىا هرلً وان مً ألاظدز ئهجاش 

جللُف هام لىفلاث اإلاجلع الخأطِس ي وزةاطت الجمهىزٍت وُدم 

الخٌت باليظبت لىشازة الاهخفاء بخللُف هفُف الًرهس وهفع اإلا

 الؼإون الدًيُت 

اظماال فلد ؿازث ُملُت مساظِت الىفلاث طىاء التي تهم الخىمُت أو  -

الخـسف بدون كبى ملاًِع واضخت جأخر بِحن الاُخباز الجدوي 

 واإلاسدودًت ومظخىي الخدماث اإلاظدًت مً هسف هره اإلاـالح 

الح لم مً ظاهب آخس فان هفلاث الخـسف التي جخف وطاةل اإلاـ -

جىً في اإلاظخىي اإلاولىب هٌسا لظىء الخـسف الظاةد والخبرًس اإلاِسوف 

 والفظاد الساةج 

أما هفلاث الخـسف التي جخف الدُم فاهه كد وكّ جللُف دُم  -

اإلادسوكاث فلى باليظبت لألوؼوت اإلاِسوفت باطتهالهها اإلاسجفّ 

ء مـاوّ ؤلاطمىذ ومىاد البىاء ُمىما، ػسهت الىهسبا)للمدسوكاث 

ئال أن الابلاء ُلى دُم اإلاىاد ألاطاطُت الغراةُت وان طببه ...(. والغاش

جأظُل ذلً ئلى خحن ئُداد بىً مِوُاث بخـىؾ الِاةالث اإلاظتهدفت 

بهدف جىظُه الدُم هدى اإلاظخدلحن الفِلُحن هبلا لخىؿُاث ؿىدوق 

ذلً أن هرا الـىدوق بِد الاكوساباث والاخخجاظاث . الىلد الدولي

ُدة التي ُسفتها البلدان الىامُت أزىاء ول مداولت ئلغاء الدُم اإلاخـا
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، الازدن طىت 4104و 0522مّ اهخفاكت الخبز، مـس طىت  0582جىوع )

والتي أدث داةما ئلى ...( ،4103، الظىدان طىت 4100و 0552و 0585

 :وأؿبذ ؿىدوق الىلد الدولي ًىص ي بـ ئلغاء الدُمالتراظّ ًُ جوبُم 

جُا بدال مً ئلغاةه بؼيل فىزي جخفُم الدُم ج -  دًٍس

زبى خفم الدُم بدىفُر أو جىطُّ ما ٌظمى بؼبياث آلامان  -

التي حظتهدف الفئاث اللُِفت (  filet de sécurité sociale)الاظخماعي 

 4100اكخـادًا وفي هرا الـدد ًلىم ؿىدوق الىلد الدولي مىر ُام 

ٍج للخدىٍالث الفسدًت بالدؼدًد ُلى مفهىم الخماًت الاظخماُُت والترو

اًت الاظخماُُت، ذلً أن  للفلساء وجوىٍس اطتهداف بسامج الدُم والُس

الـىدوق ٌِخبر أن الخدىٍالث الىلدًت اإلاباػسة ئلى اإلاجمىُاث ذاث 

الدخل اإلاىخفم ًمىً أن جإدي ئلى الخخفُف مً الخداُُاث الظلبُت 

 . إللغاء الدُم

 ؤلاذن  الخمص ي بدرافحره مً خالٌوكد جبيذ خيىمت الخىىىكسان هرا 

بىً مِلىماث بخـىؾ الِاةالث اإلاظتهدفت واجخاذ بِم  باُداد

اداث الاطِاز اإلاسجلت واإلابرمجت ُلى  الاظساءاث للخد مً اوِياطاث ٍش

الادوى، والترفُّ مً ُدد ومىدت  ألاظس الفئاث اللُِفت مشل الترفُّ في 

لى ألاشخاؾ الري ال الِاةالث اإلاِىشة، وجخفُف الِبء الجباتي ُ

دًىاز والرًً ًدللىن مداخُل مً  0111ًخجاوش دخلهم الظىىي الـافي 

 .الِمىمُت دون طىاها وؤلاًساداثؿىف ألاظىز واإلاسجباث 

مّ ذلً فان اطتهداف اإلاىاهىحن الرًً هم في خاظت ئلى الدُم جبلى 

ُملُت ؿِبت هٌسا لـِىبت كبى مِوُاث دكُلت وكازة في هرا اإلاجٌا 

ت مإهلت إلهجاش هرا الاطتهداف، وهٌسا إلمياهُت وغ ُاب مـالح ئداٍز

الث الىلدًت ألغساق طُاطُت  ُف الاطتهداف والخدٍى  وئمياهُتجًى
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ُلما أن ُدد اإلاظتهدفحن غحر كاز ومسشح ... اهدؼاز السػىة والفظاد

هٌسا لخللف الوبلت الىطوى وازجفَا الؼساةذ الظفلى مً  لالزجفاَ

هددة بالظلىن جدذ ُخبت الفلس هدُجت لخىطّ الوبلت الىطوى اإلا

اللواَ غحر اإلاىٌم واهدؼاز الِمل الهؽ وازجفاَ البوالت وجدهىز اللدزة 

الؼساةُت لِدًد الؼساةذ الاظخماُُت والهدظاح اإلاىوم الظلعي ليل 

 .مجاالث الخُاة

مً % 21واإلاِلىم أن اللواَ غحر اإلاىٌم أؿبذ ًمشل ما ال ًلل ًُ 

. مً الِماٌ غحر الفالخُحن% 01الىاجج اإلادلي الخام وَؼغل أهثر مً 

مً ُمىم اإلاؼخغلحن الاظساء ٌؼخغلىن % 20بجاهب ذلً فان كسابت 

. ٌؼخغلىن بِلىد ػغل مدددة اإلادة% 04بدون ُلىد ػغل، وكسابت 

الاطتهداف بجاهب ؿِىبت جوبُلها فانها جخولب ليل ذلً فان ُملُت 

الخدُحن اإلاظخمس والجدٌ الري ال ًيخهي خٌى اإلالاًِع التي ًجب 

و كُمت  للبى ُدد اإلاظتهدفحن لخددًد ُخبت الفلس و  اُخمادها

الث الىلدًت و هسق جىشَِها و جدُُنها الخ   ...الخدٍى

جىؿُاث في مجاٌ الدُم ًجب الخأهُد ُلى أن الاهخفاء بخوبُم  -

ؿىدوق الىلد الدولي كد أّدي الى غُاب البِد الاطتراجُجي لهرا اإلالف و 

الاهخفاء بمِالجت ظاهبه اإلاالي و جأزحره ُلى الخىاشهاث اإلاالُت الِمىمُت 

ذلً أهه في آخس اإلاواف ٌِخبر ازجفاَ هفلاث الدُم في مجاٌ اإلادسوكاث  

طتراجُجُت فاػلت في و اإلاىاد الغراةُت الاطاطُت هى هدُجت اخخُازاث ا

هره الاخخُازاث جخف دُم الىلل الخاؾ ُلى  اإلادسوكاثمُدان 

ظادة لترػُد اطتهالن خظاب الىلل الِمىمي و غُاب طُاطاث 

غُاب طُاطاث البدض و النهىق بالواكاث البدًلت خاؿت اإلادسوكاث و 

 منها الواكت الؼمظُت 

ازاث الفاػلت كد وكّ أما في مُدان اإلاىاد الغراةُت الاطاطُت فان الاخخُ

" ججازوي"اُخمادها اهوالكا مً مفهىم لألمً الغراتي كاةم ُلى مىوم 
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جىزٍد اإلاىاد الغراةُت ؾ ُلى جدلُم الخىاشن بحن جـدًس و ًىخفي بالخس 

جىزٍد )مما أدي الى جبُِت غراةُت في مجاٌ ميىهاث الاولت السةِظُت 

ُت لتربُت الخُىان و الخبىب للغراء البؼسي و جىزٍد ُدًد اإلاىاد الِلف

و ججاوش هره الخُازاث الاطتراجُجُت ...( اهخاط اللخىم و الخلُب الخ 

الفاػلت و ججاوش البِد اإلاالي اللُم في مِالجت ملف الدُم وظب كبى 

خوت مخياملت ُلى اإلادي اإلاخىطى و البُِد في مجالي الواكت و الخغرًت 

 : جلىم ُلى

  ل البري و جوىٍس أطوٌى الىل ئُواء الاولىٍت للىلل الِمىمي ُبر

هشُف ػبىت اإلاترو و بِض هفع الؼبىت في ػبىت الظىً الخدًدًت و 

ُلما أن مشل هرا ... مدن أخسي هبري مشل ؿفاكع و طىطت  الخ 

الخىظه ال ًمىً فلى مً اللغى ُلى اطتهالن اإلادسوكاث بل ٌظاُد 

مىىاٌ هرلً ُلى ملاومت الخلىر و الخفاي ُلى البِئت في اهاز بىاء 

 جىمُت مظخدامت 

  ئت و واضخت لترػُد اطتهالن الواكت في مُدان اُخماد طُاطت ظٍس

 ...الىلل و البىاء و الخدفئت و الخىىٍس الخ 

  جوىٍس مجاالث الواكت البدًلت و الترهحز خاؿت ُلى الواكت

الؼمظُت خُض ال ًمىً السوىق وزاء اإلاؼسوَ ألاإلااوي الهادف ئلى ئهخاط 

و جدىٍلها ئلى البلدان ألاوزوبُت بدون اُخماد مشل هره  الواكت الؼمظُت

ّ في ئهاز طُاطاث وهىُت   اإلاؼاَز

أما باليظبت للمىاد الغراةُت ألاطاطُت فمً اللسوزي اُخماد مفهىم 

ظدًد لألمً الغراتي ًلىم ُلى طُاطت فالخُت و غراةُت تهدف الى 

لؼِب الخىوس ي الخدىم في ئهخاط اإلايىهاث ألاطاطُت لألولت السةِظُت ل

اللاةمت ُلى اهخاط الخبىب و مؼخلاتها و البلٌى و الخلسواث و الخلُب 

 ...الخ 
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أخحرا في مجاٌ الخدىم أو جسػُد الىفلاث هالخٍ غُاب ليل مداولت  -

خُض أن . ظدًت وألي بسهامج إلاِالجت هفلاث خدمت الدًً أؿال وفاةدة

ازاث التي كام بها زةِع الخيىمت اهخفذ بالبدض  ًُ الدُم الٍص

واللسوق الجدًدة بدون البدض ًُ الغاء بِم مً الدًىن وجىظيهها 

ّ هبري خاؿت في مُدان البيُت الخدخُت والنهىق بالجهاث  لخمىٍل مؼاَز

هما هالخٍ افخلاز هره الخيىمت لدًبلىماطُت اكخـادًت . الداخلُت

مخوىزة حظاهم في مِالجت هرا اإلالف الري طتزداد خوىزجه ابخداءا مً 

( Audit)باللُام بىؼف  ؤلاطساَ، وفي هرا اإلاجاٌ ًجب 4102ىت ط

مِمم وظدي خٌى اإلادًىهُت الِمىمُت، واُخماده لخىٌُم خملت ُاإلاُت 

واطِت الىواق كـد الغاء ظاهب مً هرا الخمل اإلاهدد للظُادة 

لخمىٍل مؼازَّ ( Reconversion)وللؼِب الخىوس ي وجدىٍل ظاهب زاوي 

وفي هرا الاهاز ًمىً بىاء مىكف . هدماط الىهنيجىمىٍت هبري جدُم الا 

مؼترن ُلى الـُِد اإلاغازبي وجدسن دًبلىماس ي مؼترن في ملف 

اإلادًىهُت خاؿت بحن اإلاغسب وجىوع مّ حؼسًٍ الجصاةس ولُبُا في ئهاز 

له  ّ جدُم الاهدماط الاكلُمي اإلاغازبي ًلّ جمٍى خلم ؿىدوق جمىٍل مؼاَز

م جدىٍل ظا هب مً اإلادًىهُت لخمىٍل مؼازَّ بيظبت هامت ًُ هٍس

زبى وجدظحن ػبياث الوسكاث والظىً الخدًدًت، خلم )خدودًت 

مىاهم ؿىاُُت مؼترهت، خلم أكواب جىمُت مؼترهت، بِض مىاهم خسة 

 . مً ػأنها ئُواء دفّ ظدي لإلهدماط الاكلُمي...( مؼترهت

ُمىما فان ُملُت جسػُد الىفلاث واهذ دون اإلاظخىي التي جلخلُه 

خوىزة اإلاسخلت ودون ملاًِع واضخت لخلاطم الِبء بحن الىشازاث 

 بدون ججدًد  واإلاـالح جساعي الفاةدة والجدوي ومسدودًت اإلاإطظاث،و 

ِالجت بِم اإلالفاث اإلاهددة إلاظخلبل الاكخـاد مشل اإلادًىهُت ودون في م

جدُُم هفلاث الخىمُت لخلم أهثر جىاشن بحن الاطتهالن الخسؾ ُلى 

هما أن ُملُت جسػُد الىفلاث واهذ ُلى خظاب خلم  والاطدشماز 
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ججمُد الاهخداباث و جللُف حجم هفلاث ) مىاهً ػغل اكافُت 

اهٌس )م د   488و ُلى خظاب هفلاث الاظىز التي جساظِذ ب ( الخىمُت 

 .( 4ظدوٌ 

ارد عموميت جدًدة ًجدر الاغارة إلى في ما ًخص جاهب حعبئت مو  -2

 :اإلاالحظاث الخاليت

كِف حجم اإلاىازد الجدًدة ملازهت مّ ما جخولبه اإلاسخلت الـِبت  -

م الاوِاغ  وما ًخولبه الخمص ي ف ُلى اُخماد هٍس اإلاِلً والخٍس

الاكخـادي وهرا اللِف بجاهب الخللُف اإلاددؼم للىفلاث أدي ئلى 

الخللُف مً هفلاث الخىمُت الري طُيىن ُلى خظاب جدلُم الاوِاغ 

 (.4أهٌس ظدوٌ )الاكخـادي 

حوصلت لألثز اإلاالي لإلجزاءاث اإلالترحت في مػزوع كاهون : 2جدول 

 في باب اإلاوارد والىفلاث( د.م)ميلي اإلااليت الخك

 822+  اإلاىازد الجباةُت واإلاظاهمت الاطخصىاةُت 

 425+ اإلاىازد غحر الجباةُت 

 هفلاث الخـسف 

 ألاظىز  -

 الدُم  -

 وطاةل اإلاـالح  -

 الخدخالث ألاخسي  -

 الىفلاث الوازةت  -

-224 

-488 

-022 

-21 

-32 

-000 

 هفلاث الخىمُت 

 الوازةتالىفلاث  -

-520 

-302 

 028- ظدوٌ مظخدلاث بِم اإلاإطظاث

 54ص -2014جوٍليت  03مػزوع كاهون اإلااليت الخكميلي : اإلاصدر
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زغم أن الخسؾ ُلى جىطُّ اللاُدة الجباةُت ُبر ادماط اللواَ  -

غحر اإلاىٌم وجللُف ُدد اإلاىخسهحن مً الىٌام الجباتي الخلدًسي 

ًمشل اخخُاز مىفم وهام ئال أن ... والخض ُلى اللُام بالىاظب الجباتي

ب ودون الثرواث  مسدوده اإلاالي ًبلى دون حجم التهسب الجباتي والتهٍس

ب  الواةلت التي وكّ جىدٌظها مً هسف ػبياث وُـاباث التهسب والتهٍس

ب و ؤلازهاب خظب ول اإلاـادز ) والازهاب هٌسا للِالكت الىزُلت بحن التهٍس

ت خاؿت ًفي  (السطمُت ل جىطّ هبحر لللواَ غحر اإلاىٌم وللخجازة اإلاىاٍش

وبدون اُخباز ... في مجاٌ اإلادسوكاث والخبغ والخجهحزاث الالىترومجزلُت 

ججازة الاطلخت واإلاخدزاث وممىىُاث أخسي هشحرة، ذلً أن اإلاسدود 

ب ال ًخجاوش   د .م 011الاكافي لدُم الىاظب الجباتي وملاومت التهٍس

ذلً أن : اث بـفت ُامت مّ كِف اإلاسدود اإلاالي ألغلبها حِدد الاظساء -

 2ئظساء ظدًد ُلى مظخىي اإلاىازد الجباةُت منها فلى  08هىان 

 د .م 011ئظساءاث مسدودها اإلاالي ًفىق 

 اُخمادبدون الترهحز ُلى مـادز الثروة كادث ئلى  ؤلاظساءاثحؼدذ  -

واطِت  ظخماُُتائظساءاث مً ػأنها أن جلس باللدزة الؼساةُت لؼساةذ 

الظلبُت جخف السفّ مً مِلىم الواّب الجباتي ُلى  ؤلاظساءاثوهره 

فت الوابّ الجباتي ُلى  بواكاث شخً الهاجف الجىاٌ، جدُحن حٍِس

ظىالن الظُازاث، جيظُم ظباًت الِسباث ذاث الاطخِماٌ اإلاصدوط، 

كـاؿاث البرومظبىز التي أؿبدذ جمشل هىاًت ػِبُت ئلى  ئخلاَ

اتي، ئخدار مِلىم بمىاطبت وؼس كلاًا لدي اإلاداهم، مِلىم ظب

وان مً الافلل اُخماد )  ئخدار مِلىم هابّ ظباتي ُلى ُلىد الصواط

مِلىم ظباتي ُلى الوالق في اهاز الخفاي ُلى اإلاإطظت الِاةلُت خاؿت 

ت بحن  طىت أؿبدذ جىاهص  45و  40و أن وظبت الِصوبُت للفئت الِمٍس

د ئال أن .م22ال ًخجاوش مسدودها اإلاالي  ظساءاثؤلا ، ول هره ( %81كسابت 

اداث )ئوِياطها الظلبي ُلى اللدزة الؼساةُت بجاهب الخطخم اإلاالي  ٍش
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الخاؿل واإلاتركب طُيىن له وكّ ال ٌظتهان به ُلى ُدًد ( ألاطِاز

 الوبلاث الاظخماُُت ذاث الدخل اإلاددود 

الخيىمت ئلى  الجباةُت كاد ؤلاظساءاثكِف اإلاسدود اإلاالي لِدًد  -

ن ىٍى ئخدار مظاهمت ًسفُت اطخصىاةُت ًخلّ لها الاشخاؾ اإلاِى

بت ُلى الؼسواث و  الوبُُِىن مً ذوي  ألاشخاؾ الخاكِىن لللٍس

 341الجيظُت الخىوظُت وطُمىً مشل هرا الاظساء مً مسدود مالي كدزه 

مً اإلاسدود اإلاالي إلاجمل الاظساءاث اإلالترخت % 32د أي ما ٌظاوي .م

ن إلاشل هرا الاظساء واكّ طلبي هام خاؿت ُلى الاظساء الخاكِحن وطُيى 

زغم ذًل و مً اإلاؼخغلحن % 21للخـم مً اإلاىزد والرًً ًمشلىن كسابت 

والرًً  4103طىت % 32ال ًخجاوش هـُبهم مً الىاجج الداخلي الخام 

بدىم خلىُهم % 81جفىق مظاهمتهم في اللساةب ُلى الدخل 

أن هإالء ألاظساء أصخاب اإلاسجباث أو الجساًاث ُلما . للخـم مً اإلاىزد

طُيىهىن خاكِحن ئلى خـم ًىم ئلى طخت أًام مً مسجباتهم خالٌ 

خظب أهمُت الدخل الظىىي الـافي  4102الظداطُت الشاهُت مً طىت 

 : وذلً هما ًلي

 

ال : الفلسة الاولى "مً مؼسوَ اإلاالُت الخىمُلي  00وكد ظاء في الفـل 

بت ُلى دخل ألاشخاؾ  ًمىً هسح اإلاظاهمت الٌسفُت مً أطاض اللٍس

 ًىم ُمل إلادة ػهس : د41 111و 04 111الدخل الظىىي أو الجساًت الظىىٍت بحن  -

 ًىم ُمل إلادة ػهسًٍ: د40 111و 41 111الدخل الظىىي أو الجساًت الظىىٍت بحن  -

 أػهس 3ًىم ُمل إلادة : د31 111و 40 111الدخل الظىىي أو الجساًت الظىىٍت بحن  -

 أػهس 2ًىم ُمل إلادة : د30 111و 31 111الدخل الظىىي أو الجساًت الظىىٍت بحن  -

 أػهس 0ًىم ُمل إلادة : د21 111و 30 111بحن الدخل الظىىي أو الجساًت الظىىٍت  -

 أػهس 2ًىم ُمل إلادة : د21 111الدخل الظىىي أو الجساًت الظىىٍت الري ًفىق  -
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بت البُترولُت،  بت ُلى الؼسواث واللٍس الفلسة الوبُُِحن أو اللٍس

والجزاُاث اإلاخِللت  اإلاخالفاثِاًىت ماإلاظاهمت و  هوجخم مساكبت هر: الشاهُت

بت ُلى دخل ألاشخاؾ الوبُُِحن  ى بها هما ه الؼأن باليظبت لللٍس

بت ُلى الؼسواث والل  ٍس

وٍجدز ؤلاػازة ان ألاظساء طِخدملىن الِبء ألاهبر الىاجج ًُ هرا 

الاظساء ليىنهم خاكِحن للخـم مً اإلاىزد خالفا لبلُت اإلاوالبحن 

بالجباًت وألن اليظُج الاكخـادي اإلاخيىن في أغلبِخه الظاخلت مً 

مً % 58أظساء وجمشل  01مإطظاث ؿغحرة ومخىطوت حؼغل أكل مً 

ُلما أن اإلاإطظاث التي ال حؼغل أظساء . 4101ملت اإلاإطظاث طىت ظ

(des independants ) ومشل هرا اليظُج ًـِب ئخلاُه %. 82.2جمشل

 للمظاهمت الٌسفُت الاطخصىاةُت

 2010جطور ألاجور وألاضعار مىذ ضىت : 3الجدول 

 2014ماي  2013 2012 2011 2010 
باألضعار )حجم ألاجور  (1

ت مليون دًىار  ( الجاٍر
43120.2 42584.8 42032.0 48223.5  --

--  4322 4311.8 4432.0 4438.0 (باآلالف)عدد ألاجزاء  (2

اإلاعدل العام لألجز  (3

 ( دًىار 2/1)اإلاخوضط 
01314 00081 00034 04108  --

مؤغز ألاضعار عىد  (4

ضىت )الاضتهالن العائلي 

 (2005ألاضاص 

044.4 042.0 033.0  --028.0 

 

فان ئخدار  3واُخبازا إلاا ذهس وبالسظَى للمِوُاث الىازدة في ظدٌو 

د في جدهىز ألاوكَا  مظاهمت ًسفُت اطخصىاةُت ُلى ألاظساء طتًز

ه الفئت الاظخماُُت التي حِاوي مً ازجفَا الفىازق اجهلاإلاِِؼُت 
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الاظخماُُت ُلى امخداد ُلىد والتي ػهدث في اإلاِدٌ جدهىز للدزتها 

ًخطح أن اإلاِدٌ  3وذلً بالسظَى ئلى الجدوٌ . 4101الؼساةُت مىر 

ملابل ئزجفَا  4103و 4101بحن طىت % 02الِام لألظس اإلاخىطى ئزجفّ بـ 

وػهس  4101بحن طىت % 40.0مإػس ألاطِاز ُىد الاطتهالن الِاةلي بــ 

ُلما أن ازجفاَ مِدٌ أظس اإلاخىطى في الفترة اإلاروىزة لم . 4102ماي 

 Activités)في كواُاث ألاوؼوت الـىاُُت % 03.4ًخجاوش 

marchandes )هما أن  .فالخُتالفي ألاوؼوت الـىاُُت غحر % 00.0و

اداث في  ازجفاَ ألاطِاز جىاؿل مىر ػهس ماي بيظم أُلى مً ظساء الٍص

ومً ... بغ ومدسوكاث وههسباء ومىاد البىاءُدًد الظّل والخدماث مً ج

اداث مّ جوبُم الاظساءاث اإلالترخت في هرا  اإلاتركب أن جخىاؿل الٍص

ئلى ماي  4101والجدًس باالػازة أن ازجفاَ مإػس ألاطِاز مً . اإلاؼسوَ

ادة بـ )خف باألطاض اللباض وألاخرًت  4102 والخغرًت %( 42.2ٍش

ادة بـ )واإلاؼسوباث  ي جمشل ظصء مسجفّ مً هفلاث الاطتهالن الت%( 42.4ٍش

 .للوبلاث كُِفت الدخل

اهوالكا مً هره اإلاِوُاث وكـد أخرها بِحن الاُخباز وخفاًا ُلى  -

ما جبلى مً الوبلت الىطوى ًـبذ مً اللسوزي ئُادة الىٌس في 

خبر  00مظاهمت ألاظساء مّ الخخلي ًُ الفلسة ألاولى مً الفـل  خُض ٌِ

بت مً خم هسح الهباث مً غحر اإلاىولي أن ً خمخّ اإلاوالب باللٍس

مً هرا  24وؤلاُاهاث لبِم اإلاإطظاث ُلى غساز ما ظاء بالفـل 

وفي . اإلاؼسوَ وٍدسم مً ذلً الخم ُىد مظاهمخه في حِبئت مىازد الدولت

بت ُلى الثروة والسفّ مً مظاهماث الؼسواث  اإلالابل ًجب خلم كٍس

ث الخأمحن، ػسواث الاجـاالث، البىىن، ػسوا)التي جدلم مسابُذ هاةلت 

ت، الؼسواث البترولُت، اإلاخاظس الىبري، ػسواث الخـدًس  الؼسواث الِلاٍز
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ب هما ًجب ئخدار ...( والخىزٍد والسفّ مً مسدود ملاومت التهسب والتهٍس

بت ُلى اإلاىخفِحن بالدُم مً غحر وظه خم مشل الجٌز واإلاواُم  كٍس

ن طلّ غراةُت مدُمت ألهداف الرًً ٌظخِملى ... واإلالاهي واإلاسهباث

ت هما ًجب مساظِت ؤلاُفاءاث والامخُاشاث الجباةُت في ئججاه  ججاٍز

جللُـها واُخماد ُالكاث حِاكدًت جلصم اإلاىخفِحن بخدلُم أهداف ُلى 

 .مظخىي الدؼغُل والخأهحر والاهدامج الاكخـادي بالخـىؾ

 بجاهب اإلالترخاث الظابلت ًجب الِمل  ُلى اطترظاَ و كمان -

ب الادازي في  ِّ مظخدلاث الدولت ُبر الِمل الجدي ُلى ملاومت الدظ

ُفت الِمىمُت و اإلاإطظاث الِمىمُت و الظلواث اإلادلُت الري  الًى

حظبب في هلف هام للمىازد الِمىمُت و في جفاكم عجص ُدًد اإلاإطظاث 

ِّب هخج ُىه  الِمىمُت التي أؿبدذ جولب دُم الدولت اإلاالي و هرا الدظ

 : ل اإلاشاٌ ال الخـس ُلى طبُ

  مً ألاطوٌى لم ًخم اطخخالؾ   %00ألف طُازة جمشل  011وظىد

م  02.3مما حظّبب في هلف مىازد اإلاحزاهُت ـب  4103مِالُم ظىالنها طىت 

 د 

  ُدم خالؾ اإلاظاهماث الاظخماُُت في ُدًد الخاالث بجاهب

الاُفاءاث الىشحرة و غحر اإلاجدًت التي حظببذ في جفاكم العجص اإلاالي 

ف اإلاحزاهُت الِمىمُت 
ّ
لـىادًم اللمان الاظخماعي التي أؿبدذ جيل

 هفلاث باهٌت 

  اطخمساز الخبرًس و الفظاد و الاهخداباث الِؼىاةُت و الامخُاشاث غحر

اإلادزوطت التي اؿبدذ جدظبب في ازجفَا العجص اإلاالي بؼسهت الخوىن 

 الجىٍت الخىوظُت 
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  ُدم خالؾ فاجىزاث اطتهالن الىهسباء بدون أخر اظساءاث خاشمت

ف اإلادظبب في جفاكم الـِىباث اإلاالُت لدي الؼسهت  لىكف الجًز

 الخىوظُت للىهسباء و الغاش 

 ب و ُدم مساُاة اإلاـلخت الىهىُت ِّ في ما ًخف الِلىد اإلابرمت  الدظ

 مّ الؼسواث البترولُت الاظىبُت 

  طىء الخـّسف و الفظاد و الظسكاث في ُدًد الؼسواث الِمىمُت

مشل الىوالت الىهىُت للخبغ و الىكُد  أخحرا مما حظّبب في هلف إلاىازد 

ىت ٌِّد باإلالُازاث   الخٍص

 ُدم دفّ اللساةب البلدًت الري حظبب في هلف مىازد و كِف 

 الخدماث البلدًت 

ِت  ئت و طَس الامشلت مً هرا الىَى ال جدص ى و حظخىظب اظساءاث ظٍس

ُىق الاُخماد ُلى اظساءاث ظباةُت ُدًدة كُِفت اإلاسدودًت اإلاالُت و 

 ًمىً أن جدظّبب في جىّجس الىكّ الاظخماعي 

الجدًدة، ُلى مظخىي  ؤلاظساءاثُمىما ًمىً اللٌى ُلى مظخىي 

ظساءاث وُدم الترهحز ُلى مـادز الثروة وُدم الترهحز اإلاىازد ئن حؼدذ الا 

جددًد خد أدوى مً )ُلى مـادز الخبرًس أدي ئلى حغلُب اإلاىوم اإلاالي 

ُلى خظاب جدلُم الِدالت الجباةُت ( الخىاشهاث وجللُف عجص اإلاحزاهُت

والاظخماُُت هما أدي ئلى ئُخماد ئظساءاث لها وكّ طلبي ُلى ألاظساء 

 وُلى أصخاب اإلاداخُل اللُِفت ُمىما بيظب مخفاوجت

الهامت  الاظتهاداثخخاما ًمىً اللٌى أن هرا اإلاؼسوَ ًدخىي ُلى ُدًد 

خاؿت في ما ًخف جفادي ولى وظبُا الظُاطاث الخلؼفُت واُخماد 
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جىظه إلوِاغ الاكخـاد مّ مداولت ئُواء ُملا وبِدا اطتراجُجُا 

فخذ ملفاث خظاطت جخف هما أن اإلاؼسوَ احظم بالجسأة في . للمؼسوَ

باألطاض اإلالف الجباتي وما ًفتركه مً زفّ للظس البىيي ومً مساظِت 

للىٌام الجباتي الخلدًسي ومً ملاومت التهسب الجباتي ومً وؼس لشلافت 

ملف الاكخـاد غحر اإلاىٌم واإلاىاشي وما هسح بجاهب  ...الىاظب الجباتي 

فُد ألاطاس ي مً ًدخمه مً ملاومت لؼبياث ولِـاباث جمشل اإلاظخ

ب وحِاهي أوؼوت مدٌىزة وملسة ُلى ظمُّ اإلاظخىٍاث   التهٍس

ئال أن هره الاظتهاداث والجسأة بلُت هاكـت لِدًد الاظساءاث التي 

ت اإلاهُمىت في مُدان الخىمُت  جلخض ي أهثر اطخلاللُت ًُ اإلاسظُِت الفىٍس

ُلى وًُ جىؿُاث اإلاإطظاث اإلاالُت الِاإلاُت هما جلخض ي ئزادة أكىي 

حغلُب الىفاق الىهني ُلى خظاب الالتزام بخوبُم الىؿفاث الجاهصة 

 والِلُمت والتي ال جساعي اإلاـالح الاطتراجُجُت الىهىُت 

هما أن ُدًد الاظساءاث اإلالترخت طىاء واهذ جلً التي جخف اللغى 

ُلى الىفلاث أو البدض ًُ مىازد ئكافُت ًبلى مسدودها اإلاالي كُِف 

ما فُه الىفاًت ُلى ملاومت الخبرًس والفظاد هما أنها لم ألنها لم جسهص ب

جسهص ُلى مـادز الثروة للسفّ مً اإلاىازد الراجُت الِمىمُت ُالوة ُلى أن 

هره الاظساءاث جدظبب في اوِياطاث اظخماُُت طلبُت لؼساةذ ُدًدة 

ووان مً ألاظدي لى وان هرا اإلاؼسوَ هى مدل خىاز وهني . مً اإلاجخمّ

ي ى ٌمىحن اللىي الفاُلت مً حِدًله بما ًلمً له أهثر خاكخـادي لخ

 الىجاُت و  الاهجاش 
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