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 امللدمت العامت

:  جمهُد

ت ٖلى الؿاخت الاكخهاصًت الٗاإلاُت،  ٌكهض ٖالم الُىم الىثحر مً ألاخضار والخغحراث اإلاخخابٗت واإلادؿاٖع

خُث قهضث جهاًت ألالفُت الثاهُت اهخلاٌ ؤلاوؿاهُت ٖلى َىع خًاعي حضًض ٌؿىصه الٗلم وجلىصه اإلاٗغفت 

فذ مسخلف الخىىىلىحُاث  وطلً بفًل الثىعة الٗلمُت والخىىىلىحُت وزانت الثىعة اإلاٗلىماجُت التي ْو

اث وألانٗضة وهى ماؾاهم في  ت ٖلى وافت اإلاؿخٍى الجضًضة لإلٖالم والاجهاٌ في بخضار جدىالث حظٍع

. ْهىع هٓام اكخهاصي ٖالمي حضًض مبني ٖلى الاؾدثماع في اإلاٗلىماث واإلاٗاعف

لى هظا ألاؾاؽ ْهغ الظواء الاكخهاصي هإؾلىب مىٓم في بَاع ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت فهى ًسخو بالدؿُحر  ٖو

غ وكاٍ اإلااؾؿت وهظا مً  ألامثل للمٗلىماث التي حؿاٖض ٖلى ٖملُت اجساط اللغاعاث وهى ماٌؿمذ بخٍُى

زالٌ زُىاث ٖمل مضعوؾت بضاًت مً حمُ٘ اإلاٗلىماث وجدمُلها زم وكغها واؾخسضامها مً ؤحل 

. وهظا في بَاع الخىُف م٘ اإلاخغحراث الخاعحُت، اؾخغالٌ الٗغوى اإلاخاخت وججىب اإلاساَغ اإلادخملت

حٗخبر ٖملُت اجساط اللغاعاث مً ؤهم ؤلاحغاءاث ، وهٓغا للضوع ألاؾاس ي لللغاعاث في حؿُحر اإلااؾؿت

الخىُٓمُت وألاصواع التي ًلىم بها ؤفغاص اإلااؾؿت وال ًمىً إلاخسظ اللغاعاث اللُام بٗمله ما لم جخىفغ فُه 

اإلاٗلىماث، وهظا ٌٗني ٖضم اجساط ؤي كغاع بال بٗض بحغاء صعاؾت مٗملت وجدلُل ٖلمي صكُم ختى ًدؿنى 

للمضًغ اإلاثالي اهدكاف هلاٍ اللىة واؾخغاللها ؤخؿً اؾخغالٌ وجدضًض مىاًَ الًٗف الجساط ؤلاحغاءاث 

. الصخُدت الالػمت

 :بشيالُت الدزاطت .1

حاءث هظه الضعاؾت لخىيُذ الٗالكت بحن اجساط اللغاعاث والظواء الاكخهاصي والضوع الفٗاٌ له في صٖم 

 :اللغاعاث وطلً مً زالٌ مداولت ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث الخالي

ماَى الدوز الري ًلعبه الرواء الاكخصادي في مظاهدة ودعم عملُت اجخاذ اللسازاث؟ 

ُت الخالُت ت مً الدؿائالث الفٖغ  :ومً ؤحل اإلاٗالجت الضكُلت واإلافهلت لهظه ؤلاقيالُت، ًخٗحن َغح مجمٖى

مااإلالهىص بالظواء الاكخهاصي؟  -

 مامضي ؤهمُت ٖملُت اجساط اللغاع في اإلااؾؿت؟ -

مامضي اعجباٍ الظواء الاكخهاصي بٗملُت اجساط اللغاع؟  -

 :فسضُاث الدزاطت .2

ت مً الفغيُاث جبنى ٖلحها الضعاؾت واٖخماصا ٖلى  بن اإلاٗالجت الجُضة للمىيٕى جلخط ي نُاغت مجمٖى

ؤصبُاث الضعاؾت خٌى اإلاىيٕى ومً زالٌ مخغحراث الضعاؾت، 

الضعاؾت البٗض الٗلمي وألاواصًمي والتي ؾِخم فدهها وازخُاعها  فغيُاث كهض بُٖاء هظه  كمىا باكتراح

 :في  في الجاهب الخُبُلي لضعاؾدىا واإلاخمثلت



3 
 

 امللدمت العامت

ت مً الخُبُلاث اإلاؿاٖضة في اجساط اللغاع -  .الظواء الاكخهاصي هى مجمٖى

 .جىلي اإلااؾؿاث ؤهمُت هبحرة لٗملُت اجساط اللغاع -

. جىحض ٖالكت بحن الظواء واجساط اللغاع -

 :ؤطباب اخخُاز البحث .3

: مً ألاؾباب التي كاصجىا بلى ازخُاع هظا اإلاىيٕى هي

ت  - خضازت مهُلح الظواء الاكخهاصي وهظا الضوع الظي ًلٗبه في اجساط اللغاع الؾخمغاٍع

اإلااؾؿت؛ 

؛  - عوح الفًٌى في اهدكاف زباًا هظا اإلاىيٕى

. اإلاؿاهمت في بيافت ش يء حضًض للمٗغفت وبزغاء مىخبدىا بمغح٘ حضًض في مجاٌ الخسهو -

 :ؤَمُت الدزاطت .4

بن الاكخهاص الغاهً هى اكخهاص كاثم ٖلى اإلاٗلىمت، اإلاٗغفت والظواء والخىىىلىحُاث لظلً جبرػ ؤهمُت هظه 

الضعاؾت في جبُان صوع الظواء الاكخهاصي في اجساط اللغاع وجىدؿب هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً زالٌ الىلاٍ 

 :الخالُت

ت  - ا خضًثا حؿعى ول ماؾؿت نىاُٖت ججاٍع جىاولىا إلاىيٕى الظواء الاكخهاصي باٖخباعه مىيٖى

ؤو زضمُت لخبيُه؛ 

هضعة الضعاؾاث التي جىاولذ هظا اإلاىيٕى في الجؼاثغ زانت وفي الضٌو الٗغبُت ٖامت ٖلى الغغم  -

مً ؤهمُخه البالغت؛ 

جىحُه ؤهٓاع مخسظي اللغاعاث بلى الظواء الاكخهاصي هإصاة صاٖمت الجساط اللغاعاث هما اهه  -

غ مهاعاث مخسظي اللغاعاث  .ٌؿاهم في جٍُى

 :ؤَداف الدزاطت .5

حهضف هظا اإلاىيٕى بلى الخٍٗغف بمهُلح الظواء الاكخهاصي ،وببغاػ ؤهمُخه ومياهخه في 

 .اإلااؾؿاث وهُفُت ٖمله وؤهمُخه في الىكذ الغاهً 

 .مداولت ببغاػ هُفُت جُبُم الظواء الاكخهاصي في اجساط اللغاع للماؾؿاث- 

 .ببغاػ حىاهب جمحز هظا اإلاىيٕى ًٖ الضعاؾاث الؿابلت - 

 :املىهج املظخخدم في البحث .6

 .لإلحابت ٖلى بقيالُت البدث، وبزباث صخت الفغيُاث اإلاخبىاة مً ٖضمها ازترها اإلاىهج الىنفي الخدلُلي
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 امللدمت العامت

خماص ٖلى اإلاىهج الىنفي في جىنُف مفهىم ومسخلف حىاهب الظواء الاكخهاصي الخدلُلي مً  خُث جم الٖا

وجفؿحر  "ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ"زالٌ مداولت ببغاػ واك٘ الظواء الاكخهاصي في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت 

 .وجدلُل هظا الىاك٘ للىنٌى بلى ببضاء الخىنُاث والاكتراخاث بكإن مىيٕى الضعاؾت

خماص ٖلى ماًلي  :ولخدلُم مىهجُت هظه الضعاؾت جم الٖا

. اإلاسح اإلاىخبي -

. اإلاهاصع ألازغي همىاك٘ الاهترهذ -

. الىزاثم الخانت باإلااؾؿت مىيٕى الضعاؾت -

اعاث اإلاُضاهُت - . الٍؼ

 :حدود الدزاطت  .7

 :ًيىن هُاق الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي 

 - مؿخغاهم–ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ  :الحدود املياهُت 

 .21/06/2021 بلى 07/06/2021واهذ فترة التربو ممخضة مً  :الحدود الصمىُت 

 :َُيل البحث  .8

اع الىٓغي للظواء ،للض جم جلؿُم البدث بلى زالزت فهٌى  جُغكىا في الفهل ألاٌو ؤلَا

خًمً هظا الفهل مبدثحن  وجمثل اإلابدث ألاٌو في ماهُت الظواء ؤلاكخهاصي ،ؤلاكخهاصي  ٍو

 .ؤما اإلابدث الثاوي فيان في مغاخل وزهاثو وؤقياٌ الظواء ؤلاكخهاصي 

الكخه بالظواء ؤلاكخهاصي  خًمً مبدثحن ؤًًا ،ؤما الفهل الثاوي جمثل في اجساط اللغاع  ٖو ٍو

 :ؾمُذ ٖلى الىدى الخالي 

جهيُف اللغاع وملىماث صٖم الظواء ؤلاكخهاصي لٗملُت اجساط ، ماهُت ٖملُت اجساط اللغاع

الكتها م٘ بًٗها  ىامل هجاخها ٖو  .اللغاع ٖو

ؤما الفهل الثالث ًخمدىع خٌى صوع الظواء ؤلاكخهاصي في اجساط اللغاع في ماؾؿت اجهاالث 

  :جم جلؿُم هظا الفهل بلى مبدثحن اإلاٗىىهت ٖلى الىدى الخالي ،الجؼاثغ 

اإلابدث ألاٌو وان حٍٗغف إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ  ؤما اإلابدث الثاوي ؾمي جدذ ٖىىان واك٘ 

 .الظواء ؤلاكخهاصي في اجساط اللغاع  إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ 
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 إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                                        الفصل ألاٌو                   

. جمهُد

جىاحه اإلااؾؿاث الُىم جدضًاث هبحرة في ْل الخغحراث التي ٌٗغفها اإلادُِ الخاعجي، مثل ٖىإلات 

ول  الاكخهاص،واقخضاص اإلاىافؿت ٖاإلاُا م٘ اهفخاح ألاؾىاق، بغوػ اإلاٗلىمت واإلاٗغفت همىاعص حضًضة ؤلاهخاج

. هظا حٗل مً الٗالم الُىم ًخمحز باكخهاص مٗغفي ًلىم ؤؾاؾا ٖلى اإلاٗغفت بضٌ مً الهىاٖت

ُت جىاحه اللىي  ٌٗخبر الظواء الاكخهاصي  هما مً ؤهم هظه ألاهٓمت هٓغا إلاا ًىفغه مً محزة وخماًت هٖى

الضازلُت والخاعحُت التي ًمىً ؤن حٗتري وكاٍ اإلااؾؿت وهظه الٗملُت حؿمذ للماؾؿت بالبلاء 

 .والاؾخمغاع عغم ؤن اإلااؾؿت حِٗل في بِئت ٖضم الخإهض

اع الىٓغي للظواء ؤلاكخهاصي مً زالٌ اإلاباخث الخالُت   :لظا ؾِخم الخُغق في هظا الفهل بلى ؤلَا

 .ماهُت الظواء ؤلاكخهاصي :اإلابدث ألاٌو 

 . مغاخل وزهاثو وؤقياٌ الظواء ؤلاكخهاصي :اإلابدث الثاوي 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



7 
 

 ٌ  إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                                                           الفصل ألاو

 ٌ  الاكخصادي الرواءماَُت : املبحث ألاو

مً اإلاهُلخاث التي ْهغث هىدُجت لٓهىع اكخهاص اإلاٗغفت وؾىف  الاكخهاصي ٌٗخبر مهُلح الظواء

ىانغه، ألاهمُت وألاهضاف فه ومخُلباجه، زهاثهه ٖو . وٗغى بٌٗ مً الخفهُل بلى حٍٗغ

 ٌ . مفهىم الرواء الاكخصادي: املطلب ألاو

والتي هىعصها في ،هٓغا الهخمام اإلاتزاًض مً َغف الىخاب و الباخثحن به ،حٗضصث حٗاٍعف الظواء ؤلاكخهاصي 

 :ماًلي 

 بن الظواء ؤلاكخهاصي ًدضص اليكاٍ ؤلاكخهاصي إلهخاج اإلاٗغفت في زضمت :" Harold Welsenky"حٍٗغف 

ألاهضاف ؤلاكخهاصًت و ؤلاؾتراجُجُت للمىٓمت التي حمٗذ واإلاىخجت في ؾُاق كاهىوي وطاث مهاصع 

  1.مفخىخت

ف ماٌ في البِئت الفغوؿُت:"  Martre Henri" حٍٗغ ، ٌٗض هظا الخٍٗغف بمثابت ؤٌو ْهىع إلافهىم الظواء ألٖا

غ 1994ووان طلً في ؾىت  في جدضًض مفهىم الظواء ؤلاكخهاصي ٖلى البدث ًٖ  Martre واعجىؼ جلٍغ

ؤي ،ومٗالجتها بالكيل الظي ًجٗلها مفُضة ومً جم جبلُغها لألَغاف اإلاؿئىلت ًٖ اجساط اللغاع ،اإلاٗلىماث 

ت مً ألاوكُت اإلايؿلت فُما بُجها مً ؤحل الخدىم في اإلاٗلىماث  ؤن الظواء ؤلاكخهاصي هى مجمٖى

 2.ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت والخفاّ ٖلى جىافؿُتها

 هى الخدىم وخماًت اإلاٗلىماث ؤلاؾتراجُجُت اإلاالثمت إلاسخلف اإلاخٗاملحن :" Alain juillet"حٍٗغف 

لى اٖخباعه مماعؾت جىُٓمُت فهى ميؿم للُلٓت ؤلاؾتراجُجُت وخماًت اإلاٗلىماث ،الاكخهاصًحن ٖو

 3. واؾخسضامها في ٖملُاث الخإزحر  ٖلى الغحر

ؤي امخالن اللضعة ٖلى ؤلاهخاج الجماعي ،بًجاص هثحرا ،فُلٌى ؤهه البدث كلُال :"  Bloomberg"حٍٗغف 

مً زالٌ ،جدلُل  ووكغ اإلاٗلىماث مً مسخلف ألانىاف ،عؾملت،جيؿُم ٖملُاث حم٘ ، للمٗغفت الجُضة 

 ؤو ، (الضولت)صوعة مً ألاحىبت طاث نلت باإلاىيٕى الظواء ؤلاكخهاصي ًمىً ؤن ًُبم ٖلى اإلاؿخىي الىلي 

ماٌ "وفي هظه ألازحرة ًمىً حؿمُخه (اإلاىٓمت  )اإلاؿخىي الجؼجي  ٖلى  4".الظواء ؤلاكخهاصي إلاىٓمت ألٖا

                                           
1
 -Frédérique péquiron. L’intelligence  économique ou service des acteurs de l’universiité.l’ harrnauan .paris.2008.p26 . 

2
ؿت،ٖالء الضًً كاصعي - الضولي   ؤهمُت الظواء ؤلاكخهاصي في فهم بِئت اإلااؾؿت وػٍاصة كضعتها الخىافؿُت وعكت بدث ملضمت في ملخلى،وصاص مخاحغ ،ػهغة صَع

ماٌ هإؾلىب لخىهمت الٗالكاث بحن اإلاىٓماث  لىم الدؿُحر ،الثاوي خٌى الظواء ؤلاكخهاصي وؤزالكُاث ألٖا ت ٖو حامٗت  ،ولُت الٗلىم ؤلاكخهاصًت و الخجاٍع

 .3م2017ؤهخىبغ 25-24ًىمي،الجؼاثغ ،ؾُضي بلٗباؽ ،الجُاللي الُابـ 

 
3
- ALAIN BLOCH, L’intelligence économique, Economica, Paris, 1996, P .10

 
 

4
- Définition de l’intelligence économique  Voir : 

http : www.actulligence .com/ressources/définitions  de intelligence-économique/ visite le02-c3-2021a :14 :00 
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 إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                                                          الفصل ألاٌو 

 .مخطلباث الرواء الاكخصادي: املطلب الثاوي

، ًخُلب الظواء الاكخهاصي همِ جفىحر وجهغف حضًض ومىهجُت جغجىؼ ٖلى صٖاثم ؤؾاؾُت صازل اإلاىٓمت

مىً  : ؾغص مخُلباث الظواء هما ًليٍو

. الاكخىإ بإهمُت البِئت اإلادُُت إلااؾؿت واؾخدضار ؤؾالُب للخٗامل م٘ ميىهاث و الخإزغ فحها-

تراف لؿىق وآلُاجه، اٖخباعه ألاؾاؽ في هجاح اإلااؾؿت ؤو فكلها، وكبٌى ؤخيامه ألهه الفانل في - الٖا

. جلُُم ؤصائها

. اٖخباع اإلاٗلىمت مىعصا اؾتراجُجُا وحؿُحرها ًمىً اإلااؾؿت مً بخضار جفىق وؾبم ٖلى اإلاىافؿحن-

اؾدُٗاب الخىىىلىحُا الجضًضة واإلاخجضصة هٗىهغ خاهم ؤلاصاعة وازخُاعا والاؾخسضام الظوي لخىىىلىحُا -

 1 .اإلاٗلىماث

. ؤَمُت الرواء الاكخصادي وؤَدافه: املطلب الثالث

الاكخهاصي في ْل هظا الٗالم  التي ًىدؿبها مفهىم الظواء مً زالٌ هظا اإلاُلب ؾىف هلىم بةبغاػ ألاهمُت

 .اإلاخغحر وجلضًم مسخلف ألاهضاف التي ٌؿعى بلى جدلُلها

ٌ اٌ  ؤَمُت الرواء الاكخصادي :فسع ألاو

 س املىخجاث الجدًدة في الؿىق، ولظلً  الٗاملت ألن صزٌى اإلاىافؿحن حضص ول وكذ حهضص اإلااؾؿاث:جطٍى

بالظواء ًمىً مً الخيبا بالجضًض وهظا ًاصي بلى الٗمل ٖلى الازترإ وؤلابضإ وفم اإلاخُلباث الجضًضة 

ت للماؾؿت  .لًمان الىجاح والاؾخمغاٍع

 مىاحهت اإلاىافؿحن ؤو ؤلاؾتراجُجُتألهه ًجب اجساط كغاعاث مهمت بكإن الاؾدثماع، ٌٗخبر :اجخاذ اللسازاث 

والظواء الاكخهاصي ٌؿمذ باجساط ؤخؿً اللغاع الظي ًمىً مً جللُل اإلاساَغ ؤلىه ٌٗمل ؤي الظواء ٖلى 

ًخم  (اإلاٗلىماث)الخدغي ًٖ اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلاىافؿحن في البِئت اإلادُُت باإلااؾؿت والتي ؤؾاؾها 

 2.اجساط اللغاعاث

                                           
1

ماٌ، البلُضة، "الرواء الاكخصادي ؤلُت لدعم بدازة العالكت مع الصبىن في مىظماث ألاعماٌ الحدًثت"كاش ي زالض، عاف٘ صًت،  - اصة الكخهاصًاث ألٖا ،مجلت الٍغ

 .152.151م2015.01.الٗضص

 
2
- Bruno martinet-Yves-Michel marti," l’intelligence économique ; les yeux et oreilles de l’entreprise "édition organisation, paris-p 13-15. 
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 إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                                                          الفصل ألاٌو 

  وطلً الن الظواء الاكخهاصي مً َغكه اللُاؽ اإلالاعن :الىاجحلألداء ًلىد benchmarking الظي ًلىم

لت ؤزبدذ ؤهمُت  (اإلاحزة)ٖلى الضعاؾت اإلالاعهت للمداؾً  الخىافؿُت للمىافؿحن خُث هظه الٍُغ

ً وحغُحر للىلل والخٗلم مً آلازٍغً (avantage)اإلاحزة اء زانت (الخىافؿُت التي حٗخبر ؤخؿً جيٍى  (ألاكٍى

 .وختى غلم وزؿاعة اإلااؾؿت

 وؿبت  الظواء الاكخهاصي هى وؾُلت للباجٗحن خُث ؤن اإلااؾؿت ال ًمىجها جدلُم : ؤحظً بُع للمبُعاث

ُغخىهه للؿىق ؾىاء مً خُث  ؤٖلى للمبُٗاث بط لم حٗغف وجيىن ٖلى صعاًت بما ًلضمه اإلاىافؿىن ٍو

. الىم ؤو الىُف، ومىه فةن الظواء الاكخهاصي ٌؿمذ بخدضًض اللغاعاث ومٗغفت ؤو جىك٘ ألاعباح

  ؤي ماؾؿت   اإلاحزة الخىافؿُت ألاهثر صوام التي ًمىً الخهٌى ٖلحها مً َغف:الحصٌى على ميزة جىافظُت

لت مسخلفت ًٖ اإلاىافؿحن، التي جغجبِ صاثما بالظواء ألهه ختى ٌؿخُُ٘  وهي الىجاح في عئٍت الؿىق بٍُغ

لت مسخلفت اإلاىافؿىن الىنٌى بلى مؿخىاها، ًجب ٖلحهم حغُحر مسُُاتهم تهم للؿىق بٍُغ 1وعٍئ
 

لُه فةن الظواء الاكخهاصي ًاصي بلى الاؾخمغاع والبلاء اهُالكا مً اؾخغالٌ اإلاٗلىماث و اهُالكا مً  ٖو

 2:الكيل اإلاىالي

الاكخصادي طيروزة ؤَمُت الرواء1:الشيل زكم 

 البلاء                      الاؾخغالٌ ألامثل للمٗلىمت والاؾخمغاع            الخهٌى ٖلى محزة جىافؿُت      

 

     اجساط ؤمثل كغاع                                    ألاصاء الىاجح  

 

غ اإلاىخجاث                                       ؤخؿً اإلابُٗاث      جٍُى

 

 

 

                                           
1-  

15 2، م الظابماملسحع ،كاش ي زالض، عاف٘ صًت 
..

 

- 
2

ص جىافظُت املاطظاث الصغيرة و املخىططتإلاطتراجُجُتدوز الُلظت "خلُمي المُت ،  دزاطت حالت ماطظت ٌظسث ؤلشغاٌ :  و الرواء الاكخصادي في حعٍص

  .86 ، م 2009، عؾالت ماحؿخحر، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت، حامٗت بىمغصاؽ، "البىاء

 

 

 

 

ص جىافظُت املاطظاث الصغيرة واملخىططت إلاطتراجُجُت دوز الُلظت المُت،خلُمي :املصدز دزاطت حالت ماطظت ٌظسف : والرواء الاكخصادي في حعٍص

 .86م،2009،، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت، حامٗت بىمغصاؽ عؾالت ماحؿخحر ألشغاٌ البىاء،

 



10 
 

إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                      الفصل ألاٌو                                     

ؤَداف الرواء الاكخصادي  : الفسع الثاوي

 .ول ش يء ًغمي بلى جدلُم ؤهضاف مغحىة ؤو مؿُغة، وهدُجت لٓغوف واهذ ؾبب في اللجىء لظلً الٗمل

  :ؤو زلله، وهظا هى قإن الظواء الاكخهاصي خُث ؾحهضف لخدلُم ما ًلي

. جدؿحن جىافـ اإلااؾؿاث هى الهضف الغثِس ي للظواء الاكخهاصي- 

 1 :خماًت بعر اإلااؾؿاث والخدؿحن الضاثم لها بىاؾُت ؤوكُتها الخالُت -

 جىك٘ الؿىق اإلاؿخلبلي .

 فهم ومٗغفت اؾتراجُجُاث اإلاىافؿحن .

 وكغ صخُذ للمٗلىماث في صازل اإلااؾؿت .

. ًىضح ؤهضاف الظواء الاكخهاصي في اإلااؾؿت2 "حان ولُان"والكيل الخالي اإلالترح مً َغف 

في املاطظت؟ الاكخصادي ملاذا الرواء : 2الشيل زكم

 
 
 
 
 
 

Source : français Jakobiak, L’intelligence économique en pratique: commet batir son Propre system 

d’intelligence économique, 2 eme édition, édition organisation, paris, 2001, p 86 

 
 
 
 

                                           
.85مغح٘ هفؿه ،خلُمي المُت -

1
 

2
-Source : français Jakobiak, L’intelligence économique en pratique: commet batir son Propre system d’intelligence économique, 2 eme 

édition, édition organisation, paris, 2001, p 86. 

 
 ملاذا الرواء الاكخصادي في املاطظت؟

.الخىكع على الظىق املظخلبلي  

 
.فهم اطتراجُجُاث املىافظين  

 
وشس صحُح للمعلىماث في 

 الداخل 

 

 جصمُم دائم للمىافظت
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إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                     الفصل ألاٌو                                      

 الرواء الاكخصادي ؤشياٌ وخصائص ومساحل: املبحث الثاوي

 بمسخلف حىاهبه وهظا ؾىف ًخم ؤلاإلاام،بٗض بُٖاء هٓغة خٌى الظواء ؤلاكخهاصي والخٍٗغف الجُض له 

بيافت بلى مسخلف زهاثهه وببغاػ مسخلف ألاقياٌ التي ،مً زالٌ ببغاػ مسخلف اإلاغاخل التي ًمغ بها 

 .ًمىً ؤن ًإزظها الظواء ؤلاكخهاصي في اإلااؾؿت

 ٌ مساحل الرواء الاكخصادي  : املطلب ألاو

ىان  ماٌ اإلاغجبُت بالبدث، مٗالجت وبث اإلاٗلىمت اإلافُضة ليافت ألٖا ت ألٖا بن الظواء الاكخهاصي هى مجمٖى

لُه فةجها جٓهغ ؤهمُت اإلاٗلىمت والخهٌى ٖلحهابؾتراجُجُتهمواإلاخضزلحن الاكخهاصًحن لهُاغت  مً ؤحل   ٖو

 :1اؾخسضامها و اؾخغاللها، ومىه فةن الظواء الاكخهاصي ًدخىي ٖلى اإلاغاخل الخالُت 

 :جحدًد الحاحت للمعلىماث-1

اث جخُلب الخهٌى ٖلى  بن مغاخل اجساط اللغاع وهظا وافت الٗملُاث التي جلىم بها اإلاىٓمت في وافت اإلاؿخٍى

ت، فالؿااٌ اإلاهم  اإلاٗلىمت في الىكذ واإلايان اإلاىاؾبحن، فيل مؿخىي ًخُلب اإلاٗلىمت اإلاىاؾبت والًغوٍع

ما هي اإلاٗلىماث التي ًجب الخهٌى ٖلحها ألامغ الظي ًخُلب اإلاٗغفت : الظي ًُغح هفؿه في هظه اإلاغخلت

  .الجُضة ببِئت اإلاىٓمت الضازلُت والخاعحُت

 :حمع املعلىمت2

اث اإلاىٓمت جخُلب مٗلىمت مدضصة وصكُلت، ألامغ الظي ًخُلب جدضًض مهاصع بًجاص اإلاٗلىمت  بن ول مؿخٍى

 :وفُما ًلي هظهغ ؤهم مهاصع اإلاٗلىمت

الم جدخىي ؤؾاؾا ٖلى ول مً الصخافت، الىخب،وؾاثل:املصادز السطمُت  ، كىاٖض اإلاُُٗاث ؤلٖا

ت وغحرها مً مهاصع مٗلىماث عؾمُت . وألاكغام اإلاًغَى

  ؤهم محزاث هظا الىٕى مً اإلاهاصع ؤجها جخُلب مجهىص شخص ي:غير زطمُتاملصادز 

يخلل و ًخجؿـ  الخ...مً ؤحل حمٗها بدُث ًجب ؤن ًبلى ٖلى اجهاٌ مؿخمغ ٍو

 2 :وجدىٕى هظه اإلاهاصع مً بُجها ما ًلي

 .الٗالكاث الصخهُت -الؿىق واإلاىافؿحن للمىٓمت وغحرهم-

. البِئت الضازلُت للمىٓمت- ىاإلاىخضًاث واإلاٗاع -

                                           
1-

في خمؼة، مضازلت بٗىىان ص اللدزة الخىافظُت ملىظماث ألاعماٌ املعاصسة الرواء»: الُٗضاوي الُاؽ، يٍى  اإلالخلى الضولي الغاب٘ "الاطتراجُجي هألُت لدعم وحعٍص

 ٌ لي بالكلف، حامٗتالاطتراجُجُاث الخىافظُت للماطظاث الصىاعُت خازج كطاع املحسوكاث في الدٌو العسبُت و  املىافظت:خى - خؿِبت بً بٖى

 .195 م 08-2010/11/09. الجؼاثغ

-
2

ذواء ألاعماٌ واكخصاد  "11،اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي  »الرواء إلافخصادي طُاطت حىاز بين املىظمت و محُطها»ٖبض الفخاح بىزمسم، نالخي مدمض 

ت"املعسفت خىهت ألاعصهُت، ولُت الاكخهاص و الٗلىم ؤلاصاٍع ل26،23: ، حامٗت الٍؼ  .357 ،ٖمان، م2012ؤفٍغ
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 إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                    الفصل ألاٌو                                      

 1. مصادز املعلىمت:( 3-1)الشيل زكم   

 

 

 
 :معالجت املعلىمت-3

فمٗالجت اإلاٗلىمت ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الاكخهاصيبن مٗالجت اإلاٗلىمت هي زُىة مهمت حضا باليؿبت للظواء 

ل زانت بطا حٗلم ألامغ باللغاعاث ؤلاؾتراجُجُت  كُمتها باليؿبت للمىٓمت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

ؤو  )بٗض اإلاٗالجتججمُ٘ وافت البُاهاث التي جخدٌى بلى مُُٗاث )والخؿاؾت ووٗني بمٗالجت اإلاٗلىمت 

اإلاُُٗاث في خض طاتها اإلاخدهل ٖلحها مً ؤحل جدلُلها بكيل مخجاوـ، وحٗخبر جغحمت اإلاٗلىمت زُىة 

ؤؾاؾُت إلحغاء اإلاٗالجت، فهي حُٗي نىعة واضخت حؿاٖض في الغغى اإلاىٍى مجها، خُث ؤن كُمت 

اجساط  اإلاٗلىمت كض جخإزغ بٗضة ٖىامل ممىً ؤن جاصي بلى الفهم الخاَئ للمٗلىمت وجفؿحرها وبالخالي زُإ في

  :اللغاع وؤهم ألاؾباب هثرة اإلاُُٗاث ومضي مهضاكُتها وهى ما ًخُلب اللُام بالٗملُاث الخالُت

اؾخسغاج اإلاُُٗاث طاث الجضوي مً غحرها باليؿبت (-2. جلُُم البُاهاث ؤو اإلاُُٗاث اإلاخدهل ٖلحها-(1

لها بلى قيل اإلاىاؾب-(4. جدلُل اإلاُُٗاث-( 3. وويُٗتهاللمىٓمت   2جدٍى

 

 

 

 

                                           
1
- Source : A. Bloch, L’intelligence économique, economica, paris, p53. 

2
 .357، صالمرجع سبق ذكره,  عبد الفتاح بوخمخم، صالحي محمد-

(البًُاء)اإلافخىخت 

20%

10%

 مصادز املعلىمت

حؿهُل 

الىنٌى 

بلى 

  .اإلاٗلىمت

70% 
  .مهاصع اإلاٗلىماث

 اإلاهاصع اإلاغللت  للمٗلىمت 

.(مٗلىماث عماصًت)  

 

 .) مٗلىماث ؾىصاء(ججؿـ

ألاهمُت 

والفاثضة 

ؤلاؾتراجُجُت 

.للمٗلىمت  Source : A. Bloch, L’intelligence économique, economica, paris, p53. 
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إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                         الفصل ألاٌو                        

 :بث املعلىمت مً ؤحل اجخاذ اللساز-4

هظه الخُىة هي هدُجت ليل اإلاغاخل التي حؿبلها، خُث ًخم َغح اإلاٗلىمت واؾخسضامها في اإلاىٓمت بم 

بن ول الٗملُاث الؿابلت مً جدضًض، ججمُ٘، ومٗالجت للمٗلىماث ًيىن  .ٌؿاهم في زلم اللُمت اإلاًافت

بضون حضوي طلً بن لم ًخم اؾخغاللها بالكيل والىكذ اإلاىاؾب للمىٓمت، فاإلاٗلىمت التي جيىن طاث كُمت 

بال بطا حاءث في الىكذ اإلاىاؾب، وبالكيل اإلاغاص، واإلاؿخىي اإلاُلىب بط ؤن للمٗلىمت جيلفت هبحرة، ؾىاء 

اؾخسضمذ مً َغف اإلاىٓمت ؤو لم حؿخسضمها بظلً ًجب جىفحرها في اإلايان والؼمان اإلاىاؾبحن مً ؤحل 

بن بث اإلاٗلىمت ٌٗتر بمثابت ؤوامغ جىفُظ  .اؾخسضامها خُث حكيل اإلاٗلىمت ؤهم مخُلباث الظواء الاكخهاصي

زُىاث ومغاخل مهمت بٗضها، بط حٗخبر همفخاح لٗملُاث وبحغاءاث جلحها بضكت وحىصة ٖالُت مً ؤحل 

  .الىنٌى بلى الهضف وجدلُم الغغى

ً ٖلى بكىإ وافت ؤفغاص اإلاىٓمت مً اللُاصة بلى  فاإلاخسههحن في الظواء الاكخهاصي ًجب ؤن ًيىهىا كاصٍع

ماٌ بالجىصة اإلاُلىبت، وهى ما ًمثل بما فغنت للمىٓمت في جدلُم  وافت الٗمالء بًغوعة اللُام بيافت ألٖا

اصة خهت ؾىكُت وغحرها  .محزة جىافؿُت، ؤو فغنت جىؾُ٘ ؤو ٍػ

ماٌ، فةن هٓام الظواء الاكخهاصي غ وؤلابضإ إلاىٓماث ألٖا ال ًمىً فهله ًٖ كُض مهم وهى  هإصاة الخٍُى

ب عئٍت اإلاىٓمت "اإلاٗلىمت" ، فىحىص اإلاٗغفت همفهىم في اإلاىٓمت ٌٗخبر مىعصا بدض طاجه، بط ٌٗمل ٖلى جلٍغ

 1.ليل مً بِئتها الضازلُت و الخاعحُت

 2. مساحل الرواء إلاكخصادي:( 4-1)الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
358، م ذهٍس طبم مسحعٖبض الفخاح بىزمسم، نالخي مدمض، -

1
 

2 - R.Paturel, L’intégration de la d’marche d’intelligence dans le management stratégique, conférence internationale de 

managements stratégique, Université de Lille, France, 1999 

http://www.google.dz.search!910:68.2021/03/18. 

 

 جدضًض الاخخُاحاث - جىحُه ٖام  - 

 مالثمت الاخخُاحاث و جلبُتها 

 

 اإلاغؾل بلحهم  :بدث 

مظهغاث  -

 

 الحماًت

  

 

 

 

 

 

 

 

                       الاؾخغالٌ                 -

مٗاًىت  - 

                                 مٗالجت          -

جغهُب   

 

 مسُِ البدث  : بدث-

جدضًض الاخخُاحاث – الىؾاثل   - 

Source : R.Paturel, L’intégration de la d’marche d’intelligence dans le management stratégique, conférence internationale de 

managements stratégique, Université de Lille, France, 1999 

http://www.google.dz.search!910:68.2021/03/18. 
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إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                         الفصل ألاٌو                        

 

 خصائص الرواء الاكخصادي: املطلب الثاوي

ت مً الخهاثو التي جمحز هٓام الظواء الاكخهاصي هىعصها فُما ًلي  :جمىً الباخثىن مً اؾخيخاج مجمٖى

اث اللغاع في  - ًضوع مفهىم الظواء الاكخهاصي خٌى فىغة اإلاٗلىمت اإلافُضة التي جيىن مىاؾبت لجمُ٘ مؿخٍى

ت لخدلُم ؤهضافها  .اإلااؾؿت وحؿاٖضها في بٖضاص وجىفُظ اؾتراجُجُاتها الًغوٍع

ؤو ٖلى مؿخىي الجؼجي  (الضولت ؤو الخيىمت)ًمىً ؤن ًُبم مفهىم الظواء الاكخهاصي ٖلى مؿخىي الىلي  -

. (اإلااؾؿت)

 :ًخهف الظواء الاكخهاصي بسانِخحن ؤؾاؾِخحن هما -

 جخجؿض في خؿً اؾخغالٌ اإلاٗلىماث اإلافُضة اكخىام: زانُت هجىمُت 

. الفغم وحُٗٓم الخهو الؿىكُت للماؾؿت

 ت لخماًت ؤلاعر ؤإلاٗلىماحي للماؾؿت : زانُت صفاُٖت جخجؿض في اجساط ؤلاحغاءاث الًغوٍع

 .وول وكاٍ الًغِ والخإزحر

 1:بيافت بلى زهاثو ؤزغي هظهغ مجها 

. الاؾخسضام ؤلاؾتراجُجي و الخىخُيي للمٗلىمت طاث اإلاؼاًا الخىافؿُت في اجساط اللغاع- 

ىان الاكخهاصًحن-  ت لخيؿُم حهىص ألٖا . وحىص بصاعة كٍى

ت واإلادلُت-  ت بحن اإلاىٓماث والجامٗاث وؤلاصاعاث اإلاغهٍؼ . وحىص ٖالكاث كٍى

. بصماج اإلاٗاعف الٗلمُت، الخلىُت، الاكخهاصًت، اللاهىهُت والجُىؾُاؾُت- 

ُت-  لت قٖغ ت في وكغ اإلاٗلىماث والخهٌى ٖلحها بٍُغ . الؿٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

 359، م مسحع طبم ذهٍسٖبض الفخاح بىزمسم، نالخي مدمض، -
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إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                         الفصل ألاٌو                        

 .ؤشياٌ الرواء إلاكخصادي :املطلب الثالث

 1:بن الظواء الاكخهاصي ًإزظ ٖضة ؤقياٌ في اإلااؾؿت هظهغ 

 مصلحت الرواء الاكخصادي بحث طلطت إلادازة العامت:( 5-1)الشيل زكم

 

 
 

 
 

هالخٔ ؤن الظواء ؤلاكخهاصي ٖباعة ًٖ وخضة مؿخللت لها ٖالكت مباقغة م٘ مسخلف  في الكيل عكم

غاكُل بل ًخم بهفت مباقغة،مهالح اإلااؾؿت و ؤلاصاعة الٗامت   .ؤي الخٗامل ًيىن صون وؾُِ ٖو

 .خدمت الرواء الاكخصادي مً خالٌ وحدة عملُاجه:( 6-1) شيل زكم 

 

 

 

 
 
 

 
 

م (6-1)في الكيل هالخٔ ؤن الظواء الاكخهاصي ًخٗامل بهفت زانت م٘ مهلخت الدؿٍى

خباعها ٖهب اإلااؾؿت والغابِ بُجها وبحن الؼبىن والتي بضوعها لها ٖالكت مباقغة م٘  اٖل

 . ؤلاصاعة الٗامت وم٘ مسخلف اإلاهالح ألازغي للماؾؿت

                                           
1
 - Source : Intelligence ; un guide pour débutant et proticiens, p33. 

http// :www.google.madrimasd.org/queesnadrimasd/so….10 :35.13/03/2021 

 ؤلاصاعة

وخضة الظواء 

 الاكخهاصي

م اإلابُٗاث الٗملُاث اإلاالُت  الدؿٍى

Source : Intelligence ; un guide pour débutant et proticiens, p33. 

 ؤلاصاعة

م الٗملُاث اإلاالُت  الدؿٍى

 وخضة

 الظواء الاكخهاصي

 

 
Source : Intelligence Economique ; un guide pour débutant et praticiens, p33. 
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 إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                        الفصل ألاٌو                        

 .وظُفت الرواء الاكخصادي مىشعت:( 7-1) شيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
هالخٔ ؤن الظواء الاكخهاصي مىػٕ ٖلى مسخلف مهالح اإلااؾؿت ؤي ليل مجها  (7-1) عكم ؤما في قيل 

وخضة طواء زانت ًخدىم فحها الفٕغ الىبحر والظي هى ميكِ الظواء الاكخهاصي والظي ًسخو ؤًًا 

 1. باإلصاعة الٗامت

 :وهىان ويُٗت ؤزغي للظواء الاكخهاصي وهي ٖباعة ًٖ بحابت للؿااٌ الخالي 

 في اإلااؾؿت ؤًً ًخمىك٘ الظواء الاكخهاصي ؟-

 

 
 
 
 

 

                                           
1
- Source : Intelligence Economique ; un guide pour débutant et praticiens, p34. 

 

 ؤلاصاعة

 اإلابُٗاث اإلاالُت الٗملُاث

 ميكِ الظواء ؤلاكخهاصي

الظواء 

 ؤلاكخهاصي

الظواء 

 ؤلاكخهاصي

 

الظواء 

 ؤلاكخهاصي

 

Source : Intelligence Economique ; un guide pour débutant et praticiens, p34. 
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 إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                        الفصل ألاٌو                        

 .مىكع الرواء الاكخصادي في املاطظت:( 8-1)  الشيل زكم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مً زالٌ هظا الكيل هالخٔ ؤن الظواء الاكخهاصي هى مً ازخهام الؿُاؾت الٗامت للماؾؿت التي 

 ٖلى جدضًض هظا ألازحر بهفخه ٌٗمل،جلىم بخدضًض َغق الخدلُل الاؾتراجُجي وجدضًض الظواء الاكخهاصي

اث اإلااؾؿت  مً ؤحل ؤن ججم٘ ول مجها اإلاٗلىماث ،َغق وؤصواث الُلٓت التي ًجب ؤن جخىاحض بيل مضًٍغ

وبالخالي وؿخيخج ؤن الظواء ؤلاكخهاصي ًخمىك٘ في كمت هغم ،وجدُلٔ للبِئت اإلادُُت بها،اإلاخٗللت بمجالها

 .1اإلااؾؿت ؤي يمً الؿُاؾت الٗامت  للماؾؿت

 

 
 
 

                                           
1
-Intelligence Economique, un disposition de gestion de l’information stratégique, conférence club idée clussi Râble 28 mars2021clusif, clusir 

p13voir : 

http://www.clusir-rha.fr/sites/de/de fanlt/files/uplood/...présentation 1-28/03/2021  

الؿُاؾت الٗامت و بؾتراجُجُت 

 اإلااؾؿت

غق الخدلُل  َغق و ؤصواث الُلٓت ؤصواث َو

 الظواء الاكخهاصي

Source : Intelligence Economique, un disposition de gestion de l’information stratégique, conférence club 

idée clussi Râble 13 Octobre2010clusif, clusir p13voir : 

http://www.clusir-rha.fr/sites/de/de fanlt/files/uplood/...présentation 1-28/03/2021. 

 

. 

  

 

http://www.clusir-rha.fr/sites/de/de%20fanlt/files/uplood/...pr�sentation%201-28/03/2021
http://www.clusir-rha.fr/sites/de/de%20fanlt/files/uplood/...pr�sentation%201-28/03/2021
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 إلاطاز الىظسي للرواء الاكخصادي                                                                        الفصل ألاٌو                        

 

 :خالصت الفصل 

اهدؿب الظواء الاكخهاصي في آلاوهت ألازحرة ؤهمُت بالغت مً كبل اإلااؾؿاث وهظا هدُجت إلاا ًدلله مً 

ت و البلاء في اإلادُِ الخاعجي ،مؼاًا للماؾؿاث  فالظواء الاكخهاصي ٌٗخمض ٖلى ،وؤهمها الاؾخمغاٍع

واػصاصث خضة اإلاىافؿت في بَاع الؿىق ،اإلاٗلىمت الجُضة بالضعحت ألاولى فلض اػصاص الُلب ٖلى اإلاٗلىماث 

ت ، نٗىبت اجساط اللغاعاث ثٖاإلاُت واػصاص لظلً ًخدخم ٖلى اإلاىٓماث مىاحهت مثل هظه الخدضًاث بؿٖغ

لت  وفي هفـ الىكذ بىفاءة وفٗالُت، وهظا مً زالٌ بؾتراجُجُاث الظواء ؤلاكخهاصي التي جدلم هخاثج ٍَى

ألامض وزُِ مدىمت جفغى ٖلى اإلااؾؿت ؤن جخماش ى م٘ الٓغوف الخانلت و الخىُف مٗها صون الغحٕى 

 ً بلى الىعاء هظا ماحٗل اإلااؾؿاث حؿخغل الفغم اإلاخاخت وجىاحه التهضًضاث مً زالٌ بغهامج جيٍى

ؾىداٌو في الفهل اإلاىالي ببغاػ مضي اجساط اللغاعاث في اإلااؾؿت وهُف ًيىن للظواء ؤلاكخهاصي . مدىم

 ؤزغ ٖلحها؟ 
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 :جمهُد

جبرػ ؤهمُت ٖملُت اجساط اللغاع بضءا بالفغص الظي ٌٗمل مً زالٌ ؾُٗه اإلاؿخمغ مً ؤحل البلاء ومماعؾت 

اليكاٍ ؤلاوؿاوي في قتى اإلاجاالث ٖلى اجساط اللغاع بهىعة مؿخمغة لحرقي بىمِ خُاجه وؤؾالُبها 

 .مؿخسضما في طلً ٖلله اإلابضٕ وججاعبه ومٗلىماجه و كضعجه ٖلى الاهخلاء و الازخُاع

وجؼصاص اإلاكاول وجخٗلض ولما ،ؤما بطا اهخللىا بلى مجاٌ الخُاة الٗملُت ؤًً جسخلف َغق حؿُحر قاون الٗمل

فةن اإلاضًغ  الظي ًىٓم و ًيؿم و ًخٗامل م٘ البِئت ،جىٕى اليكاٍ و احؿ٘ مجاله و اػصاص حجم ؤلاهخاج 

فةهه ًخسظ في ول مغخلت مً مغاخل ٖمله كغاعا مُٗىا ًخىكف ٖلُه هجاح اإلاضًغ و اإلااؾؿت وم٘ ،الخاعحُت

همى حجم اإلااؾؿاث الاكخهاصًت و حٗلض مكاولها وجؼاًض نٗىبت مٗالجت حمُ٘ الٗىامل التي جىزغ ٖلى 

ؤنبدذ الخاحت ماؾت بلى مٗغفت ولُت بإؾالُب اجساط اللغاعاث إلًجاص الخلٌى اإلاالثمت للمكاول و ،اللغاع

غ ؤؾالُب اجساط اللغاع والتي ججٗل  الىنٌى بلى ؤفًل وؤمثل اللغاعاث خُث ؤن الاهخمام ًؼصاص خالُا بخٍُى

ٖملُت هظا ألازحر  ؤهثر صكت وفٗالُت ٖلى الغغم مً ؤن الٗضًض مً اإلاخغحراث الضازلُت و الخاعحُت للميكإة 

ًهٗب الؿُُغة ٖلحها وجدلُلها و الخٗامل مٗها ٖلى ؤؾاؽ عكمي ألجها جغجبِ بالٗىهغ البكغي والٗىامل 

 .اإلاازغة فُه

 :وجىاولىا في هظا الفهل مبدثحن وهما 

 ماَُت عملُت اجخاذ اللساز :املبحث ألاٌو 

 جصيُفاث وملىماث دعم الرواء إلاكخصادي لعملُت اجخاذ اللساز وعىامل هجاحها :املبحث الثاوي 

 .وعالكتها مع بعضها 
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 ٌ . ماَُت عملُت اجخاذ اللساز:املبحث ألاو

اجساط اللغاع هى ٖملُت جمـ ول هاخُت مً هىاحي خُاجىا بطا ؤجها جازغ ٖلى اإلايكئاث و اإلاكغوٖاث وكغاعاجىا 

مىما فةهىا ؾىف هخُغق في هظا اإلابدث بلى ول ما ًخٗلم باجساط اللغاع   الُىمُت بكيل فٗاٌ ٖو

 ٌ . مفهىم اجخاذ اللساز:املطلب ألاو

ت فةن هجاح اإلااؾؿاث ًخىكف بلى خض هبحر ٖلى  اثف ؤلاصاٍع بن ٖملُت اجساط اللغاعاث جخغلغل في ول الْى

ً نى٘ اللغاعاث مسخلف حىاهبها  .مضي ؾالمت عقض اللغاعاث التي ًخم اجساطها، ٖو

 :اجخاذ اللسازمفهىم 

ض ؤن  ًخسظ الفغص في خُاجه الُىمُت ٖضصا مً اللغاعاث، ؾىاء في طلً الُالب خحن ًسخاع الكٗبت التي ًٍغ

م التي جىنل بلحها، فهىان الٗضًض غحر  سخاع الٍُغ ًخسهو فحها، وؾاثم الؿُاعة ٖىضما ًدضص وحهخه ٍو

خسظون كغاعاث ٖضًضة سخاعون ٍو فةطا وؾٗىا هُاق الضعاؾت وجغهىا ألافغاص وؤزظها . هاالء ًفايلىن ٍو

اإلااؾؿاث بازخالف ؤهىاٖها، فةن ٖملُت اجساط اللغاع جهبذ ؤهثر ؤهمُت، طلً ألن اللغاع ال ًخٗلم بصخو 

كمل ٖضة حىاهب بًٗها فني وآلازغ جىٓیمي ومالي  واخض وبهما ًخًمً ٖضة ؤفغاص ؤو حماٖاث، َو

الخ ...وكاهىوي

ُفي وجلضمه وجازغ ؤًًا ٖلى الجماٖت التي ٌكغف  فاللغاعاث التي ًخسظها اإلاضًغ جازغ هثحرا ٖلى ويٗه الْى

والؿبب الظي ًضف٘ اإلاضًغ  بلى ٖضم اجساط اللغاع بما ٌٗىص بلى .ٖلحها، ولها جإزحرها ٖلى ٖمل اإلااؾؿت ٖامت

ً هما   :ؤخض ؤمٍغ

 .ٖضم جبُان ؤو  ويىح ول البضاثل اإلاخاخت لالزخُاع ؤو اإلافايلت  .1

ٖضم الغغبت في ازخُاع بضًل مدضص جفاصًا لاللتزام ؤو الاعجباٍ بٗمل كض ًاصي بلى الًغع بمهالح  .2

 .مخسظ اللغاع

ٗخلض بإجها مً نفاث اإلاضًغ الىفء الظي ًضعن  ٗغف هظا الىٕى مً اللغاعاث باللغاعاث الؿلبُت َو َو

 1.اإلاىاكف التي جضف٘ به بلى ٖضم اجساط كغاع مٗحن بهضصها

ت  ٗغف اللغاع ؤلاصاعي بإهه حىهغ الٗملُت ؤلاصاٍع ت ،َو ألن اللغاع ؤلاصاعي هى  هاجج الٗملُت ؤلاصاٍع

مثل الخل ؤو الخهغف ؤو ":وزالنتها  اللغاع ؤلاصاعي ؾلىن ؤو جهغف وإ مىُلي وطو َاب٘ احخماعي ٍو

البضًل الظي جم ازخُاعه ٖلى ؤؾاؽ اإلافايلت بحن ٖضة بضاثل وخلٌى ممىىت ومخاخت لخل 

 2".وبٗضها هظا البضًل ألاهثر هفاًت وفاٖلُت بحن جلً البضاثل اإلاخاخت إلاخسظ اللغاع،اإلاكيلت

 

                                           
1
غ اإلاىؾمي -    .13م،2009،ألاعصن،الُبٗت ألاولى ،صاع واثل لليكغ  ،بحىر العملُاث مدخل علمي الجخاذ اللسازاث، مىٗم ػمٍؼ

-
2
م و آزغون   .140م، 1998، ٖمان، صاع خامض لليكغ و الخىػَ٘، ؤطاطُاث إلادازة، خؿحن خٍغ
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الازخُاع اإلاضعن بحن البضاثل اإلاخاخت في مىكف مٗحن ؤو هى فاجساط اللغاع ٌٗني كُام : واللغاع ٌٗغف ؤًًا بإهه

الفغص باإلافايلت بحن بٌٗ البضاثل التي جم ازخُاعها في يىء مٗاًحر مدضصة الازخُاع البضًل ألاهثر مىاؾبت 

لُه فاجساط اللغاع هى بالضعحت ألاولى ٖملُت ٖلالهُت وعقُضة جدبلىع في . للخٗامل م٘ اإلاكيلت ؤو الخضر ٖو

ُت هي . البدث واإلالاعهت بحن البضاثل والازخُاع: زالر ٖملُاث فٖغ

. واإلاٗنى الٗلمي الجساط اللغاعاث هى ازخُاع بضًل مٗحن مً بحن بضاثل مسخلفت للؿلىن ؤو الخهغف

 فاجساط اللغاع بطا هى ٖملُت اإلافايلت بحن البضاثل اإلاخاخت الزخُاع ؤفًل بضًل ًلىص بلى جدلُم الهضف

ملُت اجساط اللغاع لُلترح ؤن اللغاع هى اإلاسغج الجهاجي للٗملُت،  لُه فلض فغق ؤخض الباخثحن بحن اللغاع ٖو ٖو

 1.ؤما ٖملُت اجساط اللغاع فخخًمً ألاخضار التي جاصي بلى هلُت الازخُاع وما ًلحها 

ت بضاثل  فجمُ٘ الخٗاٍعف جاهض ٖلى ؤن اللغاع ًلىم ٖلى ٖملُت اإلافايلت، وبكيل واعي ومضعن، بحن مجمٖى

مخاخت إلاخسظ اللغاع الزخُاع واخض مجها باٖخباعه ؤوؿب وؾُلت الخدلُم  (ٖلى ألاكل بضًلحن ؤو ؤهثر)ؤو خلٌى 

. الهضف ؤو ألاهضاف التي ًبخغحها مخسظ اللغاع

ًدخاج الٗمل ؤلاؾالمي صوما بلى اللاثض البهحر الظي ٌؿخُُ٘ اجساط : اجخاذ اللساز واملىظىز إلاطالمي-  

م . اللغاع الهاثب في الىكذ اإلاىاؾب والظي ًضعؽ مضي اإلاهالح واإلافاؾض اإلاترجبت ٖلى كغاعه واللغآن الىٍغ

ًبحن طلً في الىثحر مً اإلاىايُ٘ ؤن اللاثض ًيبغي له ؤن ٌؿخإوـ بظوي الخبرة زم ٖلُه ؤن ًخسظ كغاعه 

فاعف عنهم واطخغفس لهم وشاوزَم في ألامس فةذا : " مخىهال ٖلى هللا ؾبداهه وحٗالى، للىله ؾبداهه

. آٌ عمسان  (159)" عصمذ فخىول على هللا بن هللا ًحب املخىولين 

هما جدبحن بٌٗ مالمذ اجساط الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم للغاعه مً زالٌ ههىم اللغآن والخضًث وبٌٗ 

ت ومثاٌ ٖلى طلً : مىاكف الؿحرة الىبٍى

  خغنه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى الكىعي والاؾخفاصة بمكىعة الىاؽ وبقٗاعهم ؤن اللغاع كغاعهم

في ألامس فةذا عصمذ فخىول على هللا بن   فاعف عنهم واطخغفس لهم وشاوزٍ:"امخثاال للىله ٖؼ وحل

 .آٌ عمسان (159)" هللا ًحب املخىولين

ًىصسهم مً بعدٍ وعلى هللا فلُخىول  بن ًىصسهم هللا فال غالب لىم وبن ًخرلىم فمً ذا الري" 

 آٌ عمسان  (160)" املامىىن 

 ٓهغ طلً في غؼوة ؤخض ضم الترصص بٗض اجساط اللغاع، ٍو بٗض ما " الثباث ٖلى اللغاع وجدمل ٖىاكبه ٖو

 .اؾدكاع الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم الىاؽ، فإقاع ٖلُه بًٗهم بالخغوج وبًٗهم بالبلاء في اإلاضًىت

 هإهىا ؤهغهىا عؾٌى هللا ٖلى : فازخاع الخغوج نلى هللا ٖلُه وؾلم وإلاا لبـ مالبـ الخغب كاٌ الكباب

ما وان الىبي بطا لبـ ألامت الخغب ؤن ًًٗها ختى ًدىم هللا : "الخغوج، فلاٌ نلى هللا ٖلُه وؾلم

 ."بِىه وبحن كىمه

                                           
1

غي، - تعافضة الخٍغ ت في اجخاذ اللسازاث إلاداٍز  .221-219، م 2008 ،(ألاعصن)ٖمان ، ألاعصن، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘،مهازاث اللُادة التربٍى
 



23 
 

  الاكخصادياجخاذ اللساز وعالكخه بالرواء                                                                                         زاوي الفصل اٌ

 .خطىاث اجخاذ اللساز وؤَمُخه: املطلب الثاوي

 ٌ  خطىاث اجخاذ اللساز: الفسع ألاو

جمغ ٖملُت اجساط اللغاع بٗضة مغاخل ول مغخلت جدخاج بلى ٖضة بحغاءاث وطلً بهضف الىنٌى بلى كغاعاث 

لت جغجُبها بازخالف ٍغ سخلف ٖضص هظه الخُىاث َو ً، وهىان جهيُفاث مسخلفت إلاغاخل  ؾلُمت، ٍو اإلافىٍغ

. وزُىاث ٖملُت اجساط اللغاع وول جهيُف ًمثل وحهت هٓغ مُٗىت

 1 :ؾيؿخٗغى فُما ًلي بلى ول مغخلت مً هظه اإلاغاخل

 حشخُص طبُعت املشيلت  :املسحلت ألاولى

بحن الخالت اللاثمت ًٖ الخالت اإلاغغىب الىنٌى بلحها ؤي وحىص جفاوث   جيكإ اإلاكيلت هدُجت وحىص ازخالف

. بحن ألاهضاف ؤو الىخاثج اإلاغحىة

بن خل اإلاكيلت ًخُلب ؤن ًلىم اإلاؿحر بةجبإ ؤؾلىبحن حهضف مً زاللهما بما لخغُحر الخالت اللاثمت ؤو 

، ؤي ًخىحب ٖلُه ؤوال جدضًض ألاهضاف التي ؾىف ًخسظ (ألاهضاف)الخغُحر الخالت اإلاغغىب في جدلُلها 

اللغاع اإلاىاؾب لخدلُلها، زم اهدكاف َبُٗت اإلاكيلت واعجباَها م٘ حىاهب ؤلاهخاج ألازغي، وغالبا ما جيىن 

: اإلاكىالث في قيل مما ًلي

. جدىاٌو مؿاثل ًىمُت جخىغع باؾخمغاع مثل صوام الٗاملحن: مكاول جللُضًت ؤو عوجُيُت- 1

ت- 2 . ًيىن هُاق آزاعها ؤوؾ٘ مً اإلاكىالث الخللُضًت ٖلى ؾحر الٗمل مثل وي٘ الخُِ: مكاول خٍُى

 ؤزغي  جدضر بكيل َاعت بؿبب الخغحر في ْغوف البِئت اإلادُُت باإلاىٓمت ؤو ٖىامل: مكاول َاعثت- 3

 .هخُٗل آلاالث وجإزغ ونٌى اإلاىاص

والخلُلت ؤن ؾىء حصخُو اإلاكيلت وجدغي ؤؾبابها ًاصي بالًغوعة بلى اعجياب ؤزُاء في حمُ٘ اإلاغاخل 

. الخالُت لها

 ٌ(الحلٌى املخخلفت)جحلُل املشيلت وبًجاد البدائل  :زاهُتاملسحلت ا. 

غوف ول مكيلت، وجهىف اإلاكىالث ٖمىما   جسخلف َغق الىنٌى بلى الخلٌى اإلاثالُت خؿب َبُٗت ْو

 :بلى زالر ؤهىإ خؿب مضو ويىح بيُتها، وهي

 .مكکالث مدضصة البيُت- 

. مكکالث طاث بيُت يُٗفت الخدضًض- 

. مكکالث غحر مدضصة البيُت- 

جمحز اإلاكىالث طاث البيُت اإلادضصة بالىيىح وبالخدضًض الضكُم لألهضاف والبضاثل والىفلاث، هظلً 

اللغاعاث هفؿها ًخم اجساطها اؾدىاصا بلى بحغاءاث وكىاٖض مدضصة مؿبلا، وهىظا فةن خل اإلاكىالث مً 

لت مدضصة باؾخسضام بحغاءاث وكىاٖض  .ومىهج واضح ومٗغوف جماما هظا الىٕى ًخم بٍُغ

                                           
1

ت، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، -  .46، م 1، 2006ٍواؾغ ههغ مىهىع، ألاؾالُب الىمُت في اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع
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اإلاضي فُما  ؤما اإلاكىالث طاث البيُت الًُٗفت الخدضًض فخخٗلم ٖاصة بىي٘ الخُِ والؿُاؾاث بُٗضة

ًسو مسخلف حىاهب ومجاالث وكاٍ اإلااؾؿت والتي ًخم جىفُظها ٖلى مغاخل، وجخمحز هظه اإلاكىالث 

ٗخمض خل مثل هضه  بٗضم الخإهض الكضًض ونٗىبت نُاغت ألاهضاف والبضاثل بكيل صكُم ومدضص، َو

لى مؿخىي جإهُله وهفاءجه، ؤما  اإلاكىالث ٖلى الخجغبت والخبرة والخفىحر اإلاىُلي اإلاىٓم إلاخسظ اللغاع ٖو

لت الٗملُت لخل هظا الىٕى مً اإلاكىالث فخٗخمض ٖلى الخفىحر الظهني وجدلُل آعاء الخبراء وغحرها . الٍُغ

  البدائلجلُُم :املسحلت الثالثت. 

ٌ )جخم هظه الخُىة بخدضًض وافت هلاٍ الًٗف واللىة ليل بضًل مً البضاثل اإلاخاخت  ٗخمض (الخلى ، َو

ً ألهه لً  لى صكت اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بيل بضًل وله ؤن ٌؿخٗحن بسبراث آلازٍغ اإلاضًغ في طلً ٖلى زبرجه ٖو

ًيىن ملما بيافت هلاٍ اللىة والًٗف ليل بضًل، بن اإلاكيلت ألاولى التي ؾخىاحهه في هظه الخُىة هى في 

ت  ٖضم بمياهُت جدضًض ؤزاع هظه  اجساط اللغاع ؤلاهخاجي، عؾالت ماحؿخحر، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع

اإلاكيلت ًيبغي ٖلُه الخيبا  الىلاٍ كىة ؤم يٗفا هٓغا العجباَها واعجباٍ آزاعها باإلاؿخلبل،وإلاىاحهت هظه

بأزاع کل بضًل، ؤما اإلاكيلت الثاهُت فخىمً في بٖاصة جلُُم بضًل آزغ بط جغجب ًٖ البضًل الؿابم آزاع 

ؾلبُت، وبالخالي ًهبذ اإلاىكف ؤهثر حٗلُضا بطا وان اإلاىكف ال ٌؿمذ باهخٓاع مٗغفت وافت الىخاثج اإلاترجبت 

. ًٖ اللغاع 

  (اخخُاز البدًل ألامثل)اجخاذ اللساز :املسحلت السابعت. 

خم في هظه اإلاغخلت ازخُاع البضًل ألافًل مً بحن البضاثل اإلاخاخت للخل، وهىا ًلىم اإلاضًغ باجساط اللغاع   ٍو

وافت  اؾدىاصا بلى البضًل ألافًل الظي جم ازخُاعه، ولىً كبل طلً ًجب الخإهض مً ؤن هظا البضًل ًالثم

خباع زالٌ اإلاغخلت الؿابلت، فلض ًفًل  اإلاخُلباث والٗىامل ألازغي للمكيلت والتي لم جازظ بٗحن الٖا

ت مثل ؾهىلت الخىفُظ ؤو ؤن جيىن  خباعاث ًغاها اإلاضًغ يغوٍع ؤخُاها خال آزغ غحر الخل ؤو البضًل ألافًل اٖل

الٓغوف الخالُت في اإلااؾؿت ال حؿمذ بدل ًخىك٘ ؤن ًجض ملاومت هبحرة مً كبل الٗاملحن اإلاؿاولحن ًٖ 

  1:الخىفُظ، وهىظا فةن هظه اإلاغخلت جغاعي ٖضة ٖىامل هي

  الخإهض مً كابلُت البضًل الظي جم ازخُاعه للخىفُظ ومضي مالءمخه للمخُلباث وللٓغوف الخالُت

 .للماؾؿت
  الهُغت الٗملُت لهظا البضًل بكيل كغاع بصاعي وفلا للمخُلباث اللاهىهُت الؿاثضة .

 خباع آلازاع اإلاترجبت ًٖ جىفُظ البضًل ألاوؿب  . ألازظ بٗحن الٖا

 جىفُظ اللغاع ومخابٗخه. 

 واإلاضًغ ًلىم فلِ بهظه اإلاغخلت ،ً م آلازٍغ  .جخمحز َبُٗت اللغاع بإن جىفُظه ًخم ًٖ ٍَغ
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 46-47م،مغح٘ ؾبم طهغه ،واؾغ ههغ مىهىع - 



25 
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بخىحُه اللاثمحن ٖلى الخىفُظ مبِىا لهم الٗمل الظي ًخىحب ٖلحهم اللُام به، وهظا ًخُلب جفهم اللغاع مً 

خم طلً مً زالٌ مبضؤ اإلاكاعهت في اجساط اللغاعاث خُث ٌكٗغ  كبل مىفظًه وجدفحزهم ٖلى ؤصاثه، ٍو

مىخاث  اإلاىفظون بإن اللغاع مً نىٗهم، ومً اإلاهم حضا ؤن جيسجم ؤهضاف اللغاعاث م٘ ؤهضاف َو

وبٗضما ًبضؤ . اللاثمحن ٖلى جىفُظها خُث ًىٗىـ طلً في عف٘ هاالء اإلاىفظًً إلاؿخىي ؤصائهم وجدؿِىه

جُبُم اللغاع، ًلىم مخسظ اللغاع باإلاخابٗت اإلاؿخمغة لُخٗغف ٖلى ؤوحه اللهىع والٗلباث التي جيكإ ؤزىاء 

مىىه مً زالٌ اإلاخابٗت اإلاؿخمغة الىكىف ٖلى الىخاثج واإلاخُلباث، وجإؾِؿا ٖلى طلً  الخىفُظ لخظلُلها، ٍو

 1.الىٓغ في حٗضًل اللغاع ؤو اجساط بحغاءاث بيافُت لخىفُظه وغحرها

 .ًىضح مساحل اجخاذ اللساز : )1 -(2 زكم شيل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .ؤَمُت اجخاذ اللساز:الفسع الثاوي 

ت نغحرة  جيب٘ ؤهمُت اجساط اللغاعاث مً اعجباَه الكضًض بدُاجىا الُىمُت هإفغاص وحماٖاث، ومىٓماث بصاٍع

وهبحرة، مدلُت وصولُت، هضا باإليافت بلى ؤن مىيٕى اجساط اللغاعاث ًدٓى بإهمُت زانت مً الىاخُخحن 

. الٗلمُت والٗملُت

 : ؤَمُت اللسازاث مً الىاحُت العلمُت -1

ت وؾُلت ٖلمُت وفىُت خخمُت هاحٗت لخُبُم الؿُاؾاث - والاؾتراجُجُاث للمىٓمت  حٗخبر اللغاعاث ؤلاصاٍع

لمُت ُت ٖو  2.في جدلُم ؤهضافها بهىعة مىيٖى

                                           
1

 47م،مغح٘ ؾبم طهغه ،واؾغ ههغ مىهىع - 

ت و الخطبُم،هىاف هىٗان - ت بين الىظٍس .12م،2000،ٖمان،الُبٗت ألاولى ،صاع الثلافت ليكغ و الخىػَ٘  ،اجخاذ اللسازاث إلاداٍز
2
  

ت، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، :اإلاهضع   .46، م 1، 2006ٍواؾغ ههغ مىهىع، ألاؾالُب الىمُت في اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

 

 جدلُل اإلاكيلت وبًجاص البضاثل 

 جلُُم البضاثل

ازخُاع البضًل )اجساط اللغاع

(ألامثل   

 جىفُظ اللغاع ومخابٗخه

 حصخُو َبُٗت اإلاكيلت 
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ت، مثل الخسُُِ والغكابت - ا وفٗاال في اللُام بيافت الٗملُاث ؤلاصاٍع ت صوعا خٍُى  جلٗب اللغاعاث ؤلاصاٍع

. والخىُٓم وغحرها

 .جاصي ٖملُت اجساط اللغاعاث صوعا مهما في ججؿُض، جىُُف، جفؿحر وجُبُم -

 .والاؾتراجُجُاث الٗامت في اإلاىٓمت والؿُاؾاث ألاهضاف -

ُفت  - م ٖملُت اجساط اللغاع صوعا هاما في ججمُ٘ اإلاٗلىماث الالػمت للْى ت ًٖ ٍَغ جاصي اللغاعاث ؤلاصاٍع

م اؾخٗماٌ وؾاثل ٖلمُت وجىىىلىحُت مخٗضصة ومسخلفت للخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث  ت ًٖ ٍَغ ؤلاصاٍع

  .الالػمت للخىُٓم ؤلاصاعي 
 ؤَمُت اللسازاث مً الىاحُت العملُت- 2

حن، وجىكف ًٖ- ت ًٖ ؾلىن ومىكف اللاصة والغئؾاء ؤلاصاٍع اللىي والٗىامل  جىكف اللغاعاث ؤلاصاٍع

 .الضازلُت والخاعحُت الًاغُت ٖلى مخسظي اللغاع

 ألامغ الظي ٌؿهل مهمت الغكابت ٖلى هظه اللغاعاث، والخدىم فحها والخٗامل م٘ هظه اإلاىاكف والًغٍى 

. مؿخلبال بهىعة خؿىت

اثف -  حن في اللُام بالْى ت وؾُلت الزخُاع وكُاؽ مضي كضعة اللاصة والغئؾاء ؤلاصاٍع حٗخبر اللغاعاث ؤلاصاٍع

ملي ت اإلاُلىب جدلحها وبهجاػها بإؾلىب ٖلمي ٖو  .واإلاهام ؤلاصاٍع

ت-  ت مُضاها واؾٗا للغكابت ؤلاصاٍع  1.حٗخبر اللغاعاث ؤلاصاٍع

 . ؤهىاع اجخاذ اللساز والعىامل املازسة فُه:املطلب الثالث 

 :ؤهىاع اللسازاث-1

: هىان جهيُفاث ٖضًضة لللغاعاث فمجها ٖلى ؤؾاؽ الهضف هما ًلي

ت ٖالُت : اللغاعاث الفٗالت هي التي جخم ٖلى ؤٖلى مؿخىي مً الفهم الفىغي بمٗنى ؤجها جخهضي إلافاهُم فىٍغ

دلم هدُجت فٗالتبؾتراجُجُتمجغصة، مفاهُم  .   قاملت طاث جإزحر كىي ًىفظ ٍو

وهي التي جخم ٖلى مؿخىي مً الفىغ اإلاجغص، مفاهُم حؼثُت ال ٌؿعی الخدلُم هضف : اللغاعاث الغحر فٗالت

. مازغ فٗاٌ
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 13هىاف هىٗان ، مغح٘ ؾابم، م - 
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ت(2-2)الشيل  اث إلاداٍز  ؤهىاع اللسازاث في املظخٍى

 

 

 

 1:ومىه مً ًهىفها خؿب جىافغ هٓم البُاهاث واإلاٗلىماث هما ًلي

هي التي جخهف بإجها مخىغعة وعوجُيُت ومدضصة حُضا، وجىحض بحغاءاث مؿبلت لخلها : اللسازاث املبرمجت-  

الخٔ في هظا الىٕى مً اللغاعاث ؤن مٗاًحر الخىم ٖلحها ٖاصة ما جيىن واضخت وغالبا ما جخىفغ مٗلىماث  ٍو

وبُاهاث وافُت بكإجها، هما ؤهه مً الؿهل جدضًض البضاثل مجها ومً زم فهىان جإهض وؿبي ؤن البضًل اإلاسخاع 

 .ؾىف ًترجب ٖلُه خل اإلاكيلت بفاٖلُت

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

 91، م2009منى ُُٖت زؼام زلُل، ؤلاصاعة واجساط اللغاع في ٖهغ اإلاٗلىماجُت، اإلاىخب الجامعي الخضًث لليكغ، ؾىعٍا،  -

 

املظخىي ألاعلى

املظخىي املخىطط

املظخىي املخىطط

 كسازاث بطتراجُجُت

تكسازاث ب داٍز  

 

 كسازاث 

 حشغُلُت

ت اللغاع،  خؿحن بلعجىػ :اإلاهضع   104م،اإلاضزل لىٍٓغ
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 :العىامل املازسة في اجخاذ اللساز  -2

   لت غحر مباقغة وهي: العىامل البُئُت الخازحُت  : هي الٗىامل التي جازغ ٖلى اللغاع ؤلاصاعي بٍُغ

 هي الٗىامل اإلاخٗللت بالغوىص والغزاء والىؿاص الاكخهاصي، ومضي صٖم الخيىمت :العىامل الاكخصادًت 

للىىاحي الاكخهاصًت وهل هىان حصجُ٘ ٖلى الاؾدثماع بلى اإلاؿاٖضاث اإلاالُت التي مىدتها الخيىمت لللُإ 

 . الخام

 هي الٗىامل اإلاخٗللت باألخىاٌ الؿُاؾُت الؿاثضة في الضٌو مثل اؾخلغاع : العىامل الظُاطُت والخىظُمُت

الكتها بالضٌو اإلاجاوعة . الخيىمت في صولت ما وهظلً اللىاثذ واللىاهحن التي جدىم هظه الضولت ٖو

 اث اإلاِٗكت في هظه البلض:العىامل الثلافُت .  هي الٗىامل اإلاخٗللت باللغت والضًً، والخًاعة ومؿخٍى

 هي الٗىامل اإلاخمثلت بمضي الخلضم الخىىىلىجي في الضولت مً ؤحهؼة، :العىامل الخىىىلىحُت 

 .الخ...واجهاالث

 هظه الٗىامل جازغ ٖلى اللغاع بكيل مباقغ وهي: العىامل الداخلُت: 

 .حجم اإلاىٓمت -  

. اللىاهحن واللىاثذ في هظه اإلاىٓمت- 

ت للمىٓمت-  . اإلاىاعص اإلاالُت والبكٍغ

. الٗالكت بحن مضعاء ألاكؿام ؤو ؤلاصاعاث - 

لت مباقغة في بٌٗ : جإزحر مخسظ اللغاع هفؿه -  هظا الٗامل مً الٗىامل اإلاهمت ألهه ًازغ ٖلى اللغاع بٍُغ

ألاخُان وغحر مباقغة في ؤخُان ؤزغي، وهظا ٌٗخمض ٖلى َبُٗت اللغاع ومضي اعجباَه شخهُا بهظا اإلاضًغ 

 1:ومً هظه الٗىامل

 سه :العىامل الظُىىلىحُت الداخلُت  والتي جخمثل في شخهُت اللاثض ومُىله واججاهاجه وكُمه وجاٍع

في الٗمل وهٕى الخبراث التي مغ بها ومغهؼه الاحخماعي والاكخهاصي زاعج الخىُٓم وخالخه الىفؿُت ٖىض 

 .اجساط اللغاع

  2. مثل الجماٖاث والٗاثلت والٗاصاث:العىامل املازسة في مخخر اللساز 

 

 

 

 

                                           
1

تهىاف کىٗان، -   394، 393، م 1، 2009ٍ، صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، اللُادة إلاداٍز
2

 .394، 393هىاف کىٗان، هفـ اإلاغح٘ م -
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 جصيُفاث وملىماث دعم الرواء إلاكخصادي لعملُت اجخاذ اللساز وعىامل هجاحها :املبحث الثاوي

 .وعالكتها مع بعضها 

ت وحىهغها  ًخىكف ٖلى مضي هجاخها هجاح اإلااؾؿت في جدلُلها ابط، جمثل اللغاعاث نلب الٗملُت ؤلاصاٍع

 .لألهضاف اإلايكىصة

  جصيُف اللسازاث :املطلب ألاٌو 

مضي الهالخُاث التي  هى ًسخلف اللغاع الظي ًخسظه مخسظ اللغاع بازخالف اإلاغهؼ ؤلاصاعي الظي ٌكغل

: ًخمخ٘ بها والبِئت التي ٌٗمل يمجها وجخٗضص اإلاٗاًحر التي ًمىً اجساطها ؤؾاؾا للخهيُف اللغاعاث بلى

: حظب ؤَمُتها -ا

:  وهيigoransoffخؿب هظا اإلاُٗاع همحز ؤهىإ مً اللغاعاث هما كضمها 

  وهي جلً اللغاعاث التي جسو ٖالكت اإلااؾؿت م٘ مدُُها فهظا الىٕى :كسازاث بطتراجُجُت 

بطن ًخإزغ بمدُِ اإلااؾؿت الخاعجي و ٖالكاتها اإلاخباصلت، فاللغاعاث  ؤلاؾتراجُجُت حٗني 

بخدضًض بغهامج الٗمل اإلاؿخلبلي للماؾؿت ،بٖضاص الخُِ  اإلاؿخلبلُت و الؿُاؾاث 

هلغاعاث جدضًض مجاٌ اليكاٍ ؤلاهخاجي ؤو الخضمي الظي ؾخماعؾه اإلااؾؿت ؤو ازخُاع 

 .ألاؾىاق واإلاىخجاث مً احل يمان جىُف اإلااؾؿت م٘ اإلادُِ

وهي ٖاصة ،هظا الىٕى مً اللغاعاث ًازظ ٖىض كمت الهُيل الخىُٓمي بىاؾُت ؤلاصاعة الٗلُا في اإلاىٓماث 

ً حن آلازٍغ . حغُي مضة ػمىُت ؤٌَى مً الىٖى

  ت )كسازاث جىخُىُت  و هي كغاعاث جخٗلم بةٖاصة الهُيل  الخىُٓمي وخضوص الؿلُاث و  :(بداٍز

اثف ،فهظا الىٕى مً اللغاعاث ًىهب ٖلى حؿُحر  اإلاؿاولُاث و الٗالكاث بحن الْى

ت ،اإلاالُت و الخىىىلىحُت،الن  ،(اكخىاء)اهدؿاب:اإلاىاعص غ اإلاىاعص اإلااصًت ،البكٍغ جىُٓم و جٍُى

الخىُٓم ؤلاصاعي الجُض هى الظي ًًمً جضفم اإلاىاعص ؤلاهخاحُت لخىفُظ الٗملُاث  ؤلاهخاحُت 

 .اإلاسخلفت

اكل مما جازظ فُه اللغاعاث ؤلاؾتراجُجُت  (ؤلاصاعة الىؾُى )جازظ هظه اللغاعاث ٖىض مؿخىي بصاعي 

 . وحغُى مضة ػمىُت مخىؾُت

 هي جلً اللغاعاث الالػمت للخٗامل م٘ اإلاكاول اإلاخهلت بدىفُظ (حشغُلُت):كسازاث جىفُرًت 

 1 .زُِ اإلاىٓمت
 

 

 

                                           
1

ض ٖبض الخؿحن الفًل - اث اجخاذ اللسازاث ،مٍا  16م،2016،ألاعصن،ٖمان،صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ ،(مىهج همي)هظٍس
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ماٌ الُىمُت الدكغُلُت وألاوكُت الغوجُيُت البؿُُت  فهي كغاعاث عوجُيُت بؿُُت  حٗني بدؿُحر ألٖا

للمىٓمت ،جخسظ هظه اللغاعاث مً َغف مؿحري الٗملُاث ٖلى مؿخىي اللاٖضاث  وهي طاث مضي كهحر 

 .وهضفها اؾخٗماٌ اإلاىاعص بإهثر فٗالُت

: بسمجتها حظب بمياهُت- ب

حن ؤؾاؾُحن هما : للض محز هحربغث ؾُمىن بِذ هٖى

 كغاعاث مخىغعة وبحغاثُت بلى خض اهه ًمىً بزغاج بحغاء مدضص مً مٗاملتها، " هي :اللسازاث املبرمجت

 اللغاع هىا مدضصة بكيل طفةحغاءاث اجسا، »بدُث ؤجها ال ًجب ان حٗامل هإجها حضًضة في ول مغة جدضر 

بةجبإ  الغوجُيُت خُث جلىم بلى ان اللغاعاث اإلابرمجت حكبه اللغاعاث الدكغُلُت ؤو واضح مؿبلا، وؤقاع

بٗباعة ؤزغي . بغهامج مدضص زم جهبذ بٗض فترة طاث َبُٗت عوجُيُت مخىغعة حٗالج مكاول مخىغعة

وجهمُم الخل، بل  الخٍٗغف باإلاكيلت اإلاغوع بمغخلتي اإلابرمجت هي اللغاعاث التي ال ًخُلب اجساطها اللغاعاث"

مىذ بحاػة ٖاصًت ؤو نغف مبلغ مٗحن، : ومً ؤهم اللغاعاث" فىعا وفم مٗاًحر مبرمجت ؾلفا  اجساط اللغاع

 .هظه اللغاعاث بطن ال جدخاج بلى حهض وببضإ فىغي 

  لت واضخت " فهي :اللسازاث غير املبرمجت حضًضة  وغحر مغجبت  ولِؿذ مخخابٗت في الٗاصة،وال جىحض ٍَغ

جها الضكُم ًيىن مدحرا ؤو  إلاٗالجت اإلاكيلت ألجها لم ٌؿبم لها ان جٓهغ مً كبل ؤو بؿبب ان َبُٗتها  وجيٍى

فهي كغاعاث حضًضة "مٗلضا ؤو بؿبب ؤجها مهمت لضعحت  ؤجها في خاحت بلى وي٘ خل زام مفهل لها  

واؾخثىاثُت و ال جخىغع بهفت صوعٍت مىخٓمت ، و بالخالي ال ًمىً بغمجتها ؤو حضولتها فهي خاالث حضًضة  

ا    ولِؿذ مدكابهت ، لظلً فةن مثل هظه اللغاعاث ًهٗب  اجساطها بكيل فىعي ، ألجها جخُلب حهضا فىٍغ
 . البدث في اخخماالث هخاثجهاومىاككتها و اإلاٗلىماث و جلضًم البضاثل وافُا لجم٘و وكخا 

حضًض،ؤو كغاع بخىؾُ٘ الُاكت ؤلاهخاحُت  فٕغ كغاع بةوكاء: ومً ألامثلت ٖلى هظا الىٕى مً اللغاعاث

اث ؤلاصاعة الٗلُا في اإلايكإة ...للماؾؿت، كغاع بُغح مىخج حضًض للؿىق  ، ومً الُبُعي ؤن ًيىن إلاؿخٍى

ضاص وؤلاقغاف ٖلى اجساط اللغاعاث غحر اإلابرمجت هٓغا لُبُٗتها  مٗلضة واعجباٍ مؿخلل )صوعا ؤهبر في ؤلٖا

 1 .(للماؾؿت وهجاخها بهظه اللغاعاث
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ض ٖبض الخؿحن الفًل-  .17-16م،هفـ اإلاغح٘ ، مٍا
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حن مً اللغاعاث يمً اللغاعاث غحر اإلابرمجت بدُث ٖغف ول J.L.Lemoigneوللض جُغق الباخث   بلى هٖى

: مجها ٖلى الىدى آلاحي

 خماص ٖلى ٖضص مً : اللسازاث غير املبرمجت املهُيلت وهي اللغاعاث التي ًمىً اجساطها بااٖل

والىماطج ؤلاخهاثُت وبدىر الٗملُاث، ٖلى  (الىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى اجساط اللغاع)َغق الخل 

 .ؾبُل اإلاثاٌ ازخُاع مىعص مٗحن ؤو جدضًض مىك٘ مهى٘

 وهي اللغاعاث التي جيىن فحها اإلاٗاًحر التي ًجب ؤزظها في :اللسازاث غير املبرمجت غير املهُيلت 

الخؿبان حض هثحرة ومهمت، وؤؾلىب مٗالجت اإلاكيلت ًُغى ٖلُه ٖضم الخإهض، هظا ما ًىلو 

مت اإلالغع في اؾخيباٍ الخل الالثم لهظه اإلاكيلت، وفي هضه الخالت ًترن إلاخسظ اللغاع  مً ٍٖؼ

ازخُاع : خحزا هبحرا للخضؽ وؤلاعقاص في اجساط هظا الىٕى مً اللغاعاث، ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ

  .مؿاوٌ ما ؤو الخىؾ٘ في ؤؾىاق ؤزغي 

:  حظب ظسوف صىاعتها- ج

جخًمً البِئت التي ًخسظ فحها اللغاع ٖضصا مً اإلاخغحراث واإلاازغاث ؤلاوؿاهُت والُبُُٗت التي جازغ 

مىً جلؿُم اللغاعاث بدؿب جإزحر البِئت اإلادُُت بلى  1 : في هٕى اللغاعاث اإلاخسظة، ٍو

 هظه اللغاعاث جخسظ في خالت الخإهض الخام مً الٓغوف واإلاخغحراث : اللغاعاث جدذ ْغوف الخإهض

لُه فان مخسظ اللغاع ٌعي جماما هخاثج اللغاع وآزاعه مؿبلا  التي جازغ في اللغاع الىاحب اجساطه، ٖو

مىً اللجىء بلى بٌٗ ألاؾالُب الىمُت اإلاؿاٖضة ٖلى اجساط اللغاعاث وجدضًض  كبل اجساطه، ٍو

الاؾتراجُجُاث في هظه الخالت هخلىُت البرمجت الخُُت مثال، ؤو وي٘ ؤهٓمت عكابت ٖلى اإلاسؼون 

خم َلب بًاٖت حضًضة  .لُهل اإلاسؼون بلى مؿخىي مٗحن ٍو

 اللغاعاث جدذ ْغوف اإلاساَغة : ، وهي اللغاعاث التي جخسظ في ْغوف وخاالث مدخملت الىكٕى

وبالخالي فةن ٖلى مخسظ اللغاع ؤن ًلضع الٓغوف واإلاخغحراث مدخملت الخضور في اإلاؿخلبل وهظلً 

اض ي في ْل هظه  صعحت اخخماٌ، ًمىً الاؾخٗاهت بمسخلف َغق خؿاب الاخخماالث واألمل الٍغ

 .الٓغوف

 وهي اللغاعاث التي غالُا ما جلىم بها ؤلاصاعة الٗلُا ٖىضما جغؾم : اللغاعاث جدذ ْغوف ٖضم الخإهض

ؤهضاف اإلاكغوٕ الٗامت وؾُاؾخه وجيىن ؤلاصاعة في ْغوف ال حٗلم فحها مؿبلا بميان خضور ؤي 

مً اإلاخغحراث ؤو الٓغوف اإلاخىكٗت بٗض اجساط اللغاع، وطلً ٌؿبب ٖضم جىافغ اإلاٗلىماث والبُاهاث 

اليافُت وبالخالي نٗىبت الخيبا بها، فهي بطن كغاعاث جخسظ في ْل ْغوف مً اإلامىً خضوثها، لىً 

اث الُلب : ال حٗغف صعحت اخخماٌ خضوثها، ومثاٌ جلً اث ؤلاهخاج صون مٗغفت مؿخٍى وي٘ مؿخٍى

ُفت صون مٗغفت بضًل لها  .ٖلى اإلاىخج، ؤو عفٌ ْو

                                           
1

ت، -  ت وهماطج بدىر الٗملُاث في اجساط اللغاعاث، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾىىضٍع ىاث مدمض مدغم، اإلاداؾبت ؤلاصاٍع  .43، م2000بؾماُٖل ببغاهُم حمٗت، ٍػ
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: حظب املعاًير- د

 في هظا الىٕى مً اللغاعاث كض جيىن ول ألاهضاف : اللغاعاث طاث اإلاُٗاع الىاخض واإلاؿخلبل اإلادضص

مكترهت في هضف ؤو مُٗاع وخُض وكض ًخمثل في صعاًت مغص وصًت اؾدثماع ما ؤو البدث ًٖ اؾخٗماٌ 

اإلاىاعص الفاثًت باليؿبت لألوكُت ألاؾاؾُت في اإلااؾؿت ؤو البدث ًٖ ؤخؿً مسُِ ؤو بصاعة 

ؤلاهخاج باإليافت بلى هظا ًمىً جدضًض اإلاؿخلبل بمٗنى ًمىً بخهاء خاالث الُبُُٗت ؤو اإلادُِ 

. وجدضًض كُمت مُٗاع اللغاع في ول خالت مً هظه الخاالث

 في هظا الىٕى مً اللغاعاث جيىن ول ألاهضاف : اللغاعاث طاث اإلاُٗاع الىخُض واإلاؿخلبل غحر مٗغوف

مكترهت في مُٗاع واخض ولىً ٖلى ٖىـ الىٕى الؿابم ًهبذ اإلاؿخلبل غحر مٗغوف وهى في غالب 

ألاخُان غحر مدخمل وفي هظه الخالت هخيلم ًٖ مؿخلبل ٖكىاجي ؤجً هجض اإلاىاي٘ الهىاُٖت 

 .اإلاخىغعة وفي هضا الىٕى ًٓهغ مُٗاع حضًض الجساط اللغاع واإلاخمثل في مىفٗت اليكاٍ

 في خالت ما بطا لم هخمىً مً وي٘ مُٗاع وخُض للغاع ما ًجب وي٘ : اللغاعاث اإلاخٗضصة اإلاٗاًحر

كاثمت حكمل ول مٗاًحر اللغاع وجدضًض ؤهمُتها وازخُاع هخاثج ول خل ممىً باليؿبت ليل مُٗاع 

وحٗخبر هظه الخالت ألاهم ألجها ألاهثر ْهىعا ومىاحهت وهىا جٓهغ ؤهمُت اؾخسضام الُغق اإلاخٗضصة 

 .اإلاٗاًحر في خل هظه اإلاكاول

: حظب الىمط اللُادي ملخخرَا- ٌ

: ًمىً جهيُف اللغاعاث مً خُث اللاثمحن باجساطها بلى

 اللغاع الفغصي هى الظي ًىفغص مخسظ اللغاع بهىٗه صون مكاعهت في هظا الكإن مً : كغاعاث فغصًت

حاهب ٌٗىُه ؤمغ اللغاع، وبالخالي فةن ٖملُت جدضًض اإلاكيلت وجدلُلها وازخُاع البضًل اإلاىاؾب 

. وألاخيام الصخهُت للفغص مخسظ اللغاع لخلها حٗخبر ٖملُاث مخإزغة ولُا بالخُاعاث الؿابلت

 اللغاع الجماعي هى زمغة حهض ومكاعهت حماُٖت ؤي ًخم بإؾلىب صًملغاَي، : كغاعاث حماُٖت

ؿاهم في جدؿحن  فاهتهاج هظا ألاؾلىب في اجساط اللغاعاث ًجلب للماؾؿت فىاثض ٖضًضة َو

دفؼهم  ٗمل ٖلى اؾخمغاعها واػصهاعها ألامغ الظي ًىلض الغيا في هفؿُت الٗاملحن ٍو مؿخىاها َو

 1 .ٖلى الٗمل اإلاؿخمغ والجضي

 

 

 
 

                                           
-
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ىاث مدمض مدغم ، مغح٘ ؾابم  .43م،بؾماُٖل ببغاهُم حمٗت، ٍػ
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ىامل هجاخها ملىماث الظواء الاكخهاصي في صٖم اجساط اللغاع:املطلب الثاوي  ٖو

 ٌ  . ملىماث الرواء الاكخصادي في دعم اجخاذ اللساز:الفسع ألاو

بن البِئت الاكخهاصًت الخالُت جفغى ٖلى اإلااؾؿت لخيىن كاصعة ٖلى الخىُف بكيل صاثم في وحه الخغحراث 

والخللباث التي حكهضها البِئت التي حِٗل فحها، ومً ؤحل طلً ًجب ؤن جيىن ؤهثر مغوهت واؾخجابت وببضإ 

في ٖالم ًدؿم بخُىعاث مخللبت للغاًت ٖلى هدى متزاًض وبكيل غحر مىخٓم وبالخالي مً الهٗب حضا 

الخيبا، فمً الًغوعي ؤن جيىن اإلااؾؿاث كاصعة ٖلى اإلاىافؿت، وطلً مً زالٌ جيكُِ اإلابُٗاث بكيل 

مؿخمغ ومخىانل للمىخجاث والخضماث التي ًخم بهخاحها وحكمل ؤصواث صٖم اللغاع اإلادضصة خؿب الظواء 

 1 :الاكخهاصي ما ًلي

 وهي حكيل وزُلت ؤؾاؾُت لجم٘ وهلل اإلاٗلىماث الغؾمُت، : ؤحهصة الاطدشعاز املعلىماجُت

، الىو في  اصة ما جيىن بؿُُت وحكمل هدض ؤكص ى، جاعیش، ٖىىان اإلاىيٕى الاؾخٗالم،ٖو

حملت ؤو حملخحن مً اإلاٗلىماث اإلاغاص جىنُلها وصعحت اإلالضعة اإلاضي نالخُت اإلاٗلىماث وعمؼ 

. مً اإلاغؾل

 ت في الظواء الاكخهاصي :  وهي ٖباعة ًٖ:الصحف لت الٗمل وهي يغوٍع وزُلت جلخو ٍَغ

غ، وبهما هي ؤصاة  خم الخدلم مجها مغخلُا، ول مىيٕى ًخم ويٗه جدذ عكابت، ملخو الخلٍغ ٍو

غها والخدلم مً صختها خلُلت  .الهىإ اللغاع في جىفحر اإلاٗلىماث اإلالخهت وجٍُى

 ت مً الخبراء في بَاع اإلاىيٕى اإلاغاكب، :ملترحاث العمل  ًخم بهجاػها مً َغف مجمٖى

غها في وعكت ٖمل مىحؼة، ولىً كض جيىن وزُلت مىفهلت م٘ ْهىع جغصص  وؤخُاها ًخم جدٍغ

ٗخبر ملخو خم مغاكبتها مً َغف زبراء  مخغحر، َو لت مدضصة ٍو الٗمل الظي ًخم وكغه بٍُغ

 .الخهىنُت  مسخهحن الظًً ًداولىن عبُها بضعحت ٖالُت مً

. عىامل هجاح الرواء الاكخصادي في دعم اجخاذ اللساز:الفسع الثاوي 

لت واضخت، صكُلت ومٗغوفت باؾخمغاع في صٖم  الغثِـ ؤو اإلاضًغ الٗام للماؾؿت البض ٖلُه ؤن ًخسظ ٍَغ

امل هجاح خاؾم ت ٖو اإلاؿاوٌ ًٖ الظواء الاكخهاصي ًجب . الظواء الاكخهاصي، الظي ٌٗض يغوعة خٍُى

ت لجهاػ الظواء الاكخهاصي في جىفحر اإلاٗلىماث ؤلاؾتراجُجُت  ؤن ًيىن مخُلً وملخى٘ باألهمُت الخٍُى

ً الجساط اللغاع، لىً البض ٖلُه ؤن ال ًيىن له اخخياع ٖلى هظه اإلاٗلىماث اإلاضًغ الٗام ؤو الغثِـ  للمؿحًر

البض ؤن ٌٗخمضوا ٖلى قبياث وكغ وبث هظه اإلاٗلىماث وونالث ؤكل ؤو ؤهثر عؾمُت جمىجها مً الاؾخٗالم 

والخهٌى ٖلى مٗلىماث صاٖمت لللغاع الاؾتراجُجي، هٓام الظواء الاكخهاصي ًمىً ؤن ٌؿمذ بالخللُل مً 

خاالث ٖضم الخإهض في اجساط اللغاع ؤو الخفىحر الاؾتراجُجي، وهى الهضف الظي ال ًيبغي ججاهله، لىً هظا ال  
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ت ،بىعَل ؤخمض - عؾالت ،صعاؾت خالت مىبُلِـ وحاػي بىالًت جلمؿان،جإزحر الظواء الاكخهاصي ٖلى ٖملُت اجساط اللغاع في اإلااؾؿت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ

. 116,110م،2015،جلمؿان ، ؤلاؾتراجُجُت والظواء الاكخهاصي ؤلاصاعةجسهو  ،ماحؿتر
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ٌٗني جىفحر اإلاٗلىماث بىمُت هبحرة بلضع ما جخم مٗالجت اإلاٗلىماث والخدلم مً صختها وجيىن مٗلىلت ؤي 

 .وافُت الؾخسضامها والاؾخفاصة مجها في الىكذ اإلاىاؾب

غ ؤصواث اإلاغاكبت التي جيىن بهفت مؿخمغة ٖلى حهاػ الظواء الاكخهاصي   لظا ًيىن مً الًغوعي جٍُى

م ججىب الترادي الظي ٌٗخبر مً ألازُاع  وطلً لخلُُم فٗالُتها والىكىف ٖلى ُتها ًٖ ٍَغ هُفُت جدؿحن هٖى

  1.التي جدضص فٗالُت هظا الجهاػ

 .ٖالكت الظواء الاكخهاصي باجساط اللغاع:  الثالث املطلب

الظواء الاكخهاصي ؤهمُت هبحرة في اجساط اللغاعاث في اإلااؾؿاث فهىان ٖالكت جغبِ ٖىانغ الظواء 

بٗملُت اجساط اللغاعاث  (الاؾدكغاف ، جفىحر الىٓم ، الغئٍت اإلاؿخلبلُت ، الضافُٗت ، الكغاهت )الاكخهاصي

. و ما له مً ؤهمُت في مؿاٖضة اللاصة ؤو مخسظي اللغاع في اإلااؾؿت

 . ٖالكت الاؾدكغاف باجساط اللغاعاث:ؤوال

ًلٗب الاؾدكغاف صوعا مهما في ٖملُت اجساط اللغاعاث فهى ٌؿاٖض اللاصة ؤو مخسظي اللغاع ٖلى الخيبا 

بالفغم و التهضًضاث التي ًمىً ؤن جازغ ٖلى مؿخلبل اإلاىٓمت و هى ما ًلىص اللاثض بلى اؾدكغاف 

اإلاؿخلبل و اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت ، فٗىضما ًيىن مخسظ اللغاع مضعوا بسباًا الؿىق و اإلاىافؿحن فهظا 

ٌٗض ؤمغا مهما في نىاٖت اللغاعاث فهى ًىفغ له الخىمت و البهحرة ٖلى جدلُل و اؾخىكاف اإلاؿخلبل، بما 

ؤن الاؾدكغاف ًخمثل في صعاؾت اإلااض ي و فهم الخايغ لخمىً مً مٗغفت اإلاؿخلبل فان طلً ًازغ ٖلى 

اجساط اللغاعاث اإلاؿخلبلُت، فٗىضما جيىن اإلااؾؿت مخمىىت مً ويُٗتها في الىكذ الخايغ، و جدبنى 

. الاؾدكغاف فُمىً اللٌى ؤجها مخمىً مً مؿخلبلها و جيىن كغاعاتها اإلاؿبلت مغبدت لها للىكذ

.  ٖالكت جفىحر الىٓم باجساط اللغاعاث:زاهُا

الخفىحر الىٓم ؤهمُت هبحرة في اجساط اللغاعاث فهي حٗض بٗض اؾتراجُجي بط ؤجها مخٗللت بخجؿُض اللضعة ٖلى 

صمج الٗىانغ اإلاسخلفت بغغى جدلُلها، وفهم الىُفُت التي جخفاٖل بمىحبها لدكيل هٓاما ؤو نىعة واضخت 

 .لألقُاء التي ًخم الخٗامل مٗها

 وجبرػ فىاثض جفىحر الىٓم هٗىهغ مً ٖىانغ الظواء الاؾتراجُجي في وىهه ًيهئ ؤَغا للخفىحر الاؾتراجُجي 

لت لخٗلم ؤقُاء حضًضة بؿهىلت ٍغ ت  ؤهبر واهدؿاب اإلاٗغفت وؤؾلىبا إلاىاحهت حٗلُضاث البُئُت، َو  وعٍئ

ؤوضح هما ًىفغ َغاثم ؤفًل الابخياع الاؾتراجُجُاث الىفُلت بخجاوػ اإلاكىالث اإلاٗلضة و جفُٗل الخغحراث 

ؤلاؾتراجُجُت، هما ًىفغ الفغنت للمكاعهت ألافغاص وفغق الٗمل في اجسظ اللغاع صازل اإلااؾؿت، فٗىضما 

ًخمخ٘ اللاثض بٗىهغ جفىحر الىٓم ًجٗله ًملً مىهجا جدلُلُا و ًهبذ لضًه اللضعة ٖلى عبِ ؤحؼاء الىٓام 

م٘ بًٗها و كاصعا ٖلى فهم اإلاكيلت هىٓام و حصخُو الؿبب الخلُلي لها، و بالخالي اجساط كغاعاث 

 2.اًجابُت حؿاهم في جفُٗل الٗملُت الدؿُحر باإلاىٓمت 

                                           
1

 .116-110م،مغح٘ ؾبم طهغه، بىعَل ؤخمض-

ىاث مدمض -  44م،مدغمبؾماُٖل ببغاهُم حمٗت، ٍػ
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 . ٖالكت الغئٍت اإلاؿخلبلُت باجساط اللغاع:زالثا

 للغئٍت اإلاؿخلبلُت ؤهمُت بالغت في اجساط اللغاعاث فهي جخمثل في ونف نىعة مؿخلبلُت ؤفًل جخُل٘ 

بلحها اإلاىٓمت وجخفىق بها ٖلى ؤوياٖها الغاهىت في حاهب ؤو ؤهثر مً حىاهب هظه الهىعة، وحكيل الغئٍت  

خالت جيبا لدكىُل نىعة مُٗىت ًٖ الٓغوف ؤو ألاخضار اإلاؿخلبلُت طاث الٗالكت بةَاع ؤو ؾُاق مٗحن، 

بلى ما وعاء ألاخضار لدكمل ٖلى الفهم وؤلاصعان ؤًًا، فهي جغؾم  وهظه الٗملُت جخجاوػ مجغص الىٓغ

م للٗاملحن ، ليي ًدبٗىها خُث جمىً اللاصة و  ت ٍَغ ت لللاصة الىاجخحن مً زالٌ عؾم زاَع زاَع

فحهم ، فالغئٍت حؿاٖض اللاصة ٖىض جدضًض و جدلُل مىاك٘  ً مً اجساط اللغاعاث وجىحُه ؾلىن مْى اإلاؿحًر

اإلاىافؿحن وجمىجهم مً اجساط كغاعاث ناثبت هغص فٗل بػاء حغحراث اإلادُِ و اإلاىافؿت التي جدىمه، 

فامخالن اللاصة ٖللُت مخفخدت و ؤفم واؾٗت للىٓغ في ٖىاكب ألامىع ٌؿاٖضهم ٖلى مىاحهت الاخخماالث 

اإلاخٗضصة و ألاويإ الٗامت و اجساط كغاعاث ؾلُمت، فالظواء الاؾتراجُجي ًىفغ الغئٍت للمضعاء و ًاهلهم 

.  لُيىن كاصة للمىٓماث و اجساط كغاعاث مؿخلبلُت جازغ في مؿخلبل اإلاىٓمت

. باجساط اللغاع (اللضعة ٖلى جدفحز الٗماٌ) ٖالكت الضافُٗت :زابعا

جلٗب الضافُٗت صوعا مهما في اجساط اللغاع لخدفحز الٗماٌ في اإلااؾؿت، وهٗىهغ مً ٖىانغ الظواء 

الاؾتراجُجي جترهؼ الضافُٗت في اإلالضعة ٖلى الخدفحز وصف٘ ألافغاص وخثهم ٖلى الٗمل بىفاءة وفٗالُت لخدلُم 

خُلب طلً بالخإهُض . ؤهضاف اإلاىٓمت اهُالكا مً الغئي والخهىعاث التي ًيبغي ؤن جيىن مىي٘ الخىفُظ ٍو

ازغ فحهم للٗمل اججاه الهضف ومما ًخلضم وؿخُُ٘ اللٌى .  ؤن ًخم الخٗغف ٖلى ما ًدغن صافُٗت ألافغاص ٍو

بن اللاثض الظوي ًجب ؤن ٌٗمل ٖلى بقبإ خاحاث الٗاملحن للٗمل ٖلى جدلُم ألاهضاف، فٗىض جمخ٘ 

ً اللضعاث  (اللضعة ٖلى جدفحز الٗماٌ)اللاصة بالضافُٗت  الٗاملحن  ؤلابضاُٖت اليامىت لضيًمىجهم مً جدٍغ

غ هٓام  وجدفحزهم لخىفُظ اللغاعاث التي جم اجساطها هما زُِ لها، وللظواء الاؾتراجُجي صوع مهم في جٍُى

هبذ الٗماٌ ؤهثر هفاءة وفٗالُت وكضعة ٖلى اإلاكاعهت في اجساط اللغاع والاهخمام  الخىافؼ في اإلااؾؿت ٍو

. اإلاىٓمت بإخؿً وحه ًاصي لجىصة اللغاعاث ؤهضاف وصفٗه لخىفُظ بالٗامل

 ٖالكت الكغاهت باجساط اللغاع :خامظا

للكغاهت ؤهمُت هبحرة في اجساط اللغاعاث باليؿبت للماؾؿت ، جخمثل ملضعة الكغاهت في بمياهُت بكامت 

 ً الخدالفاث ؤلاؾتراجُجُت م٘ مىٓماث ؤزغي، خُث ًمُل ألاشخام طوي الظواء الاؾتراجُجي بلى جيٍى

خحن مً  قغاواث وجدالفاث للىنٌى بلى ألاهضاف اإلاكترهت، والخدالف الاؾتراجُجي هى اجفاق ًلؼم مجمٖى

ماٌ، فاللاثض الظوي  غ مكغوٕ مكترن الؾدثماع فغم ألٖا اإلاىٓماث ؤو ؤهثر للمكاعهت بمىاعصهم لخٍُى

ض مً هفاء اإلاىٓمت و  اؾتراجُجُا ًلىم باجساط كغاعاث بؾتراجُجُت في ازخُاع الكٍغً الاؾتراجُجي الظي ًٍؼ

ُت و حىصة  ض مً كىث اللغاع و الاؾخفاصة مً الخبراث و جدؿحن هٖى لِـ مً حجمها فلِ و هظا ًٍؼ

 1.اللغاعاث

                                           
ىاث مدمض مدغم -  بؾماُٖل ببغاهُم حمٗت، ٍػ
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  :خالصت الفصل

ً بؿبب الضوع  بن ٖملُت اجساط اللغاع وهٓغا ألهمُتها صازل اإلااؾؿت جدط ي باهخمام هبحر مً َغف اإلاؿحًر

الاؾتراجُجي الظي جلىم به وهى جىحُه اإلااؾؿت وجغقُضها للىنٌى لألهضاف اإلاؿُغة، ولىً هظه اللغاعاث 

ت مً الٗىامل، ومً ؤهمها هى الٗىهغ البكغي الظي ًلٗب الضوع  لً جيىن مً الٗضم وبهما بخىفحر مجمٖى

الخاؾم في هظه الٗملُت، فاللغاع لِـ مجغص مىكف قاط ًخسظ في لخٓت ػمىُت مُٗىت وبهما ًيىن وفلا 

إلاغاخل وصعاؾاث ًلىم بها كبل اجساط اللغاع، وؤًًا اللغاع لِـ نىفا واخضا فىجض له الٗضًض مً ألاقياٌ 

. الخ...كغاعاث مبرمجت: وألانىاف مجها مثال

ض  ومً هىا وؿخسلو ؤن اللغاع لِـ ؤمغا ؾهال وال ٌؿتهان به وبهما هى الٗمىص الفلغي ليل ماؾؿت جٍغ

 .جدلُم ؤهضافها والىنٌى بلى الىخاثج اإلاغحىة

ملُت اجساط اللغاعاث  ٖلى يىء ما جُغكىا له في هظا الفهل هجض ؤن الٗالكت بحن الظواء الاكخهاصي ٖو

وبهفاتهم وزبرتهم ٖلى اؾدكغاف  جياملُت، اجساط اللغاع بضوعه ٌؿاٖض كاصة اإلاىٓمت ألاطهُاء اؾتراجُجُا

اإلاؿخلبل وصف٘ الٗماٌ لخُبُم كغاعاتهم وبكامت قغاواث واللاثض الظي ًمخاػ بالظواء الاؾتراجُجي، فُمىً 

. ؤن ًخٗامل م٘ اإلاجهٌى بيل ملاًِؿه
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 مظخغاهم -دوز الرواء إلاكخصادي في بجخاد اللساز في ماطظت اجصاالث الجصائس                 لث   الثاالفصل

 :جمهُد 

-اجهاالث الجؼاثغ  " ؾىداٌو في الفهل بؾلاٍ الجاهب الىٓغي لضعاؾت واك٘ اإلااؾؿت ؤلاكخهاصًت 

لُه جم جلؿُم هظا الفهل بلى مبدثحن ."مؿخغاهم  :وطلً إلاٗغفت صوع الظواء ؤلاكخهاصي في اجساط اللغاع  ٖو

 ٌ  .جلدًم عام حٌى ماطظت اجصاالث الجصائس: املبحث ألاو

 .الرواء إلاكخصادي  وعالكخه باجخاذ اللساز   في ماطظت اجصاالث الجصائسواكع : املبحث الثاوي
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 مظخغاهم -دوز الرواء إلاكخصادي في بجخاد اللساز في ماطظت اجصاالث الجصائس                 لث   الثاالفصل

 ٌ  .جلدًم عام حٌى ماطظت اجصاالث الجصائس: املبحث ألاو

ت ٖمىمُت ماؾؿت هياجهاالث الجؼاثغ  جيكِ في  2000 طاث ؤؾهم بغؤؽ ماٌ جإؾؿذ ٖام حؼاثٍغ

 ٌ اجهاالث الجؼاثغ والاجهاالث ٖبر الؿاث  ؤلاهترهذ حىابوزضماثمىبُلِـ  والىلاٌ الثابذ الهاجف مجاٌ

 ٌ ف ماطظت اجصاالث الجصائس: املطلب ألاو  .(فسع والًت مظخغاهم)وشإة وحعٍس

 .وشإة ماطظت اجصاالث الجصائس:الفسع ألاٌو 

ض واإلاىانالث خُث زم بمىحب 2000 ؤوث 5 اإلااعر في 2000/03هو كاهىن  ، ًٖ اؾخلاللُت كُإ البًر

ض وهظلً ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ  ض الجؼاثغ والتي جىفلذ بدؿُحر كُإ البًر هظا اللغاع بوكاء، ماؾؿت بٍغ

غ قبياث الاجهاالث في الجؼاثغ لخهبذ بٗض طلً ماؾؿت اجهاالث  التي خملذ ٖلى ٖاجلها مؿاولُت جٍُى

 .الجؼاثغ ماؾؿت ٖمىمُت اكخهاصًت طاث ؤؾهم بغؤؽ ماٌ احخماعي جيكِ في مجاٌ الاجهاالث

ض ًٖ كُإ الاجهاالث وكض صزلذ  ض و اإلاىانالث لفهل كُإ البًر خُث كامذ بةٖاصة هُيلت كُإ البًر

،لِؿمذ لها هظا بالدؿُحر الظاحي لضي ول اإلاٗامالث الاكخهاصًت 2003 ًىاًغ 1عؾمُا في ؾىق الٗمل في 

ض، ومجبرة ٖلى بزباث وحىصها في  ، خُث ؤنبدذ الكغهت مؿخللت في حؿُحرهااللىحِؿدُت  ٖلى وػاعة البًر

 .الؿىق الجؼاثغي 

 خحن  اإلاىافؿت فياجهاالث الجؼاثغ ماؾؿت مخمغهؼة في ؾىق مخغحر ومفخىح جماما ؤمام هما اٖخبر مجم٘

الخىىىلىجي واإلاىافؿت وامخالن الخىىىلىحُا  جخًاٖف الجهىص اإلاىغؾت إلوكاء آلُاث للخىُف م٘ الخغحر

 .واإلاٗغفت

قبىت الاجهاالث   اهجاػ حمُ٘ الخُِ لخىؾُ٘ وجدضًث2008و2004الفترة اإلامخضة مابحن  قهضث هما

 اليابل البدغي  والفًاثُت و ؾىاء ألاعيُت خض ٖلى اللضعة والبُاهاث،وجإمحن الهىجُت

الجؼاثغ ٌٗمل ٖلى الاؾخمإ و فهم اخخُاحاث ٖمالثه إلهخاج  ؤما ٖلى اإلاؿخىي الخجاعي، مجم٘ اجهاالث

ُت الخضمت  مىخجاث طاث حىصة ٖالُت في الؿىق ، وجُبُم الخىىىلىحُاث الجضًضة الغامُت بلى جدؿحن هٖى

م التي جىو ٖلى اإلالضمت ُت الٍُغ ت  للمىاَىحن ،هما كامذ بةوكاء زٍغ الاؾخغالٌ الٗلالوي لللضعاث البكٍغ

حضًضة الجهاالث الجؼاثغ التي ال جلخهغ ٖلى الاجهاالث  والبيُت الخدخُت كاٖضة واؾخدضار زضماث

 .الهاجفُت

، والتي هي ٖباعة ًٖ ( NGN)هما ان اجهاالث الجؼاثغ تهضف الى الاهخلاٌ بلى قبىت الجُل الجضًض قبىت 

التي مً زاللها ؾىف حؿاهم في الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت ،حضًضة لالجهاٌ بالكبىت بيُت

  .والثلافُت

 ؾُغث بصاعة مجم٘ اجهاالث الجؼاثغ في بغهامجها مىظ البضاًت زالر ؤهضاف ؤؾاؾُت جلىم ٖلحها 

ُت الخضماث- الجىصة- اإلاغصوصًت)الكغهت وهي   وكض ؾمٗذ هظه ألاهضاف الثالزت  (الفٗالُت وهٖى

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/2000
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
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اصة وحٗلها اإلاخٗامل عكم واخض في ؾىق الاجهاالث  اإلاؿُغة مً َغف اإلااؾؿت ببلائها في الٍغ

 .بالجؼاثغ

 ٌ  :وجخمدىع وكاَاث اإلاجخم٘ خى

غ -  ل مهالح الاجهاالث مما ٌؿمذ بىلل الهىعة والغؾاثل اإلاىخىبت واإلاُُٗاث الغكمُت جٍُى جمٍى

 .واؾخمغاع وحؿُحر قبياث الاجهاالث الٗامت والخانت

 .بوكاء واؾدثماع وحؿُحر الاجهاالث الضازلُت م٘ ول مخٗاملي قبىت الاجهاالث- 

 حعٍسف اجصاالث الجصائس فسع والًت مظخغاهم:الفسع الثاوي 

 الغاح٘ للىٓام ألاؾاس ي للماؾؿت الٗمىمُت الاكخهاصًت طاث 2000/03مهامها مدهىعة بمىحب اللاهىن 

. الُاب٘ اللاهىوي للكغهت

، و طلً باٖخماصها ٖلى زالزت ؤهضاف في 2003 حاهفي 01صزلذ عؾمُا في مماعؾت وكاَها ابخضاء  مً 

الم و الاجهاٌ  : ٖالم جىىىلىحُاث ؤلٖا

 اإلاغ صوصًت .

 الفٗالُت .

 حىصة الخضمت                                                  .

جدلُم مؿخىي ٖالي، كُاس ي، بهجاػ جلني، اكخهاصي و احخماعي لخبلى صوما الغاثضة في مُضاجها َمىخها هى 

هٓغا لىحىصها في مدُِ جىافس ي هضفها جىمُت ؾٗتها و الخفاّ ٖلى مياهتها الٗاإلاُت هكغهت بٖالم و اجهاٌ 

. في الجؼاثغ

: يفؤهم ؤوكُت الكغهت هما جخمثل 

  اؾخغالٌ و حؿُحر الكبياث الٗمىمُت و الخانت لالجهاالثبدىمُتاللُام  .

 حٗمل ٖلى وي٘ اؾخغالٌ و حؿُحر الاجهاالث اإلادلُت م٘ اإلاخٗاملحن في الكبىت. 

الم والاجهاٌ فةن مً بحن ؤهضافها : و بدىم ؤن اجهاالث الجؼاثغ صزلذ ٖالم جىىىلىحُاث ؤلٖا

اصة في ٖغى الخضماث الهاجفُت و حؿهُل ٖملُاث اإلاكاعهت في مسخلف زضماث الاجهاٌ ألهبر ٖضص -  الٍؼ

فُت ٖلى وحه الخهىم خُث بلغ ٖضص اإلاكترهحن بىالًت مؿخغاهم  ممىً مً اإلاؿخٗملحن في اإلاىاَم الٍغ

.  مكترن51000

الم-  ىُت لالجهاالث، و فٗالُت جىنُلها بمسخلف َغق ؤلٖا غ قبىت َو . جىمُت و جٍُى

الم في الجؼاثغ-  غ ماؾؿت ؤلٖا . مً ؤحل اإلاكاعهت هممثل عثِس ي في مجاٌ فخذ بغامج جٍُى
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الم -  ً زضماث الاجهاالث التي حؿمذ بدباصٌ ألانىاث و الغؾاثل اإلاىخىبت، مُُٗاث ٖضصًت، و ؤلٖا جمٍى

. الؿمعي البهغي 

.  بوكاء و اؾخغالٌ و حؿُحر اإلاكترهحن وعبِ بًٗهم البٌٗ بكبىت اجهاالث الجؼاثغ- 

اصة في الخىافـ ٖلى زضماث الاجهاالث في اإلاُضان-  اصة في وحىص الخضماث اإلاىفغة و الٍؼ  .الٍؼ

 

ُيل جىظُمها: املطلب الثاوي  .بطتراجُجُت ماطظت اجصاالث الجصائس َو

: بطتراجُجُت شسهت اجصاالث الجصائس/1

اجهاالث مدؿلؿلت خضًثت مغجىؼة ٖلى ؤخضر  الاهدكاع بكبىت: ٖلى اإلاؿخىي الخلني-1

 فٗالت وهي مهُإة بكيل زام لغبِ حُض ، حضآمىت هثحرا(DWDM-IP/MPLS)الخىىىلىحُاث

. ومًمىن 

. البضء بترخُل الكبياث اإلاىحىصة هدى مدىالث الاجهاالث الجضًضة-

بَالق مىخجاث حضًضة وزضماث بلُمت مًافت، بكامت قغاواث : ٖلى اإلاؿخىي الخجاعي -2

 ووي٘ ؾُاؾت (XDSL,Voip)في ٖضة كُاٖاث و زانت قبياث ؤلاهترهذ  (مدلُت وصولُت)بؾتراجُجُت 

. بةٖاصة جىاػن ألاؾٗاع زانت

جدؿحن ويُٗت ألاحهؼة اإلايلفت بسضمت الؼباثً، الخؿاباث الىبري :ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي-3

، زم وي٘ ؾُاؾت اجهاٌ وبٖالم صازلُت وزاعحُت ٖبر مسخلف كىىاث (ألاخُاء الؿىىُت)واإلاىاَم 

الاجهاالث، واللُام بةٖضاص ؤصواث الدؿُحر الخجاعي و الخلني الفٗالت، والٗمل ٖلى جدؿحن الخىُٓم 

. الضازلي

 :الهُيل الخىظُمي/2

اث بكلُمُت و08ًخيىن الهُيل الخىُٓمي الٗام إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ مً  وخضة 50مضًٍغ

ت مىػٖت ٖلى الضواثغ الخابٗت للىخضاث  ً ووواالث ججاٍع ٖملُاجُت  مخىاحضة في  وامل والًاث الَى

 : وماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ هي في قيل هُيل هغمي ملؿم بلى ؤعب٘ هُاول. الٗملُاجُت بيل والًت

. الهُيل الخىُٓمي إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ- 1-1

اث ؤلاكلُمُت-1-2 .  الهُيل الخىُٓمي للمضًٍغ

 .الهُيل الخىُٓمي للىخضاث الٗملُاجُت-1-3

ت- 1-4 . الهُيل الخىُٓمي للىواالث الخجاٍع
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والهُيل   وهٓغا ألن صعاؾت الخالت جلخهغ ٖلى الهُيل الخىُٓمي إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ

.  الخىُٓمي للىخضة الٗملُاجُت الجهاالث الجؼاثغ  بمضًىت جُاعث

  :فةن الهُيل الخىُٓمي الجهاالث الجؼاثغ مىضح في الكيل

 .الهُيل الخىُٓمي إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ: (1-3)الكيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فسع مىبُلِع

ت مشسوع ( مدًٍس FAWRI( 

مدًس مشسوع ( IDT( 

ت الدزاطاث  مدًٍس

 و البرامج

ت املخابساث الهاجفُت  مدًٍس

 السئِع املدًس العام

 مدًس مشسوع مىازد الحاطىب

 ميلف باملهام

ً  مظدشاٍز

ت مشسوع ( مدًٍس EASY( 

ت الحظاباث الىبري   مدًٍس

ت الظلىن الخجازي   مدًٍس

الخفخِش العامت َُئت  

ت جىىىلىحُاث  مدًٍس

 الاجصاٌ و املعلىماث

ت الطاكت و البِئت  مدًٍس

ت التراطل  مدًٍس

DJAWEBفسع لإلهترهذ 

ت املالُت   مدًٍس

 و المحاسبة

 اجصاالث الجصائس لللمس الصىاعي

ت الىطائل  مدًٍس

 العامت الُىمُت

ت  مدًٍس

 املحافظاث

 و الخىظُم

 لالتصاالت

ت ججهيزاث السبط  مدًٍس

    الاجهاالثمضًغ الدؿُحر الخلني لكبياث

ت املىازد  مدًٍس

ت  البشٍس

ت إلادازة العامت  مدًٍس

 لإلمداد
ت الخخطُط   مدًٍس

 لنظم المعلومات

ت هظم الصىث  مدًٍس

 لالجصاالث

سان الجصائس   عىابت  كظىطُىت ططُف وزكلت  شلف بشاز َو

( وحداث عملُاجُت لالجصاالث بىالًت الجصائس 03+  وحدة عملُاجُت 47) وحدة عملُاجُت لالجصاالث50  

 ,Algérie Telecom, 17-01- 2006, entreprise organigramme direction générale :اإلاهضع

www.algérietelecom.dz 
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ت: املطلب الثالث  .وشاط ماطظت اجصاالث الجصائس وؤكظامها الخجاٍز

 ٌ  . وشاط ماطظت اجصاالث الجصائس:الفسع ألاو

المي بالجؼاثغ، وهي جيكِ في ؾىق الهاجف  في بَاع وكاَها، جخىفل اجهاالث الجؼاثغ بدىمُت اإلاجخم٘ ؤلٖا

ل اإلاُُٗاث والهىث باليؿبت للكغواث والخىام؛ خُث حٗض اجهاالث  الثابذ، والخلٌى الكبىُت لخدٍى

الجؼاثغ الغاثضة في كُإ الاجهاالث بالجؼاثغ، لظا فهي حؿهغ ٖلى جلضًم ؤخؿً وؤعقى الخضماث لؼباثجها هما 

: ًلي

جخىفل بالخضماث الهاجفُت ومسخلف ؤلاعؾاالث ٖبر ألاكماع الهىاُٖت خُث جىفغ للغحر زضماث بعؾاٌ - 

م ؤي واؾُت ههغباثُت ؤو عاصًى ههغباثُت " ؤنىاث، نىع، مُُٗاث" اإلاٗلىماث ؤو الخهٌى ٖلحها  ًٖ ٍَغ

ت  ؤو ههغومغىاَِؿُت واهذ، . وطلً بغُت عف٘ جدضًاث مٗلضة ومخٗضصة. الخ......بهٍغ

ت مً بَاعاث ومهىضؾحن وجلىُحن زانت في مجاٌ -  الٗمل ٖلى اؾخلُاب الىفاءاث والخبراث الًغوٍع

.   الاجهاالث

اصة ٖغى للخضماث الهاجفُت وحؿهُل ونٌى زضماث الاجهاالث بلى ٖضص هبحر مً اإلاىاَىحن، زانت في -  ٍػ

فُت . اإلاىاَم الٍغ

م ما ًلي(GAIA)مداولت جهمُم هٓام مٗلىماحي مخمحز-  : ، وفاء للؼباثً وطلً ًٖ ٍَغ

 ،ت الجهاالث الجؼاثغ، التي جدفٔ َلب الؼبىن ول ػبىن له قبان وخُض ٖلى مؿخىي الىوالت الخجاٍع

 . الخ.....ومٗلىماث زانت به؛ ٖىىاهه،

 ت  (الىزاثم)بػالت جباصٌ الىعق . (حؿُحر نفغي لألوعاق)بحن اإلاهالح الخلىُت والىوالت الخجاٍع

الؿماح للؼباثً باالؾدكاعة فُما ًسو فىاجحرهم ٖبر ؤلاهترهذ. 

 -مظخغاهم -اللظم الخجازي الجصاالث الجصائس    : الفسع الثاوي 

المي الجؼاثغي وهي جيكِ في ؾىق الهاجف  جخىفل ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ بدىمُت اإلاجخم٘ ؤلٖا

ل اإلاُُٗاث والهىث باليؿبت للكغواث و الخىام خُث حٗض  الثابذ و الخلٌى الكبىُت بخدٍى

اجهاالث الجؼاثغ الغاثض في كُإ الاجهاالث بالجؼاثغ لظا فهي حؿهغ ٖلى جلضًم ؤخؿً وؤعقى 

الخضماث لؼباثجها  وفُما ًلي ؾىٗغى ؤهم اإلاهام اإلاىحىصة اللؿم الخجاعي باجهاالث الجؼاثغ لىالًت 

مؿخغاهم والظي  ٌٗخمض بكيل هبحر ٖل بصاعة اإلاٗغفت  التي جمىجها مً خهٌى ٖلى مٗاعف اإلاخٗللت 

 .بٗمالئها وطلً لدؿهل ٖلحها مهامها 

 : ACTEL  جخمثل مهمت مضًغ ACTEL الغثِؿُت في  :
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  يمان ألاصاء الؿلُم للىوالت و عيا الٗمالء. 

 يمان جُبُم ؤلاحغاءاث اإلاٗمٌى بها. 

  الىنٌى الى بىاباث اإلاٗلىماث ،مظهغاث،بخاَت )يمان جضفم اإلاٗلىماث صازل الفغق

 .(الخ،اإلاسخلفت

 م الكغهت الخىلُب ًٖ ٖمالء  )يمان جدلُم ألاهضاف اإلادضصة وجىفُظ بؾتراجُجُت حؿٍى

ماٌ ، حضص    .(الخ.الاهخٗاف،ألٖا

  ب مىاؾبت ب و اكتراح زُت جضٍع في الىوالت مً خُث الخضٍع  .جلُُم اخخُاحاث مْى

 اإلاسؼون ،يمان جىفحر اإلاٗضاث و ألاصواث الالػمت لٗمل الىوالت الدكغُل آلالي للمياجب

 .اإلااصي

 ت  .الٗمل في حٗاون وزُم م٘ الهُاول ألازغي في الدكغُلُت و اإلاغهٍؼ

 :كظم مبُعاث املظتهلً/1

اإلابُٗاث وما بٗض ، ما كبل البُ٘)ًًمً  هظا اللؿم الٗىاًت الجُضة بالٗمُل َىاٌ فترة ٖمله 

ت خٌى   (البُ٘  مما ًخُلب هىا ٖلى إلصاعة اإلاٗغفت ؤن  جؼوص هظا اللؿم باإلاٗاعف الًغوٍع

 :و ًلىم بثالر مهام عثِؿُت .الؼباثً وول ما ًخٗلم بهم 

بصاعة قبىت اإلابُٗاث والٗالكت بحن الٗمالء وهظا ٌكمل الًمان الؿلُم لهُاول اإلابُٗاث   .1

ت واإلااصًت)  .ومغاكبت و مٗالجت الُلباث (اإلاىاعص البكٍغ

ًخًمً طلً بوكاء الٗملُت الالػمت لتروٍج اإلابُٗاث و الخىلُب ًٖ :اإلابُٗاث و الخىلُب  .2

ت   .ٖمالء حضص مً احل جدلُم ألاهضاف اإلادضصة في زُت الٗمل الؿىٍى

ت و جىكُ٘ :بصاعة اإلاسؼون  .3 وهظا ٌكمل يمان جىعٍض مىخجاث الىواالث الخجاٍع

 .الاخخُاحاث

ٌٗمل هظا اللؿم ٖلى جلضًم الضٖم الٗمالء وطلً باهدكاف ألازُاء  : كظم الدعم الخجازي /2

وبنالخها لُلباتهم و خالت خؿاباث الٗمالء و اإلاكاول اإلاخٗللت باإلابُٗاث  وجىفحر البُاهاث وجدلُالث 

غ ومغاكبت ماقغاث ألاصاء وعص ٖلى اؾخفؿاعاث الٗمالء ومغاحٗت َلباتهم  ٗمل ؤًًا ٖلى جٍُى َو

 .لًمان زضمت ٖمالء ممحزة، جلضًم اكتراخاث لخدؿحن ٖملُاث البُ٘  بلى غحر طلً مً مهام
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جخمثل مهامه في جظهحر الٗمالء اإلاخسلفحن ًٖ الؿضاص وجإهض مً ان اإلاضًىىن : امليلف بالخحصُل/3

ٌٗمل ؤًًا اإلايلف بالخدهُل ٖلى حم٘ البُاهاث إلاضًغي .ًضفٗىن مخاحغاجه مىفلا للجضٌو الؼمني

غ اإلاالُت . الاثخمان  وجلضًم الخلاٍع
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. واكع الرواء الاكخصادي وعالكخه باجخاذ اللساز في ماطظت اجصاالث الجصائس: املبحث الثاوي

هظا الاكخهاص الظي ًمثل زغوة جىُٓمُت ،ًخدغن الٗالم الُىم اججاه ماٌٗغف باالكخهاص اإلاٗغفي 

. واحخماُٖت واكخهاصًت هبري 

- مظخغاهم-  اجصاالث الجصائس ؤهظمت: املطلب ألاٌو 

 اإلاٗغفت في  جدؿحن حىصة الخضمت اإلالضمت مً بصاعةمً زالٌ هظا الفهل خاولىا الخٗغف ٖلى صوع 

ىاهاَغف اجهاالث الجؼاثغ لىالًت مؿخغاهم ومً زالٌ اإلالابلت التي  فحن اؾخسلهىا ؤحٍغ  م٘ اإلاْى

 مؿخٗملت لىلل اإلاٗلىماث   للؼباثً وهى الضوع الغثِس ي الجهاالث الجؼاثغ،  ؤهٓمتوحىص ٖضة 

ت  ؤخؿً وؤفًل ألاهٓمت ٖلى اهخلاء ألازحرةوحٗمل هظه   اإلاٗلىماجُت  صازل وزاعج الؿىق الجؼاثٍغ

:  حٗخمض اجهاالث الجؼاثغ ٖلى ألاهٓمتوطلً مً احل جدؿحن حىصة زضماتها والهخلاء هظه 

  الجىصة .

  الؿٗغ .

  الكٍغ الجؼاجي .

  مضة الهالخُت .

 لت الٗمل . ٍَغ

 : اإلاؿخٗملت في اجهاالث الجؼاثغ لىالًت مؿخغاهمؤهىإ ألاهٓمت

 Email :ٌٗخبر وؾُلت مً وؾاثل الاجهاٌ الضازلي للماؾؿت خُث ٌؿهل ٖملُت الخىانل و

 .بمسخلف ؤهىاٖه الٗمىصي  وألافلي

 NGBSS : ت ً ول اإلاٗلىماث وحؿهُل حل الٗملُاث الخجاٍع هٓام مٗلىماحي ٌؿخسضم لخسٍؼ

جم اٖخماص هظا . إلاسخلف اإلاخُلباث والاؾخٗماالث لضي الؼباثًألاؾٕغواإلاالُت ويمان الؿحر الخؿً و 

 . مً َغف هىاوي 2018الىٓام ؾىت 

 Le racle :  بىِذ كىاٖض البُاهاث لىٓام اإلاٗلىماث بلىاٖض اإلاُُٗاث و هى هٓام كىي هما

 .ًلبل لغت البرمجت الاؾخٗالمُت التي حؿمذ بمداوعة كىاٖض البُاهاث بؿالؾت
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 OSS: قبياث الاجهاالث إلصاعةهٓام ٌؿخسضم إلاٗالجت اإلاٗلىماث التي ٌؿخسضمها اإلاكغلىن 

  هما ٌؿاٖض اإلاكغلحن ٖلى وؤوكُتهمٌٗمل ٖلى جيؿُم زضماث الٗمالء و مىاعصهم و ٖملُاتهم .

ُفت مىاحهت الكبىت   ٖملُاث الكبىت ؤوجهمُم قبياث الاجهاالث و حكغُلها و نُاهتها وجىفحر ْو

كمل هظا  ُاٌ (يمان) بصاعةَو ً بصاعةامً قبىت  (الىفاء) وجيكُِ الٗمالء ألٖا ٌ  جيٍى . ألانى

 بمثابت الغهحزة التي جلىم ٖلحها اإلااؾؿت في جمىجها مً الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث و ألاهٓمتهظه  حٗض

جها الؾخٗمالها مً جىفُظ ى لذألاهٓمتفاجهاالث الجؼاثغ حٗمل بهظه .باإلاٗغفت ما ٌؿمى الخلا هظا جسٍؼ

 وان هٓام حُض وفٗاٌ ولما واهذ الخضمت اإلالضمت طاث ولما، ػباثجهاٖملُاتها ٖلى الىدى الظي ًغض ي 

 .حىصة ٖالُت

 :  اجصاالث الجصائس املاطظت فيبجخاد اللسازاث  و ضبط الجىدة:املطلب الثاوي 

ىُت و هظا مىخجاتهاحؿهغ ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ ٖلى جلضًم الجىصة في   عغم اخخياعها للؿىق الَى

لخغنها ٖلى عيا اإلاؿتهلً و تهُئت هفؿها للضزٌى في الؿىق الٗاإلاُت لخضماث الاجهاٌ الظي ٌٗغف 

يبِ الجىصة في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ وخضة جخم اجساط اللغاعاث خؿب خُث ،جُىعا باهغا

: الٗمالُت إلاؿخغاهم ٖبر

ت- 1 غ هفاءاث اإلاىاعص البكٍغ : ـو هظا ًيىن ب: جٍُى

 ً ت التي حؿمذ بتزوٍض اإلااؾؿت باإلاىاهب والىفاءاث : الخيٍى هى وؾُلت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت لخدلُم ؤصاء حُض  39هظا ما جُغكىا له في اإلااصة.التي حٗخبر هامت باليؿبت لها و يغوٍع

ً و ججضًض  ً، بةلؼامُت الٗامل ٖلى مخابٗت الضعوؽ و وكاَاث الخيٍى الخانت بالخيٍى

 .بلى آزغ اإلااصة...اإلاٗاعف

 ً ً التي جىٓمها اإلااؾؿت50اإلااصة : ؤهماٍ الخيٍى  : جدضص وكاَاث الخيٍى

ً اإلانهي اإلاخسهو وكاٍ حهضف بلى اهدؿاب الٗامل لىفاءة مهىُت جمىىه : 1050اإلااصة-  ٌٗض الخيٍى

 .مً قغل مىهب ؤو جللض مهمت مدضصة بةخضي مهالح اإلااؾؿت

ٌٗض الخدؿحن اإلانهي و بٖاصة الخإهُل اإلانهي اإلاخسهو وكاَحن حهضفان بلى الخىُُف : 250اإلااصة- 

ت)الضاثم للٗامل م٘ مهىخه بما في طلً حٗلم اللغاث لخدؿحن  (الخ...الفغوؿُت، الٗغبُت، وؤلاهجلحًز

هفاءاجه والؿماح له بمىاهبت الخلضم في مجاالث ألاوكُت اإلاسخلفت و الخانت بالخلىُت الخىىىلىحُت 

 .و الدؿُحر

الم بهضف : 9-50اإلااصة-  فحن خضًثا بمخابٗتهم ليكاَاث الخٗلُم و ؤلٖا ًخم الخدًحر اإلانهي للٗماٌ اإلاْى

. تهُئتهم لكغل مىانب ٖملهم ٖلى ؤفًل وحه ممىً



48 
 

 مظخغاهم -دوز الرواء إلاكخصادي في بجخاد اللساز في ماطظت اجصاالث الجصائس             لث   الثاالفصل

ت و : 4-50اإلااصة- بّن الخمهحن وكاٍ مىحه للكباب مً ؤحل الؿماح لهم باهدؿاب اإلاٗاعف الىٍٓغ

ت إلاماعؾت ؤي مهىت واهذ .           الٗملُت الًغوٍع

●ً  :  ؤهضاف الخيٍى

. اهدؿاب الٗماٌ ميافئاث ؤو جدؿُجها ًمىجهم مً ألاصاء الجُض .1

ت اإلااهلت في الخسههاث اإلاهىُت اإلاسخلفت الالػمت لدؿُحر  .2 جلبُت الخاحاث اإلاخٗللت باإلاىاعص البكٍغ

 .اإلااؾؿت

الؿماح للٗماٌ يمان الخضعج في مؿاعهم، مهضع الخجضًض و الخدفحز لخدؿحن ؤلاهخاحُت في  .3

الٗمل وفي الىفاءاث الٗمالُت وجضعحهم اإلانهي ٖمىما الغواثؼ التي حؿاهم في الخفاّ ٖلى جىافؿُت 

اإلااؾؿت بدؿهُل جإكلمها م٘ مدُُها، هما جىافم في طاث الىكذ م٘ اإلاهالح الاكخهاصًت و 

 .الاحخماُٖت اإلاهىُت

 ًاؾـ بيل هُئت اإلااؾؿت هٓام 13 و جخمثل ؤؾاؾا في مغاكبت اإلاىاْبت خؿب اإلااصة:اإلاغاكبت .4

خُث ًلؼم الٗماٌ باالمخثاٌ لهظا الىٓام و ًجب ٖلى  (الخ...ؤلامًاء، الدسجُل، الخًىع )مغاكبت 

الٗماٌ اإلاغزو لهم بمغاصعة ميان الٗمل، ألؾباب مهلخت ؤو ؾبب شخص ي ؤزىاء خهت الٗمل ؤن 

ًيىهىا مصخىبحن بغزهت الخغوج مً َغف الفغوٕ اإلاسخهت و اإلااهلت لهظا و هظا لًمان جلضًم 

 .زضماث في اإلاؿخىي 

ًلؼم ول ٖامل مهما واهذ عجبخه في الؿلم ؤلاصاعي : 23خؿب اإلااصة :  الٗامل ومؿاولُاجهالتزاماث .5

 :ب

ت إلاىهب ٖمله و اإلاهام التي جإمغ بها الهُئت الؿلمُت في بَاع نالخُاتها و طاث -  جىفُظ اإلاهام اإلاىَى

ت  .الٗالكت بازخهاناجه مؿخُٗىا في طلً بلضعاجه البضهُت و الفىٍغ

. بخترام ؤخيام الخىُٓم اإلاُبلت في اإلااؾؿت- 

 .ؤلامخثاٌ للخىُٓم و ملاًِـ الٗمل اإلادضص مً َغف اإلااؾؿت- 

ًسً٘ الٗامل للخلُُم الضوعي في بَاع الىٓام اإلالغع في هظا اإلاجاٌ خٌى هُفُت جإصًت اإلاهام - 

 .  الىاججت ًٖ ٖالكت الٗماٌوالتزاماث

ت في ؤي ماؾؿت ؾىاء الخضماجُت ؤو ؤلاهخاحُت مىخمال بال : عيا الؼباثً-  6 ال جيىن الجىصة مًبَى

ٖىضما جدلم حىصة هظه الخضمت ؤو الؿلٗت عيا الؼبىن ومهلخت الؼباثً هي اإلاؿئىلت ًٖ هظا 

م الىوالت  ش بُ٘ اإلاىخج ًٖ ٍَغ الجاهب خُث جلىم بالخٗامل اإلاباقغ م٘ الؼبىن ببخضاءا مً جاٍع

ت التي جخىفل  ُت الخجاٍع ت و قضًض الفىاجحر في مىخب الخؿاباث و نىال بلى مىخب الىٖى الخجاٍع

 .بالؿهغ ٖلى بعياء الؼبىن بإي نفت
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 : جخمثل هظه اإلاكاول في:خل مكاول الؼباثً- 7

  زلل جلني في الهاجف

  ٌ . ٖضم ونٌى الفاجىعة للمجز

 ؤلاؾتهالن الغحر خلُلي. 

ت لخلها خُث حؿخضعي الؼبىن و  ٖىضما ًهاصف الؼبىن مكاول ههظه فةهه ًخهل بالىوالت الخجاٍع

م َلب بلىم اإلاكغف ٖلى اإلاهلخت بضعاؾت هظا  جُلب مىه عف٘ قيىي بلى مهلخت الؼباثً ًٖ ٍَغ

اإلاكيل فةطا وان زلل جلني ًيلف اإلاهلخت الخلىُت بخهلُده مخجهت بظلً بلى مجٌز الؼبىن، ؤما بطا 

وان اإلاكيل ٖضم ونٌى الفاجىعة ًُلب مىه جلضًم الٗىىان الصخُذ و جلضًم قهاصة ؤلاكامت، ؤما 

في خالت ؤلاؾتهالن الغحر خلُلي فةن اإلااؾؿت جلجإ بلى بحغاءاث جىيُدُت بةْهاع الفاجىعة اإلافهلت 

 .ًٖ ٖضص اإلاياإلااث و ؾٗغها

ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ جًمً زضماث ما بٗض البُ٘ للؼباثً مثال ٖىض بُ٘ : زضماث ما بٗض البُ٘- 

م جلني ًلىم بترهُب اليىابل الخانت بهظه الخضمت في اإلايان  مىخىج ؤلاهترهِذ فةجها جلىم بةعؾاٌ فٍغ

ت  ضه الؼبىن ؾىاء في اإلاؿىً، الكغهت ؤو ختى في اإلادل الظي ٌٗمل فُه و جترن له خٍغ الظي ًٍغ

. ازخُاع بطا وان ٌؿخُُ٘ فٗل طلً بىفؿه

بن جىنُل الهاجف الٗاصي بلى اإلاىاَم الىاثُت نٗب لٗضم جىفغ : بعياء ؤهبر ٖضص مً الؼباثً- 

قبىت هىان و هظا ال ٌٗني جسلي ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ ًٖ هظه الفئت بل كامذ بةصزاٌ جلىُت 

لخل هظا اإلاكيل و مىدذ زضماث الاجهاٌ لجمُ٘ الكٗب و هي جلىُت الهاجف الالؾليي ؤو ما 

ت  2006 الظي بهُلم ؾىت WLLٌٗغف ب  و كض كامذ ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ اهُالق خملت بقهاٍع

اعة الٗاثالث في اإلاىاَم الىاثُت  ً فغق زانت لٍؼ الم هما كامذ بخيٍى ىُت في وافت وؾاثل ؤلٖا َو

فهم باإلاىخىج . لخٍٗغ

وهجخذ اإلااؾؿت في جدلُم هظا الهضف خُث ؤنبذ الهاجف الالؾليي ًدلم مبُٗاث جفىق الهاجف 

ت  .الثابذ ختى في اإلاىاَم الخًٍغ

 : و هي ٖلى الخىاليالخٍُى اإلاؿخٗملت 

و هى الخِ اإلاباقغ للجؼاثغ :ATS : Algérie Telecom Satellite :خط الجصائس اجصاالث طاجُلُذ - 

. اجهاالث م٘ اإلادُت الفًاثُت
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و هى زِ مباقغ زام باإلامٌى الغثِس ي لخضماث ؤلاهترهذ لكغهت  :  DJAWEB:  زِ حىاب -

.  اجهاالث الجؼاثغ

ُت، و  ت الدؿُحر الخجاعي و الىٖى اث بكلُمُت لالجهاٌ حكغف ٖلحها مضًٍغ باإليافت بلى زماهُت مضًٍغ

ت بكلُمُت لالجهاالث حكغف ٖلى وخضة ٖملُاث لالجهاالث  خُث جىحض وخضة واخضة في  )ول مضًٍغ

ت لالجهاالث  (ول والًت  و ًسخلف  ( Actel) و ول وخضة ٖملُت لالجهاٌ حكغف ٖلى الىواالث الخجاٍع

:  وهي مىػٖت والخالي .الىواالث خؿب الىثافت الؿياهُتٖضص 

ت ؤلاكلُمُت لالجهاٌ الجؼاثغ و جىٓم ول مً غة، جحزي وػو، بىمغصاؽ : اإلاضًٍغ .  الجؼاثغ، البلُضة، بٍى

ت ؤلاكلُمُت  وهغان، جلمؿان، ؾُٗضة، ؾُضي بلٗباؽ، :   لالجهاٌ وهغان و جىٓم ول مًاإلاضًٍغ

.  مٗؿىغ، ٖحن جمىقيذ، مؿخغاهم 

ت ؤلاكلُمُت لالجهاٌ وعكلت، ألاغىاٍ، بؿىغة، جمجراؾذ، الىاصي، : كؿىُُىت وجىٓم ول مً : اإلاضًٍغ

.  غغصاًت، بًلحزي 

ت ؤلاكلُمُت لالجهاٌ  ؾُُف، بجاًت، حُجل، مؿُلت، بغج: ؾُُف و جىٓم ول مً : اإلاضًٍغ

ج  ٍغ ٍغ .  بٖى

ت ؤلاكلُمُت لالجهاٌ بكاع .  ، ؤصعاع، البٌُ، جىضوف، الىٗامتعبكا: و جىٓم ول مً: اإلاضًٍغ

ت ؤلاكلُمُت لالجهاٌ ٖىابت، جبؿت، ؾىُىضة، كاإلات، الُاعف، ؾىق : ٖىابت و جىٓم ول مً:  اإلاضًٍغ

 . ؤهغاؽ

ت ؤلاكلُمُت لالجهاٌ قلف، جُاعث،حلفت، مضًت، ٖحن الضفلت، : قلف وجىٓم ول مً:     اإلاضًٍغ

.  جِؿمؿُلذ، غلحزان 

 : آلالُاث هإحي بغُت جدؿحن حىصتها  مً بحن هظه آلُاثحٗخمض اجهاالث الجؼاثغ  ٖلى ٖضة - 

ازخُاع اإلااصة ألاولُت طاث الجىصة الٗالُت في مسخلف مىخجاتها و هظلً وؾاثلها اإلاؿخٗملت في  .1

 جىفحر و جدؿحن الخضمت

 

ىُت ؤو الخاعحُت و طلً  .2 البدث ٖلى ؤزغ الخىىىلىحُاث اإلاخاخت واإلاىحىصة في الؿىق الَى

 .لًمان الجىصة صاثما في زضماتها 
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ُت ؤو حىصة .3 خباع ول مخُلباث الؼباثً و الٗمل ٖلى جىفحرها و بإخؿً هٖى  .جإزظ بٗحن الٖا

خباع اإلاىافؿحن في مجاٌ الاجهاالث و الٗمل ٖلى جلضًم ألاخؿً وبإؾٗاع  .4 ألازظ بٗحن الٖا

 .مٗخبرة في الؿىق 

الٗمل ٖلى جىفحر زضماث ما بٗض البُ٘ و الخغم ٖلى جلضًم الخضمت في ؤحاٌ كهحرة  .5

 .لًمان صاثمت الجىصة

عالكت الرواء الاكخصادي باجخاذ اللساز في ماطظت اجصاالث الجصائس  :املطلب الثالث

غخىا بٌٗ اؤةؾئلت جمثلذ في ماًلي  : كمىا بةحغاء ملابلت م٘ مضًغ اإلااؾؿت َو

لت اجساط اللغاعاث ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؟هل هي هخابُت ؤم قفهُت ؟ : 1ؽ ماهي ٍَغ

في الخلُلت ول اللغاعاث اإلاخسظة جيىن هخابُت وهي ٖباعة ًٖ مدًغ م٘ وحىص : 1ج

فحن في مُضان الٗمل . كغاعاث قفهُت جخجؿض في مدخىي الخىححهاث التي ؤوحهها للمْى

اللغاعاث اإلاخسظة مً َغفىم هل هي كغاعاث فىكُت مً عثِـ اإلااؾؿت ؤو وػاعة ؤم :2ؽ

كغاعاث جىُٓمُت مً احتهاصهم ؟ 

. اللغاعاث اإلاخسظة هي كغاعاث فىكُت مً اإلااؾؿت : 2ج

ٖلى ؤي ؤؾاؽ جبنى كغاعاجىم ؤو ماهي ألاؾالُب اإلاٗخمضة في طلً ؟ : 3ؽ

. كغاعاحي جبنى ٖلى ؤؾاؽ الظواء ؤلاكخهاصي ؤي اإلاٗلىمت والخبرة واإلاماعؾت : 3ج

هُف ًمىً للظواء الاكخهاصي ؤن ٌؿاٖض في بوٗاف اكخهاص اإلااؾؿت؟ :4ؽ

ال حؿخُُ٘ اإلااؾؿت الؿُُغة ٖلى البِئت اإلادُُت وهىا جمىً ؤهمُت الظواء :4ج

باإليافت بلى اإلاىاهبت مً ،الاكخهاصي في اؾدباق ألاػماث مً زالٌ ملاعبت اؾدكغافُت 

.  ؤحل وي٘ آلُاث لخضبحر ألاػمت

هُف جيىن ٖالكت بحن الظواء الاكخهاصي واجساط اللغاع  في اإلااؾؿت ؟ :5ؽ

ًمخلً اإلاسخهىن في الظواء الاكخهاصي زبرة واؾٗت في حم٘ ومٗالجت اإلاٗلىمت :5ج

. وباؾخُاٖتهم بطن بًجاص مٗلىمت بؾتراجُجُت مهمت لهاو٘ اللغاع

هُف جلىم اإلااؾؿت بخُبُم الظواء ؤلاكخهاصي؟ : 6ؽ

م كُاؽ مؿخىي اٖخماص مماعؾاجه :6ج جلىم اإلااؾؿت بخُبُم الظواء الاكخهاصي ًٖ ٍَغ

وجدضًض اإلاٗىكاث التي جخٗغى لها ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ وهظا الٗىامل التي جضفٗها 

. زم حم٘ البُاهاث ألاولُت باؾخسضام ؤصاة الاؾدباهت ،للٗمل به 

هل جىلي ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ اهخمام بالظواء الاكخهاصي ؟ :7ؽ

جىلي ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ اهخمام هبحر بالظواء الاكخهاصي باٖخباعه ؤهم ٖىهغ في ، وٗم:7ج

. اجساط كغاعاث اإلااؾؿت 
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 مظخغاهم -دوز الرواء إلاكخصادي في بجخاد اللساز في ماطظت اجصاالث الجصائس             لث   الثاالفصل

  :خالصت الفصل 

 اجهاالث الجؼاثغ لىالًت اإلااؾؿتٖلى اجساط اللغاع مً زالٌ هظا الفهل خاولىا الخٗغف ٖلى ازغ 

ىاهامً زالٌ اإلالابلت اٌ، مؿخغاهم في اللؿم الخجاعي حي ؤحٍغ  والتي واهذ تهضف بلى مٗغفت  م٘ مْى

مضي مؿاهمت طواء ن لىا ي جبخُث،صوع طواء الاكخهاصي في جدؿحن حىصة الخضمت اإلالضمت 

 الؼبىن وهؿب عيا جدلُم هُفُت وئؾؿتحىصة زضمت الموجُبُم آلُاث في جدؿحن الاكخهاصي 

ض الفغم لخدلُم   . اإلاؿُغة  واإلاغحىة مً َغف اإلااؾؿتألاهضافوالثه مما ًٍؼ
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 الخاجمت العامت
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 . الخاجمت

 

 :الخاجمت العامت 

لت الضعاؾت البدثُت خاولىا الخُغق مً زالٌ هظه   بلى بٌٗ اإلافاهُم اإلاخٗللت بالظواء الاكخهاصي هٍُغ

 ٖلمُت حؿاٖض ٖلى اجساط اللغاعاث، زانت وؤن الؿمت ألاؾاؾُت للٗهغ الظي وِٗل فُه وهي اهدكاع 

ت في مسخلف حىاهب الخُاة، فاإلصاعة مً صون مٗلىماث جهبذ مجغص هُاول، باٖخباعها  اإلاٗلىماث بؿٖغ

لُه اؾخسلهىا ما ًلي  اثف وفي ول مغاخل ٖمل ؤلاصاعة ٖو :  ؤهم ٖىهغ مكترن في ول الْى

جبرػ ؤهمُت الظواء الاكخهاصي في اإلااؾؿت الاكخهاصًت مً زالٌ صٖم ٖملُت اجساط اللغاعاث زانت في - 

. الٓغوف اإلاًُغة التي ججٗلها كاصعة ٖلى الهجىم والضفإ في هفـ الىكذ

ىان الفاٖلت في الظواء الاكخهاصي مً ؤحل صٖم ٖملُت اجساط اللغاع هم -  اإلاالخٔ الخبراء، ؤو : ألٖا

 .ع، اإلالغاإلادللىن 

.  بن صٖم الظواء الاكخهاصي لٗملُت اجساط اللغاع ًخدضص ٖلى مضي الخدىم في اإلاٗلىمت ؤلاؾتراجُجُت - 

اجساط اللغاع هى ٖملُت الازخُاع اللاثمت ٖلى ؤؾاؽ بٌٗ اإلاٗاًحر مً بحن ٖضة بضاثل مُغوخت كهض -

. جدلُم هضف مٗحن

بن الخُىة ألاؾاؾُت في الظواء الاكخهاصي هي بُٖاء كُمت للمٗلىمت صازل اإلاىٓمت ختى حؿاهم في زلم -

كُمت مًافت، وهىا جبرػ ؤهمُت الظواء الاكخهاصي في حسخحر اإلاٗلىمت اإلاىاؾبت في جغقُض اللغاعاث التي 

 .الاكخهاصًتجخسظها اإلااؾؿت 

ت مً الخُبُلاث والخىىىلىحُاث التي مً قإجها حم٘ اإلاٗلىماث -  الظواء ؤلاكخهاصي هٓام ٌكمل مجمٖى

وهى ًخيىن مً زالر ٖىانغ ؤؾاؾُت جخمثل في الُلٓت ؤلاؾتراجُجُت ،وجدلُلها ووكغها الجساط اللغاعاث 

وبالخالي  ًمىً اللٌى ؤن ؤؾاؽ الظواء ؤلاكخهاصي هى اإلاٗلىمت الجُضة التي حؿاٖض ٖلى ، الخماًت والخإزحر

. هظا ما ًثبذ صخت الفغيُت ألاولى ،اجساط كغاع فٗاٌ 

وخللذ ووكغث مً َغف هٓام الظواء ؤلاكخهاصي ،حٗخبر اإلاٗلىماث ؤلاؾتراجُجُت واإلافُضة التي حمٗذ - 

خماص ٖلى هظه ،ؤهم مىعص اؾتراجُجي في ؤي ماؾؿت  بدُث ال ًمىً اجساط ؤي كغاع  ؾلُم صون الٖا

 .هظا ما ًثبذ صخت الفغيُت الثاهُت،اإلاٗلىماث 

مً زالٌ الىخاثج والضعاؾاث وحضها ؤن هىان ٖالكت اعجباٍ بحن الظواء ؤلاؾتراجُجي واجساط اللغاع بدُث - 

هلٌى الظواء الاكخهاصي ؤؾلىب حؿحري ًمىً ؤن ًازغ ٖلى ٖملُت اجساط اللغاع في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت 

. هظا ما ًثبذ صخت الفغيُت الثالثت 

ت مً الخىنُاث جخمثل فُما ًلي  : و في ألازحر هلضم مجمٖى

غ الخيىمُت وزانت بٗلض الىضواث واإلااجمغاث التي  .1 صٖىة الجامٗاث وماؾؿاث البدث و الخٍُى

 جىضح مفهىم الظواء الاكخهاصي وؤهمُخه في مجاالث الخىمُت؛

 بصزاٌ مفهىم الظواء ؤلاكخهاصي في اإلاىاهج الضعاؾُت يمً مفهىم الاكخهاصي اإلاٗغفي ؛ .2

ني للمٗلىماث الاكخهاصًت مً زالٌ ٖضة مغاهؼ مٗلىماجُت جًمً جضفم  .3 يغوعة بوكاء هٓام َو

 اإلاٗلىماث ٖلى مسخلف اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن؛
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 . الخاجمت .4

 

ت مً ؤحل اجساط اللغاع ؾلُم؛ .5  ؤلافهاح ًٖ اإلاٗلىماث الهاثبت الًغوٍع

ُت مخسظي اللغاع بإهمُت مسغحاث الظواء الاكخهاصي في ٖملُت اجساط اللغاعاث؛ .6  يغوعة جٖى

ت وجىؾُ٘ هُاق  .7 غ ؤؾالُب الظواء الاكخهاصي اإلاؿخٗملت في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ الخغم ٖلى جٍُى

 اؾخٗماله ؛

ت ًدخاج صوما لخدضًث مخىغع  .8 يُت وطلً ألن هٓام اإلاٗلىماث هٓام مخُىع بؿٖغ جىثُف صوعاث جيٍى

 .وبيفاء الكفافُت
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املصادز و كائمت 

 املساحع
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 املصادز واملساحع كائمت 

 

 :املساحع باللغت العسبُت :ؤوال  

 :الىخب -ؤ

ىاث مدمض مدغم،  .1 ت وهماذج بحىر العملُاث في اجخاذ بؾماُٖل ببغاهُم حمٗت، ٍػ املحاطبت إلاداٍز

ت،اللسازاث  .2000، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾىىضٍع

ت اللساز، خؿحن بلعجىػ  .2 اث الجامُٗت ، املدخل لىظٍس  .2010،الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبٖى

م و آزغون .3  .1998، ٖمان، صاع خامض لليكغ و الخىػَ٘، ؤطاطُاث إلادازة، خؿحن خٍغ

غي،  .4 تعافضة الخٍغ ت في اجخاذ اللسازاث إلاداٍز ، ألاعصن، صاع اإلاىاهج لليكغ مهازاث اللُادة التربٍى

 .2008 ،(ألاعصن)ٖمان والخىػَ٘،

 الرواء إلافخصادي طُاطت حىاز بين املىظمت و محُطها»ٖبض الفخاح بىزمسم، نالخي مدمض  .5

خىهت ألاعصهُت، ولُت "ذواء ألاعماٌ واكخصاد املعسفت "11،اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي » ، حامٗت الٍؼ

ت ل26،23: الاكخهاص و الٗلىم ؤلاصاٍع  . ،ٖمان2012ؤفٍغ

تواؾغ ههغ مىهىع،  .6 ، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، ألاطالُب الىمُت في اجخاذ اللسازاث إلاداٍز

2006ٍ ،1. 

غ اإلاىؾمي .7 الُبٗت ،صاع واثل لليكغ  ،بحىر العملُاث مدخل علمي الجخاذ اللسازاث، مىٗم ػمٍؼ

 .2009،ألاعصن،ألاولى 

ض ٖبض الخؿحن الفًل  .8 اث اجخاذ اللسازاث ،مٍا صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ ،(مىهج همي)هظٍس

 .2016،ألاعصن،ٖمان،

، اإلاىخب الجامعي الخضًث لليكغ، إلادازة واجخاذ اللساز في عصس املعلىماجُتمنى ُُٖت زؼام زلُل،  .9

 ، 2009ؾىعٍا، 

تهىاف کىٗان،  .10  .1، 2009ٍ، صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، اللُادة إلاداٍز

ت و الخطبُم،هىاف هىٗان .14 ت بين الىظٍس ، صاع الثلافت ليكغ و الخىػَ٘ ،اجخاذ اللسازاث إلاداٍز

 .2000،ٖمان،الُبٗت ألاولى 

 :السطائل الجامعُت - ب

تجإزحر ،بىعَل ؤخمض  .1  الرواء الاكخصادي على عملُت اجخاذ اللساز في املاطظت الاكخصادًت الجصائٍس

 ؤلاؾتراجُجُت والظواء ؤلاصاعةجسهو  ، عؾالت ماحؿخحر،صعاؾت خالت مىبُلِـ وحاػي بىالًت جلمؿان ،

 .2015،جلمؿان ،الاكخهاصي 

ص جىافظُت املاطظاث إلاطتراجُجُتدوز الُلظت "خلُمي المُت ،  .2  و الرواء الاكخصادي في حعٍص

، عؾالت ماحؿخحر، ولُت الٗلىم "صعاؾت خالت ماؾؿت ٌؿغث ؤلكغاٌ البىاء: الصغيرة و املخىططت

 .2009الاكخهاصًت، حامٗت بىمغصاؽ، 
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املصادز واملساحع  كائمت 

 

 : املجالث العلمُت- ج

الرواء الاكخصادي ؤلُت لدعم بدازة العالكت مع الصبىن في مىظماث ألاعماٌ "كاش ي زالض، عاف٘ صًت، . 1

ماٌ، البلُضة، الٗضص"الحدًثت اصة الكخهاصًاث ألٖا  2015.01.، مجلت الٍغ

 

: امللخلُاث العلمُت- د

ؿت،ٖالء الضًً كاصعي .  .1 ؤَمُت الرواء إلاكخصادي في فهم بِئت املاطظت ،وصاص مخاحغ ،ػهغة صَع

الدولي الثاوي حٌى الرواء إلاكخصادي   وشٍادة كدزتها الخىافظُت وزكت بحث ملدمت في ملخلى

ت  ،وؤخالكُاث ألاعماٌ هإطلىب لحىهمت العالكاث بين املىظماث ولُت الٗلىم ؤلاكخهاصًت و الخجاٍع

لىم الدؿُحر   .2017ؤهخىبغ 25-24ًىمي،الجؼاثغ ،ؾُضي بلٗباؽ ،حامٗت  الجُاللي الُابـ ،ٖو

في خمؼة، مضازلت بٗىىان .2 ص اللدزة  الرواء»: الُٗضاوي الُاؽ، يٍى الاطتراجُجي هألُت لدعم وحعٍص

ٌ "الخىافظُت ملىظماث ألاعماٌ املعاصسة الاطتراجُجُاث  و  املىافظت: اإلالخلى الضولي الغاب٘ خى

 خؿِبت بً ، حامٗتالخىافظُت للماطظاث الصىاعُت خازج كطاع املحسوكاث في الدٌو العسبُت

لي بالكلف  08-2010/11/09. الجؼاثغ-بٖى

 

 :املساحع باللغت الفسوظُت : زاهُا

 :الىخب-ؤ

 Bruno martinet-Yves-Michel marti," l’intelligence économique ; les yeux et oreilles de  

l’entreprise "édition organisation, paris. 

 

 français Jakobiak, L’intelligence économique en pratique: commet batir son Propre 

system d’intelligence économique, 2 eme édition, édition organisation, paris, 2001. 

 

 Frédérique péquiron. L’intelligence  économique ou service des acteurs de 

l’universiité.l’ harrnauan .paris.2008. 

: هترهذaمىاكع اا-ب 

 Bloch، L’intelligence économique، economica، paris  .1996،  

Définition de l’intelligence économique  Voir : 

http : www.actulligence .com/ressources/définitions  de intelligence-économique. 
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 املصادز واملساحع كائمت 

 Intelligence Economique, un disposition de gestion de l’information stratégique,  

conférence club idée clussi Râble 28Mars 2021clusif, clusir p13voir : 

http://www.clusir-rha.fr/sites/de/de fanlt/files/uplood/...présentation. 

 Intelligence Economique ; un guide pour débutant et praticiens. 

 

http:// www.google.madrimasd.org/queesnadrimasd. 

 

 R.Paturel, L’intégration de la d’marche d’intelligence dans le management  

stratégique, conférence internationale de managements stratégique, Université de 

Lille, France, 1999 

 http://www.google.dz.search. 
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 :امللخص 

اصة باليؿبت للماؾؿاث الخضماجُت، خُث ؤنبذ  ٌٗخبر الظواء الاكخهاصي مً مخُلباث الىجاح والٍغ

ا هٓغا للضوع الباعػ الظي جلٗبه في الخإزحر ٖلى اجساط اللغاع هما حٗخبر  اخض ؤهم  جُبُلها يغوٍع

ٖىامل إلاىاحهت الخدضًاث الىبري التي جسً٘ لها اإلااؾؿاث، هما حهضف الظواء الاكخهاصي بلى زلم 

ت  .اللُمت واإلاحزة الخىافؿُت التي حؿاٖضها ٖلى البلاء والىمى والاؾخمغاٍع

ومً زالٌ هظه الضعاؾت التي تهضف بلى الخٗغف ٖلى الظواء الاكخهاصي وصوعها في جدؿحن حىصة 

اجساط اللغاعاث لخضمت الاجهاالث الجؼاثغ، جم جىنل بلى هخاثج التي خللتها اإلااؾؿت في مضي 

فحن زالٌ اإلالابلت م ؤلاحاباث التي جدهلىا ٖلحها مً َغف اإلاْى  .جدؿحن حىصتها ًٖ ٍَغ

 .اجخاذ اللساز-اللساز - الرواء الاكخصادي :     اليلماث املفخاحُت

ABSTRACT:  

 

Economic intelligence is considered one of the requirements for success and leadership for 
service institutions, where its application is necessary due to the prominent role it plays in 
influencing decision-making, and it is considered one of the most important factors to face the 
major challenges that institutions are subject to, and economic intelligence aims to create value 
and competitive advantage that helps them to Survival, growth and continuity. 

Through this study, which aims to identify the economic intelligence and its role in improving the 
quality of decision-making for the service of Algeria Telecom, results have been reached by the 
institution in the extent of improving its quality through the answers we obtained from the 
employees during the interview. 

Keywords: economic intelligence – decision making – decision. 

 

 

 

 

 

 

 


