
  إهداء
  .البحث هذا إلتمام عونه و منه على وجل عز اهللا أحمد

 لنيل األمام نحو قدما يدفعني كان من إلى  له آماله،  حتى أحققإلى الذي وهبني كل ما يملك  
على تعليمي بتضحيات جسام   إلى الذي سهر ،متلك اإلنسانية بكل قوةإإلى اإلنسان الذي    ،المبتغى

                                            ،الحياة في األولى مدرستي إلى  ،مترجمة في تقديسه للعلم
 ؛عمره في اهللا أطال الغالي على قـلبي أبي

 رعتني التي ،إلى التي صبرت على كل شيء  ،الحنان إلى التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و
 خطوة خطوة تتبعتني بالتوفيق، لي دعواها كانت ، والشدائد في سندي كانت و الرّعاية حق

أعز مالك على    أمي الحنان نبع وجهي في إبتسامتها تذكرت كلما رتحتإ من إلى عملي، في
 ؛الدارين في الجزاء خير عني اهللا جزاها  العين القـلب و

ّ كل المتواضع العمل هذا هديأ يهماإل        خوتيإ  لىإ السعادة من شيئا هماقـلب على أُدخل ي
  ؛ الحياة عبء معي اتقـاسمو  الذين خواتيأ  و

 الطريق تظلمت كلما الذي حاكمي بوحفص:الدكتور الكريم ألستاذيجهدي  كما أهدي ثمرة  
 كلما و قدما ألسير األمل فيا زرع نفسي في اليأس دب كلما و ليها  فـأنار يه  إل لجأت أمامي

 من بالرغم ليره  وف الثمينقته  و  من كمية طلبت كلما و بها زودني معرفة عن سألت
  ؛إلى كل أساتذة قسم العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ؛ته المتعددةمسؤوليا

 في تكون أن قبل أنفسنا في و ذواتنا في هي التغيير نجاح بذور بأن يؤمن من كل إلى و
 ... أخرى أشياء

 ".... بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اهللا إن " : تعالى اهللا قـال
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  العمل هذا أهدي هؤالء كل إلى
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  :شكر و عرفـان
  :قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  "من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا"
 صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 ال وحده اهللا إال إله ال أن نشهد و متنانهإ و توفيقه على له الشكر و إحسانه على هللا الحمد
 رضوانه إلى الداعي رسوله و عبده محمد نبينا و سيدنا أن نشهد و لشأنه تعظيما له شريك

 . سلم و أتباعه و أصحابه و آله على و عليه اهللا صلى
 الشكر بجزيل أتقدم المتواضع البحث هذا إلتمام لنا توفيقه على تعالى و سبحانه اهللا شكر بعد

 في ستمرارإلا على شجعوني و أعانوني الذين العزيزين الوالدين إلى
 من إلى الجزيل بالشكر أتوجه كما؛ البحث و الجامعية الدراسة إكمالو   النجاح، و العلم مسيرة
الذي لن تكفي حروف   "حاكمي بوحفص" األستاذ الدكتور  على مذكرة بحثي    بإشرافه شرفني

 التي ؛ والعلمية التي ال تقدر بثمنلتوجيهاته   هذه المذكرة إليفـائه حقه بصبره الكبير علي، و
  العلوم اإلقتصادية    قسم أساتذة كل إلى ؛العمل هذا ستكمالإ و إتمام في كبير بشكل ساهمت
 من أو قريب من ساعدني من كل إلى تقديري و شكري بخالص أتوجه كما؛ التسييرو علوم  

 .العمل هذا إتمام و إنجاز على بعيد
ً  أعمل أن و والدي على و علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب"         ترضاه صالحا

 "الصالحين عبادك في برحمتك أدخلني و
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