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.بل  ازب ... ال جدعني أصاب بالؼسوز إذا هجحذ وال أصاب بالُأض إذا فؼلذً
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.وأن خب إلاهخلام هى أوٌ  ًازب ... علمني أن الدظامذ هى أهبر مساجب اللىة

 مـاهس الظعف.

حسدجني مً ألامل ًازب ... إذا حسدجني مً املاٌ أجسن لي وعمت ألامل، وإذا 

أجسن لي كىة  الصبر وي أحؼلب على الفؼل، وإذا حسدجني مً وعمت الصحت 

 أجسن لي وعمت إلاًمان.

 ، وإذا أطاء لي الىاض ًازب ... إذا أطأث إلى الىاض أعؼُني شجاعت إلاعخراز

 أعؼُني شجاعت العفى. 

 ًازب ...  إذا وظِخً ال جيظاوي.
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 السػاد ووفلهم بلؼفه لصالح ألاعماٌ وفاشوا ببلىغ املساد 

 الحمد هلل
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 املسطلين

 وخاجم الىبُين اللدوة الحظىت طُدها مدمد صلى هللا علُه وطلم. 
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 "بً ػني ًىطف"
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 لخظس بمظخؼاهم , وول عماٌ هره املؤطظت.

ً املنهي "أخمد زكاد بظُدي لخظس "الظُد  هما وؼىس مدًس مسهص الخىٍى

"بىشٍدي مساد" على دعمه املعىىي، والظُد " بلؼُث مدمد" مظاعد 

 الىائب الخلني والبداػىجي براث املسهص، وول أطاجرة وعماٌ املسهص. 

 جخصص علىم  2017هما وؼىس أطاجرة حامعت مظخؼاهم وػلبت دفعت 

 فسع إدازة إكخصاد مؤطظت 2ماطتر إكخصادًت 

 وول مً طاهم مً كٍسب أو بعُد في جىحيهىا وهصحىا ختى  

 ولى بالدعاء لىا بالخىفُم.
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لحهه لريان  تهه تيياات هه  تيا ن ههايييايههي  تي   هه  يا ههي ينشهه في ههريا هه ن ي 

   ه ي لاستتههاي صاا هه ف اي ههريي ههثي ههلب يح ههبي ايجههبيان هه ي هه  يا  ههيفي   هه ي

ياهف ي ص ااه بي ه لا  يفي لله فتيلجهاا  ياهه ياي   هاييه تي لات ه  تيي لاهواج يال هه  ييي

ي ل ش  اياجىيف   تياا يإلىياحت  يييانا اياي  في  يل ل ا. ف ثيي  ي  لاستتا

 اهه ياااجههمي لاستتههاي صاا هه ف اي للف ههفياهه ي لاههي  في لاههرياتهها فا  يلاحتهه  يي

اتاي ي ييييييييييييياح  قييف    يا ي   يي تي لاهي  فين هفي لاهي  في ل شه  ا ي  هفي ي

 لاي في ل شه تيصي ي هفيانمه   ي اه ي لا ه ي لل اه ي فت تهري هري  هثي ف بي لاستتها ي

يهه اي لاهف  إلي رف   هايح ههبيا اهتي انا هاياف  اهه  يله  لميحمهري  يااهه  ي   ه ياه ي

 هه لاي في ل شهه تييههيي لهه تي  ههي ي ا ا ههبيييييي هه يي تههات  يا اجههاي لاههي  فييي

 را  ن  تي لا ف اييي لا ل اييي لان ايييغ  ي ي لاريااج  ه ي لاستتهاي ي اه ي  هي ي اوف هاي

يي هيع ي ففي  يي لا   ي لاي جايإل ه ي و  ه ي اه ب ييي شه اياجهىي لنشهي تييي لا ه  

... لخ.ييي  يا يف ثي  لاستتاي صاا  ف ايإلهىي صيااه  ي   ه ي شهسي ي لاهي في ل شه تي

ي ين ياف  تياا ع .

 ا ي ايجهبياح  هقي لن ه ديلهفمي لاستتهاي صاا ه ف اياهي   يإف   يا ها ي ه لاي في

ااااهثي ل ش تيلاح  هقي حا   ه ا  يييا   هاي ل   هاي لان ته ايلجلاه يل ه  يا  هيفي   ه  يي

ي ل    ايلج    ي واا ل  ياجىي حت يي  .ي ي  لا  نايي لتجيا  ي تي رف   

يي لا ل اي: يييا يين ياا جي ي  تاي رش  ل ا

ت في امل              ؤطظاث ؟                      فُما جىمً أهمُت جىمُت املىازد البؼٍس

ىضعج يمً َظٍ الاق٩الُت الاؾئلت ُت ٍو  الخالُت : الٟٖغ

 ت ي ماه  في اإلااؾؿت ؟ مغاخل جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

  ت  ؟ مداحغ الٛغبفي ماؾؿت  ما ؤلُاث جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

  :الفسطُاث 

 باإلااؾؿت للمىعص البكغي صوع ٞٗا٫.  
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  ت ٖىامل هجاح اإلااؾؿت اإلاٗانغة والغاثضة.جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  مً ؤبغػ 

 أطباب اخخُاز املىطىع :

 َظا اإلاىيٕى ٢ابل للبدث والضعاؾت، هٓغا  ،ؤي ؤن ام٩اهُت البدث

 إلم٩اهُت الىنى٫ الى اإلاٗلىمت اإلاخهلت باإلاىيٕى ومٗاًىتها بالىا٢٘.

  هٕى الخسهو الظي ؤصعؽ ُٞه، ٞهظا اإلاىيٕى طو نلت مخِىت بخسهو اصاعة وحؿُحر

 اإلااؾؿاث الظي ػاولذ ُٞه صعاؾتي .

  ظا هاجج ل٠ًٗ جضع  ٍب الٗاملحن ٞحها .ْهىع بٌٗ اإلاكا٧ل في اإلااؾؿاث، َو

  أهمُت البدث  :

  تابغاػ ؤَمُت ٘ ٦ٟاءة وٞٗالُت  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  البكغي في اإلااؾؿت. اإلااؾؿتفي ٞع

 اصة ؤَمُت ا ت ٍػ  في ْل الخٛحراث الخضًثت.إلاىاعص البكٍغ

  تاْهاع مضي جُب٤ُ ومماعؾت  مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت. الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 ث  :أهداف البد  

 .ت بمٟهىم البدث ٘ ٦ٟاءة الباخث هٟؿه مً زال٫ اَالٖه ٖلى الاؾـ الىٍٓغ  ٞع

  تحؿلُِ الًىء ٖلى مىيٕى  .ؤَمُت و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

  تابغاػ ؤَمُت الا٢خهاصًت  والضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه في الخىمُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 لماؾؿت.ل

 املىهج املخبع:

دىا ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي اإلاىاؾب لخُب٤ُ اإلاىيٕى و ٦ظا مىهج ل٣ض اٖخمضها في صعؾ      

 صعاؾت الخالت الظي ٌؿمذ بةؾ٣اٍ البدث الٗلمي ٖلى الىا٢٘ اإلاُضاوي . 

 مىهجُت الدزاطـت :

ت في اإلااؾؿت ا٢خهاصًت خُث جُغ٢ىا في     حٗالج َظٍ الضعاؾت مىيٕى ؤَمُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت  . ؤما في الٟهل الثاوي صعاؾت مُضاهُت  إلاداحغ الٛغب الٟهل الاو٫ ماَُت  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بؿُضي لخًغ لىالًت مؿخٛاهم  و ٧اهذ هخجت البدث مٟاصَا بن بٖضاص بغامج الخىمُت ًجب ؤن ج٩ىن 

 ؤ٦ثر ٞاٖلُت في جىمُت اإلااؾؿت.
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 جمهُد:    

ت في بي ماؾؿت وهي ٖىهغ ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ حٗخ                  ت مً ؤَم الىْاث٠ الاصاٍع بر بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ألاَضاٝ والىخاثج اإلاغحىة، و لظل٪ ْهغ ؤَمُت الٗىهغ البكغي و مضي جإزحٍر ٖلى ال٨ٟاءة الاهخاحُت للماؾؿت 

ب و  ً و الخى٠ُْ و ج٣ُُم و ٢ض احؿ٘  وال ًخد٤٣ طل٪ بال بالدؿُحر الجُض لىْاثٟها اإلاسخلٟت الخضٍع الخ٩ٍى

ت ،و٢ض بعجإًىا مً زال٫ َظا بلى ج٣ؿُم الٟهل  الاصاء.  تهضٝ اإلااؾؿت مً زاللهما بلى جىمُت  مىاعصَا البكٍغ

 بلى زالر بدىر ،وجخًمً:

ت.-  اإلابدث ألاو٫: ٖمىمُاث خى٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت.-  اإلابدث الثاوي : وْاث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

تاإلابدث الث  الث: مغاخل بىاء اؾتراجُجُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
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 ٌ ت. : املبدث ألاو  عمىمُاث خىٌ إدازة املىازد البؼٍس

ت اإلاىاعص ؤنبدذ                 ت  في اإلاىٓماث ؤَم هي البكٍغ  البكغي َى ٖىهغ الغثِس ي ٞالٗىهغ .الىْاث٠ الاصاٍع

ى . والخضماث ؤلاهخاج في ى . والخضماث ؤلاهخاج ٖملُاث مً لٛاًتوا الىؾُلت َو  و٢لبها اإلاىٓمت يمحر ؤًًا َو

 ؤخضار وحٛحراث. مً خىلها ًضوع  إلاا الىاعي وبخؿاؾها الىابٌ

ت. س إدازة املىازد البؼٍس  املؼلب ألاوٌ : وؼأة وجؼٍى

ت.  أوال : وؼأة إدازة املىازد البؼٍس

ت ُٞما ًلي:  1جخمثل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت بخضي وْاث٠ اإلااؾؿت ،وهي وُْٟت خضًثت اليكإة م٣اعهت               حٗخبر ويُٟت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بالىْاث٠ ألازغي للماؾؿت ،ٞهي جاٍعسُا ْهغث بٗض وُْٟت ؤلاهخاج والبُ٘ واإلاداؾبت .لهظا حٗضصث وجىىٖذ 

ت في الٗهغ الخضًث باَخمام  ٦بحر مً ٢بل الباخثحن ألابدار والضعاؾاث ،لهظا خُٓذ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ى اإلاىعص البكغي.   ل٩ىنها بصاعة ألَم وؤٚلى ؤنى٫ اإلااؾؿت َو

ت بلى اهضإل الخغب الٗاإلاُت ألاولى ، خُث ٧ان ٖلى اإلاهاو٘ ان               ًغح٘ ًٞل بوكاء بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ج ال ًخد٤٣ بال بىحىص بصاعة جيخج ا٦بر ٢ضع مم٨ً مً ألاؾلخت ، ولظل٪ ٞان الىنى٫ بلى خض ؤ٢ص ى مً ؤلاهخا

ت ، و في ٖام  لم ج٨ً َىا٥ مؿاَمت  1936 حؿُحر َظٍ اإلاهاو٘ ، و ج٣ىم باالؾخٛال٫ ال٣ٗالوي إلاىاعصَا البكٍغ

في اجساط ال٣غاعاث ٚحر ان ْهىع الجزاٖاث و الايُغاباث ْهغ حلُا اهه ال بضًل ًُغح بلى الٗىصة بلى ألا٩ٞاع التي 

ٌ فاً"و " جاًلىز حاء بها " ُاهُا بلى جىٞحر  ى ٨ُت و بٍغ " و ٢ض ٖملذ الضو٫ اإلاخ٣ضمت الؾُما الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت ، زهىنا ؤزىاء الخغب  ٘ مً عوخهم اإلاٗىٍى اإلاٗلىماث و ٦ك٠ الخ٣اث٤ التي جازغ ٖلى بهخاحُت الٗما٫ و الٞغ

ض حك٩لذ ؤلاصاعة الٗلمُت التي ٧اهذ الؿبب ألاؾاس ي في بوكاء لجىت تهذ  بخل٪ اإلاكا٧ل بياٞت الى طل٪ ٣ٞ

 بهضٝ مىاحهت الهٗىباث والٗغا٢ُل الخانلت .

ت. خي إلدازة املىازد البؼٍس  ثاهُا : الخؼىز الخاٍز

ت مً مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ختى و٢خىا    ؤَم اإلاغاخل الخاٍعسُت التي مغث بها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الخايغ: 

 : السق املسخلت ألاولى : مسخلت العبىدًت و هـام  -

ٖىضما ؾاص اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ال٣ضًم هٓام الغ١، ٧ان حٗامل اإلاىٓماث م٘ ؤلاوؿان والٗاملحن الظًً 

 جدخاحهم الٗمل ٦إي وُْٟت قغاء.

                                                 
ت، م٨خب ٍٚغب، مهغ،  . 12، م2014ٖلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  
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ٞىٓام الغ١ َى باألؾاؽ، هٓام ٌؿمذ إلوؿان ما ؤن ٌكتري بوؿاها آزغ و ًبُٗه و ٌؿخسضمه ٦ما 

بُ٘ و ٌؿخسضم ؤًت خاحت ؤزغي، خهاها ؤ ا.ٌكتري ٍو  و ؤعيا ؤو ما٦ىت ؤو ٚحَر

لظل٪، ال جدخاج اإلاىٓمت التي حٗمل في مجخم٘ ٌؿىصٍ ٨َظا هٓام بلى وُْٟت مؿخ٣لت إلصاعة اإلاىاعص 

ت، ٞاَخماماجه جصخب مكابهت الَخمامها بكغاء ؤي ش يء ماصي ؤزغ.  البكٍغ

ٌ، مً ًمىث مجهم ًدضص، و مً صون الخاحت لالَخمام بخٍٗى ًهم ؤو ٟٞي َظٍ اإلاىٓمت، و حٍٗى

م ؤو الخٟاّ ٖلحهم،... ؤو ٚحر طل٪ مً ٞٗالُاث، ٦ما ال جدخاج الاَخمام  َغ مىدهم ؤحىع ؤو خىاٞؼ، ؤو جٍُى

 بد٣ى٢هم، خُث لِـ لهم خ٣ى١ جظ٦غ.

و ٧لما ٧ان الغ٤ُ٢ ؤ٦ثر جىٞغا، ٧لما او٨ٗـ طل٪ ٖلى زمجهم، وبالخالي ٖلى الخاحت لالَخمام بدؿً، 

 اؾخسضامهم.

زخالٝ بحن ؤلاوؿان و اإلامخل٩اث ألازغي، البض و ؤن صزلذ اخخماالث ج٩ىن عوابِ و ل٨ً، و بالىٓغ لال 

 هٟؿُت في َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاال٪ و الغ٤ُ٢، مما ا٢خط ى، يىابِ احخماُٖت للخض صون جىامحها.

ٖلما بإن هٓام الغ١ اه٣غى، و أل٦ثر صو٫ الٗالم، مىظ مئاث الؿىحن، و ل٨ً ب٣ُذ بٌٗ ؤ٩ٞاٍع بلى 

ؤزحرة، ؤي اؾخمغ الىٓغ بلى ؤلاوؿان باٖخباٍع مىعص مخىٞغ و بضون ٢ُمت ؤو خ٣ى١ جظ٦غ. ٦ما اؾخمغ ٦ىٓام ٞترة 

عؾمي في بٌٗ الضو٫ ٧الىالًاث اإلاخدضة مثال. و ل٨ىه ٧ان مدهىعا بٟئت مُٗىت مً ألاٞغاص، َم الؿىص الظًً 

٣ُا لبُٗهم في الىالًاث اإلاخدضة، و٧ان اؾخسضا مهم ٣٦ىة ٖاملت في الؼعاٖت، ؤما في جم ازخُاٞهم مً بٍٞغ

ت ؤلاوؿان وخ٣ى٢ه.    1ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألازغي، ٣ٞض ؾاصث ؤهٓمت جدترم خٍغ

          The industrial revolutionاملسخلت الثاهُت : جؼىز الثىزة الصىاعُت  -

الثىعة ل٣ض  جُىعث الخُاة الهىاُٖت جُىعا ٦بحرا مىظ ْهىع الثىعة الهىاُٖت، ٣ٞبل ٢ُام 

ُىاث٠ اإلاخسههت، و ٧ان  الهىاُٖت، ٧اهذ الهىاٖاث مىظ ال٣غن الثامً ٖكغ و ما ٢بله مدهىعة في هٓام ال

ت في مىاػلهم مؿخسضمحن  في طل٪ ؤصواث بؿُُت و ٢ض ناخب ْهىع الثىعة  الهىإ ًماعؾىن نىاٖتهم  الُضٍو

ْىاَغ ؤَمها:   1 الهىاُٖت  ٖضة 

 لها مدل الٗما٫.الخىؾ٘ في اؾخسضام آلاالث و بخال -

 ْهىع مبضؤ الخسهو، و ج٣ُم الٗمل . -

 ججم٘ ٖضص ٦بحر مً الٗما٫ في م٩ان الٗمل و َى اإلاهى٘ . -

 بوكاء اإلاهاو٘ ال٨بري التي حؿخىٖب  آلاالث الجضًضة. -

                                                 
ت و بصاعة ألاٞغاص صاع واثل للُباٖت و اليكغ ٖمان -1 ي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .28-27م  -2012الُبٗت الثاهُت  -ألاعصن -ؾٗاص هاث٠ بغهَى

ت، مضزل جُب٣ُي  مٗانغ. م -2  43نالح الضًً ٖبُض الباقي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ت، ٧اهذ الثىعة الهىاُٖت بمثابت البضاًت ل٨ثحر مً اإلاكا٧ل التي  و مً حهت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اصاث الهىاُٖت ؤصث بلى جد٤ُ٣ جىاحهها  بصاعة  م  مً ؤن الثىعة الهىاُٖت ؤصث بلى جد٤ُ٣ الٍؼ اإلايكأث ٞبالٚغ

اصاث َاثلت في ؤلاهخاج و جغا٦م الؿل٘ و عؤؽ اإلاا٫، بال ؤن الٗامل ؤنبذ ضخُت َظا الخُىع، ٣ٞض ٧ان ًىٓغ  ٍػ

 ٦ثر مً اٖخماصَا ٖلى الٗامل.بلى الٗامل باٖخباٍع ؾلٗت جبإ و حكتري بٗض ؤن اٖخمضث ؤلاصاعة ٖلى آلالت ؤ

٦ما حؿببه هٓام اإلاهى٘ ال٨بحر في ٦ثحر مً اإلاكا٧ل في مجا٫ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت مً زال٫ وكإة    

 1 ٦ثحر مً ألاٖما٫ اإلاخ٨غعة و الغوجُيُت و التي ال جدخاج بلى مهاعة .

 املسخلت الثالثت : جؼىز خسهُت و مُياهُىُت صُاهت ألافساد: -

ٗاث و ٢ىاهحن جخٗل٤ في بضاًت الثال ٗىامل الؿُاؾُت و لتي ؤصث ٖلى ْهىع حكَغ زِىاث حٛحرث ٦ثحر مً ال

ا، ٦ما جبلىع صوع  باألٞغاص الٗاملحن ٦خدضًض ؾاٖاث الٗمل و ألاحىع و الازخُاع والخُٗحن  وهٓام الخىاٞؼ وٚحَر

ت التي ْهغث في َظٍ الٟترة و الضولت في ٖملُت جى٠ُْ الىُْٟت  و جدلُل الٗمل باإلياٞت بلى الى٣اباث اإلاهىُ

اصة ألاحىع و خل مكا٧ل الٗما٫ و  التي ٧ان لها ألازغ ألا٦بر في اإلاٟاوياث بحن الٗاملحن و ؤعباب الٗمل لٍؼ

  2.جدؿحن  ْغوٞهم

 Scientisie monogement movementاملسخلت السابعت  : ؿهىز خسهت إلادازة  العلمُت  -

ت اهدكاع خغ٦ت ؤلاصاعة  مً بحن الخُىعاث الهامت التي ؾاَمذ  في ْهىع ؤَمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٪ جاًلىع  و التي ل٣ب بإب ؤلاصاعة، و ٢ض خضزذ َظٍ الخغ٦ت  مً ٖام  Frederick toylorالٗلمُت ب٣ُاصة ٞغصٍع

با ختى بضاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى و ٢ض جىنل جاًلىع بلى ما اؾماٍ باألؾـ ألاعبٗت لئلصاعة و 1890 َظٍ م ج٣ٍغ

 1ألاؾـ هي:

 الخُىع الخ٣ُ٣ي في ؤلاصاعة  -1

 الازخُاع الٗلمي للٗاملحن  -2

غ الٗاملحن و حٗلُمهم. -3  الاَخمام بدىمُت و جٍُى

 الخٗاون الخ٣ُ٣ي بحن ؤلاصاعة و الٗاملحن  -4

بُت ؤو الٗكىاثُت في ؤلاصاعة  ٣ت الخجٍغ غ  الخ٣ُ٣ي، ؤلاصاعة ؤن وؿدبض٫ الٍُغ و ٣ًهض  جاًلىع بالخٍُى

اب( و التي حٗخمض ٖلى الخسمحن و الخجغبت بلى الٗامُت التي حٗخمض ٖلى اإلاباصت و ألاؾـ اإلاى٣ُُت، )زُإ ؤو نى 

                                                 
٘  ؾاب٤مدمضنالح الضًً  -1  .20 -19م  -ٖبض الباقي، مغح
ت، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘  -لى مدمض عبابٗت ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغتٖ - 2 َـ، 2003/1423ٖمان ، الُبٗت ألاولى  –جسهو هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 .23م 

٘ ؾاب٤، ممدمض نالح الضًً  - 32ٖبض الباقي ، هٟـ اإلاغح 1 
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ا  ٣ت ٖلى اإلاالخٓت اإلاىٓمت و ج٣ُُم و حضولت ؤوحه اليكاٍ اإلاغجبُت بالىُْٟت ٧ي ًخم ؤصاَئ وحٗخمض َظٍ الٍُغ

جدلُل الخغ٧اث الالػمت ألصاء الٗمل و  في الىا٢٘ الٗملي، زم جبؿُِ و ازخهاع ألاٖما٫ اإلاُلىبت اٖخماصا ٖلى
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اإلاىاص واإلاٗضاث اإلاؿخسضمت ؤمام الازخُاع الٗلمي للٗاملحن ُٞٗخبٍر جاًلىع ألاؾاس ي، في هجاح بصاعة 

ت و ًجب ؤن ًخم ازخُاٍع بٗض جإ٦ض في جإَُله و اإلاىاؾب و جىاٞغ ال٣ضعاث و اإلاهاعاث الالػمت  اإلاىاعص البكٍغ

 ىُْٟت. لخدمل ٖبئ و مؿاولُاث ال

غ الٗاملحن ، ٞةن جاًلىع ًا٦ض ٖلى ؤن الٗامل لً  ؤما ًٖ اإلابضؤ الثالث إلصاعة و َى حٗلُم و جٍُى

ب اإلاىاؾب ٖلى الٗمل و  ًيخج بالُا٢ت اإلاُلىبت مىه، بال بٗض ؤم ٩ًىن لضًه  الاؾخٗضاص  للٗمل و الخضٍع

غ ؤمغ حىَغي للىنى٫ بلى اإلاؿخىي،  ب الٗامل و جٍُى  اإلاُلىب مً الٗملطل٪ ٞةن الخضٍع

و ًا٦ض جاًلىع ؤن الخٗاون بحن ؤلاصاعة و الٗاملحن َى ألاؾاؽ الغاب٘ لئلصاعة، و ٌٗخ٣ض  ؤهه بةم٩ان 

بت ناخب الٗمل ) ؤلاصاعة( في جسٌُٟ ج٩لٟت الٗمل، و  اصة ؤحغة و بحن ٚع بت الٗامل في ٍػ الخى٠ُ٢ بحن ٚع

اصة بهخاحُت الٗامل، و بدُث ٌكاع٥  ال ٗامل في الضزل الؼاثض اإلاد٤٣ هدُجت الاعجٟإ طل٪ ًٖ ٍَغ٤ ٍػ

 مٗض٫ بهخاحُخه.

 Henry »و َجري حاهذ   « Frank Giberth »و ٢ض ٢ضم اإلاؿاٖضة لخاًلىع ٧ل مً ٞغاه٪ حلبرث 

cantt »   ًٖ ٣ت صٞ٘ ألاحىع، و التي حٗخبر ؤ٦ثر ٖضالت و ٢ض اياٝ  حاهذ بٌٗ ألا٩ٞاع الجضًض خى٫ ٍَغ

٣ت  ٞىاثض ٦ثحرة ٖىض ٦ما  ان ٨ٞ tylorٍَغ غة حاهذ الخانت  بإٖضاص حضاو٫، الٗمل ٢ض خ٣٣ذ 

 اؾخسضامها.

م  مً ؤن جاًلىع ٢ض ؤ٦ض ٖلى مٗاًحر الٗمل، و جدؿحن َغ١ الٗمل و هٓم الخىاٞؼ ،بال ؤهه  و بالٚغ

٢ىبل بهجىم  و م٣اومت ٖىُٟت، و جغ٦ؼ الهجىم ٖلى مُالبخه الٗما٫، بإصاء مٗضالث اهخاج ٖالُت صون ؤن 

 هلىا ٖلى احغ م٣ابل طل٪ بىٟـ، الضعحت و ٦ظل٪ بَماله للٗىهغ ؤلاوؿاويًد

 املسخلت الخامظت :الحسب العاملُت ألاولى  -

ب٣ض  ؤْهغث الخغب الٗاإلاُت ألاولى  الخاحت ٖلى اؾخسضام َغ١ ازخباع اإلاىْٟحن ٢بل حُُٗجهم 

و٢ض َب٣ذ   Betaباجا و   Alpha ألفاللخإ٦ض مً نالخُتهم لكٛل الىْاث٠، و مً ؤمثلت َظٍ الازخباعاث 

 1 .بىجاح ٖلى  آالٝ الٗما٫ ٢بل حُُٗجهم  جٟاصًا ألؾباب ٞكلهم بٗض جىُْٟهم

و بخُىع خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت و ج٣ضم ٖلم الىٟـ، الهىاعي، بضؤ بٌٗ، اإلاخسههحن في بصاعة 

ت في الٓهىع في اإلايكأث للمؿاٖضة في بٌٗ ألامىع مثل الخى٠ْ و  اًت الاحخماُٖت اإلاىاعص البكٍغ الٖغ

 ً اًت الصخُت. و ًم٨ً الىٓغ بلى َاالء ٦ُالج٘ ؤولى ؾاٖضث ٖلى ج٩ٍى ب و ألامً الهىاعي و الٖغ والخضٍع

ت بمٟهىمها الخضًث.  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اًت الاحخماُٖت للٗما٫، و ؤوكئذ  مغا٦ؼ للخضماث  و في  َظٍ  الٟترة، جؼاًض الاَخمام بالٖغ

حه ُت و الخٗلُمُت و ؤلاؾ٩ان  و ًمثل بوكاء َظٍ اإلاغا٦ؼ بضاًت ْهىع ؤ٢ؿام قاون  اإلاىاعص الاحخماُٖت والتٞر
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ا  و ٧ان مٗٓم ألاٞغاص الٗاملحن بإ٢ؿام  ت و ل٨ً ا٢خهغ ٖمله ٖلى َظٍ الجىاهب الؿاب٤ ط٦َغ البكٍغ

ت مً اإلاهخمحن بالىىاحي ؤلاوؿاهُت و الاحخماُٖت.  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت مؿخ٣لت، و ٢ض خضزذ جُىعاث  َامت زال٫ َظٍ الٟترة ؤًًا خُث ؤوكئذ  ؤ٢ؿام مىاعص بكٍغ

٨ُت  1915و في خىالي ٖام  ت في بخضي ال٩لُاث ألامٍغ بي إلاضًغي اإلاىاعص البكٍغ ؤٖض ؤو٫ بغهامج جضٍع

ت و  1919اإلاخسههت، و في ٖام  ب في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ با ٢امذ ازجي ٖكغ ٧لُت بخ٣ضًم بغامج جضٍع ج٣ٍغ

ت مخىاحضة ٖلى هدى مالثم، و ؤوكئذ  ٦ثحر مً بصاعاث  1920ٖام بدلى٫  ؤنبذ مجا٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في ٦ثحر مً الكغ٧اث ال٨بحرة و ألاحهؼة الخ٩ىمُت.  اإلاىاعص البكٍغ

 املسخلت الظادطت : ما بين الحسب العاملُت ألاولى و الثاهُت     -

ىاث و بضاًت الثالزِىاث  مً َظا ال٣غن جُىعا في مجا٫ الٗال٢اث ل٣ض قهضث نهاًت الٗكٍغ

ذ ججاعب  ٨ُت ب٣ُاصة  « Hawthorne »هازثىن ؤلاوؿاهُت، ٣ٞض ؤحٍغ لخىن بالىالًاث  اإلاخدضة ألامٍغ

ً  بإَمُت عياء الٗامل ًٖ ٖمله و يغوعة  « Elton mayo »ماًى و ٢ض ؤ٢ىٗذ  َظٍ الخجاعب ال٨ثحًر

 جىٞحر الٓغوٝ اإلاىاؾبت للٗمل.

 ت: ما بعد الحسب العاملُت الثاهُت ختى وكخىا الحاطساملسخلت الظابع -

ت في الؿىىاث الخضًثت، واحؿ٘ هُا١ ألاٖما٫ التي ج٣ىم  ل٣ض همذ و جُىعث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت و ؤنبدذ مؿضولت لِـ ٣ِٞ ًٖ ؤٖما٫ عوجُيُت مثل خٟٔ ملٟاث الٗاملحن   بها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ًهم ًٖ حهىصَم ويبِ خًىعَم و اههغاٞهم  بل قم ب و جىمُت الٗاملحن و وي٘ بغامج لخٍٗى لذ جضٍع

م وؤًًا جغقُض الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت و ٖال٢اث الٗمل و ًخطر طل٪ مً الىْاث٠ التي ج٣ىم بها  وجدٟحَز

ت في الٗهغ الخضًث.  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت جغ٦ؼ ٖلى الٗال٢ا  1ث ؤلاوؿاهُت و ما ػلذ الاججاَاث  الخضًثت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٖلى هىاحي، جىُٟظًت مثا٫ طل٪ خٟٔ ملٟاث و سجالث الٗاملحن و مخابٗت الىىاحي اإلاخٗل٣ت بهم ٦ًبِ   

نغاٞهم و بحاػاتهم، و او٨ٗـ طل٪ ٖلى الضوع الظي ٣ًىم به مضًغ بصاعة اإلاىاعص  ؤو٢اث خًىعَم و ؤن

ت و ٦ظل٪ الىي٘ الخىُٓمي للجهاػ الظي ٣ًىم بإصاء الىُْٟ  ُت في اله٩ُل الخىُٓمي الٗام اإلايكإة.البكٍغ

ت حٗخبر بخضي      و مً هاخُت ؤزغي ًغي ؤصخاب وحهت الىٓغ الخضًثت، ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ل( و طل٪  ٤، الخمٍى الىْاث٠ ألاؾاؾُت في اإلايكإة و لها هٟـ، ؤَمُت جل٪ الىْاث٠ )ؤلاهخاج، الدؿٍى

 ًت ؤلاهخاحُت للميكإة.ألَمُت الٗىهغ ؤلاوؿاوي، و جإزحٍر ٖلى ال٨ٟا
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ت مً،  ٟاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ و ٢ض ٩ًىن مً اإلاُٟض في َظا اإلا٣ام ؤن حؿخٗغى بٌٗ، حٍٗغ

وحهت هٓغ ال٨خاب اإلاهخمحن بها، و طل٪ بهضٝ الىنى٫ بلى مٟهىم مىخض و ؤ٦ثر ويىخا إلصاعة اإلاىاعص 

ت.  البكٍغ

ت بإنها «French »  ٌعسف فسوؼس - ٖملُت ازخُاع و اؾخسضام و جىمُت و بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت الٗامت باإلاىٓمت ٌ اإلاىاعص البكٍغ  1حٍٗى

ت بإنها اؾخسضام ال٣ىي الٗاملت صازل اإلايكإة ؤو  Sikula.Aهما ٌعسف  - بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بىاؾُت اإلايكإة و ٌكمل طل٪ ٖملُاث جسُُِ ال٣ىي الٗاملت باإلايكإة و الازخُاع و الخُٗحن، ج٣ُُم ألاصاء، 

ٌ و اإلاغجباث، الٗال٢اث الهىاُٖت، ج٣ضًم  الخضماث الاحخماُٖت والصخُت  ب والخىمُت، الخٍٗى الخضٍع

 للٗاملحن وؤزحر بدىر ألاٞغاص 

ت بإنها طل٪ الجاهب مً ؤلاصاعة التي يهخم بالىاؽ  Marrin.Jهما حعسف  - بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٪ الُغ١ التي ٌؿخُُ٘ بها ألاٞغاص اإلاؿاَمت في ٦إٞغاص ؤو مجمىٖاث، و ٖال٢اتهم صازل الخىُٓم ،و ٦ظل

ب و  ٦ٟاءة الخىُٓم. وهي حكخمل الىْاث٠ الخالُت، جدلُل الخىُٓم  جسُُِ ال٣ىي الٗاملت، الخضٍع

ٌ الٗاملحن و ج٣ضًم الخضماث الاحخماُٖت و  ت، الٗال٢اث الهىاُٖت، م٩اٞإة و حٍٗى الخىمُت ؤلاصاٍع

 ث الخانت بالٗاملحن      الصخُت، زم ؤزحرا اإلاٗلىماث والسجاال 

ت بإنها جل٪ الىُْٟت في الخىُٓم التي  Glueck.wمً هاخُت ؤزغي ٌٗٝغ  - بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت الالػمت و ٌكمل طل٪ جسُُِ الاخخُاحاث مً ال٣ىي الٗاملت البدث  جسخو، بةمضاصٍ باإلاىاعص البكٍغ

ًها و ؤزحرا الاؾخٛىاء  بها و حٍٗى  ٖجها  ٖجها زىم حكُٛلها وجضٍع

ت  « Miner.M »  « Miner.J » و ًظ٦غ ٧ل مً - ؤن الىْاث٠ الخىُٟظًت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

حكمل الخسُُِ الخىُٓمي و جدلُل الىْاث٠، جسُُِ ال٣ىي الٗاملت، ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن الازخُاع 

ت، بصاعة اإلاغجباث و ألاحىع، الخضماث الصخُت  ب والخىمُت ؤلاصاٍع و الاحخماُٖت الٗال٢اث و والخُٗحن الخضٍع

الاؾخٟاصة مً هخاثج البدىر في ٖلم الىٟـ و ٖلم الاحخمإ و ٖلم ؤلاهثرولىحُا )ٖلم الخُىع الخاٍعخي 

ت(، و ٧ان هدُجت طل٪ جؼاًض اؾخسضام انُالح  الٗلىم الؿلى٦ُت و تهضٝ َظٍ اإلاجمىٖت  لؤلحىاؽ البكٍغ

ٗىامل اإلادضصة للؿلى٥ ؤلا ىه الىٟس ي، و مً الٗلىم بلى صعاؾت ال وؿاوي، و ٌكمل طل٪ َبُٗت ج٩ٍى

الاحخماعي والخًاعي و اإلاضزل الؿلى٧ي في ؤلاصاعة ًسخل٠ ًٖ مضزل ؤلاصاعة الٗلمُت  و مضزل الٗال٢اث  

ؤلاوؿاهُت طل٪ اهه ؤ٦ثر قمىال، خُث ؤهه ًً٘ في اٖخباٍع حمُ٘ الجىاهب الخانت ببِئت و ْغوٝ الٗمل، 

و ًيبػي الخإ٦ض بال ؤن الٗلىم الؿلى٦ُت ما هي بال مجغص ؤصاة إلاٗاوهت ؤلاصاعة  و الٗاملحن و ؤزغ ٖلى ؾلى٦هم

ٗىامل اإلاسخلٟت ٖلى َظا الؿلى٥ و هي بظل٪  في ال٨ك٠ ًٖ صواٞ٘ الؿلى٥ ؤلاوؿاوي، للٗاملحن ، و ازغ ال

ت الجضًضة التي ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها في بٌٗ مجاالث بصاعة اإلاىاعص البكغ  ٍت، مثا٫ ج٠ًُ هىٖا مً اإلاٗٞغ

ت و ؤهماٍ ال٣ُاصة والخىُٓماث ٚحر الغؾمُت.    طل٪ ؾُاؾت الخىاٞؼ، و هٓم الاجهاالث ؤلاصاٍع
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ت في اإلاؿخ٣بل ٞىجض ؤن َىا٥ همى متزاًض في ؤَمُتها ل٩اٞت  و بطا  هٓغها بلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ثحر مً الخدضًاث التي ًجب اإلايكاث هدُجت للخٛحراث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت و الخ٨ىىلىحُت و َىا٥ ٦

ت، و مً َظٍ الخدضًاث الاججاٍ اإلاتزاًض هدى الخىؾ٘ في اؾخسضام  ؤن جخهضي لها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

و الاٖخماص ٖلى الخؿاباث ؤلال٨تروهُت )ال٨مبُىجغ( في بهجاػ ٦ثحر مً  « automation »ألاوجىماج٨ُت 

ت ٦ثحر وْاث٠ بصاعة اإلاىاعص بٗض ؤن ٧ان الاٖخماص في اه ا ٖلى ألاٞغاص، ٦ما جىاحه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ جاَػ

مً  الًٍٛى الؿُاؾُت و الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت، و ٦ظل٪ الخٛحر اإلاؿخمغ في م٩ىهاث  ال٣ىي، الٗاملت 

 ٖلى مؿخىي الضولت مً خُث اإلاهً و الخسههاث و الجيـ.

ت اإلاخٛحراث  الٗاإلاُت و مً ؤَم الخُىعاث الخضًثت اإلاازغة ٖلى مماعؾاث وؤوكُت اإلا ىاعص البكٍغ

وْهىع الخ٨خالث الضولُت و يغوعة مغاٖاة جإزحر طل٪ اإلاماعؾاث الضولُت الؿاثضة في مجا٫ بصاعة اإلاىاعص 

ت و مً ؤَم َظٍ اإلاماعؾاث ، مجا٫ البدث و الاؾخ٣ُاب و الازخُاع و الخُٗحن و بصاعة اإلابُٗاث و  البكٍغ

اٞؼ و ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن ، و ٦ظل٪ مغاٖاة جإزحر زىعة الاجهاالث و بصاعة اإلاغجباث و ألاحىع و الخى 

 1الخ٨ىىلىحُا و اإلاٗلىماث الؿاثضة في الىُا١ الضولي

ت,                 املؼلب الثاوي: مفهىم الىاطع إلدازة املىازد البؼٍس

ت:  أوال : مفهىم إدازة املىازد البؼٍس

ت و ٧اهذ ٦ما ًلي:ل٣ض حٗضصث   وحهاث الىٓغ خى٫ مٟهىم بصاع   2ة اإلاىاعص البكٍغ

 :وحهت الىـس   الخللُدًت .1

ت ما هي بال وُْٟت ٢لُلت ألاَمُت بط ؤنها ج٣خهغ              ً ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ًغي بٌٗ اإلاضًٍغ

بضو ؤن  ٖلى ألاٖما٫ الغوجُيُت الخىُٟظًت ٣ِٞ مثل مخابٗت ؤو٢اث الخًىع والاههغاٝ لهاالء، ٍو

ا يئُل ٖلى ٦ٟاءة بصاعة اإلاىاع  ت  لم جدٓى باَخمام َاالء اإلاضًٍغً خُث ًغون ؤن جإزحَر ص البكٍغ

ت في اإلايكاث  وهجاح اإلايكأث واو٨ٗـ طل٪ ٖلى الضوع الظي ٣ًىم به مضًغ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 و٦ظل٪ ٖلى الىي٘ الخىُٓمي لهظٍ ؤلاصاعة.

 وحهت الىـس الحدًثت: .2

ت في ًغي البٌٗ آلازغ مً اإلا              ت حٗخبر مً ؤَم الىْاث٠ ؤلاصاٍع ً ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ضًٍغ

٤ وؤلاهخاج واإلاالُت، وطل٪ ألَمُت الٗىهغ  اإلايكأث، وهي ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ الىْاث٠ ألازغي ٧الدؿٍى

ت لِكمل ؤوكُت  البكغي وجإزحٍر ٖلى ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت للميكأث، و٢ض احؿ٘ مٟهىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت وحظبها واؾخ٣ُابها عثِؿُ ب وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ ت جخمثل في جدلُل وجىن٠ُ الىْاث٠، جسُُِ  وجضٍع

ت في اإلايكأث.  ا للٗمل وج٣ُُم ألاصاء باإلياٞت بلى اليكاٍ الخ٣لُضي اإلاخٗل٤ بكاون اإلاىاعص البكٍغ  وجدٟحَز

                                                 
 .25م -24نالح الضًً مدمض ٖبض الباقي، مغح٘ ؾاب٤، م  - 1

.19ٖبض الباقي، مغح٘ هٟؿه ،م مدمض نالح الضًً 2  
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ٟاث بصاعة اإلاىاعص ا              ت مً وحهت هٓغ ال٨خاب و ٢ض ٩ًىن اإلاُٟض ؤن وؿخٗغى بٌٗ حٍٗغ لبكٍغ

 اإلاهخمحن بها، وطل٪ للىنى٫ بلى ؤ٦ثر ويىح.

ت بأنها  - :"جسُُِ وجىُٓم وجىحُه ومغا٢بت الىىاحي اإلاخٗل٣ت بالخهى٫  حعسف إدازة املىازد البؼٍس

ًهم واإلاداٞٓت ٖلحهم بٛغى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت".  1ٖلى ألاٞغاص وجىمُتهم وحٍٗى

سي مصؼفى مدمىد أبى ب - ت ٖباعة ًٖ اليكاٍ الخام بخسُُِ ىس: ٍو "ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

وجىُٓم وجىحُه ومغا٢بت ؤصاء مجمىٖت ألاوكُت والٗملُاث الدكُٛلُت اإلاسخلٟت واإلاخٗل٣ت بةصاعة الٗىهغ 

 2البكغي في اإلاىٓمت".

ت: ٠ قامل إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٟاث ًم٨ً الخغوج بخٍٗغ  وبىا ٖلى َظٍ الخٍٗغ

ة التي جسخو بدؿُحر قاون ألاٞغاص في اإلاىٓمت، بُٛت وي٘ الٟغص اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب، "هي ؤلاصاع 

 وطل٪ مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت.   املؼلب الثالث : أهمُت إدازة املىازد البؼٍس

ت اإلاىاعص إلصاعة ت، اإلااؾؿت وْاث٠ ٦ةخضي اإلااؾؿت في ٦بحرة ؤَمُت البكٍغ  ألَم صاعةٞهي ب الٗهٍغ

ا ما ؤن خُث اإلااؾؿت، ؤنى٫  وؤٖلى ت  اإلاىاعص باٖخباع ؤن م٨ٟغة، ؤنى٫  انها ألانى٫  باقي ًٖ ًمحَز البكٍغ
                                                 

ت: مضزل بؾتراجُج  .12، م2004ي، ٖمان، صاع واثل لليكغ ، زالض ٖبض الغخُم الهُتي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

ت: مضزل لخد٤ُ٣ اإلاحزاث الخىاٞؿُت ت مهُٟى ؤبى ب٨غ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ .20،م 2015،الضاع الجامُٗت، ،ؤلاؾ٨ىضٍع 2  
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 وهٓغا طل٪، ًىمي مىازا وجيهئ لالحتهاص والابخ٩اع وجضٞٗهم حصجٗهم ٞهي لظا ؤلاصاعة ، مضًٍغً مغئ و ؾُيخٟض

ت اإلاىاعص جدؿم بها التي البالٛت لؤلَمُت حن، ٖلى ألاَمُت هبرػ َظٍ ؾىٝ البكٍغ  مؿخىي  ٖلى ألاو٫  مؿخٍى

 ال٣ىمي. الىَجي اإلاؿخىي  ٖلى والثاوي اإلااؾؿت

وعئوؽ  الخضًثت الخجهحزاث باؾخ٣ضام ؤلاصاعة اَخمام بن  :املؤطظت مظخىي  على أوال : ألاهمُت

٤ لئلهخاج الُمىخت ألاَضاٝ وجدضًض ألامىا٫  ًدضر صون  لً َظا ٧ل اإلاىاٞؿحن، ٖلى والخمحز والدؿٍى

ت مىاعص ا٦دؿاب  مً ؤن الٗضًض الضعاؾاث مً ال٨ثحر ؤ٦ضث ٣ٞض .الٍٟغ٤ بغوح حٗمل مدٟؼة ٢اصعة بكٍغ

 الٗاملحن ٢ضعة لٗضم ٖلى اؾخٛاللها ج٣ى لم ل٨جها ألاصاء  جل٣اثُت ؤوجىماج٨ُُت ٧املت بأالث جؼوصث الكغ٧اث

 ؤهىاٖا ج٣خجي واإلااؾؿاث بٌٗ الكغ٧اث ضهج اإلاثا٫ ؾبُل ٞٗلى اإلاخ٣ضمت، الخ٨ىىلىحُا َظٍ اؾدُٗاب ٖلى

 وجىاي٘ الٗما٫، بٌٗ لضي الخاؾب حهل اؾخسضام ل٨ً اإلاالًحن، ٧لٟتها بالخاؾب مبرمجت آلاالث مً

 بضال اإلاساػن  الخجهحزاث مهحر ٩ٞان اؾخسضامها، خا٫ صون  آلازغ البٌٗ لضي والهُاهت الدكُٛل ٢ضعاث

 الخهت وػٍاصة اإلاالي اإلاغ٦ؼ لخدؿحن الُمىخت َضاٞهاؤ الكغ٧اث خضصث بٌٗ هجض و٦ظل٪ ؤلاهخاج، مً

 الٍٟغ٤ عوح وُٚاب صاٞٗخحهم ٢ضعة واهسٟاى الٗملحن ؤٖضاص وجطخم ٢ضعاث اإلاضًٍغً جىاي٘ ل٨ً الؿى٢ُت،

م٨ىىا اإلابخػى، الىنى٫ بلى صون  خا٫  مثل اإلااصًت اإلاىاعص ٢ُمت جىا٢هذ الى٢ذ مغوع م٘ ؤهه بلى ؤلاقاعة ٍو

ت اإلاىاعص ؤن خحن في والخ٣اصم، باالؾتهال٥ واإلاباوي اثاإلاىاحم والخجهحز  وبهخاحُتها  ٢ُمتها جتزاًض البكٍغ

 وؤَمُخه ٌؿخدؿً ٢ُمخه جتزاًض ؤنال جمثل ٞهي  و لظا ل٪ الؼمً، مغوع م٘ ج٨دؿبها التي اإلاترا٦مت بالخبراث

 .مىه الاؾخٟاصة

م٨ً تال اإلاىاعص بصاعة بحن ج٩املُت ٖال٢ت جىحض ؤهه هالخٔ ؤن ٍو ا بكٍغ  ؤلاصاعاث ؤو مً وٚحَر

ت اإلاىاعص ٞةصاعة اإلااؾؿت، في ألازغي  الىْاث٠ ٤ باخخُاحاتها واإلاالُت ؤلاهخاج بصاعاث جؼوص البكٍغ  مً والدؿٍى

 اإلاىاؾب. الى٢ذ في الٗمل وؤٖباء جإصًتها اإلاغاص ألاٖما٫ لخهاثو اإلاىاؾبت الٗاملت الُض

تالب اإلاىاعص مً الاخخُاحاث ج٣ضًغ ؾىء ؤن ٦ما  ًاصي بلى الخىاٞؼ ؤو الخُٗحن ؤو الازخُاع ؤو كٍغ

ت، ٦ما اإلاىاعص بصاعة مً زضماتها جل٣ى التي ؤي الظ٦غ، ؾالٟت ألازغي  ؤلاصاعاث ؤٖما٫ بٖا٢ت  في ًدؿبب البكٍغ

 بصاعة وٞٗالُت حؿاَم ٦ٟاءة بِىما للماؾؿت، الٗامت ألاَضاٝ وختى ؤلاصاعاث َظٍ ؤَضاٝ جد٤ُ٣ حٗظع

ت اإلاىاعص  .ألاَضاٝ بلٙى وجِؿحر ألازغي  ؤلاصاعاث ؤصاءاث صٖم في البكٍغ

 :اللىمي الىػني املظخىي  على ثاهُا : ألاهمُت

ت للمىاعص الٟاٖلت ؤلاصاعة ؤَمُت جٓهغ  :الخالُت اإلاداوع  في ال٣ىمي اإلاؿخىي  ٖلى ماؾؿاجىا في البكٍغ

ت املىازد .1 الضولي  إالهغ  ؤؾـ حٛحرث خُث :الاكخصادي والىفىذ الاطخلالٌ أطاض البؼٍس

 ال٣ىة مً زال٫ ًخم الىٟىط ٞغى ٧ان ؤن ٞبٗض ؤزغي، يض صو٫  جماعؾها التي التهضًضاث ؤهىإ وازخلٟذ

ت  بالتهضًض م 2000م،  1999 الكمالُت، ال٩ىعٍت  ا٢خهاصي الٛؼو  ؤو الىٟىط لُهبذ ألامغ حٛحر الٗؿ٨ٍغ

 الكمالُت، ال٩ىعٍت البىى٥ ٖلى خمل ص٢ُى  وي٘ ؤو الكمالُت، ل٩ىعٍا الٛظاثُت اإلاؿاٖضاث بلٛاء ؤو بة٣ًاٝ

 ٖلى ٣ِٞ ج٣ىم ال ا٢خهاصًت ٢ىة ًإحي ٖبر الا٢خهاصي الىٟىط ؤن ٦ما الُاباهُت، الؿى١  في الٗاملت الٗضًضة

ت مىاعص بل َبُُٗت، مىاعص  اإلاًاٞت ال٣ُمت لخُٗٓم للٗاملحن اإلاخمحز الٟاٖلت وألاصاء ؤلاصاعة ٖلى ٢اصعة بكٍغ
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ظا اليكاٍ الا٢خهاصي، مجاالث مسخل٠ في ال٣ىمي الىاجج وػٍاصة  ال٨بري  الهىاُٖت الضو٫  لضي جىاٞغ ما َو

 َظٍ ًجم٘ الظي اإلاكتر٥ وال٣اؾم وؾىٛاٞىعة، الهحن، :مثل ٢ىتها الا٢خهاصًت جدىامى ؤزغي  وصو٫  الؿب٘،

 مثل اًجابُت ؾلى٦ُت وؾماث وٖالُت مىاؾبت ٞىُت و٢ضعاث مبضٖت م٨ٟغة ٣ٖى٫  جىاٞغث لهم بكغ َى الضو٫ 

 بصاعة مٓلت جدذ طل٪ ٧ل الٍٟغ٤، وعوح وؤلازالم ألاصاء وحىصة الٗمل وبصمان والالتزام والىالء اإلاباصت

 .الضاٖمت ألوكُتها والؿُاؾاث البرامج جً٘ التي الخ٩ىمُت اإلااؾؿاث في و٦ظا الكغ٧اث في ٦ٟاة وٞٗالت

ت املىازد .2 اصة ٢ضعنها الٗالم ٖبر يكُتوال ال٨بحرة الكغ٧اث حؿعى  :عاملُت جىافظُت أداة البؼٍس  لٍؼ

٣ىم وؤٖلى ٦ٟاءة، ج٩لٟت بإ٢ل اإلاجضص ألاحل في وؤلاهخاج حىصة، ؤًٞل ؤو ؤخؿً زال٫ مً الخىاٞؿُت  َظا ٍو

حن مضعاء ٣ٖى٫  ٖلى ٧له  .مدٟؼة ٖمل ٞغ١  الٍٟغ٤ يمً بغوح ٌٗملىن  مضعبحن وٖاملحن ؤ٦ٟاء ٖهٍغ

 ًهممىا بضاثل ؤن اإلاضًٍغً ٖلى جدخم الجيؿُاث مخٗضصة ال٨بري  الكغ٧اث جسل٣ها التي اإلاىاٞؿت بن

ا الخىاٞؿُت ال٣ضعة ه٣اٍ جدضًض زال٫ مً مٗها الخٗاون  ٞةما إلاىاحهتها، َؼ ا، وحٍٗؼ َغ  قغ٧اتهم ؤو بُ٘ وجٍُى

 ألامغ ًخُلب الخىاٞـ ألازظ ببضًل خالت ٟٞي آزغ، وكاٍ بلى الخالي اليكاٍ مً ؤو الاهخ٣ا٫ الكغ٧اث، لهظٍ

ت جدخاج بضوعَا َظٍ للمىاٞؿت ، وج٨خ٩ُاث اثاؾتراجُجُ جهمُم  لضيهم مضًٍغً مً ٞاٖلت إلاىاعص بكٍغ

 ٦ما .ؤلاؾتراجُجُت ال٣غاعاث وي٘ واإلاباصت ومساَغ اإلاؿخ٣بلُت الغئٍت خُث مً ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة مهاعاث

 ٞغم مً هم٢اصت يهُئىٍ مما مؿخُٟضًً مبخ٨ٍغً مً ال٣ضعة ٖا٫ مؿخىي  ٖلى ؤ٦ٟاء ٖاملحن ألامغ ًخُلب

 1.اإلابخ٨غة ألا٩ٞاع وج٣ضًم ؤلاصاعة في اإلاكاع٦ت

3.  ٌ ىا  الضو٫  وجٟى١  ج٣ضم ؤنبذ  :املظخىزدة الخىىىلىحُا فاجىزة جخفع املبخىسة العلى َع

جها بدؿً ا اإلابضٖحن ٣ٖى٫  مً ؤي مجها، وؤلاٞاصة ال٣ٗلُت لظزحرتها ج٩ٍى  جٟٗل جهبذ لم وبن وٖلمُا، ٨ٍٞغ

 .لآلزٍغً اإلابضٖت ال٣ٗى٫  ٖلى الاٖخماص ؤؾحرة

ٌ  اطخلؼاب .4  حظب ال٨ٟاءاث ٖلى اإلاخ٣ضمت الضو٫  جدىاٞـ  :العاملي للصساع طاخت أصبذ العلى

ت  اؾخجزاٝ ْاَغة ؤهٟؿىا ؤمام هجض َظا وبػاء الىامُت، الضو٫  مً و٦ظل٪ بًٗها مً واإلاخمحزة الغا٢ُت البكٍغ

 الٗاملحن بحن جمحز بصاعة مدٟؼا للٗمل، مىازا جيهئ ماؾؿاجىا في ٞاٖلت ؤلاصاعة جدخاج ولظل٪ اإلابضٖت ال٣ٗى٫ 

غ البدث ٖلى بسخاء بصاعة جى٤ٟ للٗمل، وخماؽ وصواٞ٘ ٢ضعاث مً مجهم ٧ل به محز ما ب٣ضع  وجيهئ والخٍُى

 وبحن الجامٗاث بحن للخ٩امل الٗاملحن، وحؿعى اإلاٟايلت بحن و والابخ٩اع الُٗاء حٗخمض مصج٘، بدثي مىار

 جىٞغث ٞةطا الُغص، ٖىامل مً ؤ٦ثر اإلابضٖت حظب لل٣ٗى٫  ٖىامل جيهئ كتر٥،م حهض في ألاٖما٫ ماؾؿاث

ا ماصًا ٖمل مىاؾبت لبِئت وتهُئت جدٟحز مً الجظب ٖىامل  ٖىامل وجإ٦ضث وجؼاًضث الىالء زم ومٗىٍى

 .الجظب

ت: للمىازد الفاعلت إلادازة .5  بغامج الخىمُت الٟاٖلت ؤلاصاعة ؤؾٟغث بطا :ال٣ىمي ألامً حٗجي البؼٍس

 ؤؾٟغث للضزل ال٣ىمي، حُض ومٗض٫ والخضمي والؼعاعي الهىاعي ؤلاهخاج مً ٧اٝ ٢ضع ًٖ الا٢خهاصًت

                                                 
32، ص3112، االسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر 1.محمد حافط حجاري، إدارة الموارد البشرية ، ط

1
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 ًٖ الاحخماُٖت الخىمُت حُض، ولبرامج ونخي حٗلُمي مؿخىي  ًٖ الاحخماُٖت الخىمُت لبرامج الٟاٖلت ؤلاصاعة

 ؤٖما٫ وعحا٫ ومضًٍغً ن٦ٗاملح البىاءة للىاؽ الاًجابُت والؿلى٦ُاث والاججاَاث لل٣ُم ميسجم ٩َُل

 .الخ...ومىعصًً وٖمالء

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗانغة وبٞغاػ الخ٨ىىلىحُت الخُىعاث مىا٦ب ًٖ الٗلمي البدث جىمُت بغامج بصاعة وؤؾٟغث

ت ا٢خهاصًت ٢ضعة طل٪ هدُجت ٧ان مدلُت،  ٖلحها، وما وألاعى الىَىُت الٗلُا ال٣ُم وجامً جدمي وٖؿ٨ٍغ

٨ظا م٨ً اؾخيخاج والٗاإلاُت، ؤلا٢لُمُت اإلادلُت والتهضًضاث اإلاساَغ مجابهت ًم٨ً َو  في الٟاٖلت ؤلاصاعة ؤن ٍو

، اإلاهاو٘ ألاٖما٫ و٢ُإ الخ٩ىمي ال٣ُإ  ٢اٖضة جىمُت و في تهُئت حؿهم الخضماث الىعف، ماؾؿاث اإلاؼإع

 مهاعاث بل ٣ِ،ٞ ٖضصا لِـ البكغ عؤؾها وٖلى اإلاىاص ج٣ىم ٖلى الا٢خهاصًت والغ٦حزة ال٣ضعة حٗؼػ  بهخاحُت

م اإلاضًغون ًإحي َاالء، وؾلى٦ُاث مً واججاَاث و٢ُم ومٗاٝع اث، باقي في والٗاملىن  ومؿاهضَو  اإلاؿخٍى

ً، َا٢م ًسخاع مجهم ٦ال ؤن الخام ألاٖما٫ م٘ ٢ُإ الؿُاؾُت ال٣ُاصة وحكتر٥ ىا اإلاضٍع  ؤَمُت ج٨مً َو

ت، الٟاٖل لل٣ُاصاث الازخُاع ت ال٣ضعاث ج٩ىن  ما ٣ضعب الخ٩ىمي ال٣ُإ ٟٞي ؤلاصاٍع  صعحت ج٩ىن  ؤلاصاٍع

 ؤن مىه ٞاإلاُلىب الخام ال٣ُإ ؤما لها، ومخمم لالؾدثماعاث حاطب اؾدثماعي  مىار في تهُئت الخى٤ُٞ

 1.جدؿىه ًتزاًض الظي الاؾدثماع مىار اؾخٛال٫ ًدؿىه اإلاضًغون
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ت.  املبدث الثاوي: وؿائف إدازة املىازد البؼٍس

ً و الخى٠ُْ و ج٣ُُم الاصاء . و ٧ل َظٍ         ت و التي جخمثل في الخ٩ٍى َىا٥ ٖضة وْاث٠ للمىاعص البكٍغ

 الىْاث٠ جُٟي ؤَمُت بالٛت في اإلااؾؿت و جىمُت الٗىهغ البكغي ٞحها.

ً والخدٍزب.   املؼلب ألاوٌ: وؿُفت  الخىٍى

.ً  أوال : الخىٍى

1. :ً  حعٍسف الخىٍى

ً مً مال٠ بلى باخث بلى ٖالم احخمإ ول٨ً في الخ٣ُ٣ت لم جهاصٝ ؤي ل٣ض حٗضص مٟهىم الخ٩ٍى        

 الخباؾاث ؤو ٚمىى ُٞما ًخٗل٤ بهظا اإلاٟهىم.

ً هي جغحمت - ت  formationلل٩لمت الٟغوؿُت بن ٧لمت ج٩ٍى  trainingو٦ظا لل٩لمت ؤلاهجلحًز

ً ٖضة ؤق٩ا٫  وهي: و٢ض ؤزظ مٟهىم الخ٩ٍى

ً َى  - 1.1                  ٘ مؿخىي ٢ُامهم الخ٩ٍى اصة ٢ضعاث ألاٞغاص ومهاعاتهم بٛغى ٞع الٗمل ٖلى ٍػ

ووْاثٟهم الخالُت و٦ظل٪ ال٦دؿابهم ال٣ضعة ٖلى جىلي مؿاولُاث ؤ٦بر.ؤو َى جؼوٍض الٟغص باإلاٗلىماث 

 1والخبراث واإلاهاعاث التي ججٗله نالخا ألصاء ٖمل مٗحن ب٨ٟاءة ٖالُت ونالخت لخىلي مىانب ؤٖلى.

ً َى ٖملُت حٗلم ؾلؿلت مً الؿلى٦ُاث اإلابرمجت ؤو بمٗجى آزغ َى ٦ظل٪ ا - 2.1 لخ٩ٍى

م٨ً  ت ٍو ً بطا َى جُب٤ُ اإلاٗٞغ اث اإلادضصة مؿب٣ا، ٞالخ٩ٍى ٖملُت حٗلم مجمىٖت مخخابٗت مً الخهٞغ

ألاٞغاص مً الىعي بال٣ىاٖض وؤلاحغاءاث اإلاىحهت واإلاغقضة لؿلى٦ه مٗخمضا ٖلى اإلاهاعاث الخغ٦ُت ومهاعاث 

٘ ٢ضعة الٗامل ٖلى ؤصاء الىُْٟت.الخظ٦ ُت البؿُُت التي جٞغ   2غ والخٟٔ وألاؾالُب الكَغ

      3.1 -  ً اث مً مخخابٗت مجىٖت حٗلم ٖملُت الخ٩ٍى خم مؿب٣ا، اإلادضصة الخهٞغ  الىْاث٠ في ٍو

م٨ً ألاٞغاص الخىُٟظًت، الىْاث٠ ؤي ص٤ُ٢ بك٩ل وؤوكُتها ًم٨ً جدضًض م٩ىهاتها التي  والىعي ؤلاإلاام مً ٍو

 3الؿلى٥ اإلابرمج. مً ؾلؿلت حٗلم ٖملُت ٞهى بالخالي لؿلى٦هم، واإلاغقضة اإلاىحهت  وؤلاحغاءاث بال٣ىاٖض

 

 

 

                                                 
.181،م2013ؤخمض ٖاص٫ عاقض، مظ٦غاث في بصاعة ألاٞغاص، صاع الجهًت الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، 1  

ت   غان ،ألاؾـ وا.ٖبض اإلاُٗي ٖؿاٝ، الخضٍعب وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ . 32،م2000لٗملُاث، ٖمان، صاع َػ 2  
ت، مضزل بؾتراجُجي ،ٖالم ال٨خب الخضًث بٛضاص،   3 ض ؾُٗض ؾالم ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ .                         133م2009ٖاص٫ خغخىف ومٍا
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 ثاهُا : الخدٍزب.

ب بخٗضص اإلاالٟاث الهاصعة في َظا اإلاجا٫ وؾىداو٫ ُٞما ًلي                 ٠ الخضٍع ل٣ض حٗضصث حٗاٍع

 1اؾخٗغاى بٌٗ مجها:

ب بإهه م - جمىٖت ألاوكُت التي تهضٝ بلى جدؿحن اإلاٗاٝع وال٣ضعاث اإلاهىُت، م٘ ٌٗٝغ الخضٍع

 ألازظ في الاٖخباع صاثما بم٩اهُت جُب٣ُها في الٗمل.

ب اهه وكاٍ مسُِ يهضٝ بلى جؼوٍض ألاٞغاص بمجمىٖت مً اإلاٗلىماث واإلاهاعاث  - ٗٝغ الخضٍع َو

اصة مٗضالث ؤصاء ألاٞغاص في ٖملهم.  التي جاصي بلى ٍػ

ٗٝغ ٦ظل٪  - ت واإلاهاعاث والاججاَاث التي ًدخاج بلحها الٟغص ختى َو غ مىٓم للمٗٞغ بإهه جٍُى

 2ًخم٨ً مً ال٣ُام بإصاء واحباجه ب٨ٟاءة.

اصة واججاَاث و٢ىاٖض مٟاَُم و مهاعاث، ا٦دؿاب جخًمً حٗلم، ٖملُت َى الخضٍعب -  وجدؿحن لٍؼ

 في و له اإلاباقغ الغثِـ ٖلى متٖا بهٟت الجضًض الٟغص لخضٍعب ألاولى اإلاؿاولُت ج٣٘ و .الٟغص ؤصاء

ٌ ألاخُان بٌٗ زبرة في طو  ال٣ضامى ألاٞغاص مً ٞغص ؤو الٗما٫ مً ٖامل بلى الخضٍعب َظا مؿاولُت جٍٟى

 3اإلااؾؿت.

بُت  ب لم ٌٗض مٟهىما ج٣لُضًا ٣ًخهغ ٖلى جىُٓم الضوعاث الخضٍع لهظا ًجب ؤن وٗتٝر بإن مٟهىم الخضٍع

ت. الخ٣لُضًت ومىذ قهاصاث الاحخُاػ،  بل ؤنبذ زُاعا بؾتراجُجُا في مىٓىمت اؾدثماع وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ب وؿخُُ٘ بصعا٥ ؤن: ٠ الخضٍع  ٞمً زال٫ الخٗغى لخٍٗغ

ب وكاٍ بوؿاوي. -  الخضٍع

ب وكاٍ مسُِ له وم٣هىص. -  الخضٍع

ب يهضٝ بلى بخضار حٛحراث في حىاهب مسخاعة لضي اإلاخضعبحن. -  الخضٍع

ب لِـ َضٞا في خض طاجه و  - بهما َى ٖملُت مىٓمت حؿتهضٝ في جدؿحن وجىمُت ٢ضعاث الخضٍع

اصة ؤَضاٝ اإلاىٓمت اإلاد٣٣ت.  ألاٞغاص  بما ًى٨ٗـ ؤزٍغ ٖلى ٍػ

ب َى الىؾُلت ألاَم التي جاصي بلى جىمُت وجدؿحن ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت للمىٓماث. -  ؤن الخضٍع

ب مً ؤًٞل مجاالث الاؾدثماع في ؤلاوؿان. -  ؤن الخضٍع

ب ٖملُت مؿ -  خ٣بلُت.ؤن الخضٍع

                                                 
.23،م2003،ال٣اَغة  ،الُبٗت ألاولى صاع  السخاب لليكغ والخىػَ٘ ،ؤؾاؾُاث جضٍعب اإلاىاعص البكٍغت مبرو٦ت ٖمغ مدحر١   1 

ً ؤخمض، تها، صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، مٟهىمه، ٞٗالُخه،. الخضٍعب الُٗاوي خؿ بُت وج٣ٍى .32،م2002البرامج الخضٍع 2  
ت والخُب٤ُ، صاع الخٍغجي لليكغ والخىػَ٘،ؤلاؾ٨ىضٍعت3 39م1997ًاغي مدمض ٖبض الٟخاح الخضٍعب ؤلاصاعي بحن الىٍٓغ  
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ً والخدٍزب.   ثالثا : أهىاع ومجاالث الخىٍى

1. :ً   أهىاع ومجاالث الخىٍى

1.1-  :ً  أهىاع الخىٍى

ً ٖضة ؤهىإ وهي جسخل٠ بازخالٝ وكاَاجه وؤَضاٞه واخخُاحاجه وطل٪ خؿب هٕى                للخ٩ٍى

ً ُٞما ًلي:  1الىْاث٠ وألام٨ىت وخؿب مغخلت الخى٠ُْ وجخمثل ؤَم ؤهىإ الخ٩ٍى

ً مً خُث مسخلت الخىؿُف: - 1.1.1  الخىٍى

     ً حن والخىُٟظًحن لظل٪ ًى٣ؿم ٦ما  ٖلى ٞئت مُٗىت مً ال ٣ًخهغ الخ٩ٍى الٗاملحن ِٞكمل اإلاكٞغ

 ًلي:

ه وج٣ضمه جىحُه املىؿف الجدًد:   - بن اإلاى٠ْ ًدخاج بلى حملت مً اإلاٗلىماث التي حٗٞغ

ً ٚلى تهُئت اإلاى٠ْ الجضًض للٗمل بٗمله وباإلااؾؿت التي ؾُٗمل ٞحها، ويهضٝ َظا ال ىٕى مً الخ٩ٍى

سخل٠ َغ١ ج٣ُُم اإلاى٠ْ الجضًض لٗمله. به ٖلى ٦ُُٟت ؤصاء ٖمله ٍو  وجضٍع

ً أثىاء العمل - ً الٗامل في هٟـ مى٢٘ الٗمل ولِـ في م٩ان آزغ وطل٪ الخىٍى ى ج٩ٍى : َو

ىه و  ٩ىن الغثِـ اإلاباقغ َى اإلاؿاو٫ ًٖ ج٩ٍى ض ؤَمُت َظا بهضٝ جدؿحن ٦ٟاءة الٗامل ٍو مما ًٍؼ

ىا مباقغا  ً ؤن ٦ثحر مً آلاالث الُىم جخمحز بالخ٣ُٗض ألامغ الظي ٌؿخىحب ؤن ًخل٣ى الٗامل ج٩ٍى الخ٩ٍى

      ٖلى آلالت هٟؿها.

ً بؼسض ججدًد املعازف واملهازاث  - :ٖىضما جخ٣اصم مٗاٝع ومهاعاث ألاٞغاص وزانت الخىٍى

ظا خ٤ بطا ؤصزلذ ؤؾالُب ٖمل وج٨ىىلىحُا وؤهٓمت حض ً مىاؾب لظل٪.َو ًضة ٌؿخىحب ج٣ضًم ج٩ٍى

٘ مً ٦ٟاءة ألاٞغاص في جإصًت الٗمل اإلاىٍى بهم.  هٞغ

ً بؼسض التركُت أو الىلل على وؿُفت أخسي  - ىه ٖلى الخىٍى ضاص الٟغص وج٩ٍى ى الالػم إٖل :َو

ت الٗامل مً الُغ٢اث واإلاهاعاث واإلاٗاٝع اإلاىحىصة بحن اإلاىهب الخالي للىُْٟت التي ؾحرقى بلحها.٦تر٢ُ

ت وؤلاقغاُٞت لؿض  به ٖلى اإلاٗاٝع واإلاهاعاث ؤلاصاٍع ىه وجضٍع ت، ٞالبض مً ج٩ٍى وُْٟت ٞىُت بلى ؤزغي بصاٍع

 طل٪ 

 الى٣و والٟغ١ بحن الىُْٟخحن. -

ً خظب الىؿائف  - 2.1.1 ً::الخىٍى  خؿب َظا الخهي٠ُ هجض زالزت ؤهىإ للخ٩ٍى
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ً الخخصص ي: -  الخىٍى

ٌ ال٣هىع في اإلاٗاٝع واإلاهاعاث لضي الٗاملحن اإلاخٗل٣ت َظا الىٕى مً ال                ً َضٞه حٍٗى خ٩ٍى

 بُبُٗت ٖملهم، وعٞ٘ ٦ٟاءة الٗاملحن في ؤصائهم لخل٪ ألاٖما٫.

ً إلادازي: -  الخىٍى

ت لضي الٟغص مً جدلُل اإلاكا٧ل                        اصة اإلاهاعاث ؤلاصاٍع ً ٍػ ٌكمل َظا الىٕى مً الخ٩ٍى

ت وػٍاصة ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الخال٦،١ما ٌكمل باإلياٞت بلى طل٪ اإلاهاعاث  واجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 الاجهالُت وال٣ُاصًت وؤلاقغاٝ والخدٟحز والخسُُِ والخىُٓم.

ً املنهي: -  الخىٍى

ً في مغا٦ؼ مخسههت في َظا اإلاجا٫، خُث ج٣ىم َظٍ اإلاغا٦ؼ ٖلى               ًخم َظا الىٕى مً الخ٩ٍى

جي جىػٕ الكهاصاث ٖلى اإلاخ٩ىهحن الظًً اقتر٧ىا ؤو مهً مدضصة خ ؿب الخاحت، وفي نهاًت البرهامج الخ٩ٍى

ً مً خُث اإلاًمىن مً مجاالث مسخلٟت مً الىْاث٠  احخاػوا البرهامج، وٍىحض ؤهىإ ؤزغي للخ٩ٍى

٤ واإلاداؾب ً في مجا٫ الجىصة وفي مجا٫ الخاؾىب والبرمجت، ٦ما ٌكمل مجا٫ الدؿٍى ت ٞهىا٥ الخ٩ٍى

ا.  واإلاالُت وٚحَر

ً مً خُث اخخُاحاث ألافساد:    -ج  الخىٍى

ً خؿب َظا الهى٠ بلى زالزت ؤهىإ وهي:  ًى٣ؿم الخ٩ٍى

ً الراحي  - غ مهاعاجه ٖلى ؤن الخىٍى ً الظي ٣ًىم به الٟغص لخٍُى : َى طل٪ الىٕى مً الخ٩ٍى

ٓام الخىاٞؼ الدصجُُٗت جخىاٞغ له الٓغوٝ التي حؿاٖضٍ ٖلى جىمُت هٟؿه بىٟؿه في ٖمله، ٦خىاٞغ ه

اًت مً ُٚلٍغ ٖلى نىعة حٗاوهُت  .والٟٓغ بٖغ

ً الفسدي : - ً الظي يهضٝ بلى جىمُت مهاعاث ٞغص ٩ًىن في خاحت بلى الخىٍى َى طل٪ الخ٩ٍى

جىحُه وبعقاص بلى الٍُغ٤ الؿلُم و الاججاٍ الىاجر، هدى الجهىى بإٖباء ٖمله ومؿاولُاجه م٘ الٗمل ٖلى 

 ؤصاءٍ، ؤو ؾلى٦ه مً ُٖىب ؤو ه٣و ؤو اهدغاٝ.مٗالجت ما ٢ض ٌكىب 

ً الجماعي  - : َى طل٪ الىٕى الظي يهضٝ بلى جىمُت ألاٞغاص بهىعة حماُٖت، ولهظا الخىٍى

 ألاؾلىب 

ا ٖلى ؤًٖائها.  -  جإزحر بًجابي ٖلى ألاٞغاص اإلاىٓمحن بلُه خُث ؤن للجماٖت جإزحرا ٢ٍى

ً مً خُث امليان :  - 3.1.1    1ً مً خُث اإلا٩ان ُٞما ًلي:ًخمثل الخ٩ٍىالخىٍى

ً داخل املؤطظت:       -  الخىٍى

ب اإلااؾؿت في ٣ٖض بغامجها بضازلها ؾىاء بم٩ىهحن مً الضازل ؤو زاعج اإلااؾؿت                   ٢ض جٚغ

وبالخالي ًجب ٖلحها جصخُذ البرامج ؤو صٖىة م٩ىهحن للمؿاَمت في جهمُم البرامج زم ؤلاقغاٝ ٖلى 

                                                 
ّ ؤخمض حىصة، مغح٘ ؾاب٤، .185م  مدٟى 1  
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ىا٥ هى  ً للٗاملحن بتزوٍضَم جىُٟظَا، َو ىا ٣ًىم الغئؾاء اإلاباقٍغ ً في مى٢٘ الٗمل َو ٕ آزغ مً الخ٩ٍى

باإلاٗاٝع واإلاهاعاث الالػمت ألصاء الٗمل ؤو ؤلاقغاٝ ٖلى ٢ُام بٌٗ الٗاملحن ال٣ضامى طوي الخبرة لهظٍ 

ً م٘ ْغوٝ ؤصاء الٗمل، وبالخالي ؾه مخاػ َظا الىٕى بخمازل وحكابه ْغوٝ الخ٩ٍى ىلت ه٣ل ما اإلاهمت، ٍو

 جم٨ً حٗلمه بلى خحز الىا٢٘ والٗمل.

ً خازج املؤطظت -  :الخىٍى

جي زاعج اإلااؾؿت طاتها،                 جًٟل بٌٗ اإلااؾؿاث ؤن جى٣ل ٧ل ؤو حؼء مً وكاَها الخ٩ٍى

م٨ً الاؾخٗاهت في  ً مخاخت بك٩ل ؤًٞل في الخاعج ٍو يُت وؤصواث الخ٩ٍى وطل٪ بطا ٧اهذ الخبرة الخ٩ٍى

 ً   الخاعجي بما إلااؾؿاث زانت ؤو بااللخدا١ بالبرامج الخ٩ىمُت:  الخ٩ٍى

ً في اإلااؾؿاث  - ً الخام: ٖلى اإلااؾؿت ؤن جخإ٦ض مً حضًت الخ٩ٍى ماؾؿاث الخ٩ٍى

ً وؤن ج٣ىم بخ٣ُُم م٩ان وزضمت َظٍ اإلاغا٦ؼ.  الخانت وؤن جٟدو ؾى١ الخ٩ٍى

يُت الخ٩ىمُت : ج٣ىم الضولت ؤخُاها بضٖم بغام - ً وطل٪ مً زال٫ البرامج الخ٩ٍى ج الخ٩ٍى

ماؾؿاث للخضمت اإلاضهُت ؤو مً زال٫ الٟغ١ الهىاُٖت وهي ٖاصة بغامج جغ٦ؼ ٖلى عوح اإلاهاعاث في 

 مجاالث تهخم بها الضولت.

ً في الجدوٌ الخالي: مىً جلخُص أهىاع الخىٍى  ٍو

ً      1-1الجدوٌ زكم:)             (    أهىاع الخىٍى

                                             ً  أهىاع الخىٍى

 خؿب مغخلت الخى٠ُْ خؿب الىْاث٠    مً خُث اخخُاحاث ألاٞغاص مً خُث اإلا٩ان

ً صازل اإلااؾؿت-  ج٩ٍى

ً زاعج اإلااؾؿت.-  ج٩ٍى

ً الظاحي.-  ج٩ٍى

ً الٟغصي.-  ج٩ٍى

ً الجماعي.-  ج٩ٍى

ً الخسهص ي.-  ج٩ٍى

ً ؤلاصاعي.-  ج٩ٍى

ً اإلانهي.-   ج٩ٍى

 لجضًض.جىحُه اإلاى٠ْ ا-

ً ؤزىاء الٗمل.-  الخ٩ٍى

ً بٛغى ججضًض - الخ٩ٍى

 اإلاٗاٝع واإلاهاعاث.

ً بٛغى التر٢ُت - الخ٩ٍى

 والى٣ل.
 

 

خماص ٖلى مغح٘ مدّٟى ؤخمض حىصةاملصدز:   .مً بٖضاص الُالبت ،بااٖل

ً:جاالث زابعا : م  الخىٍى
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 باليظبت للعامل: .1

ً ٌٗمل ٖلى جىمُت هىاحي ٖضًضة للٟغص   1مً زال٫: خُث ؤن الخ٩ٍى

 

 جىمُت املعسفت واملعلىماث لدي املخىىن وذلً في:   - 1.1

ت وجىُٓم اإلااؾؿت وؾُاؾتها وؤَضاٞها. -  مٗٞغ

 ا٦دؿاب مٗلىماث ًٖ مىخجاث اإلااؾؿت وؤؾىا٢ها. -

 ا٦دؿاب مٗلىماث ًٖ بحغاءاث وجىُٓم الٗمل باإلااؾؿت. -

 ا٦دؿاب مٗلىماث ًٖ زُِ اإلااؾؿت ومكا٧ل جىُٟظَا. -

ت الٟى - ت ألاؾاؾُت وؤؾالُب اإلاٗٞغ ت بالىْاث٠ ؤلاصاٍع ُت بإؾالُب وؤصواث ؤلاهخاج واإلاٗٞغ

 ال٣ُاصة وؤلاقغاٝ.

 :جىمُت املهازاث واللدزاث للمخىىن مً خُث - 2.1

 اإلاهاعاث الالػمت ألصاء الٗملُاث الٟىُت اإلاسخلٟت. -

ت في الخىُٓم والخسُُِ. -  اإلاهاعاث ال٣ُاصًت وؤلاصاٍع

 واجساط ال٣غاعاث. ال٣ضعة ٖلى جدلُل اإلاكا٧ل -

 اإلاهاعاث في الخٗبحر والى٣اف وبصاعة الىضواث. -

 : جىمُت الاججاهاث للمخىىن  - 3.1

 الاججاٍ لخٟهُل الٗمل باإلااؾؿت ولخإؾِـ ؾُاؾاث وؤَضاٝ اإلااؾؿت. -

بت في الضاٞ٘ للٗمل وجىمُت الغوح الجماُٖت للٗمل. -  جىمُت الٚغ

 جىمُت الكٗىع باإلااؾؿت. -

 الخٟى١ والخمُحز في الٗمل.جىمُت الكٗىع بإَمُت  -

 اهدظاب الخبرة: - 4.1

ً وبهما هي  خُث ًسخل٠ َظا اإلاجا٫ ًٖ اإلاجاالث الؿاب٣ت، ٦ما ؤهه ال ًم٨ً حٗلمها صازل ٢اٖت الخ٩ٍى

ت واإلاهاعة وألاؾلىب في ٖضة مىا٠٢ مسخلٟت زال٫ ٞترة ػمىُت  هخاج اإلاماعؾت والخُب٤ُ الٗلمي للمٗٞغ

لت.  ٍَى

ً باليؿبت مً زال٫:جباليظبت للمؤطظت:   ٨2مً مجاالث الخ٩ٍى

 جٟاوي وججىب ق٩اوي الٗما٫ ًٖ نٗىبت الٗمل ؤو ٖضم مالثمت لهم . -

                                                 
ت، الضاع الجامُٗت،ال٣اَغة،مهغ،ؤخمض ماَغ، ، .325،م 2007بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

.253،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،م، ٖبض الباقيمدمض نالح الضًً  2  
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اث الٗمل صازل  - بٖضاص ؤٞغاص ٢اصٍعً ًٖ قٛل اإلاىانب ال٣ُاصًت ٖلى مسخل٠ مؿخٍى

 اإلااؾؿت.

بخه الخإ٢لم م٘ الخٛحراث في هٓم الٗمل وؤؾالُبه والخُىع الخ٨ىىلىجي وطل٪ مً زال٫ مىا٦ -

 جُىعاث الٗهغ ومؿاًغة الىمى الا٢خهاصي.

 أهىاع ومجاالث الخدٍزب: .2

ب وؾُلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت وطل٪ مً زال٫ جىمُت أهىاع الخدٍزب:  -1.2 باٖخباع الخضٍع

اث ؤصائهم، ٞةهه ًسخل٠ بازخالٝ ألاَضاٝ وَبُٗت الٗمل  ٢ضعاث ألاٞغاص والاعجٟإ بمؿخٍى

ُٟت وآزغون ًهىٟىنها خؿب اإلا٩ان،وخؿب مغخلت الخى٠ُْ واإلاؿخىي الىُْٟي ؤو هٕى الىْ

 وهي ٧الخالي:

 خظب مسخلت الخىؿُف واملظخىي الىؿُفي:  - 2.2

حن وٖما٫ نىاُٖحن...بلخ، ل٨ً ًم٨ً جهي٠ُ  ب ٧اٞت ؤهىإ ٞئاث الٗاملحن مً مكٞغ ٌكمل الخضٍع

                                                                      1الخضٍعب خؿب مغخلت الخى٠ُْ بلى هىٖحن َما:

 :الخدٍزب في املساخل ألاولى مً الخىؿُف -3.2  

ى                 ب الظي ًدهل ٖلُه الٟغص في ألاًام ألاولى مً الخدا٢ه لخُِٗىه في الىُْٟت َو ى الخضٍع َو

ٟهم بالٗمل الجضًض الظي ؤنبذ مؿىضا ل٩ل واخ ض مجهم و٦ُُٟت ؤصاثه وبٖالمهم بمثابت تهُئت ألاٞغاص وحٍٗغ

ب  ى٣ؿم َظا الىٕى مً الخضٍع ؤًًا بإوكُت اإلايكإة وؤَضاٞها وؾُاؾاتها وبمهام الىُْٟت التي ٖحن ٞحها.ٍو

 بضوعٍ بلى:

 الخدٍزب الخىحُهي:  -

يهضٝ بلى ج٣ضًم اإلاىْٟحن الجضص للٗمل لخد٤ُ٣ الٗضًض مً ألاَضاٝ مجها الترخُب بالٗاملحن الجضص 

ؿهم ٖلى ال٣ُام به وبػالت الٛمىى وزل٤ اججاَا ث هٟؿُت َبُت لهم ًٖ اإلاكغوٕ وتهُئتهم للٗمل وجضَع

ب ٖلى الخ٠ُ٨ والخإ٢لم   ؿاٖض َظا الىٕى مً الخضٍع ؤو ؤلاحابت ًٖ الاؾخٟؿاع التي ًبدث ٖجها اإلاى٠ْ، َو

ت.  م٘ الىُْٟت التي ٌكٛلها بؿهىلت وؾٖغ

لُماث وزهاثو الىْاث٠ التي ؾىٝ ًخًمً واحباث وحٗ الخدٍزب الخخصص ي الابخدائي: -

 ًماعؾها الٟغص الجضًض.

ىن الخدٍزب أثىاء العمل - :في َظا الىٕى حصج٘ وحؿعى اإلاىٓماث بلى ؤن ٣ًىم اإلاكٞغ

 اإلاباقغون ٞحها بخ٣ضًم اإلاٗلىماث والخىحُه اإلاؿخمغ للمغئوؾحن ؤزىاء ؤصائهم للٗمل. 
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 الخدٍزب في مساخل مخلدمت مً الخىؿُف:   -  4.2

ب الٗاملحن ال٣ضامى في اإلايكإة ويهضٝ َظا الىٕى ال٦دؿاب الٗاملحن                 ٣هض به جضٍع ٍو

ت،   ِٞؿاٖضَم ٖلى جدؿحن ٢ضعاتهم في اهجاػ  مهاعاث ومٗاٝع حضًضة ًخُلبها الخ٣ضم في الٗلىم ؤلاصاٍع

م٨ً ج٣ؿُم الٗاملحن ا غ اإلاٗاٝع واإلاهاعاث التي ا٦دؿبىَا مً ٢بل ٍو  ل٣ضامى بلى:الٗمل وجٍُى

كمل ؤٖما٫ نىاُٖت وٞىُت مخىىٖت. -  مىْٟي ٢اٖضة الٗمل :َو

 مجمىٖت مؿخىي ؤلاقغاٝ ألاو٫ :وجمثل ؤلاصاعة اإلاباقغة. -

ً في اإلاؿخىي ألاوؾِ: وجمثل ؤلاصاعة الىؾُى. -  مجمىٖت اإلاضًٍغ

ً في اإلاؿخىي ألاٖلى: وجمثل ؤلاصاعة الٗلُا. -  مجمىٖت اإلاضًٍغ

ب الٗما٫ ال٣ضام خًمً جضٍع  ى ألاهىإ الخالُت:ٍو

٩ًىن مً ؤحل بٖضاص الٟغص لكٛل وْاث٠ حضًضة الخدٍزب بؼسض التركُت والىلل:  .1

ه  ٘ مً مهاعاجه ومٗاٞع ب اإلاىٓمت بؾىاصَا له، ؾىاء ٧اهذ جغ٢ُت ؤو ه٣ل مً مىهب آلزغ وبالخالي جٞغ جٚغ

 في الىُْٟت الجضًضة.

ٗملت( ًخًمً بٛغى جُب٤ُ الىٓم اإلاؿخالخدٍزب بؼسض ججدًد املعلىماث: ) .2

ٖىا الخاحت صاثما بلى حٗمُم َظا  اإلاٗلىماث التي ًيبػي ج٣ضًمها للمى٠ْ في الخسهو الظي ًماعؾه، وجض

ب في ٧ل ؤهىإ الخسههاث.  الىٕى مً الخضٍع

ُب٤ في اإلاجخمٗاث الغا٢ُت خُث  الخدٍزب للتهُئت للمعاغ: .3 ب ٍو ى هٕى خضًث للخضٍع َو

بهم ٖلى البدث ًٖ َغ١ حضًضة والبدث ًٖ ًخم ُٞه تهُئت ٦باع الؿً للخغوج ٖلى ا إلاٗاف، ُٞخم جضٍع

اَخماماث ألزغي ٚحر الىُْٟت والؿُُغة ٖلى الًٍٛى والخىجغاث الخانت بالخغوج ٖلى اإلاٗاف ومىه 

 ال٣ًاء ٖلى اإلالل والطجغ بؿبب ؤو٢اث الٟغاٙ.

 ًم٨ً ج٣ؿُم ؤهىإ الخضٍعب خؿب اإلاؿخىي أهىاع الخدٍزب خظب املظخىي الىؿُفي :  -

 1الىُْٟي بلى ؤعبٗت ؤهىإ هىعصَا ُٞما ًلي:

ب في مجا٫ الخٝغ التي جخُلب مضي ٦بحر ومخىٕى مً اإلاهاعاث الخدٍزب املنهي  .1 : و َى الخضٍع

ٗخبر َظا الىٕى مً الٗمل ومً ؤمثلت َظا الىٕى  ت                    والاؾخ٣اللُت في الخ٨م والخ٣ضًغ َو واإلاٗٞغ

ب ،ؤٖما٫ ال٨هغبا  ء ، الخجاعة، الهُاهت ،الدكُٛل، جهلُذ آلاالث اإلا٨ؿغة...بلخ.مً الخضٍع

ب الىْاث٠ ألاٖلى مً الىْاث٠ الخدٍزب الخخصص ي  - :ٌكمل َظا الىٕى مً الخضٍع

الٟىُت و اإلاهىُت ٞهى ًخُلب زبراث ومٗاٝع مخسههت إلاؼاولت مهً ؤو ٖمل مخسهو، بط ٌٗمل ٖلى 
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ُت ومً ؤمثلتها: َىضؾت ؤلاهخاج ألاٖما٫ اإلاداؾبُت جدؿحن وجؼوٍض الٟغص باإلاٗاٝع واإلاهاعاث الىٟؿ

اث واإلابُٗاث وألاٖما٫ الهىضؾُت.  واإلاكتًر

اث ؤلاقغاُٞت ؤو الٗلُا ؤو الخدٍزب إلادازي  - حن في اإلاؿخٍى :ٌكمل َظا الىٕى ٞئاث ؤلاصاٍع

غج٨ؼ بك٩ل زام ٖلى الٗاملحن في ؤلاصاعاث الىؾُى ت ٍو  والٗلُا. الىؾُى ،ؤي الٗاملحن بالىْاث٠ ؤلاصاٍع

ٗىامل ألاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖلحها الٗملُت جدٍزب املخدزبين  - :ٌٗخبر اإلاضعب مً ؤخض ال

ب اإلاخضعبحن بٛغى  خم جضٍع ت اإلااَلت ٍو بُت بؿبب صوعٍ اإلاهم في تهُئت وبٖضاص الٗىانغ البكٍغ الخضٍع

غ وجىمُت مهاعاتهم وعٞ٘ ٦ٟاءاتهم لُخم٨ىىا مً  بًها٫ اإلاٗلىماث بٖضاصَم لل٣ُام بضوعَم وطل٪ بخٍُى

 واإلاٗاٝع واإلاهاعاث بلى اإلاخمضعؾحن والخٗامل مٗهم بىجاح.  

 :أهىاع الخدٍزب خظب امليان .1

 ًم٨ً جهي٠ُ الخضٍعب خؿب اإلا٩ان بلى هىٖحن بما صازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها                      

خمثل في ما ًلي:  1ٍو

 :الخدٍزب داخل املؤطظت -

ب الخاعجي و٦ظل٪ ٌٗخبر َظا ال                ىٕى ؤ٦ثر اهدكاعا بؿبب اهسٟاى ج٩الُٟه م٣اعهت م٘ الخضٍع

ب ٞهظا الىٕى ٣ًىم ًٖ ٍَغ٤ مضعبحن ًيخمىن بلحها ؤو مً زاعحها بدُث جخٗا٢ض  ؤ٢هغ مضة الخضٍع

ب، ؤو  خم في ٢اٖاث مخسههت للخضٍع بُت وؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظَا ٍو اإلااؾؿت مٗهم إلحغاء بغامج جضٍع

 ازل اإلااؾؿت ؤو في مى٢٘ الٗمل.٢اٖاث صعاؾت ص

بُت وطل٪ لخمازل        ب في م٩ان الٗمل بؿهىلت الاؾدُٗاب والخضعب للبرامج الخضٍع خمحز الخضٍع ٍو

ب م٘ ْغوٝ ؤصاء الٗمل.  وحكابه َغ١ الخضٍع

 :الخدٍزب خازج املؤطظت -

ب الٗما٫ زاعج مدُُها و               طل٪ بؿبب في بٌٗ ألاخُان جًٟل اإلااؾؿت ال٣ُام بخضٍع

بُت ؤًٞل،  ا في بهجاػ بغامج جضٍع بُت اإلاخاخت بك٩ل ؤًٞل في الخاعج وبؿبب عجَؼ جىاٞغ ألاصواث الخضٍع

ً اإلانهي والخمهحن. ب مً زال٫ مغا٦ؼ الخ٩ٍى  ٣ٞض ج٣ىم الضولت بضٖم بغامج الخضٍع
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مىً جلخُص أهىاع الخدٍزب وفلا للؼيل الخالي:  ٍو

 (  ؤهىإ الخضٍعب1-1الك٩ل:)

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ٍ.املصدز خماص ٖلى مدمض ؾُٗض ؾلُان، مغح٘ ؾب٤ ط٦غ  : مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 

 1الخضٍعب زمـ مجاالث ؤؾاؾُت وهي: ٌكملمجاالث الخدٍزب:  .2

ب ٖلى حٗلم وٞهم وجظ٦غ الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث واإلاباصت. املعسفت: -  حٗجي مؿاٖضة الخضٍع

: اإلاهاعة هي ؤي جهٝغ ٣ًىم به اإلاخضعب مثل: بنالح اإلاٗضاث حكُٛل الخاؾب املهازاث -

 آلالي ؤو ٖمل مٗىىي مثل: الخ٨ٟحر الظَجي وجدلُل اإلاك٨الث.
                                                 

ت خؿً ، بصاعة اإلاىاعص    -1 ت ـ عئٍت مؿخ٣بلُت ـ الضاع الجامُٗت / عاٍو  .  124. م2001البكٍغ

 خؿب اإلا٩ان خؿب اإلاؿخىي الىُْٟي خؿب مغخلت الىُْٟي

اإلاغخلت ألاولى 
 مً الخى٠ُْ

ب  الخضٍع

 الخىحُهي

ب  الخضٍع

ؤزىاء 

 الٗمل

ب  الخضٍع
 ؤلابخضاجي

مغاخل مخ٣ضمت 
 مً الخى٠ُْ

ب للتهُئت  الخضٍع

 للمٗاف

ب بٛغى  الخضٍع

 التر٢ُت والى٣ل

ب بٛغى  الخضٍع

ب اإلانهي ججضًض اإلاٗلىماث  الخضٍع

ب اإلاخضعبحن  جضٍع
 

ب  الخضٍع

 الخسهص ي

 الخضٍعب ؤلاصاعي 

ب زاعج  الخضٍع

تاإلااؾؿ  

ب صازل  الخضٍع
 اإلااؾؿت

أهىاع الخدٍزب               
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ت واإلاهاعاث في مى٠٢ صًىام٩ُي وه٣هض به : ًخألاطالُب .1 ًمً ألاؾلىب ٖاصة جُب٤ُ للمٗٞغ

٣ت الخ٨ٟحر والؿلى٥.   ٍَغ

ٖىامل ٦ثحرة جازغ في الاججاهاث    .2 ا ٞهىا٥  : وه٣هض بها الاججاَاث اإلام٨ً حٗضًلها ؤو حُٛحَر

ب  ا بإي خا٫ مً ألاخىا٫ لظل٪ ًغج٨ؼ الخضٍع ٖلى الؿلى٥ اججاَاث الٟغص ومٗخ٣ضاجه وال ًم٨ً حُٛحَر

٣ُخحن ألاولى  اإلام٨ً حٗضًلهً وٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٢ض ًخُلب مً اإلاخضعبحن الازخُاع بحن ؾُاؾخحن حؿٍى

م٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ اإلاخضعب الظي ازخاع الؿُاؾت ألازال٢ُت ؤهه ؤْهغ  ؤزال٢ُت والثاهُت ٚحر ؤزال٢ُت، ٍو

 اججاَا اًجابُا هدى الؿلى٥ ألازالقي.

ب.  ًسخل٠ َظا اإلاجا٫الخبرة:  .3 ًٖ اإلاجاالث الؿاب٣ت بدُث ال ًم٨ً حٗلمها صازل ٢اٖت الخضٍع

ت واإلاهاعة وألاؾلىب في ٖضة مىا٠٢ مسخلٟت زال٫ ٞترة  وبهما هي هخاج اإلاماعؾت والخُب٤ُ الٗلجي للمٗٞغ

لت.  ػمىُت ٍَى

 املؼلب الثاوي: وؿُفت جلُُم الاداء:

ُٟت الٟغص و َى ٨ٌٗـ ال٨ُُٟت التي ًد٤٣ ٌكحر ألاصاء بلى صعحت جد٤ُ٣ و بجمام اإلاهام اإلا٩ىهت لىْ

ؤو ٌكب٘ بها الٟغص مخُلباث الىُْٟت و ٚالبا ما ًدضر لبـ و جضازل بحن ألاصاء و الجهض ، ٞالجهض ٌكحر 

 بلى الُا٢ت اإلابظولت ، ؤما ألاصاء ٣ُٞاؽ ٖلى ؤؾاؽ الىخاثج التي خ٣٣ها الٟغص 

الٗامل ٖىض ٢ُامه بٗمله مً خُث ٦مُت و و ٌٗبر مٟهىم ألاصاء ٖلى اإلاؿخىي الظي ًد٣٣ه الٟغص 

ً و  ه ، و ألاصاء َى ما ًبظله ٧ل مً ٌٗمل باإلااؾؿت مً مىٓمحن و مضًٍغ حىصة الٗمل اإلا٣ضم مً َٞغ

 21مهىضؾحن 

٣ٞض ٖٝغ ألاصاء بإهه مداولت جد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ اإلاىخٓغة م٘ جسٌُٟ اإلاىاعص اإلاؿخسضمت 

" و هي الىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاغحىة ، و "الىجاٖت" و  لفعالُتالخد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ و ٌكخمل مٟهىمي " 

 3هي جسٌُٟ اإلاىاعص اإلاؿخسضمت .

٠  ْاَغ مدمىص ٦ال لضة بالكمىلُت ، خُث ٢ا٫ : ألاصاء َى صعحت جد٤ُ٣ الٟغص  بِىما ًخمحز حٍٗغ

سٌُٟ ج٩ال٠ُ الٗامل للمهام اإلاى٧لت بلُه مً خُث الجهض و الجىصة و الىىُٖت اإلاد٣٣ت م٘ الٗمل ٖلى ج

  1 .اإلاىاعص اإلاؿخسضمت

 أهمُت  جلُُم الاداء: -

ت للمىاعص باليؿبت ؾىاء ٦بحرة، ؤَمُت ألاصاء لخ٣ُُم بن  1.للماؾؿت ؤو باليؿبت البكٍغ

                                                 
 . 143 ، م 2004بصاعة اإلاىاعص البكٍغت ، مضًٍغت اليكغ لجامٗت ٢اإلات ، وؾُلت خمضاوي ،   -2
ا ٖلى جدؿحن ألاصاء الا٢خهاصي للماؾؿت ، عؾالت ماحِؿخاع في  -3 ٖلىم  إلاحن ٖلىَي ، ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث و جإزحَر

 .   143الدؿُحر ، حامٗت الجؼاثغ  ، م 
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ت، للمىاعص ٞباليؿبت ٟهم ٖلى ألاصاء ج٣ُُم ٌؿاٖض البكٍغ  لهم الٟغنت ُُٞٗي ؤصائهم، في ال٣هىع  بىىاحي حٍٗغ

 مً ٦ٟاءة الٗاملحن مً ج٣لل والتي اإلا٣بىلت الٛحر الؿلى٥ هىاحي ٖلى للخٗٝغ وؤًًا ،اإلاؿخ٣بل في لخدؿُجها

ظا ججىبها، ًجب والتي ؤلاصاعة هٓغ وحهت  وجدؿحن مىاًَ ال٣ىة وػٍاصة ال٠ًٗ مىاًَ لخضُٖم ؾُٗا َو

 ٞةن ؾؿت،للما  باليؿبت الؿىاء؛ ؤما ٖلى اإلااؾؿت وؤَضاٝ ؤَضاٞهم لخد٤ُ٣ وؾُلت ألهه اإلاؿخ٣بلي، ألاصاء

ؿخٟاص ٦بحرة، ٞىاثض للخ٣ُُم ت اإلاىاعص حؿحر ؾُاؾاث بٖضاص في الخ٣ُُم هخاثج مً َو ٣ت البكٍغ  حُضة بٍُغ

 :ؤهه خُث ووا٢ُٗت وٖاصلت

ت للمىاعص اإلاىيىعي الخ٣ُُم ٌؿاٖض  - ؤلاصاعة  ٌؿاٖض ألهه للتر٢ُت، حُضة ؾُاؾت بٖضاص ٖلى البكٍغ

  .الخىُٓمي اإلاؿخىي  في ؤٖلى وْاث٠ لكٛل امألاشخ ؤ٦ٟإ ؤو اإلاترشخحن ؤوؿب ازخُاع ٖلى

ت اإلاىاعص لخ٣ُُم اإلاىيىعي الىٓام ٌؿاٖض - ٖلى  والخ٨م الخى٠ُْ ؾُاؾت جغقُض ٖلى البكٍغ

 بىجاح، وبطا ٖمله ًاصي الظي اإلاىاؾب الصخو جىٞغ التي هي الخى٠ُْ ؾُاؾت ؤن ٞاإلاٟغوى ؾالمتها،

 َغ١ الازخُاع ؤن طل٪ مٗجى ٧ان ال٨ٟاءة، مىسٟط ي تمُٗى وْاث٠ في ُٖىىا الظًً الٗاملحن بٌٗ ؤن ؤزبذ

 .اإلاىاؾب الصخو ٞغػ  ٖلى ٢اصعة ج٨ً لم ألنها ؾلُمت، ٚحر والخُٗحن

ت اإلاىاعص لخ٣ُُم اإلاىيىعي الىٓام ؤًًا ٌؿاٖض ٦ما -  في اإلااؾؿت، الٗمل ٖال٢اث جدؿحن ٖلى البكٍغ

 لخ٣ُُم ؤٖمالهم، وٖاص٫ ؾلُم هٓام ىصوح ٌؿبب الٗاملحن، بحن والُمإهِىت بالغاخت قٗىعا ًسل٤ ٢ض خُث

اتهم في واإلاىًبُحن ؤٖمالهم في اإلاجتهضًً الٗاملحن بحن اإلاٗاملت في جٟغ١  ؤلاصاعة وبن  وب٣ُت ؾلى٦هم وجهٞغ

ىا الٗاملحن،  عنض مىه لِـ الهضٝ الخ٣ُُم ؤن للٗما٫ جبحن ؤن ؤلاصاعة ٖلى ًجب ؤهه ؤلاقاعة ججضع َو

 ؤصائهم.  لخدؿحن ئوؾحناإلاغ  إلاؿاٖضة ٌؿعى بل ألازُاء،

الغثِـ  ٣ًىم ٞل٩ي للغ٢ابت، حُضة ؾُاؾت بٖضاص ٖلى ألاصاء لخ٣ُُم اإلاىيىعي الىٓام ٌؿاٖض -

 الٗاملحن ؤصاء ًٖ مىٓمت ببُاهاث الاخخٟاّ مىه ٌؿخلؼم ألامغ ٞةن ؾلُم، ؤؾاؽ ٖلى مغئوؾُه بخ٣ُُم

ظا ٞحهم، وال٠ًٗ وه٣اٍ ال٣ىة  اإلااؾؿت في غ٢ابُتال الٗملُت ٦ٟاءة مً ًدؿً بضوعٍ َو

ت اإلاىاعص لخ٣ُُم اإلاىيىعي الىٓام ٌؿاٖض - ً حُضة ؾُاؾت بٖضاص ٖلى البكٍغ الٗاملحن  لخ٩ٍى

يُت البرامج بٖضاص ًخم خُث وجىمُتهم،  الٗاملحن؛ ؤصاء في ال٠ًٗ ه٣اٍ ٖلى بىاء الخ٩ٍى

ٗىع ق ألن و٢ىاٖضٍ، الٗمل هٓام اخترام ٖلى ألاصاء لخ٣ُُم اإلاىيىعي الىٓام ٌؿاٖض ٦ما -

اجه، ؾلى٦ه ٣ًُم مً َىا٥ بإن الصخو  .الٗمل اإلاىيىٖت ٢ىاٖض بىٓام التزاما ؤ٦ثر ًجٗله ؾىٝ وجهٞغ
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ت اإلاىاعص إلصاعة وألاؾاؾُت الغثِؿُت اإلاهام مً الخى٠ُْ حٗخبر ا في البكٍغ  نٗىبت، اإلااؾؿت وؤ٦ثَر

غ جىمُت لىٖ ج٣ىم وم٩لٟت مؿخمغة ٖملُت وهي  حضًضة، مهاصع ًٖ الخالُت والبدث ؤلامضاص مهاصع وجٍُى

ُب جدٟحز و٦ظل٪  .اإلااؾؿت في للٗمل ٖلى الخ٣ضم اإلاُلىبت اإلاىانٟاث ٞحهم جخىاٞغ ؤن مً وجٚغ

ت و ؤَضاٞها ٗىامل و ؾيخُغ١ في َظا اإلاُلب بلى مٟهىم ؾُاؾاث جى٠ُْ اإلاىاعص البكٍغ  التي وال

 .ٖلحها حٗخمض

 :الخىؿُف مأوال : مفهى 

ُبها الٗىانغ وؤحضع ؤ٦ٟاء ٌؿخ٣ُب بمىحبها التي الٗملُت ًٖ ٌٗبر  الاهًمام والاقترا٥ في وجٚغ

 والاهخماء الكٗىع بالىالء وجىمُت ألاًٖاء وبقبإ حُٗٓم ٖلى اإلاؿخمغ بالٗمل وطل٪ اليكاٍ، في بٟاٖلُت

 .جىاٞؿُت محزة لخد٤ُ٣

توخ َامت ٖملُت الخى٠ُْ ؾُاؾت وٞهم صعاؾت بن  واإلاؿاَمت الٟٗالت ال٩امل الخٗاون  جخُلب ٍُى

  1ُٞه. ٌٗمل الظي اإلاؿخىي  ٧ان مهما بصاعي  عحل ٧ل مً

 .الخىؿُف ثاهُا : أهداف

 :بلى الخى٠ُْ ؾُاؾت تهضٝ

 الٗاملت. ال٣ىي  مً اإلااؾؿت الخخُاحاث الجُض الخ٣ضًغ -

 وال٣ضعاث. اإلاهىُت الخبرة حاهب مً اإلاترشخحن ؤًٞل ٖلى الخٗٝغ -

ُمهم جمحزا، الٗىانغ ؤ٦ثر باؾخ٣ُا - وخثهم  للٗمل، وبٖضاصَم ؤًٖاءَا ل٩ُىهىا وجٚغ

ُبهم ت. الٗمل في وجٚغ  والاؾخمغاٍع

 والخالئم بجضاعة به اإلا٩لٟحن الٗمل بجمام ٖلى ال٣اصٍعً اإلاترشخحن وجى٠ُْ ٞغػ  ٖلى ال٣ضعة -

 اإلاترشر. زهاثوو  الىهب زهاثو بحن جىلُٟت ًٖ ٖباعة الخى٠ُْ وهىُٖت الُاعثت، م٘ اإلاخٛحراث

 ألاٞغاص. لخاحاث ألامثل ؤلاقبإ صعحت بلى الىنى٫  -

 الٗاملحن. و٦ٟاءة الظاجُت، ال٣ضعاث لخىمُت الٟغم ويمان جإ٦ُض -

 ال٣غاع. اجساط ٖملُت في الٗاملحن بقغا٥ مبضؤ حصجُ٘ -

 2لخد٣ُ٣ها. وحصجُٗهم للٗاملحن الصخهُت باألَضاٝ اإلااؾؿت ؤَضاٝ عبِ -

 .الخىؿُف في ةاملؤثس  ثالثا : العىامل

                                                 
ما٫ بصاعة في -اإلااؾؿت في الخى٠ُْ ؾُاؾاث بٗىىان جسغج مظ٦غة -عقُضة هِؿان بً - 1  م - 2001 ؾىت -الجامعي باإلاضًت اإلاغ٦ؼ -ألٖا

28 

 -باإلاضًت الجامعي اإلااؾـ باإلاغ٦ؼ ؤصاء جدؿحن في البكٍغت اإلاىاعص جدٟحز ؤَمُت بٗىىان جسغج مظ٦غة -تحاٍػ بىػٍان -وؿُمه ػاًض بً - 2

 .23 م 2005
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ٗىامل مً مجمىٖت َىا٥  والخاعحُت وهي الضازلُت مجها الخى٠ُْ ؾُاؾاث جىُٟظ في جازغ التي ال

 :ًلي ٦ما

ً ٖلى جازغ زاعحُت ٖىامل َىا٥ :الخازحُت العىامل .1  هظ٦غ مجها الخى٠ُْ ؾُاؾت وجىُٟظ ج٩ٍى

  :ًلي ما

مُٗىت،  ؤَضاٝ جد٤ُ٣ هدى  لٗملوا الخ٨ٟحر في مغقضا نهاؤ ٖلى الؿُاؾت حٗٝغ :املؤطظت طُاطت  -

 حمُ٘ في البضاًت ه٣ُت الؿُاؾت وحٗخبر ألاٞغاص بةصاعة اإلاخهلت جل٪ ؾُاؾاث لها جغؾم التي الجىاهب ؤَم ومً

 ًخُلب اإلااؾؿت في ؾُاؾت ؤي الؿُاؾاث ؛بهجاح وحٗلً جغؾم ألاَضاٝ ؤؾاؽ ٞٗلى ألاٞغاص، م٘ الٗال٢اث

 ؤَمُت ٌُٗي ؤن قإهه مً اإلااؾؿت ٩َُلت في الٟغص م٩اهت وعٞ٘ ُاءبٖ ٞةن لظل٪ الٗلُا، ؤلاصاعة مً صٖما

 .الٗاملت لل٣ىي  ألاخؿً البدث والازخُاع زال٫ مً الخى٠ُْ لؿُاؾت ؤ٦بر

ٗىامل مً حٗخبر :العاملت اللىي  جخؼُؽ -   ؤهىإ جدضًض زال٫ مً الخى٠ُْ ؾُاؾت في اإلاازغة ال

ت اإلاىاعص وٖضص اإلاُلىبت الىْاث٠  الىْاث٠. ؤهىإ مً ٕهى  ٧ل في البكٍغ

 وطل٪ مً عئٍخه م٘ جخماش ى ختى اإلاىٓمت، ز٣اٞت لتهُئت ٌؿخٗض ؤن ال٣اثض ٖلى ًجب :املؤطظت ثلافت -

 ؤَمُت في بلى للٗاملحن الخىُٓمُت واإلاٗخ٣ضاث ال٣ُم زاللها مً جيخ٣ل التي وألاؾاَحر وال٣ُىؽ الغمىػ  زال٫

كحر اإلااؾؿت :"mathivs et jackson" اإلااؾؿت ز٣اٞت بحن الخٟاٖل  مً ٧ل َو

ت خُاتها وصوعة ت اإلاىاعص واؾخمغاٍع ب، والتر٢ُت الخى٠ُْ في البكٍغ في  :اإلاثا٫ ؾبُل ٞٗلى والخضٍع

ى٨ٗـ "والخمؿ٪ الخٗلم" اإلااؾؿت ز٣اٞت ج٩ىن  اإلااؾؿت بضاًت مغخلت  بؾتراجُجُت اإلاىاعص ٖلى طل٪ ٍو

ت  ز٣اٞت الىمى ج٩ىن  مغخلت وفي الىُْٟي، مالؿل وبوكاء ٞىُا اإلاىَىبحن ألاٞغاص ؤًٞل حظب في البكٍغ

ى٨ٗـ اإلااؾؿت، والخمؿ٪ ز٣ت بىاء اإلااؾؿت ت في اإلاىاعص بؾتراجُجُت ٖلى طل٪ ٍو  ؤٖضاص اؾخ٣ُاب البكٍغ

 .والجضاعة ال٨ٟاءة ؤؾاؽ ٖلى للتر٢ُت اإلاجا٫  وٞخذ وجهيُٟها الٗمالت، مً ٧اُٞت

 مً الغ٧اثؼ ٧ل ٌٗخ٣ض " MATAIVS ET JACKSON" جمثل والضواٞ٘ والخ٣ؿُم والتر٢ُت الازخُاع بن

 اإلااؾؿت. ز٣اٞت لبىاء ألاؾاؾُت

ٗىامل ؤَم جخمثل :الخازحُت العىامل .2  :في الخاعحُت ال

 الخهى٫ ٖلى في ؾُما ال والخ٣ُٗضاث الهٗىباث مً الٗضًض الخ٣ضم ٌك٩ل :الخىىىلىجي الخلدم -

 ٍَغ٤ الخُىع ًٖ َظا الاٖخباع بٗحن جإزظ ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًخٗحن ولهظٍ الخ٨ىىلىحُا، لهظٍ اإلااَل الٟغص

 للٗمل، الُبُٗت الٟىُت في حُٛحرا ًدضر ؤن قإهه مً الخ٨ىىلىحُا بصزا٫ ألن جىُْٟها، ؾُاؾت جسُُِ

 .اإلااؾؿت في ٩٦ل الىُْٟت ٖلى وبظل٪ اإلاهام، هٕى في وبالخالي

 جىؾُ٘في  ٌؿاَم خُث الخى٠ُْ، ؾُاؾت في مباقغة بهٟت ًازغ خُث :الاكخصادي الىطع -

اصة بلى ًاصي الظي الؿى١   الٗاملت، ال٣ىي  ٦بحرا مً ٖضصا ًخُلب الظي الص يء اإلااؾؿت، وكاَاث جىؾ٘ ٍػ

 ال٨بحرة اإلاىاٞؿت ْل في الخهى٫ ٖلحها الهٗب مً ًجٗل الظي ألامغ اإلاسخلٟت، واإلااَالث الخسههاث طاث
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 ألاعباح ٞخ٣ل الؿل٘ ٖلى الُلب الا٢خهاصي، ًى٣و ال٨ؿاص خالت في وبال٨ٗـ الٗملت، الُض اؾخ٣ُاب ٖىض

 .الٗما٫ مً ٖضص ٦بحر حؿغح ألاخُان بٌٗ في اإلااؾؿت ًجٗل الظي الص يء

م الا٢خهاصي، اليكاٍ في جخضزل الضولت جب٣ى :اللاهىهُت الدؼَسعاث - ت  احؿإ مً بالٚغ الخٍغ

ٗاث جدضًض في اليكاَاث، إلاسخل٠ الا٢خهاصًت  الخى٠ُْ، وهي اًخم به التي وؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت الدكَغ

 ًٟغى َظا صازل اإلااؾؿت، الٗمل وْغوٝ لؤلحىع  ؤصوى خض جٟغى ٦ما الجيؿُت، الجيـ، بالؿً، مخٗل٣ت

 .٢ُىص الضازلُت ؾُاؾاتها ومسخل٠ اإلااؾؿت ٖلى

 مُٗىت، ٌٗخبر لٛت ًخ٣ً ال الظي ؤن خُث اهخ٣اثُت، وُْٟت ؤنبدذ اإلاجخمٗاث في اللٛت بن :اللؼت  -

ىى  .والخضمُت مجها الٗمت اإلااؾؿاث ٍغوجُى  نحروعة في مٞغ

 الث٣افينها جىاػ  اإلااؾؿت جد٤٣ بها التي الا٢خهاصًت ألاصواث مً ؤصاة ؤنبدذ اإلاخ٣ضمت الضو٫  في ؤما

 1والٗمل. الخٟاَم عوح وبالخالي و الاجهالي     ،

 العاملين. اخخُاز مصادز .3

ت، اإلاىاعص مً اخخُاحاتها بخدضًض اإلااؾؿت ٢امذ ؤن بٗض  الٗاملت زُت لل٣ىي  ق٩ل في ل٪وط البكٍغ

 الخهى٫  ؾِخم التي في اإلاهاصع الخ٨ٟحر ُٞيبػي الىْاث٠ جل٪ حكٛل ومىانٟاث وْاث٠ و ؤٖضاص، جخًمً

 .اخخُاحاتها ٖلى مجها

 :٧الخالي وهي زاعحُت ومهاصع صازلُت اإلاهاصع بلى الاؾخ٣ُاب مهاصع وجى٣ؿم

 .الداخلُت املصادز -1.3

ت اإلاىاعص في زلُتالضا باإلاهاصع واإلا٣هىص    م٨ً اإلااؾؿت صازل اإلاخاخت البكٍغ لهظٍ  اللجىء ٍو

 اإلااؾؿت ومً زاعج جخىاٞغ ال ٢ض لخبراث جدخاج التي الىْاث٠ ؤو ؤلاقغاُٞت ، الىْاث٠ خالت في اإلاهاصع

 :اإلاهاصع َظٍ ؤَم

لجإ :التركُت -1.1.3 بت خالت في اإلاهضع َظا بلى ٍو ؤو  ؤلاقغاُٞت، الىْاث٠ بٌٗ قٛل في الٚغ

 التر٢ُت هىٖان التر٢ُت في الضعحت و التر٢ُت في الغجبت   و ال٣ُاصًت

: بن التر٢ُت للٗامل مً الضعحت بلى صعحت التي حٗلىَا مباقغة جخم التركُت في الدزحت  -1.1.1.3

و٣ٞا أل٢ضمُت مُٗىت في مىهب ٖمله و ج٩ىن َظٍ التر٢ُت في بَاع الؿلم ؤلاصاعي الظي ٖحن به و ًخدضص 

لؿلم بمىحب ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام بالٟئت التي ًيخمي بلحها الٗامل و َظا الىٕى مً التر٢ُت َظا ا

اصة في مغجب الٗامل م٘ اؾخمغاع اهخماثه بلى هٟـ الٟئت .  ٣ًخط ي ٍػ

وبلى حاهب ألا٢ضمُت ؤن جخىٞغ في الٗامل البض مً جىاٞغ مٗاًحر ال٨ٟاءة لضًه و التي ج٣اؽ بالى٣اٍ و 

ا ، ٚحر ؤن التر٢ُت مً الضعحت ألاولى بلى باقي الضعحاث ًسخل٠  الخ٣ضًغ الٗام الظي ٌُٗي للٗامل ؾىٍى

ش الخى٠ُْ.  ٞالتر٢ُت جخم بمجغص زالر ؾىىاث ٖلى جاٍع

                                                 
 29م-30م-31 م -ط٦ٍغ ؾب٤ مغح٘ – عقُضة هِؿان بً - 1
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و جخم َظٍ التر٢ُت بى٣ل الٗامل مً ٞئت وُُْٟت بلى ٞئت ؤٖلى و بظل٪  التركُت في السجب : -2.1.1.3

سخلٟت ، بطا ٧ان ًخمخ٘ بمؿخىي جإَُل ٧اٝ ؤو ٩ًىن ٢ض احخاػ عجبت ؤٖلى طاث مؿاولُت و ازخهاناث م

 بىجاح ؤخض الازخُاعاث اإلاهىُت .

 َىا٥ َغ١ مدضصة ًم٨ً ؤن ًٓهغ ٞحها َظا الخإزحر و جخمثل في :       

اصة الاهخاج ؤجىاء الٗمل في ؤًام   - ت للٗمل الايافي مً زال٫ ٍػ جسٌُٟ الخ٩لٟت ٚحر الًغوٍع

 الٗاصًت .

 ى٢ذ الًاج٘ الؤلٞغاص مً زال٫ الخىُٓم للٗمل .اؾدبٗاص ال -

الخض مً ج٩لٟت صوعان ٖمل ألاٞغاص و البُالت مً زال٫ مماعؾت ٖال٢اث نىاُٖت حُضة و زل٤  -

اصة الغيا .  حى ٖمل ٌؿاٖض ٖلى ٍػ

جهمُم هٓام ٞٗا٫ للصخت و ألامً لخ٣لُل الخؿاعة في الى٢ذ و الىاحمت ًٖ خىاصر و الاب٣اء  -

ًاث الٗاملحن في ؤصوى خض .ٖلى الخ٩لٟت الٗال   حُت و حٍٗى

٣ت صخُدت لخم٨جهم مً جدؿحن ٢ُمهم باليؿبت للمىٓمت و لؤلهخاج و  - جىمُت و جضٍعب الاٞغاص بٍُغ

 بُ٘ ًٞل ؾل٘ و زضماث طاث حىصة مغجٟٗت و بإصوى خض مً الخ٩لٟت .

لؿِئت للٗمل ، ج٣لُل الخ٩لٟت الٗالُت ل٣ٟض اإلاىاص مً زال٫ الخسلو مً الٗاصاث و الاججاَاث ا -

 و قغوٍ الٗمل الؿِئت و التي ج٣ىص بلى ألازُاء و ٖضم الا٦ترار .

اصة  - اث للخهى٫ ٖلى ؤًٞل مالضيهم و لخجىب الٍؼ حُٗحن ؤًٞل ألاٞغاص اإلاخاخحن ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

 التي  ال خاحت  للمىٓمت بها .

ٖىامل َامت في الخٟاّ ٖلى زانُت اإلاىاٞؿت في مماعؾاث الضٖم و بغامج اإلاؼاًا و التي ج - مثل 

 جىٞحر مىار جدٟحزي و جضُٖمي لؤلٞغاص .

اصة و اهسٟاى الخ٩ال٠ُ.  -  1حصجُ٘ ألاٞغاص بةبضاء ؤعاءَم ُٞما  ًخٗل٤ بٍؼ

 :مثل اإلاؼاًا بٌٗ ألاؾلىب لهظا ٩ًىن  خُث 

٘ الٗاملحن جدٟحز  -  التر٢ُت. ٖلى الخهى٫  بٛغى ٢ضعاتهم لٞغ

-  ٘ ت الغوح ٞع  ٞغم لهم جىٞغ ماؾؿتهم وؤن الىُْٟي باألمان ملكٗىعَ للٗاملحن اإلاٗىٍى

 اإلاؿخ٣بل. في والىمى للترقي

 .لتًرب جدخاج وال بالٗمل زبراث لضيها ٖمالت اإلااؾؿت ًىٞغ  -

٢ض ًخم جُب٤ُ ؾُاؾت الخى٠ُْ صازل اإلاىٓمت ًٖ ٍَغ٤ الى٣ل الضازلي  :الىؿُفي الىلل2.1.3

ٕٞغ ؤزغ و الهضٝ مً طل٪ ٢ض ٩ًىن لخل٤ جىاػن في  للمى٠ْ مً وُْٟت بلى وُْٟت ؤزغي ، ؤو مً ٕٞغ بلى

ًىحض  ٖضص الٗاملحن باإلصاعاث اإلاسخلٟت . ٣ٞض ج٩ىن مىا٥ ؤ٢ؿام ؤو بصاعاث مؼصخمت بالٗاملحن في خحن 

                                                 
٘ ؾاب٤ ،م  وؾُلت خمضاوي ـ  ت ، مغح 94، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  
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٣ت ًٖ ؾاب٣تها في ؤنها لِـ مً الًغوعي ؤن  ه٣و في بٌٗ ؤلاصاعاث ألازغي ، و جسخل٠ َظٍ الٍُغ

اصة في ألاح  غ ؤو اإلاؿاولُت ؤو الؿلُت.جخًمً ٖملُت الى٣ل ٍػ

باث الاشخام ، و ٣ًىم اإلاؿاو٫ . :املهازاث مخصون-3.1.3 ٨ًك٠ بالخٟهُل ًٖ مهاعاث و ٚع

بخدلُل اإلاسؼون لخدضًض ألاشخام الظًً ًم٨ً ه٣لهم ؤو جغ٢ُتهم ؤو ٣ًترح ألاشخام اإلاىاؾبحن بٗض 

٣ت في  الخى٠ُْ بىىُٖت اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة الخإ٦ض مً مىاؾبتهم للمىانب الكاٚغة و جغجبِ ٞٗالُت الٍُغ

 في اإلاسؼون و ب٨ُُٟت جدلُل الىْاث٠ و جدضًضَا 

ب ٖىضما :الداخلي إلاعالن-4.1.3 اث  في الىْاث٠ بٌٗ حكُٛل في اإلاىٓمت جٚغ اإلاؿخٍى

ظٍ بالكغ٦ت، ؤلاٖالن بلىخاث خاحتها وكغ اإلاُٟض مً ٩ًىن  ٞةهه الضهُا، الخىُٓمُت  ؤلاٖالهاث ٣ًغؤَا َو

يكغون بالكغ٦ت ىن الٗامل  للىُْٟت ًخ٣ضم وألاؾغة خُث ألانض٢اء، مدُِ في الكغ٦ت زاعج ألازباع جل٪ ٍو

 .قٛلها مىانٟاث هٟؿه في ًجض مً طل٪ بٗض

م عً-5.1.3 بت لضي اإلاىٓمت ج٩ىن  ٖىضما :وألاصدكاء واملعازف الصمالء ػٍس قٛل  في الٚغ

 الىُْٟت ؤن ؤو اإلاهىت، هٟـ في لحن بهاالٗام مً ًخُلب ٣ٞض الىاصعة الخسههاث طاث الىْاث٠ بخضي

 بااللخدا١ بالٗمل وبٚغائهم اإلاهىت ؤو الىُْٟت جل٪ قٛل قغوٍ ٞحهم جخىاٞغ الظًً بإنض٢ائهم ًخهلىا

 .1باإلاىٓمت

ًخم ج٣ضًم َلباث ؤ٢اعب ؤو انض٢اء بٌٗ اإلاىْٟحن الضًً لضيهم ال٨ٟاءاث و الؿمٗت و الخماؽ        

٣ت بالًبِ ٖلى ج٩ال٠ُ اهضماج الٗما٫ الجضص الن لضيهم اإلاٗلىماث ًٖ اإلاُلىب و جخمحز َظٍ الٍُغ

 اإلاىٓمت و ٖملها و ٢ُمها .

اإلاىْٟىن الؿاب٣ىن :٢ض جلجإ بٌٗ اإلاىٓماث بلى بجبإ ؾُاؾت جى٠ُْ اإلاىْٟحن -6.1.3

الؿاب٣حن ٖلى ؤؾاؽ ؤنهم مىْٟىن مً الضازل ، و زانت الغاٚبحن مجهم الٗىصة بلى الٗمل ، و َىا٥ 

بت الكبه مً ؾُاؾت و هي ؾُاؾت جى٠ُْ ؤبىاء الٗاملحن باإلاىٓمت ، و بجباٖها ٩ًىن ؤ٦ثر  ؾُاؾت ٢ٍغ

اصة الكٗىع بالىالء و الاهخماء للمىٓمت  ويىخا في اإلاىٓماث الهٛحرة و جد٤٣ مؼاًا ٖضة للمىٓمت مجها ٍػ

اصة الكٗىع بالغيا بُجهم و مً ُٖىبها الخ ض مً ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى ازخُاع مً ٢بل الٗاملحن بها ، و ؤًًا ٍػ

ت طاث ٦ٟاءة ٖالُت مً زاعج اإلاىٓمت ، ؤو ج٩ىن جىُٓماث اإلاىٓمت ٚحر عؾمُت ج٣ىم ٖلى  ٖىانغ بكٍغ

  2ؤؾاؽ ال٣غابت و الٗال٢ت الصخهُت.

 

 

 .الخازحُت املصادز - 2.3

خانت و هي ؤن جلجإ اإلاىٓمت بلى مهاصع زاعحُت للخهى٫ ٖلى بٌٗ الٗاملحن طوي ال٨ٟاءاث ال 

م ا٦خٟاءَا الظاحي مً ألاٞغاص الظًً ٌٗملىن بها لكٛل الىْاث٠ الخالُت و حٗخبر اإلاهاصع الخاعحُت مً  ٚع

                                                 
٘ الكٗبان ، مدمض نالر الاهُذ ،ـ  ت، صاع الغيىان ليكغ و الخىػَ٘ الُبٗت الاولى، ٖمان ، الاعصن ،  مدمض حام م  2014بصالغة اإلاىاعص البكٍغ
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ؾى١ الٗمل ، و ٢ض جىدهغ َظٍ الؿى١ في اإلاى٣ُت اإلادلُت خُث حٗمل اإلاىٓمت ، و ٢ض جمخض لدكمل 

 الؿى١ ال٣ىمُت ٖلى مؿخىي الضولت .

ٓمت للخهى٫ ٖلى اخخُاحاتها مً ؾى١ الٗمل ٖضة و بُبُٗت الخا٫ جخى٠٢ صعحت ؾعي اإلاى

 ٖىامل مجها : 

 هىُٖت الىْاث٠ اإلاُلىبت -

 بم٩اهُت جىاٞغ الخسههاث في الؿى١. -

ت لدكُٛل بٌٛ الىْاث٠ مثا٫ زلى بٌٗ الىْاث٠ ٞجإة و ؾىٝ هظ٦غ ُٞما  - مضي الؿٖغ

ت التي ٢ض حٗخمض ٖلُا اإلاىٓمت  للخهى٫ ٖلى اخخُاحاتها ًلي ؤَم مهاصع الٗغى الخاعجي للمىاعص البكٍغ

 مً الٗاملحن

ت، اإلاىاعص مً باخخُاحاتها اإلاىٓمت جمض التي اإلاهاصع جل٪ اطا هي ٣هض بها البكٍغ  ؤًًا ٍو

 :ؤَمها ٖضًضة مهاصع بلى اإلاهاصع جل٪ جى٣ؿم خُث الٗمل، ؾى١ 

 ٖلى جدهل ؤن  اإلاىٓمت "اإلااؾؿت": حؿخُُ٘ "اإلااؾؿت": املباػس املىـمت الخلدم -1.2.3

ت عصَامىا ض ؤو مباقغة، لها ًخ٣ضمىن  اللظًً ألاٞغاص زال٫ مً البكٍغ  ج٣ىم خُث وْاث٠، َلب بٛغى بالبًر

 باالخخٟاّ اإلااؾؿت

حٗلُمهم  مؿخىي  وًٖ ٖجهم ٧املت بُاهاث جخًمً والتي ألاٞغاص، ًمؤلَا التي الخ٣ضم بُلباث

 الازخباعاث الالػمت ٖلحهم هجغي  ُثخ بلحهم، الخاحت ٖىض بإصخابها باالجها٫ ج٣ىم زم الؿاب٣ت، وزبراتهم

 .باالزخُاع

 مً ٦بحر لضيها ٖضص ٩ًىن  خُث ؤًًا بهظٍ اإلاهمت، الخى٠ُْ م٩اجب  الخى٠ُْ و٧االث ج٣ىم و٢ض

خم الخى٠ُْ، َلبحن ًٖ البُاهاث  .مُٗىت ٦خسههاث ؤي ماؾؿت َلب ٖىض البُاهاث جل٪ بلى الغحٕى ٍو

الن ت"ملىـمج٣ىم اإلااؾؿت "ا ٢ض :ا.إلعالن -2.2.3 ت اإلاىاعص مً خاحتها ًٖ باإٖل  الصخ٠ في البكٍغ

ؤلاٖالن،  وؾُلت جسخاع ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًيبػي الخالت َظٍ وفي اإلاخسههت، والضوعٍاث واإلاجاالث  الُىمُت،

 هاصعة، ًم٨ً جسههاث بلى جدخاج التي الىْاث٠ خالت في  :ٞمثال قٛلها اإلاُلىب الىُْٟت جدىاؾب التي

 خالت الىْاث٠ في ؤما ألاٞغاص مً ٖضص ؤ٦بر بلى جهل التي اهدكاعا ألا٦ثر الُىمُت الصخ٠ في ؤلاٖالن

 ؤو الضوعٍت وهي اإلاجاالث اإلاخسههت، الضوعٍاث في ؤلاٖالن بلى اإلااؾؿت جلجإ ٣ٞض الىاصعة، الخسههُت

 اإلااؾؿت جًمً بدُث اإلاهىت، ألصخاب مٗحن بجداص ًٖ جهضع التي اليكغاث

 والتي جخىلى الخبراث جدخاج ال التي الىْاث٠ خالت في ؤما باألمغ، اإلاهخمحن بلى ؤلاٖالهاث جل٪ ونى٫ 

 َظٍ ٣ٞض جلجإ واليؿُج التر٫، مجا٫ في الٗاملت الكغ٧اث :مثل الٗمل ٖلى اإلاخ٣ضمحن جضٍعب الكغ٦ت

 مً ٖالنؤلا  بلى الكغ٧اث جلجإ بٌٗ و٢ض الخلٍٟؼىن، ٧الغاصًى، ألازغي، ؤلاٖالم ؤحهؼة في ؤلاٖالن بلى الكغ٧اث

 ج٩لٟها ال والتي الكغ٧اث، لخل٪ اإلاجاوعة في اإلاىا٤َ وطل٪ نٛحرة، ؾُاعاث ٖلى مدملت م٨ُغوٞىهاث زال٫

٠  ٚالبا ج٣ىم الكغ٧اث جل٪ ٞةن الخاالث حمُ٘ وفي الى٣ل ألازغي، بىؾاثل الكغ٦ت بلى الٗاملحن ه٣ل مهاٍع
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ض، مً زال٫ ؤو مباقغة بما الُلباث ًخل٣ى ت بها، اإلاىاعص بصاعة زال٫ مً اعباالزخُ وج٣ىم البًر  ٢ض ؤو البكٍغ

  1.الٗمالت وازخُاع ؤلاٖالن بمهمت اإلا٩اجب الخانت بخضي ج٩ل٠

 الٗمل، ؾى١  ه٣و خاالث في زانت الىؾُلت َظٍ حؿخسضم :واملدازض  الجامعاث-3.1.3

الجهاثُت  ؾىىاث في والجامٗاث اإلاضاعؽ َالب ببٌٗ اإلااؾؿاث جخهل خُث مُٗىت، في جسههاث والىضعة

بهم بٛغى  ٌٗخبر َظا لظا الخسغج بٗض لضيها بالٗمل الخدا٢هم لًمان جسغحهم و٢بل ؤحاػتهم، ؤزىاء جضٍع

 .مباقغ ٦مهضع اإلاهضع

بٌٗ  اإلايكإة في الٗاملىن  ٧ي ًؼ اإلاهضع َظا في :امليؼأة مىؿفي كبل مً الترػُداث-4.2.3

 ؤن حُُٗجهم ٖلى جم الكاٚغة الىْاث٠ حكٛل متالالػ  ال٨ٟالت َاالء في جىاٞغث ٞةن باإلااؾؿت، ؤنض٢ائهم

 .مىزى١ بهم ؤشخام مً ناصعة التز٦ُت ج٩ىن 

  :الخى٠ُْ وم٩اجب و٧االث مً هىٖان وٍىحض :الخىؿُف ومياجب وواالث-5.2.3

ٖبر  جىدكغ وهي الٗمل، وػاعة وناًت جدذ جضزل اإلا٩اجب َظٍ :الحىىمُت مياجب العمل-6.2.3

 ٦ما ًترصصون ٖلحها، الظًً مً الىْاث٠ َالبي بدهغ ٖاصة اإلا٩اجب َظٍ وج٣ىم الجٛغاُٞت، اإلاىا٤َ مسخل٠

ت باإلااؾؿاث جخهل انها  واإلااؾؿاث، َالبي الٗمل بحن الىؾُِ صوع  ٞخلٗب الٗمالت مً خاحُاتها مضي إلاٗٞغ

 مً َم اإلا٩اجب َظٍ ٖلى مً ًترصص ؤن ٌ والكاج٘ الٗمل، ٖلى والُلب الٗغى ُٞه ًلخ٣ي الظي اإلا٩ان وهي

 .اإلاخىايٗت اإلاهاعاث طوي 

ا :خاصت مياجب-7.2.3 ا الٗمالت واؾخ٣ُاب حظب في مخسههىن  ًضًَغ خُث  ؤًًا، وازخُاَع

 بخضي ٖىض َلب بلحها  والغحٕى مهىُت، جسههاث بلى وجهىٟحها الٗمل عاعي َلباث بخل٣ي اإلا٩اجب َظٍ ج٣ىم

 باؾخ٣ُاب ؤًًا َظٍ اإلا٩اجب مج٣ى  ٦ما الخسههاث َظٍ مً ؤ٦ثر ؤو مٗحن لخسهو ألازغي  الكغ٧اث

  2.واإلاجاالث بالصخ٠ ؤلاٖالن زال٫ مً الٗمالت

 .3وجثبُتهم العاملين اخخُاز عملُت .4

 :مً ؤَمها للميكإة الالػمحن الٗاملحن ازخُاع في اؾخسضامها ًم٨ً ومغاخل، بحغاءاث ٖضة َىا٥

 :الخىؿُف ػلب - 1.4

اث الخى٠ْ و طل٪ بٛغى ج٣ضًم هٟؿه ٣ًىم َالب الىُْٟت في َظٍ اإلاغخلت باؾدُٟاء بُاه

و َلب  4للكغ٦ت ، و تهخم الكغ٦ت ؤو اإلااؾؿت بُلب الخى٠ْ ألنها ٌؿاٖضَا ٖلى ازخُاع ألاٞغاص اإلاُلىبحن.

الخى٠ُْ ًم٨ً ؤن ٌُٗي بُاهاث ًٖ الٟغص جُٟض في الخيبا بمضي ٞٗالُت الٟغص في ٖمله ، و َى اعزو 

 ٟغص مثل : وؾُلت الازخُاع ، و ًخًمً بُاهاث ًٖ ال

                                                 
 145م-148 م - 2001 تالخامؿ الُبٗت – ؤلاؾ٨ىضٍعت -الجامُٗت الضاع -البكٍغت اإلاىاعص بصاعة -ماَغ ؤخمض - 1
 قهاصة لىُل جسغج مظ٦غة -الاؾتراجُجي الخسُُِ ْل في البكٍغت للمىاعص الٟٗا٫ الاؾخسضام -ؾهلُت مىاًٍؼت - 2

 30م-31 م 2006،2005 -باإلاضًت الجامعي باإلاغ٦ؼ -لِؿاوـ .

 166م  2013صاع الجهًت الٗغبُت ، مدمض ٦ما٫ قٗبان، بصاعة اإلاىاع ص البكٍغت و جُب٣ُاتها في اإلاجا٫ الامجي ، مهغ ،  - 3

94غح٘ ؾاب٤ ،م .اإلا وؾُلت خمضاوي  -  4  
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 بُاهاث شخهِخه ٧االؾم و الٗمغ و الخالت الاحخماُٖت و مدل الؿ٨ً . -

 بُاهاث ٖلى مؿخىي ) اإلااَل الضعاس ي وؾىت الخسغج و الخسهو الٗلمي(. -

بُاهاث ًٖ الخبراث الؿاب٣ت ، و الخسهو الىُْٟي ، و الجهاث التي الخد٤ اإلاخ٣ضم  -

 بالٗمل بها و مضص الٗمل بخل٪ الجهاث .

 ٖلى الخالت الصخُت و َل مهاب بإمغاى مؼمىت ؤ ال . بُاهاث -

اث و الاَخماماث ألازغي للمخ٣ضم -  .1بُاهاث ًٖ الهٍى

ها  وَبُٗت الٗمل  بها . و ًجب  ج٣ىم ٧ل قغ٦ت ؤو مىٓمت بخهمُم َلب الخى٠ْ الخام بها َب٣ا لٓٞغ

٨غة و الاهخ٣ا٫ مً ؤن جغاعى ٧ل قغ٦ت ؤو ماؾؿت ٖىض جهمُم َلب الخى٠ْ الىيىح و الدؿلؿل في الٟ

٣ت مى٣ُُت ، و ؤن ج٩ىن ألاؾئلت مهممت بإؾلىب ؾهل و مبؿِ و ال ٌؿمذ  مىيٕى بلى مىيٕى بٍُغ

للمخ٣ضم بةصالء ببِىاث ٧اطبت . و ًجب ٖىض َلب  جهمُم َلباث الخى٠ْ ؤن ًغاعي َبُت ٧ل ووُْٟت ، و 

ٖخماص ٖلحها بمٟغصَا ب٨ٗـ ؤن ال ٩ًىن َىا٥ َلب واخض لجمُ٘ الىْاث٠ . و ٣ًىم ناص٢ت و ًم٨ً الا 

 2 .الازخباعاث خُث ًم٨ً الاٖخماص ٖلحها بمٟغصَا

ت لألفساد. - 2.4  اطخلؼاب واخخُاز وحعُين الىفاءاث البؼٍس

ت . -1.2.4  اطخلؼاب الىفاءاث البؼٍس

 : مفهىم الاطخلؼاب -1.1.2.4

 مل في اإلااؾؿت .جىُىي ٖملُت الاؾخ٣ُاب ٖلى البدث وحظب واؾخمالت ألاٞغاص لاللخدا١ بالٗ -

ى حملت مً اإلاغاخل ؤو الٗملُاث اإلاسخلٟت  - ٌٗٝغ الاؾخ٣ُاب بإهه ٖملُت حظب الٗمالت َو

 للبدث ًٖ اإلاترشخحن اإلاالػمحن لكٛل الىْاث٠ الكاٚغة باإلااؾؿت.

الاؾخ٣ُاب َى بمٗجى الٗملُت التي ًم٨ً بها حظب َالبي الٗمل للخ٣ضم للمىٓمت لكٛل الىْاث٠  -

 الكاٚغة 

 مصادز الاطخلؼاب : -2.1.2.4

ج٣خط ي َظٍ الٗملُت جدضًض اإلاهاصع اإلادخملت التي جلجإ بلحها اإلااؾؿت ٖىض الخاحت للخهى٫ ٖلى ألاٞغاص 

 ألا٦ٟاء وجهى٠ َظٍ اإلاهاصع بلى هىٖحن ؤؾاؾُحن َما :

 أ ــ املصادز الداخلُت :

                                                 
٘ ؾاب٤ ، مهٟـ اإلا،  وؾُلت خمضاوي   201غح 1  

ت ، ٍ-  195،م  2003، مهغ ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، 1مدمض الهغفي ،بصاعة اإلاىالغص البكٍغ 2  



ـــ الفصل األول ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ بشريةوارد الـــــالم تنمية  ــــ  
 

 
39 

اصة بم٩اهُت اٖخماصَا ٖلى مهاصع صا ض بٍؼ ى ألا٢هغ ٖلى ؤلاَال١ بن هجاح اإلااؾؿت وٞٗالُتها ًٍؼ زلُت َو

 واإلا٣هىص بها َى اإلاىاعص اإلاخاخت صازل اإلااؾؿت ؤَمها :

 التركُت:- 3.4

بت في قٛل الىْاث٠ ؤلاقغاُٞت وال٣ُاصًت . -  ًخم الاٖخماص ٖلى َظا اإلاهضع ٖاصة ٖىض الٚغ

ل الىُْٟي :ًخم ه٣ل الٟغص مً وُْٟت ألزغي ؤو مً هٕى آلزغ ٢هض زل٤ الخى  - اػن في الى٣ل والخدٍى

 بصاعة  مً خُث ٖضص ألاٞغاص .

 املصادز الخازحُت : -1.3.4

والتي حٗبر ًٖ ؾى١ الٗمل بهٟت ٖامت بط ه٣ضم زبراث وؤ٩ٞاع حضًضة جسخل٠ ًٖ جل٪ الؿاثضة بها 

ًخًمً الخجضًض والابخ٩اع وجلجإ بلحها ؤٚلب اإلااؾؿاث لكٛل اإلاغا٦ؼ التي حؿخلؼم ٦ٟاءاث زانت ال جخىٞغ 

 ل اإلاغا٦ؼ الضهُا والكاٚغة ومً ؤَمها ما ًلي:بالضازل ؤو قٛ

 ؤلاٖالن والاهترهذ . -

 مياجب العمل وهىان هجد هىعان مً مياجب العمل هما:ـ  -2.3.4

٩ىن َضٞها  مياجب العمل العامت : - ا الخ٩ىمت وحكٝغ ٖلحها ٍو وهي م٩اجب خ٩ىمُت جضًَغ

ن لضيها وبُاهاتهم وزبراتهم الغثِس ي بًجاص ٞغنت ٖمل ٧ل خايغ خُث ًخم حسجُل ؤؾماء الٗاَلح

 للخهى٫ ٖلى الٗمل.

ا مسخهىن في حظب واؾخ٣ُاب الٗمالت  :م٩اجب الٗمل الخانت - بحن م٩اجب زانت ًضًَغ ٍو

ا خُث ج٣ىم َظٍ اإلا٩اجب بخل٣ي َلباث عاقي الٗمل وجىُْٟها بلى جسههاث مهىُت والغحٕى بلحها  وازخُاَع

 ٖىض َلب بخضي اإلااؾؿاث .

تاملساهص الاطدثما - هي و٧االث زانت جسخو في اإلاؿاٖضة في حلب ألاٞغاص لكٛل بٌٗ الىْاث٠ : ٍز

ت التي جخُلب مهاعاث و٢ضعاث زانت .  الٟىُت وؤلاصاٍع

٣ت ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلى الاجها٫ اإلاباقغ  املساهص املهىُت واملعاهد والجامعاث : - وهي مغا٦ؼ ٍَغ

 دضصة والظًً جى٣ههم الخبرة الٗملُت .باإلاٗاَض والجامٗاث بهضٝ الخهى٫ ٖلى اإلاخسغححن َى نٟاث م

ت :  -3.3.4 حٗخبر ٖملُت الازخُاع الامخضاص الُبُعي لٗملُت البدث و  اخخُاز الىفاءاث البؼٍس

الاؾخ٣ُاب ال٣ىي الٗاملت اإلاىاؾبت ،والخُٗحن بدُث يهخم بخدضًض مهاصع اخخُاحاث اإلااؾؿت مً ألاٞغاص 

ٞغاص اإلاخ٣ضمحن للٗمل الهخ٣اء ؤًٞلهم وؤوؿبهم للكٛل ٞةن وُْٟت الازخُاع تهخم باإلاٟايلت بحن ألا 

 1اإلاىانب الكاٚغة.

                                                 
  .37م ـ 36،م2006كغ والخىػَ٘ ،،  مهغ، صاع الٟاعو١ الي2،ٍ إدازة املىازد البؼٍستـ باعي ٦كىاي ،1
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 :مفهىم الاخخُاز -  

 َىا٥ ٖضة حٗاع ٠ً لالزخُاع ًم٨ً ط٦غ بًٗها ُٞما ًلي : -

َى طل٪ اليكاٍ الخام بىُْٟت الخى٠ُْ والظي يهضٝ بلى الخى٤ُٞ بحن اإلاخ٣ضم لكٛل  -

 الىُْٟت والىُْٟت طاتها.

هي الٗملُت التي بم٣خًاَا حؿخُُ٘ ؤلاصاعة ؤن جى٤ٞ بحن اإلاغشخحن اإلاخ٣ضمحن وُْٟت الازخُاع  -

 للكٛل الىُْٟت واهخ٣اء ألاًٞل الظي جخىٞغ ُٞه ؤًٞل الكغوٍ لكٛل اإلاىهب .

 خؼىاث الاخخُاز : -4.3.4

 َىا٥ الٗضًض مً الىؾاثل وؤلاحغاءاث اإلاؿخسضمت خالُا في ٖملُت الازخُاع التي جخمثل في :

ت ٢ضعاجه اإلا٣ابل - ت اإلاُضاهُت )الخمهُضًت(:جخمثل في عئٍت اإلاتر شر ًٖ ٢غب للخداوع مٗه إلاٗٞغ

الظَىُت ؤو الجؿماهُت للخإ٦ض مً الكغوٍ اإلاُلىبت لهظٍ الىُْٟت مخىٞغة ُٞه ختى ًخم ازخُاع 

 ألاشخام اإلاىاؾبحن.

ً اإلاٗلىماث الخانت باإلاترشر والتي جُٟض اإلاػلب الخىؿُف :ـ -5.3.4 اؾؿت في ازخُاع ًخم جضٍو

 ٢غاعاث الخى٠ُْ.

الٛغى مً ا٦دكاٝ اإلاىاَب وال٣ضعاث ال٣ٗلُت والظَىُت والجؿمُت ٖلى ؤصاء  : الاخخُاز -6.3.4

ى ؤهىإ:    الٗمل بهضٝ الازخُاع ألاًٞل لؤلٞغاص واؾدبٗاص اإلااَلحن َو

ت صعحت ط٧اء اإلاترشخحن وم٣ضعة الٟغص ٖلى الخ٨م :  اخخُاز الرواء -7.3.4  ٖلى ألاقُاء .إلاٗٞغ

جبحن مضي ٢ضعة الٟغص ٖلى الخد٨م بط مىدذ الٟغنت  :اخخُاز كدزة املسشح وأهمُخه -8.3.4

اصتها. اصة اإلاٗلىماث في اإلاؿخ٣بل ومضي اؾخٗضاصٍ لٍؼ ب وجىمُت ٢ضعاجه وجٟهمه لٍؼ  للخضٍع

 حؿخسضم لخبُان م٣ضعة الٟغص و٦ٟاءجه في ؤصاء ٖمله بةج٣ان . : اخخُاز املهىت -9.3.4

بت الصخو  اخخُاز املُىٌ )مُىٌ الشخص للعمل(: -10.3.4 ت مضي ٚع والٛغى مىه مٗٞغ

 اإلاغشر للٗمل الظي ؾِؿىض بلُه ومُله وخبه ألصاثه وجًُٟله له.

غ ًٖ ؾالمت ألاشخام وخالتهم الصخُت إلاى٘ ؤي بصٖاءاث ٖلى :  الٟدو الُبي -11.3.4 ى ج٣ٍغ َو

 مغاى ،٦ظل٪ حؿغب الٗضوي بحن الٗاملحن .اإلااؾؿت ٧ىنها اإلاؿاولت ًٖ ؤلاحاباث وألا 

ت -5  :حعُين هفاءاث البؼٍس

ت ،ٞازخُاع الصخُذ والض٤ُ٢  - ٌٗخبر الخُٗحن ٖامل ؤؾاس ي وحىَغي في ؾُاؾت اإلاىاعص البكٍغ

 للٗاملت باليؿبت إلاخُلباث اإلااؾؿت ًجىب اإلااؾؿت ج٩ال٠ُ ٦بحرة في خالت ما بطا ٧ان الازخُاع ٚحر ناثب.
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٣هض به جىحُه الٟغص الجضًض : مفهىم الخعُين - َى آزغ مغخلت مً مغاخل الازخُاع والخى٠ُْ ٍو

٠ الٟغص بىُْٟخه والغثِـ اإلاباقغ له ومؿاولُاجه وؤَضاٝ  ٣خط ي ألامغ حٍٗغ بلى وُْٟخه باإلااؾؿت ٍو

 الخىُٓم وٞلؿٟت ؤلاصاعة الٗلُا والؿُاؾاث والٗاصاث وؤلاحغاءاث وؤهٓمت الٗمل.

لٟغص اإلاىاؾب في الىُْٟت اإلاىاؾبت التي جىاؾب قغوٍ ومؿخلؼماث َى وي٘ ا الخعُين :  -1.5

 1ال٣ُام بها م٘ ماَالجه و٦ٟاءجه .

الخٔ ؤن بنضاع ألامغ بالخٗحن ٩ًىن خؿب مى٢٘ وؤَمُخه الىُُْٟت اإلاغاص قٛلها ٞالٗمل في ؤلاصاعة      ٍو

ظا في ال٨ثحر مً اإلا اؾؿاث الخ٩ىمُت زم جإحي الٗلُا مثال ٌؿخضعي طل٪ الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت الىػٍغ َو

بٗض طل٪ صزى٫ مغخلت الاؾخالم الٟٗلي ومؼاولخه الٗمل وٖاصة ما ًجغي الخُٗحن اإلاضة مُٗىت جسخل٠ 

خؿب صعحت ومؿخىي الىُْٟت اإلاغاص قٛلها زال٫ َظٍ اإلاضة خُث ًسً٘ الٗاملت بلى ٖضة ازخُاعاث ٧ي 

ٕ الٗامل احخُاػ َظا الازخُاع بىجاح ٣ٞض جخدضص صعحخه ومضي اؾخُاٖخه مؼاولت َظا الٗمل ٞةطا اؾخُا

 . 2ًخم جثبُخه

 وبال ًخم الاؾخٛىاء ٖىه في الخاالث ال٨ٗؿُت .

ُىاث مخ٩املت بدغ٦ُت مخضازلت  اؾخ٣ُاب ،ازخُاع، حملت َظٍ الٗملُاث )جيبا ،جسُُِ، حُٗحن( جمثل ز

ل٣ضعاث واإلاهاعاث لخُٟٗل ٖملُت الخى٠ُْ وجإ٦ض هجاخها با٦دؿاب ؤخؿً ال٨ٟاءاث لؤلٞغاص طوي ا

 اإلاُلىبت والتي ًم٨ً ججؿُضَا في الك٩ل الخالي:

 (: ًمثل خؼىاث الخىؿُف1-2)زكم الؼيل

 

٘ ٦ٟاءاث ألاٞغاص :املصدز ُٟي ٖلى ٞع  ،3، ؤزغ جسُُِ اإلاؿاع الْى

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .42م40باعي ٦كىاي ،مغح٘ ؾاب٤ ،مـ  1
ت في ال٣ُإ الٗام( ،2ٍ ٤ مدمض الًمىع ، الخسُُِ الاؾتراجُجي) للمىاعص البكٍغ   .23،م2011،ٖمان، صاع الجامٗت لليكغ والخىػَ٘ ،1ـ مٞى

  . 2013ـ2012ة اللِؿاوـ في ٖلىم الدؿُحر ،حامٗت وع٢لت ،ؾىت خؿاًً ًمُىت ،صٞغوع ؤؾماء مظ٦غة م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث هُل قهاص. 3
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 1(: مغاخل بزخُاع و الخُٗحن1-3ق٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت اإلاضزل الخد٤ُ٣ محزة الخىاٞؿُتملصدز ا : ص.حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي.بصاعة حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  

 

 

 

                                                 
ت ،اإلاضزل الخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت ، اإلاىٓمت  الخاصي و الٗؿغون ، صاع ا.حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي ، بصاعة الاؾتراجُجُت للمى 1 عص البكٍغ

  269، م 2003 الجامُٗت ، ال٣اَغة  ،

 انرصفٍح االونٍح 

 االخرثاراخ

 انًماتهح

يراجؼح انًصذر 
 انًرجؼٍح

ًَىرج طهة 
 انرىظٍف

 انفحص انطثً

 لرار رفض انًررشح لرار انرؼٍٍٍ

يٍ انًرطهثاخػذو ذحمٍك انحذ األدَى   

 ػذو ذىافر شروط شغم انىظفٍح

 انفشم فً االخرثار

 انفشم فً إلُاع انًماتهٍٍ

 وجىد يشاكم يؤثرج

 ػذو انًالءيح انصحٍح

 إجتيــاز

 إجتيـــاز
 تبار

 إجتيـــاز

 إجتيــاز

 إجتيــاز

زإجتيــا  
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ت و أهمُتها      : املبدث الثالث : مساخل بىاء إطتراجُجُت  جىمُت املىازد البؼٍس

ت و ؤنبدذ طاث ؤ                 َمُت بالٛتل٣ض حٗضصث مغاخل بىاء بؾتراجُجُت  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت املىازد جىمُت املؼلب الاوٌ: مفهىم      البؼٍس

ت املىازد جىمُت مفهىم -  1.البؼٍس

ت اإلاىاعص جىمُت حٗٝغ  اإلاجخم٘، واخخُاحاث ًخ٤ٟ بما صخُدا البكغي بٖضاصا  الٗىهغ بٖضاص :"بإنها البكٍغ

اصة ؤهه ؤؾاؽ ٖلى ت بٍؼ خُىع  ؤلاوؿان و٢ضعة مٗٞغ اصة ًٖ ًٞال ُبُُٗت،ال للمىاعص اؾخٛالله ًؼصاص ٍو  ٍػ

ت اإلاىاعص بدىمُت . ٣ًهض " وحهىصٍ َا٢اجه اصة البكٍغ ت ٖملُت ٍػ الٗاملت  لل٣ىي  واإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاٗٞغ

ا ًخم والتي اإلاجاالث حمُ٘ في الٗمل ٖلى ال٣اصعة ا اهخ٣اَئ  مسخلٟت. مً ازخباعاث ًجغي  ما يىء في وازخُاَع

ت          ت جُىعا، ؤنبدذ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٖلى مضي ال٣ٗضًً اإلاايُحن ؤؾٕغ مجاالث الخىمُت ؤلاصاٍع

ت جخسهو بهٟت عثِؿُت  ومً هاخُت الضوع اإلانهي في َظا اإلاجا٫ ؤنبدذ الٗضًض مً اإلاىٓماث الاؾدكاٍع

ب  ت و جضٍع في َظا اإلاجا٫، ٦ما ٢امذ اإلاىٓماث ال٨بري بةوكاء بصاعاث مخسههت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ٖلى اإلاىاهج و الجىاهب اإلاهىُت اإلاسخلٟت في َظا اإلاجا٫. ٦ما ٖمل ٖضص مً اإلاىٓماث ٖلى  الٗاملحن بها

ت للٗمالء  ٤ خؼم مً بغامج الخىمُت البكٍغ ت ًٖ ٍَغ٤ حؿٍى الاؾخٟاصة مً َٟغة جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ب الٗاملحن في بغ  امج م٨ثٟت الظًً ٌؿٗىن بلى بخغاػ جدؿحن ملمىؽ في َظا اإلاجا٫، وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ جضٍع

اصة ؤلاهخاحُت مً زال٫ بىاء ٞغ١ الٗمل  .جدىاو٫ جدؿحن الاجهاالث ؤو ٍػ

ت بمٗىاَا الٗام "مؿاٖضة الٗاملحن ٖلى مىاحهت الخدضًاث التي          و ٣ًهض بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ا مً ؤهىإ الخُىع في بِئت الٗمل، وحؿتهضٝ ؤًًا مٗاوهته م ٖلى جسل٣ها الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت وٚحَر

اث ألاصاء اإلاُلىبت للب٣اء و الخٟاّ ٖلى ال٣ضعة  الخ٠ُ٨ بػاء اإلاخُلباث الجضًضة لخد٤ُ٣ مؿخٍى

  2الخىاٞؿُت."

ت واإلاهاعاث وال٣ضعاث لل٣ىي الٗاملت         اصة ٖملُت اإلاٗٞغ ت ٦ظل٪ بـ" ٍػ و حٗٝغ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

حغي مً ازخباعاث ال٣اصعة ٖلى الٗمل في حمُ٘ اإلاجاالث، والتي ًخم اهخ٣
ُ
ا في يىء ما ؤ ا وازخُاَع اَئ

٘ مؿخىي ٦ٟاءتهم ؤلاهخاحُت أل٢ص ى خض مم٨ً." ٠ الكاملت لخىمُت        3مسخلٟت بُٛت ٞع و مً الخٗاٍع

ت التي جمخل٨ها  ت " ٧ل حهض ٖلمي مىٓم ًبظ٫ مً ؤحل حُٗٓم الاؾخٟاصة مً اإلاىاعص البكٍغ اإلاىاعص البكٍغ

ء باإلاؿخىي اإلاهاعي و اإلاٗغفي للٗىهغ البكغي مً الىي٘ الخالي بلى الىي٘ اإلايكإة، وبما ًًمً الاعج٣ا

 اإلاؿتهضٝ و بهىعة مؿخمغة."

                                                 
٣ُا. الٗضص ا  .مجلت ب٢خهاصًاث   1 257 م-256لؿاب٘ . مقما٫ بٍٞغ

، 2013ٖبض الغخمان جى٤ُٞ، بؾتراجُجُاث الاؾدثماع البكغي باإلااؾؿاث الٗغبُت، ال٣اَغة، مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت لئلصاعة )بمُ٪(،  2

 40م 
 مى٢٘ مىخضًاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغت .https://hrdiscussion.com/hr1938.html ( www.hrm-group.com)عابِ اإلاهضع: 3
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ت  املؼلب الثاوي :  مساخل بىاء اطتراجُجُاث جىمُت املىازد البؼٍس

ب           جلجإ اإلاىٓماث والكغ٧اث الىاجخت بلى جبجي ال٨ٟغ والخسُُِ الاؾتراجُجي لٗملُاث الخضٍع

ب والخىمُت ال٣اثمت ٖلى ٢اٖضة الخٗلم اإلاؿخمغ بهٟت زانت.. والخىمُ ت بهٟت ٖامت، ولٗملُاث الخضٍع

 1وبىاء َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ًمغ بٗضة مغاخل مخخابٗت مً ؤَمها:

ت: - مً اإلاهام الغثِؿت واإلاهمت  مسخلت جددًد اخخُاحاث املىـمت أو الؼسهت مً املىازد البؼٍس

ب والخىمُت، ؤن ٩ًىن لضيها البُاهاث التي ًيبػي ٖلى بصاعة اإلاىاعص ا ت ٖىض بىائها بؾتراجُجُت الخضٍع لبكٍغ

ل  ما٫ وألاوكُت واإلاهام في اإلاؿخ٣بل، َو واإلاٗلىماث ال٩املت ًٖ زُِ اإلاىٓمت ؤو الكغ٦ت الخانت باأٖل

حجم  ؾدب٣ى ؤٖمالها وؤوكُتها الخالُت ٦ما هي في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع والبُٗض ؤم ؤن َىا٥ ازخالٞاث. وما

ل َظٍ  ت ؤم ق٩لُت؟ َو ل َظٍ الازخالٞاث حىٍَغ َظٍ الازخالٞاث؟ وما َبُٗت َظٍ الازخالٞاث؟ َو

الازخالٞاث مبيُت ٖلى جى٢ٗاث ْىُت ؤو جى٢ٗاث ٖلمُت مضعوؾت، مؿخسضم ٞحها ؤؾالُب وَغ١ الخيبا 

ت لخدضًض خ احاث اإلاىٓمت ؤو الٗلمُت اإلاخٗاٝع ٖلحها. ٧ل َظا وٚحٍر جُل٘ ٖلُه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت مً خُث ال٨م وال٠ُ٨؛ التي جم٨جها مً الخٗامل الٟٗا٫ م٘ َظٍ الازخالٞاث  الكغ٦ت مً اإلاىاعص البكٍغ

والخٛحراث اإلاخى٢ٗت في اإلاؿخ٣بل، والتي جازغ بك٩ل مباقغ وٞٗا٫ ٖلى ٖملُاتها ؤلاهخاحُت ؤو الخضمُت.. 

ت ؤن جدضص الب ٘ وحؿخُُ٘ مً زالله بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ب والخىمُت التي جٞغ رامج الخانت بٗملُاث الخضٍع

ت الٗاملت في اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت ؤو الكغ٦ت لخ٨ؿبها اإلاهاعاث واإلاٗاٝع اإلاُلىبت  مً ٦ٟاءة اإلاىاعص البكٍغ

ألصاء ألاٖما٫ الجضًضة في اإلاؿخ٣بل، َظا مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي بن لم ٨ًً لضي اإلاىٓمت ؤو 

ىبت إلاىاحهت ؤٖما٫ وؤوكُت حضًضة ؾخُب٣ها اإلاىٓمت في اإلاؿخ٣بل، جً٘ الكغ٦ت اإلاىاعص البكغ  ٍت اإلاٚغ

ىب حُُٗجها،  ت اإلاٚغ ت يمً زُِ الاؾخ٣ُاب اإلاىانٟاث الخانت في اإلاىاعص البكٍغ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بها لخإَُلها للٗمل مباقغة  ًٖ وي٘ البرامج الخانت بخضٍع
ا

 .ًٞال

تمسخلت صُاػت أهداف اطتراجُجُت ال - : حٗض مغخلت نُاٚت ألاَضاٝ مً ؤَم خىمُت البؼٍس

ت بخدضًض َظٍ ألاَضاٝ بىاء ٖلى  ت، وج٣ىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ مغاخل بىاء بؾتراجُجُت والخىمُت البكٍغ

ا اإلاىٓمت ؤو الكغ٦ت، ومً زم  ت طاث ال٨ٟاءة التي جُلب جىاَٞغ الاخخُاحاث الٟٗلُت مً اإلاىاعص البكٍغ

ت م٘ ؤلاصاعاث جخم٨ً مً زاللها بهجا ػ ؤٖمالها وؤوكُتها.. ومً الُبُعي ؤن جخٗاون بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بها، ؤو في  ت اإلاغاص اؾخ٣ُابها وجضٍع ألازغي في اإلاىٓمت لخدضًض ألاَضاٝ اإلاُلىب جد٣ُ٣ها في اإلاىاعص البكٍغ

٘ ٦ٟاءتها مً زال  في اإلاىٓمت ؤو الكغ٦ت واإلاُلىب ٞع
ا

ت اإلاخاخت ٞٗال ب اإلاىاعص البكٍغ ٫ بغامج الخضٍع

                                                 
ت اإلاٗانغة بٗض اؾتراجُجي، صاع واثل ليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت الاولى ،خلب ،ؾىعٍا،1 -440،م2012ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .   441م



ـــ الفصل األول ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ بشريةوارد الـــــالم تنمية  ــــ  
 

 
45 

ت واؾتراجُجُت ؤلاصاعاث،  والخىمُت. و٧ل طل٪ ًهب في زاهت جد٤ُ٣ الىجاح الؾتراجُجُت الخىمُت البكٍغ

 .ومً زم لالؾتراجُجُت الٗامت للمىٓمت ؤو الكغ٦ت

ت - ت بخصمُم وإعداد بسامج عملُاث الخىمُت للمىازد البؼٍس   مسخلت كُام إدازة املىازد البؼٍس

ت بهٟت  مت أو الؼسهت:العاملت في املىـ بن مً الىاحباث اإلاهمت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ٞحها بهٟت زانت؛ بٖضاص وجهمُم بغامج لٗملُاث الخىمُت  ٖامت وٖلى ٢ؿم الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلاىٓمت ؤو ا ت حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ وهجاح بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ إلااؾؿت ؤو اإلاىاعص البكٍغ

ت صازل اإلاىٓمت مً ؤَم الضٖاثم التي جلجإ بلحها ؤلاصاعة الٗلمُت  الكغ٦ت.. بط بن جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

٣ها هدى جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت ل٩اٞت اإلاىخجاث التي جيخجها ؤو الخضماث التي  الخضًثت وهي في ٍَغ

ت ٖلى ٢ضع مً ال٨ٟاءة الٗملُت ج٣ضمها، والبض ؤن ج٩ىن البرامج الخانت بٗملُاث الخىمُت اإلاىاع  ص البكٍغ

ى الجىصة الكاملت طاث الخىحهاث الخضًثت وألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت ال٨بحرة  ختى جد٤٣ َظا الهضٝ؛ َو

ت مباقغة ٖلى وحىص  التي حؿعى اإلاىٓماث والكغ٧اث بلى جد٣ُ٣ها؛ وٚجي ًٖ البُان ؤن لهظا آزاع حىٍَغ

مؿخ٣بلها اإلاىٓىع ومؿخ٣بلها بُٗض اإلاضي. ول٩ي ج٩ىن بغامج  اإلاىٓمت ؤو الكغ٦ت في الؿى١، وآزاع ٖلى

ت ٖلى ال٣ضع اإلاُلىب مً ال٨ٟاءة البض ؤن جدؿم باإلاىهجُت الٗلمُت، وجبجى َظٍ  الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

لت اإلاضي.. ولِـ  بُت ٍَى ا ؤي الخسُُِ الاؾتراجُجي لبرامج جضٍع ًا البرامج ٖلى ألاؾـ ؤلاؾتراجُجُت ؤً

ب ُت عوجُيُت و٢خُت.. ٞةطا جم اؾخسضام ٢ىاٖض وؤنى٫ ال٨ٟغ الاؾتراجُجي في اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت بغامج جضٍع

ب والخىمُت الخانت  ا في بغامج الخضٍع ًا ؤو الكغ٦ت ٩٦ل؛ ٞالبض مً جُب٤ُ ال٨ٟغ والخسُُِ الاؾتراجُجي ؤً

ت صازل اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت ؤو الكغ٦ت.. ومما ال ق٪ ُٞه ؤن ٩ً ىن لهظا ألامغ ؤزغ ٦بحر باإلاىاعص البكٍغ

 .وٞٗا٫ في ؤٖما٫ وؤوكُت وبهخاحُت اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت ؤو الكغ٦ت التي جإزظ به

وٚجي ًٖ البُان ؤن الخٗاون والاوسجام والخىا٤ٞ والخيؿ٤ُ بحن ٧اٞت بصاعاث ووخضاث اإلاىٓمت ؤو       

ؤو الغثِؿت مً زال٫  اإلااؾؿت ؤو الكغ٦ت، والٗمل بهضٝ هجاح ؤلاؾتراجُجُت الٗامت ؤو ال٩لُت

ت  ت واؾتراجُجُت ٢ؿم الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ ُت ل٩ل بصاعة بما ٞحها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ اؾتراجُجُاث ٖٞغ

بها؛ ش يء مُلىب الؿعي الضئوب بلى جغؾُسه في هٟىؽ ٧اٞت الٗاملحن صازل اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت ؤو 

مل جىجؼ الاؾتراجُجُاث، وجخد٤٣ ألاَضاٝ، الكغ٦ت، ًٞٗ ٍَغ٤ الخٗاون والخيؿ٤ُ والخىا٤ٞ والخ٩ا

  .وجخد٤٣ اإلاىاٞ٘ الٟغصًت والٗامت للجمُ٘

ت العاملت في املىـمت أو  - مسخلت الخخؼُؽ الصمني لخىفُر بسامج عملُاث الخىمُت للمىازد البؼٍس

ب والخىمُت  الؼسهت: بن اإلاؿاولحن ًٖ وي٘ زُت ػمىُت في نىعة حضاو٫؛ مً ؤحل جىُٟظ بغامج الخضٍع

ٖىا ٞحها الخيؿ٤ُ الخام بحن ٧اٞت الىخضاث ل ت صازل اإلااؾؿت؛ ٖلى َاالء اإلاؿاولحن ؤن ًغا لمىاعص البكٍغ

وؤلاصاعاث صازل اإلاىٓمت، وٖضم الخًاعب في اإلاىاُٖض الؼمىُت ٧ي ال ًخإزغ الٗمل، و٧ي جخد٤٣ اؾتراجُجُت 
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جب ٖلى َاال ت في ْل هٓام الخٗلم اإلاؿخمغ، ٍو ا ؤن ٩ًىن ٖىضَم الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ ًا ء اإلاؿاولحن ؤً

 ًٖ ؤَمُت الىىُٖت لبرامج 
ا

ت ، ًٞال قٗىع ٢ىي بإَمُت الى٢ذ في بهجاح ٖملُت الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت التي جخٗل٤ بٗملُاث بهخاحُت ؤو ًدخاحها الٗمل في الى٢ذ آلاوي  الخىمُت، ٞٗملُاث الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖىض بٖ ت في اإلاىٓمت ما ًجب ؤن ٩ًىن لها ألاولٍى بُت والخانت بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ ضاص الجضاو٫ الخضٍع

 1جدخاحه الٗملُت ؤلاهخاحُت في اإلاضي اإلاخىؾِ وما جدخاحه الٗملُت ؤلاهخاحُت في اإلاضي البُٗض.

ت العاملت في املىـمت أو الؼسهت - : مسخلت البدء في جىفُر بسامج عملُاث الخىمُت للمىازد البؼٍس

ت حٗض ل٩ي جىٟظ بغامجها، ٞٗملُت الخىُٟظ الخُت الاؾتر  اجُجُت لٗملُاث الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

والاؾخٟاصة، وجد٤ُ٣ الهضٝ هي اإلابخػى، ول٩ي جىجر ٖملُت الخىُٟظ البض لها مً مخابٗت مؿخمغة لًمان 

٣ها، وؤن ًخم الخىُٟظ للبرامج الخىمُت وٞ تها مً زال٫ جظلُل الهٗاب التي ج٠٣ في ٍَغ ا للخُت اؾخمغاٍع ٣ا

ا للجضاو٫ الؼمىُت اإلادضصة،  ت للٗاملحن في اإلاىٓمت ؤو الكغ٦ت و٣ٞا الاؾتراجُجُت الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

خطر طل٪ مً زال٫ ٖغى ما ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه  ٞاإلاخابٗت ؤمغ يغوعي ومهم ؤزىاء ٖملُت الخىُٟظ.. ٍو

غ اإلاخابٗت  .زُت اإلاخابٗت وؤؾالُب اإلاخابٗت وج٣ٍغ

ت العاملت في مسخلت الخلُُ - م املؤكذ ليل بسهامج مً بسامج عملُاث الخىمُت للمىازد البؼٍس

ب والخىمُت  املىـمت أو الؼسهت: ٣ًىم اإلاؿاولىن ًٖ ٖملُت ج٣ُُم البرامج الخانت بٗملُاث الخضٍع

اإلاجضولت بمضص ػمىُت مدضصة بخ٣ُُم ٧ل بغهامج جىمُت ٖلى خضة، وجدضًض واضر وص٤ُ٢ إلاضي هجاح 

لخىمُت في جد٤ُ٣ الهضٝ ؤو ألاَضاٝ اإلايكىصة مً وعاء جىُٟظٍ، وبن ٧اهذ َىا٥ اهدغاٞاث بحن البرهامج ا

ب والخىمُت، ٞالبض مً جدضًض َظٍ الاهدغاٞاث  الىا٢٘ الٟٗلي للخىُٟظ واإلاسُِ للخىُٟظ في زُت الخضٍع

بُت اإلاؿخ٣بلُتب٩ل ص٢ت، وجىنُٟها وجدضًض اإلادؿبب في وحىصَا و٦ُُٟت ٖالحها، وجالٞحها في البرامج   .الخضٍع

ت  - مسخلت ججمُع هخائج عملُاث الخلُُم املؤكذ ليافت بسامج عملُاث والخىمُت للمىازد البؼٍس

:٣ًىم اإلاؿاولىن ًٖ ٖملُت ج٣ُُم البرامج الخانت بٗملُاث الخىمُت  العاملت في املىـمت أو الؼسهت

ت بخجمُ٘ هخاثج ٖملُاث الخ٣ُُم اإلاا٢ذ ل٩اٞت بغ  ب والخىمُت للمىاعص اإلاىاعص البكٍغ امج ٖملُاث الخضٍع

بُت ت الٗاملت في اإلاىٓمت ؤو الكغ٦ت، والخٗٝغ ٖلى وؿب هجاح جد٤٣ ؤَضاٝ َظٍ البرامج الخضٍع  البكٍغ

ت: - ٣ًىم اإلاؿاولىن ًٖ ٖملُت ج٣ُُم البرامج  مسخلت جلُُم اطتراجُجُت الخىمُت املىازد البؼٍس

ت بال ب بهضٝ الىنى٫ بلى ج٣ُُم ٖام الخانت بٗملُاث الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ خلخُو والخهي٠ُ والخبٍى

ت في اإلاىٓمت ؤو الكغ٦ت، وجدضًض واضر وص٤ُ٢  ،٧امل وقامل لخىُٟظ بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

إلاضي هجاح َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ووؿب َظا الىجاح، وجدضًض ؤؾباب وؿب ؤلازٟا١ ؤو الٟكل، وجدضًض آلُت 

زٟا١ ؤو الٟكل؛ وطل٪ بخدلُل ؤؾباب َظا ؤلازٟا١ ؤو الٟكل، وجدضًض الخٗامل م٘ َظٍ وؿب ؤلا 

                                                 
 .215مدمض حاؾم الكٗبان، مدمض نالر ألاهُذ، م1
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مهاصٍع واإلادؿببحن في و٢ىٖه، وجدضًض واضر قٟاٝ لجىاهب ال٠ًٗ ؤو ٖضم ال٨ٟاءة الخانت 

ت ٖلى  ت ، ؤو ٖضم ٢ضعة اإلاىاعص البكٍغ بال٣اثمحن ٖلى ٖملُت جىُٟظ البرامج الخانت الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .م لهم مً بغامج الخىمُت... بلخاؾدُٗاب ما ٣ًض

ٖلى ؤن ًخم مٗالجت ؤؾباب ؤلازٟا١ ؤو الٟكل، ومٗالجت اإلاك٨الث واإلاٗى٢اث ألازغي التي خالذ صون 

ت ، ومً  ت بالهىعة اإلاسُِ لها في بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ جىُٟظ ٖملُاث الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 1.هحرة ؤو اإلاخىؾُت ؤو البُٗضة اإلاضيزم جالفي وججىب و٢ىٖها في آلاماص ال٣

وبخُب٤ُ َظٍ اإلاغاخل الخانت بىي٘ بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاىاعص مسخلت الخؼرًت العىظُت : -

ت في ْل هٓام الخٗلم اإلاؿخمغ؛ هجض ؤنها آزظة ق٩ل الخل٣ت ؤو الضاثغة اإلاؿخمغة.  2البكٍغ

ت .  املؼلب الثالث :أهمُت إدازة املىازد البؼٍس

ت مً ؤ٦ثر الىْاث٠ التي جخإزغ بالخٛحراث الخاعحُت ،هٓغا ألنها اإلاؿاولت ح           ٗض وُْٟت اإلاىاعص البكٍغ

ت ٞضًىام٨ُُت  ًٖ ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بإَم مىعص مً مىاعص التي جمخل٨ها اإلاىٓمت ،ؤال وهي اإلاىاعص البكٍغ

غ وُْٟ ٗت اؾخضعى يغوعة وخخمُت زل٤ وجٍُى ت مً ؤحل اإلادُِ الخاعجي ،وحٛحراجه الؿَغ ت اإلاىاعص البكٍغ

ت ُٞما ًلي :  3جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت الا٢خهاصًت وجبرػ ؤَمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ا حؼء مً الىٓام ال٨لي اإلاترابِ. -  اإلاؿاَمت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت باٖخباَع

حؿاٖض ٖلى حصخُو الٟٗالُت وال٨ٟاءة الخىُٓمُت مً زال٫ بٌٗ الىؾاثل اإلاخٗل٣ت باألٞغاص  -

الٗاملحن ،و٦ظل٪ اإلااقغاث ال٣ُاؾُت ل٣ُاؽ مٗض٫ الُٛاب ،مٗض٫ الخىاصر ٦ٟاًت ألاصاء ومٗض٫ 

 الك٩اوي.

 ألاًٞل وألاصاء اإلاخمحز . ،لًمان ؤلاهخاحُت جىٞحر حمُ٘ ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت باألٞغاص الٗاملحن -

ت في اإلاىٓمت يمان الخيؿ٤ُ بحن حمُ٘ اليكاَاث اإلاخٗل٣ت باألٞغاص الٗاملحن والىخضاث ؤلاصا - ٍع

 مً زال٫ مىٓمت بصاعاث جىُٟظًت خى٫ َظٍ اليكاَاث.

ج٣ضًم الىصر وؤلاعقاص في حمُ٘ الجىاهب اإلاخٗل٣ت باألٞغاص ،وطل٪ ٌؿاٖضَم في نُاٚت وبصاعة  -

ـالغ٢ابت ٖلى الخ٩لٟت ٖىهغ الٗمل ، مً زال٫ بخضار  وجىُٟظ الؿُاؾاث، وخل اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت باألٞغاص.

خد٤٣ طل٪ مً زال٫ الىْاث٠ طل٪ الخىا٤ٞ ب حن صعحت بؾهام الٟغص وألاحغ الظي ًدهل ٖلُه ،ٍو

بهم وويٗهم في ألاٖما٫ ؤو الىْاث٠  ت زانت ُٞما ًخٗل٤ بازخُاع ألاٞغاص ،جضٍع الدكُٛلُت للمىاعص البكٍغ

ُىلهم و٢ضعاتهم  .4التي جخ٤ٟ وم

                                                 
442ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي ،مغح٘ ؾاب٤،م  1 

 .443ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي، مغح٘ ؾاب٤،م2
اء  ، ـمدمض خاٞٔ  3 ت ،}ص.ٍ{،مهغ،صاع الٞى   .97م96،م2005،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ،ٍ 4   .302،م 2005، ألاعصن ،صاع واثل، 1ـ ػاَض مدمض صًغي ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 خالصت       

ت واخضة مً ؤَم               غ اإلااؾؿت لظل٪  حٗخبر اإلاىاعص البكٍغ الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣ هجاح وجٍُى

ًخم جىٞحر بصاعة مخسههت في حؿُحر قاون َظٍ اإلاىاعص وجخمدىع وْاث٠ َظٍ ؤلاصاعة في ازخُاع 

واؾخ٣ُاب ألاٞغاص وحُُٗجهم في اإلاىانب التي جدىاؾب م٘ ماَالتهم وزحراتهم لهظا ًيبػي ٖلحها ؤن ج٣ىم 

ً بمخابٗت ؤصاء اإلاىْٟحن وبٖض م، ومً الجضًغ بظ٦غ ؤن ٖملُتي الخ٩ٍى بهم وجدٟحَز جهم وجضٍع اصَم وج٩ٍى

ب ال ٣ًخهغا ٖلى اإلاىْٟحن الجضص الظًً جم جىُْٟهم خضًثا ل٨جها حكمل باإلياٞت بلى طل٪  والخضٍع

 اإلاىْٟحن ال٣ضامى.
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 جمهُد:

ت الا٢خهاصًت الىىاة ألاؾاؾُت لليكاٍ الا٢خهاصي للمجخمٗاث وحٗخبر مؿغخا ومُضاها جمثل اإلااؾؿ

غ الا٢خهاص.  لىٍٓغاث وجُب٣ُاث البىاء وجٍُى

ا في الخُاة حٗل اإلااؾؿت جخد٨م بلى خض بُٗض في  وفي بَاع الخُىع الهام الظي قهضجه الخ٨ىىلىحُا وؤزَغ

اؾت وحٗخبر عؤؽ الخىمُت وال٣لب الىابٌ واػصَاٍع وجغ٢ُت بهخاحها واؾخٗمالها ومماعؾت حاهب َام مً الؿُ

ظا ما حٗل ٧ل مً الا٢خهاصًحن والؿُاؾُحن والاحخماُٖحن يهخمىن  الكٗىب وؾمىَا بلى ما َى ؤًٞل، َو

بضعاؾت مٗم٣ت للماؾؿت الا٢خهاصًت مً قتى الجىاهب وؾٗحهم الضاثم بلى ما ًدخاحه اإلادُِ واإلاؿتهل٪ 

مخماقُت م٘ الخُىع الخ٨ىىلىجي والاهٟخاح ٖلى الٗالم الخاعجي مٗخمضة ٖلى اإلاداؾبت زانت واإلاجخم٘ ٖامت، 

زانت وهي حسجُل ٧ل ٖملُاث اإلااؾؿت اججاٍ الٛحر و٤ٞ اإلاسُِ الىَجي للمداؾبت وهي ٖىهغ ؤؾاس ي ٞحها 

 خُث وٗٝغ مً زاللها اإلااؾؿت.

ضاهُت في ٞترة التربو للماؾؿت وهٓغا للم٩اهت اإلاغمى٢ت التي جدخاحها اإلااؾؿت ٢مىا بضاعؾت مُ

ت "مداحغ الٛغب" بؿُضي لخًغ ٧ىنها حُٛي خاحُاث مؿتهل٩ي والًاث الٛغب الجؼاثغي  الهىاُٖت والخجاٍع

إلااصة الغمل الظي اٖخبٍر الازخهانُىن طو حىصة ٖالُت ٖلى اإلاؿخىي الىَجي، لظا بضؤ اإلاخٗاملىن ًتهاٞخىن ٖلى 

 ا٢خىائها مً ٧ل خضب ونىب.

 الدزاطت:  الهدف مً

 ًمثل خهُلت الجهىص لٟترة جغبهىا في ماؾؿت "مداحغ الٛغب" بؿُضي لخًغ.

 عسض املىطىع:

َظا الٗمل اإلا٣ضم في مداحغ الٛغب حؿمذ لىا بالخدضًض والخُٛحر الٟٗا٫ وؤلاًجابي ٖلى الى٣اثٌ 

ت بلى جُب٣ُُت في اإلاُضان م٘ الض٢ت  ل ال٨ٟغة الىٍٓغ  والغػاهت في الٗمل.اإلالمىؾت ٖلى ؤعى الىا٢٘ وجدٍى

ٌ  املبدث  هـسة عامت للمؤطظت. :ألاو

 1املؼلب الاوٌ : حعٍسف املؤطظت. 

٘ ٖلى اإلاؿخىي البلضي     ؤن ماؾؿت مداحغ الٛغب ؾُضي لخًغ ؤنبذ لها صوعا باعػا في جىمُت اإلاكاَع

ل َظا ألازحر بما جدخاحه مً ؤمىا٫ .  و جمٍى

جلـ الكٗبي البلضي لبلضًت ؾُضي لخًغ في حلؿخه ل٣ض جم بوكاء اإلااؾؿت ًٖ ٍَغ٤ مضاولت اإلا  

جدذ عثاؾت الؿُض ٢اض ي مُلىص بهٟخه عجؿا للبلضًت و ٖحن الؿُض باإلاُلىص لخًغ  04/11/2002الٗاصًت لُىم 

٩٦اجب للجلؿت بدًىع حمُ٘ ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي البلضي  و ٖضصَم ٖكغة و ؤمام َظٍ الىيُٗت و ٢هض 

للبلضًت ، و بٗض الاؾخٛال٫ الٗكىاجي للغمل ا٢ترح الؿُض الغثِـ نٛه بوكاء  الخٟاّ ٖلى الخىاػن اإلاالي

 ماؾؿت الدؿُحر و بؾخٛال٫ اإلاغملت البلضًت ؾُضي لخًغ و٤ٞ ال٣ىاهحن الؾُما.

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

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

                                                 
1
 .مدير مؤسسة محاجر الغرب 
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اإلادضص لكغوٍ بوكاء اإلااؾؿت الٗمىمُت اإلادلُت و  19/03/1983اإلااعر في  83/200اإلاغؾىم  -

ا .  جىُٓمها و ؾحَر

 و بٗض ٢غاع اإلاجلـ باإلحمإ. -

ا الاحخماعي  .1 بوكاء ماؾؿت حؿُحر و اؾخٛال٫ اإلا٣ل٘ الغملي بؿُضي لخًغ و ال٩اثً م٣َغ

 غ.بكإع خ٣اوي خمى ؾُضي لخً

 صج. 10.000.000.00عؤؽ مالها  .2

اإلاظ٧ىع  08/200بُلب مً الؿُض والي الىالًت اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاضاوالث و٤ٞ ؤخ٩ام اإلااصة  .3

 ؤٖالٍ.

 وبٗض ؤن جضاو٫ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ٢هض جىمُت اإلاىؾؿت و ا٢تراخاث ألاؾماء آلاجُت: .4

 مىاحم الٛغب . -

 ؾُضي لخًغ مىجم.  -

 مىاحم الٓهغة. -

ؾم الخجاعي مً بصاعة اإلاغ٦ؼ الىَجي للسجل الخجاعي اإلاٟىى ٢اهىهُا و َى مذجغة الٛغب جم ازخُاع الا 

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

ذ اإلااؾؿت في ٞخذ ؤبىابها و مؼاولت اليكاٍ ؤلاصاعي  ابخضاء مً   01/01/2003و بٗض اإلاهاص٢ت قٖغ

لُِ مسخاع ابخضاء  ذ في ٖملُت بُـ٘ الغمـل ب٣لـ٘ ؤوالص  ؾــي  01/04/2003مً جدذ بقغاٝ الؿُض مٍؼ قـٖغ

 بلى ًىمىا َظا جيكِ. الٗغبي ؾُضي لخًغ و ما ػالذ

 1املؼلب الثاوي :أهداف املسملت .

بن بوكاء ماؾؿت ال ًخم بال  مً ٢هض ؤٚغاى و ٧ىن َظٍ ألازحرة مبيُت ٖلى الغبذ ؤو    ال ختى ًخم 

ت و َظا مً محزاث مداحغ الٛغب خُث َظٍ الخحرة جمىن ٧ل الب٣اء و مىانلت اإلاؿحر و يم ان ؤلاؾخمغاٍع

٘ البىاء ٖلى مؿخىي الٛغب الجؼاثغي بماصة الغما٫ الهالخت للبىاء ، ٦ما ؤنها جمى٫ الىالًت  % و 30مكاَع

% و امخهام البُالت ٖلى مؿخىي اإلا٣ل٘ زانت ٦ما ؤنها حؿعى بلى حلب ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً 60البلضًت  

ت ًٖ ٍَغ٤ ألاؾهمالؼ  ت ٧االؾدثماع مثال م٘ قغ٦ت الخٍُى الجٍى ٘ جىمٍى  .باثً ألاوُٞاء ، و هي و مكاَع

 

 

 2ثالث :أفاق املسملت .الاملؼلب  

 بن مجلـ ؤلاصاعة و الدؿُحر ًخهىع مؿخ٣بلُا ماًلي.

 مغاحٗت حؿٗحرة اإلاتر اإلا٨ٗب الىاخض مً الغمل . -

 مغاحٗت ال٣اهىن ألاؾاس ي للماؾؿت. -

                                                 
1
 . مدير المرملة 

2
 . مدير المرملة 
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 ماع في مىاص البىاء و اإلاىاحم و اإلاؿاخت .ؤلاؾدث -

 البدث ًٖ مىاحم ؤزغي في اإلالر الغمل ألاخمغ الجبـ الخص ى . -

 قغاء و ا٢خىاء بٌٗ آلاالث . -

جهلُـذ ويُٗـت ٖمــا٫ اإلااؾؿت مً خُث اإلادل و اإلا٩ان الظي حٗمل ُٞه و زانت  -

 مً خُث ٖال٢اث الٗمل . 90/11ؤلاَاعاث و َظا هٓغا لل٣اهىن 

 ٠ مهىضؽ مسخو في مجلـ ؤلاصاعي.جىُْ -

 مغاٖاة ٦ُُٟت جسلُو اإلاهماث التي ٣ًىم بها ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة. -
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  مهام املصالح ألاطاطُت و كاهىن الداخلي  للمؤطظت.: الهُيل الخىـُمي و  وياملبدث الثا

 1.املؼلب الاوٌ : الهُيل الخىـُمي للمسملت

 لهُيل الخىـُمي للمؤطظتا (:01_2الك٩ل ع٢م)
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 : مهام املصالح ألاطاطُت للمؤطظت. املؼلب الثاوي

 1:هام املصالح ألاطاطُت للمؤطظتمً خالٌ الهُيل الخىـُمي هخعسض على امل

والًت -َى عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي لبلضًت ؾُضي لخًغ مهام زئِع مجلع إلادازة: -

٣ًىم باإلاغا٢بت اإلاالُت واإلاغا٢بت اإلاداؾبُت، وؤلاقغاٝ ٖلى حمُ٘ ؤلاهجاػاث، ٦ما ًترؤؽ حلؿت   -مؿخٛاهم

ت، خُث جى٣ٗض صوعجان خال٫ الؿىت ٠ الاؾخٛال٫  او٣ٗاص الضوعاث الؿىٍى َضٞهما صعاؾت اإلاحزاهُت ومهاٍع

ت.   م الخهُلت الؿىٍى      وج٣ٍى

 مهام مدًس املؤطظت: -

ٖلى عؤؽ َظٍ اإلااؾؿـت اإلاضًغ ًخىلى ؤلاقغاٝ ٖلى الؿُـغ الخؿً للماؾؿــت و ٖضة مهالر و ٧ل عثِـ   

 اؾؿت .مهلخت ٌؿهغ ٖلى ؾحر مهلخخه َب٣ا لل٣اهىن الضازلي للماؾؿت و حٗلُماث مضًغ اإلا

اإلاضًغ مهمخه جُب٤ُ ما ًخضاو٫ ٖلُه مجلـ ؤلاصاعة مً زال٫ الجلؿاث و الضوعاث الٗاصًت و الاؾخثىاثُت 

زال٫ الؿىت و ٌٗخبر الغ٦حزة ألاؾاؾُت و ًبرػ مهامه في ال٣ُإ الضازلي و الخاعجي الظي ًخمثل في ؤلامًاءاث 

ت التي جإجُه مً صازل و  زاعج ؤلاصاعة مثال في اإلا٣ل٘ الغملي ٦ما ًم٨ىه ؤلاٖالن ًٖ  ٖلى اإلاغاؾُم و اإلالٟاث ؤلاصاٍع

ت و ٩ًىن اإلاخهٝغ بُاها في ٧ل ٢ُإ مً اإلااؾؿت ؤي مهلخت اإلاداؾبت و مهلخت  مغاؾُم احخماُٖه و بصاٍع

 اإلاؿخسضمحن و ٦ظل٪ اإلا٣ل٘ .

ت. -  مهام الظىسجاٍز

ض       وحسجُله ، ولها ٖال٢ت مباقغة باإلاضًغ  جخ٨ٟل باليكاَاث الٗاصًت للمضًغ مثل ال٣ُام بترجِب البًر

ا مً  ا ه٣ُت ونل بِىه وبحن مسخل٠ اإلاهالر الضازلُت والاؾخ٣باالث و٦ظا الغص ٖلي الهاج٠ وٚحَر باٖخباَع

ت  .   ألاٖما٫ ؤلاصاٍع

 جدًحر مىاُٖض اإلاضًغ ؾىاء في ٖحن اإلا٩ان ؤو ًٖ ٍَغ٤ الهاج٠. -

غ الغؾاثل ًٖ ٍَغ٤ َباٖتها بىاؾُت الخاؾىب -  . جدٍغ

 اؾخ٣با٫ الؼواع.  -

 ال٣ُام بترجِب الىزاث٤ الخانت باإلاضًغ.  -

ض الهاصع خؿب اإلاهالر  - ض الىاعص و البًر  جهي٠ُ  البًر

 الاخخٟاّ بيسخ حمُ٘ اإلاغاؾالث الىاعصة و الهاصعة. -

 جىُٟظ و جبلُٜ ؤوامغ اإلاضًغ بلى اإلاٗىُحن باألمغ.  -

 الؿهغ ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ؤؾغاع الٗمل. -

 

 داطبت :مهام مصلحت امل -
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ج٣ىم بدىُٟظ و حسجُل ٧ل الٗملُاث اإلاغجبُت بيكاٍ اإلااؾؿت ومجها حسجُل ًىمي للمبُٗاث ،    

ٟىاجحر وال٨كىٝ  ُت م٘ اإلااؾؿت اإلاالُت و ؤلاقغاٝ ٖلى ال اث ، الاؾدثماعاث  وٖملُاث اإلاهٞغ اإلاكتًر

ىت ٖملُاث مسخلٟت ٦دسجُل ؤحىع اإلاؿخسضمحن و الٗملُا (les versement)البى٨ُت ث اإلاخٗل٣ت بالخٍؼ

ًخم الترنض ل٩ل الخؿاباث و   P C Nاإلا٣ضمت بلى اإلااؾؿت و َظا خؿب اإلاسُِ الىَجي اإلاداؾبي 

 ٖملُاث الخدلُل ل٩ل ألاعنضة اإلاخٗل٣ت باإلاحزاهُت.

 مهام إلاػاز امليلف باملداطبت :  -

ت ٦ما ؤهه مى٠ْ ًضعؽ ٧ل ٟىاجحر ؤو  َى الٗىهغ الخي في اإلااؾؿت بدُث ج٩ىن له طا٦غة ٢ٍى ال

ٟىاجحر في م٩ان ؤمً  الىنىالث... الخ ٌسجل ٧ل الٗملُاث اإلاداؾبُت التي جمذ خؿب حمُ٘ اإلاغاخل و ٌُٗض ال

 بدُث ٌؿهل بًجاصَا و ٖضم يُاٖها .

 : املخصن  -

ًخإل٠ مً  مبجى نٛحر خؿب َبُٗت اإلاىاص ٌكٝغ ٖلحها ؤمحن اإلاسؼن ًجب ؤن جخىٞغ  ُٞه ٖضة قغوٍ 

٩ًىن طا زبرة واؾٗت في مجا٫ و اإلاىاص التي جخٗامل بها اإلااؾؿت  ومً ؤَم ؤٖماله اؾخ٣با٫  ألاماهت و الث٣ت و 

 الؿل٘ الىاعصة و مغا٢بتها خؿب الهى٠ للخإ٦ض مً مُاب٣تها مً ألاطن الدؿلُم.

ٖمل بُا٢اث التي جىي٘ في ؤما٦ً جسٍؼً ٧ل ماصة ٣ًهض مغا٢بت و جدب٘ الىاعص و اإلاخهٝغ  -

 ُت.ُٞه و ال٨مُاث البا٢

اث بال٨مُاث التي صٞٗذ مً الخض ألاصوى الىاحب الاخخٟاّ بها و ؤًًا  - بباٙل بصاعة اإلاكتًر

 الظي ػاص ًٖ الخض ألا٢ص ى اإلاؿمىح به.

 أمين الصىدوق : -

غ الٟاجىعاث الخانت بهم و حسجُل ًىمُت            غ بطن بالخسلُو الغمل للؼباثً و جدٍغ صوعٍ جدٍغ

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

 وخداث إلاطخؼالٌ: -

 املحجس: .1

٧لم .  08َى ٖباعة ًٖ م٣ل٘ عملي ًخىاحض بضواع ؤوالص س ي الٗغبي ًبٗض ًٖ بلضًت ؾُضي لخًغ بدىالي 

ت  و مً  ًدضٍ مً الكما٫ البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ و مً الٛغب بلضًت حجاج  و مً  الكغ١ صواع الٗىانٍغ

٨َخاع ًخىاحض به م٨خب للؿُض عثِـ اإلاذجغ  و م٨خب اإلاغا٢بت   10ص زلُٟت مؿاخخه ج٣ضع بــ الجىىب صواع ؤوال 

و م٨خب الاًضاعة  ٦ما ؤهه الٗىهغ ألاؾاس ي في اإلااؾؿت خُث ًغج٨ؼ وكاٍ اإلااؾؿت ٖلى اؾخٛال٫ اإلاذجغ 

غ ٞاجىعاث و ونال  ت )الهىضو١( و طل٪ بخدٍغ ث شخً للغمل خُث الغملي و َظا بالخيؿ٤ُ م٘ اإلاهلخت الخجاٍع

ًخ٣ضم الؼبىن بلى اإلا٣ل٘ و ٣ًضم الىزاث٤ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا بلى اإلا٨خب اإلاىحىص الؿال٠ الظ٦غ و ًخم جؼوٍضٍ بةطن 

الضزى٫ للم٣ل٘ مً ؤحل شخً الغمل خؿب ال٨مُت الىاعصة في الٟاجىعة و ؤزىاء زغوحه مً اإلا٣ل٘ ًدهل ٖلى 
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ش و  ؾلٗت الخغوج و ع٢م الكاخىت و اؾم الؿاث٤ و ًخم زخمخه في  ونل الدؿلُم ًدخىي ٖلى ال٨مُت و الخاٍع

 مهلخت مغا٢بت الخغوج.

 زئِع املحجس ) زئِع املجمىعت( : .2

َى الٗىهغ الخي في اإلا٣ل٘ خُث ًغا٢ب ٧ل نٛحرة و ٦بحرة ُٞما ًسو صزى٫ و زغوج الكاخىاث      

 اإلادملت  بالغمل .

 العىن امليلف بدخىٌ و خسوج الؼاخىاث : .3

ا ألازحر بملء الىنل ٖلى ناخب الكاخىت م٘ الٗلم ؤهه ٧اهذ له ٦مُت مسؼهت باؾمه ؤما بطا ٣ًىم َظ

٣خه ٞاجىعة مً َٝغ نىضو١ اإلااؾؿت ٧ي ٌؿمذ له بضزى٫ .  ٧ان ػبىن ٖاصي ُٞجب ؤن ج٩ىن بٞغ

 إدازة الحـيرة: .4

 عة اإلا٣ل٘.ًخم الٗمل ٞحها و٤ٞ ؤؾـ و هٓام صزى٫ الكاخىاث الاؾخٟاصة مً الغمل مهام م٨خب بصا 

ً ملٟاث الؼباثً. -  ج٩ٍى

 مغا٢بت اؾخماعة الصخً الُىمُت الخانت بالؼبىن . -

غ الاؾخسغاج الُىمي للغمل ٖلى السجل الخام بظل٪. -  جدٍغ

ت لىيُٗت اإلا٣ل٘ و ٦ظل٪ مٗاًىت مى٣ُت الصخً خؿب اإلاسُِ  - غ قهٍغ ج٣ضًم ج٣اٍع

ت الٗامت للُا٢ت و اإلاىاحم.  اإلا٣ضم مً َٝغ اإلاضًٍغ

 ؿهُالث اإلام٨ىت ة الالػمت ألحل عاخت الؼبىن .ج٣ضًم الد -

غ اؾخسغاج الغمل اإلاجاوي الخام باإلاؿاحض و البلضًت ٖلى السجل . -  جدٍغ

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

غ ٦ُُٟت اؾتهال٥ الغمل إلاضة ؾىت . -  عؾم مسُِ بُاوي م٘ الهىع و ج٣اٍع

 الظائم : .5

صوعٍ ًخمثل في ؾُا٢ت ؾُاعة اإلااؾؿت  و ه٣ل الٗما٫ مً اإلااؾؿت بلى اإلاذجغ و ال٨ٗـ ٦ما ٣ًـىم في     

بٌٗ ألاخُان بمهام زـاعج اإلااؾؿت مثال زانت بالضاثـغة و البلضًت و ل٨ًُ بإمغ مً اإلاضًغ و ؤخُاها ٩ًىن في 

٣ت اإلاضًغ ؤو اإلاداؾب ؤو عثِـ مهلخت اإلاؿخسضمحن .  مهام بٞغ

 

 سطت زئِظُت :الح .6

 صوعَم ًخمثل في خماًت اإلااؾؿت مً ؤي زُغ ًتهضصَا . الحساطت اللُلُت : -

 الحساطت في النهاز : -

 صوعَم ًخمثل في خماًت اإلااؾؿت  و الٗما٫ و جىُٓم الؼباثً و مغا٢بت صزى٫ و زغوج الكاخىاث.       
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ت: -  مهام مصلحت  املىازد البؼٍس

 :ه٣ضم ؤوال ال٣اهىن الضازلي للماؾؿت

 1.املؼلب الثالث :اللاهىن الداخلي

 ٞهى٫. 5ماصة مىػٖت ٖلى  58ًدخىي ال٣اهىن الضازلي للماؾؿت ٖلى  -

 . 15بلى اإلااصة  1الٟهل ألاو٫ : الاهًباٍ في اإلااؾؿت مً اإلااصة  -1

 . 26بلى  16الٟهل الثاوي : اإلاضة ال٣اهىهُت للٗمل مً  -2

 .37ة بلى اإلااص 27الٟهل الثالث : الُٛاباث مً اإلااصة   -3

 . 48بلى  38الٟهل الغاب٘ : الصخت وألامً مً اإلااصة  -4

 . 58بلى  49الٟهل الخامـ : الخضبحر الٗامت مً  -5

ت ذ.م .م مداحس الؼسب  اللاهىن الداخلي للمؤطظت: املؤطظت العمىمُت الصىاعُت الخجاٍز

 . 15إلى املادة  1الفصل ألاوٌ : الاهظباغ في املؤطظت مً املادة        

ًد٨م ؤي ٢اهىن الٗال٢ت  الٟغصًت و الاحخماُٖت في الٗمل الُىمي بحن الٗما٫ ألاحغاء و  ألاولى : املادة 

اإلاؿخسضمحن و َى مسهو لًمان خؿً الخىُٓم الخ٣جي بها  ٞحها  الصخت و ألامً و ؤلاهًباٍ للٗما٫ ٖلى 

 مؿخىي اإلااؾؿت.

ا ؤ املادة الثاهُت: ا بماؾؿت ف.م.م مداحغ الٛغب و ًُب٤ ٖلى ٧ل شخو ؤححر ًاصي ٖمال  ًضٍو و ٨ٍٞغ

اع الخىُٓم لخؿاب شخو ؤزغ َبُعي ؤو مٗجي ٖمىمي ؤو زام ًضعي اإلاؿخسضم باؾخثىاء  م٣ابل مغث في إَل

و ٦ظل٪ الخٗلُمت  1990صٌؿمبر  29اإلااعر في  90/90ؤلاَاعاث اإلاؿحرة التي ًُب٤ ٖلحها اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ت ع٢م  ش  01الىػاٍع  .1998ماي  28الهاصعة بخاٍع

ٌك٩ل الىؾُلت اإلاغحُٗت الٟغصًت مً هىٖها إلاجمٕى الىخضاث الخابٗت م.ص.ف.م.م مداحغ  املادة الثالثت :

 الٛغب .

: هٓغ للىىُٖت الازخهام الخانت بمخُلباث الٗمل ٞةن الٗمل ًىجؼ حماٖت في حلؿاث  املادة السابعت

 لجماُٖت للٗمل .مخىانلت ؤو ٖمل مغ٦ؼ بصا ال٣اثمت جدضصَا الاجٟا٢ُت ا

اث الٗمل ٞاإلااؾؿت جً٘ جدذ  املادة الخامظت : في بَاع بهجاػ ؤٖما٫ ؤلاهخاحُت اإلاغجبُت بًغوٍع

 جهٝغ الٗما٫ حمُ٘ آلاالث و ألاصواث اإلاٗضة لظل٪ .

٧ل ٖامل مؿئى٫  ًٖ مجمٕى آلاالث و ألاصواث اإلامىىخت له و التي ًلؼم بًضاٖها في املادة الظادطت: 

ص١ ٖلحها الٗامل ال ٌؿخُُ٘ بزغاج َظٍ ألاصواث مً مُضانها الٗملي ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت خالت حغص ًها

بضون ؤزظ بطن مً الؿلُت الؿلُمت التي حٗلىٍ صعحت في خالت ٣ٞضانها ٞاإلاؿاولُت ملىمت بال في خالت بجالٞها 

 الٗاصي .

                                                 
1
 قانون الداخلي للموسسة  
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ت ٧ل ٖامل ملؼم بًماهاث الهُاهت و آلاالث و ألاصواث اإلااملادة الظابعت : مىىخت له في بَاع يغوٍع

 الٗمل و ًجب ٖلُه بحغاء جىُٟٓها بهٟت صوعاهُت و ؤزظ ٧اٞت الاخخُاَاث الالػمت  إلب٣ائها ٖلى زالتها .

في بَاع اإلاؿاولُت اإلالؼمت َب٣ا للماصة الؿاصؾت ٧ل ٖامل مؿحر ؾاث٤ ،ٖامل م٩ُاه٩ُي  املادة الثامىت :

في خضوص اإلاهام اإلاغجبُت بىُْٟخه لبٗملُت ٖلُه الؿهغ ب٩ل و بهٟت ٖامت ٧ل ٖامل ٌؿخٗمل ؤصواث الٗمل 

 مثابغة و اإلاالخٓت الض٣ُ٢ت لخٗلُماث الهُاهت و  الخماًت التي بلٛذ له .

 ٧ل ٖامل ملؼم بدىُٟظ ٧اٞت اإلاهام اإلاغجبُت بىُْٟخه اإلاهىُت التي ٌكٛلها . املادة الخاطعت :

مجها ٦مُت باليؿبت للٗمل الظي ٢ام به اإلاؿاو٫ ٧ل ٖامل ًسً٘ إلاغا٢بت هىُٖت  املادة العاػسة :

 الؿلمي ؤي حهاػ ؤزغ مٗحن في َظا ؤلاَاع .

اث  املادة الحادي عؼس : ه٣ل الٗما٫ ٩ًىن مًمىها مً َٝغ اإلااؾؿت خؿب و ؾاثلها وو٣ٞا لًغوٍع

 الٗمل .

ًاث الى٣ل التي جدض املادة الثاهُت عؼس : صَا الاجٟا٢ُت الٗما٫ الٛحر اإلاى٣ىلحن ٌؿخُٟضون مً حٍٗى

 الجماُٖت للٗمل .

 مالبـ الٗما٫ و الخماًت ؾىٝ جمىذ لٗما٫ اإلااؾؿت . املادة الثالثت عؼس :

الٗما٫ ملؼمحن باعجضاء ألالبؿت اإلاغجبُت بٗملهم ، و ٖلحهم بةعحاٖها في خالت ٞسخ  املادة السابعت عؼس :

 ٖال٢ت الٗمل .

هي التي جدضصَا الهباث اإلامىىخت ، ٢اثمت اإلاؿخُٟضًً  اللجىت الصخُت و ألامىُتاملادة الخامظت عؼس : 

 مجها و َظا بىاءا ٖلى مالخٓاتها الضوعٍت .

 املدة اللاهىهُت للعمل:  الفصل الثاوي  

( ؾاٖت في ألاؾبٕى ؤزىاء ْغوٝ الٗمل 40اإلاضة ال٣اهىهُت للٗمل ؤعبٗىن )  املادة الظادض عؼس :

 ؤًم ٧املت ٖلى ألا٢ل .الٗاصًت و جخىػٕ َظٍ الؿاٖاث ٖلى زمؿت 

ًجب ؤن ٩ًىن اللجىء بلى الؿاٖاث ؤلاياُٞت بؾخجابت لًغوعة مُل٣ت في املادة الظابعت عؼس :

الخضمت ٦ما ًجب ؤن ٨ًدس ي َظا اللجىء َابٗا اؾخثىاثُا ، و في َظٍ الخالت ًجىػ للمؿخسضم ؤن ًُلب مً 

اصة ٖلى اإلااصة ال٣اهىهُت للٗ مً اإلاضة ال٣اهىهُت  % 20مل صون ؤن ًخٗضي ؤي ٖامل ؤصاء ؾاٖاث بياُٞت ٍػ

 اإلاظ٧ىعة م٘ مغاٖاة الاجٟا٢ُاث الجماُٖت التي جدضص اليؿبت اإلامىىخت.

٦ما ًجب اؾخثىاء جسٌُٟ مضة الٗمل ألاؾبىُٖت باليؿبت لؤلشخام الظًً  املادة الثامىت عؼس:

٘ لبٌٗ مىانب الٗمل ٣ًىمىن بإقٛا٫ قا٢ت و زُحرة جترجب ٖلحها مخاٖب بضهُت ؤو ٖهبُت و ؤن ج ٞغ

 اإلاخًمىت ٞتراث الخى٠٢ ًٖ اليكاٍ .

٘ اإلاضة ال٣اهىهُت للٗمل ؾىٝ جضعؽ ًٖ ٍَغ٤  املادة الخاطعت عؼس: بهمىانب الٗمل اإلاٗىُت بٞغ

 الاجٟا٢اث الجماُٖت .

 ( في الُىم .12ال ًجىػ ؤن جخٗضي بإًت نٟت ٧اهذ مضة الٗمل ؤزجي ٖكغ ؾاٖت ) املادة العؼسون :

بن ًىم الجمٗت ٌٗخبر ًىم عاخت ؤؾبىُٖت ل٩اٞت الٗما٫ ٚحر ؤهه ًم٨ً  الىاخد و العؼسون : املادة

جإحُل َظٍ الغاخت الؿبىُٖت ؤو الخمخ٘ بها في ًىم ؤزغ بطا اؾخضٖذ طل٪ الًغوعاث الا٢خهاصًت ؤو يغوعاث 
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اؾؿت ججٗل الغاخت جىُٓم ؤلاهخاج باليؿبت للٗما٫ الظًً ًماعؾىن ٖملهم ٖلى ؤؾاؽ ٞغ١ مخٗا٢بت ٞةن اإلا

 ألاؾبىُٖت جىاوبُت .

 ًخ٣اض ى الٗما٫ ألاحىع في نهاًت ٧ل قهغ . املادة الثاهُت و العؼسون :

٣ت ؤلالها١ جىػَ٘ ٖلى هدى ألاحي : مً الؿبذ بلى  املادة الثالثت و العؼسون : ؤو٢اث الٗمل مٗل٣ت بٍُغ

٣ل٘ الغملي مً الؿبذ بلى ألاعبٗاء  : مً الؿاٖت مؿاءا و باليؿبت لٗما٫ اإلا 16:30بلى  8ألاعبٗاء : مً الؿاٖت 

مخىانلت و ٌُٗي الخ٤ للٗامل بلى هه٠ الؿاٖت   صون جى٠٢ الٗمل ، ًىٓم حماٖت و في حلؿت 14بلى  7

ص٣ُ٢ت و ًم٨ً مغاحٗت مىا٢ُذ الٗمل  30 12بلى  12اؾتراخت في ٖحن اإلا٩ان و ٌٗخبر و٢ذ الغاخت مً الؿاٖت 

 ٧لما ا٢خًذ الًغوعة .

 الخإزحراث جىٓم ٦ما ًلـي : ادة السابعت و العؼسون :امل

 ص٣ُ٢ت ٌؿمذ به بضون ؤن ٨ًغع َظا الخإزحر زاهُت . 15جإزحر  -

٩ىن مىيٕى ل٣ٗىبت جإصًبُت . -  ٧ل جإزحر م٨غع ُٞه ًيخج ٖىت زهم الغاجب ٍو

ىن بترزُو ٧ل زغوج مً اإلااؾؿت ؤزىاء ؤو٢اث الٗمل ًجب ؤن ٩ً املادة  الخامظت و العؼسون :        

ه.  ٌؿلم مً َٝغ اإلاؿئى٫ الؿلمي و ممط ي مً َٞغ

ال ٩ًىن الٗامل مىيٕى ل٣ٗىبت جسلُه ًٖ مىهب ٖمله ؤو لخُٛب ٚحر املادة الظادطت و العؼسون :        

 ٢اهىوي متى خهل ٖلى جغزُو مً اإلاؿاو٫ الؿلمي .

 : الؼُاباث الفصل الثالث

 الُٛاباث الخانت الٛحر مضٞىٖت ألاحغ :

ًم٨ً للٗامل ان ٌؿخُٟض مً ُٚاباث زانت ٚحر مضٞىٖت ألاحغ ألؾباب  ادة الظابعت و العؼسون :امل

غاث مؿب٣ا.  ٢اَغة ، متى ؤٖلم اإلاؿئى٫ بظال٪ و ٢ضم له بخبًر

 الؼُاباث الخاصت مدفىعت ألاحس : 

 ًم٨ً للٗامل ؤن ًخُٛب صون ٣ٞضان ألاحغ لؤلؾباب الخالُت : املادة الثامىت و العؼسون :

ً اإلانهي ؤو خضر مً ألاخضار ج - إصًت مهام مغجبُت بخمثُل اإلاؿخسضمحن ؤو مخابٗت صوعاث الخ٩ٍى

 الٗاثلُت ، جإصًه ٍٞغًت الدج بلى الب٣إ اإلا٣ضؾت .

 ؤًام مٟخىخت . 03ػواج الٗامل  -

 ؤًام مٟخىخت . 03والصة مىلىص له  -

 ؤًام مٟخىخت . 03ػواج ؤخض ٞغوٕ الٗامل  -

 ؤًام مٟخىخت . 03ٕ ؤو الخىاش ي اإلاباقغة للٗامل ؤو لؼوحت وٞاة ؤخض ألانى٫ ؤو الٟغو  -

 ؤًام مٟخىخت . 03وٞاث ػوج الٗامل  -

 ؤًام . 03زخاهت ولض الٗامل  -

 وُٖلت الٗامل في ٧ل  خالت مً َظٍ الخاالث زالزت ؤًام ٧املت مضٞىٖت ألاحغ .
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 ًىم . 30امل جإصًت ٍٞغًت الدج بلى الب٣إ اإلا٣ضؾت مغة واخضة زال٫ الخُاة اإلاهىُت للٗ -

٘ اإلاٗمى٫  - حؿخُٟض الٗامالث زال٫ ٞتراث ما ٢بل الىالصة و ما بٗضَا ُٖلت ألامىمت َب٣ا للدكَغ

 به .

ؤن الاجٟا٢اث الجماُٖت هي التي جدضص و حٗحن الُٗلت الٛحر مضٞىٖت  ألاحغ  املادة الخاطعت و العؼسون :

ٗمل ازغ مغى زابذ بىنٟت َبُت ٌٗخبر في خالت الٗامل الظي ًجض هٟؿه ٚحر ٢اصع ٖلى ال املادة الثالثىن :.

ُٖلت مغيُت لهظا الٛغى ٞاإلاٗجي واحب ٖلُه ج٣ضًم قهاصة َبُت للمهلخت الاحخماُٖت باإلااؾؿت بٗض 

 ؾاٖت الخابٗت إلاغيه . 48مهاص٢ت الهىضو١ الىَجي للًمان الاحخماعي ٖلحها في زال٫ 

ا و جبضؤ مً صوعاث الُٗل مٟخىخت ؾى املادة الىاخد و الثالثىن : و حؿضص َب٣ا  30/12بلى  1ٍى

٘ اإلاٗمى٫ به  غ ًٖ  املادة الثاهُت و الثالثىن :للدكَغ في بَاع خىاصر الٗمل ٞةن اإلاؿئى٫ الؿلمي ٣ًضم ج٣ٍغ

 الخاصر بلى اإلاهالر الاحخماُٖت لخىُٓم خالت الطخُت .

 الؼُاباث الؼير اللاهىهُت :

 اباث الٛحر ٢اهىهُت، حمُ٘ الُٛاباث الٛحر مبرعة مؿب٣ا .حٗخبر الُٛ املادة  الثالثت و الثالثىن : 

في بَاع الُٛاباث الٛحر ال٣اهىهُت ٣ًىم اإلاؿاو٫ بذجؼ الغاجب بضون جدٟٔ  املادة السابعت و الثالثىن :

 بم٣ُاؽ ال٣ٗىباث الخإصًبُت اإلاٗلىت في َظا ؤلاَاع .

ًىحه بلى الٗ 48في خالت ُٚاب ًخٗضي  امل ًإمٍغ بااللخدا١ بمىهب ٖمله و ؾاٖت ٞان ؤمغ بالخىُٟظ 

غاث الالػمت لظل٪ .  ج٣ضًم الخبًر

 ًم٨ً للمؿخسضم ؤن ًمىذ عزهت ُٚاب زانت ٚحر مضٞىٖت ألاحغ بلى :        

٘ الٗمل .  الٗما٫ الظًً لهم الخاحت اإلااؾت للخُٛب ، خؿب الكغوٍ اإلادضصة في حكَغ

ؿحرة ، ٞاهت ًجب ٖلى ٧ل الٗاملحن باإلااؾؿت ؤن باؾخثىاء ؤلاَاعاث اإلا املادة الخامظت و الثالثىن :

 ًاقغوا ًىمُا ٖلى وع٢ت الخًىع .

٤ ألاحغ(. املادة الظادطت والثالثىن :  ٧ل قهغ جغؾل خاالث الخإزحر بلى مهلخت اإلاؿخسضمحن )مٞغ

 ٖلى اإلاؿاو٫ الؿلمي ؤن ٌٗلً حمُ٘ الُٛاباث بلى مهلخت اإلاؿخسضمحن. املادة الظابعت و الثالثىن :

 الصحت وألامً :: لفصل السابعا

 جًمً اإلااؾؿت لٗمالها ٧اٞت قغوٍ الصخت و ألامً .املادة الثامىت و الثالثىن : 

 َظٍ الكغوٍ جخًمً الًغوعاث ألاؾاؾُت :   

خماًت الٗما٫ يض زُغ الخىاصر )الضزان ، البساع ، اإلاىاص الخُحرة ، الخغاث٤ ، ؤزُاع  -

 ألاهٟجاعاث ... الخ (.

 ُىمُت إلاغا٠٢ الٗمل .ـالهُاهت ال -

اللجىت الصخُت و اإلاىُت هي وخضَا اإلاسخهت في ال٣ُام بُلباتها ُٞما ًسو املادة الخاطعت و الثالثىن :

 مك٩ل الصخت ، ألامً ، وَب الٗمل . جخ٩ىن اللجىت اإلاظ٧ىعة مىا :

 اإلاضًغ اإلاؿحر للماؾؿت او ممثله . -
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 عثِـ لجىت اإلاكاع٦ت ؤو ممثله . -

 مً .مؿاو٫ الصخت و ألا  -

 ممثلي الٗما٫ . -

 عثِـ مهلخت اإلاالُت ؤو ممثله . -

مُٟئ الخٍغ٤ ،  ٧ل الترجِباث ؤزظث ُٞما ًسو م٣اومت الخٍغ٤ بىؾاثل  هي ) : املادة ألازبعىن 

 اإلاغقاث ، ... الخ ( َظٍ ألاصواث ًجب صاثما ال٣ُام بهُاهتها و مغا٢بتها .

ت الخضابحر الصخُت و ألامىُت اإلاله٣ت او اإلابلٛت مً ٖلى الٗامل اخترام ٧اٞاملادة الىاخدة و ألازبعىن: 

 اإلاؿئىلحن اإلااَلحن لظل٪ .

ذ لضي  اإلاهلر الاحخماُٖت ٖىض و٢ٕى  املادة الثاهُت و ألازبعىن : ٖلى ٧ل ٖما٫ اإلااؾؿت ال٣ُام بخهٍغ

 ؾاٖت مً و٢ىٖه. 24خاصر ٖمل ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت و ًجب ؤن ًهغح به في زال٫ 

٤ بمدًغ بزباث ج٣ىم به اإلاهلخت  ألازبعىن : املادة الثالثت و  ٧ل خاصر ٖمل ًجب ؤن ٩ًىن مٞغ

 الاحخماُٖت للماؾؿت .

جًمً اإلااؾؿت ل٩اٞت الٗما٫ الخماًت مً ألازُاع و خىاصر الٗمل التي  املادة السابعت و ألازبعىن :

 جىجم ًٖ الٗمل و حؿبب يغعا لصختهم .

هىُت جخ٨ٟل بها اإلاهلخت الاحخماُٖت و َظا بٗض ما ًثبذ َب ألامغاى اإلا املادة الخامظت و ألازبعىن :

 الٗمل الٗىانغ التي ؤزغث ٖلى الٗما٫ ًٖ ٍَغ٤ الىنٟت الُبُت .

في بَاع الخماًت الصخُت للٗما٫ ٞان َب الٗما٫ وو٢ُتهم مًمىن ٖلى املادة الظادطت و ألازبعىن : 

 مؿخىي اإلااؾؿت .

هُت و ال٣ٗالهُت للٗما٫ و و٢اًتهم مً ألامغاى َضٝ الُب َى الخٟاّ  ٖلى الصخت الجؿما -

 اإلاسخلٟت .

النهم و خماًت الٗما٫ يض ألازُاع التي ٢ض جهُبهم  - يمان الٟدىم الُبُت الضوعٍت و َظا إٖل

 مً حغاء الخىاصر ؤو ألامغاى اإلاهىُت .

اًت الاؾخعجالُت للٗما٫ ) مٗالجت ألامغاى ( . -  الاَخمام و جىُٓم الٖغ

ًلؼم ٧ل ٖامل ؤو مخمغن بالخًٕى بلى الٟدىم الُبُت التي ًخُلبها الٗمل ألازبعىن : املادة الظابعت و 

 و ختى الٟدىم الُبُت الضوعٍت الخانت ؤو اإلاٗخاصة.

ان ٖما٫ اإلاهلخت ألامىُت ًجب ٖلحهم ؤن ٩ًىهى ٖاملحن باهخٓام ٖلى ؾحر َظٍ املادة الثامىت و ألازبعىن :

ه ظا لخؿً ؾحر َظٍ آلاالث آلاالث و اإلاىاص اإلاىيٕى جدذ جهٞغ ً ج٨مُلي  َو م ٦ظل٪ ٌؿمذ لهم بال٣ُام بخ٩ٍى

 و اإلاىاص .

 الفصل الخامع :الخدابير الخأدًبُت العامت

 ٧ل زُإ ؤو ٖضم الامخثا٫ للخضابحر الخإصًبُت الٗامت ًىجؼ ٖىه جُب٤ُ الخالُت: املادة الخاطعت وألازبعىن :
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 العلىبت دزحت ألاولى :   

 بهظاع قٟىي. -

 ع م٨خىب .بهظا -

 جىبُش . -

 ؤًام . 03( بلى 01جى٠ُ٢ ًٖ الٗمل مً ًىم واخض ) -

 العلىبت مً دزحت الثاهُت :

ل مً الضعحت جُب٣ُا لل٣ٗىبت الخإصًبُت . -  الخجًز

ًاث ألازُاع . -  الٟهل ًٖ الٗمل بخٍٗى

ًاث ألازُاع . -  الٟهل ًٖ الٗمل بضون حٍٗى

ت الثاهُت ٩ًىن الٟهل ٞحها ًخم بدًىع ممثل ال٣ٗىباث التي جىجؼ ًٖ ؤزُاء الضعحاملادة الخمظىن :

 الٗما٫ م٘ اللجىت الخإصًبُت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت .

 الجىت الخإصًبُت َضٞها  َى : املادة الىاخد و الخمظىن :

٘ مً  - اع جُب٤ُ ال٣اهىن ٖلى ٖال٢اث ٖمل ؾلمُت وحىص ٖملي مىاؾب لٞغ اإلاؿاَمت في إَل

 إلاؿاَمت في وكغ و بخترام ال٣ىاٖض الخإصًبُت في ؤما٦ً الٗمل .مؿخىي ؤلاهخاحُت و اإلاغص وصًت ، ٦ظل٪ ا

 21اإلاىا٤ٞ  90/11َب٣ا لؤلخ٩ام ال٣اهىن  3و   2ٞدو خاالث ٖضم اخترام ٣ٖىباث الضعحت  -

ل   . 91/29اإلاٗض٫ و اإلاخمم بال٣اهىن  1990ؤٍٞغ

ما٫ اإلاى٢ىٞىن صعاؾت في احل ٖاصي إلاضة ؤعبٗت ؤًام مخخالُت ٧ل الاخخجاحاث التي ًدخج بها الٗ -

 ًٖ مماعؾت وُْٟتهم في بَاع بحغاء جدٟٓي . 

حٗخبر ؤزُاء مهىُت مً الضعحت ألاولى ألاٞٗا٫ التي ٣ًىم بها الٗامل و التي  الثامىت و الخمظىن :

 جمـ بالخضابحر الخإصًبُت الٗامت و هي :

ا.جدضر ٢غاعا بال مباالة و تهضص ؤمً الٗما٫ و ؤمال٥ اإلااؾؿت و ٧ل وكاٍ مسل بد -  ؿً ؾحَر

جدضر صماع في اإلاىاص مجها آلاالث ، ألاصواث ، الٗخاص ، الهُاهت اإلايكأث  الهىاُٖت ، اإلاىاص ألاولُت  -

 ؤو ؤزغ ًمثل ؤمال٥ اإلااؾؿت . 

 الضزى٫ بلى الٗمل في خالت ؾ٨غ . -

 ٖضم ؤزظ بٗحن الاٖخباع ؤلئلحغاءاث ألامىُت . -

 الخالٞاث التي جثحر الٟىض ى في نٟىٝ الٗما٫ . -

 اباث اإلاخ٨غعة و الٛحر مبرعة .الُٛ -

 الؿب و ال٣ظٝ و الكخاثم . -

-  
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اث التي ٣ًىم بها الٗامل و هي :   املادة السابعت و الخمظىن :  حٗخبر ؤزُاء مً الضعحت الثالثت : الخهٞغ

 بصزا٫ اإلاكغوباث ال٨دىلُت في ؤما٦ً الٗمل . -

 ْاث٠ ٖضة في و٢ذ واخض . ؤن ٩ًىن مدؿترا ؤو ًضعي بصٖاءاث ٧اطبت و مخٗاعيت م٘ ؤقٛا٫ ؤو و  -

٘ لها اعجباٍ  - ا الؿلُت الؿلمُت إلهجاػ ؤٖما٫ ؤو مكاَع ؤو الامخىإ ًٖ جىُٟظ الخٗلُماث التي جهضَع

 بالىُْٟت .

ؤن ٩ًىن مؿاوال ًٖ صٞ٘ مخٗمض بإًت وؾُلت ٧اهذ لهالخه ؤو لهالر الٛحر ُٞما ًسو ؤحغ ؤٖلى  -

 في  ٦ك٠ الغاجب الكهغي . مً ألاحغ اإلاضٕٞى له ؤو الظي ًخ٣اياٍ و اإلاخبحن

 ؤن ًٟص ى اإلاٗلىماث اإلاهىُت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ىُاث ؤو ؤؾالُب الهى٘ و َغ١ الخىُٓم . -

 بزخالؽ ؤو بزٟاء الىزاث٤ الٗلمُت ، ؤلاٖالمُت ، اإلاهىُت اإلاغجبُت بالدؿُحر          ؤو اإلاٗلىماث مهىُت. -

ؾىاء ًٖ ٍَغ٤ شخو ماصي ؤو  ؤن ٩ًىن مؿاوال ًٖ ٢بٌ مبالٜ ؤو َباث مهما ٧اهذ َبُٗتها -

 مٗىىي له ٖال٢ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة م٘ اإلااؾؿت اإلاؿخسضمت .

 ال٣ُام بإٖما٫ الٗى٠ ٖلى ٧ل شخو صازل ؤما٦ً الٗمل. -

ؤن ًدؿبب ٖمضا في الضماع اإلااصي للمباوي الهىاُٖت ، آلاالث ، الىؾاثل ، اإلاىاص ألاولُت  وؤقُاء  -

 ؤزغي ج٩ىن مل٩ا للماؾؿت .

 ٠ في بؾخٗما٫ الؿلُت . الخٗؿ -

 الخسلى ًٖ مىهب الٗمل . -

 الخمُحز . -

ًىم ابخضاء مً ًىم بزباث الخسلي  90: ًجب ؤن جخسظ ال٣ٗىباث في مضة املادة الخامظت و الخمظىن 

 ًٖ جضابحر الخإصًبُت زىٞا مً الخ٣اصم .

ت ٧ل ٣ٖىبت ًجب ؤن ج٩ىن مىيٕى ٢غاع مخسظ مً م َٝغ املادة الظادطت و الخمظىن :  مضًٍغ

 ؤًام الخالُت : 04الىخضة في ؤحل اإلااؾؿت ؤو 

 الؾخ٣با٫ ٢غاع اللجىت الخإصًبُت .

ً في اللجىت املادة الظابعت و الخمظىن :  ُاء الخايٍغ لبُت اإلاُل٣ت إٖل ال٣غاع اإلاُاب٤ ٩ًىن ب أٚل

 الخإصًبُت .

جساط ال٣غاع الىاحب في خالت ؤ٢ؿام ألانىاث ، عثِـ مجلـ ؤلاصاعة مضًغ اإلااؾؿت َى الظي ٣ًىم با

جُب٣ُه بىاء ٖلى صعحاث و نٟاث الخُإ  َب٣ا للجىت الخإصًبُت ٞةن ؤلاصاعة الٗامت هي التي جخ٩ل٠ بدبلُٜ 

 اإلاٗجي باألمغ بال٣ٗىبت اإلاخسظة يضٍ .

 اللجىت الخإصًبُت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؤو الىخضة جخ٩ىن مً :املادة الثامىت و الخمظىن : 

 3ؤًٖاء صاثمىن و 3ؤًٖاء ما٢خحن مً َٝغ الخىُٓماث الى٣ابُت الخمثُلُت   3ؤًٖاء صاثمىن و  3  

تهم بال٣ىاهحن الٗمالُت و  ؤًٖاء ما٢خحن مً َٝغ ؤلاصاعة ؤًٖاء اللجىت الخإصًبُت ًسخاعون بىاء ٖلى مٗٞغ

 بغوح الٗضالت و الؿهغ ٖلى اإلاهلخت الٗامت للٗما٫ . و٦ظل٪ بىاء ٖلى هؼاَتهم و اؾخ٣امتهم .
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 أخيام مخخلفت:     

َظا الىٓام الضازلي ًهاص١ ٖلُت مً َٝغ مٟدكُت الٗمل لىالًت ٚلحزان و ًضزل خحز الخُب٤ُ 

ش بًضاٖه ال٣اهىوي لضي ٦خابت يبِ اإلاد٨مت اإلاسخهت ب٢لُمُا .  ابخضاء مً جاٍع

ت بمخابٗت ملٟاث اإلاؿخسضمحن مً حُٛباث و خغ٦ت الٗما٫ مً صزى٫ و  تهخم مهلخت اإلاىاعص البكٍغ

 زغوج .

 بٖضاص ال٣ٗىباث للٗما٫ و مغا٢بت الىٓام الٗام صازل اإلااؾؿت . -

الى٢ىٝ ٖلى خًىع و ُٚاب اإلاؿخسضمحن  و بٖضاص بُا٢ت الخًىع الكهغي ٢هض مٗالجت  -

ت .  ألاحىع الكهٍغ

 جىُٓم اإلاسُِ اله٨ُلي للماؾؿت خُث ًخم جىيُذ ٧ل مهلخت . -

ت اإلاغيُت و الخانت. -  مىذ الُٗل الؿىٍى

 ت ألاحىز :مهام مصلح -

 ج٣ىم بةٖضاص عواجب الٗما٫ زال٫ ٧ل قهغ ٦ما ؤهه ٣ًىم بةمؿا٥ اإلالٟاث اإلاالُت ل٩ل ؤححر. -
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ت باملؤطظت. الثالث املبدث  : الخخؼُؽ الاكخصادي لخىمُت املىازد البؼٍس

 املؼلب الاوٌ : جخؼُؽ اللىة العاملت في املؤطظت :

ت لخسُُِ ال٣ىة الٗاملت  البض مً بٖضاص حضو٫ ؤو مجمىٖت حضاو٫ جدضص ٞحها ٧ل اإلاٗلىماث الًغوٍع

يُت ....الخ( .  )مٗلىماث شخهُت ، مؿخىي الخٗلُم ، الخبرة صوعاث ج٩ٍى

ت وجد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ٖلى ٧ل وحه . و ًم٨ً جلخُو        و َظا بُٛت ال٣ُام بالٗملُت الاهجاٍػ

 جُٟٗل ال٣ىة الٗاملت للماؾؿت ُٞما ًلي :

ت الٗمل .يم - اصة الضاثمت الهجاٍػ  ان الٍؼ

 ازخُاع اإلاىهب لؤلٞغاص و ألاَغاٝ و ال٣ُاصة و التر٢ُت. -

ت للغواجب و ألاحىع التي جضٞ٘ للمؿخسضمحن. -  بمضاص ال٣ىاثم الخ٣ضًٍغ

 ؤلاؾخٟاصة مً جدهُو ج٣ؿُم الٗمل صازل اإلااؾؿت . -

ت ٦ٟاءة الٗمالت ، جىػَ٘ الٗاملحن ؤي ؤن اإلااؾؿت جىلي اَخماما ٦بحرا لدجم الٗمالت جغ٦ُب الٗمال

 خؿب اإلاهالر اإلاسخلٟت التي  ًخًمجها اله٩ُل الخىُٓمي.

 أوال : حدوٌ هخائج ألاعماٌ :

ًخمثل في ج٣ضًغاث ألاعباح و الخؿاثغ زال٫ ٞتر الخُت و للىنى٫ بلى حضو٫ الىخاثج َظٍ ألاٖما٫ البض 

 مً ال٣ُام بما ًلي :

ت . - ٠ ؤلاصاٍع  ج٣ضًغ اإلاهاٍع

ٟىاثض.ج٣ضً -  غ ال

بت . -  ج٣ضًغاث الًٍغ

 ج٣ضًغاث جىػَ٘ ألاعباح. -

 ج٣ضًغ ٖملُت البُ٘ . -

ت:  ثاهُا :امليزاهُت الخلدًٍس

ت للماؾؿت وكٕغ في وي٘ الجضاو٫ اإلاهىعة  بٗض الاهتهاء مً وي٘ حضاو٫ هخاثج ألاٖما٫ الخ٣ضًٍغ

ت الظي ًبحن اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت في الٟترة اإلا٣بلت   )زال٫ ٞترة الخُت(.للمحزاهُت الخ٣ضًٍغ

ت وحب اللُام بالخؼىاث الخالُت : .1  إلعداد امليزاهُت الخلدًٍس

ُٞه ٧ل ؤنل )ؤو عؤؽ ما٫ ( مً  ألانى٫  اإلاىحىصاث التي حؿخسضمها اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها في 

 الاهجاػ .

 ٦ما ًخم الخيبا ب٣ُمت عؤؽ اإلاا٫ ؤو ألاعباح ج٣ضًغ الٟغ١ بحن ألانى٫ والخهىم

 لخخؼُؽ املالي للمؤطظت:اثالثا :

الخسُُِ اإلاالي للماؾؿت مً الٗملُت التي ج٣ىم بالترحمت اإلاالُت لؤلع٢ام ؤو البُاهاث التي حكملها       

 ٧ل مً زُت الاهجاػ و زُت ال٣ىة الٗاملت و ما جدخاحه مً زضماث و مىاص مسخلٟت .
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 و ٖلُه ٞالخُت اإلاالُت ًجب ؤن حكمل ماًلي :

 ٫ .حضو٫ هخاثج ألاٖما -

ت. -  حضو٫ اإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ

 حضو٫ اإلاحزاهُت الى٣ضًت. -

ت .  الثاوياملؼلب   : ألُت جىمُت املىازد البؼٍس

 :الخىصِب والخىؿُف: أوال 

ت  ٖىضما جدخاج اإلااؾؿت بلى ٖامل بو ٖما٫ في بي بزخهام و َظا خؿب الخاحت جغاؾل مضًٍغ

غ ٢اثم ت الدكُٛل بخدٍغ ت مً اإلاترشخحن خؿب الُلب زم جغؾل بلى الدكُٛل بةخخُاحتها . ج٣ىم مضًٍغ

اإلااؾؿت لُخم ؤلازخُاع بئلحغاء ؤلامخدان  ؾىاء ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة ؤو ؤزخباع ، وبٗض بٖالن ٖلى الىخاثج 

٣ىص ما٢بل الدكٛل. و بٗض الخإ٦ض مً  الجهاثُت ًخم جىهِب الىاجخحن و ًباقغ في الٗمل اإلاخاح لهم في بَاٖع

م و بهٓباَهم  في اإلاجا٫ اإلانهي ،ج٣ىم اإلااؾؿت بخىُْٟهم بهٟت صاثمت في اإلاىهب مهاعتهم و زبرتهم و٦ٟاثته

 الكاٚغ.    

ً و الخدٍزب              ثاهُا : الخىٍى

ً عئؾاء اإلاهالر  زانت عثِـ  جسهو ماؾؿت مداحغ الٛغب)ؾُضي لخًغ( محزاهُت لهالر ج٩ٍى

ظا خؿب  اخخُاحاث اإلااؾؿت وم٘ الخُىع الٗلمي اإلاهلخت اإلاداؾبُت، وعثِـ مهلخت اإلاؿخسضمحن، َو

واإلاؿخجضاث الخضًثت وجُىع ج٣ىُاتها في اإلاجا٫ اإلانهي. مثل اإلاسُِ اإلاداؾبي الىَجي الجضًض، واإلا٩ُاهؼماث 

 الجضًضة في حؿحر اإلاؿخسضمحن في ال٣ُإ  .

ىا٥ ماؾؿت زانت بىَغان جضعى  ً الخابٗت  لل٣ُإ، َو  globeجىحض ماؾؿاث زانت في الخ٩ٍى

consulting oran) (  ؤًام و ج٨غع الٗملُت خؿب الخاحت. 06بلى  03مضة التربو ٞحها ما بحن 

و ماؾؿت ٖمىمُت بخلمؿان  مسخهت باإلاىاحم وَغ١ الخٗامل م٘ اإلاخٟجغاث )مضعؾت مىاحم الٗابض 

 ًىما . 15ؾُضي حاللي ـ جلمؿان ـ( مضة التربو 

ً حؿلم له قهاصة   مٗتٝر بها . ٖلى ٧ل متربو جدهل ٖلى الخ٩ٍى

ب و الؿحر الخؿً للٗمل جغؾل اإلااؾؿاث الخ٩ىهُت لجىت اإلاخابٗت  للخإ٦ض و اإلاخابٗت مً الخضٍع

 للمالخٓت و الٟدو والخ٣ُُم وؤلاعقاص .
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ت في مؤطظت مداحس الؼسب:واكع حظُير املؼلب الثالث    .املىازد البؼٍس

ٟحن في اإلااؾؿت و٢ض جم بؾخجىابهم زم بىاءا ٖلى صعاؾتي في َظا الهضص ،ؤزظث ُٖىت مً اإلاىْ

 .بٖخمضث ٖلى مىهج الخدلُل والخٟؿحر

 في املسملتطُاطت الخىؿُف وإخخُاز الىفاءاث اوال :

 : َىا٥ هىٖحن مً الخى٠ُْ املسملت أهىاع الخىؿُف في  -

غ اإلاغملت ؤي مغشخحن مً زاعج الخىؿُف الخازجي: .1 ,ٞبٗض ؤلاٖالن اإلاخمثل في إلعؾا٫ ج٣ٍغ

ِخًمً ٧ل ،ANEMَبلى ٗىا ملٟاتهم لضيها,واإلال٠ ؤلاصاٍع ظٍ ألازحرة هي التي جغؾل اإلاغشخحن بٗضما ٧اهىا ٢ض وي

 , قهاصة ٖاثلُت)للمتزوج,وٞغصًت لؤلٖؼب( , (DIPLOME)مً:قهاصة اإلاُالص،بُا٢ت الؿىاب٤ الٗضلُت,قهاصة مهىُت

 BULLTINS DEنىع قمؿُت, , امتقهاصة الخضمت الىَىُتباليؿبت للغحل,بُا٢ت ؤلا٢ . الجيؿُت,قهاصة َبُت

MAI DOUVRE  

بٗض حم٘ ٧ل اإلالٟاث وٞغػَا ج٣ىم مهلخت اإلاىْٟحن بةعؾا٫ اإلاغشخحن اإلا٣بىلحن وطل٪ مً ؤحل        

بمخدانهم بط ًسخل٠ ؤلامخدان مً وُْٟت ألازغي خؿب اإلاهالر اإلاٗىُت مثل:مهلخت الكاون ال٣اهىهُت ًجب ؤن 

 لخ٣ى١,مهلخت اإلاداؾبت,مهلخت اإلاؿخسضمحن......٩ًىن اإلاترشر مخسغج مً ٧لُت ا

 : الخىؿُف الداخلي .2

 ًىحض هىٖحن مً التر٢ُت لتركُت:ا - 1

 التر٢ُت في الضعحاث:جخم َظٍ التر٢ُت ٖمىما ٖلى خؿب ألا٢ضمُت في الٗمل بياٞت بلى ٠٦ء الٗامل. 

ى٣ُِ خؿب مغصوصًتهم ٧ل ؾىت بخ٣ُُم الٗما٫ ًٖ ٍَغ٤ الخ اإلاغملت٣ًىم التركُت في ألاحس: -  1.1

POINT DE BONFICATION INDIVUEL  سخل٠ مً مى٠ْ اصة في ألاحغ ٍو ٖلى خؿب جل٪ الى٣اٍ جخم الٍؼ

ج الجامٗت(جمىذ له ٖاصة  ه٣ُت, و٧ل ؾىت ًدهل ٖلى  545آلزغ خؿب ٦ٟاءجه وبحتهاصٍ؛ؤما اإلاى٠ْ الجضًض)زٍغ

ظا خؿب مغصوصًخه,مما ًيخج  ًٖ طل٪ جغ٢ُت في ألاحغ.  ٖالماث جًاٝ بلى ه٣اَه ألانلُت,َو

ًيخ٣ل اإلاى٠ْ مً م٩ان ٖمله بلى م٩ان آزغ،بُلب مىه وطل٪ لٗضم مالثمت ـالخىلل الىؿُفي: -  2.1

الٓغوٝ اإلادُُت به ٧البٗض الجٛغافي,ؤو خضور مكا٧ل في م٣غ ٖمله م٘ عثِؿه,ؤو ػمالثه,ؤو و٢ٕى ْغوٝ مٟاحئت 

ب ٖلُه ؤن ٣ًضم َلب بلى الجهت اإلاٗىُت في اإلااؾؿت ٦غخُله بهٟت ٖامت,ؤي ْغوٝ جخُلب الخى٣ل,خُث ًج

ٌ الُلب اإلا٣ضم.  وهي التي في ألازحر ج٣بل ؤو جٞغ

غ)عؾالت اإلاغملت ٖىض وحىص مىانب قاٚغة ًغؾل إعالن عً الىؿائف الؼاػسة:- 3.1  (ANEMج٣ٍغ

 TEST DE COLLECTIOلهظٍ ألازحرة,ج٣ىم بةزخُاع للمترشخحن بّما ٦خابي ؤوقٟهي )اإلا٣ابلت     

CONDIDATS ظا ؤلازخباع ٩ًىن ٖلى خؿب (الظي ًخم ٖلى مؿخىي مهلخت اإلاؿخسضمحن َو

ظا بٗضما ٣ًضم اإلاترشر  ؤؾئلت ؤلازخباعاث, الخسهو)مداؾبت،حؿُحر,٢اهىن.....(٦مالخٓت اإلاضًغ َى الظي ًً٘ َو

ً ٌكٛل مىهب م  ٩ل٠ بالضعاؾاث الخ٣ىُتَلب م٘ اإلال٠ ؤلاصاعي اإلاُلىب واإلاترشر الظي ًىجر في ٦ال ؤلازخباٍع

 ((CHARGE DETUDE TECHNIQUE CETمثال
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 :باملسملت مساخل الخىؿُف  .1

 مسخلت ألاولى:(01حدوٌ زكم )

 

 الخدًحر الخى٠ُْ

 ـ وي٘ الُلباث

 ـ جدلُل الُلباث

٠ للىُْٟت  ـ جى٠ُْ وحٍٗغ

  مسخلت الثاهُت:(02حدوٌ زكم )

 

 البدث ًٖ اإلاترشخحن     

 ـ بؾخ٣ُاب صازلي

 ـ بزخُاع ٍَغ٤ للبدث

 ـ البدث ًٖ مترشخحن زاعحُحن

  مسخلت الثالثت:(03حدوٌ زكم )     

 

 ٞغػ الترقُداث          

 ـ ؤو ٞغػ 

 ـ جغبو

 ـ بزخباع

 

 

 

  مسخلت السابعت:(04حدوٌ زكم )     

 بؾدبضا٫ اإلا٣بىلحن

 ـ الخٗبحر ًٖ الُلب

 ـ جدلُل الُلب

٠ بالىُْٟت  ـ الخٍٗغ

 . الازخُاع ُحن الجهاجيالخٗ

 الخعُين النهائي:   

خم ٧ل ؾىت بؾخ٣ُاب  اإلاغملتَظا اإلاسُِ ًه٠ بك٩ل ٖام ويُٗت و٦ُُٟت الخى٠ُْ في  - ٍو

 CONCOEUR))وؤلازخباعاث اإلاخسغححن مً الجامٗاث في قتى ؤلازخهاناث ًٖ ٍَغ٤ ؤلامخداهاث

باث ومؿاولُاث اإلاى٠ْ جى٠ُْ الىُْٟت َى بُٖاء هٓغة ٖامت ًٖ واحجىؿُف الىؿائف:  

بججاَها)الىُْٟت(ٞىجاح الخى٠ُْ ؤو التر٢ُت ًخى٠٢ ٖلى مضي ٞٗالُت الخى٠ُْ،ًجب بُٖاء مٗلىماث ٧املت 

ت  جب ؤن ج٩ىن وا٢ُٗت،َظا ٌُُٗىا جىن٠ُ مٗم٤ للىُْٟت،ٞخىن٠ُ الىُْٟت ًمىذ َامل مٗٞغ اصٞت،ٍو َو
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ً ألاٞغاص  جىمُتبهخٟاء اإلاترشخحن ـ ج٣ضًغ  والٟغصًت ـ جى٠ُْ  الاخخُاحاثمخمثل في:ـ  جدضًض  للمغملت ألاٞغاص ـ ج٩ٍى

 ـ جدؿحن ْغوٝ الٗمل. غملتال٣ٗىباث واإلا٩اٞأث ـ جىُٓم اإلابٖضاص مسُُاث الخبرة ـ جدضًض 

ًجب ؤن ج٩ىن الُغ١ اإلاخبٗت في الخىن٠ُ جخماش ى م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة، وؤَم الُغ١  -

 ؤلاؾخ٣هاء. بلت،،اإلا٣ا :اإلاالخٓت اإلاغملتاإلاؿخٗملت مً َٝغ 

 ًجب في ٖملُت جىن٠ُ وجدلُل الىْاث٠ بخترام مبضثحن: -

 ؤلاؾم ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن للمهام ولِـ للٗامل. ما ٣ًىم به في الخى٢ُ٘)الى٢٘(الىُْٟت ٦ما هي و -

ت الٛغى مً الىُْٟت والخدلُل ًجب ؤن ًجُب ٖلى بق٩الُخحن: - ،ون٠ م٩ىهاث  مٗٞغ

 .مدُُها( جىُٓمها. الىُْٟت)اإلاٗضاث،

وجخم ًٖ ٍَغ٤ مجمىٖت مً اإلاخسههحن وج٩ىن في م٣غ الٗمل وجخم مغا٢بت مالخٓت اإلاهام  : املالخـت

 مباقغة لدسجُل صوعاث الٗمل ولضيها مؼاًاَا وُٖىبها.

لت املالخـت:(:05حدوٌ زكم )   مصاًا وعُىب ػٍس

 العُىب املصاًا

 اإلاغملتجخم ًٖ ٍَغ٤ مالخٓخحن مً صازل  -

 خٗل٣ُاث وجدلُالث اإلاالخٓحنججاوـ ومالثمت ل -

 ـ جخُلب ال٨ثحر مً الى٢ذ

ـ مخٗل٣ت ٣ِٞ بالىْاث٠ 

 الغوجُيُت

 ـ جداًل ألاٞغاص ٖلى اإلاالخٓحن

ـ ُٚاب بٌٗ الٗىانغ ٣ِٞ 

 الٗام اإلالم

 وجخًمً اإلا٣ابلت اإلاٗلىماث الخالُت: مللابلت:ا

 حاث وه٣اَه.الضع ، الٗمغ، الىخضة، الٗمل، ٣بلوال ؤلاؾم : إثباث للعمل والعامل

 مً ٣ًىص؟ ا)اإلاٗضاث......(؟مً ٣ًغع؟ بماط م٘ مً؟ ماطا ٣ًىم ٧ل ًىم؟ املهام:

 ،حؿلُت. ْٟحنى م٘ اإلا،  ٖال٢ت الٗمل العالكاث:

٣ت : إلاطخلصاء بدُث ٣ًىم الٗما٫ بملء بؾخماعة ؤلاؾخ٣هاء اإلاخٗل٣ت بالىُْٟت وج٩ىن َظٍ الٍُغ

 م٩لٟت في خحن ؤنها ٞٗالت.

 :في اإلاغملتث ج٣ؿُماث ال٨ٟاءا .2
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  الىفاءاث خظب الجيع والترهُب: جلظُم(:06حدوٌ زكم )

 الخسهو

 اإلانهي للٗما٫
 اليؿاء الغحا٫

 ٖمل ؤحغ

 CDIٚحر مىخهي

 ٖمل ؤحغ

 CDIٚحر مىخهي 
 اإلاجمٕى

 8 2 2 3 1 ½1/01اإلاىٟظًً

 2/2اإلاهاعاث

 3/3ختى
8 4 14 / 26 

اعاث  27 / 10 5 12 ٞما ٞى١ 4/3ؤلَا

 61 2 26 12 21 اإلاجمٕى

 

 I.INDETERMINE،ٚحر مىخهي: D.DETERMINE،مىخهي: D.DERI،ؤحل،ٞترة:  ٣ٖC.CONTRATض:
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 (:01الك٩ل ع٢م )

  مً زال٫ َظا الجضو٫ ًم٨ً هالخٔ:

، ٖامل8ل اإلاهاعاثٖام1 محناإلاىٟظًً : الٗما٫ اإلاىػٖت ٦ماًلي21ًمثلىن ألاٚلبُت مجمٕى باليظبت للسحاٌ:

 ٖامل.12ؤلاَاعاث

ى مىػٕ ٦ما12ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الٗىهغ الؿىىي ال ًخجاوػ : باليظبت لليظاء  ًلي: مً اإلاجمٕى َو

 ٖامالث.5ؤلاَاعاث ، ٖاملت4اإلاهاعاث،  ٖامالث3اإلاىٟظًً 

تاملىحهت  الاطخمازةجدلُل هخائج  .3  :للمىازد البؼٍس

ظا بٗض اإلاغملت التي جم َغخها ٖلى ؤصخاب ال٨ٟاءاث في في َظا اإلاُلب بزترث مجمىٖت مً ألاؾئلت و  َو

ٖما٫ ٧لهم ًدملىن قهاصاث وجم ؾخت 10بضع والظي ًمثل ٖضصَم اإلاغملتبزخُاعي ٖلى مجمىٖت مً اإلاىْٟحن في 

ٜ هخاثج باإلاغ ملت، (مجهم خضًث في مجا٫ الٗمل 4وؤعبٗت)اإلاغملت جهم ٢ضًم في مجا٫ الٗمل في م وُٞما ٢ضجم جَٟغ

ت وؿبت اإلاؿخجىبحن ل٩ل بضًل ومً زم جدلُل َظٍ الىخاثج.ؤلاؾخ  ماعة في الجضاو٫ وطل٪ إلاٗٞغ
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ت لضي ماؾؿت مداحغ الٛغبمٟهىم ال٨ٟاءة :(08)الجدوٌ زكم  .اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخباعاث

ت  %0 0 مٗاٝع هٍٓغ

 %30 3 مٗاٝع ٖلمُت

 %0 0 مٗاٝع ؾلى٦ُت

 %70 7 ٧ل ما ؾب٤

 %100 10 اإلاجمٕى

ه٣ى٫ بن الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها جض٫ ٖلى وحىص بججاٍ ٚالب لل٨ٟاءاث اإلاؿخىحبت خى٫ مٟهىم ال٨ٟاءة، 

ت،الٗلمُت والؿلى٦ُت َو70خُث اليؿبت  ظا ماهٟؿٍغ %ؤحابىا بإن مٟهىم ال٨ٟاءة َى مجمٕى اإلاٗاٝع الىٍٓغ

٢ض ب٢خهغ مٟهىم ال٨ٟاءة لضيهم ٖلى اإلاٗاٝع الٗلمُت  %مجهم30بمٟهىم ال٨ٟاءة ؤما بيؿبت  غملتبىعي ٦ٟاءاث اإلا

.ِ٣ٞ 

 َل جى٨ُْٟم ٖلى ؤؾاؽ...؟ -

ت باإلاغملتؤؾاؽ الخى٠ُْ :(09)الجدوٌ زكم  .اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %20 12 ٦ٟاءاج٨م

 %50 5 قهاصاج٨م

 %0 0 ؤ٢ضمُخ٨م

 %30 3 ٧ل ما ؾب٤

 %100 10 اإلاجمٕى

بضع خى٫ ؤؾاؽ اإلاغملت  ٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وحىص بججاٍ ٚالب لل٨ٟاءاث فيهالخٔ مً الجضو 

ٌٗخمض في الخى٠ُْ ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث غملت ُٗىت اإلاؿخجىبت ٖلى ؤن اإلا%مً ؤٞغاص ال50جىُْٟها خُث ؤحاب

ؾاؽ %مً ألاٞغاص ًغون الخى٠ُْ ٖلى ؤ30بما ٞحها الكهاصاث الٗلمُت واإلاهىُت ومً حهت ؤزغي هجض ؤن 

 ال٨ٟاءة,قهاصة وألا٢ضمُت في هٟـ الى٢ذ.

ت بالسملت؟على أي أطاض جخم جسكُت    املىازد البؼٍس
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ت باإلاغملتؤؾاؽ جغ٢ُت :(10)الجدوٌ زكم  اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع      ؤلازخُاعاث

 %20         2 ال٨ٟاءاث

 %10         1 ألا٢ضمُت

 %70         7 م٘

 %100                         10 اإلاجمٕى

هالخٔ مً الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وحىص بججاٍ ٚالب ؤٞغاص الُٗىت خى٫ ؤؾاؽ التر٢ُت خُث  

%مجهم لهالر 20%اإلاؿخجىبحن لهالر التر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاءة وألا٢ضمُت مٗا,في خحن ؤحاب 70ؤحاب 

 ٢ُتٖلى ؤؾاؽ ألا٢ضمُت . %ؤحاب لهالر التر 10التر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاءة،ووؿبت

 باإلاغملت؟ما هٕى الخدٟحز الظي جل٣ىهه في  -

ت هٕى الخ٣ُُم الظي جخل٣اٍ :(11)حدوٌ زكم     اإلاغملتفي اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %20   2 ماصي

 %30 3 مٗىىي 

 %50 5 مٗا

 %100 10 اإلاجمٕى

حها وحىص بججاٍ ٚالب ؤٞغاص الُٗىت خى٫ هٕى  الخدٟحز هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ومً الىخاثج اإلاخدهل ٖل

ت الظي جخل٣اٍ  %مً ألاٞغاص لهالر الخدٟحز اإلااصي واإلاٗىىي مٗا, في خحن 50خُث ؤحاب  .اإلاغملتفي اإلاىاعص البكٍغ

 %وهي وؿبت ٢لُلت ؤحابذ لهالر الخدٟحز اإلااصي.20%مجهم لهالر الخدٟحز اإلاٗىىي، ؤما الب٣ُت 30ؤحاب 

 ًيافئ ما جلدمىهه مً العمل؟ هل أحسهم -

ت عؤي :(12)الجدوٌ زكم  خى٫ مضي م٩اٞإة ألاحغ لٗملهم:اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %20 2 وٗم

 %30 3 هىٖا ما

 %50 5 ال

 %100 37 اإلاجمٕى
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هالخٔ مً الجضو٫ والىخاثج اإلادهل ٖلحها وحىص بججاَاث مسخلٟت خى٫ م٩اٞإة ؤحغ لٗملهم 

م ٩ًافئ ٖملهم هىٖا ما،ووؿبت 30ضم،ٞمجهم وؿبتاإلا٣ م 50%ؤحابىا لهالر ؤن ؤحَغ %ؤحابىا لهالر ؤن ؤحَغ

                                     % ؤحابىا لهالر ؤن ألاحغ ٩ًافئ ما ٣ًضمىهه مً ٖمل.                                                                        ٩ً20افئ الٗمل اإلا٣ضم وألا٢لُت التي ٧اهذ وؿبتهم 

 هل جخظعىن للخلُُم...؟  -

ت مضي زًٕى :(13) الجدوٌ زكم  للخ٣ُُم: اإلاغملتفي اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %80 8 وٗم

 %20 2 ال

 %100 10 اإلاجمٕى

ُما ًسو زًىٖهم هالخٔ مً الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وحىص بججاٍ ٚالب ألٞغاص الُٗىت ٞ

 %مجهم ال ًسًٗىن لخ٣ُُم.20في خحن ،  %ًسًٗىن للخ٣ُُم80ٞمجهم وؿبت للخ٣ُُم،

 هل أهخم زاطىن على ػسق جلُُمىم؟

ت مضي عيا :(14)الجدوٌ زكم  في َغ١ الخ٣ُُم.اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 20% 2 وٗم

 %40 4 هىٖا ما

 %30 3 ال

 %100 10 اإلاجمٕى

خٔ مً زال٫ الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وحىص بججاٍ ٚالب ٖلى ؤن ألاٞغاص الظًً ًُلٗىن ٖلى هال 

%في خحن وؿبت ألاٞغاص الظًً ال ًُلٗىن ٖلى هخاثج ج٣ُُمهم ٚحر 20هخاثجهم عايىن هىٖا ما ًٖ َغ١ ج٣ُُمهم 

 %.30عايىن ًٖ َغ١ الخ٣ُُم 

ىا أثىاء أدائىم ملهامىم  -  ؟ غملتاإلافي هل جلُُم جىٍى
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 ٌ ت مضي جل٣ي :(15)الجدو ً ؤزىاء ؤصائها إلاهامهااإلاىاعص البكٍغ  :باإلاغملت للخ٩ٍى

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %70 7 وٗم

 %30 3 ال

 %100 10 اإلاجمٕى

ت %خى٫ جل٣ي 70هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وحض بججاٍ ٚالب بيؿبت اإلاىاعص البكٍغ

 ً ً.30ؤزىاء ؤصائها بمهامها باإلااؾؿت في خحن في الخ٩ٍى ٗىا للخ٩ٍى  %مً ؤٞغاص الُٗىت لم ًسً

ً؟  إذا وان وعم هم مسة خظعخم للخىٍى

ت ٖضص مغاث زًٕى :(16)الجدوٌ زكم ً.اإلاىاعص البكٍغ  للخ٩ٍى

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %57.14 4 مغة واخضة

 %42.86 3 ؤ٦ثر مً مغة

 %100 7 اإلاجمٕى

اإلاىاعص %خى٫ زًٕى 57.14زال٫ الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وحىص بججاٍ ٚالب بيؿبت  هالخٔ مً

ت  ً مغة واخضة ٣ِٞ في خحن وؿبتالبكٍغ ً ؤ٦ثر مً مغة.%مً ؤٞغاص ال42.86بلى الخ٩ٍى ٗىا للخ٩ٍى  ُٗىت زً

ً.:(17)الجدوٌ زكم  م٩ان جل٣ي الخ٩ٍى

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %28.57 2 اإلاغملتفي 

 %71.42| 5 ؤي مضاعؽ زانتفي مغا٦ؼ زانت 

 %100 7 اإلاجمٕى

ً مجهم :هالخٔ  مً زال٫ الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ؤن َىا٥ بججاٍ ٚالب خى٫ م٩ان جل٣ي الخ٩ٍى

ً في مغا٦ؼ زانت جل٣ىا  ً صازل  %71.42ؤي مضاعؽ زانت ج٣ضع بـ الخ٩ٍى  %.28.57تيؿبب اإلاغملتجل٣ىا الخ٩ٍى

ً الظًً ًدخاج بلُه :(18)الجدوٌ زكم ت هٕى الخ٩ٍى  اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

ً مؿخمغ  %71.42 5 ج٩ٍى

يُت  %28.57 2 صوعاث ج٩ٍى

 %100 7 اإلاجمٕى
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ً  :هالخٔ مً الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ؤن َىا٥ بججاٍ ٚالب خى٫ هٕى الخ٩ٍى

ً اإلاؿخمغ.71.42%لهالر ألاًام الضعاؾُت وؿبتهم 57.14خُث  %ًٖ ٍَغ٤ الخ٩ٍى

ت  هل الخـخم وحىد -  حماعُت؟اإلاىاعص البكٍغ

 مضي مالخٓت وحىص ٦ٟاءاث حماُٖت.:(19)الجدوٌ زكم

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %70 7 وٗم

 %30 3 ال

 %100 10 اإلاجمٕى

ت في %ججم٘ ٖلى وحىص ٦ٟاءة حما70ُٖهالخٔ مً زال٫ الجضو٫ والىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ؤن وؿبت 

 .غملتٔ ٖضم وحىص ٦ٟاءة حماُٖت في اإلا%مً ؤٞغاص الُٗىت هالخ30ؤما بيؿبت  اإلاغملت

ت بداحت إلى حظُير  سملتبسأًىم هل امل -  مً أحل الحفاؾ على مىكعها؟اإلاىاعص البكٍغ

ت بلى حؿُحر  اإلاغملتبم٩اهُت خاحت :(20)الجدوٌ زكم  اإلاىاعص البكٍغ

 اليؿبت الخ٨غاع ؤلازخُاعاث

 %100 10 وٗم

 %0 0 ال

 %100 10 اإلاجمٕى

% ٖلى ان 100هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ و الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها مىا٣ٞت حمُ٘ اٞغاص الُٗىت بيؿبت 

ت اإلااؾؿت بداحت بلى حؿُحر  تها في الؿى١ وهجاخها و للخٟاّ ٖلى مى٢ٗهااإلاىاعص البكٍغ  .اؾخمغاٍع

 الخدلُل: -

ت في بٌٗ مجاالث حؿُحر  اإلاغملت مؿاعيبهُال٢ا مما ؾب٤ جىنلىا بلى جثمحن       هجمٗها اإلاىاعص البكٍغ

 ُٞما ًلي :

تفخىؿُف  جخم التر٢ُت في  ،ال٨ٟاءة و الخبرة. الكهاصة : ًلىم على اطع مهمت منها املىازد البؼٍس

ت جل٣ي بٌٗ  ٖلى اؾاؽ ال٨ٟاءة و ألا٢ضمُت .ماؾؿت مداحغ الٛغب  ً باإلياٞت بلى جىٕىاإلاىاعص البكٍغ  للخ٩ٍى

ً مما . اما٦ً الخ٩ٍى جىٞحر حى الٗمل الجماعي مما  الخدٟحز اإلااصي واإلاٗىىي. اٖخماصو  ًاصي بلى جىٕى اإلاٗاٝع

غ ال٨ٟاءة  باإلياٞت بلى ما ؾب٤ حٗتري  .الجماُٖتًد٤٣ الخٗاون و الخٗلم الجماعي و ٌؿاٖض ٖلى ْهىع وجٍُى

ت باإلاغملتحؿُحر   جها:الٗضًض مً الى٣اثو ،ط٦غ م اإلاىاعص البكٍغ
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ت ُٚاب ج٣ُُم بٌٗ - في خحن ًسً٘ البٌٗ بلى الخ٣ُُم الخ٣لُضي ال٣اثم ٣ِٞ ٖلى اإلاىاعص البكٍغ

 مالخٓاث اإلاؿاو٫ اإلاباقغ.

ت  ي٠ٗ الخدٟحز باليؿبت لبٌٗ ا-  و زهىنا الخدٟحز اإلااصي.اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖضم الغيا ال٩امل ًٖ عواجب -  اإلاىاعص البكٍغ

غ  ت ُٞما ًسو جٍُى ً  اإلاىاعص البكٍغ ً ٣ِٞ ٖلى هٕى واخض َى ألاًام الضعاؾُت وُٚاب الخ٩ٍى ٣ًخهغ الخ٩ٍى

بُت.  اإلاؿخمغ والضوعاث الخضٍع
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 خالصت الفصل:  

في ألازحر ٧ل ما ٢مىا به في الضعاؾت اإلاُضاهُت لضي ماؾؿت مداحغ الٛغب ؤجاخذ لىا ٞغنت الى٢ىٝ 

ىا اؾخُٗىا ؤن ه٨ك٠ بٌٗ الى٢اج٘ وطل٪ بىي٘ إلاؿاث جدلُلُت ؤمام الجاهب الخُب٣ُي ومً زال٫ جغبه

لبٌٗ خاالث اإلااؾؿت و٧ان الهضٝ ألاؾاس ي َى الخٗٝغ ٖلى اإلاُضان وجُب٣ُه ٦ما م٨ىىا مً جغؾُش 

 الىٍٓغاث اإلاضعوؾت.

وحضث الؿهىلت في الخُب٤ُ م٘ بٌٗ الاعقاص مً ألاَغاٝ اإلاٗىُت وٖلُه ٧اهذ هدُجت َظٍ الخجغبت 

 إلاهاعة في جُب٤ُ الىٍٓغاث اإلاٗمى٫ بها وا٦دؿاب الخبرة الالػمت إلاىاحهت ٦ثحر مً اإلاىا٠٢.ا٦دؿاب ا

ٗىاث٤  م وحىص بٌٗ ال ومً ؾُٗىا اؾخُٗىا ؤن هى٤ٞ بحن الجاهبحن الخُب٣ُي والىٓغي اإلاضعوؽ، ٚع

 والٗثراث وحضها ج٨ملت لها.
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ت في ىيٕى اإلاخًمً مً زال٫ الضعاؾت للم         اإلااؾؿت له ؤزغ ٖلى جدؿحن و ؤَمُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ا بما ًخماش ى و اؾتراجُجُت اإلااؾؿت,اإلااؾؿتجىمُت   , الؾُما و ؤن جم حؿُحَر

غ بدُث حصج٘ ٖلى بْهاع ؤ٢ص ى ما لضًه مً مهاعاث و ٢ضعاث إلاؿاٖضجه ٖلى          خُاجه الىُُْٟت ٖلى جٍُى

ٗىامل اإلاغج بُت بظاجه و شخهِخه و البِئت اإلادُُت, والتي جد٨م اججاَاجه هدى مؿاعاث وُْٟت مُٗىت يىء ال

زال٫ ٞترة خُاتهم الىُُْٟت , ٞهىا الٗىهغ البكغي ٖلى الخ٠ُ٨ و الخإ٢لم ,ؤما ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ٌؿاٖض 

ت في وكاَها.  اإلااؾؿت ج٣ىم باؾخٛال٫ ال٨ٟاءاث البكٍغ

       

ًُىع خُاجه الىُُْٟت ٖلى يىء ٖملُت الخىمُت , ٞالٟغص  ل مً اإلاىٓمت و ألاٞغاص فيًىحض َىا٥ صوع ٧       

٣٘ ٖلى ٖاج٣ها  الٗاملحن ,وبٖضاص اإلاؿاعاث  جىمُت٢ُمه و َمىخاجه و ٢ضعاجه .ؤما اإلاىٓمت جضًغ َظا اليكاٍ ٍو

غ ٢ضعاتهم و مهاعاتهم و ل٨ً البض مً وحىص هٕى مً الخىا٤ٞ بحن اخخُاحاث ألاٞغاص و  الىُُْٟت لهم , وجٍُى

ت و َمىخاتهم الىُُْٟت و اخخُاحاث اإلاىٓمت الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت مً زال٫ ؾُاؾ ت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ً ب و الخ٩ٍى ت وطل٪ باإلزخُاع , الخُٗحن و وُْٟت ج٣ُُم ألاصاء التي حؿعى اإلااؾؿت  زانت جضٍع اإلاىاعص البكٍغ

ا ختى جغقى بلى اإلاؿخىي  ٧ل ٖمالها , جىمُت لضي مً وعائها جد٤ُ٣  َغ ا وجٍُى و٦ظا صعاؾت ٦ُُٟت حؿُحَر

 .الخىمُت قاملت و مؿخمغةؤلاؾتراجُجي لخد٤ُ٣ 

 أوال: إخخُاز الفسطُاث:

 بٗض الضعاؾت التي ٢مذ بها اؾخُٗذ بزباث مضي صخت الٟغيُاث اإلاهاٚت ٦ما ًلي:   

 ُتصخت الٟغي . للمىعص البكغي صوع ٞٗا٫ باإلااؾؿت:الٟغيُت ألاولى  -

ٖىامل هجاح اإلااؾؿت اإلاٗانغة والغاثضة.الٟغيُت الثاهُت : - ت مً ؤبغػ  صخت  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 الٟغيُت

 

 

 

 ثاهُا: هخائج الدزاطت:

 جم الخىنل مً الجاهب الىٓغي و الخُب٣ُي بلى الىخاثج الخالُت:

عة اخترامه واؾدثماع جغ٦حز ؤلاصاعة ٖلى الٗىهغ البكغي و ويٗه في ٢مت اَخماماتها و ا٢خىاٖها بًغو  -

 ٢ضعاجه في مجاالث الٗمل.

ت بالخى٤ُٞ بحن الٟغص و الىُْٟت و الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت و الٟغص  - ج٣ىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بما ًخىا٤ٞ و اخخُاحاث اإلااؾؿت و ما جىٍٞغ مً  جىمُت ٢ضعاجه الىُُْٟتمً زال٫ مؿاٖضة الٟغص ٖلى 

 ٞغم همى و جُىع وُْٟي.

بُت مما او٨ٗـ ٖلى اعجٟإ مؿخىي ٞٗالُت اعج - ٟإ مؿخىي ال٣ضعاث لضي الٗاملحن بؿبب اإلاماعؾت الخضٍع
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 ألاصاء في اإلااؾؿت.

 وحىص وعي لضي الٗما٫ وَمىخاتهم. -

تحٗض التر٢ُت مهضعا َاما مً مهاصع  -  التي حؿخُُ٘ اإلااؾؿت ؤلاٖخماص ٖلحها. الخىمُت ال٣ٍى

 الٗامل مً جإصًت اإلاهام في ْغوٝ الث٣ت . جىٞحر ْغوٝ الٗمل اإلاىاؾبت مما ًم٨ً -

 ثالثا :الخىصُاث:

 بىاءا ٖلى ماؾب٤ ه٣ترح الخىنُاث الخالُت:

 ال٨ٟاءاث. بدىمُتًجب ٖلى اإلااؾؿت الاَخمام ؤ٦ثر  -

ب. - بُت للٗما٫ مً ؤحل حُُٛت خاحُاتهم للخضٍع اصة البرامج الخضٍع  ٍػ

تالاَخمام  بإؾالُب  -  .قإنها جد٤ُ٣ جىمُت للماؾؿتمً  التي الخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

EPIC-EURL 

LES CARRIERES DE L’OUEST 

SIDI LAKHDAR 

N°                    / 

 

 

 

A MONSIEUR :……………… 

 

FONCTION : ……………… 

 

 

 

DECISION DE TRANSFERT 

 

 

 
Vous été transféré auprès du site …………………………………… chargé 

D’appliquer les articles de la convention n°  ……………….... et ce la a partir 
De …………… 

 
Suivant l’article n°…………… de la décision 

N.B/ dresser un P.V de constatation a chaque fin d’exploitation 
Responsabilité totale de l’exploitation du site. 

 
 

Copie transmise 
 

Intéresse 
 

Dossier archive 
 

Archives 
 
 

 
L’EMPLOYEUR 

 
 

 
 



 

 

République algérienne Démocratique et populaire 
EPIC EURL 

LESCARRIERES DE L OUETS 
SIDI LAKHDAR – MOSTAGNEM 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE CONGE 

Je  soussigné 

Nom et prénom: 

Fonction: 

Unité: 

Sollicité un congé: 

Nature :                                                              durée: 

Période du :                                                        au                       inclus 

Intérimaire : 

Lieu de séjour: 

L’intéressé(e) 

 

 

 
AVIS DU RESPONSABLE DIRECT 

 

DROITCONGE 

  

Reliquat années 

Précédentes au titre 

Année en cours 

 

 

Congé pris en cours 

Restant à prendre: 

 

 

Vérifié par : 



 

 

 
EPIC –EURL 

LES CARRIERE DE L’OUEST 

SIDI LAKHDAR / MOSTAGANEM 

 

 

-*-*- FEUILLE DE POINTAGE MENSUELLE -*-*- 

MOIS DE : 

 

N° 
NOM ET 

PRENOM 
FONCTION 

DATE 

D’ABSENCE 

NOMBRE 

DE JOUR 
MOTIF O.B.S 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

 

LE POINTEUR  LE CHEF DE CARRIERE                     CHEF PERSONNEL 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ETAT  DU  PERSONNEL AU 31/12/2010 

 

 

CATUGORIE 

SOCIO-

PROFES 

C.D.I C.D.D PRE-EMPLOI 

HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME 

CADRE 

DIRIEANT 
      

CADRE       

MAITRISE       

EXECUTION       

TOTAL 

D’EFFECTIF 

(78) 

      

 

 

 

L’EMPLOIYEUR 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

NOM :………………………………………………………..…………….…………………… 

PRENOM :………………………………………………………….…….…..………………… 

FONCTION :…………………………………………………………………………………… 

MOTIF :……………………………………………………………………………….……….. 

REMPLACANT :………………………………………………………………….…………… 

DATE DE SORTIE :……………………………………………………………..…………….. 

DATE 

D’ENTREE :…………………………………………………………………………….. 

NOMBRE DE 

JOUR :…………………………………………………………………………….…… 

 

FAIT A SIDI- LAKHDAR LE : ……………………. 
 
 

L’EMPLOYEUR 

 

 
 



 

 

 

 

 
SEMAINE DU …………………2012 

 
 

 

N° 

NOM 

ET 

PRENOM 

FONCTION N° TEL 

NATURE 

DE 

L’ENGIN 

O.B.S 

01 

     

02 

     

03 

     

04 

     

 
 

 
LE CHEF DE PARC LE CHEF .S.PERSONNEL  LE DIRECTEUR 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

EPIC –EURL 

LES CARRIERE DE L’OUEST 

SIDI LAKHDAR / MOSTAGANEM 

 

SIDI  LAKHDAR LE :…………………….. 

AMONSIEUR :……………………………… 

FONCTION :………………………………… 

 
 

 
 

 
 

 

 

NOUS VOUS INFORMONS QUE VOUS ETES TRANFERE AU NIVEAU DU 

SERVICE ……………………….EN QUALITE  DE ………………………A COMPTER 

DU :……………….….EN REPLACECEMENT DE MONSIEUR :………………………. 

CONFORMEMENT AU REGLEMENT Intérieur de L’ENTREPRISE. 

Les taches à accomplir 

1:…………………………………………………………………….……………………... 

2 :……………………………………………………………………..……………………. 

3 :……………………………………………………………………..……………………. 

4 :…………………………………………………………………….……………………... 

5 :…………………………………………………………………...………………………. 

 

CHEF SERVICE DU PERSONNEL                                         LE DIRECTEUR 

 

 
 

 

 

TRANSFERT 



 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

FICHE DE POINTAGE DU MOIS                                                         ANNEE 2012 

NOM ET PRENOM 

PROFESSION : LICENCE 

 

POINTAGE PERSONNEL 
 

N° HEURE ENTREE EMARGEMENT HEURE SORTIE EMARGEMENT 

01 08h :00  16h :00  

02 08h :00  16h :00  

03 08h :00  16h :00  

04 08h :00  16h :00  

05 08h :00  16h :00  

06 08h :00  16h :00  

07 08h :00  16h :00  

08 08h :00  16h :00  

09 08h :00  16h :00  

10 08h :00  16h :00  

11 08h :00  16h :00  

12 08h :00  16h :00  

13 08h :00  16h :00  

14 08h :00  16h :00  

15 08h :00  16h :00  

16 08h :00  16h :00  

17 08h :00  16h :00  

18 08h :00  16h :00  

19 08h :00  16h :00  

20 08h :00  16h :00  

21 08h :00  16h :00  

22 08h :00  16h :00  

23 08h :00  16h :00  

24 08h :00  16h :00  

25 08h :00  16h :00  

26 08h :00  16h :00  

27 08h :00  16h :00  

28 08h :00  16h :00  

29 08h :00  16h :00  

30 08h :00  16h :00  

31 08h :00  16h :00  

 

 

NB : àétablir 02 exemplaires 

Cachet et signature du responsable de l’organisme  

 

 
 

 



 

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

EPIC /EURL 

LES CARRIERES DE L’OUEST 

            Sidi Lakhdar                                                  Nom et Prenom :……….……………… 

      W.Mostaganem                                             Fonction :…………..……………..…….. 

 

 

Rapport de mission 

 

Date et nuéro de mission Destination Commentaire de mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fait à Sidi Lakhdar Le :……………………… 

L’intéréssé 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

GRILLE DE SALAIRES APPLIQUEE A COMPTER 

DU :……………….. 

 

CATFGORIES 
ECHELONS 

01 02 03 04 05 06 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

Principaux ratios de gestion du personnel : 

La masse salariale : 17 497 947 ,13 DA 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES : 318 774 547 ,56 DA 

MS/CA :Ratio =0.05% . il agit d’un taux mesure L’efficacité de la rentabilité de 

L’entreprise 

Ratio moyen de d’dépensé de personnel 

Le cout par salarié : 

17 497 947 .13 DA =282 224 .95 DA 

             20 

LISTE DU PERSONNEL PAR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

N° 

      

01 

      

02 

      

03 

      

04 

      

05 

      

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

E .P.I / E.U.R.L LES CARRIERES DE L’OUEST AU CAPITAL DE 10.000.000.00DA 



 

 

 استتاياح   ي لت ب

يش   يح  نريحاييت فتيل   

ياتات ن ييييييي
ي

             يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ي ر:...../.../........                                                               

ي
ي

يي بــ  تا
ي
ي

يإلىي لت ف:..............................................................................

ي
ي ليم اا:................................................................................

ي
ي

ي

  لتس  

ي

  ل ي ب

 يجبيان  يا ف  ياي  ح تي ي  ايا ي
ا ي للا يل ي :ييييي لت  بيييييييييي

....../....../...... 

 

ي

ي:...........................................................................ا   ي رف   
يييييييييييييييييي

ي...............................................................................ييييييييييي
ي

ي صف    لالنري  فا ي
ي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ي ي...ي/....ي/.......... يح  ي ا جحاي لاتا فا  
يي



 

 



 

 

 

 كائمــت املـــــــــــــــــساحــــــــــــــــــــــــــــــــــع :    

 .2013ؤخمض ٖاص٫ عاقض، مظ٦غاث في بصاعة ألاٞغاص، صاع الجهًت الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، .1

ت، الضاع الجامُٗت،ال٣اَغة،مهغ،ؤخ .2  . 2007مض ماَغ، ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ،ٍ .3  .2006،  مهغ، صاع الٟاعو١ اليكغ والخىػَ٘ ،2باعي ٦كىاي ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ،اإلاضزل الخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت   .4 حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي ، بصاعة الاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ

 ،2003 ٗؿغون ، صاع الجامُٗت ، ال٣اَغة  ،اإلاىٓمت  الخاصي و ال

ت: مضزل بؾتراجُجي، ٖمان، صاع واثل لليكغ ،  .5  . 2004زالض ٖبض الغخُم الهُتي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ـ عئٍت مؿخ٣بلُت ـ الضاع الجامُٗت /  .6 ت خؿً ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  . 2001عاٍو

ت ،ٍ .7  .2005عصن ،صاع واثل،، ألا  1ػاَض مدمض صًغي ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت و بصاعة ألاٞغاص صاع واثل للُباٖت و اليكغ ٖمان .8  -ألاعصن -ؾٗاص هاث٠ بغهىَي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  2012الُبٗت الثاهُت 

ت، مضزل جُب٣ُي  مٗانغ مدمض نالح الضًً .9  2014ٖبض الباقي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب الُٗاوي خؿً ؤخمض، .10 تها، صاع الكغو١ لليكغ ال مٟهىمه، ٞٗالُخه،. الخضٍع بُت وج٣ٍى برامج الخضٍع

 .2002والخىػَ٘، ٖمان،

ت، مضزل بؾتراجُجي ،ٖالم ال٨خب  .11 ض ؾُٗض ؾالم ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٖاص٫ خغخىف ومٍا

                                                                                                                                                 2009الخضًث بٛضاص،  

ٖبض الغخمان جى٤ُٞ، بؾتراجُجُاث الاؾدثماع البكغي باإلااؾؿاث الٗغبُت، ال٣اَغة، مغ٦ؼ الخبراث  .12

 ، 2013اإلاهىُت لئلصاعة )بمُ٪(، 

ت  .13 ب وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ غان ،.ٖبض اإلاُٗي ٖؿاٝ، الخضٍع   2000ألاؾـ والٗملُاث، ٖمان، صاع َػ

ت .14 ت، صاع نٟاء لليكغ و  -ٖلى مدمض عبابٗت ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ جسهو هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 َـ،2003/1423ٖمان ، الُبٗت ألاولى  –الخىػَ٘ 

ت، م٨خب ٍٚغب، مهغ،  .15  ،. 2014ٖلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاٗانغة بٗض اؾتراجُجي، ص .16 اع واثل ليكغ والخىػَ٘ ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ، 2012،الُبٗت الاولى ،خلب ،ؾىعٍا،

ت مبرو٦ت ٖمغ مدحر١  .17 ب اإلاىاعص البكٍغ ،الُبٗت ألاولى صاع  السخاب لليكغ  ،ؤؾاؾُاث جضٍع

 .2003،ال٣اَغة  والخىػَ٘

ت .18  .2013ٖمان ،ألاعصن، ،صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، مدّٟى ؤخمض حىصة، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ، ٍ اإلاىاعص،بصاعة  مدمض الهغفي .19  . 2003، مهغ ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، 1البكٍغ



 

 

ت، صاع الغيىان ليكغ و  .20 مدمض حاؾم الكٗبان ، مدمض نالر الاهُذ ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 امللخص                                                  

لٗىهغ اإلااصي ال ًم٨ً وخضٍ لخد٤ُ٣ الخ٣ضم ، بل البض مً الاٖخماص ٖلى الٗىهغ بضون ق٪ ٞةن ا            

البكغي اهُال٢ا مً ٧ىهه الىؾُلت و الٛاًت في هٟـ الى٢ذ في ٖملُت الخىمُت و ٦ظل٪ الن حؿُحر اإلاىاعص 

ت  ٌٗض ؤَم م٩ىهاث الثروة في اإلاجخم٘ و ؤٖلى مىحىصاث اإلااؾؿت ، و ل٣ض ؤَضٞذ َظٍ الضعا ؾت ٖلى البكٍغ

و   ماؾؿت مداحغ الٛغبمضي ٞٗالُت جىمُت  اإلاىعص البكغي .٦ما جم بؾ٣اٍ  مًامحن الجاهب الىٓغي ٖلى 

لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ اٖخمضها ٖلى اإلا٣ابلت ، و ٖلُه ٞان جىاو٫ َظا اإلاىيٕى ًإحي في يُإ الخإ٦ض ٖلى ؤَمُت 

غ و طل٪ مً زال٫  التر٦حز ٖلى مهاعاث و الغيا الىُْٟي و الخدٟحز جىمُت الٗىهغ البكغي في صٞ٘ الخىمُت و جٍُى

ب .   و الخضٍع

ت له صوع في جدؿحن ؤصاء الٗىهغ            و مً زال٫ َظا البدث جىنلىا بلى الدؿُحر ٞٗا٫ للمىاعص البكٍغ

 البكغي في ماؾؿت مداحغ الٛغب. 

 : اليلماث املفخاخُت

ت ، ألاصاء ، الٗىهغ البكغي ،ال  خىمُت اإلاؿخضامت.حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

Résumé 

            Sans aucun doute, la composante physique ne peut pas être seul pour le progrès, mais doit 

compter sur l'élément humain d'être un moyen et fin en même temps dans le processus de 

développement, ainsi que la gestion des ressources humaines est des composants les plus 

importants de la richesse dans la communauté et les actifs de l'institution supérieure, cette étude 

sur l'efficacité du rôle de la performance des ressources humaines a également été laisser tomber le 

contenu de la partie théorique de la CARRIERES de l’ouest et pour atteindre cet objectif, nous 

comptions sur l'entrevue, et, cet accord avec le sujet vient à une perte pour vous assurer que 

l'importance de la performance de l'élément humain dans la promotion du développement et de la 

mise au point et celle de la en mettant l'accent sur les compétences et la satisfaction au travail et de 

la motivation et de la formation. 

Grâce à cette recherche, nous sommes arrivés à la gestion efficace des ressources humaines a un 

rôle dans l'amélioration de la performance de l'élément humain dans la carrieres l’ouest  

Mots clés: 

Gestion des ressources humaines, la performance, l'élément humain.devellopment durable 

 

 


