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 إهـــــــــــــــــــــــداء
 بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم

 
 

 كما قـال اإلمام علي رضي اهلل عنهو 
 ال يشبعان طالب علم و طالب مال "  اثنان"

أتمت هذا العمل المتواضع و الذي أهديه إلى    هبفضل اهلل و عون
بلغته ، خصوصا  اللذان لم يدخرا أي جهد حتى بلغت ما  الوالدين العزيزين  

عقود   3والدتي التي عانت و الزالت تعاني من وليالت المرض ألكثر من  
 أطال اهلل في عمركما

 و أطال في عمر  ، زوجته إبنته ، عمتي و أخي  جدي ، حفظك اهلل
 الوحيد و عائلته المتواضعة

قرة عيني  أدام اهلل عشرتنا و إبني جعلكما اهلل  الكريم و مؤنستي  زوجتي  
 ثمرة هذا الزواج المبار   و  

 أللهم أريني في عائلتي ما يرضيك و يسعدني  
 

 

اللهم ال سهل إال ما جعلت سهال تجعل الحزن إذا شأت  
 سهال
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 كر و عرفـانش
 وعمال كذلك بقول النبي محمد صلى اهلل عليه و سلم  

 "من ال يشكر الناس لذ، ال يشكر اهلل"

أتوجه بالشكر الكبير و الكبير إلى أستاذي  بعد نهاية هذا العمل المتواضع  

ومأطري األستاذ بوظراف الجياللي على كل من قدمه لي من توجيهات و توصيات  

، فـأنا ممتن له   بالرغم من المشقة الكبيرة    و حرصه الشديد على أن أتم هذا العمل

 بجزيل الشكر و العرفـان  

و الشكر موصول كذلك إلى جميع األساتذة المناقشين ، الذين شرفوني  

 باقتراحاتهم أرائهم وإبداء مالحظاتهم على هذا العمل  

و إلى كل من قدم لي ولو كلمة في سبيل إتمام هذا العمل فـأنا ممتن لهم  

 كذلك  
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 ملخظ :

بلخ مً اإلاططلحاث  .... الخىافظُتالسكمىت ، الخحٌى السكمي ، ؤلاكخطاد السكمي ، 

مخداولت في الىكذ الحالي و التي مً خالٌ َرٍ الدزاطت حاولىا  ؤضبحذالتي الحدًثت 

فها، ؤطبابها  م حعٍس و العىامل اإلاظاعدة على جحلُلها و العىائم التي جحٌى الخعسع عً طٍس

هاًَُ عً مدي مظاَمت اإلاىاوئ الىطىُت في النهىع باإلكخطاد الىطني   دون بلىغها،

م زكمىتها مً احل بعادة الىغس في جطيُفها اإلاخإخس  .  وجطىزٍه ، عً طٍس

 

 

Digitization, digital transformation, digital economy, competitiveness ... etc. 

are among the modern terms that have become in circulation at the present time 

and that through this study we tried to address by definition, its causes and 

factors helping to achieve it and the obstacles that prevent it, not to mention The 

extent to which the national ports contribute to the advancement and 

development of the national economy, by digitizing them in order to reconsider 

their late classification. 
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  :اإلالدمت

ً، بضؤث الغكمىت جخغلغل ببـء في بهؼ اللؿاناث، زم اهضفهذ بلىة مو قهىع  مىر مىخطف اللغن الهشٍغ

ػث باهؿالق البُاهاث الطخمت في ألالفُت الخالُت ) ــاص 2013شبىت ؤلاهترهذ في الدؿهُيُاث، وحهؼَّ م(، فباجــذ آلاخـ

 بهض ًىم ول شخيء، مً 1و 0وألاضفــاع حؿُؿــغ نلى الهالم. بط بن هظا الترمحز الثىاجي )
ً
(، وهى لغت الخاؾب، ًبخلو ًىما

َركَمً“لهـب ألاؾفــاٌ بلى اإلااؾؿـــاث وخيىمـاث الـــضٌو التي 
َ
 ."جت

 

لت التي ٌهِش  وؤخرث مً مهكم حىاهبه الاكخطاصًت والاحخمانُت، ختى ، الهالم  بهاالغكمىت بخغُحر الؿٍغ

 لِؿذ له نالكت 
ً
ٍب ؤو بهُض. وؤضبذ ًؿلم نلى الظًً ال ًلمىن “ؤضبذ مً الىاصع ؤن ججض شخطا بالغكمىت" مً كٍغ

 ."ألامُىن السكمُىن “بىُفُت الخهامل مو جلىُاث اإلاهلىماث الغكمُت 

 

غّير
ُ
ت )ؤي جلىُاث مبخىغة جلطخي نلى  طخ

َ
ِؼل

ْ
َؼل

ُ
 باهدشاع الخلىُاث الخضًثت اإلا

ً
ا "عكمىت" الهالم خُاة البشغ حظٍع

(، مثل الظواء الاضؿىاعي والخىؾبت الىمىمُت والؿبانت زالزُت ألابهاللضًم وجسلم بِئت حضًضة جم
ً
اص وشبىت اما

 مً ألاشُاء الجُل الخامـ اإلاخىللت 
ً
 هاثال

ً
، التي ؾدىلل البُاهاث الطخمت وحهالجها بؿغنت ؤهبر، وؾتربـ نضصا

 الظهُـت وألاشخاص والخىؾبت السخابُــت وجؿبُلـاث الظواء الاضؿىاعي .

 

د  في جدلُم ؤهضاف الخىمُت ا"الغكمىت" لِـ فلـ مً الهاثضاث الاكخطاصًت، بل ؾدؿ وطتًز
ً
هم ؤًػا

 .ولً جخدلم فىاثض هظه الخلىُاث اإلابخىغة مً صون "عكمىت" ول شخيء في الهالم ، اإلاؿخضامت

 

ٌ وان نطغ اإلاجخمو ألاو ) اعجفو الطجُج خىٌ "الغكمىت" مو الاهدشاع الىاؾو للمجخمو اإلاهلىماحي الثالث  فلد

، و
ً
 حىالا

ً
مً % 70الؿبانت ، زم الثاوي ؤزىاء الخغب الهاإلاُت الثاهُت(. وباث ول فغص مً هظا اإلاجخمو ًمخلً هاجفا

 .ؾياهه مشتروىن في الىؿاق الهٍغؼ اإلاخىلل، وهطفهم ٌؿخسضمىن بهترهذ وخاؾباث

 

خىكو ؤن ًيىن لضي  حُث مجهم الظواء  % 70غب مً اإلااؾؿاث ازخطاضُى طواء اضؿىاعي، وؾُج% 40ًُ

مً الشغواث جلىُــاث غامغة % 70مً اإلااؾؿـاث في ؤلاهخاج. وبهض طلً ؾخسخبر  % 25الاضؿىاعي، وؾدؿخسضمه 

يي بدلىٌ  3.1وؾخيخج "بلىهدشحن"  لُىن صوالع ؤمٍغ  .م2030جٍغ
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اهدشاع اإلاجخمو اإلاهلىماحي والبُاهاث الطخمت، ؤمىً اؾدثماع البُاهاث والهملُاث "اإلاغكمىـت" في حغظًــت  وبفػل

)مثل الؼعانت  ألاشُاء آلالُتلخلىم بضوعها الاكخطاصي والخىمىي في مجاالث مثل: ،ؤهكمـت الظهــاء الاضؿىاعي 

ؿّحرة(ألاوجىماجُىُت، و الغوبىجـاث، واإلاغهبـاث طاجُت اللُــاص
ُ
 . ة، والؿُاعاث اإلا

ً اإلاجمىناث الغكمُت في  هما جمثل الغكمىت الخللت ألاولى مً زالر خللاث ؤؾاؾُت تهضف مجخمهت نلى جيٍى

مىكىماث اإلاياجب ؤو اإلاؿخىصناث الغكمُت و جمثل الخللت الثاهُت في بغافت ميشىعاث هاشؿت في ألاؾاؽ في بِئت 

نت الاحغ ملابل ؤلاشترلً ؤو الاؾالم بلى مجمىناث مطاصعة للمهلىماث و الغبـ بلىتروهُت ؾىاء واهذ مجاهُت ؤو مضفى 

" ؤو الشبياث الهاإلاُت INTRANAT مو اإلاطاصع ألازغي اإلاخاخت نبر شبياث اإلاهلىماث ؾىاء واهذ صازل اإلااؾؿت "

"ENTARNETٌمً زالٌ الاؾخهاهت  " ، اما الخللت ألازحرة فخبرػ في بصاعة اإلادخىي ؤلالىترووي وصلً بؿبُهت الخا

بإصواث و جلىُاث البدث و ؤلاؾترحام و غحرها مً ألاصواث اإلاالثمت ونلُه ًمىً مالخكت الضوع الهام الظي ًمىً ؤن 

 .جماعؾه ماؾؿاث اإلاهلىماث هدى وشغ و جبجي ؾُاؾاث وبؾتراججُاث عشُضة جخهلم بغكمىت مجمىناتها 

 

  ونلى هظا ألاؾاؽ جخجلى بشيالُت البدث :

 غ ؤلاكخطاص الىؾجي و بنؿاثه اهثر فهالُت هُف  ؟. حؿاهم الغكمىت في جؿٍى

 جبرػ و جخطر ألاؾئلت الفغنُت نلى الىدى الخالي" الغثِسخي،مً زالٌ هظا الؿااٌ 

 

 ألاطئلت الفسعُت: -1

  الخدىٌ بلى ؤلاكخطاص الغكمي ؟. ًدطلما مفهىم الغكمىت؟  و هُف 

  ماهي مخؿلباث الغكمىت لخفهُل ؤلاكخطاص الىؾجي ؟. 

 ؟. ماهي محزاث ؤلاكخطاص الغكمي 

 .هُف ًخم كُاؽ مضي الغكمىت في الاكخطاصًاث ؟ 

  مضي جإزحر الغكمىت اللىحؿدُت في جفهُل ؤصاء ؤلاكخطاص الىؾجي ؟ و هُف جازغ نلى ؤصاء مُىاء

 مؿخغاهم ؟.

 

 الفسغُاث: -2

  ل البُاهاث بلى شيل عكمي و هظا ٌهمل نلى  صوعا هاماالخاؾب ؤلالىترووي ًلعب في نملُت جدٍى

  جدلُل و بخطاء و جىكُم بؾترحام اإلاهلىماث في ؤي وكذ و ؤي ميان زالٌ مضة كطحر .

  ال ػاٌ بهُضا نً الهضف اإلايشىص غ الغكمىت في الجؼاثبطخخدام . 

  ٌوافت الهملُاث اللىحؿدُت جلهب اإلاىاوئ صوع ججاعي فهاٌ في اليشاؽ ؤلاكخطاصي الىؾجي مً زال

ً ، جىػَو ...( و مضي بؾخهمالها للخىىىلىحُاث الخضًثت و هظا لخدلُم  غ ، هلل ، جسٍؼ بشتى ؤهىانها ) شخً ، جفَغ

 ل الخىعٍض خؿب ؤلامياهُاث الخضًثت .بؾخغالٌ ؾالؾ و تبغُت الغفو مً ؤصاء الخجاعة الخاعحُ، محزة جىافؿُت 
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 ؤَمُت الدزاطت : -3

 ًؤهمُت الضعاؾت في وىجها جىملت لضعاؾاث ؤزغي لها ضلت باإلاىغىم ، والخجاعة ؤلالىتروهُت  جىم 

و ججاعب الغكمىت و مؿاهمت ؤلاكخطاص الغكمي  ؤلاكخطاص الغكمي في الجؼاثغ ، الهىإلات و بصاعة ؾالؾل الخىعٍض ، مشاَع

غ و جفهُل ؤلاكخطاص الىؾجي   بنؿاء الفغضت للمىاوئ للخاق بالغهب الخىىىلىجي . ،في جؿٍى

 غ الو  بالخؿىع الخاضل في اإلاجاٌ الخىىىلىحُا و عكمىت مُضان الدؿُحر  الاَخمام هكمت اللىحؿتي ل خؿٍى

م جسطُظ اؾدثماعاث حضًضة و هظا ، نؾالؾل الخىعٍض و اإلاباصالث الخاعحُت باليؿبت للمىاوئ   باؾخغالًٌ ؾٍغ

 مىاعصها اإلاخاخت .

 الهدف مً الدزاطت : -4

 ًمىً خطغ ؤهم ؤهضاف اإلاىغىم في الىلاؽ الخالُت :

 ًض مفهىم الغكمىت ، ؤهىانها و مجاالتها مً صعاؾدىا لهظا اإلاىغىم بلى بمياهُت جدض نهدف. 

 الخدىٌ الغكمي ، البُاهاث الغكمىت ، بلى بػالت الغمىع نً بهؼ اإلاطؿلخاث اإلاخضاولت خضًثا و نهدف

ت الىكام البُئي للغكمىت ...بلخ.  الخىاقٍغ

 ب بلى مهغفت ؤؾـ نهدف ؤو بؾلاؾه نلى ؤلاكخطاص الىؾجي  هو عواثؼ ؤلاكخطاص الغكمي و مداولت جلٍغ

 مهغفت هُفُت كُاؽ ماشغاث الغكمىت في الاكخطاصًاث .بلى باإلغافت 

 بلى صعاؾت ؤهم هكم اإلاهلىماث اإلاؿبلت و اإلاخبهت في بصاعة اإلاىاوئ و اإلاؿدىضاث اإلاخضاولت بُجها . نهدف 

 لىماث و عكمىت بصاعجه .الى بنؿاء ضىعة نً واكو بؾخسضام مُىاء مؿخغاهم لخىىىلىحُا اإلاه نهدف 

 ه مً جؿبُلاث اؾؿت ماإلاُضاوي نً كغب إلا صعاؾتبلى  نهدف ُىاء مؿخغاهم الخجاعي و ما ًدخٍى

لخىىىلىحُا اإلاهلىماث و مضي عكمىت ؤهكمخه التي حؿاهم في حؿهُل الهمل اللىحؿتي و ببغاػ اهمُتها في جدؿحن 

اصة مضازُل هظه اإلااؾؿت .     مغصوصًت و هفاءة و ٍػ

 بلى ؤلاشاعة بلى اإلاهىكاث و الخدضًاث التي جدىٌ صون جؿبُم و مىاهبت اإلاهغفت الغكمُت  دفنه

 والاكخطاصًاث اإلاخؿىعة .

 بجبانها.بلى بنؿاء بهؼ الخىضُاث و الخلىٌ التي ًجب  نهدف 

 بلى ؾغح بهؼ الدؿائالث و ؤلاشيالُاث التي ًمىً للباخثحن مؿخلبال ؤلاهؿالق مجها . نهدف 

 بخخُاز اإلاىغىع :ؤطباب  -5

 مً بحن ألاؾباب التي حهلخىا هسخاع هظا اإلاىغىم هي:

 اإلاىغىم و نضم هُله الاهخمام اليامل . حداثت  -ؤ

ت ) مُىاء مؿخغاهم( و ما ًمىً ؤن جلهبه في الغفو مً وجحرة الخجاعة  محاولت -ب صعاؾت اإلاىاوئ الخجاٍع

 الخاعحُت .

و ؾغنت اهدشاعها وجؿىعها  ةالاهدباه الى مىغىم الغكمىت اللىحؿدُت هكغا لهمُتها الىبحر  لفذ - ج

، هكغا إلاا جؼزغ به  ؤلاكخطاص الىؾجيو الفىاعق الىاضخت التي جيىن لها بوهياؾاث و جإزحراث هبحرة نلى ، اإلاؿخمغ  

 الجؼاثغ مً بمياهُاث.
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 مىهج الدزاطت : -6

 ىافي صعاؾد هاؿغوخت و مداولت مهغفت مضي حخت الفغغُاث اإلاىغىنت انخمضؤلاحابت نلى الدؿائالث اإلا بغُت

بمدي جإثير و ؤصاجه الىضف و الخدلُل بما ًدىاؾب مو جىضُف الكاهغة اإلاضعوؾت واإلاخهللت ، نلى اإلاىهج الاؾخيباؾي 

و طلً باالنخماص نلى اإلاغاحو الخدلُلُت والتي حهخبر شبه مىهضمت هاهًُ  السكمىت اللىحظدُت في ؤلاكخطاد الىطني

نلى صعاؾت خالت  ىافي صعاؾد هاباإلغافت بلى ول ما حهلم بالغكمىت ، هما انخمض ، نً هضعة اإلالاالث في اإلاجالث الهلمُت

لت جىضعج غمً الخدلُل الىضفي و ول ما ، مُىاء مؿخغاهم الخجاعي  ه ماؾؿت مُىاء مؿخغاهم جلىم باؾخسضام هؿٍغ

 مً جىىىلىحُا عكمُت و جؿبُلاث في مجاٌ الدؿُحر اللىحؿتي .

 حدود الدزاطت : -7

جفاوجذ الخضوص الؼمىُت للمىغىم هكغا لغُاب مهاإلاه بشيل شبه هلي ، مً الىاخُت اإلاياهُت ؾِخم الترهحز  للد

ت )مُىاء مؿخغاهم(  ت الجؼاثٍغ اما مً  ،اهمخه في جيشُـ الخجاعة الخاعحُت و مضي مؿ، نلى صعاؾت اإلاىاوئ الخجاٍع

بلى ًىمىا هظا ، هكغا لهمُت الفترة إلاا  2013الىاخُت الؼمىُت كض جم جدضًضها في الؿىىاث ألازحرة بضاًت مً ؾىت 

 بضاًت بةوشاء وػاعة الغكمىت .مهمت نغفخه مً جدىالث 

 :البحثجلظُماث  -8

 :الشإنجم جلؿُم اإلاىغىم بلى زالزت فطىٌ عثِؿُت هما هى 

01-  ٌ نباعة نً نمىمُاث خىٌ الغكمىت و التي نالجىا مً زاللها زالزت مباخث ، خاولىا مً  الفطل ألاو

ٌ زالٌ اإلابدث  الخهغف نلى بهؼ مفاهُم و نمىمُاث خىٌ الغكمىت مً زاللها جؿغكىا الى بهؼ مطؿلخاث  ألاو

مي ،البيُت الخدخُت للغكمىت، فىاثض الخدىٌ الغكمي ، خىهمت الخدىٌ الغكمي ، جؿبُم الخدىٌ الغكمىت الخدىٌ الغك

الغكمي وؤزحرا البِئت الغكمُت ، اإلابدث الثاوي فلض نالجىا مً زالله مفهىم ؤلاكخطاص الغكمي ، زطاثطه و ماشغا 

 ُه بلى الفجىة الغكمُت و اؾبابها.كُاؽ الخدىٌ بلى ؤلاكخطاص الغكمي و ؤزحرا اإلابدث الثالث التي جؿغكىا ف

و الظي كؿمىاه هى آلازغ بلى زالزت و الغكمىت اللىحؿدُت كخطاص ؤلازططىاه لىاكو  الفطل الثاوي -02

مباخث ، في اإلابدث ألاٌو نغحىا بالخفطُل بلى مفهىم اإلاحزة الخىافؿُت ؤبهاصها و هظا الاؾخضامت الخىافؿُت ، ؤما 

نىض جبجي اإلاحزة الخىافؿُت  و مضي الخإزحر اإلابدث الثاوي جؿغكىا زالله بلى ؤزغ الغكمىت اللىحؿدُت نلى اإلاحزة الخىافؿُت 

 ثحهغفىا مً زالله نلى بهؼ الخؿبُلاو ؤزحرا اإلابدث الثالث ماشغاث اإلاحزة الخىافؿُت .إلغافت بلى هُفُت كُاؽ با

 إدارة سالسل اإلمداد و المعامالت اللوجستٌة . الغكمىت اإلاىخهجت في 

ا زططىاه لضعاؾت مُضاهُت جؿبُلُت خىٌ ) ماؾؿت مُىاء مؿخغاهم ( و الظي جىاولى ؤما الفطل الثالث -03

 مً زالله مضي بؾخسضام اإلاُىاء لخؿبُلاث الغكمىت اللىحؿدُت بطفت نامت.

 الطعىباث : -9

بن لم ، الىثحر مً الطهىباث و الهغاكُل و اإلاخهللت بىلظ هبحر  ىامداولت صعاؾت مىغىم ههظا واحه مً احل

التي   مً حاهب اللىحؿدًُخىٌ عكمىت ؤلاكخطاص الىؾجي و ميشىعاث نلمُت هلل شبه هلي في اإلاغاحو و ؤلاخطاثُاث 

حهل الضعاؾت جيىن ضهبت  هؿُاث و ؤعكام خىٌ الخؿىع الغكمي إلاىاوئ الىؾً مماو هظا الغُاب الخام إلاهي مىهضمت 

 وضهبت حضا .        



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
11 

 

 ٌ  الفطل ألاو

 

 مفاهُم ؤؾاؾُت للغكمىت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
12 

 

 مهُضج

 

ألاشُاء جِؿغ وحؿانض نلى اهخلاٌ اللؿاناث الخيىمُت ؤو الشغواث بلى همىطج نمل ٌهخمض نلى  اهترهذبن 

  اإلاىخجاث،الخلىُاث الغكمُت في ابخياع 
ً
 هبحرا

ً
خُث حشهض ؤنضاص ألاحهؼة اإلاخطلت بةهترهذ ألاشُاء خىٌ الهالم همىا

طل نضصها الُىم بلى ما ًلاعب  اشغ ؾِؿيى للخىاضل الشبيي اإلاغجي، ملُاعاث حهاػ،. وبدؿب جىكهاث م 8.4ٍو

 باإلهترهذ بدلىٌ الهام  500فؿُيىن ؤهثر مً 
ً
، ما ٌهجي ؤن اإلاغخلت الخالُت واإلاؿخمغة 2030ملُاع حهاػ وشخيء مخطال

 وؤهثر ضهىبت مً مغاخل الخدىٌ الخلجي الؿابلت. 
ً
 مً الخدىٌ الغكمي ؤهبر ؤزغا

 

 ٌ لى  ؾُيىن اإلادغن في جدلُم زبراء بن الاغؿغاب الغكمي الظي حشهضه  ٍو
ً
مهكم كؿاناث ألانماٌ خالُا

ت في ؤلاكخطاصًاث واإلاضن واإلاجخمهاث الظهُت. ومً هىا ًفغع الخدىٌ الغكمي نلى اإلااؾؿاث الخيىمُت  حغحراث حظٍع

 وكضعة نلى الخيبا واإلاغوهت في الهمل وهي ال
ً
ؿماث والشغواث الخاضت ؤلاؾخفاصة مً بهترهذ ألاشُاء لخيىن ؤهثر بصعاوا

التي ؾخمىجها مً ؤلابخياع بشيل ؤؾغم لخدلُم الىخاثج اإلاغحىة مً ؤنمالها. ولخدلُم الىجاح، فةن نلى اإلااؾؿاث 

الخيىمُت والخاضت جؿبُم ؤلاؾاع الغكمي نبر ؾُف ٌشمل اإلاداوع ألاعبهت الغثِؿُت: الخلىُاث والبُاهاث وألاشخاص 

إلاخدغهت وؤصواث ؤلاجطاٌ باإلهترهذ والخضماث الغكمُت في اللؿانحن والهملُاث. وؾُدخاج الهضص الهاثل مً ألاحهؼة ا

الهام والخاص بلى شبياث ضخمت وبيُت جدخُت مخؿىعة. ومً زالٌ الخىاضل الشبيي بحن ألاشخاص والهملُاث 

ٌ بلى و الضزى  بهترهذ ؾُدمل مهه بمياهُاث جاصي بلى ؾغنت وجحرة الخغُحر  ؤلاؾدثماع  في والبُاهاث وألاشُاء، فةن

 نالم الخدىٌ الغكمي .

 

 ٌ  مفهىم السكمىت:  اإلابحث ألاو

 : اإلاطلب ألاٌو جحدًد اإلاططلح

:  الخهٍغف ألاٌو

ل البُاهاث بلى شيل عكمي و طلً مً ؤحل مهالجتها بىاؾؿت الخاؾب ؤلالىترووي . هي عملُت  جدٍى

 الخهٍغف الثاوي " في ؾُاق هكم اإلاهلىماث:

" بلى بشاعاث طىاء واهذ ضىز فىجىغسافُت ؤو بًػاحاث ؤو خسائط...الىطىص اإلاؿبىنت ؤو الطىع "  هي جحىٍل

التي حؿمذ لهغع طلً نلى  SCANNINGباؾخسضام هىم ما مً ؤحهؼة اإلاسر الػىجي  SIGNALS BINARYزىاثُت 

 شاشت الخاؾب.

 الخهٍغف الثالث: في ؾُاق الاجطاالث بهُضة اإلاضي:

 ٌ ت اإلاؿخمغة ؤلاشاعاث هي جحى  . 1بلى بشاعاث عكمُت زىاثُت الضهخىع   COTINNOUS SIGNALS ANALOGالخىاقٍغ

 :الخهٍغف الغابو

جمثُل ألاحؿام، الطىع، اإلالفاث و ؤلاشاعاث ( الخمازلُت بلى بةؾخسضام مجمىنت مخلؿهت ميىهت مً هلاؽ  هي عملُت

  .2مىفطلت
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 الخهٍغف الخامـ:

لَطد بالسكمىت جؿبُم جلىُاث الخدىٌ الغكمي، والاهخلاٌ بالخضماث التي جلضمها اللؿاناث الخيىمُت بلى همىطج  ًُ

  .1 نمل مبخىغ ٌهخمض نلى الخلىُاث الغكمي

 الخهٍغف الؿاصؽ:

ت السكمىت ف اإلاطؿلخاث ؤلاهجلحًز  مطؿلر خضًث جباًيذ اإلافاهُم واإلالاًِـ خىله وزاع ازخالف خىٌ حهٍغ

"Digitalization, Digitization, Digital Transformation". بِىما قهغ 
ً
ففي بهؼ اإلاجاالث، وان الخمُحز بُجهم واضخا

 Digitalization بلى "عكمىت" بىػن "فهللت"؛ ؤما Digitization الخباؽ في مجاالث ؤزغي. ولهله مً اإلامىً جغحمت

وزالٌ الؿىىاث الخمـ نشغة ألازحرة، لىخل اهسفاع مخىؾـ ."فُمىً جغحمخه بلى "جغكُمُت" نلى وػن "جفهُلُت

 ٌ اؾخهماٌ مطؿلر "التركُمُت" بِىما اػصاص اؾخهماٌ مطؿلر "الغكمىت"، زم جطانض اؾخهماٌ مطؿلر "الخدىُّ

   2 الغكمي" في ألانىام ألازحرة

 الخهٍغف الؿابو:

ت )اإلاىحىصة في اإلاؿدىضاث والغؾىماث واإلاُىغوفُلم والطىع  ًمىً ف "الغكمىت" بإجها جمثُل البُاهاث الخىاقٍغ حهٍغ

ت والبُاهاث الخيىمُت  الفىجىغغافُت وؤلاشاعاث ؤلالىتروهُت والطىجُت والسجالث الصخُت واإلاىاكو وبؿاكاث الهٍى

 . .3ت خىاعػمُاث الخاؾىبُت بؿهىلت وفانلُوالبىىُت( بؿلؿلت عكمُت مً "الباًخـاث"، إلاهالجتها بال

 الخهٍغف الثامً :

مىً ت )اإلاىحىصة في اإلاؿدىضاث، والغؾىماث، واإلاُىغوفُلم والطىع  ٍو حهٍغف "الغكمىت" بإجها جمثُل البُاهاث الخىاقٍغ

ت وال بُاهاث الخيىمُت الفىجىغغافُت، وؤلاشاعاث ؤلالىتروهُت والطىجُت، والسجالث الصخُت، واإلاىاكو، وبؿاكاث الهٍى

 .4 4 والبىىُت( بؿلؿلت عكمُت مً "الِبّخـاث" و"الباًخـاث"، إلاهالجتها بالخىاعػمُاث الخاؾىبُت بؿهىلت وفانلُت

 : ًمثل الىكام البُئي للغكمىت 2الشيل  
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 اإلاطلب الثاوي :

 ؤو الخحىٌ السكمي : السكمي الخمثُل -/1

ل الغكمي اؾم ًطلم مو و هى ؤن جيىن ؤلاشاعة الخمازلُت هي بشاعة مؿخمغة  "الغكمي الخمثُل" نلى هدُجت الخدٍى

جيىن مخلؿهت باليؿبت للؼمً، وبالخالي  شاعة الغكمُتؤلا  ، خُث ًىحض كُمت لإلشاعة نىض ول لخكت. بِىماالؼمً حغحر

ل الغكمي هى ب فالخدٍى  لإلشاعة التي ًمثلها و هىان نضة ؤمثلت مجها : جلٍغ

 وامحرا  هي جدىٍل عكمي للمىكغ الؿبُعي في الفػاء الىاكعي وغالبا ما ٌؿخهمل في طلً الغكمُت الطىزة

 .في خالت ضىعة وعكُت ماسر غىجي ؤو عكمُت

 ل عكمي لطىث اإلاغجي  الخاؾىب في ؤغىُت ضىث  .ألاضليهى جدٍى

 الىطىص، فُمىً انخباع نملُت الغكً نلى لىخت اإلافاجُذ هغكمىت وفي خالت الىطىص الىعكُت  في حالت

  .ببرامج حهغف نلى الىطىص فُخم عكمىت هما لى ؤجها ضىع فلـ لُخم الخلا مهالجتها

ؤًػا الخدىٌ في ألاؾالُب الخللُضًت اإلاههىص بها بلى هكم الخفل ؤلالىتروهُت، هظا الخدىٌ ٌؿخضعي  ووعني

ئت الؿالبت لهظا الخدىٌ. والخدىٌ بلي الغكمُت الخهغف نلى ول الؿغق وألاؾالُب اللاثمت وازخُاع ما ًدىاؾب مو البِ

ا لخل هثحر مً اإلاشىالث اإلاهاضغة مً ؤهمها اللػاء نلي  لِـ ضُدت جمىث بمغوع الؼمً، بل ؤضبذ ؤمغا غغوٍع

، وهظلً اللػاء نلى مشاول الخىضؽ الخيىماث ؤلالىتروهُت الغوجحن الخيىمي وحهلض ؤلاحغاءاث في قل الخىحه بلى

 .وضهىبت الاؾترحام

بىاء بؾتراجُجُت عكمُت وبحغاء جدؿحن نلى الىغو الغاهً وال ًمىً ؤن ًبضؤ الخدىٌ الغكمي مً زالٌ  ًمىً

م الغكمي  ؤن ًخدلم طلً بال مً زالٌ كُاؽ ؤلامياهُاث الغكمُت الخالُت ولخدضًض ؤفػل هُيل نمل لوشؿت الدؿٍى

شاملت في اإلايشئت. بهض طلً ًخم جدضًض اإلاخؿلباث لخؿـ ؤلاؾدثماع مو جدضًض نىاثم الخيامل الغكمي لهمل زؿت 

ومدىمت ليافت الكغوف ولخضفو بعجلت الخدىٌ بلى اإلاؿاع اإلايشىص وؤزحرا وحىص بصاعة الخغُحر للخدىٌ الغكمي مخؿلب 

 عثِسخي للىضىٌ بلى ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت. 
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 ؤزوان الخحىٌ السكمي : -/2

 1: ًمثل ؤعوان الخدىٌ الغكمي : (3)الشيل 

  

 

 : ميزاث الخحىٌ السكمي -/3 

 نلى الخلىُاث  بعادة 
ً
خىاضل بها الىاؽ، انخماصا خفانل ٍو فىغ ٍو همل ٍو لت التي ٌهِش َو حشىُل الؿٍغ

 اإلاخاخت، مو الخسؿُـ اإلاؿخمغ والؿعي الضاثم إلناصة ضُاغت الخبراث الهملُت.

 الىفاءة وجللُل ؤلاهفاق، وجؿبُم زضماث حضًضة بؿغنت ومغوهت. جحظين 

 لضمت لفأفغاص في مجاالث الصخت والخهلُم والؿالمت وألامً، وجدؿحن حغُحر حظعي في الخضماث اإلا جحلُم

 ججاعبهم وبهخاحُتهم.

 هماطج الهمل وحغُحر الهللُاث. حغُير 

 ومغوهت في الهمل وكضعة نلى الخيبا والخسؿُـ  الاطخفادة 
ً
مً الخلىُاث الخضًثت لخيىن ؤهثر بصعاوا

 للمؿخلبل.

 ثج اإلاغحىة والؿحر هدى الىجاح.الابخياع بشيل ؤؾغم لخدلُم الىخا جمىين 
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 بؾتراجُجُت لخلم كُمت جىافؿُت ؤنلى، وفغق نمل مخؿىعة، واؾخضامت زلافت ؤلابضام. جىفير 

 : 1: جضاٌو ػمجي إلاطؿلر التركُم ، الغكمىت و الخدىٌ الغكمي (4)الشيل 

 

 
 فىائد الخحىٌ السكمي: -/4

 ٌ ولىً للماؾؿاث الخيىمُت ، الغكمي له فىاثض نضًضة ومخىىنت لِـ فلـ للهمالء والجمهىع  الخحى

 مجها ؤههالخاضت والشغواث 
ً
همل نلى  ، ؤًػا ىكمها، َو دؿً الىفاءة الدشغُلُت ٍو ًىفغ الخيلفت والجهض بشيل هبحر وٍُ

هما ًسلم فغص لخلضًم زضماث  ،جدؿحن الجىصة وجبؿُـ ؤلاحغاءاث للخطىٌ نلى الخضماث اإلالضمت للمؿخفُضًً

 نً الؿغق الخللُضًت في جلضًم الخضماث 
ً
ؿانض الخدىٌ الغكمي اإلااؾؿاث الخيىمُت ، مبخىغة وببضانُت بهُضا َو

دت ؤهبر مً الهمالء والجمهىع الخاضت والشغواث   و جدثمل في: نلى الخىؾو و الاهدشاع في هؿاق ؤوؾو والىضىٌ بلى شٍغ

 ُت بالخللُضًت.اؾدبضاٌ الهملُاث الغكم 

 .غ اصة وكذ الخفىحر في الخؿٍى  ٍػ

 .حغُحر هماطج الهمل وحغُحر الهللُاث 

 .اصة هفاءة ؾحر الهمل وجللُل ألازؿاء  ٍػ

 .لت الهمل الُىمُت و ؾٍغ  حؿَغ

                                                             
- 
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 .جؿبُم زضماث حضًضة بؿغنت ومغوهت 

 .جدؿحن الجىصة وجؿىٍغ ألاصاء 

 .اصة ؤلاهخاحُت وجدؿحن اإلاىخجاث  ٍػ

  اصة عغا  اإلاؿخفُضًً.ٍػ

 .جدؿحن حضوي الاؾدثماع 

 

 1: جلىُاث الخدىٌ الغكمي :(5)الشيل 

 

 

 

 اطدثمازاث الشسواث في الخحىٌ السكمي : -/5

لُىن صوالع بدلىٌ نام  2صعاؾت خضًثت ؤن شغواث الهالم ؾىف حؿدثمغ  هشفذ غ جلىُاث  في  2020جٍغ جؿٍى

في حجم ؤلاؾدثماعاث جفغغها غغوعاث جؼاًض حهلُضاث كؿام جلىُت  الخدىٌ الغكمي لضحها. وهظه الىللت الىىنُت 

اصة الغهان نلى بهخاحُت اإلا ىقفحن الظًً ٌهملىن في ؤكؿام جلىُت اإلاهلىماث فُما ًسظ ألاحهؼة والخؿبُلاث و ٍػ

اإلاهلىماث بإن ال جخهغع لي زلل. وليي ًدافل مضعاء جلىُت اإلاهلىماث نلى كضعاتهم الخىافؿُت في ألاؾىاق ًيبغي 

نلحهم بناصة الترهحز نلى اؾتراجُجُاث جلىُت اإلاهلىماث بدُث جيىن كىة الهمل الفهالت طاث اإلاغصوص ألانلى مدىع 

 .حُتالهملُت ؤلاهخا

 

                                                             
 1
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 الخحىٌ السكمي غسوزة في جحظين هفاءة اإلااطظاث : -/6

غ وجدؿحن  ؤضبح اث باليؿبت ليافت اإلااؾؿاث والهُئاث التي حؿعى بلى الخؿٍى الخدىٌ الغكمي مً الػغوٍع

ٌهجي فلـ جؿبُم الخىىىلىحُا صازل اإلااؾؿت بل هى  زضماتها وحؿهُل وضىلها للمؿخفُضًً ،والخدىٌ الغكمي ال

 وؤًػا مً زالٌ بغهامج 
ً
 بشيل عثِسخي وزاعحُا

ً
لت وؤؾلىب نملها صازلُا مـ ؾٍغ شامل وامل ًمـ اإلااؾؿت ٍو

جلضًم الخضماث للجمهىع اإلاؿتهضف لجهل الخضماث جخم بشيل ؤؾهل وؤؾغم. هما ؤن الخدىٌ الغكمي ٌؿهم في عبـ 

وهت واوسجام ناٌ. وكض ؤضبدذ اللؿاناث الخيىمُت ؤو الخاضت ببهػها بدُث ًمىً ؤحاػ ألانماٌ اإلاشترهت بمغ 

هىص طلً وبشيل ؤؾاسخي بلى الخؿىع اإلادؿاعم في اؾخسضام  الػغوعة ملخت ؤهثر مً ما ، َو
ً
مطخى لخدىٌ اإلااؾؿت عكمُا

وؾاثل وؤصواث جىىىلىحُا اإلاهلىماث في وافت مىاحي الخُاة ؾىاء واهذ مخهللت باإلاهامالث مو اللؿام الخيىمي ؤو 

ظ ألافغاص. لظلً هىان غغـ واضر مً وافت شغاثذ اإلاجخمو نلى اإلااؾؿاث والهُئاث اللؿام الخاص ؤو واهذ جس

 .والشغواث لخدؿحن زضماتها وبجاختها نلى وافت اللىىاث الغكمُت

 :السكميالخحىٌ  حىهمذ -/7

و واػصًاص حجم اإلاهلىماث بلى حهلُض نملُت الخدىم وؤلافاصة مً الخؿبُلاث التي اهدشغث  ؤدي الخؿىع الؿَغ

اث لخدلُم الخلضم وؤصاء ألانماٌ بفهالُت وهفاءة وال ًسفى ما عافم هظا ف ي شتى مجاالث الهمل ونلى حمُو اإلاؿخٍى

الخلضم مً اإلاجاػفاث ؾىاء ؤواهذ مساؾغ ؤم فغص. وبالتزامً مو الاهدشاع الىاؾو للخلىُت قهغث ؤهمُت الترابـ بحن 

ف الهضًض مً ا غ بِئت ألانماٌ الخلىُت و الخىهمت وألانماٌ وجم حهٍغ إلافاهُم واإلاطؿلخاث التي تهضف بلى جؿٍى

والخدىٌ الغكمي وبصاعة اإلاساؾغ و هُيلت الهملُاث وؤلاحغاءاث   الخىهمت  وجدؿُجها وجياملها. ومً ؤهم هظه اإلافاهُم

الخدىٌ الغكمي. و بغػث هظه  خىهمذوالخطمُم الخلجي، هما قهغث مفاهُم مجمهت مثل الخىهمت الخلىُت و 

غ و الخض مً اإلاساؾغ و الخالنباإلا ت مترافلت مو بؾتراجُجُاث اإلااؾؿاث للخؿٍى  .طؿلخاث بطىعة هامت وخٍُى

 
 
ما ٌشمل بؾاع الخىهمت مجمىنت الهالكاث الخىكُمُت في اإلااؾؿت وكىاهحن الخضكُم واإلاداؾبت  غالُا

نملُاتها  خىهمذ. وحؿعى اإلااؾؿاث مً زالٌ ألاصاءباإلغافت بلى غغوعة جىفحر مىكىمت مخياملت مً مهاًحر كُاؽ 

تالضازلُت والخاعحُت بلى جىفحر الخجاوـ بحن مسخلف وخضاتها  بدُث جيىن ؤنماٌ جلً الىخضاث مىملت  ؤلاصاٍع

ؿانض الخىهمت في غبـ مىكىمت اإلادُـ الخفانلي اإلاغجبؿت مو الخدىٌ الغكمي خُث جدشابً 
ُ
لبهػها البهؼ. ح

اث الغثِؿُت والفغنُت مثل الشغواث اإلاؿاهضة وؤهكمت ألانماٌ والىؾاثـ الخفانلُت بشيل مجمىنت مغهبت مً اإلايىه

 مباشغ ؤو غحر مباشغ الؾخىماٌ الهملُاث وؤلاحغاءاث. 

  وخىهمذ
ً
 ولُا

ً
الخدىٌ الغكمي جػبـ جإزحر الخغحراث اإلاسخلفت في الهىاضغ واإلايىهاث، هما جلضم جدلُال

  خىهمذللابلت للخغُحر والخهضًل والخؿىع. وبهظا حشيل للمخغحراث الىاحمت نً الخطاثظ ا
ً
لا الخدىٌ الغكمي ؾٍغ

 بحن ؤحخاب اإلاطالر مو جدلُم ؤلاؾتراجُجُاث 
ً
 مخىاؾبا

ً
ػمً جىاػها  لدؿهُل ألانماٌ بشيل ًىاهب الخؿىع ٍو

ً
واضخا

 .وألاهضاف بشيل مخىاضل مو زلم فغص وانضة

 جطبُم الخحىٌ السكمي : -/8



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
19 

 

ت والهملُاث، خؿب الخفطُل  ًخم جؿبُم الخدىٌ الغكمي نبر ؾُف ٌشمل الخلىُاث والبُاهاث واإلاىاعص البشٍغ

 :الخالي

 خُث ًخم بىاء الخدىٌ الغكمي باؾخسضام مىكىمت مً ألاحهؼة، وؤهكمت الدشغُل، ووؾاثـ الخلىُاث :

ً، والبرمجُاث التي حهمل غمً بِئاث جلىُت ومغاهؼ مهلىماث حؿمذ باؾخسضام حمُو ألاضىٌ بىفاءة  الخسٍؼ

حها نبر ِفغق مهىُت حشغُلُت غحر مىلؿهت. هما ٌؿخلؼم غمان مؿخىي زضمت مىاؾب لفغاص اإلااؾؿت ونمالئها ومىعص

 نً بصاعة اإلاىكىمت الخلىُت والبيُت الخدخُت للشبىت ؾىاء ؤواهذ هظه اإلاىكىمت مدلُت ؤو سخابُت مؿئىلت

 ًفترع ؤن جلىم اإلااؾؿاث بجهىص بصاعة وجدلُل البُاهاث بشيل مىخكم وفهاٌ وطلً لخىفحر البُاهاث :

غ ؤصواث مىاؾبت للخدلُل ؤلاخطاجي والبدث نً البُاهاث مهلىماث وبحغاءاث هىنُت مىزىكت وواملت مو جىفحر وجؿٍى

والخيبا باإلاؿخلبل. هما ًجب مخابهت البُاهاث بشيل مؿخمغ لػمان اؾخمغاع جضفلها والاؾخفاصة مجها بشيل ًخماشخى 

 .مو ؤهضاف اإلااؾؿت وجىكهاتها

 ت  ًطهب نلى اإلااؾؿاث جؿب :اإلاىازد البشٍس
ً
ا  خٍُى

ً
ت حاهبا شيل اإلاىاعص البشٍغ

ُ
ُم الخدىٌ الغكمي بضوهه. بط ح

ًخىحب جىفحر وىاصع ماهلت كاصعة نلى اؾخسضام البُاهاث وجدلُلها الجساط كغاعاث فهالت، هما ًخؿلب جسؿُـ الغئي 

ت وزبراث نلمُت ونملُت مو بًمان بالخغُحر والخؿىٍغ  .وجىفُظها هفاءاث بشٍغ

 اإلاغجبت و اإلاترابؿت التي جيخج زضمت مهُىت ؤو  اإلاهام: وهي نباعة نً مجمىنت مً اليشاؾاث ؤو العملُاث

غ الهملُاث نلى الطهُضًً مىخجا مهحن للمؿخفُضًً. ًجب نلى اإلااؾؿاث بعؾاء بىاء جلجي فهاٌ ٌؿمذ بخؿ ٍى

خػمً طلً اإلاىاثمت الضازلُت والخاعحُت في  الضازلي والخاعجي وطلً لػمان الخؿبُم ألامثل للخدىٌ الغكمي، ٍو

ؤخض اإلافاجُذ الغثِؿُت في اإلاضزالث واإلاسغحاث  ٌهخبر بهجاػاث الهملُاث مو وحىص عكابت في بهجاػ الهملُاث والظي 

 للمىكم .

 السكمي في اللطاعاث الطىاعُت :الخحىٌ  -/9

ؤن ًخدلم الىثحر مً الهىاثض الاكخطاصًت حغاء الخدىٌ الغكمي في اللؿاناث الطىانُت مجها زلم  ًمىً

ؿت ضىانُت ومىاؾم ضىانُت ُمؿىعة هما ؤن اإلاجخمو الشبيي  ،بما ًخماشخى مو الخىىىلىحُا الطىانُت اإلاخلضمت  ،زٍغ

في اللؿاناث الطىانُت ؾُاصي بلى ازخطاع الىكذ وزفؼ الخيلفت وجدلُم مغوهت ؤهبر وهفاءة ؤهثر في  الغكمي 

مً زالٌ اؾخسضام الخلىُاث الخضًثت في ول الخسططاث واإلاجاالث و ؤلاكخطاصاث والطىاناث ، الهملُت ؤلاهخاحُت 

لطىانُت ؾُكهغ اإلاطاوو الظهُت اإلاغجبؿت بإحهؼة اؾدشهاع مىضلت باإلهترهذ الخدىٌ الغكمي في اللؿاناث اهما ؤن 

هما ًمىً بهجاػ مغاخل نملُت ؤلاهخاج بالشيل الظي ًدض مً بهضاع  ،والتي جىشف بضوعها نً ألانؿاٌ كبل وكىنها

سفؼ مً جيالُف ؤلاهخاج، مضزالث ؤلاهخاج  دلم الغبـ الفهلي ًوؤزحرا بالخدىٌ الغكمي  ،مما ٌهكم مً ؤلاًغاصاث ٍو

غ الطىانت بحن الطىانت واإلااؾؿاث الخهلُمُت ومغاهؼ البدث الهلمي   .لخلضًم خلىٌ وابخياعاث ومباصعاث لخؿٍى

 الخحىٌ السكمي في مجاٌ الخدماث اإلاالُت : -/10

الخضماث اإلاالُت، اػصاص الخدىٌ الغكمي بشيل هبحر. وؤضبدذ الخلىُاث الىاشئت مثل بلىن  في مجاٌ -

ت مً اإلاخىكو لها ؤن حؿىص لؿىىاث كلُلت(Blockchain)حشحن في اإلااضخي لم جىً الطىانت  ،، جلىُت اللُاؾاث الخٍُى

 Peer to Peer وؤصث جلىُاث مثل، اإلاطغفُت جخهغع إلاىاحهت هظه الخدضًاث الغكمُت في ول نىاضغ مىاعص بًغاصاتها

 في  ىفتراغُت، والبىىن الافتراغُت، بلللضفو اإلاباشغ، وبلىن حشحن الظي ًمىً مً الضفو بالهملت الا 
ً
خضور جدىال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_(%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA)
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ً اللُمت واهخلالها واؾدثماعها. ومو طلً فةجها  بىاء الثلت في هظا اإلاجاٌ مً خُث الخدىٌ اليامل في هُفُت جسٍؼ

 للىتها، وجبدث الهضًض مً البىىن آلان نً الؿغق اإلاىاؾبت لفأمان مو هظا الخغُحرجخللى اؾخجابت هبح
ً
 .رة هكغا

 

 اإلاطلب الثالث مىىهاث السكمىت:

الخدخُت للغكمىت كامذ بخدؿحن اوؿُابُت اإلاهلىماث و ؾغنت الخضفم نلى خؿب الخؿىعاث مو  بن البيُت

 الخىاؾِب بغافت الى ميىهاث البرمجت :

  Hardware    اإلاىىن اإلاادي :ؤوال / 

  اإلاهضاث اإلاؿخسضمت إلصزاٌ اإلاهلىماث و زؼجها و هللها و جضاولها و بؾترحانها و بؾخلبالها وبثها  ٌشمل

ت مهالجت  والشاشت و غحرها  (cup)للمؿخفضًً هما ؤجها جخػمً ول ما ًغجبـ بالخاؾب مً ججهحزاث " وخضة مغهٍؼ

مً الخجهحزاث و التي حؿمى باإلايىهاث اإلااصًت ، هظه اإلايىهاث جدؿم بالضكت و الؿغنت في مهالجت اإلاهلىماث و البُاهاث 

جها هاهًُ نً ؾهىلت الىضىٌ بلحها ؤو بؾترحانها .  و ؾهىلت جسٍؼ

 softwareثاهُا / البرمجُاث :

 ل و حؿُحر و بصاعة حمُو اإلايىهاث اإلااصًت و جلىم حمُو بغامج الخاؾىب التي حهمل نلى حشغُ حعني

ها ؤؾاؾُا لدشغُل الخىاؾِب ، هظه البرمجُاث حؿهاهم في ى و هكغا لهمُتها ؤضبدذ مي،بمسخلف الخؿبُلاث 

وبظلً فةن البرمجُاث  ، مهالجت اإلاهلىماث و حسجُلها و جلضًمها همسغحاث مفُضة لصاء الهمل و حؿُحر الهملُاث

 .1جػم ؤهكمت حشغُل جهاثُت 

 و جىلؿم بغمجُاث الخاؾىب بلى زالزت ؤكؿام و هي :

 tems SoftwaresSysبسمجُاث الىغام  -01

ت لدشغُل الخاؾىب و جىكُم نالكت واخضة بهػها ببهؼ  حعخبر و ًكم هظا الىىم ،مً البرمجُاث الػغوٍع

و التي هي نباعة نً ؾلؿلت البرامج التي حهض مً كبل الشغهت اإلاطىهت  operating systèmesمً بغامج الدشغُل 

جها صازلُا .  للخاؾىب ؤو التي جلخىحها مً كبل الشغواث اإلاخسططت في طلً و ًخم جثبُتها و جسٍؼ

البرامج الخاضت بالهملُاث الغوجُيُت او اإلاؿانضة التي جلىم بدىفُظ مهام ول ما هى ، بغمجُاث الىكام  و حشمل

فغوع ؤن ًلىم به مؿخسضم الخاؾىب و جلىم هظه البرامج بيسخ البُاهاث مً وؾُـ آلزغ و جغجُبها و جطيُفها م

لت جدبهها نلى خؿب زطىضُت اإلاؿخسضم .  وفغػها بؿٍغ

    Compilation Softwareبسمجُاث الخألف : -02

خىبت بةخضي لغاث البرمجت  مً البرامج التي جىول لها مهام جغحمت الخهلُماث و ؤلاٌهاػاث اإلاى هي مجمىعت

طاث اإلاؿخىي الهالي بلى لغت آلالت، ؤي جغحمت الخهلُماث الللُلت لللغاءة مً كبل ؤلاوؿان بلى الصخيء اإلالغوء آلُا و هى 

و التي حؿخسضم   BASICو بمهجى آزغ فةهه جخم جغحمت الخهلُماث بلغاث نضة مجها " الباؾًُ   BITما ٌهغف بلغت

 .  2و هي مً ؤكضم الاهىام اؾخسضاما IBMو التي ؾىعث مً كبل شغهت  FORTRANلغغاع الخجاعة و لغت الفىعجغان 

 Application Softwareالبرمجُاث الخطبُلُت : -03

                                                             
   . 631:ص ، 2008ؾاعق ؾه ، هكم اإلاهلىماث و الخؿاباث آلالُت ) مً مىكىع بصاعي مهاضغ( ، صاع الجامهت الجضًضة ؾبهت  -  1

 2
 - www.liferetsy.com/vb/t126.html/online  -   02/20/0202تارٌخ اإلطالع. 

http://www.liferet/
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نً بغامج مهضة لدشغُل نملُاث مهُىت طاث ؾبُهت همؿُت بدُث ًمىً جؿبُلها مً حغحراث  و هي عبازة

ؾفُفت و حشمل هظه البرامج نلى وافت الخهلُماث التي جدضص بطىعة حؿلؿلُت نملُاث اإلاهالجت الالػمت للبُاهاث 

 وهُفُت جىفُظها .

ت حضا في  هما اث زاضت بإؾالُب ُمجغ ، بط جخىفغ نلى ب ألانماٌنملُاث مىكماث  ؤصاءحهخبر البرمجُاث غغوٍع

بالؿلب و اإلاداواة و ؤؾالُب الترجِب الضازلي للمطىو و بزخُاع مىاكو  ا بيالخو ؾغق ،الغكابت ؤلاخطاثُت للهملُاث 

ت لهضة  ؤلاهخاجاإلاطىو و البرمجت الخؿُت ، و هكم عكابت اإلاسؼون و  و ؤؾالُب الجضولت هما حهخبر البرمجُاث غغوٍع

جاالث ضىانُت مثل الخطمُم بمؿانضة الخاؾىب ، و الخطيُو بمؿانضة الخاؾىب و اإلاىاولت اإلااجمىت للمىاص م

وألاماهً الخاضت بالؿُؿغة الغكمُت و هكم الخطيُو اإلاغهت فػال نً مؿاهمت البرمجُاث في الىكم الضانمت و التي 

ت و هكم صنم اللغاعاث و بظلً حؿانض  ػمًجخ جلؿُم ؤمىع الهمل بؿغنت في البرمجُاث  ؤصواثهكم مهلىماث بصاٍع

 .1وفانلُت هبحرة 

 :  Data baseثالثا / كىاعد البُاهاث 

بُاهاث مغجبؿت مو بهػها البهؼ ؤو مجمىم اإلاهلىماث اإلاسؼهت نلى احهؼة ؤو وؾاثل زؼن  هي مجمىعت

و بؿاكاث الظاهغة و غحرها  flop Driveو ألاكغاص اإلاغهت  hard Driveالبُاهاث مثل مشغل ألاكغاص الطلبت للخاؾب 

ً و كض جيىن كىانض بُاهاث مخهللت بسجالث اإلاسؼون في الشغهت و ألاوكاث اللُاؾُت لهىام  مً وؾاثل الخسٍؼ

جخهلم بالخيالُف ؤو اإلاهلىماث التي جسظ اخخُاحاث الؼباثً و الهمالء ، هما ، مسخلفت مً الهملُاث و البُاهاث 

بهػها جىكم نلى شيل ؤعكام آو ماشغاث اكخطاصًت و ؤؾهاع الؿىق و اإلاسؼن و ، مباشغة جخىفغ نلى وكانض بُاهاث 

كؿم آزغ مً كىانض البُاهاث ججمو نلى ؤؾاؽ مىاغُو ؤو ولماث مثل مهلىماث نً الؿلـ ، الكغوف 

 .2الجغغافُت...بلخ و التي ًمىً جلؿُمها بلى نضة ؤهىام مجها

 

 : كىاعد بُاهاث حظب مظخخدميها 

التي ًمىً لفغص واخض بؾخغاللها و اؾخسضامها جدذ بؾم مضًغي اإلاهلىماث الصخطُت ، كىانض اإلاشاعهت  و هي

و ًيىن هظا الىىم مً كبل مشاعهت الهاملحن في شغهت ؤو ماؾؿت مهُىت و اللىانض اإلاىػنت حشمل مجمىنت خؿاباث 

ً فحها البُاهاث في مىاكو مسخلفت و جغجبـ مو بهػها البهؼ بىاؾؿ ت شبىت زاضت حؿمى شبىت خىاؾِب جسٍؼ

 الؼباثً و الهمالء .

 ىاعد بُاهاث حظب محخىٍاتها :ك 

حشمل نلى البُاهاث الىضفُت ألاؾاؾُت   biographique data basicنلى ؤعبهت ؤهىام و هي بُلىغغافُت  و حشمل

و جمثل مجامُو مهمت التي حهىـ الفهغؾت الىضفُت و اإلاىغىنُت ، الىشافاث ، اإلاؿخسلطاث و كىانض مغحهُت ، 

                                                             
 . 170-169 :صصاع اإلاىاهج لليشغ و الخىػَو ، غؿان كاؾم صاوص الالمي : بصاعة الخىىىلىحُا  -  1

 .171-170غؿان كاؾم صاوص الالمي ، مطضع ؾبم طهغه ص:  -  2
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مً اإلاهلىماث التي ًدخاحها اإلاؿخفُضون مً ؤلاحابت نلى اؾخفؿاعاتهم و وكانض عكمُت بخطاثُت و كىانض هطىص 

 واملت .

 

 :télécommunication زابعا / ؤلاجطاالث بعُدة اإلادي 

اجطاٌ نً بهض ، التي و ٌهخلض البهؼ ؤجها ألاهثر ؤهمُت فهي ؤصواث ؤو وؾاثل للغكمىت ألازحر  هي اإلاىىن 

ؤلاجطاٌ باي مؿخسضم آزغ  حهلذ مً اإلامىً إلاؿخسضمي ؤحهؼة الخاؾىب ؤلاجطاٌ بإي مىكو بطىعة مباشغة و

حؿخسضم لغغاع ؤمىُت ، بمثابت شبىت صازلُت للشغواث  Internetللخاؾىب في ؤي مىكو آزغ و حهض شبىت الاهتراهذ 

ت ، هما ًمىً مً زاللها عبـ شغواث و ماؾؿاث نضًضة بشبىت و للغبـ بحن مسخلف الىكم ؤلالىتروهُت للشغه

 الىمبُىجغ الغثِسخي للشغهت ألام ؤو اإلاطضعة و اإلاىخجت للخضمت ؤو الؿلهت .

 :إلابحث الثاوي:مفاَُم حىٌ ؤلاكخطاد السكميا

 اإلاطلب ألاٌو : مفهىم ؤلاكخطاد السكمي

و في وؾاثـ جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاهدشازبن  بؾخسضام الىؾاثـ ؤلالىتروهُت وما ؤخضزه مً حغحر في  الؿَغ

،ؤصي طلً بلى قهىع ت ؤؾالُب خُاة ؤلاوؿان ؤصي بشيل مباشغ بلى حغُحر في ؾغق ووؾاثل جىفُظ ألاوشؿت الاكخطاصً

 اإلاهلىماث وؤنطغ ؤلاهترهذ الظي ٌهبر نً اكخطاصؤو  " هىم حضًض في ؤلاكخطاص وهى ما ًؿلم نلُه "باالكخطاص الغكمي

 عئٍت مؿخلبلُت لهالم جيىن فُه اإلاهلىماث الغهحزة ألاؾاؾُت لإلكخطاص.

ف مىخض لالكخطاص الغكمي، حعددث  :  يًل ولهل مً ؤبغػ ما هخب خىٌ مفهىمه ما آلاعاء خىٌ بًجاص حهٍغ

 ) (tic : هى  طلً الخفانل والخيامل والخيؿُم اإلاؿخمغ بحن جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ  ؤلاكخطاد السكمي

بما ًدلم الشفافُت والفىعٍت  لجمُو اإلااشغاث  وبحن الاكخطاص اللىمي واللؿاعي والضولي مً حهت ؤزغي،  مً حهت،

ت واإلاالُت في الضولت زالٌ فترة ما"                                                                                                                                                      ".                                                                                                                           1الاكخطاصًت اإلاؿاهضة لجمُو اللغاعاث الاكخطاصًت والخجاٍع

ـــاصة مهـــضالث الىمــى الاكخطـــاصي و بضـــالح (ticجىىىلىحُـــا اإلاهلىمــاث والاجطـــاٌ  وجلعببب       ( صوعا اؾـــتراججُا فــي ٍػ

ت واإلاالُت،آلالُاث الاكخطاصًت   وبالخدضًض جلىم جىىىلىحُا اإلاهلىماث وؤصواتها اإلاسخلفـت مثـل الشـبىت الضولُـت   والخجاٍع

حــر ؤهمــاؽ ألاصاء الاكخطــاصي فــي اإلاــاٌ وألانمــاٌ والخجــاعة والاؾــدثماع مــً الشــيل الخللُــضي بلــى بخغُ Internetللمهلىمــاث 

 بما ًدلم جدؿحن اإلاغاهؼ الخىافؿُت بهىطغ الىكذ ؤي اإلاىافؿت بالىكذ. onlineالشيل الفىعي 

ؤلاكخطاص الغكمي نلى ؤهـه "طلـً ؤلاكخطـاص اإلاـغجبـ بمفهـىم مجخمـو اإلاهلىمـاث الـظي ٌهبـر نـً عئٍـت  هما ٌّعسف -

ت هيــل مخجؿــضة فــي بيُــت جدخُــت  مؿــخلبلُت لهــالم جيــىن فُــه اإلاهلىمــاث الغهحــزة ألاؾاؾــُت لإلكخطــاص والهالكــاث البشــٍغ

 عكمُت نالُت هفُلت بخدلُم طلً في شتى مجاالث الخُاة.

                                                             
جسطظ هلىص ،  ؤلاكخطاصًتمظهغة ملضمت لىُل  شهاصة اإلااحؿخحر في الهلىم " الطيرفت ؤلالىتروهُت والىغام اإلاطسفي الجصائسي "، بىنافُت عشُض ،  1-    

 .  24، ص   2005ومالُت وبىىن ، حامهت البلُضة ، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 121بىشٌى فاثؼة وآزغون ،" واكو ؤلاكخطاص الجضًض في الهالم الهغبي والجؼاثغ" ، حامهت ؾؿُف ، ص -2
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ىان - نلى ؤهه طلً ؤلاكخطاص الظي ٌؿدىض نلى الخلىُت اإلاهلىماجُت الغكمُـت :  ٍف ؤخس لإلكخطاد السكميحعس  َو

ىقف اإلاهلىماث واإلاهغفت في بصاعجه، بىضفها اإلاىعص الجضًض للثر  1الجضًضة لالبخياعاثة، ومطضع بلهام وٍو

 ٌيؤو مـا ٌؿـمى باالكخطـاص ؤلالىترووـ ؤلاكخطـاص الغكمـيمـا ؾـبم طهـغه وؿـخسلظ ؤن  مبً خبال  Electronic 

Economy   ،ـض مـً فـغص همـى وجؿـىع اإلاىخجـاث والخـضماث  ًبجـى ؤؾاؾـا نلـى الخؿـىع الخىىىلـىجي و اإلاهلىمـاحي الـظي ًٍؼ

البُاهــــــاث واإلاهلىمــــــاث همــــــا ؤهــــــه ًغجىــــــؼ نلــــــى زطىضــــــا اللابلــــــت للخــــــضاٌو الخجــــــاعي عكمُــــــا نبــــــر الشــــــبياث اإلاهلىماجُــــــت ، 

 .  2)مً مهضاث وبغامج وغحرها( Computersوجىىىلىحُا وهكم اإلاهلىماث والخلضم في الاجطاالث و الخىاؾِب 

ؿانض الاكخطاص الغكمي نلى: -  َو

اصة اهضماج اكخطاص الضولت في ؤلاكخطاص الهالمي .  * ٍػ

اصة فغص الخجاعة الهاإلاُت و الىضىٌ بلى ألاؾىاق الهاإلاُت  . * ٍػ

 ً ً واإلاىافؿـــحن واإلاخهـــاملحن واإلاؿــــدثمٍغ * همـــا ًدؿـــً الاكخطـــاص الغكمـــي مـــً الهالكــــاث بـــحن اإلاـــىعصًً واإلاطـــضٍع

 والبىىن وشغواث الخإمحن والطىام واإلاىخجحن وألاحهؼة الخيىمُت والجماعن والػغاثب واإلااؾؿاث الضولُت وغحرها.

ف ىبببان عبببدة حعببباٍز ا ًـــغي بإهـــه: "بخـــضار مجمىنـــت مـــً الخغحـــراث جســـظ مجخمـــو اإلاهلىمـــاث واإلاهغفـــت فمجهـــا مـــ َو

لُطبذ ؤهثر اؾـخجابت واوسـجاما مـو جدـضًاث الهىإلاـت وجىىىلىحُـا ،ؤلاؾتراججُت في ؾبُهت اإلادُـ الاكخطاصي وجىكُمه 

ػمــام اإلاهغفــت  امــخالناإلاهلىمــاث والاجطــاٌ ، والخىمُــت اإلاؿــخضامت بمفهىمهــا الشــمىلي والخيــاملي ، فــاإلاجخمو اإلابجــي نلــى 

غهــا ، ًيــىن مــاهال ؤهثــر مـً غحــره لؿــحر فــي عهــب الخلــضم وصزــىٌ نــالم الهىإلاــت  ونلـى اإلاؿــاهمت فــي زللهــا وحهمُلهــا وجؿٍى

 .3مً ؤوؾو ؤبىابها ، ونلى وافت ألاضهضة  

ف - (:"هى اإلاجخمو الظي 2003الظي جبىاه ماجمغ اللمت الهالمي إلاجخمو اإلاهلىماث واإلاهغفت )حىُف  ؤما الخعٍس

خُث ًمىً ألافغاص  وجلاؾمهابؾخسضامها  اإلاهلىماث واإلاهاعف والىفاط بلحها و اؾخدضارٌؿخؿُو فُه ول فغص 

 .4وجدؿحن هىنُت خُاتهمواإلاىخجاث والشهىب مً حسخحر وامل بمياهاتهم في الجهىع بدىمُتهم اإلاؿخضامت 

 

                                                             
اع ،  -  1  .13 ، ص 2006خؿً مكفغ الغػو ، "ملىماث ؤلاكخطاص الغكمي ومضزل بلى اكخطاصًاث ؤلاهترهذ "، مغهؼ البدىر ، الٍغ
غ اإلا -  2 ىخجاث واللُمت اإلاػافت في ؤلاكخطاص الغكمي "، اإلااجمغ الهلمي الضولي ألاٌو ، ولُت الهلىم الاكخطاصًت ونلىم الدؿُحر ،حامهت ببغاهُم بستي ، "جىمُت وجؿٍى

 .3، ص2002الجؼاثغ 
ت )بؾاع وصعاؾت ملاعهت في بلضان نغبُت مسخاعة(" ، مظهغة صهخىعاه  -  3 فلؿفت في الهلىم الاكخطاصًت ، هضي ػوٍغ مسلف، " ؤلاكخطاص اإلاهغفي والخىمُت البشٍغ

 .20،ص  2009حامهت اليىفت ، 

ت ونلىم الدؿُحر ، حامه - 4 ت وعكلت  ببغاهُم بستي ، "مؿبىنت ملُاؽ جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ في اإلااؾؿت" ، ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع

 . 13، ص  2010/2011
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 : اإلاطلب الثاوي

 خطائظ ؤلاكخطاد السكمي -/1

 :Accessطهىلت الىضىٌ بلى مطادز  - ؤ

هجاح وهمى ؤلاكخطاص الغكمي نلى كضعة ألافغاص واإلااؾؿاث نلى اإلاشاعهت في شبياث اإلاهلىماث ومىاكو  ٌعخمد

خؿلب  الفهاٌ في جلً الشبياث وفي ؤلاكخطاص الغكمي غغوعة جىفغ البيُت الخدخُت مثل  الاشترانؤلاهترهذ اإلاسخلفت ، ٍو

جيلفت وعؾىم جلً الخضماث ، وجىفغ آلاالث وألاحهؼة واإلاهضاث  اهسفاع : شبياث الىهغباء ، وشبياث الهىاجف ، و

ب وجىفغ اإلاىاعص اإلاالُت   .ؤلالىتروهُت ألامىاٌ  واؾخسضامواإلاهاعاث والخهلُم والخضٍع

ُيل الظىق في عل ؤلاكخطاد السكمي: - ب  اإلاىافظت َو

ؤلالىتروهُـت وزــضماث الخىضــُل ؤلالىتروهُــت جىىىلىحُـا اإلاهلىمــاث والاجطــاٌ والخجــاعة  ؤلاكخطــاص الغكمــي ٌشبمل

حجــــــم اإلاهــــــامالث ؤلاكخطــــــاصًت  والخسطــــــظ واإلاــــــىاعص واللؿانــــــاث  بــــــازخالفوالبرمجُــــــاث واإلاهلىمــــــاث ، وهــــــي جسخلــــــف 

ــــــغي بهــــــؼ ؤلاكخطــــــاصًحن ؤن ميىهــــــاث ؤلاكخطــــــاص الغكمــــــي جسخلــــــف  ؤلاكخطــــــاصًت وميىهــــــاث الىــــــاجج اإلادلــــــي ؤلاحمــــــالي ، ٍو

هؿــــاق ؤلاكخطــــاص وجــــإزحر شــــبياث اإلاهلىمــــاث واإلاهــــاًحر والؿــــلو الهامــــت وجيلفــــت اإلاهــــامالث والطــــفلاث  ، ومــــً  بــــازخالف

هت وجــازغ نلــى مىكىمــاث ألانمــاٌ مــً خُــث اإلاطــاصع البضًلــت واإلا اإلاــضزالث  هــغوف ؤن الخىىىلىحُــاث جخغحــر بطــفت ؾــَغ

 والهملُاث والدشغُل واإلاسغحاث واإلاىخجاث وؤلاؾخسضماث والخىػَو.

سخلـف هُيـل الؿـى  جىىىلىحُا اإلاهلىمـاث نلـى صعحـت اإلاىافؿـت وؤؾـالُبها وجدؿـحن اإلاغاهـؼ الخىافؿـُت ، وجاثس ق ٍو

جــب  جىىىلىحُـا اإلاهلىمــاث والاجطـاٌ فـيوفـم صعحـت جؿبُــم  حن اإلادلــي والـضولي ، ٍو ؤلاكخطــاص الغكمـي وطلــً نلـى اإلاؿـخٍى

جىىىلىحُـــا اإلاهلىمـــاث والاجطـــاٌ مـــو مىكىمـــاث وكؿانــاث ؤلاكخطـــاص اإلاسخلفـــت وزاضـــت فـــي مجـــاٌ الخطـــيُو ؤن جخيامــل 

ب والخضماث اإلاالُت واإلاطغفُ تت والؼعانت والخهلُم والخضٍع  .والاؾدثماٍع

 مظخلبل ؤلاكخطاد الىلي في عل ؤلاكخطاد السكمي:  - ث

اصة مهضالث الىمى ؤلاكخطاصي وفي الاؾدثماعاث  جلعب جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ صوعا ؤؾاؾُا في ٍػ

ازغ ؤلاهترهذ في ؤؾالُب ؤصاء اإلاهامالث الغؤؾمالُت والخجاعة  ت وؤؾالُب ؤلالىتروهُت الضازلُت والخاعحُت ، ٍو الخجاٍع

 الهمل .

 ؤلاكخطاد السكمي ًىفس اإلاعلىماث الجخاذ اللسازاث:  - ر

ؤلاكخطاصًت  الفّهاٌ للمهلىماث وجىقُفها لخضمت اللغاعاث والؿُاؾاث ؾخسضامال باالخدىم في اإلاهلىماث  ًمىً

تاللغاعاث  اجساطوحؿانض مهاعاث بصاعة اإلاهلىماث في هجاح  ىفغ  الاؾدثماٍع ؤلاكخطاص الغكمي بهُضة اإلاضي بضكت ، ٍو

م حهلم هُفُت جدضًض الاخخُاحاث اإلاهلىماجُت زم ازخُاع اإلاطاصع اإلاىاؾبت للمهلىماث ألاؾاؾُت  اإلاهلىماث نً ؾٍغ

لت ؤهثر هفاءة وجيىن هظه اإلاهلىماث بما:  والهامت ؤي بصاعة الطاصع والىاعص مً اإلاهلىماث بؿٍغ
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ض ؤلالىترووي وؤلاهترهذ واإلاىاص اإلاسجلت نلى ؤشغؾت الفُضًى واإلاهلىماث :  معلىماث بلىتروهُت * وحشمل البًر

 .CD-ROM  اإلاىحىصة نلى ألاكغاص الطلبت ؤو اإلاغهت

 

 

 جخمثل في اإلاياإلااث الهاجفُت والخىاعاث.  اإلاىطىكت: معلىماث *

غ والفاهؿاث *معلىماث مطبىعت:  .و ؤلاخطاثُاث مثل الخلاٍع

ؤلاكخطاص الغكمي اإلاهلىماث اإلاثالُت مً الخضازت و الىفاءة وألاهمُت والضكت وبمياهُت الخدلم مً ًىفغ  -

 حختها .

 آلُاث ؤلاكخطاد السكمي:   - ج

ؤلاكخطاص الغكمي ، فلض جيىن في شيل ولماث ؤو ؤضىاث ؤو  اإلاهلىماث ؤلاكخطاصًت ؤشياال مسخلفت في جإخر

 ؤشياٌ جىغُدُت  ، ولها كض جيىن عكمُت ؤو غحر عكمُت .

لطد جلً اإلاهلىماث اإلاىحىصة نلى ؤشغؾت ممغىؿت ؤو   Analoguein Formationباإلاهلىماث "ألاهالىج"  ٍو

جها في الخىاؾِب ؤلالىتروهُت ؤو جدى  ؤفالم  والتي ال ٍلها ، في خحن ؤن ألاشغؾت ؤو الضٌؿياث اإلامغىؿت ًمىً جسٍؼ

لها بحن الخىاؾِب ؤلالىتروهُت ، وبالخدضًض ، جإزظ ؤشياال عكمُت   CDاإلاغهؼة جدىٍل ألاشغؾت  ًخمخُث ًمىً جدٍى

فُمىً جضاٌو اإلاهلىماث  ، الفلىبي صٌؿً والىؾاثل الخللُضًت لخضاٌو اإلاهلىماث بلى ألاؾلىب الغكمي والضٌؿياث و

في خالت جضنُم جلً الخىاؾِب بالهىاجف وألاكماع الطىانُت ، الغكمُت  بحن مغاهؼ اإلاهلىماث والخىاؾِب ؤلالىتروهُت 

ً و اإلاهلىماث الغكمُت بجاهب بؾخسضام اليامحراث ؤلالىتروهُت الغكمُت  اؾترحام ، مً اإلاهغوف ؤًػا بمياهُت جسٍؼ

غ اإلاؿدىضاث  .www ( -    Word.Wide.Webختى الىضىٌ بلى ؤلاهترهذ و) Scanner وؤحهؼة جطٍى

جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ وبحن ؤلاكخطاص الغكمي مدطلت الخفانل بحن بججاهاث جلضم  بذن ٌعخبر-

اللؿاناث الىىنُت في الطىانت والؼعانت  اكخطاصؤلاكخطاص الجؼجي و  –اإلاىكىمت ؤلاكخطاصًت ) ؤلاكخطاص الىلي 

والخجاعة والبىىن واإلااٌ والصخت والخهلُم والهالكاث ؤلاكخطاصًت الضولُت والؿُاؾاث الىلضًت والؿُاؾاث اإلاالُت 

 وغحرها (

 ؤلاكخطاد السكميالعىاضس الداخلت في حشىُل  -/2

ـــا فـــي حشـــىُله مـــً ؤمثلتهـــا :  َىبببان الهضًـــض مـــً الهىاضـــغ التـــي جـــازغ فـــي ؤلاكخطـــاص الجضًـــض والتـــي جلهـــب صوعا خٍُى

فــي جدضًــض شــيل  جــازغ  ؤعبــو كــىي عثِؿــُت ،خُــث هىــانالخىىىلىحُــا الخضًثــت ، والهىإلاــت  وخغوــاث خماًــت البِئــت وغحرهــا 

  : الهطغ الغكمي الجضًض

 . البجى الخدخُت الضانمت 

 قهىع ؤلاهترهذ . 

 الىؾؿاءألاهماؽ الجضًضة مً  ألاهىام ؤو. 

 لُت مـــــً كبـــــل البـــــاجو لُت مـــــً كبـــــل  Customizationجفطـــــُل الهـــــغوع الدؿـــــٍى وجفػـــــُل الهـــــغوع الدؿـــــٍى

   .  .Customerizattionاإلاؿتهلً 
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  :1شيل ؤلاكخطاد السكمي: ًىضح اللىي التي ح (7)الشيل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفسق بين ؤلاكخطاد السكمي و الخللُدي-/3

الغكمي والخللُضي وهل هي نملُت جدىٌ للخلىُت فلـ ؤم ؤن  ؤلاكخطاصالبهؼ ما الفغق بحن  ًدؿاءٌ كد

  اثهظا الجضٌو ًلخظ ؤبغػ الفغوك ،هىان ازخالف حظعي في اإلافهىم واإلايىهاث
ً
بحن الاكخطاص الغكمي والخللُضي بىاءا

 .نلى نضة مهاًحر مجها ألاؾىاق وخضوص اإلاىافؿت والبيُت ومطضع اللُمت وغحرها

 

 

 

 

 

 

                                                             
م اإلا -  1 م الهالميمدمض نبض الهكُم ؤبى الىجا، الدؿٍى ت ،  -بصعاة الهالكاث مو الهمالء -خلضم )الدؿٍى ،  ،الضاع الجامهُت لليشغ والخىػَو،  ؤلاؾىىضٍع

 311:، ص 2008

 البنى التحتٌة الداعمة

وآليات التىاصل(التقنيات الرقمية )  

 اإلقتصاد

 الرقمً

 

 

 تفصيل العروض التسىيقية من

قبل البائع،وتفصيلها من طرف 

 المستهلك.

 

 

  

النمو الهائل فً 

 استخدام اإلنترنت

 األنماط الجدٌدة من الوسطاء
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 ٌ  1: الفسق بين ؤلاكخطاد السكمي و ؤلاكخطاد الخللُدي( 2)الجدو
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  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
28 

 

 

 

 1: ماشس كُاض الخحىٌ السكمي اإلاطلب الثالث

ماشغ الخدىٌ الغكمي للطىاناث نلى جدبو جلضم الخدىٌ الغكمي للشغواث في مسخلف اللؿاناث،  ٌعمل

ت وؤوشؿت ألانماٌ  ؤعبو وقاثف مىفطلت للخدىٌ الغكمي في الهملُاث الخجاٍع
ً
لِـ ؤًػا  .ٍو

 :مسحلت طلظلت الخىزٍد ألاولُت  -01

 .الخلىُاث الغكمُت في ؤنمالها نىض حهاملها مو مىعصًً زاعحُحن  ًبدث ؤي مضي جؿبم الشغواث

 
 :مسحلت ؤلاهخاج-2

 .للخلىُت الغكمُت في نملُاتهم الضازلُت ًلِـ مضي جؿبُم الشغواث

                                                             
 02/20/0202تارٌخ اإلطالع  www.futureoftrade.com DMCCموقع   - 1
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 1مسحلت طلظلت الخىزٍد النهائُت : -3

كُاؽ مضي جؿبُم الشغواث الخلىُاث الغكمُت في ؤنمالها نىض الخهامل مو نمالئها، ؾىاء ؤواهىا  ًخم

 .مؿتهلىحن ؤم شغواث ؤزغي ؤم هُئاث خيىمُت
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 :البيُت الخحخُت السكمُت -4

في الخلضم الخاضل لضي الشغواث في بوشاء بيُت جدخُت عكمُت لضنم الخدىٌ الغكمي في مغاخل ؤلاهخاج  ًبحث

 في اإلااشغ .
ً
 اإلاشمىلت ؤًػا

 

 : الفجىة السكمُت اإلابحث الثالث

ٌ اإلاؿلب  ف الفجىة الغكمُت :ألاو  حهٍغ

 :السكمُت الفجىة حعٍسف -/1

 1995 الهام في اإلاخدضة الىالًاث في وشإجه واهذ فلض البضاًت، في مدلي مؿخىي  نلى الغكمُت الفجىة مططلح عهس

غ م بطضوع  الىبحر  الفاعق  بلى ألاهكاع لفذ والظي " الشبىت فخحاث مً الظلىط " :بهىىان الشهحر الخاعحُت وػاعة جلٍغ

يي اإلاجخمو فئاث بحن يا آؾُا مً بلحها الىاػخحن الؿىص بلى بساضت والاهترهذ الىمبُىجغ اؾخسضام في ألامٍغ  واإلاىؿًُ وؤمٍغ

  اإلافهىم ؤحؿو ما ؾغنان ولىً الالجُيُت
ً
  اؾخسضامه لُىدشغ اإلادلي الىؿاق مخجاوػا

ً
 .1ناإلاُا

ٌ  في الاهترهذ شبىت اؾخسضام اهدشاع خالت بحن اإلاؿافت بإجها الغكمُت الفجىة وحعسف  ًىؿىي  بما ، اإلاخلضمت الضو

 شبىت  اهدشاع خالت وبحن الهمل، ونالكاث ؤلاوؿاهُت والهالكاث الخجاعة مجاالث في الخفانل ؤهماؽ حغُحر مً نلُه طلً

 .2 نام بىحه الىامُت البلضان في الاهترهذ

 نلى واللضعة اإلاهغفت ًمخليىن  مً بحن جفطل التي الهىة نلى للضاللت ٌؿخسضم الغكمُت الفجىة حهبحر ؤن هما

 اإلاجخمو ؤن طلً اللضعة، هظه ؤو اإلاهغفت هظه مثل ًمخليىن  ال مً وبحن والاهترهذ والىمبُىجغ اإلاهلىماث اؾخسضام جلىُاث

 .3واكخطاصًت واحخمانُت ؾبلُت ؤؾـ نلى ألازغي  الخللُضًت اهلؿاماجه بلى باإلغافت الىدى، هظا نلى ؤضبذ ًىلؿم

                                                             
ذ ،ؾبهت –، صاع اليشغ  اإلاجلـ الىؾجي للثلافت و الفىىن و  ألاصب / الفجىة الغكمُت عئٍت نغبُت إلاجخمو اإلاهغفت ،هاصًت حجاػي  هبُل نلي   - 1 اليٍى

 .62 :ص، 2005
 .29لفجىة الغكمُت ، مىخباث هذ ص كؿم اإلاهلىماث )ببِـ( ا -  2

 3
ش ؤلاؾالم   http://www.websy.netخلاثم الفجىة الغكمُت / مخاح في  -  .01/07/2020جاٍع

http://www.websy.net/
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 :السكمُت الفجىة مظخىٍاث :2

ٌ  اإلاظخىي  -ؤ  :ألافساد والطبلاث بين الفجىة :ألاو

ٌ  حهىق  التي الخىاحؼ بهؼ خذاؤػ  كض والخاؾىب الاجطاٌ جلىُاث ؤن            جسؿذ فلض اإلاهلىماث بلى الىضى

ٌ  ؤصواث :مثل ماصًت ونىاثم اإلاهلىماث لخللي وىؾُلت اللغت مثل بالفهم نىاثم جخهلم  ونىاثم اإلاهلىماث بلى الىضى

 .اإلاهلىماث مطاصع و بجاخت اإلاياوي اإلاىكو مثل مياهُت وػمىُت

 ؤمام ؤوكفىا الخلجي الخؿىع  ؤن بط الهملت مً آلازغ الجاهب بلى الىكغ ًيبغي فاهه وله طلً هلغ هىا وبذا         

 .ؤو اإلاالُت الاكخطاصًت ؤلامياهاث مً بهُىه ومؿخىي  مخسططت، مهاعاث بلى الخاحت :حضًضة مجها خىاحؼ

ً بلى اإلااصًت والخيلفت الخلجي الخطىز  ؤدي           ن :مىفطلح مؿاٍع

ً مظاز          ىهم:  اللادٍز اء ألانماٌ عحاٌ به ٍو ٌ  ٌؿخؿُهىن  فهاالء اإلاجخمو، ؤبىاء مً وألازٍغ  بلى الىضى

 امخالههم فةمياهُت الخاص، اللؿام ًمىلها التي الهمل ومدؿاث البُاهاث كىانض اؾخسضام مً زالٌ اإلاهلىماث

 .فحها ًخهلمىن  التي مضاعؾهم وهظلً ألاعجر نلى زاضت مخىافغة لخىاؾِب

 مً اإلاؿلىبت لإلفاصة الىفلاث جدمل ٌؿخؿُهىن  ال الظًً الىاؽ فئاث وهم:  الفلساء مظاز الثاوي اإلاظاز

ٌ  إلاطاصع اإلاىلىص باالؾخسضام مىخفحن ؤماهجهم في ًلفىن  بهما و الخضًثت، بخلىُاتها اإلاهلىماث  بلى اإلاهلىماث فالىضى

ت اإلاهلىماث خغهت  مو بؾالكا جدىاؾب ال ، مخىاغهت بخلىُاث ؤو ًضوي  بشيل لهم ًخاح اإلاهلىماث  في الاهفجاع اإلاضٍو

 .1اإلاهاضغ ناإلاىا

ٌ  بين الفجىة :الثاوي اإلاظخىي  -ب  :واإلاجخمعاث الدو

ؿت ؤمام هحً            ٌ  فحها جبرػ زٍغ  جلضع زم ومً الاكخطاصًت والخضماث بالؿلو ملُئت ؾلت جمخلً غىُت صو

 وفي بهخاحها، بلى اإلاهلىماث هظه جاصي التي الؿلو مً الىثحر هىان لن جلضًغ ؤًما اإلاهلىماجُت اإلاهلىماث والخضماث كُمت

ٌ  اإلالابل هىان ت، الخُاة غغوعاث مً وغحره الخبز مً ؾلتها صو ت، شبه ؤو زاٍو ًطهب  جغف اإلاهلىماث وجلىُاث زاٍو

 ًبجى نلحها ؤؾاؾُت بيُت ؤًت وحىص نضم في جخمثل هُىت غحر مشيلت جىاحه ألازحرة البلضان هظه بن بل ، جدلُله بلى الخؿلو

 .ملضمتها في والخاؾىب اإلاظوىعة للخلىُاث الفهاٌ الاؾخسضام

ٌ  اإلاخاخت وؤصواتها ووؾاثلها اإلاهلىماث وجىفغها وفغتها التي ؤلاهخاحُت اإلاياؾب عل وفي          فةن الغىُت، للضو

 اػصًاص ومو زغائهم، نلى زغاء ًؼصاصون  زم ومً فحها، والخىؾو الاكخطاصًت وزضماتها ؾلهها جدؿحن نلى ألازحرة مثابغة هظه

ٌ  هجض بُمىا ، اإلاهلىماث لؿىق  الفهالُت مً كضع ؤهبر جدلُم بلى ؾِؿهىن  زغائهم فةجهم  مً الهىـ نلى الفلحرة، الضو

  اإلاهلىماجُت اإلاىاعص اؾخسضام نً وجىإي نثراتها مً الجهىع مجغص ال حؿخؿُو (.طلً، 
ً
 .2 وامال اؾخسضاما
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 ؤطباب الفجىة السكمُت الثاويطلب ال

ؤصث بلى مُالص مجخمو حضًض ؤؾاؾه اإلاهلىماث واإلاهغفت، فدغهُت حغحراث هظا  الغكمىتالتي ؤهخجتها  بن الثىزة

اإلاجخمو جدؿم بالؿغنت الفاثلت، وألاهمُت الخؿاؾت وبالخإزحر الشامل، طلً بإن ول مجاالث الخُاة ؤلاوؿاهُت 

، لظلً فيل هظه ؤضبدذ خالُا ججهل مً اإلاهلىماث واإلاهغفت مبضؤ ناما لدؿُحر ؤمىع الفغص و جىكُم اإلاجخمو وله

 ألاؾباب جخؿلب كضعاث هبحرة نلى الخؿىع والخلضم.

 :السكمُت للفجىة الخىىىلىحُت ألاطباب 1-

 :الخالُت ألاؾباب بلى الخىىىلىحُت ألاؾباب غجفَغ جم

 Hard) مدؿاعنت بمهضالث والاجطاالث اإلاهلىماث جىىىلىحُا جخؿىع  :الخىىىلىجي الخطىز  طسعت  -ؤ             

Ware  ) ض مما وبغمجُاث، واجطاالث ٌ  كبل مً بها اللخاق ضهىبت مً ًٍؼ للخىحهاث  صكُلت مخابهت صون  مً الىامُت الضو

 .الخؿىع  لهظا الغثِؿُت

 اإلااٌ ؽؤع  وجىثُف لالخخياع نالُت كابلُت اإلاهلىماث جىىىلىحُا ؤقهغث :ىلىجيىالخى الاحخياز جىامي -ب

 .البرمجُاث ؤو (Hard Ware) الهخاص نلى مؿخىي  ؾىاء

غحو اإلاهغفي الاهضماج بشضة اإلاهلىماجُت مىخجاث جدؿم :اإلاعسفي الاهدماج شدة -ج  الؿبُهت بلى طلً ٍو

 .اإلاسخلفت والخىىىلىحُت الهلمُت اإلاجاالث بحن هلاؾم صوعها وحهاقم اإلاهلىماث الخاضت لخىىىلىحُا

ت الجزنت جىامي مو :الخىىىلىجي الاوغالق جفاكم -د  جفاكمذ اإلاهغفي، الاهضماج بشضة مصخىبت الاخخياٍع

  الؿىصاء.. الطىاصًم قاهغة جفصخي كاهغم ؤبغػ  ومً اإلاهغفي الؿغ وخماًت خىىىلىجيال الاوغالق خضة

 

 :السكمُت للفجىة الاكخطادًت ألاطباب 2-

 :ؤهمها مً الغكمُت، للفجىة اكخطاصًت ؤؾباب هىان

 اإلاهلىماث جىىىلىحُا ؤؾهاع في الىبحر الاهسفاع عغم نلى اإلاعلىماث جىىىلىحُا جىطين ازجفاع -ؤ             

 .مؿخمغ اعجفام في جىؾُجها فإن الجهاجي باإلاؿخسضم والاجطاالث الخاضت

  حشهض :الطغاز على والػغط الىباز جىخل - ب             
ً
 كبل مً للخىخل وشؿت خغهت اإلاهلىماث ضىانت خالُا

 .اإلاىافؿت خلبت مً الاؾدبهاص خض بلى اإلاجاالث مً هثحر في الطغاع نلى الخىاق ًػُم الىباع، مما

 .اإلاحلُت لألطىاق الجيظُت اإلاخعددة الشسواث التهام -ج               

ت اإلالىُت ولفت -د                 ت اإلالىُت ؾخػُف :الفىٍس  اإلاهلىماجُت، الخىمُت فاجىعة نلى زلُلت ؤنباء الفىٍغ

هاث الاجفاكُاثقل  في زاضت  .الهاإلاُت الخجاعة إلاىكمت اإلالؼمت والدشَغ

  والاجطاالث اإلاعلىماث جىىىلىحُا اهحُاش -ٌ                
 
 :الػعُف حظاب على اللىي  إلاطلحت اكخطادًا

ٌ  مؿخسضمي إلاؿالب جلبُت وزضماتها والاجطاالث اإلاهلىماث جىىىلىحُا مىخجاث (.جطمم خُث  اإلاخلضمت(. الضو

 :السكمُت للفجىة الظُاطُت ألاطباب 3-

 :ؤبغػها ومً الاكخطاصًت ألاؾباب نً فطلها ًطهب الغكمُت للفجىة ؾُاؾُت ؤؾباب هىان
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 اإلاهلىماجُت الخىمُت ؾُاؾاث وغو نملُت جدؿم :اإلاعلىماجُت الخىمُت طُاطاث وغع ضعىبت -ؤ                   

 ؤمىع  جضازل وشضة حاهب مً الخىىىلىجي الهضع ؾغنت بؿبب الهاصعة ثىُاُللضًىام هكغا بالخهلض البلضان الىامُت في

 .ألازغي  الاحخمانُت الخىمُت مجاالث مً الهضًض مو الخىمُت اإلاهلىماجُت

  اإلاخحدة الىالًاث طُطسة - ب                  
 
 هي اإلاخدضة الىالًاث وىن  :معلىماحي الجُى اإلاحُط على عاإلاُا

  اللؿب
ً
  ألاوخض، ؾُاؾُا

ً
  واكخطاصًا

ً
ا   و ونؿىٍغ

ً
مجاٌ  في زاضت الجُىمهلىماحي، اإلادُـ نلى كبػتها دىمج مهلىماجُا

 .ألانالم

 هثحر  ؤن ؤخض نلى ًسفى ال :الىباز ضف بلى الدولُت اإلاىغماث اهحُاش - ح
ً
 وفي ملضمتها الضولُت اإلاىكماث مً ا

ت، اإلالىُت خماًت مىكمت ؤكل بضعحت ؤو الهاإلاُت الخجاعة مىكمت  جدذ)جلو  لالجطاالث، الضولي والاجداص الفىٍغ

ٌ  ؾُؿغة  .الىبري( الضو

 :السكمُت الدًمىغسافُت للفجىة ألاطباب -4

 الدًمىغسافُت بالعىامل اإلاخعللت ألاطباب: 

 والىالًاث وألاحىاؽ، الهغكُاث مخهضصة واإلاجخمهاث البالص في بىغىح الهامل هظا ًكهغ :العسق  -ؤ            

ىُت   التي اإلاسخلفت الهغكُاث مً هثحر بها ًىثر التي اإلاخدضة ألامٍغ
ً
 .الاجداص ؤو الخجمو ؾابو جإزظ ما غالبا

  البهؼ وبهػهم ألافغاص بحن بشضة الغكمُت الفجىة جكهغ :الىىع/الجيع -ب                
ً
 / حيؿهم نلى انخماصا

 ناصاث وجلالُض مً ؾاثض هى ما بدىم وطلً آلازغ، نلى ما هىم /حيـ هفت جغجر التي اإلاجخمهاث في هىنهم البُىلىجي

 هدى في الخدغن للظهغ) فغضت اإلاثاٌ ؾبُل نلى الهغبُت اإلاجخمهاث بهؼ في فهىان الهلُضة، لخض جطل ومىعوزاث

 . 1ألاهثى( فغضت مً ؤهبر وجىىىلىحُاتها اإلاهلىماث

 

 السكمُت للفجىة الثلافُت ألاطباب: 

 وؤهمُتها، اإلاهلىماث بصعان في ممازل زـ هىان وان الخهلُم، في وافغ خل هىان وان ولما :الخعلُم -ؤ          

تها، ومً مخؿلب هجؼء الاجطاالث و بحغاء اإلاهلىماث الهدؿاب لخىححههم لحخابها خافؼ زحر فبِئت الخهلُم  الؾخمغاٍع

 بحغاء و لهمُت اإلاهلىماث ألافغاص بصعان ونضم ألامُت جىدشغ خُث طلً، غحر بِئت في الغكمُت الفجىة جيشإ ؤن الؿبُعي

 .الاجطاالث

 بؿبب الهالُت ألامُت طاث اإلاجخمهاث في بىغىح الغكمُت الفجىة جكهغ :واللغت واإلاهازاث ألامُت -ب          

 .مهاإلاها وفهم مهؿُاتها مو والخهامل الخضًثت الخىىىلىحُا اؾدُهاب ونضم وماؾؿاجه وؤحهؼجه اهدشاع الخهلُم

  اإلاهلىماحي، الىناء بلغت ؤلاإلاام لهضم هدُجت الغكمُت الفجىة جكهغ وكض
ً
 ًخم هىا ختى ومً اإلااصي، شيله نً فػال

 في اللغاث ؤهثر نلى الجُض الترهحز ؤو لغت مً ؤهثر حهلُم في الخىؾو ًجب الفجىة هظه جػُِم
ً
 اإلاهلىماث هلل اهدشاعا

ت واللغت  شبىت نلى اإلاخضاولت الىطىص (.مً 68 % وجمثل الهالم ؾيان زلثي مً ًلغب ما بها الخهامل ًخم التي الاهجلحًز

 .22 الاهترهذ
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 : الفجىة السكمُت للدٌو العسبُت اإلاطلب الثالث

  جمثل الهالمي وهكحره الهغبي اإلاهلىماث مجخمو بحن الغكمُت الفجىة مصالت
ً
  ضضانا

ً
 الهغبي،خُث الهلل صازل مؼمىا

 الثالثت مىغو ألالفُت زاعؾت نلى مؿخلبلهم و الهغب وحىص الخدضًاث هظه وجػو جدضًاث ؤمام الُىم الهغب ًلف

ه الىلض مً اإلاخهاقمت اإلاىحت جلً الهغب ًىاحهها التي الخدضًاث هظه وؤهم حؿائالث  بهض اهؿللذ والىغاهُت التي والدشٍى

 ؾاهدت فغضت ؾىي  جىً لم التي ألاخضار جلً بإن حاػم انخلاص وهىان م، 2001 نام ؾبخمبر مً نشغ الخاصي ؤخضار

  الغغبُت ؤلانالم وؾاثل نلى لالهلػاع للهغب، مهاصًت للىي 
ً
، نمىما

ً
ىُت زطىضا و وحسخحرها وألامٍغ  الغؤي لخؿَى

 بلى الؿُاؾت نالم مً اهخللذ كض مطالر نضًضة فحها جخلاؾو نملُت وهى للهغب مهاصًت وحهت وجىححهه الهالمي الهام

ت الهملُاث نالم  بؾاع في مىحىصة ؤضبدذ بل الفىغي  اإلاهىىي  (.باإلؾاع مدطىعة حهض لم اإلاشيلت ؤن ؤي .الهؿىٍغ

 .1الؿُاسخي(  الفهل

 

 :العالم و العسب بين السكمُت الفجىة جىطُع بلى جادي التي العىامل ومً

ولِـ  بالخللي والترخُب للغوىن  مدفؼ لىىه او البخياع لإلبضام مدفؼ مجخمو لِـ الهغبي اإلاهلىماث مجخمو -1

 .باإلاشاعهت

 .نالُت بؿغنت مخللبت جىىىلىحُا خُاٌ الباٌ فما الثابخت ألامىع  في الخسؿُـ غهف  2-

ٌ  بض ملاعهت البرمجُاث ضىانت غهف  3-  .والطحن الهىض مثل ؤزغي  و

ل مخهللت مشاول 4-  .الهغبي والاكخطاص بالخمٍى

 .بالمغ الخاص اللؿام اهخمام ونضم للمهلىماث اللىمُت الؿُاؾت غُاب -5

ت اللغت مؿخىي  غهف -6  .2الهغبي(  الهالم شغاثذ مسخلف في الاهجلحًز

 خُث ملخىف، جللظ في الهالم وؾيان الهغبي الىؾً ؾيان بحن الاهترهذ اؾخسضام مهضالث في الفجىة نب

 بدؿب باإلااثت   %52.22بيؿبت. اإلااغُت الثماوي الؿىىاث زالٌ الهغبي الهالم في الاهترهذ مؿخسضمي جػانفذ نضص

 والاجطاالث اإلاهلىماث لخلىُت الهالمي اإلاخدضة ألامم اإلااثت في % 32.2 بيؿبت اعجفو الاهترهذ مؿخسضمي اثخالف نضص

ٌ  في ؤما  %  22.28 و %  22.22 نامي بحن الهالم بن في و والخىمُت،  .اإلااثت في  %  52.22 بلى اليؿبت فىضلذ الهغبُت الضو

ممازل  اعجفام ًطاخبه لم الهغبي الهالم في الاهترهذ مؿخسضمي نضص في الهام الاعجفام هظا ؤن للىكغ الالفذ ؤن بال

 ؤلاهترهذ نلى شبىت مً الهغبي اإلادخىي  هطِب ًلخطغ خُث الهىىبىجُت، الشبىت نلى اإلايشىعة الهغبُت اإلااصة خُث مً

 الهالمي للطفداث ؤلاحمالي الهضص ؤن اإلاخدضة لفأمم الخابهت الاؾيىا مىكمت بخطاثُاث جىشف الؿُاق طاث وفي  % 5

ض ا ث في الغكم وهظا ضفدت، ملُاع 42 خىالي ًبلغ الاهترهذ نلى بلغ لخكت، ول في مؿخمغ ٍػ  الهغبُت الطفداث (هطِب  ٍو

 .3 اليلُت الطفداث مجمل م5ً  % بيؿبت ؤي فلـ، ضفدت ملُىن  42 خىالي

                                                             
 . 56-53ص  الفجىة الغكمُت في مجخمو اإلاهلىماث الهغبي–وؾام ابى الهطا  -  1

2
لم / الخيامل اإلاهغفي و فجىة اإلاهغفت -   .152-151ص  مدمض بجهان ٍو
3

 .هطِب اإلادخىي الهغبي في شبىت ؤلاهتراهذ - 
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  مغهؼا مجها   22 %بدث مغهؼ 371 مً ؤهثر ًػم الهغبي الىؾً ؤن مً الغغم وعلى
ً
جابو  % 25 و مخسططا

ىحض ؤو ؤهثر لجهخحن جابهت  %37 و للىػاعاث جابو مجها  15 %و للجامهاث نلى  ًخىػنىن  الهلماء مً هبحر نضص ٍو

 في 8  %و الهىضؾُت الهلىم في 22 % و الؼعانُت الهلىم في 24 % و الؿبُهُت الهلىم في 26 % مجهم مخهضصة ازخطاضاث

 .1ألاؾاؾُت  الهلىم في  % 20  و وؤلاصاعة الاكخطاص

 الباخثحن وؿبت جبلغ بط كلُل الهلمي البدث ماؾؿاث في الهاملحن نضص لن وطلً ، حؿغ ال ألامغ خلُلت بن ولىً

غ البدث في الهاملحن الهغب  ملاعهتالؿيان،  مً وؿمت ملُىن  ليل  )الجامهاث ؤؾاجظة وفحهم) 358ى  هد بلغذ والخؿٍى

ٌ  في وؿمت ملُىن  ليل باخث   %  36.22 مو  في واإلاهىضؾحن الهاملحن الهلماء نضص بن ؤلاخطاثُاث وجضٌ .اإلاخلضمت الضو

غ البدث مجاٌ ؿاهُا وفي ،  %15.22 فغوؿا وفي ، % 62.22 الُابان في هى،  وؿمه ملُىن  ليل والخؿٍى  وفي ، % 44.22بٍغ

 ٌ ٌ  بهؼ وفي ،  %2.22 الىامُت الضو  .2    %  3.52وألاعصن  ، % 6.22 مطغ مثل الهغبُت الضو

رٍ غ البدث في الهاملحن الهغب الباخثحن نضص ؤن نلى جضٌ اليؿب َو   مىسفؼ والخؿٍى
ً
ٌ  ملاعهت حضا  بالضو

  ًازغ اإلاخلضمت،وهظا
ً
شحر الهغبي الىؾً في الهلمُت ؤلاهخاحُت نلى ؾلبا ٌ  وجسلف غهف بلى َو  مجاٌ في الهغبُت الضو

و نلى وؤلاهفاق.الخىىىلىحُا هدى الؿٍغم بضاًت ٌهخبر الظي الهلمي البدث غ نلى البدث مشاَع  البدث مؿخىي  و الخؿٍى

ٌ  مهكم في الىؾجي مً الىاجج  %6.2ال جخجاوػ  وؿبخه ؤن جضٌ اإلااشغاث ول الهلمي  هظه جطل خحن الهغبُت،في الضو

ٌ  في اليؿبت غ البدث مىاػهتفإن  باإلابالغ ؤما % 3.1 الى الغغبُت الضو  ب واإلالضعة لىخضها مُىغوؾىفذ لشغهت والخؿٍى

ٌ  ما جىفله بن اإلاالخل ومً الهلمي، البدث نلى الؿىىي  ؤلاهفاق الهغبي مػانفت بإغهاف صوالع،ًفىق  ملُاع1  الضو

غ البدث نلى الطىانُت   3الهغبُت صولىا في الهىـ هجض خحن في الهالي الخهلُم نلى بىثحر ما جىفله ًفىق  والخؿٍى

 

را غ البدث في الىاخض الفغص هطِب كلت مً الهغبي الىؾً في هظلً ًكهغ الهلمي البدث نلى ؤلاهفاق َو  والخؿٍى

  642 هى بِىما الىاخض للفغص صوالعاث 4 والظي ًبلغ
ً
 فهي الهغب الهلماء بهخاحُت مخىؾـ ؤما اإلاخدضة الىالًاث في صوالعا

 مىسفػت
ً
  +%  04بدىثهم . مخىؾـ ًبلغ بط ؤًػا

ً
ا في  الهلمُت الهالم خُاة مً وهطف نامحن ول في واخض بدث ؤي ؾىٍى

  جبلغ بط آلزغ بلض مً مخباًىت وهي الجامهاث
ً
ا   2,91و  الؿىصاوي للهالم بدث 2,61 ملابل بدث 2,68 الخىوسخي للهالم ؾىٍى

الخل للهغاقي 2,72 و للمطغي   مغوع نشغ بهض ؤهه الى ٌهىص الجامهاث في الخضَعـ هُئت نػى بهخاحُت غهف ؤن ٍو

 اللغت الهغبُت وختى الهلمي البدث بلى لالهطغاف ًضنىه الظي ؤلاغغاء ؤو الدصجُو ًجض ال الجامهت في نمله مً ؾىىاث

ت بما جيشغ 91 و الهغبُت اللغت في جيشغ فلـ مجها 1% ؤن هجض , الهغبي الىؾً في البدىر فحها جيشغ التي  باللغت الاهجلحًز

ًىغؽ  الفغوؿُت باللغت وزاضت, ألاحىبُت باللغاث اليشغ اؾخمغاع لن الخهٍغب بشيالُت ما ًثحر وهى الفغوؿُت ؤو

 ٌ كؿامااوهؼ  بلى ؤصي مما , الهغبي اإلاغغب في مىحىص هى ما وهظا, الهلمُت البدىر وهخاثج اإلاجخمو خاحاث بحن الاهفطاٌ

 هكغهم. في الهغبُت اللغت مً غاجؿٍى ؤهثر فغوؿُت زلافت بلى باالهخماء وشهىعهم الهلماء مً هبحر

 

 

 

                                                             
 واكو البدث الهلمي و ؾمىخه في الىؾً الهغبي –ؤمُىت عشُض  -  1
 34 :ص،1998، مغهؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث و البدىر ؤلاؾتراججُت، ؾبهت  ناصٌ نىع / ؾامي نىع البدث الهلمي الهغبي و جدضًاث اللغن  -  2
 . مطضع ؾابمؤمُىت عشُض   - 3
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 : الفطل زاجمت

ت ألازحرة  مً خالٌ ما ؾلف الخكىا ؤن ؤلاكخطاصًاث الهاإلاُت نغفذ جؿىعاث مو الؼمً بال ؤجها زالٌ الهشٍغ

بفػل الاؾخهماٌ اإلافغؽ للخىىىلىحُا و الغكمىت و ؤضبدذ حهغف  ، ؤزظث هظه ؤلاكخطاصًاث حهغف جؿىعاث عهُبت

عبدا للىكذ  ،و هظا بؿبب جبجي فىغة الخدىٌ الغكمي ؤو الاهخلاٌ بلى ؤلاكخطاص الغكمي  ،باالكخطاصًاث الغكمُت 

ه جىدغ  و اإلادؿىبُت التي ؤضبدذ تمثل البحروكغاؾُ ، و اللػاء نلى ول الهغاكُل و ؤلاشياالث ؤلاعاصاث اوجىَى

  و هظا ما ٌهغف بالفجىة الغكمُت    ،  ؤلاكخطاص الىؾجي ، مما حهله في طًل جغجِب اكخطاصًاث الهالم 
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 الفطل الثاوي
 

 

 السكمىت اللىحظدُتو ؤلاكخطاد 
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 جمهُد :

غ اإلاحزة الخىافؿُت هضفا اؾتراجُجُا حؿعى اإلااؾؿاث الاكخطاصًت لخدلُله في قل  ًمثل امخالن وجؿٍى

الخدضًاث الخىافؿُت الشضًضة لالكخطاص الهالمي اإلابجي نلى اإلاهغفت، والجىصة، والىفاءاث وعغم جبایً الخدلُل 

ت ألاؾاؾُت  اإلادللت لها نلى مؿخىي اإلااؾؿت، بال ؤن الىكغي اإلاغجبـ بمفهىم اإلاحزة الخىافؿُت واإلالاعباث الىكٍغ

ت ماػالذ جؿغح حملت مً اإلافاهُم، واإلاطاصع الجضًضة، والاؾتراجُجُاث الخىافؿُت اإلاخىىنت  ألاصبُاث الدؿُحًر

 اإلااصًت بلى اؾخضامتها.

 

 ٌ  : اإلايزة الخىافظُت: اإلابحث ألاو

: ؤلاطاز اإلافاَُمي للميزة الخىافظُتا  :إلاطلب ألاٌو

م اهدؿابها للمحزة الخىافؿُت وفُما  حظعى ت، نً ؾٍغ اإلااؾؿاث واإلاىكماث الى جدلُم الغبذ والاؾخمغاٍع

 ًلي ؾىهغع مفهىم اإلاحزة الخىافؿُت، وؤهم زطاثطها بهض الخهغف نلى ؤهىانها وؤهمُتها. 

 

 ؤوال: مفهىم اإلايزة الخىافظُت

( مً ؤهثر اإلافاهُم la Concurrence) ( وهظا مطؿلر اإلاىافؿتCompétitivitéمطؿلر الخىافؿُت ) ٌعد

حن الاكخطاصي و  هغف باللضعة ؤو اإلاحزة الخىافؿُت، فهما ًخضازالن غمً ما ؤضبذ ٌؤلدؿُحري  جضاوال نلى اإلاؿخٍى

 L'avantageهما حغي الخمُحز غمً ألاصبُاث اإلاهاضغة إلاىغىم الخىافؿُت بحن مفهىمي اإلاحزة اليؿبُت )

comparatif ى" )( في الخجاعة کاٍع التي  ،( اإلابِىت نلى فىغة الىفغة اليؿبُت الهىامل ؤلاهخاجRicardo.2الضولُت لتًر

، وبحن مفهىم اإلاحزة الخىافؿُت التي حهخمض نلى الىفاءة في اؾخغالٌ  جدضص ؾبُهت الخهامل الخجاعي بحن الضٌو

ب، البدث  غ، اإلاهغفت، الىفاءاث، واإلادافكت ،اإلاىاعص، الجىصة، الخضٍع  . 1نلى البِئت...الخالخؿٍى

 كبل الخؿغق بلى مفهىم اإلاحزة الخىافؿُت ال بض ؤن جللي الػىء نلى بهؼ اإلافاهُم اإلاخهللت بها: 

 

 اللدزة الخىافظُت: - ؤ

ض نما ًلضمه  بهخاجاو الخلىُت ؤو اإلاىعص اإلاخمحز الظي ًدُذ للمىكمت  هي اإلاهازة كُم ومىافو للهمالء جٍؼ

اهض جمحزها وازخالفها نً هاالء اإلاىافؿىن مً وحهت هكغ الهمالء الظًً ًخلبلىن هظا الازخالف  اإلاىافؿىن، ٍو

ض مً اإلاىافو واللُم التي جخفىق نلى ما ًلضمه لهم اإلاىافؿىن   .1آلازغونوالخمحز خُث ًدلم لهم اإلاٍؼ

ادة: -ب اصة في ا الٍص لضم فهالُت اكخطاصًت  بوشاءليشاؽ الظي ًىطب نلى ؤن الٍؼ مشغوم نمل حضًض ٍو

 .2حضًضا بصاعي  مػافت، وهما ؤجها حهجي بصاعة اإلاىاعص بىفاءة مخمحزة لخلضًم شخيء حضًض ؤو ابخکاع وشاؽ اكخطاصي و

                                                             
1 OECD, Technology and the Economy: the Key Relationships, Paris, 1992, p04 

0
في، ؤؾغوخت ملضمت لىُل شهاصة الضهخىعاه ا  لفلؿفت خؿً هىع الخلُم اخمض، بصاعة اإلاهغفت وصوعها في اهدؿاب اإلاؼاًا الخىافؿُت في اللؿام اإلاطٍغ

 .101، ص 2015ؾىعٍا، في بصاعة ألانماٌ، حامهت صمشم، 
0

 .102، صهفـ اإلاغحو الؿابم 
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ف اإلاحزة الخىافؿُت التي ؾغخذ مً ؾغف مجمىنت مً الاكخطاصًحن ومً بُجها . نغف للد ها " حهضصث حهاٍع

M. porter ًنلى ؤجها "جيشإ بمجغص جىضل اإلااؾؿت بلى اهدشاف ؾغق حضًضة ؤهثر فهالُت مً جلً اإلاؿخهملت م "

كبل اإلاىافؿحن، خُث ًيىن بملضوعها ججؿُض هظا الاهدشاف مُضاهُا وبمهجى آزغ بمجغص بخضار نملُت ببضام 

 .1بمفهىمه الىاؾو

نلى ؤجها "اإلاهاعة ؤو الخلىُت ؤو اإلاىعص اإلاخمحز الظي ًدُذ للمىكمت بهخاج كُم ومىافو  عسفها "علي الظلمي" 

اهض جمحزها وازخالفها نً هاالء اإلاىافؿحن مً وحهت هكغ الهمالء  ض نما ًلضمه لهم اإلاىافؿىن، ٍو الهمالء جٍؼ

ض مً اإلاىافو واللُم التي جخفىق نلى ما ًلضمه لهم  الظًً ًخلبلىن هظا الازخالف والخمحز، خُث ًدلم لهم اإلاٍؼ

 .2اإلاىافؿىن آلازغون

نلى ؤجها محزة ؤو نىطغ جفىق للماؾؿت ًخم جدلُله في خالت ؤجبانها  هما عسفها " هبُل مسس ي خلُل " 

 .3اؾتراجُجُت مهُىت للخىافـ

 ٌ ف ألاو ف ؤهثر صاللت وبكىانا لهه ًغهؼ نلى حىهغ اإلاحزة الخىافؿُت ؤال وهى ؤلاًضام  بن الخعٍس ؤما الخهٍغ

الثاوي فحرهؼ نلى زلم اللُمت للهمُل، في خحن الخهٍغف الثالث ًغهؼ نلى ؤخض مطاصع اإلاحزة الخىافؿُت واإلاخمثل في 

اؾتراجُجُت الخىافـ والتي حهغف نلى ؤجها مجمىنت مخياملت مً الخطغفاث التي جاصي بلى جدلُم محزة مخىاضلت 

لت الخىافـ، خلبت  ؤلاؾتراجُجُتومؿخمغة نً اإلاىافؿحن وهظه  جخدض مً زالٌ ميىهاث عثِؿُت، وهي ؾٍغ

 .ـالخىافـ وؤؾاؽ الخىاف

ف التي جىاولها الباخثىن مً زالٌ وحهاث الىكغ اإلاسخلفت ونبر الترهحز نلى  والجضٌو الخالي ًبن ؤبغػ الخهاٍع

 حاهب مهحن هما ًلي

 4: وحهاث الىغس اإلاخخلفت للميزة الخىافظُت. 02الجدٌو زكم 

 الخىحُه ؤو الترهيز الخعٍسف الباحث

HOFER ألاوشطت هي اإلاجاالث التي بها اإلااؾؿت بها نلى مىافؿحها 

FAHEY 
ؤي شخيء ًمحز اإلااؾؿت ؤو مىخجاتها بشيل اًجابي 

 نً مىافؿحها مً وحهت هكغ الؼبىن الجهاجي
 اإلاياهت الرَبُت

ROPPAPORT 

كضعة اإلااؾؿت نلى جللُظ ولفتها ألاكلُت 

وجدلُم فىاثض ؤنلى مً زالٌ الؿهغ ملاعهت 

 باإلاىافؿحن وجدلُم كُمت ؤهثر للؼبىن 

 اليلفت

EVANS  كُمت الصبىن  اللابلُت نلى جلضًم كُمت مخفىكت للؼبىن 

MACHALL 

AND TAMPPO 

هي الىؾُلت التي جمىً اإلااؾؿت مً جدلُم 

ًالخفىق في مُضان مىافؿحها مو   آلازٍغ
 اإلاىافظت

                                                             
1 m.porter, Avantage concurrentiel des nations, inter édition ,France 1993 ,p, 48 

2
ت، مطغ،    .37، ص 1998هبُل مغسخي زلُل، اإلاحزة الخىافؿُت في مجاٌ ألانماٌ، مغهؼ ؤلاؾىىضٍع
3

ت   ب لليشغ والؿبانت، مطغ، نلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البشٍغ  .104، ص 2001الاؾتراجُجُت، صاع غٍغ
0

ت، مطغ،  -  .88، ص 1998هبُل مغسخي زلُل، اإلاحزة الخىافؿُت في مجاٌ ألانماٌ، مغهؼ ؤلاؾىىضٍع
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 ؤهىاع اإلايزة الخىافظُت: اإلاطلب الثاوي

 هىان هىنحن مً اإلاحزة الخىافؿُت:

بطا واهذ جيالُفها اإلاتراهمت ، ًمىً إلاىكمت ما ؤن جدىػ محزة الخيلفت ألاكل  ميزة الخيلفت ألاكل: - ؤ

اإلاىخجت اللُمت ألاكل مً هكحرتها لضي اإلاىافؿحن، وللخُاػة نلحها ًخم الاؾدىاص بلى مغاكبت نىامل جؿىع بالوشؿت 

الخيالُف، خُث ؤن الخدىم الجُض في هظه الهىامل ملاعهت باإلاىافؿحن ًىؿب اإلاىكمت محزة الخيلفت ألاكل، ومً 

ىص اإلاخىاضلت واإلابظولت مً كبل ؤلاؾاعاث بحن هظه الهىامل مغاكبت الخهلم، بدُث ؤن الخهلم هى هدُجت للجه

واإلاؿخسضمحن نلى خض الؿىاء، لظلً ًجب ؤال ًخم الترهحز نلى جيالُف الُض الهاملت فدؿب، بل ًجب ؤن ًخهضاه 

بلى جيالُف الىفاًاث وألاوشؿت ألازغي اإلاىخجت لللُمت فاإلاؿحرون مؿالبىن بخدؿحن الخهلم وجدضًض ؤهضافه 

 .1لاعهت صعحت الخهلم بحن الخجهحزاث واإلاىاؾم زم ملابلتها باإلاهاًحر اإلاهمىٌ بها في اللؿامولُخم طلً ٌؿدىض بلى م

ضة ججهل  ميزة الخميز: -ب  جخمحز اإلاىكمت نً مىافؿحها نىضما ًيىن بملضوعها الخُاػة نلى زطاثظ فٍغ

ل الخفغص، والتي جمحز مً بُجها ًخم الخُاػة نلى هظه اإلاحزة ٌؿدىض بلى نىامل جضعي بهىام ختى الؼبىن ًخهلم بها، و

الخؿم و آزاع بثه،بدُث كض جىجم زاضُت الخفغص ليشاؽ مهحن، نىضما ًماعؽ الخهلم بطفت حُضة، فالجىصة 

ًمىً حهلمها، ومً زم فةن الخهلم الظي ًخم امخالهه بشيل هفُل بإن ًاصي بلى جمحز  ؤلاهخاحُتالثابخت في الهملُت 

 .  مخىاضل

مهما وان هىم اإلااؾؿت، ومهما واهذ ؤوشؿتها فهي بداحت بلى مجمىنت مً اإلاىاعص لخؿبُم  اإلاىازد: - ر

ؾیاؾتها وجىفُظ اؾتراجُجُاتها، ومً زم الىجاح والاؾخمغاع، غحر ؤن ؾغق اؾخغالٌ وجيؿُم هظه اإلاىاعص والخفاف 

طىو الخفىق نلى  اإلاىافؿحن، وهى ألامغ الظي ًاهض نلحها زاضُت اإلامحزة مجها هى الظي ًسلم اإلاؼاًا الخىافؿُت ٍو

 البهض الاؾتراجُجي للمىاعص ومضي جإشحرها نلى كضعة وغهُت اإلااؾؿت الخىافؿُت في الؿىق.

 

 ؤهىاع اإلايزة الخىافظُت: -الشيل الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت، حامهت كاإلات، الجؼاثغ، بابىت هاحغ، بالؿاهغ نبلت، ؤزغ جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى اجساط اللغاعاث، مظهغة لىُل شهاصة لِؿاوـ في الهلىم الخجا 1 ٍع

 .30، ص2007/2008

 المٌزة
 

 التنافسٌة

 مٌزة التكلفة األقل

 مٌزة اإلختالف)التمٌز(
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 :الخىافظُت: اطخدامت اإلايزة اإلاطلب الثالث

نلى اؾخضامتها والخغلب نلى الهىاثم والخىاحؼ التي جخهغع لها ازىاء نملُاتها  الخفافؾؿت ا نلى اإلا ًجب

ت والخضمُت.  الخجاٍع

 

 :ؤوال: اطخدامت اإلايزة الخىافظُت 

تها نلى زالزت نىاضغ هي  :1حهخمض اإلاحزة الخىافؿُت في اؾخمغاٍع

الشغواث التي حؿخدىط نلى اإلاؼاًا الخىافؿُت ؾىف جدلم ؤعباخا ؤنلى مً اإلاهضٌ : ؤن عىائم الخللُد - ؤ

اإلاخىؾـ، وطلً مً شإهه ؤن ًبهث بةشاعاث اإلاىافؿحن جلُض ؤن الشغهت جمخلً بهػا مً الىفاءاث اإلاخمحزة طاث 

لخهغف نلى هظه اللُمت الهالُت التي جيهئ لها الفغضت لخلم اللُمت اإلاخفىكت، وؾبُعي ؤن ًداٌو مىافؿىها ا

الىفاءة ومداولت جللُضها، وبطا ما وفلىا إلصعان الىجاح، فلض ًطلىن في جهاًت اإلاؿاف بلى ججاوػ اإلاهضٌ اإلاخفىق 

خىكف طلً نلى الىكذ الظي ٌؿخغغكه اإلاىافؿىن لخللُض الىفاءاث اإلاخفىكت للشغهت ؤما  ألاعباح الشغهت، ٍو

ت، فيلما هجر ا إلاىافؿىن في جللُض الىفاءاث اإلاخمحزة في وكذ ؤؾغم ولما واهذ اإلاؼاًا الهىاضغ ألازغي فخبضو مدؿاٍو

ت وولما اػصاصث ؤهمُت اؾخمغاع الشغهت في جدؿحن هفاءتها خت ى جبلى مخلضمت زؿىة نلى الخىافؿُت ؤكل اؾخمغاٍع

 . مللضحها

هخبر نامل الىكذ  ههب إلاً ألاهمُت بميان ؤن هاهض نلى ؤن ؤي هفاءة مخمحزة ًمىً للمىافؿحن جللُضها، َو

صث فغضت الشغهت في اهىا خاؾم، وولما ؾاٌ الىكذ الظي ٌؿخغغكه اإلاىافؿىن في جللُض الىفاءة اإلاخمحزة، ولما ػ 

مغ الظي ًىؿىي نلى ضهىبت نالُت بىاء مغهؼ كىي في الؿىق، فػال نً الؿمهت الؿُبت لضي اإلاؿتهلىحن، ألا 

باليؿبت للمىافؿحن لُىالىا ما ًغصون، ؤًػا ولما اؾخغغق جدلُم الخللُض وكخا ؤؾىٌ، ولما ػاصث فغضت الشغهت 

وحهخبر  فاف نلى الخلضم في مجاٌ اإلاىافؿتاإلاللضة في جدؿحن وجؿىٍغ هفاءتها ؤو جضنُم هفاءاث ؤزغي، وبالخالي الخ

ص الغثِسخي لؿغنت ؤهجاػ الخللُض، وهي نباعة نً نىامل ججهل مً الطهىبت بميان باليؿبت نىاثم الخللُض اإلادض

للمىافـ ؤن ٌؿخيسخ الىفاءاث اإلاخمحزة للشغهت، وولما اعجفهذ صعحت ضهىبت مثل هظه اإلاداواة، ولما جغسخذ 

 اإلاؼاًا الخىافؿُت.

 

محزة التي ًمىً للمىافؿحن جللُضها بطفت نامت ًمىً ؤن هلىٌ بن ؤؾهل الىفاءاث اإلاخ جللُد اإلاىازد: -1

جلً التي جغجىؼ نلى امخالن اإلاىاعص اإلااصًت اإلاخفغصة اللُمت، مثل اإلاباوي واإلاطىو والخجهحزاث، وهي مىاعص ًمىً 

 شغائها مً الؿىق.

 

 

 

 

 
                                                             

1
اع، الؿهىصًت،  ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعةاشاعلـ هل، حاعصًث حىهؼ،   ش الٍغ ب مدمض ؾُض ؤخمض، صاع اإلاٍغ  .120-119، ص 2008مضزل مخيامل حهٍغ



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
42 

 

 

خجؿض طلً هإمغ خلُلت في مثاٌ اإلااعهت والاؾم  ؤما اإلاىازد ت فهي ؤهثر ضهىبت مً خُث اإلاداواة، ٍو اإلاهىٍى

الخجاعي، الظي ًىؿىي نلى ؤهمُت هبري خُث ؤهه ًغمؼ لؿمهت الشغهت، وعغم ؤن اإلاىافؿحن كض ًغغبىن في 

هخبر  ت اإلاشهىعة، بال ؤن اللاهىن ًدىٌ بُجهم وبحن طلً، َو م واإلاهاعة  مداواة ألاؾماء الخجاٍع هال مً الدؿٍى

م واإلاهاعة  ت، ًمىً مداواة ؤؾالُب الدؿٍى ت هامت، ونلى نىـ ألاؾماء الخجاٍع الخىىىلىحُت بمثابت مىاعص مهىٍى

م اإلااهغة بحن  م الدؿٍى لُت، هجض ؤن اهخلاٌ ؤنػاء فٍغ الخلىُت بشيل ؤؾهل وؿبُا، ؤما بطضص اإلاهاعة الدؿٍى

 عاث.الشغواث ٌؿهل نملُت وشغ جلً اإلاها

ت  بإجهاجمخاػ نملُت جللُض اللضعاث  جللُد اللدزاث: -2 ؤهثر ضهىبت ملاعهت بخللُض اإلاىاعص اإلاالُت واإلاهىٍى

لت  وطلً ًغحو بطىعة عثِؿُت لن كضعاث الشغهت غالبا ما جيىن غحر مغثُت، وخُث ؤن اللضعاث جغجىؼ نلى الؿٍغ

الخمُحز بحن  الغغباءصازل الشغهت، لظا ًيىن مً الطهب نلى التي جخسظ بها اللغاعاث والهملُاث التي ججغي بصاعتها 

 جلً الهملُاث ؤو بصعان مغؼاها.

ت  ن الطبُعتب غحر اإلاغثُت اللضعاث كض ال جىفي للخُلىلت صون خضور نملُاث الخللُض، فمً الىاخُت الىكٍغ

كض ٌؿخؿُو اإلاىافؿىن الىفاط بلى صازل الشغهت والىكىف نلى هُفُت بصاعتها مً زالٌ اؾخسضام وحهُحن ؤفغاص 

ً في شخظ واخض، بط ؤجها هخاج لضحهم مً ؤولئً الظًً ًيخمىن لهظه الشغهت بال ؤن كضعاث الشغهت هاصعا ما جىم

خضة صازل اًيىن هىان شخطا و  ؤنت جىكُمُت مخفغصة، ومً اإلامىً جفانل نضص هبحر مً ألافغاص صازل بِئ

وفي مثل هظه الخاالث كض ًاوٌ مطحر اؾخلؿاب ؤفغاص ، الشغهت ًدُـ بيامل هكامها الضازلي وهكم الهمل فحها 

وخُث ؤن ، مً الشغهت الىاجخت الؾخسضامهم وحهُُجهم بغغع جللُض اللضعاث الغثِؿُت الشغهت بلى الفشل 

اإلاىاعص جخمحز بؿهىلت اإلاداواة نً اللضعاث، هجض ؤن الىفاءة اإلاخمحزة اإلاغجىؼة نلى كضعاث الشغهت اإلاخفغصة ًمىً 

ت ؤكل نغغت للخللُض ملاعهت بالتي جغجىؼ نلى مىاعصهاؤن جيىن ؤه  ثر اؾخمغاٍع

ؾبلا إلاا ؤوعصه "باهياججیماواث " ؤن اإلادضص الغثِسخي للضعة اإلاىافؿحن نلى مداواة  كدزة اإلاىافظين: -ب 

لطض "باهياج" بااللتز  ت الالتزاماث الاؾتراجُجُت للمىافؿحن، ٍو اماث اإلاؼاًا الخىافؿُت للشغهت ًخجؿض في ؤولٍى

غ مجمىنت مهُىت مً اإلاىاعص  لت زاضت في بهجاػ وجىفُظ ؤنمالها، ؤي جؿٍى ؤلاؾتراجُجُت، التزام الشغهت بؿٍغ

لطض "باهياج" مً وعاء طلً، ؤهه نلب بنالن الشغهت الالتزاماث  ؾىف ججض ؤهه مً  ؤلاؾتراجُجُتاللضعاث، ٍو

طخى طلً الخىطل مً هظا الالتزام، ولظلً فهىضما ما اكخ بطاالطهىبت بميان الاؾخجابت بلى اإلاىافؿت الجضًضة، 

لت مهُىت لصاء الهمل، فلض ًاصي طلً بلى بـء مداواة اإلاؼاًا الخىافؿُت  ال خُاٌ ؾٍغ حهلً الشغهت التزاما ؾٍى

 الشغهت مدضزت، وبالخالي ؾخيىن مؼاًاها الخىافؿُت جدؿم باالؾخمغاع وؿبُا.

هت الخغحر، وجمثل مهكم  حهخبر البِئت الطىانُت طبُعت الطىاعت: -ج  الضًىامُىُت مً البِئاث ؾَغ

الطىاناث الضًىامُىُت بلى الاؾخدىاط نلى مهضالث نالُت حضا مً ججضًض اإلاىخج، ونلى ؾبُل اإلاثاٌ، الطىاناث 

و في مجاٌ الطىاناث  الاؾتهالهُت ؤلالىتروهُت وضىانت الخاؾب الصخصخي، وهلطض بمهضٌ الخغحر الؿَغ

اث خُاث اإلاىخج ناصة ما جيىن كطحرة، وبن اإلاؼاًا الخىافؿُت ًمىً ؤن جيىن ماكخت، ؤن الضًىامُىُت ؤن صوع 

 الشغهت التي حؿخدىط نلى اإلاؼاًا الخىافؿُت الُىم كض ججض مغهؼها مداضغا فُما بهض بخجضًضاث اإلاىافؿحن.
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ت اإلاؼاًا الخىافؿُت للشغهت نلى زالزت نىامل هي مضي ضهىبت نىاثم الخللُض وكضعة  حعخمد اؾخمغاٍع

اإلاىافؿحن نلى مداواة الخجضًض، واإلاؿخىي الضًىامُيي الهام في البِئت الطىانُت، ونىضما جدؿم نىاثم الخللُض 

ً، وجدىٌ البِ ئت الى ببِئت صًىامُىُت، ومو جؿىع بالؿهىلت والِؿغ، فةن طلً ًاصي بلى هثرة اإلاىافؿحن اللاصٍع

صازل بؾاع  ىخت نملُاث الخجضًض نلى مضاع الىكذ، جخجه اإلاؼاًا الخىافؿُت لخيىن ماكخت، ومً هاخُت ؤزغي، و

ت وصًمىمت، بطا ما واهذ كاصعة نلى نمل  هظه الطىاناث حؿخؿُو الشغواث بىاء مؼاًا جىافؿُت ؤهثر اؾخمغاٍع

ؼ نىاثم اإلاداواة.اؾدثماعاث جاصي بلى بىاء وحه  ٍؼ

 

 ثاهُا: ؤطباب جطىٍس اإلايزة الخىافظُت

اإلاحزة الخىافؿُت هضفا للماؾؿت لن وحىص هظه اإلاحزة ًػمً لها البلاء والاؾخمغاع في الؿىق  ٌعد جطىٍس

غها ًدخاج الى عئٍت بهُضة اإلاضي جخطف بالشمىٌ والضًىامُىُت في خشض حمُو اإلاىاعص لخدلُم ألاهضاف  وجؿٍى

مىً جلخُظ ؤهم ألاؾباب التي جضفو باإلااؾؿت الى جؿىٍغ اإلاحزة الخىافؿُت  :1ٍو

جىىىلىحُا حضًضة:الخغحر الخىىىلىجي ًسلم فغضت حضًضة في مجاالث نضًضة مثل جطمُم  عهىز  - 

م نبر ؤلاهترهذ، وهظا ًضفو اإلااؾؿاث الى جلضًم جىىىلىحُا حضًضة  اإلاىخجاث بىاؾؿت الخاؾب آلالي وؾغق الدؿٍى

 اإلاىخج.نىض ؤزغ مغخلت مً مغاخل محزاتها الخىافؿُت مً ؤحل جسفُؼ الخيلفت ؤو جمُحز 

اتهم فان هظا ًضفو  عهىز  - خاحاث حضًضة للهمالء نىضما ًغغب الهمالء في خاحاث حضًضة ؤو جخغحر ؤولٍى

غ محزتها الخىافؿُت ؤو   عغبت نمالئها. إلشباممحزة جىافؿُت حضًضة لن اإلااؾؿت حؿعى  بًجاصباإلااؾؿت بلى جؿٍى

خىافؿُت نىضما ًدضر حغحر مهم في حغحر جيالُف جيالُف اإلاىخجاث: في بهؼ الخاالث جإزغ اإلاحزة ال حغير -

مضزالث ؤلاهخاج، هىا جلجإ اإلااؾؿت بلى البدث نً محزة ؤزغي جػمً لها جسفُؼ الخيالُف ومً زم جدلُم 

 الخمحز مغة ؤزغي.

الخغحر في اللُىص الخيىمُت: نىضما جدضر حغحراث في ؾبُهت اللُىص الخيىمُت في مجاالث مىاضفاث اإلاىخج  -

ًت البِئت مً الخلىر ؤو كُىص الضزىٌ الى ألاؾىاق فان اإلااؾؿت ملؼمت نلى مىاحهت هظه الخغحراث للبلاء في ؤو خما

.ً  الؿىق ومىاحهت اإلاىافؿحن آلازٍغ

 

 :ثالثا: ماشساث كُاض اإلايزة الخىافظُت

اجفاق بحن الباخثحن واإلاهخمحن باإلاحزة الخىافؿُت خىٌ ملاًِؿها، وهىان نضة ماشغاث اللُاؽ  ال ًىحد

 اإلاحزة الخىافؿُت وهي جسخلف خؿب هىم وشاؽ اإلاىكمت التي جخمخو بمحزة جىافؿُت ؾىاء واهذ بهخاحُت ؤو زضمُت.

الى مهاعة اإلاؿخسضمحن  فلض جم كُاؽ اإلاحزة الخىافؿُت بؿغق مسخلفت مثال جم كُاؾها مً زالٌ الىكغ 

 .12وعغبتهم في جدلُم ألاهضاف وفهالُتهم باليؿبت الخيالُف ومضي والئهم والتزامهم

                                                             
1

غي بشهىع، ضلُدت فالق، عؤؽ اإلااٌ الفىغي وصوعه في صنم اإلاحزة الخىافؿُت، مضازلت في   اإلالخلى الضولي الخامـ خٌى عؤؽ اإلااٌ الفىغي في الخٍغ

 .8، ص2011مىكماث ألانماٌ الهغبُت، صٌؿمبر، اللاهغة، 
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مؿخىي اإلااؾؿت فان اإلااؾؿت ال جيىن طاث محزة جىافؿُت نىضما جيىن جيلفت بهخاحها ؤهبر مً ؾهغ  فعلى

هجي طلً ؤن مىاعص اإلااؾؿت كض جم اؾخغاللها بط .الؿىق مىخجاتها في  ىعة غحر حُضة وجيىن جيلفت بهخاج َو

والخطت مً  ؤلاهخاحُت اإلااؾؿت إلاىخجاتها ؤهبر مً جيلفت مىخجاث مىافؿحها ونلُه حشيل الغبدُت وجيلفت الطىو و

 الؿىق ماشغاث للخىافؿُت نلى مؿخىي اإلااؾؿت.

 

 : اإلابحث الثاوي ، السكمىت اللىحظدُت و اإلايزة الخىافظُت

: ؤثس   : على اإلايزة الخىافظُتاللىحظدُت  السكمىتاإلاطلب ألاٌو

م    السكمىت :ؤوال: حلُلت الدعم البدًهي للميزة الخىافظُت عً طٍس

اإلافترع ؤن ًيىن  جىىىلىحُا اإلاهلىماث فغضت هبحرة لخدؿحن الىفاءة، الفهالُت واإلاغوهت، لظلً مً جدُح

الخىافسخي مؿخلبال وانضا.  الاؾخسضاممً ؤحل ، جخذ في حسخحر كىة جىىىلىحُا اإلاهلىماث هللمىكماث التي 

. وؤن اإلاىكماث جمُل بلى للغكمىت اؾخسضاماوهىان مً ٌهخلض بإن اإلاىكماث ألاهثر عبدُت نمىما هي ألاهثر 

 1نلى جىفحر محزة جىافؿُت هبحرة لها.ة الغكمىت بشيل مؿخمغ بؿبب كضع ها بؾخسضام

 

الهالكت بحن جىىىلىحُا اإلاهلىماث واإلاحزة الخىافؿُت باهخمام الباخثحن مىظ قهىع الخىىىلىحُا.  للد حغُذ

وكض جىضلذ الىثحر مً هظه البدىر بلى ؤن ؤلاؾدثماع في جىىىلىحُا اإلاهلىماث ٌؿاهم في مؿانضة اإلاىكماث نلى 

ؤن جىىىلىحُا  انخباع لفىغة، نلى بهدؿاب محزة جىافؿُت، بال ؤن ألاضىاث اإلاشىىت جخهالى صوما لىلض هظه ا

آزغون محزة فهي محزة كطحرة اإلاضي بؿبب  انخبرهااإلاهلىماث حهخبر غغوعة بؾتراجُجُت ؤهثر مً محزة، وختى بن 

اإلاحزة  اؾخضامتوىن جىىىلىحُا اإلاهلىماث مىعص ًمىً جللُضه بؿهىلت. وكض حهضصث وحهاث الىكغ خىٌ بمياهُت 

  الخىافؿُت ولىً ببهؼ الشغوؽ.

 

و لها، مو ؾعي اإلاىكماث اإلاىخجت لهظه  الاهدشاع مً  على السغم اإلاتزاًض لخىىىلىحُا اإلاهلىماث والخؿىع الؿَغ

و لها، بال ؤجها غالبا ما  الخىىىلىحُاث بلى حصجُو الدؿابم هدى ؤلاؾدثماع فحها وؾلب الخىُف مهها والخىفُظ الؿَغ

هت ومؿخمغة ججض ضهىبت في شغح كُمتها لفأنماٌ، زاضت وؤن اإلاى كماث اإلاؿدثمغة لها غالبا ما جىكو هخاثج ؾَغ

هكغا للىمُت الهاثلت مً الخيالُف التي جضفهها في هظه ؤلاؾدثماعاث. والىاكو ؤن اإلاىكماث نلحها ؤن حؿخىنب ؤن 

مجغص شغاء الخىىىلىحُاث ال ًدل مشاولها ؤو ٌغحر بؾتراجُجُتها، بل نلى الهىـ مً طلً نلحها جىُُف 

ضة  ُتها مو هظه الخىىىلىحُاث وجلضًم مىاعص بغافُت، مً ؤحل صنم هظهبؾتراجُج لت فٍغ الخىىىلىحُاث بؿٍغ

لت الخهامل مهها وفي اإلاهلىماث الىاحمت نجها ال في هُيلها الػُم  .2وحهل كُمتها في ؾٍغ
                                                                                                                                                                                              

0
ؿؿحن، ؾام الفلهاء، ؤصاعة مهلىماث الهمالء وؤزغها في ألاصاء اإلااؾسخي واإلاحزة الخىافؿُت، مجلت حامهت الىجاح لفأبدار والهلىم ؤلاوؿاهت، فل 

 231، ص 2011، 2الهضص
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اث اإلايزة الخىافظُت هإطاض الطخىشاف كُمت  ا مطدزا للميزة السكمىتثاهُا : هغٍس  : واعخباَز

ً، وان الباخثىن ٌؿخهملىن ؤؾاؾا الغئٍت اللاثمت نلى اإلاىاعص  مىر ؤوائل الثماهُيُاث مً اللغن الهشٍغ

ت بؾتراجُجُت لخدلُل الهالكت بحن جىىىلىحُا اإلاهلىماث واإلاحزة الخىافؿُت. وطلً بانخباع ؤن نىامل الطىانت  هىكٍغ

 Bain ' sنلى بؾاع هُيل ألاصاء بُجز باالنخماص ت. ووالخىحه الخاعجي للؿىق هي اإلادضصاث ألاؾاؾُت لصاء اإلاىكم

Structure - Conduct Performance ( SCP ) framework  اث وهمىطج اللىي الخمـ لبىعجغ، وهما مً الىكٍغ

ؾىف ًاصي بلى مىافؿت ؤهثر  للغكمىتألاهثر شهغة في الىكغة اإلاهخمضة نلى الؿىق، ٌهخلض ؤن الخؿبُم الىاؾو 

مىً ؤن ججلب  ؼ كضعتها نلى  الغكمىتخضة بحن اإلاىكماث، ٍو مً  الاؾخفاصةمحزة جىافؿُت للمىكماث مً زالٌ حهٍؼ

الفغص والضفام غض التهضًضاث وحغُحر مىكفها في الؿىق. ولىً هىان مً ٌهخلض ؤن جىىىلىحُا اإلاهلىماث لً 

ض مً ؤلاهخاحُت وجسلم كُمت هبحرة وؤن جى، ججلب محزة جىافؿُت للمىكماث ىىلىحُا اإلاهلىماث ًمىً ؤن جٍؼ

للمؿتهلىحن، ولىً ال ًىحض صلُل نلى ؤن هظه الفىاثض ؾخاصي بلى عبدُت فاثلت لفأنماٌ. وؤن ألاهمُت 

 في ألانماٌ كض جخللظ خحن جطبذ ؤهثر شُىنا. للغكمىتؤلاؾتراجُجُت 

ً حغحر جغه بعد الثماهُيُاث حز الضعاؾاث نلى اإلاحزة الخىافؿُت مً هُيل الطىانت بلى مً اللغن الهشٍغ

هغف بالهغع اللاثم نلى اإلاىاعص، الظي ٌؿترعي  بلى البِئت  الاهدباههُيل اإلاىكمت الضازلي، مو اإلاىاعص واللضعاث. َو

اهض نلى اإلاىاعص التي ؾىعتها اإلاىكماث الخىافـ في البِ ئت. الضازلُت للمىكمت همدغن للمحزة الخىافؿُت، ٍو

لباعجي ًمىً جدضًض ما بطا وان مىعص  VRIN  Valable , rare , in - imitable and non (substituable-وبخؿبُم بؾاع 

ما مطضع للمحزة الخىافؿُت اإلاؿخضامت ؤو ال ًمىً جللُضها. ووفم هظا ؤلاؾاع لخيىن اإلاىاعص ؤؾاؾا للمحزة الخىافؿُت 

، فةن WRIN. ووفلا إلؾاع لالؾدبضاٌهاصعة، غحر كابلت للخللُض وغحر كابلت اإلاؿخضامت، ًجب ؤن جيىن اإلاىاعص كُمت، 

جىىىلىحُا اإلاهلىماث ال ًمىً ؤن جدلم اإلاحزة الخىافؿُت اإلاؿخضامت بشيل مباشغ للمىكماث، وطلً بؿبب نضم 

ٌ والهملُاث ألانما بؾتراجُجُتكضعتها وجىغاعها، ولىً ًمىً الخىىىلىحُا اإلاهلىماث ؤن جخيامل بشيل وزُم مو 

الخىكُمُت واإلاىاعص الضازلُت والخاعحُت ألازغي، التي حهخمض نلى اإلاؿاع، الغمىع الؿلبي والخهلُض الاحخماعي 

وبالخالي ًطهب جللُضها ووسخها مً كبل اإلاىافؿحن، لظلً نلى اإلاىكمت جىفحر آلُاث لجهل جىىىلىحُا اإلاهلىماث 

 . جازغ نلى اإلاحزة الخىافؿُت

ت اللاثمت نلى اإلاىاعص، ًمىً جدضًض هُفُت جإزحر جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى اإلاحزة الخىافؿُت  وفي عل الىكٍغ

مىً جىغُذ طلً فُما ًلي باالنخماص ت اإلاىاعص واللضعاث ٍو اث اللاثمت نلى هكٍغ  :نلى بهؼ الىكٍغ

ت العملُاث ) -1  (:Process Theoryهغٍس

ت نلى فغغُت ؤن ؤلاؾدثم حهخمض اع في جىىىلىحُا اإلاهلىماث ال ًمىىه جدؿحن ؤصاء اإلاىكمت هظه الىكٍغ

ل ؤلاهفاق نلى جىىىلىحُا اإلاهلىماث بلى مهلىماث  بشيل مباشغ، ولخدؿحن هظا ألاصاء جدخاج اإلاىكماث بلى جدٍى

مفُضة ومً اإلادخمل ؤن ًخم بهخاج ؤضىٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث في البضاًت، زم حؿخسضم ؤضىٌ جىىىلىحُا 

ت الهملُاث بلى زالر نملُاث فغنُت  اإلاهلىماث هظه اإلاؿانضة اإلاىكماث نلى جدؿحن ؤصائها. وكض جم جلؿُم هكٍغ

ل جىىىلىحُا اإلاهلىماث، نملُت اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاهلىماث والهملُت الخىافؿُت.  هي نملُت جدٍى
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ت ؤن جإزظ بهؼ ؤوشؿت مً زالٌ نملُت جدىٍل جىىىلىحُا اإلاهلىماث" ؤًً ًيبغي للمىكماث  جبدؤ الىغٍس

بصاعة جىىىلىحُا اإلاهلىماث، والتي جدىٌ اؾدثماعاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث بلى ؤضىٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث؛ ومً زم 

للخطىٌ نلى آلازاع اإلالابلت  هاًمىً للمىكماث اؾخسضام ؤضىٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً زالٌ نملُت اؾخسضام

، مثل جؿىٍغ مىخجاث ؤو زضماث حضًضة، وبناصة هىضؾت نملُاث ألانماٌ، وجدؿحن نملُت ضىو اللغاع لها

نلى الهملُت  باالنخماص الغكمىتوالخيؿُم واإلاغوهت، وؤزحرا جىكغ اإلاىكمت بلى بمياهُت جدؿً ؤصائها مً زالٌ ؤزاع 

، بال ؤهه بطا لم جخمىً مً لهااث الجُضة الخىافؿُت للمىكمت. ختى لى واهذ اإلاىكمت كض خطلذ نلى بهؼ الخإزحر 

ً، فؿىف جيىن غحر كاصعة نلى الخطىٌ نلى جدؿحن في ألاصاء.  الفىػ نلى اإلاىافؿحن آلازٍغ

 

ت ألاضىٌ الخىمُلُت ) -2  (:complementaryAsset Theoryهغٍس

 ٌ ت ألاضىٌ  ألاضى الخىمُلُت هي ألاضىٌ اإلاؿلىبت للخطىٌ نلى كُمت مً بؾدثماع ؤولي. وحشحر هكٍغ

وخضها ال ًمىً ؤن حؿانض اإلاىكماث نلى جدلُم مؼاًا جىافؿُت مؿخضامت ؤو ال ًمىً  الغكمىتالخىمُلُت بلى ؤن 

لالؾخفاصة مً ألاضىٌ الخىمُلُت ها جللُضها، ولىً ًمىً للمىكماث الخطىٌ نلى مؼاًا مً زالٌ اؾخسضام

للمىكمت مثل هماطج ألانماٌ الجضًضة، ونملُاث ألانماٌ الجضًضة، وؾلىن ؤلاصاعة، والثلافت الخىكُمُت ؤو 

ب، وجبحن البدىر طاث الطلت ؤن اإلاىكماث التي جضنم بؾدثماعاتها في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث مو  الخضٍع

جدطل نلى نىاثض ؤنلى، في خحن ؤن اإلاىكماث التي جفشل في ؤلانخماص نلى ؤلاؾدثماعاث في ألاضىٌ الخىمُلُت 

ؤلاؾدثماعاث الخىمُلُت جدطل نلى نىاثض ؤكل ؤو مهضومت نلى بؾدثماعاتها في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث. وكض 

ت )مثل ا ت واإلاىاعص الخجاٍع لثلافت اإلاغهت جبحن ؤن مىاعص جىىىلىحُا اإلاهلىماث والضوع الخىمُلي للمىاعص البشٍغ

والهالكاث مو اإلاىعصًً( ًمىً ؤن ًفؿغ ؤلازخالفاث في ألاصاء بحن اإلاىكماث  الغكمىتالخسؿُـ ؤلاؾتراجُجي، جيامل 

ت ومىاعص ألانماٌ ًمىً ؤن ًاصي بلى جدؿحن ألاصاء الخىكُمي الغكمىتهما ؤن الخأػع بحن مىاعص   .واإلاىاعص البشٍغ

 

ت مىازد جىىىلىحُا اإلاعلى  -3   :(IT Resource Theoryماث )هغٍس

غحر ها الؤن مىاعص انخباع "، نلى الغكمىتبلى الغئٍت اللاثمت نلى اإلاىاعص، جم بكتراح مفهىم "مىاعص  اطدىادا

وهي مخؿلباث  للغكمىتاإلاخجاوؿت للمىكماث هي ألاؾاؽ لىؿب اإلاحزة الخىافؿُت. وكض جمذ مىاكشت ؤعبهت مىاعص 

ت  عؤؽ اإلااٌ، الخىىىلىحُا اإلاملىهت، مهاعة جىىىلىحُا اإلاهلىماث الخلىُت ومهاعاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث ؤلاصاٍع

وزلطىا بلى ؤن مهاعة بصاعة جىىىلىحُا اإلاهلىماث هي الىخُضة التي ًمىً ؤن جىفغ مؼاًا جىافؿُت مؿخضامت ؤو ال 

الخىافؿُت، فةن طلً ها بال ؤهه مً ؤحل الخطىٌ نلى مىاعصلى اإلاىاعص، ًمىً جللُضها مً وحهت الىكغ اللاثمت ن

سها، الغمىع   ؤلؿببيًخؿلب كضعا هبحرا مً الىكذ والجهض للخهلم والتراهم، وبؿبب مؿاع اإلاىكمت ؤو جاٍع

 هاالخاضت بها، ًطبذ مً الطهب جللُضها ووسخها. لظلً ًمىً إلاىاعص الغكمىتإلاىاعص  الاحخماعيوالخهلُض 

 لخىافؿُت ؤن جيىن مطضعا للمحزة الخىافؿُت.ا
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ت كدزاث جىىىلىحُا اإلاعلىماث ) -4   : (IT Capability Theoryهغٍس

ض  مع جطىز  ت الخهلم الخىكُمي، ٌهخلض اإلاٍؼ ت اللضعة الضًىامُىُت وهكٍغ ت الىفاءاث ألاؾاؾُت، هكٍغ هكٍغ

ض مً الهلماء ؤن مىاعص جىىىلىحُا اإلاهلىماث ال ًمىً ؤن جىفغ للمىكماث محزة جىافؿُت مؿخضامت في خض  واإلاٍؼ

مل الخاؾمت إلاؿانضة اإلاىكماث نلى هي واخضة مً الهىا لها" )اللضعة نلى وشغ مىاعص الغكمىتطاتها، و "كضعاث 

لت ألاحل. وحهغف كضعاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث بإجها اللضعة نلى الخدىم في  الخطىٌ نلى محزة جىافؿُت ؾٍى

الخيالُف اإلاخهللت بخىىىلىحُا اإلاهلىماث، وجلضًم الىكم نىض الخاحت، والخإزحر نلى ؤهضاف الهمل مً زالٌ 

اللضعة نلى اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاهلىماث اللخلاؽ فغص ألانماٌ الهابغة ًمىً . هما ؤن الغكمىتجىفُظ جؿبُلاث 

هخبر صوع كضعاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث في اإلاحزة الخىافؿُت غحر مباشغ، ولىجها ًمىً  ؤن ًدلم الىجاح للمىكمت. َو

هاًت اإلاؿاف جدلُم ؤن جازغ نلى ؤوشؿت اإلاىكمت الخىافؿُت لدشىُل ؾلؿلت مهلضة مً ألاضىٌ واللضعاث، وفي ج

اإلاحزة الخىافؿُت اإلاؿخضامت ؤو التي ال ًمىً جللُضها للمىكمت. هما جم اؾخىشاف آلُاث كضعاث جىىىلىحُا 

اإلاهلىماث التي جازغ نلى اإلاحزة الخىافؿُت مً مىكىع مسخلف مثل الخهلم الخىكُمي، بصاعة اإلاهغفت، الىفاءاث 

 ألاؾاؾُت والخأػع في مجاٌ اإلاهلىماث.

 1 جإثير السكمىت على اإلايزة الخىافظُت – 6ل زكمالشي

 .بؾخسضام الغكمىت في مىاحهت هظه اللىة اللىي الخىافؿُت

 . بزخُاع ؤفػل اإلاىعصًً - اللىة الخفاوغُت للمىعصًً

تهضًض اإلاىعصًً بالخيامل الغؤسخي الخلفي و نضم  -

 .ؤلاؾخهاهت بهم

ً  .للمشتري ؤلازخُاع الؿلُم  - اللىي الخفاوغُت للمشتًر

 الخمحز و ؤلازخالف. -

 .وغو كُىص نلى اإلاىافؿحن الجضص - التهضًض بةصزاٌ مىافؿحن حضص

 .اكخطاصًاث الدجم الىبحر -

 جمُحز اإلاىخج. -

 الىضىٌ بلى كىىاث الخىػَو. -

 الخيلفت / الفهالُت. - وغو اإلاىافؿحن الخالُحن صازل الطىانت

 جلضًم زضماث مخمحزة.  -

 .الؿىق جمحز اإلاىخجالىضىٌ بلى  -

بؾخسضام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في جدلُل ػمً  - التهضًض الىاجج نً قهىع ؾلو و زضماث بضًلت

غ اإلاىخجاث الجضًضة إلخاللها مدل اإلاىخجاث  جؿٍى

 .الخالُت او الخهامل مهها

                                                             
م ؤلاجىىىلىحُا  –نبض هللا فغغلي مىسخى  -  1  .40، ص 2007لىترووي ، مطغ ، الهمىلت و صوعها في الدؿٍى
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 اللىحظدُت : السكمىت: اإلاصاًا الخىافظُت اإلاحللت عىد جبني اإلاطلب الثاوي

ؤهمُتها في هظا  جىامي نىطغا عثِؿُا في ؤهكمت اللىحؿدًُ اإلاؿخلبلُت و الغكمىتمً انخباع  على السغم

غحو طلً بلى جىكو زؿغ الػغع الخىكُمي  اإلاجاٌ، بال ؤن الهضًض مً اإلاضعاء واهىا ًخدفكىن مً بؾخسضامها، ٍو

خىىىلىحُا والخلاصم اإلاخىكو لفأحهؼة ؤزىاء الخىفُظ، نضم وحىص فهالُت مثبخت )نىض بضاًت قهىعها(، اعجفام جيلفت ال

والترصص في بهؼ ألاخُان، نلى الغغم  الاؾخسضاموالبرمجُاث. وكض ؤصث هظه ألاؾباب وغحرها بلى اهسفاع مهضٌ 

ذ نلى هظا اإلاىغىم مىظ  مً ؤن طلً كض ًاصي بلى فجىة في اإلاهلىماث. وكض ؤقهغث الهضًض مً البدىر التي ؤحٍغ

 دفكاث، ؤن جىىىلىحُا اإلاهلىماث لضحها كضعة هبحرة نلى جدلُم مؼاًا جىافؿُت للمىكماثالبضاًت، وبالغغم مً الخ

 

مىً نلى بهؼ الضعاؾاث التي  باالنخماصاإلاغجبؿت باللىحؿدًُ نلى اإلاحزة الخىافؿُت  الغكمىتجفؿحر جإزحر  ٍو

 Qiang)جىاولذ هظا ألازغ نلى بهؼ اإلاىكماث اإلاخسططت باللىحؿدًُ نلى ؾبُل اإلاثاٌ صعاؾت هُىوغ واوغ )

Wang et al خُث جبحن مً زاللها ؤن اإلاىكماث اللىحؿدُت ًمىجها جدلُم محزة الخيلفت بطا واهذ كاصعة نلى ،

اث  ، وؤن ال لها وبالخالي نلى اإلاىكماث ؤن جضعن ألاهمُت ؤلاؾتراجُجُت ؤنلى مً مىافؿحها،  الغكمىتجدلُم مؿخٍى

حؿدثمغ في جىىىلىحُا مىسفػت اإلاؿخىي لن جيالُفها ؾخيىن ؤهثر مً اإلاحزة التي ؾخدللها. وباليؿبت إلاحزة جىىم 

الء،زاضت بطا الخضمت فةهه ولما ػاصث جىىىلىحُا اإلاهلىماث طاث اإلاؿخىي اإلاغجفو ػاص جىىم الخضمت الخاص بالهم

مىً ؤن حؿانض  في جدؿحن ؤًػا جم صمجها مو الهملُاث الضازلُت للمىكمت ووؿلذ الخىىىلىحُا مو شغوائها، ٍو

غجبـ مؿخىي الخدؿً بترهحز الخىىىلىحُا واعجفام  ؾغنت الدؿلُم، اإلاىزىكُت، نالكاث الهمالء وصكت الؿلب. ٍو

 مؿخىاها.

 

جدلم هخاثج بًجابُت للمىكماث التي جخبىاها، مً زالٌ ؤضبدذ اإلاغجبؿت باللىحؿدًُ  الغكمىتؤن  ال شً

جدلُلها للىفاءة، الفهالُت واإلاغوهت، لىً جدلم محزة جىافؿُت فظلً ًخؿلب ؤن جيىن هفاءتها فهالُتها ومغوهتها 

 .1ؤفػل مً اإلاىافؿحن وهى ؤم ًطهب جدلُله وبن جدلم فةهه ال ًضوم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Benjamin Thomas Hazen, Terry Byrd, «Toward Creating Competitive Advantage With Logistics 

Information Technology, International Journal of Physical Distribution &Logistics Management, V. 

42, N. 1, January 2012, p. 30. 
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 اإلايزة الخىافظُت.اإلاطلب الثالث: ماشساث كُاض 

 ؤوال: السبحُت

مىً  حظخعمل  م وؿبت ضافي الضزل بلى ألاضىٌ ؤو ؤلاؾدثماعاث، ٍو الغبدُت للُاؽ ؤصاء اإلاىكماث نً ؾٍغ

م جدؿحن اؾدثماعاث اإلاىكمت، واؾخسضام الخلىُاث الخضًثت واؾخغالٌ اإلاىاعص بشيل  حهكُم الغبدُت نً ؾٍغ

ً واإلاؿاهمحن في شيل ؤعباح، بال ؤن هظه ألاعباح ال ًيبغي ؤن ؤفػل. وجخهلم بالهىاثض التي ًدطل نلحه ا اإلاؿدثمٍغ

جخهلم بالفترة الخالُت فلـ بل ًيبغي ؤن حؿخمغ بلى فتراث ػمىُت مؿخلبلُت، لظلً ًجب ؤن جيىن مبيُت نلى ؾىق 

 TOBINبً"مؿخلغة لػمان الىفاءة في الهمل الخىافسخي. وبظلً ًمىً كیاؽ جىافؿُت اإلاىكمت بىاؾؿت ماشغ جى 

* S  ،"ماشغا للخيبا بالغبدُت اإلاؿخلبلُت لإلؾدثماع، والظي ًمثل اللُمت الؿىكُت للضًً ؤو عئوؽ  بانخباعه

ألامىاٌ الخاضت للمىكمت جيلفت اؾدبضاٌ ؤضىلها. وبطا واهذ هظه اليؿبت ؤكل مً الىاخض فةن اإلاىكمت غحر 

 :1ًلي مت، وهي هماجىافؿُت ولغغع كُاؽ الغبدُت فةن هىان ؤعبهت ؾغق مؿخسض

 : وهى نباعة نً خاضل كؿمت ضافي ألاعباح اإلاخدللت للمىكمت بهض الػغاثب نلىَامش السبح -1

 اإلابُهاث، وحشحر هظه اليؿبت بلى ألاعباح اإلاخىلضة ؤو الىاحمت نً مبُهاث اإلاىكمت.

2-  ٌ بحمالي  مخىؾـ : وهى نباعة نً خاضل كؿمت ضافي ألاعباح بةغافت الفىاثض نلىالعائد على ألاضى

حهضف ناثض ألاضىٌ الى  و ألاضىٌ التي هي نباعة نً خاضل كؿمت بحمالي ألاضىٌ ؤوٌ وآزغ اإلاضة نلى بزىحن

 كُاؽ مضي هفاءة الدشغُل في اإلاىكمت.

دؿب هظا الهاثض بلؿمت ضافي ألاعباح بهض ؤن ًخم ؾغح خطظالعائد على حلىق اإلالىُت -3 ألاعباح  : ٍو

إلامخاػة نلى مخىؾـ خلىق اإلالىُت، الظي ًلطض به بحمالي كُمت عؤؾماٌ ألاؾهم الهاصًت اإلاىػنت نلى ألاؾهم ا

 ؤٌو وآزغ اإلاضة ملؿىما نلى بزىحن.

هض هظا اإلالُاؽ مً اإلالاًِـ اإلاهمت في جلُُم هفاءة ألاصاء، خُث ؤههالعائد على ؤلاطدثماز -4 ٌهبر نً  : َو

مىً لِـ ألاصاء الاؾدثماعي، ٍو هيؿبت مً اإلابُهاث،  مً زالٌ هظا اإلالُاؽ مهغفت الغبذ ملضاع الغبدُت ٍو

 وهظلً مهغفت مهضٌ صوعان عؤؽ اإلااٌ.

 :ثاهُا: الحطت الظىكُت

الخطت الؿىكُت مً ؤهم اإلااشغاث التي حهىـ جىافؿُت اإلاىكمت، خُث ٌهخمض هىا نلى ملاعهت ؤصاء  حهخبر 

مىً الىكغ  م هظا ألاصاء مً زالٌ خؿاب خطت الؿىق. ٍو مىً جلٍى اإلاىكمت بإصاء اإلاىافؿحن في الؿىق، ٍو

جدلم ؤعباخا وحؿخدىط  للخطت الؿىكُت للمىكمت مً وحهت هكغ مدلُت ؤو صولُت، بط مً اإلامىً إلاىكمت ما ؤن

دضر هظا نىضما جيىن  نلى حؼء هبحر مً الؿىق الضازلُت بضون ؤن جيىن جىافؿُت نلى اإلاؿخىي الضولي، ٍو

الؿىق اإلادلُت مدمُت بهلباث اججاه الخجاعة الضولُت، ومً مؿاوي ؤلانخماص نلى خؿاب الخطت الؿىكُت نلى 

 الاخخفافُت كطحرة ألاحل ولىجها لً جيىن كاصعة نلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤن اإلاىكماث الىؾىُت كض جدلم عبد

غ الخجاعة ؤو بؿبب حغحر الؿىق، لظلً ًجب ملاعهت جيالُف اإلاىكمت مو جيالُف مىافؿحها  باإلاىافؿت اججاه جدٍغ

 الضولُحن.

                                                             
1
 William J. Kettinger, Grover Varun, «A Study in Sustainability and Measurement», MIS Quarterly, 

V. 18, Issue 1, 1994, p. 212, 
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عبدُت اإلاىكماث وبالخالي خطتها الؿىكُت في خالت ؾىق اإلاىافؿت الخامت طاث ؤلاهخاج اإلاخجاوـ في  جصداد

الت الخىاػن بطا واهذ جيالُفها الخضًت ؤكل مً جيالُف مىافؿحها، وبالخالي فالخطت الؿىكُت جترحم باإلاؼاًا في خ

. ؤما بطا واهذ اإلاىكماث حهمل في قل اإلاىافؿت غحر الخامت طاث ؤلاهخاج غحر ؤلاهخاجؤلاهخاحُت ؤو في جيلفت نىامل 

ىخجاث التي جلضمها، بإجها كض جيىن ؤكل حاطبُت مً باإلا اإلاخجاوـ فةن غهف عبدُت اإلاىكمت ًمىً ؤن ًفؿغ

مىخجاث اإلاىافؿحن، بافتراع وؿاوي ألامىع ألازغي، بط ولما واهذ اإلاىخجاث التي جلضمها اإلاىكمت ؤكل حاطبُت ؤصي 

 .1طلً بلى الخسفُؼ مً خطتها الؿىكُت

ظخخدم ملُاؽ الخطت الؿىكُت للخمُحز بحن خطظ اإلاىكماث في الؿىق، خُث ؤن هظا اإلالُاؽ  َو

هظا اإلالُاؽ  ٌهؿي ٌؿخسضم لخؿاب هطِب اإلاىكمت مً اإلابُهاث في الؿىق ملاعهت مو مىافؿحها الغثِؿُحن، و

لُه فةن ماشغا نً وغو اإلاىكمت في الؿىق، ونً خغهت اإلاؿتهلىحن بحن ؾلو اإلاىكمت وؾلو اإلاىافؿحن، ون

مىً كُاؽ اإلاحزة  اهسفاع الخطت الؿىكُت ًضٌ نلى ؤن هىان مشيلت ًخهحن نلى بصاعة اإلاىكمت خلها. ٍو

 :2الخىافؿُت انخماصا نلى هظا اإلااشغ باؾخسضام زالر ؾغق 

في  : وجدؿب بلؿمت مبُهاث اإلاىكمت اليلُت نلى بحمالي اإلابُهاث اليلُتالحطت الظىكُت ؤلاحمالُت - 

 الؿىق.

ؤهبر  : وجدؿب الخطت الؿىكُت للمىكمت بلؿمت مبُهاتها اليلُت نلى مبُهاثطت الظىكُت اليظبُتالح -

 مىافؿحها بضكت. اإلاىافؿحن في الؿىق، خُث ؤن هظا ٌهؿي ماشغا نلى مضي الفغق بحن اإلاىكمت وؤهبر

مالُت ؤلاح وجدؿب الخطت الؿىكُت بلؿمت اإلابُهاث (:ServedMarket Shareحطت الظىق اإلاخدوم ) -

 للؿىق اإلاسضوم، ؤي الؿىق الظي جلىم اإلاىكمت بترهحز وشاؾاتها نلُه.

 السكمىت :ثالثا: جىعُف 

باؾخسضام مسخلف الىؾاثل الفىُت بانخباعها عافض مً عوافض اإلاهغفت في جدىٍل  الغكمىتًخهلم جىقُف 

الهلمُت  الازتراناث و الاهدشافاثاإلاضزالث بلى مسغحاث. وجيخج هظه الىؾاثل نً مسخلف جؿبُلاث اإلاهغفت مً 

غ الهملُاث ؤلاهخاحُت وألاؾالُب اإلاؿخسضمت فحها مما ًاصي بلى جدلُم كُمت مػافتاإلاسخلفت. وحؿاهم   .3في جؿٍى

صوعا باعػا في صنم جىافؿُت اإلاىكماث، بط ؤضبذ بهػها ًخهغع لتهضًضاث مباشغة هدُجت  لهاؤضبذ  وكد 

ها باإلالاعهت بما ٌؿخسضمه اإلاىافؿىن، خُث ًىهىـ طلً في اهسفاع حىصة لخلاصم الخىىىلىحُا التي حؿخسضم

اث الخىىىلىحُا وجلىم  مىخجاتها واعجفام جيلفتها وباإلالابل فةن اإلاىكماث التي جلىم بخىقُف ؤنلى مؿخٍى

 الخاحت ًيىن لضحها فغص ماكخت لخحن هجاح اإلاىافؿحن في الخطىٌ نلى ما حؿخسضمه بالخدضًثاث الالػمت نىض

 وان وان بةميان اإلاىكماث بؾالت ؤمض هظه اإلاحزة بطا جم مىاءمتها مو بؾتراجُجُاتها.  4مً جىىىلىحُا
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ع في اإلابُعاث  : زابعا: الىمى الظَس

اإلابُهاث مدىع اليشاؽ الغثِسخي إلاىكماث ألانماٌ، وهي نباعة نً مسغحاث اليشاؽ التي مً زاللها  حعخبر

ت ًخم جدلُم ألاعباح وبالخالي جدلُم الىمى و هض الىمى الؿىىي في اإلابُهاث ماشغا نلى  الاؾخمغاٍع في الؿىق، َو

اصة الخطت الؿىكُت لها مما ًضنم مً مىكف ها الخىافسخي في الؿىق، وحؿعى الهضًض هجاح ؤنماٌ اإلاىكمت ونلى ٍػ

مً مىكماث ألانماٌ ؤزىاء اللُام بهملُت الخسؿُـ الاؾتراجُجي لىغو هضف مدضص إلالضاع الىمى في اإلابُهاث اإلاغاص 

خم خؿاب هظا اإلااشغ بداضل كؿمت الفغق بحن مبُهاث الؿىت الخالُت ومبُهاث  جدلُله هإخض مهاًحر الىجاح. ٍو

 .1مبُهاث الؿىت اإلاغحهُتالؿىت اإلاغحهُت نلى 

 

 : خامظا: ؤلاهخاحُت اليلُت العىامل

لت فهالت ؤزىاء نملُت  ًلطد باإلهخاحُت اليلُت وؿبت اإلاىخجاث بلى نىامل ؤلاهخاج اليلُت بهض بؾخغاللها بؿٍغ

ل، بال ؤن هظا اإلافهىم ال ًبرػ ؤهمُت ؤلاهخاحُت هماشغ في خض طاجه ؾىاء مً زالٌ ملاعهت الىىاجج اإلادطل  الخدٍى

هغوغت لظاتها، بهما جىمً ؤهمُخه صة اإلاىخجاث اإلانلحها مو الخيالُف اإلاؿخغلت همضزالث ؤو مً زالٌ هىنُت وحى 

مىً بالخالي بعحام الىمى بلى الخلىُت  بملاعهت ؤلاهخاحُت اليلُت للهىامل ؤو همىه بهضة ماؾؿاث مدلُت ؤو ؤحىبُت ٍو

هاب نلُه نضم كضعجه نلى جدضًض جإزحر  خم ؤلانخماص نلى هظا اإلااشغ بؿبب شمىلُخه، َو ؤو بلى وفىعاث الدجم، ٍو

 .2نامل نلى خضا مما ًاصي بلى عجؼه نً مهالجت ؤو جدؿحن فهالُت ؤخض نىامل ؤلاهخاج صون غحره ول

 

 طادطا: بزغاء الصبائً

الؼباثً اللؿام اإلاؿتهضف الظي ٌؿتهلً اإلاىخجاث التي جلضمها اإلاىكماث، فيلما ػاصث مهغفت اإلاىكمت  ٌعد

ؾخغاللها والتهضًضاث التي ًجب مىاحهتها، هما ؤن بالؼباثً ولما جمىىذ مً مهغفت الفغص التي مً اإلامىً ا

مهغفت اإلاىكمت بغغباث وخاحاث الؼباثً ٌؿانضها نلى وغو بؾتراجُجُاث جمىجها مً کؿب عغاهم ووالتهم 

 الاؾخجابت وبالخالي نضم جدىلهم بلى مىخجاث اإلاىافؿحن وطلً مً زالٌ جلضًم مىخجاث بإكل ؾهغ ممىً، و

هت الخغحر في خاحاث الؼباثً، وجلضًم مىخجاث بسطاثظ ومىاضفاث جخجؿض الخىافؿُت مً  مخمحزة. و الؿَغ

 زالٌ الهالكت بالؼباثً واإلالاعهت مو اإلاىافؿحن ونلُه فةن اإلااشغاث ألاهثر حهبحرا نجها ًمىً ؤن جيىن:

مو ألاؾهاع التي ًلضمها باقي اإلاىافؿحن  هًلاعه وهى مً ؤهم اإلااشغاث التي ٌهخمض نلحها الؼبىن و الظعس: -1

 في الؿىق؛ 

اإلاىخجاث بحن  اإلاىكماث للؿلب، وطلً بىغو اؾخجابتوالتي حهخبر مً اإلااشغاث التي جضٌ نلى  آلاحاٌ: -2

 ًضي الؼباثً بالىكذ اإلاخفم نلُه؛

 باإلاىافؿحن؛ هم ملاعهتاإلاىكماث الخغحراث الؿاعثت في ؾلباث ػباثج اؾخجابتوالتي حهبر نً صعحت  اإلاسوهت: -3

                                                             
1

ت ألاعصه -  ُت صعاؾت مهضي ضالح الضًً حمُل نثمان، " ؤزغ الهىامل ؤلاؾتراجُجُت واؾتراجُجُاث اإلاىافؿت نلى اإلاحزة الخىافؿُت لشغواث بهخاج ألاصٍو

ً"، عؾالت ماحؿخحر، حامهت الحرمىن،   .52، ص. 2003مُضاهُت مً مىكىع اإلاضًٍغ
2

م مدؿً، ضباح مجُض الىجاع، بصاعة ؤلاهخاج والهملُاث، بغضاص: مىخبت الظاهغة،  -   .23-21، ص، ص. 2004نبض الىٍغ
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 اججاهمو الؼباثً وجلاؽ مً زالٌ والء الؼباثً ؤي اؾخلغاع نضصهم ؤو جؿىعه، عصوص فهلهم  العالكت -4

 ؾلىواث اإلاىكمت وهُفُت بصاعة الجزاناث مههم وغحرها.

 : بهؼ جؿبُلاث الغكمىت اإلاؿخهملت في بصاعة ؾالؾل ؤلامضاص و اإلاهامالث اللىحؿدُت اإلابدث الثالث

 

 في إدارة سالسل اإلمداد و المعامالت اللوجستية: ةتطبيقات الرقمن المبحث الثالث

 

: اإلاطلب   :ERPهغام جخطُط بدازة مىازد اإلااطظت ألاٌو

ف الىغام   :ؤوال : حعٍس

ناصة ما جيىن نباعة نً مجمىنت  -فئت مً بغامج بصاعة ألانماٌ  هي  ERPجسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث ؤهغمت

ً وبصاعة وجفؿحر البُاهاث الىاججت مً  التيمً الخؿبُلاث اإلاخياملت  ًمىً للماؾؿت اؾخسضامها لجمو وجسٍؼ

ت الهضًضة للماؾؿت  .ألاوشؿت الخجاٍع

  core businessألاؾاؾُت ؤلاصاعة اإلاخياملت لهكمت الهمل هي  (ERP)جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث ؤهغمت

processus خم هظا بىاؾؿت البرمجُاث والخىىىلىحُا. ًىفغ هكام جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث هكغة مخياملت ، ٍو

ًخم  التي  Common data basesومخىاضلت لهكمت الهمل ألاؾاؾُت وطلً باؾخسضام كىانض البُاهاث اإلاشترهت

 . .data base management systemبىاؾؿت هكام بصاعة كىانض البُاهاث بصاعتها

 

 ُت ألهغمت جخطُط مىازد اإلااطظاث:اإلاميزاث السئِظ ثاهُا:

ؤهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث بشيل هبحر. ومو  Functionsووقاثف  Scopeوهؿاق  scaleحجم  ًخخلف

 جخمحز بالخطاثظ الخالُت: ERPطلً، فةن مهكم بغامج 

 :الخيامل على مظخىي اإلااطظت  

الخيامل بحن بحغاءاث الهمل نبر ألاكؿام اإلاسخلفت ووخضاث ألانماٌ. نلى ؾبُل اإلاثاٌ، نىضما ًخم  ًخم

 بفدظ خض Sales Orderنمل ؾلب مبُهاث حضًض )
ً
الهمُل، والاؾخهالم نً جىفغ  اثخمان( فاهه ًلىم جللاثُا

لىم بخدضًث حضٌو زؿه الخىػَو  ًخم شخً الؿلب، فاهه ًخم  . وبمجغص ؤنdistribution scheduleاإلاىخج، ٍو

.
ً
 بضضاع فاجىعة جللاثُا

  (:الحلُلي)ؤو باللسب مً الىكذ  الحلُليالعملُاث في الىكذ  

الهملُاث في اإلاثاٌ ؤناله جدضر في غػىن زىاٍن كلُلت مً اؾخالم ؾلب اإلابُهاث، فاهه ًخم جدضًض  بما ؤن

 مً الىكذ لخصخُذ اإلاىكف.
ً
ضا  اإلاشىالث بؿغنت، مما ًمىذ الباجو مٍؼ

 :كاعدة بُاهاث مشترهت 

حؿمذ  فتىجسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث.  لهكمتكانضة البُاهاث اإلاشترهت واخضة مً اإلاؼاًا ألاولُت  واهذ

هفـ الخهٍغف. ًجب نلى ألاكؿام ؤن  ألاكؿامبخهٍغف البُاهاث مغة واخضة للماؾؿت وبهض طلً حؿخسضم ول 

جخىافم مو مهاًحر البُاهاث اإلاشترهت اإلاهخمضة وكىانض الخهضًل نلى البُاهاث اإلاشترهت. فى خحن حؿخمغ بهؼ ؤهكمت 

نخماص نلى كانضة بُاهاث واخضة ، ًلىم البهؼ آلازغ بخلؿُم كانضة البُاهاث جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث في الا 

 الفهلُت لخدؿحن ألاصاء.
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 :مغهس وملمع مخىاطلين  

( ؤن البرمجُاث طاث واحهت اإلاؿخسضم الثابخت جللل مً ERPباجهى هكام جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث ) ؤدزن

ب وجبضو ؤهثر اخترافُت.   جيالُف الخضٍع

 :  ؤهغمت جخطُط مىازد اإلااطظاث جطيُفثالثا :

و اإلالضمت.  فيجطىف ؤهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث ناصة  ؾبلاث نلى ؤؾاؽ حجم وحهلُض اإلاشاَع

اث الىمىطحُت حشمل:  اإلاؿخٍى

 :Tier Iالفئت ألاولى 

ل، بما في  ERPؤهكمت  جدعم مً الفئت ألاولى اإلااؾؿاث الهاإلاُت الىبحرة وجخهامل مو حمُو كػاًا الخضٍو

ضيطلً الهملت واللغت والخغوف ألابجضًت والغمؼ  مىظ نلىص، جم انخباع  وكىانض اإلاداؾبت وما بلى طلً. البًر

Oracle  وSAP  مً ؤهكمت الفئت ألاولى. ونلى الغغم مً ؤن ؤهكمت شغواثMicrosoft  وInfor  هما مً اإلاىافؿحن

 الفئت ألاولى هظلً. فيألاهثر خضازت بال ؤجهما ًطىفان في هثحر مً ألاخُان 

 للجهاث الحىىمُت:

عة. ًضنم هاالء الباجهحن لکبیامیت ولخکث اکاالولم انصجالفئت ألاولى اإلاسططت للجهاث الخيىمُت،  ؤهغمت

اث. حهخبر  ت واإلاشتًر  CompuServe’sو  SAPو  Oracleالفغوق الضكُلت في اإلاداؾبت الخيىمُت واإلاىاعص البشٍغ

PRISM  مً  مً ؤهكمت الفئت ألاولى اإلاسططت للجهاث الخيىمُت وجإحى بهضهم هالInfor  وCGI’s Momentum. 

 :Tier IIالفئت الثاهُت 

نضة بلضان ولىجها جفخلغ بلى  فيكض حهمل  التياإلااؾؿاث الىبحرة  الثاويمً اإلاؿخىي  ERPؤهكمت  جدعم

ًمىً ؤن ًمثلىا هُاهاث ؤو وخضاث ؤنماٌ مؿخللت ؤو وخضاث نمل  Tier II الفئت نمالءهما ؤن  .الهالميالىضىٌ 

. ل لىجها ال جطل بلى اإلاؿخىي ألاٌو  جابهت للشغواث الهاإلاُت الىبري.مهكم هظه الخؿبُلاث لضحها بهؼ الخضٍو

 للجهاث الحىىمُت:

 Tylerث. جلو لمخلیاث واالیاولث اماوخکلى ن الثاويوي لمؾجن امیت مولخکایو علمشاؽ ایؽجزؤهكمت  شکزج

Technologies  وUNIT4 .في هظه الفئت 

 :Tier IIIالفئت الثالثت 

مً اإلاؿخىي الثالث اإلااؾؿاث مخىؾؿت اإلاؿخىي. مهكمهم ًخهاملىن مو نضص كلُل مً  ERPؤهكمت  جدعم

 اللغاث والهمالث.

 :Tier IVالفئت السابعت 

 ما جغهؼ ؤهكمت  جم جطمُم
ً
ؤهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث مً اإلاؿخىي الغابو للشغواث الطغحرة. غالبا

جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث اإلاطممت للماؾؿاث الطغحرة نلى ألاهكمت اإلاداؾبُت فلـ وال ٌهخبرها مخسطصخى 

 جىىىلىحُا اإلاهلىماث هكام مخيامل لخسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث.
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 :Cloud ERPؤهغمت جخطُط مىازد اإلااطظاث اإلابيُت على السحابت زابعا 

 إلاىخجهم. وجغهؼ ألاهكمت  َرٍ
ً
 سخابُا

ً
ألاهكمت جىمى بؿغنت هبحرة. ًلضم الهضًض مً الباجهحن بضضاعا

هاث الخضًثت.الجضًضة مجها نلى مهاًحر ألامان، والفطل بحن الىاحباث الىقُفُت، واإلاهاًحر ا  لخضًثت، وصنم الدشَغ

ؤن جيىن ؤهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث بما زاضت ؤو مجاهُت ومفخىخت اإلاطضع. جم جطمُم  ًمىً

. الهضًض مجهم جلضم الهاليمهكم ؤهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث اإلافخىخت للمىكماث الطغحرة ؤو الخهلُم 

  وقاثف كلُلت ؤنلى مً الخؿاباث اإلاالُت.

 : هغام جخطُط مىازد اإلااطظاث بطخخدام طبب

 ؤهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث نلى جدؿحن هفاءة وفانلُت اإلااؾؿاث مً زالٌ: حعمل

 جيامل اإلاعلىماث اإلاالُت: -1

هكام مخيامل، جدخاج ألاكؿام الفغصًت مثل اإلاالُت واإلابُهاث وما بلى طلً، بلى الانخماص نلى ؤهكمت  بدون 

ألامغ بإن اإلاىقفىن نلى حمُو  ًيخهيمىفطلت، مً اإلاغجر ؤن ًيىن ليل مجها ؤعكام مسخلفت لفأعباح واإلاطاٍعف. 

اث ًلػىن مهكم الىكذ    فياإلاؿخٍى
ً
 مً مىاكشت هُفُت جدؿحن اإلااؾؿت. مداولت الخىفُم بحن ألاعكام بضال

 :ألاوامسدمج  -2

نملُاث ؾلباث الهمالء، نملُاث الخطيُو، نملُاث اإلاساػن وحغصها، اإلاهامالث اإلاداؾبُت،  ERP ًيظم

ونملُاث البُو والخىػَو. نىضما ًخم نمل ول هظه اإلاهامالث مً زالٌ هكام واخض مخيامل فان طلً ًيىن ؤبؿـ 

 بىثحر وؤكل نغغت للخؿإ مً ؾلؿلت مً ألاهكمت اإلاىفطلت ليل زؿىة فى هظه الهملُت.

 جلدًم زئٍت ثاكبت مً خالٌ معلىماث العمالء: -3

لخدبو حمُو جفانالث الهمالء. بن اكتران هظه الخفانالث مو  CRMؤصواث  ERPمهكم هكم  جخػمً

اإلاغججهاث وؾلباث الخضمت ، وما بلى طلً ، ًىفغ هكغة زاكبت نً ؾلىن  اإلاهلىماث خىٌ الؿلباث والدؿلُماث و

 واخخُاحاث الهمالء.

ع الخطيُع: - 4  جىحُد وحظَس

 
 
ما ججض شغواث الخطيُو، زاضت جلً التي جخمخو بشهُت لهملُاث الاهضماج والاؾخدىاط، ؤن الهضًض  غالبا

جلىم بهمل ؤصواث مدشابهت باؾخسضام ؤؾالُب وؤهكمت همبُىجغ مسخلفت.  business unitsمً وخضاث الهمل 

ًمىً لهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث جىخُض وؤجمخت نملُاث الخطيُو والهملُاث الضانمت. ٌهمل هظا الخىخُض 

 نلى جىفحر الىكذ وػٍاصة ؤلاهخاحُت وجللُل حجم الهمالت اإلاؿلىبت لخىفُظ هظه ألانماٌ. اللُاسخي

ت:جىح -5  ُد معلىماث اإلاىازد البشٍس

لت بؿُؿت للخىاضل  التيالهضًض مً الشغواث، زاضت جلً  جفخلس لضحها وخضاث ؤنماٌ مخهضصة، بلى ؾٍغ

مو اإلاىقفحن خىٌ اإلاؼاًا ؤو لخدبو ؾاناث نمل، ومطغوفاث اإلاىقفحن. ًدُذ هكام جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث 

(ERP مو بىابت الخضمت الظاجُت ،)portalservice -self  للمىقفحن مخابهت مهلىماتهم الصخطُت، مو حؿهُل نمل ،

ب، وما بلى طلً. غ نً الىكذ، جدبو الىفلاث، ؾلباث ؤلاحاػة، حضولت ألانماٌ، والخضٍع مً زالٌ صمج  جلاٍع

ت ًمىً بظلً  فياإلاهلىماث،مثل الضعحاث الىقُفُت، الشهاصاث، وزبراث الهمل  مؿخىصم واخض للمىاعص البشٍغ

 فغاص الظًً ًمخليىن كضعاث ومهاعاث مدضصة لصاء اإلاهام اإلادخملت.جدضًض ألا 
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اث: -6  جىحُد اإلاشتًر

 ما ججض  غُاب في
ً
. غالبا

ً
اث نبر اإلااؾؿت جدضًا اث اإلاخياملت، ٌهض جدلُل وجدبو اإلاشتًر هكام اإلاشتًر

اإلااؾؿاث الىبحرة ؤن وخضاث الهمل اإلاسخلفت حشتري هفـ اإلاىخج ولىً ال جدطل نلى محزة جسفُػاث الدجم. 

اث  اث بال  ERPؤهكمت جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث  فيبغامج اإلاشتًر م اإلاشتًر ؾلخت اإلاهلىماجُت الالػمت حؿلر فٍغ

 إلحغاء مفاوغاث اإلاىعصًً مً زالٌ جدضًض اإلاىعصًً واإلاىخجاث والخضماث نلى هؿاق واؾو.

س الحىىمُت: -7  حظهُل الخلاٍز

غ الخيىمُت مؿخمغة  بن مخطلباث اصة  فيالخلاٍع  طلً: فيمجمىنت مخىىنت مً اإلاجاالث، بما  فيالٍؼ

س اإلاالُت: -ؤ  الخلاٍز

غ  بلض ول في ض مً الخلاٍع  حؿخمغ ؾلباث الخطىٌ نلى مٍؼ
ً
با اث. جإمل  فيجلٍغ اصة نلى وافت اإلاؿخٍى الٍؼ

غ اإلاالُت الضولُت  ( نلى IFRS) International Financial Reporting Standardsؤلاصاعة ؤن ًخم انخماص مهاًحر الخلاٍع

ا للىكذ.
ً
غ ؤكل اؾتهالو  هؿاق ؤوؾو وؤن هظا الخىخُض ؾُجهل الخلاٍع

ت: -ب س اإلاىازد البشٍس  جلاٍز

غ. هما  ديل الىالًاث اإلاخدضة ومهكم البلضان ألاوعوبُت مجمىنت هبحرة ومخىىنت مً مخؿلباث الخلاٍع

ت.  غ اإلاىاعص البشٍغ  جخؿلب اإلاىؿًُ والُابان وبلضان ؤزغي مجمىنت مخىىنت مً جلاٍع

 

 :فىائد ؤهغمت جخطُط مىازد اإلااطظاثخامظا 

 ( نلى جدؿحن ؤصاء ألانماٌ بهضة ؾغق. نلى وحه الخدضًض:ERPهكام جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث ) ٌعمل

 الىفاءة الداخلُت: -1

حهمل بشيل حخُذ اإلااؾؿاث مً جللُل الىكذ الالػم إلجمام ول بحغاءاث  التي ERPؤهكمت  جمىً

 .Business Process ٌألانماوزؿىاث 

 ضىع كساز ؤفػل: -2

ؼ الخهاون مً زالٌ البُاهاث اإلاشترهت  ERP حعمل فاث للبُاهاث ؾبم  التينلى حهٍؼ ًخم جىكُمها خىٌ حهٍغ

ل البُاهاث اإلاشترهت الىكذ الػاجو  الجضٌ خىٌ حىصة البُاهاث، وحؿمذ لإلصاعاث بلػاء  فيالاجفاق نلحها. جٍؼ

 جدلُل البُاهاث، اؾخسالص الىخاثج، واجساط كغاعاث ؤفػل. فيوكتها 

 الغثِسخياإلاىاػهت بحن حهلُماث اإلاغهؼ  الانخباع اللغاع ألاهثر فانلُت ًجب ؤن ًإزظ بهحن  اجساط تبن عملُ

 للماؾؿت مو بنؿاء كضع مً الاؾخلاللُت للىخضة مخسظة اللغاع بىاء نلى اإلاهؿُاث اإلاخاخت ؤمامها.

 
 
للماؾؿت الخخُاحاث الىخضاث  الغثِسخياللُاصة والؿُؿغة مً اإلاغهؼ  فيما حؿخجُب الغغبت  هادزا

 الفغنُت، بِىما ًمىو الاؾخلالٌ اليامل للىخضاث الفغنُت مً الخيؿُم نلى مؿخىي اإلااؾؿت.

 الغثِسخيالبُاهاث اإلاشترهت وبحغاءاث وزؿىاث ألانماٌ اإلاشترهت باجساط اللغاعاث غمً مهاًحر اإلالغ  حظمح

 للماؾؿت مً حاهب ألافغاص ألاكغب بلى الخالت.
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ادة السشاكت وخفت الحسهت: -3  ٍش

وجبؿُـ بحغاءاث وزؿىاث الهمل ًسلم ماؾؿت ؤهثر مغوهت ًمىجها الخىُف بؿغنت مو اإلاخغحراث  جىحُد

اصة بمياهاث الخهاون. في  ؾىق الهمل، هما ًاصي بلى ٍػ

ص ألامً: -4  حعٍص

، بال ؤهه مً ألاؾهل  على السغم
ً
 هبحرا

ً
ت جػم حمُو بُاهاث اإلااؾؿت حهض هضفا مً ؤن كانضة بُاهاث مغهٍؼ

 نً كىانض بُاهاث مىدشغة نبر مئاث الخىاصم 
ً
ت واخضة نىغا   ؤماهً مسخلفت. فيجإمحن كانضة بُاهاث مغهٍؼ

 : كُمت ليل ماطظت ERPهغام  طادطا ؤلاغافت التي ًلدمها

حشتري  الىاؽ،إلاهكم الشغواث الاؾخفاصة مً هكام جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث. ول مىكمت جضًغ  ًمىً

لت التي ًخم بها الخهامل مو ول وشاؽ خؿب   وجضًغ ألامىاٌ. جسخلف الؿٍغ
ً
اإلاىخجاث والخضماث، جبُو ؤو جىػم شِئا

 ولىً ول ماؾؿت جلىم بهظه الىقاثف ألاؾاؾُت. والبلض،الطىانت 

 مً  معغم في
ً
الخاالث ًيىن ألاهثر فهالُت هى بصاعة ول هظه الهملُاث مً زالٌ هكام واخض مخيامل بضال

.
ً
 للهمل مها

ً
 جؿبُلاث مخهضصة لم ًخم جطمُمها ؤبضا

ألاضل لشغواث الخطيُو، فلض جىؾهذ بلى  في ERPsجم جطمُم ؤهكمت بصاعة مىاعص اإلااؾؿاث  حين في

فىاصق، الغناًت الصخُت، الخضماث اإلاالُت والخيىمت. ول ضىانت لها ، الالهاليضىاناث الخضماث، الخهلُم 

 Contract Lifecycleبصاعة صوعة خُاة الهلض  الخيىمي ERPزطاثطها الخاضت. نلى ؾبُل اإلاثاٌ، ٌؿخسضم 

Management (CLM مً الشغاء 
ً
 مً  الخللُضي( بضال

ً
دبو كىانض اإلاداؾبت الخيىمُت بضال  .GAAPٍو

ت  بِىما اإلاياجب الخلفُت للخىفُم بحن الشُياث وبؿاكاث الاثخمان  فيهجض ؤهه لضي البىىن بحغاءاث حؿٍى

جغاعى نىض ازخُاع باجو جسؿُـ مىاعص  ؤنضىانت، مً اإلاهم  ؤيمو  وبؿاكاث الخطم وغحرها مً ألاصواث.

هفـ مجاٌ الطىانت مدل الخؿبُم خُث بن حهلُم مىعص ألاهكمت الفغوق الضكُلت  فياإلااؾؿاث ؤن ًيىن زبرة 

.
ً
 حضا

ً
ال  ؾٍى

ً
 في ضىانت حضًضة هى ؤمغ ٌؿخغغق وكخا

 WMSهغام بدازة اإلاظخىدعاث  الثاوي:اإلاطلب 

ف     الىغام:ؤوال حعٍس

ضًغ نملُاث جىفُظ      الخجاعي باليامل    هى خل بغمجي ًىفغ عئٍت للمسؼون  (WMS)بصاعة اإلاؿخىصناث هغام ٍو

في اكخطاص الُىم الضًىامُيي مخهضص اللىىاث اللاثم نلى جىفُظ   . ؾلؿلت الخىعٍض مً مغهؼ الخىػَو بلى عفىف اإلاخجغ

ولخطبذ   اإلاهام، ًغغب اإلاؿتهليىن اإلاخطلىن في الشغاء مً ؤي ميان، والخىفُظ في ؤي ميان، وؤلاعحام بلى ؤي ميان.

الشغواث كاصعة نلى جلبُت هظه الخاحت، فهي جدخاج بلى امخالن اللضعة نلى الاؾخجابت بؿغنت مً زالٌ بغهامج 

دّؿً مً ًُ   .كضعاث الخىفُظ بصاعة اإلاؿخىصناث الظي 

 

ف   Oracle Waterhouse Management(WMSهغام بدازة اإلاظخىدعاث الحدًث اللائم على السحابت )حعٍس

Cloud  نً هكام بصاعة اإلاؿخىصناث الغاثض في اإلاجاٌ اللاثم نلى السخابت. ومو محزاث اإلاىخجاث اإلابخىغة  عبازة

بحن الؿغنت والخىفحر في السخابت  Oracle WMS Cloud ؾخسضام، ججمو زضمتوالخلىٌ اإلاخىللت والىاحهت ؾهلت الا 

 .مً زالٌ ؤفػل بصاعة للمؿخىصناث وكضعاث الخىفُظ

https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/jd-edwards-enterpriseone/order-management/fulfillment-management/
https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/jd-edwards-enterpriseone/order-management/fulfillment-management/


  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
57 

 

 :  WMS ائد هغام بدازة اإلاظخىدعاث الحدًث اللائم على السحابتثاهُا : فى 

لت كُام الهمالء بالشغاء خّىلذ ؤلاهترهذ والخلىُت الغكمُت، مع وحىد وحهؿُل ؤؾىاق الهغع، وحغُحر  ؾٍغ

الخىفُظ بلى مىاهبت الخغُحراث جدخاج نملُاث  ؤهماؽ الشغاء لضي الهمالء، وبغافت الخهلُض بلى ؾلؿلت الخىعٍض،

ا ًُ نىض الاهخلاٌ بلى السخابت، ًمىً لهكمت بصاعة اإلاؿخىصناث جلبُت مخؿلباث اإلاؿتهلً  مً زالٌ خل مخطل عكم

 .اإلاخطل مً زالٌ خل جىفُظ مخطل ًىفغ عئٍت في الىكذ الخلُلي وكابلُت للخىؾهت وجفانل مو الؿىق 

ع:  1   : الخىفُر الظَس

نلى اللضعة الخىافؿُت في الاكخطاص الجضًض اللاثم نلى بهجاػ اإلاهام، نلًُ الخىُف بؿغنت. مو  للحفاظ

ت في ؤؾابُو  هكام كاثم نلى السخابت، ًمىىً جىثُف هكام ؾلؿلت الخىعٍض بؿغنت. جخىفغ كضعاث لىحؿدُت كٍى

 مً شهىع. جإحي زضمت
ً

مو ؤهكمت مخهضصة لضنم  حاهؼة للخيامل Oracle Warehouse Management Cloud بضال

 .نملُاث جىفُظ مهلضة ومخهضصة اللىىاث

هفـ اإلاؿخىي مً وقاثف بصاعة اإلاؿخىصناث هىكام صازلي، ولىً بضون جيالُف جلىُت  فهي جىفس

نلى الخاحت بلى صفو زمً ألاحهؼة والبرامج وؤحىع ازخطاضحي جلىُت  الخؿابُتاإلاهلىماث. جلطخي الخىىىلىحُا 

و بخيلفت مهلىلت اإلاهلىماث إلحغاء ضُاهت للىكام. ؤهذ مؿخهض حؿخمخو  ال ًلؼم بحغاء ؤي جغكُت وحهمل بشيل ؾَغ

 (SaaS) صاثًما بإخضر بضضاع مً البرامج باؾخسضام خل كاثم نلى السخابت. ًخػمً حؿهحر البرمجُاث هسضمت

جدضًثاث مجضولت باهخكام وال ًخػمً جيالُف بيُت جدخُت لخىىىلىحُا اإلاهلىماث. فيل شخيء ًىحض في السخابت. 

ؤخضر مطضع  حهمل الخدضًثاث بشيل مشابه للخؿبُلاث في الهىاجف اإلادمىلت ، مما ٌهجي ؤن الهمالء لضحهم صاثًما

 .بغهامج في الهمل

 جيالُف ملدمت مىخفػت:  2 

الخلىٌ مخهضصة اإلااؾؿاث اللاثمت نلى السخابت ناثًضا نلى الاؾدثماع شبه فىعي وجيلفت  هما جمخلً

بحمالُت ؤكل للملىُت. مً زالٌ السخابت، لِـ هىان خاحت بلى ألاحهؼة والبرامج وازخطاضحي جىىىلىحُا 

 .ت بلى الجهاًتاإلاهلىماث. وهي حاهؼة للخيامل مو ؤهكمت مخهضصة لغبـ حمُو نملُاجً اللىحؿدُت مً البضاً

صازلي ؤن جضفو بؿهىلت لهضة جسطُطاث  WMS ، وان بةميان الشغهت التي لضحها هكامفي اإلالابل

وحهضًالث نلى مضي فترة زمـ ؾىىاث. نىضما ًدحن وكذ التركُت، جبدث هظه الشغهت في نملُت بناصة جثبُذ 

 .وتهُئت واملت

ا ؤي عؾىم جغكُت ؤو ضُاهت. ال جىحض جيالُف بيُت اإلاؿدىض بلى السخابت، ال جىحض ؤبًض  WMS خل باطخخدام

جدخُت لخىىىلىحُا اإلاهلىماث ؤو جيالُف لفأحهؼة ؤو ألاهكمت ؤو مؿاولي كىانض البُاهاث. ًخم جثبُذ ول شخيء 

ما وان ًمثل في اإلاهخاص هفلاث هبحرة، ؤضبذ آلان  .Oracle بىاؾؿت زبراء Oracle وبصاعجه وضُاهخه في مغاهؼ بُاهاث

مىً الخيبا بها مما ًدُذ لً الخفاف نلى هىامش الغبذ جيلفت  .حشغُلُت مهلىلت ٍو

 

 

 

 

https://www.oracle.com/us/products/applications/idg-connect-report-infographic-3101243.pdf
https://www.oracle.com/us/products/applications/idg-connect-report-infographic-3101243.pdf
https://blogs.oracle.com/scm/patch-management
https://blogs.oracle.com/scm/patch-management
https://blogs.oracle.com/scm/patch-management
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 :كابلُت الخىطع واإلاسوهت :3

اإلاؿدىض بلى السخابت كابلُت الخىؾو لخىؾُو  Oracle الؿىق الهاإلاُت الُىم بلى الؿغنت. ًمىدً خل جحخاج

اإلاخغحرة. ًمىىً الخىؾُو خؿب الخاحت نملُاث ؾلؿلت الخىعٍض الخاضت بً بؿغنت إلاىاهبت قغوف الؿىق 

م ؾهىلت  لضَّ
ُ
للخهامل مو مىاؾم الظعوة وبصاعة الخغُحراث ألازغي. ؾخإحي الفغص الجضًضة لخجضن نلى اؾخهضاص. ج

خم الخسلظ مً الىفلاث الغؤؾمالُت لفأحهؼة  اؾخسضام ألانماٌ هظه لً صون صفو ؤؾهاع في ؤماهً الهمل. ٍو

 .ٌ. وبظلً، ًمىىً اؾدثماع اإلاىاعص الىاصعة في نملً ولِـ في جلىُت اإلاهلىماثالضازلُت والبرامج والهما

 : الخيامل الظلع 4

مت للخيامل. ًضنم الخل الخيامل  Oracle Warehouse Management Cloud Service خدمت مطمَّ

 ..(SCM) الخىعٍض ، وخلىٌ ؾلؿلت(MMS) والتروٍج اإلاػُفت(ERP) جسؿُـ اإلاىاعص اإلااؾؿُت مو

حها باؾخسضام   للخيامل، ولِـ لالوهؼاٌ. Oracle WMS Cloud زضمت جم جطمُم ًمىً بعؾاٌ البُاهاث وجلّلِ

ب اإلاؿدىضة بلى ؤفػل اإلاماعؾاث في اإلاجاٌ. ًمىً بؿهىلت الاؾخفاصة مً هلاؽ  XMLو RESTful زضماث ٍو

 .نملُاث جيامل للمؿخىصناث آلالُتالخيامل هظه مً كبل باجعي مهضاث مهالجت اإلاىاص لبىاء 

 

 : بدازة اإلاظخىدعاث جيخلل بلى السحابتثالثا :  

، وهي نباعة نً خل مً خلىٌ اإلاؿخىصناث SCM همىطًحا حضًًضا في بغامج Oracle WMS Cloud جمثل

الجضًضة محزاث مبخىغة  بصاعة ؾلؿلت الخىعٍض ًدؿم بإهه كىي مً الجُل الخالي ومخىفغ بلُمت عاجهت. جىفغ وقُفت

 مخىللت وواحهت ؾهلت الاؾخسضام
ً

 .للمىخجاث وخلىال

ي الشغواث في بغمجُاث بصاعة اإلاؿخىصناث لخبؿُـ وؤجمخت نملُاث جىفُظ اإلاسؼون، مو الخدىم ف حظدثمس

ً الاؾخفاصة مً السخابت إلحغاء نملُاث  WMS الخيالُف ؤًًػا. ًمىً لىكام اللىي والضًىامُيي وؾهل الخيٍى

هت وفهالت مً خُث الخيلفت جدلم الفىاثض الخالُت  :جىفُظًت ؾَغ

ادة الىفاءة الدشغُلُت : 1 مً زالٌ بغامج بصاعة اإلاؿخىصناث التي جضًغ نملُاث الخىفُظ في السخابت،  ٍش

جاصي بلى الخهغُّف نلى هُفُت مشاعهت  جمخلً ؾالؾل الخىعٍض عئٍت في الىكذ الفهلي للمسؼون والهملُاثخُث 

 .الهمالء في الشغاء باؾخسضام الخلىُت طاث الطلت

خُث ٌؿانض جىفُظ هكام بصاعة اإلاؿخىصناث اللاثم نلى : خفاع الخيلفت ؤلاحمالُت للملىُتاه 2

ث لم حهض الشغواث مػؿغة للخىف مً صفو جيالُف الطُاهت والتركُاث السخابت نلى الخدىم في الخيالُف خُ

 .اإلايلفت

فإوكاث الخىفُظ بشيل ؤؾغم حهجي ججغبت ؤفػل للهمالء وجلضًم ؤفػل  :العمالءجحظين ججسبت  3

ألانماٌ. بمياهُت بحغاء الهمالء لهملُاث الشغاء مً ؤي ميان في ؤي وكذ. حؿانض ؤهكمت بصاعة اإلاؿخىصناث 

 .ة بلى السخابت الشغواث نلى جلبُت الؿلب الظي جفغغه خلاثم الؿىق اإلاؿدىض

 

https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/erp/what-is-erp.html
https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/erp/what-is-erp.html
https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/supply-chain-management/get-to-cloud.html
https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/supply-chain-management/get-to-cloud.html
https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/supply-chain-management/get-to-cloud.html
https://www.oracle.com/middleeast-ar/applications/supply-chain-management/get-to-cloud.html
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 : APS   (Advanced Planning and Scheduling)هغام الخخطُط والجدولت اإلاخلدم : الثالثاإلاطلب 

ف هغام الخخطُط والجدولت اإلاخلدم  ؤوال: حعٍس

م في ؾىق الىكم اإلاخياملت، لخمىً اإلاىكماث مً 1990هكم الخسؿُـ والجضولت اإلاخلضمت مىظ  عهسث

بإهه  APSهكام اٌ APICSمغاناة كُىص ؾالؾل جىعٍضها وجىكو هخاثج مسخلف الخغحراث واللغاعاث، وكض نغفذ 

اغُت اإلاخلضمت ؤو اإلاىؿم إلحغاء جد ؿحن ؤو مداواة للجضولت، ًمثل ؤي بغهامج خاؾىبي ٌؿخسضم الخىاعػمُاث الٍغ

اإلاطاصع، جسؿُـ عؤؽ اإلااٌ، الخيبا وبصاعة الؿلب وغحرها بلضعاث مدضوصة. وجدُذ هظه الخلىُاث وفي وكذ واخض 

كُىص وكىانض الهمل، كضعاث الخسؿُـ والجضولت في الىكذ الخلُلي، وصنم اللغاع وكضعاث  الانخباع مو ألازظ بهحن 

لُم هكام اٌ(. ًالاجفاقالخىفغ اإلاىنىص )خؿب  ىهاث مخهضصة، وجسخاع ؤلاصاعة ؤخض  APSىفغ ٍو غالبا ؾِىاٍع

خيىن هكام الـ ىهاث الؾخسضامه هسؿت عؾمُت. ٍو مً زمـ نىاضغ وهي جسؿُـ الؿلب، جسؿُـ  APSالؿِىاٍع

مىً  مً  APSنىاضغ الىجاح ألاؾاؾُت للـ اؾخسالصؤلاهخاج، حضولت ؤلاهخاج، جسؿُـ الخىػَو وجسؿُـ الىلل. ٍو

 1:الخهٍغف واإلاخمثلت في هظا

 ًلضم هكغة نامت في الىكذ الخلُلي نلى ؾىٌ ؾلؿلت الخىعٍض؛ -

 ًمثل خؼمت حُضة لضنم اللغاع؛ -

اإلادضوصة  اللُىص مً خُث اللضعة الانخباع ًىفغ اللضعة نلى الدؿلؿل في الىكذ الخلُلي مو ألازظ بهحن  -

 وألاخضار والخغحراث.

ؤو بيُىي وول بيُت ؤو وخضة فُه حشحر بلى مىؿلت مهُىت مً ؾلؿلت هى هكام وخضوي :  APSاٌ وهغام

ؤلامضاص )شغاء، هلل، بیو، بلخ( ومؿخىي جىكُمي مهحن )بؾتراجُجي، جىخُيي وحشغُلي(. وجلو نملُت الخسؿُـ في 

، وتهضف بلى صنم ضىانت اللغاع مً زالٌ جدضًض بضاثل لفأوشؿت اإلاؿخلبلُت وازخُاع APSكلب ؤهكمت اٌ

ؤهضاف ضاوو اللغاع واللُىص في بِئت  الانخباع جُجُاث حُضة ؤو عبما ؤفػل ؤلاؾتراجُجُاث مو ألازظ في اؾترا

 .2اإلاىكمت

 

 

 

 

 

                                                             
1 France Anne Gruat-La-Forme et al. "Advanced Planning and Schaduling System - An Overview of 

Gaps and Potential Sample Solutions", International Conference of Industrial Enginering and Systems 

Management, May 2005, Marrakech, Marocco p. 5 
2
Luis Antonio de Santa Eulalia et al., "Advanced Supply Chain Planning Systems (APS) Today and 

Tomorrow", Supply Chain Management - Pathways for Research and Practice, In'Techedtion, 2011, p. 
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 ثاهُا: خطائظ هغام الخخطُط والجدولت اإلاخلدم

 ًلي: ما APSومً ؤهم زطاثظ 

مىجها الترهحز نلى كػاًا ؾلؿلت الخىعٍض  الخخطُط اإلاخيامل )جخطُط طلظلت الخىزٍد بإهملها(: - ٍو

ت ًمىً  الضازلُت )ؤي نىضما جيىن لضي اإلاىكمت الىاخضة نضة مىاكو بهخاج ؤو مغاکؼ جىػیو( ومً الىاخُت الىكٍغ

 جىكغ في ؾلؿلت الخىعٍض بإهملها )ؤي مً مىعصي اإلاىكمت بلى نمالء اإلاىكمت(؛ ؤن

ُل اإلاخلضم وجىىىلىحُا جدؿحن ؾلؿلت الخىعٍض لخىفُظ الخدل APS: حؿخغل ؤهكمت الخحظين الحلُلي -

وحضولت ألاوشؿت، وحؿعى مشيلت الخدؿحن بلى بًجاص خلىٌ جخؿلب اجساط اللغاعاث في ؾُاق مىاعص  الخسؿُـ

وجخؿلب مهكم مشاول جدؿحن ؾلؿلت الخىعٍض مؿابلت ؤو ممازلت الؿلب والهغع نىضما ًيىن ؤخضهما  ةمدضوص

اغُت )البرمجت الخؿُت ؤو آلازغ ؤو ولحهما م دضوصا. ومً ؤهم ؤؾالُب الخدؿحن اإلاؿخسضمت في البرمجت الٍغ

ت اللُىص(۔  الاؾخضالٌ ، وتاللُاصًواإلاسخلؿت بلى خض هبحر، والبرمجت  )بما في طلً ؤؾالُب الجضولت مثل هكٍغ

 exhaustiveمل وحؿخسضم ؤًػا ملاعباث همُت ؤزغي، مثل الخيبا وجدلُل الؿالؾل الؼمىُت، والخهضاص الشا

énumération ىهاث )جدلُل ماطا لى واإلاداواة(؛  وجسؿُـ الؿِىاٍع

 APSومً ؤحل جغحمت هظه الخطاثظ الثالر بلى هكام  يهى ناصة هكام جسؿُـ هغم APS: اٌ الهسمُت -

هما الهغمُت )هُف ًخم جىكُم الىكام، بما في طلً  APSكابل للخؿبُم، ًجب الىكغ في حاهبحن عثِؿُحن مً 

ؤن ًىفظ  APSالدؿلؿل الهغمي" و"الخسؿُـ اإلاخيامل" والىاخُت اإلاُياهُىُت )هُف ًمىً ليل حؼء مً هُيل 

، ًخم جىكُم هكام همىطجي ٌشمل اللغاعاث نلى زالزت APSؤوشؿخه الخسؿُؿُت(. مً خُث هُيل ؤو هغمُت 

اث: ؤلاؾتراجُجُت ا اث مؿخٍى لت ألاحل، الخىخُىُت كغاعاث مخىؾؿت ألاحل( والدشغُلُت)مؿخٍى للغاعاث ؾٍى

 ألاحل(. وبهباعة ؤهثر جدضًضا ًمىً وغو بهؼ لبىاث البىاء الىمىطحُت: اللغاعاث اللطحرة

 

ل ألاحل اإلاسطظ ناصة لخدضًض ؤماهً اإلاطاوو الخخطُط ؤلاطتراجُجي للشبىت - : الخسؿُـ الؿٍى

الخىػَو اإلااصًت. باإلغافت بلى طلً، ًمىً صنم اللغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ألازغي اإلاخهللت شبىت  وجطمُم

جسؿُـ الؿلب: ًمثل  -الؿىق، مثل جدضًض اإلاىخجاث التي ًمىً وغهها في ؤؾىاق مهُىت؛  باؾتراجُجُاث

لت ومخىؾؿت وكطحرة، اؾدىاصا بلى مجمىنت مً اإلاضازل اصي الىمُت وا جىكهاث اإلابُهاث لفترة ؾٍى لخىنُت. ٍو

 .ل مضزال للهضًض مً البىاث ألازغي طلً بلى الؿلب اإلاخىكو، الظي ٌشي

(:وطلً بخىفحر واحهت available - to - promise ) ATP الاجفاقبجمام ألامس والىعد بةجاحخه حظب  -

ش  شمل الىنض بالمغ، جىاٍع وجسؿُـ  ؾخدلاقالا للهمالء ًخم فحها جدبو ألاوامغ مً بصزاٌ ألامغ بلى الدؿلُم. َو

 الىلظ؛

 ضعة نلى فترة جسؿُـ مخىؾؿت ألاحل: حهضف بلى جدلُم الخىاػن بحن الؿلب واللالخخطُط السئِس ي -

اث وؤلاهخاج والخىػَو؛  وجيؿُم اإلاشتًر

في خحن ؤن الخسؿُـ الغثِسخي ًيؿم ؤوشؿت الخسؿُـ بحن اإلاىاكو، ًخم  جخطُط ؤلاهخاج والجدولت: -

 -sizinglotجسؿُـ ؤلاهخاج والجضولت صازل ول مىكو، خُث ًسطظ جسؿُـ ؤلاهخاج لخدضًض حجم الخطظ

 وجىغؽ الجضولت إلاهمتي جسؿُـ هما حؿلؿل آلاالث والخدىم في ؤعغُت اإلادل؛
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لت ؤهثر جفطُال مً الخسؿُـ الغثِسخي، مو الخغص نلى هلل جخطُط الخىشَع- : ًدىاٌو جضفم اإلاىاص بؿٍغ

م اإلاؿخىصناث والصخً نبر ألاهترهذ   ؛(cross-doking)البػاجو مباشغة بلى الهمالء ؤو نً ؾٍغ

 حهضف بلى حؿلؿل مىاكو الهمالء في عخلت الؿُاعة مً زالٌ جىحُه الؿُاعة؛ جخطُط الىلل: -

 : وهي زؿىة مخلضمت ملاعهت بما ًدضر في فاجىعة اإلاىاصلمخطلباث اإلاخعللت بالشساء واإلاىادالخخطُط ل -

الخللُضًت وجغجِب اإلاىاص التي ًلىم بها هكام جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث، خُث ًلىم بخسؿُـ الشغاء اإلاخلضم 

 .lower / upperquantityanalysis باؾخسضام مىعصًً بضاثل، زطم الىمُت وجدلُل ؤكل وؤنلى همُت

جها بؿغق مسخلفت ؤو ختى شغائها وجثبُتها بشيل  جخميز هظه اللبىاث باإلاغوهت الشضًضة خُث ًمىً جيٍى

مو ؤهكمت ؤزغي مثل APSمىفطل. باإلغافت بلى اللبىاث ألاؾاؾُت ًمىً ؤًػا جيؿُم هكام الخسؿُـ اإلاخلضم 

ERP  ؤو مساػن البُاهاثData Warehousing جسؿُـ هغمُت ًخهحن نلى هكم الخسؿُـ ، وبانخباعها هكم

مىً ؤن جيىن جضفلاث اإلاهلىماث ؤفلُت  والبرمجت اإلاخلضمت ؤن جيؿم وجضمج اإلاهلىماث بحن اللبىاث ألاؾاؾُت. ٍو

ونمىصًت. الخضفلاث ألافلُت ؤؾاؾا جىحه حمُو اللبىاث وفلا الخخُاحاث الهمالء، ومً ؤمثلت هظه الخضفلاث 

إلابُهاث، وألاوامغ الضازلُت لخجضًض اإلاساػن وؤوامغ الشغاء للمىعصًً. ومً هاخُت ؾلباث الهمالء، وجىكهاث ا

لت لخيؿُم زؿـ اإلاؿخىي ألاصوى مً زالٌ هخاثج زؿـ اإلاؿخىي ألانلى  ؤزغي، جمثل الخضفلاث الهمىصًت ؾٍغ

اث الهلُا نً ؤصاء اإلاؿخىي ألاصوى )الخضفلاث لت ؤلانالم اإلاؿخٍى الطانضة(. ؤما مً  )الخضفلاث الىاػلت(، ؤو ؾٍغ

اضخي الظي ٌؿخسضمه  الىاخُت اإلاُياهُىُت ؤو آلالُت فالىكام مغن في جسؿُـ ؾالؾل الخىعٍض مً زالٌ الىهج الٍغ

 والظي ًخمثل في ألاؾاؽ في الىماطج والخىاعػمُاث.

 

ٌ. ، مً الجُض حمو ألافياع واإلاشىعة في هظا اإلاجاAPSجغغب اإلاىكمت في البضء في جىفُظ مشغوم  عىدما

وبظلً، ؾخدطل اإلاىكماث نلى فىغة ؤهثر صكت نً ما ًجب ؤال جفهله، لن الخلُلت هي ؤن هىان كطظ جىفُظ 

APS  ،فاشلت ؤهثر مً الىاجخت. هكغا للتروٍج الىاؾو لخىفُظ هكام جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث في ؤوازغ الدؿهُىاث

حضث هفؿها مداضغة، بهض ؤن اؾدثمغث فةن الهضًض مً اإلاىكماث التي فشلذ هكمها في الهمل بشيل حخُذ و 

مبالغ ضخمت نلى ؤمل جدلُم نىاثض هبحرة نلى ؤلاؾدثماع التي ببؿاؾت لم جخدلم. وفي الىكذ هفؿه، وان مهكم 

ًؿللىن خلىٌ بصاعة ؾلؿلت الخىعٍض  JD Edwardsوحض بصواعصػ Oracleوؤوعاول  SAPباجعي البرامج، مثل ؾاب 

و هظه ألاهكمت الجضًضة هدل ًػمً جلً الهىاثض اإلاىنىصة لإلؾدثماع، ووان نلى انخباع ؤن الخىكُذ حُض لىغ

ٌهخلض نمىما ؤن جىفُظ حمُو وقاثف الخسؿُـ اإلاخلضمت الجضًضة حىبا بلى حىب مو جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث 

م حججا مثحرة لالهخمام، مثل " ؼ مً شإهه ؤن ًاصي بالخإهُض بلى فىاثض هاثلت. وكض اؾخسضمذ خمالث الدؿٍى حهٍؼ

فىاثض جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث مو ؤهكمت الخسؿُـ والجضولت اإلاخلضمت ؤو اؾخسضام الخبرة مً جىفُظ هكام 

 .زالي مً الللم APSجسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث لػمان مشغوم 
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 APSثالثا: جحدًاث جىفُر هغام 

 :ي هاجر ال بض مً نضم ججاهل حىاهب الخدىٌ الخغحت واإلاخمثلت ف APSلخىفُظ هكام 

ماAPS: بمهجى ؤن ًخفم حمُو ؤحخاب اإلاطلخت نلى الفىاثض اإلاخىكهت مً مشغوم السئٍت اإلاىحدة - ؤن  . ٍو

ت، فمً الؿبُعي جماما ؤن جخىكو ول مىؿلت مىافو جدىاكؼ مو غحرها  ؾلؿلت ؤلامضاص لها ؤهضاف مخػاعبت حىهٍغ

 بال ؤن طلً غحر ملبىٌ صازل اإلاىكمت؛

م جفطُلُت جدضص حمُو الخدىالث الخىكُمُت الالػمت  واضحت: بطتراجُجُت - بمهجي وحىص زاعؾت ؾٍغ

مثل جىفُظ جسؿُـ مىاعص اإلااؾؿاث كض ًاصي بلى بهؼ  APSهظه الفىاثض. بن الانخلاص بإن جىفُظ  لخدلُم

اإلافاحأث، طلً ؤن الىهج اإلاجهجي مسخلف حضا، بط ًجب ؤن جدضر حغُحراث جىكُمُت مدضصة بالترجِب والدجم 

 .APSنلى الهاثض نلى اؾدثماع مشغوم  لالؾخدىاطالصخُدحن للؿماح بالىطج الخىكُمي اليافي 

 ملضاع الخغُحر الظي ًمىً ؤن حؿخىنبه اإلاىكمت؛هما ًيبغي ؤن ًازظ في الانخباع 

 جخؿلب نملُت APSحهخبر بهضا عثِؿُا، لن ؤهكمت  (:StructuredProcessesالعملُاث اإلاىغمت ) -

بلى كبىٌ ؤي شخيء  جسؿُـ مخماؾىت ومبؿؿت، فهي ؤهكمت طاث صعحت نالُت مً اإلاغوهت ، وهظا ٌهجي ؤجها جمُل

با، وبطا واهذ كىانض الهمل شيل طلً مشيلت لن الىكام  ومهاًحر اللغاع لِؿذ واضخت باإلاىكمت، فُمىً ؤوي جلٍغ

 ؾُلخضي بها؛

 اإلاىكماث هما حهلم الهضًض مً(:AlignedKPIsضطفاف ماشساث ألاداء السئِظُت)بجساضف ؤو -

مىً للماشغاث غحر اإلاتراضفت ؤن جضمغ حمُو الجهىص  فاإلاباصعاث الجُضة في اججاهاث مسخلفت جاوٌ بلى الطفغ، ٍو

الغامُت بلى جبؿُـ ؾلؿلت ؤلامضاص مما ًاصي بلى بهضاع الجهىص. بن بناصة الىكغ في ماشغاث ألاصاء الغثِؿُت ؤمغ 

جب بىائه مو ألا  ت في ؾلؿلت  الانخباعزظ في خُىي لػمان وحىص هُيل مدفؼ ومخماؾً، ٍو اإلافاغلت الجىهٍغ

 الخىعٍض؛

: لػمان ؤن الجهىص اإلادلُت ؾىف جاصي بلى ؤمثلُت شاملت، مً الػغوعي الهُيل الخىغُمي اإلاحاًد -

هى مخىكو بالػبـ مً ول حهت وبشيل واضر. وهظا ٌهجي ؤهه ًيبغي حهٍغف ول صوع ومؿاولُت وفهل  ما مهغفت

ؼ حهض الفغص نً بالىكغ في حمُو جبهیاث م  ؾلؿلت ؤلانضاص لللػاء نلى الخمىحن الخاؾئ خُث ًمىً جلٍى ؾٍغ

 حهض آزغ؛

 : بما ؤن الخدىٌ ال ًخدلم في جهاًت اإلاؿاف بال مً زالٌ حغُحر اإلاىاعصألافساد اإلاخعلمين واإلاظخعدون  -

م ؾلؿلت الخىعٍض وجثلُفه و ت، فمً ألاهمُت بما وان بشغان فٍغ به البشٍغ الىلُؼ مً هكام جسؿُـ  . ونلىجضٍع

دت صون ؤي نىاكب  APSمىاعص اإلااؾؿاث، ًمىً للمؿخسضمحن الخسلي نً هكام  والهىصة بلى حضاٌو بُاهاتهم اإلاٍغ

الؿلىوي لضفو  هامت، نلى ألاكل في اإلاضي اللطحر، بن الخللُل مً ؤهمُت مشاعهت اإلاؿخسضم وؤلاكىام والخىحه

 دفىفت باإلاساؾغ؛بصاعة الخغُحر الفهالت ًمىً ؤن ًيىن م

: الخىىىلىحُا هي اإلايان الظي جدشيل فُه مهكم الهملُاث، لظلً ًغي الخىىىلىحُا الصحُحت -

ؤن الهملُت والخىىىلىحُا هما هفـ الصخيء؛ بمهجى ؤن بخضاهما حشيل ؤو ججؿض ألازغي، ومً  اإلاخسططىن 

 الخىىىلىحُا الخاؾئت ؾُػُو ول الجهىص.البضًهي ؤن اللُام بهمل مثالي في جطمُم الهملُاث وازخُاع 
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 : APS: مميزاث هغام الخخطُط والجدولت اإلاخلدم اٌ خامظا

اث الخىخُىُت  APS: ًمىً بؾخسضام ؤهكمت اٌاإلاميزاث الىمُت - ؤ لخل مشاول الخسؿُـ نلى اإلاؿخٍى

يخج نً اؾخسضامها  عؤؽ اإلااٌ اإلاغجبـ باإلاسؼون وآلازاع  اهسفاعجيلفت ؤلاهخاج،  اهسفاعوؤلاؾتراجُجُت ٍو

في ػمً الخسؿُـ الهام الظي ًازغ نلى الخدىم في جضفم  اهسفاعؤلاًجابُت نلى ؤصاء الدؿلُم. هما جم جدضًض 

الؿلب  اإلاىاص وهُيل الخيالُف. نالوة نلى طلً بػصاص وغىح ونىص الؿلب والدؿلُم واهسفؼ نضم الخإهض في

 .  1والدشغُل

اصة مؿخىي زضمت الؼبىن، جسفُؼ الخيلفت ؤلاحمالُت، خُث جىسفؼ باإلغافت بلى ج سفُؼ اإلاسؼون، ٍػ

خدؿً  اإلادؼوهاث بؿبب الخىكهاث اإلاىزىكت التي حؿمذ بخسفُؼ مسؼون ألامان وػٍاصة صوعان اإلاسؼون. ٍو

يشإ جسفُؼ الخيلفت اليلُت مً حهت  نً مؿخىي زضمت الؼبىن بفػل الدؿلُم اإلاىزىق في الىكذ اإلادضص. ٍو

جدؿحن الىلل والخىػَو )خمىلت اإلاغهبت والؿغق(، ومً حهت ؤزغي نً جسفُؼ ؤلاحغاءاث الؼاثضة نً الخاحت 

 والهمل مً زالٌ ؾلؿلت ؤلامضاص. 

: جخمثل في اللغاعاث اإلاىاؾبت والخىفغ ألافػل للميىهاث الخغحت، وجيىن الطىانت في اإلاصاًا الىىعُت - ب

غحو طلً مالثمتؤهثر  APSقل اٌ ىهاث والغئي خىٌ آزاعها. باإلغافت بلى ؤن هكغة  ٍو بلى مداواة مسخلف الؿِىاٍع

الفىعي  الالتزامنامت مً زالٌ ؾلؿلت ؤلامضاص جمثل مؿانضة كُمت لطىانت كغاعاث حُضة، هما ًىفغ كضعة نلى 

 للؿلباث والخىاضل في الىكذ اإلاىاؾب.

جىىىلىحُا الخسؿُـ والجضولت اإلاخلضمت الخالُت بالخهامل مو ؾالؾل ؤلامضاص الضازلُت،في خحن ؤن  حظمح

اهخمامها بؿلؿلت الخىعٍض بإهملها ٌهخبر مدضوص، طلً ؤجها جفخلغ بلى همظحت الؿُاؾاث اإلاىػنت للخدىم في 

ىهاث مداواة م ت الهامت مثل الخفاوع، الخهاون وزلم ؾِىاٍع خؿىعة، وللخغلب نلى هظه الهُىب الكىاهغ الخجاٍع

 .d-APS)اإلاىػم )  APSقهغ ما ٌؿمى بىكام 

 

 ( (Distributed Advanced Planning and Schaduling  : هغام الخخطُط والجدولت اإلاخلدم اإلاىشعخامظا

: 

حهاووي هىان بمياهُاث الخهاون في اججاهحن، ؤي مو  APSصمج مسخلف شغواء ؾلؿلت الخىعٍض في  مً ؤحل

الهمالء ومو اإلاىعصًً. ونلى الغغم مً ؤن الخهاون هى مىغىم مهم، وؤن اإلاماعؾحن وألاواصًمُحن نلى خض ؾىاء 

ت، ًمىً ؤن ًيىن هكام  طهغوا فىاثضه وبمياهاجه، غحر ؤهه في الىاكو هى فىغة مهلضة للغاًت. ومً الىاخُت الىكٍغ

لجمُو ؾلؿلت الخىعٍض ممىىا، بال ؤن نضصا كلُال مً اإلاىكماث هجخذ في جىفُظ هكام واخض الشغواء واخض 

هىص ؾبب  مسخلفحن، وال جؼاٌ مهكم اإلاىكماث جىاحه ضهىبت في جدلُم الخيامل بحن ؾلؿلت الخىعٍض الضازلُت. َو

م بالغبـ بحن هماطج ألانماٌ، ألامغ بلى خىاحؼ هامت جخهل APSحهلض الخيامل نبر ؾالؾل الخىعٍض مً زالٌ ؤهكمت 

الظي ًخؿلب اؾتراجُجُاث اإلاشاعهت واإلاهلىماث في الىكذ اإلاىاؾب واإلاىاعص وألاعباح والخؿاثغ، والتي ًمىً ؤن 

و حضا لت مثحرة  جيىن مىغىنا صكُلا حضا في نالم ؾَغ لخدؿحن كضعاث  لالهخماموجىافسخي. ومو طلً هىان ؾٍغ

                                                             
1 LineaKjellsdotterIvert and Patrik Jonsson, "The potential benefits of advanced planning and 

scheduling systems in sales and operations planning”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 

110, No. 5, 2010, P663 
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واإلاؿاهمت في الخغلب نلى ول هظه اللُىص التي هىكشذ وهى مفهىم  APSت اإلاداواة والخهاون مً ؤهكم

(distributed APS) d-APSشخمل هظا اإلافهىم اإلاؿخمض مً مجاٌ الظواء ؤلاضؿىاعي نلى ؾغق مسخلفت لفهم      . َو

 .1همظحت هكم جسؿُـ ؾلؿلت ؤلامضاص باؾخسضام بؾخضالٌ كاثم نلى الىهالء و

 

 d-APS: همىذج مبظط الطخخدام الىهالء في هغام 06شيل زكم 

ىضر الشيل جبؿُـ لهمل الىهالء في  مسططت لىؿاق  APSؤصاة  بخغلُف 1، خُث ًلىم الىهُل d-APSٍو

اإلاخسطظ في مجاٌ جسؿُـ آزغ )نلى  APSبخغلُف  2جسؿُـ مدضص )مثل ججمُو اإلاىخج( بِىما ًلىم الىهُل 

، باإلغافت بلى طلً، 2والىهُل  1دضر جفانل ، جباصٌ مهلىماث ؤو جفاوع بحن الىهُل ؾبُل اإلاثاٌ اإلاىػم(، ً

خهاون اإلاىػم مو مجمىنت مً الهمالء. ول نامل لضًه ؤصاة   APSًخفانل اإلاجمو مو مجمىنت مً اإلاىعصًً ٍو

مىً ؤن جسخلف ول مشيلت ف ي مخسططت، والتي ًمىً ؤن جىفغ خلىٌ إلاشيلت الخسؿُـ الخاضت بها، ٍو

خم الخسؿُـ اليامل  الخسؿُـ نً بهػها البهؼ للغص نلى الؿلىهُاث اإلاسخلفت لشغواء ؾلؿلت الخىعٍض. ٍو

لؿلؿلت الخىعٍض نىضما ًخفانل حمُو الىهالء مو بهػهم البهؼ بشيل حهاووي للخىفُم بحن زؿؿهم اإلادلُت 

 والخؿت اليلُت لؿلؿلت الخىعٍض بإهملها. 

 

                                                             
1

ضؿىاعي وحهضف ههج الىمظحت اللاثم نلى الىهُل بلى بىاء هُاهاث البرمجُاث اإلاهلضة التي جخفانل مو بهػها البهؼ باؾخسضام آلُاث مً الظواء ؤلا  

ت الشبىت  نلى  لضعة، الهلىم اإلاهغفُت والبدىر الدشغُلُت، ومً ؤمثلت هظه آلالُت: الخىم الظاجُت الالاحخمانُتاإلاىػنت، الخىؾبت اإلاىػنت، هكٍغ

زالله  الخطغف صون جضزل البشغ ؤو ألاهكمت ألازغي عوح اإلاباصعة الىهالء ، ولىجهم كاصعون نلى بقهاع الؿلىن اإلاىحه هدى الهضف الظي ًمىجهم مً

 الاحخمانُتفي ألاوشؿت  اؽالاهسغ : ًخفانل الىهالء مو نىامل ؤزغي )وعبما ؤفغاص(، وناصة ما ًيىن لضحهم اللضعة نلى الاحخمانُتاجساط اإلاباصعة اللضعة 

في هظا اإلاجاٌ. ومً ؤمثلت  لالهخماماإلاخؿىعة مثحرة حضا  الاحخمانُت)مثل خل اإلاشاول الخهاوهُت ؤو الخفاوع مً ؤحل جدلُم ؤهضافهم هظه اللضعة 

لت ججهل مً اإلامىً مىو هظه اللضعاث اللضعة نلى الخهاون الهمل مها لخدلُم هضف مشترن: اللضعة نلى الخيؿُم: جىكُم نملُت خل اإلاش اول بؿٍغ

الطغاناث  الخفانالث اإلاؿببت للمشىالث وجدفحز اؾخغالٌ الخفانالث اإلافُضة اللضعة نلى الخفاوع بصاعة اجلاق ملبٌى لفأحؼاء اإلاهىُت، والخهامل مو

ض مً اإلاهلىماث   .اإلادخملت. وإلاٍؼ
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ىان ميزة ؤخسي مثيرة لالَخمام مً هغام  ، فالىهالء ٌؿخسضمىن بشيل واؾو جخعلم باإلاحاواةd-APSَو

بشيل ؾبُعي الهملُاث اإلاتزامىت إلاسخلف الىهالء في مداولت إلناصة بوشاء  غجطُؤؾاؾا مً ؤحل اإلاداواة، بما ؤجها 

الخفانالث بحن ألافغاص اإلاؿخللحن في ؾلؿلت والخيبا بإنماٌ الكىاهغ اإلاهلضة. ومً زم، فةن مداواة ؤلاحغاءاث و 

بمياهُت جلُُم آزاعها نلى الىكام هيل هى  ؤلامضاص )مثل الباجهحن واإلاطىهحن واإلاىػنحن والؼباثً وما بلى طلً( ومو

مىً ؤن جىلض بشيل ؾبُعي الؿلىهُاث الهشىاثُت لؿالؾل الخىعٍض )مثل  زاضُت مثحرة لالهخمام لهظا الىكام. ٍو

وجلضًم d-APSامغ وحهؿل آلاالث، وما بلى طلً(. وفي ألازحر ًمىً جلخُظ الخطاثظ الغثِؿُت لىكام وضىٌ ألاو 

 بهػها فُما ًلي:

- d-APS هكم كاثمت نلى الىهالء لخسؿُـ ؾلؿلت الخىعٍض وجخػمً جلىُت الخدؿحن مثل ؤهكمت هي 

 الخللُضًت لخىفُظ ؤوشؿت الخسؿُـ اإلاىػنت؛ APSالـ

شبه مؿخللت، ول واخضة مىغؾت لىؿاق همظحت مخسطظ، والتي  APSمً ؤصواث  d - APSهكام  ًخىىن  -

لت حهاوهُت مىً ؤن حهمل مها بؿٍغ باؾخسضام مسؿؿاث جفانل  جيىن مسخلفت في ؾبُهتها نً بهػها البهؼ، ٍو

 .مخؿىعة

ا، ؤن جكهغ هُاول جدىم ؤهثر حهلُضd-APSهي ؤهكمت هغمُت، ًمىً لهكمت  APSمً ؤن  على السغم - 

ض مً   بإهمله؛ لبهؼ هُاهاث ضىو اللغاع في هكام الخسؿُـ الاؾخلاللُتخُث ًمىً بنؿاء اإلاٍؼ

ألاهضاف  الانخباع، ًجب نلى هظه ألاهكمت ؤن جخسظ كغاعاث الخسؿُـ التي جإزظ في هجمعُاث الىهالء -

 اإلادلُت والهاإلاُت وهظلً اللُىص؛

حغحر   هظه الىكم مفاهُم مً مداواة الخضر اإلاىفطل إلحغاء الخجاعب الهشىاثُت والضًىامُىُت حظخخدم -

 الخللُضًت؛ APSالىكذ، ولِـ فلـ خخمُت جدلُل ماطا لى، هما جفهل 

اإلاخهللت ؤؾاؾا  واإلادلي الاحخماعيهظه الىكم مؿاثل مً الظواء ؤلاضؿىاعي، بما في طلً الظواء  وجخػمً -

 خهاون والخفاوع، كضعاث الخهلم وعوح اإلاباصعة.بةمياهُاث ال

 

 .(  Customer Relationship   CRM: بدازة عالكاث العمالء ) السابعاإلاطلب 

 ؤوال جطىٍس مفهىم بدازة عالكت العمالء .

م  في مىخطف م الشامل اإلاشهض الخىافسخي نً ؾٍغ ً غحرث جلىُاث ؤلاهخاج الطخمت والدؿٍى اللغن الهشٍغ

اصة جىافغ اإلاىخجاث للمؿتهلىحن، ومو هثرة الهمالء وحهضص اإلاىخجحن فلض الهمالء جفغصهم، خُث ؤضبدىا ًمثلىن  ٍػ

ملُئا باإلاىخجاث والخضماث. الفغصًت للهمالء خُث ؤضبذ الؿىق  اخخُاحاتهمعكم خؿاب، وفلض ؤحخاب اإلاخاحغ 

ومً ؤحل الخىاضل مو الهمالء الؿابلحن وهؿب والء نمالء حضص ؾهذ الهضًض مً اإلاىكماث بلى الخىافـ 

م بالهالكاث باؾخسضام جؿبُلاث بصاعة نالكاث الهمالء ؤلاؾتراجُجُت واإلابيُت نلى  بفهالُت لخىفُظ مباصت الدؿٍى

 .1الخىىىلىحُا

                                                             
1 InjazzJ.Chen and karen Popovich, “Understanding custom errelation ship management (CRM) - 

People, process and technology", Business Process Management Journal, Vol. 9, No. 5, 2003, p.672 
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ف نملُت بصاعة هؿب الهمالء مً زالٌ فهم مخؿلباتهم والخفاف نلحهم نً  بإجها CRMاٌ ًمىً حعٍس

م جىفحر  م  اخخُاحاثؾٍغ  بؾتراجُجُتؤهثر مً جىكهاتهم، وحظب نمالء حضص مً زالٌ مضازل ؤو مىاهج حؿٍى

ؿخسضم اٌ خؿلب هظا بلتزاما وامال مً اإلاىكمت. َو جىىىلىحُا اإلاهلىماث لخدبو الؿغق  CRMزاضت بالهمُل، ٍو

خم جدلُل هظه الخفانالث لخهكُم اللُمت الؼمىُت لخُاة الهمالء )  toالتي جخفانل بها اإلاىكمت مو نمالئها، ٍو

maximize the lifetirne value of custorners1( مو جدلُم كضع مً عغا الهمالء. 

م وزضمت الهمالء وقاثف اإلاىخبت وقاثف اإلاىخب ألامامُت مثل اإلا CRMاٌ جغبـ جؿبُلاث بُهاث، الدؿٍى

ت بىلاؽ ؤلاجطاٌ مو نمالء اإلاىكمت. وجخػمً هلاؽ  ًباللىحؿدُالخلفُت مثل اإلاالُت، الهملُاث،  واإلاىاعص البشٍغ

م نبر الهاجف، مغاهؼ  ض اإلاباشغ، نملیاث الدؿٍى ض ؤلالىترووي، اإلابُهاث، البًر ؤلاجطاٌ هظه ألاهترهذ، البًر

خم غالبا Pagersنالهاث، الفاهـ، ؤحهؼة الىضاء آلالي ؤو ؤحهؼة ؤلاشهاع )ؤلاجطاٌ، ؤلا  (، اإلاساػن وألاهشان. ٍو

م ؤهكمت مهلىماث مىفطلت. ٌهخبر اٌ في بهؼ اإلاىكماث مجغص خل جىىىلىجي  CRMمغاكبت هظه الىلاؽ نً ؾٍغ

بُو كىة ألاصواث ألاوجىماجُىُت لغبـ م وحهخبره  بؿُـ ًىؾو كىانض البُاهاث اإلاىفطلت ٍو اإلابُهاث ووقاثف الدؿٍى

بالهمالء وحها لىحه، بال ؤن هىان مً ًغي ؤهه لِـ مجغص جؿبُم  لالجطاٌمىكماث ؤزغي ؤصاة مطممت زطُطا 

م، اإلابُهاث والخضمت ولىىه ونىضما ًىلظ بشيل وامل وبىجاح فهى بؾتراجُجُت إلصاعة نملُاث  جىىىلىجي للدؿٍى

 . لج للخىىىلىحُا التي جدؿً الهالكاث وجػم اإلاىكمت هيامصبهمالء و ؤنماٌ نابغة للىقاثف، مؿحرة لل

 

مً زالٌ وىجها بؾتراجُجُت لجمو اإلاهلىماث واؾخسضامها بلى ازخُاع الهمالء وبصاعة  CRMاٌ وتهدف

م،  CRMؤنماٌ اٌ بؾتراجُجُت، وحهؼػ 1جدؿحن اللُمت نلى اإلاضي الؿىٍل الهالكاث مههم مً ؤحل الدؿٍى

 الهملُاث، اإلابُهاث،

غ واإلاالُت، فػال نً جىىىلىحُا اإلاهلىماث و ت، البدىر والخؿٍى ألاهترهذ  زضمت الهمالء، اإلاىاعص البشٍغ

الخسطُظ،  CRMـ الخدلُم ؤكصخى كضع مً الغبدُت الىاججت نً الخفانل مو الهمالء. باليؿبت للهمالء ًىفغ ال

 البؿاؾت، اإلاالمؿت الؾخىماٌ اإلاهامالث بغؼ الىكغ نً كىاة الخفانل اإلاؿخسضمت.

ً حمُو مهلىماث الهمالء مً ؤحل  خؿلب نمل اإلاىكماث اللاثمت نلى بصاعة نالكاث الهمالء حمو وجسٍؼ ٍو

ـ اللضع جخمثل في اؾخغالٌ اإلاهلىماث واإلاهغفت اإلاىدؿبت وجدؿحن نملُاث الخضمت. وهىان مؿإلت ممازلت بىف

مىً للخىفُظ الىاجر  جىفحر بمياهُت الىضىٌ بلى هفـ البُاهاث وبلى حمُو اإلاىقفحن اإلاشاعهحن في زضمت الهمالء. ٍو

م الغ  ؤن ًدلم فىاثض ليل مً اإلاىكمت ونمالئها. وجخإزغ هىنُت الخهاون  CRMلل دُت، الضوعان، اإلاضة بنً ؾٍغ

الخهاون والغؤي ؤلاًجابي خىٌ شيل الخهاون والخإهُل الىاحم نً  واإلاشاعهت في ؾلت الدؿىق للهمُل، وكىة

الخهاون والترهحز الفهاٌ نلى الهمالء ٌهجي ؤًػا الهمل مههم لخدلُم خل مغضخي ومخباصٌ للؿغفحن ًدترم مباصت 

 بحن اإلاىعصًً، اإلاىقفحن والهمالء. الاؾخضامت

 

  

                                                             
1 AlokMishra and DeeptiMishra, "Customer Relationship Management- Implementation Process 

Perspective", Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 6, No. 4, 2009, P. 89 
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 . CRMعالكاث العمالء اٌثاهُا: مداخل الخىفُر الىاجح الخطبُم بدازة 

هى الىغىح فُما ًخهلم بمطؿلخاجه، ومً بحن اإلاضازل الىثحرة  CRMالشغؽ ألاٌو للخىفُظ الىاجر لل

 :1اإلاخاخت ًمىً الخمُحز بحن اإلاضازل الثالزت الخالُت

مغهؼ في  : وجضنم نملُاث اإلاياجب ألامامُت نلى ؾبُل اإلاثاٌ اإلاىقفحنبدازة عالكاث العمالء الدشغُلُت -1

ت لبُاهاث اإلاؿخسضمحن وهكم جسؿُـ مىاعص  ؤلاجطاٌ، وجىحض هلاؽ جيامل حشغُلُت لىكم اإلاهلىماث البشٍغ

اإلااؾؿت الىلل مهلىماث الىكام التي جم الخلاؾها مً ممثل مغهؼ ؤلاجطاٌ مثال. ومً وحهت هكغ الهملُاث، ٌهخبر 

 بُت اخخُاحاث الهمالء زالٌ جفانل مهحن.انخماصها لخل صمجا لخلىُاث ونملُاث ألانماٌ التي ًخم CRMاٌ

مهلىماث  : وجيىن مبيُت نلى بصاعة نالكاث الهمالء الدشغُلُت وجدضصبدازة عالكاث العمالء الخحلُلُت -2

نً شغاثذ الهمالء، ؾلىواتهم وكُمهم باؾخسضام الؿغق ؤلاخطاثُت. ومً اإلافُض لغغاع ؤلاصاعة والخلُُم ؤن ًخم 

ت التي جلىم بخىخُض البُاهاث صمج بُاهاث الهمالء ا بلى مهاًحر مهُىت  اؾدىاصالدشغُلُت مو مؿخىصم البُاهاث اإلاغهٍؼ

البُاهاث ألابهاص اإلادضصة مثل ملاعهت زطاثظ نمُل مو آزغ  مثل اإلابُهاث وألاعباح، وهىا جدلل ؤصاة اؾخسغاج

دت  ألاؾاؽ لخمالث الدؿىٍم اإلاؿتهضفت.( وبالخالي جىفحر Customer Segmentالهمالء ) مما ًاصي بلى جدضًض شٍغ

ج ميؿم مً اللىىاثهغام بدازة عالكاث العمالء الخعاووي -3 غهؼ نلى صمج الهمالء باؾخسضام مٍؼ  : ٍو

ت نبر ألاهترهذ ومغاهؼ ؤلاجطاٌ وبالخالي فةصاعة نالكاث  اإلاخفانلت )بصاعة مخهضصة اللىىاث( مثل اإلادالث الخجاٍع

مضزل ؤلاصاعة اإلاىحه للهمالء، ؤًً جىفغ هكم اإلاهلىماث مهلىماث لضنم نملُاث بصاعة الهمالء ًخم فهمها نلى ؤجها 

بهم. في خحن ؤن  الاخخفاف نالكاث الهمالء الدشغُلُت، الخدلُلت والخهاوهُت مما ٌؿاهم في عبدُت الهمالء و

 الىخاثج.الفىاثض اإلادخملت مهمت فةن جىفُظ بصاعة نالكاث الهمالء ًجب ؤن ٌؿحر بهىاًت لخدلُم 

  : في اإلاىغمت CRMثالثا: مصاًا وعُىب جطبُم اٌ 

 في اإلاىغمت: CRMمصاًا جطبُم هغام الب  -1

 ي :في اإلاىكمت بلى جدلُم الهضًض مً اإلاؼاًا ًمىً طهغ بهػها فُما ًل CRMًاصي جىفُظ هكام اٌ

 ؾلب مىاص ومهلىماث خىٌ الؼباثً؛ -

و الىضىٌ بلى اإلاهلىماث  -  وجضفلها؛حؿهُل وحؿَغ

 حؿهُل جىفُظ مفهىم ؤلاصاعة اإلاىحهت للؼبىن؛ -

 هكام الىلل؛ -

 الىضىٌ بلى البُاهاث اإلاخىللت؛ - 

 الخيبا في الىكذ الخلُلي؛ -

 ألاوجىماجُىُت؛ الاكتراخاثهكام  -

                                                             
1
 Tomasz Lis, «Customer Relationship Management of Logistics Company, p.41. - Mishra and Mishra, 

Op. cit., p.p. 85-86. 



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
68 

 

 جدؿحن واحباث الهماٌ؛ -

م واإلابُهاث؛ -  كُاؽ فهالُت الدؿٍى

 اإلاؿاع(؛مغاكبت الهماٌ الهاملحن نلى الخـ وزاعج  -

 فغصًت فُما ًخهلم بؼباثً ؤفغاص؛ بحغاءاث اجساطبمياهُت  -

 جدضًض الؼباثً ألاؾاؾُحن والخض مً بمياهُت وحىص نالكاث مو ػباثً غحر مؿاولحن. باإلغافت بلى: -

اصة ؤلاًغاصاث و -  الخيالُف الدشغُلُت؛ اهسفاع ٍػ

ؼ عغا الهمالء ومضی )صعحت( والئهم، ومهضالث  -  بهم؛ افالاخخفحهٍؼ

 ؛جفطُالتهم نلى جدضًض حجم الهمالء و CRMٌؿانض هكام اٌ

 ٌؿانض الىكام الهمالء نلى جىفحر الىكذ واإلااٌ فػال نً جللي مهلىماث ؤفػل ومهاملت زاضت؛ -

لت CRMًلضم هكام اٌ - اإلاؿخسضمت  هفـ الخضمت اإلادؿلت والفهالت لجمُو الهمالء بغؼ الىكغ نً الؿٍغ

 ؛لالجطاٌ

اصة  -  اللضعة الخىافؿُت؛ٍػ

 

 في اإلاىغمت: CRMعُىب جطبُم هغام اٌ -2

، بال ؤهه مً الخىمت الخدلُل CRMفي خحن ؤن هىان الهضًض مً ألاؾباب اإلالىهت الخلضًغ بؾتراجُجُت اٌ

 :ماًلي CRM% ومً بحن الهُىب اإلادخملت لخؿبُم اٌ_100الضكُم لها طلً ؤهه ال ًىحض جؿبُم وامل  الخظع

ذ؛ الاؾخهماٌجيالُف الخىفُظ ومساؾغ  اعجفام -  غحر اإلاٍغ

 البرمجت اإلاثلى للمىكمت؛ ازخُاع  ضهىبت -

 الخاحت بلى جدلُل صكُم كبل الخىفُظ؛ -ؾىٌ مضة الخىفُظ؛  -

 جىفُظ الىكام في مىكمت غحر مؿخهضة له ؤو ال جدخاحه؛ -

 فلضان بُاهاث مً الىكام؛ -

 ظ؛ججاوػ اإلاحزاهُت والىكذ اإلاخاح للخىفُ -

 ألانماٌ؛ الخخُاحاثجىفُظ بغامج ال حؿخجُب  -

هلظ الىعي والضنم للمشغوم نلى مؿخىي  - CRMنضم جؿابم مفهىم حشغُل الشغواث مو فلؿفت اٌ -

 ؤلاصاعة الهلُا ؛

 نضم جؿابم الىكام مو اخخُاحاث اإلاؿخسضم الجهاجي. -

 :ؤلامدادفي ؤوشطت طالطل  CRMزابعا: دوز اٌ

لت هفاة وفهالت  اهخماماثٌهخبر عغا الهمالء ؤخض ؤهم  ألانماٌ. وؾِخم جدلُم ؤفػل زضمت الهمالء بؿٍغ

باؾخسضام مهلىماث مثل خالت الىكام، جىافغ اإلاىخج، حضولت الدؿلُم والفىاجحر، ولظلً فةن ؤهمُت اإلاهلىماث في 

ألاوشؿت اإلاغجبؿت بؿالؾل ؤلامضاص هى  مجاٌ زضمت الهمالء وعغاهم واضخت. وبالخالي فةن الغغع ألاؾاسخي مً

جلبُت ؾلب الؼبىن، بدُث ًخم جلضًم مىخج مو ؤكصخى كضع مً الجىصة وؤصوى خض مً الخيلفت. ونىض جدضًض هىم 

في  CRMالهالكت بحن بصاعة نالكاث الهمالء وبصاعة ؾلؿلت ؤلامضاص بضكت، خُجها ًمىً مالخكت ألاصاء الفهلي لل
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هخمض ه نلى زالر مخغحراث ؤؾاؾُت واإلاخمثلت في الىاخُت الهىضؾُت، ؤلاكخطاصًت CRMكام اٌؾلؿلت ؤلامضاص. َو

وهفؿُت الهمالء. اإلاخغحر ألاٌو هى مخغحر مخهلم بضازل اإلاىكمت، وؾُيىن هظا اإلاخغحر فهاال نىضما جىفغ بصاعة 

ؾُيىن هكام بصاعة نالكاث الهمالء مهلىماث بخطاثُت صكُلت وشاملت اللضعاث ؾلؿلت ؤلامضاص. وهدُجت لظلً 

نالكاث الهمالء كاصع نلى جطيُف الهمالء وجدضًض اإلاجمىنت التي جخؿلب الخطىٌ نلى مىخج نىض مؿخىي مهحن 

غجبـ اإلاخغحر الثاوي بثالر ميىهاث هي اإلاىكمت الهمالء واإلاجخمو. في الخلُلت فةن الضعاؾت والهمل  مً الجىصة. ٍو

الهمالء مً جؼوٍض بصاعة ؾلؿلت ؤلامضاص بمهلىماث شاملت نً عئي في مجاٌ هظا اإلاخغحر جمىً بصاعة نالكاث 

اث  الهمالء بسطىص جيلفت اإلاىخج التي ؾُضفهىجها، وكضعة ؾلؿلت ؤلامضاص نلى جىفحر مىخج نىض مسخلف مؿخٍى

مىً ؤن ًيىن  الخيلفت مً ؤحل جدلُم زؿت بهخاج ؤفػل. ؤما اإلاخغحر الثالث فهى مخغحر مخهلم بساعج اإلاىكمت، ٍو

الهمالء  اخخُاحاثفهاال حضا وهفء بؿبب الخطت الخىافؿُت في ؾلؿلت الخىعٍض لفأؾىاق الهاإلاُت. بن جدضًض 

 .1التي ًمىً ؤن حؿبب عغاهم ؤو ختى زلم الؿلب هى هضف ؤؾاسخي لخدلُم هجاح ؾلؿلت ؤلامضاص. 

 

  EDI (Electronic Data Interchange): جبادٌ البُاهاث بلىتروهُا الخامعاإلاطلب 

لها نً  حهخمض اإلاهامالث بحن اإلاىكماث نلى جباصٌ وزاثم زاضت هىمىطج الؿلبُت، الفاجىعة.... ًخم جدٍى

ض، بال ؤن هظا الخل الخللُضي له الهضًض مً الهُىب ؤهمها: م البًر  ؾٍغ

ض الخللُضي؛ - ل بالبًر  غُام الىكذ بؿبب آحاٌ الخدٍى

م البر  -  ًضي؛نضم الخإهض اإلاغجبـ بهضم الُلحن في الؿٍغ

 جيالُف بغافُت مغجبؿت باإلصزاٌ اإلاخهضص للبُاهاث؛ -

م نماٌ مخهضصًً. -  مىزىكُت غحر ماهضة مغجبؿت بالزؿاء ؤزىاء بصزاٌ البُاهاث نً ؾٍغ

ت نً جباصٌ الىزاثم الىعكُت بدباصٌ الغؾاثل ؤلالىتروهُت هوؤصي طلً بلى فىغة بؿُؿت جخمثل في ؤلاؾخها

هض هكام  مباشغة مً الخاؾىب بلى خاؾىب شغواء الطفلت، وهي الفىغة ألاؾاؾُت في جباصٌ البُاهاث بلىتروهُا. َو

ت  جباصٌ البُاهاث بلىتروهُا بظلً مثاال زاضا لىكام مهلىماث مشترن بحن اإلاىكماث مطمم لضنم اإلاهامالث الجاٍع

بإهه هلل بُاهاث اإلاىكمت نلى شيل عؾاثل مىخضة ومخهضصة  EDIبُجها، وكض نغفذ لجىت الجماناث ألاوعوبُت اٌ 

 .2بحن الىكم ؤلالىتروهُت اإلادىؾبت

 

ف جبادٌ البُاهاث بلىتروهُا   ؤوال: حعٍس

الخباصٌ ؤلالىترووي للبُاهاث بإهه نملُت هلل ؤو جدىٍل البُاهاث مً خاؾىب بلى خاؾىب ؤو مً  ٌعسف

خم طلً مً زالٌ هلل اإلاهلىماث الغوجُيُت اإلاخهللت بهملُاث ألانماٌ اإلاخىغعة مً خاؾىب  مىكمت بلى ؤزغي، ٍو

 بلى آزغ صون جضزل بشغي وطلً وفلا لخيؿُلاث وكىانض مهلىماث مدضصة مؿبلا.

                                                             
1 Mina Beig et al., "The Role of Information Technology And Customer Relation Management In The 

Supply Chain », Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, Vol. 4, No. 8, 2012, 

p.p. 572573, 
2
 Sriram Narayanan et al., "Electronic Data Interchange: Research Review and Future Directions", 

Decision Sciences, Volume 40, Number 1, 2009, P. 123. 
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ىهاث مىخضة للهملُاث وهلل اإلاهلىماث باؾخسضام البروجىوىالث واللغاث  هغف ؤًػا بإهه وغو ؾِىاٍع َو

خىاحؼ ؾلؿلت  ومهاًحر ؤلاجطاالث الؿلىُت والالؾلىُت ؤو الغمىػ صازل اإلاىكماث ؤو اإلاجمىناث اإلاشاعهت في

ل ما لضحها مً جلىُاث الىلل الخىعٍض، وما بلى طلً، مما ٌؿمذ بخدلُم ومغاكبت نملُاث هلل البػاجو بي

م هلل البُاهاث مً الخاؾىب بلى الخاؾىب. بن  واإلاىاولت(، والضنم الخجاعي واإلاالي، ولما ؤمىً طلً، نً ؾٍغ

جؿىع الخباصٌ ؤلالىترووي للبُاهاث هى هدُجت للخلضم في ول مً جلىُاث الخىؾبت وؤلاجطاالث ونضص هبحر مً حهىص 

غ الشبياث طاث اللُمت  ىُت عكمىتالخلُِـ. وحشمل الخؿىعاث الخل ؤلاجطاالث الؿلىُت والالؾلىُت، وجؿٍى

اإلاػافت، ؤو ؤلاهترهذ مو بغوجىوىالتها ولغاتها ومهاًحرها الخاضت باالجطاالث الؿلىُت والالؾلىُت وكغاءة الغمىػ 

ؿُت ؤو الغمىػ في نضة ؤبهاص بلخ، بن بصزاٌ مفهىم ؾلؿلت الخىعٍض في الخهٍغف ٌهخبر م هم لن الهضًض مً الشٍغ

م جدبو طلً مغة  اإلاهلىماث ًجب ؤن جيىن كاصعة نلى الخدغن مً زالٌ ؾلؿلت الخىعٍض للمىكماث، بما نً ؾٍغ

 ٍم الجزوٌ بخدبو الىلل واإلاىاولتؤزغي ؤي جدبو اإلاىخجاث واإلاهلىماث نً الؿلب الجهاجي مثال، ؤو نً ؾغ 

 .1ًواإلاػبىؾاث الىلضًت، وؤعكام اإلاىخجاث، وما بلى طل

ل اإلاهلىماث بحن ألاحؼاء  باجطاالثؤلاجطاالث الشفهُت والىخابُت  EDIٌهىع الـ مىً جدٍى بلىتروهُت، ٍو

لخحن:  بؿٍغ

الىلل نبر وؾاثـ: ول اإلاهلىماث  -الىلل اإلاباشغ مً مىكمت واخضة في اإلاجمىنت بلى باقي اإلاىكماث؛  -

 جخمغهؼ هدى مىكمت زضمُت زم ٌهاص جىػَهها بهض مهالجتها .

هىان بهؼ اإلافاهُم الخاؾئت خىٌ ما ٌشاع بلُه بإهه جباصٌ بلىترووي للبُاهاث، فهلى ؾبُل اإلاثاٌ ال ٌهخبر 

ض ؤلالىترووي جباصال بلىتروهُا للبُاهاث والؿبب هى ؤهه ٌؿخسضم إلعؾاٌ اإلاهلىماث بحن ألافغاص في شيل ًفهمه  البًر

لخىاؾِب. وباإلاثل ال ٌهخبر جباصٌ اإلالفاث نبر شبىت مثل ًلىم بىلل اإلاهلىماث بحن ا EDIألافغاص، في خحن ؤن اٌ

لن طلً ال ًخىافم مو حهٍغف الخباصٌ  EDIـ هكاما ل WANؤو شبىت اإلاىؿلت الىاؾهت  LANشبىت اإلاىؿلت اإلادلُت 

 .2ؤلالىترووي للبُاهاث

 Value - added Networks ( VANواهذ شبياث اللُمت اإلاػافت ) 

حن في هكام اٌاإلاؿانض الخللُضي الظي ً ، خُث جىفغ زضمت EDIىفغ الغبـ الشبيي بحن الشغواء الخجاٍع

الخدىٍل ؤلالىترووي للبُاهاث لخلبُت مسخلف ؤهىام الخىضُالث التي جدخاحها ألانماٌ، ومو  ؤلاجطاالث مً ؤحل

غحو طلً ؤؾاؾا بلى اعجفام جيالُف  EDIـ طلً فةن بهدشاع ال . ومما VANـ في زضماث ال الاشترانبلي بؿُئا حضا ٍو

الخالي في جىفُظ الخباصٌ ؤلالىترووي للبُاهاث هى الخىحه الؾخسضام شبىت ألاهترهذ هلىاة  الاججاهال شً فُه ؤن 

للخباصٌ ؤلالىترووي للبُاهاث لجها ًمىً ؤن جىفغ عؾىم زضمت ؤكل مو حجم ؤهبر مً مجمىناث اإلاؿخسضمحن 

ؼه به ض وزضماث شبىت مخاخت ؤهبر هخهٍؼ ضص مً الؿغق ؤلاغافُت بما في طلً اللضعة نلى بعؾاٌ عؾاثل البًر

ؤلالىترووي مو الخباصٌ ؤلالىترووي للبُاهاث، مما ًدُذ ؤلاصزاٌ اإلاباشغ للمهلىماث مً ضفداث ألاهترهذ واللضعة 

اث عؾالت ال رة بمىكو نلى شبىت ؤلاهترهذ، وهظا مفُض بشيل زاص للمىكماث الطغح EDIـ نلى جدضًض مدخٍى

                                                             
1 Yves Pirror, Michel Fonder, Logistique-Production Distribution_ Soutien, $e édition, Paris: Dunod, 

2008, p,672, 
2
 Peterson Obara Magutu et al., "The benefits and Challenges of Electronic Data Interchange", African 

Journal of Business and Management, V. 1, 2010, P 214 
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واإلاهاًحر اللابلت لدشغُله ؤػاخذ  EDIـ واإلاخىؾؿت في ؾلؿلت الخىعٍض. بن جسفُؼ شبىت ألاهترهذ الخيالُف ال

غ مؿاعه، لظلً ؤضبذ شاجها نلى هدى متزاًض وخال واضخا لفأنماٌ.  الخضوص الخللُضًت له وؾاهمذ في جؿٍى

 

 

 :ثاهُا: فىائد جطبُم هغام جبادٌ البُاهاث بلىتروهُا 

فىاثض نضًضة حشمل اللضعة نلى جدؿحن بهؼ زضماث ألانماٌ  EDIالخؿبُم الىاجر لىكام اٌ ًلدم

حن. هما  اصة ؤلاهخاحُت وجمىحن جباصٌ اإلاهلىماث بشيل ؤؾغم وؤهثر هفاءة مو الشغواء الخجاٍع بشيل ملخىف، ٍػ

لُل مً ألازؿاء اإلاغجبؿت ًاصي بلى زفؼ اإلاهلت بحن بضضاع ألامغ وجللي الؿلو للمطىهحن وشغواء الخجؼثت، الخل

اصة جباصٌ اإلاهلىماث وػٍاصة جدبو بُاهاث الؿىق. هما ًاصي  ا والخيالُف الىاججت نجها، ٍػ بةصزاٌ البُاهاث ًضٍو

اث اإلاسؼون  EDIجؿبُم اٌ ؤًػا بلى جللُل جيالُف نملُاث الخؿبُم واإلاهالجت. باإلغافت بلى الخللُل مً مؿخٍى

ؼ الخيام حن. هما ًللل مً جيالُف الخيؿُم وجيالُفه مً زالٌ حهٍؼ ل بحن هكم اإلاهلىماث الخاضت بالشغواء الخجاٍع

 EDIـ ؤلاجطاٌ بحن ؤنػاء الؿلؿلت. ًدافل جؿبُم ال اإلاغجبؿت بالهملُاث بحن اإلاىكماث مً زالٌ جىخُض اإلاهام و

جلضًم صوعة بهخاج ؾلؿت  ( وبنؿاء اإلاىكمت اللضعة نلى Lead - Timeؤًػا نلى الىفاءة مو جللُل مهلت ؤلاهخاج ) 

اللىحؿدًُ، وبالخالي  ؤًػا لخبؿُـ نملُاتها في الخطيُو وبصاعة ؾلؿلت الخىعٍض و EDIوحهخمض اإلاىكماث نلى اٌ

ل اإلاهامالث في ال ت  EDI ـالخطىٌ نلى ؾلؿلت جىعٍض هفاة وفهالت. ٌؿخغغق جدٍى وكخا ؤكل مً اإلاهامالث الُضٍو

دؿً  صكت وجىكُذ جضفم اإلاهلىماث وبالخالي ًمىً مً جدؿحن الىفاءة وغُام ؤكل اإلامازلت مثل ؤحهؼة الفاهـ ٍو

 . EDIـ اإلاغججهاث. ًدُذ اؾخسضام ال للهىاضغ و

 

هاجخت للمىكمت.  بؾتراجُجُتالخطىٌ نلى مىاعص جىمُلُت زاعحُت كض جيىن خاؾمت الابخياع  بمياهُت

بلؼامُت مو شغواء ألانماٌ مما ًاصي بلى جىؾُو  بمشاوعاثؤلابخياع، لهه ًلىم EDIباإلغافت بلى طلً ًدُذ جؿبُم الـ

اإلاؿلىب بشضة، ومً اإلااهض ؤن اإلاىكماث التي جخمخو بلضعاث  لالبخياع اللانضة اإلاهغفُت، وبالخالي جىفحر بِئت زطبت 

ت اإلابخىغة  مىً ؤن ًيىن هظا جىملت للمىاعص البشٍغ ت حشاعن ؤًػا في جدالفاث جلىُت ؤهثر ٍو ت كٍى للمىكمت. ببخياٍع

غحو طلً بلى الؿغنت التي ًخللى بها الشغواء  الاؾخجابتؤًػا  EDIهما ًدُذ جؿبُم الا في الىكذ اإلاىاؾب، ٍو

ضمجىجها، مما ًاصي بلى جللُل ؤوكاث الضوعاث ) ىن اإلاهلىماث التي ًضعحىجها في ؤهكمتهم ٍو ( بلى Cyle Timesالخجاٍع

(. هما ًدُذ Just in Timeما في ؤهكمت ؤلاهخاج في الىكذ اإلادضص )نىطغا ها EDLخض هبحر، لظلً ًمىً ؤن ًيىن الـ

جىخُض البرامج وؤلاحغاءاث، وبالخالي ٌؿانض نلى جلضًم مىخج/زضمت جلبي جىكهاث اإلاؿتهلً فُما  EDIـ جؿبُم ال

اصة اإلابُهاث. ومً الفىاثض ألازغي لخؿبُم ال ػ اللضعة ؤهه ٌهؼ  EDIـ ًخهلم بالؿهغ وؤلاؾاع الؼمجي وبالخالي ٍػ

في الىكذ  الاؾخجابتالخىافؿُت مً زالٌ شغاهت مغبدت للجاهبحن حهؼػها عوابـ الخباصٌ ؤلالىترووي للبُاهاث مثل 

اإلاىاؾب لخغحراث الؿىق. وباإلاثل فةن جؿبُم الخباصٌ ؤلالىترووي للبُاهاث ٌهؼػ الطضاكت البُئُت لهه ًلغي الهمل 

ِئت هكُفت مً الىعق هما ًسفؼ الؿلب نلى ماصتها ألاولُت التي جخمثل الىعقي وبالخالي ٌؿانض نلى الخفاف نلى ب

 في ألاشجاع في مهكم ألاخُان. 
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 : ثالثا: عُىب جطبُم هغام جبادٌ البُاهاث بلىتروهُا

في الىثحر مً ألاخُان بال ؤن اإلاىكماث ال ًجب ؤن جفىث  EDIـ مً الخىفُظ الىاجر لخؿبُم ال على السغم

بلى صنم ؤلاصاعة الهلُا  الافخلاع الهضًض مً اللػاًا التي كض حؿبب ازخىاكاث في جىفُظه. وحشمل هظه اللػاًا 

هاعاث بلى الخافؼ، نضم هفاًت اإلاهغفت الخلىُت، هلظ ؤلاؾدثماع في جىىىلىحُا اإلاهلىماث واوهضام الثلت واإلا الافخلاع 

و اإلاخلاؾهت هكغا لىحىص نضص مً  EDIبن جؿبُم الـ و واإلاشاَع ًدلم جيامل البُاهاث ولىىه غحر واف إلصماج اإلاشاَع

غحر كاصع نلى جىفحر اإلاغوهت والطُاهت اإلاؿلىبت مً كبل ألانماٌ  EDIالؿلبُاث، باإلغافت بلى طلً فةن جؿبُم اٌ

ت الهاإلاُت مو البجى الخدخُت لخىىىلى  حُا اإلاهلىماث الشاملت التي جمحزها نً مىافؿحها، هما جطؿضم بهؼ الخجاٍع

اإلاىكماث بداحؼ اعجفام جيالُف ؤلانضاص، نضم جىافم ألاحهؼة والبرمجُاث، نضم وحىص ؤشياٌ كُاؾُت، جؿىع 

ر، خاحؼ باإلغافت بلى كلت حهلم جضعب الؼباثً، ملاومت الهمالء للخغُح EDIبلى الىعي بمؼاًا الـ الافخلاع الهمالء، 

 .زلافت اإلاىكمت، مساوف ؤمً البُاهاث واإلاشاول اللاهىهُت اإلادخملت بؿبب نضم وحىص الىزاثم الىعكُت

 

 خاجمت الفطل :

للجهىع به ضاع ؤلاكخطاص الىؾجي بداحت ماؾت و ملخت نلى الضزىٌ و في ؤكغب وكذ ممىً في الغكمىت   -

غه و اللخاق بغهب ؤلاكخطاصًاث اإلاخؿىعة و هظا م بنؿاء ألاهمُت البالغت لهظا اإلاشغوم الظي  وجؿٍى نً ؾٍغ

ًخؿلب اؾدثماعاث هبحرة و  هظا ختى ًيىن ؤلاكخطاص الىؾجي مىخجا للثروة الخلُلُت و الابخهاص نً الغعي البترولي 

و مىخجاجه .  و جىَى

 

ت  و ضاصكت و حؿؿحر ؤهاصف واضخت نلى اإلاؿخىي البهُض  و اإلاخى  ؾـ جيىن لها و هظا وله ًخؿلب بعاصة كٍى

غ اإلاؿخمغ لطلل ول ألافياع جإزحراث بًجابُت مباشغة نلى ؤلاكخطاص الىؾجي  باإلغافت بلى الاؾخضامت و الخؿٍى

و البىاءة    التي حهىص بالفاثضة نلُه . واإلاشاَع
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 الفطل الثالث
 

 

 

صعاؾت مُضاهُت خٌى جؿبُم مُىاء مؿخغاهم 

 للغكمىت اللىحؿدُت
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ٌ اإلابحث   ماهي ماطظت مُىاء مظخغاهم :ألاو

هلؿت نبىع خلُلُت ومىفظا لضزىٌ و زغوج الؿلو مً و بلى التراب الىؾجي ، بالغغم ٌعخبر مُىاء مظخغاهم 

غ هُاوله مً ول الجىاهب و عكمىتها مً احل الجهىع به  مً اهه جىحض بهؼ الهغاكُل و الهىاثم التي جدىٌ صون جؿٍى

و بنؿاء محزة جىافؿُت في جؿىٍغ ؤلاكخطاص الىؾجي  الفهالت و الخلُلُت بؾخغالٌ ، للمؿاهمت و اؾخغالله ؤخؿً

 باإلغافت بلى الترهحز نلى جضاعن جإزغ جطيُفه خُث ٌهخبر مً مىاوئ الضعحت او الطىف الثالث . زاضت به 

 ٌ ف  : اإلاطلب ألاو  : EPMماطظت مُىاء مظخغاهم حعٍس

ف باإلااطظت   ؤوال: الخعٍس

مً كبل اإلاؿخهمغ الفغوسخي وكض اؾخهمل لخطضًغ اإلاىخىحاث  1907و 1868ما بحن ؾىتي  جم بهجاش اإلاُىاء

الفالخُت و اإلاىجمُت واؾخحراص مىاص البىاء و اإلاىخىحاث اإلاطىهت، وبهض الاؾخلالٌ قهغث حلُا والؾُما بهض جىفُظ 

ت للبالص وزاضت في والًاث الىؾـ بط ؤضبذ  و الخىمٍى الغثت الاكخطاصًت، بدُث ٌهض اإلاُىاء الىخُض اإلاىحىص بحن اإلاشاَع

لو مُىاء مؿخغاهم  الجؼاثغ الهاضمت ووهغان بط ٌؿمذ بالخباصٌ الخجاعي بحن الخاعج وبهؼ الىالًاث اإلاجاوعة، ٍو

 ولم شغق وهغان والتي حهض مىؿلت نبىع بحن الجؼاثغ الهاضمت ووهغان. 90ولم غغب الجؼاثغ الهاضمت و 600خىالي 

لُت  جم بوشاء  1989في ماعؽ  SPA، زم جدىلذ بلى ماؾؿت طاث ؤؾهم 1985ماؾؿت مُىاء مؿخغاهم في حٍى

ملُىن صج، وفي الىكذ الخاغغ ؤضبدذ جدذ خُاػة شغهت حؿُحر مؿاهماث الضولت  15بدُث ًلضع عؤؾمالها ب 

ىمً صوعها الغثِسخي في جلضًم زضماث ملابل الخطىٌ نلى SOGEPORTSللمىاوئ )  .1ؤعباح( ٍو

 ؤَداف ،وشطاث وخطائطه :ثاهُا: 

 ؤَداف ماطظت مُىاء مظخغاهم -1              

ت ألازحرة جدىلذ شغهت حؿُحر اإلاُىاء بلى  هغسا ت والاكخطاصًت التي نغفتها البالص في الهشٍغ للخدىالث ؤلاصاٍع

في جغكُت الخباصٌ الخاعجي وحؿُحر  اإلاشاعهت بلىضًغ نام زاص بها بضوعها تهضف شغهت طاث اؾخلاللُت مدضوصة وم

الطاصعاث خُث ًخماشخى جؿىع اإلاُىاء مو الخدىالث الاكخطاصًت التي حهغفها البالص وطلً بانخباعها شغهت ميلفت في 

 بؾاع بغهامج الخؿىٍغ الاكخطاصي والاحخماعي.

 وشاطاث ماطظت مُىاء مظخغاهم: - 2         

 كخطاصًت لها وشاؾاث مسخلفت وجخمثل فُما ًلي:ماؾؿت مُىاء مؿخغاهم هيل اإلااؾؿاث الا

 .غ الاكخطاصي  اإلاشاعهت في بغهامج الخؿٍى

 .غمان الهالكاث الاكخطاصًت مو شغواث اإلاىاوئ ألازغي 

 .ت  غمان الخباصالث الخجاٍع

                                                             
 مؤسسة مٌناء مستغانم -  1
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 .مخابهت حؿُحر وجؿىٍغ اإلاُىاء 

 .ًالؿف ً غ الؿلو وجمٍى  غمان شخً وجفَغ

 ؤلاشغاف نلى خغهت الؿفً صازل اإلاُىاء. 

 الخطائظ العامت و جمىكع اإلاُىاء: -  3     

  ؾغ لفأمىاج.اهکخاع ًدمُه عضُفان وو 17خىع ب 

 ث الضولت للمىاوئ.ااإلاىكو الالىترووي لشغهت حؿُحر مؿاهم 

  م مسطظ لليشاؽ الخجاعي.420عضُف ب 

 366. م مً الغضُف مسطظ ليشاؾاث الطُض والخجزه 

  م.7.5و  م5الهمم نلى خافت الغضُف ًتراوح ما بحن 

  غحر ملبؿت والتي  2م3000كُض ؤلالباؽ و 2م45000مجها  2م75000ؤعغُت جلضع ب

 حؿخهمل في بىاء الغضُف الجىىبي.

 ( مسؼن للخبىب جابو للىوالت الىؾىُت للخبىبL 'OIAC ً ؾً  55000( له كضعة جسٍؼ

 مً ؾغف اإلاؿخىعصًً الخىاص(. 1999)اؾخغل مً حضًض ابخضاء مً 

  ؾً. 1800ًمىً ؤن ٌؿخىنب  2م1200مؿخىصم مؿاخخه 

  2م400مهمل للطُاهت مؿاخخه. 

 .شبىت لإلهاعة للهمل والؿهغ 

  حؿخهمل للؿلو غحر اإلاهبإة )الخضًض، التراب،الخ(. 2م200مؿاخت غحر مغؿاة جلضع ب 

  ٌحؿغ باؾکى «pont bascule » ؾً. 50له كضعة وػن 

 .نضة مدالث جإوي مطالر اإلاُىاء 

 

 :مُىاء مظخغاهم اإلاطلب الثاوي: كدزاث

ًمخلً اإلاُىاء نضة بمياهُاث ومهضاث جمىده فترة اؾخلباٌ حُضة عغم ضغغ حجمه، ًمىً ؤن جدطغ ومؿاثله 

 فُما ًلي:

 ؤوال: اإلاعداث وكدزة الاطخلباٌ.

 اإلاعداث: -1          

 15  ً20ؾً بلى  3نغبت للخطهُض بةمياهُاث مسخلفت م ( ًؾChariots élévateurs.) 

 2  عافهت( مخىؾؿت للخبىبmini chargeurs pour céréales vrac.) 

 2  90ؾً و 40عافهت ؾُاعاث ( ًؾgrues automobiles.) 

 .حغاع طو عجالث 

 ( آلت جلىم بالجموpompe succube.) 

 ( ؤهبىب المخطاص اللمذ والشهحر وبفغاغهshooter.) 

 ( آالث اللُض ؤإلاُىاجي: اللاؾغةremorquer.) 



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
76 

 

  ان )ؾفُىت زاضت بىلل  (.pilotin canotالٍغ

 

 

 كدزة الاطخلباٌ -2         

م ؤي طاث شخً 72م ونملها 125ًمىً إلاُىاء مؿخغاهم ؤن ٌؿخلبل ول ؤهىام الؿفً التي ال ًخهضي ؾىلها 

با. 8500  ؾً مً البػاجو جلٍغ

 ثاهُا: اللدزة الظىىٍت للعبىز:

ا كضعة اإلاُىاء جلضع ب  ا بدُث ؤهه في 280.000هكٍغ ؾً مجها  493.000كضعث بـ  1982ؾىت  ؾً ؾىٍى

اث اإلاىحهت لبىاء اإلاىاكو اإلاخػغعة. 225 .000  ؾً مً اللاؾغاث والخاٍو

 :ثالثا: اإلاطالح اإلاىحىدة في اإلاُىاء

 هىان نضة مطالر مىحىصة بمُىاء مؿخغاهم جخمثل فُما ًلي:

 .مطلخت نماٌ خماًت الؿىاخل 

  ماؾؿت بًضام الؿفً الهابغة وجىقُف ؤلاًجاعGEMA. 

  شغؾت ؤمً اإلاُىاءPAF . 

 .مطلخت الخماًت الصخُت ومغاكبتها 

 .بت الجمغهُت والخفخِش في الخضوص  الجماعن: ضىضوق مً ؤحل الػٍغ

 .مطلخت مغاكبت الىىنُت 

 .صعاؾت مُضاهُت خىٌ واكو اؾخسضام مُىاء مؿخغاهم لخىىىلىحُا اإلاهلىماث 

 .ت  اإلاطلخت البُؿٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
77 

 

 

 

 

 .الهُيل الخىغُمي إلااطظت مُىاء مظخغاهم اإلاطلب الثالث:

فُما ًلي الهُيل الخىكُمي إلااؾؿت مُىاء مؿخغاهم الظي ًىضر هُيلت اإلاطالر اإلاشيلت له والهالكاث  وعسع

 التي جغبـ بُجهما.

 1: ( الهُيل الخىغُمي إلااطظت مُىاء مظخغاهم1الشيل )

 

 

 

 

 

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 EPMمُىاء مؿخغاهم  اإلاطضع مً ماؾؿت -  

 

ت الهامت  اإلاضًٍغ

آلاليزلُت الدؿُحر و ؤلانالم  ألاماهت الهامت  

خلٌة المراقبة و 

 التدقٌق

ت ؤلاؾخغالٌ ت اللُاصة مضًٍغ ت مضًٍغ  مطلخت اإلاالُت و اإلاداؾبت مطلخت اإلاىاعص البشٍغ

 مدٌرٌة األشغال و الصٌانة

قسم 

 المستخدمٌن
قسم 

 المحاسبة
مصلحة 

المالحة و 

 حركة السفن

مصلحة 

الشرطة 

 و األمن

مصلحة 

 الصٌانة
مصلحة 

التموٌن و 

تسٌٌر 

 المخزون

 زلُت اإلاغاكبت و الخضكُم

ت   و الطُاهت ألاشغاٌمضًٍغ

 والصٌانة الصٌانة

مصلحة 

 اإلستغالل

مصلحة 

 األشغال

مصلحة 

 الصٌانة
مصلحة 

التموٌن 

و تسٌٌر 

 المخزن

قسم 

 المخزونات

قسم 

 الصٌانة
قسم 

األمن 

 الداخلً

قسم 

 اإلرشاد
قسم 

التسٌٌر و 

 اإلحصاء

قسم 

الشؤون 

 المالً

قسم 

 األجور

قسم تسٌٌر 

 المخزونات

قسم األشغال 

 العامة

قسم الشؤون  قسم الفوترة قسم القطر

 اإلجتماعٌة
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ت العامت -1  اإلادًٍس

 وجخيىن مً : SOGEPORTSٌشغف نلحها مضًغ نام مً ؾغف شغهت حؿُحر مؿاهماث الضولت للمىاوئ 

  زلُتAUDIT .ومغاحهت الخؿاباث 

 .زلُت مغاكبت الدؿُحر وؤلانالم آلالي 

 .ألاماهت الهامت 

 

 

 

ت الهامت إلاُىاء مؿخغاهم2الشيل عكم )  1( هُيلت اإلاضًٍغ

 

 

 

 

 

 

 مهامها :

 .حشغف نلى حؿُحر اإلاُىاء هجهاػ نمىمي جدذ بشغاف وػاعة الىلل 

 .اث  الخىكُم والخيؿُم بحن نماٌ اإلاضًٍغ

  الخدؿحن.الؿهغ نلى جدلُم مسؿؿاث الخىمُت للمُىاء واإلاغجبؿت بهملُاث الخىؾُو ؤو 

 .ت  مغاكبت ول هُاول اإلااؾؿت ومطالخها ؤلاصاٍع

 

ت واإلاالُت واإلاحاطبت: -2 ت اإلاىازد البشٍس  مدًٍس

ت فػال نً الدؿُحر والغكابت اإلاالُت واإلاداؾبت  ت مؿاولت نً ؤهكمت حؿُحر اإلاىاعص البشٍغ هظه اإلاضًٍغ

 اليشاؾاث اإلااؾؿت، وجىلؿم بلى مطلخخحن:

                                                             
1
 EPMمُىاء مؿخغاهم  اإلاطضع مً ماؾؿت -  

 

 العام المدٌر

 

 AUDITخلٌة 

 

مراقبة التسٌٌر 

 واإلعالم اآللً

 األمانة

مستغانمالمصدر مؤسسة مٌناء   
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 .ت  مطلخت اإلاىاعص البشٍغ

 لخت اإلاالُت واإلاداؾبت.مط 

 

 

 مهامها:

 . ت للىفلاث وؤلاًغاصاث ت الؿىٍى  جلىم بىغو اإلاحزاهُت الخلضًٍغ

 . جامً جمىٍل الاؾدثماعاث لإلًغاصاث 

 .جلىم بمغاكبت الدسجُالث اإلاداؾبُت 

 .جغاكب حؿهغ نلى جدلُم اإلاحزاهُت 

  ت  واإلاالُت اإلاغجبؿت بدؿُحر الهماٌ.جغاكب فهالُت الدؿُحر بالؿهغ نلى اخترام اللىاهحن ؤلاصاٍع

 .ت  جغاكب وجىكم مجمىم ألانماٌ اإلاخهللت بدؿُحر اإلاىاعص البشٍغ

 .ت واحخمانُت جامً للماؾؿت مياهت مثالُت في مجالها  حؿخسضم ؾُاؾت بشٍغ

 

ت إلااطظت مُىاء مظخغاهم.3الشيل زكم ) ت اإلاىازد البشٍس  1(: َُيلت مدًٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 EPMمُىاء مؿخغاهم  اإلاطضع مً ماؾؿت - 

 

 المالٌة والمحاسبٌةمدٌرٌة الموارد البشرٌة 

 

 مصلحة الموارد البشرٌة

 

 مصلحة المالٌة والمحاسبة 

 

قسم الشؤون المالٌة  قسم التغطٌة قسم المرتبات قسم الشؤون االجتماعٌة

 و المحاسبة
 قسم المحاسبة
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 : بماطظت مُىاء مظخغاهم السكمىتاإلابحث الثاوي: واكع اطخخدام 

: آلُاث اطخلباٌ الظفُىت والحمىلت:  اإلاطلب ألاٌو

الضوع ألاؾاسخي للمُىاء في اؾخلباٌ الؿفُىت والخمىلت في قغوف ؤمىُت وجلىُت حُضة، وحسخحر ول  ًىمً

 اإلاهضاث واللىاػم لظلً مىظ صزىٌ الؿفُىت بلى اإلاجاٌ ؤلاكلُمي للمُىاء وختى زغوحها مىه بإمان.

مىً جمُحز ول واخضة مجها  َىان نضة بحغاءاث جخم الؾخلباٌ الؿفُىت والخمىلت نىض صزىلها بلى اإلاُىاء، ٍو

 نلى خضي فُما ًلي:

 ؤوال: آلُاث اطخلباٌ الظفُىت :

كبل وضىٌ الؿفُىت بلى اإلاُاه ؤلاكلُمُت ًلضم وهُل الؿفُىت للُاصة اإلاُىاء وزُلت الىكذ اإلادخمل لىضىٌ 

 48( باإلغافت بلى وزُلت ؤمً الؿفُىت، وطلً كبل وضىٌ الؿفُىت ب  Estimate time of arrived) ETA الؿفُىت 

ؾانت نلى ألاكل خؿب ؾىٌ الغخلت، وطلً خم جلىم كُاصة اإلاُىاء بىغو بغامج صزىٌ الؿفً اإلادخمل  24ؾانت ؤو 

 نلى اإلاهلىماث الخالُت: ETAكضومها بلى اإلاُىاء، وجدخىي وزُلت 

 .اؾم الؿفُىت 

  ونغع ونمم الؿفُىت.ؾى ٌ 

 .ٌوحهت الىضى 

 .ؾبُهت ووػن الؿلهت 

 .ش  الخاٍع

 ؾم اإلاؿخىعص.ب 

والتي  PROFORMAT FACTUREنلى ؤؾاؽ هظه اإلاهلىماث ًلىم الىهُل البدغي بةنضاص الفاجىعة اإلابضثُت   

 جخػمً ؤؾهاع ومطاٍعف الهىاضغ الخالُت:

 ( ؤلاعشاصPilotage ؤي كُاصة الؿفُىت مً الغخب بلى ) ًمغهؼ الغضُف اإلاسطظ لها وطلً ن

م مغشض ٌهمل لطالر البىاء  ؾٍغ

 ( اللؿغRemorquage م اللاؾغة ( لخىكُفها Remorqueur( وهى نملُت حغ الؿفُىت نً ؾٍغ

 في مغهؼ الغضُف.

 ( عبـ الؿفُىتLe lamanage) 

 ( ؤلاؾاعاث اإلاؿاؾُتDéfenses d ' accostage .التي جدىٌ صون اخخيان الؿفُىت بالغضُف ) 

 ( خلىق الغضُفLes droit du quai.) 

 : نىض عؾى  الؿفُىت باإلاُىاء ًجب نلى وهُل الخمىلت جلضًم 



  الىطني ؤلاكخطاد في اللىحظدُت السكمىت جإثير مدي

 

 
81 

 

 ( بُان الخمىلتLe manifeste.) 

 ( ًىمُت الؿفُىتle journal de board إلصاعة الجماعن لخمىُجها مً مماعؾت مغاكبتها بن بیان )

ت الخاضت بالبػانت وهي:الخمىلت هى   جطغیذ مىحؼ إلاجمل خمىلت الؿفُىت، خُث ًدخىي نلى البُاهاث الػغوٍع

 

 .هىم البػانت ووػجها 

 .نضص الؿغوص ونمالتها 

 .ًميان الصخ 

 . وؾُلت الىلل 

  جب نلى عبان الؿفُىت ممثله ان الؿفُىت ٍو جب ؤن ًيىن بُان الخمىلت مىكها مً ؾغف ٍع ٍو

 ؾانت مً وضىٌ الؿفُىت بلى اإلاُىاء ما ًلي: 24الجماعن زالٌ  اللاهىوي ؤن ًلضم اإلاىخب

 .غ في ؤلاكلُم الجمغوي  بیان الخمىلت اإلاهض للخفَغ

 .بیان الخمىلت مً مامً البداعة وؤمخهتهم 

 .ول الىزاثم ألازغي التي جؿلب مً ؤلاصاعة 

 ُان الخمىلت ًلتزم بخلضًم بُان الخمىلت ختى لى واهذ الؿفُىت فاعغت، وهىان زالر وسخ مً ب

ت الاؾخغالٌ، وسخت لىهُل الؿفُىت، وسخت إلصاعة الجماعن. غ: وسخت لىهُل مضًٍغ  اإلاهضة للخفَغ

 :الحمىلتثاهُا: آلُاث اطخلباٌ 

ًلىم وهُل الخمىلت بانخباعه مىهال مً ؾغف اإلاغؾل بلُه بدؿلُم البػانت لخؿابه ؤي الخؿاب اإلاغؾل بلُه، 

غها وصفو ؤحغة هللها،  واإلاطاٍعف اإلاترجبت نلُه، هما ًلىم وهُل الخمىلت بالخدلم مً خالت البػانت بهض جفَغ

غها بلى ؤن  الخاعحُت، وشيلها الكاهغ ونضص ؾغوصها ؤو همُتها باإلغافت بلى خغاؾت البػانت واإلادافكت نلحها بهض جفَغ

بنالم اإلاغؾل بلُه بدالت جضزل في خُاػة اإلاغؾل بلُه، وفي خالت اهدشف جلف في البػانت نىض حؿلمها وحب نلُه 

 البػانت وما اجسظ مً بحغاءاث في الىكذ اإلاىاؾب ختى ًخمىً اإلاغؾل بلُه مً عفو صنىاه في اإلاُهاص اللاهىوي.

 :للحمىلتاإلاطلب الثاوي: آلُاث الاطخغالٌ اإلاادي 

بلى اإلاغؾل  هىان نضة آلُاث وبحغاءاث جخسظ مً ؾغف اإلااؾؿت اإلاُىاثُت وبصاعة الجماعن ختى جطل البػانت

 بلُه بإمان، وجخمثل هظه ؤلاحغاءاث فُما ًلي:

ت الاطخغالٌ عىد وضىٌ الظفُىت  ؤوال: بحساءاث مدًٍس

ًدمل  bon de commandeنىض وضىٌ الؿفُىت و عضىها في اإلاُىاء، ًلىم وهُل الخمىلت بةنضاص ؾىض الؿلب 

 اإلاهلىماث الخالُت:

 .اؾم الؿفُىت 

 .ٌش الضزى  جاٍع

  غها ووػجها.ؾبُهت البػانت  اإلاغاص جفَغ

 ؾبُهت الؿغوص 
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  ٌ ش الضزى  جاٍع

 عكم الغضُف 

 ؾلب فغق الهمل 

 

ت الاؾخغالٌ بخىفحر ما ًلي:  ونلى ؤؾاؽ هظه اإلاهلىماث جلىم مضًٍغ

  فغق الهملles dockers 

  عثِـ اللؿامle chef sedeur 

 .غ خؿب هىنُت وؾبُهت البػانت  الىؾاثل اإلاؿخهملت في الخفَغ

 فتراث الهمل اإلادضصة واإلاىػنت هخالي:خُث ٌهملىن خؿب 

 مً الؿبذ بلى الخمِـ

  ًؾا. 13ؾا بلى  07ضباخا م 

  ًؾا. 19ؾا بلى  13مؿاء م 

  ًؾا. 01ما بلى  19لُال م 

 فتراث الهمل ؤلاغافُت:

  ًؾا. 07ؾا بلى  01لُال م 

غ  غ ًلضم وهُل الخمىلت وزُلت ؾلب الخفَغ بلى اللؿام،  demande de débarquementكبل بضء نملُت الخفَغ

 بط ًدخىي نلى:

 اإلااؾؿت اإلاؿخىعصة 

 .وػن الخمىلت 

 .اؾم الؿفُىت 

 حيؿُت الؿفُىت 

ؤن ًىكو مً ؾغف الجماعن بهض ؤلاؾالم نلى ضالخُت ؤو نضم ضالخُت الؿلهت ومىاضفاتها زم جإحي  هما ًجب

غ نلى ألاعع اإلاؿؿدت  غ، بطا واهذ البػانت جخؿلب الخفَغ البض مً ازخُاع ألاعغُت اإلاالثمت  terre pleinنملُت الخفَغ

ً زىفا مً فؿاصها في الخاعج فخىغو في اإلاؿخىصم  وفي خالت ما بطا واهذ  la dockلها، ؤما بطا واهذ جخؿلب الخسٍؼ

الؿلهت مغلفت ؤو مىغىنت في ضىاصًم وفحها نالمت مثل مكلت، هظه الؿلهت بغؼ الىكغ نً ؾبُهتها ًجب بصزالها 

 ن .بلى اإلاسؼ 

( لدسجُل البػانت اإلاجزلت زم  fiche de pointage( ًمىدهم)  les pointeurاللؿام مىلؿىن ) لدي زئِع

اصة ًلىم بىغو  ًلىم اإلاىلـ بةعحانها بلى عثِـ اللؿام إلاهغفت مضي جؿابلها مو همُت الؿلو اإلاجزلت، في خالت وحىص ٍػ

 .bulletin différentiel)فاثؼ( نلى وزُلت بُان الفاعق  excédentنباعة 

ىكو نلحها ول مً مطلخت الاؾخغالٌ،  manquantخالت وحىص هلظ فُلىم بىغو نباعة  ؤما في )هلظ( ٍو

اإلااؾؿت اإلاؿخىعصة وعبان الؿفُىت، ؤما في خالت وحىص هؿغ ؤو جلف ؤو غُام ًلىم عثِـ اللؿام بةنضاص وزُلت 
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باإلنفاء اججاه البػانت  EPMت ماؾؿت اإلاُىاء هظه الىزُلت جدضص مؿاولُ bordereau de réserveهشف جدفل 

 الخالفت، وجمطخي مً ؾغف مطلخت الاؾخغالٌ وعبان الؿفُىت.

التي جدغع بهض  time sheetًلىم عبان الؿفُىت وعثِـ اللؿام باإلمػاء نلى وزُلت جىكُذ الهملُت  وفي ألاخير

غ، والتي جبحن ما ًلي:  الاهتهاء مً نملُت الخفَغ

 

  ش بضاًت و غ.جاٍع  جهاًت نملُت الخفَغ

 . غ  ؾانت جهاًت نملُت الخفَغ

 .غ  نضص الفغق التي اؾخسضمذ في نملُت الخفَغ

 .ؤًام وفتراث نمل الفغق 

ت الاؾخغالٌ بةنضاص ملف الؿفُىت والظي ًدخىي نلى الىزاثم الخالُت:  جلىم مضًٍغ

  ؾىض الؿلبbon de commande .ؾىض ؾلب اإلاحزان + 

 Time sheet - 

  وزُلت الخىكفاث زالٌ الهملArrêt et attentes  مثل جىكف وؾاثل الىلل فترة(

ً، جىكف بإمغ الجماعن....(.  جىاٌو الغظاء نضم جىفغ الغافهت، ؤو في فترة مفأ البجًز

 جخم اإلاىافلت نلى هظه الىزُلت باإلمػاء مً ؾغف مؿخىعص الؿلهت، وكاثض البازغة. -

- Bordereau des réserves  ضر فحها:، جى 

 همُت الؿلهت اإلافغوغت 

 .الىمُت الؼاثضة ؤو الىاكطت 

 .هىنُت الؿلهت 

 ش صزىٌ الؿفُىت بلى اإلاُىاء  جاٍع

 .وػن الخمىلت 

 .اؾم الؿفُىت 

 .ميان كضومها 

ت الاؾخغالٌ للمُىاء، مطضع الؿلهت وكاثض البازغة. ًخم ؤلامػاء  نلى هظه الىزُلت مً ؾغف عثِـ مضًٍغ

غ جإحي نملُت الصخً بلى زاعج اإلاُىاء، في هظه الخالت البض مً مخابهت هظه الهملُت  بعد نهاًت نملُت الخفَغ

 ًىمُا مً زالٌ ؾىضاث الدؿلُم والتي جدخىي نلى اإلاهلىماث الخالُت:

 .)ميان الدؿلُم )اإلاسؼن ؤو ألاعع اإلاؿؿدت 

 .ماشغ البػانت 

  ،(.الهضص بن واهذ خؼم ؤو الىػن )مثل اللمذ، ألاؾمضة.... 

 .اؾم البازغة 

 .ضاخب البػانت 

 .ش الدؿلُم  جاٍع
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 .عكم الدسجُل 

 .ؾبُهت البػانت 

هىان زالر وسخ مً ؾىض الدؿلُم، وسخت جبلى في اإلااؾؿت اإلاُىاثُت )اللؿام( وسخت للجماعن ووسخت  ًىىن 

 لطاخب البػانت.

 

غ وزُلت جهاثُت جبحن : بعد  جهاًت نملُت الصخً ًلىم عثِـ اللؿام بخدٍغ

 مغاخل وؤوكاث حؿلُم هظه البػانت. 

 ؤوكاث نمل وؾاثل الغفو. 

 نضص الهماٌ الظًً ؾاهمىا في هظه الهملُت. 

 ماشغ البػانت. 

 .نضص الشاخىاث الخاملت لهظه الؿلهت : 

 .ًش جهاًت نملُت الصخ  جاٍع

ؤي بطا واهذ هظه الؿلهت جخؿلب حهحن الخمىلت التي جم وػجها نلى مؿخىي محزان  خاضت بالىشن: مالحغت

 .نلحها عثِـ اللؿامًلىم باإلمػاء  EPMاإلااؾؿت 

حؿلُم البػانت بلى وهُل الخمىلت نلُه ؤن ًلضم وزُلت ؾلب الدؿلُم، بدُث جيىن مىكهت مً ؾغف  كبل

 ػهذ لهملُت الجمغوي وهىنُتها واللُمت الخاغهت للجمغهتالجماعن، وطلً إلاهغفت ما بطا واهذ هظه الؿلهت كض ز

اصة في الخمىلت جلىم ماؾؿت مُىاء مؿخغاهم بذجؼ الىمُت الؼاثضة ختى ًلىم ضاخب  في حاٌ وان هىان ٍػ

 البػانت بةناصة حمغهت هظه الىمُت، وبهض طلً ٌؿمذ له بزغاحها بىزُلت جثبذ طلً مً الجماعن.

غعملُت ثاهُا: وشاط الجمازن ؤثىاء   .الخفَس

ت  جلىم غ بالخيؿُم ومخابهت « brigade commerciale»الفغكت الخجاٍع الخابهت إلصاعة الجماعن ؤزىاء نملُت الخفَغ

في وقُفت مىلـ مً  agentول الهملُاث التي ججغي نلى الؿلهت، ولهظا ًلىم عثِـ اللؿام بخهُحن نىن حمغوي 

ن ًدطل نلى الخىافم بحن الىمُت اإلاجزلت والىمُت اإلاهلً نجها في ؤحل بخطاء الؿلهت اإلافغغت نلى الغضُف وحب ؤ

ذ.  الخطٍغ

غ ماهض  بذا وان ذ، ؤما في خالت وحىص  vue débarquer conformeهىان جىفم ًػو نباعة "جم جفَغ نلى الخطٍغ

ذ زم جغؾل بلى مؿئىٌ  bulletin différentielازخالف فةهه ًدغع وزُلت حؿمى هشف الازخالف  والتي جلخم بالخطٍغ

 اللؿام.

 ثالثا: آلُاث العبىز والجمسهت:

البػاجو التي جضزل ؤو جسغج مً ؤلاكلُم الجمغوي لي صولت، ؾىاء واهذ زاغهت للخلىق والغؾىم ؤو  بن ول

ذ مفطل  وبظلً جسػو بلى  déclaration en détailمهفُت مجها ًجب بن جلضم بلى الجماعن وجيىن بظلً مىغو جطٍغ

 اللىاهحن وؤلاحغاءاث الجمغهُت.
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ح اإلافطل: -1  الخطٍس

نً وزُلت مدغعة مً ؾغف اإلاطغح )ًمىً ؤن ًيىن ضاخب البػانت ؤو ممثله اللاهىوي الظي ًيىن  َى عبازة

ؤما مطغح لضي الجماعن ٌهمل لضي مالً البػانت ؤو وهُل لضي الجماعن مهخمض مً ؾغف بصاعة الجماعن لخسلُظ 

يىن وح مغهت بػانت الغحر، ؤو الىلل في خالت غُاب ضاخب البػانت ؤو وهُله نىض وضىٌ البػانت بلى اإلاُىاء، ٍو

خػمً:  مجبرا نلى هخابخه وفم الشغوؽ اإلادضصة مً ؾغف بصاعة الجماعن ٍو

 .حهٍغف وؾُلت الىلل 

 .حهُحن الؿغوص 

 .هىم البػانت 

 .حهٍغف البػانت خؿب هىنها وكُمتها وميشئها 

  فت الجمغهُت.عكم  البػانت نلى الخهٍغ

 .وؿبت الخلىق والغؾىم الجمغهُت اإلاؿبلت 

  ؤلاخطاجي للبػاجو والغكم الخاص بالبلض اإلاطضع والبلض اإلايشإ ً عكم الخضٍو

 والغكم الخاص.

 .بالىكام الجمغوي الغكم الخاص باإلااؾؿت 

 .سه ذ وجاٍع  ميان الخطٍغ

 

ح .  :ؤلاشازة بلى الىثائم اإلالدمت دعما للخطٍس

ح اإلافطل ًدغع نلى ؤؾاؽ الىزاثم التي ًخدطل نلحها اإلاؿخىعص مً بىکه ملابل حؿضًض مبلغ  بن الخطٍس

» البػانت اإلاخفم نلُه في الهلض الخجاعي بِىه وبحن اإلاطضع، وطلً في خالت اؾخهمالهم لخلىُت الاؾخهماٌ ؤإلاؿدىضي 

le crédit documentaire » ؤما في خاٌ جم الهلض بُجهم نلى ؤؾاؽ جلىُت الخدطُل ؤإلاؿدىضي «le remise 

documentaire » " فةن اإلاؿخىعص ًخدطل نلى مدفكت الىزاثمplis cartable  في مُىاء الىضىٌ مً ؾغف الىؾُـ "

 البدغي، وهظه الىزاثم جخمثل في:

  ت  .facture commercialeالفاجىعة الخجاٍع

  وزُلت الخإمحنd’assurance  police. 

  شهاصة اإلايشإcertificat d’origine. 

  ٌبشهاع بالىضىavis d’arrivé. 

  وزاثم ملخلتles annexes. 

ذ والظي ًدخىي باإلغافت بلى الىزاثم اإلاظوىعة  بعد حطىله نلى الىزاثم ًلىم اإلاطغح بةنضاص ملف الخطٍغ

 نلى:

 ( ذ الجماعن، وسخت للمطغح، ( وسخ ؤضلُت: وسخت إلاطلخت 04وزُلت الخطٍغ

 وسخت للبىً.

 .)ووسخت للمطالر ؤلاخطاثُت 
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  مظهغة الخفطُلnote de détail 

  ؾىض الدؿلُمbon de livraison 

  ذ اإلافطل وفم هظه الشغوؽ ٌهمل اإلاؿخىعص غ الخطٍغ بهض ؤن ًخم بنضاص وجدٍغ

 نلى بًضانها في اإلاىخب اإلاسخظ لضي الجماعن مً ؤحل حسجُلها.

 

 الخفخِش:. عملُت 2

هي ؤهم بحغاء حمغوي، لىً بصاعة الجماعن غحر مؿالبت بخفخِش ول البػانت خُث ًملً اإلافدش  َرٍ العملُت

الخم الخلضًغي في هظا ؤلاؾاع، بط ًمىً ؤن ًفدظ نُىاث فلـ مً البػانت بهض ؤن ًيىن كض كام بمغاكبت 

ذ.الىزاثم، ومهغفت مضي جؿابلها مو ألامغ الىاكو فُمىً انخباع نم  لُت الخفخِش بمثابت ماصًت للخطٍغ

 :الجمسهُت. جحدًد الحلىق والسطىم 3

مً نملُت الفدظ والخفخِش ًلىم اإلافدش الجمغوي بخدضًض مبلغ الخلىق والغؾىم الجمغهُت  بعد الاهتهاء

ذ.  اإلاؿبلت نلى البػاجو وطلً نلى وزُلت الخطٍغ

 .دفع الحلىق والسطىم الجمسهُت:4 

الخفخِش وجدضًض الغؾىم والخلىق الجمغهُت جإحي نملُت صفهها وطلً مً ؾغف اإلاؿخىعص، ؤو  بعد عملُت

شترؽ صفهها كبل حؿلُم  شخظ آزغ ٌهمل لخؿابه، فمبضثُا جيىن الخلىق والغؾىم الجمغهُت مؿخدلت فىعاء َو

 البػانت، ولىً هىان بهؼ الدؿهُالث التي ؤصزلذ نلى هظه الهملُت.

 . زفع البػائع:5

نملُت مً نملُاث الخسلُظ الجمغوي، اإلاطغح ال ٌؿخؿُو ؤن ًدطل نلى ؾلب الدؿلُم الظي  آخسهي 

ٌؿمذ له بغفو بػانخه بال بهض ؤن ًخدلم اإلافدش الجمغوي مً ؤن الغؾىم والخلىق كض صفهذ ؤو اللابؼ وافم نلى 

 مهلت الضفو.

ججضًض ملضاع اإلادخىي اإلاهلىماحي الظي آلُاث اؾخلباٌ الخمىلت واؾخغاللها باإلاُىاء جمىىىا مً  بن معسفت

بحن مسخلف اإلاخهاملحن في الخجاعة الخاعحُت. وبظلً فةن الاؾدثماع في جؿىٍغ  ًيؿاب مً مسخلف مطالر اإلاُىاء، ٍو

 نملُت اؾخلباٌ اإلاهلىماث مً شإهه عفو ألاصاء والدؿُحر للماؾؿت وهى ما جػمىه جىىىلىحُا اإلاهلىماث.

 جىىىلىحُا اإلاعلىماث بمُىاء مظخغاهماإلاطلب الثالث: جطبُلاث 

ؤن ًيىن هىان بنالم واجطاٌ في ؤي ماؾؿت، وهظا ما وحضهاه في ماؾؿت مُىاء مؿخغاهم،  مً الػسوزي 

لت الىخُضة التي ًمىً مً زاللها عبـ  خُث ؤن لالجطاٌ ؤهمُت هبحرة وصوع فهاٌ في وشاؽ هظه الىخضة لجها الؿٍغ

اتها اإلاسخلفت، و  ت مطالخها ومضًٍغ جخم نملُت الاجطاٌ في ؤخؿً وحه، في جللل مً الخيالُف ؾىاء ماصًت ؤو مهىٍى

اث واإلاسغحاث اإلابُهاث( فهظه اإلاهلىماث البض  )بظٌ حهض( وزاضت بطا وان الاجطاٌ ًىمي همهغفت اإلاضزالث اإلاشتًر

تي ًخم الاجطاٌ مً ؤن جطل ًىمُا لظا البض مً اؾخسضام الهاجف وىؾُلت إلًطالها ؤما فُما جسظ الؿلبُاث وال

ؤحلها بحن مطلخت الخىػَو واإلاؿخىعص مباشغة للخهؿُل والػُام، وطلً بما بالهاجف ؤو الفاهـ مً ؤحل نضم حهغع 
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ت الهامت  غ ًىمي مفطل جلضم وسخت بلى اإلاؿخىصم وؤزغي بلى اإلاضًغ والثالثت بلى اإلاضًٍغ زضماث اإلاؿتهلً وهىان جلٍغ

وول هظا مً ؤحل بًطاٌ اإلاهلىمت في وكتها وال جلمـ حمُو الهُئاث اإلاؿاولت  والغابهت جبلى في ؤعشُف اإلااؾؿت،

ت.  كطض اإلاهالجت الػغوٍع

الاجطاٌ وعبـ اإلاهلىماث في اإلااؾؿت حهخبر بمثابت الهمىص الفلغي لضحها لللُام بيشاؾاتها، ؤي ؤهه  بن طُاطت

ض في بطا لم جخىاحض هظه الؿُاؾت فلض ٌهغكل وشاؾها، لهىا هى ًازغ جإزح ٍؼ را مباشغا نلى ألاصاء صازل اإلااؾؿت ٍو

 فهالُت ؤصاء اإلاُىاء نلى ؤخؿً وحه وبىكذ ؤكل، وطلً بهض وضىٌ اإلاهلىمت في الىكذ اإلاىاؾب.

اإلااؾؿت في اإلاجاٌ في حهخمض نلى همىطج بضالحي للمهؿُاث الظي حهضف بلى وضف جغکُبي  والَخمام

بلى الخمثُل البُاوي  للمهؿُاث اإلاؿخهملت مً ؾغف الىكام ؤلانالمي والظي ًخمثل في جلضًم اإلاهؿُاث ؾهلت الفهم، ٍو

م حجم اإلاهلىماث التي ؾِخم مهالجتها ؤي مهغفت مً  لخغهت اإلاهلىماث مً ؤحل مكاهغ ؤهثر جلضما ٌهخمض نلى جلٍى

ىاػلت ؤًً، ومً فُما ًسظ مدُـ اإلااؾؿت، الظي ًخمثل في شيل وضفي صكُم ٌهخمض نلى اإلاهؿُاث الطانضة وال

 ليل نملُت ونلى الاجطاٌ الضازلي والخاعجي الظي جلىم به اإلااؾؿت.

ت  وجبلى جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ الىؾُلت التي حؿاهم في عفو ألاصاء باإلااؾؿت وبالخالي الهملُت الدؿُحًر

في الخيالُف اإلاالُت )ألاوعاق  إلاا جترهه مً آزاع واإلاخمثلت في الفىاعق التي اهدشفتها بهض اؾخسضامها لها والتي هلخطغها

التي واهذ حؿخسضمها فهي ميلفت مً حاهب اإلااٌ والفىضخى وطلً مً زالٌ بهماٌ اإلاهؿُاث والىكذ اإلاؿخغغق 

 إلًجاصها.

 

 خالضت الفطل:

مُىاء مؿخغاهم الخجاعي وطلً بالخؿغق بلى آلالُاث ماؾؿت خالت لزالٌ هظه الضعاؾت اإلاُضاوي جطسكىا 

باإلاُىاء مً زالٌ نغع اؾخبُان بحن  الغكمىتالخمىلت والؿفُىت، آلُاث الاؾخغالٌ اإلااصي للخمىلت وؤزحرا جؿبُلاث 

خىٌ ألاؾئلت  الخدلُل و الاؾخلغاء لإلحاباث و بهضاإلاُىاء،  في حؿُحر وشاؽمضي جؿبُم الخىىىلىحُا الخضًثت 

ال ًلىم بةؾخغالٌ الىؾاثل و الخؿبُلاث الخضًثت الخاضت ؤن مُىاء مؿخغاهم ، زلطىا بلى غوخت في الاؾخماعة اإلاؿ

واضخت و ؤهضاف مؿؿغة مً كبل مؿحري اإلايشإة ، مً زالٌ هظا فهى  ثبالغكمىت و هظا بؿبب نضم وحىص ؾُاؾا

اصة جىافؿُت و  اصة مغصوصًخه و ٍػ زلم هىم مً اللضعة نلى مىافؿت اإلاىاوئ الهاإلاُت   بداحت هبحرة بلى جفهُل وشاؾه و ٍػ

. 
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 العامت الخاجمت
ها و في وكذ كُاسخي زطىضا ما حهلم ب الغكمىت للد عسفذ إحهؼة الخاؾب وؤحهؼة جؿىعا هاثال و ؾَغ

ً مهلىماث واملت  و التي ؾاهمذالاجطاالث الالؾلىُت ونملُت الغبـ بُجهما  غ ألاهكمت التي جلضم للمضًٍغ في جؿٍى

هت وهظلً بضكت ؤهبر مً التي واهذ جىفغها ألاهكمت الخللُضًت، باإلغافت بلى طلً فةن اؾخسضام  الغكمىت بإهبر وؾَغ

، هظه للمىكماث و بالزظ ما حهلم باللىحؿدًُ و ؾالؾل ؤلامضاص ٌهؿي محزاث جىافؿُت ؤهبر باليؿبت كضع ممىً 

اإلاحزاث الخىافؿُت و اللضعة نلى مىاهبت الخؿىعاث الخاضلت في مجاٌ الغكمىت ال مدل ؤجها ؾىف جيىن لها بوهياؾاث 

بًجابُت و هخاثج فىعٍت نلى جؿىع ؤلاكخطاص الىؾجي ، الظي هى ٌهاوي مً مشاول حمت بؿبب الخسلف الخىىىلىجي 

ء الظي حهل البالص جتربذ طًل الضوٌ في مجل بؾخهماٌ ونضم اللضعة نلى مىاهبت ؤلاكخطاصًاث اإلادُؿت به ، الصخي

 الخىىىلىحُاث الخضًثت . 

هفإث مخسططت ًمىً ؤلانخماص نلحها و ًيىن بمثابت مغحهُت نلمُت جيىن لها هظلً بلى نضم وحىص  بغافت

الم الهىان مطضاكُت في الىؾـ الهلمي و ؤلاكخطاصي باإلغافت بلى اهفخاح الضولت نلى الهالم و الظي مً شاهه بؾ

للمبضنحن ؤلاكخطاصًحن و اإلابرمجحن في مجاٌ جؿبُلاث الغكمىت ، خُث ان ؤلاكخطاص الىؾجي ٌهخبر اكخطاص جللُضي و 

مىغلم نلى هفؿه وغحر مخيامل ٌهخمض بشيل هبحر نلى وؾاثل جللُضًت غحر فهالت و لها جإزحر مباشغ  ؾلبي نلى جؿىع 

 ؤلاكخطاص . 

مُضاهُت إلااؾؿت مُىاء مؿخغاهم و هكغا لللُىص و ؤلاحغاءاث الىكاثُت اإلافغوغت إلاا طهغ كمىا بضعاؾت  بغافت 

نلى الىافضًً نلى اإلااؾؿت إلاىو بهدشاع وباء هغوها ، غحر ؤهىا جمىىا مً اؾخيخاج بهؼ اإلاالخكاث و الىلاثظ و التي 

 ًمىً خطغها فُما ًلي :

  غ وكانضة مهلىماجُت في حؿُحر اإلاباصالث لخىىىلىحُا ابشيل هبحر  ل الافخلاع إلاهلىماث وجدخاج بلى الخؿٍى

ت   الخجاٍع

  زطىضا في مجاٌ البرمجُاث و جؿبُلاث الغكمىت .جىقُف بؾاعاث في اإلاُضان غغوعة 

  للجهىع باإلااؾؿت و جلضًم زضماث عاكُت و خضًثت ، حؿىٍلُت واضخت  بؾتراجُجُتالهمل نلى بنضاص

  وفي اإلاؿخىي الهالمي 

  الدؿُحر و عبدا للىكذ . ؾىءعكمىت الخضاماث بإوؾو ما ًمىً لللػاء نلى البحروكغاؾُت و 
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غ اإلاىاوئ  باؾخهماٌؤهه  هرلً وشير        الغكمىت و الخىىىلىحُاث الخضًثت و  اإلاىاهبت للهطغ ، ًيخج نجها جؿٍى

م نطغهتها و الخلىُاث الخضًثت وهكم اإلاهلىماث حلب و ؤلاؾدثماع في  ختى جخماشخى مو مخؿلباث الهطغ ، نً ؾٍغ

ت ما بحن الخجاعة الضولُت والؿفً التي جخؿىع ؤحُالها زاضت ؾفً ، والاجطاالث  بط ؤن الخؿىع ًخم بطىعة مخىاٍػ

اث   ، مً خُث البجى الخدخُت والفىكُتوالتي حؿخسضم الخلىُاث الخضًثت وهكم اإلاهلىماث والاجطاالث، الخاٍو

غ،ؤو جلً التي حؿخسضم في الخضاٌو واإلاىاولت صازل وآلال ُاث والخلىُاث اإلاؿخسضمت ؾىاء نلى ألاعضفت للصخً والخفَغ

غ شبىت  الؿاخاث واإلاساػن، وهظلً في قهحر اإلاىاوئ وهي جلً اإلاؿاخاث التي جخىاحض في اإلاىاوئ ؤو زلفها، ولظا جؿٍى

اث ما بحن مغاهؼ ؤلاهخاج ومىاؾم الاؾتهالن الؿغق وفلا للمىاضفاث الهاإلاُت ختى ًمىً ؤن جخدمل خ غهت هلل الخاٍو

مً زالٌ وؾاثل اجطاالث خضًثت حؿهل نملُت جىحُه الخضفلاث، هما ؤهه في قل جضفم اإلاهلىماث "ألاوشؿت 

اإلاهلىماجُت" والهىإلات وقهىع ؤؾالُب وؤهماؽ حضًضة لىلل البػاجو نبر البدغ جبرػ ؤهمُت بصاعة اإلاىاوئ وطلً مً 

ا في الاكخطاص  زالٌ ؤهمُتها وؤؾالُب ؤلاصاعة، بدُث ؤضبدذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث في هظه ألاًام جلهب صوعا خٍُى

هما ؤن هلل همُاث هبحرة مً البػاجو ، الهالمي والظي ٌهخمض نلى الضكت والؿغنت في هلل هم هبحر مً اإلاهلىماث 

هخمض بضعحت هبحرة نل م اإلاىاوئ الخضًثت ؤضبذ ؤؾغم َو ى نامل الىكذ والاجطاالث التي جدخاج بلى همُاث نً ؾٍغ

م ؤهكمت مىاؾبت لالجطاالث   .هبحرة مً البُاهاث، وهظه البُاهاث ًخم هللها نً ؾٍغ

 

ً صوالُب الخجاعةؤضبدذ الُىم  اإلاىاوئ ؤنهما   جلً اإلاىاؾم ؤلاؾتراجُجُت التي جلهب صوعا مهما في جدٍغ

جىحض في اإلاىاكو ألاولى إلاىاحهت مخؿلباث اكخطاص الؿىق ، والتي حهخبر الهمىص ألاؾاسخي لهملُاث الاؾخحراص والخطضًغ 

ت اإلاىاوئ(، هظه اإلاىاؾم 95بما ؤن  حهاوي خالُا مً  ؤلاؾتراجُجُت% مً الخجاعة الخاعحُت للبالص جمغ نبر اإلاىافظ البدٍغ

هت في شتى اإلاُاصًً وكض ؤضبذ لؼاما نلُىا بنضاص مىاهئىنغاكُل كض حهُلها في مىاهبت الخؿىعاث  ا بشيل الؿَغ

 .ٌؿخجُب بلى مخؿلباث الؿىق 

 

 ؤلاحابت على الفسغُاث

ل البُاهاث بلى شيل عكمي ، هظهخاؾب ؤلالىترووي بان للالفسغُت اللائلت  -1  صوع هام في نملُت جدٍى

لن ؤضل البُاهاث ؤو اإلاهلىماث وان في اللضًم نلى شيل وزاثم و مؿدىضاث و هكغا للخؿىع  الفسغُت صحُحت

،ؤضبدذ هظه الىزاثم و اإلاؿدىضاث لها مغصوصًت و فهالُت مدضوصة حضا و الخضفم الىبحر للباًاثالخىىىلىجي الخاضل 

ل هظه البىاث و اإلاهلىماث مً جدو ال حؿخجُب لخؿلهاث ؤلاكخطاصًاث الىامُت و اإلاخؿىعة ، و ضاع مً الػغوعي  ٍى

م عكمىتها لدؿهُل ؤحل  نملُت الىضىٌ بلحها و اؾترحانها في ؤي وكذ ؤضلها بلى شيل اهثر ؾغنت و جؿىع ، نً ؾٍغ

و جدلُم ؤهضاف جم الهمالء اإلاتزاًضة و اإلاؿخمغة  اؾخغاللها ، عبدا للىكذ و زضمت لإلكخطاص و جلبُت عغباثمً ؤحل 

 حؿؿحرها 
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بؾخهماٌ الغكمىت في الجؼاثغ في شتى اإلاجاالث زطىضا الخهامالث  الثاهُت بخطىصالفسغُت ؤما  -2

ؤلاكخطاصًت هضف ال ًؼاٌ بهُض اإلاىاٌ فهي فغغُت حخُدت ، وىن الجؼاثغ لِـ لضحها البيُت الخدخُت الالػمت هما ؤجها 

جىسغ كخطاص الىؾجي ٌهاوي مً مشاول حمت ؤلا ؤنمً زالٌ الضعاؾت جبحن وهظا ال جخىفغ نلى ؤلامياهُاث اليافُت 

في حمُو اإلاجالث واإلاهامالث  الخىىىلىحُاثالىلظ الىبحر في بؾخهماٌ و ؤهبرها مشيل البحروكغاؾُت ؤلاكخطاص الىؾجي 

اإلاخهاملحن  لضيالصخيء الظي ؤصي بلى جإزغه نً ؤلاكخطاصًاث الهاإلاُت وبلاثه ًغاوح مياهه و زلم اوهضام الثلت 

 .و جلهلغه بلى طًل الترجِب الضولي ؾىاءا مدلُحن او  ؤحىبُحن  نؤلاكخطاصًح

 

و الفهاٌ للمىاوئ في اليشاؽ ؤلاكخطاصي الىؾجي مً اإلاخهللت بالضوع اإلادىعي  الفسغُت الثالثتو ؤخيرا  -2

التي جىاحهها حملت الىلاثظ و الهغاكُل هاهًُ نً  ، الفسغُت صحُحت زالٌ وافت الهملُاث اللىحؿدُت في ألازغي 

غ وشخً الؿلو  ابؿبب كضم ميشأته، مً الفئت ألاولى  اجطيُفهو  و بهتراء اإلاهضاث و آلاالث اإلاؿخهملت في جفَغ

لى ؤخض اإلاىافظ ا ًخغحر ؤجه، في اإلاهامالث الُىمُت والخهلُضاث الىبحرة  اضغغ مؿاختهباإلغافت بلى والبػاجو ، 

 التراب الىؾجي . بلىو هلؿت نبىع لىلل الؿلو و البػاجو مً و  ألاؾاؾُت

 

 وحهخمض نلىبشيل وافي و مالثم  تغحر مغكمى ؤجهافي مجاٌ الغكمىت ؤي اإلاىاوئ لِـ لضحها بجى جدخُت  هما ؤن  -

بشيل ؾلبي بمياهُاث و ؤهكمت لىحؿدُت كضًمت ، ال جخماشخى مو الىكذ الخالي ، ول هظه الهغاكُل مً شاجها الخإزحر 

 و نلى الاكخطاص الىؾجي بطفت نامت . او  فهالُته امباشغ نلى وشاؾه
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 هخائج الدزاطت :

جبيُذ لىا ؤن مُىاء مؿخغاهم ٌهاوي مً حملت مً اإلاشاول ،حهُم ؾبُل جؿىعٍه و جلضمه  مً خالٌ الدزاطت

في اإلاؿخىي  و هي هفؿها التي ًخلاؾمها مو حل مىاوئ الىؾً ، و ًمىً خطغها نلى الىدى  تلخلضًم زضماث مُىاثُ

  الخالي :

  تٌهاوي مُىاء مؿخغاهم الظي جم حشُِض زالٌ الخلبت مً هلظ هبحر في ؤلامياهُاث اللىحؿدُت  الاؾخهماٍع

لث بالغغم مً وحىص بهؼ الخؿىعاث ًطىف مً اإلاىاوئ الهاإلاُت الخضًثت و التي جطىف مً الجُل الثامما ال ًجهله 

 التي جخم صازله .

  م2.  7م وطاث نمم 125ٌؿخلبل الؿفً ألاهبر مً ضغغ حجمه بؿبب غُم مضزل اإلاُىاء فةهه ال.  

  عافهاث و آالث ( خضًثت جخىاهب مو الىكذ الخالي . ثماهُىانضم جىفغه نلى ( 

  ًؤو مً خُث الؿفً الخاضتالخاضت بىلل ضغغ ألاؾؿىٌ البدغي ؾىاء مً خُث كلت الؿف ً  اإلاؿافٍغ

 هما ؤجها كضًمت و ال جدخىي نلى جىىىلىحُاث خضًثت.  بىلل الؿلو والبػاجو

  كؿو الغُاع  إلاضة ؾىٍلت بؿبب كلتجىاحض نضص مً الؿفً الهاؾلت نلى الغضُف 

  لت.كلت الخسطظ في ألاعضفت مو ؾىء اؾخغاللها ًاصي بلى بلاء الؿفً زاعج اإلاُىاء  إلاضة ؾٍى

 اث الخإزغ في بزغاج الؿلو مً اإلاُىاء بؿبب ؾىٌ ؤلاحغاءاث الالػمت ؤو بؿبب وؾاثل ، البػاجو و الخاٍو

 الىلل البري .

  مىاوئ كضًمت مً الجُل ألاٌو وهي بالخالي ال جمثل ؾىي هلاؽ "اهلؿام الخمىلت" جيخهي نىضها خمىلت اإلاىاص

غ.اإلاهضة للصخً ؤو   الخفَغ

  الخجهحزاث وآلالُاث.هلظ في 

 ٌاعجفام في نضص الهما. 

 .اهسفاع مهضالث ؤصاء اإلاىاوئ وطلً باهسفاع ؤوشؿتها لُال 

  ت  اإلاهلضة اإلاخبهت صازل اإلاُىاء .ؾىٌ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 اإلاؿخىعصة مما ًاصي  ازخىاق اإلاىاوئ وطلً لهضم وحىص زؿت ميؿلت الخىكُذ الاؾخحراص لضي بهؼ الهُئاث

اث  همُاث هبحرة مً الؿلو واإلاهضاث اإلاؿخىعصةبلى وضىٌ  مما  ، مً ؾغف هُئاث مسخلفت في وكذ واخضو الخاٍو

اث و اإلاساػن .  ًاصي الى جىضؾها هكغا لللطىع في الؿاكت الاؾدُهابُت نلى مؿخىي ألاعضفت و ؾاخاث الخاٍو

 .جىاحض اإلاىاوئ صازل اليؿُج الخػغي 

  اصة ؤلاحغ اءاث اإلاخهللت بهملُاث ؤلافغاج الجمغوي نىض وضىٌ الؿفُىت هظا نضم مغاناة ؤهمُت الىكذ و ٍػ

 ًازغ بشيل ؾلبي نلى مهضٌ ؤصاء اإلاُىاء .

  ت         ؾىء هكام حؿُحر جإمحن البػاجو  اإلاهضاث  مىظ زغوحها مً اإلاىاوئ اإلاطضع و ضىال الى اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

 و الظي ٌهخبر كضًم و غحر فهاٌ .
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جدخاج بلى بصاعة وانُت ومثلفت بهُضة نً الغجابت، وجضعن ؿت مُىاء مؿخغاهم فةن ماؾ مً خالٌ ما طلف

جؿىع الىلل البدغي، وهفاءة اإلاىاوئ اإلاجاوعة ؤو اإلاىافؿت وبمياهاتها، هما ًيبغي نلى ول مُىاء ؤن ًىاحه وشاؾاث 

ا واكخطاصًا في مدُؿه وفي اإلاىؿلت اإلاُىاثُت التي حه ِش فحها، مو الهلم بإن حؿہیل البالص ألازغي اإلاىافؿت له بدٍغ

ت في بصاعجه واؾدثماعه.  صوع ؤي مُىاء ًفغع بصزاٌ الفىغة الطىانُت والخجاٍع

 :الخىضُاث 

 مً زالٌ ما ؾلف هلترح :

 لللُام بضوعه في الؿلؿلت اللىحؿدُت وبنضاص ؤلاؾتراجُجُاث  الخضًث جؿبُم الفىغ اللىحؿتي

غ اإلاُىاء  بلى مُىاء مً الجُل الثالث  و بناصة جطيُفهاإلاؿخلبلُت مو بناصة الىكغ في ؤلاؾتراجُجُاث الخالُت لخؿٍى

 وهظا مً زالٌ: 

  .عفو هفاءة ألاصاء وؤلاهخاحُت 

 لً بالخدىم في جيالُف الهمالت. وط جسفُؼ جيلفت الدشغُل للىضىٌ بلى الخيلفت الخىافؿُت 

 .ًحؿهُل نملُت صزىٌ وزغوج الؿف 

  جللیل مضة بلاء الؿفً في اإلاُىاء 

 لمهلىماث.ل عبـ اإلاُىاء بشبىت خضًثت 

 . ت والؿىً الخضًضًت  عبـ اإلاُىاء باإلاىؿلت الخلفُت بشبىت مً الؿغق البًر

 .بكامت مىاؾم خغة 

  ت هما هى مهمىٌ في مىاوئ الهالم ومجها مىاوئ غغوعة جبجي هكام الغكمىت في حؿُحر اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

اث والخىزُم  و وجحرة مهالجت الخاٍو  اثُتبالج والخإمُيُت والجمغهُت  وؤلاحغاءاثالخىع اإلاخىؾؿي، وطلً لدؿَغ

 والبىىُت

  .غغوعة بناصة الىكغ في جىكُم وحؿُحر اإلاىاوئ 

 ض مً الاؾدثماعاث والخىاضل مو نىاضغ ونلى اإلاىا ت ؤن جلهب صوعا ؤهثر جدضًا لجلب اإلاٍؼ وئ الجؼاثٍغ

الطىانت وؤلاؾالم نلى الخىىىلىحُا واججاهاتها زاضت باليؿبت للمهضالث وؤؾالُب اإلاىاولت، وكىانض البُاهاث 

 .ؾالؾل ؤلامضاص  والاجطاالث والاعجباؽ بشبياث الىلل

 ت مو ما ًخؿلب طلًبصزاٌ الخىىىلىحُا الخضًث مً جىقُف بؾاعاث ماهلت في  ت في حؿُحر اإلاباصالث الخجاٍع

 اإلاُضان.

 .عفو الؿاكت الدشغُلُت للمىاوئ باؾخمغاع وشاؾها، ونضم جىكف الهمل بها لُال 

 اإلاىاوئ الىبري  بناصة الىكغ في جىػَو اإلاهام بحن اإلاىاوئ، مما ٌؿاهم في الخسفُف مً ازخىاكها، زاضت مجها

همُىاء الجؼاثغ، ومً بحن الخلىٌ اإلالترخت باليؿبت لهظا اإلاُىاء، بناصة الانخباع للمىاوئ الثاهىٍت همُىاء مؿخغاهم 

 ومىده الفغضت لخضمت قهحره بشيل اهبر.

  غ اإلاؿخمغ للهُاول و اإلاهضاث الخابهت للمىاوئ ختى الىلل  جىاهب الخؿىعاث الخاضلت في مجاٌالخؿٍى

اثالالبدغي، زاضت مجها   .خجهحزاث وآلاالث الثلُلت، وهظا اإلاؿاخاث التي حؿمذ بخضاٌو الخاٍو

 .جمخو اإلاىاوي باالؾخلالٌ اإلاالي وؤلاصاعي جإؾِؿا نلى اإلافاهُم الهاإلاُت 
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  فاث حؿهحر  ؿُاؾاث اإلاالُت.باليؿبت للكاثمت نلى الخيلفت الخلُلُت  اثالشفافُت ووغو حهٍغ

 

 آفاق البحث:

 :مً اإلامىً ؤن جيىن له والتي مً زالٌ هخاثج البدث عؤًىا آفاق حضًضة 

 نلى مضي بؾخهمالها للغكمىت اللىحؿدُت . انخماصاهُفُت جطيُف اإلاىاوئ   -

ت  و الغكمىت -  .صعاؾت خىٌ الجماعن الجؼاثٍغ

 مخؿلباث و ؤؾـ عكمىت اإلااؾؿاث ؤلاكخطاصًت الىؾىُت . -

ؼ اللضعة الخىاف -  ؿُت في مجاٌ اللىحؿدُاث و ؾالؾل ؤلامضاص للجهىع باإلكخطاص الىؾجي .هُفُت حهٍؼ
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 كائمت اإلاساحع باللغت العسبُت :

 اإلاغحو الغكم

   . 2008ؾاعق ؾه ، هكم اإلاهلىماث و الخؿاباث آلالُت ) مً مىكىع بصاعي مهاضغ( ، صاع الجامهت الجضًضة ؾبهت  1

جسطظ هلىص ومالُت ،  مظهغة ملضمت لىُل  شهاصة اإلااحؿخحر في الهلىم ؤلاكخطاصًت" الطيرفت ؤلالىتروهُت والىغام اإلاطسفي الجصائسي "، بىنافُت عشُض ،   2

 . 2005وبىىن ، حامهت البلُضة ، 

اع ،  3  .2006خؿً مكفغ الغػو ، "ملىماث ؤلاكخطاص الغكمي ومضزل بلى اكخطاصًاث ؤلاهترهذ "، مغهؼ البدىر ، الٍغ
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