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: مقدمةعامة

 ٌشهد العالم الُىم جطىزاث هائلت في مخخلف املجاالث، ومن طمنها مجاالث ألاعماٌ والاكخصاد، 

خُث أصبدذ جمثل اهخماما هبيرا ملىظماث ألاعماٌ ومن  أبسش هره الخطىزاث ظاهسة العىملت والخدٌى هدى 

اكخصاد املعسفت، هرا الاكخصاد الري لم حعد فُه ألازض والُد العاملت وزأض املاٌ املىازد ألاطاطُت، بل ظهس 

عىصس زابع أصبذ ٌعخبر املىزد ألاهم لالكخصاد واملخمثل في املعسفت باعخبازها هىع حدًد من عىاصس إلاهخاج 

خطىز باطخمساز . وزأض املاٌ اللائم على املعسفت والخبرة، هى زأض املاٌ الفىسي الري ًخجدد ٍو

ئزس هرا الخدٌى الىبير في املفاهُم الاكخصادًت الىالطُىُت وان البد من ظهىز أطلىب ئدازي ًخماش ى  

ت، فخعخبر ئدازة املعسفت أطلىب ئدازي  ظمن الاطخغالٌ ألامثل لهره املىازد املعىٍى مع املعطُاث الجدًدة ٍو

عت ومظخمسة،  ٌظعى ئلى حغطُت هلائص املساخل الظابلت ومىاهبت العصس الجدًد وما ًخظمىه من حغيراث طَس

وىن أن املعسفت مفهىم أزقى وأشمل من مفهىم املعلىمت، فىجد أن املعسفت هي الاطخغالٌ ألامثل للمعلىماث 

من هىا بسش . والخبراث واللدزاث واملهازاث لفهم وئدزان الظىاهس وألاخدار والحلائم بىطىح أهبر وأوطع

ت مصدزا زئِظُا للخفىق، واحظع هطاق  مفهىم املعسفت خُث ٌعخبر العلل البشسي وألافياز الخالكت والابخياٍز

لترن هجاح املىظمت بلدزتها  هرا املفهىم لِشمل ول إلامياهُاث املادًت والثلافُت والرهىُت املخاخت للمىظمت، ٍو

سها بغسض خلم معازف حدًدة لخىظُفها في ابخياز طُاطاث  على اطخغالٌ املعسفت التي جمخلىها ومداولت جطٍى

. وأطالُب عمل ومخسحاث حدًدة جلبي الاخخُاحاث وجدلم ألاهداف

جسجبط ئدازة املعسفت ازجباطا وزُلا باملإطظت الاكخصادًت املعاصسة والتي جمىنها من زفع مظخىي أدائها  

ص ئمياهُاتها املادًت واملالُت وزفع مظخىاها الخىىىلىجي، وهظسا لعدم  وذلً من خالٌ عدة مداخل منها حعٍص

ت في ظل  طهىلت الخدىم في هره املداخل فاهه ًمىن للمإطظت العمل على زفع مظخىي مىازدها البشٍس

إلامياهُاث املخاخت بغسض جدلُم وطعُت جىافظُت ملبىلت، ومىه جدبلىز ئشيالُت الدزاطت بالظإاٌ الجىهسي 

: الخالي

ما مدى ثطبيق إدارة املعرفة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجسائرية ؟ 

اهطالكا من إلاشيالُت السئِظُت املطسوخت أعاله وجفصُال لها جدبادز على أذهاهىا أطئلت فسعُت ًمىن  

: اخخصازها فُما ًلي

  ما امللصىد بادازة املعسفت؟

  هُف ًخم جطبُم ئدازة املعسفت في املإطظت؟

  ماذا وعني باملإطظاث الصغيرة واملخىططت؟

  ؟ "ة املطاخن الىبري للظهسةمإطع"هل ًخم فعال جطبُم ئدازة املعسفت في
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: فرضيات الدراسة

: ئن ئزازة  الدظاؤالث الفسعُت جلىدها لبعع الفسطُاث الهامت التي طىعخمدها في دزاطدىا والخالي

  ت في املإطظت ئذ ٌعٌى عليها في ئهخاج وخلم املعسفت التي حعخبر مصدزا ئن ئدازة املعسفت هي أهثر خٍُى

. مهما للمإطظت

 ًخم جطبُم ئدازة املعسفت في املإطظت عبر عدة مساخل .

  بين الدٌو على اجفاقال ًمىن جددًد مفهىم شامل للمإطظاث الصغيرة واملخىططت ألهه ال ًىحد 

. حعٍسف مددد لهرا الىىع من املإطظاث

  د من جىافظُتها" املطاخن الىبري للظهسة"ئن جطبُم ئدازة املعسفت لدي مإطظت ٍص . ذو مظخىي حُد ٍو

: أهداف الدراسة

:  وظعى من خالٌ هره الدزاطت ئلى جدلُم ألاهداف الخالُت

  ت في ظل اكخصاد كائم على املعسفت ومىاكشت أخدر حظلُط الظىء على أبسش املفاهُم إلاداٍز

فُت، وفي مجاالث  الخطىزاث الاوادًمُت التي شهدها مىطىع ئدازة املعسفت في حىاهبه املفاهمُت والخعٍس

س الىماذج املعسفُت وجطبُلها . جطٍى

 جىفير املعسفت بشيل دائم وجسحمتها ئلى طلىن عملي ًخدم أهداف املإطظت .

 ت املإطظت . مداولت الخعمم في فهم املعسفت التي مفادها جدلُم همى واطخمساٍز

  املطاخن الىبري للظهسة"الخعسف على واكع جطبُم ئدازة املعسفت في مإطظت ."

: أهمية الدراسة

ر جىمن أهمُت الدزاطت في وىن أن املىاطُع املسجبطت بمفهىم املعسفت وئدازتها هي من أخد 

خُث أنها حشيل الثروة الحلُلت للمإطظاث من خالٌ دعم همىها وجطىزها "املىطىعاث في إلادازة املعاصسة 

تها واهدظابها ميزة جىافظُت، ئذ ًمىن اللٌى أن جدفم املعسفت ٌعد الللب الىابع ملىظماث  وطمان اطخمساٍز

. ألاعماٌ الحدًثت

هما جىدظب أهمُتها من خالٌ ئمداد املظإولين بخىصُاث وملترخاث مىزلت من واكع دزاطت مُداهُت  

س خطط املعسفت  س العمل في واطتراجُجُاتهاحظاعد على بىاء وجطٍى  ودعم اللسازاث، وبالخالي الىصٌى ئلى جطٍى

ت املإزسة في الاكخصاد الجصائسي  ت التي حعخبر من اللطاعاث الحٍُى . كطاع الشسواث الجصائٍس

. وما ًظاعف أهمُت الدزاطت هى هدزة الدزاطاث وألابدار املخعللت بمىطىع ئدازة املعسفت

:  املوضوعاختيارأسباب

: هىان أطباب عدًدة دفعذ هدى اخخُازي لهرا املىطىع وهي والخالي 

  ئدازة واكخصاد املإطظت:  مع اخخصاص يًخالءموىن مىطىع البدث .

 املىطىع ًخماش ى والخدىالث التي ٌشهدها العالم الُىم، والري أصبذ ًلىم على أطاض املعسفتاخخُاز  .

 الظعي لسفع كدزاجىا املىهجُت والعلمُت وشٍادة معازفىا في مجاٌ ئدازة املإطظت .
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 خدازت املىطىع في مُدان البدث العلمي في الجصائس .

 ت على ئمياهُاث املإطظاث الاطالع  الهتهاج ألاطالُب واملفاهُم الحدًثت فُما ًخص ئدازة الجصائٍس

. املعسفت

: صعوبات البحث

:  للد واحهخىا في ئعداد هرا البدث عدة صعىباث أهمها

. عدم اللدزة على الحصٌى على املعلىماث اليافُت من املإطظت مدل التربص هظسا الوشغاٌ العماٌ

: الدراسات السابقة

: من بين أهم الدزاطاث التي جىاشلذ هرا املىطىع هىس ما ًلي 

ت، مصس، أطسوخت دهخىزاه بعىىان(2005 )هاشم مصطفى دزاطت -1 ئدازة املعسفت : "، حامعت إلاطىىدٍز

ت ". مدخل لإلبداع الخىظُمي في الجامعاث املصٍس

ت اطتراجُجُتهدفذ هره الدزاطت ئلى جلدًم بعع السوائص التي جصلح هأطاض   ئدازة املعسفت بالجامعاث املصٍس

. للىصٌى ئلى معدالث عالُت من إلابداع في أداء مهامها

العالكت بين مخطلباث حظُير املعسفت وعملُاتها وأزسها على "، بعىىان (2008 )سوزان صالح دروزان دزاطت -2

". جميز ألاداء املإطظاحي

هدفذ هره الدزاطت ئلى بُان العالكت بِذ حظُير املعسفت وعملُاتها وأزس هره العالكت على أداء وشازة الخعلُم 

. العالي ألازدهُت

: ، أطسوخت دهخىزاه بعىىان2، حامعت مدمد ملين دباغين، ططُف (2015 )حسان حامي دزاطت -3

تاطتراجُجُت" ب في ئطاز مخطلباث ئدازة املعسفت في املإطظت الاكخصادًت الجصائٍس ".  الخدٍز

ب في الطتراجُجُتهدفذ هره الدزاطت مداولت فهم ئمياهُت جىافس املخطلباث الداعمت    الخدٍز

ت ج على هُفُاث بىاء . املإطظاث الاكخصادًت الجصائٍس خُث جطسكذ ئلى مفهىم ئدازة املعسفت، ئطافت ئلى الخعٍس

بُت في املإطظتاطتراجُجُت .  للعملُت الخدٍز

: منهج الدراسة

 لإلحابت على ئشيالُت بدثىا وئزباث صحت أو هفي الفسطُاث املىطىعُت في معالجخىا لهرا املىطىع 

لت لإلملام بجىاهب البدث، وفهم خلُلت واكع ئدازة ئطخعملىا املنهجي الىصفي والخدلُلي في حاهبه الىظسي هطٍس

، وملعسفت أهمُت "املطاخن الىبري للظهسة"باإلطافت ئلى دزاطت جطبُلُت على مإطظت . املعسفت في املإطظت

. ئدازة املعسفت ومدي جطبُلها في املإطظت

: ثقسيمات البحث

ين وفصل جطبُليازجأًىامن أحل الىصٌى ئلى إلاحابت على إلاشيالُت   .  جلظُم البدث ئلى فصلين هظٍس

 ٌ . مدخل ئلى ئدازة املعسفت: الفصل ألاو

املبدث ألاٌو كدمىا فُه ماهُت املعسفت، أما املبدث الثاوي فلدمىا فُه ماهُت ئدازة : جم جلظُمه هما ًلي

. املعسفت وخصصىا املبدث الثالث لىظم ئدازة املعسفت

. املإطظاث الصغيرة واملخىططت: الفصل الثاوي
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ٌ :  مباخث03وجم جلظُمه أًظا ئلى   ماهُت املإطظاث الصغيرة واملخىططت أما : كدمىا في املبدث ألاو

املبدث الثاوي فخصصىاه ألهمُت وأهداف املإطظاث الصغيرة واملخىططت وفي املبدث الثالث كمىا بخلدًم 

. واكع املإطظاث الصغيرة واملخىططت في الجصائس

 املطاخن الىبري وفي آخس الفصٌى خاولىا ئعطاء خالت واكعُت من خالٌ دزاطت خالت مإطظت  

. بمظخغاهم

ألخخم هرا البدث بخاجمت عامت هي عبازة عن خىصلت نهائُت لهره الدزاطت من خالٌ اطخعساض  

.  الخىصُاثالىخائج املخىصل ئليها وهرلً بعع
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: ثمهيد

مً ؤَم ملىماث هجاح اإلاىكماث َى كدزتها نلى اللخاق بإخدر الخغيراث و الخفاف نلى كدزتها نلى 

اإلاىافظت و البلاء في الظىق في قل الثىزة التي ٌشهدَا الاكخطاد في نطس جىىىلىحُا اإلاهلىماث، فلد ؤدي 

 و بدازة َرٍ اإلاهلىماث  التراهم الهاثل للمهلىماث و طهىلت الخطٌى نلحها بلى وحىد خاحت ماطت بلى جىكُم

ونلُه وحب نلى اإلاىكمت ؤن جىقف زضُدَا وامال مً الرواء الجماعي لالطخفادة اللطىي مجها في جدلُم ,

و َرا , الخ ...الخهلم , و خل اإلاشىالث ,  للمىكمت و اطخسدامها في ضىانت اللساز الاطتراجُجُتألاَداف 

و اإلاظخفُدًً مً , باالنخماد نلى بدازة مهسفت جلىم بخىفير اإلاهلىماث و بجاختها لجمُو الهاملين في اإلاىكمت 

. زازحها 

له بلى كىة , بذا فةن مً ؤَم مميزاث جؿبُم َرا اإلافهىم َى الاطدثماز ألامثل لسؤض اإلااٌ الفىسي  و جدٍى

و زفو هفاءة اإلاىكمت مو الترهيز نلى جلىُت اإلاهلىماث التي جلهب دوزا , بهخاحُت حظهم في جىمُت ؤداء ألافساد 

و نملُت هلل و بهخاج اإلاهسفت  . مدىزٍا في بسامج بدازة اإلاهسفت مً زالٌ كدزتها نلى حظَس

اإلاهسفت إلاداولت ؤلاإلاام بمسخلف مدزل بلى بدازة ؾبلا إلاا طبم جم ازخُاز َرا الفطل جدذ نىىان 

. و مهالجتها غمً مجمىنت مً اإلاباخث, الجىاهب اإلاخهللت بهرا اإلافهىم

.  ماَُت اإلاهسفت: املبحث ألاو 

.  ماَُت بدازة اإلاهسفت: املبحث لثاوي

.  هكم بدازة اإلاهسفت: املبحث لثالح
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. ماَُت اإلاهسفت:  املبحث ألاو 

ت الفانلت مً , ؤضبدذ اإلاهسفت حشيل زسوة خلُلُت ليل مً ألافساد و الجماناث و اإلاىكماث فهي ألاداة الخٍُى

باإلغافت بلى , جخمىً اإلاىكماث مً اللُام بمهامها و مباشسة ؤوشؿتها مً ؤحل جدلُم ؤَدافها بىفاءة, زاللها

. ؤن اإلاهسفت هي مطدز لخميز اإلاىكماث و ؤطاض ازجلائها و هجاخها

مفهىم اإلاهسفت و ؤَمُتها  :  املطلث ألاو 

: مفهىماإلاهسفت:أألاال

ً و َما  و َىا البد مً الخىغُذ , "اإلاهلىماث"و "البُاهاث"ًسخلـ مفهىم اإلاهسفت لدي الىثير بمطؿلخين آزٍس

: لفهم ؾبُهت الازخالؽ بين اإلاطؿلخاث الثالزت

وهي نبازة نً ؤزكام ؤو خلاثم ؤو خلىق لِع لها مهنى بال بهد بحساء نملُت اإلاهالجت : Data لملياهاتث .1

 .نلحها و الاطخفادة مجها 

لخطبذ ذاث كُمت ,  وهي نبازة نً بُاهاث جم بحساء مهالجت نلحها: Information اعطوماتث .2

 1.إلاظخسدمها

ج الظاثل مً الخبرة واللُم و اإلاهلىماث الظابلت:knowledge اعسفة .3 و السئي الخبيرة التي ,  هي اإلاٍص

س الخبراث و اإلاهلىماث الجدًدة  2.جلدم بؾاز لخلُُم و جلٍس

جمثل ألاطالُب و الؿسق التي ٌهسفها و ًفهم اطخسدامها ؤلاوظان : ؤما مً اإلاىكىز الاكخطادي فهي  -

 3.والتي لها جإزير نمُم نلى الاكخطاد

جمثل اإلاهسفت الفهم الساقي و ؤلادزان الصخُذ للكىاَس و الخلاثم مً الخبراث و الثلافاث و اإلاهازاث  -

. واللدزاث اليامىت و اإلاىدظبت لدي الفسد و اإلااطظت

اغت : باجهاBadaracoو ٌهسفها  - م و ألاداب، و ختى الٍس الخىمت و الهىدطت و ًمىً ؤن جخػمً الدظٍى

س مىخج مهين ؤو زلم  وحهخبر نامل مهم في هجاح الشسواث، هما ًمىً بُهها ؤو اطخسدامها في جؿٍى

 4.مىخجاث حدًدة ؤو حهخبر الهملُت الاهخاحُت ؤو ؤطلىب بدازة اإلاىكماث

هي مفخاح الىمى الاكخطادي و ؤطاض كاندي مخين إلًجاد اإلاصاًا الخىافظُت، و فخذ ألاطىاق و :  اإلاهسفت -

 5جدلُم اإلاياهت و اهدظاب اللدزة و جىلُد اللىة

 

                                                           
خىهت ألازدهُت , زئٍا اإلاجخمو اإلاهسفي في قل اكخطاد اإلاهسفت, طلىي ؤمين الظامساوي:1 -26بدث ملدم للماجمس الهلمي الدولي الظىىي السابو لجامهت الٍص

ل 28  02ص2004 افٍس
 26-25ص2008- نمان,ماطظت الىزاق لليشس و الخىشَو-الؿبهت الثاهُت-بدازة اإلاهسفت-هجم نبىد هجم:2
خىهت ألازدهُت -طهد زُػس نباض-ولُد بطمانُل طُفى:3 دوز التراهم في اكخطادًاث الىفسة بدث ملدم بلى اإلااجمس الهلمي الظىىي السابو لجامهت الٍص

ل 26-28  06ص-2004 ؤفٍس
، ص ,طلىي ؤمين الظامساوي، زئٍا اإلاجخمو اإلاهسفي في قل اكخطاد اإلاهسفت :4  .02مسحو طبم ذهٍس
 .17،ص 2009حماٌ داود طلمان، اكخطاد اإلاهسفت، الؿبهت الهسبُت، داز الُاشوزدي الهلمُت لليشس و الخىشَو، نمان :5
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: أهميةث اعسفة: ثاهيا

 :ًمىً ؤن هجمل ؤَمُت اإلاهسفت في الىلاؽ الخالُت -

ٌهخمد كساز اوشاء اإلاىكمت في ذاجه نلى حجم اإلاهسفت اإلاخاخت مً فسص الاطدثماز و قسوف الظىق  -

وجىكهاث الؿلب نلى مىخجاتها و زدماتها، و ؾبُهت اإلاىافظين و كدزاتهم و هىنُاث اإلاسجلبين 

 .وجفػالتهم

جددد اإلاهسفت اللساز بازخُاز مجاٌ اليشاؽ السثِس ي للمىكمت و اإلاجاالث اإلاظاهدة التي جىقف فحها  -

 .ؤمىالها و مىازدَا اإلاخاخت

ت اإلاخاخت إلاىكمت ما، الفهالُت و الىفاءة - اث اإلاهسفت الخىكُمُت و ؤلاداٍز  .جددًد هىنُاث و مظخٍى

ا خلال مً خلٌى الهمل ؤلادازي التي  - لُت و اإلاالُت و غيَر ًمثل جسؿُـ الهملُاث الاهخاحُت والدظٍى

ىا بجىدة  ت اإلاخاخت لللاثمين بها، و ًيىن الىجاح فحها َز حهخمد ولُه نلى اإلاهسفت الخلىُت و ؤلاداٍز

اث الامىز في ألاطىاق و اشخمالها نلى زضد و جلُُم إلامازطاث  وخدازت جلً اإلاهسفت و ازجباؾها بمجٍس

 .اإلاىافظين و جؿلهاث الهمالء

 

جدخاج اإلاىكمت بلى اإلاهسفت اإلاخدددة في مباشسة نملُاث ازخُاز و جطمُم و اهخاج اإلاىخجاث مً الظلو  -

م و الخىشَو،  س و جدظين اإلاىحىد مجها، هما جدخاحها لخطمُم هكم و آلُاث الدظٍى والخدماث ؤو جؿٍى

 1.ووضٌى جلً اإلاىخجاث بلى ألاطىاق اإلاىاطبت في الخىكُذ الصخُذ

خصائصثألاثمصادزث اعسفةث:  املطلث لثاوي

ا في ماًلي : للمهسفت ندة زطاثظ و مطادز ًمىً ؤن هرهَس

: خصائصث اعسفة: أألاال

بن بهؼ الشسواث لدحها زطىبت ذَىُت مما ًجهلها كادزة نلى جىلُد اإلاهسفت : إنث اعازفثيمكًث نثثولد -1

ل نلحهم في نملُت اطخدامت . الجدًدة و َرا ما ًمثله ألافساد اإلابخىسون في الشسهت الرًً ًخم الخهٍى

 .الابخياز و جىلُد اإلاهسفت

و هما جىلد اإلاهسفت فةجها ًمىً ؤن جمىث ؤًػا، بن الللُل حدا مً اإلاهازف التي :  اعسفةثيمكًثأنثثموت -2

جخيىن زالٌ ججازبىا هي التي حسجل و بن ما ًىخب مجها في الىخب و الدوزٍاث َى الللُل حدا مً مهسفخىا 

لهرا فةن الغالبُت الهكمى مً . (و بن وان ذا حىدة نالُت حهىع ؤخُاها نما ال ًىدظب و لى بلدز)

اإلاهازف جمىث مو الصخظ و مو ذلً فةن فىسة مىث اإلاهسفت ذاث زطىضُت، فبهؼ اإلاهازف جمىث 

بمىث الصخظ، و البهؼ آلازس ًمىث بةخالٌ مهازف حدًدة مدل اللدًمتلخخلاند نً الاطخسدام 

                                                           
ا نلى جميز ألاداء، مرهسة ماحظخير غير ميشىزة، جسطظ بدازة ؤنماٌ، الجامهت ؤلاطالمُت، :1 .  ص2011هػاٌ مدمد الصؾمت، بدازة اإلاهسفت و ؤزَس

18-19. 



 الفصل األول                                                                مدخل إلى إدارة المعرفة   
 

 
8 

را ما ًددر مو الابخياز الجرزي ؤو نىد حغُير اإلاهخلداث، في خين ؤن البهؼ آلازس ًطبذ بدون كُمت  َو

 .(اإلاىث اليظبي)في ألانماٌ 

ادة زسوة :  اعسفةثيكًثأنثثمحطك -3 بفهل مهدالث الخهلُم الهالي فةن ؤغلب اإلاهازف ذاث اللُمت مً ؤحل ٍش

ل اإلاهسفت التي جمخلىها بلى بساءاث ازترام  الشسواث ًخم ؤلامظان بها و الشسواث جمازض دوزا هبيرا في جدٍى

ت جخمخو بالخماًت اللاهىهُت شإجها شإن اإلالىُت اإلاادًت  .ؤو ؤطساز ججاٍز

دت و مخؿىزة فاهثير مً اإلاهسفت :   اعسفةثمحجرزةثمًث فس د -4 لِع ول مهسفت في الشسهت هي ضٍس

دت و مخؿىزة  .الخىكُمُت ًدخفل بها بشيل زالق في زئوض ألافساد فهىان مهسفت ضٍس

ً طىت : اعسفةثيمكًثأنثثتصن  -5 ىه زالٌ الهشٍس ىه زازحُا و بن ما جم جسٍص د مً اإلاهسفت ًخم جسٍص بن اإلاٍص

سها الظابم ؤن جلىم بسصاهت و َرا الخصن وان نلى  ت زالٌ جاٍز اإلااغُت َى ؤهثر مما اطخؿانذ البشٍس

 12الىزق ألاكالم، ألاشسؾت، و الىً نلى وطاثل الخصن الالىتروهُت في وكذ ؤضبذ َىان ما ًلسب مً 

 1.حدًد في ألاطبىم ًػاف نلى الاهترهِذ" وب"ؤلف مىكو 

جطىف اإلاهسفت خظب اإلاجاالث، فليل مجاٌ مهسفت زاضت به، ؤي خظاب :  اعسفةثيمكًثأنثثصىف -6

 .مجاٌ اطخسدامها

و حهني وشس اإلاهسفت و اهخلالها نبرؤهداء الهالم، بذا جىفسث الىطاثل و الظبل :  اعسفةثيمكًثأنثثحقاسم -7

 2.الالشمت لرلً

: مصادزث اعسفة: ثاهيا

بن مطدز اإلاهسفت َى ذلً اإلاطدز الري ًدىي ؤو ًجمو اإلاهسفت، بدُث ؤن الرواء و الخهلم و الخبرة  -

 :ؤمىز جددد خدود اإلاهسفت لألفساد و نلُه فةن ؤَم مطادز اإلاهسفت هي

و هي جلً اإلاطادز التي جكهس  في بِئت اإلاىكمت اإلادُؿت، و التي جخىكف نلى هىم :  اصادزث لخازجية .1

الهالكت مو اإلاىكماث ألازسي الساثدة في اإلاُدان ؤو الاهدظاب بلى الخجمهاث التي حظهل نلحها نملُت 

اطخيظار اإلاهسفت، و مً ؤمثلت نلى َرٍ اإلاطادز اإلاىخباث و الاهترهِذ و اللؿام الري حهمل فُه 

اإلاىكمت و اإلاىافظىن لها و اإلاىزدون و الصباثً و الجامهاث و مساهص البدث الهلمي و بساءاث الازترام 

 .الخازحُت

و حهد البِئت اإلاطدز الخازجي للمهلىماث و اإلاهسفت خُث ٌهمل ألافساد زالٌ ؤخد ؤو ول الخىاض  -

ت، اللمع، الروق، الشم، نلى اهدظاب البُاهاث و الخىازاث مً البِئت و مً زالٌ  الظمهُت، البطٍس

لها بلى مهلىماث، ومً  كدزاتهم ؤلادزاهُت و الفهمُت بدُث ٌظخؿُهىن مهالجت َرٍ البُاهاث و جدٍى

زالٌ هرلً الخبرة و الرواء و الخفىير، و الخهلم ٌظخؿُو ألافساد جفظير َرٍ اإلاهلىماث و وغهها في 

 .مهنى جدىلها بلى اإلاهسفت

                                                           
، ص ,بدازة اإلاهسفت هجم نبىد هجم، :1  .30مسحو طبم ذهٍس
 .38-36، ص ص 2007 ابساَُم الخلىف اإلالياوي، بدازة اإلاهسفت ، الؿبهت ألاولى، ماطظت الىزاق لليشس و الخىشَو، نمان :2
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و جخمثل في زبراث ؤفساد اإلااطظت اإلاتراهمت خٌى مسخلف اإلاىغىناث و كدزتها نلى : اصادزث لد خطية .2

الاطخفادة مً حهلم ألافساد و الجماناث و اإلااطظت هيل و نملُاتها و الخىىىلىجي اإلاهخمدة، و مً 

 :ألامثلت نً اإلاطادز الدازلُت هجد

 ؤلاطتراجُجُت -

 اإلااجمساث -

 الخهلم الطفي -

 الخىاز -

 .الهملُاث الدازلُت لألفساد نبر الرواء و الهلل و الخبرة و اإلاهازة -

 1الخهلم بالهمل ؤو البدىر و بساءاث الازترام الدازلُت -

أصىافثألاثجودةث اعسفةث:   املطلث لثالح

: أصىافث اعسفة: أألاال

للد كدمذ جطيُفاث ندًدة مً كبل اإلاسخطين في ؤهىام اإلاهسفت، و في َرا الطدد ؤزازث الدزاطاث ؤن 

:  اإلاهسفت ًمىً جلظُمها بلى ما ًلي

 و هي اإلاهسفت الصخطُت اإلاىحىدة دازل نلل ول فسد جدخىي نلى مهاوي دازلُت : اعسفةث لضمىية .1

 .جلىُت و بدزاهُت: وهماذج ذَىُت و زبراث و هي بدحهُت و الشهىز بما ًيىن خدس ي و هي هىنان

و هي اإلاهسفت التي ًمىً جىزُلها نلى الىزق ؤو الشيل الالىترووي، و ٌهبر نجها مً :  اعسفةث اعطىة .2

 .زالٌ الخلاثم و الخغيراث و السطىماث و الخؿىزاث

و حهخبر حساء مً اإلاهسفت الػمىُت و هي حهبر نً البرانت و الخبرة و اإلاهازة في :  اعسفةث لحكىولوجية .3

 .الهمل

اإلاهسفت الطخلت حهني الفهم الللُل ؤو الظؿحي إلااشساث : اعسفةث لضحطةثألاث اعسفةث لعميقة .4

مظاخاث اإلاشيلت، ؤما اإلاهسفت الهمُلت فهي نىع اإلاهسفت الطخلت فهي جخؿلب الخدلُل الهمُم 

 .للمىاكف اإلاسخلفت

م الاطخيخاج :  اعسفةث لسملبيةثألاث اعسفةث اوجهة .5 اإلاهسفت الظببُت و هي التي ًخم اطخسدامها نً ؾٍس

والاطخلساء و التي جخم بىاءا نلى زبـ اإلافاَُم مها، ؤما اإلاهسفت اإلاىحهت فهي اإلاهسفت التي جبنى نلى 

 2.ؤطاض ندد طىىاث الخبرة في الهمل فخطبذ دلُال و مسشدا للظلىن هدُجت للخهلم

ت ؤو  - و مً اشهس الخطيُفاث هرلً للمهسفت و اإلاخفم نلحها، هي اإلاهسفت الػمىُت و اإلاهسفت الكاٍَس

دت  :الطٍس

                                                           
ا نلى جميز ألاداء:1 ، ص , هػاٌ مدمد الصؾمت، بدازة اإلاهسفت و ؤزَس  .22-19مسحو طبم ذهٍس
 22ص . هفع اإلاسحو: 2
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  و هي اإلاهسفت التي مً زاللها ًمىىىا ؤلاحابت نً ألاطئلت :L’explicit اعسفةث لصسيبةث لظاهسيةث . ؤ

ت اإلاىحىدة و اإلاسصهت " ماذا"التي جبدؤ بيلمت  و هي جخهامل مو الخلاثم و الخهاٍزف و اإلاهلىماث الكاٍَس

ً، فهي حظاند اإلادًس في جىضُف اإلاىكف  .باألزشُف فبدوجها ال وظخؿُو ؤن هفىس ؤو هخطل مو آلازٍس

دت و اإلاهسفتHISLOPو ٌشير   بلى ؤن ليل مً اإلاهسفت الطٍس

ا في الجدٌو الخالي : الػمىُت زطاثظ، ًمىً ذهَس

  . اعسفةث لصسيبةمىيةثألاخصائصث اعسفةث لض:(01) لجدألاوثزقمث

دت اإلاهسفتالػمىُت  اإلاهسفت الطٍس

مسمصة غير مسمصة 

مىغىنُت ذاجُت 

غير شخطُت شخطُت 

طُاق مىخلل طُاق مددد 

طهىلت اإلاشازهت ضهىبت اإلاشازهت 

Source :hislop.D.knowledge management in organization, oxford university, press, newyork, 

2009- p 23. 

دت خُث ؤن َرٍ  مً الجدٌو الظابم، ًمىً اطخيخاج الفسق بين اإلاهسفت الػمىُت و اإلاهسفت الطٍس

ا و جىزُلها في خُث ؤن اإلاهسفت الػمىُت ًخم زللها مً كبل  ألازيرة جيىن قاَسة و ًمىً هخابتها و جسميَز

طهب مشازهتها وجداولها  1.ألافساد ٍو

 2.هما حظاند نلى جدلُم هىم مً الخىاضل بين ؤهثر مً مدًس في مىاحهت مشيلت مً مشاول اإلاىكمت

 و هي اإلاهسفت اإلاىحىدة في نلل ول فسد و اإلاىدظبت مً زالٌ :Tocitnowledg اعسفةث لضمىية . ب

جساهم زبراتهم الظابلت، و غالبا ما جيىن ذاث ؾابو شخص ي مما ًطهب الخطٌى نلحها ؤو هللها و 

ً، نلى السغم مً كُمتها بال ؤجها ال ًمىً الظُؿسة نلحها ؤو الخدىم فحها ألجها مستزهت  لها بلى آلازٍس جدٍى

 3.دازل نلٌى ؤصخاب اإلاهسفت

 

 

                                                           
1:Hislop.D.knowledge management in organization, oxford university, press, newyork, 2009- p 23 

ت، :2 ف، ؤلادازة اإلاهاضسة، الداز الجامهُت، الاطىىدٍز  .85ص - 2000 نلي شٍس
م بيذ زامي، :3 ت للبىاث، مرهسة ماحظتر، جسطظ ؤلادازة م مٍس س ؤلادازة اإلادزطُت في اإلاسخلت الثاهٍى شخظ الخُاوي، بدازة اإلاهسفت، مدزل لخؿٍى

ت و الخسؿُـ، حامهت ؤم اللسي، مىت اإلاىسمت  َـ ص 1431-1430التربٍى  21. 
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جودةث اعسفةث: ثاهيا

بن حىدة اإلاهسفت ؤضهب في الخهبير و الخددًد و اللُاض مً حىدة اإلاهلىماث و مو ذلً فةن حىدة 

م طماث كابلت للخددًد بلدز  اإلاهلىماث لِظذ ؤكل ضهىبت و بن حسث مداوالث مً ؤحل جددًدَا نً ؾٍس

: مً الدكت و ًمىً جددًد حىدة اإلاهلىماث مً زالٌ الظماث اإلاسجبؿت بثالزت ؤبهاد واآلحي

 :و ًخددد بالظماث الخالُت:(Time Dimension) لملعدث لصمني .1

 .اإلاهلىماث ًجب ؤن جلدم نىدما جيىن مؿلىبت: الخىكُذ -

 .اإلاهلىماث ًجب ؤن جلدم هما جيىن مؿلىبت: (currency)آلاهُت -

 .اإلاظخلبل- الخاغس–اإلاهلىماث ًمىىإن جلدم خٌى اإلااض ي : (time période)الفترة الصمىُت -

 :(content.D) لملعدث احعطقثبااضمونث .2

 .ؤن جيىن زالُت مً ألازؿاء: (currency)الدكت -

اإلاهلىماث ًجب ؤن جيىن مسجبؿت بالخاحت بلى اإلاهلىماث مً كبل شخظ في : (relevance)ذاث ضلت  -

 .خالت مهُىت

 .ول اإلاهلىماث اإلاؿلىبت ًجب جلدًمها: (compétences)الاهخماٌ  -

 .فلـ اإلاهلىماث اإلاؿلىبت ًجب ؤن جلدم: (concisemess)الىعي -

 .اإلاهلىماث ًمىً ؤن ًيىن لها هؿاق واطو ؤو غُم ؤو ذاث جسهيز دازلي ؤو زازجي: (scope)الىؿاق -

 .اإلاهلىماث ًجب ؤن جكهس ألاداء مً ألاوشؿت اإلاىجصة، الخلدم اإلاخدلم ؤو اإلاىازد اإلاتراهمت: ألاداء  -

 :(From.D) لملعدث لشكليث .3

 .اإلاهلىماث ًجب ؤن جلدم بشيل طهل الفهم:  (clarity)الىغىح -

 اإلاهلىماث ًمىً ؤن جلدم بشيل جفطُلي ؤو ملخظ : (detail)الخفطُل -

 اإلاهلىماث ًمىً جسجُبها بخهاكد مددد مظبلا:  (order)الؿلبُت -

 .بُاوي ؤو شيل آزس- زكمي- اإلاهلىماث ًمىً ؤن جلدم بشيل طسدي: (présentation)الخلدًم -

ت ؤو ؤًت وطاثـ ؤزسي : (MultiMedia)الىطاثـ اإلاخهددة  -  1.اإلاهلىماث ًمىً ؤن جلدم مؿبىنت، ًدٍو

 :ؤبهاد حىدة اإلاهسفت -

 

 

 

 

 

                                                           
، ص , بدازة اإلاهسفت هجم نبىد هجم،:1  .74 مسحو طبم ذهٍس
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أبعادثجودةث اعسفةث: (01)وثزقمث لشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص :  اصدز . 74هجم نبىد هجم، مسحو طبم ذهٍس

ماهيةثإد زةث اعسفةث:  املبحث لثاوي

بن جىاحد مفهىم اإلاهسفت وخدٍ في اإلاىكمت و جفهُله ال ًىفي، بل ٌظخلصم ذلً بدازة حظعى لالَخمام 

ت في  بالجاهب اإلاهسفي مً زالٌ الخسؿُـ و الخدلُل للمهلىماث و جىفير اإلاهسفت لخدمت حمُو اليشاؾاث ؤلاداٍز

اإلايان و الىكذ اإلاىاطب، و َرا في بؾاز  ًؿلم نلُه بدازة اإلاهسفت، و التي طِخم مهالجتها في مؿالب َرا 

. اإلابدث

وشأةثألاثثملوزثإد زةث اعسفةث:  املطملااألاو 

وشأةثإد زةث اعسفةث:أألاال

ً ألاوزاق البدثُت التي وشسث في  - بن بدازة اإلاهسفت مطؿلح خدًث وزد ألٌو مسة غمً نىاٍو

، و ال ًفىث الساضد ؤن ًالخل بإن َرا اإلاطؿلح كد ولد مو بداًت ما 1986الدوزٍاث الهاإلاُت نام 

 .ًؿلم نلُه نطس اإلاهلىماث و الاجطاالث، و هما و ًىمى باؾساد مو همٍى و اشدَاٍز

لىىىا هجد ؤن هخاباث اإلاالفين جسحو حروز الخدًث نً بدازة اإلاهسفت بلى الثالزِىاث مً اللسن اإلااض ي  -

ا آهران، بما  مً هاخُت الهملُاث الهللُت و ألاوشؿت اإلاهسفُت و خل اإلاشىالث و لىً الؿسح وان هكٍس

 .الخدازت في مىغىم بدازة اإلاهسفت مبادزاتها الىاجخت

 الشيل

 الىغىح-

 الخفطُل-

 الؿلبُت-

 الخلدًم-
 الىطاثل اإلاهخمدة-

 اإلادخىي 

 الدكت-

 الطلت باإلاىغىم-

 الاهخماٌ-

 الىعي-
 الىؿاق-

 الىكذ

 الخىكُذ-

 الدكت-

 الخىساز-
 الفترة الصمىُت-
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ت لها هجد ؤن ؤٌو مً ؤطخسدم مطؿلح بدازة اإلاهسفت  -  management »و نً البداًاث الىكٍس

knowledge » َى « don marhand » اإلاسخلت الجهاثُت مً الفسغُاث " في بداًت الثماهِىاث نلى ؤجها

 و في َرا بشازة بلى هلؿت جدٌى مً بدازة اإلاهلىماث و لىً اإلافهىم بلي 1"اإلاخهللت بخؿىز اإلاهلىماث

 بإن « Peter Drucker »غامػا ذلً ؤهه لم ًخػمً بحساءاث بدازة اإلاهسفت، و في ذاث اإلاسخلت جيبإ 

الهمل الىمىذجي طُيىن كاثما نلى اإلاهسفت و ؤن اإلاىكماث طخيىن مً ضىام اإلاهسفت الرًً ًىحهىن "

ؤي جدٌى الهمل في اإلاىكمت بلى نمل 2"ؤدائهم مً زالٌ الخغرًت الهىظُت لصمالئهم و مً الهمالء

 .مهسفي

س بدازة اإلاهسفت و لِظذ  - و ًىٍى ضالح الدًً الىبِس ي بلى ؤن الطىانت كد واهذ هي اإلاهد في جؿٍى

 3.ألاوادًمُاث و ال ختى اإلاىكماث اإلاهسفُت ذاتها

مما طبم ًخطح لىا ؤن بدازة اإلاهسفت لِظذ ولُدة نطسها الخالي بهما لها حروز جمخد ختى بداًاث  -

ً، لىجها بلُذ جمش ي بسؿي بؿُئت ختى اهبثم لها فجس حدًد خُىما ؤمىذ بها مىكماث  اللسن الهشٍس

 .زاطمت بممازطاتها و جؿبُلها و ؤنمالها اإلاهسفُت البداًت الخلُلُت لخلل بدازة اإلاهسفت

مفهومثإد زةث اعسفةث: ثاهيا

ًىحد مفاَُم هثيرة إلدازة اإلاهسفت و التي وضخذ مً ؤحل ؤن جسدمإنساع الباخثين 

ؤلادازة الىكامُت والىاضخت إلاهسفت الهلُاث اإلاسجبؿت بها والخاضت " بإجها « David Skyrme » خُث نسفها 

ل اإلاهسفت الصخطُت بلى  ا واطخسدامها واطخغاللها وهى جخؿلب وجدٍى باطخدداثها وحمهها وجىكُمها ووشَس

 4".مهسفت حهاوهُت ًمىً جلاطمها بشيل حلي مً زالٌ اإلاىكمت

ممازطاث مىكمت للمهسفت الخىكُمُت حظاند في الخطٌى نلى الفهم اإلاهمم مً زبراتها "بدازة اإلاهسفت هي

هما حظاند بهؼ فهالُتها في جسهيز اَخمام اإلاىكمت نلى اطخداٌ و زصن و اطخسدام اإلاهسفت ألشُاء , الراجُت

مثل خل اإلاشاول والخهلم الدًىامُيي  والخسؿُـ الاطتراجُجي وضىانت اللسازاث هما ؤجها جدمى اإلاىازد الرَىُت 

 5."مً الاهدزاز و جػُف بلى ذواء اإلاىكمت و جدُذ مسوهت ؤهبر

هما , نملُت اهدظاب و مشازهت الخبرة الجمانُت للمجخمهاث في جدلُم  واهجاش زطالتها"بدازة اإلاهسفت هي

لت للخطٌى نلى خىمت الهاملين و مهسفتهم دازل اإلاىكمت ألحل زفو جلً اإلاهسفت بلى  ؤجها مداولت إلًجاد ؾٍس

                                                           
نلى الخـ  (04/01/2008)نبد الىَاب طمير مدمد، دوز اللُادة اإلادلُت في بدازة اإلاهسفت، مسهص دزاطاث و اطدشازاث ؤلادازة الهامت :1

Publications, ksu, edu.sa/…/knowdge20% cities 20% conference 20% malaysia 2007/samir abdulwahab.doc 
 .هفع اإلاسحو,  نبد الىَاب طمير مدمددوز اللُادة اإلادلُت في بدازة اإلاهسفت:2
ت-اللاَسة-بدازة اإلاهسفت-الىبِس ي ضالح الدًً:3  33ص2005-اإلاىكمت الهسبُت للخىمُت ؤلاداٍز
ت داز الىفاء-الؿبهت الاولى-بدازة اإلاهسفت في الخهلُم–خظين طالمت نبد الهكُم , البُالوي خظً خظين: 4  84 ص 2007-ؤلاطىىدٍز
 97ص -2005الىزاق -الازدن-الؿىهت الاولى-اإلافاَُم و ؤلاطتراجُجُاث و الهملُاث-بدازة اإلاهسفت-هجم نبىد هجم: 5
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ؤكص ى خد ممىً و الاخخفاف بها و جلهب جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاالث دوزا زثِظُا و مدىزٍا في بىاء هكم 

و نملُت بهخاج اإلاهسفت و هللها, اإلاهسفت  1."مً زالٌ كدزتها نلى حظَس

هكام جىلُد نمل مصدَس و بِئت حهلم مً شإهه حصجُو جىلُد " بدازة اإلاهسفت بإجها  "  Cross"ٌهسف 

اإلاهسفت الصخطُت و اإلاهسفت الىكمُت و ججمُهها و اطخسدامها و بنادة اطخسدامها طهُا وزاء كُمت حدًدة 

 2."لألنماٌ 

بن مغصي و لب بدازة اإلاهسفت َى وىجها ؤطلىب خدًث ًدنى بلى خفل الخبراث و اإلاهسفت اإلاىحىدة في 

لت ما ختى ٌظخفُد مجها آلازسون و ذلً ًخهدي ما َى مىخىب بلى ألافياز و ألاطالُب و , نلٌى الىاض بؿٍس

. اإلاهازاث ؤي اإلاهسفت الػمىُت 

.   ؤَمُت و مبادت بدازة اإلاهسفت : املطلث لثاوي

 3:ؤَمُت بدازة اإلاهسفت: أألاال

:  جخػمً بدازة اإلاهسفت في خاٌ جؿبُلها ما ًلي  -

الخدٌى الجُد في بِئت ألانماٌ الري ًفسع نلى اإلايشأث الخمُيز بلدزاث حدًدة جخلخظ في بهد الىكس و  -

الخفىق في ألاداء و ؤلابدام و اللدزة نلى الخىُف بدال مً ألاطلىب الخللُدي الري وان ًسهص نلى الفهالُت 

بشيل ؤطاس ي مً َرا اإلاىؿلم ٌشيل وحىد زؿت مخياملت إلدازة اإلاهسفت لدي اإلايشإة ؤمسا في غاًت 

ت وألاَمُت  . الخٍُى

. الخؿىز اإلاساد في الخلىُت وما ًيخج نىه مً حغير في اإلافاَُم و جإزير في الخيلفت -

س و جىمُت اإلايشإة هىُان جفانلي - . زبـ ول جلً اإلاهازف و اإلاهلىماث و الخبراث بما ًمىً مً جؿٍى

. جػانف حجم اإلاهلىماث التي جخىلد في ؤي مجاٌ  -

. اشدًاد ضهىبت الاطخفادة مً جلً اإلاهلىماث -

. دنم شبياث اإلاهازف و حماناث جلاطم اإلامازطاث  -

. اللُاض اإلالازن و السضد الخىافس ي -

ت زؤض اإلااٌ الفىسي  - ت و الشهس)جددًد ٍَى . (بساءاث الازترام و الهالماث الخجاٍز

ت - . بنادة حشىُل الىفاءاث الخٍُى

. بدزاٌ الخلىُاث الجدًدة للمهلىماث و الاجطاالث لدصجُو الخهاون  -

س  - زلم كىاند مهؿُاث خسهُت حظخسلظ فاثدة خلُلُت مً اإلاهلىماث و اإلاهازف في اإلااطظت بخؿٍى

. مساهص الىفاءاث

: و َىان مً ًسي ؤن ؤَمُت بدازة اإلاهسفت جىمً في ما ًلي -

. و الخجازة ؤلالىتروهُت (الاهترهذ)اكخفاء ؤزس الصباثً و زدمت خاحاتهم نبر الهاإلاُت  -

                                                           
 24ص-2005-الاَلُت-نمان-مدزل هكسي -دازة اإلاهسفتب-حاشي َُثم نلي. د: 1
 .27 ص 2006داز اإلاظيرة لليشس و الخىشَو - نمان– مدزل نلى بدازة اإلاهسفت -غظان الهمسي -نامسابساَُم كىدًلي-نبد الظخاز الهلي: 2
 38-37 نبد الظخاز الهلي و آزسون مسحو طبم ذهٍس ص :3
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. اطخسدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث في الخطٌى نلى خطت و مياهت في طىق اإلاىافظت -

حظاند الشسهت نلى بنادة جسجِب ؤفياز الهاملين و زبراتهم اإلاتراهمت مً زالٌ جإطِع مفهىم الخهلُم  -

. الخىكُمي في حهمُم و هىاء كُم الشسهت

ص ؤلاوظاهُت - . هما ججهل الصبىن مبخهجا في حهامله مو اإلاىكمت, حهمل نلى بزىاء الهمل و حهٍص

. جدلُم اللُمت اإلاػافت للماطظت -

ص إلاىاهبت مخؿلباث البِئت الاكخطادًت - س و الخهٍص . مظاندة اإلااطظت نلى الخؿٍى

. مبادت بدازة اإلاهسفت:ثاهيا

كبل اطخهساع اإلابادت  ألاطاطُت إلدازة اإلاهسفت البد مً ؤلاشازة بلى ؤن َرٍ اإلابادت لِظذ مثل كىاهين 

اغُت و الؿبُهُت وهي ؤًػا جسخلف نً مبادت الهلىم ؤلاوظاهُت و الخؿبُلُت ألازسي لىً بطىزة , الهلىم الٍس

 1: نامت ًمىً ذهس ؤَم اإلابادت ألاطاطُت إلدازة اإلاهسفت هما ًلي

ؾاإلاا ؤن اإلاهسفت هي ؤضٌى اإلاىكمت فةن مهام : إنثجوهسثإد زةث اعسفةثهوثالاسخثمازثعلىثأصووث اعسفة-1

بدازة اإلاهسفت َى اطدثماز َرٍ ألاضٌى لخدلُم ؤهبر ناثد ممىً و ذلً ًخػمً جسؿُـ و جىكُم ؤوشؿت 

 . knowledgecaptureاطخلؿاب اإلاهسفت 

 بن الخلٌى التي جلدمها بدازة اإلاهسفت ًجب ؤن جيىن نبازة نم :ثوليفةث لحطووثإلاوساهيةثألاث لحكىولوجية-2

جىلُفت مخياملت مً الىاخُت ؤلاوظاهُت و الخلىُت ذلً ألن اإلاهسفت طُاق احخماعي و مػمىن بوظاوي و بالخالي 

 و الاطتراجُجُتفةن هكم و ؤدواث جىىىلىحُا اإلاهلىماث ال حظخؿُو ؤن جلدم لىخدَا خلىال شاملت للمشىالث 

. الخىخُىُت و الدشغُلُت في اإلاىكماث الخدًثت

سي لللىة مً اإلاادة بلى :  اضمونث لسياس يثإلد زةث اعسفة- 3 جلخلي الظُاطت باإلاهسفت هدُجت للخدٌى الجَى

و ول مسة جخػانف اإلاهسفت جخػانف , فاإلاهسفت كىة و اللىة هي اإلاهسفت, اإلاهسفت و مً الهػالث بلى الهلل

د و مىغىنُت . بدالت آطُت و َرا ٌهني ؤن للمهسفت مػمىن طُاس ي مهما بلغذ اإلاهسفت ججٍس

ال ًمىً جىكُم و اطدثماز اإلاهسفت الخىكُمُت مً دون وحىد : إد زةث اعسفةثثحملطلثألاجودثمديسيًثلطمعسفة- 4

س البيُت الخدخُت الخلىُت للمهسفت ً اإلاهسفت و جؿٍى م ًخىلى مهام اطخلؿاب و جسٍص باإلغافت بلى ؤوشؿت , فٍس

. جىمُت زؤض اإلااٌ اإلاهسفي ؤو الفىسي في اإلاىكمت

جىفُر بدازة اإلاهسفت و اإلاهسفت هفظها ما هماذج جبطير اإلاهسفت و مظازاث : همرجتهانثملصيرث اعسفةثأفضلثم- 5

جدكها و هلاؽ نىاكُدَا في دازل اإلاىكمت ؤفػل بىثير مً الىماذج الظاهىت التي خاولذ جمثُل اإلاهسفت 

. بلىالب و مطفىفاث ؤبهاد مدددة

 فةذا واهذ اإلاهسفت بلىالب و مطفىفاث ؤبهاد مدددة للخميز و بذا : اشازكةثبااعسفةثأصعلثمًثإهحاجها- 6

واهذ اإلاهسفت هي اللىة و الاكخداز لألفساد الجماناث و اإلاىكماث فلهرا و جدذ ؤي مبرزاث نللُت ونملُت ًمىً 

                                                           
. 131صث-2007- لململعةث ألالى-عمان-د زث اىاهجثلطيشسثألاث لحوشيع- لىظمث لحقىيات- افاهيم-إد زةث اعسفة-سعدثغاللثياسين:1
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ً و كبٌى اهخلالها و زبما زظازتها هلُمت خلُلُت لهرا فةن اإلاشيلت الىبيرة التي جىاحه  اإلاشازهت بها مو آلازٍس

بدازة اإلاهسفت جسبـ مظاثل اإلاشازهت باإلاهسفت و لِع بلػاًا جدطُل اإلاهسفت، بهخاج اإلاهسفت، ؤو ختى ابخياز 

. اإلاهسفت

بن الىفاذ بلى اإلاهسفت و شفافُت اإلاهلىماث َى شسؽ مىغىعي لبِئت :  لىفاذثإلىث اعسفةثهوث لملد يةثفقط-7

خُت حظخؿُو ؤن حهِش فحها بدازة اإلاهسفت و َى شسؽ ٌظبم نمل بدازة اإلاهسفت، و ًجب ؤن ًيىن ملدمت ؤو 

. بداًت لخسؿُـ و جىفُر بسامج بدازة اإلاهسفت في اإلاىكماث و اإلااطظاث الخاضت و الهامت في اإلاجخمو

اإلاىاد َىا َى ؤن الغدازاث الخللُدًت للمىكمت لها مدازالث مدددة و : الجهاًاث ألوشؿت بدازة اإلاهسفت -8

مظتهدفت، ؤما بدازة اإلاهسفت (مىخجاث، زدماث، ومهلىماث)نملُاث مبرمجت واضخت و لها مسسحاث 

. فةن ما َى واضح ومسجي في ألاوشؿت و الهملُاث اإلاظخمسة داثما َى بسامجها و جلىُاتها و هكمها َىا

 1:مس حلثإد زةث اعسفة: ثالثا

ا والذ -  :ليامً ؤحل جؿبُم بدازة اإلاهسفت ًجب اإلاسوز بهدة مساخل هرهَس

جىمً اللػُت السثِظُت في بدازة َرٍ اإلاسخلت في هُفُت بنداد اإلاىكمت إلابادزاث :  املادأةمسحطةث .1

 .ومداوالث ؤولُت إلدازة اإلاهسفت

و حهخبر بدازة اإلاهسفت وشاؾا احخمانُا ًخؿلب مشازهت ول ألافساد فُه، و ًخم حظهُل نملُت جدنُم  -

 و اإلاشازهت نىدما ًخفم حمُو ألافساد خٌى هفع الهدف و السئٍت، و بالخالي ًيبغي نلى اإلاىكمت مالالتزا

م نمل في َرٍ اإلاسخلت  لت اإلادي و ٌهخبر بىاء فٍس جددًد ألاَداف و السئي مً زالٌ وغو زؿت ؾٍى

ا ختى ًخم الاطخفادة مً كىي الهمل اإلاىحىدة في اهجاش ألانماٌ و اإلاهام اإلاسخلفت  .ؤمسا غسوٍز

جداٌو اإلاىكمت في َرٍ اإلاسخلت البدء في اطدثماز وغو البيُت ألاطاطُت للمهسفت : مسحطةثالاهخشاز .2

بهدف حظهُل ؤوشؿت اإلاهسفت، و في َرٍ اإلاسخلت ًسهص اإلاظيرون نلى هُفُت بىاء َرٍ اإلاهسفت بىفاءة، 

هما جخػمً َرٍ اإلاسخلت جددًد نملُت بدازة اإلاهسفت نلى هؿاق واطو بدُث حشمل ؤلادازة و 

الظُاطاث اإلاسجبؿت بها و جدخىي البيُت نلى اطخسدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٌ لدظهُل 

 .ؤوشؿت بدازة اإلاهسفت ؤهثر اإلادازل شُىنا

 ًخم في َرٍ اإلاسخلت الىكس نلى ؤوشؿت اإلاهسفت الخىكُمُت و ؤوشؿتها و ًىطب :مسحطةث لحكامل .3

ً في َرٍ اإلاسخلت هُفُت بخدار هىم مً الخيامل بين اإلاىشنت و ججمُهها في  الاَخمام السثِع للمدًٍس

شيل مىخجاث مهسفُت و ًمىً جدلُم ذلً مً زالٌ جددًد اإلاجاالث اإلاهسفُت السثِظُت و زبؿها 

ً حماناث نمل مً الخبراء  ت و في َرا ؤلاؾاز ًيبغي نلى اإلاىكمت جيٍى باألفساد و الهملُاث ؤلاداٍز

 .اإلاخسططين للمظاَمت في جفطُل حىدة اإلاهسفت

و حهخبر آزس مساخل بدازة اإلاهسفت و التي جمثل الخيامل الخازجي خُث جداٌو اإلاىكمت : مسحطةث لحد خل .4

ؤن جخيامل مو بهؼ اإلاىكماث و ألافساد الخازحين نجها مثل اإلاىزدًً و اإلااطظاث البدثُت، و في َرٍ 

الخالت جىفس اإلاىكمت اإلاىازد و الىكذ و ألاوشؿت لخدظين ألاداء للىضٌى بلى اإلاظخىي الهالمي بما 
                                                           

 .09، ص 2009 وهُم ابساَُم الكاَس، بدازة اإلاهسفت، داز الىخاب الخدًث، ألازدن، :1
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ًدىاطب مو اإلاىافظت بين اإلاىكماث اإلاسخلفت و هرلً جسجىص نلُه اإلاهسفت السثِظُت و مداولت بدزاٌ 

 .مساخل حدًدة مً اإلاىكماث ألازسي 

: هماذج،مجاالث و ؤبهاد بدازة اإلاهسفت:  املطلث لثالح

هماذجثإد زةث اعسفةث: أألاال

كدم الهدًد مً الباخثين هماذج ندًدة إلدازة اإلاهسفت في مداولت لفهم و جىحُه حهىد و ؤوشؿت بدازة 

: اإلاهسفت نلى اإلااطظاث و طىهسع بهػا مجها فُماًلي

و كد جم اكتراح َرا الىمىذج مىؿللا ما ؤن اإلاىكمت جدطل نلى اإلاهلىماث و الؿاكت  : Duffyهموذجث .1

 و ألافساد و الهملُاث و الخلىُت جخدٌى الاطتراجُجُتواليشاؽ مً البِئت الخازحُت و مً زالٌ اشتران 

ادة زىزة  اإلاهلىماث و الؿاكت و بلى مهسفت و نملُاث و َُاول التي جيخج الظلو و الخدماث و حظهم في ٍش

اإلاىكمت حهد بدازة اإلاهسفت نملُت جخػمً الخطٌى نلى اإلاهسفت الػمىُت و الكاَسة هالَما، و دنم 

سي فحها و الخطٌى  وبطىاد ألانماٌ و جىلُد الهىاثد و الخإهُد عى الهىطس البشسي وىهه الجاهب الجَى

نلى الدزوض اإلاظخيبؿت مً زالٌ جىساز اطخهماٌ اإلاهسفت، و بمىحب َرا الىمىذج فغً الهملُاث جيىن 

 :واآلحي

 اهدظاب اإلاهسفت -

ب و السطم– نملُت الخىكُم حشمل الخطيُف  -  الخبٍى

-  ٌ  نملُت الاطترحام حشمل البدث و الىضى

 (اإلاشازهت و الىلل)نملُت الخىشَو حشمل  -

 (الخىلُذ و الىمى و الخغرًت)نملُت الاطخدامت حشمل  -
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 Duffyهموذجثإد زةث اعسفةحسلث: (02) لشكلثزقمث

ةث
يئ
لمل
   

 

  

ةث
سف

اع
      

 

 

Source : Duffy, jan, « knowledge management, to be or not to be . magazine article from 

information management journal, vol 34, ,o, USA, 2000, p 67. 

 ٌظدىد َرا الىمىذج نلى اطخسدام الخإزيراث الىاجخت في هكم بدازة :jemnex et Offmanهموذج .2

 1:اإلاهسفت، و جخػمً ؤبهاد الىمىذج ما ًلي

ل و جؿبُم : حىدة الىكام - ً و اطترحام و جدٍى هُف ًادي هكام بدازة اإلاهسفت وقاثف ابخياز و جسٍص

 .اإلاهسفت

 .غمان ؤن اإلاهسفت اإلاىدظبت مخاخت للجمُو: حىدة اإلاهسفت -

اث نالُت ما السغا : زغا اإلاظخسدم - جىضح اإلاظخىي الري نىدٍ ًدلم هكام بدازة اإلاهسفت مظخٍى

 .إلاظخسدمُه

كُاض الفىاثد و آلازاز التي ًددثها هكام بدازة اإلاهسفت ليل مً اإلاظخسدمين و بدازة : الهىاثد اإلامىىت -

 .اإلاىكمت هيل

ًادي اطخسدام الفسد لىكام بدازة اإلاهسفت بلى جدظين حىدة ؤداثه في مىكو الهمل وذلً : ألازس الجمعي -

 :ًىهىع بدوزٍ نلى ؤداء اإلاىكمت هيل، و َرا ما ًىضخه الشيل اإلاىالي

 

 

 

                                                           
ا نلى جميز ألاداء  :1 ، ص , هػاٌ مدمد الصؾمت، بدازة اإلاهسفت و ؤزَس  .38مسحو طبم ذهٍس

 الاستر ثيجية

  لعمطية

  لحقىية

  فس د
 عمطيات

 إد زةث اعسفة

 الاكخساب

  لحىظيم

  سترجاع

 الاسحد مة

  لحوشيع
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 Jennex et Olfmanإد زةث اعسفةثحسلثهموذج: (03) لشكلثزقمث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص :  اصدز ا نلى جمُيز ألاداء مسحو طبم ذهٍس  93هػاٌ مدمد الصؾمت  بدازة اإلاهسفت و ؤزَس

. مجاالث بدازة اإلاهسفت:ثاهيا

 1:ًمىً اللٌى بشيل ؤهثر جفطُال ؤن بدازة اإلاهسفت جسهص نلى ندد مً اإلاجاالث مجها 

ت و اإلاهسفُت التي جمخلىها اإلاىكمت -1 س اإلاىازد الفىٍس ص َرٍ اإلاىازد و خماًتها, مسح و جؿٍى  .و حهٍص

ص جىلُد اإلاهسفت و ؤلابدام لدي ول فسد -2  .حهٍص

و جىكُمها و بجاخت مظخلصماث اإلاهسفت ؤمام , جددًد اإلاهسفت و الخبرة اإلاؿلىبخين لخىفُر مهام الهمل -3

 .الجمُو

حغُير و بنادة َُيلت اإلاشسوم مً ؤحل اطخسدام اإلاهسفت بشيل ؤهثر فانلُت و اغخىام الفسص الطخغالٌ  -4

و الخللُل مً فجىاث اإلاهسفت و حهكُم مدخىي مهسفت اللُمت اإلاػافت الخاضت , مىحىداث اإلاهسفت

 .باإلاىخجاث و الخدماث

                                                           
اداث:1  .60 ص 2008-ألازدن-نمان-داز الطفاء لليشس و الخىشَو-1ؽ -اججاَاث مهاضسة في بدازاث اإلاهسفت- مدمد نىاد ؤخمد الٍص

اإلاىازد 

 الخىىىلىحُت

مظخىي هكام 

 بدازة اإلاهسفت

شيل هكام بدازة 

 اإلاهسفت

اطتراجُجُت ؤو 

 نملُت اإلاهسفت

 آلازاء

 السبـ

 اللىاند اإلادزهت

 زغا اإلاظخسدم

 اللىاند الخاضت
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والخدالفاث ,  اإلاظدىدة بلى اإلاهسفت اإلادظلظلت و مساكبتها و الظُؿسة نلحهاالاطتراجُجُاثجىلُد اليشاؾاث و  -5

 . و غير ذلًالاطتراجُجُت

و مساكبت اطخسدام اإلاهسفت للخإهد مً ؤهه ًخم اطخسدام , خماًت اإلاهسفت الخىافظُت التي جمخلىها اإلاىكمت -6

 .ؤفػل ما جملىه اإلاىكمت مً اإلاهسفت

و َىان ؤًػا مجاالث ؤزسي إلدازة اإلاهسفت في اإلاىكمت ًجب الترهيز نلحها لخدلُم كدزاث جىافظُت نالُت 

 1: نً باقي اإلاىافظين هرهس مجها

س و الخدظين الداثم و اإلاظخمس - ؤ و اللاثمت نلى بدزان شامل ومخيامل ,   مجاالث البدىر و الخؿٍى

س والتي جدخاج بلى جىفير بمياهُاث و مىازد مىاطبت , لخىىىلىحُاث الاطخىشاف و الازترام و الخؿٍى

 .لإلهفاق نلى نملُت البدىر و الدزاطاث

و التي جدخاج في ول مساخلها اإلاخهاكبت و  (فىسة, زدمت, طلهت)مجاالث ؤلاهخاج التي جلدمها اإلاىكمت  - ب

اإلاخخابهت بلى مهازف جطدز في الىكذ اإلاىاطب و بالشيل اإلاىاطب لخػمً جدفم الهملُاث ؤلاهخاحُت و 

ومً زم ًػمً , و اللػاء نلى الػاجو مً وكذ الهمل, اللػاء نلى اإلاهُب مً ؤلاهخاج الخام الطىو

ادة ؤلاهخاحُت و جسفُؼ الخيلفت  .و مً زم امخالن ميزة جىافظُت في مجاٌ ؤلاهخاج, لإلهخاج ٍش

م هإخد مسجىصاث بدازة اإلاهسفت لخدنُم اللدزاث -  ج م خُث حهخبر وقُفت الدظٍى مجاالث الدظٍى

و هرا نً حغيراث و , و ذلً بخىفير مهلىماث نً خاحاث الصباثً و زغباث اإلاظتهلىين, الخىافظُت للمىكمت

م دزاطت الظىق و جدلُل طلىن اإلاظتهلً بانخماد , جللباث اإلادُـ الخازجي مً زالٌ بدىر الدظٍى

.  الهالكت مو الصباثًاطتراجُجُت

لُت و مطادٍز اإلاسخلفت و بهخاحُت و ناثدًت جيلفت ول مطدز مً - د ل و الخىاشهاث الخمٍى مجاالث الخمٍى

ل اإلاخاخت خالُا لُت للمىكمت جمىجها مً , مطادز الخمٍى و ًمىً الىضٌى بلحها مظخلبال ألن اللدزة الخمٍى

. اكخىاص الفسص الاكخطادًت اإلاخاخت

ت و ما ًخطل بها مً نملُاث ازخباز و ازخُاز و حهُين و حشغُل- ٌ ب و ,  مجاٌ اليىادز البشٍس و جدٍز

ادة الىفاءة, اهدظاب مهلىماث و زبرة ى ما ًخهلم بسطم اإلاظاز الىقُفي لها, و زفو مهازة و ٍش بدُث , َو

. و جىمُت الىالء و الاهخماء و ؤلازالص للمشسوم و الهمل, جدلم ؾمىخها الىقُفي

  

                                                           
 .38-37 ص 2001-اللاَسة-مجمىنت الىُل الهسبُت-1 اإلاهسفت ؽ اكخطاد- مدظً ؤخمد الخػيري 1
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. ؤبهاد بدازة اإلاهسفت:ثالثا

  1: ؤزبو ؤبهاد ًمىً جددًدَا إلدازة اإلاهسفتM.GRUNSTEINخدد 

مما ٌهني , الري فسغخه نىإلات اإلابادالث, ًخهلم باإلادُـ الخىافظُللمىكمت: الاطتراجُجيالبهد الاكخطادي و  -1

 .و بدماج ؤهبر لسؤض اإلااٌ البشسي , بدث اإلاىكمت نً مهاًير للخىمُت الداثمت

لت بدازتها, َُاولها, ًخمثل في كُمتها, ًخهلم باإلااطظت: البهد الخىكُمي -2 ا الاكخطادًت, ؾٍس  .مهاًيَر

, ول ما ًسظ ناداتهم, و ألافساد دازل اإلاىكمت, ًخهلم بظلىهُاث اإلاجمىناث: البهد الثلافي الاحخماعي -3

 .هفاءاتهم, كدزتهم نلى بوشاء نالكاث جفانلُت, زلافاتهم اإلاهىُت

و الخىىىلىحُت مً بسمجُاث و وطاثل اإلاشيلت للبيُاث , ًسجبـ بمجمىم اإلاهازف الخلىُت: البهد الخىىىلىجي -4

 .الخدخُت و التي حهخبر دنامت لخجظُد بدازة اإلاهسفت

و ًجسي الخإهُد والترهيز نلى , و ًخم الترهيز نلى اإلاهسفت اإلاخهللت بةدازة اإلاهلىماث و جىىىلىحُا اإلاهلىماث

 .اإلاهسفت اإلاسجبؿت بالخىىىلىحُا و اطخسداماتها

  

                                                           
د وىزجل: 1 حامهت -الهدد الثاوي نشس-مجلت الهلىم ؤلاوظاهُت-مطدز لخدلُم اإلايزة الخىافظُت في قل اإلادُـ الاكخطادي الجدًد:بدازة اإلاهسفت-فٍس

 .274-273 ص 2007ماي-بظىسة-مدمد زُػس
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هظمثإد زةث اعسفةث:  املبحث لثالح

ت و اإلاهىُين في ؤنمالهم مً زالٌ حمو اإلاهلىماث و  ضممذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث هكم اإلاظاندة اإلادًٍس

ت، و هكم دنم اللساز، و هكم  ا دازل اإلاىكمت بشيل واطو و مً َرٍ ألاهكمت هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍز وشَس

. مهلىماث ؤلادازة الخىفُرًت و مو الخؿىز قهس زـ آزس ٌظمى بىكم بدازة اإلاهسفت

دألازةثحياةثهظمثإد زةث اعسفةث:  املطلث ألاو 

مفهومثهظمثإد زةث اعسفةث: أألاال

جميز هكم بدازة اإلاهسفت لؿُف واطو مً جلىُاث اإلاهلىماث مً احل اهدظاب و جيامل و هللى جؿبُم 

اإلاهسفت، وبشيل همىذجي جخػمً جلىُاث هكم بدازة اإلاهسفت كىاند البُاهاث، الاهترهِذ، مدسواث البدث بلخ، 

و هكم بدازة اإلاهسفت هي هكم مهلىماث مدددة جسهص نلى مىازد و نملُاث اإلاهسفت الخىكُمُت و جخلخظ وقاثفها 

 :بما ًلي

 بوشاء البيُت الخدخُت للمهسفت -

 الظعي لخىفير اإلاهسفت -

 حهل اإلاهسفت مسثُت -

 بقهاز دوز اإلاهسفت في اإلاىكماث -

بذن هكم اإلاهسفت هي ؤدواث فىُت جلىُت حهخمد بشيل هبير نلى جلاهت اإلاهلىماث مً ؤحل اللُام  -

بىقاثف مهُىت، مما ٌهني ؤجها ؤدواث جسجبـ بهملُاث بدازة اإلاهسفت، ألامس الري ًدنى بلى غسوزة 

الخيامل بين الىكس و الهملُاث مً ؤحل جدلُم ألاَداف اإلايشىدة مً جؿبُم بدازة اإلاهسفت في 

 .اإلاىكماث

ً اإلاهسفت الخىكُمُت  - بمهنى آزس جمازض بدازة اإلاهسفت مىهجُت مىكمت و مسؿؿت لخىكُم و جسٍص

 التي جداٌو اطخىشاف KM8ومهالجتها و هللها و اإلاشازهت فحها مً زالٌ اطخسدام هكم بدازة اإلاهسفت 

 1.اللُمت في اإلاهسفت الخىكُمُت و بالخالي اإلاظاَمت في جدلُم اإلايزة الخىافظُت للمىكمت

-  ً ً و اإلاهىُين مً زالٌ الترهيز نلى الخيٍى هكم بدازة اإلاهسفت هي هكم حظاند و جدنم وشاؾاث اإلادًٍس

م الترهيز نلى اإلاهسفت و لِع نلى البُاهاث او  و حمو و جىكُم و جؿبُم اإلاهسفت الخىكُمُت نً ؾٍس

 2.اإلاهلىماث

 3دألازةثحياةثهظمثإد زةث اعسفة: ثاهيا

جخيىن دوزة خُاة هكام بدازة اإلاهسفت مً مساخل ؤطاطُت حشيل بمجملها وخدة مخياملت و مخدازلت في 

: آن واخد، َرٍ اإلاساخل هي واآلحي

                                                           
 .131 ص ,مسحو طبم ذهٍس طهد غالب ًاطين، بدازة اإلاهسفت، 1
، ص 2  .53 نبد الشاز نلي، و آزسون، مسحو طبم ذهٍس
 .136، ص هفع اإلاسحو, طهد غالب ًاطين،،بدازة اإلاهسفت3
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 :دزاطت و جلُُم البيُت ألاطاطُت لخىىىلىحُا اإلاهلىماث و الشبياث .1

هي جمثل البيُت ألاطاطُت الخىىىلىحُت و اإلاهلىماجُت اإلاىحىدة في اإلاىكمت، و هي اللاندة ألاطاطُت التي 

س هكم بدازة اإلاهسفت نلحها و اهؿالكا مجها ًمىً جطىز هكام بدازة اإلاهسفت بإهه بيُان فىقي ًلىم نلى  ًخم جؿٍى

. كاندة نٍسػت ما هكم و ؤدواث جىىىلىحُا اإلاهلىماث

س وبن وحىد بيُت جلىُت و مهل - ماجُت ذاث كدزاث نالُت ًىفس اإلاىازد و الىكذ و الجهىد في نملُت جؿٍى

ً إلهخاجهكام اإلاهسفت اإلاالثم للمىكمت و الري ًمىً اطخسدامه   كُمت مػافت مً زالٌ ؤوشؿت جيٍى

اث  ً و هلل و جىشَو اإلاهسفت و اإلاشازهت في اوشؿت جبادٌ اإلاهسفت بين اإلاظخٍى و ابخياز اإلاهسفت، جسٍص

ت، الىخداث الخىكُمُت و فسق الهمل اإلاشترن  .ؤلاداٍز

 :جشكيلثفسيقثثصميمثهظامثإد زةث اعسفة .2

م الخطمُم مً مهىدض اإلاهسفت، زبراء اإلاجاٌ، ضىام اإلاهسفت و اإلاظخفُدًً  ً، )ًخيىن فٍس اإلادًٍس

م م الخطمُم بازخالف (الهاملين، الصباثً، اإلاىزدًً و غيَر ، بؿبُهت الخاٌ جسخلف ؤدواز ول فسد مً فٍس

م  س هيل، و لهرا جسخلف ؾبُهت فٍس وقاثفه و ؤَمُت َرٍ الىقاثف غمً بؾاز نملُت الخطمُم و الخؿٍى

الث و زبراث ألافساد مً مشسوم بلى آزس . الخطمُم و مَا

 : سحقملابث اعسفةث لحىظيمية .3

س هكام بدازة اإلاهسفت جىفُر ألاوشؿت الخاضت باطخلؿاب  م الهمل جؿٍى في َرٍ اإلاسخلت ًخىلى فٍس

ؤوشؿت اطخلؿاب اإلاهسفت اإلاىخىبت اإلاسمصة و ؤوشؿت : اإلاهسفت الخىكُمُت و التي جخىشم في اججاَين ؤطاطُين َما

 .اطخلؿاب اإلاهسفت الػمىُت لدي ألافساد الهاملين و بطىزة زاضت ؤصخاب اإلاهسفت و زبراء اإلاجاٌ

 :ثصميمثهظامثإد زةث اعسفة .4

م الخطمُم ؤوشؿت هلل اإلاىاضفاث اإلاىؿلُت للىكام الجدًد و مدخىي اإلاهسفت التي طىف  ًخىلى فٍس

جها ؤو الخهامل مهها بلى وخداث بسمجُت مترابؿت مىؿلُا ليي ًخم بهد ذلً جدمُلها لألحهصة  ًلىم الىكام بخسٍص

 .مً نخاد الخاطىب و الشبياث

اث و شساثذ مخدازلت و متراهبت في آن واخد . و جخيىن نملُت الخطمُم مً ؤوشؿت مىشنت نلى مظخٍى

 : خحملازثألاثثململيقثهظامثإد زةث اعسفة .5

جخيىن َرٍ اإلاسخلت مً وشاؾين فسنُين َما بحساءاث الخإهد مً صخت جطمُم الىكام، بمهنى الخإهد 

مً نمل البرامج ليي جلىم بالىقاثف اإلاسططت لها، و الخإهد مً كُام الىكام بهملُت الخدكُم الدازلي بما 

ًػمً وحىد اإلاهسفت الصخُدت نىدما ًخم ؾلبها ؤو اطخهادتها خظب الاخخُاحاث الدشغُلُت لىكام الهمل 

. اإلاىحىد في اإلاىكمت و ول َرا ٌهني جلُُم ألاداء الخلني لىكام بدازة اإلاهسفت اإلالترح
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 :ثملويسثألاثثبديحثهظامثإد زةث اعسفة .6

ت مو مسخلت جؿبُم هكام بدازة اإلاهسفت، ؾاإلاا ؤن َرا الىكام و غيٍر  بن َرٍ اإلاسخلت مىدمجت بدزحت كٍى

س و الخددًث في  م َىدطت الىكام الجدًد ؤن الخؿٍى ال ًمىً جطمُمه وامال مهما واهذ زبراث و مهازاث فٍس

ميىهاث و بيُت الىكام الجدًد كد جمخد لدشمل مظاخت واطهت مً ألابهاد الخلىُت و الخىكُمُت، و لرلً فةن 

س و الخددًث بهدف ججاوش نىاضس الػهف  م َىدطت هكام بدازة اإلاهسفت في كُادة مسخلت الخؿٍى هجاح فٍس

ت  ً كبٌى خلُلي و شهىز اًجابي ٌظدىد نلى كىانت ذاجُت كٍى ت في الىكام و الهمل مً ؤحل جيٍى البيٍُى

. لألفساد الهاملين طُػمً بالخإهُد هجاح مشسوم هكام بدازة اإلاهسفت في اإلاىكمت

 : لحقييمث لنهائيثلىظامثإد زةث اعسفة .7

بن الاَخمام الخام الخاص ًجب ؤن ًخم الخدلم مً حىدة اللسازاث حىدة الخدماث و اإلاىخجاث، السغا 

س  س نملُت جؿٍى الخام للمظخفُد الجهاجي، و جيلفت مهالجت اإلاهسفت و جددًثها، وال بد مً اللٌى ؤهه ًمىً جطٍى

هكام بدازة اإلاهسفت بإجها دوزة خُاة جبدؤ بملدماث والدة لىكام ًجلب مهه كُمت حدًدة مػافت للمىكمت مو 

س متى ًطل الىكام الجدًد بلى مسخلت  كدزاث مخىىنت جلدم للمظخفُدًً و جمس بهد ذلً بمساخل همى و جؿٍى

. الىطج لُمازض بهد ذلً دوزٍ في خُاة ألافساد و الجماناث و فسق الهمل و اإلاظخفُدًً دازل و زازج اإلاىكمت

أهو عثهظمثإد زةث اعسفةث:  املطلث لثاوي

: جىلظم ؤهكمت بدازة اإلاهسفت بلى ازبهت ؤهىام و هي

س : هكم اهدشاف اإلاهسفت .1 س و الخىلُد خُث حظاهد نملُاث جؿٍى جمثل هكم اهدشاف اإلاهسفت ؤهكمت للخؿٍى

دت في مهالجت البُاهاث ؤو جدلُل اإلاهلىماث اإلاخاخت ؤو جدلُل اإلاهسفت التي ًخم  اإلاهسفت و اإلاهسفت الطٍس

الخطٌى نلحها مظبلا، هما حظاند هكم اهدشاف اإلاهسفت الهملُاث الفسنُت التي لها نالكت مو اهدشاف 

اإلاهسفت و مظاهدة و اهدشاف اإلاهسفت الػمىُت و حهلها مخاخت للجمُو و هرلً مظاهدة نملُت اهدشاف 

 .اإلاهسفت الػمىُت الجدًدة

و هي الىكم التي جلىم بترخُب اإلاهسفت و جىكُمها بدُث حظاهد َرٍ الىكم نملُاث : هكم امخالن اإلاهسفت .2

دت اإلاىحىدجان في ؤذَان الىاض و الرواء الطىاعي، ؤو  اطترحام ول مً اإلاهسفت الػمىُت و اإلاهسفت الطٍس

ً و اإلاىافظين شباثً و اإلاىزدًً خُث جىلل َرٍ الىكم  ت دازل اإلاىكمت مثل اإلاظدشاٍز في الىُاهاث ؤلاداٍز

ما الهاملين الظابلين بلى الهاملين الجدد دازل اإلاىكمت بدُث حهخمد نلى آلالُاث و الخىىىلىحُاث 

 .اإلاظاهدة في نملُاث الخطٌى نلى اإلاهسفت ما الخازج ؤو الدازل

و حهني َرٍ الىكم اطخغالٌ اإلاهسفت و الاهخفام مجها مً زالٌ اإلاهسفت التي جيخج مً : هكم جؿبُم اإلاهسفت .3

 .كبل ألافساد و ألافساد اإلاظخفُدون مً َرٍ اإلاهسفت بدون حهلم ؤو ؾلب فهلي لها

جمثل هكم اإلاشازهت للمهسفت جىكُم و جىشَو اإلاهسفت نلى اإلاظخفُدًً فهي حظاند : هكم مشازهت اإلاهسفت .4

ً مً زالٌ الاجطاالث دت بلى ألافساد آلازٍس  .نلى نملُت جىضُل اإلاهسفت الػمىُت و اإلاهسفت الطٍس
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دألازثهظمثإد زةث اعسفةث:  املطلث لثالح

بًجاد : حهخبر ؤدواز بدازة اإلاهسفت في اإلاىكمت مً ألامىز الهامت و ألاطاطُت و التي جخمدىز في اليشاؾاث الخالُت

 1. و جطيُف اإلاهسفت، اإلاشازهت باإلاهسفت، جىشَو اإلاهسفتاهدشافوجإمين اإلاهسفت، 

و هي ججهيز الهاملين في الخلل اإلاهسفي بالسطىماث و الخدلُالث، الاجطاالث، وطاثل : اًجاد و جإمين اإلاهسفت .1

 .بدازة الىزاثم و الىضٌى بلى مطادز اإلاهلىماث اإلاهسفُت الدازلُت و الخازحُت

و هي اطخيباؽ و دمج الخبراث مً زبراء البشس مً ؤحل بًجاد هماذج : اهدشاف و جطيُف اإلاهسفت .2

ونالكاث في همُاث هبيرة مً البُاهاث و ذلً مً زالٌ هكم الرواء الاضؿىاعي و باطخسدام هكم دنم 

 .اللساز التي جلىم بخدلُل كىاند بُاهاث واطهت هما اجها حظخؿُو اهدشاف مهازف حدًدة

و هي مظاندة الهاملين في الىضٌى و الهمل في آن واخد مً زالٌ هكم الخهاون : اإلاشازهت باإلاهسفت .3

 .الجمانُت و التي نلى هفع الىزُلت، و مً مىاكو مسخلفت، زم وهمل نلى الخيظُم بين وشاؾاتهم

و هي جإمين الىزاثم و ألاشياٌ ألازسي مً اإلاهلىماث التي جامجها هكم اإلاىخب و ؤدواث : جىشَو اإلاهسفت .4

الاجطاٌ و مً زم جىشَهها نلى الهاملين في مجاٌ اإلاهلىماث و اإلاهسفت، و َرا بغسع زبـ اإلاياجب بلى 

. وخداث ألانماٌ ألازسي دازل و زازج الشسهت

  

                                                           
ت داز اإلاظيرة لليشس و الخىشَو و الؿبانت، نمان، : 1  .105، ص 2007 نامس ابساَُم كىدلجي، نالء الدًً نبد اللادز الجىابي، هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍز
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: خالصة

وىن اإلاىكمت ال حهِش في مىإي مً بِئت دًىامُىُت، جخميز بىجيرة حظازم نالُت، فغً َرا ًدخم نلى 

م الانخماد نلى اإلاهسفت التي هي  اإلاىكمت الاؾالم نلى ول هبيرة و ضغيرة مىحىدة في مُدان وشاؾها نً ؾٍس

ص  مىزد خُىي و مهم، بذ باث ًمثل ؤخد ؤَم هلاؽ كىة اإلاىكمت التي جػمً مً زاللها مياهتها في الظىق و حهٍص

ؤدائها بذ ؤن اإلاىكمت حهخمد نلى مطادز مهُىت في حمو اإلاهسفت و جساعي في ذلً وحىد هىنين مً اإلاهسفت َما 

دت و اإلاهسفت الػمىُت و هال الىمؿين لهما اوهياطاث اًجابُت نلى الهامل و نلى اإلاىكمت هيل . اإلاهسفت الطٍس

و بالخالي الخطٌى نلى اإلاهسفت ًيىن نلى ؤطاض مساخل ممثلت في دوزة خُاة اإلاهسفت حظعى مً زاللها 

بلى الاججاٍ هدى طبل جدلُم ؤَدافها، و في بِئت مهسفُت ًػمجها جبني بدازة مهسفت كاثمت نلى اطخسدام ؤدواث 

و ضُاغت اطتراجُجُاث مهسفُت جادي بلى جدطُل و بىاء مىحىداث مهسفُت فمً الىاضح ؤن بدازة اإلاهسفت 

حظخؿُو ؤن حظهم في بزطاء ؤطع اإلاجخمو اإلاهلىماحي مً زالٌ جبادٌ ؤفػل لألفياز مما ًدُذ اطخفادة ؤهبر 

مً اإلاىازد الرَىُت اإلاخاخت، و بمياهُت ؤخظً لالبخياز و الخؿىز و الظعي هدى الخهلم اإلاظخمس و جدلُم 

 ليل اإلاىكماث الاطتراجُجُتللمىكمت ميزة اإلاهسفت و الخهلم، و بالخالي فةن بدازة اإلاهسفت حهخبر مدطلت ألاَداف 

. دون اطخثىاء

 

 



                                         اللمؤساا اللصغير    اللمتؤسط        يـــل الثانـــالفص

 

 
27 

: ثمهيد

س املاطظاث الـؿحرة و املخىطوت مً ؤَم املىكىغاث التي حؼؿل خحزا يبحرا مً نلُت      ٌػد مىكىع جوٍى

الخىمُت الاحخماغُت و الانخـادًت في الػالم هظسا للدوز الري ؤضحذ جلػبه زاؿت مىر نهاًت الهسن املاض ي، 

ادًا في بهخاج  ا زاثدا خهُهُا للخىمُت املظخدامت بؼهيها الانخـادي و الاحخماعي، قهي جلػب دوزا ٍز باغخباَز

ا لخلو قسؾ الػمل، لرا قةن مػظم دُو الػالم ؤؿبدذ جدزى الدوز الانخـادي  الثروة، و حػخبر قلاء خٍُى

. الري جلػبه َرٍ املاطظاث

ًاهذ َرٍ املاطظاث مهمت في الدُو املخهدمت، قهي ؤيثر ؤَمُت باليظبت للدُو الىامُت، زاؿت في ظل  و بذا 

الخددًاث التي هسخها الىظام الانخـادي الػالمي الجدًد، وما جبػخه مً جدىالث غلى ؤيثر مً ؿػُد، هظسا ملا 

حػاوي مىه َرٍ الدُو مً ازخالالث يبحرة في انخـادَا، وخاحتها املتزاًدة في بًجاد قسؾ الػمل للخهلُل مً 

س َرا الهواع ملا له مً دوز قػاُ في بىاء وظُج  حجم البوالت، قةن مػظم الدُو الىامُت غملذ غلى جوٍى

. انخـادي مخٍامل

لهاذا خاولىا مً زالُ َرا الكـل الخػسف غلى مكهىم املاطظاث الـؿحرة و املخىطوت و الخوسم بلى مسخلل 

. الجىاهب املخػلهت بها و ذلَ هبها ملجمىغت مً املباخث

 ُ . ماَُت املاطظاث الـؿحرة و املخىطوت: املبدث  و

. ؤَمُت و ؤَداف املاطظاث الـؿحرة و املخىطوت: املبدث الثاوي

. وانؼ املاطظاث الـؿحرة و املخىطوت في الجصاثس: املبدث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         اللمؤساا اللصغير    اللمتؤسط        يـــل الثانـــالفص

 

 
28 

 ٌ  احوضطةث ماهيةث اؤضطاتث لصغيرةثألا:  املدحث ألا

بن الخىىع الانخـادي والهاهىوي ًوسح ازخالف يبحر في حػسف املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت، خُث ال   - 

ًىحد حػٍسل واخد مخكو غلُه بحن الانخـادًحن وذلَ زاحؼ الغخماد املػاًس الٌمُت والىىغُت في الخػٍسل  

 ٌ  احوضطةث مفهومث اؤضطاتث لصغيرةثألا:  اططلث ألا

املخىطوت   بػٍالُت جددًد مكهىم املاطظاث الـؿحرة و: أألاال

ًمثل  جددًد مكهىم ػامل ودنُو لهرٍ املاطظاث زوىة زثِظُت في هسم مػالجت َرا املىكىع، زاؿت 

را ًله ؤنمؼ الػلم   جددًد َرا الخػٍسل ٌؼٍل غاثها يبحرا ؤمام مسخلل  هساف املهخمت بهرا الهواع َو

زاحؼ بلى الازخالف املىحىد في اليؼان الانخـادي مً ماطظت ألزسي والازخالف املىحىد يرلَ بحن دزحت 

ت  مً دولت بلى ؤزسي  . الخ ....الىمى الانخـادي ومٍاهت َرٍ املاطظاث في الظُاطاث الخىمٍى

ً والدُو والهُئاث  وغلُه وحب غلُىا الخوسم بلى َرٍ  طباب املادًت بلى ازخالف الخػازف بحن املكٌٍس

الانخـادًت نبل الىؿُى بلى جددًد مكهىم ٌػٌع ؤَمُت ومٍاهت َرٍ املاطظاث في املدُى الانخـادي 

  1: الخالُت طبابواملخمثلت في 

بن دزحت الىمى الانخـادي حػٌع  مظخىي الخوىز الـىاعي الخٌىىلىجي :  خحالفثدرجةث لىموثالاكحصادي- 1

للىخداث الانخـادًت والـىاغُت بـكت زاؿت والانخـادًت يٍل بـكت غامت، الص يء الري ًازس غلى 

بزخالف الىظسة بلى املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت مابحن  الدُو املخهدمت واملخسلكت، قمثال املاطظاث 

ا ماطظت يبحرة باليظبت بلى بلد هامي  ًالُابان ؤو قسوظا ًمىَ بغخباَز الـؿحرة واملخىطوت في ؤي بلد املخهدم 

را بمهازهت حجم الامٍاهُاث التي جخىقس غليها وغدد الػماُ التي جىظكها   خحالفث- 2- 2. ًالجصاثس وجىوع مثال َو

جـىل املاطظاث خظب هبُػت اليؼان الري جمازطه بلى زالزت نواغاث : طمليعةث ليشاطثثالاكحصاديث

زثِظُت  

ث-  ًلم مجمىع املاطظاث التي حظخسدم يػىـس ؤطاس ي ؤخد الػىامل الوبُػت والصزاغت والـُد :كطاعثأألٌا

واطخسساج الخدماث   

ل بهخاج الظلؼ  :  للطاعث لثاوي- ٌؼمل املاطظاث التي حػمل في مُدان جدٍى

ًالىهل والخىشَؼ و:  للطاعث لثالح- الخامحن    ًمثل نواع الخدماث 

بازخالف اليؼان  الانخـادي ًسخلل الخىظُم الدازلي والهٍُلت املالُت للماطظاث قػىد املهازهت بحن -

املاطظت التي جيخمي بلى الهواع الـىاعي وؤزسي جيخمي  بلى الهواع الخجازي ، جخطح الازخالقاث قبِىما جدخاج 

ت جدخاج  ُاًل ومػداث، قان املاطظت الخجاٍز املاطظاث الـىاغُت بلى اطدثمازاث يبحرة في ػٍل مباوي َو

غٌع ذلَ بلى الػىاؿس املخداولت مً املسصوهاث والبلاجؼ والحهىم، الن وؼاهها ًسجًٌ غلى غىاؿس دوزة 

ت،  الاطخؿالُ،و ؤًلا يما حظخسدم املاطظت الـىاغُت غدد يبحر مً الػماُ ند حظخؿني غىه املاطظت الخجاٍز

ؤما  غلى مظخى ي الخىظُم الدازلي قان هبُػت اليؼان املاطظت الـىاغُت ًكسق جىشَؼ املهام مؼ حػدد 

ت التي جخمخؼ بهٍُل بظُى، ولهرا ًمًٌ اغخباز  اث اجساذ الهساز غلى غٌع املاطظت الخجاٍز وظاثل ومظخٍى

                                           
ص: 1 حىان -2الػدد .مظاَمت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الخىمُت الانخـادًت والاحخماغُت، مجلت الػلىم إلاوظاهُت والاحخماغُت : طامُت غٍص

 .76 ؾ74 ؾ 2000
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ا وغدد غمالها وحػهد جىظُمها، ماطظت يبحرة  املاطظت الـىاغُت الـؿحرة واملخىطوت بدٌم حجم اطدثماَز

في نواع الخجازة بذا مً الـػب ؤمام جىىع اليؼان الانخـادي الىؿُى بلى مكهىم واخد للماطظاث 

 .الـؿحرة واملخىطوت 

ًخكسع ًل وؼان انخـادي خظب هبُػخه بلى غدد يبحر  مً الكسوع  خحالفثفزألاعث ليشاطثثالاكحصاديث- 3

الانخـادًت، قُىهظم اليؼان الخجازي مثال  بلى الخجازة بالجملت والخجازة بالخجصثت ؤو بلى ججازة دازلُت 

وججازة زازحُت، وجىهظم بهُت  وؼوت بدوزَا بلى غدد مً الكسوع، ولرلَ قةن ًل ماطظت جسخلل خظب 

اليؼان الري جيخمي بلُه، ؤو بلى ؤخد قسوغه مً خُث يثاقت الُد الػاملت وزؤض املاُ املىحه لالطدثماز 

قاملاطظاث الـؿحرة واملخىطوت    جيؼى في ؿىاغت الحدًد والـلب جسخلل غً ماطظت ؤزسي جيؼى في 

   .الـىاغت الؿراثُت ؤو املاطظاث اليظُجُت مً خُث الحجم قهرٍ  زحرة ند حػخبر مخىطوت ؤو يبحرة

ال ًىحد حػٍسل واخد للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت بذا ال : جعزيفث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةث: ثاهياث

ًىحد اجكام بحن الدُو املخهدمت والىامُت غلى حػٍسل مددد لهرا الىىع مً املاطظاث، وند حسث املداوالث 

للمكاكلت بحن غدد مػاًحر، وذلَ بهدف بغواء حػٍسل مددد للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت ومً َرٍ 

    (حجمثالاهحاج،ثحجمث امليعات،ثحجمث ادفوعة،ثحجمث لطاكةث اطتهطىةث )املػاًحر 

را قةن املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت لِع ؤمسا طهال ، قهىاى مً ًـىل املاطظاث الـؿحرة  َو

، هبُػت الػالناث الهاهىهُت  غماُ، حجم إلاهخاجواملخىطوت بدظب زؤطمالها ومىحىداتها، يمُت 

ت دازل املاطظت غلى السؾم مً ان ًل َرا املػاًحر مىحىدة في مسخلل املجخمػاث قان  والصخـُت و الاداٍز

دُو غدة زيصث غلى جـيُل دون ؤزس، قبرش مثال ماػس املىحىداث الثابخت في الخددًد الاًوالي والُاباوي 

واوي   . والاًسلىدي، وماػس حجم املحزاهُت في الخددًد البلجٍُي، وماػس غىاؿس إلاهخاج في الخددًد البًر

غً املاطظاث )ما الخػٍسل الري جبيخه الٍىهكُدزالُت الػامت للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت قهى  ؤ

الـؿحرة واملخىطوت هي جلَ التي جخىالى قيها نادتها شخـُا ومباػسة املظاولُاث املالُت والاحخماغُت والخهىُت 

ًاهذ الوبُػت الهاهىهُت للماطظت ت مهما   1. (واملػىٍى

ثألا لهيئاتث لدألاليةث: ثالثاث :  جعزيفث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثفيثبعدث لدألٌا

بن اَخمامىا بالبىَ  الدُو ًسحؼ الغخباٍز مً :  جعزيفث لملىًث لدألاليثلطمؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطة- 1

ؤَم الػىاؿس الكػالُت غلى املظخىي الػالي والتي وكػذ ؤطع الػىملت وما جسجب مً ذلَ مً ؤزاز غلى زلو 

، وغلى الخـىؾ الاججاٍ هدى انخـاد الظىم جإزحر هظام انخـادي غالمي حدًد و  غلى مسخلل دُو

والاغخماد غلى نىي َرٍ الظىم مما ؤدي بلى بغادة الاغخباز للماطظاث الخاؿت واغوائها دوزا َاما جلػبه في 

محز البىَ الدولي بحن املاطظت الـؿحرة  را ما حػلها يهوازة خهُهُت للىمى الانخـادي ٍو الخىمُت الؼاملت َو

 ( 1):واملخىطوت يما َى مىضح في الجدُو الخالي 

 

                                           
 ؾ 2006الوبػت الاولى – بحروث – املاطظاث الجامػُت للدزاطاث واليؼس والخىشَؼ – بدازة وجىمُت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت –  هبُل حىاد  :1

 . 25ؾ  – 23
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جعزيفث لملىًث لدألاليثلطمؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةث: (02)جدٌثركمث

 

ثثعددث لعماٌثث اؤضطةثث اعاًيرثث إجماليثالاصٌو

 30x10ث كلثمًثألا10مًثأهثرثثعاملثث49- 10مًث اؤضطةث لصغيرةثث

دألاالرث

ثدألاالرثثx 10 150الثثحجاألاسثثعاملث299- 50مًث اؤضطةث احوضطةثث

 Les cachiesوانؼ املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الجصاثس، مجلت – مظٌُت بىقامت وزابذ باػا  :  اصدر

de cread 57 ؾ 2006 طىت 76 الػدد  

 

بن جىنُؼ الؼسايت مؼ الاجداد الازوبي وحػاونها مػه في يثر مً املجاالث زـىؿا :  جعزيفثالاثدادثالارألابيث- 2

حػلو باملاطظاث الـؿحرة واملخىطوت، حػل الجصاثس حػخمد حػٍسل الاجداد لهرٍ املاطظاث والري خدد  ما

ًان مىكىع جىؿُت لٍل بلدان الاغلاء في  الاجداد، وبمـادنت الجصاثس غلى مُثام بىلىهُا خُى 1996طىت   و

، اؿبذ َرا الخػٍسل الاطاض باليظبت للجصاثس والري ًسيص غلى 200املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في حىان 

ت ومً َىا ٌػسف الاجداد الازوبي املاطظاث  غدد املظخسدمحن في املاطظاث ن زؾم ؤغمالها وخـُلتها الظىٍى

 : الـؿحرة واملخىطوت يما ًلي 

 جعزيفثالاثدادث رألابيثثلطمؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطة  : (03)جدٌثركمث

 

  اعاًير                          

 اؤضطةث
 (مطيونثأألارألا )ركمثالاعماٌثعددث لعماٌث

مطيونث ) ايز هيةث لطىويةث

 (أألارألا

/  / غامل  09 -01مً املاطظت الـؿحرة  

 05ال جخػدي   07ال ًخجاوش  غامل  49- 10مً املاطظت الـؿحرة  

 27ال جخػدي   40ال جخجاوش  غامل 249- 50مًاملاطظت املخىطوت 

 

 58ؾ– مسحؼ طبو ذيٍس – مظٌُت بىقامت وزابذ باػا  :  اصدر
 

في دزاطت خدًثت خُى املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت نام بها بجداد : جعزيفثالاثدادثبطد نثشزقثأضياث- 3

ُمجز الخـيُل  حي  املخػازف به بـىزة غامت في َرٍ اطخسدامبلدان حىىب ػسم اطُا   ًل مً بسوحؽ َو

 1:البلدان والري ماػس الػمالت يمػُاز اطاس ي 

  . غماُ حػخبر ماطظاث غاثلُت وخسقُت10 بلى 01مً  -

  . غامل حػخبر ماطظاث ؿؿحرة49بلى 10مً  -

  . غامل حػخبر ماطظاث مخىطوت99 بلى 49مً  -
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  . غامل حػخبر ماطظاث يبحرة100ؤيثر مً  -

 الظابهت، قكي املاطظاث الحسقُت  ػٍاُ غلى بػم املػاًحر الىىغُت في الخمُحز بحن ًل مً ؤًلايما اطدىد 

ًٍىن املالَ املىخج مباػس، واملظخسدمحن ؤؾلبهم مً اقساد الػاثلت، غٌع املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت 

خُث حػسف هىع مً جهظُم الػماُ قُبخػد املالَ مً وظُكت الاهخاج ليهخم ؤيثر باالدازة والدظُحر قُظهس برلَ 

 1.هىع مً جىظُم الىظاثل َرا الخىظُم ًٍىن ؤيثر وكىخا في املاطظاث الٌبحرة 

ٌُت حػخبر ماطظت ؿؿحرة :  جعزيفث لوالًاتث احددةثالامزيىيةثثث- 4 خظب لجىت الخىمُت الانخـادًت  مٍس

  2:غىدما حظخىفي ازيخحن غلى  نل مً الؼسون 

 غدم اطخهالُ  الادازة غً املالٌحن وان جخم بدازة املؼسوع مً هسف ًل املالى غً ٌػظهم  -

 الػمل في املىوهت مدلُت قٍُىن الػماُ واملالٍىن مً مجخمؼ واخد  -

 ؤن ًٍىن حجم املؼسوع ؿؿحرا وظبُا باملهازهت مؼ الهواع الري ًيخمي بلُه  -

يما غسقذ الادازة الاغماُ الـؿحرة للماطظت بإنها  جلَ همخلَ وحػمل بؼٍل مظخهبل ؤي  -

 باالطخهاللُت، يما جخـل بالخكسد والخمحز وغدم الؼُىع في مجاُ ؤغمالها 

 جعزيفثالامزيييثثلطمؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطة  : (04)جدٌثركمث

 اعيارث اعحمدثأهو عث اؤضطاتثثث

ثميطونثدألاالرثأمزيييثهممليعاتثضىويةث05ثإلىث01 اؤضطاتث لخدماثيةثألا لحجارةثبالحجشئةث

ثميطونثدألاالرثأمزيييثهممليعاتثضىويةث15ثإلىث05مًثمؤضطاتث لحجارةثبالجمطةثث

ثعاملثأألاثأكلثث2520عددث لعماٌث اؤضطاتث لصىاعيةث

ص :  اصدر مظاَمت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الخىمُت الانخـادًت والاحخماغُت، مجلت : طامُت غٍص

  82 ؾ 2011حىان - الػدد الثاوي.الػلىم إلاوظاهُت والاحخماغُت 
 

 َرٍ املاطظاث 1963 في املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت لػام  طاس يٌػسف الهاهىن :  جعزيفث ليابانثث- 5

 غامل وهي جهظم خظب 300ًخجاوش غمالها   ملُىن ًً ًباوي، وال100ًخجاوش زؤض مالها  بإنها جلَ التي ال

 3:الهواغاث بلى 

 100املاطظاث الـىاغُت واملىجمُت وباقي الكسوع، وهي املاطظاث التي ًهل زؤض ماُ املظدثمس قيها غً -

  غامل 300ملُىن ًً وال ًكىم غدد غمالها 

                                           
ص : 1 حىان - 2الػدد .مظاَمت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الخىمُت الانخـادًت والاحخماغُت، مجلت الػلىم الاوظاهُت والاحخماغُت : طامُت غٍص

 .76 ؾ 74 ؾ 200
مخولباث جإَُل املاطظاث : الخددًال الراجُت قيها امللخهى الدولي خُى  مدمىد خظحن الىادي وخظً مدمد طمدان، املؼسوغاث الػلحرة ماَُتها و : 2

ل 18-17الؼلل ًىمي : الـؿحرة واملخىطوت في الدُو الػسبُت، حامػت خظِبت بً بىغلي   .71 ؾ 2006 ؤقٍس
 بً ٌػهىب الواَس وػٍسل مساد ن املهام والىظاثل الجدًدة للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت في بهاز مػاًحر الخىمُت املظخدامت ن امللخهى الدولي  :3

 .08 -07الخىمُت املظخدامت والٌكاءة الاطخسدامُت للمىازد املخاخت، حامػت قسخاث غباض، طوُل ًىمي : خُى 
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د - هل غدد الػماُ 30 مالها غً زؤضاملاطظاث الخجازة بالجملت وهي املاطظاث التي ًٍص  ملُىن ًً ًباوي، ٍو

  غامل 100قيها غً 

د -  ملُىن ًً ًباوي، ؤما غدد الػماُ قهى 10 مالها غً زؤضاملاطظاث الخجازة بالخجصثت والخدماث، قيها ال ًٍص

  غامل 50ًهل غً 

ت َدقها السبذ وهي جلم ؤنل :  جعزيفثهىد - 6 حػسف املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت بإنها مظدثمساث ججاٍز

ت جهدز بـــــــــــــ 500مً    2004 لإلخـاثُاث ماطظت هبها 50 غامل بدـُلت طىٍى

املخىطوت    جـيُل املاطظاث الـؿحرة و:  اططلث لثاوي

ًىحد في الحُاة الانخـادًت الػدًد مً ؤػٍاُ املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت  والتي جسخلل في ؤهمان 

ومجاالث اوؼوتها الانخـادًت وحجم ؤغمالها و امٍاهُاث املادًت ولٌثرة الازخالف قُما بُنها قانها جـىل بلى 

 : ؤػٍاُ مسخلكت ًمًٌ جىكُدها في الؼٍل الخالي 
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 :( 4)ػٍل زنم 

 جـيُل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  جم بغداد الؼٍل باالطدىاد بلى املـادز الخالُت:  اصدر

سة لليؼس والخىشَؼ، غمان، بدون : ًحي خداد وآزسون، ماطظت  غماُ الىظاثل و ػٍاُ الهاهىهُت، داز  َش

. 16-6طىت وؼس، ؾ ؾ 

مدزل جدلُلي مهازن لدزاطت مبادت غلم الانخـاد، داز : غادُ اخمد خؼِؽ، ؤؿُى الانخـاد الظُاس ي

. 144-125، ؾ ؾ 1992النهظت الػسبُت، بحروث، 
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جـيُل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت خظب الؼٍل الهاهىوي  : أألاالث

ت السطمُت التي   ى الهٍى بن الؼٍل الهاهىوي للماطظاث ًخكو  مؼ هبُػت الىظام الظُاس ي الظاثد، َو

نها، والتي جددد خهىم وواحباث جلَ املاطظاث وجىظُم الػالناث مؼ  جمىدها الدولت للماطظاث غىد جٍٍى

1. التي جخػامل مػها، وبخالي جدٌم طحر وؼاهها هسافًاقت 
  

هي التي ًهىم بها شخف واخد جخىاقس غلى ؿكاث السؤض املالي واملىظم واملدًس غً  :  اؤضطاتث لفزدًة-  1

خدمل مظاولُت بدازة حؼؿُلها، ومً املهابل قهى ًدـل غلى ًل الازباح  ً الازباح هدُجت الػملُاث ٍو جٍٍى

ًاقت الخظاثس التي جترجب غلى الدؼؿُل وممازطت اليؼان ومظاولُاجه ؾحر  خدمل اًلا  هدُجت الػملُاث، ٍو

 2.املددودة

 حػسف الؼسيت بإنها غبازة غً املاطظت التي حػىد ملٌُتها بلى شخـحن ؤو ؤيثر، ًلتزم ًل منهم : لشزواتث- 2

   3.ند ًيؼإ غً َرٍ املاطظت مً ازباح ؤو زظازة بخهدًم خـت مً ماُ ؤو غمل لالندظام ما

ًاث الامىاُ  : ألاثىلطمث لشزواتثبشيلثعامثإلىثكطمينثرئيطيينثهماث ًاث الاشخاؾ وػس ػس

ًاث الاشخاؾ وهي غبازة ي ٌظم  للماطظت الكسدًت وجهؼ كمً ماامخدادوهي : شزهةثالاشخاص -2-1 بؼس

ً شخـا لخػاهي ؤي  ًاث في َرا الىىع غً غؼٍس غً ازجبان بحن شخـحن ؤو ؤيثر غلى ؤن ال ًخجاوش غدد الؼس

 4.ذلَ بهـد اندظام ًيؼإ غىه مً زبذ ؤو زظازةو غمل باالػتراى 

   .باألطهمػسيت الخىؿُت البظُوت وػسيت الخىؿُت : ألاثىطويثثدتهاثثالثثأشياٌثألاهيث

ًاث ذاث امللٌُت الخاؿت وقيها ًخم جالقي غُىب  يثروهي الؼٍل  : شزواتثالامو ٌ  –2-2  جوىزا بحن الؼس

ًاث   ال جهىم غلى ججمُؼ زئوض ؤمىاُ ضخمت مً غدد يبحر مً ألنها  شخاؾاملاطظاث الكسدًت وػس

. شخـُت مً نبل املظاَمحن و َُمىت الالشمت دون جدزل الخبراث  وجىظُل  شخاؾ

ًاث املظاَمت، ػسيت ذاث املظاولُت املددودة، :ألالهذ ث لىوعثمًث لشزواتثأهو عثعدًدةثألامًثأهمهاث  ػس

 وػسيت املداؿت 

جـيُل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت خظب هبُػت الخىحُه   : ثاهيا

:   الخالُت ؿىافًمًٌ جـيُل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت خظب هبُػت الخىحُه بلى 

ا بمظاَمت ؤقساد وحػخمد :  اؤضطاتث لعائطية -1 خم بوؼاَئ ، ٍو وهي املاطظاث التي جمازض وؼاهها في املجُز

َرٍ املاطظت غلى حهد  

مهازاث ؤقساد الػاثلُت يما ؤن َرا الىىع مً املاطظاث ًيخج مىخجاث جهلُدًت و بٌمُاث مددودة   و 

 

 

                                           
 .24 ؾ 2001-غمان ن ا –  غبد الؿكىز غبد الظالم  وآزسون بدازة املؼسوغاث الـؿحرة داز الـكاء لليؼس والخىشَؼ  :1
  ؾ1993 طمحر غالم بدازة املؼسوغاث الـىاغُت الـؿحرة مسيص الخػلُم املكخىح الهاَسة  :2
  .27 ؾ 2003 -3 غمس صخسي انخـاد املاطظت، دًىان املوبىغاث الجامػُت، الجصاثس ن  :3
 .24 ؾ ,هكع املسحؼ الظابو غبد الؿكىز غبد الظالم وآزسون  :4



                                         اللمؤساا اللصغير    اللمتؤسط        يـــل الثانـــالفص

 

 
35 

ًهترب ؤطلىب جىظُم َرٍ املاطظاث بلى ماطظاث الػاثلُت ؾحر ؤن َرٍ املاطظاث :     اؤضطةث لحزفية- 2

 بن املاطظاث إلاهخاحُتجمازض وؼاهها في وزػاث ؿؿحرة مػخمدة غلى وطاثل بظُوت وبداًت في غملُاتها 

 1:الحسقُت الػاثلُت حؼترى في حمُؼ مً الخـاثف هي

  . في غملُت الاهخاج غلى يثاقت الػملاغخمادَا-  

  . املالي مىسكم حداالسؤضمػدُ التريُب  الػلىي - 

  . خُانالاطخسدام الخٌىىلىجي ًٍاد ًىػدم في ؾالب - 

ً بلخ: الخىظُم ًخمحز بالبظاهت مً حمُؼ الىىحي -  و الخسٍص   .الحاطبت الدظٍى

  .ٌػمل في مػظم  خُان في الهواع ؾحر السطمي زاؿت املاطظاث الػاثلُت- 

و بحن : ثالثا جـيُل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت خظب جىظُم الػمل، خظب َرا الخوبُو ًمًٌ الخكٍس

هىغحن مً املاطظاث َما  

، بن َرا 2ججمؼ َرٍ املاطظاث بحن الىظام إلاهخاجي الػاثلي والىظام الحسفي:  اؤضطاتثغيرث اصىعة -1

الىىع مً املاطظاث ًخمحز ببظاهت جىظُم والػملُاث إلاهخاحُت واطخسدام ؤطالُب وججهحزاث جهلُدًت في 

و   الػمل والدظُحر والدظٍى

 ًجمؼ َرا الـىل املاطظاث املـىػت يال مً املـاوؼ الـؿحرة واملخىطوت : اؤضطاتث اصىعةث  -2

ى ًخمحز  غً ؿىل املاطظاث ؾحر املـىػت بـــــــ  جهظُم الػمل، وحػهُد الػملُاث إلاهخاحُت، : الٌبحرة، َو

   3.واطخسدام  طالُب الحدًثت في الدظُحر واًلا مً خُث هبُػت الظلؼ املىخجت واحظاع ؤطىانها

ًخم َىا الخـيُل غلى اطاض :  واملخىطوت خظب هبُػت املىخجاث  ًسةؿـ جـيُل املاطظاث اُ:ر بعاث

ًاهذ طلػا      ؤو طلؼ الخجهحز ؤو طلؼ اطتهاليُتهبُػت املىخجاث الاحي جخسـف في اهخاحها ًل ماطظت طىاء 

ًالخالي وطُوُه    :

  4:ماطظاث اهخاج الظلؼ الاطتهاليُت املخمثلت في -1

  .الؿراثُت املىخجاث  -

ل املىخجاث الكالخُت -  .جدٍى

 .اليظُج  وو ؾرًتمىخجاث الجلىد  -

  . الىزم والخؼب ومؼخهاجه -

بن الاغخماد غلت مثل َرٍ الـىاغاث زاحؼ ملالءتها لحجم املاطظاث خُث ال جخولب زئوض ؤمىاُ   

  . املٌثل للُد الػاملتباطخسدامهاضخمت لخىكُرَا، يما جخمحز 

 

                                           
1

م الوُل وانؼ وؤقام املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في ظل جوبُو طُاطت الاؿالخاث الانخـادًت، زطالت ماحظتر، ًلُت الانخـادًت،  :  غبد الٌٍس

 3 ؾ 2001حامػت الجصاثس 
2

 .37 ؾ 2004 غثمان لخلل، وانؼ املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت وطُل دغمها وجىمُتها، ؤهسوخت  ديتراٍ حاَمػت الجصاثس  :
3

م الوُل،  :  .14 ؾ ,هكع املسحؼ الظابو غبد الٌٍس
4

، ؾ 2005طُد غلي بلحمُدي، املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت يإداة لخدهُو الىمى الانخـادًت في ظل الػىملت، زطالت ماحظتر، حامػت البلُدة  -  :

18 .  
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لُت واملخمثلت : الىطوُت الظلؼ بهخاجماطظاث  -2 وهي ماطظاث جيؼى في مجاُ الـىاغت الىطُوت والخدٍى

 1:في

 . الـىاغاث املٍُاهٌُُت -

ت -   .الـىاغاث الٌُماٍو

 .ؿىاغت مىاد البىاء -

  .املىاحم املداحس و -

ؼ التريحز غلى مثل َرٍ املاطظاث الغخباز ػدة الولب املدلي مىخجاتها زاؿت مىاد البىاء . َو

جخمحز َرٍ املاطظاث باطخسدام جٌىىلىحُاث غالُت ويثاقت زؤض املاُ، : ماطظاث بهخاج طلؼ الخجهحز  -3

 .َرا ما ًخوابو مؼ زـاثف املاطظاث الٌبري 

ًهخـس مجاُ وؼان َرٍ املاطظاث في جسيُب وبهخاج بػم املػداث وآلاالث  البظُوت َرا قي الدُو -  

املخهدمت ا ؤما في الدُو الىامُت قةن وؼان ماطظت بهخاج طلؼ الخجهحزاث ال ًخػدي مجاُ الـُاهت والتريُب 

 بلخ  ......لبػم آلاالث والخجهحزاث ًىطاثل الىهل وآالث الصحً ؤو آلاالث الكالخُت 

 جـيُل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت خظب هبُػت امللٌُت ًمًٌ جىشَؼ املاطظاث خظب َرا :خامطا

 .املػُاز بلى ماطظاث زاؿت، وماطظاث غامت، وماطظاث الخػاوهُاث

ا طلوت غامت : اؤضطاتث لعامة- 1 ت ؤو مدلُت  ) وهي التي جملٌها وجدًَس طىاء اهكسدث برلَ ؤو  (مسيٍص

ا . مؼازيت قُه ؾحَر

تهدف َرٍ املاطظاث بلى جدهُو املـلحت الػامت، وغلى ذلَ قهي ال تهدف ؤطاطا بلى جدهُو ؤيبر   

.  ممًٌحزب

ًاث مظاَمت، : اؤضطاتث لخاصة- 2 مًٌ ؤن جٍىن ػس  جهىم َرٍ املاطظاث غلى قٌسة امللٌُت الخاؿت، ٍو

ت قسدًت ؤو  ؼ اطدثماٍز ًاث جلامً، يما ًمًٌ ؤن جإزر ػٍل مؼاَز ًاث ذاث مظاولُت مددودة، ؤو ػس ػس

ىا الىىع َى ؤيثر اهدؼازا   غاثلُت، وتهدف ؤطاطا بلى جدهُو الىكؼ الخاؾ الري ًخمثل في جدهُو السبذ، َو

 املاطظاث الخػاوهُت ًمًٌ ؤن جٍىن ماطظاث ًمًٌ ؤن جٍىن املاطظاث بهخاحُت، ؤو : لحعاألاهيات - 3

. ماطظاث اطتهاليُت، ؤو ماطظاث لإلطٍان

ت بإنل جٍلكت وجخمحز غً املاطظاث  و هي تهدف بلى جإمحن اخخُاحاث  غلاء مً طلؼ وزدماث كسوٍز

الخاؿت والػامت بػدًد مً الخـاثف التي حػوي ذاجُت مخمحزة جخكو وهبُػت الخػاون، يإطلىب مً  طالُب 

ت الانخـادًت ملىازد املجخمؼ  .إلاداٍز

                                           
 .36 مسحؼ طبو ذيٍس ؾ ,  غثمان لخلل، وانؼ املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت وطُل دغمها وجىمُتها :1
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 احوضطةثثث خصائصثألامميز تث اؤضطاتث لصغيرةثألا:  اططلث لثالح

 املؼسوع الـؿحر ال ٌؼٍل طىي زالُت ؿؿحرة في اليظُج الانخـادي للبلدان بلى بنمما ال ػَ قُه   

املخىطوت   ة لليظُج الانخـادي في املجخمؼ، وجخمحز املاطظاث الـؿحرة ويجمناهه الخلُت الكػالُت والم

:   الخالُت  طاطُتبالخـاثف واملمحزاث 

بن اغخماد املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت غلى الخهىُت البظُوت ًدبؼ لها املسوهت في الػمل وجسكُم الخٍالُل 

ؼ مؼ مظخجداث الظىم   ؾحر املباػسة، مما ٌظاغد َا غلى الخٍلُل الظَس

 ثحل َرٍ املاطظاث حػخمد غلى املىاد املدلُت، مما ٌظاغدَا غلى ججىب جهلباث طػس الـسف و اوػٍاطا

 .ذلَ غلى الىخاثج امللُت الخاؿت بها 

 وهي جخمحز بخىاقس الظسوف التي حظمذ لها بخدهُو الٌكاءة والكاغلُت بدزحاث ؤغلى بٌثحر : لفعالية  لىفاءةثألا

 مما ًمًٌ املاطظاث الٌبحرة الىؿُى بلى َرٍ الٌكاءة 

 جمخاش املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت   باهسكاق وظبي في زاض املاُ طىاء حػلو الامس :ث ااٌثرأص هخفاضث

ً إلاوؼاءقترة   . ؤو ؤزىاء الدؼؿُل الص يء الري حػلها مً ؤَم ؤػٍاُ الاطدثماز املكللت غىد ؿؿاز املظدثمٍس

ا في حمُؼ املىاهوإلانلُمُتمظاَمتها في الخىمُت    1. باهدؼاَز

م الخجدًدًت في مسخلل الهواغاث الاهخاحُت والخدمت هظسا لـؿس  ً الـؿاز بإقٍاَز طهىلت دزُى املظدثمٍس

 حجم الاطدثمازاث قيها 

قاملاطظاث الـؿحرة واملخىطوت جخىاقس غلى ندزة غالُت مً : الهابلُت للخجدًد والابخٍاز  -

 .قهي بخٌساز الخجازب الىاحمت ...... وابخٍاز الاطالُب بما ًدهو زكا الػمالء، ومً خُث ججدًد

را الازجبان هجم غىه مصاًا  : الارثملاطث لوثيمثبالعمالء قهرٍ املاطظاث جخمحز باالجـاُ املباػس مؼ غمالئها َو

 : منها 

  ؤن الؿسق الاُو والاطاس ي مً حىدة امليؼإة َى زدمت غمالئها. 

  البدث غلى ؤقلل الظبل لخدمت الػمالء، وذلَ بإزر وحهاث هظس الػمالء في الحظبان غىد اجساذ

  .الهسازاث في امليؼإة

ظاَس ذلَ في جددًد الدنُو للمظاولُاث و الخىشَؼ املىاطب للمهام  : طهىلت وبظاهت الخىظُم -   ٍو

قهي ال جدخاج بلى زئوض ؤمىاُ يبحرة واهما حػخمد غلى مدزساث الاقساد ويرلَ الجدخاج بلى : طهىلت الخإطِع - 

نسوق ضخمت  

بظبب نبت وظبت ؤؿىلها الثابخت مهازهت مؼ ممخلٍاتها واؿىلها ، قلال : طهىلت الدزُى والخسوج مً الظىم - 

ادة وظبت  .  مالها بلى مجمىع زـىمها زؤضغً ٍش

هدُجت لخسـُف َرٍ املاطظاث الدقؼ الري ؤدي بها بلى جهدًم مىخىج بمىؿكاث وحىدة : حىدة الاهخاج - 

غالُت 

  .الهدزة غلى جلبُت خاحاث الػدًد مً املظتهلٌحن وفي املىاهو مخػددة-

                                           
 39 ؾ 2007 ؤًمً غلي غمس، بدازة املؼسوغاث الـؿحرة، مدزل بُئي مهازن، الداز الجامػت، مـس  :1
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ههف الخٍالُل إلادازة واملـازف الػمىمُت ويرلَ الخٍالُل الثابخت وبالخالي البُؼ بإطػاز مىسكلت وبؾسام - 

. الخدماث الظىم يبحرة مً الظلؼ و

ازجكاع مػداث دوزان البلاغت واملبُػاث وؤزنام  غماُ ويرلَ الخٍالُل الثابخت وبالخالي البُؼ بإطػاز - 

. الخدماث مىسكلت وبؾسام الظىم يبحرة مً الظلؼ و

 السؤض الاطخحرادازجكاع مػداث دوزان البلاغت واملبُػاث وؤزنام  غماُ خُث ًمًٌ الخؿلب غلى هُى قترة - 

. املاُ املظدثمس 

 ومظخىي وقػالُت الاجـاُ وطسغت الحـُى ازجكاع املٌخبُت، و وزامههف السوجحن ونـس الدوزة املظدىدًت -

 1.غلى املػلىماث الالشمت للػمل

                                           
ًاطس هـس املىـىز، ػىقي هاجي حىاد بدازة املؼسوغاث الـؿحرة، داز ومٌخبت الحامد لليؼس والخىشَؼ، حامػت ماجت ن  زدن، :1   07 ؾ 2000 
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 أهد فث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطة أهميةثثألا: لثاوي املدحث 

املخىطوت مً ؤَم املاطظاث التي حظاَم في زقؼ املظخىي الانخـادي   املاطظاث الـؿحرة وباغخباز  

. ًدقػىا بلى ببساش ؤَمُتها، والدوز الري جلػبه َرٍ املاطظاث مً ؤحل بلىؽ  َداف املىحىدة، لها  َرا ما

 ٌ  احوضطةث أهميةث اؤضطاتث لصغيرةثألا :  اططلث ألا

اث هبها   1: بلى ألَمُتهاجىهظم املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت بلى غدد مً املظخٍى

 غلى املظخىي الكسد ؿاخب املؼسوع  :أألاالث

: جخمثل ؤَمُت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت غل املظخىي الكسد ؿاخب املاطظت قيها ًلي 

. اػباع خاحُت الكسد ؿاخب املاطظت في ازباث الراث يصخـُت مظخهلت لها يُانها الخاؾ .1

  .جىقس املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت قسؿت جدهُو زطالخه وؾاًخه الخاؿت مً الحُاة الوبُػُت .2

  .كمان الحـُى غلى دزل ذاحي له وألطسجه بـكخه زاؿت بذا ؤدًس املؼسوع بإطلىب غلمي زػُد .3

بن ؿاخب املاطظت الىاجح ٌؼػس اهه بوظان اطخواع ؤن ًدهو لىكظه وملجخمػه مالم ًدههه  .4

ً ًان الخماًص بحن ؿاخب املؼسوع والازٍس   .الازسون ومً َىا 

ت والاًداع لدي الاقساد في الحُاة الػلمُت .5 و الحٍس   .بن املاطظت الـؿحرة واملخىطوت هي هٍس

 وندزاجه الكىُت وزبرجه الػلمُت مهازجهبن املاطظت الـؿحرة واملخىطوت قسؿت لـاخبها  لخىظُل  .6

ت ٌػؼها نبل ان جٍىن وظُكُت   .والػملُت لخدمت مؼسوغه يهاٍو

 الحسة في املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت ًىقس غليهم لألغماُبن حصجُؼ الؼباب وحظهُل واَخمامهم  .7

جىب الؼباب بَداز  الىث الري ًهلىهه في اهخظاز الخىظُل في الهواغحن الحٍىمي والخاؾ ٍو

ت   .هاناتهم البؼٍس

 :  غلى املظخىي املجخمؼ: ثاهيا

: جخمثل ؤَمُت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت غل املظخىي غلى املظخىي املجخمؼ قيها ًلي

ت -1 . ؤن املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت حػمل في مجاُ الاوؼوت الاهخاحُت الخدمُت و الظلػُت والكٌٍس

 .بن املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت حؿوي حصءا يبحرا مً اخخُاحاث الظىم املدلي -2

  .بنها حظاَم بلى خد يبحر في بغداد الػمالت املاَسة -3

  .بنها حؼازى في خل مؼٍلت البوالت في املجخمؼ -4

  . للهواع الايبر مً الػمالت في مسخلل املجخمػاثاطدُػابها -5

س  -6 بن حصجُؼ املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت زاؿت الػاملت في مجاُ الـىاغاث ٌظاغد غلى جوٍى

الخٌىىلىحُاث والكىىن الاهخاحُت املدلُت في املجخمؼ ودقؼ َرٍ املاطظاث بلى مىانل جىاقظُت 

 حدًدة 

 بن املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت حػمل غلى جدهُو الخىاشن الانلُمي  -7

                                           
 47،48 ؾ 2003.الوبػت الاولى مـس الهاَسة –  مدمد ٍَُل، مهازاث بدازة املؼسوغاث الـؿحرة، مجمىغت الىُل الػسبُت  :1
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:   غلى املظخىي الػلمي: ثالثا

ؤن املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت حػمل ؤؿبدذ  غلما ناثما براجه ًدزض في الجامػاث واملػاَد  -1

.  الخاؿت بها املهسزاثالػلمُت، وند ؤقسدث لها 

بُت ومخىىغت حؼمل  -2 ب والخىمُت ؤؿبدذ  املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت بسامج جدٍز في مجاُ الخدٍز

ًانها ومكاَُمها  الهاثمحن غليها يما جخلمً دزاطاث الظىم  مهازاثوهاثكها و  وؤهىاغها وابػادَا واز

ا مً املىكىغاث و ودزاطاث الجدوي والبِئت والامً الـىاعي وؾحَر   .والدظٍى

نهخم مػظم دُو الػالم ؤن بػهد الىدواث واملاجمساث وخلهاث الىهاغ والبدث ووزغ الػماُ خُى  -3

ا ا غلى املجخمؼ انخـادًا واحخماغُا وطُاطُا وخلٍس  .املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت وؤزَس

اهدؼاز وطاثل الاغالم املظمىغت واملهسوءة  واملسثُت غلى مظخىي الػالم التي تهخم املاطظاث الـؿحرة  -4

  .واملخىطوت في الدُو املخسلكت

  .ؤهدؼاز املىظماث والـىادًو املػىُت بدغم املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت غلى املظخىي الػالمي -5

نىي ؤدواث الخىمُت الـىاغُت والخٌىىلىحُت -6
ّ
  .باجذ املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت ًىخدة مً ؤ

  .مدي مظاَمتها في الانخـاد الىهني -7

 .جسنُت الـادزاث -8

ادة  -9 وهظسا  الغخماد الٌثحر مً الدُو غلى املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت يمدىز زثِس ي للخىمُت في ٍش

ادة هجاح املاطظاث الـؿحرة  الاهخاج وجىقحر الخدماث قهد خسؿذ مػظم الدُو غلى الػمل غلى ٍش

 : ًلي   الػدًد مً الاحساءاث والخوى والىطاثل التي هخدهو مااجساذواملخىطوت مً زالُ 

س املداقظ واملىاَُج الخػلُمُت  Entrepreneursبغداد الـــــــــــــ  -9-1  مً الؼباب وشٍادة وظبتهم مً زالُ جوٍى

لهم لُـبدىا مً زحاُ  غماُ والاججاٍ هدى الػمل الخاؾ وقسؾ الىجاح   ب التي جَا وبسامج الخدٍز

للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت  في مدالث بحساء الترزُف الهسوق  جهدًم  الدظهُالث ومصاًا -9-2

ا مً مخولباث نُامها وهجاخهاإلنامتواللساثب وجىقس البيُت الاطاطُت اللصمت    1:  املاطظاث وؾحَر

 2 احوضطة أهد فث اؤضطاتث لصغيرةثألا:  اططلث لثاوي

:  جخمثل ؤَداف املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت قُما ًلي 

را ملظخسدمي املاطظاث ؤو بـىزة ؾحر مباػسة غً  اطخددار قسؾ الػمل حدًدة بـىزة مباػسة َو

و اطخسدام  ًهٍس  ومً زالُ الاطخددار الكسؾ الػمل للموالب الاحخماغُت في مجاُ الؼؿل  آزٍس

والجماغُت باطخددار ؤوؼوت انخـادًت طلػُت ؤ زدمُت ويرلَ بخُاء  جسنُت زوح املبادزة الكسدي -1

  .ؤطباب ألي جم جسلي غنها ؤوؼوت

مً مىاؿب غملهم هدُجت بقالض بػم املاطظاث الػمىمُت او هدُجت جهلُف املظسخحن  بدماجبغادة  -2

م بػد وبغادةالػمالت قيها   . املكهىدة الـؿحرة وؼوت  الهٍُلت او الخـىؿُت وحػٍى

                                           
 . 15ؾ .  مدمد ٍَُل، مهازاث بدازة املؼسوغاث الـؿحرة، مسحؼ  طبو ذيٍس  :1
 .38،37ؾ .  ًحي خداد وؤزسون مسحؼ  طبو ذيٍس  :2
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اطخػادة ًل خلهاث الىخاثج ؾحر املسبدت وؾحر الهامت التي جسلـذ منها املاطظاث الٌبري مً ؤحل بغادة  -3

ذ غلى ماطظت غمىمُت انخـادًت في الهواع الاهجاش  ؿليجسيحز هانتها غلى اليؼان   ودزاطاث التي ؤحٍس

 . ماطظت ؿؿحرة مخىطوت 15 الٌبري وند اوؼإن و ػؿاُ

حؼٍل بخدي مـادز الدزل باليظبت ملظخسدميها ومظخددزيها يما حػخبر مـدز بكافي للخىمُت الػاثد املالي  -4

 ُ  .و مً زالُ الانخواغاث واللساثب املسخلكت للدو

  .الػاثلي  للهواع ؾحر املىظم وإلادماجحؼٍل بخدي وطاثل  -5

 في املىاهو الىاثُت وجثمحن الثىزة املدلُت وبدماج الخٍامل  وؼوتًمًٌ   ؤن جٍىن ؤداة قػالت لخىظُل  -6

  .الانخـادي بحن املىاهو

حػخبر خلهت وؿل في اليظُج الانخـادي مً زالُ الػالناث التي جسبوها بباقي املاطظاث املدُوت بها  -7

 .والخكاغل مػها في اطخسدام ذاث املدازالث

  ضملابثهجاحثألاأضملابثفشلث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطة:  اططلث لثالحث

 ضملابثهجاحث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةث: أألاالث

:  ًمًٌ الهُى ؤن قسؾ الىجاح بـكت غامت جصداد بذا جم الاَخمام بالخـاثف الخالُت 

ت حػوي مٍاهت ؤولى :  لخصائصثألا اهار تث لشخصيةثألاالاد ريةثلطمالًث -1 الدزاطاث الاداٍز

ت لالطخػداداث الث الىكظُت والصخـُت لـاخب الػمل الـؿحر واملػازف واملهازاث الاداٍز  واملَا

الث  ًدخاج املهازاث مدددة،  دًس غمال هاجحا والصخف الري ًخمخؼ بهرٍ املَا ختي ًهُم ٍو

 ؤن ًخىلى بىكظت الٌثحر مً الىظاثل التي ؾالبا ما ملوسوطبب ؤن  ؿاخب املؼسوع الـؿحر  

 . ؤن ًخىلها بىكظهملوسحظىد بلى مخســحن في الاغماُ الٌبحرة قهم 

دت لرلَ :  مً هسف املالَ  َدافجددًد  -2 ًجب ؤن ٌػسف مدًس الػمل جددًد ؤَداف واضحت وؿٍس

ماهي الاَداف الػامت :  جخجظد بىحىد بحاباث دنُهت و واضحت غً غدًد مً الاطئلت ألنهاالػمل 

للمىظمت ؟ ملاذا وحدث َرٍ املىظمت ؟ ماهي ؤَداقها في املدي الهـحر ؟ بذا لم  جًٌ َرٍ الاطئلت 

ند غسكذ بىكىح وجمذ مىانؼتها مؼ الػاملحن نـد اطدُػابها قان املىظمت جٍىن غاثو في 

ا  ا واشدَاَز و همَى  1.الوٍس

ًسي  الػدًد مً الباخثحن ؤن الػالنت بحن الاغماُ الـؿحرة والصباثً هي  :  اعارفث امحاسةثبالطوق  -3

الظبب وزاء هجاح َرٍ الاغماُ خُث ؤنها جلبي اخخُاحاث الصباثً كمً حص مددود مً الظىم ؤو 

ًاث الٌب    .زةيمجمىغاث مً الصباثً ند ال جٍىن حاذبت للؼس

جهدم املىظمت ش يء حدًد للظىم ختى لى بدا مصداَسا : كدرةث اىظمةثعلىثثليمثش يءثمحميزث -4

باملىاقظحن واملىخجاث املػسوكت لدي غليها الً جمحز هكظها غً املىاقظحن مً زالُ مىخجاتها 

 إلابداعوجٌىىلىحُاث الجدًدة  ًكترق ؤن  ًٍىن مً الىادز ؤن ًبدؤ الػمل دون الهدزة غلى 

 .ًجب ؤن ًجظدَا في  وؼوت مسخلكت  والخجدًد،

                                           
مخولباث املاطظت : ز غلُان، غىامل هجاح وقؼا املؼسوغاث الـؿحرة في ظل الخددًاث املػاؿسة، املاجهى الدولي يهر  غبد السخمان بً غىتر و :1

ل 18 و17الـؿحرة واملخىطوت في الدُو الػسبُت،   . 669-668، حامػت ػلل ؾ 2006 ؤقٍس
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ت قةنها ًجب ؤن حظدىد غلى : إد رةثمحىيفةثمعث لحطورثث -5 د لها الاطخمساٍز بن  غماُ الـؿحرة بذا ما ؤٍز

ت والتي ٌػبر غنها الػم باآللُاث  حظاغد  س املسجبى بالجىاهب الخىظُمُت وإلاداٍز قهم حُد للخوٍى

غلى مػسقت حجم الظىم التي حظاَم في جددًد زؤض املاُ الٍافي للبدء باألغماُ لهرا ًجب غلى 

ؿاخب الػمل مبدع في الحـُى غلى املاُ الالشم للهُام بالػمل وفي  ؾلب ما جٍىن مً 

.  ؿدناء ؤو الاثخمان مً البىىى 

ثعلىثعامطينثأهفاءثألا ادافظةثعطيهم -6 بن الاغماُ الـؿحرة ند ال ًىحد لديها الىنذ الٍافي  :   لحصٌو

 ؤن حػحر َرٍ الجىاهب ؤَمُت بالؿت لىجاح  مسلػملُاث الازخُاز املػهدة للػاملحن لرلَ ًخولب 

ب والخدكحز   .الػمل ًسجبى بهدزة بدازة التي جدظً الازخُاز والخدٍز

بن الػاملحن الُىم َم ؤَم املىازد في املىظمت غٌع الظابو، ألنهم ًلػبىن دوزا مهاما في جدهُو محزة 

.  املاُ الكٌسي ًخلمً مهازاث وندزة غلى الخػامل وجدهُو الىجاحالسؤضجىاقظُت للمىظمت، الري بٍىنها 

:   احوضطة ثاهياثأضملابثفشلث اؤضطاتث لصغيرةثألا

ًاقت ؤهداء الػالم ًىا ٌ ؤهىاع مً املؼاًل وجٍىن جبن همى وجوىز نواع املؼسوغاث الـؿحرة واملخىطوت في 

 حػخبر َرٍ املؼاًل مىخدة ؤو مخػازف غليها جىاحه املؼسوغاث ألزسمسخلكت مً مىوهت وؤزسي ومً نواع 

ًاقت ؤهداء، وحػخبر َرا املؼاًل مخدازلت مؼ بػلها، ألن حصء مً َرٍ املؼاًل دازلي  الـؿحرة واملخىطوت في 

وهي التي جددر دازل املاطظت او بظبب ؿاخبها، في خحن  

ًالبِئت املدُوت بهرٍ امليؼأث ًمًٌ الخسلف منها بؼٍل غام  حػخبر مؼاًل زازحُت بخإزحر الػىامل الخازحُت 

ًاقت ؤهداء الػالم 1:في 
 

بن َرٍ املؼٍلت جىػٌع مباػس غلى زبدُت َرٍ  املؼسوغاث مً زالُ الولب غلى  : وطفةثر صث ااٌ -1

 حػخمد غلى الانتراق مً امليؼإةاملؼسوغاث الـؿحرة واملخىطوت بدقؼ طػس قاثدة مسجكؼ، الن 

 .البىىى لهرا ًادي بلى الٍلكت الصاثدة غليها جدملها 

لكت الػمل مما طُادي بلى ازجكاع جٍالُل  ولُتمً خُث جإزحر في ازجكاع ؤطػاز املىازد :  لحضخمث -2  ًو

 مؼٍلت زثِظُت، لدي غلُه املىاقظت ؤمام املؼسوغاث بلى امليؼاثالدؼؿُل مما جخػسق َرا 

ددد مً ندزتها غلى زقؼ   لخجىب ازس ازجكاع ؤحىز الػمالت وؤطػاز  طػازالٌبحرة مما ًمىػها ٍو

 .  ولُتاملىازد 

رٍ املؼاًل مخؿاكُت في الدُو الىامُت زـىؿا في الجاهب : إلاجز ء تث لحىوميةث -3   هظمتَو

 والخػلُماث التي تهخم بدىظُم غمل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت 

ان هظام اللساثب ؤخمد ؤَم املؼاًل التي جىحهها  املؼسوغاث الـؿحرة واملخىطوت في :  لظز ئلث -4

ؼ الري ؤصحاب طىاء مً حاهُحنع ؤهداء الػالم خُث َرٍ املؼاًل جظهس في ًلخا يحم  املؼاَز

ا غلى البُاهاث  ت اللساثب جٍىن غدم جىقَس ًٍىن ازجكاع اللساثب غلُه ام مً الجاوي  مدًٍس

 الٍاقُت غلى امليؼاث مما ًلُو غمل حهاش اللساثب  

                                           
 ماَس خظً املدسوم والديخىز ايهاب مهابله، املؼسوغاث الـؿحرة واملخىطوت وؤَمُتها  ومػسناتها، مسيص امليؼاث  الـؿحرة واملخىطوت، الازدن  :1

  5-4 ؾ2006
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ت التي جخػسق لها املؼسوغاث  : اىافطة -5 ٍس و مً املؼاًل الجَى                     الـؿحرةاملىاقظت والدظٍى

 املؼسوغاث الٌبحرةهي مً املـادز املىاقظت مً الىازداث  املخىطوت و و

 . هدزة في َرٍ املىاد ًادي بلى حؿحراث في ؤطػاز الـسفبن:  ألاليةهدرةث او دث -6

 الهسازاث في غدم جىظُل املىازد الاجداد والهدزة مما ًجػل الٌكاءاثوهي كػل : إلاد رةعدمثأهطيةث -7

را زاحؼ بلى غدم مً املظا ت، َو  . مهامهم بىجاح جإدًتلحن واملالُت والبؼٍس

 في مجاُ الري املخىامُتقمً البدًهي ؤن مدزاء الاغماُ الـؿحرة ًدخاحىن للخبرة :   لىلصثفيث لخبرة -8

 .قاػلحن زاجححن غينًسمىن الدزُى الُه مما ٌظاغدَم غلى الايدظاب الخبرة ممٌىت لخجػلهم  
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: ألا كعث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثفيث لجش ئز:  املدحث لثالح

لهد ظهسث ؾالبُت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الجصاثس بػد الاطخهالُ، ولم جخوىز بلى بـكت 

سُت مٌدظبت، خُث  بوُئت، دون ؤن جخمًٌ مً الحـُى غلى ٍَُل  ؤو بيُت قىنُت مالثمت وال زبرة جاٍز

  .الخجازي بيظب ؤيبر في مجاُ الصزاعي بيظب ؤ نلاُ جالمؤن جوىزَا لم ًًٌ غلى ؤطاض الخجسبت في 

ٌ  اططلث  اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثفيث لجش ئزثوشأةثألاثطورث:  ألا

جم الاَخمام املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الجصاثس غبر غدة مساخل مسث بها مىر الاطخهالُ بلى ًىمىا 

:  ًلي َرا مً زالُ ما

ًاهذ خىالي  : 1982 بلى 1963جوىز املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت مً الكترة  :أألاال  مً مىظىمت 98لهد 

حن بيظبت  ًاهذ حػىد غلى الجصاثٍس املاطظت الـؿحرة واملخىطوت مملىيت للمظخىهىحن نبُل الاطخهالُ 

را هدُجت الهجسة  مددودة غلى مظخىي الانخـادي ويرلَ بهُمت كئُلت بػد الاطخهالُ مباػسة  َو

للكسوظُحن الري ؤؿبدذ حل املاطظاث مخىنكت غً الحسيت الانخـادًت لهرا اجسرث الدولت ان جـدز 

. ناهىن الانخـاد الراحي 

را ملػالجت غدم الاطخهساز املدُى الري غهب الاطخهالُ، ولم 1963جم بؿداز الهاهىن  ُو لالطدثماز في  ، َو

. ًٍىن له ؤزس كػُل غلى جوىز املاطظت الـؿحرة واملخىطوت

ت   بخـيُل املاطظاث خظب 1964 الخابػت لىشازة املالُت والخسوُى طىت إلاخـاثُاثوند نامذ مدًٍس

:   وقو الجدُو الخالي ههدمه ذيحجمها واُ

ثركمث  1964ثثصييفث اؤضطاتثخطلثحجمهاثضىةث05جدألٌا

عددث اؤضطاتثعددث لعماٌث

 411ثعاملث10ثإلىث1مًث

 298ثعاملث19ثإلىث10مًث

 300ثعاملث49إلىث20مًث

 195ثعاملث99ثإلىث50مًث

 253ثعاملث499ثإلىث100مًث

 148ثعاملثفأهثرث500مًث
 1605 اجموعث

، الاطدثماز الخىاشن الجهىي، املاطظت الىهىُت للكىىن املوبػت : اصدرث  مدمد بلهاطم خظً بهلُى

  363، ؾ 1990

ًان يهدف بلى جددًد وكػُت الاطدثماز الخاؿت الىهني في بهاز 1966ؤما الهاهىن الوي ؿدز طىت    ،

ت،  ا مً هسف اللجىت وؤؿبذالخىمُت الانخـادًت الحٍُى ؼ الخاؿت بحباٍز  الحـُى غلى املىاقهت املؼاَز

 الىهىُت لالطدثمازاث غلى ؤطاض مػاًحر مدددة

ًان له الدوز   واغخبر في الحهُهت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت داثما يمٌمل للهواع الػام، الري 

املدسى للظُاطت الانخـادًت وجىمُت  الدولت هبها إلطتراججُت املػخمدة غلى الـىاغاث املـىػت في الانخـاد 
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 لم جًٌ طُاطت واضحت ججاٍ الهواع الخاؾ، والري غسف ببػد 1982-1693املسيصي، و زالُ َرٍ الكترة 

الخوىز غلى َامؽ املسوواث الىهىُت والري قسكذ غلُه مسانبت ؿازمت مً ؤحل خد مً الخىطُؼ 

ًان ؿازما وؤيثر  ؼ الػمل  ل الراحي ـ بةكاقت بلى ذلَ قةن الدؼَس املاطظاث الخاؿت وجددًد الجباًت في الخمٍى

. املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت  مً َرا قهد جم بؾالم الخجازة الخازحُت في وحه 

َرٍ الىكػُت آذث بلى الظلىى الحرز  الخٌخٍُي لسؤض املاُ الخاؾ للمظدثمس خظب الظسوف التي جىاحه 

ًاهذ املجاالث الخاؿت التي جم الاطدثماز قيها جدخاج بلى الخدٌم جٌىىلىجي نلُل، وجدخاج ؤًلا بلى  الظُاطت، 

لت  ًان مالثما هدى الهواغاث والخدماث، ؤًً اطدثمس بغدد كئُل مً الُد الػاملت املَا ؿكت داثمت، الخىاحه 

ض املاُ الخاؾ جبني اطتراجُجُت الاطخحراد املىاد  الاطتهاليُت  ؤالخىاؾ الاطدثماز قيها، ؤما في الـىاغت قةن ز

  .(املىاد الؿراثُت، اليظُج، واملىاد البىاء  )النهاثُت 

  : 1988ثإلىث1982ثطورث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثثمًث لفترةث: ثاهياث

مىر بداًت الثماهِىاث، بدؤث طُاطاث الانخـادًت حدًدة جداُو ؟بخدار بؿالخاث ٍَُلُت في  

 ( 1984 -1980) الخىمُت وند مان املسوى الخماس ي  شماثالانخـاد الىهني لخسكُل مً خد 

 الاغخباز وظبُا لهواع وبغادة في ظل اطخمساز الازخُاز الاػتراًي، إلاؿالحًجظد مساخل  (1989 -1985 )و

الخاؾ، وجساحؼ غً الظُاطاث الـىاغاث املـىػت مهابل حصجُؼ الـىاغاث الخكُكت واملخىطوت زالُ 

ًان لها ازس يبحر غلى املىظمت املاطظت الـؿحرة واملخىطوت ومً ؤَمها بؿدازقترة   1:  الػدًد مً الهىاهحن 

  ت واملالُت ت للماطظاث : نىاهحن بغادة ٍَُلت الػلٍى خُث جلمىذ غملُت بغادة الهٍُلت الػلٍى

ا ملسطىم زنم  ، جكٌَُ وجكخِذ ٍَُل الهواع 04/10/1980 املازر في 80/242الانخـادًت التي ؤنَس

الػام والىخداث الانخـادًت الطخمت الخابػت للدولت بلى وخداث ؿؿحرة الحجم، وبرلَ اهخهاُ غدد 

، يما بزجكاع غدد املاطظاث 1982 ماطظت طىت 480 ماطظت بلى 150املاطظاث الىهىُت مً هدى 

 . ماطظت بلدًت  791 ماطظت والثُت و504الىالثُت والبلدًت بلى 

  1982-08-21 املازر في 11-82طاَمذ الدولت مً زالُ الهاهىن زنم : ناهىن الاطدثماز الخاؾ 

واملخػلو باالطدثماز الانخـادي الىهني الخاؾ، في جمٌحن املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت مً 

 : الاطخكاذة مً بػم الاحساءاث وهي 

ت     *   ؼ الاطدثماٍز قسؾ الػخماد الالصامي للمؼاَز

 باملاثت مً نُمت الاطدثمازاث املػخمدة  30جددًد مظاَمت البىىى بـــــــــــــــ    * 

  ت ال ًخجاوش ؼ الاطدثماٍز ًاث ذاث املظاولُت 30جددًد طهل املالي للمؼاَز  ملُىن دًىاز الوؼاء ػس

ؼ مً 10املددودة باطهم و ًاث جلامً مىؼ امخالى غدة مؼاَز  ملُىن دًىاز الوؼاء ماطظاث قسدًت ؤو ػس

 .هسف شخف واخد 

                                           
اق ومسشوقي هىاُ ومجُلي زلُـت، حصخُف وانؼ املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الجصاثس ، امللخهى الىهني خُى  :1 وانؼ وؤقام الىظام : شالس ي ٍز

  05، ؾ 2013-06-06-05املداطبي املالي في املاطظاث الـؿحرة في الجصاثس ًىمي 
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ولإلػساف غلى َرٍ الظُاطت وججظُد ؤَداقها جم اوؼاء الدًىان جىحُه ومخابػت وجيظُو الاطدثمازاث 

ا بًجابُا ملمىطا غل املاطظاث 1983الخاؿت طىت  ، بال ؤن الخدابحر الري حاء بها َرا  زحر لم جسلل ؤزَس

. الـؿحرة واملخىطوت زاؿت الجدًدة منها 

-1963ناهىن اطخهاللُت املاطظاث، ؤزبذ اطتراجُجُت املاطظاث الٌبري التي اغخمدتها الجصاثس زالُ قترة 

ت تهدف 1986 قؼلها، زاؿت بػد  شمت البترولُت لظىت 1988 ، وذلَ حػُحن الهُام باؿالخاث غمُهت وحرٍز

 اطخهاللُت للماطظاث وجمهُد   زكُت لالهخهاُ هدى انخـاد الظىم، بةغواءبلى جصحُذ وكػُت الانخـاد، 

 املخلمً اطخهاللُت املاطظاث الػمىمُت واوػٌع 1988-01-12 املازر في 01-88جم بؿداز الهاهىن زنم 

ا  بؼٍل يبحر غلى نواع املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت   ؤزَس

:  2001ثإلىث1988ثطزث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثمًث لفترةث: ثالثا

، مؼ جكانم  شمت الانخـادًت التي غـكذ بالجصاثس زم ازخُاز الخىحه هدى الانخـاد الظىم وبالخالي 1988في 

را إلاهاز وكؼ  َداف الػامت الخالُت  عي حدًد، باإلكاقت بلى بؿالخاث الهٍُلت، َو  1: جم وكؼ بهاز الدؼَس

م الانخـاد املىحه بانخـاد الظىم -   .حػٍى

ت-   .البدث غً اطخهاللُت املاطظاث الػمىمُت وبزلاغها للهىاغد الخجاٍز

س  طػاز-  .جدٍس

ت وبَ الجصاثس -  .اطخهاللُت البىىى الخجاٍز

ت 183 وفي املادة 1990وفي َرا إلاهاز قان الهاهىن املخػلو بالىهد والهسق الـادز   ٌؼحر بلى مبدؤ خٍس

و لٍل ؤػٍاُ مظاَماث زؤض املاُ  حىبي، وحصجُؼ ًل الؼسايت  الاطدثماز  حىبي َرا  الهاهىن قخذ الوٍس

ت بوؼاء بىىى ؤحىبُت في الجصاثس  . بدون اطخثىاء زاؿت خٍس

ًاهذ ؤو زاؿت حظخكُد بىكع املػاملت بػد بشالت الاخخٍاز، 1990ومىر   ؤؿبدذ ًل املاطظاث الػمىمُت 

را مً ؤحل جهازب ًل الهىي لخيؼُى الانخـاد وفي َرا الـدد جم بؿداز الهاهىن الاطدثماز في  -10-05َو

خمدىز َرا الهاهىن خُى 1993 :  ٍو

  . حاهب الىهىُحن و طاواة بحن املخػاملحن الانخـادًحن الخىاؾ والم-

 .جدزل الدولت مددود في مىذ الخدكحز لالطدثماز ـ زاؿت قُما ًخػلو بالجباًت-

ًالت لدغم و-   .مخابػت الاطدثمازاث زلو و

ذ قهد- ـها بخهدًم الخـٍس ؼ الاطدثماز وحػٍى   .بلؿاء اغخماد مؼاَز

 .جسكُل وزاثو الاطدثماز -

ي-   .جىكُذ وجسكُل، جدغُم اللماهاث وحصجُؼ الامخُاشاث الجباثُت والجمًس

 

 

                                           
-125 ؾ 2008 هاؿس دادي غدون وغبد السخمان بابىاث، الخدنُو الادازي وجإَُل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الجصاثس ، داز املدمدي الػامت :1

12. 
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:  ماثبعدها ثألا2001مزخطةث: ر بعا

س إلغواء را بةؿداز  مس الخاؾ بخوٍى  دقؼ حدًد لالطدثماز قهد ؤدزلذ حػدًالث غلى الهاهىهحن الظابهت َو

:  ؤوث والتي ٌؼمل غلى املظخجداث الخالُت 20والـادز في - 03-01الاطدثماز زنم 

ت في ىبخالُ الى- س الاطدثماز مؼ بدزاُ الالمسيٍص ًالت الىهىُت لخوٍى الت الىهىُت لترنُت الاطدثماز بالى

را بةوؼاء   .جب مدلُتاىموؼاهاتها َو

 .بوؼاء املجلع الىهني لالطدثماز -

اث طىاء الظُاطُت ؤو ألَمُتوجإيُدا   التي ؤؿبدذ جدخلها املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت غلى غدة مظخٍى

:  لروي الازخـاؾ هجد

ًسة واملخىطوت في حؼؿُل وبمٍاهُاث الىمى ؽالاػازة كمً بسهامج الحٍىمت لكػالُت املاطظاث الف-

 .وجىاحد زسواث مػخبرة لم ًخم اطخؿاللها بػد

س وفي جدزالتهم الىهىُت والدولت - جإيُد زبراء املجلع الىهني الانخـادي والاحخماعي في مسخلل الخهاٍز

غلى كسوزة دغم نواع املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت لخكػُل دوزَا في الخمىُت الانخـادًت هظسا ملا 

ًلي حدُو ًبحن همى  ؤظهسجه في مسخلل الدُو مً الهدزاث ومهازهت اللؿىهاث الخازحُت، وقُما

  1.املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الجصاثس

ثركمث  ثىاميث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثفيث لجش ئز: (06) لجدألٌا

 

غدد املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت الظىىاث 

2001 179893 

2002 188893 

2004 226227 

2005 246716 

2006 270545 

2007 294612 

2008 393639 

2009 455989 

2010 522249 

2011 586989 

 

  www.minpme.gov.dz : اصدر

                                           
ت املػلىماث إلاخـاثُت  : 1  www.minpme.gov.dz 2011-2001وشازة املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت وجسنُت الاطدثماز، وؼٍس
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 اشاولث لتيثثو جهث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةث:  اططلث لثاويث

املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت في الانخـاد، بال ؤنها في الجصاثس الشالذ بن بسؾم  مً الهمُت البالؿت  

حػاوي مً حملت مؼاًل غسنلذ مً الدوز الكاغل الري ًمًٌ ان جهىم به الانخـاد الجصاثسي  ومً بحن َرٍ 

: املؼاًل التي حػىم جىمُت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت هٌس منها 

 : عدمثثلدًمث لحماًةث ليافيةثلطمىحجث لوطنيثمًث لحدكيمث لفوطويثلطو رد ت -1

بن جوبُو نىاغد انخـاد الحس وقخذ الاطىام ؤمام وازداث الدُو مً الظلؼ والخدماث والتي مً  

ت غالُت، وجٌىىلىحُاث مخوىزة غلى الـىاغاث الـؿحرة خدًثت اليؼإة مً  الػادة جٍىن ذاث جىاقظُت طػٍس

ت جهدًم ازالُ الخإزحر غلى ندزاتها في الخىاقع والبهاء في الظىم وبالذ لي ؿاز مً الجىاهب غلى الدولت الجصاثٍس

د مً الحماًت للماطظاث الف س الانخـادي الطخكخاء ػسون الاهلمام ؽاملٍص ًسة وان ال جخرزع بالخدٍس

و الجمسيُت يدغم للـىاغاث الىاػئت  للمىظمت لًٌ الحٍىمت :  الػاملُت للخجازة، اما املىخىج املدلي غً هٍس

وكػذ في بدؤ الامس زازهت للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت  واملىخجاث التي جيخجها جم في الؼسوع في ؿُاؾت 

 الري ٌظتهدف الاطخحرادالظُاطت الحماًت، وحب غلى الدولت الخدزل ملدازبت الاؾساء املوبو مً هسف طلؼ 

ًاقت املىاقظحن مً الظىم اخخٍازكمان   .  الظىم املدلي بػد هسد 

 : عدمثمالئمةث اديط -2

ت والتي حػىد في الاطاض   َىاى حملت مً املؼاًل حػاووي منها املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت   الجصاثٍس

 :ًلي لسداءة املدُى بهرٍ املاطظاث، ومً َرٍ املؼاًل هريس ما

ت جخمحز : اديطثالاد ريث- 2-1 ت واملىاقهت ببويء بن الادازة الجصاثٍس ؼ الاطدثماٍز  ػدًد في الدزاطت املؼاَز

ا مً إلاحساءاث  ل، الهس ق، خُاشة الػهازاث و ؾحَر تغليها طىاء قُما ًخػلو بولباث الخمٍى  املسخلكت إلاداٍز

ى ما ت واغدة  َو . ًكىم غلى الانخـاد الىهني قسؿا اطدثماٍز

 ؾً البِئت املػلىماجُت اللػُكت التي حػِؽ كمنها املاطظاث الـؿحرة :طعفثهظامث اعطوماتث- 2-2

ا وجوىزَا، بذ لم ًخم  جىقس مػلىماث دنُهت خُى  املاطظاث  واملخىطوت في الجصاثس حظهم بلى خد مً همَى

الـؿحرة واملخىطوت ومىخجاتها ومؼاًلها ال ًمىًٌ باي خاُ مً  الاخىاُ  حظوحر زوت او بسهامج واضح 

س َرٍ املاطظاث   ملػالم لترنُت وجوٍى

 : ًإزد َرا الىىع مً املؼاًل غدة ؤوحه مً بُنها  و: مشيطةث لعلارث لصىاعيث -3

 هُى مدة مىذ  زض ي املســت لالطدثماز 

  َزقم هلباث مىذ الػهاز الـىاعي دون جهدًم ؤي مبرزاث لرل 

  الازخالف خُى ؤطػاز الخىاُش 

  م املالٌحن الاؿلُحن  ههف املىازد الالشمت لدي الجماغاث املدلُت مً ؤحل حػٍى

  مؼٍلت غهىد امللٌُت والتي ال جصاُ ناثمت في الػدًد مً املىاهو الىهً، لٍىن الازاض ي في ؾالب

ت واخدة  الاخُان   (....ؤزاض ي زىاؾ، بلدًت  )ال جدبؼ لجهت بداٍز
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  : لىظامث االيث مشاولث لحمويلثألا -4

 : ًلي  حىء بلى للماطظاث املالُت بمؼٍل غدًدة منها ماُجـودم املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت غىد اُ

 ل املدي  الؿُاب ؤو ل هٍى   الىهف الٌبحر في الخمٍى

  ت في مىذ الهسق  املسيٍص

  ًاإلغكاءاث وقترة ههف في املػلىماث املالُت، زاؿت ما ًخػلو بالجىاهب التي حظخكُد منها املاطظت 

 .الظماح 

  كػل الؼكاقُت في حظُحر غملُت مىذ الهسوق 

  ًالت في غملُت مىذ الهسوق بظبب الاطخهاللُت اليظبُت  .مددودًت ؿالخُاث الى

 : عدمثثوفيرث لحدفيز تث لظزبةث لجمزهيةث ليافيةث -5

بُت والجمسيُت دوز   بىاطوتها ا في جىمُت وجسنُت  املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت،  ماليؤطاس يللخدكحزاث اللٍس

ت  بُت وحمسيُت جدكحًز  .ًخم الىؿُى بلى الخىمُت امليؼىدة، وبالخالي وحب جسـُف طُاطاث كٍس

بُت ؤن حػمل غلى جدهُو ما: ثفيثمجاٌث لحدفيزث لظزيبيث5-1 :  ًلي  ًجب غلى َرٍ الظُاطاث اللٍس

  بت غلى الدصجُؼ غلى الاطدثماز مً زالُ مىذ جكلُل للماطظاث الـؿحرة واملخىطى بمػدُ كٍس

ًاث ًهل غً ذاى املػدُ املوبو غلى املاطظاث الٌبحرة، بكاقت بلى مساغاجه ملىظمت  اح الؼس ؤٍز

 .اليؼان وهىع املىخج

  ًاقت  غباء الػمالُت  حصجُؼ املاطظاث الـؿحرة واملخىطى غلى جىطُؼ في الدؼؿُل الػماُ بةلؿاء 

كت الجمسيُت - 5-2 ىا جىحب الخىكُذ للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت ما: في مجاُ الخػٍس مدي اطخكادتها  َو

. مً الخػٍسل الجمسيُت 

 : غيابث لفظاء تث لوضيطية

ا كس  ا لخىمُت دوز املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت، هجد وومً َرٍ الكلاءاث التي ٌػخبر جىقَس ٍز

. البىزؿت، ؾسف الخجازة، الخظاَساث املدلُت والدولُت، مسايص البدث الػلمي 

  ضمللثثطويزث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثفيث لجش ئزث:  اططلث لثالح

بن جدهُو بطتراججُت جىمُت املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت وجوىزَا ٌػني اجساذ حملت مىا لظُاطاث  

املخٍاملت في املجاالث املسخلكت طىاء غلى مظخىي املاطظت قُدد ذاتها ؤو غلى مظخىي البِئت الخازحُت ومً 

 1:ؤَم َرٍ الخدابحر هريس َا 

 مً خُث بهاز ناهىن ًددد للمؼسوغاث الـؿحرة مخو غلُه مً نبل :ثأهيلثمىظومةثث لخشزيعثألا لحىظيمث

الجهاث الػاملت في مجاُ جىمُت املؼسوغاث، مما ٌظهل مً غملُت الخيظُو بحن الجهىد املبرولت بحن مسخلل 

ظاغد غلى الاجداد طُاطت واضحت ومصجػت لخىمُت َرا الهواع، ومً خُث ازخـاز   هساف املػىُت، َو

ا لدي الدواثس السطمُت ذاث ؿلت بلى الػمل غلى بخدار  ت مً مىذ جسازُف وؾحَر وحظهُل إلاحساءاث إلاداٍز

وجىظُم املىاهو الـىاغُت وإلاهخاحُت مً احل بػٍالُت الهواع الؿحر املىظم  

                                           
1

واقع و أفاق : األخضر بن عمر و علً باللموش، معوقاث المؤسساث الصغٍرة و المتوسطت فً الجسائر و سبل تطوٌرها، ملتقى و طنً حول :

 14، جامعت الوادي، ص 06/05/2013_05النظام المحاسبً المالً فً المؤسساث الصغٍرة والمتوسطت فً الجسائر، ٌومً  
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ل  -1 ل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت : حظهُل الحـُى غلى الخمٍى وذلَ غبر ماطظاث جىمُت وجمٍى

ل الالشم إلنامت ماطظاث الـؿحرة واملخىطوت وقو حملت  وذلَ مً زالُ كسوزة جإمحن الخمٍى

مً املدكصاث يخهدًم نسوق بؼسون مً خُث قتراث الظماح والظداد وؤطػاز الكاثدة  

املصجػت، بكاقت بلى جـمُم وجىكُر آلُاث زاؿت بخامحن وكمان املساهس في املاطظاث الـؿحرة،  

ىن جمىؼ املهتركحن الـؿاز مً ؤصحاب املؼسوغاث الـؿحرة  خُث ؤن طُاطت  جإمحن كمان الَس

 .الىاجحت مً إلانساق 

وذلَ مً زالُ  دغم املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت بالخدماث الكىُت املسخلكت التي : الدغم الكني  -2

ب وحث دزاطاث اُ طىاء الادازي او الكني، الري ٌظبو املؼسوع مثل  الخإَُلجاحها بدءا مً الخدٍز

ؼ، بلى بنامت  و مىخجاث َرٍ املؼاَز ًاث مخســت لدظٍى ت، اوؼاء ػس هُت والاطدثماٍز الدظٍى

ًسة دازلُا والدصجُؼ في املؼازيت للمػسق الخاؿت ويرلَ ؽٍزم الداثمت للمؼسوغاث الفااملؼ

 الهابلت للخـدًس غبر الٍاقت وطاثل الػالم املسثُت املهسوءة  مىخجاتهاالخػٍسل بهرٍ املاطظاث و

و غبر  والظمػُت وحصجُؼ الخػاند مً الباهً بحن املاطظاث الـؿحرة والٌبحرة واَمُت حظٍى

 1 .الطخسدام الخٌىىلىحُاثالخوىز الهاثل الاهترهذ في ظل 

ت  -3 بخالي قهى ًدخاج بلى دوزاث  ًمثل الػىـس البؼسي ؤطاض الػملُت الاهخاحُت،: جإَُل املىازد البؼٍس

س الامٍاهُاث الكىُت و بُت لخوٍى يُت وجدٍز ت الاطخجابت بلى الاخخُاحاث وحب التريحز غلى  جٍٍى املهاٍز

 ً ًى الانخـادي مً حوزبى املاطظاث الخػلُمُت بالم (اؿالح البرامج  )هىغُت الخػلُم والخٍٍى

 الاطخكادة مً الخبرة الاحىبُت وفي َرا املجاُ 

َ الكاغل للماطظت املـسقُت املاطظاث املالُت جإَُل -4  الن البىىى واملاطظاث املالُت ٌػخبران الؼٍس

الانخـادًت بؼٍل غام واملاطظاث الـؿحرة واملخىطوت بؼٍل زاؾ الن َرٍ الازحرة مجبرة غلى 

ل لىهف مىازدَا املالُت وهبُػت وؼاهها بلى ؤن البىىى بيظب  قىاثدَا املسجكػت  هلب الخمٍى

ا املترددة غً شباثنها في يثحر مً الاخُان وبهدٍ  وجـسقاتها املخهلبت وجدزالتها البوُئت، ونساَز

س املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت  جإَُلالـىزة مػُهت الهوالم وجىمُت و   وجوٍى

بُت والجمسيُت غليها في الهاهىن : جإَُل الىظام الجباجي  -5 بُت والؼبه اللٍس ادة غلى الحىاقص اللٍس ٍش

 :    ًمًٌ ان ٌظخكُد املظدثمس في املصاًا الخالُت 2001الػام الاطدثماز لظىت 

جوبُو وظبت مىسكلت في مجاُ الحهىم الجمسيُت قُما ًسف الخجهحزاث املظخىزدة والتي - 

. جدزل مباػس في اهجاش الاطدثماز 

بت غلى الهُمت امللاقت قيها ًسف الظلؼ والخدماث التي جدزل مباػسة في إلاغكاء-   مً اللٍس

  اهجاش الاطدثماز

ا -   الخإطِظُتقُما ًسف الػهىد % 2جوبُو خو زابذ في مجاُ الدسجُل بيظبت مىسكلت ندَز

اداث    زؤطماُوالٍص

                                           
1

 15األخضر بن عمر و علً باللموش  معوقاث المؤسساث الصغٍرة و المتوسطت فً الجسائر و سبل تطوٌرها، مرجع سبق ذكره، ص :



                                         اللمؤساا اللصغير    اللمتؤسط        يـــل الثانـــالفص

 

 
51 

 ًسف َرا الىىع  مً البىىى في :مويلث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطةثثت وشاءثبىونثمحخصصةثفيث- 6

لها جسخلل بلى خدما مؼ ؤهىاع الازسي   ل املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت، هظسا بلى هبُػت جمٍى جمٍى

 للماطظاث الانخـادًت وذلَ لوبُػت وزاؿت وؼان املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت 

 ؤ جإَُل ًل الادازاث ذاث الػالنت باملاطظاث الـؿحرة واملخىطوت :ثاهيلث اديطثالاد ريثبيلثمىوهاثهث- 7

س قٌسة الاطدثماز الخاؾ في ػٍل ماطظاث الـؿحرة واملخىطوت  مً ؤحل ؤن جخهبل بل حػمل غلى جوٍى

 لػسنلت الاَداف البحرونساهُتلخدهُو الاَداف الىهىُت املظوسة في َرا املجاُ، وؤن ال حػمل الادازة بوسنها 

 الجباثُت، ومسيص السجل الخجازي  الظُاطُت الىهىُت مدددة املػالم، وهسيص َىا غلى الادازة الجمسيُت، و

 بالالىهىُت  مؼ ان املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت غىـس زثِس ي في مجاُ الخىمُت : لزعاًةثألاالاخحظانث- 8

ؤنها حػاوي مً مظاوت ههف الخجسبت في اليؼان الحس في مجاُ الدظُحر ومظخىي اطخػماُ الخٌىىلىحُاث 

ادة غً كؿىهاث الػىملت والاجكانُت لدي هسي ؤنها جدخاج بلى  وكػل الخىاقظُت وؾُاب زوح الابخٍاز، ٍش

س وجدلحر َرا الىىع و ثالسغاًت والاَخمام مً نبل الظلواث الػمىمُت بلسوزة بػث بسهامج ػامل لخإَُل  هٍى

و اطتراجُجُتهامً املاطظاث لهىاغد الظىم وجٌُُل  الخ جبػا .... في مجاُ الاهخاج والدظُحر املىازد، والدظٍى

 للسػادة الانخـادًت واملػاًحر الدولُت 

اث مً اخد اَم غىاؿس بسهامج جىمُت املاطظاث الـؿحرة :ألاطعثهظامث ألالوياتث- 9  ٌػخبر هظام  ولٍى

واملخىطوت في كىء َرا ًخددد بىكىح ًل مً املىخجاث والػملُاث الانخـادًت ذاث  َمُت باليظبت للهواع 

ت قُه ملىدها قسؾ  الانخـادي والخىمُت الانخـادًت، ويرلَ املىنؼ الري ًكلل بنامت الاوؼوت ذاث الاولٍى

. ؤيبر للىجاح

 ًمًٌ للماطظاث الـؿحرة واملخىطوت ؤن جىاقع :جطويمثمىحجاتث اؤضطاتث لصغيرةثألا احوضطة – 10

بىجاح في هوام بهخاحها في طىم الخـدًس قـال غً هجاخها في  طىام املدلُت بذا ما طػذ الدولت بلى 

هُت لها غلى هدى مالثم مً زالُ  1: مظاغدتها و جهدًم الخدماث الدظٍى

اث الحٍىمُت للماطظاث الـؿحرة : غلى مظخىي الظىم املدلي -  جسـُف حصء مىاطب مً املؼتًر

اث اُث الهىد مثل َرا إلاحساء خُث وكػذ بسامج للمؽاجسرثواملخىطوت، وند  مىمُت حظتهدف عٍز

. املخىطوت كمان جىاقس ؤطىام مىخظمت لظلؼ التي جيخجها املاطظاث الـؿحرة و

ًاالث مخســت في الخـدًس جخٌكل بخدظحن ؤوؼوت الخـدًس : غلى الظىم الخازجي-  مً زالُ بنامت و

.   لهرٍ املىخجاث في الخازج

 

                                           
1

كلٍت , مجلت علوم اإلقتصاد و التسٍٍر و التجارة, تعسٌس دور الصناعاث الصغٍرة و المتوسطت فً السٍاست الصناعٍت الجسائرٌت, زرقٍن عبود :

 258ص , 2008 , 17العدد, جامعت الجسائر, التجارٌت و علوم التسٍٍر, العلوم االقتصادٌت 



                                         اللمؤساا اللصغير    اللمتؤسط        يـــل الثانـــالفص

 

 
52 

: خالصة

ٌػخبر مىكىع املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت واطػا ال ًمًٌ ازخـاٍز بظهىلت خُث ًسخلل مدلىلها 

كها ومهازهتها بحن الدُو  بازخالف اليؼان الانخـادي، وازخالف الهواغاث دازل هكع البلد، يما ؤن حػٍس

ٌػخبر مهمت مػهدة، خُث ؤنها لِظذ مكهىما مولها، ولٌنها مكهىم وظبي، جسخلل مػاًحر لها مصاًا يما لها 

غُىب والٌثحر مً الدُو حظخػمل مً ماػس في ؤن واخد، وجخمحز املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت بػدة 

زـاثف ؤَما جلَ املخػلهت بالخػاند مً الباهً خُث جمٌنها مً الخإيُد غلى  َمُت البالؿت طىاء غلى 

ىاى غدة مؼاًل وغسانُل حػاوي منها املاطظاث الـؿحرة و  املظخىي الىهني ؤو غلى املظخىي الػالمي َو

املخىطوت جدظبب في قؼلها جخمثل في غدم مالثمت املدُى إلادازي لهرٍ املاطظاث وكػل هظام املػلىماث 

لت  حل، وزؾم ما ًهل ؤمامها مً جددًاث، ٌػخبر نواع املاطظت الـؿحرة  الث هٍى والاقخهاز بلى الخمٍى

ص الـادزاث بكاقُت  واملخىطوت مً ؤَم الهواغاث التي جدقؼ بعجلت الخىمُت بلى  مام، يما حظاَم في حػٍص

بلى جىقحر مىـب الؼؿل، ألحل ًل َرا هجد ؤن َىاى يثحر مً الدُو ند زاؿت ججازب في مجاُ جسنُت "

س َرٍ املاطظاث  املاطظاث الـؿحرة واملخىطوت بما في ذلَ الجصاثس التي وكػذ مجمىغت مً الظبل الخوٍى

الث وجإَُل املدُى إلادازي بٍل مٍىهاجه، يما نامذ بسغاًت واخخلان  جمثلذ في حظهُل الحـُى غلى الخمٍى

اث  .َرٍ املاطظاث ووكؼ هظام  ولٍى
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: جمهُد

ت جبلى كمُلت بطا لم جؼوص  بملؼُاث خلُلُت وملغفت كلمُت واكلُت ملخبؿت مً   بن ؤي صعاؾت هـٍغ

صعاؾت جؼبُلُت في اللمل املُضاوي ومً ؤحل مؼابلت الجاهب الىـغي مم الىاكم وللخإهُض مً صخت امللؼُاث 

ت، ولئلحابت كلى إلاشيالُت  ت وهي ازترثالىـٍغ  ؤن ؤكىم بهظٍ الضعاؾت في بخضي هماطج املاؾؿاث الجؼائٍغ

ظا ملياهتها ومؿاَمتها في اللؼاق الاكخصاصي، خُث جظمىذ َظٍ الضعاؾت املؼاخً الىكريىماؾؿت  ، َو

:ىالخؼغق بلى

ٌى .ىمضزل كام ملجمم مخُجي:ىاملبدث  و

.ىمضزل كام للمؼاخً الىكري للـهغة:ىاملبدث الثاوي

.ىجدلُل هخائج الاؾخماعة:ىاملبدث الثالث

 ى
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 مدخل عام ملجمع مخُجي:املبدث ألاوى 

ىوشأة مجمع مخُجي:املطلب الاوى 

اصة في مجاالث كملها،لِـ فلؽ كلى    حلخكر ماؾؿت مخُجي مً بين املاؾؿاث التي خللذ الٍؼ

مؿخىي املدلي بل كلى املؿخىي الىػني،لىً الخفاؾ كلى طلً الاصاء َى ما شيل ؤهكر جدضًاث املجمىكت و 

ى.ى2002الظي بضؤ الخفىير في طلً و جىفُظ ؤٌو جىحهاجه في كام "خؿين مخُجي"مالىها الؿُض

ــ  وان ال ٌللم بالظبؽ هىكُت البضائل املمىً الاعجياػ كليها،و زؼىاتها الخالُت،لىً وان مً صمُم كىاكخه ؤن 

 بال اًجاص مً ًدبنى و ٌؿهغ كلى َظٍ الخىحهاث،فدغص كلى ؤن جخىفغ املاؾؿت كلى بةمياههالش يء الظي 

ؤشخاص طوي اللضعاث و املهاعاث فبلض مضة جمىً مً اؾخلؼاب مجمىكت مً الاشخاص طوي الىفاءاث 

.ى الى عوح مباصعة اللمل الجماعي باإلطافتاللالُت 

اط صزل مُضان صىاكت الخبىب في "ىمخُجي"اؾمهــ  ؤؾـ الؿُض مخُجي املجمىكت الصىاكُت التي جدمل 

ت في صىاكاث الغظائُت جدذ اؾم الىوالت املغاعبُت،فلض اصبدذ  الدؿلُىاث في اوشاء شغهت لخلامالث الخجاٍع

يا ال ًمىً الاؾخغىاء كىه في مجاٌ املىخجاث الصىاكُت في الجؼائغ و ختى في  َظٍ املاؾؿت في ؿغف كصير شٍغ

.ى اللاملُت لؤلؾىاقالخاعج بفظل الاصاعة الغشُضة،و جدبم الضكُم 

 مً ػغف عئِـ املضًغ اللام مخُجي و بضؤث في جإؾؿذ  ــ  ؤوشئذ مىظ ؿهىع اكخصاص الاؾىاق في الجؼائغ،و 

ى.ى2002ؤشغالها في فكراًغ 

 املىكم الجغغافي و الاؾتراجُجي ملجمم مخُجي :املطلب الثاوي 

  ًخمغهؼ مىكم ماؾؿت مخُجي في ؾاخل مؿخغاهم بالخدضًض في صالمىضع باللغب مً الؿىت الخضًضًت ملابل 

م عكم  .ى² م 5500 في املىؼلت الصىاكُت و هي حشغل مؿاخت جلضع ب 11الؼٍغ

غان، جُاعث، جلمؿان، حلفت،  ت للماؾؿت في والًت مؿخغاهم، غليزان، َو   وجمخض املىاػم الجغغافُت الخجاٍع

.ىالجؼائغ اللاصمت 

جقدًم مجمع مخُجي  : املطلب الثالث 

:ى مجمىكت مخُجي جسصص الُىم مجاٌ الصىاكاث الغظائُت و جظم اعبلت شغواث هي 

  Grands Moulin Du Dahra:    ــ املطاخً النبري للظهرة 

ت و جلىُت َامت حللتها الُىم مً بين  هلؼب َام في الصىاكت الغظائُت، وؿفذ مىظ اوشاء َا وؾائل بشٍغ

ى100و جىؿُف اهثر مً مائت ى{صالمىضع ى}اهكر  املؼاخً في الجؼائغ،جلم في الغغب الجؼائغي في مضًىت مؿخغاهم 

ت و هفاءة كالُت يكامل مـ م مخلضص الخكراث طو خٍُى ً مً ػغف فٍغ .ىٍع

ل    ــ  هما جخميز بالترهيز كلى الىىكُت الؼبُلُت ملىاعصَا الاولُت و املالخـت كلى البِئت زالٌ حمُم كملُاث جدٍى

اللمذ، اكخماصا كلى زكرة كضة احُاٌ في مجاٌ الؼعاكت اللمذ، اكخماصا كلى زكرة كضة احُاٌ في مجاٌ 
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 املغهؼ زاصت كلى الضكُم و الؿمُض، حغؼي املؼاخً الىكري للـهغة كؿؼا هبيرا مً بةهخاحهاالؼعاكت اللمذ، 

.ىخاحُاث الغغب الجؼائغي مً َظٍ املىخىحاث، مم الؼمىح للىصٌى كلى جؼكم الؿىق 

 Moulins De SiG:  ــ مطاخً سُق

جلم في املىؼلت الصىاكُت ملضًىت ؾُم و جمثل فغكا َاما ملجمىكت مخُجي، بط ؤن كضعاتها الاهخاحُت  

ً كً طلً بمياهُاتها الصىاكُت  يُت ججللها حللب صوعا َاما في ؾلؿلت اهخاج مجمىكت مخُجي هما جكَر والخسٍؼ

:ىالهائلت والتي جخمثل في 

  ل اللمذ اللين جلضع ب  ػً في الُىم  400مؼدىت إلهخاج الضكُم طاث كضعة جدٍى

  ل اللمذ الصلب جلضع ب .ى ػً في الُىم440مصىم الؿمُض إلهخاج  ؾمضة طو كضعة جدٍى

  جلضع ب ً  ػً مً الخبىب، مما جملً 125000مجمىكت مً صىامم الخبىب طاث كضعة جسٍؼ

م مىخىحاتها  مؼاخً ؾُم خـيرة ملخكرة مً الشاخىاث جمىنها مً التزوص باملىاص  ولُت ومً حؿٍى

م ًخمخم بىفاءة كالُت 200كلى الغغب الجؼائغي، ٌلمل ؤهثر مً  ً بفٍغ  شخص بمؼاخً ؾُم ماػٍغ

ل الخبىب و مشخلاتها .ىوبملام جام بخىىىلىحُا جدٍى

 Comptoir du maghrebالىمالت املغربُت . 3

الىوالت املغغبُت ؤؾؿذ َظٍ الىوالت مىظ ؤهثر  مً كشغة ؾىىاث كىض صزٌى الجؼائغ  بلى اكخصاص  

ا في مضًىت مؿخغاهم بالغغب الجؼائغي، و هي  الؿىق، الىوالت املغغبُت ماؾؿت اؾخيراص و جصضًغ  ًىحض ملَغ

ت في مُضان املىخىحاث الغظائُت، الىوالت املغغبُت ملترف بها آلان في ؤهكر املىاوئ  مخسصصت في الخلامالث الخجاٍع

ً شخصا مً بُنهم  ت في اعجفاق مؿخمغ ، وحؿخسضم الىوالت املغغبُت كشٍغ الضولُت مم حجم للخلامالث الخجاٍع

مسخصىن في الخجاعة واللاهىن الضولي و هي مؼوصة بىؾائل جلىُت و لىحؿدُىُتملخكرة، مم الاكخىاء لغافلت 

ه ىذ الىوالت كؼمها كلى كىؼاٍع غ البىازغ كلى مؿخىي  مُىاء مؿخغاهم، خُث بَغ  مم ؤخضر ػغاػ لخفَغ

غ كضعاتها بلى ؤكص ى خض، مم عكم اكماٌ في جؼاًض، و حلض الىوالت  الاؾخلاللُت الخامت في مجاٌ ؤكمالها م بخؼٍى

لُا الشمالُت .ىاملغغبُت مً بين ؤَم الشغواث للخصضًغ  والاؾخيراص في املغغب اللغبي وختى في بفٍغ

 AMIDONNERIE DE MAGHNIA: مصىع وشاء مغىُت. 4

ًلم مصىم وشاء مغىُت في املىؼلت الصىاكُت بمغىُت في ؤكص ى الغغب الجؼائغي، و ٌلض َظا املصىم  

لت الغػبت بلى امليىهاث الخالُت ل الظعة بالؼٍغ ل الظعة بالجؼائغ، بط ًلىم ؤؾاؾا بخدٍى :ىاملجمم الىخُض لخدٍى

ت ً، واملىخجاث الثاهٍى .ىاليشاء، شغاب الغلىوىػ، الضهؿتًر

تربم مصىم وشاء مغىُت كلى ؤهثر مً  ل 200ٌ  ة ٌلمل به خىالي 10ــــ ٍو ً بؼاكم جلني مَا  شخص ماػٍغ

ومخسصص للغاًت، جىفي املىخىحاث املصىىكت باملصىم بالخاحُاث املتزاًضة للصىاكت املؿخلملت لها، وهي 

مخىفغة ككر وامل جغاب الىػني بفظل شبىت الخىػَم املهُإة، وجخمثل إلامياهُاث إلاهخاحُت للمصىم في كضعجه 

ل  ً، هما جىفغ كلى كضعة إلهخاجػً مً الظعة في الُىم 200كلى جدٍى  اليشاء، شغاب الغلىوىػ والضهؿتًر

ً الظعة و التي جدؿم ٌ  ً ملخكرة بىاؾؼت صىامم جسٍؼ ً املىاص باإلطافتػً 12000جسٍؼ  بلى مؿاخاث جسٍؼ

غض ي مصىم وشاء مغىُت هثيرا مً الؼبائً ولظلً ًخم فدص الىىكُت كلى ػٌى 500الياملت بؿلت  ػً، ٍو

ختى حؿلُم املىخىحاث الياملت وهـغا ألَمُت مىخىحاث ى(ؤي الظعة)مغاخل إلاهخاج، مىظ اؾخالم املىاص الاولُت 

التي حؿاَم في جغهُب كضص هبير مً املىاص الغظائُت، جبنى فُما ًسص الجىصة مما حلله ًمتن مياهخه الغائضة في 
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ل الظعة في الجؼائغ، وجخمثل َظٍ الؿُاؾت في ؾلؿلت املغاكبت الخاطلت للملاًير امللمٌى بها مً  مُضان جدٍى

غ املؿخمغ  ملهاعاث الؼاكم الخلني بملخط ى الخىىىلىحُاالخضًثت  ى.ؤحل فدص مؼابلت املىاص، باإلطافت بلى جؼٍى

مدخل عام للمطاخً النبري للظهرة : املبدث الثاوي

ملدت عً مؤسست املطاخً النبري للظهرة : املطلب ألاوى 

ؼ بىجفلُلت بفخذ املاؾؿتالؿُض  جفظل عئِـ الجمهىعٍت 2002 ماعؽ 23في    .كبض اللٍؼ

ــــــــ املؼاخً الىكري للـهغة حشغل كضص َام مً الُض اللاملت املخسصصت طاث الخكرة الىاؾلت و ملغفت ملخضعة 

.ىفي املُضان 

م املؿير  املخلضص املهام ًخميز باكخضاع و صًىامُىُت .ىــــــــ الفٍغ

 كامل 500، بلى ؤن وصل بلى 2004 كامال في 150 بلى 2002 كامال في 85ـــــــ بن كضص كماٌ كض شهض اعجفاكا مً 

.ىفي الىكذ الخالي

لضع عؤؽ مالها الاحخماعي ب  .ى صج437836000000ـــــــ ٍو

.ى شاخىاث زالٌ ؾاكخين، وول شاخىت لها هفـ الىػن08ــــــ جلىم في هفـ الىكذ بُم 
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ىالهُهل جىظُمي  : املطلب الثاوي

 الهُهل الخىظُمي للمؤسست املطاخً النبري : (05)الشهل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماؾؿت مؼاخً الىكري للـهغة مؿخغاهم: املصدر

مً زالٌ الشيل ًدبين لىا بإن الهُيل الخىـُمي ملاؾؿت مخُجي ًخيىن مً مصالح التي جدخاحها صىاكت 

مىً طهغ بلع املصالح التي جفُضها في َظٍ الضعاؾت  :ى في الىلاغ الخالُتبةًجاػالخبىب، ٍو

 ت العامت  :املدًٍر

اث  م الدؿُير و الخىـُم املدىم في حمُم مضًٍغ جلىم الىؿُفت كلى مغاكبت وشاغ و ؤكماٌ املاؾؿت كً ػٍغ

:ىاملاؾؿت جخظمً

ى

ى

 مؿاكض املضًغ اللام

 حؿُير الىىكُت

 مغكب الدؿُير

 امليلف بالخسؼُؽ

 عئِـ كؿم مغكبت لجىصة

ت املالُت       مضًٍغ

 و املداؾبت

ت املىاعص  مضًٍغ

ت  البشٍغ

ت  ىمضًٍغ

 الخجاعة

ت  ىمضًٍغ

ً  الخمٍى

ت  ىمضًٍغ

 إلاهخاج

ت العامت  املدًٍر
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 مدًر عام: 

َى املؿاوٌ  ٌو للماؾؿت، ًللب كضة اصواع لخدلُم هخائج ملبىلت مهما واهذ ؤكماله مدضصة ًىـم  

ا كلى مغئوؾُه، ًدضص الخؼؽ الالػمت لخدلُم  شغف فىُا وبصاٍع غاكب ؾير اللمل في املاؾؿت َو يؿم ٍو ٍو

م جيؿُم  كماٌ في الاصاعاث املسخلفت .ىؤَضاف املاؾؿت كً ػٍغ

 مساعد مدًر عام: 

َى الظي ًىىب كً املضًغ الاٌو في هثير مً املؿائل والاحغاءاث اللاهىهُت التي جخؼلب جىكُلا ملخمضا  

.ىبىاحباث املضًغ اللام في خاٌ غُابه وجلضًم الضكم في مجاٌ زضمت املؿخفُضًً

 ت ت املىارد البشٍر  :مدًٍر

جلىم َظٍ الىؿُفت ؤؾاؾا بدؿُير اللىصغ البشغي بملنى آزغ ول اللالكاث التي ًمىً ان جغبؽ  

مهما واهذ وؿُفت اللامل ومهما واهذ عجبخه في الهغم الىؿُفي )اللماٌ فُما بُنهم مً حهت 

ت كلى ما (للماؾؿت وباملاؾؿت مً حهت ؤزغي وكلى َظا الاؾاؽ عهؼث الىخضة في كملُت حؿُير املىاعص البشٍغ

:ىًلي

 طمان ؾُاؾت الدشغُل -

- ً  .الخيٍى

 .الخغُب ومداولت الخض مىه -

 .الظَاب -

 .حؿُير اللظاًا الاحخماكُت واللامت -

 .حؿُير اللظاًا اللاهىهُت املخىاػق فيها -

 ت الخجارة  :مدًٍر

ا َظٍ الىؿُفت في  مىً خصَغ :ىٍو

:ىو هي ميلفت ب:اـــــــ مصلحت الىقل

 غ للبظاكت املؿخلبلُت  طمان وؾائل الخفَغ

 جىـُم و جىفُظ زؼت الخىػَم والىلل 

 حؿير خـيرة الؿُاعاث 

  اؾخغالٌ والخفاؾ كلى خـيرة الؿُاعاث 

:ىى وهي ميلفتب:ب ـــــــ مصلحت البُع والشحً

 الفىاجير  -
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 مغاكبت الدؿلُم -

ً ت الخمٍى :ى وهي ميلفت ب:    ج ـــــــ مدًٍر

ً خؿب خاالث الاهخاج -  وطم بغهامج الخمٍى

 جىفُظ بغهامج جىػَم الخصص والخسٍؼً -

 شغاء املىاص املؿخلملت في كملُت الاهخاج وكؼم الغُاع -

 جلضًم مللىماث خؿب وكذ وصٌى الؼالبُاث وهمُاتها وحىصتها -

 ت الاهخاج  : وجلىم بما ًلي:مدٍر

ت واملاصًت  -  اؾخغالٌ وؾائل الاهخاج البشٍغ

 مخابلت ًىمُت للمىخجاث مم اصزاٌ بلع الخغيراث الاؾاؾُت بط صكذ الظغوعة بلى طلً -

 الخفاؾ كلى الؿير الضائم لىؾائل الاهخاج  -

 جدؿين الاهخاج و الاهخاحُت  -

 جىػَم املىخجاث  -

 صعاؾت و بدث امياهُت بصزاٌ مىخجاث حضًضة  -

 وظُفت الصُاهت: 

:ىلهظٍ الىؿُفت كالكت مباشغة مم كملُتي الاهخاج والخىػَم، طلً ؤنها جلىم ب

ت اللمل  -  صُاهت وؾائل الاهخاج لظمان اؾخمغاٍع

 طمان ججضًض آلاالث اللضًمت وبغمجتها -

 اللُام بالضعاؾاث الخلىُت  -

مخابلت و صُاهت و ؾائل هلل البظائم   -

 ت املداسبت املالُت  :مدًٍر

ل ملسخلف   حلخكر َظٍ الىؿُفت الغهيزة الاؾاؾُت و طلً للضوع الظي جللبه في كملُت الخمٍى

:ىاللملُاث الاهخاحُت، وجلىم َظٍ الضائغة باليشاػاث الخالُت

جدضًض الؿُاؾت املالُت بخدلُم الخىاػن املالي و الاؾخلماٌ الللالوي للمىاعص املالُت وتهُئت  -

 .املسؼؽ املالي

ً الظغوعي لخدلُم الاَضاف املؿؼغة في اػاع  همى الىخضة و  - جإمين الخفاؾ كلى الخمٍى

 .حؿُير كلىص اللغوض

 .جإمين و اصضاع الاحغاءاث املالُت واملداؾبُت  -

 .امليزاهُاثجإمين مغاكبت الخدلُل و عصض خؿاباث الىخائج و  -

 .جإمين بكضاص ملفاث الاؾلاع  -

 .جدافف كملُت الجغص لنهاًت الؿىت -
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 .ةطمان حؿُير املىاعص البشغيى -

 ى ميلفت ب:وظُفت مراقبت الدسُير: 

 .املغاكبت والخإهض مً مضي صخت و صكت ملؼُاث الدؿُير املخلللت بالىخضة -

 .ملالجت املللىماث املصاصعة مً مجمىق وؿائف الىخضة -

 .جلؿُم صوعي للمىجؼاث ملاعهت بما زؼؽ له -

 .جدضًض الىخائج ومغاكبت الاوشؼت -

 .مغاكبت ػغق الخؿاباث -

 .مغاكبت هُفُت صغف الغالف املالي -

 ميلفت ب:وظُفت مراقبت الجىدة والىىعُت : 

نها -  .جدلُل املىاص  ولُت كىض اؾخلبالها و بلض جسٍؼ

 .مخابلت كمل ملاًىت املىاص  ولُت -

 .جدلُل الخيالُف املخلللت بها -

 .جغهيز املىاص  ولُت و املىاص الاؾتهالهُت -

ت -  .مغاكبت املىخجاث الثاهٍى

 .مؿاولُت مغاكبت الجىصة و حؿُير املىخجاث -

 .مغاكبت الاهخاج -

 .جلُُم الخاحاث مً املىاص املؿتهلىت  -

 .جدلُل املىاص الىُمُائُت املؿخلملت -

 .مغاكبت ملاًير الاهخاج والخىىىلىحُا املؿخلملت وكملُت البدث -

 وظُفت الخخطُط: 

.ى و الؿُاؾاث املؿخلبلُت و كملُت البدثالاؾتراجُجُتتهخم 

.ى مىخىحاث املؼاخً الىكري للـهغة وحىصتها:املطلب الثالث

:ىمىخىحاتها: أوال

:ىوجخمثل َظٍ املىخىحاث فُما ًلي

ً.ى1 بطا واهذ حمُم ؤهىاق الضكُم مؿخسلصت مً ػدً لىػة خب اللمذ الصافي املىلى، : دقُق الخبز للخباٍز

فةن صكُم الخكز  ٌؿخىحى اؾمه مً ؤَلُخه إلكؼاء زكز حُض في ؿغوف كاصًت لللمل و املغصوصًت، بن الضكُم 

.ىالظي ًيخج في املؼاخً الىكري للـهغة ًخصف بجىصة كالُت حلكر كً اللىاًت املخىاصلت ؤزىاء صىله

ذ.ى2 ذ لظًظ وحمُل في ؿغوف : دقُق البسنٍى ذ مً ؤَلُخه، بكؼاء بؿيٍى ٌؿخىحى اؾم صكُم البؿيٍى

.ىكاصًت اللمل واملغصوصًت
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.ىَى صكُم زظم للمغاكبت و جصفُت واملت زالٌ جصيُله: الدقُق الرفُع. 3

ىا هظلً :السمُد الرفُع الخشً.ى4  ًيخج بؼدً اللمذ الصلب وجىلُخه بىاؾؼت هساٌ مً شىائب الىسالت َو

هالخف حىصة املىخىج و هلاوجه، فالؿمُض الغفُم الخشً زاٌ مً الؼوائض؟ 

لت التي حؿخلمل في اهخاج الؿمُض الغفُم الخشً باؾخلماٌ :السمُد الرفُع الدقُق.ى5  ًيخج بىفـ الؼٍغ

ى ؾمُض طو حىصة كالُت ومؼاًا غظائُت مخىىكت  .ىىمىسل ؤهثر عكت َو

 6ًـهغ الؿمُض اللاصي ميزة كالُت للىلاوة زالي مً ول  الشىائب:ىالسمُد العادي-

َى طو حىصة صخُت و زالي مً الشىائب:(الصىف الاوى  )دياالسمُد الع-7  

الىسالت مؿخسغحت مً ػدً اللمذ الىسالت   مخفغغت اؾاؾا مً اغلفت خبت اللمذ و :رواسب املطاخً - 8

جدخىي هظلً بلع الىمُاث  مً الضكُم التي جيىن ملخصلت بهظا الاؾاؽ الكروجُني و اغلفت خبت اللمذ 

غىُت   باملىاص امللضهُت و وؿب كالُت مً املىاص الكروجُيُت  

َىُت و جدخىي هظلً كلى الصُغ الظي ٌلؼي للخب لىهه الخاص و جدخىي هظلً كلى همُاث ملخكرة مً طو اٌ

الفُخامُىاث و الىسالت املىخجاث في املؼاخً الىكري للـهغة طاث هلاوة كالُت  زالُت مً ول الشىائب و 

.ى3511ملُاؽ املسكزة الخضًثت (ى9001-2000)حؿخجُب للملاًِـ

: الجىدة و الىىعُت:زاهُا

بفظل ؾُاؾت بُئُت مخؼىعة بلىاًت ،جلضم الُىم املؼاخً الىكري للـهغة لؼبائنها مىخجاث حؿخجُب  

و جـهغ املهاعة الخللُضًت ......ملخؼلباث اللصغ في مجاٌ  مً الغظائي و املـهغ البُىلىجي ،املميزاث الغظائُت الخ

ل ملغاكبت صاعمت ليي ,في َظا املجاٌ مً اكخىاء اللمذ بلى حلبئت الضكُم و الؿمُض  و جسظم كملُت الخدٍى

ولؼي للمؿتهلً مىخىج طو حىصة كالُت جدترم ا لبِئت، و مؿعى إلاجلان َظا ًفؿغ صوع املىعص البشغي الظي 

.ىًصهغ كلى مىخىحاث املؼاخً الىكري للـهغة

كملُاث آلُت و مغاكبت كالُت لظمان الجىصة هـغا لخىىق املىخىج ،املىخجاث النهائُت جىطم في الخخام في 

زم حلبإ  صازل ؤهُاؽ مسخلفت ألهىاق و إلاحجام ،زم جىطم ى(بالخصىص الضكُم)  جبلى بلع الىكذاَتراءًً

ت لخلضًمها للؼبائً .ىجدذ جصغف املصالح الخجاٍع
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بُت  :  املبدث الثالث الدراست الخجٍر

  صواث املؿخسضمت في الضعاؾت: املطلبااوى 

ليل صعاؾت او بدث كلمي مجمىكت مً  صواث و الىؾائل التي ٌؿخسضمها الباخث و ًىُفها للمىهج  

داٌو  ؤن ًلجا بلى  صواث التي جىصله بلى الخلائم التي ٌؿعى بليها و لُصل كلى اللضع  الظي ٌؿخسضمه ،ٍو

اليافي مً املللىماث و ملؼُاث التي جفُضها فُمىطىق بدثىا،و بطافت بلى املصاصع واملغاحم اللغبُت و  حىبُت 

غ,ىكابلتاكخمضها كلى ول مً الم ى1.إلاخصائُاث و الاؾخبُان,ىالخلاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حلغف كلى ؤنها مداصزت مىحهت ًلىم بها الباخث مم املبدىر بغغض الخصٌى كلى مللىماث لخىؿُفها في البدث الللمي ؤو الاؾخلاهت بها في :املقابلت: 1

ت في ؤي بدث,ىكملُت الدصخُص ى.هما ؤنها حلض مً ؤهثر  الىؾائل املؿخلملت لجمم املللىماث شُىكا و فلالُت للخصٌى كلى البُاهاث الظغوٍع

ٌلغف الاؾخبُان كلى اهه و ؾُلت مؿخلملت لجمم  املللىماث و ؤصاة مً ؤصواث ا لخصٌى  كلى الخلائم و البُاهاث فُخم حمم َظٍ البُاهاث : الاسخبُان

ا اهؼالكا مً الجاهب الىـغي للضعاؾت كمىا بةكضاص  م الاؾخبُان مً زالٌ و طم اؾخماعة  ؾئلت ،و جيىن َظٍ  ؾئلت مخىىكت ًخم جدظيَر كً ػٍغ

.ى ؾئلت و بإشغاف مً  ؾخاط املاػغ و مً زم صُاغت الاؾخبُان و صىال بلى الخصمُم النهائي

م ملىطىق البدث لُلىم بدسجُل بحابتهم -ىى هما  واهذ  ؾئلت مغجبؼت مىهجُت ًخم و طلها في اؾخماعة لترؾل او حؿلم بلى  فغاص اللظًً جم ازخُاَع

 .كلى  ؾئلت الىاعصة و بكاصتها للباخث و التي جسضم  َضاف التي ٌؿعى بلى جدلُله  و ٌشترغ ؤن جيىن واضخت

 و جيىن إلاحابت فيها بين ولم ؤو ال مثال:ىألاسئلت املغلقت- 

هي ؤؾئلت ملُضة لىً باؾخؼاكت املجُب بكؼاء الغؤي ؤو جلُُم إلاحابت و ًخيىن الاؾخبُان بطافت بلى بُاهاث شخصُت صون : ألاسئلت هصف مغلقت-

 طهغ الاؾم و الللب

غ الاسخمارة-  .ٌلض حمم الاؾخماعاث و َظا بدؿاب كضص الخىغاعاث و الاحىبت الخاصت بيل ؾااٌ:  جفَر

غ الاؾخماعاث ،وهظلً اكؼاء جفؿيراث لهظٍ : جدلُل الىخائج-  ً الىخائج في الجضاٌو اهخللىا الى جدلُل الىخائج املخدصل كليها مً زالٌ جفَغ بلض جضٍو

.ىالىخائج املدصل كليها

ى
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 خضوص الضعاؾت: مجاالث الدراست:املطلب الثاوي

فغص مً ماؾؿت 35كلى مجمىكتمىؿفين امللضعب  ىاشخمل َظا البدث: املجاى البشري  -

املؼاخً الىكري للـهغة الخابم كل مخُجي ،مم الللم اهه لم ًإزظ بلين  الاكخباع كامل الجيـ او 

ل  الللمي    كض مُت وكلى اللىـ باليؿبت للامل املَا

ؤكُم البدث بىالًت مؿخغاهم و بالظبؽ في املؼاخً الىكري للـهغة الخابم ملجمم :املجاى املهاوي -

 خُث حلخكر مً ؤَم فغوق مجمم مخُجي,مخُجي بخي صالمىضع 

خُث شغق في صُاغت الاؾخبُان 2017اهؼللذ الضعاؾت مىظ نهاًت شهغ ماعؽ :املجاى السمني -

ش30،وبلض الىصٌى الى الشيل النهائي لالؾخبُان زم جىػَم  وجم 24/04/2017اؾخماعة بخاٍع

ش24اؾترحاق غ البُاهاث املدصل كليها و جدلُلها02/05/2017 اؾخماعة بخاٍع   زم بضؤث كملُت جفَغ

ان الهضف مً اؾخلماٌ امللالجت الاخصائُت َى حمم امللؼُاث الاخصائُت :الدراساث الاخصائُت -

ا و الخىم كليها ،و  لها الى ماشغاث همُت طاث صاللت كملُت ٌؿهل جفؿيَر و جدلُلها بغغض جدٍى

جسخلف الخؼت الاخصائُت ،بازخالف هىق املشيلت املضعوؾت ،وكلى َظا الاؾاؽ اكخمض الؼلب 

ت   كاهىن اليؿبت املئٍى

ت - 100x=قاهىن اليسبت املئٍى
الخىغاعحلضصالخىغاعاث

مجمىق 
 

: جدلُل هخائج الاسخمارة: املطلب الثالث

ٌى :ىللض جمدىعث  ؾئلت خى

.ىمللىماث شخصُت كً املسخكر وهظا مضي اؾخلماٌ الخىىىلىحُا-ى

.ىؤؾئلت خٌى زؼن امللغفت

.ىؤؾئلت خٌى جىػَم امللغفت

.ىؤؾئلت خٌى جؼبُم بصاعة امللغفت

:ىحضٌو هخائج الاؾخماعة

 ًىضح عدد الاسخماراث املىزعت واملسترحعت في املؤسست )06(الجدوى 

عدد الاسخماراث املسترحعت عدد الاسخماراث املىزعت املؤسست 

ى24ى30املؼاخً الىكري للـهغة 

ى

: عُىت الدراست

مجمىكت ( مً ؤحل ازخباع فغطُاث الضعاؾت كضمىا كلى ازخُاع ماؾؿت املؼاخً الىكري للـهغة 

ت، هما ؤن املىعص البشغي )مخُجي ، املاؾؿت جدىي مجمىكت مخضازلت مً الىؾائل املاصًت، املالُت والبشٍغ

ًخىػق صازل املاؾؿت بين املصالح و كؿام وطلً خؿب الخسصصاث املؿؼغة وبالخالي الفئت التي جم 

ا لخضمت ؤَضاف البدث هي مجمىكت مخباًىت مً ول الخسصصاث وكض جم اكخباع َظٍ الفئت كُىت  ازخُاَع

م الاؾخبُان .ىالضعاؾت كُىت كشىائُت جم اؾخجىابها كً ػٍغ
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 والخاص بالجيس )07(الجدوى رقم / أ

اليسبت العدد الجيس 

 62,5ى15ذلىر 

ى37,5ى09إهار 

 

ت للجيس: )05)م الشهل رر  ىاليسب املئٍى

 
 

مً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان :املصدر

ى

 مً بحمالي كُىت الضعاؾت ؤي 37,5 % وكضص إلاهار بلغ 62,5 % ؤن كضص الظوىع بلغ )05(ًالخف مً الشيل 

ظٍ اليؿبت جضٌ كلى جفىق الظوىع مً خُث الخىؿُف ملا ًخميزون به مً زكراث   ٌغلب كليها الؼابم الظهغي َو

ت في الخىلل جمىنهم مً ؤصاء وؿائفهم بشيل ؤفظل .ىوكضعاث واؾخلغاع ؤهثر وخٍغ

  

62,50%

37,50%

 ذكور 

 إهاث
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ت )08(الجدوى رقم / ب  الخاص بالفئت العمٍر

اليسبت العدد الفئت 

 45,83ى11 سىت ]30 - 25[

ى25ى6 سىت ]40 - 31[

 12,5ى3 سىت ]50 - 41[

 16,67 4 50ألثر مً 

 

ت: )06(الشهل رقم  ت للفئت العمٍر ىاليسب املئٍى

ى
 

مً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان :املصدر

ى

ت  .ى ؾىت50 ؾىت، ؤهثر مً ]50ى-ى41[ ؾىت، ]40ى-ى31[ ؾىت، ]30ى-ى25[كؿمىا الفئت اللمٍغ

ا  ى ما ٌلني ؤن اللُىت التي جم ازخُاَع ت لضي املؿخجىبين َو  وهالخف ؤن َىان جىىق في الفئاث اللمٍغ

 زم هجض الفئت 45,83 % ؾىت بيؿبت ]30ى-ى25[جخيىن بيؿبت هبيرة مً الشباب، بط هجض في املغجبت  ولى الفئت 

، وفي املغجبت 16,67 % ؾىت بيؿبت 50 لىجض في املغجبت الثالثت الفئت ؤهثر مً 25 % ؾىت بيؿبت ]40ى-ى31[

ت  ومً زالٌ الىخائج هجض ؤن املاؾؿت جظم ؤغلبُت .ى12,5 % ؾىت  بيؿبت ]50ى-ى41[ زيرة الفئت اللمٍغ

.ىشباهُت كاصعة كلى اللمل وهي وشُؼت ومخدمؿت

  

45,83%

25,00%

12,50%

16,67%

 سوة[ 30 - 25]

 سوة[ 40 - 31]

 سوة[ 50 - 41]

ك ثر من 
 
 50أ
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 الخاص باملؤهل الدراس ي )09(الجدوى رقم / ج

اليسبت العدد الفئت 

 / /مخىسط 

 8,33ى2زاهىي 

 66,67ى16حامعي 

 25 6دراساث علُا 

 

ت: )07(الشهل رقم  ت للفئت العمٍر ىاليسب املئٍى

ى
 

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

جي الجاملاث وكض بلغذ وؿبت   وبظلً جيىن 66,67 % هالخف ؤن ملـم كماٌ كُىت الضعاؾت مً زٍغ

ظا عاحم بالضعحت  ولى بلى وشاغ 25 %اليؿبت  هكر وجليها في املغجبت الثاهُت الضعاؾاث الللُا بيؿبت   َو

املاؾؿت الظي ًفع كليها جىاحض ؤفغاص طوي هفاءة كالُت، وجبين لىا بؾتراجُجُت املاؾؿت لجلب عؤؽ ماٌ 

بشغي مميز ًلىم كلى الجهض الفىغي ؤهثر مً اللمل الخىفُظي وهي مً بين ؤؾـ بصاعة امللغفت واؾتراجُجُاتها 

.ى8,33 %لضكم همى املاؾؿت وفي املغجبت  زيرة املؿخىي الثاهىي وبلغذ وؿبخه 
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  الخاص بالخبرة)10(الجدوى رقم / د

 

اليسبت العدد الفئت 

 50 12 سىىاث  5أقلمً 

 16,67ى04 سىىاث 10 - 5بين 

 33,33ى08 سىىاث 10ألثر مً 

 

ت: )08(الشهل رقم  ىلخبرةىاليسب املئٍى

ى
 

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 وبين اللماٌ 50 % ؾىىاث بيؿبت 05 هالخف مً زالٌ الشيل ؤن الخكرة جىػكذ بين اللماٌ ؤكل مً 

 % ؾىىاث  بيؿبت جلضع بـ 10 وبين اللماٌ طوي زكرة ؤهثر مً 16,67 % ؾىىاث بيؿبت 10ى-ى5طوي زكرة بين 

م الىؿُفي بطافت بلى الخإهُض كلى 33,33 ظا ماشغ كلى ؤن َىان جغاهم للخكراث لضي اللاملين واؾخلغاَع  َو

.ىؾُاؾت الخىؿُف التي حلخمض كلى الخكرة الالػمت ومىه وؿخيخج ؤن اللماٌ طوي زكراث وهفاءاث كالُت

ى
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 هل ًقىم العماى بخقاسم املعلىماث واملهاراث فُما بُنهم؟: الخاص بالسؤاى(:11)الجدوى رقم

العباراث 
درحاث إلاحابت 

أبدا هادرا أخُاها دائما 

 05السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى00ى00ى8,33ى02ى37,5ى09ى54,17ى13

 

ىهل ًقىم العماى بخقاسم املعلىماث واملهاراث فُما بُنهم ؟: )09(الشهل رقم 

ى
 

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

ت ؤن املىار صازل املاؾؿت ٌصجم كلى جلاؾم املللىماث   هالخف في الجضٌو مً زالٌ اليؿب املئٍى

ض َظٍ الفئت فىغة ؤن اللماٌ ًخلاؾمىن 54,17 %والدشاعن في امللغفت بين الؼمالء بيؿبت جلضع بـ   بدُث جٍا

 كلى ؤن جلاؾم املللىماث 37,5 %املللىماث واملهاعاث فُما بُنهم صائما، في خين ؤحابذ فئت ؤزغي بيؿبت 

ىان فئت كلُلت بيؿبت   جغي ؤهه هاصعا ما ًلىم اللماٌ بخلاؾم 8,33 %واملهاعاث بين اللماٌ ؤخُاها، َو

.ىاملللىماث واملهاعاث فُما بُنهم

 ومىه وؿدىج ؤن الدشاعن في امللغفت وجلاؾم املللىماث بين ؤفغاص املاؾؿت حؿهل كملُت وشغ امللغفت 

غ عؤؽ مالها  وجضٌ كلى مؿخىي جؼبُم بصاعة امللغفت صازل املاؾؿت وؤن َىان بىاصع جىلُض امللغفت وجؼٍى

ى ما ًدلم بخضي كملُاث بصاعة امللغفت، هما ان ؤغلب إلاحاباث جضٌ  الفىغي بخلاؾم امللغفت بين اللماٌ َو

.ىكلى خغص املؿاولين كلى اهخلاٌ املهاعاث وامللاعف الجضص ؤما كً إلاحاباث هاصعا فهي ملضومت
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هل ٌساعد العماى القدامى الجدد في لُفُت القُام بالعمل؟ :  الخاص بالسؤاى)12(الجدوى رقم 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

أبدا هادرا أخُاها دائما 

 06السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى00ى00ى12,5ى03ى5 ,37ى09ى50 12

 

ىهل ًقىم العماى بخقاسم املعلىماث واملهاراث فُما بُنهم ؟: )10(الشهل رقم 

ى
 

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 هالخف مً زالٌ الجضٌو ؤن اللماٌ اللضامى ٌؿاكضون اللماٌ الجضص في هُفُت اللُام باللمل 

.ى إلاحابت بىاصعا12,5 % إلاحابت بإخُاها، و37,5 %فياهذ إلاحاباث بيؿبت 

ومىه وؿخيخج ؤن اللماٌ اللضامى ًخدملىن مؿاولُاث حللُم املاٌ الجضص في خين ؤن البلع ًغي كىـ طلً 

ت اللمل في املاؾؿت وعبذ  ظا ؾلبي للماؾؿت عغم كلت وؿبخه، فخللُم اللضامى للجضص ٌلني اؾخمغاٍع َو

الىكذ في اللمل وطلً مً زالٌ جلاؾم املهام فُما بُنهم وبالخالي زلم حى ؤزىي في اللمل لخفاصي وكىق 

.ىاملشاول
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هل جىفر لنم املؤسست فرصت للحصىى على املعارف؟ : الخاص بالسؤاى)13(الجدوى رقم 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 07السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى25ى06ى75 18

 

هل جىفر لنم املؤسست فرصت للحصىى على املعارف؟ :)11(الشهل رقم 

ى

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 هالخف مً زالٌ الجضٌو  ؤن ؤغلبُت إلاحاباث للُىت الضعاؾت جغي بإن ماؾؿتهم جىفغ فغص 

 وهي وؿبت حُضة بدُث وؿخيخج بإن املاؾؿت 75 %للخصٌى كلى امللغفت خُث بلغذ وؿبت املجُبين بىلم 

تهخم بدىمُت عؤؽ مالها الفىغي بخىفير فغص للخصٌى كلى امللاعف وطلً مً زالٌ احخماكاث حللض خٌى ول 

ً بطافت بلى امللخلُاث الللمُت في الىثير مً  ما ًسص اللىاهين الجضًضة، الدؿُير، الخىىىلىحُا، الخيٍى

.ىالخسصصاث وول َظا مً شإهه ؤن ًضكم كملُت جىلُض امللغفت صازل املاؾؿت
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قت حدًدة أو فنرة : الخاص بالسؤاى)13(الجدوى رقم  هل ًهافئ في املؤسست مل مً ًقىم بابخهار طٍر

حدًدة لخدسين ألاداء في املؤسست؟ 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 08السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى62,5ى15ى37,5 09

 

قت حدًدة أو فنرة حدًدة لخدسين ألاداء :)12(الشهل رقم  هل ًهافئ في املؤسست مل مً ًقىم بابخهار طٍر

في املؤسست؟ 

ى

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 مما جاهض ؤنهم 62,5 %كض بلغذ "ىال" ًخضح مً الجضٌو ؤكالٍ ؤن وؿبت مً كُىت الضعاؾت املجُبين بـ 

ال ًخلىن ميافأث وال ًدفؼ مً ًإحي بفىغة حضًضة مً شإنها جدؿين ؤصاء املاؾؿت، ؤما الظًً ؤكغوا ؤن إلاصاعة 

ت بلى ماصًت 37,5 %جيافئ ول مً ًإحي بفىغة حضًضة بلغذ وؿبتهم   ؤما كً هىق امليافأث فخسخلف مً ملىٍى

ل ًدفؼ املىؿف  وللض وان الهضف مً َظا الؿااٌ ملغفت مضي اَخمام مؿيري املاؾؿت باإلبضاق والابخياع َو

ظا ما جإهض .ىكلى طلً ؤم ال، َو
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هل حسخعملىن جنىىلىحُا إلاعالم وإلاجصاى في جىمُت العمل؟ : الخاص بالسؤاى)14(الجدوى رقم 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 09السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى08,33ى02ى91,67 22

 

؟ هل حسخعملىن جنىىلىحُا إلاعالم وإلاجصاى في جىمُت العمل   

 

ى

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 مً كُىت الضعاؾت جغي ؤن جىىىلىحُا إلاكالم 91,67 % ًخضح مً زالٌ الجضٌو ؤكالٍ ؤهه وؿبت 

 حؿاَم في جىمُت اللمل الجماعي وحؿاكض كلى جباصٌ امللغفت واملللىماث والاجصاٌ بإؾغق وكذ والاجصاٌ

غ اللمل الجماعي وجباصٌ امللاعف لت لخؼٍى .ىومهماواهذ املؿافت وؤنها ؤخؿً ػٍغ
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عىدما جدخاج إلى معرفت معلىمت جخعلق بعملو أًً جبدث عنها؟ :  الخاص بالسؤاى)15(الجدوى رقم 

 

اليسبت العدد الفئت 

 16,67 04الاهترهِذ 

 12,5ى03املسؤوى 

 41,67ى10باقي السمالء 

 29,16 07الثالزت معا 

 

عىدما جدخاج إلى معرفت معلىمت جخعلق بعملو أًً جبدث عنها؟ :)14(الشهل رقم 

 

 
 

ى.مً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 هالخف مً الجضٌو ؤكالٍ ؤهه ًخم اللجىء بلى باقي الؼمالء  بدُث جم الخصٌى كلى ؤهكر وؿبت جلضع ًـ 

 وجليها اللجىء بلى  هترهِذ 29,16 % ًفظل اللجىء بلى اؾخلماٌ وافت الؼغق بدُث بلغذ اليؿبت 41,6 %

ظٍ اليؿب جاهض الىخائج الؿابلت املدصل كليها في مجاٌ جلاؾم 12,5 % واملؿاوٌ بيؿبت 16,67 %بيؿبت   َو

لت خل املشاول بشيل  ىا ًخضح لىا حلُا ػٍغ املللىماث وهلل الخكراث مً اللماٌ اللضامى بلى الجضص َو

.ىحماعي وجباصٌ امللاعف والخكراث

ل امللغفت اليامىت بلى امللغفت  لت فلالت وهاجخت حلمل كلى جدٍى ومىه وؿخيخج ؤن الخلامل مم الؼمالء هي ػٍغ

دت كض حلخكر هدُجت بًجابُت وؾلبُت في هفـ الىكذ، فاإلًجابُت جمثلذ في زلافت حشاعن  فغاص في  الصٍغ
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لت الخللُضًت للضم جىفغ الىفاءة الالػمت الؾخلماٌ  امللغفت والخكراث، ؤما الؿلبُت فخمثلذ في اللجىء بلى الؼٍغ

.ىالخىىىلىحُا

ما هي مصادر املعرفت التي ًخم الاعخماد عليها بنثرة؟ : الخاص بالسؤاى)16)الجدوى رقم 

 

اليسبت العدد الفئت 

 58,33 14النمبُىجر 

 12,5ى03الىرر 

 9,172ى07الازىين معا 

 

ت الخاصت بالسؤاى: )15(الشهل رقم  ؟ما هي مصادر املعرفت التي ًخم الاعخماد عليها بنثرة: اليسب املئٍى

 
 

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 مً املىؿفين ٌلخمضون كلى مصاصع امللغفت الضازلُت، 58,33 % هالخف  مً زالٌ الشيل ؤن وؿبت 

 ٌلخمضون كلى الازىين ملا 29,17 % منهم ٌلخمضون كلى املصاصع الخاعحُت في خين جلىم وؿبت 12,5 %ووؿبت 

ىا وؿخيخج ؤَمُت املصاصع الضازلُت التي حشمل زكراث ؤفغاص املاؾؿت املتراهمت خٌى )صازلُت وزاعحُت( ، َو

.ىمسخلف املىطىكاث
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أًً جخسن املعلىماث؟ :  الخاص بالسؤاى)17(الجدوى رقم 

 

اليسبت العدد الفئت 

 12,5 03النمبُىجر 

 04,17ى01الىرر 

 83,33ى20الازىين معا 

 

عىدما جدخاج إلى معرفت معلىمت جخعلق بعملو أًً جبدث عنها؟ :)16)الشهل رقم 

 

ى
 

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 مً املىؿفين ًسؼهىن املللىماث في ول مً الىمبُىجغ 83,33 % في َظا الؿااٌ هالخف ؤن وؿبت 

ً املللىماث 4,17 % ًسؼهىن املللىماث في الىمبُىجغ في خين حلخمض وؿبت 12,5 %والىعق ملا ووؿبت   جسٍؼ

ً ملا لها مً ؤَمُت هبيرة في .ىكلى الىعق وؤزبدذ َظٍ الىدُجت الاؾخلماٌ الشامل للخىىىلىحُا في كملُت الخسٍؼ

الخسفُع مً همُاث الىعق وجىفير الىكذ ؤزىاء البدث كً امللفاث ولىً َظا ال ًمىم اؾخلماٌ الىعق في 

.ىخالت الاخخُاغ كىض حلؼل ؤحهؼة الىمبُىجغ، زاصت امللغفت ؤو املللىمت الهامت التي حشيل  عشُف
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ب عىدما ًدخاحىهه ؟ : الخاص بالسؤاى)18(الجدوى رقم  هل ٌسخفُد عماى املؤسست مً الخدٍر

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 13السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى12,5ى3 87,5 21

 

ب عىدما ًدخاحىهه؟ :)17 (الشهل رقم  هل ٌسخفُد عماى املؤسست مً الخدٍر

 

ى

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ىى

بُت كائمت كلى ؤؾاؽ 87,5 %جمثل وؿبت إلاحابت بىلم   مً كُىت الضعاؾت جلغ بإن املاؾؿت جلُم صوعاث جضٍع

جباصٌ الخكراث بين املىؿفين وبجاخت املجاٌ لهم للخلغف كلى الثلافاث  زغي التي مً املدخمل ؤن ٌلملىا بها، 

هظلً فةن ؤي بغهامج جضعبي ال ٌغفل الجىاهب الخلىُت والجىاهب الؿلىهُت في الخلامل مم  صواع الجضًضة 

بطافت بلى طلً فةن بغهامج بصاعة عؤؽ املاٌ الفىغي ًغهؼ كلى طغوعة اؾدثماع زكراث ػمهاعاث .ىباليؿبت لهم

جللهم مىعصا مخىاصال مً خُث اللؼاء  ً ٍو ب بما ًمىنهم مً هلل ججاعبهم لآلزٍغ املىؿفين في الخضٍع

ت .ىوالفاكلُت إلاصاٍع

  

21

3

87,5

12,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 ال هعم

العدد

النسبة



 الثالثلدراسةلواقعلتطبيقلإدارةلالمعرفةللدىلمؤسسةلالمطاحنلالكبرىلللظهرة للـــالفص

 
77 

ت إدارة املعرفت هى أخد امليزاث : الخاص بالسؤاى)19(الجدوى رقم  هل جدرك املؤسست بأن جطبُقها لىظٍر

الخىافسُت ؟ 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 13السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى25ى6 75 18

 

ت إدارة املعرفت هى أخد امليزاث الخىافسُت ؟ :)18(الشهل رقم  هل جدرك املؤسست بأن جطبُقها لىظٍر

 

ى
 

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 مما ًاهض ؤن 75 %كض بلغذ "ىولم" ًخضح مً الجضٌو ؤكالٍ ؤن وؿبت مً كُىت الضعاؾت املجُبين بـ 

ت في ؿل الخدىالث التي  غ بصاعة املىاعص البشٍغ ظا مً ؤحل جؼٍى املاؾؿت حؿدثمغ في عؤؽ املاٌ البشغي َو

ًفغطها الاكخصاص الجضًض مً ؤحل مىاحهت خضة املىافؿت املخىامُت في ؿله، وبالخالي فةن الخصغف املىاؾب 

.ىمً كبل املاؾؿت َى الترهيز كلى جؼبُم هـغة بصاعة امللغفت التي جضفم باملىـمت بلى جدؿين جىافؿُتها

  

18

6

75

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 ال هعم

العدد

النسبة



 الثالثلدراسةلواقعلتطبيقلإدارةلالمعرفةللدىلمؤسسةلالمطاحنلالكبرىلللظهرة للـــالفص

 
78 

في خاى الحصىى على معارف حدًدة هل ًخم جطبُقها؟ : الخاص بالسؤاى)20(الجدوى رقم 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 13السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى20,83 50 79,17 19

 

في خاى الحصىى على معارف حدًدة هل ًخم جطبُقها؟ :)19(الشهل رقم 

 

ى

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 مما ًبين 79,17 %بدُث كضعث بـ "ىولم" هالخف مً الجضٌو ؤكالٍ ؤن ؤغلبُت كين الضعاؾت ؤحابذ بـ 

م وجيرة  ا لدؿَغ َغ اصة املغصوصًت امللغفُت وجؼٍى ؤن ؤغلب املىؿفين ًؼبلىن امللاعف الجضًضة املدصل كليها لٍؼ

.ىاللمل وعفم إلاهخاحُت وعبذ الىكذ

ى
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هل ٌساهم حمُع املسخخدمين في البدث واملعرفت؟ : الخاص بالسؤاى)21(الجدوى رقم 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 13السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى75ى18 25 06

 

هل ٌساهم حمُع املسخخدمين في البدث واملعرفت؟ :)20(الشهل رقم 

 

ى

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 مً كُىت الضعاؾت، بدُث جلغ بإن ؤغلب املؿخسضمين ال ٌؿاَمىن في 75 % جلضع وؿبت إلاحابت بال 

البدث وامللغفت ألنها مهمت جلخصغ فلؽ كلى املؿاولين وؤن مؿخىي امللغفت مخفاوث بين املىؿفين واللضعاث 

إلابضاكُت جخىاحض بضعحاث مخفاوجت بين  فغاص كلى ازخالفهم في اليشإة والثلافت والخللُم وبالخالي فةن ول 

 طلً ؤن املاؾؿت زصصذ صىضوق 25 %مىؿف ًلىم باملهام املىولت بلُه ال ؤهثر، وجلضع وؿبت إلاحابت بىلم 

ـ فُما بلض .ىألصخاب  فياع بدُث ججمم فُه ول ؤبدار واحتهاصاث املىؿفين لخضَع
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بها ًبرز ضمً هظام إدارة : الخاص بالسؤاى)22(الجدوى رقم  ت واملبادرة في جدٍر ر املىارد البشٍر هل جطٍى

املعرفت؟ 

 

العباراث 
درحاث إلاحابت 

ال وعم 

 14السؤاى 
 %اليؿبت الخىغاع  %اليؿبت الخىغاع 

ى12,5ى03 87,5 21

 

بها ًبرز ضمً هظام إدارة املعرفت؟ :)21(الشهل رقم  ت واملبادرة في جدٍر ر املىارد البشٍر هل جطٍى

 

ى

.ىمً بكضاص الؼالبت باالكخماص كلى هخائج الاؾخبُان:املصدر

ى

 ألن املاؾؿت حلخكر 87,5 % مً الجضٌو ؤكالٍ هالخف ؤن ؤكلى وؿبت لئلحابت هي ولم بدُث كضعث بـ 

ت مً بين  ؾـ إلاؾتراجُجُت إلصاعة امللغفت التي جضكم بىيها  ؾاؾُت باللامل البشغي  غ مىاعصَا البشٍغ جؼٍى

ل ملىاهبت الخؼىعاث واؾدثماٍع بإكلى هفاءة ممىىت لخكر  الاؾدثماع في اللىصغ البشغي ؤخض .ىاملىاؾب واملَا َو

غ  ب والخللُم وجؼٍى ت الخضًثت التي جغجىؼ كلى عفم بهخاحُت املىؿف مً زالٌ الخضٍع الاؾتراجُجُاث إلاصاٍع

ت  غ ببضاكُت املىاعص البشٍغ مهاعاجه وكضعاجه إلابضاكُت، والخدضي الظي ًىاحه املاؾؿاث الُىم َى هُفُت جدٍغ

.ىوهؿب وامل والئهم واهخمائهم والتزامهم
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: عىامل هجاح املؤسست

بالىجاح واهدؿاب امليزة "ىاملؼاخً الىكري للـهغة"حلخكر َظٍ الىلاغ ؤَم اللىامل التي ؤصث بماؾؿت 

لت الاؾخبُان واملخمثلت فُما  ظا جبلا للىخائج املخدصل كليها مً الضعاؾت التي جمذ باؾخلماٌ ػٍغ الخىافؿُت َو

:ىًلي

 الىفاءة املهىُت والاخترافُت في اللمل مم خؿً امللاملت والخلم. 

 املؿخمغ ً  .الخيٍى

 الاهظباغ في اللمل، الؼمىح واللمل املؿخمغ، وحىص زكرة وافُت لللاملين. 

 وحىص هـام مللىماث. 

 خؿً اللالكاث صازل املاؾؿت. 

 ت  .الاؾدثماع في املىاعص البشٍغ

 اؾخلماٌ جىىىلىحُاث حضًضة. 

 غ هـام الدؿُير والاجصاٌ الضازلي  .جؼٍى

 جىفير املللىماث بشيل صكُم وفي الخىكُذ املىاؾب. 

 م وجيرة اللمل  .جدفيز الخلاون بين مسخلف اللؼاكاث للمؿاَمت في حؿَغ

 الاَخمام باملىؿفين ومؼالبهم لظمان الترهيز وإلاهخاحُت. 

 الصغامت في فغض الاخترام خؿب املىاصب وحؿلؿلها الؿلمي. 

 ىول كامل ًاصي كمله بةجلان.
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: ألاهداف املسخقبلُت

ظا ما بُيخه لىا "ىاملؼاخً الىكري للـهغة"حلخكر َظٍ الىلاغ بلع  َضاف التي حؿعى ماؾؿت  لخدلُلها َو

م الاجصاٌ املباشغ باملؿاولين وهخائج الاؾخبُان وهي  هخائج الضعاؾت التي كمىا بها في َظٍ املاؾؿت كً ػٍغ

:ىواآلحي

 ًاهدؿاب زلت املؿتهل. 

 عفم الخصت الؿىكُت. 

  ؾلغ، الجىصة، الخضمت والىمُتاٌ(بعطاء الؼبىن بالشيل املخىافم مم جؼللاجه(. 

 جدؿين بِئت اللمل. 

 بكامت هـم حضًضة للدؿُير جخىافم مم امللاًير الضولُت. 

 فخذ ؤؾىاق حضًضة. 

 املىافؿت باليؿبت للؿلم الخاعحُت. 

 اصة إلاهخاج اصة الُض اللاملت زم ٍػ  .جىؾُم هؼاق املاؾؿت وبالخالي ٍػ

 جصضًغ مىخىحاث املاؾؿت. 

 الؿُؼغة كلى الؿىق الجؼائُت. 

 ىامخصاص ؤهكر وؿبت مً البؼالت.
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: خالصت

 مً زالٌ َظا الفصل وبلض الضعاؾت املُضاهُت التي كمىا بها خاولىا بؿهاع واكم ومضي بصعان املاؾؿت 

ت بإَمُت بصاعة امللغفت ومداولت الاؾخفاصة كضع إلاميان مً املىعص البشغي الظي ٌلخكر مً ؤَم اللىامل  الجؼائٍغ

ً والاَخمام باملىؿفين ومؼالبهم، الصغامت  م اللُام بكرامج الخيٍى التي جاصي باملاؾؿت للىجاح وطلً كً ػٍغ

.ىفي فغض الاخترام وجدفيز الخلاون بين مسخلف اللؼاكاث

 وكض اشخمل َظا الفصل كلى كغض الىخائج في حضاٌو وجمثُلها في ؤشياٌ بُاهُت، زم جدلُلها 

ا .ىىومىاكشتها وجفؿيَر

.ىى هما ؤن امللالجت إلاخصائُت والىخائج الخام للبدث حلىـ ؤَم املخغيراث الىؿُفُت كىض كُىت البدث

ى
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: خاثمة عامة

املئظعاث املعاصشة ظبُعت الخدىالث التي غيرث مً واكع هظام ألاعمال، وجؤثيرها في حغُير مىاكف للذ أدسكذ 

ن جعبُم اداسة املعشفت مً أاملئظعاث، خاصت في ظل الاكخصاد الحذًث وهى ما ٌعشف باكخصاد املعشفت، 

عىد الاجفاق بين الكخاب أن  املفاهُم الحذًثت التي ماصالذ جخضع الحتهاداث مخباًىت مً خُث املفهىم، َو

ً كُمت مضافت وجئكذ حمُع الذساظاث أن جعبُم اداسة املعشفت ًئدي دوسا  اداسة املعشفت هي أظاط جكٍى

ا في ألاداء املىظمي وهزا ما ًخعلب جىفش مجمىعت الذعائم كؤهظمت املعلىماث والخكىىلىحُا واملىسد  حىهٍش

البششي التي حعاعذها في كعب املعشفت داخل املئظعت ومدذداث وششوط هجاح مىظىمت اكدعاب املعشفت في 

الث التي  بىاء سأط مال بششي مئهل للُادة عملُت الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت مً أحل مىاحهت الخدٍى

ًفشضها الىظام الاكخصادي العالمي الجذًذ وثىسة املعلىماث والاجصاالث، وهزا ما ًذفع اداساث املىظماث 

ض وجشظُخ مكىهاث اداسة املعشفت ظعُا الى الىجاح في ظشح مىخجاتها وخذماتها وأداء مهامها  الحذًثت الى حعٍض

. ووظائفها بكفاءة وفعالُت

: وباليعبت لىخائج اخخباس فشضُاث الذساظت ًمكً جلخُصها كما ًلي

 حاءث صحُدت، خُث جم الخىصل مً خالل الفصل ألاول الى أن اداسة املعشفت هي : الفشضُت ألاولى

 .أداة فعالت في املئظعت ار ًمكنها مً جىلُذ وخلم ووشش املعشفت التي حعخبر مصذسا مهما باليعبت لها

 ًمكً شملها 04أًضا صحُدت ًخم فعال جعبُم اداسة املعشفت عبر عذة مشاخل وهي : الفشضُت الثاهُت 

 .(، الاهدشاس، الخكامل، الخذاخلاملبادأة)فُما ًلي 

 صحُدت، فبعذ جعشكىا للمئظعاث الصغيرة واملخىظعت الخظىا أهه فعال ال ًمكً : الفشضُت الثالثت

جدذًذ مفهىم شامل لهزا الىىع مً املئظعاث ورلك بعبب اخخالف دسحت الىمى الاكخصادي بين 

 .الذول وأًضا اخخالف في ظبُعت اليشاط الاكخصادي وفشوعه

 ظهش رلك مً خالل جدلُل هخائج الاظخماسة والتي أظهشث : الفشضُت الشابعت حاءث أًضا صحُدت، ٍو

ألاهمُت البالغت إلداسة املعشفت في مئظعت املعاخً الكبري للظهشة والتي حعمل على جعبُلها لخدلُم 

 .الخميز وإلابذاع والخعىس، وهزا ما ًبرهً صحت الفشضُت

ذ في مئظعت املعاخً الكبري للظهشة الخابعت ملجمع مخُجي   أما عً الذساظت الخعبُلُت التي أحٍش

 على ما أمكً مً وثائم املئظعت املخعللت وباالظالعواظخذالل بامللابالث مع بعض معئولي وعمال املئظعت، 

 :بمىضىع البدث وجدلُل هخائج الاظخماسة، جىصلىا الى ما ًلي

  كل املهام التي ًخم اهجاصها داخل املئظعت جكىن على أظا جىفش املعشفت، فاملعشفت جخىفش كبل وأثىاء

 .وبعذ نهاًت املهمت

  سإٍا كل عضى للمعشفت داخل املئظعت سإٍا اًجابُت أظاظا أن املعشفت مىسد ضشوسي لذيهم ٌعخخذم

ألداء املعئولُاث ولخخؤكلم مع كل ما ًظهش حذًذا في البِئت، فالعامل ًشي أن اثباث حذاسجه العلمُت 

ىظفها لزلك  .ًكىن مً خالل ما ًدصل علُه مً معاسف ٍو

  جدشص املئظعت على عذم اهمال أي كاعذة معشفُت جدصل عليها وجداول أن جىثلها لُكىن في

 .مجمىعها الزاكشة الخىظُمُت التي حعكغ صىسة املئظعت
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  م مداضشاث وللاءاث مً أحل جدعِغ يُت لألفشاد ظىاء كان رلك عً ظٍش اللُام بذوساث جكٍى

 .العمال والشفع مً كفاءتهم املهىُت أو الى املئظعت في الخاسج

  حعخمذ املئظعت في حعُيرها على مبادئ اداسة املعشفت التي حاءث بها والتي أصبدذ الشكيزة ألاظاظُت

 .للمئظعاث الاكخصادًت

  ا مخكامال فهي مدصلت حمُع املعاسف التي جمخلكها املئظعت ان حشكل اداسة املعشفت أظلىبا اداٍس

 . لخدلُم سضا العمُل وكعب والئه

 :التوصيات

:  بعذما جم ركش ًمكً الخىصل الى مجمىعت مً الخىصُاث هزكش منها

ض مشاسكت ألافشاد وجدفيز مبادساتهم املعشفُت -1  .حعٍض

ت -2 ض كذساتهم الجىهٍش  .جىظُف املبذعين واملدافظت عليهم وحعٍض

 .اظخغالل كذساث ومعاسف ألافشاد بشكل ًضمً جدلُم الخميز -3

 .مضج املعشفت املخىفشة لذي ألافشاد مع الخكىىلىحُا -4

ً على أداء أدواسهم املعشفُت -5  .   اظخلعاب وحعُين مذًشي معشفت مئهلين وكادٍس

: آفاق الدراسة

بلى مدل الذساظت ملً أساد   مً خالل دساظدىا ملىضىع اداسة املعشفت جبين أن هزا املىضىع مدشعب ٍو

مكً أن هلترح مىاضُع أخشي كآفاق للذساظت : معالجت بعض الجىاهب، ٍو

.  دساظاث معىكاث جعبُم اداسة املعشفت في املئظعاث/1

ش معخىي اهخاحُت / 2 اععاء أهمُت أكبر مً كبل إلاداساث العلُا في مىظماث ألاعمال إلداسة املعشفت لخعٍى

ت لذيها ومعخىي أدائها العام . املىاسد البشٍش

ت في ظل الاكخصاد املعشفي/3 .   الاهخمام بدىمُت املىاسد البشٍش
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