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 شىغوغغفان

 

 

 بؿماللهالغخمىالغخُمىالهالةوالؿالمٗلى

لى مدمض ؾُضها اإلاغؾلحن ؤقٝغ  ؤحمٗحن وصخبه آله ٖو

  خمًضا هللا وهدمضٍ وك٨غ
ً
 وحهه بجال٫ ًل٤ُ ٢لُال

ُٓم ٣ىا الظي ؾلُاهه ٖو  .جسغحىا مظ٦غة إلجمام ٞو

 مً ًضالٗىن  لىا و٢ضم ؾاهضها إلاً بلى٪ بالك٨غ هخ٣ضم

بإ  ؤؾخاطها الٗلمي،وبلى البدث َظا إلجمام وبُٗض ٢ٍغ

لى الض٦خىع بً قني ًىؾ٠ اإلاكٝغ  الخىحهاث حمُ٘ ٖو

 .بلُىا ٢ضمها التي والىهاثذ

ل هخ٣ضم ٦ما  الخىمُت بى٪ ٖما٫ و٧الت حمُ٘ بلى الك٨غ بجٍؼ

 لىا مؿ٨ً مؿخٛاهم بضٖمهم 400اإلادلُت بخي 

 .َظاالبدث إلجمام جىا ٌؿاٖض الذ اإلاٗلىماث وج٣ضًمهم

 ومك٣ت بٗضحٗب اًتها بلىىه الجامُٗت جغخلتي ونل

 

 

 



 

 بَــــــــضاء

اؤها ت ب٩ل جسغُّجي بدث ؤزخم َو  حمُ٘ ووكاٍ،وفي َمَّ
هاؽ ًىحض الخُاة، مغاخل

ٌ
 االك٨غ مً ٌؿخد٣ّىن  ؤ

٨غ الىاؽ وؤولى
ٌّ

 ماًبلٜ الًٟل مً لهما ألابىان،إلاا َما بالك

 الؿماء ٖىان

 بلى عوح ؤبــــــــــــي الٛالي.... عخمت هللا ٖلُه

ا في جغبُتي وزضمتي التي ضخذ بلى مً ؤًٞلها ًٖ هٟس ي، ٞهي   مً ؤٞىذ ٖمَغ

مً ؤحلي، والتي لم ؤعاَا ًىًما ما جضزغ حهًضا في ؾبُل بؾٗاصي صاثًم وؤبًضا، ؤمـــــــــي 

ا  الخبِبت...... ؤَا٫ هللا في ٖمَغ

ى الُاؾؤًمً، ، بسخىث و ؤبىائها ؼاء مدمض، ؤمحن، حمُلت، زىعٍتبلى حمُ٘ ؤزىاحي ألٖا

امي   هم الًٟل في بػالت ال٨ثحر مً ال٣ٗباث والهٗىباثالظًً ٧ان لجَى

 بــــــشغي" " ػمُلتي الٗمل َظا قاع٦خني مً بلى

٣ُت ال٨ٟاح التي لم جبسل بى٢ذ ؤو حهض إلاؿاٖضحي  ٞع

 في ألا٦بر لضوع  لها ٧ان الظي ؤؾخاطي الض٦خىع بً قني ًىؾ٠ ؤوس ى ؤن والًيبغي

 .ال٣ُمت اإلاٗلىماث ومضًب مؿاهضحي

 .عيا٦م ٖلى ًدىػ  ؤن َظا،وؤجمنى جسغجي بدث ل٨م ؤَضي

 
 

 



 بَــــــــضاء
ُجمُ٘ تووكاٍ،ٞو اؤهاؤزخمبدثخسغُّحُب٩لهمَّ  َو

ىهمىاالك٨غ هاؾِؿخد٣ُّ
ٌ
 مغاخاللخُاة،ًىحضؤ

مني ٠ُ٦ ؤِٖل 
َّ
لى في الخُاة؛ ٞهى مً ٖل ... ٢ضوحي، ومثلي ألٖا بلى ؤبـــــي الُٗٝى

 ب٨غامت وقمىر.

مغجني بدىاجها و٦غمها ال ؤحض ٧لماث  بلى مخني الُٗاء، ٚو
َّ
ؤمــــي الخىىهت... مً ٖل

ا غخت الٗمغ، ؤَا٫ هللا في ٖمَغ  ًم٨ً ؤن جمىدها خ٣ها، ٞهي ملخمت الخب ٞو

اء والخطخُت  بلى مثا٫ الُٗاء وال٨بًر

 بزىاوي ٖبض ال٣اصع، ٖبض هللا،  وؤزىاحي الٗالُت و ونا٫

و حضي عخمت هللا ٖلُه، و الى  الؿحرة الُٗغة حضحي الٛالُتبلى ٦بحرة اإلا٣ام طاث 

ايالجىتاألًامغوخٗمخُالخُٛاصعجىاٞيهظَالى اعويتمجًر  غخمهااللهىحٗل٣بَر

٣ُت ال٨ٟاح التي لم جبسل بى٢ذ ؤو حهض هــىاٌ" "الى ميكاع٦خىيهظاالٗملؼمُلتي ٞع

 إلاؿاٖضحي

 ًىؾٟالظ٩ًاهلهالضوعألا٦برفيوالًيبُٛإهإوؿىإؾخاطي الض٦خىع بً قني 

 .مؿاهضجُىمضًباإلاٗلىماجال٣ُمت

 ؤَض٨ًم بدثخسغحيهظا،وؤجمىىإهُدىػٖلىغيا٦م

 
 

 

 



 

 

 :  امللخظ

ت مً  بى٪ الىخضة الٟٗالت لخىمُت  َاباٖخباع اإلااؾؿاث التي جغج٨ؼ ٖليها ا٢خهاصًاث الضو٫  ؤَمحٗخبر البىى٥ الخجاٍع

غ ألاؾالُب والٗملُاث البى٨ُت وطل٪  ٤ جٍُى غ الا٢خهاص، مً زال٫ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت ًٖ ٍَغ  باؾخسضاموجٍُى

ت، ومً زم  غ١ حؿاٖض ٖلى رخُاة البى٪ مضة ؤَى٫ وبُغ١ ؤهج اؾخمغاع اإلاىاعص اإلاالُت و٦ظا البكٍغ ، بةًجاص ؤهٓمت َو

ت  وختى جٟاصحها مً بُنها ٖملُتي الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ زُاع لل البى٪ والخهضي  اؾخمغاٍع

صعاؾدىا جغج٨ؼ ٖلى مضي ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ ٖلى مؿخىي البىى٥ إلاخابٗت الٗملُاث التي ج٣ىم  ؤنخُث  

بها البىى٥ و لًمان الؿحر الخؿً و ا٦دكاٝ الٛـل والخالٖب اإلاخٗاٝع بياٞت بلى الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت مىذ وحؿُحر 

ت مضي الخُاب٤ بحن الجاهب الىٓغي والىا٢ حاهب هٓغي  بلىعي خُث ٢مىا بخ٣ؿُم ٖملىا ال٣غوى ومداولت مٗٞغ

 “.BDL“  م٧الت بى٪ جىمُت اإلادلُت بمؿخٛاهو في مىذ وحؿُحر ال٣غوى ًخ٩ىن مً ٞهلحن و حاهب جُب٣ُي لضعاؾت خالت 

 :  بى٪ ، جض٤ُ٢ ، ع٢ابت ،  ٢غوى   اإلاٟخاخُتال٩لماث 
Summary: 

Commercial Banks are consideredamongthe most important institutions on which the economies of 

countries are based, as the bankIs the effective unit for the development and development of the 

economy, by achieving certain goals by developingbankingmethods and operationsusingfinancial and 

humanresources, and then the continuation of the bank„s life for a longer period and in more efficient 

ways, by creatingsystems and methods It helps in the continuity of the bank and in dealingwithrisks and 

evenavoidingthem, including the processes of control and auditing 

Sinceourstudyisbased on the effectiveness of the control and audit system at the level of banks to follow 

up the operationscarried out by banks and to ensure good conduct and the detection of fraud and 

manipulation known in addition to identifying how to grant and manage loans and try to find out the 

extent of congruence between the theoretical and realisticside, wherewedividedourworkinto A 

theoretical part consisting of twochapters and an applied part to study the case of granting and 

managingloans in the Agency of the Local Development Bank in Mostaganem “BDL”. 

 

Keywords: Bank, audit, control, loans 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé   :  

Les banques commerciales sont considérées parmi les institutions les plus importantes sur lesquelles 

reposent les économies des pays, car la banque est l'unité efficace pour le développement et le 

développement de l'économie, en atteignant certains objectifs en développant des méthodes et des 

opérations bancaires utilisant des ressources financières et humaines, puis la poursuite de la vie de la 

banque sur une période plus longue et de manière plus efficace, en créant des systèmes et des méthodes 

Il aide à la continuité de la banque et à faire face aux risques et même les éviter, y compris les processus 

de contrôle et d'audit 

Comme notre étude est basée sur l'efficacité du système de contrôle et d'audit au niveau des banques 

pour suivre les opérations effectuées par les banques et s'assurer du bon déroulement et de la découverte 

des fraudes et manipulations connues en plus d'identifier comment octroyer et gérer prêts et essayer de 

découvrir l'étendue de la congruence entre le côté théorique et réaliste, où nous avons divisé notre travail 

en Une partie théorique composée de deux chapitres et une partie appliquée pour étudier le cas de 

l'octroi et de la gestion des prêts dans l'agence du Développement local Banque à Mostaganem « BDL ». 

Mots clés : Banque, audit, contrôle, prêts 
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 ملضمت

حر ؤخؿً الكغوٍ اإلاىاؾبت واإلاالثمت لىمى الا٢خهاص ٖلى  حؿعى ألاهٓمت الٗاإلاُت صاثما بلى اجساط الخضابحر ال٨ُٟلت بخٞى

ٓم والغ٦حزة ألاؾاؾُت  وحه الٗمىم، والجاهب اإلاالي واإلاهغفي ٖلى الخهىم، بط ؤنبذ َظا ألازحر ًمثل الجؼء ألٖا

٘ ال٨بري. اؾدثماع حؿاَم في ٖملُت  لهظٍ ألاهٓمت إلاا جدخله مً م٩اهت زانت وؤجها  اإلاكاَع

ني بهٟت زانت مً  ت  ا٢خهاصوهٓغا للخدىالث التي قهضَا الٗالم ٖامت والا٢خهاص الَى مىحه ٌٗخمض ٖلى مغ٦ٍؼ

ىُت بلى الخ٠ُ٨ م٘ َظٍ الخدىالث بما في طل٪ البىى٥ التي حٗخبر  ايُغثال٣غاع بلى ا٢خهاص الؿى١  اإلااؾؿاث الَى

ل، ب ٘.مهضع الخمٍى ل اإلاكاَع  ط لم ه٣ى٫ ٖهب جمٍى

ني البض مً وحىص هٓام بى٩ي ٞٗا٫  الا٢خهاصولخجىب ؤي زلل في َظا الىٓام الظي ؾُازغ بالًغوعة ٖلى ٧امل  الَى

ت والالػمت إلاىاحهت ؤي عجؼ ؤو اخخجاج مالي ًخُلبه اليكاٍ الا٢خهاصي  حر اإلاىاعص اإلاالُت الًغوٍع في مؿاَمخه لخٞى

ل البى٪، بط ٌٗخبر الىؾُِ بحن ؤصخاب الٟاثٌ ) ؤي اإلاىاعص اإلاىصٖت لضًه ( وؤصخاب العجؼ وطل٪ هٓغا لُبُٗت ٖم

ت للبى٪ في صٞ٘ عجلت الخىمُت  ىا جخجلى ألاَمُت الخٍُى زانت وؤهه لم ٌٗض  الا٢خهاصًت) الُالبحن لهظٍ اإلاىاعص (. َو

خ٣ى٢هم مً اإلاساَغ اإلاسخلٟت التي ًسً٘ للضولت ٣ِٞ بل ؤنبذ ًخٗامل م٘ قغ٧اء ومؿاَمحن، ٞٗلُه بطن يمان 

 ٢ض جىاحهه، منها اإلاخٗل٣ت بيكاَه وؤزغي اإلاخٗل٣ت باإلاىاٞؿت آلُاث الؿى١.

ؤي ٢غاع ؾلُم ًخُلب جىاٞغ مٗلىماث ص٣ُ٢ت وصخُدت وؤٚلب َظٍ اإلاٗلىماث جخٗل٤  اجساطؤن  بهومً اإلاؿلم 

ما٫ هجض اإلا٣غيح ً ٣ًىمىن بجم٘ خ٣اث٤ ومٗلىماث بإخضار مايُت، ولظل٪ ٞةهه في ٖالم اإلاا٫ وألٖا ن واإلاؿدثمٍغ

ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي لها وهخاثجها. اجساطجخٗل٤ بالكغ٧اث وطل٪ ٢بل   ؤي ٢غاع زام بة٢غايها ؤو الاؾدثماع ٞيها وطل٪ إلاٗٞغ

ول٩ي ٩ًىن ؤي ٢ُإ ا٢خهاصي ٞٗا٫ في هخاثجه ًجب ؤن ٌؿدىض بلى هٓام ٢ىي زانت البىى٥، خُث ؤنبدذ جمثل 

ؾُاؾاث ٞٗالت في حلب الىصاج٘ وج٣ضًم ال٣غوى وفي  اٖخماصصوع اإلا٣غى واإلاؿدثمغ في الى٢ذ هٟؿه لظا وحب ٖليها 

ً مً اإلاساَغ التي ٢ض جىاحهها جلجإ البىى٥ بلى ٖملُت ع٢ابُت ناعمت إلاىذ وحؿُحر  ؾبُل الخٟاّ ٖلى ؤمىا٫ اإلاؿدثمٍغ

لى َظا ٞالغ٢ابت والخض٤ُ٢ البى٩ي ؤنبذ ؤمغا ال ٚنى ٖىه زانت وؤن البى٪ طو حٗامالث زضمُت م٘  ال٣غوى ٖو

ؤَغاٝ ٖضًضة ومسخلٟت، لظل٪ ؤنبذ ٖمله ًتر٦ؼ ٖلى صعاؾت ألازُاع التي ٢ض جىاحهه ٖىض مىده لل٣غوى، و٢بل 

 ُه بضعاؾت ٖم٣ُت وحضًت للخالت اإلاالُت للم٣غى و٢ضعاث حؿضًضٍ لل٣غى في الى٢ذ اإلاىاؾب، وؤزغ َظٍ الضعاؾت ٖل

ني هٓغا  الا٢خهاصٖضم الدؿضًض ال ٣ًخهغ ٖلى البى٪ لىخضٍ بل ًى٨ٗـ ٖلى ٧اٞت  بالجهاث  العجباَاجهالَى

لخض٤ُ٢ البى٩ي في نُاٚت ؾمٗت اإلاسخلٟت وبالخالي خضور ألاػماث الا٢خهاصًت، وججىبها بالغ٢ابت وا الا٢خهاصًت

وكاَها و٢ض حٗضصث َظٍ ألاَمُت بلى عؾم ؾُاؾُاث الٗمل للخ٣لُل مً  واؾخمغاع اإلااؾؿاث ٖامت والبىى٥ زانت 

 اإلاساَغ في مىذ ال٣غوى.وجىحيها لهظٍ الضعاؾت هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:

ى٨ُت اإلا٣ضمت للؼباثً و ما هي مساَغ و ٖلى مىذ وحؿُحر ال٣غوى الب ما مضي ٞٗالُت الغ٢ابت والخض٤ُ٢ البى٩ي 

 ؟مىذ ال٣غوى  بحغاءاث

خٟٕغ ًٖ الؿاا٫ الغثِس ي  ا ُٞما ًلي: 3ٍو ُت هىحَؼ  ؤؾئلت ٖٞغ

اثٟها؟ -1  ما اإلا٣هىص بالغ٢ابت والخض٤ُ٢ البى٩ي؟ وما هي البىى٥ ؟ وما هي ْو

 ؟٠ُ٦ ًخم حؿُحر ال٣غوى البى٨ُت -2

ل الغ٢ابتو مىذ ال٣غ  فياإلاخبٗت  ؤلاحغاءاثهي ما - اوالخض٣ُ٢ٗلى مىذ ال٣غوى يمان لٗضم مىاحهت ى؟ َو  ؟مساََغ
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ا  حَر  بلى َغح بٌٗ الٟغيُاث التي ؾخ٩ىن مىُل٤ الضعاؾت وهي ٧اآلحي: اعجإًىاولإلحابت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت ٚو

اث٠ البى٪. -1 ُت وفي حمُ٘ مجاالث ْو ُٟت مؿخ٣لت جماعؽ ب٩ل مىيٖى  الغ٢ابت هٓام والخض٤ُ٢ ْو

ت ز٣ت لضي الجمهىع وج٣لل مً  -2 ُت الخضماث اإلا٣ضمت ٖىض مىذ ال٣غوى ج٨ؿب البىى٥ الخجاٍع جدؿحن هٖى

ا.  مساََغ

ُاء عؤي ٞني شخص ي. -3 دو صوعٍحن مً شخو مدتٝر مداًض إٖل  جسً٘ ٖملُت مىذ ال٣غى لغ٢ابت ٞو

 املىغىع: ازخُاع مبرعاث  

 صعاؾت َظا اإلاىيٕى منها: الزخُاع َىا٥ حملت مً ألاؾباب صٞٗخىا 

 ".الخض٤ُ٢ و مغا٢بت الدؿُحربد٨م جسههىا الظي له ٖال٢ت باإلاىيٕى "جسهو  -

 ٢ُمت وؤَمُت َظا البدث. -

 الخٗٝغ ٖلى الٗمل والضعاؾاث البى٨ُت في مىذ ال٣غوى وؤَمُتها. -

 في اإلا٨خبت. و الغ٢ابت  هٓغا لى٣و مغاح٘ الخض٤ُ٢ البى٩ي -

 هٓغا ل٣لت ازخُاع مىيٕى الخض٤ُ٢ و الغ٢ابت  في البىى٥  -

 ؤَمُت املىغىع: 

ٗت والضوع الظي جلٗبه ال٣غوى في صٞ٘ عجلت ؤلا٢خهاص حاءث ؤَمُت َظٍ  الا٢خهاصًتهٓغا للخُىعاث  الؿَغ

ُٟت الغ٢ابت والخض٤ُ٢ البى٩ي، بياٞت بلى الخٗٝغ ٖلى  ٦ُُٟت مىذ الضعاؾت التي جم٨ً في الخٍٗغ٠ بإؾـ ٧ل مً ْو

ت مضي الخُاب٤ بحن الجاهب الىٓغي والىا٢عي.  وحؿُحر ال٣غوى ومداولت مٗٞغ

 املىهج املؿخسضم: 

اإلاؼج بحن اإلاىهج الىنٟي في الجاهب الىٓغي  اٖخمضهالإلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت والىنى٫ بلى الىخاثج اإلاغحىة 

 لهُاٚت البدث اإلا٨خبي واإلاىهج الخدلُلي في الجاهب الخُب٤ُ.

 ضػىباث الضعاؾت: 

 واحهخىا زال٫ بهجاػ َظٍ اإلاظ٦غة ٖضة نٗىباث ؤَمها:

 ٢لت اإلاغاح٘ اإلاخٗل٣ت بالخض٤ُ٢ في البىى٥. -

 الخُب٣ُي. الٟهلٍت مهىُت مما نٗب بهجاػ خؿاؾُت مىيٕى الخض٤ُ٢ البى٩ي، بط حٗمل البىى٥ بؿغ  -

 مثا٫ لضعاؾت خالت لٗملُت الخض٤ُ٢ و الغ٢ابت . بُٖاءهاوحىص نٗىبت في  -

 وإلاٗالجت بق٩الُت البدث ٢مىا بخ٣ؿُمه بلى زالزت ٞهى٫:

ٟاث، لغ٢ابت مً خىال ىُٗي ُٞه هٓغة ٖامتألاولمبدثحن اإلابدث خم ج٣ؿُمه بلى الغ٢ابتوالخض٣ُ٢الٟهل ألاو٫:  حٍٗغ

 و اإلابدث الثاوي خى٫ الخض٤ُ٢  ؤهىإ، ؤَمُت ووْاث٠

اع الىٓغي لٗملُت الغ٢ابت والخض٤ُ٢ البى٩ي ٖلى مىذ وحؿُحر ال٣غوى جم ج٣ؿُمه بلى  الٟهل الثاوي: هدىاو٫ ُٞه ؤلَا

اثٟها و ٖال٢تها بالبى٪ اإلاغ٦ؼي و اله ؤهىاٖهاالبىى٥ و لماَُت ألاولاإلابدث  زههىا زالزت مباخث  ٩ُل الخىُٓمي لهاْو

ا ال٣غوى وؤهىاٖها، بحغاءاثًٖ  ًخدضرو اإلابدث الثاوي  اإلابدث الثالث  ؤما، مىذ ال٣غوى البى٨ُت ومساََغ

ت.بلىزههىاٍ   ألُت الغ٢ابت ٖلى ال٣غوى في البىى٥ الخجاٍع

ت ٖلى مؿخىي و٧الت بى٪ الخىمُت  وؾىدب٘ صعاؾدىا بٟهل زالث جُب٣ُي لٗملُت الخض٤ُ٢ البى٩ي في البىى٥ الخجاٍع

 .بمؿخٛاهم BDLاإلادلُت 
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ٌ ألمقدمة الفصال  و

بن ْهىع الثىعة الهىاُٖت واهدكاع الخجاعة الخاعحُت ؤصي بلى وحىص اهٟها٫ اإلال٨ُت وبصاعة اإلااؾؿت مما اؾخضٖذ 

الخاحت بلى اٖخماص ؤصخاب اإلااؾؿاث ٖلى اإلاغا٢بت والخض٤ُ٢ بهضٝ ا٦دكاٝ الٛـل والخالٖب بالضٞاجغ اإلاداؾبُت 

ٖملُاث مداؾبُت وطل٪ بُٛت الخإ٦ض مً ص٢تها، ومً َىا اإلاخٗاٝع ٖليها ومً َىا ؤنبذ الخض٤ُ٢ ٌٗخمض ٖلى هخاثج 

ًخطر ؤن مهىت اإلاداؾب هي حسجُل الٗملُاث اإلاداؾبُت في الضٞاجغ، ؤما اإلاض٤٢ ُٞبضؤ ٖمله مً خُث اهخهى ألاو٫. 

وم٘ احؿإ ع٢ٗت اليكاٍ الا٢خهاصي وجُىعٍ اػصاصث الخاحت لغئوؽ ألامىا٫ مما ؤصي بلى ْهىع البىى٥ خُث 

ا الىحهت التي ًخجه بليها ٧ل مً ؤصخاب جخجؿض مه متها في حم٘ ألامىا٫ وبٖاصة جىػَٗها وبظل٪ ًم٨ىىا اٖخباَع

٠ُ ؤمىالهم  وؤصخاب العجؼ اإلاالي لُلب ال٣غوى. وؾىدىاو٫ في َظا الٟهل  مباخث،  زالزتالٟاثٌ اإلاالي لخْى

ث الثاوي ٞىخُغ١ ُٞه بلى حٍٗغ٠ الخض٤ُ٢، خُث اهٟغص اإلابدث ألاو٫ بخٍٗغ٠ الغ٢ابت، ؤَضاٞها وؤهىاٖها، ؤما اإلابد

ؤَضاٞه، مٗاًحٍر وؤهىاٖه مً ٖضة ػواًا. ؤما اإلابدث الثالث اؾخٗغيىا ُٞه الخض٤ُ٢ الضازلي والخض٤ُ٢ الخاعجي خُث 

ًخًمً ألاو٫ الغ٢ابت الضازلُت ومجاالث الخض٤ُ٢ الضازلي، ؤما الثاوي ُٞخًمً ٞغوى الخض٤ُ٢ الخاعجي وبحغاءاجه 

اث٠ البىى٥ اونىال بل ال٢تها ى اإلابدث الغاب٘ خُث وٗغى ُٞه حٍٗغ٠ وؤهىإ وصوع البىى٥ بياٞت بلى ْو ت ٖو لخجاٍع

 ى٦ظل٪ اله٩ُل الخىُٓمي لها.بالبى٪ اإلاغ٦ٍؼ
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: الغكابت  املبدث ألاٌو

 جمهُض:

ت لؿحر الخؿً ألي ماؾؿت ا٢خهاصًت ٞهي ؤؾاؽ الخىحُه ل٩ل الٗملُاث التي جخم صازلها  حٗخبر  الغ٢ابت ؤصاة يغوٍع

بط جمثل الكُغ الظي ٌؿمذ بالٗمل بهٟت ٢اهىهُت و جٟاصي ألازُاء التي ٢ض جغج٨بها اإلااؾؿت.و لخ٣ُُم مضي ٞٗلُت 

ها الجساط ألاهٓمت ال٨ُٟلت بٗضم ج٨  غعَا.الؿُاؾاث اإلاُب٣ت مً َٞغ

ف الغكابت  : حػٍغ  ؤهىاغهاو املؿلب ألاٌو

ٟاث اإلاسخلٟت للغ٢ابت زم الخٍٗغ٠ الكامل   ؾىدىاو٫ في َظا اإلاُلب الخٍٗغ

ف الغكابت : حػٍغ  الفغع ألاٌو

ُٟت التي جيخج لىا الخإ٦ض مً ؤن الٗمل الظي ًخمُُاب٤ ما جى٢٘ ؤن ٩ًىن ٖلُه وهي حكمل  ٟها ٖلي ؤجها الْى ًم٨ً حٍٗغ

ها  ٞغ ت ؤًسغوج ًٖ اإلاخى٢٘ و الخٗٝغ ٖلي ؤؾبابه والٗمل ٖلي جصخُدهٖى جدضًض مٗاًحر ع٢ابُت، ٢ُاؽ الىخاثج إلاٗٞغ

٣ا للخُت اإلاغؾىمت والخٗلُماث الهاصعة و  ٞاًى٫ ب٣ىله : "الغ٢ابت ج٣ىم ٖلي الخد٤٣ مما بطا ٧ان ٧ل ش يء ٌؿحر ٞو

ا" . مها و مى٘ ج٨غاَع ها ٞهى جبُان هىاحي ال٠ًٗ و الخُإ مً ؤحل ج٣ٍى  ال٣ىاٖض اإلا٣غعة ؤما مىيٖى

ٟها ٖلي ؤجها : "الغ٢ابت ٖباعة ًٖ ٢ُاؽ و جصخُذ بصاعة اإلاغئوؾحن للخإ٦ض مً ؤن ؤَضاٝ اإلاىًمت و  ٦ما ًم٨ً حٍٗغ

ت لبلٙى َضٍ ألاَضاٝ ٢ض جم جىُٟظَا بك٩ل مغى"  الخُِ اإلاىيٖى

و بازخهاع ٞةن اإلا٣هىص بالغ٢ابت َى الخإ٦ض مً ؾحر الٗمل هدى جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاغؾىم و بما ؤن الغ٢ابت ٖملُت 

 مؿخمغة و مالػمت لٗملُت الخسُُِ ٞهي حكمل حمُ٘ مجاالث اإلاكغوٕ.

ت حػٍغف الشامل  جخم في ول مغاخل الػمل فخظهغ في املغخلت ألاولى غلى شيل ؤَضاف الغكابت هي غملُت بصاٍع

وحؿخمغ مؼ ؾير الػمل للخدلم مً الخىفُظ خؿب الخؿت املىغىغت وفي النهاًت ًخم ملاعهت الىخاثج مؼ هخاثج 

الضوعاث الؿابلت و مؼ ألاَضاف املؿؿغة مؿبلا و جصخُدها و جىىن َظٍ الخصخُداث البضاًت باليؿبت للضوعة 

 لبلت امل

 : ؤهىاع الغكابتفغع الثاوي

 1ًم٨ً الٟهل بحن زالر ؤهىإ للغ٢ابت مً حاهب و٢ذ ال٣ُام باإلاغا٢بت وهي:

وهي الغ٢ابت التي ًُل٤ ٖليها الغ٢ابت ألامامُت وهي الٗملُت الغ٢ابُت التي جدضر زال٫ الٟترة  ؤوال: الغكابت الىكاثُت:

الؼمىُت بحن عؾم الخُِ والخىُٟظ الٟٗلي ؤو التي جدخض ر بُـً مغخلت ومغخلت ؤزغي مً مغاخل الخىُٟظ، وحهضٝ 

ابها، وا٢تراح ٦ُٟـُت الاؾخٗضاص إلاىاحهتها ٖىض َظا الىٕى مً الغ٢ابت بلى الـخيبا باالهدغاٞاث ٢بل خضوثها وجـ٣ُُم ؤؾب

خضوثها وما ًجب ٖمله في الخايغ لخٟاصي خضور جل٪ الاهدغاٞاث مؿخ٣بال، وعٚم ؤَمُت َظا الىٕى مً الغ٢ابت بال 

ا مخـ٣ض ما مً ج٨ىىلىحُا جىٓم اإلاٗلىماث وج٣ىُاث ؤؾالُب اإلادا٧اة.  اهه ًخُلب هٖى

٩ىن الهضٝ مً َظا الىٕى وهي ال زاهُا: الغكابت املتزامىت: غ٢ابت التي جخم في ؤزىاء الـخىُٟظ ؤو ٢بل اهتهاثه بٟترة وححزة ٍو

ىـدكـغ جُب٤ُ َظا الىـٕى  مً الغ٢ابت َى جدضًض الاهدغاٞاث ومى٘ جٟا٢مها ختى ًخم الخىُٟظ بإ٢ل ٢ضع مـً الخؿاثغ، ٍو

 خسضم هٓم مغا٢بت الجىصة الال٨تروهُت.مً الغ٢ابت في الٗضًض مً قغ٧اث الخضماث والكغ٧اث الهىاُٖت التي حؿ

                                                           
1
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سُت: ٩ىن َضٞها َى  زالثا: الغكابت الخاٍع ؤي الغ٢ابت الخلُٟت وهي الغ٢ابت الخ٣لُضًت التي جخم بٗض الاهتهاء مً الخىُٟظ ٍو

سُت وا٢تراح ما ًجـب ٖـم له جدض ًض الاهدغاٞاث التي خضزذ بحن مٗاًحر الخُِ والخىُٟظ الٟٗلي وجدضًض ؤؾبابها الخاٍع

 لخـٟـاصي خضوثها مؿخ٣بال ٖىض ج٨غاع ٖملُت الخىُٟظ.

 و مباصت الغكابت  ؤَضاف:املؿلب الثاوي

ٌ فغغ  :  ؤَضاف الغكابتاألو

 للغ٢ابت ؤَضاٝ في قتى اإلاُاصًً هلخهها ُٞما ًلي:

 ؤوال: غلى مؿخىي املاؾؿت:

ها، ووي٘ ألاهٓمت ال٨ُٟلت التي جم -1 ا مؿخ٣بال. ججىب ألازُاء وجصخُدها في خالت و٢ٖى  ج٨غاَع

غ ٖىهغ ؾىء الىُت والتي جضزل يمً الٛل والخالٖب. -2  ا٦دكاٝ ألازُاء التي ًخٞى

 ج٣ُُم مضي مكغوُٖت و٢اهىهُت الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت. -3

 الخإ٦ض مً وحىص الٟٗلي للمىحىصاث ومضي اإلاداٞٓت ٖليها. – 4

ت ٦بحرة مً الٗىامل اإلاخٟاوجت في  جدى٫ اإلاغا٢بت صون اوكٛا٫ ؤلاصاعة وزىلها في -5 مخاَت مً الخ٣اث٤ اإلاغجبُت إلاجمٖى

 .2الدجم و الخإزحر و بضال مً طل٪ ًخم جىُٓم البُاهاث وعبُها بىمِ الخبرة الؿاب٣ت واإلا٣اًِـ الخاعحُت

 زاهُا: غلى املؿخىي إلاصاعي:

 بُان مىاًَ ال٠ًٗ وألازُاء ألاؾاؾُت بٛغى جصخُدها ووي٘ هٓام ٦ُٟل.

ا خضور ألازُاء ؤو مىاًَ ال٠ًٗ. -1  بٗضم ج٨غاَع

 جدؿُـً ؾُـغ الٗمل ومداعبت البحرو٢غاَُت والخماَل ؤلاصاعي. -2

ٖملُت الغ٢ابت حكمل ا٦دكاٝ وجدـلُل اإلاكا٧ل ٢بل الخىُٟظ وفي مغخلت الخىُٟظ هٟؿها ال٦دكاٝ اإلاكا٧ل ٢بل  – 3

 جٟا٢مها ٦ما حكمل مغخلت ما بٗض الـخـىٟـُظ.

ٗالت م٘ بًًاح ؤبٗاص اإلاى٠٢ ولِـ بحغاءاث وجدلُال ث الخ٣ت ٣ًخط  – 4 ٗت ٞو ي َظٍ اإلاغا٢بت اجساط بحغاءاث ؾَغ

 3للؾباب والخٛحراث.

 زالثا: غلى الطػُض املالي:

ُت وصخت الٗملُاث والض٢ت اإلاالُت اإلاداؾبُت. -1  الخإ٦ض مً قٖغ

 جدضًض مىا٢٘ الخلل التي جاصي باإلاؿاؽ اإلاالي. -2

ت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ.الخإ٦ض  - 3  مً خؿً بصاعة ألامىا٫ والخهٝغ ٞيها والؿحر الٟٗا٫ للىؾاثل اإلاىيٖى

 عابػا: غلى الطػُض الاكخطاصي:

 بػالت الخالٖباث بإمىا٫ الضولت وبػالت الى٣اثو ومٓاَغ ؤلاَما٫ والاهدغاٝ. – 1

اصة ٦ٟاءتها في  – 2  جإصًت مهامها.بُان وؾاثل الخدؿحن التي ًجب اؾخٗمالها في اإلااؾؿت لٍؼ

ت . – 3  الخإ٦ض مً ؤن ا إلاماعؾاث مُاب٣ت للؿُاؾاث الا٢خهاصًت ا إلاىيٖى
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 :زامؿا: غلى الطػُض الاحخماعي

 اإلاداٞٓت ٖلى ؤمىا٫ اإلاىاًَ مً الًُإ وج٣ضًم الخىنُاث لخٟٓها مً الًُإ. –1

اث لخ٩ىن في زضمت اإلاجخم٘. –2 ٘ خؿب ألاولٍى  الخإ٦ض مً جىُٟظ اإلاكاَع

ت:الثاوي الفغع  مباصت الغكابت إلاصاٍع

٪ ت ، وهي مبضؤ الخىخُض ومبضؤ اإلا٣اعهت ومبضؤ  (LyndallUrwick)ؤُٖذ لُىضا٫ ؤوعٍو  ؤعبٗت مباصت للغ٢ابت ؤلاصاٍع

 :ؾِخم قغخاإلاباصت بةًجاػ َىا جدذ،.اإلاىٟٗت ومبضؤ الاؾخثىاء

 لهضٝ الغثِس ي مً الغ٢ابت َى الخهى٫ ٖلى ؤًٞل ؤصاء للٗمل. ًم٨ً جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫ مبضؤ الخىخُض :ا

غاى الغ٢ابت مً خُث اله٩ُل الخىُٓمي. ٦ما ًجب   الخىخُض.٣ِٞ غ أٚل ًخُلب ٖغى اإلاٗلىماث وألاع٢ام والخ٣اٍع

 .مبضؤ الخ٩اٞا بحن الؿلُت واإلاؿاولُت بجبإ

 غ اإلاؿخسضمت لغ٢ابت ًجب ؤن ج٩ىن مً خُث مؿخىي ألاصاء حُضة .  :اإلا٣اعهت َظا ٌٗني ؤن حمُ٘ اإلاٗلىماث والخ٣اٍع

غ  ٞالهضٝ مً اإلا٣اعهت لِـ ٣ِٞ الخد٤٣ مً الاهدغاٝ ول٨ً لجٗل اإلاضًغ ًخيبإ بالىخاثج اإلاؿخ٣بلُت. ٦ما ًجب ؤن ًٞى

ٗت ختى ًخم٨ً مضًغ الغ٢ابت م  .ً مىاحهت اإلاكا٧ل اإلادخملت ؤزىاء الخد٨م في الٗملُتهٓام الغ٢ابت الٟٗا٫ م٣اعهت ؾَغ

 غ للغ٢ابت في الخُٛحراث مباقغة م٘  :اإلاىٟٗت غ م٘ مغاٖاة  مالثمتؤهه ٌكحر بلى ؤَمُت الخ٣اٍع الٟترة التي ٌُٛيها الخ٣ٍغ

 .الٛغى مً الغ٢ابت. ًم٨ً للمضًغ ؤن ًىجر في الؿُُغة مً زال٫ جىخُض ؤ٩ٞاع الغحا٫ مً خىله

 مبضؤ الاؾخثىاء ٖلى ؤن اإلاضًغ ًجب ؤن ًسهو و٢ًخا ؤ٦بر للى٣اٍ ؤلاؾتراجُجُت للى٢ذ ٚحر الٗاصي. ىهً: ءالاؾخثىا

ٌٗني الخد٨م  اَخمام وز٤ُ لها. ال  وببالءًم٨ً الخهى٫ ٖلى ؤ٢ص ى ٢ضع مً الغ٢ابت بطا جم جدضًض الى٣اٍ الخغحت 

ا. لظا ، ٞةن مبضؤ الاؾخثىاء مهم ًٟ  .الجُض بالًغوعة ؤ٢ص ى ٢ضع مً الغ٢ابت الظي ٚالًبا ما ٩ًىن م٩ل

 صوع و زؿىاث الغكابت  :املؿلب الثالث

ٌ الفغع      صوع الغكابت :ألاو

ُٟت الغثِؿُت الغابٗت لإلصاعة ومً زاللها ًم٨ً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ والخُِ  الا٢خهاصًت باإلياٞت بلى حٗخبر الغ٢ابت الْى

ُٟخحن مخالػمخحن حٗخمض ٧ل منهما ٖلى ألازغي ولظل٪ ٞةن الغ٢ابت  اث٠ ؤلاصاعة ألازغي وحٗخبر الخسُُِ والغ٢ابت ْو ْو

 في مؿاٖضة اإلاضعاء مً زال٫ زمؿت جدضًاث وهي:
ً
 مهما

ً
 جلٗب صوعا

 ( الخغلب غلى املشىالث واملطاغب في خاالث غضم الخإهض    1

 ألن بن 
ً
ُت ؤو ؤَضاٝ اإلااؾؿت التي ؾِخم جىُٟظَا وجد٣ُ٣ها مؿخ٣بال ألاقُاء ٢ض ال جخماش ى ٖاصة م٘ الخُِ اإلاىيٖى

َىا٥ ال٨ثحر مً الٗىامل البُئُت التي ٢ض جدضر حُٛحراث مؿخمغة، ومً َىا وكإث ٧لمت ٚمىى ؤو خاالث ٖضم 

غة اإلاا صة الخام ، ولظل٪ ومً زال٫ جُىع هٓام ع٢ابي ٞٗا٫ الخإ٦ض مثل خالت الُلب ٖلى اإلاىخج الخ٨ىىلىجي، مضي ٞو

ت في ٦ك٠ وجصخُذ الاهدغاٞاث وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ  . ٢ض ًم٨ً ؤلاصاعة مً مخابٗت ؤوكُتها وجمىدها الؿٖغ

  :( هشف ألاشُاء غير املىخظمت 2

ىب ٞيها في اإلايكإة مثل  ٞإَمُت الغ٢ابت جخمثل في ٦ك٠ ألاقُاء ٚحر اإلاىخٓمت ؤو التي جخه٠ بالكظوط والٛحر مٚغ

ُٖىب اإلاىخجاث ، اعجٟإ الخ٩ال٠ُ، اعجٟإ مٗض٫ صوعان الٗمل، وبظل٪ ٞةن ال٨ك٠ اإلاب٨غ للقُاء الٛحر ٖاصًت في 

 
ً
دض مً اإلاك٨الث ؤو اإلاهاٖب الهٛحرة والتي ٢ض جهبذ ؤ٦ثر ح٣ُٗضا غ للميكإة الى٢ذ واإلاا٫ والجهض ٍو الٛالب ٢ض ًٞى

 
ً
 .الخ٣ا
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 : ( جدضًض الفغص 3

حر مخى٢ٗت والتي مً وجخ مثل ؤَمُت الغ٢ابت في التر٦حز ؤو ؤلاقاعة بلى اإلاىا٠٢ ؤو الٗملُاث التي جاصي بهىعة حُضة ٚو

قإجها ؤن جيبه وجىحه ؤلاصاعة بلى ٞغم مؿخ٣بلُت مدخملت ، ٞكغ٦ت الاجهاالث الٟلؿُُيُت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٧اهذ 

غ حجم الُلب ال٨بحر ٖل  ومً زال٫ الخ٣اٍع
ً
ت حٗلم حُضا ى الهاج٠ الخلىي ؾاٖضَا في وي٘ اؾتراجُجُاث ججاٍع

ىب قغاءَا وم٩ان قغاءَا وختى ٦ُُٟت ٖغيه  ٣ُت هاجخت ل٩ل ٞغوٖها بل حٗضجه لخدضص َبُٗت ألاحهؼة اإلاٚغ وحؿٍى

 .و٦ُُٟت ب٢ىإ الٗمُل بدُاػجه

 : ( بصاعة املىاكف الطػبت4

٘ ٖملُاث ٦بحرة وم٣ٗضة وبالخالي ال بض مً اؾخسضام الٗملُت الغ٢ابُت ٢ض دؿ٘ حجم اإلايكإة ؤو جغجبِ بمكاَع  ًىمى ٍو

ؼ ٖملُت الخيؿ٤ُ اصة صعحت  coordination لخٍٗؼ  ما ًاصي بلى ٍػ
ً
، ٦ظل٪ ٞةن الٗمل في ْل ال٣ىاٖض الضولُت ٚالبا

 بلى يغوعة وحىص هٓام ع٢ابي حُض الخ٣ُٗض ؤو الهٗىباث التي جىاحهها ؤلاصاعة مما ًضٖى 

ت الؿلؿت 5   :  ( ال مغهٍؼ

ظا  ت الضهُا َو اث ؤلاصاٍع ٌ الؿلُاث للمؿخٍى صج٘ اإلاضعاء ٖلى اجساط ٢غاعاث بخٍٟى بن وحىص هٓام ع٢ابي حُض ٌٗؼػ َو

في ججاوػ اإلادضصاث وال٣ضعاث ؤلاوؿاهُت ، ٦ما ؤجها حؿاٖض في ٖملُت الخىُٓم مً زال٫  ٌٗني ؤن الغ٢ابت حؿاٖض ؤلاصاعة

ت وجىحيهها هدى جد٤ُ٣ الهضٝ  . الخهى٫ ٖلى اإلاهاصع اإلااصًت والبكٍغ

 جخمثل ؤَمُت الغ٢ابت بلى خض ٦بحر في ؤٚغايها وؤَضاٞها مً زال٫ ٖملُت الخ٣ُُم واإلاخابٗت وجصخُذ ألاصاء 
ً
وؤزحرا

ت الغ٢ابُت جؼوص الكغ٦ت ب٣ىة الخىحُه والخ٩امل والخدٟحز وبظل٪ وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن الكغ٧اث التي جخمخ٘ ٞاألهٓم

 بةصاعة حُضة هي جل٪ الكغ٧اث التي جمخل٪ ؤهٓمت ع٢ابُت ٞٗالت والتي مً قإجها ؤن حٗؼػ ٢ضعتها ٖلى جىُٟظ

 اؾتراجُجُاجه

 زؿىاث بحغاء الغكابت:الفغع الثاوي 

ى م٣اعهت  َىا٥ ت مً الٗملُاث والخُىاث التي مً زاللها ًم٨ً لٗملُت الغ٢ابت جد٤ُ٣ َضٞها ألاؾاس ي َو مجمٖى

الىخاثج اإلاد٣٣ت والىخاثج اإلاسُِ لها زم مداولت جصخُذ اإلاؿاع هدى الىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاسُِ لها. ًىحض اجٟا١ 

 :لل٣ُام بٗملُت الغ٢ابت وهي ٖلى الىدى الخاليبحن ال٨خاب في ٖلم ؤلاصاعة ٖلى ؤن َىا٥ زالر زُىاث عثِؿُت 

 :وغؼ املػاًير1- 

ظٍ ألاَضاٝ ًم٨ً جغحمتها  باصت طي بضء البض ؤن ج٩ىن َىا٥ ؤَضاٝ مدضصة وص٣ُ٢ت حؿعى اإلاىٓمت بلى جد٣ُ٣ها َو

ص٢ت  بلى مٗاًحر، ًم٨ً ٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي ٖلى ؤؾاؾها وؤن هجاح ٖملُت الخ٣ُُم جخى٠٢ بلى خض ٦بحر ٖلى مضي

ومىاؾبت َظٍ اإلاٗاًحر ل٣ُاؽ ألاصاء الٟٗلي للمىٓمت. ولخىيُذ طل٪ ًم٨ً ؤلاقاعة بلى ؤَضاٝ ال٣ُإ الهخي ٦ما 

 :وعصث في زُت الخىمُت الخامؿت للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

 ٪( مٗض٫ الخُُٛت بالخدهحن يض ألامغاى اإلاٗضًت الغثِؿُت لُهل بلى ٘ ضٝ ( ٖلى ألا٢ل مً الجملت اإلاؿته90ٞع

 .جدهُنها

 ( ٜاصة ٖضص ألاؾغة الٗالحُت بما ًد٤٣ الخٟاّ ٖلى اإلاٗض٫ الخالي للؾغة والظي ًبل غ ل٩ل ؤل٠ مً 30ٍػ ( ؾٍغ

اصة الؿ٩اهُت زال٫ ؾىىاث الخُت خباع الٍؼ  .الؿ٩ان ٖلى ألا٢ل م٘ ألازظ في الٖا

 اصة مٗضالث ال٣ىي الٗاملت الصخُت وؿبت بلى ٖضص الؿ٩ان  .ٍػ
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حن مً اإلاٗاًحر حؿخسضم في ج٣ُُم ؤصاء اإلاىٓمت، وازخُاع ؤخضَما ًخى٠٢ ٖلى  والبض مً ؤلاقاعة َىا بلى ؤن َىا٥ هٖى

م٨ً ج٣ؿُم  ىب جد٣ُ٣ه ٍو َبُٗت وكاٍ وؤَضاٝ اإلاىٓمت. واإلاُٗاع َى ٖباعة ًٖ همىطج ؤو مؿخىي مً ألاصاء اإلاٚغ

حن  :اإلاٗاًحر بلى هٖى

وهي اإلاٗاًحر التي ًم٨ً الخٗبحر ٖنها في نىعة ع٢مُت مثل: الى٣ىص،  )ds)Standar Quantitive املػاًير الىمُت .1

همها بؿهىلت م٨ً ٢ُاؾها ٞو ا وجخمحز َظٍ اإلاٗاًحر بإجها مدضصة بهىعة م٣بىلت ٍو حَر  .الى٢ذ، اليؿب، واإلاؿاٞت ٚو

إلاٗاًحر بطا ٧اهذ جلجإ ٖاصة اإلاىٓماث بلى اؾخسضام َظا الىٕى مً ا (Qualitative Standards) املػاًير الىىغُت .2

 .(ؤع٢ام، وؿب، وه٣ىص)َبُٗت ؤَضاٝ ووكاَاث اإلاىٓمت ال ًم٨ً الخٗبحر ٖنها بهىعة ٦مُت في ق٩ل 

ُت ٢لُلت الجضوي في ٖملُت ال٣ُاؽ اإلاىيىعي، وألاقُاء ٚحر  ًغي  بٌٗ ال٨خاب في خ٣ل ؤلاصاعة ؤن اإلاٗاًحر الىٖى

م مً ه٣اٍ ال٠ًٗ اإلاكاع بليها آهٟا بال ؤهه ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫  ت بُبُٗتها مبهمت. بالٚغ اإلالمىؾت ؤو اإلاٗىٍى

ُت في ج٣ُُم و٢ُاؽ مض ٗالُت اليكاَاث والٗملُاث في بٌٗ ماؾؿاث ال٣ُإ بٟٚا٫ ؤَمُت اإلاٗاًحر الىٖى ي ٦ٟاءة ٞو

 .الٗام التي ال ًم٨ً ؤن جسً٘ للمٗاًحر ال٨مُت
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 الخضكُم:املبدثالثاوي

 جمهُض:

ني بإػماث ٖضًضة ول٨ً جب٣ى ألاػمت اإلاالُت ؤ٦ثر خؿاؾُت بط جمـ مٗٓم  في الؿىىاث ألازحرة مغ الا٢خهاص الَى

لى ازغ َظٍ الخدىالث الا٢خهاصًت جٟغى ٧ل اإلااؾؿاث الاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي والؿلُم إلاىاعصَا مً ؤحل  اإلااؾؿاث ٖو

ت لها والتي ًخُلبها ا٢خهاص الؿى١  ت ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ختى ًدؿنى لها  جدؿحن ألاهماٍ الدؿُحًر لظل٪ ًجب مٗٞغ

 جد٤ُ٣ مغصوصًت وعبدُت وال ًخد٤٣ َظا بال بالخض٤ُ٢.

ف الخضكُم و ؤَضافه : حػٍغ  املؿلب ألاٌو

٠ الخض٤ُ٢ و ل٨نها ٧اهذ حمُٗها جتر٦ؼ ٖلى بُان الهضٝ منها ومجا٫ ٖملها  ل٣ض حٗضصث ال٨خاباث التي جىاولذ حٍٗغ

ت التي حٗمل ٖلى ؤؾاؾها.  صون جدضًض لُبُٗتها والىٍٓغ

ف الخضكُمالفغغ : حػٍغ  األٌو

ظا ما هىضخه في جغج٨ؼ حٗاٍع٠ الخض٤ُ٢ ٖلى بُان ؤَضاٞها ومجا٫ ٖملها، وجغجبِ ؤَضاٞها بالخُىع الخاٍع الجضو٫ خي لها َو

 الخالي:

 

خي ملفهىم 01حضٌو عكم   الخضكُم: الخؿىع الخاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81، ص8811محمد سمير الصبان، "األصول العممية لممراجعة بين النظرية والممارسة"، دار النهضة العربية، بيروت، المصدر: 
 

 

 

 

 الهـــضف مـــً الفخــغة

 غملُــت الخضكُــــم

ؤَمُتالغكابت  مــضي الفدـظ

 الضازلُت

 غضم الاغتراف بها بالخٟهُل ا٦دكاٝ الخالٖب و الازخالؽ ٢1500بل 

 غضم الاغتراف بها بالخٟهُل الخالٖب و الازخالؽ ا٦دكاٝ 1500/1850

ا٦دكاٝ الخالٖبىالازخالؽ وألازُاء  1850/1905

 ال٨خابُت

 بٌٗ ول٨ً ألاؾاؽ  اإلاغاحٗت

 الكاملت

 غضم الاغتراف بها

غ اإلاغ٦ؼ  1905/1933 جدضًض مضي ؾالمت وصخت ج٣ٍغ

 اإلاالُا٦دكاٝ الخالٖب و ألازُاء

ه وبالخٟهُل  اغتراف ؾؿحي مغاحٗت ازخباٍع

غ املغهؼ  1940/1960 جدضًض مضي ؾالمت وصكت جلٍغ

 املالي

ه اَخمام وجغهيز  مغاحػت ازخباٍع

 كىي 
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خي للمغاحٗت ًم٨ً ج٣ضًم ٖضة حٗاٍع٠ لها: وباؾخٗغاى  َظا الخُىع الخاٍع

 ٌ الخض٤ُ٢ َى ٞدو اإلاؿدىضاث والخؿاباث والسجالث الخانت باإلايكإة ٞدها ص٣ُ٢ا ختى ًُمئن  :الخػٍغف ألاو

غ اإلاالُت  غ ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي في جهاًت الٟترة  ؾىاءاإلاض٤٢ مً ؤن الخ٣اٍع غ ٖلى الىخاثج زال٫ ٞترة  ػمىُت ؤو ج٣ٍغ ٧اهذ ج٣ٍغ

غ. غ آزغ ًٓهغ ُٞه  نىعة واضخت و خ٣ُ٣ُت وص٣ُ٢ت للٟغى الظي ؤٖض مً ؤحله َظا الخ٣ٍغ  ؤو ؤي ج٣ٍغ

ف الثاوي: ذ الالخػٍغ ٨ُت بدُث ٖٞغ خض٤ُ٢ ٖلى اهه الخض٤ُ٢ َى ٦ما ط٦غجه بخضي لجان حمُٗت اإلاداؾبت ألامٍغ

٣ت  ٖملُت مىخٓمت للخهى٫ ٖلى ال٣غاثً اإلاغجبُت بالٗىانغ الضالت ٖلى ألاخضار الا٢خهاصًت وج٣ُُمها بٍُغ

غاٝ اإلاٗىُت. ُت زم جىنُل طل٪ بلى ألَا ُت لٛغى الخإ٦ض مً صعحت مؿاًغة َظٍ الٗىانغ للمٗاًحر اإلاىيٖى  4مىيٖى

ف الثالث: ا  الخض٤ُ٢ َى ٖباعة ًٖ ٖملُت بدث الخػٍغ ت ؤو ٚحَر وجد٤٣ حؿمذ بخ٣ُُم ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت وؤلاصاٍع

ً واإلاؿاَمحن وممثلى الٗما٫  اث بهمها ألامغ ٧اإلاؿحًر ت ؤو ٖضة مجمٖى ت في اإلااؾؿت بهضٝ الًمان إلاجمٖى الجاٍع

هم اإلاخٗل٣ت بدؿُحر اإلااؾؿت. ت جدذ جهٞغ ُاء مهض٢ُه اإلاٗلىماث اإلاىيٖى  إٖل

شامل: الخضكُم َى فدظ اهخلاصي ٌؿمذ بخضكُم املػلىماث امللضمت مً ؾغف املاؾؿت والخىم غلى  حػٍغف

 الػملُاث التي حغث والىظم امللامت التي ؤهخجذ غً جلً املػلىماث 

 الفغع الثاوي: ؤَضاف الخضكُم

بىا الخٗٝغ ٖما ٧ان حهضٝ بلُه الخض٤ُ٢ وما خضر مً جُىعاث  جضع ٢ًبل الخُغ١ بلى ؤَضاٝ الخض٤ُ٢ الخالُت 

 ألَضاٞه.

ل٣ض ٧اهذ في ال٣ضًم ٖملُت الخض٤ُ٢ مجغص وؾُلت ال٦دكاٝ ما ٢ض ًىحض في الضٞاجغ مً  ؤوال: ألاَضاف الخللُضًت:

م٨ً خهغ ألاَضاٝ الخ٣لُضًت للخض٤ُ٢ في الى٣اٍ الخالُت:  5ؤزُاء ؤو ٚل ؤو جؼوٍغ. ٍو

خماص ٖليها.الخإ٦ض م -1  ً صخت وص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاثبخت في صٞاجغ اإلااؾؿت وسجالتها وج٣ضًغ مضي الٖا

 ا٦دكاٝ ما ٢ض ًىحض بالضٞاجغ اإلاداؾبُت مً ؤزُاء ؤو ٚل. -2

 الخهى٫ ٖلى عؤي ٞني مداًض خى٫ مُاب٣ت ال٣ىاثم اإلاالُت م٘ ما َى م٣ُض بالضٞاجغ والسجالث. -3

اعاث اإلاض٤٢ اإلاٟاحئت للماؾؿت وجضُٖم ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت ج٣لُل ٞغم ألازُاء  -4 ٤ ٍػ والٛل ًٖ ٍَغ

 اإلاؿخسضمت لضحها.

باهٟها٫ ؤلاصاعة ًٖ اإلال٨ُت والاَخمام بدىمُت عؤؽ ما٫ اإلاؿدثمغ ْهغث مهىت الخض٤ُ٢ زاهُا: ألاَضاف الخضًثت: 

تراٝ بمهىت الغ٢ابت الضازلُت ٦ىٓام يغوعي ألي جىُٓم مداؾبي  6ٞإنبذ حهضٝ بلى: والٖا

غ١ مٗالجتها. -1  مغا٢بت الخُِ ومخابٗت جىُٟظَا ومضي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ وجدضًض الاهدغاٞاث وؤؾبابها َو

٣ا للَضاٝ اإلاغؾىمت. -2 ما٫ ٞو  ج٣ُُم هخاثج ألٖا

٤ مى٘ ؤلاؾغاٝ في حمُ٘ هىاحي اليكاٍ. -3  جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٦ٟاًت بهخاحُت مم٨ىت ًٖ ٍَغ

اَُت ألٞغاص اإلاجخم٘.جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع مم٨ً  -4  مً الٞغ

 

 

 

                                                           
4

 .17يذًض ؿًٛغ انصبٛاٌ، يغجغ ؿابك، م
5

 .13أيٍٛ ػبض هللا، ػهى حضلٛك انذـاباث، صاع ٔائم نهُلغ األعصٌ م سانض
6

 .11م 1998سانض عاغب انشطٛب ،سهٛم يذًٕص انغفاػٙ ، األصٕل انؼهًٛت ٔانؼًهٛت نخضلٛك انذـاباث صاع انًـخمبم نهُلغ ٔانخٕػٚغ األعصٌ 



 الغ٢ابتوالخض٤ُ٢: ألو٫ الٟهال

 

13 
 

 املؿلب الثاوي: ؤَمُت الخضكُم ومػاًيٍر

.  ؾيخٗغى في َظا اإلاُلب بلى ؤَمُت الخض٤ُ٢ باليؿبت لٗضة حهاث و٦ظل٪ بلى مٗاًحٍر

: ؤَمُت الخضكُم  الفغع ألاٌو

ت مً اإلاخٗاملحن م٘ اإلااؾؿت خُث ٌٗخمض ٖليها في عؾم الخُِ اإلاؿخ٣بلُت  جخمثل ؤَمُت الخض٤ُ٢ في زضمت مجمٖى

واجساط ال٣غاعاث اهُال٢ا مً البُاهاث اإلاداؾبُت زانت بطا جم اٖخماص َظٍ ألازحرة مً ٢بل حهت مداًضة ومؿخ٣لت 

م٨ً ج٣ضًم الجبهاث التي حٗخمض الخض٤ُ٢ ٦ما  7ًلي:  ًٖ اإلااؾؿت ٍو

حٗخمض بصاعة اإلااؾؿت ٖلى اإلاداؾبُت التي حؿخسضم في الغ٢ابت ؤَمُت الخضكُم باليؿبت إلصاعة املشغوع:   -1

والخسُُِ للمؿخ٣بل لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها ب٨ٟاءة ٖالُت ومً َىا جدغم ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ البُاهاث مض٣٢ت مً ٢بل 

 َُئت ٞىُت مداًضة 

باليؿبت للضاثىحن ؤو اإلاىعصًً ُٞٗخمضون ٖلى ج٣ضًغ مض٤٢ لصخت وؾالمت ال٣ىاثم : ؤَمُخه باليؿبت للمؿخسضمين -2

اء بااللتزاماث ٢بل اإلاكغوٕ في مىذ الاثخمان الخجاعي والخىؾ٘ ُٞه، ؤما  ت اإلاغ٦ؼ اإلاالي وال٣ضعة ٖلى الٞى اإلاالُت اإلاٗٞغ

ل مكغوٖاتها.باليؿبت للبىى٥ وماؾؿاث الا٢تراى ألازغي ُٞٗخمضون ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي الؿ  لُم للماؾؿت في جمٍى

ا اإلااؾؿت في ؤٚغاى ٖضًضة منها  ؤَمُخه باليؿبت للهُئاث الخىىمُت: -3 حٗخمض ٖلى البُاهاث التي جهضَع

الهاث لبٌٗ الهىاٖاث. غ ؤلٖا بي وج٣ٍغ اء الًٍغ  الخسُُِ، الغ٢ابت، جدضًض الٖى

ت اإلاغ٦ؼ اإلاؤَمُخه باليؿبت للمالن:  -4 الي لىخضاث ا٢خهاصًت الجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت تهخم َظٍ الٟئت بمٗٞغ

خماص ٖلى ص٢ت وصخت ال٣ىاثم اإلاالُت.  بخىحُه اؾدثماعاتهم التي جد٤٣ لهم ا٦بر ٖاثض مم٨ً بااٖل

ٌٗخمضون ٖلُه مً زال٫ ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت في ج٣ضًغ الضزل ال٣ىمي  ؤَمُخه باليؿبت لغحاٌ الاكخطاص: -5

 عؾم بغامج الخُِ الا٢خهاصًت.والىاجج الضزل الخام في 

حٗخمض ه٣اباث الٗما٫ ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي الصخُذ والىخاثج اإلاد٣٣ت واإلاصدخت في  ؤَمُخه باليؿبت لىلاباث الػماٌ: -6

 مٟاويتها م٘ ؤلاصاعة بكإن ألاحىع وجد٤ُ٣ مؼاًا للٗما٫.

 الفغع الثاوي: مػاًير الخضكُم

اع الٗام الظي ٌٗخمض ٖلُه اإلاض٤٢ ًغج٨ؼ الخض٤ُ٢ ٖلى مٗاًحر ٖامت م٣بىلت و  مخٗاٝع ٖليها وحٗخبر َظٍ اإلاٗاًحر ؤلَا

م٨ىىا جلخُو َظٍ  غ ٍو ضاص بلى ٚاًت ج٣ضًم الخ٣ٍغ ل٣ُامه بٗمله وطل٪ في حمُ٘ مغاخل ٖملُت الخض٤ُ٢ ابخضاء مً ألٖا

 اإلاٗاًحر ُٞما ًلي: 

 8وجخمثل ُٞما ًلي: ؤوال: مػاًير غامت ؤو شخطُت:

ب الٟني اإلاالثم وال٨ٟاءة الالػمت لخض٤ُ٢ ًجب ؤن ب٣ىم ب -1 ً ٖلى الخضٍع الخض٤ُ٢ شخو ؤو ؤشخام خاثٍؼ

 الخؿاباث.

ت به. -2  ٖلى مض٤٢ الخؿاباث ؤن ًلتزم صاثما باالؾخ٣ال٫ في ج٨ٟحٍر في حمُ٘ ألامىع التي جسو اإلاهىت اإلاىَى

غ.ٖلى مض٤٢ الخؿاباث ؤن ًبظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الىاحبت في ٖملُت الخض٢ُ -3  ٤ ووي٘ الخ٣ٍغ

 

 

                                                           
7

 12سانض عاغب انشطٛب، سهٛم يذًٕص انغفاػٙ يغجغ ؿابك م
8

 18يغجغ ؿابك م"ػهى حضلٛك انذـاباث" سانض أيٍٛ ػبض هللا
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 ؤما مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي ٞخخمثل في: زاهُا: مػاًير الػمل املُضاوي:

 ًيبغي وي٘ زُت واُٞت بهىعة ٧اُٞت لٗمل اإلاض٤٢ وان ٩ًىن َىا٥ بقغاٝ حضي وص٤ُ٢ ٖلى ؤٖما٫ مؿاٖضًه. -1

ت واإلاُب٣ت لخ٣ضًغ مضي  -2 الاٖخماص ٖليها  ومضي الازخباعاث ًجب صعاؾت وج٣ُُم ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت اإلاىيٖى

 الالػمت.

٤ الٟدو  -3 ُت حُضة ًٖ ٍَغ  والخض٤ُ٢ الخؿابي ؤإلاؿدىضيًجب الخهى٫ ٖلى ؤصلت و٢غاثً بزباث ب٣ضع ٧اٝ وهٖى

حر ؤؾاؽ ٌٗخمض ٖلُه إلبضاء عؤًه في ال٣ىاثم اإلاالُت مدل  وؤلاهخ٣اصي واإلاالخٓاث واإلاهاص٢اث والاؾخٟؿاعاث لخٞى

 الٟدو.

 مػاًير ببضاء الغؤي:زالثا: 

غ  بٗض ال٣ُام بٟدو هٓام الغ٢ابت الضازلُت وال٣ُام بالٗمل اإلاُضاوي ًب٣ى ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ًىهي ٖمله بةٖضاص الخ٣ٍغ

 النهاجي خى٫ مضي صخت وؾالمت ومهضا٢ُت ال٣ىاثم اإلاالُت.

غ ما ًلي:  وؤَم اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في بٖضاص الخ٣ٍغ

غ ٖلى مضي -1 خماص في بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ومسخل٠ الىزاث٤ ألازغي ٖلى اإلاباصت  ًجب ؤن ًىو الخ٣ٍغ الالتزام والٖا

 اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها.

غ وال٣ىاثم اإلاداؾبُت هي  -2 غ ٖلى ما بطا ٧اهذ الُغ١ اإلاداؾبُت اإلاٗخمضة ٖليها في بٖضاص الخ٣ٍغ ًيبغي ؤن ًىو الخ٣ٍغ

خماص ٖليها في الضوعاث اهٟؿها   لؿاب٣ت ٦ُغ١ ج٣ُُم اإلاسؼون وؤلاَخال٥.التي جم الٖا

غ ؤمام  -3 غ ٖلى الغؤي الظي ًبضًه اإلاض٤٢ خى٫ ال٣ىاثم اإلاالُت وجدمله مؿاولُخه في َظا الخ٣ٍغ ًجب ؤن ًدخىي الخ٣ٍغ

 ٧ل الهُئاث اإلاٗىُت.

 و مغاخله املؿلب الثالث: ؤهىاع الخضكُم

هى٠ خؿب الؼواًا اإلاسخلٟت الخض٤ُ٢ مً زالجسخل٠ ؤهىإ الخض٤ُ٢ بازخالٝ الىحهت التي ًىٓغ لٗملُت  ما لها ٍو

 ًلي:

:  ؤهىاع الخضكُمالفغع ألاٌو

I  مً خُث هؿاق غملُت الخضكُم والىكذ 

حن َما: ؤوال: مً خُث هؿاق غملُت الخضكُم:   9ؾٝى هخٗغى مً خُث مجا٫ ؤو هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢ بلى هٖى

والسجالث وما جىٓمىه مً بُاهاث وخؿاباث ٞدها ٧امال ٣ًىم اإلاض٤٢ بٟدو حمُ٘ الضٞاجغ الخضكُم اليامل:  -1

ؿمى َظا  لجمُ٘ اإلاٟغصاث للخإ٦ض مً ٖضم اخخىائها ٖلى ؤزُاء ؤو جالٖب ؤو ٚل إلبضاء عؤًه الٟني اإلاداًض ٞيها َو

ُب٤ َظا الىٕى في اإلااؾؿاث نٛحرة الدجم و٢لُلت الٗملُاث. ؤما باليؿبت للماؾؿاث  الىٕى بال٩امل الخٟهُلي ٍو

اصة ؤٖباء ٖملُت الخض٤ُ٢ وحٗاعيها م٘ ٖاملي الى٢ذ والخ٩لٟت التي ٦ب حرة الدجم ؾُاصي اؾخسضام َظا الىٕى بلى ٍػ

خماص ٖلى جض٤ُ٢ ازخباعي ؤي ؤن ٣ًىم اإلاض٤٢ بازخباع ٖضص  ًدغم اإلاض٤٢ ٖلى مغاٖاتهما باؾخمغاع مما ؤصي بلى الٖا

ت ازخحرث الُٗىاث منها مً الُٗىاث ل٩ي جسً٘ لٗملُت الٟدو ومً زم حٗمُم الىخ اثج اإلاخىنل بليها ٖلى ٧ل مجمٖى

وان الٟغ١ بحن الخض٤ُ٢ ال٩امل الخٟهُلي وال٩امل الازخباعي ٣ًخهغ ٖلى هُا١ الخض٤ُ٢ ٣ِٞ ولِـ ٖلى ألانى٫ 

 واإلاباصت الٗلمُت.
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ن ٧ان ٌٗهض بلُه َى الٗملُاث التي ٣ًىم بها اإلاض٤٢ وج٩ىن مدضصة الهضٝ ؤو مىحهت لٛغى مٗحالخضكُم الجؼجي:  -2

ٞدو ٖملُاث الكغاء ؤو البُ٘ ؤو حغص اإلاسؼوهان وال حهضٝ بلى الخهى٫ ٖلى عؤي مداًض ًٖ مضي ٖضالت ال٣ىاثم 

ٍغ جٟانُل ما ٢ام به مً ٖمل لخدضًض مؿاولُاجه بىيىح  اإلاالُت ومضي صال لتها ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي وبهما ًبرػ في ج٣ٍغ

غ وما ًغجبِ به مً ٢ىاثم ومٗلىماث ولظل٪ ًخٗحن في َظٍ الخالت الخهى٫ ٖلى ٣ٖض ٦خابي  إلاؿخسضمي طل٪ الخ٣ٍغ

 ًىضر اإلاهمت اإلاُلىبت ختى ًيؿب بلُه بَما٫ ؤو ج٣هحر في ألاصاء وبالخالي ًدمي هٟؿه بىاؾُت َظا ال٣ٗض.

حن مً الخض٤ُ٢ في َظا اإلاجا٫: زاهُا: مً خُث الىكذ:  10َىا٥ هٖى

بٗملُاث الخض٤ُ٢ بٗض اهتهاء الؿىت اإلاالُت ؤي بٗض ب٢ٟا٫ الضٞاجغ اإلاداؾبُت  ٣ًهض به ال٣ُام الخضكُم النهاجي: -1

ت وبٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت وجدضًض اإلاغ٦ؼ اإلاالي ومً اإلاؼاًا التي ًد٣٣ها الخض٤ُ٢ النهاجي هي:  وبحغاء ٢ُىص الدؿٍى

تها.-ؤ  يمان خضور ؤي حٗضًل في البُاهاث اإلاثبخت في الضٞاجغ التي جم حؿٍى

 بحغاء الخض٤ُ٢ بهىعة مخىانلت زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت ٣ًلل مً بم٩اهُت خضور ؤزُاء.بن  -ب

اعاث التي ٣ًىم بها اإلاض٤٢ ؤزىاء الٗمل . نحروعةج_ جٟاصي خضور اعجبا٥ في   ٖمل اإلااؾؿت ل٣لت الٍؼ

 ٦ما ٌٗاب ٖلى َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ما ًلي:

ها مما ًاصي بلى جغا٦مها.ٖضم ا٦دكاٝ اإلاض٤٢ للزُاء ؤو الخالٖباث  -ؤ  ؤزىاء و٢ٖى

٢هغ اإلاضة اإلادضصة لخض٤ُ٢ ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض ًاصي بلى ٖضم ج٣ضًمها في اإلاىاٖض اإلادضصة ٢اهىها للهُئاث اإلاٗىُت  -ب 

 مما ًىجغ ٖىه ج٩ال٠ُ بياُٞت.

 جى٠٢ ٖمل اإلاض٤٢ لبٌٗ الى٢ذ ختى ٌؿمذ له بجم٘ مسخل٠ ألاصلت وؤلازباجاث الالػمت. –ج 

ش ب٢ٟا٫ ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض ًاصي بلى الخطخُت ببٌٗ الض٢ت في ألاصاء م٣بل ؤلاؾغإ في اهجاػ  – ص بن ج٣اعب جىاٍع

 الٗمل.

٣ًهض به ال٣ُام بٗملُاث الٟدو وبحغاء الازخباعاث بهٟت مؿخمغة ٖلى مضاع الؿىت اإلاالُت  الخضكُم املؿخمغ: -2

اعاث مىخٓمت للماؾؿت إلاغاحٗت البُاهاث اإلاثبخت بالسجالث والضٞاجغ م٘ يغوعة بحغاء مغاحٗت  خُث ٣ًىم اإلاض٤٢ بٍؼ

ض ت أٖل اث الًغوٍع هغ َظا الىٕى جهاثُت بٗض ب٢ٟا٫ الضٞاجغ جهاًت الؿىت للخد٤٣ مً الدؿٍى اص ال٣ىاثم الخخامُت ْو

 إلاٗالجت ُٖىب الخض٤ُ٢ النهاجي ومً مؼاًاٍ ما ًلي:

ت ا٦دكاٝ ألازُاء و٢ذ خضوثها. -ؤ اعاث اإلاخ٨غعة للمض٤٢ جاصي بلى ؾٖغ  الٍؼ

 وحىص و٢ذ ٧اٝ ٌؿاٖض اإلاض٤٢ ٖلى الٟدو ال٨لي والض٤ُ٢ إلاسخل٠ الٗملُاث. -ب

. بن الخض٤ُ٢ اإلاؿخمغ ٌؿاٖض اإلاض٤٢ -ج ٍغ  بةجهاء مهامه في و٢ذ ٌؿمذ له بٖضاص ج٣ٍغ

اعاث اإلاض٤٢ اإلاىخٓمت للماؾؿت ؤزىاء ٞترة الٗمل ج٣لل مً ٞغنت الخالٖب لخكُت الٗاملحن ا٦دكاٝ ما ٣ً٘  -ص بن ٍػ

 منهم مً ؤزُاء.

 ومً ُٖىب َـظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ هظ٦غ ما ًلي:

 ٌُٗل بصاعة الخؿاباث. خًىع اإلاض٤٢ ومٗاوهُه بهٟت مخ٨غعة بلى اإلااؾؿت ٢ض -ؤ

 ؾهى اإلاض٤٢ ًٖ بجمام بٌٗ ؤلاحغاءاث التي ٧ان ٢ض بضا ٞيها ولم ًيخه منها. -ب

ؤو بٌٗ ألازُاء لٗلمهم بٗضم ٖىصة  الازخالؽبجاخت بم٩اهُت حُٛحر ؤو الخظٝ مً ٢بل الٗاملحن بٛغى الٛل ؤو  –ج 

 اإلاض٤٢ بلى الخؿاباث التي ؾب٤ ٞدهها.
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II  ُت والغغع مً غملُت الخضكُممً خُث الشمٌى واملؿاول 

ًم٨ً ج٣ؿُم الخض٤ُ٢ مً زال٫ َظا اإلاُٗاع بلى جض٤ُ٢ ؤوال: مً خُث صعحت الشمٌى ومضي املؿاولُت في الخىفُظ: 

 11ٖاصي وجض٤ُ٢ لٛغى مٗحن. 

َى ٞدو البُاهاث اإلاثبخت بالسجالث والضٞاجغ والخإ٦ض مً صخت ال٣ىاثم اإلاالُت ومضي صاللتها الخضكُم الػاصي:  -1

البا ما ًلجا اإلاض٤٢ بلى بجبإ الخض٤ُ٢  ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي وببضاء عؤي اإلاض٤٢ الٟني اإلاداًض خى٫ طل٪، ٚو ٖلى هخاثج ألٖا

ٗخبر مؿاوال بالُب٘ ًٖ ؤي بَما٫ ؤو ج٣هحر  الازخباعي  في مماعؾخه إلاهىخه، ؤي ؤصاثه للٗىاًت اإلا٣ٗىلت اإلاخى٢ٗت َىا َو

 مً شخو ٖاصي ًؼاو٫ اإلاهىت في هٟـ ألاخىا٫ والٓغوٝ ال٣اثمت في اإلااؾؿت جدذ الخض٤ُ٢.

حهضٝ َظا الىٕى بلى البدث ًٖ خ٣اث٤ مُٗىت والىنى٫ بلى هخاثج مُٗىت ٌؿتهضٞها  الفدظ لغغع مػين: -2

ُاهاث مىيٕى الخض٤ُ٢ و٢ض ؾب٤ جض٣ُ٢ها جض٣ُ٢ا ٖاصًا والخغوج بغؤي ٞني الٟدو، و٢ض ج٩ىن الخؿاباث والب

ما٫. ومً ؤمثلت الٟدو لٛغى مٗحن ٞدو الضٞاجغ والسجالث بهضٝ   ا٦دكاٝمداًض خى٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاثج ألٖا

 ٚل ما ؤو الخٗٝغ ًٖ ؤؾباب ازخالؽ مٗحن.

ا ُٞما ًلي:  زاهُا: مً خُث الغغع مً غملُت الخضكُم:  12ًى٣ؿم بلى زمؿت ؤهىإ هىحَؼ

لُىا ؤن هخظ٦غ  جضكُم ألاَضاف: -1 ٣ًهض به الخد٤٣ مً ألاَضاٝ اإلاغؾىمت ؾالٟا واإلاسُِ لها ٢ض جد٣٣ذ ٞٗال ٖو

 َىا ؤن الهضٝ مً ٖملُت الخض٤ُ٢ لِـ جهُض ألاَضاٝ وبهما جدؿحن ألاَضاٝ بإ٢ص ى ٢ضع مم٨ً مً الٟٗالُت.

٣ًهض به جإ٦ض اإلاض٤٢ مً ؤن اإلااؾؿت ٢ض َب٣ذ الىهىم ال٣اهىهُت وألاهٓمت اإلاالُت  :الخضكُم اللاهىوي -2

ُٗت ؤو الخىُٟظًت في الضولت. ت التي ؤنضعتها الؿلُت الدكَغ  وؤلاصاٍع

٣ًهض به ٞدو ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث والخؿاباث والضٞاجغ الخانت الخضكُم املالي:  -3

اهخ٣اصًىا ومىٓما ب٣هض الخغوج بغؤي ٞني مداًض ًٖ مضي حٗبحر ال٣ىاثم اإلاالُت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي  باإلااؾؿت ٞدها

ى  ػمىُتلخل٪ اإلااؾؿت في جهاًت ٞترة  ا لىخاثج بٖمالها مً عبذ ؤو زؿاعة في جل٪ الٟترة َو َغ مٗلىمت مضي ٖضالت جهٍى

ا في الاؾخٗما٫.  ؤ٦ثر ؤهىإ الخض٤ُ٢ قُٖى

ا بل قاع٦ه في صل٪  ي:الخضكُم الاحخماع -4 بن حُٗٓم الغبدُت لم ٌٗض الهضٝ الىخُض لىحىص ؤًت ماؾؿت واؾخمغاَع

اَُت للمجخم٘.  ؤَضاٝ ؤزغي مهمت منها جد٤ُ٣ الٞغ

ني ججاٍ اإلاجخم٘ ومً َىا ٌٗني َظا الىٕى  الظي حٗمل ُٞه جل٪ اإلااؾؿت ؤي اهه ؤنبذ مً مهام اإلااؾؿت واحب َو

 إلااؾؿت اإلاٗىُت بمثل َظا الىاحب.مً الخض٤ُ٢ بالخإ٦ض مً ٢ُام ا

 ؤما ٦ُُٟت الخض٤ُ٢ الاحخماعي ٞهي ا٢ل ما ٣ًا٫ ٖنها ؤجها نٗبت.

ت للماؾؿت للخإ٦ض مً ؤن ؤلاصاعة حؿحر باإلااؾؿت هدى جد٤ُ٣ الخضكُم إلاصاعي  -5 : ٣ًهض به جض٤ُ٢ الىىاحي ؤلاصاٍع

 ؤ٢ص ى مىٟٗت ؤو ٖاثض مم٨ً بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت.

ت خُث ًغج٨ؼ َظا الىٕى بالٟٗل في البدث ًٖ ٦ٟاءة ؤلاصاعة في ومً َىا ًُل٤ ٖلُه  البٌٗ جض٤ُ٢ ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع

ى ما ًُل٤  ا بدُث جد٤٣ ؤ٢ص ى مىٟٗت مم٨ىت َو حَر ت ٚو اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت للماؾؿت مً ا٢خهاصًت وبكٍغ

 اءة بصاعة اإلااؾؿت.ٖلُه الاؾخسضام الا٢خهاصي خُث ؤنبذ لؼاما ٖلى اإلاض٤٢ ؤن ٌُٗي عؤًا ٞىُا ًٖ ٦ٟ
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III مً خُث الهُئت التي جلىم بػملُت الخضكُم والالتزام 

حن َما:  ؤوال: مً خُث الهُئت التي جلىم بػملُت الخضكُم: الخضكُم ًم٨ً ج٣ؿُم الخض٤ُ٢ مً َظٍ الىاخُت بلى هٖى

 13الضازلي والخضكُم الخاعجي 

ت مً ؤلاحغاءاث التي جيكا صازل اإلااؾؿت لٛغى الخد٤٣ مً َبُٗت الؿُاؾاث  الخضكُم الضازلي: -1 َى مجمٖى

والخُِ اإلاغؾىمت ٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ ٌ بإهه ؤصاة حٗمل مً صازل اإلااؾؿت للخ٨م والخ٣ُُم لخضمت ؤَضاٝ ؤلاصاعة 

٤ مغاحٗت الٗملُاث اإلاداؾبُت واإلاالُت والٗملُاث ال دكُٛلُت ألازغي و٢ض ا٢خهغ في مجا٫ الغ٢ابت الضازلُت ًٖ ٍَغ

الخض٤ُ٢ الضازلي في باصت ألامغ ٖلى مداؾبت الضٞاجغ والسجالث لٛغى ا٦دكاٝ ؤزُاء الدسجُل وبٗض طل٪ 

اجطخذ بم٩اهُت اؾخسضامه لخضمت ؤلاصاعة الٗلُا في حمُ٘ اإلاجاالث وج٣ىم به َُئت صازلُت ؤو مد٣٣حن جابٗحن 

 للماؾؿت.

دو ال٣ىاثم اإلاالُت ٣ًىم به شخو زاعجي مؿخ٣ل ًٖ بصاعة اإلااؾؿت ومضي َى ٖملُت ٞ الخضكُم الخاعجي: -2

٤ ا٦دكاٝ ألازُاء وجدضًض الاهدغاٞاث ومٗالجتها. ما٫ ومغ٦ؼ َا اإلاالي ًٖ ٍَغ  جمثُلها لىدُجت ألٖا

حن:  زاهُا: مً خُث الالتزام في غملُت الخضكُم: كُم الخضًى٣ؿم الخض٤ُ٢ مً خُث ٖملُت ؤلالؼام ال٣اهىوي بلى هٖى

 14.إلالؼامي والخضكُم الازخُاعي 

َى الخض٤ُ٢ الظي ًدخم ٖلى اإلااؾؿاث ال٣ُام به، ؤًً جلتزم اإلااؾؿت بخُٗحن مض٤٢ زاعجي الخضكُم إلالؼامي:  -1

ا اإلاالُت ومىاَم َظٍ اإلااؾؿاث قغ٦ت اإلاؿاَمت، خُث ًلجا بلى حُٗحن زبحر  إلاغاحٗت خؿاباتها الخخامُت ومغا٦َؼ

ل٩ي ٌٗمل هُابت ٖنهم في مغاحٗت وكاٍ الكغ٦ت وبصاعتها، ختى ًُمئىىا مً صخت الخؿاباث بمغاحٗت الخؿاباث 

ً لؿلُتهم وهٟىطَم  ضم اؾخٛال٫ اإلاضًٍغ اإلا٣ضمت بليهم مً ٢بل مجلـ ؤلاصاعة، وؤجها جمثل اإلاغ٦ؼ الؿلُم للكغ٦ت ٖو

غايهم الصخهُت ولهظا ؤنبذ مً الًغوعي ٖلى اإلاك ٕغ بلؼام وحىب جُب٤ُ الخض٤ُ٢ في اؾخٛال٫ ؤمىا٫ الكغ٦ت أٚل

 وال٣ُام به بياٞت بلى خماًت ويمان خ٣ى١ الهُئت اإلاهخمت بال٣ىاثم اإلاالُت للكغ٦ت.

َى الخض٤ُ٢ الظي ًخم صون بلؼام ٢اهىوي ًدخم ال٣ُام به ٟٞي اإلااؾؿاث الٟغصًت ًخم الخضكُم الازخُاعي:  -2

الخؿاباث، خماًت مهلخت ناخب عؤؽ اإلاا٫ وصخت ال٣ىاثم الاؾخٗاهت باإلاض٤٢ في ا٦دكاٝ ألازُاء الخالٖباث في 

اإلاالُت اإلا٣ضمت بلى بصاعة الًغاثب، ؤما باليؿبت لكغ٦ت ألاشخام ُٞٗخمض الكغ٧اء ٖلى مض٤٢ زاعجي للٟاثضة التي 

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي والتي جخس ظ جخد٤٣ مً وحىصٍ مً خُث اَمئىاجهم ٖلى صخت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ٖلى هخاثج ألٖا

 ٦إؾاؽ لخدضًض خ٣ى١ الكغ٧اء.
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IV   الخضكُم الضازلي والخضكُم الخاعجي 

٣ىم بها شخو ُٟت ج٣ضًغ وج٣ُُم لىاحٗت الغ٢ابت الضازلُت ٍو مً اإلااؾؿت، ؤما الخض٤ُ٢  ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الضازلي ْو

 الخاعجي ٞهى اؾخٗغاى للٗملُاث بٛغى ببغاػ الىحه الخ٣ُ٣ي للماؾؿت. وؾيخٗغى لهما بالخٟهُل في َظا اإلابدث.

 الخضكُم الضازلي( 1

ت الًماهاث  ًجب الخٟغ٢ت بحن مهُلخي الغ٢ابت الضازلُت والخض٤ُ٢ الضازلي خُث ؤن الغ٢ابت الضازلُت هي مجمٖى

ُت اإلاٗلىماث اإلاؿاَمت بال ضٞها ؤؾاؾا ٨ًمً مً حهت في الخماًت واإلاداٞٓت ٖلى اإلامخل٩اث وهٖى خد٨م في اإلااؾؿت َو

ظا للخدؿحن مً ويُٗتها بِىما الخض٤ُ٢ الضازلي  ومً حهت ؤزغي جُب٤ُ الخٗلُماث الهاصعة ًٖ بصاعة اإلااؾؿت َو

ُٟت مؿخ٣لت للٟدو واإلاغا٢بت بهٟت صاثمت صازل اإلااؾؿت م٘ اختر  ام جُب٤ُ وجىُٟظ ألاَضاٝ مً زال٫ َى ْو

 الالخٟاجت البؿُُت للمٟهىمحن هجض ؤن الغ٢ابت الضازلُت والخض٤ُ٢ الضازلي ٌٗمالن بهٟت مخ٩املت في اإلااؾؿت.

 الغكابت الضازلُت/1-1

اإلااؾؿت وؤَضاٞه وم٣ىماجه ألاؾاؾُت  ؾٝى هداو٫ في َظا الٟٕغ بل٣اء هٓغة ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُت صازل

 لخد٤ُ٣ الٟٗالُت في ألاصاء.

 15جخمثل ؤَضاٝ الغ٢ابت الضازلُت ُٞما ًلي: ؤوال: ؤَضاف الغكابت الضازلُت:

حر الخماًت الخامت ألنى٫ اإلااؾؿت مً ؤلاؾغاٝ ؤو الؿغ٢ت  خماًت ؤضٌى املاؾؿت: -1  وطل٪ مً زال٫ جٞى

ًجب ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث التي ًخم الخىنل بليها مُٟضة باإلياٞت صكت البُاهاث املداؾبُت وصعحت الاغخماص غليها:  -2

بلى ؤجها ٢ابلت للٟهم ول٩ي ًخم جدضًض ما بطا ٧اهذ اإلاٗلىماث مُٟضة ؤم ال باليؿبت لل٣غاعاث ُٞجب ؤن جغاعى زانِخحن 

خماص ما اإلاالثمت والث٣ت. لجىصة اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وصعحت الٖا  ٖليها، َو

جلٗب الغ٢ابت الضازلُت في اإلااؾؿت صوعا َاما في مجا٫ الخد٤٣ مً  الالتزام باللىاهين واللىاثذ والؿُاؾاث: -3

ا جإزظ ؤق٩اال مسخلٟت ٦خابُت ؤو  مضي التزام بصاعتها بمسخل٠ ال٣ىاهحن واللىاثذ والؿُاؾاث ٞالخٗلُمت ٖىض بنضاَع

 ً٘ بلى الخدٍغ٠ ٢بل ؤن جهل بلى الصخو اإلاٗنيقٟهُت ٞٛالبا ما جس

غ وجدؿحن الاعجلاء بالىفاءة إلاهخاحُت:  -4 وطل٪ بخ٣ُُم ؤصاء الٗاملحن في حمُ٘ ؤحؼاء اإلااؾؿت والٗمل ٖلى جٍُى

ب والخدٟحز والخد٤٣ مً ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت بك٩ل ٖام ٖىضما ج٩ىن مضزىالث الٗملُاث  ٤ الخضٍع ؤصائهم ًٖ ٍَغ

 ي ؤ٢ل خض مم٨ً.ؤلاهخاحُت ف

ا زاهُا: ملىماث الغكابت الضازلُت غ م٣ىماث ؤؾاؾُت في هٓام الغ٢ابت الضازلُت الٟٗا٫ والتي ؾىظ٦َغ : البض مً جٞى

 16في الى٣اٍ الخالُت:

ل ومسلظ:  -1 م غمل مَا ٟحن ًخمخٗىن بمؿخىي ٖا٫ مً ال٨ٟاءة واإلاهضا٢ُت مً فٍغ خماص ٖلى مْى وطل٪ بااٖل

ب الٗاملحن باإلااؾؿت.زال٫ وي٘ بغهامج حُض ال  م وحُُٗنهم وبغهامج مغؾىم لخضٍع  زخُاَع

ؼ الىاضح والفطل بين املؿاولُاث: -2 اث٠ لخد٤ُ٣  الخفٍى وطل٪ مً زال٫ الىن٠ الىاضر والض٤ُ٢ للْى

ٌ مىاؾب والٟهل بحن الىخضاث.  جٍٟى

ت في الٗملُاث اإلاداؾبُت حٗخبر اإلاؿدىضاث ألاصلت اإلااصًت اإلاؿخٗمل هظام مؿدىضاث وسجالث مداؾبت مىاؾبت: -3

 والتي حؿمذ لإلصاعة بخض٤ُ٢ ؤًت ٖملُت.
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ت للخإ٦ض مً ؤن  بحغاءاث مىاؾبت إلجمام الػملُاث: -4 ٤ وي٘ صلُل ؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت وؤلاصاٍع وطل٪ ًٖ ٍَغ

 مسخل٠ ؤهٓمتها مٟهىمت ومؿخسضمت بإؾلىب ؾلُم مً ٢بل حمُ٘ الٗاملحن باإلااؾؿت.

: للخم٨ً مً جدضًض اإلاؿاولُاث ولخٟاصي الاؾخسضام الؿيئ ألنى٫ غلى ألاضٌى والسجالث كىاغض وافُت للغكابت -5

 اإلااؾؿت.

: مً زال٫ ٢ُام شخو ؤو َُئت مؿخ٣لت بٟدو وج٣ُُم ؤصاء شخو مٗحن ؤي اهه جدلم وفدظ مؿخلل لألصاء -6

٣ت ٞٗالت. ٠ في ماؾؿت ؤن ٣ًُم ؤصاءٍ بٍُغ  ال ًم٨ً إلاْى

 الخضكُم الضازلي مجاالث/1-2

٤ َغ١ ومىاهج مدضصة ٣ىم بتر٦حز ٖمله ٞيها ٞو  ًىحه ٖمل اإلاض٤٢ الضازلي بلى مجاالث مُٗىت صازل اإلااؾؿت ٍو

م٨ً ج٣ؿُم ٖمل اإلاض٤٢ الضازلي بلى ٢ؿمحن عثِؿُحن َما الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي والخض٤ُ٢ اإلاالي بياٞت بلىالٗمل.  17ٍو

بن َظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ًخجاوػ صوع اإلاض٤٢ الضازلي مً الىاخُت اإلاداؾبُت بلى ؤ٢ؿام  ؤوال: الخضكُم إلاصاعي:

لُه َىا مماعؾت الخظع ٧له ٖىض الخٗغى بلى هىاحي  اإلااؾؿت لغئٍت مضي الخ٣ُض بؿُاؾاث اإلااؾؿت ومسُُها ٖو

خه.  ج٣ىُت ج٩ىن في الىا٢٘ ابٗض مً خضوص مٗٞغ

٤ مً وحىص ألانى٫ ووحىص الخماًت اإلاىاؾبت لها إلاى٘ الازخالؾاث وؤلاَما٫ ًدىاو٫ الخد٣زاهُا: الخضكُم املالي: 

٣ىم اإلاض٤٢ الضازلي ب٩اٞت ٖملُاث الخض٤ُ٢  ٗالُخه َظا. ٍو والخُلىلت صوجها، ٦ما ًدىاو٫ ٞدو الىٓام اإلاداؾبي ٞو

 والٟدو باؾخ٣ال٫ جام ًٖ صاثغة ؤو ٢ؿم اإلاداؾبت للماؾؿت

 ؤؾلىب الٗمل في الخض٤ُ٢ الضازلي ُٞما ًلي: ًم٨ً جلخُو زالثا: ؤؾلىب الػمل:

ت الٗمل اإلاغاص بهجاٍػ والهضٝ مىه. (1  مٗٞغ

 بىاء بغهامج ص٤ُ٢ ًىاؾب الهضٝ اإلاىيٕى ووي٘ الخُِ للخىُٟظ. -ا

 ٞدو ُٖىت الخإ٦ض مً ؾالمت ؤلاهجاػ.  -ب

ُت. -ج ت اإلاىيٖى  م٣اعهت الخىُٟظ م٘ الخُِ الىٍٓغ

غ١ خل اإلاك٨الث. -ص ت اإلاٗىُت ًٖ ؤلاهجاػ والٟغو ٢اث وؤؾبابها َو اث ؤلاصاٍع غ إلاسخل٠ اإلاؿخٍى  ج٣ضًم ج٣ٍغ

 َضاف الخضكُم الضازليؤ/1-3

 18ًم٨ً جلخُو ؤَضاٝ الخض٤ُ٢ الضازلي ُٞما ًلي:

ه٣اٍ ال٠ًٗ في الىٓام وؤلاحغاءاث  ا٦دكاٝمخابٗت جىُٟظ الخُِ والؿُاؾاث اإلاغؾىمت وج٣ُُمها ختى ًم٨ً  -1

 اإلاؿخٗملت ب٣هض الخدؿحن و الخٗضًل.

خُلب مً اإلاض٤٢ الضازلي ال٣ُام بٗملُاث جض٤ُ٢ مؿخمغ  -2 الخد٤٣ مً صخت و ص٢ت البُاهاث اإلاداؾبُت وجدلُلها ٍو

 مؿدىضًىا ومداؾبُا.

ب.ج٣ُُم ٖمل ألاٞغاص ومضي ٢ضعتهم ٖلى جدمل مؿاولُاتهم وعٞ٘ ٦ٟاءتهم 3 -  ٤ الخضٍع  ًٖ ٍَغ

٣ط ي الخإ٦ض مً ؤخ٩ام الغ٢ابت ووحىص 4-  الخد٤٣ مً ٢ُم ألانى٫ و مُاب٣تها م٘ الضٞاجغ وطل٪ لخماًت ألانى٫ ٍو

 الخإمحن الالػم.
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لت ؤصاء الخضكُم الضازلي/1-4  ؾٍغ

٣ت ؤصاء الخض٤ُ٢ الضازلي جبٗا  ُت اإلاك٨الث التي جازغ ٖلى ؤصاء  الزخالٝجسخل٠ ٍَغ َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت وهٖى

 :19ٖملُاجه والىٓام ؤلاصاعي الظي حؿحر ٖلُه بصاعتها بال ؤن َىا٥ ٖىانغ مكتر٦ت في ؤصاء الخض٤ُ٢ وهي ٦ما ًلي

 حهضٝ بلى الخإ٦ض مً مضي صخت الٗملُاث اإلاداؾبُت مً خُث الض٢ت وؾالمت الخىحُه اإلاداؾبي.الخدلم:  -ا

ت وبحغاءاث الغ٢ابت الضازلُت وبحغاءاث اإلاداؾبت. لخدلُل:ا -ب  ٣ًهض به الٟدو ؤلاهخ٣اصي للؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ت.: الالتزام -ج ٣ا للُغ١ والىٓم وال٣غاعاث ؤلاصاٍع ت اإلاغؾىمت وؤصاء الٗملُاث ٞو  ٌٗني الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ٗالُت الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث التي حؿحر ٖليها اإلااؾؿت. الخلُُم: -ص  َى الخ٣ضًغ الصخص ي الىاعي إلاضي ٦ٟاءة ٞو

غ: -ٌ ٣ت مٗالجتها وما جىنل بلُه مً هخاثج  الخلٍغ ٍغ غ الظي ٣ًضمه اإلاض٤٢ الضازلي اإلاك٩لت وؤَمُتها َو ًبرػ الخ٣ٍغ

 وجىنُاث.

 الخضكُم الخاعجي(2

غاٝ الخاعحُت بن الخض٤ُ٢ الخاعجي وبسالٝ م٘ الغ  ت ول٨نها حٗخبر خ٤ لبٌٗ ألَا ُٟت بصاٍع ٢ابت الضازلُت ال ًمثل ْو

اث ؤلاصاعة ُٞما ًخٗل٤ بالخٟاّ ٖلى اإلاىاعص والالتزام  مً طوي اإلاهلخت في وكاٍ الىخضة الا٢خهاصًت لترا٢ب جهٞغ

غاٝ َم اإلاؿاَمىن في عؤؽ ما٫ الكغ٦ ت وال ق٪ بن َظٍ ؤلَا ت وؾٝى هخٗغى ُٞما ًلي بال٣ىاهحن وال٣ىاٖض اإلاىيٖى

 بلى ٞغوى الخض٤ُ٢ الخاعجي وبحغاءاجه والخٗٝغ ٖلى الصخو ال٣اثم بٗملُت اإلاغاحٗت.

 فغوع الخضكُم الخاعجي/ 2-1

ت مً الاٞتراياث ل٩ُىن الخض٤ُ٢ مم٨ىا ومٟهىما وحكمل: غ مجمٖى  20في مجا٫ الخض٤ُ٢ الخاعجي ًجب جٞى

 حػاعع بين مطلخت املضكم واملاؾؿت:ؤوال: كابلُت البُاهاث للفدظ وغضم وحىص 

 َظا الٟدو ٌٗخمض ٖلى مٗاًحر ج٣ُُم البُاهاث اإلاداؾبُت واإلاخمثلت ُٞما ًلي: كابلُت البُاهاث للفدظ: -1

خدهل ٖليها مالثمت الخخُاحاجه واؾخسضاماجه ٞال ج٩ىن َظٍ املالثمت -ؤ : ؤي ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث التي ًُلبها اإلاض٤٢ ٍو

 .الازخهامًٖ هُا١ الٗمل ؤو اإلاٗلىماث زاعحت 

م مً ازخالٝ اللابلُت للفدظ -ب : وحٗني بم٩اهُت ال٣ُام بٟدو َظٍ لبُاهاث والىنى٫ بلى هدُجت واخضة بالٚغ

 الصخو ال٣اثم بٗملُت الٟدو وبالخالي َظا اإلاُٗاع ًًمً نض١ اإلاٗلىماث إلاؿخسضميها.

ظا باليؿبت للٗملُاث خُث ًخم حسجالبػض غً الخديز:  -ج اصة ؤو ه٣هان ألجها حٗبر ًٖ ما ًجغي صازل َو ُلها صون ٍػ

 اإلااؾؿت.

 ل٩ي ج٩ىن البُاهاث اإلاداؾبُت مُٟضة إلاؿخٗمليها ًجب ؤن ج٩ىن ٢ابلت للخؿاباث والٗض. اللابلُت لللُاؽ الىمي: -ص

بن َظا الٟغى ٌٗخبر مهم حضا لؿحر ٖملُت  غضم وحىص حػاعع بين مطلخت املضكم ومطلخت املاؾؿت: -2

ظا لخدؿحن ال خض٤ُ٢ الخاعجي حاء لخضمت ؤَضاٝ اإلااؾؿت مً زال٫ الخىحيهاث التي ٣ًضمها و٦ظل٪ الا٢تراخاث َو

اصة اإلاغصوصًت وبالخالي بلى وحىص ز٣ت بحن ؤلاصاعة واإلاض٤٢ مما ٌؿهل ٖمله مً زال٫  الدؿُحر وجصخُذ الاهدغاٞاث لٍؼ

 .اعي ُازخاٖخماصٍ ٖلى جض٤ُ٢ 

 في خالت ُٚاب الث٣ت في ؤلاصاعة ٞةن اإلاض٤٢ ٌٗخمض في ٖمله ٖلى ٞدو جٟهُلي مما ٌؿخٛغ١ و٢ذ ؤ٦ثر. ؤما

 

                                                           
19

 .191ٔانًغاجؼت انضاسهٛت ػهٗ انًـخٕٖ انكهٙ ٔانجؼئٙ م تانـٛض ؿغٚا، انغلاب ضػبض انفخاح انصذٍ، يذً
20

 30يذًض ؿًٛغ انصباٌ، األصٕل انؼهًٛت نهًغاجؼت بٍٛ انُظغٚت ٔانًًاعؿت م



 الغ٢ابتوالخض٤ُ٢: ألو٫ الٟهال

 

21 
 

 زاهُا: زلى اللىاثم املالُت ؤو ؤي مػلىماث ؤزغي مً ؤًت ؤزؿاء غير غاصًت ووحىص هظام ؾلُم للغكابت الضازلُت:

بن ٖضم وحىص َظا الٟغى ًخُلب مً زلى اللىاثم املالُت ؤو مػلىماث ؤزغي مً ؤي ؤزؿاء غاصًت ؤو جىاؾئُت:  -1

ىا جبرػ مؿاولُت  اإلاض٤٢ ال٣ُام بٗمل بيافي وطل٪ مً زال٫ بٖضاص بغهامج مىؾ٘ للخإ٦ض مً ٖضم وحىص ؤزُاء ، َو

 جىاَئُت وواضخت وطل٪ مً زال٫ الٟدو اإلا٣ام.اإلاض٤٢ الخاعجي ٞبا٦دكاٝ ألازُاء والخبلُٜ ٖنها بطا ٧اهذ 

٣ًىم َظا الٟغى ٖلى وحىص هٓام ؾلُم  وحىص هظام ؾلُم للغكابت الضازلُت ًبػض اخخماٌ وحىص ؤزؿاء: -2

ضم  ُٟه ًاصي بلى ا٦دكاٝ ؤزُاء في و٢تها ٖو للغ٢ابت ًدضص مً خضور ؤزُاء، ٞةن ٢ُام ٧ل مؿئى٫ بمغا٢بت مْى

ى ًضٖى بلى ال٣ُام بالخض٤ُ٢ الازخباعي بضال مً الخض٤ُ٢ الكامل مما ًجٗل ٖملُت جٟا٢مها، ٦ما ؤن َظا الٛغ 

ملُت.  الخض٤ُ٢ ا٢خهاصًت ٖو

زالثا: الخؿبُم املىاؾب للمباصت املداؾبُت، والبُاهاث التي جىىن صخُدت في املاض ي ؾىف جىىن هظلً في 

 املؿخلبل:

٣ٞا للمباصت اإلاخٗاٝع ٖليها خُث ؤن ال٨ثحر مً ألازُاء ال٣ىاثم اإلاالُت ٖلى صعحت جُب٤ُ اإلااؾؿت للمداؾبت و  1

 ج٩ىن هدُجت ٖضم الخُب٤ُ الجُض والصخُذ لهظٍ اإلاباصت.

: ًم٨ً خؿب َظا الٟغى الخ٨م ٖلى البُاهاث التي جىىن صخُدت في املاض ي ؾىف جىى ن هظلً في املؿخلبل -2

ُاب  َظا الٟغى ًجٗل مً َظٍ الٗملُت نٗبت ؤو ؾالمت هٓام الغ٢ابت الضازلُت مما ٌؿهل ٖملُت الخض٤ُ٢، ٚو

 مؿخدُلت بؿبب جغ٥ اإلاجا٫ لإلصاعة بالخالٖب في ممخل٩اث اإلااؾؿت.

 عابػا: املغاحؼ الخاعجي ًؼاٌو وشاؾه همغاحؼ فلـ ومغهٍؼ املنهي ًفغع غلُه التزاماث جدىاؾب مؼ َظٍ املغهؼ:

ض٤٢ ٞدو خؿاباث اإلااؾؿت إلبضاء عؤًه ًجب ؤن ال ًخٗضي ٖمل اإلا املغاحؼ ًؼاٌو غمله همغاحؼ فلـ: -1

ظا الٗمل ًخُلب اؾخ٣ال٫  واإلاهاص٢ت ٖلى الخؿاباث بلى ؤٖما٫ ؤزغي زاعحت ًٖ هُا١ الٗمل الظي ٧ل٠ به َو

 اإلاغاح٘ الخاعجي للماؾؿت.

ُٟت اإلاض٤٢ ًفغع املغهؼ املنهي غلى املضكم الخاعجي التزاماث مهىُت جدىاؾب مؼ َظا املغهؼ - الخاعجي :  حٗخبر ْو

غ بٌٗ الالتزاماث هظ٦غ منها ألاماهت واإلاداٞٓت ٖلى ؤؾغاع اث٠ ألازغي لظا ًجب جٞى ُٟت خؿاؾت م٣اعهت م٘ الْى  ْو

ٍغ ٖلى اإلاهىت والخبرة وج٣ضًمه لغؤي مداًض ًٖ خ٣ُ٣ت ما جىنل بلُه. 2  اإلاهىت، جٞى

 بحغاءاث الخضكُم الخاعجي /2-2

ت مً ؤلاحغاءاث ٣ًىم مً زاللها اإلاض٤٢ الخاعجي بدىُٟظ ٖمله وجدضص َظٍ ؤلاحغاءاث بخ٣ضًغ  البض مً وي٘ مجمٖى

ا مً احل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخض٤ُ٢ وؾىداو٫ ؤن هخُغ١ بليها.  مىه ُٞسخاع ما ًغاٍ يغوٍع

: جخ٩ىن ألانى٫ مً ؤنى٫ زابخت ومسؼون ؾلعي وخؿاباث اإلاضًىحن لظا ٞةن  ؤوال: بحغاءاث الخدلم مً ألاضٌى

 نى٫ ًجب ألازظ بةحغاءاث جد٤٣ ل٩ل ٖىهغ مً َظٍ الٗىانغ.بحغاءاث الخد٤٣ مً ألا 

 21جخمثل َظٍ ؤلاحغاءاث ُٞما ًلي: بحغاءاث الخدلم مً ألاضٌى الثابخت: -1

ًخم َظا ؤلاحغاء مً زال٫ اإلاالخٓت والىحىص الٟٗلي ٖلى ؤن ًخم طل٪ مً وحىص ال٨ُان الخدلم مً الىحىص:  -ؤ

ٍ، ؤما باليؿبت للنى٫ ٚحر اإلالمىؾت ُٞخم طل٪ بالغحٕى بلى وزاث٤ اإلااصي للنل بٌٛ الىٓغ ًٖ م٩ان جىاحض

 اإلااؾؿت لخل٪ ألانى٫.

                                                           
21

 233يذًض ؿًٛغ انصباٌ، ػبض هللا ْالل، يغجغ ؿابك م



 الغ٢ابتوالخض٤ُ٢: ألو٫ الٟهال

 

22 
 

٣ىص اإلال٨ُت ٖلى ؤن ًخم الخدلم مً ملىُت املاؾؿت لألضل الثابذ:  -ب ًخمظل٪ مً زال٫ ٞدو وزاث٤ الكغاء ٖو

غ الكغوٍ ال٣اهىهُت في َظٍ الىزاث٤.   جٞى

سُت خؿب اإلابا الخدلم مً ؾالمت اللُمت: -ج صت اإلاداؾبُت ًخم ج٣ُُم ألانى٫ الثابخت ٖلى ؤؾاؽ الخ٩لٟت الخاٍع

ش جهاًت الؿىت مدل  ش اؾخٗماله ختى جاٍع للنل بٗض اؾدبٗاص ؤلاَال٥ اإلاترا٦م اإلادؿىب ٖلى ج٩لٟخه مىظ جاٍع

لى اإلاض٤٢ الخاعجي الخد٤٣ مً ؾالمت َظا الخدضًض لل٣ُمت.  الٟدو ٖو

لت ألاحل ٌؿخلؼم  للغير غلى ألاضل الثابذ: الخدلم مً غضم وحىص ؤًت خلىق  -ص بن الخهى٫ ٖلى ال٣غوى ٍَى

ج٣ضًم يماهاث وحٗخبر ألانى٫ الثابخت ؤ٦ثر مالثمت لخ٣ضًمها ٦ًمان لظا ًجب ٖلى اإلاض٤٢ الخاعجي الخد٤٣ مً ٖضم 

ا ال٣ىاثم اإلاا خم َظا وحىص خ٣ى١ للٛحر ٖلى جل٪ ألانى٫، إلاا لظل٪ مً مىٟٗت ٖلى اإلاٗلىماث التي جٓهَغ لُت ٍو

إل ٖلى ٣ٖض الخ٣ى١ ووكغاث بنضاع الؿىضاث.  الخد٤٣ مً زال٫ ؤلَا

: ًخًمً َظا ؤلاحغاء يغوعة مُاب٣ت مجمٕى مٟغصاث ألانى٫ الثابخت م٘ الخدلم مً الضكت املداؾبُت -ٌ

 الخؿاباث ؤلاحمالُت لها بضٞتر ألاؾخاط.

٤:: وطل٪ الخدلم مً ؾالمت الػغع في امليزاهُت الػمىمُت -و  ًٖ ٍَغ

ت مؿخ٣لت.  * الخد٤٣ مً ْهىع ألانى٫ الثابخت في اإلاحزاهُت في مجمٖى

 * الخإ٦ض مً ٦ٟاًت ُٚاء الخامحن لخل٪ ألانى٫ إلاىاحهت ألازُاع اإلاٗخمضة.

وطل٪ مً زال٫ الخإ٦ض مً ؤن ٧ل ألانى٫ الثابخت ماػالذ حؿخسضم في  الخدلم مً اؾخمغاع مىفػت ألاضل: -ي

ُت وال٨ٟاءة.ٖملُت ؤلاهخاج ؤي زضم  اتها اإلاخى٢ٗت ما ػالذ ٖلى هٟـ ال٣ضع مً الىٖى

: -ؽ التي خاػث ٖليها اإلااؾؿت زال٫ الؿىت مدل الٟدو وألانى٫ الثابخت التي جم الخىاػ٫  الخدلم مً ألاضٌى

 ٖنها.

 22: مً َظٍ ؤلاحغاءاث هظ٦غ ما ًلي:بحغاءاث الخدلم مً املسؼون الؿلعي -2

 مغاحٗت الجغص الٟٗلي للمسؼون وازخُاع ال٨مُاث وألاؾٗاع. -ؤ

 ٞدو حىصة ألانىاٝ وم٣اعهت ؤع٢ام الجغص الٟٗلي م٘ ألاعنضة الٓاَغة ببُا٢ت اإلاسؼون. -ب

 م٣اعهت اإلاسؼون الؿلعي لهظا الٗام م٘ مسؼون الٗام اإلااض ي. -ج

اث وه٣ُت اإلابُٗاث. -ص  مغاحٗت ه٣ُت اإلاكتًر

 لبًاٖت في اإلاساػن الٗمىمُت وخؿاب مٗض٫ صوعان اإلاسؼون.الخد٤٣ مً ؤن ا -ٌ

 مغاحٗت ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت باليؿبت للجغص. -و

٣ت الدؿٗحرة والخهى٫ ٖلى قهاصة اإلاسؼون مً بصاعة اإلااؾؿت. -ي ٍغ  ٞدو ؤؾٗاع الخ٩لٟت َو
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 بحغاءاث الخدلم مً ؤعضضة الخؿاباث -3

ًم٨ً ؤن هىضر َظٍ ؤلاحغاءاث مً زال٫ الخد٤٣ مً الالتزاماث والخد٤٣  زاهُا: بحغاءاث الخدلم مً الخطىم:

 مً خ٣ى١ ؤصخاب اإلااؾؿت.

حن َما:بحغاءاث الخدلم مً الالتزاماث -1  : وجى٣ؿم بلى هٖى

 : وجٓم ؤلاحغاءاث الخالُت:بحغاءاث الخدلم مً الالتزاماث كطيرة ألاحل -ؤ

اث اإلاداؾبُت م٘ ؤعنضتهم  الخدلم مً ؤعضضة املىعصًً: * وطل٪ ب٣ُام اإلاض٤٢ بم٣اعهت ؤعنضة اإلاىعصًً م٘ ال٨كٞى

م مغوع ٞترة  ش خضور الضًً والاَخمام باألعنضة التي لم حؿضص بٗض ٚع في محزان اإلاغاحٗت وصٞتر ألاؾخاط م٘ مالخٓت جاٍع

لت ٖلى اؾخد٣ا٢ها وان جدضص ؤؾباب ٖضم الدؿضًض.  ٍَى

ت ٣ِٞ الخدلم مً ؤوعاق الضفؼ: * لى اإلاض٤٢ ؤن بن الضًً في خالت وحىص ؤوعا١ الضٞ٘ ٩ًىن مثبذ بىع٢ت ججاٍع ، ٖو

ؤوعا١ الضٞ٘ مً زال٫ ٦ك٠ جدلُلي ًخًمً ؤعنضة ؤو٫ الٟترة، ألاعنضة الجضًضة، ؤوعا١ ًخد٤٣ مً ؤعنضة

٣ىم بم٣اعهت ؤعنضة آزغ اإلاضة م٘ ما َى  مسجل في محزان  مؿضصة، ؤعنضة آزغ اإلاضة والىىاحي الك٩لُت للىع٢ت. ٍو

اث ، وفي خالت بلٛاء بخضي ألاوعا١ ًجب ٖلى  اإلاغاحٗت للؿىت اإلاايُت ومُاب٣ت ألاوعا١ اإلاؿضصة م٘ صٞتر اإلاضٖٞى

٤ زخمها.  اإلاض٤٢ ؤن ًخإ٦ض مً بلٛائها ًٖ ٍَغ

هي خؿاباث البى٪ الضاثىت والخد٤٣ مً َظٍ ألاعنضة ًجب ٖلى اإلاض٤٢  الخدلم مً ؤعضضة السخب املىشىف:* 

ت للبى٪ والخإ٦ض مً َظا الغنُض الضاثً وجدب٘ مسخل٠ الك٩ُاث اإلادغعة التي لم ج٣ضم  ؤن ٣ًىم بٟدو مظ٦غة حؿٍى

ٖنها في للبى٪ و٦ظا الك٩ُاث اإلاغؾلت بلُه والتي لم جدهل بٗض والخد٤٣ مً ٖضم وحىص خؿاباث صاثىت ٚحر مٟصر 

 اإلاحزاهُت هدُجت إلحغاء م٣انت بحن خؿاباث البى٪ اإلاضًىت والضاثىت.

جخمثل في ألاحىع والًغاثب والٟىاثض اإلاؿخد٣ت وللخد٤٣ منها ًجب ٖلى  الخدلم مً املطغوفاث املؿخدلت: *

مً زال٫ اإلاض٤٢ الخهى٫ ٖلى ٦ك٠ جدلُلي مً اإلااؾؿت ًدخىي ٖلى ٧ل اإلاهغوٞاث اإلاؿخد٣ت زم ال٣ُام بٟدهه 

اث بالغحٕى بلى صٞتر  مُاب٣ت ألاعنضة ؤو٫ اإلاضة م٘ ؤعنضة آزغ اإلاضة للؿىت اإلاايُت و٦ظل٪ الخد٤٣ مً اإلاضٖٞى

مُت في  ضم ؤي مؿخد٣اث ٚحر مثبخت ؤو َو اث وألاعنضة ٖو اث الى٣ضًت باإلياٞت بلى الخإ٦ض مً ؾالمت الدؿٍى اإلاضٖٞى

 جهاًت الؿىت اإلاالُت.

لت ألاحل:بحغاءاث الخدلم مً الا -ب جدىاو٫ ؤلاحغاءاث التي ًيبغي ٖلى اإلاض٤٢ بجباٖها مً زال٫  لتزاماث ؾٍى

لت ألاحل.  الخد٤٣ مً الؿىضاث وال٣غوى ٍَى

وطل٪ مً زال٫ الخد٤٣ مً صخت ؤلاحغاءاث التي اجبٗتها الكغ٦ت بكان بنضاع الؿىضاث  الخدلم مً الؿىضاث: *

ىىان الكغ٦ت، ع٢م ٦ما ًخٗحن ٖلى اإلاض٤٢ الخاعجي الخد٤٣ مً مالث مت بُاهاث قهاصة الؿىضاث اإلاخمثلت في: اؾم ٖو

ال٣ُض في السجل الخجاعي، ؤحا٫ الكغ٦ت، ٢ُمت عؤؽ مالها ومجمٕى ٢ُم الؿىضاث اإلاهضعة، اؾم مال٪ الؿىض، 

٢ُمخه الاؾمُت، ؾٗغ الٟاثضة، مىاُٖض وقغوٍ اؾتهال٥ الؿىض و٦ظا الًماهاث الخانت بالضًً الظي ًمثل الؿىض 

 ي خالت وحىص الًماهاث واإلابالٜ التي ًخم اؾتهال٦ها مً بنضاع الؿىضاث الؿاب٣ت ٖلى ؤلانضاع الخالي.ف

ل ل بلى ؤؾهم جظ٦غ اإلاىاُٖض اإلا٣غعة ألؾخٗمل ناخب الؿىض لخ٣ه في الخدٍى  بطا ٧اهذ الؿىضاث ٢ابلت للخدٍى

ل بىاء ٖليها.  وألاؾـ التي ًخم الخدٍى
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لت ألاحل:بحغاءاث الخدلم مً اللغوع ؾ * لت ألاحل في ال٣غوى التي لم ًخم ؾضاصَا بال  ٍى جخمثل ال٣غوى ٍَى

 ؤ٦ثر مً ؾىت وللخد٤٣ مً َظا الالتزام ٖلى اإلاض٤٢ بجبإ الخُىاث الخالُت:

٣ت ؾضاصٍ  * الخهى٫ ٖلى لت ألاحل ًخًمً مٗلىماث جٟهُلُت ًٖ ٢ُمت ال٣غى، ٍَغ ٦ك٠ جٟهُلي بال٣غوى ٍَى

ش اؾخد٣ا١ َظٍ الٟىاثض والجهت اإلا٣غيت.  جىاٍع

إل ٖلى ٢غاعاث مجلـ ؤلاصاعة ُٞما ًخٗل٤ باإلاىا٣ٞت ٖلى ال٣ٗىص الخانت.  * ؤلَا

لت ألاحل ٚحر مسجلت بضٞاجغ اإلا  اؾؿت.* الخإ٦ض مً ٖضم وحىص ٢غوى ٍَى

حهخم اإلاض٤٢ ٖىض جد٣٣ه مً الخهىم الضازلُت بٗىانغ عؤؽ اإلاا٫،  بحغاءاث الخدلم مً الخطىم الضازلُت: *

ا في:  23ألعباح ال٣ابلت للخىػَ٘ والاخخُاَاث وهىحَؼ

ا للخد٤٣ مً عؤؽ ما٫ الكغ٦ت ٖلى اإلاض٤٢ مُاب٣ت عؤؽ اإلاا٫ اإلاضعج في ال٣ىاثم اإلاالُت، بم الخدلم مً عؤؽ املاٌ: -ؤ

اصة والُغ١ التي جمذ بها،  اصة عؤؽ اإلاا٫ ًخد٤٣ اإلاض٤٢ مً ٖملُت الٍؼ َى واعص في ٣ٖض جإؾِـ الكغ٦ت وفي خالت ٍػ

وطل٪ بالغحٕى بلى ٣ٖض الكغ٦ت اإلاٗض٫، باإلياٞت بلى طل٪ الخد٤٣ مً بؾخٟاء سجل مل٨ُت ألاؾهم اإلاملى٦ت لهم 

وهت بسجل مل٨ُت ألاؾهم ٦ما ٣ًىم اإلاض٤٢ مً جد٤٣ صخت و٢ُمتها الاؾمُت ومُاب٣ت َظا ال٨ك٠ م٘ البُاهاث اإلاض

 ؤلاٞهاح ٖلى بُاهاث عؤؽ اإلاا٫.

٤ الخد٤٣ مً ؾالمت الخدلم مً ألاعباح اللابلت للخىػَؼ:  -ب ًخد٤٣ اإلاض٤٢ مً ؤلاعباح ال٣ابلت للخىػَ٘ ًٖ ٍَغ

إل ٖلى ٢غاعاث مجلـ ؤلاصاعة والجمُٗت الٗامت  ؤلاحغاءاث التي اجسظتها الكغ٦ت بكان َظٍ ألاعباح ومً زال٫ ؤلَا

 للمؿاَـمحن.

ٖلى اإلاض٤٢ ٖىض صعاؾت الاخخُاَاث ؤن ًخد٤٣ مً ؤن الاخخُاَي ال٣اهىوي ٦دض ؤصوى الخدلم مً إلاخخُاؾاث:  -ج

مً نافي ألاعباح وطل٪ بالغحٕى بلى ٢غاعاث مجلـ ؤلاصاعة والجمُٗت  %5ًمثل اليؿبت التي هو ٖليها ال٣اهىن وهي

َمحن ٦ما ًخٗحن ٖلى اإلاض٤٢ الخد٤٣ مً ؾالمت ؤلاٞهاح ٖلى الاخخُاَاث باإلاحزاهُت وؤن ًخم ؤلاٞهاح الٗامت للمؿا

 بهىعة جٟهُلُت ل٩ل هٕى منها. الاخخُاَاثًٖ َظٍ 

 الفغع الثاوي : مغاخل غملُت الخضكُم

 :جخلخو مغاخل ٖملُت الخض٤ُ٢ ُٞما ًلي

لى  ن خُث ال٨ُان ال٣اهىويم :فهم ؾبُػت غمل الػمُل .ؤ وهٕى اليكاٍ واله٩ُل الخىُٓمي له وؤهٓمخه اإلاداؾبُت ٖو

خظاع ًٖ طل٪  يىء َظٍ اإلاٗلىماث ٖلى اإلاض٤٢ ٢بى٫ مهمت جض٤ُ٢ الٗملُت ؤو الٖا

وحكمل ٞهمه بِئت هٓم الًبِ الضازلي )آلُت  :ب  فهم مىىهاث هظام الغكابت الضازلُت املخىفغة لضي الػمُل 

ت مضي ويٗها مىي٘ الخىُٟظ والتي مً الىٓم اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت( ، و  بحغاءاث هٓام الغ٢ابت الضازلُت ومٗٞغ

زال٫ طل٪ ٣ًغع مضي ٢ابلُت خؿاباث الٗمُل للخض٤ُ٢ مً زال٫ طل٪ ٞةطا اجطر له ٖضم ٢ابلُتها للخض٤ُ٢ ٖلُه 

 الاوسخاب مً اإلاهمت

م صعحت املساؾغة في هظام الغكابت الضازلُت .ج اإلاساَغة بكان ٢ضعة هٓام الغ٢ابت  ٞةطا اج٤ٟ ٖلى ؤن صعحت :جلٍى

الضازلُت ٖلى ال٨ك٠ الخل٣اجي للخضار التي ؤْهغث ٖلى ٚحر خ٣ُ٣تها في البُاهاث الخخامُت مغجٟٗت ٞان مساَغ 

ىضما ج٩ىن صعحت اإلاساَغة في الخض٤ُ٢ مخضهُت ًجب ٞهم هٓام الغ٢ابت الضازلُت وجدضًض  الخض٤ُ٢ ج٩ىن مغجٟٗت، ٖو

 . ٖت اإلاض٤٢ بان صعحت اإلاساَغة هي صون اإلاؿخىي ألامىع التي حٗؼػ ٢ىا
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ٌؿخسضم اإلاض٤٢ ج٣ُُمه لىٓام الغ٢ابت الضازلُت ومى٢ٟه بكان صعحت مساَغ الخض٤ُ٢  : جىفُظ الخضكُم الازخباعي  ص   

ما٫ الخض٤ُ٢ وحجم الُٗىت  .في جدضًض َبُٗت ؤٖما٫ الخض٤ُ٢، جى٢ُذ ؤٖما٫ الخض٤ُ٢ والى٢ذ الالػم أٖل

م هخ  م هخاثج ؤٖما٫  : اثج ؤغماٌ الخضكُمَـ  جلٍى ما٫ الخض٤ُ٢ التي ٢غع ال٣ُام بها ٣ًىم بخ٣ٍى بٗض ؤصاء اإلاض٤٢ أٖل

غ الًمان ال٩افي الظي ٌٗخمض ٖلُه في ببضاء عؤًه  ت مضي بم٩اهُت جٞى الخض٤ُ٢ والخىنل بلى الاؾخيخاحاث بٛغى مٗٞغ

 .م اإلاالُت الخخامُتالٟني اإلاداًض خى٫ صخت ومهضا٢ُت البُاهاث الىاعصة في ال٣ىاث

غ  غ ا : و  بغضاص الخلٍغ ما٫ التي ٢ام بهاًبحن ج٣ٍغ بحن اؾخيخاحاجه ُٞما ًخٗل٤ بمضي ٖضالت  إلاض٤٢ هُا١ ألٖا ٍو

 ل٩ل مً اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخاثج ؤٖما٫ اإلايكإة مىيٕى الخض٤ُ٢ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت 

 ًم٨ً جٟهُـــل مغاخل ٖملُــت الخض٤ُ٢ ٦ما ًل٨ُما

 ؤوال : الخطٌى غلى مػغف غامت خٌى املاؾؿت

 : ؤشغاٌ ؤولُت( 1

 .الخٗٝغ ٖلى الىزاث٤ الخاعحُت -

 .الخىُٓم اإلانهي -

 .ٖىانغ اإلا٣اعهت بحن اإلااؾؿاث -

 :اجطاالث ؤولُت مؼ املاؾؿت( 2

 .خىاع م٘ اإلاؿاولحن -

اعاث مُضاهُت -  .ٍػ

 .الخٗٝغ ٖلى الىزاث٤ الضازلُت -

 : اهؿالق الاؾخػماٌ( 3

ً اإلال٠ الضاثم و الجاعي  -  .ج٩ٍى

 .بٖاصة الىٓغ في بغهامج الخضزل -

 زاهُــا : جلُُم هظام الغكابت الضازلُت

 : حمؼ إلاحغاءاث( 1

 اؾخٗما٫ زغاثِ جخاب٘ الىزاث٤ مابحن اإلاهالر؛ -

 .ملخهاث بحغاءاث، ملخهاث ألاصلت ال٨بحرة -

 : ازخباعاث جؿابم الفهم( 2

 .جدب٘ بٌٗ الٗملُاث بهضٝ ٞهم الىٓام و خ٣ُ٣خه -

 جلُُم ؤولي لىظام الغكابت الضازلُت: حصخُظ( 3

 .ه٣اٍ ٢ىة الىٓام -

 .ه٣اٍ ي٠ٗ الىٓام -

ت (4  : ازخباعاث الاؾخمغاٍع

 .ازخباعاث للخإ٦ض مً ه٣اٍ ال٣ىة في الىا٢٘ -
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 : جلُُم نهاجي لىظام الغكابت الضازلُت( 5

 .ه٣اٍ ٢ىة للىٓام -

 .ي٠ٗ في جهىع الىٓام، وزاث٤ الخىنلت -

 و جلُُم نهاجي لىظام الغكابت الضازلُت زـــلثــا : فدظ الخؿاباث

 : هلاؽ كىة الىظام( 1

ان، اإلاغاحٗت الخدلُلُت -  بغهامج ؤصوى لٟدو الخؿاباث )ازخباعاث الؿٍغ

 : هلاؽ غػف الىظام( 2

 (ٞدو الخؿاباثحٗضًل البرهامج )ازخباعاث بياُٞت، جضُٖم بغهامج  -

ان و الخُاب٤ -  .ازخباعاث الؿٍغ

 : بنهاء غملُت املغاحػت( 3

 .بٖاصة الىٓغ في الازخباعاث اإلاداؾبُت ال٨بري  -

 .ٞدو ألاخضار ما بٗض اإلاحزاهُت -

 .ٞدو ٦ُُٟت ج٣ضًم ال٣ىاثم اإلاالُت و اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت -

 .بٖاصة الىٓغ في ؤوعا١ الٗمل -

 :بضضاع الغؤي(  4

غ -   .بٖضاص الخ٣ٍغ
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 زاجمت الفطل ألاٌو 

اث منها ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت  مً زال٫ َظا الٟهل جُغ٢ىا بلى حٍٗغ٠ الغ٢ابت وؤَضاٞها اإلاخٗضصة ٖلى ٖضة مؿخٍى

لى الهُٗض اإلاالي، والا٢خهاصي والاحخماعي. و٦ظل٪ بلى ؤهىإ الغ٢ابت والى٢ذ الظي جُب٤ ُٞه  واإلاؿخىي ؤلاصاعي ٖو

ت في الٟهل الث سُت، وؾيخُغ١ للغ٢ابت ٖلى البىى٥ الخجاٍع  اوي٧ل الغ٢ابت الى٢اثُت واإلاتزامىت والخاٍع

اث، مٗاًحٍر وؤهىاٖه مً ٖضة ػواًا. ش، ؤَمُخه ٖلى ٖضة مؿخٍى  و٢ض اؾخٗغيىا حٍٗغ٠ الخض٤ُ٢ وجُىعٍ ٖبر الخاٍع

٣ت ؤصاثه والخض٤ُ٢ الخاعجي بٟغويه وبحغاءاجه.وجىاولىا الخض٤ُ٢ الض ٍغ  ازلي ومجاالجه، ؤَضاٞه َو
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 ملضمت الفطل

ني جدىالث ٦بحرة مً ا٢خهاص مىحه ومؿحر بلى ا٢خهاص الؿى١، مما ايُغ البىى٥ بلى الخ٠ُ٨  الا٢خهاصقهض  الَى

م٘ َظٍ الخٛحراث، ولخجىب ؤي زلل في الىٓام البى٩ي، البض مً بحغاءاث ٌٗخمضَا البى٪ في مىذ ال٣غى م٘ صعاؾت 

 للمساَغ 

اع الىٓغي م٣ؿما  البىى٥ خُث اهه  لىاإلابدث ألاوإللثالزت مباخث جُغ٢ىا في لظل٪ ؾيخُغ١ في َظا الٟهل: ؤلَا

٠ البىى٥ و  لىألاوإلزالزت مُالب ،جىاولىا في اإلاُلب  بلىم٣ؿم  ت  ؤهىاٖهاؤماحٍٗغ اث٠ البىى٥ الخجاٍع اإلاُلب الثاوي ْو

ى اإلاُلب الثالث  ت  ؤَضاٝو ٖال٢خه بالبى٪ اإلاغ٦ٍؼ ى  اإلابدث الثاوي ال٣غوى ؤما،و اله٩ُل الخىُٓمي للبىى٥ الخجاٍع َو

اث٠  بلىال٣غوى و في اإلاُلب الثاوي  ؤهىإحٍٗغ٠ و  ألاوإللىزالزت مُالب جُغ٢ىا في اإلاُلب  ٨ةلىم٣ؿم ٦ظل ْو

٣ٞض  ثلثالاؤما اإلابدث و مساَغ مىذ ال٣غى، ةحغاءاثبلىاإلاُلب الثالث جُغ٢ىا  ؤماا الا٢غايُت هال٣غوى و ؾُاؾت

ت مً زال٫ الخض٤ُ٢ الضازلي والخض٤ُ٢ الخاعجي زم زههىاٍ آللُت الغ٢ابت ٖلى ا ل٣غوى في البىى٥ الخجاٍع

ما٫ الخٟهُلُت لٗملُت الخض٤ُ٢ البى٩ي.  ؤلاحغاءاث الخمهُضًت وألٖا
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ٌ املبدث   البىىن : ألاو

 جمهُض:

ني ألي صولت مً زال٫ ما جباقٍغ مً ججمُ٘ اإلاضزغاث،  الا٢خهاصحٗض البىى٥ ٖهب  في قتى  والاؾدثماع الَى

اإلاجاالث والاثخمان بإق٩اله اإلاسخلٟت بلى ٚحر طل٪ مً اإلاٗامالث اإلاالُت التي ال ٚنى ٖنها ال٢خهاص ؤي بلض، ًًاٝ بلى 

 الثالث. طل٪ الضوع الخُىي الظي جلٗبه البىى٥ في مجا٫ الخىمُت ُٞما ًخٗل٤ بضو٫ الٗالم

ف البىىن، وؤهىاغها : حػٍغ  املؿلب ألاٌو

ا الغثِؿُت.  ؾىدىاو٫ في َظا اإلاُلب الخٗاٍع٠ اإلاسخلٟت للبى٪ و٦ظال٪ ؤهىاٖها وؤصواَع

ف البىىن : حػٍغ  الفغع ألاٌو

ذ لل٣ُام بإٖما٫ الخهٍغ٠ ٨ُت ٖلى ؤجها ميكاة خانلت ٖلى جهٍغ ذ البىى٥ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  ٖٞغ

ها اإلاكٕغ اإلاهغي ٖلى ؤجها:٦ما ٖ " ول شخظ ؾبُعي ؤو اغخباعي ًىىن غمله الغثِؿُلبٌى الىصاجؼ مً الجمهىع ٞغ

 24هضفؼ جدذ الؿلب ؤو بػض احل "

َظا الخٍٗغ٠ ٞةن البىى٥ جىدهغ في اإلااؾؿاث التي ج٣بل الىصاج٘، ؤي ؤن ؤي ماؾؿت ال ج٣بل الىصاج٘ ٞهي ال  خؿب

ت ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي ٣ٞض ٖٝغ البىى٥ ٖلى  ٠ ٩ًىن ؤصر للبىى٥ الخجاٍع جضزل يمً البىى٥. وبالخالي َظا الخٍٗغ

ت مهمتها الػاصًت والغثِؿُتبحغاء الػمؤجها:  مً كاهىن  113بلى 110لُاث املىضىفت في املىاص " ؤشخاص مػىٍى

ل 4هجغي املىافم لـ  1410املاعر في عمػان 90/10  25املخػلم بالىلض واللغع " 1990ؤفٍغ

٠ ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن البىى٥ هي ماؾؿاث ا٢خهاصًت جخل٣ى الىصاج٘ مً قتى ٖىانغ اإلاجخم٘  ٞمً زال٫ َظٍ الخٗاٍع

٤ ج٣ضًم ؾلُٟاث م٣ابل ٞىاثض، ؤما اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ُٞخم ؾىاء ٧اهىا ؤٞغاصا ؤو ميكاث لخ٣ىم  ا ًٖ ٍَغ باؾدثماَع

 طل٪ صون ٞىاثض.

 : ؤهىاع البىىنويالفغع الثا

ل ٢هحر ألاحل وبىى٥ مً نى٠ آزغ مهمتها  جى٣ؿم البىى٥ خؿب ما حغث به الٗاصة بلى بىى٥ مىحهت ٚالبا للخمٍى

٤ ؤلا٢غاى  ل الاؾدثماع بهٟت زانت ًٖ ٍَغ اث٠ ُٞما بُنها لضي جمٍى ل ألاحل وعٚم جضازل الْى ٍى اإلاخىؾِ َو

ا٢خهاصًاث الضو٫ في الى٢ذ الخايغ، ٞةن َىا٥ بٌٗ اإلامحزاث الخانت ل٩ل نى٠ مً البىى٥ وؾٝى ًخطر 

 الٟغ١ بحن ٧ل هٕى منها مً زال٫ الخُغ١ لها ُٞما ًلي:

ت بىىن الىصاجؼ ((1 سُا، خُث جضزلها ألامىا٫ ٖلى ق٩ل  : وهي الهٟت الٛالبت للبىى٥: البىىن) الخجاٍع وؤ٢ضمها جاٍع

 ٢26غوى ٢هحرة ٞهي جضعى بىى٥ الىصاج٘. وصاج٘ وجسغج ٖلى ق٩ل

ت جل٪ البىى٥ التي ج٣بل وصاج٘ ألاٞغاص وجلتزم بضٞٗها ٖىض الُلب ؤو زال٫ ؤحل ًخ٤ٟ ٖلُه  ٣ًهض بالبىى٥ الخجاٍع

اها ببىى٥ الىصاج٘ و٢ض ا٦دؿبذ َظٍ البىى٥ مىظ وكإتها والتي جمىذ ال٣غوى ال٣هحرة ألاحل، وحؿمى َظٍ البىى٥ ؤخُ

اء بالتزاماتها ٖىض الُلب وبالخالي جمخٗها ب٣بى٫ ٖام لضي ألاٞغاص وم٘ جىٕى اليكاَاث  ز٣ت ٦بحرة إلاا ج٣ىم به مً ٞو

ت في وكاٍ  ت بلى ػعاُٖت ونىاُٖت وزضماجُت ألامغ الظي اؾخىحب جسهُو البىى٥ الخجاٍع الا٢خهاصًت مً ججاٍع

لى َظا ألاؾاؽ ًم٨ىىا ج٣ؿُم البىى٥ بلى:  مٗحن ٖو

 

                                                           
24

 .3، م2003-2002انجايؼٙ ٚذٙ فاعؽ بانًضٚت  ؼأيُٛت ٕٚؿفٙ، صٔع انبُٕن فٙ انخًُٛت االلخصاصٚت، يظكغة حشغج نُٛم كٓاصة نٛـاَؾ فٙ انًانٛت، انًغك
25

 .5م2001ص يُٛغ إبغاْٛى انُٓٛضٍٚ، إصاعة انبُٕن انخجاعٚت، انًكخب انؼغبٙ انذضٚث، اإلؿكُضعٚت، انطبؼت انثانثت 
26

 9م 1987، انجؼائغ تانًطبٕػاث انجايؼٛ ٌفٙ الخصاص انبُٕن، صٕٚا ثكاكغ لؼُٔٚٙ، يذاضغا
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ت غير املخسططت:1-1  وحٗٝغ ٖلى ؤجها ماؾؿاث مالُت جماعؽ ٖملُاث ؤلا٢غاى اهُال٢ا مً حمٗها البىىن الخجاٍع

مً مسخل٠ اإلاهاصع ٖلى ق٩ل مضزغاث لخهبذ وصاج٘ جخٗهض بدؿضًضَا ٖىض الُلب ؤو ألحل وبٖاصة ج٣ضًمها  للمىا٫

ل ؾاثغ اليكاَاث الا٢خهاصًت وألحل ٢هحر في  للجمهىع الظي ًدخاحها في ؤي هٕى مً اليكاٍ ٞهي مىحهت لخمٍى

 27الٛالب.

ت املخسططت:  1-2 ا البىىن الخجاٍع بإجها جخسهو في ٢ُإ مٗحن مً ال٣ُاٖاث جمخاػ َظٍ البىى٥ ٖلى ٚحَر

الا٢خهاصًت وج٣خهغ ٖملُاجه الغثِؿُت و٢غيها ٖلى طل٪ ال٣ُإ وال٣غوى التي جمىدها َظٍ اإلااؾؿاث هي ٢غوى 

له، ومً ؤَم ؤنىاٝ  ت ونىاُٖت خؿب َبُٗت ال٣ُإ الظي جمٍى ىن ٣ٖاٍع لت ألاحل ج٩ىن مًمىهت بما بَغ ٍَى

 البىى٥ اإلاخسههت ما ًلي:

٤ ٢غوى ٢هحرة ألاحل ؤو  ىىن الخىمُت الؼعاغُت:ب -ؤ ظا ًٖ ٍَغ ل اليكاٍ الؼعاعي َو وهي بىى٥ جسخو بخمٍى

لت ألاحل.  ٢غوى ٍَى

ل اليكاٍ الهىاعي بىاؾُت ٢غوى ٢هحرة  بىىن الخىمُت الطىاغُت: -ب ًسخو َظا الىٕى مً البىى٥ في جمٍى

ل قغاء الاؾدثماعاث لت ألاحل ٦خمٍى  .ألاحل ؤو مخىؾُت ؤو ٍَى

ت: -ج ل ٖملُاث  البىىن الػلاٍع ٣اعاث مبيُت وجمٍى ل اليكاٍ ال٣ٗاعي، ٦كغاء ؤعاض ي ٖو وهي بىى٥ جسخو في جمٍى

لت ألاحل. ٩ىن طل٪ ب٣غوى ٍَى  البىاء، ٍو

ل الخجاعة الخاعحُت: -ص ل ٧ل اليكاَاث إلاسخل٠ ال٣ُاٖاث  بىىن جمٍى ظا الىٕى مً البىى٥ مىحه لخمٍى َو

 ل الٗملُاث التي لها نلتالا٢خهاصًت ٞهى ًسخو بخمٍى

ً ؤو  بىىن الاؾدثماع:(2 ملُاتها مىحهت إلاً ٌؿعى لخ٩ٍى ل ألاحل ٖو ٍى وحؿمى ٦ظل٪ بىى٥ الاثخمان اإلاخىؾِ َو

 28جدضًض عؤؽ ما٫ زابذ) مهى٘ ٣ٖاع....الخ (

وهي حٗمل ٖلى حم٘ مضزغاث ألاٞغاص والتي ج٩ىن ٚالبا ٖىض الُلب وجإزظ ق٩ل صٞتر  بىىن الاصزاع والخىفير:(3

 اصزاع و٢ض ج٩ىن مضزغاث بإحل حُٗض حكُٛلها باال٢تراى ألحا٫ مسخلٟت.

وهي طاث َبُٗت زانت لِـ لها حمهىع جخمثل ٖملُاتها في الا٢تراى ؤو الاقترا٥ في عؤؽ اإلاا٫ ؤو  بىىن ألاغماٌ:(4

 29بصاعة اإلايكاث ألازغي، بطن هي حٗمل في ؾى١ عؤؽ اإلاا٫. الاؾخدىاط ٖلى

ٟه ٖلى ؤهه اإلااؾؿت التي حكٛل م٩اها عثِؿُا في ؾى١ الى٣ض ٞهى الظي ٠٣ً ٖلى ٢مت  البىً املغهؼي: (5 ًم٨ً حٍٗغ

لى زالٝ ألامغ باليؿبت للبى٪ الخجاعي ٞةن مً اإلاؿلم به ؤن الهضٝ الغثِس ي لؿُاؾت البى٪  الىٓام اإلاهغفي ٖو

 ة حضا. ٦بحر هالر الا٢خهاص الٗاماإلاغ٦ؼي ختى في ألاهٓمت اللُبرالُت لِـ َى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى عبذ مم٨ً بل زضمت ل

البى٪ اإلاغ٦ؼي َى ؤَم ماؾؿت حكٝغ ٖلى قاون الى٣ض ولظل٪ ٞةن ٖال٢تها بالخ٩ىمت ألهه ًمثل ألاصاة الغثِؿُت التي 

ت خُث ٣ًىم باإلقغاٝ  ى ؤًًا وز٤ُ الهلت بالبىى٥ الخجاٍع جخضزل بها الخ٩ىمت للخإزحر في الؿُاؾت الى٣ضًت َو

 30.والغ٢ابت ٖلى وكاَها

                                                           
27

 .8، 7، 6م يظكغة نٛـاَؾ فٙ انًذاؿبت، انًغكؼ انجايؼٙ ٚذٙ فاعؽ بانًضٚت،انمغٔض انبُكٛت، تبٍ ؿانى فاطًت انؼْغاء، يؼانج
28

 6مبٍ ؿانى فاطًت انؼْغاء، يؼانجت انمغٔض انبُكٛت، يغجغ ؿابك 
29

 31كاكغ لؼُٔٚٙ، يذاضغاث فٙ الخصاص انبُٕن، يغجغ ؿبك طكغِ م
30

 76م199جًٛم انؼٚضاٍَٛ، أؿاؿٛاث فٙ انجٓاػ انًانٙ، صاع ٔائم ،األعصٌ 
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ى املشغف ألاٌو  حػٍغف شامل:البىً املغهؼي َى ؤغلى الؿلؿاث الىلضًت خُث ًلف غلى كمت الجهاػ املطغفي َو

لىم بػضة وظاثف  ؿعى لخدلُم ؤَضافها هما ؤهه ًخىلى شاون الىلض في الضولت ٍو غلى الؿُاؾت الىلضًت، َو

 واإلضضاع الىلضي والخدىم في حجم وؾاثل الضفؼ 

 وظاثف البىىن و غالكتها مؼ البىً املغهؼي  :املؿلب الثاوي

ٌ الفغغ ت :األو  وظاثف البىىن الخجاٍع

ت وجىؾ٘ مجاالث ٖملها،  اث٠ البىى٥ الخجاٍع بن جىٕى وجُىع وحٗضص وكاَاث ألاٞغاص واإلااؾؿاث ؤصي بلى جُىع ْو

ُٟتها ٖلى مجغص الىؾاَت بحن اإلا٣غيحن واإلا٣تريحن ٣ِٞ، بل حٗضث طل ٪ ب٨ثحر خُث خُث لم حٗض ج٣خهغ ْو

ت  اث٠ الغثِؿُت للبىى٥ الخجاٍع ت ٢اصعة ٖلى زل٤ هٕى حضًض مً الى٣ىص وجخمثل في الْى ؤنبدذ الُىم البىى٥ الخجاٍع

 ُٞما ًلي:

خُث حؿمى بىى٥ الىصاج٘ وطل٪ للَمُت البالٛت التي جدخلها الىصٌٗت في البى٪ الخجاعي والىصٌٗت  ؤوال: كبٌى الىصاجؼ:

ش الخ٤''. خُث ٣ًىم البى٪ بٟخذ خؿاب  هي:'' مبلٜ مالي ًىصٕ لضي البى٪ ٩ىن لهاخبه الخ٤ في اؾترصاصٍ في جاٍع ٍو

ا للمغ متى ٌكا مىذ له ق٩ُاث ٌؿخُُ٘ ؤن ًهضَع  31ء في خضوص اإلابالٜ اإلاىصٖت في خؿابهباؾم ناخب الىصٌٗت ٍو

م٨ً الخمُحز بحن زالزت ؤهىإ مً الىصاج٘ وهي:  ٍو

٣ًهض بها الىصاج٘ التي ٩ًىن لهاخبها خ٤ السخب منها بمىحب ق٩ُاث صون ؾاب٤ بقٗاع، وصاجؼ جدذ الؿلب:  -1

 32ب ألاخُان.ؤي في ؤي و٢ذ ؤعاص طل٪، بِىما ال ٩ًىن له الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ٞىاثض ٖليها في ٚال

هي وصاج٘ ال حُٗي لهاخبها الخ٤ في سخبها بمىحب قُ٪ ٚحر ؤجها حُُٗه الخ٤ في الخهى٫ ٖلى  وصاجؼ ألحل: -2

 ٞاثضة مُٗىت ًخم الاجٟا١ ٖليها مؿب٣ا.

ظا بؿبب اهسٟاى مٗض٫ الٟىاثض ٖلى  ت لم ج٨ً في البضاًت حؿعى للخهى٫ ٖلى الىصاج٘ ألحل َو ٞالبىى٥ الخجاٍع

ىىخت م٣اعهت بالٟىاثض ٖلى جل٪ الىصاج٘، ل٨ً ُٞما بٗض ٢ضعث لها اَخمام ٦بحر حضا وطل٪ بؿبب اعجٟإ ال٣غوى اإلام

ا في الؿى١ ٖلى  ت واؾدثماَع ؤؾٗاع الٟاثضة في ألاؾىا١. ألامغ الظي ؤصي ببٌٗ اإلاىصٖحن بلى سخب وصاجٗهم الجاٍع

ما٫ و٦ظل٪ جًُٟل ألا  ٞغاص لهظا الىٕى مً الىصاج٘ وبصاعة البىى٥ ق٩ل ؾىضاث التي جهضع ًٖ الخ٩ىمت وميكاث ألٖا

ت مً ج٣ضًم  للهٟاث والخانُاث التي حؿعى لها جل٪ الىصاج٘ ٦ؿمت الثباث والاؾخ٣غاع التي جم٨ً البىى٥ الخجاٍع

لت ألاحل والتي ٖاصة ما ًخىلض ٖنها ٖاثض مغجٟ٘. ٍى  ٢غوى مخىؾُت َو

ما ٧الخالي: حن مً الىصاج٘ َو م٨ىىا مالخٓت هٖى  ٍو

 .ػمىُتوهي جضٞ٘ بٗض اه٣ًاء ٞترة  جؼ ألحل:* وصا

ض سخب وصٌٗخه وطل٪ ٢بل  * وصاجؼ بةشػاع: وهي الىصاج٘ التي ال ًجىػ سخبها بال بٗضان ًسُغ اإلاىصٕ البى٪ بإهه ًٍغ

خ٣اض ى ؤصخاب َظا الىٕى مً الىصاج٘ ٞىاثض ٖلى وصاجٗهم بمٗضالث ج٣اعب  السخب إلاضة مُٗىت مخ٤ٟ ٖليها مؿب٣ا ٍو

 مٗضالث الٟىاثض ٖلى الىصاج٘ ألحل.
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 136م 1998سانض ادًض أيٍٛ ػبض هللا، انؼًهٛاث انًصغفٛت، انطغق انًذاؿبٛت انذضٚثت، صاع ٔائم نهُلغ ػًاٌ، انطبؼت األٔنٗ 
32

 .60م 2000 ٌادًض جٕصة، االحجاْاث انًؼاصغة فٙ إصاعة انبُٕن، انطبؼت األٔنٗ صاع ٔائم نهُلغ، ػًا ظيذفٕػٚاص عيضاٌ، 
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ض وفي ؤي  بجهظَالىصاج٘وصاجؼ الخىفير:  -3 قاجها قان الىصاج٘ جدذ الُلب خُث ٌؿخُُ٘ ناخبها سخب ؤي مبلٜ ًٍغ

ت ال ٌؿخُُ٘ الهٝغ منها بك٩ُاث بل ٌؿخىحب ألامغ ؤن ًخىحه  و٢ذ قاء طل٪ ول٨ً ٖلى ٨ٖـ الخؿاباث الجاٍع

٠ُ الظي ًىضر ُٞه بًضاٖاجه وسخىباجه وما ٌؿخد٤ له مً ٞاثضة ٖل ى الغنُض بىٟؿه بلى البى٪ ومٗه صٞتر الخْى

جب ؤلاقاعة بلى اهه ٌؿخُُ٘ ناخب الضٞتر بزغاج ؤي مبلٜ بضوهه  ِٞؿاٖض طل٪ ٖلى ج٣لُل ٖضم الث٣ت في اإلاهٝغ ٍو

 33و٦ما ؤن الضٞتر ٌٗخبر مل٪ للمهٝغ ولِـ لخامله.

ت بمىذ ال٣غوى للؼباثً مً مىاعصَا الخانت ؤو اإلاجمٗت ٖلى ق٩ل ه٣ى زاهُا: مىذ اللغوع:  ص ؤو ج٣ىم البىى٥ الخجاٍع

ل وكاَاجـهم الا٢خهاصًت ومىانلت مباقغة ؤٖمالهم وؤن ٣ًىمىا بجغص َظٍ اإلابالٜ ٖىض  ظا مً احل جمٍى ٦ٟالت َو

حن. لُه ٞةن ٖملُت الاثخمان جى٣ؿم بلى هٖى  خلى٫ ألاحل اإلاخ٤ٟ ٖلُه م٘ حؿضًض الٟىاثض اإلاترجبت ٖليها، ٖو

 في ق٩ل ج٣ضًم ٢غوى ه٣ضًت.اثخمان مباشغ: -1

ت بهما  ر مباشغ:اثخمان غي -2 ت لهالخه وطل٪ َاإلاا ؤن البى٪ بسهمه للىع٢ت الخجاٍع ٤ زهم ؤوعا١ ججاٍع ًٖ ٍَغ

ى طاجه للمسخىب ٖلُه مدل اثخمان َلب َظا الخهم ؤي اإلاؿخُٟض مً الىع٢ت، ؤما مً  ٣ًىم بةزال٫ اثخماهه َو

غجبِ بضوعة عؤؽ اإلاا٫ خُث الٛغى ُٞى٣ؿم الاثخمان بلى ٢هحر ألاحل ًمى٫ به صوعة ؤلاهخاج واإلاسؼون  ٤ ٍو والدؿٍى

ؿترص زال٫ ٞترة  ل الاؾدثماع َو ل ألاحل مسهها لخمٍى اإلاخ٨غعة وبٟترة اؾترصاص ٢هحرة، ٦ما هجض ؤن الاثخمان ٍَى

لت ألاحل.  مخىؾُت ؤو ٍَى
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 106، م1994انـُت  ثػُٚب دـٍ ػٕض هللا، الخصاصٚاث انُمٕص ٔانًال انضاع انجايؼٛت بٛغٔ
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 : ؤوحه اليشاؽ ألاؾاس ي للبىىن الخجاعي 02شيل عكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ااإلاهضع:ٖبض الٟٛاع خىٟي،  ؿمُت،مغحٗؿاب٤،مه٢ ٢ٍغ

 بوشــــاء الىصاثــــــؼ

 ضغفاجاللغوع الخىىمُت

ىت  اطوهاث الخٍؼ

 ؾىضاث الشغواث 

 

 

 واألسهم

 

 اغخماصاث شخطُت

بضون غمان   

 بغخماصاث بػمان بػاجؼ 

 بغخماصاث بػمان

 ؤوعاق مالُت

 

 بغخماصاث امللاولين

 بغخماصاث مؿدىضًه

 وصاجؼ جدذ الؿلب

 وصاجؼ ألحل

 وصاجؼ بةزؿاع ؾابم

 وصاجؼ ضىضوق الخىفير

جإمُىاث ملابل زؿاباث غمان 

 ؤو بغخماصاث مؿدىضًه

ت ألازغي   ؤعضضة البىىن الخجاٍع

 الاؾدثمـــاعاث مدفظـــــت

 ألاوعاق املالُــــــت
 

 كبــــىاللىصاثــــؼ
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ت بالبىً املغهؼي   الفغع الثاوي: غالكت البىىن الخجاٍع

وؤن جُغ٢ىا لخٍٗغ٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي، و٢بل الخٗغى للضوع الغ٢ابي الظي ًماعؾه البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى البىى٥  ؾب٤

ت بهٟت زانت. اث٠ التي ًماعؾها بهٟت ٖامت زم صوعٍ الغ٢ابي ٖلى البىى٥ الخجاٍع ت هخٗغى ؤوال للْى  الخجاٍع

اث٠ للبى٪ اإلاغ٦ؼي ٦ما ًلي: : وظاثف البىً املغهؼي:ؤوال  ًم٨ً ٖغى بٌٗ الْى

ُٟت لٗضة ٖىامل منها:وظُفت إلاضضاع وجىظُم الىلض:  -1  و٢ض خمل البى٪ اإلاغ٦ؼي َظٍ الْى

بت في جىخُض الى٣ض اإلاخضاو٫ ومى٘ حٗضص الٗمالث.  * الٚغ

٣ت ؤ٦ثر مالُت.  * جم٨حن الضولت مً مغا٢بت الاثخمان بٍُغ

 خض جضٖمه الضولت ًًٟي ٖلى الٗملت هٟؿها ال٨ثحر مً الث٣ت.جغ٦حز ؤلانضاع لضي بى٪ وا

 جخمثل زضماث البى٪ اإلاغ٦ؼي ٦بى٪ البىى٥ في:وظُفت البىً املغهؼي هبىً البىىن:  -2

ت ٞهى ٣ًضم ال٣غوى للبىى٥ ولِـ للٞغاص واإلاكغوٖاث.  * مىذ ال٣غوى للبىى٥ الخجاٍع

ت وؤصواث الخؼاهت ٞه ى ٖلى اؾخٗضاص صاثم بالؿماح للبىى٥ بإن جسهم ٢ُمت ألاوعا١ * بٖاصة زهم ألاوعا١ الخجاٍع

ت التي ؾب٤ زهمها.  الخجاٍع

ا. الاخخٟاّ*  ت التي ج٣ىم بةًضاٖها ازخُاٍع  بىصاج٘ وؤعنضة البىى٥ الخجاٍع

 ومؿدكاعا لها في الكاون اإلاالُت والى٣ضًت.: وظُفت البىً املغهؼي هبىً للخىىمت -3

ُٟت ًجٗل البى٪ اإلاغ٦ؼي حؼء مً وظُفت البىً املغهؼي هملغع ؤزير للجهاػ املطغفي:  -4 بمىحب َظٍ الْى

ألاعنضة الى٣ضًت لضًه جدذ جهٝغ ا لبىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي في الجهاػ اإلاهغفي، مً زال٫ ج٣ضًم ال٣غوى 

٤ زهم ألاوعا١ اإلاالُت اإلا٣ضمت بلُه مً ٤ الؿى١ اإلاٟخىخت  اإلاباقغة لها ؤو ًٖ ٍَغ ت ؤو ًٖ ٍَغ  البىى٥ الخجاٍع

٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي مً زال٫ ؤصواث مُٗىت بالخإزحر ٖلى ال٨خلت كُام البىً املغهؼي بمهمت إلاصاعة الىلضًت:  -5

 34وبالخالي ٖلى حجم وجىحهاث ؤلاهٟا١ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ا٢خهاصًت مُٗىت.الى٣ضًت 

ت املغجبؿت مباشغة بىظاثفهزاهُا: الػالكت بين البىً املغهؼي   :والبىىن الخجاٍع

ت في ٧ىهه ال ٌؿتهضٝ جد٤ُ٣ الغبذ وال ًخٗامل مباقغة  ًسخل٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ البىى٥ الخجاٍع

ال٢ت الخضعج في الىٓام  ٗخبر بى٪ الضولت ومؿدكاع مالي لها في اإلاؿاثل الؿُاؾُت والى٣ضًت ٖو م٘ ؤصخاب اإلاجخم٘ َو

اإلاغ٦ؼي ٖلى َغم الؿلُت الى٣ضًت ججٗل مً البضًهي وحىص ٖال٢ت بحن الهغم وال٣اٖضة بط اإلاهغفي ووي٘ البى٪ 

ت لظا ًخإزغ وكاٍ َظٍ البىى٥ و٢غاعاتها  جخمسٌ ٖنها ٢ُىص ًٟغيها وحؿهُالث ٣ًضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي للبىى٥ الخجاٍع

حن مً الٗال٢ت: م٨ً الخمُحز بحن هٖى  بهظٍ الٗال٢ت ٍو

ُت * ٖال٢ت جبحن ال٨ُُٟت ا ت وهي الغ٢ابت اإلاهٞغ ت للبىى٥ الخجاٍع لتي ًازغ بها البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى الُا٢ت الاؾدثماٍع

 ؾيخُغ١ لها في الٟهل الثاوي.

ت والتي ؾيخُغ١ لها وجخًمً  اث٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي اإلاغجبُت مباقغة بالبىى٥ الخجاٍع * ٖال٢ت ؤزغي ج٩ىن مً زال٫ ْو

 زالزت ٖىانغ وهي:
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 ؿُير الاخخُاؾي وإلاحباعي:بضضاع الىلىص وح -1

بن ؤوعا١ الى٣ض َى اخخ٩اع وامخُاػ للبى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ِٞ وجتر٦ؼ ألاؾباب الغثِؿُت لجٗل بنضاع بضضاع الىلىص:  -ؤ

با ُٞما ًلي: ألاوعا١ الى٣ضًت مً ازخهام البى٪ اإلاغ٦ؼي صون البىى٥  ألازغي في حمُ٘ البلضان ج٣ٍغ

وحض ٧ل بلض اهه مً الًغوعي جغ٦حز ٖملُت ؤلانضاع ٖىضما ؤنبدذ ألاوعا١ الى٣ضًت جمثل الك٩ل الغثِس ي  * ل٣ض

 للٗملت اإلاخضاولت.

ت ، اػصاصث الخاحت بلى بًجاص هٕى مً الغ٢ابت ٖلى  م٘ جؼاًض اؾخٗما٫ ه٣ىص الىصاج٘ التي جل٣تها اإلاهاٝع الخجاٍع

باالمخُاػ الىخُض إلنضاع ألاوعا١ الى٣ضًت ؾمذ للبى٪ اإلاغ٦ؼي الخهى٫  الاثخمان مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي وبن الخمخ٘

ت ٧لما عؤي طل٪ مىاؾبا في ْل  ٖلى ٞغنت ؤًٞل إلاماعؾت جإزحٍر ٖلى الخىؾ٘ في الاثخمان مً ٢بل اإلاهاٝع الخجاٍع

 الٓغوٝ الؿاثضة.

 ًخمخ٘ بضٖم الخ٩ىمت، ؤُٖى مثل * ل٣ض ؤنبذ مً اإلاؿلم به ؤًًا ؤن جغ٦حز بنضاع ألاوعا١ الى٣ضًت في مهٝغ واخض

غ في ألاوعا١ الهاصعة مً ٖضة مهٝغ و٢ض زبذ ؤن لهظٍ الؿمٗت ٢ُمت ُٖٓمت في  َظٍ ألاوعا١ ؾمٗت مخمحزة ال جخٞى

 و٢ذ ألاػمت ؤو في و٢ذ الُىاعت.

* بن بنضاع ألاوعا١ الى٣ضًت ًم٨ً ؤن ٩ًىن في ْغوٝ مُٗىت مهضع عبذ ُٖٓم، لظا وحضي الخ٩ىمت مً ألاصر 

جغ٦حز ألاوعا١ الى٣ضًت في مهٝغ واخض ويمان مكاع٦خه في بعباخه بضال مً جغ٥ خ٤ ؤلانضاع في ؤًضي ٖضص مً 

ُٟت ؤلانضاع الى٣ضي  ا ْو بت وعٚم اخخ٩اَع اإلاهاٝع ختى وبن ؤزًٗذ مبالٜ ؤوعا٢ها الى٣ضًت في الخضاو٫ بلى الًٍغ

ت بط ؤن ٖملُت ؤلانضاع الى٣ضًت حُٗي بم٩اهُت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي بال اهه البض مً وحىص ٖال٢ت جغبُه بالبىى  ٥ الخجاٍع

ت في الخهى٫ ٖلى الؿُىلت خُث ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي باإلنضاع ٖىضما ٣ًىم البى٪ الخجاعي بخ٣ضًم  للبىى٥ الخجاٍع

ت وهي جد٤ُ٣ الب ىى٥ الظَب ؤو الٗمالث ألاحىبُت له، ومً َىا جبحن ْهىع ٖال٢ت بحن البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ الخجاٍع

ت للؿُىلت وجد٤ُ٣ البى٪ اإلاغ٦ؼي لهضٞه اإلاخمثل في الاؾخ٣غاع الى٣ضي مً زال٫ جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الُلب  الخجاٍع

 والٗغى ٖلى الٗملت اإلادلُت.

ا البى٪  حؿُير الاخخُاؾي إلاحباعي: -ب ت مً الىصاج٘ لضي البى٪ الخجاعي ًًٗها بحباٍع ى ٖباعة ًٖ وؿبت مئٍى َو

ُٗت وؤوامغ جٟغى ٖليهم الالتزام بها واؾخمغاع ٖملهم  ت مً زال٫ ههىم حكَغ ٟغيها ٖلى البىى٥ الخجاٍع اإلاغ٦ؼي ٍو

ت مً َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي، والبى٪  في ال٣ُإ اإلاهغفي بهٟت ؤزغي ٖباعة ًٖ ججمُض وؿبت مً ؤمىا٫ البىى٥ الخجاٍع

ترجب  اإلاغ٦ؼي ًً٘ ٢ىاٖض لدؿُحر الاخخُاَي ؤلاحباعي بدُث ًً٘ وؿبت ٖلى الخض ألاصوى لالخخُاَاث ٖلى الىصاج٘ ٍو

٨ُت ًخمثل الجؼاء في بلؼام البى٪ اإلاسال٠ بضٞ٘ ٞاثضة ٖلى العجؼ في  ٖلى جغ٦ها مسالٟاث ٟٞي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ض  % ًٖ مٗض٫ الخهم في الكبابُ٪ وبطا ما ج٨غعث ًخٗغى بلى حؼاء اقض مً طل٪ ؤما في 2بـالاخخُاٍ بمٗض٫ ًٍؼ

م٨ًمهغ ُٞخم خغمان البى٪ اإلاسال٠ مً ج٣ضًم ٢غوى حضًضة بلى ؤن ٌؿضص العجؼ في الاخخُاَي  للبى٪ اإلاغ٦ؼي  ٍو

باعي ًغاعي مهالر بصزا٫ حٗضًالث خؿب ما ًىاؾب الؿُاؾت الى٣ضًت، وفي هٟـ الى٢ذ حؿُحر الاخخُاَي ؤلاح

ض الث٣ت بحن اإلاىصٖحن والبىى٥  ت خُث ؤن الاخخُاَي ؤلاحباعي ًمثل خماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن ومً زم جٍؼ البىى٥ الخجاٍع

ؿخسضم البى٪ اإلاغ٦ؼي وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي ٦ؿُاؾت ه٣ضًت. ت َو  الخجاٍع
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٨ظا هجض ؤن البى٪ ٞةطا ؤعاص ؤن ًدضر جىؾٗا في اليكاٍ الا٢خهاصي ٞةهه ًسٌٟ مً َظٍ ال يؿبت َو

ت ٖلى زل٤ الاثخمان. ٤ حُٛحر اليؿبت ًازغ في م٣ضوع البىى٥ الخجاٍع ِؿخُُ٘ ًٖ ٍَغ ؤما باليؿبت للبى٪ 35اإلاغ٦ٍؼ

 اإلاغ٦ؼي ٞةن

اصة  ٚحر مدؿىبت في ٖغى الى٣ىص ٩ًىن مً قاجها ؤلازال٫ ص٢ت الالتزاماث باالخخُاَي ؤلاحباعي حٗني ٖضم خضور ٍػ

ظَب البٌٗ بلى مضي بُٗض في َظا الكإن بلى الخض مً بصٖاء  بالؿُاؾت الى٣ضًت التي ٌكٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖليها ٍو

بان الهضٝ ألاؾاس ي مً حؿُحر البى٪ اإلاغ٦ؼي الاخخُاَي ؤلاحباعي َى يمان ؾالمت جىُٟظ الؿُاؾت الى٣ضًت ولِـ 

َظٍ الخماًت خُث ًمثل وؿبت نٛحرة مً خماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن، طل٪ ؤن الاخخُاَي ؤلاحباعي ال ٌٗض ٧اُٞا لخد٤ُ٣ 

٦ما ؤن الخماًت ًم٨ً ؤن جخد٤٣ مً  36حجم الىصاج٘ وبظل٪ ٞةن البى٪ اإلاغ٦ؼي ًخد٨م مً زالله في ٖغى الى٣ىص.

زال٫ وؾاثل ؤزغي مثل الخامحن ٖلى الىصاج٘ و٦ظل٪ ج٣ُُض مىذ الاثخمان خؿب ال٣ُاٖاث ومىه ٞةن الٗال٢ت بحن 

ُٟت ٞالبى٪ اإلاغ٦ؼي باٖخباٍع اإلاكٝغ واإلاىحه ليؿبت البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ ا ت مخباصلت خؿب ٧ل ْو لخجاٍع

ت ملؼمت بدىُٟظ َظٍ الخىحيهاث إلاا ٌٗىص لها مً ٞىاثض وجد٣ُ٣ها لالؾخ٣غاع اإلاالي.  الاخخُاَي  ؤلاحباعي والبىى٥ الخجاٍع

ت وحؿُير غملُت الاكتراع بين البىىن: -2  مىذ الاثخمان للبىىن الخجاٍع

ت: -ؤ بن حؿمُت البى٪ اإلاغ٦ؼي ببى٪ البىى٥ جغمي بلى يغوعة ٢ضعة البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى  مىذ الاثخمان للبىىن الخجاٍع

ظٍ الٗملُت  ت ٖىضما ٣ًخط ي ألامغ طل٪، َو ت ؤو بهُٛت ؤزغي ب٢غاى البىى٥ الخجاٍع مىذ الاثخمان للبىى٥ الخجاٍع

ت ؤو في نىعة ب٢غاى مباقغ ؤو في ق٩ل قغاء البى٪ جإزظ ٖضة ؤق٩ا٫ ٣ٞض ج٩ىن ٖلى نىعة زهم للوعا١ الخجاٍع

ت.  اإلاغ٦ؼي للوعا١ اإلاالُت الخ٩ىمُت مً البىى٥ الخجاٍع

ُٟت ؤلا٢غاى  حن. ْٞى ت ًمثل زضمت الُٞغ ومهما ٧اهذ اججاَاث البى٪ اإلاغ٦ؼي ٞةن ٢ُامه بة٢غاى البىى٥ الخجاٍع

ت، ؤما ت للبىى٥ الخجاٍع  البى٪ اإلاغ٦ؼي ٞهي ؤصاة للخد٨م في ٖغى الى٣ىص. حٗخبر ؤصاة لخدؿحن الٟا٢ت الاؾدثماٍع

ت ُٞما بُنها ٣ًهض بها حؿُير غملُت إلاكغاع بين البىىن:  -ب بن حؿُحر وحؿهُل ٖملُت ؤلا٢غاى بحن البىى٥ الخجاٍع

 37ما ًلي:

غ  ت مً عجؼ اخخُاَي بحباعي لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي و٢ض ًخٞى لضي  في خا٫ مً ألاخىا٫ ٢ض ٌٗاوي ؤخض البىى٥ الخجاٍع

اصة في اإلاخُلباث اإلاىهىم ٖليها ٢اهىها ٖلى البى٨حن ُت في َظٍ الخالت البى٪ اإلاغ٦ؼي ًخضزل  ،بى٪ آزغ ٍػ خالت قٖغ

لخىحُه البى٪ ألاو٫ لال٢تراى مً البى٪ الثاوي وبطا جم ببغام ٣ٖض الاجٟا١ بحن البى٨حن خُيئظ ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 بسهم عنُض البى٪ الثاوي لٟاثضة البى٪ ألاو٫.

ٗض َظا الىٕى مً الا٢تراى ؤ٦ثر حاطبُت مً الىؾاثل ألازغي لإل ت ألهه ًخم في و٢ذ َو ٢غاى ٦سهم ألاوعا١ الخجاٍع

ت، ومً حبهت ؤزغي ٞةن َظا الىٕى مً ؤلا٢غاى ًم٨ً البىى٥ طاث الاخخُاٍ ي  ٢هحر ال ٌؿخضعي الك٩لُاث ؤلاصاٍع

الٟاثٌ مً حكُٛل واؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاالُت اإلاجمضة ٖلى خض الخُٛحر ومً زال٫ طل٪ جهبذ َظٍ ألامىا٫ مؿدثمغة 

ىص بالٟاثضة ٖلى البىى٥ اإلا٣تريت و٧ل مً البى٪ اإلا٣غى واإلا٣ترى ٢ض اؾخٟاصا مً الدؿُحر الظي مىده له وبالخالي حٗ

البى٪ اإلاغ٦ؼي في الخهى٫ ٖلى ال٣غى إلاخابٗت اليكاَاث اإلاسخلٟت للبى٪ اإلا٣ترى والبى٪ اإلاغ٦ؼي ٢ض اؾخٟاص َى 

٣ال اصة مٗض٫ صوعان الى٣ىص ألازغ مً زال٫ جىحُه ألامىا٫ اإلاجمضة، بلى اؾخٛال٫ ؤمثل ٖو وي حهضٝ مً زالله بلى ٍػ

 وبالخالي زل٤ ه٣ىص اثخماهُت بياُٞت.
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ت: -3  جدطُل الشُياث وإلاشغاف غلى البىىن الخجاٍع

ت الخؿاباث  جدطُل الشُياث: -ؤ َظٍ الٗملُت مً ازخهام البى٪ اإلاغ٦ؼي خُث ٣ًىم بالخضزل في بَاع حؿٍى

ت، ٞةطا ما ٦ؿب شخو ما ) ق٩ُا ؾاخب ( مسخىب لهالخه مً َٝغ شخو زاوي ) مسخىب  والٟغو٢اث الخجاٍع

ٖلُه ( ٞةهه ٣ًضم َظا الكُ٪ للبى٪ الظي ًخٗامل مٗه لخدهُل ٢ُمخه ٞةطا ٧ان اإلاسخىب ٖلُه عنُض لضي طاث 

البى٪ ٞةن ٖملُت الخدهُل جهبذ ؾهلت، بط ًخم سخب ٢ُمت الكُ٪ مً عنُض اإلاسخىب ٖلُه وبياٞتها بلى عنُض 

ت.الؿا  خب صون جضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي، ؤما بطا لم ٨ًً للمسخىب ٖلُه وصٌٗت حاٍع

ا لدؿُحر بحغاءاث الخدهُل، بط ًغؾل الكُ٪ بلى البى٪  لضي طاث البى٪ ٞةن جضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي ًهبذ يغوٍع

 ٤ ظا ًٖ ٍَغ اإلاغ٦ؼي ل٣ُىم بةياٞخه بلى عنُض الؿاخب زهما مً عنُض خؿاب البى٪ اإلاسخىب ٖلُه، َو

ت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي بدُث ًخم بًضإ الاخخُاَي ال٣اهىوي وؤعنضة ؤزغي إلاثل َظٍ  ت للبىى٥ الخجاٍع الخؿاباث الجاٍع

 الٗملُاث.

ومىه وؿخسلو مً ؤن ٖملُت اإلا٣انت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن اؾخسضام الك٩ُاث في حؿضًض ٢ُمت اإلاٗامالث الُىمُت 

ًها صاثىت وألازغي مضًىت. ٞالبى٪ اإلاضًً ٌسخب ٖلى البى٪ والسخب ٖلى وصاج٘ ألاٞغاص لضي البىى٥ ججٗل بٗ

٣ت ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بم٣انت خؿاب البىى٥ وبطا جىاٞغ للبى٪  اإلاغ٦ؼي ق٩ُا لهالر البى٪ الضاثً، وبهظٍ الٍُغ

اث ني ٞةن َظٍ الٟغوٕ ج٣ىم بٗملُاث اإلا٣انت وبحغاء الدؿٍى بحن  اإلاغ٦ؼي ٞغوٖا في ؤما٦ً مخٗضصة صازل التراب الَى

 38البىى٥ في الىُا١ اإلادلي.

ى الخحز الضولي بدُث ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بخدهُل ٢ُمت الك٩ُاث مً  م٨ً ؤن جإزظ َظٍ الٗملُت خحزا آزغ َو ٍو

٤ هٟـ البى٪ اإلاغ٦ؼي اإلاغاؾل وهي ما حٗٝغ بٗملُت  َٝغ البى٪ اإلاغ٦ؼي ألاحىبي ؤو بدؿضًض ٢ُمت الك٩ُاث ًٖ ٍَغ

 اإلا٣لهت الضولُت.

ا ؤو خؿابُا وال ٌؿخضعي ه٣ل ألامىا٫ إلاا ًىجم ٖىه مً  بن ت مؿخد٣اث البىى٥ صٞتًر جدهُل الك٩ُاث مً حؿٍى

 ؤزُاع ومًُٗت للى٢ذ.

ت: -ب ً َما:إلاشغاف غلى البىىن الخجاٍع ت ًخى٠٢ ٖلى ؤمٍغ  بن الخىحُه وؤلاقغاٝ ٖلى البىى٥ الخجاٍع

 * مضي جضزل الضولت في ال٣ُإ اإلاهغفي.

ت البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ َظا الضوع بدُث ًم٨ً ؤن ج٩ىن مىٓماث ؤزغي حكاع٦ه َظا الٗمل الخىحُهي * مضي مؿاولُ

خمثل الخىحُه وؤلاقغاٝ في مجاالث ٖضًضة مً بُنها حجم عؤؽ  ٨ُت، ٍو ٦ما َى الخا٫ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

م٨ً الهضٝ مً َظا ا لخىحُه ؤؾاؾا في خماًت البىى٥ مً ومٗضالث الٟىاثض ٖلى الىصاج٘ و٦ظا ؾُاؾاث الاؾدثماع ٍو

ت، ٦ما حهضٝ بلى خماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن ؤما باليؿبت للبى٪  اإلاىاٞؿت الكضًضة التي ًىجم ٖنها ؤزُاع البىى٥ الخجاٍع

 ؤصاة لخىُٟظ الؿُاؾت الى٣ضًت.اإلاغ٦ؼي ٞخٗخبر 
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ُيلها الخىظُمي ت َو  املؿلب الثالث: ؤَضاف البىىن الخجاٍع

ت الفغع : ؤَضاف البىىن الخجاٍع  ألاٌو

ت ؤَضاٝ هلخهها ُٞما ًلي:  البىى٥ الخجاٍع

 حػظُم الغبذ -1

اء بىصاج٘ حؿخد٤ ٖىض الُلب في ؤي لخٓت وجلبُت جىفير الؿُىلت -2 : خُث ًيبغي ؤن ٩ًىن البى٪ مؿخٗضا للٞى

غ الؿُىلت َظا ًازغ ٖلى ؾمٗ اصي به بلى ؤلاٞالؽ.اخخُاحاث اإلا٣تريحن في الى٢ذ اإلاىاؾب، وبطا لم جخٞى  ت البى٪ ٍو

ظا ٌٗني نٛغ خاٞت ألامان باليؿبت للمىصٖحن الظًً جدلُم ألامان:  -3 ًدؿم عؤؽ ما٫ البى٪ الخجاعي بالهٛغ َو

ض ًٖ ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫ ٞةطا  ب زؿاثغ جٍؼ ٌٗخمض البى٪ ٖلى ؤمىالهم ٦مهضع لالؾدثماع ٞالبى٪ لً ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٖى

ت 39جلتهم حؼء مً ؤمىا٫ اإلاىصٖحن وبالخالي بٖالن ؤلاٞالؽ.ػاصث الخؿاثغ ٖىض طل٪ ٣ٞض  ٦ما ؤهه للبىى٥ الخجاٍع

ٗالُت  ؤَضاٝ ؤزغي هظ٦غ منها: همى اإلاىاعص، الخهو في الؿى١ اإلاهغفي، الاهدكاع الجٛغافي، ٩َُل الٗمالء، ٦ٟاءة ٞو

 الجهاػ اإلاهغفي.

ت ٞىلخهها  40ُٞما ًلي: ؤما ؤَضاٝ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 ؾالمت واؾخ٣غاع الىٓام الى٣ضي في الضولت.ٖلى الٗمل  -1

 الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤًٞل مٗضالث الىمى الا٢خهاصي. -2

ُت ال٨ُٟلت بضٖم الا٢خهاص ال٣ىمي. -3  جُب٤ُ الؿُاؾت الى٣ضًت و اإلاهٞغ

ت  الفغع الثاوي: الهُيل الخىظُمي للبىىن الخجاٍع

ت، وبهما ًسخل٠  ج الخضماث التي ٣ًضمها لِـ َىا٥ ٩َُل جىُٓمي مىخض للبىى٥ الخجاٍع َظا الك٩ل بازخالٝ مٍؼ

م٨ً جهىع اله٩ُل الخىُٓمي لبى٪  البى٪ باإلياٞت بلى ؤن حجم البى٪ ًازغ ٖلى ق٩ل الخىُٓم الظي ًخسظٍ، ٍو

اث٠  ججاعي مً البىى٥ ال٨بحرة الدجم والتي جدىٕى زضماتها مً زال٫ جُىع ؤلاًغاصاث التي ٢ض ًخًمنها و٦ظل٪ الْى

ى ما ًىضخه الك٩ل ع٢م  التي ب٣ىم بها والظي ًٓهغ ُٞه مجلـ ؤلاصاعة ٖلى ٢مت  ٧3ل ٢ؿم صازل َظٍ ؤلاصاعاث، َو

ذ باليؿبت  اله٩ُل الخىُٓمي واإلاال٥ َم ؤصخاب الخ٤ في ازخُاع ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ٦ما ؤن مً خ٣هم الخهٍى

اث التي جازغ ٖلى الخىُٓم ٩٦ل.  للمىيٖى

٣ىم مجلـ ؤلاصاعة بىي٘ الؿُاؾاث   الخانت بالبى٪ ٦ما ًدضص ؤلاصاعاث اإلاؿئىلت ًٖ جىُٟظ َظٍ الثالثت والغابٗتٍو

ا٢ب ؤصائها، ؤما اإلاضًغ الخىُٟظي ُٟٞىى بلُه الؿلُت مً عثِـ مجلـ ؤلاصاعة للغ٢ابت ٖلى ٖملُاث البى٪ التي جخم جغ 

َظٍ ؤلاصاعة، وجخمثل ؤلاصاعاث  مً زال٫ ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت جخمثل ٧ل بصاعة ٖضص مً ألا٢ؿام التي جخىلى مهام ووْاث٠

ل، وبصاعة الٗملُاث وبصاعة ألامىا٫ اإلااجمً  الغثِؿُت للبى٪ في ؤعب٘ بصاعاث وهي: بصاعة ال٣غوى والاثخمان، وبصاعة الخمٍى

 ٖليها مً الٛحر.خُث جتر٦ؼ ؤلاصاعجان ألاولى والثاهُت ٖلى مهاصع اؾخسضاماث ألامىا٫ في البىى٥، ؤما ؤلاصاعة الثالثت

ت وألامىا٫ اإلااجمً ٖليها لضي البى٪. لغابػتوا  ٞخخسههان بةصاعة قاون البى٪ والٗملُاث الضازلُت واإلاىاعص البكٍغ

ُما ًلي ٖغى لهظٍ ؤلاصاعاث ألاعب٘ و ألا٢ؿام التي  41جدخىي ٖليها. ٞو

جغج٨ؼ َظٍ ؤلاصاعة ؤؾاؾا ٖلى ج٣ضًم ألاهىإ اإلاسخلٟت مً ال٣غوى وباليؿبت للبىى٥ ال٨بحرة ال  ؤوال: بصاعة اللغوع:

٩ًىن َىا٥ ٢ؿم واخض لل٣غوى وصاثما ٩ًىن َىا٥ ٢ؿم ل٩ل هٕى مً ؤهىإ ال٣غوى ٞمثال ٢ض ٩ًىن َىا٥ ٢ؿم 
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ىُت اإلاسخلٟت و٢ؿم ل٣غوى لل٣غوى التي ج٣ضم للكغ٧اث ال٨بحرة و٢ؿم لل٣غوى التي ج٣ضم ألصخابالخضماث اإلاه

اإلااؾؿاث اإلاالُت و٢ؿم ل٣غوى قغ٧اث الخامحن، و٢ؿم لل٣غوى التي ج٣ضم بلى ججاع وؾماؾغة ألاوعا١ اإلاالُت، ٦ما 

ؤن َىا٥ ؤ٢ؿام بالبىى٥ ال٨بحرة ل٩ل مً ال٣غوى الاؾتهال٦ُت للٗمالء، و٦ظل٪ ٢ؿم للخإححر وباليؿبت للبىى٥ التي 

٩ُىن لضحها ٢ؿم لل٣غوى ألاحىبُت ؤو للخؿاباث الخاعحُت ٦ما ًخم جدلُل َلباث ٩ًىن لها حٗامالث زاعحُت ٞ

الاثخمان وال٣غوى مً زال٫ مخسههحن وطل٪ في ؤ٢ؿام زانت وهي ٢ؿم جدلُل َلباث الاثخمان، و٢ؿم 

ى ا إلاؿاو٫ ال٨مبُاالث التي ًخم ُٞه جى٢ُ٘ الٗمُل ٖلى ؤ٢ؿاٍ ال٣غوى الٟاثضة،  وؤزحرا ٢ؿم الكاون ال٣اهىهُت َو

ٗاث وال٣ىاهحن.  ًٖ ع٢ابت مىذ الاثخمان والخإ٦ض مً بطٖان البى٪ للدكَغ

ل: زاهُا ومهمت َظٍ ؤلاصاعة هي الخهى٫ ٖلى ألامىا٫ التي ٌؿخسضمها ٢ؿم ال٣غوى والاثخمان في ج٣ضًم : بصاعة الخمٍى

ت لهظٍ البىى٥، ال٣غوى، ٞمٗٓم ألامىا٫ التي ًخم الخهى٫ ٖليها مً زال٫ اإلا٣انت وج٣ضًم الخضماث الا  ؾدثماٍع

لت ؤو ٢هحرة ألاحل و٦ظل٪  ٦ما حكمل َظٍ ؤلاصاعة ٖلى الاؾدثماع الظي ًسخو باالججاع في ألاوعا١ اإلاالُت ؾىاء ٍَى

غ َظٍ الخضماث ؤو  ٤ الخضماث اإلاالُت باإلياٞت بلى جٍُى ٤ والظي ج٣٘ ٖلُه مهمت حؿٍى ٢ؿم الخسُُِ والدؿٍى

والخىؾ٘ في اإلاؿخ٣بل، وؤزحرا ٢ؿم الغ٢ابت واإلاداؾبت اإلاالُت والظي ًخىلى ج٣ضًم زضماث حضًضة مً ؤحل الىمى 

مغا٢بت السجالث اإلاالُت للبى٪ والخإ٦ض مً ؾالمت الٗملُاث اإلاداؾبُت ؾىاء باليؿبت للخض٤ٞ الى٣ضي الضازل ؤو 

 الخاعج.

ًمل٨ها ؤو التي ٌؿخسضمها في ٖملُاجه  وجخىلى َظٍ ؤلاصاعة قاون البى٪ والدؿهُالث اإلااصًت التي : بصاعة الػملُاث:زالثا

الُىمُت مثل ٢ؿم خٟٔ السجالث وبحغاءاث الدسجُل الخانت ب٩ل مىاإلًضاٖاث ؤو اإلاسخىباث و٦ظل٪ ال٣غوى 

للٗضًض مً ألاهىإ اإلاسخلٟت للٗمالء، باإلياٞت بلى ٢ؿم ال٨مبُىجغ ؤو هٓم اإلاٗلىماث و٦ظل٪ ٢ؿم قاون الٗاملحن 

بهم، ٦ما حكمل َظٍ ؤلاصاعة ٖلى ٢ؿم للهغاٞت ؾىاء نغاٞت والظي ًسخو بدٟٔ سجالث  الٗاملحن وبغامج جضٍع

ت و٦ظل٪ ٢ؿم ألامً وطل٪ للخٟاّ ٖلى ؤمىا٫ اإلاىصٖحن وممخل٩اث البى٪ وؤزحرا ٢ؿم الٛضاعة الى٣ضًت  آلُت ؤو بكٍغ

 ٖما٫.والظي ًخىلى بصاعة الغنُض الى٣ضي ومخُلباث الؿُىلت الُىمُت ؾىاء للٞغاص و ميكأث ألا 

جخىلى َظٍ ؤلاصاعة مهمت ج٣ضًم الٗضًض مً الخضماث الاثخماهُت ؾىاء : بصاعة ألامىاٌ املاجمً غليها لضي البىً: عابػا

ما٫ بسالٝ اإلاهمت الغثِؿُت إلصاعة ال٣غوى والاثخمان وهي ج٣ضًم ال٣غوى بإهىاٖها اإلاسخلٟت  للٞغاص ؤو اإلايكاث ألٖا

ما٫، ومً ؤمثلت َظٍ الخضماث ألا٢ؿام ال تي جخىلى بصاعة ؤمىا٫ الخ٣اٖض باليؿبت للٗاملحن بالبى٪ هٟؿه ؤو ميكاث ألٖا

و٦ظل٪ ال٣ؿم الظي ًخىلى بصاعة قاون ألامال٥ الُٗيُت اإلاملى٦ت للٗمالء مثل ألاعاض ي واإلاباوي باإلياٞت بلى ال٣ؿم 

٣ُت لهم.  الخام بخ٣ضًم زضماث الاججاعفي ألاوعا١ اإلاالُت لهالر الٗمالء وج٣ضًم الىهاثذ والخضماث الدؿٍى

 03وللخىيُذ ؤ٦ثر ؤهٓغ الك٩ل ع٢م:
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ت03شيل عكم   :الهُيل الخىظُمي للبىىن الخجاٍع

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلااؾؿاث اإلاالُت البىعنت اإلاهضع: ص مدمض نالر الخىاوي، ٖبض الٟخاح ٖبض الؿالم،

ت، الضاع الجامُٗت،   21، م 1998والبىى٥ الخجاٍع

بصاعة ألامىاٌ املامً غلُه 

 مً الغير

 شخطُت

 ميشإة ؤغماٌ

 الخلاغض

 اؾدثماع

م  حؿٍى

 مجلـ إلاصاعة

 عثِـ مجلـ إلاصاعة 

 املضًغ الخىفُظي

اللغوع صاعة إ ل   بصاعة الػملُاث بصاعة الخمٍى

ت  اللغوع الخجاٍع

صخاب املهً أ

 املسخلفت

الشاون 

 اللاهىهُت

املاؾؿاث املالُت 

 ألازغي 

ت  اللغوع الػلاٍع

اللغوع 

 الاؾتهالهُت

لخإحُـــــــــــغا  

تالخضماث الػام  

ؾلباث  جدلُل

 الاثخمان

 الىمبُاالث

 زضماث إلاًضاع

 زضماث الاؾدثماع

 البىىن ألازغي 

ـــــما  لدؿٍى

 و الخسؿُـــ

لغكابت و املداؾبت ا

 املالُت

 خفظ السجالث

 الطغافت

 ألامً

 هظم املػلىماث

 زضمت الػمُل

صاعة هلضًتإ  

 شاون الػاملين
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 املبدث الثاوي: اللغوع

 جمهُض:

غ ٞٗالُاث البى٪ َى ٢بى٫ ألامىا٫ )الىصاج٘( مً البٌٗ بكٍغ بٖاصتها بليهم وبٖاصة ج٣ضًمها للبٌٗ آلازغ  بن حَى

 لالؾخٟاصة منها بكٍغ بٖاصتها بلُه في اإلاُٗاص )الاثخمان(.

٠ ال٣غى وؤَمُخه ووْاثٟه وؾُاؾت ؤلا٢غاى و٦ظا الٗىامل اإلاازغة في ٖملُت   ال٣غى.مما ًجضع بىا الخُغ١ بلى حٍٗغ

: حػٍغف اللغع و   ؤهىاغهاملؿلب ألاٌو

ت ٌٗني  ٣ا لىحهت هٓغ ٧ل باخث، ٞال٣غى باللٛت الاهجلحًز  creditَىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ مسخلٟت لل٣غوى في مًمىجها ٞو

ى هاش ئ ًٖ ٖباعة  ٗني باللٛت  cardفي اللٛت الالجُيُت وهي جغ٦ُب انُالخحن  credoَو دُتَو  " ز٣ت ". الؿيؿ٨ٍغ

 Do  ٟهم  باللٛت الالجُيُت "ؤي٘".ٍو

لُه ٞاإلاهُلر مٗىاٍ " ؤي٘ ز٣ت "  .ٖو

ٌ الفغغ  اللغع: فحػٍغ :األو

٣ٖض خ٣ُ٣ي ًخد٤٣ بدؿل٠ُ ؤمىا٫ بلى اإلاؿخُٟض الظي ًخٗهض بان ًضٞ٘ له الٟاثضة اإلاخ٤ٟ ٖليها، وؤن ٌُٗض  َى 

ت ؤو ٧ل  6ؤقهغ ؤو 3بالكغوٍ اإلاخ٤ٟ ٖليها بال٣ٗض ألامىا٫ التي ٧ان ا٢ترايها ؾىاء بضٞٗت واخضة ؤو بضٞٗاث قهٍغ

 ؤقهغ.

ت حؿخٗمل َظا الىٕى  ٨ُت والاهجلحًز مً ال٣غى لدؿلُٟاتها ألحل ٢هحر، بجها ج٣ُض عنُض مضًً وؤن بن اإلاهاٝع ألامٍغ

 ٌٗنى بك٩ل ًدمل مٗه الدؿضًض في اإلاضة اإلاخ٤ٟ ٖليها.

"جؼوٍض ألافغاص واملاؾؿاث وامليشأث في املجخمؼ باألمىاٌ الالػمت غلى ؤن ًخػهض املضًً ٞال٣غوى حٗٝغ بإجها:

خم جضغُم َظٍ الػالكت بخلضًم مجمىغت مً بؿضاص جلً ألامىاٌ صفػت واخضة ؤو غلى ؤكؿاؽ في جىاٍع ش مدضصة ٍو

 الػماهاث التي جىفل للبىً اؾترصاص ؤمىاله في خالت جىكُف الػمُل غً الؿضاص بضون ؤي زؿاثغ" 

لُه ٞال حٗخبر بالًغوعة ٧ل ٖملُت ز٣ت ٖملُت اثخمان، ٞهظٍ ألازحرة جخًمً ؤعبٗت ٖىانغ:  42ٖو

 صاثً َى ماهذ ال٣غى ومضًً َى مخل٣ي ال٣غى. خُث ًٟترى وحىص غالكت املضًىهُت: -1

ى بما اإلابلٜ الى٣ضي الظي ًمىده الضاثً وحىص صًً ؤو وحىص التزام: -2 ؤو التزام البى٪  )الٗمُل(للمضًً  )البى٪ (َو

 بالخى٢ُ٘ ؤمام َٝغ آزغ لٟاثضة ٖمُله.

ظا  الفاعق الؼمني: -3 الٟاع١ الؼمني َى الٗىهغ َى الٟترة التي جمط ي بحن خضور اإلاضًىهُت والخسلو منها، َو

غي لخمُحز ٖملُاث ال٣غى.   الجَى

، هاَُ٪ ًٖ اخخما٫ ٖضم صٞ٘ الضًً، ولٗل َظا املساؾغة -4 : وجخمثل ُٞما ًم٨ً ؤن ًخدمله الضاثً هدُجت اهخٓاٍع

 مًاٞا بلُه مبلٜ مُٗىا َى الٟاثضة. مً ؤؾباب خهى٫ الضاثً ٖلى صًىه
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 الفغع الثاوي ؤهىاع اللغوع

حٗضصث اإلاهاٝع في الجهاػ اإلاهغفي ٞان ال٣غوى حٗضص ٦ظل٪، ٟٞي ؤي مهٝغ هجض َىا٥ ؤهىإ مً ال٣غوى.  مثلما

 وجى٣ؿم ال٣غوى بلى زالزت ؤهىإ وهي:

 كغوع الاؾخغالٌ:ؤوال

 بن ٢غوى الاؾخٛال٫ تهضٝ لخُُٛت الاخخُاحاث الىاحمت ًٖ ٖملُاث الاؾخٛال٫ ؤو لخُُٛت الى٣و الٓغفي ؤو

ظا الىٕى مً ال٣غوى ال جخٗضي مضتها ؾيخحن ٖلى ألا٦ثر وجى٣ؿم بلى: اإلاا٢ذ  43في عؤؾما٫ الٗامل، َو

  Crédit globauxاللغوع الػامت: ( 1

ل ألانى٫ اإلاخضاولت وجإزظ ٖلى الٗمىم ألاق٩ا٫ الخالُت:   هي ٢غوى لِـ مىحهت لخمٍى

 حؿهُالث الطىضوق: (1-1

ض بالدؿضًض م٘ حهضٝ َظا الىٕى بلى حُُٛت نىضو١ الؼبىن  وجلبُت اخخُاحاجه آلاهُت بالؿُىلت مً اإلاهٝغ م٣ابل الٖى

 الٟاثضة.

م٨ً ججضًضَا زال٫ جهاًت ٧ل قهغ بكٍغ ؤن ال  حؿهُالث الهىضو١ مضتها الؼمىُت ٢هحرة ألاحل جمخض لبًٗت ؤًام ٍو

ما٫ الكهغي الظي جد٣٣ه اإلااؾؿت. خماص ع٢م ألٖا  ًٟى١ َظا الٖا

ىت ٖلى ؤن ..…)ؤحىع الٗما٫(بدؿضًض مجمل صًىههٌؿمذ َظا ال٣غى للؼبىن  م الٟغاٙ اإلاا٢ذ اإلاىحىص في الخٍؼ . ٚع

 ًلتزم بدؿضًض َظا ال٣غى ٖىضما ًدهل ٖلى مىاعصٍ. 

 Découvert bancaireالسخب غلى املىشىف: ( 1-2

ض ًٖ عنُض خؿابه الجاعي وطل٪ لٟترة مً  ؤؾابُ٘، (الؼمًَى اإلابلٜ الظي ٌؿمذ به اإلاهٝغ لٗمُله بسخبه بما ًٍؼ

ُه ٣ًىم اإلاهٝغ بٟغى ٞاثضة ٖلى الٗمُل زال٫ الٟترة التي ٌسخب ٞيها )قهىع  ، )الظي ًٟى١ عنُضٍ الضاثً(ٞو

ُل٤ ٖلى َظٍ الٟترة بمضة اإلا٨كٝى اإلاضة التي ًخدى٫ ٞيها خؿابه الجاعي مً مضًً بلى صاثً، و٢ض جهل َظٍ  ٍو

 الٟترة بلى ؾىت واخضة.

ىا٥ زالر خاالث ًُلب ٞيها َظا الىٕى مً ال٣غى وهي:  َو

٘ َا٢تها ؤلاهخاحُت بؿبب اعجٟإ الُلب. * ض اإلااؾؿت ٞع  ٖىضما جٍغ

 ٖىض الخضَىع اإلاؿخمغ لغ٢م ؤٖما٫ اإلااؾؿت. *

ض اإلااؾؿت قغاء ٦مُاث مً اإلاىاص ألاولُت بإؾٗاع جىاٞؿُت.*  ٖىضما جٍغ

  Crédit de compagneاللغع املىؾمي:(1-3

ل  ٌؿمذ َظا الىٕى مً ال٣غوى الٗامت بلى ال٣ُاٖاث طاث اليكاَاث اإلاىؾمُت والتي جىاحه ازخال٫ بحن ٞترة الخمٍى

٤ ا٦خخاب ؾىض ألمغ مً َٝغ اإلاؿخُٟض، بدُث ًم٨ً ؤن ًسهم  خم َظا الىٕى مً ال٣غوى ًٖ ٍَغ ترة البُ٘، ٍو ٞو

ى مؿمىح إلاضة ؾىت ٦إ٢ص ى خض، وهٓغا ل٩ىن حؿضًض  ه َو خماص ًغجبِ بمبُٗاث الؼبىن مً مهٞغ َظا الىٕى مً الٖا

ت الؿى١ الظي ٌٗمل ُٞه الؼبىن، خهت الؼبىن في الؿى١  خماص ًجب مٗٞغ ٞاهه ٖلى اإلاهغفي ٖىض مىده َظا الٖا

 و٢ضعجه الخىاٞؿُت.
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  Crédit de relaisاللغوع املخخالُت: (1-4

بمكغوٕ ولها خّٓى ٦ثحرة في الىجاح والتي جخُلب و٢خا جىىي ال٣ُام ًمىذ َظا الىٕى مً ال٣غوى للماؾؿاث التي 

ال الؾترحإ اإلاىاعص، بط جمىذ ال٣غوى في الخاالث الخالُت:  ٍَى

٘ عؤؾمالها في َظٍ الخالت ًخضزل اإلاهٝغ بُلب منها بمىدها حؿب٣ُا ألن جد٤ُ٣ َظٍ  -1 ٖىضما ج٣غع ماؾؿت ما ٞع

 الٗملُت ًخُلب و٢خا إلهجاخها. 

 مً َٝغ اإلااؾؿت ًخم باإلاىاعص الىاحمت جد٤ُ٣ َظٍ الٗملُت.بن حؿضًض َظا ال٣غى 

 بوكاء مهى٘ ؤو قغاء ججهحزاث ًخُلب ؤمىالا باًَت، ولهظا جلجإ اإلااؾؿت بلى َلب حؿب٤ُ بى٩ي في اهخٓاع  -2

، في َظٍ الخالت جضزل )ججهحزاث، مباوي ٢ضًمت لِؿذ بداحت بليها في صوعة اؾخٛاللها (ؤو الخىاػ٫ ًٖ بٌٗ ؤنىلها 

 اإلاهٝغ بمىذ ٢غى مخخالي يغوعي ألهه لِـ مً الؿهل ٖلى َظٍ اإلااؾؿت بًجاص ػبىن بكغاء ؤنىلها ؤو خهىلها

 44ٖلى ٢غى اؾدثماعي في مضة ٢هحرة.

 اللغوع الخاضت(2

ل ألانى٫ اإلاكتر٦ت وجى٣ؿم بلى:  45وهي ال٣غوى اإلاىحهت لخمٍى

 L'avance sur marchandiseالدؿبُلاث غلى الؿلؼ:  ( 2-1

ل اإلاسؼون وفي م٣ابل َظا  خماصاث َى ٖباعة ًٖ ق٩ل ج٣لُضي لال٢تراى الظي ًضزل في جمٍى َظا الىٕى مً ؤلٖا

، وما ًالخٔ ؤن ألازُاع الىاحمت ًٖ َظا ال٣غى ٢لُلت، بط في خالت  ً خُاػي للمهٝغ ل جىي٘ بًاج٘ ٦َغ الخمٍى

ش الاؾخد٣ا١ ًلجإ اإلاهٝغ بلى بػالت الخُاػة  ً ٖضم الدؿضًض في جاٍع ظا ببُ٘ البًاج٘ التي ٢ضمذ للَغ للمضًً، َو

 الخُاػي لخدهُل ؤمىاله.

 Les avances sur marches publiqueحؿبُلاث غلى ألاؾىاق الػمىمُت:  (2-2

ت مً اإلا٣اولحن ؤو  َظٍ الدؿب٣ُاث ج٣ضم هدُجت ببغام اله٣ٟاث الٗمىمُت بحن ؤلاصاعة ؤو الجماٖاث الٗمىمُت ومجمٖى

ىاث والخىعٍضاث اإلاسخلٟت ؤو ؤصاء الخضماث.اإلامىهحن، وجمى٫ َظ ما٫ بةعؾا٫ الخمٍى  ٍ اله٣ٟاث ٢هض اهجاػ ألٖا

لى الٗمىم ج٣ىم ؤلاصاعة بدؿضًض ما ٖليها  ل ٖو ل َام ٖلى اإلاضي الٍُى بن اهجاػ َظٍ ألاؾىا١ ًخُلب مً اإلا٣او٫ جمٍى

اإلا٣او٫ اللجىء بلى اإلاهٝغ إلاىاحهت مً صًىن ل٨ً َظا الدؿضًض ٩ًىن مخإزغا ًٖ مُٗاص الاؾخد٣ا١، لظا ٞٗلى 

 ؤهىإ مً الدؿب٣ُاث: 3ه٣ٟاث اإلاكغوٕ، ًىحض 

ل ألاولي:  -ا  Le préfinancementكغوع الخمٍى

ٖىض بمًاء الاجٟا١ بحن اإلا٣او٫ واإلااؾؿت ٖلى اهجاػ مكغوٕ ما ٞان اإلااؾؿت جخٗهض لهظا اإلا٣او٫ بدؿب٤ُ مالي ومً 

ً في اهخ ٓاع الخهى٫ ٖلى َظٍ الدؿب٣ُاث ٞان اإلا٣او٫ ًلجإ بلى اإلاهٝغ والظي ًً٘ ؤحل ال٣ُام بٗملُاث الخمٍى

ا لهظٍ الدؿب٣ُاث م٣ابل يمان بالضٞ٘ مً َٝغ اإلااؾؿت.   ه مبلٛا مؿاٍو  جدذ جهٞغ

 Les avances sur créances non constatéesحؿبُلاث غلى خلىق هاشئت غير مثبخت:  -ب

و٫ مً اإلاهٝغ م٣ابل اهجاٍػ ألقٛا٫  ج٩ىن ٚحر مبرعة مً َٝغ بصاعة وهي ٖباعة ًٖ حؿب٣ُاث ًخدهل ٖليها اإلا٣ا

  )اإلااؾؿت لم حِٗ حٗهض بالدؿب٤ُ(اإلااؾؿت 
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   Les avances sur créances constatéesحؿبُلاث غلى خلىق مثبخت:  -ج

الٗامت التي جبضي ( مً َٝغ ؤلاصاعة viséeجمىذ الدؿب٣ُاث ٖلى ؤؾاؽ وزاث٤ م٣ضمت مً َٝغ الؼبىن ومىز٤ ٖليها)

مً اإلابلٜ  %80مىا٣ٞتها ٖلى اإلابالٜ، اإلاهٝغ في َظٍ الخالت له يمان ؤ٦بر ًجٗله ًىا٤ٞ ٖلى ج٣ضًم حؿب٤ُ بيؿبت 

 ؤًً ٩ًىن الًمان ؤ٢ل. %70ؤلاحمالي للجؼء اإلاىجؼ مً اإلاكغوٕ ٨ٖـ الخالت الؿاب٣ت بؿبت الدؿب٤ُ ال جخجاوػ 

 L'exompte commercialالخطم الخجاعي:  ( 2-3

ض اؾخد٣ا٢ها ل٣اء زهم حؼء  ت مً خاملها ٢بل مٖى ًم٨ً حٍٗغ٠ الخهم بإهه ٖملُت ال٣ُام بكغاء الىع٢ت الخجاٍع

ش اإلادضص.agiosمً ٢ُمتها)   46( زم ٣ًىم بخدهُل ٢ُمتها مً اإلاضًً في الخاٍع

الجضًض، ٞمً حاهب الضاثً ًم٨ً الىٓغ بلى ٖملُت الخهم مً حاهبحن، مً حاهب الضاثً ألانلي ومً حاهب الضاثً 

ى ٌٗني ج٣ضًم ما٫ حاَؼ،  ألانلي ٞان الخهم ٌٗني قغاء وع٢ت الضًً) ؤي ٢بى٫ َظا الُٝغ ؤن ٩ًىن صاثىا آزغ(، َو

اء به مً ٢بل اإلاضًً ألانلي اإلاظ٧ىع اؾمه في وع٢ت الضاثً.  ؾُىلت، م٣ابل الٞى

ا جخًمً ما٫ ٖلى ؤؾاؽ ومً َظا ًم٨ً اٖخباع ؤن َظٍ الٗملُت هي اثخمان وزهم في آن و  اخض، اثخمان باٖخباَع

ظا  اء به في اإلاُٗاص اإلادضص، وهي زهم باٖخباع ؤن الاؾدُٟاء اإلاعجل للضًً البض لهم مً الثمً َو ال٣غى واهخٓاع الٞى

ت ال٣ابلت للخهم ٧ال٨مبُالت، الؿىض ألاصوى، ؾىض بًضإ،  الثمً َى الخهم. ًم٨ً ط٦غ بٌٗ ألاوعا١ الخجاٍع

ىت الٗامت اإلاؿخد٣ت زال٫  البًاٖت في ل وؿبُا  3اإلاساػن الٗمىمُت، خىالاث الخٍؼ ؤقهغ، اله٩ى٥ طاث ألاحل الٍُى

 47لالؾخد٣ا١.

خباع ما ًلي: ت البض للمهٝغ ؤن ًإزظ بٗحن الٖا  زال٫ ٖملُت زهم ألاوعا١ الخجاٍع

 الخإ٦ض مً ٢اهىهُت الىع٢ت. -ا

 حصخُو حضاعة اإلاى٢ٗحن وؾمٗتهم. -ب

 ًىما. 90الىع٢ت ًم٨ً بٖاصة زهمها لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي وؤن ال جخجاوػ مضة الىع٢ت  الخإ٦ض مً ؤن -ج

م٨ً جلخُو مؼاًا َظا الاٖخماص في الى٣اٍ الخالُت:  48ٍو

الخهم ًمثل ؤ٢ل مساَغة لٗضم الدؿضًض مً خُث ٖىض ٖضم الدؿضًض ًم٨ً مخابٗت ٧ل اإلاى٢ٗحن الظًً ٌٗخبرون  *

 مخًامىحن مً خُث اإلاؿاولُت.

ظا ل٣هغ اإلاضة التي ال جخجاوػ ال* ، َو ًىما خؿب ال٣اٖضة الٗامت، ٦ظل٪ ًم٨ً  90خهم ال ًجمض ؤمىا٫ اإلاهٝغ

 للمهٝغ اؾخٗما٫ الىع٢ت بالخُهحر ؤو بٖاصة الخهم لضي اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي.

ل الخ٣ى١ ألحل ؾُىلت بياٞت بلى ؤن ج٩لٟت الٗملُت حٗض بإ٢ل باإلا٣اعهت  * باليؿبت للماؾؿت)الؼبىن( ال٣غة في جدٍى

.  م٘ جل٪ في السخب ٖلى اإلا٨كٝى
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 اللغوع بااللتزام:( 2-4

٣ًضمه َظا ال٣غى بااللتزام ال ًخجؿض في ٢ُام البى٪ بةُٖاء ؤمىا٫ للؼبىن ٞدؿب وبهما ًخمثل في الًمان الظي 

ظا الؼبىن للبى٪ ختى ًم٨ىه مً الخهى٫ ٖلى ؤم ىاله مً حهت ؤزغي، ؤي ؤن البى٪ َىا ٌُٗي ز٣ت ولِـ ه٣ىصا، َو

، خُث ؤن البى٪ ٣ًىم بخ٣ضًم زضمت للؼبىن لِـ بةُٖاثه ماال ول٨ىه ًمىده  الىٕى مً ال٣غوى ٌٗخبر بضًال لل٨كٝى

اصة ما جمىذ َظٍجى٢ُٗه  ألاهىإ مً ال٣غوى ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بٗملُاث ضخمت ج٣ىم بها  ويماهاجه ججاٍ الٛحر، ٖو

 .49ماؾؿاث ٦بحرة

ل وشاؽ الاؾدثماع   زاهُا : اللغوع املىحهت لخمٍى

حن الىخضوي وال٨لي، وهٓغا ل٩ىن اإلااؾؿت ٚحر ٢اصعة ٖلى  ل وكاٍ الاؾدثماع له م٩اهت زانت ٖلى اإلاؿخٍى بن جمٍى

ل اؾدثماعاتها طاجُا، ٞهي  ل زاعحُت الؾخ٨ما٫ وكاَها والتي يمان جمٍى جلجإ في الٛالب بلى البدث ًٖ مهاصع جمٍى

لها لالؾدثماعاث ؤق٩اال مسخلٟت، الص يء الظي  جخمثل في َلب ال٣غوى مً البىى٥، َظٍ ألازحرة ًإزظ جمٍى

وٕ الؼبىن اإلاهغفي ًخضزل في ج٣ضًم الٗىن والىصر بلى ػبىهه، بدثا ًٖ الهُٛت ألا٦ثر مالثمت م٘ مكغ لجهاػ ًجٗال

 اإلاالُت والا٢خهاصًت.و٢ضعاته

 اللغوع الىالؾُىُت(1

ل اؾدثماعاث اإلااؾؿت  جمى٫  لى مً اإلاحزاهُت، خُث حٗخبر الىؾُلت ألاؾاؾُت في جمٍى ال٣غوى ال٨الؾ٨ُُت الجؼء ألٖا

ل طاحي ٣ِٞ، وبهما باللجىء بلى َظا الىٕى مً ٤ الخمٍى  وجىؾُٗها، بط ال ًم٨ً جد٤ُ٣ َظٍ الاؾدثماعاث ًٖ ٍَغ

 ال٣غوى، وجهى٠ ال٣غوى ال٨الؾ٨ُُت بلى ما ًلي:

 50خىؾؿت ألاحل:اللغوع م(1-1

ت، خُث جتراوح مضجه مً ؾىت بلى ؾب٘ ؾىىاث، وجخمثل  ًمىذ َظا الىٕى مً ال٣غوى مً َٝغ البىى٥ الخجاٍع

ؤَمُخه الا٢خهاصًت في جلبُت وحُُٛت اخخُاحاث الخجهحزاث. خُث جغجبِ مضة ال٣غى بمضة خُاة الخجهحزاث، وجتراوح 

اث ومٗضاث) ؤي مضتها مً ؾيخحن بلى زمـ ؾىىاث )وؤخُاها ؾب٘ ؾىى  ل مكتًر ه في الٛالب جمٍى اث(، ومىيٖى

ل الاؾدثماعي ال الدكُٛلي(.  الخمٍى

لت ألاحل، وما  بن الاثخمان مخىؾِ ألاحل ٧ان م٣خهغا ٖلى بىى٥ مخسههت حٗخمض ٖلى ما لضحها مً وصاج٘ ٍَى

ت التي حٗخمض ٖلى وصاجٗها طاث ألاحل ال٣هحر مؿخٗضة لإل٢غاى  ل، ولم ج٩ىن البىى٥ الخجاٍع جٟغيه بإحل ٍَى

ىا٥ مٗاًحر ا٢خهاصًت ت. َو ل خغنا منها ٖلى يمان الؿُىلت الًغوٍع إلاىذ ال٣غوى جخٗل٤ مثال بالىخاثج اإلاغحىة  الٍُى

ل ٦خدؿحن ؤلاهخاحُت ؤو زل٤ ٞغم ٖمل، ٦ما جىحض مٗاًحر مالُت جخٗل٤ باليؿب اإلاالُت لالثخمان اإلامىىح  مً الخمٍى

ض مضة ال٣غى ًٖ مضة الاَخال٥ (.  واإلاؿخُٟض مىه وم٣ضاع الخهم ) مثال، ًجب ؤن ال جٍؼ
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 .106ؿابك، م غفٙ الخصاص انبُٕن"، يغج ثكاكغ لؼُٔٚٙ، "يذاضغا
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لت ألاحل:(1-2  51اللغوع ؾٍى

ضٞه الغثِس ي َى وي٘ ألامىا٫  ٣ً7ىم بمىذ َظا الىٕى مً ال٣غوى ماؾؿاث مخسههت، وجخجاوػ مضجه  ؾىىاث، َو

ض مضة  ل الخجهحزاث التي جٍؼ ٘ ؤلاؾتراجُجُت ال٨بحرة، وجمٍى الالػمت في مخىاو٫ اإلااؾؿت لخُُٛت اخخُاحاث اإلاكاَع

ؾىىاث مثل: ججهحزاث البىاء، ووي٘ َُا٧ل اإلاهاو٘، والخجهحزاث الث٣ُلت...، ومحزة َظٍ ال٣غوى ؤجها  7ًٖ  ال٦هاخبَ

لت ختى ال ًخم ؤلازال٫ بخىاػن اإلااؾؿت.  حؿضص ٖلى ٞترة ٍَى

 ؤإلًجاعي إلاغخماص(2

 :ؤإلًجاعي حػٍغف الاغخماص  (2-1

خماصؤإلًجاعي  بجاواث ػمىُت للماحغ م٣ابل اؾخٗماله إلال٨ه، واإلاحزة َى حٗهض حٗا٢ضي مً َٝغ اإلاؿخإحغ، ًضٞ٘  الٖا

٨ًؿب ال٣ُمت الا٢خهاصًت للمل٪، بِىما اإلا٣غى ًدخٟٔ باإلال٨ُت، ٞلِـ  ألاؾاؾُت لهظا ال٣ٗض هي ؤن اإلاؿخإحغ 

للمؿخإحغ بطن ؾىي خ٤ الاؾخٗما٫، و٢ض حاء َظا الىٕى مً ال٣غوى للخس٠ُٟ مً ؤٖباء اإلااؾؿت ٖىض ٢ُامها 

 لمغة ألاولى.باالؾدثماع ل

خماص ا اإلاؿخإحغ إلاضة  ؤإلًجاعي وؤلٖا ت ال٣ٗاعاث التي ًسخاَع َى ٢ُام البى٪ ب٨غاء ؤو جإححر آلاالث والخجهحزاث ؤو مجمٖى

مُٗىت م٣ابل صٞ٘ ؤحغة جخىا٤ٞ م٘ جل٪ اإلاضة لخب٣ى مؿاولُت الهُاهت والخإمحن ٖلى ٖاج٤ اإلاؿخإحغ الظي ًم٨ىه في 

 جهاًت ٞترة ؤلاًجاع ؤن:

 ًجضص ال٣ٗض بإحغة مسٟٟت ًٖ ألاحغة الؿاب٣ت. *

 ًغح٘ آلالت ؤو ال٣ٗاع زا٫ مً الُٗىب. *

 ًمخل٪ آلالت ؤو ال٣ٗاع بؿٗغ مخ٤ٟ ٖلُه ٖىض ٦خابت ال٣ٗض. *

 ؤشياٌ إلاغخماص إلاًجاعي: (2-2

خماص ؤلاًجاعي اإلاى٣ى٫ ًسو *                 ووؾاثل الى٣ل وآلاالث ...                                                                                                      الاؾدثماعاثؤلٖا

خماص ؤلاًجاعي ٚحر اإلاى٣ى٫ ًسو ال٣ٗاعاث واإلاباوي ...                                                          *                                                      ؤلٖا

خماص ؤلاًجاعي باألؾهم ًسو قغاء ؤؾهم بال٨غاء.   * ؤلٖا

٩ىن بحن مخٗاملحن ا٢خهاصًحن مخىاحضًً في بلضًً مسخلٟحن، وجدضصٍ اجٟا٢ُت صولُت.                       * خماص ؤلاًجاعي الضولي ٍو                                                                                              ؤلٖا

ُت مً ؤحل ٦غائها * ى ٖملُت جبُ٘ بم٣خًاَا ماؾؿت مىخجت مٗضاث إلااؾؿت مهٞغ خماص ؤلاًجاعي للمىعص َو ؤلٖا

.ً  إلاؿخٗملحن مؿخإحٍغ

ل وشاؽ الخجاعة الخاعحُت:           زالثا: اللغوع املىحهت لخمٍى

ت وي غاٝ بن حؿٍى ظا عاح٘ لخباٖض ألَا ت ٖلى مؿخىي الخضوص ًُغح مكا٧ل ٖضًضة للخجاع، َو ُٗت اإلاباصالث الخجاٍع

اإلاٗمى٫ بها في ٧ل بلض، و٦ظا ازخالٝ الٗملت اإلاؿخٗملت، ٞخباٖض اإلاؿاٞت بحن  اإلاٗىُت وازخالٝ الخىُٓماث وال٣ىاهحن

ى الباج٘ واإلاكتري ًُغح مك٩ل الث٣ت، وه٣و الث٣ت مً قإهه ؤن ٣ٌٗ ض ٖملُاث الخباص٫ الخجاعي، وزمت مك٩ل آزغ َو

ت في الخا٫. ا بخ٣ضًم الؿل٘ م٣ابل الدؿٍى  م٩ان الدؿضًض، ٞٗملُت البُ٘ ه٣ضا جخد٤٣ هٍٓغ

ول٨ً ٠ُ٦ ٩ًىن الدؿضًض في مجا٫ الخجاعة الخاعحُت وبإي ٖملُت ًخم؟ وفي َظٍ الخالت ٌٗض جضزل البى٪ يغوعة ال 

 ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖنها

 

                                                           
51

 .107ًغجغ ؿابك، مان



ملُتمىدىحؿُحرال٣غى: بَاع هٓغي للب الٟهاللثاوي  ىى٧ٖى

 

48 
 

 ؤملؿدىضيالاغخماص  (1

خماص  ت زانت بالخجاعة الخاعحُت، بياٞت بلى ٧ىهه ٢غيا مٗخمضا في َظا اإلاجا٫  ؤإلاؿدىضيٌٗخبر الٖا نُٛت حؿٍى

ـ. ت الخجاعة الضولُت بباَع  جدضصٍ ؤَغ وكغة ٚٞغ

خماص بحن ٧ل مً البى٪ والٗمُل ب٣ٗض ًبرم بُنهما ًلؼم بم٣خًاٍ البى٪ بإن ًً٘ جدذ جهٝغ ٖمُله ؤو  ًخم ٞخذ الٖا

 .52شخو آزغ ًدضصٍ َظا الٗمُل مبلٛا مً الى٣ىص زال٫ مضة مُٗىت

خماص بؿُُا خُث ًيص ئ ٖال٢ت مباقغة بحن اإلاهاٝع لهالر الباج٘ اإلاهضع واإلاكتري اإلاؿخىعص ، و٢ض و٢ض ٩ًىن الٖا

ىضثظ  خماص بىاؾُت وزاث٤ ومؿدىضاث، ٖو بت ٞاجذ الٖا ثبذ مُاب٣تها لٚغ ٩ًىن ل٣اء قغوٍ مدضصة ًخإ٦ض منها البى٪ ٍو

 :53، ومً ؤَم ؤهىاٖهامؿدىضًٌؿمى اٖخماصا 

 اللابل لإللغاء: ؤملؿدىضيالاغخماص  (1-1

خماص ٖىضما ٣ًىم بى٪ اإلاؿخىعص بٟخذ اٖخماص مؿدىضي لهالر ػبىهه)اإلاؿخىعص( وبٖالم اإلاهضع  ًٓهغ َظا الىٕى مً الٖا

ت  خماص اإلاؿدىضي ال٣ابل لإللٛاء ال ٌٗض يماها ٧اُٞا لدؿٍى لُه ٞان الٖا بظل٪، ول٨ً صون ؤن ًلتزم ؤمامه بص يء، ٖو

خماص هاصع  ظٍ الؿلبُاث ججٗل َظا الىٕى مً الٖا صًىن اإلاؿخىعص ججاٍ اإلاهضع، ومً اإلام٨ً ؤن ًلغي في ؤي لخٓت، َو

 الاؾخٗما٫.

 إلاغخماص املؿدىضي غير اللابل لإللغاء : ( 1-2

ت صًىن َظا ألازحر خماص اإلاؿدىضي ٚحر ال٣ابل لإللٛاء ؤو ال٣ُعي َى آلالُت التي بمىحبها ًخٗهض بى٪ اإلاؿخىعص بدؿٍى  ؤلٖا

ى ٚحر ٢ابل لإللٛاء ألن بى٪ اإلاؿخىعص ال ًم٨ىه ؤن ًتراح٘ ًٖ حٗهضٍ بالدؿضًض ما لم ًخده ل ٖلى ججاٍ اإلاهضع، َو

غاٝ.  مىا٣ٞت ٧ل ألَا

 إلاغخماص غير اللابل لإللغاء واملاهض:( 1-3

خماصاجاإلاؿدىضًت الظي ال ًخُلب حٗهض بى٪ اإلاؿخىعص ٣ِٞ بل ًخُلب ؤًًا حٗهض بى٪ اإلاهضع  ى طل٪ الىٕى مً ؤلٖا َو

ت الضًً الىاش ئ ًٖ جهضًغ البًاٖت، وهٓغا ل٩ىن َظا الىٕى مً  خماصاث ٣ًضم ٖلى ق٩ل جإ٦ُض ٢بى٫ حؿٍى ؤلٖا

ت، ٞهى ٌٗخبر مً بحن آلالُاث الكاجٗت   54.الاؾخٗما٫يماهاث ٢ٍى

ل:(1-4  إلاغخماص اللابل للخدٍى

له مً مؿخُٟض بلى مؿخُٟض آزغ، ول٨ً ًجب الخإ٦ض في َظٍ الخالت مً ؤن   خماص ًم٨ً جدٍى َظا الىٕى مً ؤلٖا

ؿخىفي ٧ل الكاإلاؿخُٟض   55غوٍ.الثاوي َى اإلاىعص الخ٣ُ٣ي للبًاٖت َو

 :إلاغخماص امللابل(1-5

ا م٣ابل  اصة جهضًَغ  56ٞخذ مؿب٣ا. اٖخماصَى اٖخماص م٣ابل اٖخماص آزغ ؤي ؤهه ٞخذ اٖخماص الؾخحراص بًاٖت إٖل

 إلاغخماص اللابل للخجؼثت وغير اللابل للخجؼثت:(1-6

خماص ًخم شخً البًاٖت ٖلى صٞٗاث و٢بٌ زمً ٧ل صٞٗت ٖىضما ًخم شخنها، ؤما ٚحر ال٣ابل  بمىحب َظا ؤلٖا

٣بٌ الثمً صٞٗت واخضة.  57للخجؼثت ُٞخم ُٞه شخً البًاٖت مغة واخضة ٍو
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 .102ؿابك، م غفٙ الخصاص انبُٕن"، يغج ثكاكغ لؼُٔٚٙ، "يذاضغا 
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 .72ؿابك، م غاطغ انًغحبطت بانمغٔض انًصغفٛت ٔطغق حضَٛاحٓا"، يغجانًش تبٍ لغطبٙ ؿهٛى، يغؿهٙ أدًض، "صعاؿ
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 .72َفؾ انًغجغ، م
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 إلاغخماص اللابل للخجضًض:(1-7

خماص جل٣اثُا زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت، وجخجضص الٗال٢ت بحن البى٪ آلا  مُله ٢بل ٞخذ ًخجضص َظا الىٕى مً ؤلٖا مغ ٖو

خماصاث بمىحب ٣ٖض مىٟهل ًدخىي ٖلى ٖضة مؿدىضاث مً بُنها: ؾىض الصخً، وز٣ُت الخإمحن،  مسخل٠ ؤق٩ا٫ ؤلٖا

 58وسخت مً ٢اثمت البًاٖت، وقهاصة اإلايكإ...

 كغع املىعص (2

لل٣غوى  ؾىىاث باليؿبت 7قهغا باليؿبت لل٣غوى ٢هحرة ألاحل بِىما ًهل بلى  18َى ٢غى ال ًخجاوػ مضاٍ 

لت ألاحل ٣ٞض ًهل مضاٍ بلى ٖكغة ؤو زمؿت ٖكغ ؾىت، وجخٛحر مضة َظا  مخىؾُت ألاحل، ؤما باليؿبت لل٣غوى ٍَى

ُت اإلاٗضاث والخجهحزاث واإلاىاص الاؾتهال٦ُت مدل الخىعٍض.  ال٣غى خؿب هٖى

٩اهُت زهم الىع٢ت و٢ض ًإزظ َظا الىٕى مً ال٣غوى ق٩ل ٖملُت الخهم، خُث ًمىذ بمىحبها مهلت للدؿضًض م٘ بم

ا لهالر البى٪. ت الخانت بهظٍ الٗملُت مً َٝغ اإلاىعص بخٓهحَر  الخجاٍع

ل ؤولي ٣ًضم للمىعص ٢هض بٖاهخه ٖلى ججمُ٘ وتهُئت ؾلٗت ومىخجاجه اإلاغاص   ٦ما ًإزظ َظا ال٣غى ق٩ل جمٍى

ا، بياٞت بلى الك٩لحن الؿاب٣حن ٢ض ٣ًضم َظا الىٕى مً ال٣غى لٛغى حٗبئت الخ٣ ى١ الىاقئت ٖىض اإلاكتري جهضًَغ

 . 59في الخاعج ) بٗض حؿلُم البًاٖت (

 كغع املشتري  (3

ت ً ألاحاهب، الص يء الظي ٌؿمذ لهم بدؿٍى  ًخمثل ٢غى اإلاكتري في ببغام البىى٥ ل٣ٗىص ب٢غاى مباقغة م٘ اإلاكتًر

ت م٘ مىعٍضَم خ٩ىن َظا ال٣غى مً ٣ٖضًً ازىحن، ألاو٫ ججاعي بحن الباج٘ واإلاكتري،  ٖملُاتهم الخجاٍع ٖلى الٟىع، ٍو

٩ىن بحن اإلاكتري والبى٪.  والثاوي مالي ٍو

ًم٨ً ؤلاقاعة بلُه َىا َى ؤهه مهما ٧ان هٕى الٗملت اإلاخ٤ٟ ٖليها في ال٣ٗض الخجاعي ٞاهه مً اإلام٨ً ؤن جخم  وما

٩ىن الدؿضًض ٖىض الاهتهاء مً ؤصاء الخضماث ؤو جبٗا لىجحرة ؤلاهخاج. ت بٗمالث مسخلٟت، ٍو  60الدؿٍى

 و الؿُاؾت الاكغاغُت  لغعاملؿلب الثاوي: وظاثف ال

ٌ الفغغ  ثف اللغع: وظااألو

اث٠ وؤٚغاى ال٣غى اإلاهغفي في الجىاهب الخالُت:  61ًم٨ً جدضًض ْو

حر ٢ضع  ؤوال: وظُفت إلاهخاج: في الا٢خهاص الخضًث جؼاًضث اخخُاحاث الاؾدثماع ؤلاهخاجي اإلاسخلٟت والتي حؿخىحب جٞى

ل الٗملُاث  ا لخمٍى ٦بحر مً عئوؽ ألامىا٫ الٟغصًت ؤو الخانت لظل٪ ؤنبذ اللجىء بلى اإلاهاٝع ؤمغا يغوٍع

ً الخهى٫  ت، ٦ما ًم٨ً للمؿدثمٍغ ٤ بنضاع َم الؿىض الاؾدثماٍع ض مً ٖلى ال٣غوى ًٖ ٍَغ اث وبُٗها مما ًٍؼ

اصة حجم الاؾدثماع في  ٘ ٍػ ظٍ الىؾاَت حؿاٖض ٖلى حؿهُل وحؿَغ ت، َو غاٝ اإلاكتًر حجم ؤلاصزاالث لضي ألَا

ني، َظا ًٞال ًٖ  ً.الا٢خهاص الَى غ لضحها مً وصاج٘ اإلاضزٍغ  ج٣ضًم البىى٥ لل٣غوى اإلاباقغة بما َى مخٞى
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ل الاؾتهالن: ٠  زاهُا: وظُفت جمٍى خهى٫ اإلاؿتهل٨حن ٖلى الؿل٘ الاؾتهال٦ُت الخايغة بضٞ٘ آحل لثمنها، َى حٍٗغ

حر ال٣ضع اإلاُلىب مً الؿل٘ الاؾتهال٦ُت بىاؾُت صزلهم، بط  ل الاؾتهال٥،بط ٢ض ٌعجؼ الٟغص ًٖ جٞى ُٟت جمٍى بْى

٩ىن صٞ٘ ألازمان ٖلى ٞتراث م ٤ ال٣غى الظي ج٣ضمه البىى٥، ٍو ؿخ٣بلُت مما ٌؿاٖض ًم٨نهم الخهى٫ ٖليها ًٖ ٍَغ

اصة  ألاٞغاص ٖلى جىػَ٘ بهٟا٢اتهم باإلياٞت بلى جيكُُه لجاهب الُلب ٖلى الخضماث الاؾتهال٦ُت ومً زم ٌؿاَم في ٍػ

ٗت الؿى١ وحجم الاؾدثماع.  ٞع

ت املباصالث: ت اإلاباصالث وببغاء الظمم مً زال٫ م٩ىهاث ٖغى الى٣ض في اإلاجخم٘ زالثا: وغػُت حؿٍى  جٓهغ ؤَمُت حؿٍى

غاٝ اإلاسخلٟت، و٢ض  ت اإلاباصالث وببغاء الظمم بحن ألَا ظا ألازحر ٌٗني اؾخسضام ال٣غوى بهىعة واؾٗت في حؿٍى َو

ت باؾخسضام  احؿ٘ هُا١ َظٍ الخٗامالث ٦ثحرا زانت بٗض الخ٣ضم البى٩ي في اإلاجخم٘، ٦ما ؤن ٢ُام البىى٥ الخجاٍع

 ٣غى ؾاٖض ٦ثحرا ٖلى حؿهُل ٖملُت الخباص٫.ؤصواث ال٣غى ٧األوعا١ اإلاالُت وال٨مبُاالث وبُا٢اث ال

 الفغغالثاوي:ؾُاؾاث إلاكغاع

ُت وفي ْل اإلاىاٞؿت الكضًضة بحن البىى٥ ؤنبذ ٖلى ؤي بى٪  ٘ في ؾى١ الهىاُٖت اإلاهٞغ هٓغا للخُىع والخٛحر الؿَغ

 ٌؿدثمغ في ال٣غوى ؤن ًيخهج ؾُاؾت ا٢غايُت هاجخت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه، ٠ُ٨ٞ ج٩ىن َظٍ الؿُاؾت ؟

" غباعة غً بؾاع ًخػمً مجمىغت مً املػاًير والشغوؽ حٗٝغ ٖلى ؤجها:حػٍغف الؿُاؾت إلاكغاغُت:  ؤوال 

إلاعشاصًت جؼوص بها بصاعة مىذ الاثخمان املسخطت بما ًدلم غضة ؤغغاع هػمان املػالجت املىخضة للمىغىع 

صون الخىف مً الىكىع في الخؿإ وجىفير الىاخض وجىفير غامل الثلت لضي الػاملين باإلصاعة بما ًمىنهم مً الػمل 

اث الػلُا ووفلا للمىكف ؾاملا ؤن طلً صازل هؿاق  املغوهت اليافُت ؤي ؾغغت الخطغف بضون الغحىع بلى املؿخٍى

 62الؿلؿت املفىغت بليهم "

 مىىهاث الؿُاؾت إلاكغاغُت (1

 وهي حكمل ما ًلي:

٣ا لٗضة مخٛحراث ٦ذجم الىصاج٘ الى٣ضًت الىاحب  جدضًض حجم ألامىاٌ املمىً بكغاغها:(1-1 خُث ًخم جدضًضٍ ٞو

الاخخٟاّ بها إلا٣ابلت َلباث السخب واليؿب واإلاٗضالث التي ًدضصَا البى٪ اإلاغ٦ؼي وؤًًا مغاٖاة مخُلباث الؿُىلت 

اء بها.  والٞى

لتي ًم٨ً ؤن جٟي خُث ؤن البى٪ ًدضص َظٍ الًماهاث وا جدضًض الػماهاث امللبىلت مً حاهب البىً:(1-2

بالٛغى بىاءا ٖلى الٓغوٝ اإلادُُت ٦مضي ٢بىلها في الؿى١، ٦ما ؤن البى٪ ًدضص َامل الًمان للنى٫ اإلا٣ضمت 

الخبرة في اإلاُضان، الضزل (٦م٣ابل ال٣غى اإلامىىح ٞان ٢غيا اؾتهال٦ُا ٞان البى٪ ًدضص نٟاث َالب ال٣غى 

ىهت وؤما٦نها و٦ظا َامل  . ؤما)الثابذ، الثابذ في حؿضًض الضًىن الؿاب٣ت البًاج٘ ٞهي جدضص نٟاث البًاج٘ اإلاَغ

 الًمان.

اث اجساط اللغاع(1-3 ت الٗلُا صوما، ول٨ً َىا٥ ٢غوى مؿخٍى اث ؤلاصاٍع : بن مؿاولُت مىذ ٢غي٣ض ج٣٘ ٖلى اإلاؿخٍى

ظا جٟاصًا لً ض ٢ُمتها ًٖ خض مٗحن ًم٨ً إلاضًغ الٟٕغ ؤو الىخضة اجساط ال٣غاع بكإجها َو  ُإ و٢ذ ؤلاصاعة.ال جٍؼ

ٖاصة ج٣ىم بصاعة البىى٥ وجٟاصًا للمساَغ بخىػَ٘ حك٨ُلت ال٣غوى مً خُث جدضًض حشىُلت اللغوع:  (1-4

لت  ش الاؾخد٣ا١ مً ٢غوى نٛحرة بلى مخىؾُت بلى ٍَى ال٣غوى الهٛحرة وال٣غوى ال٨بحرة الدجم، ومً خُث جىاٍع

 يكاَاث الا٢خهاصًت.و٦ظا خؿب الألاحل و٦ظل٪ مً خُث اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت 
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ٚالبا ما جلجإ البىى٥ وفي ْل الخ٣لُل مً اإلاساَغ الىاحمت ًٖ التر٦حز  الخض ألاكص ى لإلكغاع الػمُل الىاخض:(1-5

ظا الخض ٖاصة ٩ًىن  ٖلى ػبىن واخض ٞةجها ج٣ىم بىي٘ خض ؤ٢ص ى لدجم ال٣غوى التي جمىدها بلى الؼبىن الىاخض، َو

 بؿبت مً عؤؾما٫ البى٪ ؤو اخخُاَاجه و٢ض ٩ًىن مً عؤؾما٫ الؼبىن هٟؿه.

لها: مجاالث إلاكغاع غير (1-6 ىب ٞيها، َظا ألن َىا٥ مساَغ  املؿمىح بخمٍى وهي جمثل جل٪ ال٣غوى ٚحر اإلاٚغ

ل نىاٖت مخ٣اصمت ؤو نىاٖت ًدخمل حٗغيها ألػماث ٦هىاٖت ألاؾلخت ؤو الخؿاثغ ؤو  ًدبظ البى٪ احخىابها، ٦خمٍى

 ألؾباب صًيُت ؤو ؤزال٢ُت.

 ػمت ل٣بى٫ الُلب.خُث ًخم جدضًض حمُ٘ الىزاث٤ الال  جدضًض مؿدىضاث اللغع:(1-7

ًجب ؤن جًم ؾُاؾت البى٪ هٓام ع٢ابي ٖلى ٧اٞت ال٣غوى اإلامىىخت بهضٝ الخ٣لُل مً  مخابػت اللغع:(1-8

 63مكا٧ل جدهُل َظٍ ال٣غوى واجساط الخضابحر الالػمت ٢بل طل٪.

 ؤَضاف الؿُاؾت الاكغاغُت(2

 64تهضٝ الؿُاؾت ؤلا٢غايُت بلى جد٤ُ٣ ؤٚغاى في م٣ضمتها:

 ال٣غوى التي ًمىدها البى٪. ؾالمت -1

 جىمُت ؤوكُت البى٪ وجد٤ُ٣ ٖاثض مغض ي. -2

 جإمحن الغ٢ابت اإلاؿخمغة ٖلى ٖملُت ؤلا٢غاى في ٧اٞت مغاخلها. -3

 الػىامل املازغة في ؾُاؾاث إلاكغاع (3

 65جخدضص الٗىامل اإلاازغة في ؾُاؾاث ؤلا٢غاى ولٗل ؤَمها:

ُت بك٩ل مباقغ بضوعة  الظغوف وألاوغاع الاكخطاصًت: (3-1 خُث ًخإزغ الُلب ٖلى مٗٓم ؤهىإ ال٣غوى اإلاهٞغ

خباع ؤن صوعة وكاٍ البى٪ جبضؤ ٖاصة ٢بل صوعة اليكاٍ  اليكاٍ الا٢خهاصي في اإلاجخم٘، م٘ ألازظ في الٖا

ضاص لل٣غوى ٢بل مىؾم الا٢تراى، ٦ما جيخهي الضوعة بٗض اإلاىؾم بكهغ ؤو  ً.  الا٢خهاصي، بط جبضؤ بحغاءاث ؤلٖا قهٍغ

 ٦ما جازغ خاالث الغواج وال٨ؿاص وبك٩ل مباقغ ٖلى حجم اليكاٍ اإلاهغفي في مجاالث ؤلاًضإ وؤلا٢غاى 

ُت وحجم الُلب ٖلى ال٣غوى اإلامىىخت. مىكؼ البىً:(3-2  خُث ًدضص مى٢٘ البى٪ لضعحت ٦بحرة هٖى

ٌٗخبر حجم ؤلا٢غاى اإلامىىح مً البىى٥ صالت ل٣ضعة البى٪ ٖلى جدلُل الخيلفت واملساؾغة لػملُت الاثخمان:  (3-3

حر َظٍ اإلاىاعص بلى الخض الظي ج٩ىن ُٞه ج٩لٟت آزغ صًىاع مىصٕ جباعي  لى البى٪ ؤن ٣ًىم بخٞى حر اإلاىاعص الالػمت، ٖو جٞى

٠ُ م٘ الخض الخضي مً آزغ صًىاع م٣غى ؤو مؿدثمغ و٧لما ٦بر حجم البى٪ ٧لما ػاصث لضي ؤلاصاعة مغوه ت ؤ٦بر في جْى

ت مً الى٣ٟاث. و٧لما ػاصث حجم  ت ج٩ل٠ البى٪ مجمٖى اإلاىاعص بهىعة ؤًٞل مً البىى٥ الهٛحرة. ٞالىصاج٘ الجاٍع

٨ظا ج٣ىم البىى٥ باؾخسضام ٨ٞغة جسهُو ألانى٫ لىي٘ نىعة  الىصاج٘ ٧لما ٢ل ههِب الضًىاع مً الخ٩لٟت َو

ش الاؾخد٣ا١   باليؿبت الؾخسضاماث مسخلٟت اإلاىاعص.مخ٩املت بحن الدجم والخ٩لٟت وجىاٍع

خماص ٖلى َظٍ خم  وجغح٘ ؤَمُت الٖا ال٨ٟغة في بجها حٗخبر بمثابت بَاع لخ٣ُُم الغبدُت إلاسخل٠ ؤوحه اإلاىاعص اإلاخاخت ٍو

 طل٪ في بَاع اإلاٗاصلت آلاجُت:
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مثل الٗاثض ال٨لي اإلاخى٢٘ ؾٗغ الٟاثضة اإلاخ٤ٟ ٖلُه ٖالوة ٖلى ما ًدهله البى٪ مً ٖمىالث ومً ٖىاثض في  ٍو

 الٗملُاث هدُجت مىذ ال٣غى.

ا و٢ُاؾها، ٦ما ؤن ال٣غى له ه٣ٟاث حكُٛل، وحجم اإلاساَغ ًخمثل في اخخما٫  ظٍ الٗىاثض مً الهٗب خهَغ َو

حٗثر اإلاضًً في ؾضاص اإلاخب٣ي مً صًىن ؤو ٢ُامه بؿضاص حؼء منها وحُٛحر ؾٗغ الٟاثضة مما َى مىذ ال٣غى، وبالخالي 

م٨ً  خماص ٖلى مٗض٫ الٟاثضة م٣اعهت ًدضص البى٪ مٗض٫ اإلاساَغ ل٩ل هٕى مً ؤهىإ اليكاٍ، ٍو إلصاعة البى٪ الٖا

اع الغثِس ي لل٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بمىذ ال٣غى .باإلاساَغة   اإلاىخٓغة لهُاٚت ؤلَا

الثاملؿلب الثا  هاؾغق الخللُل منو  : بحغاءاث مىذ اللغوع البىىُت ومساؾَغ

ت،  ُٗت الخد٨م باإلاٗلىماث اإلاداؾبُت وؤلاصاٍع م ؤَمُتها وما جىنلذ بلُه مً ج٣ىُاث ٞع ُت ٚع بن اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

الخضًثت في مىذ ال٣غوى، بال ؤهه مً زال٫ مؼاولت ؤوكُتها الُىمُت ٢ض جىاحه  ؤلاحغاءاثوم٘ اؾخٗمالها لبٌٗ 

 بٌٗ اإلاساَغ التي تهضص مهالخها ومهالر ػباثنها.

ٌ الفغع   مىذ اللغوع بحغاءاث:ألاو

 مغاخل مىذ اللغع:ؤوال

 66َىا٥ ٖضة زُىاث جدب٘ إلاىذ ال٣غى وهي ٦ما ًلي:

خُث اهه مً اإلاخى٢٘ ؤن ج٩ىن اإلاباصعة مً البى٪ في حظب الٗمالء والبدث البدث غً اللغع وحظب الػمالء: *

٤ ال٣غوى.  ًٖ ال٣غى لدؿٍى

جب ؤن ج٩ىن نالخت إلصزا٫ الخاؾب  جلضًم ؾلباث الاكتراع:*  وج٣ضم ٖلى الىماطج والُلباث اإلاٗضة لظل٪، ٍو

ً بى٪ اإلاٗلىماث.  آلالي لخ٩ٍى

ذ املبضجي:* اة  الفغػ والخطٍى وجبضؤ ٖملُت الٟغػ ٞىع ج٣ضًم الُلباث الخ٣ىُت اإلابضثُت للُلباث اإلا٣بىلت واإلاؿخٞى

 البى٪ ًىء ؾُاؾتُٞ الاؾخٗالمت الخدلُل الاثخماوي وبحغاء اإلاؿدىضاث وجبضؤ ٖملُ اؾخ٨ما٫البُاهاث، خُث ًخُلب 

مل ج٣ضًغ ٖلى اإلاىاٞ٘ والخ٩ال٠ُ مً مى٤ُ مٗاًحر  والاؾخٗالموجخم ٞيها وي٘ هخاثج الخدلُل الخلُُم الؿابم: *  ٖو

الخ٣ُُم اإلاٗتٝر بها مً بصاعة البى٪ والظي ٣ًىم بالخ٣ُُم الصخص ي ٖلى اإلاؿخىي ؤلاصاعي ًٖ الصخو الظي ٢ام 

 بالخدلُل. 

بن البضاثل هي مدضص الخٟاوى التي ًجب ؤن ًخم ٖلى ؤؾاؽ" ؤها ؤ٦ؿب وؤهذ ج٨ؿب " ولِـ ٖلى الخفاوع: * 

 اؽ" ؤها ؤ٦ؿب وؤهذ جسؿغ".ؤؾ

٩ىن اإلاؿدكاع ال٣اهىوي بجساط اللغاع والخػاكض: *  بٗض الخٟاوى جبضؤ بحغاءاث الخٗا٢ض صون وي٘ قغوٍ حضًضة، ٍو

 حاَؼا بال٣ٗض والخى٢ُ٘.

لي واملخابػت:*  خُث جبضؤ ٖملُت سخب ال٣غى صٞٗت واخضة ؤو ٖلى صٞٗاث،  سخب اللغع وجىفُظ إلالتزام الخمٍى

خم جىٟ جب ٖلى البى٪ وي٘ ٍو ُت، ٍو لي م٘ مخابٗت ال٣غى بًمان بلتزام الٗمُل بالكغوٍ اإلاىيٖى ُظ ؤلالتزام الخدٍى

 هٓام للمخابٗت الضوعٍت. 

 ٖىض بؾخد٣ا١ ألانل وألا٢ؿاٍ ًخم جدهُل ال٣غى. بؾترصاص ألامىاٌ:* 

ُت ٢ض جد٣الخلُُم الالخم: *  ت ما بطا ٧اهذ ألاَضاٝ اإلاىيٖى ت ه٣اٍ ال٠ًٗ لخٟاصحها والخ٣ُُم َىا إلاٗٞغ ٣ذ ومٗٞغ

 مؿخ٣بال.
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ومً الىاحب بصزا٫ جل٪ اإلاٗلىماث في بى٪ اإلاٗلىماث في اإلالٟاث والسجالث ؤو ويٗها في الخاؾب بىً املػلىماث: * 

اث.  آلالي إلؾخضٖائها والٗىصة في البضاًت ألاولى التي ًخم عؾم ٞيها الؿُاؾاث ووي٘ ألاَضاٝ وألاولٍى

 ًبحن زُىاث مىذ ال٣غى.واإلاسُِ الخالي 

 : مغاخل مىذ اللغع04شيل عكم 
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ًُت ألاعنضةاَغ السخب) -    (الخٍٟى

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 134ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض، "البىى٥ الكاملت"، مغح٘ ؾاب٤، ماإلاهضع: 

 

 

 

 بدث ًٖ ٢غى و حظب الٗمالء

 ج٣ضًم َلباث الا٢تراى

 الٟغػ و الخهىع اإلابضجي

 الخٟاوى

 الخ٣ُُم الؿاب٤

 اجساط ال٣غاع و الخٗا٢ض 

لي و اإلاخابٗت  سخب ال٣غى و جىُٟظ الالتزام الخمٍى

 بى٪ اإلاٗلىماث الخ٣ُُم الالخ٤

 اؾترصاص ألامىا٫
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 زاهُا: جغهُب وصعاؾت ملف اللغع

ت ختى ًدؿنى للمهٝغ ؤزظ هٓغة ًٖ َظا ٌؿخىحب ٖلى ٧ل  َالب ؤن ًخًمً ملٟه ٧ل الىزاث٤ واإلاٗلىماث الًغوٍع

اء بالتزاماجه ؤي م٣ضعجه ٖلى الضٞ٘، بال ؤهه ًجب ؤن  م ج٣ضًم الًماهاث وصعاؾت ح٨ٗـ ٢ضعجه ٖلى الٞى ألازحر، ٞٚغ

 ٣ًىم بضعاؾت ص٣ُ٢ت لهظا اإلال٠.

ذ ال٣غى حؿخىحب ٖلى البى٪ ؤن ٣ًىم ببٌٗ الالتزاماث والتي جىجغ بن ٖملُت مى الشغوؽ الػامت ملىذ اللغع:(1

غ بٌٗ الكغوٍ جخمثل ُٞما ًلي:  67ٖنها ؤزُاع، لهظا ًجب جٞى

ب في بوكاء  املؿخفُض مً اللغع:(1-1 ل اإلاهغفي ٧ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًٚغ ًم٨ً ؤن ٌؿخُٟض مً الخمٍى

 ماؾؿت بهخاحُت ؤو زضماجُت.

ل ال٨لي ؤو الجؼجي. مىغىع اللغع:(1-2  ال٣غوى اإلامىىخت جسخل٠ وؿبتها خؿب هٕى ال٣غى، ٞهي مىحهت للخمٍى

ل ألاحل.مضة اللغع: (1-3 ه ؤما ٢غى ٢هحر ألاحل ؤو مخىؾِ ألاحل ؤو ٍَى ٣ا لىٖى  جدضص مضة ال٣غى ٞو

ا.حؿضًض اللغع: (1-4 ا ؤو زالزُا ؤو ؾضاؾُا ؤو ؾىٍى  ٩ًىن حؿضًض ال٣غى ؤما قهٍغ

وجمثل الٗاثض مً ألامىا٫ اإلا٣غويت ؤي مٗض٫ الٟاثضة اإلاخ٤ٟ ٖلُه في ٣ٖض ال٣غى، وجخمثل  اللغع: جيالُف(1-5

ت.  ج٩ال٠ُ ال٣غى في الٗمىالث الىاججت ًٖ اإلاٗامالث ؤلاصاٍع

 حٗخبر الًماهاث اإلالجإ الىخُض الظي ًلجإ بلُه اإلاهٝغ في خالت ٖضم التزام الٗمُل. الػماهاث:(1-6

ً مل٠ َلب ال٣غى ًجب ؤن ًخًمً الٗىانغ الخالُت:الالػمت في ملف اللغع:  الىزاثم(2  68بن ج٩ٍى

غيه، والًماهاث اإلا٣ترخت، الؿلب الشىلي لللغع: (2-1 ًدضص في َلب ال٣غى َبُٗت ال٣غى، مبلٛه، مضجه، ٚو

جب ؤن ٩ًىن َظا الُلب مى٢٘ مً َٝغ مؿحر اإلااؾؿت.  ٍو

ت:  (2-2  ظٍ الىزــاث٤ حؿمذ بخٍٗغ٠ اإلااؾؿت الُالبت لل٣غى والتي جخًمً ما ًلي:َالىزاثم اللاهىهُت وإلاصاٍع

 وسخت َب٤ ألانل للسجل الخجاعي. *

حن.وسخت َب٤ ألانل مهاص١ ٖليها ل *  لىاثذ ألاشخام اإلاٗىٍى

 وجخمثل في: الىزاثم املداؾبُت والجباثُت:(2-3

 ة.اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت وحضو٫ خؿاب الىخاثج زالر ؾىىاث ألازحر *

 * اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت وحضو٫ خؿاب الىخاثج لثالزت ؾىىاث مخى٢ٗت.

ش خضًث. *  قهاصة ٖضم الخًٕى للًغاثب لخاٍع

ش خضًث.  * قهاصة صٞ٘ حمُ٘ خ٣ى١ الخإمحن لخاٍع

 امللفاث الاكخطاصًت واملالُت:(2-4

 صعاؾت ج٣ىُت ا٢خهاصًت للمكغوٕ. *

 الٟاجىعة الك٩لُت ؤو ال٣ٗض الخجاعي.*

 الىزاث٤ التي جبرع ؤو جبحن الى٣ٟاث ٖلى اإلاكغوٕ.* ٧ل 
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 امللفاث الخلىُت:(2-5

٘ الجضًضة. *  عزهت البىاء للمكاَع

 البيُت اإلاالُت وبيُت الخ٩ال٠ُ. *

٘ الجضًضة.*   اإلاسُِ الهىضس ي واله٨ُلي للمكاَع

 الفغع الثاوي: مساؾغ مىذ اللغع

حن مً اإلاساَغ وهي:  وجى٣ؿم بلى هٖى

٣هض به ٖضم حؿضًض للمىا٫ اإلا٣غويت، وفي الى٢ذ اإلادضص ًدهل َظا الخُغ ٖىضما ٩ًىن  الخجمُض:ؤوال: زؿغ  ٍو

ظا ما  اإلاهٝغ ٚحر ٢اصع ٖلى مىاحهت اإلاسخىباث اإلاؿخمغة مً َٝغ اإلاىصٖحن ألن َظٍ ألامىا٫ ؤنبدذ مجمضة، َو

٤ُ بحن مسخل٠ آلاحا٫ لدؿضًض وبالخالي مغ   صوصًخه. ٌٗٝغ ٖىض اإلاهٝغ بسُغ ٖضم الخٞى

 وجىجم مساَغ الخجمُض مً:

 السخب اإلا٨ث٠ للمىا٫ ) ؤػمت ز٣ت اإلاىصٖحن (. -1

2- .  سخب مهم خؿب حؿهُالث اإلاهٝغ

 َلب ال٣غى لؼبىن حض مهم. -3

بن زُغ الخجمُض ٌٗخبر مً ؤَم اإلاساَغ التي تهضص ؾُىلت وؾمٗت اإلاهٝغ وبالخالي مغصوصًخه بط ال ٌؿخُُ٘ بٖاصة 

ل٩ي ًداٞٔ ٖليهم ًجب ٖلُه ؤن ًًمً لهم الؿُىلت ال٩اُٞت زانت بطا َغح مىصٖى ألامىا٫ الث٣ت ججاٍ ػباثىه ألهه 

مجغص حؿائ٫ ؤو ؤصوى ق٪ خى٫ ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى طل٪، َظا ما ًجٗلهم ًترصصون في بًضإ ؤمىالهم، ولخٟاصي َظا 

خ٣لُل مً زُغ ٖضم الخُغ ًجب ؤن ًد٤٣ اإلاهٝغ ٖملُت حؿُحر ؾلُمت بحن مىاعصٍ واؾخٗماالجه مً حهت، وال

 69الدؿضًض مً حهت ؤزغي.

ٌٗخبر مً ألازُاع ألا٦ثر يغعا، خُث ؤن زُغ ٖضم الدؿضًض ًخمثل في عجؼ اإلااؾؿت ًٖ زاهُا: زؿغ غضم الدؿضًض: 

ظا ًاصي بلى ٖضم ونى٫ ؤلاًغاصاث اإلاىخٓغة مً اإلاهٝغ اإلا٣غى ُٞهبذ َى ؤًًا مضًً  بعحإ حؼء ؤو ٧ل صًىجها، َو

 ججاٍ اإلاىصٖحن.

غجبِ َظا الخُغ بٗضة ٖىامل صازلُت وؤزُاع زاعحُت وؾيخٗغى بليها ُٞما ًلي:  70ٍو

م٨م جهيُٟها ٦ما ًلي: مساؾغ زاضت: -1  جخمثل في ألازُاع اإلاغجبُت بالبىى٥ ٍو

اء بالضًً وطل٪ مً زال٫  الخؿغ املالي: -ؤ ت ويُٗخه اإلاالُت. ٣ًهض به ج٣ُُم ٢ضعة الؼبىن ٖلى الدؿضًض ؤو الٞى  مٗٞغ

في َظٍ الخالت ٩ًىن الخُغ مخٗل٤ بُبُٗت ال٣غى مً خُث اإلاضة، ال٣ُمت، الخؿغ الخاص بػملُت اللغع: -ب

الٛغى مىه. ٞمثال ٖملُت مىذ ٢غى زام بدؿهُالث الهىضو١ الظي ٌٗخبر ٣٦غى ٢هحر اإلاضي بٛغى اؾخٗماله في 

ت. باء الًغوٍع  حؿضًض بٌٗ ألٖا

ً ؤنٗب اإلاساَغ التي ًىاحها اإلاهٝغ ألهه مغجبِ ب٨ٟاءة و٢ضعة ٌٗخبر م الخؿغ الخاص باللضعة الشغاثُت:-ج

وؾلى٥ مؿحري اإلااؾؿت اإلا٣تريت، خُث ؤن ؾمٗت ؤي ماؾؿت جخجؿض في شخهُت مؿحرحها الظًً ًم٨ً الخ٨م 

 ٖليها مً زال٫ ؤَمُتهم و٦ٟاءتهم في الدؿُحر.
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َظا الخُغ ؤؾاؾا مغجبِ بالخالت ؤو الىيُٗت ال٣اهىهُت للماؾؿت و٦ظل٪ اليكاٍ الظي  الخؿغ اللاهىوي: -ص

ال٢تها باإلاؿاَمحن.  جماعؾه ٖو

 ًخٗل٤ ألامغ في َظٍ الخالت بخدلُل وج٣ُُم وؾاثل ؤلاهخاج اإلاؿخٗملت مً َٝغ الؼبىن اإلا٣ترى الخؿغ الخلني: -ٌ

٤ اإلا ت خاحُاتها اإلاؿخ٣بلُت في جىؾُ٘ اليكاٍ والُغ١ التي ٌؿخٗملها في ٖملُت الخهيُ٘ وحؿٍى ىخجاث و٧ل َظا إلاٗٞغ

 واؾدبضا٫ وؾاثل بهخاحها ومضي بؾخٗاب الٗمل الظي ج٣ىم به وحجمه. 

وجخمثل في اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت باإلادُِ ؤو ما ٌؿمى بالخُغ الٗام، ؤي جل٪ ألازُاع الىاحمت ًٖ  املساؾغ الخاعحُت: -2

والاحخماُٖت للبلض، ؤو جل٪ اإلاخٗل٣ت ب٣ُإ اليكاٍ الظي حٗمل ُٞه اإلااؾؿت الٗىامل الؿُاؾُت والا٢خهاصًت 

حن:  ى٣ؿم بلى هٖى  اإلا٣تريت ٍو

ى الخُغ مغجبِ باألويإ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاحخماُٖت مثل الخغوب وؤلايغاباث، بلى  الخؿغ الػام: -ؤ َو

ظا الخُغ ٌٗخبر مً ؤنٗب اإلاساَغ ط ل٪ ألهه ًهٗب ج٣ضًٍغ ؤو جدضًضٍ بض٢ت في الضعاؾت حاهب ال٩ىاعر الُبُُٗت. َو

 مل٠ ال٣غى.

ٞهى ًخجاوػ بصاعة اإلااؾؿت واإلاهٝغ مً خُث ٢ضعتهما ٖلى الخد٨م ُٞه و٢ض ًخجاوػ ٧ل ال٣غاعاث الا٢خهاصًت 

 والؿُاؾُت واإلاالُت للبلض.

ل للٗىامل والكغوٍ التي َظا الخُغ مغجبِ بالخُىع الخان الخؿغ املغجبـ بلؿاع اليشاؽ ؤو الخؿغ املنهي: -ب

غ١ ؤلاهخاج الىاججت ؤؾاؾا ًٖ الخُىع  جخد٨م في وكاٍ ٕٞغ مٗحن مً الٟغوٕ و٦ظا الخدى٫ في الكغوٍ الاؾخٛال٫ َو

 الخ٨ىىلىجي، ْهىع مىخجاث بضًلت بإؾٗاع ؤ٢ل. 

ت ؤلاًغاصاث اإلاؿخ٣بلُت لل ت مً ؤحل مٗٞغ ماؾؿت وبالخالي بن صعاؾت َظٍ ألازُاع الىاحمت ًٖ ٢ُإ اإلااؾؿت يغوٍع

ني  ت ويُٗت اإلااؾؿت في ٢ُاٖها اإلانهي باليؿبت للؿى١ الَى بم٩اهُت حؿضًض ال٣غوى، لظال٪ ًجب ٖلى البى٪ مٗٞغ

 والضولي والخيبا بالخٛحراث اإلادخملت التي ٢ض جدضر مً ال٣ُإ.

 زالث: ؾغق الخللُل مً املساؾغفغع 

م الخلؿُم:1 بن ج٣ؿُم اإلاساَغة ًمثل ؤخض اإلاباصت ألاؾاؾُت في الخىػَ٘ ال٣غوى  البى٨ُت، بدُث ٣ًلل  : غً ؾٍغ

له ٖلى ا٦بر ٖضص مً اإلااؾؿاث التي جُلب ال٣غوى و٦ظا ٖلى مسخل٠  البى٪ مً اإلاساَغة بخ٣ؿُم ؤو جىػَ٘ جمٍى

لل٣غوى التي مً  ٢ُاٖاث اليكاٍ ومسخل٠ اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت، ؤي ؤن ج٣ؿُم اإلاساَغة ًٟغى جدضًض ؾ٠٣

ضص الؼباثً اإلادخملحن للخهى٫ ٖلى حجم ال٣غوى اإلادخملت مىده لؼبىن واخض.  اإلادخمل جىػَٗها ٖو

وفي الضو٫ ألاوعبُت زانت، واؾدىاصا بلى مبضؤ الخ٣لُل مً اإلاساَغة خؿب الؼباثً، مً الٗاصي عئٍت بى٨حن ؤو ؤ٦ثر 

ل اإلا٣ؿم ًم٨ً ؤن ٩ًىن بمىحب اجٟا١ ًخٗامالن م٘ هٟـ الؼبىن، وطل٪ الخخُاحاجه ال٨بحرة  ظا الخمٍى لل٣غوى، َو

 بحن بى٨حن لؼبىن واخض والىنى٫ بلى هدُجت بتر٦ُب ٢غى مكتر٥.

ل  و٢ض جُىعث َظٍ الهُٛت ٦ثحرة لضحهم بدُث ؤنبذ مً الىاصع بًجاص ماؾؿت واخضة ج٨خٟي ببى٪ واخض لخمٍى

 .71اخخُاحاتها
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م املغاكبت مً ؾغف اللجىت امل2 ُت ٖلى مؿخىي البى٪ اإلاغ٦ؼي م٩ل٠ بمغا٢بت  طغفُت:: غً ؾٍغ جيكإ اللجىت اإلاهٞغ

 .72خؿً جُب٤ُ ال٣ىاهحن وألاهٓمت التي جسً٘ لها البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت وبمٗا٢بت اإلاسالٟاث اإلاثبخت

ً ًسخاعان خؿب ٦ٟاءتهما  ًٍى َظٍ اللجىت ًترؤؾها مداٞٔ بى٪ الجؼاثغ وجخ٩ىن مً ٢اض ي اإلاد٨مت الٗلُا ٖو

البى٨ُت واإلاالُت واإلاداؾبُت، ومً اإلاهام اإلاى٧لت لهظٍ اللجىت ازخباع قغوٍ الاؾخٛال٫ والخالت اإلاالُت للبىى٥ والهُئاث 

ُت وجدضًض الى٣اثو والؿهغ ٖلى اخترام ال٣ىاٖض والؿحر الخؿً  اإلاالُت ومغا٢بت الخُب٤ُ الخؿً لل٣ىاٖض اإلاهٞغ

 .73للمهىت

م جؿبُم اللىاغض اللاهىهُ 3 ٦ما َى مٗلىم ًترؤؽ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٢مت الىٓام اإلاهغفي بةقغاٞه ٖلى  ت:غً ؾٍغ

الدؿُحر الى٣ضي وجد٨مه في ٧ل البىى٥ الٗاملت في الا٢خهاص، وبؿىه لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جدمي مهالر البىى٥ 

 واإلاخٗاملحن مٗها مً الخُغ.

مخًمىا الخٗلُماث ال٣اهىهُت اإلاٗمى٫ بها في  اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى 26/08/2003اإلااعر في  11/ 03وحاء ألامغ

اإلاخًمىت لهالخُاث مجلـ الى٣ض وال٣غى،  ومً بحن َظٍ الهالخُاث" جدضًض اإلا٣اًِـ  62الجؼاثغ مً زال٫ اإلااصة 

و اليؿب التي جُب٤ ٖلى البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الؾُما ُٞما ًسو حُُٛت اإلاساَغ وجىػَٗها، والؿُىلت وال٣ضعة 

 74ٞاء واإلاساَغ بىحه ٖام."ٖلى الى 

م اخترام كىاغض الخُؿت والخظع:4 ت اخترام ٢ىاٖض الخُُت والخظع التي ًٟغيها  : غً ؾٍغ ًجب ٖلى البىى٥ الخجاٍع

٤ جىػَ٘ والخُُٛت ألازُاع،  البى٪ اإلاغ٦ؼي وجغمي َظٍ ال٣ىاٖض بلى ٣ٖالهُت حؿُحر البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت ًٖ ٍَغ

ً اإلااوهاث  وبصماج  الضًىن التي لم حؿضص ب ٗض والتي حُُٛتها ومخابٗت وجغ٦ُب الخ٣ى١ خؿب صعحت الخُىعة وج٩ٍى

 لِؿذ مًمىهت ؤًًا.

 عابؼ: جدضًض الػماهاثفغع 

جتر٦ؼ الًماهاث الصخهُت ٖلى الخٗهض الظي ٣ًىم به ألاشخام والظي بمىحبه ٌٗضون ؤوال: الػماهاث الصخطُت: 

لى َظا ألاؾاؽ ٞالًمان  ش الاؾخد٣ا١ ٖو اء بالتزاماجه في جاٍع الصخص ي بدؿضًض اإلاضًً في خالت ٖضم ٢ضعجه ٖلى الٞى

 ال ًم٨ً ؤن ٣ًىم به اإلاضًً شخهُا ول٨ً ًخُلب طل٪ جضزل شخو زالث لل٣ُام بضوع الًامً.

ما ال٨ٟالت والًمان الاخخُاَي:  ان مً الًماهاث الصخهُت َو ىا٥ هٖى  75َو

 ال٨ٟالت هي التي بمىحبها ؤن ًلتزم شخو مٗحن بدىُٟظ التزاماث اإلاضًً ججاٍ البى٪ بطا لم حؿخُ٘ الىفالت: -11-

اء بهظٍ الالتزاماث ٖىض خلى٫ ؤحا٫ الاؾخد٣ا١.   الٞى

ومً الىاضر ؤن ال٨ٟالت هي ٞٗل خالي َضٞه َى الاخخُاٍ يض اخخماالث ؾِئت في اإلاؿخ٣بل وال ًم٨ً ؤن ًخضزل 

 ال٩اٞل بك٩ل ٞٗلي بال بطا جد٣٣ذ َظٍ الاخخماالث الؿِئت.

خُلب ؤن ٩ًىن طل٪ م٨خىب ومخًمىا َبُٗت وألن لل٨ٟالت ؤَمُت ٦ًمان شخص ي ًيبغي ؤن ٌُٗي له اَخمام  ؤ٦بر ٍو

يبغي ؤن ًمـ َظا الىيىح ٧ل الجىاهب ألاؾاؾُت لاللتزام واإلاخمثلت ٖلى وحه الخهىم  الالتزام بض٢ت وويىح، ٍو

 في الٗىانغ الخالُت:

 مىيٕى الًمان، مضة الًمان، الصخو اإلاضًً، الصخو اإلا٨ٟى٫، الصخو ال٩اٞل، ؤَمُت وخضوص الالتزام.
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 .62، انًخؼهك بمإٌَ انُمض ٔانمغض، انًاصة 26/08/2003انًؤعر فٙ  03/11األيغ 
75

 .167، 166ؿابك، م غانبُٕن"، يغج ثانطاْغ نطغف، "حمُٛا



ملُتمىدىحؿُحرال٣غى: بَاع هٓغي للب الٟهاللثاوي  ىى٧ٖى

 

58 
 

خمثل وحه الغياثُت في ؤن ٢بى٫ صوع و  م٘ ٧ل َظٍ ألاَمُت جب٣ى ال٨ٟالت ٖباعة ًٖ ٞٗل عياجي ووخُض الجاهب ٍو

ت، ٦ما ؤن ٖىهغ ؤخاصًت الجاهب في الالتزام ًى٨ٗـ في  ال٩اٞل ال ًسً٘ بلى ؤي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ال٣اهىهُت واإلاإلٞى

 ؤي بهٟا١ ال٨ٟالت ال ًدغع بال بيسخت واخضة.

غ ألَمُت اإلاىيٕى ال٨ٟالت ججبر ألاهٓمت اإلاسخلٟت للبىى٥ ٖلى يغوعة بٖالم اإلاضًً بمبلٜ الضًً مدل ومً حهت وهٓ

م٨ً ؤن حؿلِ بٌٗ ال٣ٗىباث ٖلى البىى٥ التي لم جلتزم بهظا ألامغ.  الالتزام وؤحاله وطل٪ زال٫ ٧ل ٞترة مُٗىت، ٍو

اث الىاحمت ًٖ ؾىء الخٟاَم بحن البىى٥ ومً الىاضر ؤن مثل َظٍ ؤلاحغاءاث تهضٝ بلى جٟاصي ال٨ثحر مً   اإلاىاٖػ

 وال٨ٟالء. 

ٟه بإهه التزام م٨خىب مً َٝغ شخو مٗحن ًخٗهض بمىحبه ٖلى حؿضًض مبلٜ الػمان الاخخُاؾي:  -1-2 م٨ً حٍٗغ ٍو

ت ؤو حؼء منها في خالت ٖضم ٢ضعة ؤخض اإلاى٢ٗحن ٖليها ٖلى الدؿضًض.  الىع٢ت الخجاٍع

سخل٠ ٖنها في ٧ىهه ًُب٤ ٣ِٞ في خالت الضًىن ومىه وؿخيخج ؤن الًمان الاخ خُاَي َى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ال٨ٟالت، ٍو

ت.  اإلاغجبُت باألوعا١ الخجاٍع

ت التي ًم٨ً ؤن ٌؿغي ٖليها َظا الىٕى مً الًمان جخ الؿٟخجت، الكُ٪ والهضٝ مثل في الؿىض ألمغ،وألاوعا١ الخجاٍع

ش   الاؾخد٣ا١.مً َظٍ الٗملُت َى يمان جدهُل الىع٢ت في جاٍع

ؿمى َظا  لُه ٞان َظا الًمان ًم٨ً ؤن ٣ًضم مً َٝغ الٛحر ؤو ختى مً َٝغ ؤخض اإلاى٢ٗحن ٖلى الىع٢ت َو ٖو

ً ٞالًمان الاخخُاَي َى  اء ".  ٦ما ًسخل٠ الًمان الاخخُاَي ٖلى ال٨ٟالت في وحهحن آزٍغ الصخو " يامً الٞى

ٚحر جاحغ، والؿُض في طل٪ َى الٗملُاث التي تهضٝ ألاوعا١ التزام ججاعي بالضعحت ألاولى ختى لى ٧ان ماهذ الًمان 

ت.  مدل الًمان بلى بزباتها هي ٖملُت ججاٍع

ه  خمثل وحه الازخالٝ الثاوي في ؤن الًمان الاخخُاَي ٩ًىن صخُدا ولى ٧ان الالتزام الظي يمىه باَال ولم ٌٗتًر ٍو

 ُٖب في الك٩ل.   

هاث الصخهُت جغج٨ؼ الًماهاث الخ٣ُ٣ُت ٖلى مىيٕى الص يء اإلا٣ضم ٖلى زالٝ الًما زاهُا: الػماهاث الخلُلُت:

هٗب جدضًضَا َىا، وحُٗي  للًمان، وجخمثل َظٍ الًماهاث في ٢اثمت واؾٗت مً الؿل٘ والخجهحزاث وال٣ٗاعاث ٍو

م٨ً للبى٪  ل اإلال٨ُت وطل٪ مً ؤحل يمان اؾترصاص ال٣غى، ٍو ً ولِـ ٖلى ؾبُل جدٍى َظٍ ألاقُاء ٖلى ؾبُل الَغ

 ؤن ٣ًىم ببُ٘ َظٍ ألاقُاء ٖىض الـخإ٦ض مً اؾخدالت اؾترصاص ال٣غى.

وهٓغا ل٨ثرة ألاقُاء التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدل الًمان ٌؿخدُل ٖملُا الخٗغى بليها مىٟغصة، ولظل٪ ه٣ىم بضعاؾت 

اث ٦بحرة مخجاوؿت، وو٣ٞا لل٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي ًم٨ً ؤن ًإزظ الً مان ؤخض َظٍ ألاقُاء مهىٟت بلى مجمٖى

ً ال٣ٗاعي. ً الخُاػي والَغ ما الَغ  76الك٩لحن َو

ً الخُاػي:  -2-1 حن َما:الَغ  في َظا اإلاجا٫ هجض ؤهٟؿىا ؤمام هٖى

ً الخُاػي لألصواث واملػضاث الخاضت بالخجهيز: -ؤ ً الخُاػي ٖلى ألاصواث وألازار  الَغ ٌؿغي َظا الىٕى مً الَغ

جب ٖلى البى٪  ت ؤن ًخإ٦ض مً ؾالمت َظٍ ومٗضاث الخجهحز والبًاج٘. ٍو ٢بل ؤن ٣ًىم باإلحغاءاث ال٣اهىهُت الًغوٍع

ىهت ٚحر ٢ابلت للخل٠ وؤن ال ج٩ىن ٢ُمتها مٗغيت  اإلاٗضاث والخجهحزاث، ٦ما ًيبغي ٖلُه الخإ٦ض مً ؤن البًاٖت اإلاَغ

 للخُٛحر بٟٗل حٛحراث ألاؾٗاع.
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حن مً ألان ً الخُاػي ؤن هخٗغى بلى هٖى م٨ىىا في خالت الَغ ما:ٍو  ى٫ إلاا لها مً ممحزاث زانت َو

ً م٣ابل ٢غوى بى٨ُت، وفي َظٍ  وجخمثل في ألاؾهم والؿىضاثاللُم املىلىلت:  * م٨ً ؤن ج٣ضم ٖلى ؾبُل الَغ ٍو

ً ب٣ٗض عؾمي.  الخالت ًجب ؤن ًثبذ الَغ

ت:  * ت ألاوعاق الخجاٍع ً للوعا١ الخجاٍع م٨ً ؤزحرا ؤن ج٣ضم م٣ابل ٢غوى ٖلى ؾبُل الَغ اإلاخمثلت لضًىن الٗمالء ٍو

دل مدل البى٪ مضًىه في جدهُل َظٍ ألاوعا١ في خالت ٖضم ٢ضعة َظا اإلاضًً ٖلى الدؿضًض في آلاحا٫ اإلادضصة.  ٍو

ً الخُاػي للمدل الخجاعي:  -ب ت ب٣ٗض ٌسجل في الَغ ً الخُاػي للمدل الخجاعي ؤو اإلااؾؿت الخجاٍع ًثبذ الَغ

 ًىحض اإلادل الخجاعي بضاثغة ازخهانها.السجل الٗمىمي ب٨خابت اإلاد٨مت التي 

م٨ً  ت لهالر البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت بمىحب ٣ٖض ٖغفي مسجل خؿب ألانى٫، ٍو ً اإلااؾؿت الخجاٍع م٨ً َع ٍو

ت. ٣ا للخ٩ام ال٣اهىهُت الؿاٍع ً ٞو  حسجُل الَغ

ً الػلاعي: --2-2 اءالَغ م٨ً له  َى ٖباعة ًٖ ٣ٖض ٨ًدؿب بمىحبه الضاثً خ٣ا ُٖيُا ٖلى ٣ٖاع لٞى صًىه ٍو

 بم٣خًاٍ ؤن ٌؿخىفي صًىه مً زمً طل٪ ال٣ٗاع في ؤي ًض ٧ان.

ً مًمىهه الخ٣ُ٣ي وال٣ٗاع  ً بال ٖلى ال٣ٗاع الظي ٌؿخىفي بٌٗ الكغوٍ التي حُٗي للَغ وفي الخ٣ُ٣ت ال ًخم الَغ

ً هاٞظا ًج ً ًجب ؤن ٩ًىن نالخا للخٗامل ُٞه و٢ابل للبُ٘ في اإلاؼاص الٗلني، وختى ٩ًىن الَغ ب ؤن ٣ًُض ٣ٖض الَغ

 ً ٣ا للخ٩ام ال٣اهىهُت التي جُب٤ ٖلى السجل ال٣ٗاعي، ٦ما ٌكتٍر ؤًًا مً ؤحل هٟاط الَغ ؤو الخ٨م اإلاثبذ له ٞو

ىن بلى الضاثً ؤو بلى َٝغ زالث ًم٨ً الاجٟا١ بكإهه.  ؤن ٌؿلم ال٣ٗاع اإلاَغ
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ت مً ؤَمُت الضوع الظي جلٗبه في الا٢خهاص، و جسضم َظٍ الٗملُت  جيب٘ ؤَمُت الغ٢ابت و الخض٤ُ٢ في البىى٥ الخجاٍع

ٖضة ٞئاث هظ٦غ منها: بصاعة البى٪، اإلاىصٖحن، الؼباثً و الؿلُاث الى٣ضًت اإلاخمثلت في البى٪ اإلاغ٦ؼي، ألجها تهضٝ بلى 

ني  ىا٥ ع٢ابت صازلُت و ؤزغي زاعحُت .خماًت الا٢خهاص الَى  َو

ت : الخضكُم الضازلي غلى اللغوع في البىىن الخجاٍع  املؿلب ألاٌو

٣ت ؤصاء  هي ع٢ابت جخىلى ال٣ُام بها ؤحهؼة زانت يمً اله٩ُل الخىُٓمي للبى٪، و جخجلى ؤَمُتها مً زال٫ ٞٗالُت ٍَغ

 لُب هظ٦غ منها:هٓام الغ٢ابت الضازلُت و م٣ىماجه، و لهظٍ الغ٢ابت ٖضة ؤؾا

ىت البى٪ و ٦ظل٪ الخد٤٣ مً اإلاىحىصاث ألازغي. *  الجغص اإلااصي اإلاٟاجئ لخٍؼ

 الخد٤٣ مً صخت السجالث والضٞاجغ اإلاداؾبُت. *

 الخد٤٣ مً ٦ٟاءة الجهاػ ؤلاصاعي ومضي جُب٤ُ ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة. *

اعاث اإلاٟاحئت إلاسخل٠ مهالر وؤ٢ؿام البى٪ للخإ٦ض  *  مً الؿحر الخؿً للٗمل.الٍؼ

جب ٖلى حهاػ الغ٢ابت مخابٗت ألاصاء باؾخمغاع والٗمل ٖلى ا٦دكاٝ الثٛغاث وجصخُذ الاهدغاٞاث و٢ذ خضوثها،  ٍو

 :77وهي جغج٨ؼ ٖلى اإلا٣ىماث الخالُت

حن ٖلى صٞاجغ ألاؾخاط ومهلخت ؤلاٖالم آلالي مً و٢ذ آلزغ.*  ؤن ًخم حٛحر اإلاكٞغ

ٟي الخؼاه  ت مً الخؿاباث الؼباثً.* ؤن ال ٣ًترب مْى

ٟي الضٞاجغ الى٣ضًت واإلا٣انت. * ٟي صٞاجغ ألاؾخاط ومْى  الٟهل الخام بحن مْى

اث صٞتر الى٣ضًت م٘ ما َى مسجل بضٞتر ألاؾخاط. *  م٣اعهت مدخٍى

ل وطل٪ إلا٣اعهت ؤصاء  * ٠ آزغ مَا ًه بمْى ٠ صٞٗت واخضة صون اه٣ُإ، وحٍٗى ت ل٩ل مْى بُٖاء ؤلاحاػة الؿىٍى

٠ ألاو٫ م٘ الثاوي.  اإلاْى

٣ت  ُٟت ؤو ٍَغ ُٟت مخمحزة ًٖ اإلاغا٢بت الضازلُت باٖخباع َظٍ ألازحرة ْو ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخض٤ُ٢ الضازلي َى ْو

ُٟت ج٣ضًغ وج٣ُم هجاٖت ؤهىإ اإلاغا٢باث ألازغي، بما ُٞه اإلاغا٢بت ٖمل طاث َاب٘ و٢اجي، ؤما الخض ٤ُ٢ الضازلي ٞهى ْو

٣ىم به شخو مً اإلااؾؿت هٟؿها.  الضازلُت ٍو

: الخضكُم الضازلي واملغاكبت الدؿُير و مغاكبت امليزاهُاث  الفغع ألاٌو

 :78ىم ل٩ل مً اإلاغا٢بخحنختى جبرػ الٗال٢ت بحن الخض٤ُ٢ و َاجحن الغ٢ابخحن ٧ان البض مً ج٣ضًم مٟه

 ؤوال: مغاكبت الدؿُير:

ُٟت َظٍ اإلاغا٢بت جخمثل ؤؾاؾا في ج٣ُم الىخاثج اإلاىجؼة و ال٣ُم بالخصخُذ الًغوعي، وجىحُه حؿُحر البى٪ في  بن ْو

ت الٗامت.  ؤخؿً ْغوٝ الىجاٖت بُٛت جد٤ُ٣ الهضٝ اإلاؿُغ مً َٝغ اإلاضًٍغ

 

 

 

 زاهُا: مغاكبت امليزاهُاث:
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ت مً ؤلاحغاءاث مً زاللها ًم٨ً لغئؾاء اإلااؾؿاث الخد٤٣ الضاثم مً ؤن اإلاٗلىماث اإلاغ٢مت هي مُاب٣ت  هي مجمٖى

ل ؤي اإلاسُِ ؤو البرهامج، وجخم َظٍ   الخ٣ضًغاث الؿاب٣ت و اإلاخى٢ٗت ؤو اإلاخ٤ٟ ٖليها والتي حُٛي ألاحل ال٣هحر ؤو الٍُى

 هجاػاث اإلاؿخسلهت مً خؿاباث البى٪، ٞهي بظل٪ حٗخبر بخضياإلاغا٢بت مً زال٫ اإلا٣اعهت بحن الخ٣ضًغاث وؤلا 

 الىؾاثل اإلاؿخٗملت في مغا٢بت الدؿُحر.

ٟحن وؿخسلو ؤن َاجحن اإلاغا٢بخحن حٗخبران اإلاغح٘ ألاؾاس ي للخض٤ُ٢، باٖخباع ؤن مغاح٘  مً زال٫ َظًً الخٍٗغ

ضاص بغهامج جضزله في ٖملُت الخض ٣اؽ الخض٤ُ٢ ٖلى مضي هجاٖت مغا٢بت الخؿاباث ؤو اإلاض٤٢ ٌٗخمض ٖليها إٖل ٤ُ٢، ٍو

 الدؿُحر ومغا٢بت اإلاحزاهُت في اإلااؾؿت اإلاالُت ؤو البى٪.

 الفغع الثاوي: املغاحػت املالُت و املداؾبت واملغاحػت اللاهىهُت

ُما ًلي حٍٗغ٠ ٧ل منهما:  ٞو

 ؤوال: املغاحػت املالُت واملداؾبُت:

م٨ً بلخا١ اإلاغاحٗت  هي مغاحٗت الخؿاباث الضازلُت اإلادضصة في الىيُٗت اإلاالُت واإلاداؾبُت اإلااؾؿت ٣ِٞ، ٍو

اإلاالُت واإلاداؾبُت بمغاحٗت الخؿاباث بط ًخىلى اإلاض٤٢ مغا٢بت ومغاحٗت الىيُٗاث اإلاالُت واإلاداؾبُت للماؾؿت، 

٤ ٖلى ؤن والخإ٦ض مً صخت واهخٓام خؿاباث الىخاثج لهظٍ اإلااؾؿت، ؤو بٗباعة ؤزغي بجب الخإ٦ض مً َٝغ اإلاض٢

الىزاث٤ اإلاالُت واإلاداؾبُت اإلا٣ضمت له ح٨ٗـ ٞٗال )بٟهل بدىزه( الهىعة الخ٣ُ٣ُت لىيُٗت ألامال٥ اإلاىحىصة 

٣ت الٟدو َظٍ مغجبُت  ٍغ ش مٗحن، َو والىي٘ اإلاالي الصخُذ)الخ٣ُ٣ي اإلاؿخدضر( للماؾؿت بلى ٚاًت جاٍع

 بخ٣ضًغاث اإلاض٣٢حن ؤو اإلاغاحٗحن اإلا٩لٟحن.

 ػت اللاهىهُت:زاهُا: املغاح

ٌٗحن لضي البى٪ ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت مداٞٔ للخؿاباث ؤو ؤ٦ثر ٣ًىم في بَاع مهمخه الخانت باإلاغا٢بت ال٣اهىهُت، 

ت وجخمثل مهمخه الٗامت في ما ًلي  :79واإلاغاحٗت في ٖحن اإلا٩ان إلاسخل٠ الٗملُاث ؤو الىزاث٤ التي جبضو له يغوٍع

ء عؤًه، والخض٤ُ٢ مً صخت ونض١ وحغص الخهُلت، وحضو٫ خؿاباث مغا٢بت مداؾبُت للماؾؿت بُٛت ببضا -1

 للىخاثج، ومسخل٠ الجضاو٫ الخلخُهُت ألازغي.

غ مجلـ ؤلاصاعة. -2  جإ٦ُض اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاسجلت في ج٣ٍغ

 ببضاء عؤًه ًٖ حؿحر اإلاداؾبت اإلاالُت للماؾؿت، وج٣ُم هجاٖت الغ٢ابت الضازلُت الؾُما اليكُاث. -3

غ ًدخىي ٖلى  -4 ً بمىحب ج٣ٍغ ال٣ُام بالخض٤ُ٢ اإلاالي واإلاداؾبي للبى٪ ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت، ومً زمت بقٗاع اإلاؿحًر

مٗلىماث مخٗل٣ت بُبُٗت و امخضاص ألاَضاٝ اإلاد٣٣ت و٦ُُٟت مىاحهت الهٗىباث اإلادخملت و٦ظال٪ اإلاالخٓاث 

واإلاٗلىماث ٚحر الض٣ُ٢ت، وفي ألازحر بجهاء الٗمل بخإ٦ُض  والا٢تراخاث ًٖ هخاثج اإلاغا٢بت اإلاىخجت م٘ اؾخسغاج ألازُاء

ٌ ماؾـ لٗضم جإ٦ُضحها.  الخؿاباث ؤو ٞع

ت الضعاؾاث اإلاٟدكُت الٗامت( ختى جخم  -5 ُت وللبى٪ اإلاغ٦ؼي )مضًٍغ غ للجمُٗت الٗامت وللجىت اإلاهٞغ ج٣ضًم ج٣ٍغ

 الضعاؾت وؤلاخهاء.

 

 

ت املؿلب  الثاوي: الخضكُم الخاعجي غلى اللغوع في البىىن الخجاٍع
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ُت جًمً خؿً جُب٤ُ ال٣ىاهحن وألاهٓمت التي جسً٘ لها البىى٥  ت لغ٢ابت لجىت مهٞغ جسً٘ البىى٥ الخجاٍع

 واإلااؾؿاث اإلاالُت ومٗا٢بت اإلاسالٟاث اإلاثبخت.

: عكابت اللجىت املطغفُت  الفغع ألاٌو

الا٢خًاء اإلاسالٟاث التي ًغج٨بها ؤشخام ٚحر مغزو لهم ٣ًىمىن بإٖما٫ البىى٥ و جبدث َظٍ اللجىت ٖىض 

 اإلااؾؿاث اإلاالُت وججز٫ بهم ال٣ٗىباث الخإصًبُت اإلاىهىم ٖليها في َظا ال٣اهىن ٖلى ؤن ال ًدى٫ طل٪ صون ب٣ُت

 .80اإلاالخ٣ت اإلاضهُت والجؼاثُت

ُت مً:  وجخ٩ىن اللجىت اإلاهٞغ

 و هاثبه عثِؿا للجىت.مداٞٔ البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤ *

لى  * ظا بٗض اؾخُإل عؤي اإلاجلـ ألٖا ٢ايُحن مً اإلاد٨مت الٗلُا م٣ترخحن مً َٝغ الغثِـ ألاو٫ للمد٨مت، َو

 لل٣ًاء.

ً م٣ترخحن مً ٢بل وػٍغ اإلاالُت ًسحران خؿب ٦ٟاءتهما في مُضان البىى٥ واإلاالُت واإلاداؾبت ًخم حٗحن  * ًٍٖى

ًاء ألاعبٗت إلاضة زمـ ؾىى   اث ٢ابلت للخجضًض بمغؾىم ًهضع ًٖ عثِـ الخ٩ىمت.ألٖا

لبُت ٞةطا حٗاصلذ ألانىاث ٩ًىن نىث الغثِـ مغجخا ُت ٢غاعاتها باأٚل  .81وجخسظ اللجىت اإلاهٞغ

وألاماهت الٗامت التي ج٣ىم بةُٖاء حٗلُماث لل٣ُام بمغا٢بت البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت، وبهٟت ٖامت ٞهي جدًغ 

ُت ٦ماًليوجىٟظ ٢غاعاث اللجىت اإلا  :82هٞغ

 جدًغ ألاوامغ الُىمُت، الاحخماٖاث، ؤًً جازظ ال٣غاعاث، وجًمً ٦ظل٪ سجالث اإلاضاوالث.-1

ت الٗامت للمٟدكُت الٗامت  -2  ومداٞٔ الخؿاباث. DGIGحؿخ٣بل هخاثج الغ٢ابت اإلاىجؼة مً ٢بل اإلاضًٍغ

غ الخٟخِل و الغ٢ابت -3  اإلاىجؼة مً ٢بل َُئاث الغ٢ابت ؤو اإلا٩ل٠ بمهمت الغ٢ابت. حسجُل ج٣اٍع

ت بإمغ الخىُٟظ، و٦ظل٪ ٢غاعاث الًُٗ التي ٢ض جهضع. -4  جبلُٜ ال٣غاعاث مخبٖى

 الفغع الثاوي: عكابت البىً املغهؼي 

اعاث مُضاهُت  هي ؤ٦ثر ؤهىإ الغ٢ابت ٖلى البىى٥ ؤَمُت وقمىال، بدُث ٣ًىم حهاػ الغ٢ابت في البى٪ اإلاغ٦ؼي بٍؼ

ماعؽ البى٪ اإلاغ٦ؼي  إلاسخل٠ البىى٥ مً زال٫ جض٤ُ٢ بٌٗ ألا٢ؿام وزانت ُٞما ًخٗل٤ بدؿهُالث ؤلا٢غاى ٍو

حن  :83ع٢ابخه ٖلى البىى٥ مً زال٫ هٖى

 خفخِش املباشغ:ؤوال: الغكابت مً زالٌ ال

ٟحن بهظا  لى اإلاْى ُٟه بٟدو صٞاجغ وسجالث ؤي بى٪ مدل الخض٤ُ٢ ٖو ٠ ؤو ؤ٦ثر مً مْى ٣ًىم البى٪ بخ٩ل٠ُ مْى

ٟي البى٪ اإلاغ٦ؼي ُٞما ًسو الضٞاجغ والخؿاباث والىزاث٤ اإلاُلىبت، ولدؿهُل  البى٪ ؤن ٣ًضمىا ٧ل الدؿهُالث إلاْى

اعاث مٟاحئت للبىى٥ للٟدو والخإ٦ض مً صخت بحغاءاتها ؤصاء لجان الخٟخِل الخابٗت للبى٪ اإلاغ٦ؼي  ج٣ىم بٍؼ

ا البى٪ اإلاغ٦ؼي، وجلتزم َظٍ  اإلاداؾبُت واإلاالُت والبى٨ُت ومضي الخ٣ُُض بال٣ىاهحن و ألاهٓمت و الخٗلُماث التي ؤ٢َغ

غ مٟهل خى٫ الىيُٗت اإلاالُت للبى٪ وج٣ضًمه للمؿاولحن في البى٪ اإلاغ٦ؼي، و  َم بضوعَم اللجان بةٖضاص ج٣ٍغ

 ٌٗملىن ٖلى ج٣ُُم ؤصاء البى٪ واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت.
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غ و الىشىفاث الضوعٍت  زاهُا: الغكابت مً زالٌ الخلاٍع

ت ؤو ٞهلُت وفي بٌ  جخم غ صوعٍت ٢ض ج٩ىن ًىمُت ؤو قهٍغ ت لخ٣اٍع َظٍ الغ٢ابت مً زال٫ بعؾا٫ البىى٥ الخجاٍع

ت للبى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو في مىاُٖض ًدضصَا بىٟؿه وجخًمً مٗلىماث و ؤع٢ام بخهاثُت و مداؾبُت ح٨ٗـ  ألاخُان ؾىٍى

 ألاويإ اإلاالُت للبى٪.

٣ت ٞٗالت في مغا٢بت الب ىى٥ ألجها جؼوص البى٪ اإلاغ٦ؼي بمٗلىماث مؿخمغة حؿاٖض في اؾخسالم بٌٗ حٗخبر َظٍ الٍُغ

 اليؿب واإلااقغاث ل٩ل بى٪

ت اإلاغا٣ٞت لل٣ىاثم اإلاالُت  غ الؿىٍى ان مً الخ٣اٍع ىا٥ هٖى غاى الغ٢ابت و ج٣ُُم ؤصاء البىى٥ فَو  ي جهاًت الؿىت اإلاالُت أٚل

 ٦كٝى مغا٣ٞت زانت ب٣اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪. -1

 ٦كٝى مغا٣ٞت زانت ب٣اثمت الضزل للبى٪. -2

 املؿلب الثالث: إلاحغاءاث الخمهُضًت و ألاغماٌ الخفطُلُت لػملُت الخضكُم البىيي

ما٫  خباع ٢بل الكغوٕ في ألٖا ت بحغاءاث جمهُضًت مً الىاحب ؤزظَا بٗحن الٖا حؿب٤ ٖملُت الخض٤ُ٢ في البىى٥ الخجاٍع

 الخٟهُلُت لهظٍ الٗملُت

:  إلاحغاءاث الخمهُضًت الفغع ألاٌو

 :84جخمثل َظٍ ؤلاحغاءاث بك٩ل ٖام في ما ًلي

 بحغاءاث اإلال٠ الضاثم للبى٪ و الظي ًدخىي ٖلى البُاهاث و اإلاؿدىضاث الخالُت: -1

 ٣ٖض بوكاء البى٪. -ؤ

 الىٓام ألاؾاس ي للبى٪. -ب

غوٖه. -ث  صلُل الٗمل الخام بةصاعاث البى٪ ٞو

 ٞغوٖه.اله٩ُل الخىُٓمي للبى٪ و  -ر

 ٢اثمت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا و ازخهانهم. -ج

 بُان ًىٓم الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٣ت بالبى٪ م٘ التر٦حز ٖلى ما ًلي: -ح

 الضوعة اإلاؿدىضًت و صوعة الٗمل ل٩ل ٢ؿم مً ألا٢ؿام. *

ت.*  هٓام يبِ خؿاباث الٟغوٕ م٘ اإلاغاؾلحن والبىى٥ الخجاٍع

 لٟغوٕ ُٞما بُنهم.هٓام يبِ خؿاباث ا*

 صلُل خؿاباث البى٪. -ر

 نىعة مً آزغ محزاهُت مٗخمضة. -ص

 نىع ال٣غاعاث و اإلادايغ. -ط

حر الٗاصًت. -ع  نىع و مدايغ الجمُٗاث الٗامت الٗاصًت ٚو

غ مضي ؾالمت َظٍ الىٓم و ٞٗالُت هٓام الخض٤ُ٢ الضازلي و صعحت  -2 ج٣ُُم هٓم الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٣ت و ج٣ٍغ

 ٖخماص ٖلُه.الا 

غوٖه بضلُل الٗمل و حٗلُماجه و الخإ٦ض مً مضي ٦ٟاًتها لخد٤ُ٣ الغ٢ابت  -3 الخد٤٣ مً مضي التزام بصاعة البى٪ ٞو

اث. ما٫ و الخهٞغ  ٖلى ٧اٞت ألٖا
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صعاؾت الىٓم و الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاُب٣ت و الخد٤٣ مً مضي مؿاًغتها للنى٫ و اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع  -4

 ها و حٗلُماث البى٪ اإلاغ٦ؼي.ٖلي

غ الخٟخِل الضازلي ٖلى بصاعاث البى٪ و ٞغوٖه في الؿيخحن ألازحرجحن و اؾخسالم ؤَم  -5 صعاؾت بغامج و ج٣اٍع

 اإلاالخٓاث التي وعصث ٞيها.

ها و ال٨ك٠ ًٖ الخٛحراث في هٓام الغ٢ابت  -6 صعاؾت حمُ٘ الخىاصر اإلاالُت التي و٢ٗذ بالبى٪ و ؤؾباب و٢ٖى

ها وجٟاصحها مؿخ٣بال.الضا  زلُت التي ؾهلذ و٢ٖى

 الفغع الثاوي: ألاغماٌ الخفطُلُت

ما٫ الخٟهُلُت الخالُت  :85بٗض ب٦ما٫ اإلاض٤٢ لإلحغاءاث الخمهُضًت ٣ًىم باأٖل

ٞغوٕ البى٪ التي ؾِخم ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ ٞيها ٖلى ؤن جدضص َظٍ الٟغوٕ ٖلى ؤؾاؽ ؤ٦بر الٟغوٕ مً  جدضًض -1

ما٫.  خُث ع٢م ألٖا

اٖخماص بحغاءاث الجغص بما في طل٪ الخهى٫ ٖلى الخهى٫ ٖلى وسخ بحغاءاث الجغص و حك٨ُل لجان الجغص و  -2

 بٖضاص بغهامج ؤلاقغاٝ ٖلى الجغص و الظي ًخًمً:

ىت مً الى٣ىص اإلادلُت وألاحىبُت. -ؤ  مىحىصاث الخٍؼ

ىهت للبى٪ ٖلى ال٣غوى اإلامىىخت للؼباثً. -ب  البًاج٘ اإلاَغ

 ألاوعا١ الى٣ضًت التي حٗض مل٩ا للبى٪ وألازغي اإلاىصٖت ٦ًمان لضًه. -ج

ت اإلاسهىمت و بغؾم الخدهُل. -ص  ألاوعا١ الخجاٍع

 مً البى٪ وألازغي اإلا٣ضمت له.الك٩ُاث الؿُاخُت وزُاباث الًمان الهاصعة  -ٌ

 الؿلٟاث الضاثمت و اإلاا٢خت. -و

خماصاث اإلاؿدىضًت. -ي  مؿدىضاث الصخً التي لم حؿلم ألصخابها واإلاخٗل٣ت بااٖل

 اٖخماص ؤؾلىب اإلاهاص٢اث في الخد٤٣ مً صخت ألاعنضة اإلاضًىت والضاثىت. -3

ىضر بالبرهامج الخؿاباث التي ؾِخم بعؾا٫ مهاص٢اث ٖنها وا ش الظي ؾِخسظ ؤؾاؾا لهظٍ اإلاهاص٢اث وؤن ٍو لخاٍع

ا جدذ بقغاٞه و مؿاولُاجه.  حٗض اإلاهاص٢اث بىاؾُت البى٪ و ًغاحٗها اإلاض٤٢ الظي ًهضَع

خباع، وؤن  -4 الخد٤٣ مً صخت حمُ٘ ٖملُاث الجغص و الخإ٦ض مً ؤن ٧ل اإلاؿخد٣اث و اإلا٣ضماث ؤزظث بٗحن الٖا

 ي خؿاب ألاعباح و الخؿاثغ.ف اٖخمضث٧اٞت مهغوٞاث الؿىت اإلاالُت 

باء والخؿاثغ اإلادخملت. -5 ً ماوهاث ٧اُٞت لخُُٛت حمُ٘ ألٖا  ؤهه جم ج٩ٍى

ٞدو حمُ٘ ال٣ٗىص والاجٟا٢ُاث التي ؤبغمها البى٪ والخإ٦ض مً مُاب٣تها للخ٩ام وال٣ىاهحن واللىاثذ والخٗلُماث  -6

 وال٣ىاٖض الى٣ضًت والبى٨ُت اإلاخبٗت.

ٞدو ال٣غوى اإلا٣ضمت والخإ٦ض مً ؾالمت ال٣غاعاث ومغاٖاتها للنى٫ البى٨ُت والخٗلُماث وقغوٍ مىذ  -7

ً ٖلى  حر ٢اصٍع ال٣غوى و٦ٟاًت الًماهاث م٘ ٞدو ؤعنضة الؼباثً اإلامىىخحن ل٣غوى بًماهاث ٚحر ٧اُٞت ٚو

اث التي جمذ في َظا الكإن اإلاخًمىت جىاػ٫ البى٪  اء بها، وخهغ الدؿٍى ٖلى حؼء مً ؤنل الضًً ؤو ٞىاثضٍ وما الٞى

 جم بٖضامه مً َظا ال٣غوى.
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٣ا للمباصت وألاؾـ اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها وحٗلُماث البى٪ اإلاغ٦ؼي  -8 الخد٤٣ مً ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض ؤٖضث ٞو

 ومٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت.

٣ُم ٧ل مً ألان ما٫ الخٟهُلُت ًخٟدو ٍو ى٫ والتزاماث البى٪ وبظال٪ ٣ًُم ومً زال٫ ٢ُام اإلاض٤٢ باأٖل

 ال٣غوى اإلا٣ضمت للؼباثً.

 الفغع الثالث: جضكُم اللغوع امللضمت للؼباثً والبىىن

 :86وجخمثل َظٍ ال٣غوى في

ت مسطىمت  ؤوال: ؤوعاق ججاٍع

ى الٟغ١ بحن ال٣ُمت  هي ألاوعا١ التي ٢ام البى٪ بسهمها وحؿلُم الؼبىن ٢ُمتها الخايغة بٗض الخهم الالػم َو

ددؿب الخهم ٚحر الا  ت اإلاسهىمت بال٣ُمت الاؾمُت ٍو ؾمُت وال٣ُمت الخايغة للىع٢ت وجثبذ ألاوعا١ الخجاٍع

ت اإلاسهىمت  ضعج يمً ؤعنضة صاثىت، والتزاماث ؤزغي و جٓهغ باإلاحزاهُت الىعا١ الخجاٍع ش اإلاحزاهُت ٍو اإلا٨دؿب في جاٍع

 ب٣ُمتها الهاُٞت بٗض اؾدبٗاص الخهم ٚحر اإلا٨دؿب.

 كغوع للؼباثً زاهُا:

ت مضًىت بًماهاث ؤو  جخمثل في اإلابالٜ التي مىدذ ٣٦غوى لؼباثً البى٪ ؾىاء في نىعة ٢غوى ؤو خؿاباث حاٍع

جب ٞدو ؤعنضة َظٍ ال٣غوى للخإ٦ض مً اهخٓام ؾضاصَا ؤو ؤن الًماهاث اإلا٣ضمت حُٛي ؾضاص َظٍ  بضوجها، ٍو

ل بلى ؾُىلت  ت و٢ابلت للخدٍى ت، ٣ًىم اإلاض٤٢ بٟدو مدٟٓت ال٣غوى للؼباثً ال٣غوى وؤن الًماهاث ٢ٍى بؿٖغ

نها، و٢ض ج٣ىم لجىت مك٩لت مً ٧اٞت بصاعاث البى٪ اإلاٗىُت بضعاؾت َظٍ ال٣غوى وج٣ضًم  وجدضًض اإلااوهت الالػمت ج٩ٍى

غ َظٍ اللجىت والخإ٦ض مً ؾالمت الىخاثج اإلاخىانل ٖليها ختى ًخم ٣ىم اإلاض٤٢ مً حاهبه بٟدو ج٣ٍغ  مالخٓخه ٖنها، ٍو

ً اإلااوهت الالػمت إلا٣ابلت مساَغ ٖضم حؿضًض ال٣غوى وجخم الضعاؾت بٟدو ما ًلي:  ج٩ٍى

٣ا آلزغ صعاؾت ؾاب٣ت. -1  ُٖىت مً ال٣غوى اإلاىخٓمت ٞو

 ُٖىت مً ال٣غوى التي جم مىدها زال٫ الٟترة مدل الٟدو. -2

٣ا آلزغ صعاؾت ؾاب٣ت. -3  ٧اٞت ال٣غوى ٚحر مىخٓمت ٞو

 ٞدو مغ٦ؼ الؼبىن ٧اآلحي:ًجب ؤن جخًمً الضعاؾت 

جدلُل اإلاغ٦ؼ اإلاالي للؼبىن َب٣ا إلاا ح٨ٗؿه ال٣ىاثم اإلاالُت والاؾخٗالماث ًٖ مضي مالثمت وؾالمت ؤٖماله و٢ضع  -ؤ

 الخض٣ٞاث الى٣ضًت لخؿاباث الؼبىن مً مىاعصٍ الظاجُت ومٗامالجه م٘ البى٪.

لي للؼبىن مً خُث احمالى الدؿه -ب ُالث اإلامىىخت له مً البى٪ ؤو البىى٥ وخ٣ى١ اإلال٨ُت مضي جىاػن اله٩ُل الخدٍى

 للؼبىن.

 مضي الخجاوػ ومضجه بن وحض في خؿاباث الٗمُل ًٖ الخضوص اإلاهغح بها -ج

ل بلى ؾُىلت  في آحا٫ ٢هحرة ومضي جىاٞغ الخإمحن لهالر البى٪ ٖلى  -ص ُت الًماهاث ومضي ٢ابلُتها للخدٍى هٖى

 هُت لل٣ُمت الدؿلُُٟت للًماهاث.الًماهاث ومضي ججاوػ ؤعنضة اإلاضًى 

ىهت للٟترة  -ٌ مضي وكاٍ خغ٦ت ؤلاًضإ والسخب ًٖ البًاج٘ اإلا٣ضمت للًمان ومضي ججاوػ البًاج٘ اإلاَغ

يُت لها   جلٟها وج٣اصمها. واخخماالثالخسٍؼ

اث اإلابرمت م٘ البى٪ ومضي الاهخٓام في حؿضًض ؤ٢ؿاٍ الجضولت. -و  مضي التزام الؼبىن بالدؿٍى
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 حغاءاث ال٣اهىهُت اإلاخسظة مً ٢بل البى٪ ؤو البىى٥ ألازغي يض الؼبىن.ؤلا  -ي

 بٗض الضعاؾت ًخم جهي٠ُ ال٣غوى الٛحر اإلاىخٓمت بلى زالزت ٞئاث.

ف اللغوع غير مىخظمت:"هي التي ٌؿفغ فدطها غً وحىص ضػىباث جىاحه الؼبىن مً هاخُت وفي ما ًلي:   حػٍغ

ؤو وليهما، وال ًىحض جدذ ًض البىً غماهاث وافُت غالُت الجىصة وكابلت اللضعة غلى ؾضاص ؤضل الضًً ؤو فىاثضٍ 

ل بلى ؾُىلت في ؤحاٌ كطيرة "  للخدٍى

هي جل٪ ال٣غوى التي حكحر مً البُاهاث اإلاخٗل٣ت بها بلى بٌٗ اإلاٗاًحر التي ٢ض حٗغى  اللغوع صون املؿخىي: -ؤ

ث الى٣ضًت ليكاٍ الؼبىن لؿضاص التزاماجه للبى٪ في ؾضاصَا للخُغ وجضٖى بلى الخُُت ومً طل٪ ٖضم ٦ٟاًت الى٣ٟا

مىاُٖض اؾخد٣ا٢ها، ؤو ؤن ٩ًىن َىا٥ زلل في اإلاغ٦ؼ اإلاالي للؼبىن الظي ٢ض ًًُغ البى٪ بلى حؿُحر الًماهاث 

 الؾدُٟاء خ٣ى٢ه.

اث صعحت هي التي جدؿم باإلآاَغ التي جخه٠ بها الضًىن صون اإلاؿخىي، ول٨ً ط اللغوع املشىىن في جدطُلها: -ب

٘ اخخما٫ الخؿاعة.  ٖالُت في الخُىة، مما ًجٗل جدهُل ٧امل الضًىن مدل الك٪ وبالخالي ًٞغ

هي ال٣غوى التي جدؿم باإلآاَغ الؿاب٣ت ًٞال ًٖ ؤن اإلاىخٓغ اؾترصاصٍ مٗضوم ؤو يئُل  اللغوع الغصًئت: -ج

ُت. خماص ٖليها ٦إنى٫ مهٞغ  ال٣ُمت بدُث ًهبذ مً ٚحر اإلا٣بى٫ الٖا
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 زاجمت الفطل

م٣ؿما لثالزت مباخث خُث الٟهل الىٓغي الثاوي اإلاخٗل٤ بالبىى٥ و ٖملُت مىذ و حؿُحر ال٣غوى  ونلىا بلى جهاًت

و٫ البىى٥، اإلابدث الثاوي ال٣غوى و 
ٔ
الغ٢ابت ٖلى ال٣غوى  آلُاثزم اإلابدث الثالث  ؤَمإهىاٖهاهدىاو٫ في اإلابدث الا

ا، مً زال٫ الخض٤ُ٢ الضازلي والخض٤ُ٢ الخاعجي زم الاا   الخمهُضًت  ثحغاءاالبى٨ُت ومساََغ
ٔ
ٖما٫ الخٟهُلُت وبال

ؾاؾُت اؾخ٣ُاب اإلاىصٖحن واإلا٣تريحن لدؿخُٟض وجُٟض اإلاخٗاملحن  .لٗملُت الخض٤ُ٢ البى٩ي
ٔ
ن مهمت البىى٥ الا اا

ط ٣ًىم اإلاض٣٢ىن صازل اإلأىؾؿت البى٨ُت بٟدو ٧ل الا٢خهاصًحن مما ٌؿخضعي ٖملُت ال خض٤ُ٢ لخٟاصي اإلاساَغ. اا

ًجاص الاهدغاٞاث لل٣ُام بالخٗضًالث  بت الٗمالء، واا زُاع ومضي جلبُت ٚع
ٔ
غاتها وصعاؾت الا ًجاص جبًر عنضة واا

ٔ
٤ والا ًٔ الىزا

هاإلأىؾؿت البى٨ُت ًٔ   .الالػمت وجىيُذ ه٣ا
ٔ
و ج٣لل مً َظٍ و٢ض ٢مىا بٗغى للمساَغ و الُغ١ ا

ٔ
والااحغاءاث التي جدض ا

ا ٦ثر ٞٗالُت في جُب٤ُ الخٗلُماث والٗمل  .اإلاساَغ و٦ظا الًماهاث الىاحب جىاَٞغ
ٔ
صاعة البى٪ َى الا ب٣ى صوع اا ٍو

هىاٖها وصوعَا اإلاىحؼ في الغ٢ابت والىؾاَت  .بهٟت ٢اهىهُت
ٔ
ٟها وا ُُٖىا إلادت ًٖ البىى٥ مً زال٫ حٍٗغ

ٔ
زحرا

ٔ
وفي الا

٩ُلها الخىُٓمي والضوع  ت َو َضاٝ البىى٥ الخجاٍع
ٔ
زحراا

ٔ
 .الاؾدثماعي، وا
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 الخؿبُلي الفطل ملضمت

ت الظي  بخضي، ازترها ال٣ُام بتربو في  و الثاوي ألاو٫ في الٟهل  بليهاججؿُضا للمٟاَُم التي جُغ٢ىا  البىى٥ الجؼاثٍغ

ٞهظا البى٪  . ب٣ىة ٖلى الؿاخت الا٢خهاصًت ،هٓغا إلاا خ٣٣خه مازغا مً هخاثج خؿىت ثالبى٨ُت و بغػ  باإلنالخاثجزاجغ 

البدث ًٖ الٟغم و اؾخٛاللها إلاؿاًغة الخدىالث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت الٗم٣ُت مً احل  بلىٌؿعى صاثما 

في ج٨ىىلىحُا الاهترهِذ  اإلاخمثلتالاؾخجابت لخُلٗاث ػباثىه بًٟل اؾخٗماله إلاسخل٠ وؾاثل و َغ١ الضٞ٘ الخضًثت و 

ا ،و طل٪ اهه ٌؿعى حاَضا  ُض ٖال بلىو قب٩اث الاجها٫ ًٖ بٗض و ٚحَر  BDL ٢اجه بؼباثىه ؤهه بى٪ الخىمُت اإلادلُتجَى

مً زال٫ وكإجه و  BDL م بى٪ الخىمُت اإلادلُتًج٣ض ألاوإللىفي اإلابدث  ُغ١ لخد٤ُ٣ جُلٗاث َظا الٟهل ، ؾيخ

ض  ؤَمإَضاٞهجُىعٍ و  اث٠ التي ٣ًىم بهاالتي ًٍغ  ٖملُت مىذ ال٣غوى اإلابدث الثاوي جىاولىا ُٞه ؤما، جد٣ُ٣ها و الْى

ا ؤَمو  الخىمُت اإلادلُت، ٪في بى  ال٣غوى اإلا٣ضمت و مساََغ
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ٌ املبدث   BDL:  بىً الخىمُت املدلُت ألاو

 جمهُض:

تطاجإَمُتبالٛتألًا٢خهاص٧ان،ٞهُمىالغ٧اثؼألاؾاؾُتلال٢خهاصالخضًث،و٦ظل٪  حٗخبرالبىى٧الخجاٍع

ظَاألَمُتإلاخ٨دؿبهامىٟغاٚىبهمامىسالالليكاَاجىألاصواعالخِخ٣ىمبها،   الٗهباإلادغ٧َى

لىازخالٞإهٓمتهىؤهماَهبالخُىعوالغقي  ، خُثدؿمدلهظاالا٢خهاصٖو

إَمُتهمى٩ىجهُضعؾىا٢ٗاا٢خهاصًاًماعؾُىمُا،ؤًالعجباَهالىز٣ُبالخُاة ؿخمضَظااإلاىيٖى  َو

ىبى٨ٗمىميإَممى هابى٩الخىمُتاإلادلُتالظًُٗخبرالٗملُتمماًجٗلهمدالَخمامالٗامىالخانمىبُن  تَو  ٌؿعى  البىى٧الخجاٍع

غالا٢خهاص بك٩لضاثم  ىُىاإلادلُٗلىىحهالخهىم ُٞخٍُى  الَى

ٌ املؿلب  سُتل: ألاو  BDLبىً ملدت جاٍع

ٌ غع ف  بىً الخىمُت املدلُت وشإة:   : ألاو

 30/04/1985اإلاىا٤ٞ لــ  1405قٗبان  10اإلااعر في  85- 85بى٪ الخىمُت اإلادلُت بمىحب اإلاغؾىم ع٢م  جإؾـ

ًخًمً بوكاء بى٪ الخىمُت اإلادلُت وجدضًض ٢اهىهه ألاؾاس ي. ؤوكإ َظا البى٪ في بَاع بٖاصة جىُٓم قب٨ت اإلااؾؿاث 

ُت التي حؿخجُب لخاحُاث الخجهحز الجهىي واإلادل ى آزغ بى٪ ًخم جإؾِؿه ٢بل الضزى٫ في الى٣ضًت واإلاهٞغ ي، َو

اصة ٩َُلت ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي خُث ؤزظ هدى  ا مً ٞغوٖه التي ٧اهذ  35مغخلت ؤلانالخاث، وطل٪ جبٗا إٖل ٖٞغ

 .مىدكغة في بٌٗ اإلاىا٤َ والىالًاث وحمٗذ جدذ اؾم بى٪ الخىمُت اإلادلُت

،يمً بَاع بٖاصة  01/07/1985، خُث بضؤ وكاَه في ملُىن صج 500ول٣ض جإؾـ َظا البى٪ بغؤؽ ما٫ ٢ضٍع  .

غي واإلادلي. وفي ؾىت  ُت التي جسضم اخخُاحاث الخجهحز الجَى ؤنبذ  2015جىُٓم قب٨ت اإلااؾؿاث الى٣ضًت واإلاهٞغ

ت و٧الت 160صًىاع حؼاثغ ي. خُث ًمل٪ بى٪ الخىمُت اإلادلُت قب٨ت مخ٩ىهت مً  36800000000عؤؽ ماله   ججاٍع

ني، بما في طل٪  ُت التي ويٗذ  147مىدكغة بةخ٩ام ٖلى مؿخىي التراب الَى و٧الت م٩لٟت بدؿُحر الٗملُاث اإلاهٞغ

ى وكاٍ الظي ًىٟغص به بى٪ الخىمُت اإلادلُت و  05جدذ مؿاولُتها و ً، َو و٧االث مسخهت في مىذ ٢غوى ٖلى الَغ

إلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت/الهىاٖاث الهٛحرة بى٪ الخىمُت اإلادلُت َى ؤوال بى٪ ا .ًمحٍز ًٖ باقي البىى٥

 واإلاخىؾُت والخجاعة في ؤوؾ٘ مٗاهيها

 زم بى٪ اإلاهً الخغة وألاٞغاص والٗاثالث. 

ؼ الاؾدثماع   لى وحه الخهىم حٍٗؼ ني ٖو غ الا٢خهاص الَى ٌؿعي بى٪ الخىمُت اإلادلُت بلى اإلاكاع٦ت الٟٗالت في جٍُى

ها مً زال٫ اإلاكاع٦ت في حمُ٘ ؤلاحغاءاث التي بدصجُ٘ الهىاٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  في حمُ٘ ال٣ُاٖاث بدىٖى

،بدُث ؤن بى٪ الخىمُت اإلادلُت ٖلى اؾخٗضاص لخلبُت الاخخُاحاث CNAC, ANSEJ :ويٗتها الؿلُاث الٗمىمُت

٘ الؿ٨ىُت وطل٪ ًٖ  ل اإلاكاَع لُت للٞغاص. مً حهت ؤزغي لبى٪ الخىمُت اإلادلُت صوع عثِس ي في جمٍى ٤ صٖم الخمٍى ٍَغ

ضون قغاء مؿ٨ً ت، ٦ظا ؤًًا ألاشخام الظًً ًٍغ ٘ التر٢ُت ال٣ٗاٍع  .ومغا٣ٞت ؤصخاب مكاَع
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 بىً الخىمُت املدلُت جؿىع  :غع الثاويف

٧ان َضٝ البى٪ آهظا٥ َى ٞغى وحىصٍ في البِئت  ألاولىزال٫ الثماوي ؾىىاث  1990الى  1982مً  : ألاولىمغخلت 

ت و بمغوع  الؼمً ا٦دؿب البى٪ ؾمٗت  ُت  بٟخذ الٗضًض مً الى٧االث في مىا٤َ مسخلٟت طاث الهُٛت الخىمٍى اإلاهٞغ

الا٢خهاص  بَاع و ٦ٟاءة ٖالُت في مُضان ال٣ُإ  الخىمىي ، ٢ُإ الؿ٨ً و الخىمُت َظا الازخهام ٧ان مىهىم في 

ت الٗامت بةخضيُث ٧ان البى٪ ٖمىمي ًسخو اإلاسُِ خ  ال٣ُاٖاث الخٍُى

الظي ًىو ٖلى جهاًت ٞترة جسهو البىى٥ و  90/10بمىحب نضوع ٢اهىن  2005 بلى 1991مً  املغخلت الثاهُت :

 pme/ pmiمً اليكاٍ الا٢خهاصي و الهىاٖاث اإلاخىؾُت و الهٛحرة  ؤزغي مجاالث  بلىا٣ٞه  BDlؾ٘ بى٪ 

) ال٣ُإ الخىمُت اإلادلُت ( ل٨ً م٘  ألاو٫ الى٢ذ الخالي ، ٖاص البى٪ الى ازخهانه  بلى 2005مً  : ملغخلت الثالثتا

ت خُث  ؤًٞلجىؾٗا بكغوٍ  بؾتراجُجُتؤ٦ثر   ؤُٖىو ؾُاؾت جخماش ى و ْغوٝ الؿى١ ، ٦ما اجب٘ ؾُاؾتالالمغ٦ٍؼ

 نالخُاث واؾٗت في مىذ ال٣غوى زضمت لؿُاؾت بٖاصة  ٩َُلت اإلااؾؿاث و حؿهُال لخضماجه

المباليؿبت للمجا٫ الخ٣ني ٩ٞاهذ َظٍ اإلاغخلت بضاًت  ؤما  اآللي  :بصزاالإٖل

 لخُب٤ُ ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت  SWIFT: جُب٤ُ هٓام  1991

 : جخمحز بما ًلي  :  1992

 م٘ ٞغوٖت اإلاسخلٟت ال٣ُام بالٗملُاث البى٨ُت :  progiciel syboucبغمجُاث/ وي٘ 1

 ال٣غوى  ر ححؿُ -

 حؿُحر ٖملُاث الهىضو١  -

 اإلاىصٖاث  حؿُحر  -

 الٟدو ًٖ بٗض لخؿاباث الؼباثً -

المالبصزا/ 2 ت الخاعحُت ، ٖملُاث ٞخذ ال٣غوى الىزاث٣ُت انبدذ في ًىمىا  إٖل آلالي  ٖلى حمُ٘ الٗملُاث الخجاٍع

 ألا٦ثرؾاٖت ٖلى  ١24    َظا ال ًٟى 

 مسُِ الخؿاباث الجضًض ٖلى مؿخىي الى٧االث  بصزا٫/ 3

المٖملُاث  بجهاء:   1993  آلالي  ٖلى حمُ٘ الٗملُاث البى٨ُت بصزاالإٖل

 : حكُٛل بُا٢ت الدؿضًض و السخب 1994

ٞدو و اهجاػ الٗملُاث البى٨ُت ًٖ بٗض و في الى٢ذ  télétraitementٖملُاث الٟدو الؿل٩ي  بصزا٫: 1996

 الخ٣ُ٣ي 

 : حكُٛل بُا٢ت السخب ما بحن البىى٥ 1998

 الاؾدثماعاثاإلاغخلت الخالُت جخمحز بىحىص الخضزل الٟٗلي للبىى٥ الٗمىمُت لبٗث هٟـ حضًض في مجا٫ : 2000

ل الا٢خهاص بى٪ اإلاىخجت و حٗل وكاَها و مؿخىي مغصوصَا ٌؿاًغ ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى١  في مجا٫ جضزل في جمٍى

BDL   ٍالى خض ٦بحر ال٣غوى لٟاثضة اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الهٛحرة و اإلاخىؾُت في قتى مجاالث اليكا ٘ ٞع

٘ مٗاوهخه لل٣ُإ الخىمىي و ٞغوٖه اإلاسخلٟت بهضص مؿاًغة الخى٢ٗاث الا٢خهاصًت و  الا٢خهاصي و في هٟـ الى٢ذ ٞع

م٣ُت و مً احل الاؾخجابت لخُلٗاث ػباثىه وي٘ بى٪ الخىمُت اإلادلُت بغهامج زماس ي ٞٗلي جدىالتها الاحخماُٖت الٗ

ا ظجُهحر في مُضان اإلاداؾبت و في مُضان اإلاالي َ ةخضار٨لظٖهغهت البى٪ و جدؿحن الخضماث و ٦ًتر٦ؼ زانت ٖلى 

 :البرهامج هخجذ ٖىه الاهجاػاث الخالُت 
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ت للماؾؿت إلاُاب٣ت ال٣ُم الضولُت   BDLُام بٟدو ص٤ُ٢ لى٣اٍ ال٣ىة و ال٠ٗ لبى٪ ال٣-1  و اهجاػ مسُِ حؿٍى

و في ، ٦client serveurؼبىن م٣ضم للخضمت    progicalsybuجىُٓم بغهامج  بٖاصةحُٗٓم هٓام الكب٨ت اإلادلُت م٘ -2

 جم ماًلي :2001بضاًت 

 *الخٓهحر الخؿابي اإلاالي .

ت و الى٣ضًت اإلاخٗل٣ت بملٟاث ال٣غوى اإلاضة جتراوح  الىٓغ  بٖاصة*  90و  20بحن  ج٣لُل الى٢ذ و جىُٟض ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

ت ؾدثماعؤو الا ٢غوى الاؾخٛال٫ و  بلىًىم باليؿبت  ت و اإلاضًٍغ ت الجهٍى م٩ان الدؿلُم ل٣غى الضعاؾت و٧الت اإلاضًٍغ

 الٗامت 

ت  بصزا٫*   مسُِ حضًض في الخؿاباث ٖلى مؿخىي اإلاداؾبت اإلاغ٦ٍؼ

 banque assise* جد٤ُ٣ مكغوٕ البى٪ الجالـ 

ت  * حٗمُم قب٨ت ٖبر الى٧االث و اإلايكاة اإلاغ٦ٍؼ

 الضٞ٘  في مجا٫ الخٗامل الاٞتراض ي  . بةصزاآللُاثجُب٤ُ الي ًسخو  بوكاء* 

ني ألاؾاؾُتحمُ٘ الى٧االث  حٗمُم البى٪ الجالـ م٘ الخضماث اإلاصخهت ٖلى :2003  *ٖلى اإلاؿخىي الَى

ت .2003  : مٗلىماجُت  هٓام  اإلاىاعص البكٍغ

خىؾبت  وؾاثل الضٞ٘ لم ٌٗض مكغوٖا ٣ِٞ جم جد٤ُ٣ صل٪  مىض الٗاقغ مً ًىاًغ  إلابضؤBDLجبني بى٪  2004* 

ش  اَظو ابخضاء  مً  2004  مىز٣تث ؾل٨ُت  و ال ؾل٨ُت جهاال ٖبر قب٨ت ا حؿاٞغ اله٪ ٖباعة ًٖ نىعة   ؤنبذالخاٍع

 ه٣ضمه  في الى٣اٍ الخالُت :  ؤنوؿخُُ٘   BDLو مً زال٫ الخٍٗغٌ الى جُىع بى٪ 

ت . -1  البى٪ الاو٫ في جغجِب البىى٥ الجؼاثٍغ

 . 1991مىض   SWIFTاؾخٗما٫  -2

الماآللياؾخٗما٫  -3  في حمُ٘ ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت .  ؤلٖا

 ٦ثاٞت .ألا٦ثر الكب٨ت  -4

ل ٧ل ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت. -5  بى٪ قامل ووَني ًخضزل في جمٍى

٩يملُاع صوالع  3,2ما ال ٣ًل ًٖ   -6  مً الخٗامالث الا٢خهاصًت و البى٨ُت . ؤمٍغ

ت . 30 -7  مً الخجاعة الخاعحُت الجؼاثٍغ

 البى٪ الجالـ م٘ زضماث مصخهت . مبضؤزاوي بى٪ حؼاثغي ًُب٤  -8

مل٪ للبى٪ مهمم مً  َٝغ logicielزانت  ٖلى ٧ل قب٨ت بًٟل بغمجُاث آلليالإلٖالمال٩امل  ؤلاصزا٫ -9

 مهىضس ي اإلااؾؿت .

 ال٣ُام بالٗملُاث البى٨ُت  في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي و ًٖ بٗض .  -10

 ؾاٖت . 24في مضة  الىزاث٣ُتجغجِب ال٣غوى  -11

 ٞدو الؼباثً ًٖ بٗض لخؿاباتهم الصخهُت . بم٩اهُت -12

 

 

 

 



 BDL صعاؾتجُب٣ُُتلبى٩الخىمُتاإلادلُتإلاؿخٛاهم: الٟهاللثالث

 

73 
 

ف بىً الخىمُت املدلُت  غع الثالث :ف  حػٍغ

ل خاحاث الخُىع الى٣ضي :حػٍغف بىً الخىمُت املدلُت بى٪ الخىمُت اإلادلُت َى ماؾؿت مالُت مهمتها ألاؾاؾُت جمٍى

واإلاالي اإلادلي، ؤي جىمُت ألاوكُتالا٢خهاصًت اإلادلُت وطل٪ بمىذ ال٣غوى لهالر الجماٖاث والهُئاث الٗامت، ٞهى 

ت جدذ وناًت الىالًاث والبلضًاثاإلااؾؿاث واإلا٣ا.:ًمى٫  الٗملُاث .والث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الا٢خهاصي واإلاىيٖى

ت اإلاىخجت اإلاسُُت التي جباصع ا ً.الجماٖاث اإلادلُت؛ الاؾدثماٍع اإلااؾؿاث .الٗملُاث التي لها نلت بال٣غوى ًٖ الَغ

ت ألازغي ٣ًضم  ٣ت البىى٥ الخجاٍع ظا بىٟـ ٍَغ وؾلُٟاث ٖلى ؾىضاث ٖمىمُت  ث٣ابُحؿالخانت ٚحر الٟالخُت َو

حن خؿب الكغوٍ وألاق٩ا٫  ا الضولت ؤو الجماٖاث اإلادلُت ؤو الهُئاث الٗمىمُت، ألشخام َبُُٗحن ؤو مٗىٍى جهضَع

 اإلاؿمىح 

 ؿخغاهمالفغع الجهىي ملBDLووالت بىً الخىمُت املدلُتاملؿلب الثاوي: 

ف غع الاٌو :ف  BDLووالت بىً الخىمُت املدلُتحػٍغ

بً  " ، و٧ان ٌكمل آهظا٥ و٧الت عؾمُت بمؿخٛاهم 1985/11/01بى٪ الخىمُت اإلادلُت لىالًت مؿخٛاهم في ىءاوص 

ُىو٧الت ٚلحزان، جُاعث وؤًًاؾلُمان "  مبر   12و في ، ، ماػوهت و ؾُضي بلٗباؽ، واصي اَع بغػ َظا  1998هٞى

الى الى٧االث   بياٞت، ٟىج الاؾخ٣ال٫ منها و٧الت الضَغةالخ٣ؿُم في الكب٨ت لٟٕغ مؿخٛاهم و طل٪ بٟخذ مغا٦ؼ حضًضة ل

 05ع٢م والًاث ٦ما َى مىضر في الك٩ل 3ىهت للٟٕغ الجهىي إلاؿخٛاهم ٖلى و٧الت اإلا٩ 9بٗحن جاصلـ ما ًمثل   ؤزغي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع : وزاث٤ صازلُت مً البى٪

جُاعث و٧الت والًت  و٧الت والًت مؿخٛاهــم 

 

 الفــغع الجـهىي لىالًـت مؿخغاهـــــم

ٚلحزان و٧الت والًت  

جُاعث 466الى٧الت ع٢م   

 الى٧الت الثالثت الؿى٢غ

459 

 

مؿخٛاهم 425 الى٧الت ع٢م  

) الضَغة(   

 423 الى٧الت ع٢م

 مؿخٛاهم ) بً ؾلُمان(

ٖحن  422الى٧الت ع٢م

 جاصلـ

ؾُضي  424الى٧الت ع٢م 

 ٖلي

ٚلحزان 469 الى٧الت ع٢م  

ماػوهت 434 الى٧الت ع٢م  

واص  433 الى٧الت ع٢م

ُى  اَع

 

حؿمؿُلذ الى٧الت الثالثت 

447 
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 BDLؤَضافىوالت بىً الخىمُت املدلُت: غع الثاويف

ا والتي حؿعى البىى٥ بلى جد٣ُ٣ها.  َغ الٗضًض مً ألاَضاٝ الخانت بالخىمُت الا٢خهاصًت و٦ظل٪ جىمُت البىى٥ وجٍُى

 ومً ؤَم َظٍ ألاَضاٝ ما ًلي:   

حظب الٗمالء و٦ؿب عياَم وز٣تهم مً ؤَم ألاَضاٝ التي حؿعى البىى٥ بلى جد٣ُ٣ها، ألن الٗمالء َم ؤؾاؽ  -

٣ضم الخضماث صون وحىص ؾى١ مؿتهضٝ ٖمل البى٪، ٞبضون وحىص ال ًُ ٗمالء ال ًىحض ٖمل للبى٪ وال ًم٨ً ؤن 

 وصون وحىص ٖمالء مؿتهضٞحن.

م  -
ّ
 ما ٩ًىن جد٤ُ٣ ألاعباح ٖلى عؤؽ ؾل

ً
اصة ٗخبر مً ؤَم ألاَضاٝ التي حؿعى البىى٥ بلى جد٣ُ٣ها، ٖو ٌُ  جد٤ُ٣ ألاعباح 

 ما ج٣ىم البىى٥ ٖلى وي٘ ب
ً
اث البى٨ُت. ٖاصة  لخد٤ُ٣ ألاعباح ألاولٍى

ً
ٌٗ ألاَضاٝ الخانت باالؾدثماع؛ وطل٪ ؾُٗا

غجٟ٘  ا، ٞٗىضما ًخم الاؾدثماع باألؾهم البى٨ُت ٍو َغ والٗمل ٖلى ٞغى ٢ُمت ؾى٢ُت للؾهم البى٨ُت وجىمُتها وجٍُى

غ حمُ٘ الىؾاث ً الٗمل ٖلى جٍُى ل ؾٗغ الؿهم ٞةن البى٪ ؾٝى ًغبذ ألامىا٫ و٦ظل٪ ٨ًؿب الٗضًض مً اإلاؿدثمٍغ

ا وججمُٗها لٛاًاث مكاع٦تها في الاؾخماعاث ومؿاٖضة ألاٞغاص ٖلى اجساط  وألاؾالُب الخانت بجظب ألامىا٫ واصزاَع

ت  ت  الاؾخمغاٍع  الٗضًض مً ال٣غاعاث الاؾدثماٍع

ت في ٖملها واإلاداٞٓت ٖلى الؿمٗت الجُضة، وؤن ج٨ؿب ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاضزغاث  - حؿعى البىى٥ بلى الاؾخمغاٍع

 الُت الخانت بالٗمالء، وحظب الٗضًض مً الىصاج٘ والاؾخٟاصة منها والٗمل ٖلى جىمُتهااإلا

 و َُيلها الخىظُمي BDLووالت بىً الخىمُت املدلُتوظاثف املؿلب الثالث: 

ٌ غع ف  BDLىوالت بىً الخىمُت املدلُتوظاثف:ألاو

اث٠ ؤَمها ماًلي:  ٣ًىم بى٪ الخىمُت اإلادلُت بٗضة ْو

٣ًًىم  -1  بٗملُاث الَغ

 مً َٝغ الجماٖاث اإلادلُت ال٣ُام بٗملُاث الاؾدثماع ؤلاهخاجي اإلاسُُت -2

ُت الخ٣لُضًت والخضًثت. باإلياٞت بلى الضوع الظي جلٗبه البىى٥ الخ-3 ت في حم٘ ال٣ُام بجمُ٘ الٗملُاث اإلاهٞغ جاٍع

 ى الىصاج٘ ومىذ ال٣غو 

ل:   لبى٪ الخىمُت اإلادلُت مهام ؤزغي جخمثل في جمٍى

ت جدذ جهٝغ الهُئاث اإلادلُت )البلضًت، الىالًت  (ؤ.( اإلااؾؿاث واإلا٣اوالث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الا٢خهاصي اإلاىيٖى

حن ؤو الُبُُٗحن خؿب ألاق٩ا٫ والكغوٍ اإلاٗمى٫ به   ب.( ألاشخام اإلاٗىٍى

 عحُتث.( ٖملُاث الخجاعة الضازلُت والخا 

ا الضولت ؤو الجماٖاث اإلادلُت.   ج.( حؿب٣ُاث وحؿلُٟاث ٖلى ؾىضاث ٖمىمُت جهضَع

 مىخجاث وزضماث بى٪ الخىمُت اإلادلُت:  -

 جخمثل اإلاىخجاث والخضماث التي ٣ًضمها بى٪ الخىمُت اإلادلُت في: 

ت1  ( ال٣غوى ال٣ٗاٍع

2ً  ( ال٣غوى ٖلى الَغ

ت3  ( ال٣غوى الاؾدثماٍع

 الاؾتهال٦ُت ( ال٣غوى4

 ANSEJ, CNANC, ANGEM( ال٣غوى الؿُاخُت ؛5
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 "ATCI( الكُ٪ في الىٓام الجضًض " 6

 "CIBبُا٢ت السخب ما بحن البىى٥ "  (7

 BDL( صٞتر الاصزاع 8

 BDL( بُا٢ت ٞحزا 9

الث اإلاالُت ال٨بحرة "10  "؛ARTS système Le( الخدٍى

 ( ه٣ىص ٚغام11

 SAPS( الخإمحن البى٩ي 12

 َُيل جىظُمي لىوالت اللؿب الجهىي مؿخغاهم:الثاويغع ف

 : ٩َُل جىُٓمي لى٧الت ال٣ُب الجهىي مؿخٛاهم 06ق٩ل ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 اإلاهضع : وزاث٤ صازلُت مً البى٪

 

 

 مضًغ اللؿب الخجاعي 

 هاثب مضًغ  اللؿب الخجاعي 
إلاصاعي الؿىغجير  

و املضفىغاث  الىلضمضًغ كؿم   

 مضًغ الػملُاث الضولُت

 مضًغ الػملُاث املدلُت

مؿاوٌ غً الػملُاث 

 الىلضًت

الطىضوق  ؤمين  

 -مؿاغض مضًغ الجؿُماث  هاثب مضًغ الشغواث

 املهىُين

 مؿاغض ججاعي 

 

 مؿدشاع ججاعي 

 مؿاغض ججاعي 

 مؿدشاع ججاعي 

 



 BDL صعاؾتجُب٣ُُتلبى٩الخىمُتاإلادلُتإلاؿخٛاهم: الٟهاللثالث

 

76 
 

 اللغوع في بىً الخىمُت املدلُتاملبدث الثاوي :غملُت مىذ 

 جمهُض:

الخضمت اإلا٣ضمت  ألاَضاٝت لحؿعى البىى٥ بلى جد٤ُ٣ حم اإلاؿُغة و طل٪ ٢هض هُل ز٣ت ػباثً و اخترام و جدؿحن هٖى

ت ٢هض جم ُت قغاء ؤو بىاءؤو جغمُم الؿ٨ىاث و مً لٍل ٖمى يمً بَاع ال٣غوى و هسو بالظ٦غ مىذ ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت ال٣غى ال٣ٗاعي وال٣غوى الخانت و ؾىٝ هىضخى  اهجؤهخم الخُىاث التي َؤ البى٪ بالًبِ ٖمى مؿخىي مضًٍغ

 ُٞما ًمي :

ٌ املؿلب  اللغوع امللضمت  ؤَم: األو

ان: عؤؽفي خالت ال٠ًٗ   ظٍ ألازحرة ٖلى هٖى  ما٫ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت جلجإ بلى ازظ ٢غى مً البى٪ َو

٤ ؤلامًاء  ٢غوى ٤ الهىضو١ و ال٣غوى ًٖ ٍَغ  ًٖ ٍَغ

  ٌ م الطىضوق  :الفغع ألاو  اللغوع غً ؾٍغ

ىت :    : بلىو هي ٢غوى اؾخٛال٫ و ٢هحرة اإلاضي جى٣ؿم  ؤ( ٢غوى الخٍؼ

ل  ألجها:  و ًُل٤ ٖليها َظا الاؾم  causes*٢غوى  مدضص و هي الخهم الخجاعي ، حؿب٣ُاث ٖلى  ؤنلتهضٝ لخمٍى

 اإلاسؼون .

ظٍ ال٣غاعاث لِؿذ م٣ضمت لي ؤنال مٗحن و هي :  :  En blanc* ٢غوى   َو

 حؿهُالث ٖلى الهىضو١، السخب ٖلى اإلا٨كٝى حؿب٣ُاث ٖلى الخؿاب الجاعي ،  حؿب٣ُاث ٖلى الؿىضاث،    

 ٢غوى الاؾدثماع :   -ب( 

غ َغ١ ؤلاهخاج،   جمىذ ٖلى ق٩ل  َظَال٣غوى   ها: جٍُى ل لبىاء ٢غوى مخىؾُت اإلاضي ومىيٖى ل الهاصعاث، جمٍى جمٍى

ت  ت في بَاع التر٢ُت ال٣ٗاٍع  َاب٘ ججاعي  . طاثؾ٨ً ال٣ٗاٍع

٤ ال٣غى   -ج( ل الىاعصاث وطل٪ ًٖ ٍَغ ل الخجاعة الخاعحُت: جمٍى باجم مٗنى  و ال٣غوى الخهضًغ  ؤلؿىضيجمٍى

 (Acheteur fournisseurال٩لمت: اإلاىعص ،اإلاكتري )

م  الفغع الثاوي :  ى  «  aval» وهي ٢غوى حؿمذ بًمان اخخُاَي، ٣ٗ٦ض الخجاعة   إلامػاء:اللغوع غً ؾٍغ َو

ت  ما٫ الخجاٍع  ًخٗل٤ باأٖل

ُت...... الخ (  )   ق٩ُاث، خىالت مهٞغ

اٖتراٝ بالضًً، وخضص مٗض٫ الٟاثضة باليؿبت لل٣غوى  ألمغ ؾىض   بةمًاء ٖىض الاؾخٟاصة مً ال٣غى ٣ًىم الؼبىن  

12% 
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 BDLاملؿلب الثاوي :: بحغاءاث مىذ اللغع في الىوالت 

:خيز جىفُظ اللغع :  الفغع الاٌو

 مىيٕى ال٣غى: -1

ل مجىحى ال٣غوى الٗ ت مً ٢بل البى٪ بلى جمٍى  ي :اًل٣اٍع

 .(ؾ٨ً حماعي ، هه٠ حماعي ، ٞغصي ) ؾ٨ً حضًض لضي م٣او٫ ٣ٖاعي  ءغاق -

 قغاء ؾ٨ً ٢ضًم لضي الخىام. -

 بىاء طاحي. -

 جىؾُ٘ الؿ٨ً. -

 ُئت.هبٖاصة جغمُم و ت -

 مٗاًحر الخإَُل : -2

غ الكغوٍ الخالُت:ؼاثًم٨ً ل٩ل شخو ح  غي م٣ُم الخهى٫ ٖمى ٢غى ٣ٖاعي و طل٪ بخٞى

ت. -  ؤن ًدمل الجيؿُت الجؼاثٍغ

 .(ؾىت 19 )ٜ ؾً الغقض لؤن ٩ًىن ٢ض ب -

 ؾىت. 70ؤن ًخجاوػ  -

 ؤو بالخاعج.غ ؼاثجؤن ٩ًىن م٣ُما ب٢امت مؿخ٣غة بال -

غ ٖلى صزل زابذ و مىخٓم ٌؿاوي  - ني  ألاحغ ًٟى١ ي٠ٗ  ؤو ًخٞى ( ل٣غى ًٟى١ 2SNMGاإلاًمىن ) ألاصوىالَى

 صج500.000ٌؿاوي  ؤو (ل٣غى ا٢ل 1.5SNMGصج ، و مغة و هه٠ )500.000

 اإلاًمىن.

 الفغع الثاوي:إلاحغاءاث الخاضت باللغع الػلاعي :

ً امللف: -1  جىٍى

( إلال٠ ال٣غى و الظي 02و٧الت بى٪ الخىمُت اإلادلُت بُلب زُي و وسخخحن ) بلىٖلى َالبي ال٣غى ال٣ٗاعي الخ٣ضًم 

 : ًدخىي ٖلى الىزاث٤ الخالُت :

ً: اإلابلٜ + مضة الاثخمان + -  الخإحُلجدضًض َلب الَغ

 ألاحغاءقهاصة حباثُت بىحىص وكاٍ لٛحر  ؤو ، حغاءلل قهاصة ٖمل خضًثت باليؿبت  -

ذ حباجي للٗىاثض باليؿبت  لٛحر  ؤو ، للحغاءباليؿبت ألاحغ ( ٦كٝى 03زالزت ) ؤزغ -  ألاحغاءجهٍغ

 ن٪ مكُىب -

 ٦ك٠ الًغاثب خضًث  -

 قهاصة ؤلا٢امت -

 (12قهاصة مُالص ؤنلُت )ع٢م -

 قهاصة مُالص أل٢ل مً ؾىت  -

ىُت  -  عزهت الؿُا٢ت ؤو وسخت َب٤ ألانل لبُا٢ت الخٍٗغ٠ الَى

 قهاصة ٖاثلُت -

ض بُ٘ مى٢٘ مً الباج٘ واإلاكتري  -  ٣ٖض مىز٤ ؤو ٖو
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 ؾىض مل٨ُت ؤعى ؤو مجز٫ + عزهت بىاء إلا٣ضم َلب ٢غى بىاء وجمضًض مجز٫ + قهاصة ؾلبُت -

غ زبرة ناصع ًٖ م٨خب ؤبدار ؤو زبحر ؤعى -  ج٣ٍغ

 جىؾُ٘ ًهضٍع اإلا٣او٫ ؤو ٦ك٠ ٦مي و ج٣ضًغي لخ٩لٟت البىاء  -

 اإلاالُت:الخ٩ال٠ُ  -

 صًىاع حؼاثغي  5000.00* عؾىم ؤلازُاع: 

 صًىاع حؼاثغي  15000.00* لجىت ؤلاصاعة: 

 ٪ مً مبلٜ الاثخمان / ؾىت0.37ج٩ال٠ُ الخإمحن:  -

 فلمػالجت امل-2

   صعاؾت الؿلب غلى اللغع الػلاعي : 2-1

 : ؤَمهاجخًمً َظٍ الٗملُت ٖضة مغاخل 

 خٌى الؼبىن : ؤولُتمػلىماث  2-1-1

٠ اإلاسخو ، جخًمً ض٣ًىم الؼبىن بملء الاؾخماعة الخانت بال٣غى ال٣ٗاعي و التي ٣ًضمها له البى٪ بمؿاٖ ة اإلاْى

ت مً   ؤلاحغاءاثال٣غاع اإلاىاؾب و  اجداصمً قاجها مؿاٖضة  مهلخت ال٣غوى في  اإلاٗلىماثَظٍ الاؾخماعة مجمٖى

 ج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث ص٣ُ٢ت وواضخت ، جخ٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث مً:  ؤنالالػمت اإلاخٗل٣ت بال٣غى ، ٦ما ًجب 

 ا( مػلىماث شخطُت غً املؿخفُض مً اللغع :

 الص و الٗىىان......الخُاإلا ن، م٩ا، الل٣بوحكمل َظٍ اإلاٗلىماث الاؾم

 (  مػلىماث خٌى الىظُفتب

ُٟت، الغجبت، الازخهام، هٕى ال٣ٗض اإلابرم م٘ عب الٗمل هٕىوحكمل َظٍ اإلاٗلىماث   الْى

 ج( مػلىماث خٌى الضزل 

الضزل الكهغي  ألاولىو حكمل ٧ل اإلاٗلىماث التي مً قإجها الى٢ٝى ٖلى الضزل الخ٣ُ٣ي للؼبىن، وجسو بالضعحت 

ًاث، الٟىاثض الىاججت بلُهمًاٝ  الاؾدثماع و  ؤو ًٖ الاصزاع  ٧ل اإلاضازُل اإلاخٗل٣ت بالؿ٨ىاث اإلاملى٦ت ، الخٍٗى

٠  ألازغي ٧ل الدؿضًضاث اإلاالُت  ؤلاحماليجدؿم مً اإلابلٜ   .ألازغي ، الضًىن جاعًؤلا ٧الًغاثب ،الاقترا٧اث، مهاٍع

 ص( مػلىماث خٌى الىغػُت املالُت للؼبىن 

ىُت و بالٗملت الهٗبتالبى٩ي )ب ؤو جًم الخؿاب الجاعي  ًٍ و الؿىضاث، ٖىاو ، ألاؾهم(، خؿاب الاصزاع، الٗملت الَى

ت  ، الضًىن التي في طمخه.البىى٥ اإلاخٗامل مٗها، اإلامخل٩اث ال٣ٗاٍع

 ٌ(مػلىماث خٌى الؿىً

 ت الؿ٨ًُالخهلُذ، وهٖى ؤو ج٩لٟت البىاء ؤو زمً الكغاء 

 خٌى امللىُت :  ؤولُت مػلىماث 2-1-2

 ( وضف امللىُتا

، الن َظا اإلاى٢٘ َى الظي ًدضص ٢ُمت الظي جىحض ُٞهلجٛغافي و الؿ٩اوي اإلاى٢٘ ا ؤؾاؽًخم ون٠ اإلال٨ُت ٖلى 

 اإلال٨ُت
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 ب( املدُـ 

جدلُل للمغا٤ٞ الٗمىمُت،  بةحغاء٨ٞغة واضخت خى٫ اإلادُِ الظي جخىاحض به اإلال٨ُت و طل٪  بُٖاءالبض مً 

 ....الخ ألامً، جىنُل الٛاػ و ال٨هغباء، اإلاضاعؽ ،ؤلاهاعةالُغ٢اث، 

 ج( املىكؼ

الؿى٢ُت للمل٨ُت مىيٕى ال٣غى، ُٞجب  بال٣ُمتال٣غاع الخام  اجداصٌٗخبر جدضًضٍ  مً الٗىامل التي حؿاٖض في 

 زاعحها. ؤو جبُان َل َظٍ اإلال٨ُت مىحىصة في اإلاضن 

 ص( الخيلفت

ُت ال٣ٗاع: ق٣ت  ٤ حم٘ مٗلىماث مٟهلت خى٫ خالت ال٣ٗاع، اإلاؿاخت، هٖى  ُٞال، في الخالت ؤو ًخم جدضًضَا ًٖ ٍَغ

 الخٟانُل خى٫ ٖضص بُٖاءفي الخالت الثاهُت البض مً  ؤماًجب جدضًض  ٖضص الٛٝغ و الُاب٤ اإلاخىاحض به،  ىألاول

 وحضث...الخ بنالُىاب٤، ٖضص الٛٝغ ، الخض٣ًت 

 ٌ( اللُمت الؿىكُت

٠ اإلاسخو  جدالُل للٓغوٝ الا٢خهاصًت ل٩ي ًخم٨ً مً  بةحغاءبٗض حم٘ ٧ل اإلاٗلىماث الؿالٟت الظ٦غ ٣ًىم اإلاْى

بُت بُٖاء  ال٣ُمت الؿى٢ُت للمل٨ُت مىيٕى الضعاؾت ولى بهٟت ج٣ٍغ

 كغاع مىذ اللغع اطاجس 3

 ٢غاع مىذ ال٣غى م٘ جدضًض : باجساطبٗض صعاؾت اإلال٠ اإلا٣ضم مً َٝغ الؼبىن ٣ًىم البى٪ 

ل : 1    الخطت اللابلت للخمٍى

% 20 ؤن، ٦ما ؤ٢ص ىصج ٦دض   3.500.000% مً ج٩لٟت الؿ٨ً، م٘ اخترام مبلٜ 80ال ًخجاوػ مبلٜ ال٣غى  إنًجب

ا٦بر  ثيماهامً ج٩لٟت الؿ٨ً ٖباعة ًٖ مؿاَمت شخهُت، و ٧لما ٧اهذ َظٍ اليؿبت ا٦بر ٧لما ٧اهذ َىا٥ 

مً  ؤ٦ثر ؿبت انٛغ ) بالُب٘ في خالت ٖٓم حؿضًض مً َٝغ اإلا٣ترى، و٧لما ٧اهذ َظٍ الي زانتباليؿبت للبى٪ 

 ؤزغي %( ج٩ىن اإلاساَغ ا٦بر بالخالي ًُلب مً اإلا٣ترى يماهاث 20

ت للمؿخُٟض:  ؤؾاؽًدضص مبلٜ ال٣غى ٖلى  -  ٢ضعة الدؿضًض الكهٍغ

ت ) للمؿخُٟض و ال٨ُٟل   بحمالُاإلاضازل% مً 30 صج  50.000ما الضزل ا٢ل مً  بطا( في خالت يالخًامنالكهٍغ

ا    قهٍغ

ت )  اإلاضازلةحمالُى%  م40 صج  50.000ٌؿاوي  ؤ٦ثرؤو ٧ان الضزل  بطاو ال٨ُٟل الخًامني( في خالت  اإلاؿخُٟضالكهٍغ

ا.  قهٍغ

 ٖاثض الؼوححن بصماجًيبغي ال٣ُام بالتزام جًامني و  -

   مضة اللغع 2

ؾىت، و جدضص َظٍ اإلاضة خؿب ال٣ضعة ٖلى الدؿضًض م٘ مغاٖاة 25ًم٨ً ان جهل اإلاضة ال٣هىي لدؿضًض ال٣غى الى 

 ؾىت  70ال ًخجاوػ  ؤنؾً اإلا٣ترى الظي ٌكتٍر ُٞه 

ش ، وؾخدهل ٖلى ٦ك٠ بُاهاث ال٣غى، اخخٟٔ به بٗىاًت ،  قهًغا بٗض قهغ ًم٨ى٪ مغاحٗت ما صٞٗخه وفي ؤي جاٍع

اج٪. اإلابلٜ ؤلاحمالي الظي ًخٗحن ؾضاصٍ بك٩ل صوعي لِـ َى هٟؿه ٖلى مضي  خُث ؾدؿخسضمه لتري ج٣ضم مضٖٞى

ىسٌٟ   لخؿاب ٞترة ال٣غى، في بضاًت ال٣غى ، ًضٞ٘ اإلا٣ترى الٟاثضة بك٩ل ؤؾاس ي ٍو
ً
جُا مٗض٫ الٟاثضة جضٍع

 خهت عؤؽ اإلاا٫. َظٍ هي آلالُت ال٨الؾ٨ُُت لخُت الدؿضًض
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   وؿبت الفاثضة: 3

ت اإلاٟٗى٫ خالُا، و ج٩ىن َظٍ اليؿبت زابخت  ؤؾاؽٖلى  الخبتص َظٍ جدض الكغوٍ الٗامت الهاصعة ًٖ البى٪ و الؿاٍع

اصة  ألاولى( ؾىىاث 05زال٫ الخمـ ) ُت الٗامت ؤو بٗضَا ج٩ىن ٢ابلت للٍؼ  الى٣هان خؿب الكغوٍ اإلاهٞغ

 1.000.000% ل٣غى ا٦بر مً 7.5صج و 1.000.000% ل٣غى ا٢ل او ٌؿاوي 7مٗض٫ الٟاثضة اإلاُب٤ خالُا َى  ؤن٦ما 

 صج

 البىىُت:  ألاحػاب  4

ش ج٣ضًم ال٣غى و خؿب مضة ال٣غى  ؤحٗابجضٞ٘   : ٧األحيالدؿُحر مً َٝغ الؼبىن في جاٍع

 ؾىىاث 10صج ل٣غى مضجه ا٢ل او حؿاوي  6.000  -

 ؾىت  15ٌؿاوي  ؤو ؾىىاث و ا٢ل  10مً   ؤ٦ثر صج ل٣غى مضجه  8.000 -

 ؾىت  15صج ل٣غى مضجه جٟى١ 12.000 -

   حؿضًض اللغع5

ا بسهم وؿبت اإلابلٜ مً خؿاب اإلا٣ترى بدُث:  ًخم حؿضًض ال٣غى قهٍغ

ت زابخت و حكمل   -  ال٣غى و الٟىاثض َب٣ا لجضو٫ الدؿضًض ؤنلج٩ىن الا٢خُاٖاث الكهٍغ

ش الاؾخٗما٫  جإحُلٌؿخُٟض اإلا٣ترى مً ٞترة  إنًم٨ى-  لل٣غى ٖلى الىدى الخالي:  ٫ ألاو ابخضاء مً جاٍع

 التهُئت و الترمُم إلقٛا٫ؤو لكغاء مؿ٨ً  ؤقهغ ( 06ؾخت)  -

 قهغا(في خالت البىاء الظاحي  12ؾىت ) -

 ٢بل مضة الاؾخد٣ا١ بيٌؿضص صًىه مؿب٣ا  ؤنًم٨ً للم٣ترى  -

   الػماهاث : 6

، وجخمثل َظٍ  صالاؾخحرااإلا٣ترى ٖلى الخ٣ضًم يماهاث بهضٝ الاخخُاٍ لٗضم ال٣بٌ او  بةلؼام٣ًىم البى٪ 

 الًماهاث في

ً ٣ٖاعي مً الضعحت  -  ىب قغاٍئ و ٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت  ألاولىَع و اإلاؿ٨ً في خالت البىاء  للعىٖلى الؿ٨ً اإلاٚغ

 الخىؾُ٘ و التهُئت ؤو 

 S.G.C.I ال٣غى ال٣ٗاعي الخإمحن ٖلى  -

 CAT- NATالُبُُٗت األزُاع ٖلى الخإمحن -

 I.A.Dالخامحن ٖلى الخُاة -
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 املؿلب الثالث : مساؾغ  مىذ اللغوع

ٌ فغع    : املساؾغ الخاضت :ألاو

،  ؤلاصاعةجغح٘ اإلاساَغ الخانت بلى ْغوٝ مغجبُت بيكاٍ الٗمُل ؤو اإلاهىت التي ًماعؾها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ي٠ٗ  

ت التي حٗغى لها اإلاىخجاث، ْهىع ؾل٘ بضًله ضم ؤماهاتها الضوعاث الخجاٍع  ٖو

بخه في ؾضاص ما ٖلُه التزاماث ججاٍ   ومً اإلاخى٢٘ ؤن ًتر٥ َظا الىٕى مً اإلاساَغ ؤزغا بًجابُا ٖلى ٢ضعة الٗمُل ٖلى ٚع

٦ما ًم٨ً للبى٪ الى٢ٝى  ض ،ٖلى ٢غى لم ٌؿضص ٢ُمخه بٗ الظي ًخٗامل مٗه ولضي ًدخمل ؤن ٩ًىن ٢ض خهل البى٪

ٖلى بٌٗ اإلااقغاث الهامت وفي طل٪ بخدلُل ما لضًه مً مٗلىماث  ٦مُاب٣ت لؿضاص الخٗلُم م٘ مىاُٖض اؾخد٣ا١ 

التي خهلذ ٖليها اإلااؾؿت مً ٢بل ٦ما ًم٨ً جدلُل ال٣غى الخجاعي الظي خهل ٖلُه مً اإلاىعصًً ٖلى   ال٣غوى

ظا ؾُ غاى َو اث الخالُت:اٖخباع اهه هٕى مً ألٚا  اصي بىا بلى جهي٠ُ الٗمُل بلى اإلاجمٖى

٣ت الخدلُل اإلاالي باؾخسضام اليؿب  - الٗما٫ الظًً ٣ًىمىن بدؿضًض بٗض اهتهاء مضة ال٣غى ٦ما ًم٨ً اؾخٗما٫ ٍَغ

 بٞالؽاإلاا٫ لؿضاص مؿخد٣اث البى٪ في خالت  عؤؽل٣ُاؽ مضي ٦ٟاًت  ٦ظل٪ل٣ُاؽ ٢ضعة الٗمُل ٖلى الؿضاص و 

ت.  ألانى٫ بُ٘  حعجؼ مُل و ؾؿت الٗا م ٣ت جغج٨ؼ ٖلى زالر مجاالث عثِؿُت و هي بهب٣ُمتها الضٞتًر اؾخٗما٫ َضٍ الٍُغ

 الؿُىلت و الغبدُت و الا٢تراى 

 فغع الثاوي: املساؾغ الػامت:

غوٝ اإلااؾؿت  ٣ًهض بها اإلاساَغ التي جخٗغى لها ٧اٞت  ظٍ  ىبلال٣غوى بهٝغ الىٓغ ًٖ َبُٗت ْو م٣ترى َو

 اإلاساَغ جخمثل في :

 مساؾغ ؤؾػاع الفاثضة:  -1 

 ٞةطا ما جم الخٗا٢ض بحن البى٪ والٗمل ٖلى ؾٗغ الٟاثضة مٗحن ٖلى ٣ًهض بها اخخما٫ ج٣لب ؤؾٗاع الٟاثضة مؿخ٣بل 

الؿاب٣ت في ال٣غى، زم اعجٟٗذ ؤؾٗاع الٟاثضة في الؿى١ وبمىحب طل٪ ًترجب ٖىه ٢لذ الٟىاثض م٣اعهت م٘ الٟىاثض    

 ماع اؾدثلٟاثضة مؿخ٣بال مما ٌٗني بٖاصة الؿى١، و٢ض ج٩ىن َظٍ اإلاساَغ ٖلى ق٩ل آزغ ًخمثل في: اهسٟاى مٗض٫ ا

 ضة مىسًٟت .ثال٣غوى مٗضله ٞا م٘ الؿضاص 

 مساؾغ الخطخم: -2 

بها مساَغ اهسٟاى ال٣ىة الكغاثُت ٞةطا حٗغيذ البالص بلى اعجٟإ الخطخم بٗض ؤن جم الاجٟا١ بحن البى٪  ٣ًهض 

والٗمل ٖلى الخهى٫ ٖلى ٢غى ٞؿٝى ًىجم ٖىه اهسٟاى ال٣ىة الكغاثُت لي ؤنل ال٣غى والٟاثضة ألامغ الظي 

 ٌؿبب ؤيغاعا للبى٪

ت: -3   مساؾغ الضوعاث الخجاٍع

جمٗىا وازغ ؾلبا ٖلى هخاثج وكاٍ الٗمُل، وما ٢ضعجه ٖلى  ؿاص التي٣ًهض بها مىحت ال٨  جهِب الا٢خهاص ال٣ىمي ٍو

ا مً التزاماث  حَر ىاثض ٚو اء بدؿضًض ما ٖليهم مً ٢غوى ٞو  الٞى

 مساؾغ الؿىق: -4 

ىا ٨ًمً الخُ  لها في ٢غوى مً البى٪، َو في  غ خضور ؤي حٛحراث زاعحُت في الؿى١ جازغ ٖلى اإلاىخج الظي جم جمٍى

يخج ًٖ طل٪  تها لي حؿضًض مؿخد٣اث ة ألاعباح اإلاىحىصة، ؤو ٖضم ٦ٟاًٖضم جد٤ُ٣ اإلااؾؿت اإلاسخاع  ال٣غوص في ؤحلها ٍو

 زُغ الخإزغ في ؾضاص
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 املبدث الثالث: الغكابت و الخضكُم غلى مىذ وحؿُير اللغوع 

 جمهُض:

 اإلااؾؿاجاخخُاحاإ٦ثر َُ  ةصاعةالبىى٥إهخُث  حؼءاؤؾاؾُا  ال٣غوى    الخض٣ُ٢ُٟالبى٨ٗلىمىدىحؿحر  حٗخبرالغ٢ابتو 

٣اإلاا   لخُب٣ُيها   والضوعألاؾاس ي الخىُٓماجالضازلُتللبى٪  جٟغيه ٞو

 مىسالالإلاداٞٓتٖلىاإلاىاعصاإلاالُت الظًخلٗبهُٟدؿُحرومىدال٣غوى 

:املؿلب  BDLعكابت في ووالت بىً الخىمُت املدلُت األٌو

ٌ فغع   : جىظُم الغكابت الضازلُت و املىهجُت املخبػت في الخضكُم ألاو

 جىظُم الغكابت الضازلُت -:  ؤوال 

حن مً  تاإلاالُٖلى البىى٥ و اإلااؾؿاث  03-02ٞٗالُت ٢غى ع٢م  ؤ٦ثر جىُٓما و بالخالي  ؤ٦ثر مً احل حٗل الغ٢ابت  هٖى

ا ع٢ابت اإلاؿخمغة او الغ٢ابت مً اإلاؿخىي ،  ألاو٫ ع٢ابت مً اإلاؿخىي  ؤو الغ٢ابت الضازلُت، و َما ع٢ابت مؿخمغة  ، ألاو٫ َو

 هظامالغكابتالضازلُتلبىيالخىمُتاملدلُت:  07عكم  شيل ٦ما مىضر في الثاوي. اإلاؿخىي الغ٢ابت مً  ؤو وع٢ابت صوعٍت 

 مغة:املغاكبت املؿخألاوألو الغكابت مً املؿخىي  -1

٣ا للمٗاًحر اإلادضصة مً البى٪ ، َظا الضلُل ٌكحر  ؤلاحغاءاثهي ع٢ابت حؿدىض صلُل  الظي ٌؿمذ بخض٤ُ٢ الٗملُاث ٞو

 :بلى

 مٗالجت الٗملُاث مى٣ُتحؿلؿل اإلاغاخل و  -

 الدسجُل اإلاداؾبي للمٗلىماث. -

 الغ٢ابت اإلاىٓمت. بحغاءاثجدضًض  -

ب٣ا للماصة  -  خمغة تهضٝ الى :و اإلاخًمً الغ٢ابت الضازلُت ٞان اإلاؿ 03-02مً ٢اهىن ع٢م  06َو

 مغا٢ت نض٢ُت للمٗلىماث -

 اخترام الخٗلُماث -

ت. ألامًمغا٢بت -  و الؿٍغ

 اإلاساَغ مغا٢بت -

اث٠ و الىخضاث اإلا٩لٟت بالٗملُاث الخالُت : -  الٟهل بحن الْى

ُٟت الالتزام  -  .ْو

ُٟت اإلاهاص٢ت -  .ْو

ُٟت الخىُٓم -  .ْو

 الغكابت صوعٍت: ؤو عكابت مً املؿخىي الثاوي  -2

 ًماعؽ بهٟت مٟاحئت و الخ٣ت و ًمثل صوعَا في : تالضازلَُظا الىٕى مً الغ٢ابت 

 .ج٣ُُم الٗملُاث  -

ًاث الؿلُت اإلامىىخت. -  مخابٗت اإلاساَغ خؿب ق٩ل جٍٟى

ت -  .خى٫ الغ٢ابتالضازلُت اإلاد٣٣ت بٖالماألحهؼةؤلاصاٍع

ى لج -  .ىت اإلاغاحٗتجماعؽ َظٍ الغ٢ابت ٖلى ٞتراث مدضصة، و جخُلب حهاػ مسخو َو
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 زاهُا: املىهجُت املخبػت في مغاكبت البىىن 

ت للبى٪ الجؼاثغي  ت الجهٍى ٣خان للمغا٢بت: اإلاضًٍغ  هي التي ج٣ىم بٗملُت اإلاغا٢بت الخاعجيَىا٥ ٍَغ

٤ الىزاث٤ التي جبٗذ  املغاكبت غً بػض: -1 ت  بلُىاهغا٢ب مً بُٗض ًٖ ٍَغ الُىمُت جبٗذ مً ٢بل الى٧الت الى اإلاضًٍغ

ىُت  ت، ًىحض ٞيها حمُ٘ البُاهاث التي جدضر ًىمُا بالٗملت الَى  . ؤزغي بالٗملت  ؤو الجهٍى

ت ًجب  بلىباليؿبت للغؾاثل اإلاجهىلت التي جهل  املغاكبت في امليان: -2 ت الجهٍى ي اإلا٩ان ، اإلاغا٢بت جغا٢ب ف ؤناإلاضًٍغ

 بضون ٖلم الى٧الت اإلاغاص مغا٢بتها بيمً َظا الىٕى ج٩ىن مغة في الؿىت و ج٩ىن ٞجاثُت 

ض مغا٢بتها مثالبٗض جدضًض  هُفُت املغاكبت: : مهلخت ال٣غوى هُلب ملٟاث ال٣غوى و ٢اثمت اإلاهلخت التي هٍغ

 الؼباثً الظًً جدهلىا ٖلى ٢غوى.

داث ال٣بى٫ + الًماهاثهغا٢ب م٩ىهاث مل٠ ال٣غى:  -  مبلٜ ال٣غى ، مضة ال٣غى، اؾم الؼبىن ، الخهٍغ

 له البى٪، و اإلاضة خؿب هٕى ال٣غى ؤُٖاٍالظي  ٜاإلابلو  الؼبىن زم م٣اعهت بحن اإلابلٜ الظي َلبه  -

 ٧اهذ الًماهاث في الخ٣ُ٣ت جىاؾب ٢ُمت ال٣غى بٗض ج٣ُُمها مً َٝغ الخبحر بطاهغا٢ب  ؤًًاو  -

 َما جم٨ً في اؾخسغاج اإلاك٩لت و ا٢تراح الخلى٫ الالػمت لها. مهمت اإلاغا٢ب

وؿبت مُٗىت( هغا٢ب مدخىي  هإزظ) صؤوالاؾخحراللمهلخت الخاعحُت هسخاع اإلالٟاث الخانت بالخهضًغ  مغا٢بدىاٖىض 

ًسغج اإلابلٜ الظي  ؤن٧اهذ مىحىصة و ٦ظل٪ هغا٢ب ٖملُت الضٞ٘ و السخب: مثال ًجب  بطااإلال٠ و وسجل الى٣اثو 

٧ان ٖىضٍ عنُض مً ٢بل  بالبطاؾاٖت ًٖ مضة ويٗه في الخؿاب،  48ؾضصٍ الؼبىن ) ناخب الخؿاب( بٗض 

 ًسغحه متى قاء

غ املغاكبت غلى مىذ اللغوع  فغع الثاوي :جلٍغ

 الشيل الػام للىوالت :

ا ما هٓغا إلاى٢ٗها الاؾتراججي الظي جدخله - اَلتها ٖلى اإلا٣اهي، صاع الث٣اٞت،  بياٞتبلى الى٧الت جخمحز بىيُٗت حُضة هٖى

 ٌؿخضعي طل٪ اؾخ٣ُاب ال٨ثحر مً الؼباثً، مً هاخُت  بطالىالًت، اإلاد٨مت و الخجمٗاث الؿ٩اهُت 

 و ٧االث  9مً بحن اإلاجم٘ البى٩ي الظي ًخ٩ىن مً  ألاولىٞهي بظل٪ جدخل اإلاغجبت  ؤزغي مً هاخُت  -

 : ؤَمهاباليؿبت لىيُٗت الى٧الت الضازلُت ٞهي حٗاوي مً ٖضة مكا٧ل  -

 ه٣و الُض الٗاملت. -

 ه٣و ٧امحراث اإلاغا٢بت. -

 مؿاخت الى٧الت ال حؿمذ لها بخىؾُ٘ وكاَها ٞٗملها بخىؾُ٘ و مؿاخاتها زابخت. -

 مؿاولُت مضًغ الى٧الت مدضوصة و لِـ له الخ٤ في اي ٢غاع و الخضزل ُٞه -

 الخىُٓم و الدؿُحر لبٌٗ اإلاهالر في الى٧الت ؾىء -

 ٦ثرة اػصخام الؼباثً و َىابحر الاهخٓاع مما ٌكٍى اإلاىٓغ الضازلي للى٧الت -
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 هظامالغكابتالضازلُتلبىيالخىمُتاملدلُت: 07شيل عكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زضمت

 الامخثا٫

ت  الخلٍى

 

 ٢ؿم اإلاغا٢بت الضوعٍت

 

  ٢ؿم ألاقغاٝ ٖلى اإلاساَغ

 ٢ؿم مغا٢بت الٗملُاث

 مغا٢بت الالتزام٢ؿم 

ت  + ضاثغة الغ٢ابتمضًغ ؤمً هٓام اإلاٗلىماج  ؤلاوكاثُت اإلاغ٦ٍؼ

 مغا٢ب الى٧الت  + ٢ؿم اإلاغا٢بت

 

 

 الدؿلؿل الهغمي للخد٨م +ٞدو جل٣اجي

 

 

 
 اإلاهضع : وزاث٤ صازلُت مً البى٪

 

 

 

 مؿلبالثاوي:الخضكُم الضازلي في بىً الخىمُت املدلُت 

 لجىت الخض٤ُ٢ مجلـ ؤلاصاعة

إلاغا٢بت الضازلُتالجىت  

 

 مسخبر مدضص / مغا٢بت الامخثا٫ 

 اإلاغا٢بت الضوعٍت

 

الخد٨م 

 الضاثم
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ني الجؼاثغي التي جىو ت ٢ؿم م٩ل٠  جبٗا الخٗلُم الضازلُت للبى٪ الَى ت الجهٍى ٖلى اهه ًخم جإؾِـ مً اإلاضًٍغ

 ٖلى حمُ٘ الى٧االث و اإلاهالر اإلاخابٗت لها  ألاولىبالغ٢ابت مً الضعحت 

ت بىالًت مؿخٛاهم ٖلى  ت بى٪ الخىمُت اإلادلُت حهٍى  جٟخِل  زلُتو بىاءا ٖلى طل٪ جدخىي مضًٍغ

ٌ فغع ال ت : إلاؾاع :  ألاو  اللاهىوي الضازلي و الغكابت الضازلُت في البىىن الجؼاثٍغ

الخض٤ُ٢ الضازلي و الغ٢ابت الضازلُت في البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت التي ؤنضعث بى٪ ب اإلاخٗل٤  08-01ٗخبر الىٓام ٌ

الهاصع ؾىت  لخٗضًل هٓام بى٪ الجؼاثغ حاء ؤلاَاع ال٣اهىوي للخض٤ُ٢ الضازلي في الجؼاثغ الظي  2011اإلااعر في  الجؼاثغ

ت مً اإلاىاص تهضٝ بلى جدضًض مًمىن الخض٤ُ٢ الضازلي الظي حاء ٖلى البىى٥  2002 خُث جًمً الىٓام مجمٖى

تها والخد٨م غا٢بألاهٓمت اإلاخٗل٣ت في ج٣ضًغ وجدلُل اإلاساَغ وألاهٓمت الخانت بم واإلااؾؿاث اإلاالُت ب٢امخه الؾُما 

 ٞيها

ت مً ألاحهؼة اإلاظ٧ىعة ًيبغي ٖ  ٤ ج٠ُُ٨ مجمٖى لى البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت التي حٗخمض الخض٤ُ٢ الضازلي ًٖ ٍَغ

    مً الىٓام خُث  3ُٞه م٘ َبُٗت وحجم وكاَيها ؤَمُتها ومى٢ٗها وم٘ ازخالٝ اإلاساَغ التي ٢ض جخٗغى لها اإلااصة 

 واإلاهضا٢ُت والكمىلُت الٓغوٝ ألامىُت  حهضٝ جض٤ُ٢ الٗملُاث وؤلاحغاءاث الضازلُت زانت في ؤخؿً -

ت و الخىحهاث  -  غاٝ والٗاصاث اإلاهىُت وؤلاصاٍع ُٗت الخىُٓمُت للم٣ُاؽ وألٖا مغا٢بت مُاب٣ت الٗملُاث مً ؤخ٩ام حكَغ

 َُئت الخضاو٫ 

ُت ؤهٓمت الاجها٫ -   مغا٢بت هٖى

بي الخٗغى للمساَغ و الخ٣ُض باإلاٗاًحر الدؿُحر ٖلى  مغا٢بت الخ٣ُض الهاعم باإلحغاءاث اإلاخبٗت في اجساط ال٣غاع اإلاخٗل٤ - 

 ق٩ل خضوص ٢هىي 

ُت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت ؾىاء ؤن ٧اهذ وحهت الجهاػ الخىُٟظي او الهُئت الخضاو٫ اإلا٣ضم للبى٪  -  مغا٢بت هٖى

 الجؼاثغ و اللجىت البى٨ُت اإلاسههت لليكغ

غة اإلاٗلىماث  -  في خالت  اإلاداؾبُت واإلاالُت الؾُما بًمان مؿاع  الخض٤ُ٢  مغا٢بت قغوٍ وج٣ُُم وحسجُل خٟٔ ٞو

٤ اإلاٗلىماجُت  الٗملُاث اإلاٗالجت ًٖ ٍَغ

الخانت باإلاغا٢بت بك٩ل  ألهٓمتهامً َظا الىٓام جىو بمىحبها ٖلى جىُٓم البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت  7اما اإلااصة 

 ًم٨نها مً :

ت مً الىؾاثل اإلاؿخٗملت  -  هخٓام بهٟت مؿخمغة في الىخضاث الٗملُاجُت للىٓام الا يمان مغا٢بت بىاؾُت مجمٖى

وألامً وجيؿ٤ُ الٗملُاث اإلاد٣٣ت و٦ظا اخترام الخٗلُماث ألازغي ؤو الخىحيهاث اإلاخٗل٣ت إلاغا٢بت اإلاساَغ مً ٧ل 

 َبُٗت اإلاغجبُت بالٗملُاث 

ٗالُت الخىُٓماث اإلاظ٧ىعة في مغا٢بت الاهخٓام ومُاب٣ -  ٣ا صوعٍاث مىاؾبت و٦ظل٪ الخ٣ُض باإلحغاءاجٞى ت الٗملُاث ٞو

ت اإلاساَغ اإلاغجبُت بالٗملُاث   الٟترة الؿاب٣ت الؾُما الهتهاء َبُٗت مجمٖى

 

 

 

 

 BDLالخىظُم الىظُفي لي مهمت الخضكُم الضازلي في بىً الخىمُت املدلُت  الفغع الثاوي: 
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 الخىُٓم في :ًخمثل َظا  

 املغاكب الػام : -1 

دضص اإلاهماث بٗض الاهتهاء مً بغهامج الخض٤ُ٢ ٦ما   ٣ًىم اإلاغا٢ب الٗام ب٨خابه بغهامج الخض٤ُ٢ وزُاباث اإلاكاع٦ت ٍو

ما٫ اإلاىجؼة في  ٟحن جدضًض ؤؾالُب الٗمل بالخد٤٣ مً صخت ألٖا غ ٦ٟاءةاإلاْى ٘ ؤلاصاعةٌٗمل ٖلى جٍُى  الخابٗحٞر

ٍغ     مباقغة بلى الغثِـ الخىُٟظي للبى٪ج٣اٍع

 ؤو اإلالٟاث الؿازىت اإلؾتراجُجُتٌكاع٥ شخهُا في ٖملُاث اإلاغاحٗ 

 عئؾاء مهمت الخضكُم الضازلي :  -2

٣ىمىن بي مخابٗت الخ٣ضم ٌكاع٧ىن بك٩ل   عئؾاء اإلاهام ًخد٨مىن في اإلاهام اإلاى٧ل بليهم ًىزغون ٖلى ٖمل اإلاض٣٢حن ٍو

غ الخد٤٣ مً الٗمل الظي ٢ام به اإلاض٣٢حن والٗمل ٖلى مهام مدضصة  ٦بحر في مغاخل الخسُُِ للمهام ونُاٚت الخ٣اٍع

 َى جاب٘ للمغا٢ب الٗام ومً الىاصع ؤن ًهبدىا عثِـ مغا٢ب ٖام 

 املضكلين : -3 

ما٫ اإلاى٧ل بليهم ًدب٘ اإلاض٤٢ عثِـ اإلاهمت زال٫ مضة بهجاػ بخض٤ُ٢ ٣ًىم اإلاض٣٢حن   مهمت الخؿاباث في ؤصاء ألٖا

م٨ً ؤن ًهبذ اإلاض٤٢ عثِـ اإلاهمت   الخض٤ُ٢ الضازلي ٍو

 املؿاغضًً :  -4 

ت   ًجب ٖليهم الاخخٟاّ بسجالث صاثمت الخد٤ُ٣ بٌٗ ؤحهؼة الخد٨م ًٖ بٗض والخٗامل م٘ الٗمل ؤلاصاعي لي اإلاضًٍغ

 الخضكُم  الفغع الثالث: مغاخل  

ت  ا٦دؿاب -  ٖامت خى٫ َبُٗت اإلااؾؿت مً زال٫ البدث ًٖ حمُ٘ اإلاٗلىماث التي جسو البى٪ وطل٪ مً  مٗٞغ

 زال٫ الىزاث٤ واإلاؿدىضاث اإلاىحىصة

م  اإلاهمت اإلاخمثلت في ٖملُت ج٣ُُم هٓام الغ٢ابي  ؤَضاٝجدضًض  -  بصاعة اإلاساَغ مما ٌؿاَم في  ومضي ٞٗالُخه وج٣ٍى

ُت و   ػٍاصة اإلاىزى٢ُت ال٣ىاثم اإلاالُت وخماًت ؤنال اإلااؾؿتجسٌُٟ مٗض٫ اإلاساَغ اإلاهٞغ

 جدضًض الٗملُاث ألا٦ثر ٖغيت للخُغ وج٣ُُم صعحت ؤَمُت َظٍ اإلاساَغ - 

خباع ما ًلي : -  ا م٘ ألازظ بٗحن الٖا  بٖضاص بغهامج وزُت الخد٤ُ٣ والخض٤ُ٢ الىاحب بهجاَػ

م٨ً جىُٟظَا بدُث جخالءم م٘   حجم ٖملُاث اإلاهٝغ وقاملت ل٩اٞت ألاوكُت *  ؤن ج٩ىن الخُت وا٢ُٗت ٍو

ُت وبٗض بٖضاص ا*   لجىت لخُت ًخم اإلاىا٣ٞت ٖليها مً َٝغ مغاٖاة الخُىعاث الٟىُت واإلاؿخجضاث في ألاوكُت اإلاهٞغ

 الخض٤ُ٢

  اإلاٗلىماث اإلادهل ٖليها في اإلاغاخل الؿاب٣ت م٘ مغاٖاة و٢ذ امخضاص ؤؾاؽ* جىُٟظ مهمت الخض٤ُ٢ و التي جخم ٖلى 

 خضوص الخض٤ُ٢ 

 ٦ما ٣ًىم اإلاض٤٢ الضازلي بازخباع  الخ٣ىُاث و الىؾاثل اإلاالثمت ، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٢ض ٣ًىم اإلاض٤٢ ب : -

 الُٗىت  إٞغاصاؾخجىاب -1

 و اإلاالخٓاث الُٗيُت  ؤلاخهاثُتاللجىء الى الُٗىاث  -2

 و جخمثل مغاخل جىُٟظ الخض٤ُ٢ في : 

 ؤلاخهاثُتاإلاالُت و  جض٤ُ٢  اإلاُُٗاث - 

 جض٤ُ٢ ٖملُت الدؿُحر  - 
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 الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي  - 

ؤي ٌؿخُُ٘  ؾ٩ُىن باؾخُاٖت اإلاض٤٢ ؤن ًد٨م جهاثُا ٖلى ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت، وبٗضَا ًخم جىُٟظ زُت اإلاغاحٗت  

ظا ما ٌؿاٖضٍ في بًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت وج٣ضًم الىهاثذ والاؾدكاعة  ؤن ًمحز بحن مىاًَ ال٣ىة ومىاًَ ال٠ًٗ  َو

غ اإلاض خم َظا مً زال٫ بٖضاص ج٣ٍغ خُث ًىمي ًخمحز بض٢ت م٘ ٖغى ٧ل ألاصلت  ٤٢ َُلت ٞترة اإلاهمت لإلصاعة الٗلُا ٍو

 وج٣ضًغ اإلاغاح٘ في ٦ٟاءة هٓام الغ٢ابت وألاَضاٝ اإلاؿُغة لها التي زخبذ خ٨م 

غ ًسً٘   التي ٢ام به  اإلاباصت واإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها لضي ٧ل اإلاض٣٢حن و٦سُىة قاملت للخض٤ُ٢  وحكحر بلى ؤن َظا ج٣ٍغ

ٗض الاح غ اإلاغاحٗت ًم٨ً اإلاض٤٢  ؤن ؤزحرا َو خمإ النهاجي الظي ًخم ُٞه مىا٢كت حمُ٘ الى٣اٍ التي ط٦غث في ج٣ٍغ

هبذ وز٣ُت عؾمُت و مهضعا للمٗلىماث   ٦ما ًدخىي ٖلى ه٣اٍ مهمت جىُٟظ  ٌكٕغ في ٦خابت  غ النهاجي إلاهمخه ٍو الخ٣ٍغ

ً ٖلى خض ؾىاء   ٦ال مً اإلاض٣٢حن و اإلاؿُحًر

غ :  ؤصواث-2  و مغاخل نُاٚت الخد٤٣ مً صخت الخ٣ٍغ

غ  ت مً اإلالخ٣اث ؤلاحغاءاثبالخد٨م في جىُٟظ  ألشخامٌؿمذ الخ٣ٍغ  اإلاُلىبت و جغا٣ٞه مجمٖى
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 زاجمت الٟهل:

ال٣ى٫ بٗض الضعاؾت الخُب٣ُُت التي ٢مىا بها وجدلُلىا للمُُٗاث اإلا٣ضمت و٦ظا ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ؤن  ًم٨ً

 وؿخيخج ما ًلي:

الىنى٫ بلى اجساط ال٣غاع ألامثل،  باٖخماص بى٪ الخىمُت اإلادلُت َغ١ ٦الؾ٨ُُت في صعاؾت مل٠ ال٣غى مما ًهٗ

غ  ؤن٦ما  الا٢خهاصًتو٢لت اٖخماص اإلااقغاث  ٖملُت الغ٢ابت الضازلُت ًخىالَا مغا٢ب صازلي ٣ًضم ج٣ٍغ

ُيكاَاجالبى٪ىدتى ًدؿيإلاضًغالى٧التوالخ٣ُُمالؿلُملىٓامالغ٢ابتالضازلُىطل٨  للمؿاولُىالخد٨مإ٦ثٞر
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ُت  ت بمحزة ؤؾاؾُت، لِـ ٧ىجها بخضي ألاٖو تجىٟغص البىى٥ الخجاٍع تؤو  الاصزاٍع  الا٢خهاصيالهامت لليكاٍ  الاؾدثماٍع

ظا مً زال٫ وكاَاتها التي لم حٗض مدهىعة في  الا٢خهاصًت٣ِٞ، بل بهٟتها الضاٞ٘ الغثِس ي لعجلت الخىمُت  َو

 هُا١ ي٤ُ مً اإلاخٗاملحن بل ؤنبدذ ٖملُت ًىمُت حكمل ٢ُاٖا واؾٗا مً ألاٞغاص واإلااؾؿاث واإلاىٓماث.

زانت وهي وؾِ َظا اإلادُِ اإلاالي  والاؾخسضاماثولخد٤ُ٣ ؤ٦بر مغصوصًت ؤو عبدُت البض مً الدؿُحر اإلاد٨م للمىاعص 

ج٣ىُاث مؿاٖضة منها الغ٢ابت والخض٤ُ٢ مما  باٖخماصبض مً اإلاخابٗت الض٣ُ٢ت إلاسخل٠ الٗملُاث وطل٪ اإلاخٛحر، بط ال 

 ًًمً الؿحر ال٣اهىوي مً حهت وخٟٔ وخماًت ؤمال٥ البى٪ ووكاَاجه مً اإلاساَغ مً حهت ؤزغي.

ماباٖٞمً زال٫ صعاؾدىا َظٍ خاولىا ببغاػ ألاَمُت البالٛت للغ٢ابت والخض٤ُ٢ في البى٪  ُٟخحن الغثِؿخحن  خباَع الْى

اثٟها ٖلى ؤ٦مل وحه، لظل٪ ٢مىا بةُٖاء ؤلاصاعةمؿاٖضة  بلىاللخان تهضٞان  خى٫ ٧ل مً  صعاؾت ٖامت في ال٣ُام بْى

ال٢تها م٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي  و البىى٥ لبىى٥ ٝ ٖلىاالخٗغ  بلىالغ٢ابت والخض٤ُ٢ بظ٦غ ماَُت ٧ل منها باإلياٞت  ت ٖو الخجاٍع

ت ؤجبٗىاَا بٟهل زالث زام  ؼ َظٍ الضعاؾت الىٍٓغ مً حاهب ع٢ابي وزُىاث الغ٢ابت والخض٤ُ٢ ٞيهما، ولخٍٗؼ

 BDLبى٪ الخىمُت اإلادلُت بضعاؾت جُب٣ُُت لى٧الت 

حن ٖلى  ال٣ٗالوي للمىاعص  خٗما٫الاؾبن جضُٖم ٖملُت الخض٤ُ٢ في البى٪ ٌؿاٖض ؤلا٢خهاص ٩٦ل ٦ما ٌؿاٖض اإلاؿٍغ

ت الٟجىاث وؤؾبابها زم ألازظ بالىخاثج والخىنُاث اإلا٣ترخت لخماًت خ٣ى١ الٛحر  غة في البى٪ وطل٪ إلاٗٞغ اإلاالُت اإلاخٞى

لُه ٞةن اإلاالخٓت الىاعصة الظ٦غ هي ؤن: ألاصاءوجدؿحن   لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ، ٖو

ت مؿخ٣لت وجابٗت مباقغة ل ت الغ٢ابت والخض٤ُ٢ مضًٍغ اث٠ ب٩ل مضًٍغ ظا ما ًمضَا ب٣ىة في ؤصاء الْى ت الٗامت، َو لمضًٍغ

 اؾخ٣اللُت للىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً َٝغ ؤلاصاعة الٗامت.

لُه ٞةن الىخاثج اإلاخىنإلليها مً زال٫ َظٍ الضعاؾت جخمثل في:  ٖو

ا:   هظٍغ

بحر الظي جلٗبه َظٍ البىى٥ في جىمُت وطل٪ للضوع الهام وال٨ الا٢خهاصًتوحىص البى٪ ؤمغ يغوعي لدؿُحر اإلاٗامالث  -1

 اليكاٍ الا٢خهاصي.

 البى٪ ٖباعة ًٖ وؾُِ بحن اإلا٣تريحن مً زال٫ ٖملُت ؤلا٢غاى. -2

 حٗض اليكاَاث للبى٪ وازخالٞها ًاصي بلى وحىص اإلاساَغة مما اؾخضعى وحىص ع٢ابت وجض٤ُ٢ ٖلى َظٍ اليكاَاث. -3

 مً اإلاساَغ التي ًىاحهها البى٪.الغ٢ابت ٖملُت و٢اثُت تهضٝ بلى الخ٣لُل  -4

 جؿبُلُا: 

 وحىص مهلخت للغ٢ابت في الى٧الت مما ًًمً الخُب٤ُ الؿلُم لل٣ىاهحن وججىب ألازُاء.

ٟىن ٣ٖابا. -2 ا اإلاْى  اوٗضام ز٣اٞت الغ٢ابت في البى٪ بط ٌٗخبَر

ى اجساط ال٣غاع ألامثل، َغ١ ٦الؾ٨ُُت في صعاؾت مل٠ ال٣غى مما ًهٗب الىنى٫ بل اإلادلُتالخىمُتاٖخماص بى٩ -3

 و٢لت اٖخماص اإلااقغاث ؤلا٢خهاصًت.

 الخ٣ُُم الؿلُم لىٓام الغ٢ابت الضازلي وطل٪ ختى ًدؿنى للمؿاولحن الخد٨م ؤ٦ثر في وكاَاث البى٪. -4

غ إلاضًغ الى٧الت ًخىلى ٖملُت الغ٢ابت الضازلُت مغا٢ب -5  .صازلي ٣ًضم ج٣ٍغ

 جىضُاث الضعاؾت: 

 زال٫ الىخاثج اإلاخىنل بليها ًم٨ىىا ؤن ه٣ضم الخىنُاث الخالُت: مً

ُُٟت بحن مسخل٠ مغا٦ؼ اليكاٍ. -1  جدضًض اإلاؿاولُاث والٗال٢اث الْى
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ت اإلاخاخت ب٨ُُٟت ٣ٖالهُت  -2  وي٘ هٓام ع٢ابي ًًمً الخيؿ٤ُ بحن مهالر البى٪ واؾخٛال٫ الُا٢اث اإلااصًت والبكٍغ

غ الٗمل ٖلى وكغ ز٣اٞت الغ٢ -3 ٟحن لخٟاصي الى٢ٕى في ألازُاء م٘ ج٣لُو ٞترة ج٣ضًم الخ٣ٍغ ابت الضازلُت بحن اإلاْى

 مً َٝغ اإلاغا٢ب الضازلي.

 ٖلى البى٪ بجبإ ؾُاؾت ؤ٦ثر نغامت م٘ الؼباثً الجضص ٖلى خ٣ى٢ه. -4

 آفاق البدث: 

له ٖلى الُلبت اإلا٣بلحن ٖلى هإمل ؤهىا ٢ض ؤخُىا ولى بجؼء بؿُِ بهظا اإلاىيٕى الظي ًخمحزبدؿاؾُت، وه٣ترح مً زال

 بٖضاص الضعاؾاث والبدىر الخُغ١ إلاىيٕى خؿاؽ ًخمثل في: صوع الغ٢ابت والخض٤ُ٢ في البىى٥.
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ــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــ  الىخــــب ـــــــــ

ت،  ؤخمض  ت وؤلاؾالمُت، ماؾؿت ٦خاب الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .1991اإلاهغفي، بصاعة ؤٖما٫ البىى٥ الخجاٍع

ت، مهغ،    .1997ؤؾامت مدمض الٛىلي، مباصت الى٣ىص والبىى٥، ؤلاؾ٨ىضٍع

ُت والؿى١ اإلاالُت، الجؼء ألاو٫، اإلااؾؿت   ُت، الٗملُاث اإلاهٞغ ؤهُىان الىاق٠، زلُل الهىضي، الٗملُاث اإلاهٞغ

 . 1998الخضًثت لل٨خاب، لبىان، 

 .1976بؾماُٖل مدمض َاقم، الى٣ىص والبىى٥، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث،  

ت للُب٘ واليكغ، مهغ.  ت الى٣ىص، ؤلاؾ٨ىضٍع  بُالعي خاػم، هٍٓغ

ضاهحن، ؤؾاؾُاث في الجهاػ اإلاالي، صاع واثل لليكغ، ألاعصن،    .1999حمُل الٍؼ

 .1998زالض ؤمحن ٖبض هللا، الخض٤ُ٢ واإلاغا٢بت في البىى٥، صاع واثل لليكغ، ألاعصن،  

 . 2000زالض ؤمحن ٖبض هللا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع واثل لليكغ، ألاعصن،  

ُت، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، زالض ؤمحن ٖبض هللا، الٗملُاث اإلاه   .1998ٞغ

اعي، ألانى٫ الٗلمُت والٗملُت لخض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع اإلاؿخ٣بل، لليكغ   زالض عاٚب الخُُب، زلُل مدمض الٞغ

 .1998والخىػَ٘، ألاعصن، 

 .1987عقُض الهىاعي، بصاعة البىى٥، صاع الجُل لليكغ، ال٣اَغة، مهغ،  

اص عمًان، مدّٟى ؤخمض حىصة،   الاججاَاث اإلاٗانغة في بصاعة البىى٥، الُبٗت ألاولى، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، ٍػ

2000. 

يب ٖىى هللا، ا٢خهاصًاث الى٣ىص واإلاا٫، الضاع الجامُٗت، بحروث،    .1994ؾُٗض ٍػ

ت،    .1999ؾُٗض مدمض اإلاهغفي، الخىُٓم وؤلاصاعة، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،  قا٦غ ٢ؼوٍني، مدايغاث في ا٢خهاص   .1987البىى٥، صًىان اإلاُبٖى

 . 1993يُاء مجُض اإلاىؾىي، الا٢خهاص الى٣ضي، صاع ال٨ٟغ، ٖمان،  

ت،   ت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .1999َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، ج٣ُُم ؤصاء البىى٥ الخجاٍع

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،    .2001َاَغ لُغف، ج٣ىُاث البىى٥، صًىان اإلاُبٖى

 . 1996ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مداؾبت اإلايكأث اإلاالُت، صاع الجُل، م٨خبت الٟالح، ألاعصن،  

 .1995ٖبض الؿالم ؤبى ٢د٠، اؾاؾُاث الاصاعة، م٨خب ؤلاقٗإ، صمك٤،  

ا٢و، ألاؾىا١ واإلااؾؿاث اإلاالُت، مغ٦ؼ   تٖبض الٟٛاع خىٟي، ؾمُت ٢ٍغ  .1999، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت والخُب٤ُ، الضاعالجامُٗت، مهغ، ٖبض الٟخاح مدمض الصخً، م   .1998دمىص هاجي صعوَل، اإلاغاحٗت بحن الىٍٓغ

مال، ماؾؿت قباب الجامٗت، مهغ،    .1993ٖبض الٟخاح مدمض الصخً، مباصت وؤؾـ اإلاغاحٗت ٖلما ٖو

ا، الغ٢ابت واإلاغاحٗت الضازلُت ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي والجؼجي،   الضاع ٖبض الٟخاح مدمض الصخً، مدمض الؿُض ؾٍغ

 .1998الجامُٗت، مهغ، 

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،   ُت، صًىان اإلاُبٖى م َُاع، الغ٢ابت اإلاهٞغ  .1998ٖبض ال٨ٍغ

ت، الضاع الجامُٗت،   ٖبض الٟخاح ٖبض الؿالم، مدمض نالر الخىاوي، اإلااؾؿاث اإلاالُت والبىعنت والبىى٥ الخجاٍع

 .1998مهغ، 
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ت، ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض، البىى٥ الكاملت ٖو  ملُاتها وبصاعتها، صاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘ الابغاَمُت، ؤلاؾ٨ىضٍع

2000 . 

 . 1999ٖبض اإلاُٗي عيا ؤعقُض، مدّٟى ؤخمض حىصة، بصاعة الاثخمان، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، الُبٗت ألاولى،  

، ٖمان،    .٣ٖ1995ُل حاؾم ٖبض هللا، الى٣ىص واإلاهاٝع

ت واإلاماعؾت، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث، مدمض ؾمحر الهبان، ألانى٫ الٗل   .1988مُت واإلاغاحٗت بحن الىٍٓغ

مدمض ؾمحر الهبان، ٖبض هللا َال٫، ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت إلاغاحٗت الخؿاباث الٗغبُت، الضاع الجامُٗت  

ت، مهغ،   .1998ؤلاؾ٨ىضٍع

، مهغ، االثخمانمدمض زلُل الخمؼاوي، ب٢خهاصًاج   .2000 اإلاهغفي، ميكإة اإلاهاٝع

 .1985مهُٟى عقضي قُدت، الا٢خهاص الى٣ضي واإلاهغفي، الضاع الجامُٗت، بحروث،  

ت، الُبٗت الثالثت، مهغ،   ت، اإلا٨خب الٗغبي الخضًث ؤلاؾ٨ىضٍع  .2003مىحر ببغاَُم الهىُضي، بصاعة البىى٥ الخجاٍع

 عصن.مىحر ببغاَُم الهىُضي، بصاعة ألاؾىا١ واإلايكأث اإلاالُت، صاع واثل لليكغ، ألا  

ًىؾ٠ ٖىى الٗاصلي، مدمض ؤخمض الٗٓمت، ناص١ مدمض البؿام، م٣ضمت في اإلاداؾبت اإلاالُت، ميكىعاث طاث  

ذ،   .1986الؿالؾل، ال٩ٍى

ــ ــــــــــــــــــ  املـظهــغاث ــــــــــــــــــــ

غاء، مٗالجت ال٣غوى البى٨ُت، مظ٦غة لِؿاوـ في اإلاداؾبت، اإلاغ٦ؼ الجامعي ًخي ٞاعؽ    بً ؾالم ٞاَمت الَؼ

 . 2004باإلاضًت، 

غ١ جضهُتها، مظ٦غة لِؿاوـ في   ُت َو بي ؾلُم، مغؾلي ؤخمض، صعاؾت اإلاساَغ اإلاغجبُت بال٣غوى اإلاهٞغ بً ٢َغ

 .2002اإلاالُت، اإلاغ٦ؼ الجامعي ًخي ٞاعؽ باإلاضًت، 

ُت،    مظ٦غة   ت والغ٢ابت اإلاهٞغ ُت الجؼاثٍغ ؼ، بلبكحر مدمض ال٣اؾم، اللجىت اإلاهٞغ ِٖؿاوي عخُم، اٖباؾً لٍٗؼ

 .2003لِؿاوـ في اإلاالُت، حامٗت الجؼاثغ، 

ل البى٩ي، للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، مظ٦غة   ؼ ٟٚاع،مدّٟى ٖبض الغخمان، الخمٍى ٞخخي ٢ماهت، ٖبض الٍٗؼ

 .2005بت، اإلاغ٦ؼ الجامعي ًخي ٞاعؽ باإلاضًت، لِؿاوـ في اإلاداؾ

 .2003ؤمُىت ًىؾٟي، صوع البىى٥ في الخىمُت الا٢خهاصًت، مظ٦غة لِؿاوـ في اإلاالُت، اإلاغ٦ؼ الجامعي باإلاضًت،  

ضة الغؾمُت، الٗضص   ش: 16الجٍغ  10-90هجغي، اإلاخًمً ل٣اهىن الى٣ض وال٣غى ع٢م  1410عمًان  23، الهاصع بخاٍع

ل  14اإلااعر لـ   .1990ؤٍٞغ

 اإلاخٗل٤ ب٣اهىن الى٣ض وال٣غى. 26/08/2003اإلااعر في  03/11ألامغ  
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