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 اإلا٣ضمت الٗامت:

ا مخٗضصة جدضًاث مط ى و٢ذ ؤي مً ؤ٦ثر الُىم الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث جىاحه                   احؿإ  ؤؾاؾا مهضَع

ا في جماعؽ التي الخاعحُت البِئت  خُث والخضازل بالخ٣ٗض جمخاػ التي اإلاخٛحراث مً الٗضًض وؾِ وكاَها بَاَع

ني الهُٗض ٖلى ؾىاء اإلاجخم٘ في اإلااؾؿت ٢ُمت و مؿخىي  و م٩اهت جدضًض ٖلى اإلاخٛحراث َظٍ حٗمل  الضولي ؤو الَى

خماص وطل٪ والهٗىباث، اإلاكا٧ل مىاحهت مً جم٨نها حُضة بصاعة ٖلى حٗخمض التي هي الىاجخت واإلااؾؿاث  بااٖل

ت ٖلى اث٠ مً مجمٖى ت والٗملُاث الْى  والخىُٓم ٧الخسُُِ ٖليها الاؾخٛىاء ًم٨ً ال التي والهامت ؤلاصاٍع

ا ب٣ائها ويمان اإلااؾؿت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في حؿاَم الٗىانغ َظٍ ؤن خُث والغ٢ابت، والخىحُه  واؾخمغاَع

 .لها جخٗغى التي الخاصة اإلاىاٞؿت مىاحهت و الخ٠ُ٨ ٖلى ٢ضعتها يمان و ٞاٖلُتها و ؤصائها وجدؿحن

ُٟت صعاؾت اعجإًىا َظا بدثىا وفي                  الا٢خهاصًت، اإلااؾؿت صازل ٦بحرة ؤَمُت مً لها إلاا الغ٢ابُت الٗملُت ْو

 الخُِو  والبرامج والؿُاؾاث ألاَضاٝ ٖلى بىاء ألاصاء ٢ُاؽ و واإلاخابٗت باإلقغاٝ حهخم مىٓم بصاعي  وكاٍ ٞهي

مها لٗالحها والاهدغاٞاث وألازُاء ال٠ًٗ مىاًَ ا٦دكاٝ ب٣هض جدضًضَا ؾب٤ التي ا جٟاصيو  وج٣ٍى  مغة ج٨غاَع

 .ؤزغي 

 و ألاو٢اث مسخل٠ وفي باؾخمغاع الغ٢ابت ؤوكُت إلاماعؾت وملخت ماؾت يغوعة َىا٥ ؤن الىاضر مً بهه

ما٫ جىُٟظ ألن ألاػمىت  بىاؾُت الٗاصة في ًخم الخُِ جُب٤ُ ألن و مخ٣ً، و جام بك٩ل الٛالب في ًخم ال واإلاهام ألٖا

 ع٢ابت وحىص ًٟترى الظي ألامغ ؤصائهم و وؤماهتهم وصاُٞٗتهم ٢ضعاتهم في مخٟاوجىن  َاالء ؤن اإلاٗغوٝ ومً البكغ

حر ٖلى وللؿهغ اإلااؾؿاث في الٗاملحن بحن والهغإ الجزإ ؤو الاخخ٩ا٥ ؤؾباب بػالت ًم٨ً ختى وطل٪ مؿخمغة  جٞى

اث صازل الاجها٫ ؾبل  .الخىُٓمُت للهُا٧ل اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى

ت الٗملُاث ؤحؼاء عبِ في حؿاَم التي هي الغ٢ابُت ألاحهؼة بن ُاب البٌٗ بًٗها م٘ ؤلاصاٍع  الٗملُت ٚو

ا، ج٨ُٟ٪ بلى ًاصي الغ٢ابُت  مهاعاث بلى جدخاج ٞةها لظا اإلااؾؿت في ألاصاء وجيكِ الخىُٓم جُىع  ٞهي ٖىانَغ

٘ مخُىعة وؤؾالُب ٧اُٞت وزبرة ٖالُت  .وجدؿِىه ؤلاهخاج مً للٞغ
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 اإلا٣ضمت الٗامت:

 الظي الخىُٓم زالًا مً زلُت ٧ل ؾالمت ٖلى وحؿهغ جدغم ألجها ؤلاوؿان، لجؿم الٗهبي الجهاػ بمثابت ٞالغ٢ابت

 .اإلااؾؿت صازل مخابٗخه ٖلى حكٝغ

ت لؤلَمُت وهدُجت ج٣ضم ما زال٫ مً ت بلى الخُغ١  زالله مً ؾىداو٫  البدث طا ٞةن الغ٢ابت إلاىيٕى اإلالخْى  مٗٞغ

 زال٫ مً وطل٪ "السكابت" ٧لمت ؾمإ ٖىض ؤصَاهىا في ًدك٩ل ٢ض الظي الٛمىى لىا جىضر التي الٗىانغ بٌٗ

ٟها اثٟها و ؤَمُتها وجىيُذ حٍٗغ  ج٣ُُم في ووؾاثلها ؤؾالُبها ٖلى التر٦حز م٘ الا٢خهاصًت اإلااؾؿت في وؤَضاٞها ْو

 .ألاصاء

 ـــــ ئػياليت الدزاطت :

حٗخبر الغ٢ابت مً ألاهٓمت الخضًثت التي اٖخمضتها اإلااؾؿاث في ٞدو ؤهٓمتها الضازلُت ومسخل٠ البُاهاث 

والخؿبان التي حؿمذ لها بخ٣ُُم ؤصائها وم٣اعهت هخاثجها م٘ اإلاسُُاث وألاَضاٝ اإلاؿُغة واجساط ؤلاحغاءاث 

ٚحر اإلاالثمت ومً زاللها حؿخُُ٘ اإلااؾؿاث جىحُه مىاعصَا ويماجها هدى الخصخُدُت إلاٗالجت الىيُٗاث 

 الاؾخسضام ألامثل لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ .

 ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:

 ما صوع ؤؾالُب الغ٢ابت في ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ؟  -

ُت:  وجخٟٕغ َظٍ ؤلاق٩الُت بلى ؤؾئلت ٖٞغ

 لغ٢ابت بلى ج٣ُُم ٞٗا٫ ألصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت؟َل جاصي ؤؾالُب ا -

 َل حؿاَم ؤؾالُب الغ٢ابت في ا٦دكاٝ ألازُاء ووي٘ الخلى٫ اإلاىاؾبت ؟ -

  :  الدزاطت ــــ فسكياث 

 لئلحابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت ٢مىا بُغح الٟغيُاث الخالُت :  -

 الا٢خهاصًت.  ٧لما ٧اهذ َىا٥ ع٢ابت ٞٗالت ؤصي طل٪ بلى ج٣ُُم حُض ألصاء اإلااؾؿت .1

 ٧لما ٧ان الىٓام الغ٢ابي في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت واضر وص٤ُ٢ ؾاَم طل٪ هجاح الٗملُت الغ٢ابُت. .2

٧لما ٧اهذ ألاؾالُب والىؾاثل التي حٗخمض ٖليها الٗملُت الغ٢ابُت مخُىعة ؤصي طل٪ بلى ج٣ُُم هاجر  .3

 ألصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت.
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 اإلا٣ضمت الٗامت:

 ــــ مىهج الدزاطت 

اٖخمضها في مٗالجت َظا البدث ٖلى اإلاىهج الىنٟي بدُث ٢مىا بٗغى اإلاٟاَُم واإلاٗلىماث الخانت 

خماص ٖلى اإلاىهج الخدلُلي في جٟؿحر جل٪ اإلاٗلىماث .  بمجا٫ البدث م٘ الٖا

 ــــ َييل الدزاطت :

 لضعاؾخه َظا اإلاىيٕى ٢مىا بخ٣ؿُم البدث بلى ٢ؿمحن ٢ؿم هٓغي و٢ؿم جُب٣ُي .

ًخمدىع مًمىهت الٟهل ألاو٫ خى٫ ؤؾالُب الغ٢ابت خُث ٢مىا  ٢مىا بخ٣ؿُمه الى ٞهلحناللظم الىظسي: 

بٗغى ؤؾالُبها  في اإلابدث ألاو٫ بٗغى إلاٟهىم الغ٢ابت واججاَاتها وزُىاتها وؤهىاٖها ؤما في اإلابدث الثاوي ٢منها

ومجاالتها وؤَمُتها وؤَضاٞها .ؤما الٟهل الثاوي جىاولىا ُٞه ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت خُث ٢مىا في 

اإلابدث ألاو٫ بٗغى مٟهىمه وؤَمُخه وؤؾؿه ومدضصاجه ؤما اإلابدث الثاوي ٢مىا بٗغى ٦ُُٟت بٖضاص زُخه 

 وجُىع َغ٢ه وم٣ابالث ج٣ُُمه ونٗىباجه وؤزُاثه.

زهو لضعاؾت مُضاهُت ًٖ ؤؾالُب الغ٢ابت وصوعَا في ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت  ظم الخوبيلي: الل

 في ماؾؿت مداحغ الٛغب بؿُضي لخًغ .

 ــــ أَداف الدزاطت :

ت مً ألاَضاٝ ؤَمها :  تهضٝ الضعاؾت التي بلٙى مجمٖى

 مداولت الخٗٝغ ٖلى ؤؾالُب الغ٢ابت في ج٣ُُم ألاصاء في اإلااؾؿت.  -

 الخٗٝغ ٖلى ؤَمُت الغ٢ابت  في ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت. -
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 اإلا٣ضمت الٗامت:

 ــــ أَميت الدزاطت : 

لى اإلاضعوؾت الٓاَغة ؤَمُت ٖلى بدث ؤي ؤَمُت جخى٠٢  بزغاء في بؾهامها ومضي والٗملُت الٗلمُت ٢ُمتها ٖو

ت ت اإلاٗٞغ  مىيٕى جدىاو٫  ألجها زانت ؤَمُت الضعاؾت َظٍ وج٨دؿب ؤزغي  حهت مً واإلاُضاهُت حهت مً الىٍٓغ

ا الغ٢ابت وهي الا٢خهاصًت اإلااؾؿت صازل خؿاؽ  ألازُاء و٦ك٠ ألاصاء ج٣ُُم في حؿاَم ٞٗالت ٖملُت باٖخباَع

 .جصخُدها ومداولت الاهدغاٞاثو

 اٖخمضها في صعاؾدىا َظٍ ٖلى ألاصواث الخالُت :ــــ أدواث الدزاطت :  

 مجا٫ البدث )ال٨خب(اإلاالٟاث اإلاخسههت في 

 ـــ عؾاثل حامُٗت )ؤَغوخاث ومظ٦غاث لكهاصة اإلااؾتر(

ت اإلااؾؿت.  ــــ م٣ابالث م٘ مضًٍغ

 ــــــ ؿػىبت الدزاطت:

 مداحغ الٛغب بلضًت ؾُضي لخًغ مؿخٛاهم.  نٗىبت حم٘ اإلاٗلىماث في اإلااؾؿت -
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 ٌ  الػمليت السكابيت                                                                                         :الفـل ألاو

 :جمهيد

 جخُلب مؿخمغة صًىام٨ُُت ٖملُت ٞهي الا٢خهاصًت اإلااؾؿت في ألاؾاؾُت الضٖاثم ؤَم بخضي الغ٢ابت حٗض

 ؤٖمالها، ؾحر في اإلااؾؿاث ٖليها حٗخمض التي والؿُاؾاث الخُِ م٘ الخماش ي يمان ؤحل مً مضعوؾت بحغاءاث

 َىا٥ بإن والخد٤٣ الخإ٦ض ب٣هض والىخاثج الجهىص بحن ؤو وألاَضاٝ الىؾاثل بحن الخىاػن  ٖلى جداٞٔ التي ٞهي

 .له واإلاسُِ اإلا٣هىص وألاصاء الٟٗلي ألاصاء بحن جىا٤ٞ

ُٟت الغ٢ابت بن ت ٧ْى  الخىُٟظ جدب٘ ؤجها مً البٌٗ ًخهىع  مما ال٨ٗـ ٖلى هي اإلااؾؿت في ؤؾاؾُت بصاٍع

 ألازحرة اإلاغخلت وختى الخسُُِ بضء مىظ مؿخمغة ٖملُت بجها بل والاهدغاٞاث ألازُاء ٦ك٠ جداو٫  خُث ٣ِٞ

٣ت الصخُذ الى٢ذ وفي الصخُدت الٗملُاث بهجاػ جًمً ٞهي الخىُٟظ، مً لى الصخُدت وبالٍُغ  ًض ٖو

 .اإلاىاؾبحن ألاشخام
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 ٌ  الػمليت السكابيت                                                                                         :الفـل ألاو

:  ماَيت السكابت                                                اإلابدث ألاٌو

: مفهىم السكابت  اإلاولب ألاٌو

 اإلاٗنى وٗٝغ ؤن بىا الغ٢ابت ًجضع إلاٟهىم اإلاسخهحن َٝغ مً ٢ضمذ التي الٗضًضة الخٗاٍع٠ بلى الخُغ١  و٢بل بهه

 .لل٩لمت اللٛىي 

 :السكابت ليلمت اللغىي  اإلاػنى -أ

 وحاء (1) » ؤمٍغ زاٞه في هللا ع٢ابت عنض -خاطع -اهخٓغ خغؽ ؤي ع٢ابت و ع٢ىبا ًغ٢ب ع٢ب « ع٢ابت  ٧لمت ؤنل

-ئهخظٍس - خسطه أي :وزكبت وزكباها وزكابت وزكىبا زكىبا زكب «َى: اللٛىي  ؤنلها ؤن ٖلى ؤحغ معجم في ؤنله

( 2)  » خاذٍز
   

 (3)»الخظه  خسطه، أي :مساكبت زاكب، «ؤجها:  ٖلى ؤحغ معجم في اللٛىي  مٗىاَا حاء ٦ما 

 (4)» الػمل ومساحػت الخفخيؽ حػني هما الخىحيه طلوت أو اللىة « حٗني والغ٢ابت

 (5) »اإلاالخظت  أو السؿد وهرلً الخساطت أو الظهس« وحٗني  

٣ا الٟغوؿُت اللٛت في حٗني وهي  ؤو ٌٗىص ؤنلها ؤن بط» الػمل كد «  « EMEL LITTRE »لُتري  ؤمُل ل٣امىؽ ٞو

 و٢ض ال٣اثمت، ؤو السجل ؤي  "ROLE" الثاوي والجؼء اإلاىاحهت، ُٞه وحٗني "CONTRE" ألاو٫، حؼثحن بلى ًى٣ؿم

 « FARAPSTAM DARD »  ٢امىؽ ؤما واإلاخابٗت حٗني ؤلاقغاٝ وؤنبدذ الؼمً بخُىع  اإلاٗنى َظا ٣ٞضث

 .(6)»   وؤلاػساف وؤلاهساٍ والظيادة للظلوت مػنى منها حػل فلد  «ؤلاهجلحزي 

 :السكابت ليلمت ؤلاؿالحي اإلاػنى -ب

ذ مٟاَُمه حٗضصث ٣ٞض واخض بمٗنى الغ٢ابت مهُلر ًدٔ لم   :ؤَمها بلى ًلي ُٞما هخُغ١  وجىٖى

                                                           
 .  205ؾ ، 2015ئبساَيم كالحي "كامىض الهدي" مىخب الدزاطاث، داز الهدي غين مليلت الجصائس طىت -1

 . 274ؾ ، 2000طىت  39اإلاىجد في اللغت و ألاغالم" داز اإلاؼسق بيروث ن آخسون،  و البظخاوي هسم -2

ٌ  و اإلاىخب و الجامػت و للمدزطت اإلايظس الػسبي اإلاعجم" مدمىد ًىطف ؿدًله و بدوي  شوي أخمد -3  ) طىت اللاَسة اإلاـسي  ( الىخاب داز " اإلانز

 .394 ؾ

.  363ؾ  1972داز اإلاػازف طىت  -اللاَسة 2ن 1ئبساَيم أوع و آخسون "اإلاعجم الىطيى" مجمؼ اللغت الػسبيت ج  - 4  

5 - Geoges les cuser le contrôle de l’etat sur les entreprises nationalises these paris L.G.D.J1959 P 25. 

 .246 ؾ، 2001 طىت الػملياث -الىظائف– اإلافاَيم "الخىظيم و ؤلادازة" مـوفى أبى الىسيم غبد -6
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 ٌ  الػمليت السكابيت                                                                                         :الفـل ألاو

ت للخُت َب٣ا ًدضر ش يء ٧ل ٧ان بطا ٦ما الخد٤ُ٣ هي الغ٢ابت «فاًل   َنري  حػسيف -1  والخٗلُماث اإلاىيٖى

 خضوثها ج٨غاع ومى٘ ب٣هض مٗالجتها وألازُاء ال٠ًٗ ه٣اٍ بلى ؤلاقاعة َى ٚغيها وؤن اإلادضصة واإلاباصت الهاصعة

 ألاٞٗا٫.  الىاؽ-ألاقُاء- ش يء ٧ل ٖلى جُب٤ ؤجها ٦ما

ما٫ ٧ل ؤن مً جخإ٦ض ؤن جداو٫  الغ٢ابت ؤن لىا ًا٦ض ؤن ناخبه ًداو٫  الخٍٗغ٠ َظا في ٣ا حؿحر ألٖا  ٞو

 ا٢تراح ب٣هض والاهدغاٞاث ألازُاء ٦ك٠ مداولت َى ٞهضٞها جدضًضَا جم التي والخٗلُماث الخُت والبرهامج

 .ش يء ٧ل ٖلى ٩ًىن  جُب٣ُها بإن ؤقاع ٦ما ؤزغي، مغة خضوثها ومى٘ لها الخلى٫ اإلاىاؾبت

ُٟت خضص ٖام الخٍٗغ٠ بن َظا م٘  جىُب٤ ال التي والاهدغاٞاث ألازُاء و٦ك٠ الخد٤٣ ٖملُت في الغ٢ابت ْو

ت اإلابرمجت الخُت ى مهم حاهب وؤَمل واإلاىيٖى والخيبا  اإلااؾؿت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في حؿاَم الغ٢ابت ؤن َو

غة الىخاثج زال٫ مً بمؿخ٣بلها  .اإلااؾؿت ؤصاء ج٣ُُم في الغ٢ابت صوع  بلى ٌكغ لم ؤهه ٦ما لضحها، اإلاخٞى

 (1) »باإلهجاشاث  وملازهخه اإلاػاًير وجددًد ألاداء وكياض واإلاخابػت ؤلاػساف غً ػامل حػبير هي السكابت «-2

ُٟت صوع  ٖلى ؤؾاؾا ع٦ً الخٍٗغ٠ َظا بن  و٢ُاؽ ؤلاقغاٝ واإلاخابٗت هي ؤؾالُب بإعبٗت عبُها خُث الغ٢ابت ْو

 صون  بليها الىنى٫  ًخم باإلهجاػاث التي م٣اعهتها زم الغ٢ابت بٗملُت لل٣ُام جدب٘ ؤن ًجب التي اإلاٗاًحر وجدضًض ألاصاء

 .اإلااؾؿت ٢بل مً جد٣ُ٣ها اإلاغاص وألاَضاٝ بالخُت ٣ًاعجها ؤن

 كد وألاَداف البرهامج أن مً الخدلم خاللها مً ًمىً أداة بأنها السكابت «دزويؽ  ئبساَيم حػسيف -3

ٌ  وفم أي للخىفير اإلاددد الىكذ وفي اإلادددة الىفاءة وبدزحت اإلاػين باألطلىب جدللذ  الصمني لػمليت الجدو

 (2) »الخىفير 

 والبرهامج الخُت ًٖ زاللها مً جد٤ُ٣ ؤصاة الغ٢ابت بإن ًىضر ؤن ناخبه خاو٫  الخٍٗغ٠ َظا زال٫ مً

٤ جد٣ُ٣ها ومضي وألاَضاٝ  ش يء ؤَمل الخىُٟظ، ل٨ىه لٗملُت الؼمني الى٢ذ وفي اإلادضصة وال٨ٟاءة ألاؾلىب ٞو

ى مهم ُٟت الغ٢ابت ؤن َو ت ْو  جُب٤ُ مضي مً للخد٤ُ٣ ؤصاة مجغص وألاصاء ولِؿذ الخسُُِ مثل مثلها مهمت بصاٍع

  .الىىاحي حمُ٘ مً اإلااؾؿت ؤصاء ج٣ُُم و٢ُاؽ و مخابٗت ٖملُت في حؿاَم بل اإلاؿُغة ألاَضاٝ

                                                           
 . 147ؾ  1996طىت  1وامل بسبس: "ؤلادازة غمليت و هظام" اإلاإطظت الجامػيت لدزاطاث ن  - 1

 .284- 193 ؾ،ؾ  1984 طىت 1 ن– الخىشيؼ و لليؼس الظػىدًت الداز "الػامت ؤلادازة في الىحيز" الػلي مهىأ مدمد السائد - 2
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 ٌ  الػمليت السكابيت                                                                                         :الفـل ألاو

 الاججاَاث اإلاخخلفت للسكابت  اإلاولب الثاوي :

اث و ػواًا ٖضة مً مجاالتها و الغ٢ابت جىاو٫  جم ل٣ض  هي:  و هٍٓغ

 The calassical Negativetheory" (1) "الخلليدًت:    الىالطيىيت الظلبيت أوال: الىظسيت

٨ُؼ، و٢ىالث ٞاًل َجري  الاججاٍ َظا ؤههاع مً ًٖ  وبدث جٟخِل ٖملُت الغ٢ابت بإن ًغون خُث َو

ظا الؿلُت ال٣ىة، هي لضحهم اإلاٗخمضة اإلاٟاَُم ؤبغػ  ومً لؤلٞغاص وتهضًض ألازُاء ٟهم ٖىض َو  للغ٢ابت ٞاإلاؿحر حٍٗغ

 ألاوامغ ٖلى جىُٟظ الٗاملحن ألاٞغاص بحباع في و٢ىجه ؾلُخه ٌؿخسضم ؤو ٌؿخٗمل الغ٢ابُت الٗملُت ٖلى اإلاؿاو٫ ؤو

بخه ولِؿذ والخٗلُماث ُت حهخم ٞهى طاجه، بدض ؤلاهجاػ في ٚع  ٦ما وألاهٓمت وجُب٣ُها وال٣ىاهحن اللىاثذ بدٞغ

 .لظل٪ َب٣ا الٗمل ؾحر لًمان َظا و حاءث

 لُٗا٢ب ألازُاء لخهُض وؾُلت ج٩ىن  ؤن الغ٢ابت لٗملُت هٓغتهم زال٫ مً حهضٞىن  الاججاٍ َظا ؤههاع بن

، الٗمل لخصخُذ وؾُلت ٧ىجها مً ٖليها، ؤ٦ثر ٍغ عاصٖت  جهبذ الٗمل ؾحر جغا٢ب التي واللىاثذ ال٣ىاهحن بن وجٍُى

ت والٟٗالُت ال٨ٟاءة لخد٤ُ٣ ؤؾاؾا ج٩ىن  ؤن ٖىن  الجماٖاث و ألاٞغاص ببضإ صون  جدى٫  ٢ض زابذ و  .ؤلاصاٍع

٠ جٟخِل ٖملُت ؤجها ٖلى الغ٢ابت بلى ًىٓغ الخ٣لُضي ال٨ٟغ ؤن َى ٢ىله ًم٨ً ما بن  لؤلٞغاص وجسٍى

 .الخىُٓم

 Behairorat theory" (2) "الظلىهيت :  زاهيا: الىظسيت

 حاهبها مً الغ٢ابت ٖملُت بلى ال٨ٟغ َظا ًىٓم ؤههاع  Tannenbaume  بىم ٢اهىن  ال٨ٟغ َظا ؤههاع مً 

ٟهم في ًغ٦ؼون خُث ؤلاوؿاوي ا ٖلى للغ٢ابت حٍٗغ اث ؾلى٥ ٖلى الخإزحر في هاخُت ا٢خضاَع  الٗما٫ ألاٞغاص وجهٞغ

غ ؤصائهم ٖلى حؿاٖض بًجابُت بىٓغة اإلااؾؿت صازل  ًغون ٞةجهم ؤزغي  حهت ومً حهت مً َظا ألاخؿً هدى جٍُى

 جد٤٣ وبالخالي ُٞه جازغ ٞةجها الخىُٓم ؤو اإلااؾؿت صازل ألاٞغاص الٗاملحن بؿلى٦ُاث اَخمامها ٖىض الغ٢ابت بإن

  .واإلاؿُغة اإلابرمجت والىخاثج ؤَضاٞه

                                                           
 .468-467 ؾ ، ؾ2002 -2001 طىت 1 ن الجامػيت الداز - الاطتراجيجيت ؤلادازة: "مىس ى مدمد الدًً حماٌ/ ئدزيع السخمان غبد زابذ - 1

 طىت ؤلادازيت الػلىم و الاكخـاد وليت ألازدن ألاَليت غمان حامػت "الخصخيذ-الخلييم -اإلاػاًير– ؤلادازيت السكابت مبادئ" الـباح السخمان غبد - 2

 .18 ؾ 1998
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 ٌ  الػمليت السكابيت                                                                                         :الفـل ألاو

ت َظٍ جبحن  والضواٞ٘ وؤلاقغاٝ ال٣ُاصة صوع  ًبرػ ٦ما الغ٢ابُت بالٗملُت ال٣ُام في ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ؤَمُت الىٍٓغ

ى وألاَضاٝ الىخاثج جد٤ُ٣ في  .ألاو٫  الاججاٍ ه٣ٌُ َو

 (1)»الٗلمي الاججاٍ «  :"Repplied theory   الخوبيليت الىظسيت زالثا:

ُٟتها وهي لل٣ُام عثِؿُت زُىاث زالر ٖلى جغج٨ؼ الغ٢ابت بإن ًغون "وحىعج جغي " الاججاٍ َظا ؤههاع مً  :بْى

 . :( Mesurments and standards)واإلالاًيع  اإلاػاًير وكؼ

    Performance mesurments in Comparition with standarsباإلاٗاًحر:   وم٣اعهخه ألاصاء ٢ُاؽ -

ُت والخُِ الٟٗلُت الىخاثج بحن الٟغ١  جصخُذ-  .اإلاىيٖى

اث٠ بٗضة ج٣ىم الغ٢ابت بإن ًغون ؤزغي  حهت مً  :وهي البٌٗ بًٗها م٘ ومترابُت مخ٩املت ْو

ت. الغ٢ابت 1-  ؤلاصاٍع

ت. الغ٢ابت 2-  الخجاٍع

 اإلاالُت. الغ٢ابت 3-

 ألامىُت. الغ٢ابت 4-

 الؿُاؾُت. الغ٢ابت 5-

 ال٣ًاثُت. الغ٢ابت6-

 ماؾؿاجه ب٩ل اإلاجخم٘ صازل واإلاجاالث، الىىاحي حمُ٘ جمـ الغ٢ابت بإن ًغون الٗلمي الاججاٍ ؤههاع بن

 .والاحخماُٖت الؿُاؾُت، الث٣اُٞت، ال٣ًاثُت ،الا٢خهاصًت مً الىاخُت

ت َظٍ ؤصخاب ًغ٦ؼ لل٣ُام  الٗلمُت واإلاٗاًحر زُىاتها بجمُ٘ الخُب٣ُُت الىاخُت مً الغ٢ابُت الٗملُت ٖلى الىٍٓغ

 .واإلا٣غعة اإلابرمجت الخُت الخُىاث ٖلى بىاء اإلااؾؿت ؤو الخىُٓم ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ؤحل مً َظا ٧ل.بها

ت َظٍ بن اث ب٣ُت مً والخُب٤ُ الىا٢٘ بلى ألا٢غب حٗخبر الىٍٓغ خاولذ  ٞهي الظ٦غ الؿاب٣ت ألازغي  الىٍٓغ

ُٟت جدضًض   .ملمىؾت هخاثج بلى جىنل مضعوؾت ٖلمُت وبُغ١  الىىاحي حمُ٘ مً الغ٢ابت ْو

 

                                                           
 .18 ؾ الرهس طابم مسحؼ السكابت مبادئ، الـباح السخمان غبد - 1
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 ٌ  الػمليت السكابيت                                                                                         :الفـل ألاو

 السكابت: غملياث اإلاولب الثالث : خوىاث

 ؤو حىصة الٗمل إلحغاءاث هٟؿها باليؿبت ٞهي اإلاغا٢ب، الص يء بازخالٝ جسخل٠ ال الغ٢ابت ٖملُت زُىاث بن 

 :الخالُت الخُىاث ٖلى الغ٢ابت ٖملُت وجدخىي  آزغ ش يء ؤي ؤو اإلاىخجاث

 :
ً
 :السكابت مػاًير جددًد ؤوال

مالها اإلااؾؿت ؤصاء مغا٢بت ًم٨ً ل٩ي ٣ت أٖل ُت مٗاًحر َىا٥ ٩ًىن  ؤن ًجب ٞةهه ٦ٟاة بٍُغ اث  مىيٖى إلاؿخٍى

لىدُجت  ٦مُٗاع مٗحن ع٢ما جدضص اإلاىٓماث بٌٗ مثال ٞىجض ؤزغي  بلى ماؾؿت مً الخا٫ بُبُٗت جسخل٠ ألاصاء

 اإلااؾؿت في م٩اهت جدضًض ق٩ل في اإلاٗاًحر وي٘ ٩ًىن  ؤزغي  ماؾؿاث وفي بلُه للىنى٫  حاَضة حٗمل وكاَها

ظٍ الؿى١،  (1)٩٦ل . للماؾؿت لئلصاعة، لل٣ؿم، للٟغص، ج٩ىن  باألصاء الخانت اإلاٗاًحر َو

اث مٗاًحر ؤهىإ ومً   :ًلي ما ألاصاء ومؿخٍى

 الخ. ...اإلاُلىب الغبذ ع٢م اإلاؿتهضٝ، ألاعباح همى مٗض٫ في واإلاخمثلت  :السبديت مػاًير 1-

 اإلابُٗاث. همى مٗض٫ مٗحن، مبُٗاث حجم الؿى١، في اإلاىٓمت خهت مثل :حظىيليت مػاًير 2-

غ حضًض، مىخج وج٣ضًم ابخ٩اع :جىىىلىحيت مػاًير 3-  الؿلٗت. اؾخسضاماث جٍُى

 ػمىُت. ٞترة زال٫ الىخضاث مً مٗحن ٖضص بهخاج ؤو مهمت بهجاػ :شمىيت مػاًير 4-

 اإلاا٫. وعؤؽ وكاٍ ؤو للؿُىلت مُٗىت وؿبت مثل :ماليت مػاًير 5-

 الُا٢ت. اؾخٛال٫ وؿبت ؤلاهخاج، مً مٗحن حجم مثل :ئهخاحيت مػاًير 6-

ب بغامج ؤهىإ مثل :الػاملت باللىة جسجبى مػاًير 7- ٘ باإلااؾؿت الٗاملحن إلاسخل٠ اإلاُلىبت الخضٍع  مً للٞغ

 .والخىاٞؼ ألاحىع  وهٓام و٢ضعاتهم ٦ٟاءتهم

  .مُٗىت ؾلٗت مً واخضة وخضة بهخاج ج٩لٟت ٢ُمت مثل :جيلفت مػاًير 8-
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:
ً
 (1):وحدث ئن الاهدسافاث أطباب جدليل و الفػلي ألاداء مظخىي  كياض  زاهيا

ت اإلاٗاًحر يىء في اإلاسُِ باألصاء الٟٗلي ألاصاء م٣اعهت الخُىة َظٍ في جخم  بُٗت هٕى ؾالٟا وجدضًض اإلاىيٖى  َو

 .مالثمت للماؾؿت ٚحر ؤو مالثمت الاهدغاٞاث َظٍ ٧اهذ بطا ما بمٗنى بُنهما، والٟغ١  الاهدغاٞاث

 .الاهدغاٞاث َظٍ ؤؾباب وجدلُل بخدضًض اإلاُٗىت اإلاهلخت ج٣ىم ال٣ُاؽ مً الاهتهاء ٖىض

:
ً
  :الاهدسافاث جصخيذ زالثا

ُت باإلاٗاًحر وم٣اعهخه الٟٗلي ألاصاء مؿخىي  ٢ُاؽ بٗض  خُيئظ الغ٢ابت ٖملُت جاصًه الٗام الظي الضوع  ٞةن اإلاىيٖى

ىض ألاَضاٝ، في عؾمه ؤنال جم ٦ما الٟٗلي ألاصاء في جىحض ٢ض التي الاهدغاٞاث جصخُذ في ًخمثل  مداولت ٖو

٤ مُلىب َى ما بلى الىي٘ وبٖاصة جصخُذ  (2)الثالزت ألامىع  ؤخض ًدضر ٢ض ٞةهه للمسُِ ٞو

 ألاصاء بك٩ل جظبظب اؾخمغاع بن بها، اإلاؿمىح الخضوص في طل٪ ٧ان وبن الٓهىع، في الاهدغاٞاث حؿخمغ ؤن -أ

ت ألازُاء ماقغ ٩ًىن  ٢ض ؤهه خُث وخظع بض٢ت بلُه الىٓغ ًجب ملخّى ٍغ ت الٗملُت في حَى  .ؤلاصاٍع

 ًٖ وؤًًا له اإلاغؾىم الخِ ًٖ ألاصاء مؿخىي  ًسغج وبظل٪ الاهدغاٞاث، جصخُذ ًٖ الغ٢ابت هٓام ٌعجؼ ٢ض -ب

اصة بها اإلاؿمىح الخضوص لت لٟترة اؾخمغ بطا الىي٘ َظا ومثل ه٣و ؤو ٍػ  .الىٓام بلى جضمحر خخما ًاصي وؿبُا ٍَى

ان ٞةهه الخالت َظٍ وفي ومد٨ما ص٤ُ٢ الغ٢ابت هٓام ٩ًىن  ٢ض -ج  وبٖاصة الاهدغاٞاث ٖلى الؿُُغة جخم ما ؾٖغ

 .له اإلاغؾىم مؿاٍع بلى ألامغ

 اإلاولب السابؼ: أهىاع السكابت 

   :وهي مسخلٟت ومٗاًحر ؤؾـ خؿب طل٪ و للغ٢ابت ٖضًضة ؤهىإ َىا٥

٤ ًم٨ً: ؤلادازيت اإلاظخىياث أطاض غلى -أوال:   :هي ؤهىإ 3 بحن الخٍٟغ

ت مُٗىت ػمىُت ٞترة زال٫ للماؾؿت ال٨لي ألاصاء ج٣ُُم في جخمثل: اإلاإطظت مظخىي  غلى السكابت1-  مضي إلاٗٞغ

ت ؤَضاٞها جد٤ُ٣  مٗض٫ الٗاثض الغبدُت،: مثل باإلااؾؿت زانت مٗاًحر باؾخسضام وطل٪ واإلادضصة اإلاىيٖى

  .الخ...اإلابُٗاث همى الؿى١، في اإلااؾؿت خهت الاؾدثماع، ٖلى

                                                           
 . 476 -475 ؾ  ؾ، طابم مسحؼ: كدف أبى الظالم غبد -1
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 الخالُت: الخصخُدُت باإلحغاءاث ال٣ُام ٖلُه ًترجب اإلاٗاًحر َظٍ بلى الخىنل في والٟكل

 الخُِ. ووي٘ ألاَضاٝ جهمُم بٖاصة -

 الخىُٓمي. اله٩ُل في حٛحراث بحغاء -

حر -   (1)اإلااؾؿت. صازل الٗما٫ ألاٞغاص صاُٞٗت وجىحُه والخاعحُت الضازلُت الاجهاالث وؾاثل جٞى

 مً ٦بحرة وطل٪ ؤَمُت ج٨دس ي اإلااؾؿت مؿخىي  ٖلى الغ٢ابت ؤن َى ط٦ٍغ ؾب٤ مما ٌؿخيخجه الظي الص يء بن

٤ اإلااؾؿت في ٧اهذ بطا ما الخد٤٣ بلى هخىنل زاللها مً التي واإلاؿخسضمت اإلاؿُغة اإلاٗاًحر زال٫  الٍُغ

ا ٖلى جازغ التي واإلاساَغ اإلاكا٧ل في للى٢ٕى مٗغيت ؤجها ؤم الجُض  .ؤصائها واؾخ٣غاَع

 اإلاٟاَُم حمُ٘ في اإلاسخلٟت للٗملُاث الُىمي ألاصاء ٖلى َىا الغ٢ابت ج٩ىن  :الػملياث مظخىي  غلى السكابت 2-

٤،: مثل اإلااؾؿت صازل جخم التي وألاوكُت  الخ...الٗما٫ ؤلاهخاج، الدؿٍى

ؿخسضم ت الىٕى َظا في َو   (2): منها اإلاٗاًحر مً مجمٖى

ت آلاالث حكُٛل ؾاٖاث ٖضص بلى اإلاىخجت الىخضاث ٖضص بحمالي -  .آلالت حكُٛل ؾاٖت ٞٗالُت مضي إلاٗٞغ

 .اإلاىخجت الىخضاث مجمٕى م٘ للمىانٟاث مُاب٤ الٛحر ؤلاهخاج وؿبت ٢ُاؽ -

ت - ٠ مً الىخضة ههِب مٗٞغ ٠ بحمالي بحن الٟغ١  زال٫ مً البُُٗت اإلاهاٍع  البُُٗت وبحمالي اإلاهاٍع

 .اإلابُٗاث

ىض           ت مٗاًحر في زلل وحىص ٖو  :آلاجُت الالػمت الخصخُداث بحغاء ٌؿخىحب اإلاىيٖى

 ؤلاهخاج. بمٗض٫ لالعجٟإ بياُٞا و٢ذ الٗما٫ حكُٛل -

 آلاالث. حكُٛل مٗضالث حٗضًل -

اصة -  ؤلاهخاج. ٖلى الجىصة مغا٢بت ٍػ

  .البُُٗت اإلاهغوٞاث في ؤلاهٟا١ زٌٟ -
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ت ألاصاء في وؾلى٦ه الٟغص ؤصاء ج٣ُُم في َىا الغ٢ابت حكخمل :الفسد مظخىي  غلى السكابت 3-  وج٣ُُم بهخاج ومٗٞغ

غ  :هي و و٦مي ٦ُٟي َى ما منها الٗامل الٟغص ٖلى للغ٢ابت مٗاًحر ٖضة وحؿخسضم لٗمله، باليؿبت ٞغص ٧ل  ج٣اٍع

 مغئوؾيهم . ٖلى الٗمل عئؾاء بةٖضاصَا ٣ًىم التي ألاصاء

ٖضص  مخىؾِ بلى الخىاٞؼ محزاهُت بُ٘ عحل ل٩ل اإلابُٗاث مخىؾِ ل٣ُاؽ البُ٘ عحا٫ ٖضص بلى اإلابُٗاث

اصة مداولت ٖلى حٗمل اإلاٗاًحر َظٍ بن الخىاٞؼ مً الىاخض الٗامل ههِب لخىيُذ الٗاملحن  ألاٞغاص مهاعاث ٍػ

بهم م لخضٍع  . (1)ألاصاء مً مؿخ٣غ مؿخىي  لًمان الخصخُدُت ؤلاحغاءاث ببٌٗ ال٣ُام ؤو وجدٟحَز

 
ً
 :وهي للغ٢ابت ؤهىإ زالر َىا٥: بالسكابت الليام جىكيذ أطاض غلى -زاهيا

غ مً بالخد٤ُ٣ الىٕى َظا حهخم: الظابلت السكابت 1- في  البضء ٢بل الٗمل، إلهجاػ ووؾاثل مخُلباث حمُ٘ جٞى

حٗمل  ؤجها ٦ما اإلاخى٢٘، وألاصاء الٟٗلي ألاصاء بحن الاهدغاٝ صعحت مً ٣ًلل ٞهى ألاصاء، بضء ٢بل ؤي الخىُٟظ

 الغ٢ابت َظٍ  ٞةن وبالخالي لها اإلاىاؾبت الخلى٫  وبًجاص إلاىحهتها والاؾخٗضاص خضوثها اإلاخى٢٘ باإلاكا٧ل الخيبا ٖلى

٤ حٗترى ٢ض التي اإلاؿخ٣بلُت اإلاكا٧ل مىاحهت في حؿاٖض  (2)ألاخؿً الخىُٟظ ٍَغ

 مً جدضر ؤن ًم٨ً التي اإلاك٨الث مى٘ َى الؿاب٣ت الغ٢ابت َضٝ ؤن ؾب٤ مما وؿخيخج ؤن ًم٨ً

 .الخ٩ال٠ُ ٖلى الؿُُغة في ٞاٖلُت الغ٢ابت ؤهىإ ؤ٦ثر مً وهي ألاصاء مٗاًحر الاهدغاٞاث ًٖ

ل ؤزىاء الغ٢ابت هي « : الجازيت« اإلاتزامىت:  السكابت -2  بال٣ُام اإلااؾؿت ج٣ىم مثال مسغحاث بلى اإلاضزالث جدٍى

 الخُغ١  ٢بل اإلاكا٧ل لال٦دكاٝ َظا الهىاُٖت، الٗملُت مغاخل مً ٧ل مغخلت بضاًت ٖىض جٟخِل بٗملُاث

ً بلى جهل التي باإلاٗلىماث َظا الك٩ل الغ٢ابي وحهخم اإلاىالُت، اإلاغخلت بلى  ومؿخىي  الٗمل ؤخىا٫ مً اإلاضٍع

 ؤن ًم٨ً ما (3)الٗمل ؤو اليكاٍ جىُٟظ ؤزىاء ألاصاء في الاهدغاٞاث ًٖ َظٍ الغ٢ابت وج٨ك٠ اإلاخد٤٣ ؤلاهجاػ

  ًالخٔ خُث مماعؾتها زال٫ ألاوكُت وجخاب٘ لؤلصاء مهاخبت آهُت هي ع٢ابت اإلاتزامىت الغ٢ابت ؤن وؿخيخجه
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دضص الاهدغاٞاث ألاصاء اإلاضًغ ؤو اإلاكٝغ  ؤو اإلاىاؾبت الخىنُت الخا٫ في وحهُإ الٗمل مى٢٘ في اإلاُٗاع ًٖ ٍو

 .اإلاىاؾب ال٣غاع

ألاصاء  ٖلى التر٦حز وبالخالي ألاوكُت جىُٟظ مً اهتهاء بٗض الغ٢ابت مً الىٕى َظا ًُب٤ :الالخلت السكابت 3-

 ألاَضاٝ  بحن اإلا٣اعهت بيخاثج وجؼوٍضَا مُٗىت ػمىُت ٞترة بٗض الخىُٟظ بىاجج ؤلاصاعة بباٙل ًخم خُث اإلااض ي،

ت وألاَضاٝ الٟٗلُت  .(1)ؾالٟا اإلاىيٖى

 ال٨م خُث مً والخضماث الؿل٘ مً اإلااؾؿت مسغحاث م٘ هخٗامل الغ٢ابت مً الىٕى َظا في

 وجإزظ والٗمالء، ألاؾىا١ بلى شخنها و٢بل بهخاحها مً الاهتهاء بٗض الؿل٘ ٖلى بالغ٢ابت بجها ج٣ىم وال٠ُ٨،

  (2):الخالُت الخُىاث 

 ألاَضاٝ. وجدضًض الخىُٟظ خضور بٗض ألاصاء ٢ُاؽ -

 الاهدغاٞاث. جصخُذ -

 .اإلاؿخ٣بل في لؤلصاء الٗالحُت الخُىاث وجدضًض الخالي ألاصاء حٗضًل -

حماُٖت  بهىعة الالخ٣ت والغ٢ابت اإلاتزامىت والغ٢ابت الؿاب٣ت الغ٢ابت مً ٧ل جُب٤ُ ؤن َى ٢ىله ًم٨ً ما بن

ت ألاَضاٝ بلى للىنى٫  باإلااؾؿت َظا ًاصي واخضة، ٧ل جى٢ُذ خؿب وبدؿلؿل ٧لها جىُٟظَا ؤي  اإلاىيٖى

  .اإلااؾؿت ؤصاء مؿخىي  جدؿحن ٖلى ٌؿاٖض وبالخالي ٢بل مً لها واإلاسُِ

ظا           جى٢ُذ خؿب ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة الغ٢ابت ؤهىإ مً هٕى ٧ل وؤؾالُب زهاثو ًلخو الجضو٫  َو

 :بها ال٣ُام
(3)
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ً
 (1)بالسكابت:  الخىحه هبيػت أطاض غلى -زالثا

ه، مً ال٣غاعاث اجساط ًخم و٠ُ٦ الٟغص ٖلى اإلاغ٦ؼة :الشخـيت السكابت 1-  ؾلى٦ه ٩ًىن  و٠ُ٦ َٞغ

 .اإلااؾؿت صازل وؤلاقغافي ال٣ُاصي

ما٫ بها جىٟظ التي واإلاهام ؤلاحغاءاث بجمُ٘ الاَخمام ؤي: البيروكساهيت السكابت 2- مضي  ٖلى والتر٦حز ألٖا

غ١  ؤلاحغاءاث َظٍ مُاب٣ت  .اإلاؿخسضمت وألاؾالُب بال٣ىاٖض ألاوكُت َو

ُت ؤلاهخاج، حجم اإلاسغحاث، ٖلى والغ٢ابت الاَخمام ؤي :الىىاجج غلى السكابت 3- ؤلاهخاج،  حىصة ؤلاهخاج، هٖى

 .الخ... ألاعباح

ت وصعحت ألاَضاٝ، ويىح مضي ٖلى والاَخمام التر٦حز: الثلافيت السكابت 4-  ٖمل اإلاُب٣ت واؾخ٣اللُت الخٍغ

 .ألاٞغاص

 (2)بالىخائج: السكابت 5-

َىا٥  ٩ًىن  بدُث ٖلُه واإلاغا٢ب اإلاغا٢بحن بحن ؤو والٗاملحن، ؤلاصاعة بحن الٗال٢ت بىيىح جدضص ؤن جداو٫ 

 َظا ًخمخ٘ بدُث عثِؿه ٢بل مً ٖليها ًداؾب مٗحن شخو ٖمل مً مخى٢ٗت هخاثج ؤو مُٗىت ؤَضاٝ

 َظا جد٤ُ٣ مضي ٖلى ع٢ابخه في ٣ًخهغ وؤن الٗامل، َظا ٖمل حؼثُاث ٧ل ٖلى الله٣ُت الغ٢ابت الغثِـ ًٖ

 .ؾلٟا له واإلادضصة ٖمله مً اإلاخى٢ٗت الٗامل للىخاثج

: غلى
ً
س أطاض زابػا  (3):وهي ؤهىإ 3 َىا٥ :السكابت حَى

 .جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ؤحل مً اإلاىٓمت جًٗها التي الغ٢ابت زُىاث جُب٤ُ ٖلى جغ٦ؼ والتي: الخىظيميت السكابت 1-

غاٝ في الغ٢ابت َظٍ جخمثل :الاحخماغيت السكابت 2- ٟحن الٗما٫ ٖىض جدك٩ل التي واإلاٟاَُم والخ٣الُض ألٖا  واإلاْى

٣ا ؾلى٦هم جدضص والتي   .مُٗىت إلاٗاًحر ٞو
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 وؤَضاٝ َغ١  بىي٘ وطل٪ الٟغص، صازل مً ًيب٘ بالغ٢ابت قٗىع  في الظاجُت الغ٢ابت جخمثل: الراجيت السكابت 3-

 جسضم ألاَضاٝ التي َظٍ جد٤ُ٣ ٖلى جدى٫  التي الاهدغاٞاث حمُ٘ ومىاحهت بليها للىنى٫  الٟغص ٌؿعى مدضصة

 .اإلااؾؿت جسضم وبالخالي ٖمله

:
ً
 :السكابت ًمازض الري الجهاش مىكؼ أطاض غلى خامظا

ً  مثل مغ٦ؼي  بك٩ل مخسههت ؤحهؼة بمماعؾخه ج٣ىم الغ٢ابت مً الىٕى َظا و :اإلااليت السكابت 1- صواٍو

٤ ًٖ اإلاداؾبُت الغ٢ابت وحكمل اإلاغاحٗت اإلاداؾبت  ؤؾلىب و٦ظل٪ والضٞاجغ واإلاؿدىضاث السجالث ع٢ابت ٍَغ

 (1)اإلاداؾبي. الىٓام ٖمل

 واإلاالُت اإلااصًت اإلامخل٩اث ٖلى الخٟاّ في ٌؿاَم الغ٢ابت مً الىٕى َظا ؤن َى ٢ىله ًم٨ً ما بن

 .ٖالحها ًهٗب اهدغاٞاث في اإلااؾؿت ج٣٘ ال ختى وؤلاؾغاٝ والؿغ٢ت مً الخل٠ للماؾؿت

ُٟت :ؤلادازيت السكابت 2- اث٠ مً ْو  ٖاصة الهُئت وجماعؾها وؤٖمالها اإلااؾؿاث بصاعة ٖلى جماعؽ ؤلاصاعة ْو

 (2)الٟىُت. بالغ٢ابت حؿمُتها بلى بالبٌٗ خضا مما ٖليها باإلقغاٝ ٞيها اإلاسخهت

ت وألاحهؼة الؿلُاث ع٢ابت هي بطن             ت ؤلاصاٍع ت اإلاغ٦ٍؼ مالها لىٟؿها والالمغ٦ٍؼ  جغا٢ب ؤن ؤي وأٖل

ت اث ؤٖما٫ مً ًهضع ما الؿلُت ؤلاصاٍع  حٗضًلها ؤو بخصخُدها ج٣ىم زم مكغوُٖتها، مضي مً للخإ٦ض وجهٞغ

 (3)الضولت. في الؿاثض ال٣اهىن  و٢ىاٖض ؤخ٩ام م٘ واوسجاما اجٟا٢ا ؤ٦ثر جهبذ ختى سخبها ؤو بلٛائها  ؤو

ت الغ٢ابت آزغ بمٗنى  اإلاسُُت وجهمُم لؤلَضاٝ ألاصاء مٗاًحر لخدضًض مىٓم مجهىص ًٖ ٖباعة ؤلاصاٍع

 بطا ٧اهذ ما وجدضًض ؾلٟا اإلادضصة اإلاٗاًحر بخل٪ الٟٗلي ألاصاء وم٣اعهت للمٗلىماث ال٨ٗؿُت الخٛظًت هٓم

 بإ٦ثر حؿخسضم  اإلاكغوٕ مىاعص حمُ٘ ؤن مً للخإ٦ض مُلىب بحغاء ؤي واجساط صاللتها و٢ُاؽ اهدغاٞاث َىا٥

اٖلُت ب٨ٟاءة اإلام٨ىت الُغ١    (4)اإلاكغوٕ. ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ٞو

 

                                                           
  13 ؾ ظابمال سحؼاإلا: بػيرة مـوفى بىس أبى - 1

2 - Missoumslih l’administration publique algerienne paris librairie hachette anne 1973 p 74. 

 . 10 ؾ، 1982 طىت الجصائس"  الػامت ؤلادازة أغماٌ غلى السكابت غمليت: " غماز غىابدًت - 3

 .18 ؾ 2001 .طىت  اليؼس و للوباغت كباء داز اللاَسة"  الػؼسيً و الخادي اللسن  جددًاث و ألاغماٌ ئدازة: "خظين الػصيص غبد أمين - 4
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 ٌ  الػمليت السكابيت                                                                                         :الفـل ألاو

ت الغ٢ابت ؤن َى ط٦ٍغ ؾب٤ مما وؿخسلهه ؤن ًم٨ً ما بن  ألاَضاٝ جد٤ُ٣ َى ٚغيها ؤلاصاٍع

٤ الخىُٓمُت اء ؤحل مً مؿب٣ا اإلادضصة الاؾتراجُجُاث بهجاػ ًٖ ٍَغ  ال٣ُام ٌؿخىحب اخخُاحاث بإي الٞى

 .ألاَضاٝ و الىؾاثل بحن ٖلى الخىاػن  جداٞٔ ؤي بها،

 اإلاسخلٟت الكٗبُت واإلاىٓماث الؿُاؾُت ألاحهؼة بها ج٣ىم التي الغ٢ابت وهي :الؼػبيت أو الظياطيت السكابت 3-

ت وألاحهؼة الؿلُت ؤٖما٫ ٖلى للضولت ت الىٓم في اإلاسخلٟت ؤلاصاٍع  (1)للضولت. ؤلاصاٍع

 (2):آلاحي في هلخهها ؤن ًم٨ً مسخلٟت نىع  الؿُاؾُت وللغ٢ابت

 ." اإلادلُت والجمُٗاث الاجداصاث"  اإلاضوي اإلاجخم٘ ع٢ابت -

 باللىم. ج٩ىن  و٢ض والخىنُاث الىهاثذ بخ٣ضًم وطل٪ الؿُاؾُت ألاخؼاب ع٢ابت -

 والاؾخٟخاءاث. واإلاؿحراث اإلآاَغاث -

ً في َاما صوعا وجلٗب الٗام الغؤي ع٢ابت - ٘ و وتهظًبه الٗام الغؤي ج٩ٍى  الؿُاس ي. مؿخىاٍ ٞع

مالها إلاىا٢كتها خ٣ُ٣ُت مغا٢بت ؤلاصاعة مغا٢بت ٖلى والٗمل واإلاٗىىي  ؤزُإ  اعج٨بذ ما بطا واهخ٣اصَا أٖل

بلى  تهضٝ الؿُاؾُت الغ٢ابت ؤن َى وؿخيخجه ؤن ًم٨ً ما بن الٗامت اإلاهلخت جخُلبها والتي جاٞهت ؤو حؿمُت

الاحخماُٖت  ؤلاًضًىلىحُت، ال٣ٗاثضًت، الؿُاؾُت، الا٢خهاصًت، اإلاكغوُٖت ٖلى والخغم والخإ٦ض الخد٤٣

ت اإلاؿاولُت وجدضًض الضولت في ؤلاصاعي  اليكاٍ ويمان وخماًت  .ؤو الخُإ الاهدغاٝ خالت في وبصاهتها ؤلاصاٍع

ُٗت الؿلٟت حٗخبر :الدؼسيػيت السكابت 4- بجاهب  ال٣ىاهحن بنضاع خ٤ لها التي الؿلُت هي الضولت في الدكَغ

ا ُٗت الغ٢ابت ؤن للضولت، ٦ما الٗامت والخُِ والؿُاؾاث لؤلَضاٝ ب٢غاَع ا ًى٨ٗـ الدكَغ  واضر بك٩ل ؤزَغ

ا الٗام ؤلاصاعي  ٖلى ألاصاء ج٣ىم  ولظل٪ ٢بلها، مً اإلادضصة ألاَضاٝ بلٙى ألحل اإلاؿخسضمت ألاصاة جمثل باٖخباَع

ُٗت الؿلٟت  ٩َُل وجدضًض للضولت الٗامت اإلاىاػهت والخُت للضولت الٗامت ألاَضاٝ ٖلى بالخهض٤ً الدكَغ

ُٗت الغ٢ابت وج٣ىم الٗام، الخىُٓم ؤلاصاعي  ٤ ًٖ الٗام ؤلاصاعي  الٗمل في بالخضزل الدكَغ   ٖلى الغ٢ابت ٍَغ

 

                                                           
 . 09 ؾ طابم مسحؼ: غماز غىابدًت - 1

 .172 ؾ 1973. طىت مـس الػسبي الفىس داز اإلاػاؿسة والىظم ؤلاطالميت الؼسيػت في ؤلادازة أغماٌ غلى السكابت: "اإلاىػم غبد طػيد - 2
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 (1)للٗالج. اإلاىاؾبت ؤلاحغاءاث اجساط ألحل الاهدغاٞاث جل٪ وؤؾباب الاهدغاٞاث وجدضًض اإلاٗخمضة الخُت الٗامت

ُٗت الغ٢ابت ؤن َى وؿخيخجه ؤن ًم٨ً ما بن الؿلُت  ؤصاء ٖلى الغ٢ابت لٗملُت النهاثُت اإلاغخلت حٗخبر الدكَغ

ما٫ النهاثُت الىخاثج ٖلى ؤؾاؾا جغ٦ؼ ولظل٪ الخىُٟظًت مً  اإلادضصة لؤلَضاٝ جد٣ُ٣ها ومضي الٗامت ؤلاصاعة أٖل

ظا الخُت ُٗت والغ٢ابت اإلادضصة، ال٣اهىهُت وؤلاحغاءاث ال٣ىاٖض ٖلى بىاء َو  بلى ؤزغي  صولت مً جسخل٠ الدكَغ

 .الؿُاس ي الىٓام َبُٗت بازخالٝ

 ال٣اهىن وخماًت ؾُاصة مبضؤ ٖلى الٗامت ؤلاصاعة ؤصاء ٖلى ال٣ًاثُت الغ٢ابت جغج٨ؼ: الللائيت السكابت 5-

 مضي مكغوُٖت مً للخد٤٣ الغ٢ابت بمهمت ال٣ًاثُت الؿلُت ج٣ىم ولظل٪ واإلاجخم٘، اإلاىاَىحن مهالر

ما٫ و٢اهىهُت ٟحن ٢بل مً الالتزام ومضي الٗامت ؤلاصاعة بها ج٣ىم التي ألٖا  عئؾاء ومغئوؾحن الٗمىمحن اإلاْى

ما٫ ألصاء اإلادضصة ال٣اهىهُت باإلحغاءاث  جخىلى ؤجها ؤلاحغاءاث ٦ما لخل٪ اإلاسالٟت خالت في ال٣ٗىباث وجى٢ُ٘ ألٖا

ٟحن اإلاىاَىحن مهالر خماًت ُت ٖضم خالت في للضولت ؤلاصاعي  الجهاػ م٘ والٗاملحن واإلاخٗاملحن واإلاْى  قٖغ

ما٫ ا التي وال٣غاعاث ألٖا  (2)الخىُٟظًت.  الؿلُت جهضَع

 (3)في. وجخمثل ٖضًضة نىع  ال٣ًاثُت وللغ٢ابت

ُت. ٞدو صٖىي  -  الكٖغ

 الخٟؿحر. صٖىي  -

 الخُٛحر. صٖىي  -

  والبُالن. ؤلالٛاء صٖىي  -

ٌ صٖىي  -  .اإلاؿاولُت ؤو الخٍٗى

اث ؾبُل في َاما صوعا ال٣ًاثُت الغ٢ابت جماعؽ بحن  ال٣ىي  الخىاػن  مً هٕى جد٤٣ في وخ٣هم ألاٞغاص خٍغ

م مً ال٣ًاء به ٣ًىم بما ؤزغي  حهت ومً وألاٞغاص ؤلاصاعة ا ؤلاصاعة ج٣ٍى   الخًٕى الضؾخىع  اخترام ٖلى وبحباَع
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ُت ؤو مسال٠ ؤو الك٩ل في ُٖب اإلاخًمً ؤلاصاعي  ال٣غاع بلٛاء خ٤ مً به ًخمخ٘ وما لل٣اهىن   في الخُإ للكٖغ

 (1)ؤزاع. مً ٖليها ًترجب ما الؿلُت و٧ل لالؾخسضام بؾاءة ؤو ازخهانها ٖضم ؤو جُب٣ُها،

 مً الضولت في ال٣ًاثُت الهُئت به ج٣ىم ما َى الغ٢ابت مً الىٕى َظا ؤن َى ه٣ىله ؤن ًم٨ً ما بطن

٩ىن  ٞاٖلُت وؤ٦ثر هؼاَت وؤ٦ثر خُاصًت ؤ٦ثر ج٩ىن  ؤن البض الخا٫ بُبُٗت ٞهي ٩٦ل الٗامت ٖلى ؤلاصاعة ع٢ابت  ٍو

ا ؤ٦بر  .ألازغي  الغ٢ابت ؤهىإ مً هٕى ؤي مً جإزحَر

 
ً
ان وهي: اإلاىظمت مؼ الخػامل أهساف أطاض غلى -طادطا  :هٖى

اث  ٧اٞت وفي مدُُها صازل اإلاىٓمت جماعؾها التي واإلاهام ألاوكُت بجمُ٘ تهخم: الداخليت السكابت 1- اإلاؿخٍى

ت ت الغ٢ابت الٗما٫، ٖلى الغ٢ابت مثل ؤلاصاٍع  الخ....ؤلاصاٍع

 الغ٢ابت :مثل الىٕى َظا يمً جضزل الظ٦غ الؿاب٣ت الغ٢ابت ؤهىإ بٌٗ ؤن بلى َىا ؤلاقاعة ًيبغي

 (2)الخ....الىىاجج ٖلى الغ٢ابت الخىُٓمُت، اإلاالُت، الغ٢ابت

 وكاَاث مغا٢بت ٖملُت جخم الضو٫  بٌٗ في الضازلُت باإلاغاحٗت حؿمي والتي الضازلُت والغ٢ابت

٤ اإلااؾؿت مىذ اإلااؾؿت صازل في مىحىصا ٩ًىن  الضازلُت الغ٢ابت حهاػ ًٖ ٍَغ  ًٖ اؾخ٣الال الٗاصة في ٍو

 ؤٖماله الجهاػ َظا بها ًماعؽ التي ال٨ُُٟت في الخإزحر لٗضم يماها وطل٪ ؤٖماال بمغا٢بت التي ج٣ىم ؤلاصاعاث

 (3):ًلي ُٞما الكامل بمٟهىمها الغ٢ابت الضازلُت وجخمثل

 .الخ٩ال٠ُ مً ٢ضع وبإ٢ل ٦ٟاءة ؤ٦ثر حٗلها ٖلى والٗمل اإلااؾؿت وكاَاث مسخل٠ في الغ٢ابت ؤوحه ج٣ُُم -

ت وؤلاحغاءاث الؿُاؾاث م٘ اإلااؾؿت وكاَاث جُاب٤ مضي ٞدو -  الضولت. ٢بل مً اإلاىيٖى

 بلى التي جاصي الخلل مىاًَ وا٦دكاٝ وبجالٞها ؾغ٢تها ؤو بها الخالٖب ومى٘ اإلااؾؿت ؤنى٫  ٖلى اإلاداٞٓت  -

 .طل٪

ت اإلاٗلىماث وقمىلُت وصخت ص٢ت صعحت ج٣ُُم - ا جم التي ؤلاصاٍع حَر  اإلااؾؿت. صازل في جٞى
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٣ت لخدؿحن ؤؾالُب وا٢تراح ألاصاء ٦ٟاءة صعحت ج٣ُُم -  .إلاهامها اإلااؾؿت ؤصاء ٍَغ

خ٣اص ٖلى الخاعحُت الغ٢ابت اؾتراجُجُت ج٣ىم :الخازحيت السكابت 2- ىن  الٗاملحن بإن الٖا بدىاٞؼ  ؤنال مضٖٞى

دخاحىن  زاعحُت م، وع٢ابت ؾُُغة جدذ ٩ًىن  ألن ٍو  (1):مغاخل زالر وجخًمً مضًَغ

 لؤلصاء. مٗاًحر ؤ مٗضالث جدضًض: ألاولى اإلاسخلت -

 خىلها. الٗاملىن  ًىاوع  ؤو ًلخ٠ ال بدُث بض٢ت اإلا٣اًِـ وي٘: الثاهيت اإلاسخلت -

 .باألصاء مباقغة اإلا٩اٞأث عبِ :الثالثت اإلاسخلت -
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 اإلابدث الثاوي: أطاليب ومجاالث وأَداف السكابت 

: أطاليب  السكابت اإلاولب ألاٌو

ظا ع٢ابُت وؤصواث ووؾاثل ؤؾالُب ٖضة الغ٢ابت حؿخسضم  التي ًغمي ألاَضاٝ بلٙى في الغ٢ابت هٓام ًىجر ٧ي َو

 وألاصواث الغ٢ابُت ألاؾالُب جل٪ بلى بةًجاػ ؤلاقاعة جخم وؾٝى وهخاثجه الٟٗلي ألاصاء ٢ُاؽ م٣ضمتها وفي لها

م٨ً الٗملُت في واؾخسضامها جُب٣ُها ٦ُُٟت بلى الخٗغى م٘ حن:  بلى الغ٢ابت ؤؾالُب ج٣ؿُم الغ٢ابُت ٍو  (1)هٖى

 ج٣لُضًت. ؤؾالُب 1-

 مخسههت. ؤؾالُب 2-

 :الخلليدًت ألاطاليب 1-

خماص جُب٣ُه زال٫ مً وطل٪ اإلاىٓماث حمُ٘ في مٗغوٝ ؤؾلىب َى :ؤلادازيت الخلازيس -أ ألهه  ٖلُه والٖا

، ٦ٟاءة ومضي الٗمل بحغاء ٦ُُٟت ًٖ الالػمت اإلاٗلىماث بُٖاء بلى تهضٝ وؾُلت ٌٗخبر ظا بهجاٍػ ٌؿمذ  َو

اث بم٣اعهت ت باإلاٗاًحر الٟٗلي ألاصاء مؿخٍى غ جىحه اإلاسُِ، لؤلصاء اإلاىيٖى  بلى الجهت ألاولى بالضعحت الخ٣اٍع

غ صوعٍت َظٍ ج٩ىن  ٢ض لظل٪ الالػمت ؤلاحغاءاث واجساط الاهدغاٝ جصخُذ ٢غاع اجساط ًٖ اإلاؿاولت  ؤي الخ٣اٍع

 ؤو ٖمل مً بهجاػ الاهتهاء بٗض ؤي جهاثُت ج٩ىن  ؤو و٢تها، في الاهدغاٞاث مٗالجت في حؿاٖض خُث باهخٓام، حٗض

غ َظٍ ج٩ىن  ول٩ي ٖمل، ألي النهاجي الخ٣ُُم في حؿاٖض هي مُٗىت، مؿاولُت  ٖلى حٗخمض ؤن َاصٞت ًجب الخ٣اٍع

جب  ص٣ُ٢ت ومٗلىماث بُاهاث ٣ت حٗض ؤن ٍو  (2)وواضخت. حُضة بٍُغ

غ ؤَم ومً ت الخ٣اٍع  :ًلي ما ؤلاصاٍع

غ َظٍ ج٩ىن  : : Periodical Reportsالدوزيت  الخلازيس -1 ُت ؤو ًىمُت، صوعٍت، بهىعة الخ٣اٍع  ؤو ، ؤؾبٖى

ت،  ٣ًىم ٧له اإلاكغوٕ اهتهاء بٗض ؤو اإلاكغوٕ مغاخل مً ٧ل مغخلت اهتهاء بٗض ؤو خىلُت، ؤو ٞهلُت، ؤو قهٍغ

غ َظٍ بىي٘ ٘ مضعاء ٖاصة الخ٣اٍع ظا الٗلُا، ؤلاصاعة هي ٞيها اإلاساَبت الجهت وج٩ىن  اإلاكاَع   ٖلى الى٢ٝى َو
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غ َظٍ ومثل ؤلاهجاػاث واإلاك٨الث،  حضاو٫  ؤو بخهاثُت وبُاهاث مٗلىماث ٖلى وجدخىي  مسخهغة ج٩ىن  الخ٣اٍع

 (1)طل٪. وهدى... وؤع٢ام وخ٣اث٤

غ َظٍ جىجؼ : ADMWork Reportsؤلادازيت :  ألاغماٌ طير جلازيس 2- مً  ؤو ؤلاصاعاث عئؾاء مً الخ٣اٍع

غ َظٍ مثل وحك٩ل اإلاخٗضصة، ؤلاصاعاث وبهجاػاتها ؤوكُت مخًمىت الٗلُا، لئلصاعة وجىحه ٖنهم، ًىىب  الخ٣اٍع

اث بحن ونل خل٣ت ت اإلاؿخٍى اث مً حهت والضهُا الىؾُى ؤلاصاٍع ت واإلاؿخٍى  .ؤزغي  حهت مً الٗلُا ؤلاصاٍع

غ َظٍ وجخًمً             مسخهغة مٗلىماث حاهب بلى الخىُٟظًت الٗملُاث ٖغى ًٖ قغوخاث ٖاصة الخ٣اٍع

 ًلؼم. ما إلاٗالجت والخىنُاث الا٢تراخاث وبٌٗ الىاحمت اإلاك٨الث بلى وؤلاقاعة ًٖ ؤلاهجاػ

ضٞها: Inspection Reports:  الفدف جلازيس-3  ؤلاصاعة إلاؿاٖضة وخايغا ؾاب٣ا اإلاكغوٕ ْغوٝ جدلُل َو

غ َظٍ وجسخل٠ اجساطَا، والخُِ الالػم ال٣غاعاث جلمـ ٖلى الٗلُا  ججمُ٘، جخُلب ؤجها في الضوعٍت الخ٣اٍع

 بلى للىنى٫  البُاهاث َظٍ بخدلُل ٣ًىم زم والٟدو الضعاؾت مٗلىمت ٢بل ج٩ىن  لم َامت بُاهاث وحسجُل

 .(2)مدضصة هخاثج

غ : وهي: Mesurement Reports Emplyee Efficieny اإلاىظفين هفاءة كياض جلازيس-4  ٖاصًت صوعٍت ج٣اٍع

 حٗاوجهم ومضي ال٣ضعاث وجُىع جل٪ ٢ضعاتهم، ٢ُاؽ طل٪ في بما مغئوؾيهم ؤصاء اإلاباقغون الغئؾاء ٞيها ٣ًُم

٣هض الخ،... الٗمل في ػمالئهم م٘ غ َظٍ بمثل ٍو ٟحن جدٟحز الخ٣اٍع ُت وجدؿحن ٖلى ألاصاء اإلاْى  ٖملهم، هٖى

ُُٟت ؤوياٖهم جدؿحن بلى باإلياٞت   .الْى

غ َظٍ ٖلى ًازظ ما بن      (3)َاالء الغئؾاء. بإمؼحت ًخإزغ بًٗها ؤي ٞغصًت م٣اًِـ ًٖ ٖباعة ؤجها ٖلى الخ٣اٍع

 حٗخبر خُث الىاخضة اإلااؾؿت وؤ٢ؿام بصاعاث بحن مخباصلت، عؾاثل ًٖ ٖباعة هي: Memorondsاإلارهساث:  5-

 طاث اإلااؾؿاث في الاهدكاع واؾ٘ اإلاظ٦غاث واؾخٗما٫ والبُاهاث، ه٣ل اإلاٗلىماث ٞيها ًخم اجها٫، وؾُلت

ما٫ ظا لهٗىبت ال٨بحرة، ألٖا اصة وألاصاء، الٗمل يٍٛى بؿبب الصخو الاجها٫ َو   اإلاظ٦غاث حؿخسضم ما ٖو
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 ٦ما اإلاؿخ٣بل في وزاث٣ُت مغحُٗت لدك٩ل اإلااؾؿت، ملٟاث ٖلى خٟٓا جخُلب البُاهاث التي ه٣ل خالت في

 وحسجُل ع٢مُت حضاو٫ وبخهاثُاث ق٩ل ٖلى البُاهاث ٦خابت حؿخضعي التي في الخاالث اإلاظ٦غاث حؿخسضم

ت، ال٣مت ٢غاعاث ٟحن ٦بحر مً لٗضص ؤًًا والبُاهاث اإلاٗلىماث ه٣ل خالت وفي ؤلاصاٍع  في للى٢ٕى ججىبا اإلاْى

 (1)اإلاثا٫. ؾبُل ٖلى قٟىٍا ه٣لها جم لى ُٞما الخُإ

غ ج٣ىم ال : : Recom Mendation Reportsالخىؿيت جلازيس -6  وج٣ضًم الخدلُل، بٗملُت ٣ِٞ الخىنُت ج٣اٍع

ُٟت هي والتي البُاهاث غ ْو ٣ت اإلاىاؾبت والخلى٫  والا٢تراخاث بخ٣ضًم الخىنُاث بل الٟدو، ج٣اٍع  بٍُغ

ُت، للخ٣اث٤ مالػمت صاللت وطاث م٣ىٗت غ َظٍ مً الغثِس ي والٛغى واإلاىيٖى  لؤلصاء، ؤًٞل ْغوٝ َى الخ٣اٍع

 (2)به. اإلاٗمى٫  الٗمل هٓم بٌٗ ؤو الٗمل زُت وجدؿحن اإلاك٨الث، بٌٗ خل في واإلاؿاٖضة

غ وهي :الخاؿت الخلازيس 7- حر مالُت بىىص ٖلى جغ٦ؼ ج٣اٍع غ وهي مالُت ٚو ت مخممت ج٣اٍع غ ؤلاصاٍع  وعص التي للخ٣اٍع

 (3)الكاملت. الغ٢ابت ٖملُت في مسخلٟت ػمىُت ٞتراث ٖلى البٌٗ بًٗها م٘ م٣اعهتها وجىُٟظ الخضًث ٖنها،

 بهجاػ ؤزىاء ؤي والخضماث للؿل٘ الٟٗلي ؤلاهخاج ؤزىاء ًخم اإلاالخٓت ؤؾلىب بن :الشخـيت اإلاالخظاث-ب

ها ألازُاء ٨ًك٠ ٞهى الٗمل  اؾخسضام بلى الخاحت بن ٞٗالُت ؤ٦ثر ألازُاء جصخُذ ٩ًىن  وبالخالي ٖىض و٢ٖى

لى ٖملهم ؤصاء في و٦ٟاءتهم الٗاملحن مهاعة ٖلى مؿخىي  ًخى٠٢ اإلاالخٓت ؤؾلىب حن مهاعة صعحت ٖو  اإلاكٞغ

لى الىٓام الؿاثض واإلاضعاء ما٫ بهجاػ في ٖو   (4)الخ....  ألٖا

 ٖلى ؾىاء واإلاهغوٞاث ؤلاًغاصاث بخ٣ضًغ وتهخم الخسُُُُت، ؤًًا وحؿمى :والػمىميت الخلدًسيت اإلاىاشهاث -ج

ما٫ مىٓماث نُٗض ىب لؤلٖما٫ م٣ضما مدضصة جٟهُلُت زُت ٞهي والضولت ألٖا  مغقضا لخ٩ىن  جىُٟظَا اإلاٚغ

ت اإلاحزاهُت وحؿخسضم اإلاكغوٕ، في ألاصاء لخ٣ُُم ومُٗاع للمؿاولحن ٌؿخسضمىجها ٦إؾاؽ  ج٩الُٟها، م٘ الخ٣ضًٍغ

  ؤصاة ٞهي اإلاسخلٟت اإلاكغوٕ ؤٖما٫ بحن للخيؿ٤ُ زم ؤلاصاعي  للخسُُِ ٞٗالت زم ٧ىؾُلت ع٢ابُت ٧ىؾُلت
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 ؤ٢ؿام مً ٢ؿم ل٩ل الٗلُا ؤلاصاعة بىاؾُت م٣ضما وحٗض والىخاثج والخُِ والؿُاؾاث ألاَضاٝ ًٖ للخٗبحر

 .(1)واخضة وخضة  باٖخباٍع اإلاكغوٕ

 واإلاخبٗت اإلاغاحٗاث، َاب٘ جدمل ل٩ىجها ع٢ابُت وؾُلت ؤًًا وهي : : Comlaintsوالخىظيماث:  الؼياوي  -د

 الاهدغاٝ ؤوحه بٌٗ ًسو ُٞما الهىعة، في جماما الغئؾاء جً٘ الك٩اوي ؤن جل٪ بم٣ضوع  بط الخ٤ وبخ٣ا١

ها، ٧ان مهما ألازُاء ؤو ٘ تهضٝ التي اإلاغاحٗاث َظا وج٩ىن  هٖى  بما ألاٞغاص، بإخض لخ٤ الظي الًغع  ٞع

 ٣ًضمها ق٩اوي ) حؿلؿلُت ؤو( الًاع الٗمل ٖىه نضع الظي هٟؿه، بلى اإلاغح٘ ج٣ضم ق٩اوي ) بؾترخامُت

٠ عثِـ بلى اإلاخًغع   ًماعؾها ع٢ابُت، وؾاثل ًٖ ٖباعة هي ٖمىما والك٩اوي  الًغع، الظي حؿبب( اإلاْى

 (2)"اإلاىٓماث في واإلاؿاولحن ٖلى الٗاملحن واإلاغاحٗىن  اإلاىاَىىن 

 ليكاَها اإلاسخلٟت اإلاجاالث في بخهاثُاث بةٖضاص اإلااؾؿت بصاعة ج٣ىم :البياهيت والسطىم ؤلاخـائياث -ٌ

خي الخُىع  لضعاؾت الؼمىُت وزانت الؿالؾل ؤلاخهاثُاث َظٍ وحؿخٗمل  َظٍ وج٣ضم والخيبااث لؤلٖما٫ الخاٍع

 ؤو اإلااقغاث مسخل٠ بحن اإلا٣اعهاث بحغاء ًم٨ً خُث بُاهُت عؾىم ؤو حضاو٫، زغاثِ ق٩ل في ؤلاخهاثُاث

ٗت بالىٓغة الىخاثج  ؤزغي  مى٣ُت في اإلابُٗاث باإلابُٗاث، ألاعباح الاؾدثماع بذجم ألاعباح مثل م٣اعهت الؿَغ

 ٞترة زال٫ اإلابُٗاث جُىع  البُٗض، ؤو ال٣هحر اإلاضي في ؤلاهخاج جُىع  جبحن ؤو عؾىم حضاو٫  بٖضاص ًم٨ً و٦ظل٪

 ؤٖما٫ ؾحر مغا٢بت ًم٨ً والخغاثِ البُاهُت والغؾىم ؤلاخهاثُت للبُاهاث الاؾخٗما٫ الجُض بن مُٗىت، ػمىُت

 (3).جصخُدها ٢هض الؿلبُاث  وا٦دكاٝ اإلااؾؿت

 ًبحن ؤهه خُث مُٟضة جسُُُُت وؾُلت الخٗاص٫ ه٣ُت جدلُل ًمثل: الخػادٌ هلوت هسيم غً السكابت-و

 وبحن اإلااؾؿت جخ٨بضَا التي الخ٩ال٠ُ بحن ما الٗال٢ت مسخل٠ ٖىض اإلااؾؿت جد٣٣ها ؤن ًم٨ً الىخاثج التي

ٗمل الى٣ُت، ٖىض جل٪ بًغاصاتها  ألاؾلىب ولهظا مُٗىت، زُت في اإلااؾؿت وي٘ جمثُل ٖلى ألاؾلىب َظا َو

  (4)وكاَها. مؿخىي  ًٖ باأل٩ٞاع التزوٍض في ؤلاصاعة ٦ثحرة حؿاٖض جُب٣ُاث
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 منها خُث حؿخسغج الضازلُت للغ٢ابت عثِؿُت ٧ىؾُلت السجالث حؿخسضم :الداخليت واإلاساحػت السجالث -ن

، م٣غع  َى بما ٞيها الىاعصة البُاهاث ج٣اعن  لؤلٖما٫، ٦ما الٟٗلي ألاصاء ٖلى البُاهاث  ٦ظل٪ وج٨مً بهجاٍػ

خي الخ٣ُُم الخُىع  ٖلى بالخٗٝغ السجالث  في اججاَاتها ج٩ىن  ؤن ًخى٢٘ وما لؤلٖما٫ (Audit un terne) الخاٍع

 خؿً مً للخإ٦ض ٞٗالت وؤصاة اإلاىجؼة والٗملُاث لؤلٖما٫ الضازلُت اإلاؿخمغ اإلاغاحٗت وحٗخبر اإلاؿخ٣بل،

 (1)اإلاالُت. الىىاحي في والاهدغاٞاث ألازُاء ًٖ وال٨ك٠ الخىُٟظ

 (2): ًلي فيما جخمثل و: اإلاخخــت ألاطاليب 2-)

خُث  مً ؾىاء اإلاىخجاث حىصة ٖلى الخٟاّ َى الغ٢ابت جُب٣ُاث ؤَم مً بن :الجىدة مساكبت خسائى -أ

ٖلى  اإلابيُت اإلاغا٢بت زغاثِ ؤؾلىب الغ٢ابت حؿخسضم َظا ؤحل ٞمً الخ... التر٦ُبت الىػن، الك٩ل، الدجم،

 الخ.... اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ مضي الخؿابي، الىؾِ مثل ؤلاخهاثُت اإلاٗلىماث ؤؾاؽ

ُت :حاهذ خسيوت -ب  جهاًت في الٗلمُت ؤلاصاعة خغ٦ت ماؾس ي ؤخض حاهذ َجري  الٗالم بلى وؿبت حاهذ زٍغ

ُت حاهذ ،19 ال٣غن   مباقغة وؾُلت ؤهه ٦ما الؼمً ٖىهغ بلى وؿبت ؤلاهخاج يبِ ٖلى ٌٗمل ؤؾلىب هي زٍغ

 الخسُُِ والغ٢ابت وؾاثل مً ال٨ثحر بن الٟٗلي، ألاصاء بحن و مسُِ َى ما بحن م٣اعهت مؿخمغة بحغاء في

ُت ٨ٞغة ؤؾاؽ ٖلى بىِذ ٢ض الخضًثت  .ومغاحٗت اإلاكغوٖاث ج٣ُُم ؤؾلىب طل٪ ؤمثلت ومً حاهذ زٍغ

 (3)ماًلي:  ؤَمها مً و: السكابيت الخسائى -ج

ظا باؾخٗما٫ الًاج٘ الى٢ذ وبحن آلالت جاصي الظي الٗمل ٦مُت آلالت سجل ًىضر :آلالت سجل 1-  ق٩ل َو

 ٖلى الخٗٝغ ًم٨ً ؤهخجخه وبظل٪ وما ًىمُا الىاخضة آلالت ٞيها اقخٛلذ التي الؿاٖاث ُٞه ٖضص ًٓهغ بُاوي

 .ؤلاهخاحُت ٦ٟاءتها

ت مً الٗمل سجل ًم٨ً :الػامل سجل 2-  ؤلاهخاج وم٣ضاع ٖمله في ٖامل ٧ل ٌؿخٛغ٢ه الظي الى٢ذ مٗٞغ

 .َظا الى٢ذ زال٫ خ٣٣ه الظي

ُت حكبه وهي :الخـميم خسيوت 3- ٣ت ُٞه جىضر خُث الٗامل، سجل زٍغ ٣ا الٗمل ؾحر ٍَغ  لدؿلؿل ٞو

  .مىٖضَا ًٖ جإزغث التي الٗملُاث ٦ظل٪ ؤلاهخاج وجبحن مغاخل
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ما٫ جىضر الػمل:  جلدم خسيوت 4-  زال٫ مغاخل ٖضة ًخُلب ما إلاىخىج باليؿبت مىجؼة الٛحر و اإلاىجؼة ألٖا

ُت مُٗىت، ػمىُت ٞترة ظٍ الخٍغ  مغا٢بت ًٖ اإلاؿاو٫ حؿاٖض ٦بحرة لىخت ق٩ل في ألاخُان بٌٗ في ج٣ضم َو

ض الظي اليكاٍ  .مغا٢بخه ًٍغ

ما٫ في ألاؾلىب َظا ٌؿخسضم(1)اإلاؼسوغاث:  مساحػت و جلييم أطلىب -د -٦بحر ؾض بىاء: مثل الطخمت ألٖا

٘ بىاء ما٫ بحن الخيؿ٤ُ ٖلى ٌٗمل َظا ألن الخ، ...٧املت مضًىت بوكاء ؾ٨ىُت، مكاَع  ٣ًىم ٞهى اإلاخضازلت ألٖا

ما٫ ج٣ؿُم ٨ٞغة ٖلى اث حؿمى ألٖا  مً ؤ٦ثر ألاؾلىب َظا جُب٤ُ في ٌكتر٥ و٢ض باليكاَاث، بلى مجمٖى

 .اإلاكغوٕ جىُٟظ في واإلاكاع٦ت الخٗاون  ؤي واخض ٖمل بهجاػ ؤو بوكاء في ٌكتر٧ىن  واخضة، والظًً ماؾؿت

ا، اإلااؾؿت لب٣اء يغوعي  باإلاسؼون الاخخٟاّ بن (2):اإلاخصون مساكبت أهظمت -ٌ الجُض  الىٓام بن واؾخمغاَع

 :الخالُت ألاَضاٝ يىء في اإلااؾؿت بلى وي٘ حهضٝ اإلاسؼون إلاغا٢بت

ً ه٣ٟاث جسٌُٟ -  ؤلام٩ان. ٢ضع الخسٍؼ

ا الاه٨ماف ؤو الؿغ٢ت ؤو للخل٠ اإلاسؼون حٗغى اخخماالث جسٌُٟ - حَر  ألازغي. ألازُاع مً ٚو

 ج٩ال٠ُ بياُٞت مً الخى٠٢ َظا ٖلى ًترجب وما اإلاسؼون هٟاط بؿبب للخى٠٢ الخضمت ؤو ؤلاهخاج حٗغى مى٘ -

 اإلااؾؿت. ٖلى

 .ؤزغي  مهام في الؾخٗمالها اإلااؾؿت في اإلاسؼون مغا٢بت وبُاهاث بمٗلىماث الاخخٟاّ -

 

 اإلاولب الثاوي: مجاالث السكابت  

 (3)الخالُت: اإلاجاالث بلى وؾيخُغ١  مجا٫، ٧ل في مً البض ٖمل الغ٢ابت

، َى إلاا مُاب٤ بهخاحه جم ما ؤن مً الخإ٦ض بلى ؤلاهخاج ٖلى الغ٢ابت تهضٝ :ؤلاهخاج غلى السكابت -ؤ  مُلىب بهجاٍػ

 والغ٢ابت والخغ٦ت الى٢ذ ٖلى وآلاالث والغ٢ابت اإلاٗضاث ٖلى الغ٢ابت حكمل الىاؾ٘ بمٗىاَا ؤلاهخاج ٖلى والغ٢ابت

 .اإلاىخجاث حىصة ٖلى

                                                           
 .56 ؾ ،طابم مسحؼ: بػيرة مـوفى بىس أبى - 1

 .56 ؾ ،طابم مسحؼ: بػيرة مـوفى بىس أبى  - 2

 .41ؾ طابم، مسحؼ: دخمىغ الػسبي - 3
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 :بُنها مً هظ٦غ وحٍى ٖضة آلاالث ٖلى الغ٢ابت جإزظ :آلاالث غلى السكابت 1-

 للٗمل. ونالخت اإلاهى٘ في مىحىصة اإلاُلىبت آلاالث ؤن مً الخإ٦ض -

 لآلالث. ألامثل الاؾخسضام مً الخإ٦ض -

ت -  الالػمت. الخهلُداث بحغاء و آلاالث ُٖل ؤؾباب مٗٞغ

 سجل الى٢ذ الٗاَلت، آلالت بُا٢ت آلالت، سجل ؤي اإلاجا٫ َظا في الغ٢ابت لؤلصواث ألامثل الاؾخٗما٫ مً الخإ٦ض -

 .لآلالث الًاج٘

 مً البض ؤلاهخاج وبالخالي في ألاؾاؾُت الٗىانغ مً الجؿماوي والجهض الى٢ذ بن :والخسهت الىكذ غلى السكابت 2-

 الى٢ذ وحسجُل مالخٓت هي ؤلاهخاجي الى٢ذ صعاؾت والخغ٦ت بن الى٢ذ صعاؾت ؤَمُت ْهغث َىا ومً مغا٢بتها

 ؤو الٗامل خغ٧اث صعاؾت ًٖ ٖباعة ٞهي الخغ٦ت صعاؾت ؤلاهخاحُت، ؤما الٗملُت ٖىانغ مً ٖىهغ ألصاء الالػم

ت. الٛحر جٟاصي الخغ٧اث بُٛت ؤلاهخاحُت الٗملُت جإصًت ؤزىاء آلالت  يغوٍع

 حٗبر مؿب٣ا والتي اإلادضصة للجىصة مُاب٣ت اإلاىخجاث حىصة ؤن مً الخإ٦ض حٗني :اإلاىخجاث حىدة غلى السكابت 3-

 .اؾخٗماله جسو التي اإلاٗاًحر وبٌٗ اإلاىخىج بتر٦ُب جخٗل٤ ماقغاث ٖضة ٖنها

٤ حهخم :الدظىيم غلى السكابت -ب حر الدؿٍى ٤ اإلاىاؾبحن والؼمان اإلا٩ان في واإلاىخجاث الؿل٘ بخٞى كمل الدؿٍى  َو

اث٠ ٖضة ٤ الغ٢ابت مٗاًحر ؤبؿِ ومً ؤلاوؿاوي، بالٗىهغ العجباَها هٓغا ٢ُاؾها ًهٗب ْو  حجم :في الدؿٍى

 ج٩ال٠ُ مُٗىت، إلاى٣ُتباليؿبت  اإلابُٗاث حجم اإلابُٗاث، جل٪ مً اإلاد٣٣ت ألاعباح باج٘، ٧ل بها ٣ًىم التي اإلابُٗاث

  .إلاى٣ُت باليؿبت اإلابُٗاث

٣ت بإخؿً ألاٞغاص بصاعة جخم ل٩ي :البؼسيت اإلاىازد زكابت -ج  في اإلاكغوٕ الٗاملت ال٣ىة ؤن مً الخإ٦ض ًجب ٍَغ

ظا اإلاكغوٕ ؤَضاٝ جد٤ُ٣ في ومخٗاوهت وعايُت وماَغة ٧اُٞت  آلاجُت واإلاٗاًحر صعاؾت اإلااقغاث ًخُلب ألامغ َو

ُٟت مً الخُٛحر َلبُاث ٖضص - :مثال  ٖضص -الُٛاباث ٖضص – ٞهلهم جم الظًً الٗما٫ ٖضص -آزغ بلى مىهب ؤو ْو

 .الٗامل بهخاحُت جُىع  – اإلاهىُت الخىاصر
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 ًلي: ما زال٫ مً الغ٢ابت ؤَمُت جبرػ :السكابت اإلاولب الثالث: أَميت

ت بالٗملُت اعجباَها 1- خإزغون بالغ٢ابت، ًازغان والخىحُه ،الخىُٓم الخسُُِ مً ٧ل الن وز٣ُا، اعجباَا ؤلاصاٍع  ٍو

 .اإلاىٓمت حؿعى التي ألاَضاٝ ًد٤٣ بما ألاوكُت َظٍ بحن مكتر٥ جٟاٖل َىا٥ ؤي

 ٦ٟاءة الخُِ مضي ٢ُاؽ ًم٨ً زاللها ٞمً اإلاىٓمت ومهام ألوكُت النهاثُت اإلادهلت جمثل الغ٢ابت ٖملُت بن 2-

ت  .جىُٟظَا ؤؾالُب و اإلاىيٖى

ُٟت وز٣ُا اعجباَا الغ٢ابت جغجبِ 3- ُٟت لل٣ُام ؤؾاس ي مُلب َى الخسُُِ ألن الخسُُِ بْى  .الغ٢ابت بْى

 (1).للمضًٍغً اإلاسخلٟت اإلاؿاولُت ؤوحه في واإلاخمثل جىُٓمي ٩َُل وحىص ًخُلب للغ٢ابت بغهامج ؤي بن 4-

 ٞةن هٓام وبهظا ًلُه الظي الُىم في ٦بحرا زُإ ًهبذ ًىمه في ؤي و٢خه في ٨ًدك٠ ال الظي الهٛحر الخُإ بن 5-

 .والخٛلب ٖليها خلها ومداولت و٢تها في ألازُاء ًٖ وال٨ك٠ الخد٨م مً اإلاضًٍغً ًم٨ً الٟٗا٫ الغ٢ابت

الهٗب  مً ؤنبذ ولهظا والؿلى٦ُت، الٟىُت هىاخيها حمُ٘ في الكضًض بالخ٣ُٗض جخمحز اإلاٗانغة ؤلاصاعة بن 6-

ً ٌؿمذ الغ٢ابت هٓام ٞةن وبالخالي الخ٣ُٗض، َظا ٖلى الؿُُغة للمؿئىلحن  واإلاهام ألاوكُت مخابٗت مً للمضًٍغ

 .ٖليها

ظا الخ٣ُٗض، قضًضة للمىٓماث اإلاٗانغة البِئت بن 7-  م٘ الخٛحراث الخجاوب يغوعة اإلاىٓماث ٖلى ًدخم ألامغ َو

٘ الخجاوب خالت بلى اإلاىٓمت لخىنُل الغثِؿُت ال٣ىىاث ؤخض جمثل الغ٢ابت بن البُئُت،  م٘ الخٛحراث الؿَغ

  (2)البُئُت.

ت * ًم٨ً  (3):مً ٖليها ًترجب وما ُٚابها خالت في الغ٢ابت ؤَمُت مٗٞغ

 اإلااصًت. اإلاىاعص اؾخسضام في بؾغاٝ -

ضم الى٢ذ يُإ -   اؾخٛالله. في ال٨ٟاءة ٖو

ما٫. بهجاػ في البِء -  ألٖا

                                                           
 .339-338  ؾ ؾ ،2001 طىت ؤلاطىىدزيت– الجامػيت الداز"  ؤلادازة مبادئ: "آخسون و الصخً فسيد مدمد - 1

 .367-366ؾ ؾ  الظابم اإلاسحؼ :الؼسيف غلي - 2

 طىت ؤلاطىىدزيت الجامػيت،  الداز ،1 ن جوبيليت هماذج و مفاَيم) الاطتراجيجيت ؤلادازة" :اإلاسس ي مدمد الدًً حماٌ ئدزيع، السخمان غبد زابذ - 3

 .429، ؾ 2001-2002
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 ؤلاهخاحُت. جضوي -

 .وجٟا٢مها اإلاك٨الث مً الٗضًض ْهىع  -

 .اإلاىٓمت ٞاٖلُت ٖلى الخ٨م نٗىبت زم ومً ألاَضاٝ بلى الىنى٫  ٖضم -

 السكابت اإلاولب السابؼ: أَداف

 ألاؾاؾُت للغ٢ابت ألاَضاٝ ٞةن ومىه اإلااؾؿت بصاعة في الىاجخت ال٣ُاصة جإمحن يغوعة َى بالغ٢ابت اإلا٣هىص بن

 (1)هي:

ا في جخدغ٥ الخُت ؤن مً بالخإ٦ض وطل٪ الىجاح، جد٤ُ٣ ٖلى ؤلاصاعة مٗاوهت 1-  اإلاغؾىم. مؿاَع

ت اإلاسُُت اإلاهام جىُٟظ مً الخإ٦ض 2-  الىاحباث. جىُٟظ مضي ومٗٞغ

ها ٞىع  ألازُاء ا٦دكاٝ 3- ، ٍَغ٤ في ج٩ىن  ٖىضما ؤو و٢ٖى  .إلاى٘ خضوثها ٌؿخلؼم ما ًخسظ ؤو ٞىعا حٗالج ل٩ي الى٢ٕى

غاٝ خ٣ى١  ٖلى اإلاداٞٓت 4-  .مٗها ٞيها واإلاخٗاملحن الٗاملحن مثل اإلاىٓمت ؤو اإلايكإة ٢ُام في اإلاهلخت طاث ألَا

 .الجمُ٘ َٝغ مً اخترام مدل الهاصعة ال٣غاعاث وؤن جماما، مُب٣ت ال٣ىاهحن ؤن مً الخإ٦ض 5-

ىا٥ * ت ؤَضاٝ َو  :ًلي ُٞما جخمثل ؤزغي  زاهٍى

 .البُئُت اإلاخٛحراث م٘ الخىا٤ٞ جد٤ُ٣ -

 الخىُٓمُت. خٛحراثاإلا م٘ الخ٠ُ٨ جد٤ُ٣ -

 الخسُُِ. وبٖاصة الخسُُِ في اإلاؿاٖضة -

  اإلااؾؿت. صازل الخ٣ضم ومخابٗت الخىُٟظ مغاخل جدضًض -

 الخىُٟظ. في حكاع٥ التي وألا٢ؿام الىخضاث بحن الخٗاون  جد٤ُ٣ -

 وفي جد٤ُ٣ اإلااؾؿت وج٣ضم وجُىع  هجاح في حؿاَم الغ٢ابت ؤن َى ألاَضاٝ َظٍ زال٫ مً اؾخيخاحه ًم٨ً ما بن

ما٫ اإلابرمجت بهجاػ ٖملُت حٗغ٢ل ٢ض التي اإلاك٨الث خل في واإلاؿاَمت لها، اإلاسُِ ألاَضاٝ ٧ل  .ألٖا

                                                           
1
 . 37-33ص  ص ، سابق مرجع :دخموش العربي  - 
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 خاجمت الفـل:

ٖملُت  بإجها ال٣ى٫  ًم٨ً مسخلٟت ومجاالث ؤهىإ مً جخًمىه وما الغ٢ابت مٟهىم خى٫  ٖغيه جم ما زال٫ مً

للخُت  الٗملي الخُب٤ُ زال٫ مً الخجغبت ًمثل الخىُٓم و ال٨ٟغة ًمثل الخسُُِ ٧ان ٞةطا اإلااؾؿت في ؤؾاؾُت

ًخم  ؤن ًجب ماطا لىا ًبحن الظي َى الخسُُِ ٧ان وبطا والخجغبت، ال٨ٟغة بحن الهلت ج٣ُم التي هي الغ٢ابت ٞةن

 .زُِ لخىُٟظٍ ما م٘ اإلاىٟظ الجؼء م٣اعهت مً جم٨ىىا التي هي الغ٢ابت ٞةن ًخم ؤن ًجب ومتى ًخم ؤن ًجب و٠ُ٦

ما٫ ؾحر ج٨ٟل ٞهي ٖام بىحه ؤلاوؿاوي اليكاٍ اؾخ٣امت يمان هي الغ٢ابت بن  مىخٓمت ومؿخمغة بهىعة ألٖا

م ألاصاء ج٣ُُم ج٨ٟل ؤجها ٦ما  حؿاٖض وؤلاَما٫ وهي الى٣و ؤوحه ومٗالجت ألازُاء وجصخُذ الاهدغاٝ وج٣ٍى

 اخترام وؾُلت لًمان والغ٢ابت ج٩لٟت وؤ٢ل حهض وبإ٢ل و٢ذ ؤ٢هغ في ؤلاهخاحُت ال٨ٟاءاث ا٦دكاٝ ٖلى ٦ظل٪

تها ومى٘ و ؤلاصاعة صٖم ٨ًٟل الظي ألامغ وألاهٓمت، ال٣ىاهحن ا ؤو ج٨٨ٟها ج٣ٍى  .اجهُاَع
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الثاوي الفـل

 :جمهيد

 صازل الٗاملحن ألاٞغاص إلاؿاٖضة اإلااؾؿت بصاعة بليها جلجإ التي الهامت ألاصواث ؤخض بمثابت ألاصاء ج٣ُُم ٌٗخبر

 الٗما٫ وؾلى٥ ؤصاء وج٣ُُم ٢ُاؽ ؤحل مً مهمم، هٓام ٞهى بٟاٖلُت ؤوكُتهم مً الٗضًض جإصًت ٖلى اإلااؾؿت

 .ومٗغوٞت مدضوصة ػمىُت ٞتراث وزال٫ واإلاىٓمت اإلاؿخمغة اإلاالخٓت ٍَغ٤ ًٖ الٗمل ؤزىاء

 ومهما الخىُٓمي اله٩ُل في مى٢ٗهم ٧ان مهما اإلااؾؿت في الٗاملحن ألاٞغاص ٧ل جسو قاملت ٖملُت ألاصاء وج٣ُُم

ظا ازخهاناتهم ٧اهذ  .بالٗضالت الجمُ٘ ٌكٗغ ختى َو

م وؾُلت ألزغي  ٞترة مً وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ ًٖ مٗلىماث مً حهُئه بما ٞالخ٣ُُم  والخدؿحن الترقُض ؤي للخ٣ٍى

ظا  .ال٠ًٗ ه٣اٍ مدى ؤو وجُب٤ُ ال٣ىة ه٣اٍ حُٗٓم زال٫ مً َو
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الثاوي الفـل

: ماَيت جلييم ألاداء                    اإلابدث ألاٌو

: مفهىم جلييم ألاداء   اإلاولب ألاٌو

 .(1)ًلي ما منها هظ٦غ ألاصاء لخ٣ُُم اإلاٟاَُم مً الٗضًض َىا٥ 

م َى ألاصاء ج٣ُُم  "BEACH " حػسيف بيؽ :  - أ  في و٦غامخه الٗمل في ؤصاثه اخترام م٘ للٟغص اإلاىٓم الخ٣ٍى

 .الخُىع 

ان« : " Fieldman Arnold "أزهىلد و فيلدمان - ب م ٢ُاؽ ٖملُت بإهه ألاصاء ج٣ُُم ُٞٗٞغ  ؤًٖاء  ؤصاء وج٣ٍى

 .»اإلاىٓمت

 الخٛظًت ٖلى اإلاىٓمت بىاؾُتها جدهل التي الٗملُت َى ألاصاء ج٣ُُم ؤن ٞحري «  "Szelachi طصيالس ي:"  -ج

ٟيها لٟٗالُت اإلاغجضة  .»مْى

 منها ًخ٩ىن  التي ألاؾاؾُت الٗىانغ بلى الخٗغى صون  الٗام اإلاٟهىم بلى حكحر ألاصاء لخ٣ُُم الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ بن *

 .الخ ...وم٩اهه وؤؾلىبه مٗاًحٍر وجدضًض ثهألاصا جى٢ُذ و ومجاله ألاصاء ٦ُبُٗت ألاصاء ج٣ُُم

 ؾلى٦هم ومالخٓت لٗملهم الٗاملحن ؤصاء وجدلُل صعاؾخه َى ألاصاء ج٣ُُم « :الباقي غبد ؿالح حػسيف -د

اتهمو   للخ٨م وؤًًا الخالُت بإٖما٫ ال٣ُام في ٦ٟاءتهم ومؿخىي  هجاخهم مضي ٖلى للخ٨م طل٪ الٗمل ؤزىاء جهٞغ

ُٟت جغ٢ُت ؤو ؤ٦بر، إلاؿاولُاث وجدمله اإلاؿخ٣بل في للٟغص والخ٣ضم الىمى بم٩اهُاث ٖلى  (2)» ؤزغي  لْى

 :ؤَمها مٗاًحر و ؤؾـ ٖلى ٣ًىم الخٍٗغ٠ َظا بن *

ٌ  ألاطاض لى هاخُت مً ؤٖماله هخاثج ؤو الٟغص ؤصاء ٖلى ًىهب الخ٣ُُم ؤن :ألاو اجه ؾلى٦ه ٖو  هاخُت مً وجهٞغ

 .ؤزغي 

ُٟخه في الٟغص هجاح ٖلى الخ٨م ٖلى ٌكخمل الخ٣ُُم ؤن :الثاوي ألاطاض  هاخُت مً الخايغ الى٢ذ في الخالُت ْو

ُٟت مً التر٢ُت بٗملُت عبُه م٘ ؤزغي، هاخُت مً اإلاؿخ٣بل في وجغ٢ُخه هجاخه مضي ٖلى الخ٨م ٖلىو   ؤزغي  بلى ْو

  .الٗمل في للمؿاولُت جدمله م٘

                                                           
اى الٗامت، ؤلاصاعة مٗهض م٣اعن، ٦لي مىٓىع "  الخىُٓمي و ؤلاوؿاوي الؿلى٥: "الٗضًلي مدمض هانغ - 1  .499، م 1995 ، ؾىت الٍغ

ت اإلاىاعص بصاعة" الباقي ٖبض نالح - 2 ت حامٗت الخجاعة ٧لُت " البكٍغ  . 285 م،  1999 ؾىت ، الجامُٗت الضاع ؤلاؾ٨ىضٍع
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اث و ؤهماٍ وج٣ُُم وجدلُل الٗاملحن ٦ٟاءة ٢ُاؽ َى ألاصاء ج٣ُُم «- ٌ  صعحت وجدضًض وحٗاملهم ؤصائهم مؿخٍى

م ٦إؾاؽ واإلاخى٢ٗت الخالُت ٦ٟاءتهم اث ألاهماٍ َظٍ جغقُض ؤي للخ٣ٍى  »(1)واإلاؿخٍى

 ال٣ىة ه٣اٍ ًٖ مٗلىماث ًدضص ؤن ًداو٫  باألصاء الخام الخ٣ُُم بإن ًخطر الخٍٗغ٠ َظا زال٫ مً          

م وؾُلت بمثابت ٞهى ألزغي، ٞترة مً ال٠ًٗو   .والخدؿِـ والترقُض للخ٣ٍى

ُٟخه ؤصاثه ب٨ُُٟت الٟغص وحٍٗغ٠ جدضًض َى ألاصاء ج٣ُُم « :ؤلاحسائي الخػسيف *  الظي الىٓام ٞهى ٖمله، ؤو لْى

اث حمُ٘ في ألاٞغاص ًٖ اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  بمىحبه ًخم  مضي لخدضًض اإلاىاؾبت ألاؾالُب باؾخسضام اإلاؿخٍى

 .»مغاخله حمُ٘ في ألاصاء مؿخىي  ًىضر ومىٓم صوعي الخ٣ُُم َظا ٩ًىن  بدُث و٦ٟاءتهم  ٢ضعتهم

 ألاداء جلييم أَميتاإلاولب الثاوي : 

ت للمىاعص باليؿبت ٦بحرة ؤَمُت ألاصاء لخ٣ُُم   :ًلي ُٞما ألاَمُت  َظٍ وجخمثل ٩٦ل وللماؾؿت البكٍغ

 (2): البؼسيت للمىازد باليظبت ألاداء جلييم أَميت -ؤ

ٟهم ٖلى الخ٣ُُم ٌؿاٖض -  .اإلاؿخ٣بل في لخٟاصحها الٟغنت لهم ُُٞٗي ؤصائهم، في ال٣هىع  بىىاحي حٍٗغ

٘ ٖلى الٗمل - ت الغوح ٞع  حهىصَم ؤن الٗاملىن  ٌكٗغ ٖىضما وطل٪ الٗمل ٖال٢اث وجدؿحن للٗاملحن، اإلاٗىٍى

ت ال٠ًٗ ه٣اٍ مٗالجت َى َضٞها وؤن ؤلاصاعة، واَخمام ج٣ضًغ مدِ هي اإلابظولت  باالهخماء الكٗىع  وج٣ٍى

 .للماؾؿت

 مل٨ت ًىمي ؤصائهم و٢ُاؽ مغئوؾيهم ؾلى٥ بمالخٓت الغئؾاء ٢ُام وبن الغئؾاء، لضي وال٨ٟاءة الخبرة ًىمي -

 .الغئؾاء لضي ألامىع  ٖلى الؿلُم الخ٨م في والغ٢ابت الخ٣ضًغ

 ٖلى ال٣ًاء ٖلى ٌؿاٖض ٞهى جمُحز ؤو جدحز صون  اإلااؾؿت صازل الٗاملحن بحن اإلاٗاملت ٖضالت لًمان وؾُلت -

ُت َب٤ بطا اإلاؿب٣ت الصخهُت ألاخ٩ام   .بمىيٖى

 (3): منها ٦بحرة ؤَمُت ألاصاء ج٣ُُم ٞةن اإلااؾؿت هاخُت مً ؤما:للمإطظت باليظبت ألاداء جلييم أَميت -ب

                                                           
ا مهُلخا: ٞخخي مدمض - 1  .308 م 2003 ال٣اَغة ؾىت مهغ ؤلاؾالمُت الخىػَ٘ و اليكغ صاع  بُان و -بًًاح -بصاٍع

ت الغ٢ابت مباصت: الغخمان ٖبض الهباح - 2 ت الٗلىم و الا٢خهاص ٧لُت ألاعصن ألاَلُت ٖمان حامٗت ، الخصخُذ -الخ٣ُُم -اإلاٗاًحر– ؤلاصاٍع  ؾىت ؤلاصاٍع

 .298 م 1998

 .287 -286 مم  " الظ٦غ ؾاب٤ اإلاغح٘ :الباقي ٖبض -3
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اث٠ لكٛل ألاٞغاص ؤ٦ٟإ وازخُاع بخُٗحن حؿمذ لتر٢ُت حُضة ؾُاؾت بٖضاص ٖلى بصاعة ٌؿاٖض- لى الْى  في ألٖا

 .الخىُٓمي اإلاؿخىي 

غ التي ٞهي ؾالمتها ٖلى والخ٨م والخُٗحن الازخُاع ؾُاؾت جغقُض ٖلى ٌؿاٖض -  ًاصي والظي اإلاىاؾب الصخو جٞى

 .بىجاح ٖمله

 وحىص بؿبب الٗاملحن بحن والُمإهِىت بالغاخت قٗىع  ًسل٤ ٞهى اإلااؾؿت في الٗمل ٖال٢اث جدؿحن ٖلى ٌؿاٖض -

اص٫ ؾلُم هٓام  .ؤٖمالهم لخ٣ُُم ٖو

ب حُضة ؾُاؾت بٖضاص ٖلى ٌؿاٖض - بُت البرامج بٖضاص ًخم خُث وجىمُتهم الٗاملحن لخضٍع  ه٣اٍ ٖلى بىاء الخضٍع

 .الٗاملحن ؤصاء في ال٠ًٗ

اجه ؾلى٦ه ٣ًُم مً َىا٥ بإن ٌكٗغ ألهه و٢ىاٖضٍ الٗمل هٓام اخترام ٖلى ٌؿاٖض - ظا وجهٞغ  ؤ٦ثر ًجٗله َو

ت الٗمل و٢ىاٖض بىٓام التزاما  .اإلاىيٖى

ظا الٗاملحن ؤصاء ٖلى مىٓمت بُاهاث ٖلى بىاء للغ٢ابت حُضة ؾُاؾت بٖضاص ٖلى ٌؿاٖض -  مً ًدؿً بضوعٍ َو

 .اإلااؾؿت في الغ٢ابُت الٗملُت ٦ٟاءة

  الفػاٌ داءألا  جلييم أطعاإلاولب الثالث : 

ت َىا٥  :(1)هي ال٣ىاٖض َظٍ ٞٗاال، ًهبذ زاللها مً ألاصاء ج٣ُُم ٖليها ٌؿدىض ال٣ىاٖض مً مجمٖى

ُت ومٗاًحر مٟاَُم اؾخسضام - ت ؤو الىاخض الٗمل في الٗاملحن وج٣ُُم ل٣ُاؽ مىخضة مىيٖى ُُٟت اإلاجمٖى  الْى

ُت وخضة ٨ًٟل بما اإلاخجاوؿت  .والخ٣ُُم ال٣ُاؽ ومىيٖى

دا ؤو اتهاما ؤو ألزُاء جهُضا لِـ الخ٣ُُم ؤن مٟهىم جإنُل -  همِ ٖلى حٗٝغ َى وبهما الٟغص، لصخو ججٍغ

 ٖلى الٟغص ومؿاٖضة ٢هىع  مً ًخىاحض ٢ض ما لخدضًض اإلاٟترى ؤو اإلاؿتهضٝ باألصاء م٣اعها الٟٗلي ؤصاثه مؿخىي و 

  .جغ٦ه
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حر - اتهم ازخالٝ ٖلى واإلاغئوؾحن الغئؾاء بحن لالجها٫ ٞٗا٫ هٓام جٞى  والؿلُم الىاضر الى٣ل ًدُذ مؿخٍى

غاث ؤعاء ه٣ل و٦ظا للمغئوؾحن الخ٣ُُم ومٗاًحر وؤَضاٝ إلاٟهىم  .لغئؾائهم اإلاغئوؾحن وجبًر

ا مً ألاٞغاص ؤصاء ًٖ اإلاٗلىماث اؾخ٣اء -  صون  اإلاباقغ وعثِؿه هٟؿه الٟغص مثل اإلاٗخمضة ألانلُت مهاصَع

ل بلى الاؾخمإ ُت خُاصًت ٖلى جازغ ٢ض التي آلازٍغً وقاًاث ؤو ؤ٢اٍو  .جماما جلٛيها ؤو الخ٣ُُم ومىيٖى

 الخ٣ُُم همىطج إلالء صٖىجه زال٫ مً بما ج٣ُُمه ٖملُت في اإلاغئوؽ بقغا٥ زال٫ مً الخ٣ُُم ٖملُت في اإلاكاع٦ت -

ُت ألاصاء مٗاًحر وجُب٤ُ الٗاملحن لؤلٞغاص الغئؾاء م٣ابلت زال٫ مً ؤو بهجاػاجه وجىيُذ ٗالُت بمىيٖى  َظاو  ٞو

 .اإلاهىت ؤزال٢ُاث ٖلى بىاء

ت ألاؾـ بٌٗ جىحض ؤزغي  هاخُت مً * ا ًجب الًغوٍع َغ  (1): هي ألاصاء ج٣ُُم في جٞى

غا٢ب ًالخٔ شخو وحىص ألاصاء وج٣ُُم ٢ُاؽ ٖملُت جخُلب -  .مؿخمغ بك٩ل ألاصاء ٍو

 .والخد٤ُ٣ الخُب٤ُ و٢ابلت واضخت ؤصاء ومٗضالث مٗاًحر وحىص ألاصاء وج٣ُُم ٢ُاؽ ٖملُت جخُلب -

٠ بمؿخ٣بل زانت ٦ثحرة ٢غاعاث ألاصاء ج٣ُُم هخاثج يىء ٖلى جبني -  لظا واإلا٩اٞأث والٟهل التر٢ُت :مثل اإلاْى

غ ًجب ُت ٖىهغ جٞى  .اإلاىيٖى

اتهم مسخل٠ ٖلى الٗاملحن ٧اٞت ًسً٘ ؤن ًجب - ت مؿخٍى  حمُٗهم لِكٗغ ألاصاء وج٣ُُم ل٣ُاؽ اإلاهىُت ؤلاصاٍع

ضالت بجزاَت  .الخ٣ُُم ٖملُت في اإلااؾؿت هٓام ٖو

                                                مددداث جلييم ألاداء اإلاولب السابؼ: 

ٗني واإلاهام، الضوع  وبصعا٥ لجهىصَم الهافي ألازغ َى الٗاملحن ؤصاء  ؤن ًم٨ً مٗحن مى٠٢ في ألاصاء ؤن َظا َو

ت بحن مخضازلت لٗال٢ت بهخاج ؤهه ٖلى بلُه ًىٓغ  (2): ٧الخالي وهي اإلادضصاث مً مجمٖى

 ؤو مهىت مً ًسخل٠ والجهض مهمخه، لضاء الٟغص ًبظلها التي وال٣ٗلُت الجؿماهُت الُا٢ت ًٖ ٖباعة َى :الجهد - ؤ

 مخٗل٤ ٩ًىن  ٖاصة الجهض بن ٞاث٣ت، ٦بحرة ؤو مخىؾُت ،يُٟٗت بما مخباًىت بيؿب ٩ًىن  خُث آزغ، بلى ٖمل

  .مٗحن ٖمل ؤصاء م٣ابل له جمىذ التي الخىاٞؼ وبُبُٗت للٗامل الىٟؿُت بالخالت

                                                           
 .299 -298 مم  ، الظ٦غ  ؾاب٤ مغح٘  :الغخمان ٖبض الهباح - 1
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 اإلاهاعة،و  بال٨ٟاءة م٣غوهت ج٩ىن  وال٣ضعة مٗحن ٖمل لؤلصاء اإلاؿخسضمت الصخهُت الخهاثو وهي :اللدزاث -ب

ب بن ؤزغي، بلى ػمىُت ٞترة مً وجخٛحر آزغ، بلى ٞغص مً جسخل٠ هيو  ً و الخضٍع  في ٞٗاال صوعا ًلٗبان الخ٩ٍى

ا جدؿُنها َغ ٘ و وج٣ٍغ  .منها الٞغ

ى :الهام الدوز  ئدزان -ج  ئن، زالله مً الٗمل في حهىصٍ جىحُه الًغوعي  مً ؤهه الٟغص ٌٗخ٣ض الظي الاججاٍ َو

 ًاصي بظل٪و  اإلاُلىب والهضٝ الٛاًت وجد٤ُ٣ ولىجاح ؤلاج٣ان بلى ًاصي الٗامل الٟغص َٝغ مً واإلاهام الضوع  ٞهم

 .الٗمل في ٞٗا٫ ؤصاء بلى

 ؤن بمٗنى ألاصاء، ومدضصاث م٩ىهاث في الاجٟا١ مً ؤصوى خض وحىص مً البض ألاصاء مً مغض ي مؿخىي  لخد٤ُ٣*

م، ًٟهمىن  ال ول٨نهم مخٟى٢ت، ٢ضعاث لضحهم ٩ًىن  و ٞاث٣ت حهىص ًبظلىن  ٖىضما ألاٞغاص  لً ؤصائهم ٞةن ؤصواَع

ً، هٓغ وحهت مً م٣بىال ٩ًىن  م آلازٍغ  مىحها ٩ًىن  لً الٗمل َظا ٞةن الٗمل في ال٨بحرة الجهىص بض٫ مً ٞبالٚغ

٤ في  .الصخُذ الٍُغ

 مً البض مخ٩امل الٗمل ٩ًىن  ول٩ي وجإزغ، وجإزحر وجغابِ ج٩امل ٖال٢ت هي ألاصاء مدضصاث بحن الٗال٢ت ٞةن لظا

غ  .اإلا٩ىهاث َظٍ جٞى
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 الثاوي: هسق جلييم ألاداء اإلابدث

 ألاداء جلييم خوت ئغداداإلاولب ألاٌو : 

ضاص في ًى٤ٟ الظي والى٢ذ الجهض جبرػ ٖليها، اإلاترجبت والىخاثج ألاصاء ج٣ُُم ٖملُت ؤَمُت بن  الخُِ ووي٘ لها ؤلٖا

اصة منها، اإلاغحىة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ج٨ٟل التي والبرامج  (1):الخالُت الٗىانغ ٖلى الخ٣ُُم زُت حكمل ٖو

٣هض :ألاداء جلييم غً اإلاظإوليت جددًد -ؤ اصة الخ٣ُُم ًٖ اإلاؿاو٫ الصخو ؤو الجهت جدضًض بظل٪ ٍو  ٖو

الخٔ مىه ٢ٍغب شخو الٗامل ؤصاء ج٣ُُم ًخُلب  الٗملُت الخُاة في الكاج٘ ومً الى٢ذ، َىا٫ ؤصاءٍ ٍو

 .مٗهم الى٢ذ مٗٓم ومخىاحض مؿخمغة نلت ٖلى ألهه مغئوؾُه ؤصاء بخ٣ُُم اإلاباقغ الغثِـ ٣ًىم ؤن للماؾؿاث

 ٖلى للخ٨م ٧اُٞت الخ٣ُُم ٞيها ًجغي  التي الٟترة ج٩ىن  ؤن اإلاى٣ُي مً :للخلييم اإلاىاطب الخىكيذ جددًد -ب

لت الٟترة ٧اهذ ٞةطا الٗمل، في وج٣ضمه هجاح ا ٢ض مثال ؾىت إلاضة ٍَى  الغثِـ ألن مىاؾبت ٚحر البٌٗ ٌٗخبَر

 ٩ًىن  َظا ومً الؿىت، َىا٫ اإلااؾؿت صازل الٗاملحن ؾلى٥و  بإصاء اإلاخٗل٣ت ألامىع  ٧ل ًخظ٦غ ال ٢ض اإلاباقغ

 ؤ٦ثر ٌٗض ؤن اإلااؾؿاث جًٟل ولظل٪ الغثِـ، لضي ومٗغوٞت زابخت خ٣اث٤ ٖلى ٌؿدىض وال مىيىعي ٚحر الخ٣ُُم

غ مً غ لئلٖضاص بمخىؾُها ًازظ و الؿىت زال٫ ج٣ٍغ ظا النهاجي الخ٣ٍغ اث٠ َبُٗت خؿب َو  ٌكٛلها التي الْى

 .الٗاملحن

٣ت بن :الخلييم في اإلاظخػملت الوسق  جددًد -ج ا وألا٦ثر الخ٣لُضًت الٍُغ  اؾخسضام هي الٗملُت الخُاة في قُٖى

غ  جدذ الٗاملحن بملئه ٣ًىم مبؿُت بهىعة مُبٕى همىطج ٖلى بىاء الٗاملحن ٦ٟاءة و٢ُاؽ ألاصاء ج٣ُُم ج٣اٍع

همم اإلاباقغ، مؿاولهم عثاؾت  بؿلى٥ ًخهل بًٗها الهٟاث ؤو الخهاثو مً ٖضجا ألاصاء ج٣ُُم همىطج ٍو

اجه، اإلاغئوؽ خهل وجهٞغ  .ؤلاهخاج ؤو بالٗمل آلازغ بًٗها ٍو

ت خى٫  ٦بحر حض٫ َىا٥ :جلييمه بيخائج الشخف ئخباز هسيلت جددًد -ص غ ؾٍغ ضم ألاصاء ج٣ُُم ج٣اٍع  بزباع ٖو

ض ٞالبٌٗ بالىخاثج، الصخو   ٌٗاعى البٌٗ بِىما ٖلُه، خهل الظي بالخ٣ضًغ الغئوؽ بزباع يغوعة ٨ٞغة ًٍا
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

ت بلى خاحت في الٗامل ؤن الخ٣ُ٣ت في ل٨ً طل٪،  في عثِؿه وعؤي ٞٗال خ٣٣ه ما ،زم ؤلاصاعة مىه جخى٢٘ ماطا مٗٞغ

 .ٖمله

 وجدلُل صعاؾت اإلااؾؿت بصاعة ٖلى ًيبغي:الخلييم مً الاهتهاء بػد اإلاىاطبت الخصخيديت ؤلاحساءاث اجخاذ -ٌ

غ ًم٨ً ختى اإلاىاؾبت ؤلاحغاءاث بجسامو  الخ٣ُُم هخاثج الخٔ الٗاملحن، ٦ٟاءة جٍُى  الىا٢٘ في ًدضر ال طل٪ ؤن ٍو

غ بدٟٔ ٨ًخٟي بل ويااإلاُض  .جدلُلها ؤو صعاؾتها صون  الٗاملحن ملٟاث في الخ٣اٍع

 ألاداء جلييم هسق  جوىز اإلاولب الثاوي: 

ت باؾخسضام ألاصاء ج٣ُُم ًخم ٣ت الُغ١، َظٍ بحن مً ًسخاع واإلا٣ُم مخٗضصة وهي الُغ١  مً مجمٖى  اإلاالثمت الٍُغ

م٨ً الٗمل َبُٗت وبازخالٝ اإلااؾؿت حجم بازخالٝ جسخل٠ والتي للخ٣ُُم  :ًلي ُٞما الُغ١  َظٍ خهغ ٍو

٣ت َظٍ ْل في : : Essayappraisalالىؿفي اإلالاٌ هسيلت -ؤ ت مً صعحت لضًه اإلاكٝغ ٞةن الٍُغ  ج٣ُُم في الخٍغ

غ التي البُاهاث ٖلى طل٪ في مٗخمضا الٟغص ؤصاء ُٞه ًه٠ ونٟي م٣ا٫ بٖضاص ًخىلى خُث مغئوؾُه  ًٖ له جخٞى

اصة الؼمالء، و اإلاغاحٗحن زال٫ ومً الصخهُت مالخٓاجه زال٫ مً جابُٗه  بعقاصاثو  جىحيهاث للم٣ُم ٣ًضم ما ٖو

اث ًٖ  :ألاصاء ج٣ُُم مً الىٕى َظا ًدخىحها ؤن ًم٨ً التي ألاؾئلت ؤمثلت مًو  الخ٣ُُم ٌُٛيها ؤن ًجب التي اإلاىيٖى

٣ا ن٠ ت ألاصاء، وحىصة ٦مُت مخًمىا اإلاغئوؽ َظا ؤصاء الصخص ي لغؤً٪ ٞو ُٟت، اإلاٗٞغ  ٖلى ٢ضعجه بالْى

ً؟ م٘ والخٗامل الخ٠ُ٨  (1) الٟغص؟ ؤصاء في ال٠ًٗ و ال٣ىة ه٣اٍ هي ما آلازٍغ

٣ت َظٍ * ً ومجهىص و٢ذ جخُلب الٍُغ  الىنُٟت اإلا٣االث وبٖضاص الخ٣ُُم في حؿخسضم التي البُاهاث لخجمُ٘ ٦بحًر

 ببًٗه اإلا٣الي الخ٣ُُم م٣اعهت الهٗب مً ٦ظل٪ والخدحز، الصخص ي للخ٣ضًغ واؾ٘ مجا٫ حُٗي ؤجها ٦ما

 ٦خابُت، مهاعاث لضًه ٩ًىن  الظي ٞاإلا٣ُم الخ٣ُُم ٖلى جازغ ؤن ًم٨ً ال٨خابت ٖلى اإلا٣ُم ٢ضعة ؤن ٦ما البٌٗ،

 .الخ٣ُ٣ي ؤصاثه مؿخىي  مً ؤًٞل بهىعة الٟغص ًٓهغ ؤن ًم٨ً

٣ت َظٍ بمىحب ًخم :: Critical Incidents الهامت أو الخسحت " ألاخدار" الىكائؼ هسيلت -ب  ؤ٦بر حم٘ الٍُغ

  ٧ل ٢ُمت وجدضص بزٟا٢ه، ؤو هجاخه خُث مً ؾىاء لٗمله، الٟغص ؤصاء في جازغ التي الخىاصر، مً مم٨ً ٖضص

                                                           
ت - 1 ت اإلاىاعص بصاعة" خؿً عاٍو ت حامٗت الخجاعة ٧لُت مؿخ٣بلُت عئٍت " البكٍغ  .218،م2004 ؾىت لليكغ الجامُٗت الضاع ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

ت وجب٣ى للٗمل، ؤَمُتها خؿب خاصر ُلب ؤلاصاعة، لضي ؾٍغ  لُدضص ص٤ُ٢ بك٩ل الٟغص ؤصاء مالخٓت اإلا٣ىم مً ٍو

٠، ٦ٟاءة بخدضًض الٗاملت ال٣ىة بصاعة ج٣ىم زم للٗمل، جإصًخه زال٫ جدضر الى٢اج٘ مً ؤي  ٖضص ؤؾاؽ ٖلى اإلاْى

 (1)الٟغص ٦ٟاءة ًٖ ٌٗبر الظي ألازحر اإلاٗض٫ اؾخسغاج زم ؤصاثه في خضزذ التي الخىاصر

٣ت َظٍ * ا ج٣ط ي الٍُغ  ؤجها ٦ما اإلااؾؿت، في الٗاملحن ؤصاء ٢ُاؽ ٖملُت في الصخص ي الخدحز ٖىهغ ٖلى ما هٖى

 الٗامل ؤصاء ًٖ واضخت ٨ٞغة حُٗي ؤجها ٦ما حُض، بك٩ل مغئوؾُه ؤصاء مالخٓت ٖلى اإلاباقغ الغثِـ جدحز

ً مجهىص و و٢ذ جخُلب ؤجها وبال ٦ٟاءجهو   ٖملُت في اإلاُلىبت والخىاصر والبُاهاث اإلاٗلىماث ٧ل لخجمُ٘ ٦بحًر

 .الخ٣ُُم

٣ت في اإلا٣ُم ٣ًىم: : Forced Distribution ؤلاحبازي  الخىشيؼ هسيلت -ج  ألاٞغاص بخىػَ٘ ؤلاحباعي  الخىػَ٘ ٍَغ

٣ا الخ٣ضًغاث ؤو الضعحاث ٖلى للخ٣ُُم الخايٗحن ظٍ اإلا٣ُاؽ، ًدخىحها التي ليؿب ٞو ٣ت َو  ما ٚالبا الٍُغ

ت زُإ لخالقي حؿخسضم ت لجٖز جُت، اإلا٣اًِـ ٌكىب الظي والدكضص والدؿاَل اإلاغ٦ٍؼ  الخىػَ٘ وم٣ُاؽ الخضٍع

 الضعحاث ٖلى اليؿب جىػَ٘ همِ ٩ًىن  بدُث الٗاملحن ألاٞغاص ٖليها ًىػٕ صعحاث 5 ٖلى ًدخىي  ما ٖاصة ؤلاحباعي 

اث ؤو ا اإلاجمٖى  الُبُعي اإلاىدنى ؤو الىا٢ىؽ ق٩ل ًإزظ " Normal Distribution "الُبُعي:  الخىػَ٘ مً هٖى

  :الخالي الك٩ل ٖلى

 % 10 ًت م غ ألاٞغاص مجمٖى  .حضا ٦بحرة بضعحت ٢ضعاث لضحهم جخٞى

 % 20 ًت م غ ألاٞغاص مجمٖى  . ٦بحرة بضعحت ٢ضعاث لضحهم جخٞى

 % 40 ًت م غ ألاٞغاص مجمٖى  .مخىؾُت بضعحت ٢ضعاث لضحهم جخٞى

 % 20 ًت م غ ألاٞغاص مجمٖى  .٢لُلت بضعحت ٢ضعاث لضحهم جخٞى

 % 10 ًت م غ ألاٞغاص مجمٖى   .حضا ٢لُلت بضعحت ٢ضعاث لضحهم جخٞى

 ٣ا اإلاغئوؾحن ٖلى ج٣ضًغاث بخىػَ٘ اإلاباقغون الغئؾاء ًلؼم و  بضعحت 10 % ازخُاع ؤي الؿاب٤، للخىػَ٘ ٞو

  

                                                           
 .310 م: اإلاغح٘ الؿاب٤، الغخمان ٖبض الهباح - 1
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

 (1). حضا ي٠ُٗ بضعحت % 10 و ي٠ُٗ بضعحت % 20 و مخىؾِ بضعحت % 40 حُض، بضعحت % 20 امخُاػ،

٣ت َظٍ جُب٤ُ ٦ُُٟت ًىضر الخالي والك٩ل  (2) :الٍُغ

 

II- ؤلاحبازي  الخىشیؼ في الدزحاث غلى ألافساد : جىشیؼ 01الؼيل زكم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلاـدز: مً ئغداد الوالب

٣ت َظٍ بن *  اؾخسضام ٖلى ال٣ضعة ٖضم وبالخالي مدضوص الٗاملحن ألاٞغاص ٖضص ٩ًىن  ٖىضما جُب٣ُها ًهلر ال الٍُغ

خضالي الخىػَ٘  .ؤصائهم ج٣ُُم اإلاغاص ألاٞغاص مً الهٛحر الٗضص ٖلى الٖا

٣ت َظٍ حٗض :اإلاخدزج اإلايزان هسيلت -ص  ٖضة ًخسظ والخضعج الُغ١  ؤ٢ضم مً الٗاملحن ألاٞغاص ؤصاء ج٣ُُم في الٍُغ

 .الخ... 7 بلى 1 مً ؤو 5 بلى 1 مً ؤو 3 بلى 1 مً ألاع٢ام باؾخسضام الخضعج ٩ًىن  ٣ٞض ؤق٩ا٫

 الخ...ي٠ُٗ مخىؾِ، حضا، حُض ممخاػ، مثل ألاصاء جه٠ ٖباعاث ٖلى اإلاخضعج اإلا٣ُاؽ ًدخىي  و٢ض

خم ت ٖلى الخضعج َظا جُب٤ُ ٍو م٨ً الخ٣ُُم، ٖملُت في حؿخسضم التي الٗىانغ مجمٖى  في ٦ما طل٪ جُب٤ُ ٍو

  :الخالي الجضو٫ 

 

 

                                                           
ت اإلاىاعص بصاعة: بىزمسم الٟخاح ٖبض - 1 اث– ٢ؿىُُىت مىخىعي حامٗت الدؿُحر ٖلىم و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت " البكٍغ  2001 ؾىت الجامُٗت - اإلاُبٖى
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

II-  اإلاخدزج اإلايزان هسيلت ًبين:  01الجدٌو زكم 

 
 اإلاـدز: مً ئغداد الوالب

خم جم٘ الٗامل الٟغص ؤصاء في الٗباعة بها ًخىاحض التي الضعحت ٖلى بقاعة وي٘ ٍو  مؿخىي  ٖلى هدهل الضعحاث ٍو

 (1)ؤصاثه

٣ت َظٍ * ت ؤؾاؽ ٖلى الٗاملحن لؤلصاء ج٣ُمها في حٗخمض الٍُغ  جب٣ى ول٨ً ٞٗالت، ًجٗلها مما اإلاٗاًحر مً مجمٖى

 مٟخىح اإلاجا٫ صاثما ُٞب٣ى الٟغص، ؤصاء في م٣ُاؽ ٧ل بها ًخىاحض التي الضعحت جدضًض في ج٨مً الهٗىبت صاثما

 .الصخهُت و الظاجُت لالٖخباعاث

 Checklist اإلاساحػت كائمت هسيلت  -ٌ

٣ت جىُىي   ٖلى ؤلاحابت وجخُلب الٟغص، بؿلى٥ اإلاخٗل٣ت ألاؾئلت بٌٗ ٖلى للخ٣ُُم ٧ىؾُلت اإلاغاحٗت ٢اثمت ٍَغ

 :اإلاغاحٗت ٢اثمت ألؾئلت مثا٫ الخالي الك٩ل ًمثل و " ال" ؤو "بىٗم" ألاؾئلت َظٍ

 ( ) ال ( ) وٗم الٗمالء ؤمام ؤٖهابه الٗامل ٣ًٟض َل 1-

  ( ) ال ( ) وٗم زانت بإٖما٫ بال٣ُام الٟغص ًخُٕى َل 2-

اصة ؾاا٫، ل٩ل مسخلٟت ؤوػان اإلاغاحٗت ٢اثمت جخًمً ؤن ًم٨ً ٦ما   الضعحاث بمٟخاح الاخخٟاّ ًخم ما ٖو

ت، اإلاىاعص ؤلاصاعة في لؤلؾئلت اإلاُٗاة ؾاا٫ ب٩ل اإلاغجبُت ألاوػان ٌٗلم ال ٞاإلا٣ُم البكٍغ
(2) 

                                                           
اى الٗامت، ؤلاصاعة مٗهض م٣اعن، ٦لي مىٓىع "  الخىُٓمي و ؤلاوؿاوي الؿلى٥: "الٗضًلي مدمض هانغ - 1  .500-499 م م 1995 ؾىت الٍغ

ت - 2  .221-220 م م" الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" خؿً عاٍو
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الثاويالفـل 

٣ت َظٍ ُٖىب مً *  مً وبالخالي ؾاا٫ ل٩ل الؿلبي ؤو ؤلاًجابي اإلاٗنى ؤو الخلى٫  ًغي  ؤن ًم٨ىه اإلا٣ُم ؤن الٍُغ

٣ت َظٍ ؤن ؤًًا الخدحز مً هٕى ًدضر ؤن اإلام٨ً ال، و٢خا حؿتهل٪ الٍُغ  ألاؾئلت حم٘ في الى٢ذ َظا ًخمثل ٍَى

ُٟت ب٩ل الخانت ً ًخم خُث مهىت، ؤو ْو ت ب٩ل الخانت ألاؾئلت مً مؿخ٣لت ٢اثمت ج٩ٍى اث٠ مً مجمٖى  .الْى

      : Craphic Evaluation Methods البياوي الخلييم هسيلت -و

٣ت َظٍ بمىحب  ؤن ًجب والتي ال٠٨ء، للٗمل ًخُلبها التي والىاحباث والخهاثو الهٟاث خهغ ًخم الٍُغ

غ غ مضي ب٣ُاؽ اإلا٣ىم ٣ًىم زم حُض بك٩ل ٖمله لخإصًت الٗامل في جخٞى  ًٖ الٗاملحن لضي الهٟاث َظٍ جٞى

٤ ٩ىن  نٟت ل٩ل بُاوي م٣ُاؽ اؾخسضام ٍَغ  مغجبت منها ٢ؿم ٧ل ًمثل ؤ٢ؿام، بلى م٣ؿما البُاوي اإلا٣ُاؽ ٍو

ى ال٨ٟاءة مً مُٗىت ان َو  (1):هٖى

 :مثا٫ :الخلدًسيت ألاوؿاف بىاطوت الخلييم 1-

 

 

 

 مثا٫ :الىؿفي ألاطلىب بىاطوت الخلييم 2-

 

 

 الخ٨ٟحر  ٖلى وال٣ضعة الخهٝغ وخؿً واإلاىاْبت الخٗاون  مثل والٗىانغ الهٟاث حمُ٘ ٢ُاؽ ًخم وبٗضَا

 للم٣ىم الصخص ي والغؤي الٗامل، ٦ٟاءة مضي ًٖ ٌٗبر الظي النهاجي الخ٣ضًغ ٌؿخسضم للجمهىع  الخؿىت اإلاٗاملتو 

  .ألاصاء ٢ُاؽ ٖملُت في مهما صوعا ًلٗب َىا

 

                                                           
 .309-308، م م الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" الغخمان ٖبض الهباح - 1
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

٣ت َظٍ ُٖىب مً * ٣ت، بىٟـ ال٨خابي الىن٠ جٟؿحر ٖلى اإلا٣ُم َٝغ مً ال٣ضعة ٖضم الٍُغ  ًم٨ً ٦ظل٪ الٍُغ

ً والجهض للى٢ذ اؾتهال٦ها حاهب بلى باألصاء اإلا٣ُم َٝغ مً شخص ي جدحز َىا٥ ٩ًىن  ؤن  .ال٨بحًر

 :الػمل مػاًير هسيلت -ن

٣ت حؿخسضم  حٗض ؤؾاؾا ٞهي ؤلاهخاج، مجا٫ في الٗاملحن لؤلٞغاص ٖاصة ألاصاء لخ٣ُُم ٧ىؾُلت الٗمل مٗاًحر ٍَغ

ُت لهظٍ ألاَضاٝ جدضًض ؤق٩ا٫ مً ق٩ل خًمً ألاٞغاص، مً الىٖى  ؤو اإلاٗاًحر بٌٗ جدضًض اإلاضزل َظا ٍو

 ح٨ٗـ ؤن ًجب ٖامت وبهٟت اإلاخى٢٘، اإلاؿخىي  ؤو اإلاُٗاع بهظا ٞغص ٧ل ؤصاء م٣اعهت زم ؤلاهخاج، مً مخى٢٘ مؿخىي 

 حؿائ٫  ٖلى ججُب ؤن جداو٫  الٗمل مٗاًحر ٞةن لهظا وو٣ٞا الٗاصي للٟغص الُبُعي ؤو الٗاصي ؤلاهخاج الٗمل مٗاًحر

ى ؤال ىا٥ الٗاصي؟ الُىمي ؤلاهخاج َى ما :َو  الٗمل مٗاًحر لخدضًض اؾخسضامها ًم٨ً التي الىؾاثل مً الٗضًض َو

 (1): الخالي الجضو٫  في الىؾاثل َظٍ جلخُو ٍم٨ًو 

II-  الػمل مػاًير هسيلت ًبين:  02الجدٌو زكم 

 

 اإلاـدز: مً ئغداد الوالب

٣ت مؼاًا مً * ُت، ٖىامل ٖلى ٌٗخمض ألاصاء وج٣ُُم مغاحٗت ؤن َى الٗمل مٗاًحر ٍَغ  ج٩ىن  ل٩ي وبالُب٘ مىيٖى

٣ت َظٍ   ج٩ىن  ختى بها ًخإزغون الظًً الٗاملحن ألاٞغاص هٓغ وحهت مً اإلاٗاًحر َظٍ بلى الىٓغ ًجب ٞةهه ٞٗالت الٍُغ

                                                           
ت - 1  .218-216م ، م الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" خؿً عاٍو
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 لخلس(الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي  اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

٣ت َظٍ ُٖب ل٨ً ٖاصلت، مٗاًحر  ألاصاء ل٣ُاؽ اإلاُب٣ت اإلاٗاًحر َظٍ م٣اعهت ٖلى ال٣ضعة ه٣و َى الٍُغ

اث اث٠ اإلاهً مً اإلاسخلٟت للمجمٖى  .اإلااؾؿت صازل والْى

 :ألافساد بين الصوحيت اإلالازهت هسيلت -م

٣ت َظٍ ْل في  مُٗىت ٖىامل ؤؾاؽ ٖلى ًخم ال ببٌٗ بًٗهم اإلااؾؿت صازل الٗاملحن ألاٞغاص م٣اعهت ٞةن الٍُغ

خم زىاثُاث ٖلى هدهل اإلا٣اعهت َظٍ بلى واؾدىاصا الٗام ؤصائهم مؿخىي  ؤؾاؽ ٖلى جخم بل  ألاخؿً الٟغص جدضًض ٍو

خم زىاثُت ٧ل في ٣ت َظٍ وجُب٤ُ اإلا٣اعهت هدُجت بلى اؾدىاصا الٗاملحن ألاٞغاص جغجِب ٍو  بطا ؤ٦ثر مىاؾبا ٩ًىن  الٍُغ

 جُب٣ُها ٞةن ٦بحر الٗاملحن ألاٞغاص ٖضص ٧ان بطا ؤما مدضوص للخ٣ُُم ًسًٗىن  الظًً الٗاملحن ألاٞغاص ٖضص ٧ان

خم  الثىاثُاث ٖضص العجٟإ مؿخدُلت ٖملُت ًهبذ  (1):الخالُت الٗال٢ت ؤؾاؽ ٖلى اإلا٣اعهاث جدضًض ٍو

 

 ٖضص الثىاثُاث .R و  اإلاغئوؾحن ٖضص  ηخُث 

٣ت َظٍ وبن * م الٍُغ  الٗاملحن ألاٞغاص ٖضص ٧ان بطا جُب٤ ؤن ًم٨ً ال ٞةجها جُب٣ُها وؾهىلت بؿاَتها مً بالٚغ

 ٢بل مً ولظاجه الصخص ي للخدحز واؾٗا اإلاجا٫ جٟخذ ٞةجها ؤزغي  حهت ومً حهت مً َظا ٦بحر للخ٣ُُم الخايٗحن

 .بالخ٣ُُم اإلا٩لٟحن

 :اإلالازهت و الترجيب هسيلت -ع

٣ت َظٍ في  ٣ًىم ؤن بٗض وطل٪ ٦ٟاءتهم خؿب جهاٖضًا ؤو جىاػلُا ألاصاء خُث مً ألاٞغاص بترجِب اإلا٣ُم ٣ًىم الٍُغ

ً، ٖامل ٧ل ؤصاء بم٣اعهت جب باآلزٍغ  خؿب بل مُٗىت، زانُت ؤو نٟت خؿب واإلا٣اعهت الترجِب ٩ًىن  ال ؤن ٍو

م٨ً " اإلاؿخ٣ُم الترجِب" للٗامل الٗام ألاصاء  ؤو »البدًل الترجيب «  الجضًىن  ًىي٘ خُث الترجِب ًخم ؤن ٍو

  (2) الترجِب ًيخهي ؤن بلى جهاٖضًا ال٣اثمت ؤؾٟل مً والؿِئىن  ال٣اثمت، ؤٖلى مً جىاػلُا الجُضون 

٣ت َظٍ بن * م الٍُغ  ٞيها ًضزل ل٨ً ٢لُل الٗما٫ ٖضص ٧ان بطا وباألزو جُب٣ُها وؾهىلت بؿاَتها مً بالٚغ

  .الٗاملحن ؤصاء ج٣ُُم بٗملُت اإلا٩لٟحن ألاشخام ٢بل مً الصخص ي الخدحز مً ٦بحر حاهب

                                                           
 .106، م الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘: بىزمسم الٟخاح ٖبض :ألاؾخاط - 1

 .307م،الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘، الغخمان ٖبض الهباح - 2
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

 : Behiolly Anchared Roting Scoles الظلىوي للخوابم السجبيت الوسيلت -ش

٣ت َظٍ جغ٦ؼ ُٟي الؿلى٥ ٖلى الٍُغ  َى َىا والاٞتراى ألاصاء، هىاجج ٖلى لِـ و الٗمل في ًاصي الظي واإلانهي الْى

ُٟي الؿلى٥ َظا ؤن ؿخسضم الٗمل، في الٟٗا٫ ألاصاء بلى ًاصي ؾىٝ الْى  البٗض انُالح اإلا٣ُاؽ َظا َو

ُٟي ُٟت ٧ل ؤن ؤي الْى ُُٟت، ؤبٗاص ٖضة ٖلى جىُىي  ؤن اإلادخمل مً ْو  ألابٗاص َظٍ مً بٗض ٧ل ٞةن زم ومً ْو

 في الٟٗلي الؿلى٥ جه٠ التي الؿلى٦ُت والٗباعاث اإلا٣ُاؽ ٢ُم َىا٥ بان ُٞٓهغ مؿخ٣ل، م٣ُاؽ جىمُت ًخُلب

 الؿلى٥ جه٠ التي الٗباعاث ٢اثمت ٣ًغؤ ؤن اإلا٣ُم مً اإلا٣ُاؽ، َظا ٌؿخسضم الظي ألاصاء جغجِب ًخُلب الٗمل،

ت هجض ختى م٣ُاؽ ٧ل في ا مً ؤ٦بر بضعحت الٗمل في الٟغص الؿلى٥ جه٠ التي الٗباعاث مجمٖى  ٞترة ؤزىاء ٚحَر

ُٟت، ؤبٗاص ل٩ل الٗملُت َظٍ وج٨غع  الٗباعاث َظٍ ؤمام مىا٤ٞ ( ) ٖالمت بىي٘ ٣ًىم طل٪ بٗض الخ٣ُُم  ؤزحراو  الْى

 اإلاسخلٟت ألابٗاص ل٩ل ؤمامها ٖالماث وي٘ جم التي ال٣ُم ٧ل يم ؤو حم٘ زال٫ مً ٦لي ج٣ُُم ٖلى الخهى٫  ًخم

ُٟت  (1) للْى

ظا   :الؿلى٧ي للخُاب٤ الغجبي للم٣ُاؽ ؤمثلت ًبحن الجضو٫  َو

II-  الظلىوي للخوابم السجبي للملياض أمثلت ًبين : 03الجدٌو زكم 

 

 اإلاـدز: مً ئغداد الوالب

                                                           
ت . - 1  .224-221، م م الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" خؿً عاٍو
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

 الظلىهيت الػبازاث اإلالياض كيم

 لؤلَغاٝ الخُت وجىػَ٘ اإلاُلىبت اإلاىا٣ٞت ٖلى والخهى٫  حُضة بهىعة جىز٣ُها و للمكغوٕ مخ٩املت زُت جىمُت *

 .اإلاٗىُت

ُا اإلاكغوٕ جىُٟظ مضي جدب٘ و اإلاالخٓت الاجها٫، الخسُُِ، * ٣ا ؤؾبٖى ُت ٖمل للخُت، ٞو  مضي جىضر زٍغ

 .مُلىبت حٗضًالث ؤي في اؾخسضامهاو  الخُت جد٤ُ٣

٣ا حؼء ٧ل جىُٟظ بلى والخُل٘ حؼء ٧ل وحضولت لؤلحؼاء، الضازلي الخ٣ُُم *  .اإلاؿمىخاث حٗضاص وجدضًض للجضو٫  ٞو

ش ٢اثمت ٖمل *  .الٗمالء وق٩اوي  الهامت ألاخضار بياٞت و ومغاحٗتها الٗمل مً لالهتهاء اإلادضصة بالخىاٍع

 .الُىمُت الخُِ بال زُت وي٘ ٖلى ال٣ضعة ٖضم وا٢عي، ٚحر للٗمل ػمني وحضو٫  بض٢ت مدضصة ٚحر الخُِ *

 .باإلاكغوٕ اإلاخٗل٣ت واإلاهام للىاحباث جسُُِ ًخم وال للٗمل ػمني حضو٫  وال زُت ًىحض ال *

ال١ ٖلى ًىٟض ال ٢ض ؤهه ؤو اإلاكغوٕ ٨ًخمل ما هاصعا * بت ًىحض وال الخُِ في وال٣هىع  الى٣و هدُجت ؤلَا  في ٚع

 .الخدؿحن

ً وحهض و٢ذ الؾخسضامه ًخُلب اإلا٣ُاؽ َظا بن *  جىمُت الىاحب مً لظا جُب٣ُه، و جدؿِىه و لخىمُخه ٦بحًر

اث٠ مسخلٟت هماطج  .اإلااؾؿت في اإلاسخلٟت للْى

 :باألَداف ؤلادازة أو ألاَداف وكؼ هسيلت -ن

٣ت حؿخسضم  بىاؾُت ٦بحرة بضعحت باألَضاٝ، ؤلاصاعة ٖلُه ًُل٤ ما ؤو ألاصاء، ج٣ُُم مجا٫ في ألاَضاٝ وي٘ ٍَغ

حن اإلاخسههحن ألاٞغاص ىا٥ وؤلاصاٍع  ؤلاصاعة :اإلاؿمُاث َظٍ ومً اإلاضزل َظا ٖلى جُل٤ مخٗضصة مؿمُاث َو

 .الخ... الخسُُِ ؤو ؤلاهخاج، بصاعة ؤو ألاصاء، بصاعة ؤو بالىخاثج

 ألاَضاٝ جدضًض ًخىلى ال الغثِـ ؤن ؤي ال٣غاعاث اجساط ٖملُت في اإلاغئوؾحن بقغا٥ باألَضاٝ ؤلاصاعة وحٗني

ُلب بمٟغصٍ  والٟترة لخد٣ُ٣ها الالػمت والىؾاثل ألاَضاٝ جدضًض في ٌكغ٦هم وبهما جىُٟظَا اإلاغئوؾحن مً ٍو

 (1).بها التزمىا التي  ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى ٢ضعتهم مضي ٖلى ًخم اإلاغئوؾحن ج٣ُُم و زاللها جىجؼ التي الؼمىُت

                                                           
 .311م ، "الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" الغخمان ٖبض الهباح - 1
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 مداحس الغسب بظيدي لخلس( الاكخـادًت)دزاطت خالت اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

 (1):هي و زُىاث ٖضة مً باألَضاٝ ؤلاصاعة ٖملُت وجخ٩ىن 

ً -ؤ ت وحٍٗغ٠ ج٩ٍى  .الٗامل الٟغص بها ٣ًىم ؤن ًجب التي الٗمل ؤَضاٝ مً ص٣ُ٢ت و واضخت مجمٖى

ت ألاَضاٝ جُب٤ُ ٦ُُٟت جىضر جىُٟظًت ؤو ٞٗلُت زُت جىمُت -ب  .اإلاىيٖى

 .الخىُٟظًت الخُت َظٍ بخد٤ُ٣ للٟغص الؿماح ؤو ٞغنت بُٖاء -ج

 .ألاَضاٝ بهجاػ مضي ٢ُاؽ -ص

 .ألامغ جُلب بطا الخصخُدُت ؤلاحغاءاث اجساط -ٌ

 .للمؿخ٣بل حضًضة ؤَضاٝ ووي٘ جدضًض -و

 الظي الص يء بها التزم التي ألاَضاٝ بخد٤ُ٣ الالتزام بلى الٟغص ًضٞ٘ الخ٣ُُم في خضًث ؤؾلىب ألاَضاٝ بصاعة بن *

 ج٩ىن  ؤن ًجب ٦ما وجد٣ُ٣ها ٢ُاؾها ًم٨ً نىعة في ألاَضاٝ ج٩ىن  ؤن بكٍغ ألاصاء مؿخىي  ٖلى باإلًجاب ًازغ

 صازل الٗمل في للٟغص الٟٗلُت ال٣ضعاث ًٖ جبدث وؤن ٚمىى بها ولِـ وواضخت م٨خىبت نىعة في ألاَضاٝ

 .اإلااؾؿت

 : Evaluation inter vieuse ألاداء جلييم ملابالثاإلاولب الثالث : 

 هىاح إلاىا٢كت وطل٪ مغئوؾيهم م٘ ؤصاء ج٣ُُم م٣ابالث بةحغاء الغئؾاء ٣ًىم ؤن اإلااؾؿاث مً ٦ثحر جُلب

 بٗغى الغثِـ ًبضؤ ب٨ٟاءة، وبصاعتها لها الخسُُِ ُٞجب اإلا٣ابالث َظٍ ألَمُت وهٓغا ٞيهم، وال٣ىة ال٠ًٗ

٠ الجُضة الجىاهب دُذ الؿِئت الجىاهب زم للمْى  ؤن الغئؾاء ًٟهم ؤن ًجب و إلاىا٢كخه للمغئوؽ ٞغنت ٍو

جب ٢ضعاجه جىمُت و ألازُاء جصخُذ وبهما وجىبُسه اإلاغئوؽ للىم لِـ اإلا٣ابلت مً الهضٝ  في الغثِـ ًغ٦ؼ ؤن ٍو

 .(2)اإلاغئوؽ لصخهُت الى٣ض ولِـ وألاصاء الىخاثج ٖلى اإلا٣ابلت

  :ألاداء جلييم ملابالث أَميت -ؤ

 (3):للغثِـ ًم٨ً زاللها مً َامت ؤصاة جمثل

 .ألاصاء ومالبؿاث ْغوٝ ًٖ ؤ٦ثر ٌٗٝغ ؤن -

                                                           
 .507، م الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘ " الٗضًلي مدمض هانغ - 1

 .307-306م م ، الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" الباقي ٖبض نالح - 2

باث" ٖاقىع  ن٣غ ؤخمض - 3 ت اإلااعاث جىمُت ؤوكُت و جضٍع ت للخىمُت الٗغبُت اإلاىٓمت" ؤلاصاٍع  .302 م،1992 ؾىت ؤلاصاٍع
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم          :الفـل الثاوي

 .اإلاغئوؽ ٢ضعاث خضوص و وجُلٗاث صواٞ٘ ؤ٦ثر ًخٟهم ؤن -

دغ٥ ٌؿدكحر ؤن - بت ٍو  .اإلاغئوؽ وخماؽ ٚع

خى٠٢  .اإلا٣ابلت َظٍ في اإلاغئوؽ م٘ الغثِـ به ًخٟاٖل الظي ألاؾلىب ٖلى َظا ٧ل ٍو

 ج٣ُُم في ؤَضاٞها وجد٤ُ٣ هجاخها وفي ألاصاء م٣ابلت في ٦بحر صوع  للغثِـ :ألاداء جلييم و ملابلت في السئيع دوز  -ب

 (1):٦خالي وهي اإلا٣ابلت مغاخل ٧ل في وؤصاثه الٗامل

 .باإلاٗلىماث وجؼوٍضٍ وجىحيهه باإلاغئوؽ اإلاؿخمغ الاجها٫ - :اإلالابلت كبل 1-

ب - غ ألاصاء ج٣ُُم ٖلى الخضٍع  .الؿلى٥ مالخٓت مهاعة وجٍُى

ضاص -  .للم٣ابلت اإلاىاؾبحن والى٢ذ اإلا٩ان وازخُاع اإلا٣ابلت ًٖ الالػمت اإلاٗلىماث وحم٘ الجُض ؤلٖا

ضاص ٖلى وحصجُٗه اإلا٣ابلت وو٢ذ بم٩ان اإلاغئوؾحن بٖالم -  .لها ؤلٖا

 ٖلى ولِـ ألاصاء ٖلى الخ٨م و اإلاغئوؽ مكاع٦ت وحصجُ٘ اإلا٣ابلت بضاًت في لل٣اء الخمهُض - :اإلالابلت أزىاء 2-

 .اإلاغئوؽ شخهُت

حر اإلاغئوؽ ٞٗل لغصوص اليكِ ؤلانٛاء -  .ؤصاثه لخدؿحن اإلاغئوؽ مكاع٦ت وجٞى

 .ألاصاء ًٖ باإلاٗلىماث وجؼوٍضٍ ومؿاٖضجه باإلاغئوؽ اإلاؿخمغ الاجها٫ :اإلالابلت بػد 3-

 

 :ألاداء جلييم في ألاخواء أو ؿػىباثاإلاولب السابؼ : 

م مىيٕى  ٧ان ؾىاء باإلااؾؿت الٗامل الٟغص بإصاء مخٗل٤ ل٩ىهه طل٪ و للجض٫ ومثحر خؿاؽ مىيٕى ألاصاء ج٣ٍى

ظا مغئوؾا، ؤو عثِؿا  ٢بل مً شخو ٖلى الخ٨م جخًمً ؤجها خُث الٗملُت َبُٗت مً هاب٘ والخالٝ الجض٫ َو

  مىيىعي ٚحر ألاصاء ج٣ُُم ؤو الخ٨م ججٗل ٢ض ؤزُاء ؤو مازغاث مً الخ٨م َظا ًخًمىه وما آزغ شخو

 طاجه خض في الخ٣ُُم هٓام  مً ؤو لؤلصاء اإلا٣ىم مً بما هاججت ج٩ىن  ما ٚالبا ألازُاء َظٍ و مهضا٢ُخه ٖضم بالخاليو 

 

                                                           
 .308، م الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" الباقي ٖبض نالح - 1
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم         :الفـل الثاوي 

 

 (1) :آلاحي في الخ٣ُُم هجاح ٖلى جازغ التي وألازُاء ألاؾباب هظ٦غ وؾىٝ

 :ًلي ما ألازُاء َظٍ بحن مً:»اإلالىم : «باألداء  باللائم مخػللت أخواء -ؤ

خمثل :الشخص ي الاهوباع 1-  بحغاء ٢بل مً مؿب٤ خ٨م الٗامل الٟغص ٖلى ًد٨م اإلا٣ىم ؤن في الخُإ َظا ٍو

 .ؾلب ؤو باإلًجاب ؾىاء الخ٣ُُم ٖملُت

٣ت ألاصاء بخ٣ُُم ال٣اثم شخهُت بن :والدؼدد الدظاَل 2- ٍغ م ٖملُت في جازغ ج٨ٟحٍر َو  الغئؾاء ٞبٌٗ الخ٣ٍى

ُاء مُل لضحهم مثال البا لضحهم، الٟغصًت الٟغو١ ًٖ الىٓغ بٌٛ مغئوؾهم لجمُ٘ ٖالُت ج٣ضًغاث إٖل  ٩ًىن  ما ٚو

 وحٗاَٟا لغياَم ٦ؿبا و إلاٗاصاتهم ججىبا و اإلاغئوؾحن ٞٗل عص مً الغئؾاء زكبُت ًٖ هاجج اإلاُل َظا في الؿبب

لى وهاجخت حُضة بصاعتهم بإن آلازٍغً إلحهام ؤو مٗهم  ج٣ضًغاث لئلُٖاء الغئؾاء بٌٗ ٞهىا٥ مخىا٢ٌ هدى ٖو

ظا الٟٗلي ألاصاء بلى الىٓغ صون  مىسًٟت  .واإلا٩اٞإة التر٢ُت هٓام في ًازغ َو

 لجمُ٘ اإلاخىؾِ مً ؤ٢ل ؤو مخىؾُت ج٣ضًغاث بُٖاء بلى باألصاء ال٣اثمحن ًخجه :الىطى هدى الاججاٍ 3-

ظا لضحهم الخابٗحن الٗما٫ ؤو اإلاغئوؾحن  .لهضاماث جٟاصًا َو

دضر :الشخص ي الخديز 4-  بٗملُت ٖال٢ت لها لِـ ألؾباب مُٗىحن ألٞغاص وجًُٟله الغثِـ إلاُل هدُجت َظا ٍو

 .الخ...الٗاثلُت والٗال٢اث والهضا٢ت الؼمالت :مثل هٟؿُت ؤو احخماُٖت ؤو شخهُت ٧اهذ ؾىاء الخ٣ُُم

 بٌٛ ٖالُت ج٣ضًغاث ٌُُٗه و ألازحرة الٟترة في الٗامل ؾلى٥ ًالخٔ الخ٣ُُم بٗملُت ال٣اثم ؤن :الخدازت خوأ 5-

 .طل٪ ٢بل وؤصاثه ؾلى٦ه ًٖ الىٓغ

ٟيهم ج٣ضًغاث َىا٥ لتر٢ُت ٧اهذ ٞةطا منها بالٛغى :ألاداء جلييم غمليت اخخالف 6-  .الٛغى َظا مً مْى

غ بةٖضاص :السؤطاء اَخمام غدم 7-   .مغئوؾهم ؤصاء ج٣ُُم ًٖ الخ٣اٍع

ىا٥ :الخلىيم بىظام مخػللت أخواء -ب  م بىٓام مخٗل٣ت ؤزُاء َو  (2)منها ألاصاء ج٣ُُم ٖملُت ٖلى جازغ الخ٣ٍى

 

                                                           
م هٓام هدى اإلاغئوؾحن و الغئؾاء اججاَاث و ؤصاء" نالر بً ٖلي - 1  .126-125،م م 1995، ؾىت الٗامت ؤلاصاعة مٗهض الؿٗىصًت اإلامل٨ت في ألاصاء ج٣ٍى

 .127، م "الظ٦غ ؾاب٤ مغح٘" نالر بً ٖلي - 2
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م هٓام ٦ٟاءة ٖضم ؤؾباب ؤخض بن :لألداء ومػاًير مػدالث وحىد غدم 1-  وحىص ٖضم َى م٩ان ؤي في ألاصاء ج٣ٍى

 .اإلااؾؿاث صازل اإلاُلىب باألصاء الٟٗلي ألاصاء م٣اعهت ًٖ حؿاٖض ألجها وص٣ُ٢ت واضخت ومٗاًحر مٗضالث

 وواضخت قاملت هماطج ٞىحىص الٗملُت، هجاح في صوعا ألاصاء هماطج جلٗب  :لألداء الخلىيم هماذج هفاءة غدم 2-

 بٗملُت ال٣اثمحن التهغب بلى جاصي ٞةجها والٛامًت اإلا٣ٗضة الىماطج ؤما بج٣اهه ٖلى الخ٣ُُم مٗض ٌصج٘ ٢ض وؾهلت

البا بٖضاصٍ مً الخ٣ُُم  :الخالي ألاؾباب ؤخض مً هاججت لؤلصاء الخ٣ُُم هماطج ٦ٟاءة ٖضم ج٩ىن  ما ٚو

 بالخ٣ُُم لل٣اثم جىيُدُت إلعقاصاث الىماطج جًمً ٖضم -

 .الخ٣ُُم لٗىانغ مدضصة لخٗاٍع٠ الىماطج جًمً ٖضم -

 ألصاء الٟٗلي الىا٢٘ ٨ٌٗـ ال ٢لُل ٖضص ٖلى اقخمالها ؤو الخ٣ُُم ٖىانغ مً ٦بحر ٖضص ٖلى الىماطج اقخما٫ -

٠  .اإلاْى

 .اإلاٗنى ومدضصة واضخت ٚحر وؤلٟاّ ٖباعاث اؾخسضام -

 .وؾلُما ٖاصال جىػَٗا الخ٣ُُم لٗىانغ ألاَمُت جىػَ٘ ٖضم -

اث٠ لجمُ٘ مىخضة هماطج اؾخسضام -  .واإلاهً الْى

ت بىٓام جإزظ اإلااؾؿاث بٌٗ َىا٥ :الخلازيس في الظسيت ئلى اإلاإطظاث بػم اججا3ٍ-  وهي اليؿبُت الؿٍغ

ظٍ ؤصائهم جدؿحن بهضٝ اإلاغض ي ٚحر ألاصاء ألصخاب ج٩ىن  ما ٖاصة الٗما٫ مً لُٟئت الخ٣ُُم هخاثج بزُاع  َو

ت ى الخ٣ُُم هٓام في ألاؾاس ي الهضٝ جد٤٣ ال ٢ض الؿٍغ غ جدؿحن َو  .اإلااؾؿت صازل الٗما٫ ؤصاء وجٍُى

٣ت بؾخسضام 4- اث٠ ٧ل م٘ جدىاؾب ال ألاصاء الخ٣ُُم ٍَغ  .واإلاهً الْى

غ ٖضم 5- ُُٟت ؤوناٝ جٞى اث٠ و اإلاهً لجمُ٘ وواضخت ص٣ُ٢ت ْو  اإلااصًت ألاؾباب ؤخض ٌٗض اإلااؾؿت صازل الْى

م هٓام ٦ٟاءة لٗضم  .ألاصاء ج٣ٍى

م مخهل٣ت وبعقاصاث جىحهاث و وؤهٓمت لىاثذ مً الضوعٍت اليكغاث ه٣و 6-   .ألاصاء بخ٣ٍى

ب في اإلاؿاَمت ٢لت 7-  .ألاصاء ج٣ُُم ٖملُت ٖلى اإلاباقٍغً الغئؾاء جضٍع

 .ألاصاء ج٣ُُم هٓام جىي٘ التي الجهاث َٝغ مً اإلاخابٗت ٢لت 8-
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 غمىمياث خٌى اإلاإطظت :الثالث اإلابدث

 جلدًم اإلاإطظت :

٘ ٖلـى اإلاؿــخىي البلـضي  ــل و ؤن ماؾؿـت مدـاحغ الٛــغب ؾـُضي لخًــغ ؤنـبذ لهــا صوعا بـاعػا فــي جىمُـت اإلاكــاَع جمٍى

 َظا ألازحر بما جدخاحه مً ؤمىا٫ .

  اإلاإطظت وأَدافوؼأة اإلاولب ألاٌو : 

: وؼأة اإلاإطظت:
ً
٤ مضاولت اإلاجلـ الكـٗبي البلـضي لبلضًـت ؾـُضي لخ أوال ًـغ ل٣ض جم بوكاء اإلااؾؿت ًٖ ٍَغ

جدــذ عثاؾـــت الؿـــُض ٢اضـــ ي مُلـــىص بهــٟخه عجؿـــا للبلضًـــت و ٖـــحن الؿـــُض  04/11/2002فــي حلؿـــخه الٗاصًـــت لُـــىم 

ـــضصَم ٖكـــغة وؤمـــام َـــظٍ  بـــاإلاُلىص لخًـــغ ٩٦اجـــب للجلؿـــت بدًـــىع حمُـــ٘ ؤًٖـــاء اإلاجلــــ الكـــٗبي البلـــضي  ٖو

للغمــل ا٢تــرح الؿــُض الــغثِـ الىيــُٗت و ٢هــض الخٟــاّ ٖلــى الخــىاػن اإلاــالي للبلضًــت ، وبٗــض الاؾــخٛال٫ الٗكــىاجي 

٤ ال٣ىاهحن الؾُما.  نٛه بوكاء ماؾؿت الدؿُحر وبؾخٛال٫ اإلاغملت البلضًت ؾُضي لخًغ ٞو

  ش  90/08ال٣اهىن ع٢م  .138/1370اإلاخٗل٤ بالبلضًت وزانت اإلااصة  07/04/1990بخاٍع

  اإلاخٗل٤ بٗال٢اث الٗمل . 21/04/1990اإلااعر في  90/11ال٣اهىن ع٢م 

  اإلادـــــضص لكـــــغوٍ بوكـــــاء اإلااؾؿـــــت الٗمىمُـــــت اإلادلُـــــت وجىُٓمهـــــا  19/03/1983اإلاـــــاعر فـــــي  83/200اإلاغؾـــــىم

ا .و   ؾحَر

 .ٕوبٗض ٢غاع اإلاجلـ باإلحما 

ـا الاحخمـاعي بكـإع خ٣ـاوي خمـى  .1 بوكاء ماؾؿت حؿـُحر و اؾـخٛال٫ اإلا٣لـ٘ الغملـي بؿـُضي لخًـغ وال٩ـاثً م٣َغ

  ؾُضي لخًغ.

 .صج 10.000.000.00عؤؽ مالها  .2

٤ ؤخ٩ام اإلااصة  .3  اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ. 08/200بُلب مً الؿُض والي الىالًت اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاضاوالث ٞو

 وا٢تراخاث ألاؾماء آلاجُت: اإلااؾؿتوبٗض ؤن جضاو٫ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ٢هض جىمُت  .4
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 مىاحم الٛغب . -

 ؾُضي لخًغ مىجم.  -

 مىاحم الٓهغة. -

ـــــى مذجـــــغة الٛـــــغب  ني للســـــجل الخجـــــاعي اإلاٟـــــىى ٢اهىهُـــــا َو جـــــم ازخُـــــاع الاؾـــــم الخجـــــاعي مـــــً بصاعة اإلاغ٦ـــــؼ الـــــَى

 . 17/12/2002اإلااعزت في  811/135بم٣خط ى قهاصة ع٢م 

ذ اإلااؾؿــــت فــــي ٞــــخذ ؤبىابهــــا ومؼاولــــت اليكــــاٍ ؤلاصاع  جدــــذ  01/01/2003ي  ابخــــضاء مــــً وبٗــــض اإلاهــــاص٢ت قــــٖغ

لُِ مسخــاع ابخــضاء مــً  ذ فــي ٖملُــت بُـــ٘ الغمـــل ب٣لـــ٘ ؤوالص  ؾــــي الٗغبـــي  01/04/2003بقــغاٝ الؿــُض مــٍؼ قــــٖغ

 بلى ًىمىا َظا جيكِ. ؾُضي لخًغ وما ػالذ

 :
ً
 : أَداف اإلاإطظتزاهيا

ال ختــــى ًــــخم الب٣ــــاء  بن بوكــــاء ماؾؿــــت ال ًــــخم بال  مــــً ٢هــــض ؤٚــــغاى و٧ــــىن َــــظٍ ألازحــــرة مبيُــــت ٖلــــى الــــغبذ ؤو 

تمىانلت اإلاؿحر و يمان و  ٘ البىـاء  الاؾخمغاٍع ظا مً محزاث مداحغ الٛغب خُـث َـظٍ الخحـرة جمـىن ٧ـل مكـاَع َو

% 60% و البلضًــــت  30جمــــى٫ الىالًــــت ٖلــــى مؿــــخىي الٛــــغب الجؼاثــــغي بمــــاصة الغمــــا٫ الهــــالخت للبىــــاء ، ٦مــــا ؤجهــــا 

ُـاء ، و  امخهام البُالـت ٖلـى مؿـخىي اإلا٣لـ٘ زانـت ٦مـا ؤجهـا حؿـعى بلـى حلـب ؤ٦بـر ٖـضص مم٨ـً مـً الؼبـاثً ألاٞو

٤ ألاؾهم .و  ت ًٖ ٍَغ ت ٧االؾدثماع مثال م٘ قغ٦ت الخٍُى الجٍى ٘ جىمٍى  هي ومكاَع

 : أفاق اإلاسملت 

 بن مجلـ ؤلاصاعة و الدؿُحر ًخهىع مؿخ٣بلُا ماًلي.

 . مغاحٗت حؿٗحرة اإلاتر اإلا٨ٗب الىاخض مً الغمل 

 .مغاحٗت ال٣اهىن ألاؾاس ي للماؾؿت 

  في مىاص البىاء واإلاىاحم و اإلاؿاخت . الاؾدثماع  
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 بظيدي لخلس(الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب  اإلاإطظت أداء جلييم         :الفـل الثاوي

 . البدث ًٖ مىاحم ؤزغي في اإلالر الغمل ألاخمغ الجبـ الخص ى 

 الث .قغاء و ا٢خىاء بٌٗ آلا 

 ُـاعاثا٫ اإلااؾؿت مً خُث اإلادل واإلا٩ـان الـظي حٗمـل ُٞـه وزانـت ــت ٖمـذ ويُٗـجهل ـظا هٓـغا  ؤلَا َو

 مً خُث ٖال٢اث الٗمل . 90/11لل٣اهىن 

  ٠ُ مهىضؽ مسخو في مجلـ  .ؤلاصاعي جْى

 .مغاٖاة ٦ُُٟت جسلُو اإلاهماث التي ٣ًىم بها ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة 
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 : الهييل الخىظيمي إلاإطظت مداحس الغسب طيدي لخلس 02الؼيل زكم  -II                  الثاوي:  الهييل الخىظيمي للمإطظت ولباإلا
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 :مً خالٌ الهييل الخىظيمي هخػسق غلى اإلاهام اإلاـالح ألاطاطيت للمإطظت

  -والًـــت مؿـــخٛاهم-َـــى عثـــِـ اإلاجلــــ الكـــٗبي البلـــضي لبلضًـــت ؾـــُضي لخًـــغ مهـــام زئـــيع مجلـــع ؤلادازة: -

٣ًـــىم باإلاغا٢بـــت اإلاالُـــت واإلاغا٢بـــت اإلاداؾـــبُت، وؤلاقـــغاٝ ٖلـــى حمُـــ٘ ؤلاهجـــاػاث، ٦مـــا ًتـــرؤؽ حلؿـــت او٣ٗـــاص 

ت، خُــــث جى٣ٗــــض صوعجــــان خــــال٫ الؿــــىت َــــضٞهما صعاؾــــت اإلاحزاهُــــت ومهــــاٍع٠ الاؾــــخٛال٫  الــــضوعاث الؿــــىٍى

م الخهُ ت.  وج٣ٍى      لت الؿىٍى

 مهام مدًس اإلاإطظت: -

ـضة مهـالر و٧ـل عثــِـ    ٖلـى عؤؽ َـظٍ اإلااؾؿــت اإلاـضًغ ًخـىلى ؤلاقـغاٝ ٖلــى الؿُــغ الخؿـً للماؾؿـــت ٖو

 مهلخت ٌؿهغ ٖلى ؾحر مهلخخه َب٣ا لل٣اهىن الضازلي للماؾؿت وحٗلُماث مضًغ اإلااؾؿت .

اإلاضًغ مهمخـه جُبُـ٤ مـا ًخـضاو٫ ٖلُـه مجلــ ؤلاصاعة مـً زـال٫ الجلؿـاث والـضوعاث الٗاصًـت والاؾـخ ىاثُت 

بــــــرػ مهامــــــه فــــــي ال٣ُــــــإ الــــــضازلي والخــــــاعجي الــــــظي ًخمثــــــل فــــــي  ٗخبــــــر الغ٦حــــــزة ألاؾاؾــــــُت ٍو زــــــال٫ الؿــــــىت َو

ــت التـي جإجُــه مــً صازــل وزــاعج ؤلاصاعة مـ ثال فــي اإلا٣لـ٘ـ الغملــي ٦مــا ؤلامًـاءاث ٖلــى اإلاغاؾــُم واإلالٟــاث ؤلاصاٍع

٩ــــىن اإلاخهــــٝغ بُاهــــا فــــي ٧ــــل ٢ُــــإ مــــً اإلااؾؿــــت ؤي  ــــت ٍو ــــالن ٖــــً مغاؾــــُم احخماُٖــــه وبصاٍع ًم٨ىــــه ؤلٖا

 ٦ظل٪ اإلا٣ل٘ .و مهلخت اإلاداؾبت ومهلخت اإلاؿخسضمحن 

 مهام الظىسجازيت. -

ــض وحســجُله، ولهــا ٖال٢ــ       ت مباقــغة باإلاــضًغ جخ٨ٟــل باليكــاَاث الٗاصًــت للمــضًغ مثــل ال٣ُــام بترجِــب البًر

ـا  حَر ا ه٣ُت ونل بِىه وبـحن مسخلـ٠ اإلاهـالر الضازلُـت والاؾـخ٣باالث و٦ـظا الـغص ٖلـي الهـاج٠ ٚو باٖخباَع

ت  .  ما٫ ؤلاصاٍع  مً ألٖا

 .٤ الهاج٠   جدًحر مىاُٖض اإلاضًغ ؾىاء في ٖحن اإلا٩ان ؤو ًٖ ٍَغ

  .٤ َباٖتها بىاؾُت الخاؾىب غ الغؾاثل ًٖ ٍَغ  جدٍغ

 الؼواع.  اؾخ٣با٫ 
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  .ال٣ُام بترجِب الىزاث٤ الخانت باإلاضًغ 

  ض الهاصع خؿب اإلاهالر ض الىاعص والبًر  جهي٠ُ  البًر

 .الاخخٟاّ بيسخ حمُ٘ اإلاغاؾالث الىاعصة والهاصعة 

  .جىُٟظ وجبلُٜ ؤوامغ اإلاضًغ بلى اإلاٗىُحن باألمغ 

 .الؿهغ ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ؤؾغاع الٗمل 

 مهام مـلخت اإلاداطبت : -

ج٣ـــــىم بدىُٟـــــظ و حســـــجُل ٧ـــــل الٗملُـــــاث اإلاغجبُـــــت بيكـــــاٍ اإلااؾؿـــــت ومنهـــــا حســـــجُل ًـــــىمي للمبُٗـــــاث ،    

ُت مــــ٘ اإلااؾؿــــت اإلاالُــــت وؤلا  ملُــــاث اإلاهــــٞغ اث ، الاؾــــدثماعاث  ٖو قــــغاٝ ٖلــــى الٟــــىاجحر وال٨كــــٝى اإلاكــــتًر

ىـــت  (les versement)البى٨ُـــت ٖملُـــاث مسخلٟـــت ٦دســـجُل ؤحـــىع اإلاؿـــخسضمحن والٗملُـــاث اإلاخٗل٣ـــت بالخٍؼ

ني اإلاداؾــــبي  ــــظا خؿــــب اإلاسُــــِ الــــَى ًــــخم الترنــــض ل٩ــــل الخؿــــاباث   P.C.Nاإلا٣ضمــــت بلــــى اإلااؾؿــــت َو

ملُاث الخدلُل ل٩ل ألاعنضة اإلاخٗل٣ت باإلاحزاهُت.  ٖو

 از اإلايلف باإلاداطبت : مهام ؤلاه -

ـــــ٠ ًـــــضعؽ ٧ـــــل الٟـــــىاجحر ؤو  ـــــت ٦مـــــا ؤهـــــه مْى َـــــى الٗىهـــــغ الخـــــي فـــــي اإلااؾؿـــــت بدُـــــث ج٩ـــــىن لـــــه طا٦ـــــغة ٢ٍى

ُٗـض الٟـىاجحر فـي م٩ـان  الىنىالث... الخ ٌسجل ٧ل الٗملُاث اإلاداؾبُت التي جمذ خؿب حمُ٘ اإلاغاخل َو

ضم يُاٖها .  ؤمً بدُث ٌؿهل بًجاصَا ٖو

غ  ُٞـه ٖـضة  ًخإل٠ مً  مبنى اإلاخصن: - نٛحر خؿب َبُٗت اإلاـىاص ٌكـٝغ ٖليهـا ؤمـحن اإلاسـؼن ًجـب ؤن جخـٞى

٩ىن طا زبرة واؾٗت في مجا٫ واإلاـىاص التـي جخٗامـل بهـا اإلااؾؿـت ومـً ؤَـم ؤٖمالـه  قغوٍ ألاماهت والث٣ت ٍو

  اؾخ٣با٫ الؿل٘ الىاعصة ومغا٢بتها خؿب الهى٠ للخإ٦ض مً مُاب٣تها مً ألاطن الدؿلُم.

  ٧ل ماصة ٣ًهض مغا٢بت وجدب٘ الىاعص واإلاخهـٝغ ُٞـه ً ال٨مُـاث و ٖمل بُا٢اث التي جىي٘ في ؤما٦ً جسٍؼ

 البا٢ُت.
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 اث بال٨مُــاث التــي صٞٗــذ مــً الخـــض ألاصوــى الىاحــب الاخخٟــاّ بهــا وؤًًــا الـــظي ػاص  ببــاٙل بصاعة اإلاكــتًر

 ًٖ الخض ألا٢ص ى اإلاؿمىح به.

ــغ الٟـــاجىعاث الخانــت بهــم وحســـجُل  أمــين الـــىدوق :- ــغ بطن بـــالخسلُو الغمــل للؼبــاثً وجدٍغ صوعٍ جدٍغ

ىمُت الهىضو١ واإلابُٗاث.BADR S/L –BDL SIDI ALI)ًىمُت البى٪   (  ٍو

 :الاطخغالٌث وخدا -

َى ٖبـاعة ٖـً م٣لـ٘ عملـي ًخىاحـض بـضواع ؤوالص سـ ي الٗغبـي ًبٗـض ٖـً بلضًـت ؾـُضي لخًـغ بدـىالي  اإلاحجس: 

٧لـــــم . ًدـــــضٍ مـــــً الكـــــما٫ البدـــــغ ألابـــــٌُ اإلاخىؾـــــِ ومـــــً الٛـــــغب بلضًـــــت حجـــــاج  ومـــــً  الكـــــغ١ صواع  08

ت  ومــً الجىـــىب صواع ؤوالص زلُٟــت مؿـــاخخه ج٣ــضع بـــــ  ض بــه م٨خـــب للؿــُض عثـــِـ ٨َخــاع ًخىاحـــ 10الٗىانــٍغ

م٨خـــب الاًـــضاعة  ٦مـــا ؤهـــه الٗىهـــغ ألاؾاســـ ي فـــي اإلااؾؿـــت خُـــث ًغج٨ـــؼ وكـــاٍ و اإلاذجـــغ  وم٨خـــب اإلاغا٢بـــت  

ــغ و اإلااؾؿــت ٖلــى اؾــخٛال٫ اإلاذجــغ الغملــي  ــت )الهــىضو١( وطلــ٪ بخدٍغ َــظا بالخيؿــ٤ُ مــ٘ اإلاهــلخت الخجاٍع

٣ضم الىزاث٤ اإلاـظ٧ىعة ؾـاب٣ا بلـى اإلا٨خـب ٞاجىعاث و ونالث شخً للغمل خُث ًخ٣ضم الؼبىن بلى اإلا٣ل٘ ٍو

اإلاىحىص الؿال٠ الظ٦غ و ًخم جؼوٍضٍ بةطن الضزى٫ للم٣ل٘ مً ؤحـل شـخً الغمـل خؿـب ال٨مُـت الـىاعصة 

ش وؾـــلٗت  فـــي الٟـــاجىعة وؤزىـــاء زغوحـــه مـــً اإلا٣لـــ٘ ًدهـــل ٖلـــى ونـــل الدؿـــلُم ًدخـــىي ٖلـــى ال٨مُـــت والخـــاٍع

خم زخمخ  ه في مهلخت مغا٢بت الخغوج.الخغوج وع٢م الكاخىت واؾم الؿاث٤ ٍو

َــى الٗىهــغ الخــي فــي اإلا٣لــ٘ خُــث ًغا٢ــب ٧ــل نــٛحرة و٦بحــرة  زئــيع اإلاحجــس ) زئــيع اإلاجمىغــت( :          

 زغوج الكاخىاث اإلادملت  بالغمل .و ُٞما ًسو صزى٫ 

٣ًـــــىم َـــــظا ألازحـــــر بمـــــلء الىنـــــل ٖلـــــى نـــــاخب  الػـــــىن اإلايلـــــف بـــــدخٌى وخـــــسوج الؼـــــاخىاث :           

٣خـــه  الكــاخىت مــ٘ الٗلــم ؤهـــه ٧اهــذ لــه ٦مُـــت مسؼهــت باؾــمه ؤمـــا بطا ٧ــان ػبــىن ٖـــاصي ُٞجــب ؤن ج٩ــىن بٞغ

  ٞاجىعة مً َٝغ نىضو١ اإلااؾؿت ٧ي ٌؿمذ له بضزى٫ .
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ــ٤ ؤؾـــ وهٓــام صزــى٫ الكــاخىاث الاؾــخٟاصة مــً الغمــل مهــام م٨خــب   ئدازة الخظيــرة: ًــخم الٗمــل ٞيهــا ٞو

 بصاعة اإلا٣ل٘.

 .ًملٟاث الؼباث ً  ج٩ٍى

 . مغا٢بت اؾخماعة الصخً الُىمُت الخانت بالؼبىن 

 .٪غ الاؾخسغاج الُىمي للغمل ٖلى السجل الخام بظل  جدٍغ

 ت لىيــُٗت اإلا٣لـ٘ و٦ــظل٪ مٗاًىـت مى٣ُــت الصـخً خؿــب اإلاسُـِ اإلا٣ــضم مــً  ج٣ـضًم غ قـهٍغ ج٣ــاٍع

ت الٗامت للُا٢ت واإلاىاحم.  َٝغ اإلاضًٍغ

 . ج٣ضًم الدؿهُالث اإلام٨ىت ة الالػمت ألحل عاخت الؼبىن 

 . غ اؾخسغاج الغمل اإلاجاوي الخام باإلاؿاحض والبلضًت ٖلى السجل  جدٍغ

 ظا بخٗحن ال٨مُت التي حؿتهل٪ ل٩ل ٞهل.عؾم مسُِ بُاوي خى٫ اإلا٣ل٘ ال  غثِس ي َو

 . غ ٦ُُٟت اؾتهال٥ الغمل إلاضة ؾىت  عؾم مسُِ بُاوي م٘ الهىع وج٣اٍع

صوعٍ ًخمثــــــل فــــــي ؾــــــُا٢ت ؾــــــُاعة اإلااؾؿــــــت  وه٣ــــــل الٗمــــــا٫ مــــــً اإلااؾؿــــــت بلــــــى اإلاذجــــــغ  الظــــــائم :           

نت بالضاثـغة والبلضًت ول٨ًُ بـإمغ مـً وال٨ٗـ ٦ما ٣ًـىم في بٌٗ ألاخُان بمهام زـاعج اإلااؾؿت مثال زا

٣ت اإلاضًغ ؤو اإلاداؾب ؤو عثِـ مهلخت اإلاؿخسضمحن .  اإلاضًغ وؤخُاها ٩ًىن في مهام بٞغ

 الخسطت زئيظيت :          

  . حهضصَاصوعَم ًخمثل في خماًت اإلااؾؿت مً ؤي زُغ  الخساطت الليليت :

صوعَـم ًخمثـل فـي خماًـت اإلااؾؿـت  والٗمـا٫ وجىٓـُم الؼبـاثً ومغا٢بـت صزـى٫ وزـغوج  الخساطـت فـي النهـاز :

 الكاخىاث.
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 اإلاولب الثالث: مدىز البياهاث الشخـيت لػيىت الدزاطت

 الػمس: - أ

II- ًبين جىشيؼ غيىت الدزاطت خظب الػمس :04الجدٌو  زكم 

 الخىساز الػمـــــــــــــــــــــــــــــــــس الفئت

 03 ؾىت 29ؤ٢ل مً  01

 10 ؾىت 39بلى  30مً  02

 05 ؾىت 49بلى  40مً  03

 02 ؾىت ٞما ٞى١  50مً  04

 20 اإلاجمٕى /
 اإلاـدز: مً ئغداد الوالب

ــت، بدُــث ٞئــت الثاهُــت  هــي التــي بؾــخدىطث ٖلــى ؤ٦بــر  [39بلــى  30مــً ]هالخــٔ مــً جىػَــ٘ الُٗىــت ؤعبــ٘ ٞئــاث ٖمٍغ

فــي ألازحــر  [ؾــىت  29ؤ٢ــل مــً ]زــم الٟئــت ألاولــى  [49بلــى  40مــً ]( زــم جليهــا الٟئــت الثالثــت  10ٖــضص مــً الخ٨ــغاعث )

ت الغابٗت   .  [ؾىت ٞما ٞى١  50مً ]جإحي الٟئت الٗمٍغ

 الىظيفت:  - ب

II- ٌ  الىظيفت خظب الدزاطت غيىت جىشيؼ :05زكم الجدو

 الخىساز الىظيفــــــــــــــــــــت

 01 الـمضًغ

ـــب الـــــــمضًغ  01 هاثــــــــــــــ

 02 عثُــــــــــــــ مهلخت

ــــــــــ٠ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ  16 مْى

ــٕى ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  20 اإلاجمــــــــــــــ
 اإلاـدز: مً ئغداد الوالب
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 الاكخـادًت)دزاطت خالت مداحس الغسب بظيدي لخلس( اإلاإطظت أداء جلييم         :الفـل الثاوي

ت، بِىما اخخلذ  ًبحن الجضو٫ ؤٚلبُت  بَاعاث ٠ الٗاملحن في مسخل٠ ألاؾال٥ ؤلاصاٍع بغجبت مْى

ُٟت عثِـ مهلخت الغجبت الثاهُت ، ؤما ألامغ ٞهى واضر باليؿبت للمضًغ وهاثب اإلاضًغ.  الْى

ل الػلمي: -ج  اإلاَإ

II- ٌ  اإلاإَل الػلمي خظب الدزاطت غيىت : جىشيؼ06زكم الجدو

ل الػلمي  الخىساز اإلاَإ

ــــــــاوـ  12 لِؿـــــــــــــ

ــــــــــغ  04 ماؾخـــــــــــــــ

 02 اإلااحِؿخحر

 02 قهاصة الب٩الىعٍا

ـــــــــــــٕى  20 الــــمجمــــــ
 اإلاـدز: مً ئغداد الوالب

ـــل  مـــً زـــال٫ الجـــضو٫ جبـــحن لىـــا ؤن الخـــاملحن لكـــهاصة لِؿـــاوـ َـــم الـــظًً ًدخلـــىن اليؿـــبت ألا٦بـــر فـــي َـــظا اإلاَا

ـــظا ًـــض٫ ٖلـــى ا٦دؿـــابهم زبـــرة فـــي الجهـــاػ ؤلاصاعي ، فـــي اإلاغجبـــت الثاهُـــت جاليهـــا ٞئـــاث اإلااؾـــتر  اللخدـــا٢هم  الٗلمـــي َو

 اصة الب٩الىعٍا وقهاصة اإلااحِؿخحر . بماؾؿت للمىانب حضًضة، ؤما اإلاغجبت الثالثت اإلاخدهلحن ٖلى قه

 اإلاولب السابؼ: واكؼ هظام السكابت والخلييم ألاداء في اإلاإطظت

 أوال: واكؼ هظام السكابت في اإلاإطظت

II- ٌ  : حدٌو ؤلاطخبيان 07زكم الجدو

 هىغا ما ال وػم البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان السكم

غ في َظٍ اإلااؾؿت هٓام ع٢ابي؟ 01  x   َل ًخٞى

 x   َل جضع٥ اإلااؾؿت إلاضي ؤَمُت الغ٢ابت؟ 02

03 
َــــل ؤلاحـــــغاءاث وال٣ىاٖـــــض الغ٢ابُـــــت اإلاخبٗـــــت فـــــي اإلااؾؿـــــت جل٣ـــــى ال٣بـــــى٫ مـــــً ٢بـــــل 

ٟحن  ؟ اإلاْى
x   

04 
َـل حٗخ٣ــض بـضون ع٢ابــت بــضون ع٢ابـت جخٗــغى ؤنـى٫ اإلااؾؿــت بلــى مسـاَغ ٢ــض جــازغ 

ا اإلاالي؟    ٖلى مغ٦َؼ
x   

ٟحن في اإلااؾؿت ؟ 05 اث اإلاْى  x   َل جًبِ الغ٢ابت جهٞغ

 x   َل الغ٢ابت وؾُلت جٟهُل بحن مسخل٠ ألا٢ؿام ؟ 06

ت للغ٢ابت في اإلااؾؿت ؟ 07 غ ؾىٍى   x  َل ًىحض ج٣اٍع
 بىاءا غلى اإلاػلىماث  مً ئغداد الوالباإلاـدز: 
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 ما   
ً
ا  مً زال٫ الجضو٫ ًدبحن لىا ؤن َىا٥ ه٣و الغ٢ابت في اإلااؾؿت ٖلى ؤؾاؽ ألاحىبت التي ٧اهذ ؤٚلبها بىٖى

: جلييم ألاداء 
ً
 باإلاإطظت :زاهيا

بن ج٣ُـــُم ألاصاء ٨ٌٗــــ مـــضي ججؿـــُض اإلااؾؿـــت لل٣ـــىاهحن وبحـــغاءاث اإلاخســـظة مـــً ؤحـــل الدؿـــُحر الخؿـــً 

لى َظا ؾيخُغ١ بلى ج٣ُُم ؤصاء ماؾؿت مداحغ الٛغب.  للٗمل ٖو

 جلييم أداء اإلاىازد البؼسيت:-

ت مؿاولت ًٖ ٖملُت البُ٘ وجدب٘ في طل٪ الخُىاث الخ  الُت:حٗخبر بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُٟت جخًمً ؤؾـ ومٗاًحر زانت ب٩ل شخو. -  جدًحر ْو

ُٟت الخ٣ُُم بلى مسخل٠ اإلاهالر. - ت بةعؾا٫ ْو  ج٣ىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ج٣ىم ٧ل مهلخت بخدلُل الىخاثج اإلاخدهل ٖليها. -

ىن وعئؾاء ؤٖمالهم بخ٣ُُم ؤٖمالهم وج٣ُُم ؤٞغاص مهالخهم. -  ٣ًىم اإلاكٞغ

 في غمليت جلييم أداء اإلاىازد البؼسيت: الوسق اإلاظخػملت 

ًـــــهم ٖـــــً الـــــى٣و مـــــً زـــــال٫  ـــــت مؿـــــخىي ؤصائهـــــم وحٍٗى ج٣ـــــىم اإلااؾؿـــــت بخ٣ُـــــُم ٖمالهـــــا مـــــً ؤحـــــل مٗٞغ

خبــاع ٧ــل  ب والخدٟحــز ٖلــى الٗمــل ولهــظا حٗخمــض ٖلــى ٖملُــاث الخى٣ــُِ ألجهــا ألاؾــهل وجإزــظ بٗــحن الٖا الخــضٍع

 ( .04ضو٫ ع٢م)الخهاثو اإلاخٗل٣ت بالٗاملحن ٦ما َى مىي٘ في الج

 و٧ل زانُت لها ه٣ُت خؿب مؿخىي الٗمل .

ب مً الجُض                     -    ٢AB = 11ٍغ

   B= 19حُــــــــــــــــض                       -

   E= 19ممخـــــــــاػ                         -
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ت ًخم خؿابها م٘ ألاحغ ال٣اٖضي للٗاملحن.  الجضو٫ الخالي ًىضر َظٍ الى٣اٍ بيؿب مئٍى

II- ٌ  الخىليى  والخلييم. -: ًبين مىدت الـمسدودًت  08زكم الجدو

 AB B E الـــمػاًير

 25 19 13 حجم الػمل

 13 09 06 حىدة الػمل

 12 09 06 الـموالب اإلاميزة الخيليف اخترام

 08 06 04 الػالكاث ؤلاوظاهيت

 08 07 04 اإلادافظت غلى الىطائل

 25 18 13 الخلـــــــــــــــــــــــــــىز 

 100 74 50 الــــمجمـــــــــــــــــــىع
 اإلاـدز: مـلخت اإلاظخخدمين

 جدليل الىخائج:

 مً زال٫ الخدلُل ًم٨ً ال٣ى٫ :

غ ٞــــغم للماؾؿــــت فــــي مىا٦بــــت الٓــــغوٝ ‘وحــــىص ع٢ابــــت ٖلــــى الجــــىصة ٌٗــــض  - غ اإلاىــــخج وبالخــــالي جــــٞى بم٩اهُــــت للخُــــٍى

 الا٢خهاصًت .

ـــى مجبـــر بخ٣بـــل ج٣ُـــُم ؤصاثـــه مـــً ٢بـــل  - ـــ٠ صازـــل اإلااؾؿـــت ٩ًـــىن مؿـــاو٫ اججـــاٍ الٗمـــل اإلاى٧ـــل لـــه َو ٧ـــل مْى

 عثِؿه .

ظا مً ؤحل ج٣ -  ُُم الىٓام الغ٢ابي ومضي ٞاٖلُخه .البض مً وحىص ٖملُت الغ٢ابت صازل اإلااؾؿت َو

 حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى ٖملُت الغ٢ابت مً ؤحل ؤصائها . -

الخٓىــا بٗــٌ الى٣ــاثو التــي جغحــ٘ بلــى ٖــضم التــزام بٗــٌ الٗــاملحن بإو٢ــاث الٗمــل التــي ٢ــض حُٗــل ؾــحر الٗمــل  -

 ل٣ترة مُٗىت .
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 الىلائف:

 مً زال٫ صعاؾدىا الخُب٣ُُت باإلااؾؿت اؾخسلهىا بٌٗ الى٣اثو:

م جد٤ُ٣ اإلااؾؿت ألعباح بال ؤجها ال ج٣ىم بالٗملُت الغ٢ابُت. -  ٚع

 اٞخ٣اع اإلااؾؿت بلى ع٢ابت ٞٗلُت حؿمذ لها بخدؿحن ؤصائها . -

ت مً خُث اإلاىهب والبٌٗ لم ًخم جغؾُمهم بٗض  -  صٖم الغاخت اإلاالُت واإلاٗىٍى

 ئًجابياث:   

- . 
ً
 حىصة اإلاىخىج مدلُا ووَىُا

- . 
ً
ت ٖمل اإلااؾؿت وجىؾٗها مدلُا  اؾخمغاٍع

 ا٦دؿاب الٗما٫ الخبرة. -

 جد٤ُ٣ ؤعباح ٦بحرة م٣ىٗت مً َٝغ اإلاجم٘ . -

مــً زــال٫ الضعاؾــت اإلاُضاهُــت التــي ٢مىــا بهــا ٖلــى مؿــخىي "ماؾؿــت مدــاحغ الٛــغب" الخٓىــا ؤن اإلااؾؿــت جمخلــ٪ 

اهـــاث التـــي جٟغيـــها  ـــاصة ألاصاء وجدؿـــحن مؿـــخىاَا الا٢خهـــاصي فـــي ْـــل الَغ مىنـــٟاث هـــي بمثابـــت ه٣ـــاٍ ٢ـــىة للٍؼ

الؿــحر الخؿــً للماؾؿــت  الؿــاخت الا٢خهــاصًت وفــي الى٢ــذ طاجــه َىــا٥ ه٣ــاٍ يــ٠ٗ والتــي جمثــل ٖغا٢ُــل ؤمــام

 وجُىعَا .  
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 خاجمت الفـل:

 .اإلااؾؿت الا٢خهاصًت صازل ألاصاء ج٣ُُم و الغ٢ابت بحن ٖال٢ت َىا٥ بإن الٗضًضة الضعاؾاث زال٫ مً جبحن ل٣ض

دا ؤو اتهاما ؤو لؤلزُاء جهُضا لِـ الخ٣ُُم مٟهىم جإنُل بن ٠، الٗامل الٟغص لصخو ججٍغ  َى بهما و ؤو اإلاْى

 ٢هىع  مً ًخىاحض ٢ض ما لخدضًض ؤو اإلاٟترى اإلاؿتهضٝ باألصاء م٣اعها الٟٗلي ؤصاثه مؿخىي  و همِ ٖلى حٍٗغ٠

 التي اإلا٣اًِـ هي اإلاٗاًحر و ألاصاء مٗاًحر وحىص ًخُلب ٖام ٧اؾخيخاج ألاصاء ج٣ُُم جضاع٦ه بن ٖلى الٟغص ومؿاٖضة

 مؿخىي ؤصاثه، ٖلى للخ٨م اإلادضصة باإلاٗاًحر للٟغص الٟٗلي ألاصاء م٣اعهت ؤي اإلا٣اعهت، ٖملُت جخم ٖلى ؤؾاؾها

 بن ألاصاء مٗاًحر وجدضًض ٞٗالت ج٩ىن  ؤن ألاصاء ج٣ُُم لٗملُت ًم٨ً ال مؿب٣ا ومدضصة ؤصاء مٗاًحر وحىص ٞبضون 

ما٫ في بالؿهىلت ًخه٠ ٧ان ما٫ بالخ٣ُٗض ًخه٠ ٞةهه ؤلاهخاحُت ألٖا ت في ألٖا  .ؤلاصاٍع

 بك٩ل صوعي ًخم و للٟغص اإلاهىُت للخُاة مالػمت مىٓمت ٖملُت ألاصاء ج٣ُُم بإن ال٣ى٫  ًم٨ً ألازحر وفي         

جب ومؿخمغ  .لضًه ال٣ىة و بى٣اٍ ال٠ًٗ بى٣اٍ ؤي الخ٣ُُم بيخاثج ٖلم ٖلى ٩ًىن  ؤن الٗامل الٟغص ٖلى ٍو

الضعاؾت اإلاُضاهُت لضي ماؾؿت مداحغ الٛغب ؤجاخذ لىا ٞغنت الى٢ٝى ؤمام الجاهب الخُب٣ُي ب٢مىا  خُث

ومً زال٫ جغبهىا اؾخُٗىا ؤن ه٨ك٠ بٌٗ الى٢اج٘ وطل٪ بىي٘ إلاؿاث جدلُلُت لبٌٗ خاالث اإلااؾؿت 

اث اإلاضعوؾت.و٧ان الهضٝ ألاؾاس ي َى الخٗٝغ ٖلى اإلاُضان وجُب٣ُه ٦ما م٨ىىا مً ج بدُث  غؾُش الىٍٓغ

 ؤجها ال ج٣ىم بٗملُت الغ٢ابت بك٩ل ٞٗا٫.  –ؾُضي لخًغ -اؾخيخجىا ؤن اإلااؾؿت مداحغ الٛغب 

لُه ٧اهذ هدُجت َظٍ الخجغبت ا٦دؿاب  هٗىبتوحضث ال غاٝ اإلاٗىُت ٖو في الخُب٤ُ م٘ بٌٗ الاعقاص مً ألَا

اث اإلاٗمى٫ بها وا٦دؿاب الخبرة الالػمت إلاىاحهت ٦ثحر مً اإلاىا٠٢.  اإلاهاعة في جُب٤ُ الىٍٓغ

م وحىص بٌٗ الٗىاث٤ وا ٤ بحن الجاهبحن الخُب٣ُي والىٓغي اإلاضعوؽ، ٚع لٗثراث ومً ؾُٗىا اؾخُٗىا ؤن هٞى

 وحضها ج٨ملت لها.
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 الخاجمت الػامت:

الغ٢ابت هي  بهىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ مً ٧ل ما ؾب٤ ٖغيه وقغخه في َظٍ الضعاؾت البؿُُت واإلاخىايٗت بلى ؤن

اث٠ اإلاهمت في اإلااؾؿت خُث جدخل مى٢ٗا   .بالٜ ألاَمُت اؾتراجُجُابخضي الٗملُاث والْى

ًٖ  الٗملُت الغ٢ابُت هي ٖلى ال٨ٗـ مما ًخهىع البٌٗ مً ؤجها جدب٘ الخىُٟظ خُث جىلي اَخمام لل٨ك٠ بن

 .ألازُاء والاهدغاٞاث ٣ِٞ

 بل بجها ٖملُت مؿخمغة مىظ بضء الخسُُِ وختى اإلاغخلت ألازحرة مً الخىُٟظ ؤي مالػمت لهظا الخىُٟظ

لت لِـ ال و الخيبا بما ؾُدضر  ىٓغ بلى ما هٟظ ٣ِٞ بل بلى اإلاؿخ٣بلؤوال بإو٫ مهمتها في َظٍ اإلاغخلت الٍُى

 .بجها م٣غوهت بٗملُت الخسُُِ احخىابهمداولت و 

 لهظا ٞةن الٗملُت الغ٢ابُت ال ًم٨ً لها ؤن جد٤٣ هخاثج خؿىت في ج٣ُُم ألاصاء وبال بطا اٖخمضث ٖلى

اث٠ اإلاىحىصة في  ٘ ٧ل اإلاهًهٓام ع٢ابي ٌٗخمض ٖلى بَاع ٢اهىوي مغن واضر و ص٤ُ٢ بخ٠ُ٨ و ًخماش ى م و الْى

٤ ؤؾالُب ووؾاثل مخُىعة حٗخمض ٖلى الخضازت و الخ٨ىىلىحُا  .اإلااؾؿت ٞو

م مً ٧ل َظا ٞال هخجاَل ؤن الىٓام الغ٢ابي ٢ض ج٩ىن له بٌٗ الىخاثج الؿلبُت مثل ٦بذ و  و بٚغ

و لِـ حؼءا في  ت مؿخمغةج٠ًُ الىُا١ ٖلى الٗما٫ خُث ؤهه ًهبذ ال ًبضٕ ألهه ٢ض ًدـ بإهه مغا٢ب بهٟ

ت  .ؤصاء ٖمله و ؤلابضإ ُٞه و بالخالي ٞةهه مدضوص الخٍغ

 بن الىٓام الغ٢ابي ال ًجب ؤن ًخجاَل الجاهب ؤلاوؿاوي للٗاملحن ألن َظا ٌؿاٖض الٗما٫ ٖلى ؤصاء ٖملهم ٖلى

 .ؤخؿً وحه

ت و ل٨ً ال  بض و ؤن جماعؽ بُغ١ و ٨َظا و ٦ىدُجت ٖامت ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الغ٢ابت في الخىُٓم يغوٍع

اصة بهخاحها  ٖلمُت ت اإلااؾؿت في الٗمل و جاصي بالخالي بلى ٍػ م٣ٗىلت و مضعوؾت بك٩ل ؤًٞل ختى جخم اؾخمغاٍع

 :ٞاٖلُتها و مً ؤَم الاؾخيخاحاث التي جىنلذ بليها الضعاؾت و
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 الخاجمت الػامت:

الخ٣ُُم الجُض لؤلصاء في اإلااؾؿت، و ٢ض ؤن َىا٥ اعجباٍ وز٤ُ بحن الٗملُت الغ٢ابُت الٟٗالت و بحن 

بإن الٗملُت الغ٢ابُت حٗخمض ٖلى هٓام ع٢ابي ي٠ُٗ و ٚحر واضر مً الىاخُت ال٣اهىهُت  ؤْهغث الىخاثج

 .ؤصي بلى ج٣ُُم ي٠ُٗ لؤلصاء الٗما٫ صازل اإلااؾؿت بإؾالُب ج٣لُضًت مما

 هخائج الدزاطت:

اصة ألاعباح اإلاسجلت مً َٝغ  حٗمل - ٗالُت وبالخالي ٍػ ض مً ٦ٟاءة ٞو الغ٢ابت ٖلى ج٣لُل خضور ؤزُاء والتًز

 اإلااؾؿت.

ُٟت الغ٢ابت ل٩ي جد٤٣ صوعَا اإلاُلىب، بلى ع٧اثؼ وصٖاثم ؤؾاؾُت وحملت مً مٗاًحر اإلاخٗاٝع ٖليها. -  جدخاج ْو

ؾؿاث الىاجخت جخمثل في جل٪ التي ج٣ىم بخ٣ُُم حٗخبر ٖملُت ألاصاء ؤصاة للدصخُو الى٣اثو، ولهظا ؤن اإلاا  -

 ؤصائها بهٟت صوعٍت ومؿخمغة.

ت والب٣اء.  -  حهضٝ جدؿحن ألاصاء بلى ؤعباح في اإلااؾؿت التي جم٨نها مً اؾخمغاٍع

 اخخباز الفسكياث:

 . «٧لما ٧اهذ َىا٥ ع٢ابت ٞٗالت ؤصي طل٪ بلى ج٣ُُم حُض ألصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت»الٟغيُت ألاولى :  -

مً زال٫ ما ٢مىا به مً بدث في الضعاؾت اإلاُضاهُت جبحن بإن ٧لما ٧اهذ ع٢ابت ٞٗالت في اإلااؾؿت ٧اهذ ٖملُت 

 ج٣ُُم ألاصاء حُضة.

٧لما ٧ان الىٓام الغ٢ابي في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت واضر وص٤ُ٢ ؾاَم طل٪ هجاح الٗملُت »الٟغيُت الثاهُت:  -

 .«الغ٢ابُت

غاٝ صازل اإلااؾؿت ٞةهىا اؾخسلهىا مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت وبى  ٖلى هخاثج اإلاخدهل ٖليها إلاسخل٠ ألَا
ً
اءا

 بإن َىا٥ هٕى مً الى٣و وال٣هىع وي٠ٗ في الىٓام الغ٢ابي للماؾؿت.  

٧لما ٧اهذ ألاؾالُب والىؾاثل التي حٗخمض ٖليها الٗملُت الغ٢ابُت مخُىعة ؤصي طل٪ بلى »الٟغيُت الثالثت: 

 .«ألصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًتج٣ُُم هاجر 
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 الخاجمت الػامت:

ل٣ض ؤزبدذ الضاعؾت بإن ألاؾالُب ووؾاثل الغ٢ابُت اإلاؿخسضمت في َظٍ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ٌٛلب ٖليها 

ت واإلاغاحٗت الخ٣ىُت للٗما٫.  اث ؤلاصاٍع  الُاب٘ ٧اإلقغاٝ واإلاخابٗت والخٟخِل والخدٍغ

 الخىؿياث والاكتراخاث:

ت اإلاىاعص ٖلى الغ٢ابت باألزو و اإلااؾؿت في الغ٢ابُت للٗملُت ال٩افي الاَخمام بُٖاء يغوعة -  والغ٢ابت البكٍغ

غ ألاصاء ج٣ُُم في حؿاَم ختى اإلاالُت  .للماؾؿت الٗام الاؾخ٣غاع وجد٤ُ٣ ؤلاهخاحُت الٗملُت وجٍُى

اث مسخل٠ بحن الخٗاون  جضُٖم يغوعة - لؤلصاء  حُض ج٣ُُم في الغ٢ابُت الٗملُت حؿاَم ختى الغ٢ابُت اإلاؿخٍى

ٟحن  .اإلااؾؿت صازل الٗما٫ و اإلاْى

 اإلااؾؿت. صازل الغ٢ابت ٖملُت ًىٓم مغن  و واضر ٢اهىوي بَاع وي٘ يغوعة -

 بهُئاث الاهخ٣اجي و الٟغعي الضاثم باالخخ٩ا٥ طل٪ و الغ٢ابت مُضان في الخانت الخُىعاث مىا٦بت و يغوعة -

تها و ججاعبها مً الاؾخٟاصة و ألازغي  الضو٫  في الغ٢ابت  .خٍغ

 وبالخالي مخٛحرة و صًىام٨ُُت ٖىامل ْل في حٗمل اإلااؾؿت ألن ٧اٝ، بك٩ل باإلاغوهت الغ٢ابت حؿم ؤ يغوعة -

 .اإلاخٛحرة الٗىامل َظٍ م٘ الغ٢ابت بغهامج بخ٠ُ٨ ؤن ًخدخم

 ًيخج اؾدُاء بلى جاصي حضا الهاعمت ٞالغ٢ابت اإلااؾؿت، ؤًٖاء لضي م٣بىلت الغ٢ابُت الٗملُت ج٩ىن  ؤن ًجب -

ت عوح ٖىه  .ٞٗا٫ ٚحر ؤصاء و مخضهُت اإلاٗىٍى

 في التي حؿاَم اإلاىاؾبت الخلى٫  اجساط في والاؾخ٣اللُت واإلاغوهت الخُاصًت بُاب٘ الغ٢ابت ٖملُت جدؿم ؤن يغوعة -

 .ألازُاء و الاهدغاٞاث ل٩ل خض وي٘

٘ يغوعة - ٟحن الخإَُلي و الٗلمي اإلاؿخىي  مً الٞغ  ؤهىاٖها. ب٩ل الغ٢ابُت بالٗملُت ال٣اثمحن للمْى
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 كائمت اإلاـادز  واإلاساحؼ:

 الىخب بالػسبيت: - أ

ت الغ٢ابت" بٗحرة مهُٟى ب٨غ ؤبى .1 ت للٗلىم الٗغبُت اإلاىٓمت "ؤؾاؾُت مٟاَُم اإلاىٓماث في ؤلاصاٍع  ؤلاصاٍع

 . 273 الٗضص الضولت، الٗغبُت حامٗت

 . 1979ؤلاصاعة الٗامت صاع ال٨ٟغ الٗغبي مهغ ؾىت  مباصتؤخمض خاٞٔ هجم:  .2

ت ؾىت  .3 ت" اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع باث وؤوكُت جىمُت اإلااعاث ؤلاصاٍع   .1992ؤخمض ن٣غ ٖاقىع "جضٍع

ً " ال٣اَغة صاع ٢باء للُباٖت  .4 ما٫ و جدضًاث ال٣غن الخاصي و الٗكٍغ ؼ خؿحن: "بصاعة ألٖا ؤمحن ٖبض الٍٗؼ

  2001 .واليكغ ؾىت 

 ٍ جُب٣ُُت هماطج و مٟاَُم) الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة" :اإلاغس ي مدمض الضًً حما٫ بصَعـ، الغخمان ٖبض زابذ .5

ت الجامُٗت،  الضاع ،1  .2002-2001 ؾىت ؤلاؾ٨ىضٍع

ا" م٨خبت ٖحن قمـ مهغ ؾىت –حمُل مدمض ب٨حر  .6  . 1977ٖمغ ٖبض الغخمان "الؿ٨غجاٍع

ت .7 ت اإلاىاعص بصاعة" خؿً عاٍو ت حامٗت الخجاعة ٧لُت مؿخ٣بلُت عئٍت " البكٍغ  لليكغ الجامُٗت الضاع – ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2003 م 2004 .ؾىت 

 1984 ؾىت 1 ٍ– الخىػَ٘ و لليكغ الؿٗىصًت الضاع "الٗامت ؤلاصاعة في الىححز" الٗلي مهىإ مدمض الغاثض .8

ٗت ؤلاؾالمُت والىٓم اإلاٗانغة صاع ال٨ٟغ الٗغبي  .9 ؾُٗض ٖبض اإلاىٗم: "الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة في الكَغ

 . 1973مهغ ؾىت 

ت الغ٢ابت مباصت" الغخمان ٖبض الهباح .10  ألاعصن ألاَلُت ٖمان حامٗت " الخصخُذ– الخ٣ُُم – اإلاٗاًحر ؤلاصاٍع

ت، الٗلىم و الا٢خهاص ٧لُت  . 1998 ؾىت ؤلاصاٍع

ت اإلاىاعص بصاعة" الباقي ٖبض نالح .11 ت حامٗت الخجاعة ٧لُت " البكٍغ   . 1999 الجامُٗت، ؾىت الضاع ؤلاؾ٨ىضٍع

ت حامٗت بحروث الٗغبُت ؾىت  .12  . 1975ي٠ُ زحرث: " اإلاحزاهُاث الخ٣ضًٍغ

ت الغ٢ابت مباصت" الهباح الغخمان ٖبض .13  ألاعصن ألاَلُت ٖمان حامٗت "الخصخُذ-الخ٣ُُم -اإلاٗاًحر– ؤلاصاٍع

ت الٗلىم و الا٢خهاص ٧لُت  . 1998 ؾىت ؤلاصاٍع

ت ؾىت  .14 ٖبض الؿالم ؤبى ال٣د٠: ؤؾاؾُاث الخىُٓم ؤلاصاعة، صاع الجامُٗت الجضًض ليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

2002  

ت اإلاىاعص بصاعة" بىزمسم الٟخاح ٖبض .15  مىخىعي حامٗت الدؿُحر ٖلىم و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت " البكٍغ

اث – ٢ؿىُُىت  . 2001 ؾىت الجامُٗت -اإلاُبٖى

م ٖبض .16 اث٠– اإلاٟاَُم "الخىُٓم و ؤلاصاعة" مهُٟى ؤبى ال٨ٍغ  . 2001 ؾىت الٗملُاث -الْى

٧امل بغبغ: "ؤلاصاعة ٖملُت و 1 . 2003-2002مهغ، ؾىت  -ٖلي الكٍغ٠: ؤلاصاعة اإلاٗانغة: الضاع الجامُٗت .17

 . 1996ؾىت  1هٓام " اإلااؾؿت الجامُٗت لضعاؾاث مهغ ٍ 

م هٓام هدى اإلاغئوؾحن و الغئؾاء اججاَاث و ؤصاء" نالر بً ٖلي .18  مٗهض الؿٗىصًت اإلامل٨ت في ألاصاء ج٣ٍى

 .1995الٗامت، ؾىت  ؤلاصاعة

  . 1982ٖماع: " ٖملُت الغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة الٗامت " الجؼاثغ ؾىت  ٖىابضًت .19
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 كائمت اإلاـادز  واإلاساحؼ:

 . 1996ؾىت  ٧1امل بغبغ: "ؤلاصاعة ٖملُت و هٓام" اإلااؾؿت الجامُٗت لضعاؾاث ٍ  .20

ا  .21 ؾىت  ،ال٣اَغةبًًإ... و بُان " صاع الخىػَ٘ واليكغ ؤلاؾالمُت مهغ  –مدمض ٞخخي " مهُلخا بصاٍع

2003 . 

ض الصخ٠ وآزغون: مباصت ؤلاصاعة .22 ت ؾىت  -مدمض ٍٞغ  . 2002-2001الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

اى  .23 هانغ مدمض الٗضًلي: "الؿلى٥ ؤلاوؿاوي و الخىُٓمي " مىٓىع ٦لي م٣اعن، مٗهض ؤلاصاعة الٗامت، الٍغ

 . 1995،ؾىت 

 

 الىخب باللغت الفسوظيت - ب

1. Geoges les cuser le contrôle de l’état sur les entreprises nationalises these paris 

L.G.D.J1959. 

2. Missoumslih l’administration publique algérienne paris librairie hachette année 1973. 

 مداكساث : - ث

 . 2001 طىت كظىويىت مىخىزي حامػت – اإلاإطظت اكخـاد في مداكساث دخمىغ الػسبي .1

 اإلاجالث ودوزياث:  .2

 للػلىم الػسبيت اإلاىظمت( أطاطيت مفاَيم) اإلاىظماث في ؤلادازيت السكابت: بػيرة مـوفى بىس أبى .3

 . 273: الػدد الدٌو الػسبيت حامػت ؤلادازيت،

 

 اللىاهين واإلاساطيم - ر

 جأطع مداحس الغسب

 : اإلاػاحم و اللىاميع -د

 .2015داز الهدي غين مليلت الجصائس طىتئبساَيم كالحي "كامىض الهدي" مىخب الدزاطاث،  .1

 .2000طىت  39اإلاىجد في اللغت و ألاغالم" داز اإلاؼسق بيروث ن آخسون،  و البظخاوي هسم .2

ٌ  و اإلاىخب و الجامػت و للمدزطت اإلايظس الػسبي اإلاعجم" مدمىد ًىطف ؿدًله و بدوي  شوي أخمد .3  " اإلانز

 .اللاَسة اإلاـسي  ،الىخاب داز

داز اإلاػازف طىت  -اللاَسة 2ن 1ئبساَيم أوع و آخسون "اإلاعجم الىطيى" مجمؼ اللغت الػسبيت ج  .4

1972 . 
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 اإلالخف :

ها وال ٩ًىن  - ت مً اإلااؾؿاث ؤي ٧اهذ هٖى ٤ مجمٖى ال ٣ًىم ؤي بلض بال با٢خهاص َام و٢ىي وطل٪ ًٖ ٍَغ

لُه ل٣ض جىاولىا في مىيٕى ًدثىا ؤؾالُب الغ٢ابت  ٤ ؤصاء ٞٗا٫ الظي ًدخاج بلى ع٢ابت ٞٗالت ٖو طل٪ بال ًٖ ٍَغ

هج الىنٟي في حاهب الىٓغي خى٫ ٧ل وصوعَا في ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت و٢هض مٗالجخه اجبٗىا اإلاى

مً الغ٢ابت وج٣ُُم ألاصاء ولخدلُل والخٗم٤ ؤ٦ثر ٢مىا بضعاؾت مُضاهُت بماؾؿت مداحغ الٛغب لبلضًت ؾُضي 

ت البض ؤن جماعؽ بُغ١ ٖلمُت ل٩ي ٩ًىن َىا٥ -مؿخٛاهم -لخًغ  ، خُث ونلىا بلى ؤن الغ٢ابت ٖملُت يغوٍع

ا        وجىؾٗها وجد٤ُ٣ ؤَضاٞها.  ؤصاء حُض للماؾؿت ويمان اؾخمغاَع

ماؾؿاث  –اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت  –اإلاحزة الخىاٞؿُت  –ج٣ُُم ألاصاء  –الغ٢ابت  اليلماث اإلافخاخيت : 

 اإلاداحغ . 

Résumé 

 

Aucun pays ne peut exister qu avec une èconomie forte et important  ,à travers 

un groupe d’institution de tout type , et çase realise avec une performance 

efficace , ce qui nècessite un controle efficace ,nous avons donc aborde lesujet 

des mèthodes de cotrole . 

Et leur role dans lèvaiuation de la performance de l’institution économique 

suivent l ‘approche descuptive dans l’spect thèorique du suivi et de l’èvaluation 

des performonces. Et pour l’analyse et l’investigation profndèe ,nous avans 

menè une ètude sur le terrain en niveu de la carrièare ce l’ouest de sidi lkheder –

mostagenem – ou nous avons conclu qu’il ètait nècessaire  demanière le bon 

fonctionnement le maintien, le dèvelopemente  l’institution , et de ses objectifs. 

 

Mots-clés: Contrôle - Évaluation de la performance - Avantage concurrentiel - 

Institutions économiques - Institutions de carrière. 

 


