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 ٍم إلى خطيبي كس 

 إلى شميالحى في الدزاست فظيلت و عائشت و ٲميىت

ئين  إلى صاحبتي القلبين الطيبين    صليحت و ودادإلى الىجهين البًر

 إلى اٲلسخاذ الفاطل ٌسعد عبد السحمان  

ب  وإلى كل مً ساعدوي في إهجاش هرا العمل املخىاطع مً بعيد ومً قٍس
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ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   مقدمــــــــــــــــــــــــــــــ

هي العبازة التي أصبدذ مضهىزة و التي جفي بأن املعلىمت    ًلاٌ اهه مً خاش على املعلىمت فلد خاش على اللىة,

لىً  ,لِس بالضسوزة هي التي جسبذ املعازن .بدىشة املإسست بمثابت أهمُت املعلىمت لدي الجِط في فترة الحسب

 ,جصاٌ (لجدًدة ) جىىىلىحُا إلاعالم و الاو هدً الُىم في عصس الخىىىلىحُا ا ,حسمذ في غالب ألاخُان بالفىش 

ست لم ٌعسف مً كبل ختى كخصاد املعسفت, أصبدذ املإسساث جىاحه صىال حدًد  مً املىافاأو ما ٌعسف ب

مجسي الحُاة في حمُع الىىاحي  صعلح على حسمُت هرا الىضع بالثىزة الجدًدة التي غيرثاأن البعض 

جصاٌ الفعاٌ و دلُم الاإسساث أي وان هىعها ئلى جحخماعُت و الثلافُت, خُث  تهدف ول املكخصادًت, الا الا

ً على وافت سخمس مع املإسساث و ئلى جدلُم الاامل جصاٌ الفعاٌ و املسخمس مع املإسساث و ألافساد ألاخٍس

اث م باإلضافت ئلى مجاالث ,املسخٍى أخسي ٌسخخدم فيها  إلاعالم و  ٌعد الخىشَع مً الىؼائف  ألاساسُت للدسٍى

بازه عصس اعخخصادًت, خاصت في وكخىا الحالي بكساث املالُت و الاخلف هُاول املإسجصاٌ مً أحل ئدازة مخالا

 .السسعت و الخىىىلىحُا

صاٌ ذاث الىفاءة و الفعالُت مً صأهه أن ًدلم لها جهره املإسساث لؽم إلاعالم و الا سخخدامالعل 

س املإسساث و الض الاهخمامأهدافها, فلد جصاًد  سواث, خُث جىفس بهره الىؽم ملا جلعبه مً دوز خاسم في جعٍى

ت و املالُت و  اث إلاداٍز و ذلً  ,الاكخصادًتوافت املعلىماث املىاسبت في ألاوكاث ألاهثر مالئمت ملخخلف املسخٍى

س خسهت  ت باإلضافت ئلى جدسين و جعٍى خُث أهه مما ال صً  ,الاجصاالثلدعم حمُع املهام و الىؼائف إلاداٍز

و املالُت و غيرها  الاكخصادًتفي وضاظاث ألاعماٌ  الاجصاٌالم و الصحُذ لخىىىلىحُا إلاع الاسخخدامفُه أن 

ئال أن الىُفُت و ألاسلىب اللرًً ًخم  ,ألاعماٌ مً جدلُلي ميزة جىافسُت يضأةملمً اليضاظاث املخعددة ًمىً 

في دعم وضاظاث هره املإسساث ٌعد واخدا مً أبسش  الاجصاٌجىىىلىحُا إلاعالم و  اسخخدامفي ضىئهما 

ين و  ً و املدزاء إلاداٍز  .الاكخصادًينالخددًاث التي جىاحه املسيًر

مىضىعا   BADRباخخُازكمىا  الاكخصادًتعلى أداء املإسساث  الاجصاٌو لدازست أزس جىىىلىحُا إلاعالم و 

 .ي مجاٌ الخدماث البىىُتللدزاست الخعبُلُت ملا صهدجه هره املإسست مً جعىزاث ف

 إشكالية البحث : -أوال 

 مً خالٌ ما سبم ذهسه جبرش معالم ئصيالُدىا وفم السإاٌ السئِس ي الخالي :

 جىافسُت للمإسست ؟ ةفي خلم ميز  الاجصاٌهُف حساهم جىىىلىحُا إلاعالم و 

 و جخدزج مً خالٌ هرا السإاٌ السئِس ي ظسح أسئلت فسعُت الخالُت :

 ؟  الاجصاٌما امللصىد بخىىىلىحُا إلاعالم و  .1

 في ملإسست ؟ الاجصاٌما دوز جىىىلىحُا إلاعالم و  .2

 فُما ًمىً جأزير الخىىىلىحُا على أداء الخدماث داخل املإسساث البىىُت ؟ .3
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 الفزضيات :  -ثانيا 

 .لألسئلت املعسوخت اخخماال إلزساء املىضىع مدل الدزاست كمىا بصُاغت عدة فسضُاث هساها أهثر إلاحاباث 

لها ئلى  الاجصاٌجىىىلىحُا إلاعالم و  (1 هي مجمىعت معازف و مهازاث و خبراث حدًدة التي ًمىً جدٍى

لها و جىشَعها اسخعمالهاظسق ئهخاج و   .في ئهخاج سلع خدماث و حسٍى

علىمت  دوزا فعاال و هام داخل املإسست بدُث أنها حعمل على ئًصاٌ امل الاجصاٌلخىىىلىحُا إلاعالم و  (2

 .في أكل وكذ ممىً و بأخدر الخلىُاث و الىسائل

ألاسىاق العاملُت و إلاكلُمُت و املدلُت  داخلجددد امليزة الخىافسُت داخل املإسست مً خالٌ مساكبتها  (3

 .مً خالٌ فتراث معُىت

 أهداف البحث : -ثالثا 

أهداف معُىت بدُث هيىن مدزحت  بعبُعت الحاٌ دزاست أي مىضىع جسمي في النهاًت ئلى الىصٌى ئلى مجمىعت

 الدزاست تهدف ئلى جدلُم مجمىعت مً العىاصس أهمها : هرهفان  ,مً كبل لدي الباخث

  الاجصاٌئبساش دو ألاعالم و. 

 الىصٌى ئلى أخدر الخىىىلىحُا الحدًثت املسخللت داخل املإسساث خالُت. 

  لىحُا في جدلُم جىافسُت املإسست.معسفت هُفُت جأزير الخىىى 

  مداولت ئسلاط الدزاست الخعبُلُت على خالت املإسست الىظىُتBADR. 

 : ثأهمية البح –رابعا 

تئن  املإسساث في مىاهبت الخعىزاث و الخغيراث الحاصلت في بِئتها و في ؼل املىافست الضدًدة و جأزير  اسخمساٍز

الخىىىلىحُا, ًخىحب على املإسست صُاغت مجمىعت مً ألاهداف التي جيىن مسعسة مً كبل ليي ًمىً مً 

ملخىكعت لخدلُم امليزة للخغيراث و الخربرباث ا التهُإ فهم مععُاث السىق التي جددد لها هُفُت الخيبإ و 

خُث أهه مً حهت أخسي ًمىىىا اللٌى أن هره املإسست كد سعذ حاهدة ملساًسة الخعىزاث  ,الخىافسُت

للنهىض هجد  ماتها مً خالٌ حعمُم صعبت إلاعالم  ألالي و  الاجصاٌالحادزت في مجاٌ جىىىلىحُا إلاعالم و 

 .الدزاست أن جيىن ذاث أهمُت للمإسستجسكُت وسائل الفهم إلالىترووي و مىه ًمىً لىخائج 

 املوضوع : اختيار –خامسا 

 ىع ألسباب مىضىعُت و أخسي ذاجُت هرا املىض هار اخت

ب هى أهمُت املىضىع في املجخمع في ؼل الخعىز الخىىىلىجي املوضوعية : الدوافع-5-1 هلض و  ,السبب اللٍس

ست و فُه املىاف اصخدثهدزة الدزاساث التي جىاولذ هرا املىضىع باإلضافت ئلى الىاكع الري وعِضه خالُا الري 

زغبت املإسساث في  ,لُت الصمىد و الىكىف و الحفاػ على مياهتها السىكُتخالم ٌعد بملدوز املإسساث ال
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لت  الابخعادالىكذ الحالي جبني ظسق ووسائل حدًدة مً بُنها الخىىىلىحُا الحدًثت و  كدز املسخعاع على العٍس

 .و ألافياز الخللُدًت

  أصبذ مىضىع الخىىىلىحُا له دوز في جىافسُت املإسست مىاضُع بدث و هلاش لدي الجمهىز العام و

 .املخخصصينفي ألاوساط الخاصت بمعنى الدزاسين و الباخثين و 

 الذاثية  الدوافع– 5-2

 وهت ألاخيرة و هرا ما دفعىا ىحهت ئلُه واكع وعِضه خاصت في لا أصبذ مفهىم الخىىىلىحُا و املصاًا امل

ئلى دزاست هرا املىضىع و الخعسف على أبعاده و أبسش هلاظه و هرا ٌعخبر مً أهثر ألاسباب التي جلىد 

 .هجاخاث باهسة و مسخمسةأغلب املإسساث العاملُت ئلى جدلُم 

  بيل ش يء ًدلم لىا ميزة  الاهخماماملٌُى الشخص ي امليزة الخىافسُت باخثين في مجاٌ املالُت و الىلىد و

 .الخىافسُت

 املنهج املستخدم : –سادسا 

على املىهج  اعخمدهاهؽسا لعبُعت املىضىع  الري ًىد دزاسخه و هىع املعلىماث املخىفسة عىه ًمىً اللٌى أهىا 

أما باليسبت ألدواث  ,مىحىدة في واكعىات بأدلالىصفي و الخدلُلي و مىهج دزاست الحالت لخدعُم الدزاست 

 : يما ًلعخمد على ُالبدث ف

على  الاسخعاهت ,حمع البُاهاث و املعلىماث و ألافياز مً مرهساث سابلت مدخىاه  ًخلازب مع مىضىعىا -

ضبىت ألاهترهذ ب  الاسخعاهتباإلضافت ئلى  ,هخخلف املإلفاث و الىخب اللُمت و ألابدار العسبُت و ألاحىبُت

 .الدزاساث التي لها صلت باملىضىع اخخُاز و 

لً بعسح مجمىعت مً و ذ  BADRفُما ًخعلم بالجاهب الخعبُلي : الخىحه ئلى املدًس و مىؼفي مإسست 

و  الاجصاٌلاط ملعسفت هُفُت جأزير جىىىلىحُا إلاعالم و ه فضىال و حساؤال خىٌ عدة اهذ جثير ألاسئلت التي و

 .لخدلُم امليزة الخىافسُت اسخعمالهاهُف ًخم 

 خطة البحث :–سابعا 

زم جلسُم هره الدزاست ئلى  ,في بداًت ألامس كمىا بعسح ئصيالُت خٌى املىضىع زم وضع فسضُاث معخمدة

 زالر فصٌى خُث واهذ على الىدى الخالي :

 .الاجصاٌإلاظاز املفاهُمي لخىىىلىحُا إلاعالم و الفصل الاول :

 .و عالكتها بامليزة الخىافسُت الاجصاٌجىىىلىحُا إلاعالم و  الفصل الثاني :

فُت تمُداهُدزاست  الفصل الثالث :  .لبىً الفالخت و الخىمُت الٍس
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 صعوبات الدراسة :  -ثامنا

ًىاحه  ,هىان خىمت جلٌى مً حد وحد لىً هرا ًخعلب مجهىد و زلت هبيرجين و هيل دزاست أو بدث علمي 

له و منها   : يما ًلالباخث مجمىعت مً الصعىباث العساكُل حعُم له ظٍس

 مضمىن بعض الىخب ال ًيىن مفُدا ملازهت بالىخب ألاحىبُت. 

 غير مىخدة و مساحعها ال جسبغ  بين دوز  ن ما جيى ث خٌى املىضىع و لىً غالبا وحىد معلىماث ة بُاها

 .الخىىىلىحُا و امليزة الخىافسُت

 خٌى الدزاست ,كلت البُاهاث و املعلىماث خٌى املإسست. 

 املساحع املىحىدة على صبىت ألاهترهذ جيىن مدفصة أخُاها. 
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أد  ــــــــــــــــــــــــجيهم

ألاكما٘ طمً بىجاةش مخصاكذة في ئكادة حشُٕل بِئت  الاجصاً٘خىاصل صخم زىسة جٕىىلىحُا إلاكالم و 

 .اكاث التي جدعم بٕشاًت املللىماثصىال

ا كمُِا في دوس جٕىىلىحُا إلاكالم و  ذو في الُى ٍش طمً  الاجصا٘هٌعه ٌشهذ الِشن الخالي حوحرا حَى

م الصذاسة  الاجصا٘و مما ال شٗ ًُه أن جٕىىلىحُا إلاكالم و  ،جىـُماث ألاكما٘ بشٖل كام جدبىأ الُىم مُى

و الىاُم أن  ،املخخلٌت الاُخصادًتاكاث و الِؼاكاث  صىالزي جللبه مخخام مً ال الاظتراجُجيمً خُث الذوس 

جٕشظذ بٌظل ُىي أظاظُت واُلت في مِذمتها اللىملت و لهزٍ الخٕىىلىحُا ُذ حلضصث و  الاظتراجُجُتألاَمُت 

الخوحر الخىـُمي و املىاًعت املٕشٌت و زىسة الخٕىىلىحُا هٌعها و كلى َزا ألاظاط ًان دساظدىا لخٕىىلىحُا 

م في زالزت مباخث املبدث ألا٘و ًخظمً كمىمُاث خ٘ى جٕىىلىحُا في َزا الٌصل ظىِذ الاجصا٘إلاكالم و 

أما املبدث الشاوي ًخدذزىا ًُه كً هـام إلاكالم أما املبدث الشالث  ًُخص ظلبُاث هـام  ،الاجصا٘إلاكالم و 

 .الاجصا٘إلاكالم و 

أالاجصر افمبحث لالو    غيلممرث حل  لخنىلللحمر طإلغما  لو 

ٔاًت هىاي الخُاةوهت ألاخحر شهذث لا  ت في  لت هحر معبُى خىا  ،جؼىساث ظَش و أبشص َزٍ الخؼىساث التي محزث ُو

ها املجا٘ الخٕىىلىجي أو بما  ،جلٗ املخللِت بملالجت املللىماث و بثها خاصت، الخالي هي الذًىامُُٕت التي كًش

ملخؼىسة التي حعخخذم في التي هي كباسة كً ٔل الخِىُاث ا الاجصا٘أصبذ أن ٌلشي بخٕىىلىحُا إلاكالم و 

ل البُاهاث بمخخلٍ أشٖالها ئلى مللىماث بمخخلٍ أهىاكها و التي حعخخذم مً ُبل  املعخٌُذًً مجها في  جدٍى

 .ٔاًت مجاالث الخُاة

أالاجصر افمطلب لالو    حػسيف جنىلللحمر طإلغما  لو 

هخاةج و ملؼُاث  املإظعت1اللذًذ مً ألابدار و الذساظاث في مجا٘ دساظت العلْى الخىـُمي ألداء أظهملِذ 

 .في َزا املؼلب ىاولهيظَامت شخصذ كلى أظاظها ئكؼاء مٌهىم شامل مللنى ٔلمت جٕىىلىحُا و َزا ما 

مً املصؼلخاث التي جىاحه الٕشحر مً  technology)حلذ ٔلمت جٕىىلىحُا )  مفهل  الخنىلللحمر     -ألوال 

ل الالخباط  ،بُجهما اخخالًافي خحن ًشي أخشون   (technique ) ئر ٌعخخذمها البلع ٓمشادي للخِىُت  ،و الخأٍو

و ، حلني الدشوُل الصىاعي (techno ) و ًشحم أصل الخٕىىلىحُا ئلى الُىهاهُت التي جخٖىن مً مِؼلحن َما 

 .لزا جٖىن بٖلمت واخذة هي كلم الدشوُل الصىاعي ،للم أو املىهجأي ال ( logos ) الشاوي 
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ِت الٌىُت لخدُِّ  ،الخٕىىلىحُا بأنها اللوت الخِىُت  (Webster )و ٌلشي املعجم  و الللم الخؼبُِي و الؼٍش

حر ٔل ما ،هشض كملي َى طشوسي مللِشت الىاط و  ًظال كً ٔىنها مجمىكت الىظاةل املعخخذمت لخًى

اَُتهم ِت ملالج الخٌاصُل الٌىُت ،ًس ِت إلهجاص  ،أما الخِىُت ٓما ًىسدَا املعجم راجه بأهه أظلىب أو ػٍش أو ػٍش

 .كشض ميشىد

ُبت  املىاظبت مً و حلشي أًظا ب ،حلني الخِىُت بأظلىب إلاهخاج ظللت ملُىت أو أداء وشاغ مدذد أنها التٓر

ت املجعذة في الىاُم الىادي ئهخاحُت م أَذايث أو مىخىحاث الخٕىىلىحُا لخدُِّ امخشح دذد أو امللًش

ت الللمُت  ،لخدُِّ هاًاث ملُىت  مالُت. مىخجاث لخصيُمأما الخٕىىلىحُا ًخٌي بخؼبُّ امللًش

ت الٍُٕ أو  ،جمتزج الخٕىىلىحُا بمٌهىم الللم لخٌاكلها  في املُادًً الخؼبُُِت ًالخٕىىلىحُا كباسة كً ملًش

 ( knowhow   )الىظُلت

ت ألاظباب  اث و الِىاهحن اللامت و جد  ( know wly   )بِىما ًمشل الللم ملًش ىلها الخٕىىلىحُا ئر ًأحي بالىـٍش

ت ألاظاظُت ،جؼبُِاث في مخخلٍ اليشاػاثئلى أظالُب و  و مشجٕضا أظاظُا  و ٌلذ الللم مصذسا للملًش

 .1للخٕىىلىحُا

ت املىـمت بأنها الًٌ ها أًظا املهخمحن بىـٍش ئر  ،و الللم املعخخذم في ئهخاج و جىصَم العلم و الخذماث و كًش

 حلذ الخٕىىلىحُا كلما ألنها

ث و املهاساث الٌىُت حعخخذم للخأٓذ مً خبراو حلخبر ًىا ألن ال ،جشجٕض كلى ألاظالُب و البدىر و ألامىس الللمُت

 لخاحاث املىـمت و املجخمم خذمت الخٕىىلىحُا

ل املذخالث ) املىاسد و  لزا ٌشاس للخٕىىلىحُا بأنها اللملُاث و الخِىُاث و املٖاةً و ألاكما٘ املعخخذمت لخدٍى

 .املللىماث و ألاًٖاس ( ئلى املخشحاث ) املىخجاث و الخذماث (

ش  ش اللملُت إلاهخاحُت و ألاظالُب املعخخذمت لخخٌُع جٖالٍُ إلاهخاج و جؼٍى و َىاْ مً ًشي أن جؼٍى

ها البلع ألاخش بأنها ألاظالُب و اللملُاث الٌىُت التي حعخخذمها املىـمت لخوحر  ،أظالُب اللمل بِىما ٌلًش

ت و الؼاُت و سأط املا٘ ( ئلى مخشحاث جخمشل في العلم و الخذماث  .املذخالث ) مشل املىاد و امللًش

ٔاء و ًىـش للخٕىىلىحُا بمٌهىم زالسي ألابلاد مخٖىها مً ألاحهضة و املل ذاث و البرمجُاث و هـم دكم للز

brainware، امللذاث  باخخُاس ئر جدخىي ألاحهضة و امللذاث كلى الىظاةل مادًت و مىؼُِت مخخلٌت و التي حلني

ألاحهضة و  باظخخذامأما البرمجُاث ًهي مجمىكت ُىاكذ و ئحشاءاث تهخم  ،لخدُِّ ألاَذاي و الواًاث

 .مللذاثا

ٔاء في   .أداء و حشوُل ألاحهضة و البرمجُاثو حعاَم أحهضة الز
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أ الاجصر جنىلللحمر طإلغما  لو مفهل   –ثـــرهمـر 

مٌاَُم مخلذدة و مخخلٌت و َزا ساحم ئلى املجاالث املخلذدة التي جمعها ًهي   الاجصا٘لخٕىىلىحُا إلاكالم و 

مً أَم الىظاةل التي حعخخذمها هخخلٍ أهىاق املإظعاث الهادًت و هحر الهادًت ئلى الشبذ في كملُاتها املخخلٌت 

ت و املالُت ظىآءا ا مً أوحه  ٔان رلٗ في كملُاث الخخؼُؽ و إلاششاي أو الخىزُّ أو الشإون إلاداٍس أو هحَر

ٓما أنها حلخبر  ،باإلطاًت ئلى أنها جدل ٓشحرا مً املشأل اللمل و جإدي ُذسة املىاسد ألاخشي للمىـمت ،اليشاغ

 .مصذسا جدث الٌىُت

في  الابخٖاساثهي جلٗ الخٕىىلىحُاث التي حعخٌُذ مً   ( NTIC )الاجصا٘ئن الخٕىىلىحُا الخذًشت لإلكالم و 

ختلهزا ًان صٌت الخذازت جبِى  ،مُذان الللم و الخِىُت ظىىاث ُلُلت ظخصبذ َزٍ الخٕىىلىحُاث  ًبلذ مُإ

ا الاهترهذو التي جخللّ بشبٕت   ،و الهىذظت املللىماجُت و اللمل الخلاووي كً بلذ و إلاداسة إلالٕتروهُت و هحَر

ذًذ في مدا٘ الخٕىىلىحُا رن جخللّ بالجًالخذازت ئ ،ظُصبذ بلذ ظىحن ُلُلت كباسة كً أمىس كادًت

مشوسا بالخاظىب الصخص ي ٌلبر كىه مً خال٘ حوُحر همى  ٔاألهترهذمً الهاجٍ ٓشمض لىؿٌُت الخأػحر  ٍش ًالخؼى 

 .الاظخخذامجٖالٍُ الششاء و  اهخٌاضالعَى و 

حلخبر اللالم املشحعي لهل و َى كالم البُاهاث و    ( NTIC )الاجصاً٘الخٕىىلىحُا الخذًشت في مُذان إلاكالم و 

ّ ملبذأ الخاًلىسي " و جدىلذ ئلى  ،كلحها ألُا الاػالقامللؼُاث التي ًمًٕ  ًاملىـمت الخِلُذًت الِاةمت ًو

مُت و  كخماد اأدث ئلى ئخذي املٖاجب دون وسر ب مإظعت الشبٕت و جدىلذ وزاةِها املٕخىباث ئلى ظحروساث ُس

 -c ) أو ( e-commerce )ما ٌعمى بالخجاسة إلالٕتروهُت  و مً هخاةج رلٗ ؿهىس  ،كبر الشبٕت "أظلىب اللمل 

trading )  ت بخذًّ املللىماث و ئبشام جشجبؽ بمخخلٍ الخبادالث إلالٕتروهُت املخللِت باليشاػاث الخجاٍس

املإظعاث و الشبٖاث الصٌِاث إلالٕتروهُت املخللِت بالعلم والخذماث و جمخذ ئلى اللالُت ًحها بحن 

 .املللىماجُت

خُث أزبذ إلاكالم بخِىُاجه  عاكااحجصا٘ ٌلذ أٓثر تي أجذ بها اللىملت لإلكالم و الالِذ أكؼذ الخدىالث ال

بل َى مدىسَا و ملشطها و كلى  ،ُخصاد و الٌٕش و الًٌ و الشِاًتالا ،الهاةلت أهه مدْش الخدىالث في العُاظت

ٔان له خلّ في امللاًحر الجذًذة و في جذمحر أ  .1هـمت الُِم الخِلُذًت العابِتَزٍ الذاللت 

أ   الاجصر حػسيف جنىلللحمر طإلغما  لو  -ثرلثــر

ت و الصىس  الاجصا٘حلشي الخٕىىلىحُا  الخذًشت لإلكالم و  مً خال٘ الجمم بحن الٖلمت املٕخىبت و املىؼُى

ت و بحن  ً امللؼُاث و جدلُل  الاجصاالثالعآىت و املخدٓش العلُٕت و الالظلُٕت أسطُت أو ًظاةُت زم جخٍض

ذ املىاظب و العشكت الالصمت  .1مظامُجها و ئُامتها بالشٖل املشهىب و في الُى

                                                           
ش ألاداء، املإجمش الللمي خ٘ى ألاداء، هدخنيئبشاَُم  1 ، حاملت 2005ماط  9و  8، صىاكت جٕىىلىحُا املللىماث و الاجصا٘ و كالُتها بدىمُت و جؼٍى

 وسُلت. 



ألو    طإلارز افمفريمي  لخنىلللحمر طإلغما  لو طإلجصر الفصل لاأ

10 
 

حشحر ئلى حمُم أهىاق الخٕىىلىحُا  الاجصا٘ىلىحُا الجذًذة لإلكالم و ُظش " بأن جٕىخو ًشي " ملالي ًهمي 

ً املللىماث في شٖل ئلٕترووي و حشخمل جٕىىلىحُا الخاظباث ألالُت  ،املعخخذمت في حشوُل و هِل و جخٍض

ا مً امللذ الاجصا٘ووظاةل   .2الاجصاالثلتي حعخخذم بشذة في ث ااو شبٖاث الشبؽ و أحهضة الٌآغ و هحَر

ًهي أدواث ووظاةل حعخخذم لجمم املللىماث و جدلُلها و  الاجصا٘و َىاْ حلٍشٍ أخش لخٕىىلىحُا إلاكالم و 

جها أو جىصَلها و  جصىٍ جدذ كىىان أوظم و أشمل و هي الخِىُاث املعدىذة كلى الخاظىب  جصيٌُها و جخٍض

 .3بيشاػاث اللملُاث في املىـمت للالُتها املباششة

املللىماث الجاهب الخِني مً هـام املللىماث و البذًل لدعمُخه و ُذ مشث بمشاخل جؼىس و جمشل جٕىىلىحُا 

 مترابؼت و التي جىدصش في املشاخل ألاظاظُت الخالُت و هي :

 اختراقئبخذاءا مً  والاجصاالثاملشاخل ألاولُت لخؼىس جٕىىلىحُا املللىماث و جخمشل بشىسة املللىماث  -/1

ًُما التراوج  الخاظىب و  اختراقو  ،الٕخابت و الؼباكت و مخخلٍ أهىاق مصادس املللىماث املعمىكت و املشةُت

 .بحن جٕىىلىحُا الخاظباث املخؼىسة

املخخلٌت ألاهىاق و الخؼىساث وصىال ئلى شبٕت املللىماث املخخلٌت و كلى سأظها  ثالاجصاال  و الخٕىىلىحُا

 .ألاهترهذ

و بذاًاث مشخلت جىاُل  ،املشاخل املخىظؼــــــت مىز أواةل مداوالث بىاء الاظىب و الجُل ألا٘و للخاظباث -/2

 ومشخلت مخشحاث الخاظىب املصوـــــــشة  ،و الجُل ألا٘و للخاظباث ،املللىماث كبر ألاُماس الصىاكُت

( Microforms computer output ) 

الخٕىىلىحُت : و جبذأ بالجُل الشالث للخاظباث و بىاء الىـم املدلُت و التي املشاخل الخذًشت للخؼىساث  -/3

بحرة بم للخاظباث الزي جمحز بالخؼىساث الٕشاو الجُل ال ،الذواةش إلالٕتروهُت املخٖاملت اظمأػلِذ كلحها 

 باالجصا٘دث و هـم الب ( Micro processors )ث و ؿهىس امللالجت املإًشوٍتُاللمٖىهاث املادًت و البرمج

 ) زةو هـم ألاُشاص املٕخج ،الخاظباث املإًشوٍت و الجُل الخامغ للخاظباث الزي ًخمحز بخؼىس  ،املباشش

compact sick )  و ألاهترهذ و الخؼىساث ألاخشي. 

ي حشحر و الت الاجصاالثجؼىسا واضخا ًشجبؽ بخؼىس الخاظباث ووظاةل  الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و و حشهذ 

 : 4كذة أَمها باججاَاث

                                                                                                                                                                                     
و املىاحمىذ، حاملت جلمعان،  الاُخصاد، مجلت الاُخصادًتالخذًشت لإلكالم و الاجصا٘ في املإظعت  الخٕىىلىحُابىملُل ظلاد، ًاسط بىبأىس، أزش 1

 .205، ص 2004ماسط  3كذد 

ت،  2  .253ص  2002ملالي ًهمي خُظش، هـم املللىماث مذخل للخدُِّ و املحزة الخىاًعُت، الذاس الجاملُت إلاظٕىذٍس

 -حاملت بوذاد –م 2007 –ٌ 1427الؼبلت ألاولى  -جِىُاث، جؼبُِاث كلمُت مٌاَُم و مذاخل، -لخٕىىلىحُآخاب ئداسة ا -هعان ُاظم داود الامي 3

 . 167  -166ص الاُخصادٔلُت إلاداسة و 
 . 167مشحم ظبّ رٍٓش ص -هعان ُاظم داود الالمي 4
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  ب ب و الذمج بحن املإظعاث و ألاًشاد مً خال٘ ( convergence ) الخجمُم و الخٍِش أي الخٍِش

 .الخاظىب

 ئمٖاهاث الىِل و الخمل ( portability ) خه الاظخخذامأي  .في أي مٖان ًخخاٍس املعخٌُذ و ًالةم خٓش

  الخصىصُت ( personalization ) ت الٌشدًت التي ًدخاحها املعخخذم في حلامله مم املللىماث أي الخٍش

 .املؼلىبت

هي بمشابت الِلب الىابع في مخخلٍ مىـماث  الاجصا٘و مً خال٘ َزا ًمٕىىا الِ٘ى بأن جٕىىلىحُا إلاكالم و 

الِشاساث املىاظبت و جىحه و جىٌز مخخلٍ كملُاتها ًهي مصذس خُىي  تعُابُاوئر حعاَم في حعهُل  ،ألاكما٘

ا الخىاًس يلذًمىم داء اللملُاث ألاظاظُت ًهي حلخبر أداة مهمت حعاَم في جشابؽ و أ ،تها و بِائها و جمُحَز

 .للمىـمت

 .مجُاث و ُىاكذ البُاهاث و الشبٖاث و الىظاةل ألاخشي ٔىنها جخظمً ألاحهضة و البر 

ألو أثسير الاجصر افمطلب الثرو    جطلز جنىلللحمر طإلغما  لو 

خالُا مدُؽ مىِلب و هحر زابذ مما دًلها للبدث كً جٕىىلىحُاث خضمت و خذًشت لإلكالم  حشهذ املإظعاث

 .الاجصا٘و 

  الاجصر لز جنىلللحمر طإلغما  لو جط(1

ذ ُب املخباًً ها٘  ،هؼشا ٓبحرا في َزٍ العىىاث ألاخحر الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و TICكًش و َزا الخؼىس الَش

املجاالث املىلضلت و  احباهٌخعمذ  الاجصا٘ لِس جٕىىلىحُا املللىماث و ئعجاب املدللحن الزًً ًالخـىن أن جؼى 

 تراْ في حمُم أهداء اللالم و هي كهذ حذًذ شجمىذ الا 

مً املدلُحن ًشون أن هٌغ  الزي ًذًم اللالُاث املخبادلت بحن املجخملاث في خحن هجذ أن أخشون لالجصا٘

ئوعاهُت ،الظخلمالها  و هي هحر  ،ًتراطُت  و هحر الصخصُتمهذدة و مشجٕضة كلى اللالُاث الا  َزٍ الخٕىىلىحُا

ٔان الخاظب ُذ أخز  ،جصا٘ الص يء الزي أدي ببلع الشلىب للخخلي كً كاداث اللملث الابٖالش و ئرا 

لت خال٘  ظىىاث ًان خذماث ألاهترهذ 5مٖاها في أُل مً  ظىىاث  3جؼىسث داخل املإظعاث بىجحرة ظَش

 .1ئر أصبدذ بلع ألادواث ش يء بذًهي داخل املإظعتاملاطُت 

ت ت ،حلشي كلى أنها امللالجت ألالُت للمللىماث ُذ جٖىن راث ػبُلت جشبٍى و ظُت ،مهىُت أو ختى ظُا ،ججاٍس

مُ  ،حلالج ،الخٕىىلىحُا الخذًشت و َزٍ املللىم ًمًٕ أن جدشر ػاس افي ظلها ت للمللىمت أي التي هالصٌت الُش

كىذ الخاحت و جىصَلها كلى  اظخلمالهاأحل ئكادة  جشظل و حعخلاد مً ػشي أحهضة مللىماجُت أخشي مً 

و الِذسة كلى الُِام  ،أشٖا٘ مخخلٌت و ملجمىكت مً ألاشخاص الزًً ػلبىا َزٍ املللىمت دًلت واخذة

                                                           
 .   46ص  - 2005 -2004ظىت   -بجاملت ُعىؼُىت –مزٓشة ماظتر  –صىاكت جٕىىلىحُا املللىماث في املإظعاث الصوحرة   -ئبشاَُم بختي 1
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بلملُت إلاسظا٘ و البث كً بلذ حلخب مً الصٌاث ألآثر جمحزا في جٕىىلىحُا املللىماث و املللىماث و 

 .الاجصا٘

 .... الخ.و حشمل ألاهترهذ و أهىاق أخشي مً الشٖاث مشل الهاجٍ

أ  1الاجصر ىلللحمر افمػللمرث لو أثس جن -(2

ٍ   ،إلالٕترووي ( الاُخصادخالُا مهمت املإظعت و التي أصبدذ الخمُحز الُىمي لها )  حلخبر ألاهترهذ ًال ًخُى

 .و َُألها بل وعخلملها في جىمُت اليشاػاث اللامت مً أحل خلّ ُُم مظاًت لها  وشاػاتهاكىذ وصٍ 

مي له هخاةج مخلذدة كلى جىـُم املإظعاث و ألاهترهذ  الاُخصادًشي مِشا٘ ًىن"  وظُلت حُذة للِشاساث الُش

لت بحن املإظعت   جٕىىلىحُا املللىماث حعاَم في حوُحر  الشوابؽ ،ًهى ً٘ى أشٖا٘ الدعُحر بالخىاصي  ،العَش

ها " ذ أًظا’  ،ظُى ألاهترهذ كامل طشوسي املإظعت للمإظعت مً أحل الدعُحر و “ guy depannafieu ”و ًٓإ

 .و حعمذ بدعهُل مؼابِت الؼلباث و املىاسد ،وشش امللاسي

في جِلُل كذد الىظؼاء بحن املإظعاث و اللمالء و بالخالي وص٘ى املىخجاث ئلى اللمالء TICًـهش أزش أًظا 

و بٌظل الخجاسة  ،مً الضباةً و كذد أٓبرصت مما ًخلّ ُُمت مظاًت للمإظعت بأظلاس مىاًعت مخخص

الص يء الذي ٌعمذ  ،B to B مىصاث بهذي جدعحن ججاسة بحن املإظعت  إلالٕتروهُت ُامذ املإظعت بادخا٘

 .خخُاج في سأط املا٘ اللامل للمإظعتً بجاهب املىسدًً و جىـم حعحر الا ٍىعلت الخمبىدعحن ظل

أداخل افمؤسست  الاجصر جنىلللحمر طإلغما  لو افمطلب الثرلـــث    أييمت 

ش و  الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و جبرص أَمُت جؼبُِاث  املحزة الخىاًعُت  كىاصش 2في معاَمتها الجادة  لخٍِش

ذ و املشوهت   ،للمىـماث ئر جخىظم ألاكما٘ و جىخٌع الخٖالٍُ و جخدِّ و ًىساث ٓبحرة في الجهذ و الُى

ش ألاداء  ظخجابت و جدعحن ظشكت الا  ،و جدُِّ كىاةذ و مىاسد حذًذة للمىـمت’ الخالُت في جدذًث و جؼٍى

ً الِاكذة الخِىُت لبىاء هـم ئداسة و امللشي في املىـمت ،للضباةً  .و الخدعحن املعخمش للجىدة و جٍٖى

أداء مخخلٍ اللملُاث و  لٌاكلت في الِشاساث اجخارلوشض  الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم وٌعخخذم املذساء 

ئر جخٌاكل َزٍ الىؿاةٍ و جخٖامل مً خال٘ جىاًش جِىُاث خذًشت للمللىماث ٓما ًىضخه الشٖل  ،الىؿاةٍ

(1- I) ت مم املجاالث الىؿٌُُت و دوسَا في ئهجاص وؿٌُت اللملُاث في الزي ًبحن جٌاكل  هـم املللىماث إلاداٍس

 .املىـمت

 

                                                           
 .32مشحم ظبّ رٍٓش ص -ئبشاَُم بختي1

 -شاسق امللٗ خىحن -ألاسدن -كمان -داس املىاهج لليشش و الخىصَم -مٌاَُم و مذاخل جِىُاث جؼبُِاث كلمُت -ئداسة الخٕىىلىحُا -هعان داود الالمي2

 .168 167م ص 2007 -الؼبلت ألاولى
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دار  -و نظرٌة المنظمة االستراتٌجٌةمفاهٌم معاصرة فً اإلدارة  -إٌناس ناصر عكلة الموسوي -أكرم محسن الٌاسري :افمصدز

 .52ص 5102الطبعة األولى  -األردن -عمان -صفاء للنشر و التوزٌع

 

في أداء وؿٍُ اللملُاث و لٖل مجا٘ وؿٌُي أخش ئر  الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و  ًالخف أن كً الشٖل  دوس 

املللىماث مما جإزش بشٖل سةِس ي في ئداسة اللملُاث  جؼبُِاثجدخل أَمُت ٓبحرة هـشا إلدخا٘ الخاظباث في 

الٕبحر للٌَش املخلذد  الخيعُّ( أًظا ئلى َزا الذوس املخمحز في 6-4و ٌشحر الشٖل ) ،ووظاةل حعخِبل املٖاةً

 .ًُما بحن مخخلٍ الٌلالُاث الخىـُمُت مما حعاَم في ظهىلت الترابؽ بحن كملُاث املىـمتللىؿاةٍ 

 .جٕىىلىحُا الخخؼُؽ و املىاصهت*  

 إلالٕترووي للبُاهاث. الاظدبذا٘* 

 .جٕىىلىحُا املللىماث* 

 .جٕىىلىحُا املٕخب* 
 الخجاسة إلالٕتروهُت * 

ب.جٕىىلىحُا ال*    خذٍس

 * جٕىىلىحُا املٕخب.

 * بدىر الذواًم.

 املللىماث. * جٕىىلىحُا

 

 .*املٖىهــاث املادًت

 .*ُىاكذ البُاهـــاث

 .*البرمجُـــاث
 .الاجصاالث*

 ىخج.جٕىىلىحُا امل*  

 * جٕىىلىحُا املٕخب.

 .جٕىىلىحُا املللىماث* 

 اللملُت.جٕىىلىحُا * 

خصمُم باظخخذام ال* 

 الخاظىب.

 .جٕىىلىحُا الخخؼُؽ و املىاصهت*  

 .جٕىىلىحُا املٕخب* 

 * ُىاكذ البُاهاث املباششة.

 .جٕىىلىحُا املللىماث* 
 

 

 اللملُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث
 هـم املللىماث

ـــــــــــت  إلاداٍس

 

 ــتـــــــــاملداظبــــــ

 ىاسدـــــــــــــــــــاملــــــــ

ــــــــت  البشٍش

 

 تـــــــــــــــــــاملالُـــــــــ

 

 املإظعــــت

أالىؿٌُُت في املىـمت ملللىماثا اجٕىىلىحُجٌاكل  ( I -1)1الشكل زكم
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ض  1بصىسة كامت حعاكذ املىـماث الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و و مما ظبّ جبحن لىا أن  ٍ في حلٍض واملصاٍس

ادة  حر املللىماث التي حعاكذ  ائهخاحاتهُذساتها الخىاًعُت و ٍص ي مِذمتهم حمُم اللاملحن و فمً خال٘ جًى

 هم كلى أٓمل وحه ئر ًشي مخخزي ُشاساث جىٌُز مهمات

Stair Orynolds ا و التي حعاكذ مخخزي  الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و " ئن َش مهمت بعبب املللىماث التي جًى

هم في ئداسة ألاكما٘ في حعاكذَم كلى جدعحن أظلىب الِشاساث في املىـمت كلى جدُِّ ألاَذاي و بالخالي

دوسا مهما في  الاجصا٘خٕىىلىحُا إلاكالم و ًحري أن ل سوبيعىن أما  ،StairOrynolds (2008:33)مىـماتهم 

 :لخالي ٘ اًمًٕ جىطُده مً خال٘ الشٖا مجا٘ املىاًعت

 

  

 

 

 

 

 

 

الىِاغ ألاجُت و التي ًخٌّ كلحها ٔل مً :  خال٘مً  الاجصا٘و ًمًٕ جلخُص  أَمُت جٕىىلىحُا إلاكالم و 

londonolondon، porter، daft الخُالي، أبى هىُم ،مجُذ. 

أجحسين  النفرءة الدشغملمت -/1

أًظل مً املىاسد و ئهخاج الخذماث بأُل ٔلٌت و بأُص ى  اهخٌاقاملللىماث الذُُِت ًدُذ ًشص  ًاظخخذام

حر مللىماث حشوُلُت  ذ جىٌُز ألاوامش و جًى  اظخخذامهاالِشاساث ئر ٌعاكذ  الجخارظشكت مً خال٘ جِلُل ُو

ُت ّ جلبُت ػلباتهم بىاظؼت املدؼاث الؼًش  2.كلى جدعحن خذمت الضبىن كً ػٍش

                                                           
ت املىـمت الاظتراجُجُتمٌاَُم ملاصشة في إلاداسة  -ئًىاط هاصش كٖلت املىظىي  -الُاظشي أٓشم مدعً  1  -كمان -داس صٌاء لليشش و الخىصَم -و هـٍش

 . 35ص 2015الؼبلت ألاولى  -ألاسدن
 .37أٓشم مدعً الُاظشي ،ئًىاط هاصش كٖله املىظىي ،مشحم ظبّ رٍٓش ،ص،2

 

 

جٕىىلىحُا َل ًمًٕ أن حوحر 

ُاكذة   الاجصا٘إلاكالم  و 
 املىاًعـــــــــت

 اًجاد داخلُحن حذد ؟ الاجصإ٘ىىلىحُا إلاكالم و خَل ًمًٕ ل  
 

 جٕىىلىحُا إلاكالمَل حعاكذ   

 الضباةً هدذًذ املجهض ؟  الاجصا٘و  

 خٕىىلىحُا إلاكالم َل ًمًٕ ل  

ذ مً ٔلٌت حوحر  الاجصا٘و   أن جٍض
ً باليعبت للمشتري؟  املجهٍض

 
 

م  للِىي الخمعت التي ًمًٕ اظخخذام جٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصا٘ لىاحهتها. جدلُل سوٍيعىن (: I -2)2الشٖل ُس
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 جللمص الحجم  -/2

ئر جز٘ الخِذًشاث  ،أداة ًاكلت في جِلُص حجم املىـماث و ئكادة الخىـُم الاجصا٘حلذ جٕىىلىحُا إلاكالم و 

 – 40زٍ الخٕىىلىحُا أمًٕ جخٌُع الدجم إلاداسي بيعبت جىدصش اظخخذام َفي الذ٘و الصىاعي أن هدُجت 

كلى ألاًذي اللاملت ) أخذ أَم كىامل إلاهخاج ألي مىـمت ( و التي حلُذ  الكخماد .اهخِاالٓما  ،%  - 30

 الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و املصشي جٖالٍُ كالُت حشاء الشواجب و ألاحىس و املىاًم ألاخشي ئال أن ئدخا٘ 

ت جىلٕغ كلى حوُحر  ًإدي ئلى ئخذار حوحراث في املهام و املعإولُاث كلى معخىي ألاًشاد و الىخذاث إلاداٍس

ػبُلت بلع الىؿاةٍ مما ٌعخلضم ئكادة َُٖلت و ئحشاء الخلذًالث املىاظبت في الهُٖل الخىـُمي للمىـمت 

ً زم الخخلي كً أكذاد مً الِىي و م ،بلع الىؿاةٍ و ألاُعام و الىخذاثالزي ًيخج كىه دمج و ئلواء 

 .اللاملت 

أاللسازاث  اجخرذجحسين غيلمت  -/3

ً كلى جِلُل  ذ املىاظب ٌعاكذ املذًٍش ش املللىماث الذُُِت و في الُى كلى الخخمحن و الخجشبت و  الاكخمادئن جًى

هالبا ما جدعً كملُاث املصشي و جخلّ مىاخا ًلي ػمىخاث  الاجصا٘الخؼأ ئر أن جٕىىلىحُا إلاكالم و 

ت ٓما حعهم  لت املذي مبيُت كلى املصلخت املشتٓر ٔاًت و ججعُذ كالُاث كمل أٓثر دًىامُُٕت و ػٍى ألاػشاي 

ً و اللاملحن مً أكباء املهام  الشوجُيُت اتهم في الخخؼُؽ و سظم  اظخوال٘مما ًيخج لهم  ،في جخلُص املذًٍش أُو

 .و بالخالي صىم ُشاساث أًظل ،ألامش الزي ًىلٕغ كلى ٌٓاءة  ألاداء ،ُاظاثالع

أالخيسمم بين لاكسر   -/4

اث اللالُت الخىـُمُت ػبِا ًخم    الخخُاحاثوطم ُُىدا كلى جىصَم املهام و اللمل بحن ألاًشاد و جدذد معخٍى

ِت جدِّ ًحها الخالؤم املىـمي بأُص ى ٌٓاءة  اجصا٘شبٖاث جذًّ ألاكما٘ ٓما حعهم شبٖاث  و جدذًذَا بؼٍش

و الذولُت و ئمٖاهُت سبؽ خىاظِب في ًشوق املصشي مم بلظها البلع  املدلُت  الاجصاً٘شبٖاث  ،و ًاكلُت

ألاًشاد مً مٖان  اهخِا٘ئلى جخٌُع ٔلٍ املِابالث الصخصُت  و الالصمت بحن ألاُعام و التي جخؼلب أدي 

ش أظالُب ئ و ُذ ،ألخش ادة ظشكت جذًّ و ملالجت و جباد٘ املللىماث و جؼٍى ت خذًشت مًٕ دالٗ مً ٍص داٍس

أاالحخماكاث و كِذ ال ًهي حعاَم بشٖل ٓبحر و ًلا٘ مً خال٘ ئمٖاهُت الىص٘ى  ،صٌِاث كً بلذ و هحَر

ذ أُصش مِا م ئلى مِذاس َاةل مً املللىماث في أهداء اللالم و بٖلٍ ُلُت و في ُو ٔان كلُه العَش سهت ملا 

 ..ظابِا

ت و  الاُخصاددوسا مهما في  الاجصاالثجإدي جٕىىلىحُا املللىماث و اللميت افمضرفت    -/5 املبني كلى امللًش

اسي كلى جِذًم كذ املىـماث الخذمُت ال ظُما املصحعاالاجصا٘ جٕىىلىحُا إلاكالم و ئر أن  ،املللىماث

و الدعلُم الٌىسي للؼشود و أهـمت الدجض اللاملُت املبني كلى  الاةخمانمشل بؼاُاث  ،خذماث راث ُُمت كالُت

ذ أَمُت دوس جٕىىلىحُا املللىماث و   الاجصاالثجٕىىلىحُا املللىماث و  في خُاة املصشي  الاجصاالث مما ًٓإ

 .وهجاخه
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املصاسي  حشاء  أن جدـى بهاو هي ئخذي اللىاةذ الوحر مادًت التي ًمًٕ ظسلوف الػيل   جحسين -/6

ت للمىؿٌحن و  ظخخذامهاا م الشوح امللىٍى حر املللىماث ئلى ًس ُت ئر ًإدي جًى لخٕىىلىحُا املللىماث املصًش

حر امللاسي و الللىم و املللىماث املخخلٌت كل ئزشاء الجاهب الٌٕشي للمىؿٌحن ألامش الزي ٌعاكذ  ،ٌعاكذ جًى

م ٌٓاءة املىؿٌحن مً خُث العشكت و الذُت و جِلُل إلاظشاي ًم أكما٘ و أًٖاس مبذكت و َزا ٌلني كلى جِذ ًس

ت و الظُ  .و املللىماثاق في املىاسد املادًت و البشٍش

ُت حعاكذ املصشي كلى جدُِّ الٌٕاءة جحلمم ميزة جىرفسمت    -/7 بما أن جٕىىلىحُا املللىماث املصًش

م في جدعحن اللالُت بحن املصشي و صباةىه و الدشوُلُت و خٌع الخٖالٍُ  و جدعحن كملُت صىم الِشاس و حعه

لى جِذًم خذماث امل مم أًظل املىسدًً بما ًإدي ئأٓبر كذد مً الضباةً و الخل اظتهذايمىسدًه بما ًظمً 

ادة  الشبذ ًهزا ٌلني أنها ُذ خِِذ محزة جىاًعُت حذًذة و ممحزة حشبم خاحاث صباةً املصشي و بالخالي ٍص

َ جمٕجها مً البِاء في الع  .ى

ُت كلُّ جمٕحن املصشي مً ئدساْ اللذًذ مً   دازة افمخراسةإ -/8 حلمل جٕىىلىحُا املللىماث املصًش

ّ البدث الللمي و الخىـُم و الِذساث الخىـُمُت ٓما حعاكذ في  اخخماالتهاف املخاػش املدخملت و خٌ كً ػٍش

ذ مبٕش ملىم جٌاُمها و اللمل كلى وطم امللالجاث املىاظبت لها الاهدشاًاثٓشٍ   .في ُو

املخِذمت مً الُىم أصبذ مً  الاجصا٘ىلىحُا إلاكالم و جٕى اظخخذامئن   1السمطسة غلى افمػللمرث -/9

أنها جِىم بلملُاث خٌف  ٓما و الخباكذ اليالاخخ ةً شذًذــــــــــــأمآفي  املللىماث املمًٕ حمم ٓمُاث َاةلت مً 

ت التي حلذ أظاظا في كمل املصشي خُت الظشوٍس  .البُاهاث و املللىماث الخاٍس

أ لو الخنمف مؼ ظسلوف بيئت الػيل افمصسفي   الاسخجربت -/10

ب الخؼىس  الاجصا٘ىلىحُا إلاكالم و خٕىجدخاج املصاسي ل اللضلت   ،الاخخماالثججىب  ،لٖي حعخؼُم اللخاَ بٓش

 .الخخلٍ كً مىآبت كصش املللىماجُت   و الخىاًغ في جِذًم الخذماث

ُت في ٔىنها حلذ ئخذي خمغ مٖىهاث  الاجصا٘ىلىحُا إلاكالم و جٕىو جٕمً أَمُت  داخل املإظعاث املصًش

و الخىاصن للمصشي في ؿل املخوحراث للبِئت  الاظخِشاس أظاظُت و التي حلمل بشٖل مخىاظّ مم بلظها لظمان 

 املصشي و ٓما في الشٖل الخالي : و هي بزلٗ الِلب الىابع في ،الخاسحُت

 

 

 

                                                           
ت املىـمت -املىظىي  ئًىاط هاصش كٖلت -أٓشم مدعً الُاظشي 1  -كمان -داس صٌاء لليشش و الخىصَم -مٌاَُم ملاصشة في إلاداسة إلاظتراجُجُت و هـٍش

 . 39ص 2015الؼبلت ألاولى  -ألاسدن
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م  ُتُو  .ٓأخذ اللىاصش ألاظاظُت للمصشي بخصشي مجمىكت مً املإلٌحن  جٕىىلىحُا املللىماث املصًش

 Source : turban ،e.Omeclean. E،Owetherbe. j.” information  technology for management improving quality andاملصذس 

productivity “John wily sons،inc. new York، 1999. p49. 

 

داخل  املصاسي حشٖل مدىس جٖامل و جىاًّ مم   الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و ًىضح الشٖل أكالٍ  أن 

ت ( ،الاظتراجُجُت ،الشِاًت الخىـُمُت ،اللىاصش ألاظاظُت للمصشي ) إلاداسة ًهي حلمل كلى  ،املىاسد البشٍش

ت للِشاساث املىاظبت و جىحه و جخلذد أوشؼخه و أكماله و  ،جىـُم املصشوي و مجها جيعاب املللىماث الخٍُى

ُت بمشابت مصذس ئهىاء لخُاة املصشي و بِاةه و همٍى و جؼىس  بملنى أخش حلذ جٕىىلىحُا املللىماث املصًش

أ
 

 

 

 الثلرفــــــــــــت الخىظميمــــت لليصــــسف

أاستراجمجمت

ــــــافمصـــــــــــ  ــــــــسفـــــــــــــ
 

 

 طإلدازة

 

أافمػللمرث افمصسفمت جنىلللحمر

 

 

ـــــــافمـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــلازد البشسيـ ــــــــــــــــــ ـــــــــتـــــــــــــ  ـــــ

البيئت الخرزحمت لو افمجخيؼ      

طإلكخصرد  لوغيريرلو                 

م الشٖل  جٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصاً٘ىضح أَمُت (: I -3)3ُس
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ــــــــــــــــــــــــم في املصشي َى   ئهما ًجلل ،أكماله ُت جخمخم بهزا املُى للِذساث  امخالٓهاجٕىىلىحُا املللىماث املصًش

 (  :   39: .2008 ،( و شُل  7: 2008 ،) الخُالي ها الاجُـــــــــــــــــــــت و التي ٌشاس ئلح

 ُادة ًحها و الع ؼشة  كلحها و كشطها بصىسة واضخت الخلامل مم ٓم واظم مً املللىماث و مىاحهت الٍض

 .جخلذي اللِل البششي 

   ًًالدعُحر ألالي الزاحي -الِابلُت في الخلامل مم أكذاد ٓبحرة مً املعخٌذ. 

 مُت  .الخدٕم الزاحي باملللىماث و العشكت اللالُت في أداء الخعاباث الُش

 ِت بعهل الىص٘ى ئلحها في  .ًظاء صوحر خضن ٓمُاث ٓبحرة مً املللىماث بؼٍش

 م ئلى مِذاس َاةل مً املللىماث في أهداء اللالم و بٖلٍ ُلُلت  .ئمٖاهُت الىص٘ى العَش

أافمبحــــــــــــــث الثرو    هظر  طإلغما 

ت املللىماث و امللاسي املخذًِت في  و  ،جاسة أخشي  اجصا٘و  ،املخخلٌت بأنها ئكالم جاسة الاججاَاثجىصٍ  خٓش

و سبما َزا  مِب٘ى في املاض ي  ،( لىصٍ هٌغ امللنى و املظمىن  الاجصا٘ٔلمت ) إلاكالم و  اظخلماُ٘ذ جىحي 

ٔان معاهذا مً ُبل أن ًدمل مظمىها أوظم مً املظ و  ،في الخؼىس  الاجصا٘أي ُبل أن ًبذأ كلم  مىن الزي 

ً ًشض  الاجصاً٘الخؼىس الزي خذر في  ،ُبل صؼلخاث أو م اظخخذامفي الىصٍ الشاوي مً الِشن اللشٍش

 ،و هي أوظم مً ٔلمت ئكالم اجصا٘ٔلمت  و مً بحن َزٍ الخلابحر  ،حلابحر حعخىكب ما أًشصجه الخِىُت امللاصشة

ت املخخلٌت و ما  ٔان مخلاسي و مخذا٘و بحن اللاملحن في خِل وظاةل إلاكالم الجماٍَش ًاإلكالم في املاض ي 

 .َُم التي حلبر كً إلاكالم امللاصشظىدىاوله في َزا املؼلب املىالي َى مجمىكت مً املٌا

أمفريمم حل  طإلغما  لو افمػللمرث افمطلب لالو   

ٌهو ًمًٕ جخخلٍ مً ُؼاق ألخش   الىؼاَ ئرلإلكالم مٌاَُم مخلذدة وواظلت   ٓما ًلي : حلٍش

 : مفهل  طإلغما   -ألوال 

  َى سباعي مً الللم الزي ًِصذ به ئدساْ الص يء كلى   إلاكالم في اللوت اللشبُت َى مصذس لٌلل أكلم

ش و جٕشحر  ،خُِِخه و مصذاُُخه لوشض ئخذار أزش كلى هٌغ  و لًٕ الخللُم ًخخص بما ًٖىن مً  جٍٕش

لت ،املخللم و ظلىْ معخدب كىذٍ  .أما إلاكالم ًأصبذ ًخخص باألخباس العَش

 1" اهخِائهالىماث بلذ حملها و لٗ بأهه :" وشش امللو ٌلشي إلاكالم في لوت ٓز       

 و هي جدلُل ئلى مجمىكخحن مً امللاوي :    informationو أصل ٔلمت ئكالم مشخِت مً ٔلمت          

                                                           
http://alshek.makroobblog.com/1057251/1   خ  .17:30كلى العاكت  02/02/2017 الاػالقجاٍس
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أما الشاهُت الخللُم و الٌٕش و املٌهىم و الخصىس بملنى  ،الخِني –ولى هي كملُاث الدشُٕل بمٌهىمها املادي ألا 

 .امللاسي و الخللُم و َزا ًشجبؽ بؼبِت املجخمم الشوماوي

  ت التي حعاكذَم الخِاةّ الشابخو  لعلُمتا ًهى جضوٍذ الىاط باألخباس الصخُدت و املللىماث اصؼالخاأما

ً سأي صاة اتمكلى جٍٖى  .ب في واُلت مً الُى

مً املىؼّ و جلِاةُت  ئػاس في  إلاكالم بأهه كلم ملالجت ألاخباس  و مً حهت أخشي ًيعخؼُم أن هدذد مٌهىم 

ت إلاكالم الاجصاالثاملللىماث و  ت  مللًش الخٌُٕٗ كلى  و َزا ٌلني  أن إلاكالم ٌشمل بصىسة ال جخخمل ،البشٍش

وظاةل امللالجت ووؿاةٌها و كلى ػَش امللالجت و خِ٘ى جؼبُِها و ٌلىبر َزا الللم كلما  ُذًما و ٌلضي ئلى 

و  الاُخصادًتمخخلٌت في خذمت ألاهشاض العُاظُت و  اججاَاثجلِى جىظلا ٓبحرا في مُادًً مخلذدة و 

لبلع ألامىس و طشوسة جىطُدها و َزا بابشاص أن  في خُاجىا امللاصشة و لزلٗ ًجذس بىا الخبعُؽ الاحخماكُت

 :  1إلاكالم ًىِعم ئلى زالر مشاخل مخباًىت

املللىماث و امللاسي  و ألاخباس و ٔل ما ًخصل بالٌٕش إلاوعاوي في جٌاكله مم  اظخِبا٘افمسحلت لالولى   

 .املجخمم املدلي و إلاُلُمي و اللالمي

ل املادة إلاكالمُت الخام ئلى و املالةمت  الاخخُاس و  الاهخِاءافمسحلت الثرهمت    ش و الدشُٕل أي جدٍى و الخدٍش

 .مً حمهىس الِشاء الظتهالْمادة 

ٔاًت ُؼاكاث امل ،ئسظا٘ املللىماث افمسحلت الثرلثت    جخمم املدلي زم ئلى أي ئًصا٘ املللىماث و ألاخباس ئلى 

 .املدُؽ الِىمي و املجا٘ الذولي

الزي  ،خُث ٌلشي بأهه مصذس للٌلل اكلم و سباعي هي الللم ،في اللوت اللشبُت و ٌلؼي مٌهىم أخش لإلكالم

لىماث بلذ حملها :" وشش املل 2لٗ بأههو ٌلشي إلاكالم في لوت ٓزو أكلمخه ًِصذ به ئدساْ الص ي كلى خُِِخه 

 ." اهخِائهاو 

 :  3مجمىكخحن مً امللاويالالجُيُت و هي جدلُل ئلى informationو أصل ٔلمت ئكالم مشخِت مً ٔلمت

أما الشاهُت الخللُم و الٌٕش و املٌهىم و الخصىس بملنى  ،الخِني –ألاولى هي كملُاث الدشُٕل بمٌهىمها املادي 

 .امللاسي و الخللُم و َزا ًشجبؽ بؼبِت املجخمم الشوماوي

ت التي و الخِاةّ الشابخ لعلُمتا جضوٍذ الىاط باألخباس الصخُدت و املللىماث و ٌلشي إلاكالم كلى أهه 

ً سأي صاة اتم حعاكذَم كلى جٍٖى ُث ًمش َزا الشأي حلبحرا أو مشٖلت مً املشٕالث بد¸ب في واُلت مً الُى

 اجصاليالشؤوي إلاكالم بأهه وشاغ و ٌلشي مدمىد كبذ  4و مُىلهم  اججاَاتهممىطىكُا كً كِلُت الجماَحر و 

                                                           
http://alshek.makroobblog.com/1057251/1  خ إلاػالق  .15:45كلى العاكت  20/02/2017جاٍس

 .79، ص1998الؼبلت الشاهُت،  -كمان -والخىصَم والخٕىىلىحُا في الخللُم، داس الٌٕش للؼباكت واليشش  الاجصا٘وظاةل  -كبذ الخاًف مدمذ ظالمت 2

ت  الاجصا٘ولماث أخمذ كشمان،  -ظامُت مدمذ حابش 3 ت الجاملُت إلاظٕىذٍس  .414ص -2000و إلاكالم)جٕىىلىحُا املللىماث( داس امللًش

 .79كبذ الخاًف مدمذ ظالمت مشحم ظابّ ص 4
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ش ًُه املىطىكُت و الصذَ ًُما ًىِله مً أخباس و خِاةّ و  ش ًُه أو ًجب أن جخًى ِت جخًى بالجماَحر اللٍش

 .مللىماث

و ًاملللىماث هي حعخخذم للخذلُل كلى الىزاةّ و البُاهاث و الٕخب و اليششاث و الِصاصاث و الصىس و 

ش و   ئلحها. ًت ملاسي مسجلت ًمًٕ الشحىقأ الذوسٍاثألاًالم و الخِاٍس

أغصس افمػللمرث  –ثرهمـــر 

وظاةؽ حذًذة أٓثر ُذسة مً  ابخٖاس مً الىاُم أن الِشن الجذًذ ظِشهذ جؼىس ٓبحر في املجا٘ ا ئلٕترووي و 

لحرششام ظبخت  ،اظترحاكهااملللىماث و  اختزانالىظاةؽ الخالُت في  حذًذة بخصىص  اججاَاثًِذ جيبأ ٍو

 : 1معخِبل كصش املللىماث و هي

ادة ألاكما٘ املللىماجُت .1 ُت و ًشض ٍص ادة إلامٖاهُاث امللًش ذ مً املللىماث التي ظخِىد ئلى ٍص  .املٍض

ذ مً الدعاسق في الخصى٘ كلى امل .2 يٍُ و في أكما٘ الخدشي الذُُّ و الخص ةالٌٕاءللىماث مما ًخؼلب املٍض

 .املإظعاث و ألالُاث الخاصت بملالجت املللىماث

ذ مً كملُاث  .3 لت  ا٘الاجصاملٍض جلٗ التي جخم كلى معخىي حمعي أو هِؼت ئلت  ظىآءاكبر املعاًاث الؼٍى

 .بحن الشِاًاث املخخلٌت  الاجصاالثمما ًدعً مً ًشض  ،هِؼت

حماَحري مما ًمًٕ مً  اجصا٘مً هِؼت ئلى  الاجصا٘مً  ،مً هِؼت ئلى هِؼت أٓثر الاجصا٘جىامي ًشص  .4

 .ئهخاج سظاةل أسخص و أظهل و أٓثر هالةم ملخؼلباث املعتهلٕحن

ً و  اصدًاد .5  .ةبٌٕاءو ملالجت املللىماث  اظترحاقهٌىد و ُىة اللاملحن في مُادًً حمم و جخٍض

الخؼَش ملٌهىم مٌهىم املللىماث : ُبل الخؼَش ملٌهىم املللىماث ًجذس بىا  مفهل  افمػللمرث   –ثرلثــــــر 

أ.2رلٗ ُصذ ئصالت اللبغ الىاُم بحن املٌهىمحن )املللىمت و البُان ( ،البُاهاث

أالبمرهرث    -/1

ام أو ٔلماث أو سمىص ال كالُت بحن  حلشي كلى أنها مجمىكت خِاةّ هحر مىخـمت ُذ جٖىن في شٖل أُس

 .و ال جإزش في ظلْى مً ٌعخِبلها أي لِغ لها ملنى خُِِي ،بلظها البلع

 .ٓما حلشي أًظا انها خِاةّ مجشدة لم ًجشي  كلحها أي ملالجاث ًهي جمشل  املىاد الخام

أافمػللمت    -/2

ٍ املخللِت بمٌهىم املللىماثح ٍ : ،لذدث الخلاٍس  و مً أبشص َزٍ الخلاٍس

ها ٌا ملُىا أو  uringٌلًش ها بلع املخخصحن  ،مشٖلت ملُىتبأنها خِاةّ و بُاهاث مىـمت جصٍ مُى و ٌلًش

ت   .بوحر هـشجىا لألشُاء ًِلل خبرجىافي الدعُحر و هي :ٔل ما ًدمل لىا ملًش

                                                           
ش هـام املللىماث املداظبيفي  الاجصا٘دوس جٕىىلىحُا إلاكالم و  -بً حاملت ًاػمت 1  -مزٓشة جخشج مِذمت طمً مخؼلباث هُل شادة املاظتر -جؼٍى

ت الاُخصادًتٔلُت الللىم   -كبذ الخمُذ بً بادٌغ -جخصص الخذُُّ املداظبي و مشاُبت الدعُحر، حاملت معخواهم -وكلىم الدعُحر و الللىم الخجاٍس

 .15 -14ص -2012 -2011

ٔاث الخأمحنأزش جٕىىلىح -سخالي ملمش 2 ٔادًمي في الللىم  -ُا املللىماث كلى أداء شش مزٓشة جخشج مِذمت طمً مخؼلباث هُل شهادة ماظتر أ

ت و كلىم الدعُحر -إلاُخصادًت  -معخواهم –حاملت كبذ الخمُذ بً بادٌغ  -جخصص هِىد مالُت و جأمُىاث -ٔلُت الللىم إلاُخصادًت و الخجاٍس

 .42ص -2015/2016
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ِت مدذدة بذاء لخلِي ا ا ٓما حلشي أًظا كلى أنها بُاهاث جمذ ملالجتها بؼٍش لبُاهاث مً مصذَس

 املخخلٌت،

ت مً حهت أخشي و بمصؼل، ًمصؼلح املللىماث مشجبؽ بمصؼلح البُاهاث مً حهت ًامللشي هي  ،ح امللًش

ً اظدشماس و  الظخخذامخصُلت مهمت و نهاةُت   ،املللىماث مً ُبل صىاق الِشاساث و املعخخذمحن ألاخٍش

و كالُت املللىماث  .1مجخملاتهمالزًً ًدىلىن املللىماث ئلى ملشي و كمل معخمش ًخذمهم و ًخذم 

ت و البُاهاث و الخأزحراث كلحها هي مىصٌت بالشٖل املىالي :  بامللًش

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

ت " كالء الذًً حىابي، " هـم املللىماث وجٕىىلىحُا املللىماث –املصذس : كامش ئبشاَُم ًىذًلجي  ،كمان ،داس املعحرة ،الؼبلت الشالشت ،إلاداٍس

 .31ص،2008

أفلائد لو إًجربمرث لوسرئل طإلغما    افمطلب الثـــرو   

حزة اظاظُت ش ا أمت خ٘ى مجمىكت مً الِظاًا ،حلذ وظاةل إلاكالم ٓس ا مهما لخىٍى و املللىماث  ،و َمىدا ًٍِش

ىن  أخذ أشهش َزٍ الىظاةل باإلطاًت ئلى الشادًىو ٌلذ الخلٌ ،ال جدص ى و ال حلذ التي و  ،و الصخٍ ،ٍض

 .الشبٕت اللىٕبىجُت

 فلائد لوسرئل طإلغما  -  لالوأالفسع 

                                                           
ت، الؼبلت الشالشت، داس املعحرة، كمان،  كامش ئبشاَُم 1  .31، ص2008ُىذًلجي، كالء الذًً الجىابي، هـام املللىماث و جٕىىلىحُا املللىماث إلاداٍس

 وظاةل و جٕىىلىحُا

 الاجصا٘مللىماث و 

 لخاظــــــــىبا ملالجت بىاظؼت

 

 knowledgeــتافمػسفــــــــــــــ

 

 information فمػللمـــــــــــــــــــــــــرثا

 

ــــرثـــــــــــالبمرهـــــــ  data ــــــ

أكــــــــــــسازاث / مىخجــــــــــــــرث

 خدمـــــــــــــــــــرث...........

أداخــــــــــــلمصــــردز مً 
 لو خــــــــــرزج افمىظيــــــــــت

م الشٖل ت.(: I -4)4ُس  ًمشل جؼىس اللالُت بحن البُاهاث و املللىماث و امللًش
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  أ  1بسمطت لو شيردة اللعي لدى افمخربػينجنليً الػرلم كلسيت

 م ت أخش ا أخباس و ا  ،جمٕىذ مً الضخٍ بشٖل ظَش بدُث ًمًٕ ألي شٖل كبر َزٍ الىظاةل ملًش

ادة الىعي ًاإل   .ساءكالم ًِذم للمشاَذًً ظلعلت مً ألا أخذار مً خال٘ مشاظلحها و باليعبت لٍض

   أي أن الؼبِب  ،و املللمىن  ،و العُاظُىن  ،ءجخصُص مىاد ئكالمُت مخخصصت لألػبا الخػلمــــــم

و أخش ما جىصل ئلُه الضمً مً  ،و املىاد إلاكالمُت التي جىص الؼب ،ٌعخؼُم الخص٘ى كلى أخش ألاخباس

 .عجالن

   ش مً خال٘ البرامج التي جبثها ئلى املخابلحن ألاًالم الدسلمت و  ،و بشامج املعابِاث ،املعلعالثو  ،جًى

ذ الٌشان الزي ًٖاد  جملئٓما أنها  ،و املعلُت ،أًالم الٕشجىن لألػٌا٘ الالحي ٌلخبرن مً البرامج الهاًت ُو

 .بِخل الٕشحر مً ألاشخاص

   جىحذ بلع البرامج التي جبث كبر أزش إلاراكاث و الشاشاث املخلٌضة التي تهخم بشإون  حل افمشركل

حر الخل٘ى للمشأل املخلذدة التي ٌلاوهىن مجها في خُاتهم املىاػىحن و حلذ َزٍ  ،حععى داةما ئلى جًى

 .بحن املىاػىحن و أصخاب العلؼت في البالد التي ًِؼىىن ًحها ٔىظُؽالبرامج 

   سائهم خ٘ى ٓشحر مً ء آذابهىس مً خال٘ َزٍ الىظاةل مً ئٌعخؼُم الجم اللدزة غلى افمشرزكت

ت في الظوؽ كلى مجمىكت مً الِشاساث الشاةٕت التي جدخاج ئلى جذخالث مً ُبل  ،الِظاًا و املشآس

 .و حلخبر َزٍ الِظاًا مهمت مً ُبل املىاػىحن ،املىاػىحن

   و ٌعاَم الخخؼُؽ  ،جدُذ لٕشحر مً ألاشخاص ػَش إلالهام لخخؼُؽ خُاتهم بشٖل حُذ الخخطمط

 .و الِذسة كلى جٌادي املشأل التي ًِم بها .ن أزىا خُاجهمً جِلُل بحن الخؼأ لذي إلاوعا

 ُت ٓمللىماث خ٘ى ألازاس  ،ًخخلٍ ُلُال الخللُم كً الخذُُّ   ثلمفالخ ًالخشٍُِ ٌشمل أمىس ملًش

 .و البرامج الىزاةُِت التي جؼشح مللىماث جشٌُُِت ،العُاخُت

   ا كبر َزٍ الىظاةل ًخم جذا٘و إلاكالماث طإلغـماهرث ٓما أنها ظهلذ  ،الهامت ٓاكالهاث الخىؿٍُ و هحَر

ذ ُصحر ألاشخاصكلى الٕشحر مً  ذ و حهذ ُلُلحن ،ػَش البدث كً وؿاةٍ مخخلٌت بُى  .و بُى

اث ٓشحرة مً واُلىا و في :أ2الاجصر لوسرئل طإلغما  لو  إًجربمرث –الفسع الثرو   وظاةل إلاكالم جخذم معخٍى

أمجخملىا 

أافمسخلى الخلاصلي / -1

ه مجا٘  اَزإلاكالم في و ًخجلى دوس  فخح أفرق الخلاصل    املعخىي في رلٗ الخؼىس امله٘ى الزي كًش

ً  الاجصا٘لم ٌلذ َزا  ئر  ،في الجاهب العمعي و البصشي و املٕخىب الاجصا٘ مِخصشا كلى كىصٍش

الن ما  ،دون خىاحض أو مشبؼاث ،بل أصبذ بامٖان أي شخص ا ًىٌخذ كلى اللالم بأٓمله ،مِتربحن ًِؽ

                                                           
م الاهترهِذ: خَِى اليشش مدٌىؿت  1 ت -م2017َـ/1438© مُى م ألالٓى خ:  -ملُى خ  2015آخش ججذًذ للشبٕت بخاٍس كلى  30/02/2017: الاػالقجاٍس

 .03ص  – 18:00 العاكت

م الاهترهِذ: خَِى اليشش مدٌىؿت  2 ت -م2017َـ/1438© مُى م ألالٓى خ:  -ملُى خ  2015آخش ججذًذ للشبٕت بخاٍس كلى  30/02/2017: الاػالقجاٍس

 .04ص   -مشحم ظبّ رٍٓش– 18:45العاكت 
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 الاجصا٘حلل  ،و ما ؿهش ًُه مً جِىُاث كالُت مخجذدة الاجصا٘خذر الُىم مً زىسة خُُِِت في كالم 

 .وؿاةٍ حذًذة لم ًًٕ في مخىا٘و الٌٕش إلاكالمي مً ُبل

 ٓما رٓش كلى اللالم الخاسجي  الاهٌخاحو  ،أي جِعحر الىص٘ى ئلى الخذر في مذة وححزة جيسس الخلاصل   

و ًخجلى رلٗ في ُصش املذة التي ًِؼلها الٌشد اللادي ملشاَذة الخبر في  ،ئلُهالػمت و املخ ،ظابِا 

اثو بخاصت في  ،أو جصٌذ الجشاةذ و املجالث ،و بشام إلاراكاث اللاملُت ،الخلٌاص ألاصماث اللاملُت  أُو

 .املخىاصلت

أ 1افمسخلى افمػسفي   لو يرا غً اسيم -/2

ًِذ أصبذ إلاكالم ًمخلٗ ُذسة كلى البىاء و جشظُخ الُِم ِٓذسجه يمم  افمػرزف لو الػلل  لو افمفرل لو هل حفظ

مما دًم بأَل  ،و رلٗ املا لهزٍ الىظاةل  الخذًشت مً جأزحر كلى املجخمم املخلِي ،كلى الهذم و ئبذا٘ الُِم

اث و دساظاث كلمُت  في مجا٘ الذساظاث إلاكالمُت ئلى جىا٘و و جصيٍُ َزا الخأزحر  الاخخصاص مً خال٘ هـٍش

ذ كلى دوس إلاكالم في جدُِّ  أ.أَذاي جىاصلُت ٓبحرةجٓإ

ٍ كلى مصذس واخذرلٗ أن امل كثرة ملازد الحصل  غلى افمػللمرث لو جلفسير   ت لم حلذ جخُى أو  ،لًش

ً ٓما ًدذر في)  الٕخاب و الشُخ أو املللم مشال  ( بل   ،و لم حلذ  خٕشا كلى حيغ أو صىٍ أخش ،مصذٍس

مً  اهؼالُالى املىطىق الىاخذ ك الاػالقدة ًمًٕ ػالب الللم مً و مىاسد مخلذ ،وحذث َىاْ مصادس حذًذة

 .مصادس  مخلذدة مخخلٌت

جخجلى رلٗ في ٔىن و ظاةل إلاكالم   جِىم بذوس خُىي  في وشش زِاًت كامت مىخذة   افمسخلى الثلرفي   -/3

ب بحن الشِاًاث  ،بحن ًئاث و ششاةذ املجخمم الىاخذ مً هاخُت مشلما ٌلمل مً الىاخُت ا أخشي كلى الخٍِش

شة  و كلى َزا مً خال٘ الخلشي كلى جلٗ الشِاًاث املواً الاخترامو ٌعاكذ بالخالي كلى وشش سوح  ،املخخلٌت

و اللالم الٕبحر الزًً ٌلِشىن  ،إلاكالم حعشا ًشبؽ بحن خُاة ألاًشاد الصخصُت الخاصت اكخباس ألاظاط ًمًٕ 

أ.زبتها وظاةل إلاكالم املخخلٌتبدُث ٌعخؼُم الٌشد أن ًشي هٌعه مً خال٘ البرامج التي  ،ًُه

جإدي دوس وشش زِاًت خَِى ئر ئن و ظاةل إلاكالم  مً أَم الىظاةل التي    2افمسخلى الحللقي -/4

ً إلاوعان، ا اللشٍش و وششث  .و ُذ أٓذ كلى رلٗ مىـمت ألامم املخدذة للتربُت و الللم و الشِاًت في مإجمَش

ش  خَِى إلا ،و ظاةل إلاكالم في دكم العالم و الخٌاَم الذولي اَخمامبُاها جخدذر ًُه كً : و  ،وعانو جٍِش

ت و الٌصل اللىصشي   .و الخدٍشع كلت الخشب ،مٖاًدت اللىصٍش

أ الاجصر افمطلب الثرلث   الفسق بين طإلغما  لو 

ٍ أشمل و أوظم الاجصا٘ئن لإلكالم و  شي التي بُجهما ًحرهم مً  ،مٌاَُم و حلاٍس و َزا ما ًىطم الٌَش الجَى

 جِاسب ألاَذاي و املدخىي ئال أهه ًىحذ ًَش واضح بُجهما و ًمًٕ ًُما ًلي :

                                                           
م الاهترهِذ:  مىُم   1 ت مُى خ   - 6-5مشحم ظبّ رٍٓش  ص -ألالٓى  .13:00كلى العاكت  03/03/2017: الاػالقجاٍس

ت 2 م ألالٓى م الاهترهِذ:  مُى خ إلاػالق:   -7مشحم ظبّ رٍٓش  ص -مُى  .15:50كلى العاكت  03/03/2017جاٍس
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أ  الاجصر لو جنىلللحمر   لللحمر طإلغماأالفسق بين جنى -1

نهما لِعا مترادًحن و ال ًشمضان ئلى ملنى واخذ كلى بأ  الاجصاً٘خطح مما ظبّ كشطه خى٘ حلاٍسٍ إلاكالم و 

٘ ذاملباإلكالم للخلبحر  كً هٌعه    الاجصا٘و كً    باالجصا٘الشهم مً أن البلع ٌلبر كً إلاكالم و   ،لى

ت بحن إلاكالم و  ٔادًمُت كذًذة للخٌُش و الىص٘ى ئلى جىؿٍُ دُُّ لٖل  الاجصا٘جىحذ مداوالث كلمُت و أ

ُه و  مشل 1ألاسبلت الاجصاٌُ٘ت مً وؿاةٍ إلاكالم أهه وؿ اكخباس . املداوالث مجهما مً بحن َزٍ الخللُم و التًر

و أبشص َزٍ  ،الاجصا٘ئلى مداوالث ملِذة إلًجاد سؤٍت واضخت مللنى إلاكالم في مِابل ٓما لجأ البلع ،إلاُىاق

ش ما ٓ املداوالث ما ًِ٘ى أن حلٍشٍ ٔلمتي و الزي  ،في اللالم الاجصا٘اًذ كً دساظت مشأل بر حاء في جٍِش

ًاإلكالم ٌلخبر أظاظا كالماث أو سظاةل ¸هما هحو لم ًخٌّ كلى ملا الاظخِشاس ت لم ًصل مشخل الاجصا٘إلاكالم و 

ذ الزي ًخلامل ًُه  اججاٍمشمضة جشظل في  مم الـاَشة امللِذة  الاجصا٘واخذ مً مصذس ئلى معخِبل في الُى

ئرن َى كملُت لخباد٘ ألاخباس و  ًاالجصا٘للخباد٘ املخىىق مً خال٘ اللالماث و الشمىص بحن ألاًشاد و املجخملاث 

مشا٘ رلٗ ألاخباس و البُاهاث و  ،و إلاكالم َى املىخج الشظاةل بحن ألاًشاد و املجخملاث،الخِاةّ و ألااساء و 

ٔاألوشؼت الشِاًُت و صىاكُت الاجصا٘ مظامحن و مىخجاث أخشي لىظاةل ت   .الجماَحًر

 .َى الىكاء ألاوظم  لإلكالم  َى الشاهل ألاَم ألٓبر حضء مً َزا الىكاء الاجصا٘و ًمًٕ الِ٘ى بأن 

ؼلح إلاكالم ًُدا٘و أن ًٌَش بُجهما و مص الاجصا٘و ًىدبه ئبشاَُم ئمام مالٗ ئلى رلٗ الٌاَس بحن مصؼلح 

ٍ إلاجصالي ،بذُت ت املعخِبل و ًلالُخه في املُى ًحري  ،و لٕىه ًَش بُجهما مً مدل واخذ  و َى مذي مشآس

 الاجصالُتٓت بحن أػشاي اللملُت الخٌاكل و املشاس  الاجصا٘

 .2ر كً إلاسظا٘ مً ػشي واخذخُث ٌلب الاجصالُتبِىما إلاكالم ًخصشي في حلبحٍر كً مٌهىم اللملُت 

و َى ًخظمً ٔل الاشٖا٘ املخللِت بالخوُحر التي  جخذم  ،مٌهىمه أكم و أشمل  جصا٘الامما ظبّ هجذ أن و 

 ،َى  اللملُت الخٌاكلُت الشاملت راث ألاَذاي املخىىكت الاجصا٘و  ،الوشض الزي ًإدي ئلى الٌهم املشتْر

كالم ٌلبر كً اليشاغ بِىما إلاكالم َى أخذ َزٍ ألاَذاي أو أخذ أهماغ الخأزحر املشاد ئخذازه و مً زم ًان إلا 

 .إلاجصالي بأٓمله

 :3يما ًلًمٕىىا ئطاًت  والاجصا٘باإلطاًت ئلى الٌشوُاث املزٔىسة بحن إلاكالم 

                                                           
مزٓشة جخشج مِذمت طمً مخؼلباث هُل شهادة  – الاُخصادًتو جٌلُل الىـام املللىماحي في املإظعت  الاجصا٘جٕىىلىحُا إلاكالم و  -كضوي خحرة 1

ٔادًمي ت وكلىم الدعُحر الاُخصادًتٔلُت الللىم  -ماظتر أ حاملت كبذ الخمُذ بً  -جخصص حعُحر ئظتراجُجي دولي -ُعم كلىم الدعُحر -و الخجاٍس

 .17ص – 2013-2012ظىت  -معخواهم -بادٌغ

م ألاهترهِذ:  2 خ   roobblog.com/1057251/http://alshek.makمُى  .04مشحم ظبّ رٍٓش ص -16:40كلى العاكت  19/03/2017 الاػالقجاٍس

م ألاهترهِذ:  3 خ   html-spot-http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog.39مُى . مشحم ظبّ 18:30كلى العاكت  30/03/2017 الاػالقجاٍس

 .08رٍٓش ص

http://alshek.makroobblog.com/1057251/
http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog-spot-39.html
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 ٘ م الجذو  .الاجصاً٘مشل الٌَش بحن إلاكالم و (: I-1)1ُس

إلاكالم )ممشال في وظاةله املخخلٌت( ًِاةم كلى  الخلٍشٍ املجهجي

اكخباٍس املصش ألاظاس ي لألخباس في املجخمم، 

و أخذازه الاحخماعي وألاخباس هي بُان للىاُم 

بما ًىؼىي كلُه مً مشٕالث داخلُت 

وخاسحُت، و بالخالي ًان أساء الىاط في 

ٍ ئلى خذ  الاحخماكُتاملشٕالث  و خلىلها ًخُى

اتم التي جيشش أو جزاق أو ٓبحر كلى َزٍ ال ُى

 جبث 

َى شٖل مً أشٖا٘  الاجصا٘

ت أي  الللم بمشٖلت  جدبذ٘املشآس

ت بدلىلها  ت زم جباد٘ امللًش مشتٓر

 املدخملت و أظالُب جدُِِها

ًجب به جضوٍذ الىاط باألخباس أو املللىماث  املصذاُُت

الصخُدت و العلُمت باإلطاًت ئلى الخِاةّ 

ً سأي ظلُم  الشابخت التي حعاكذَم كلى جٍٖى

اتم أو مشٖلت مً املشأل و  لىاُلت مً الُى

ٔاهذ املللىماث هحر  ُذ ٌلاُب املشظل ئرا 

 صخُدت. 

ُذ جٖىن بلظها خاػئت و ال 

 ٌلاُب املشظل.

ًٖىن املعخِبل أٓثر مً واخذ و ال ًمًٕ أن  املعخِبل

 ًٖىن املعخِبل واخذ.

ًمًٕ أن ًٖىن املعخِبل واخذا 

 ًِؽ.

 .الاجصر  بين طإلغما  لوالفسق  -2

 ٘ م الجذو  .1الاجصاً٘مشل الٌَش بحن إلاكالم و (: I-2)2ُس

 الاجصا٘ إلاكالم إلاكالم

ًجب أن ًٖىن لذًه خبر ة أو  املشظل

ت  شلبُت أو حماٍَش

أي ئوعان ًصبذ مشظل في 

 الاجصا٘

شخصُت مم  ظىاء لذًه كالُت املعخِبل

 املشظل أو ال ًىحذ كالُت شخصُت

أن ًٖىن لذًه كالُت شخصُت مم 

 املشظل

ال ٌلشي ئال بلذ ئسظا٘ الشظالت  سحم الصذي

 بمذة

 ٌلشي بلذ ئسظا٘ الشظالت مباششة

 هحر مٖلٍ مٖلٍ الخٖلٌت

 ًخٖلم بأشُاء كامت أو خاصت ًخٖلم بأشُاء كامت ًِؽ الشظالت

ىن ، ألاُماس الصخٍ، ألاهترهِذ الىظُلت و الجىا٘ الخلٌٍض

                                                           
م ألاهترهِذ:  1 خ   html-spot-http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog.39مُى  . 19:30كلى العاكت  30/03/2017 الاػالقجاٍس

http://khaled5059.blogspot.com/2013/05/blog-spot-39.html
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 وألاهترهِذ...ئلخ. الصىاكُت، الخىاظب لالُت.

ٌه ًِصذ به جضوٍذ الىاط باألخباس أو  حلٍش

املللىماث الصخُدت و العلُمت 

باإلطاًت ئلى الخِاةّ الشابخت التي 

ً سأي ظلُم  حعاكذَم كلى جٍٖى

اتم أو مشٖلت مً  لىاُلت مً الُى

شأي املشأل بدُث ٌلبر َزا ال

العلُم حلبحرا "مىطىكُا" كً 

 كِلُت الجماَحر و مُىلهم.

َى كملُت جباد٘ املللىماث و 

ألاًٖاس بحن ألاًشاد داخل أي 

ٔاهذ  مجخمم و بلظهم، ظىاء أ

أًٖاس  راث ػبُلت كلمُت أو 

أو زِاًُت، و جدبم خاحت  احخماكُت

و  الاظخماقالٌشد ئلى الٕالم و 

.ً  الخٌاكل مم لاخٍش

أ.هظر  لاغما  لو الاجصر  لو اسخػيرالث الثرلث   سلبمرث افمبحث

ذ مً أٓبر الشبٖاث الاجصالُت و املللىماجُت خُث أنها جظم جٕىىلىحُا مخخلٌت لإلكالم و الاجصا٘ حلذ الاهتره

في َزا املبدث مً خال٘  ظِخم جىاولها و َزا ما ًجلل لها مجمىكت مً العلبُاث و الاهخِاداث املىحهت و التي 

.ا  ملؼلب ألا٘و

أافمطلب لالو   سلبمرث هظر  طإلغما  لو الاجصر 

ئن الخجاسة الالٕتروهُت و كىاةِها الِاهىهُت و معخِبل املإظعاث في ؿل الخد٘ى الخِني لللمل و َزا ظِىذسج 

 :1ظلبُاث إلاكالم و الاجصا٘في َزا املؼلب 

في كصشها َزا أشبه باألظشي لهىاجٌهم الىِالت  إلادمان كلى وظاةل الاجصا٘ الخذًشت. ًالىاط الاجصر  

ا مً املج٘ز   .كلحهاالٕلي  ًاكخمادَموألحهضتهم الخذًشت، بدُث أصبذ مً هحر املمًٕ الخشوج ًذٍو

بحن الىاط بذال مً  الاجصا٘ لظلٍ الخىاصل و الخُاة الاحخماكُت: أدث وظاةل الاحخماكُتطلٍ الخُاة  -

تها، ًأصبذ ٔل شخص مشو٘ى ب ت كالُاجه  الاًتراطُتدُاجه جٍِى . الاحخماكُتبذال مً مداولت جٍِى  مم هحٍر

ألامان: ألن وظاةل الاجصا٘ ُشبذ الىاط مم بلظهم بشٖل ٓبحر، أصبذ مً هحر املمًٕ املداًـت  اولذام -

ت و الخصىصُت، مما ُذ ٌعمذ للمجشمحن أو املشض ى الىٌعُحن مً  ئلى الصخص و ئًزاةه  الاُترابكلى العٍش

 الخُاة الىاُلُت. في

الخٖلٌت املشجٌلت: ًالخٕىىلىحُا الخذًشت بشٖل كام جدخاج ئلى مبالى مشجٌلت مً املا٘ ئلى خذ ما، ختى  -

 ٌعخؼُم الصخص الاظخمشاس باظخخذامها ًىمُا.

                                                           
 . 19:07-2017-02-8،ًىم  wikipidya  mawdoo3.www.comمىظىكت  1
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سهم رلٗ جدمل كذدا مً العلبُاث أًظا،  1جدمل وظاةل إلاكالم اللذًذ مً إلاًجابُاث، لٕجها طإلغما  

خا ٓبحرا مً خُاة إلاوعان ومجها:خاصت كى  ذما جأخز ُو

تهم في مشاَذة الخلٌاص أو جصٌذ ألاهترهِذ، و َى ما ًمًٕ أن ًبلذَم كً  - اللضلت: ئر ًِط ي ٓشحرون ُو

 هٌعُت. اطؼشاباث، ختى احخماكُتكاةالتهم و أصذُائهم، و ٌعبب لهم مشأل 

و مشاُبخه مً ٘، و َى ما ًمًٕ أن ًٖىن جدذًذٍ وحىد مىاد هحر مىاظبت ألن ٌعملها أو ٌشاَذَا ألاػٌا -

 ُبل ألاَل صلبا في أهلب ألاخُان

حوشاًُا: ًبلع وظاةل إلاكالم ُذ جٖىن مدذدة حوشاًُا في املذن، أو ُذ الجصل ئلى املىاػّ  مدذدة -

البلُذة، مشل الصخٍ التي جىصق في مىاػّ ملُىت، أو مدؼاث الشادًى التي جبث طمً هؼاَ جشدد ملحن ال 

 جخجاوصٍ.

ت للجمهىس، مشل مدؼاث الخلٌاص، إلاكالهاث و الذكاًت التي حللذ مً بوع وظاةل إلاكالم أُل حاربُ اصدًاد -

 بعبب مِاػلت إلاكالهاث للبرامج أو املعلعالث التي جِذمها. الُىجُىبالتي ًِذث بلظا مً شلبُتها لِىىاث 

الاخخُا٘ و الِشصىت ُذ ًٖىن مٌخىخا في بلع و ظاةل إلاكالم الخذًشت والاهترهِذ، و ُذ أصبذ رلٗ يهذد  -

.  ألامً الِىمي في بلع الذ٘و

ى  ما إلا  - دمان: ُذ جصبذ وظاةل إلاكالم بلذ ًترة كىصشا مهما في خُاة إلاوعان ال ًمًٕ أن ٌعخوني كجها َو

 ُذ ًصل به ئلى مشخلت إلادمان الٌللي، ًخخِلص ُذسجه إلاهخاحُت أًظا.

ٔالخلٌاص و الاهترهاملشأل الصخُت:  ًِذ حعبب بلع وظاةل إلاك -  ماقالاظخذ حلبا لللُىحن أو ُذ ٌعبب الم 

مىت ُذ أمام الخلٌاص أو الاهترهِذ العالى  ئبؼا٘املعخمش للشادًى كبر ظماكتي ألارن مشأل لهما. ٓما ٌعبب 

اطت. ت أو مماسظت الٍش  بعبب ُلت الخٓش

التروٍج للذخان و الٕد٘ى و املخذساث: ًبلع املشاَذ في ألاًالم والذكاًاث جـهش ئدمان َزٍ ألامىس ٓص يء  -

ً ئلى مِب٘ى وممخم في بلع  حن بخؼىسة َزًً ألامٍش ألاخُان و َى ما ًذًم بلع ألاشخاص الوحر مذٓس

 مداولت ججشبتها.

 :1و إلاكالم ما ًلي الاجصاالثو للل مً كُىب زىسة 

                                                           
م ألاهترهِذ  1  .19:04هلى العاكت  08/02/2017ًىم  www.Mawdoo3.comمُى
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ادة  (1  ألاخالقي الزي باث يهذد ُٓان املجخمم. الاهدالٍ٘ص

ٔان ألاظشة. (2  الخٌسخ اللاةلي الزي باث يهذد أس

 الشباب كً سوح إلاًمان و الِشب مً هللا ظبداهه وحلالى.الِلّ الىٌس ي بلذ أن ابخلذ  (3

اللِلي الزي حاء كلى خلٌُت الخدلل الخلِي و الخٌسخ ألاظشي و الِلّ الىٌس ي هـش ألن  الاطؼشاب (4

 َزٍ الشىسة بلُذة ٔل البلذ كً هللا ألنها حلاٌشذ ألاخالم املضعجت و املخاوي املضعجت.

 .2و جٕىىلىحُا املللىماثالاجصاالث طلٍ البيُت ألاظاظُت للخجاسة ألاظاظُت للخجاسة إلالٕتروهُت مً  (5

م ًالٕشحر مً الىاط جىد أن  (6 جٕىىلىحُا املللىماث ماصالذ في ػىسَا ألا٘و والزي ًخمحز بالخوُحر العَش

 ًُه. الاظدشماس جشي ش يء زابذ ُبل 

7)  ً ٔاي مً الباكت واملشتًر في ٓشحر مً الخؼبُِاث لجلل َزا ألامش  مشبدا، جخمحز الخجاسة ال ًىحذ كذد 

إلالٕتروهُت بابشام الصٌِاث بحن مىسد العللت و الخذمت و ػالبها و َما كلى معاًت ٔل واخذ مً 

 لاخش ًلزلٗ هي ال جخُِذ بدذود.

الزي ًشحر  جٕىىلىحُا إلاكالم والاجصا٘ جِىم كلى حلاُذاث داخل املإظعت البىُٕت و َزا َى ألامش  (8

ت الٕخابت والىزاةّ الخؼُت في  التزمذاملعألت،  ألاػشاي املخلاُذة مً الِىاهحن التي الصالذ جشجٕض  كلى أولٍى

في ٔل دولت  الاجصا٘الخلاُذًت في جٕىىلىحُا إلاكالم و  الالتزاماثإلازباث لزلٗ ًخخلٍ الِاهىن املؼبّ كلى 

م الجزاق.  خعب ما ًًش

 : 3إلاكالم والاجصا٘ في ما ًلي اس العلبُت كً جٕىىلىحُاو ًمًٕ جلخُص بلع لاز

  هدى جىؿٍُ ألاًشاد. الاججاٍفي ٓشحر مً الصىاكاث ًخِلص 

  ت جدْش املللىماث و الاجصاالث و ألامىا٘ كبر ًشي البلع بأن العُادة الىػىُت أصبدذ مهذدة هـشا لخٍش

 الخذود الىػىُت.

  حهاص املسح  باظخخذامحعاكذ في كملُت جبُِع ألاوساَ الىِذًت  الخؼىس الخِني الهاةل في أحهضة الٕمبُىجش

 الىػني. لالُخصادالظىتي و َزا ًمشل تهذًذا 

 العلبي لشبٕت ألاهترهِذ في وشش ألاًٖاس والذكىاث التي جدشض كلى اللىٍ و الٕشاَُت. الاظخخذام 

                                                                                                                                                                                     
 -الؼبلت ألاولى -ئًتراْ اليشش والخىصَم -و جٕىىلىحُا املللىماث كلى الذ٘و اللشبُت الاجصاالثلشىسة  الاحخماكُتو  الاُخصادًتلازاس  -ئبشاَُم ألاخشص 1

 .13ص -2008 -مصش

 -داس واةل لليشش و الخىصَم -ٓخاب جؼبُِاث جٕىىلىحُا املللىماث في ألاكما٘ إلالٕتروهُت املخؼىسة -الذٓخىسة هصىن العلذون  -كالء الخمامي 2

 .251ص -2016 -ألاسدن -الؼبلت ألاولى

ش هـام املللىماث املداظبي الاجصا٘دوس جٕىىلىحُا إلاكالم و  -بً حاملت ًاػمت 3  -مزٓشة جخشج مِذمت طمً مخؼلباث هُل شهادة املاظتر -في جؼٍى

ت الاُخصادًتٔلُت الللىم   -مُذ بً بادٌغكبذ الخ -جخصص الخذُُّ املداظبي و مشاُبت الدعُحر، حاملت معخواهم -وكلىم الدعُحر و الللىم الخجاٍس

 .23 -22ص -2012 -2011
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 بلع ألاحهضة الخذًشت التي جيبلث مجها املىحاث الٕهشوموىاػِعُت ُذ ًأدي ئلى خذور أمشاض  اظخخذام

ذ أنها و الخؼىغ كالُت الِىي  ش جٓإ ٓما َى الشأن باليعبت للهىاجٍ الىِالت خُث ًىحذ َىاْ بلع الخِاٍس

 ُذ حعبب بلع أهىاق العشػان.

 ع أزىاء الجشاخت الخٕىىلىحُا الخذًشت ججلل اللالُاث بحن املخلاملحن أ ُل ئوعاهُت ٓلالُت الؼبِب باملٍش

 كً بلذ.

  الىص٘ى  ًال ًمٕئمٖاهُت اختراَ الشبٖاث مً خال٘ الذخ٘ى الوحر املششوق ًحها للخص٘ى كلى مللىماث

 .الاختراَئلحها دون َزا 

   ت املادة التي جخمخم بدَِى اليشش و الخألٍُ و  خخذامهااظالاهترهِذ حعاكذ كلى كملُت الِشصىت و ظُش

 دون جشخُص و َى ما ٌعمى بالجشاةم املللىماجُت.

 :1ًمًٕ ئطاًت ما ًلي والاجصا٘باإلطاًت ئلى لازاس العلبُت لىـام إلاكالم 

 الخحنم في لاسلاق (1

ُِىد و الششوغ للملُت هِل جٕىىلىحُا إلاكالم والاجصا٘ مً ػشي الذ٘و املاهدت كلى ًإزش وطم ال

ًالوشض مجها الخدٕم في أظىاَ َزٍ الذ٘و املعخىسدة، ئر جإدي الُِىد أظىاَ الذ٘و الىامُت، 

ابت كلى كملُت إلاهخاج.  والششوغ ئلى ًشض الُش

 جفركم العجص في ميزان افمدفلغرث (2

ادة ألاكباء امللِاة كلى محزاهُت املذًىكاث في الذ٘و  والاجصاُ٘ذ ًترجب كلى هِل جٕىىلىحُا إلاكالم  ٍص

ٔان بُم الخٕىىلىحُا مششوغ بششاء املىاد ألاولُت و امللذاث الخاصت بالصُاهت  الىامُت، خاصت ئرا 

ادة وواسداث الذ٘و الىامُت و التي مً شأنها الخأزحر  في  مً الذولت أو املإظعت املىسدة، مما ٌلني ٍص

 محزاهُت املذًىكاث ظلبا.

 شيردة وسبت البطرلت (3

ادة الخٕىىلىحُا الخذًشت لإلكالم والاجصا٘  مً الذ٘و املخِذمت، و التي حلخمذ كلى ٓشاًت سأط جإزش ٍص

ادة وعبت البؼالت لٖىن َزٍ الخٕىىلىحُا ولاالث ال جالةم  املا٘ أٓثر مً ٓشاًت الُذ اللاملت كلى ٍص

ت للذ٘و الىامُت التي جمُل ئلى  الاظتراجُجُت شة في الُذ  الاظخٌادةالبؼالت و  امخصاصالخىمٍى مً الًى

 اللاملت الشخُصت.

 ؤ مػد  الىيل الاكخصرديجبرا (4

                                                           
ي 1 اء الِاهىهُت -الؼبلت ألاولى -دوس هِل الخٕىىلىحُا في جدعحن الِذسة الخىاًعُت -ولُذ بً التٔر ت -مٕخبت الًى  -75ص  ص. -2016 -مصش -إلاظٕىذٍس

76. 
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جلجأ الذ٘و الىامُت في خالت اظخحراد جٕىىلىحُا إلاكالم والاجصا٘ ٓشٌُت سأط املا٘ ئلى الاُتراض مً الخاسج،  

بعبب هذسة سأط املا٘، ًارا اظخؼاكذ َزٍ الذ٘و الىامُت اظدُلاب الخٕىىلىحُا املعخىسدة ًأن إلاهخاحُت 

ذ، أما ئرا لم حعخؼم اظدُلابها  ٌم و ظخظؼش ئلى حعذًذ دًىنها م املالةمت ًان إلاهخاحُت لً جشجبعبب كذظتًز

ا  ّ اُخؼاق حضء مً ئهخاحها الىػني، و َى ما ًإدي ئلى جباػإ ملذ٘ همَى  .الاُخصاديكً ػٍش

أافمطلب الثرو   اسخػيرالث لو مشركل جنىلللحمر طإلغما  لوالاجصر  في افمؤسست

والاجصا٘ داخل املإظعت ُذ ًدذر مجمىكت مً الخدذًاث و املشٕالث ئن اظخلما٘ جٕىىلىحُا إلاكالم 

والىاججت كً الٌشص و إلاًجابُاث التي جؼبِها املإظعت مما ًىحب كلحها حصخُص َزٍ املشٕالث مم مداولت 

مُت.  مجها إلًجاد و جأمحن ملالجاث ئلٕتروهُت و ُس

جصا٘ في م اظخلما٘ جٕىىلىحُا إلاكالم و الاًخ اسخػيرالث جنىلللحمر طإلغما  لو الاجصر   الفسع لالو  

ٔاآلحي  1املإظعاث 

 حعخلمل في الداخلي  الاسخػير ألوال  

ضي لٖل مللى  (1 وشاػها ، َُٖلها ، املإظعتب في بؼاُت حلشض ًحها:  الخلٍشٍ  ماث املإظعتٓمصذس مٓش

ا كبر الاهترهِذ الخىـُمي، أَذاًها ومللىماث كً الخذمت أو املىخج... الخ .( َزٍ املللىماث ًمًٕ وشَش

ت.  أو مً خال٘ الُِام بدمالث ئشهاٍس

ُاث،  (2 وطم دلُل اللاملحن الزي ٌعاكذ ًُما ًخصهم مً املللىماث الصخصُت، الىؿٌُُت، التُر

 اللِىباث...الخ، و ًخم َزا مً خال٘ ششاء البرامج املخخصصت في رلٗ.

ٔاهذ في أٓثر مً مبنى، و مهام جباكذث حوشاًُا، ئر  البلع ًبلظهاجشبؽ ٔل أحضاء املإظعت  (3 و ئن 

ت ما ًجشي في ألاحضاء ألاخشي.  ٌعمذ لٖل حضء ًحها بملًش

إلالٕترووي لبؼاُاث الذوام )الدسجُل الُىمي لخظىس اللملحن(، لدعهُل ملالجت البُاهاث  الاظخلما٘ (4

 مجها و  ظشكت الىص٘ى ئلحها. الاظخٌادةو 

5)  ٘ ت للٌدص و امللالجت. جدُذ للمىؿٌحن الىصى  ئلى الىزاةّ امللُاٍس

 جىصٍ الىؿاةٍ و جدذًذ مهامها ومعإولُاتها. (6

 وطم مللىماث كً املىخج و  مىاحهاجه لخجىب جٕشاس الششح كذة مشاث. (7

م للمللىماث داخل املإظعت. الاهخِا٘ (8  العهل والعَش

م  (9 ذ املعتهلٗللالىِل العَش ذًت و الُى حر الخٖالٍُ البًر  معدىذاث بخًى

                                                           
مت -صسصاس اللُاش ي1  2016 -ألاسدن -كمان -داس صٌاء لليشش و الخىصَم -الؼبلت ألاولى -الاجصا٘جٕىىلىحُا املللىماث و  اظخخذاماث -ألاظخارة كُادة ٍٓش
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 ىلىحُا إلاكالم و الاجصا٘ مً أحلو ًخم اظخما٘ جٕى 1الخرزجي الاسخػير ثرهمر  

 وشش ئكالهاث وئشهاس ملىخجاث أو خذماث املإظعت ختى ججلب أٓبر كذد مً اللمالء. (1

 حعمذ لللمالء بالششاء كبر ألاهترهِذ )الخجاسة إلالٕتروهُت( (2

ذ إلالٕترووي ًهى  ًٕعب محزة الهاجٍ مً  الاجصا٘ظشكت  (3 ّ البًر مم أشخاص خاسج املإظعت كً ػٍش

 هاخُت العشكت، و محزة الخؼاب باكؼاء حلبحر أخعً.

الخص٘ى كلى مللىماث كً املىخجاث املىاًعت و ممحزاتها ختى جبِى املإظعت في وطلُت جىاًعُت  (4

 حُذة.

ذ ششائها،  (5 ل الٕبحر.جضوٍذ املإظعت بمللىماث كً مىاد جٍش  خاصت املىاد راث الخمٍى

حن في مجا٘ كملهم ٓدل بلع  (6 ت خاسحُت مً خبراء ٓأظاجزة حاملُحن مدتًر الخص٘ى كلى ملًش

 .الاظدشاسةمشألها دون دًم زمً 

 الذاةم كلى ظَى اللمالت مً أحل اخخُاس مخؼلباتها مً اللما٘. الاػالق (7

 ا ًٌُذَا في وطم مخؼؼاث معخِبلُت.ظَى مىخجاتها و مذي سض ى املعتهلٕحن كجها مم اخخُاس  (8

9)  ّ الذاةم باللالم مً أحل الخص٘ى كلى  الاجصا٘مخابلت جؼىس ُؼاق املإظعت، و رللٗ كً ػٍش

اسة مىاُم مإظعاث أخشي مً هٌغ ُؼاق وشاغ املإظعت.  مللىماث ٍٓض

ت للمإظعت مم املإظعاث  ألاخشي التي جيشؽ في هٌغ  اجصاالثحعاكذ كلى ئوشاء ُاكذة  (10 ٍُى

ا للخذماث إلالٕتروهُت الخالُت:ال حَر  ِؼاق و رلٗ مً خال٘ جًى

  إلالٕتروهُت. الاظخماساثالخباد٘ إلالٕترووي للبُاهاث و 

 .الشبٕت إلاطاًُت 

 .٘ل إلالٕترووي لألمىا  الخدٍى

 .الخىاصل املخٖامل و خذماث ُىاكذ البُاهاث املخِاظمت 

 ئداسة ظلعلت التزوٍذ 

الذاخلُت و الخاسحُت لخٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصا٘ في املإظعت  الاظخلماالثًبذو أن جؼبُّ مبادب ٓال مً 

 مجمىكت مً اللىامل و التي حشٖل في مجملها املشأل التي جىاحهها في رلٗ. الاكخباس ًجب أن ًأخز بلحن 

أجبني افمؤسسرث لخنىلللحمر طإلغما  لو الاجصر . مشنماث الفسع الثرو   

 :1ىحُا إلاكالم و الاجصا٘ فيث التي جىاحه املإظعت كىذ جؼبُِها لخٕىىلًمًٕ أن هىحض أَم املشٕال 

                                                           
مت -صسصاس اللُاش ي1  .46 -45صص -مشحم ظبّ رٍٓش -ألاظخارة كُادة ٍٓش
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ت بعبب جىصق و اظخِشاس البُاهاث  طإلدازيتألوال  فلدان السمطسة  ٍض رلٗ هدُجت للذم وحىد هِؼت ظُؼشة مٓش

و البرمجُاث في كذد مً املىاُم و املدؼاث الخاظىبُت املخخلٌت، ًاداسة جٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصا٘ جٕشٍ 

ت جٖىن إلاداسة  ٍض  .ئلحهابداحت كً صلىباث أٓثر و أكِذ في البِئت املىصكت، خُث أنها جٌخِذ لىِؼت ظُؼشة مٓش

كذم الخىاًّ في الشبٖاث جـهش مشأل الشبؽ هدُجت  ثخُ الخطبمم ثرهمر  جحدًرث الخكرمل في السبط لو 

ئطاًت ئلى ًِذان ملاًحر الشبؽ بما في رلٗ الشبؽ الٕالظُٖي للشبٖاث، ًالشبٖاث و امللاًحر الوحر املخىاًِت و 

جٖامل الخؼبُِاث، لزلٗ هالخف أن الخٖامل في الخؼبُّ مشأل الشبؽ الالظلٖي ًمًٕ أن جإدي ئلى مشأل في 

 ب الخدُِّ في اللذًذ مً املإظعاث ًٖىن صل

الزي ٌلخبر باليعبت للمإظعاث الخذًشت و ًلعٌتها املدْش  افمؤسستثرلثر  مخطلبرث الخغمير الخىظمي  في 

ب الخؼىساث املدعاسكت والخاصلت في مجا٘ ألاك ءألآٌاالظشوسي و  أما٘.للىص٘ى بٓش

مً املجاالث التي ٌشملها الخوُحر في املإظعت و التي جصاخب الخوُحر في الخٕىىلىحُا أو جبني جٕىىلىحُا حذًذة 

الخوُحر في ٔل مً الهُٖل و الشِاًت الخىـُمُت و ًِصذ بالهُٖل الخىـُمي رلٗ الىـام الشظمي الزي ًخٖىن مً 

صب ل ألاًشاد داخل املإظعت و التي ًىط مً ُبمجمىكت مً اللالُاث التي جظم ٔل ألاوشؼت التي جماس 

كملها في جدُِّ هاًاث املإظعت و سؤٍتها املعخِبلُت، خُث ًٌشض الخوُحر أو ججذًذ الخٕىىلىحُا امللخمذة كلى 

املإظعت أن حلخني بخصمُم الهُٖل و اللملُاث الخاصت به و جىصَم املهام و رلٗ بوُت جدُِّ الخجاوغ و 

 بُجهما. الاوسجام

ٓىـام شامل ًخؼلب  الاجصا٘خُث أن جبني املإظعت لخٕىىلىحُا إلاكالم و   2ػر  الخكرلمف الغير مخلكػتبزا

ل  مجها ئهٌاَ مبالى مالُت ئطاًُت ُذ ال حعخؼُم املإظعت حوؼُتها و خاصت املإظعاث راث ػابم الخمٍى

املدذود، بملنى أن إلامٖاهُاث املالُت للمإظعت حلخبر مً أَم الخدذًاث المخالْ جٕىىلىحُا إلاكالم و 

لت ما ًلي: أالاجصا٘، و مً بحن الخٖالٍُ الوحر املخُى

 املعخخذمحن لللاملحنا ٍ  إلاطاًُحن. لخٖالٍُ الدشوُلُت و مصاٍس

 .ذ الزي جخؼلبه ئداسة املللىماث و الشبٖاث  جٖالٍُ الُى

 .جٖالٍُ ئًجاد الخل٘ى الخِىُت 

 .جٖالٍُ الخص٘ى كلى ألاحهضة و البرمجُاث و جدذًثها املعخمش 

 ُالصُاهت و إلاصالخاث لألحهضة و الخىاظِب.جٖال ٍ 

                                                                                                                                                                                     
مت -صسصاس اللُاش ي1  .48-47ص  -ص -مشحم ظبّ رٍٓش -الاجصا٘جٕىىلىحُا املللىماث و  اظخخذاماث -ألاظخارة كُادة ٍٓش

متألاظخا -صسصاس اللُاش ي2  .49ص 2016 -ألاسدن -كمان -داس صٌاء لليشش و الخىصَم -رة كُادة ٍٓش
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ألوالاجصر   طإلغما جنىلللحمر  أيداف:أالثرلث افمطلب

حلاملها مم املإظعت بمخخلٍ   ئػاس ٓشحرة حععى لخدُِِها في  أن لخٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصا٘ أَذاًا

 :1املخىظؼت( و كلُه ظِخم رٓش البلع مجها ًُما ًلي -الصوحرة  –أهىاكها )الٕبحرة 

 .ألاكما٘ املمًٕ حشوُلها و أداءَا 

  ٍُالٖلُت للىـام.الخٖال 

 .)ألاداء )حجم املبُلاث 

 .ػبُلت و خبرة املعخخذم 

 .طمان الخٖامل للذم طُاق البُاهاث 

 .أمً املللىماث 

 .ئمٖاهُت الدشوُل كلى ُىاكذ البُاهاث مخخلٌت أو هـم الدشوُل و أحهضة مخىىكت 

 .ش الىـام  ظشكت جؼٍى

 .الِذسة كلى الخوُحر والخلذًل 

 .ُذسة جدمل أكما٘ ئطاًُت 

 ٖاهُت جٕبحر إلامٖاهُاث.ئم 

 .صمً الظمان 

 .املجهىد الالصم للخٌاؾ كلى الىـام 

هالخف أن جٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصا٘ لها دوس خعاط في صُاهت ألاكما٘ الخذًشت و بىاء ألاَذاي 

 .الاُخصادًتاملهمت للمإظعت  الاظتراجُجُت

أ2اظؼت إلاكالم و هي ٓما ًلي:ص٘ى كلحها بى َىاْ مجمىكت مً ألاَذاي املشحىة ًمًٕ الخ * أيداف طإلغما  

 .جضوٍذ الىاط باألخباس الصخُدت واملللىماث العلُمت والخِاةّ الشابخت 

 .ٔا ملُىا ّ جضوٍذَم بامللاسي، و ئُىاكهم بأن ٌعلٖىا ظلى  جىظُم مذاْس الجماَحر كً ػٍش

  ام وإلاخصاةُاث و  و ال ًخم ئُىاق الجمهىس بالشظالت إلاكالمُت  ئال بتزوٍذٍ باملللىماث و الخِاةّ و ألاُس

 هحر رلٗ.

                                                           
مت -صسصاس اللُاش ي1  2016 -ألاسدن -كمان -داس صٌاء لليشش و الخىصَم -الؼبلت ألاولى -الاجصا٘جٕىىلىحُا املللىماث و  اظخخذاماث -ألاظخارة كُادة ٍٓش
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  و الهذي مً إلاكالم َى أن َىاْ ًٕشة ملُىت مؼلىب جىصُلها ئلى املشظل ئلُه و َى ئما ًشد أو

ذٍ الٌٕشة ًان  حماكت أو شلب، ًارا هخج كً َزٍ الٌٕشة أن اجبم املشظل ئلُه العلْى الزي جٍش

 ي جدُِّ هشطه.سحل إلاكالم ُذ هجح ف

 .ت لُِام َزا املجخمم  إلاكالم َى حجش الضاٍو

  الىؿٌُت الشةِعُت لإلكالم هي مباششة حمم املللىماث املىطىكُت الذُُِت و ئراكتها مباششة، و في

ت إلاكالم هي ئجاخت مخخلٍ مصادس ألاهباء و لاساء لٖل  الخُِِت خحر وظُلت لخدُِّ أَذاي خٍش

 ئوعان.

ٔاآلحي:َذاي التي حععى جٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصاًمًٕ ئطاًت بلع ألا   ٘ ئلى جدُِِها و هي 

أالاجصر * أيداف 

حذًذة أو  اججاَاث لخعاب املعخِبلالاجصا٘ ًخجه  خُىما ًمًٕ أن ًخدِّ رلٗ  : َذي جىحُهي (1

 ُذًمت مشهىب ًحها. اججاَاثُذًمت أو  جشبُتها  اججاَاثحلذًل 

جصا٘ هدى هىكُت املعخِبلحن بأمىس تهمهم بِصذ الاا الهذي خُىما ًخجه َذي جشٌُِي: و ًخدِّ َز (2

هم  ادة ملاًس  ملا ًذوس خىلهم مً أخذار.  أًِهم احعاقو معاكذتهم و ٍص

في املعخِبل خبراث أو مهاساث أو مٌاَُم  الآدعاب  هدى الاجصاَ٘ذي حللُمي:  خُىما ًخجه  (3

 حذًذة.

ًخجه و الاجصا٘ هدى جدعحن ظحر اللمل وجىصَم َذي ئداسي: و ًخدِّ َزا الهذي خُىما  (4

 املعإولُاث و دكم الخلامل بحن اللملحن في املإظعت أو الهُئت.

ُهي أو جشوٍجي: و ًخدِّ َزا الهذي خُىما ًخجه الاجصا٘ هدى ئدخا٘ البهجت و العشوس و  (5 َذي جًش

 ئلى هٌغ املعخِبل. الاظخمخاق

ي الصالث ٍادة اخخٖاْ الجماَحر  بٌهمهم و رلٗ ًِى َذي احخماعي:  خُث ًدُذ الاجصا٘ الٌشصت لض  (6

أبحن ألاًشاد الاحخماكُت

أ

أ

أ

أ
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أ

أخماصت 

مُت  ىا ئلُه في َزا الٌصل وعخيخج أن جٕىىلىحُا إلاكالم و الاجصا٘ هي ٔل ألاحهضة و امللذاث الُش بلذما جؼُش

ً و  ذ  اظترحاقالتي جِىم بلملُت ملالجت و جخٍض املللىمت و الُِام باسظالها كبر شبٖاث الاجصا٘، و لهزا أدٓس

ٍش مً جِلُل للخٖالٍُ و الجهذ و الاظخوال٘ ألامشل للمىاسد و ألاَم  املإظعاث أَمُت و طشوسة آدعابها ملا جًى

ذ و الىص٘ى ألي مٖان في اللالم دون أي كىاء أو حلب.  حر الُى  جًى
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 جمهيد:

مما ال ؼً فُه ؤن اإلادُي لم ًىً ؤهثر خىشا و ال تهذًذا مما هى ِلُه في الىكذ الخالش و رلً هدُجت 

ش ألاظىاق، ٌهىس مماسظاث حذًذة  لدعاُس وجحرة الخىىس الخىىىلىجي، بشوص الذوس اإلاخمحز لىٍام اإلاّلىماث جدٍش

الؽشواث الّمالكت، الاججاه هدى ألاظىاق و اجفاكُاث الخّاون بحن  الاظتراجُجُتللمىٍماث، جضاًذ الخدالفاث 

ادة خذة اإلاىافعت الّاإلاُت و حّذد ؤؼيالها.  الّاإلاُت و الّذًذ مً الخغحراث ألاخشي التي ؤدث بلى ٍص

في ٌل هزه الخغحراث ؤضخذ اإلااظعاث ؤمام خخمُت هي لشوسة بىاء مشهض جىافس ي مخمحز، ألن اإلاىافعت 

ىم جدلُم الخىافعُت و بال الضواٌ، و ؤـبذ الخىحه ؤلاظتراجُجي اليىهُت ؤـبدذ خلُلت واكُّت فشلذ مى

ل.  هى ألاداة ألاظاظُت لبلاء اإلاىٍماث و اظخمشاسها و جدلُم فّالُت ؤدائها ِلى اإلاذي الضمني الىٍى

ض جىافعُت اإلااظعت و  الم والاجفاٌ في حٍّض و ِلُه، هشهض خالٌ هزا الففل ِلى جىلُذ دوس جىىىلىحُا ؤلِا

 ا الففل بلى زالزت مباخث:كعمىا هز

الم و الاجفاٌ في اإلااظعت ؤما اإلابدث الثاوي ًخمثل في بٌهاس  هُفُت  اإلابدث ألاٌو خفائق جىىىلىحُا ؤلِا

الم و الاجفاٌ للخفٌى ِلى محزة جىافعُت ؤما اإلابدث الثالث فزهشها فُه هٍام  اظخخذام جىىىلىحُا ؤلِا

 الاجفاٌ.
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 مكىهاث جكىىلىحيا إلاعالم و الاجصال في املؤسست. : خصائص و املبدث الاول 

للذ ؤـبدذ جىىىلىحُا اإلاّلىماث مً ؤهم الىظائل التي حعخخذمها مخخلف ؤهىاُ اإلااظعاث الهادفت و الغحر 

ْ مىنها مً اخخالٌ اإلاشاجب ألاولى في هٍام اإلاّلىماث و لها  الهادفت، فالخىىىلىحُا جىىسها الهائل و العَش

ث مدذدة جمحزها ًِ غحرها مً الىٍم اإلاّلىماجُت خُث ؤنها جشمي بلى ؤهذاف و ؤبّاد خاـت خفائق وميىها

 بها.  و هزا ما ظىدىاوله في هزا اإلابدث.

 املطلب ألاول: خصائص جكىىلىحيا إلاعالم و الاجصال.

اإلااظعت في  اِخماداث جمخاص جىىىلىحُا اإلاّلىماث بخفائق حذ فّالت ما ٌعمذ لها بإن جيىن مً ؤهم و ؤبشص 

ت حعمذ لها بلمغ ول الجىاهب اإلاىحىدة في اإلااظعت، و هىا  وكخىا الخالي، هما ؤنها جخيىن مً ِىاـش مخىِى

ً ِلى خذا.  هدىاٌو هزًً الّىفٍش

 صائص جكىىلىحيا إلاعالم والاجصالخ-1

الم والاجفاٌ ًىما بّذ ًىم و ٌّىد هزا ألاظاط الى ما جخىفش ِلُه  ًضداد اِخماد اإلاىٍماث ِلى جىىىلىحُا ؤلِا

 1ن اإلاؽاول، جخمثل هزه الخفائق فيهزه الخىىىلىحُا مً خفائق جمىنها مً خل بّ

الم والاجفاٌ جادي ِملُت مّالجت   السزعت:*   ت، فةن جىىىلىحُا ؤلِا اإلاّلىمت ، مً فمً هاخُت العِش

ل و مّالجت و خ ّت ملاسهت مْ ؤلاوعان، هزه الخاـُت ظمجدٍى لت ظَش دذ بخخفُن وكذ عاب... بىٍش

ت الخاـت بالخعاب، ومّالجت اإلاام  مّالجت اإلاّلىماث بؽيل هبحر، هزلً ظاهمذ في ججىب اإلاهام الُذٍو

ا.  التي ًفّب جىفُزها ًذٍو

ؤما مً هزه الىاخُت، فلذ ظمدذ باكخفاد مّخبر في الىكذ اإلاعخغشق في الاجفاٌ ًِ  جلزيب املسافت:* 

ان الىلل الفىسي ألحجام حذ هبحرة مً اإلاّىُاث بحن ؤي هلىخحن مً بّذ ، ففي وكخىا الخالي، ؤـبذ بةمي

الم والاجفاٌ اإلاخىىسة.  الّالم و هزا بفمل جىىىلىحُا ؤلِا

ً اإلاّلىماث، و اللدرة على الخخشيً:*   و ًخطح مً خالٌ الخىىس في الىظائل ؤلالىتروهُت اإلاعخّملت في جخٍض

كىاِذ اإلاّىُاث و الىزائم اإلاىحىدة، و التي حعمذ ليل معخّمل هزلً في الخىىس اإلاعخمش في ؤهٍمت حعُحر 

نها. ٌى بلى هخلت هبحرة مً اإلاّلىماث مهما وان ميان جخٍض  بالـى

و هىا وعخىُْ اللٌى بإنها خاـُت حذ ؤظاظُت، و هي جخمثل في بمياهُت اظخّمالها في   مزوهت الاسخعمال:* 

 مجاالث حذ واظّت و مخخلفت.

 2ىلىحُا ؤلاِالم و الاجفاٌ ما ًليو مً ممحزاث جىى

 سخب و بًذاُ ألامىاٌ في ؤي وكذ ختى و بن وان البىً مغللا. (1

                                                           
مزهشة ملذمت هجضء مً مخىلباث هُل ؼهادة اإلااظتر في ِلىم  -ظلُمان مىحرة )دوس جىىىلىحُا اإلاّلىماث في جدلُم جىافعُت اإلاحزة الخىافعُت( 1

 .33ؿ -2013-2012ظىت  -بعىشة -حامّت مدمذ خُمش -جخفق الدعُحر ؤلاظتراجُجي للمىٍماث -الدعُحر

 -الخذماث اإلافشفُت ؤلالىتروهُت -الذهخىس مدمىد ببشاهُم هىس و الذهخىس ـالح واهش الضسكان -مىس ى وظُم مدمذ الخذاد و الذهخىس ؼلحري مىسي 2

 .59 -58ؿ ؿ  -ألاسدن -ِمان -2012الىبّت ألاولى  -داس اإلاعحرة لليؽش و الخىصَْ و الىباِت
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ت والىخمان و هزا ًذخل لمً ألاماهت  (2 بمياهُت الخّامل اإلاعخمش مْ بُاهاجً مما ًممً و ٌّضص العٍش

 التي جلذم الخذماث البىىُت.

ماٌ الىسكُت. (3  الخخفُف مً ألِا

الم والاجفاٌ و اإلاخمثلت فُما ًلي.و هىالً ممحزاث جىىىلىح  ُا ؤلِا

 حز بّذة ممحزاث هزهش منها ما ًليجخم

 * اللذسة ِلى هلل اإلاّلىماث مً وظُي آلخش مْ بمياهُت هٍام الاجفاٌ.

* اللذسة ِلى اظخّماٌ الىظائل الاجفالُت  في ؤي ميان مثل الهاجف الىلاٌ، بمّنى الاجفاٌ مً ألاحهضة 

 اإلاخىللت.الثابخت بلى ألاحهضة 

* للذ اوّىغ الاهخمام بالخىىىلىحُاث الجذًذة لإلِالم والاجفاٌ ِلى وؽاه ِذة دٌو فالّلم ؤـبذ ٌِّؾ 

فترة جدىٌ مً اإلاجخمْ الفىاعي بلى مجخمْ مخدشن ومً اكخفاد ووني بلى اكخفاد ِالمي، و مً الهُاول بلى 

ت، مً الخّاون  ت بلى الالمشهٍض  بلى الاظخلاللُت الخمثُلُت بلى العلىت اإلاؽاسهت.الهُيل الؽبىُت، ومً اإلاشهٍض

ت في اإلاىاـالث و الاجفاالث ؤن جخترق حمُْ مجاٌ اليؽاه الاكخفادي و  اظخىاِذ الخىىساث اإلادعاِس

ت الاجفاٌ بحن ظيان الّالم اإلاخباِذ ألاوشاف بؽيل غحر  الاحخماعي و الثلافُـ فلذ اظخىاِذ جدلُم ظِش

 .1ؤلاواُل ِلى ما ًىحذ خاسج الخذود اللىمُت  معبىق، فإـبذ بةميان البؽش 

خُث ؤهه جخخلف خفائق جىىىلىحُا ؤلاِالم والاجفاٌ مً معخفُذ آلخش و رلً خعب معخىي اجخار اللشاس 

ت، فلذ اجفم مٍّم الىخاب و الباخثحن في مجاٌ هٍم اإلاّلىماث ِلى ؤن  ؤو خعب وشائم خل اإلاؽيلت ؤلاداٍس

ئق ججّلها كابلت لالظخخذام خُث ًىضح الجذٌو آلاحي الخفائق التي اإلاّلىماث ًجب ؤن جخفف بخفا

ت مً الىخاب و الباخثحن.  اجفم ِليها مجمِى

 و مً بين خصائص جكىىلىحيا إلاعالم و الاجصال.

بن الهذف مً الخجاسة ؤلالىتروهُت هى خلم  أوال: الاسخغىاء عً الىثائم الىركيت في املعامالث الخجاريت:

ت ال وسكُت بةخالٌ الىظائل و آلالُاث ؤلالىتروهُت مدل الىسق مما ًادي بلى الخخلي بففت  مّامالث ججاٍس

جُت ًِ الخّامالث باإلاعدىذاث الىسكُت و الىشق الخللُذًت ًدل مدله اإلاعدىذ ؤلالىترووي.  جذٍس

م الخجاسة ؤلالىتروه ثاهيا: صعىبت جددًد هىيت املخعاكدًً: ُت خُث جدُذ ؼبىت ألاهترهِذ و ًِ وٍش

ت بىفاءة وفّالُت دون خىاحض مياهُت.  للماظعاث بداسة اإلاّامالث الخجاٍس

 اإلاخّاملحن في ميان مدذد. الخلاءمياوي بحن ؤوشاف الخّامل الخجاسي. ِذم  هففاٌا ؤي وحىد

                                                           
اث الجامُّت بً ِىىىن  -و مّلىماث الخىمُت الاكخفادًتلُاء مدمذ اإلاىظىي، الخذازت والهُمىت  1  .41ؿ  -2004دًىان اإلاىبِى
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مً ؤهم الخذماث اإلاخاخت ِبر ؼبىت ألاهترهِذ ؤمياهُت حعلُم بّن  1:إلالكتروهيتحسليم املىخجاث : ثالثا

للمىخجاث مثل: بشامج الخاظىب، ؤفالم الفُذًى، الىخب و  اإلاىخىباإلاىخجاث ؤلالىتروهُت و ظمي بالدعلُم 

 اإلاجالث.

ت  رابعا: غياب العالكت املباشزة بين ألاطزاف املخعاكدة: ؤلالىتروهُت ؤخذ كذ ًٍهش ؤزىاء اإلاّامالث الخجاٍس

الىهالء بففت بلىتروهُت و كذ ٌغُب الّىفش العشي جماما فخلىم ؤحهضة الخاظىب بالتراظل ؤلالىترووي فُما 

 بُنها.

بن الىظي ؤلالىترووي بحن وشفي الخّامل الخجاسي ِباسة ًِ حهاص  خامسا: وحىد الىسط إلالكترووي:

ش و اللشاساث بلىتروهُا ليل وشف في الخّامل  الذولُت التي جلىم بىلل الاجفاٌخاظىب مخفل بؽبىت  الخلاٍس

 في هفغ الىكذ سغم اهففالهما مياهُا.

الم و الاجفاٌ في بهجاص اإلاّامالث  سادسا: السزعت في إهجاس الصفلاث الخجاريت: حعاهم جىىىلىحُا ؤلِا

ت ؤلالىتروهُت دو  ْ و فّاٌ خُث جخم الففلاث الخجاٍس ت بحن الىشفحن بؽيل ظَش ن الخاحت لاللخلاء في الخجاٍس

 ميان مّحن.

الم و الاجفاٌ مً خالٌ خذماث ؼبىت  جدُذ ي بين عدة أطزاف.سابعا: الخفاعل الجما ع جىىىلىحُا ؤلِا

ت، خُث بةميان ؤخذ ؤوشاف الخفاِل بسظاٌ  ألاهترهِذ بمياهُت الخفاِل الجماعي غحر اإلادذود بحن فشد ومجمِى

 ائي مً اإلاعخلبلحن لها في وكذ واخذ.سظالت بلىتروهُت واخذة بلى ِذد ال نه

الم و الاجفاٌ ما ًليو مً بحن الخفائق الجُذة التي جمحز جىى  2ىلىحُا ؤلِا

ذ  : time dimensionبعد الىكذ  (1 و ًلِغ هزا البّذ الىكذ اإلادفىس بحن جىفش البُاهاث و مِى

 الخاحت للمّلىماث، بر ٌؽمل  هزا البّذ الخفائق الخالُت:

 الخىُى والخىشاس، اإلاذة الضمىُت.الخىكُذ، 

ؤي ًجب ؤن جخىفش اإلاّلىماث ِىذ الخاحت بليها و ؤن ججهض بإظُش ما ًمىً، ففي خالت  الخىكيذ:

الخفىٌ ِلى اإلاّلىماث بؽيل ؤهبر ًمىً ؤن جيىن غحر  مفُذة وكذ الخاحت بليها و هزلً في خالت 

ٌى اإلاّلىماث بؽيل مخإخش.  الـى

ىُى ٌّني حّىغ اإلاّلىماث الٍشوف الخالُت و ؤماهً الخفٌى ِليها، ؤما فالخ الخىىع و الخكزار:

 الخىشاس فىلفذ به ؤن جخىفش اإلاّلىماث في ؤوكاث مىٍمت.

فاإلاّلىماث ًجب ؤن حّىي اإلاذة الضمىُت الصخُدت، فالخيبا باإلابُّاث ًدخاج بلى جىفش  املدة الشمىيت:

مّلىماث ًِ معخىي آلاداء في اإلااض ي و الخالش و اإلاخىكْ، و بزلً ًيىن اإلاعخفُذ ِلى ِلم 

 باألولاُ اإلاالُت و الخالشة و اإلاعخلبلُت

                                                           
مت -صسصاس الُّاش ي1  2016 -ألاسدن -ِمان -داس ـفاء لليؽش و الخىصَْ -الىبّت ألاولى -الاجفاٌجىىىلىحُا اإلاّلىماث و  اظخخذاماث -ألاظخارة ُِادة هٍش

 .157 -156ؿ ؿ 

 .68مشحْ ظبم رهشه ؿ  -اإلاىظىي بًىاط هاـش ِيله  -ؤهشم مدعً الُاظشي  2
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و مدخىي اإلاّلىماث هما ٌؽمل  و ًفف هزا البّذ مجاٌ : content dimensionبعد املدخىي   (2

 الخفائق آلاجُت:

 :ًمم لها اإلاعخفُذ  ؤي ؤن جيىن اإلاّلىماث راث ماؼش خلُلي لألخذار التي الدكت و املالئمت

فاإلاّلىماث التي جدخىي ِلى ؤخىاء جلل كُمتها، و هزا ٌّني ؤن اإلاّلىماث الذكُلت لها ؤزش بًجابي في ِملُت 

 .1ـىْ اللشاس

 :ذي هلق ـفاث ؤخشي في اإلاّلىمت مثل اإلاجاٌ و الذكت، بن  الخكامل ًِ جماسب اإلاّلىماث ًمىً ؤن 

 فُجب ؤن جيىن باللذس اليافي الزي ٌعمذ إلاخخز اللشاساث بالخلذًش الجُذ إلاخخلف اإلاىاكف.

 :بن اإلاّلىماث ًجب ؤن جيىن مخىاصهت مً خُث الخففُل و ؤلاًجاص، بر ًجب ؤن  الخفاصيل و إلاًجاس

معخىي الخففُل للمّلىمت بدعب ولب اإلاعخفُذ فلذ ًدخاج البّن بلى مّلىماث جففُلُت بِىما ًيىن 

 ًدخاج البّن آلاخش بلى مّلىماث ؤهثر بًجاصا.

 مالئما للمعخفُذ، فالخاحاث هي التي جدذد فُما برا واهذ  بر البذ ؤن ًيىن مجاٌ اإلاّلىماث: ملجالا

 جلذم هٍشة ِامت لى خالت مُّىت ؤو اإلاّلىمت ًجب ؤن جشهض ِ

 

لت جلذًم اإلاّلىماث للمعخفُذ و جخممً  : formdimensioج(بعد الشكل   يما ًلو ًلن دبه وٍش

 : بر البذ مً جلذًم اإلاّلىماث بؽيل ًفهمه اإلاعخفُذ، ؤي ؤنها ًجب ؤن جخفف بالذكت و  الىطىح

ؾ.  الخيامل و ؤن جيىن خالُت مً الخىإ و الدؽَى

 :فخلذًم اإلاّلىماث ًجب ؤن ًيىن مالئما للمعخفُذ ليي جيىن دكُلت و  الخلدًم و وسيلت العزض

ش اإلاّلىماث الشكمُت هما البذ مً ِشلها في  واضخت، مثل ِذم اظخخذام الشظىم البُاهُت ؤو الجذٌو لخفٍى

ت. ش مىبِى  الىظي الصخُذ مثل اإلاّلىماث الشظمُت ًجب ؤن جلذم بؽيل جلاٍس

 :لت فلذ مىىذ ه جلليص الىكذ واملكان زه الخىىىلىحُا مً حّل ول ألاماهً مخجاوسة و هزا بىٍش

ت لخفَ البُاهاث  ً لشوٍس ً و الاظترحاُ، خُث ؤن ِملُت الخخٍض بلىتروهُت، هما ؤنها حعهل مً ِملُت الخخٍض

 .2و اإلاّلىماث لخحن الخاحت بليها، بِىما ِملُت الاظترحاُ هي اظخّادة البُاهاث و اإلاّلىماث لخحن الخاحت بليها

 :ت الفائلت في ؤداء وجىفُز الخّلُماث، فاظخخذامها ًمىً  الذكاء الاصطىاعي خُث ؤنها جخمحز بالعِش

ال، ؤًما  الخفٌى ِلى هم هائل مً اإلاّلىماث ًفّب الخفٌى ِلُه بالجهذ البؽشي الزي ٌعخغشق وكخا وٍى

ى الخاظىب صخُدت و برا وان الذكت اإلاخىاهُت في جىفُز الّملُاث اإلاخخلفت، فةرا واهذ البُاهاث الذاخلت بل

البرهامج اإلادخىي ِلى ألاوامش و الخّلُماث التي ظُلىم الخاظىب بدىفُزها صخُدا فعىف ٌّىي الخاظىب 

ً ؤو  بففت ِامت هخائج دكُلت للغاًت، بلافت بلى اللُام بالّملُاث اإلاىىلُت و التي جخىلب ملاسهت بحن ِىفٍش

                                                           
 .70-69مشحْ ظبم رهشه ؿ ؿ  -بًىاط هاـش ِيله اإلاىظىي  -ؤهشم مدعً الُاظشي  1

ت اإلاىٍمت -بًىاط هاـش ِيلت اإلاىظىي  -ؤهشم مدعً الُاظشي  2 داس ـفاء لليؽش و  -ألاولى الىبّت -مفاهُم مّاـشة في ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت و هٍٍش

 .70ؿ 2015 -ألاسدن -ِمان -الخىصَْ
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لت جمازل ِملُت ؤهثر و الاخخباس بحن البذائل، خُث ًخم  اللشاس  وفلا للّملُاث اإلاىىلُت التي  اجخاررلً بىٍش

 .1ًلىم بها

 إلاعالم و الاجصال املطلب الثاوي: مكىهاث جكىىلىحيا

الم و الاجفاٌ ؤو ما ٌعمى هزلً بالبيُت الخدخُت لخىىىلىحُا ؤلاِالم و  مً بحن ميىهاث جىىىلىحُا ؤلِا

ًىضح بإنها جخيىن مً مجمل الخذماث و الُذ الّملت واللذساث الاجفاٌ، هجذ اإلافهىم الىاظْ و الزي 

الخىبُلُت التي جلذم بىاظىت ألاحهضة و البرمجُاث بلى اإلااظعت، و التي هي ممىلت مً كبل ؤلاداسة و مىه فةن 

 2الّىاـش اإلايىهت جىىىلىحُا اإلاّلىماث هي والخالي:

ت، اللىاخم العىاصز املادًت و جظم : - ت.الىخذة اإلاشهٍض  ، الزاهشاث الثاهٍى

 بشمجُاث الىٍم، بشمجُاث الخىبُلاث العىاصز الغير مادًت: -

 ، باإللافت بلى اإلاعخخذمحن.لالجفاالث، الىظائل الالظلىُت لالجفاالثالىظائل العلىُت  :الاجصاالث -

 3باإللافت بلى ميىهاث ؤخشي مخيىهت مً:

 الؽبياث.ألاحهضة، كىاِذ البُاهاث، ؤلاحشاءاث، ألافشاد، 

 و هي جخمثل في ؤحهضة الخاظىب، و جخيىن مً الّىاـش الخالُت: أوال: العىاصز  املادًت:

ت: و جخيىن بذوسها مً الىخذة ألام، و اإلاّالج، و الزي ٌّخبر ِلل الىمبُىجش ، خُث ًلىم  (1 الىخذة اإلاشهٍض

ً بدىفُز ول الّملُاث الخعابُت و اإلاىىلُت، بلافت بلى وخذة الزاهشة الشئِع ُت التي حّمل ِلى جخٍض

ُل التي جشبي بحن مخخلف ألاحضاء.  حّلُماث البرامج و اإلاّىُاث كُذ اإلاّالجت، و هجذ هزلً ؤظالن الخـى

اللىاخم: و هي جخيىن مً وخذاث ؤلادخاٌ و وخذاث ؤلاخشاج، فاألولى هي ؤحهضة اإلاعاولت  ًِ بدخاٌ  (2

لجتها، ولىخت اإلافاجُذ، الفإسة، اإلاُىشوفىن... ؤما اإلاّلىماث اإلاىلىب جىفُزها و اإلاّىُاث اإلاىلىب مّا

ت، هؽاؼت الخاظىب، الىابّت...  الثاهُت فهي ألاحهضة التي جلىم بيؽش الىخائج اإلاّالجت مً الىخذة اإلاشهٍض

ت: و هما وّلم، فةن الزاهشة الخُت جفلذ اإلاّلىماث اإلاىحىدة بها مباؼشة بّذ جىكف  (3 الزاهشاث الثاهٍى

و مىه البذ باظخّماٌ راهشاث حعمذ بدفَ اإلاّلىماث بففت دائمت، و جخمثل في  الخاظىب ألي ظبب،

 غىوت.لب، ألاكشاؿ اإلاشهت، ألاكشاؿ اإلاماللشؿ الف

 4و جخيىن مً :ثاهيا: العىاصز الغير  مادًت : 

                                                           
ذ وىسجل 1 لي" -الذهخىس ؤماٌ ًىب -فٍش  -ألاسدن -صمضم هاؼشون ومىصِىن  -الىبّت ألاولى -"جىىىلىحُا اإلاّلىماث دوسها في الّمل ؤلاداسي و الدعٍى

 .49-48ؿ ؿ  -2016-ِمان

ء مً مخىلباث هُل ؼهادة اإلااظتر في ِلىم مزهشة ملذمت هجض -ظلُمان مىحرة )دوس جىىىلىحُا اإلاّلىماث في جدلُم جىافعُت اإلاحزة الخىافعُت( 2

 .33ؿ -2013-2012ظىت  -بعىشة -حامّت مدمذ خُمش -جخفق الدعُحر ؤلاظتراجُجي للمىٍماث -الدعُحر

مزهشة جخشج ملذمت لمً مخىلباث هُل ؼهادة ماظتر ؤوادًمي في الّلىم  -ؤزش جىىىلىحُا اإلاّلىماث ِلى ؤداء ؼشواث الخإمحن -سخالي مّمش 3

ت و ِلىم الدعُحر الاكخفادًتولُت الّلىم  -خفادًتالاك  -معخغاهم –حامّت ِبذ الخمُذ بً بادٌغ  -جخفق هلىد مالُت و جإمُىاث -و الخجاٍس

 .46-45ؿ ؿ  -2015/2016

 

 .34مشحْ ظبم رهشه ؿ -ظلُمان مىحرة 4
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ت مً البرامج التي ججهض ِادة مً كبل ؼشواث جفمُم و جفيُْ بزمجياث الىظم: (1 و هي ِباسة ًِ مجمِى

البرامج، و حعخخذم وىظائل معاِذة في حؽغُل و اظخخذام الخاظىب بىفاءة ِالُت هما ؤنها جبعي 

 ِملُت اظخخذامه في جىفُز اإلاهام اإلاخخلفت.

ائف اإلادذودة، و ًىلم ِلى ول بزمجياث الخطبيلاث: (2 ت مً الٌى و هي التي جيىن مىحهت إلهجاص مجمِى

ت مً هزه البرمجُاث باظم الخضم البرمج ُت، فمنها ما هى مخخفق في مّالجت الىفىؿ، ومنها ما مجمِى

 هى مخخفق في الشظم و الخفمُم الهىذس ي و غحرها مً البرمجُاث.

و هي الّملُت التي مً خاللها  ًخم هلل و جبادٌ اإلاّلىماث بحن وشفحن ؤو ؤهثر في مىوكْ  ثالثا: الاجصاالث:

حن:  حغشافي ؤو ميان مدذد، و هجذ فيها هِى

خُادًت، و خىىه الىُبل والتي هي  الىسائل السلكيت لالجصاالث:  ( أ و هجذ فيها ألاظالن الىداظُت الِا

 خضمت مً ألاظالن اإلاففىلت و التي جشصم ؤو ججمْ لمً غالف واخذ.

و هجذ فيها اإلاىحاث الذكُلت و التي جمثل مىحاث ـغحرة راث هىاق  الىسائل الالسلكيت لالجصاالث: ( ب

 انها هلل همُاث هائلت مجن اإلاّلىماث.جشدد واظْ و بةمي

 و هىان مً ًمُف ِىفش اإلاعخخذمحن إلاا ًلّبه مً دوس في جيؽُي الّىاـش ألاخشي 

و جمم ألافشاد الزًً ظُلىمىن بةداسة وحؽغُل جىىىلىحُا اإلاّلىماث ظىاء ممً هم  املسخخدمين: رابعا

حن ؤو مخخففحن بر ؤن ؤهمُت الّىفش البؽشي التي جلىم باظخخذام جىىىلىحُا اإلاّلىماث جفىق ؤهمُتها  بداٍس

 لىماث  .جىىىلىحُا اإلاّاح في جىبُم اإلاعخلضماث اإلاادًت برا ؤن ؤغلب خاالث الفؽل ؤو الىج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىخدة املزكشيت 

 اللىاخم 

  الذاكزاث الثاهىيت 

 سخخدمينامل 

 الىسائل السلكيت لالجصاالث 

 الىسائل الالسلكيت لالجصاالث 

 بزمجياث الىظام 

 بزمجياث 

 كىىلىحبا إلاعالمج

 و الاجصال       

الم و ؤلاجفاٌ.(: II -1)1سكم الؽيل  ًىضح جىىىلىحُا ؤلِا
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 لاث جكىىلىحيا إلاعالم و الاجصالاملطلب الثالث: جطبي

ماٌ هىان مجاٌ جخّذد  الم و الاجفاٌ في الخُاة الّملُت، و ألغشاك ؤداء إلاىٍماث ألِا جىبُلاث جىىىلىحُا ؤلِا

الم و الاجفاٌ.  ِذًذة جمعها جىىىلىحُا ؤلِا

 Electronicالخجارة إلالكتروهيت  (1

خىىىلىحُا ؤلاِالم و الاجفاٌ للذخٌى ألي ميان بما جِعش مً ظلعلت ججهحز و هى الخىبُم الّلمي ل

ماٌ،  ماٌ، فهي حّنى بخلذًم اإلاّلىماث، و اإلادافٍت ِلى ؤوظْ و ؤفمل الّالكاث بحن مُادًً ألِا ألِا

ماٌ ِبر الاجفاالث البُّذة اإلاذي.  1وجدلُم الترابي الذائم بُنها مً خالٌ ؼبياث ألِا

جاالث جبادٌ جِعش الخجاسة ؤلالىتروهُت ِملُت ؼشاء و بُْ العلْ ِبر اظخخذام جىىىلىحُا الاجفاالث في م

اإلاّلىماث بما ٌعاهم في جدعحن الّملُاث لخدلُم اإلاضاًا الخىافعُت اإلاخمثلت بخخفُن الخيالُف، و 

ت حعلُم الخذماث، خُث ًخىلب جفُّل الخجاسة ؤلالىتروهُت اظخخذام  ادة ظِش جدعحن الجىدة، و ٍص

ماٌ اإلاّاـشة و ِبر  جىىىلىحُا و جلىُاث خذًثت للمّلىماث وجبادلها و التي حّذ بخذي مشجىضاث هجاح ألِا

 مخخلف بلذان الّالم.

ض الخجاسة ؤلالىتروهُت في الؽيل )  (.2و ًمىً جفىس معاساث جذفم اإلاّلىماث ألغشاك حٍّض

 

                                                           
ماٌ ؤلاظخخذاماث و الخىبُلاث 1  -ماظعت الىساق لليؽش و الخىصَْ -ؤمحرة ؼىشولي البُاحي -غعان كاظم الالمي -جىىىلىحُا اإلاّلىماث في مىٍماث ألِا

 .29-27-26ؿ ـق  -2009ألاسدن ظىت  -ِمان
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العلْ و بحن هزا الؽيل جذفم اإلاّلىماث الشئِعُت فل ٌل الخجاسة ؤلالىتروهُت بر جيىن ِملُاث ؼشاء 

 الخذماث ؤلالىتروهُت باظخخذام جىىىلىحُا مىاظبت.

 Enterprise Resource Planning (ERP)جخطيط مىارد املشزوع:   (2

و ٌّذ ؤوظْ هٍام مخيامل للمّلىماث و الزي ًذِم الّذًذ مً ِملُاث اإلاؽشوُ و اخخُاحاجه للبُاهاث 

ت مً الىمارج اإلاعخخذمت للبرمجُاث الخب جيسجم  مْ هٍم اإلاّلىماث اللائمت في اإلاىٍمت و فهي مجمِى

 1التي جدلم هٍاما مخيامال و ؼامال للمّلىماث.

ُفُت في اإلاىٍمت، و جشهض ِلى  -خُث حّمل هٍم جخىُي مىاسد اإلاؽشوُ مً خالٌ جيامل اإلاجاالث الٌى

ُفُت بر حعاهم في حّمُم و جىبُم هٍام الاجفاالث ًِ بّ ذ مً ِملُاث اإلاؽشوُ ؤهثر مً الخذود الٌى

خ حعلُمها و اللبٌى بهزه  خالٌ جىافش اإلاّلىماث ًِ البائّحن فمىاـفاث مىخىحاتهم  و ؤظّاسها وجىاٍس

و مً زم ًلىم ؤًما بّملُاث  ٌؽّشهم باإلاىافلت( مً ولباث الضبائً و  ERPالؽشوه، ًخدلم هٍام )

خ الدعلُم.  شخً اإلاىخىج بالشحُى بلى جىاٍس

 2صال في املؤسساث:الم و الاججطبيم جكىىلىحيا إلاع (3

 ًمىً ؤن هجذ هزا الاظخّماٌ لمً اإلاجاٌ الذاخلي ؤو لمً اإلاجاٌ الخاسجي للماظعت هما ًلي:

 ( جطبيم و اسخعمال داخلي:3-1

                                                           
.30مشحْ ظبم رهشه ؿ -ؤمحرة ؼىشولي البُاحي -غعان كاظم الالمي 1 

ذ 2 لي فٍش مزهشة جخشج جذخل لمً مخىلباث هُل  -الذاخلي باإلااظعت الاجفاٌفي جدعحن  الاجفاٌدوس جىىىلىحُا اإلاّلىماث و  -تخىُم لُفىل -بِى

شة ظىت  -حامّت ؤهلي مدىذ ؤولخاج -الاكخفادًتؼهادة اإلااظتر في الّلىم   .54ؿ  -2014-2013البٍى

 ججارة الخجشئت

 املعلىماث 

 الطلبياث 

 الخدماث و إلاسىاد 

املصىعين و املجهشيً    

 و املىسعين

 املسخىياث 

 املشاًداث 

 الشبائً

 املصاريف

 الائخمان 

 صالخياث الدفع 

 الخدىيل إلالكترووي 

 املدفىعاث 

 ؼيل ًىضح جذفم مّلىماث الخجاسة ؤلالىتروهُت(: II -2)2سكم الؽيل
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 مً ؤهم اظخّماالث جىىىلىحُا ؤلاِالم و الاجفاٌ ِلى اإلاعخىي الذاخلي للماظعت ما ًلي:

الم و الاجفاٌ همفذس  - مشهضي ليل مّلىماث اإلااظعت في بىاكت حّشك فيها حعخّمل جىىىلىحُا ؤلِا

ول مً الخٍّشف باإلااظعت، وؽاوها، هُيلها الخىٍُمي، ؤهذافها، مّلىماث ًِ الهُيل ؤم اإلاىخج... 

 الخ.

ُفُت، التركُاث... بلخ. -  ولْ دلُل الّاملحن الزي ٌعاِذ في خفش ول مً اإلاّلىماث الصخفُت، الٌى

ت  الاظخفادةمّالجت البُاهاث، و كاث الذوام لدعهُل الالىترووي لبىا الاظخّماٌ - منها، و هزلً ظِش

ٌى بليها.  الـى

ْ في اإلااظعت، وسبي ول ؤحضاء اإلااظعت مْ بّمها البّن ختى و بن واهذ  الاهخلاٌ - العهل و العَش

 في مىاكْ مخخلفت.

-  ْ ذًت و الىكذ اإلاعخغشق في رلً. والاكخفاديالىلل العَش  للمعدىذاث لخىفحر الخيالُف البًر

 خارجي: اسخعمال( جطبيم و  3-2

ال  الاظخّماالثمً ؤهم   1م و الاجفاٌ للماظعت ماًلي:الخاسحُت لخىىىلىحُا ؤلِا

الهاث و ؤلاؼهاس الخاؿ بمىخجاث اإلااظعت ِلى ؼبىت ألاهترهِذ ختى ججلب ؤهبر ِذد مً  - وؽش ؤلِا

 ئً.الضبا

ً في مجاٌ ِملها لخل بّن اإلاؽاول دون  - الخفٌى ِلى اإلاّشفت الخاسحُت مً الخبراء ؤو اإلاعدؽاٍس

 في بّن ألاخُان. الاظدؽاسةدفْ جيالُف 

فحن ِىذ الخاحت. -  ؤلاواُل الذائم ِلى ظىق الّمالت مً ؤحل اخخُاس مخىلباتها مً اإلاٌى

 ذ و جدلُم الخجاسة ؤلالىتروهُت.العماح للضبائً الؽشاء و الدعىق ِبر الاهترهِ -

مخابّت مذي جىىس اإلااظعت بملاسهت مْ اإلااظعاث ألاخشي في هفغ اللىاُ وؽاوها ؤو اللىاِاث  -

م  اسة  الاجفاٌراث الّالكت، و رللً ًِ وٍش الذائم بالّالم مً ؤحل الخفٌى ِلى مّلىماث هٍض

 مىاكْ هزه اإلااظعاث.

 و الاجفاٌ في مجاالث ؤخشي:و هىان جىبُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث 

 آلاالث مىحهت سكمُا. -

 الخفمُم اإلاعاِذ مً خالٌ الخاظىب. -

ىىاعي. -  الزواء الـا

 الخّلُم الافتراض ي. -

الم ؤلالىترووي. -  ؤلِا

 الصخت و الىب. -

 اإلاجاٌ الّعىشي. -

 آلالُت. -

                                                           
ذة 1 لي فٍش  .55ؿ -مشحْ ظبم رهشه -فىلُل خىُمت -بِى
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 على ميزة جىافسيت.املبدث الثالث: كيفيت اسخخدام جكىىلىحيا إلاعالم و الاجصال للحصىل 

ْ الزي ِشفخه  بلى حاهب ما ؤفشصجه زىسة  الاكخفادًاثحّذ اإلاىافعت ٌاهشة جالصم ٌهىسها مْ الخىىس العَش

معخخذمت في رلً حمُْ  الابخياس اإلاّلىماث ول هزا ؤهعب اإلااظعت كذسة هبحرة ِلى ؤلابذاُ و و   الاجفاالث

ِلى اإلاىاحهت و الخفذي للمىافغ و ؤن جدلُم رلً  الىظائل الىفُلت بممان جىافعُت ؤِلى و كذسة ؤهبر 

ً ألدائها  للمضاًا الخىافعُت  امخالههاباإلاىاكْ اإلاهمت و مىه لشوسة  لالخخفاًًخىلب الخدعحن و الخمحز اإلاعخمٍش

 التي جإهلها لزلً.

 ظىداٌو مً خالٌ هزا اإلابدث الخىشق إلاخخلف اإلافاهُم اإلاخّللت باإلاحزة الخىافعُت.

 ول: حعاريف خىل امليزة الخىافسيت.املطلب ألا 

ماٌ و كذ  ٌؽغل مفهىم اإلاحزة الخىافعُت مياهت هامت في ول مً مجالي ؤلاداسة و ؤلاظتراجُجُت و اكخفادًاث ألِا

مفهىم ؤلاظتراجُجُاث  porterبشص هزا اإلافهىم بؽيل واضح مْ مىلْ الثماهِىاث مً اللشن اإلااض ي خُث كذم 

ماٌ هى اإلاشهض الخىافس ي لها في الفىاِت الخىافعُت، " و ؤؼاس بلى ؤ ن الّامل ألاهم و اإلادذد لىجاح مىٍماث ألِا

ادة ؼذة اإلاىافغ. 1التي حّمل فيها  "، و كذ بشصث ؤهمُت هزه اإلافاهُم بعبب ٍص

 أوال: حعاريف امليزة الخىافسيت.

فاث للمحزة الخىافعُت بحن الىخاب و  الباخثحن، ظىداٌو  ف للذ جباًيذ الخٍّش ت مً الخّاٍس اظخّشاك مجمِى

ت مً الباخثحن لىخلق بلى حٍّشف ِام لهزا اإلافىلح.  إلاجمِى

ِلى ؤنها خفائق الفشؿ اإلامحزة لمً مجاٌ مّشف بثىائُت مىخج ظىق ًخجه للىمى فهي  Igor Ansoffٌّشفها 

ت. م و الزي ًمىذ للماظعت ولُّت جىافعُت كٍى  تهذف بففت خاـت إلاىخج كابل للدعٍى

ٌؽخمل ِلى فىشة ؤظاظُت سهض ِليها ؤغلب الذساظاث التي جىاولذ  Ansoffالخٍّشف اإلالذم مً وشف بن هزا 

خلم و بخذار مىكْ جىافس ي حُذ في العىق ملاسهت باإلاىافغ و التي  ُ اإلاحزة الخىافعُت، خُث جخمثل فيمىلى 

ت مً اإلاحزاث و   هي:جلىد بلى ؤداء اكخفادي مخفىق، و اإلاحزة الخىافعُت لها مجمِى

 .ؤنها وعبُت ؤي جدلم باإلالاسهت و لِعذ مىللت 

 .ؤنها جادي بلى جدلُم الخفىق و ألافملُت ِلى اإلاىافعحن 

 .ؤنها جيبْ مً داخل اإلااظعت جدلم كُمت لها 

 .ؤنها جىّىغ في هفاءة ؤداء اإلاىٍمت ألوؽىتها ؤو في كُمت ما جلذمه لضبائنها ؤو هالهما 

  ٌلت وال جضو شها و ججذًذهاؤنها جخدلم لفترة وٍى ت ِىذما ًخم جىٍى  بعِش

                                                           
مجلت ؼاهش الخمُمي، بًاد الخؽالي، "العلىن ؤلابذاعي و ؤزشه ِلى اإلاحزة الخىافعُت" دساظت مُذاهُت في ؼشواث الفىاِاث الغزائُت ألاسدهُت،  1

 .2004، 2، الّذد8البفائش، اإلاجلذ
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 .1سيت إلى امليزة الخىافسيت املسخدامت: مً امليزة الخىافثاهيا

( بإن اإلاحزة الخىافعُت ؤـبدذ هذفا بظتراجُجي برا فاإلااظعاث جىاحه 1984) Porter & Dayًشي ول مً 

تهاجدذي اإلادافٍت ِلى  ل و بالخالي ٌهش مفىلح اإلاحزة  اظخمشاٍس لخممً جدلُم ِىائذ ِلى اإلاذي الىٍى

 الخىافعُت اإلاعخذامت.

و هي ؤال تهذف ؤلاظتراجُجُت بلى جدلُم مشهض في العىق حعخىُْ اإلااظعت ؤن امليزة الخىافسيت املسخدامت:

اإلاشهض لفترة جدلم مً خالله هامؾ سبذ ؤِلى مً مىافعيها فلي بل حعخىُْ ؤًما اإلادافٍت ِلى رلً 

لت كذ جيىن كذ جيىون كفحرة للغاًت و خاـت في خالت  لت، و في ِالم الُىم فةن الفترة الضمىُت الىٍى وٍى

ت الخغُحر التي جمحز ظىكا  ّت و ًترجب ِلى رلً ؤهه جبّا لعِش الفىاِاث اإلادعمت بالخىىساث الخىىىلىحُت العَش

 جُت ِلى فتراث مخىشسة بؽيل مالئم.ما ظىف جدخاج اإلااظعاث بلى بحشاء مشاحّاث بظتراجُ

خعب هُل و حىهض "جمخلً اإلااظعت محزة جىافعُت معخذامت ِىذما جيىن كادسة ِلى الخفاً ِلى مّذٌ 

سبدُت ؤِلى مً رلً اإلاخىظي ِلى مذاس  ِذد مً العىىاث " و ِلُه فةن مفهىم اإلاحزة الخىافعُت اإلاعخذامت 

لت وعبُا.ًشجبي بلذسة اإلااظعت ِلى جدلُم فىائذ و   اإلادافٍت ِليها لفترة وٍى

 : 2اظدىادا بلى ما ظبم ًمىً اظخخشاج الىلاه الخالُت

  ؤن اإلاحزة الخىافعُت حّىغ كذسة اإلااظعت ِلى جدلُم كُمت ممافت للّمُل و ؤن رلً ًخىلب

اللذسة ِلى جلبُت اخخُاحاجه بفّالُت ؤهبر مً اإلاىافعحن مً خالٌ جبني بظتراجُجُت جاهذ جمحزها، 

ادة خفتها العىكُت جمىنها مً جدلُم سبدحن ؤِلى.ج  ممً لها ٍص

 .ت مً اإلاىاسد و اإلاهاساث و اللذساث و الّمل ِلى اظخغاللها  جخىلب جىفش مجمِى

 .حّىغ جدلُم خالت مً الخمحز 

  .الاظخذامت فاإلااظعاث جىاحه جدذي اإلادافٍت ِليها 

ت مً اإلاضاًا جخمثل  في: و ِلُه جدلم اإلاحزة الخىافعُت مجمِى

 .ؤنها جمىً اإلااظعت مً جدلُم سبدُت ؤِلى 

 .هما جمىنها مً جدلُم خفت ظىكُت ؤهبر 

 .لمان والء الضبائً و جذُِم و جدعحن ظمّت اإلااظعت في ؤرهانهم 

 .لمان بلاء و اظخمشاس اإلااظعت 

ت مً اللىاِذ التي جدىم اإلاحزة الخىافعُت و جخممً:  هما ؤن هىان مجمِى

                                                           
م -وادًميمزهشة جخشج لىُل ؼهادة ماظتر ؤ -دوس بظتراجُجُت الخىصَْ في جدلُم اإلاحزة الخىافعُت -ِماسة خحرة 1  -العىت الجامُّت -جخفق حعٍى

 .43ؿ 2015 -2014
 .44ؿ -مشحْ ظبم رهشه -ِماسة خحرة 2
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  مىخجاث، خذماث ؤهثر حاربُت.الترهحز ِلى جلذًم 

  اخخُاحاتهاجدلُم ظّش مالئم و خلم كُمت مخفىكت للّمالء جلبي. 

 .حّل الضبىن مدىس اهخمام اإلااظعت 

 .الترهحز ِلى جلذًم خذماث ؤهثر جفىكا و حاربُت مً اإلاىافعحن 

 املطلب الثاوي: أهىاع امليزة الخىافسيت.

كذسة اإلااظعت ِلى حزب ِمالئها و جدلُم والئهم إلاىخجاتها و رلً  للذ ظبم ؤن هللىا ؤن اإلاحزة الخىافعُت ؤنها

 :1ؤؼيالها اإلاخمثلت فُما ًلي اخخالفمً خالٌ كىتها و 

م مىخج ؤكل جيلفت  castleadershipالخيلفت ألاكل  (1 : منها كذسة اإلااظعت ِلى: جفمُم، جفيُْ، و حعٍى

باإلالاسهت مْ الؽشهت اإلاىافعت، و بما ًادي في النهاًت بلى جدلُم ِىائذ ؤهبر لخدلُم ِىائذ ؤهبر 

 لخدلُم هزه اإلاحزة، و لزا البذ مً دساظت اإلااظعت لعلعلت كُمنها بؽيل حُذ

ذ و له كُمت مشجفّت مً : مّىDifférentiationجمحز اإلاىخج  (2 اه كذسة الؽشهت ِلى جلذًم مىخج مخمحز و فٍش

وحهت هٍش اإلاعتهلً )حىدة ؤِلى، خفائق خاـت باإلاىخج، خذماث ما بّذ البُْ(. لزا ًفبذ مً 

ُف كذساث و هفاءاث  المشوسي فهم اإلافادس اإلادخملت لخمُحز اإلاىخج مً خالٌ ؤوؽىت اللُمت و جٌى

ت مً ألاهىاُ هجذها في الؽشهت لخدلُم حىاهب الخ حن هىان مجمِى محز باإللافت بلى هزًً الىِى

 الجذٌو الخالي:

 ( ًىضح ؤهىاُ ؤخشي للمحزة الخىافعُت.1الجذٌو سكم )

                                                           
ماٌ -هبُل خلُل مشس ي 1 ت مفش. ظىت  -الذاس الجامُّت -اإلاحزة الخىافعُت في مجاٌ ألِا  .83ؿ 1996ؤلاظىىذٍس
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 : ًىضح ؤهىاُ ؤخشي للمحزة الخىافعُت. (II -1)1مالجذٌو سك

 

ُت
ع

اف
خى

 ال
زة

اإلاح
 

 الىُبت بؽإن الجىدة. العمّت 

 .ًخذمخه اإلاعتهل 

 .تراف و كبٌى اظم الؽشهت  الِا

 .بداسة حُذة 

 .بهخاج جيلفت ؤكل 

 .مىاسد مالُت 

 .الخىحه هدى اإلاعتهلً/ مّلىماث مشؼذة/ بدىر العىق 

 .بحعاُ خي اإلاىخج 

 .الخفىق الفني 

 .كاِذة واظّت بحن اإلاعتهلىحن 

 .كىاُِت العىق/ الترهحز 

 .خفائق اإلاىخج/ الخمحز 

  هخاج.ابخياس معخمش في ؤلا 

 .خفت العىق 

 .الدجم/ مىكْ العىق 

 .ًظّش مىخفن/ جلذًم كُمت ؤِلى للمعتهل 

 .ٌما  اإلاّشفت بجاهب ألِا

 .ادة/ الذخٌى اإلابىش  في الفىاِت  الٍض

  بهخاج هفء و مشن/ حّذًل الّملُاث وفم اخخُاحاث

 اإلاعتهلىحن.

 .كىة بُْ ِلى دسحت ِالُت مً الىفاءة 

 .لُت  مهاساث حعٍى

  /زلافت.سئٍت معخلبلُت 

 .ؤهذاف بظتراجُجُت 

 .ُبِالن فّاٌ/ الىبا 

 .سوح اإلاغامشة/ اإلابادسة 

 .ش  في اإلاجاٌ الهىذس ي  البدىر و الخىٍى

 .جخىُي كفحر ألاحل 

  مْ اإلاىصُ.ِالكاث حُذة 

ت، مفش،  ماٌ، الذاس الجامُّت، ؤلاظىىذٍس  .84، مشحْ ظبم رهشه ؿ1996اإلافذس: هبُل خلُل مشس ي، اإلاحزة الخىافعُت في مجاٌ ألِا
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 على للحصىل على امليزة الخىافسيت  الاجصالجكىىلىحيا إلاعالم و  اسخخداماملطلب الثالث :

الم و   جإزحر هبحر ِلى وؽاواث اإلااظعت اإلاخخلفت و ًبرص  الاجفاٌالخفٌى ِلى محزة جىافعُت لخىىىلىحُا ؤلِا

 .هزا مً خالٌ جىاولىا لهزا اإلاىلب

 الفزع ألاول :

ؤهذث الّذًذ مً الذساظاث ماخشا ؤن جىىىلىحُا اإلاّلىماث جازش جإزحرا  الخأثير على إهخاحيت املؤسست : –أوال 

حغُحراث جىٍُمُت و  ؤظاظُا في همى اإلااظعاث خاـت ِىذما ًشافم بدخاٌ جىىىلىحُا اإلاّلىماث و بدخاٌ

ت مشفلت  .1بداٍس

في جىىىلىحُا  اظدثمشثفلذ  زبذ ِذة دساظاث ؤن مّذٌ ؤلاهخاحُت وان اِلى ما ًمىً لذي اإلااظعاث التي 

اإلاّلىماحي دون ؤن ًشافله   الاظدثماس بال ؤن هزه الذساظت بُيذ ؤن  ،و في جىصَْ ؤلاداسة و الخىٍُم ،اإلاّلىماث

ادة اللفىي مً  الاظخفادةو بالخالي فةن  ،في ؤلاهخاج بِادة جىصَْ و جدعحن في ؤلاداسة و الخىٍُم لً ًادي بلى ٍص

الم و  حذًذة و ؤِماٌ  اظتراجُجُاثفي  اظدثماس جخدلم ِىذما جخدلم ِىذما ًشافلها  الاجفاٌجىىىلىحُا ؤلِا

 .حذًذة

جإزحر ؤخش هى بدخاٌ مخىلباث حذًذة خىٌ  الاجفاٌلخىىىلىحُا ؤلاِالم و  الخأثير على اللىي العاملت : –ا ثاهيـــ

ادة هبحرة وعبُا ادة ؤحىس الّاملحن في مهً اللىاُ ٍص ب  ،اللىي الّاملت مً هزه الخغُحراث ٍص و ًدخاج بلى جذٍس

 .معخمش لهزه اللىي الّاملت ًدىاظب مْ جىىس الخجهحزاث و البرمجُاث

ش  اظخخذامهاؤن هزه الخىىىلىحُاث ًمىً  اإلااظعاث اهدؽفذ الخأثير على جطىيز املىخج : –ـا ثالثــ لخىٍى

ش خًٍى ؤلاهخاج و ِملُاث ؤلاهخاج اظخخذامهاهما ًمىً  ،مىخجاث و ظلْ حذًذة و بالفّل فلذ  ،لخىٍى

وىسث الىثحر مً اإلااظعاث مىخجاث حذًذة جخممً داخلها ِىاـش و ججهحزاث مّلىماجُت ؤو بشمجُاث 

شو كذ ظاِذ ٌهىس ألاهترهذ في  ،خاظىبُت  .وؽش مّلىماث البدث و الخىٍى

بي اإلاعخمش للعلّت  ادة مبُّاتها مً خالٌ الخدعحن الخذٍس فالىثحر مً اإلااظعاث حعخّمل ألاهترهذ مً ؤحل ٍص

 الخبراث و البدىر اإلاخخلفت اإلايؽىسة ِلى ؼبياث ألاهترهذ و التي حعخّمل في : اظدثماس ؤو الخذمت مً خالٌ 

 جيعُم و جفمُم اإلاىخج. 

  جيلفت بداسة اإلاؽشوُجخفُن. 

 فحن ب الفّاٌ للّماٌ و اإلاٌى  .جلذًم الخذٍس

                                                           
تمزه -اللىحعدُتفي العلعلت  الاجفاٌجىىىلىحُا اإلاّلىماث و  -بً دسدوػ وفاء 1 ولُت  -شة جخشج لىُل ؼهادة ماظتر ؤوادًمي في الّلىم الخجاٍس

 .32ؿ -2013-2012-حامّت معخغاهم –فش مخىظىيلىحعدًُ ؤو الّلىم جخفق ججاسة و  الخلىق 
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ًمىً الُىم لىثحر مً اإلاعتهلىحن في هثحر مً دٌو الّالم الذخىٌ بلى  الخأثير على عملياث الدسىيم : –رابعا 

فاألهترهذ ؤـبدذ مياها  ،و ِشك ؤي مً العلْ التي ًشغبىن في ؼشائها مىاـفاثِلى  الاواُلألاهترهذ و 

للدعىق ًمىً مً خاللها للمعتهلً اإلافاللت بحن الّذًذ مً الّاسلحن زم اللُام بّملُاث الؽشاء ِبر 

هما ؤزشث الخجاسة  بلىتروهُت جإزحرا هبحرا ِلى  ،و في الىثحر مً الاخُان ًخم الذفْ ِبر هزه الؽبىت ،ألاهترهذ

للمؽتري ؤن ًخفدق العلّت و مخخلف مىاـفاتها و ؤظّاسها  خُث ًمىً ،ؤظّاس مخخلف العلْ و الخذماث

ت و بخيلفت كلُلت ملاسهت بالىظائل العابلت الخللُذًت ) العفش اساث ،في ول بلاُ الّالم و بعِش اإلاّاسك (  ،الٍض

فدعهل هزه البىاباث ِملُت  ،و ؤهثر مً رلً فلذ ٌهشث بّن البرمجُاث ِلى ألاهترهذ لدعهُل الّملُت

م ؤلالىترووي الدعىق و  ت  ،الدعٍى و جلىم هزه البرمجُاث باإلًجاس ِبر ألاهترهذ في الّذًذ مً اإلاىاكْ و بعِش

فائلت باخثت ًِ ؤفمل ظّش و ؤفمل مىاـفاث للمؽتري و مً حه هٍش البائْ فةن ألاهترهذ ؤـبدذ وظُلت 

م ِاإلاُا مّلىماث و مىاـفاث و ىن ألان ِلى ألاهترهذ شلفاإلافغُحن و ملذمي الخذماث ٌّ ،هامت للدعٍى

ب ًِ بّذ مْ  ،باألهترهذ تلالظخّاهالاواُل مْ بمياهُت الفُاهت و  ،ؤظّاس و خذماث لعلّهم و هزلً الخذٍس

 .ول اللىاصم الخىبُلُت و ولها ًِ بّذ بىاظىت ألاهترهذ

ً الاجصالجأثير جكىىلىحيا إلاعالم و  –خامســـا  التي ٌعاوم بها حّخبر اللىة  : في املؤسست على كىة املشتًر

خمادلزلً و مً خالٌ  ،اإلاؽتري مً الّىاـش اإلاهمت التي جادي بلى جللُل ؤسباح اإلااظعاث ِلى جىىىلىحُا  الِا

الم و   اِخمادالخذًثت اإلاخىىسة جمىىذ هزه اإلااظعاث مً جللُل هزه اللىة و رلً مً خالٌ  الاجفاٌؤلِا

ل للمؽتري و  جه مْ اإلااظعت بلى مىسد ؤخش و هزه الخيالُف جخمثل في حّامال اهخلالهؤظلىب جيالُف الخدٍى

ب الّاملحن ألاالث و اإلاّذاث و الخذماث   بِادة الخفمُم و هىذظت ؤلاهخاج، ،ِادة في جيالُف بِادة جذٍس

 .1اإلالذمت ما بّذ البُْ مً ؤحل خذمت اإلاؽخحن الجذد

 علت كىة املىردًً :  الاجصالجأثير جكىىلىحيا إلاعالم و   -سادسـا

ادة الخيالُف و بالخالي ألاسباح للماظعاث و ؤما  ،حّذ كىة اإلاىسدًً مً الّىامل اإلاىافعت ألنها جادي بلى ٍص

العلْ ؼبه اإلافىّت و اإلاىاد اإلافىّت  ،اإلالفىد باإلاىسدًً غهم هاالء الزًً ًضودون اإلااظعت باإلاىاد الخام

 .ث ؤلاهخاحُتباإللافت بلى ألاًذي الّاملت و هي حمُّها مً ِىاـش اإلاذخال 

 على كىة املىافسين الجدد :   الاجصالعالم و جأثير جكىىلىحيا ال –سابعــا 

و  ،دي بلى جدٌى حضء مً الّمالء هدى هزا اإلاىافغ الجذًذد دخٌى مىافعحن حذد بلى العىق ًا بن مجش 

ٌى  هاالء بالخالي فعُإخز خفخه مً العىق ِلى خعاب اإلاخىاحذًً به ختى جخمىً اإلااظعت مً بِاكت دخ

لُت ،اإلاىافعحن الجذد ِلى معخىي حىدة اإلاىخجاث اإلالذمت ؤو  ظىآءا، ال بذ ؤن جبلى مخمحزة ببرامجها الدعٍى

الم و  اإلاخلذمت و  الاجفاٌظّشها ؤو بشامج الخىصَْ و التروٍج و هزا ال ًمىً جىفحره بال مً خالٌ جىىىلىحُا ؤلِا

                                                           
مت -صسصاس الُّاش ي1  2016 -ألاسدن -ِمان -داس ـفاء لليؽش و الخىصَْ -الىبّت ألاولى -الاجفاٌجىىىلىحُا اإلاّلىماث و  اظخخذاماث -ألاظخارة ُِادة هٍش

 .213، 212، 211ؿ  ؿ ؿ
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ؤهثر فّالُت و ؤمان لُفّب ِلى  اجفالُهاإلاخىىسة و رلً مً خالٌ كاِذة بُاهاث خذًثت ؼاملت و ؼبياث 

 .اختراكهااإلاىافعحن 

 الفزع الثاهـــي : دور البييت الشبكيت في حعشيش املشاًا الخىافسيت : 

 كت ألاهترهذ في مشاًا جىافسيت ما جخلله شب -/1

الّاملحن فهي بزلً تهذف بلى  اخخُاحاثهترهذ بفىسة خاـت لخلبُت ؼبىت ألا  الاكخفادًتجفمم اإلااظعت 

ماٌ اإلااظعت و جىفشها هزه الؽبىت و  ؤداء الّملُاث و ألاوؽىت بىفاءة ؤهبر و خلم مضاًا جىافعُت حذًذة أِل

 منها :

 و رلً مً خالٌ : في الخكاليف : الاكخصادًت

 ة وسخ مخّذدة مً البرامج و الخىبُلاثحهاص اإلاضود و الزي ٌّمل ِلى جللُل الخخجت بلى حىد. 

 ل اإلالفاث بعهىلت و ٌعش مما ٌعاِذ ِلى  جللُل المائْ منها  .جىفحر خذمت ججًز

 ؤظلىب البُاهاث اإلاؽترهت بحن الّاملحن اِخماد. 

 اث و الىمارج الىسكُت  .الخلٌى ؤلالىتروهُت لخفادي اإلاىبِى

  م اإلاىكْ الذاخلي اخخفاس ً و بداسة الّملُاث ًِ وٍش  .حمُْ مهام الخخٍض

الذاخلي بحن الفشوُ ؤو ؤكعام  الاجفاٌفاألهترهذ هخفن هثحرا مً الضمً المائْ في ِملُت  جىفير الىكذ :

تالاجفاالث و بر وىظُلت لممان دكت ظحر هما حّخ ،اإلااظعت  .جىٍُم جبادٌ اإلاّلىماث و الخذماث ؤلاداٍس

جىفش ألاهترهذ بمياهُت الىفار بلى مىاسد اإلاّلىماث مً وشف ؤحهضة خاظىب مً جلىُاث : و املزوهت الاسخلالليت

م جىبُم واخذ و هى معخّشك ألاهترهذ و مً ؤماهً ِمل ،مخخلفت مشبىوت بهزه الؽبىت و رلً ًِ وٍش

 .مخخلفت

اظعت مً الخفٌى ِلى حمُْ خذماث جمىً اإلاعخخذم لؽبىت ألاهترهذ داخل اإلا جىفير خدماث ألاهترهذ :

 الؽبً ألام ) ألاهترهذ  ( و منها :     

 ذ ؤلالىتروهـــــي  .البًر

 الخىاس في الىكذ الخلُلي. 

 جلىُت جدمُل اإلالفاث بلىتروهُا. 

 ماجمشاث الفُذًى. 

 شبكت إلاكسترهت و املشاًا الجدًدة :   -/2
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ت مً الؽبياث ؤلاهعتراهت  1ؤهمها حعّحن اإلااظعت إلاجمِى

 الخىريد  :  أ ( شبكاث إكسترهت

ُت بهذف اإلادافٍت ِلى الىمُت الثابخت مً اإلاخضون بداسة و  سكابت  ،للشبي بحن اإلاخاصن الشئِعُت و اإلاخاصن الفِش

 .اإلاخضون و حمُْ الدعهُالث اإلاشجبىت بالّمل

 الخىسيع :  اثب(    شبكاث إكستره

حّامالتهم مثل خذمت الىلب ؤلالىترووي و اإلاّالجت  جدُذ للمخّاملحن  مْ اإلااظعت ـالخُاث جبّا لدجم

لُت  ؤلالىتروهُت للخعاباث بلافت بلى اللىائم اإلاخاخت ِبر الؽبىت إلاىخجاث اإلااظعت و حل اإلاّلىماث الدعٍى

 .اإلاخّللت بها

 الخىافسيت : ج( شبكاث إكسترهت

ًخم جبادٌ  ؤهم اإلاّلىماث خٌى جمىذ للماظعاث ِلى بخخالف ؤحجامها فشؿ مخيافئت في  العىق و بىاظىتها 

ٌّضص حىدة اإلاىخجاث و ًلط ي ِلى  ،ألاظّاس و اإلاىاـفاث الخلىُت مما ًشفْ مً معخىي خذمت اللىاُ

 .ؤلاخخياس

الّمل و  ،فخثبذ بزلً ؼبىت ؤلاهعترهت الجذوي اللفىي في جدلُم اإلااظعت إلاعخىي مشجفْ مً الّىائذ

خماد ِلى ؼبىت ؤلاهعترهت لخدلُم   و لخدعحن مياهت اإلااظعت  ،الخفت العىكُت في ظىق اإلاىافعت ًخم ؤلِا

 ماًلي :

 حعهُل ِملُت الؽشاء في اإلااظعت و بلغاء الخاحت بلى اإلاشاظالث بيل ؤهىاِها. 

 اإلاخابّت الذكُلت للفىاجحر و بحشاءاث الفشف و اللبن. 

 ت اإلااهل ُف مً خالٌ سبي اإلااظعت بمفادس اإلاىاسد البؽٍش ُف خذمت الخٌى  .تجٌى

  لمان جىاـل ؼبياث الخىصَْ و اإلاىسدًً بهذف حعشبْ ِملُاث الىلب و الصخً و بجمام ِملُاث

 .البُْ

 الاجصالاملبدث الثالث : هظام 

حِّؾ اإلاجخمّاث اإلاخىىسة الُىم ِفش جىىىلىحُا اإلاّلىماث التي حّخمذ ِلى هٍم ؤلاجفاالث الخذًثت ِبر 

 .اإلاشجبىت بالخاظباث ؤلالىتروهُت و هٍم مّالجت اإلاّلىماث،ألاكماس الفىاُِت

و حّخبر هٍم اإلاّلىماث هي اإلاعخخذم  لخىىىلىحُا اإلاّلىماث اإلاخىىسة و لفترة كفحرة ممذ و ختى ألان ال صالذ 

ُفتها بىٍم مىفشدة ت هبحرة خُث ؤن  ،اإلايؽأث حّخبر اإلاياجب اإلاىجمىت جادي ٌو و للذ حغحر هزا اإلافهىم بعِش

                                                           
 .2017 -2016 -مشحْ ظبم رهشه  -صسصاس الُّاش ي1
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سبىذ بحن مخخلف ؤهىاُ اإلاياجب بدُث مً اإلامىً ؤن جخفل الخاظباث الصخفُت  كذ الاجفاالثجىىىلىحُا 

 .مْ الخاظب الشئِس ي باإلايؽإة بؽيل بعُي حذا

 امت لالجصالاملطلب ألاول : مفاهيم ع

اتها و اإلالفىد باإلجفاٌ ظىف ًخىضح  لإلجفاٌ مفاهُم مخّذدة و هزا ساحْ لخّذد ؤهىاِه ووٌائفه و هٍٍش

 .ٌو هزا الىلبلىا مً خالٌ جىا

 مفهىم إلاجصال :

ًشجبي مفهىم ولمت " ؤلاجفاالث"  في الىكذ الخالش باإلجفاالث الخلُفىهُت التي ؤـبدذ ممىىت بعبب "  

ه مً كبل ؼشواث الخلفىهاث و مْ رلً فةن مفهىم " الخامل " ًخىظْ بلى  خامل ؤلاجفاالث " الزي ًدذد هِى

ىن و ؼشواث الىبُل  خُث ؤن ؼبياث ،ما وساء هىاق ـىاِت الخلُفىهاث و ؤـبذ الىاط ًذسوىن رلً الخلفٍض

حّخبر  ؤلاجفاالث حضءا هاما مً ِىاـشها بدُث ؤـبدذ وىابل ؤلاجفاالث في الىكذ الخالش كادسة ِلى هلل 

 ......الخ (.الفُذًى –الفىسة  –) الفىث 1ول ؤهىاُ ؤلاؼاساث الشكمُت بما فيها

ىن  ُا اإلاّلىماث الخاـت بالىلل الخلُفىوي هما ؤن جىىىلىح ،ِبرالىبُالث اإلادىسٍت اإلاخفلت بؽبياث الخلفٍض

 .ؤـبدذ ؤهثر حّلُذا

هلل اإلاّلىماث و ألافياس و ِشفه البّن بإهه اإلاجاٌ الشاظم لخبادٌ الخلائم و ألاداء   processفاإلجفاٌ ِملُت

و هزه throughsymbolsالزي ًدذر مً خالٌ الشمىص  interctionبحن الىاط و ؤلاجفاٌ هى ؼيل مً الخفاِل

 stimuli ىص كذ جيىن خشهت بذهُت ؤو ـىسا ؤو ؼفافُت ؤو خشفُت ؤو مىىىكت ؤو ؤي سمض ؤخش ٌّمل همدشن الشم

إلظخجابت ظلىهُت كذ ال ًدشهها الشمض هفعه غُاب ٌشوف خاـت للصخق اإلالخلي فاإلجفاٌ هى 

الم لخبادٌ ألاخباس و اإلاّشفت و اإلاّلىماث و ألاسا ء و الشظائل بحن ألافشاد  processِملُت  و الجامّاث و ؤلِا

media   هى اإلاىخجproduct  مثاٌ رلً ألاخباس news و البُاهاثsata  و ممامحن و مىخجاث ؤخشي لىظائل

ف  ،اؤلاجفاٌ الجماهحري واألوؽىت الثلافُت و الفىاُِت و اإلاهخمىن بلماًا الثلافت و الخىمُت بملُىن بلى حٍّش

ت ؤو جىىىلىحُتؤلاجفاٌ بإهه جفاِل بحشائي بىاظىت الشظائ و ؤلاجفاٌ ًلىم ِلى ِذد مً  ،ل التي جيىن بؽٍش

الّىاـش الشئِعُت لخخم ِملُت ؤلاجفاٌ ظىاء ؤلاجفاٌ الفشدي ؤو الصخص ي ؤو ؤلاجفاٌ الذولي و هزه الّىاـش 

 :  2هي

 .اإلافذس و هى اإلاخفل ؤو اإلاشظل .1

 .مفمم الؽفشة ؤي حّل ؤلاجفاٌ له هخائج بًجابُت .2

 .ؤلاجفاٌالشظالت ؤي مممىن  .3

                                                           
ؼاُس اإلالً  -ألاسدن -ِمان -داس اإلاىاهج لليؽش و الخىصَْ -م2007 -هـ1427الىبّت الثاهُت  -هخاب "جىىىلىحُا اإلاّلىماث" -ِالء ِبذ الشصاق العالمي 1

 .20ؿ  -خعحن

 .155-154ؿ ؿ  -2010 -الىبّت ألاولى -ألاسدن -ِمان -داس ؤظامت لليؽش والخىصَْ -هخاب بداسة اإلاّشفت و الخىىىلىحُا الخذًثت -ِفام هىس الذًً 2
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 .فخاة ؤو وظُلت لفٍي ؤو اإلاشئي ؤو معمُى ؤو بماءة ؤو ـىس  .4

 .مترحم الؽفشة ؤي سد فّل بًجابي ِلى ؤلاجفاٌ .5

 .اإلاخللي هى مخفل به اإلاشظل بلُه .6

اث لإلجفاٌ و هي : اث ؤلاجفاٌ فةن غالبُت ِلماء ؤلاجفاٌ ًشون ؤن هىالً ِذة معخٍى  ؤما ًِ معخٍى

 .داخل الفشدؤلاجفاٌ الزاحي ؤو ؤلاجفاٌ  .1

 .ؤلاجفاٌ بحن ألاشخاؿ .2

اث الفغحرة .3  .ؤلاجفاٌ مْ اإلاجمِى

 .ؤلاجفاٌ بحن الثلافاث .4

 .ؤلاجفاٌ مْ الجمهىس  .5

 .ؤلاجفاٌ الغحر اللفٍي .6

 .ؤلاجفاٌ الجماهحري ِبر الىظائل .7

 كىىاث ؤلاجفاٌاملطلب الثاوي :

ت مً اللىىاث التي ٌّخمذ ِليها و ًمش بها ِىذ ِملُت بًفاٌ  الشظالت و جخمثل هزه اللىىاث لإلجفاٌ مجمِى

 فُما ًلي :

 كىىاث إلاجصال :

كىىاث ؤلاجفاٌ هي الىظُلت التي ًخم بىاظىتها بث البُاهاث في الجهاص مً الؽبىت بلى حهاص ؤخش و بةميان 

 : 1لإلجفاالث العلىُت و منهااللىاة ؤن حؽغل ؤهىاُ مخخلفت مً ؤوظاه البث

 السلك املبروم :  -/1

و بالشغم مً ولفخه ؤال ؤن  ،مً ألاظالن الىداظُت بؽيل ؤصواج و هي ؤكذم وظي للبث ًخإلف مً ٌفائش 

 .العلً  اإلابروم ٌّذ بىُئا وعبُا لبث البُاهاث

 الكابل املدىري :  -/2

و ًخإلف مً ظلً هداس ي ظمًُ  و مّضوٌ و الزي ًمىً ؤن ًبث ؤهثر ِذد مً البُاهاث ملاسهت بالعلً  

ت مً العلً اإلابروم و خاٌ مً الخذخالث بال ؤهه ًيىن ٌّذ اليابل اإلا ،اإلابروم دىسي وظي بث ؤِلى بعِش

 .ظمُيا و مً الفّب حعلُىه في الّذًذ مً ألابيُت

                                                           
ماٌ الاظخخذاماث و الخىبُلاث -غعان كاظم داود الالمي اإلاذسط اإلاعاِذ ؤمحرة ؼىشولي البُاحي 1 ماظعت  -جىىىلىحُا اإلاّلىماث في مىٍياث ألِا

 .91، 90، 89ؿ ـق  -2010 -ألاسدن -الىبّت ألاولى -الىساق لليؽش والخىصَْ
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الّملُت التي حعخخذم العُلُيىن بذال مً الىداط هّىفش ؤظاس ي لخىىه ألالياف البصزيت :  -/3

ت ؤنها بكخفادًت ؤي.ؤلاجفاالث ت  و مً فىائذ ا ؤلُاف البفٍش جىخفن ولفت ؤلاؼاساث اإلاىلىلت فمال ًِ العِش

 .الفائلت و اللذسة الّالُت في هلل اإلاّلىماث

و كذ  ،هى البث الزي ًشظل ؤلاؼاساث ِبر الهىاء ؤو الفماء مً دون ؤًت ؤظالن مادًتالبث الالسلكي :  -/4

 و هزا البث ٌؽمل ماًلي : ،ٌهش هزا الىُى مً ابث هبذًل ًِ كىىاث البث العلىُت

و تهخم باإلسجباه ِبر الخىاظِب  الصخفُت لغشك ؤلاجفاالث الصخفُت في الهاجف و الحاسب الخلىي : . ؤ

ماٌ و وعهُل خشهت جلً ؤلاجفاالث  .ألِا

ت ال ظلىُت التردد ِبر الجى وحّذ واظّت ؤلاظخخذام في هظم املاًكزوبيف : . ب جلىم  ببث بؼاساث سادًٍى

 .رة الدجمؤلاجفاالث الىبح

مُل فىق ظىذ ألاسك  22 000و هي ؤكماس مفىفّت جخدشن في مجاالث زابخت ًبخّذ ألاكمار الصىاعيت : . ث

 .و جيىن لها اللذسة ِلى بلخلاه ؤلاؼاساث مً ؤحهضة البث ختى و لى واهذ لُّفت

 .فلت بالؽبىُتو بشجيٌى هلل اإلالفاث هى بشهامج  ؤو ؤظلىب هلل  و جبادٌ اإلالفاث بحن ؤحهضة الخاظىب اإلاخ

 :     » network operating system « NOSهظام حشغيل شبكي  -/5

ٌى بلى اإلاىاسد و ألاحهضة اإلاؽترهت في  و هزا الىٍام ًلذم خذمت جىٍُم ـالخُاث خلىق اإلاعخخذمحن في الـى

ش( windowrsNT) ووهذوص بن وي 1998الؽبىت و اإلاخمثلت باإلاُىشوظىفذ و هذوص  و novellnetwareو هىفل هخٍى

 .غحرها

 

 

 

 

  

 

 

    -                                                                                                  .ألاظالن اإلاجذولت -

 .اإلاىحـــاث اللفحرة

 

 كىـــــىاث ؤلاجفــــــــــــــــــاٌ

 

 ـــذودةــــــــــــــــــىاث  مدـــــــــــــــكى

 ـــــــت (ـــــالىىاق ) كىىاث ظلىُ
 

 ـــذودةـــــــــــكىىاث غحر مدـ

 الىىاق ) كىىاث الظلىُـــــــت (

 .1ًىضح ؤهىاُ كىىاث ؤلاجفاٌ(: II -3)3الؽيلشكم
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 ألاكماس الفىاُِــــــت.    -.   ألاظالن الخىسٍت -

     -                                                                                                 ألالُاف المىئُــت. -

 مىلــــت.الهىاجف اإلاد

ألاظالن اإلادىسٍت و  ،( ؤن اللىىاث ؤلاجفالُت بما ؤن جيىن ظلىُت واألظالن اإلاجذولت 03ًىضح الؽيل سكم ) 

 .ألاكماس الفىاُِت و الهىاجف اإلادمىلت ،ؤو الالظلىُت مثل اإلاىحاث اللفحرة ،تألالُاف المىئُ

ت مً الخفائق ؤهمها :  و جخمحز كىىاث بجفاٌ ؼبياث الخاظىب ًِ اللىىاث ؤلاجفالُت الخللُذًت إلاجمِى

ت الىلـــــــل (1  .ظِش

 .ظّت الىلـــــــل (2

 .هلل غحر متزامً ( –همي الىلـــــــل ) هلل متزامً  (3

 .هلل وامل ؤلاصدواج ( -الىلـــــــل هفف مضدوج   -اه الىلـــــــل ) هلل مىفشد بجج (4

ت ( –بؼاساث الىلـــــــل ) بؼاساث سكمُت  (5  .بؼاساث جىاٌٍش

 في املؤسست  الاجصالاملطلب  الثالث : أهىاع 

حن هما  :ؤلاجفاٌ الصخص ي و الخىٍُمي  .ًمىً جفيُف ؤلاجفاٌ داخل اإلااظعت بلى هِى

 الشخص ي : إلاجصال–أوال 

ت مً ألافشاد و  ،جشبي بحن هاالء ألافشاد ِالكاث الخّشف باإلجفاالث الصخفُت ،جخيىن اإلااظعت  مً مجمِى

 اخذ، ؤو ؤفشاد مخّذدًً فشد واخذ.فمً اإلامىً ؤن جإخز ؼيل فشد و  ،هي جإخز ؤؼياال مخّذدة

خُث ًلىم  ،وظائل ؤلاجفاٌ اإلاباؼشةو  ًلفذباإلجفاٌ الصخص ي هلل اإلاّلىماث مً فشد ألخش مً خالٌ 

و ًلىم باإلظخجابت لهزه الشظالت مً خالٌ  ،الفشد اإلاشظل بةسظاٌ اإلاّلىماث للمعخلبل الزي ٌعخلبل الشظالت

 .1الخغزًت الّىعُت

جخخلف الىشق و الىظائل اإلاعخّملت في ؤلاجفاالث الصخفُت بحن ألافشاد في جصال الشخص ي : طزق إلا -/1

 ثل : اإلااظعت و جخم

ٌّخمذ ؤلاجفاٌ الؽفهي ِلى اليلمت اإلاىىىكت في الخّبحر ًِ اإلاّاوي ؤو هلل الىظائل إلاجصال الشفهي :  -/1.1

مً الىكذ    % 90بلى  50و ٌعخمذ ؤهمُخه مً خلُلت ؤن اإلاذًش ًلط ي مابحن  ،بلى ألاوشاف اإلاعتهذفت بها

ً  .الّمل الُىمي في الخذًث مْ  ألاخٍش

                                                           
ذ وىسجل 1 لي" -الذهخىس ؤماٌ ًىب -فٍش  -ألاسدن -صمضم هاؼشون ومىصِىن  -الىبّت ألاولى -"جىىىلىحُا اإلاّلىماث دوسها في الّمل ؤلاداسي و الدعٍى

 .118ؿ  -2016-ِمان
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 الؽفهي هزهش : الاجفاٌخذمت و مً الخاالث اإلاعخ

 بـذاس ألاوامش و الخّلُماث. 

 ُف ب ،اإلالابالث : مثل ملابلت الخٌى بُت ،الىٍش في الؽياوي  ،التركُت ،ملابلت الخذٍس  ،ا بحشاءاث الخذٍس

ائف و غحرها  .جدلُل الٌى

 هٍام ؤلاظدؽاساث للّاملحن مثل خل اإلاؽىالث. 

  ُت ؤو تؤلاحخماِاث الُىمُت ؤو ألاظبِى ت ؤو العىٍى  .الؽهٍش

 اتهم اإلاخخلفت ش معخٍى بُت : و هي مّلىماث و مهاساث الّاملحن و جىٍى  .البرامج الخذٍس

ٌّشف ؤلاجفاٌ الىخابي ِلى ؤهه : " ؤلاجفاٌ غحر الصخص ي فهى ٌّخمذ ِلى اليلماث إلاجصال الكخابي :  -/2.1

ت اإلاىخىبت ال اإلاىىىكت و رلً ـُاغت مممىن ال شظالت التي جىحه بلى معخلبلها ؤفشادا ؤو و ألالفاً اللغٍى

 و ًٍهش ؤلاجفاٌ الىخابي في الخالث الخالُت : ،1حماِاث "

 ألاوامش والخّلُماث والخىاباث الذاخلُت و الخاسحُت و اإلازهشاث و الىخب الذوسٍت و غحرها. 

 بُان ألاحش. 

 ذة الّامل  .، و هي حؽمل ِلى ؤخباس اإلااظعتمجلت ؤو حٍش

  و فُه جىلُذ ألهمُت الّمل و دوس الفشد في اإلااظعت و مّلىماث ًِ اإلااظعت الّاملحنمشحْ ؤو دلُل ،

 .و ؤهذافها و ظُاظتها و غحرها

 ش مثل ج ش الخخىُي و الشكابت و غحرهاالخلاٍس  .لاٍس

 اهاث و حعخخذم لىلل  . اإلاّلىماث و الخّلُماث للّاملحن لىخت ؤلِا

 إلاجصال الخىظيمي :  -/3.1

حن  .في ؤلاجفاٌ الخىٍُمي، بجفاٌ سظمي و بجفاٌ غحر سظمي ًمحز بحن هِى

 إلاجصال الزسمي :  -ثاهيا

 .2ٌّشف ؤخذ الباخثحن ؤلاجفاٌ الشظمي ِلى ؤهه : " بجفاٌ مباؼش بحن مشظل الشظالت و اإلاعخلبل لها "

خالٌ اللىىاث و و ٌّشف ؤًما ِلى ؤهه :" ؤلاجفاٌ التي ًخم في بًىاس اللىاِذ التي جدىم اإلااظعت و جخم مً 

فحن ًخطح ؤن ؤلاجفاٌ الشظمي هى  ،3اإلاعاساث التي ًدذدها البىاء الخىٍُمي الشظمي" و مً خالٌ هزًً الخٍّش

هما  ،و ٌعحر وفم ؤظالُب و بحشاءاث و كىاِذ سظمُت مدذدة و مّشوفت ،ؤلاجفاٌ التي ًخم في بًىاس الخىٍُم

                                                           
ذ وىسجل 1  .120مشحْ ظبم رهشه ؿ  -بالذهخىس ؤماٌ ًى  -فٍش

ذ الصخف 2 ت، مفش،  -مدمذ فٍش ماٌ، الذاس الجامُّت، ؤلاظىىذٍس  .261، ؿ 1997ظُّذ مدمذ اإلافشي، بداسة ألِا

ذ وىسجل 3  .181مشحْ ظبم رهشه ؿ  -الذهخىس ؤماٌ ًىب -فٍش
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و في ٌل هزا الىٍام جخذفم اإلاّلىماث بؽيل سظمي بما ؤهه غالبا ما ًيىن مىزلا بفىسة مىخىبت و سظمُت، 

ائف  .ًخماش ى و الخىٍُم الشظمي للعلىاث و ؤلاخخفاـاث و الٌى

فهى الزي ًدذد  ،و ًٍهش مً خالٌ الخّاٍسف الثاوي الخإزحر مً كبل الهُيل الخىٍُمي ِلى بحشاءاث ؤلاجفاٌ

الخشائي الهُيل الخىٍُمي للماظعت فهي و جىك ’ سظمُا ؤهماه الّالكاث  بحن مخخلف وخذاث اإلااظعت 

 .جبحن الخىت الشظمُت لإلجفاالث بحن مخخلف ؤحضاء اإلااظعت

 و جىحذ ؤهىاُ ؤخشي مً ؤؼياٌ ؤلاجفاالث داخل اإلااظعت و جخمثل فُما ًلي :

 :  1إلاجصال الهابط أو الىاسل  -/1

مً معخىي بداسي ؤِلى بلى معخىي ؤو  ،و ًيىن هً الشئظاء بلى اإلاشئوظحن ،و هى ؤلاجفاٌ ؤِلى بلى ؤظفل

و ٌّذ هزا الىُى مً ؤلاجفاٌ ألاهثر ؼُىِا،و ًخم مً خالله هلل اإلاادة اإلاشظلت مً ؤوامش و  ،بداسي ؤدوى

 .حّلُماث و بالغاث و كشاساث ِبر حعلعل هشمي مً اللُادة بلى اللاِذة

 

رلً ؤن ؤهاإلجفاالث جخم مً  ،الهابىتجإحي ؤلاجفاالث الفاِذة ِىغ ؤلاجفاالث  إلاجصال الصاعد :  -/2

و ٌّشف ؤلاجفااللفاِذ  ِلى ؤهه : اإلاّلىماث التي ًىللها  ،وفلا لخفاِذ اإلاعاولُت ،ؤظفل الخىٍُم بلى ؤِاله

اث الّلُا لخىلُذ ؤفياسهم و مؽاولهم بؽيل ًدُذ لهزه  اث ألامامُت بلى ؤلاداساث في اإلاعخٍى الّاملىن في اإلاعخٍى

 .للشاساث  و الخىحيهاث اإلاىاظبتاللُاداث بجخار ا

و ًإخز هزا الىُى مً الغخفاالث  ،بن الهذف ألاظاس ي لإلجفااللفاِذ  هى جيؽُي الخىاس داخل اإلااظعت

 ؤؼياال مخخلفت ًزهش منها ماًلي:

 اإلاّلىماث الؽيلُت : و هي مهُيلت خٌى ِالكت بحن اإلاشظل و معخلبل مّشوفحن. 

 اٌ ًخىلب ؤو ال ًخىلب بحابتاإلاّلىماث ؤلالخماظُت : و هى بجف. 

  اإلاّلىماث ؤلاظخفهامُت : و هي مّلىماث جإخز ؼيل ؤظئلت مىحهت بلى اإلاعاولحن بغشك كُاط

 .بخخُاواجاإلجفاٌ في اإلااظعت

  اإلاّلىماث اإلاىالبت : و هي هُى مً اإلاّلىماث اإلاىاكؽت و التي حعمذ للميلفحن باإلجفاٌ لخلُُم

 .ؤلاجفاٌ في اإلااظعت بخخُاحاث

 إلاجصال ألافلي ) أو الجاهبي ( :  -/3

                                                           
ذ وىسجل 1 لي""جىىىلىحُا اإلاّلىماث دوسها في الّمل ؤلاداسي و الد -الذهخىس ؤماٌ ًىب -فٍش  -ألاسدن -صمضم هاؼشون ومىصِىن  -الىبّت ألاولى -عٍى

 .128 -127ؿ ؿ  -2016-ِمان
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ٌّشف ؤلاجفاٌ ألافلي ِلى ؤهه هُى مً ؤلاجفاٌ ًيىن بحن وؽاواث اإلااظعت اإلاخخلفت و بهما التي جيىن بىفغ 

ش خىي حذًذة بهذف جدلُم ألاهذاف ،اإلاعخىي   1خُث ًشهض ِلى الخيعُم بحن اليؽاواث و ؤلاداساث و جىٍى

ت اإلاخخلفت مثل ؤلاداساث و ألاكعام  و ٌّشف ؤًما ِل ؤهه بسظاٌ  اث ؤلاداٍس اإلاّلىماث و بظخّابها بحن اإلاعخٍى

اث اإلادؽابهت  .ألافشاد راث اإلاعخٍى

فحن ًمىً حٍّشف ؤلاجفاٌ ألافلي ِلى ؤهه بجفاٌ ًخم بحن الّماٌ اإلاخىاحذًً في  و مً خالٌ هزًً الخٍّش

ماٌ و   .جبادٌ اإلاّلىماث معخىي بداسي واخذ مً ؤحل بخذار الخيعُم في ألِا

 و هزا ما ظىف ًىضح في الؽيل الخالي :

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اث و همارج و جىبُم ِملي إلداسة العلىن في اإلاىٍمت  –العلىن الخىٍُمي  –زابذ ِبذ الشخمً بدَسغ  –اإلافذس : حماٌ الذًً مدمذ اإلاشس ي  –هٍٍش

ت –الذاس الجامُّت للىبْ و اليؽش و الخىصَْ   .220ؿ  202 -2001 –مفش  ،ؤلاظىىذٍس

 الغير رسمي : الاجصال–ثالثا 

خباساثؤلاجفاٌ الخىٍُمي هُى مً ؤلاجفاالث اإلاخىىت و الزي ًخمْ  سظمُت مّشوفت و ٌععى لخدلُم  اِل

ؤهذاف مدذدة بال ؤهه في خاالث هثحرة جدذر بجفاالث في اإلااظعت جخجاوص هزه اللىىاث الشظمُت و حعلً 

 . 1وشق غحر سظمُت

                                                           
ذ وىسجل 1  .130 -129مشحْ ظبم رهشه ؿ ؿ  -و الذهخىسة ؤماٌ ًىب-فٍش

 ر  فزع

 إجصــــاالث أفليــــــــــــــــــــت
 

 

ـــــــ ــــــالزئيـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــســـــــــــ  ــــــــــــ

 

ــرئيــــ  س املصلحـــــــــــتــــــــــــــــ

 

 

ــرئيــــ  س املصلحـــــــــــتــــــــــــــــ

 

 

 

ــرئيــــ  س املصلحـــــــــــتــــــــــــــــ

 ر  فزع ر  فزع ر  فزع ر  فزع ر  فزع ر  فزع ر  فزع ر  فزع ر  فزع

 ًىضح ؤلاجفاالجاألفليى(: II -4)4الؽيل سكم
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 ،و ًلفذ  باإلجفاٌ  الغحر الشظمي : " الّالكاث الصخفُت و ؤلاحخماُِت التي جخم بحن الّماٌ في اإلااظعت

ت "بغن الىٍش ًِ مشاهضهم  اث ؤلاداٍس  .ؤو ؤولاِهم في اإلاعخٍى

 ،و هى ٌعاِذها في جدلُم ؤهذافها ،و ٌّشف ِلى ؤهه " ؤلاجفاٌ الزي ًخم جللائُا ما بحن حماِاث اإلااظعت

ت مثبخت و مىخىبت و سظمُت و مخفم ِليها و ًخم ِبر  ،هما ؤهه ال ًخمْ للىاِذ و بحشاءاث و كىاهحن بداٍس

ت اإلاخخلفت مخخىُا خىىه  ،ظمُت للماظعتاللىىاث خاسحت ًِ اللىىاث الش  اث ؤلاداٍس هما ًخم بحن اإلاعخٍى

 .العلىت الشظمُت

ت مً الخفائق التي حّلخه لشوسة ال  ،و كذ ؤِىُذ ؤلاجفاٌ الغحر سظمي ؤهمُت في اإلااظعاث هدُجت مجمِى

 ًزهش منها ماًلي : ،ًذمنها في اإلااظعت

  ًٌى بلى الفهم الخاماللماء ِلى الشوجحن البىيء و جمىً الّماٌ م  .الـى

 الشبي بحن الّماٌ في اإلااظعت. 

  ل اإلاّلىماث الغحر سظمُت لت ؼفهُت في هثحر مً الخاالث.جـى  بىٍش

 ذ مً مً معخىي الترابي بُنهم  .ؤلاسجباواث غحر سظمُت بحن ؤفشاد  اإلااظعت جٍض

 ؤهمُت اإلاّلىماث غحر  الشظمُت في اللشاساث داخل اإلااظعت. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ذ وىسجل 1  .132، 131مشحْ ظبم رهشه ؿ ؿ  -و الذهخىسة ؤماٌ ًىب-فٍش
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 ـــــت: ــــــــــــــخالص

و التي بظخىاِذ ؤن جىذمج  ،جمثل جىىىلىحُا اإلاّلىماث و ؤلاجفاالث ؤخذ ؤِمذة اإلااظعاث اإلاّاـشة         

هما حّمل ِلى بىاء ِالكاث حؽان ـىاعي غحر جلً العائذة في ٌل ؤلاكخفاد الخللُذي  ،في مخخلف اإلاجاالث

 ِالكاث ؤكل ولىخا و ؤهثر حّلُذا و لىً ؤهثر هفاءة.

بلى ؤن هزه ألاخحرة حّذ خال للىثحر  ،و ٌّىد ظبب هزا ؤلاهذفاُ اإلاتزاًذ هدى ؤلاظدثماس في جىىىلىحُا اإلاّلىماث

اظعت مً جدلُم اإلاحزة الخىافعُت باإللافت بلى بِخباسها مفذسا لخلم اللُمت و جمىً اإلا ،مً مؽاول الّمل

فةن هزه الخىىىلىحُا حعاهم في سفْ ألاداء و جممً  ،فّلى الشغم مً بّن العلبُاث .بذال مً الخيلفت

ت و جىٍُمها جىٍُما دكُلا ت مْ جللُق  ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس خماد   غحر ؤن ،ؤلاظخخذام ألامثل للىاكاث البؽٍش ؤلِا

ْ بهجاص الّمل و بهما ؤًما لخدعحن الخذمت  ،ِلى هزه الخىىىلىحُا لِغ فلي في خفن الىفاكاث و حعَش

ادة مشوهتها بما ًخالئم و بخخُاحاث اإلاعتهلً  .اإلالذمت ؤو العلّت اإلاىخجت و ٍص

جىىىلىحُا  هزا و حععى اإلااظعت لخدعحن ؤدائها ؤلاكخفادًةِخمادا ِلى اظخخذام الخىىساث  في      

فّلى ظبُل اإلاثاٌ ٌعاِذ بظخخذام الخاظىب الصخص ي  ،اإلاّلىماث و ؤهٍمت اإلاّلىماث و جىبُلاتها اإلاخّذدة

( (  pc    و ؼبياث اإلاّلىماث و كىاِذ البُاهاث في حعهُا و حعُحر جىفُز الّملُاث و مً زم جخفُن صمً ألاداء

ادة ؤلاهخاحُت و جدعحن حىدة ألادا ،و الخيلفت  .ءو ٍص

برن : فخدعحن ألاداء ًخىكف ِلى بظخخذام جىىىلىحُا اإلاّلىماث و ؤلاجفاالث بفىسة ِلالهُت و رهُت بمّنى 

م ماٌ والدعٍى  ،ؤلاهخاج ،ؤخش ًىٍش بلى هٍم اإلاّلىماث و جىىىلىحُا اإلاّلىماث و ؤلاجفاالث هإي حضء مً ألِا

اث ت و الزي ًجب ؤن ًىفز هفاءة و فّا ،اإلاؽتًر لُت مً ؤحل ؤلاظخفادة مً مضاًاها و بالخالي اإلاىاسد البؽٍش

 .دًمىمت اإلااظعت و ؤِمالها و جىفحر محزة جىافعُت
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ـــــــد :  جمهيـــــــــــــــــــــــــــــ

م في مسخلف مىاػم اللالم زاصت في ؿل جؼاًض و جىامي ألاوشؼت التي  اإلاصغفيٌشهض اللؼاق    جؼىعا ؾَغ

 ٌ الث مً ػغف البىىن مما ًجلل أهمُتها جؼصاص و صوعها فلاٌ في جىمُت إكخصاصًاث الضو  .جدخاج إلى جمٍى

فاق و الجؼائغ  هغحرها مً صٌو اللالم حؿعى للنهىض في هظا اللؼاق في ؿل الخؼىع الخىىىلىجي و إعج   

 .التي جلضمها بىىن صٌو اللالم ؤلالىتروهُتاإلاؿخىي اإلالِش ي لألفغاص و إػالكهم كلى الخضماث 

ش ؿهىع بىً الفالخت و  3و كض جم جلؿُم الفصل الخؼبُلي  إلى   مباخث مً زالٌ الخلغض إلى إهدشاف جاٍع

فُت فُتأما اإلابدث الثاوي فلض زصصىاه للخضماث التي ًلضمها بىً ا ،الخىمُت الٍغ أما  ،لفالخت و الخىمُت الٍغ

 بضع  لىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ كلى بىًاإلابدث الثالث و ألازحر فخمثل في طهغ ؤلاولياؾاث التي حاءث بها جىىى 
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 بحث ألاٌو :  ملحت جاريخيت عن بىً الفالحت و الخىميت الزيفيتامل

ٌ وكخىا الحاطغ هى كصغ جىىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ   و إن  ،الظي حلض أهم صكامت  لخلضًم و جؼىع الضو

إهدشاعؤلاكخصاص اإلاللىماحي اإلالخمض كلى هظه الخلىُاث أصبذ أمغا خالُا و إمخضث أزاعه إلى اللضي مً الضٌو 

لتي حؿعى حاهضة إلاىاهبت الخؼىعاث الخىىىلىحُت و الجؼائغ شأنها شأن صٌو اللالم جىبهذ مؤزغا إلى طغوعة 

 .لم ؤلاكخصاص اإلاللىماحي و جىؿُف الخلىُاث الحضًثت في شتى اإلاجاالثالضزٌى إلى كا

 املطلب ألاٌو : وشأة بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت

ٌلض مىطىق جىىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ مً اإلاىطىكاث التي جصضعث إهخماماث الباخثحن ألاواصًمحن و 

فُتاإلاماعس ي كلى خض الؿىاء و هىا ؾىف هخؼغق إلى حلغف   .كلى وشأة بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 / وشأة بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت :-1

ت و ٌلض مً الشغواث حشيل طاث أؾهم حلىص  ت الجؼائٍغ فُت مً البىىن الخجاٍع ٌلض بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

الٌ إكاصة البىً الىػني أؾـ هظا البىً هدُجت للؿُاؾاث التي جبىتها الضولت مً ز ،ملىُتها لللؼاق اللمىمي

غ اللؼاق الفالحي  1822مارص  13اإلاؤعر في  106 – 22الجؼائغي بمىحب مغؾىم عكم  و وان الهضف مً جؼٍى

فُت ل هُاول و وشاػاث اللؼاق الفالحي  ،و اإلاىاػم الٍغ و كض وان إزخصاصه ًىصب طمً إػاع جمٍى

فُت في إػاع 1ٍافو الحغف الخللُضًت في ألاع  ،الغي  ،الصُض البدغي  ،الصىاعي ، جدٌى بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 ،ملُىن صًىاع حؼائغي  22إلى شغهت مؿاهمت طاث عأؽ ماٌ كضعه  1822ؤلاصالخاث ؤلاكخصاصًت بلض كام 

و بلض صضوع كاهىن الىلض و اللغض في  ،للؿهم الىاخض دج 1000 000ؾهم بلُمت مؿاهمت  2200ملؿم إلى 

 .زالله هـام الخسصص الظي واهذ جخمحز به البىىن الظي ألغي مً 1880أفزيل  14

فُت هغحره مً البىىن ًباشغ مهامه هبىً ججاعي و اإلاخمثلت في مىذ اللغوض و  أصبذ بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ؾهم بلُمت إؾمُت كضعها  3300مىػكت كلى  مليىن دج 33أما خالُا فُلضع عأؾماله ب  ،مىذ كملُت ؤلاصزاع

 .ؾهم مىخدبت ولها مً ػغف الضولتليل  دج 100 000

 : 2ؤلاحغاءاث الحضًثت لهظا البىًهظهغ بلع 

 .: جلضًم إنهاء كملُاث إصزاٌ ؤلاكالم ألالي كلى حمُم اللملُاث البىىُت 1883

 .BADR: حشغُل بؼاكت الدؿضًض و السحب  1884

 .: إصزاٌ كملُاث الفدص البىيي و هي لفدص إهجاػ اللملُاث البىىُت كذ بلض 1886

                                                           
جىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلاجصاٌ و جأزحرها كلى جدؿُحن ألاصاء ؤلاكخصاصي للمؤؾؿت مظهغة جسغج ملضمت طمً مخؼلباث لىُل شهاصة  -خني خُاة 1

 .74ص  -2013ؾىت  -مؿخغاهم -حاملت كبض الحمُض بً باصٌـ -جسصص إصاعة و إكخصاص مؤؾؿت -ماؾتر أواصًمي

 اإلاصضع: مً الىزائم الضازلُت للمؤؾؿت. 2
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 .: حشغُل بؼاكاث السحب بحن البىىن 1882

و هظالً  ،ؤلاكخصاصًت الصغحر و اإلاخىؾؼتت بغفم حجم البىىن لفائضة اإلاؤؾؿ : كام البىً 2001 – 2000

 وطم بغهامج زماس ي ًغجىؼ كلى كصغهت البىً خُث في :

ت إلاؼابلت اللُم :  2000 اللُام بفدص صكُم لىلاغ اللىة و هلاغ الظلف للبىً و إًجاص مسؼؽ حؿٍى

 .الضولُت

 .الخؼهحر الحؿابي اإلاالي     -:   2001

ت و   -  .الخلىُت اإلاخلللت بملفاث اللغوض جللُل الىكذ و جدلُم ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

تباث كلى مؿخىي اإلاداؾبت إصزاٌ مسؼؽ حضًض في الحؿا -  .اإلاغهٍؼ

 .megapacحلمُم شبىت  -

 : حلمُم البىً الحالي كلى حمُم الىهالء ألاؾاؾُت في الىػً و هجض ألان زفم البىً هلؼت مهمت و هي : 2002

ت ٌلخبر البىً (1  .ألاٌو في جغجِب البىىن الخجاٍع

ت الضولُت إؾخلماٌ ؤلاكالم ألالي في (2  .حمُم اللملُاث الخجاٍع

ت بخضزل فيا بىً شامل و كاإلاُ (3  .حمُم اللملُاث الخجاٍع

 .ؾاكت 24جغجِب اللغوض الىزائلُت في  (4

م ألاهترهذ. (5  إمياهُت الفدص كً بلض لحؿاباث الؼبائً الصخصُت كً ػٍغ

 املطلب الثاوي : الخعزيف بالىوالت و هييلها الخىظيمي :

ف بها باإلطافت إلى الخ لغف كلى الهُيل في هظا اإلاؼلب ؾيخؼغق إلى إكؼاء بؼاكت فىُت للىوالت و الخلٍغ

 .الخىـُمي لها

 الخعزيف بالىوالت : –أوال 

ت لىالًت مؿخغاهم غلحزان      ت الجهٍى مىحىصة  04مىحىصة بىالًت غلحزان و  06وواالث منها  10جظم اإلاضًٍغ

ت في  867بىالًت مؿخغاهم منها ووالت    م عكم  2) مدل التربص( و جلم هظه اإلاضًٍغ  11شاعق بً ؾلُمان الؼٍغ

ؤلاشاعة إلى أن ملغ الىوالت مً البِىاث ججضع ،مً مغهؼ الىالًت 50الغابؽ بحن مؿخغاهم و جيـ و كلى بلض 

، BADR. زم جدىٌ إلى ملغ لىوالت BNAاإلاىعزت كً ؤلاؾخلماع و وان فُما ؾبم ملغ للبىً الىػني الجؼائغي 

بضائغة  BDLالىوالت هي الىخُضة كلى مؿخىي اإلاىؼلت اإلاخىاحضة بنها بئؾخثىاء ووالت لبىً الخىمُت اإلادلُت 

 مً صائغة ؾُضي لخظغ. ولم 10ؾُضي كلي كلى بلض 

بلضًاث مً أوالص بىغالم اإلاجاوعة لىالًت الشلف إلى بلضًتبً كبض اإلاالً  10و جلضم الىوالت زضماتها لؿيان    

كامل  17بدُث ٌلمل في هظه الىوالت  1983جأؾؿذ هظه الىوالت ؾىت  ،ولم مً الىوالت 32عمظان كلى بلض 
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و في هفـ . كام مً الخضمت20أغلبُتهم لهم ججغبت ماال جلل كً  ،إهار 8  ،طوىع  9و هي كلى الىدى الخالي : 

يُت في كضة مضن والجؼائغ  الىوالت بلظهم خاصل كلى شهاصة الىفاءة اإلاهىُت و أغلبُتهم جابلىا جغبصاث جيٍى

 اللاصمت.

 كضص ا ًام اللمل مً ألاخض إلى الخمِـ. 

  ً4:30إلى  8:30مضة اللمل م. 

  إلى 12:30أما الفترة اإلاؿائُت ًيىن مً  12إلى  8:45الصباخُت ًيىن مً فخذ الشبابًُ في الفترة

15:30. 

 هىق الؼبائً ًيىن إما أشخاص أو مؤؾؿاث. 

 .الفغص بدؿاب الصخص الفغصي

 فغص بدؿاب اإلاؤؾؿت ) مؤؾؿت طاث شخص ػبُعي ( 

 فغص بدؿاب اإلاؤؾؿت طاث ؤلاؾم الخجاعي ) مؤؾؿت طاث شخص ملىىي (

  مؿخىي الىوالت و هىان كضة أشياٌ منها الىصائم طاث الحصت الىبحرة و الىصائم اللاصًت الىصائم كلى

 .و هىان الىصائم اللصحر ألاحل ،التي ًمىً لصاخبها أزظها متى ٌشاء

 : BADRالهييل الخىظيمي لىوالت  -ثاهيــا

 ت ًىضح الهُيل الخىـُمي للىوال الخالي الشيل
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 اإلاصضع : مً الىزائم الضازلُت للىوالت

 الهُيل الخىـُمي للىوالتًىضح (: III -1)1الشيل عكم

ـــــــــــــــــالــــــــــــــــزمـــــــــ ـــــــشـــ ىوالت املحليت الـــــــــ ـ

 لالضخغالٌ

 املجمع الجهىي لالضخغالٌ

ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ألامــــــــــــــاهـــــ

 

ــــــــــــــــز ــــــــــــــــــ ــــــدًــــــــــــــ  املــــــــــــــــــــــ

 

ــــي  املىخب الخلفـــــــــــــــ

 

 كطب الخحـــــــــــــىيالث

 

ـــــــــتمىخب ا  لىاحهـ

 

 

 

 رئيــــظ املصلحت

 

 

 رئيــــظ املصلحت

 

 

 رئيــــظ املصلحت

 

 
 

 الدفـــــــــع وضائـــــــل
 

 الصىدوق الزئيطـــــي

 

 

 

 إلاضخلباٌ و الخىحيه

 

 
 الخدمـــت الطزيعـــــــت

 )السحب و إلاًداع(

 

 محاضبت املدفىعاث

 

 

 ميلفين بالشبـــائــــــــــن -

 

 (املؤضطــــــــــــــــــاثو  ألافــــــــــــــزاد)
 

)دراضت اللــزوض
 ملفاث اللزوض(

 

ــــــــــــــــــــاملحاض  بتــــــــــــــــــــــــ
 

 الخارحيترة الخجــــا

 

 

 إلداريت   ا الشؤون
 

 اللاهىهيت الشؤون

 

   

حجش عمليت الدفع على 

 مطخىي الحطاباث

 

 

 

 الخأمين املصزفي
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 املطلب الثالث :  وظائف بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت

ألافغاص و اإلاؤؾؿاث التي جماعؽ هظه الىوالت مجمىكت مخىىكت و مخلضصة مً الىؿائف بدُث جلبي شتى ػلباث 

 جخلامل ملها و جخمثل هظه الىؿائف فُما ًلي :

 .إكاصة الىصائم التي جللاها  البىً مً الجمهىع كلى شيل كغوض .1

م مىذ اللغوض للؼبائً .2 م بدؿب ما ٌؿمذ به البىً كً ػٍغ  .الدصجُم كلى إهجاػ اإلاشاَع

ُاؾت اإلاىبلت و اإلاؼغوخت مً ػغف إخترام اللُمت الخلبُت للؿُىلت و جلؿُم اإلاؿؤولت خؿب الؿ .3

 .وػاعة اإلاالُت

جىفحر وؾائل الضفم الالػمت والشُياث و الىمبُاالث  ووطلها جدذ جصغف الؼبائً و الؿهغ كلى  .4

 .إصاعتها

 أما باليؿبت للىوالت جخمثل فُما ًلي :

م اإلاسصصت لها .1  .مىذ اللغوض و مخابلت جىؿُفها في اإلاشاَع

 .اإلاصغفُت اإلاؼلىبت مً ػغف الؼبائًاللُام بجمُم اللملُاث  .2

ىت .3  .الؿهغ كلى عفم حجم مغصوصًت الخٍؼ

فُت  ميلف باللُام  ،ووفلا لللىاهحن و اللىاكض اإلالمٌى بها في اإلاجاٌ اإلاصغفي فئن بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 باإلاهام الخالُت :

 ق منها الصغف و الصىضو  ،ملالجت حمُم اللملُاث اإلاصغفُت الخاصت باللغوض. 

 فخذ خؿاباث ليل شخص ػالب لها و إؾخلباٌ الىصائم. 

 اإلاشاعهت في ججمُم ؤلاصزاعاث. 

  غ اللؼاق الفالحي و اللؼاكاث ألازغي  .اإلاؿاهمت في جؼٍى

 ث الفالخُت و ما ًخللم بهاػاجأمحن التركُاث الخاصت باليشا. 

  غ اإلاىاعص و الخلامالث اإلاصغفُت و هظا اللمل كلى زلم زضماث مصغفُت غ جؼٍى حضًضة مم جؼٍى

 .اإلاىخجاث و الخضماث اإلالضمت

 م جغكُت كملُتي ؤلاصزاع و ؤلاؾدثماع  .جىمُت مىاعص و إؾخسضماث البىً كً ػٍغ

 غ شبىخه و ملامالجه الىلضًت  .جؼٍى

  الخجاعة و اإلاؤؾؿاث الصغحرة و  ،مً طوي اإلاهً الحغة أهثر جلؿُم الؿىق اإلاصغفُت و الخلغب

 .اإلاخىؾؼت
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  ًالخؼىعاث اللاإلاُت في مجاٌ اللمل اإلاصغفيؤلاؾخفاصة م. 

فُت ب :  و في إًؼاع ؾُاؾت اللغوض طاث اإلاغصوصًت ًلىم بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 غ كضعاث جدلُل اإلاساػغ  .جؼٍى

 إكاصة جىـُم إصاعة اللغوض. 

 جدضًض طماهاث مخصلت بحجم اللغوض و جؼبُم ملضالث فائضة جخماش ى و جيلفت اإلاىاعص. 

ؼ مياهخه الخىافؿُت و الخىحه ؤلاكخصاصي الجضًض للضولت للض كمل  فُت و ألحل حلٍؼ بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

و ؾُاؾتها بصفت كامت بىطم مسؼؽ إؾتراجُجي شغق في جؼبُله مم بضاًت الللض ألاٌو مً اللغن الحاصي و 

ً  جلخصذ أهم مداوعه في : ،اللشٍغ

 ) ت الخىافؿُت  .كصغهت البىً ) جلٍى

 ُت اللاملحنإختراف. 

  جدؿحن اللالكاث مم ألاػغاف ألازغي. 

 جؼهحر و جدؿحن الىطلُت اإلاالُت. 

 الثاوي : الخدماث التي ًلدمها بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت بحثامل

للض شهض اللالم إبخضاءا مً الىصف الثاوي مً اللغن اإلااض ي جؼىعا كلمُا هائال في وافت مجاالث الحُا 

با و مً زم ؿهىع ما  ،هظه الخؼىعاث و أهثرها جأزحرا كلى خُاجىا اللملُت هى إهدشاف الحاؾىبو لللى أهم ،جلٍغ

 .ٌؿمى بشبىت ألاهترهذ خُث أصي ؿهىع الحاؾىب و إهدشاعه إلى إخضار زىعة خلُلُت في اإلاللىماث

 : (LA TILICOMPOSATION)و صىرهمىاٌ عزيف الخحىيل إلالىترووي لل املطلب ألاٌو : ح

ل :  حعزيفه -أوال ل ؤلالىترووي لألمىاٌ هى هخاج الحظاعة ألاعوبُت بدُث واهذ أعوبا جخلامل بخدٍى الخدٍى

فا شامال للا :  ألامىاٌ و هىا ًمىىىا حلٍغ

 : 1حعزيف الخحىيل إلالىترووي للمىاٌ

ل ؤلالىترووي لألمىاٌ هي إخضي اللملُاث اإلاصغفُت ؤلالىتروهُت التي جىفظها  البىىن مً إن كملُت الخدٍى

 .زالٌ شبىت ؤلاجصاٌ اللاإلاُت ألاهترهذ

الن اللؼاق اإلاصغفي كض جأزغ و إؾخجاب لثىعة ؤلاجصاالث و اإلاللىماث في هظا اللصغ  الظي ٌؿمى كصغ 

و جؼللذ إلى جلضًم  ،خُث أكاصث البىىن الىـغ في الضوع الخللُضي التي واهذ جلىم به ،الخؼىعاث اإلاخالخلت

                                                           
1 ً ل ؤلالىترووي لألمىاٌ و مؿؤولُت البىىن اللاهىهُت -ؾلُمان طُف هللا الٍؼ -ألاعصن -كمان -صاع الثلافت لليشغ و الخىػَم -الؼبلت ألاولى -الخدٍى

 .34ص -2012
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كخماصها كلى ما أهخجخه الخىىىلىحُا و زىعة اإلاللىماث مً وؾائل خضًثت و مخؼىعة أصث زضماتها اإلاصغفُت بئ

فأوحضث زضماث  خُثت مبخىغة ملخمضة  ،إلى إؾدبضاٌ ما وان كائما بالؼغق الخللُضًت بالؼغق ؤلالىتروهُت

غفُت كلى الغهحزة كلى الثىعة الحاصلت في اإلاجاٌ ؤلالىترووي فأصبدذ حلخمض البىىن في جىفُظ كملُاتها اإلاص

و مما ال شً فُه أن إؾخسضام الىمبُىجغ في  كملُاث البىىن كض عوض ول اإلالىكاث أمامها فلض  ،ؤلالىتروهُت

 .إزخصغ كلى هظا البىىن الىثحر مً الىكذ و الجهض و اإلااٌ

ت بؼبُلتها جلىم كلى الؿغكت،لهظا هجض أن البىىن أهثرث مً  جغ في ملـم ى الىمبُ اؾخسضامالن الحُاة الخجاٍع

 .1كملُاتها اإلاصغفُت

الخضماث  ،إلىتروهُت  و اإلالصىص باللملُاث اإلاصغفُت ؤلالىتروهُت هى جلضًم البىىن مً زالٌ شبياث إجصاٌ

 .اإلاصغفُت الخللُضًت أو اإلابخىغة

لها إلىتروهُا و طلً  ل مبلغ هلضي مً اإلااٌ ًخم جدٍى ل ؤلالىترووي لألمىاٌ هى كباعة كً جدٍى بئؾخسضام الخدٍى

ل  .شغائؽ ممغىؼت أو أؾؼىاهاث  حسجُل كليها حللُماث الخدٍى

كملُت الىفاء مً ألاؾلىب الخللُضي الظي وان ؾائضا إلى ألاؾلىب ؤلالىترووي الظي جخم فُه هظه  اهخللذفبهظا 

ل ؤلالىترووي بمجغص إلاـ بلع اللملُت لت ؤلالىتروهُت ًخم جىفُظ أمغ الخدٍى  زالٌ لحـاث فبهظه الؼٍغ

ل و ًجغبها في أكل ؾغكت  .اإلافاجُذ و ألاػعاع كلى الىمبُىجغ لُخدلم ػلب اللمُل آلامغ بالخدٍى

ل ؤلالىترووي لألمىاٌ :  و جىحض كضة وؾائل ًخم جىفُظ كملُت الخدٍى

 :  ( FEDWIR )ى الىضيلت ألاول

ؤلاخخُاػي الفُضعالي و هى هـام ًضاع بملغفت البىً  network ( federalreserveurire )هي إزخصاع ليلمت 

ل البرقي يي و حؿمى الشبىت الفضعالُت للخدٍى  .ألامٍغ

 the ckearinghouseinterbankragmentو هى إزخصاع ليلمت   ( chips )  : و هى هـام  الىضيلت الثاهيت

system  ىعنُث ًىحض ملغ هظا الىـام بمضًىت خ،تصفُما بحن البىىن في غغفت اإلالا  و هى هـام الضفم  هٍُى

ىُت و ًخألف مً إزىتي كشغ   .ىياب ألامٍغ

 the society of worldunde inter Bank و هى ازخصاع ٌ :  ( SWIFT ): و هى هـام  الىضيلت الثالثت

Financial télécommunication  و هى هـام حلاووي بحن البىىن. 

ل ؤلالىتروو الظي هى كباع كً وؾُلى مً  1ي لألمىاٌفبهظه الىؾائل التي طهغها كلى ؾبُل اإلاثاٌ ًخم الخدٍى

غ و  وؾائل الىفاء جخم صون اجصاٌ مباشغ بحن ألاشخاص الؼبُلُحن و هي وؾُلت وفاء مؿخدضزت أصث إلى جؼٍى

م بلع وؾائل الىفاء الخللُضًت و جؤصي إلى إًصاٌ الحلىق إلى أصحابها  .جؼَى

                                                           
1 ً ل ؤلالىترووي لألمىاٌ و مؿؤولُت البىىن اللاهىهُت -ؾلُمان طُف هللا الٍؼ  .36 -35ص ص  -مغحم ؾبم طهغه -الخدٍى
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 الخعزيف الفلهي لعمليت الخحىيل إلالىترووي للمىاٌ :

ل ؤلالىترووي لألمىاٌ أنها مغجبؼت بفىغة  ،وان الفلهاء اللاهىن للض  فهم للملُت الخدٍى ٌلخبرون كىض حلٍغ

اإلاضًىهُت و ًلخصغ ألامغ في هظه اللملُت كلى هلل مبلغ مً اإلااٌ مً خؿاب اإلاضًً إلى خؿاب الضائً و ًلُض 

و مً الجهت ؤلاًجابُت الضائىت  ،ب اإلاضًًالبىً اإلابلغ هفؿه في الحؿابحن أي في الجهت الؿلبُت اإلاضهُت مً خؿا

و ٌؿخىفي للاء كُامه بهظه  ،و البىً ما هى إال وؾُؽ ًىلل الىلىص مً خؿاب إلى أزغ ،مً خؿاب الضائً

و لىً جؼىع هظا الخلٍغف فاكخبرها فلهاء اللاهىن أنها كملُت آلُت ًخم مً زالٌ  ،اللملُت كمىلت ملُىت

فها مً خؿا  .ب مىصق إلى خؿاب أزغ كض ًيىن لألمغ طاجه أو إلاؿخفُض أزغحسجُل ألامىاٌ بخلٍغ

ل ؤلالىترووي بأنها ؤلاحغاء الظي ًلىم به البىً  و للض كغفذ أؾخاطجىا الضهخىعة ؾمُدت الللُىبي كملُت الخدٍى

كىض هلل مبلغ مً اإلااٌ مً خؿاب كمُل إلى خؿاب كمُل أزغ فهظه اللملُت جخم كلى الشيل الخالي هما لى 

أو ًلىم ألامغ بئًضاق هظا اإلابلغ في خؿاب أزغ له في  هفـ البىً لىً  ،ا اللمُل ألازغ هى اإلادلٌى إلُهأن هظ

ل ؤلالىترووي ؾهل كلى اللمُل ،البىً و كام بلملُت الىلل مً خؿاب إلى خؿاب أزغ بشيل  ،بلملُت الخدٍى

ل إلى بىً  ،إلىترووي ل صازل هفـ البىً أو ًخم الخدٍى  .أزغو كض ًخم الخدٍى

 :صىر الخحىيل إلالىترووي للمىاٌ  بحطب البىً  -ثاهيا

ل ؤلالىترووي لألمىاٌ  ًجب الخلغف كلى مجمل صىعه و هي زالزت صىع و هي  ،لخلغف كلى كملُت الخدٍى

ل الظي ًخم لضي بىً واخض ل الظي ًخم بىاؾؼت بىىحن مسخلفحن ،مخمثلت في ما ًلي : الخدٍى ل  ،الخدٍى الخدٍى

 .الظي ًخم بحن زالزت بىىن

 .2الصىرة ألاولى : الخحىيل الذي ًخم لدي بىً واحد 

في هفـ الفغق أو في فغق أزغ  جابم  ؾىاءهى أن ًيىن ول مً اإلادىٌ و اإلادىٌ إلُه كملحن لضي بىً واخض 

ل هظه صازلُت باليؿبت للبىً و ختى لى  جمذ مً فغق لىفـ البىً و  ،لىفـ البىً خُث حلخبر كملُت الخدٍى

 ٌ و كُض صائً بىفـ اإلابلغ في خؿاب  ،إن جمذ أًظا بىاؾؼت الحاؾىب الظي ًلُض مضًً في خؿاب اإلادى

ل مً فغق إلى فغق أزغ لىفـ البىً فئن البىً هىا ؾىف ًخم و إطا جم الخد ،اإلادٌى إلُه بىفـ اللحـت ٍى

ٌ إلُه في هفـ الىكذ ٌ أو مدىَّ ِّ
و الفغق الظي ًدخفف به اإلاؿخفُض بدؿاب  ،الخلامل مله كلى أهه بىً مدى 

ألن فغوق البىً الىاخض  ،و هظا ال ًؤزغ  كلى مؿؤولُت البىً ،ًىـغ كلى أهه الفغق أو فغق البىً اإلادٌى إلُه

 .ؿذ لها شخصُاث كاهىهُت مؿخللتلِ

 الصىرة الثاهيت : الخحىيل الذي ًخم بىاضطت بىىين مخخلفين 

ل جخم مً زالٌ بىىحن مسخلفحن ًدخفف ول مً اإلادٌى و اإلادٌى إلُه بدؿاب لضي  ملـم خاالث  الخدٍى

ل بخلضًم ػلب إلى بىىه ًخظمً أن ًلىم هظا البىً بخ ل مبلغ هظًً البىىحن خُث ًلىم ػالب الخدٍى دٍى

                                                                                                                                                                                     
1 ً ل ؤلالىترووي لألمىاٌ و مؿؤولُت البىىن اللاهىهُت -ؾلُمان طُف هللا الٍؼ  .38 -37 -36ص صص  -مغحم ؾبم طهغه -الخدٍى
2 ً ل ؤلالى -ؾلُمان طُف هللا الٍؼ  ..78 -77ص ص  -مغحم ؾبم طهغه -ترووي لألمىاٌ و مؿؤولُت البىىن اللاهىهُتالخدٍى
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و في هظه الحالت ًلىم البىً بخىكُم كملُت ألامغ  ،ملحن مً خؿابه إلى خؿاب شخص أزغ في بىً واخض

ل كلى هظه الخللُماث مىلا لحضور إشياالث كض جلم  .بالخدٍى

ؼت الاجفاق بحن اللمُل و البىً  و ججضع ؤلاشاعة هىا إلى أن هظه الخللُماث كض جصضع بىؾُلت إلىتروهُت شٍغ

هظه الىؾُلت و شغغ الخأهض مً كبل البىً أن هظه الخللُماث الصاصعة بالىؾُلت ؤلالىتروهُت صاصعة مً كلى 

ل في  ،اللمُل أو ال ٌ بىلل اإلاللىماث إلى بىً اإلاؿخفُض ػالبا مىه أن ًلُض أمغ الخدٍى و هىا ًلىم بىً اإلادىَّ

بىً اإلاؿخفُض لضي بىً اإلادٌى أو خؿاب اإلاؿخفُض ملابل كُض هفـ اللُمت في الجاهب الضائً مً خؿاب 

ظه بىً اإلاؿخفُض بسصم جلً اللُمت مً خؿاب بىً اإلادٌى لضي بىً اإلاؿخفُض أي كُض هفـ اللُمت  ،بخفٍى

ت التي جخم بحن البىىحن  اإلاسخلفحن إال إطا وان ليل  في الجاهب اإلاضًً مً هظا الحؿاب و هظه هي كملُت الدؿٍى

ت بُنهما  .منهما خؿاب لضي ألازغ ختى جخم كملُت الدؿٍى

 الصىرة الثالثت : الخحىيل الذي ًخم بين ثالثت بىىن 

 : 1كلى الشيل ألاحيو جخم هظه اللملُت بحن زالزت بىىن 

ل ) أي البىً اإلادٌى ( و بىً اإلاؿخفُض ) أي البىً اإلادىٌ إلُه ( كالكت  إهه إطا لم ًىً بحن بىً ألامغ بالخدٍى

مصغفُت مباشغة أي ) أن ليل منهما خؿاب لضي ألازغ ( أو أنهما لم ًيىها مشترهحن في غغفت ملاطت واخضة 

ت خؿاباتها في هظه ال حالت ًخم اللجىء إلى بىً زالث ًدخفف ول هذ البىىحن بدؿاب ًخم مً زاللها حؿٍى

ت التزاماث ول مً البىىحن الىاججت كً  ،فُه و هى ماٌؿمى البىً الىؾُؽ لُخم مً زالٌ هظا البىً حؿٍى

ل ل  ،كملُت الخدٍى ل ًىحه حللُماث إلى بىىه لخدٍى ل صائىا فئن ػالب الخدٍى فللى ؾبُل اإلاثاٌ إطا وان الخدٍى

ل و هىا ًلىم البىً  ،اإلاؿخفُض مبلغ إلى و هظا ألازحر له خؿاب في بىً أزغ ًخم جدضًضه مً كبل ػالب الخدٍى

ل بئصضاع أمغ إلى البىً الثالث و طلً للضو  .اإلادٌى بلض الخدلم مً الخللُماث اإلاىحهت إلُه مً ػالب الخدٍى

ل بئصضاع أمغ إلى بىً اإلاؿخفُض للُض  و ًلىم أًظا ،وحىص كالكت مباشغة بحن بىً اإلاؿخفُض و بىً ػاٌ الخدٍى

ل و   ،اللُمت في خؿاب هظا ألازحر و هى اإلاؿخفُض في ول ألاخىاٌ ًجب أن ًيىن هىان اجفاق بحن ػالب الخدٍى

ل و البىً الثالث ،بىىه لخدضًض الحلىق و  ،و بحن البىً الثالث اإلاؿخفُض و بىىه ،و بحن بىً ػاٌ الخدٍى

 .نها الىاججت كً هظه اللالكاث الخلاكضًتالالتزاماث اإلاترجبت كلى ول م

 : Epymantاملطلب الثاوي : شزاء املىخجاث عن طزيم البىً 

هغي أهه ػلباث اإلاؿتهلً في جؼاًض مؿخمغ عغم جباكض اإلاؿافاث  ،في وكخىا الحالي أال و هى كصغ الؿغكت و الخفت

 و هظا بفظل الخىىىلىحُاث الحضًثت اإلاخىفغة كلى مسخلف مىاكم الاهترهذ و هظا ما ؾىف هدىاوله فُما ًلي :

م ألاهترهذ هى ملغفت  ًجب أن وعزف املىاكع املهمت و املعزوفت : -/1 إن الش يء ألاهم في الشغاء كً ػٍغ

ض أن وشتري مىه كلى كضع  هبحر مً الثلت مثل مىكم اإلاىك باإلطافت إلى مىاكم أزغي   AM AZONم الظي هٍغ

                                                           
ل ؤلالىترووي لألمىاٌ و مؿؤولُت البىىن اللاهىهُت -ؾلُمان طُف هللا الٍؼ1ً -ألاعصن -كمان -صاع الثلافت لليشغ و الخىػَم -الؼبلت ألاولى -الخدٍى
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كلى ألاهترهذ مً أحل الخلغف كلى هىكُت اإلاىخىحاث اإلاخىفغة كلى مؿخىي هظا اإلاىكم و لىً الحظع و الُلـت 

 .كً ازخُاع  اإلاىكم

بلع اإلاللىماث الصخصُت و أًظا مللىماث كً  ًؼلب مىً ،فلىض شغاء هخاب ملحن حىد صزاف آلي :و  -/2

و للض طهغها في  ،فهظه اإلاللىماث هي مهمت حضا و ًجب الحظع كىض الخلامل ملها visacardالصغاف آلالي 

الىلؼت الاولى أن اإلاصضع مهم كلى كضع هبحر و ًجب الحظع مً واكم الىصب التي جأزظ مللىماث البؼاكت 

 .ٍضؤلاهخمائُت و حؿغق منها ما جغ 

الىثحر مً البىىن جسغج الصغاف آلالي مً صون جفلُل الشغاء كً  جفعيل الشزاء عن طزيم الاهترهت : -/3

م الاهترهذ م ألاهترهذ و لىً ال حؿخؼُم و الؿبب في طلً لِـ زلل مىً  ،ػٍغ فأخُاها جداٌو الشغاء كً ػٍغ

م الفغق البىيي الظي  م الاهترهذ و ًيىن طلً كً ػٍغ أو مً هـام الشغهت و لىً ًجب جفلُل الشغاء كً ػٍغ

م ألاهترهذ اج إلى ما ًلاعب و هي جدخ ،اؾخسغحذ مىه الصغاف آلالي بدُث جؼلب منهم جفلُل الشغاء كً ػٍغ

 .ؾاكت لخفلُلها  48 – 24

و هي حلض مً اإلاغاخل ألازحرة مً مغاخل شغاء اإلاىخىج بدُث ًخم  :على املىخىج املىاضبوضع املىافلت  -/4

 .اإلاىافلت كلى الؿلم أو اإلاىخىج اإلاىاؾب مً أحل الاهخلاٌ إلى مغخلت أزغي و هي حؿلُم البظاكت للؼبىن 

لت للحصٌى ت : معزفت اضخالم البضاع -/5 بلض أن ًخم شغاء مىخج ملحن ًجب أن حلغف هُف جيىن الؼٍغ

أو مً  ،كلى اإلاىخج هظا مً زالٌ الصحً إطا واهذ كباعة كم مىخج ماصي والؿُاعة أو شغاء هخاب ) وعقي (

ل الىخاب أو بغهامج ملح م ججًز ل و الخفلُل مثل أن حشتري هخاب إلىترووي و ًىؼن طلً كً ػٍغ ن زالٌ الخجًز

لت مهمت حضا ًجب أن جيىن كلى صعاًت بها لخلغف هُف ًصل اإلاىخج إلًُ ليي حلغف اإلاضة  ،لخفلُله فالؼٍغ

 .التي حؿخغغق و جيلفت الصحً و مً هظه ألامىع التي ًجب أن هخؼغق إليها وجيىن غحر غاهُت كً طهىً

 EP ANKINGاملطلب الثالث : هشف الزصيد عن طزيم الاهترهت 

ضي هظه الخلىُت حؿم م البُاهاث   poste.DZذ ألي مىاػً حؼائغي بدمل عكم بٍغ هشف الغصُض كً ػٍغ

 الخاصت به باإلطافت إلى ؿهىع البؼاكت ؤلالىتروهُت و هظا ما ؾىف بخىطم فُما ًلي :

 :  EP ANKINGهشف الزصيد عن طزيم الاهترهت 

  ض الجؼائغ  فلل بٍغ

  ض الجؼائغ زضماث الضفم ؤلالىترووي بئؾم ض الجؼائغ  ،البؼاكت الظهىُتفلل بٍغ خُث حؿخفُض مؤؾؿت بٍغ

مالًحن بؼاكت للضفم ؤلالىترووي ) البؼاكت الظهىُت ( وووالت بىً بفظل جؼىع الخىىىلىحُا  5في جىفحر 

الحضًثت فهي جخمىً مً إكؼاء إلى ػبائىه فغصخه للىشف كً عصُضهم البىيي و إؾخلماٌ البؼاكت 

ض الجؼائغؤلالىتروهُت مً أحل الحصٌى كلى   ،ؾُىلت و هىا هغفم لىم الغابؽ  الغؾمي الخاص بمىكم بٍغ

لت الحصٌى كليها ٌؿخؼُم اإلاىاػً  ،و بلض حسجُل الضزٌى للمىكم بيلمت الؿغ التي ؾخىضح لىم ػٍغ
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و منها ًخلغف اإلاىاػً كلى وافت اإلالامالث اإلاالُت التي جمذ كلى  ،الخمخم بالخضماث ؤلالىتروهُت مً الىوالت

 .بأي وكذ مً الؿىت و ػىاٌ أًام ألاؾبىق ،ألالىتروويخؿابه 

د  و  ،:  و فلا للخالي هي الجؼائغ  كبر الشبىت الاهترهذ طزيم الحصٌى على الزكم الطزي عن طزيم مىكع البًر

ضي   طلً كبر الخؼىاث الحصٌى كلى الغكم الؿغي لغكم الحؿاب البًر

 ض اإلاىدشغة بالىالًاث ال تالظهاب ألخض مغاهؼ البًر  .جؼائٍغ

 Ccp   ال بض مً جىفغ  عكم خؿاب حاعي. 

  م وسخت مً بؼاكت الخلٍغف الىػىُت أو عزصت الؿُاكت أو اللُاصة للخلضًم الحصٌى كلى  Ccpكً ػٍغ

 .ولمت عكم

 غ صىعة الؼلب اإلاغفلت هىا و بسؽ ًض صاخب عكم الحؿاب  .جدٍغ

 طزيلت معزفت رصيد الحطاب بزيد الجشائز في ووالت بىً بدر :

  ض الجؼائغ ؤلالىترووي مً الاهترهذ ألاولى :ة الخطى  .حسجُل الضزٌى كلى مىكم مؤؾؿت بٍغ

 : في خالت هىذ حسجل ألٌو مغة ؾخـهغ لىم الصىعة أو الىزُلت التي حؿاكضن كلى  الخطىة الثاهيت

 .الهاإلابحن أك الشغحو هى الغكم  الظي جدصلذ كلُه مً  ،و ؾِخم جدضًث الغكم الؿغي ألٌو مغة ،الفهم

 : و ًخم فيها إؾخىماٌ البُاهاث الخاصت بدسجُل الضزٌى و هخابت الغكم الؿغي هما  الخطىة الثالثت

الؿغ  و مم حسجُل ولمت ،هى مبحن بالىزُلت اإلاىحىصة صازل الجهاػ الظي جلىم فُه بخؼبُم هظه اإلاغاخل

جم اإلاىافلت كلى الشغوغ و بلضها ؾُسغج اإلاىكم إلالاوصة الضزٌى مغة أزغي بالبُاهاث  ،لضزىٌ خؿابً

 .الجضًضة

 حسجُل الضزٌى بالبُاهاث الجضًضة هما هى مىضح صازل الجهاػ إلاؿخلمل كىض  الخطىة الزابعت :

 .الؼبىن 

ذ بالضزٌى بىجاح و صون إعجياب أي أزؼاء ؾخجض صفدت خؿاب ؿ اهغة أمامً  و بلض الدسجُل و الخصٍغ

و هىا ًمىً إؾخيخاج أن هظه .بدُث ًمىً ؤلاػالق كلى ملضاع الغصُض الظي وان مىحىصا في خؿابً البىيي

ض الجؼائغ و الضزٌى إلالغفت عصُض الحؿاب  ،الىوالت جمىىً مً اللضعة كلى الحصٌى كلى الغكم الؿغي مً بٍغ

 .و الىشف كىه

 صزفيت عبر الاهترهتاملبحث الثالث : مىخجاث و مخاطز الخدماث امل

و طلً ختى  ،للض أصبدذ اإلاللىماث مىعصا إؾتراجُجُا هاما كض جـاهي أو جفىق أهمُتها مً عأؽ اإلااٌ و اللمل

و كلُه فىوالت جلضم مجمىكت مخىىكت  ،جمىً اإلاؤؾؿت مً الحصٌى كلى محزة جىافؿُت للخغلب كلى اإلاىافؿحن

 مً ؤلاولياؾاث و هظا ما ًدضر مجمىكت ،مً اإلاىخجاث و الخضماث
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 املطلب ألاٌو : مىخجاث بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت

فُت مً زالٌ وطم ؾُاؾاث جخللم باإلاىخجاث و الخضماث إلى الغفم مً  يهضف بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 .الحصت الؿىكُت و اللمل كلى إعطاء الؼبائً كبر ؤلاهخمام بخىكلاتهم و إشباق خاحاتهم و عغباتهم أهثر

 مىخجاث بىً بدر هي :

ا ) ججاع الحطاب الجاري : حن الظًً ًماعؾىن وشاػا ججاٍع  ،ًيىن مفخىح لألشخاص الؼبُلُحن و اإلالىٍى

ت ،صىاكُىن   ....الخ ( هظا اإلاىخج اإلاصغفي بضون فائضة.فالخىن  ،مؤؾؿاث ججاٍع

أي وشاغ ججاعي ) جيىن خؿاباث مفخىخت لجمُم ألافغاص التي ال جماعؽ  حطاب الصىىن ) الشيياث ( :

 ........الخ ( و طوي ألاحىع الغاغبحن في ؤلاؾخلالتًالشُياث لخصفُت الحؿاباث.إصاعة ،حملُاث

و هى كباعة كً مىخج مصغفي ًمىً الغاغبحن في إصزاع أمىالهم  : livret épargne  BADR دفتر الخىفير 

ًالفائع كً خاحاتهم كلى أؾاؽ فىائض مدضصة مً ػغف لبىً أو بضون ف و  ،ىائض خؿب عغباث اإلاضزٍغ

ً الحاملحن لضفتر الخىفحر اللُام بلملُاث صفلى سحب ألامىاٌ في حمُم الىواالث  بئؾخؼاكتهؤالء اإلاضزٍغ

و بظلً فئن هظا اإلاىخج  ًجىب أصحاب صفاجغ الخىفحر مشاول و صلىباث ألامىاٌ مً ميان  ،الخابلت للبىً

 .ألزغ

ب كلى  :  livret épargne juniorدفتر جىفير الشباب  ً للخمغن و الخضٍع مسصص إلاؿاكضة أبىاء اإلاظزٍغ

ت  .ؤلاصزاع في بضاًت خُاتهم ؤلاصزاٍع

خُث  ،ؾىت مً ػغف ممثليهم الشغكُحن 19إن صفتر جىفحر الشباب ًفخذ للشباب الظًً ال جخجاوػ أكماعهم 

الث جللائُت أو هما ًمىً أن ًيىن الضفم في صىعة هلضًت أو  ،صًىاع 500خضص الضفم ألاولي ب  م جدٍى كً ػٍغ

 .أوجىماجُىُت مىخـمت

ض كً زمـ ؾىىاث  هما ٌؿخفُض الشباب صاخب الضفتر كىض بلىغه ألاهلُت اللاهىهُت طوي ألاكضمُت التي جٍؼ

 .ؤلاؾخفاصة مً كغوض مصغفُت جصل إلى ملُىهحن صًىاع حؼائغي 

فُت :     carte BADRبطاكت بدر  خُث جمىً  ،هظه البؼاكت مىحهت مىحهت لؼبائً بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

هما  ،( D.A.B )مً اللُام بلملُاث الضفم و السحب لألوعاق الىلضًت كبر اإلاىػكاث آلالي لألوعاق الىلضًت 

 .جمىً أصحابها أًظا مً اللُام بلملُاث السحب مً اإلاىػكاث  آلالُت للبىىن ألازغي 

حن و الؼبُلُحن :  les Bons de caisseىدوق ضىداث الص ع ألحل مىحه لألشخاص اإلالىٍى  .كباعة كً جفٍى

حن  les dépotsa termeؤلاًضاكاث ألحل  إًضاق  ،: و هي وؾُلت حؿهل كلى ألاشخاص الؼبُلُحن و اإلالىٍى

 .ألامىاٌ الفائع كً خاحاتهم إلى أحاٌ مدضصة بيؿب فىائض مخغحرة مً ػغف البىً
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ً باللملت الصلبت مخاخت  : les comptes devisesلعملت الصعبت حطاب با مىخج ٌؿمذ ًجلل هلىص اإلاضزٍغ

 .في ول لحـت ملابل كائضا مدضصا خؿب شغوغ البىً

 : مخاطز الخدماث املصزفيت عبر  الاهترهت  وياملطلب الثا

م   الاهترهذ ٌؿاهم بشيل هبحر في هدؿحن هفائتها لىً  هظا ًيخج كىه بلع إن جؼىع الخضماث كً ػٍغ

 اإلاساػغ بدُث ًمىً طهغها فُما ًلي :

هظا الىىق مً اإلاىاكم مساػغة كلُلت جخمثل أؾاؾا في جضمحر و إجالف اإلاللىماث مخاطز املىكع املعلىماحي :  -/1

 ألاؾاؾُت الخاصت به ) مىكم ؾهل الخضمحر (

م إمياهُت ؤلاػالق كلى خؿاباث الغحر و مً اإلاساػغ الشائلت في هظا اإلاىكمخاطز املىكع الخفاعلي :  -/2

ت  ،بؿهىلت مً زالٌ جىفغ زضمت الاجصاٌ اإلاباشغ لللمالء مم الشبىت الضازلُت للبىىن ) ملغفت ألاعكام الؿٍغ

 .لضزٌى إلى الحؿاباث (

 مخاطز املىكع الخبادلي ) خدمت إوشاء و جبادٌ معامالث ( : -/3

التي جؤزغ كلى مالئت البىً لظا ًجب الخدىم فيها بىطم أهـمت مساػغ هظا اإلاىكم جصف طمً اإلاساػغ الىبحرة 

الث مً خؿاب  إلى أزغ هخلبئت البؼاكاث اإلاصغفُت ،و بغامج أمىُت  ،و جخمثل أؾاؾا في إمياهُت إحغاء جدٍى

 ..........الخ.حؿضًض فىاجحر الخضماث اللام

ا في ازتراق ألاهـمت ألامىُت مً كبل جخمثل أؾاؾالهجماث الداخليت :  -/1باإلطافت إلى مساػغ أزغي هي :

شخص صازل الهُئت أو اإلاىـمت البىىُت طاتها و الظي مً اإلادخمل أن ًيىن شخص مسٌى بالضزٌى إلى 

 .كىاصغ الىـام ؾىاء بملضاث أو أحهؼة أو بغامج

الىكذ و حلخبر الازتراكاث الضازلُت أهثر اللظاًا زؼىعة لهظا ال ًجب أن ًدصل  هفـ الصخص و في هفـ 

 .كلى  صالخُت الضزٌى إلى ألاهـمت التي حشغل فللُا و ألاهـمت الاخخُاػُت ملا

مً اإلامىً أن جدؿغب الفحروؾاث في البرامج و الشفزاث و الزمىس الغير أخالكيت ) الفيروضاث ( : -/2

برامج و و مً زصائصها جىػَم ال ،الحىاؾب اإلاخصلت باالهترهذ مباشغة فدؿبب إجالف البرامج و ألاهـمت

 .اإلالفاث  و جلضًمها للمؿتهلً النهائي

ؾا و ول أًام ألاؾبىق لهظا  24ؾا / 24مً اإلاهم حضا جىفحر الخضم اإلاصغفُت كلى مضاع  رفض الخدمت : -/3

 ٌ الظًً ًدؿببىن في حجغ الخضمت كً  ،فللى اإلاؿؤوٌ كً اإلاىكم كلى خماًخه مً الغحر اإلادىلحن بالضزى

أو كضم ؤلاهثاع مً  ،باإلطافت إلى وحىص بلع الحالت الؼاعئت مثل حجب الخضمت أو الخأزحر كليها ؾلبا ،اللمالء

 .ألاهـمت ألامىُت
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 املطلب الثالث : الخحىم  في مخاطز الخعامل بخىىىلىحيا إلاعالم و إلاجصاٌ

 الٌ اللىاصغ الخالُت :ًمىً الخدىم في اإلاساػغ الىاججت كً الخلامل ًخىىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ مً ز

إن بىً بضع ًبظٌ حهض هبحر في الحفاؾ كلى اإلاللىماث اإلاخلللت بالؼبائً و بيل الىؾائل  ضزيت البياهاث  : -/1

ت اإلاللىماث مً أهم الضكائم التي ًلىم كليها اللمل صازل  اإلاغجبؼت بدؿاباتهم اإلاصغفُت،  و هظا ألن ؾٍغ

 ووالت بضع و الهضف مً طلً هى هؿب زلت اللمالء و جدلُم والئهم الضائم للبىً .

 و ًخم طلً بخجهحزها بملضاث امىُت و بغامج زاصت لحماًتها مً الخالكب ، خُث  أمن شبىت العمل : -/2

أخيام و شغوغ للخلامل مً أحل طمان اإلالامالث     Microsoftو   MASTER CARD VISA  وطلذ شغهت

زحر بشيل كام مما أصي . لىً لم ًخم كبٌى هظا ألا  ( SET )ؤلالىتروهُت مً زالٌ هـام أمً اإلالامالث آلالُت 

 .  ( SST )إلى ؿهىع هـام أمً ٌلغف بهظا هلاغ الخدمُل 

إن أهثر الؼغق صغامت في طمان اإلالامالث ؤلالىتروهُت اإلاؿخلُىت بخىىىلىحُا ؤلاكالم و حماًت العميل :  -/3

ت اإلاؿخسضم و عمؼه الؿغي و هىا حؿخسضم بىً بضع ملاًِـ إلالغفت ا لت جدضًض هٍى لصخص ؤلاجصاٌ ػٍغ

 ألاصلي منها :

 . جدضًض كضص الحغواث غحر الصحُدت 

 . ًحسجُل كضص اإلاداوالث للضزٌى غحر الىاجحت و الؼغق التي أجبلذ في طل 
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 زـــالصــــــــــــت :

فُت             كلى وىن أن  ،جىصلىا مً زالٌ صعاؾدىا اإلاُضاهُت و التي واهذ ببىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ا في جدلُم أهضاف البىً هـغا للضم  إكخىاق  ،جىىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ ٌؿخؼُم أن ًللب صوعا حىهٍغ

ض أن هىضمج في اكخصاص مبني إلى الللم و اإلالغفت  و طلً بئصزاٌ جىىىلىحُا  ،الؿلؼاث الللُا للبلض اهىا هٍغ

 .هماؾخجابت  الخخُاحاث مىاصب ،حضًضة لإلكالم و الاجصاٌ

 

و هظا ما  ،فخىىىلىحُا ؤلاكالم و ؤلاجصاٌ جخؼلب مهاعاث و كضعاث ألافغاص مً أحل الخدىم فيها                

ٌؿمذ بخدلُم أصاء فلاٌ في وكذ كصحر و بؿغكت الحصٌى كلى اإلاللىماث باؾخسضام ألاهترهذ و الضكت في 

 إجساط اللغاعاث .

ً كبر كبر وؾائل ؤلاجصاٌ ؤلالىترووي لخىمُت هظه            ب و الخيٍى و طلً مً زالٌ زلم فظاءاث الخضٍع

 الىفاءاث .

إن مؿألت جىىىلىحُا ؤلاكالم و الاجصاٌ حلخبر في غاًت ألاهمُت مً أحل إزباث مياهت اإلاىعص البشغي و              

 جىمُت مهاعاجه و ملاعفه في البىً .     
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 خاجمـــــــــــــت :
 

مً خالى معالجخىا للمىطىع اسخيخجىا أن هىاك مساحل أساسيت عسفها الخؼىز ؤلاوساوي                    

بحيث مل مسحلت جخميز عً ألاخسي ،أزسث في الخصائص العلميت الالشمت لخأدًت اليشاغ الاقخصادي ،فاإلاسحلت 

ان و التي جخميز باعخمادها ألاولى جمثلذ في الفترة الصزاعيت التي حعخبر أبسؽ و أوى اإلاساحل التي عسفها ؤلاوس

ـــــج أساسا على الخيراث الؼبيعيت،و الجهد العظلي، بعد ذلو ظهسث اإلاسحلــــــــــت الصىاعيـــــــــــت أي الاهخقاى إلى اإلاجهــــــــــ

 العلــــــمي حيث أصبحذ الخنىىلىحيا هي اإلاىطىع السئيس ي في هره اإلاسحلت .
 

ا هلفترة أخسي أزقى و أسمى أػلق علحلعلمي الري حدر في عصس الصىاعت ٌعخبر جمهيدا إن الخؼىز ا               

لخىفير هره اإلاعلىماث ًسفع مً لفاءة و  بعصس اإلاعلىماث و اإلاعسفت ،و ال  شو أن إقامت هظام مخخصص

و قد جسجب ذلو بالظسوزة إعداد و جؼبيق هظام اإلاعلىماث بغسض فعاليت و أداء الىظيفت عً أي أسلىب أخس،

قت حسمح بئهخاج هىعياث مخخلفت مً اإلاعلىماث التي ًمنً اسخخدامها سىاء  حمع البياهاث و إعدادها بؼٍس

قت حسمح بئهخاج هىعياث مخخلفت  ق ألافساد داخل بؼٍس مً اإلاعلىماث التي ًمنً اسخخدامها سىاء عً ػٍس

ساد و حهاث خازج اإلاىظمت.مما أدي إلى إدخاى جنىىلىحيا عاليت الخقىيت )جنىىلىحيا ؤلاعالم و اإلاىظمت أو أف

هرا ؤلاقخحام القىي لهره الخنىىلىحيا مان له آزاز عميقت على اإلايزة بشهل قىي و منثف، الاجصاى الحدًثت(

س  سصت للخخلص مً بعع اإلاشامل عامالث،فيي جديح فو حسهيل اإلا الاقخصادالخىافسيت و بدزحت لبيرة في جؼٍى

 الري ماهذ حعاوي مجها أغلبيت القؼاعاث هديجت اعخماده على جقىياث جقليدًت .

 

ت ًمنىىا الىصىى إلى حملت مً الاسخيخاحاث أهمها :  و بىاءا على ما حاء في الدزاست الىظٍس

 .اإلاعلىماث ما هي إال بياهاث جم معالجتها 

  مجمىعت مً العىاصس اإلاخداخلت أو اإلاخفاعلت ببعظها البعع و التي جدخل هظم اإلاعلىماث باعخبازها

 حعمل على حمع مخخلف أهىاع البياهاث و اإلاعلىماث،و حعمل على معالجتها و بثها.

  .ت التي حسخس لإلوسان الجهد و الىقذ و الساحت  جخمثل الخنىىلىحيا في مجمل اإلاعازف و ألاسس الىظٍس

  س حميع اإلاؤسساث بصفت عامت و  الاجصاىحعد جنىىلىحيا ؤلاعالم و اإلاؤسساث عامال مهما في جؼٍى

 الخدميت بصفت خاصت.

  ًجميزث جنىىلىحيا ؤلاعالم و الاجصاى عً غيرها مً الخنىىلىحياث ألاخسي بمجمىعت م

ت   مع آلالت،الخىاص:جقليص اإلاهان ً شبهاث ،الرماء الاصؼىاعي،اقدسام اإلاهام الفنٍس جهٍى

 الاجصاى...

  و جؼىز اقخصاد اإلاعسفت و جؼىزاث الاهترهذ اإلاخالحقت أدث إلى الدسازع في الخىحه هحى  ظهىز

 جنىىلىحيا ؤلاعالم و الاجصاى.

 

 اإلاعالجت الاحصائيت لىخائج الدزاست اإلايداهيت جىصلىا إلى العدًد مً الاسدىاحاث هرلس أهمها : و مً خالى 
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 ي البىو و جمخاش بمسخىي مخىسؽ مما ًدى على عدم جنىىلىحيا ؤلاعالم و الاجصاى حعخبر غير مافيت ف

 الخخلي عً الاساليب الخقليدًت في حعامالتها بشهل نهائي.

 د الالنترووي ٌعخمد البىو في حعامالث العمل عً بعد مما  ،في مجاى جحقيق ميزة جىافسيت على البًر

د العادي ألبر مً  ،ساعد على سهىلت العمل و زبح الىقذ في حين سجلذ وسبت اسخخدام البًر

 ألاهترهذ.

  لما اجضح أن اسخعماى جنىىلىحيا ؤلاعالم و الاجصاى في لبىو ًلعب دوزا مهم و لبيرا في جحسين

ادة ؤلاهخاحيت.  ألاداء و ٍش

 عازف ال حشهل جنىىلىحيا ؤلاعالم و الاجصاى خؼسا على وظيفتهم في حين حسمح بدىميت اإلاهازاث و اإلا

قت فسدًت مً أحل جحقيق أهداف معيىت.  بؼٍس

 

و بىاءا على مل ما جقدم ًمنً جقدًم مجمىعت مً الاقتراحاث الهادفت إلى جحسين اسخخدام جنىىلىحيا 

 ؤلاعالم و الاجصاى في اإلاؤسست :

  ادة الاهخاحيت . طسوزة  تهيئت  الظسوف اإلاىاسبت  لعمل هؤالء اإلاىظفين مً أحل ٍش

  ؤلاػازاث و النفاءاث ذوي  لفاءاث و مهازاث عاليت باألخص اسخخدام جنىىلىحيا ؤلاعالم و جىظيف

 الاجصاى.

 .بيت للمىظفين فيما ًخص ليفيت الخجاوب مع الخنىىلىحيا الجدًدة  طسوزة جىظيم دوزاث جدٍز

 .الدشجيع على اسخخدام ألاهترهذ 

  ؤلالنترووي  ً و ذلو للخقليل مً بعع اإلاصاٍزف اإلاسبؼت  اجخاذ سياست الخىظيف ؤلالنترووي و الخهٍى

.ً  بالخهٍى

 .وشس الىعي الثقافي و جىليد ألامً السخخدام هره الخنىىلىحيا 

 .ادخاى جؼبيقاث و ججهيزاث مخؼىزة مً أحل الخحنم في معالجت اإلاعلىماث و سهىلت بثها 
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