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 الاهداء
الُىم و الحمد هلل هطىي بداها بأهثر مً ًد و كاطِىا أهثر مً هم و غاهِىا الىثير مً الصػىباث و ها هدً 

 طهس اللُالي و حػب ألاًام و خالصت مشىازها بين دفتي هرا الػمل املخىاطؼ

  م الى مىازة الػلم و الامام املصطفي الى ألامي الري غلم املخػلمين الى طُد الخلم الى زطىلىا الىٍس

 طُدها مدمد صلى هللا غلُه و طلم.

  ًصةالى الُيبىع الري ال ًمل الػطاء الى م  خاهذ طػادحي بخُىط ميظىحت مً كلبها الى أمي الػٍص

  م الىجاح الى مً طعى وشلى لألوػم بالساخت و الهىاء الري لم ًبخل بص يء مً أحل دفعي في طٍس

ص.  الري غلمني أن أزجلي طلم الحُاة بدىمت و صبر الى والدي الػٍص

  حدي أطاٌ هللا غمسهما .الى مً خبهم ًجسي في غسوقي و ًلهج برهساهم فؤادي الى حدحي و 

  م، مدمد، لُىدة، غبد الحفُظ. و بالخصىص هخاهُذ الي  غائلت فسحي غلى زأطهم اخىحي مٍس

 الػائلت اطالم و مػمس هدًس

  ًم مػا هدى الىجاح و الابداع الى مً جيا جفىا ًدا بُد وهد ا وهدً وشم الطٍس الى مً طسها طٍى

 : طهام، اهسام، اهسام ، وػُمت. هلطف شهسة و حػلمىا الى شمالئي و صدًلاحي

  الى مً غلمىها خسوفا مً ذهب و ولماث مً دزز وغبازاث مً أطمى و أحلى غبازاث في الػلم الى

 مً صىاغىا غلمهم خسوفا ومً فىسهم مىازة جىير لىا طيرة الػلم و الىجاح الى أطاجرجىا الىسام.

  الى ول شمالئي في الدفػتE G U 
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 الشىس 
اض ي  ل و الخالص الى ألاطخاذ املشسف غلى هرا الػمل و هى ألاطخاذ الفاطل بٍس أجلدم بالشىس الجٍص

خظين حصاء هللا خير الجصاء فُما ًخػلم بالىصائذ و الخىحيهاث اللُمت التي أفادوي بها طىاٌ مدة اهجاش 

 هرا البدث .

للمظاغداث التي كدمىها زغم  هما ال ًفىجني أن أكدم الشىس  الى غماٌ مؤطظت اجصاالث الجصائس 

 اوشغالهم .

هما أجىحه بالشىس الخاص الى ألاطاجرة و الطالب و الػاملين بجامػت غبد الحمُد ابً بادٌع و خاصت 

 غماٌ املىخبت .
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 ملدمت

 

 امللدمت الػامت 

ً ٧الٗىإلات وقضة اإلاىاٞؿت والخُىع  في ْل الخدضًاث التي ٞغيها زهاةو وؾماث ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ت باٖخباعها ٖىهغ هاما الكامل و الخجاعة الخغة  أصي باإلاإؾؿاث ئلى ؾعي هدى جىُٓم مىاعصها وزانت البكٍغ

٘ مؿخىي ئهخاحُاتها  بها مً أحل ٞع و الضٖامت ألاؾاؾُت ألي وكاٍ صازل اإلاإؾؿت وطل٪ بخىحيهها وجضٍع

 وجد٤ُ٣ حىصة ٖالُت والتي بضوعها جترحم ئلى محزة جىاٞؿُت .

ت للجاهب  اصة  في عأؾمالها ٧اهذ اإلاإؾؿت حُٗي ألاولٍى اإلااصي ٖلى الٗىهغ البكغي ٩ٞاهذ حٗمل ٖلى الٍؼ

وئهخاحُتها هدُجت جأزغها ب٣اهىن الٗغى و الُلب وم٘ مغوع الؼمً جىؾٗذ هظه اإلاإؾؿاث هٓغا لدجم 

ت صازل اإلاإؾؿت ,اهُال٢ا مً أهمُت الٗىهغ  وكاَها, ٞٓهغث بظل٪ أهمُت جدؿحن أصاء مىاعصها البكٍغ

٘ مً مغص وصًتها . و بالخالي ٞأن الضوع البكغي في خض طاج ه ,باٖخباعه أخض ٖىامل ؤلاهخاج و ألا٦ثر ٢ابلُت لٞغ

ت هى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ  للمإؾؿت, ٞمهما أج٣ىذ هظه اإلاىاعص أٖمالها  الاؾتراجُجُتألاؾاس ي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ما٫.  ئال أهه ًب٣ى مجاال وهامكا مً ألازُاء ًخسلل واهجاػ هظه ألٖا

ياٞت الى أن ٖملُت ج٣ُُم أصاء الٗاملحن مً الٗملُاث اإلاهمت و ألاصواث ألاؾاؾُت التي ًخى٠٢ ٖليها هجاح باإل 

٘ الا٢خهاصًت للىنى٫ الى مٗضالث ٖالُت مً  ت أو أي مكغوٕ مً اإلاكاَع أي جىُٓم مً الخىُٓماث ؤلاصاٍع

اة٠ ألاؾاؾُت التي ًجب ال٨ٟاءة و الاهخاحُت، لظل٪ ٞان ج٣ُُم أصاء الٗاملحن في أي مإؾؿت ًمث ل أخض الْى

اث أزغي و جدب٘ أهمُت  ت أو ٚحره مً اإلاؿإولحن بالخيؿ٤ُ و الخٗاون م٘ مضًٍغ أن ٣ًىم بها مضًغ  اإلاىاعص البكٍغ

ج٣ُُم ئصاعة ألاصاء الٗاملحن مً يغوعة الخأ٦ض مً نالخُاث أصاء الٗاملحن و ؾلى٦ُاتهم ال ؾُما اإلاٗاًحر 

ُت في هظا اإلاجا٫ ، و التي ج٣ىص الى جد٤ُ٣ أهضاٝ إلاإؾؿت . باإلاإؾؿت ٞٗالُتها مغجبُت أؾاؾا اإلاىيٖى

بٟٗالُت ٖمالها ٞهي ملتزمت ئطا باالهخمام بالٗىهغ البكغي مً زال٫ الخجضًض الىاضح إلاهامها و مؿإولُاتها و 

ت ٞيها و مً زم ألاصاء الٗام للمإؾؿت. غ أصاء ال٣ىي البكٍغ  الؿعي لخدؿحن و جٍُى

ت وهظا مً زال٫ مً هظا اإلا ىُل٤ ْهغث الًغوعة لىي٘ هٓام للمغاحٗت والغ٢ابت ٖلى أصاء اإلاىاعص البكٍغ

ت مهضعها ,زم اجساط  زلُت الخض٤ُ٢ لضحها و حؿمذ بخدضًض الاهدغاٞاث و ا٦دكاٞها واؾخبُان الى٣اةو و مٗٞغ

صاء في حمُ٘ ٖملُاث ؤلاحغاءاث للخض منها وجصخُدها وهظا ًخم بمىحب ٖملُاث الخض٤ُ٢ التي جغ٦ؼ ٖلى ألا 

ت, اطا ٧لما جمذ ٖملُاث الخض٤ُ٢ بأؾلىب ٖملي ص٤ُ٢ ٧لما صدخذ  ألا٢ؿام بما ٞيها ٢ؿم اإلاىاعص البكٍغ

ما٫ و٢ىي الخٗاون بحن مسخل٠ اإلاهالح وم٘ ؤلاصاعة الٗلُا مً حهت أزغي و ٖلى هظا ألاؾاؽ ًم٨ً  ألٖا

 نُاٚت ؤلاق٩الُت الغةِؿُت :

 أوال : إشيالُت البدث :

 ومما ؾب٤ جدبلىع ئق٩الُت البدث الخالُت: واهُال٢ا,

ت غلى جدظين أداء املؤطظت الاكخصادًت ؟  ما هى أثس مساحػت إدازة املىازد البشٍس

ض مً ٞاٖلُت و٦ٟاءة أصاء      ت ؾٝى ًٍؼ ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ ان الدؿلُم باٖخماص اإلاإؾؿت مغاحٗت ْو

ُت الخالُت :وكاَها هى ما ٣ًىصها للبدث ًٖ ئحابت   لألؾئلت الٟٖغ

ت ٧ان هدُجت الخُىع الظي قهض-1 ه مهىت اإلاغاحٗت في الجاهب اإلاالي و جهل أن ٢ُام مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاداؾبي؟
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 ملدمت

ت ٖلى وحه الٗمىم و مإؾؿت -2 حٗمل ٖلى جُب٤ُ هظا  اجهاالث الجؼاةغ هل أن اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

ت ؟ وهل ًم٨ً أن حؿاهم مغاحٗت اإلاىاعص  اإلاضزل مً مضازل الغ٢ابت و اإلاؿماة بمغاحٗت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت في جدؿحن ألاصاء ؟  البكٍغ

ت ؟-3  ما مضي أهمُت اإلاغاحٗت ٦أصاة ع٢ابُت ألوكُت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ثاهُا : فسطُاث البدث :

 لإلحابت ًٖ الدؿاؤالث الؿاب٣ت جىُل٤ مً الٟغيُاث الخالُت : 

ت ٧ان هدُجت الخُىع الظي قهضجه مهىت اإلاغاحٗت في ْل الخٛحراث اإلادُُت -1 أن ْغوٝ مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

 بها.

ت , -2  غ مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ ت اجساط ئحغاءاث جدؿحن ألاصاء بىاءا ٖلى ج٣ٍغ خُث جداو٫ اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

ت مً ئؾهام في جد٤ُ٣ هظه الىخاةج .  ٌٗخبر مدل اهخمام باليؿبت لها وهظا إلاا للمغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖلى ا٦دكاٝ و ئبغاػ ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ إلصاعة اإلاىاعص  -3 ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ حٗمل مغاحٗت ْو

ت.  البكٍغ

   املظخػملت ألادواث و البدث مىهجثالثا: 

الىنٟي الخدلُلي ٖلى صعاؾت الٓاهغة ٦ما جىحض في الىا٢٘ و حهخم بىنٟهم ونٟا ص٣ُ٢ا و ٌٗبر  ٌٗخمض اإلاىهج

 ٖنها ٦ُُٟا و ٦مُا، ومً أؾؿه:

ام٩اهُت الاؾخٗاهت بمسخل٠ ألاصواث ٧اإلا٣ابلت، اإلاالخٓت، الاؾخبُان، ٦ما ًم٨ىىا مً الجم٘ بحن الضعاؾت      

ت و الضعاؾت اإلاُضاهُت .  الىٍٓغ

    البدث مُتأهزابػا: 

ُٟت اإلاغاحٗت أن في اإلاسخاع اإلاىيٕى أهمُت ج٨مً   ت اإلاىاعص ئصاعة ْو  ًم٨ً ال ٞٗالت ع٢ابُت ٦أصاة حٗخبر البكٍغ

ت حؿهُل ٖلى حٗمل أجها بدُث, اؾخٛاللها خؿً ئطا ٖنها الاؾخٛىاء  مضي جدضًض بالخالي و الٟجىاث مٗٞغ

ؼ ُٟت مؿخىي  ٖلى اإلاُلىب الخأهُل ئٖاصة أو الخٍٗؼ ت اإلاىاعص ْو  جُب٤ُ مً الخأ٦ض ٖلى حٗمل ٦ما, البكٍغ

ُت اللىاةذ و ؤلاحغاءاث  . ألاصاء ٖلى مؿاٖضة أصاة ٞهي بالخالي و اإلاىيٖى

 :البدث أهدافخامظا: : 

 : في اإلاىيٕى هظا صعاؾت مً اإلاخىزاة ألاهضاٝ جخمثل  

ُٟت مغاحٗت أهمُت ئبغاػ مداولت -1  . بها ٞٗالت أصاة باٖخباعها باإلاإؾؿت ْو

ما٫ ئْهاع مداوعة  -2 ُٟت مغاحٗت بها ج٣ىم التي ألٖا ت اإلاىاعص ئصاعة ْو  ال٣ُمت زل٤ في مؿاهمتها ومضي البكٍغ

 .اإلاإؾؿت َٝغ مً اؾخٛاللها جم ئطا ما خالت في اإلاًاٞت

ت مداولت -3 ٣ت مٗٞغ  .الا٢خهاصًت اإلاإؾؿت أصاء جدؿحن في اإلاغاح٘ ًدبٗها التي الٍُغ

ُٟت مغاحٗت جأزحر مضي جىيُذ  -4 ت اإلاىاعص  ئصاعة ْو  ألاصاء. ٖلى الخؿً البكٍغ

  الظابلت الدزاطاث:  اطادط

ُٟت ًسو ُٞما صعاؾاث ٖضة هىا٥       ت اإلاىاعص حؿُحر مغاحٗت ْو  اإلاإؾؿت أصاء جدؿحن في صوعها و البكٍغ

 التى الضعاؾت و حهت مً ألاصاء ج٣ُُم و ٖامت بهٟت الضازلُت اإلاغاحٗت ٖلى مغ٦ؼة مٗٓمها في الا٢خهاصًت

 اإلاىاعص ئصاعة أوكُت لجمُ٘ مغاحٗت ًٖ ٖباعة ألجها الؿاب٣ت للضعاؾاث م٨ملت حٗخبر بها ال٣ُام بهضص هدً

ت ت بهضٝ جدلُلها أحل مً وهظا.  مماعؾاث و هٓم و ووْاة٠ ئحغاءاث مً البكٍغ  وحض ان الاهدغاٝ مٗٞغ

 : ًلي ما الؿاب٣ت الضعاؾاث هظه أهم ومً
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 ملدمت

ت الا٢خهاصًت اإلاإؾؿت في الٗاملحن أصاء ج٣ُُم هٓام ٞٗالُت ج٣ُُم ، ؾٗاص بٗجي -1  ماحؿخحر مظ٦غة, الجؼاةٍغ

ت الٗلىم ٢ؿم اإلاؿُلت,  بىيُاٝ مدمض حامٗت, أٖما٫ ئصاعة, ميكىعة ٚحر  2006 ؾىت, الخجاٍع

ت اإلاإؾؿت في الٗاملحن أصاء الخ٣ُُم هٓام جدلُل ئلى الضعاؾت هظه جبدث          ه٣اٍ ٖلى الخٗٝغ و الجؼاةٍغ

هم هٓغا الىٓام هظا جُب٤ُ أهمُت وئبغاػ ال٠ًٗ  اهؼا٫ و ألزُائهم مهُضة بأهه اٖخ٣اصهم و مىه لخسٞى

ت اإلاإؾؿت في جُب٣ُها ومداولت الٗاملحن أصاء ج٣ُُم في الُغ١  أخضر ٖلى الخٗٝغ و, بهم ال٣ٗىبت  . الجؼاةٍغ

 جضزل م٣ضمت مظ٦غة, اإلاإؾؿت حؿُحر جدؿحن في مؿاهمتها و مهمتها الضازلُت اإلاغاحٗت, لُٟي قٗباوي -2

 ؾىت ,الجؼاةغ حامٗت, أٖما٫ ئصاعة, ميكىعة ٚحر, الا٢خهاصًت الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث يمً

2003 

ما٫ ئْهاع مداولت و الضازلُت اإلاغاحٗت أهمُت ئبغاػ ٖلى الى٢ىٝ الباخث خاو٫          اإلاغاحٗت بها ج٣ىم التي ألٖا

 ٦أصاة الضازلُت اإلاغاحٗت بحن الغبِ الى أًًا هظه جبدث و اإلاًاٞت ال٣ُمت زل٤ في مؿاهمتها مضي و الضازلُت

 . أزغي  حهت مً ألاصاء في بالخد٨م ٖال٢تها و ع٢ابُت

 يمً م٣ضمت  جضزل مظ٦غة, اإلاإؾؿت صازل الغ٢ابت جُٟٗل في اإلاغاحٗت صوع ,  البكحر مدمض ٚىاي -3

 الٗلىم ٢ؿم, الجؼاةغ حامٗت, أٖما٫ ئصاعة, ميكىعة ٚحر, الا٢خهاصًت الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة هُل مخُلباث

ت  2004  ؾىت, الخجاٍع

٠ ئلى الضعاؾت هظه جبدث        ُٟت اإلاإؾؿاث مؿإولي حٍٗغ  خ٣ُ٣ت بُان و اإلاإؾؿت في اإلاغاحٗت بْى

ت ز٣اٞت وكغ ئلى مالُت مٗلىماث ج٣ضًم في اإلاغاحٗت       . الظاث ج٣ُُم ٖلى حٗخمض ئصاٍع

 البدث جلظُماث طابػا:

 للضعاؾت ٞهلحن زههىا خُث, ٞهى٫  زالزت الى البدث بخ٣ؿُم ٢مىا الضعاؾت أهضاٝ جد٤ُ٣ ئلى للىنى٫ 

ت  الٟهل ٟٞي:  الخالي الىدى ٖلى مظ٦غجىا بخ٣ؿُم ٢مىا طل٪ أحل ومً الخُب٣ُُت للضعاؾت ٞهل و الىٍٓغ

اع" اإلاٗىىن  ألاو٫  ُٟت إلاغاحٗت اإلاٟاهُمي ؤلَا ت اإلاىاعص ئصاعة ْو ُٟت:  ألاو٫  اإلابدث في ٞخىاولىا", البكٍغ  اصاعة ْو

ت اإلاىاعص ُٟت: الثاوي اإلابدث في جىاولىا زم( الخدضًاث و اإلاغاخل و واإلاهام, ألاهضاٝ, اإلاٟهىم) البكٍغ  اإلاغاحٗت ْو

ُٟت) ُٟت مٗاًحر, أهىاٖها, ٞغويها, الخُىع  بحن اإلاغاحٗت ْو  مغاحٗت: الثالث اإلابدث في جىاولها زم(اإلاغاحٗت ْو

ُٟت ت ئصاعة ْو ت اإلاىاعص مغاحٗت وحٍٗغ٠ وكأة ٖلى الًىء بدؿلُِ ٢مىا خُث البكٍغ  وفي مهامها زم, البكٍغ

ت اإلاىاعص مغاحٗت ج٣ُُم َغ١  جىاولىا ألازحر  . البكٍغ

 ألاصاء ماهُت:  ألاو٫  اإلابدث في جىاولىا"  الا٢خهاصًت باإلاإؾؿت ألاصاء أؾاؾُاث" اإلاٗىىن , الثاوي الٟهل في أما

,  ألاصاء مٗاًحر جسُُِ) ألاصاء ٖلى الغ٢ابت:  الثاوي اإلابدث في جىاولىا زم(  ألاهمُت و ألاهىإ, ألاصاء مٟهىم)

ُٟت مغاحٗت ٖلى الًىء بدؿلُِ ٢مىا:  الثالث اإلابدث في أما(   ألاصاء اهدغاٞاث جصخُذ, ألاصاء ٢ُاؽ  ْو

ت اإلاىاعص اصاعة ت اإلاىاعص ئصاعة مغاحٗت) باألصاء الخد٨م في وصوعها البكٍغ  اإلاىاعص ئصاعة مغاحٗت, الجىصة و البكٍغ

ت ت اإلاىاعص ئصاعة مغاحٗت أزغ, ؤلاهخاحُت و البكٍغ  الى هخُغ١  الٟهلحن الى باإلياٞت(  ألاصاء جدؿحن ٖلى البكٍغ

ت اإلاىاعص اصاعة مغاحٗت وا٢٘ اإلاٗىىن ,  الثالث الٟهل  صازل اإلاىاعص اصاعة مغاحٗت وا٢٘"  مإؾؿت صازل البكٍغ

 .الجؼاةغ اجهاالث مإؾؿت
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 الٟهل ألاو٫  

اع  ُٟت اصاعة اإلاىاعص  ؤلَا اإلاٟاهُمي إلاغاحٗت ْو

ت في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت  البكٍغ
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ت في املؤطظت الاكخصادًت إلاطاز املفاهُمي     الفصل ألاٌو :   ملساحػت وظُفت ادازة املىازد البشٍس

 

  ملدمت الفصل

ت نضاعة           باإلاإؾؿت باٖخباعها أهم مىعص مً مىاعص اإلاإؾؿت، ٦ما أن ئصاعة  الاهخمامجدخل اإلاىاعص البكٍغ

ت أنبدذ جمثل  ألن هجاح اإلاإؾؿت مغجبِ بمضي ئهخاحُت وجدؿحن  هظا حض نٗبت،   مؿإولُتاإلاىاعص البكٍغ

ت ئًجاص هٓام مغاحٗت زابها   أصاء الٗاملحن بىي٘ وهظا ، مولبلٙى هظه الٛاًت ًخُلب مً ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت والتي حٗخبر أصاة مؿاٖضة ٖل ي جدؿحن ألاصاء ولِـ الخ٨م ٖلُه  .م٩ُاهحزماث جد٨م اإلاىاعص البكٍغ

اع  تزاًض أهمُت مغاحٗتوب ت زههىا هظا الٟهل لضعاؾت ؤلَا ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ إلاغاحٗت  اإلاٟاهُميْو

ت زم اإلاغاحٗت بهٟت ٖامت و٦ظا مغاحٗت اإلاىاعص  ت مً زال٫ الخٗغى ئلى ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، ولظا اعجأًىا ج٣ؿُم الٟهل ئلى زالزت مباخث ٖلي   : دى الخاليالىالبكٍغ

ُٟت ئصاعة اإلاىاعص٫ إلابدث ألاو ا     ت   : ْو  البكٍغ

ُٟت اإلاغ باإلا      احٗت دث الثاوي: ْو

ت     ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ؛اإلابدث الثالث: مغاحٗت ْو
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ت في املؤطظت الاكخصادًت     الفصل ألاٌو :   إلاطاز املفاهُمي ملساحػت وظُفت ادازة املىازد البشٍس

ت  املبدث : وظُفت إدازة املىازد البشٍس  ألاٌو

اة٠ اإلاإؾؿت لتر٦حزها ٖلى الٗىهغ البكغي الظي ٌٗخبر أزمً  ت مً أهم ْو ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ حٗخبر ْو

ٖىانغ اإلاإؾؿت وأ٦ثرها جأزحرا ٖلى ؤلاهخاحُت  ،ئن ؤلاصاعة  جمثل ع٦ىا أؾاؾُا في ٚالبُت اإلاىٓماث خُث تهضٝ 

ؼ ال٣ضعاث ا ويمً هظا  وجم٨حن اإلاإؾؿاث مً مىا٦بت الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت والخالُت، لخىُٓمُت،ئلى حٍٗؼ

ت وأهضاٞها وألاصواع التي ج٣ىم بها ومغاخل جُىعها .  الخدلُل ؾٝى وؿخٗغى مٟهىم ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

: مفهىم خي املطلب ألاٌو ت ل و جطىز الخاٍز  ىظُفت إدازة املىازد البشٍس

ت  -1  حػٍسف وظُفت ادازة املىازد البشٍس

ٟاث: ُما ٞيها بٌٗ الخٍٗغ ت ٞو  ٢ض ازخلٟذ وحهاث الىٓغ في جدضًض حٍٗغ٠ مىخض إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غها و  ت وجٍُى ت وكاَاث مخٗل٣ت بدهى٫ اإلاىٓمت ٖلى اخخُاحاتها مً اإلاىاعص البكٍغ الخٍٗغ٠ ألاو٫ : "مجمٖى

اث ال٨ٟاءة و الٟٗالُت "جدٟحزها و الخٟاّ ٖليها بما ًم٨ً م  .1ً جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاىٓمت بأٖلى مؿخٍى

ت اإلاماعؾاث و الؿُاؾُاث اإلاُلىبت لخىُٟظ هسخل٠ ألاوكُت  الخٍٗغ٠ الثاوي: حؿُحر اإلاىاعص هي ٖباعة مجمٖى

اةٟها ٖلى أ٦مل وحه ت التي جدخاج ئليها ؤلاصاعة إلاماعؾت ْو  .2اإلاخٗل٣ت بالىىاحي البكٍغ

ت التي جدخاحها أًت الخٍٗغ٠ الثالث :  ت هي ٖملُت الاهخمام ب٩ل ما ًخٗل٤ باإلاىاعص البكٍغ ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مىٓمت لخد٤ُ٣ أهضاٞها , وهظا ٌكمل ا٢خىاء هظه اإلاىاعص وؤلاقغاٝ ٖلى اؾخسضامها ونُاهتها و الخٟاّ ٖليها 

غها  . 3, و جىحيهها لخد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاىٓمت و جٍُى

ٟاث الؿاب٣ غها مً زال٫ الخٍٗغ ت و جٍُى ت تهخم بالخهى٫ ٖلى اإلاىاعص البكٍغ ت ًخطح بأن ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

وجم٨حن هظه ال٣ضعاث في إلؾهام في اهجاػ ألاهضاٝ ب٨ٟاءة و ٞٗالُت و أًًا حٗمل ٖلى جسُُِ الاخخُاحاث 

ت هي التي جإمً بأن ألاٞغاص الٗامل ت و بأن ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ اث اإلاهمت مً اإلاىاعص البكٍغ حن في هسخل٠ اإلاؿخٍى

أو اليكاَاث اإلاإؾؿت و أهم اإلاىاعص ومً واحبها أن حٗمل ٖلى جؼوٍضهم ب٩اٞت الىؾاةل التي جم٨ً ال٣ُام 

 بأٖمالهم .

ت لجمُ٘  ت بكإون الاؾخسضام ألامثل و الٟٗالُت اإلاىاعص البكٍغ في مٗىاها الىاؾ٘ جسخو ئصاعة  اإلاىاعص البكٍغ

اث الخىُٓمُت  للمىٓمت ختى جد٤٣ هظه ألازحرة وأهضاٞها ٦ما أجها وكاٍ ئصاعي ًمثل أخض ٞغوٕ ئصاعة اإلاؿخٍى

ما٫, حر اخخُاحاتها اإلاىٓمت مً ال٣ىي الٗاملت و اإلاداٞٓت ٖليها و جىمُت  ألٖا أما في مٗىاها ال٤ًُ ٞهي تهخم بخٞى

ً ٢ىة ٖمل عايُت و مىخجت . بتها في الٗمل مما ٌؿاٖض ٖلى ج٩ٍى  ٢ضعاتها و ٚع

خي لىظُفتال -2 ت  ادازة خطىز الخاٍز  املىازد البشٍس

ت لم ج٨ً في ألاػمىت اإلاايُت بالك٩ل الظي هغاه خالُا ,ٞهى مغ بخُىعاث ٖضًضة      ئن الاهخمام باإلاىاعص البكٍغ

 م٘ حٗا٢ب ألاػمىت ,خُث في ٧ل مغخلت ٧اهذ جٓهغ مؿخجضاث جإصي ئلى حٛحراث لم ج٨ً مىحىصة مً ٢بل و 

                                                
1
ً ،الضاع  حما٫ الضًً اإلاغس ي    ت  ٦مضزل لخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت إلاىٓمت ال٣غن الخاصي و الٗكٍغ مدمض ،ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ

ت   . 23م2003الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضٍع
ت ،جغحمت مدمض ؾُض أخمض ٖبض الٗا٫ ، 2 اى ،صاع حاعي صٌؿلغ ، ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ ش ، الٍغ  34م2009اإلاٍغ
3
ت ،صاع واةل لليكغ ،ألاعصن ،ؾٗاص هاة٠   ي ،ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .17م2004البر هَى
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ت و ٦ظل٪ مٗاملتها و الخٗامل مٗها أي  ُٟت اإلاىاعص البكٍغ بالخالي ٞان هظه اإلاؿخجضاث أصث ئلى حُٛحر مٟهىم ْو

ت جُىعث مً خُث اإلاٟهىم ومً خُث اإلاًمىن ومً خُث  ُٟت اإلاىاعص البكٍغ  ألاهمُت .أن ه٣ُت ْو

ازخل٠ الٗلماء و الباخثىن اإلاخسههىن في هظا اإلاجا٫ ٖلى بٌٗ اإلاغاخل و اج٣ٟىا ٖلى مغاخل أزغي التي 

ت و ًم٨ً أن  ت في حمُ٘ اإلاُاصًً منها مُضان ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ مثلذ زىعة خ٣ُ٣ُت أخضزذ حٛحراث حظٍع

 1": ٧اآلحيهىحؼ أهم هظه اإلاغاخل 

ت,اغُتمسخلت ما كبل الثىزة الصى 1.2  : جمحزث هظه اإلاغخلت باألقٛا٫ في اإلاُضان الهىاعي أي الخٝغ الُضٍو

خُث ٧ان عب الٗمل هى الٗامل هٟؿه ,بِىما في اإلاُضان الؼعاعي ٩ٞان مال٥ ألاعض ي ٌٗخمىن في زضمت أعاييهم 

وبالخالي ًم٨ىىا ٖلى الٗبُض ،و٦ما هى مٗغوٝ ٞالٗبض اإلاملى٥ ًبإ و ٌكتري خاله خا٫ وؾاةل ؤلاهخاج ألازغي 

حر الُض الٗاملت و ئجهاء مهامها. ت حٗمل ٖلى جٞى ُٟت اإلاىاعص البكٍغ  2هظا ال٣ى٫ أن ْو

ُحن الهٛاع و جًا٠ٖ : 1920-1750مسخلت  2.2 جمحزث بٓهىع الثىعة الهىاُٖت خُث احؿ٘ وكاٍ الخٞغ

ت بؿُُت ٌكٛلىجها بمٟغصهم أنبدىا ٌؿخسضمىن  ؤلاهخاج أي أن ألاٞغاص الظًً ٧اهىا ٌؿخسضمىن أصواث ًضٍو

ت بؿُُت ٌكٛلىجها بمٟغصهم أنبدىا ٌؿخسضمىن آالث أ٦ثر جُىعا و ْهغث هىا يغوعة الاؾخٗاهت  أصواث ًضٍو

حر الُض الٗاملت و اإلاغا٢بت  ت بك٩لها البؿُِ جمثلذ في جٞى بالٗامل ,ومىه ْهغث ئصاعة ألاٞغاص اإلاىاعص البكٍغ

٪ جاًلى  ضٍع ٘ ؤلاهخاحُت وئجهاء الٗمل ,ومً أهم م٨ٟغحها ٍٞغ ع ناخب هٓغة ؤلاصاعة الٗلمُت  ٧ان حهضٝ الى ٞع

وهجري ٞلُى٫ ٌٗخبر أبى  ؤلاصاعة ,خُث ٢ام بىي٘ مباصب ؤلاصاعة التي هاصث بًغوعة الٗضالت بحن ألاٞغاص و 

ت في اإلاباصعة  3ئُٖائهم هٕى مً الخٍغ

ت حمُ٘ اإلا 1950-1920مسخلت  3.2 ُاصًً وفي قتى اإلاجاالث خُث :أصث الخغب الٗاإلاُت ألاولى ئلى حٛحراث حظٍع

٧اهذ خ٩ىماث الضو٫ اإلاكاع٦ت في الخغب في خاحت الى وؾاةل ٖلمُت الزخُاع اإلاجىضًً وج٩لُٟهم بمهام جدىاؾب 

حر وؾاةل ل٣ُاؽ  ٨ُت باؾخسضام ٖلم الىٟـ الهىاعي مً أحل جٞى م٘ مإهالتهم خُث ٢امذ الخ٩ىمت ألامٍغ

 4اإلاإهالث .

ُٟت  غب الٗاإلاُت الثاهُتبضأث بٗض خ:1970-1950مسخلت  4.2 ما٫ التي ٣ًىم بها ْو ًٓهغ احؿإ هُا١ ألٖا

ب الٗاملحن و جىمُتهم و جدٟحزهم وػاص الاهخمام بالٗال٢اث  ت خُث ْهغ الاهخمام بخضٍع ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ؤلاوؿاهُت و ٖال٢ت الٗمل .

ٖنها مً جُىعاث و أػماث  هخجوما 1973:ئن ؤلاخضار التي جبٗذ ألاػمت البترولُت لٗام 1980-1970مسخلت  5.2

ُت .ٞبضأ  خماص ٖلى مٗاًحر مىيٖى ذ ٖضص ٦بحر مً الٗما٫ صون الٖا زُحرة ٖلى حمُ٘ ألانٗضة ,أصث الى حؿٍغ

 ألاٞغاص ٣ًٟضون الث٣ت وال ٌكٗغون بأمان و٧ل هظا أزغ ؾلبا ٖلى ئهخاحُتهم ,و٦ظل٪ جمحزث بخٟا٢م البُالت.

ىإلات اليكاٍ : جمحزث بالخدىالث ا1980مسخلت ما بػد  6.2 ٗت ,وجؼاًض وػن الخضماث ٖو لخ٨ىىلىحُت الؿَغ

 الا٢خهاصي و الاهخمام بال٣ىة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ,خُث أنبدذ ال٣ىة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ال جدب٘ ٣ِٞ 

 

 

                                                
1
ت اإلاٗانغة   20-19م م  1بٗت ُال2005، ألاعصن ،صاع واةل  لليكغ ،ؾىت -ٖمغ  ونٟي ٣ُٖلي ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

2
ت ،صاع نٟاء ،ٖمان-هاصع أخمض أبى قُست   28-27م م2013ؾىت  1 ، الُبٗت،اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ،ئصاعة ألاٞغاص صاع واةل لليكغ ألاعصن  3 ي ،اصاعة اإلاىاعص البكٍغ  22م  2004ؾٗاص هاة٠ البر هَى
4
اع الىٓغي و اإلاماعؾت الخُب٣ُُت ، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ٍ    8-6م م 2005، 2نض٣ًي مؿٗىص ،مدمض التهامي َىاهغ ، اإلاغاحٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث الَا
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ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الؿى١ ًبُ٘ أًًا مىاعص صازلُت وهىا أُٖذ أهمُت ٦بحرة للٗىهغ البكغي 

٤ ؤلاصاعة  ت .  الاؾتراجُجُتفي اإلاإؾؿت ًٖ ٍَغ  1للمىاعص البكٍغ

ت الثاوي  املطلب  : أهداف إدازة املىازد البشٍس

ت: .1  ألاهضاٝ الخسههُت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٣ا  الهضٝ 1.1 باث الٗاملحن وهظا ٞو ٤ جلبُت ٚع الاحخماعي: جخمثل في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الاحخماُٖت ًٖ ٍَغ

اهُت الٗامت لألٞغاص.   ل٨ٟاءتهم و٧ل هظا مً أحل جد٤ُ٣ الٞغ

ُتهم خى٫ مؿألت الجىصة  2.1 ت وجٖى ُت للمىاعص البكٍغ ب وهٖى الهضٝ الخىُٓمي : جخمثل في ٢ُام بدمالث جضٍع

 ي خ٣ل اإلاىاٞؿت ًخى٠٢ ٖليهم .و عيا الؼبىن ٞب٣اؤهم ف

ُٟي : الٗىهغ البكغي هى اإلاؿإو٫ ًٖ جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت مً زال٫ حُٗٓم  3.1 الهضٝ الْى

اة٠ و  ت مً زال٫ ما ج٣ىم به مً ْو اإلاسغحاث وجسٌُٟ ج٩لٟت اإلاضزالث وهىا هبرػ صوع ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ًه والء و اهخماء للٗمل و للمىٓمت التي جهبذ ٢اصعة ٖلى مماعؾاث ججٗل اإلاىعص البكغي مإهال ,مضعبا مدٟؼا لض

 2ألاصاء باهخاحُت ٖالُت .

باتهم باٖخباعهم ٖىهغ هاما مً  .2 باث ألاٞغاص الٗاملحن في ئقبإ ٚع ألاهضاٝ ؤلاوؿاهُت: جخمثل في جلبُت ٚع

 ٖىانغ ؤلاهخاحُت.

اة٠ اإلاخاخت اإلاغاص ألاهضاٝ ٖلى مؿخىي الضولت: جخمثل في اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن بحن ألاش .3 خام و الْى

ت اإلاخاخت.  الخ٣ضم ئليها أي الخىاػن بحن الٟغم و اإلاىاعص البكٍغ

ما٫  .4 غ ٞيهم حمُ٘ مىنٟاث ألٖا        ألاهضاٝ ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت : جخمثل في حلب أٞغاص أ٦ٟاء جخٞى

٤ ؤلازباع و الخُٗحن وهظا بىي٘ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب ,                 و الاؾخٟاصة وطل٪ ًٖ ٍَغ

غها. بها وجٍُى ت ًٖ جضٍع  ال٣هىي مً الجهىص البكٍغ

هضاٝ ٖلى مؿخىي الٗاملحن: جخمثل في ئجاخت ٞغم الخ٣ضم للٗاملحن اإلاإهلحن للمإؾؿت وهظا ًٖ ألا  .5

حر ؾُاؾاث  ض مً صزىلهم وجٞى حر ْغوٝ ٖمل ميكُت إلاهامهم لخم٨ُنهم مً الٗمل الٟٗا٫ الظي ًٍؼ ٤ جٞى ٍَغ

ت.مى  ُت جمى٘ ؤلاؾغاٝ و الخبظًغ في الُا٢اث البكٍغ  3يٖى

ت الثالث املطلب  : دوز وظُفت إدازة املىازد البشٍس

ت في اإلاىٓمت , ٞهي حٗاون ؤلاصاعة الٗلُا في وي٘ الؿُاؾاث و  ٣ًهض به الضوع الظي جلٗبه ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

وجخأ٦ض مً جىاحض اإلاماعؾاث بحن ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت مً  ال٣ىاٖض و الىٓم و اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باألٞغاص,

ٟحن وجغاعي اإلاكا٧ل الٟغصًت للٗاملحن ٖلى أؾاؽ أن ل٩ل ٞغص خاحاجه و جُلٗاجه و ؾماجه  مٗاملت اإلاْى

ً في ئصاعتهم واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت بكأجهم . ٟحن اإلاباقٍغ ؿاٖض عؤؾاء اإلاْى  الصخهُت َو

ت مضعاء زُت الؿلُت و ؤلاصاعة الٗلُا في  - الضوع الٟٗا٫ : الضوع الظي حكاع٥ ُٞه ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ الؿُاؾاث و ال٣ىاٖض و الىٓم واجساط حمُ٘ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت   الٗاملحن . بكإونجٍُى

 

                                                
1
اع الىٓغي و اإلاماعؾت الخُب٣ُُت ، صًىان اإلاُبىٖاث الجام نض٣ًي مؿٗىص ،مدمض   ؾىت ، 2 الُبٗت ُٗتالتهامي َىاهغ ، اإلاغاحٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث الَا

 8-م2005
ت اإلاٗانغة بٗض الاؾتراجُجي  ٖمغ ونٟي ٣ٖلي, 2  30-29م م 2005ؾىت1 الُبٗت ,صاع واةل لليكغ ، ألاعصن ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ
3
ت اإلاٗانغة بٗض الاؾتراجُجي ، ألاعصن ,صاع واةل لليكغ الُبٗت ٖمغ ونٟي    م2005ؾىت٣ٖ1لي, ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ت ال٣غاعاث و ألاوامغ التي ًهضعها مضعاء زُت  - الضوع اإلادضوص : الضوع الظي جىٟظ ُٞه ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الؿلُت و ؤلاصاعة الٗلُا و٦ظل٪ جُب٤ُ الؿُاؾاث و ال٣ىاٖض التي و الىٓم التي ًدضصوجها لخٗامل م٘ قإون 

غها .ا  1لٗاملحن صون اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في جٍُى

ت ٞبٗض أن ٧ان صوعها الخ٣لُضي م٣خهغ ٖلى ال٣ُام باؾخ٣ُاب الُض  ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٣ٞض جُىعث ْو

ًخُلب جىاٞغ ٦ٟاءاث مخسههت  اؾتراجُجُاالٗاملت و الخُٗحن ون٠ ألاحىع و مىذ ؤلاحاػاث ٞأزظ صوعها 

الى حاهب اإلاهام   واؾتراجُجُاثمً وكاَها ٣ٞض أنبدذ جماعؽ مهاما مخسههت إلاؼاولت الجىاهب اإلاخٗضصة 

 الخىُٟظي ٧اؾخ٣ُاب وازخُاع الُض الٗاملت  ,ومؿ٪ السجالث الٗاملحن .

 املبدث الثاوي: وظُفت املساحػت 

: مفهىم وظُفت املساحػت   و فسوطها املطلب ألاٌو

  حػٍسف وظُفت املساحػت -1

ُٟت اإلاغاحٗت  بأجها ٖملُت مىٓمت لجم٘ وج٣ُُم أصلت ئزباث بك٩ل مىيىعي ٖلى جأ٦ُضاث جخٗل٤ حٗٝغ ْو

اث وأخضار ا٢خهاصًت التي جغجبِ بها الٟغص أو جىُٓم الظي ٣ًىم جل٪ الخأ٦ُضاث لخدضًض مضي  بيخاةج جهٞغ

غ اإلاخً مىت جل٪ وحىص جُاب٤ بحن جل٪ الخأ٦ُضاث و اإلاٗاًحر اإلا٣غعة و جىنُل الىخاةج الى مؿخسضمي الخ٣اٍع

  2الخأ٦ُضاث .

٨ُت *اإلاغاحٗت ٖملُت مىخٓمت للخهى٫ ٖلى ال٣غاةً اإلاغجبُت بالٗىانغ  تها حمُٗت اإلاداؾبت ألامٍغ و٢ض ٖٞغ

ُت بٗغى الخأ٦ض مً صعحت مؿاًغة هظه الٗىانغ  ٣ت مىيٖى الضالت ٖلى ألاخضار الا٢خهاصًت وج٣ُُمها بٍُغ

ُت زم جىنُل هخاةج طل٪ الى أَغ   اٝ مُٗىت .للمٗاًحر اإلاىيٖى

 ( : ملخو حٍٗغ٠ اإلاغاحٗت I-1 ع٢م ) الك٩ل       

 

 

 

 

 

 

 

Source :Alain berlaude et al .comptabilité audit :manuel application edition foucher vanves.2008M/2009 p 442                                 

                                                
1
ت قإون الٗاملحن ,م٨خبت لبىان هاؾغون ؾغون ,لبىان الُبٗت     11م1997. ؾىت 1ص. صخاٝ خبِب ,معجم ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  32م2009ر ميكىعة ,صاع حامُٗت ؾىتأمحن الؿُض أخمض لُٟي ,ٞلؿٟت اإلاغاحٗت ,َبٗت ٚح    

 المهنً المستقل

 المراجعة   
موضوع الرقابة : معاٌٌر ٌجب 

 احترامها                     

 هل احترمت المعاٌٌر ؟
الفحص عملٌة اختٌارٌة ومندرجة 

 لجمع عناصر إثبات 

منهجٌة المنهجٌة منسجمة, أدوات 

الرأي            ,تقنٌات الرقابة, إجراءات مراجعة .  
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 فسوض املساحػت   -2

ت ه٣ُت بضاًت ألي ج٨ٟحر مىٓم بُٛت الخىنل ئلى هخاةج حؿاهم في وي٘ ئَاع  جمثل الٟغوى في أي مجا٫ للمٗٞغ

خبا ت مً الٟغوى التي جأزظ في الٖا ت التي جد٨م هظا اإلاجا٫ ولظل٪ ٞان وي٘ مجمٖى ع َبُٗت ٖام للىٍٓغ

بُت التي ًجب أن  ت مً الٟغوى الخجٍغ ُت اإلاكا٧ل التي جخٗامل مٗها ,هى بمثابت ئًجاص مجمٖى اإلاغاحٗت و هٖى

بُت للمغاحٗت ُٞما  الاهخ٣اصًتجسً٘ للضعاؾت  لُه ج٨مً الٟغوى الخجٍغ ختى جل٤ ال٣بى٫ الٗام مً اإلاهىت ,ٖو

 1ًلي : 

٢ابلُت البُاهاث اإلاالُت للٟدو : مً اإلاالخٓت بأن الٟغوى مغجبُت بمهىت اإلاغاحٗت ٞاطا لم ج٨ً البُاهاث و  (1

ال٣ىاةم اإلاالُت ٢ابلت للٟدو ٞال مبرع لىحىص هظه اإلاهىت ,وهدب٘ هظه الٟغوى مً اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت لخ٣ُُم 

اص هٓام الاجها٫ بحن مٗضي اإلاٗلىماث البُاهاث اإلاداؾبُت و الخٍُى الٍٗغًت التي حكتهغ بها إلًج

 ومؿخسضميها وجخمثل هظه اإلاٗاًحر في :  

اإلاسخلٟحن اإلادخملحن و  اإلاالةمت: مٗجى طل٪ يغوعة مالةمت اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت الخخُاحاث اإلاؿخسضمحن 1.1

 اعجباَها باألخضار التي حٗبر ٖنها.

بٟدو اإلاٗلىمت هٟؿها ٞاجها ال بض أن ًهال ئلى مٗجى طل٪ أهه ئطا ٢ام شخهان أو أ٦ثر  ال٣ابلُت للٟدو: 2.1

 هٟـ الىخاةج.

٢ابلُت لل٣ُاؽ ال٨مي :ٌٗخبر الخٗبحر ال٨مي أًٞل نىع الخٗبحر ًٖ ال٨مُت ا٢خهاصًت و أص٢ها طل٪ ألن  3.1

ال٣ُاؽ ال٨مي ماصام ص٣ُ٢ا ومؿىضا ٖلى أؾـ مدضصة ال ًسخل٠ في جٟؿحره ازىان وحٗض الى٣ىص اإلا٣ُاؽ الٗام 

للخٗبحر ًٖ ال٣ُم الا٢خهاصًت  في الٗهغ الخضًث و٢ض اٖخمض ٖليها اإلاداؾبىن للخٗبحر ال٨مي ًٖ و اإلاىخض 

 هخاةج ال٣ُاؽ اإلاداؾبي مىظ أن جأؾؿذ الخاحت ئلى مؿ٪ الضٞاجغ .

غ اإلاغاح٘ اإلاداؾباث  (2 ٖضم وحىص حٗاعى خخمي بحن مهلخت اإلاغاح٘ و مهلخت ئصاعة اإلاإؾؿت : ٌٗخبر ج٣ٍغ

ت التي حٗخمض ٖليها ئصاعة اإلاإؾؿت في اجساط ٢غاعاتها , ومً جم ٞهي حؿخُٟض مً اإلاٗلىماث التي مً ألاصواث اإلاهم

جمذ مغاحٗتها بضعحت ٦بحرة أ٦بر مً جل٪ التي لم جخم مغاحٗتها ,ئن ُٚاب هظا الٟغى ًى٣و مً ز٣ت اإلاغاحٗت 

ىماث وئًًاخاث حٗضها ؤلاصاعة, باإلصاعة مما ًدخم ٖلُه ال٣ُام بمغاحٗت جٟهُلُت ل٩ل ما ٣ًضم ئلُه مً مٗل

ت أمغا مؿخدبا و أن ج٩ىن ٖملُت  ومً هاخُت أزغي ٞان وحىص هظا الٟغى ًجٗل اؾخسضام اإلاغاحٗت الازخُاٍع

 اإلاغاحٗت ا٢خهاصًت و ٖلمُت .

زلى ال٣ىاةم اإلاالُت وأًت مٗلىماث أزغي ج٣ضم للٟدو مً أًت أزُاء :مغاح٘ الخؿاباث في هظه الخالت ال  (3

ا ٖلى ا٦دكاٝ ألازُاء زانت جل٪ التي جبدث بؿبب الخىاَإ بحن الٗاملحن ألامغ الظي ًخُلب مً ٩ًىن ٢اصع 

 اإلاغاح٘ ئحغاء ازخباعاث مىؾٗت لٗله ٨ًدك٠ هظا الك٩ل مً ألازُاء .

وحىص هٓام ؾلُم للغ٢ابت الضازلُت : ان ٢ىة الىٓام الغ٢ابت صازلُت ٌٗخبر مً أهم الٗىاة٤ أمام مغج٨بي  (4

ٗخبر ه٩ُل الغ٢ابت الضازلُت اإلاُب٤ في اإلاإؾؿت ه٣ُت بضاًت باليؿبت لٗمل اإلاغاح٘ ألازُاء اإلا ٣هىصة َو

حن . اث ئصاٍع  الخاعجي ٩ٞلما ٧ان الىٓام ؾلُما ٧لما ػاصث ز٣ت اإلاغاح٘ في جهٞغ

الٗىانغ و اإلاٟغصاث التي ٧اهذ صخُدت في اإلااض ي ؾٝى ج٩ىن ٦ظل٪ في اإلاؿخ٣بل: ٌٗجي هظا الٟغى أهه  (5

اتها ٞان ًٟترى أن ئطا أجط ح إلاغا٢ب الخؿاباث ئن الغ٢ابت الضازلُت ؾلُمت وان ؤلاصاعة عقُضة في جهٞغ

 حؿخمغ الىي٘ ٦ظل٪ في اإلاؿخ٣بل ئال ئطا وحض صلُال ٨ٖـ طل٪ و ال٨ٗـ صخُذ . 

                                                
1
 11م2004ٖبض الٟخاح مدمض الصخً وازغون ،أؾـ اإلاغاحٗت الٗلمُت والٗملُت ،الضاع الجامُٗت َبٗت ٚحر ميكىعة ؾىت 
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مغا٢ب الخؿاباث ًؼاو٫ ٖمله ٦مغاح٘ ٣ِٞ : ئطا َلب مغا٢ب الخؿاباث إلبضاء الغأي في ؾالمت ال٣ىاةم  (6

اإلاالُت ٞان ٖمله ًجب أن ٣ًخهغ ٖلى هظه اإلاهمت ٣ِٞ بٌٛ الىٓغ ًٖ ئم٩اهُت اإلاغاح٘ و٢ضعجه ٖلى أصاء 

كبه هظا الضوع ئلى خض ٦بحر صوع اإلادامي الظي ٌؿخُُ٘ أصاء الٗ ضًض مً الخضماث للجمهىع و مهام أزغي َو

ت الازخُاع .  1ل٨ً ٖىضما ًخىلى الضٞإ في ٢ًُت مُٗىت ٞأهه ٩ًىن م٣ُضا بها و لِـ لضًه خٍغ

 املطلب الثالث: أهىاع وظُفت املساحػت 

م٘ جُىع حجم اإلاإؾؿاث وحٗضصث ٖملُاتها اؾخىحبذ ٖلى هظه اإلاإؾؿاث جبجي هٕى مٗحن مً اإلاغاحٗت 

اإلاٗلىماث ,بدُث ٌؿمذ لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاخىزاة منها و بالخالي اإلاؿاهمت اإلاباقغة في مالةم للمإؾؿت ولىٓام 

م هٓام اإلاغاحٗت واإلاداٞٓت ٖلى  تهاج٣ٍى , ومً هظا الهضص ؾٝى همحز بحن مسخل٠ اإلاغاحٗاث اهُال٢ا اؾخمغاٍع

ت اإلاىٓىع مً زاللها الى اإلاغاحٗت .  2مً الؼاٍو

 مً خُث هُا١ ٖملُت اإلاغاحٗت: (1

اإلاغاحٗت ال٩املت : ؾاب٣ا ٧ان حجم اإلاإؾؿت نٛحر لظا ٧اهذ ٖملُت اإلاغاحٗت جمخض الى حمُ٘ الٗملُاث 

ضم وحىص أزُاء أو ٚل ويمان  اإلاسجلت بالضٞاجغ و السجالث للخد٤٣ مً ؾالمت حسجُل ٢ُىص اإلاداؾبت ٖو

حٗضص ٖملُاتها أنبذ جض٤ُ٢ ئجبإ ألانى٫ و اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ,وم٘ جُىع حجم اإلاإؾؿاث و 

ت و التي  ً ٞاجده الخ٨ٟحر هدى اإلاغاحٗت الازخُاٍع الٗملُاث حمُٗا ًخُلب ه٣ٟاث باهٓت وحهضا وو٢خا ٦بحًر

جخمثل في ٞدو بٌٗ الٗملُاث بك٩ل ص٤ُ٢ وقامل صون ٚحرها وطل٪ في مىاُٖض ًدضصها اإلاغاح٘ ٦أهه ًغاح٘ 

اث قهغ مٗحن ومبُٗاث قهغ مٗحن ومبُٗاث قهغ آلزغ و ه٨ظا باؾخٗما٫ ألاؾالُب ؤلاخهاةُت لخدضًض  مكتًر

هُا١ اإلاغاحٗت زهىنا وأن م٘ احؿإ حجم اإلاإؾؿاث بضأ الاهخمام بخهمُم أهٓمت ؾلُمت للغ٢ابت و 

مى٘  غ خض أصوى مً الض٢ت الخؿابُت ٍو ٞى اث اإلاالُت ٍو الًبِ الضازلي بما ًد٤٣ الغ٢ابت الضازلُت ٖلى الخهٞغ

ٛل ولظا ًجب ٖلى اإلاغاح٘ أن ًبضأ بٗملُت ال٣ُام بٟدو ص٤ُ٢ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت خضور ألازُاء و ال

خماص ٖلُه خُث أن طل٪ الٟدو الى جىؾُ٘ هُا١  في اإلاكغوٕ للخأ٦ض مً مضي ؾالمت هظا الىٓام ومضي الٖا

ُاث اإلاالُت ٖملُت اإلاغاحٗت أو الا٦خٟاء ببٌٗ الٗملُاث بك٩ل ًًمً مٗه الى ؾالمت حسجُل و جهي٠ُ الٗمل

 في الضٞاجغ و السجالث .

اإلاغاحٗت الجؼةُت : هى مغاحٗت حؼء مدضص مً ٖملُاث اإلاكغوٕ وطل٪ بخ٩ل٠ُ زُي مً ٞبل ئصاعة اإلاكغوٕ 

٦أن جخ٤ٟ ؤلاصاعة ٕ اإلاغاح٘ ٖلى مغاحٗت مؿدىضاث ٖلمُت مٗىُت أو ٞدو ٖملُاث حؼء مدضص مً الٟترة 

 إؾؿت .اإلاالُت أو ٞدو ٖملُاث ٢ؿم مً أ٢ؿام اإلا

مً خُث الى٢ذ الظي جخم ُٞه ٖملُت اإلاغاحٗت : جى٣ؿم اإلاغاحٗت مً خُث جى٢ُذ اإلاغاحٗت و الٟدو  (2

حن :  3وئحغاء الازخباعاث الى هٖى

اإلاغاحٗت النهاةُت : جخمحز جل٪ اإلاغاحٗت باجها جخم بٗض جهاًت الؿىت اإلاالُت وئٖضاص الخؿاباث و ال٣ىاةم اإلاالُت  -

 الخخامُت .

ؿخمغة: حٗمل اإلاغاحٗت اإلاؿخمغة في الىا٢٘ الى مٗالجت الُٗىب و الاهخ٣اصاث التي وحهذ الى اإلاغاحٗت اإلا -

 اإلاغاحٗت النهاةُت ٧ا٦دكاٝ ألازُاء و الخالٖب وجىُٓم الٗمل في م٩اجب إلاغاحٗت صون يِٛ أو ئعها١ مىؾمي .

                                                
1
   31مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ,م  ٖبض الٟخاح مدمض الصخً و آزغون ,  

2
 24 -23م م 2009ؾىت  1ٖمان الُبٗت –مغاحٗت اإلاٗامالث اإلاالُت ,صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘  هىاٝ مدمض ٖباؽ ألغماحي ,  

 
3
  50-46مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م م  ٖبض الٟخاح مدمض الصخً وآزغون ، 
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 1مً خُث الهُئت التي ج٣ىم باإلاغاحٗت:  (3

اإلاغاحٗت الضازلُت: ال حٗخمض اإلاإؾؿاث ٦بحرة الدجم ٖلى زضماث اإلاغاح٘ الخاعجي بهىعة جهاةُت ولظا ٞاجها  -

هى ا٦دكاٝ ألازُاء و الٛل باإلياٞت الهضٝ  جيكأ لضحها ٢ؿما للمغاحٗت ٣ًىم بمغاحٗت ٖملُاث اإلاإؾؿت.

٘ ؤلاهخاحُت أو ٦ٟاًت ألاصاء ومدىع ؤلاؾغاٝ و الًُإ و ؤلاقغاٝ ٖلى ج٣ضًم البُاهاث اإلاالُت إلصاعة  الى ٞع

 الؾخسضامها في الخسُُِ واجساط ال٣غاعاث .

ل جماعؽ ٖملها اإلاغاحٗت الخاعحُت : هي اإلاغاحٗت التي ج٣ىم بها حهت مؿخ٣لت ال جسً٘ إلقغاٝ ؤلاصاعة ب -

زهىنا في قغ٦ت اإلاؿاهمت وزالنت ال٣ى٫ ٞان أهضاٝ اإلاغاحٗت الضازلُت ًلخ٣ُان مً خُث الىحهت و 

بالخالي ٞان الخٗاون الىز٤ُ ًإصي يمان ؾالمت ال٣ىاةم اإلاالُت الخخامُت بك٩ل صخُذ ٌٗبر ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي 

 للمإؾؿت.

 مً خُث صعحت الالتزام ال٣اهىوي : (4

ٗاث ال٣اهىهُت التي جلتزم اإلاإؾؿاث بًغوعة اؾخسضام  ؼامُت:ؤلال اإلاغاحٗت - هى الخض٤ُ٢ الظي جٟغيه الدكَغ

مغحعي الخؿاباث إلاغاحٗت خؿاباتها لًمان الخٟاّ ٖلى خ٣ى١ الجهاث اإلاخٗضصة التي لها ٖال٢ت بالبُاهاث 

 اإلاداؾبت الخانت باإلاكغوٕ.

ت: اإلاغاحٗت التي جخم باعاصة أصخاب اإلاكغوٕ صون وحىص ئلؼام ٢اهىوي ًٟغى ٖليهم حُٗحن  اإلاغاحٗت - الازخُاٍع

ت مغ٦ؼها اإلاالي.  مغاحٗت الخؿاباث إلاإؾؿاتهم و هظا إلاٗٞغ

 مً خُث صعحت الكمىلُت و مضي مؿإولُت في جىُٟظ ٖملُت اإلاغاحٗت : 

مت الغ٢ابت الضازلُت و البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت اإلاغاحٗت الٗاصًت : اإلاغاحٗت التي تهضٝ الى ٞدو أهٓ -

بالضٞاجغ و السجالث بهضٝ ئبضاء الغأي الٟجي اإلاداًض ًٖ مضي حٗبحر ال٣ىاةم اإلاالُت ًٖ هخاةج أٖما٫ اإلاإؾؿت 

ً اإلاغ٦ؼ اإلاالي في جهاًت الٟترة .  ٖو

خم اإلاغاحٗت لٛغى مٗحن : هى مغاحٗت مىيٕى مدضص لهضٝ مدضص بخ٩ل٠ُ مً حهت مغا - ح٘ الخؿاباث ٍو

دضص ُٞه هُا١ ٖملُت اإلاغاحٗت و الٛغى منها و ٢ض ًخم هظا الخ٩ل٠ُ مً اإلاإؾؿت ٦أهه ٩ًل٠  هظا الخ٩ل٠ُ ٍو

 .2اإلاغاح٘ بٟدو هٓام الغ٢ابت الضازلُت للمإؾؿت بهضٝ  جهمُم هٓاما أزغ أ٦ثر ص٢ت 

 : مػاًير وظُفت املساحػت   ثالثاملطلب ال   

 املػاًير : .1

اإلاٗاًحر ٖىهغا عةِؿُا في هٓغة اإلاغاحٗت وهي ٦ىدُجت َبُُٗت و مى٣ُُت لٟغوى اإلاغاحٗت ,خُث أن مهىت حٗخبر 

اإلاغاحٗت ٦ٛحرها مً اإلاهً حٗخمض ٖلى مٗاًحر مخٗاٝع ٖليها جهضع هُأث مهىُت ومدلُت وصولُت وجل٣ى ال٣بى٫ 

بمهمت اإلاغاحٗت في مماعؾخه اإلاهىُت  الٗام مً َٝغ أًٖاء هظه الهُئاث ,وجى٨ٗـ في ئحغاءاث اإلاخبٗت ال٣ُام

اع الٗام لخ٣ُُم  ,وحٗخبر ًٖ ال٣ىاٖض ئعقاصًت ًم٨ً للمغاح٘ الغحٕى ئليها في ج٣ُُم أصاةه اإلانهي ٦ما جمثل ؤلَا

بُٗت ٖملُت اإلاغاحٗت للجهاث  ُت و٦ٟاءة الٗمل الٟجي لخدضًض َبُٗت اإلاؿإولُت اإلاهىُت للمغاح٘ َو هٖى

ها ئبغاهُم قاهحن ٖلى اإلاؿخٟاصة منها , مما ًضٖ جٗلها طاث ٦ُان مؿخ٣ل و ٢ض ٖٞغ م الث٣ت في هظه اإلاهىت ٍو

٤ ؤلاهٟا١ الٗام بحن أًٖاء اإلاهىت لخ٩ىن  أجها م٣اًِـ لألصاء ًخم ويٗها بىاؾُت الؿلُاث اإلاهىُت أو ًٖ ٍَغ

٣ى٫ الباخثان : ٣ت الٗمل وجمثل م٣ُاؾا لألصاء ٍو  ال ًم٨ىىا أن  أهه schandl وSharlمغقضا ٖاما ًىضح ٍَغ

                                                
1
 28-26مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م م  هىاٝ مدمض ٖباؽ الغماحي ، 

 28، م هىاٝ مدمض ٖباؽ الغماحي ، مغاحٗت اإلاٗامالث اإلاالُت  2
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جب ٖلُىا أن هخ٣بل هظا الٟغى بضون  هخهىع وحىص مغاحٗت بضون مٗاًحر ٞهظه ألازحرة الػمت إلبضاء الغأي ,ٍو

مٗاًحر مُٗىت هي أخ٩ام ٚحر مى٣ُُت ومٗاًحر هي التي جدضص ئزباث ٞاألخ٩ام التي ج٣ىم بانضاع بضون اٞتراى 

ُت الخ٨م وهي بظل٪ جمثل وخضة ال٣ُاؽ الالػمت ل٩ي وٗبر ًٖ عأًىا .  هٖى

حكحر ئلى أن ئنضاع اإلاٗاًحر اإلاغاحٗت اإلاخٗاٝع ٖليها مً ٢بل الهُئاث اإلاهىُت اإلاخسههت الضولُت و اإلادلُت ٖلى 

غ اإلاهىت وعٞ٘ مؿخىي اإلاغاحٗحن ,وج٣لُل الخٗاون بُنهم باإلياٞت ئلى  مؿخىي الضو٫ ٧ان له ألازغ ال٨بحر  في جٍُى

ال٢تهم بٗمالئهم و الهُئاث اإلاهىُت التي ًيخمىن ئليها.   1جىُٓم الٗال٢ت ُٞما بُنهم ٖو

اث عةِؿُت ًىضخها الك٩ل  ٩ي للمداؾبحن لل٣اهىهُحن مٗاًحر اإلاغاحٗت الى زالزت مجمٖى و٢ض ٢ؿم اإلاٗهض ألامٍغ

 ىالي :اإلا

 

 

 ملخو اإلاٗاًحر اإلاغاحٗت اإلاخٗاٝع ٖليها : ( 2 -1الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر ,حُمـ لىب٪ ,اإلاغاحٗت مضزل مخ٩امل جغحمت ,ص مدمض ٖبض ال٣ضع الضٌؿُي,املصدز  اى  : ألٟحن اٍع ش لليكغ ,الٍغ  .42م2009صاع اإلاٍغ

ت ألاولى  اث عةِؿُت تهخم مجمٖى ًالخٔ مً الك٩ل أٖاله : أهه جم ج٣ُُم مٗاًحر اإلاغاحٗت الى زالزت مجمٖى

ىُٟظ ئحغاءاث اإلاغاحٗت ولهظا حؿمى باإلاٗاًحر ؤلاحغاةُت في بمٗاًحر الصخو اإلاغاح٘ وونٟاجه بِىما الثاهُت بد

غ الغاح٘ مً خُث الك٩ل و اإلاًمىن   .2خحن تهخم الثالثت بخ٣ٍغ

 

                                                
ذ الٗضص    1  36م  1995  - 5ابغاهُم قاهحن ، مٟهىم مٗاًحر ألاصاء اإلانهي في اإلاغاحٗت اإلاالُت الخاعحُت ، مجلت الخاؾبحن ، ال٩ٍى
 36، م ابغاهُم قاهحن ، مٟهىم مٗاًحر ألاصاء اإلانهي في اإلاغاحٗت اإلاالُت الخاعحُت  2

 معاٌٌر المراجعة المتعارف علٌها

 *اعداد القوائم المالٌة .

*الثبات فً تطبٌق المبادئ 

 المحاسبٌة .

 *االفصاح الكافً و المناسب .

 

 معاٌٌر إعادة التقرٌر       

 

 معاٌٌر عامة          

*التخطٌط السلٌم 

للمراجعة و 

اإلشراف المالئم 

 على المساعدٌن .

*فحص و تقٌٌم نظام 

 الرقابة الداخلٌة .

 *جمع أدلة اإلثبات. 

 

 معاٌٌر العمل المٌدانً    

 *الكفاءة المهنٌة األزمة .

 *االستقالل و الحٌاد .

العناٌة المهنٌة الالزمة .*بذل   
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ت  املبدث  الثالث: مساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس

ت ْهغث خضًثا خُث بضأ ئصزا٫ الخض٤ُ٢ ئلى مجاالث الدؿُحر اإلاسخلٟت  ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ مغاحٗت ْو

ُت في حؿُحرها )ٖلم  ُٟت وجضازل الٗىانغ الىٖى ٗخبر الخض٤ُ٢ الاحخماعي مً أوؾ٘ اإلاجاالث هٓغا لخىؾ٘ الْى َو

ت ( ًخضزل في حمُ٘ ألاوكُت الاحخمإ ,ٖلم ا لىٟـ و ٖلم الا٢خهاص بٟغوٖه اإلاالُت و اإلاداؾبُت و الدؿُحًر

ب, التر٢ُت ,ألاحىع ,الدؿُحر الخيبإي للمىاعص  ً ,الخضٍع ت الخى٠ُْ ,الاؾخ٣ُاب , الخ٩ٍى حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ال٢ت الٗمل الجماُٖت و الٟغصًت و الٓىاهغ اإلاغجبُت بظل٪ مً جدٟ ت ,ٖو حز وحُٛب في صوعان الٗمل البكٍغ

ت "أو ًمـ حاهبا مُٗىا منها  ُٟت ٧املت "حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ .....الخ ئن اإلاغاحٗت الاحخماُٖت ٢ض جمـ الْى

٠ُ الاحخماعي ٖضة حؿمُاث ,ٞهىا٥ مً أَل٤ ٖلُه جض٤ُ٢ ألاٞغاص, ً ,التر٢ُت و الخْى ص  جض٤ُ٢ اإلاىاع  ٧الخ٩ٍى

ت،  هى الخض٤ُ٢ الاحخماعي ,و الازخالٝ ًغحٗىهه ئلى اإلاٟاهُم و الخهاةو و الظي ٌٗض أ٦ثر اؾخٗماال  البكٍغ

 :1التي جمحز الخض٤ُ٢ الاحخماعي

ت  املطلب ألاٌو :  وشأة ومفهىم مساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس

ت و الٗمل ٖلى  غ اإلاىاعص البكٍغ جدؿحن اهُال٢ا مً أهمُت اإلاغاحٗت الاحخماُٖت وماله مً أزغ ٖلى جىمُت و جٍُى

ً هاجج مً  ُت الخضماث التي ج٣ضمها , ٦ما أن اإلا٩اهت التي خط ي بها الجاهب الاحخماعي مً َٝغ اإلاؿحًر هٖى

ت ومهضع للمٗلىمت و ألا٩ٞاع و الابخ٩اعاث  ٢ىاٖت أن اإلاىعص البكغي هى في ألاؾاؽ ٢ضعة ٣ٖلُت وئم٩اهُاث ٨ٍٞغ

٠ُ ٢ضعاجه بك٩ل اًجابي مما ًإصي ٘ ؤلاهخاج بك٩ل ٦بحر . البض مً اؾدثماعه و جْى  ئلى ٞع

ت  -1  وشأة إدازة املىازد البشٍس

٨ُت, ت خُث  وكأة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ خُث أنبدذ الخاحت اإلااؾت إلاٗلىماث خى٫ ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 )بىوم( هى أو٫ مً أقاع ئلى هظا اإلاهُلح خُث صعي ئلى يغوعة مغاحٗت ألاصاء مً وحهت هٓغا الاحخماُٖت.

م٘ نضوع ال٣اهىن الظي ألؼم اإلاإؾؿاث ج٣ضًم اإلاحزاهُت  1979وؿا ٧ان ْهىع اإلاغاحٗت الاحخماُٖت ؾىتفي ٞغ 

اإلاٗهض الضولي  ئوكاءجم  1982الاحخماُٖت مما حٗل الٗضًض منها ٣ًىم بخسُُِ البٗض الاحخماعي وفي ؾىت 

 للخض٤ُ٢ الاحخماعي.

في الجؼاةغ بضأ الاهخمام باإلاىيٕى مً َٝغ بٌٗ الباخثحن و اإلاهىُحن بضاًت ؾىىاث الدؿُٗىاث م٘ ْهىع 

ىُت ,اؾخ٣اللُت اإلاإؾؿاث واهٟخاح  ت و اإلاالُت للمإؾؿاث الَى ؤلانالخاث الا٢خهاصًت وئٖاصة اله٩ُلت الًٍٗى

ىُت ٖلى ألاؾىا١ الضولُت مً زال٫ مٟاوياث الاهًمام ال  OMCى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة ألاؾىا١ الَى

ومٗاهضة الكغ٦ت م٘ الاجداص ألاوعوبي ,٣ٞض جؼاًضث البدىر ألا٧اصًمُت خى٫ اإلاىيٕى مً َٝغ الباخثحن 

ت  ت للمىاعص البكٍغ هىع ما ٖٝغ بالجمُٗت الجؼاةٍغ التي جٓم بٌٗ اإلاخسههحن في اإلاىيٕى و  ALGRHْو

ت اإلاىاعص لخض  ٚحر أن الخُب٣ُاث  2005في ؾىت  ٤ُ٢AAAS الاحخماعي الجؼاةغي اإلاهخمحن بكإون اإلاىاعص البكٍغ

 

 

                                                
ت  الؿىت ألاولى ماؾتر جسهو جض٤ُ٢ و مغا٢بت الدؿُحر حامٗت وع٢لت ؾىت  زالض بً قىٍدت  1 مدايغاث في م٣ُاؽ مغاحٗت هٓام اإلاىاعص البكٍغ

 . ٚحر ميكىعة 2013/2012حامُٗت 



24 

 

ت في املؤطظت الاكخصادًت     الفصل ألاٌو :   إلاطاز املفاهُمي ملساحػت وظُفت ادازة املىازد البشٍس

الٟٗلُت جب٣ى مددكمت و أن جمذ ٞهي جخم في ئَاع اإلاٗاًغة الضولُت ومً َٝغ م٩اجب صولُت و بمبالٜ حض 

 1م٩لٟت .

ت هجض مً زال٫  خي إلاغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ زانت مً زال٫ ٦ثرة اإلالخ٣ُاث  1990ومً زال٫ الخدب٘ الخاٍع

ت جلٗب صوعا  اإلاىٓمت و اإلاٗاهض و التي أنبدذ جًاهي اإلاغاحٗت اإلاالُت و اإلاداؾبُت و أنبدذ اإلاىاعص البكٍغ

 هاما في جدضًض اؾتراجُجُاث اإلاإؾؿت.

ت  حػٍسف -2  مساحػت وظُفت إدازة الىازد البشٍس

هىا٥ الٗضًض مً الخٗاٝع التي أُُٖذ له وطل٪ يمً ئَاع الخض٤ُ٢ الاحخماعي أو الخض٤ُ٢ ألاٞغاص أو ص٤ُ٢ 

ت و أهمها ما ًلي:  حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

الخض٤ُ٢ الخٍٗغ٠ ألاو٫ : ٖملُت ع٢ابت و مغاحٗت وج٣ُُم للمإؾؿت مً َٝغ ؤلاصاعة الٗلُا بىاؾُت زلُت 

ُٟت ئصاعة اإلاىاعص مً ئحغاءاث ووْاة٠ وهٓم ومماعؾاث واؾتراجُجُاث  لجم٘ ألاوكُت التي جماعؾها ْو

 2ووزاة٤ . 

الخٍٗغ٠ الثاوي : ٖملُت ج٣ُُم مىٓمت و عقُضة للمًمىن الاحخماعي للبرامج و ألاوكُت التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت 

غ ًٖ جل٪ الىخاةج لألَغاٝ اإلاٗى  3ُت. و ئٖضاص الخ٣اٍع

٠ الثالث : امخدان منهي ٌٗخمض ٖلى مغحُٗاث مالةمت ٌؿمذ باُٖاء عأي خى٫ مسخل٠ مٓاهغ مكاع٦ت  الخٍٗغ

ت . ُت حؿُحر مىاعص البكٍغ ت في جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاإؾؿت ومىه نُاٚت جىنُاث لخدؿحن هٖى  اإلاىاعص البكٍغ

٠ الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخسالم ما ًلي :  مً زال٫ الخٗاٍع

ُٟت ئصاعة - ت هي ٖمل عؾمي حكٝغ ٖلُه ؤلاصاعة الٗلُا و ٣ًىم بدىُٟظه اإلاض٣٢حن. مغاحٗت ْو  اإلاىاعص البكٍغ

 ٖملُت ج٣ُُم مىٓم لألصاء ولِـ الخ٨م ٖلُه . -

ت مً زال٫ ال٣ُمت اإلاًاٞت. -  حٗمل ٖلى جدؿحن اإلاىاعص البكٍغ

 حم٘ اإلاٗلىماث مً اإلاهاصع اإلاخاخت صازل و زاعج اإلاإؾؿت. -

خماص ٖلى اإلاغ  - ٤ حصخُو ص٤ُ٢ لألؾباب .جدلُلها بااٖل  حُٗاث واإلاٗاًحر ٞو

 اؾخسغاج اهدغاٝ وازخال٫ اإلاىحىص. -

  ج٣ضًم الىهاةذ و الخىنُاث لخصخُذ الاهدغاٞاث. -

ت  املطلب الثاوي: مهام مساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس

ت في اإلاىٓمت ٖضة مهام أؾاؾُت حؿاهم مً زاللها في ئوكاء ال٣ُمت  ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ جماعؽ مغاحٗت ْو

 وجخمثل في جد٤ُ٣ أعبٗت مجاالث: الاؾتراجُجُتباإلاىٓمت وجد٤ُ٣ أهضاٞها 

 مضي ٞٗالُت ال٨مُاث م٘ الؿٗغ. اإلاجا٫ ألاو٫:*
                                                

1
الا٢خهاصًت الضولُت  مغاص ؾ٩اص ،جض٤ُ٢ احخماعي في اَاع خى٦مت مؿإولُت احخماُٖت في ْل الاهٟخاح الخاعجي، ملخ٣ى ٖلمي صولي خى٫ ألاػمت اإلاالُت 

 11م  2009أ٦خىبغ  21-20و خى٦مت ٖاإلاُت ، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ أًام 
2
ت ، مؿخىي أولى ماؾتر ،حامٗت وع٢لت ؾىت   ت، مدايغاث في م٣ُاؽ مغاحٗت و مغا٢بت اإلاىاعص البكٍغ بً ِٖكاوي أخمض ،جض٤ُ٢ اإلاىاعص البكٍغ

 .)ٚحر ميكىعة(2002
3
ت اإلا   ,436م  2003غاحٗت و الُاث الخُب٤ُ ، الضاع الجامُٗت ، مهغ  ؾىت مدمض ؾمحر الهبان ، هٍٓغ
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ت وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ *اإلاجا٫ الثاوي : ت الًغوٍع ُت و ٦مُت زضماث الدؿُحًر يمان للمإؾؿت وؾاةل م٣ترخت هٖى

 .  الاؾتراجُجُتالٗملُت و 

لضازلُت والخاعحُت اإلاجا٫ الثالث: جضٞ٘ هدى الخُىع و جد٤ُ٣ ز٣اٞت و ٖمل اإلاىٓمت و خغ٦ُت الكب٨ت ا*

 للٗما٫ اإلاضاٞٗحن ًٖ الخُٛحر.

ً وحكٝغ ٖلى ألامً و قغوٍ الٗمل. اإلاجا٫ الغاب٘:*  اإلاكاع٦ت في الخدٟحز واقترا٥ ألاٞغاص و اإلاإٍَغ

مً زال٫ اإلاجاالث ألاعبٗت وؿخيخج أن اإلاجا٫ ألاو٫ و الغاب٘ ًغ٦ؼان ٖلى ألاحىع أما الثاوي و الثالث ٞحر٦ؼان ٖلى 

م٨ً جىيُذ هظه اإلاهام بالك٩ل الخالي:الخُىع و   1الىمى، ٍو

ت3 -1الك٩ل ع٢م )  ُٟت مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ  (مهام ْو

 

 

 

 

 

 

 

Source :Alain magnat manuel d’audit de management des ressources humain les éditions liaisons 2007 p 29 

ت   املطلب الثالث :طسق جلُُم مساحػت وظُفت ادازة املىازد البشٍس

ت مً الُغ١ اإلاؿاٖضة وجخمل هظه  ت ال بض مً اإلاغاح٘ اؾخٗما٫ مجمٖى لخد٤ُ٣ ٖملُت مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

 الُغ١ في:

 :طسق حمؼ املػلىمت .1

ت اإلاٟغصاث لٛغى ج٣ضًغ  .1.1 زانُت مُٗىت ًٖ اإلاٗاًىت: حٗجي اإلاٗاًىت ٞدو وؿبت أو ُٖىت مً مجمٖى

البا ما ًمثل اإلاإقغ ة الخانُت التي هدهل ٖليها مً الُٗىت أخؿً ج٣ضًغ  ٤ ما ًٟؿغ هظه الُٗىت ٚو ٍَغ

ض ٢ُاؾها زالزت ٢ُم  :          2للُٗىت, ومً جم ؾ٩ُىن ألًت زانُت هٍغ

 ال٣ُمت التي هدهل ٖليها مً صعاؾت الُٗىت.   -

 للمجخم٘.ال٣ُمت الضالت ٖلى الخانُت الٟٗلُت  -

 ال٣ُمت اإلا٣ضعة للخانُت في اإلاجخم٘ و اإلادؿىبت في الُٗىت. -

 

                                                
1
 :Alain magnat manuel d’audit de management des ressources humain les éditions liaisons 2007 p 29 

2
ت اإلاغاحٗت والُاث الخُب٤ُ الضاع  الجامُٗت ،مهغ، ؾىت     .322م  2003مدمض ؾمحر الهبان ،هٍٓغ

المساهمة فً االستراتٌجٌة 

(2الموارد البشرٌة)  

تسٌٌر الموارد البشرٌة و 

(3العمل على التغٌٌر)  

(4تحفٌز واشتراك األفراد) أداء خدمة وظٌفة  

(1موارد البشرٌة )  

 التركٌز على التوجه المستقبلً ) طوٌل المدى(

 التركٌز على التوجه الٌومً)العملً(
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ت في املؤطظت الاكخصادًت     الفصل ألاٌو :   إلاطاز املفاهُمي ملساحػت وظُفت ادازة املىازد البشٍس

ت مً  ٢1اةمت الاؾخ٣هاء:   2.1 ٤ اإلاغاح٘ وجدخىي ٖلى مجمٖى هي ٖباعة ًٖ ٢اةمت ًخم ئٖضاصها ًٖ ٍَغ

مسخلٟت مً ألاؾئلت التي جخٗل٤ بٗىانغ الغ٢ابت الضازلُت للمإؾؿت بهضٝ ج٣ُُم و الخ٨م ٖلى مضي ٢ىة أو 

 ي٠ٗ هظه الٗىانغ وبالخالي هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٩٦ل في اإلاإؾؿت . 

 طسق الخدلُل: .2

اإلاغاح٘ مً بضاًت مؼاولخه مهىت اإلاغاحٗت في اإلاإؾؿت ٖلى اإلاالخٓت ٧ىؾُلت مهمت  اإلاالخٓت: ٌٗخمض 1.2

وبالخالي مهمخه جبضأ مباقغة بٗض  2وطل٪ بخدب٘ ؾحر الٗمل في ئصاعاث اإلاإؾؿت ، لخجمُ٘ ألاصلت و البراهحن،

ٖضص الاؾخ٣االث في جؼاًض اهؼال٢اث .في حجم  مالخٓخه اإلاك٩ل، مثل ْهىع مٗض٫ مغجٟ٘ لٓاهغة الخُٛب،

ت ،ٖملُاث ؾبر آلاعاء التي ًيخج ٖنها خاالث اؾدُاء لضي ألاٞغاص ،َلباث ه٣ابُت حٗخبر ٚحر م٣ٗىلت  ال٨خلت ألاحٍغ

ً ٚحر مجضًت ال مً الىاخُت ال٨مُت وال مً الىاخُت الٟٗالُت، جضهىع  مً َٝغ ؤلاصاعة ،ئحغاءاث ج٩ٍى

خماص  الىيُٗت الاحخماُٖت خم الٖا ت . ٍو للمإؾؿت ٦ما ًم٨ً اٖخباع الؿُاؾاث الخانت باصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٚالبا ٖلى اإلاغاح٘ الخاعجي في مثل هظه الخاالث اإلادضصة باٖخباع أن الاهخماماث اإلاغاح٘ الضازلي ًسو 

خباعاث جخٗل٤ بالى٢ذ وان ٧ان هظا ال ٌٗجي أهه ال ًم٨ً ئحغاء مهماث صازلُ  ت.الؿُاؾاث اٖل

ٌٗخبر اإلاسُِ الخىُٓمي للمإؾؿت ٦مؿدىض لخدلُل الخىُٓم الٗام لها أي   اإلاسُِ الخىُٓمي للمإؾؿت: 2.2

اة٠ اإلاىٓمت ٦ما ٌؿاٖض ٖلى جدضًض وؿبت الخُُٛت الٗما٫ للخ٨ىىلىحُا  وؿبت اإلاالةمت لخض٤ٞ الٗمل مً ْو

٤ُ و٦ظا الٟلؿٟت اإلاخبٗت لخد٣ في اإلاإؾؿت.  أن اله٩ُل الخىُٓمي ٌُٗي نىعة قاملت إلصاعة أٖما٫ اإلاإؾؿت،

٤ بغهامج مخىؾِ و  طل٪، ٩ىن هظا ٞو ت التي مً اإلام٨ً ئلٛائها ،ٍو أي ًخم جدضًض ما هي اإلاهلخت أو اإلاضًٍغ

ل ألاحل .  ٍَى

ماع 3.2 دت مُٗىت مً الٗاملحن اإلاخىاحضًً صازل   : 3هغم ألٖا هى ٖباعة ًٖ جمثُل بُاوي ؾىىي لكٍغ

دت ئلى ٞئاث جمثل ٧ل ٞئت ؾً مٗح ن مً الٗما٫، ٣ًىم باُٖاء ٨ٞغة ًٖ اإلاإؾؿت، خُث ج٣ؿم هظه الكٍغ

ت ٦ٟئاث الٗما٫ اإلاتراوح أٖماعهم ما بحن  ش الٗاملحن في اإلاإؾؿت، أي الٟئت الظاهبت مً  اإلاإؾؿت ؾىٍى الخاٍع

ؾىت وهظا مً أحل ال٣ُام بٗملُت الخ٣اٖض اإلاؿب٤، و٢ض ًهمم هظا الهغم لخىيُذ خاالث أزغي  50-60

يؿُت أو بدؿب الؿً وطل٪ مً أحل اإلا٣اعهت بحن الىخضاث صازل ٧ىيٗه ٖلى أؾاؽ الضعحت اإلاهىُت الج

ُٟت ،٦ما ٢ض ًىي٘ لخمثُل  ماع  خؿب ٧ل مهلخت أو ْو اإلاإؾؿت ،وججضع ؤلاقاعة أهه ًم٨ً وي٘ هغم ألٖا

ت  خباع ْاهغة ٖضم الخىاػن اإلادخملت ومٗٞغ اإلاإؾؿت ٩٦ل .ان ق٩ل الهغم اإلاهمم ٌؿمذ لىا باألزظ بٗحن الٖا

ٌ مثال الىاججت ًٖ طهاب  مً أحل جبجي م٣اًِـ جصخُدُت بضًلت، نلت،الٟجىاث الخا مك٩لت الخٍٗى

 وجسخل٠ ممحزاث الهغم خؿب ٧ل خالت ٧اآلحي : ألاشخام مً اإلاإؾؿت التي ًيخمىن اليها،

٠ُ هام لٗما٫ حضص، لظا مً الًغوعي وي٘ خلى٫ إلاكا٧ل   - الهغم اإلاىخٟش في ال٣اٖضة: صاللت ٖلى أن الخْى

 إلام٨ىت.التر٢ُت ا

٠ُ في الؿىىاث ألازحرة، - مما ٌؿخضعي اؾدبضا٫  الخالت ال٨ٗؿُت للهغم:  ئقاعة ئلى ُٚاب ؾُاؾت الخْى

ٟحن اإلاؿىحن في اإلاإؾؿت . ٦ما ٌٗمل هغم ٖلى الخىبُه لخُغ ُٚاب الخماؽ اإلاترجب ًٖ ُٚاب التر٢ُاث  اإلاْى

ٞاث الٗما٫ اإلادالحن ئلى الخ٣اٖض مً الىاججت ًٖ ج٣اعب الؿً صازل الٟئاث طاث الؿً اإلاٗخبر، و٦ظا جهغ 

ماع للٗما٫ خؿب الجيـ ًم٨ىىا مً وي٘ جىػَ٘ للٟئاث خؿب   حغاء الخٗب وؤلاعها١, ئن جهي٠ُ هغم ألٖا

                                                
1
 .285-283م  م2009صعاؾاث مخ٣ضمت في اإلاداؾبت و اإلاغاحٗت اإلا٨خب الجامعي الخضًث ؾىت  الضًً الضهغاوي ، مدمض الؿُض ؾغا  ٦ما٫ 
2
 17مغاص ؾ٩اٝ ٞاعؽ مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م 

3
 21 مغاص ؾ٩اٝ ٞاعؽ مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م 
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ت  لإلَاعاث م٣اعهت م٘ الٟئاث ؾلم الضعحاث اإلاهىُت ،ٞٗلى ؾبُل  اإلاثا٫ ْاهغة اعجٟإ مٗض٫ الُٛاباث الؿىٍى

ؤلاحمالُت ،و٦ظل٪ ٌُٗي جٟؿحراث لُٛاب ؾُاؾت التر٢ُت باليؿبت لليؿاء و٦ظا ٖضم الخدٟحز لبٌٗ الٗاملحن 

ماع .  لٟئاث مً ألٖا

مً  %20مً زغواث البالص جتر٦ؼ  في  %80حاء ب٨ٟغة أن  مسُِ باع ًُى: باع ًُى ٖالم ئخهاء اًُالي، -

مً  %20مً اإلاك٩لت هى هدُجت  %80الىاؽ و ال٨ٗـ صخُذ .... واؾخسضمذ ٨ٞغة باع ًُى لخٟترى أن 

بمٗجى أن هىا٥ ٖضص مدضوص مً ألاؾباب طاث جأزحر ٦بحر ٖلى مك٩لت الجىصة في  ألاؾباب اإلام٨ىت خضوثها،

ت أؾبابها ٖلى اإلاإؾؿت، لظا ٞان هظه الىؾُلت حؿخسضم  للخٗٝغ ٖلى اإلاك٨الث التي ًيبغي التر٦حز ٖليها و مٗٞغ

مً أؾباب اإلاكا٧ل ئن جم التر٦حز ٖليها  %20أن ج٩ىن زال٫ مضة ػمىُت مدضصة. وبىٓغ الى الك٩ل ٞخالخٔ أن 

وال٨ٗـ صخُذ . و بالخالي مسُِ باع ًُى ٌٗض ج٣ىُت مً ج٣ىُاث الدصخُو اإلاؿخٗملت  %80حُٗي هدُجت 

هىا٥ الٗضًض مً ألاٞغاص مدل اإلاغاحٗت مً  ٝغ اإلاغاح٘  لدصخُو أؾباب الخىاصر زال٫ الل٣اءاث،مً َ

ًسلِ ما هى الؿبب و ما هي الىدُجت ،أي ال ًٟغ٢ىن بحن ما هى الخضر الظي ٩ًىن الىدُجت ، و اإلاك٩ل الظي 

 ٩ًىن الؿبب و ٚالبا أًًا ما ٌٗخبر ؾبب الخلل ؾببا عةِؿُا .

ُت اإلاغاحٗت ٖلى اإلاغاح٘ وي٘ ٢اةمت مً ٢اةمت ألاؾباب بدؿب صعحت الخٟاوث و٦ظا الدؿلؿل ٖىض ال٣ُام بٗمل

ت مىا٢ٟهم .واهُال٢ا مً  ت مً اإلاغاحٗحن إلاٗٞغ الؼمجي خُث ًغجب اإلاغاح٘ اإلاكا٧ل زم ًخم ٖغيها ٖلى مجمٖى

ًُى ٣ًىم بترجِب هظه هظا ،ٌُٗض اإلاغاح٘ الىٓغ في الترجِب الؿاب٤ ،لهظا ٦ما أقغها ؾاب٣ا بأن مسُِ باع 

 ألاؾباب خؿب صعحت ألاهمُت.

 ( :     جمثُل أؾباب خاصر ٖمل                           I- 4الك٩ل )                          

 %100اليؿبت          

 3  

    

  2 1 

 

ً              ٖضم الاهدباه .                    أهىإ ألاؾباب                           ه٣و الخماًت                                           ُٚاب الخ٩ٍى

 

 

Source : pierre candau .audit social aubin imbbrei . 1985p 103 

 ،ً ًمثل الك٩ل الؿاب٤ خالت خاصر ٖمل ،مً بحن ألاؾباب اإلاصخهت هظ٦غ ٖضم الاهدباه، ُٚاب الخ٩ٍى

غ الخاصر وه٣و الخماًت ووؾاةل  لى أزغ جدلُل ج٣ٍغ ًاء الٟغ٢ت ٖو الٗمل ٚحر اإلاالةمت ،ه٣و الخيؿ٤ُ بحن ألٖا

و مدخىي اإلا٣ابالث م٘ اإلاؿإولحن ،جم الاجٟا١ ٖلى أن ألاؾباب الغةِؿُت عجبذ خؿب صعحت أهمُتها ٖلى الىدى 

 الخالي :

ً: % 40ه٣و الخماًت:   %15، ٖضم الاهدباه:   %20، ُٚاب الخ٩ٍى
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 :أدواث غسض الىخائج .3

ت ٖامت خى٫  1.3 ٖغى الىخاةج الىؾُُت: ٢بل جىُٟظ ٧ل ٖمل مُضاوي باؾخُاٖت اإلاغاح٘ الخهى٫ ٖلى مٗٞغ

 1اإلاغحُٗاث و الظي ًخمثل في :اإلاإؾؿت مً زال٫ مل٠ ٌؿمى باإلال٠ الخضاولي إلاسخل٠ 

ألقٛا٫ أولُت : هي زُىة ًُل٘ اإلاغاح٘ مً زاللها ٖلى الىزاة٤ الخاعحُت ٖلى اإلاإؾؿت، مما ٌؿمذ له  -

ت ال٣ىاهحن و الخىُٓماث الخانت بال٣ُإ ،وما ٦خب خىله وزهىنُاجه وخى٫  الخٗٝغ ٖلى مدُُها ومٗٞغ

 ج مٗاًحر اإلا٣اعهت ما بحن مإؾؿاث ال٣ُإ.اإلاهىت و اإلاإؾؿت أخُاها . مما ًم٨ىه مً اؾخسغا

اجهاالث أولُت م٘ اإلاإؾؿت اإلاغاحٗت :ًخٗٝغ اإلاغاح٘ مً زال٫ هظه الخُىة ٖلى اإلاؿإولحن ومؿحري  -

اعاث مُضاهُت  جغي خىاع مٗهم ومً ٌكخٛل مٗهم . أ٦ثر مً ٚحرهم، أزىاء أصاء للمهىت. ٦ما ٣ًىم بٍؼ اإلاهالح ٍو

اعة ًخٗٝغ مً زاللها ٖلى أما٦ً  لُه أن ٌٛخىم الٟغنت و الاؾخٟاصة مً ٍػ اإلاإؾؿت ،وكاَاتها ووخضاتها . ٖو

 الٗمل هظه ٣ٞض ٌٗخظع ٖلُه ج٨غاعها.

اهُال١ ألاقٛا٫ :ًدهل اإلاغاح٘ ٖلى هٓغة ٖامت ،وقاملت و٧املت خى٫ اإلاإؾؿت بٗض ٢ُ٘ مسخل٠  -

الظي ؾب٤ ؤلاقاعة ئلُه ،٦ما الخُىاث وحم٘ مٗلىماث جخه٠ بالضًمىمت ،وؿبُا في مل٠ هى اإلال٠ الضاةم 

 ًم٨ىه في جهاًت هظه اإلاغخلت مً ئٖاصة الىٓغ في بغهامج جضزله اإلاؿُُغ. 

اث ًم٨ً أن هدضصها للمماعؾت الصخهُت وهي : 2.3  جضزل الخض٤ُ٢ الاحخماعي:  هىا٥ زالزت مؿخٍى

ُٟي الُىمي، أي الهضٝ مىه - ُٟي ؤلاصاعي : هىا اإلاغاحٗت جسو الدؿُحر الْى هى جٟاصي ألازُاع  اإلاؿخىي الْى

مً زال٫ الخدهُل ٖلى الىخاةج و الخىنُاث الٟىعٍت و الٗاحلت ٞهى جض٤ُ٢ ٢هحر ألاحل خُث ًمـ ٞدو 

٤ ازخباع مهضا٢ُتها و َغ١ جدلُلها ومهضعها، ٦ما ًضعؽ مضي مُاب٣ت ؤلاحغاءاث  اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ ٍَغ

ٗاث اإلاٟغويت ٖلى اإلاإؾؿت أو ما ٌٗٝغ    LAUDITE DE CO NFERMITEبمغاحٗت اإلاُاب٣ت ."لألهٓمت و الدكَغ

ُُٟت واإلاغاحٗت ال٣ُاصًت، خُث جلٗب  - مؿخىي الدؿُحر ؤلاحغاتي: ٣ً٘ في اإلاىخه٠ بحن اإلاغاحٗت الْى

ت ومخابٗت  ت صوعا هاما في الؿهغ ٖلى اخترام جُب٤ُ ؤلاحغاءاث في مجا٫ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ اإلاغاحٗت الدؿُحًر

ل ٦ما ٌؿهغ  ٖلى مضي جُب٤ُ الخىنُاث التي ًخىنل ئليها الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث  في اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

ُٟي .   اإلاغاح٘ الْى

اإلاؿخىي الاؾتراجُجي ال٣ُاصي : حهضٝ الى اإلاؿاهمت في وي٘ الؿُاؾاث في اإلاجا٫ الاحخماعي وجدضًض البرامج  -

لت اإلاضي ٦ما ٌؿمذ باالهضماج يمً مغاخل الخسُُِ الٗ ام للمإؾؿت. و زالنت ال٣ى٫ ٞأن اإلاخىؾُت و ٍَى

م٨ً جلخُو ما ؾب٤  اث مٗا ختى ًخم٨ً مً جدضًض الاهدغاٞاث اإلام٨ىت ل٩ل مؿخىي ٍو اإلاغاح٘ ًبدث اإلاؿخٍى

 في الجضو٫ الخالي :

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
اث الجامُٗت ؾىت  مدمض بىجحن ًاإلاغاحٗت  ت الى الخُب٤ُ ،صًىان اإلاُبٖى  69م 2003و اإلاغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ
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اث الثالزت للمغاحٗت 1-1)الجضو٫       ( : اإلاؿخٍى

 الخد٤ُ٣ و الٟدو مؿخىي اليكاٍ

ُٟي    الخد٤٣ مً ألاع٢ام . - ؤلاصاعي و الْى

ُت. -  اإلاُاب٣ت و الكٖغ

 مضي جُب٤ُ ؤلاحغاءاث اإلاىحىصة. - الدؿُحري 

 مضي جىاؾ٤ ؤلاحغاءاث م٘ الؿُاؾاث . -

 حؿُحر ألاهضاٝ. - الاؾتراجُجي 

 جىاؾ٤ صازلي لألهضاٝ. -

ُت ألاٞغاص و٦مُت . -  جىُٓم و هٖى

اصماج ألاهضاٝ الخانت باألٞغاص م٘ ألاهضاٝ الٗامت بالىٓغ الى  -

 الام٩اهُاث الضازلُت و الخاعحُت للمإؾؿت.
جي الثامً خى٫ مهىت  اإلاهضع: مغاص ؾ٩اص  ٞاعؽ هباف، صوع الخض٤ُ٢ الاحخماعي بحن عهىاث الىا٢٘ و جدضًاث اإلاؿخ٣بل، اإلاإجمغ الَى

 2009أ٦خىبغ 12 – 11ؾ٨ُ٨ضة أًام  1955أوث  20في الجؼاةغ الىا٢٘ و ألاٞا١، حامٗت  الخض٤ُ٢

ت مً الكغوٍ اإلاخمثلت في الكٟاُٞت و الىيىح ٖىض  ومً أحل هظه الٗملُاث ٖلى اإلاغاح٘ اخترام مجمٖى

ت، لظل٪ ًدؿجى للمغاح٘ اؾخسضام الجضاو٫ إلجمام هظه الٗملُت، هظا ما ٌؿمذ بٗضم وؿُان  بٌٗ الدؿٍى

 الى٣اٍ.

غ النهاتي في ٖملُت اإلاغاحٗت وؾُلت لى٣ل البُاهاث والخ٣اة٤ والغأي بك٩ل  3.3 غ النهاتي :  ٌٗخبر الخ٣ٍغ الخ٣ٍغ

ت وئٖالمُت  ُٟت ئزباٍع غ ًإطي ْو ،ٞمؿإولُت اإلاغاح٘ مدضصة 1واضح ومٟهىم لُالبي زضماث اإلاغاحٗت ،ٞالخ٣ٍغ

ٗاث  غ اإلاغاحٗت خُث ٣ًضم عأًه ٖما ئطا ٧اهذ ؤلاحغاءاث مُاب٣ت لألهٓمت و الدكَغ باآلعاء اإلاىبث٣ت مً ج٣اٍع

اإلاٟغويت وهظا مً زال٫ جُب٤ُ مغاحٗت اإلاُاب٣ت ،ومضي جد٤ُ٣ ال٣ُاصة الٗلُا ألاهضاٝ مً زال٫ ٢ُاؽ 

خد٤٣ طل٪ بمغاحٗت الٟٗالُت،  والخأ٦ض مً مؿاهمت الؿُاؾاث في البرامج الاحخماُٖت وطل٪ ًٖ الخأزحراث، ٍو

غ النهاتي ئلى ج٣ضًم اإلاالخٓاث خى٫ الى٣اٍ الهامت التي جمذ  ٤ مغاحٗت الاؾتراجُجُت و أزحرا حهضٝ الخ٣ٍغ ٍَغ

زال٫ ٖملُت اإلاغاحٗت و٦ظا وي٘ الا٢تراخاث و الخىحيهاث ألاػمت خُث ج٩ىن هظه الا٢تراخاث وا٢ُٗت، وطل٪ 

 ٤ ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت لالجها٫ . ٞو

 

 

 

 

 

 
                                                

1
 قٗاوي لُٟي اإلاغاحٗت الضازلُت مهمتها مؿاهمتها في جدؿحن حؿُحر اإلاإؾؿت ،مظ٦غة  م٣ضمت جضزل يمً مخُلباث هُل قهاصة ماحؿخحر  في ٖلىم  

 63م 2003ا٢خهاصًت ٚحر ميكىعة ، حامٗت الجؼاةغ ؾىت 
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  :لخالصت الفص 

ت، ًم٨ىىا الاؾخسالم بأن       ت مٖلى يىء صعاؾدىا إلاغاحٗت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  يه غاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

ت، والظي ًىهب ٖلى ٞدو الُغ١  ٖملُت مىٓمت مً ٢بل ؤلاصاعة الٗلُا التي جماعؾها ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

لي ألاوكُت الٗال٢اث الٟغصًت والجماُٖت في اإلاإؾؿت، واؾخسغاج الاهدغاٞاث اإلام٨ىت  اإلاُب٣ت في الدؿُحر، ٖو

، باإلياٞت أجهاجساط ال٣غاعاث ألاػمت بكزم اؾخسغاج الى٣اةو والثٛغاث زم جصخُدها وا و جدلُلها ئن وحضث، 

  .وا٢تراح الخلى٫ وج٣ضًم الخىنُاث اإلام٨ىت مداًض ئلى ئبضاء عأي 

ً هٓغا إلاهضا٢ُت  ت مىض مىخه٠ الؿخِىُاث مً ال٣غن الٗكٍغ واػصاصث الخاحت ئلى مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

٘ ٞٗالُت اإلاإؾؿت، باٖخباع اه أصاة  ، حؿاٖض  ع٢ابُتاإلاٗلىماث والىخاةج التي ًخىنل ئليها وأزغ طل٪ في ٞع

ت واػصاص الا  اتهم اإلاؿإولحن ًٖ ئصاعة أٖمالهم وفي اجساط ٢غاع  مىظ طل٪ الى٢ذ ئلى ًىمىا هظا بها   هخمامؤلاصاٍع

م٘ الٗلم أن هظه الهىعة لم ج٨خمل بٗض وما ػالذ حؿخلؼم بدث وحهىص حباعة لبلٙى اإلاؿخىي الخىُٓمي الظي 

 .بلٛه الخض٤ُ٢ اإلاالي واإلاداؾبي
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 الفصل الثاوي :  
أطاطُاث ألاداء باملؤطظت الاكخصادًت   
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  الفصـل: ملدمت

ً، با٫ حكٛل التي اإلاىايُ٘ مً الا٢خهاصًت اإلاإؾؿاث أصاء ٌٗخبر   اإلاإؾؿت وا٢٘ في ألاهم ه٣ل لم أن اإلاؿحًر

 وألاهضاٝ، الؿُاؾاث وي٘ في الٗاملحن ئقغا٥ زال٫ مً مك٨الجه، ًٖ للبدث مؿخمغة بدىزا قهض والظي

 وهى واخض هضٝ خى٫  ٧لها جخمدىع  ألاؾالُب هظه أن هجض خُث والجماُٖت، الٟغصًت للجهىص خىاٞؼ ئجبإ

 ء .ألاصا جدؿحن

ُٟت أصاء ألهمُت وهٓغا ت اإلاىاعص ئصاعة ْو  لظا أصاءهم، ٢ُاؽ في َغ١  ٖضة اؾخٗملذ ٣ٞض اإلاإؾؿت في البكٍغ

غ خى٫  ٧لها جىهب الخاحت ٞأن الغاهىت الٓغوٝ ْل وفي  زاللها مً و التي ومىٓمت ج٣ىُت بُغ١  ألاصاء جٍُى

 جد٤ُ٣ الجىصة و ؤلاهخاحُت  وبضوعها جترحم الى ألاصاء .  ًخم

 مباخث زالزت ئلى الٟهل هظا بخ٣ؿُم ٢مىا ألاهمُت، البالٜ اإلاهُلح هظا ي ٖل الًىء لدؿلُِ و          

:الخالي الىدى ٖلي وؿى٢ها   

                   ألاصاء ماهُت:  ٫ ألاو  اإلابدث 

ألاصاء؛ ٖلى الغ٢ابت: الثاوي اإلابدث  

ُٟت مغاحٗت: الثالث اإلابدث  ت اإلاىاعص ئصاعة ْو باألصاء الخد٨م في وصوعها البكٍغ  
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: ماهُت ألاداء   املبدث ألاٌو

: مفهىم أداء و أبػاده املؤطظت  املطلب ألاٌو

 حػٍسف ألاداء  .1

التي حٗجي ئُٖاء ٢بل ؤلاؾهاب في وحهاث الىٓغ هظه وكحر  أن أنل ٧لمت ألاصاء ًىدضع مً اللٛت الالجُيُت و 

ت ٞخٗجي اهجاػ الٗمل أو ال٨ُُٟت التي ًبلٜ بها الخىُٓم أهضاٞه .  ٧1لُت الش يء للش يء ما أما باللٛت الاهجلحًز

الخٍٗغ٠ ألاو٫: الهضٝ اإلاغ٦ؼي لٗملُت الخدى٫ و الظي ًغ٦ؼ ٖلى مضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ و مؿخىي جىُٟظ 

 .2الخُِ

ألاصاء هى " جهىع مسغحاث أو أهضاٝ ْهىعها وهى ئهخاج اإلاضزالث الخٍٗغ٠ الثاوي : ٦ما ًغي ابً خماصي أن 

مُٛاة ل٨ً هظه اإلاضزالث جىىي بها جٟجحر  و جدضًض الُا٢اث اإلاىحىصة صازل اإلاإؾؿت بدؿلُِ الًىء ٖليها 

 3مً أحل ئخغاػ هظا الخُىع الظي حؿعى ئلُه اإلاىٓمت ".

الٟغص في الخٗبحر ًٖ ئؾهاماجه في جد٤ُ٣ أهضاٝ  " الؿلى٥ الظي ٌؿاهم ُٞهٌٗٝغ ألاصاء الخٍٗغ٠ الثالث:

ب. ُت و الجىصة مً زال٫ الخضٍع ٗؼػ مً ٢بل اإلاىٓمت وبما ًًمً الىٖى  4اإلاىٓمت ٖلى أن ًضٖم هظا الؿلى٥ َو

الخٍٗغ٠ الغاب٘ : ألاصاء ٌٗبر ًٖ مضي اهجاػ اإلاهام خُث ًغي بًٗهم أهه ٌٗجي ٢ُام باألوكُت و اإلاهام اإلاسخلٟت 

ىه بأهه ٌٗجي ال٨ُُٟت التي جإصي بها الٗاملىن التي ٩ًىن  منها ٖمله وهى ما ًغاه باخثىن آزغون خُىما ٖٞغ

حر مؿخلؼماث  مهامهم أزىاء الٗملُاث ؤلاهخاحُت  و الٗملُاث اإلاغا٣ٞت لها باؾخسضام وؾاةل ؤلاهخاج اإلاخاخت  لخٞى

الث ال٨مُت و ال٨ُُٟت اإلاىاؾبت لُبُٗت الٗمل ُت ؤلاهخاحُت و ألاهضاٝ اإلادضصة للىخضة ؤلاهخاج إلحغاء الخدٍى

   5ؤلاهخاحُت مً زال٫ ٞترة مضعوؾت .

 أبػاد ألاداء  .2

 هىا٥ أعبٗت أبٗاص لألصاء جمثل ألاصاء الكامل هي البٗض الا٢خهاصي، الخىُٓمي ،الاحخماعي ، و البُئي .

باث اإلاؿاهمحن و الؼباة 1.2  ً و اإلاىعصًً و ج٨دؿب البٗض الا٢خهاصي: والظي بىاؾُخه حكب٘ اإلاإؾؿت ٚع

٣اؽ هظا ألاصاء باالؾخٗاهت بال٣ىاةم اإلاالُت.  ز٣تهم ٍو

البٗض الخىُٓمي: ٣ًهض باألصاء الخىُٓمي الُغ١ و ال٨ُُٟت التي حٗخمضها اإلاإؾؿت في اإلاجا٫ الخىُٓمي  2.2 

بُٛت جد٤ُ٣ أهضاٞها ومً جم ٩ًىن لضي اإلاإؾؿت مٗاًحر ًخم ٖلى أؾاؾها ٢ُاؽ ٞٗالُت ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت 

 باقغة باله٩ُلت الخىُٓمُت ولِـ بالىخاةج اإلاٗخمضة وأزغها ٖلى ألاصاء، م٘ ؤلاقاعة ئلى أن ال٣ُاؽ ًخٗل٤ م

                                                
مبر حامٗت مدمض زُٓغ ، بؿ ؤلاوؿاهُتٖبض اإلاال٪ مؼهىصة، الاصاء بحن ال٨ٟاءة و الٟٗالُت ، مجلت الٗلىم  1   2م ٨2004غة، الٗضص ألاو٫ هٞى
اؾتراجُجي أؾاؾُاث ألاصاء و بُا٢ت ألاصاء اإلاخىاػن ،صاع واةل لليكغ  أصاء ئصاعةواةل مدمض نبخي اصَعـ ، َاهغ مدؿً مىهىع الٛالي ، ؾلؿلت  2

                                                                                                                     . 40م  2009َبٗت الاولى  
   3م  2006 -2005م أصاء اإلاإؾؿت ، مظ٦غة ماحؿخحر ،حامٗت الجؼاةغ ،ؾىت وُٗمت ًُٞل ,أهمُت ج٣ُُم أصاء الٗاملحن في جضُٖ . 3
م الخىا4١ اث اإلالخ٣ى ٖلمي صولي ألصاء اإلاخمحز ، اإلاىٓماث و الخ٩ىماث ،٧لُت خ٣ى١ و   ؾىاء ٖبض ٦ٍغ مٓاهغ أصاء اؾتراجُجي ومحزة جىاٞؿُت ،مُبٖى

                                                                                                  36م  2005ٖلىم ا٢خهاصًت حامٗت وع٢لت الجؼاةغ ،ماعؽ 
  3 م ٖبض اإلاال٪ مؼهىصة ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه, 5
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اإلاخى٢ٗت طاث الُبُٗت الاحخماُٖت الا٢خهاصًت وهظا ٌٗجي أهه بام٩ان اإلاإؾؿت أن جهل الى مؿخىي ٞٗالُت 

   1ٗاًحر الاحخماُٖت وا٢خهاصًت ًسخل٠ ًٖ طل٪ اإلاخٗل٤ بالٟٗالُت الخىُٓمُت .آزغ هاجج ًٖ اإلا

البٗض الاحخماعي: ٌكحر البٗض الاحخماعي لألصاء ئلى مضي جد٤ُ٣ الغيا ٖىض أٞغاص اإلاإؾؿت ٖلى ازخالٝ  3.2 

اء أٞغاص إلاإؾؿاتهم ، و ًخجلى أهمُت هظا الجاهب في  اتهم ألن مؿخىي عيا الٗاملحن ٌٗخبر مإقغا ٖلى ٞو مؿخٍى

ض ئطا ا٢خهغث اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ الجاهب ٧ىن أن ألاصاء ال٨لي للمإؾؿت ٢ض ًخأزغ ؾلبا ٖلى اإلاضي البُٗ

ت ٨ٞما هى مٗغوٝ في أصبُاث الدؿُحر أن أهمُت مٗخبرة  الا٢خهاصي، وأهملذ الجاهب الاحخماعي إلاىاعصها البكٍغ

للمىار الاحخماعي الؿاةض صازل اإلاإؾؿت، أي ل٩ل ماله نلت بُبُٗت الٗال٢اث الاحخماُٖت صازل اإلاإؾؿت) 

 نغاٖاث ، أػماث .....(.

غ بِئتها . 4.2  2البٗض البُئي: والظي ًغج٨ؼ ٖلى اإلاؿاهمت الٟاٖلت للمإؾؿت في جىمُت وجٍُى

م ألاصاء  ئط وؿخيخج مما ؾب٤ أن هظه اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في ٢ُاؽ الٟٗالُت الخىُٓمُت جلٗب صوعا هاما في ج٣ٍى

هغها ألاولى ٢بل أن ًخم خُث ًدُذ للمإؾؿت ئصعا٥ الهٗىباث الخىُٓمُت في الى٢ذ اإلاالةم مً زال٫ مٓا

 ئصعا٦ها مً زال٫ جأزحراتها الا٢خهاصًت .

 املطلب الثاوي: أهىاع ألاداء و أهمُخه

 أهىاع ألاداء  .1

جسخل٠ ج٣ؿُماث ألاصاء خؿب مُٗاع الخاحت الخانت لضعاؾت و٢ُاؽ ألاصاء ومً أهم اإلاٗاًحر لضعاؾت ألاصاء 

 مُٗاع الكمىلُت.الظي ج٣ضمه ؤلاصاعة بالٗملُاث هى مُٗاع اإلاهضع و 

٣ا لهظا اإلاُٗاع ًم٨ً ج٣ؿُما أصاء اإلاإؾؿت الى أصاء صازلي و أصاء زاعجي : مػُاز املصدز 1.1  : ٞو

ُت للمإؾؿت أي مسخل٠ ألاصاءاث  1.1.1   يخج مً جٟاٖل مسخل٠ أصاءاث ألاهٓمت الٟٖغ ألاصاء الضازلي : ٍو

 ء اإلاالي الخام باإلم٩اهُاث اإلاالُت اإلاؿخٗملت .الجؼةُت اإلاخمثلت في ألاصاء البكغي و ألاصاء الخ٣جي و ألاصا

ألاصاء الخاعجي:  وهى ألاصاء الىاجج ًٖ حٛحراث البُئُت اإلادُُت باإلاإؾؿت ٞهى ًيخج اإلادُِ الخاعجي  2.1.1

ض حجم  للمإؾؿت، خُث ٢ض ًٓهغ هظا ألاصاء هخاةج حُضة جدهل ٖليها اإلاإؾؿت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٢ض جٍؼ

 بب الخدؿً في أويإ الا٢خهاصًت.اإلابُٗاث اإلاإؾؿت بؿ

 3: ًم٨ً ج٣ؿُم هظا ألاصاء الى أصاء ٦لي و أصاء حؼتي :مػُاز الشمىلُت 2.1

ُت للمإؾؿت ألهضاٞها  1.2.1 اة٠ و ألاوكُت الٟٖغ ألاصاء ال٨لي :ًخجؿض في الاهجاػاث التي ؾاهمذ ٧ل الْى

ت و الىمى و الغبدُت.  الخانت ٧االؾخمغاٍع

2.2.1 ٣ اة٠ ألاصاء الجؼتي: ٍو ُت للمإؾؿت و الْى هض به أصاء الظي ًخد٤٣ ٖلى مؿخىي ألاوكُت الٟٖغ

ُت وهى ما ٌٗؼػ ٨ٞغة أو مبضأ الخ٩امل  ألاؾاؾُت، وأصاء ٦لي في الخ٣ُ٣ت هى ٖباعة ًٖ جٟاٖل أصاء ألاهٓمت الٟٖغ

 و حؿلؿل بحن أهضاٝ اإلاإؾؿت.

                                                
ت إلاٟهىم ألاصاء ،مجلت الباخث ، ٖضص  1  219حامٗت الجؼاةغ م  07/2009اليسح الضاوي ، جدلُل ألاؾـ الىٍٓغ
 98، مرجع سبق ذكره ص  عبد المالك مزهودة   2
  89ٖبض اإلاال٪ مؼهىصة، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ،م 3
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 : ًم٨ً جهي٠ُ ألاصاء الى ا٢خهاصي و أصاء ج٨ىىلىجي الطبُػت مػُاز 3.1

ها ئلى الا٢خهاصًت اإلاإؾؿت حؿعى التي ألاؾاؾُت اإلاهمت الا٢خهاصي ألاصاء ٌٗخبر: الا٢خهاصي ألاصاء 1.3.1  بلٚى

خمثل خم هىاججها، حُٗٓم وعاء مً اإلاإؾؿت ججىُه الظي الٟاةٌ في ٍو  م٣اًِـ باؾخسضام ٖاصة ٢ُاؾه ٍو

ٗخمض اإلاسخلٟت، بأهىاٖها الغبدُت  مً حٗضه ما و٦ظل٪ الخ٣ُُم، مدل اإلاإؾؿت وصٞاجغ سجالث ٖلى طل٪ في َو

غ، ٢ىاةم  وؿب مً ٖلُه ٌٗخمض بما اإلاالي الخدلُل هي الا٢خهاصي ألاصاء الخ٣ُُم أصواث ٞان زم ومً وج٣اٍع

  . مالُت ومإقغاث

 الخسُُِ ٖملُت أزىاء خضصث ٢ض ج٩ىن  ٖىضما ج٨ىىلىجي أصاء للمإؾؿت ٩ًىن : الخ٨ىىلىجي ألاصاء 2.3.1

  .مٗحن ج٨ىىلىجي مجا٫ في ٧الؿُُغة ج٨ىىلىحُت أهضاٞا

 ألاداء أهمُت .2

اث أهم مً الا٢خهاصي ألاصاء ٌٗخبر   زالله مً خُث ، الا٢خهاص جىُٓم و جُىع  صعحت جدضص التي اإلاىيٖى

اه و الخًاعة هدى اهُال٢ت جإمً التي و للمجخم٘ اإلااصًت الغ٧اةؼ جدك٩ل  بالضعحت ًبجى الظي ، الاحخماعي الٞغ

 الضزل جُىع  ٖلى مباقغة جى٨ٗـ التي و البلضان جد٣٣ها التي اإلاالُت و اإلااصًت الترا٦ماثٖلى أؾاؽ   ألاولى

ض ٧ان ، ض٣ٞ ال٣ضم مىظ ألاصاء ب٣ُاؽ الاهخمام ولهظا ٧ان  ال٣ىمي ٪ لٍٟغ  الضعاؾت في الًٟل جاًلىع  ًٍغ

ضها ٧ان التي للخغ٧اث الض٣ُ٢ت  و آلالت إلصاعة الالػم الى٢ذ ئلى الىنى٫  ب٣هض منها ٧ل جى٢ُذ و الٗامل ًٍإ

 .  ئ٣ًاٞها

ت هىا٥ أن هي جاًلىع  أحغاها التي الضعاؾت حىهغ ٧ان ل٣ض و  ٞيها حكتر٥ الخغ٧اث جٟانُل مً مجمٖى

 اٖخباع اإلام٨ً ٞمً اإلاؿخٛغ١، الؼمً صعاؾت و الخغ٧اث هظه ٧ل مكاهضة أم٨ً ئطا بدُث ، ٦ٛحره ٖملُاث

  منها في الٗملُاث اإلاكابهت التي لم ًجغي بها صعاؾت زانت بها .  ٌؿخٟاص ٞىُت خضة و الىدُجت

 اإلاٗضاث و لألٞغاص اإلاؿخٛغ١  الؼمً ٖلى ٣ِٞهالخٔ مً زال٫ ما ؾب٤ أن الىٓغة الى ألاصاء ٧اهذ ج٣خهغ 

ان ل٨ً و ، ألاصاء مٗضالث لخدضًض ٣ا الىٓغة جل٪ جُىعث ما ؾٖغ  .1اإلادُِ لخُىعاث ٞو

 املبدث الثاوي: السكابت غلى ألاداء

اة٠ جهوٗجي بالغ٢ابت ٖلى ألاصاء بأ ُٟت مً ْو ة ج٣ىم بمخابٗت ألاصاء وحٗضًل ألاوكُت الخىُٓمُت  ةؤلاصاع ا "ْو

 2. ًخ٤ٟ م٘ ئهجاػ ألاهضاٝ بما 

: مػاًير جخطُط ألاداء    املطلب ألاٌو

ئطا ٧ان ألاصاء حُضا أم ال، وج٩ىن ٣ًهض بمٗاًحر ج٣ُُم ألاصاء ألاؾـ التي جغج٨ؼ ٖليها الخ٣ُُم، والتي جدضص 

ت أو ج٩ىن مُل٣ت ئطا اعجبُذ   .بأهضاٝ الخ٣ُُمهظه اإلاٗاًحر وؿبُت ئطا حٗل٣ذ باإلا٣اعهاث ما بحن اإلاىاعص البكٍغ

 

                                                
  103م2001مهغ ؾىت  ،اع الضولُت لالؾدثماعاث الث٣اُٞتٞاعو١ مدمض الؿُٗض عاقض، الخىُٓم الهىاعي و ؤلاصاعي، الض 1
ت في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، 2 ٠، صوعة الخ٩ال٠ُ اإلاُٗاٍع ٢ؿم  حامٗت الخاج لخًغ ،باجىت، ، حر ٚحر وكىعةعؾالت ماحؿخ حاب هللا قٍغ

                                                                                                                             96م  2008ٖلىم الدؿُحر ؾىت 
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 :أهىاغها  -1

: والتي ال جمـ ألاصاء بك٩ل مباقغ، مً أهم هظه اإلاٗاًحر: الظ٧اء، الث٣ت مػاًير صفاث الشخصُت 1.1

 .....الخ.بالىٟـ، عص الٟٗل، اإلاباصعة

ت ، مً  التي جخمحز  الىخائج: املػخمدة غلى املػاًير  2.1 ُت ٦بحرة العجباَها الىز٤ُ بأصاء اإلاىاعص البكٍغ بمىيٖى

 1 :بحن هظه اإلاٗاًحر 

 .هظه الخانُت ج٣ِـ حاهب اللُا٢ت الٗامت ال٩لُت للمىٓمت وبِئت الٗمل للٗاملحن  :الؿالمت 1.2.1

مً ٢بل الٗملُت م٣ؿىمت ٖلى ٢ُمت الٗمل وعأؽ اإلاا٫ وحمُ٘  وهي ال٣ُمت اإلاًاٞت ؤلاهخاحُت: 2.2.1

 اإلاؿخلؼماث اإلاؿخسضمت

 هي زانُت مً زهاةو الٗملُاث والتي حكحر ئلى صعحت مُاب٣ت اإلاسغحاث إلاخُلباث :الٟاٖلُت 3.2.1

 اإلاىٓمت

ج هي زانُت مً زهاةو الٗملُاث والتي حكحر ئلى صعحت زغوج الٗملُاث اإلاىٓمت بالىاج :ال٨ٟاءة 4.2.1

 .اإلاىعصاإلاُلىب بأصوى ٧لٟت مً 

هظه اإلا٣اًِـ ج٣ِـ الث٣اٞت ألاؾاؾُت لألٞغاص واإلاىٓمت التي ًجغي ٢ُاؾها. وألامثلت  : املػاًير الظلىهُت 3.1

 .ٖلى طل٪ هي جىُٟظ بغهامج الؿالمت أو اؾخبُاهاث عيا الٗاملحن

 شسوطها: -2

  2:ج٩ىن هظه اإلاٗاًحر ص٣ُ٢ت وواضخت ًجب أن جخمي ببٌٗ الكغوٍ اإلاهمت منها ول٩ي

ُٟي التي حؿاهم في  :الصدق 1.2 ٣ًهض بالهض١ اإلا٣ُاؽ ئم٩اهِخه في ٢ُاؽ وجدضًض م٩ىهاث ألاصاء الْى

 ٞٗالُت ألاصاء .

  ىض ٢ُاؽ ألاصاء ٞأو٢اث ٣ًهض بالثباث الاؾخ٣غاع والخىا٤ٞ في الىخاةج التي ًخم الخهى٫ ٖليها ٖ :الثباث 2.2

  . مسخلٟت أو مً ٢بل أشخام مخباًىحن؛ أي أن الىخاةج ج٩ىن مخ٣اعبت مً و٢ذ آلزغ ومً شخو آلزغ

غ إلاخسظي ال٣غاع ٞغنت في ئنضاع  زالخمي 3.2 : ئم٩اهُت اإلا٣ُاؽ ٖلي جمُحز الجهىص و ألاصاء بك٩ل واضح ًٞى

غ ب و الخٍُى   . ال٣غاعاث الخانت بالخدٟحز أو الخضٍع

٨ٗـ ألاصاء الٟٗلي لألٞغاص اللبٌى  4.2  ال٣ى٫ بأهه ًخم و مً اإلام٨ً : هى اإلاُٗاع الظي ٌكحر ئلى الٗضالت َو

٤ الؿلى٦ُاث التي ًماعؾها ألاٞغاص أو ٖلى أؾاؽ أن الىخاةج اإلاىجؼة مً ٢بلهم ٞاإلاُٗاع  جدضًض اإلاُٗاع، أما ٞو

 الؿلى٦ُت اإلادضصة لألصاء ؾىاء الؿلبُت منها  أؾاؽ الؿلى٦ُاث ًدضص اإلاماعؾاث ىٖلًخم ويٗه الظي 

                                                
ألاصاء الاؾتراجُجي أؾاؾُا ألاصاء و بُا٢ت ألاصاء اإلاخىاػن صاع واةل لليكغ ،  ،ؾلؿلت اصاعةواةل مدمض نبخي اصَعـ، الُاهغ مدؿً مىهىع الٛالي  1

 77م  2009ؾىت 1الُبٗت 
ت مضزل اؾتراجُجي ،صاع واةل لليكغ ٍ  2  143-142م م  2006ؾىت  2ؾهُلت مدمض ٖباؽ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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أؾاؽ الىخاةج ٞهى اإلاُٗاع الظي ٣ًِـ الىخاةج وألاهضاٝ ال٨مُت بك٩ل ٖلى  ىًبجوؤلاًجابُت . أما اإلاُٗاع الظي 

 1.ٖتال٪ ٖضص الىخضاث اإلاىخجت أو اإلابطومثا٫ ٖل 

ت مً اإلاٗاًحر اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا )اإلاٗاًحر الصخهُت واإلاٗاًحر الؿلى٦ُت واإلاٗاًحر اإلاٗخمضة ٖلى  أن ٧ل مجمٖى

ئن اإلاٗاًحر الصخهُت والؿلى٦ُت ٚالبا ما ، بها تي جدخم ألازظ، و٦ظل٪ لها ْغوٞها اللها مؼاًا و ُٖىب الىخاةج 

ًهٗب ٢ُاؾها وجدضًضا بض٢ت ٞهي جسً٘ للخٟؿحراث اإلاسخلٟت مً ٢بل اإلا٣ُم ٣ًابل هظه الؿلبُت ما ٨ًخى٠ 

اة٠ التي حٗخمض ٖلى ؤلابضا خماص ٖليها في ٢ُاؽ ألاصاء في الْى ٕ اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة ٖلي الىخاةج مً الهٗىباث الٖا

والابخ٩اع بضعحت أ٦بر مً ألاهضاٝ ال٨مُت اإلاد٣٣ت الؾُما في ألاحل ال٣هحر، ومً ألاًٞل مىا٢كت اإلاٗاًحر التي 

 ً ًخم ويٗها م٘ الٗاملحن لخىيُذ ما ًجب ٖليهم ٖمله وما ًخى٢٘ منهم؛ ئطا ٩ًىن الاجها٫ مباقغة بحن اإلاضًٍغ

صاء ومٗاًحره للىنى٫ الى الهىعة النهاةُت للمٗاًحر ن بهضص قغح و جىيُذ ٧ل الجىاهب اإلاخٗل٣ت باأل واإلاغؤوؾح

 اإلاؿخسضمت في ٢ُاؽ ألاصاء.

 املطلب الثاوي: كُاض ألاداء 

غ١ ومكا٧ل ٢ُاؾه وؿتهلها بخدضًض مٗجى  ٢بل الخُغ١ ئلي مٟهىم ج٣ُُم ألاصاء وأهمُخه والهضٝ مىه َو

 .   اإلاهُلخاث الثالزت ٖىض الخٗبحر ٖلى ٖملُت ٢ُاؽ ألاصاء

م هدُجت الهدكاع ٖملُت ٢ُاؽ وج٣ُُم ألاصاء ٦أخض  2:  مػنى املصطلحاث جددًد -1 الخ٣ُُم، ٢ُاؽ، ج٣ٍى

م أو ٢ُاؽ، وهظا لضاللت  ت، ْهغث مك٩لت اؾخسضام اإلاهُلح ج٣ُُم أو ج٣ٍى اة٠ ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ ْو

ُت مً اللٛت ألاحىبُت ئلي اللٛ ٣ىص ٖلي هٟـ الٗملُت )٢ُاؽ ألاصاء (، بؿبب الترحمت الخٞغ ت الٗغبُت . ٍو

الخٟدو الض٤ُ٢ للمهُلخاث الثالزت الؿاب٣ت ئلى الاؾخيخاج بأن ٖملُت ٢ُاؽ وج٣ُُم ألاصاء هي ٖملُت 

ُت هي   : مغ٦بت جخًمً زالزت ٖملُاث ٖٞغ

ت ًُل٤ ٖل ي هظه الٗملُت بال٣ُاؽ -  .٢ُاؽ ألاصاء اإلاد٤٣ م٣اعهت بمٗاًحر مىيٖى

ُل٤ أي بمٗجى ئُٖاء ألاصاء ٢ُمخه احُضا أو يُٟٗ مؿخىي ألاصاء اإلاد٤٣ ئطا ٧ان جدضًض - ٖلى هظه  ٍو

  .الٗملُت الخ٣ُُم أو الخ٣ضًغ

ُل٤ ٖلى هظه الٗملُت بالخ٣ٍى  - ئطا ٞالٗملُت  محٗؼػ ه٣اٍ ال٣ىة أو ه٣اٍ ال٠ًٗ مً ألاصاء اإلاد٤٣ ٍو

مه وهى ما ٌٗبر ٖنها   بالٛت الٟغوؿُت ب٩لمتاإلاخ٩املت لخ٣ُُم ألاصاء ًجب أن جخًمً ٢ُاؾه وج٣ُمه وج٣ٍى

appréciation  ت وصاعة  ، أي ًجب أن جىُىي الٗملُت ٖلي مهمت جدضًض و٢ُاؽ appraisal وبالٛت ؤلاهجلحًز

 : 3أصاء الٗاملحن في اإلاإؾؿت وهي حكمل ٖلى زالزت م٩ىهاث أؾاؾُت هي

 ألاصاء اإلاإزغ ٖلي ٞٗالُت ألاصاء الخىُٓمي      

 ُاؾا بما جم جسُُُه؛٢ُاؽ صعحت حىصة ألاصاء الٟٗلي ٢ 

                                                
 143ؾهُلت مدمض ٖباؽ ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م 1
ت ،عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ،حامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت،  بٗجي ؾٗاص،ج٣ُُم ٞٗالُت 2 ج٣ُُم أصاء الٗاملحن في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

ت ؾىت  13م  ٢2006ؿم الٗلىم ججاٍع
ت مضزل اؾتراجُجي ،صاع واةل لليكغ، ٍ ؾهُلت مجمض ٖباؽ ،  3  .138م   2ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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  لُه ٩ٞلمت غ ألاصاء ٖو ت لخدؿحن وجٍُى م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي باإلاٗاًحر اإلاٗخمضة وئًجاص ؤلاحغاءاث الًغوٍع

م٢ُاؽ التي حؿخسضم في البدث حٗبر   .  ًٖ الٗملُت اإلاخ٩املت ) ٢ُاؽ، ج٣ُُم، ج٣ٍى

 مفهىم كُاض ألاداء  -2

ت الهامت ألجها ججبر الغؤؾاء ٖلى اإلاخابٗت و مالخ٣ت أصاء  حٗخبر ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء مً الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

٠ في أصاء واحباجه و مؿإولُاجه و الخد نضاع  خ٨م مىيىعي ٖلى ٢ضعة اإلاْى
إ

٤٣ مغؤوؾيهم بك٩ل مؿخمغ. و إل

مً ؾلى٦ه أزىاء الٗمل و الخدؿً الظي َغأ ٖلى أصاةه لها. ولظل٪ ًجب أن ٩ًىن هظا ألاصاء للٗمل ب٨ٟاءة و 

 1ٞاٖلُت ألن طل٪ ًبحن مضي مؿاهمت الٟغص في ؤلاهخاحُت.

٠ في أصاء ٖملهم  و٦ظا حٗخبر ٢ُاؽ ألاصاء و ؾلى٥ الٗاملحن أزىاء ٞترة ػمىُت مدضصة وجدضًض ٦ٟاءة اإلاْى

لب ألاخُان و  خم طل٪ مً زال٫ اإلاالخٓت اإلاؿخمغة مً ٢بل اإلاضًغ في أٚل ُٟي اإلادضص لهم ٍو خؿب الىن٠ الْى

٠ مً زال٫ خًىع بغا غ اإلاْى بُت أو ٢غاعاث جخٗل٤ بخال٢ُت ًترجب ٖلى طل٪ ئنضاع ٢غاعاث جخٗل٤ بخٍُى مج جضٍع

 ٠  .2اإلاْى

 : أهمُت كُاض ألاداء -3

ًخطح مً ٧ل طل٪ بأن هظه الٗملُت جسضم ٦ال مً الٟغص واإلاىٓمت مً زال٫ مؿاهمتها في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

 الخالُت:

  stratégie objectivesألاهداف الاطتراجُجُت:  1.3

م ألاصاء الى الغبِ و الخ٩ام ل بحن ألاهضاٝ الخىُٓمُت )الاؾتراجُجُت( و وكاَاث الٗاملحن تهضٝ ٖملُت ج٣ٍى

وزهاةههم اإلاىاؾبت لخ٣ضًغ الاؾتراجُجُت الخىُٓمُت و اإلاخمثلت باإلاسغحاث اإلادضصة ؾاب٣ا و لظل٪ ال بض أن 

م ألاصاء مغها ٌؿخجُب ألي حُٛحر في اؾتراجُجُت اإلاىٓمت وطل٪ بخٛحر م٩ىهاجه و الؿلى٦ُاث و   ٩ًىن هٓاما ج٣ٍى

 الخهاةو الالػمت لألصاء الاؾتراجُجي.

ت: 2.3 ٍس  développemental objectives ألاهداف الخطٍى

م ألاصاء و بهىعة زانت ألولئ٪ الٗاملحن الٟاٖلحن في  ت لىٓام ج٣ٍى ٌٗض الخُىع الٗاملحن مً ألاهضاٝ الجىهٍغ

اةٟهم أما أولئ٪ الظًً ٩ًىن مٗض٫ أصاؤهم أ٢ل مً اإلاٗضالث ال٣ُاؾُت ٞال  بض مً اجساط ؤلاحغاءاث  ْو

 اإلاىاؾبت لخدؿحن أصائهم.

ت: 3.3  managérial objectiveألاهداف إلاداٍز

اصة  ت مثل ٍػ م ألاصاء في اجساط الٗضًض مً ال٣غاعاث ؤلاصاٍع حؿخسضم اإلاىٓماث اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بيخاةج ج٣ٍى

 3جدضًض الخىاٞؼ . ألاحىع و الغواجب وئٖاصة اؾخسضاماث و الاؾخٛىاء ًٖ الٗاملحن و ٦ظل٪ 

                                                
ت،،اصاعة اإلاىاعص البك ٖلي مدمض عبابٗت 1 ت ٍغ  85م  2003ؾىت 1ٍٖمان  صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘ ، جسهو هٓم اإلاٗلىماث الاصاٍع
 147ُٞهل خؿىهت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  2
 139ؾهُلت مدمض ٖباؽ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م  3
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 1  خطىاث كُاض ألاداء وطسكه -4

 :خطىاث كُاض ألاداء  1.4

 زُىاث وي٘ هٓام ٢ُاؽ ألاصاء: 1.1.4

 اإلا٣ُاؽ: ًجب وي٘ ٧ي ًخم م٣اعهت ألاصاء بها خُث جهبذ اإلاد٪ الظي ًخم ال٣ُاؽ به. جدضًض -

٣ت التي ؾِخم ٢ُاؽ ألاصاء بها. - ٣ت ال٣ُاؽ: هىا٥ ٖضة َغ١ لل٣ُاؽ لظل٪ ًجب ازخُاع الٍُغ  ازخُاع ٍَغ

٣ض ج٩ىن ٧ل جدضًض صوعٍت الخ٣ُُم: اإلا٣هىص بظل٪ جدضًض الٟترة الؼمىُت الضوعٍت إلحغاء ٖملُت الخ٣ُُم، ٞ -

حر  سخل٠ طل٪ مً مىٓمت ئلى أزغي خؿب َبُٗت اليكاٍ وحجم اإلاىٓمت ٞو زالزت أقهغ أو ٧ل ؾخت أقهغ ٍو

 طل٪ مً الٗىامل.

٠ هى الصخو الظي  - جدضًض الخ٣ُُم :مً اإلاٗلىم أن الصخو اإلاىاؾب الظي ًجب أن ٣ًىم بخ٣ُُم اإلاْى

غ لضًه اإلاٗلىماث ال٩اُٞت والض٣ُ٢ت ًٖ مؿخىي أصاء ُت و  جخٞى خباع ألاهمُت اإلاىيٖى ٠ م٘ ألازظ بٗحن الٖا اإلاْى

 الهض١ في ٖملُت الخ٣ُُم و البٗض ًٖ الجىاهب الصخهُت التي ٢ض جإزغ في طل٪.

ب اإلا٣ُم : الخأ٦ض مً ٢ضعة اإلا٣ُم ٖلى الخىُٟظ الؿلُم لٗملُت الخ٣ُُم و جؼوٍض اإلا٣ُمحن باإلعقاصاث  - جضٍع

 مً أهم أؾباب هجاح ٖملُت الخ٣ُُم. الىاحب  ئجباٖها لظا أنبذ صوع اإلا٣ُم

٠ الخ٤ في ال٣ُام بالخٓلم مً الىخاةج الخ٣ُُم الٛحر مغض ي له ٢ض  - الخٓلم مً هخاةج لخ٣ُُم: هى ئُٖاء اإلاْى

 ًضٞ٘ اإلا٣ُمحن ئلى أزظ ٖملُت الخ٣ُُم ٖلى مدمل الجض و ئُٖائها أ٦ثر أهمُت.

 زُىاث الخ٣ُُم الخىُٟظًت : 2.1.4

 م اإلادضصة و ٞهمها بك٩ل ممخاػ.صعاؾت مٗاًحر الخ٣ُُ -

 مالخٓت أصاء الٗاملحن و اهجاػاتهم و٢ُاؽ طل٪. -

ُت وجدضًض ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ. -  م٣اعهت أصاء الٗاملحن باإلا٣اًِـ اإلاىيٖى

ُُٟت بىاءا ٖلى هخاةج الخ٣ُُم. -  اجساط ال٣غاعاث الْى

 :. طسق كُاض أداء الػىصس البشسي 5 

ألاٞغاص في اإلاإؾؿاث، و٢ض اؾخسضمذ ٖضة مٗاًحر في جدضًض وجمحز هظه هىا٥ َغ١ مخٗضصة ل٣ُاؽ أصاء 

 2الُغ١، ئال أن البٌٗ ٣ًىم بخ٣ؿُمها الى َغ١ ج٣لُضًت وأزغي خضًثت ٦ما ًأحي:

 

                                                
 148ُٞهل خؿىهت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م  1
 91مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م  ٖلي مدمض مدمض عبابٗت، 2
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 :الخللُدًت الطسق  1.5

لت الخدزج البُاوي 1.1.5 ٣ت ٖلى ٖضص مً الهٟداث أو الخهاةو التي جخٗل٤ بالٗمل طٍس : حٗخمض هظه الٍُغ

و ألاصاء خُث ج٩ىن ل٩ل نٟت أو زانُت صعحت مغ٢مت أو مهىٟت بك٩ل مدؿلؿل مثل: ٦مُت ؤلاهخاج،  هٕى 

٣ا لضعحت امخال٦ه لهظه الهٟاث أو ؤلاهخاج، ؤلابضإ، الخٗاون و ٚحرها ،وبىاء ٖلى طل٪ ًخم ج٣ُُم  ٧ل ٞغص ٞو

. ٠  الخهاةو مً ٢بل اإلا٣ُم الظي ًً٘ ٖالمت جىاؾب مؿخىي أصاء اإلاْى

٣ت في ج٣ُُم ألاصاء حٗخمض ٖلى الض٢ت في جدضًض الهٟاث و   الخهاةو اإلاغجبُت  ان أهمُت و ٞاةضة هظه الٍُغ

نٛحرة وهي جالءم ٢ُإ الخضماث لؿهىلت جدضًض باألصاء الٟٗا٫ ٦ما حؿخسضم في خا٫ وحىص أٖضاص ٦بحرة  أو 

الهٟاث ومً ُٖىبها أجها ال جغجبِ بهىعة مباقغة م٘ ؾلى٥ ألاٞغاص مىي٘ الخ٣ُُم و٦ظا ًهٗب جدضًض 

 ٦ُُٟت حُٛحر ؾلى٦ه للخهى٫ ٖلى ج٣ُُم ٖا٫.

خُلب اؾخسضام هظا ألاؾلىب صعحت ٖالُت مً الكٗىع باإلاؿإولُت و الخ٨م الٗاص٫ مً ٢بل اإلا كٝغ اإلاباقغ ٍو

ان:  ٦ما ًخُلب حهىص ٦بحرة في اإلاالخٓت و ؤلاقغاٝ ٖلى ؾلى٥ الٗاملحن ومخابٗتهم و لهظا الخ٣ُُم هٖى

  :ت ٦ما ًلي م مً زال٫ ألاوناٝ الخ٣ضًٍغ  الخ٣ٍى

50  60 70 80 100        

 

  م  مً زال٫ ألاؾلىب الىنٟي و هى ألا٦ثر اؾخٗماال ألهه ٌُٗي ٨ٞغة واضخت   وص٣ُ٢ت الخ٣ٍى

ُٟخه الك٩ل الخالي ًىضح طل٪:     إلاضي جىاٞغ الهٟاث في اإلاى٠ْ ومضي ٢ُامه بىاحباث ْو

 50 60 70 80 100 

 مىاْب باؾخمغاع..   ٖاصي الخُٛب.       مخُٛب ألؾباب م٣ٗىلت غم للخُٛب.٦ثحر الخٗب ألؾباب جاٞهت.                      مخدحن الٟ              

وج٣خهغ مهمت اإلا٣ىم  بمىحب هظا ألاؾلىب ٖلى صعاؾت ٧ل نٟت ٖلى خضة بك٩ل ص٤ُ٢ ووي٘ ئقاعة مُٗىت  

م حمُ٘ الهٟاث  ٠، وجخم ج٨غاع الٗملُت لباقي الهٟاث، وبٗض أن ًخم ج٣ٍى ٖلى ما هى أ٦ثر اهُباٖا ٖلى اإلاْى

٠ و ٖلى الىدى الخالي: غ النهاتي الظي ٌٗبر ًٖ أصاء اإلاْى  1 وؿخسغج الخ٣ٍغ

، 80، مٗاملت الجمهىع 90، ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر60، خؿً الخهٝغ80، اإلاىاْبت ٖلى الٗمل90الخٗاون 

   و هىا وؿخسغج الىؾِ الخؿابي الظي ٌؿاوي  400ٞاإلاجمٕى ٩ًىن 
   

 
صعحت للخ٣ضًغاث الؿاب٣ت زم  

له الى ٢ُمت ونُٟت حٗبر ًٖ أصاةه يمً ٢اةمت ٞئاث مدضصة ٦ما ًلي :  ًجغي جدٍى

 صعحت يُٟٗت. 50أ٢ل مً     

 صعحت م٣بىلت. 60ئلى  50مً     

                                                
 92م  ذكره سبق مرجع ربابعة، محمد محمد علً 1
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 صعحت حُضة. 70ئلى  60مً     

 صعحت حُضة حضا. 80ئلى  70مً     

 صعحت ممخاػة. 100ئلى  80مً      

لت الترجِب البظُط 2.1.5 ٣ت ٖلى جغجِب ألاٞغاص الٗاملحن بالدؿلؿل، خُث ًً٘ طٍس : حٗخمض هظه الٍُغ

اإلا٣ُم ٧ل ٞغص ٖامل في جغجِب ًبضأ مً أخؿً أصاء ئلى ألؾىء أصاء ئط أن ٧ل ألاٞغاص الٗاملحن في ال٣ؿم 

٣ت بال ىن بأن بٌٗ ألاٞغاص الٗاملحن أًٞل مً البٌٗ ألازغ. وجخمحز هظه الٍُغ بؿاَت و ؾهىلت ٌٗٞغ

ت ٠ُ٦ ٩ًىن هإالء أًٞل مً البٌٗ آلازغ وما هي صعحت ألاًٞلُت، ٦ما أن  الاؾخسضام، أما ُٖىبها ٞهي مٗٞغ

خماص ٖلى  ٣ت ٖغيت للخأزحراث الصخهُت في ٖال٢ت اإلا٣ُم بالٟغص الٗامل و ًم٨ً مٗالجت هظا بااٖل هظه الٍُغ

 1أ٦ثر مً م٣ُم لخ٣لُل الخدحز.

لت امللازهت املصدوحت )الثىائُت(:  3.1.5  ٣ًىم اإلا٣ُم هىا بم٣اعهت ٧ل ٞغص ٖامل م٘ حمُ٘ ألاٞغاص الٗاملحن طٍس

بدُث ًخم ججضًض مغجبت الٟغص بحن ػمالةه ٞمثال ئطا ٧ان هىا٥ زمؿت أٞغاص ٞاهه ؾِخم ج٣ُُم الٟغص ألاو٫ م٘ 

ت مً هى ألاًٞل، لظل ٣ت لخمؿت أٞغاص الثاوي و الثالث و ه٨ظا ختى ًخم مٗٞغ ٪ هجض أن اؾخسضام هظه الٍُغ

 ًخًمً ٖكغة ٢غاعاث ألن ٧ل ٢غاع ًأزظ شخهحن ٣ِٞ مً ٖضص ال٣غاعاث :

   
   

  
 
(ٖضص أٞغاص الٗاملحن  ) ٖضص ألاٞغاص الٗاملحن

 
 

لت الخىشَؼ إلاحبازي  4.1.5 ٣ت ٖلى أؾاؽ ٨ٞغة الخىػَ٘ الُبُعي و الظي ٣ًى٫ بأن  طٍس : ج٣ىم هظه الٍُغ

حن ٧الك٩ل الخالي:ْاهغة ج ٣ل جغ٦ؼها ٖىض الُٞغ   مُل ئلى التر٦ؼ خى٫ الصخت اإلاخىؾُت لها ٍو

 ( : الخىػَ٘ الاحباعي 1 -2الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

٤ُ مدمض ، ج٣ُُم ألاصاء ،صاع النهًت، مُبٗت ازىة ٢اهغة ، مهغ م   .63اإلاهضع : ٖبض اإلادؿً جٞى

 

                                                
 93ٖلي مدمض عبابٗت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ،م  1
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اث ٖلى الىدى  ًمازل                                               ٣ت ًخىلى الغةِـ اإلاكٝغ ج٣ُُم اإلاغؤوؾحن مجمٖى ب٣ا لهظه الٍُغ َو

٣ت الترجِب الٗام ُٞسخاع    التي جمثل اإلاؿخىي  %10ل نٟٝى اإلاب٣اة وفي اإلا٣ابل ًسخاع  التي جمث % 10ٍَغ

حٗبر هي  %40أزغي صون اإلاخىؾِ وجب٣ى  %20أٖلى مً اإلاخىؾِ و  %20ال٠ًُٗ زم ًسخاع مً البا٢حن 

٣ت ج٣ىم الضعاؾت وجدلُل أصاء اإلاغؤوؾحن بك٩ل ص٤ُ٢ لُخم٨ً مً  اإلاؿخىي اإلاخىؾِ. ومً مؼاًا هظه الٍُغ

ٟحن . جىػَٗهم ٖلى الٟئاث  بك٩ل واضح أما ُٖىبها ٞأجها ال جىضح هىاحي ال٣ىة و ال٠ًٗ في أصاء اإلاْى

لت اللىائم املساحػت 5.1.5 ٣ت ٌؿخسضم اإلا٣ُم ٢ىاةم زانت باألوناٝ الؿلى٦ُت طٍس : خؿب هظه الٍُغ

لى اإلا٣ُم أن ًإقغ و ًسخاع الٗباعة أو الهٟت التي جه٠  ت ٖو ألاصاء ألاٞغاص اإلادضصة مً ٢بل ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  ىض ئجمام ٢ىاةم اإلاغاحٗت وجغؾل ئلى ئصاعة  اإلاىاعص البكٍغ الٗاملحن، و أن ٩ًىن جأقحر م٣ُم ئما وٗم أو ال ٖو

 1لخدلُلها و جدضًض الضعحاث ل٩ل ٖامل مً الٗىامل اإلادضصة في ال٣اةمت خؿب صعحت أهمُتها.

٣ت ٞان اإلا٣ُم ال ًخضزل وال ٌٗٝغ الضعحا ٣ت ج٣لل وو٣ٞا لهظه الٍُغ ث اإلادضصة ؾاب٣ا و بالخالي ٞان هظه الٍُغ

مً الخدحز أما ُٖىبها ٧لٟتها الٗالُت و ألجها جخُلب ئٖضاص ٢ىاةم ب٣ضع الخهيُٟاث اإلاىحىصة َب٣ا لألٖما٫ 

 اإلادضصة و أن ال٣ٟغاث جسخل٠ مً ٖمل آلزغ . و الىمىطج الخالي ًىضح هظه ال٣اةمت:

٣ت ال٣ى 1 -2الجضو٫ ع٢م )  اةم الخغحت ( همىطج ٍَغ

 ال وٗم  ال٣ٟغاث 

؟ -1    هل ًدب٘ حٗلُماث اإلاكٝغ

   هل ٣ًترح أ٩ٞاع حضًضة ؟ -2

   هل ًخُٕى إلاؿاٖضة ػمالةه؟ -3

   هل ًغج٨ب أزُاء في ٖمله؟ -4

ت، اإلاىاعص اصاعة عبابٗت، مدمض ٖلياإلاهضع :  ت، اإلاٗلىماث هٓم جسهو البكٍغ  و لليكغ الهٟاء صاع الاصاٍع

 92 م 2003 ؾىت ألاولى الُبٗت الخىػَ٘

لت املىاكف الحسحت 6.1.5 ت اإلاؿاهمت في ألاصاء الٟٗا٫ و طٍس : ًخم التر٦حز ٖلى الؿلى٦ُاث الجىهٍغ

ت الاًجابُت و الؿلبُت ًخم حسجُلها مً  الؿلى٦ُاث اإلاإزغة ؾلبا ٖلى ٞٗالُت ألاصاء هظه اإلاىا٠٢ الجىهٍغ

م( ٖلى يىء مٗ ُٟي .٢بل اإلا٣ىم زال٫ ٞترة مدضصة ) ٞترة الخ٣ٍى  اًحر مدضصة بىاء ٖلى الخدلُل الْى

حر الخٛظًت ال٨ٗؿُت ل٩ل ٖامل خى٫ أصاةه وحؿاهم في ج٣لُل مً  ٣ت طاث ألاهمُت في جٞى ان هظه الٍُغ

خماص ٖلى مُٗاع مدضص مؿب٣ا و مالخٓت ألاصاء ٖلى يىةه ومً زم حسجُل الؿلى٦ُاث  زال٫ الٖا

ىب ٞيها و الىمىطج  ىب ٞيها و ٚحر اإلاٚغ ٣ت:اإلاٚغ  2الخالي ًىضح  هظه الٍُغ

 

 

                                                
 93ٖلي مدمض عبابٗت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م  1
 151-150ؾهُلت مدمض ٖباؽ مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م م 2
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المصدر: علً محمد ربابعة، ادارة الموارد البشرٌة، تخصص نظم المعلومات االدارٌة، دار الصفاء للنشر و التوزٌع الطبعة األولى 

32ص  3002سنة   

  

 الطسق الحدًثت  2.5

غ هظا اإلا٣ُاؽ في ٖام ملُاض الخدزج الظلىوي  1.2.5 ًخم مً ٢بل ٧ل مً ؾمُث و٦ُض الط  1963: ًخم جٍُى

ت مً الؿلى٦ُاث التي جغجبِ بمخُلباث  م أصاء الٗاملحن بمىحب هظا اإلا٣ُاؽ الظي ًخًمً مجمٖى ج٣ٍى

اث ل٩ل بٗض أو مُٗاع مً ألابٗاص أو اإلاٗاًحر  الؿلى٦ُت ٚالبا ما جتراوح بحن مؿخىي أصوى  ُٟت وجىي٘ مؿخٍى الْى

اث اإلادضصة ( ٚالبا ، ئن هظا اإلا٣ُاؽ 9ً( أو )7( و مؿخىي أٖلى ٢ض ج٩ىن )1) ت مؿخٍى غ للٗاملحن ٞغم إلاٗٞغ ٞى

ىبت  ٦ما ًيهئ حٛظًت مغحُٗت طاث ٞاةضة لخدؿحن أصائهم وهظا ما ٣ًلل بضعحت  ىبت و ٚحر اإلاٚغ للؿلى٦ُاث  اإلاٚغ

م مً ٢بل الٗاملحن. ٌ هخاةج الخ٣ٍى  ٦1بحرة مً ئم٩اهُت ٞع

الؿلى٦ُاث اإلاخ٨غعة بٗض مالخٓتها  : بمىحب هظا اإلا٣ُاؽ ٣ًىم اإلا٣ىم بدسجُلاملالخظاث الظلىهُت 2.2.5

ٖلى ٞتراث مسخلٟت ،ولظل٪ ٞان هظا اإلا٣ُاؽ ًسخل٠ ًٖ ؾاب٣ه في أهه ًخم ٢ُاؽ الؿلى٥ الٟٗلي بضال مً 

 ٤ الؿلى٥ اإلاخى٢٘، أي ًخم مخابٗت و مغا٢بت الٗاملحن و حسجُل ؾلى٦ُاتهم و الخأقحر ٖلى الؿلى٥ اإلاخى٢٘ ٞو

ت اإلا٣ىم ؾلى٥ الٗاملحن .  مٗٞغ

                                                
 152ؾهُلت مدمض ٖباؽ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م  1

ت لؿلى٥  الٗامل        م سجل اإلاىا٠٢ الجىهٍغ اإلاإزغة ؾلبا و ئًجابا ٖلى ألاصاء . ج٣ٍى  

 اؾم الٗامل ................                         .ال٣ؿم  ........................

م ................... ش الخ٣ٍى  اؾم اإلا٣ىم...............                           .جاٍع

 مُٗاع الؿُُغة ٖلى إلاساَغ الٗمل

شالخ الؿلى٥ الؿلبي اٍع ش الؿلى٥ الاًجابي    الخاٍع

ًتر٥ أخض الكبابُ٪ في اإلاسخبر مىاص 

ت مٟخىخت .  ٦ُماٍو

11/10 1/10 ٌٗلم اإلاؿىلحن بأن أخض الؿاللم ٚحر نالخت لالؾخٗما٫.   

ت  2/11 ًضزً في مساػن اإلاىاص ال٨ُماٍو ًى٠ٓ ألاما٦ً مً الىٟاًاث اإلادتر٢ت لخ٣لُل الخلىر صازل  

 اإلاى٢٘  الٗمل

2/12  
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م وفم املخسحاث  3.2.5  :ٌٗخمض هظا الىٓام ٖلى الىخاةج اإلاىجؼة مً ٢بل الٗاملحن مثل ٖضص الىخضاث الخلٍى

٣ت ؤلاصاعة باألهضاٝ ) اإلاىخجت أو اإلابُٗت ٤ هظا الىٓام ٍَغ ( وئطا mboؤلاحمالُت ومً الُغ١ الكاتٗت ٞو

حن، ومً جم ًخم  بمىحب هظا ألاؾلىب ًخم جدضًض ألاهضاٝ للٟترة ال٣اصمت بحن ٧ل مً الٗاملحن و اإلاكٞغ

اث الاهجاػ هظه.  جدضًض مؿخىي اهجاػ ألاهضاٝ وجدضًض أصاء الٗاملحن ٖلى يىء مؿخٍى

 ثالث: جصحُذ اهدسافاث ألاداء املطلب ال

  ثخطىاث جصحُذ الاهدسافا .1

م  جمغ جصخُذ اهدغاٞاث ألاصاء بثالزت مغاخل، وهي م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي م٘ اإلاُٗاع، زم مىا٢كت هخاةج الخ٣ٍى

م٘ الٗاملحن، وأزحرا ال٣ُام باحغاءاث جصخُدُت مخمثلت في ئحغاءاث الخٛظًت ال٨ٗؿُت والٗمل ٖلى جدؿحن 

لُه ءألاصا ٧اآلحي: اإلاغاخل هظه ئلى ؾيخُغ١  ٖو   

ت الاهدغاٞاث بحن اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة وألاصاء :ملازهت ألاداء الفػلي مؼ املػُاز 1.1 ت إلاٗٞغ  هظه الخُىة يغوٍع

الٟٗلي وال٨ك٠ ٖنها ، و مً الامىع اإلاهمت في هظه الخُىة هي ام٩اهُت اإلا٣ُم في الىنى٫ الى هدُجت خ٣ُ٣ُت 

م جإزغ  غ ال٣ىاٖت لضي الٗامل بهظه الىدُجت ، اط أن هخاةج الخ٣ٍى وناص٢ت ح٨ٗـ ألاصاء الٟٗلي للٗامل م٘ جٞى

ت و الخىانل اإلاؿخ٣بلي في ألاصاء.    ٦بحرة ٖلى الغوح اإلاٗىٍى

ألاصاء : وحٗخبر هظه الخُىة مً أهم زُىاث الخ٣ُُم و٢ُاؽ  مىاكشت وجدلُل هخائج الخلُُم مؼ الػاملين 2.1

غ ٦ٟاءة أصائهم، ٦ما أن هظه الخُىة جبرػ أن ج٣ُُم ألاصاء  طل٪ ألجها جخٗل٤ بغص ٞٗل اإلاغؤوؾحن اججاه ج٣اٍع

٦ ٘ ٟاءة أصاء الٗاملحن، ٦ما أن الخ٣ُُم لِـ هضٞا في خض طاجه . بل وؾُلت للبدث ًٖ أًٞل الؿبل ٞع

اإلاىيىعي ل٨ٟاءة ألاصاء ًؼوص الاصاعة بال٨ثحر مً اإلاٗلىماث الهامت التي جدضص حىاهب ال٣ىة و ال٠ًٗ في ألاصاء 

ُت ،  غ ج٣ُُم ٦ٟاءة حؿخُُ٘ الاصاعة أن جخسظ ٢غاعاتها ٖلى أؾـ مىيٖى و الخدلُل اإلاىيىعي للبُاهاث ج٣اٍع

 لىاحبت جىمُتها و جغ٢ُتها لضي الٗاملحن مً طوي ال٨ٟاءة اإلاغجٟٗت أو اإلاىسًٟت.وأن جخدؿـ اإلاهاعاث ا

مً اإلام٨ً أن ج٩ىن الاحغاءاث الخصخُدُت لألصاء اإلاىدٝغ ًٖ اإلاٗاًحر اإلادضصة :إلاحساءاث الخصحُدُت  3.1

٘ و مباقغ، اط بمىحب هظا الاحغاء ًخم اجساط الاحغاء اإلاىاؾب لخٗضًل حن ألاو٫ ؾَغ ألاصاء لُخُاب٤ م٘  ٖلى هٖى

مُٗاع صون الخىى في ألاؾباب اإلاإصًت الى ،أما الىٕى الثاوي مً الاحغاءاث الخصخُدُت ٞهى الاحغاءاث 

ألاؾاؾُت اإلاٗخمضة ٖلى البدث ًٖ ألاؾباب و الٗىامل اإلاؿببت لالهدغاٝ بهضٝ احغاء جدؿِىاث مخىانلت في 

 ألاصاء، وؾىداو٫ الخُغ١ الى هظه الاحغاءاث :

: ال بض مً جدضًض أؾباب الاهدغاٞاث في أصاء الٗاملحن ًٖ جددًد ألاطباب السئِظُت ملشاول ألاداء  1.3.1

ألاصاء اإلاُٗاعي، اط أن جدضًض ألاؾباب طو أهمُت ل٩ل مً الاصاعة و الٗاملحن ٞاإلصاعة حؿخُٟض مً طل٪ في 

م ألاصاء، و ُٞما اطا ٧اهذ الٗملُت ٢ض جمذ بمىيى  ُٖت وهل أن اهسٟاى ألاصاء، ٖاةض ال٨ك٠ ًٖ ٦ُُٟت ج٣ٍى

للٗاملحن أو أن هضعة اإلاىاعص و الٗاملحن ًم٨ً ج٣لُلها مً زال٫ جدضًض ألاؾباب اإلاإصًت الى اهسٟاى ألاصاء، ومً 

هظه ألاؾباب الضواٞ٘ و ال٣ابلُاث و الٗىامل اإلاى٢ُٟت في بِئت اإلاىٓمت، و الٗمل ٞالٟاٖلُت ح٨ٗـ اإلاهاعاث و 

بها الٗاملىن، أما الضواٞ٘ ٞخخأزغ بالٗضًض مً ان ُٚاب واخض مً هظه الٗىامل ٢ض جإصي  ال٣ضعاث التي ًخمخ٘

 الى ي٠ٗ ألاصاء لظل٪ ال بض مً صعاؾت هظه الٗىامل بض٢ت ٖىض جدضًض أؾباب الاهسٟاى في ألاصاء و 
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اإلاخٛحراث الخاعحُت مثل ألاحىع و الخىاٞؼ، اياٞت الى اإلاخٛحراث الظاجُت ) الخاحاث( و الٗىامل اإلاى٢ُٟت الي 

ُت  ُت اإلاىاص اإلاؿخسضمت، و هٖى جخًمً ال٨ثحر مً الٗىامل الخىُٓمُت اإلاإزغة ٖلى ألاصاء ؾلبا أو اًجابا ٦ىٖى

ب و ْغوٝ ا ُت الخضٍع  1لٗمل الخ.الاقغاٝ و هٖى

2.3.1  ٌ س خطت الػمل للىصٌى الى الحلى : جمثل زُت الٗمل الالػمت لخ٣لُل مً مك٨الث ألاصاء وي٘ جطٍى

غ و جدؿحن  حن الازخهانُحن في مجا٫ جٍُى الخلى٫ لها لخٗاون بحن ؤلاصاعة و الٗاملحن مً حهت و الاؾدثماٍع

ت في ٦ك٠ الخ٣اة٤ و ألاصاء ٞل٣اءاث اإلاباقغة و آلاعاء اإلاٟخىخت و اإلاكاع٦ت في  اإلاىا٢كت اإلاكا٧ل و ٖضم الٍغ

اإلاٗلىماث خى٫ جدؿحن ألاصاء اإلاباقغ الى الٗاملحن حؿاهم في وي٘ الخلى٫ اإلا٣ىٗت للٗاملحن، وجدؿحن أصائهم 

 واػالت مك٨الث ألاصاء.

حن و الٗاملحن طاث أهمُت في جدؿحالاجصاالث املباشسة:  3.3.1 ن ألاصاء وال بض ان الاجهاالث اإلابكغة بحن اإلاكٞغ

مً جدضًض مدخىي الاجها٫ و أؾلىبه و أهماٍ الاجها٫ اإلاىاؾبت، و مً ألامثلت ٖلى الاجهاالث الٟاٖلت في هظا 

اإلاجا٫ هى ؾإا٫ الٗاملحن ًٖ أؾباب اهسٟاى أصائهم في الٟترة ألازحرة صون اللجىء الى ٖباعاث مبُىت أو 

مً ؾلى٦ُاث الاًجابُت و ج٣لل مً عصوص الٟٗل الؿلبُت  ؾلى٦ُاث ٚحر واضخت، ان مثل هظه الاحغاءاث حٗؼػ 

 2لضي الٗاملحن.

ت و دوزها في الخدىم في ألاداء  املبدث الثالث: مساحػت وظُفت ادازة املىازد البشٍس

ت مً الاججاهاث الخضًثت التي ْهغث في بضاًت الؿخِىاث وأنبدذ مدل  حٗخبر مغاحٗت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

غها إلاىاحهت الخدضًاث التي حِٗكها الُىم اطا اهخمام مً ٢بل  الباخثحن و اإلاهخمحن بكإون اإلاإؾؿت و جٍُى

ت مً أحل  ْهغث مدل ٖضة اججاهاث في الٗهغ الخالي و التي اعجبُذ بٗالة٤ م٘ مغاحٗت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

طاث الٗال٢ت و التي  زل٤ ال٣ضعاث لضي اإلاإؾؿت إلاىاحهت الخدضًاث التي حِٗكها و مً أبغػ هظه الاججاهاث

 ًخم جىاولها في هظا اإلابدث .

ت و الجىدة : مساحػت وظُفت ادازة املىازد البشٍس  3 املطلب ألاٌو

ُت ألاًٞل الى حاهب الؿٗغ  بت الٗمُل ٖىض اجساطه ٢غاع قغاء جى٨ٗـ مً زال٫ بدثه ًٖ الىٖى ان ٚع

الكغاء ٢ُاؾا الى الؿٗغ، لظا ًخىحب ٖلى اإلاىاؾب و٢ض جٟى٢ذ أهمُت الجىصة مىظ الثماهِىاث في جدضًض ٢غاع 

اإلاىٓماث الغاٚبت في الب٣اء في اإلاىاٞؿت صازل الؿى١ ج٣ضًم مىخجاث طاث حىصة ٖالُت. و جخمثل الجىصة في 

"٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جلبُت مخُلباث اإلاؿتهل٨حن وجد٤ُ٣ جى٢ٗاتهم" أي أجها  جمثل صعحت الاوسجام و الخىا٤ٞ 

ل٨حن وبحن مؿخىي اصعا٦هم لخل٪ الخى٢ٗاث و ٌكحر مٟهىم الجىصة في مىٓىع ال٨خاب بحن مؿخىي جى٢ٗاث اإلاؿته

ُُٟت أو  و الباخثحن الى أبٗاص مخٗضصة ٞمنهم مً ًغاها "صعحت مالةمت مىانٟاث جهمُم اإلاىخج أو الخضمت الْى

حت مُاب٣ت الاؾخسضام." و ًغاها آزغون بأجها " صعحت مالةمت الؿلٗت أو اإلاىخىج لالؾخٗما٫ و ٦ظل٪ صع 

إ٦ض هظا البٗض ٖلى زمؿت زهاةو هي اإلاىزى٢ُت   مىانٟاث اإلاىخج أو الخضمت لخهاةو الخهمُم ٍو

                                                
 105مهُٟى هجُب قاوف، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م  1
  159-158هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م م 2

-111 ص ص 2008 سنة ،عمان التوزٌع و للنشر الصفاء دار 1 ط ،ٖالء ٞغخان َالب، ٖبض الٟخاح حاؾم مدمض ،أؾاؾُاث اإلا٣اعهت اإلاغحُٗت 3

111   
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باإلاىخجاث و حىصة ًضع٦ها الؼباةً و صعحت أو وؿبت مُاب٣ت اإلاىخىج م٘ اإلاىنٟاث و اإلاٗاًحر اإلادضصة، و الخهمُم 

ُٟي للمىخىج. " ومً زال٫ الخٗاٍع٠ ًخطح أن الجىصة جغ٦ؼ ٖلى الؿلٗت أو اإلاىخىج و صعحت اإلاالةمت أو  الْى

غي ٧ل مً   اهُت جد٣ُ٣ها مً زال٫ بٗضًً أؾاؾحن هما : بام٩ ritzmanو  krajwshiاإلاُاب٣ت لالؾخٗما٫ .ٍو

اث مخٟى٢ت في ألاصاء. -  حىصة الخهمُم : وحكحر حىصة الخهمُم إلاىنٟاث اإلاىخج، الخضمت و جد٤ُ٣ مؿخٍى

ل اإلاضزالث الى مسغحاث مُاب٣ت  - حىصة اإلاُاب٣ت : و حكحر حىصة اإلاُاب٣ت الى ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جدٍى

 الخهاةو اإلادضصة في الخهمُم.

ىء ما ؾب٤ ًخطح بأن الجىصة ما هي الا مُاب٣ت اإلاىخج إلاىنٟاث الٗمُل ٖلى اإلاإؾؿت جُب٣ُها و وفي ي

ُٟ اث مخٟى٢ت ألاصاء أما الهضٝ ألاؾاس ي إلاغاحٗت و ْو ت هى  تالهضٝ منها جد٤ُ٣ مؿخٍى اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ٤ حصخُو هىاحي ال٣هىع للمىاعص البكٍغ و جدضًض مجاالث  الخدؿحن اإلاؿخمغ للجىصة و هظا ًٖ ٍَغ

 جدؿُنها ألهه هى وعاء الجىصة صازل اإلاإؾؿت و اياٞت ٖلى طل٪ ٞهي تهضٝ الى:

 جد٤ُ٣ الخٗاون الجماعي و الجهىص اإلاكتر٦ت مً زال٫ جبجي أؾالُب ٞغ١ الٗمل. -

٘ اإلاهاعاث طاث الٗال٢ت اإلاباقغة بخُب٤ُ مخُلباث اصاعة  - ً مً أحل الجىصة لٞغ ب و الخٗلُم اإلاؿخمٍغ الخضٍع

 الجىصة الكاملت.

ت و الاهخاحُت   املطلب الثاوي: مساحػت وظُفت ادازة ملىازد البشٍس

ٌٗخبر الٗىهغ البكغي مً اإلادضصاث الغةِؿُت لإلهخاحُت في مسخل٠ اإلاإؾؿاث، ٞاإلوؿان هى الظي ًسُِ و 

وحهاث الىٓغ  ًىٓم، و ًخسظ ٢غاعاث وجىُٟظ و ًخاب٘ ؾحر الٗمل مً أحل جد٤ُ٣ أهضاٝ مُٗىت و ٢ض ازخلٟذ 

في الىنى٫ الى مٟهىم مىخض لها و حٗٝغ الاهخاحُت ٦ما ًغي ؾامذ ٖبض اإلاُلب بأجها "الاؾخٛال٫ ألامثل للمىاعص 

اإلاخاخت في الخهى٫ ٖلى أًٞل الىخاةج اإلاُلىبت، و ما هي الا م٣ُاؽ ٌُٗي مضلىال ًٖ الدكُٛل الا٢خهاصي 

٤ُ ماض ي بأجها " الاهخاحُت  1م٨ً "لٗىانغ الاهخاج و مضي اؾخٛاللها أخؿً اؾخٛال٫ م ها مدمض جٞى و ٌٗٞغ

م٣ُاؾا لل٣ضعة ٖلى زل٤ الىخاةج ) اإلاسغحاث ( باؾخسضام ٖىامل الاهخاج ) اإلاضزالث ( زال٫ ٞترة ػمىُت 

 مدضصة و ًم٨ً ال٣ى٫ احماال بأجها:

 وخضة الخاؾب آلالي. -

 ٢ؿم اإلاالُت و اإلاداؾبت. -

 ٢ؿم ألامً الهىاعي. -

ت.٢ؿم اإلاىاعص البك -  ٍغ

غ . -  اصاعة البدىر و الخٍُى

وبىاء ٖلى طل٪ حٗخبر الاهخاحُت هي واخضة مً ٖملُاث ٖضًضة ًخم مغا٢بتها مً زال٫ مغاحٗت اصاعة اإلاىاعص 

ت لظا ٞأن ٖملُت الخدؿحن اإلاؿخمغة جبرػ في الاهخاحُت مً زال٫ ٖىاةضها و ٢ُمتها اإلاًاٞت للمإؾؿت،  البكٍغ

ُٟت اصاعة ت هى جدؿحن اهخاحُت الٗاملحن مً زال٫ الخد٨م في مؿبباث  وبما أن هضٝ مغاحٗت ْو إلاىاعص البكٍغ

ت و الاهخاحُت . ُٟت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ  اهسٟاى الاهخاحُت و بالخالي هىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن اإلاغاحٗت ْو

 

                                                
 239ٖبض اإلاُلب ٖامغ ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م  1



47 

 

 باملؤطظت الاكخصادًتأطاطُاث ألاداء                                                        :  ثاويالفصل ال

ت غلى جدظين ألاداء  املطلب الثالث : أثس وظُفت مساحػت ادازة املىازد البشٍس

ت في ْل  ما٫ و جد٤ُ٣ هٕى مً الاؾخمغاٍع ان الهضٝ الغةِس ي ألي مإؾؿت في الخغم و الب٣اء في صهُا ألٖا

ألاصاء و حمُٗها تهضٝ الى جد٤ُ٣ الخٛحراث اإلادلُت و الٗاإلاُت و هىا٥ مداوالث ٖضًضة و مضازل ٦ثحرة لخدؿحن 

غ اإلاىٓماث ،  هٕى مً الخماًت للمىٓماث مً ألامىاج التي حٗه٠ بها و مً أهم هظه اإلاداوالث مضزل جٍُى

ومضزل الاصاعة باألهضاٝ ومضزل الاصاعة بالىخاةج ًٞال ًٖ مضزل اصاعة الجىصة الكاملت و مضزل اإلاىانٟاث 

ذ ًهبذ هضٝ ألاؾاؽ ل٣ُاصة ال٣ُاؾُت الٗلمُت الاًؼو و مضزل اإلا غاحٗت ومهما حٗضصث اإلاضازل وجىٖى

٣ت مىٓمت و مسُُت ومؿخمغة و بالخالي  ت وال ًخم طل٪ الا بخدؿحن أصاء اإلاإؾؿت بٍُغ اإلاىٓماث هى الاؾخمغاٍع

ت ٖلى جدؿحن ألاصاء ٨ًمً في الخُىاث الخالُت :  ٞأن أزغ مغاحٗت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاإؾؿت و م٣ُاؽ ألاصاء.مغخلت جدضًض أهضاٝ  -1

 جدضًض اإلاؿخىي الخالي و مؿخىي ألاصاء اإلاؿتهضٝ. -2

 جدضًض ال٣ىي اإلاإزغة ٖلى أصاء اإلاإؾؿت. -3

 اإلاغاحٗت و الخ٣ُُم واٖاصة الىٓغ في ج٣ُُم ألاصاء. -4

ت ٖلى جدؿحن ألاصاء في مضي جد٤ُ٣ أهضاٝ  ُٟت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ لى يىء ما ؾب٤ ٞأن أزغ مغاحٗت ْو ٖو

 جدؿحن ألاصاء مً زاللها، وبالخالي ًم٨ً جهىعه في اإلاجاالث الخالُت:

 الؿعي لخد٤ُ٣ اهجاػاث باهغة . .1

اث الخىُٓمُت. .2  جبجي الخُٛحر ٦ؿُاؾت زابخت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى

ً ٖلى مماعؾت ال٣ُاصة و لِؿذ الغةاؾت. .3  حصجُ٘ اإلاضًٍغ

 التر٦حز ٖلى أن ج٩ىن اإلاإؾؿت عاةضة في مجالها ألاؾاس ي. .4

اصة حك٨ُل ال٣ضعاث الخىاٞؿُت واؾدثاعها.اؾد .5 ت إٖل  ثماع اإلاىاعص البكٍغ

حر هٓم و آللُاث جدلُل اإلاٗلىمت و اؾخيخاج خ٣اة٤ اإلاىا٠٢ التي جىاحه اإلاإؾؿت زم الخهٝغ  .6 جٞى

 1بدؿم .
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 خالصت الفصل: 

ملُت زانت ألاصاء إلاٟهىم صعاؾدىا يىء ٖلى   هي ألاصاء ٢ُاؽ ٖملُت بأن الاؾخسالم ًم٨ىىا ألاصاء، ج٣ُُم ٖو

 ألاٞغاص وؾلى٥ ألاصاء ج٣ُُم مىيٕى في مهمت ه٣ُت باٖخباعها طل٪ و مىٓمت أي في ألاؾاؽ حجغ ًٖ ٖباعة

اص٫ مىيىعي أؾاؽ ٖلى اإلاإؾؿت في اجهًبظلى  التي حهىصهم ج٣ضًغ أحل مً الٗمل أزىاء  م٩اٞأة وبالخالي ٖو

اث ٧ل في ألاصاء ج٣ُُم ٖملُت وجخم اإلاىخج، الٟغص  مً زانت ألاصاء ٢ُاؽ ٖملُت وحٗخبر. اإلاإؾؿت صازل اإلاؿخٍى

ت الٗملُاث أنٗب اث ٖلى حٗبر اىجهل٩ ؤلاصاٍع اة٠ ٦اخضي ألاصاء ٢ُاؽ أهمُت وجبرػ اإلاإؾؿت أصاء مؿخٍى  ْو

٘ ٖلى ٌؿاٖض ٧ىهه مً اإلاإؾؿت في ألاٞغاص أؾاؾُاث أو ت الغوح ٞع  الٗمل ٖال٢اث وجدؿحن للٗاملحن اإلاٗىٍى

غ ٖلى ٌؿاٖض وأهه كٗغ الصخص ي ألاصاء جٍُى غ بمؿإولُاجه الٗامل َو ٞى  الٗاملحن مٗاملت أن في الًمان ٍو

 مغجٟ٘ مؿخىي  جد٤ُ٣ في مإؾؿت ٧ل وؾُلت ٩ًىن  أن ًجب ولظل٪ واإلاؿاواة الٗضالت مً أؾاؽ ٖلى ج٣ىم

 . ألاصاء مً

ُٟت مغاحٗت هضٝ أن ٦ما ت اإلاىاعص ْو ت اإلاىاعص جد٨م التي اإلاٗاًحر مُاب٣ت مضي ٖلى الٗمل هى البكٍغ  البكٍغ

 وه٣اٍ ال٣ىة ه٣اٍ جدضًض زم ومً مسُِ، هى بما الٟٗلي ألاصاء م٣اعهت زال٫ مً وهظا أصاءهم ج٣ُُم أجىاء

ت حاهب ئلى مُٗىت، ػمىُت ٞترة في إلاهامهم جأصًتهم أزىاء ٖامليها أصاء في للخدؿحن ال٣ابلت ال٠ًٗ  مضي مٗٞغ

ت مىاعصها ؾُاؾت جىُٟظ في الخ٣ضم  والخسُُِ حؿُحرها، اؾتراجُجُت جهمُم ٖلى ال٣ضعة حُٗيها التي البكٍغ

عها  ال٣غاعاث واجساط أصائهم جدؿحن هدى وجىحيههم ٖمالها إلا٩اٞأة ٦م٣ُاؽ حٗخمضها ٦ما مؿخ٣بال، لخُىإ

ت ب والى٣ل ٧التر٢ُت مجهبكأ ؤلاصاٍع  . أصاءها جدؿحن ٖلى جإزغ اجهقأ مً والتي والازخُاع، والخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

: لثالفصل الثا    
 -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس 
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 :ملدمت الفصل

ت و أؾاؾُاث الاصاء، ؾٝى هداو٫  ُٟت اصاعة الىاعص البكٍغ ت إلاغاحٗت ْو بٗض الاهتهاء مً الضعاؾت الىٍٓغ

وا٢٘ مإؾؿت اجهاالث الجؼاةغ "مؿخٛاهم "  و طل٪ الزخباع مضي صخت الٟغيُاث واٖخباعها  ئؾ٣اٍ طل٪ ٖلى

ت في جدؿحن ألاصاء صازل  خ٣ال لضعاؾت اإلاُضاهُت هظه مً زال٫ صعاؾت صوع مغاحٗت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاإؾؿت .

لى الىدى الخالي :  ولظا ٢مىا بخ٣ؿُم هظا الٟهل الى زالزت مباخث ٖو

 و٫: ج٣ضًم ٖام إلاإؾؿت اجهاالث الجؼاةغاإلابدث ألا 

 اإلابدث الثاوي: جدضًض مىهج الضعاؾت و ألاصواث اإلاؿخٗملت

 اإلابدث الثالث: ٖغى و جدلُل هخاةج الاؾخماعة الاؾخبُان و الُٗىت اإلاسخاعة للضعاؾت
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: جلدًم غام ملؤطظت اجصاالث الجصائس   املبدث ألاٌو

: جلدًم غام للمؤطظت ألام اجصاالث الجصائس   املطلب ألاٌو

ش اجهاالث الجؼاةغأوال  : جاٍع

ُا  الم ج٨ىىلىحُاث في الخانل اإلاظهل الخُىع  ًٟغيها التي بالخدضًاث ٖو الضو٫  باقغث الاجها٫، و الٖا

ت ض اَاع في ٖم٣ُت بانالخاث م1999ؾىت  مىظ الجؼاةٍغ ؤلانالخاث في  هظه ججؿضث ٢ض و اإلاىانالث، و البًر

ض  ٖلى الض٫ اخخ٩اع إلجهاء ال٣اهىن  هظا حاء بدُث م 2000 أوث قهغ في لل٣ُإ حضًضة ٢ىاهحن ؾً البًر

ؾلِ  اوكاء جم اإلابضأ لهظا جُب٣ُا الكب٩اث، حؿُحر اؾخٛال٫ الخىُٓم وكاَي بحن الٟهل ٦غؽ اإلاىانالث

ا مؿخ٣لت يبِ ضًت باليكاَاث ًخ٨ٟل أخضهما مخٗاملحن، مالُا ئصاٍع ضًت اإلاالُت الخضماث البًر في  مخمثل البًر

ض مإؾؿت للمىاٞـ  الثالاجها ؾى١  ٞخذ اَاع في الجؼاةغ، اجهاالث في مخمثل باالجهاالث زاهيهما الجؼاةغ، بٍغ

ٞخذ  بغهامج جىُٟظ اؾخمغ الى٣ا٫، للهاج٠ قب٪ اؾخٛال٫ إل٢امت عزهت بُ٘ م 2001 حىان قهغ في جم

ُٟت،  اإلاىا٤َ في اإلادلي الغبِ بكب٨ت جخٗل٤ عزو بُ٘ جم خُث أزغي، ٞغوٕ لِكمل للمىاٞؿت الؿى١  الٍغ

 م. 2005 في جماما مٟخىخا الاجهاالث ؾى١  أنبدذ بالخالي

 مإؾـ اجهاالث الجؼاةغ  مُالص ثاهُا:

ض و اإلاىانالث، خُث جم بمىحب 2000أوث  5اإلاإعر في  03/2000هو ال٣غاع   م ًٖ اؾخ٣اللُت ٢ُإ البًر

هظا ال٣غاع اوكاء مإؾؿت اجهاالث الجؼاةغ التي خملذ ٖلى ٖاج٣ها مؿإولُت جُحر قب٪ الاجهاالث بالجؼاةغ، 

ت ٖمىمُت ا٢خهاصًت طاث أؾهم بغأؽ ما٫ احخماعي وكِ اط بٗض هظا ال٣غاع أنبدذ اجهاالث الجؼاةغ مإؾؿ

 م ٧اهذ الاهُال١ الغؾمُت إلاجم٘ اجهاالث الجؼاةغ.2003ًىاًغ  1في مجا٫ الاجهاالث، في 

 حٍٗغ٠ مإؾؿت اجهاالث الجؼاةغثالثا: 

مل٪  هي صج 50.000.000.000: ب ٣ًضع ٖمىمي ما٫ بغأؽ ا٢خهاصًت ٖمىمُت قغ٦ت الجؼاةغ اجهاالث 

 م٣غها ال٩اةً 83B0018002 ع٢م جدذ 2002 ماي 11 ًىم الخجاعي  السجل في م٣ُضة و %100بيؿبت  للضولت

٤ الاحخماعي جي بالٍُغ  ؾى١  في هي عاةضة الٗانمت، بالجؼاةغ 16211 اإلادمضًت الخمـ، الضًاع 05 ع٢م الَى

ت الاجهاالث ا، همىا حكهض التي الجؼاةٍغ ت ج٣ضم ٢ٍى  البُاهاث للؼباةً و الهىث زضماث مً ٧امل مجمٖى

 ٢03/2000اهىن  بمىحب مدهىعة مهامها الٗمالء. أنبدذ لهالح اؾخسضاماث ؾُاؾاث البخ٩اع مهممت

 عؾمُا صزلذ أؾهم طاث لكغ٦ت ٢اهىوي َاب٘ الغاح٘ للىٓام ألاؾاس ي للمإؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت طاث

 حىصة الٟٗالُت، ، اإلاغصوصًت:  أهضاٝ زالر ٖلى باٖخماصها م طل٪01/01/2003مً  ابخضاء وكاَها مماعؽ في

اث 08جدذ وناًتها حٗمل مسخلٟت حٛغاُٞت مىا٢٘ لها الخضماث  ،الكل٠، الٗانمت الجؼاةغ هي ئ٢لُمُت مضًٍغ

 وع٢لت. بكاع، ؾ٠ُُ، ٢ؿىُُىت، ٖىابت، وهغان،
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 املطلب الثاوي: الهُيل الخىظُمي ملؤطظت اجصاالث الجصائس 

اث ئ٢لُمي 08ًخ٩ىن اله٩ُل الخىُٓمي الٗام للمإؾؿت اجهاالث الجؼاةغ مً   وخضة ٖملُاجُت مخىاحضة 50مضًٍغ

، ً ت مىػٖت ٖلى الضواةغ الخابٗت للىخضاث الٗملُاجُت ب٩ل والًت ,ؾىدىاو٫  في ٧امل والًاث الَى و و٦الث ججاٍع

 قغح مسخهغ لله٩ُل الخىُٓمي:

ما٫ ال٣اةمت مً مهامه الخٟاّ  .1 الغةِـ اإلاضًغ الٗام: هى عةِـ مجلـ الاصاعة، ٌٗض اإلاؿإو٫ ألاو٫ ًٖ ألٖا

٦ظا اإلاداٞٓت ٖلى الؿحر  الخؿً الٗاصي في ٖلى الخهو في الؿى١ و الؿهغ ٖلى جُب٤ُ البرامج اإلاىا٤ٞ و 

 اإلاإؾؿت.

المُت الٗامت و جُب٤ُ اإلاهام اإلاى٧لت ٖىض َلب الغةِـ الٗام، الخيؿ٤ُ  .2 ٣ىم بالخٛظًت ؤلٖا مضًغ اإلاكغوٕ: ٍو

إل ٖلى ٧ل ما الٟىاجحر . اث ٖبر اإلاٗلىماجُت و الَا  ما بحن اإلاضًٍغ

ما٫ ال .3 ت، جىُٟظ النهام اإلاٟاحئت للخٟخِل بُلب مً اإلاضًغ اإلاٟدكُت الٗامت: وهي م٩لٟت ب٣اٖضة ألٖا ؿىٍى

 الٗام شخهُا، وجيؿ٤ُ  مخابٗت مغا٢بت مهالح اإلاٟدكُاث.

ت : مً مهامها مغا٢بت الؿحر ال٣اهىوي أو ٚحر ال٣اهىوي إلاهام مهالح الكغ٦ت و ع٢ابت ألاهضاٝ  .4 اإلاٟدكُت اإلاغ٦ٍؼ

 اإلاؿُغة واخترام مىاُٖضها، وحصخُو أي زلل بالكغ٦ت.

غ  .5 ٘ ،الخٍُى ت للكغ٦ت وحؿُحر اإلاكاَع ت الىؾاةل الٗامت الُىمُت: اإلاكاع٦ت في اٖضاص اإلاسُُاث الؿىٍى مضًٍغ

 ، الخسُُِ الٗملي زالم ال٣ٗىص وجأصًت الخضماث اعؾالها الى الدكُٛل .

ت ججهحزاث الغبِ: وهي تهخم ب٩ل ما ًسو أحهؼة الاجها٫ مً هىاج٠، أؾال٥ زانت باالجها٫،  .6 مضًٍغ

 الخاؾب. أحهؼة

ت التراؾل: مهمتها التزوٍض باألحهؼة الخانت بٗملُت اإلاغاؾالث بحن اإلاإؾؿت و الؼباةً. .7  مضًٍغ

ت لٗضة ؾىىاث  .8 ت الدؿُحر الخ٣جي لكب٨ت الاجهاالث: اإلا٩لٟت باإلاكاع٦ت في ئٖضاص اإلاسُُاث الؿىٍى مضًٍغ

ىُت التي أٖاص عبُها.أزغي، ومغا٢بت جدلُل ؾحر الخضماث البدث ًٖ جىؾُ٘ الكب٩اث، وحؿُحر اإلا  غا٦ؼ الَى

ت مكغوٕ ماعص الخاؾىب :هي م٩لٟت بخدضًض ٞغيُاث لخُحر قب٨ت الاجها٫، وئٖضاص الضعاؾاث ٢بل  .9 مضًٍغ

غ ألاهٓمت الٗامت. ٘ البرامج الٗملُت، مخابٗت مسُُاث الاؾدثماعاث وجٍُى  مكاَع

ت الُا٢ت و البِئت: هي م٩لٟت ب٩ل ما ًسو الُا٢ت اإلاؿخٗملت مً .10  َٝغ اإلاإؾؿت. مضًٍغ

ت: حٗخبر الٗمىص ال٣ٟغي للكغ٦ت بدُث ج٣م باٖضاص الضعاؾاث اوكاء الاخهاةُاث  .11 ت اإلاىاعص البكٍغ مضًٍغ

 مخابٗت مإقغاث الدؿُحر.

ت الاصاعة الٗامت و الامضاصاث: مٗالجت الىهىم الخىُٓمُت ألاؾاؾُت لخيكُِ أهٓمت الكغ٦ت و  .12 مضًٍغ

 حسجُل ٣ٖىص اإلال٨ُت.اإلاداٞٓت ٖلى الهُا٧ل الكغ٦ت و ئٖاصة 

ت اإلاالُت اإلاداؾبت: ج٣ضًم اإلاؿاٖضة للهُا٧ل الٗملُت وجيُِ الؿحر اإلاداؾبي و اإلاالي للكغ٦ت. .13  مضًٍغ

 الثالر زُِ مباقغة: وهي حىاب ،حاػي، مىبُلِـ. .14
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 ( وضح الهُيل الخىظُمي ملؤطظت الام اجصاالث الجصائس 3-1الشيل زكم  )
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لت الدزاطت   املبدث الثاوي: طٍس

: جددًد مىهج الدزاطت و الىطائل الاخصائُت املظخػملت  املطلب ألاٌو

: جددًد مىهج الدزاطت أوال  

ًمثل اإلاىهج في الضعاؾت اإلاُضاهُت، و ألاؾلىب اإلاخب٘ ٢هض الىنى٫ الى ألاهضاٝ اإلاؿُغة، وباٖخباعها بدثا      

ت في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت بمٗجى أوضح جدضًضا ما اطا  ًضوع خى٫ صوع مغاحٗت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت و أزغه ا ٖلى جدؿحن ألاصاء و هظا مً زال٫ مغخلت الٟدو ٧ان هىا٥ أهمُت و ٞاٖلُت مغاحٗت اإلاىاعص لبكٍغ

غ. لظل٪ ؾٝى وٗخمض في صعاؾدىا ٖلى اإلاهج الخدلُلي في جدلُل البُاهاث و اإلاٗلىماث  و الخد٤ُ٣ و اٖضاص الخ٣ٍغ

 اإلادهل ٖليها ومً جم خضًض الىخاةج اإلاخىنل اليها. 

 ثاهُا: الىطائل الاخصائُت املظخػملت

اث البدث الىؾاةل الاخهاةُت الخالُت:اؾخسضمىا في جدلُل بُاه     

ت وؿبت أٞغاص الُٗىت الظًً ازخاعوا ٧ل بضًل مً بضاةل الاؾخبُان. وهظا باالؾخٗاهت  ت: إلاٗٞغ اليؿبت اإلائٍى

 .M.S.EXCELبالبرهامج اإلاٗلىماحي اإلاخمثل في  

 املطلب الثاوي : أدواث الدزاطت 

ت ٦ثحرة مهاصع باؾخسضام ٢مىا البدث ٞغيُاث صخت مً للخأ٦ض  اإلاىيٕى ئزغاء أحل مً وطل٪ ومخىٖى

لى الضعاؾت، ئق٩الُت ٖلى وؤلاحابت  الى: اإلاهاصع بخ٣ؿُم ٢مىا الىدى هظا ٖو

بٛغى الخهى٫ ٖلى مٗلىماث خى٫ وكاٍ اإلاإؾؿت بهٟت ٖامت، و وكاَاتها و أوال/امللابلت الشخصُت: 

ً بهٟت  ت التي ًدبٗها اإلاؿحًر زانت ٢مىا بجغاء م٣ابلت م٘ بٌٗ عؤؾاء اإلاهالح أؾالُب ج٣ُُم اإلاىاعص البكٍغ

ت مً ألاؾئلت اإلاٟخىخت وصاعث خى٫ وكاٍ و مهام ٧ل مهلخت و مضي ج٣ُُمها مً َٝغ  جًمىذ مجمٖى

ً عؤٍت اإلاغاحٗحن الخانت لٓغوٝ الٗمل باإلاإؾؿت و٦ُُٟت ج٣ُُمهم و اإلاٗاًحر اإلاؿخٗملت ،ومً  مؿحرحها ٖو

 باإلاؿإولُت و خبهم لٗملهم وعٚبتهم في جىمُت مهاعاتهم و حُٛحر مىانبهم .حهت أزغي مضي ٖىاًتهم و اخؿاؾهم 

اعة اإلاُضاهُت جم٨ىا مً الخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلاٗلىماث لم هخم٨ً مً الخهى٫  :ثاهُا/املالخظت مً زال٫ الٍؼ

ال٢تهم ببًٗهم البٌٗ وم٘  ٖليها مً الاؾخبُان مباقغة ٦ؿلى٦ُاث ألاٞغاص في ٖملهم و ٦ُُٟت أصاةه ٖو

 مغؤوؾيهم.

ٌٗض الاؾخبُان مً أ٦ثر ألاصواث اإلاؿخسضمت في حم٘ البُاهاث، خُث هظه ألاصاة ٧ىؾُلت بدث  ثالثا/الاطخبُان:

ً ٖال٢تهم بأصاء اإلاإؾؿت زم خهغ أبٗاص مُٗىت  لل٨ك٠ ًٖ آعاء و مىا٠٢ الٗاملحن ًٖ أؾلىب ج٣ُُمهم ٖو

 غوخت في الاؾخبُان.تهضٝ للخأ٦ض مً صخت ٞغيُاجىا وهظا مً زال٫ ألاؾئلت اإلاُ
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 املبدث الثالث: جدلُل و جفظير الىخائج 

 املطلب ألاٌو : الدزاطت الىصفُت للخصائص الدًمغسافُت 

اهار،  11ط٦غا و 19ٞغصا، منهم 30جخ٩ىن أٞغاص ُٖىت الضعاؾت مً الػُىت خظب الجيع :جىشَؼ أفساد  .1

خُث ًىضح الك٩ل أصهاه، في جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحر الجيـ، و ئن وؿبت الظ٧ىع ٧اهذ مغجٟٗت 

 .36.67%، في خحن ٢ضعة وؿبت الاهار بدىالي % 63.33م٣اعهت بيؿبت

 ت خؿب الجيـ (: جىػَ٘ الُٗى1 – 3حضو٫ ع٢م )

 (  %اليظبت  )  الخىساز الجيع

 63.33 19 ط٧ىع 

 36.67 11 ئهار

 100 30 املجمىع 

 

 الاؾخبُان هخاةج خؿب الُالبت ئٖضاص مً: اإلاهضع

 ( : جىشَؼ أفساد الػُىت خظب الجيع2- 3(الشيل زكم             

 
  جىشَؼ أفساد الػُىت خظب الظً .2

الخام بخىػَ٘ أٞغاص الُٗىت خؿب مخٛحر الٗمغ هالخٔ جباًً أٖماع أٞغاص ( و 2-3مً زال٫ الجضو٫  ع٢م )

ت مً  ت ألا٦ثر ج٨غاعا في الٟئت الٗمٍغ ت  40ؾىت الى  31ُٖىت الضعاؾت و أن الٟئت الٗمٍغ ،  %50ؾىت بيؿبت مئٍى

ت مً  ت 50ؾىت الى  41وجليها الٟئت الٗمٍغ خحن أ٢ل ،و في ألازحر ًأحي الٟئخحن ال %33.33ؾىت بيؿبت مئٍى ٗمٍغ

ت ج٣ضع ب  50و أ٦ثر مً %06.67ؾىت بيؿبت   30مً   . %10ؾىت بيؿبت مئٍى

 (:جىػَ٘ الُٗىت خؿب الؿً 2 – 3حضو٫ ع٢م )

 املجمىع  ؾىت 50أ٦بر مً  ؾىت50 – 41 ؾىت 40-31 ؾىت 30أ٢ل مً  الػمس 

 30 03 10 15 02 الخىساز

 اليظبت 

 (%  ) 

06.67 50 33.33 10 100 

 : مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان املصدز       

 

63.33% 

36.67% 

 ) %  (النسبة  

 ذكور

 إناث



56 

 

                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

 

 ( : جىشَؼ الػُىت خظب الظً(3-3الشيل زكم

 

 

 

 

 

 

 جىشَؼ أفساد الػُىت خظب املظخىي الخػلُمي  .3

( الخام بخىػَ٘ أٞغاص ُٖىت الضعاؾت خؿب مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي أن 3-3هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )

وهي وؿبت مغجٟٗت في خحن  %63.33ٞغص بيؿبت  19أٚلبُت أٞغاص الُٗىت مً مؿخىي زاهىي خُث بل٘ ٖضصهم 

  %00ووؿبت مؿخىي مخىؾِ و ابخضاتي مىٗضمت  %36.66بلٛذ وؿبت مؿخىي حامعي 

 ( جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي 3 -3حضو٫ ع٢م )

 (  %اليظبت   )  الخىساز املظخىي الخػلُمي

 00 00 ابخضاتي

 00 00 مخىؾِ

 63.33 19 زاهىي 

 36.66 11 حامعي

 100 30 املجمىع

 مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان املصدز: 

 (: جىشَؼ الػُىت خظب املظخىي الخػلُمي3- 4الشيل زكم )       

 
 

 

 ابتدائً
 متوسط 0%

0% 

 ثانوي
63% 

 جامعً
37% 

 النسبة  

7% 

50% 

33% 

10% 

 %النسبة

 سنة 40-31 سنة 30أقل من 

 سنة 50أكبر من  سنة50 – 41
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 جىشَؼ الػُىت خظب املىصب  .4

( الخام بخىػَ٘ أٞغاص الُٗىت خؿب مخٛحر اإلاىهب ًخطح لىا أن أٚلبُت أٞغاص 4-3زال٫ الجضو٫ ع٢م )  مً 

ُٟت ٖما٫ الخد٨م خُث بلٜ ٖضصهم  ُٟت %83.33ٞغصا بيؿبت  25الُٗىت مً ْو ، و جليها أٞغاص الُٗىت مً ْو

ت  05ئَاع خُث بلٜ ٖضصهم   . %16.66ٞغصا بيؿبت مئٍى

 (: جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلاىهب4 – 3حضو٫ ع٢م )

 (  %اليظبت )  الخىساز املىصب 

 16.66 05 ئَاعاث 

 83.33 25 ٖماع الخد٨م 

 100 30 املجمىع

 :مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان املصدز         

 (: جىشع الػُىت خظب املىصب (3 -5الشيل زكم             

 

 

 

 

 

 

 ألاكدمُت  جىشَؼ الػُىت الدزاطت خظب .5

( جىػَ٘ أٞغاص الُٗىت خؿب مخٛحر الخبرة ،خُث هجض أٚلب أٞغاص الُٗىت 5 –3ًمثل الجضو٫ ع٢م )

ت . 10و  5لضحهم زبرة الٗمل ما بحن  وؿبت مهمت ئط مً اإلام٨ً أن  وهي   %6660ؾىىاث بيؿبت مئٍى

ا مً الض٢ت، زم جليها بالدؿاوي أٞغاص الُٗىت أ٢ل مً  ؾىىاث  10و أ٦ثر مً  5جٟط ي ٖلى الضعاؾت هٖى

 . %16.66بيؿبت 

 ( :جىػَ٘ الُٗىت خؿب ألا٢ضمُت 5 – 3حضو٫ ع٢م)

 اإلاجمٕى ؾىىاث  10أ٦ثر مً  ؾىىاث 10-05 ؾىىاث  5أ٢ل مً  الػمس

 30 05 20 5 الخ٨غاع

 100 16.66 66.66 16.66 ( %اليؿبت) 

   مً ئٖضاص الُالب خؿب هخاةج الاؾخبُاناملصدز :      

 

 

 إطارات 
17% 

 عمار التحكم 
83% 

 %النسبة
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 جىشع الػُىت مخغير ألاكدمُت ( :3- 6الشيل زكم )

ت داخل  املطلب الثاوي : جدلُل املدىز ألاٌو الخاص غً أطئلت واكؼ مساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس

 -مظخغاهم  -مؤطظت اجصاالث الجصائس

ت ؟ : هل ًىحد باملؤطظت هُئت للمساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس  الظؤاٌ الاٌو

مً اإلاؿخجىبحن بىحىص هُئت  %83.33( ٖبرث وؿبت  6-3مً زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ ع ٢م )   

ت، و جأحي اليؿبت  ُٟت ئصاعة اإلااعص البكٍغ التي ٖبرث ًٖ ٖضم وحىص هُئت للمغاحٗت  % 13.33للمغاحٗت ْو

ت، وم٘ وؿبت يئُلت حضا ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ الظًً ٌٗبرون ًٖ ٖضم ٖلمهم جمثل ألاٞغاص  %3.33ْو

 بىحىص الهُئت.

ت  ( 6-3) الجى٫ ع٢م  ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ  : ًىضح وحىص هُئت للمغاحٗت ْو

 هُئت باملؤطظت ًىحد هل

 إدازة وظُفت للمساحػت

ت املىازد  ؟ البشٍس

 اإلاجمٕى ال أٖلم ال وٗم

 30 01 04 25 الخىساز

 100 3.33 13.33 83.33 ( % اليظبت)

 اإلاهضع : مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 

ت3 – 7الشيل زكم )  ( وحىد هُئت للمساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس

 

 

 

 

 سنوات  5أقل من 
16% 

 سنوات 05-10
67% 

 سنوات  10أكثر من 
17% 

 %النسبة
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ت املخخلفت جىضح الظلطت و الظؤاٌ  اث إلاداٍز طت جىظُمُت بين املظخٍى الثاوي: هل ًىحد باملؤطظت خٍس

 املظؤولُت ؟

ت  7 -3هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ) اث ؤلاصاٍع ُت جىُٓمُت بحن اإلاؿخٍى ( هجض أن حمُ٘ ألاٞغاص ٖبروا بىحىص زٍغ

 ٦ما هى مىضح في الجضو٫ أصهاه  %100اإلاسخلٟت في اإلاإؾؿت جىضح زٍُى الؿلُت و اإلاؿإولُت بيؿبت 

ت اإلاسخلٟت جىضح زٍُى الؿلُت  ( 7 -3)الجضو٫ ع٢م  اث ؤلاصاٍع ُت جىُٓمُت بحن اإلاؿخٍى  ًىضح وحىص زٍغ

طت باملؤطظت ًىحد هل اث بين جىظُمُت خٍس  املظخٍى

ت  ؟ املظؤولُت و الظلطت جىضح املخخلفت إلاداٍز

   أغلمال   ال    وٗم 

 اإلاجمٕى

 30 00 00 30 الخىساز

 100 00 00 100 ( % اليظبت ) 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان  

ت  (III -8) زكم الشيل اث إلاداٍز طت الخىظُمُت بُم املظخٍى  وحىد الخٍس

 

ت للػملُاث املالُت ) ألاحىز( ؟  الظؤاٌ الثالث: هل ًىحد هظام ملساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس

 ( أن ٚالبُت ألاٞغاص ٌٗبرون ًٖ وحىص هٓام إلاغاحٗت8 -3مً زال٫ الىخاةج الىاعصة في الجضو٫ ع٢م ) هالخٔ

ُٟت ئصاعة اإلاىاعص ت ْو ، أما باليؿبت لألٞغاص الظًً لِـ لضحهم ٖلم أو % 90اإلاالُت بيؿبت  للٗملُاث البكٍغ

 . % 6.66و  % 3.33ًىٟىن وحىص هظا الىٓام ٣ٞض جغاوخذ وؿبهم ما بحن 

ت اإلاىاعص إلاغاحٗت هٓام ًىضح وحىص (8 -3)الجضو٫ ع٢م    اإلاالُت للٗملُاث البكٍغ

 املىازد إدازة وظُفت ملساحػت هظام ًىحد هل

ت  ؟( ألاحىز )  املالُت للػملُاث البشٍس

 املجمىع  ال أغلم  ال    وػم  

 30 01 02 27 الخىساز

 100 3.33 6.66 90 ( )  % اليظبت

 الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُاناإلاهضع: مً ئٖضاص 

 

 

 نعم
100% 

 ال 
0% 

 ال أعلم
0% 

 
0% 

 %النسبة
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ت املىازد ملساحػت هظام وحىد ًىضح (3 - 9الشيل زكم )  املالُت  للػملُاث البشٍس

 

ت للػملُاث املالُت؟هل  الظؤاٌ السابؼ: س دوزٍت بيخائج مساحػت املىازد البشٍس  ًخم غمل جلاٍز

غ صوعٍت  هالخٔ مً زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ أصهاه أن أٚلبُت ألاٞغاص ٌٗبرون ٖلى ٖمل ج٣اٍع

ت للٗملُاث اإلاالُت وطل٪ مً زال٫ اليؿبت اإلاؿخدىطة  جم اليؿبت  ومً %93.34بيخاةج مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

غ م٘ اوٗضام وؿبت ألاٞغاص الظًً ٌٗبرون ًٖ  %6.66الًئُلت  التي حٗبر ًٖ ٖضم ٖلمهم بٗمل هظه الخ٣اٍع

ت للٗملُاث اإلاالُت. غ وعٍت بيخاةج مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ  ٖضم ٖمل ج٣اٍع

غ ٖمل ًخم ًىضح( 9 - 3) ع٢م الجضو٫  ت اإلاىاعص مغاحٗت بيخاةج صوعٍت ج٣اٍع  اإلاالُت للٗملُاث البكٍغ

س غمل ًخم هل  مساحػت بيخائج دوزٍت جلاٍز

ت املىازد  املالُت؟ للػملُاث البشٍس

 املجمىع     ال أغلم    ال     وػم   

 30 02 00 28 الخىساز 

 100 6.66 00 93.34 (   %اليظبت )  

  الاؾخبُان هخاةج خؿب الُالبت اإلاهضع: مً ئٖضاص

س غمل ًخم ( ًىضح3 -10الشيل زكم ) ت املىازد مساحػت بيخائج دوزٍت جلاٍز  املالُت  للػملُاث البشٍس
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                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

ت؟ الظؤاٌ الخامع : س مساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس  إلى أي مظخىي ًخم جلدًم جلاٍز

في  %40( أن أٚلبُت ألاٞغاص ٌٗبرون بيؿبت 10 – 3هالخٔ مً زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ ع٢م ) 

ت ، زم جليها وؿبت  غ اإلاغاحٗت الى اإلاضًغ الٗام لكإون اإلاىاعص البكٍغ ألاٞغاص الظًً  %33.33مؿخىي ج٣ضًم ج٣اٍع

غ الى مجلـ الاصاعة و جليها وؿبت  غ  % 26.67ٌٗبرون في مؿخىي ج٣ضًم الخ٣اٍع الظًً ٌٗبرون ًٖ ج٣ضًم ج٣اٍع

ً ومسخلِ .  مغاحٗت الى اإلاضًغ الٗام للمإؾؿت و في ألازحر جىٗضم باليؿبت الى آزٍغ

ُٟت ئصاعة إلا(10 – 3)  الجضو٫ ع٢م غ اإلاغاحٗت ْو ت ًىضح مؿخىي ج٣ضًم ج٣اٍع  ىاعص البكٍغ

 جلدًم ًخم مظخىي  أي إلى

س  وظُفت مساحػت جلاٍز

ت؟ املىازد إدازة  البشٍس

الى مجلع 

 إلادازة

الى املدًس 

الػام 

 للمؤطظت

الى مدًس الػام 

لشؤون املىازد 

ت  البشٍس

الى 

ً  اخٍس

 املجمىع مخخلط

 30 00 00 12 08 10 الخىساز

 100 00 00 40 26.67 33.33 )  %( اليظبت

 مً اٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان املصدز :

س جلدًم مظخىي  ًىضح (3  -11الشيل زكم ) ت  ملىازد إدازة وظُفت املساحػت جلاٍز  البشٍس

 

ت؟ س املساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس  الظؤاٌ الظادض: ما هي الفترة التي ٌػد غنها جلاٍز

مً اإلاؿخدىطًً ًٖ الٟترة التي  %46.66(ٖبرث وؿبت  11 -3زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ ع٢م )  مً

ت بك٩ل قهغي، و جأحي اليؿبت  غ مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ التي ٖبرث بك٩ل ؾىىي أما  %40ٌٗض ٞيها ج٣اٍع

ألازحر  اوٗضمذ الٟترة التي ٌٗض  ٞٗبرث بك٩ل ًىمي ، و في %3.33ٞٗبرث أٞغاص بك٩ل أؾبىعي و  %10وؿبت 

ىض الًغوعة . ت ل٩ل مً مسخلِ، هه٠ ؾىىي ،ٖو غ مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ٖنها ج٣ٍغ
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                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

ت  ( 11 -3) الجضو٫ ع٢م  ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ غ اإلاغاحٗت ْو  ًبحن الٟترة التي بٗض ٖنها ج٣اٍع

 بػد التي الفترة ًبين

س غنها  املساحػت جلاٍز

 املىازد إدازة وظُفت

ت  البشٍس

ا أطبىغُا ًىمُا هصف  شهٍس

 طىىي 
غىد  طىىي 

 الظسوزة 
 املجمىع مخخلط

 30 00 00 12 00 14 03 01 الخىساز

 100 00 00 40 00 46.66 10 3.33 )  %( اليظبت

 مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُاناملصدز : 

س غنها بػد التي الفترة (3 -12زكم ) الشيل ت املىازد إدازة وظُفت املساحػت جلاٍز  البشٍس

 

ت؟ س مساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس  الظؤاٌ الظابؼ: هل ًخم صُاغت جلٍس

٣ت  12 -3أما الؿإا٫ الؿاب٘ ٞىالخٔ مً زال٫ الىخاةج الىاعصة في الجضو٫ ع٢م )  ( ان ال ًىحض جٟاوث بحن ٍَغ

ت باليؿب الخالُت ٖلى الخىالي  ت ٦خابُت و ٦خابُت و قٍٟى ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ غ اإلاغاحٗت ْو نُاٚت ج٣اٍع

ت . 13.33و وؿبت  % 46.66و  40% ٣ت الكٍٟى  باليؿبت لٍُغ

غ نُاٚت ( 12 -3)ضو٫ ع٢م الج ُٟت مغاحٗت ج٣ٍغ ت اإلاىاعص ئصاعة ْو  البكٍغ

س صُاغت ًخم هل  إدازة وظُفت مساحػت جلٍس

ت؟ املىازد  البشٍس

ت    هخابُت    هخابُت و  شفٍى

ت   شفٍى

 املجمىع  

 30 14 04 12 الخىساز

 100 46.66 13.33 40 ( )  % اليظبت

 خؿب هخاةج الاؾخبُان اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت
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                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

س صُاغت (3 -  13الشيل زكم) ت املىازد إدازة وظُفت مساحػت جلٍس  البشٍس

 

ت التي حشمل املؤطظت؟الظؤاٌ الثامً: ماهي مخخلف أهىاع   مساحػت وظُفت إدازة املىازد البشٍس

مً اإلاؿخدىطًً ًٖ مسخل٠  %60( ٖبرث وؿبت 13 – 3هالخٔ مً زال٫ الىخاةج اإلابِىت في الجضو٫ ع٢م )

ت التي حكمل اإلاإؾؿت بأجها مغاحٗت مالُت ) ألاحىع( و جأحي وؿبت  ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ أهىإ مغاحٗت ْو

ً، أما وؿبت  33.33% ٠ُ و الخ٩ٍى ٞكملذ  % 3.33لألٞغاص الظًً ٖبروا ٖنها بأجها مغاحٗت ؾُاؾت الخْى

 ألاٞغاص الظًً ٖبروا ٖنها بمغاحٗت الاجها٫ و بك٩ل مسخلِ.

ُٟت مغاحٗت أهىإ مسخل٠ (13 – 3) الجضو٫ ع٢م ت اإلاىاعص ئصاعة ْو  اإلاإؾؿت  حكمل التي البكٍغ

 مساحػت أهىاع مخخلف ماهي

ت املىازد إدازة وظُفت  التي البشٍس

 املؤطظت؟  حشمل

مساحػت 

 املالُت 

مساحػت طُاطت 

ً  الخىظُف و الخىٍى

مساحػت 

 الاجصاٌ

 املجمىع مخخلط

 30 01 01 10 18 الخىساز

 33.33 60 )  % ( اليظبت

 

3.33 3.33 100 

 مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان املصدز:  

ت املىازد إدازة وظُفت مساحػت أهىاع (: مخخلف3 - 14الشيل زكم)  املؤطظت حشمل التي البشٍس
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                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

ت في جدظين أداء  املطلب الثالث: جدلُل مدىز ألاطئلت الخاصت جلُُم فاغلُت مساحػت إدازة املىازد البشٍس

 املؤطظت الاكخصادًت مً خالٌ الىظام الخلُُم الظائد

 .أوال: مدىز ألاطئلت املخػللت بخلُُم مياهت و أهداف هظام الخلُُم املطبم في املؤطظت

لت لخلُُم أداء الػاملين باملؤطظت ؟ الظؤاٌ : هل حػلم بىحىد طٍس  ألاٌو

٣ت (هالخٔ أن ٧ل ألاٞغاص لضًه صعاًت بىحىص 14 - 3مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )  الٗاملحن أصاء لخ٣ُُم ٍَغ

٣ت لخ٣ُُم أصاء الٗاملحن  %100باإلاإؾؿت بيؿبت  و اوٗضام اليؿبت ألاٞغاص الظًً لِـ لضحهم ٖلم بىحىص ٍَغ

 ت.باإلاإؾؿ

٣ت لخ٣ُُم أصاء الٗاملحن باإلاإؾؿت  ( 14 - 3) الجضو٫ ع٢م  :وحىص ٍَغ

لت بىحىد حػلم هل  املجمىع    ال أغلم      ال      وػم    ؟ باملؤطظت الػاملين أداء لخلُُم طٍس

 100 00 00 30 الخىساز 

 100 00 00 100 )  % (اليظبت 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 

لت ( وحىد3 -15الشيل زكم)  باملؤطظت  الػاملين أداء لخلُُم طٍس

 

 ؟الظؤاٌ الثاوي: هل جخىلى مؤطظخً اهخماما بخطبُم و مخابػت هرا الىظام

( أن ألاٞغاص اإلاؿخدىطًً ليهم ٖلم بان اإلاإؾؿت تهخم بخُب٤ُ و مخابٗت 15 – 3هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )

و وؿبت ألاٞغاص الظًً ًى٨غون وحىص اهخمام بخُب٤ُ و مخابٗت هظا الىٓام بيؿبت  %76.66هظا الىٓام بيؿبت 

، مما ًض٫ هظا ٖلى أن اإلاإؾؿت جىلي اهخماما بمخابٗت و جُب٤ُ هٓام الخ٣ُُم اإلاُب٤ في اإلاإؾؿت ألن 23.34%

 خؿب اٖخ٣اصهم أن ٧ل ٖامل منهم ًخدهل ٖلى صعحت ج٣ُُمه و هظا ٧ل قهغ .
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                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

 ًىضح أن اإلاإؾؿت تهخم بخُب٤ُ و مخابٗت هظا الىٓام (15 – 3)الجضو٫ ع٢م 

 اإلاجمٕى       ال            وٗم        الىظام؟ هرا مخابػت و بخطبُم اهخماما مؤطظخً جخىلى هل

 30 07 23 الخىساز

 100 23.34 76.66 )  % ( اليظبت

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت ؾب هخاةج الاؾخبُان 

 الىظام هرا مخابػت و بخطبُم تهخم املؤطظت أن ( ًىضح-16 3الشيل زكم)

 

 الظؤاٌ الثالث: ماهي املصلحت التي جلىم باملخابػت ؟

و ًٖ الؿإا٫ الثالث مً اإلادىع ألاو٫ ٞىجض أن حمُ٘ ألاٞغاص ٢ض ٖبر وا بأن اإلاإؾؿت جخىلى اهخماما بخُب٤ُ و 

ت و ه٨ظا ٦ما هى مىضح في الجضو٫  %100مخابٗت هظا الىٓام بيؿبت  مً َٝغ مضًغ قإون اإلاىاعص البكٍغ

 (.16 – 3ع٢م )

 التي ج٣ىم باإلاخابٗت  ًمثل اإلاهالح (16 – 3)الجضو٫ ع٢م 

مدًس غام للمىازد  املدًس ؟ باملخابػت جلىم التي املصلحت ماهي

ت  البشٍس

هظام املساحػت 

 الداخلُت

 املجمىع

 30 00 30 00 الخىساز

 100 00 100 00 )  % ( اليظبت

 اإلاهضع : مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 

  باملخابػت جلىم التي املصلحت (-17   (3الشيل زكم
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                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

 الظؤاٌ زابؼ: هل حػسف أهداف جلُُم أداءن ؟

تهم بأهضاٝ ج٣ُُمهم بيؿبت  17 – 3هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م ) ( أن أٚلبُت ألاٞغاص ٢ض ٌٗبروا بمٗٞغ

 وهظا عاح٘ الى مؿخىاهم الثاهىي ٦ما هى مىضح في الجضو٫  %20،أما الظًً ٖبروا ٨ٖـ طل٪ بيؿبت 80%

 ًمثل أهضاٝ ج٣ُُم أصاء ألاٞغاص ( 17 – 3) ع٢م الجضو٫ 

 املجمىع ال وػم ؟ أداءن جلُُم أهداف حػسف هل

 30 06 24 جىساز

 100 20 80 %اليظبت 

 اإلاهضع : مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 

 ( مدي مػسفت أهداف جلُُم ألاداء -18   (3الشيل زكم    

 

 الظؤاٌ الخامع: ما هى الهدف السئِس ي مً بين هره ألاهداف ؟

مً اإلاؿخجىبحن ٖلى أن الهضٝ الغةِس ي لىٓام ج٣ُُم  %100( ٖبرث بيؿبت 18 – 3مً زال٫ هخاةج الجضو٫ ) 

بُت  أصاء ألاٞغاص هى جدؿحن مؿخىي ألاصاء، وال ٌٗخبرون أن خؿاب الٗالواث و ال٨ك٠ ًٖ الاخخُاحاث جضٍع

 وازخُاع أشخام مإهلحن مً ألاهضاٝ الغةِؿُت.

 ( ًمثل الهضٝ الغةِس ي مً بحن ألاهضاٝ 18 – 3الجضو٫ ع٢م ) 

 مً السئِس ي الهدف هى ما

 ؟  ألاهداف هره بين

خؿاب 

 ٖالواث 

جدؿحن 

 مؿخىي أصاء 

ال٨ك٠ ًٖ 

بُت   الاخخُاحاث جضٍع

ازخُاع أشخام 

 مإهلحن 

 اإلاجمٕى 

 24 00 00 24 00 الخىساز 

 100 00 00 100 00 %اليظبت 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 
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  ألاهداف هره بين مً السئِس ي ( الهدف3-19الشيل زكم )   

 

 ثاهُا : مدىز ألاطئلت املخػللت بمشاول وصػىباث هظام الخلُُم املطبم 

 الىظُفت التي جمازطها غلى حمُؼ الظسوف املالئمت لخدلُم أفظل أداء ؟أوال: هل جخىفس 

ُٟت التي ًماعؾىجها  19 – 3هالخٔ مً زال٫ الجضو٫)  غ الْى ( أن وؿبت أٞغاص الُٗىت التي ًىا٣ٞىن ٖلى جٞى

ُٟ %50ٖلى الٓغوٝ و الىؾاةل اإلاالةمت لخد٤ُ٣ أًٞل أصاء جمثل  غ الْى ت أما الىه٠ الثاوي ُٞإ٦ض ٖضم جٞى

 التي ًماعؾىجها ٖلى الٓغوٝ اإلاالةمت لخد٤ُ٣ أًٞل ألاصاء.

غ ( 19 – 3) الجضو٫ ع٢م  ُٟت ًمثل جٞى  أصاء أًٞل لخد٤ُ٣ اإلاالةمت الٓغوٝ حمُ٘ ٖلى جماعؾها التي الْى

 أفظل لخدلُم املالئمت الظسوف حمُؼ غلى جمازطها التي الىظُفت جخىفس هل

 ؟ أداء

 املجمىع  ال     وػم    

 30 15 15 الخىساز

 100 50 50 %اليظبت 

 اإلاهضع : مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان

 أداء أفظل لخدلُم املالئمت الظسوف حمُؼ غلى جمازطها التي الىظُفت جىفس :(  3-20)الشيل زكم
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ت املطللت لسئِظً املباشس لخلُُم أدائً ؟   الظؤاٌ الثاوي: هل اهذ ملخىؼ بئغطاء الحٍس

مً أٞغاص الُٗىت أي ما ٌٗاص٫  % 80( ٖبرث بيؿبت 20 – 3مً زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ ع٢م ) 

ت لغةِؿهم اإلاباقغ لخ٣ُُم أصائهم، أما وؿبت  24 مً أٞغاص الُٗىت ٚحر  % 20ٞغصا م٣خىٗحن باُٖاء ٧امل الخٍغ

 م٣خىٗحن باُٖاء ٧امل الهالخُاث لغةِؿهم اإلاباقغ في ج٣ُُمهم.

ت اإلاُل٣ت لغةِـ اإلاباقغ لخ٣ُُم أصاة٪  (20 – 3)  ع٢م الجضو٫   ًمثل مضي ا٢خىإ باُٖاء الخٍغ

ت بئغطاء ملخىؼ اهذ هل  أدائً لخلُُم املباشس لسئِظً املطللت الحٍس

 ؟

 اإلاجمٕى   ٚحر م٣خى٘   م٣خى٘  

 30  06  24 الخىساز

 100 20 80  %اليظبت 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان

ت بئغطاء ملخىؼ ( اهذ3-21الشيل زكم )     أدائً لخلُُم املباشس لسئِظً املطللت الحٍس

 

 الظؤاٌ الثالث: هل حػخبر هظام الخلُُم املطبم في مؤطظخً فسصت لالجصاٌ بِىً و بين زئِظً ؟

ٞغصا  30( هالخٔ أن ٧ل أٞغاص الُٗىت التي ٢ضعث ب 21 – 3مً زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ ع٢م )

أحابىا بىٗم مما ًض٫ ٖلى أجهم ٌصجٗىن أؾلىب الاجها٫ بُنهم و بحن عةِؿهم ألهه  %100مما ٌٗاص٫ وؿبت 

 ٣ًىم ٖلى الخىاع و اإلاىا٢كت زانت ُٞما ًخٗل٤ بمىا٢كت هخاةج الخ٣ُُم

 ًمثل مضي اٖخباع الخ٣ُُم اإلاُب٤ في مإؾؿخ٪ ٞغنت لالجها٫ بِخ٪ و بحن الغةِـ    (21 – 3) ع٢م الجضو٫ 

 اإلاجمٕى  ال   وٗم ؟ زئِظً بين و بِىً لالجصاٌ فسصت مؤطظخً في املطبم الخلُُم هظام حػخبر هل

 30 00 30 الخىساز

 100 00 100 %اليظبت 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 
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 السئِع بين و بِخً لالجصاٌ فسصت مؤطظخً في املطبم الخلُُم اغخباز مدي ًمثل (3 -22الشيل زكم )

 

  السابؼ: هل جخللى حغرًت مسجدة ) غىظُت ( مً زئِظً املباشس خٌى أدائً ملهام وظُفخً بصفت الظؤاٌ

ت 22 – 3مً زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ ع٢م )  ٞغصا مً أٞغاص الُٗىت أًما ٌٗاص٫  22( مجمٖى

مً  % 13.33وؿبت  ٣ًغون بٗضم جل٣ي أي جىحيهاث مً عةِؿهم اإلاباقغ و بهٟت مُل٣ت في خحن جإ٦ض 73.34%

  %13.33ألاٞغاص الظًً أبضوا أجهم ًخل٣ىن جىحيهاث مً عةِؿهم اإلاباقغ بهٟت صاةمت واهما أخُاها ٦ظل٪ بيؿبت 

ُٟخ٪ إلاهام أصاة٪ خى٫  اإلاباقغ عةِؿ٪ مً(  ٨ٖؿُت)  مغجضة حٛظًت جخل٣ى : (22 – 3) ع٢م الجضو٫   بهٟت ْو

ٌ  املباشس زئِظً مً(  غىظُت)  مسجدة حغرًت جخللى هل  خى

 بصفت وظُفخً ملهام أدائً

 اإلاجمٕى  ئَال٢ا أخُاها صاةمت

 30 22 04 04 الخىساز 

 100 73.34 13.33 13.33 %اليظبت 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 

ٌ  املباشس زئِظً مً(  غىظُت)  مسجدة حغرًت جخللى (III -23الشيل زكم)  أدائً خى

 

 الخامع: هل ًدلم لً هظام الخلُُم دزحت؟ الظؤاٌ

مً أٞغاص الُٗىت أبضث عياها خى٫  % 80(ٖبرث 23 – 3مً زال٫ الىخاةج ٦ما هى مبحن في الجضو٫ ع٢م )

 أ٦ضث أن هٓام الخ٣ُُم اإلاُب٤  % 13.33هٓام الخ٣ُُم اإلاُب٤ في اإلاإؾؿت بضعحت ٖالُت ، في خحن أن وؿبت 
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وهي أي٠ٗ وؿبت أبضث ٖضم  % 6.67في اإلاإؾؿت ًد٤٣ لها صعحت مخىؾُت ٣ِٞ مً الغيا، أما وؿبت 

 عياها ًٖ هٓام الخ٣ُُم اإلاُب٤. 

 صعحت الخ٣ُُم هٓام ل٪ ًد٤٣ هل (23 – 3)الجضو٫ ع٢م 

 الخلُُم هظام لً ًدلم هل

 دزحت

مخىؾُت مً   ٖالُت مً الغيا 

 الغيا 

 اإلاجمٕى  ًد٤٣ أي عيا  ال

 30 04 02 24 الخىساز  

 100 13.33 6.67 80 %اليظبت 

 اإلاهضع: مً ئٖضاص الُالبت خؿب هخاةج الاؾخبُان 

 دزحت  الخلُُم هظام لً ( ًدلم3-24الشيل زكم)

 

وؿخيخج أن اإلاإؾؿت  –مؿخٛاهم  –مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٢مىا بها في مإؾؿت اجهاالث الجؼاةغ 

٠ُ بيؿبت  أصخاب   40و 31خُث جتراوح ـٗماعهم ما بحن  % 63.33حٗخمض ٖلى الٗىهغ الظ٦غي في الخْى

ؾىىاث الى  5زبرتهم ما بحن   % 66.66قهاصاث ٖلُا و ًم٨ً اٖخباع هظه الٟئت مخٗلمت و لضحها زبرة خُث أن 

 ٖكغة ؾىىاث وهظه مً بحن الٗىامل التي ؾاٖضجىا في ازغاء هظه الضعاؾت.

لضحهم صعاًت  %84بٗض ازخُاع ُٖىت الضعاؾت و جىػَ٘ اؾخماعة الاؾخبُان الخٓىا ـأن أٚلبُت الٗما٫ ما ٣ًاعب 

ُت جىُٓ ت و و حىص زٍغ ت اإلاسخلت جامت بىحىص هُئت إلاغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ اث الاصاٍع مُت بحن اإلاؿخٍى

ت للٗملُاث اإلاالُت ) ألاحىع( . ٦ما  ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ جىضح الؿلُت و اإلاؿإولُت ووحىص هٓام إلاغاحٗت ْو

ت للٗملُاث اإلاالُت خُث ًخم  %93.34الخٓىا وؿبت  غ صوعٍت بيخاةج مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ ًإ٦ضون ٖمل ج٣اٍع

ت  و ج٣ضًمها الى اإلاضًغ  ت و أزغي ؾىٍى ت و أخُاها الى مجلـ ؤلاصاعة ًٖ ٞتراث قهٍغ الٗام لكإون اإلاىاعص البكٍغ

ت . ٣خحن ٦خابُت و قٍٟى  ًخم نُاٚتها ٍَغ

ت التي حكملها اإلاإؾؿت و هي اإلاغاحٗت اإلاالُت و مغاحٗت ؾُاؾت  ٦ما الخٓىا جىٕى مغاحٗت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

. ً ٠ُ و الخ٩ٍى   الخْى

 عالٌة من الرضا
80% 

 متوسة من الرضا 
7% 

 ال ٌحقق لً أي رضا 
13% 

 
0% 

 %النسبة 



71 

 

                                  -مظخغاهم -دزاطت خالت مؤطظت اجصاالث الجصائس                                      :  ثالثالفصل ال

ت في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت مً زال٫  أما ٖىض جدلُل اإلادىع الخام بخ٣ُُم ٞٗالُت مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٣ت لخ٣ُُم أصاء الٗاملحن باإلاإؾؿت  هٓام الخ٣ُُم الؿاةض الخٓىا أن ٧ل ألا  ٞغاص الُٗىت لضحهم ٖلم بىحىص ٍَغ

ت ٣ًى م بمخابٗت هظا  و أن مإؾؿتهم تهخم بخُب٤ُ و مخابٗت هظا الىٓام و أن اإلاضًغ الٗام للمىاعص البكٍغ

ججهل هظه ألاهضاٝ اإلاخمثلت في  %6الىٓام . أما باليؿبت لألهضاٝ الخ٣ُُم وحضها وؿبت يئُلت ما ج٣اعب 

بُت و ازخُاع أشخام مإهلحن  خؿاب الٗالواث. جدؿحن مؿخىي ألاصاء. ال٨ك٠ ًٖ الاخخُاحاث الخضٍع

ُٟتهم الكاٚغة و ْغوٞها لخد٤ُ٣ أًٞل أصاء  بمىانب مىاؾبت. و ٖىض مداولت الخُل٘ الى مضي عياهم ًٖ ْو

ت اإلاُل٣ت لخ٣ُُم أصائهم ، عايحن ًٖ هظه الٓغوٝ مما حٗلهم م % 50وحضها أن  ٣خىٗحن اُٖاء عةِؿهم الخٍغ

٦ما ٌٗخبرون الىٓام اإلاُب٤ لخ٣ُُم ألاصاء في اإلاإؾؿت ٞغنتهم لالجها٫ بُنهم و بحن عةِؿهم مما ًىمي أؾلىب 

مً أٞغاص  % 80الاجها٫ و الخىاع البىاء زانت ُٞما ًخٗل٤ بمىا٢كت هخاةج الخ٣ُُم . و في ألازحر الخٓىا أن 

 ت أبضوا عياهم خى٫ الىٓام اإلاُب٤ في اإلاإؾؿت بضعحت ٖالُت .الُٗى
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 :خالصت الفصل الثالث

اقخمل هظا الٟهل ٖلى الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٢مىا بها بمإؾؿت اجهاالث الجؼاةغ بمؿخٛاهم ول٣ض ٧ان هظا 

ت و صوعه في جدؿحن أصائها مً زال٫ أعاةه ٧اٞت  بهضٝ أن الٗما٫ ٖلى ٖلم بىحىص هٓام مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

ؿاةض في اإلاإؾؿت إلاىاحهت قغاةذ اإلاإؾؿت مً ٖما٫ و مغؤوؾحن  مً زال٫ ٞدو ج٣ُُم الىٓام ال

الهٗىباث و اإلاكا٧ل و الٓغوٝ التي جدُِ بهم لخُب٤ُ هظا الىٓام و بالخالي الىنى٫ الى ٞجىة التي جم٨نهم 

سُت  مً جدؿحن ألاصاء ، ٦ما جىاولىا في هظا الٟهل ٖضة حىاهب جخٗل٤ بمُضان الضعاؾت ، ٦يكأتها الخاٍع

 هظا اإلاُضان و بمالةمخه للبدثمجالها البكغي و صوعها الا٢خهاصي أهمُخه و 
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 الخاجمت :

 الخاجمت

اخت أصاة مً أصواث الغ٢ابت و اإلاؿماة ب : مغاحٗت        اع ؾُٗىا مً زال٫ صعاؾدىا هظه الى ؤلَا في هظا الَا

ت، و التر٦حز ٖلى بٌٗ جأزحرها لخدؿحن أصائها، و التي بام٩اجها ئخضار أزغ ٞٗا٫ في اإلاإؾؿت  ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اع  الٗام ألؾاؾُاث ألاصاء و جبُحن مسخل٠ الٗىانغ  و ٦مداولت مىا صعاؾت هظا اإلاجا٫، وهظا بالخٗٝغ ٖلى الَا

ت في  ت و ٦ظا ٦ُُٟت ٞاٖلُت مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ التي ٌٗخمض ٖليها ٖمل مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ما هى أثس مساحػتجدؿحن أصاء اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت " اجهاالث الجؼاةغ " ٢مىا بضعاؾدىا هظه جدذ ٖىىان " 

ت غلى جدظين أداء املؤطظت الاكخصادًت " إدازة املىازد والتي ع٦ؼث ٖلى حاهبحن هٓغي و جُب٣ُي مً  البشٍس

 أحل ؤلاخاَت باق٩الُت البدث و الدؿاؤالث اإلاغا٣ٞت لها.

ت في اإلاإؾؿت إلاا لها جأزحر مباقغ ٖلى الؿحر الخؿً ألهٓمت الغ٢ابت      وجٓهغ أهمُت مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، و أصاة في ًض ؤلاصاعة الٗلُا للمإؾؿت، خُث حٗمل ٖلى مض ؤلاصاعة باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلا ىاعص البكٍغ

اإلاؿخمغة ُٞما ًخٗل٤ بٟدو هٓام الخ٣ُُم الؿاةض في اإلاإؾؿت ٢هض الى٢ىٝ ٖلى الهٗىباث و اإلاكا٧ل و 

اللها جدؿحن ألاصاء الٓغوٝ التي جدُِ بخُب٤ُ هظا الىٓام و بالخالي الىنى٫ الى الٟجىة التي جم٨ً مً ز

 صازل اإلاإؾؿت .

 مً زال٫ هظه الضعاؾت ٣ِٞ جم الخىنل بجؼأحها الىٓغي و الخُب٣ُي الى الىخاةج الخالُت :   

ت ٧ان هدُجت الخُىع الظي قهضجه مهىت اإلاغاحٗت في ْل  الٟغيُت ألاولى: أن ْهىع مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

 الخٛحراث اإلادُُت بها؛

ل ألاو٫ مً هظا البدث خاولىا بىاؾُخه الاحابت ٖلى ئق٩الُت الٟٕغ ألاو٫ و هى : هل مً زال٫ جىاولىا للٟه

ت ٧ان هدُجت الُىع الظي قهضجه مهىت اإلاغاحٗت في الجاهب اإلاالي و اإلاداؾبي؟ و  أن ٢ُام مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

 ل٣ض جىنلىا الى الاؾخيخاحاث الخالُت :

 ٞ ًا ٖبر الؼم ٤ و اإلاغاحٗت قهضث جُىعا ملخْى مً اإلاغاحٗت اإلاالُت و اإلاداؾبُت الى مغاحٗت الدؿٍى

ت.  الجباًت الى آلزغه مً اإلاغاحٗاث ٧اإلاغاحٗت البكٍغ

ت ٧ان هدُجت الخٛحراث اإلادُُت  مً زال٫ الاؾخيخاحاث الؿاب٣ت جبحن أن ْهىع اإلاغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ

 بها و هظا ما ًثبذ صخت الٟغيُت ألاولى.

غ مغاحٗت اإلاىاعص الٟغيُت الثاهُت :  ت اجساط احغاءاث جدؿحن ألاصاء بىاء ٖلى ج٣ٍغ جداو٫ اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

ت خُث ٌٗخبر مدل اهمام باليؿبت لها و هظا إلاا للمغاحٗت مً اؾهام في جد٤ُ٣ الىخاةج .  البكٍغ

لُت الٟٕغ مً زال٫ جىاولىا للٟهل الثالث مً هظا البدث والظي خاولىا بىاؾُخه ؤلاحابت ٖلى ئق٩ا         

ت ٖلى وحه الٗمىم " اجهاالث الجؼاةغ " حٗمل ٖلى جُب٤ُ هظا  الثاوي هل أن اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

ت ؟ و هل ًم٨ً أن حؿاهم مغاحٗت اإلاىاعص  اإلاضزل مً مضازل الغ٢ابت و اإلاؿماة بمغاحٗت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت في جدؿحن ألاصاء؟ و ل٣ض جىنلىا الى الاؾخيخا  حاث الخالُت :البكٍغ

  ت اث ؤلاصاٍع ُت جىُٓمُت بحن اإلاؿخٍى ت و ٦ظل٪ هىا٥ زٍغ ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ وحىص هُئت للمغاحٗت ْو

ت   اإلاسخلٟت في اإلاإؾؿت جىضح زٍُى الؿلُت و اإلاؿإولُت ووحىص هٓام للمغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 الخاجمت :

 

  ت الى ٧اٞت للٗملُاث اإلاالُت ) ألاحىع(٦ما زبذ أًًا أهه غ صوعٍت بيخاةج مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ ًخم ٖمل ج٣اٍع

ت. ٣ت ٦خابُت و قٍٟى اث لخصخُذ أزُائها و ٩ًىن هظا بٍُغ  اإلاؿخٍى

  ٝت مً زال٫ هٓام الخ٣ُُم الؿاةض و جبحن أًًا أن الهض ج٨مً مؿاهمت مغاحٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ألاؾاس ي هى ازخباع ألاشخام اإلاإهلحن للتر٢ُت.

غ مً  زال٫ الاؾخيخاحاث الؿاب٣ت جبحن لىا أن مإؾؿت اجهاالث الجؼاةغ أهه ًخم جدؿحن ألاصاء بىاء ٖلى ج٣ٍغ

 اإلاغاح٘ و الظي مً قأهه اإلاؿاهمت في جد٤ُ٣ هخاةج اإلاإؾؿت و هظا ما ًثبذ صخت الٟغيُت الثاهُت.

ت ٖلى ا٦دكاٝ و ئ ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ بغاػ ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ إلصاعة الٟغيُت الثالثت: حٗمل مغاحٗت ْو

ت.  اإلاىاعص البكٍغ

يمً جدلُلىا للٟهل الثالث اإلاخٗل٤ باإلاداولت الاحابت ٖلى الؿإا٫ الٟغعي الثالث و هى: ما مضي أهمُت      

ت ؟ل٣ض جىنلىا الى الاؾخيخاحاث الخالُت :  اإلاغاحٗت ٦أصاة ع٢ابُت ألوكُت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  الخ٣ُُم و ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بمغاحٗت أصاء الٗما٫ في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت .جبحن أن الىخاةج 

  ُٟت في حى مالةم لها و ٖضم اعجُاخهم لها ٦ك٠ هخاةج الضعاؾت ًٖ حملت مً اإلاكا٧ل ٦مماعؾت الْى

 بؿبب ْغوٝ ما ٦خدحز الغةِـ اإلاباقغ ٖلى ٖملُت الخ٣ُُم ٦ما جم جأ٦ُضه مً َٝغ أٞغاص الُٗىت 

ت حٗمل ٖلى ا٦دكاٝ و ابغاػ ه٣اٍ و بىاء ٖ لى الاؾخيخاحاث الؿاب٣ت جبحن لىا أن مغاحٗت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 ال٣ىة و ال٠ًٗ و بالخالي ًم٨ً جأ٦ُض صخت الٟغيُت الثالثت .

 :البدث آٞا١

ت اإلاىاعص حؿُحر مغاحٗت صوع  - ؼ في البكٍغ غ في واإلاهضا٢ُت الث٣ت حٍٗؼ  . لألحىع  اإلاالُت الخ٣اٍع

ت اإلاىاعص ئصاعة مغاحٗت ٢ؿم ٖمل مٗى٢اث - اصة اإلا٣ترخت وآلالُاث البكٍغ  . ٞاٖلُتها لٍؼ

ت اإلاىاعص حؿُحر مغاحٗت - ٠ُ ؾُاؾت جدؿحن في ٞٗالُتها ومضي البكٍغ  . الخْى

ت اإلاىاعص حؿُحر مغاحٗت مؿاهمت -  . ألاصاء ج٣ُُم في البكٍغ

ت اإلاىاعص حؿُحر مغاحٗت صوع  - ً ؾُاؾت جدؿحن في البكٍغ  . الخ٩ٍى
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 :كائمت املساحؼ

 

 أوال/الىخب     

 . 2009ؾىت حامُٗت صاع, ميكىعة ٚحر َبٗت, اإلاغاحٗت ٞلؿٟت, لُٟي أخمض الؿُض أمحن 1

ت اإلاىاعص ئصاعة صٌؿلغ، حاعي  2 ش الٗا٫ ٖبض أخمض ؾُض مدمض ،جغحمت البكٍغ اى ،صاع ،اإلاٍغ  2009، الٍغ

ت للمىاعص الاؾتراجُجُت ،ؤلاصاعة مدمض اإلاغس ي الضًً حما٫ 3  الخىاٞؿُت اإلاحزة لخد٤ُ٣ ٦مضزل  البكٍغ

ً و الخاصي ال٣غن  إلاىٓمت ت الجامُٗت ،الضاع الٗكٍغ   2003 ،ؤلاؾ٨ىضٍع

ي البر هاة٠ ؾٗاص 4 ت اإلاىاعص ،ئصاعة هَى  2004، ،ألاعصن لليكغ واةل ،صاع البكٍغ

ت اإلاىاعص ئصاعة معجم, خبِب صخاٝ 5  1997ٍ1 لبىان, ؾغون هاؾغون لبىان م٨خبت, الٗاملحن قإون البكٍغ

اع الخؿاباث جض٤ُ٢ و اإلاغاحٗت ، َىاهغ التهامي ،مدمض مؿٗىص نض٣ًي 6  اإلاماعؾت و الىٓغي  الَا

اث صًىان ، الخُب٣ُُت  2005 ؾىت2 ٍ الجامُٗت اإلاُبٖى

 ٚحر َبٗت, الجامُٗت صاع, الٗملُت و الٗلمُت اإلاغاحٗت أؾـ, آزغون و الصخً مدمض الٟخاح ٖبض 7

   2004ؾىت  ميكىعة

ت، اإلاىاعص عبابٗت، اصاعة مدمض ٖلي 8 ت، اإلاٗلىماث هٓم جسهو البكٍغ  الخىػَ٘ و لليكغ نٟاء صاع الاصاٍع

 2003ؾىت 1ٍ

ت اإلاىاعص اصاعة ، ٣ُٖلي ونٟي  ٖمغ 9  .2005ؾىت 1، ٍ لليكغ  واةل صاع-اإلاٗانغة البكٍغ

 ،مهغ الث٣اُٞت لالؾدثماعاث الضولُت الضاع ؤلاصاعي، و الهىاعي الخىُٓم عاقض، الؿُٗض مدمض ٞاعو١ 10

 2001 ؾىت

 الجامعي اإلا٨خب اإلاغاحٗت و اإلاداؾبت في مخ٣ضمت صعاؾاث  ؾغا الؿُض مدمض ، الضهغاوي  الضًً ٦ما٫ 11

 2009 ؾىت الخضًث

ت مً الخؿاباث اإلاغا٢بت و ًاإلاغاحٗت بىجحن مدمض 12 اث ،صًىان الخُب٤ُ الى الىٍٓغ  ؾىت الجامُٗت اإلاُبٖى

2003 

ت ، الهبان ؾمحر مدمض 13   2003 ؾىت  مهغ ، الجامُٗت الضاع ، الخُب٤ُ الُاث و اإلاغاحٗت هٍٓغ

ت اإلاىاعص ،اصاعة-قُست أبى أخمض هاصع 14  2013 ؾىت 1ٍ ،ٖمان نٟاء ،صاع البكٍغ

باؽ الٗؼاوي  هللا ٖبض هجم 15 ت اإلاىاعص ئصاعة جُىع , حىص خؿحن ٖو  و لليكغ الٗلمُت الُاػاوي  صاع, البكٍغ

 2010 ٖمان-ألاعصن, الخىػَ٘

 2009 ؾىت 1ٍ ٖمان الخىػَ٘، و لليكغ نٟاء صاع ,اإلاالُت اإلاٗامالث مغاحٗت, الغماحي ٖباؽ مدمض هىاٝ 16

 ألاصاء أؾاؾُاث اؾتراجُجي أصاء ئصاعة ؾلؿلت ، الٛالي مىهىع  مدؿً َاهغ ، اصَعـ نبخي مدمض واةل 17

 2009  الاولى َبٗت لليكغ واةل ،صاع اإلاخىاػن  ألاصاء بُا٢ت و

 و لليكغ الهٟاء صاع 1 ٍ اإلاغحُٗت، اإلا٣اعهت ،أؾاؾُاث مدمض حاؾم الٟخاح ٖبض َالب، ٞغخان ٖالء 18

   2009 ؾىت ،ٖمان الخىػَ٘

 ثاهُا/ السطائل و ألاطسوخاث الجامػُت:

ت، عؾالت ماحؿخحر حامٗت مدمض بٗجي ؾٗاص، ج٣ُُم ٞٗالُت ألاصاء الٗاملحن  19 في مإؾؿت ا٢خهاصًت حؼاةٍغ

ت ؾىت   .2006بىيُاٝ ٢ؿم ٖلىم ججاٍع
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 :كائمت املساحؼ

 

ت في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت ا٢خهاصًت، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت  20 حاب هللا قٍغ٠ صوعة ج٩ال٠ُ مُٗاٍع

 )ٚغ ميكىعة(. 2008الخاج لخًغ ، باجىت ، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر ؾىت 

قٗبان لُٟي مغاحٗت الضازلُت مؿاهمتها في جدؿحن اإلاإؾؿت جضزل يمً مخُلباث هُل قهاصة  21

 )ٚحر ميكىعة(2003ماحؿخحر في ٖلىم ا٢خهاصًت، حامٗت االجؼاةغ ؾىت

ٖبض اإلاال٪ مؼهىصة، ألااء بحن ٦ٟاءة و ٞٗالُت، مجلت ٖلى٥ اوؿاهُت، حامٗت ممض زًُغ بؿ٨غة الٗضص  22

مبر ؾىت   .2004ألاو٫ هٞى

ُٗمت ُٞهل، أهمُت ج٣ُُم أصاء الٗاملحن في جضُٖم أصاء اإلاإؾؿت، مظ٦غة ماحؿخحر، حامٗت حؼاةغ ؾىت و 23

2005-2006. 

 ثالثا/املداطساث و امللخلُاث:

ت مؿخىي أولى ماؾتر،  24 ت، مدايغاث في م٣ُاؽ اإلاىاعص البكٍغ بً ِٖكاوي أخمض جض٤ُ٢ اإلاىاعص البكٍغ

 )ٚحر ميكىعة(.2002حامٗت وع٢لت ؾىت 

ت الؿىت أولى ماؾتر جسهو جض٤ُ٢ و زا 25 دت مدايغاث في م٣ُاؽ مغاحٗت هٓام اإلاىاعص البكٍغ لض بً قٍى

 ٚحر ميكىعة. 2013-2012مغا٢بت الدؿُحر ، حامٗت وع٢لت، ؾىت 

م زىا١ مٓاهغ أصاء الاؾتراجُجي ومحزة جىاٞؿُت ملخ٣ى ٖلمي صولي ألصاء اإلاخمحز مىٓماث و  26 ؾىاء ٖبض ٦ٍغ

 .2005و ٖلىم الا٢خهاصًت ،حامٗت وع٢لت الجؼاةغ ، ماعؽ خى٦ماث، ٧لُت خ٣ى١ 

جي  27 مغاص ؾ٩اص ٞاعؽ هباف، صوع الخض٤ُ٢ الاحخماعي بحن عهاهاث الىا٢٘ و جدضًاث اإلاؿخ٣بل ، اإلاإجمغ الَى

 12-11ؾ٨ُ٨ضة أًام  55أوث  20الثامً مً خى٫ مهىت الخض٤ُ٢ في الجؼاةغ الىا٢٘ و ألاٞا١ ،حامٗت 

 .2010أ٦خىبغ 

٩اص، جض٤ُ٢ احخماعي في اَاع خى٦مت مؿإولُت احخماُٖت ُٞٓل الاهٟخاح الخاعجي ،ملخ٣ى ٖلمي مغاص ؾ 28

أ٦خىبغ  21-20صولي خى٫ ألاػمت اإلاالُت الا٢خهاصًت الضولُت و خى٦مت ٖاإلاُت، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ أًام 

2009 

ت إلاٟهىم ألاصاء، مجلت الباخث ٖضص 29  مٗت الجؼاةغ حا07/2009اليسخ الضاوي، جدلُل ألاؾـ الىٍٓغ

 زابػا: املسحؼ باللغت الالجُيُت

30 Alain berlaude et al .comptabilité audit :manuel application edition foucher 

vanves.2008M/2009 

31 pierre candau .audit social aubin imbbrei . 1985 
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 :املالخم

 

 أوال: مػلىماث غامت 

ط٦غ                                        أهثى                 الجيع :  -(1  

:     الظً  -(2  

ؾىت. 30أ٢ل مً          50أ٦بر مً                    50 -41           40 -31         

    املظخىي الخػلُمي: -(3

مخىؾِ                          ابخضاتي زاهىي                   حامعي                                  

هىع املىصب : -(4  

 اَاع                            ٖما٫ الخد٨م 

ألاكدمُت في الشسهت أو املؤطظت  -(5  

ؾىىاث  10ؾىىاث             أ٦ثر مً  10 -5ؾىىاث          5أ٢ل مً   

ت اجصاالث  ت داخل املؤطظت الجصائٍس ثاهُا: مدىز خاص غً أطئلت واكؼ مساحػت إدازة املىازد البشٍس

 الجصائس – مظخغاهم-

ت -(1 ُٟت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ هل ًىحض باإلاإؾؿت هُئت للمغاحٗت ْو  

ال                      ال أٖلم                    وٗم  

ت اإلاسخلٟت في الكغ٦ت جىضح زٍُى  -(2 اث ؤلاصاٍع ُت جىُٓمُت بحن اإلاؿخٍى هل ًىحض بالكغ٦ت زٍغ

 الؿلُت و اإلاؿإولُت 

 وٗم                   ال                       ال أٖلم 

ت للٗملُاث اإلاالُت ) ألاحىع(هل ًىحض هٓام للمغاحٗت اإلاى  -(3 اعص البكٍغ  

 وٗم                    ال                       ال أٖلم

ت للٗملُاث اإلاالُت: -(4 غ صوعٍت بيخاةج مغاحٗت اإلاىاعص البكٍغ هل ًخم ٖمل ج٣اٍع  

 وٗم                     ال                       ال أٖلم 

ت: -(5 ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ غ  مغاحٗت ْو الى أي مؿخىي ًخم ج٣ضًم ج٣اٍع  

ت    الى مجلـ الاصاعة              الى مضًغ ٖام للمإؾؿت             الى مضًغ ٖام للكإون اإلاىاعص البكٍغ

ً                     مسخلِ  الى آلزٍغ

6)- ُٟ غ اإلاغاحٗت ْو تماهي الٟترة التي ٌٗض ٖنها ج٣اٍع ت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ  

ا         هه٠ ؾىىي           ؾىىي         ُا          قهٍغ  ًىمُا       أؾبٖى

ٖىض الًغوعة           مسخلِ              

ت : -(7 ُٟت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ غ اإلاغاحٗت ْو هل ًخم نُاٚت ج٣ٍغ  

ت                             ٦خابُت ت                            ٦خابُت و قٍٟى قٍٟى  

ت التي حكمل اإلاإؾؿت: -(8 ُٟت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ماهي مسخل٠ أهىإ مغاحٗت ْو  

                        ً ٠ُ و الخ٩ٍى  مغاحٗت اإلاالُت             مغاحٗت ؾُاًت الخْى

 مغاحٗت الاجها٫             مسخلِ
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 :املالخم

 

ت في جدظين أداء  ثالثا: مدىز خاص غً أطئلت جلُُم فاغلُت مساحػت إدازة املىازد البشٍس

 املؤطظت الاكخصادًت مً خالٌ هظام الخلُُم الظائد

 أوال: مدىز خاص ألاطئلت املخػللت بخلُُم مياهت و أهداف هظام الخلُُم الطبم في املؤطظت

٣ت لخ٣ُُم أصاء الٗاملحن باإلاإؾؿت: -(1 هل حٗلم بىحىص ٍَغ  

 وٗم                        ال                                  ال أٖلم 

هل جخىلى مإؾؿخ٪ اهخماما بخُب٤ُ و مخابٗت هظا الىٓام : -(2  

 وٗم                                                  ال 

ئطا اهذ الاحابت بىٗم ماهي اإلاهلخت التي ج٣ىم باإلاخابٗت: -(3  

ت           هٓام اإلاغاحٗت           أزغي             اإلاضًغ               مضًغ الٗام للمىاعص البكٍغ

أط٦غها    .............    

هل حٗٝغ أهضاٝ ج٣ُُم أصاة٪ : -(4  

 وٗم                                               ال   

في خالت الاحابت بىٗم : ما هى الهضٝ الغةاس ي مً بحن هظه ألاهضاٝ: -(5  

خؿاب الٗالواث و اإلا٩اٞئاث  -ا  

جدؿحن مؿخىي أصاء الٗاملحن -ب  

ال٨ك٠ ًٖ الاخخُاحاث -ج  

ازخُاع ألاشخام اإلاإهلحن للتر٢ُت   -د  

 ثاهُا: مدىز ألاطئلت املخػللت بمشاول و صػىباث هظام الخلُُم املطبم 

ُٟت التي جماعؾها ٖلى حمُ٘ الٓغوٝ اإلاالةمت لخد٤ُ٣ أًٞل أصاء -(1 غ الْى هل جخٞى  

 وٗم                                                 ال

ت اإلاُل٣ت لغةِؿ٪ اإلاباقغ لخ٣ُُم أصاة٪:هل  -(2 أهذ م٣خى٘ باُٖاء الخٍغ  

 م٣خى٘                                      ٚحر م٣خى٘

هل حٗخبر هٓام الخ٣ُُم اإلاُب٤ في مإؾؿخ٪ ٞغنت لالجها٫ بِى٪ و بحن عةِؿ٪ -(3  

 وٗم                                                 ال

ُٟخ٪ بهٟت : -(4 هل جخل٣ى حٛظًت مغجضة ) ٨ٖؿُت( مً عةِؿ٪ اإلاباقغ خى٫ أصاة٪ إلاهام ْو  

 صاةمت                                           أخُاها                               ئَال٢ا

هل ًد٤٣ ل٪ الىٓام صعحت -(5  

مً الغيا             مخىؾُت مً الغيا                   ال ًد٤٣ أي عيا ٖالُت   
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 :امللخص

ت مً اإلاخٛحراث و التي جغح٘ الى ٖضة ٖىامل احخماُٖت و           جىاحه مهىت اإلاغاحٗت في الى٢ذ الغاهً مجمٖى

بُئُت و ا٢خهاصًت، ٦ىدُجت لهظه الخٛحراث أصي باإلاإؾؿاث الاهخمام باإلاىعص البكغي ٌٗخبره الغ٦حزة و اإلاحزة 

ألاؾاؾُت التي حؿعى اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الى  ألاولى للخٟى١، و بالخالي أنبدذ هظه ألازحرة مً ألاهضاٝ

 جد٣ُ٣ها، ختى حؿخُُ٘ الاؾخمغاع في مؼاولت أوكُتها.

ت جل٪ ألاصاة التي حؿاٖض ؤلاصاعة ٖلى بلٙى أهضاٞها خُث حٗمل ٖلى         حٗخبر مغاحٗت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

اإلاغاؾُم الغ٢ابُت ألامغ الظي حٗل مغاحٗت ج٣ُُم أوكُتها اإلاسخلٟت، و هظا الزخباع مضي التزام باإلحغاءاث و 

ت أصاة مهمت في ْل الٓغوٝ التي جدُِ بها اإلاإؾؿت، و ٢ض احؿ٘ هُا١ الاهخمام بمغاحٗت  ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في الجؼاةغ مً َٝغ بٌٗ الباخثحن و اإلاهىُحن بضاًت ؾىىاث الدؿُٗىاث م٘ ْهىع  حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت الانالخُاث الا٢خهاصًت  ىُت، و اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ ت و اإلاالُت للمإؾؿاث الَى و ئٖاصة اله٩ُلت الًٍٗى

ُٟت ئصاعة  اجهاالث الجؼاةغ ٦ٛحرها مً اإلاإؾؿاث حؿعى حاهضة لخبجي هظا اإلاضزل الظي ًإهلها الى جُٟٗل ْو

ت و الظي ًى٨ٗـ بضوعها ٖلى جدؿحن ألاصاء.  اإلاىاعص البكٍغ

ت، مإؾؿت اجهاالث الجؼاةغ  : اإلاغاحٗت، مغاحاليلماث املفخاخُت  ٗت ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

Résumé :: 

       Aujourd’hui l’audit fait face des grands changement dépendant des facteurs variés  :   

( sociaux, environnementaux et économiques ), si lieu que les établissements intéressent à la 

ressource humaine car il est la pierre angulaire de développement.  

      Afin de réaliser la continuité de poursuivre ses activités, les établissements visent 

d’atteindre cet objectif il s’agit de la ressource humaine. L’audit de la gestion des ressources 

humaines est l’outil administratif qui aide l’administration pour atteindre ses objectifs, où il 

peut évaluer ses activités variées et même expérimenter la partie d’application aux 

dispositions et les décrets de contrôle. 

        En Algérie et précisément aux années quatre-vingt-dix, où les chercheurs et les 

professionnels élargissent cet intérêt parallèlement avec l’apparition de la réforme 

économique et l’encadrement financière et des membres des établissements nationaux. 

      Comme les autres entreprises algériennes, Algérie Telecom s’efforce d’adapter ce chapitre 

qu’il la qualifie d’activer la fonction d’administration de la ressource humaine, cette dernière 

qui améliore son activité  

 Mots clés : L’Audit, Audit de l’administration de la ressource humaine, Algérie 

Telecom 
 

 

 

 


