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 وتفع ييييي  والخ صييييي  العم م ييييي  التشييييي    لمك تييييي  القييييي      التنظييييي  

 العرب   العم ل  تنق  وت س ر ال ظ ئف ت ط ن ف  دوره 

أضحححححاتا ضحححححل لاادرةححححح  لانريحححححأغةادالحححححلاادرةن ححححح ا ححححح اأ  حححححباادحححححأ لااد غ  ححححح ا
 هححححأقاا ححححلا ححححغتاانححححلااأ ححححأةارلححححلطااا حححح ااداححححأانحححح انةحححح   ااد للدحححح ا ادرحححح ا

%ارقغ  ححححل انححححلاد  ححححتا1,41ةلحححح  اا0212 ااححححلاا لةححححتاررححححغا حاةلحححح رهلاارحححح اةهل حححح
 نححححححلا  ححححححأطلاارحححححح اا0211أ ارزا ححححححأتانححححححراأاححححححأاثااد حححححح غاتااد غ  حححححح ا حححححح ااححححححلاا

%ا حححححح ا  ححححححناطحححححح اااد  ححححححأا اننححححححلاا ححححححلااننححححححغاأ  ححححححغا18 يحححححح تان  ححححححغانحححححح ا
يححححح    ا  رل حححححبارد  حححححلااداهححححح أاادرةن  ححححح ا ر  فححححح اادنححححح اغأا ا لحححححر نلغاتادغ حححححرا

ددححححغتااداأ ححححأةاد  نححححلا  اليحححح اأةةححححلا ححححأغةاطحححح ااا  ريححححلأاتاا حححح اا ححححلاطحححح ااا
اة  شااد قأااد غ  اد رة  لا.ا0202 ار اةهل  االااا0212نة االاا

 ر ححححأاان  حححح ارةن حححح اادنحححح اغأااد ةححححغ  انحححح اأيحححح بااد ن  ححححلتا ادنهنححححلاادرحححح ارقحححح اا
 هحححححلاأةاأ دححححح ا هححححح ارر  حححححلا حححححو   انحححححلارن  ححححح اادأ دححححح انححححح انححححح غأا طححححح اا ةلحححححل ا

احححححححلزاالحححححححلاط ال اا حححححححأاتط انححححححح ارقححححححح اا  ةلدححححححح اادنأغ ححححححح ا ادنؤط ححححححح ارحححححححو ن ااد ن
ادرةن حححححح اا  ريححححححلأ  ا راقححححححلان ححححححأمتاادةنحححححح اادنغرد حححححح ا رغ ححححححرانلححححححر ةان  ةحححححح ا

اأالاان غاأا.
  حححححور ااحححححغتاادحححححأ لاا ححححح ارةن ححححح ا رلححححح  غان اغأطحححححلااد ةحححححغ  انححححح ااحححححاللاأاحححححاا
 رلححححححححححححح  غانار حححححححححححححقااد ةليحححححححححححححغاادنغر لححححححححححححح ا لدرحححححححححححححأغ با أغالححححححححححححح اادنر  حححححححححححححغاتا

نححححححلا حححححح انار ححححححقان ا ححححححرا  دححححححلارلحححححح  غااد ا ادنلححححححراأ لتا ةحححححح لانر ايححححححلا نححححححل
ادرحححححححأغ با  ز حححححححأانححححححح ا دلكرححححححح ا  اقحححححححلاالحححححححر  لباادر ة د ا حححححححلاادنرلححححححح غةا ر   ححححححح ا

ااار لالتال لااد نلان اادنه ا اداغقا ادنهلغاتاادالزن ا.
 دنحححححلا حححححل اادرالححححح لاادا حححححأادن لرحححححباادرةححححح  لا ة ا هحححححلااد حححححلاا اداحححححلتا راأ حححححأا

راادنر  حححححغاتا نحححححلا حححححؤأةادرل غطحححححلاةححححح  هلا ااريليحححححلرهلا ردلا هحححححلاادنلحححححرنغانححححح
ادححححححأافاا  قححححححل اد نلححححححراأاتااداأ  حححححح ا رضححححححن ا ضححححححرارة حححححح اا ححححححلة ة ا ضححححححن ادهححححححلا
ألححححح لبااةليحححححغاادةاحححححلحا راقحححححلاانطحححححأاقاادنغاححححح ةانةهحححححلا  احححححأأااقححححح لاطححححح اا
درزانحححححححححلتاادنر حححححححححلن   ان ححححححححح ا  ضحححححححححن ا درزانلرححححححححح ا  ححححححححح دنااقححححححححح لا ا  ادن لرحححححححححبا ا 
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 لاادرححححح ار هحححححغا ححححح االدححححح اا ةحححححغاقاادحححححأ  لانححححح االةحححححباادحححححأ لا  رال ححححح اادنةحححححل
احححححأاا اححححح أان حححححلاطححححح ااادرة ححححح اا لححححح قاةقححححح اا ححححح اطححححح اااد غ ححححح ا رقلححححح ااادرة ححححح اا

اادقلة ة ادن لرباادرة  لاإد ا لن  اا  اادةا ااآلر ا:
ا. ااريليلرهل ن لرباادرة  لااد ن ن  اادرة  ااادقلة ةىادادقلااان لا:ا
ا. ااريليلرهلالي ا ن لرباادرة  لاادادرة  ااادقلة ةىادادقلاااد لة ا:ا

ا:القسم األول : التنظيم القانوني لمكاتب التشغيل العمومية واختصاصاتها 
ا:أواًل : التنظيم القانوني لكاتب التشغيل العمومية 

ادناريحححححح ا لد نححححححلا رقححححححراضححححححن ااده  ححححححلا زاغةاطحححححح ااادن لرححححححبار حححححح  ارل  حححححح اد حححححح
 غا   حححححححغا اا أاغةادهححححححلا    حححححححباا ححححححح اطححححححح ااادن لرحححححححباادلحححححححل رااد  غ  غالححححححح ا ررحححححححو

 لدر ق ححححححأاتاا أاغ حححححح ا الححححححباادرة حححححح ااادقححححححلة ة ادهححححححلا هحححححح ارر ااححححححأا حححححح اان ححححححرا
ادنةححححححلللاادنوط دحححححح ا لدلحححححح ل ا حححححح ا ححححححلاادنال  ححححححلتاأ ااد م ححححححلتاادرل  حححححح اد أ دحححححح ا

ادرة حححح اارر حححح  االلحححح ااد لنحححح ادهححححلا ححححلد زاغةا الححححباطحححح ا رر ححححراطحححح ااادن لر ححححلتاادغف
 اادن ححححححححل ة  اد ق ححححححححلااطححححححح ااادن لرححححححححبانحححححححح اغفححححححح  اد ن رححححححححبا اححححححححأأانححححححح ااد ححححححححلن  

 لنانحححححللا ا اريليحححححلتاادناحححححأأةا  حححححلاةنحححححل جا حححححراااد نحححححلا هحححححلا  حححححلاأا حححححلاا
اادقلة  ا.

 اد ا حححححراأ اطححححح ااادرة ححححح اا احححححأااادنغ ةححححح ا ححححح اادر لنحححححلا حححححأاأأةاإدححححح ارغااحححححراطححححح اا
ادن لرحححححبا رق ححححح تاأ غطحححححلا ةححححح لا   حححححغا ححححح اضححححح كا هححححح غا  حححححلمتاا لحححححراأااا

 ادححححححأ هلانحححححح اا ن لةححححححلتاادنلأ حححححح ااداليحححححح ابان لرححححححباادرةحححححح  لااداليحححححح ا ا ادرحححححح
 ادر ة د ا ححححح ا ادقحححححأغةاا ححححح اادرلححححح غا ادنغ ةححححح ا نحححححلاأأةاإدححححح اضححححح دلكاأ غاطححححح اا

اادن لربا.
ا:ااثانيًا : اختصاصات مكاتب التشغيل العمومية

اااريليلتان لرباادرة  لااد ن ن  ا  دناا  اادةا ااآلر ا:رر أأا
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  حححححلتالحححححلد  ااد نححححححلار ر حححححغاطححححح ااادن لرحححححبان لرحححححبار   ححححححقانالة ححححح ا رر قححححح اغا .1
نححححح انار حححححقاادنهححححح ا اد  حححححلفقا  ححححح دناغ  حححححلتاأيحححححالباانانحححححللانححححح الحححححلد  ا

 اد نلد ا ر نلاا  ار    ار ناادل  لتا.
ر نحححححححلاطححححححح ااادن لرحححححححباا ححححححح اريحححححححة قااد نلدححححححح االحححححححباادنهححححححح ا ادراييحححححححلتا .0

  أنل  اا  لن ا أغا ااردللاادنه اأ ااداغ  ا.
 ادنللاأةا  ااايلف لتال لااد نلااد لة ا. .3
 أاادنر ل   اا ااد نلا ايغطاا رية دهاا.   .,
نرل  ححححححححح اةحححححححححف  ااد نحححححححححللاادن راقححححححححح  ا لنانحححححححححللا اد  حححححححححلفقاادنار دححححححححح ا ر قححححححححح ا .1

 ة  اطاا نال د اا هلانراايالباانانللا اد   ا.
ر قححححححح ااد  لةحححححححلتانححححححح اايحححححححالباانانحححححححللا ةححححححح لاأ غةااححححححح انةحححححححغ الرهاا نحححححححلا .6

ر لححححح لتا نحححححلا ضحححححن اادراحححححأ ثاادنلحححححرنغادهحححححلا نحححححلا ن ححححح اأ ا لحححححغأاا  هحححححلانححححح ا
 ال اأ ارارلا ان اانلد ااأ أةا.

 ر حححح  اطحححح ااا اريليححححلتاان  هححححلاا حححح اةنححححل جار ححححأطلاادحححح زاغةاادناريحححح ا ل قححححل ا
انا لااادقلة  ا.

 ثالثًا : كيفية تفعيل دور مكاتب التشغيل العمومية : 
  ر ححححححححغاأ غان لرححححححححباادرةحححححححح  لا حححححححح  ادن لرححححححححباادرةحححححححح  لااد لنحححححححح اأ غا انا غ ححححححححل ا حححححححح ا

د ةحححححاتااد لاحححححثااححححح اانحححححلااليححححح ا ححححح ا حححححلانحححححلارقرضححححح  اادنغا ححححح اإاحححححلأةااد قححححح ا
اادالد  ان ار  غاإن لة لتانلأ  ا ة  ا  ةغ  ا ةالحا دنا.

دحححححح اا حححححح  ارلحححححح  غاأأاكاطحححححح ااادن لرححححححبا ر ز ححححححزانلححححححلطنرهلا حححححح ااداححححححأانحححححح ااد للدحححححح ا
 آ لغطحححححححلاادلححححححح    اا ححححححح ااد لاحححححححثااححححححح اانحححححححلااليححححححح اننححححححح ا  ااهححححححح  ايححححححح   لتا

اررنا غاالي اا لا:رلر ابار   غاإن لة  ان  ة ا
 الحححححلكا   دححححح اادر ا ححححح ا رلححححح  غاادرة ححححح اااده   ححححح ادن لرحححححباادرةححححح  لااد لنححححح ا ا 

  ا غةلأاا طرنلااادالزاا.
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 ادةهحححححح نا ححححححلدن اغأااد ةححححححغ  ااد لن حححححح ا حححححح اناححححححللااححححححأنلتاادرةحححححح  لااد لنحححححح ا
  اارنلأاادرأغ باادنلرنغا قلاأةااللل  ادغاقا دلكرهااادنهة  

  ادرحححححح ا لححححححراقهلا اةححححححرغانان  ةححححححلتاادنارنححححححرااإالححححححلكااد  ححححححأاادنا حححححح ااد ةل حححححح
ادنححححححححححححأة ا حححححححححححح ا  حححححححححححح غةا ححححححححححححغان ارححححححححححححرالكاا ادةلحححححححححححح  اا  ريححححححححححححلأةاادنا حححححححححححح ا

  اي ي لتااددفلتاادنلرهأ  ا لدر ة ا ادر ا  ا ا أنلجاادنهة ا.
 د حححححلانحححححلا ن حححححزاادنغا ححححح اادالد ححححح ادةةحححححللاإأاغاتاادرةححححح  لااداليححححح ا ححححح ااد أ حححححأا

 نةحححححححلط ان لداحححححح ارواحححححح ا  ححححححح  انحححححح اادححححححأ لاطحححححح ااارنلأطحححححححلا الححححححرةل لهلادلححححححغلا
ن لة لرهححححححححلا ا ار ححححححححلغانا لهححححححححلاا  ريححححححححلأةا ا ارنححححححححلا ا  غ ارهححححححححلااد ةححححححححغ  ا ا 
ادنلأ ححححح ا اا ححححح اأ اطححححح ااادن لا ححححح اغ حححححااااحححححرالقاألحححححلد  هلا  ةهحححححلارواححححح الل  حححححل ا
ن احححححأا ا رن حححححلا  نحححححلارححححح  غااطححححح ااا أاغاتانححححح ااحححححأنلتااليححححح ادر ا ححححح ااد حححححلا   ا

د  ححححححح لاطححححححح اااد ل ححححححح ا ةححححححح لاادر ا ححححححح ااححححححح اانحححححححلا يحححححححد ا غأ ححححححح اأ اانلا ححححححح ا ا ا
ادنهةححححححح اد  حححححححلا   ااححححححح اانحححححححلاا قححححححح األللححححححح  ا ححححححح اأ غان لرحححححححباادرةححححححح  لا ححححححح ا
ادنغا حححح اادغاطةحححح ا اا ححححثاررن ححححلاأطححححااادالحححح اتاادن رنححححأةا حححح اطحححح ااادناححححللا  نححححلا

ا   ا:
رة ححححح ااأةةحححححل ار ا ححححح ا غأ ححححح اررن حححححلا ححححح انالأ ححححح انحححححرااد لاحححححثااححححح ااد نحححححلاأ ا

نحححححح اادنل   حححححح ا  دححححححنا  ححححححلاادن   نححححححلتاادر ا حححححح ا رةححححححا تال  حححححح ا راأ ححححححأااداأ
اد ار حححححححح اادرحححححححح ا قححححححححأنهلاادةححححححححاتاادن ةحححححححح اباادنلححححححححر ةاادر   نحححححححح ا اادةححححححححهلأات ا
 ن  دححححححححح ا  أغارححححححححح ا ا  حححححححححراااحححححححححاللاطحححححححححح ااانةةحححححححححل ارن  ةححححححححح انححححححححح اادن   نححححححححححلتا
ادضححححححغ غ  ا ادنرحححححح  غةااحححححح لالحححححح لااد نححححححلا نححححححلارحححححح  غاانار ححححححقاآد ححححححلتا  ححححححغان ا

إن لة ححححححلتاروط ححححححلاأ اإاححححححلأةاادةهحححححح نا لدرةحححححح  لا اهححححححلزاادرححححححأغ باادنهةحححححح انحححححح ا
اروط لا.ا

 نحححححححلاأ ارد  حححححححلاأ غاطححححححح ااادن لرحححححححبا رل حححححححبار حححححححأ التا ر   حححححححغاتا حححححححىا ححححححح اة  ا
ادن احححح أةاالد ححححل ا نححححلا لححححنةا نز حححححأانحححح ااداغ حححح ا ادنغ ةحححح ادهحححح ااادن لرحححححباااد نححححل

ا  نغاالةااد  ف اادنا   اادر ارر ااأا هلا  دنا لآلر ا:
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 ححححلا ادر ا حححح اادنهةحححح ادححححأ غطلااد نححححلاا حححح اغ ححححلان لرححححبااد نححححلا ن لرححححباادروط .1
اد   حححححححححغا ححححححححح ايحححححححححقلانهحححححححححلغاتالحححححححححلد  ااد نحححححححححلا ن اان دححححححححح ادحححححححححأ هلانححححححححح ا
ا ايححححححلف لتااحححححح ااد  ححححححلفقاادنرلاحححححح ا ادنل   حححححح ا نححححححلا  نححححححلاا حححححح ارلحححححح  غا

 نة  ن اادروط لا ادر ا  اادنهة ا نلا ؤأةاد ر لنلا  ةهنلا.
ا ححححلانة  نحححح ان   نححححلتالحححح لااد نححححلاأ د حححح ا حححح اةةححححللاطحححح ااادن لرححححبادنححححلا .0

 هلان اأ غا   غا.د
رقحححححححأ اايححححححح غةانالحححححححة ادنارنحححححححرااد نحححححححلا ادنهححححححح اادنار دححححححح ا ل ةحححححححرغانانحححححححرا .3

 أاهزةاادأ د ااناغةا.
إ حححححححححغااا غ رححححححححح  التا اردل حححححححححلتانحححححححححراادةحححححححححغ لتا ادنيحححححححححلةرادرحححححححححأغ با  حححححححححنا .,

غا  ححححح ا لحححححلد  ااد نحححححلا ارلاححححح ااددغيححححح ادهحححححؤمكا ار حححححلغاان دحححححلكادرةححححح   هاا
ادأ هاا.

 نححححححلا لدححححححأ لااد غ  حححححح ار ححححححلألان   نححححححلتالحححححح لا أا ححححححغا ا اححححححبانحححححح ااححححححاللا زاغاتااد
الحححححلكاان د  ححححح اد  لنحححححلااد غ ححححح ا ححححح اةححححح لااد  حححححلفقا ححححح اادحححححأ لااد غ  ححححح ا اد نحححححلا ا 
  ن ححححح انححححح ااحححححاللار حححححلألاادن   نحححححلتا راحححححأأةا حححححغتااد نحححححلاادنرلاححححح ا ححححح اادحححححأ لا
ادنار دححححح ارحححححأغ با روط حححححلااد حححححلا   ااححححح ا حححححغتااد نحححححلا ححححح ا   ةححححح اااحححححأ غ  ا هححححح اا

ااد  لفقا.
ر ا حححح اانلا حححح ارلححححرهأقا فححححلتانرالةلحححح انحححح اان ححححغاأانحححح ااد ححححلا   اارة حححح اااةةححححل 

احححححح اانححححححلا رهححححححأقاطحححححح ااانةةححححححل اإدحححححح ارقححححححأ ااادن   نحححححح اادنل   حححححح ا  ححححححلاالاحححححح ا
رلاحححح ااددححححغتادهححححلادر ححححلألا اهححححلتاادة ححححغا  نححححلا  ةهححححلاننححححلا لححححهلادهححححلا ادنان احححح ا ا 

ا   غةانةلغ  هلاادنهة  اادنلرق    ا.
ارنححححلأانان احححح انحححح ااآلد ححححلتاادنرن  حححح ا ةحححح لا  ححححراااححححاللاان  حححح اادر ا حححح اادنهةحححح اا

احححححححلتا ححححححح اا ار حححححححلغاتاادةدلححححححح  ا ادرقة ححححححح ا ادنقحححححححل التا اد  لةحححححححلتاادنهة ححححححح ا  دحححححححنا
ادن غ  اادا اةباادةدل  ا ادةاي  اا ارنلا  اد  لا   ا.

 ا لر أاأاتاادالي اد دغأا. -
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 ادن  لا ادقأغاتا اديدلتا ادق ااادةاي  ا. -
 ادا لغاتا ادرل   لت. -
 اا.اد  لكأغا اا -
 .انأةاادقأغةاا  اا ةلالاا  ان ل ااد نلاأ اادرأغباادنهة  -
 نأةاادقأغةاا  اارال اادقغاغا. -

رة حححح اااةةححححل ا حححح ارقة ححححلتااد اححححثااحححح ااد نححححلارححححة اادرن  ححححةهاانحححح اإ ححححغازا دححححلكارهاا
  حححححأغارهاا  دحححححنااحححححاللاإدنحححححلنهاا نان اححححح انححححح اادرقة حححححلتاادرححححح ار لحححححغاإأنحححححلاهاا ححححح ا

درقة ححححححححلتاإاححححححححأاأاادلحححححححح غةااد ار حححححححح ا ا ال حححححححح ااحححححححح الحححححححح لااد نححححححححلا نحححححححح ا حححححححح  اطحححححححح ااا
ااغ نااد نلا اض غاادنقل التاد ل لتاادر    ا.

 النهوض بالتشغيل : 
أيحححححححح اتاا لححححححححرغار ا لتااداأ  حححححححح اد ححححححححأ لار رنححححححححأا حححححححح ااححححححححزكا   ححححححححغانةهححححححححلاا حححححححح ا
الحححححر اللاادقحححححأغاتاادنا  ححححح اد ةهححححح نا لدرةححححح  لانححححح ااحححححاللاإةحححححغانا ل ححححح ااداهحححححلتا

غ لكاا ارنححححححححلا   اد ضححححححححراادالححححححححلااداليحححححححح اناححححححححللا ادةححححححححادةةححححححححل ا حححححححح اطحححححححح اااد
ا لدرة  لا.

 غ ححححححححااااححححححححرالقااد لححححححححلفلاادنلححححححححراأن ا حححححححح  اأ دحححححححح ا أاححححححححغةا حححححححح ارالقاإن لة لرهححححححححلا
 ن اغأطححححححلا ر اهلرهححححححلاادل للحححححح  ا ا ارنلا حححححح ا ا  ريححححححلأ  ا حححححح  ان  ححححححااادل للححححححلتا

أ  ححححححححغا ححححححححو  غاأطن حححححححح اد حححححححح  ناادنا حححححححح ا  يححححححححد االيحححححححح ادححححححححأ غااده ل ححححححححلار لحححححححح ا
تا ادنلححححححححلةأةا نار ححححححححقاراييححححححححلرهلا حححححححح اادرالحححححححح لا  ضححححححححراا أاغ حححححححح ا ادنؤللححححححححل

ا غان اادةه نا لدرة  لا.
  حححح  غا ححححح اطححححح ااادناححححللاا ححححح الححححح  لاادن حححححللاأ اأ لاا راححححلأاان غ  ححححح ا حححححأاأ حححححغتا
اردل  حححح اد ضحححححراالححححرغار ا  اأ غ   ححححح ان اححححأةادرةححححح  لارغر ححححزاألللحححححل اا حححح اادنلحححححلطن ا

رححححححححاارةد حححححححح ااد أ ححححححححأانحححححححح ا ا ا ححححححححثاادغلححححححححن  ا انط  حححححححح ااتادن لةححححححححغةا ادد لدحححححححح اد اهححححححححل
ادن حححححححلأغاتاادهلأ ححححححح اإدححححححح ار حححححححغ  ااد  حححححححأاادنا ححححححح ا ححححححح ال للححححححح اادةهححححححح نا لدرةححححححح لا
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ررن ححححححلا حححححح ارحححححح   غااد ححححححغ قاادنالفنحححححح ا لححححححرقللباأةةححححححل انر ححححححأأةا نةحححححح   اد  ححححححأا
ااد لن  ا لدرالغةا اديةلالتاادرق  أ  ا رةا راإةةلكاادنؤلللتاادي  غا.

 التشغيل الخاصة :القسم الثاني : التنظيم القانوني لمكاتب 
رر ةحححح ان ححححأأااار ححححلغاادلحححح ل ااد لنحححح اد ر   ححححقا رو ححححأا دححححنانحححح ااححححاللاا لةححححتاادححححأ ل

 رحححححااإةةحححححلكان لرحححححباا19,8دلحححححة اا88   حححححغانححححح اادحححححأ لاا ححححح اا ردل  ححححح اغ حححححاار   حححححرا
اد نحححححححلا ر حححححححنااد  حححححححأا ا ةر اححححححح اد نةل لححححححح اادأ د ححححححح االد حححححححل ا ادرححححححح ا  نحححححححلا ححححححح ا  هحححححححلا

نلدححححححح ا اتانحححححححؤطالتانرن حححححححزةا  ححححححح انحححححححلاد ادقلحححححححلا  اا ةرحححححححلا ا اداحححححححأن ا اار لاه
أاهححححححزةاادرححححححأغ با حححححح ارحححححح   غار ححححححنااد نلدحححححح اأ ااححححححأاا ححححححأغرهلاأيحححححح اتااك ححححححلضحححححح كا

  حححححححححلمتاا لحححححححححراأااااداليححححححححح ا ا  حححححححححل اة  ةححححححححح ا    ححححححححح ااار لاحححححححححلتالححححححححح لااد نحححححححححلا
  الاحححححح اادنرر ححححححرادقضححححححل لااد نححححححلانةحححححح ا أا حححححح اطحححححح ااادقححححححغ اا ارلحححححح غاتااأ ححححححأةا ححححححأا

ةا اارنححححححلا ا ا حححححح اانأ اتا اد ححححححغ قالححححححغأتاا حححححح اا لححححححراأااا ندهحححححح ااا ريححححححلأ
  ار حححححححححلغاا.ا اد  انحححححححححلاادن ة ححححححححح ا رححححححححح از الححححححححح لااد نحححححححححلا نةهحححححححححلاإأاغاتاا لحححححححححراأاا

ادلحححححح ل ااد لنحححححح ادن ححححححأأاادر   ححححححقا ححححححل ا هححححححأقا  ححححححقاا راححححححلغا دححححححغتااد نححححححلانحححححح ا
  ححححلااد لححححللكا نحححح غأةااد نححححلاادحححح   اةةححححل اا حححح ا  ححححتان  ححححغانحححح اادقححححغ اادنلضحححح ا

 ادرقححححححأ اااححححححأنلرهلانالةححححححل اد انححححححلط غا أ ححححححغزتا ححححححرااإةةححححححلكان لرححححححبااد نححححححلاادا  ن حححححح
ادرق  حححححححلتاا  ريحححححححلأ  ا ا ارنلا ححححححح اادحححححححأ غاادهحححححححلاادهححححححح ااادن لرحححححححبا يحححححححأغتااحححححححأةا
اردل  ححححلتاأ د حححح ا اغ  حححح ا حححح اطحححح ااادةححححو ا رو ححححأان ححححأأااار ححححلغاادلحححح ل ااد لنحححح ادن ححححأأا

االةلرهحححححححلاادنر ل  حححححححح انةحححححححح ااححححححححلااادر   حححححححقانحححححححح ااححححححححاللا ن حححححححل  غااد نححححححححلاادأ د حححححححح ا ا 
(انحححححح اضححححححغ غةااراححححححل ارححححححأا  غاالنحححححح ا1ةيححححححتاا  حححححح اامردل  حححححح اغ ححححححاا اا نححححححلا1919

  . رغن اإدىاا غاإ لن ان لربار   قا لناغاأ انةةآتار   قارالغ  
 ةححححححو ان لرححححححباا1933(ادلححححححة ا0,(ا ادر يحححححح  اغ ححححححاا ,3 اححححححلكتاامردل  حححححح اغ ححححححاا  

ادر   ححححقاأ  ححححغانغ ةحححح انحححح اادلححححل ق ا أالححححتانه حححح ا ححححالثالححححة اتا زادحححح اادن لرححححبا
راة ححححححححل اداححححححححأ ثاااححححححححرالمتا حححححححح اادرةحححححححح  لا حححححححح  ناادنهحححححححح ا حححححححح ا  ححححححححنااداليحححححححح ا

(ا لنطن حححححححح اادرحححححححح ارن  هححححححححلاادن لرححححححححبا0,ادراييححححححححلت ا اارغ ححححححححتاادر يحححححححح  اغ ححححححححاا 
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ادنراييحححححح ا حححححح ا  ححححححناادنهحححححح ا ةححححححا تاإأاغاتااملححححححراأاااادا  ن حححححح اأ اراحححححح  ا
  .ا  طل

أ حححأتانة نحح ااد نحححلاادأ د ححح ان ححأأااار حححلغاادلححح ل ااد لنححح اا19,8  حح ااحححلاا    
ا83(ا ادر يحححححححح  اغ ححححححححاا88أأاادر  ححححححححقا  دححححححححنا  نححححححححلارضححححححححنةر اامردل  حححححححح اغ ححححححححاا دن حححححححح

 ةحححححو ارة ححححح ااإأاغاتاادر   حححححقا أطن ححححح ا  حححححلااةححححح   انححححح ان لرحححححباادر   حححححقاادنا  ححححح ا
  . ا    ن  اراتاإةغاقاادل ل ااد لن 

 ةححححو ا  ححححلمتااححححأنلتاا96يححححأغتاامردل  حححح اغ ححححااا19,9  حححح ااححححلاا     
زاك..ااداحححححححزكاان لا ر حححححححغنادن حححححححلأئاادر  حححححححقا حححححححواغا ادرححححححح ارضحححححححنةتا حححححححالثاأاححححححح

النححححححح ادر غ حححححححقاطححححححح اااد  حححححححلمتا ضحححححححغ غةا  حححححححلاا حححححححلاأ دححححححح ا راأ حححححححأان   هحححححححلانححححححح ا
اناححححححزاكاادحححححح اغأةا لمردل  حححححح .ا اداححححححزكااد ححححححلة ااداححححححلتا ل د ححححححلكاادرححححححأغ ا اد  ححححححلمتا
اححححححأنلتاادر  ححححححقا ححححححواغا ادرحححححح ارححححححأاغا  ححححححغناادححححححغ ةا رة حححححح اااد  ححححححلمتااناححححححغ .ا

 حححححح اا  ححححححلمتااححححححأنلتاادر  ححححححقا ححححححواغ.ا  ححححححلدغ اانحححححح ا اداححححححزكااد لدححححححثاادنر  ححححححلا رة
انا ححححححلااادنؤ ححححححأةامار ححححححلغاا–نحححححح اضححححححنةهلانيححححححغاا-  ححححححأا اا09طحححححح اا قححححححأااارححححححلغتا
  .  أا ايأ تاا ىاامردل   ا1,ادر  قان ا   ا

 ة حححححغا ادرزا حححححأاأطن ححححح اأ غا  حححححلمتااملحححححراأااااداليححححح ا ححححح الححححح غاألححححح الااد نحححححل ا
أغاجاطححححح ااادن ضححححح  ادنةل ةحححححر ا ححححح ا قحححححأا حححححغغانا ححححح اإأاغةان رحححححبااد نحححححلاادحححححأ د اإ

 اا حححححثا,199دنحححححؤرنغااد نحححححلاادحححححأ د ا ححححح ااحححححلااأانحححححللاادحححححأ غةاادالأ ححححح ا اد نحححححلة  ا
رةل دححححتا   قحححح ان رححححبااد نححححلاادححححأ د اأةحححح للا   ححححلفقاطحححح اااد  ححححلمت ا  دححححناا ححححىا

  :ادةا اادرلد 
 أشكال واختصاصات مكاتب التشغيل الخاصة)وكاالت االستخدام الخاصة(

  : أجرمكاتب التوظيف ب .1
طحححح اادةحححح لاان  ححححغاةحححح  ال اد   ححححلمتا ر نححححلا  لحححح لا حححح  ااححححغنااد نححححلا ادل ححححبا
ا  ححححح ا نحححححح ا ححححححاا  ةهححححححلامار  ححححححرااقحححححح أاانحححححلا رايححححححلاطحححححح اااد  ححححححلمتاا ححححححىاأاححححححغا
نقل ححححلااححححأنلرهلانحححح ايححححلابااد نححححلانححححلادححححاار حححح ارنحححح لانحححح اإالةححححلت ا  ن حححح ادهحححح اا
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احححححأأةااد  ححححلمتاأ اررايححححتا ححححح الحححح لانهححححح اناححححأأةاأ اأ اررغ ححححزا ححححح انةلقحححح ان
أ اأ ارلحححححححح ىاداأنحححححححح اانهحححححححح غاناححححححححأأانحححححححح ااد نححححححححلل ا ا ححححححححىاطحححححححح اااد  ححححححححلمتاأ ا
رايحححححححححلاا حححححححححىارحححححححححغا تا لملحححححححححر اللا أ ان ا قححححححححح (ا أ اراحححححححححأأاا حححححححححلالحححححححححة ا أ ا
رايحححححححلاا حححححححىان ا قححححححح اا حححححححىا فحححححححلتاادنيحححححححغ  لتا ادغلححححححح ااادرححححححح اررقلضحححححححلطلانححححححح ا

  .انالفهلا أ ارنرةراا انللد  اللدبااد نلا وةاأاغ
  : وكاالت االستخدام في الخارج .2

 ررايححححححتاطحححححح اااد  ححححححلمتا حححححح ااار ححححححلغا ر  فحححححح ااد نححححححللاادحححححح لة   اد  ححححححلفقا حححححح ا
  ححححححأا اأاة  حححححح ا نهنرهححححححلاطحححححح اادرقححححححللا ةقححححححلااححححححغ نااملححححححراأااا ضححححححنل انرل  حححححح ا
انل ححححح ااد نحححححللاادنلحححححراأن  اادححححح   ا لنحححححتاطححححح ا ر  فحححححرهاا.ا ر نحححححلاطححححح اااد  حححححلمتا

 نححححح ا حححححاا  ةهحححححلانا دححححح ا هححححح اااديحححححد ا ححححح ا نةأ  ححححح ااححححح اأيحححححالبااد نحححححلاانالةحححححبا
ر   ححححححححححححرااقحححححححححححح أاانححححححححححححل ا مارللدحححححححححححححبااد نححححححححححححللاإما نيححححححححححححلغ قاإاححححححححححححأاأان دحححححححححححححلتا

  .ادنغةا  
  : وكاالت تعبئة وتوظيف األجانب .3

طححححح اااد  حححححلمتاطححححح اادنقل حححححلاد   حححححلمتاادلحححححل ق ا ا ررححححح دىااار حححححلغا ر  فححححح ااد نحححححللا
 نحححححلااد لة ححححح .اانالةحححححباادححححح   ا درقحححححغاإدححححح هااادلححححح لاادححححح لة ادالحححححلباأيحححححالبااد

  حححححح ا  ححححححنااد  ححححححأا ا اضححححححرار  حححححح  اانالةححححححبادرححححححغا تانلحححححح لانحححححح ا زاغةااد نححححححلا
  .  دنادنغا   اإانلد ارأ لااد ا أ  

  : وكاالت االستخدام المؤقت .,
رةحححح لاطحححح اااد  ححححلمتااد حححح ااأطححححاانان احححح انحححح ا  ححححلمتااملححححراأااااداليحححح الحححح اكا

 اد ال حححححح اادرحححححح اانحححححح اا ححححححثاغ ححححححااأانححححححلدهااأ انحححححح اا ححححححثا  ل حححححح اادن لرححححححبا اددححححححغ  .
رقححححح اا ححححح  ااد لنحححححلا   حححححلمتااملحححححراأاااادنؤ حححححتا ادنةةحححححوةاادنلحححححراأن اطححححح ااال ححححح ا
 ال  حححححححح اراحححححححح ةاةحححححححح ا  انحححححححح ااد قحححححححح أ:ااقححححححححأاانححححححححلادنححححححححأةاناححححححححأأةا حححححححح  ا  ححححححححلمتا

  .املراأاااادنؤ تا اد لنل ا اقأانهة ا غ لااد  لد ا لدنةةوة



 [12  ] 

ةلحححح  اد  لنححححلا ررانححححلا ط حححح اار ححححأ ااد  لدحححح انحححح اادةلا حححح اادقلة ة حححح ايححححلا  اانححححلا لد
أ    حححححححح انلححححححححف د لر  اأنححححححححلاادنلححححححححف د لتااناححححححححغ ا اليحححححححح ا  نححححححححلا ر  ححححححححلا لدن ححححححححأاتا
 ا ةححححغاقا اننححححح ارر مطحححححلاادنةةحححححوةاادنلحححححراأن  ا طةحححححلنارةحححححغ  لتا نحححححلا ححححح اأدنلة حححححلا
 ط دةحححححححححأاارا حححححححححغاانحححححححححلا  حححححححححلمتااملحححححححححراأاااادنؤ حححححححححتا ححححححححح ا  حححححححححناادقللاحححححححححلتا

رقرححححححححغحادهححححححححلااد نححححححححلا حححححححح ااادن غضحححححححح اد راححححححححل زاتان ححححححححلااد ةححححححححلكا رةححححححححغ  لتاأاححححححححغ 
 للاححححلتاةةحححححللاناحححححأأةا أ حححح ا نحححححلا ححححح ااد ل ححححل انححححح ال .اا حححححثا اححححأأاادقحححححلة  اادنهححححح ا
ادرحححححح ا ن حححححح اأ ارن حححححححلالحححححح  ل اد  حححححححلمتااملححححححراأاااادنؤ ححححححتا  ححححححح دنارقححححححأ اا حححححححغان ا
رحححححأغ باأ اإاححححححلأةارححححححأغ با يحححححح غةاد  نححححححللاادنحححححح اه  اإدححححححىا  ححححححلفقاناححححححأأةا هححححححأقا

 رقححححححححح ااطححححححححح اااد  حححححححححلمتاأ ضحححححححححل اا  هحححححححححاايحححححححححلدا  اا حححححححححىااددححححححححح غانأاكانهنحححححححححرها ا
 لار ححححححححلغاادقححححححححأغةاادنهة حححححححح اد نغةححححححححا  اا ححححححححىاأأاكاادنهححححححححلاادرحححححححح ا ههااد   ححححححححلفقاأ ا
ادرححححححأغ  لتاادنةللحححححح  .ا احححححح  ا لححححححنةاادقححححححلة  ا حححححح  اطحححححح اااد  ححححححلمتاررحححححح دىا ةدلححححححهلا
دالحححححححلباادنةةحححححححآتاإأاغةاا اةحححححححبا ولحححححححغطلانححححححح اةةحححححححللهلاادهلنةححححححح ان حححححححلااحححححححأنلتا

ا .ادل لةاأ اادي لة اأ ااداغال 
 
  : االت تأجير األيدي العاممةوك .5

رراححححح اطححححح اااد  حححححلمتا  اححححح ااحححححلتاإدحححححىاادنةةحححححآتااديححححح  غة ا  رن حححححلاأ غطحححححلا ححححح ا
راغ حححححححغاطححححححح ااادنةةحححححححآتانححححححح ا حححححححلاادق ححححححح أاادنغر لححححححح ا ححححححح أاغةاانلدهحححححححلا ريححححححح ةاطححححححح اا

ادنةةححححححوةاااد  ححححححلمتا حححححح ان ااهحححححح ااد نححححححللايححححححلا  اان هححححححااادقلة ة حححححح ا  حححححح ان ااهحححححح 
أ اطححححح ااادةححححح  انححححح ااد  حححححلمتاما ن ححححح اأ اا نححححح ااد اضحححححةانحححححؤاغةادهحححححؤمكااد حححححلن   

  نحححححلاإماإ اا حححححل ا حححححلة  ااد نحححححلاادلحححححلغةاما ا حححححغااقححححح أارحححححوا غاان حححححأةااد لن ححححح ا
  .أ  اراأ أازنة 

  : وكاالت البحث عن الكوادر واختيارهم .6
 ررايححححححتاطحححححح اااد  ححححححلمتا حححححح ااد اححححححثااحححححح اادن اطححححححباادةححححححلأغةا ةحححححح لانةليححححححبا

نححححححلاادنر ححححححلن   ان هححححححلا رححححححراان ل ححححححوةا اتاأطن حححححح اإلححححححرغار ا  ادالححححححلباأيححححححالبااد 
اد  لدحححححح االححححححبااد  ححححححتاادنايححححححتاد  اححححححثاأ االححححححباادةر احححححح ا ةلحححححح  انف  حححححح انحححححح ا
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اناحححححغاادلحححححة ةاد نغةحححححة ا نححححح اادةلا ححححح اادقلة ة ححححح ار نحححححلااد  لدححححح ا نححححح غأةاد احححححأنلتا
إدححححححىايححححححلابااد نححححححل ا ررن ححححححلاطحححححح اااداححححححأنلتا حححححح ااد اححححححثا امار ححححححلغا ادردححححححل نا

  .ادلل لادر    اادنغةة
  : المساعدة عمى إعادة الدمج المهنيوكاالت  .7

 ررايحححححتاطححححح اااد  حححححلمتا ححححح اادنلحححححلاأةاا حححححىاإاحححححلأةاامةحححححأنلجاادنهةححححح اد  ححححح اأغا
 اد نححححللانححححح ا حححححلاادنححححؤطالتاادححححح   الححححححغ ا ااأ ا هححححأأطااادرلحححححغ ةاةر اححححح اادرقةحححححقاأ ا
إاححححححححلأةااده   حححححححح ااديححححححححةلا  اأ ارقححححححححلأاااد دححححححححلكاتااددغأ حححححححح .ا ان  حححححححح اإاححححححححلأةاادححححححححأن ا

دنلححححححلاأةا حححححح اادرةححححححا تاادنهةحححححح ا  حححححح ارق حححححح اااد ححححححلأغاأ ااد لنححححححلاادنهةحححححح ارقحححححح اا ل
د دلكرححححح ااداليححححح ا ن غ ححححح اادلححححح لا اار حححححلغاادرحححححأغ باأ انهةححححح ااأ حححححأةا ا ما ضحححححن ا
اد قححححأاادحححح ةا ح ححححغاا حححح  ااد  لدحححح ا ادنةةححححوةاادنلححححغا ا ر   ححححقاادةححححاتاادنلححححغحا حححح ا
انحححححلااأ حححححأا ا د ححححح اان  ححححح اإاحححححلأةاادحححححأن اادنهةححححح اطححححح ااأنححححح ارقحححححأاانححححح ايحححححلابا

  .نلاد  لنلاادنلغحا الةبار   ضلتاادديلاد 
  : معاهد التدريب والتوظيف .8

   هحححححححلا قححححححح اااحححححححأأانححححححح ان لطحححححححأاادرحححححححأغ با رقحححححححأ اااأنححححححح ار ن   ححححححح اداغ ا ححححححح ا طححححححح ا
اد احححححثااححححح اانحححححلادهحححححاا رححححح   دهاا أا لةحححححل انحححححلار ححححح  ان لرحححححباادر   حححححقاطححححح اادرححححح ا

  حححح ارنححححأاأةةححححلرهلا حححح اادرححححأغ باة ححححغا اد قححححأغةااد اضححححا ا حححح ا  ححححناادراييححححلتادر
  .اار لالتاأيالبااد نلاادنر لن   ان هل

اد ححححغناادلححححل لادةنححححل جان لرححححبااملححححراأااااداليحححح اد لححححتاالن حححح اةا ححححتانحححح ا ا
 ماةهلف حححح ا اداححححأ أاادرححححح اريححححلا ححححح  انار ححححقاأة ااهحححححلاطةحححح ا أ  قححححح ا ادرن ححححزا  حححححةهاا
يحححح با د ةهححححلا حححح اادنانحححح  اةححححغ لتادهححححلاط  حححح ا لة ة حححح االيحححح ا هححححلا ن احححح أةا حححح ا

  .أل الااد نل
 أسباب نمو وكاالت االستخدام الخاصة : 
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ألحححححح لباةنحححححح اطحححححح اااد  ححححححلمتا   ححححححغةا نر ححححححأأةا نحححححح اادنن حححححح اراأ ححححححأاأغ  حححححح ااةححححححغا
اححححححلنال ا غاححححححراإدحححححح هاالحححححح باادرلحححححح غاادححححححأافااد  ححححححلمتااملححححححراأااااداليحححححح ا ا   نححححححلا

  :   االر غانالغ رانطااط ااانل لب
 : مطمب المرونة

ىاادحححححححغأاادلحححححححغ راا حححححححىاآ حححححححلغاراححححححح لا  قيحححححححأا لدنغ ةححححححح ا حححححححأغةا احححححححأاتاا ةرحححححححلجاا ححححححح
  .ادرقة  ااد ةا ؤأةاإدىاإةرلا  اأا ىاد ن أاتااديةلا  

 : التغيرات في هيكل المؤهالت
لححححح لااد نحححححلا ححححح اا ريحححححلأا نحححححغا نغا ححححح اراححححح لاطححححح الححححح لاايححححح  ا حححححغ نا حححححلكا
اهححححححلزاادرححححححأغ با حححححح ارحححححح   غاادنححححححؤطالتاادنل   حححححح  ا نحححححح اطةححححححلاا رلحححححح تااد  ححححححلمتا

ادلححححغ   اد لحححح لااد يحححح  ا هحححح ارلححححهلااد اححححثااحححح اااداليحححح اةححححهغةا حححح ااملححححرال  
اد ححححححححلن   اادقححححححححلأغ  ا رحححححححح   غاادراييححححححححلتاادالزنحححححححح ا حححححححح ا رححححححححغةاامةر ححححححححلغ ا رقححححححححأاا
نةحححححححححح غرهلاد نةةححححححححححآتا ان ححححححححححغاأااحححححححححح ا لححححححححححلفلار   ححححححححححقااغضححححححححححهااأ ال حححححححححح هاانححححححححححرا

ا .ايلفتااد ضرا  اادل ل
 

  : تخفيض تكاليف اإلنتاج
زااه أطححححححلاا ححححححىاطححححححأ هلا حححححح ا ححححححلاادنةل لحححححح اادأ د حححححح ارضححححححلغاادنةةححححححآتاإدححححححىارغ  حححححح
الدححححححح اانةةحححححححل اادر ن   ححححححح ا  حححححححغا انلللححححححح  اإدحححححححىانر حححححححلن   اا ةرحححححححلا اانلللححححححح ا ا 

   ححححأ اإةرححححلجاانةةححححل اادهلنةحححح  اد نةةححححآتاادنر لن حححح انحححح ااد ححححلل اأ ححححلاانحححح ااد ححححلل 
  :ر  د ادل    

نرحححححححرا نلحححححححر  لتار:اأ اطححححححح ااانةةحححححححل ا ر مطحححححححلانراييححححححح  ا ا  لدرحححححححلد ارأولهماااااااا
  .إةرلا  انغرد  

:اأ اااحححححااادةةحححححللانححححح ااد حححححلل ا ن ححححح ا لحححححه د اأ ا ر  حححححقانحححححرااار لاحححححلتاانيهمااااااث
  .اد غ قاادالي ا لدنةةوة

  : تخفيض تكمفة العماال
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رلحححححرل ران لرحححححباادر   حححححقا حححححواغارقحححححأ ااان حححححأةااد لن ححححح ا ححححح ااد  حححححتاادححححح ةار ححححح  ا
نل   ححححح ا  ححححح ا قحححححلا نححححح ا حححححاارلحححححلاأاادنةةحححححوةا ححححح اادقضحححححلكاا حححححىار  دححححح ااملحححححراأااا

د  حححححححلن   اادحححححححأافن  ا ا رلحححححححنةا  حححححححنااد  حححححححلمتا رادححححححح نار حححححححلد قا  حححححححغااد لنحححححححلا
اد نحححححححلاادن لةحححححححغةا  حححححححغناإن لة ححححححح اأ حححححححراأاححححححح غاأ حححححححلاد  نحححححححللاادححححححح   ا   فححححححح  انححححححح ا

  .االدهلانلرد أةان اادد اغلا  اانا غا   ااد  أا اادنال غة
  : التغيرات في أنماط تنظيم المنشآت

   د اادهغنحححححح ا نلححححححر  لتاأأتاأةحححححح للاادرة حححححح اااداأ ححححححأةاادرحححححح اأد ححححححتااده  ححححححلاادحححححح
ا ةححححححغاقااد لححححححل  اإدححححححىاأ ارا ححححححلانحححححح اا ةلححححححل انحححححح غأا ا لححححححرالان لن حححححح ا غأ حححححح ا
 الححححححححر نلغا حححححححح اادرححححححححأغ با ا ححححححححتاإأاغاتاادنحححححححح اغأااد ةححححححححغ  اناححححححححلان لرححححححححباةححححححححف  ا
اد حححححلن   اأ ان لرحححححبااد ال حححححلتاادنهة ححححح ا  حححححأأتاادراححححح لاةاححححح األحححححلد باأ  حححححغارلححححح غا ا

أااااداليححححح انححححح اطححححح ااادرلححححح غا أ لنحححححتا أاغةااد ةحححححغا  حححححأا لححححح تا  حححححلمتااملحححححرا
اال ححححلتانححححراإأاغاتاادنحححح اغأااد ةححححغ  اطحححح اا الححححرللاتا حححح دناأ ارةحححح لاةحححح   انحححح ا

  .امريلمتاادنةر ن 
  : مراجعة دور الدولة

أ ححححراااححححزا  ححححناادححححأ لااحححح ااححححلانةححححل لاادنارنححححراإدححححىاإاححححلأةار ا حححح اريححححغ لرهلا
زا ا  هحححححححححلا رقةححححححححح  اةلحححححححححللاااريليحححححححححلرهلا  يحححححححححغطلاا حححححححححىاادناحححححححححلمتاادرححححححححح اماةححححححححح

نرا ححححححح  ا لدرحححححححأغ  ااححححححح ااماريليحححححححلتاادرححححححح اررةحححححححل  ا  هحححححححلاادأ دححححححح انحححححححراادقلحححححححل ا
ا .ادالت

  : آثاار االنتشااار
رححححزأاأاأاححححأاأاادةححححغ لتاادنر ححححأأةااداةلحححح  انححححرارنححححل زاادنهحححح ا رو  ححححأطلادحححح ارهلا رقحححح اا
ن لرحححححبااأ حححححأةا ححححح األححححح الااأ حححححأةا طاحححححغةاةحححححغ لتاا ةرحححححلجا ححححح ااد  حححححأا ااديحححححةلا  ا

ا ححححححححححبا  هحححححححححلا  ححححححححححنان غأ هحححححححححلاادن رححححححححححلأ  ا اليححححححححح ا  ححححححححححلمتانلححححححححح الااأ حححححححححأةا 
  .املراأاااادالي 

  : تأثير برامج التكييف الهيكمي
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رحححححأ را حححححغان اادر   حححححقااده   ححححح اادرححححح ا ر  هحححححلااحححححأأانرزا حححححأانححححح ااد  حححححأا اادةلن ححححح اإدحححححىا
نغاا حححححح ااد نححححححلااد ححححححلاا ر لحححححح راادنلححححححلالتاادنرغ  حححححح اد ن ححححححلأغةااداليحححححح ا رادحححححح نا

 األحححححلد باطححححح ااادنغاا ححححح ااد ن قححححح اد ل للحححححلتا أةنحححححللاااحححححااةدقحححححلتاادأ دححححح ا ررضحححححن
  .ا أاغةااد لن اادرا  ان ا   غان اامار لغاتا نةهلااار لغاادر   ق

  : زيااادة البطالااااة
رن حححححلا  حححححلمتااملحححححراأااااداليححححح ا لدةلححححح  ادانحححححلط غااد ا حححححأ  ااداحححححأأاإدحححححىالححححح لا

امةححححأنلجا  حححح ان اححححوااد نححححلا ادحححح   ا رهححححأأااححححأأا   ححححغانححححةهااالححححغااححححأااادقححححأغةاا ححححىا
إضحححححل  ل ا أنحححححال ااأ حححححأا ا ححححح اادايححححح لاا حححححىا   دححححح ا أ حححححل ا حححححل انلحححححر  ااد  حححححأا ا ححححح  ا
 ضححححرااد للدحححح ا ححححأ رااححححأأا   ححححغانحححح الححححلد  ااملححححراأاااإدححححىارة  ححححرانيححححلأغا احححح هاا

  .ا ا   د ا ا  لدرلد اإدىاادر ا اد  لمتااملراأاااادالي 
  :اغةاادنار ل ادل لااد نلةن  جانقرغحان ا  لانة ن ااد نلاادأ د  ادإلأ

  : ادةن  جاادنقرغحان اااللاادنال غااآلر  
 : أواًل : السياسات واألهداف

 ن ححححححح ار غ حححححححقاةنححححححح  جاا أاغةاادنار لححححححح ا وةححححححح اةنححححححح  جاادر حححححححل شاا  احححححححل  اادححححححح ةا
  نححححلا  حححح اادقلححححل ااد ححححلاا ادقلححححل ااداححححلتا حححح أغانادححححأ غا ححححلانةهححححلا  ححححأ غااآلاححححغا

 قحححح اا ال حححح اندححححلط اا طحححح اندهحححح ااادرة حححح اا ا ةححححغاقا حححح ااد  ححححتاةدلحححح .ا طحححح اةنحححح  جا
ادحححححححح ةا ؤ ححححححححأاادلحححححححح ل اادلحححححححح لأ  اد أ دحححححححح  ا ندهحححححححح ااادنةل لحححححححح ان ا ححححححححالاادقلححححححححلا  ا
لححححححح رةل  اا حححححححىاةيححححححح بانححححححح اادلححححححح لا ندهححححححح ااادر لنحححححححلان اادقلحححححححلا  ا ة حححححححغا ا

  .د نلا لانةهنلاا ىاأة اانرأاأاد نلااآلاغا  انالمتا   غة
ااطحححححلأانححححح اامردحححححللاا حححححىاادنهحححححلااادرححححح ارغادةنححححح  جام ححححح اةحححححأااد حححححأكا ححححح اإ لنححححح اطححححح ااا

أغ  حححححح اارةايححححححغا ححححححىيححححححغقا مان ححححححل اناححححححأا  غطححححححلا  هححححححلا اادأ دحححححح ا  ححححححغا ل  حححححح اد ر
  :نالمت ا لآلر 
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ادأ دححححح ا طححححح اراحححححأأاانطحححححأاقا ادنضحححححن  ا ألحححححلد بان لداححححح ان   نحححححلتالححححح لاا-ا1
اد نحححححححححلا   لححححححححح هلاأ ارحححححححححغ ااادنؤللحححححححححلتا ادنةةحححححححححآتا اد  حححححححححلمتا ان حححححححححغاأاادححححححححح ةا

  .ا ىااد ةقااةهلاد  لةلتار ناا ز  ا 
  .رضراادأ د ا  ااأاادرة  اااد لن ا  ةهلا    ااد  لمتا-ا0
احححححححأااادرن حححححححزاارقححححححح ااا حححححححىااغالححححححح ان حححححححلأئرغاحححححححىاادأ دححححححح اادنيححححححح ا ااد لنححححححح اا-ا3

  . اارغااان ل  غااد أاد ا ادنرل   انةةل انار قااددلا   ا  ال لااد نل
اد لنححححح اادرححححح ارنححححح لارةد ححححح ال للحححححرهلا ححححح الححححح لالححححح لغةاادأ دححححح اا حححححىااننححححح الاا-ا,

اد نحححححلا ادةلانححححح ااححححح اامةحححححرغا لتاادنرقل ححححح انححححح ااناححححح غادرحححححون  ااد للدححححح ا اارحححححغااا
  ااححححححأارة حححححح اااد نححححححلا حححححح  اادلحححححح ل ااد لنحححححح ا اد  ححححححلمتااداليحححححح ا ا ححححححثامار حححححح  ا

  .ط اااد ال  ان ضرارأاالتا  غانر    
 : اثانيًا : تنظيم الوكاالت الخاصة والرقابة عميه

 مةححححححححناأ اةلححححححححللاا ةححححححححغاقا رضححححححححةااةححححححححأارقلحححححححح ااطحححححححح اااد ن  حححححححح اإدححححححححىان  ةلرهححححححححلا
اد ال ححححححححح :ا طححححححححح اادنةحححححححححغقا ن ضححححححححح  اا ةحححححححححغاقا لغ قححححححححح اا ةحححححححححغاق.ا رقححححححححح اا زاغةا
اد نحححححلاة ل ححححح ااححححح اادا  نححححح ا ل ةحححححغاقاا حححححىااد  حححححلمتاداللحححححراأااااداليححححح ا دححححح  ا

  حححححتااادايحححححاا ادا حححححاا ححححح اا أاغةااد لنححححح اداللحححححراأاااارحححححىامار ححححح  ا ححححح ان ضحححححر
قاادة حححححغا أنحححححلان ضححححح  اا ةحححححغاقا هححححح اادريحححححغ لتا اد ن  حححححلتاادرقة ححححح ا يحححححغاا ااحححححأ

 نححححححححححح اادنةللحححححححححححباأ ا رةحححححححححححل لاادرة ححححححححححح ااانأ اتاااححححححححححح ااد  حححححححححححلمتاادرححححححححححح ارؤأ هحححححححححححل
امتا ححححححح اا أاغةااداليححححححح اداللحححححححراأاا انلحححححححلد باادرححححححح ارلحححححححراأنهلانار حححححححقااد  حححححححل

ا  ن ححححححححح ا ضحححححححححراةيححححححححح تارا حححححححححااانحححححححححرااد  لةحححححححححلتاادةايححححححححح  ا املحححححححححردلأةانةهحححححححححل
 اد اححححح كاإدحححححىا  حححححناامار ححححححلغاتااةحححححأاامار حححححلغا اد احححححح كاإدحححححىاأ غااديحححححال  ا حححححح ا
ةةحححححححغااحححححححغ نااد نحححححححل ا ادراق قحححححححلتاادغان ححححححح اإدحححححححىاانحححححححران   نحححححححلتااححححححح اادا حححححححلةا

  .ادالي اد نغةا  اد  نلا......اادخ
  لحححححرل راادرة ححححح ااأ ضحححححل اأ ا  حححححغقانهححححح انحححححأ غا  لدححححح اادر  حححححقاأ اادنلرةحححححلغا ححححح ا

لهل ا نحححححلا ن ححححح اأ ا ضحححححران حححححل  غاأة حححححلاد رحححححأغ باناحححححللاادر   حححححقا أ ا احححححأأاةحححححغ ا
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 اد دححححححلكةا ادلحححححح  ناادرحححححح ا اححححححبار ا غطححححححلا حححححح ااد ححححححلن   ا هحححححح ااادنهحححححح اأ اادنغةححححححا  ا
د  نحححححلا  هحححححلالححححح اكا ححححح اادقلحححححل ااد حححححلااأ اادقلحححححل ااداحححححلتا  ن ححححح اضحححححنل اانل ححححح ا
ادنهةحححححح ا   لنحححححح اة ححححححلااد رلححححححا لاأ اادق ححححححأا حححححح اادلححححححالانهةحححححح ان ححححححلاادةقل ححححححلت ا أنححححححلا

  .ةغاقا الاةناأ ا  هلانالم ادال ر لغا األلد باا 
 طةحححححلناالةحححححبانححححح اا اةحححححباادرة ححححح اا طححححح انلحححححود انحححححلاإ اا لةحححححتااد  حححححلمتااداليححححح ا
لراضححححححححرادالدرححححححححزااا لدايحححححححح لاا ححححححححىان ا قحححححححح انحححححححح اادلحححححححح للتااد لنحححححححح اد ننلغلحححححححح ا

  .ادنهة  
 ادالةحححححححباانا حححححححغاادححححححح ةا احححححححبا ا ححححححح ا ححححححح اناحححححححللاادرة ححححححح ااطححححححح اراأ حححححححأااد ضحححححححرا

راأااااداليحححححححح ا رقححححححححأ غاا  ححححححححغاأاتاادضححححححححغ    اادحححححححح اغأةاادضححححححححغ   اد  ححححححححلمتااملحححححححح
 ححححغان اادرححححأغ با ا أنححححلجادلححححلد  اارن  ححححل ححححثارلححححراأااطحححح ااا  ححححغاأاتا حححح انةهححححلا ا

  .اد نلاادناغ ن  اأ ارايتاد غان ار ز زااملراأاا
  : ثالثًا : المنافسة

 لةححححححتاأطححححححأاقاادر ححححححلغاادد ححححححغةالحححححح الااد نلة ة ححححححلتا ادحححححح ةا ةححححححلأةا  اححححححلأةار غ ححححححقا
غاادأ دحححححح ا لدق ححححححل اإدححححححىاادقلححححححل ااداححححححلتاطحححححح ارق حححححح تا ز ححححححلأةا دححححححلكةاناححححححلمتاأ ا

  .اد نلااد لاا غأاانةةل اإدىاادقلل اادالتا راد نانيغ  لتاادأ د 
ادنلحححححف د  اادل للححححح   ا نراححححح  ااا طححححح ااادد حححححغا  حححححمان حححححأا الححححح لااد نحححححلا دحححححاا احححححأ

 اضححححةارنلنححححل  اادقححححغاغاتاأنححححغا انلححححرهاةل ا حححح اادقحححح لا ححححو ااداححححلااددليححححلا حححح  اانأ اغا
   ححححححححححىاا أاغاتااد لنحححححححححح اأ ارقححححححححححأااادنلححححححححححلاأةادلححححححححححلد  ااد نححححححححححلاادحححححححححح   ا  ااهحححححححححح  ا
يحححححح   لتا ححححححح اامةحححححححأنلج ا ا حححححححىااد  ححححححلمتااداليححححححح االحححححححر اللاادلححححححح لاادناز ححححححح ا

  .  غنااد نلا ادل باا   ان ااد نللاادنلر أ  اد  نل
ا  ر ز ححححححححححححراانأ اغا هححححححححححححح ااادن  حححححححححححححلغارلحححححححححححححرل راا أاغةااد لنححححححححححححح اأ ارحححححححححححححؤأةاأ غطحححححححححححححل
امارنححححححلا اإ اااغ ححححححتا  ححححححقارححححححؤأةاأ غطححححححلا ةححححححغ نانهةحححححح انححححححراأيححححححالبااد نححححححلا
ةححححوةهلاةححححو اأةا  لدحححح االيحححح ا ححححلا ححححأا  حححح  انحححح اان ضححححلاادنضحححح ا حححح اادنةل لحححح ا
إدحححىاأ  ححححأانحححح اادنححححود ق ا هةححححلنا حححح ااد ا حححراأاححححزاكا لن حححح انحححح اادلحححح لامارةححححلز ا  هححححلا
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اد نححححححلاا أاغةااد لنحححححح اد   ححححححلمتااداليحححححح ا طحححححح اناححححححلمتاادراييححححححلتاادغ   حححححح ا ا
ادنؤ حححححتا  أغاححححح اأ حححححلا ححححح االدححححح اادنلحححححلاأةاا حححححىاإاحححححلأةاادحححححأن اادنهةححححح .ا ألححححح لبا
ا دحححححححناأ اطححححححح ااانلححححححح الاررل حححححححبا دحححححححلكاتااليححححححح ااحححححححأا  ا نححححححح اغأانلد ححححححح ا   حححححححغةام

طلا  دححححححححححنا لحححححححححح باضحححححححححح لااد للدحححححححححح ا   حححححححححح أارححححححححححأ غارلححححححححححرل راا أاغةاادا  ن حححححححححح اأ ار
  .ادن زاة  

تااداليحححح انحححح ا للاححححلتاأاححححغ ا  ن حححح اأ ارر دححححأاادنةل لحححح اادرحححح ار ااههححححلااد  ححححلم
ا. ن لااده فلتاادنلرق  ا ادنة نلتاادةقل  

ا
اااأاأاأ.اة لز انيلدىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا


