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 ســــــــس و جلدًــــػى
 

ىن ووؼىٍس ونهخدي ب الحمد هلل وظخعُىه علُىا  ه، الري ٌظس لىا أمسها َو

 الـعب ختى جم إنهاء َرا العمل.
 

 فالحمد هلل خمدا ًلُم بىماله وزىاءا ًلُم بعظمخه وأؿلي وأطلم على

 خلله مدمد علُه أفضل الـالة وأشوى الدظلُم. خير
 

 ل و بعبازاث الخلدًس و إلاخترام إلى الىالدًًأجىحه بالؼىس الجٍص

مين.  الىٍس

 هما أجلدم بالؼىس والعسفان ليل ألاؿدكاء،ول بئطمه.
 

ل الؼىس و امخىاوي إلى ألاطخاذ املؼسف  اظي خظينوأجىحه بجٍص  بٍس

مت أمدجىا ول ً بالؼىس الخالف إلى حصاٍ هللا خيرا، هما هخلدم د هٍس

ب أو بالعىن وول مً طاَ  .مً بعُد م مً كٍس

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 داءــــــــــــــــــــــــــــــــإَ
 

 بعد السجىد هلل ػىسا على جىفُله على إجمام َرا العمل أَدي زمسة حهدي.

د املسطلين و العاملين وخامل لىاء إلاطالم و املظلمين. ُّ  إلى ط

 العلم هىز،
ّ
مىا معنى إلاخالؾ و الـدق، وأزبذ لىا أن

ّ
مت فيان الىع إلى مً عل

 املهداة و الظساج املىير فؼىسا لً زطٌى هللا.

اوي ؿغيرا{. ُّ  إلى مً كاٌ فيهما : }و كل زب ازخمهما هما زب

 إلًُ أمي الغالُت.َرا الىحىد، و حدجً املثل ألاعلى، إلًُ ًا مً أبـسث في 

ص.ب الىفع الصهُت، و الللب الىاطع، إلى ؿاخ  إلًُ أبي العٍص

 دزاطُا ملُئا بالىجاخاث. إلى إخىحي أجمنى لهم مؼىازا

وال ًفىجني باملىاطبت أن أهىٍ بمجهىداث الصمالء وألاؿدكاء الرًً واهىا لي 

ا  .الظىد والدعم خالٌ َرٍ الظىىاث التي كضِىاَا معا بدلىَا ومَس

 .إلى ول مً وان له الفضل ولى بيلمت ػىس وحشجُع

 . 

 .طداوي خمصة

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهـرس المحتويـات
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 ملــــــدمــــــــــــت
 



 ملدمـــت

 

 

 تــدممل

ت م٘ ازظ بٗحن  ما٫ الاصاٍع بن الخُىع الظي قهضٍ الٗالم هدُجت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت في مجا٫ الٖا

ما٫ التي جمخاػ بدضة  اإلاىاٞؿت  ت في بِئت ألٖا ٍغ خباع جُىعَا اإلادؿإع ، ٌٗخبر ٦إخض اؾباب الخٛحراث الجَى الٖا

لخ٠ُُ٨ م٘ َظٍ الخٛحراث للمداٞٓت ٖلى م٩اهتها ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والٗالمي، اصي باإلااؾؿاث الى مداولت ا

خباع جد٤ُ٣ ؤَضاٞها  في الؿى١، و البدث ًٖ الخلى٫ للمكا٧ل التي جىاحه اإلااؾؿت م٘ الازظ بٗحن الٖا

                                                                          اإلاؿُغة، و التي جخلخو في الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ م٩ان في الؿى١.                                                                 

ومً احل جد٤ُ٣ طل٪  البض مً اٖخماص َغ١  و اؾالُب للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث و البُاهاث ال٩اُٞت  ًٖ 

ومىاٞؿت  اإلااؾؿت و مدُُها الجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت، في الى٢ذ و اإلا٩ان اإلاىاؾبحن ، التي حؿمذ بب٣ائها

هٓحراتها مً اإلااؾؿاث اإلادلُت و الكغ٧اث الٗاإلاُت الازغي ، ومً اَم َظٍ الُغ١ هجض اإلاداؾبت الخدلُلُت و 

التي ج٨مً اَمُتها في ؾض العجؼ الخانل في اإلاداؾبت الٗامت التي انبدذ ٖاحؼة ًٖ امضاص اإلااؾؿت 

٠ اإلاغجبُت  باء و اإلاهاٍع  بيكاٍ اإلااؾؿت بٌٛ الىٓغ ًٖ حجمها.بالبُاهاث زانت م٘ ح٣ٗض اهىإ الٖا

، و هي حؿخسضم لخدؿحن اصاء مً زال٫ ؤصاة لل٣ُام بالخسُُِ و الغ٢ابت وحٗخبر اإلاداؾبت الخدلُلُت

اصة مغصوصًت اإلااؾؿت.                              ت الاحغاءاث و الُغ١ لٍؼ                 جدضًض اإلاك٩لت اإلاغاص جدلُلها و مغا٢بتها و اجساط مجمٖى

وهجض ان الاؾالُب ال٨مُت الخ٣لُضًت لخدمُل الخ٩ال٠ُ ٚحر اإلاباقغة ٖلى اإلاىخجاث و الخضماث ٖلى 

الاؾـ اإلاغجبُت بالدجىم الاهخاحُت مثل، ؾاٖاث الٗمل، وهٓغا لالهخ٣اصاث التي وحهذ َظٍ الاؾالُب هدُجت 

جت  اإلاكا٧ل التي واحهذ إلاٗال الاوكُتللخُىعاث الخانلت، ْهغث اؾالُب اصاعة الخ٩لٟت ٖلى اؾاؽ 

و بالخالي اجساط ال٣غاعاث  ،٦ثر ص٢تؤبدُث ؾاَمذ في ٢ُاؽ ج٩ال٠ُ اإلاىخجاث و الخضماث بك٩ل  اإلااؾؿاث،

ت اإلابيُت ٖلى ؤؾـ ؾلُمت.                                                                                الاصاٍع

لُب اصاعة الخ٩لٟت ٖلى اؾاؽ الاوكُت مدل اَخمام حمُ٘ اإلااؾؿاث ؾىاء مغ جُب٤ُ اؾاو٢ض ؤنبذ ؤ

باليؿبت لل٣ُإ الخام او ال٣ُإ الٗام , وطل٪ بؿبب الخُىع اإلالمىؽ للخ٩ال٠ُ الٛحر اإلاباقغة، ومً زال٫ 

َظٍ الضعاؾت ؾىدىاو٫ جُب٤ُ اؾالُب لترقُض و جسٌُٟ الخ٩لٟت بإهىاٖها في ال٣ُإ الخام، و جدضًضا 

إ الاهخاج و الخىػَ٘ خُث ٌٗض َظا ال٣ُإ لِـ بمٗؼ٫ ًٖ ٧ل َظٍ الخٛحراث الخاصزت، باإلياٞت الى ٧ىهه ٢ُ



 ملدمـــت

 

 

حر زضماث طاث حىصة  ٍغ بُٛت جٞى ٌٗض مً بحن اَم ال٣ُاٖاث في الضولت التي حؿعى حاَضة الى جدؿِىه و جٍُى

                     ٖالُت و بخ٩لٟت مىاؾبت.                                          

 ؾالُب ال٨مُت الخ٣لُضًت منها و الخضًثت في ماؾؿت اهخاحُت زانت.                      وفي َظٍ الضعاؾت جم جُب٤ُ بٌٗ ألا 

 إػيالُت الدزاطت:

بحن  تالخٟغ٢ مت لىخاثج اإلااؾؿت م٘نىعة ٖا ج٣ضًمؤنها مجغص  هجضطا هٓغها بلى اإلاداؾب الٗامت ب

م  ٩ال٠ُؤلاًغاصاث والخ غ ٖليها بال ؤنها ٚحر ٧اُٞمٗلى ت اإلان ؤَمُؤوبالٚغ  ملو جدلُل ٧ا تٗٞغإلا تاث التي جخٞى

ت ؤصي باال٢خهاصًحن ماثو في اإلاداؾب الٗاَظٍ الى٣ثل مو هٓغا لىحىص  تاؾؿإلاا هاعؾماليكاٍ الظي ج

ٗانغة اإلا تزانت و دلُلُالخ تللخدلُل و بًًاح َغ١ اإلاداؾب والباخثحن ألاواثل بلى البدث ًٖ وؾُل ؤو هٓام

 :منها ومً َىا ًم٨ً ؤن هُغح الدؿائ٫ الخالي

 ؟كخـادًت لبىاء إطتراجُجُت مثلىما َى الدوز الري جلعبه املداطبت الخدلُلُت املعاؿسة داخل املؤطظت الا

ُت آلاجُ  :ت ولإلحابت ٖلى َظا الؿاا٫ الغثِس ي هُغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ، وما هي ؤَم الُغ١ اإلاٗانغة التي جخبىاَا؟تالخدلُلُ تما َى مٟهىم اإلاداؾب -

 ا؟َى ؤزغ َا مو  ؟ باإلؾتراجُجُتماطا وٗني  -

  ؟اإلااؾؿت الخانتفي  تالخدلُلُ تام اإلاداؾبضا وا٢٘ اؾخسم -

 الفسضُاث:

ت لدؿُحر اإلااؾؿاث. -  اإلاداؾبت الخدلُلُت هي ؤصاة يغوٍع

ت مً الُغ١ والخ٣ىُاث  - ت في اإلااؾؿت.حكمل اإلاداؾبت الخدلُلُت مجمٖى  التي حٗخبر يغوٍع

 ؤلاؾتراجُجُت هي الخُت التي حٗخمض ٖليها في بىاء ماؾؿت مثلى وجٟاصي ألازُاء الؿاب٣ت. -

 أَمُت البدث :

ت ٌؿخضعي ألامغ بلى يغوعة الخد٨م في الخ٩ال٠ُ و  - هٓغا للىيُٗت التي حِٗكها مٗٓم اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 جدضًضَا.



 ملدمـــت

 

 

٤ ج٣ىُاث اإلاداؾبت الخدلُلُت مً ؤحل اجساط مسخل٠ الخهى٫ ٖلى ؤ٢ل ؾٗغ مم٨ - ً للخ٩لٟت ًٖ ٍَغ

 ال٣غاعاث.

 أَداف البدث:

٣ا إلؾتراجُجُت جدبٗها للىنى٫ باإلااؾؿت  ت اإلاداؾبت الخدلُلُت وؤَم الُغ١ التي جخبىاَا ٞو َضٝ البدث مٗٞغ

 . ألامثلتبلى 

 ٦ما ًم٨ً جدمُم ألاًماٝ الٟغعي ٦ما ًلي:

ؾبت الخدلُلُت، مٟهىمها، ؤَضاٞها ووْاثٟها، وصوعَا ختى ج٩ىن هٓام ٞٗا٫ صازل الخٗٝغ ٖلى اإلادا -

 اإلااؾؿت.

ت ألازُاء والخ٣لُل مً  - ؿاٖضَا ٖلى مٗٞغ ٣ت اإلاثلى ًم٨ً اإلااؾؿت َو اؾخسضام اإلاداؾبت الخدلُلُت بالٍُغ

ما٫.  الاهدغاٞاث زانت في ْل الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى بِئت ألٖا

٤ ألامثل الظي ًمى٘ اإلااؾؿت مً الى٢ٕى في ألازُاء وجٟاصيها وي٘ بؾتراجُجُت و  - جسُُِ اؾتراجُجي َى الٍُغ

 لألزُاء الؿاب٣ت جىنلها بلى ألامثلُت .

ت وا٢٘ اؾخسضام اإلاداؾبت الخدلُلُت وما هي ؤلاؾتراجُجُت اإلاخبٗت. -                     مٗٞغ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ  الفـل  ألاو

ت والخعبُلُت للمداطبت  ألادبُاث الىظٍس

  الخدلُلُت
 



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

                                                                                      جمهُد:                

٘ لخخالءم م٘ مخُلباث اإلااؾؿت اإلاسخلٟت، و َظا ما ؤصي لٓهىع  ل٣ض جُىعث ا إلاداؾبت بك٩ل ؾَغ

ظٍ الازحرة لها  صوع اؾاس ي في اؾالُب حضًضة منها  اإلاداؾبت الخدلُلُت او ما ٌٗٝغ بمداؾبت الخ٩ال٠ُ، َو

حر مٗلىماث جٟهُلُت ًٖ وكاَها و ٖلى اؾاؾها ًخم ازخُاع الخلى٫  اجساط ال٣غاعاث لضي اإلااؾؿت و٦ظا جٞى

لى اؾاؾها ًخم ازخُاع الخلى٫  و حر مٗلىماث جٟهُلُت ًٖ وكاَها ٖو اجساط ال٣غاعاث لضي اإلااؾؿت و ٦ظا جٞى

                                                     واجساط ال٣غاعاث الغقُضة.                           

اصة  وج٣ىم مداؾبت الخ٩ال٠ُ بك٩ل ؤؾاس ي بٗغى الخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت بمىخجاث اإلااؾؿت وهٓغا لٍؼ

اإلاىاٞؿت اػصاص اَخمام اإلااؾؿاث بًغوعة يبِ الخ٩ال٠ُ و الغ٢ابت ٖليها للىنى٫ أل٢ل ج٩لٟت وبالخالي جد٤ُ٣ 

                                                                                        محزة جىاٞؿُت.     

وؾىداو٫ في َظا الٟهل بصعاج ٖمىمُاث خى٫ اإلاداؾبت الخدلُلُت و٦ظا ؤؾالُب جغقُض الخ٩ال٠ُ، ؤي 

اع في نىعة مبؿ اع الىٓغي للمداؾبت الخدلُلُت و بُان َظا الَا  ُت.    يهضٝ الى اؾخٗغاى الَا
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 :  املداطبت الخدلُلُت ماَُتاملبدث ألاٌو

بها  حٗخبر اإلاداؾبت الخدلُلُت ؤصاة لخدلُل اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها مً اإلاداؾبت الٗامت و ج٣ىم بدبٍى

اإلاٗلىماث   ٖلى يىء َظٍ، و وججمُٗها بما ًُٟض الاصاعة ٖلى الخسُُِ و الغ٢ابت و ج٣ُُم الاهخاج و الىخاثج

               ال٣غاعاث  اإلاالثمت التي تهم اإلااؾؿت.                                                                                          اإلاؿحرونُُاث ًخسظ اإلاٗو 

ا و   حَر ٍُل٤ ٖلى اإلاداؾبت الخدلُلُت ؤؾماء ٖضًضة منها مداؾبت الخ٩ال٠ُ ؤو اإلاداؾبت الهىاُٖت ٚو

في َظا اإلابدث بلى مُلبحن َامحن ًسهان اإلاداؾبت الخدلُلُت، ؤوال مضزل للمداؾبت الخدلُلُت  ؾيخُغ١ 

٠زاهُا صعاؾت مسخل٠ ألا و    .ٖباء و اإلاهاٍع

خُت خٌى املداطبت الخدلُلُتٌو : املعلب ألا   هبرة جاٍز

عجبِ في البضاًت خُث ا 19و بضاًت ال٣غن  18بٌٗ اإلااعزحن لٓهىع الىعي الخ٩الُٟي بنهاًت ال٣غن  ٌكحر 

 ،1اإلااؾؿتبخىؾ٘ حجم اإلاكغوٖاث، ومٗنى طل٪: خاحى ؤلاصاعي بلى البُاهاث الخانت بدغ٦ت ألانى٫ صازل 

في خحن هجض ؤن َىا٥ مً ألابدار ما ٣ًضم الضلُل ٖلى ؤن الٗضًض مً اإلاباصت واإلاٟاَُم وألاؾالُب الٟىُت 

ُت ٢ض حغي جُب٣ُها في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ مُالصي، في بَاع التي ج٣ىم ٖليها اإلاداؾبت الخدلُلُت في نىعتها الخال

َال١ بضاًت الخدضًض الخ٩لٟت ٢ض حغي اؾخسضامها في ال٣غن ما ٌؿمى آهظا٥ باإلاداؾبت الهىاُٖت ٦ما ؤن 

في بٌٗ مكغوٖاث الخٗحن في ؤوعبا، وؤن السجالث اإلاالُت لهظٍ اإلاكغوٖاث ٢ض جًمىذ  2مُالصي ؽالؿاص

 نغة للخ٩ال٠ُ.بٌٗ اإلاٟاَُم اإلاٗا

 :3و ًم٨ً ج٣ؿُم مِؿغة وكىء و جُىع الخ٩ال٠ُ بلى ٖضة مغاخل جخمثل في

 

 

 

                                                
 .35، م1992، 1ال٣اَغة، ٍ مجُض ٖماعة، مداؾبت الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت، صاع اإلادمضًت،.  1

 .07، م1978، 1ؾامي ٞهمي، الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة، صاع اإلادمضًت، ال٣اَغة، ٍ . 2

خمؼة ٦ؿحراث، الُاؽ قغقي، اإلاداؾبت الخدلُلُت ٦خ٣ىُت الجساط ال٣غاعاث، مظ٦غة ماؾتر في ٖلىم الدؿُحر،حامٗت اإلاضًت،٧لُت ٖلىم  . 3

 .11، م2007الدؿُحر، 
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 املخفسكت واملداوالث الاحتهاداث مسخلت  :أوال

جدضث َظٍ اإلاغخلت بالٟترة ما بحن ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ختى ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ مُالصي، وجخمحز َظٍ 

ت الاحتهاصاث ٖلى اإلاؿخىي الٗلمي لٟ ٍغ لخضمت الُلب اإلاجمٖى غ هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و جٍُى غى جٍُى

 الخ٩لٟت في اإلاكغوٖاث الهىاُٖت. اإلاتزاًض ٖلى بُاهاث

 1العلمُت البلىزة هدى الظعي مسخلت  :زاهُا

ت  و جدضصث بالٟترة ما بحن ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ختى مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘ واحؿمذ بٓهىع ال٨خاباث الىٍٓغ

ت و اإلاداؾبت الغاثضة في مجا٫ م داؾبت الخ٩ال٠ُ والتي َالبذ بالخمُحز ما بحن اإلاداؾبت في اإلاكغوٖاث الخجاٍع

٦ما هى٢كذ في َظٍ الٟترة ؤَمُت الاخخٟاّ بالسجالث الخدلُلُت للمسؼون مً  الهىاُٖت،اإلاكغوٖاث  في

ل٣ُاؽ ج٩لٟت ٖىهغ  والخ٩لُُٟتو مسؼون الؿل٘، ٦ما بلىعث بلى خض ٦بحر الىٓم اإلاداؾبُت  اإلاىاص ألاولُت

 جدمُلها ٖلى ؤلاهخاج. وجدلُلها و ألاحىع و الغ٢ابت ٖليها

مما احؿمذ به ؤًًا صعاؾت ؤزغ الخ٩ال٠ُ في جدضًض ألاؾٗاع لٛغى مىاحهت ج٣لباث الؿى١، و مداولت 

اث لم جدؿ ج٣ؿُم م حمُٗها الخ٩ال٠ُ بإهىاٖها اإلاباقغة و ٚحر اإلاباقغة، الثابخت واإلاخٛحرة، بال ؤن َظٍ اإلاىيٖى

 الٟترة. زال٫ َظٍ

 الخيالُف ملداطبت الحلُم الاهدؼاز مسخلت  :زالثا

بضؤث َظٍ اإلاغخلت ٖملُا في ؤ٣ٖاب الثىعة الهىاُٖت ال٨بري واؾخمغث ٖلى امخضاص ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

 وختى ال٣غن الخالي.

لى ألاحىع و  ُل٘ بكان ج٩ال٠ُ الى٣ل باإلياٞت الى بضء الخ الاؾخمال٧اثجمحزث باؾخ٨ما٫ خؿم اإلاسؼون ٖو

 والخىػَ٘، و ٦ظا ج٣ضًم الخلى٫ الكاُٞت ل٣ًُت الخ٩ال٠ُ الهىاُٖت ٚحر اإلاباقغة.

 وال جؼا٫ مؿحرة الخُىع ٢اثمت و ؤنبدذ جدؿم ببٌٗ الاججاَاث الٛحر عثِؿُت ج٨مً في آلاحي:

ايُت و ال٨مُت في جدلُل الخ٩ال٠ُ. -1  اؾخسضام ألاؾالُب الٍغ

                                                
، م. مجُض ٖماعة،  1  .36مداؾبت الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ا في ال٨ك٠ الثابذ مً الخ٩ال٠ُ اإلاسخلٟت.صعاؾت الُا٢ت ؤلا  -2  هخاحُت و بُان ؤزَغ

 صعاؾت ٖىانغ الخ٩لٟت بٛغى الغ٢ابت ٖليها وخٟٓها ألصوى مؿخىي. -3

 ؾبت الخ٩ال٠ُ.غ ؤؾالُب نُاٚت الىخاثج لضي ٖمل مداجُب٤ُ مبضؤ الىٓم و جٍُى -4

 اؾبت الخ٩ال٠ُ.مجت الخُُت في مدالخىؾ٘ في اؾخسضام البر  -5

 

 حعٍسف املداطبت الخدلُلُت الثاوي : لباملع

 : الخدلُلُتحعٍسف املداطبت  -1

ال ًم٨ً بًجاص حٍٗغ٠ واخض وقامل للمداؾبت الخدلُلُت لظا مً الهٗب ٖلى ؤي باخث في َظا اإلاجا٫ جدضًض 

ت مً َظٍ  مٟهىم ؤو حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ وواخض لهظا الىٓام لظا حٗضصث الخٗاٍع٠ وؾىداو٫ ُٞما ًلي ج٣ضًم مجمٖى

                                                                                                              : ٠  الخٗاٍع

اث وألاؾالُب وؤلاحغاءاث التي أ ت مً الىٍٓغ ها الض٦خىع الكاٞعي ٖباؽ ٖلى ؤنها "ٖباعة ًٖ مجمٖى . ٌٗٞغ

ل٠ ج٩ال٠ُ اليكاٍ، ؾىاء ٧ان بهخاحُا ؤو زضمُا بهضٝ حؿخسضم في ججمُ٘ وحسجُل وجدلُل وجٟؿحر مسخ

ت" غى الغ٢ابت ٖليها وجغقُض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع   .٢1ُاؽ ج٩لٟت َظا اليكاٍ ٞو

. هي ج٣ىُت مٗالجت اإلاٗلىماث اإلاخدهل ٖليها مً اإلاداؾبت الٗامت و اإلاهاصع اإلاسخلٟت الازغي وجدلُلها مً ب

ؿحرو اإلااؾؿت مسخل٠ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بيكاَاتها، ٦ما ؤنها ؤحل الىنى٫ بلى هخاثج ًخسظ ٖلى يىئها م

                                                   .2حؿمذ بمغا٢بت اإلاؿاولحن ٖلى مسخل٠ اإلاؿخىي الاصاعي ؤو الخىُٟظي

اث اليكاٍ الا٢خهاث صي و . ج٣ىم اإلاداؾبت الخدلُلُت بضعاؾت و جدلُل مسخل٠ الخ٩ال٠ُ إلاسخل٠ مؿخٍى

بالخالي ٞهي حٗخبر وؾُلت إلاغا٢بت الدؿُحر، حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى ٖغى و جهي٠ُ و جدلُل اإلاٗلىماث التي ججمٗها 

 مً مسخل٠ اإلاهاصع. 

                                                
ت إلاداؾبت الخ٩ال٠ُ" م٨خبت ؤلاقٗإ الٟىُت مهغ . 1  .208م 1994ص/ ٖبض الٗلُم ٖبض الخمُض" ألاؾـ الىٍٓغ

 .07م 1999الجؼاثغ -ص/ هانغ صاصي ٖضون ، ج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُحر، صاع اإلادمضًت. 2
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مسخل٠ مغاخل  اإلاىخجاث في. اإلاداؾبت الخدلُلُت هي ج٣ىُت ٦مُت للدؿُحر و التي حؿمذ بخدضًض ج٩ال٠ُ ر

ت ؤلاهخاج  ص٣ُ٢ت للكغوٍ الضازلُت للٗمل و التي جم٨ً مً ال٣ُام ختى مغخلت الخىػَ٘، و ٦ظل٪ مٗٞغ

   .بخٗضًالث

 : الخدلُلُتمىضىع املداطبت  -2

بن مىيٕى اإلاداؾبت الخدلُلُت بهٟت ٖامت َى صعاؾت الخ٩ال٠ُ ب٩ل ؤهىاٖها ؤي مٗالجتها، اؾخسغاحها، 

ٟها بإنها ٦ُُٟت مغاحٗت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و الا٢ هاةخهاصًت، ٞجدضًضَا و مىه خؿب حٍٗغ  ن مىيٖى

٣ها مٗالجت ما ًلي :                                                                            ؾاس ي َىألا                        الىيىح و الؿماح للماؾؿاث ًٖ ٍَغ

ت و جدضًض ٧ل الخ٩ال٠ُ الالػمت ليكاَها " . أ   .الؿل٘ و الخضماث" ج٩ال٠ُمٗٞغ

  .ؾٗاع البُ٘صوصًت ؤج٣ُُم مغ   . ب

 التي ،ٖخبت اإلاغصوصًت ،ٌؿمذ الخدلُل الجُض للخ٩ال٠ُ بالىنى٫ بلى بٌٗ اإلاٗلىماث : الخ٩لٟت الخضًت . ث

 جىضر صعحت اليكاٍ التي ًجب ان جإزظَا.

 جُىع اإلاغا٢بت الضازلُت لليكاٍ. . ر

٤ َظا اإلاىيٕى بإنها مداؾبت حؿ خساط ت لُحر ووؾُلومىه هجض ؤن اإلاداؾبت الخدلُلُت جٓهغ لىا ًٖ ٍَغ

                  ال٣غاعاث و زانت في الخسُُِ للمضي ال٣هحر، و بالخالي ٞةنها حُٗي للماؾؿت ال٣ضعة ٖلى :                                           

ت ج٩ال٠ُ مىخجاتها,                                                                    .                                                                                            ـ مٗٞغ

 .ـ جىيُذ ال٣غاعاث التي ًجب ؤزظَا

  ـ مغا٢بت الخ٩ال٠ُ التي حؿحر وكاٍ اإلااؾؿت.

 الخعٍسف الؼامل: 

ت مً اإلاباصت و اإلاٟاَُم و الُغ١ و ألاؾا اث التياإلاداؾبت الخدلُلُت هي ٖباعة ًٖ مجمٖى  لُب و الىٍٓغ

جبدث في مخابٗت ٖىانغ ؤلاهٟا١ في ؤي مكغوٕ بٛغى ٢ُاؽ ج٩لٟت اليكاٍ و الغ٢ابت ٖليها وجغقُض ٢غاعاث 
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بكإنها و ٩ًىن طل٪ مً زال٫ ال٣ُام بٗملُت حسجُل وجدلُل وجٟؿحر اإلاٛؼي وألاخضار الخ٩الُٟت  ؤلاصاعة

 .٩٦1ل و اإلاٗبر ٖنها في نىعة وخضاث ه٣ضًت للمكغوٕ

 

                                                      ت الخدلُلُت.أَمُت املداطبوظابف و  : املعلب الثالث

  املداطبت الخدلُلُت وظابف الفسع ألاٌو :

ؤَم  ؾىٗغى لظا ٞةهىا ،الخدلُلُت اإلاداؾبت لضوع اإلاداؾبت حٗغيذ التي اإلاداؾبُت ال٨خاباث حٗضصث

اث٠  .ىماٖم ٖليها اإلاخ٤ٟ الْى

ت أ. كُاض الخيلفت  ؿاٖض ألا  : وهي مجمٖى ها ٞٗال، َو ؾالُب و الخُىاث الالػمت لخدضًض الخ٩ال٠ُ بٗض و٢ٖى

 :َظا في 

                                                                                   ٗغ البُ٘ للىخضة مً ؤلاهخاج.ؾضًض ـ جد

                                 .م٣اعهت الغ٢م الٟٗلي بالغ٢م اإلاُٗاعي لخ٩لٟت الىخضة زال٫مً  ـ اإلاؿاٖضة في يبِ الخ٩ال٠ُ

ـ ٌؿاٖض في جدضًض ٦مُت الاهخاج و اإلابُٗاث التي جد٤٣ ٖىضَا ؤًٞل عبدُت مم٨ىت في ْل الٓغوٝ            

غة وؤلام٩اهُاث  .اإلاخٞى

 .ـ اإلاؿاٖضة في صعاؾت اججاَاث الخ٩ال٠ُ

ما٫  ضة اإلاداؾب اإلااليـ مؿاٖ وج٣ُُم اإلاسؼون الؿلعي مً الىخضاث الخامت في بٖضاص ٢ىاثم هخاثج ألٖا

 .واإلاىخجاث جدذ الدكُٛل

ت الخانتسغحت حٗخبر ؤؾاؾا لىي٘ الخُِ الال البُاهاث الٟٗلُت اإلاؿخـ      .ػمت لخدًحر اإلاىاػهاث الخ٣ضًٍغ

 :ب. السكابت على الخيالُف 

٣ا لًخم الخد٤٣ مً ؾحر  خُث َضاٝ و البرامج اإلادضصة م٣ضما و ٢ُاؽ الاهدغاٞاث ًٖ الخُت     أل الٗمل ٞو

ت زم جدلُل َظٍ الاهدغاٞاث خؿب مؿبباتها  : ا هىاٖهو اجساط الاحغاءاث اإلاصدخت ومً ؤ اإلاىيٖى

                                                
، م، ُتاؾبت الخ٩ال٠ُ الٟٗلمدُض ٖماعة، . مج 1  .52مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ؾلٟا  صةبدضوص الخ٩ال٠ُ اإلادض الالتزامو يمان  ألازُاءلها ال٣ضعة ٖلى جٟاصي الى٢ٕى في   املاوعت:ـ السكابت 

 ضم ججاوػ الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت لها.ٖو

                   .وجخم بٗض الاهتهاء مً الاهخاج بم٣اعهت الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت اإلادضصة ؾلٟاـ السكابت املصححت :  

 ث. جسػُد كسازاث الادازة و املظاعدة في زطم الظُاطاث :                                                      

اث٠ الهامت التي ج٣ىم بها الاصاعة وجمثل ٖهب  اجساطن ٖملُت ب ال٣غاعاث ؤو عؾم الؿُاؾاث حٗخبر مً الْى

ُٟت ت .                                                                                                            ؤلا  الْى  صاٍع

ىا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاداؾبت ا     اث٠ مدضصة لخد٤ُ٣ َو  ألاَضاٝلخدلُلُت هي ٖلم له مىيٕى مدضص بْى

    .ال٣غاعاث اجساطماؾؿت بضاًت مً جدضًض الخ٩ال٠ُ بلى ٚاًت عؾم الؿُاؾاث و  أليالٗامت 

  َمُت املداطبت الخدلُلُتأ الفسع الثاوي :

ا في مؿاع حؿُحر اإلااؾؿت وطل٪ ًٖ  ٤ مغا٢بت َظا جلٗب اإلاداؾبت الخدلُلُت طا ٧ان صوعا مغ٦ٍؼ ٍَغ

ٌٗني الاؾخسضام الامثل إلاىاعصَا اإلاخاخت بهضٝ بلٙى الاَضاٝ  ا٢خهاصًت٧ان حؿُحر ؤي مىٓمت  وبطااإلاؿاع،

ت صاثما حُٗي اإلاغصوصًت ومً  م مً الاَضاٝ التي حؿعى لخد٣ُ٣ها بال ؤن الاولٍى اإلاغحىة ٞةن اإلااؾؿت وبالٚغ

والؿهغ والخإ٦ض مً ؤن جىُٟظ َظٍ ال٣غاعاث ًاصي بلى جد٤ُ٣ ال٣غاعاث  اجساطالبض مً ألاَضاٝ ؤحل بلٙى َظٍ 

 :الىخاثج اإلاغحىة، مما ٌؿمذ بةٖضاص اإلاخىالُت الخالُت 

 هخابج                     جـسفاث                          كسازاث     َداف                  أ

جا٫ إلاغا٢بت اإلاؿاولُاث ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي ٦ما ؤنها حؿمذ بخدضًض ٞٗالُت جىُٓم اإلااؾؿاث و ٞخذ اإلا 

ت لدؿُحر اإلااؾؿت.                                        الخىُٟظي ؤو ٖلى مؿخىي الاصاعة ٞهي ٞٗا٫ ؤصاة يغوٍع

ظا بؿبب ايُغاع اإلااؾؿت   باألَضاٝاما في اإلاُضان ٞةن الىخاثج ٚالبا ما جمُل بلى الاهدغاٝ م٣اعهت  َو

ت مً اإلاخٗاملحن الاحخماُٖحن، الا٢خهاصًحن ومً َىا إلاىاحهت اإلادُِ  الظي حِٗل ُٞه، والظي ٌكمل مجمٖى

يغوعة ال٣ُام بىٓام مغا٢بت ٌؿمذ بض١ ها٢ىؽ الخُغ ٖىضما جٓهغ ٞغو١ َامت ما بحن الخ٣ضًغاث  جٓهغ
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دلُلُت التي والاهجاػاث بهضٝ اجساط ال٣غاعاث الخصخُدُت الالػمت ومً َىا ؤًًا جخجلى ؤَمُت اإلاداؾبت الخ

ت إلاغا٢بت اإلاىاػهت .                                                      حؿمذ   بةُٖاء مٗلىماث مداؾبُت يغوٍع

  ؤؾاؾُان:ن اٞاإلاداؾبت الخدلُلُت في هٓام مغا٢بت الدؿُحر لها صوع 

ت و  الدوز الاٌو : التي لها ٖال٣ت باإلاىاػهاث والظي ًإحي في ؤٖلى الىٓام مً زال٫ ج٣ُُم الخ٩ال٠ُ اإلاىاٍػ

ت وصوعَا في مغا٢بت الدؿُحر.                                                                                                 الخ٣ضًٍغ

خؿاب الٟغو٢اث وبُٖاء قغوخاث ع٢مُت ًٖ ؤلاهجاػاث والظي ًإحي في ؤؾٟل الىٓام بخ٣ُُم الدوز الثاوي : 

 .غ١ بهضٝ اجساط ال٣غاعاث٧ل ٞ
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 الخدلُلُت املداطبت هظام جدلُل  :الثاوي املبدث

ً الخٗٝغ ٖليها مما ؤصي باإلاؿاولحن بلى  بن الىخاثج الٗامت للماؾؿت جسٟي ؤقُاء ٦ثحرة ال ًم٨ً للمؿحًر

خدلُلُت ما ٌٗني ؤن البدث ًٖ ؤصاة جم٨نهم مً جٟاصي جل٪ الى٣اثو و جخمثل َظٍ الىؾُلت في اإلاداؾبت ال

اإلاداؾبت الٗامت واإلاداؾبت الخدلُلُت، وحٗخمض اإلاداؾبت الخدلُلُت ٖلى ٖضة وؾاثل و  َىا٥ ٖال٢ت بحن

 ج٣ىُاث و مباصت.

 ٌ  وعىامل جعبُلهااملداطبت العامت و املداطبت الخدلُلُت  العالكت بين:  املعلب ألاو

 ٌ  إلاداؾبت الخدلُلُت ُٞما ًلي :                                           ًخمثل صوع ا  الخدلُلُت:دوز املداطبت  :الفسع ألاو

ا م٘ جىيُذ الاؾباب التي ؤصث بلى َظٍ الىدُجت اإلاُٗىت أ.    .جدلُل الىدُجت و جٟؿحَر

. جصخُذ الىي٘ واجساط ال٣غاعاث الالػمت في خالت هدُجت ؾلبُت ؤو حصجُ٘ الىي٘ في الخالت ال٨ٗؿُت صازل ب

٤، اإلااؾؿت ت مؿخىي مهاٍع٠ ٧ل ٢ؿم في ؾٗغ الخ٩لٟت وزانت الغثِؿُت مىه ٧الدؿٍى الاهخاج  إلاٗٞغ

ً ٖلى مؿخىي ٧ل َلبُت   .1والخمٍى

٠ و اإلابُٗاث وبالخالي جُىعاث الىدُجت بىاؾُت الخدلُل الا٢خهاصيث  .. مغا٢بت مؿخىي اإلاهاٍع

خباع مُُٗاث اإلاىاٞؿت حن. بُٖاء ٢اٖضة خؿابُت لخدضًض ؾٗغ البُ٘ للمىخجاث م٘ الازظ بٗر                 .الٖا

هٟـ . اإلاؿاٖضة ٖلى بٖضاص و ج٣ُُم اإلاسؼون وجدضًض ال٨مُاث اإلاىخجت و اإلاباٖت و اإلاخب٣ُت ل٩ل مىخىج و ج

  .مغ باليؿبت للمىاص اإلاؿخٗملتالأل 

 ُت.ؤلاهخاحاإلاؿاٖضة ٖلى يبِ ٦مُت اإلاىاص ومى٘ الاؾغاٝ ؤزىاء اؾخسضامها في الٗملُاث ح.  

حن ٖلى مسخل٠ اإلاغا٦ؼ والىخضاث ومضي ٢ضعتهم ٖلى جىُٟظ الخُت اإلاغؾىمتخ  .. ج٣ُُم ؤصاء اإلاكٞغ

. حؿاٖض ؤًًا ٖلى بٖضاص الخؿاباث الخخامُت ًٖ ٞتراث صوعٍت ٢هحرة هدُجت الؿهىلت في الخهى٫ ٖلى د

 الالػمت.اإلاٗلىماث 

 

                                                
اث الجامُٗت الجؼاثغ  .1  .01م 1999ٖلي عخا٫ ، ؾٗغ الخ٩لٟت واإلاداؾبت الخدلُلُت ، صًىان اإلاُبٖى
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                                                                    ومساخل جعبُلها متباملداطبت العا ُتعالكت املداطبت الخدلُل :الفسع الثاوي

ُضة بحن اإلاداؾبخحن بدُث حٗخبر اإلاداؾبت الٗامت اإلاهضع  ؾاس ي للمٗلىماث التي الأل  َىا٥ ٖال٢ت َو

  .1الخدلُلُت حؿخمض مىه اإلاداؾبت

خماص ٖليها في هٟـ الى٢ذ ؤو الضوعة٦ما ؤن َظٍ الازحرة جمض اإلاداؾبت الٗامت بمٗلىماث ً مثل ، م٨ً الٖا

م مً َظٍ الٗ،...الخال٨مُت و٢ُمت اإلاىاص زخالٝ َىا٥ ؤوحه قبه ٦ما ؤن َىا٥ ؤوحه بؤن  ال٢ت بال . وبالٚغ

 :ًلي  بُنهما ج٨مً في ما

 :وحه الدؼابه أ. أ

 .جدلل اإلاداؾبخحن حؿُحر اإلااؾؿتــ 

 .ُاث الاؾاؾُت التي حٗالجها اإلاداؾبت الٗامتحٗالج اإلاداؾبت الخدلُلُت هٟـ اإلاُٗــ 

 .٧لخا اإلاداؾبخحن جهالن بلى هٟـ الىدُجتــ 

 .2ًدبٗان لىٟـ اإلاباصت اإلاداؾبُت مثل مبضؤ الخُُت والخظع ــ

ضاصجمهض ، اإلاداؾبت الٗامت حٗض البُاهاث اإلاخٗل٣ت باإلاىحىصاث واإلاُالُب )ؤنى٫ وزهىمــ   اإلاحزاهُت  إٖل

نافي اإلاغ٦ؼ اإلاالي، واإلاداؾبت الخدلُلُت حٗخبر م٨ملت للمداؾبت الٗامت خُث جضٖمها الخخامُت وخؿاب 

٢ُض  وؤلاهخاجبالبُاهاث الخٟهُلُت ٞٗىض بٖضاص اإلاحزاهُت الخخامُت ج٣ضم اإلاداؾبت الخدلُلُت ج٩لٟت الاهخاج الخام 

 .الخىُٟظ

  ب. أوحه الاخخالف :

اؾا بلى جدضًض هخاثج ؤٖما٫ الؿىت بحماال ؾىاء ٧اهذ عبذ ؤو تهضٝ اإلاداؾبت الٗامت ؤؾــ مً خُث الهدف : 

ما اإلاداؾبت الخدلُلُت ؤن اإلاداؾبت الٗامت َضٞها مالي، ؤ ؤي الخ،زؿاعة، وحؿاَم ٦ظل٪ في بٖضاص اإلاحزاهُت...

ٞتهضٝ بلى جدضًض هدُجت ٧ل مىخىج ٖلى خضي، ؤي الىدُجت ٞيها مجؼثت ؤو جخٟٕغ ٞيها خؿب ٧ل مىخىج وبالخالي 

 .ٞان َضٝ اإلاداؾبت الخدلُلُت َى َضٝ ا٢خهاصي

                                                
 .02ؤ/ ٖلي عخا٫ ، ؾٗغ الخ٩لٟت واإلاداؾبت الخدلُلُت ، مغح٘ ؾاب٤ م .1

 .11م 1999الجؼاثغ -ص/ هانغ صاصي ٖضون ، ج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُحر، صاع اإلادمضًت .2
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 : ــ مً خُث الصمً  

سُت  ٞهي ال  ال،ال تهخم بال بالبُاهاث الٟٗلُت ًٖ ٖملُاث جمذ ٞٗ ألنهااإلاداؾبت الٗامت حٗخبر مداؾبت جاٍع

ل٨ً ال تهخم إلاا ؾُدضر في اإلاؿخ٣بل مً اخخماالث ًٖ ؤؾٗاع اإلاىاص وؤؾٗاع البُ٘، َب٣ا مبضؤ الخُُت والخظع 

خباع اخخماالث اهسٟاى الاؾٗاع مثل ماوهاث ه٣و البًاج٘  .جإزظ بٗحن الٖا

اإلاداؾبت الخدلُلُت ٞهي تهخم ؤؾاؾا بالخايغ واإلاؿخ٣بل وحؿخسضم البُاهاث الٟٗلي لالؾخٟاصة منها  ؤما

 في وي٘ زُِ وجى٢ٗاث مؿخ٣بل.                              

ني اإلاداؾبي بِىما اإلاداؾبت  اإلاداؾبت  املعلىماث:ــ مً خُث  الٗامت حؿخمض مٗلىماتها مً اإلاسُِ الَى

 .الخدلُلُت ٞدؿخمض مٗلىماتها مً اإلاداؾبت الٗامت ومهاصع ؤزغي 

بلؼامُت مً الىاخُت  ألنهااإلاداؾبت الٗامت ٌؿخٗملها اإلاضًغ والٗما٫ واإلاخٗاملحن بها ــ مً خُث الاطخعماٌ : 

جُٟضَم في جدضًض اإلاؿاولُاث واجساط   ألنهادلُلُت ِٞؿخٗملها اإلاؿحرون ال٣اهىهُت، بِىما اإلاداؾبت الخ

 وبٖضاص البرامج اإلاؿخ٣بلُت.ال٣غاعاث 

ؤما  واإلا٣غيحن،اإلاداؾبت الٗامت ٌؿخُٟض منها ؤصخاب اإلاكغوٕ واإلاىعصون والؼباثً  املظخفُد:ــ مً خُث 

ؿخسغحت اإلا ؿت الظي ٌؿخٗحن بمسخل٠ البُاهاثاإلاداؾبت الخدلُلُت ٞاإلاؿخُٟض منها َى اإلاؿحر الضازلي للماؾ

 لل٣ُاؽ والخسُُِ والغ٢ابت.

ني اإلاداؾبي و حسجل خؿب  ــ مً خُث الحظاباث : خؿاباث اإلاداؾبت الٗامت حؿخمض مً اإلاسُِ الَى

٠ وؤلاًغاصاث( َبُٗتها وهي تهخم بالخ٩ال٠ُ وؾٗغ  ا، ؤما اإلاداؾبت الخدلُلُت ٞلها خؿاباث زانت به)اإلاهاٍع

ني اإلاداؾبي (الخ٩ال٠ُ)" 06"٩لٟت وحكمل الهى٠ الخ  .في اإلاسُِ الَى

ؤما اإلاداؾبت الخدلُلُت   جض٣ٞاث اإلاداؾبت الٗامت زاعحُت مً اإلاىعصًً، البى٪...،ــ مً خُث الخدفلاث : 

    {14}ٞخض٣ٞاتها ج٩ىن صازلُت الن وكاَها ًىدهغ صازل اإلااؾؿت هدُجت اٖخماصَا ٖلى اإلاداؾبت الٗامت . 

 بحن اإلاداؾبخحن في الجضو٫ الخالي :  ُٞما ًلي جلخُو ؤَم الازخالٞاثو 
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  1وحه الاخخالف بين املداطبت الخدلُلُت و املداطبت العامتأ:  01حدٌو زكم 

 مجاٌ امللازهت املداطبت العامت املداطبت الخدلُلُت

ت                  ازخُاٍع

 ٢خهاصًت               ا

 مجؼثت                

 صازلُت                

 خؿب الٛاًت          

 الخايغ و اإلاؿخ٣بل  

 مغهت                   

 ٧اٞت اإلاؿاولحن       

ٗت، مغ٢بت ومالثمت   ؾَغ

 صازلُت و زاعحُت 

 ه٣ضًت و ٦مُت 

ت                  احباٍع

 مالُت                   

 قاملت                  

 زاعحُت                

 خؿب الُبُٗت          

 اإلااض ي                 

 مدُمت ومٗضلت         

 الاصاعة + الٛحر           

 ص٣ُ٢ت و ما٦ضة            

 زاعحُت 

 ه٣ضًت                      

 مً خُث هٓغ ال٣اهىن        

   مً خُث الاَضاٝ          

 مً خُث هٓغة اإلااؾؿت      

 َبُٗت الخض٣ٞاث                 

 مً خُث جهي٠ُ الخ٩ال٠ُ    

 مً خُث الاٞا١                 

 مً خُث ال٣ىاٖض               

 مً خُث الاؾخٗما٫            

 َبُٗت اإلاٗلىماث                

الم   مً خُث الٖا

  مً خُث البُاهاث

 

م٨ً ؤن حٗخ بر اإلاداؾبت الخدلُلُت ٦مخمم للمداؾبت الٗامت ٞهي ج٨مل ما لم ج٣م به اإلاداؾبت الٗامت ٍو

ٟت   اإلادهل ٖليها بدُث وؤلاًغاصاثبط هي تهضٝ بلى اؾخسغاج هدُجت الاؾخٛال٫ باإلا٣اعهت بحن الخ٩ال٠ُ اإلاْى

لُت ٞان طل٪ ًخم خؿب َبُٗتها،وخى٫ ٦ُُٟت اقخٛا٫ هٓام اإلاداؾبت الخدلُ وؤلاًغاصاثج٩ىن الخ٩ال٠ُ 

ؤؾاؾا ٖلى اٖخباع الخ٩ال٠ُ الخانت باإلاىخجاث والخ٩ال٠ُ ٚحر الخانت بها ؤي الخ٩ال٠ُ الٗامت، ٞهي حؿدىض 

خحن مً اإلاٗلىماث  .بلى مجمٖى

 :والك٩ل الخالي ًبحن ٦ُُٟت اقخٛا٫ َظٍ الخ٩ال٠ُ  

                                                
٣ٗىب.  1 م بَى  .09.، م2005 ،ثغالجؼا ،مُٗتلجاث ابىٖاإلاِا انًىص ،اإلاداؾبت الخدلُلت ،ٖبض ال٨ٍغ
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                                1الخدلُلُت: طير املعلىماث في هظام املداطبت  01ػيل زكم 

 

 مساخل جعبُم املداطبت الخدلُلُت : -ث

 مسخلت حمع املعلىماث املسخلت ألاولى: -

 . مٗلىماث مؿخمضة مً اإلاداؾبت الٗامت.1

 . مٗلىماث مؿخمضة مً اإلااؾؿت الٗامت.2

 . مٗلىماث زانت ؤزغي.3

ت الخدلُلُت بدىُٓم و جدلُل و جٟؿحر في َظٍ اإلاغخلت ج٣ىم اإلاداؾباملسخلت الثاهُت : مسخلت الخدلُل :  -

 اإلاٗلىماث اإلاخدهل ٖليها في اإلاغخلت ألاولى.

 هي مسخلت خظاب الخيالُف و جدمُلها.املسخلت الثالثت : و  -

 الُلباث. و. جدمُل الخ٩ال٠ُ خؿب الىخضاث اإلاىخجت ؤ1

اث٢.٠ؿام و . ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ألا2  الْى

 . ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ البُ٘ و الكغاء.3

 مُل الخ٩ال٠ُ ٖلى ؤؾاؽ ؾاٖاث الٗمل.. جد4

                                                
   06م ،1991 غ،صاع اٞا١ الجؼاث ،ٞىُاث اإلاداؾبت الخدلُلُت ،زغونآؾُٗض او٦ُل و   .1
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 ٗلىماث للمداؾبت الخدلُلُت.ثالر الؿاب٣ت الظ٦غ حك٩ل هٓام اإلاغاخل الو بخجمُ٘ اإلا

ؿخٟاص مً الىٓام في اإلاجالث الخالُت : املسخلت السابعت : -  وهي مغخلت الاؾخٟاصة مً الىٓام اإلاٗلىماحي َو

 . اجساط ال٣غاعاث.1

 . البرمجت و الخسُُِ.2

 مغا٢بت الدؿُحر. .3

 َداف املداطبت الخدلُلُت : أالفسع الثالث

 ًم٨ىىا ؤن هلخو ؤَم الاَضاٝ اإلابضثُت والٗامت للمداؾبت الخدلُلُت مً زال٫ الك٩ل الخالى:                   

  1اف املبدبُت و العامت للمداطبت الخدلُلُت: ألاَد 02الؼيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 ٣ٞض جُىعث ؤَضاٞها بك٩ل ًىا٦ب َظٍ الخُىعاث،، وم٘ الخُىعاث التي قهضتها اإلاداؾبت الخدلُلُت

لُه ًم٨ىىا َىا ؤن ه٣ىم بالخُغ١   الٗىانغت بص يء مً الخٟهُل، خُث جخمثل في اإلاداؾبت الخدلُلُ ألَضاٖٝو

                                                      الخالُت:                                                              

 ــ ضبغ و زكابت عىاؿس الخيالُف :                                                                                    أ

الاحغاءاث الخىُٓمُت لًبِ وع٢ابت جضاو٫  بن اؾخسضام اإلاداؾبت الخدلُلُت ٌؿاٖض ٖلى وي٘

اث الُا٢ت ومخابٗت وكاٍ الٗما٫، وجدضًض ألا  خسضام     اإلاىاص واللىاػمواؾ ٖباء ٚحر اإلاباقغة خؿب مؿخٍى

ًٖ  الاهخاحُت   واؾخٟاصة ٧ل مىخج مً الخضماث واللىاػم اإلاكتر٦ت , طل٪ ًاصي بلى الًِٛ ٖلى الخ٩ال٠ُ

                                                
1. Gérard Melyon, comptabilité analytique, 3e édition, Bréal, France, 2004, p9 

 أَداف املداطبت الخدلُلُت

اث٠ اإلادملت مً َٝغ اإلااؾؿت. ــ ت الخ٩ال٠ُ إلاسخل٠ الْى  مٗٞغ

 جدضًض ؤؾاؽ ج٣ُُم بٌٗ الٗىانغ اإلا٩ىهت للمحزاهُت اإلاالُت للماؾؿت.ــ 

لٟت اإلاىخج }ؾل٘ ؤو زضماث{ مً ؤحل اإلاؿاٖضة في ٢غاعاث حؿٗحر خؿاب ج٩ــ 

 اإلاىخج.

ت للماؾؿت.       ــ  ت الاًغاصاث اإلاخى٢ٗت والى٣ٟاث الجاٍع  مٗٞغ

 م٣اعهت الخ٩ال٠ُ اإلاخى٢ٗت م٘ الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت وجدلُل      ــ 

    الاهدغاٞاث بن وحضث.    
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٤ ال٣ًاء ٖلى الخبظًغ وؤلا   ٍاصة بهخاحُت الٗما٫، والخد٨م فيؾغاٝ في اإلاىاص , مخابٗت وجىُٓم الى٢ذ لؼ ٍَغ

جضع بىا الاقاعة بلى الخىحه ألا  اصة الٟٗالُت و٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى اإلاىاٞؿت، ٍو ٖباء ٚحر اإلاباقغة، َظا ًاصي بلى ٍػ

باء ٣ِٞ،  الخالي في ج٣ىُاث   الدؿُحر، ال ٌؿخىحب ٣ِٞ يبِ وع٢ابت ٖىانغ الخ٩ال٠ُ مً خُث حجم الٖا

ظا ٌكمل حىصة اإلاىاص ألا ىصة، هٓام حؿُحر الجىصة بل جضزل مخُلباث ٖىانغ الج ولُت وؤؾٗاع الكامل َو

غ  ؤلاهخاحُتؾالُب الخضًثت في الٗملُاث اعة الٗاملحن، اؾخٗما٫ الُغ١ وألا قغائها، الخٗبئت، مه ؤحهؼة جٞى

 .ال٣ُاؽ وبحغاءاث الغ٢ابت، َغ١ الدؿُحر وجىُٓم زضماث ما بٗض البُ٘... الخ

ا : جددًد  جيلفت امل ـ ب  ىخجاث و حظعيَر

م٨ً ججؼثت  بلى ٌٗخبر َظا الهضٝ مً الاَضاٝ الاؾاؾُت واإلاهمت  التي ؤصث ْهىع اإلاداؾبت الخدلُلُت ٍو

 َظا الهضٝ بلى الى٣اٍ الخالُت :

                                                                                                                    ألازغي.واإلاهاٍع٠ ألاولُت وألاحىع الاهخاج ٧اإلاىاص  جدضًض ٧لٟت الاهخاج واخدؿاب ٧لٟت ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغــ  

غاىجدذ الدكُٛل آزغ اإلاضة  وؤلاهخاججدضًض ٧لٟت الاهخاج الخام  ــ  الخخامُت واإلاحزاهُت   بٖضاص الخؿاباث أٚل

 .الٗمىمُت

ت الؿلُمت للمىخجاث او الخضماث اإلاسخلٟت وف ألاؾٗاع مؿاٖضة الاصاعة في جدضًض ــ  ي عؾم الؿُاؾاث الدؿٗحًر

 بةهخاحها او ج٣ضًمها.التي ج٣ىم اإلااؾؿت 

ة بُاهاث  الخ٩ال٠ُ  في  اجساط الٗضًض  مً  ال٣غاعاث  حؿخسضم  ؤلاصاع  ث ــ املظاعدة على اجخاذ اللسازاث :

ت و ٚحر اإلاجضولت، زانت وؤ كا٧ل ٖىض اجساط ال٣غاعاث التي ًم٨ً لبُاهاث ن الاصاعة جىاحه بٌٗ اإلااإلاخىٖى

                     :ًلي الخ٩ال٠ُ ان حؿاٖض في اجساطَا ما

 الغبذ.-الدجم-الخ٩لٟتجدضًض الٗال٢ت بحن ــ 

 به.  الاؾخمغاع٠ زِ بهخاج مٗحن ؤو اجساط ٢غاع جى٢ُــ 

 .قغاء ؤو اهخاج الاحؼاء اإلاهىٗت التي ًدخاحها اإلاىخج ــ

 .آلت حضًضة بضا٫ مً ال٣ضًمت بخال٫ ــ
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 .الخىؾ٘ في زِ اهخاج ٢اثم بضا٫ مً بوكاء زِ حضًضــ 

 لؿىا١ اإلادلُت ؤو الخاعحُت.ا بُ٘ الــ 

ًم٨ً لها اجساط ال٣غاع                     ، والتي الؤلاصاعةحٗخبر اإلاكا٧ل الؿالٟت  الظ٦غ بًٗا مً اإلاكا٧ل التي جىاحه 

ا اإلاداؾبت الخدلُلُت.                                   بسهىنها صون الغحٕى بلى ال َغ  بُاهاث التي جٞى

٣ً٘  ٖلى  اإلاداؾبت  الخدلُلُت  ٖبئا  ٦بحرا  ًخمثل  في للخخعُغ :  الالشمتر ــ جىفير البُاهاث و املعلىماث 

٧ان مجا٫  ِ ؾىاءيغوعة امضاص الاصاعة في اإلااؾؿت بالبُاهاث واإلاٗلىماث التي جغقضَا في مجا٫ الخسُُ

ال ، واإلاداؾبت الخدلُلُت بما لضيها مً بم٩اهُت ٖلى جدلُل ومخابٗت لٗىانغ الخ٩ال٠ُ الخسُُِ ٢هحرا ؤم ٍَى

اء بهظا الىاحب اإلاىٍى به ا ختى اؾخسضامها في اليكاٍ ًم٨نها الٞى حَر  .مً و٢ذ جٞى

ت : ي الخيالُف و الىىاجج و اعداد ى ح ــ اخداد جلدًساث و جىكعاث على مظخ مً زال٫ َظا ميزاهُاث جلدًٍس

 ًم٨ً للمداؾبت الخدلُلُت جدضًض ما ًلي : 

 .مغا٢بت الخىُٟظ و قغح الاهدغاٞاثــ 

 ولخدًحراثضة الؿألاويإ الالػمت إلاىاحهت  الخهى٫ ٖلى  اؾاؽ  هٓام مٗلىماث ٌؿمذ باجساط ال٣غاعاثــ  

٘ مؿخ٣بلُت  .ؾُاؾاث و مكاَع

تهضٝ اإلاداؾبت الخدلُلُت  الى حم٘  البُاهاث و جدضًض ج٩لٟت  ٧ل  وخضة  مً  ج ــ اعداد الىؼىف املالُت :

نىعة حؿخسضم بُاهاث الخ٩ال٠ُ في بُٖاء لخدضًض ج٩لٟت الؿل٘ اإلاهىٗت والبًاج٘ اإلاباٖت، و  وخضاث الاهخاج 

 .ناص٢ت ًٖ ويُٗت اإلااؾؿت

س الاطعاز :  خماص ٖلى جدلُل  خ ــ جلدًس وطابل جبًر ج٩ال٠ُ  الاهخاج  وج٣ضًم  َظٍ  اإلابرعاث ًخم طل٪ بااٖل

اصة في الاؾٗاع  للمىخجاث والؿل٘ التي جىحض ٞيها بم٩اهُت  إلاغا٢بي الاؾٗاع  التي جبُ٘ بها اإلااؾؿت في خالت الٍؼ

 .طل٪ مثل: وحىص خاالث الخد٨م في ؾٗغ البُ٘ ٧اال٦دكاٞاث والخُىعاث في الؿل٘
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 ُت :                                                                        : وظابف املداطبت الخدلُل الفسع السابع

اث٠ التي ج٣ىم  ت مً الْى وع الٟٗا٫ في اإلااؾؿت الض بإصاءجغج٨ؼ اإلاداؾبت الخدلُلُت ٖلى مجمٖى

اث٠  بخد٣ُ٣ها  ًم٨ً ؤن  حؿاٖض  اإلااؾؿت   ٖلى  جد٤ُ٣  ؤ٢ص ى  عبذ، الا٢خهاصًت   ٦ما  ان  َظٍ  الْى

اث٠ ُٞما ًلي :                                                ت للماؾؿت في الؿى١ , و جخمثل َظٍ الْى  مم٨ً  ويمان الاؾخمغاٍع

ً  الخ٩ال٠ُ  في  السجالث  اإلاىاؾبت  الخانت  بهاأ ــ الىظُفت الدسجُلُت :    ،ٌٗني ان ٣ًىم اإلاداؾب بخضٍو

٤  اإلاٗاًحر اإلاخ٤ٟ  ٖليها   وب     ك٩ل  واضر   وص٤ُ٢  بدُث  ًم٨ً الغحٕى  بليها  والاؾخٟاصة منها ٖىض الخاحتٞو

ح٨ٗـ  الخٗامل م٘ البُاهاث  واإلاٗلىماث الؾخسالم الىخاثج   وجٟؿحر الاخضار   ب ــ الىظُفت الخدلُلُت :   

اث٠ بُٗت وهٕى اؾخسضامه وهمِ ؾلى٦ه وبعجباَوجدضًض َ ؤلاهٟا١مً زال٫ جدب٘ ٖىهغ مً ٖىانغ  ه بْى

  .1و اإلابُٗاثاإلاكغوٕ ؤو ؤلاهخاج ؤ

إلاا  ،وطل٪ مً زال٫ جدضًض اإلاٗاًحر ل٩ل ٖىهغ مً ٖىانغ الخ٩لٟت و ل٩ل مغ٦ؼ ج٩لٟتث ــ الىظُفت السكابُت : 

ًيبغي ؤن جدخاحه الىخضة اإلاىخجت وم٣اعهت َظٍ اإلاٗاًحر بما ًى٤ٟ ٞٗا٫، وجدضًض الاهدغاٞاث والتي بما ؤن ج٩ىن 

حر مالثمت ٖىضما  ج٩ىن الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت مالثمت ٖىض ما ج٩ىن الخ٩ال٠ُ  الٟٗلُت ؤ٢ل  مً اإلاٗاًحر اإلادضصة، ؤٚو

جب ؤن جضعؽ ؤؾباب َظٍ الاهدغاٞاث مً احل الخض  .منها ؤ٦بر مً اإلاٗاًحر اإلادضصة ٍو

ت :  ت او الاخباٍز داؾب نُاٚت بٗض  حسجُل ٧ل  الخ٩ال٠ُ  و جدلُله ا ًجب  ٖلى اإلار ــ الىظُفت الخفظيًر

غ جىي٘  ؤمام  الاصاعة خ  الىخاثج تى  جخم٨ً  مً  اجساط  ال٣غاعاث اإلاخىنل اليها  في  ق٩ل  ٢ىاثم  و ج٣اٍع

 .2الالػمت

ت :  اث٠  الؿاب٣ت  الظ٦غ، خُث  جمثل   َظٍ ح ــ الىظُفت الخدفيًز ُٟت  بٗض  بهجاػ الْى جخد٤٣  َظٍ  الْى

ُٟت ٖامل صٞ٘  ضم ججاوػ اإلاٗاًحر اإلادضصة في ٖملُت اإلااؾؿت مً  أل٢ؿامالْى ؤحل جىُٟظ ما َى مسُِ ٖو

، و َظا ٌؿاٖض وا٢خهاصيت في اؾخسضام مىاعصَا بك٩ل ٠٦ء الاهٟا١ , ومً َىا ؾٝى جدٟؼ ؤ٢ؿام اإلااؾؿ

  ؤَضاٞها.الاصاعة لخد٤ُ٣ 

                                                
غان لليكغ والخىػَ٘ ٖمان  -نالر الغػ١ ص/ . 1  .33 ،32م 1997ُٖا هللا زلُل بً وّعاص" مباصت مداؾبت الخ٩ال٠ُ" صاع َػ

 .34اإلاغح٘ هٟؿه، م ُٖا هللا زلُل بً وّعاص" مباصت مداؾبت الخ٩ال٠ُ"  -ص/ نالر الغػ١.  2
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                        العىامل املظاعدة في جعبُم املداطبت الخدلُلُت :                       :الفسع الخامع

ت مً الٗىامل حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى جُب٤ُ اإلاداؾبت الخدلُلُت ؾىظ٦غ اَمها ُٞما ًلي :           َىا٥ مجمٖى

اثــ   ت جسضم   ْو ٠  الخسُُِ  والخىُٓم ا٢خىإ الاصاعة  الٗلُا بإَمُت اإلاداؾبت الخدلُلُت بىنٟها ؤصاة  بصاٍع

 والغ٢ابت.

اث الاصاعة  والتي    ال ًجب الا٢خهاع ــ   ٖلى ا٢خىإ الاصاعة الٗلُا ٣ِٞ ب ٫ ًجب  ؤن  ٌكمل  باقي  مؿخٍى

 او الاؾخٟاصة مىه.          بةٞاصجهؾٝى جخٗاون م٘ هٓام اإلاداؾبت الخدلُلُت ؾىاء 

 ًجب ؤن ٩ًىن َىا٥ الخىُٓم الاصاعي الؿلُم الظي جخطر ُٞه ويىخا ٧امال زٍُى الؿلُت و اإلاؿاولُتــ  

 ٤ُ مٟهىم " اإلاؿاءلت اإلاداؾبُت ".الغ٢ابت ٖلى الخ٩ال٠ُ حٗخمض ٖلى جُبفي 

٤ اإلاخٗاون لخد٤ُ٣ َضٝ واخض الا٢خهاصيٌٗمل الجمُ٘ في الىٓام ًجب ؤن ــ           .الىاخض بغوح الٍٟغ

ٖلى اؾخ٣با٫ الخدلُلُت ال٣اصع طو ال٣ٗلُت  اإلاداؾب ال٠٨ء الخ٩ال٠ُ اإلاداؾبُت، ؤن ًًم حهاػ البضــ 

ُتها وال٣اصع ؤًً ا وهٖى ت مهضَع في الى٢ذ اإلاىاؾب و الجهت اإلاؿخُٟضة منها  بعؾالها بلىا ٖلى البُاهاث ومٗٞغ

 بالهىعة اإلاىاؾبت.

                                       املؤطظت:مخاظس عدم جعبُم املداطبت الخدلُلُت في  الفسع الظادض:

ت مً  بؿبب ٖضم اٖخماصَا ٖلى اإلاداؾبت ؤن جىاحهها وطل٪ؿت للماؾ التي ًم٨ًاإلاساَغ  َىا٥ مجمٖى

الخدلُلُت الخضًثت وطل٪ بؿبب  مثا٫ ٢هىع الىخاثج  اإلادهل ٖليها  مً  اإلاداؾبت اإلاالُت والتي  ال  جهلر 

ت مهام اإلاداؾبت الخدلُلُت لضي الاصاعة الٗلُا  لخُب٤ُ اإلاداؾبت الخدلُلُت الخضًثت، ؤو حهل في مٗٞغ

 للماؾؿت،

ظٍ اإلاساَغ جخمثل في الى٣اٍ الخالُت : و ال  خٝى مً ْهىع الهىعة الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت، َو

زغوج اإلااؾؿت مً الؿى١ بؿبب اعجٟإ ؤؾٗاع مىخجاتها م٣اعهت م٘ مىخجاث ممازلت مً ماؾؿت مىاٞؿت ــ 

 .مىاٞ٘ اإلاداؾبت الخدلُلُت اؾخٛال٫ؤزغي ؤ٦ثر جىُٓما بؿبب 

 .جُب٤ُ اإلاداؾبت الخدلُلُت جبضًض ؤمىا٫ اإلااؾؿت بؿبب ٖضمــ 
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                                                      .ٖضم وحىص جىن٠ُ للٗمل ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ الخ٩لٟتــ 

 .ٖضم جدضًض بهخاحُت ٧ل مغ٦ؼ بهخاج ) ج٩لٟت(ــ 

                                                 .ٖضم بم٩اهُت م٣اعهت بهخاحُت ٖمل مغا٦ؼ الخ٩لٟت ٖبر الؼمًــ 

 .ٖضم اجساط ٢غاعاث ص٣ُ٢تــ 

 املعلب الثاوي : جلىُاث ومبادا املداطبت الخدلُلُت

 الفسع ألاٌو : الىطابل والخلىُاث التي حعخمد عليها املداطبت الخدلُلُت

٣ها حٗخبر اإلاداؾبت الخدلُلُت بخضي ؤهٓمت الدؿُحر الخضًثت لهظا جخُلب وؾاثل وج٣ىُاث ٖضًضة لىُب

 الخ٣ُ٣ي لها. باإلاٟهىم

 : الىطابل التي حعخمد عليها املداطبت الخدلُلُت : -أ

 الاؾخٛاللُت ؤَمها : هي ٧ل الىؾاثل التي حٗخمض ٖليها اإلااؾؿت زال٫ الضوعة

ت : -1  ٧ل بَاعاث اإلااؾؿت مهما ٧ان مؿخىاَم و ؤ٢ؿام وكاَهم. الىطابل البؼٍس

( بياٞت ؤَمها لإلٖالم آلا الىطابل املادًت : -2 إل ت اإلاٗالجت، يمان ؾهىلت الَا ً اإلاٗلىماث و ؾٖغ لي )جسٍؼ

خل٠ الخجهحزاث والىؾاثل التي حؿاٖض ٖلى جىنُل وججمُ٘ و جىػَ٘ اإلاٗلىماث و٦ظل٪ الىزاث٤ مس بلى

ت ألازغي.  واإلاؿدىضاث الُضٍو

ايُاث و ؤلاخهاء )مٗضالث الخىػَ٘(، بدىر الٗمل الىطابل العلمُت : -3 ُاث )الخ٣لُل مً ؤَمها الٍغ

 واإلاداؾبت الٗامت )الٗملُاث اإلاداؾبُت(. الخ٩ال٠ُ(

 الخلىُاث التي حعخمد عليها املداطبت الخدلُلُت : -ب

 الىدى الخالي: ؤَم الخ٣ىُاث التي حٗخمض ٖليها اإلاداؾبت الخدلُلُت هي ٖلى

 خؿاب مسخل٠ الخ٩ال٠ُ و اإلاخمثلت ُٞما ًلي: -1

 ج٩لٟت الكغاء. -

 هخاج.ج٩لٟت ؤلا  -
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 .الخ٩لٟت ؾٗغ -

باء خؿب ألاهٓمت اإلاخبٗت. -2  جدلُل ألٖا

 الخالُت:ٌٗخمض في جدلُلها ٖلى الُغ١  الاهدغاٞاث:جدلُل  -3

 ٖخبت اإلاغصوصًت : و ًخم بمىحبها جدضًض اإلاؿخىي التي حُٛى ُٞه ؤلاًغاصاث والخ٩ال٠ُ. -

 الخ٩لٟت الخضًت : هي الخ٩لٟت الىاججت ًٖ بهخاج وخضة بياُٞت. -

٣ت حٗخمض في جدلُلها ٖلى الخ٩ال٠ُ الثابخت التي جخٗل٤ لدجم ال - خدمُل ال٣ٗالوي : وهي ٖباعة ًٖ ٍَغ

 اليكاٍ.

ت : وهي الخ٩ال٠ُ اإلادضصة مؿب٣ا و يهضٝ مً وعاء جدلُل الاهدغاٞاث ٖلى اجساط  - الخ٩ال٠ُ اإلاُٗاٍع

 ٢غاعاث مؿخ٣بلُت.

 الفسع الثاوي : مىضىع ومبادا املداطبت الخدلُلُت

 اؾبت الخدلُلُت مىيٕى و مبخضت حٗخمض ٖليها وهي ٖلى الىدى الخالي:اإلاد

 : 1مبادا املداطبت الخدلُلُت -أ

ًم٨ً مىيٕى اإلاداؾبت الخدلُلُت مً صعاؾت و جدلُل الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت بيكاٍ اإلااؾؿت ٦ما حٗمل ٖلى 

طاتها باإلياٞت بلى مهاصع  البُاهاث اإلاخدهل ٖليها ؾىاء مً اإلاداؾبت الٗامت ؤو مً اإلااؾؿت بدض جٟؿحر

ً باجساط ال٣غاعاث الغقُضة التي جداٞٔ ٖلى اؾخ٣غاع اإلا ؤزغي ٦ما حؿاٖض ىاٞؿت لها اإلازاصباؾؿت و اإلاؿحًر

 بإ٢ل الخ٩ال٠ُ.

 مبادا املداطبت الخدلُلُت: -ب

خُث هجض  بن الازخالٞاث بحن اإلاداؾبت الخدلُلُت والٗامت ًٓهغ حلُا بالىٓغ بلى اإلاباصت التي ج٣ىم ٖليها

 : 2اإلاداؾبت الخدلُلُت جخلخو ُٞما ًلي ؤن

 مبضؤ الخ٣ؿُم ؤلاصاعي. -

                                                
 .04، م 2009، حرفي ٖلىم الدؿُ ر اؾتإلااط ال٣غاعاث، مظ٦غة اجسو ا حرغا٢بت الدؿُاة، حٟٗغ ٦جزة، اإلاداؾبت الخدلُلُت ٦إصاة إلاهجٖؼوع .  1

، محرهانغ صاصي ٖضون، اإلاداؾبت الخدلُلُت، ج٣ىُاث ومغا٢بت الدؿُ.  2  .11، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 مبضؤ جدلُل اللبىاث. -

 مبضؤ الخيبا بالخ٩ال٠ُ. -

 مبدأ الخلظُم إلادازي: -1

اث مؿخ٣لت ًٖ بصاعة  بن ؤلاصاعة و الخىُٓم جىحب ٖلى ٧ل مؿاو٫ جدمل مؿاولُاجه، ٞاإلصاعة للمكتًر

ا، بال ؤنها جىحب وحىص حٗاون و جيؿ٤ُ بحن مسخل٠ ؤلاصاعاث الهُاهت و٦ظل٪ اؾخ٣اللُت بصا عة ؤلاهخاج و ٚحَر

ت واخضة بل حؿاٖضمداؾبت الخ٩ال٠ُ ال جىًغ بلى اإلاكغوٕ ٖلى ؤهه مجاإلاىحىصة و َظا ٌٗني ؤن  ظٍ َ مٖى

ت مً ألا٢ؿام اإلاؿخ٣لت مداؾبُا و بظل٪ ًم ىالهىعة و جىٓغ بل ٩لٟت ٨ً لىا ٢ُاؽ جاإلاكغوٕ ٖلى ؤهه مجمٖى

خُث ؤن ؤلاصاعة حؿخُٟض مً جُب٤ُ َظا ، ًٖ ألازغ والخ٨م ٖلى ٦ٟاًخه وكاٍ ٧ل ٢ؿم ؤو مغ٦ؼ مؿخ٣ل

 : االث منهااإلابضؤ في ٖضة مج

 ا٫ ٢ُاؽ ج٩لٟت ؤلاهخاج.مجؤ. 

 غا٢بت.ب. مجا٫ اإلا

 مبدأ جدلُل البُاهاث: -2

ت الخ٩ال٠ُ اإلاسخلٟت بن جهمُم سجالث زانت ب٩ل بصاعة جدخىي ٖلى جدلُل البُاهاث ؤلاحمالُت  ًم٨ً مٗٞغ

 التي ًخدملها ٧ل ٢ؿم و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الهضٝ مً َظا اإلابضؤ َى:

 ؤ. جدمُل البُاهاث ٣ًهض جىػَٗها ٖلى مغا٦ؼ الخ٩ال٠ُ.

 ب. جدلُل البُاهاث لخدضًض الٗىانغ اإلاباقغة و الٛحر اإلاباقغة.

 و اإلاخٛحرة. ج. جدلُل البُاهاث لخدضًض الٗىانغ الخ٩ال٠ُ الثابخت

 ص. جدلُل البُاهاث ٖلى ؤؾاؽ ٢ُاٖاث ؤلاهخاج اإلاؿخ٣لت ؤو َب٣ت الٗما٫ و مىا٤َ البُ٘.
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 مبدأ الخيبؤ بالخيالُف : -3

ت و الخ٩ال٠ُ اإلا٣ضعة مؿب٣ا و َظا لخىيُذ الغئٍت في وي٘  بن اإلاداؾبت حٗخمض ٖلت اإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ

 .1مهام الخسُُِ والغ٢ابت وجدضًض

 

ف : دزاطت مخخلف ألا  لثالثا املعلب  عباء واملـاٍز

  ٌ ٌ   : الفسع ألاو  عباء و الخيالُف و طعس الخيلفت :                                                ألا  مفاَُم خى

ب  ال ؤن الخمُحز بُنها ؤمغب ،اء  و الخ٩ال٠ُ هي طاث مٗنى واخضٌٗخ٣ض ال٨ثحر ؤن مهُلخاث اإلاهاٍع٠،الٖا

مً  زغخ٣ُ٣ي ل٩ل مهُلر منها. ٩ٞل مهُلر ًسخل٠ ًٖ آلا ًدؿنى الٟهم الض٤ُ٢ للمٗنى ال يغوعي ختى

ًٖ اؾخٗماله، ولهظا وحب بُان مٗاوي  خُث اإلاٗنى والاؾخٗما٫ و الازغ اإلاداؾبي و اإلاضلى٫ الدؿُحري الىاجج

ُٟها  في هٓام  مٗلىماث  اإلاداؾبت الخد  لُلُت.َظٍ اإلاهُلخاث و ٦ُُٟت جْى

ف :                                                                                                  ــ حعٍس 1  ف املـاٍز

، واإلاهغوٝ ٣ًابله اإلاهغوٝ َى ٖملُت زغوج خ٣ُ٣ي ل٣ُم حاَؼة مباقغة، ؤو بٗباعة ؤزغي زغوج الى٣ىص"

 .ًغاص الظي ٌٗخبر جدهُل ٖلى الى٣ىص"ؤلا 

ا، وهي ٖاصة ٢ُم خؿابُت ٣ِٞ،: باء عحعٍسف ألا  ــ 2  بها فيٌؿخٗان  حؼء مً الخ٩ال٠ُ ؤو ٖىهغ مً ٖىانَغ

 والخضماث.ؤو جىػَٗها ٖلى اإلاىخجاث  جدمُل الخ٩ال٠ُ

باء: اؾتهال٪  و ًخ٣ابل  الٗبء  م٘ الىاجج  اللظان ٌٗمالن ٖلى جدضي ص هدُجت الضوعة   ومً بحن الٖا

٠ جخمحز بالهٟت ه ٟٞي خحن ، ..... الخ الاؾتهال٥ البًاج٘ واإلاىاص  واللىاػم ومسههاث  اإلااصًتجض ؤن اإلاهاٍع

باء لها الهٟت ٚحر اإلااصًت  ؤو بهٟت ؤزغي  ٞهي  ؾهلت الخؿاب وجدضًض الؼمً الظي جهٝغ  ُٞه، ٞةن الٖا

٠ ٖلى الٟتراث  و الىاجج ًٖ ؤن خ باء هي هٓام لخ٣ؿُم اإلاهاٍع ضًت و٢ابلت للخ٣ُُم، بطن  ٞةن الٖا  ؿابججٍغ

ش  الىدُجت ًخم ٖلى ؤؾاؽ الضوعة ولِـ ٖلى ؤؾاؽ الٗملُاث ؤو مضة خُاة اإلااؾؿت، ٞهىا٥ بطن ٞغ١ في جاٍع

                                                
، محر. هانغ صاصي ٖضون، اإلاداؾبت الخدلُلُت، ج٣ىُاث و مغا٢بت الدؿُ.  1  .11، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ش حسجُل ألا  ىت  بِىما ال ًخٗل٤جد٤ُ٣ اإلاهاٍع٠ وجاٍع ش الاو٫ في جدضًض مؿخىي الخٍؼ ُٟضها الخاٍع  ٖباء، ٍو

ا(  ولِـ ٖلىٖباء بط جدضص الىدُجت ٖلى ؤؾاؽ جاع بىدُجت الضوعة ٨ٖـ حسجُل أل   ٍش حسجُل الاٖباء )هٍٓغ

باء بِىما جدمل للضوعة التي  حسجل  ٞيها ها، خُث َظٍ الٗملُت ٢ض ج٩ىن ٢بل ؤو بٗض حسجُل الٖا  اؾاؾها نٞغ

 ." ألاعباء "

باء  ٖلى ؤنها : "ٖباعة ًٖ ه٣ٟت  مالُت  ًم٨ً  ؤن ج٩ىن  م٣ابل زضمت مدهل ٖليها )نُاهت،  وحٗٝغ  الٖا

مي ٧اال  و ؤ ،....( ،جى٠ُٓ   .هخال٧اث و اإلااوهاثؾم٣ابل قيئ َو

غاى ؤلاهخاج والبُ٘ للؿل٘ و  الا٢خهاصًت حٗخبر مً الىاخُت باء م٩اٞإة للمىاعص اإلاسههت أٚل   .الخضماثألٖا

ف الخيالُف :                                                                                                3        ــ حعٍس

ٟاث ت ٦بحرة مً الخٍٗغ َم ؤ ٖغى هداو٫ َىاجٟهُلي، وؾٝى  التي جٓهغ مٟهىم الخ٩لٟت بك٩ل َىا٥ مجمٖى

ٟاث ُٞما                                                                                                ًلي: َظٍ الخٍٗغ

ت بهضٝ الخهى٫ ازخُ جطخُت ماصًت» ؤنها:ٖلى  حٗٝغ الخ٩لٟت  .1"و اإلاؿخ٣بلؤ ٖلى مىٟٗت ماصًت في الخايغ اٍع

ُٟت مُٗىت، ؤو ٢ؿم  مٗحن مً اإلااؾؿت، ؤو مىيٕى مٗحن، وحٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤنها: "مجمٕى الاٖباء اإلاخٗل٣ت بْى

ت مً الخضماث و اإلاىايُ٘ؤ                                             .و زضمت مُٗىت ,او مجمٖى

ت مً اإلاىاعص الا٢خهاصًت الىاصعة، ٢ابلت لل٣ُاؽ اإلاالي وحٗٝغ الخ ٩ال٠ُ ؤًًا ٖلى ؤنها: "جطخُت بمجمٖى

ى الامغ الظي  ٌٗنى ؤهه  باهخٟاء  الى٣ضي ؤلٛغاى اإلاداؾبت  اإلاالُت لخد٤ُ٣ َضٝ  مٗحن ؤو ٚغى مٗحن، َو

 .الٛغى ؤو الهضٝ ًيخٟى وحىص الخ٩لٟت في خض طاتها

ت بمىاعص ٦ما حٗٝغ الخ٩ال٠ُ ٖلى ؤنها اإلااض ي والخايغ و اإلاؿخ٣بل في ؾبُل  ا٢خهاصًت في: "جطخُت ازخُاٍع

     .٣بلخاإلاؿٖلى  مىاٞ٘  منها  في  الخايغ و  الخهى٫ ٖلى ؤنى٫ جم اؾخاإلاها  ٞٗا٫ و مً  زم  ًخم  الخهى٫ 

٣هض  بالخ٩ال٠ُ  ؤهه: "٢ُمت  اإلاىاعص التي  جم  الخطخُت  بها مً  ؤحل الخهى٫ ٖلى  ؾل٘ ؤو زضماث،   ٍو

  .الؾخسضامها في جد٤ُ٣ اَضاٝ اإلااؾؿت

                                                
 .9، م2000ي الؿمغاحي، مداؾبت الخ٩ال٠ُ، صاع واثل لليكغ، ٖمان، . مدمىص ٖلي حباجي، ٢هت 1
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ت  مً  ها ٧ل  منهما ٖلى  انها : " مجمٖى  جدىاؾب م٘ :                                                                                                               ٖباء  اإلاضمجت  التي ألا  ٌٗٞغ

 ُٟت ؤو حؼء مً اإلااؾؿت؛                                                         خؿاب زام بْى بماــ 

  .خؿاب زام بص يء، بسضمت م٣ضمت ؤو مغخلت ما ٖضا اإلاغخلت النهاثُت " بماــ 

لى َظا ألا   ؾاؽ ٞةن الخ٩ال٠ُ  جدمل مٗاوى ٖضًضة الا  ؤنها حٗبر مً مىٓىع اإلاداؾبت اإلاالُت  ًٖ م٣ضاعٖو

ظ ا الٗىهغ ٢ض ٩ًىن  الخطخُت  التي جخ٨بضَا اإلااؾؿت في ؾبُل الخهى٫ ٖلى ٖىهغ طا ٢ُمت ا٢خهاصًت، َو

لى ق٩ل ٚحر ملمىؽ )ؤحىع، بياءة، م٨ً  (اًجاع.. ٖلى ق٩ل ماصي ملمىؽ )مىاص، آالث، بًاٖت، .... (, ؤٖو ٍو

٢خهاصي ه٣ضا ؤو الا ٦إن  ًخم الخهى٫ ٖلى الٗىهغ ألانى٫ ٢ُاؽ الخطخُت بم٣ضاع الى٣و  الخانل في  

٢ُاؽ  باالؾخٛىاء ًٖ بٌٗ ممخل٩اث اإلااؾؿت ؤو بخ٣ضًم زضماث للماؾؿت اإلاال٨ت لهظا الٗىهغ , ٦ما ًم٨ً

اصة في التزاماث اإلااؾؿت بطا ٧ان الخهى٫ ٖلى الٗىهغ الا٢خهاصي  ٖلى  الخطخُت وجدضًضَا بم٣ضاع الٍؼ

  .1الخؿاب

 وحؿخسضم الخ٩ال٠ُ في : 

غ ؤؾٗاع البُ٘ــ   .                                                                                                .جبًر

 .ج٣ضًم ٖىانغ حؿمذ باجساط ال٣غاعــ 

حر مدضصاث الغ٢ابت ــ  .جٞى

 الؿل٘ و الخضماث. جُُٟمــ 

                                                  ــ  حعٍسف طعس الخيلفت :                                                4

 ًخم خؿاب ؾٗغ الخ٩لٟت بٗض اهتهاء ٖملُتي الاهخاج والبُ٘، وبالخالي اهتهاء الضوعة الاؾخٛاللُت ، و ًم٨ً ج٣ضًم

ٟاث مخٗضصة لؿٗغ الخ٩لٟت ٦ما ًلي :                                                                                   حٍٗغ

ت مً اإلاىخجاث ت الخ٩ال٠ُ التي ًخدملها مىخج مٗحن ؤو زضمت م٣ضمت ؤو مجمٖى  " ؾٗغ الخ٩لٟت َى مجمٖى

ت زضماث في مغخلت بُٗها ، ابخضاء مً  اإلاغخلت  ٖملُت بٖضاصَا بلى ٚاًت ونىلها بلى اهُال١اإلااصًت ؤو مجمٖى

                                                
 .34. زلُل ٖىاص ؤبى خكِل ، مداؾبت الخ٩ال٠ُ ٢ُاؽ وجدلُل ، صاع واثل لليكغ الُبٗت ألاولى م 1



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

ؾىي ؾٗغ  ٞةن اإلاىخج اإلابإ ؤو الخضمت اإلاباٖت ال جمل٪النهاثُت وجدؿب ٞيها ج٩ال٠ُ البُ٘، وبمٗنى آزغ، 

ى مجمٕى الخ٩ال٠ُ التي جخٗل٤ به "   .ج٩لٟت وخُض َو

اإلااصة  " ٌٗبر ؾٗغ الخ٩لٟت ٖلى اهتهاء ٖملُتي الاهخاج والبُ٘ للمىخج النهاجي، خُث ًًم ٧ل اإلاهاٍع٠ مً قغاء

ت الازغي بلى خحن بٖضاص اإلاىخج    .وبُٗه"الاولُت واإلاىاص الًغوٍع

٠ اإلاى٣ٟت  بضء مً  ت مً اإلاهاٍع مما ؾب٤ ًخطر  ؤن ؾٗغ الخ٩لٟت َى مٟهىم ا٢خهاصي، مٗبر ًٖ مجمٖى

٣ا إلاغاخل اليكاٍ لخ٩ىن في ٧ل مغخلت ج٩لٟت  ٠ ٞو ٖملُت الكغاء مىتهُت بٗملُت البُ٘، وجغجب َظٍ اإلاهاٍع

 اخض .                                         مُٗىت، ومىه وؿخيخج ؤن للمىخج ٖضة ج٩ال٠ُ ٚحر ؤن له ؾٗغ ج٩لٟت و 

ب عىاؿس الخيالُف :                                                                   : الفسع الثاوي  جـيُف و جبٍى

ُت ٧ل منها ًدمل اؾما مُٗىا،  ٖغ اث عثِؿُت ٞو ب َى ججمُ٘ ٖىانغ الخ٩ال٠ُ في مجمٖى " بن اإلا٣هىص بالخبٍى

ب بُاهاث الخ٩ال٠ُ و ٢ُاؽ ج٩ال٠ُ الىخضاث اإلاىخجت واإلاباٖتو   وبٖضاص ،طل٪ بهضٝ حؿهُل ججمُ٘ وجبٍى

ما٫ "   .٢ىاثم الخ٩ال٠ُ و هخاثج الٖا

ىا٥لظا ٧ان مً الًغوعي جهي٠ُ َظٍ  الخ٩ال٠ُ بٛغى الغ٢ابت  و الخسُُ ٖضة  ِ   واجساط  ال٣غاع ، َو

                                                                                   جهيُٟاث للخ٩ال٠ُ اَمها :              

 ــ  جـيُف الخيالُف :                                                                                                   1

٤ الخؿاباث اإلاٗخمضة في ا لىٓام اإلاداؾبي ، خُث ٣ًىم َظا الخهي٠ُ جهى٠ الخ٩ال٠ُ خؿب َبُٗتها ٞو

ٖلى  مغاٖاة  الخض٣ٞاث  الخاعحُت  للماؾؿت  ؤي في ٖال٣اتها م٘ مدُُها الخاعجي }مىعصون، ٖمالء، 

ى جهي٠ُ ٚحر ٧اٝ لخؿاب و جدلُل مسخل٠ الخ٩ال٠ُ في  ماؾؿاث مالُت، الضولت، الٗما٫... الخ،{ َو

 بالخض٣ٞاث الضازلُت للماؾؿت.    اإلاداؾبت الخدلُلُت والتي تهخم بك٩ل ا٦بر 
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 ــ  جـيُف الخيالُف خظب الىظُفت في املؤطظت :                                           .                   2

اث ُٟت مً ْو ب  َى خهغ ج٩لٟت ٧ل ْو ٠ اإلااؾؿت  الا٢خهاصًت بن  الٛغى  الاؾاس ي  مً  َظا  الخبٍى

ً، بهخاج، حؿىي،} في َظا ٠ ؤؾاؾُت } مىاص، احىع {، همحز مً زال٫  ما ًى٤ٟ ٖليها مً ٖىانغ ج٩الُ جمٍى

  الخهي٠ُ  ما ًلي :

ٖباء ألا وجمثل ج٩لٟت البًاج٘، اإلاىاص ألاولُت، اللىاػم اإلاكتراة، وحكمل ؾٗغ الكغاء  وهيجيلفت الؼساء : أ ـ 

 ، الخامُىاث، الغؾىم الجمغ٦ُت {.كغاء } الى٣لاإلالخ٣ت بٗملُت ال

تب ــ جيلفت الـىع}الاهخاج{ :   ٖباء اإلالخ٣ت في ٖملُت بهخاج مىخج ما ختى اإلاغخلت النهاثُتألا  حكمل مجمٖى

ياٞت بلى ج٩ال٠ُ ىاص الاولُت واللىاػم  اإلاؿتهل٨ت باإل وحكمل ج٩لٟت قغاء اإلا مغخلت الضزى٫ الى اإلاساػن للبُ٘{،}

 .                                                                             حر اإلاباقغة٘ اإلاباقغة ٚوالخهيُ

باء اإلاغجبُت  بٗملُت  الخىػَ٘  ؤو ٖملُت ما بٗض الاهخاج ، وحكمل ث ــ جيلفت الخىشَع :  ت الٖا وهي  مجمٖى

 ٠ الخاعحُت : ٧الى٣ل ،الاقهاع  وزضماث  ما بٗض  اإلاهاٍع٠ الضازلُت  اإلاغجبُت  بٗملُت البُ٘ و اإلاهاٍع

ت , اهخاحُت , زضمُت {.   البُ٘...الخ،م٘ الازظ بٗحن الاٖخباع َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت } ججاٍع

                                                                      ــ جـيُف الخيالُف خظب عالكتها باملىخج: 3

٤ َظا الخهي٠ُ بلى :ج٣ؿم ٖىانغ الخ٩ال                  ٠ُ ٞو

٠ التي جدمل مباقغة الى الخ٩لٟت النهاثُت للمىخج عباء املباػسة : أ ــ  ألا  ت مً اإلاهاٍع و هي ٖباعة ًٖ مجمٖى

بك٩ل مباقغ ع ومً بُنها :ج٩لٟت اإلاىاص ألاؾاؾُت اإلاؿخٗملت في ؤلاهخاج، ج٩لٟت الُض الٗاملت اإلاباقغة، زضماث 

 .                                                                                                ألبدار٧امباقغة 

وهي  ٖباعة  ًٖ  الخ٩ال٠ُ  اإلاى٣ٟت  ًٖ  اليكاٍ ؤلاحمالي وال جسو مىخج مٗحن عباء الغير املباػسة : ب ــ  ألا 

ىا جُغح  بق٩الُت جدمُلها  بلى  ؾٗغ الخ٩لٟت، خُث ًخم ؤو مغخلت  مدضصة، ؤي ٌكتر٥ ٞيها  ؤ٦ثر مً مىخج، َو

م٨ً ط٦غ بٌٗ ؤهىإ َظٍ  ايُت ٖلى ٧اٞت مسخل٠ اإلاىخجاث، ٍو ٤ ماقغاث وؤصواث ٍع جدمُله وجىػَٗها ٞو

 الخ٩ال٠ُ :                                                                                                       
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لى اإلاىخجاث إ وهي ٖباعة ًٖ ج٩لٟت مىاص الػمت لٗملُت ؤلاهخاج وال ًم٨ً  جدمُلهاـ جيلفت املىاد الغير املباػسة : 

ىث، مىاص  الهُاهت                                             .                                                           ، الى٢ىص... بلخبك٩ل  مباقغ؛ ؤي ؤنها لِؿذ مً م٩ىهاث  اإلاىخج  مثا٫ : الٍؼ

ج٩لٟت ٚحر ؤي ؤنها  مضًغ اإلاهى٘، اإلاغا٢بحن وؤمىاء اإلاساػن(، ٦غواجب وؤحىع ): ـ طاعاث العمل الغير املباػسة

 .مغجبُت بالىخضاث اإلاىخجت

 :: وجًم ٧ل مً ــ  جيلفت الاهخاج الغير املباػسة 

غاى نىاُٖت ؤي اإلاُاٍ ت لؿحر الٗملُت ؤلاهخاحُت ج٩لٟت اإلاُاٍ أٚل                 .الًغوٍع

                                                         .ج٩لٟت الُا٢ت ال٨هغباثُت مً بياءة، جضٞئت

 .ه٣ٟاث ه٣ل وزؼن اإلاىاص واللىاػم مً عؾىم ويغاثب وشخً وه٣ل وجغجِب اإلاىاص واللىاػم

 ..ث الدكُٛله٣ٟاث بٖضاصًت ونُاهت زانت ه٣ٟا

 ــ  جـيُف الخيالُف خظب عالكتها بحجم اليؼاط :                                                                 4

 بن َظا الخهي٠ُ ٌٗخبر مً الخهيُٟاث  اإلاهمت لٗىانغ  الخ٩ال٠ُ، خُث ؤهه ًغجبِ بضعاؾت ؾلى٥ ٖىانغ

ى يه جدضًض ؾٗغ ى جدلُل اإلاغصوصًت و اإلاؿاَمت في ضٝ ؤؾاؾا بلالخ٩ال٠ُ خؿب ٖال٢تها بذجم اليكاٍ ، َو

 البُ٘ ل٩ل مىخج ،ومً زال٫ َظٍ الضعاؾت همحز زالثت ؤهىإ مً الخ٩ال٠ُ :                                           

ب٣ى أ ــ  الخيالُف املخغيرة :  ها م٘ الخٛحر بذجم اليكاٍ، ٍو ههِب وهي جل٪ الخ٩ال٠ُ التي جخٛحر بمجمٖى

 .الىخضة الىاخضة زابخا م٘ حٛحر حجم اليكاٍ

وهي جل٪ الخ٩ال٠ُ التي ال جخٛحر بخٛحر حجم اليكاٍ، ؤي  ؤنها  جب٣ى  زابخت  بضون ب ــ  الخيالُف الثابخت : 

حٛحر، ل٨ً ههِب الىخضة الىاخضة ًخٛحر بخٛحر حجم اليكاٍ، ومً ؤمثلت َظٍ الخ٩ال٠ُ، مهغوٞاث ؤلاًجاع 

  . اعةوؤلاصوالخإمحن 

" هي جل٪ الخ٩ال٠ُ التي جدمل نٟاث ٧ل مً الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة والثابخت في هٟـ الخيالُف ػبه املخغيرة :  ث ــ

الى٢ذ، وهي جخمحز بهٗىبت ٞهلها ًٖ بًٗها البٌٗ، مثل ج٩ال٠ُ اإلااء وال٨هغباء، والهُاهت، وؤحىع الٗمل 

  .ٚحر اإلاباقغة...الخ "
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 خظابها } الفترة الصمىُت { :                                                   ــ  جـُف الخيالُف خظب لحظت 5

٤ َظا الخهي٠ُ خؿب اللخٓت الؼمىُت التي ٢ُمذ ٞيها بلى :                                جهى٠ الخ٩ال٠ُ ٞو

سُت ؤو اإلاداؾبُت ، و هي الخ٩الأ ــ الخيالُف الحلُلُت :  ٠ُ التي و٢ٗذ ٞٗا٫ وجم و حؿمى الخ٩ال٠ُ الخاٍع

 حسجُلها في الضٞاجغ اإلاداؾبُت .                                                                                         

ت : "  ت ، و ج٣ُم مؿب٣ا خؿب  ٢ىاٖض ب ــ الخيالُف الخلدًٍس و حؿمى  ٦ظل٪ الخ٩ال٠ُ اإلاؿب٣ت ؤو اإلاُٗاٍع

 اؾا بلى الؿماح بالخٗٝغ بلى اهدغاٞاث الخ٩ال٠ُ الخ٣ُ٣ُت و التي حؿاٖض بٗض جدلُلهامُٗىت ، و تهضٝ ؤؾ

 .1في اجساط ٢غاعاث  الخصخُذ " 

 مىىهاث الخيالُف و طعس الخيلفت  : ثالثالفسع ال

٤ مباصت اإلاداؾبت  خؿاب مسخل٠بٛغى   ًجب بزًإ الخ٩ال٠ُ الخدلُلُت،الخ٩ال٠ُ و ؾٗغ الخ٩لٟت ٞو

لُه ًم٨ً الخمُحز  ا٢خهاصًا،داؾبت الٗامت بلى بٌٗ الخُٛحراث للخهى٫ ٖلى ج٩ال٠ُ مبرعة اإلاسجلت في اإلا ٖو

 بحن زالث م٩ىهاث للخ٩ال٠ُ و ؾٗغ الخ٩لٟت و هي :                                                          

                                                         عباء املعخبرة                                              ألا  ــ 1

باء اإلاكتر٦ت بحن اإلاداؾبت الخدلُلُت و اإلاداؾبت الٗامت و جى٣ؿم بضوعَا بلى ٢ؿمحن :     و هي ألٖا

باء أ. أعباء مدخىاة في الخيالُف بىفع املبلغ املدظىب في املداطبت العامت :  و ًخٗل٤ ألامغ َىا بخل٪ ألٖا

 .٣ت باليكاٍ الٗاصي للماؾؿت مثل مهاٍع٠ الُض الٗاملت... الخاإلاخٗل

ؤي حسجل ب٣ُم ا٦بر ب ــ  أعباء مدخىاة في الخيالُف بمبلغ ًخخلف عً املبلغ املسجل في املداطبت العامت : 

  :، و جخًمً ما ًلي  ألازحرةو انٛغ مً ٢ُم َظٍ 

ت، ًم٨ً لهاخب ا٢خهاصًت وللخم٨ً  ألَضاٝ ــ  فسق الادماج على املىاد : مً اجساط بٌٗ ال٣غاعاث الخ٣ضًٍغ

٣ت إلزغاج اإلاىاص، جسخل٠ ًٖ جل٪ اإلاؿخٗملت في  اإلااؾؿت ؤن ٌؿخٗمل ج٩لٟت اؾدبضالُت، بمٗنى اؾخٗما٫ ٍَغ

 اإلاداؾبت الٗامت، مما ًاصي خخما بلى ْهىع ٞغو٢اث في ٢ُمت َظٍ اإلاىاص. 
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 ؤوالاَخال٥ الا٢خهاصي، التي حٗىى مسههاثوحؿمى ؤًًا باالَخال٥ الخ٣ني عباء الاطخخدام : أ ـ

خم خؿابها ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الخالُت  الاَخال٧اث  اإلاسجلت في اإلاداؾبت الٗام  )الاَخال٥ الجباجي( ، ٍو

٣خحن  لالؾدثماع  سُت( و٦ظل٪ ٖلى ؤؾاؽ مضة خُاجه اإلادخملت ، ٞمجغص اؾخٗما٫ ٍَغ  )ولِـ ال٣ُمت الخاٍع

 ث، جٓهغ ٞغو٢اث بما ؤن ج٩ىن مىحبت ؤو ؾالبت م٣اعهت باإلاداؾبت الخدلُلُت.مسخلٟخحن في ج٣ُُم الاؾدثماعا

٣ت اإلاداؾبت الخدلُلُت ؤ٦بر مً  طل٪ الظي  جم خؿابه  ٞةطا ٧ان ٢ؿِ الاَخال٥  اإلادؿىب ٖلى ؤؾاؽ ٍَغ

٣ت اإلاداؾبت الٗامت، ٞؿٝى جضمج ٢ُمت ٧لُت و ٌٗخبر الٟغ١ بحن اإلاداؾبخحن ٦إٖباء بياُٞت، و ؤما بطا  بٍُغ

 حر مٗخبرة في اإلاداؾبت الخدلُلُت.٧ان ال٣ؿِ ؤنٛغ ٞةن الٟغ١ بحن اإلاداؾبخحن ؾُمثل ؤٖباء ٚ

باء اإلاىػٖت ٖلى ٖضة ؾىىاث ألاعباء املىشعت على عدة طىىاث و املؤوهاث : " ـ  ٢ض جٓهغ ٞغو٢اث في ٢ُمت ألٖا

٤  ؤو في ٢ُمت اإلااوهاث هدُجت حسجُلها في اإلاداؾبت الٗامت، اٖخماصا ٖلى بحغاءاث ٢اهىهُت ؤو حباثُت ؤو ٞو

مٗاًحر ا٢خهاصًت مدضصة مً َٝغ اإلااؾؿت }٦دالت اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص ألاولُت، ؤو ج٣لباث ؤؾٗاع الهٝغ ؤو 

ً ماوهاث للخؿاثغ اإلادخملت { "   .ختى ج٩ٍى

باء  اإلاسجلت  في  اعباء الغير املعخبرة : ألا  ــ 2 جضمج  في  خؿاب   إلاداؾبت  الٗامتبطا ٧اهذ ؤٚلبُت ألٖا

خباع في اإلاداؾبت الخدلُلُت، و حؿمى َظٍ ألازحرة  الخ٩ال٠ُ، ٞالبٌٗ منها ٖلى ال٨ٗـ ال ًازظ بٗحن الٖا

باء ٚحر ال٣ابلت للخدمُل، و ًخ       ٗل٤ ألامغ ؤؾاؾا بالخاالث الخالي:باأٖل

ضاصًت،مثل :  عباء الاطخثىابُت : أ ـ ألا  ٠ ؤلٖا ؾخاىاثُت الخانت باألعاض ي وقهغة  ٧اث الا الاَخال اَٟاء اإلاهاٍع

 .اإلادل، اإلااوهاث ب٩ل ؤهىاٖها

و هي ؤٖباء لِـ  لها ٖال٣ت  مباقغة  بيكاٍ عباء التي ال جخعلم  مباػسة  باالطخغالٌ  العادي : ب ـ ألا 

ا ٦ةؾتهال٧اث  و اإلااؾؿ الخإمحن ٖلى  ؤٖباء لم حؿاَم في بهخاحُت اإلااؾؿت مثل :ؤ٢ؿاٍت و ًم٨ً اٖخباَع

 خُاة لهاخب الٗمل.ال
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 :ــ  ألاعباء ) العىاؿس( إلاضافُت  3

مُت، ٚحر مسجلت في اإلاداؾبت الٗامت   جضمج في  الخ٩ال٠ُ  ٖلى  مؿخىي اإلاداؾبت، و "هي ٖباعة ًٖ ؤٖباء َو

الخدلُلُت بٛغى بُٖائها مًمىن ا٢خهاصي حض مىاؾب، ٌؿمذ بة٢امت م٣اعهت بحن اإلااؾؿاث مهما ٧ان 

باء بلى نىٟحنق٩لها ال٣اهىوي لُت ، و جهى٠ َظٍ ألٖا  : 1، ومهما ٧اهذ بؾتراجُجُتها الخمٍى

في اإلااؾؿت الخانت ٞةن ٖملُت ؤلاصاعة ٣ًىم بها ناخب الدفع الىظسي العماٌ ؿاخب املؤطظت  :  ـأ ـ

خ٣اض ى م٣ابل ًخمثل في هدُجت اإلااؾؿت، ؤي الغبذ الهافي ، وبهظا ٞةن ؤحغة ؤو م٣ابل ٖمله ال  اإلااؾؿت  ٍو

ا  مؿحرون  ًخ٣ايىن ؤحىعا جدؿب  ًمثل ٖبئا  في اإلاداؾبت الٗامت ، باإلا٣ابل  في اإلااؾؿاث  التي ًضًَغ

يمً ؤٖباء اإلاداؾبت الٗامت، لظل٪  ٞل٩ي هدهل ٖلى  ؾٗغ الخ٩لٟت طو مٗنى ول٩ي وؿخُُ٘ م٣اعهخه ؤًًا م٘ 

ا مؿحرون، خباع ؤحغة  ؾٗغ الخ٩لٟت لىٟـ اإلاىخج في ماؾؿت زانت ؤو في ماؾؿت ًضًَغ ًجب ألازظ بٗحن الٖا

 .ناخب اإلااؾؿت

مىا٫ زاعحُت ٞهي بن اإلااؾؿاث ٖىض اؾخسضامها أل ب ــ  مبلغ الفابدة املدظىب على زأض املاٌ الخاؾ : 

جضٞ٘ ٖنها ٞىاثض وجدؿب و حسجل يمً ؤٖباء اإلاداؾبت الٗامت، ول٨ً اؾخٗما٫ عؤؽ اإلاا٫ الخام ال ًخم  

 ي  ٞهي  ٚحر مسجلت  يمً ؤٖباء  اإلاداؾبت  الٗامت، لظل٪  ًخم  بياٞت ؤٖباءو بالخال  صٞ٘  ٖلُه  ٞىاثض

الخانت ، جدىاؾب  م٘ مٗض٫ الٟاثضة اإلاٗمى٫ به في البىى٥ و ًجب ؤن ًإزظ   ا٢خهاصًت  جمثل م٩اٞإة ألامىا٫

خب  اع َظا الٗىهغ ٖىض خؿاب الخ٩ال٠ُ.بٗحن الٖا

الُت  لٗمل اإلاؿخٛل ؤو ٞاثضة عؤؽ اإلاا٫ ا٫ حسجل في اإلاداؾبت وججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن َظٍ  اإلا٩اٞإة  اإلا

مُت و لِؿذ خ٣ُ٣ُت  .الٗامت، بما ؤنها ؤٖباء َو

باء ٚحر  وؾىاء حٗل٤ ألامغ بالٗىانغ ؤلاياُٞت والتي ال ًٓهغ لها ؤي ؤزغ مداؾبي في اإلاداؾبت الٗامت، ؤو ألٖا

خباع  في خؿاب   اإلاٗخبرة   والتي ال جٓهغ في اإلاداؾبت الخدلُلُت، ٞةن ٢غاع ؤزظَا ؤو ٖضم  ؤزظَا  بٗحن الٖا

ٗخبر َظا بمثابت ٢غاع الدؿُحر. الخ٩ال٠ُ ٌٗىص للماؾؿت ٣ِٞ،  َو

                                                
 10-م–وعاص ، مباصي مداؾبت الخ٩ال٠ُ ، مغح٘ ؾاب٤ ُٖا هللا زلُل بً  –ص/ نالر الغػ١ .   1
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ًم٨ً الخٗبحر ًٖ اإلاٗالجاث اإلاداؾبُت اإلاسخلٟت والتي حؿمذ باالهخ٣ا٫ مً ؤٖباء اإلاداؾبت الٗامت بلى 

                                                                                اإلاداؾبت الخدلُلُت بالٗال٣ت الخالُت :         ؤٖباء

 

ألاعباء غير  –أعباء املداطبت العامت + ألاعباء إلاضافُت  = أعباء املداطبت الخدلُلُت )ألاعباء املدملت(

 املعخبرة

 

 ي :                                                   و ٧اؾخيخاج إلاا ؾب٤ ًم٨ً الخٗبحر ًٖ اإلاٗاصلت الؿاب٣ت بالك٩ل الخال

  1: جددًد أعباء املداطبت الخدلُلُت 03الؼيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .2، الجؼء ألاو٫، م1999هانغ صاصي ٖضون، اإلاداؾبت الخدلُلُت، صاع اإلادمضًت الٗامت، الجؼاثغ،.  1

 املداطبتعباء أ

  الخدلُلُت

 أعباء غير معخبرة      

 أعباء معخبرة  

 أعباء غير معخبرة   

 أعباء معخبرة

 أعباء اضافُت

أعباء املداطبت 

 الخدلُلُت
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 املبدث الثالث: العسق الىالطُىُت واملعاؿسة للمداطبت الخدلُلُت

 الىالطُىُت املعلب ألاٌو : العسق 

ا  َغ ذ َظٍ الُغ١ ؤؾالُب ناخبذ الخُىع الهىاعي ٧التي جُلب بخضار الخُٛحر في الُغ١ ٦خٍُى ٖٞغ

اجي الظي قهضجه الىخضاث جيسجم م٘ ؤؾالُب حؿُحر وجىُٓم ؤلاهخاج اإلاخبٗت في بَاع الخىؾ٘ ؤلاهخ ختى

٣ت الخ٩ال٠ُ  ؤلاهخاحُت زال٫ ٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت، ٍَغ ال٣غن اإلااض ي، وهجض مً بحن جل٪ الُغ١ ٍَغ

٣ت الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة ٍغ ت. الجؼثُت، َو ٣ت الخ٩ال٠ُ اإلاُٗاٍع حر اإلاباقغة ٦ٍُغ   ٚو

لت ألاكظام املخجاوظت  1أوال : ظٍس

بٟغوؿا  م اإلاخجاوؿت التي ْهغث زلل زالزِىاث ال٣غن اإلااض يجدؿب الخ٩ال٠ُ ال٩لُت بىاؾُت ألا٢ؿا

والتي ٧ان لها مجا٫ واؾ٘ في الخُب٤ُ، خُث اٖخبرث ؤنها اإلاداؾبت اإلاُاب٣ت لؿحر اإلااؾؿت مً خُث ج٣ؿُمها 

اث٠ وؤ٢ؿام خؿب اله٩ُل الخىُٓمي ؤؾاؾا، و٦ظل٪ باليؿبت لؿحر خؿاب الخ٩ال٠ُ خؿب اإلاغاخل  بلى ْو

٤ جدبٗها  اإلاسخلٟت التي ٣ًُٗها اإلاىخىج، خُث ًخم جدمُل ٧ل الخ٩ال٠ُ ٖلى اإلاىخجاث بهٟت ٧املت ًٖ ٍَغ

خم طل٪ بضاًت مً جهي٠ُ  بالدسجُل واإلاٗالجت خؿب اؾخٟاصة ٧ل مىخج مً اإلاىاص والٗمل والخضماث، ٍو

اقغة ٧التي ال جضزل مباقغة في خؿاب ج٩لٟت اإلاىخج اإلاٗني وؤٖباء ٚحر مب الخ٩ال٠ُ بلى ؤٖباء مباقغة ٧التي

٤ ؤ٢ؿام مداؾبُت التي حؿمذ بخدلُل الخ٩ال٠ُ ٚحر  ًم٨ً جدمُلها مباقغة للمىخج بال بٗض جىػَٗه ًٖ ٍَغ

 وخضاث ٢ُاؽ مدضصة ٦ما ًبِىه الك٩ل الخالي : اإلاباقغة ٢بل جدمُلها لخ٩لٟت اإلاىخىج ٦ظل٪ باؾخٗما٫

                                                
، محرج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُو ، اإلاداؾبت الخدلُلُت ون ٖض يهانغ صاص.  1  .38، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 1لفت إلاهخاج: جىشَع الخيالُف املباػسة وغير املباػسة على جي 04الؼيل 

مً زال٫ َظا الك٩ل ًخطر ؤن الخ٩لٟت ال٩لُت جخ٩ىن مً ج٩ال٠ُ مباقغة وج٩ال٠ُ ٚحر مباقغة التي 

٣ت حؿم٘ بمغا٢بت ج٩لٟت اإلا ىخىج واجساط حكتر٥ ٞيها مسخل٠ اإلاىخىحاث وطل٪ بٗض جىػَٗها، ٞهظٍ الٍُغ

ها الخ٩ال٠ُ ٚحر اإلاباقغة ٖلى وخضاث ٢ُاؽ ؤو ها حٗخمض في جىػَٗىخىحاث، بال ؤنباإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث اإلاسخلٟت واإلا

٣ت.اإلاىحهت له الى٣اصاث حنظا مً بٖمل ٚحر مىيىعي َو  ظٍ الٍُغ

لت الخيالُف الجصبُت  زاهُا : ظٍس

 : الخدمُل العلالوي -أ

٣هض بالخدمُل  ٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت، ٍو ٣ت بٗض الاهخ٣اصاث التي وحهذ بلى ٍَغ جم اللجىء بلى َظٍ الٍُغ

ي الٗملُت التي ًخم مً زاللها مٗالجت الخ٩ال٠ُ الثابخت وجدمُلها ٖلى ؤؾاؽ مؿخى٫ اليكاٍ ؤم ألازظ ال٣ٗالو

خباع في خؿاب الخ٩ال٠ُ الجؼء اإلاؿخٛل مً الخ٩ال٠ُ الثابخت، ٦هظا م٣اعهت بمؿخىي اليكاٍ  بٗحن الٖا

اصة الٟٗا ظا الٗاصي، والٟغ١ ًًاٝ ؤو ًُغح مً الىدُجت بط ٌٗخبر خؿب الخاالث ٍػ لُت ؤو ه٣و الٟٗالُت، َو

                                                
 .39، م ؤٖالٍ ، مغح٘حرج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُو ُلُت ، اإلاداؾبت الخدلون ٖض يهانغ صاص.  1
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ٌٗض في خض طاجه ماقغ ع٢ابت ٖلى وكاٍ ألا٢ؿام واإلاؿاولُت ٖلى ألاصاء، ومً زم ًم٨ً ال٣ُام بٗضة بحغاءاث 

 خؿب الىيُٗت.

٣ت في مٗالجتها لخؿاب الخ٩لٟت مبضؤ الخمحز بحن الخ٩ال٠ُ الثابخت واإلاخٛحرة لخدضًض  حٗخمض َظٍ الٍُغ

٠ُ الثابخت وجدمُله ٖلى اإلاىخجاث باإلياٞت بلى الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة، وتهضٝ بلى بلٛاء اإلا٣ضاع اإلاؿخٛل مً الخ٩ال

ى مؿخىي  ٤ اؾخسضام مٗامل الخدمُل ال٣ٗالوي َو اث ؤلاهخاج ٖلى ج٩لٟت الىخضة ًٖ ٍَغ جإزحر ج٣لباث مؿخٍى

الثابخت اإلادملت  الٟٗالُت الظي ٌؿاوي بلى ؤلاهخاج الٟٗلي ٖلى ؤلاهخاج الٗاصي، ومىه ًخم خؿاب الخ٩ال٠ُ

٣ٖالهُا بًغب الخ٩ال٠ُ الثابخت في مؿخى٫ الٟٗالُت )مٗامل الخدمُل ال٣ٗالوي( والىاجج ًخم حمٗه م٘ 

ظا عاح٘ بلى عبِ حمُ٘ الخ٩ال٠ُ بمؿخىي اليكاٍ  الخٔ زباث ج٩لٟت الىخضة، َو الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة ٍو

ىض جُبُ في باؾخسضام مبضؤ الخ٩ال٠ُ اإلاؿخٛلت ٣ت ٖو م زالر خاالث مخٗل٣ت بإحجا مؤما ٣ها ج٩ىن َظٍ الٍُغ

 1مٗامل الخدمُل ال٣ٗالوي.اليكاٍ و 

لت -ب  : املخغيرة الخيالُف ظٍس

٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت  ٨ُت وحٗض ؤ٦ثر مالثمت مً ٍَغ ٣ت وجُىعث في اإلااؾؿاث ألامٍغ ْهغث َظٍ الٍُغ

غاث التي حؿخسضمها ؤلاصاعة في مً اؾخٗماالتها في الخدلُل والدؿُحر الا٢خهاصي للماؾؿت وبًجاص اإلااق

مجاالث الخسُُِ والغ٢ابت والدؿُحر بهٟت ٖامت، وحٗخمض ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الخ٩ال٠ُ الثابخت واإلاخٛحرة، 

واٖخماص َظٍ ألازحرة في الخدلُل واجساط ال٣غاعاث للمضي ال٣هحر اإلاخٗل٤ بٟترة اليكاٍ ومغا٢بت ٞٗالُت الدؿُحر 

٤مً زال٫ بم٩اهُت مخابٗت ؾل ٣ت ٞو ٓهغ ؾحر َظٍ الٍُغ  ى٥ الخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت بذجم اليكاٍ وجدلُلها ٍو

 الجضو٫ الخالي :

 

 

 

                                                
 .28، م 1998غة، ٣اَ، ال1ٍ  ،١ٞاآلا  اع مىهجُت ؾٗغ الخ٩لٟت، صو لُبهي، اإلاداؾبت الخدلُلُت  حنخؿو بً بل٣اؾم  نؾُٟا.  1
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 ٌ لت وفم الىدُجت خظاب  :02 الجدو  .1املخغيرة الخيالُف ظٍس

 

٣ت اإلاٗاصلت الخالُت :  ًم٨ً جلخُو مٟهىم وؾحر َظٍ الٍُغ

 مجمىع الخيالُف الثابخت -بُعاث الخيلفت املخغيرة للىخدة( حجم امل -الىدُجت : )طعس بُع الىخدة 

 

٣ت بك٩ل عثِس ي في جدلُالتها ٖلى مٟهىم الخٗاص٫ الظي جترحمه ٖخبت اإلاغصوصًت وهي  حٗخمض َظٍ الٍُغ

ت، ؤم ؤن الهامل ؤلاحمالي ٌُٛي بال٩امل الخ٩ال٠ُ الثابخت، جد الىيُٗت التي ٤٣ بها اإلااؾؿت هدُجت نٍٟغ

خم جدضًض ٖخبت اإلاغصوصًت  ًلي : غصوصًت، َامل ألامان ٦مامٗامل اإلا ٍو

 

 / الهامؽ إلاحمالي على الخيالُف املخغيرة الخيالُف الثابخت( xعخبت املسدودًت = )زكم ألاعماٌ 

 زكم أعماٌ هلعت الخعادٌ -َامؽ ألامان = زكم ألاعماٌ الـافي 

 ( / زكم ألاعماٌ الـافيx 100معادٌ املسدودًت = )َامؽ املسدودًت 

 

 

                                                
، م رج٣ىُاث مغا٢بت الدؿحو لُلُت جداؾبت مد، ون ٖض يهانغ صاص.  1  .39، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

 ٍلت الخيالُف املباػسة وغير املباػسةظس زالثا : 

لت الخيالُف  -أ  املباػسةظٍس

٣ت في خالت وحىص وؿبت ٦بحرة حضا مً الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة م٘ ج٩ال٠ُ ٚحر  ًخم اللجىء بلى َظٍ الٍُغ

٣ت ٖلى الٟهل بحن الخ٩ال٠ُ  ا يئُلت م٣اعهت باألولى، حٗخمض َظٍ الٍُغ مباقغة ٖضًمت الخإزحر ؤو وؿبت جإزحَر

خم جدمُلها بك٩ل مباقغ اإلا باقغة والٛحر اإلاباقغة ٖلى اٖخباع ؤن بخضار الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة ٧ان مً ؤحلها ٍو

ٖلى وخضاث ؤلاهخاج وجخمثل ٚالبا في اإلاىاص ألاولُت والُض الٗاملت ٦بٌٗ الخضماث اإلاباقغة، ؤما الخ٩ال٠ُ الٛحر 

خالي ٞةن ؤؾاؽ الخدلُل ٧الخ٣ُُم ٌٗخمض ٖلى ؾٗغ اإلاباقغة ُٞخم مٗالجتها في مغخلت زاهُت بك٩ل بحمالي وبال

٣ت ؾهلت.   الخ٩لٟت اإلاباقغة بٍُغ

٣ت ًخم الاؾخٛىاء  اث ؤلاهخاج، وفي َظٍ الٍُغ وهجض ؤن ج٩لٟت الىخضة جب٣ى زابخت وال جخإزغ بخ٣لباث مؿخٍى

ٖلى ج٩ال٠ُ ًٖ حضو٫ جىػَ٘ الخ٩ال٠ُ الٛحر مباقغة، َظٍ ألازحرة ًخم جدمُلها بك٩ل بحمالي مً الهامل 

 اإلاباقغة.

٣ت ٌؿمذ لىا بةًجاص الهامل ٖلى الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة وجدضًض مضي ٤ َظٍ الٍُغ  بن خؿاب الخ٩ال٠ُ ٞو

 :الخ٩ال٠ُ اإلاكتر٦ت وجدضًض مغصوصًت وؤَمُت ٧ل مىخج وجخم الٗملُت ٖلى الىدى الخالي  في حُُٛت مؿاَمخه

لت الخيالُف املبا: خظاب الىدُجت و  03الجدٌو   1ػسةفم ظٍس

 

 

 

 

 

 

                                                
، م حرج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُو لُلُت جداؾبت مد ،ون ٖض يصاص. هانغ  1  .25، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

لت الخيالُف غير املباػسة -ب  ظٍس

ا  ٣ت ما ًسً٘ الخخُاحاث الدؿُحر وبلى ٩َُلت الخ٩ال٠ُ وؾلى٥ ٖىانَغ اهُال٢ا مً مبضؤ ؤن اٖخماص ٍَغ

ا في اإلااؾؿت  ٞةن اإلاجا٫ واؾ٘ للمماعؾحن ٦سبراء الدؿُحر في بًجاص َغ١ زانت ح٨ٗـ وا٢٘ الخ٩ال٠ُ وؾحَر

ال١ ٖلى الُغ١ اإلاداؾبُت  ٞىجض في بٌٗ الخاالث جُب٤ُ هماطج لخؿاب الخ٩ال٠ُ ال حٗخمض ٖلى ؤلَا

٣ت الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة  لى ٨ٖـ ٍَغ اإلاٗغوٞت وهي التي جسً٘ للضعاؾاث الا٢خهاصًت ؤلاخهاثُت الخ٣ىُت، ٖو

٣ت حٗخمض ٖلى الخ٩ال٠ُ الٛحر اإلاباقغة في جدلُلها للخ٩ال٠ُ ٦م٣اعهتها إلاغصوصًت اإلاىخجاث، خُث  ٞةن َظٍ الٍُغ

ا ٖلى مغصوصًت اإلاىخجاث حك٩ل الخ٩ال٠ُ الٛحر مباقغة اليؿبت الٛالبُت إلاجمٕى الخ٩ال٠ُ و  بالخالي ٞةن ؤزَغ

٣ت ٖلى مبضؤ الٟهل٩ًىن ٦بحرا، وحٗخمض َ ٣ت بحن الخ٩ال٠ُ الٛحر مباقغة والخ٩ال٠ُ اإلا ظٍ الٍُغ باقغة، ٍُٞغ

ٚحر اإلاباقغة، بدُث ج٩ىن مٗا٦ؿت لها ٖىض بٖضاص  ًغج٨ؼ ٖلى الخ٩ال٠ُ مخمام اإلاخجاوؿت بال ؤن الاَألا٢ؿا

٤ حضو٫ جىػَ٘ الخ٩ال٠ُ ٚحر اإلاباقغة م٘  باقغةاإلا حضو٫ خؿاب الخ٩ال٠ُ ٞخبضؤ بمٗالجت الخ٩ال٠ُ ٚحر ٞو

خباع الخضماث اإلاخ  باصلت.ألازظ بٗحن الٖا

٤ خ٩ال٠ُ ٖلى اإلاىخجاث بىاءا ٖلى ما جم اؾتهال٦ه مً مىاعص لهامُل جل٪ الًخم جد زم لر ٧ل مىخج ٞو

ىخجاث ًخم ٖلى ؤؾاؾها خؿاب الخ٩لٟت ٚحر اإلاباقغة ل٩ل مىخج، ومً َىا جبضؤ صعاؾت اإلا خضاث ٖملو 

اإلاىاعص ٣٦ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ َىامل مغجٟٗت والٗمل ٖلى حُُٛت ٧ل الخ٩ال٠ُ  ٦م٣اعهتها مً خُث اؾتهال٦ها

م باقغة الخانت ب٩ل مىخجاإلا ٤ الجضو٫  ٨ًٍو  : الىمىطجي ؤن جخم الٗملُت ٞو

لت الخيالُف غير املباػسة 04الجدٌو   1: خظاب الىدُجت وفم ظٍس

                                                
، م حرج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُو لُلُت جداؾبت مد، ون ٖض يصاصهانغ  . 1  .29، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

 املعلب الثاوي : العسق املعاؿسة للمداطبت الخدلُلُت

ت. لت الخيالُف املعُاٍز  أوال : ظٍس

٤ م٣ابلت ما جد٤٣  ٣ت بخدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت في بَاع الدؿُحر الخى٢عي ًٖ ٍَغ حؿمذ َظٍ الٍُغ

ظا بىاءا ملُاث ج٣ىُت ومداؾبُت حٗخمض ٖلى اإلاٗاًحر التي جمثل ال٣ىاٖض  بالخى٢ٗاث َو ٖلى بحغاءاث ٖو

٣ت ٖلى ؤؾـ ىاػهاث اواإلاضًض الخ٩ال٠ُ ألاؾاؾُت واإلاغح٘ في جد إلاسخلٟت ليكاٍ اإلااؾؿت وجغج٨ؼ َظٍ الٍُغ

ٗت ٖلى ٧ل ٫ بلى ألاَضاٝ اإلاغحىة بٟغى الغ٢ابت واإلاخابمىهجها للىنى ومباصت عثِؿُت حٗبر ًٖ مىُل٣اتها و 

م بالخصخُداث الالػمت وجدضًض لت ال٣ُازم مداو  مًػ  ٝ وجدلُلهغاٖىانغ الخ٩ال٠ُ اإلاٗىُت ٢هض جدضًض الاهد

٣ت اإلاخبٗت ؤو هٕى الخ٩ال٠ُ  ظٍ ألاؾـ مباصت ٖامت بٌٛ الىٓغ ًٖاث، وحٗخبر َلُمسخل٠ اإلاؿاو  الٍُغ

ت اإلاٗخمضة، و   : ؾىىعص جل٪ ألاؾـ ُٞما ًلياإلاُٗاٍع

ت مؿب٣ا إلاو لى الٗمل ٖ -1 اث مُٗاٍع مً خُث ال٨مُت، الؿٗغ،  ؿخىي اليكاٍ والٗىانغ اإلا٩ىهت لهي٘ مؿخٍى

يبغي ؤن ٩ًىن ٧ل طل٪ مىا٣ٞا له٩ُلت اإلاىاؾبت لواإلاىاػهاث اإلا الُا٢ت ؤلاهخاحُت اؾؿت ٦ُبُٗت الٗملُاث ه، ٍو

٤ مٗاًحر مدجد ؤلاهخاحُت ٦ما  ضصة.خاحه مً مىاعص خؿب صعاؾت مداؾبُت ؤو ٞو

ت بالخ٩ال٠ُ الخ٣ُ٣ت الٗمل ٖلى م٣اعهت الخ٩ال٠ُ اإلا -2 وخؿاب الاهدغاٞاث م٘ ببغاػ ألاؾباب  (الٟٗلُت)ُٗاٍع

 لُت.اإلاؿاو  مهاصعو 

ُت باؾخمغاع خؿب اإلاُُٗاث الجضًضة اإلاخٗل٣ت بهُا٧ل اإلااؾؿت، ْغوٝالٗمل ٖلى حٗضًل اإلا -3  ٗاًحر اإلاىيٖى

 ج٣ىُاث ومٗاًحر الجىصة ...الخ جُىع  ١،الؿى 

وكَذ بلى ؤن جل٪ اإلاٗاًحر ًجب ؤن جخه٠ بالٗملُت ٧الىا٢ُٗت بُٗضة ًٖ الخ٣ضًغ الٗكىاجي وؤن ج٩ىن 

جغاعي الخٛحراث الخانلت اإلاخٗل٣ت باليكاٍ ؤلاهخاجي للماؾؿت. وبالخالي الٗمل ٖلى حُٛحر صعحت  مغهت، بدُث

اصة ؤو الى٣هان ختى ال ًازغ طل٪ ؾلبا ٖلى خؿاباث  الٟغو١ ؤلاهخاحُت وألاَضاٝ اإلاغحىة مً جل٪ اإلاٗاًحر بالٍؼ

 الخدلُل.

 



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

لت الخيالُف على أطاض ألاوؼعت )  ( :ABCزاهُا : ظٍس

لت :  -أ ٤، جلدًم العٍس خهل جُىع في مسخل٠ اإلاُاصًً اإلاخٗل٣ت باإلهخاج )ؤهٓمت وج٣ىُاث ؤلاهخاج، الدؿٍى

لخ٩ال٠ُ الخ٣لُضًت ٖاحؼة بلى خض اإلاىاٞؿت...( وجىؾ٘ وكاٍ اإلااؾؿاث و٦بر حجمها وؤنبدذ َغ١ ا الجىصة،

اث ألاصاء وجدب٘  ما ٖلى حر ؤصواث الغ٢ابت الىاحٗت ٖلى الخ٩ال٠ُ ٧اإلهخاج ٦مؿخٍى مؿاًغة َظا الخُىع وجٞى

٣ت  ؾلى٥ الخ٩ال٠ُ ومٗالجت مك٩لت ٖضم ص٢ت جسهُو وجدمُل الخ٩ال٠ُ ٚحر اإلاباقغة، ٞٓهغث ٍَغ

٣ت خضًثت ٦بضًل إلاسخل٠ الُغ  الخ٩ال٠ُ ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت ١ ال٨الؾ٨ُُت )الخ٣لُضًت(، وهي حٗخبر ٍَغ

هىعَا ٧ان  ْهغث زال٫ الثماهِىاث، بال ؤن ا لم ًدضر بال زال٫ الؿىىاث ألازحرة ْو اؾخسضامها واهدكاَع

الظي ٢ام به مجم٘  CMSالبدث اإلاؿمى بىٓام بصاعة حؿُحر الخ٩لٟت  مً زال٫ بغهامج 1986بضاًت مً ؾىت 

غ، ٧ابلً،  CAM-Iً صولي إلااؾؿاث ومؿدكاٍع ٨ُحن اإلاكاع٦حن بىعجغ مُلغ٧ٍى و٧ان مً ؤبغػ الباخثحن ألامٍغ

٪،  والٟغوؿحن لىعهُى، مُضلغ، مُُٟلي، وهجض مً بحن ِىٜ، حُجرا٫ ؤ٦تًر اإلااؾؿاث ال٨بري اإلاكاع٦ت مثر٦ذ بٍى

ضة م٩اجب صعاؾاث للخىُٓم  .والاؾدكاعة مً بُنها ؤهضعؾىن، بِخماع٦ُ٪ .. ٧ىصا٥، ُٞلِـ... ٖو

َى جهىع ٞلؿٟت َظٍ  CMSمً الىخاثج واإلاداوع ال٨بري التي زلو بليها البدث ألاطع واملبادا :  -ب

ى اإلابضؤ  ٣ت ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت، بدُث اليكاَاث حؿتهل٪ اإلاىاعص واإلاىخجاث حؿتهل٪ اليكاَاث َو الٍُغ

٣ت في اؾتهال٥ اإلاىاعص ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت ولِـ ٖلى مٟهىم  ألاؾاس ي ؾلؿلت ال٣ُمت لبىعجغ في لهظٍ الٍُغ

 جدلُل اليكاَاث. 

 مٖضلخ٣لُضًت لهٗىبت مٗالجتها وجسهُهها لألٖباء ٚحر اإلاباقغة )ل٣ض وحهذ ٖضة اهخ٣اصاث للُغ١ ا

م٘ جىؾُ٘ في اليكاَاث  ى اعجٟإ وؿبت جل٪ الخ٩ال٠ُ( ومما ػاص مً َظا الخ٣ُٗض َالض٢ت في الخدمُل

حر  ظا َ ،١ الهُاهت ، بدىر الؿى )اإلااؾؿت  الهىاُٖت صازل الهىاُٖت ٚو ى الجىصة، الى٣ل، الخىػَ٘ ...( َو

غ ؤصو الباخ لخدلُلُت ٧البدث ًٖ ؤصاء ًخماش ى والخُىعاث الخانلت في ٖالم اث اإلاداؾبت اث ٖلى جٍُى

ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت هي الؿبُل إلاىاحهت ٢هىع  ٩ٞاهذ الخ٩ال٠ُ ١ الخهيُ٘ والدؿُحر َغ الخ٨ىىلىحُا و 



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

 ٝضا٥ ؤَاؾتهالو  ىاعص مً ٢بل ألاوكُت٥ اإلابدُث جخمحز بض٢ت ج٣ىُاتها في جدب٘ اؾتهال اث الخ٣لُضًت،ألاصو 

 .ألاوكُتو الخ٩لٟت ؿمُاثٟت لخل٪ ألاوكُت بىاءا ٖلى مٗاًحر ص٣ُ٢ت حؿمى بمالخ٩ل

٣ــت ٖلــى جدبــ٘ الخ٩ــال٠ُ مــً زــال٫ اٖخماصَــا ٖلــى مبــضؤ مؿــمُاث الخ٩لٟــت التــي جــغبِ بــحن  حٗمــل َــظٍ الٍُغ

ـــاصة صعحــــت الض٢ـــت فـــي جسهــــُو اإلاـــىاعص وال ــــظا مـــا ٌؿـــمذ بٍؼ يكـــاَاث، زـــم بــــحن اليكـــاَاث وؤٖـــضاٝ الخ٩لٟـــت، َو

٣ــــت  الخ٩ــــال٠ُ ٚحــــر اإلاباقــــغة، وبًٟــــل زانــــُت ص٢ــــت جدبــــ٘ الخ٩ــــال٠ُ ًــــخم جدمُــــل بٗــــٌ ٖىانــــغ الخ٩ــــال٠ُ بٍُغ

 وحٗالج ٦إٖباء ٚحر مباقغة في الُغ١ الخ٣لُضًت. مباقغة في خحن ؤنها حٗخبر

٣ت ٖلى ؤؾـ ٖضًضة لخدمُل الخ٩ال٠ُ الٛحر مباقغة جخالثم م٘ َبُٗت اليكاَاث  حٗخمض َظٍ الٍُغ

ه في ٖملُت ؤلاهخاج )اليكاٍ( ٤ ما جم نٞغ مً و٢ذ وحهض وؤؾـ  ومضي اؾتهال٦ها مً اإلاىاعص اإلاسههت، ٞو

 ٝضام ؤَم٣ضاع اؾخسضاًٖ بَاع اليكاَاث اإلاؿببت لألٖباء و  غججدضًضَا مً مىُل٤ ال ًس مالثمت ًخم ؤزغي 

مض ٖلى ؤؾـ زاعج ؤَغ اليكاَاث اإلاٗىُت وحٗني بظل٪ التي حٗخ١ ألازغي الُغ  ٩ٝل ألاوكُت بسال الخ٩لٟت ل

 .1ؤو الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة بهٟت ٖامت في الخىػَ٘ باقغاٖخماص ؾاٖاث الٗمل اإلا

اٖاث اثلت ٖىض جُب٣ُها زانت في ال٣ُنها جخالثم م٘ ٧ل ٢ُاٖاث اليكاٍ و٢ض ؤزبدذ بم٩اهُاتها الهض ؤهج

 و٧اهضماج ؤهٓمتها، وفي الىا٢٘ ؤن للخ٨ىىلىحُا الخضًثت في الخهيُ٘ والدؿُحرالهىاُٖت التي جخمحز باؾخسضامها 

٣تم َاؾخسضا ، زانت جل٪ اهُل٤ مً َظا الىؾِ زم ٖممذ ٖلى وكاَاث و٢ُاٖاث ؤزغي  ظٍ الٍُغ

غة وجيكِ في مدُِ جىاٞس ي، بدُث واعجٟإ وؿبت ؤٖبائها الٛحر مباق اليكاَاث التي جدىٕى حك٨ُلت مىخجاتها

حر اإلاٗلىماث حىص هٓاو  عةيغو اؾؿت ٖلى الٗىامل ٧لها ججبر اإلا ظٍَ م مٗلىماث مداؾبي ص٤ُ٢ ٌٗمل ٖلى جٞى

زُت حك٨ُلت ال٣غاعاث زانت اإلاخٗل٣ت بالدؿٗحر و  اطواجس الغ٢ابتم الخسُُِ و خاحها في مهاالض٣ُ٢ت التي هد

 ؤلاهخاج.

٣ت خ٣٣ذ اإلاب جُاب٣ها م٘ جىُٓم اإلااؾؿت  وؾاس ي للمداؾبت الخدلُلُت ُٞما ًسؤ ألا بضن َظٍ الٍُغ

ت للخهى اإلاجمل لليكاَاث الًغو  ى ألاؾاؽالظي َ ٫ ٖلى مسغحاث َظا الخُاب٤ الظي ٌؿمذ بخدب٘ ٍع

                                                
ت اإلاحنٖلي خؿ حنؤخمض خؿ.  1 ت،، اإلاداؾبت ؤلاصاٍع  .65، م2000مهغ،  خ٣ضمت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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جدضًض ألاوكُت  ٨ًًغا٤ٞ ٖملُت يبِ وجدلُل ألاوكُت ٦ةٖاصة جغجُبها ختى ًم ىاعصاإلا ٥اؾتهالالخ٩ال٠ُ و 

ت ومؿخسضميها وػباثنها، وبهظا جد٤٣ اإلااؾؿت هجاخا اؾؿلهالر اإلا ًاٞتاإلااص ال٣ُمت ي بًجالتي حؿاَم ف

ٝ ضاألاوكُت ُٞما بُنها ٦ٗال٢تها باإلاىاعص ٦إَىاٞؿت بدُث ؤم٨ً جىيُذ ٖال٢اث بًٟل ٢ضعتها ٖلى اإلا

ُت اليكاَاث، وجد ظٍ محزة جخمحز  بىاءا ٖلى ٖضة مؿبباث الخ٩لٟت مُلها لألٖباءالخ٩لٟت يمً قب٨ت ؤو زٍغ َو

 .ألازغي  بها ًٖ ؾاثغ الُغ١ 

٣ت الخ٩ال٠ُ ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت ًلخو ٞلؿٟت َ ن الكٗاع الٗملي اإلاُب٤ الظيبجخـُف املىازد :  -ج ٍغ

 الخ٣لُضي ى٫٤ُ مً اإلابهظا ؾمدذ باالهخ٣اؤن ألاوكُت حؿتهل٪ اإلاىاعص ٧اإلاىخجاث حؿتهل٪ اليكاَاث و  ىَ

 ٝىاعص مً َغ ٥ اإلامى٤ُ بؾتهال ة وجدمُلها ٖلى اإلاىخجاث والخضماث بلىالٛحر مباقغ  الخ٩ال٠ُ ٘لخىػَ

٤ الك٩ل الخالي اليكاَاث ٖلى ؤؾـ ؤ٦ثر   :1ص٢ت ٞو

 2: مخعغ طير الخيالُف على أطاض ألاوؼعت 05الؼيل 

لت الخيالُف املظتهدفت  زالثا : ظٍس

لت :  -أ ٣ت لخسُُِ الخ٩لٟت وجغججلدًم العٍس ٨ؼ ٖلى اإلاىخىحاث طاث ٖملُاث الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت هي ٍَغ

اإلاخمحزة ؤو طاث الضوعة الخُاجُت ال٣هحرة وؿبُا، وحؿخسضم الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت في اإلاغخلت ألاولى مً  الدكُٛل

غ ٦هىضؾت اإلاىخج، وللضاللت ٖلى طل٪ اٖخمضث الكغ٧اث الُاباهُت  صوعة خُاة اإلاىخج ؤو مغخلت ألابدار والخٍُى

 1992ظ بضاًت الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااض ي، ٣ٞض ؤْهغ مسر نىاعي ؤحغم ٖام مى ؤؾلىب الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت

قغ٧اث  % 81% قغ٧اث بهخاج وؾاثل الى٣ل،   100جُب٤ الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت :  اليؿب الخالُت للكغ٧اث التي

خطر مً جل٪ اليؿب ؤن الضاٞ٘ ال٩امل و  % قغ٧اث 75بهخاج ال٨هغباثُاث،  عاء بهخاج ؤحهؼة ٢ُاؽ الض٣ُ٢ت، ٍو

٣ت حضًضة لخٌٟ الخ٩لٟت بٗض ؤن جم اؾدىٟاط بم٩اهُاث  اهدكاع ؤؾلىب الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت َى بًجاص ٍَغ

                                                
 .27م  ،2005 ،مظ٦غة لِؿاوـ في ٖلىم الدؿُحر، حامٗت الكل٠ت في مغا٢بت ؤلاهخاج، ُاإلاداؾبت الخدلُل ع و ٖبىب خىعٍت، ص.  1

، محرج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُو لُلُت جداؾبت مد، ون ٖض يهانغ صاص. 2   .29، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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صوعة ؤلاهخاج باؾخسضام هٓام ؤلاهخاج في الى٢ذ اإلاىاؾب  الُغ١ الخ٣لُضًت لخٌٟ الخ٩لٟت لخد٤ُ٣ م٩اؾب في

 "JIT 1اإلاسؼون الهٟغي في الكغ٦ت ٝ" واؾتهضا. 

غ ٞإؾلىب الخ٩لٟت اإلاؿ تهضٞت ٌؿمذ بةًجاص مجاالث حضًضة لخٌٟ الخ٩لٟت في مغخلت ألابدار والخٍُى

٨ظا ٞةن الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت لِؿذ م٣خهغة ٖلى الغ٢ابت الخ٩الُُٟت ىضؾت اإلاىخج، َو بل ؤنبدذ مضزال  َو

٠ الخ٩لٟت اإلا ٨ًًمٖلى طل٪ إلصاعة الخ٩لٟت و  ي تهضٞت ٦ما ٖغيها اإلاجلـ الاؾدكاعي للخهيُ٘ الضولؿحٍٗغ

 : ٦ما ًلي CAM-I مخ٣ضاإلا

عة الخ٩لٟت ٌٗخمض ٖلى ؾٗغ البُ٘ والتر٦حز ٖلى الٗمُل وجهمُم اإلاىخج لخسُُِ ألاعباح ٦ةصا مي هٓاه"

٤ ٖمل مخ٩امل ملتز وو  دُذ جُب٤ُ َبخُب٤ُ الىٓا محىص ٍٞغ م مماعؾت بصاعة الخ٩لٟت في اإلاغاخل ظا الىٓام ٍو

غ اإلا الخٗامل اليكُِ م٘ ؾلؿلت ال٣ُمت  ٫طل٪ مً زالُاة اإلاىخج و ٫ صوعة خحؿخمغ زالو  ىخجاإلاب٨غة لخٍُى

 ال٩لُت".

ؿتهضٞت بالٜ ألاَمُت في الى٢ذ الخايغ مما ؤنبذ جُب٤ُ الخ٩لٟت اإلا دواعي جعُم الخيلفت املظتهدفت : -ب

ه المذ ألاؾاؾُت لبِئت ١ ٖلى ؤؾلىب الخ٩لٟت الخ٣لُضًت َظٍ الى٣اٍ جدىاؾب م٘ اإلامً ه٣اٍ جٟى  ًدخٍى

 الخايغ. الخضًثت في الى٢ذ ٫ماألٖا

 :2ؤؾلىب الخ٩لٟت الخ٣لُضًتَظٍ الى٣اٍ هجغي اإلا٣اعهت بحن ؤؾلىب الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت و  لٗغىو 

 

 

 

 

 

                                                
ؿىت ؤولى ماحؿخحر ، جسهو مالُت بدث في بَاع الخدًحر للؿتهضٞت، الخ٩ال٠ُ اإلاو اؾبت الخ٩ال٠ُ باألوكُت مدالخاج،  ي هى .  1

 .17، م2005/2006ومداؾبت، م٣ُاؽ مداؾبت حؿُحر ٖام 

 .18، م ؤٖالٍؿتهضٞت، مغح٘ الخ٩ال٠ُ اإلاو اؾبت الخ٩ال٠ُ باألوكُت مدالخاج،  ي هى .  2
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 1: امللازهت بين هظم الخيلفت الخللُدًت وهظم الخيلفت املظتهدفت 05الجدٌو 

محزة ألؾلىب الخ٩لٟت اإلاؿتهضٞت ثابت الؿماث اإلاَظٍ الخهاثو بمحٗخبر خـابف الخيلفت املظتهدفت :  -ج

 : جخلخو في آلاحيو 

م حهىص جد٤ُ٣ زٌٟ لِـ في مغخلت ؤلاهخاج، ٞخ٣ى ٤ بك٩ل ؤؾاس ي في مغخلتي الخسُُِ والخهمُم و ًُب -

 .جدلُل وجهمُم اإلاىخج طاجهٖلى  ؤلاؾتراجُجيالخ٩لٟت 

ٝ بهٟت ؤؾاؾُت بلى زٌٟ  يهضفي مغخلت ؤلاهخاج، بل  م الخ٣لُضيٟهى ٝ للغ٢ابت ٖلى الخ٩لٟت باإلاال يهض -

٤ جدضًض ج٩لٟت الخ٩لٟت باٖخباٍع مضزال لخسُُِ ٦ةصاعة الخ٩لٟت في مغخلتي الخسُ ُِ والخهمُم ًٖ ٍَغ

 مم٨ً ٢بل اجساط ؤي ؤصوى خض اإلاىخج الجضًضة التي جدٟؼ للؿُُغة ٖلى الخ٩لٟت جسًُٟها بلى لىخضة مؿتهضٞت

 ىخج.اإلا بحغاء ٞٗلي إلهخاج

١ بال الؿى  م ج٣ضًم اإلاىخج بلىٖضم وبصاعاث الكغ٦ت و الٗضًض مً ؤ٢ؿا الخيؿ٤ُ ال٩امل بحنًخُلب جىُٟظٍ  -

 .الؿٗغ اإلاخى٢٘ و٢بىله مً حاهب الٗمالء وبٗض جدضًض ال٨مُت اإلاخى٢٘ بُٗها ضًضبٗض جد

                                                
، محرج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُو لُلُت جداؾبت مد، ون ٖض يهانغ صاص.  1  .39، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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غ لخد٤ُ٣ الخ٣ضوحىص الخاٞؼ ال٣ىي ٖلى البدث و  - مً جهيُ٘ اإلاىخجاث  ٨ًم الخ٨ىىلىجي الظم ًمالخٍُى

 بخ٩لٟت ا٢خهاصًت. ١ ها للؿى جضًضة وج٣ضًمال

 إلصاعة وؤؾالُب بدىر الٗملُاث. الٗضًض مً ألاؾالُب مًُب٤ باؾخسضا -

ج٣ىم طل٪ م٣اعهت م٘ الكغ٧اث التي م بةهخاج مىخجاث ٖضًضة وب٨مُاث نٛحرة و م٘ الكغ٧اث التي ج٣ى  مًخالء -

ا في ؤلاهخاج.جؼصاص مكا٧ل جُب٣ُُت مىخجاث ٢لُلت وب٨مُاث ٦بحرة، و  بةهخاج  في الكغ٧اث ألا٦ثر جىٖى

ؤلاهخاج ٣ِٞ ؤم ؤن جدلُل  لِـ ٖملُاثكمل حمُ٘ ألاوكُت في الكغ٦ت ٩٦ل و ىضؾت ال٣ُمت ٌجدلُل َ -

 ٨ًوالخهمُم، وبظل٪ ًمالخسُُِ ًىُب٤ ٖلى ألاوكُت ألازغي ؤؾاؾا ٦إوكُت الكغاء و  ال٣ُمتَىضؾت 

٫ زٌٟ بظل٪ جيخٟ٘ الكغ٦ت ٩٦ل مً زالىخجاث، و الخإزحر ٖلى حىصة وزهاثو اإلا زٌٟ الخ٩لٟت بضون 

 ؤلاهخاج. الخ٩لٟت في مجاالث ٚحر 

 املعلب الثالث : مصاًا و عُىب ظسق الخدمُل

٣ت بال ؤهه ال جسلى  ًخم الازخُاع بحن َغ١ الخدمُل الؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ مخُلباث اإلااؾؿت ومؼاًا ٧ل ٍَغ

 مً بٌٗ الُٗىب. ١ الُغ  ظٍَ

 ٍلت ألاكظام املخجاوظت.أوال : مصاًا و عُىب ظس 

 املصاًا : -أ

٣ت ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت بما ًلي  : 1جخمحز ٍَغ

ما٫. .1 غ هخاثج ألٖا  جخماش ى م٘ ألانى٫ اإلاداؾبُت في جهٍى

ل. .2  جىاؾب ألاحل الٍُى

 ال ٣ًل ؾٗغ بُ٘ اإلاىخج ًٖ الخ٩لٟت والتي ؾب٤ وؤن خملذ ب٩املها ٖلى اإلاىخىج. .3

 العُىب : -ب

٣ت ما ًلي  :ٌٗاب ٖلى الٍُغ

                                                
 .122، م1998، نٖما ،1ٍ  ،نغاَصاع الؼ  اؾبت الخ٩ال٠ُ،مدت مباص ،١الغػ  لرنا.  1
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 جظبظب وخضة الخ٩ال٠ُ اإلاىجؼة وطل٪ جبٗا لخُٛحر حجم الىاجج ٞةطا ػاص حجم ؤلاهخاج، ج٣ل ج٩لٟت الىخضة .1

 الىاخضة، وبطا ه٣و ٞةن الخ٩لٟت جؼصاص وطل٪ هدُجت لخدمُل الخ٩ال٠ُ ٚحر اإلاباقغة )والتي مً يمنها

 لىاخضة جغجٟ٘ وجىسٌٟ باعجٟإالخ٩ال٠ُ الثابخت( بال٩امل ٖلى اإلاىخىحاث. لظل٪ هجض ؤن ج٩لٟت الىخضة ا

 اهسٟاى الُا٢ت اإلاؿخٛلت.و 

ل حؼء مً الخ٩ال٠ُ التي ج٣٘ يمً .2 م اإلاسؼون الؿلعي خؿب ج٩لٟت ؤلاهخاج ًاصي بلى جدٍى  بن ج٣ٍى

ظا ًدىافى م٘ مبضؤ اؾخ٣اللُت الٟتراث اإلاالُت.  اإلاهغوٞاث الهىاُٖت ٚحر اإلاباقغة بلى الٟتراث اإلا٣بلت َو

 حمُٗها وخضاث ؤلاهخاج ال ٌؿمذ بُان مضي اؾخٛال٫ الُا٢ت ال٩لُت اإلاخاخت والخ٩ال٠ُ بن الخ٩ال٠ُ ال٩لُت .3

حر اإلاؿخٛل منها واإلاٟغوى ؤن ًخدمل اليكاٍ الٟٗلي بىهِبه ٣ِٞ مً الخ٩ال٠ُ  اإلا٣بلت للجؼء اإلاؿخٛل ٚو

ت واضخت في ألاحل ال٣ ت، لظل٪ ٞةن ُٖىب َظٍ الىٍٓغ  هحر، زانت بطاالثابخت ولِـ ٧املت َب٣ا لهظٍ الىٍٓغ

 جم عؾم ؾُاؾت الدؿٗحر ٖلى ؤؾاؾها.

ت الٗىامل جازغ في ؾُاؾت الدؿٗحر مثل صعحت  بن الخ٩ال٠ُ في َظا اإلاجا٫ لِؿذ ؾىي ٖامل مً مجمٖى

ال٢ت الؿلُت م٘ الؿل٘ ألازغي التي جيخجها اإلايكإة.و  اإلاىاٞؿت  مغوهت الُلب ٖو

لت الخدمُل العلالوي   1زاهُا : مصاًا و عُىب ظٍس

 املصاًا : -أ

ل، بدُث ؤنٗلى اإلا مً - ا في اإلاضي الٍُى لت ؤم ٩ًىن ٢غاع حٛحَر  م ؤن الخ٩ال٠ُ الثابخت ال جخٛحر بال في ٞتراث ٍَى

ظا مً ألاخؿً ؤن ٌٗخمض في اجس بال٣غاعاثَظا الؿٗغ ٌؿمذ بغبُه مباقغة بالخٛحراث و   اط٢هحرة اإلاضي، َو

 .(ت للىخضةالخ٩لٟت الثابخ)ال٣غاعاث ٖلى ؾٗغ ج٩لٟت الىخضة 

٣ت ؾٗغ الخ٩لٟت اإلادؿىب له ٌؿمذ - إلظٍ الٍُغ  اؾؿت، ٦ما ٌؿمذم اإلاهٓاغصوصًت الخ٣ىُت و ٖلى اإلا باإَل

مالضازلي زال مغا٢بت ٞٗالُت الدؿُحر ب  م٘ ماؾؿاث في ػمً ما في هٟـ اإلااؾؿت ؤو  ٣اعهتاإلا ٫ً٨ ٞترة ما ٍو

 .ؤزغي 

                                                
، محرج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُو ، اإلاداؾبت الخدلُلُت ون ٖض يهانغ صاص.  1  .132، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ظا لخؿاب حٗخبر ٧ىؾُلت - ت اإلا لخؿاب ؾٗغ الخ٩لٟت ٣ٖالهُا َو  ؿخ٣بلُت.الخ٩ال٠ُ الخ٣ضًٍغ

٧ل مؿاو٫ في اجساط ال٣غاعاث في خضوص مؿاولُاجه في جدضًض حجم اليكاٍ الٗاصي في  كاع٦تمب حؿمذ -

ه في اإلااؾؿت وبالخالي ٢ؿمه لُت خؿاب ج٩لٟت وخضة الٗمل في ٧ل ٢ؿم وجدضًض مؿاو  بؿ٨ً مً ؤو ٖٞغ

 ١ ال٣ضعة ٖلى الخد٨م في الخ٩ال٠ُ الثابخت مً َغ  مٗضة ٣ِٞ، هٓغا لاإلاؿاولحن ٖلى ؤؾاؽ الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحر 

 .اإلاؿحر

باء ؤلاحمالُت للماؾؿت. حؿمذ -  بدؿاب ؾٗغ الخ٩لٟت مىٟهل ًٖ ألٖا

غجٟ٘ َظا ألازحر بالخسلو مً ؤزغ اعجٟإ ؾٗغ ج٩لٟت الىخضة الظم ًازغ في  حؿمذ -  ٖىض جدضًض ؾٗغ البُ٘ ٍو

ظا ما ًىجغ ٖىه بجبإ ؾُا ٟاىاهس  ضًت لخظبظب ؾٗغ الخ٩لٟت.ؾت ٚحر مجٖضص الىخضاث َو

 العُىب : -ب

 في ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿامها. جدضًض حجم اليكاٍ الٗاصي ؾىاء في اإلااؾؿت ؤو نٗىبت  -

باء الثابخت واإلاخٛحرة زانت في خالت وحىص ؤٖباء قبه مخٛحر الخمُحز  - بُت  ١ ة خُث حؿخٗمل ٖضة َغ بحن ألٖا ج٣ٍغ

 .بحن الجؼء الثابذ والجؼء اإلاخٛحر للٟهل

اؾؿت، لظا ٥ بم٩اهُاث جدمُل مخٗضصة في اإلاىابلى مك٩ل الخؿاباث اإلاخٗضصة وزانت بطا ٧اهذ َاإلياٞت ب -

ت.ما جدضص َظٍ اإلاٗامالث مؿب٣ا باالؾخٗاهت باإلا ٞٛالبا  حزاهُاث الخ٣ضًٍغ

 الٗاصي، وال٨ٗـ ٖىض بلٙى اإلاؿخىي الٗاصي مً ىج٣ُُم ؤٖلى مً الخ٣ُ٣ت ٖىض بلٙى حجم وكاٍ ؤٖل -

٩ىن َ لليكاٍ ً للمهاٍع٠ الٗامت.٥ جسىاٍو  ٍى

لت الخيلفت املخغيرة  1زالثا : مصاًا و عُىب ظٍس

 املصاًا : –أ 

٤ جىيُذ الٗال٢ت بحن الخ٩لٟت، الدجم والغبذ. -  حؿاٖض ؤلاصاعة في الخسٌُٟ للغبدُت ًٖ ٍَغ

                                                
، ممدهللا، مباصت  ١عػ  لر. نا.  1  .135اؾبت الخ٩ال٠ُ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

ولٗضاص  ج٣ضم بُاهاث ؤلاصاعة اإلاكغوٕ طاث هٟ٘ ٦بحر في الخسُُِ وعؾم الؿُاؾاث واجساط ال٣غاعاث -

 اإلاىاػهاث.

ت بلىًاصي اؾخسضام َ - ُت ؤ٦بر مً ع٢م الغبذ الىاجج في خالت ٫ ٖلى ع٢م عبذ له صاللت ؤو ؤَمالخهى  ظٍ الىٍٓغ

اث الخ٩ال٠ُ ؤلاحمالُت.  بجبإ هٍٓغ

 .صوى لؿٗغ البُ٘ في ألاحل ال٣هحرة الخض ألا اإلاخٛحر  حٗخبر الخ٩لٟت -

 1: العُىبزاهُا

٨ً ٥ بٌٗ ٖىانغ ج٩ال٠ُ قبه مخٛحرة ال ًمالخ٩ال٠ُ الثابخت، ٞهىاإلاخٛحرة و حن الخ٩ال٠ُ الِـ مً الؿهل ب -

٨ً الاؾخٟاصة كاٍ. ل٩ي ًمًهٗب جهيُٟها باليؿبت لدجم الي جماما ؤو زابخت جماما وبالخالية مخٛحر  ااٖخباَع

٣ت ًٟتر  ؤؾٗاع ث ى زباداؾب زباث ؤؾٗاع ٖىامل ؤلاهخاج و٦ٟاءة اؾخسضامها ٦ما ؤهه ًٟتر ى اإلامً َظٍ الٍُغ

 حضا. ٫ ػمً ٢هحر ال ٌٗخبر طل٪ صخُدا بال زالالبُ٘، و 

ظٍ ٪ الىخضة ألن َٕ ل٣اء جلالخ٩لٟت اإلاخٛحرة لإلهخاج واإلابُٗاث اإلاٗبر الخ٣ُ٣ي ٖما ًدٗله اإلاكغو  ال حٗخبر  -

ت ٣ِٞ  البُُٗت اإلاخٛحرجحنمً الخ٩ال٠ُ الهىاُٖت و  ههاجدمل وخضاث ؤلاهخاج و٦ظا اإلابُٗاث بما ًس الىٍٓغ

ظا لِـ باإلحغاء الصخُذ ؤو  ِىماب  الؿلُم، ٞاإلهخاج ٌؿخُٟض حؿدبٗض ٧امل الخ٩ال٠ُ الثابخت لهظٍ الىخضاث َو

ج٩ال٠ُ  بضون ال بُ٘ ً بٌٗ ٖىانغ الخ٩ال٠ُ الثابخت، وال وحىص إلهخاج بضون ج٩ال٠ُ نىاُٖت زابخت، و ا م٦ثحر 

٣ُت زابخت.  حؿٍى
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ٌ  الفـل ت والخعبُلُت للمدا: ألاو  تُطبت الخدلُلألادبُاث الىظٍس

 

 

  :خالؿت الفـل 

ت ت ؤَضاٞها و صوعَا، ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤنها وؾُلت  مً زال٫ صعاؾدىا الىٍٓغ للمداؾبت الخدلُلُت و مٗٞغ

ت ألازُاء  ت لترجِب و جىُٓم اإلاٗلىماث اإلاالُت التي جازغ ٖلى الظمت اإلاالُت للماؾؿت و حؿاٖض ٖلى مٗٞغ يغوٍع

خماص ٖلى وؾاثل و ج٣ىُاث اإلاداؾبت التي حٗمل ٖلى صعاؾت ج ٩الُٟها و م٣ىماتها، و الخ٣لُل مً الاهدغاٞاث بااٖل

ما٫.زانت في ْل الخُىعاث و الخٛ  حراث التي جُغؤ ٖلى بِئت ألٖا

                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثـاوي الفــل

لخدلُلُــــت لبــــىاء جعبُـــم للمداطبـــــت ا

 اطتراجُجُــــــــت املـــــؤطظـــــت
 



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

ٌ  املبدث  1املؤطظت إطتراجُجُت مفهىم  :ألاو

لى الهضٝ جد٤ُ٣ هدى للخدغ٥ اإلاسخاعة الُغ١  بلى حكحر ؤلاؾتراجُجُت ٧لمت بن  هي ؤلاؾتراجُجُت ٞةن َظا ٖو

٤ ض خُث بلى للىنى٫  ُٞه وؿحر الظي الٍُغ  . هٍغ

 املعلب ألاٌو : ماَُت إطتراجُجُت املؤطظت

 أوال: حعٍسف إطتراجُجُت املؤطظت

ض ؤن ج٩ىن ٖلُه  ها بإنها جهىع مىٓمت لضا جٍغ ازخلٟذ آلاعاء خى٫ ماَُت ؤلاؾتراجُجُت بط َىا٥ مً ٌٗٞغ

نى٫ اإلاىٓمت بلى َظا الىي٘ ؤو هي زُت مىخضة و مخ٩املت و قاملت جغبِ بحن في اإلاؿخ٣بل ولِـ ٦ُُٟت و 

اإلاؼاًا الخىاٞؿُت للمىٓمت والخدضًاث البُئُت ول٣ض جم جهمُمها للخإ٦ض مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ألاؾاؾُت 

 للمىٓمت مً زال٫ جىُٟظَا الجُض بىاؾُت اإلاىٓمت .

ها  ُت جدضص MUITEZ BERGو٢ض ٖٞغ الؿُا٢اث و ؾبل الخهٝغ وهي خُلت ؤو  ٖلى ؤنها زُت مىيٖى

غاٝ مً زال٫ الؿلى٥ اإلاٗخمض و  زضمت جخمثل في مىاوعة الالخٟاٝ ٖلى اإلاىاٞؿحن وهي همىطج مخىاٚم ألَا

ما مًمىن ؤلاؾتراجُجُت  الٛحر مٗخمض للىنى٫ بلى مغ٦ؼ مؿخ٣غ في البِئت. َىا٥ مؿإلخان لٟهم ؤلاؾتراجُجُت َو

 ت )٠ُ٦ جهاٙ ؤلاؾتراجُجُت(.وزُىاث ؤو مغاخل ؤلاؾتراجُجُ

ً وجىُٟظ  اث التي ًترجب ٖنها الخ٩ٍى ؤما حٍٗغ٠ بىاء اؾتراجُجُت اإلااؾؿت ٞهى مجمٕى ال٣غاعاث و الخهٞغ

الاؾتراجُجُت اإلاهممت لخد٤ُ٣ اَضاٝ اإلااؾؿت اًًا ًم٨ً ال٣ى٫ ان بىاء اؾتراجُجُت اإلااؾؿت َى مجمٕى 

اث التي جدضص ؤصاء اإلااؾ  ؿت لألمض البُٗض.ال٣غاعاث و الخهٞغ

 زاهُا : دزاطت بىاء اطتراججُت املؤطظاث                                                                 

 ــ  اَداف بىاء اطتراجُجُت املؤطظت :                                                                              1

 ملدُغ : أ ــ  مىاهبت حغيراث ا

ٖلى اإلااؾؿت الخ٨ٟحر في جىحُه وكاَها، ؤَضاٞها وجسهُو مىاعصَا بالىٓغ بلى ٞغم اإلادُِ و  ًخٗحنخُث 

 تهضًضاجه، ؾىاء ٧ان اإلادُِ  ا٢خهاصي ؤو الخ٨ىىلىجي، الاحخماعي ؤو الؿُاس ي.              

                                                
اث الجامُٗت ، الجؼاثغ ،  ا٢خهاصٖبض الغػا١ بً خبِب ،  . 1  .100، م  1998وحؿُحر ، صًىان اإلاُبٖى



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

تها، ٞٗلى الاؾتراجُجي ٢ُاصة وفي مىاحهتها لهظا اإلادُِ اإلاخ٣لب ٖاصة، ًجب ٖلى اإلااؾؿت، ج٠ُُ٨ ٢غاعا

 اإلااؾؿت في بِئتها، بالبدث ًٖ ؤخؿً جىحه ؤو مؿاع لها بالىٓغ بلى ه٣اٍ ٢ىتها ويٟٗها.       

 ب ــ  البدث عً الخىافظُت :                                                                                             

ت ل م٘  ال٨الؾ٨ُُت لألؾٗاع  الخىاٞؿُت في الىٍٓغ حٗبر ًٖ ال٣ضعة ٖلى البُ٘ ما جيخجه اإلااؾؿت ألحل ٍَى

                                                                                                       جد٤ُ٣ عبذ.

حر إلاىاعصَا  ومهاعجه، بٛغى ٞٗلى  الخُاعاث  الاؾتراجُجُت  جم٨حن اإلااؾـ ة مً  الخىنل الى اًٞل حؿُ

ٖغى ؾل٘ وزضماث بؿٗغ مىاٞـ، م٘ بم٩اهُت جد٤ُ٣ الغبذ. ل٨ً اَخمام الٗمُل، في و٢خىا الخايغ، ًخٗضي 

الؿٗغ الى الجىصة والخضماث اإلاغا٣ٞت للمىخج، ٞخىحهذ بٌٗ اإلااؾؿاث بلى بزخُاع اؾتراجُجُاث جضمج َظٍ 

 لخ٨ىىلىحُا، ... الٗىامل  الجضًضة، الجىصة، مغوهت اإلاىخج، ا

بالىٓغ بلى اإلاؼصوحت )الخ٩ال٠ُ، ٚحر الخ٩ال٠ُ( جهبذ الخىاٞؿُت هي ال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت لخاحاث 

 الٗمالء، م٘ جد٤ُ٣ الغبذ.

   ث ــ  الىمى :                                                                                                              

مت اإلااؾؿت ػٍاصة ٢ُجُت جد٤ُ٣ الٟىػ ٖلى اإلاىاٞؿحن و هه ٖلى الخُاعاث الاؾتراجُؤ ،زحرا ًم٨ً ال٣ى٫ وؤ

ا، اإلاجخم٘ لخممً وحهت هٓغ الٗمالء، اإلاؿاَمحن و  ا، بل ختى جىؾٗها و همَى ٨حن اإلااؾؿت مً جامحن اؾخمغاَع

 صولُت.باألؾىا١ ؾىاء ٧اهذ مدلُت ؤو و في ٧ل الاججاَاث، باإلاىخجاث و/ؤ

 َمُت بىاء اطتراججُت املؤطظت :                                                                                ــ  أ 2

الٗاإلاُت ضًاث في ْل الاويإ الا٢خهاصًت و الٗضًض مً الخد ،جىاحه مٗٓم اإلااؾؿاث في الى٢ذ الخايغ

لظي مغ اه٣و اإلاىاعص واقخضاص اإلاىاٞؿت، بلى ٚحر صل٪ مً الخدضًاث، ألا ٖما٫، و الجضًضة : مً حُٛحر في بِئت الا 

ُت زظ م٩ان ٖى ٖليها اهتهاج مضزل اؾتراجُجي أل وما ًٟغ  ًضٖى ؤن ج٩ىن َظٍ اإلِااؾؿاث ؤ٦ثر مغوهت، لى زٍغ

ها الٗالم الهىاعي الجضًضة. ٞهي جخُل٘ بجغؤة للمؿخ٣بل، مبخ٨غة بظل٪ زُِ اؾتراجُجُت ؤمال في ؤن جد٤٣ ل

ضا ؤ٦ثر ٣ًُىا و                                              .وزى٢اهمىا واػصَاعا ٚو



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

جىمُت  ٣ٞض  ؤنبذ  ٖلى  اإلااؾؿاث  الُىم، بل ؤهه اإلاسغج الىخُض له بطا  ؤعاصث الاؾخمغاع والىمى،

لت ألا اؾترا ؽ وال الُٟىت ٧اُٞان مغة التي ًجب مىاحهتها، ٞال الخضحل إلا٣ابلت َظٍ الخٛحراث اإلاؿخجُجُت ٍَى

خماص ٖليهما ٣ِٞ، بل ؤٖضاص مسُُاث الىمإل  ً بداحت الى اؾتراجُجُت، جدب٘ بالىٓغ  نى وال ًم٨ً الٖا اإلاؿحًر

خباعاث الجضًضة، في َظا اإلادُِ اإلاخ٣لب، الظي لم ٌٗض ٢ِ  مدُِ  اإلااؾؿت ال٣اع الظي جهاصع  بلى حملت الٖا

ت ال٨الؾ٨ُُت،ب خُىع بيؿ٤ زُي زابذ، ٞمدُِ اإلااؾؿاث الُىم الخ٣لب ُٞه َى ختى مدُِ  ً وال  ه الىٍٓغ

 .                                                                ال٣اٖضة والاؾخ٣غاع َى الكاط

 إلاطتراجُجُت ؿُاغت واخخُازاث أبعاد و مضمىن   :الثاوي املعلب

 :إلاطتراجُجُت  مضمىن   :أوال

ًيكا بلى م٩ىهاث ال٨ٟغ الاؾتراجُجي وما ًٟهم اإلاخاب٘ ٖىضما ًالخٔ جدغ٧اث و  بن مًمىن ؤلاؾتراجُجُت

اث و ٢غاعاث بؾتراجُجُت إلخضي اإلايكأث نٛحرة ؤو ٦بحرة ومىه جٟهم ما ًلي:  جهٞغ

حر وجدًحر ووكغ اإلاىاعص اإلاسخلٟت ختى ٧اٞت ؤحؼاء اإلايكإة و  -1 مجاالث ٖمل اإلايكإة وازخُاعاتها ألاؾاؾُت لخٞى

 تها و اؾخسضاماتها لهظٍ اإلاىاعص ٞسل٤ الٟغم و الاؾدثماع ٞيها.وكاَا

حر و جدًحر و وكغ اإلاىاعص اإلاسخلٟت ٖلى ٧اٞت ؤحؼاء اإلايكإة  -2 الُغ١ ألاؾاؾُت التي جدبٗها اإلايكإة لخٞى

 ووكاَاتها واؾخسضاماث لهظٍ اإلاىاعص ٞسل٤ الٟغم و الاؾدثماع ٞيها.

١ اإلايكإة ٖلى مىاٞؿيها وجىي٘ للميكاة مى٢ٟا جىاٞؿُا ًضع ٖليها اإلامحزاث الخهىنُت التي جد٤٣ جٟى  -3

 ؤعباح و اؾخ٣غاع ٖالي.

 زاهُا : أبعاد إلاطتراجُجُت :

 : 1لإلؾتراجُجُت ؤبٗاص ٖضًضة هظ٦غ منها ما ًلي

اث و بغامج ٖمل و  -1 لت اإلاضي و جهٞغ ؤلاؾتراجُجُت ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ ؤٚغاى اإلايكإة ومً زال٫ ؤَضاٝ ٍَى

 اث لخسهُو ووكغ اإلاىاعص.ؤولٍى

                                                
 .102، م  1998 مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ،  ر ُحؿص وحاخه٢بِب ، بخ ًب بض الغػا١. ٖ.  1



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

اث التي جخض٤ٞ بترابِ مى٣ُي و ج٩امل واضر. -2  ؤلاؾتراجُجُت ٦ىمِ مً ال٣غاعاث والخهٞغ

ما٫ الغثِؿُت وجدضًض هُا١ الٗمل و مُاصًً الخىاٞـ. -3  ؤلاؾتراجُجُت ٦ألُت لخٍٗغ٠ مجاالث ألٖا

٣ىة و ال٠ًٗ الضازلُت مً احل ؤلاؾتراجُجُت ٧اؾخجابت للٟغم والتهضًضاث الخاعحُت و لجىاهب ال -4

 جد٤ُ٣ الخىاػن الضاثم ومحزة جىاٞؿُت حضًضة.

ُُٟت. -5 اث اإلايكإة الٗامت الخىاٞؿُت والْى ت ٖبر مؿخٍى  ؤلاؾتراجُجُت ٧ىؾُلت للخمُحز بحن اإلاهام ؤلاصاٍع

٠ إلا -6 ها كإة وج٣ضًميا٢خهاصًت التي حؿخُُ٘ ؤن جىىي اإلات الا٢خهاصًت والٛحر ضي اإلاؿاَمؤلاؾتراجُجُت ٦خٍٗغ

 لألَغاٝ ألازغي.

 زالثا : اخخُازاث ؿُاغت إلاطتراجُجُت

 ج٩ىن ازخُاعاث نُاٚت ؤلاؾتراجُجُت ٧اآلحي:

دت ؤو يمىُت.  -1  نٍغ

 مضزل جدلُل عؾمي ؤو ؾلى٧ي جٟاوض ي. -2

اث مايُت ؤو جسُُِ و جُل٘ مؿخ٣بلي. -3  ؤلاؾتراجُجُت همِ و جض٤ٞ لخهٞغ

 ىصة ؤو هاقئت و مى٢ُٟت.ؤلاؾتراجُجُت مخٗمضة وم٣ه -4

 

 املعلب الثالث : أهىاع الاطتراجُجُاث

٣ًضم الىمىطج في الك٩ل آلاحي ألاؾاؽ الىٓغي لخُب٤ُ ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت و٦ما ًخطر مً زالله ؤن 

نى٠ ول٩ل بؾتراجُجُت مً َظٍ  13الاؾتراجُجُاث البضًلت التي حؿخُُ٘ اإلايكإة بجباٖها ًم٨ً جهيُٟها بلى 

 جُجُاث ؤق٩اال ال خهغ لظا وؾيخٗغى لظا بالخٟهُل ٦ما ًلي:الاؾترا

 أوال: إطتراجُجُت الخيامل

ٌكاع بلى ج٩امل ألامامي والخلٟي وألا٣ٞي ٧اؾتراجُجُاث الخ٩امل الغاس ي، وجم٨ً اؾتراجُجُاث الخ٩امل 

 الغاس ي اإلاىٓمت مً الؿُُغة ٖلى اإلاىػٖحن واإلاىعصًً واإلاىاٞؿحن
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 1املخيامل إلاطتراجُجُت ازةإلاد همىذج : 06 الؼيل

 

 الخيامل ألامامي :  -1

٣ًىم الخ٩امل ألامامي ٖلى اإلايكإة ل٣ىىاث الخىػَ٘ ؾىاء مً زال٫ مىاٞظ الجملت ؤو الخجؼثت والخد٨م 

٨ُت لهظا الىٕى مً الخ٩امل في مجا٫ نىاٖت الُاثغاث  ىا٥ ؤمثلت ٖضًضة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٞيهم َو

ٗخبر خ٤ الامخُاػ اخض ألاؾالُب الٟٗالت لخُب٤ُ الخ٩امل ألامامي وجم٨ً خ٣ى١ الامخُاػ والخاؾباث آلالُ ت َو

ت ٦بحرة خُث ًخم جىػَ٘ الخ٩لٟت والٟغم ٖلى ٖضص ٦بحر وجلجإ اإلايكإة بلى  اإلااؾؿاث مً الخىؾ٘ بؿٖغ

 بؾتراجُجُت الخ٩امل ألامامي في الخاالث الخالُت :

ً ٖلى بقبإ اخخُاحاث ٖىضما ٩ًىن اإلاىػٖحن الخالُحن  -أ مغجٟٗحن الخ٩لٟت ؤو ال ٌٗخمض ٖليهم ؤو ٚحر ٢اصٍع

 الخىػَ٘ في اإلاىٓمت محزة جىاٞؿُت.

                                                
1  .Fred. R. DAVID"how companies define their mission", long Range planning 22, N° 03(june 1988),40. 



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

في خالت جىاٞـ اإلاىٓمت في نىاٖت جىمى باؾخمغاع بهىعة ملمىؾت ألن الخ٩امل ألامامي ٣ًلل مً ٢ضعة  -ب

ا ٖلى ٧ل مً عؤؽ اإلاا٫ و اإلا ٘، و٦ظا ٖىض جىاَٞغ ت الالػمت إلصاعة ٖملُت جىػَ٘ اإلاىٓمت ٖلى الخىَى ىاعص البكٍغ

 مىخجاتها.

ٖىضما ج٩ىن مؼاًا ؤلاهخاج اإلاىخٓم ملمىؾت بك٩ل واضر خُث جؼصاص ٢ضعة اإلايكإة ٖلى الخيبا بالُلب ٖلى  -ج

 مىخجاتها مً زال٫ الخ٩امل ألامامي.

ًٞل ٢ُام اإلاىٓمت بخىػَ٘ ٖىضما ٩ًىن َامل عبذ اإلاىػٖحن الخالحن ؤو ججاع الخجؼثت مغجٟ٘، لظا مً ألا  -د

ا بدُث ج٩ىن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخىاٞـ.  مىخجاتها وحؿٗحَر

  الخيامل الخلفي : -2

ٌٗخبر الخ٩امل الخلٟي بؾتراجُجُت لخمل٪ اإلااؾؿت التي ج٣ىم بالخىعٍض ؤو ٞغم ؾُُغة ؤ٦بر ٖليها 

ً بالث٣ت ًىن ج٩لٟت مغجٟٗت ؤو  وحؿخٗمل َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖىضما ٩ًىن اإلاىعصًً الخالُحن ٚحر حضًٍغ ؤو ًٞغ

بم٩اهُاتهم الخالُت ال حؿمذ لهم بم٣ابلت َلباث الكغ٦ت، وبنضاع ؤوامغ حضًضة للمىعصًً ٢ض ًمثل ٧ابىؾا 

ال مما ًترجب ٖلُه حُٗل الٗملُت ؤلاهخاحُت ؤو ٖضم م٣ابلت  ٦بحرا للكغ٦ت الُالبت، و٢ض ٌؿخٛغ١ و٢خا ٍَى

ٖلى طل٪ ٢ُام ٖضص مً الكغ٧اث بالخ٩امل الخلٟي ججىبا لهظٍ اإلاك٩لت َلباث اإلاؿتهل٨حن النهاثُحن، و٢ض جغجب 

 . وجدب٘ اإلاىٓمت َظٍ ؤلاؾتراجُجُت في الخاالث الخالُت :

ً ٖلى بقبإ  -أ خماص ٖليهم ؤو ٚحر ٢اصٍع ٖىضما ج٩ىن ج٩لٟت اإلاىعصًً الخالُحن للمىٓمت مغجٟٗت ؤو ال ًم٨ً الٖا

 ىاص ؤو الخضماث.اخخُاحاث اإلاىٓمت مً ٢ُغ الُٛاع ؤو اإلا

ٗت الىمى ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلاىعصًً  -ب ضص اإلاىاٞؿحن ٦بحر زانت ٖىض اإلاىاٞؿت في نىاٖت ؾَغ مدضوص ٖو

٘ في نىاٖت مخضَ ظا ٣ًلل مً ٢ضعةَو  ىعة.اإلاىٓمت ٖلى الخىَى

ت الػمت إلصاعة اإلاىٓمت عؤؾمٖىضما ًخىاٞغ لضي اإلا -ج  كغوٕ الجضًض. ا٫ ومىاعص بكٍغ

 ىٓمت مىاعص بهٟت ٖاحلت.الثابخت مهمت ٦ما ٖىض اخخُاج اإلا مؼاًا ألاؾٗاع  ٖىضما ج٩ىن  -د
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ظا ًبٗض مً ألامىع اإلاصجٗت للضزى٫ في إلاجا٫  -ٌ ٖىضما ًدهل اإلاىعصون الخالُحن ٖلى َامل عبذ مغجٟ٘ َو

 الخىعٍض.

  الخيامل ألافلي : -3

اصة صعحت الؿُُغة ٖليها ٣ًهض بهظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٢ُام الكغ٦ت بخمل٪ ؤو قغاء قغ٧اث مىاٞؿت  ؤو ٍػ

ٗخبر اؾخسضام َظٍ ؤلاؾتراجُجُت مً الخُىعاث الهامت والىاضخت في مُضان ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت، وان  َو

دؿً اهخ٣ا٫  الاهضماحاث والكغاء الظي ًخم بحن اإلاىاٞؿحن ٌؿمذ بالخهى٫ ٖلى الىاٞغاث الا٢خهاصًت ٍو

٘ ال٨ٟاءة، وجٓهغ الضعاؾاث الخ ٞغ ضًثت ؤن الخ٩امل ألا٣ٞي ًمثل بؾتراجُجُت الىمى اإلاًٟلت في ٦ثحر اإلاىاعص ٍو

 مً الهىاٖاث، وجدب٘ اإلاىٓمت َظٍ الاؾتراجُجُاث في ْل الٓغوٝ الخالُت :

ت في مى٣ُت مُٗىت. -أ  ٖىضما ٩ًىن في وؾ٘ اإلاىٓمت ا٦دؿاب نٟت اخخ٩اٍع

غ ا٢خهاصًاث الدجم مؼاًا جىاٞؿُت في نىاٖاث هامُت. -ب  ٖىضما جٞى

ت اإلاُلىبت لإلصاعة الخى بُ٘ بىجاح. -ج بت البكٍغ  ٖىض اقالء اإلاىٓمت ٧ل مً عؤؾما٫ واإلاَى

ت. -د  ٖىض جضَىع خا٫ اإلاىاٞؿحن لُٛاب اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

 :املىثفت  الاطتراجُجُاث :زاهُا

ظٍ َ مً ؤمثلتها بؾتراججُت ازترا١ الؿى١ وبؾتراججُت جىمُت الؿى١ والؿلٗت و٢ض ؤَل٤ ٖلى

ُجُت باإلا٨ثٟت هٓغا إلاا جخُلبه مً حهىص ٦بحرة وم٨ثٟت لخدؿحن مى٠٢ الكغ٦ت الخىاٞس ي باؾخسضام ؤلاؾتراج

 حك٨ُلت اإلاىخجاث الخالُت. هٟـ

  إطتراجُجُت اختراق الظىق: -1

اصة خهت الؿى١ للمىخجاث الخالُت ؤو الخضماث في ألاؾىا١ الخالُت مً زال٫ بظ٫ حهىص  حؿعى بلى ٍػ

٣ُت ؤ٦بر، و٦ثحرا  كملحؿٍى ازترا١  ما حؿخسضم َظٍ ؤلاؾتراجُجُت بمٟغصَا ؤو م٘ اؾتراجُجُاث ؤزغي َو

اصة ٖضص ؤٞغاص البُ٘ وػٍاصة ؤلاهٟا١ ؤلاٖالمي وج٣ضًم ال٨ثحر مً الىؾاثل التي حؿاٖض جيكُِ اإلابُٗاث  الؿى١ ٍػ

اصة الضٖاًت.  ؤو ٍػ
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 جلجا اإلايكأث بلى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت في اإلاىا٠٢ الخالُت:

اصة. ٖىض ٖضم -أ  حكب٘ ألاؾىا١ بؿلٗت ؤو زضمت م٘ ٢ابلُت اإلاؿتهلحن للٍؼ

 ٖىض اهسٟاى اإلاىاٞؿحن الغثِؿُحن وػاصة مبُٗاث الهىاٖت في الؿى١. -ب

  إطتراجُجُت جىمُت الظىق: -2

جخًمً جىمُت الؿى١ ج٣ضًم اإلاىخجاث و الخضماث الخالُت بلى مىا٤َ حٛغاُٞت حضًضة ٦ما ًدضر في 

بالخض  في ال٨ثحر مً الهىاٖاث مثل قغ٧اث الُحران، ؾُهبذ مً الهٗب الاخخٟاّألاؾىا١ الٗاإلاُت، و

 الخىاٞس ي م٘ الب٣اء بال٣غب مً اإلاغ٦ؼ الغثِس ي.

و جدب٘ اليكإة َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖىض جىاٞض ٢ىىاث جىػَ٘ حضًضة ج٩لٟتها م٣ٗىلت وحىصتها حُضة و ًم٨ً 

خماص ٖليها م٘ وحىص ؤؾىا١ حضًضة و ٚحر مخبٗت ت  الٖا بياٞت بلى طل٪ جىاٞغ عؤؽ الضا٫ الالػم و اإلاىاعص البكٍغ

 بهخاحُت ٞاثًت. م٘ َا٢ت

  إطتراجُجُت جىمُت املىخج: -3

اصة اإلابُٗاث مً زال٫ جدؿحن ؤو حٗضًل اإلاىخجاث ؤو الخضماث الخالُت م٘  حؿعى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت بلى ٍػ

غ وجدب٘ ؤلاؾتراجُجُت :  جسهُو محزاهُت ضخمت و الخٍُى

 ٖىضما ج٩ىن اإلاىخجاث الىاجخت ٢ض بلٛذ مغخلت الىطج في صوعة خُاتها . -أ

ت في البدث. -ب ٗت الىمى طاث ٢ضعاث ٢ٍى  ٖىضما جدىاٞـ اإلااؾؿاث في نىاٖت ؾَغ

 ٖىضما ٣ًضم اإلاىاٞؿحن مىخجاث طاث حىصة ؤًٞل بإؾٗاع م٣اعبت. -ج

ع: -4   إطتراجُجُت الخىَى

، لم ٌٗض َىا٥ ب٢با٫ مً اإلااؾؿاث حكمل زالزت ؤهىإ مً اؾتراجُجُاث الخى ٘: اإلاغ٦ؼ و ألا٣ٞي واإلاخىٕى َى

٘ ألنها ؤ٦ثر نٗىبت في ؤلاصاعة.  ٖلى اؾتراجُجُاث الخىَى

ع املسهصة: -5   إطتراجُجُت الخىَى
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٨ٗـ حكحر َظٍ ؤلاؾتراجُجُت بلى بياٞت مىخجاث ؤو زضماث حضًضة و ل٨نها مغجبُت باإلا ٣ضمت خالُا، َو

اؾؿت بليها اإلا وجلجإ 1محن٥ و قغ٧اث الؿمؿغة و الخإالاهضماج بحن البىى  هدى  الى٢ذ الخالي تزاًض فيالاججاٍ اإلا

ا بُيءىا٢كت في نىاٖت ال جىمى آو مٗض٫ ٖىض اإلا  .همَى

 ٖىض ج٣ضًم مىخجاث حضًضة بإؾٗاع جىاٞؿُت ٦ما ج٩ىن اإلابُٗاث مىؾمُت وجد٤٣ الخىاػن. -أ

 ها.ٖىض جضَىع مىخجاث اإلااؾؿت في صوعة خُات -ب

٤ بصاعي ٢ىي. -ج  ٖىضما جخمخ٘ اإلااؾؿت بٍٟغ

ع ألافلي: -6   إطتراجُجُت الخىَى

٘ ألا٣ٞي بياٞت ؾل٘ و زضماث حضًضة و ٚحر مغجبُت بخل٪ اإلا٣ضمت في الى٢ذ  حكمل بؾتراجُجُت الخىَى

، و٦مثا٫ قغ٦تي بُبس ي ىال ٧ىال ٧ىال و٧ الخالي للٗمالء الخالُحن و صعحت الخُىعة ؤ٢ل منها في خالت اإلاخىٕى

اصة في اؾتهال٥ ؤهىإ ٦ثحرة اصة في اؾتهال٦ها جٟى١ الٍؼ مً اإلاُاٍ  صزىلهما ؾى١ اإلاُاٍ اإلاٗبإة خُث بن الٍؼ

ت في ال٨ثحر مً ألاؾىا١ و جلجا اإلااؾؿت لهظٍ ؤلاؾتراجُجُت :  الٛاٍػ

اصة بًغاصاث مً مىخجاتها ؤو زضما -أ  تها اإلاالُت.ٖىضما ًترجب ٖلى بياٞت مىخجاث حضًضة ٚحر مغجبُت ٍػ

٤ اإلاىخجاث الجضًضة للمؿتهل٨حن  -ب ىض بم٩اهُت اؾخسضام ٢ىىاث الخىػَ٘ في حؿٍى ٖىض اإلاىاٞؿت الكضًضة ٖو

 الجضص. 

 ٖىضما ٩ًىن همِ صوعة مبُٗاث اإلاىخجاث الجضًضة مسخل٠ ًٖ اإلاىخجاث الخالُت للماؾؿت. -ج

ع املخىىع: -7   إطتراجُجُت الخىَى

ؾؿاث َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖلى ؤؾاؽ جى٢ٗها جد٤ُ٣ اعباح مً وعاء وهي بياٞت مىخجاث بٌٗ اإلاا 

ؤ٢ل ٖىه  ج٣ؿُم الكغ٧اث التي حكتريها زم جبُٗها ٧ىخضاث مؿخ٣لت، وهجض ؤن بُ٘ الكغ٦ت ٩٦ل ًم٨ً بؿٗغ

 في خالت بُٗها ٦إحؼاء ؤو وخضاث، ٦ما جدبٗها اإلااؾؿت ؤي ؤلاؾتراجُجُت ٖىض جضَىع اإلابُٗاث و ألاعباح

ت.  الؿىٍى

                                                
ىؽ ٖبض الجلُل و آزغون، الخسُُِ الؿلُم لالؾدثماع الىاجر، مظ٦غة اإلااؾتر، حامٗت الكل٠، صٞٗت  .1  .85، م 2004مٞغ
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 ٖىضما ج٣ابل اإلااؾؿت ٞغنت قغاء مكغوٕ ٚحر مغجبِ بيكاَها الخالي ول٨ىه ًمثل ٞغنت حؿدثمغ حظابت. -أ

ت و اإلاكتراة. -ب  ٖىضما ج٩ىن َىا٥ حٗاوهُت مالُت بحن الكغ٦ت اإلاكتًر

ت. -ج  ٖىضما جمل٪ اإلااؾؿاث عؤؽ اإلاا٫ و اإلاىاَب ؤلاصاٍع

ا في اإلااض ي ٖلى نىاٖت واخضة ٣ِٞ.ٖىضما جخٗغى اإلااؾؿت لتهمت الاخخ٩اع هدُجت ل -د  تر٦حَز

 : 1زالثا : إلاطتراجُجُت الدفاعُت

  : إطتراجُجُت املؼسوع املؼترن -1

صٞاُٖت لٗضم  بٛغى اؾخٛال٫ ٞغنت ما، وحٗخبر بؾتراجُجُت ٥ قغ٦خحن ؤو ؤ٦ثر مٗا في قغ٦ت ما٢ختحكتر 

بت اإلا اجٟا٢ُاث الخٗاون و  ٦تاإلاكغوٖاث اإلاكتر  َا، و٢ض اػصاص الاججاٍ هدى كغوٕ بمٟغصاؾؿت ٖلى صزى٫ اإلاٚع

٨ً اصوي خض مم ساَغة بلىلخدؿحن اجهالها وجُىع ٖال٢اتها، ٦ما ؤنها جم٨نها مً ٖىإلات ٖملُاتها و جسٌُٟ اإلا

ىجا م٘ حجرا٫ مىجى  الؿُاعاث  ػ في ججمُ٘ع و٦م٣ا٫ في الكغ٦ت بحن قغ٦تي ؾُمؿً م٘ ٞىحُُيؿى وجخٗاون جٍى

جب ؤن ٩ًىن اإلا بخ٩امل ظٍ الخٗاوهُت بال وال جخم َ ت بك٩ل ملمىؽ ٍو وطاث  ضخم كغوٕ مغب٘،ال٣ضعاث الخمحًز

 اَغة.مس

  إطتراجُجُت الاهىماغ : -2

اث مً زال٫ جسٌُٟ الخ٩لٟت وألانى٫ بٛغى  ًدضر الاه٨ماف ٖىضما حُٗض اإلااؾؿت حك٨ُل اإلاجمٖى

ل الاججاٍ اإلاخضَىع للمبُٗاث وألاعباح في خالت اه٨ماف ًىاحه ؤلاؾ ألاؾهم و  تراجُجُىن يٍٛى مً خملتجدٍى

حر الى٣ض، وفي خالت الاه٨ماف الم ٞخ٣ىم اإلااؾؿت ببُ٘ ؤعاض ي ؤو ٣ٖاعاث لخٞى ٌؿخدؿً  الٗاملحن ووؾاثل ؤلٖا

 بقهاع ؤلاٞالؽ، و جلجإ اإلااؾؿت بلى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت.

 اى الغبدُت.ٖىضما جٟكل في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها و يٟٗها في اإلاىاٞؿت و اوٗضام ال٨ٟاءة و اهسٟ -أ

اث الٗاملحن. -ب  ٖىض بياٖت الٟغم الخاعحُت و٦ظا جضَىع مٗىٍى
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  إطتراجُجُت جخفُض الاطدثماز : -3

حر عؤؽ اإلاا٫ الالػم لالؾدثماعاث اإلاؿخ٣بلُت و٢ض ؤنبدذ َظٍ  َى بُ٘ حؼء مً اإلااؾؿت و جلجا بلُه لخٞى

ا ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة و  ٘ؤلاؾتراجُجُت جل٣ى ٢بىال ٦ثحرا م٘ جغ٦حَز و جلجا بلُه اإلااؾؿت ٖىضما  ج٣لُل مؿخىي الخىَى

 ؤلاؾتراجُجُت. جدب٘ بؾتراجُجُت الاه٨ماف وجٟكل، ٦ما ٖىض حٗغيها لتهضًض بتهمت اخخ٩اع

  إطتراجُجُت الخـفُت : -4

حكحر بلى بُ٘ الخهُٟت بلى بحن ٧ل ؤنى٫ الكغ٦ت بهىعة مجؼثت م٣ابل ٢ُمتها اإلاالُت اإلالمىؾت، وهي 

مبت ألنها اٖتر بؾتراجُجُت نٗ  الاه٨ماف بؾتراجُجُتاؾؿاث ٖىض جدب٘ ٧ل مً وجلجإ بليها اإلا تاٝ بالهٍؼ

 ى البضًل.في الخالخحن، وبطا ٧ان ؤلاٞالؽ َ وجسٌُٟ الاؾدثماع وجٟكل

 إطتراجُجُت الدؼىُلُت : -5

حن ؤو ؤ٦ثر مً اؾتراجُجُاث،اؾؿاث ؤو مٗٓمها الدك٨ُلجدب٘ ال٨ثحر مً اإلا ٦ما جدمل  ُت اإلا٩ىهت مً هٖى

مىٓمت ؤصاء ٧ل ش يء  و ٌٗظع ٖلى ؤيا ما بالٛذ الكغ٦ت في اؾخسضامها، اَغ حمت بطبؾتراجُجُت الدك٨ُلُت مس

بضؤ اإلاب جىدكغ وجبٗثَىابك٩ل مخمحز وهٓغا للمىاعص واإلا اصة ٖضص ألاوكُت ٍو  اإلاؼاًا. ا٦دؿاب يكُحن فير م٘ ٍػ

الدك٨ُلُت ٖاصة جدب٘ ٖىضما  ؤلاؾتراجُجُتض ؤن هج الخىػَ٘ بؾتراجُجُتوفي الكغ٧اث ال٨بحرة التي جدب٘ 

في ؾبُل ل٣اء جدب٘ الدك٨ُلُت  اؾؿاث التي ج٩اٞذض ؤن اإلاهجو  ،بؾتراجُجُت زانت بهاؤو وخضة  ٩ًىن ل٩ل بصاعة

 صٞاُٖت لخسٌُٟ الدجم الاؾدثماع والخهُٟت والاه٨ماف في هٟـ الى٢ذ. اؾتراجُجُاث ٩ىهت مً ٖضةاإلا

 خعُغ الاطتراجُجياملبدث الثاوي : الخ

 املعلب ألاٌو : مفاَُم عامت للخخعُغ الاطتراجُجي 

الا٢خهاصي خُث ؤن الخسُُِ  ًمثل الخسُُِ الاؾتراجُجي زُىة ؤؾاؾُت في بغهامج الخُىع 

ظا  الاؾتراجُجي ٌٗني مداولت الخبهغ بمؿخ٣بل الكغ٦ت ووي٘ ؤَضاٝ جدضص مؿاعاث اإلااؾؿت مؿخ٣بال َو

غ بم٩اهُاث وو  اثًخُلب جٞى ؤلاصاعة في اإلااؾؿت في  حىص جىُٓم مالثم واإلاىار اإلاصج٘ واإلاكاع٦ت في ٧ل مؿخٍى

ل. جهمُم وجىُٟظ الخُت ؤلاؾتراجُجُت ختى ًاصي الخسُُِ الاؾتراجُجي بلى الىخاثج اإلاغحىة ٖلى  اإلاضي الٍُى
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ف الخخعُغ الاطتراجُجي  أوال : حعٍس

ُا ل٣ض اؾخسضم َظا اإلاهُلر ؤنال في اإلاجا٫ الٗؿ٨غي و  ى ٌٗني خٞغ َى مإزىط مً اللٛت الُىهاهُت َو

ها الض٦خىع بؾماُٖل مدمض الؿُض بإنها : "جل٪ الٗملُت  ًٞ الججرا٫ ؤو ؤؾلىب ال٣اثض الٗؿ٨غي و٢ض ٖٞغ

ىبت ٞيها". ألاػمت جىي٘ وجى٣ُذ وجُب٤ُ اث ألاػمت الهجاػ بٌٗ الىخاثج اإلاٚغ  بٌٗ الخهٞغ

٠ الخسُُِ الاؾتراجُجي بإهه لت ألاحل  ٦ما ًم٨ً حٍٗغ طل٪ الخسُُِ الظي ًغ٦ؼ ٖلى الٗال٢ت الٍُى

مابحن اإلااؾؿاث وبِئتها الخاعحُت، ٞهظا الىٕى مً الخسُُِ ًغجبِ باألَضاٝ الغثِؿُت للماؾؿت ؤي جل٪ 

 .1بجب الىنى٫ بليها في ْغوٝ جىاٞؿُت ألاَضاٝ التي

٠ الكامل ٌٗٝغ مً زالله الخسُُِ الاؾتراجُجي بإهه ٖملُت ا جساط ال٣غاعاث اإلاؿخمغة بىاءا ؤما الخٍٗغ

ا في اإلاؿخ٣بل ووي٘ ؤَضاٝ واؾتراجُجُاث والبرامج  ٖلي مٗلىماث جم٨ىه مً مؿخ٣بلُت َظٍ ال٣غاعاث وآزاَع

خ٩ىن الخسُُِ الاؾتراجُجي مً الٗىانغ الخالُت  الؼمىُت والخإ٦ض مً جىُٟظ الخُِ والبرامج اإلادضصة، ٍو

 الك٩ل الخالي : اإلاىضخت في

 : 2: عىاؿس الخخعُغ الاطتراجُجي 07الؼيل 

                                                
ض وػٍان، الدؿُحر . 1  .28، م 2004إلهخاج، مظ٦غة جسغج في ٖلىم الدؿُحر، حامٗت الكل٠، صٞٗت ل الاؾتراجُجيقٍغ

ل٪ ؾٗىص، ٗلىماث، حامٗت اإلااإلاو ، ٧لُت ٖلىم الخاؾب الاؾتراجُجيمض حما٫ الضًً الضعمىش ي، الخسُُِ مد ىضوعة،مىص اإلامد مدمض  .2
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اع الٗام لإلؾتراجُجُت . -1  وي٘ ؤلَا

صعاؾت ٖىامل البِئت اإلادُُت باإلااؾؿت وؾىاء ٧اهذ صازلُت ؤو زاعحُت م٘ جدضًض الٟغم اإلاخاخت وال٣ُىص  -2

 اإلاٟغويت.

 جدضًض ألاَضاٝ والٛاًاث. -3

 وي٘ بؾتراجُجُت بضًلت واإلا٣اعهت بُنهما. -4

 ضًل الاؾتراجُجي الظي ٌٗٓم مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ في بَاع الٓغوٝ البُئُت اإلادُُت.ازخُاع الب -5

لت ألاحل بلى ؤَضاٝ  -6 وي٘ ؾُاؾاث و زُِ و بغامج ومىاػهاث خُث ًخم جغحمت ألاَضاٝ والٛاًاث ٍَى

 مخىؾُت و٢هحرة ألاحل، وويٗها في ق٩ل بغامج ػمىُت.

ت م٘ مغاحٗت ج٣ُُم َظٍ الاؾتراجُجُاث ج٣ُُم ألاصاء في يىء ألاَضاٝ والاؾتراجُجُ -7 اث والخُِ اإلاىيٖى

 في يىء الٓغوٝ البُئُت اإلادُُت. والخُِ

اؾدُٟاء اإلاخُلباث الخىُٓمُت ألاػمت لخىُٟظ بؾتراجُجُت م٘ مغاٖاة جد٤ُ٣ ج٠ُ٨ َظٍ اإلااؾؿت للخٛحراث  -8

 اإلاهاخبت لل٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت.

 زاهُا : خـابف الاطتراجُجُت 

 ؼمىلُت :                                                                                                            ــ  ال1

ل اججاٍ  ال  Mussecheبن الاؾتراجُجُت هي  ازخُاع اإلااؾؿت لؿلى٦ها الكامل ٖلى اإلاضي الٍُى  ق

اع الكامل إلاسمدُُها، ما ٌٗني  خل٠ الؿلى٧اث الهاصعة ًٖ اإلااؾؿت في  حمُ٘ ؤن الاؾتراجُجُت هي ؤلَا

ت، ج٣ىُت، احخماُٖت، وختى ؾُاؾُت، ًهبى بها ا لجىاهب،  ٞال٣غاع  الاؾتراجُجي ًضمج ٖضة ٖىامل، مالُت، ججاٍع

بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ : اإلاغصوصًت ، الغبدُت، الىمى، الخىؾ٘ ....، ٦ما جىجم ًٖ ال٣غاع الاؾتراجُجي آزاع ٖلى ٧ل  

 ىاػن مالي، الدؿٗحرة، الغ٢ابت...    اإلااؾؿت : ج
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 ـ الالتزام :                                                                                                               2

ا قمىلُتها إ لت الامض جٟؿَغ وحٗضص ؤبٗاصَا، ٞخ٩ىن الاؾتراجُجُت التزاما ن لل٣غاعاث الاؾتراجُجُت ازاع ٍَى

ا  .                                                ٖلى اإلااؾؿت، خُث جغؾم الخٍُى الٍٗغًت لخُىعَا وهمَى

ل واإلاخىؾِ،   مؿاع جُىع ٣ٞض اٖخبر ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت  ؤقٗت لىمى اإلااؾؿت ٖليها للمضي الٍُى

ا بضون اإلااؾؿت ٖلى اإلاضي الُى  هٗب حُٛحَر لت ٍو ا لٟترة  ٍَى لى صعحت يُٟٗت مً الاعجضاص، ًب٣ى ؤزَغ ٍل ٖو

 ج٩لٟت ٖالُت بطا ما ٢ىعهذ بال٣غاعاث الدكُٛلُت.                                             

                              ـ املسوهت و الدًىامُىُت :                                                                3

و ٖلى ٨ٖـ ال٣غاعاث  الدكُٛلُت ٞان ال٣غاع الاؾتراجُجي ًخٗامل م٘ الؼمً و اإلادُِ  ٦مخٛحراث ال زىابذ 

ل٣غاع، ٞاإلؾتراجُجُت  عص ٞٗل  ٖلى مدُُها، وال٣غاعاث الاؾتراجُجُت  حٗمل ًجٗلها  في  ٢لب ٖملُت اجساط ا

 ًهبذ ؤ٦ثر مىاثمت  م٘ الخٛحراث  الخالُت و اإلاخى٢ٗت للمدُِ.     ٖلى حٗضًل اججاٍ اإلااؾؿت بدُث 

 ـ الىضعُت املالبمت :                                                                                                  4

م٨ً الخ٨م ٖلى الىيُٗت اإلاغبدت للماؾؿت م الٗمُل في ثل الظًطا ٧اهذ مً الثالزت الاوا، بٍو ً ًظ٦َغ

ُُ٘ الٗمالء الخمُحز بحن ماؾؿت وؤزغي في ؤؾىا١ جدخضم . ٞالىيُٗت هي اإلاُٗاع الظي مً زالله ٌؿخالؿى١ 

اصة  ٞيها اإلاىاٞؿت اصة عياء الٗمُل و مداولت حظبه الى اإلااؾؿت و طل٪ ًٖ ٍػ ٞدؿعى الاصاعة الاؾتراجُجُت الى ٍػ

اصة صعحت اإلاىاٞ٘ التي ج ٖاصة خُاػة محزة ما، و ٩ًىن ععاث الاؾتراجُجُت  اٞتهضٝ ال٣ بقباٖه،٣ضمها الُه و ٍػ

اث، ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي باليؿبت إلاىاٞؿيها في هٓغ ٖمالئها ٖلى  اإلاؿخىي   طل٪ ٖلى زالر مؿخٍى

                                                                                                            اإلاؿخىي الضازلي باليؿبت له٩ُلها الخىُٓمي.          و الؿُاس ي  باليؿبت  للمجخم٘  وؤزحرا ٖلىالاحخماعي  

وللخم٨ً مً جدضًض الىيُٗت له، ًبدث الاؾتراجُجي ًٖ ؤًٞل جىلُٟت بحن ٞغم وتهضًضاث اإلادُِ،   

 .حىبت َظٍ الاؾئلت الثالرؤبظل٪ خهغ الاؾتراجُجُت في ج٣اَ٘ ُٞم٨ً  و٢ضعاث ومىاعص اإلااؾؿت،
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  1: جددًد الىضعُت املالبمت 08الؼيل زكم 

 

 ؤلاؾتراجُجُت٨ً اؾخسضامها في وي٘ ًمخبٗت والتي جخمثل الُغ١ اإلا :2: ظسق وضع الخعغ إلاطتراجُجُت  زاهُا

 : ي مىضخت في الك٩ل الخاليًلي ٦ما ه ُٞما

                                                
1 .J.L Charron et S.Sparie  

ل٪ ؾٗىص، ٗلىماث، حامٗت اإلا٧لُت ٖلىم الخاؾب واإلا ،الاؾتراجُجيالضًً صعوش ي ، الخسُُِ  مض حما٫مدىضوعة ،. مدمض مدمىص م2

 .31م  ،1944

ما الذي تعرف   

 عمله؟

 قدراتها, مواردها...

 ماذا تريد المؤسسة؟

 قيمها,غايتها وأهدافها

 

ماذا تستطيع ان 

 تفعل؟

 االستراتيجية 
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 : ظسق وضع الخعغ إلاطتراجُجُت : 09الؼيل 

٣ت ٖىض ْهىع وحهاث الىٓغ اإلاسخلٟت اإلاخٗل٣ت بالخُِ  دلُم الجدلي :الخ -1 حؿخسضم َظٍ الٍُغ

٤ بدمل وحهت هٓغ زانت به ؤن ًبلىع الخُت الاؾتراجُجُت ٣ت بإن ًخُلب مً ٧ل ٍٞغ ، وجبضؤ َظٍ الٍُغ

٤ اؾخسضام ؤؾلىب حضلي ف ُالب مً ٧ل الٍٟغ ي ؤلاؾتراجُجُت التي ح٨ٗـ وحهت هٍٓغ وؾ٨ُخمل ويٗها ٍو

، ؤي ببغاػ نىاب ٤ آلازغ، زم ججغي ٖملُت ٖغى للخُت التي  بلىعة ؤ٩ٞاٍع جىحهاجه وزُاء جىحهاث الٍٟغ

٤ وجخم مىا٢كتها بةجبإ ؤؾلىب حضلي ؤًًا وجسخم الٗملُت بخىل٠ُ زُت بؾتراجُجُت جخ٤ٟ  ويٗها ٧ل ٍٞغ

 ٖليها وجخبىاَا اإلااؾؿت.

ت مًاملجمىعت املـغسة :  -2 ٩لٟىن بىي٘ زُت بؾتراجُجُت،  ًخم َىا ازخُاع مجمٖى اإلاؿئىلحن في اإلايكإة ٍو

ت جماما لهظٍ اإلاهمت خُث جخم احخماٖاتها في م٩ان مىٗؼ٫ بُٗض ًٖ ػخمت الٗمل.  وفي الٗاصة جخٟٙغ اإلاجمٖى

ت عثِؿا خل٣اث ومىا٢كاث ج٩ىن له زبرة في َظٍ ألامىع  -3 اإلااؾؿت )ؤو اخضي الٟىاص١ ...( وجسخاع اإلاجمٖى

٣ت ٦ثحرا ٖلى ؤؾلىب الغثِـ وجخم وي٘ ال ٗخمض لهاح َظٍ الٍُغ خٟانُل الخُت بإؾلىب اؾدكاعة ألا٩ٞاع َو

ت مٗه. في بصاعة لى مضي الخٟاٖل اإلاجمٖى  اإلاىا٢كاث ٖو

لت دلفي : -4 ٣ت ٖلى حمُ٘ ألا٩ٞاع والا٢تراخاث اإلاخٗل٣ت بخٟانُل الخُت ؤلاؾتراججُت  ظٍس حٗخمض َظٍ الٍُغ

ٕى مً الاجٟا١ ٖلى جٟانُل هل ٖلى هًدوججمُٗها وجدلُلها ٖضة مغاث بلى ؤن باؾخسضام اؾخبُاهاث الغؤي 

٤ مٗها ملخهاث الىخاثج الاؾخبُاهاث الؿاب٣ت م٘ قغح إلاالخُت،  برعاث وفي ٧ل مغة هىػٕ ٞيها الاؾخبُاهاث بٞغ

اصة جخ٨غع الٗملُت جىػَزم ًُلب ألاصاء بالغؤي مً حضًض، َو الاؾخالهت الخىحهاث في جل٪ ٘ الاؾخبُاهاث ٨ظا ٖو

 يكىص في آلاعاء.هل الاجٟا١ اإلاًدبلى ؤن  زالر مغاث ؤو ؤ٦ثر

ن مخٗل٤ بالخُت ل٩ي خهحن في مىيٕى مٗحخبراء مسالضٖىي ل هجىحَُىا  ًجغي  مسهصة :املجمىعت امل -5

ئًُدباخثىا ؤو ًس خُلب وي٘ الخُت حك٨ُل ٖضة مجغحىا بىحهت هٓغ مخٗل٤ بهظٍ الجٍؼ اث جغ٦ؼ ٧ل ت، ٍو مٖى

 .ؤلاؾتراجُجُتواخض ؤو ؤ٦ثر مً حىاهب الخُت  ها ٖلى حاهبمن
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لت اللىة الدافعت -6 ٣ت مىحهت ًخم مًَحٗخمض  : ظٍس ٣ت ٖلى الخ٨ٟحر بٍُغ زاللها جدضًض ال٣ىي  ظٍ الٍُغ

ال٣ىي الضاٞٗت للماؾؿت وفي  بَاع للخدلُل والخسُُِ حؿخسضم ُٞهزم ًخم وي٘  اؾؿت،اإلاالضاٞٗت في 

 .ؤلاؾتراجُجُت جدضًض جىحهاث الخُت

لت املداواة -7 ٣ت ٌؿخسضم الخاؾىب في ٖمل همظٍ ي َف : ظٍس م ز ىطج للماؾؿت والبِئت اإلادُُت بها،الٍُغ

ياث زم حٛحر اإلاُُٗاث والاٞترا اى مُُٗاث مُٗىت،ؾخ٩ىن ٖلُه اإلااؾؿت في اإلاؿخ٣بل باٞتر ا٧اة ما مد

بغهامج  ؤلاؾتراجُجُت اٖخماص ٖلى ما ًخى٢ٗهزم جىي٘ جٟانُل الخُت  وج٨غع ٖملُت اإلادا٧اة في ٧ل خالت،

 اإلادا٧اة الخاؾىبي.

٣ت ٖلى جدضًض ألاؾىا١ اإلاَجغج٨ؼ  : جدلُل فسؾ الظىق  -8 ىخجاث اإلايكإة ؤو الخضماث التي خاخت إلاظٍ الٍُغ

ج ج٣ضمها، ؤن جازغ ٖلى َلب الؿى١  ٨ًفي الهىاٖت والبِئت والؿى١ التي ًمغي ٦ظل٪ جدلُل الٗىامل ٍو

 اؾؿت.اإلا ىخجاثإلا

٣ت مىهجُت ًخم ٞيهَو : الخدلُل الىضعي -9 ا جدلُل حمُ٘ البُاهاث ًٖ وي٘ اإلااؾؿت في اإلااض ي و ظٍ الٍُغ

غة ًٖ البِئت والؿ و الخايغ  بن جدضر  ٨ًخم وي٘ جيبااث ًٖ الخٛحراث التي ًمى١ زم ٦ًظل٪ البُاهاث اإلاخٞى

الضازلُت في اإلااؾؿت ال٠ًٗ ًض ه٣اٍ ال٣ىة و في اإلاؿخ٣بل، ومً َظا الخدلُل ًجغي جدض البُاهاث ظٍٖلى َ

٣ت ازخهاعا بالتهضًض وم٩ان الٟغم الخاعحُت، وحٗٝغ َ مهاصع  ٦ظل٪ جدضًضو   (.swot or tows: )ظٍ الٍُغ

خٟى١ لظا ىا جدضًض ٖضص ٢لُل مً اإلاجاالث للماؾؿت التي ٌٗخبر ألاصاء اإلاًَخم  : عىامل الىجاح الحسحت -10

ا ؤؾاؾُافي  تها و ب٣ائها و٢ضعتها ٖلى اإلال اإلاجاالث قَغ  ىاٞؿت.ىجاخها واؾخمغاٍع

٣ت مىهجُت لخدضًضَو : ىخج / الظىق جدلُل امل -11 ألاؾىا١ و ٢ُاٖاتها اإلاسخلٟت، واإلاىخجاث ووْاثٟها  ظٍ ٍَغ

غة، و تهضٝ َو  غ ؤن جسضمها اإلايكإ ٣ً٨ت بلى جدضًض ٢ُاٖاث الؿى١ التي ًمظٍ الٍُغالخ٣ىُاث الخٞى ة بما ًخٞى

 مً ج٣ىُاث. الضيه
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َىا جخم ٖملُت اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة للمخٛحراث الخاعحُت وألاخضار  اث :مساكبت البِئت و جدلُل الاججاَ  -12

ظٍ الخيبااث حك٩ل ألاؾاؽ وألاويإ وجدلُل الاججاَاث زم ٖمل جيبااث بما ؾخ٩ىن ٖلُه في اإلاؿخ٣بل، َ

اصة ٌؿخسضم الخاؾىب في  لٗملُت الخسُُِ  الضعاؾاث.لُل و ظٍ الخداٖمل َالاؾتراجُجي ٖو

٣ت ٖلى جدلُل زمؿت ٖىامل ؤؾاؾُت جحٗخمض َ جدلُل الخىافع : -13 ازغ ٖلى الىي٘ الخىاٞس ي ظٍ الٍُغ

، البضاثل اإلادخملت للمىخجاث، اإلاكترون، اإلاىعصون، للماؾؿت، َظٍ الٗىامل هي: الالٖبىن الجضص في الؿى١ 

 ىاٞؿىن.اإلا

٣ت و ًَخم في  : دافإلادازة باألَ -14 ٣ها مكاع٦ت بحن ؤلاصاعة الٗلُا ُلىب جد٣ُي٘ ألاَضاٝ اإلاظٍ الٍُغ

غ، وجبضؤ  ضاٝ م٘ بًٗها البٌٗ و ج٩ىن ؤؾاؾا ألي جدؿحن ؤو واإلاغئوؾحن بدُث جترابِ َظٍ ألاَ جٍُى

اث الضهُا ومً مسخل٠ الىخضاث وألا٢ؿام في اإلايكإة بن ًًٗىا ؤَضاٞا له م الٗملُت بإن ًُلب مً اإلاؿخٍى

كتٍر ؤن ج٩ىن َظٍ ألاَضاٝ واضخت و٢ابلت لل٣ُاؽ، و ٌكتر  يؿ٣ت م٘ ٚاًاثج٩ىن م ٍ ؤن اإلااؾؿت ، َو

لى حك٩ل في مج ج٩ىن هابٗت مً ألاؾٟل بلى  .الاؾتراجُجيملها جٟانل الخُت ألٖا

 املعلب الثاوي : أَم عىاؿس الخخعُغ الاطتراجُجي.

ٗخبر ازخُاع عؾالت اإلاىٓمت مً ؤَم ؤي اليكاٍ الظي ًيبغي ؤن ج٣ىم به : 1أوال: زطالت املىظمت اإلاىٓمت، َو

الازخُاعاث ؤلاؾتراجُجُت، ومً الًغوعي بٖاصة الىٓغ في َظا الٗىهغ وجدلُله بهىعة صوعٍت باٖخباع ؤن عؾالت 

ما٫ التي ج٣ىم بها والتي وحضث  ؤي مىٓمت البض وان ٌٗتريها الخ٣اصم هٓغا ألن اإلاىٓمت طاتها جخٛحر جبٗا لخٛحر ألٖا

 مً ؤحلها، بياٞت بلى ؤن البِئت الخاعحُت للمىٓمت جخٛحر بهىعة مؿخمغة. ؤؾاؾا

 ومً زهاثو الغؾالت الٟٗالت للمىٓمت ما ًلي: 

  اللابلُت للخدٌى إلى خعغ وطُاطاث : -1

بط ًجب ؤن جدؿم الغؾالت بةم٩اهُت جدى٫ ال٩لماث والكٗاعاث بلى زُِ وؾُاؾاث وبغامج ٖمل وبال 

اء ته  ؼ ز٣ت الٗمالء بضال مً جضُٖمها.ؤنبدذ صٖاوي حٞى

                                                
ت الىُل الٗغبُت، مهغ، .  1  .80م ،1999ٖبض الخمُض ٖبض الٟخاح اإلاٛغبي، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت، مجمٖى
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  الىاكعُت واملىضعُت : -2

ؤلانغاع ٖلى و ىاحهتخُب٤ُ بمغاٖاة ٖىانغ الخدضي و اإلا٨ىت الؾماث الغؾالت الٟٗالت ؤن ج٩ىن مم مً

 .٢1ص ى الاؾخٟاصة مً ؤلام٩اهاث و اإلاىاعص اإلاخاختجد٤ُ٣ ؤ

 الخىُف مع البِئت : -3

وجى٢ٗاتها  ىت الخُب٤ُ بمغاٖاة ْغوٞها و َبُٗتها الخالُت٨ًجب ؤن جداٞٔ الٟٗالت ؤن ج٩ىن مم 

 .اإلاؿخ٣بلُت

  الخىحه هدى ظسوف الظىق و خاحاث العمالء : -4

ٞما وكإث اإلاىٓمت بال إلقبإ خاحاث قغاثذ مُٗىت مً الٗمالء لهم زهاثههم اإلامحزة، وجضاعؽ 

خباع.  وكاَها في ؾى١ جد٨مه ٖال٢اث و٢ىاٖض مٗغوٞت ًجب ؤزظَا باإٖل

 الىؿف العام لىُفُت جدلُم الىخابج :  -5

جخُغ١ الغؾالت لبٌٗ الجىاهب اإلاضٖمت لهضٞها وطل٪ ببُان ٦ُُٟت جد٤ُ٣ اإلاىٓمت لىخاثجها اإلاغحىة مً 

زال٫ ألاوكُت والٗملُاث التي جضاعؾها واإلاىخجاث التي ج٣ضمها، بل بن البٌٗ ًىاصي بالتزام الغؾالت بخدضًض 

 مٗاًحر مدضصة جىضر حىاهبها مً خُث ال٣ُاؽ ال٨مي والؼمني.هخاثج ص٣ُ٢ت جلتزم بها و 

 جدلُم الخيامل بين أحصاء ومىىهاث املىظمت :  -6

اث مسخلٟت لإلؾتراجُجُت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي للمىٓمت ؤو  بطن مً اإلاٗغوٝ ؤن َىا٥ مؿخٍى

سضع باؾتراجُجي اإلا ُٟي والدكُٛلي، ٍو ما٫ ؤو اإلاؿخىي الْى ىٓمت ؤن ٌٗخمض بلى جد٤ُ٣ مؿخىي وخضاث ألٖا

 الخ٩امل بحن حمُ٘ الجؼاء اإلاىٓمت ووخضاتها بدُث حكملهم حمُٗا عؾالت واضخت ومدضصة.

 الىضىح ودكت الخعبير : -7

مً بحن ؾماث الغؾالت الٟٗالت ؤن ج٩ىن واضخت اإلاٗاوي وال٩لماث وص٣ُ٢ت في حٗبحراتها بدُث ًٟهمها 

غاٝ ؾىاء ٧اهىا مً صازل ؤو زا  عج اإلاىٓمت.حمُ٘ ألَا

                                                
 .81، مهع٦ط ؾب٤ح٘ مغ ، تاججُر تؾة ؤلا ع ؤلاصا بي،غ ٛح اإلااالٟخ ضٖب.  1
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  : ىظمتزجباط بلُم ومعخلداث املالا  -8

لؿٟت اإلا ت وهمِ  ؤلاًضًىلىحُت ىٓمت بما ًىضرًجب ؤن جغجبِ عؾالت اإلاىٓمت ب٣ُم ومٗخ٣ضاث ٞو ال٨ٍٟغ

 ىٓمت.ؤلاصاعة الؿاثضة في اإلا

 الغاًاث وألاَداف إلاطتراجُجُت :الاوسجام مع  -9

هدى الٛاًاث وألاَضاٝ  الاججاٍ ضصة بما ًبحنمد الغؾالت بٗىاًت ٞاث٣ت في ٧لماثب ؤن جهاٙ ًج

ج   : الخاليالاؾتراجُجي للمىٓمت ؤلاحابت ًٖ الؿاا٫ ب ؤن ٌكٛل ال٨ٟغ ؤلاؾتراجُجُت ٍو

 ؟ ضاٞها وحُٗٓم ألاعباحَاؾؿاث لخد٤ُ٣ ؤماطا جٟٗل اإلا

بت في جد٤ُ٣ الىجاح جدخم ؤلاحابت ٖلى   ظٍ الدؿائالث بىيىح ٧امل.َبن الٚغ

 : خىكعت مظخلبالامل دًىامُىُت الخىظُم وممازطخهمساعاة  -10

خباع ٖىض بٖضاص الغؾالت الٟٗالت ٖىامل الخىؾ٘ لت جازظ في الٖا ىخجاث وألاؾىا١ الىمى اإلاخى٢٘ في اإلا ٍَى

 والٗمالء وحٗضص قغاثدهم.

 زاهُا: عىاؿس زطالت املىظمت :

ذ بدىر ٖضًضة لضعاؾت الٗىانغ التي ًجب بن حكملها عؾالت اإلا ىٓمت مً بُنها جل٪ التي ؤحغاَا ؤحٍغ

David  ،٘و٢ض جىنل بلى ؤن ٖىانغ الغؾالت ألاؾاؾُت جخمثل في حؿ٘ ٖىانغ هي : الٗمالء، اإلاىخجاث، اإلاى٢

ت، اإلاٟهىم الظاحي، الاَخمام بالهىعة الٗامت، الاَخمام  الخ٨ىىلىحُا، الاَخمام بالبدىر، الٟلؿٟت ال٨ٍٟغ

با مدضصا لخل٪ الٗىانغ وبهما َلبذ لخداملها ويغوعة صعاؾتها مً زال٫ بالٗاملحن، ولم جىضر الضعاؾت جغجِ

 ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث اإلا٣ترخت ل٩ل منها ٖلى الىدى الظي ًم٨ىىا ٖغيه في الك٩ل الخالي :
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 :1: عىاؿس زطالت املىظمت  06الجدٌو 

 الدؿائالث الٗىهغ

 مً َم ٖمالء اإلااؾؿت ؟ / الٗمالء1

 ي الؿل٘ والخضماث ألاؾاؾُت التي ج٣ضمها اإلااؾؿت ؟ما ه / اإلاىخجاث2

 ؤًً جدىاٞـ اإلااؾؿاث ٖلى مىخجاتها ؟ / ألاؾىا3١

 ما هي ألاؾـ الخ٨ىىلىحُت التي حٗخمض ٖليها الكغ٦ت ؟ / الخ٨ىىلىحُا4

 ما هي التزاماث الكغ٦ت هدى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الا٢خهاصًت ؟  الغبدُت -الىمى  –/ الب٣اء 5

ا  و ؤلاًضًىلىجي/ الٟلؿٟت 6 اث ٨َٞغ ما هي ٢ُم و مٗخ٣ضاث اإلااؾؿت ومىازها وؤولٍى

 واَخماماتها ؟

 ما هي ؤَم هىاحي ٢ىة الكغ٦ت ومؼاًاَا الخىاٞؿُت ؟ / اإلاٟهىم الظاحي7

 ما هي الاهُباٖاث الٗامت لضي الجمهىع ًٖ اإلااؾؿت ؟ / الهىعة الٗامت8

 لحن به ا؟ما هي اججاَاث الكغ٦ت هدى الٗام / الٗاملحن9

 

 زالثا: الغاًاث وألاَداف :

خم جدضًض الٛاًاث الغاًاث :  -1 ا ٍو ٖٝغ "ولُم ٦ىض" الٛاًاث بإنها : هي ألاقُاء الٗامت التي جىص اإلاىٓمت اهجاَػ

في مٗٓم ألاخُان بك٩ل ٖباعاث ؤو مهُلخاث واؾٗت وجخه٠ بالضوام، ومثا٫ طل٪ ٧ان جدضص اإلاىٓمت 

اصة ٖضص الخجاع   الظًً ًخٗاملىن.ٚاًتها، ٍػ

بن الٛاًاث ٢ض ج٩ىن مؿخ٣بلُت ؤي ؤنها لم جخد٤٣ بٗض، ٧التي ط٦غ ث ؾاب٣ا ؤو ٢ض جمثل خالت ؤو وي٘ 

ًيبغي ؤلاب٣اء ٖلُه، ومثا٫ طل٪ جدضًض ٚاًاث نهاثُت واضخت ومدضصة، وطل٪ للٗضًض مً ألاؾباب مً ؤَمها ما 

 ًلي :

اث جمثل ه٣اَا َامت حامٗت إلاسخل٠ الجهىص، ولهظا ٞهي يمان وخضة الٛغى صازل اإلااؾؿت : بط ؤن الٛاً -ؤ

 حؿاٖض ٖلى ؤن ٌٗمل الجمُ٘ في اججاٍ واخض.

                                                
، ٛغبي،. ٖبض الخمُض ٖبض الٟخاح اإلا.  1  .82م  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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حر ألاؾاؽ ؤو اإلاُٗاع لخسهُو اإلاىاعص صازل الخىُٓم : ُٞجب لً ٌسخغ حمُ٘ اإلاىاعص اإلاخاخت ؾىاء  -ب  جٞى

ت لخضمت الٛاًاث النهاثُت التي حؿعى بليها اإلااؾؿت لخ  د٣ُ٣ها.٧اهذ ماصًت ؤو بكٍغ

جغ٦حز حهىص ألاٞغاص و الجماٖاث : بدُث ال ًدضر اػصواج ؤو جًاعب في ما بحن ؤلاصاعاث وألاٞغاص ألا٢ؿام  -ج

 ٞالجمُ٘ ٌٗمل لخضمت الٛاًاث اإلادضصة.

ُت واإلاكخ٣ت  -ص ُت إلاسخل٠ وخضاث اليكاٍ : بىاءا ٖلى الٛاًاث ًخم بُان ألاَضاٝ الٟٖغ جدضًض ألاَضاٝ الٟٖغ

ُت لخضمت الٛاًاث النهاثُت ضاٝامل و الخيؿ٤ُ في ما بحن جل٪ ألاًَخم مغاٖاة الخ٩ وخضة بدُث ل٩ل  .الٟٖغ

 ىٓمت بلى جد٣ُ٣ها و ل٩ىنهاي حؿعى اإلاالٛاًاث بلى خض ٧ىنها ؤًًا مً ألامىع الت وهي حكبه ألاَداف : -2

 جسخل٠ ٖنها في ما ًلي:

 ضاٝ ؤ٦ثر ي٣ُا و ججضًضًا.بن ألاَ -ؤ

 .مً الٛاًاثبنها ؤَى٫ ػمىا  -ب

 ها :ضة هىاحي جبرع لىا يغوعة وي٘ ألاَضاٝ مً ؤَمىا٥ ٖؤن َ ٦ما

ُٟت الخسُُُُت صون وحىص ؤٚغاى٢ُام اإلا ٨ًحٗض ألاَضاٝ مً ؤَم ٖىانغ الخسُُِ : بط ال ًم - ج  ضًغ بْى

 ٖضىٓمت بلى جد٣ُ٣ها ٞخبني ٖملُاث الخيبا جاؾـ الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث و ال٣ىاواضخت حؿعى اإلا ضاٝوؤَ

 .اإلاىاػهاث و البرامج لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت وحٗض

ال٢تها ببِئتها : ٞاألَضاٝ حؿاَم في بُان  -ص  ُت الٗال٢اث الؿاثضة باإلاىٓمت ٖو حؿاَم ألاَضاٝ في بُان هٖى

الٗال٢اث بحن اإلاىخجاث وألاؾىا١ ما ًجب التر٦حز ٖلُه ٦ما حؿاَم في بُان الٗال٢اث بحن ؤلاصاعاث اإلاخٗضصة 

 ؾىاء ٧ان بك٩ل عؤس ي ؤو ؤ٣ٞي. ٖال٢اث حٗاون ؤو ٖال٢اث ؾلُت . باإلااؾؿت

ٌؿاَم في وي٘ ألاَضاٝ لخدضًض مغا٦ؼ اإلاؿاولُت : ٞاألَضاٝ جخد٤٣ مً زال٫ ؤلاصاعاث و ألا٢ؿام وؤٞغاص  -ٌ

مدضصًً ل٩ل منهم صوع مٗحن خؿب مهام ووُْٟخه، وبالخالي ًم٨ً جدضًض مؿاولُت ٧ل بصاعة ؤو ٢ؿم ؤو ٞغص 

 ٖلى ألاَضاٝ التي ؤهُِ به جد٣ُ٣ها. بىاءا



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

غاى وألاَضاٝ التي حؿعى اإلاىٓماث بلى جد٣ُ٣ها جمثل  -و حٗض ألاَضاٝ مغقض الجساط ال٣غاعاث : بن ألٚا

الٗامل اإلادضص ألهىإ ال٣غاعاث اإلاىاؾبت للمىا٠٢ التي جىاحهها، ٦ما ؤنها جٟؿغ ؾبب جإزغ اإلاىٓمت بالٓغوٝ 

 ٣غاعاث مغجبُت باألَضاٝ ومؿخمضة منها.لبُئُت اإلادُُت وبالخالي ٞال

 حكحر ألاَضاٝ بلى الىخاثج التي حؿعى اإلاىٓماث بلى جد٣ُ٣ها وم٘ بن :1الفسق بين الغاًاث و ألاَداف -3

ً ًٟغ٢ىن بُنهما ٖلى ؤؾاؽ ؤن:  البٌٗ ال ًٟغ١ بحن مٟهىمي الٛاًاث وألاَضاٝ لهض آزٍغ

مثل ، ٣ُOPEN_ENDED LONG_RUNها ولهظا ٌكاع بليها جخمحز بالٛاباث النهاثُت الىاحب جد٣ ألاَداف : -

الكمىلُت وألاًٞلُت مثل جد٤ُ٣ َضٝ حُٗٓم الغبدُت ولهظا جىضر َظٍ ألاَضاٝ ؤزظة نٟت الٗمىمُت و 

 ؤٖٓم عبدُت.

وجيكحر بلى جل٪ ألاَضاٝ الىؾُى اإلاُلىبت لترحمت مهام اإلاىٓمت وعؾالتها بلى هىاحي مدضصة و  : الغاًاث -

ي حكمل ٢ُاؾها، بدُث جمثل مٗلىماث ٖىض جُب٤ُ اإلااؾؿت لغؾالتها و مهامها اإلاسخاعة، وه ٨ًو ًم غصةمج

 ًلي: بالدؿلؿل ما

ىبالخالت ؤو الىي٘ اإلا -ؤ  .جد٣ُ٣ه ٚغ

ىب.ُلت ل٣ُاؽ الخ٣ضم اججاٍ الىي٘ اإلاوؾ -ب  ٚغ

ُت و ٢ابلُت للخد٤ُ٣(٨ً جد٣ُ٣ها ًمهدُجت  -ج  .)مىيٖى

 ٤ُ٣ الىدُجت اإلايكىصة.مً زالله جد ٨ًًمبَاع ػمني  -ص

ىبت، الٗاثض ٖلى الاؾدثماع، الٗاثض ٖلى  اث الغبذ اإلاٚغ وبىاءا ٖلى طل٪ ٞاألَضاٝ ٢ض حكمل : مؿخٍى

اث الجىصة...، ولهظا ٞهي  اإلابُٗاث اث اإلاسؼون، مٗضالث ؤلاهخاج مؿخٍى مٗضالث الىمى في ألاؾىا١، مؿخٍى

ال٢تها وز٣ُا باإلؾتراجُجُت و ًىضر الك٩ل ا جغجبِ اعجباَا  : باالؾتراجُجُتلخالي الٛاًاث و ألاَضاٝ ٖو

ا و ٚالبا ما جخٗل٤  :  زابعا: إلاطتراجُجُت  وهي الىحهت الٗامت التي ًيبغي ٖلى ٧اٞت اليكاَاث بن جخىحه هدَى

 

                                                
، ٛغبي،ٖبض الخمُض ٖبض الٟخاح اإلا.  1  .86م  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 .1باإلاىخجاث التي ج٣ضمها اإلااؾؿت وألاؾىا١ الخانت بخل٪ الؿل٘ والخضماث وحمهىع اإلاؿخُٟضًً منها

لت اإلاضي في حمُ٘ ؤهداء اإلاىٓمت ٖلى ظا ما طَب َو ها بإنها: زُت ٍَى بلُه "حاعي بؿغ" ؤًًا خُث ٖٞغ

الخضمت التي ؾٝى ج٣ضمها للمجخم٘ وجدضص ألاوكُت الغثِؿُت التي حٗتزم مً زاللها زل٤ و جىػَ٘ َظٍ غ ؤؾاؾ

 .2الخضماث

ت ألاٞغاص اإلاؿئىلحن بالضعحت ألاولى ًٖ لهاح ؤو ٞكل  وال٣اثمىن ٖلى ؤمغ ؤلاؾتراجُجُت ًمثلىن مجمٖى

البا اث٠ اإلاسخلٟت مثل : اإلاىٓمت، ٚو  ما ٩ًىن لهم الٗضًض مً ألاؾماء والغمىػ الْى

 )اإلاضًغ، الغئؾاء، اإلاال٥، اإلاؿدثمغون، مجلـ ؤلاصاعة ...(.

م٨ً ال٣ى٫ بن اإلاىٓمت جضاع مً زال٫ َ ضصون ٦ُُٟت ٍدو  الاؾتراجُجُت االء ألاٞغاص ٞهم الظًً ًهٛىن ٍو

غ١ ج٣ُُمها. اجُب٣ُه  َو

غاعي مً وايعي   ؤلاؾتراجُجُتاؾؿاث و٦ظا بازخالٝ مغاخل بازخالٝ ؤهىإ اإلا خلٟىن ًس ؤلاؾتراجُجُتٍو

 ٖلى جد٤ُ٣ الغبدُت ومضي ، ومضي خغنهم ىٓماتهمو مضي اؾخجابتهم للمؿاولُت الاحخماُٖت إلا الثالزت

ل وهمِ ال٣ُاصة الخام بهم  .3اَخمامهم باألحل الٍُى

يُت  لظُاطاث :خامظا : ا حن جم٨نهم مً اجساط ال٣غاعاث الخ٩ٍى وهي زٍُى بعقاصًت ٍٖغًت جىضر لإلصاٍع

البا ت بهضٝ الىنى٫ لألَضاٝ  ٚو ما ج٩ىن الؿُاؾاث مخًمىت للخٗلُماث وال٣ىاٖض وؤلاحغاءاث اإلاىيٖى

مىُل٤ ؤوكُت التي جىحه الٗملُاث وجدىاو٫ اإلاىا٠٢ اإلاخ٨غعة و٦ثحرا ما جهاٙ الؿُاؾاث مً  اإلادضصة وهي

٤ غ وهمِ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت  ؤلاصاعة والدؿٍى ل واإلاداؾبت وؤلاهخاج، الٗملُاث والبدىر والخٍُى والخمٍى

م٨ً وي٘ الؿُاؾاث ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت وجُب٣ُها ٖلى اإلاىٓمت ٩٦ل ؤو ٖلى مؿخىي الىخضة ؤو ؤلاصاعة  ٍو

ُٟي وجُب٤ ٖلى وجُب٣ُها ٖلى وخضة واخضة ؤو  ؤوكُت وبصاعاث مُٗىت . ٖلى مؿخىي ْو

 

                                                
ت،الُبٗت الثاهُت، الضاع الجامُٗت الجضًضة، وؤلاؾتراججُتباصت الٗلمُت للؿُاؾاث خؿني مىس ى عاٖذ ،اإلا.  1  .45م  ،1990،غمه ؤلاصاٍع

ت الىُل الٗغبُت، مهغ،  مضزل بلى الخسُُِ والغ٢ابت، اقم ناص١،َنالر .  2  .72م ،1994مجمٖى

، ٛغبي،ٖبض الخمُض ٖبض الٟخاح اإلا.  3  .20م  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

 ا بلى :: خؿب ؤق٩اله 1ج٣ؿم الؿُاؾاث أهىاع الظُاطاث: -1

 .الؿُاؾاث اإلا٨خىبت وهي مدضصة وواضخت وجد٤٣ الٗضالت -ؤ

 خٗاٝع ٖليها بحن ألاٞغاص الظًً ًُب٣ىنها.الؿُاؾاث الًمىُت ، وهي اإلا -ب 

ا الجهت اإلاؿئىلت بهى  -ج   .عة ٚحر م٨خىبتالؿُاؾاث الكٟهُت وهي التي جهضَع

اث٠ الغثِؿُت للمىٓمت بلى:  وج٣ؿم الؿُاؾاث خؿب الْى

-  ، ٤ ل ،  -ؾُاؾاث ؤلاهخاج ،  -ؾُاؾاث الدؿٍى  ؾُاؾاث ألاٞغاص -ؾُاؾاث الخمٍى

غ ، -  ؾُاؾاث الٗال٢اث الخاعحُت. -ؾُاؾاث البدث و الخٍُى

 ؾُاؾاث بلؼامُت. -ؾُاؾاث مؿخمغة ، -ؾُاؾاث مبخ٨غة ، -٨ً جهي٠ُ الؿُاؾاث بلى: ًم٦ما 

  : : البرامج وجخـُف املىازد إلاطتراجُجُت طادطا

ؤلاؾتراجُجُت ضاٝ جد٤ُ٣ ألا٨ًَ ًما زالله ىاعص مًغجبُت باؾخسضام اإلاحٗٝغ البرامج بإنها اليكاَاث اإلا

ن البرامج ٢ض ج٩ىن عثِؿُت و٢ض ج٩ى  بن ىاعص الالػمت لخد٣ُ٣ها.ٞهي جدضص ألاَضاٝ اإلاُلىبت بض٢ت وجدضص اإلا

ُت، ٞالبرهامج الغثِس ي ٌؿخلؼم جىُٟظٍ بٖضاص  ُت ٞمثالمجٖٞغ البرهامج الخام لكغاء  مىٖت مً البرامج الٟٖغ

ُت الخالُت  : ؤؾُى٫ حضًض مً قاخىاث الى٣ل الٗمال٢ت ٢ض ًخُلب بٖضاص البرامج الٟٖغ

حر ٢ُ٘ الُٛاع اله٣ؿام الهُاهت -1  .بغهامج لخٞى

ضاص ٖما٫ الهُاهت وجضع بغها -2  .ٍبهممج إٖل

ب ؾاث٣ي جل٪ الكاخىاث -3  .بغامج لخضٍع

 بغهامج لخٗضًل خغ٦ت ؾحر الكاخىاث. -4

 اخت.بغهامج لخىؾُ٘ الخضماث في مدُاث الاؾتر  -5

ً بالخضماث الجضًضة. -6  بغهامج بٖالمي لخٍٗغ٠ آلازٍغ

                                                
 .76،م مغح٘ ؾاب٤،نالر َاقم ناص١، مضزل بلى الخسُُِ والغ٢ابت، .  1



 جعبُم للمداطبت الخدلُلُت لبـىاء اطتراجُجُت املؤطظت الفـل الثاوي :

 

 

خٗل٤ جسهُو اإلاىاعص ؤلاؾتراجُجُت بخدضًض اإلابالٜ الالػمت لخىُٟظ البرامج مً زال٫ ج٣ى ُت اإلاحزاهُاث ٍو

بن جغجِب اإلاىاعص  جىُٟظَا، و٢ض جدضص بٌٗ اإلابالٜ ألَضاٝ ٢اثمت بظاتها ؤو اؾتراجُجُاث ٢اثمت بظاتها. وآلُاث

الازخُاعاث  وجسهُهها للبرامج اإلاسخلٟت وألاَضاٝ والاؾتراجُجُاث ال٣اثمت بظاتها ًمثل ازخُاع ًىضر باقي

 الخسُُُُت في نىعة ؤع٢ام مالُت.

 

 ثالث : مصاًا ومعىكاث الخخعُغ إلاطتراجُجي :املعلب ال

 : 1أوال : مصاًا الخخعُغ الاطتراجُجي

الق٪ ؤن َظا الىٕى اإلاخُىع مً الخسُُِ ٌؿاَم مؿاَمت ٞٗلُت في جدؿحن ؤصاء اإلاىٓمت ٧ىخضة 

 زال٫ جد٣ُ٣ه للمؼاًا الخالُت : واخضة و طل٪ مً

جدهل في البِئت التي حٗمل بها و بالخالي ًم٨نها مً بٖضاص  ٦ً بنؽًؼوص اإلااؾؿت في الخيبا بالخٛحراث التي ٫ -1

 اؾتراجُجُاث ألاػمت إلاىاحهتها. وي٘

 ًؼوص اإلااؾؿت بال٨ٟغ الغثِس ي لها. -2

اصة ؤلاعباح وعٞ٘ الجىصة والاَخمام  -3 ٘ ٦ٟاءة ألاصاء مً زال٫ ٍػ الاَخمام بإن ٩ًىن َضٝ اإلااؾؿت ٞع

٤  اإلادلي و الخهضًغ. بالدؿٍى

 اإلااؾؿت في جىحُه مىاعصَا هدى ألاَضاٝ طاث ألاَمُت ألا٦بر.ٌؿاٖض  -4

ت والخىُٟظًت. -5  بن َظا الىٕى مً الخسُُِ ٌؿاَم في جىحُه وج٩امل ٧اٞت ألاوكُت ؤلاصاٍع

 ٌؿاَم مؿاَمت ٞٗالت في ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الاجها٫ والخٟاٖل صازل بِئتها. -6

 :2زاهُا : معىكاث الخخعُغ الاطتراجُجي 

سضام الخسُُِ الاؾتراجُجي لِـ ؤمغا َُىا، ٞهىا٥ ٣ٖباث ججٗل الخسُُِ الاؾتراجُجي ؤمغا نٗبا، بن اؾخ

 ًلي بٌٗ ال٣ٗباث التي ٢ض حٗغ١ ٖملُت الخسُُِ الاؾتراجُجي. وفي ما

                                                
،َنالر .  1  .69م اقم ناص١، مضزل في الخسُُِ والغ٢ابت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

،ه.  2 ت، مهغ،  ت،والٗىإلا الاؾتراجُجيالخسُُِ   اصًت الٗاٝع  .11م، ٧2001لُت الخجاعة، حامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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ً ؤو جغصصَم في اؾخسضام َظا ألاؾلىب و٢ض ًغح٘ طل٪ لألؾباب الخالُت : -1 بت اإلاضًٍغ  ٖضم ٚع

غ الى٢ذ ال٩افي للخسُُِ الاؾتراجُجي.اٖخ٣اص اإلاضًغ بٗض -ؤ  م جٞى

 اٖخ٣اص اإلاضًغ بإنها لِؿذ مؿاولُت. -ب

 اٖخ٣اص اإلاضًغ بإهه لً ٩ًافئ ٖلى ٖملُت الخسُُِ الاؾتراجُجي. -ج

 البِئت الخاعحُت مًُغبت مما ٢ض حٗل الخسُُِ مخ٣ضما ٢بل ؤن ًبضؤ و طل٪ لألؾباب الخالُت: -2

٘ في ٖىانغ البِئت  -ؤ  )ال٣اهىهُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت(.حٛحر ؾَغ

 اعجٟإ ج٩لٟت مخابٗت َظا الخٛحر ًٖ ٢غب وبهىعة مؿخمغة. -ب

 مكا٧ل الخسُُِ الاؾتراجُجي جتر٥ اهُباٖا ؾِئا في طًَ اإلاضًغ وطل٪ لألؾباب الخالُت : -3

 مكا٧ل وي٘ هٓام للخسُُِ الاؾتراجُجي و ٚمىيه ال ججٗل اإلاضًغ مخ٣بال لل٨ٟغة. -ؤ

 ا٧ل حم٘ البُاهاث وجدلُلها لىي٘ الخُِ ؤلاؾتراجُجُت ال ججٗل اإلاضًغ م٣ضعا ألَمُت ال٨ٟغة.مك -ب

 ٗل اإلاضًغ ٌٗخ٣ض ؤن ال٨ٟغة ٚحر مجضًت.ًج وحىص زُا في بصاعة الخُِ ؤلاؾتراجُجُت -ج

 ي٠ٗ اإلاىاعص اإلاخاخت مثل : -4

 ي٠ٗ الخُىع الخ٨ىىلىجي وألاؾباب الٟىُت. -ؤ

 مىاعص ؤولُت.نٗىبت الخهى٫ ٖلى  -ب

ت. -ج  ه٣و في ال٣ضعاث ؤلاصاٍع

 الخسُُِ ًدخاج بلى و٢ذ وج٩لٟت ٦بحرة وطل٪ لألؾباب الخالُت : -5

ال مً ؤلاصاعة الٗلُا. -ؤ  حؿخٛغ١ اإلاىا٢كاث خى٫ عؾالت ؤو ؤَضاٝ الكغ٦ت و٢خا ٍَى

 ألامغ ًدخاج ٦م َاثل مً اإلاٗلىماث وؤلاخهاءاث الخ٩لٟت. -ب

حر الالتزام  -6  ال٩افي لضي ؤلاصاعة الٗلُا بيخاثج ومخُلباث الخسُُِ الاؾتراجُجي.ٖضم جٞى

ل ال٩افي. -7  ٖضم الاَخمام ببىاء ووي٘ الخُِ الخىُٟظًت بياٞت بلى ه٣و الخمٍى

 الاٖخ٣اص الخاَئ بان مجغص جدضًض ألاَضاٝ والٛاًاث ٦ُٟل بخد٣ُ٣ها. -8

غ جدضًض ص٤ُ٢ للمهام ألاػمت لخُب٤ُ ؤلاؾتراجُج -9  ُت.ٖضم جٞى
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م والسكابت إلاطتراجُجُت  1املبدث الثالث : جعبُم الخلٍى

ت وهي ج٣ىم بخ٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت  اث٠ في الٗملُت الاصاٍع ُٟت مهمت في الاصاعة وهي آزغ الْى بن الغ٢ابت ْو

 الاحغاءاث الخصخُدُت. و اجساط

 املعلب ألاٌو : مفهىم السكابت إلاطتراججُت :

اث٠ في  ت وآزغ اإلاغاخل في همىطج ؤلاصاعة حٗخبر الغ٢ابت آزغ الْى ، بال ؤنها ٖملُا الاؾتراجُجُتالٗملُت ؤلاصاٍع

 مغخلت الخىُٟظ وتهضٝ بلى ال٣ُام بيكاَحن مخخابٗحن : جبضؤ م٘ بضاًت

 ألاو٫ : ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت ُٞما ًخٗل٤ بٟاٖلُت الخىُٟظ ؤي الخإ٦ض مً ؤن ألاَضاٝ جىجؼ خؿب ما زُِ لها.

 حغاءاث الخصخُدُت في خالت الىخاثج ال حؿاوي ألاَضاٝ.الثاوي : اجساط ؤلا 

 املعلب الثاوي : جعبُم إلاطتراجُجُت :

 بٗض جدضًض اإلاهام جبضؤ مغخلت الخُب٤ُ :

 ًاصي الخسُُِ بلى وي٘ بغامج ومحزاهُاث وبحغاءاث مٟهلت.الخخعُغ :  -1

٤ُ الخالئم بحن ؤلاؾتراجُجُت واله٩ُل جهمُم اله٩ُل الخىُٓمي اإلاىاؾب للميكإة، خُث ًجب جد٣الخىظُم :  -2

 للميكإة. الخىُٓمي

ً الخىُٟظًحن والٗاملحن مٗهم في ٖملُت جىُٟظ  الخىحُه : -3 ت لخىحُه اإلاضًٍغ ًخم بالىؾاثل الكاملت الًغوٍع

 في اإلايكإة. ؤلاؾتراجُجُت

حر وجىمُت ألاٞغاص اإلاىاؾبحن للكٛل اإلاىاؾب الغثِ الخىظُف : -4 ٠ُ بخٞى ؿُت، خُث ًخم جىُٟظ يهخم الخْى

 بىجاح. الاؾتراجُجُت
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م والسكابت إلاطتراجُجُت  1املعلب الثالث : الخلٍى

م والغ٢ابت  ُٟت الخ٣ٍى ت وؤزغ اإلا ؤلاؾتراجُجُتحٗخبر ْو اث٠ في الٗملُت ؤلاصاٍع ىطج همغاخل في ؤزغ الْى

م ؤصاء اإلا٦مظٍ زوجخًمً  الاؾتراجُجُتؤلاصاعة  سخلٟت طاث ت ٖلى وكاَاتها اإلااؾؿت وؤخ٩ام الغ٢ابغخلت ج٣ٍى

اث ؤلاؾتراجُجُتُب٣ت وجهى٠ الغ٢ابت اإلا الاؾتراجُجُاث الٗال٢ت بدىُٟظ  : بلى ٖضة مؿخٍى

الٗام للماؾؿت  الاؾتراجُجيوتهضٝ بلى ؤخ٩ام الغ٢ابت ٖلى الاججاٍ  :الاطتراجُجي ظخىي السكابت على امل -1

 ؿخ٣بل.َها الاؾتراجُجي الٗام باججاٍ اإلابٗال٢تها م٘ اإلاجخم٘ الظي جسضمه واججا ُٞما ًخٗل٤

الخُِ ٢هحرة حغاءاث الغ٢ابُت ٖلى اليكاَاث و وجخٗل٤ بإخ٩ام ؤلا  : ظخىي الدؼغُليالسكابت على امل -2

ت وبظل٪ جؼوص ضاٝ اإلاَبلى م٣اعهت ألاصاء الخالُت م٘ ألا  ؤلاؾتراجُجُتتهضٝ ٖملُت الغ٢ابت  ضي بطناإلا ىيٖى

ت لخ٣ُُم الىخاثج واجساط ؤلا الغاحٗت  ؤلاصاعة بالخٛظًت ت بطا الًغوٍع جُلب ألامغ حغاءاث الخصخُدُت الًغوٍع

 طل٪.

م و السكابت إلاطتراجُجُت 10الؼيل   . 2: جعىزاث الخلٍى

بن الك٩ل ؤٖالٍ ًخًمً زُىاث ٖملُت الغ٢ابت ؤلاؾتراجُجُت و٦ما ٌكحر الك٩ل اإلاظ٧ىع ٞةن الٗملُت 

 زمؿت زُىاث ؤؾاؾُت : جخإل٠ مً
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 جدضًض ما ًجب ٢ُاؾه لخعىة ألاولى:ا -أ

الكغوٍ اإلاهمت إلجمام َظٍ  وفي َظٍ الخُىة ًخم جدضًض هخاثج ألاصاء التي ًجب ؤن جغا٢ب وج٣ُم، ومً 

 الخُىة بالهىعة الصخُدت ما ًلي :

ُت  - بن الٗىانغ التي ًخم ؤخ٩ام الغ٢ابت ٖليها ًجب ؤن جخه٠ بال٣ضعة وال٣ابلُت ٖلى ؤن ج٣اؽ بمىيٖى

 ٖالُت مً الثباث. توبضعح

 بن ًخم التر٦حز ٖلى الٗىانغ طاث ألاَمُت ال٨بري والتي حؿمى في ؤصبُاث ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت باإلا٩ىهاث -

 ؤلاؾتراجُجُت للىخاثج والتي ٚالبا ما ج٩ىن جل٪ الٗىانغ التي ًخى٢٘ بن جىاحه ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاهاٖب ٖىض

خم ٞغػ وجدضًض ٖىانغ الىج اح الخغحت وويٗها جدذ الغ٢ابت الخضًثت، وحٗٝغ ٖىانغ الىجاح جىُٟظَا، ٍو

بإنها جل٪ الجىاهب مً الٗمل التي حٗخبر مؿاولُت ًٖ وؿبت ٖالُت مً هجاح الكغ٦ت في اهجاػ زُُها  الخغحت

اصة ما ًاصي بَمالها بلى ٞكل اإلااؾؿت في اهجاػ ؤَضاٞها. ؤلاؾتراجُجُت  ٖو

 دضصة ل٣ُاؽ ألاصاء : نُاٚت مٗاًحر م الخعىة الثاهُت: -ب

ألاصاء التي حؿخسضم في ٢ُاؽ الىخاثج جمثل  بن َظٍ الخُىة حٗخبر زُىة بالٛت ألاَمُت وطل٪ ألن مٗاًحر

م٣اًِـ هخاثج ألاصاء اإلا٣بىلت والتي ًخى٢٘  ، وهي بهظٍ الهٟت حك٩لالاؾتراجُجُتحٗبحرا مٟهال ًٖ ألاَضاٝ 

 منها بن جد٤٣ ٢ُاؽ ألاَضاٝ ٦ما ًجب.

  ألاصاء الخالي ٦ما َى وطل٪ باؾخسضام اإلاٗاًحر اإلادضصة في الك٩ل الؿاب٤. خعىة الثالثت :ال  -ج

 م٣اعهت هخاثج ألاصاء الخالي م٘ اإلاٗاًحر  الخعىة السابعت : -د

ت ُٞما بطا ٧اهذ هخاثج ألاصاء الخالي مخُاب٣ت م٘ ألاَضاٝ ؤم ال، وجخى٠٢  وتهضٝ َظٍ الخُىة بلى مٗٞغ

 َىا في خالت جُاب٤ الىخاثج م٘ ألاَضاٝ.الٗملُت الغ٢ابُت 

 اجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت :  الخعىة الخامظت: -ٌ

ؤلاحغاءاث الخصخُدُت اإلاىاؾبت إلاٗالجت  بطا ٧اهذ هخاثج ألاصاء لخخُاب٤ م٘ ألاَضاٝ ٞةهه ال بض مً

ت ما ًلي :  الخى٠٢ باؾخسضام الخٛظًت الغاحٗت و طل٪ إلاٗٞغ
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بها ؤم ال؟َل الاهدغاٞاث بحن الىخ -  اثج وألاَضاٝ ٦بحرة وخ٣ُ٣ُت وجخُلب بحغاءاث جصخُدُت لخهٍى

 َل ألازُاء التي ؤهخجذ َظٍ الاهدغاٞاث ٧اهذ في ٖملُت الخسُُِ الاؾتراجُجي طاتها؟ -

ت ؤم ال؟هجَل الٗملُاث اإلاسخلٟت التي اؾخسضمذ في الٗمل مىاؾبت ال  -  اػ ألاَضاٝ اإلاىيٖى

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخعبُلي الفــل

 دزاطت مُداهُت ملؤطظت

 ملبىت الظاخل بمظخغاهم
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  د :ــــُـهمـج

ت الؿاب٣ت ًدبحن بإن اإلاداؾبت الخدلُلُت هي هٓام  للمٗلىماث ًُٟض في  بىاء  مً زال٫ الضعاؾت الىٍٓغ

اؾتراجُجُت  اإلااؾؿت  و ٌؿاَم  في  جدضًض الؿُاؾاث  اإلاىاؾبت  للماؾؿت  زىنا ما  ًخٗل٤ منها بؿُاؾت 

           مُتها في  اإلاىاٞؿت الخضًثت.الاؾتراجُجُت، والتي حٗبر مٟخاح الخُىع مؿخ٣بال هٓغا ألَ

٦ما ؾىداو٫ في َظا الٟهل الخُب٣ُي الخٗٝغ ٖلى ماؾؿت ملبىت الؿاخل للخلُب ومكخ٣اجه  

ت مسخل٠ ألاؾالُب التي جدبٗها  بهالمىضع ق٨ال ومًمىها مً زال٫ ٩َُلها الخىُٓمي، بم٩اهُاتها و٦ظا مٗٞغ

     في بىاء اؾتراججُتها.               اإلااؾؿت
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 ٌو : جلدًم ملؤطظت ملبىت الظاخل إلهخاج الحلُب ومؼخلاجه بمظخغاهماملبدث ألا 

٩ُلها  ٠ باإلااؾؿت و٦ظا الخضماث التي ج٣ضمها َو ٌٗخبر ٦مضزل للضعاؾت الخُب٣ُُت بدُث ؾِخم الخٍٗغ

                                                                                        الخىُٓمي.                                                                 

     الحلُب و مؼخلاجه بـالمىدز مظخغاهم                إلهخاجمؤطظت ملبىت الظاخل وؼأة  ٌو :املعلب ألا 

ذ بٗض الاؾخ٣ال٫ الؿىىاث مغوع م٘ ً الجؼاثغ في قٖغ ً بحن طل٪ ما حاء به ٢اٖضة ا٢خهاصًت وم ج٩ٍى

ش ،93/96 ال٣اهىن  ع٢م  مبر  20 الهاصع بخاٍع ني للخلُب و  الضًىانجإؾِـ خحن جم  1969هٞى مكخ٣اجه الَى

ٖاصة في مُاع بو 354/81وبمىحب اإلاغؾىم ع٢م  1981في ؾىت الا٦خٟاء الظاحي، وَظا َبٗا مً احل جد٤ُ٣ و 

                                       لى زالر ٞغوٕ :             ٢ؿمذ بجغ٦ُب اإلااؾؿاث 

 الدًىان الجهىي الؼسقي و ًضم :                                                                                     -1

 وخضة اهخاج ٖىابت ــ  

 وخضة اهخاج ٢ؿىُُىت ــ  

 وخضة اهخاج ؾى١ اَغاؽ ــ  

    ٍس الجصابس العاؿمت و مً بين وخداجه :                                      الدًىان الجهىي الىطغ و مل -2

  واووخضة اهخاج بىصــ  

  وخضة اهخاج طعإ بسضةــ  

 الدًىان الجهىي الغسبي و ًضم :                                                                                        -3

غان وخضة ــ    اهخاج َو

 وخضة اهخاج ؾُضي بلٗباؽ ــ  

 وخضة اهخاج مؿخٛاهم ــ  

 وخضة اهخاج مٗؿ٨غ ــ  

 وخضة اهخاج ؾُٗضة   ــ  
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 وخضة اهخاج جُاعث ــ  

 وخضة اهخاج بكاع ــ  

الؿاخل  جضعى ملبىت مكخ٣اجهو  الخلُب وخضة اهخاج مً بحن وخضاجه 1981صٌؿمبر  12في  جإؾـالظي 

 مؿخٛاهم.                                                                                                بهالمىضع لىالًت

مً ٢بل الكغ٦ت  1986حٗخبر وخضة اهخاج الخلُب و مكخ٣اجه بمؿخٛاهم مً وخضاث الاقٛا٫ بها ؾىت 

ىُت                                                ALFALAVAL اهُل٣ذ الكغ٦ت الٟغوؿُت خُث ومكخ٣اجه للخلُب الٛغبي الجهىي  الَى

حر ججهحزاث ني  التي ٢امذ بخٞى ٖلُه،  وؤلاقغاٝاإلاكغوٕ الجهىي الٛغبي للخلُب و مك٣اجه للبىاء  للضًىان الَى

وفي َظٍ الٟترة ٧اهذ ٖباعة ًٖ ماؾؿت ٖمىمُت جضعى :  1987في مغخلت الاهخاج الٟٗلي ٖام وصزل اإلاكغوٕ 

Orlait office régional du lait  

ملُىن  ٧85اهذ  1987ملُىن صًىاع و في نهاًت حىان  ٧30اهذ اهُال٢ت اإلاكغوٕ بخ٩لٟت بضاثُت ٢ضعث ب 

 .ملُىن صًىاع حؼاثغي  120صًىاع لخبلٜ في ؾبخمبر 

ً  في اصاعة واخضة جضعى اإلاغ٦ب الهىاعي  1997 ؾىت وفي الخلُب  إلهخاجاهضمجذ  حمُ٘  الضواٍو

 الىا٢٘ م٣ٍغ بدؿحن صاي بالجؼاثغ الٗانمت اإلاؿمى ب : خ٣اجه،ومك

 GIP¨LAIT {Groupement Industriel de Production Litére} 

الىا٢٘ ٖلى مؿخىي اإلاى٣ُت  SPAومً بحن ٞغوٖه ملبىت الؿاخل بمؿخٛاهم ماؾؿت ٖمىمُت طاث اؾهم 

ت  ٤ الىالجي ومً الكغ١ مً حىى   ORAVIOالهىاُٖت بهالمىضع ًدضَا مً الكما٫ اإلاضًٍغ الٗامت  ب الٍُغ

 الخٗاوهُت الٟالخُت.                                                                                               

:         جماعؽ  َظٍ اإلااؾؿت وكاَها في اَاع ٢اهىوي مخمثل في سجل ججاعي ٣ًضع عاؽ مالها ب

َاع ٣ٖىص ٖامل ما٢ذ في ب 40، ٖامل صاثم 65ٖامل منهم   105ٗضص الٟٗلي للٗما٫ صج  ًبلٜ ال 290448000

 :                                                                        ٧اآلحيما  ٢بل الدكُٛل و ًخىػٕ الٗما٫ 

                                                   اَاعاث ٖلُا                                                            5
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 اَاعاث                                                                                                                  17

غ                                                                            34                                         مَا

 مىٟظ                                                                                                                     49

الٗمل في اج الخلُب و لى ان اهخما ٌكحر ب َى قٗاع الخلُب  " مهىت و َىاًت " و جيكِ الىخضة جدذ 

 .                                        ًمثل َىاًت باليؿبت لٗما٫ اإلاجم٘ال ٌٗخبر ٣ِٞ مهىت بل ًخٗضي طل٪ ٞى١  ضةالىخ

 في الك٩ل الخالي :                                                             2016جخمثل مىخىحاث اإلااؾؿت لؿىت 

 

 ل                                   : مىخجاث ملبىت الظاخ 07الجدٌو زكم 

 املىخجاث                  الاهخاج                   

 خلُب مبؿتر م٣ٗم 32994357

 خلُب ب٣غ ٧امل 206488

 خلُب ٧امل الضؾم 2498358

 خلُب مجزوٕ الضؾم 26461

 اللبن 990780

 لغاًبا 1451437

 ٢كضة الخلُب 29502

 ٦ٜ 10الؼبضة ا 21813

 ٦ٜ 1لؼبضة ا 21656

 لغوبتا 5270

 ل٣ؿم الخجاعي في اإلااؾؿت                             املـدز : ا

 



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 مؤطظت  ملبىت الظاخل للحلُب و مؼخلاجه                                                                                 املعلب الثاوي : وؼاط 

  ٦بحر مثلها مثل  اإلااؾؿاث الازغي.خُث  حؿاَم  بك٩ل   AGRO ALIMENTAIRE جيكِ

باث اإلاؿ ،اإلااؾؿت في ٢ُإ الهىاٖت في الخىمُت الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت تهل٨حن لخض مٗحن، و وجلبُت ٚع

 ؾاؾُت الخالُت : ىت الؿاخل في الٗىانغ الثالزت ألا ًم٨ً جلخُو وكاٍ اإلااؾؿت ملب

ؤحل مباقغة ٖملُتها ن٣ٟاث م٘ اإلاىعصًً لتزوٍضٍ باإلاىاص الاولُت مً  ج٣ىم اإلالبىت ب٣ٗضــ  الؼساء :   أ

ً  الاهخاحُت، خم ازخُاع اإلاىعص اإلاىاؾب ٖلى اؾاؽ ٖىهٍغ   .اؾحن َما الجىصة و الؿٗغؾؤٍو

، ؤلاهخاجبٗض ان ج٣ىم اإلااؾؿت بٗملُت ا إلاىاص الاولُت الالػمت جضزل في مغخلت الثاهُت وهي ــ  الاهخاج :  ب

ل اإلاىاص الاولُت مً خاال اَم خل٣ت في وكاٍ اإلااؾؿت،وحٗخبر  لى تها الُبُُٗت ألاولى، بخُث ج٣ىم بخدٍى

 .                                                                         ىخجاث نهاثُت مخمثلت في الخلُب ومكخ٣اجهم

ظا الــ  البُع :  ج ت،َو  خُث َىا٥ خالخحن :  يكاٍ حكٝغ ٖلُه اإلاهلخت الخجاٍع

ب٣ى ٖىه ،في  خالت  اإلاىخج  الُلبي  ٞان  البُ٘  مًمىن  - غ الى٣ل الظي  ًخم الاجٟا١ ٖلُه، بما ؤن ًخم ٍو

 و بىؾاثل الٗمُل. بالىؾاثل الخانت للماؾؿت ؤ

اهُاتها الخانت خُث ج٣ىم اإلااؾؿت باؾخسضام ام٩ ،في خالت اإلاىخج ٚحر الُلبي ٞان البُ٘ ٩ًىن ٚحر طل٪

 .٢ضعتها البُُٗتو 

ىو  اإلاغخلت و  مغخلت  الاهخاج، ولىألا  مغخلخحن، بلى ا ٖلى وكاٍ اإلااؾؿت هجضٍ ًى٣ؿممً زال٫ حٗٞغ

ظٍ ألازحرة حكمل حمُ٘ الاوكُت التي بها ًخم بً ٤ اإلاىخجاث، َو الؿلٗت الى اإلاؿتهل٪ ؤو  ها٫الثاهُت حؿٍى

       الٗمُل.

 

 

 

                                                                                                                 



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 :  وؼاط مؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم                        11 الؼيل زكم

 الثالث : الهُيل الخىظُمي للمؤطظت  املعلب

بهالمىضع  ل الخىُٓمي  ًم٨ىىا جدلُل الا٢ؿام ة اإلاهالر اإلا٩ىهت إلالبىت الؿاخلمً زال٫ صعاؾدىا  لله٩ُ

 حي :التي جخطر في الك٩ل آلاو 

  : الهُيل الخىظُمي ملؤطظت ملبىت الظاخل12الؼيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2016 ٖلى وزاث٤ اإلااؾؿت لؿىت مً بٖضاص الُالب اٖخماصااملـدز : 

 

 وؼاط املؤطظت

 الؼساء  الاهخاج  البُع 

     

 اوانًذٌر انع

 ٍَاتح يذٌر انخثر

 يصهحح انتًىٌٍ

يصهحح انىسائم 

 انعايح

 لسى انًحاسثح

يصهحح يرالثح 

 انتسٍٍر

 يصهحح انصٍاَح

 األياَح انعايح

 سى انفالححل
 

 انًانٍحسى ل
 

يصهحح انرلاتح    

 انذاخهٍح

 يصهحح االَتاج

 انمسى انتجاري

يصهحح انُظافح 

 واأليٍ



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 :املدًس العام 

نضاع الاوامغ واجساط ال٣غاعاث  وعؾم  ، مهمخه بصاعة اإلااؾؿت خُث ٣ًىم  بةٖلى ؾلُت  باإلااؾؿتؤ ًمثل

الر ٢ؿام واإلاهوؤلاصاعاث، و جىحُه عئؾاء ألا مسخل٠ اإلاهالر م٘ للماؾؿت  بخيؿ٤ُ الاؾتراجُجُاث

 إلاؿاٖضتهم ٖلى جىُٟظ مهامهم.

 :مـلحت السكابت الداخلُت 

                              حغاءاث اإلاٗمى٫ بها وجماقُا م٘ ال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها.                                                                          الخض٤ُ٢ في الٗملُاث اإلاالُت ومضي ؾالمت ؤلا  -

 :مـلحت مساكبت الدظُير

ت بما َى  بةٖضاصج٣ىم  - غ قهٍغ اإلاؿُغة وخؿاب الاهدغاٞاث ألزظ   م٣اعهتها م٘ الخ٣ضًغاثد٤٣ و م ج٣اٍع

 ال٣غاعاث الخصخُدُت في و٢تها.

 .اإلاالُتخهو الا٢خهاصًت و ال الخ٩ال٠ُ،مغا٢بت  -

 الىؾاثل في مُاصًً وكاَاث الىخضة.اؾخٗما٫  -

ت املخبر    :هُابت مدًٍس

اإلاىخىج مً  و حىصة ٥ لخٟاصي ؤي زُغ مم٨ً،ها لالؾتهالمضي نالخُتُل جغ٦ُبت اإلاىخجاث  النهاثُت  و جدل -

ا هاخُت اإلااصة الضؾمت، الخمىيت، حاهب الخمىيت و وؿبت اإلااصة  لألب٣اع اإلاؿخلم مً َٝغ اإلاغبي ...،  ،الب٨خحًر

 ( جدلُل الخلُب.خلُب الب٣غة الضؾمت

 : مـلحت الاهخاج

ل اإلااصة ألاولُت الى مىخج نهاجي -  (.ػبضة )خلُب، لبن، عاًب، جدٍى

                                                                                                         : مـلحت الـُاهت

ض الخانت باإلاساػن و  بةنالحجخ٨ٟل َظٍ اإلاهلخت  - حكُٛل مٗضاث الاهخاج و ٦ظا احهؼة الخ٠ُ٨ والخبًر

 خت.      عثِـ اإلاهل ًغؤؾهمٖامال   35حهؼة جخ٩ىن مً ألا 

                                                   



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 وألامً :مـلحت الىظافت 

 .مً ٖلى الىخضة و ٖلى وؾاثل الٗملألا  -

  .البًاج٘ اإلادملتزغوج الٗما٫ و مغا٢بت صزى٫ و  -

ت   :مـلحت حظُير املىاد البؼٍس

ت اإلامثلت في ز اث٠ و بملبىت الؿاخل مهلخت اإلاىاعص البكٍغ ألاحىع  مهلخت ،اإلاؿخسضمحنهي مهلخت الر ْو

اث الغواجب(،(  .ومهلخت اإلاىاٖػ

                                                                                                   مـلحت املظخخدمين :

ت والاحخماُٖت م اإلاهلخت بمخابٗت َظٍ ىم٣ج قغاٝ ٣ىم بالؿهغ وؤلا نها، خُث جقاون الٗاملحن زانت الاصاٍع

ً  والخإَُل والخدٟحز، التر٢ُت  وجىػَ٘ بُا٢ت الاحىع،ٖلى  ٠ُ الخ٩ٍى الُٗل  اإلا٨ٟأث و  مسخل٠ ٖملُاث الخْى

غ الٗملٖضاص احخماُٖت اججاٍ الًمان الاحخماعي، ٦ما ج٣ىم بةالىيُٗت الا و  غ التي جخٗل٤ بخٍُى                                                                   .                                            لخ٣اٍع

 :مـلحت السواجب 

ضاص الكهغي لغواجب اإلاؿخسضمحن.مهمتها  -  ؤلٖا

                                                                                                          :مـلحت املىاشعاث

 ا و الخٗامالث ال٣اهىهُت للماؾؿت.ل٠ ال٣ًاًقغاٝ ٖلى مسخباإل ج٣ىم 

                                                                                                                   : كظم الفالخت

٤ اإلاغا٦ؼ الثالر  للماؾؿت لجم٘  الخلُب الب٣غ بدلُب جؼوٍض اإلااؾؿت - ىحىص باإلالبىت و ي اإلاغ٦ؼ اإلاه ًٖ ٍَغ

 الثاوي مىحىص بضبضابت , واإلاغ٦ؼ الثالث بؿ٤ُ والًت مٗؿ٨غ.

                                                                                                              كظم املداطبت :

ت ويُٗتها اإلاالُت.ٌؿاٖض اإلا -  اؾؿت ٖلى مٗٞغ

 ُل الٗملُاث اإلاالُت واإلاداؾبُت بدُث حُٗي نىعة واضخت ًٖ الىي٘ اإلاداؾبي واإلاالي للماؾؿت. حسج -

 مخابٗت اإلاسؼون اإلاداؾبي للماؾؿت واإلا٣اعهت م٘ اإلاسؼون الخ٣ُ٣ي ؤي ٖلى ٖملُت الجغص.                   -



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

  اإلاحزاهُت الخخامُت آلزغ الؿىت، حر جىُٟظ الٗملُاث اإلاسخلٟت مً بُ٘ وقغاء و٦ظا الٗملُاث اإلاداؾبُت لخدً -

 ت اإلاالُت للماؾؿت.م٘ جدضًض هدُجت الؿى

: ً                                                                                                         مـلحت الخمٍى

ً الىخضة باإلاىاص التي حؿخٗمل -  زغي جخمثل في الخجهحزاث.في اهخاج الخلُب و مكخ٣اجه، وألا  جمٍى

                                                                                                              :اللظم الخجازي 

 م٘ َظا الازحر ٖلى حجم الُلبُت،خُث ٣ًىم بالخٟاوى  ٌٗخبر الىؾُِ والهلت بحن اإلااؾؿت والؼبىن، -

 الظي ًدضص مً َٝغ اإلاضًغ الٗام. الؼبىن ٖلى الؿٗغ  الى٢ذ وبَإل

                                                                                                                   : كظم املالُت

ج٣ىم بدسجُلها في الىخضة و الىزاث٤ التي جثبذ وجبحن الٗملُاث التي ٢امذ  بها اؾخالم الٟىاجحر و  صوعَا ًخمثل في

و٦ظل٪ حؿضًض وجدهُل مبالٜ َظٍ الٟىاجحر ومغا٢بت جدغ٧اث الخانت بغنُض البى٪ و   ،الُىمُت اإلاداؾبُت

  .الهىضو١ 

 

 واكع اطخخدام املداطبت الخدلُلُت داخل مؤطظت ملبىت الظاخلاملبدث الثاوي: 

: الهُيلت العامت للحظاباث.  املعلب ألاٌو

ت مً الخؿاباث هي:بن اإلاداؾبت اإلاؿ  خسضمت صازل الىخضة حٗخمض ٖلى مجمٖى

 : َظا الخؿاب ًغج٨ؼ ٖلى مبضؤًً : خظاب ألاكظام -1

 اؾخٗما٫ ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت بخىا٤ٞ ٧امل. -ؤ

 زل٤ مغا٦ؼ اإلاؿاولُت. -ب 

 ًخم ج٣ؿُم اإلااؾؿت بلى:خظاب الخيالُف و الخيلفت النهابُت :  -2

 ب.اليكاٍ الغثِس ي بهخاج الخلُ -ؤ

 ألا٢ؿام: ؤلاصاعة، ؤلاهخاج، الهُاهت. -ب 



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 و الهضٝ النهاجي لهظٍ الخؿاباث َى البدث ًٖ ج٩لٟت ؤلاهخاج والىخضة.

زغاحاث مً اإلاٗضاث والؿل٘ ؤو الاؾدثماع حسجل في َظٍ الخؿاباث ٧ل ؤلا  خظاب الجسد الدابم )الخسوج(: -3

 الاؾخٛال٫. ؤو

باء التي ال جضزل يمً الخؿاباث الٗامت، ول٨ًٌسجل في َظٍ خظاب الفسوق إلاضافُت :  -4  الخؿاباث ألٖا

 جضزل في خؿاب الخ٩ال٠ُ والخ٩لٟت النهاثُت )الٗىانغ ؤلاياُٞت(.

 املعلب الثاوي: ألاعباء املظخخدمت في مؤطظت ملبىت الظاخل .

 مىاص ولىاػم مؿتهل٨ت: املجمىعت ألاولى : -1

 خلُب الب٣غ اإلاجم٘ مً الٟالخحن. -ؤ

 ١ الخلُب اإلاؿخىعص مً الخاعج واإلاىػٕ مً ٢بل اإلااؾؿت ألام ببحر زاصم الجؼاثغ الٗانمت.مسخى  -ب

 الخمحرة لهى٘ الغاثب. -ج

 اإلااء. -ج

 ؤ٦ُاؽ. -ص

 املجمىعت الثاهُت : -2

 الىلل: -أ

 مهاٍع٠ جى٣ل الٗما٫. -

 مهاٍع٠ الخىػَ٘. -

 الـُاهت و إلاؿالخاث : -ب 

 جغ٦ُب الهىاج٠ و بنالخها. -

 ٦ُب مٗضان اإلا٨خب.جغ  -

 نُاهت آلاالث لخجضًضَا. -

 بنالح ؤي زلل ؤو ُٖل في ؤلاهاعة ؤو ال٨هغباء في الىُابت. -



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

لت الخىفُر الخازحُت : -ج  أعماٌ و ظٍس

ً الٗما٫. -  مهاٍع٠ ج٩ٍى

٠ُ ٖما٫ زاعحُحن للمؿاٖضة ٖلى الٗمل. -  جْى

٠ اإلاخٗل٣ت باإلاؿاٖضة في بهخاج مثل مهاٍع٠ قغاء الىزاث٤ والجلضاث و ٦ظ وزابم عامت وجلىُت : -د ل٪ اإلاهاٍع

 الهىع اإلاهىعة :

اتهم. دزاطاث وأبدار -  : بعؾا٫ الٗما٫ لخدؿحن مؿخٍى

٠ اإلاخٗل٣ت باألشخام الخاعحُحن و َم : أحىز الغير -ٌ  : وهي اإلاهاٍع

 مدامي. -

 زبحر اإلاداؾبت. -

 جىلالث و اطخلباالث : -و

د و املىاؿالث :  -ش  البًر

 .الهاج٠ -

 جلٛغاٝ. -

ف العماٌ : -3  املجمىعت الثالثت : مـاٍز

 جضٞٗها اإلااؾؿت بلى مهلخت الًغاثب. الدفع الجصافي : -أ

بت على اليؼاط املنهي: -ب ما٫. ضٍس بت ٖلى اليكاٍ الهىاعي والخجاعي وجدؿب مً ع٢م ألٖا  و هي يٍغ

بت على اللظمت املضافت وجدظب مً لسكم ألاعماٌ. -ج  ضٍس

ف املالُت:  لسابعت :املجمىعت ا -4 ٠ التي جضٞٗها الىخضة مثل مهاٍع٠ الٟىاثض.مـاٍز  و هي اإلاهاٍع

 مهاٍع٠ الخامحن. -

 جإمحن الؿُاعة. -

 الخإمحن يض الؿغ٢ت. -



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 الخإمحن يض زُغ ال٨هغباء. -

 الخإمحن يض الاهٟجاع. -

 بَخال٥ ومئىهاث. -

 بَخال٥ اإلاٗضاث ؤو آالث ؤلاهخاج. -

 بَخال٥ الاؾدثماع. -

ت لِـ لها ٖال٢ت باليكاٍ الٗاصي للىخضة. املجمىعت السابعت : -5  ؤٖباء زاعج الاؾخٛال٫، و هي مجمٖى

 ؤلاصاعة الٗامت. -ؤ

 بصاعة اإلاغ٦ؼ الخ٣ني. -ب 

 

 هخاج و جدلُل الىخابج و أَمُتهاإلا املبدث الثالث : جددًد جيلفت 

 لؿاخل للخلُب و مكخ٣اجه.ؾِخم جُب٤ُ بٌٗ ألاؾالُب ال٨مُت اإلا٣ترخت في ماؾؿت ملبىت ا

 :  جعبُم أطلىب الخيلفت اليلُت في مؤطظت ملبىت الحلُب و مؼخلاجه                            املعلب ألاٌو

حٗخبر اإلاداؾبت الخدلُلُت ؤؾلىب يهضٝ بلى جدضًض ج٩لٟت الخضماث وجدضًض ؤؾـ ج٣ُُم ٖىانغ ألانى٫ 

ظا اٖخم  اصا ٖلى مٗلىماث اإلاداؾبت الٗامت.)اإلاسؼوهاث( وجدضًض هدُجت اليكاٍ َو

 ؾِخم جُب٤ُ ؤؾلىب الخ٩لٟت ال٩لُت في ماؾؿت ملبىت الخلُب و مكخ٣اجه مً زال٫ الخُىاث الخالُت :

 إعداد حدٌو جىشَع ألاعباء الغير املباػسة :                                                                        -1

باء ٚحر اإلاباقغة التي جدى٫ ٖلى ؤؾاؾها الخ٩ال٠ُ خؿب َبُٗتها بلى  ؾِخم جدضًض مٟاجُذ جىػَ٘ ألٖا

ت خؿب َبُٗت ٧ل خؿاب واإلاٟخاح الظي  اث٠ والتي ؾِخم ويٗها بك٩ل وؿب مئٍى ج٩ال٠ُ خؿب الْى

                                 ؾِخم ا٢تراخه.                                                                                      

ظا ٖلى ألا٢ؿام اإلاٗىُت، ألن  ؾِخم جىػَ٘ خؿاب اللىاػم اإلا٨خبُت خؿب ٖضص اإلا٩اجب ٦مٟخاح جىػَ٘ َو

ضص اإلا٩اجب.                                       ً ٖو  َىا٥ اعجباٍ وز٤ُ بحن اللىاػم اإلا٨خبُت ال٣ابلت للخسٍؼ



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 ياجب في ول كظم                             وظبت عدد امل:  08حدٌو زكم 

 الاكظام عدد املياجب (%) اليظبت

 الادازة 33 23,08

 الـُاهت 68 47,55

2,80 4 ً  الخمٍى

 البُع 38 26,57

 املجمىع 143 100

 : مً اٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى مٗلىماث ٢ؿم اإلاداؾبت                   املـدز

                                         : ضص الٗما٫ في ٧ل ٢ؿم مً زال٫ الجضو٫ الخاليوؾِخم جدضًض وؿبت ٖ

 وظبت عدد العماٌ في ول كظم                          : 09الجدٌو زكم 

 الاكظام العماٌعدد  (%) اليظبت

 الادازة 97 26,01

 الـُاهت 199 53,35

1,07 4 ً  الخمٍى

 البُع 73 19,73

 املجمىع 373 100

 : مً اٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى مٗلىماث ٢ؿم اإلاداؾبت                   املـدز

 زظ ٦هغباثُت.أم٠ُ٨، مهابُذ، ٢ىاَ٘ وم لي،آ الث الخالُت: حهاػ بٖالمزال٫ آلاحؿخٗمل ال٨هغباء مً 

ضم ٖضص اإلا٨ُٟاث ٦مٟخاح لخىػَ٘ خؿاب "ال٨ه اٖخباع مً ألاحهؼة الؿاب٣ت ًم٨ً  اهُال٢ا غباء" ٖو

ضم الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت.     اؾخسضام  الاحهؼة ألازغي لهٛغ ٢ىتها م٣اعهت باإلا٨ُٟاث ٖو

                   



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 وظبت عدد املىُفاث في ول كظم                             : 10الجدٌو زكم 

 الاكظام املىُفاثعدد  (%اليظبت )

 الادازة 34 22,79

 الـُاهت 70 47,30

3,80 5 ً  الخمٍى

 البُع 39 26,35

 املجمىع 148 100

 : مً اٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى مٗلىماث ٢ؿم اإلاداؾبت           املـدز            

 

٤ الجضو٫ الخالي  : ًىػٕ خؿاب الخى٣الث واإلاهماث خؿب مٟخاح ألامغ باإلاهمت باليؿبت لجمُ٘ ألا٢ؿام ٞو

 باملهمت في ول كظم                       وظبت عدد ألامس  : 11الجدٌو زكم 

 الاكظام ألامس باملهمتعدد  (%اليظبت )

 الادازة 214 16

 الـُاهت 1030 76,98

2,02 27 ً  الخمٍى

 البُع 67 5

 املجمىع 1338 100

 : مً اٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى مٗلىماث ٢ؿم اإلاداؾبت                املـدز

  

 

 

 



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

                                                         : غير املباػسة لألعباءخىشَع الثاهىي اعداد حدٌو ال -2

الٛحر مباقغة، ؾىداو٫ في َظٍ الى٣ُت جىػَ٘ ج٩ال٠ُ  لألٖباءبٗض جدضًض مجمٕى الخىػَ٘ ألاولي   

٤ مٟاجُذ جىػَ٘ وجم ويٗها خؿب َبُٗت ت بلى ألا٢ؿام الغثِؿُت ٞو الٗمل اإلا٣ضم مً  ألا٢ؿام الثاهٍى

ت بلى ألا٢ؿام الغثِؿُت  .ألا٢ؿام الثاهٍى

٠ ٢ؿم الهُاهت بلى ألا٢ؿام اإلاٗىُت مً زال٫ الجضو٫ الخالي  : خُث ًم٨ً جدضًض وؿبت جىػَ٘ مهاٍع

فاملوظبت جىشَع  : 12 الجدٌو زكم  (دج)الىخدة – ـاٍز

ف )دج( (%اليظبت )  الاكظام املـاٍز

 الادازة 7.062.470,09 36,54

0,22 41.283,33 ً  الخمٍى

 البُع 12.222.470,92 63,24

 املجمىع 19.326.224,34 100

 : مً اٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى مٗلىماث ٢ؿم اإلاداؾبت                املـدز

                                                                    :الغثِؿُت ٦ما ًلي  لأل٢ؿاموخضاث الٗمل باليؿبت 

: ً اث  كظم الخمٍى  100 ، وؾِخم ازخُاعدج 11.977.724.92 ـب 2015لؿىت  ؤلاحمالُتل٣ض بلٛذ ٢ُمت اإلاكتًر

اث  .صًىاع حؼاثغي مً ٢ُمت اإلاكتًر

 100 ، وؾِخم ازخُاعدج 623.579.307.04: ـب 2015لؿىت  ؤلاحمالُتل٣ض بلٛذ ٢ُمت اإلابُٗاث  : كظم البُع

      .بُٗاثصًىاع حؼاثغي مً ٢ُمت اإلا

 املعلب الثاوي : جدلُل الىخابج و أَمُتها

ُٟت  بن ماؾؿت ملبىت الؿاخل ج٣ىم بخىػَ٘ الخ٩ال٠ُ بحن ألا٢ؿام خؿب الُبُٗت صون الخٟغ٢ت بحن ْو

 الكغاء و ؤلاصاعة.



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

ظا الٟاع١ في ٣ت الخ٩لٟت ال٩لُت )ألا٢ؿام اإلاخجاوؿت( وخضصها ج٩لٟت ؤلاهخاج، َو الخ٩لٟت  اؾخٗملىا ٍَغ

ت مضي مؿاَمت ٧ل ٢ؿم في الٗملُتًغ  ب في الخؿاب، الخ٩لٟت ال٩لُت حٗمل ٖلى مٗٞغ  ؤلاهخاحُت. ح٘ بلى الخ٣ٍغ

٣ت خؿاب الخ٩ال٠ُ جم ا مً الىنى٫ بلى هخاثج ص٣ُ٢ت زالُت مً ألازُاء خُث ؤهى ًخم جدلُل ٨ىىبن ٍَغ

نٛحر ٦دكاٝ ؤي زُإ ٧ان ٦بحر ؤو ٨ً مً اظا ما ًمي ٧ل هٕى مً ألاهىإ الخ٩ال٠ُ َوخدهل ٖليها فاإلا الىخاثج

 ًغج٨ب زال٫ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج. مٗخمض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دزاطت مُداهُت ملؤطظت ملبىت الظاخل بمظخغاهم  الفـل الخعبُلي:

 

 

 خالؿت الفـل:

ملبىت الؿاخل بمؿخٛاهم والتي حٗخبر حض مهمت مً زال٫ صعاؾدىا الخُب٣ُُت التي ٢مىا بها في ماؾؿت 

ُلُت لِـ ٣ِٞ في ت الخدلُٟضة مً بُنها ؤن اؾخٗما٫ اإلاداؾببٌٗ اإلاٗلىماث اإلا ا اؾخسلهىاهمً زالل ألهه

لخ٩ال٠ُ م٘ مغا٢بت ؾٗغ الخ٩لٟت واؾخسغاج مغا٢بت ٧ل ؤَىاع ا ٨ىىا مًج٩لٟت الىخضة اإلاىخجت، وبهما جم

 الُت.الىدُجت الخدلُلُت الاحم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خـاجمــت
 



 انخــــــاتًـــــــح

 

 

 : تــــاجمـــــالخ

ت للمداؾبت الخدلُلُت وؤَم الاؾتراجُ جُاث اإلاُب٣ت في اإلااؾؿت جم٨ىا مً ٞهم مً زال٫ صعاؾدىا الىٍٓغ

ت لترجِب وجىُٓم اإلاٗلىماث  إل ٖلى زهاثههما ٞهما وؾُلت يغوٍع ماَُت وؤَمُت َاجحن ألازحرجحن وؤلَا

٦ثر ؾبت الخدلُلُت ألاإلاداا ضحٗ بدُثلُت للماؾؿت والدؿُحر التي جازغ ٖلى الظمت اإلااالضالُت الا٢خهاصًت 

ا.لخ٣ىُاث التي جدخىي ٖليها والتي ٧وا١ مٕى الُغ ٞٗالُت مً زال٫ مج  ان الخُىع الا٢خهاصي ؾببا في بغوَػ

ام ؤَم الخُت التي حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً ٢بل اإلااؾؿت باؾخسض بن ؤلاؾتراجُجُت هي

ظا عاح٘ لخٗالاؾتراج ؤهىإ ؾبت إلاداا ١ ومغوهت َغ  صضُجُاث التي جخالءم م٘ الؿُاؾت اإلاىخهجت للماؾؿت َو

 لخدلُلُت.ا

الث إلاؾبت الخدلُلُت في اإلادابن اٖخماص هٓام ا اؾؿاث لِـ باألمغ الؿهل ل٨ىه ًخُلب ٖىامل ومَا

تهاٖلى ض حؿاٖ غي وبؾ٣اَه ٖلى الىا٢٘ الٗملي اإلالمىؽ في في اليكاٍ ٞمً ؤحل جُٟٗل الجاهب الىٓ اؾخمغاٍع

التي حؿخسضم " مؿخٛاهم" هالماهضعملبىت الؿاخل باؾؿت الا٢خهاصًت ٢مىا بضعاؾت جُب٣ُُت إلا اؾؿاثاإلا

 الخ٩ال٠ُ وؾٗغ الخ٩لٟت والىدُجت ؤلاحمالُت. ضًهٓام مداؾبت الخ٩ال٠ُ مما ٌؿمذ لها بخدض

 : الفسضُاث اخخباز 

 : الفسضُت ألاولى

ٗلىماث بن للمداؾبت الخدلُلُت صوعا ٦بحرا صازل اإلااؾؿت بط جدخل م٩اهت ٦بحرة صازل هٓام اإلا

الخدلُلُت  ؾبتإلاداىن ااؾؿت. وبالخالي ٞهي ٞغيُت صخُدت ٧للم ضلى الدؿُحر الجُٖ ضؾبُت ٞهي حؿاٖإلاداا

 .ؤصاة ٞٗالت لدؿُحر اإلااؾؿت

 الفسضُت الثاهُت :

٨ُُت والُغ١ ال٨الؾ ١ لخؿاب الخ٩ال٠ُ وؾٗغ الخ٩لٟت منها الُغ  ١ ة َغ إلاداؾبت الخدلُلُت ٖضحؿخٗمل ا

ت مً الُغ حكمل مجوبالخالي الٟغيُت الثاهُت صخُدت ٧ىنها  ٗانغةاإلا ت في ا١ و مٖى لخ٣ىُاث التي حٗخبر يغوٍع

 .اإلااؾؿت

 الفسضُت الثالثت :



 انخــــــاتًـــــــح

 

 

 همٍىي ب٣اء الخىُٓم و زم  جإحتها ومً ؤصاة ؤلاصاعة لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ بحن اإلااؾؿت وبِئحٗخبر ؤلاؾتراججُت 

ل وبالخالي الٟغيُت الثالثت صخُدت ٧ لفي ألاح واؾخ٣غاٍع ض ٖليها في بىاء خمىن ؤلاؾتراججُت زُت وٗالٍُى

 .ماؾؿت مثلى

 : هخابج البدث -

بن الٟهى٫ ألاعبٗت التي جًمىتها صعاؾدىا ق٩لذ ٫ ًىا ؤلاحابت خى٫ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت وحؿائالتها 

ُت ول٤  جىنلىا مً زال٫ طل٪ بلى الىخاثج الخالُت: الٟٖغ

غ إلاداؾبت الخدلُلُت ال٣اٖضة ألاؾاؾُت لدؿُحر اإلااؾؿت هدُجت إلاحك٩ل ا - غ  ٍا جٞى  مىخهجت. ١ مً مٗلىماث َو

ت الُغ بن مج - خهغها  ض٣ٞ ،ٗانغة١ الخ٣لُضًت واإلاؾبت الخدلُلُت هي الُغ إلاداوالخ٣ىُاث التي جدخىي ا ١ مٖى

 ًت وهي :١ ج٣لُضَغ  صعاؾدىا في

٣ت الخ ٍغ ٣ت الخ٩ال٠ُ الخ٣ُ٣ُت َو ٣ت الخ٩ال٠ُ اإلاٍَغ ت.٩ال٠ُ الجؼثُت ٍَغ  ُٗاٍع

غ  ٣ت ا ١ َو ٣ (ABC)لخ٩ال٠ُ خؿب ألاوكُت مٗانغة وهي ٍَغ ٍغ ما مً  تَو الخ٩ال٠ُ اإلاؿتهضٞت َو

ٗالُت. اؤًٞل الُغ إلا  جخمحز بهما مً ص٢ت ٞو

ازلي والخاعجي إلادُِ الضاث اهضٝ الٗام للماؾؿت بُٛت جٟاصي تهضًضٝ ؤلاؾتراجُجُت بلى جد٤ُ٣ التهض -

 ة.ٖلى ٞغم حضًض والخهى٫ 

إلاداؾبت ؤن ا ثاٝ خُُلُت وؤلاؾتراجُجُت مً زال٫ ألاَضدلؾبت الخإلاداابن ٨ًمً الخ٩امل الخ٣ُ٣ي ب -

ت جدض ُٟلتالخدلُلُت ٦ بحمالي الخ٩ال٠ُ وؾٗغ  ضًباإلحابت ٖلى الاوكٛاالث اإلاخٗل٣ت بض٢ت اإلاٗلىماث وؾٖغ

يكىصة ، وؤلاؾتراجُجُت هي الىؾُلت اإلاىخهجت لخبلُٜ الغؾالت اإلاان حجمهامهما ٧ الخ٩لٟت والىدُجت ؤلاحمالُت

 ل ٖلى جد٣ُ٣ها.والٗم

 :اكتراخاث  -

امها ث اؾخسضماجُت مً خُض اؾتراجُجي للماؾؿاث ؾىاء ٧اهذ بهخاحُت ؤو زضؾبت بٗإلاداٌك٩ل هٓام ا

 حل الىنى٫ بلى ؤًٞل ؤصاء.مً ؤاإلاجا٫ الخسُُُي والغ٢ابي  في



 انخــــــاتًـــــــح

 

 

الجاهب اولت بؾ٣اَه ٖلى ٞىدُجت ألَمُت ٖملىا ٖلى ج٣ضًم َظا اإلاجهىص اإلاخىاي٘ في بَاع هٓغي ومد

غ٢ها اإلاُٞما ًخٗل٤ بإؾـ ا الخُب٣ُي  ضًؤو ُٞما ًخٗل٤ باإلؾتراجُجُت اإلاخبٗت وجدض سخلٟتإلاداؾبت الخدلُلُت َو

 بُنهما. الٗال٢ت ال٩امىت

لُه ًم٨ ت ومىاؾبت ألَمُت َظا اإلاجا٫ وهي ٦ىنُاث التً ؤن هخ٣ضم بجملت مً الخٖو  ما ًلي:ي هغاَا يغوٍع

ل ماؾؿت ؤو ٍت وا٢تراح هماطج للمداؾبت الخدلُلُت الؾخسضامها بما ًىاؾب ٧صعاؾت وا٢٘ اإلااؾؿاث الجؼاثغ 

خماص ٖلى اؾتراجُجُه حؿاٖ ٢ُإ م الى٢ٕى في الخُإ ؤي حٗمل ٖلى جٟاصي الى٢ٕى في ألازُاء ض ٖلى ٖضوبااٖل

ت ٌسجل ُٚاب قبه جام لىٓام ا، ٞىا٢٘ اإلاالؿاب٣ت ي٠ٗ ي ؤصي بلى إلاداؾبت الخدلُلُت الظاؾؿاث الجؼاثٍغ

 والغ٢ابت. حهاػي الخسُُِ

 : فاق البدثآ

م مؼاولخىا مٗالجت بق٩الُت بدثىا اإلاغج٨ؼة ٖلى الضوع الظ اإلاداؾبت الخدلُلُت، ْهغث لىا ي جلٗبه ٚع

 عاؾتث والضاحت بلى البدالى٣و ال جؼا٫ بد مً حىاهب ضًالٗض

 .إلاداؾبت الخدلُلُت ٦إصاة الجساط ال٣غاعا -

 غا٢بت الدؿُحر.ة إلاإلاداؾبت الخدلُلُت ٦إصاا -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ـادزكابمت امل

 واملساحع
 



 لائًح انًصادر وانًراجع

 

 

 كابمت املـادز واملساحع : -

 كابمت املساحع :  -أ

 .1992، 1مجُض ٖماعة، مداؾبت الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت، صاع اإلادمضًت، ال٣اَغة، ٍ -1

 .1978، 1ؾامي ٞهمي، الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة، صاع اإلادمضًت، ال٣اَغة، ٍ -2

ت إلاداؾبت الخ٩ال٠ُ" م٨خبت ؤلاقٗإ الٟىُت مهغ ص/ ٖبض الٗلُم ٖبض الخمُض" ألاؾـ  -3  .1994الىٍٓغ

 .1999الجؼاثغ -ص/ هانغ صاصي ٖضون ، ج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُحر، صاع اإلادمضًت -4

٣ٗىب، اإلاداؾبت الخدلُلت، ص -5 م بَى  .2005، ثغ، الجؼامُٗتث الجابىٖاان اإلاًِىٖبض ال٨ٍغ

اث الجامُٗت الجؼاثغ ٖلي عخا٫ ، ؾٗغ الخ٩لٟت واإلاداؾبت الخدلُلُت ، صًىا -6  .1999ن اإلاُبٖى
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 صـــانًهخ
 

 

 امللخف :

 

م مً  بن اإلاداؾبت الٗامت مجغص ج٣ضًم نىعة ٖامت لىخاثج اإلااؾؿت م٘ الخٟغ٢ت بحن ؤلاعاصاث والخ٩ال٠ُ، وبالٚغ

غ ٖليها بال ؤنها ٚحر ٧اُٞت لخدلُل ٧امل وكاٍ اإلااؾؿت َظا ما ؤصي  الباخثحن باال٢خهاصًحن و ؤَمُت اإلاٗلىماث التي جخٞى

بن للمداؾبت ُلت جخمثل في اإلاداؾبت الخدلُلُت، و ث ًٖ وؾُلت لخدلُل وكاٍ اإلااؾؿت َظٍ الىؾألاواثل بلى البد

َظا مً خُث الخٟهُل صازل هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و الخدلُلُت صوعا ٦بحرا صازل اإلااؾؿت بط جدخل م٩اهت ٦بحرة 

حُضة الخهى٫ ٖلى هدُجت ٞٗالت و مً ؤحل ، ٞهي حؿاٖض ٖلى الدؿُحر الجُض والٗمل والخدلُل لجمُ٘ البُاهاث

اإلاٗانغة ولهظٍ الُغ١ ُغ١ ال٨الؾ٨ُت و ، و جدخىي اإلاداؾبت الخدلُلُت ٖلى ٖضة َغ١ ؤَمها الوجد٤ُ٣ الغبذ

٣ت ٖمل حؿخٗملها لخؿاب مسخل٠ الخ ٣ت جسخل٠ ًٖ ألازغي زهاثو و ٍَغ جُت ُوحٗخبر ؤلاؾتراج ،٩ال٠ُ و٧ل ٍَغ

ل وحؿخسضم اؾخ٣غاٍع في آلا ها ومً زم جإ٦ُض ب٣اء الخىُٓم وهمٍى و ؤصاة ؤلاصاعة لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ م٘ بِئت حا٫ الٍُى

 .جدؿحن خهتها الؿى٢ُت وجد٤ُ٣ ٧ل ؤَضاٞهالخد٤ُ٣ عيا الٗمالء و  ؤلاصاعة ؤلاؾتراججُت

 

Résumé : 

La comptabilité générale donne une image générale des résultat de l’entreprise, on fusons la 

différence entre les revenus et les couts, tous ces résultat sont insuffisants pour analyser les activité de 

l’entreprise, ce qu’il a poussé les économistes à chercher une autre méthode pour l’analyse, cette méthode 

est la comptabilité analytique, la comptabilité analytique joue un rôle important dans l’entreprise, elle 

permis d’analyser tous les résultats et de bien gérer l’entreprise pour avoir un bon résultat, et la 

comptabilité analytique utilise différentes méthodes et parmi ces méthodes les méthode classiques et 

modernes, et on peut dire que la stratégie est le moyen de l’administration pour créer un équilibre entre 

l’entreprise et son environnement.
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