جملة البحوث السياسية واإلدارية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تشًري املشار املهين يف الىظًفُ العنىمًُ اجلزآريُ يف ظل أحلاو األمر  03-06املتضنً القاىىٌ األساسٌ العاو للىظًفُ العنىمًُ

ايعُ ١َٝٛاؾعا٥ط ٌٚ ٗ ١ٜأسهاّ

l’ordonnance 06-03 portant statut général de
la fonction publique, le sujet fera l’objet
d’une analyse des différents aspects relatifs à
l’acquisition des ressources humaines, les
positions statutaires du fonctionnaire, la
promotion et la fin de la relation du travail.

ا٭غاغ ٞايعاّ يًٝٚٛؿ ١ايعُ١َٝٛ

َكسَ١

تػٝرل إػاض إٗين ٗ ايٝٚٛؿ١
ا٭َط  43 -46إتهُٔ ايكإْٛ
La gestion des carrières
dans la fonction publique
algérienne selon les
dispositions de
l’ordonnance 06-03 portant
statut général de la
fonction publique

ٜعتدل تػٝرل إػاض إٗين َٔ ا٭ْؿط١
ا٭غاغ ١ٝيتػٝرل إٛاضز ايبؿط ٗ ١ٜأ١َُٛٓ ٟ
خكٛقا ٗ اٱزاض ٠ايعُْٛ ,١َٝٛطا ٫ضتباٙ
اؿٝا ٠إٗٓ ١ٝيًُٚٛـ بؿهط ٠ايسّ١َٛ
ٚا٫غتُطاض ١ٜاييت هػسٖا إدطا ٤ايذلغٗ ِٝ
ايطتبٖٚ ١صا َا ٜذلتب عٓ٘ نطٚض ٠تٓ ِٝٛإػاض
إٗين يتشكٝل ا٭ٖساف ايتٓٚ ١ُٝٝٛايؿطزٗ ,١ٜ
تكس ِٜاـسَات ايعُٚ ١َٝٛؼكٝل ايكاحل ايعاّ

ايسنتٛض :ساَسْٛ ٟضايسٜٔ
أغتاش قانط ,قػِ ( ب ) بهً١ٝ
ايعً ّٛايػٝاغٚ ١ٝايع٬قات ايسٚي,١ٝ
داَع ١اؾعا٥ط 3
ًَدل ايسضاغ :١تٗسف ٖص ٙايسضاغ ١إٍ
ؼسٜس احملاٚض ا٭غاغ ١ٝيتػٝرل إػاض إٗين
يًُٚٛـ ايعُ ٗ َٞٛاؾعا٥ط ٌٚ ٗ ,أسهاّ
ا٭َط  19 -11إتهُٔ ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞايعاّ
يًٝٚٛؿ ١ايعُ َٔ ,١َٝٛخ ٍ٬ايتعطف عً٢
كتًـ اؾٛاْب إطتبط ١بانتػاب إٛاضز
ايبؿط ,١ٜايٛنعٝات ايكاْ ١ْٝٛيًُٚٛـ ,ايذلق١ٝ
ٚاْتٗا ٤ع٬ق ١ايعٌُ.
Résumé: l’objectif de cette étude est
de définir les principaux axes de gestion des
carrières dans la fonction publique
algérienne, selon les dispositions de

َٔ دٗٚ ١ايتشػٌ إػتُط يٛنع ١ٝإٚٛـ
إازٚ ١ٜا٫دتُاع َٔ ١ٝدٗ ١أخط.٣
ىتًـ تعطٜـ إػاض إٗين إش ٜٛٓط إي٘ٝ
عً ٢أغاؽ أْ٘ فٌُ ايٚٛا٥ـ اييت ٜؿػًٗا
ايؿطز خ ٍ٬سٝات٘ إٗٓ , ١ٝأَا تطٜٛط إػاض
1

إٗين ؾٗ ٛنٌ اؾٗٛز إٓٚ ١ُٛايطزل ١ٝاييت
تٗسف ي٬عذلاف با٭ؾطاز نُٛضز تُٓٞٝٛ
سٚ ٖٛٚ ,2ٟٛٝغ ١ًٝؾعاي ١ؾصب ٚاحملاؾ ١ٛعً٢
إٛاضز اييت ؼكل إٝع ٠ايتٓاؾػ ١ٝيًُ٪غػٗٚ ١
ْؿؼ ايٛقت تػُح يٮؾطاز بتشكٝل تطًعاتِٗ
ايؿدك ٗ ١ٝايُٓ ٛايٝٚٛؿ ,3ٞأَا ٗ ايٝٚٛؿ١
ايعُّ ١َٝٛهٔ تعطٜـ تػٝرل إػاض إٗين بأْ٘
ؽط ٘ٝنٌ إطاسٌ اييت ّط بٗا إٚٛـ َٔ
تٝٚٛؿ٘ إٍ اْتٗا ٤ع٬ق ١ايعٌُ َٔ اؾاْبٌ
ايهُٚ ٞايهٝؿ ,ٞبكٛض ٠ؼكل أٖساف اٱزاضٗ ٠
تػٝرل ؾعاٍ ٕٛاضزٖا إايٚ ١ٝايبؿطٚ ١ٜأٖساف
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إٚٛؿٌ ٗ ؼكٝل تطًعاتِٗ ٗ ايُٓٛ

َبسأ إػاٚا ٗ ٠ا٫يتشام بايٚٛا٥ـ ايعُ١َٝٛ

ايؿدك.ٞ

ايص ٟنطغ٘ إؿطع اؾعا٥ط ٗ ٟإازَٔ 41 ٠

ٜتُجٌ ايٓٛاّ ايكاْ ْٞٛاؿاي ٞيتػٝرل

ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞايعاّ يًٝٚٛؿ ١ايعَُ ,١َٝٛع

إٚٛؿٌ ايعُ ٗ ٌَٝٛايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞايعاّ

اَهاْ ١ٝايتُٝٝع اٱهاب ٞيكاحل بعض ايؿ٦ات,

يًٝٚٛؿ ١ايعُ ١َٝٛايكازض بٛاغط ١ا٭َط -11

ٜٚتِ ا٫يتشام بايٚٛا٥ـ ايعُ ١َٝٛعٔ ططٜل:

 51 ٗ 19دٖ ,1111 ١ًٜٝٛصا ا٫طاض ايكاْْٞٛ

إػابك ١عً ٢أغاؽ ا٫ختباضات ,إػابك ١عً٢

ايصٚ ٟنع فُٛع َٔ ١ايكٛاعس ٚاٱدطا٤ات

أغاؽ ايؿٗازات بايٓػب ١يبعض أغ٬ى إٚٛؿٌ,

إتعًك ١بٗصا اجملاٍٖ ٗٚ ,صا ايكسز ,مت ططح

ايؿشل إٗين ,ايتٝٚٛـ إباؾط َٔ بٌ

إؾهاي ١ٝايسضاغ.١

إذلؾشٌ ايص ٜٔتابع ٛتهٜٓٛا َتدككا.

إؾهاي ١ٝايسضاغَ :١ا ٖ ٞأِٖ قاٚض تػٝرل

بعس ايتٝٚٛـ ,تًعّ اٱزاض ٠إػتدسَ١

إػاض إٗين يًُٚٛـ ايعُ ٗ َٞٛاؾعا٥ط ٗ ٌٚ

بتهًَ ٜٔٛـ إزاض ٟيهٌ َٚٛـ ٜتهُٔ فُٛع

أسهاّ ا٭َط  19 -11إتهُٔ ايكاْ ٕٛا٭غاغٞ

ايٛثا٥ل إتعًك ١بايؿٗازات ٚإ٬ٖ٪ت ٚاؿاي١

ايعاّ يًٝٚٛؿ ١ايعُ١َٝٛ؟

إسْٚ ١ٝايٛنع ١ٝاٱزاضٚ ١ٜتػذٌ ٖص ٙايٛثا٥ل

خط ١ايسضاغ :١يٲداب ١عً ٢إؾهاي ١ٝايسضاغ١
أقذلح اـط ١ايتاي ١ٝإه َٔ ١ْٛأضبع ١قاٚض
أغاغ( :١ٝأ )٫ٚا٫يتشام بايٝٚٛؿٚ ١ته ٜٔٛإٛاضز
ايبؿط( ,١ٜثاْٝا) ايٛنعٝات ايكاْ ١ْٝٛيًُٚٛـ,
(ثايجا) ايذلق( ,١ٝضابعا) اْتٗا ٤ع٬ق ١ايعٌُ
أ :٫ٚا٫يتشام بايٝٚٛؿٚ ١ته ٜٔٛإٛاضز ايبؿط١ٜ
تتشكٌ اٱزاض ٠ايعُ ١َٝٛعً ٢استٝاداتٗا
ايهُٚ ١ٝايٓٛع َٔ ١ٝإٛاضز ايبؿط ١ٜعٔ ططٜل
غرلٚض ٠ايتٝٚٛـٚ ,اييت ّ ٫هٔ ؾكًٗا عٔ
ْؿا ٙآخط ٖ ٛايته ٜٔٛأ ٚايتسضٜب ,سٝح ٜؿهٌّ
ايته ٜٔٛا٭ٚي ٞأغًٛبا يًتٝٚٛـ (ايتهٜٔٛ
إتدكل) ٚايته ٜٔٛإػتُط أغًٛبا يًذلق١ٝ
(ايتٝٚٛـ ايساخً.)ٞ
أ -ايتٝٚٛـ

ٚتطقِ ٚتكٓـ باغتُطاضٚ ,دسٜط بايصنط إٔٸ
بعض ايؿ٦ات َٔ إٛاطٌٓ تعَٓ ٢عاًَ ١خاق١
خكٛقا ٗ فاٍ ايتٝٚٛـ ايساخًَٗٓ ٞا تًو
اَ٫تٝاظات

إُٓٛس١

يًُٚٛؿٌ

ٚا٭عٛإ

ايعُ ٌَٝٛايص ٜٔشلِ قؿ ١فاٖس ,أضًَ ١ؾٗٝس
أ ٚابٔ ؾٗٝس إٛنٛعٌ ٗ ٚنع ١ٝايٓؿاٗ ٙ
ايٝٚٛؿ ١ايعُٚ ١َٝٛإعؿا َٔ ِٗ٥إػابكات
ٚاَ٫تشاْات إٗٓ ١ٝطإا تٛؾطت ؾ ِٗٝايؿطٙٚ
ايته ,١ٜٝٓٛا٭قسَٚ ١ٝايتأٖ ٌٝإطًٛبٌ يًذلق١ٝ
إٍ ايطتب ١ا٭عًَ ٢باؾطٚ ,٠عً ٢ايذلق١ٝ
ا٫ختٝاض ١ٜعٔ ططٜل ايتػذ ٌٝعً ٢قا١ُ٥
ايتأٖ ,ٌٝنُا ٜػتؿٝس أبٓا ٤ايؿٗسا ٤ايعاًٌَ
َٔ استػاب غٓٛات ايجٛض ٠ايتشطٜط( ١ٜغبع
غٓٛات ٚغت ١أؾٗط) نؿذل ٠عٌُ َ٪زا ٠ي٬غتؿاز٠
َٔ َعاف ايتكاعس

4

نُا ٜعٌ إذلؾح إٚٛـ ايص ٟمت

تٛدس ؾط ٙٚعاَ ١يًتٝٚٛـ تؿذلى ؾٗٝا

اْتكا ٙ٩بكؿَ ١ذلبلٜٚ ,كه ٞبٗص ٙايكؿ ١ؾذل٠

َع ِٛأْ ١ُٛايٝٚٛؿ ١ايعُ ٗ ١َٝٛايعامل أُٖٗا

تطبل تكسض بػٓٚ ١اسس ٠قابً ١يًتذسٜسٚ ,ت٪خص
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ٖص ٙايؿذل ٗ ٠اؿػبإ عٓسَا ٜطغِ إٚٛـ

َا ؾٗٝا اؾاَعٚ ,ٞإِا ايته ٜٔٛعٔ

ٜٚتِ ايعٌُ بٗا عٓس سػاب ا٭قسَ ٗ ١ٝايذلق١ٝ

ططٜل تٓؿٝص إٗاّ أ ٚايذلبكات

ٗ ايطتبٚ ١ايسضدات ٚايتكاعسٚ ,إٚٛـ إذلبل

إٝساْ.١ٝ

ىهع يٓؿؼ ٚادبات إٚٛـ ٜ ٫ٚتُتع بٓؿؼ

ايتطٛض إػتُط ٚإتػاضع ايص ٟتؿطن٘

اؿكٛمٚ .إٚٛـ ايصٜ ٟطق ٢إٍ ايطتب ١ا٭عً٢

إتػرلات

َٓٗا

ٜعؿ َٔ ٢ؾذل ٠ايذلبل.

ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝا٫قتكاز٫ ١ٜغُٝا ايكٛٝز

أَا بايٓػب ١يًُتعاقسٜ ,ٜٔتِ تٝٚٛؿِٗ

إاي١ٝ

ايب١ٝ٦ٝ
يًُٝعاْ١ٝ

ٚخكٛقا
ايعاَ١

يًسٚي,١

ٚتػٝرل َػاضِٖ إٗين ٗ إطاض تٓ ُٞٝٛتعاقس,5ٟ

ٚايتكٓٝات اؾسٜس ٗ ٠فاٍ اٱزاض٠

ٜٚتِ تٝٚٛؿِٗ عٔ ططٜل :اْ٫تكا ٤بٓا ٤عً٢

ٚايتػٝرلَٚ ,ا تؿطن٘ َٔ نطٚض٠

زضاغ ١إًـ ؾُٝا ىل َٓاقب ايؿػٌ إطًٛب

انتػاب إٛاضز ايبؿط ١ٜإعاضف ٚإٗاضات

ؾػًٗا َٛدب عكس قسز إس ,٠اختباض َٗين

ٚايػًٛنٝات طٛاٍ ؾذل ٠اـسَ.١

ؾُٝا ىل َٓاقب ايؿػٌ إطًٛب ؾػًٗا

خكٛقٝات اـسَ ١ايعُٚ ١َٝٛاَتٝاظات

َٛدب عكس غرل قسز إس ,٠إخهاع عًُ١ٝ

ايػًط ١ايعاَٚ ١تأثرلٖا عً ٢غًٛنٝات

تٝٚٛـ ا٭عٛإ إتعاقس ٜٔإٍ إدطا٤ات اٱع,ٕ٬

ٚتكطؾات إٛاضز ايبؿط ,١ٜسٝح إٔٸ

إ ٫اشا ناْت َكتهٝات اـسَ ١أ ٚطبٝع١

يًُٚٛـ ايعاّ اَتٝاظات تؿهٌ خططا

ايٓؿاطات تكته ٞايتٝٚٛـ إباؾط ,بعس

عً ٢اؿطٜات ايعاَ ١إشا َا غا٤

ايتٝٚٛـ ىهع ايع ٕٛإٍ ؾذل ٠ػطٜبَ ١ٝستٗا

اغتعُاشلا.

غت ١أؾٗط (عكس غرل قسز إسٚ )٠ؾٗطإ (عكس

عًٖ ٢صا ا٭غاؽٜ ,ػتذٝب ْٛاّ ايتهٜٔٛ

قسز إسٚ )٠ؾٗطا ٚاسسا ٗ ايعكس َٔ غت ١أؾٗط

ٗ اٱزاض ٠ايعُ ١َٝٛيعاًٌَ أغاغٜ ,ٌٝتُجٌ

إٍ غٓٚ ١اسس.٠

ا٭ ٗ ٍٚاْ٫ط٬م َٔ ٚاقع إٛاضز ايبؿط ١ٜعً٢

ب -ايتسضٜب (ايته)ٜٔٛ
ايته(ٜٔٛايتسضٜب) ٖ ٛاسس ٣ايعٓاقط
ا٭غاغ ١ٝإه ١ْٛيػٝاغ ١تػٝرل إٛاضز
ايبؿط ٗ ١ٜاٱزاض ٠ايعُٚ ,١َٝٛخكٛقا
ٗ ايٝٚٛؿ ١ايعُ ١َٝٛشات ايبٓ ١ٝإػًك,١
ٚإٔٸ أ ٟغٝاغ ١ته٫ ٜٔٛبس َٔ إٔ تأخص
با٫عتباضات ايتاي:١ٝ
ايطابع ايتكين يًٝٚٛؿ ١اٱزاضَٚ ١ٜا
تتطًب٘ َٔ َٗاضات ٚتكٓٝات ّ ٫هٔ
انتػابٗا عٔ ططٜل ا٭طٛاض ايتعً١ُٝٝ

نٌ إػتٜٛات إطنعٚ ١ٜاٱقًٚ ١ُٝٝتؿدٝل
زقٝل يتعساز إٛاضز ايبؿطٚ ,١ٜايجاْ ٗ ٞنطٚض٠
ايتذسٜس ٚإؾطاى َػرل ٟإٛاضز ايبؿط ١ٜعً٢
ناؾ ١إػتٜٛات ٗ َطاسٌ عًُ ١ٝايتهَٔ ٜٔٛ
ؼسٜس ا٫ستٝادات ٚاختٝاض أغًٛب ايتهٜٔٛ
ٚايٛغاٚ ٌ٥ايتكٓٝات ٚايسعا ِ٥ايبٝساغٛد١ٝ
إٓاغب ١يطبٝع ١ايٓؿاٚ ٙٱَهاْٝات اٱزاض,٠
ٜٚتعٌ عً ٢اٱزاض ٠تٓ ِٝٛزٚضات ايتهٜٔٛ
ٚؼػٌ إػت ٣ٛبكؿ ١زٚض ,١ٜقكس نُإ
ؼػٌ تأٖ ٌٝإٚٛـ ٚتطقٝت٘ إٗٓٚ ١ٝتأًٖ٘ٝ
ٕٗاّ دسٜس٠

6
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ايٓعع ١اؿسٜج ١يًته ٗ ٜٔٛاٱزاض٠

إزَاز غرل َتهاٌَ يًُٚٛـ ٗ ٚغط٘

ايعُ ١َٝٛتكته ٞإزَاد٘ ٗ ايػٝاغ ١ايعاَ١

اٱزاض.ٟ

يًٝٚٛؿ ١ايعُ ١َٝٛيًسٚيٚ ,١اْ٫تكاٍ إٍ

غًب ١أ ٚغٝطط ٠ايطابع اٱزاض ٟاحملض

اؾٛاْب ايعًُ ١ٝيًتهٚ ٜٔٛاييت ٜؿاض إيٗٝا

عً ٢عًُ ١ٝايته ٜٔٛعً ٢سػاب

بايتسضٜب ايص ٟي٘ قؿ ١عًُٜٚ ١ٝػُح بإنػاب

ايع٬قات اٱْػاْ ١ٝبٌ اٱزاضٚ ٠إٚٛـ.

َٗاضات ٗ َهإ ايعٌُ أ ٗ ٟإكاحل اٱزاض١ٜ

اغتدساّ ايته ٜٔٛبططم شاتٗ ١ٝ

عهؼ ايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜايكا ١ُ٥عً ٢ؼٌٜٛ

اٱزاضات ايعُ.١َٝٛ

َعاضف ْٛط ١ٜيٝؼ بايهطٚض ٠أْٗا تتٓاغب

 َٔٚأدٌ ؾعاي ١ٝاندل يٝٚٛؿ ١ايتهٜٔٛ

ٚٚنع ١ٝايعٌُٜٚ ,دلظ ٗ ٖصا ايكسز ايتسضٜب ٗ

ٗ اٱزاض ٠ايعُ ,١َٝٛاقذلست ايًذٓ ١ايٛطٓ١ٝ

َهإ ايعٌُ ) (Formation sur le tasايص ٟهعٌ

ٱق٬ح ٖٝانٌ ايسٚيَٗٚ ١اَٗا تكٛضا يٓٛاّ

(Tous

ايتهٜ ٜٔٛك ّٛعً ٢أغاؽ ؼسٜس َػٚ٪ي ١ٝنٌ

)ٜٚ ,FORMATEURبك ٢زٚض َػ ٍٚ٪إٛاضز

إتسخًٌ ٗ ٖصا ايٓؿا ٗ ٙؾهٌ َٝجام يًتهٜٔٛ

ايبؿطَ ١ٜتؿطؽ يًتدط ٘ٝيدلْاَر ايتهٜٔٛ

)ٚ (Charte de la formationعً ٢إباز ٨اييت

بتٛقع ا٫ستٝادات اؿايٚ ١ٝإػتكبًَٔ ١ٝ

تتؿل ٚاغذلاتٝذ ١ٝاٱق٬ح اٱزاض ٟاييت ّ ٫هٔ

ايهؿا٤ات ٚإ٬ٖ٪ت ٚؼسٜس ايكٛٝز إاي١ٝ

إٔ تؿكٌ عٔ اغذلاتٝذ ١ٝايته ,ٜٔٛباٱناؾ ١إٍ

ٚاٱزاضٚ ١ٜايكاْٚ ١ْٝٛايعَٓ ١ٝإطتبط ١بٛنع

إْؿا ٤ؾبه٪َ ١غػات ته ,١ٜٝٓٛسٝح ٜؿتٌُ

خط ١ايتهٚ ٜٔٛتطبٝكٗا َٚتابعتٗا.

َٝجام ايته ٜٔٛعً ٢ايٓكا ٙايتاي:8١ٝ

َٔ نٌ ايط٩غا ٤اٱزاضَ ٌٜهٛٸٌْ

بايطدٛع إٍ ٚاقع ايته ٗ ٜٔٛاٱزاض٠

ؼسٜس اشلسف َٔ ايته( ٜٔٛا٭قًٞ

اؾعا٥ط٬ٜ ,١ٜس ٜايعؿٛاٝٚٚ ٗ ١ٝ٥ؿ ١ايته,ٜٔٛ

ٚإتٛاقٌ).

شيو إٔ َع ِٛدٗٛز ايسٚيٖ ٗ ١صا اجملاٍ ٫

َؿاضن ١إٚٛـ ٗ غرلٚض ٠عًُ١ٝ

تتعس ٣سسٚز ايته ٜٔٛيؿػٌ ايٝٚٛؿ ١ا٭ٗ ٍٚ

ايتهٚ ٜٔٛتعُ ِٝسل ا٫غتؿاز.٠

اؿٝا ٠إٗٓ ١ٝيًُٚٛـ ,نُا إٔٸ ايتهٜٔٛ

عكًٓ١

اغتعُاٍ

إتٛاقٌ ٜعاْٚ َٔ ٞاٖط ٠ايعؿٛاٚ ١ٝ٥غ٤ٛ

ايته ١ٜٝٓٛايٛطٓ ١ٝغٛا ٤اشلٝانٌ اٱزاض١ٜ

تكسٜط ا٫ستٝادات ايؿعً ١ٝيٲزاض َٔ ٠إٛاضز

أ ٚإٛاضز ايبؿط.١ٜ

ايبؿطٚ ١ٜغٝاب ْٛاّ يًُتابعٜ ١ػُح بتكِٝٝ

ؼسٜس سكٛم ٚٚادبات ْٝع ا٭ططاف

تٓؿٝص بطاَر ايته ,ٜٔٛنُا إٔٸ ايتطبٝكات

إتسخً ٗ ١عًُ ١ٝايته.ٜٔٛ

اؿسٜج ٗ ١فاٍ ايتػٝرل )٫ (Management

اٖ٫تُاّ بٝٚٛؿيت ايتٓػٝل ٚايتٛد ٘ٝعً٢

ػس فا ٫يتطبٝكٗا ٗ اٱزاض ٠ايعُٗ ١َٝٛ

إػت ٣ٛايٛطين ٚؼسٜس َٗاّ إػٚ٪يٌ

اؾعا٥طَٚ .ا إٔٸ اٱزاض ٠اؾعا٥ط ١ٜتعتدل عًُ١ٝ

ايكطاع.ٌٝ

ٚتطؾٝس

ايٛغاٌ٥

ايتهَ ٜٔٛجاب ١تهًؿ ,١ؾكس أزٖ ٣صا إٍ آثاض
غًبَٗٓ ١ٝا:7
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أَا عً ٢قعٝس إباز ٨اييت تتؿل

ايبؿط ١ٜاؾسٜسَٓ ٗ ٠اقب ايعٌُ إُٓٛس ١شلِ

ٚاغذلاتٝذ ١ٝاٱق٬ح اٱزاض ,ٟؾأؾاض تكطٜط

) ,(Programme d’accueil ou d’adaptationسٝح

ايًذٓ ١إٍ:

ٜتهُٔ ٖصا ايدلْاَر تًكٌ ْٝع إعًَٛات عٔ

نطٚض ٠تٛؾط اٱضاز ٠ايػٝاغ ٗ ١ٝفاٍ

اشلٝهٌ ايتٓٚ ُٞٝٛايٝٚٛؿ ٞيٲزاض ,٠طبٝع١

ايتهٚ ,ٜٔٛػػٝس ٖص ٙاٱضاز ٠عً ٢إػت٣ٛ

ايع٬ق ١اييت تطب٘ إٓكب باحمل ٘ٝاٱزاضٟ

ايتؿطٜعٚ ٞعً ٢إػت ٣ٛايتٓؿٝص.ٟ

ٚتٛنٝح إدطا٤ات ايعٌُ ٚإػٚ٪يٝات ٚسذِ

إنؿا ٤ايطابع إٗين يًته َٔ ٜٔٛخٍ٬

ايػًط ١إتٛؾط يؿاغٌ َٓكب ايعٌُ ٚا٭ؾطاز

ايتشسٜس ايهُٚ ٞايهٝؿ ٞؿادات ايتهٜٔٛ

إٛنٛعٌ ؼت تكطؾٜ٘ٚ .ه ٕٛؽكٝل

ٚتطْتٗا إٍ بطاَر يًته( ٜٔٛاشلٓسغ١

إٓكب إَا ٭َ ٍٚط ٠عٓس زخ ٍٛايؿطز يًٝٚٛؿ١

ا٭زٚات

ايعُٚ ,١َٝٛإَا أثٓا ٤إػاض إٗين ٗ إطاض

ايبٝساغٛد)١ٝ

ٚاختٝاض

كططات ايتٓكٌ ٚاؿطن.١ٝ

ايبٝساغٛد ١ٝإٓاغب.١
إعطا ٤أُٖ ١ٝقك ٣ٛيته ٜٔٛإه(La ٌْٛ
)formation des formateurs

تُٓٝٚٚ ١ٝؿ ١ايطقابٚ ١ايتك ِٝٝإػتُط
يدلاَر ايته.ٜٔٛ
أَا ؾُٝا ىل إْؿا ٤ؾبه٪َ ١غػات
ته ,١ٜٝٓٛاقذلست ايًذٓٚ ١نع قاْ ٕٛأغاغٞ
ٜعهؼ بكؿٚ ١انش ١إٗاّ إٓٛط ١بٗصٙ
إ٪غػات

ٚايدلاَر

ايبٝساغٛد١ٝ

ٚايكِٝ

ا٭خ٬قٚ ١ٝايػًٛن ١ٝإٚ ١ُ٥٬تؿهٖ ١ًٝصٙ
اشل٦ٝات ْٛٚاَٗا إاي ,ٞنصيو ,تُٓ ١ٝقسضات
تهٝؿ ١ٝيًٛغاٚ ٌ٥إٓاٖر ايبٝساغٛدَ ١ٝع
ايتطٛضات إػتُط ٠يٓؿا ٙاٱزاض.٠
ز -ؾػٌ إٓكب
َٔ ايطبٝع ٞإٔٸ لاح ايؿطز ٗ أزاَٗ ٤اَ٘
ايٝٚٛؿ ٗ ١ٝاطاض َٓكب ايعٌُ ايصٜ ٟؿػً٘
َطتب٘ بايٛطٚف احملٝط ١بٗصا إٓكب ,سٝح إٔٸ
ؾط ٙايهؿاٚ ٠٤ايتأٖٜ ٫ ٌٝعين بايهطٚض٠
ايؿعاي ٗ ١ٝايتٓؿٝصَ ٖٛٚ ,ا ٜكته ٞتٛؾط اٱزاض٠
إػتكبً ١عً ٢بطْاَر اغتكباٍ أَ ٚطاؾك ١إٛاضز

عٓس ؽكٝل إٓكب (Affectation dans

) un emploiأ ٚؾػً٘ ٭َ ٍٚطٜ ٠ه َٔ ٕٛسل
اٱزاض ٠تع ٌٝإٚٛـ ٗ إكًشٚ ١إهإ سػب
استٝاداتٗا َع اَهاْ ١ٝا٫غتذاب ١يطغب١
إٚٛـٜٚ ,تبع قطاض ايتع ٌٝبعًُ ١ٝايتٓكٝب
اييت تعتدل بسا ١ٜاؿٝا ٠إٗٓ ١ٝيًُٚٛـ ٗ
اٱزاض ٠إػتكبً ,١أَا ايتع ٌٝأثٓا ٤إػاض إٗين
ؾٝه ٕٛعٔ ططٜل ايتٓكٌ ٚاؿطنّٚ ,١ٝهٔ إٔ
ٜه ٕٛايتٓكٌ ؾطزٜا أ ٟبطًب َٔ إٚٛـ أٚ
اغتذاب٫ ١ستٝادات اٱزاض ٠أَ ٚطتب٘ بػٝاغ١
تػٝرل ايٚٛا٥ـ ٚايتٛظٜع إتهاؾ ٧يًُٚٛؿٌ
سػب ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًتٛاظٕ اؾٗ ٗ ٟٛايب٬ز.
تػٝرل اؿطن١ٝ

(Gestion de la

) َٔ ٖٛ mobilitéإٛانٝع شات ا٭ُٖ ١ٝايهدل٣
ٗ اٱزاض ٠ايعُٚ ,١َٝٛتػتدسّ نٛغ ١ًٝيًتٛؾٝل
بٌ استٝادات إٛاضز ايبؿطٚ ١ٜاٱزاضٚ ,٠عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ٫ ,بس َٔ إٔ تػتٓس غٝاغ ١اؿطنٗ ١ٝ
اٱزاض ٠ايعُ ١َٝٛعً :٢ؾؿاؾ ١ٝتاَ ٗ ١تػٝرل
إٛاضز ايبؿطٚ ١ٜاٱع ٕ٬ايسٚض ٟعٔ إٓاقب
ايؿاغطْٛ ,٠اّ اتكاٍ ؾعاٍ بٌ اٱزاض٠
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َٚٛٚؿٗٝا ,إعطا ٤ا٭ُٖ ١ٝيًشطن ٗ ١ٝإػاض
إٗين يًُٛاضز ايبؿط ,١ٜتػٗٚ ٌٝطٚف ايتٓكٌ
ٚاٱقاَٚ ,١نع بطاَر يٲغتد٬ف )(Relève

ٚتؿاز ٟؾػٛض إٓاقب ٕس ٠ط.١ًٜٛ
ثاْٝا :ايٛنعٝات ايكاْ ١ْٝٛيًُٚٛـ
تعبٸط ٖص ٙاؿا٫ت عٔ ايٛنعٝات ٚإطانع
ايكاْ ١ْٝٛاييت ّهٔ إٔ ٜٛنع ؾٗٝا إٚٛـ ط١ًٝ
َػاض ٙإٗين َٔٚ ,خ ٍ٬تٓٛعٗا ٚإَهاْ ١ٝتهطاض
ايبعض َٓٗا ,ؾإْٗا تػُح بايتٛؾٝل بٌ اؾُٛز
ايصّٝ ٟٸع ايكٛاعس ايكاْ ١ْٝٛيتػٝرل إٛاضز
ايبؿطٚ ١ٜنطٚض ٠إط ١ْٚاييت هب إٔ ٜتػِ بٗا
تػٝرل ا٭ؾطاز ,إش ٪ٜز ٟاٱؾطا ٗ ٙاغتعُاٍ
ايٓكٛم ٚايًٛا٥ح ٚعسّ تطبٝكٗا بؿهٌ ؾؿاف
إٍ ساي َٔ ١ا٫ستكإ ٚعسّ ايتشؿٝع ٜكعب
تػٝرلٖا باٱناؾ ١إٍ ْعٜـ إٛاضز ايبؿط١ٜ
إ ١ًٖ٪م ٛايكطاعات ا٭خط.٣
أ -ايكٝاّ باـسَ١
ايكٝاّ باـسَٚ ٖٞ ١نع ١ٝإٚٛـ ايصٟ
ّاضؽ ؾعًٝا ٗ إ٪غػ ١أ ٚاٱزاض ٠ايعُ ١َٝٛاييت
ٜٓتُ ٞإيٗٝا ,إٗاّ إطابك ١يطتبت٘ أَٗ ٚاّ َٓكب
ؾػٌ أَٓ ٚاقب أٚٚ ٚا٥ـ عًٝا ٗ اشلطّ اٱزاضٟ
يًسٚيٜٚ ,١عس نصيو ٗ ٖص ٙايٛنع ١ٝإٚٛـ:
إٛدٛز ٗ عطً ١غٓ ,١ٜٛإٛدٛز ٗ عطًَ ١طن١ٝ
أ ٚسازخ َٗين ,إٚٛؿ ١إٛدٛز ٗ ٠عطً ١أَ,١َٛ
إػتؿٝس َٔ ضخك ١غٝاب ,ايص ٟمت اغتسعاٙ٩
ٕتابع ١ؾذل ٠ؼػٌ إػت ٣ٛأ ٚايكٝاْ ٗ ١إطاض
ا٫ستٝا ,ٙايص ٟاغتسع ٗ ٞإطاض ا٫ستٝاٙ
ٚايص ٟمت قبٛي٘ ٗ ؾذل ٠ؼػٌ إػت.٣ٛ

ب -اْ٫تساب )(Le détachement

اْ٫تساب ٖ ٛساي ١إٚٛـ ايصٜٛ ٟنع
خاضز غًه٘ ا٭قً/ٚ ٞأ ٚإزاضت٘ ا٭قًَ ١ٝع
َٛاقً ١اغتؿازت٘ ٗ ٖصا ايػًو َٔ سكٛق٘ ٗ
ا٭قسَ ,١ٝايذلق ٗ ١ٝايسضدات ,ايتكاعس ٗ
إ٪غػ ١أ ٚاٱزاض ٠ايعُ ١َٝٛاييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا,
ٜٚه ٕٛقاب ٬يٲيػا.٤
َٔ َٓٛٛض تػٝرل إٛاضز ايبؿطٜ ,١ٜهٕٛ
إٚٛـ إٓتسب تابع يًُٓكب ايص ٟاْتسب إي٘ٝ
أ ٟأْٸ٘ ّاضؽ إٗاّ إطتبط ١بٗصا إٓكب,
ٜتكان ٢ضاتب٘ َٔ قبٌ اٱزاض ٠أ ٚإ٪غػ١
ايعُ ١َٝٛاييت اْتسب إيٗٝا (بايٓػب ١يًُٚٛـ
ايصٜ ٟتابع تهٜٓٛا أ ٚزضاغات ٜتًك ٢ضاتب٘ َٔ
إزاضت٘ ا٭قًٜٚ ,)١ٝتِ تك ِٝٝأزا َٔ ٘٥ططف
اٱزاض ٠أ ٚاشل ١٦ٝإػتكبً١؛ نُا إٔ ٖص ٙايٛنع١ٝ
تػُح بإنػاب إٛاضز ايبؿط ١ٜػطب ١دسٜس٠
خاضز ايػًو ا٭قًٚ ,ٞتػُح يٲزاض ٠باغتعُاٍ
ٖص ٙايٛنع ٗ ١ٝإطاض غٝاغ ١ايتٓكٌ ٚاؿطن,١ٝ
ٜٚه ٕٛاْ٫تساب يؿذل ٠قسز ٠باْتٗاٗ٥ا ٜعٌ
إٚٛـ ٗ َٓكب٘ ا٭قً ٞأَٓ ٚكب ٖاثٌ ٚيٛ
نإ ظا٥سا عٔ ايعسز.
ٜه ٕٛاْ٫تساب بك ٠ٛايكاْ ٕٛأ ٚبطًب َٔ
إٚٛـ ,ؾؿ ٞاؿاي ١ا٭ٜ ٍٚتِ اْتساب إٚٛـ
بك ٠ٛايكاْ ٗ ٕٛاؿا٫ت ايتايٝٚٚ :١ٝؿ ١عهٗ ٛ
اؿه ,١َٛعٗس ٠اْتداب ١ٝزا٪َ ٗ ١ُ٥غػٚ ١طٓ١ٝ
أْ ٚاع ١إقًٚٚ ,١ُٝٝا٥ـ عًٝا يًسٚي ١أَٓ ٚكب
عاٍ ٗ َ٪غػ ١أ ٚإزاض ٠عُ ١َٝٛغرل تًو اييت
ٜٓتُ ٞإيٗٝا ,عٗسْ ٠كاب ١ٝزاَ ,١ُ٥تابع ١تهٜٔٛ
َٓكٛم عً ٗ ٘ٝايكٛاٌْ ا٭غاغ ١ٝاـاق,١
ُج ٌٝايسٚي٪َ ٗ ١غػات أ٦ٖٝ ٚات زٚيَ ,١ٝتابع١
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ته ٜٔٛأ ٚزضاغات ,أَا اْ٫تساب اٱضازٜ ,ٟهٕٛ
بطًب َٔ إٚٛـ َٔ أدٌ ُهَ َٔ ٘ٓٝتابع١
ْؿاطات يس٪َ ٣غػ ١أ ٚإزاض ٠عُ ١َٝٛأخط/ٚ ٣أٚ
ضتب ١غرل ضتبت٘ ا٭قًٚٚ ,١ٝا٥ـ تأطرل يس٣
إ٪غػات أ ٚاشل٦ٝات اييت ُتًو ايسٚي ١نٌ
ضأزلاشلا أ ٚدع٤ا َٓ٘ ,ايكٝاّ َُٗ ٗ ١إطاض
ايتعا ٕٚأ ٚيس٪َ ٣غػات أ٦ٖٝ ٚات زٚي.١ٝ
ز-

ا٫غتٝساع

en

mise

ٜٛنع إٚٛـ إػتسع ٢٭زا ٤اـسَ١
ايٛطٓٚ ٗ ١ٝنع ١ٝتػُ" ٢اـسَ ١ايٛطٓ,"١ٝ
سٝح وتؿ ٜعكٛق٘ ٗ ايذلق ٗ ١ٝايسضدات ٗٚ
ايتكاعس ,غرل أْٸ٘ ٜ ٫ػتؿٝس َٔ أ ٟضاتبٜٚ ,عاز
إزَاد٘ ٗ ضتبت٘ ا٭قً ١ٝعٓس اْكها ٤ؾذل٠
اـسَ ١ايٛطٓ ١ٝبك ٠ٛايكاْٚ ٕٛي ٛنإ ظا٥سا عٔ

(la

)disponibilité

ٜتُجٌ ا٫غتٝساع ٗ إٜكاف َ٪قت يع٬ق١
ايعٌُ ,ت٪زٖ ٟص ٙايٛنع ١ٝإٍ تٛقٝـ ضاتب
إٚٛـ ٚسكٛق٘ ٗ ا٭قسَ ,١ٝايذلق ٗ ١ٝايسضدات
ٚايتكاعس ,غرل أْٸ٘ وتؿ ٜباؿكٛم اييت
انتػبٗا ٗ ضتبت٘ ا٭قً ١ٝعٓس تاضٜذ إسايت٘ إٍ
ا٫غتٝساع (إاز َٔ 511 ٠ا٭َط ,)19 -11
ّٚهٔ إٔ ٜه ٕٛا٫غتٝساع بك ٠ٛايكاْ(De ٕٛ

) droitأ ٚبطًب َٔ إٚٛـ.
واٍ إٚٛـ إٍ ا٫غتٝساع بك ٠ٛايكإْٛ
ٗ اؿا٫ت ايتاي ٗ :١ٝساي ١تعطض أسس أقٍٛ
إٚٛـ أ ٚظٚد٘ أ ٚأسس ا٭بٓا ٤إتهؿٌ بِٗ ؿازخ
أ ٚٱعاق ١إٔ ٚطض خطرل ,يًػُاح يًعٚد١
إٚٛؿ ١بذلب ١ٝطؿٌ ٜكٌ عُط ٙعٔ ٔؼ غٓٛات,
يًػُاح يًُٚٛـ با٫يتشام بعٚد٘ إشا انطط إٍ
تػٝرل إقاَت٘ عهِ َٗٓت٘ ,يتُهٌ إٚٛـ َٔ
ٖاضغَٗ ١اّ عهَ ٛػرل ؿعب غٝاغٞ؛ ّٚهٔ
يًُٚٛـ إٔ ٜػتؿٝس َٔ ساي ١ا٫غتٝساع
٭غطاض ؾدك ١ٝيًكٝاّ بسضاغات أ ٚأعُاٍ عح
بطًب َٓ٘ بعس غٓتٌ َٔ اـسَ ١ايؿعً.١ٝ

زٚ -نع ١ٝاـسَ ١ايٛطٓ١ٝ

ايعسز ٚي٘ ا٭ٚي ٗ ١ٜٛايتع ٗ ٌٝإٓكب ايصٟ
نإ ٜؿػً٘ قبٌ ػٓٝس ٙإشا نإ إٓكب ؾاغطا
أَٓ ٗ ٚكب ٜعازي٘.
ٖـ ٚ -نع ١ٝخاضز اٱطاض )(Hors cadre

ٚنع ١ٝخاضز اٱطاض ٖ ٞاؿاي ١اييت ّهٔ
إٔ ٜٛنع ؾٗٝا إٚٛـ بطًب َٓ٘ ,بعس اغتٓؿاش
سكٛق٘ ٗ اْ٫تساب ٗ ٝٚٚؿٜ ٫ ١ػط ٟعًٗٝا
ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞيًٝٚٛؿ ١ايعُّ ٫ٚ ,١َٝٛهٔ
اٱساي ١إٍ ٖص ٙايٛنع ١ٝإ ٫إٚٛؿ ٕٛإٓتُٕٛ
إٍ ايؿٛز "أ" ايصّ ٜٔاضغْ ٕٛؿاطات ايتكُِٝ
ٚايبشح ٚايسضاغات أ ٚنٌ َػت ٣ٛتأٖٖ ٌٝاثٌ,
ٜ ٫ٚػتؿٝس إٚٛـ إٛنٛع ؼت ٖص ٙاؿائَ ١
ايذلق ٗ ١ٝايسضدات ٜٚتًك ٢ضاتب٘ ٜٚتِ تكِٝٝ
أزا َٔ ٘٥قبٌ إ٪غػ ١أ ٚاٱزاض ٠إػتكبًٚ ,١ؼسز
ؾذل ٠خاضز اٱطاض غُؼ غٓٛات عً ٢ا٭نجط,
باْتٗاٗ٥ا ٜتِ إزَاز إٚٛـ ٗ ضتبت٘ ا٭قًٚ ١ٝيٛ
نإ ظا٥سا عٔ ايعسزٚ .ػسض اٱؾاض ٠إٍ إٔٸ ٖصٙ
ايٛنع ١ٝمل تؿٗسٖا ايٝٚٛؿ ١ايعُ١َٝٛ
اؾعا٥ط ١ٜإَ ٫ع إق٬سات ( 1111أْٛط إاز٠
 َٔ 511ا٭َط )19 -11
ػسض اٱؾاض ٠إٍ إٔٸ ٖٓاى سايتٌ
خاقتٌ َتكًس ٟايٚٛا٥ـ ايػاَُٖ ١ٝا
ٚنع ١ٝخاضز اٱطاض ٚايعطً ١اـاق ,١سٝح
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تػُح ا٭ ٍٚيٲزاض ٠عٓس إْٗا ٤إٗاّ اٱقً١ُٝٝ
يًٛاي َٔ ٞتهًٝؿ٘ َُٗ ١يس ٣اٱزاض ٠إطنع ١ٜأٚ
ٖ٦ٝات عُ ١َٝٛأخطٕ ٣س ٠ث٬خ غٓٛات قابً١
اغتجٓاٝ٥ا يًتُسٜس ٕس ٠غٓتٌٜٚ ,عٌ إعين
نٛاٍ خاضز اٱطاض َطغ ّٛض٥اغ ٞبٓا ٤عً٢
اقذلاح ٚظٜط ايساخً ,9١ٝأَا ايعطً ١اـاق ١ؾٗٞ
أسس اؿً ٍٛاييت ٚنعتٗا اٱزاض ٠يتػٚ ١ٜٛنع١ٝ
ؾاغً ٞايٚٛا٥ـ ايعًٝا عٓسَا تٓتَٗٗ ٞاَِٗ
ؾٗٝا بكطاض َٓٗاٜٚ ,تكان ٢احملاٍ عً ٢ايعطً١
اـاق ١ضاتب٘ ا٭خرل َس ٠ؾٗط ٜٔعٔ نٌ غٓ١
قهاٖا ٗ ايٝٚٛؿ ١ايعًٝا بس ٕٚإٔ تتذاٚظ ٖصٙ
إس ٠غٓٚ ١اسس.٠
ثايجا :ايذلق١ٝ
تعتدل ايذلق ٗ ١ٝايٝٚٛؿ ١ايعَُٔ ١َٝٛ
أِٖ ا٭زٚات إػتعًُ ٗ ١تػٝرل إٛاضز ايبؿط١ٜ
ٚتجُ ,٘ٓٝؾٗ ٞتػُح يٲزاض ٠بٛنع غٝاغ١
تكسٜط ١ٜيًُٛاضز ايبؿط َٔ ١ٜخ ٍ٬إدططات
ايػٓ ١ٜٛيتػٝرل إٛاضز ايبؿطٚ ١ٜإدططات
ايػٓٚ ١ٜٛإتعسز ٠ايػٓٛات يًتهٚ ٜٔٛؼػٌ
إػت ,٣ٛنُا تػُح يًُٚٛـ با٫ضتكاٗ ٤
ايػًِ ايٝٚٛؿ ٞيٲزاضٚ ٠ؼػٌ َطنعٙ
ايٝٚٛؿٚ ٞإعاٜا ا٫دتُاعٚ ١ٝإاز ١ٜإطتبط١
بايٛنع ١ٝاؾسٜس ٗٚ ,٠ايٝٚٛؿ ١ايعُٗ ١َٝٛ
اؾعا٥ط ّهٔ ايتُٝٝع بٌ:
 ايذلق َٔ ١ٝزضد ١إٍ أخط ٣نُٔؾبه ١ا٭دٛض.
 ايذلق َٔ ١ٝضتب ١إٍ أخط ٣نُْٔؿؼ ايػًو أ ٗ ٚايػًو ا٭عً٢

ايذلق ٗ ١ٝايسضدات
ٜطتب٘ ٖصا ايٓٛع َٔ ايذلق ١ٝبؿهط٠
ايسّٚ ١َٛا٫غتُطاض ١ٜاييت ُٝٸع ايٝٚٛؿ١
ايعُ ,١َٝٛؾإٚٛـ عهِ تهطٜؼ سٝات٘ إٗٓ١ٝ
ٗ اٱزاض ٠ول ي٘ ؼػٌ َػت ٣ٛأدطت٘ بكؿ١
َػتُط ,٠ستٚ ٢إٕ مل وكٌ ي٘ تػٝرل ٗ طبٝع١
إٗاّ إطتبطَٓ ١كب ايعٌُ أ ٚاضتكا ٗ ٤ايطتب,١
ٜٚعبٸط عٔ ايذلق ٗ ١ٝايسضدات بؿهط ٠ا٭قسَ١ٝ
إٗٓ (Expérience professionnelle) ١ٝاييت
ٜهتػبٗا إٚٛـ َطٚض ايعَٔ ,سٝح ؼسز
ا٭قسَ ١ٝإطًٛب ١يًذلق ٗ ١ٝنٌ زضد ١بج٬خ
َسز تطق ١ٝعً ٢ا٭نجط ,زْٝا َٚتٛغطٚ ١قك,٣ٛ
طبكا يًذس ٍٚأزْا:ٙ
ايذلقٗ ١ٝ

إس٠

إس٠

إس٠

ايسضد١

ايسْٝا

إتٛغط١

ايكك٣ٛ

َٔ زضد١

غٓتإ

ث٬خ

ث٬خ

إٍ زضد١

ٚغت١

غٓٛات

غٓٛات

أعًَٗٓ ٢ا

أؾٗط

ٚغت١

َباؾط٠
اجملُٛع:

اؾٗط
غٓ١

غٓ١

غٓ١

زضد١
دس ٍٚايذلق ٗ ١ٝايسضدات
إكسض:

اؾُٗٛض١ٜ

اؾعا٥ط١ٜ

ايسّكطاط ١ٝايؿعب ,١ٝض٥اغ ١اؾُٗٛضَ ,١ٜطغّٛ
ض٥اغ ٞضقِ  914 -14إ٪ضر ٗ  13غبتُدل
 ,1114وسز ايؿبه ١ا٫غتس٫يٕ ١ٝطتبات
إٚٛؿٌ ْٛٚاّ زؾع ضٚاتبِٗ ,اؾطٜس ٠ايطزل,١ٝ
ايعسز  ,15إ٪ضخ 91 ٗ ١غبتُدل  ,1114م .51
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ايذلق ٗ ١ٝايطتب١
تتُجٌ ايذلق ٗ ١ٝايطتب ٗ ١تكسّ إٚٛـ
ٗ َػاض ٙإٗين ٚشيو باْ٫تكاٍ َٔ ضتب ١إٍ
ايطتب ١ا٭عًَ ٢باؾطْ ٗ ٠ؿؼ ايػًو أٗ ٚ
ايػًو ا٭عًَ ٢باؾط ٠سػب ايهٝؿٝات ايتاي١ٝ
(إاز َٔ 514 ٠ا٭َط :)19 -11
عً ٢أغاؽ ايؿٗاز َٔ :٠بٌ إٚٛؿٌ
ايص ٜٔؼكًٛا خَ ٍ٬ػاضِٖ إٗين عً٢
ايؿٗازات ٚإ٬ٖ٪ت إطًٛب ٗٚ ,١سسٚز إٓاقب
ايؿاغط ٠إطابك ١يتأٖ ًِٗٝاؾسٜس.
ايذلق ١ٝعٔ ططٜل اَ٫تشاْات إٗٓ ١ٝأٚ
ايؿشل إٗينٜٓ :بػ ٞايتأنٝس عً ٢أُٖٖ ١ٝصٙ
ايكٝػ َٔ ١ايذلق ٗ ١ٝتهطٜؼ ايبعس ايتشؿٝعٟ
ٚايته ٜٔٛايصات ٞيًُٚٛؿٌ ْٛطا يًُهاْ١
إُٓٛس ١يًذٗس ايؿدكَٓ ٗ ٞكب ايعٌُ َ٘ٓٚ
ؾٗ ٞتؿهٌ أزا ٠ؾاعً ٗ ١احملاؾ ١ٛعً ٢إٛاضز
ايبؿطٚ ١ٜتجُٗٓٝا.
ايذلق ١ٝعٔ ططٜل ا٫ختٝاض :بعس ايتػذٌٝ
ٗ قا ١ُ٥ايتأٖ ٌٝيًُٚٛؿٌ اؿا٥ع ٜٔعً٢
ا٭قسَ ١ٝإطًٛبٚ ١اـدل ٠إٗٓ ١ٝايهاؾ ,١ٝيهٔ
َٔ ايكعب دسا قٝاؽ َس ٣تٛؾط إٚٛـ عً٢
اـدل ٠إٗٓ ١ٝاي٬ظَٚ ١غايبا َا ًٜذأ ايط٩غا٤
اٱزاض ٕٜٛإٍ ا٫عتباضات ٚا٭سهاّ ايصاتٚ ١ٝسذِ
ايٚ ٤٫ٛايطاع َٔ ١ططف إطٚ٩غٌ ٗ ؼسٜس
ٖص ٙاـدلٜٚ ,٠هٖ ٕٛصا ايٓٛع َٔ ايذلق َٔ ١ٝضتب١
إٍ أخط ٣زاخٌ ْؿؼ ايػًو.
بعس تهَ ٜٔٛتدكل ٗ :اسسَ ٣طانع أٚ
َساضؽ ايته ٜٔٛإتدكل.
مل ٜتططم ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞايعاّ
يًٝٚٛؿ ١ايعُ ١َٝٛإٍ ايذلق ١ٝا٫غتجٓا ١ٝ٥اييت

نإ َعُ ٍٛبٗا قبٌ قسٚض ,ٙيهٔ ّهٔ يًكٛاٌْ
اـاق ١يبعض ا٭غ٬ى نا٭َٔ ايٛطين
ٚاؿُا ١ٜإسْ ١ٝأ ٚاؾُاضى إٔ ٜٓل عًٖ ٢صا
ايٓٛع َٔ ايذلقَ ١ٝع اسذلاّ ايتعً ١ُٝايكازض٠
عٔ إسٜط ١ٜايعاَ ١يًٝٚٛؿ ١ايعُ ٗ ١َٝٛفاٍ
ؼسٜس ؾط ٙٚايكب ٍٛي٬غتؿازٖ َٔ ٠صا ايٓٛع
َٔ ايذلق١ٝ

10

ضابعا :اْتٗا ٤ع٬ق ١ايعٌُ
ْٛطا يطبٝع ١ايع٬ق" ١قاْ ١ْٝٛتٓ"١ُٝٝٛ
بٌ إٚٛـ ٚاٱزاض ,٠يٝؼ َٔ سل أسس ايططؾٌ
إْٗاٖ٩ا َشض إضازت٘ إَ ٫ع اسذلاّ فُٛع١
َٔ اٱدطا٤ات ايؿهً ١ٝاييت تهُٔ سكٛم
ايططؾٌ أٓ ٟا ١ٜإٚٛـ َٔ تعػـ اٱزاض٠
ٚنُإ اغتُطاض ١ٜإطؾل ايعاّ بتػًٝب إكًش١
ايعاَ ١عً ٢إكًش ١اـاقٚ ,١بكطف ايٓٛط عٔ
ؾكسإ اؾٓػ ١ٝاؾعا٥ط ١ٜأ ٚايتذطٜس َٓٗا
ٚؾكسإ اؿكٛم إسْٚ ١ٝايٛؾا ٠اييت ٜٓتر عٓٗا
اْتؿا ٤قؿَٚٛ ١ـ تًكاٝ٥ا ,تٓتٗ ٞع٬ق ١ايعٌُ
نصيو با٫غتكاي ١إكبٛي ١بكؿ ١قاْ١ْٝٛ
ٚاٱساي ١عً ٢ايتكاعس ,ايععٍ ٚايتػطٜح.
أ -ا٫غتكاي١
ٖ ٞتعبرل إٚٛـ ايكطٜح عٔ إضازت٘ ٗ
قطع ايع٬ق ١ايٝٚٛؿَ ١ٝع اٱزاضٚ ٠بكؿْٗ ١ا,١ٝ٥
 ٖٞٚسل ي٘ٚ ,ي٬غتكاي ١ؾططٌ أغاغ:ٌٝ
ايتعبرل اٱضاز ٟايكطٜح يًُٚٛـ عٔ ططٜل
طًب َهتٛبٚ ,قبٖ ٍٛصا ايطًب َٔ ططف اٱزاض,٠
سٝح ٜطغٌ إٚٛـ طًب٘ إٍ ايػًط ١اييت شلا
ق٬س ١ٝايتع ٌٝعٔ ططٜل ايػًِ اٱزاض,ٟ
ٜٚتعٌ عً ٘ٝأزا ٤ايٛادبات إطتبطَٗ ١اَ٘ إٍ
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غا ١ٜقسٚض قطاض عٔ ٖص ٙايػًط ,١ايص ٟتتدصٗ ٙ

ايعٌُ (اٱزاضٚ )٠إٚٛـ ٚايٓػب ١إ ١ٜٛ٦إػتشك١

أدٌ ؾٗط ٜٔابتسا َٔ ٤تاضٜذ إٜساع ايطًب ,غرل

َٔ ايطاتب َكابٌ نٌ غٓ ١اؾذلاى.

أْٸ٘ ّهٔ يًػًط ١إد ٍٛشلا اؽاش ايكطاض إٔ

ٜػتؿٝس إٚٛـ َٔ ايتكاعس عٓس اغتهُاٍ

ت٪دٌ إٛاؾك ١عً ٢طًب ا٫غتكايٕ ١س ٠ؾٗطٜٔ

اؿس ا٭قك َٔ ٢ايػٔ ,أ ٚبطًب َٓ٘ أ ٚبك٠ٛ

ابتسا َٔ ٤تاضٜذ اْكها ٤ا٭دٌ ا٭ٚ ٍٚشيو

ايكاْ ٕٛقبٌ بًٛؽ اؿس ا٭قك َٔ ٢ايػٔ ,احملسز

يهطٚض ٠إكًشٚ ١بايتاي ٞإس ٠ايكك ٣ٛإُٓٛس١

بػتٌ غٓ ١بايٓػب ١يًطداٍ ٔٚػٔٚ ١ػٌ

يٲزاض ٠يًطز عً ٢طًب ا٫غتكاي ٖٞ ١أضبع ١أؾٗط

غٓ ١بايٓػب ١يًٓػاَ ,٤ع بعض ا٫غتجٓا٤ات,

ابتسا َٔ ٤تاضٜذ إٜساع ايطًبٚ ,عٓس اْكهاٖ ٤صٙ

ٚعً ٢إٚٛـ إٔ ٜجبت  51غٓ ١خسََ ١ػتٛؾ١ٝ

اٯداٍ  ٗٚساي ١عسّ ايطز تكبح ا٫غتكاي١

ؿكٛم ا٫ؾذلاى ٜٚكَ ِٝبًؼ إعاف عً ٢أغاؽ

ؾعً.١ٝ

َبًؼ إطتب ايصٜ ٟه ٕٛإٚٛـ قس تًكاٗ ٙ
ٜه ٕٛعً ٢عاتل إٚٛـ ايص ٟأٚزع طًب

ا٫غتكاي ١سػب اٱدطا٤ات ايكاْ ١ْٝٛإٔ ٜهُٔ

ايج٬خ غٓٛات ا٭خرلْ َٔ ٠ؿاط٘ ٚعسز ايػٓٛات
إػتٛؾ ١ٝيؿط ٙٚاٱساي ١عً ٢ايتكاعس

11

اغتُطاض ١ٜاـسَٚ ١عٓس اْكطاع٘ قبٌ اْتٗا٤

أَا اٱساي ١عً ٢ايتكاعس قبٌ بًٛؽ ايػٔ

اٯداٍٜ ,عتدل ٗ ساي ١غٝاب غرل ؾطعَ٘ٓٚ ٞ

ايكاْ ,١ْٝٛؾكس تكطض ٖصا اؿل بايٓػب١

اَهاْ ١ٝععي٘ بػبب ايتدً ٞعٔ إٓكب ,بتعبرل

يًُٚٛؿٌ ايطداٍ ببًٛؽ غٔ  11غٓ١

آخط ,إٜساع طًب ا٫غتكاي ١يٝؼ ي٘ أ ٟآثاض إ٫

ٚيًُٚٛؿات ايٓػا ٤ببًٛؽ غٔ  11غَٓ ١ع نطٚض٠

بعس اؿك ٍٛعً ٢ضز قطٜح َٔ اٱزاض ٠أ ٚبعس

ا٫غتذاب ١يبعض ايؿط ٙٚا٭خط ٣قسزٗ ٠

اْكها ٤اٯداٍ



ب -اٱساي ١عً ٢ايتكاعس

ايٓكٛم ٚايًٛا٥ح ايتٓ١ُٝٝٛ

12

ز -ايععٍ

تؿهٌّ اٱساي ١عً ٢ايتكاعس َ٪ؾطا َُٗا

ايععٍ ٖ ٛدعا ٤تأزٜيب ٜطتب٘ غطأ َٗين

يٲزاض ٗ ٠تػٝرل َٛاضزٖا ايبؿط ,١ٜسٝح إٔٸ تٛؾط

َٔ ايسضد ١ايطابعَ ١جٌ :ا٫غتؿاز َٔ ٠اَتٝاظات,

اٱزاض ٠عً ٢دساَ ٍٚػبك ١بٓػب ْٛٚع ٬ٖ٪َٚت

َٔ أ ١ٜطبٝع ١ناْتٜ ,كسَٗا ي٘ ؾدل طبٝعٞ

ا٭ؾطاز ٚتٛاضٜذ اٱساي ١عً ٢ايتكاعس ٜػُح

أَ ٚعَٓ ٟٛكابٌ تأزٜت٘ خسَ ٗ ١إطاض ٖاضغ١

بتٛقع ا٫ستٝادات ٚايتدط ٘ٝي٬غتذاب ١شلا

ٝٚٚؿت٘؛ اضتهاب أعُاٍ عٓـ عً ٢أ ٟؾدل ٗ

قبٌ ايٛقٛع ٗ ساي ١ايعذع ,نـ إٍ شيو إٔٸ

َهإ ايعٌُ؛ ايتػبب عُسا ٗ أنطاض َاز١ٜ

ايتكاعس ٜػُح يًُٚٛـ با٫غتؿازَ َٔ ٠عاف

دػ ١ُٝبتذٗٝعات ٚأَ٬ى إ٪غػ ١أ ٚاٱزاض٠

يًتكاعس تكسٸض قُٝت٘ سػب عسز ايػٓٛات اييت

ايعُ ١َٝٛاييت َٔ ؾأْٗا اٱخ ٍ٬بايػرل اؿػٔ

قهاٖا ايؿطز ٗ ايٝٚٛؿ ١ايعُٚ ١َٝٛا٫ؾذلانات

يًُكًش١؛ إت٬ف ٚثا٥ل إزاض ١ٜقكس اٱغا ٠٤إٍ

اييت ٜهعٗا تؿطٜع ايتكاعس عً ٢نٌ َٔ ضب

تعٜٚط ايؿٗازات,

ايػرل اؿػٔ يًُكًش١؛

إ٬ٖ٪ت أ ٚنٌ ٚثٝك ١زلشت ي٘ بايتٝٚٛـ أٚ
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بايذلق١ٝ؛ اؾُع بٌ ايٝٚٛؿ ١اييت ٜؿػًٗا

بايتسضٜب ٚاؿطن ٗ ١ٝؾكٗٝا اؾػطاٗ

ْٚؿاَ ٙطبح آخط ,غرل تًو إتعًكَٗ ١اّ

ٚايٝٚٛؿٖ ٗٚ ,ٞصا ايكسز ,تعتدل ايٛنعٝات

ايتهٚ ٜٔٛايبشح ٚإْتاز ا٭عُاٍ ايعًُ ١ٝأٚ

ايكاْ ١ْٝٛإدتًؿ ١يًُٚٛـ ٚغ ١ًٝؾعاي١

ا٭زب ١ٝأ ٚايؿٓ ١ٝبايٓػب ١يبعض ايؿ٦ات َٔ

يتهٝٝـ استٝادات نٌ َٔ اٱزاضٚ ٠إٚٛـ ٚآي١ٝ

إٚٛؿٌ نأغاتص ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايباسجٌ

يتشكٝل ايتٛاظٕ ٗ ايجٓا( ١ٝ٥سٝا / ١َٝٓٗ ٠سٝا٠

ٚا٭طبا ٤إتدككٌ َُاضغْ ١ؿاَ ٙطبح ٗ

ؾدك ١ٝأ ٚعا.)١ًٝ٥
تعتدل أسهاّ ا٭َط  19 -11قاٚي١

إطاض خام ٜٛاؾل ؽككِٗ.
ٜه ٕٛايععٍ نصيو ْتٝذ ١تػٝب إٚٛـ

دٝس ٠يٛنع قٛاعس تػٝرل إٛاضز ايبؿطٗ ١ٜ

ٕسَٜٛ 51 ٠ا َتتاي ١ٝعً ٢ا٭قٌ ز ٕٚعصض َكب,ٍٛ

اٱزاض ٠ايعُ ٗ ١َٝٛاؾعا٥ط ,يهٔ تبك ٢إُاضغ١

ٗ ٖص ٙاؿايّ ١هٔ يٲزاضَ ٠باؾط ٠إدطا٤ات

ايعًُٚ ١ٝايتطبٝل ايكشٝح شلص ٙا٭سهاّ ٖٞ

ايععٍ بعس إعصاض إعين با٭َط بػبب إُٖاٍ

احملسز ا٭غاغ ٞيٓذاح أَ ٟبازضٖ ٗ ٠صا اجملاٍ.
-

إٓكب.
ز -ايتػطٜح

1

ٚغ ١ًٝاغتجٓا ١ٝ٥تًذأ إيٗٝا اٱزاض ٠قكس
إْٗا ٤ايع٬ق ١اييت تطبطٗا َع إٚٛـٜ ٫ٚ ,هٕٛ
بايهطٚض ٠ش ٚطابع تأزٜيبّٚ ,هٔ إٔ ٜهٗ ٕٛ
سا٫ت :عسّ ايكسض ٠ايبسْ ١ٝأ ٚايعكً ,١ٝغٝاب
ايهؿا ٠٤إٗٓ :١ٝإاز َٔ 01 ٠ا٭َط ,19 -11
ايتػطٜح
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عًٝا أٚٚ ٚا٥ـ عًٝا (إٛاز  51إٍ  َٔ 50ا٭َط
)19 -11
خاُ١

- David A. DeCenzo, stephen P.
Robbins, Fundamentals of Human
Resource Management, 8th ed. USA, NJ:
WILEY John Wiley & Sons, Inc, 2005, p
222.
2
- Luis R. Gomez-Mejia, David B.
Balkin, Robert L. Cardy, Managing
Human Resources, 7th ed., USA: New
Jersey: Pearson Education, Inc., 2011, p. 287
3
- Zorlu Senyucel, managing the
human resource in the 21st century. Zorlu
Senyucel / Ventus publishing ApS, 2009, p.
68
 -4يًُعٜس َٔ ايتؿاق ,ٌٝأْٛط:
 اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝٚظاض ٠اجملاٖس ,ٜٔايكاْ ٕٛضقِ  14 -33إ٪ضر ٗ  11أؾطٌٜ
ٜ 5333تعًل باجملاٖس ٚايؿٗٝس ,اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝعسز
٪َ 11ضخ 51 ٗ ١أؾط ,5333 ٌٜم .9

َا ّهٔ اغتد٬ق٘ سَٛ ٍٛنٛع تػٝرل
إػاض إٗين يًُٚٛؿٌ ٗ اٱزاض ٠ايعُ ٖٛ ١َٝٛأْ٘
ٜ ٫كتكط ؾك٘ عً ٢ؾهط ٠ايذلقٚ ,١ٝإِا عً٢
نٌ ايٓؿاطات ا٭خط ٣يتػٝرل إٛاضز ايبؿط١ٜ
َٔ انتػاب إٛضز إٍ اْتٗا ٤ع٬ق ١ايعٌَُ ,طٚضا

 اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝٚظاض ٠ايعٌُ ٚاؿُا ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايته ٜٔٛإٗين ,قإْٛ
ضقِ ٪َ 51 -09ضر ٗ  11دٜ 5309 ١ًٜٝٛتعًل
بايتكاعس ,اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝعسز ٪َ 10ضخ11 ٗ ١
د ,5309 ١ًٜٝٛايكؿشَ( .5019 ١عسٍ َٚتُِ)
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 -5اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝ

اسذلاّ ٖص ٙاٱدطا٤ات ,سٝح إٔٸ ايهجرل َِٓٗ ٜؿاضى ٗ

إطغ ّٛايط٥اغ ٞضقِ  910 -14إ٪ضر ٗ -3 -13

َػابكات تٝٚٛـ خاضدٚ ,١ٝعٓس ايٓذاح ؾٗٝا هب إٔ

 1114وسز نٝؿٝات تٝٚٛـ ا٭عٛإ إتعاقسٜٔ

ًٜتشل بايٝٚٛؿ ١اؾسٜسَ ٗ ٠س ٫ ٠تتذاٚظ  51أٜاّٗ ,

ٚسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ٚايعٓاقط إؿهً ١يطٚاتبِٗ ٚايكٛاعس

سٌ إٔ اٱزاض ٠ا٭قً ٫ ١ٝتطز عً ٢طًب اغتكايت٘ إ ٫بعس

إتعًك ١بتػٝرلِٖ ٚنصا ايٓٛاّ ايتأزٜيب إطبل عً,ِٗٝ

ؾٗط أ ٚأنجط ٜٚبكَ ٢طايبا باؿهٛض ٗ نًتا اٱزاضتٌ,

اؾطٜس ٠ايطزل ,١ٝايعسز  ,15إ٪ضخ-3 -91 ٗ ١

ٚستَ ٢ع قب ٍٛا٫غتكايٜ ١ططح َؿهٌ ايتساخٌ ٗ

.1114

ايتٛاضٜذ ٚعسّ َٛاؾك ١اٱزاض ٠إػتكبً ١عً ٢استػاب
 -6اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝ

ع ٠ٚ٬اـدل ٠إٗٓ ١ٝاييت قهاٖا إٚٛـ خاضدٗاٖٚ ,صٙ

ض٥اغ ١اؾُٗٛض ,١ٜا٭َط ضقِ  19 -11إ٪ضر ٗ 53

ايٛنعَ ١ٝتهطض ٠خكٛقا ٗ قٓـ إٚٛؿٌ ش ٚٚايتأطرل

ْاز ٣ايجاْ ١ٝعاّ  5114إٛاؾل ٜٛ 51ي ٛٝغٓ,1111 ١

ايعايٚ ,ٞغايبا َا ًٜذأ ٖ ٤٫٪إٍ اغتعُاٍ س ١ًٝايعطٌ

ٜتهُٔ ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞايعاّ يًٝٚٛؿ ١ايعُ,١َٝٛ

إطن ١ٝيس ٣إزاضاتِٗ ا٭قًٚ ١ٝاؿهٛض يس ٣اٱزاض٠

اؾطٜس ٠ايطزل ,١ٝعسز ( ,)11ايكازض ٠بتاضٜذ ْ 11از٣

إػتكبً.١

ايجاْ ١ٝعاّ  5114إٛاؾل ٜٛ 11ي ٛٝغٓ ,1111 ١إٛاز 90
ٚ ,َ٘ٓ 511ٚأْٛط نصيو:

11

 -يتؿاق ٌٝأنجط س ٍٛاٱدطا٤ات ايكاْ١ْٝٛ

سْٛ ٍٛاّ ايتكاعس ,أْٛط:

 -اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝ

 -اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝ

ض٥اغ ١اؿهَ ,١َٛطغ ّٛتٓؿٝص ٟضقِ ٖ 31 -31هٗ ٞ

ٚظاض ٠ايعٌُ ٚاؿُا ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايته ٜٔٛإٗين,

َ 19اضؽ ٜ 5331تعًل بته ٜٔٛإٚٛؿٌ ٚؼػٌ

ايكاْ ٕٛضقِ  51 -09إ٪ضر ٗ  1د 5309 ١ًٜٝٛإتعًل

َػتٛاِٖ ٚػسٜس َعًَٛاتِٗ ,اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝعسز 51

بايتكاعس ,اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝعسز ٪َ 10ضخٜٛ 11 ٗ ١يٛٝ

َ٪ضخَ 11 ٗ ١اضؽ  ,5331ايكؿش.1 ١

 ,5309ايكؿش( 5019 ١إعسٍ ٚإتُِ)

ٖ -7اسل ٞخطٗ ,ايٝٚٛؿ ١ايعُ ١َٝٛعً ٢ن٤ٛ

 -12اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝ

ايتؿطٜعات اؾعا٥طٚ ١ٜبعض ايتذاضب ا٭دٓبَ ,١ٝطدع

ض٥اغ ١اؿه ,١َٛإطغ ّٛضقِ  954 -30إ٪ضر ٗ 9

غابل ,م .511

أنتٛبط  5330ايصٜ ٟتهُٔ تٛغٝع ايتكاعس إػبل

ْ -8ؿؼ إطدع ْٚؿؼ ايكؿش.١

ٕٚٛؿ ٞإ٪غػات ٚاٱزاضات ايعُ ,١َٝٛاؾطٜس ٠ايطزل١ٝ

 -9اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝ

عسز ٪َ 41ضخ 11 ٗ ١أنتٛبط  ,5330ايكؿش51 ١

ض٥اغ ١اؿه ,١َٛإطغ ّٛضقِ  191 -31إ٪ضر ٗ 11
د 5331 ١ًٜٝٛايص ٟوسز أسهاّ ايكاْ ٕٛا٭غاغٞ
اـام بإٓاقب ٚايٚٛا٥ـ ايعًٝا ٗ اٱزاض ٠احملً.١ٝ
اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝضقِ ٪َ 95ضخ 10 ٗ ١د,5331 ١ًٜٝٛ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قا ١ُ٥إطادع
أ :٫ٚايسضاغات ا٭نازّ١ٝ

ايكؿش5199 ١

أ -بايًػ ١ايعطب١ٝ

 -10ايتعً ١ُٝضقِ  111إ٪ضخَ 511 ٗ ١اٟ
 5331إتعًك ١بهٝؿ ١ٝتطبٝل أسهاّ إاز َٔ 14 ٠ايكإْٛ
ا٭غاغ ٞايُٓٛشد ٞيعُاٍ إ٪غػات ٚاٱزاضات ايعُ.١َٝٛ


ايهجرل َٔ إٚٛؿٌ ٚغعٝا َِٓٗ إٍ ؼػٌ

ٚنعٝتِٗ إٗٓٚ ١ٝا٫دتُاع َٔ ١ٝخ ٍ٬اْ٫تكاٍ بٌ

)5

ب ,ٕ٬يٛضإ .ايٝٚٛؿ ١ايعاَ .١إذلْٕٛ
أْطٛإ عبس .ٙبرلٚتَٓ :ؿٛضات عٜٛسات,
.5349

قطاعات ايٝٚٛؿ ١ايعُ ١َٝٛإدتًؿ ١هس ٕٚقعٛبٗ ١
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٢ً ع١َُٝٛ ايع١ؿٝٚٛ اي.ٞ ٖاسل,ٗخط

)1

بعضٚ ١ٜط٥عات اؾعاٜ ايتؿط٤ٛن
,١َٖٛ  زاض:ط٥ اؾعا.١ٝايتذاضب ا٭دٓب
.1151
ٌ ب١َُٝٛ ايع١ؿٝٚٛ اي.ّ َكس,سٝغع

)9

رلٝض تػَٛٛٓ َٔ :ٍٛايتشٚ ضٛايتط
.١ٕٓٗا

اتٝق٬أخٚ

١ٜايبؿط

اضزٕٛا

,١ٝعات اؾاَعٛإ إطبٜٛ ز:ط٥اؾعا
.1151
:١َ ايعا١ؿٝٚٛ اي.غـ خاططٜٛ ,ـٜؾط

)1

 زاض ايؿهط:٠ضٛ إٓك.١ْ َكاض١زضاغ
.1155 ,ْٕٛايكاٚ
.)وَٝ( ٠ يٲزاض١َٕٝٓٗطنع اـدلات ا

)1

ُٛٓاغات ايٝغٚ ١ًَ ايعا٣ٛ ايك١ُٝٓت
:٠عٝ اؾ.١ ايػابع١ ايطبع.ٞؿٝٚٛاي
.1113 ,ضات إطنعَٛٓؿ
6)

7)
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ثاْٝا :ايٓكٛم ايكاْ١ْٝٛ
 )51اؾُٗٛض١ٜ

اؾعا٥ط١ٜ

)15

ايسّكطاط١ٝ

ايؿعب ,١ٝإطغ ّٛايتٓؿٝص11 -10 ٟ

 954 -30إ٪ضر ٗ  9أنتٛبط 5330
ايصٜ ٟتهُٔ تٛغٝع ايتكاعس إػبل
ٕٚٛؿ ٞإ٪غػات ٚاٱزاضات ايعُ,١َٝٛ
اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝعسز ٪َ 41ضخ11 ٗ ١
أنتٛبط .5330
 )11اؾُٗٛض١ٜ

اؾعا٥ط١ٜ

ايسّكطاط١ٝ

إ٪ضر ٗ ٜٓ 53اٜط غٜٓ ,1110 ١تهُٔ

ايؿعب ,١ٝإطغ 31 -31 ّٛإ٪ضر ٗ

ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞاـام بإٚٛؿٌ

 5331 -9 -9إتعًل بته ٜٔٛإٚٛؿٌ

إٓتٌُ يٮغ٬ى إؿذلن ٗ ١إ٪غػات

ٚؼػٌ َػتٛاِٖ ٚػسٜس َعًَٛاتِٗ,

ٚاٱزاضات ايعُ ,١َٝٛاؾطٜس ٠ايطزل,١ٝ

اؾطٜس ٠ايطزل ,١ٝايعسز ٪َ ,51ضخٗ ١

عسز ( )19إ٪ضخٜٓ 11 ٗ ١اٜط 1110

5331 -9 -1

 )54اؾُٗٛض١ٜ

اؾعا٥ط١ٜ

ايسّكطاط١ٝ

 )15اؾُٗٛض١ٜ

اؾعا٥ط١ٜ

ايسّكطاط١ٝ

ايؿعب ,١ٝإطغ ّٛايط٥اغ ٞضقِ -14

ايؿعب ,١ٝإطغ ّٛضقِ  191 -31إ٪ضر

 910إ٪ضر ٗ  1114 -3 -13وسز

ٗ  11د 5331 ١ًٜٝٛايص ٟوسز أسهاّ

نٝؿٝات تٝٚٛـ ا٭عٛإ إتعاقسٜٔ

ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞاـام بإٓاقب

ٚسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ٚايعٓاقط إؿهً١

ٚايٚٛا٥ـ ايعًٝا ٗ اٱزاض ٠احملً.١ٝ

يطٚاتبِٗ ٚايكٛاعس إتعًك ١بتػٝرلِٖ

اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝضقِ ٪َ 95ضخ10 ٗ ١

ٚنصا ايٓٛاّ ايتأزٜيب إطبل عً,ِٗٝ

د5331 ١ًٜٝٛ

اؾطٜس ٠ايطزل ,١ٝايعسز  ,15إ٪ضخٗ ١
.1114 -3 -91
 )50اؾُٗٛض١ٜ

اؾعا٥ط١ٜ

 )11اؾُٗٛض١ٜ
ايؿعب,١ٝ

اؾعا٥ط١ٜ
ٚظاض٠

ايعٌُ

ايسّكطاط١ٝ
ٚاؿُا١ٜ

ايسّكطاط١ٝ

ا٫دتُاعٚ ١ٝايته ٜٔٛإٗين ,ايكاْ ٕٛضقِ

ايؿعب ,١ٝض٥اغ ١اؾُٗٛض ,١ٜا٭َط ضقِ

 51 -09إ٪ضر ٗ  1د5309 ١ًٜٝٛ

 19 -11إ٪ضر ٗ ْ 53از ٣ايجاْ١ٝ

إتعًل بايتكاعس ,اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝعسز

عاّ  5114إٛاؾل ٜٛ 51ي ٛٝغٓ,1111 ١

٪َ 10ضخٜٛ 11 ٗ ١ي ,5309 ٛٝايكؿش١

ٜتهُٔ ايكاْ ٕٛا٭غاغ ٞايعاّ يًٝٚٛؿ١

( 5019إعسٍ ٚإتُِ)

ايعُ ,١َٝٛاؾطٜس ٠ايطزل ,١ٝعسز (,)11
ايكازض ٠بتاضٜذ ْ 11از ٣ايجاْ ١ٝعاّ
 5114إٛاؾل ٜٛ 11ي ٛٝغٓ1111 ١
 )53اؾُٗٛض١ٜ

اؾعا٥ط١ٜ

ايسّكطاط١ٝ

ايؿعب ,١ٝض٥اغ ١اؿه ,١َٛإطغ ّٛضقِ

 )19اؾُٗٛض ١ٜاؾعا٥ط ١ٜايسّكطاط ١ٝايؿعب,١ٝ
إسٜط ١ٜايعاَ ١يًٝٚٛؿ ١ايعُ ,١َٝٛايتعً١ُٝ
ضقِ  11إ٪ضخ 19 ٗ ١د 5310 ١ًٜٝٛإتعًك١
بتطبٝل ايٓٛاّ اؾسٜس يًتٓكٚ ٘ٝايذلقٗ ١ٝ
ايسضدات يًُٚٛؿٌ.
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