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 البض لىا و هدً هسؿى زؿىاجىا ألازيرة في الخُاة الجامهُت

ُت وهىص بلى ؤنىام ْػِىاها في عخاب الجامهت مو  مً ْو

 ؤؾاجظجىا ال٘غام الضًً ْضمىا لىا ال٘ثير باطلين بظلٚ حهىصا

.ٖبيرة في بىاء حُل الًض لخبهث ألامت مً حضًض  

 

بل ؤن همض ي هٓضم ؤؾمى آًاث الش٘غ و الامخىان و الخٓضًغ  ْو

 و اإلادبت بلى الظًً خملىا ؤْضؽ عؾالت في الخُاة بلى الظًً 

ت بلى حمُو ؤؾاجظجىا ألاَاغل ٔ الهلم و اإلاهَغ  مهضوا لىا ؾٍغ

الظي لم ًبسل نلُىا" نمغاوي دمحم"وؤزظ بالظٖغ ألاؾخاط   

.َٙان وهم اإلااؾغ لىا  

 

ظلٚ وش٘غ ٗل مً ؾانض نعى بجمام هظا البدث و ْضم لىا الهىن   ٖو

ض اإلاؿانضة وػوصها باإلاهلىماث الالػمت .ٍو  

 

الظي مً الىىم الخاص َىدً هخىحه به بلى ٗل مً لم ؤما الش٘غ  

ل مؿيرة بدثىا. ًِٓ بلى حاهبىا ٓىا ونْغ ِ في ؾٍغ ومً ْو  

ٓىا َلىال وحىصهم إلاا ؤخؿؿىا بمخهت البدث  وػعم الشٕى في ؾٍغ

 وخالوة اإلاىاَؿت الاًجابُت ولىالهم إلاا وضلىا بلى ما وضلىا بلُه

. َلهم ٗل الش٘غ  
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   اإلالدمت العامت       



ٗاهذ نلُه مً ْبل وؤضبذ مً الىاحب نعى               لٓض ؤضبدذ بِئت ألانماٛ التي جيشـ َيها اإلااؾؿاث ؤٖثر حًيرا وحهُٓضا، مما 

اإلااؾؿاث الخُِ٘ مو مسخلِ الخًيراث زاضت الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت، واإلاىاَؿت الخاصة وألاػماث الاْخطاصًت، وهظا مً 

تها وجىاحضها في الهالم  زالٛ جدضًض بؾاع وشاؾها وألاهضاٍ التي حؿعى بلى جدُٓٓها والىضٛى بليها، والهمل نعى اؾخمغاٍع

. بهضٍ ٖؿب ميزة جىاَؿُت إلاىخجاتها والىضٛى بلى مؿخىي ناٛ مً الُ٘اءة والُهالُت  الاْخطاصي، وطلٚ

ت ال ٓت وبؾتراججُت طاث ؤبهاص خالُت ومؿخٓبلُت      بن جدُٓٔ الغبذ والاؾخمغاٍع ًٙىن بال بدؿُير ؤلاهخاج وجدؿين ؤلاهخاحُت بؿٍغ

هت اإلاخالخٓت التي  التي جلهب صوع ٖبير في جدُٓٔ ألاهضاٍ الؿابٓت، ومً احل هظا ًجب الخُِ٘ والاؾخجابت للخؿىعاث الؿَغ

ها البِئت، مً زالٛ وؾاثل نضًضة ؤهمها ججؿين ؤلاهخاج وعَو ؤلاهخاحُت التي حه٘ـ مغصوصًت اإلااؾؿت التي حشٙل الهمىص  حهَغ

. الُٓغي ألي مجهىصاث جبظلها اإلااؾؿاث 

   َدؿير ؤلاهخاج ٌهخبر نىطغ مهم مً نىاضغ الخىمُت الاْخطاصًت والاحخمانُت مها، َهى ماشغ مً اإلااشغاث التي جدضص مضي 

غ مجمىنت مً الهىامل التي جخُانل مو بهػها البهؼ، ٖما ٌؿاهم الاهخمام باإلهخاحُت وجدؿُنها  هجاح اإلااؾؿاث، وهظا بخَى

.  في جدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت مً زالٛ ؾّغ ُْاؾها وجدلُل الهىامل اإلاازغة َيها وجٓضًم خلٛى مؿانضة نعى جدؿُنها وػٍاصتها 

 طبم جم صهاغت ؤلاشكالهت السئيظت الخالهت  وعلى طىء ما: 

ما ؤهمُت حؿير ؤلاهخاج في جدؿين بهخاحُت اإلااؾؿت ؟  

  ولإلحا ت على َرٍ ؤلاشكالهت كيىا  ؼسح ألاطئلت الفسعهت الخالهت :

  ماطا هٓطض باإلهخاج وؤلاهخاحُت ؟ 

  ماهي مٙاهت حؿُير ؤلاهخاج في اإلااؾؿت ؟ 

 في ماطا جخمثل ؤهمُت ؤلاهخاحُت باليؿبت للماؾؿاث الاْخطاصًت ؟ 

 هل لئلهخاحُت نىامل جازغ نعى اعجُانها واهسُاغها ؟ 

  الفسطهاث :

 :لئلحابت نعى هظه ألاؾئلت هىؿلٔ مً الُغغُاث الخالُت        

  ل اإلاضزالث بلى مسغحاث باالنخماص نعى نىاضغ ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت هي نباعة نً ماشغ . ؤلاهخاج هى نباعة نً جدٍى

. ًىضر ْضعة نىاضغ ؤلاهخاج نعى جدُٓٔ مؿخىي مهين مً اإلاسغحاث ُْاؾا باإلاضزالث 

 با بٙل الىقاثِ وهكم اإلاهلىماث في اإلااؾؿت  .بن وقُُت حؿُير ؤلاهخاج جٓو في ملخٓى ٗل ألاهضاٍ، وهي مغجبؿت جٍٓغ

  اإلاهضالث اإلاغجُهت لئلهخاحُت لها نالْت اًجابُت بىجاح اإلااؾؿاث الاْخطاصًت وجدُٓٔ ؤهضاَها اإلايشىصة . 

  لئلهخاحُت نالْت بال٘ثير مً الهىامل التي جازغ بها، َهي التي جخد٘م في اعجُانها واهسُاغها، ولهظا وحب نعى ٗل

 .ماؾؿت صعاؾت هظه الهىامل إلاداولت الخد٘م َيها ؤٖثر

 

  طباب اخخهاز اإلاىطىع : 



:             بن مً ؤهم ألاؾباب التي صَهخىا بلى ازخُاع وصعاؾت هظا اإلاىغىم ماًعي 

ت واإلاُضاهُت التي جىاولذ بهمٔ بشٙالُت ُْاؽ ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت  . ـــ ْلت الضعاؾاث الىكٍغ

. ـــ نضم اهخمام ماؾؿدىا بدؿُير ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت مما ؤصي بلى جضوي واهسُاع ؤلاهخاج 

  َداف البــــــدث   :

:    ج٘مً ؤهضاٍ البدث َُماًعي 

ت  مٙاهت حؿير  و ؤلاهخاحُت، ومهَغ .  نعى مؿخىي اإلااؾؿتؤلاهخاجــــــ جبُان ؤهمُت حؿُير ؤلاهخاج في َع

.  ـــــ الخهٍغ نعى ؾّغ ُْاؽ ؤلاهخاحُت  التي ماػلذ يامػت ، و جدضًض الهىامل اإلاازغة َيها

. ـــــ جؿبُٔ ؤؾـ الجاهب الىكغي الهلمي وهخاثجه نعى ماؾؿت الؿيرامِـ للخٍؼ 

  َيهت البدث  :

ُاؽ ؤلاهخاحُت وصوعهما نعى مؿخىي اإلااؾؿاث الاْخطاصًت ٗىؾُلت مً       اؾدىاصا بلى ألاهمُت التي ؤنؿُذ لدؿُير ؤلاهخاج ْو

ت لدؿُير ؤلاهخاج والضعاؾت الُٓاؾُت  الىؾاثل الخؿبُُٓت لبلىى ألاهضاٍ اإلايشىصة، حاء ازخُاعها إلاىغىم الضعاؾت الىكٍغ

لئلهخاحُت في اإلااؾؿاث الاْخطاصًت، لدؿلُـ الػىء ؤٖثر نعى هظا الجاهب، ٗىن ُْاؽ ؤلاهخاحُت ٌؿانض في خُٓٓت ألامغ في 

اصة َهالُت ؤلاهخاج، َبىاؾؿتها ًمً٘ بهخاج ٖم اٖبر وبجىصة ؤَػل بىُـ الٓضع لىُـ اإلاضزالث ؤو اْل، وهظا ماًترحم الهضٍ  ٍػ

ذ الغاهً  . ألاؾاس ي للماؾؿاث الاْخطاصًت في الْى

  دواث الدزاطت   :

:     اْخض ى ألامغ الانخماص نعى ألاصواث الخالُت 

ظا ؤلاصاعة ـــــ  . (اإلاغاحو باللًت الهغبُت )ال٘خب التي جخهلٔ باإلهخاج والدؿُير ٖو

ٗاصًمُت اإلاغجبؿت باإلاىغىم ــــ  . ألاؾغوخاث والغؾاثل ألا

يها جم الُٓام بهضة مٓابالث مو اإلاؿاولين اإلاهىُين بىقُُت ؤلاهخاج، ـــــ ، َو  الُٓام بالضعاؾت اإلاُضاهُت في ماؾؿت الؿيرامِـ للخٍؼ

. وحمو اإلاهلىماث مً مسخلِ اإلاطالر 

 

 

 

 اإلاىهج اإلاخبع في الدزاطت : 



     لٓض اجبهىا في صعاؾدىا مىهجين عثِؿين، وهما اإلاىهج الخدلُعي واإلاىهج الىضُي لٙي وؿخؿُو ؤلاخاؾت ومـ مسخلِ حىاهب 

ظا  ٔ الُغغُاث اإلاؿغوخت، ٖو اإلاىغىم ، خُث ٌهخمض اإلاىهجان نعى حمو اإلاهلىماث وجدلُلها ْطض الىضٛى بلى هخاثج مدضصة َو

انخمضها نعى مىهج صعاؾت الخالت مً زالٛ الهملُت التربطُت التي ْمىا بها في ماؾؿت الخٍؼ مً زالٛ اإلآابالث الصخطُت 

. واإلاُضاهُت 

  خؼىاث البدث: 

طل  ين َو      مً احل ؤلاإلاام وؤلاخاؾت باإلاىغىم الظي بين ؤًضًىا مً مسخلِ الجىاهب، ْمىا بخٓؿُم البدث بلى َطلين هكٍغ

ل َطل ًدخىي نعى زالر مباخث  . جؿبُٓي، ٗو

ىا في الُطل ألاٛو بلى حؿُير ؤلاهخاج باإلااؾؿت مً زالٛ جدضًض مُهىم ؤلاهخاج وحؿُير ؤلاهخاج، ؤما الُطل الثاوي      خُث جؿْغ

َخىاولىا َُه ُْاؽ ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت وؤزيرا الُطل الخؿبُٓي الظي ٌهغع صعاؾت ُْاؾُت لئلهخاج بماؾؿت الؿيرامِـ 

. للخٍؼ 

    وفي آزغ البدث وهغع زاجمت نامت جخػمً ملخطا ناما مخبىم بإهم الىخاثج اإلاخىضل بليها مً زالٛ جدلُلىا لهظا اإلاىغىم، 

دبو هظه  بغاَت بلى ؤلاحابت نً الدؿائالث اإلاؿغوخت ؾابٓا ومضي مؿابٓتها للُغغُاث، وهضعج ؤًػا في الخاجمت جىضُاث، ٍو

. الخاجمت مغاحو ومالخٔ البدث 

   صعىباث البدث

   ؤهم الطهىباث التي وحهىاها ؤزىاء ُْامىا بهظا البدث هى مدضوصًت اإلاغاحو اإلاخهلٓت بدؿُير ؤلاهخاج وزاضت اإلاخهلٓت بُٓاؽ 

ظا يُاب ؤلاخطاثُاث اإلاهمت في اإلااؾؿت . ؤلاهخاحُت ، ٖو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الُطل ألاٛو 

حؿُير الاهخاج في   

 اإلاـــــــاؾــؿت         
 

 

 

 

جيههـــــــــــــــــــــد   



حهض وقُُت ؤلاهخاج وحؿير ؤلاهخاج بخضي وقاثِ الغثِؿُت للماؾؿاث بشٙل نام، واإلااؾؿاث الطىانُت الاْخطاصًت بىحه         

زاص، خُث جدىلذ الهملُاث ؤلاهخاحُت مً بصاعة جٓلُضًت تهخم بةهخاج ؾلو وزضماث، تهخم بُدظ اإلاىخىج والػبـ ؤلاخطاجي 

  .للجىصة زم جإُٖض ؤو غمان الجىصة بلى هكام حؿُير ؤلاهخاج واؾتراججُاجه

اصة خضة اإلاىاَؿت بين اإلااؾؿاث الاْخطاصًت      ض ؤصي بلى قهىع ج٘خالث اْخطاصًت وجؿىع جٓني مدؿاعم إلاسخلِ ألاوشؿت بلى ٍػ ْو

ت وجدُٓٔ الغبذ نعى اإلاضي البهُض، مما صَهاها بلى بناصة الىكغ في بؾتراججُت ؤلاهخاج وؤهكمت حؿير  الؿانُت بلى الىمى والاؾخمغاٍع

غ ؾالخها الخىاَس ي لخدُٓٔ الخميز نعى الطهُض الهالمي  ظا مغاْبت ؤلاهخاج، وهظا مً احل جؿٍى . ؤلاهخاج ٖو

ىا في هظا الُطل بلى زالر مباخث  :   خُث جؿْغ

مــــــــــــــــــــــــــاَهت ؤلاهخـــــــــــــــــــــــــــــــاج  : اإلابدث ألاول 

حظهير ؤلاهخاج واطتراججهــــــــاجه  : اإلابدث الثاوم 

مـــــــــــــــساكبت ؤلاهخــــــــــــــــــــــــــــاج  :اإلابدث الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماَهت ؤلاهخاج : اإلابدث ألاول 



ٌهض ؤلاهخاج نىطغ مً نىاضغ الخىمُت الاْخطاصًت، َهى ماشغ مً اإلااشغاث التي جدضص جؿىع اإلااؾؿت ولِـ مً اإلاخطىع            

 .  بهخاج ؾلهت ؤو زضمت مً الهضم، بل ًٓخض ي ألامغ غغوعة جىاَغ مجمىنت مهُىت مً الهىاضغ ًخم جُانلها َُما بُنها

حعسيف ؤلاهخاج  :اإلاؼلب ألاول 

ؼ نعى  حاهب مً الجىاهب وؤهمها ماًعي  ل منها ًٖغ :        هىإ مجمىنت مً الخهاٍعِ ؤنؿُذ لئلهخاج ٗو

 ًٓطض باإلهخاج نضص الىخضاث ؤلاحمالي مً الؿلو والخضماث والتي جٓضمها اإلايشاة ؤو اإلااؾؿت زالٛ َترة ػمىُت ما :حعسيف ألاول 

بًؼ الىكغ نً ٗىهه نضصا ؤو ُْمت َاإلاهم ؤن ًٙىن بالُٓاؽ ؤو باالؾخضالٛ نً اإلاسغحاث التي اؾخدضزذ بُهل جىقُِ اإلاىاعص 

.1 

 ؤلاهخاج هى مدطلت الخىلُِ بين مجمىنت مً الهىاضغ بيؿب مسخلُت ، ؤو هى مدطلت اإلاسغحاث اإلاؿتهضَت :الخعسيف الثاوم 

ٔ مباصت جم الانخماص نليها بىعي ، ؤي جم اؾتهضاٍ اإلآاصًغ والُُُ٘اث غمً مهاصلت  مً الخىلُِ اإلاىاؾب الظي جم ازخُاعه َو

 2.اإلاىخج التي جم الخىضل بلى مسغحاث مغيىب في خضوزه

 ؤلاهخاج هى الهملُت اإلآطىصة إلهخاج ؾلهت ؤو جٓضًم زضمت، ؤو هى الهملُاث الطىانُت والخضمُت التي جدٛى :حعسيف الثالث 

 3.اإلاىاص ألاولُت بلى ؾلو ملمىؾت ؤو يير ملمىؾت جامت الطىو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هىاع ؤلاهخاج وخصائصه  : اإلاؼلب الثاوم 
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   4:    ًمً٘ الخميز بين نضة ؤهىام مً ؤلاهخاج خؿب اإلاهُاع اإلاؿخسضم في الخٓؿُم، وؤٖثر الخٓؿُماث اؾخسضاما هي

خسظ ؤشٙاٛ ؤلاهخاج الىباحي ، ؤلاهخاج الخُىاوي،  بهخاج جغبُت الضواحً ، : ـــ ؤلاهخاج الصزاعي 1  وهى اإلادطٛى الظي ًخٙىن في اإلاؼاعم ٍو

. الخ ...بهخاج جغبُت الخشغاث مثل جغبُت الىدل وصوصة الٓؼ 

:   ًخميز ؤلاهخاج الؼعاعي بهضة زطاثظ ؤهمها :خصائصه 

. الخ...شضة الاعجباؽ بالىؾاثـ البُىلىحُت البُئُت واإلاىازُت مً الخغاعة ، ألامؿاع ، الجُاٍ ــــ 

 ؤلاهخاج الؼعاعي مشتٕر في اضل واخض ًىحض ؤٖثر مً يلت واخضة ؤو مىخىج ، َالٓمذ ًيخج نىه الخبن وخبىب الٓمذ ، والخُىاهاث ـــــ

. جيخج الخلُب ، اللخم ، ألاضىاٍ في الًىم مثال 

.  جغجُو جٙالُِ الثابخت في ؤلاهخاج الؼعاعي لخػىنه للضوعة الؼعانُت ، ألاعع جيخج ناما وجسػب ناما آزغ ــــ

.  ًىحه ؤلاهخاج الؼعاعي في مهكمه لالؾتهالٕ اإلاباشغ وحؼء مىه ٖماصة ؤولُت للطىانت ـــــ

ل : ــــ ؤلاهخاج الصىاعي 2 ل اإلاىاص الخام بلى ؤشٙاٛ اإلااصة ألاولُت ومىه جم جدٍى  ًخميز ؤلاهخاج الطىاعي بٙىهه ًدضر هدُجت جدٍى

اإلااصة بالخىلُِ بُنها وبين بُٓت نىاضغ ؤلاهخاج للىضٛى بلى مىخجاث، واإلاىخجاث الطىانُت جمغ بمغاخل  

  وهي اإلااصة التي حؿخسغج مً اإلاىاحم؛ :   ــ اإلاادة الخام 

اث الخطيُو؛ ½ مطىهت ؤو ¼  : ب ــ اإلاادة ألاولهت مطىهت ؤو ؤي مؿخىي مً مؿخٍى

ُب مىخجاث ؤزغي َهي وؾُؿُت؛   : ج ـــ طلع ؤلاهخاج اللهاس ي بت مً ؤٖثر مً ماصة ولِؿذ نهاثُت بل جضزل في جٖغ وهي الؿلو اإلاٖغ

ٗاث  : د ـــ طلع نهائهت لالطخعيال الخ؛  ...وهي في ؤشٙاٛ آلاالث ، ججهيزاث ، ؤصواث ، مدغ

ُب، الطُاهت؛  :ٌ ــ العدد   وهي ألاحؼاء التي حؿخسضم الُٚ ، الخدلُل، التٖر

 والبهؼ ًػُِ في الخطيُِ للؿلو الطىانُت ضىِ الؿلو التي جطىو خؿب اإلآاؽ، َهي بظلٚ ضىِ زاص ًخهلٔ و ـــ

. بىمىطج مدضص لىغهُت مدضصة 

خٙامل ؤَُٓا باإلشاعة ، َاإلاىخجاث الطىانُت مخهضصة الُٓاؽ خؿب  ـــ  ُب ٍو  زاضُت ؤلاهخاج الطىاعي اهه ًخٙامل باالهضماج والتٖر

ت اإلادخىي والخطاثظ   الطىِ ومهُاٍع

هى بهخاج يير ملمىؽ في شٙل نالْت بين مٓضم الخضمت ومخىاٛو الخضمت ، وهي الهالْت التي جخسظ ضُت  : ــ ؤلاهخاج الخدماحم3

ؤلاشبام للخاحت التي حشٙى مً نضم بشبام الؼبىن ؤو الصخظ ضاخب الخاحت ، َاإلهخاج الخضمي ٌشهض جىؾها ٖبير نب ٗل 

:  مىاؾٔ الهالم ، وجسخلِ الخضماث اإلآضمت ألشخاص مً مجخمو ألزغ خؿب مجمىنت مهاًير ؤهمها 

ُه ــــ  . الخ ...الٓضعة نعى بهخاج الخضماث ، زاضت الخضماث اإلاخؿىعة مً زضماث الىٓل الجىي ، الؿُاخت ، التَر
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ابت ـــ ً ، صخت ، ْع . الخ ... صعحت الخىؾو في بهخاج زضماث الخىمُت مً حهلُم ، جٍٙى

 الخمً٘ مً ؤلاهخاج اإلااصي اإلالمىؽ إلهخاج زضماث اإلاىآَت للمىخجاث ٖسضماث ما بهض البُو ، زضماث الضنم الخٓني ، ؤلاصاعة ـــ

. والاؾدشاعة اإلاالُت 

:  خصائص ؤلاهخاج الخدماحم 

. حهخمض نعى الٓضعاث والخإهُل والخبرة ؤٖثر مً انخماصها نعى بُٓت الهىاضغ ؤلاهخاج ـــ 

خي ــــ و الجًغافي ؤو الخاٍع و اإلاخميز مثل زضماث الؿُاخت التي جيشا باإلاْى .  بهؼ الخضماث ًمً٘ ؤن جيشا بُهل اإلاْى

ت ، بل ؤخُاها جٙىن مغآَت للمىخجاث اإلااصًت  ولؿهىلت بهخاج ــــ  ؾهىلت ؤلاهخاج مً خُث اإلايشاث وألاضٛى ؤلاهخاحُت الػغوٍع

. الخضمت جخميز الخضماث بدىاَـ الخاص بين اإلاىخجين اإلآضمين لىُـ الخضمت 

 

عىاصس ؤلاهخاج  : اإلاؼلب الثالث 

  5:جخمثل نىاضغ ؤلاهخاج في زالر نىاضغ جخمثل َُما ًعي            

ت التي ٌشملها ؾؿدها وباؾنها و مىاص ؤولُت  : ـــ اإلاىازد الؼبهعهت 1  ًٓطض باإلاىاعص الؿبُهُت هي هُؿها ألاعع وما بها مً ْىي مدٖغ

ٓطض بها جلٚ اإلاىاص التي جٓضمها لىا الؿبُهت صون ؤن جطلر لالؾتهالٕ مباشغة، بل جدخاج بلى جضزل ؤلاوؿان في :   ـ مىاد  ولهت  ٍو

. بًجاصها ؤوال، زم حهلها ضالخت ؤو ؤٖثر ضالخُت إلشبام الخاحاث 

 حهخبر مً بين اإلاىاعص التي جٓضمها لىا الؿبُهت والتي حؿاهم مؿاهمت َهالت في ؤلاهخاج، بط ًمً٘ اؾخهمالها في :ب ــ اللىي اإلادسكت 

. حشًُل آلاالث وألاصواث التي حؿخسضم في الهملُت ؤلاهخاحُت 

.  وهي اإلاىاعص الؿبُهُت ألاٖثر غغوعة، بط مً اإلاؿخدُل وحىص بهخاج صون وحىص مٙان ًخم َُه ؤلاهخاج :ج ــ ألازض

ٌهخبر الهمل ؤهم نىطغ مً نىاضغ ؤلاهخاج، وهكغا ألهمُخه وزطاثطه ألاؾاؾُت في  :  ـــ العيل ؤلاوظاوم  و زاض اإلاال اللشسي 2

:  مسخلِ الىكم َهى ًخدلل بلى زالر نىاضغ

 اهه حهض ًبظٛ نً وعي وبعاصة؛    ــ

 الهمل مالم بؿبُهخه، َهى ٌؿبب ؤإلاا إلاً ًبظله؛ ب ــ

.  بهخاحُت الهمل بمهنى الًغع مىه بهخاج ؾلو وزضماث ؤي زلٔ ألامىاٛ ج ــ
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يزة ألاؾاؾُت في الخُاة الاْخطاصًت، وهى في الىاْو ال ًؿلٔ نعى هىم واخض : ـــ زاض اإلاال 3 ذ الخاغغ الٖغ  ٌهخبر عاؽ اإلااٛ في الْى

. مً ألامىاٛ، وبهما ًسخلِ مهىاه جبها للمىغىم الظي ٌؿخسضم َُه

ؿلٔ اضؿالح عاؽ اإلااٛ نعى ٗل زغوة ؤهخجها الهمل ؤلاوؿاوي واؾخسضمذ في بهخاج زغواث ؤزغي ؤو الخطٛى نليها  .    ٍو

حظهير ؤلاهخاج و هظيخه : اإلابدث الثاوم 

ٔ اؾتراججُاث وؤهكمت حؿهل         اإلااؾؿاث الاْخطاصًت حؿعى صاثما بلى جدُٓٔ ؤهضاَها اإلاؿؿغة، َهي جلجا بلى حؿُير ؤلاهخاج َو

ت  نليها اجساط ْغاعاتها  .ؤلاصاٍع

حعسيف حظير ؤلاهخاج  : اإلاؼلب ألاول 

 6حعسيف حظهير ؤلاهخاج :  وال 

    حؿُير ؤلاهخاج هى وقُُت جضعؽ هكم اجساط الٓغاعاث مً ؾٍغ اإلااؾؿاث ؤو الخىكُماث في مجاٛ نلمي مً احل التزوٍض 

ل نىامل ؤلاهخاج جبها لؤلهضاٍ اإلاؿؿغة  ُب وجدٍى بطن حؿُير ؤلاهخاج ًعي . باإلاىاَو والخضماث، وهي جدلل ألاؾالُب التي بها ًخم جٖغ

ت نبر : ألاهضاٍ الخجاٍع

ً اإلاسؼون ، جٙالُِ الهمل وؾاْت ؤلاهخاج :  حظهير جيبؤي ل . جمٍى

ت ، الُىاّع ، الخىكُم الىؾاثل الخٓىُت وبؾتراججُت اإلااؾؿت : حظهير في الحاطس ل . ألانماٛ الجاٍع

مكاهت حظهير ؤلاهخاج في اإلاؤطظت  : ثاهها 

   هكغا لخهضص وقاثِ ؤلاهخاج اإلااؾؿت َان حؿُير ؤلاهخاج ناصة ما ًىاحه ؤهضاٍ مخىاْػت وهإزظ مثال الهالْت بين الىقُُت 

ت ووقُُت ؤلاهخاج  . الخجاٍع

:  ـــــ كهىد  اليظبت للىكذ 

  ذ ًجب ؤن ًٙىن اْطغ ما ًمً٘:الىظهفت الخجازيت  .   الْى

  ذ إلهخاج مىخجاث طاث هىنُت:الىظهفت ؤلاهخاحهت غ ال٘ثير مً الْى .   إلهخاج مىخجاث مسخلُت ًجب ؤن ًخَى

:  ـــــ كهىد  اليظبت لظعس 

  ٗان ؾهغ مىسُؼ :الىظهفت الخجازيت   مىخىج ؾهل البُو ، بطا 

  جٙالُِ ؤلاهخاج جخد٘م في الؿهغ  :الىظهفت ؤلاهخاحهت 

:  ــــــ كهىد ذاث هىعهت 
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  ٗان طو هىنُت حُضة :الىظهفت الخجازيت  مىخىج ؾهل البُو بطا 

  مىخىج طو هىنُت ًطهب الخطٛى نلُه  :الىظهفت ؤلاهخاحهت 

 

اطتراججهاث حظهير ؤلاهخاج  : اإلاؼلب الثاوم 

جىطب بؾتراججُت الهملُاث ؤلاهخاحُت نعى وقُُت والٓغاعاث اإلاخهلٓت بها في اإلااؾؿت، وهي نىطغ ؤؾاس ي في جدُٓٔ       

ٓا  ؤلاؾتراججُت الٙلُت وحشمل وألاهضاٍ والُ٘اءة اإلاميزة والؿُاؾاث ، وحهخمض اإلاىكماث الطىانُت زالر اؾتراججُاث لئلهخاج َو

  7:الؿلو التي جيخجها وحجم الؿلب نليها وهي 

التي ال ) حهخمض هظه ؤلاؾتراججُت مً ْبل اإلاىكماث التي جيخج ب٘مُاث ٖبيرة للؿلو اإلاِؿغة : ـــ إطتراججهت ؤلاهخاج لغسض الخخصيً 1

يرها في اإلاٙان والؼمان الظي ًدخاحها َُه والتي ًخ٘غع الؿلب نعى  (ًبظٛ اإلاؿتهلٚ حهضا للخطٛى نليها والتي ًغيب بخَى

ظلٚ للؿلو طاث اإلاىؾمي  ً في مساػنها .شغائها،ٖو ٗاث الطىانُت بؾتراججُت ؤلاهخاج ب٘مُاث ٖبيرة بًغع الخسٍؼ وحهخمض الشغ

ت والخىػَو مً زالٛ شب٘ت اإلاىػنين وججاع الجملت واإلاُغص  ٍؼ . اإلاٖغ

التي ًبظٛ )حهخمض هظه ؤلاؾتراججُت مً ْبل اإلاىكماث التي جيخج خؿب عيباث اإلاؿتهل٘ين  : الؼلب  ـــ إطتراججهت ؤلاهخاج خظب2

والتي ال ًخ٘غع الؿلب نعى شغائها،  (اإلاؿتهلٚ حهضا في الىضٛى بلى اإلاىخج وجدضًض مىاضُاث الؿلهت التي ًغيب الخطٛى نليها

ٗاث لهظه ؤلاؾتراججُت َةنها جدخُل بمسؼونها نعى شٙل مىاص زام لخين خطٛى الؿلب نعى اإلاىخىج النهاجي  . ونىض انخماص الشغ

حهخمض هظه ؤلاؾتراججُت مً ْبل اإلاىكماث التي جيخج ب٘مُاث ٖبيرة للؿلو الخاضت والتي  :  ـــ إطتراججهت الخجيهع خظب الؼلب3

دضص اإلاؿتهلٚ اإلاىاضُاث الخُطُلُت، ومً ؤمثلتها الخاؾباث الصخطُت  ٗاث اإلاىخجت اإلاىاضُاث الهامت ٍو جدضص الشغ

ً زم . الال٘تروهُت ٗاث الطىانُت بؾتراججُت ؤلاهخاج ب٘مُاث ٖبيرة لؤلحؼاء هطِ اإلاطىهت واإلاٙىهاث بًغع الخسٍؼ حهخمض الشغ

ٓا للمىاضُاث التي ًغيبها اإلاؿتهلٚ   . الخجمُو لهظه ألاحؼاء َو

 

 

 

 

 

  هظيت حظير ؤلاهخاج : اإلاؼلب الثالث 
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هظام ؤلاهخاج اإلاظخيس  :  وال

يخج بةؾتراججُت ؤلاهخاج     ًخسطظ اإلاطىو بمىحب هظا الىكام بةهخاج ؾلهت واخضة ؤو نضة ؤضىاٍ مخمازلت وب٘مُاث ٖبيرة ٍو

لت ٖما في  ٓت الطىو ومىاضُاث الؿلهت اإلاىخجت زابخت لُترة ؾٍى ً، خُث ًٙىن مهضٛ الؿلب نليها ٖبيرا، وجٙىن ؾٍغ بهضٍ الخسٍؼ

 8:ضىانت الؿ٘غ والاؾمىذ ومً زطاثظ هظا الىكام ما ًإحي 

ٓت الدشًُل همؿُت، مما ًخؿلب جغجِب اإلاٙاثً ؾبٓا  ــــ1  ًسخظ بةهخاج مىخجاث نهاثُت همؿُت، وجٙىن اإلاىاص اإلاؿخسضمت وؾٍغ

. لخخابو نملُاث الدشًُل 

.  بهخاج حمُو الىخضاث وال٘مُاث بىُـ الهملُاث واإلاغاخل ؤلاهخاحُت  ــ2

 بؿاؾت هكام اإلاغاْبت نعى ؤلاهخاج وؾهىلخه، الؾخٓغاع نملُاث ؤلاهخاج   ـــ3

.  ؾهىلت مىاولت اإلاىاص هدُجت اؾخسضام الىٓل آلالي، وؾهىلت جدضًض مؿخلؼماث ؤلاهخاج ومىاضُاتها بضْت  ـــ4

.  اهسُاع ٗلُت بهخاج الىخضة هدُجت ؤلاهخاج ب٘مُاث ٖبيرة واهسُاع خطت الىخضة الىاخضة مً الخٙلُت الثابخت  ـــ5

.   ومً نُىب هظا الىكام نضم بمٙاهُت بحغاء حًيراث نعى الؿلو اإلاىخجت ؤو مهضالث ؤلاهخاج 

هظام ؤلاهخاج الىاطع  :ثاهها 

ٔ والخطمُم  ٓا للمىاضُاث التي جدضصها ؤْؿام الدؿٍى     ًخسطظ اإلاطىو بمىحب هظا الىكام بةهخاج نضة ؤهىام مً الؿلو َو

 ً يخج بةؾتراججُت ؤلاهخاج أليغاع الخسٍؼ . نعى غىء صعاؾاث الؿّى والؿلهت ٍو

خم بمىحب هظا الىكام بهخاج نضص ٖبير مً ؤضىاٍ الؿلو اإلاخمازلت وب٘مُاث ٖبيرة، ٖما هى الخاٛ في مطاوو الؿُاعاث    ٍو

ٗالٓىالب وما شابهها صون جدمل جٙالُِ ٖبيرة ؤو بخضار حًُير في  وألاحهؼة ال٘هغباثُت خُث ًجغي بناصة جىكُم وؾاثل ؤلاهخاج 

 9:الخىكُم الضازعي للمطىو، ومً زطاثظ هظا الىكام ماًعي 

 ًسخظ بةهخاج نضص ٖبير مً اإلاىخجاث النهاثُت الىمؿُت،مما ًخؿلب جغجِب اإلاٙاثً بما ًدٓٔ اإلاغوهت اإلاؿلىبت؛   ـــ1

 الازخالٍ اليؿبي في بهخاج ألاهىام اإلاسخلُت مً اإلاىخجاث؛  ــ2

الؿغنت في مىاولت اإلاىاص هدُجت اؾخسضام الىٓل آلالي؛ و بؿاؾت هكام اإلاغاْبت نعى ؤلاهخاج الؾخٓغاع نملُاجه،  ـــ3

 ؾهىلت جدضًض مؿخلؼماث ؤلاهخاج ومىاضُاتها بضْت ،واهسُاع ٗلُت بهخاج الىخضة الىاخضة؛  ــ4

.  بمٙاهُت بحغاء حًيراث نعى الؿلو اإلاىخجت ؤو مهضالث ؤلاهخاج  ـــ5

هظام ؤلاهخاج خظب الؼلب  :ثالثا 
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ٓا للمىاضُاث التي ًدضصها اإلاؿتهلٚ  يخج بةؾتراججُت /   ًخسطظ اإلاطىو بمىحب هظا الىكام بةهخاج الؿلو َو الؼبىن ، ٍو

ؤلاهخاج خؿب الؿلب، خُث بن الؿلب ؤلاحمالي نعى مىخجاث هظه الطىاناث ًخٙىن مً ؾلبُاث وؤوامغ مسخلُت اإلاىاضُاث، 

ٓا للؿلب ، ومً زطاثظ هظا الىكام ماًعي  ٓت الطىو لؿلهت مخًيرة حهخمض نعى بؾتراججُت َو  10:وجٙىن ؾٍغ

طهب جدضًض مؿخلؼماث ؤلاهخاج ومىضُاجه؛  ـــ1  ًسخظ بةهخاج نضص مدضوص مً اإلاىخجاث النهاثُت يير الىمؿُت، ٍو

ت الؿلو وؾٛى الضوعة ؤلاهخاحُت؛  ـــ2  الازخالٍ في مىاضُاث ألاهىام اإلاسخلُت مً اإلاىخجاث،وبؿئ خٖغ

 حهٓض هكام اإلاغاْبت نعى ؤلاهخاج لخًير نملُاث ؤلاهخاج؛  ــ3

ٓا لؿلب الؼبىن  ـــ4 .  اعجُام ٗلُت بهخاج الىخضة الىاخضة بؿبب بهخاج ٖمُاث مدضوصة َو

 11هظام ؤلاهخاج  الدفعاث : زابعا 

ٓا لجضاٛو ؤلاهخاج  ٓىم اإلاطىو بمىحب هظا الىكام بةهخاج الؿلو بضَهاث َو      ًؿلٔ نلُه ؤًػا هكام ؤلاهخاج اإلاخٓؿو، ٍو

ٓت الطىو  ، وحهخمض نعى بؾتراججُت ؤلاهخاج خؿب الؿلب وجٙىن ؾٍغ ٓا لخاحت الؿّى وبال٘مُاث واإلاىاضُاث التي جدضص َو

مً٘ جٓؿُم هظا الىكام بلى زالر هكم َغنُت نعى   ومىاضُاث الؿلهت اإلاىخجت مخًيرة ، ٍو

: ؤؾاؽ صعحت اهخكام نملُاث الطىو ٖما ًإحي 

 بهخاج نضص ْلُل مً الىخضاث صَهت واخضة خُث ًخم اهجاػ ؤمغ ؤلاهخاج مغة واخضة وال ًجغي في الهاصة بصزاٛ جدؿِىاث نعى  ـــ1

. وؾاثل ؤلاهخاج اإلاؿخسضمت ٖما ال ًجغي اؾخسضام مٙاثً مخسططت ما لم جبرػ الخاحت في خاحت اؾخسضامها 

ابت نعى ؤلاهخاج بمىحب هظا الىكام بؿُؿت الن  ـــ2 ش مدضصة وجٙىن الْغ  بهخاج نضص ْلُل مً الىخضاث نعى َتراث مىخكمت في جىاٍع

. حمُو الهملُاث ج٘ؼن مهغوَت ومخ٘غعة، بغاَت بلى بؿاؾت نملُاث جسؿُـ ؤلاهخاج ومغاْبخه 

لما صنذ الخاحت بلى بهخاحها، وبظلٚ ًخهٓض هكام  ـــ3 ٓت يير مىخكمت، ٗو  بهخاج نضص ْلُل مً الىخضاث نعى نضة صَهاث بؿٍغ

اإلاغاْبت نعى ؤلاهخاج لخًير نملُاث بهخاج لهضم اؾخٓغاع الؿلب نعى اإلاىخجاث، ٖما جكهغ مشٙلت جىاػن زؿىؽ ؤلاهخاج بؿبب 

. الخًُير اإلاؿخمغ في اإلاىخجاث والؿلب نلُه

 

 

 

 

مساكبت ؤلاهخاج  : اإلابدث الثالث 
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ت ،َهي الىقُُت الؿاهغة نعى خؿً ؾير        م وجصخُذ الهملُت ؤلاصاٍع ت التي تهخم بخٍٓى ابت مً الىقاثِ ؤلاصاٍع  حهخبر الْغ

ابت  ل هظه الىقاثِ حهمل جدذ حىاح الْغ ٗالخسؿُـ والخىكُم والُٓاصة وييرها مً الىقاثِ، ٗو ت  وجؿبُٔ باقي الىقاثِ ؤلاصاٍع

. وطلٚ لٙي جػمً خؿً ؾير ؤمىعها ووشاؾاتها في الاججاه الصخُذ

السكا ت على كيهت ؤلاهخاج  : اإلاؼلب ألاول 

ابت نعى ؤلاهخاج َُماًعي:  ـــ خؼىاث السكا ت الكيهت على ؤلاهخاج 1  12: جخمثل زؿىاث الْغ

:   ًمً٘ جٓؿُم نملُاث ؤلاهخاج بلى زالر ؤهىام :ا ـــ جخؼهؽ ؤلاهخاج 

 و اإلاطىو ؤو الىخضة وجطمُم الؿلهت  : جخؼهؽ ؤلاهخاج في اإلادي الؼىيل خهلٔ بمْى  .ٍو

 خهلٔ بىىم ونضص ألاحهؼة وآلاالث الىاحب اؾخسضامها ومٓضاع الؿاْت ؤلاهخاحُت  : جخؼهؽ ؤلاهخاج في اإلادي اإلاخىطؽ ٍو

 .وهىم الخسؿُـ الضازعي اإلاؿبٔ 

  دىاٛو ؾُاؾاث نضًضة ؤهمها:جخؼهؽ ؤلاهخاج في اإلادي اللصير ٗاملت ٍو :  وجٙىن َترجه مً نضة ؤؾابُو بلى ؾىت 

 . اإلاسؼون، جٙالُِ الهمل والؿلو التي ؾخٓىم اإلااؾؿت بةهخاحها وحجم ؤلاهخاج ال٘عي مً ٗل ؾلهت

ابت نعى ؤلاهخاج ًخم مً زاللها جدضًض اإلاهام اإلاغاص الُٓام بها وألاشخاص اإلاٙلُين :ب ــ جىحهه العيل   هي مغخلت مً مغاخل الْغ

ٔ الظي ؾِؿل٘ه الهامل في الضازل ٖما ًمً٘ ؤن جٙىن حؼء مً اإلاغخلت ألاولى  باهجاػها، لظلٚ تهخم هظه الخؿىة بخدضًض الؿٍغ

. جسؿُـ ؤلاهخاج 

 لٙي ًخم بهخاج ؤلاهطاٍ اإلاؿلىبت ْبل مىنض شخنها وحؿلُمها ًلؼم وغو حضٛو ػمني للبضاًت :ج ـــ جددًد البرهامج الصمني لإلهخاج 

كهغ طلٚ في حضٛو ًخػمً مهلىماث نضًضة ؤهمها ش بضاًت ونهاًت : والنهاًت جىُُظ ٗل ؤمغ مً ؤوامغ ؤلاهخاج، ٍو ٖمُت ؤلاهخاج، جاٍع

. ؤلاهخاج 

ووهني بها بنضاص وبضضاع حهلُماث الهمل بلى الىخضاث الدشًُلُت ؤو وخضاث ؤلاهخاج ػفي هظه الخؿىة ًخم جدضًض صوع :د ـ ؤلازطال 

ش الهمل  . ٗل ؤْؿام ؤلاهخاج وجاٍع

ابت نعى ؤلاهخاج ،  : ٌ ـــ زكا ت آلاالث واإلاعداث ٗاَُت لآلالث التي حؿانض في نملُت الْغ بغاَت بلى الخؿىاث الؿابٓت َان الطُاهت 

ابت نعى آلاالث جٓىم نعى مغاْبت الدشًُل في مىاْو الهمل بهضٍ اٖدشاٍ الاهدغاَاث واْتراح الخلٛى اإلاىاؾبت   .َالْغ

  

 

 

  13 :ـــ ػسق و طالهب السكا ت  الكيهت على ؤلاهخاج 2
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  :  ـــ الؼسق 

ٔ الؿّغ الخالُت  ابت نعى ٖمُت ؤلاهخاج َهالت البض ؤن جٙىن مؿخمغة وصاثمت َو :      ختى جٙىن الْغ

ابت الخمهُضًت ْبل جىُُظ  :  ـــ السكا ت الخيههدًت اإلاظخللت1 ىدطغ مجاٛ الْغ ُذ الخل لها، ٍو و اإلاشاٗل وجْى في هظا الىىم ًخم جْى

الخؿت، خُث حهمل نعى جؼوٍض اإلاىُظًً باإلاهلىماث واإلاهاًير اإلاؿلىبت والخُٓض بها والتي نعى ؤؾاؾها جخم مؿاثلتهم بهض الخىُُظ، 

ير حمُو نىامل ومؿخلؼماث ؤلاهخاج بما َيها اإلاىاص ألاولُت وآلاالث واإلاهضاث  ابت الٓبلُت حهخمض نعى الخإٖض مً جَى وبظلٚ َالْغ

ت الهماٛ للهمل  . وحاهٍؼ

ابت اإلاصدخت للمشاٗل التي جدضر ؤزىاء الهملُاث، وتهضٍ بلى الخإُٖض مً ؤن ؤهضاٍ  : (اإلاتزامىت) ـــ السكا ت اإلاسخلهت 2 وهي الْغ

ٔ الانخماص نعى ؤلاشغاٍ اإلاؿخمغ إلاسخلِ مغاخل نملُت ؤلاهخاج . ؤلاهخاحُت ْض ؤهجؼث وهظا نً ؾٍغ

ٓت ًخم ججمُو اإلاهلىماث خٛى اليشاؽ الظي ًخم اهجاػه وجُٓم اإلاهلىماث واجساط زؿىاث : ــــ السكا ت البعدًت 3  في هظه الؿٍغ

ابت البهضًت جٓىم بمغاْبت ؤلاهخاج النهاجي ؾىاء ؾلعي ؤو زضماحي، مً احل  لخدؿين اليشاؾاث اإلادشابهت في اإلاؿخٓبل، والْغ

ت ؤؾباب الاهدغاٍ  . مهَغ

ابت ال٘مُت نعى ؤلاهخاج ؤؾلىب هٓؿت الخهاصٛ، خُث ًخم مً زالله جدضًض مؿخىي ؤلاهخاج  : ب ـــ ألاطالهب مً ؤهم ؤؾالُب الْغ

اث ؤلاهخاج اإلاسخلُت خؿب  مُاث البُو اإلادٓٓت نىضها هٓؿت الخهاصٛ بين ؤلاًغاصاث والىُٓاث، ومً زم جدضًض مؿخٍى ٖو

اث الؿلب نليها وهٓؿت الخهاصٛ ؤو الخىاػن جمثل ٖمُت ؤلاهخاج التي نىضها ًدؿاوي ؤلاًغاص اإلادطل مو الخٙالُِ الٙلُت  مؿخٍى

لئلهخاج بمهنى ؤن اإلااؾؿت نىض هظه الىٓؿت ال جدٓٔ عبذ ؤو زؿاعة وان جخجاوػ هظه الىٓؿت في حجم اإلابُهاث ٌهني جدُٓٔ 

الخٙالُِ الثابخت التي جخدملها اإلااؾؿت، : الغبذ، ونضم الىضٛى بليها ٌهني الخؿاعة، ومً اإلاهم في هظا ألاؾلىب جدضًض ماًعي 

. والخٙالُِ اإلاخًيرة التي جغجبـ  بهضص الىخضاث اإلاىخجت والخٙالُِ الٙلُت واإلاخمثلت في مجمىم الخٙالُِ الثابخت واإلاخًيرة 

:  وجدؿب هٓؿت الخهاصٛ خؿب الهالْت الخالُت 

الخٙلُت اإلاخًيرة  – ؾهغ الىخضة /الخٙالُِ الثابخت = هلؼت الخعادل              

 

 

 

 

 

السكا ت على جكالهف ؤلاهخاج  : اإلاؼلب الثاوم 
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  14:جٓؿم الخٙالُِ في الهاصة بلى ؤهىام مسخلُت منها:  هىاع الخكالهف 

 هي الخٙالُِ التي جغجبـ اعجباؾا وزُٓا بىخضاث ؤلاهخاج وجخمثل في مجمىنت نىاضغ الخٙالُِ التي ٌؿهل : ـــ جكالهف مباشسة 1ّ

ذ زطُطا إلهخاج ؾلهت مهُىت، وجخمثل في  جدضًضها وجسطُطها لىخضاث بهخاج مهُىت خُث ؤنها نىاضغ جٙالُِ مباشغة ضَغ

. جٙلُت اإلاىاص اإلاباشغة وجٙلُت الهمل اإلاباشغة 

 هي مجمىنت الخٙالُِ التي ًطهب جسطُطها وعبؿها مباشغة مو وخضة اإلاىخج النهاجي ؤي جخمثل : ـــ جكالهف غير مباشسة 2

. الىُٓاث التي جىُٔ نعى اإلااؾؿت ٗىخضة، وال ًىحض اعجباؽ مباشغ بُنها وبين اإلاىخج النهاجي 

ها مخًير ؾغصًا بىُـ الخًير في حجم  :  ــ الخكالهف اإلاخغيرة3 ؤلاهخاج ومو بٓاء الهىامل ألازغي في جلٚ  هي الىُٓاث التي ًٙىن ؾلٖى

.  الُترة زابخت مثل ؤؾهاع اإلاىاص الخام، مهضالث ألاحىع 

 هي مجمىنت الخٙالُِ التي ال جخًير مو حًير حجم ؤلاهخاج ، وجىُٔ الخٙالُِ الثابخت بًؼ الىكغ نً حجم : ـــ الخكالهف الثا خت 4

. ؤلاهخاج واإلابُهاث 

 جمثل نىاضغ الخٙالُِ التي جدخىي نعى حؼء مخًير ًخإزغ بذجم ؤلاهخاج واإلابُهاث وآزغ : ـــ الخكالهف الشبه الثا خت واإلاخغيرة 5

.  زابذ 

:  ـــ  صىاف السكا ت على جكالهف ؤلاهخاج 2

   حهٍغ جٙالُِ ؤلاهخاج بإنها مجمىنت الىُٓاث مً مىاص ونمل وزضماث، جىُٔ نعى الؿلهت ؤو الخضمت زالٛ مغخلت ؤلاهخاج 

جٙالُِ الخطيُو يير مباشغة ، وجطىِ  (ؤحىع الهماٛ)جٙالُِ اإلاىاص اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج وجٙالُِ الهمل :وحشخمل نعى 

ابت نعى جٙالُِ ؤلاهخاج بلى ضىُين هما   15:الْغ

 :  السكا ت على الخكلفت اإلاباشسة لإلهخاج:  صىف ألاول 

:      ًغجبـ جدلُل الطىِ ألاٛو بمهاملين عثِؿُين هما 

ًخعلم بشساء اإلاىاد الداخلت مباشسة في عيلهت ؤلاهخاج   : العامل ألاول 

ذ اإلاالثم للشغاء، وحجم الؿلبُت والىىنُت واإلاىاضُاث اإلاغيىبت،     ًخإزغ بخًيراث نضًضة منها الخًير في ؤؾهاع الشغاء، والْى

اصة  ابت إلاالها مً اوهٙاؽ مباشغ في زُؼ الخٙالُِ وػٍاصة حجم اإلابُهاث، ومً زم ٍػ َاإلااؾؿاث الىانُت جضٕع ؤهمُت هظه الْغ

ؤلاًغاصاث، لظلٚ جلجا الهضًض مً اإلااؾؿاث بلى الخهاون َُما بُنها وطلٚ مً زالٛ شغاء ٖمُاث ٖبيرة بهضٍ جسطُظ جٙالُِ 

. وؤؾهاع الشغاء 

ابت الُهالت نعى الخٙلُت اإلاباشغة لئلهخاج البض مً الاهخمام بالجىاهب ألاؾاؾُت في نملُت شغاء اإلاىاص والتي جخمثل     ولخدُٓٔ الْغ

:  ؤهمها في 
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.  جدضًض مىاضُاث اإلاىاص اإلاؿخهملت في نملُت ؤلاهخاج و ٖمُاث اإلاىاص الىاحب شغائهاــــ

اث اإلاالثمت في نملُت الشغاء ــــ غ نلُه اإلااؾؿت وازخُاع ألاْو ّ ) جدضًض حجم اإلاسؼون الظي جخَى . (مثل قغوٍ الؿى

ٓت مثعى  : العامل الثاوم :  ًخهلٔ بترشُض اؾخسضام جلٚ اإلاىاص، ؤي اؾخسضامها بؿٍغ

ً ومهضالث الخلِ والُػالث الىاججت نً نملُت الاؾخسضام  ٓت اؾخسضام اإلاىاص وؾّغ الخسٍؼ  ًخإزغ بخًيراث ؤزغي مثل ؾٍغ

. َالؾخسضام ألامثل للمىاص في نملُت ؤلاهخاج ٌؿمذ لها بخسُُؼ الخٙالُِ وػٍاصة اإلابُهاث وؤلاًغاصاث 

 16 السكا ت على الخكلفت غير اإلاباشسة إلهخاج: الثاوم    الصىف

ت ومً زم جدلُل الُغوْاث نعى ؤؾاؽ ناملين  ابت نعى مٓاعهت نعى الخٙلُت الٙلُت الُهلُت والخٓضًٍغ ٌهخمض هظا الطىِ مً الْغ

:  هما 

. ُٖاءة الهمل نعى جدُٓٔ مهاًير ؤلاهخاج اإلادضصة لهما زالٛ َترة  :العامل ألاول 

ابت نعى الخٙالُِ يير اإلاباشغة للهملُت ؤلاهخاحُت :العامل الثاوم  ظلٚ الْغ ت والُهلُت، ٖو  جٙلُت ألاحىع اإلاضَىنت للهماٛ الخٓضًٍغ

: ًخؿلب جدضًض ماًعي 

 جدضًض صُْٔ للمهاًير الخاضت لهظا الىىم مً الخٙلُت  ــــ

ت، خُث ؤن جٙلُت ألاحىع جخهلٔ بهىامل نضًضة ؤهمها ـــ  مضة الهمل، مهضٛ : ؤؾباب الاهدغاٍ في جٙلُت ألاحىع اإلاضَىنت والخٓضًٍغ

. ألاحغ الهاصي، الكغوٍ الاْخطاصًت التي جمغ بها الضولت، ؾبُهت الهمل 

 

 

 

 

 

 

 

 السكا ت على حىدة اإلاىخجاث : اإلاؼلب الثالث 
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ٓها نعى صعحت حىصة اإلاىخىج ومضي مؿابٓخه للمىاضُاث اإلادضصة  ابت نعى الجىصة نعى ؤنها وؾُلت ًخم الخ٘م نً ؾٍغ   حهٍغ الْغ

ٔ مغاخل .مؿبٓا  17.وهظا ال ًٙىن بال َو

ابت نعى الجىصة في مجمىنت مً اإلاغاخل ًمً٘ جلخُطها َُماًعي : ـــ مساخل السكا ت على الجىدة 1 :  جمغ الْغ

خلخظ مجالها َُماًعي : ا ـــ جددًد مجال السكا ت  ابت، ٍو  :   ؤي جدضًض اإلاُضان اإلاؿتهضٍ مً نملُت الْغ

 َدظ مىاص الخام الضازلت في نملُت ؤلاهخاج ؛  ـــ

مغاْبت مغاخل الهملُت ؤلاهخاحُت، وجدضًض مىاؾٔ غبـ الجىصة؛ ـــ 

ابت نعى اإلاىخىج النهاجي ْبل حؿلُمه بلى اإلاسؼون ـــــ .  الْغ

ابت، :ب ـــ مكان السكا ت  ابت جدضًض اإلاٙان الظي ًخم َُه َدظ وازخباع اإلاىاص ؤو اإلاىخجاث مىغىم الْغ  نعى بصاعة الخسؿُـ والْغ

ابت ؤزىاء ؤلاهخاج ؤو نعى مؿخىي ٗل مغخلت مً مغاخل ؤلاهخاج  . َٓض جٙىن الْغ

ج ـــ جددًد الىكذ اإلاىاطب لعيلهت الفدص  

د ـــ جددًد اإلاىاصفاث واإلاعاًير التي ًخم على  طاطها ملازهت ما خؼؽ له  

ب مؿخهمليها  : ٌ ـــ جددًد ألاحهصة اإلاؼلىبت ظلٚ جضٍع ابت نعى الجىصة ٖو وجخػمً جدضًض هىم ألاحهؼة اإلاؿخهملت في نملُت الْغ

. لػمان هخاثج الُدظ وازخُاع وؾاثل الُدظ اإلاالثمت في نملُت نعى الجىصة 

ابت نعى الجىصة بال ؤهىا ؾيخؿّغ بلى ؤهمها  : ـــ  طالهب مساكبت الجىدة 2  حهضصث ألاؾالُب اإلاؿخهملت في نملُت الْغ

و في ٗل نملُت بهخاحُت، َان هىإ غغوعة :ا ـــ الفدص والخفخيش   مً احل الخإٖض مً ؤن ؤلاهخاج ْض جم بمؿخىي الجىصة اإلاخْى

: للُٓام بالُدظ لبهؼ ألاحهؼة ؤو حمُهها، وجبرػ ؤهمُت الُدظ في ألابهاص الخالُت 

 ًخم الُدظ بٓطض جدضًض مىاضُاث ؤلاهخاج والخإٖض مً مؿابٓتها للمهاًير اإلاىغىنُت في ٗل مغاخل ؤلاهخاج ؛ ـــــ

ض جىغو مهاًير لٙل هىم مً مؿخلؼماث ؤلاهخاج ؛ ـــ  بن نملُت الُدظ جخؿلب وحىص مهاًير وغهذ مؿبٓا، ْو

 نملُت الُدظ ْض جخم بضون جضزل ؤلاوؿان، ؤي باؾخهماٛ آلاالث؛  ـــ

يهضٍ الُدظ بلى الخهٍغ نعى الهُىب مً احل مهالجتها ولِـ مهاْبت مً ْام بها، بال ؤن جؿبُٔ هظا الىىم مً ألاؾالُب ْض ـــ 

:  جىاحهىا بهؼ اإلاشاٗل منها 

م هى حجم الهمل اإلاؿلىب للُٓام بهملُت الُدظ ؟  ـــــ  ماهى نضص مغاث الُدظ ؟ٖو

ذ واإلاٙان اإلاسطظ لهملُت الُدظ والخٙالُِ الباهكت التي جخدملها اإلااؾؿت مً نملُت الُدظ؛ ــــــ  نامل الْى
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ذــــــ  . الُدظ ْض ًػُو نملُت ؤلاهخاج وغُام للْى

ابت نعى الجىصة بلى مجمىنخين ٖما في الشٙل اإلاىالي  : ب ـــ ألاطالهب ؤلاخصائهت  :  ًمً٘ جٓؿُم ألاؾالُب ؤلاخطاثُت في الْغ

ألاطلىب ؤلاخصائم في عيلهت السكا ت على الجىدة   :  01 ـــ 1الشكل زكم  

           

 

 

  

 

                                

ُٔ ماض ي، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص : اإلاصدز                                       . 385دمحم جَى

  

دطها، وبطا وحضث        ًٓىم اؾلىب نُىاث الٓبٛى نعى ازظ نُىاث نشىاثُت ل٘مُاث مهُىت ؤو صَهاث مهُىت مً ؤلاهخاج َو

. الهُىت اإلاسخاعة مؿابٓت للمىاضُاث ًمً٘ ؤن حؿخسضم للخ٘م نعى حىصة حمُو الىخضاث التي جمثلها الهُىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصت الفصل  

 األساليب اإلحصائية يف الرقابة على اجلودة 

 أسلوب الرقابة على العملية  أسلوب عينات القبول 

 قياس باخلصائص  قياس ادلتغريات  قياس باخلصائص  قياس ادلتغريات



ٓها الصخُذ، البض لها ؤن حشخمل نعى اؾتراججُاجه وؤهكمخه بمسخلِ ؤهىانها وطلٚ مً        لٙي جإزظ نملُت حؿُير ؤلاهخاج ؾٍغ

ت اإلااؾؿت  ظا جدُٓٔ اؾخمغاٍع . احل جدضًض واجساط الٓغاعاث الهامت في اإلااؾؿت، التي حؿاهم في جدُٓٔ ؤهضاَها اإلاؿؿغة ٖو

ظا وعَو ٖمُاث ؤلاهخاج     َهملُت حؿُير ؤلاهخاج نملُت مؿخمغة جٓىم بمغاْبت ؤلاهخاج للخطٛى نعى مىخىج طو حىصة نالُت، ٖو

 .وهظا ما ٌه٘ـ مضي هجاح اإلااؾؿت والىضٛى بلى ؤهضاَها اإلاؿؿغة واإلايشىصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الُــــــــــــــــــطل الثــــــــــــــــــاوي 

    ُْاؽ ؤلاهخاحُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملدمت الفصل   



لٓض ؤصي الاهخمام اإلاتزاًض بإهمُت الضوع الظي جاصًه ؤلاهخاحُت في جدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت و الاحخمانُت بلى ُْام الهضًض          

مً الباخثين والخٙىماث والهُئاث الضولُت بضعاؾتها ومداولت جدضًض مهىاها والهىامل اإلاازغة َيها  

ٗاهذ في نهاًت الٓغن       م بط ؤضبدذ 20م حهخبر الغيبت نعى ؤلاهخاج زم جؿىعث وؤزظث مهنى آزغ في بضاًت الٓغن اٛ 18 َٓض 

مُٓاؽ للهالْت مابين هاجج مهين ومجمىم او اخض نىاضغ ؤلاهخاج اإلاؿخهملت في الهملُت ؤلاهخاحُت  بال ؤن الازخالٍ قل ْاثم في 

ٓت ُْاؾا وهظا مً زالٛ وحىص الهضًض مً الىماطج و ؾّغ الُٓاؽ اإلاؿخهملت  . ؾٍغ

م ألانماٛ وجدؿين هىنُت ؤلاهخاج  غة وػٍاصة ْع    والشٚ ؤن جدُٓٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت في خؿً اؾخًالٛ الؿاْت ؤلاهخاحُت اإلاخَى

ت  مغجبـ بشٙل مباشغ بهىطغ ؤلاهخاحُت بط ؤنها هدُجت ُْاؽ ٗل مً الُ٘اءة والُهالُت بمهنى اؾخهماٛ اْل اإلاىاعص اإلااصًت والبشٍغ

ٓت مباشغة ؤو غة مً احل جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاؿؿغة ونعى هظا ألاؾاؽ َان حًُير في ُْمت ؤلاهخاحُت ًازغ بؿٍغ يير مباشغة في  اإلاخَى

ت جؿىعها وحًير الىخاثج اإلاخىضل بليها وجدضًض الهىامل  ؤصاء اإلااؾؿت لظلٚ َةن الهضٍ ال ً٘مً في ُْاؽ ؤلاهخاحُت بل في مهَغ

: اإلاازغة َيها واْتراح الخلٛى اإلاىاؾبت في جدؿُنها خُث ؾيخؿّغ مً زالٛ هظا الُطل بلى الهىاضغ الخالُت 

مــــــاَهــــــــــــــــت ؤلاهخاحهت  :اإلابدث ألاول 

ػسق كهاض ؤلاهخاحهت والعىامل اإلاؤثس فيها   : اإلابدث الثاوم 

جدظـــــــــــين ؤلاهخاحهت  :اإلابدث الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا و َيهتها  : اإلابدث ألاول  حعسيف ؤلاهخاحهت وعىاصَس



ٗاهذ    ض ٖخب خىله ال٘ثير مً ألابدار الهلمُت التي  خكي مُهىم ؤلاهخاحُت باهخمام ٖبير مً ؾٍغ الهضًض مً الباخثين، ْو

ت ؤهم نىاضغها وؤهمُتها في الاْخطاص وصازل اإلااؾؿاث، يير اهه ال ًؼاٛ  تهضٍ بلى جدضًض صُْٔ وواضر إلاُهىم ؤلاهخاحُت، ومهَغ

. ٌشىبه الًمىع وطلٚ عاحو بلى احؿام مُضان اؾخهمالها 

حعسيف ؤلاهخاحهت  : اإلاؼلب ألاول 

:  ؤلاهخاحُت لها حهاٍعِ نضًضة ومخىىنت ٗلها جطب في حىاهب مدضصة ومً بين ؤهم الخهاٍعِ ماًعي    

ٓت لُٓاؽ َانلُت اؾخسضام اإلاطاصع مً ْبل ألاَغاص واإلاٙاثً واإلاىكماث واإلاجخمهاث ونعى ٗل :الخعسيف ألاول  ؤلاهخاحُت هي ؾٍغ

 18.هظه الهىاضغ ؤن ًدضص وبشٙل صوعي الىؾاثل ؤو اإلاطاصع الالػمت لخدؿين ؤلاهخاحُت 

ٓت مهُىت ؤو ؤنها الخىاػن الظي ًمً٘ جدُٓٓه بين نىامل :الخعسيف الثاوم  ؤلاهخاحُت هي اؾخًالٛ اإلاىاعص التي في مخىاولىا بؿٍغ

اصة ؤلاهخاحُت َان هظا ال ًإحي بال باؾخسضام مىاعصها بإخؿً الىؾاثل اإلام٘ىت ختى ًخدٓٔ  ٗان هضَىا هى ٍػ ؤلاهخاج اإلاسخلُت َةطا 

 19.لىا اٖبر ٖمُت مً الؿلو والخضماث بإْل الخٙالُِ اإلام٘ىت بإْل مجهىص ممً٘ 

 ؤلاهخاحُت هي وؿبت مً اإلاسغحاث واإلاضزالث ؤي ؤن بهخاحُت ؤي نىطغ مً نىاضغ الهملُت ؤلاهخاحُت ًمً٘ :الخعسيف الثالث

ذ في بزغاج هظه اإلاسغحاث  ل اإلاضزالث التي اشتٖر ت ٗل اإلاسغحاث ٗو ٔ هظه اليؿبت بط ؤمً٘ مهَغ  20.ُْاؾها نً ؾٍغ

هي ماشغ ًىضر ْضعة نىاضغ ؤلاهخاج اإلاسخلُت نعى جدُٓٔ مؿخىي مهين مً اإلاسغحاث ُْاؾا باإلاضزالث التي :الخعسيف السابع 

جم اؾدثماعها للًغع ؤلاهخاجي،وحهني ألاصاء ألاَػل بإخؿً الؿّغ اإلام٘ىت َهي بظلٚ مهُاع الهجاػ نمل ما ؾىاء مً ْبل ألاَغاص 

  21.ؤو مجمىناث الهمل ؤو اإلاىكمت نعى خض ؾىاء 

 

 

 

 

 

 

  َيهت ؤلاهخاحهت  : اإلاؼلب الثاوم 
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  22:نعى اإلاؿخىي الُغص والهامل واإلااؾؿت والاْخطاص الىؾني َُماًعي  جبرػ ؤهمُت ؤلاهخاحُت   

 ــ  َيهت ؤلاهخاحهت  اليظبت للفسد والعامل  1 

اصتها ٌهني الضوع الظي ًٓىم به الهامل، وهظا في قل زباث نىامل ــــ   جبرػ بهخاحُت الهامل في مؿاهمت الُغص في الهملُت ؤلاهخاحُت ٍَؼ

ؤلاهخاج ألازغي  

 ـــ  َيهت 2 .حؿانض نعى جدضًض مٓضاع الضزل للُغص الهامل َٙلما ػاصث ؤلاهخاحُت  ػاص ؤحغه باإلغاَت بلى اإلاىذ واإلاٙاَأث ــــ 

: ؤلاهخاحهت  اليظبت لليؤطظت 

     حهني ؤلاهخاحُت خؿً اؾخسضام اإلاىاعص مما ًدٓٔ اهسُاع في جٙالُِ ؤلاهخاج مً ؾلو وزضماث ، وباليؿبت ألصخاب 

اإلااؾؿاث حهخبر ُْمت ؤلاهخاحُت الٙلُت ماشغ ألاصاء الىاجر في اإلااؾؿت ، ٖما ٌهخبر وؾُلت مٓاعهت ًلجا بليها اإلاؿيرون مو 

اإلااؾؿاث ألازغي وطلٚ مً احل جدؿين الىغهُت الخىاَؿُت ، وجىغُذ ضىعة اإلااؾؿت وهظا باالنخماص نعى حىصة اإلاىخجاث 

. والخضماث 

:   ــــ  َيهت ؤلاهخاحهت  اليظبت لالكخصاد الىػني 3

: جبرػ ؤهمُت ؤلاهخاحُت نعى اإلاؿخىي ال٘عي في الهضًض مً الهىاضغ ؤهمها  

اصة ؤلاهخاحُت ًاصي بلى اهسُاع في جٙلُت بهخاج الؿلو ـــ  اصة ؤلاهخاحُت ومؿخىي مهِشت ألاَغاص ، بط ؤن ٍػ وحىص نالْت مباشغة بين ٍػ

، وبالخالي َان الٓضعة الشغاثُت جؼصاص مما ًاصي بلى جدؿين مؿخىي اإلاهِشت ، لظلٚ حهخبر ؤلاهخاحُت صلُل للىمى الن الضٛو جٓىم 

باؾخسضام اْل إلهخاج ؤٖثر وطلٚ مً زالٛ اهسُاع في ؤؾهاع اإلاىخجاث وػٍاصة اإلاىذ التي ًدطل نليها الهماٛ وػٍاصة ألاعباح 

باليؿبت ألصخاب اإلااؾؿاث ؛ 

اصة ؤلاهخاحُت ًاصي بلى اهسُاع مهضٛ الخطخم وجدضر الهملُت هدُجت لهضم الخىاػن مؿخىي ؤلاهُاّ ومؿخىي بهخاج ــــ  بن الٍؼ

اصة ؤلاهُاّ  اصة ؤلاهخاحُت ًاصي بلى اهسُاع جٙلُت ؤلاهخاج وبالخالي ٍػ . الؿلو والخضماث بط بن ٍػ

 

 

 

 

 

الهدف مً كهاض ؤلاهخاحهت  : اإلاؼلب الثالث 
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 23: ؾىىضر الهضٍ مً ُْاؽ ؤلاهخاحُت مً زالٛ ماًعي 

ه في باصت ألامغ بإن ؤلاهخاحُت َ٘غة وؿبُت بط ًخهظع الٓٛى بىحىص مُهىم مؿلٔ لهظه الُ٘غة، وهظا ما ًىضر لىا      ًيبغي الخىٍى

 ً ت ما انتراها مً حًير باإلآاعهت بمؿخىاها في ػمان ومٙان آزٍغ . هضٍ ُْاؽ ؤلاهخاحُت، وهى إلاهَغ

م ؤلاهخاحُت الظًً جدطلىا نلُه باؾخسضام ؤي مً ضٌُ J.Kendrickَٓض ؤشاع    وهى اخض الخبراء ؤلاهخاحُت الباعػًٍ، بلى ؤن ْع

ُْاؽ ؤلاهخاحُت ال ًدمل في خض طاجه ؤًت صاللت بال بطا جمذ مٓاعهخه بةهخاحُت هُـ اإلاىكىمت لُترة ػمىُت ماغُت وهى ما ٌهٍغ 

، ؤو مٓاعهخه بةهخاحُت مىكىماث ؤزغي ممازلت صازل وزاعج البلض زالٛ هُـ الُترة، وهى ما ًؿلٔ نلُه "اإلآاعهاث الؼمىُت " باؾم 

" . اإلآاعهاث اإلاٙاهُت" باؾم 

ض  مت التي ًمً٘ الانخماص نليها في الؿعي هدى اإلاٍؼ     ولٙي جدٓٔ نملُت ُْاؽ ؤلاهخاحُت ؤهضاَها وحؿاهم في بعؾاء ألاؾـ الٍٓى

ما ًٓٛى الاْخطاصي الُغوس ي ـــــ مً ؤلاهخاحُت، َاهه ًيبغي   ؤن حؿانض نملُت الُٓاؽ هظه نعى ٖشِ اججاهاث ـــــ  J.Fourasteٖو

ِ الىضُي لىخاثج، بل جخهضاه بلى خُث  ؤلاهخاحُت ومغاخل جؿىعها صون ؤن ج٘خُي بالهغع الؿٙىوي، وصون ؤن جٓخطغ نل اإلاْى

. اإلاىاْشت والىٓض والخُُٓم 

ُماًعي هظ ما ْاله  نىضما جٓاؽ ؤلاهخاحُت في ماؾؿت ما ؤو في ؤمت بمجملها، َُجب ؤن ًدُذ هظا الُٓاؽ هٓض الىغو : "      َو

ٓت الٓضعة ؤلاهخاحُت  و ؤلاهخاحُت بلى اليؿبت اإلاسجلت في ؤحىص اإلااؾؿاث ؤو ألامم ألاٖثر جٓضما في ؾٍغ جب ؤن ًاصي بلى َع الٓاثم، ٍو

 .

ضها  J.Fourastie      وواضر ؤن هكغة ض ؤن جِٓ نىض خضوص وضِ الىخاثج، بل ًٍغ  لهملُت الُٓاؽ، هي هكغة حض واؾهت، َهى ال ًٍغ

ؼ مً حهت ؤزغي بان جيخهي نملُت ُْاؽ ؤلاهخاحُت نىض مغخلت الىٓض ؤو . ؤن جخهضاه بلى خُث جُؿير الىخاثج وهٓضها ٖما اهه ًَغ

ض لها ؤن جمخض بلى مغخلت ؤزغي ال جٓل ؤهمُت نً ؾابٓتها، وهي مغخلت اْتراح الهالج اإلاىاؾب  الخُؿير لىخاثج اإلادطلت، بل ًٍغ

. لخالت غهِ ؤلاهخاحُت، واْتراح الشٙل اإلاالثم لىٓل ؤؾالُب وؾغاثٔ نمل اإلااؾؿاث ألاٖثر جٓضما في هظا اإلاجاٛ 

    َال ًُ٘ي بطا ؤن هطِ ؤلاهخاحُت في ماؾؿت ما ؤنها مغجُهت ؤو مىسُػت بل البض ؤن وشير بلى مجمىنت الهىامل واإلاؿبباث التي 

ؤصث بلى هظا الاعجُام ؤو طإ الاهسُاع، وبالخالي مؿانضة ؤلاصاعاث اإلاهىُت نعى اجساط ماهى مىاؾب مً بحغاءاث وجضابير بشان 

. جىمُت الهىامل الاًجابُت ؤو مهالجت الهىامل الؿلبُت 

    وه٘ظا جخجعى ؤهمُت ُْاؽ ؤلاهخاحُت بانخباعها صنامت ؤؾاؾُت لخدؿين مهضالث ؤلاهخاحُت، هاهُٚ نً ٗىنها وؾُلت هامت 

 .لترشُض الٓغاعاث، ؾىاء نعى مؿخىي الىخضة الاْخطاصًت ؤو نعى مؿخىي الاْخطاص الىؾني ٖٙل 

 

 

ػسق كهاض ؤلاهخاحهت والعىامل اإلاؤثسة فيها   : اإلابدث الثاوم 
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بن ُْاؽ ؤلاهخاحُت هضَا في خض طاجه، ول٘ىه وؾُلت لل٘شِ نً بهؼ الخٓاثٔ الخاضت باإلهخاحُت وؤلاهخاج وحصخُظ     

ت ضهىباث ُْاؽ ؤلاهخاحُت لضي اإلااؾؿت  . ألاؾباب والهىامل التي ؤزغث في اهسُاع واعجُام ؤلاهخاحُت وباإلغاَت بلى مهَغ

 ػسق كهاض ؤلاهخاحهت : اإلاؼلب ألاول 

ٓت التي جٙىن مؿخهملت نعى مؿخىي اإلااؾؿت ْض ال ًم٘ىىا     جسخلِ ؾّغ ُْاؽ ؤلاهخاحُت مً مؿخىي بلى آزغ، َالؿٍغ

ٓت ْض ال جلٓى بحمانا مً ؾٍغ الباخثين لظلٚ وشير مىظ البضاًت بلى ؤن  اؾخهمالها نعى مؿخىي الاْخطاص الىؾني ٖما ؤن ٗل ؾٍغ

 24: ٗل الؿّغ اإلاؿخهملت في الىاْو هي مهغغت لالهخٓاصاث مً حىاهب نضة ومً ؤهم الؿّغ اإلاؿخهملت في الُٓاؽ هي 

 :  ــ الؼسيلت الؼبهعهت 1

ٓت ًيبغي الُٓام بالهملُاث الخالُت  :       لخؿاب ؤلاهخاحُت نعى ؤؾاؽ هظه الؿٍغ

شغؽ في خؿاب الىخاثج ؤن ...لتر ، ٗلٌ ، ؾً :  ٌهبر نً الىاجج بىخضاث ُْاؽ ؾبُهُت مثل :(مخسحاث)ــــ كهاض الىاجج  الخ ، َو

ٓت بالهالْت  ٔ هظه الؿٍغ ٓاؽ الىاجج َو ًٙىن ؤلاهخاج مخجاوؿا َال ًمً٘ حمو مىخجاث يير مخجاوؿت بال بطا انخمضها نعى ُْمها ٍو

     PG =∑Pi: الخالُت 

    Pi :   مجمىم ال٘مُاث اإلاىخجت بالىخضاث الؿبُهُت في ٗل ماؾؿت اْخطاصًت

     لًغع جُُٓم بهخاحُت اإلااؾؿت زالٛ َتراث ػمىُت َاهه ًُترع بٓاء هُـ الشغوؽ ؤلاهخاج زابخت زالٛ هظه الُتراث وهظا ختى 

. ًٙىن الخُُٓم َّهاٛ 

ٓت الؿبُهُت يالبا في ُْاؽ ؤلاهخاحُت الؿبُهُت للهمل وحؿخسضم في هظه  :(العيل)ــــ كهاض عىصس ؤلاهخاج  حؿخهمل هظه الؿٍغ

ٓت الىخضاث الؿبُهُت لُٓاؽ الهمل ، نامل  . الخ ...ؤؾبىم / ؾانت ، نامل /الؿٍغ

  

هبر نً ُْاؽ الهمل بالهالْت الخالُت                        T =∑Ti                        :  َو

         T :  مٓضاع الهمل اإلابظٛو إلهخاج ال٘مُتT 

        Ti ∑ : مجمىم مٓضاع الهمل إلهخاج ال٘مُت Ti 

ٓت الؿبُهُت بالهالْت الخالُت  ٔ الؿٍغ :     وبظلٚ ًمً٘ الخهبير نً ٖمُت ؤلاهخاحُت َو

ٛ  ÷ PGٖمُت الىاجج اإلاخدٓٔ  =ؤلاهخاحهت     T  مٓضاع الهمل اإلابظو

ٓت الؿبُهُت : ــــ الؼسيلت الؼبهعهت اإلاعدلت 2 ٔ الؿٍغ ٓت ألاولى ولخؿاب ؤلاهخاحُت َو ٓت لخجاوػ نُىب الؿٍغ  قهغث هظه الؿٍغ

:  اإلاهضلت ًيبغي الُٓام بماًعي 

                                                           
  .39 ـــ 38، بريوت ، ص 1983دار الطليعة للطباعة والنشر، " اإلنتاجية مفهومها طرق قياسها "  وجيو عبد الرسول  24



ٔ الهالْت الخالُت :ـــ خظاب الىاجج  ٓاؽ َو :   خُث ًخم خؿابه باالنخماص نعى مهامل الخٙاَا ٍو

مهامل الخٙاَا لىُـ الىاجج باليؿبت للمىخىج الُٓاس ي  ×  ٖمُت الىاجج بالىخضاث الؿبُهُت =كيهت الىاجج الكلي 

:  لغسض جىطهذ كهفهت جؼبهم العالكت وعؼم اإلاثال الخالي 

ٗاهذ ٖمُت بهخاحها في شهغ ماي نعى الشٙل الخالي  C B A هُغع ؤن ماؾؿت ضىانُت جيخج زالر ؤهىام مً اإلاىخجاث  1500:  و

ٗان بهخاج وخضة واخضة مً اإلاىخىج ًخؿلب ؾاناث نمل نعى الىدى الخالي 2500 وخضة ، 2000وخضة ،   8 ؾاناث ، 6:  وخضة ، و

.  ؾاناث 10ؾاناث، 

 خؿاب الىاجج ال٘عي باؾخهماٛ مهامالث الخٙاَا نلما اهه جم ازخُاع ؾاناث الهمل اإلابظولت إلهخاج الىخضة ٖمهُاع :اإلاؼلىب 

واإلاىخىج  

طاعاث العيل الالشمت  الىاجج الفعلي  اإلاىخجاث  

 إلهخاج وخدة واخدة 

الىاجج اإلاعدل  معامل الخكافؤ  

       A 1500             5       6     1500 

     B        2000           8      1.6     3200 

C        2500          10       2     5000 

 

:  هالخل ؤن 

 Bؾاناث الهمل إلهخاج وخضة مً  ÷ Bؾاناث الهمل إلهخاج وخضة مً =معامل الخكافؤ لليىخىج   

  =                        8÷6 = 1.33 

  Bمهامل الخٙاَا ٛ  × Bالىاجج الُهعي ٛ = الىاجج اإلاعدل لليىخىج   

 =                      2000 × 1.6 = 3200  

 Cوهُـ الهملُاث باليؿبت للمىخىج 

هظه الخالت ؾخىاحهىا مشٙلت الجمو مابين َُئاث الهمل  في:  الؼسيلت الؼبهعهت اإلاعدلت  (العيل)ــــ كهاض عىصس ؤلاهخاج 

لها بلى َئت نمل ُْاؾُت وه٘ظا ًمً٘  اإلاسخلُت لظلٚ َمً الػغوعي ؤن ججغي حهضًل نليها وطلٚ بترحُهها بمهامل الخٙاَا وجدٍى

اغُت الخالُت  ٔ الطًُت الٍغ : ججاوػ هظه اإلاشٙلت َو

 :ع  خهث =∑ض ع×   ث م 

مهامل الخٙاَا  : م ثجمثل الهمل ال٘عي                            : ع

جمثل َئت نمل مهُىت  : ع ض



ُاؽ الهمل ال٘عي اإلاهضٛ زالٛ َترة مهُىت  ٓت الؿبُهُت اإلاهضلت بهض ُْاؽ الىاجج ال٘عي اإلاهضٛ ْو      ًمً٘ ُْاؽ ؤلاهخاحُت بالؿٍغ

هبر ننها بالهالْت الخالُت  :  ، َو

ٓت الؿبُهُت اإلاهضلت =ؤلاهخاحهت  ٔ الؿٍغ ٓت الؿبُهُت اإلاهضلت  / الىاجج ال٘عي اإلاهضٛ َو ٔ الؿٍغ الهمل ال٘عي اإلاهضٛ َو

ًمً٘ الخميز بين هىنين مً الؿّغ الىٓضًت لُٓاؽ ؤلاهخاحُت  :  ــ الؼسيلت الىلدًت 3

ٓت ًخم خؿاب الىاجج البؿـ انخماصا نعى جثبُذ ؤؾهاع اإلاىخجاث زالٛ الُترة الؼمىُت :ػسيلت ألاطعاز الثا خت   في هظه الؿٍغ

:  اإلاغاص ُْاؾها لخؿىع ؤلاهخاحُت ونبر نً ؤلاهخاحُت بالهالْت الخالُت 

 (ؾاناث الهمل)نضص الهاملين /الؿهغ الثابذ ×مجمىم ؤلاهخاج مً ٗل هىم = ؤلاهخاحهت 

ٓت ًم٘ىىا خؿاب ؤلاهخاحُت بٓؿمت الُٓمت اإلاػاَت نعى مجمىم نىامل ؤلاهخاج  : ػسيلت اللهيت اإلاظافت مً زالٛ هظه الؿٍغ

هبر ننها بالهالْت الخالُت  :           زالٛ َترة ػمىُت ، َو

مجمىم نىامل ؤلاهخاج  / الُٓمت اإلاػاَت =ؤلاهخاحهت 

مؿخلؼماث  –  ُْمت ؤلاهخاج =اللهيت اإلاظافت : خُث ؤن 

 

العىامل اإلاؤثسة في ؤلاهخاحهت  : اإلاؼلب الثاوم 

ُما ًإحي اؾخهغاع ألهم هظه الهىامل   25:  ًازغ نعى ؤلاهخاحُت نىامل نضًضة ، َو

ٗاٍ في اإلاطىو وآلاالث وألاصواث : ـــ وظبت زاض اإلاال إلى العيل 1  وجمثل هظه اليؿبت مٓاؾا لخهٍغِ َُما بطا ؤجم اؾدثماع مبلٌ 

. وطلٚ لجهل اؾخسضام ؾاناث الهمل ؤٖثر َانلُت 

 جاصي بلى زلٔ اإلاشاٗل ؤلاهخاحُت َهعى ؾبُل اإلاثاٛ َان اعجُام جٙالُِ الؿاْت : ـــ هدزة بعع اإلاصادز كالؼاكت واإلاهاٍ واإلاعادن 2

. ؾُازغ نعى الهالْت بين الٙلُت والدجم بشٙل ًجهل منها يير اْخطاصًت 

ُه ؤو بين اإلااؾؿاث اإلاسخلُت : ـــ الخغيراث في كىة العيل 3 ٗان طلٚ صازل اإلااؾؿت الىاخضة وطلٚ مً زالٛ الىٓل والتَر  ؾىاء 

 . (الىػىب الخاعجي للٓىي اإلااهغة واإلاضعبت  )صازل اإلااؾؿاث اإلاسخلُت صازل وزاعج الٓؿغ 

ب وحهلُم الهاملين وطلٚ لٙي ًخم٘ىىا مً الخهامل مو  بن هظه الخًيراث جخؿلب مً اإلااؾؿاث جسطُظ مبالٌ ٖبيرة لخضٍع

. اإلاؿخجضاث الخ٘ىىلىحُت في مجاٛ الهمل 

هؼي لخ٘ىىلىحُا اإلاؿاهمت في هطِ ما جدٓٔ مً :  ــ ؤلا داع والخكىىلىحها 4 خُث ًمثالن الؿبب الغثِس ي في جدؿين ؤلاهخاحُت َو

غ وػٍاصة اإلابالٌ اإلاسططت لظلٚ له جإزير اًجابي نعى ؤلاهخاحُت  اصة الاهخمام بالبدث والخؿٍى . جدؿً في ؤلاهخاحُت ، ٖظلٚ َان ٍػ
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هاث الطىانُت : ـــ ألاهظيت واللىاهين والدشسيعاث 5 ض انخبرث الدشَغ  جمثل الٓىاهين وألاهكمت ُْىصا نعى بهؼ اإلاىكماث، ْو

ألاؾغم همىا في الؿبهُىاث، َؤلهكمت اإلاخهلٓت بالؿالمت الهامت والصخت والخلىر والاخخُاحاث ؤو اإلاخؿلباث لاللتزام بها ْض ؤصث 

 . %25بلى جسُُؼ ؤلاهخاحُت بدىالي 

اصة في ؤلاهخاج ، لها جإزير واضر نعى  :  ــ اللىي الدظاومهت لللىي العاملت لليىظيت6 اصة ألاحىع صون ٍػ والتي ْض جاصي بلى ٍػ

ؤلاهخاحُت وهظا مً زالٛ التزام اإلاىكمت بضَو ؤحىع نالُت للهاملين اإلاىكمين ، وهظا ًدض مً ْضعة اإلاىكمت نعى جىقُِ نماٛ 

اصة البؿالت  ً وبالخالي َان هظا ؾُاصي بلى ٍػ . آزٍغ

 وجمثل الؿّغ التي ًمً٘ للماؾؿت ؤن حؿخُُض مً زاللها نعى مضعائها الظًً ًخميزون بُ٘اءاث نالُت وفي : ــ العىامل ؤلادازيت 7

ظلٚ زبراتهم الهلمُت ، ومٓابل  ذ ًخٓاغىن عواجب ومسططاث نالُت ٖىدُجت للماهالث الهلمُت الهالُت التي لضيهم ٖو هُـ الْى

ىحهىا ألاوشؿت بشٙل حُض ، ؤي ؤن ًٙىهىا  ٓىمىا باألنماٛ ٍو و مً هاالء اإلاضعاء ؤن ًخسظوا الٓغاعاث ٍو طلٚ َان اإلااؾؿت جخْى

مبضنين ومؿخهضًً لخدمل ؤي ش يء مً اإلاساؾغة ، وان غهِ الخسؿُـ والخىكُم وؾىء الٓغاعاث اإلاخسظة ؾُاصي بلى هخاثج 

. ن٘ؿُت جخمثل في اهسُاع ؤلاهخاحُت 

طِ هظا اإلاطؿلر زٓاَت اإلااؾؿت والى ؤي صعحت اؾخؿانذ اإلاىكمت ؤن جدُؼ الهاملين وان جسلٔ : ــ هىعهت خهاة العيل 8  ٍو

ت وجضَئت وجامين الطحي )لضيهم خالت الغض ى وطلٚ لخدؿين بِئت الهمل  اتهم  (الخ ...بغاءة والتهٍى و مهىٍى ل هظا ؾُاصي بلى َع ٗو

اصة وؿبت ؤلاهخاحُت  . وػٍاصة اهخمائهم وبالخالي ٍػ

 

صعىباث كهاض ؤلاهخاحهت  : اإلاؼلب الثالث 

ًمً٘ الاصناء بان ُْاؾها ٌهخبر شِئا همؿُا بمهنى وؿخسضم     بن مؿالت ُْاؽ وخؿاب ؤلاهخاحُت حهخبر مشٙلت خُٓٓت لظلٚ ال

 26:مهاصلت واخضة وهؿبٓها في حمُو الخاالث ونعى مؿخىي حمُو اإلااؾؿاث وطلٚ عاحو بلى ضهىباث نضًضة ؤهمها 

ٓت الُٓاؽ ًاصي بلى الخًير في ُْمتها وبالخالي ًيخج ننها بغوػ جدلُالث مسخلُت ؛ ـــ  وحىص نضة ؾّغ في خؿابها َإي حًير في ؾٍغ

ٓت الؿبُهُت في خؿاب الىاجج وطلٚ في خالت وحىص مىخجاث يير مخجاوؿت ؛  الــــ  ًمً٘ جؿبُٔ الؿٍغ

ٓت الؿبُهُت الُغوْاث اإلاىحىصة بين مهاعاث الٓىي الهاملت في اإلااؾؿت وطلٚ نىض ُْاؽ نىطغ الهمل؛   الــــ جبرػ الؿٍغ

ٓت الؿبُهُت َمثال الــــ ًمً٘ الجمو بين وػن اإلاىاص ألاولُت وؾاناث الهمل   ٌؿخدُل الجمو ال٘مي بين نىاضغ ؤلاهخاج في الؿٍغ

ًمً٘ خؿاب ؤلاهخاحُت الٙلُت ؛  وبالخالي ال

ت في ؾّغ ؤلاهخاج ؛  الــــ  ٓت الؿبُهُت ازغ الخٓضم الخ٘ىىلىجي والخًيراث الجاٍع جىضر الؿٍغ

ٓت الؿبُهُت اإلاهضلت لخؿاب ؤلاهخاحُت جىاحهىا مش٘الث نضًضة منها ــــ :   نىض جؿبُٔ الؿٍغ
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 حؿخؿُو اإلااؾؿت ان حه٘ـ مؿخىي الخؿىع والُ٘اءة الاْخطاصًت في اإلااؾؿت   ال

  مشٙلت ازخُاع اإلاهاًير واإلآاًِـ التي بمىحبها ًمً٘ انخباع اإلاىخىج ُْاس ي، َخًير اإلاهُاع ًاصي بلى حًير مهامالث

. الخٙاَا وبالخالي قهىع ُْم لئلهخاحُت 

ٓت ألاؾهاع الثابخت ال جسلى مً نُىب مً بُنها ماًعي ــــ  :  بن خؿاب ؤلاهخاحُت بؿٍغ

  ازخالٍ ؤؾهاع اإلاىخجاث مً َترة ػمىُت بلى ؤزغي غهِ بلى طلٚ مشٙلت ازخُاع ؤؾهاع اإلاىخجاث َهىإ نضة ؤؾهاع

 ؤؾهاع البُو بالجملت ، ؤو الخجؼثت ، وؤؾهاع الخٙلُت؛ : مثل 

  ال حه٘ـ ألاؾهاع بضْت مؿخىي حىصة ؤلاهخاج َٓض جخدؿً حىصة اإلاىخىج في خين ؤن ألاؾهاع جبٓى زابخت؛ 

  خُث بن حًير ؾهغ الطٍغ زالٛ َترة اإلآاعهت ًاصي بلى حًير في ُْمت الىاجج وبالخالي حًير في ُْمت ، مشٙلت ؾهغ الطٍغ

 ؤلاهخاحُت ؛

  ًمشٙلت ازخُاع َئاث الٓىي الهاملت التي حهخمض نليها في نملُت الُٓاؽ ٖما ؤن ماشغ الُ٘اءة في الهمل جسخلِ م

 نامل بلى آزغ؛ 

 نىض خؿاب بهخاحُت عاؽ اإلااٛ هىإ عاؽ اإلااٛ الثابذ، عاؽ اإلااٛ الطافي وعاؽ اإلااٛ اإلااصي واإلاهىىي؛ 

 ؾانت نمل، ًىم نمل،شهغ :مشٙلت ازخُاع الىخضاث الؼمىُت لُٓاؽ الهمل وطلٚ بؿبب وحىص وخضاث نضًضة منها

 ؛...نمل

 غث يالبا ما جٙىن أليغاع ؤزغي؛ ير اإلاهلىماث والبُاهاث الالػمت في نملُت الُٓاؽ وختى وان جَى  نضم جَى

  ير اإلاىاعص الالػمت للُٓاؽ  .ال ًىحض حهاون صاثم لضي وخضاث ؤلاهخاج لخَى

 بن ُْاؽ ؤلاهخاحُت نعى اإلاؿخىي ال٘عي ْض ًٙىن مػلل، وهظا ألهه ًخطِ بالهمىمُت لظلٚ البض مً الاؾخهاهت باإلآاًِـ ــــــ

الخ ؛ ...الجؼثُت ، ٖما ؤن ؤلاهخاحُت الٙلُت ال جبرع مؿاهمت الهىاضغ اإلاٙىهت لها الهمل وعاؽ اإلااٛ 

في بهؼ الطىاناث خؿاب ُْمت اإلاىخجاث الىؾؿُت ًاصي بلى جطخم الُٓمت اإلادؿىبت للىاجج ؤو ؤلاهخاحُت وبالخالي َان جدلُل ـــــ 

. جؿىع ؤلاهخاحُت زالٛ َترة ػمىُت ًٙىن وؿبي 

  مً الطهىبت َطل مٙىهاث بهؼ الىقاثِ أليغاع الُٓاؽ وطلٚ لطهىبت الىاشئت بين نً جضازل نملُاث اإلااؾؿت مو 

بهػها البهؼ وضهىباث الُطل بُنها ًاصي في يالبُت ألاخىاٛ بلى الهمىمُت في جؿبُٔ مٓاًِـ مهُىت ؤو يُاب هظه اإلآاًِـ 

.   ؤضال 

 

 

 جدظين ؤلاهخاحهت  : اإلابدث الثالث 



و مؿخىي بهخاحُتها  خا نعى اإلاؿخىي الاْخطاصي، وهظا بَغ     ٗل اإلااؾؿاث حؿعى حاهضة لخدُٓٔ ؤعباح، واإلاداَكت نعى اؾخمغاٍع

ب والبهُض  . وجدؿُنها بؿّغ ووؾاثل مسخلُت ، التي حه٘ـ جؿىعها نعى اإلاضي الٍٓغ

عيلهت وهظام جدظين ؤلاهخاحهت  : اإلاؼلب ألاول 

   بن جدؿين ؤلاهخاحُت هى حهض مىكم ومسؿـ ٌهبر نً حىصة بصاعة اإلااؾؿت ومضي جٓضمها َالهضٍ ألاؾاس ي لئلصاعة الجُضة هى 

بصاعة " جدؿين ؤلاهخاحُت باؾخمغاع واإلاداَكت نليها، ومً هظا الخهٍغِ لخدؿين ؤلاهخاج ًمً٘ ؤن هؿلٔ نعى جلٚ الهملُت حًير

ؤي ؤن جدؿين ؤلاهخاحُت ًدخاج بلى ٗل وقاثِ ؤلاصاعة التي جخمثل َُما ًؿلٔ نلُه نملُت ؤلاصاعة مً جدضًض ألاهضاٍ، " ؤلاهخاج 

ابت، جُُٓم، اجساط الٓغاعاث، البدىر وبهخاج الهملُاث الخ، وجدؿين ؤلاهخاحُت هى ٖظلٚ شٙل مً ؤشٙاٛ ...جسؿُـ، جىكُم، ْع

الخًلب نعى مٓاومت الخًير وإلخضار هخاثج اًجابُت في مجاٛ جدؿين ؤلاهخاحُت " بصاعة الخًُير"ومً ؤهم واحباث "  بصاعة الخًير"

  27:َاهه مً اإلاُُض بجبام مىؿٔ مضزل الىكم نعى الىدى الخالي 

هظام جدظين ؤلاهخاحهت : 01 ـــ 2الشكل زكم 

 اإلادخالث                                      العيلهاث                                        اإلاخسحاث 

    

 

 

  

 9، مغحو ؾبٔ طٖغه، ص " بصاعة ؤلاهخاحُت"نعي الؿلمي، :اإلاصدز                        

ً هامين هما  (شإهه في ؤي اؾخسضام آزغ  ) بن مضزل الىكم في جدؿين ؤلاهخاحُت  ؼ نعى ؤمٍغ   28:ًٖغ

. ٖإؾاؽ في الخسؿُـ والخىحُه (ؤي الىخاثج اإلاؿتهضَت  ) الخإُٖض في اجساط اإلاسغحاث :ألاول 

. ؤهمُت الخٙامل والخيؿُٔ في ٗل ؤحؼاء الىكام ؤلاهخاجي مً احل الىضٛى بلى الىخاثج اإلاؿتهضَت :الثاوم 

 

 

 

خصائص و دواث عيلهت جدظين ؤلاهخاحهت : اإلاؼلب الثاوم 

                                                           
 .92،مرجع سبق ذكره ص "اإلدارة اإلنتاجية " علي سلمي،  27
 .78، ص 1999الدار اجلامعية، " إدارة اإلنتاج والعمليات مدخل اختاذ القرارات "  حممد توفيق ماضي  28

 ادلعلومات وأساليب القياس 

 اخلربة العلمية والقيادة اإلدارية 

 ادلواد ادلتاحة 

 قياس مستوى اإلنتاجية وحتليل اإلنتاجية 

 حصر العوامل احملددة لإلنتاجية 

 حتديد جماالت التحسني 

 اختيار أساليب التحسني 

 

 

 

    مستوى أعلى 

     وحمدد من 

     اإلنتاجية 



خصائص عيلهت جدظين ؤلاهخاحهت  :  وال

ًجب ؤن جطب صوعة بصاعة ؤلاهخاحُت في مغخلت الخدؿين والتي تهضٍ بلى جدُٓٔ مؿخىي ؤَػل لٙل مً ؤلاهخاحُت الٙلُت     

  29:وبهخاحُت الهىاضغ، وججضع ؤلاشاعة هىا بلى نضة زطاثظ ؤؾاؾُت في نملُت الخدؿين لئلهخاحُت 

ِ نً  ـــ1  نملُت جدؿين ؤلاهخاحُت نملُت صاثمت َال ٌهني زباث ؤلاهخاحُت ؤو جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاىغىنُت لئلهخاحُت الخْى

ٗاَُا ؤن جدٓٔ اإلااؾؿاث اإلاهضالث اإلاغيىبت خُث هىإ ماؾؿاث ؤزغي حهمل بشٙل صاثم نعى  غ َلم ٌهض  الخدؿين والخؿٍى

. جسؿي هظه اإلاهضالث َال ًجب بإي خاٛ مً ألاخىاٛ ؤن ًٙىن طلٚ في شٙل نمل ًخم الُٓام به مغة واخضة 

 بن نملُت جدؿين ؤلاهخاحُت ًجب ؤن ال جٙىن مجغص ؾمىخاث ؤو هىاًا بل ًجب ؤن جٙىن في شٙل بغامج مدضصة لها ؤهضاَها  ـــ2

ت  . ونىاضغها الؼمىُت واإلاالُت والبشٍغ

 مً اإلاُػل ؤن ًٙىن بغهامج جدؿين ؤلاهخاحُت شامال لٙاَت ألاْؿام والىخضاث صازل اإلااؾؿت بل ًجب اشترإ ألاؾغاٍ  ـــ3

. الخاعحُت مً نمالء ومىعصًً وحهاث خٙىمُت في البرهامج 

 بن وؾاثل وؤؾالُب جدؿين ؤلاهخاحُت النهاثُت، َكاهغة الخًير في ؤلاهخاحُت قاهغة بالًت الخهُٓض، وجغحو بلى الهضًض مً  ـــ4

ت التي ًطهب خطغها  . الهىامل الُىُت والبشٍغ

 دواث جدظين ؤلاهخاحهت  : ثاهها 

 30:لىجاح ؤلاصاعة في بصاعة بغهامج لخدؿين ؤلاهخاحُت ًلؼم اؾخسضام مجمىنخين مً ألاصواث      

اتها وهي جخهامل مو حاهب اإلاهاعة والٓضعة : دواث فىهت  ُاؽ مؿخٍى  وهي ألاصواث اإلاؿانضة في جدلُل الهىامل اإلاازغة في ؤلاهخاحُت ْو

. نىض الُغص 

والضاَهُت . وهي ألاصواث التي جسلٔ الغيبت لضي ألاَغاص في جدؿين ؤلاهخاحُت وجدُيزهم إلًجاص ؾّغ ؤَػل لئلهخاج : دواث دافعهت 

. جخهامل مو اإلاشانغ والاججاهاث والجىاهب الىُؿُت للُغص 

ِ جدؿين ؤلاهخاحُت نعى جدلُل مهؿُاث اإلادُـ الضازعي للماؾؿت وصعاؾت الؿّغ البُئُت التي ًمً٘ ؤن جدٛى صون ــــ  خْى ٍو

ٗالخالي    31:بمٙاهُت الانخماص نعى جلٚ الؿّغ ؤو اإلاضازل التي جٙىن 

بمهنى الخسلظ مً بهؼ نىاضغ اإلاضزالث يير اإلاؿخًلت التي ؾٍى لً جازغ نعى ٖمُت  :ا ـــ ثباث اإلاخسحاث مع جللهل اإلادخالث

. اإلاسغحاث اإلادٓٓت 
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ابُت التي حهمل نعى جغشُض الاؾخسضام ألامثل :ب ـــ شيادة اإلاخسحاث مع ثباث اإلادخالث  ت والْغ ٗاَت ألاؾالُب ؤلاصاٍع  ؤي اؾخسضام 

. للمىاعص بخٓلُل الخٙالُِ بلى ؤصوى خض ممً٘ 

 ٌهخمض هظا اإلاضزل نعى الخىؾو في ؤلاهُاّ بشغؽ ؤن ًٙىن هىإ مٓابل اٖبر لئلهُاّ ؤي :ج ـــ شيادة اإلاخسحاث وشيادة اإلادخالث 

اصة اإلاسغحاث انعي منها باليؿبت للمضزالث  . ؤن جٙىن وؿبت ٍػ

ٙىن طلٚ بخٓلُظ حجم اليشاؽ  : د ـــ جخفهع اإلاخسحاث وجخفهع اإلادخالث ٌشغؽ ؤن ًٙىن جسُُؼ اإلاضزالث بيؿبت اٖبر ٍو

يز نعى جلٚ التي جدٓٔ مؿخىي بهخاحُت ؤَػل  . ٗان جىطٍغ اإلااؾؿت نً بهؼ ألاوشؿت التي لِـ لها ميزة جىاَؿُت والتٖر

ٌهخبر مً ؤَػل اإلاضازل، َُخم مً زالله جدُٓٔ مسغحاث اٖبر بإْل مضزالث  : ٌ ـــ شيادة اإلاخسحاث مع جخفهع اإلادخالث

. مم٘ىت واإلاثاٛ في طلٚ بخالٛ آلاالث والخ٘ىىلىحُا مدل نىطغ الهمل 

يز شضًض نعى جٙلُت نىطغ ــــ  ِ وبشٙل ؤؾاس ي نعى هُٙل الخٙالُِ وبتٖر عيم حهضص مضازل جدؿين ؤلاهخاحُت بال ؤن طلٚ ًخْى

ٓت ألاصاء والاهخمام  الهمالت َهىإ ال٘ثير مً اإلااؾؿاث ماػلذ جدخل َيها هظه الخٙلُت ُْمت مغجُهت، ما ٌؿخضعي جدؿين ؾٍغ

. بةهخاحُت نىطغ الهمل 

 

إطتراججهت جدظين ؤلاهخاحهت  : اإلاؼلب الثالث 

  32:   بن ؤلاؾتراججُت الؿلُمت والُهالت لخدؿين ؤلاهخاحُت البض ؤن جيبني نعى بصعإ وجٓضًغ ألهمُت الهىاضغ الخالُت 

 الؿاْاث واإلاىاعص اإلاخاخت للماؾؿت ؛ 

 ألاؾالُب والخٓىُاث اإلام٘ىت نعى غىء  اإلاىاعص والؿاْاث اإلاخاخت ؛ 

  ُت الؿاثضة ؛  اإلاىاَؿت وألاوغام الؿْى

  الؿلب الُهاٛ نعى مىخجاث اإلااؾؿت .

:  وبظلٚ ًمً٘ عؾم بؾتراججُت لخدؿين ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت بمهلىمُت الهىاضغ الؿالُت نعى الىدى الظي ًبرػه الشٙل الخالي 
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خؼىاث وطع إطتراججهت لخدظين ؤلاهخاحهت   :02 ــــ 2شكل زكم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 98نعي ؾلمي ، هُـ اإلاغحو الؿابٔ،ص:                                                               اإلاصدز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتديد اىداف ادلنشاة 

 حتديد اىداف االنتاج يف ضوء معلومية ادلوارد ادلتاحة

 ختطيط برجمة انشطة حتسني االنتاجية 

 ازالة معوقات االنتاجية الظاىرة والواضحة 

 تصميم وطرق ونظم قياس االنتاجية 

 حتفيز وتشجيع االفراد لتنفيذ اخلطة 

 احملافظة على مستويات االداء واالنتاجية احملققة 

 متابعة وتقييم نتائج تنفيذ اخلطة وتصويب ادلسار 



خالصت الفصل 

ىا بلُه في هظا الُطل ًمً٘ الٓٛى بلى ؤن ؤلاهخاحُت هي اخض اإلاهاًير اإلاؿخهملت لخُُٓم ؤصاء اإلااؾؿت وخؿً  مً زالٛ ما     جؿْغ

ت اإلاخاخت، وهظا إلاا لها مً ؤهمُت في اإلااؾؿت والضولت ٗىنها ماشغ َهاٛ في جُُٓم الىخضاث  اؾخًاللها إلاىاعصها اإلااصًت والبشٍغ

ير اإلاهلىماث والبُاهاث الضُْٓت والٙاملت لهملُت الُٓاؽ، ختى ًخم بحغاء  ؤلاهخاحُت، وهظا مً زالٛ ُْاؾها الظي ًخؿلب جَى

ٓت الُٓاؽ ؤلاهخاحُت مً ماؾؿت بلى ؤزغي ، ٖما ًمً٘ ؤلاشاعة بلى  نملُت اإلآاعهت بين بهخاحُت اإلااؾؿاث اإلادشابهت،وجسخلِ ؾٍغ

ٓت مً ؾّغ الُٓاؽ  وهظه الهىامل والطهىباث .ؤن هىإ نىامل هامت جازغ نعى ؤلاهخاحُت وضهىباث جىحهها نىض اؾخسضم ؾٍغ

و مؿخىي ؤلاهخاحُت .  ْض جاصي زُؼ وهٓظ في وؿبت ؤلاهخاحُت، لظلٚ جلجا اإلااؾؿت بلى اْتراح خلٛى مؿانضة نعى َع

و وجدؿين ؤلاهخاحُت هي مً      َخدؿين ؤلاهخاحُت ٌهخبر مً ؤهم اإلآىماث التي جاصي بلى هجاح اإلااؾؿت ، ٖما ؤن نملُت َع

مؿاولُت ؤلاصاعة، خُث حهخبر ؤلاصاعة وخضها الٓاصعة نعى جىُُظ بغامج جدؿين ؤلاهخاحُت في الىخضة ؤو اإلااؾؿت الاْخطاصًت التي 

.  جضًغها 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الُطل الثالث 

صعاؾت ُْاؾُت 

 إلااؾؿت الخٍؼ 

 

 

 

 

 



جيههــــــــــــــــــــــــد   

ين نعى اإلااؾؿت       ت، ؾٍى هداٛو بؾٓاؽ ماجم الخؿّغ بلُه ؾابٓا في الُطلين الىكٍغ  بهض الاهتهاء مً الضعاؾت الىكٍغ

ُاؽ  ً خٓل للضعاؾت اإلاُضاهُت مً زالٛ صعاؾت ؾّغ ؤلاهخاج ووغهُخه في اإلااؾؿت،  ْو ، لخٍٙى الاْخطاصًت إلهخاج الخٍؼ

ذ به مً ْبل اإلاىقُين واإلاؿاولين، وؤًػا ماجم  ؤلاهخاحُت وجُٓمها باالنخماص نعى ماجم  جٓضًمه مً وزاثٔ ومهلىماث مً  الخطٍغ

. اإلااؾؿت 

ُاؽ ؤلاهخاحُت وجُٓمها     َٙاهذ صعاؾدىا الخؿبُُٓت هظه نباعة نً صعاؾت وغهُت ؤلاهخاج باإلااؾؿت طاث الؿابو الهمىمي، ْو

. ومٓاعهتها وفي ألازير الخهٍغ نعى الهىامل التي جازغ نعى بهخاحُت اإلااؾؿت ؾىاء اعجُانا ؤو اهسُاغا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جلدًم مؤطظت الخصف : اإلابدث ألاول 

ٗاهذ مدل صعاؾدىا، وهظا مً زالٛ الخؿّغ بلى هُٙلها الخىكُمي بٙل      ؾىداٛو في هظا اإلابدث جٓضًم حهٍغِ للماؾؿت التي 

ظا الخؿّغ بلى مغاخل ؤلاهخاج باإلااؾؿت  .   وخضاجه، ٖو

الخعسيف  يؤطظت طيراميع للخصف  : اإلاؼلب ألاول 

ت طاث ؤؾهم مسخلؿت بين الٓؿام      ٔ مىاص الؿيرامُٚ وزاضت البالؽ الخاثؿي، وهي شٖغ ت مخسططت في بهخاج وحؿٍى هي شٖغ

ت الطٍغ للهغب والخاص، وحهض ؤٛو همىطج شغاٖت بين الٓؿانين نعى اإلاؿخىي الىؾني  (ECO)الهمىمي  . شٖغ

ت نام     ا جٓضع بإٖثر مً 2 وجدؿو نعى مؿاخت 2007 وبضا ؤلاهخاج بها نام 2002ؤوشئذ الشٖغ  ه٘خاع، ؾاْتها ؤلاهخاحُت ؾىٍى

ت خىالي 1000000 :  نامال مٓؿمين بلى زالر ؤْؿام120 متر مغبو مً البالؽ، ٌهمل بالشٖغ

 نمــــــــــــــــــــــــــاٛ ؤلاهخــــــــــاج    ــــــ

 نمـــــــــــــــــــــــــــــاٛ ؤلانــــــــــــاهت  ــــ

 مسؿـــــــــــــــــــــــ الهمـــــــــــــــــــــــــل  ـــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الههكل الخىظهيم لليؤطظت  : اإلاؼلب الثاوم 

إحي جغجِب هظه ألاْؿام خؿب 7ًخٙىن الهُٙل الخىكُمي للماؾؿت مً ؤلاصاعة الهامت و      ؤْؿام ٗل ْؿم له مطلخت ًخىلها، ٍو

:  الشٙل الخالي 

الههكل الخىظهيم لليؤطظت   : 01 ـــ 3الشكل زكم 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 مً  :                                                                           اإلاصدز 

وزاثٔ اإلااؾؿت :                                                                                                                                            اإلاطضع 

  

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة 

DG    

      
DDDD  الدائرة   

   التقنية 

مصلحة 
احملاسبة 

 وادلالية

 

 مصلحة 

النظافة 
 والبيئة 

 مصلحة 

 التجارة 

 والتسويق

 مصلحة 

 التموين 

مصلحة 
 ادلستخدمني 

 اإلدارة

  ادلالية 

 واحملاسبة 

مصلحة 
الصيانة 
وادلراقبة 
 التقنية 

مصلحة 
ادلراقبة 
 وادلخرب 

مصلحة 
 اإلنتاج 



ت بغثاؾت اإلاضًغ الهام،  :ــــ ؤلادازة العامت   وهي ؤلاصاعة اإلاؿاولت نً ٗل الىقاثِ وألاْؿام ؤلاصاٍع

وجىٓؿم بلى زالر مطالر  :  ـــ الدائسة الخلىهت1

  وهي التي حؿهغ نعى جطلُذ ألانؿاب وضُاهت ألاحهؼة واإلاهضاث ومغاْبتها :مصلحت الصهاهت واإلاساكبت الخلىهت . 

  هي اإلاؿاولت نً مغاْبت الجىصة : مصلحت اإلاساكبت واإلاخبر. 

 هي مطلخت جدخىي نعى مهكم الهماٛ وهي مدؿت الاهخمام في اإلااؾؿت خُث ؤنها مؿاولت نعى  : مصلحت ؤلاهخاج

 .ؤلاهخاج 

. وهي اإلاؿئىلت نعى مغاْبت اإلاالُت واإلاداؾبت  :  ـــ مصلحت اإلاداطبت واإلاالهت2

. هي اإلاؿاولت نً هكاَت البِئت واإلادُـ للماؾؿت  :  ـــ مصلحت الىظافت والبيئت3

ٔ وجىػَو اإلاىخىج  :  ـــ مصلحت الخجازة الدظىيم4 . هي اإلاؿاولت نً حؿٍى

:  وهي اإلاؿاولت نعى حمُو اإلاىاص وؤصواث ؤلاهخاج، هىإ هىنان مً اإلاىاص اإلاؿخهملت : ـــ مصلحت الخيىيً 5

  (مدلُت )مىاص صازلُـــــــــــــــــــــــــت 

  (زاعحُت )مىاص مؿخىعصة 

.  هي مطلخت تهخم وحهالج مطالر الهماٛ، ؤحىع الهماٛ، ؤلاصاعة الهامت: ـــ مصلحت اإلاظخخدمين 6

 

  مساخل ؤلاهخاج  اإلاؤطظت: اإلاؼلب الثالث 

:    مً بين مىخجاث ماؾؿت الخٍؼ البالؽ مً هىم 

 ؾم  x  30 ؾم  25:     الىىع السابع  ؾم                 x 30 ؾم  20 : الىىع ألاول 

 ؾم  x  40 ؾم   25 : الىىع الخامع ؾم                   x  40 ؾم  20: الىىع الثاوم 

 ؾم x 40 ؾم   08 :  الىىع الظادض ؾم                 x  30 ؾم  08 :الىىع الثالث 

 :  وجمغ نملُت بهخاج البالؽ صازل ماؾؿت بهضة مغاخل ؤهمها 

 broyageالخلؽ : اإلاسخلت ألاولى 

    جسلـ اإلاىاص ألاولُت بهض جىُٓتها في ْضوع باؾخهماٛ اإلااء، ًخم بهضها زلـ العجُىت باؾخهماٛ مىاص ؾُيُت وعمل وماء، ومً حهت 

ً  .ؤزغي هىإ زلـ آزغ للمىاص اإلاؿخهملت في الخلٍى

 atomisationالخجفهف : اإلاسخلت الثاههت 



  جٓظٍ العجُىت اإلاخدطل نليها في سخان به شهلت مً الىاع َُخم ججُُِ العجُىت لُخدطل نعى يباع ًضعى       خُث ًخم بزغاج 

   gramula.  اإلااء مً العجُىت 

 pressageاللىلبت :اإلاسخلت الثالثت 

 ؾم ، زم جٓىم آلت X  30 ؾم 20: ًُغى الًباع الىاجج نما ؾبٔ في ْالب مً هىم مً ألاهىام اإلاغاص ضىهه، مثاٛ

. زاضت بالػًـ نعى الٓالب لُيخج مىه بالؽ مخماؾٚ 

 séchageالخجفهف : اإلاسخلت السابعت 

 .  ًضزل الىاجج مً اإلاغخلت الؿابٓت في حهاػ به هىاء ؾازً خُث ًخم ججُُِ وؿبي للماء اإلاخبٓي   

  émaillageالخلىيً : اإلاسخلت الخامظت 

 .ألالىان  (ججُُِ الٓالب)    في هظه اإلاغخلت ًػاٍ بلى مىخىج اإلاغخلت الؿابٓت 

 cuissonالدسخين : اإلاسخلت الظادطت 

ت 1200 في هظه اإلاغخلت ًخم ؾهي اإلاىخىج في َغن جطل صعحت خغاعجه بلى       . صعحت مئٍى

  triageالاخخهاز والخعلهب :اإلاسخلت الظابعت 

.            في هظه اإلاغخلت جخم َيها نملُت الازخُاع والخهلُب للمىخىج

ٔ اإلاىخىج النهاجي، مو الهلم ؤن مطلخت الضعاؾت واإلاغاْبت جٓىم بضعاؾت ومغاْبت ٗل مىخىج في ٗل مغخلت، وازظ     زم ًخم حؿٍى

. حمُو اإلاهؿُاث وحسجُلها للخُاف نعى حىصة اإلاىخىج النهاجي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػسق ؤلاهخاج  اإلاؤطظت ودزاطت وطعهت العيال وؤلاهخاج : اإلابدث الثاوم 

، وهظا ؾبها باالنخماص  ؾىداٛو في هظا اإلابدث    صعاؾت ؾّغ ؤلاهخاج ووغهُت الهماٛ وؤلاهخاج في ماؾؿت الؿيرامِـ للخٍؼ

  . نعى ماجم جٓضًمه مً مهلىماث في اإلااؾؿت 

ػسق ؤلاهخاج  اإلاؤطظت  : اإلاؼلب ألاول 

ظا       ٓت ؤلاهخاج باإلااؾؿت ؾىداٛو جٓضًم صعاؾت ؤولُت خٛى اإلاىخىج مً هاخُت الؿهغ والجىصة ٖو ت هكام ؤو ؾٍغ ْبل مهَغ

: الىىنُت ألنها جىه٘ـ في خض طاتها نعى ُْم اإلااؾؿت، ولظا ًجب مغاْبت اإلاىخىج مً هظه الجىاهب 

، ابخضاء مً هظه الٓانضة اإلاخبهت َان الخدضي بطن هى : ــ الظعس 1  ؾهغ ؤي مىخىج ًدىاؾب مو الُٓمت التي ًمىدها الؿّى

ٗافي للىضٛى بلى مغصوصًت بهخاج اإلااؾؿت  . جسُُؼ ألانباء وجدُٓٔ مهنى 

جب ؤن جٙىن نالمت الخؿىع الهمُٔ ليشاؽ  :  ــ الجىدة2 ًجب ؤن جٙىن الجىصة اإلاُهىم الًالب والخاؾم نعى اعع الىاْو ٍو

ٗاء اإلااؾؿت  . اإلااؾؿت بالػبـ ألنها ججمو مؿاهمت ٗل مهاعاث وط

 بٓضع ما ًٙىن الابخٙاع عصا نعى شهىع زُي بالىٓظ وبهض عض ى ؤلاوؿان، بٓضع ما ًٙىن له َهال ؤٖثر خكىقا للٓبٛى : ــ الىىعهت 3

 .

: وبعد جلدًم الدزاطت ألاولهت لليىخىج طىف هخؼسق إلى معسفت هظام ؤلاهخاج  اإلاؤطظت     

ذ مً ؾٍغ اإلاؿاوٛ نعى وخضة حؿُير ؤلاهخاج ؤن       ، جم جٓضًم لىا جطٍغ بهض الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ْمىا بها في ماؾؿت الخٍؼ

ٓطض باإلهخاج  اإلااؾؿت حهخمض في بهخاحها نعى هكام ؤلاهخاج اإلاؿخمغ، الظي ٌهخمض نعى ؤلاهخاج الىمؿي في مسغحاجه ومضزالجه، ٍو

الىمؿي ؤن له هُـ ألابهاص والخىاص زالٛ الُترة ؤلاهخاحُت ؤي هُـ اإلآاًِـ وهُـ الىىنُت وهُـ الشٙل ، ٖما ضغح ؤًػا 

اإلاؿاوٛ بان اإلااؾؿت حهخمض ؤًػا في بهخاحها نعى هكام ؤلاهخاج نعى  الؿلب، لً٘ لِـ بطُت صاثمت ألهه في البهؼ الُتراث ال 

ض ٌهىص هظا نضم حىصة اإلاىخىج ونضم جلبُت عيباث الؼباثً، ومما ًضَهها بلى  ًٙىن هىإ ؤي ؾلب نعى مىخجاث هظه اإلااؾؿت،ْو

.  الانخماص في بهخاحها نعى الىكام ؤلاهخاج اإلاؿخمغ حهل الهماٛ في وشاؽ مؿخمغ الن اإلااؾؿت طاث ؾابو نمىمي

  

 

 

 

 

 



 دزاطت وطعهت العيال  : اإلاؼلب الثاوم  

ذ مً اإلاؿاولين، مىػنين بلى زالر َُئاث خؿب 120    بلٌ نضص الهماٛ بماؾؿت الؿيرامِـ للخٍؼ خىالي   خؿب جطٍغ

:  الجضٛو الخالي

ًبين عدد العيال خظب كل فئت   : 01 ــــ 3الجدول زكم 

اليظبت اإلائــــــــــــــــىيت      الخـــــــــــــــــــكساز  فهئاث العيال  

 %2.5          03         ؤلاؾاعاث  

  % 6.66          08        ؤنىان الخد٘م  

   %90.83      109      الخىُظًً  

 %100      120      بحمالي الهمــــــــــاٛ  

مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نعى مهؿُاث اإلااؾؿت   : اإلاصدز                                          

: اهؿالْا مً الجضٛو الؿابٔ ًم٘ىىا جمثُل نضص  الهماٛ خؿب ٗل َئت بالضاثغة اليؿبُت الخالُت          

جىشيع عدد العيال في اإلاؤطظت   : 02 ــــ 3زكم  الشكل

 

مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نعى مهؿُاث اإلااؾؿت  : اإلاصدز                                                                 

 ، ووؿبت %90.83      مً زالٛ الجضٛو والشٙل البُاوي هالخل ؤن وؿبت الهملين الخىُظًً بلًذ اٖبر وؿبت خُث ْضعث ب 

هىص اهسُاع وؿبت % 2.5 ، وباليؿبت للهاملين ؤلاؾاعاث َٓض ْضعث وؿبتهم ب %6.66الهاملين ؤنىان الخد٘م ْضعث ب  ، َو

خا مو اإلااؾؿت إلاضة   اشهغ، واعجُام وؿبت الهماٛ ؤنىان جد٘م 06الهاملين ؤلاؾاعاث وؤنىان الخد٘م بلى ؤن ايلبهم مخهاْضًً مْا

ً نعى الخد٘م في ؤلاهخاج  ُت بهؼ الهماٛ بلى مخد٘مين بؿب اٖدؿابهم زبراث مهىُت ومهاعاث حهلتهم ْاصٍع عاحو بلى اهه جم جْغ

. وؤلاشغاٍ في ؤخؿً الكغوٍ 
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دزاطت وطعهت ؤلاهخاج  اإلاؤطظت  : اإلاؼلب الثالث 

هىص هظا الاعجُام لئلهخاج بشٙل 2016 و2015    نٍغ مهضٛ ؤلاهخاج اعجُانا زالٛ الُترة التي ازترهاها للضعاؾت ؤي ؾىت   ، َو

. ؤؾاس ي بلى جدؿً وغو آلاالث ؤلاهخاحُت وػٍاصة نضص الهماٛ

:      والجضٛو الخالي ًىضر لىا ال٘مُاث اإلاىخجت زالٛ هظًً الؿيخين مً البالؽ بإهىانه الؿخت

 (m²) 2016 ــــ 2015الكيهاث اإلاىخجت خالل  : 02 ـــ 3زكم  الجدول 

 2016              2015          كيهت ؤلاهخاج لكل هىع    الظىت 

           79108        74642   ؾم  X   30 ؾم   20

         118662        49761   ؾم  X   40 ؾم   20

          39554         99522 ؾم  X    30 ؾم  25

        105477       37321 ؾم  X    40 ؾم  25

         52739      111963 ؾم  X   30 ؾم  08

          79108       74646 ؾم  X  40 ؾم  08

 m² 474648 m² 447855      اإلاجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىم  

 مطلخت مغاْبت ؤلاهخاج  : اإلاصدز                                                                                                         

  لكل هىع ًيثل  عيدة  هاههت لكيهاث ؤلاهخاج : 03 ـــ 3الشكل زكم 

 

  مً بنضاص الؿالبت   :اإلاصدز                                                                                         

 و 2015 مً زالٛ الشٙل البُاوي لؤلنمضة البُاهُت اإلامثلت ؤناله والتي جمثل مٓاعهت ٖمُت ؤلاهخاج مو هىم اإلاىخىج زالٛ الؿيخين     

:   َالخكىا ؤن 2016

 مٓاعهت بالؿىت اإلااغُت 2016َُمل ًسظ الىىم ألاٛو هىإ جدؿً في ال٘مُت اإلاىخجت خُث هغي هىإ جدؿً ؤلاهخاج في ؾىت ــــ 

ُما ًسظ الىىم الثاوي هىإ جؼاًض ٖبير في ٖمُت ؤلاهخاج في ؾىت .  نعى يغاع الؿىت التي ؾبٓتها وعبما هظا ًغحو بلى ٖثرة 2016َو

وباليؿبت لىىم الثالث لهظا اإلاىخىج َٓض خضر اله٘ـ خُث الخكىا جغاحو ٖبير في ٖمُت ؤلاهخاج .الؿلب نعى هظا الىىم مً اإلاىخىج 

مً٘ ؤن ٌهىص الؿبب بلى ْلت الؿلب نعى هظا الىىم مً 2016 و 2015، ُٖاّع بُنهما زالٛ الؿيخين ²م60000بُٓمت جٓضع ب   ، ٍو

. اإلاىخىج 
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 70000وفي الىىم الغابو مً اإلاىخىج الخكىا جؼاًض ٖبير في ٖمُت ؤلاهخاج مٓاعهت مو الؿىت اإلااغُت، خُث ػاصث ال٘مُت بالخٓغب ــــ 

 2016م في ؾىت ² 50000م بلى ² 120000والىىم الخامـ الخكىا ؤًػا جغاحو في ٖمُت ؤلاهخاج لهظا الىىم، خُث جىاْطذ مً  .²م

اصة في ال٘مُت زالٛ ؾىت . .  ولً٘ بشٙل ْلُل حضا2016والىىم ألازير والؿاصؽ مً اإلاىخىج َلىخل الٍؼ

ٗان هىإ ٖثرة الؿلب         ٓذ في بهؼ ألاهىام مً اإلاىخىحاث بدُث  ومً زالٛ ما طٖغهاه ؾابٓا ًمً٘ الٓٛى بان اإلااؾؿت َو

غحو بلى بهؼ الهىاثٔ التي واحهذ  ٔ في ؤهىام ؤزغي مً اإلاىخىج ٍو اصة ؤلاهخاج ، ٖما ؤنها لم جَى نليها، وهظا ما ؤصي بها بلى ٍػ

. اإلااؾؿت، وبالخالي َهي في خالت جظبظب في بهؼ اإلاغاث بما جدؿً ملخىف وبما جىاْظ ٖبير في ٖمُت ؤلاهخاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كهاض ؤلاهخاحهت وملازهتها  : اإلابدث الثالث 

   ؾىداٛو مً زالٛ هظا اإلابدث ُْاؽ بهخاحُت اإلااؾؿت ومٓاعهتها مو ماؾؿت زاضت، زم جدضًض الهىامل التي ؤصث بلى 

. اهسُاع ؤو اعجُام ُْمت ؤلاهخاحُت زالٛ َترة الضعاؾت 

كهاض إهخاحهت اإلاؤطظت  : اإلاؼلب ألاول 

ٓت الؿبُهُت التي بمىحبها ًخم ُْاؽ ٖمُت الىاجج اإلاخدٓٔ نعى مٓضاع الهمل    ًمً٘ خؿاب بهخاحُت اإلااؾؿت باؾخهماٛ الؿٍغ

ٗاألحي                           P = PG ÷ T: اإلابظٛو 

مٓضاع الهمل    :  Tالىاجج اإلادٓٔ        :  PGؤلاهخاحُت      : P :          خهث

ٓت باؾم      ٓت الؿبُهُت لخؿاب ؤلاهخاحُت "  ًؿلٔ نعى هظه الؿٍغ ٓت في بدثىا هظا بانخباعها مً " الؿٍغ ض جم ازخباع هظه الؿٍغ ْو

غ ؤلاخطاثُاث الالػمت لُٓاؾها . ؤؾهل الؿّغ للُٓاؽ وبؿبب جَى

ت لهظه اإلااؾؿت، َخدطلىا نعى الجضٛو الخالي    :        لٓض ْمىا بدؿاب ؤلاهخاحُت الشهٍغ

 2016إهخاحهت الشهسيت لليؤطظت الخصف خالل طىت  : 02 ــــ 3:الجدول زكم 

    ُْمت ؤلاهخاحُت   (ؾا)نضص ؾاناث الهمل    (²م) ٖمُت ؤلاهخاجألاشهغ 

 3.99      8640          34521    حاهُي  

 3.19      8640          27638    َُُغي  

 5.04       8640         43591    ماعؽ  

ل    4.55      8640         39329    ؤٍَغ

 8.66      8640        74886    ماي  

 4.45      8640        38539    حىان  

لُت    3.45      8640        29852    حٍى

  8.65      8640        74784    ؤوث  

 3.14      8640        27161    ؾبخمبر 

 4.64      8640        40094    ؤٖخىبغ 

مبر   3.27      8640       28328   هَى

 4.85      8640       41934   صٌؿمبر 

 مً وزاثٔ اإلااؾؿت  :اإلاصدز                                                                                     

ذ ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت جظبظبا مهخبرا زالٛ ؾىت  : ، والشٙل البُاوي الخالي ًىضر لىا هظا الخظبظب 2016      نَغ

 

 



  2016جر رب ؤلاهخاحهت خالل طىت  :  04 ـــ 3شكل زكم 

 

مً بنضاص الؿالبت   :         اإلاصدز                                                                 

ت في اإلااؾؿت في حًير مؿخمغ، وهظا الخًير بما ًٙىن اهسُاغا ؤو اعجُانا، لً٘       ـــ هالخل مً زالٛ الشٙل ؤن ؤلاهخاحُت الشهٍغ

ٗاهذ بهخاحُت اإلااؾؿت ؤَػل مٓاعهت مو ألاشهغ ألازغي، وهظا لضاللت نعى ؤن  ما ًمً٘ اؾخسالضه اهه زالٛ شهغ ماي وشهغ ؤوث 

اصة اإلااؾؿت في ٖمُاتها اإلاىخجت، لً٘ ًالخل  ؤلاهخاحُت في جدؿً واعجُام بطا ما ْغها مو ألاشهغ ألاولى وهظا عاحو في ألاؾاؽ بلى ٍػ

ض ٌهىص هظا بلى هٓظ بهؼ مؿخلؼماث ؤلاهخاج ؤو نضم ُٖاًتها مثل اإلااصة  و في ؤلاهخاحُت زالٛ نهاًت الؿىت ْو ؤًػا اهسُاع ؾَغ

. ألاولُت وحهؿل آالث ؤلاهخاج 

 

  ملازهت إهخاحهت اإلاؤطظت: اإلاؼلب الثاوم 

ٗاهذ مدل صعاؾدىا ماؾؿت الؿيرامِـ      مً زالٛ صعاؾدىا ؾيخؿّغ بلى الُٓام بمٓاعهت ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت الهمىمُت التي 

. (مً احل اإلآاعهت َٓـ) للخٍؼ وألاحغ مو الهلم ؤنها يير مهىُت بالضعاؾت اإلاُضهُت CCBللخٍؼ مو اإلااؾؿت الخاضت 

: خهث فهيا ًلي حعسيف مىحص عً مؤطظت الخصف وألاحس مً احل اإلالازهت   

ت مدضوصة اإلاؿاولُت جتربو نعى مؿاخت ْضعها       بن ماؾؿت الخٍؼ وألاحغ جٓو بمىؿٓت وصاي ؾعي بشلِ، وهي نباعة نً شٖغ

ها وشاؽ اإلاىؿٓت الطىانُت،وهي مخسططت في بهخاج ألاحغ خُث جمثل :  م40000 ض اؾخُاصث مً نضة حؿهُالث التي نَغ ْو

بلٌ نضص الهماٛ َيها /ؾ140.000ًالٓضعة الهاصًت اإلآغعة والثابخت ب   08 نامل وجطل نضص ؾاناث الهمل بلى 213الؿىت، ٍو

. ؾاناث ًىمُا

ض مً بهخاحُتها ، ولهظا ؾىٓىم ؤوال بدؿاب مخىؾـ  ــــ ْبل الُٓام بهملُت اإلآاعهت ًجب ؤلاشاعة بلى ؤن هضٍ ؤي ماؾؿت هى ؤن جٍؼ

. ؤلاهخاحُت زم هٓىم باإلآاعهت

 ( 12)نضص الشهىع ÷ مجمىم ؤلاهخاحُت  = مخىطؽ إهخاحهت: خُث
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 ٌؿاوي CCB ومخىؾـ بهخاحُت اإلااؾؿت الخاضت  4.42وبهض خؿاب مخىؾـ ؤلاهخاحُت للماؾؿت الهمىمُت الؿيرامـ وحضهاه  

37.59  

 مً زالٛ ُْمت مخىؾـ ؤلاهخاحُت لٙل مً اإلااؾؿخين الهامت والخاضت، ما ًم٘ىىا مالخكخه ؤن مخىؾـ ؤلاهخاحُت :اإلالازهت 

مً٘ جُؿير هظا الخُاوث  باإلااؾؿت الخاضت مغجُو بيؿبت ٖبيرة مٓاعهت بمخىؾـ بهخاحُت اإلااؾؿت الهامت التي بلًذ خىالي    ٍو

اث بهخاحها حض مغجُهت وبها نضص ٖبير مً الهماٛ مٓاعهت مو اإلااؾؿت الهامت التي هجض َيها  ال٘بير بلى ؤن اإلااؾؿت الخاضت مؿخٍى

اله٘ـ ؤي لضيها ٖمُاث بهخاج مىسُؼ ونضص الهماٛ مىسُؼ، وهظا ما ًبين لىا ؤن مخىؾـ مؿاهمت الهامل الىاخض في ؤلاهخاج 

مىسُؼ في اإلااؾؿت الهمىمُت بِىما مغجُو في اإلااؾؿت الخاضت  

ٗاهذ مغجُهت ؤو     ــــ هظه اإلآاعهت وخضها ال حهبر لىا في خُٓٓت ألامغ نً اإلاؿخىي الُهعي إلهخاحُت اإلااؾؿت اإلاخىؾؿت، ؤي بطا ما 

ٗاهذ بؾتراججُت اإلااؾؿت في هظا الطضص هاجخت ؤم ال بل ًجب نلُىا جضنُمها وجُٓمها مً زالٛ اٖدشاٍ .مىسُػت ؤو بطا ما 

. الهىامل اإلاازغة في ؤلاهخاحُت وججاوػها، وهظا ما ؾىىضخه في اإلاؿلب اإلاىالي 

 

 العىامل اإلاؤثسة على إهخاحهت اإلاؤطظت : اإلاؼلب الثالث 

بغاَت بلى الهىامل اإلاازغة نعى ؤلاهخاحُت التي جم طٖغها في الُطل الىكغي مً بدثىا، والتي الًمً٘ بيُاٛ الضوع الظي جلهبه في    

الخإزير نعى ؤلاهخاحُت، وجىضلىا هدً ؤًػا مً زالٛ صعاؾدىا الخؿبُُٓت لئلهخاحُت في ماؾؿت الخٍؼ بلى بهؼ الهىامل ألازغي 

:  التي ؤصث بلى اعجُام ؤو اهسُاع هظه ؤلاهخاحُت، وؾىهغع َُما ًعي ؤهم الهىامل 

معدل اطخخدام الهد العاملت   :  وال 

ٗاهذ نمىمُت ؤو زاضت، َما الخكىاه في ماؾؿت     ال بض مً بجبام ؾُاؾت مالثمت في اؾخسضام الُض الهاملت في ؤي ماؾؿت ؾىاء 

ٗان   ( ٖؿيخين للضعاؾت 2016 و2015ؤزظها ؾىت )الؿيرامِـ للخٍؼ في َترة صعاؾدىا  وحضها ؤن وؿبت جؿىع الهماٛ 

اصة في  ونعى هظا ألاؾاؽ ًٙىن وغو الخؿـ واإلاىاػهت في حهين الهاملين ًاصي الى زباث نضص الهاملين ، وهظا ماًترجب نىه ٍػ

بهخاحُت الهامل الىاخض  

معدل جىكف آلاالث  : ثاهها 

ُاث  ُاث اإلاسجلت في ؤي ماؾؿت بهخاحُت ومً بين ؤهم الخْى ِ آلاالث واخض مً ؤهم الخْى ِ بؿبب الطُاهت ، :     ٌهض جْى الخْى

. الخ...جإزغ اإلاىاضالث ، اهٓؿام الخُاع ال٘هغباجي حًُير الٓىالب هٓظ اإلااصة ألاولُت 

ِ ؤلاهخاج حهخبر بخضي الهىاثٔ الخؿيرة التي جىاحه  َهظه الهىامل جازغ بشٙل ٖبير في ؾير الهملُت ؤلاهخاحُت ، الن مشٙلت جْى

اإلااؾؿاث ؤلاهخاجي 

 



معدل الخغهب  : ثالثا 

الشٚ بن قاهغة الخًُب في اإلااؾؿاث الاْخطاصًت مً اإلاكاهغ الؿلبُت التي حهاوي منها هظه ألازيرة والتي لها ازغ ؾلبي نعى 

بهخاحُت اإلااؾؿت، َمهضالث الخًُب هظه جسخلِ مً ماؾؿت بلى ؤزغي، وهجض ؤن هظه اإلاهضالث جٙىن مغجُهت في اإلااؾؿاث 

، َاإلااؾؿت الهمىمُت ناصة ماجمخاػ ب٘ثرة الهماٛ َخًُب ؤي نامل لؿبب  الهمىمُت ٖما هى الخاٛ في ماؾؿت الؿيرامِـ للخٍؼ

مً ألاؾباب لً ًازغ خخما نعى ؾير الهملُت ؤلاهخاحُت، بلى حاهب ؤن الهٓىص بها ايلبها صاثم، وبالخالي لً ًٙىن هىإ جسٍى ٖبير 

. نىض الخًُب 

اطخلساز مظؤولي اإلاؤطظت  : زابعا 

   ٌهض نضم اؾخٓغاع اإلاؿئىلين في اإلااؾؿت مً الهىامل التي جازغ نعى ؾير الهمل وبالخالي نعى بهخاحُت اإلااؾؿت، خُث هجض ٗل 

مضًغ له ُٖاءجه في الدؿُير وله نالْت نمل جميزه وؤؾلىبه في ازخُاع مؿانضًه، وهظه الخًيراث الحؿمذ بمخابهت جؿىع اإلااؾؿت 

ير اإلاىار الاحخماعي واإلانهي والىُس ي بين  بضْت وبشٙل مؿخمغ، بط اهه مً بين الىقاثِ الهامت للمضًغ وؤلاصاعة بشٙل نام جَى

ض مً شهىع الهامل بإهه مدل  ٍؼ اث بهخاحُت اإلااؾؿت ٍو و مؿخٍى الهاملين ومؿاليهم الن هظا ؾُٙىن له خخما ازغ اًجابي في َع

. اهخمام مؿاولُه 

 2016      َبالغحىم بلى ماؾؿت الخٍؼ مدل صعاؾدىا، َما الخكىاه في هظه اإلااؾؿت الهمىمُت جظبظب في ؤلاهخاحُت زالٛ ؾىت 

ٗاهذ مغجُهت في  َداولىا عبـ هظا الخدؿً بؿبُهت الهالْت بين ؤلاصاعة والهماٛ، َبهضما ؾإلىا بهؼ الهماٛ باإلااؾؿت نً .ل٘نها 

ؾبُهت الهالْت التي ججمههم باإلصاعة، َهبر ايلبهم نً اعجُاخهم مو اإلاضًغ، َلهل هظا واخض مً ألاؾباب التي ؤصث بلى اعجُام 

. ؤلاهخاحُت 

      وفي خُٓٓت ألامغ، ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿاث جخإزغ بهىامل نضًضة، َالهىامل التي ؾبٔ وان طٖغهاها ماهي بال ؤهمها والتي إلاؿىاها 

اث ؤلاهخاحُت هظٖغ منها  :  خُٓٓت زالٛ َترة جغبطىا باإلااؾؿت، َهىإ نىامل ؤزغي لم هظٖغها لها جإزير ؤًػا نعى مؿخٍى

 مضي جىاؾب اإلاٙاَأث والخىاَؼ التي ًخدطل نليها الهماٛ مو ؾبُهت نملهم ؛ 

  غ الخضماث في اإلااؾؿت  ؛ (...الىٓل ، ؤلاؾهام : مثل )مضي جَى

  ت : مثل )مضي جدُيز قغوٍ الهمل اإلااصًت للهماٛ نعى الهمل ت، التهٍى  ؛(...التهٍى

  بُت وجإهُله وييرها مً الهىامل ألازغي  .مضي زػىم الهماٛ لضوعاث جضٍع

 

 

 

 

 

 

 



خالصت الفصل  

 

، و صعاؾدىا لىغهُت ٗل مً الهماٛ        مً زالٛ الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ْمىا بها في ماؾؿت الؿيرامِـ إلهخاج الخٍؼ

ظا ُْاؽ ؤلاهخاحُت، اجطر لىا ؤن هظه اإلااؾؿت لضيها جظبظب ملخىف في وؿبت ؤلاهخاحُت وهظا ما ًُؿغ لىا  وؤلاهخاج ٖو

ض  هىص ؤًػا اهسُاع ؤلاهخاحُت  لخإزغها بهضة نىامل التي ؾبٔ ْو اهسُاع مؿاهمت الهامل الىاخض في ؤلاهخاج ال٘عي، َو

. اشغها بليها 

    

 

        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الخــــــــــــــــــــــــــــــــــاجمت 

 الهامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاجيت العامت 

ُاؽ ؤلاهخاحُت، الظي جىاولىا َُه حىاهب نضة، جىضلىا بلى ؤن الاهخمام باإلهخاج   مً زالٛ صعاؾدىا إلاىغىم حؿير ؤلاهخاج ْو

و ؤلاهخاحُت وجدؿُنها،ٖما ٌهخبر الؿبُل ألاهجو في جدؿين  وحؿُيره له ؤهمُت ٖبيرة نعى مؿخىي اإلااؾؿاث الاْخطاصًت في َع

. حىصة ؤلاهخاج

غ اإلااؾؿت وجدؿين بهخاحها،  ت التي جلهب صوع ٖبير في جىمُت وجؿٍى         ونعى انخباع ؤن حؿير ؤلاهخاج مً ابغػ الىقاثِ ؤلاصاٍع

اصة بهخاحُت اإلااؾؿت، التي حهخبر  ظا جدؿين عبدُت اإلااؾؿت مً زالٛ ٍػ غ اإلاهاعاث ؤلاهخاحُت، ٖو وهظا مً زالٛ جىمُت وجؿٍى

هالُت اإلااؾؿاث الاْخطاصًت، َٓض ؤصي باإلاسخطين في هظا اإلاجاٛ بلى مداولت  ماشغ ومهُاع مً مهاًير جُُٓم ُٖاءة ألاصاء َو

.    حهضًل ؾّغ ُْاؽ ؤلاهخاحُت وججىب الهىامل التي جازغ نعى اهسُاغها 

.      وفي ؾُاّ هظا، هسخم مىغىنىا هظا بهغع الىخاثج والخىضُاث، التي جم الخىضل بليها في الجاهبين الىكغي والخؿبُٓي 

   الىــــــخائـــــــــــج

هخائج اخخباز فسطهاث البدث :  وال 

: بهضما جىاولىا اإلاىغىم مً زالٛ حىاهبه اإلاسخلُت جىضلىا بلى الىخاثج اإلاغجبؿت بازخباع َغغُاث ٖماًعي  

ثبذ طلٚ مً :الفسطهت ألاولى ــــ  ل اإلاضزالث بلى مسغحاث باالنخماص نعى نىاضغ ؤلاهخاج ٍو  اإلاخهلٓت بخهٍغِ ؤلاهخاج بإهه هى جدٍى

لها للخطٛى نعى مىخجاث جامت وهطِ جامت  (اإلاضزالث )زالٛ بصزاٛ اإلاىاص ألاولُت  وهظا باالنخماص نعى نىاضغ  (مسغحاث)وجدٍى

اإلاىاعص الؿبُهُت وعاؽ اإلااٛ ؤلاوؿاوي وعاؽ اإلااٛ  :ؤلاهخاج اإلاخمثلت في

ؤما باليؿبت لئلهخاحُت َهي نباعة نً ماشغ ًىضر ْضعة نىاضغ ؤلاهخاج نعى جدُٓٔ مؿخىي مهين مً اإلاسغحاث ُْاؾا 

.  باإلاضزالث وهظا ما زبذ َهال مً زالٛ حهاٍعِ نضة باخثين

وقُُت حؿُير ؤلاهخاج جٓو في ملخٓى ٗل ألاهضاٍ وهي مغجبؿت  خُث في اإلااؾؿت اإلاخهلٓت بمٙاهت حؿُير ؤلاهخاج:الفسطهت الثاههت 

با بٙل الىقاثِ وهكم اإلاهلىماث في اإلااؾؿت، َهي التي جؼوص الجهىص ؤلاوؿاهُت بالُهالُت، وحؿانض نعى جدُٓٔ ؤَػل  جٍٓغ

ت  . اإلاىخجاث مً ؾلو الخضماث وجاصي باإلااؾؿاث بلى الىجاح والاؾخمغاٍع

وجخهلٔ بإهمُت ؤلاهخاحُت باليؿبت للماؾؿاث الاْخطاصًت، وجكهغ ؤهمُتها مً زالٛ اإلاهضالث اإلاغجُهت  :الفسطهت الثالثت

ً بليها مً  ثبذ هظا مً زالٛ لجىء اإلاؿيًر لئلهخاحُت التي لها نالْت بىجاح اإلااؾؿاث الاْخطاصًت وجدُٓٔ ؤهضاَها اإلايشىصة، ٍو

.  احل اإلآاعهت مو اإلااؾؿاث ألازغي مً احل جدؿين الىغهُت الخىاَؿُت وجىغُذ وغهُت اإلااؾؿت 

جخهلٔ بالهىامل التي جازغ نعى ؤلاهخاحُت، َئلهخاحُت َهال لها نىامل نضة جخإزغ بها مً بُنها هضعة اإلاىاعص : الفسطهت السابعت 

ٙىن جإزيرها بما بًجابا ؤو ؾلبا خؿب جد٘م اإلااؾؿت في  ت وييرها مً الهىامل، ٍو هاث الهىامل ؤلاصاٍع الؿبُهُت والٓىاهين والدشَغ

. هظه الهىامل

 



هخائج الجاهب الىظسي  : ثاهها

بن حؿُير ؤلاهخاج في اإلااؾؿت له ؤهمُت ٖبيرة، َهى الظي ًػمً الٓغاعاث الجُضة، َخسؿُـ اإلاىخىج ؾىاء مً خُث الىىنُت ؤو ـــ 

ال٘مُت اإلاىخجت واإلاؿابٓت إلاىاضُاث وعيباث الؼبىن، ًخؿلب صعاؾت الؿّى والخطٛى نعى مهلىماث زاضت، ختى جخمً٘ 

.   اإلااؾؿت مً جدُٓٔ ؤهضاَها اإلاؿؿغة

ُها وحهضص وحهاث الىكغ خىلها بدثا نً ؤهجو واصر ــــ  ت مًؼي مُهىم ؤلاهخاحُت وحهٍغ لٓض جبين لىا مً زالٛ الضعاؾت الىكٍغ

. اإلااشغاث التي ًمً٘ مً زاللها الخ٘م نعى وشاؽ ماؾؿت بهخاحُت ؤو زضمُت بالىجاح ؤو الُشل 

ٖما عؤًىا حل ألاصبُاث الاْخطاصًت التي جىاولذ ؤلاهخاحُت ْض ؤنؿذ ؤهمُت زاضت لئلهخاحُت باليؿبت للُغص والهامل وباليؿبت ـــ 

. للماؾؿت والاْخطاص الىؾني

ٓت .  ــــ بن وحىص ؾّغ وهماطج نضًض في خؿاب ؤلاهخاحُت ؾمذ في الهضًض مً الخاالث جخجاوػ عجؼ ٗل ؾٍغ

بن الهىامل اإلاازغة نعى ؤلاهخاحُت ال جسػو لخٓؿُم زابذ َهي مخهضصة، َالهىامل التي جازغ في وشاؽ مهين بضعحت نالُت مً ــــ 

الخإزير، ْض الجٙىن ٖظلٚ في وشاؽ آزغ ؤي جسخلِ خضة جإزيرها، لهظا البض نعى ٗل ماؾؿت ؤن جٓىم بضعاؾت هظه الهىامل ووغو 

.  الخطيُِ الالػم لها

بالغيم مً بهؼ اإلاشاٗل والطهىباث التي جؿغح في ُْاؽ ؤلاهخاحُت، بال ؤنها حؿانض ٖثيرا في جدضًض هٓاؽ الٓىة والػهِ ــــ 

. للماؾؿاث ؤلاهخاحُت، ٖما حهخبر هامت في جغشُض الٓغاعاث

اصة وجدؿين ؤلاهخاحُت هي مؿاولُت حمُو ؤَغاص اإلااؾؿت ٗل واخض في مجاٛ وقُُخه، َهىضما ًضٕع الجمُو بن  ـــ بن مؿاولُت ٍػ

و ؤلاهخاحُت وجؿىع اإلااؾؿت مغهىن بهم َان طلٚ ؾُىلض لضيهم خب الهمل وػٍاصة بهخاحُتهم . مؿالت َع

هخائج الجاهب الخؼبهلم  : ثالثا

" ؾُاؾت الخىقُِ في ماؾؿت الؿيرامـ الهمىمُت حهخبر يير اْخطاصًت، ؤي ؤن اإلااؾؿاث الهمىمُت حهنى بما ٌؿمى بكاهغة ــــ 

  .نعى ن٘ـ اإلااؾؿاث الخاضت " البؿالت اإلآىهت 

 .حهمل اإلااؾؿت نعى جدُٓٔ ؤهضاَها مً زالٛ جدؿً بهخاحها وعَو ْمت ؤلاهخاحُت وجدؿُنهاـــ 

.  بن مؿاهمت الهامل الىاخض في ؤلاهخاج في ماؾؿت الؿيرامِـ للخٍؼ مىسُػتــــ 

:  اؾخسلطىا ؤن للماؾؿت هٓاؽ الٓىة والػهِ وجمثلذ ؤهمها َُماًعي ـــ 

           هلاغ الظعف         هلاغ اللىة  

ـــ بمٙاهُت مػانُت الٓضعة ؤلاهخاحُت  

غ اإلااصة ألاولُت لئلهخاج   ــــ جَى

ــــ اهػباؽ الهماٛ  

ِ لآلالث   ـــ اعجُام مهضالث الخْى

ــــ هٓظ الخبرة للهماٛ  

ــــ هٓظ الؿلب نعى مىخىج اإلااؾؿت  

 



   .ؤزير صعاؾدىا اإلاُضاهُت جىضلىا ؤن بهخاحُت اإلااؾؿت في جظبظب مؿخمغ، وهظا هدُجت جإزغها بهضة نىاملىا  وفيــــ 

  الحلىل اإلالترخت: 

: بن مً ؤهم الخلٛى اإلآترخت التي ًمً٘ جٓضًمها بهض مهالجخىا لهظا اإلاىغىم جخلخظ في الىٓاؽ الخالُت 

ــــ وغو الصخظ اإلاىاؾب ؤي مال الىقُُت اإلاخاخت بالصخظ الظي جخالثم ماهالجه مو واحباث جلٚ الىقُُت وطلٚ بهضٍ الاعجٓاء 

. بمؿخىي ناٛ لئلهخاحُت 

. ــــ الاؾخهماٛ ألاَػل لهىاضغ ؤلاهخاج اإلاخاخت ونضم بيُاٛ ؤو بهماٛ ؤي حؼء منها بضون اؾخًالٛ 

غة نمالُت  ٗامل بانخباع البلض طو َو . ـــ نضم حهؿُل ؤي َغص ْاصع نعى الهمل واؾخًالٛ ْىة الهمل بشٙل 

غ وججضًض الاؾتراججُاث وألاهكمت اإلاخهلٓت بدؿُير ؤلاهخاج ختى جخماش ى مو الخ٘ىىلىحُا الخضًثت  . ـــ جؿٍى

ابت نعى حىصة اإلاىخجاث  ابت نعى ٖمُت ؤلاهخاج ونعى جٙالُِ ؤلاهخاج وؤزيرا الْغ . ـــ الهمل نعى جدؿين حىصة اإلاىخىج مً زالٛ الْغ

وـــ  اث ؤلاهخاحُت انخباع مهمت َع ير البُاهاث وؤلاخطاثُاث الالػمت ننها في  مؿخٍى مهمت حمُو الهاملين في اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت، وجَى

ؿم   ٗل نىطغ مً نىاضغ ؤلاهخاج، ولٙل بصاعة ْو

و ْضعاث  غ الهُٙل اإلانهي، وبشٙل صوعي مً احل َع خذ الضوعاث الخإهلُت للهماٛ نعى غىء خاحاث جؿٍى ب َو ــــ ج٘ثُِ بغامج الخضٍع

ين ختى ًخم٘ىىا مً جدُٓٔ الاؾخسضام ألامثل إلاا هى مخاح في وخضاتهم مً مىاعص ماصًت  غ ؤلاصاٍع ظلٚ جؿٍى ومهاعاث الهماٛ، ٖو

ت مما ًُ٘ل الىضٛى بلى بهخاحُت نالُت . وبشٍغ

ِ آلاالث الن هظا ألازير  و مً بهخاحُتها َهليها ؤن حهمل نعى الخد٘م والدؿُير الجُض لخْى ـــ بطا ؤعاصث اإلااؾؿت الهمىمُت ؤن جَغ

و مً مغصوصها وهظا بخهين نماٛ ؤُٖاء  ٌهض مً ألاؾباب الؿلبُت ألاولى التي ؤصث الهسُاع بهخاحُت اإلااؾؿت، ٖما نليها ؤن جَغ

. ًجُضون جسُُؼ مهضالث ؤلاهخاج الخالِ 

اصة الىاجج  و ؤلاهخاحُت، بانخباع ؤن ؤلاهخاحُت الهالُت هي الؿبُل لٍؼ اتهم بإهمُت َع ـــ ًجب جىنُت الهاملين نعى مسخلِ مؿخٍى

و ؤلاهخاحُت جسظ ٗل الهاملين وواحب  و اإلاؿخىي اإلااصي والثٓافي للهاملين، وانخباع مهمت َع الٓىمي، وبالخالي هي ألاؾاؽ في َع

. وؾني ًجب ؤن ٌهمل مً احله حمُو الهاملين باإلااؾؿت 

 وفي آزغ بدثىا ما ًم٘ىىا ْىله مً زالٛ مؿالبتها بترشُض حؿُير اإلااؾؿاث الىؾىُت ؾىاء نمىمُت او زاضت حؿعى لخؿبُٔ نضة ــــ

و ؤلاهخاحُت بهض ُْاؾها الضُْٔ ٖمُخاح لخل  مباصت مً ؤهمها والتي ؤضبدذ حؿخدىط نعى ؤطهان الجمُو ؤلالخاح نعى غغوعة َع

ىص، العجؼ في الضاء والدؿُير واعجُام اإلاضًىهُت  وطلٚ بالىكغ إلاا ْض ...التي حهاوي منها اإلااؾؿاث الاْخطاصًت واإلاخجلُت في الٗغ

و مً بٖؿاب الٓضعة الخىاَؿُت نعى اإلاؿخىي اإلادعي والىؾني وختى الخاعجي، َهظه ؤلاهخاحُت حشترؽ بشٙل  ٌؿمذ به هظا الَغ

ؤما مً حاهب الشغؽ البشغي .ؤؾاس ي اعجُام مهضالث ؤلاهخاج وزُؼ الخٙالُِ وجٓلُظ الهضع في اإلاىاعص بلى ؤصوى خض ممً٘

و ُٖاًتها  نها لَغ ت وخؿً جىقُُها وبناصة جٍٙى  .َُجب اإلاداَكت نعى اإلاىاعص البشٍغ
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