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احلمد هلل انري وُز بكتابً 

انقهُب، فاستىازث بىُزي 

انعقُل، أمحدي أن جعم احلمد 

فاحتت أسسازي َخامتً تصازيفً 

 َأقدازي أما بعد:

 اٌدي ٌرا انعمم إىل:

مه قال فيٍما اهلل سبحاوً َتعاىل 

"َاخفض هلما جىاح انرل مه 

انسمحت َقم زبي ازمحٍما كما 

–َاندي انكسميني -زبياوي صغريا"

إخُتي  إىلأطال اهلل يف عمسمها"  

،عبد املانك.هنهت،يُسف  

إىل مه مجعين هبم انقدز َ كاوُا 

خري زفقت يل :مىُز، شيماء 

فاطمت ،  صفُان،

 ت،مىرية.سازة،سهيم،انزٌساء

إىل مديسي يف انعمم:به مٍيدي 

 عبد اهلل.

إىل زفقائي يف 

 انعمم:أميىت،خمتازيت.

 

.3102-3102إىل كم طهبت دفعيت :  

إىل مه َسعتٍم ذاكستي َ مل 

 .تسعٍم مركستي



فً إَجاص ْزا انعًم انًرٕاضع  ًُفقٔٔ ًانزي قذسَ َٔسرعٍُّانحًذ ٔانشكش هلل ذعانى َحًذِ 

 ٔانصالج

ٔحثٍثُا انًصطفى يحًذ صهى اهلل عهٍّ ٔسهى ٔاجًعُا يعّ فً  انًٓذآخٔانسالو عهى انشحًح 

 انفشدٔط األعهى،

أخطْٕا.فً كم خطٕج  نًسالحا  ذّفقذ اذخز يانصثش طٍهح يشٕاس ًحًذِ عهى إنٓايأكًا   

انعٌٕ يُّ فُعى انًٕنى. يفكاٌ نُا  

انعهى دٔاء انقهٕب انعهٍهح، ،َُٕٔسِ فً انظهًح ،         

ذقذو تانشكش انجضٌم ٔعظٍى االيرُاٌ إنى كم يٍ أْزا إال أٌ  ًضع تحثأَاأٔ ًٔال ٌسعُ

يقٍذش فاطًح >>ساعذًَ فً إعذاد ْزا انعًم خاصح إنى األسرارج انًششفح انفاضهح

ٔيراتعرّ خطٕج تخطٕج ٔنى ذثخم عهٍثانُصائح  ًتإششاف عهى تحث<< انرً ذفضهد انضْشاء

 ٔانرٕجٍٓاخ انقًٍح.

انعهٕو االقرصادٌح،انرجاسٌح،ٔعهٕو انرسٍٍش.ٔكًا َرٕجّ تجضٌم انشكش إنى كافح أساذزج كهٍح   

.يٍ قشٌة أٔ يٍ تعٍذ ًكًا َرقذو تانشكش ٔانعشفاٌ إنى كم يٍ ساعذَ  

ْزا خانصا نٕجّٓ ٔيقثٕال عُذِ ٔسفعا ً أٌ ٌجعم عًه اهلل عض ٔجمً سأل ستأٔفً األخٍش 

 صحاتّ انراتعٍٍأٔصهى اهلل عهى سٍذَا يحًذ ٔعهى آنّ ٔ اذًحسُ ٌضاٍيفً  ًٔ ألعًان

 

 

احلوذ ّالشكش هلل حعاىل حنوذٍ ًّسخعٌٍَ 

الزي قذسًً ّّفقين يف إجناص ُزا العول 

 املخْاضع ّالصالة

ّالسالم على الشمحت املِذآث ّحبٍبٌا 

املصطفى حموذ صلى اهلل علٍَ ّسلن 

 ّامجعٌا هعَ يف الفشدّط األعلى،

أمحذٍ على إهلاهً الصرب طٍلت  كوا

هشْاسي فقذ اختزحَ سالحا يل يف كل خطْة 

 أخطُْا.

 فكاى لٌاي العْى هٌَ فٌعن املْىل.

العلن دّاء القلْب العلٍلت،        

 ،ًُّْسٍ يف الظلوت ،

ّال ٌسعين ّأًا أضع حبثً ُزا إال أى 

أحقذم بالشكش اجلضٌل ّعظٍن االهخٌاى 

د ُزا العول إىل كل هي ساعذًً يف إعذا

خاصت إىل األسخارة املششفت الفاضلت 

اليت حفضلج  بي هْسى هاحً حسٌٍت""

بإششاف على حبثً ّهخابعخَ خطْة خبطْة 

ّمل حبخل علً بالٌصائح ّالخْجٍِاث 

 القٍوت.

ّكوا ًخْجَ جبضٌل الشكش إىل كافت 

أساحزة كلٍت العلْم 

 االقخصادٌت،الخجاسٌت،ّعلْم الخسٍري.
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 الػامت اإلالدمت

للد شهدث السىىاث ألاخيرة من اللسن اإلااض ي الػدًد من الخغيراث الاكخصادًت و الػاإلاُت ، خُث اهدس ى 

والسُما حجم ، سساث اإلاالُت و البىىن بشيل واسؼالخدكُم في غصسها الخالي أهمُت هبيرة بسبب اهدشاز اإلاإ 

هرا ما أدي الى بسوش خاجت ماست أمام ادازاث هره .مػامالتها و حػلد أغمالها  و ازجفاع دزجت اإلاىافست بُنهما 

و التي جمىنها من جلُُم هخائج  ،لخظمن سالمت مسهصها اإلاالي و اإلاداسبي آلُاثاإلاإسساث للبدث غن سبل و 

 لخدلُم ألاهداف اإلاسطسة.لخخضح أمامها السؤي و جظؼ الخطط اإلاسخلبلُت   أغمالها

ل البىيي،و جلجأ اإلاإسساث الاكخصادًت الى  و ٌسخػمل الخدكُم في الىكذ الساهن وىسُلت أساسُت في الخمٍى

ل غبر مصادز خازجُت لخغطُت اخخُاجاتها ،و لىن للخصٌى غلى اللسوض اإلاصسفُت ًخىجب غليها جلد ًم الخمٍى

ؼ اإلالدمت من طسف اإلاإسساث الصغيرة و اإلاخىسطت التي جيىن  دزاست مفصلت غن اإلاشسوع خاصت اإلاشاَز

 الاكخصادًت . ألاهمُتغدًمت 

جلجأ البىىن ئلى غملُت زكابُت صازمت إلاىذ وحسُير اللسوض وغلى هرا فالسكابت والخدكُم البىيي أصبذ أمسا ال 

دمُت مؼ أطساف غدًدة ومخخلفت، لرلً أصبذ غمله ًترهص غلى غنى غىه خاصت وأن البىً ذو حػامالث خ

دزاست ألاخطاز التي كد جىاجهه غىد مىده لللسوض، وكبل هره الدزاست غلُه بدزاست غمُلت وجدًت للخالت 

اإلاالُت للملسض وكدزاث حسدًده لللسض في الىكذ اإلاىاسب، وأزس غدم الدسدًد ال ًلخصس غلى البىً لىخده 

وافت الاكخصاد الىطني هظسا الزجباطاجه بالجهاث الاكخصادًت اإلاخخلفت وبالخالي خدور ألاشماث بل ًىػىس غلى 

الاكخصادًت، وججىبها بالسكابت والخدكُم البىيي في صُاغت سمػت اإلاإسساث غامت والبىىن خاصت واسخمساز 

 وشاطها .

 :مرهسحي في واآلحي  ئشيالُت بىاءا غلى ذلً جدبلىز و 
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 : الاشيالُت الػامت

  ؟مىذ وحسُير اللسوض  فيما مدي فػالُت الخدكُم 

 

 ألاسئلت الفسغُت الخالُت :طسح بػع الى  إلاػالجت هره ؤلاشيالُت ازجأًىا  و 

 الخساباث؟ لخدكُم الػام الىظسي  ؤلاطاز هى ما 

 ل اسدثمازاتها؟  هُف ًدسنى للمإسست الاكخصادًت الخصٌى غلى ألامىاٌ الالشمت لخمٍى

 هل الخدكُم غلى مىذ اللسوض طمان لػدم مىاجهت اإلاخاطس؟ 

 ل البىيي ؟  ما هي آلالُاث التي ٌػخمد غليها في الخمٍى

 :الفسطُاث 

 و لإلجابت غلى ألاسئلت هلترح الفسطُاث الخالُت :

 . للخدكُم هطاق واسؼ  و ًلػب دوزا هاما في اإلاإسساث الاكخصادًت 

  ل غبر مصادز مخخلفت باغخباز اإلااٌ أخد أهم الػىاصس في اإلاإسست، فػلُه جلجا اإلاإسساث الي الخمٍى

 لخغطُت عجصها.

  جخظؼ غملُت مىذ اللسض لسكابت وفدص دوزٍين من شخص مدترف مداًد إلغطاء زأي فني

 شخص ي.

  لها للمإسساث الاكخصادًت غلى اللُام بدزاست دكُلت إلالفاث اللسوض  وألاخد حػخمد البىىن في جمٍى

ل و حسعى الى الخصٌى غلى أهبر  الاغخبازبػين  كدز من دزاست اإلاخاطس التي كد جىجم غن غملُت الخمٍى

 ف اإلاخاطس .ملالظماهاث لخجب و حغطُت 

 اإلاىطىع: اخخُاز مبرزاث 
 هىان جملت من ألاسباب دفػخىا الخخُاز هرا اإلاىطىع منها: 

  الدسُير"،و اإلاػسفت السابلت إلاىاطُؼ بدىم غالكت اإلاىطىع بخخصصىا ماستر "جدكُم مداسبي و مساكبت

ل لِساوس "مالُت مإسست".  الخمٍى

 ىطىعكُمت وأهمُت هرا اإلا. 

  البىىُت في مىذ اللسوض. آلالُاث الخػسف غلى 

 : أهداف الدزاست

 . الخػسف غلى واجهت الخدكُم اإلاداسبي داخل اإلاإسساث الاكخصادًت 

 .ل اإلاإسساث الاكخصادًت  طسح أسالُب مخطىزة لخمٍى

  جبسُط غملُت الخصٌى غلى اللسوض خُث ًمثل هرا خاجص أمام جطىز كطاع اإلاإسساث

 جأهُل اللطاع اإلاصسفي في الجصائس . ئغادةالاكخصادًت  و 
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 .  ل البىيي  اسخػماٌ الخدكُم اإلاداسبي داخل اإلاإسساث الاكخصادًت خاصت في غملُت الخمٍى

 : أهمُت البدث

ػت و  الدوز الري جلػبه اللسوض في دفؼ عجلت الاكخصاد جاءث أهمُت هره هظسا للخطىزاث الاكخصادًت السَس

ل ، ئطافت ئلى الخػسف غلى  الدزاست التي جمىن في الخػٍسف بأسس ول من وظُفت الخدكُم البىيي و الخمٍى

 هُفُت مىذ وحسُير اللسوض ومداولت مػسفت مدي الخطابم بين الجاهب الىظسي والىاكعي.

 :  مىهجُت البدث

 اجبػذ في دزاستي غلى : 

 :ًخص الجاهب الىظسي خُث كمذ بخػٍسف مخخلف اإلاصطلخاث والخلىُاث إلًظاح  اإلاىهج الىصفي

 مػنى ومدخىي هره اإلاػطُاث واسخػمالها هسهيزة أساسُت في جدلُل اإلاىطىع.

 :في دزاست مخخلف وسائل جلدًم اللسوض ًخص الجاهب الخطبُلي ًىضح هُفُت  اإلاىهج الخدلُلي

 بىىن  وذلً اهطالكا مما كدم لي من مػلىماث من طسف اإلاإسست اإلاسخلبلت.ال

 و الاغخماد غلى ؤلاسبُان السخطالع زأي اإلاهىُين فُم ًخص اإلاىطىع.

 :صػىباث الدزاست

 أهمها:و من   هأي غمل دزاس ي هىان صػىبت البدث الػلمي و التي جخجلى في وجىد بػع الػساكُل

  بالخدكُم في البىىن.هلص اإلاساجؼ اإلاخػللت 

 .مشيل الخصٌى غلى ئجاباث ؤلاسبُان و ؤلاخصائُاث و الخدفظ غليها من كبل اإلاإسست اإلاسخلبلت 

 .ت مهىُت مما صػب ئهجاش الفصل الخطبُلي  خساسُت مىطىع الخدكُم البىيي، ئذ حػمل البىىن بسٍس

 :هُيل الدزاست

 خُث  :كسمىا دزاسدىا ئلى فصلين مخياملين 

  ل. ألاٌو :الفصل  ؤلاطاز اإلافاهُمي للخدكُم اإلاداسبي و الخمٍى

ل،  ،الخساباث جدكُم و الري جم جلسُمه ئلى زالزت مباخث جىاولىا فيهم ماهُت ل ماهُت الخمٍى آسالُب الخمٍى

 البىيي.

 : دزاست خالت في بىً الخىمُت اإلادلُت   الفصل الثاويBDL. 

 الخدكُم في البىىن، غمىمُاث خٌى بىً الخىمُت اإلادلُت ،الى زالزت مباخث جخمثل في  ًىلسم  بدوزه  و الري

 ئخصائُاث خٌى اللسوض اإلامىىخت وجدلُلها وجلُُم هظام السكابت غليها.
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 ملذمت 

بن الخؿىس الزي شهذجه اإلااظعت وهزا الخؿىس في مجاٌ العالكاث الاكخطادًتوجىظُع هؿاق اإلابادالث 

ُئاث لهامطالح بشيل مباشش ؤو  ت وحشابىها حعل اإلااظعت جخعامل مع عذة ؤؾشا ف مخخلفت َو غحر الخجاٍس

مباشش في اإلااظعت  وليي جلىم بهزٍ اإلاهمت على ؤهمل وحه، وحب ؤن جخمخع َزٍ اإلاهمت بطفت 

ش إلاً حهمهم ألامش، وعلى َزا ألاظاط وشإث عملُت  الحُادواإلاىغىعُت في بًطاٌ مخخلف الخلاٍس

 .الخذكُللمعاعذة اإلااظعت على جلبُت َزٍ اإلاخؿلباث

ت مً ؤَمُت الذوس الزي جلعبه في الاكخطاد، و جخذم َزٍ جيبع ؤَمُت الشكابت و الخذكُم في البى ىن الخجاٍس

م ، ألجها تهذف بلى خماًت الاكخطاد  العملُت عذة ؤؾشاف هزهش منها: بداسة البىً، اإلاىدعحن، الضباثً و غحَر

 .الىؾني

ل لعُمه الى زالزت و علُه كمىا ب و لهزا ظيخؿشق في َزا الفطل : الاؾاس اإلافاَُمي للخذكُم اإلاداظبي و الخمٍى

ل و في اإلابدث  مباخث خُث اهفشد اإلابدث ألاٌو ماَُت الخذكُم اإلاداظبي ، و اإلابدث الثاوي الى ماَُت الخمٍى

ل البىيي و  ؤظالُبالثالث الى   .جبعا للمىهجُتالخمٍى
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 ٌ  ماَُتجذكُلالحعاباث. :اإلابدثاألو

 جضاثش في العىىاث ألاخحرة مش الاكخطاد ال

بإصماث عذًذة ولىً جبلى ألاصمت اإلاالُت ؤهثر خعاظُت بر جمغ معكم اإلااظعاث وعلى ازش َزٍ  عذًذةجللباث 

الخدىالث الاكخطادًت جفشع ول اإلااظعاث الاظخغالٌ العلالوي والعلُم إلاىاسدَا مً ؤحل جدعحن ألاهماؽ 

ت لها والتي ًخؿلبها اكخطاد العىق لزلً ًجب معشفت هلاؽ اللىة والػع ف ختى ًدعنى لها جدلُم الدعُحًر

 مشدودًت وسبدُت وال ًخدلم َزا بال بالخذكُم.

:  حعٍشف جذكُم الحعاباث و ؤَذافه. اإلاؿلب ألاٌو

للذ حعذدث الىخاباث التي جىاولذ حعٍشف الخذكُم و لىنها واهذ حمُعها جترهض على بُان الهذف منها ومجاٌ 

ت التي حعمل على   ؤظاظها.عملها دون جدذًذ لؿبُعتها والىكٍش

 حعٍشف الخذكُم-1

زا ما هىضحه  خي لها َو جشجىض حعاٍسف الخذكُم على بُان ؤَذافها ومجاٌ عملها، وجشجبـ ؤَذافها بالخؿىس الخاٍس

 1في الجذٌو الخالي:

 

 

 

                                                           
ت واإلاماسظتمدمذ ظمحر الطبان، 1  .16ص 1988"، داس النهػت العشبُت، بحروث،لبىان، "ألاضٌى العلمُت للمشاحعت بحن الىكٍش
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خي إلافهىم اإلاشاحعت: 1-1-حذٌو سكم  الخؿىس الخاٍس

'' ،داس هىىص اإلاعشفت لليشش و الخىصَع ،عمان دساظت مخعملت في جذكُم الحعاباثمدمذ فػل مععذ ،خالذ ساغب الخؿُب ،''اإلاطذس :

 .11ص  2006،الاسدن،

خي للمشاحعت ًمىً جلذًم عذة حعاس ًف لها:  وبةظخعشاع َزا الخؿىس الخاٍس

: الخذكُم َى فدظ اإلاعدىذاث والحعاباث والسجالث الخاضت باإلايشإة فدطا دكُلا ختى الخعٍشف ألاٌو

ش على اإلاشهض اإلاالي  ش على الىخاثج خالٌ فترة  صمىُت ؤو جلٍش ش اإلاالُت ظىاءا واهذ جلٍش ًؿمئن اإلاذكم مً ؤن الخلاٍس

 الهـــذف مــًـ الفخــشة

 عملُــت الخذكُــــم

ؤَمُت الشكابت  مــذي الفدـظ

 الذاخلُت

 عذم الاعتراف بها بالخفطُل الاخخالطاهدشاف الخالعب و  1500كبل 

 عذم الاعتراف بها بالخفطُل اهدشاف الخالعب و الاخخالط 1500/1850

اهدشاف الخالعب والاخخالط  1850/1905

 وألاخؿاء الىخابُت

بعؼ ولىً ألاظاط  

 اإلاشاحعت

 الشاملت

 عذم الاعتراف بها

ش  1905/1933 جدذًذ مذي ظالمت وصحت جلٍش

 اإلاشهض اإلاالي

 اهدشاف الخالعب و ألاخؿاء

ه  مشاحعت اخخباٍس

 وبالخفطُل

 اعتراف ظؿحي

ش  1933/1940 جدذًذ مذي ظالمت وصحت جلٍش

اإلاشهض اإلاالُاهدشاف الخالعب و 

 ألاخؿاء

ه  بذاًت في الاَخمام مشاحعت اخخباٍس

ش اإلاشهض  1940/1960 جدذًذ مذي ظالمت ودكت جلٍش

 اإلاالي

ه  كىي اَخمام وجشهحز  مشاحعت اخخباٍس
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ش آخش ًكهش فُه  ضىسة واضحت و خلُ لُت ودكُلت للفشع الزي ؤعذ مً ؤحله َزا في جهاًت الفترة ؤو ؤي جلٍش

ش.  1الخلٍش

ف الثاوي: ىُت بدُث عشفذ الخذكُم على الخعٍش الخذكُم َى هما رهشجه بخذي لجان حمعُت اإلاداظبت ألامٍش

لت  اهه عملُت مىخكمت للحطىٌ على اللشاثً اإلاشجبؿت بالعىاضش الذالت على ألاخذار الاكخطادًت وجلُُمها بؿٍش

خإهذ مً دسحت معاًشة َزٍ العىاضش للمعاًحر اإلاىغىعُت زم جىضُل رلً بلى ألاؾشاف مىغىعُت لغشع ال

 2اإلاعىُت.

ف الثالث: ت ؤو الخعٍش الخذكُم َى عباسة عً عملُت بدث وجدلم حعمذ بخلُُم ؤلاحشاءاث اإلاداظبُت وؤلاداٍس

ت في اإلااظعت بهذف الػمان إلاجمىعت ؤو عذة مجمىعاث حهمها ألامش وا ا الجاٍس ً واإلاعاَمحن وممثلى غحَر إلاعحًر

 3العماٌ إلعؿاء مطذكُه اإلاعلىماث اإلاىغىعت جدذ جطشفهم اإلاخعللت بدعُحر اإلااظعت.

ف شامل:  الخذكُم َى فدظ اهخلادي ٌعمذ بخذكُم اإلاعلىماث اإلالذمت مً ؾشف اإلااظعت والحىم حعٍش

 على العملُاث التي حشث والىكم اإلالامت التي ؤهخجذ عً جلً اإلاعلىماث.

 ؤَذاف الخذكُم. -2

كبل الخؿشق بلى ؤَذاف الخذكُم الحالُت ًجذس بىا الخعشف عما وان حهذف بلُه الخذكُم وما خذر مً 

 جؿىساث ألَذافه.

 

 

  

 

 

 .اظدىادا على اإلاشحعالؿالبتمً اعذاد :1-1-الشيل سكم 

                                                           
 4ص 1993، ماظعت شباب الجامعت ،مطش ،مبادت وؤظغ اإلاشاحعت علما وعمال"عبذ الفخاح صحً "1
 .5هفعه ، صاإلاشحع 2
ت واإلاماسظتمدمذ ظمحر الطبان،3  .17مشحع ظابم، ص "، "ألاضٌى العلمُت للمشاحعت بحن الىكٍش
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للذ واهذ في اللذًم عملُت الخذكُم مجشد وظُلت الهدشاف ما كذ ًىحذ في الذفاجش الخللُذًت:ؤوال: ألاَذاف 

مىً خطش ألاَذاف الخللُذًت للخذكُم في الىلاؽ الخالُت:  1مً ؤخؿاء ؤو غش ؤو جضوٍش. ٍو

 ماد عليها.الخإهذ مً صحت ودكت البُاهاث اإلاداظبُت اإلاثبخت في دفاجش اإلااظعت وسجالتها وجلذًش مذي الاعخ -1

 اهدشاف ما كذ ًىحذ بالذفاجش اإلاداظبُت مً ؤخؿاء ؤو غش. -2

 الحطٌى على سؤي فني مداًذ خٌى مؿابلت اللىاثم اإلاالُت مع ما َى ملُذ بالذفاجش والسجالث. -3

اساث اإلاذكم اإلافاحئت للماظعت وجذعُم ؤهكمت الشكابت الذاخلُت  -4 م ٍص جللُل فشص ألاخؿاء والغش عً ؾٍش

 خذمت لذحها.اإلاعخ

 زاهُا: ألاَذاف الحذًثت: 

باهفطاٌ ؤلاداسة عً اإلالىُت والاَخمام بدىمُت سؤط ماٌ اإلاعدثمش قهشث مهىت الخذكُم والاعتراف بمهىت 

 1:الشكابت الذاخلُت هىكام غشوسي ألي جىكُم مداظبي فإضبذ حهذف بلى

 الاهدشافاث وؤظبابها وؾشق معالجتها.مشاكبت الخؿـ ومخابعت جىفُزَا ومذي جدلُم ألاَذاف وجدذًذ  -1

 جلُُم هخاثج ألاعماٌ وفلا لألَذاف اإلاشظىمت. -2

م مىع ؤلاظشاف في حمُع هىاحي اليشاؽ. -3  جدلُم ؤكص ى هفاًت بهخاحُت ممىىت عً ؾٍش

 جدلُم ؤكص ى كذس ممىً مً الشفاَُت ألفشاد اإلاجخمع. -4

 

 

 

 

 

                                                           
 .13، ص2000سدن ،، داس واثل لليشش ألا علم جذكُم الحعاباث"خالذ ؤمحن عبذ هللا، "1
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.اإلاؿلب الثاوي:  ؤَمُخت الخذكُم و معاًحٍر

 .عبت لعذة حهاث وهزلً بلى معاًحٍرظيخعشع في َزا اإلاؿلب بلى ؤَمُت الخذكُم بالي

 ؤَمُت الخذكُم: -1

 

 اظدىادا على اإلاشحع. مً بعذاد الؿالبت:-2-1شيل سكم 

جخمثل ؤَمُت الخذكُم في خذمت مجمىعت مً اإلاخعاملحن مع اإلااظعت خُث ٌعخمذ عليها في سظم الخؿـ 

اإلاعخلبلُت واجخار اللشاساث اهؿالكا مً البُاهاث اإلاداظبُت خاضت برا جم اعخماد َزٍ ألاخحرة مً كبل حهت 

مىً جلذًم الجبهاث التي حعخمذ الخذكُم هما  12ًلي:  مداًذة ومعخللت عً اإلااظعت ٍو

حعخمذ بداسة اإلااظعت على اإلاداظبُت التي حعخخذم في الشكابت ؤَمُت الخذكُم باليعبت إلداسة اإلاششوع:   -1-1

والخخؿُـ للمعخلبل لخدلُم ؤَذافها بىفاءة عالُت ومً َىا جدشص على ؤن جيىن َزٍ البُاهاث مذكلت مً 

  كبل َُئت فىُت مداًذة .

: باليعبت للذاثىحن ؤو اإلاىسدًً فُعخمذون على جلذًش مذكم لصحت وظالمت نؤَمُخه باليعبت للمعخخذمح -1-2

اللىاثم اإلاالُت اإلاعشفت اإلاشهض اإلاالي واللذسة على الىفاء بااللتزاماث كبل اإلاششوع في مىذ الاثخمان الخجاسي 

                                                           
 1998داس اإلاعخلبل لليشش والخىصَع ألاسدن " ألاضٌى العلمُت والعملُت لخذكُم الحعاباث"خالذ ساغب الخؿُب ،خلُل مدمىد الشفاعي ، 1

 .11ص
 .12صاإلاشحع هفعه ،2
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العلُم للماظعت والخىظع فُه، ؤما باليعبت للبىىن وماظعاث الاكتراع ألاخشي فُعخمذون على اإلاشهض اإلاالي 

ل مششوعاتها.  في جمٍى

ا اإلااظعت في ؤغشاع عذًذة منها  ؤَمُخه باليعبت للهُئاث الحيىمُت: -1-3 حعخمذ على البُاهاث التي جطذَس

ش ؤلاعالهاث لبعؼ الطىاعاث. بي وجلٍش  الخخؿُـ، الشكابت، جدذًذ الىعاء الػٍش

شهض اإلاالي لىخذاث اكخطادًت الجخار اللشاساث تهخم َزٍ الفئت بمعشفت اإلاؤَمُخه باليعبت للمالن:  -1-4

 اإلاخعللت بخىحُه اظدثماساتهم التي جدلم لهم اهبر عاثذ ممىً باالعخماد على دكت وصحت اللىاثم اإلاالُت.

ٌعخمذون علُه مً خالٌ دكت البُاهاث اإلاداظبُت في جلذًش الذخل  ؤَمُخه باليعبت لشحاٌ الاكخطاد: -1-5

 الخام في سظم بشامج الخؿـ الاكخطادًت.اللىمي والىاجج الذخل 

حعخمذ هلاباث العماٌ على اإلاشهض اإلاالي الصحُذ والىخاثج اإلادللت  ؤَمُخه باليعبت لىلاباث العماٌ: -1-6

 واإلاصححت في مفاوغتها مع ؤلاداسة بشإن ألاحىس وجدلُم مضاًا للعماٌ.

 معاًحر الخذكُم: -2

ًشجىض الخذكُم على معاًحر عامت ملبىلت ومخعاسف عليها وحعخبر َزٍ اإلاعاًحر ؤلاؾاس العام الزي ٌعخمذ علُه 

مىىىا  ش ٍو اإلاذكم للُامه بعمله ورلً في حمُع مشاخل عملُت الخذكُم ابخذاء مً ألاعذاد بلى غاًت جلذًم الخلٍش

 1جلخُظ َزٍ اإلاعاًحر فُما ًلي: 

 

 اظىادا على اإلاشحع. مً اعذاد الؿالبت:-3-1شيل سكم 

                                                           
 .81مرجع سابق ص"علم تدقيق الحسابات"خالد أميه عبد اهلل 1
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 وجخمثل فُما ًلي: معاًحر عامت ؤو شخطُت: -2-1

ب الفني اإلاالثم والىفاءة الالصمت لخذكُم ًًجب ؤن  - ً على الخذٍس لىم بالخذكُم شخظ ؤو ؤشخاص خاثٍض

 الحعاباث.

 جفىحٍر في حمُع ألامىس التي جخظ اإلاهىت اإلاىىؾت به.على مذكم الحعاباث ؤن ًلتزم داثما باالظخلالٌ في  -

ش. -  على مذكم الحعاباث ؤن ًبزٌ العىاًت اإلاهىُت الىاحبت في عملُت الخذكُم ووغع الخلٍش

 ؤما معاًحر العمل اإلاُذاوي فخخمثل في: معاًحر العمل اإلاُذاوي: -2-2

ن بششاف حذي ودكُم على ؤعماٌ ًيبغي وغع خؿت وافُت بطىسة وافُت لعمل اإلاذكم وان ًيىن َىا -

 معاعذًه.

ًجب دساظت وجلُُم ؤهكمت الشكابت الذاخلُت اإلاىغىعت واإلاؿبلت لخلذًش مذي الاعخماد عليها  ومذي  -

 الاخخباساث الالصمت.

م الفدظ اإلاعدىذي والخذكُم  - ًجب الحطٌى على ؤدلت وكشاثً بزباث بلذس واف وهىعُت حُذة عً ؾٍش

واإلاالخكاث واإلاطادكاث والاظخفعاساث لخىفحر ؤظاط ٌعخمذ علُه إلبذاء سؤًه في اللىاثم الحعابي وؤلاهخلادي 

 اإلاالُت مدل الفدظ.

 معاًحر ببذاء الشؤي: -2-3

بعذ اللُام بفدظ هكام الشكابت الذاخلُت واللُام بالعمل اإلاُذاوي ًبلى على اإلاذكم ؤن ًىهي عمله بةعذاد 

ش النهاجي خٌى مذي صحت وظالم  ت ومطذاكُت اللىاثم اإلاالُت.الخلٍش

ش ما ًلي:  وؤَم اإلاعاًحر اإلاعخمذة في بعذاد الخلٍش

ش على مذي الالتزام والاعخماد في بعذاد اللىاثم اإلاالُت ومخخلف الىزاثم ألاخشي على  - ًجب ؤن ًىظ الخلٍش

 اإلابادت اإلاداظبُت اإلاخعاسف عليها.

ش على ما برا واهذ الؿشق اإلا - ش واللىاثم ًيبغي ؤن ًىظ الخلٍش داظبُت اإلاعخمذة عليها في بعذاد الخلٍش

 اإلاداظبُت هي هفعها التي جم الاعخماد عليها في الذوساث العابلت هؿشق جلُُم اإلاخضون وؤلاَخالن.

ش  - ش على الشؤي الزي ًبذًه اإلاذكم خٌى اللىاثم اإلاالُت وجدمله معاولُخه في َزا الخلٍش ًجب ؤن ًدخىي الخلٍش

 ث اإلاعىُت.ؤمام ول الهُئا
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 ؤهىاع الخذكُم. اإلاؿلب الثالث :

طىف  ؤوال: خعب الضواًا جخخلف ؤهىاع الخذكُم باخخالف الىحهت التي ًىكش لعملُت الخذكُم مً خاللها ٍو

 :اإلاخخلفت بلى ما ًلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلاشحعاظىادا على مً اعذاد الؿالبت:4-1الشيل سكم

 مً خُث هؿاق عملُت الخذكُم والىكذ:-1

 1:ظىف هخعشع مً خُث مجاٌ ؤو هؿاق عملُت الخذكُم بلى هىعحن َمامً خُث هؿاق عملُت الخذكُم: 1-1

ًلىم اإلاذكم بفدظ حمُع الذفاجش والسجالث وما جىكمىه مً بُاهاث وخعاباث الخذكُم اليامل:  1-1-1

مً عذم اخخىائها على ؤخؿاء ؤو جالعب ؤو غش إلبذاء سؤًه الفني اإلاداًذ  فدطا وامال لجمُع اإلافشداث للخإهذ

ؿبم َزا الىىع في اإلااظعاث ضغحرة الحجم وكلُلت العملُاث. ؤما  عمى َزا الىىع باليامل الخفطُلي ٍو فيها َو

ادة ؤعباء عملُت الخذكُم وحعاسغ ها مع باليعبت للماظعاث هبحرة الحجم ظُادي اظخخذام َزا الىىع بلى ٍص

عاملي الىكذ والخيلفت التي ًدشص اإلاذكم على مشاعاتهما باظخمشاس مما ؤدي بلى الاعخماد على جذكُم اخخباسي 

ؤي ؤن ًلىم اإلاذكم باخخباس عذد مً العُىاث ليي جخػع لعملُت الفدظ ومً زم حعمُم الىخاثج اإلاخىضل بليها 

                                                           
1

 

  
 

 

 



ل  الفطل ألاٌو                                                    ؤلاؾاس اإلافاَُمي للخذكُم اإلاداظبي و الخمٍى
 

 
11 

كُم اليامل الخفطُلي واليامل الاخخباسي ًلخطش على ول مجمىعت اخخحرث العُىاث منها وان الفشق بحن الخذ

 على هؿاق الخذكُم فلـ ولِغ على ألاضٌى واإلابادت العلمُت.

َى العملُاث التي ًلىم بها اإلاذكم وجيىن مدذدة الهذف ؤو مىحهت لغشع معحن وان الخذكُم الجضجي:  1-1-2

ف بلى الحطٌى على سؤي مداًذ عً مذي ٌعهذ بلُه فدظ عملُاث الششاء ؤو البُع ؤو حشد اإلاخضوهان وال حهذ

ٍش جفاضُل ما كام به مً عمل لخدذًذ  عذالت اللىاثم اإلاالُت ومذي دال لتها على اإلاشهض اإلاالي وبهما ًبرص في جلٍش

ش وما ًشجبـ به مً كىاثم ومعلىماث ولزلً ًخعحن في َزٍ الحالت  معاولُاجه بىغىح إلاعخخذمي رلً الخلٍش

ىضح اإلاهمت اإلاؿلىبت ختى ًيعب بلُه بَماٌ ؤو جلطحر في ألاداء وبالخالي ًدمي الحطىٌ على علذ هخابي ً

 هفعه بىاظؿت َزا العلذ.

 1َىان هىعحن مً الخذكُم في َزا اإلاجاٌ: :مً خُث الىكذ -1-2

ًلطذ به اللُام بعملُاث الخذكُم بعذ اهتهاء العىت اإلاالُت ؤي بعذ بكفاٌ الذفاجش  الخذكُم النهاجي: -1-2-1

ت وبعذاد اللىاثم اإلاالُت وجدذًذ اإلاشهض اإلاالي ومً اإلاضاًا التي ًدللها الخذكُم  اإلاداظبُت وبحشاء كُىد الدعٍى

 النهاجي هي:

تها.غمان خذور ؤي حعذًل في البُاهاث اإلاثبخت في الذفاجش التي جم ح-  عٍى

 بن بحشاء الخذكُم بطىسة مخىاضلت خالٌ فترة صمىُت معُىت ًللل مً بمياهُت خذور ؤخؿاء. -

اساث التي ًلىم بها اإلاذكم ؤزىاء العمل .  _ جفادي خذور اسجبان في ظحروسة عمل اإلااظعت لللت الٍض

 هما ٌعاب على َزا الىىع مً الخذكُم ما ًلي:

 لخالعباث ؤزىاء وكىعها مما ًادي بلى جشاهمها.عذم اهدشاف اإلاذكم لألخؿاء ؤو ا -

كطش اإلاذة اإلادذدة لخذكُم اللىاثم اإلاالُت كذ ًادي بلى عذم جلذًمها في اإلاىاعذ اإلادذدة كاهىها للهُئاث  -

 اإلاعىُت مما ًىجش عىه جيالُف بغافُت.

 الالصمت.جىكف عمل اإلاذكم لبعؼ الىكذ ختى ٌعمذ له بجمع مخخلف ألادلت وؤلازباجاث  –

خ بكفاٌ اللىاثم اإلاالُت كذ ًادي بلى الخطحُت ببعؼ الذكت في ألاداء ملبل ؤلاظشاع في اهجاص  – بن جلاسب جىاٍس

 العمل.

                                                           
ت  "ألاظغ العلمُت إلاشاحعت الحعاباث"،،مدمذ ظمحر الطبان، عبذ هللا َال1ٌ  .50ص 1998الذاس الجامعُت، ؤلاظىىذٍس
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ًلطذ به اللُام بعملُاث الفدظ وبحشاء الاخخباساث بطفت معخمشة على مذاس  الخذكُم اإلاعخمش: -1-2-2

اساث مىخكمت  للماظعت إلاشاحعت البُاهاث اإلاثبخت بالسجالث والذفاجش مع العىت اإلاالُت خُث ًلىم اإلاذكم بٍض

ت ألعذاد اللىاثم  اث الػشوٍس غشوسة بحشاء مشاحعت جهاثُت بعذ بكفاٌ الذفاجش جهاًت العىت للخدلم مً الدعٍى

 الخخامُت وقهش َزا الىىع إلاعالجت عُىب الخذكُم النهاجي ومً مضاًاٍ ما ًلي:

اساث اإلاخىشسة للمذكم جادي -  بلى ظشعت اهدشاف ألاخؿاء وكذ خذوثها. الٍض

 وحىد وكذ واف ٌعاعذ اإلاذكم على الفدظ الىلي والذكُم إلاخخلف العملُاث. -

- . ٍش  بن الخذكُم اإلاعخمش ٌعاعذ اإلاذكم بةجهاء مهامه في وكذ ٌعمذ له بعذاد جلٍش

اساث اإلاذكم اإلاىخكمت للماظعت ؤزىاء فترة العمل جللل مً فشضت الخالعب  - لخشُت العاملحن اهدشاف بن ٍص

 ما ًلع منهم مً ؤخؿاء.

 ومً عُىب َـزا الىىع مً الخذكُم هزهش ما ًلي:

 خػىس اإلاذكم ومعاوهُه بطفت مخىشسة بلى اإلااظعت كذ ٌعؿل بداسة الحعاباث. -

 ظهى اإلاذكم عً بجمام بعؼ ؤلاحشاءاث التي وان كذ بذا فيها ولم ًيخه منها. -

الحزف مً كبل العاملحن بغشع الغش ؤو ؤلاخخالط ؤو بعؼ ألاخؿاء لعلمهم بعذم بجاخت بمياهُت حغُحر ؤو  –

 عىدة اإلاذكم بلى الحعاباث التي ظبم فدطها.

 مً خُث الشمٌى واإلاعاولُت والغشع مً عملُت الخذكُم: -2

ًمىً جلعُم الخذكُم مً خالٌ َزا اإلاعُاس بلى مً خُث دسحت الشمٌى ومذي اإلاعاولُت في الخىفُز: -2-1

 1جذكُم عادي وجذكُم لغشع معحن. 

َى فدظ البُاهاث اإلاثبخت بالسجالث والذفاجش والخإهذ مً صحت اللىاثم اإلاالُت الخذكُم العادي:  -2-1-1

وغالبا ما ًلجا اإلاذكم  ومذي داللتها على هخاثج ألاعماٌ واإلاشهض اإلاالي وببذاء سؤي اإلاذكم الفني اإلاداًذ خٌى رلً،

عخبر معاوال بالؿبع عً ؤي بَماٌ ؤو جلطحر في مماسظخه إلاهىخه، ؤي ؤداثه  بلى بجباع الخذكُم ؤلاخخباسي َىا َو

للعىاًت اإلاعلىلت اإلاخىكعت مً شخظ عادي ًضاٌو اإلاهىت في هفغ ألاخىاٌ والكشوف اللاثمت في اإلااظعت جدذ 

 الخذكُم.

                                                           
1
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هذف َزا الىىع بلى البدث عً خلاثم معُىت والىضٌى بلى هخاثج معُىت ح الفدظ لغشع معحن: -2-1-2

ٌعتهذفها الفدظ، وكذ جيىن الحعاباث والبُاهاث مىغىع الخذكُم وكذ ظبم جذكُلها جذكُلا عادًا 

والخشوج بشؤي فني مداًذ خٌى اإلاشهض اإلاالي وهخاثج ألاعماٌ. ومً ؤمثلت الفدظ لغشع معحن فدظ الذفاجش 

 ذف بهدشاف غش ما ؤو الخعشف عً ؤظباب اخخالط معحن.والسجالث به

 

ا فُما ًلي: مً خُث الغشع مً عملُت الخذكُم: -2-2  1ًىلعم بلى خمعت ؤهىاع هىحَض

ًلطذ به الخدلم مً ألاَذاف اإلاشظىمت ظالفا واإلاخؿـ لها كذ جدللذ فعال  جذكُم ألاَذاف: -2-2-1

ُم لِغ جطُذ ألاَذاف وبهما جدعحن ألاَذاف بإكص ى كذس وعلُىا ؤن هخزهش َىا ؤن الهذف مً عملُت الخذك

 ممىً مً الفعالُت.

ًلطذ به جإهذ اإلاذكم مً ؤن اإلااظعت كذ ؾبلذ الىطىص اللاهىهُت وألاهكمت  الخذكُم اللاهىوي: -2-2-2

عُت ؤو الخىفُزًت في الذولت. ت التي ؤضذستها العلؿت الدشَش  اإلاالُت وؤلاداٍس

ًلطذ به فدظ ؤهكمت الشكابت الذاخلُت والبُاهاث واإلاعدىذاث والحعاباث والذفاجش الخذكُم اإلاالي:  -2-2-3

الخاضت باإلااظعت فدطا اهخلادًىا ومىكما بلطذ الخشوج بشؤي فني مداًذ عً مذي حعبحر اللىاثم اإلاالُت عً 

ا لىخاثج بعما َش لها مً سبذ ؤو خعاسة اإلاشهض اإلاالي لخلً اإلااظعت في جهاًت فترة صماهُت معلىمت مذي عذالت جطٍى

ى ؤهثر ؤهىاع الخذكُم شُىعا في الاظخعماٌ.  في جلً الفترة َو

ا بل  الخذكُم الاحخماعي:-2-2-4 بن حعكُم الشبدُت لم ٌعذ الهذف الىخُذ لىحىد ؤًت ماظعت واظخمشاَس

 شاسهه في دلً ؤَذاف ؤخشي مهمت منها جدلُم الشفاَُت للمجخمع.

اهه ؤضبذ مً مهام اإلااظعت واحب وؾني ججاٍ اإلاجخمع ومً َىا ٌعني َزا الزي حعمل فُه جلً اإلااظعت ؤي 

 الىىع مً الخذكُم بالخإهذ مً كُام اإلااظعت اإلاعىُت بمثل َزا الىاحب.

 ؤما هُفُت الخذكُم الاحخماعي فهي اكل ما ًلاٌ عنها ؤجها ضعبت.

ت للماظعت للالخذكُم ؤلاداسي  -2-2-5 خإهذ مً ؤن ؤلاداسة حعحر باإلااظعت : ًلطذ به جذكُم الىىاحي ؤلاداٍس

 هدى جدلُم ؤكص ى مىفعت ؤو عاثذ ممىً بإكل جيلفت ممىىت.

                                                           
1
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ت خُث ًشجىض َزا الىىع بالفعل في البدث عً هفاءة  ومً َىا ًؿلم علُه البعؼ جذكُم الىفاءة ؤلاداٍس

ا بدُث جدلم  ت وغحَر ؤكص ى مىفعت ممىىت ؤلاداسة في اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت للماظعت مً اكخطادًت وبشٍش

ى ما ًؿلم علُه الاظخخذام الاكخطادي خُث ؤضبذ لضاما على اإلاذكم ؤن ٌعؿي سؤًا فىُا عً هفاءة بداسة  َو

 اإلااظعت.

 مً خُث الهُئت التي جلىم بعملُت الخذكُم والالتزام:-2-3

ًمىً جلعُم الخذكُم مً َزٍ الىاخُت بلى هىعحن َما:  مً خُث الهُئت التي جلىم بعملُت الخذكُم:2-3-1

 1الخذكُم الذاخلي والخذكُم الخاسجي.

َى مجمىعت مً ؤلاحشاءاث التي جيشا داخل اإلااظعت لغشع الخدلم مً ؾبُعت  الخذكُم الذاخلي: -2-3-1-1

والخلُُم  العُاظاث والخؿـ اإلاشظىمت هما ًمىً حعٍشف ٌ بإهه ؤداة حعمل مً داخل اإلااظعت للحىم

م مشاحعت العملُاث اإلاداظبُت واإلاالُت والعملُاث  لخذمت ؤَذاف ؤلاداسة في مجاٌ الشكابت الذاخلُت عً ؾٍش

الدشغُلُت ألاخشي وكذ اكخطش الخذكُم الذاخلي في بادت ألامش على مداظبت الذفاجش والسجالث لغشع 

ؤلاداسة العلُا في حمُع اإلاجاالث  اهدشاف ؤخؿاء الدسجُل وبعذ رلً اجطحذ بمياهُت اظخخذامه لخذمت

 وجلىم به َُئت داخلُت ؤو مدللحن جابعحن للماظعت.

َى عملُت فدظ اللىاثم اإلاالُت ًلىم به شخظ خاسجي معخلل عً بداسة  الخذكُم الخاسجي: -2-3-1-2

م اهدشاف ألاخؿاء وجدذًذ الاهدش  افاث اإلااظعت ومذي جمثُلها لىدُجت ألاعماٌ ومشهض َا اإلاالي عً ؾٍش

 ومعالجتها.

ًىلعم الخذكُم مً خُث عملُت ؤلالضام اللاهىوي بلى هىعحن:  مً خُث الالتزام في عملُت الخذكُم: 2-3-2

 21.الخذكُم ؤلالضامي والخذكُم الاخخُاسي 

َى الخذكُم الزي ًدخم على اإلااظعاث اللُام به، ؤًً جلتزم اإلااظعت بخعُحن الخذكُم ؤلالضامي:  2-3-2-1

ا اإلاالُت ومىاَم َزٍ اإلااظعاث ششهت اإلاعاَمت، خُث ًلجا  مذكم خاسجي إلاشاحعت خعاباتها الخخامُت ومشاهَض

بلى حعُحن خبحر بمشاحعت الحعاباث ليي ٌعمل هُابت عنهم في مشاحعت وشاؽ الششهت وبداستها، ختى ًؿمئىىا مً 

لُم للششهت وعذم اظخغالٌ صحت الحعاباث اإلالذمت بليهم مً كبل مجلغ ؤلاداسة، وؤجها جمثل اإلاشهض الع

ً لعلؿتهم وهفىرَم في اظخغالٌ ؤمىاٌ الششهت ألغشاغهم الصخطُت ولهزا ؤضبذ مً الػشوسي على  اإلاذًٍش

                                                           
 .25صخالذ ساغب الخؿُبت ،خلُل مدمىد الشفاعي ،مشحع ظابم 1
 .26هفغ اإلاشحع العابم ص2
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اإلاششع بلضام وحىب جؿبُم الخذكُم واللُام به بغافت بلى خماًت وغمان خلىق الهُئت اإلاهخمت باللىاثم اإلاالُت 

 للششهت.

الخذكُم الزي ًخم دون بلضام كاهىوي ًدخم اللُام به ففي اإلااظعاث الفشدًت َى الخذكُم الاخخُاسي: -2-3-2-2

ًخم الاظخعاهت باإلاذكم في اهدشاف ألاخؿاء و الخالعباث في الحعاباث، خماًت مطلحت ضاخب سؤط اإلااٌ 

ذكم وصحت اللىاثم اإلاالُت اإلالذمت بلى بداسة الػشاثب، ؤما باليعبت لششهت ألاشخاص فُعخمذ الششواء على م

خاسجي للفاثذة التي جخدلم مً وحىدٍ مً خُث اؾمئىاجهم على صحت اإلاعلىماث اإلاداظبُت على هخاثج ألاعماٌ 

 واإلاشهض اإلاالي والتي جخخز هإظاط لخدذًذ خلىق الششواء.

 زاهُا : الخذكُم الذاخلي و الخاسجي .

لىم بها شخظ مً اإلااظعت، ؤما ٌعخبر الخذكُم الذاخلي وقُفت جلذًش وجلُُم لىاحعت الشكابت الذاخلُت  ٍو

 الخذكُم الخاسجي فهى اظخعشاع للعملُاث بغشع ببشاص الىحه الحلُلي للماظعت.

َىان فشق بحن الشكابت الذاخلُت و  الخذكُم الذاخلي خُث ؤن الشكابت الذاخلُت هي مجمىعت مً اإلابادت 

اث و اإلاعلىماث  و هزا جؿبُم ما َى اإلاعاَمت بالخدىم في اإلااظعت ،َذفها الاظاس ي الحفاف على اإلامخلي

ضادس عً اداسة اإلااظعت و َزا لخدلُم ؤَذافها بِىما الخذكُم الذاخلي َى وقُفت الفدظ و مشاكبت دوسٍت 

 داخل اإلااظعت مً احل جدلُم الاَذاف اإلاشحىة .

 ت في اإلااظعت مً خالٌ اإلافهىمحن وعخخلظ ؤن الشكابت الذاخلُت و  الخذكُم الذاخلي ٌعمالن بطىسة مخيامل

, واإلادافكت على َُالشكابت الذاخلُت : -1 ةحشاءاث وؤظالُب جىغع لػمان ظحر العمل,ومً ؤحل خماًت ألاضٌى

 اللذسة الىلذًت واإلاداظبُت وفم اإلاعاًحر والىكم الصحُدت

 1جخمثل ؤَذافها فُماًلي: ؤَذاف الشكابت الذاخلُت: 1-1

عخبر مً ؤَم الخدىم في اإلااظعت: -1-1-1 دذر َزاَو  ؤَذاف مجلغ ؤلاداسة واإلاعئىلحن الخىفُزًحن, ٍو

م الخىفُز الطاسم والذكُم إلاخخلف الخعلُماث وؤلاحشاءاث واللىاهحن.  عً ؾٍش

ىا جىلعمخماًت ؤضٌى اإلاششوع2-1-1 لطذ بها خماًت اإلااظعت ألضىلها وسجالتها خماًت فعلُت َو  : ٍو

 والخلف والحماًت اإلاداظبُت وجشجبـ بالدسجُالثالحماًت بلي حضثحن خماًت مادًت وهى مثل العشكت 

                                                           
ا، 1 الذاس الجامعُت، مطش،  "الشكابت واإلاشاحعت الذاخلُت على اإلاعخىي الىلي والجضجي"،عبذ الفخاح مدمذ الصحً، مدمذ العُذ ظٍش

 .134، ص 1998
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ا.  للحشواث الفعلُت لألضٌى وغحَر

عخبر ؤَم ألاَذاف على ؤلاؾالق خُث ًىفش للماظعتغمان الذكت وحىدة اإلاعلىماث-3-1-1  : َو

ا اإلاعلىماث الصحُدت والذكُلت عً اإلااظعت مما ًادي بلى اجخار كشاساث ضاثبت.   ؤولغحَر

فاث العابلت على الىفاءة الاهخاحُت التي هي كذسةداء: جدعحن وسفع ألا 4-1-1  خُث سهضث ول الخعٍش

لطذ به جدلُم اإلااظعت ؤَذافها بإكاللخيالُف مع  اإلااظعت على الىضٌى للهذف الزي خذدجه, والفعالُت ٍو

 اإلادافكت على هفغ الجىدة والىىعُت.

 الخذكُم الذاخلي : -2

الخذكُم الذاخلي َى عباسة عً فدظ دوسي للىظاثل اإلاىغىعت جدذ جطشف الاداسة العلُا كطذ  مفهىمه :

 مشاكبت وحعُحر اإلااظعت، َزا اليشاؽ ًلىم به كعم جابع إلداسة اإلااظعت ومعخلل عً باقي ألاكعام ألاخشي.

زا اليشاؽ الذوسي هي برن جذكُم فُما برا واهذ ؤلاحشاءاث   بهاألَذافالشثِعُتللمذكلُىالذاخلُِىفُةؾاَس

اإلاعمٌى بها جخػمً الػماهاث اليافُت ؤي ؤهاإلاعلىماث ضادكت، العملُاث ششعُت، الخىكُماث 

 فعالت،الهُاولىاضحت  و مىاظبت.

 : اهىاع الخذكُم الذاخلي1-2

اخلي الى كعمحن سثِعُحن  َما الخذكُم اإلاالي و ؤلاداسي باإلغافت الى كعم فشعي و َى ًىلعم عمل اإلاذكم الذ

 ؤظلىب العمل .

ًدىاٌو  الخدلم مً وحىد ألاضٌى ووحىد الحماًت اإلاىاظبت لها مً ؤلاخخالظاث و الخذكُم اإلاالي : 2-1-1

ذاخلي بيافت عملُاث الخذكُم و ؤلاَماٌ هما ًدىاٌو فدظ الىكام اإلاداظبي و فعالُخه . و ًلىم اإلاذكم ال

 الفدظ باظخلالٌ جم عً كعم اإلاداظبت في اإلااظعت .

َزا الىىع مً الخذكُم ًخجاوص فُه اإلاذكم الذاخلي دوسٍ مً الىاخُت  اإلاداظبُت بلى  الخذكُم ؤلاداسي : 2-1-2

حزس وله عىذ ؤكعام ؤخشي للماظعت إلاعشفت مذي الخلُذ بعُاظاث اإلااظعت و مخؿؿها و علُه مماسظت ال

 الخعشع بلى هىاحي جلىُت جيىن في الىاكع ؤبعذ مً خذود معشفخه .

 ًمىً جلخُظ ؤظلىب العمل في الخذكُم الذاخلي فُما ًلي: ؤظلىب العمل : 2-1-3

 جدذًذ العمل و ألاَذاف اإلاشاد جدلُلها. -1
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 بىاء بشامج دكُلت جىاظب َذف اإلاىغىع ووغع الخؿـ . -2

 هذ مً ظالمتها  ومشاكبتها .فدظ ألاعماٌ، الخإ -3

ت اإلاىغىعُت . -4  ملاسهت الخىفُز مع الخؿـ  الىكٍش

ت اإلاعُىت عً ؤلاهجاص مً مشاول و ؾشق خلها . -5 اث ؤلاداٍس ش إلاخخلف اإلاعخٍى  1جلذًم جلاٍس

 ؤَذاف الخذكُم الذاخلي: 2-2

 ًمىً جلخُظ ؤَذاف الخذكُم الذاخلي فُما ًلي :

 ؤلالتزام بالعُاظاث و ؤلاحشاءاث و الخؿـ .اإلاخابعت و الخدلم مً مذي -

خدلم مً صحت و دكت البُاهاث اإلاداظبُت و جدلُلها و ًخؿلب مً اإلاذكم الذاخلي اللُام بعملُاث ال -

 الخذكُم اإلاعخمش .

جدلُم ألاَذاف التي حعكم اإلاىافع  مً بظخخذام ألاظالُب و الؿشق اإلاىاظبت في بظخغالٌ اإلاىاسد اإلاادًت و  -

ت اإلاخاخت .  البشٍش

 الخدلم مً وحىد الحماًت اليافُت لألضٌى و بمياهُت ؤلاعخماد على البُاهاث اإلاالُت اإلاعذة لإلداسة . -

 2الخذكُم الخاسجي-3

ت ولىنها حعخبر خم لبعؼ ألاؾشاف  بّن الخذكُم الخاسجي وبخالف مع الشكابت الذاخلُت ال ًمثل وقُفت بداٍس

وشاؽ الىخذة الاكخطادًت لتراكب جطشفاث ؤلاداسة فُما ًخعلم بالحفاف على  الخاسجي مً روي اإلاطلحت في

اإلاىاسد والالتزام باللىاهحن واللىاد اإلاىغىعت وال شً بّن َزٍ ألاؾشاف َم اإلاعاَمىن في سؤط ماٌ الششهت 

وظىف هخعشع فُما ًلي بلى فشوع الخذكُم الخاسجي وبحشاءاجه والخعشف على الصخظ اللاثم بعملُت 

 إلاشاحعت.ا

 فشوع الخذكُم الخاسجي: 3-1

 3في مجاٌ الخذكُم الخاسجي ًجب جىفش مجمىعت مً الافتراغاث لُيىن الخذكُم ممىىا ومفهىما وحشمل:

                                                           
اإلاداظبت ،حامعت خعِبت مزهشة جخشج لىُل شهادة ماظتر ،كعم "،دوس الخذكُم الذاخلي في اداسة مخاؾش اإلااظعت سخى خحرة ،"1

 .17-16-15،ص 2011بلىعلي،شلف ،ظىت 
2

 .  03 مرجعسبقركره،ص،"األصواللعلميةللمراجعةبينالنظريةوالممارسة" محمدسميرالصبان،
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 كابلُت البُاهاث للفدظ وعذم وحىد حعاسع بحن مطلحت اإلاذكم واإلااظعت: 3-1-1

 البُاهاث اإلاداظبُت واإلاخمثلت فُما ًلي:َزا الفدظ ٌعخمذ على معاًحر جلُُم كابلُت البُاهاث للفدظ:   

خدطل عليها مالثمت الخخُاحاجه واظخخذاماجه فال اإلاالثمت:  . ؤ ؤي ؤن جيىن اإلاعلىماث التي ًؿلبها اإلاذكم ٍو

 جيىن َزٍ اإلاعلىماث خاسحت عً هؿاق العمل و الاخخطاص.

ُجت واخذة بالشغم مً وحعني بمياهُت اللُام بفدظ َزٍ البُاهاث والىضٌى بلى هداللابلُت للفدظ:  . ب

 اخخالف الصخظ اللاثم بعملُت الفدظ وبالخالي َزا اإلاعُاس ًػمً ضذق اإلاعلىماث إلاعخخذميها.

ادة ؤو هلطان ألّجها حعبر عً ما ًجشي ج. البعذ عً الخدحز:  زا باليعبت للعملُاث خُث ًخم حسجُلها دون ٍص َو

 داخل اإلااظعت.  

البُاهاث اإلاداظبُت مفُذة إلاعخعمليها ًجب ؤن جيىن كابلت للحعاباث ليي جيىن د. اللابلُت لللُاط الىمي: 

 والعذ.

بّن َزا الفشع ٌعخبر مهم حذا لعحر عملُت عذم وحىد حعاسع بحن مطلحت اإلاذكم ومطلحت اإلااظعت:  

زا  الخذكُم الخاسجي حاء لخذمت ؤَذاف اإلااظعت مً خالٌ الخىحيهاث التي ًلذمها وهزلً الاكتراخاث َو

ادة اإلاشدودًت وبالخالي بلى وحىد زلت بحن ؤلاداسة واإلاذكم مما لخدعحن  الدعُحر وجصحُذ الاهدشافاث لٍض

 ٌعهل عمله مً خالٌ اعخمادٍ على جذكُم اخخباسي. 

 ؤما في خالت غُب الثلت في ؤلاداسة فةّن اإلاذكم ٌعخمذ في عمله على فدظ جفطُلي مما ٌعخغشق وكذ ؤهثر.  

اإلاالُت ؤو ؤي معلىماث ؤخشي مً ؤًت ؤخؿاء غحر عادًت ووحىد هكام ظلُم للشكابت خلى اللىاثم  3-1-2

 1الذاخلُت:

بّن عذم وحىد َزا الفشع اللىاثم اإلاالُت ؤو ؤي معلىماث ؤخشي مً ؤًت ؤخؿاء غحر عادًت ؤو جىاؾئُت:  -

ذم وحىد ؤخؿاء، ًخؿلب مً اإلاذكم اللُام بعمل بغافي ورلً مً خالٌ بعذاد بشهامج مىظع للخإهذ مً ع

ىا جبرص معاولُت اإلاذكم الخاسجي فباهدشاف ألاخؿاء والخبلُغ عنها برا واهذ جىاؾئُت وواضحت ورلً مً  َو

 خالٌ الفدظ اإلالام. 

ًلىم َزا الفشع على وحىد هكام ظلُم وحىد هكام ظلُم للشكابت الذاخلُت ًبعذ اخخماٌ وحىد ؤخؿاء:  -

كُام ول معاوٌ بمشاكبت مىقفُه ًادي بلى اهدشاف ؤخؿاء في وكتها للشكابت ًدذد مً خذور ؤخؿاء، فةّن 

وعذم جفاكمها، هما ؤّن َزا الغشع ًذعى بلى اللُام بالخذكُم الاخخباسي بذال مً الخذكُم الشامل مما ًجعل 

 عملُت الخذكُم اكخطادًت وعملُت.  

صحُدت في اإلااض ي ظىف جيىن هزلً في الخؿبُم اإلاىاظب للمبادت اإلاداظبُت، والبُاهاث التي جيىن  3-1-3

 اإلاعخلبل:

                                                           
1

 .03المرجع السابق ذكره،صمحمدسميرالصبان،
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مً خالٌ َزا الفشع فاإلاذكم ٌعخمذ على جلُُم مذي الخؿبُم اإلاىاظب للمبادت اإلاداظبُت اإلاخعاسف عليها:  -

صحت اللىاثم اإلاالُت على دسحت جؿبُم اإلااظعت للمداظبت وفلا للمبادت اإلاخعاسف عليها خُث ؤّن الىثحر مً 

 ت عذم الخؿبُم الجُذ والصحُذ لهزٍ اإلابادت. ألاخؿاء جيىن هدُج

ًمىً خعب َزا الفشع الحىم البُاهاث التي جيىن صحُدت في اإلااض ي ظىف جيىن هزلً في اإلاعخلبل:  -

على ظالمت هكام الشكابت الذاخلُت مما ٌعهل عملُت الخذكُم، وغُاب َزا الفشع ًجعل مً َزٍ العملُت 

 لإلداسة بالخالعب في ممخلياث اإلااظعت.ضعبت ؤو معخدُلت بعبب جشن اإلاجاٌ 

اإلاشاحع الخاسجي ًضاٌو وشاؾه همشاحع فلـ ومشهٍض اإلانهي ًفشع علُه التزاماث جدىاظب مع َزا  3-1-4

 اإلاشهض: 

ًجب ؤن ال ًخعذي عمل اإلاذكم فدظ خعاباث اإلااظعت اإلاشاحع الخاسجي ًضاٌو وشاؾه همشاحع فلـ:  -

زا العمل إلبذاء سؤًه واإلاطادكت على الحع اباث بلى ؤعماٌ ؤخشي خاسحت عً هؿاق العمل الزي ولف به َو

 ًخؿلب اظخلالٌ اإلاشاحع الخاسجي للماظعت.

حعخبر وقُفت اإلاذكم الخاسجي ًفشع اإلاشهض اإلانهي على اإلاذكم الخاسجي التزاماث مهىُت جدىاظب مع َزا اإلاشهض:  -

بعؼ الالتزاماث هزهش منها ألاماهت واإلادافكت على وقُفت خعاظت ملاسهت مع الىقاثف ألاخشي لزا ًجب جىفش 

 ؤظشاس اإلاهىت، جىفٍش على اإلاهىت والخبرة وجلذًمه لشؤي مداًذ عً خلُلت ما جىضل بلُه. 
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ل.                                                       اإلابدثالثاوي  :ماَُت الخمٍى

ل مً الىقاثف  ع حعخبر وقُفت الخمٍى البالغت ألاَمُت، ورلً إلاا جىفٍش مً ؤمىاٌ الصمت لخغؿُت هفلاث اإلاشاَس

 اإلاخخلفت بلذس خاحتها اإلاؿلىبت.

ل و اإلاؿلب ألاٌو :  . ؤَمُخهحعٍشف الخمٍى

ل:  مفهىم الخمٍى

ا الخغلب على الخدذًاث اإلاخلفت التي جىاحهها ألاعماٌ  ل وجؿىس بشيل ملحىف، ووان غشوٍس قهش الخمٍى

ت ً وسحاٌ ألاعماٌ بلى البدث عً مطادس مخعذدة ومخىىعت ومً َىا وعخيخج الاظدثماٍس ، ما ًذفع باإلاعدثمٍش

ل مفهىمحن:  1ؤن لىمت الخمٍى

ل مجمىع وظاثل الاكتراع التي جػمً للماظعت اظخمشاس  مً خُث الىكشة الػُلت: - حعني ولمت جمٍى

 وشاؾها.

ل َى مجمل العملُاث مً خُث الىكشة الىاظعت:  - التي مً خاللها جلىم اإلااظعت بخلبُت ول مخؿلباتها، الخمٍى

مً ؤمىاٌ وصٍاداث الخلت لعلىد اللشوع بطفت عامت ؤو اإلايشأث اإلاالُت ؤو اإلاعاَماث اإلامىىخت بعىذاث 

ىت العامت، الجماعاث اإلادلُت.  باَكت ؤو جؿىعُت مً ؾشف الذولت، الخٍض

ه: " ؤخذ مجاالث اإلاعشفت جخخظ به 
ّ
ؤلاداسة اإلاالُت فهى هابع عً سغبت ألافشاد وميشإة ألاعماٌ هما ٌعشف على ؤه

 لخدلُم ؤكص ى خذ ممىً مً الشفاَُت ".

ل بمىاٍ الاكخطادي ٌعني: " مجمىع الؿشق والىظاثل اإلاالُت وحمُع اللشاساث التي جخخزَا ؤلاداسة       والخمٍى

خذاماث البذًلت، فهى ٌعخبر عطب اإلاالُت لجعل اظخخذام ألامىاٌ اظخخذاما اكخطادًا بما في رلً الاظخ

ل وافُا واهذ وعبت هجاح اإلاششوع  الحُاة الاكخطادًت ًمذَا بالخذفلاث الىلذًت واإلاالُت فيلما وان الخمٍى

 الاكخطادي ؤهبر ".

ل: لطذ به اإلاىاسد جلً  اإلاعنى الحلُلي للخمٍى ًلطذ به جىفحر اإلاىاد الحلُلُت وجخطُطها ألغشاع الخىمُت، ٍو

ً سئوط ؤمىاٌ حذًذة و اظخخذامها لبىاء العلع والخ ت، ؤو جيٍى ذماث الالصمت إلوشاء اإلاششوعاث الاظدثماٍس

 الؿاكاث ؤلاهخاحُت ًلطذ بهخاج العلع والخذماث الاظتهالهُت.

                                                           
 .   77، ص 2000داس الفىش للؿباعت واليشش والخىصَع، ألاسدن،  ؤلاداسة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي"،"َُثم مدمذ الضغبي، 1
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ل: ً  اإلاعنى الىلذي للخمٍى َى جىفحر اإلاىاسد الىلذًت التي ًخم بمىحبها جىفحر اإلاىاسد الحلُلُت التي جىحه لخيٍى

ت.سئوط ألا  ت، ومذي هفاءتها ومهاستها البشٍش ل حاهب الؿاكاث البشٍش  1مىاٌ، هما ًمغ الخمٍى

ل:2  . ؤَمُت الخمٍى

ل عامال مهما مً عىامل علم الاكخطاد وجخجلى َزٍ ألاَمُت مً خالٌ حعهُل وجإمحن عملُت اهخلاٌ  ٌعذ الخمٍى

جض مالي فُيىن بهفاق العلع الفاثؼ الىلذي مً اإلااظعاث راث الفاثؼ بلى جلً الىخذاث التي بها ع

ل مً خالٌ ؤَذافه واإلاخمثلت في:  والخذماث ؤكل مً دخلها، هما ًمىً ؤن هبرص ؤَمُت الخمٍى

ت جىاصجها اإلاالي. -  معاعذة اإلااظعت على حعٍى

ع حذًذة. - ل ٌعاَم في جذعُم اليشاؽ الاكخطادي ورلً بخلم مشاَس  الخمٍى

ل في جفعُل وجيشُـ  -  مُياهحزماث الجهاص اإلاطشفي مً خالٌ خشهت سؤط اإلااٌ.ٌعاَم الخمٍى

ت لخدلُم وجحرة همى اكخطادي وجىمُت شاملت. - ت الػشوٍس ل في بعؿاء الحشهت والحٍُى  ٌعاَم الخمٍى

ادة في سؤط ماٌ اإلااظعت. -  الٍض

 جلبُت مخخلف مخؿلباث ألاعىان الاكخطادًت في حمُع اإلاجاالث. -

ت.جىظُع وشاؽ اإلااظعت لدعُحر  -  عملُاتها الاظخغاللُت والاظدثماٍس

ل اإلااظعاث التي ًيىن لذحها عجض مالي ؤو اإلااظعاث التي جيىن في خاحت بلى مىاسد بغافُت.    -  جمٍى

 

 

 

 

 

 

                                                           
،َُثم مدمذ الضغبي،  اإلاشحع 1  .110ص  العابم رهٍش
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ا.اإلاؿلب الثاوي:   ؾشق الخمىٍل ومخاؾَش

ل:1  1. ؾشق الخمٍى

لخحن  ىا ظىف هزهش ؾٍش ل، َو ل ممثلت فُما ًلي:ًمىً للماظعت ؤن جلجإ بلى ؾشق مخخلفت للخمٍى  للخمٍى

 

 

 .اظدىادا على اإلاشحع مً اعذاد الؿالبت:5-1شيل سكم 

ل اإلاباشش: 1.1  الخمٍى

ل اإلااظعت خُث حعخبر َزٍ العملُت ؤظاظُت ومهمت باليعبت لها مً الىاخُت اإلاالُت خُث ؤن  لت لخمٍى هي ؾٍش

ً ًشغبىن في جىقُف ؤمىالهم دون ؤن ًشبـ  وشاؾهم مباششة باليشاؽ الاكخطادي اإلااظعت جخجه بلى اإلاذخٍش

م اهخخاب في سؤط اإلااٌ اإلاششوع ورلً  خم بةضذاس اإلااظعت ؤوساق مالُت ؤي ظىذاث عً ؾٍش للماظعت ٍو

 بخلعُم ألاعىان الشاغبىن في جىقُف ؤمىالهم بششائها.

ل       زا الىىع مً الخمٍى ل ٌعني جلً العالكت اإلاباششة بحن اإلالشع دون جىظُـ مالي ؤو هلذي، َو فالخمٍى

 ًخخز ضىسا مخعذدة جخمثل في:

 

                                                           
ل""ؾاسق الحاج، 1  .22، ص 2002عمان، الؿبعت ألاولى، داس الطفاء لليشش والخىصَع،  ،مبادت الخمٍى
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ل اإلاباشش لذي ألافشاد: -  الخمٍى

ت وجيىن َزٍ العملُت بما ب ل خاحاتهم الاظتهالهُت والاظدثماٍس حن َى خطٌى ألافشاد على ألامىاٌ الالصمت لخمٍى

 ألافشاد فُما بُنهم ؤو بحن ألافشاد واإلاششوعاث.

ل اإلاباشش للمششوعاث: -  الخمٍى

هلطذ به لجىء اإلااظعاث بلى مىسدحها ؤو عمالئها ؤو ماظعاث ؤخشي لُمىذ لها كشوع وحعهُالث اثخماهُت 

ا. لُت ولعذ عجَض ل اخخُاحاتها الخمٍى  بغشع جمٍى

ل اإلاباشش للحيىمت: -  الخمٍى

ىت وهي ؤَم كشوع كطحرة ًخيىن َزا الخم م بضذاس ظىذاث مخخلفت واإلاخمثلت في ؤروهاث الخٍض ل عً ؾٍش ٍى

لت ألاحل حشمل كشوع اإلااظعاث الهامت واإلااظعاث اإلاخخططت اإلاػمىهت مً  ألاحل، ؤما العىذاث الؿٍى

ا عً ؾٍش ل لخغؿُت عجَض م ؾشف الذولت، فمعكم الذٌو الىامُت حععى للحطٌى على َزا الىىع مً الخمٍى

 الاكتراع مً ألافشاد واإلااظعاث التي لِغ لها ضفت مالُت.

ل غحر اإلاباشش:  2.1 ل بر ًخطف الخمٍى ت اخخُاحاث وبمياهُاث الخمٍى ل لدعٍى ًيىن َزا الىىع مً الخمٍى

بخذخل وظُـ مالي، الهُئاث اإلاالُت الىظُؿُت التي جلىم بخجمُع اإلاذخشاث مً الىخذاث راث الفاثؼ زم ًخم 

ى الىخذاث التي جدخاج بليها فهي جلشع ما جلترع وجداٌو َزٍ الهُئاث الىظُؿُت ؤن جىفم بحن جىصَعها عل

ل.  1مخؿلباث الادخاس ومخؿلباث الخمٍى

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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ل:2  . مخاؾش الخمٍى

ا: ل بلى عذة مخاؾش هزهَش  1ًمىً ؤن هلعم مخاؾش الخمٍى

شيل 

 ت اظدىادا على اإلاشحع .مً اعذاد الؿالب:6-1سكم 

 

 

وهي جلً اإلاخاؾش التي كذ جخلف بعؼ العلع اإلاادًت التي هي هاجج العمل الزي مىلىاٍ فىدً مخاؾش مادًت: 1.2

في َزٍ الحالت ال وعخؿُع ؤن وعذد اإلابالغ التي اكترغىاَا ؤي مىلىا ؤهفعىا بها مما ًلحم بىا خعاثش ؤي 

 جيالُف بغافُت.

ضون مً الؿعام بعبب الحششاث ؤو الحُىاهاث، جلف مجٌز َىان ؤمثلت على َزا الىىع هثحرة منها: جلف اإلاخ

م ؤو فُػان.... الخ.    بعبب خٍش

 

 

                                                           
.31اإلاشحع هفعه ، ص 1
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 مخاؾش فىُت: 2.2

ه 
ّ
هي جلً اإلاخاؾش التي جيبع مً خلُلُت ؤن مهاسة اإلاىخج كذ ال جدىاظب مع ؾمىح خؿؿه، ومً ؤحل رلً فةه

ل فىُا الظخخذام  ه غحر مَا
ّ
 بالشغم مً الىظاثل اإلاعشوفت فةّن اإلاىخج كذ ًفشل في عمل ش يء مشغىب أله

 
ّ
ه كذ ٌعتهلً مً ؤحل رلً مىاسد عىاضش ؤلاهخاج خاضت الخعامل مع آلاالث الحذًثت، فةرا هجح في عمله فةه

زا َذس للمىاسد وبالخالي ًلحم باإلاىخج خعاثش لم جىً  ؤهثر مً جلً التي خذدَا عىذ وغع الخؿت، َو

 بالحعبان، لزا جشهض اإلاطاوع على الفىُحن اإلاهشة في العملُت ؤلاهخاحُت ختى ولى واهذ جيلفت حشغُلهم عالُت.

 مخاؾش اكخطادًت: 3.2

 الىاحمت عً ؤظباب اكخطادًت بدثت وهي جىلعم بلى هىعحن:هي جلً اإلاخاؾش 

خؿش اهخفاع الؿلب على اإلاىخج الزي مىلىاٍ، مما ٌعني عذم الحطٌى على مشدود مالي وعذد مً خالله  ؤ.

ل وباقي الالتزاماث ألاخشي وألاظباب التي جادي بلى اهخفاع الؿلب عً العلعت اإلاىخجت، ؤو  ؤكعاؽ الخمٍى

 منها اإلاىافعت، اهخفاع الذخل، هىع العلعت،... الخ.  الخذمت الىثحرة 

 مخاؾش عذم هفاًت عشع اإلاىاسد إلاىع اإلاىخج اإلاخؿـ له وبالخالي كذ ال ًمىً بهخاحه.   ب.
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ل و اإلاؿلب الثالث:   .وقاثفه مطادس الخمٍى

 

 اظدىادا على اإلاشحع. مً اعذاد الؿالبت:7-1شيل سكم 

ل1 ل بلى: :. مطادس الخمٍى  ًمىً جلعُم مطادس الخمٍى

 وجىلعم بلى: مً خُث اإلالىُت: 1.1

ل مً اإلاالىحن ؤهفعهم: - ؿلم علُه بإمىاٌ  الخمٍى ادة سؤط اإلااٌ ٍو ورلً مً خالٌ عذم جىصَع ألاسباح، ٍص

 اإلالىُت.

ل مً غحر اإلاالىحن )اإلالشغحن(: - ؿلم كذ ًيىهىا مىسدًً للميشإة ؤو بىىن ؤو ماظعاث مالُت.. الخمٍى . الخ، ٍو

 1علُه بإمىاٌ الاكتراع.

 وجىلعم بلى: مً خُث الىىع: 2.1

ل اإلاطشفي: - ى الزي هدطل علُه مً البىىن واإلااظعاث اإلاالُت ألاخشي. الخمٍى  َو

ل الخجاسي: - ى الزي هدطل علُه مً الخجاس. الخمٍى  َو

 وجىلعم بلى:مً خُث اإلاذة )الفترة الضمىُت(:  3.1

                                                           
 .120،مشحع ظبم رهٍش ، ص "ؤلاداسة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي"َُثم مدمذ الضغبي، 1
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ل ألاحل - ل ؾٍى  ظىىاث. 10مثل اللشوع البىىُت والعىذاث ... الخ، وجيىن مذجه ؤهثر مً  :الخمٍى

ل مخىظـ ألاحل: - ل الزي ًمخذ ما بحن العىت والعشش ظىىاث، مثل اللشوع اإلاطشفُت. الخمٍى ى الخمٍى  َو

ل كطحر ألاحل: - ل الخجاسي... الخ الخمٍى ى الزي جيىن مذجه ؤكل مً ظىت، مثل اللشوع البىىُت والخمٍى ، َو

 وكذ هجذ بإّن البعؼ كذ دمج الىىع )ب( مع الىىع )ج( في جطيُف واخذ. 

 1وجىلعم بلى:مً خُث اإلاطذس:  4.1

ل داخلي: - ا ؤو حجض ألاسباح. جمٍى يىن مطذٍس مً ماظعت هفعها ؤو مالىيها مثل: بُع ألاضٌى ؤو جإححَر  ٍو

ل خاسجي: - ل الخجاسي،  جمٍى يىن مطذٍس خاسج اإلااظعت وبعُذا عً مالىيها مثل: الاكتراع البىيي، الخمٍى ٍو

 العىذاث... الخ.

لُت َى ألافػل، فال وعخؿُع بالشيل الىكشي       وبرا ما ؤسدها ؤن هدذد ؤي مطذس مً َزٍ اإلاطادس الخمٍى

ه ليل مطذس قشوفه بغافت بلى مضاًاٍ وعُىبه فاالخخُا
ّ
س برن ٌعخمذ على جلذًش الصخظ اإلاعاوٌ اإلاؿلم، أله

لُت، وهي: ه ًىحذ مدذداث لالخخُاس ما بحن اإلاطادس الخمٍى
ّ
 وبشيل عام فةه

ل. -  ما ًفشغه اإلامىلحن مً كُىد ؤزىاء ؾلي الخمٍى

 ما ًفشغه اإلامىلحن مً مىاعُذ للدعذًذ، وبن وان رلً ًدىاظب مع الخذفلاث الىلذًت الذاخلت ؤم. -

لي جيلفت خاضت به، وال بّذ مً ملاسهت رلً مع جدذًذ جيلفت و - ل، فليل مطذس جمٍى ل هىع مً ؤهىاع الخمٍى

لي رو العاثذ الاظدثماسي اإلاشجفع والخيلفت اإلاىخفػت.  العاثذ اإلاخىكع مً الاظدثماس، فُخم اخخُاس اإلاطذس الخمٍى

 21بُتها مً اإلاطادس اإلاخخلفت.حجم ألامىاٌ التي جشغب اإلايشإة ؤو اإلاعدثمش بالحطٌى عليها، وبمياهُت جل -

 

 

 

 

                                                           
ل اإلااظعت ؤلاكخطادًتمملىهت ظامي 1  http://www.ta3lime.com/showthread.php?t=6098le 25/02/2017 àخخلف مطادس جمٍى

21 :00. 

 

http://www.ta3lime.com/showthread.php?t=6098
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ل2  :. وقاثف الخمٍى

 

 اظدىادا على اإلاشحع. مً اعذاد الؿالبت:8-1شيل سكم

ل:  1فُما ًلي ظىزهش ؤبشص وقاثف الخمٍى

ه بخلذًش  الخخؿُـ اإلاالي: 1.2
ّ
جؿبُم اإلااظعت َزا الىىع مً الخخؿُـ لىغع جىكعاتها اإلاعخلبلُت، خُث ؤه

لت جدطُلها ظىاء واهذ َزٍ  ف حععى اإلااظعت بلى جدػحر اإلاعخلضماث اإلاالُت وؾٍش اإلابُعاث واإلاطاٍس

لت اإلاذي، دون بَماٌ عىطش عذم الخإهذ مً اإلاعل ىماث اإلاعخلضماث كطحرة اإلاذي ؤو مخىظـ اإلاذي ؤو ؾٍى

ما ًجب وغع خؿـ جخالءم مع ألاوغاع غحر مخىكعت، ؤي حعلها 
ّ
زا ال ٌعني اظدبعاد الخخؿُـ وبه الخىبئُت، َو

 مشهت.

خم َزا الشكابت اإلاالُت:  2.2 م جلُُم ؤداء اليشاؽ ملاسهت بالخؿـ اإلاىغىعت، ٍو جخم الشكابت اإلاالُت عً ؾٍش

ش ألاداء، بةبش   اص الاهدشافاث زّم جدذًذ معبباث خذوثها.    الخلُُم مً خالٌ الاغؿالع على جلاٍس

بحن الخخؿُـ اإلاالي للماظعت ألامىاٌ التي جدخاحها في الىكذ اإلاىاظب، ولخلبُت الحطٌى على ألامىاٌ:  3.2

َزٍ الحاحت جلجإ اإلااظعت بلى مطادس خاسحُت ؤو داخلُت مً ؤحل الحطٌى على َزٍ ألامىاٌ بإدوى الخيالُف 

 وؤبعـ الششوؽ.

                                                           
 ، 1997، داس اإلاعخلبل لليشش والخىصَع، "ؤظاظُاث ؤلاداسة اإلاالُت"مدمذ شفُم خعحن ؾُب، مدمذ ببشاَُم بُذاث، 1

 .21ص 
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عىذما جخدطل اإلااظعت على ألامىاٌ اإلاؿلىبت ٌععى اإلاذًش اإلاالي بلى اظخغاللها بشيل ظدثماس ألامىاٌ: ا 4.2

ع، وعلُه الخإهذ ؤن اظخخذام َزٍ ألامىاٌ ًػمً جدلُم ؤعلى معخىي مً الشبذ،  ؤمثل في مخخلف اإلاشاَس

مثل اظدثماس ألامىاٌ، فيل مششوع اظدثماسي َى عباسة عً ؤضل مً الطٌى الثابخت ؤو اإلاخذاولت للما  ظعت، ٍو

خم اظترحاع َزٍ ألامىاٌ عً  ، ٍو ومً اإلاهم ؤن حعخعُذ اإلااظعت ألامىاٌ التي اظدثمشتها في ؤضل مً ألاضٌى

م حشغُل َزا ألاضل، وفي هفغ الىكذ جلىم اإلااظعت بدعذًذ التزاماتها.   1ؾٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .    24مدمذ شفُم خعحن ؾُب، مدمذ ببشاَُم بُذاث، اإلاشحع هفعه، ص 1
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ل البىيياإلابدث الثالث  .: ؤظالُب الخمٍى

 :  .حعٍشف اللشعاإلاؿلب ألاٌو

ت ٌعني  ف مخخلفت لللشوع في مػمىجها وفلا لىحهت هكش ول باخث، فاللشع باللغت الاهجلحًز َىان عذة حعاٍس

credit  ى هاش ئ عً عباسة دُت   cardفي اللغت الالجُيُت وهي جشهُب اضؿالخحن  credoَو عني باللغت العيعىٍش َو

 " زلت ".

 Doفهم باللغت الالجُيُت  ."ؤغع" وعلُه فاإلاطؿلح معىاٍ " ؤغع زلت " ٍو

َى علذ خلُلي ًخدلم بدعلُف ؤمىاٌ بلى اإلاعخفُذ الزي ًخعهذ بان ًذفع له الفاثذة اإلاخفم عليها،  اللشع:

ت ؤو  وؤن ٌعُذ بالششوؽ اإلاخفم عليها بالعلذ ألامىاٌ التي وان اكتراغها ظىاء بذفعت واخذة ؤو بذفعاث شهٍش

 1ؤشهش.  6ؤشهش ؤو 3ول

ذ مجمىع محزان اإلاطاسف،  ذ حجم اللشوع اإلاعلفت وؤن ًٍض بن مً خعىاث َزا الشيل مً اللشوع ؤهه ًٍض

ادة (وفي الالتزاماث  )للعلفت على الضبىن  (بر ؤن فخذ خعاب ًفعش بلُذٍ سؤظا في مىحىداث اإلاطشف بٍض

 .)الحعاب الجاسي للضبىن 

فاث في الحعاب بال لألشخاص، بجها جفػل بعؿاء بن اإلاطاسف عادة ال حعخعمل َزا الشيل مً الدعلُ    

حعلُفاتها على شيل حعهُالث في الحعاب ؤو غذ جلذًم ظىذ ججاسي وفلا لللاعذة اإلاهىُت اإلاعخىخاة مً 

ت.  خعم ألاوساق الخجاٍس

ًً فاللشوع حعشف بإجها:" جضوٍذ ألافشاد واإلااظعاث واإلايشأث في اإلاجخمع باألمىاٌ الالصمت على ؤن ًخعهذ اإلاذ

خم جذعُم َزٍ العالكت بخلذًم مجمىعت  خ مدذدة ٍو بعذاد جلً ألامىاٌ دفعت واخذة ؤو على ؤكعاؽ في جىاٍس

 مً الػماهاث التي جىفل للبىً اظترداد ؤمىاله في خالت جىكُف العمُل عً العذاد بذون ؤي خعاثش".

ف اللشع اإلاطشفي ؤًػا بإهه:" الثلت التي ًىليها البىً لصخظ م مىً حعٍش ا، خُث ٍو ا، ؾبُعُا وان ؤو معىٍى

ًػع جدذ جطشفه مبلغا مً الىلىد لفترة مدذدة ًخفم عليها بحن الؿشفحن ًلىم اإلالترع في جهاًتها بالىفاء 

 بالتزاماجه 

ًخمثل في الفىاثذ  )اإلالترع(مً العمُل  )اإلالشع(اخترامه لخعهذاجه ورلً للاء عاثذ معحن ًدطل علُه البىً 

 والعمىالث."

                                                           
 .222ص، 2003، داس اإلاعخلبل لليشش والخىصَع ،"الاكخطاد الىلذي واإلاطشفي"،مطؿفى سشذي شُعت، "1
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 12فال حعخبر بالػشوسة ول عملُت زلت عملُت اثخمان، فهزٍ ألاخحرة جخػمً ؤسبعت عىاضش:وعلُه 

 خُث ًفترع وحىد داثً َى ماهذ اللشع ومذًً َى مخللي اللشع. عالكت اإلاذًىهُت: -1

ى بما اإلابلغ الىلذي الزي ًمىده الذاثً وحىد دًً ؤو وحىد التزام: -2 ؤو التزام  )العمُل(للمذًً  )البىً (َو

 ً بالخىكُع ؤمام ؾشف آخش لفاثذة عمُله.البى

زا الفاسق الضمني َى العىطش  الفاسق الضمني: -3 َى الفترة التي جمط ي بحن خذور اإلاذًىهُت والخخلظ منها، َو

شي لخمُحز عملُاث اللشع.   الجَى

، هاًَُ عً اخخماٌ عذم دفع الذًً،  اإلاخاؾشة: -4 وجخمثل فُما ًمىً ؤن ًخدمله الذاثً هدُجت اهخكاٍس

 ولعل َزا مً ؤظباب خطىٌ الذاثً على دًىه مػافا بلُه مبلغ معُىا َى الفاثذة.

ا.اإلاؿلب الثاوي:   بحشاءاث مىذ اللشوع ومخاؾَش

 . بحشاءاث مىذ اللشوع1

 للبىً: جلذًم ؾلب الاكتراع بىاظؿت العمُل 1.1

ورلً مً خالٌ مأل اظخماسة ؾلب الاكتراع التي جلىم البىىن بةعذادَا وجدخىي على بُاهاث ًلىم العمُل 

زٍ البُاهاث حشمل: اظم العمُل، عىىاهه، اظم الششهت، ؤو اإلاششوع،  بملئها وحعلُمها للمىقف اإلاخخظ، َو

ػمان، هىع الػمان، كُمت ال هىع اللشع اإلاؿلىب، الغشع مىه، حجم اللشع، اظخدلاق اللشع، هىع

 وشاؽ العمُل،... الخ. 

 مخخطظ ؾلب الاكتراع بىاظؿت البىً: 2.1

ًلىم اإلاىقف اإلاخخظ بفدظ الؿلب إلاعشفت مذي جىافله مع ظُاظت ؤلاكشاع في البىً الجخار اللشاس 

لى معلىماث اإلابذجي بشإن كبىله ؤو سفػه، وكذ ًلىم اإلاىقف بةحشاء ملابلت شخطُت مع اإلالترع للحطٌى ع

بغافُت ؤو الاظخفعاس عً معلىماث معُىت في ؾلب العمُل ختى ًيىن كشاس اللبٌى ؤو الشفؼ مبني على ؤظاط 

 معلىماث وافُت.  

 

 الاظخعالم عً العمُل: 3.1
                                                           

 .233ص، مطؿفى سشذي شُعت،مشحع ظبم رهٍش 1
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ه ظىف ًلىم بالىفاء بااللتزاماث في 
ّ
ه حذًش بالخعامل معه، وؤه

ّ
حهذف الاظخعالم عً العمُل بلى الخعشف بإه

خمثل الاظخعالم الىىاحي آلاجُت: مىاعُذَا  ٍو

 العمعت الصخطُت للعمُل: برا وان مالً ؤو مذًش اإلاششوع. -

 العمعت اإلاالُت للششهت ؤو اإلاششوع الزي ًلىم بةداسجه. -

 حجم مذًىهُت العمُل ؤو الششهت للبىىن ألاخشي بن وحذث.     -

 جدلُل اإلاشهض اإلاالي للعمُل: 4.1

 ، وكاثمت الذخل اللخان ًلذمهما العمُل للبىً ورلً للخعشف على آلاحي:ًلطذ به جدلُل اإلاحزاهُت

َل ًيىن العمُل ؤو اإلااظعت كادسة على الاظدُفاء بالتزاماتها عىذ اظخدلاكها مً خُث ؤضىلها اإلاملىهت لها،  -

 وكذستها ؤلاهخاحُت، وجدلُم معخىي ملبٌى مً ألاسباح.

مً اإلابُعاث باليعبت إلهخاحها ومً جم جدلُم ؤهبر كذس مً َل ًدلم العمُل ؤو اإلااظعت كذس معلٌى  -

عخخذم البىً وعب الخدلُل اإلاالي الخللُذًت والتي حشمل ما ًلي:  ألاسباح، َو

 1معذالث العُىلت، معذالث الشبدُت،... الخ.

 . مخاؾش اللشوع:  2

 اإلاخاؾش الخاضت: 1.2

اإلاهً التي ًماسظها، وهزهش على ظبُل اإلاثاٌ  جشحع اإلاخاؾش الخاضت بلى قشوف مشجبؿت بيشاؽ العمُل ؤو 

ت التي حعشع لها اإلاىخجاث، قهىس ظلع بذًلت......  غعف ؤلاداسة، وعذم ؤماهتها، الذوساث الخجاٍس

ومً اإلاخىكع ؤن ًترن َزا الىىع مً اإلاخاؾش ؤزشا اًجابي على كذسة العمُل وعلى سغبخه في ظذاد ما علُه 

عامل معه، والزي ًدخمل ؤن ًيىن كذ خطل على كشع لم ٌعذد كُمخه بعذ، التزاماث اججاٍ البىً الزي ًخ

هما ًمىً للبىً الىكىف على بعؼ اإلااششاث الهامت وفي رلً بخدلُل ما لذًه مً معلىماث همؿابلت 

للعذاد الفعلي مع مىاعُذ اظخدلاق اللشوع التي خطلذ عليها اإلااظعت مً كبل هما ًمىً جدلُل اللشع 

زا ظُادي بىا بلى جطيُف الخجاسي الزي  ه هىع مً ؤلاكشاع، َو
ّ
خطل علُه مً اإلاىسدًً على اعخباس ؤه

 العمُل بلى اإلاجمىعاث الخالُت:

                                                           
اب ًىظف ؤخمذ، 1 ل وبداسة اإلااظعاث اإلاالُتعبذ الَى  .178-175، ص 2008"، داس خامذ لليشش والخىصَع، عمان، "الخمٍى
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العمالء الزًً ًلىمىن بعذاد كُمت الفاجىسة خالٌ فترة الخطم التي جىظ عليها ششوؽ اللشع التي ًػعها  -

 اإلاىسدًً.

 مذة اللشع.العمالء الزًً ًلىمىن بدعذًذ بعذ اهتهاء  -

لت الخدلُل اإلاالي باظخخذام اليعب للُاط كذسة العمُل على العذاد، وهزلً  هما ًمىً اظخعماٌ ؾٍش

للُاط مذي هفاًت سؤط اإلااٌ لعذاد معخدلاث البىً في خالت بفالط ماظعت العمُل، وحعزس بُع ألاضىٌ 

لت جشجىض على زالر مجاالث س  ت، بّن اظخعماٌ َزٍ الؿٍش ثِعُت وهي: العُىلت، الشبدُت بلُمتها الذفتًر

 والاكتراع.         

 اإلاخاؾش العامت: 2.2

زٍ  ًلطذ بها اإلاخاؾش التي جخعشع لها وافت اللشوع بطشف الىكش عً ؾبُعت وقشوف اإلااظعت اإلالترغت َو

 1اإلاخاؾش جخمثل في: 

 مخاؾش ؤظعاس الفاثذة: -

الخعاكذ بحن البىً والعمُل على ظعش الفاثذة  ًلطذ بها اخخماٌ جللب ؤظعاس الفاثذة معخلبال فةرا ما جم

معحن على اللشع، زّم اسجفعذ ؤظعاس الفاثذة في العىق وبمىحب رلً ًترجب عىه كلت الفىاثذ ملاسهت مع 

الفىاثذ العابلت في العىق، وكذ جيىن َزٍ اإلاخاؾش على شيل آخش ًخمثل في: اهخفاع معذٌ الفاثذة 

 مدطالث العذاد اللشوع معذالث فاثذة مخفػت.  معخلبال، مما ٌعني بعادة اظدثماس 

 مخاؾش الخطخم: -

ًلطذ بها مخاؾش اهخفاع اللىة الششاثُت فةرا حعشغذ البالد بلى اسجفاع الخطخم بعذ ؤن جّم الاجفاق بحن 

البىً والعمُل على الحطىٌ على كشع فعىف ًىجم عىه اهخفاع اللىة الششاثُت ألضل اللشع والفاثذة 

 عبب ؤغشاسا للبىً.   ألامش الزي ٌ

 

 

ت: -  مخاؾش الذوساث الخجاٍس

                                                           
تمىحر ببشاَُم َىذي، "1 ت، بداسة البىىن الخجاٍس  .225، ص 2002"، اإلاىخبت العشبُت الحذًثت، ؤلاظىىذٍس
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ىجم عىه آزاس ظلبُت على هخاثج وشاؽ العمُل،  ًلطذ بها مىحت الىعاد التي جطِب الاكخطاد اللىمي ٍو

ا مً الالتزاماث.   وملذسجه على الىفاء بدعذًذ ما علُه مً كشوع وفىاثذ وغحَر

له بلشوع مً البىىن، مخاؾش العىق: - خذور ؤي حغحراث خاسحُت في العىق جازش على اإلاىخىج الزي جّم جمٍى

ىا ًىمً الخؿش في عذم جدلُم اإلااظعت اإلالترغت ألاسباح اإلاشحىة، ؤو عذم هفاًتها لدعذًذ معخدلاث  َو

يخج عً رلً خؿش الخإخش في العذاد.   اللشوع في آحالها ٍو

 1عخمذ عليها البىً في مىذ اللشع. آلالُاث التي ٌاإلاؿلب الثالث :

 مشاخل مىذ اللشع:-1

 23َىان عذة خؿىاث جدبع إلاىذ اللشع وهي هما ًلي:

خُث اهه مً اإلاخىكع ؤن جيىن اإلابادسة مً البىً في حزب العمالء البدث عً اللشع وحزب العمالء: 1.1

م اللشوع.  والبدث عً اللشع لدعٍى

جب ؤن جيىن ضالحت إلدخاٌ  جلذًم ؾلباث الاكتراع:2.1 وجلذم على الىمارج والؿلباث اإلاعذة لزلً، ٍو

ً بىً اإلاعلىماث.  الحاظب آلالي لخيٍى

ذ اإلابذجي: 3.1 وجبذؤ عملُت الفشص فىس جلذًم الؿلباث الخلىُت اإلابذثُت للؿلباث اإلالبىلت  الفشص والخطٍى

ملُت الخدلُل الاثخماوي وبحشاء ؤلاظخعالم في واإلاعخىفاة البُاهاث، خُث ًخؿلب بظخىماٌ اإلاعدىذاث وجبذؤ ع

 غىء ظُاظت البىً وظُاظت الذولت.  

وجخم فيها وغع هخاثج الخدلُل وؤلاظخعالم وعمل جلذًش على اإلاىافع والخيالُف مً مىؿم الخلُُم العابم:  4.1

ؤلاداسي عً الصخظ  معاًحر الخلُُم اإلاعترف بها مً بداسة البىً والزي ًلىم بالخلُُم الصخص ي على اإلاعخىي 

 الزي كام بالخدلُل. 

بن البذاثل هي مدذد الخفاوع التي ًجب ؤن ًخم على ؤظاط" ؤها ؤهعب وؤهذ جىعب " ولِغ الخفاوع:  5.1

 على ؤظاط" ؤها ؤهعب وؤهذ جخعش".

يىن اإلاعدشاس بجخار اللشاس والخعاكذ:  6.1 بعذ الخفاوع جبذؤ بحشاءاث الخعاكذ دون وغع ششوؽ حذًذة، ٍو

 اللاهىوي حاَضا بالعلذ والخىكُع.

                                                           
 .136، 135، ص2005دًىان اإلاؿبىعاث لليشش والخىصَع الاسدن  البىىن الشاملت"،عبذ اإلاؿلب عبذ الحمُذ، "1
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لي واإلاخابعت: 7.1 خُث جبذؤ عملُت سحب اللشع دفعت واخذة ؤو على  سحب اللشع وجىفُز ؤلالتزام الخمٍى

جب  لي مع مخابعت اللشع بػمان بلتزام العمُل بالششوؽ اإلاىغىعُت، ٍو خم جىفُز ؤلالتزام الخدٍى دفعاث، ٍو

 . على البىً وغع هكام للمخابعت الذوسٍت

 عىذ بظخدلاق ألاضل وألاكعاؽ ًخم جدطُل اللشع. بظترداد ألامىاٌ: 8.1

والخلُُم َىا إلاعشفت ما برا واهذ ألاَذاف اإلاىغىعُت كذ جدللذ ومعشفت هلاؽ الػعف الخلُُم الالخم:  9.1

 لخفادحها معخلبال.

اإلالفاث والسجالث ؤو وغعها ومً الىاحب بدخاٌ جلً اإلاعلىماث في بىً اإلاعلىماث في بىً اإلاعلىماث:  10.1

في الحاظب آلالي إلظخذعائها والعىدة في البذاًت ألاولى التي ًخم سظم فيها العُاظاث ووغع ألاَذاف 

اث. واإلاخؿـ الخالي ًبحن خؿىاث مىذ اللشع:  وألاولٍى
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 مشاخلمىداللشع:9-1الشيل سكم 

 134مشحع ظابم، ص "البىىن الشاملت"،عبذ اإلاؿلب عبذ الحمُذ، اإلاطذس:

شض ـــث عن القــــالثح

 الءـــــــزب العوــــــوج

ات ـــن طلثــــــــــتقذي

 شاضـــــــاإلق

 اتخار القشاس والتعاقذ

 اتــوهــــــك الوعلـــــتن

 قــــــــــن الالحــــالتقيي

 والشداد األهـــــــاست

 

 استكمال انبياناث وانتحهيم انمال -

 واالستعال -

 سياست اندونت -

 سياست اندونت -

 

 تعديم انقرض -

 وضع انشروط -

 تنميت أغراضه -

 رصدة)األأطر انسحب -

 ( انتفويضيتانتفويضيت()(

ن ــــالتقيي

 اتقــــالس

الفــــــــــــشص 

والتصــــــــــــــــوس 

 الوثذئـــــــــــــــــــــــــي

 

 اوضــــــــــــــــفـــــتـال

سحة القشض وتنفيز 

االلتـــــضام التوويلي 

 والوتاتعــــــــة

ذاف ــــــالسياسات واأله

 وياتلــــــــــــــواألو
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 جشهُب ودساظت ملف اللشع: -2

ت ختى ًدعنى للمطشف ؤخز هكشة  ٌعخىحب على ول ؾالب ؤن ًخػمً ملفه ول الىزاثم واإلاعلىماث الػشوٍس

 عً َزا ألاخحر، فشغم جلذًم الػماهاث ودساظت حعىغ كذسجه على الىفاء بالتزاماجه ؤي ملذسجه على الذفع، 

 بال ؤهه ًجب ؤن ًلىم بذساظت دكُلت لهزا اإلالف.

بن عملُت مىذ اللشع حعخىحب على البىً ؤن ًلىم ببعؼ الالتزاماث  اللشع: ؤوال: الششوؽ العامت إلاىذ

 11والتي جىجش عنها ؤخؿاس، لهزا ًجب جىفش بعؼ الششوؽ جخمثل فُما ًلي:

ل اإلاطشفي ول شخظ ؾبُعي ؤو معىىي ًشغب في بوشاء  اإلاعخفُذ مً اللشع: -1 ًمىً ؤن ٌعخفُذ مً الخمٍى

 ماظعت بهخاحُت ؤو خذماجُت.

ل الىلي ؤو  ىغىع اللشع:م -2 اللشوع اإلامىىخت جخخلف وعبتها خعب هىع اللشع، فهي مىحهت للخمٍى

 الجضجي.

ل ألاحل.مذة اللشع:  -3  جدذد مذة اللشع وفلا لىىعه ؤما كشع كطحر ألاحل ؤو مخىظـ ألاحل ؤو ؾٍى

ا.حعذًذ اللشع:  -4 ا ؤو زالزُا ؤو ظذاظُا ؤو ظىٍى  ًيىن حعذًذ اللشع ؤما شهٍش

وجمثل العاثذ مً ألامىاٌ اإلالشوغت ؤي معذٌ الفاثذة اإلاخفم علُه في علذ اللشع،  جيالُف اللشع: -5

ت.  وجخمثل جيالُف اللشع في العمىالث الىاججت عً اإلاعامالث ؤلاداٍس

 حعخبر الػماهاث اإلالجإ الىخُذ الزي ًلجإ بلُه اإلاطشف في خالت عذم التزام العمُل. الػماهاث: -6

ً ملف ؾلب اللشع ًجب ؤن ًخػمً العىاضش الخالُت:زاهُا: الىزاثم الالصمت في ملف اللشع:   2بن جيٍى

ًدذد في ؾلب اللشع ؾبُعت اللشع، مبلغه، مذجه، وغشغه، والػماهاث الؿلب الشىلي لللشع:  -1

جب ؤن ًيىن َزا الؿلب مىكع مً ؾشف معحر اإلااظعت.  اإلالترخت، ٍو

ت:  -2  َزٍ الىزــاثم حعمذ بخعٍشف اإلااظعت الؿالبت لللشع والتي جخػمً ما ًلي:الىزاثم اللاهىهُت وؤلاداٍس

 وسخت ؾبم ألاضل للسجل الخجاسي. *

حن. *  وسخت ؾبم ألاضل مطادق عليها لللىاثذ ألاشخاص اإلاعىٍى

                                                           
.99،ص2000"،ميشإة اإلاطاسف،مطش،اكخطادًاث الاثخمان اإلاطشفيمدمذ هماٌ خلُل الحمضاوي،"8
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 1وجخمثل في: الىزاثم اإلاداظبُت والجباثُت: -3

 ٌ خعاب الىخاثج زالر ظىىاث ألاخحرة.اإلاحزاهُاث اإلاداظبُت وحذو *

 * اإلاحزاهُاث اإلاداظبُت وحذٌو خعاب الىخاثج لثالزت ظىىاث مخىكعت.

خ خذًث. *  شهادة عذم الخػىع للػشاثب لخاٍس

خ خذًث.  * شهادة دفع حمُع خلىق الخإمحن لخاٍس

 اإلالفاث الاكخطادًت واإلاالُت: -4

 دساظت جلىُت اكخطادًت للمششوع. *

 الشيلُت ؤو العلذ الخجاسي.الفاجىسة *

 * ول الىزاثم التي جبرس ؤو جبحن الىفلاث على اإلاششوع.

 اإلالفاث الخلىُت: -5

ع الجذًذة. *  سخطت البىاء للمشاَس

 البيُت اإلاالُت وبيُت الخيالُف. *

ع الجذًذة*   .اإلاخؿـ الهىذس ي والهُىلي للمشاَس

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .110مشحع ظابم، ص ، مدمذ هماٌ خلُل الحمضاوي 1
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 خاجمت 

دعحن واإلالترغحن لدعخفُذ وجفُذ اإلاخعاملحن الاكخطادًحن مما بن مهمت البىىن ألاظاظُت اظخلؿاب اإلاى 

ٌعخذعي عملُت الخذكُم لخفادي اإلاخاؾش. بر ًلىم اإلاذكلىن داخل اإلااظعت البىىُت بفدظ ول الىزاثم 

شاتها ودساظت ألاخؿاس ومذي جلبُت سغبت العمالء، وبًجاد الاهدشافاث لللُام بالخعذًالث  وألاسضذة وبًجاد جبًر

 ت وجىغُذ هلاثظ اإلااظعت البىىُت.الالصم

ا،  وكذ كمىا بعشع الؿشق ؤو ؤلاحشاءاث التي جدذ ؤو جللل مً َزٍ اإلاخاؾش وهزا الػماهاث الىاحب جىافَش

بلى دوس بداسة البىً َى ألاهثر فعالُت في جؿبُم الخعلُماث والعمل بطفت كاهىهُت.  ٍو
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 مٓضمت

ابت والخضُْٔ نلى مىذ وحؿُير الٓغوع البىُ٘ت وطلٚ        ؾىداٛو في هظا الُطل جىاٛو الجاهب الخؿبُٓي للْغ

ٗالت الخىمُت اإلادلُت  وهظا مً زالٛ التربظ، خُث ؾيخؿّغ إلى الهمىمُاث  BDLالزخُاعها ألبغػ البىٕى وهى و

ظا الهُٙل الخىكُمي لها زم ألاهضاٍ  ٗالت مؿخًاهم بالضعاؾت ٖو اإلاخهلٓت بالبىٚ مً وشإة وحهٍغِ زم هدىاٛو و

غ اإلاضْٔ مً حاهب حؿُير و مىذ الٓغوع، وفي  BDL والخضماث اإلآضمت مً ؾٍغ  زم وهغع بهؼ ما حاء في جٍٓغ

ٗالت مً زالٛ ؾغح هٓاؽ الٓىة وهٓاؽ الػهِ.ألازير هٓىم ب ابت الضازلُت إلاجاٛ الٓغوع في الى  خُُٓم هكام الْغ
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 :  .BDLنمىمُاث خٛى بىٚ الخىمُت اإلادلُت اإلابدث ألاٛو

مً٘ ٌهخبر الخىمُت اإلادلُت مً ؤهم البىٕى نلى اإلاؿخىي الىؾني لم له مً ؤهمُت اْخطاصًت واحخمانُت،  ٍو

 جٓضًمه مً زالٛ الخؿّغ الى وشإجه وبهؼ اإلاهلىماث اإلاخهلٓت به ومسخلِ اليشاؾاث التي ًٓىم بها.

 :  .جٓضًم بىٚ الخىمُت اإلادلُتاإلاؿلب ألاٛو

ُه.الُغم ألاٛو :  وشإجه و حهٍغ

م    ، الظي اهبثٔ مً 30/04/1985: اإلاؤعر في 85-85جم جإؾِـ بىٚ الخىمُت اإلادلُت بمىحب مغؾىم ْع

( ، ؤوشإ هظا البىٚ في إؾاع 500  000 000الٓغع الشهبي الجؼابغي بغؤؽ ماٛ ْضعه هطِ ملُاع صًىاع  ) 

ُت، التي حؿخجُب لحاحُاث الخجهيز  الجهىي واإلادلي ختى  إناصة جىكُم شب٘ت اإلاؤؾؿاث الىٓضًت واإلاطَغ

 ًخمم الخٙامل الاؾتراجُجي في جىمُت الجهاث اإلادلُت والخد٘م ؤٖثر في الجهاػ اإلاطغفي.

ت لبىٕى الىصاةو  خىلى ٗل الهملُاث اإلاإلَى وهى بىٚ وصاةو مملٕى للضولت، وزاغو للٓاهىن الخجاعي ٍو

ير، إْغاع، غماهاث، زضماث مخىىنت(، ل٘ىه ًسضم ب ت وجَى الضعحت ألاولى َهالُاث الهُئاث )خؿاباث حاٍع

 الهامت اإلادلُت.

ل نملُاث الاؾخيراص والخطضًغ، إغاَت لخضماث للٓؿام  - لت ألاحل، جمٍى ْغوع ْطيرة ومخىؾؿت وؾٍى

 الخاص.

ٓو مٓغه الغبِس ي بـ  اث  05ٍو دخىي مٓغه الهام نلى حؿهت مضًٍغ شاعم ْاس ي ؤنمغ بؿؿىالي، والًت الجؼابغ ٍو

ٗامل التراب الىؾني. مخسططت، ؤما َغونها  َٓض اهدشغث زالٛ ؾىت وهطِ مً جإؾِؿها نلى 

 حهٍغِ بىٚ الخىمُت اإلادلُتالُغم الثاوي :

هى مؤؾؿت مالُت نمىما ملٚ الضولت،زاغو للٓاهىن الخجاعي و ًخىلى ٗل الهملُاث الخٓلُضًت لبىىٕ    

 الىصاةو،

ت و ؤلاؾخٓالٛ اإلاالي و ٌهض  جاحغا في نالْخه  مو الًير و زاغها إلااًلي : ًخمخو البىٚ بالصخطُت اإلاهىٍى

 الٓىانض الهامت اإلاخهلٓت بىكام البىٕى و الٓغع.-

هُت اإلاهمٛى بها.-  ألاخٙام الخىكُمُت و الدشَغ

اث مخسططت و له  10ًدخىي مٓغه الهام نلي     ٗامل التراب الىؾنى لٙل َغم  15مضًٍغ َغم مىػنين نلي 

ٗاالث ،ؤما عؤؽ اإلااٛ الحالي هى   .000 000 800 36نضص مً الى

ٗالت )12له  1987ؤما نً َغم والًت مؿخًاهم َٓض جإؾـ نام     في  4في يليزان،  4في والًت مؿخًاهم،  4و

ٗاالث ) 8آلان ًػم  جُاعث(، وهى   بىالًت جُاعث( و مبين َُماًلي: 2بىالًت يليزان ،  2بىالًت مؿخًاهم،  4و
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ٗالخين               والًت مؿخًاهم  ٗاالث      والًت الخُاع  4والًت يليزان و ٗالخين(ثو  )و

 

 يليزان                          مؿخًاهم الضهغة             

 جُاعث                                                                                                مؿخًاهم زمِؿتي  

غ ؾُضي نلي ماػوهت  ؾْى

 نين جاصلـ       

 

م  َغوم بىٚ الخىمُت اإلادلُت.:  1- 2الشٙل ْع

 

 BDL.بىٚ الخىمُت اإلادلُت اإلاطضع :

 

 .BDLمهام وؤهضاٍ بىٚ اإلاؿلب الثاوي: 

 :  مهامه.الُغم ألاٛو

بًؼ الىكغ نً الضوع الهاصي الظي ًلهبه البىٚ في حمو وجدطُل ألامىاٛ ومىذ الٓغوع، َئن مهام بىٚ 

 الخىمُت اإلادلُت جخمثل َُما ًلي:

  ل اإلاؤؾؿاث واإلآاوالث الهمىمُت طاث الؿابو الاْخطاصي واإلاىغىنت جدذ وضاًت الىالًاث جمٍى

 والبلضًاث.

 .ت الىدُجت اإلاسؿؿت التي جباصع بها الجماناث اإلادلُت ل الهملُاث الاؾدثماٍع  جمٍى

 .)ل الهملُاث التي لها ضلت بالٓغوع نلى الغهً )الغهً الحُاػي  جمٍى

 .ين خؿب الشغوؽ وألاشٙاٛ اإلاؿمىح بها ل ألاشخاص الؿبُهُين ؤو اإلاهىٍى  جمٍى

  جطضعها الضولت ؤو الجماناث اإلادلُت.حؿبُٓاث وؾلُاث نلى الؿىضاث الهمىمُت 

 .ت واإلادلُت ل نملُاث الخجاعة الضازلُت الجهٍى  جمٍى

 .ت والٓؿانُت ل اإلاسؿؿاث والبرامج الخىمٍى  جمٍى

ىت لها نالْت بإنماٛ حؿُير مىحىصاجه اإلاالُت.    ، والخٍؼ  وإن حمُو الهملُاث البىُ٘ت: الٓغع، الطٍغ

 



 -مؿخًاهم   BDL-الُطل الثاوي                                            صعاؾت خالت في بىٚ الخىمُت اإلادُت

 
 ؤهضاَهىؤهم نملُاجه . الُغم الثاوي:

ٌهخبر البىٚ ٖإصاة للخسؿُـ الاْخطاصي جخيبإ الضولت مً زالله نلى ؤهضاٍ بىٚ الخىمُت اإلادلُت : -1

لت، ولٓض اٖدؿب البىٚ مىظ وشإجه إلى ًىمىا هظا  مسؿؿاث الهمل اإلاالُت الٓطيرة ؤو اإلاخىؾؿت ؤو الؿٍى

 في مجاٛ اإلاهامالث اإلاالُت. ججغبت ججهله ًخإْلم مو اإلادُـ الاْخطاصي الظي ٌهٍغ جؿىعاث هابلت، الؾُما

ومً حملت ألاهضاٍ التي ؾؿغها البىٚ ْطض هُل عغا وزٓت اإلاخهاملين الاْخطاصًين وألاَغاص نلى خض الؿىاء 

 هجض:

 .ل ٗل مً الجماناث اإلادلُت واإلاؤؾؿاث اإلاخىؾؿت والطًيرة  جمٍى

 .و مؿاهماث الجماناث اإلادلُت في الاْخطاص الىؾني  َع

 رامج اإلاهضة لخدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاخهلٓت بالهُاٗل واليشاؾاث الخاضت بمهام البىٚ.جىُُظ اإلاسؿؿاث والب 

 .ٖؿب زٓت واخترام الؼبابً وهظا بخدؿين هىنُت الخضماث 

 .ُُُت في ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت غمً إؾاع جدُٓٔ اإلاسؿؿاث الىؾىُت  جدُٓٔ مغصوصًت ٖمُت ٖو

ُاٗل الضازلُت للبىٚ، والخد٘م ؤٖثر في الىؾابل إال ؤن جدُٓٔ هظه ألاهضاٍ ال جٙىن ؾىي باؾخدضار اله

و حجم اإلاىاعص بإْل الخٙالُِ.  الخٓىُت ْطض َع

 نملُاث بىٚ الخىمُت اإلادلُت :-2

ؼ نملُاجه نلي :     ٖإي بىٚ ججاعي جتٖر

 . ت و حلب الىصاةو ير، والحؿاباث الجاٍع  َخذ خؿاباث الخَى

  جٓضًمخٓضًم ْغوع وؾلُُاث مسخلُت آلاحاٛ ؾبٓا. ت اإلاُهٛى  للٓىاهين الؿاٍع

 .جٓضًم زضماث للهُئاث الهامت اإلادلُت 

 .ل نملُاث الاؾخيراص و الخطضًغ  جمٍى

 .جٓضًم زضماث للٓؿام الخاص للمؿاهمت في الخىمُت 

 .اإلاؿاهمت في إناصة هُٙلت اإلاؤؾؿاث في الهامت 

 .ًالهملُاث التي لها نالْت بالؿلُُاث مٓابل عزطت ؤو عه 

  ل  الخاعجي.نملُاث الخدٍى

 .  بُو وشغاء الهمالث ألاحىبُت ونملُاث الطٍغ

 .ًجٓضًم اإلاشىعة للؼباب 

 

 

 



 -مؿخًاهم   BDL-الُطل الثاوي                                            صعاؾت خالت في بىٚ الخىمُت اإلادُت

 
 .الخىمُت اإلادلُت الهُٙل الخىكُمي لبىٚ اإلاؿلب الثالث:

:  ال٘لي. الخىمُت اإلادلُت لبىٚالهُٙل الُغم ألاٛو

 

ت الهامت: -1 ت بالؿُاؾت الهامت  اإلاضًٍغ ًترؤؾها اإلاضًغ الهام نىضما ٌهين ٖغبِـ مجلـ ؤلاصاعة وجخٙلِ اإلاضًٍغ

ت (  للبىٚ ) الؿُاؾت الخجاٍع

ت: -2 ٍؼ اث اإلاٖغ  اإلاضًٍغ

ت مؿانضة، لها نالْاث وقُُُت مو  ت الهامت مً مضًٍغ ت الهامت، وجخٙىن اإلاضًٍغ وجٙىن نلى مؿخىي مٓغ اإلاضًٍغ

ٗاالث والُغوم وجترجب اث نلى الشٙل الخالي: الى  هظه اإلاضًٍغ

 .ت اإلاداؾبت  مضًٍغ

 .ت اإلاخُشُت الهامت  مضًٍغ

 . ت الخىكُم ومغاْبت الدؿُير  مضًٍغ

 ت ؤلانالم آلالي والخىمُت الىٓضًت  مضًٍغ

 ت مغاْبت الالتزاماث والخههضاث  مضًٍغ

 ت ت اإلاىاعص البشٍغ  مضًٍغ

 ت الىؾابل اإلااصًت  مضًٍغ

  ت الٓػاًا الٓاهىهُت  واإلاىاػناثمضًٍغ

 ت الهالْاث الضولُت والخجاعة الخاعحُت  مضًٍغ

 ىت ت الخٍؼ  مضًٍغ

 ت ؤلانالم آلالي وهكم اإلاهلىماث  مضًٍغ

 ت الٓغع الهٓاعي والٓغوع الخاضت  مضًٍغ

 ت ؤلاهخاج البىٙي  مضًٍغ

 ت اإلاغاحهت الهامت  مضًٍغ

 ً ت الخٍٙى  مضًٍغ

 .ل اإلاؤؾؿاث الطًيرة وال٘بيرة ت جمٍى  مضًٍغ
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 : LES SUCCURSALESالُغوم  -3

ٗالت، وهي جخضعج  ت والى ٍؼ ت اإلاٖغ شمل مجاٛ وشاؽ هظه الُغوم بهؼ والًاث الٓؿغ، وهى وؾُـ بين اإلاضًٍغ َو

اث، وهضٍ الُغوم هى مغاْبت وجيشُـ  ت شب٘ت الاؾخٓالٛ ولها نالْت وقُُُت مو مسخلِ اإلاضًٍغ مً مضًٍغ

ٗاالث الخابهت لها.  مسخلِ الى

 

 :ٗالت البىُ٘ت  الى

ٗالت زلُت مخىىنت مً اإلاهام لهضٍ جدُٓٔ الاؾخًالٛ البىٙي َهي حشٙل مً هُاٗل الاؾخٓالٛ    جػم الى

ٓت َهالت بخٓضًم مسخلِ  ؿام وشاؾهم ؾٍغ ٗاهذ ؾبُهتهم ْو التي حؿمذ لها بخلبُت اخخُاحاث اإلاخهاملين مهما 

 الخضماث واإلاىخجاث البىُ٘ت التي جدىاؾب مو وشاؾهم.

 :اث الُغنُت  اإلاضًٍغ

ٗاالث الخابهت لها واإلاخىاحضة نلى مؿخىي ؤٖثر مً   وجٙىن نلى عؤؾها زالر والًاث وجمخض ؾلؿتها إلى الى

ومٓغها بمؿخًاهم وحشٍغ نلى والًاث :  834والًت، وحؿمى خالُا بمجمىناث الاؾخٓالٛ بمؿخًاهم وعمؼها 

ٗا ت والى  الث الخابهت لها.يليزان، مؿخًاهم، جُاعث ولها ؾابو إصاعي، وهي جيشٔ بً اإلاضًٍغ

ٗاالث اإلاخىاحضة نلى مؿخىي والًت مؿخًاهم:  الى

ٗالت مؿخًاهم  ٗالت نين جاصلـ 423و ٗالت ماػوهت 422، و ٗالت جُاعث 434، و غ 466، و ٗالت الؿْى ٗالت 459، و ، و

ٗالت ؾُضي نلي 469يليزان  ٗالت الضهغة 424، و  (01ؤهكغ اإلالحٔ.) 425، و

 

 -َغم مؿخًاهم–ي لبىٚ الخىمُت اإلادلُت الهُٙل الخىكُم الُغم الثاوي :

 

 َهى ٖماًلي: -َغم مؿخًاهم–ؤما الهُٙل الخىكُمي لبىٚ الخىمُت اإلادلُت 

 

ٗالت خُث ًٓىم بالخيؿُٔ بين ٗل اإلاطالح. اإلاضًغ: -1 ؼي صازل الى  وهى الهػى اإلاٖغ

ت اإلاضًغ خُث جٓىم بئؾخهماٛ ٗل ؤنماٛ اإلاضًغ والخُ٘ل بمىانُضه. ؤماهت اإلاضًغ: -2  ؾ٘غجاٍع

 ًٓىم بمؿانضة اإلاضًغ في ؤنماله وؤزظ مٙاهه في خالت يُابه.اإلاضًغ اإلاؿانض:  -3

ٗالت. مطلحت اإلاغاْبت: -4        جٓىم بمغاْبت نملُاث ووشاؾاث الى

ٗالت. جٓىم بخدػير وصعاؾت اإلاسؿؿاث مطلحت ؤلاصاعة: -5       اإلاخبهت مً ؾٍغ الى

ت -6        : جٓىم بخضنُم اليشاؽ الخجاعي.الخلُت الخجاٍع
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ٗالت خُث مطلحت نملُاث الطىضّو بالضًىاع الجؼابغي والهملت الطهبت: -7      وهي اإلاطلحت ألاٖثر وشاؽ في الى

ؿم زاص جٓىم بئؾخٓباٛ وصاةو ألاَغاص وصَو مبالٌ الشُٙاث ولها ْؿمان، ْؿم الهالْاث الخا ضت بالؼبابً ْو

 بالهالْاث الضازلُت.

 ًىدطغ وشاؽ هظه اإلاطلحت في مجاٛ الانخماصاث وطلٚ خؿب اإلاهاًير الاؾاؾُت الخالُت: مطلحت الٓغع: -8    

 .ًؤزظ الٓغاع في ؤْغب آلاحاٛ لؿلباث الٓغوع اإلاخهضصة مً ؾٍغ الؼباب 

 .جإمين الامىاٛ اإلآترغت بإزظ الػماهاث الالػمت 

  ُْٔغاعاث الانخماص اإلاخسظة مً ؾٍغ اللجان.جؿب 

 .مغاْبت الخؿبُٓاث الٓاهىهُت الخاضت بالٓغوع 

إط جدخىي مطلحت الٓغوع نلى زلُت الضعاؾاث والخدلُل مٙىهت مً مٙلُين بالضعاؾاث مطىُىن خؿب   

ٗاهذ مؤؾؿت ٖبيرة، مخىؾؿت ؤو ضًيرة، مهً خغة ؤو زىاص.  مسخلِ جٓؿُماث الؼبابً ؾىاء  

 

م  .الهُٙل الخىكُمي لُغم الخىمُت اإلادلُت بمؿخًاهم :2-2 الشٙل ْع

 BDL.بىٚ الخىمُت اإلادلُت اإلاطضع :
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.اإلابدث الثاوي :  الخضُْٔ في البىٕى

ابت الضازلُت و اإلاىهجُت اإلاخهبت في  الخضُْٔ. اإلاؿلب ألاٛو :        جىكُم الْغ

: ابت الضازلُت الُغم ألاٛو  .جىكُم الْغ

م      ابت ؤٖثر جىكُما و بالخالي ؤٖثر َهالُت َغع الٓاهىن ْع نلى البىٕى و اإلاؤؾؿاث  03-02مً احل حهل الْغ

ابت الضازلُت، و هما ع  ابت اإلاالُت هىنين مً الْغ ، وعْابت صوعٍت او ْع ابت مً اإلاؿخىي الاٛو ْابت مؿخمغة او ْع

 مً اإلاؿخىي الثاوي.

ابت اإلاؿخمغة( ) ؤو الْغ ابت مً اإلاؿخىي ألاٛو  ؤوال: الْغ

ٓا للمهاًير اإلادضصة مً البىٚ، هظا الضلُل  ابت حؿدىض صلُل ؤلاحغاءاث الظي ٌؿمذ بخضُْٔ الهملُاث َو هي ْع

 ٌشير الى:

  و مىؿٓت مهالجت الهملُاث.حؿلؿل اإلاغاخل 

 .الدسجُل اإلاداؾبي للمهلىماث 

 .ابت اإلاىكمت  جدضًض إحغاءاث الْغ

  م  06و ؾبٓا للماصة ابت اإلاؿخمغة تهضٍ إلى: 03-02مً ْاهىن ْع ابت الضازلُت َان الْغ  و اإلاخػمً الْغ

 .مغاْبت ضضُْت للمهلىماث 

 .اخترام الخهلُماث 

 .ت  مغاْبت ألامً و الؿٍغ

 غ.مغاْبت اإلاساؾ 

 :الُطل بين الىقابِ و الىخضاث اإلاٙلُت بالهملُاث الخالُت 

 وقُُت الخىكُم.-وقُُت اإلاطاصْت-وقُُت الالتزام.-

 .ابت اإلاؿخمغة مً ؾٍغ ؤنلى مؿؤوٛ ؤو مسخظ  و جماعؽ الْغ

 )ابت صوعٍت ابت مً اإلاؿخىي الثاوي)او الْغ  زاهُا: ْع

ابت الضازلُت ًماعؽ بطُت مُاحئت و   الخٓت و ًخمثل صوعها في:هظا الىىم مً الْغ

 .جُُٓم الهملُاث 

 .ػاث الؿلؿت اإلامىىخت  مخابهت اإلاساؾغ خؿب شٙل جٍُى

 .ابت الضازلُت اإلادٓٓت ت خٛى الْغ  إنالم ألاحهؼة ؤلاصاٍع

 .ابت نلى َتراث مدضصة، و جخؿلب حهاػ مسخظ و هى لجىت اإلاغاحهت  جماعؽ هظه الْغ
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ملُت .) و ٗل هظا ٌشٙل حؼء مً مُثاّ اإلاغاْبت الضاز  (02ؤهكغ اإلالحٔ ْع

.الُغنالثاوي:  اإلاىهجُت اإلاخبهت في مغاْبت البىٕى

ت للبىٚ الجؼابغي الخاعجي هي التي جٓىم بهملُت اإلاغاْبت.     ت الجهٍى ٓخان للمغاْبت: اإلاضًٍغ  هىإ ؾٍغ

ٗالت إلى  اإلاغاْبت نً بهض:-1 ٔ الىزابٔ التي جبهذ إلُىا الُىمُت جبهذ مً ْبل الى هغاْب مً بهُض نً ؾٍغ

ت، ًىحض َيها حمُو البُاهاث التي جدضر ًىمُا بالهملت الىؾىُت او بالهملت ازغي. ت الجهٍى  اإلاضًٍغ

ت ًجب ان جغ  اإلاغاْبت في اإلاٙان:-2 ت الجهٍى  اْب في اإلاٙان.باليؿبت للغؾابل اإلاجهىلت التي جطل الى اإلاضًٍغ

ٗالت اإلاغاص مغاْبتها.  اإلاغاْبت مً هظا الىىم جٙىن مغة في الؿىت و جٙىن َجابُت ؤي بضون نلم الى

 

ض مغاْبتها مثال: مطلحت الٓغوع هؿلب ملُاث الٓغوع و ْابمت  ُُُٖت اإلاغاْبت: بهض جدضًض اإلاطلحت التي هٍغ

 الؼبابً الظًً جدطلىا نلى ْغوع.

مضة الٓغع، اؾم الؼبىن،  الٓغع: مبلٌ الٓغع،هغاْب مٙىهاث ملِ -

د +الخطٍغ  .LES GARANTIESالػماهاث L’AUTORISATIONبالٓبٛى

 زم مٓاعهت بين اإلابلٌ الظي ؾلبه الؼبىن و اإلابلٌ الظي انؿاه له البىٚ، و اإلاضة خؿب هىم الٓغع.-

ٗاهذ الػماهاث في الحُٓٓت جىاؾب ُْمت الٓغع بهض جُُٓم-  ها مً ؾٍغ الخبير.و اًػا هغاْب اطا 

 مهمت اإلاغاْب هما ج٘مً في اؾخسغاج اإلاشٙلت و اْتراح الحلٛى الالػمت لها.

نىض مغاْبدىا للمطلحت الخاعحُت هسخاع اإلالُاث الخاضت بالخطضًغ او الاؾتراص )هإزظ وؿبت مهُىت( هغاْب 

ٗاهذ مىحىصة و ٖظلٚ هغاْب نملُت الضَو و  السحب: مثال ًجب ان مدخىي اإلالِ و وسجل الىٓابظ اطا 

ٗان  48بسغج اإلابلٌ الظي ؾضصه الؼبىن )ضاخب الحؿاب( بهض  ؾانت نً مضة وغهه في الحؿاب، الا اطا 

 نىضه عضُض مً ْبل ًسغحه متى شاء.

غ اإلاغاْبت في مىذ و حؿُير الٓغوع. اإلاؿلب الثاوي  : جٍٓغ

: ٗالت مؿخًاهم  الُغم ألاٛو غ اإلاغاْبت في و   BDLجٍٓغ

ٗالت ) خؿب ما ْضم   (.03ؤهكغ اإلالحٔ لي في الى

ٗالت  : الشٙل الهام للى

هها ؤلاؾغاجُجي الظي جدخله إغاَت الى إؾلتها نلى اإلآاهي،صاع - ٗالت جخميز بىغهُت حُضة هىنا ما هكغا إلاْى الى

 الثٓاَت، الىالًت ،اإلاد٘مت و الخجمهاث الؿٙاهُت اط ٌؿخضعي طلٚ اؾخٓؿاب ال٘ثير مً الؼبابً ،مً هاخُت.

ٗاالث. 09مً هاخُت ؤزغي َهي بظلٚ جدخل اإلاغجبت ألاولى مً بين اإلاجمو البىٙي الظي ًخٙىن مً  -  و

ٗالت الضازلُت َهي حهاوي مً نضة مشاٗل ؤهمها : -  باليؿبت لىغهُت الى
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 .هٓظ الُض الهاملت 

 .ٗاميراث اإلاغاْبت  هٓظ 

  ٗالت ال حؿمذ لها بخىؾُو وشاؾها َهملها ًخىؾو و  مؿاختها زابثت.مؿاخت الى

 .ٗالت مدضوصة و لِـ له الحٔ في ؤي ْغاع و الخضزل َُه  مؿؤولُت مضًغ الى

 .ٗالت  ؾىء الخىكُم و الدؿُير لبهؼ اإلاطالح في الى

 .ٗالت  ٖثرة اػصخام الؼبابً و ؾىابير ؤلاهخكاع مما ٌشىه اإلاىكغ الضازلي للى

ٗالت بً ؾلُمان "الُغى الثاوي :  ."423صعاؾت خالت و

غ اإلاغاْبت جم الاشاعةبىاءا  ٗالت بً ؾلُمان مً زالٛ َدظ ملُاث مىذ  نلى نلى جٍٓغ صعاؾت و

ٗالت و الخاٖض مً صحته  ا و ؾالمتها و طلٚ مً زالٛ جبُان الاحغاءاث الخالُت :الٓغوع التي ْضمذ للى

مجدلُل الاؾخسضاماث : -1  (04)ؤهكغ اإلالحٔ ْع

ذ و ال جخجاوػ الؿىت :ْغوع الاؾخًالٛ - و هي نباعة نً ْغوع ْطيرة ألاحل حؿمذ بمىاحهت قٍغ مْؤ

ت في ػمً مدضوص لظا هجض وؿبتها مغجُهت  جلجإ اإلاؤؾؿاث لهظا  الىىم إطا ؤعاصث مىاحهت نملُت ججاٍع

ل 109%ْضعث بـ  هىنا ما خُث  ٗالخمٍى  في بىٚ الخىمُت اإلادلُت و الؿبب عاحو ألهضاَه اإلاخهضصة مثال : 

 ،ؤلاؾخيراص و الخطضًغ و ًٓضم البىٚ هظه الٓغوع  هكغا إلهسُاع صعحت مساؾغها بؿبب ْطغ آحالها.

ت مثل :اإلايشأاث   :ْغوع الاؾدثماع - و الاؾدثماٍع هي الٓغوع التي ًمىدها البىٚ و جىحه للمشاَع

ت ....،خُث جٙىن مضة الٓغع  لت ألاحل ( و جٓضع وؿبتها بـ  10الؿُاخُت ،الطىانُت ،الخجاٍع ؾىىاث ) ؾٍى

وهي وؿبت حض مٓبىلت و مهٓىلت هكغا لؿبُهت هظه الٓغوع خُث ؤنها جخميز باعجُام صعحت 55  %

ًبدث نً وؾابل لخسُُؼ اإلاسؿغ و بالخالي جؿلب غماهاث اإلاساؾغة  مما ًجهل بىٚ  الخىمُت اإلادلُت 

 طاث ُْمت نالُت.

هها اإلاسخهي ْغوع ْغوع اإلاؤؾؿاث :- ل مشاَع لُت خُث جىحه الى اإلاؤؾؿاث ال٘بيرة مً شإن جمٍى

بىٚ الخىمُت اإلادلُت اإلادلُت ًٓضم حؿهُالث في ما ًسظ ؾّغ الدؿضًض خُث هالخل ؤن وؿبتها مغجُهت و 

 .88  %بـْضعث 

تال- ل ؤو شغاء ؾً٘ :ٓغوع الهٓاٍع ل ألاحل مىحه لخمٍى ؤو ؤنماٛ تهُئت ٖبري خُث  هى ْغع ؾٍى

ألنها مدضصة مً خؿب ْضعاث الدؿضًض الًٖ وؿبت الُابضة مغجُهت ؾىت   30مضة الٓغع جطل إلى 

،و هظا ما ًجهل وؿبت الؿلب نليها مىسُػت ٖما  7.5 %و  6.5  %ٍٖغ بىٚ الجؼابغ  و خضصث ما بين

 . 9 %هى مالخل في الجضٛو و ْضعث بـ 



 -مؿخًاهم   BDL-الُطل الثاوي                                            صعاؾت خالت في بىٚ الخىمُت اإلادُت

 
و هي جلٚ الٓغوع التي ًٙىن الًغع مً اؾخسضامها اؾتهالٗي ٖشغاء ؾُاعة ؤو الٓغوع ؤلاؾتهالُٖت: -

ؤزار خُث بىٚ الخىمُت اإلادلُت ال ًٓضم هظه الٓغوع ٖما هالخل ؤن وؿبتها مىهضمت جماما  و الؿبب 

ِ نلى اؾخمغاعه بالىقُُت خُث جخإزغ بئنهاء زضماجه ؤو إضابخه عاحو ألن ْضعة اإلاىقِ نلى الضَو  جخْى

 ر و هكغا إلعجُام صعحت اإلاساؾغة ًُغع البىٚ ؾهغ َابضة نالُت مما ًٓلل الؿلب نليها.بداص

حهخبر ْغوع مخىؾؿت و ْطيرة ألاحل   : ANGEM –CNAC -ANSEJالٓغوع ألازغي لدشًُل الشباب  -

ههم الخاضت  ٖما ؤن  24  %و هالخل اعجُام بيؿبت و طلٚ عاحو الهخمام ألاَغاص بالشغوم في بىاء مشاَع

 ؾىىاث. 5الث في مجاٛ الُىابض و البضؤ في الضَو بهض إهٓػاء  مضة البىٚ ًمىذ حؿهُ

وحهخبر وؿبت حض  (05اإلالحٔ ؤهكغ ) 7.47   %سجلذ هظه ألازيرة اعجُام بيؿبت  مجمىم الاؾخسضاماث :-

ُت و حهامالتها ٗالت  و هظا عاحو الزخالٍ نملُاتها اإلاطَغ  .غهُُت باليؿبت للى

ٗالت في مضة اإلاالخكاث :-2  سجلذ اإلاالخكاث الخالُت: التربظمً زالٛ مغاْبتي للى

 ANGEM-CNAC-NSEJAع و ْغ مطلحت ؤلاؾخًالٛ )الٓغوع (: 2-1

 %3ملِ ؤي بيؿبت  980ملِ مً ؤضل  12لألشهغ ألاعبهت ألازيرة  2017نضص اإلالُاث اإلاضعوؾت زالٛ ؾىت  -

- CNAC : 04 1ملِ ؤي بيؿبت  464ملُاث مً ؤضل.% 

- ANGEM:04ً4ملِ بيؿبت  91م.% 

- ANSEJ :04 1ملِ بيؿبت  425ملُاث مً ؤضل.% 

ٗالخالي :و   مً زالٛ صعاؾدىا لهظه اإلالُاث وحضها هٓابظ ؾىظٖغها 

ت مثل :مهكم اإلالُاث الضعوؾت -  جىٓطها الىزابٔ ؤلاصاٍع

 .شهاصة اإلاُالص ألاضلُت 

 .بت  شهاصة نضم ؤلازػام للػٍغ

 .ش اإلادضص  ملِ لم حؿخدٔ صَهخه ألاولى في الخاٍع

  الٓغوع اإلاسططت للؿُاعاثCAV  بهػها جىٓطها الغهاهاثLE GAGE 

 .هٓظ الطماهاث اإلاخهلٓت بالٓغع الهٓاعي 

 ٗي يير مؤمىت.بهؼ اإلالُاث الخاضت بالٓغع ؤلاؾتهال 

  مهكم ملُاثANSEJ-CNAC-ANGEM .لم حؿضص مؿخدٓاتها 

  يُاب شهاع بالٓبٛى*L’autorisation  في ملُين مً ملُاثENSEJ 

  ًىحض ملِ مً ملُاثCNAC . اإلاالخٔ ألازغي(.جىٓطه وزُٓت الخإمين ( 
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ىغت - ٌهخبر زؿاعة باليؿبت ...... ٗل هظه اإلاالخكاث مً صًىن يير مؿضصة، يير مؤمىت لألزؿاع  و اإلاَغ

ٗالت و مً حهت ؤزغي هجض اهسُاع في الػماهاث مً زالٛ اإلالُاث اإلا ضعوؾت و طلٚ عاحو لخُؼ للى

ت. ُذ الخهامالث مو اإلاؤؾؿت الخجاٍع ٗالت لػماهاتها ألنها ؤْو  الى

لها مً ؾٍغ البىٚ زاضت الٓغوع اإلامىىخت 2017-04-10في ًىم   ْمىا بخضُْٔ اإلالُاث التي جم جمٍى

ANSEJ: 

 ٛمبإع لعجا 

 مسبزة.اليشاؽ : -

 DA4.226.000بمبلٌ :  21/05/28الى  13/05/12ْغع اؾثخماع : مً  -

 الػماهاث اإلامىىخت :عهً خُاػي ) مىحىص ( و الخإمين نلى ألازؿاع ) يير مىحىص(. -

 خُث ْضمذ له الهضًض مً الشهاعاث للحطٛى نلى جإمين الهٓض. -

 خمىص ؤبىؾُُان 

 البىاء.اليشاؽ :ألاشًاٛ و  -

 DA 6.999.671. بمبلٌ 2021/05/30الى  2013/05/13ْغع إؾدثماع :مً  -

ؼ في  - الػماهاث اإلامىىخت :عهً نلى آلاالث )يير مىحىص ( و نلى اإلاساؾغ ) يير مىحىص(، الهٓض َع

2014/07/08. 

ٗالت مً ؾٍغ اإلاضًغ الجهىي لإلؾخًالٛ - ت الىغو و ججضًض  DRE جم انالم مضًغ الى مً ؤحل حؿٍى

مالهٓض)  . ( 06ؤهكغ اإلالحٔ ْع

 مطلحت الطىضّو : 2-2

 وحضها اإلاالخكاث الخالُت:    -

 يير مىكم. DAPسجل الشُٙاث الخاص بالبىٚ - -

 هىإ بؿىء ٖبير في ضٍغ الشُٙاث هكغا لىٓظ اإلاىقُين خالُا.- -

- -.  يُاب اإلاغاْبت الُىمُت نلى ؾُىلت الطىضّو

 في بهؼ الشُٙاث.  AVIS DE MISSIONفي شهاعاث   CACHESيُاب زخم - -

 هىإ نضة سجالث يير مىكمت زاضت ألاعشُُاث.- -
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ابت الضازلُت.اإلاؿلب الثالث :  جُُٓم هكام الْغ

ابت الضازلُت ا غ اإلاضْٔ الظي ًٓضم خ٘م مىغىعي و مداًض نلى هكام الْغ إلاىحىصة بىاءا نلى نلى جٍٓغ

لجئىا الى الضعاؾت الخؿبُُٓت و التي مً زاللها مً ؤحل الُٓان بالخُُٓم مؿخًاهم في بىٚ الخىمُت اإلادلُت ب

ً هٓاؽ الٓىة و هٓاؽ الػهِ :  جىضلذ الى حملت مً الىخابج التي خضصث في نىطٍغ

 هٓاؽ الٓىة و الػهِ. الُغم ألاٛو :

 ًمً٘ جلخُظ هٓاؽ الٓىة في:ؤوال:هٓاؽ الٓىة: 

  ؼ إلاىذ الٓغع والظي ٌهخبر مهم في هظا اإلاجاٛ، ٖما ًدخىي ْغاع مىذ الٓغع نلى وحىص هكام جٍُى

ش الاؾخدٓاّ وشغوؽ الٓغع مً  ظلٚ جاٍع مهلىماث مهمت في ملِ الٓغع ٖؿبُهت وهىنُت الٓغع ٖو

 وؿب َابضة ونمىالث.

  ٗاملت ْبل مىذ الٓغع وهظا ٌؿمذ بخُُٓم اإلاساؾغ ٖما ٌؿمذ بخُُٓم جسػو ٗل ملُاث الؼبابً إلى صعاؾت 

 ت اإلاشغوم ومىه الٓضعة نلى الدؿضًض.اإلاشغوم مً خُث اإلاغصوصًت ؤي مضي عبدُ

  مبضؤ الاخخُاف الؿلُم للػماهاث مدٓٔ ومدترم وهظا خؿب هىنُت الػمان، ومً الػماهاث التي جخهامل

 هي نٓىص الغهً الهٓاعي ونٓىص الغهً الحُاػي ونٓىص الخإمين. BDLبها 

  غة الهٓىص ألاضلُت لضي البىٚ هكغا ألهمُتها في مىاحهت ؤي وغو ؾاعا بانخباع هظا اإلالِ ٖضلُل خُث َو

 ؤهه ًدخىي نلى مهلىماث مهمت باليؿبت للبىٚ نىض مىاحهت ؤي هؼام مو الؼبىن.

  هىإ جدضًض للمؿؤولُاث إط هجض ؤهه هىإ اؾخٓاللُت جامت بين الصخظ الظي ًٓغع مىذ الٓغع

ىم في الًش والازخالؽ.  والصخظ الظي ًمىده وطلٚ مً ؤحل مىو الْى

 ظلٚ نهاًت مضة ؤلاؾخدٓاّ.وحىص خالت مساؾ داث ٖو  غة حؿمذ بخدضًض الخجاوػاث مٓاعهت بالخطٍغ

  وحىص هكام ٌؿمذ بالخإٖض مً ؤن الٓغوع اإلاغزطت هي التي جمىذ خُث ؤنها جسػو لىكام اإلاغاْبت

 اإلاُضاهُت.

  ت الحؿاباث الٖدشاٍ ؤي جالنب وهىإ َدظ صوعي ؾىىي للملُاث هالخل وحىص مغاْبت صوعٍت لحٖغ

 ما جٓىم به مطلحت اإلاخابهت والشؤون الٓاهىهُت.وهظا 

  وحىص ؤلانالم آلالي له ؤهمُت في حؿير الٓغوع خُث ْامBDL  بئصزاله ٖىكام حضًض مؤزغا وهظا ٌؿهل

ٗاث خُث ًمىذ هظا الىكام ؤي حسجُل َُما ًسظ الخجاوػاث يير  نملُت خؿاب الُىابض وؤلاهخال

 اإلاطغخت.
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 جخمثل َُما ًلي: زاهُا: هٓاؽ الػهِ:

  ٗافي، وهظا ما ًؤصي إلى هٓظ عيم وحىص ؾُاؾت إلاىذ الٓغع، إال ؤنها لِؿذ مدضصة ومهمٓت بشٙل 

ؿام اليشاؽ واإلاغصوص مً حهت وتهمل جدضًض الحض  الُهالُت عيم ؤنها جإزظ بمهُاع جطيُِ الؿّى ْو

 ألاْص ى للمساؾغة والىىنُت وال٘مُت مً حهت ؤزغي.

  صازلي ٌؿمذ بخُُٓم الؼبىن لخجىب مساؾغ نضم الدؿضًض.هالخل يُاب هكام 

 .نضم وحىص هكام مهلىماث الدؿُير عيم وحىصه ٌؿمذ بخدؿين مغصوص الٓغع والؼبىن 

 .عيم وحىص هكام ؤلانالم آلالي إال هظا الىكام ال ٌؿمذ بمىذ ؤي حسجُل َُما ًسظ إٖدشاٍ الٓغوع 

 

ٗالتلىاحب الُٓام بها مً االحلٛى الُغم الثاوي :  ؾٍغ الى

 

 .ٗالت و مً مغصوصًت الى  واحب نلى اإلاضًغ اجساص إؾتراجُجُت زاضت للَغ

 .ًجب جغجِب ألاعشُِ خؿب اإلاهاًير اإلاهمٛى بها 

 .وغو السجالث الىاْطت 

 .ٗاميراث اإلاغاْبت ير   جَى

 .ًجب وغو سجل زاص بالشُٙاث البىُ٘ت 

  ًٛجب مغاناة الٓىانض التي حؿير ُُُٖت اؾخهماDAP 

 اإلالُاث الىاْطت الخاضت بالٓغوع. ًجب اجمام 

 .ًجب اؾخضناء الؼبابً الظًً لم ٌؿضصوا مؿخدٓاتهم 

 .ًجب اؾخضناء الؼبابً الظًً لم ًٓضمىا وزُٓت عهً الؿُاعاث و الخإمين 

 . جىكُم و جغجِب اإلالُاث الخاضت باإلاطلحت 

  ٌؿمذ بخُُٓم الؼبىن لخجىب مساؾغ نضم الدؿضًض.ضاعم  هكام صازلي  جُهُل 

  ًدؿين مغصوص الٓغع والؼبىن.لخهلىماث الدؿُير هكام م جدؿين م 

 ما ًسظ الؼبىن و ملِ الٓغعٗل  إٖدشاٍفي  هكام ؤلانالم آلالي  اؾخسضام. 
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 زاجمت 

 

ابت   ظا جُُٓم هكام الْغ ًمً٘ الٓٛى بهض الضعاؾت الخؿبُُٓت التي ْمىا بها وجدلُلىا للمهؿُاث اإلآضمت ٖو

 ما ًلي: الضازلُت ؤن وؿخيخج

 .و ل اإلاشاَع  هالخل ؤن الخىمُت اإلادلُت ْض شهض جؿىعا ملحىقا في وؿبت مؿاهمخه في جمٍى

 .ت ألاوغام ٗالت مً ؤحل حؿٍى غ للى  ًٓىم اإلاضْٔ بالخضُْٔ نلى حمُو اإلالُاث و جٓضًم جٍٓغ

 اإلاغخلت  هىإ إهخمام ٖبير نلى الٓؿام الخاص خُث هالخل اعجُام ٖبير في وؿبت جٓضًمه للٓغوع وهظا في

 ENSEJ-CNAC- ANGEMألاولى زم طهب ؤلاهخمام ؤًػا الى ْؿام حشًُل الشباب وألاَغاص 

  ابت ؤهه هكام ال بإؽ به عيم وحىص بهؼ الىٓابظ التي البض مً جُاصيها في ًم٘ىىا الٓٛى نلى هكام الْغ

لها الى هٓاؽ ْىة.  اإلاؿخٓبل وجدٍى
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