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 أ 
 

 ملدمت 

 ٘ خحن جُىعاث َامت منها جؼاًض اهٟخاح ألاؾىا١ ، الخىحه الؿَغ ٌكهض الا٢خهاص الٗالمي مىظ هدى ٖكٍغ

غ الخجاعة الخاعحُت ،جغاح٘ صوع الضولت في مجا٫ الخُب٤ُ للؿُاؾاث الخماةُت، جُىع ج٨ىىلىحُا  هدى جدٍغ

٫ الجظعي في الىٓام الا٢خهاصي اإلاٗلىماث ،الاجها٫ والى٣ل ،قضة اإلاىاٞؿت ،َظٍ الخُىعاث هي هدُجت الخدى 

٤ الا٢خهاص اإلاٗخمض ٖلى الاهخاج ال٨مي لُدل مدله الا٢خهاص اإلاٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث  الٗالمي ،خُث ٢ل بٍغ

ىماٞغى ٖلى اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت جدضًاث حضًضة . ت، َو  واإلاٗٞغ

ت جىاحه وفي ْل الخدىالث التي ٌكهضَا الا٢خهاص الٗالمي ، ٞان اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت ال جؼاةٍغ

الُىم ٣ٖباث وجدضًاث ٖضًضة مغجبُت بٓاَغة الٗىإلات ،واقخضاص اإلاىاٞؿت ،وحؿإع وجحرة الابخ٩اعاث 

اء الجؼاةغ بخٗهضاتها م٘ الكغ٧اء ألاحاهب  والازتراٖاث ٖلى الؿاخت الضولُت مً حهت ومً حهت أزغي يغوعة ٞو

ت بكأن الاهًمام ئلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة (وما ) اجٟا١ الكغا٦ت م٘ الاجداص ألاوعوعبي ، واإلاٟاوياث ال جاٍع

ت  غ للخجاعة ،والظي ًٟغى ٖلى اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ ٘ لل٣ُىص والغؾىم  الجمغ٦ُت وجدٍغ ؾِىجم ًٖ طل٪ مً ٞع

في ْل َظا الؿُا١ ، ؾىاء أ٧اهذ ٖمىمُت أو زانت ،يغوعة الخ٠ُ٨ مٗها ،ومداولت اؾدبا٢ها باؾخمغاع 

غث الىؾاةل لظل٪ .والخأزحر في َظٍ ا  لبِئت اإلادُُت ٧لما جٞى

ت في اإلادُِ الظي جيكِ ُٞه ،  ومً أحل الب٣اء والخٟى١ في الؿى١ ،ومىا٦بت الخٛحراث اإلادؿاٖع

ت الخهى٫ ٖلى محزة أو مؼاًا جىاٞؿُت ، وطل٪ مً زال٫ خهىلها  ًخىحب ٖلى اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

لىب مً احل ج٣ضًم مىخجاث جلبي خاحاث اإلاؿتهل٨حن الخالُت ٖلى مهاصع حؿاَم في جد٤ُ٣ جٟى٢ها اإلاُ

واإلاؿخ٣بلُت بالك٩ل اإلاىاؾب ، ٞاقب٘ خاحاث اإلاؿتهل٨حن أنبذ مً ألاَضاٝ ألاؾاؾُت التي حؿعى اإلاإؾؿاث 

ت اإلاغ٦ؼ الخىاٞسخي لها في الؿى١ .  ئلى جد٣ُ٣ها بهضٝ الخىؾ٘ في الخهت الؿى٢ُت وج٣ٍى

٫ اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت ٖلى محزة جىاٞؿُت ، وئهما ًخُلب منها أًًا ئن ألامغ ال ًيخهي بمجغص خهى 

الؿعي صوما وبك٩ل مؿخمغ ئلى جىمُتها بهضٝ الخٟاّ ٖليها ، مً زال٫ ا٦دكاٝ َغ١ حضًضة ومٟهلت 

كاع الى طل٪  للمىاٞؿت في ال٣ُإ الظي جيخمي ئلُه ، واًها٫ طل٪ ئلى الؿى١ الظي جبُ٘ مىخجاتها ُٞه ، َو

إ الخ٨ىىلىجي الظي ٌٗخبر أخض أق٩ا٫ الابضإ ، ئط ًإصي ٚلى الاهخ٣ا٫ باإلاؼاًا الخىاٞؿُت ئلى خالت ٖاصة الابض

أًٞل وبسانت ٖىضما جٟكل ب٣ُت اإلاإؾؿاث مً ا٦دكاٝ َغ١ حضًضة للمىاٞؿت ، أو ٖىضما حعجؼ جل٪ 

خىاٞؿُت ًإصي م٘ الؼمً اإلاإؾؿاث مً الاؾخجابت لخدىالث اإلادُِ اإلاسخلٟت ، طل٪ أن اَما٫ جىمُت اإلاحزة ال

 الى ج٣لُضَا مً ٢بل اإلاإؾؿاث اإلاىاٞؿت ، مما ًجٗل اإلاإؾؿت ج٣ٟض محزتها أو مؼاًاَا الخىاٞؿُت .

 إشياليت البدث 9

 ًم٨ً َغح ئق٩الُت َظا البدث في الدؿاؤ٫ آلاحي :

جي في ٠ُ٦ ًم٨ً للمإؾؿت الا٢خهاصًت الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت ؟ وما َى صوع الابضإ الخ٨ىىلى 

 جىمُتها ؟
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 ب 
 

ُت الخالُت : م٨ً ج٣ؿُم َظٍ الاق٩الُت الى ألاؾئلت الٟٖغ  ٍو

 ما اإلا٣هىص باإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت ؟ -

 ما هي مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ؟ -

 ما َى صوع الابضإ الخ٨ىىلىجي في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ؟ -

في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت ؟ وئلى أي مضي ؾاَم الابضإ الخ٨ىىلىجي في ما َى وا٢٘ الابضإ الخ٨ىىلىجي  -

 جىمُت محزتها الخىاٞؿُت ؟

 فسطياث البدث 9  -0

ت مً الٟغيُاث هي :  ًخُلب جدلُل الاق٩الُت مدل الضعاؾت ازخباع مجمٖى

 اإلاحزة الخىاٞؿُت هي أؾاؽ جٟى٢ها ٖلى مىاٞؿيها ؛-

 زة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت ؛ًإصي الابضإ الخ٨ىىلىجي الى جىمُت اإلاح-

ُٟت  ا وحلب  BADRلبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ َغ ٦ٛحٍر مً اإلاإؾؿاث محزة جىاٞؿُت ٌؿعى الى جىمُتها وجٍُى

 أ٦بر ٢ضع مً الٗمالء زانت في ْل الاهٟخاح الا٢خهاصي .

 أَميت البدث 9  -1

ت ، ومً أبغػ ممحزاجه الخٛحر ٨ًدؿب َظا البدث اَمُخه مً وا٢٘ اإلادُِ الظي جيكِ ُٞه اإلاإؾؿ ت الجؼاةٍغ

٘ ، ول٩ي جخم٨ً اإلاإؾؿت مً الب٣اء والىمى ، وحب ٖليها مىا٦بت َظا اإلادُِ وطل٪ مً  الخ٨ىىلىجي الؿَغ

زال٫ خهىلها ٖلى محزة جىاٞؿُت أو مؼاًا جىاٞؿُت م٣اعهت بمىاٞؿيها في هٟـ اإلاجا٫ ، وأن حٗمل ٖلى جىمُت 

ظا ختى جداٞٔ ٖلى جٟى٢ها في ٢ُإ وكاَها .َظٍ اإلاحزة أو اإلاؼاًا مً ز  ال٫ الابضإ الخ٨ىىلىجي ، َو

 أَداف البدث 9  -2

 ٌؿعى َظا البدث ئلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الاجُت :        

 مداولت جدضًض اإلاحزة الخىاٞؿُت وأهىاٖها. -

 ت . مداولت ال٨ك٠ ًٖ اإلاهاصع الضازلُت والخاعحُت اإلاؿاَمت في خهى٫ اإلاإؾؿت ٖلى محزة جىاٞؿُ -

 مداولت ابغاػ صوع الابضإ الخ٨ىىلىجي في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت . -

ُت . -  جدلُل اإلاحزة الخىاٞؿُت في مجا٫ الخضماث اإلاهٞغ

 ج٣ضًم بٌٗ الخىنُاث التي هأمل أن حؿاَم في خهى٫ اإلاإؾؿاث ٖلى محزة أو مؼاًا جىاٞؿُت .
ً
 وازحرا

 ع 9مبرزاث ودوافع اخخياز املىطى  -3

 بد٨م الخسهو ٞاإلاىيٕى له نلت مخِىت بخسهو اصاعة وا٢خهاص اإلاإؾؿاث . -

 اإلاؿاَمت في ازغاء م٨خبدىا بمغح٘ ئيافي في مجا٫ حؿُحر اإلاإؾؿاث . -
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 صعىباث البدث 9    -4

ل٣ض واحهخىا نٗىباث ومكا٧ل ٖضًضة ٖىض ئٖضاص َظا البدث ؾىاء حٗل٤ بالجاهب الىٓغي أو ٖىض 

 أَمها ُٞما ًلي : الضعاؾت اإلاُضاهُت لٗل 

 نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاغاح٘ اإلاخٗل٣ت بجىَغ اإلاىيٕى ، زانت ٖلى مؿخىي م٨خبىا .-

 نٗىبت اًجاص مإؾؿت لل٣ُام بضعاؾت مُضاهُت . -

 مىهج البدث وأدواجه 9 -6

لالحابت ًٖ ئق٩الُت البدث وازخباع صخت الٟغيُاث اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي بُٛت ج٣ضًم   

ع٧اةؼ َظا اإلاىيٕى ونُاٚت الجاهب الىٓغي مىه زال٫ الٟهلحن ألاو٫ والثاوي .زم مىهج صعاؾت خالت في 

ت ٖلى اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت .  الٟهل الثالث مً أحل اؾ٣اٍ بٌٗ اإلاٗلىماث الىٍٓغ

ت مً ألاصواث ومهاصع البُاهاث وهي :  ول٣ض جم اؾخسضام مجمٖى

.اإلاسح اإلا٨خبي مً زال٫ ٖضص مً اإلاه -  اصع التي مً قأجها ئٞاصجىا في مٗالجت اإلاىيٕى

 ( .  BADRالىزاة٤ الخانت باإلاإؾؿت مدل الضعاؾت )  -

 خدود البدث 7-9

م٨ً جلخُهها ُٞما ًلي : ُت ،اإلا٩اهُت والؼماهُت ،ٍو  وهي حكمل الخضوص اإلاىيٖى

 الخدود املىطىعيت 9 

إؾؿت ، ئال أن بدثىا َظا اههب ٖلى مٗالجت َىا٥ ٖضة ٖىامل مً قأجها الخأزحر ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت للم

ى  ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ،و٢ض اٖخمضها في طل٪ جدلُال حؼةُا أي صعاؾت اإلاىيٕى ٖلى مؿخىي  أزغ واخض َو

 اإلاإؾؿت ، م٘ التر٦حز ٖلى ٢ىي الخىاٞـ اإلاإزغة في اإلاحزة الخىاٞؿُت .

 الخدود املياهيت 9 

ت وأزظها بى٪ الٟالخت ا٢خهغ اإلاجا٫ اإلا٩اوي الظي ازترهاٍ لل٣ ُام بالضعاؾت اإلاُضاهُت ٖلى مإؾؿت حؼاةٍغ

ُٟت   بضاةغة ٖمي مىسخى والًت ٚلحزان ٦ىمىطج ممثال لها . BADRوالخىمُت الٍغ

 الخدود الصماهيت 9

بُٛت ؤلاخاَت باق٩الُت البدث والىنى٫ الى هخاةج واؾخيخاحاث ٖملُت جثبذ أو جىٟي صخت الٟغيُاث، 

 .1106ماي 04  ٚاًت ئلى 1106 أفسيل04مً شهس ػمىُت ج٣ضع ب: ًٞلىا ازخُاع ٞترة 

 الدزاطاث الظابلت 9 
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 َىا٥ صعاؾاث ؾاب٣ت ٖالجذ مىيٕى اإلاحزة الخىاٞؿُت والابضإ الخ٨ىىلىجي منها :

بدث بٗىىان " الابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الهىاُٖت " ،عؾالت ماحؿخحر -

، َضٞذ الضعاؾت الى ئبغاػ 2002ٖضاص الباخث بً الىظًغ ههغ الضًً ،حامٗت الجؼاةغ في الدؿُحر ، مً ا

أَمُت وم٩اهت ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٦ٗامل أؾاسخي ومدضص ل٣ضعاتها 

الخىاٞؿُت في ْل اإلادُِ الظي جيكِ ُٞه ، وجىنلذ الضعاؾت الى أهه حٛلب ٖلى اإلاإؾؿاث الهٛحرة 

غ في ئهخاج ؤلابضاٖاث الخ٨ىىلىحُت .واإلا  خىؾُت الهىاُٖت اإلاماعؾت ٚحر الغؾمُت ليكاَاث البدث والخٍُى

بدث بٗىىان "أَمُت ال٣ُٓت الخىاٞؿُت في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت خالت قغ٦ت الخُىٍ -

ت " ،عؾالت ماحؿخحر في ئصاعة ألاٖما٫ ، مً ئٖضاص الباخثت هداؾُت ت الجؼاةٍغ عجِبت،حامٗت الجؼاةغ  الجٍى

تهضٝ الضعاؾت ئلى جىيُذ ٠ُ٦ أن جُب٤ُ ال٣ُٓت الخىاٞؿُت باإلاإؾؿت ًإصي ئلى جىمُت  2002-2003

اصة صعحت ح٣ُٗض البِئت واعجٟإ خضة اإلاىاٞؿت ٞغى ٖلى  محزتها الخىاٞؿُت ،وجىنلذ الضعاؾت الى أن ٍػ

مثل إلاٗلىماث اإلادُِ مما ٌؿاٖضَا في جىمُت اإلاإؾؿت ئوكاء هٓام لل٣ُٓت الخىاٞؿُت ،بُٛت الاؾخٛال٫ ألا 

 محزتها الخىاٞؿُت .

بدث بٗىىان "اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت بخُب٤ُ ؾلؿلت ال٣ُمت وهمىطج ٢ىي اإلاىاٞؿت -

ما٫، مً ئٖضاص  لــ ما٩ًل بىعجغ صعاؾت خالت مإؾؿت مىاص البىاء بخمجراؾذ " عؾالت ماحؿخحر في ئصاعة ألٖا

، َضٞذ الضعاؾت ئلى الخٗٝغ ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت 2003لي أخمض ، حامٗت وع٢لت الباخث بال

م مً أَمُت جدلُل  الا٢خهاصًت ،وطل٪ بالتر٦حز ٖلى جدلُل "ما٩ًل بىعجغ" ،وجىنلذ الضعاؾت ئلى أهه بالٚغ

ا اإلاؿإولت ًٖ ئوكاء ال٣ُمت ئال أهه ًيبغي ٖضم ئٟٚا٫ صوع  اإلادُِ الخاعجي في  ألاوكُت الضازلُت باٖخباَع

الخأزحر ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ،وأهه مً أحل جىمُتها ًجب ٖلى اإلاإؾؿت مغا٢بت الٗىامل التي 

 ٧اهذ وعاء خهىلها ٖلى جل٪ اإلاحزة ، ولم ٌكغ ئلى صوع الابضإ الخ٨ىىلىجي في جىمُتها .

ؿت الا٢خهاصًت صعاؾت خالت بدث بٗىىان "ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي لخىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمإؾ-

ؼة مؿٗىص ،حامٗت ٖماع  ما٫ ،مً ئٖضاص الباخث بً مٍى مجم٘ نُضا٫" مظ٦غة ماحؿخحر في ئصاعة ألٖا

ىاٍ  ضٞذ الضعاؾت ئلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي وال٣ضعة  2005-2004زلُجي باأٚل ،َو

ؾت جم جهمُم اؾخبُان وجم جىػَٗه ٖلى ُٖىت الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت ، ولخد٤ُ٣ أَضاٝ الضعا

مً   % 60ٞغصا بيؿبت  60ٞغص في مغ٦ؼ البدث والخُىٍغ والٗاملحن باإلادابغ ، اؾخجاب منها 100م٩ىهت مً 

ُٖىت الضعاؾت ،وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في مجم٘ نُضا٫ ًغج٨ؼ ٖلى ؤلابضإ في 

ى ماؾاٖضَا في جىمُت   ٢ضعتها الخىاٞؿُت .اإلاىخجاث َو

ىُت - ؼ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمإؾؿاث الهىاُٖت الَى بدث بٗىىان "صوع ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في حٍٗؼ

صخي مدمض   ENICARصعاؾت خالت ببؿ٨غة " ، مظ٦غة ماحؿخحر في حؿُحر اإلاإؾؿاث ،مً ئٖضاص الباخث ٢َغ

لى الٗال٢ت بحن ؤلابضإ ،َضٞذ الضعاؾت ئلى الخٗٝغ ٖ 2005-2004،حامٗت مدمض زًُغ ببؿ٨غة 

ىُت ،وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن اإلاإؾؿت التي  الخ٨ىىلىجي وال٣ضعة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الهىاُٖت الَى
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٘ حك٨ُلت مىخجاتها ئلى  اؾتهضٞتها الضعاؾت جدبجى ؾُاؾت واضخت لإلبضإ الخ٨ىىلىجي م٨ىتها مً جىَى

ؼ ٢ضعتها الخىاٞؿُت240 با مما ٌؿاٖضَا في حٍٗؼ  .  مىخج ج٣ٍغ

 املصؼلخاث الهامت في البدث 7-9

ىص الُالب أن ًىضح  ع٦ؼ البدث ٖلى مٟهىمحن أؾاؾُحن َما اإلاحزة الخىاٞؿُت والابضإ الخ٨ىىلىجي ٍو

ٟحن اللظًً ؾُدبىاَما في َظا البدث :  الخٍٗغ

ي جخمثل في الىي٘ اإلاخٟى١ الظي جدهل ٖبُه اإلاإؾؿت ،َظا الخٟى١ الظي ٩ًىن ف اإلاحزة الخىاٞؿُت :-

ق٩ل اياٞت ٢ُمت لضي اإلاؿتهل٪ والتي جأزظ ق٩ل أؾٗاع أ٢ل م٣اعهت باإلاىاٞؿحن ، أو في ق٩ل مىخج مخمحز 

اصة الخهت الؿى٢ُت أو الب٣اء في الؿى١ ٖلى ألا٢ل .  ، وطل٪ بهضٝ ٍػ

٣ًهض به واخض مً أعبٗت ٖىانغ ج٣ضًم مىخج حضًض جماما للؿى١ ، أو في ق٩ل ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي : -

 محز ، أو ابخ٩اع أؾالُب اهخاحُت حضًضة ، أو جدؿحن الخضماث والٗملُاث اإلاؿخسضمت خالُا .مىخج مخ

 َييل البدث 9 -8

 جمذ مٗالجت اإلاىيٕى مً زال٫ زالزت ٞهى٫ ، ٧ل ٞهل جًمً ٦ما ًلي :

اع اإلاٟاَُمي للمحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ،أهىاٖها ومدضصاتها. الفصل ألاٌو 9-  جىاو٫ ؤلَا

ًدىاو٫ مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت ،مٟهىم الابضإ الخ٨ىىلىجي وصوعٍ في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت ي 9 الفصل الثاو

 للمإؾؿت الا٢خهاصًت .

٢مىا ُٞه بضعاؾت مُضاهُت ٦مداولت إلؾ٣اٍ بٌٗ ما جم َغخه في الجاهب الىٓغي الفصل الثالث 9 

ُٟت  ا ،وطل٪ مً زال٫  BADRٖلى وا٢٘ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ الخُغ١ ئلى اإلاحزة الخىاٞؿُت له ،مهاصَع

ووا٢٘ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي به ، و٠ُ٦ أصي ئلى جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للبى٪ مدل الضعاؾت .
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 جمهيد9

ما٫ في الى٢ذ الخايغ قضة مىاٞؿت و٦ثرة مىاٞؿحن ،في ْل ا        ٢خهاص الؿى١ الظي مً حٗٝغ بِئت ألٖا

بحن زهاةهه ئػالت ال٣ُىص الجمغ٦ُت وعٞ٘ خماًت الضولت للمإؾؿاث ،وبالخالي ٞان اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت 

 ؾخجض هٟؿها مًُغة إلاىاحهت َظٍ اإلاىاٞؿت .

مما ًدخم ٖلى اإلاإؾؿت الٗمل في الب٣اء ٖلى ألا٢ل في الؿى١، ولٗل ما ٌؿاٖضَا ٖلى طل٪ خهىلها ٖلى       

 جىاٞؿُت بمثابت نمام أمان إلاىاحهت اإلاىاٞؿحن .محزة 

اع اإلاٟاَُمي للمحزة الخىاٞؿُت في الجؼء الاو٫    ى ما ؾيخُغ١ الُه في َظا الٟهل،خُث ؾيخٗغى ئلى ؤلَا َو

 ،زم اهىاٖها ومدضصاتها في الجؼء الثاوي ,

اث وبما ان اإلاإؾؿت حٗمل في وؾِ مدُِ م٣ٗض ومك٩ل لٗضة ٖىامل،٢مىا بخ٣ؿيها الى   زالر مجمٖى

 )مدُِ ٖام ،مدُِ نىاعي ،مدُِ صازلي(،مماًضٖىها الى الخُغ١ الُه في الجؼء الثالث مً الٟهل.
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 املبدث الاٌو 9الاػاز املفاَيمي للميزة الخىافظيت اهىاعه ومددداجه 9

 املؼلب الاٌو امليزة الخىافظيت )مفهىمها ومعاًير الخىم على حىدتها(     

 امليزة الخىافظيت للمؤطظت  أوال9 مفهىم

ما٫ مىظ بضاًت         ل٣ض قٛل جدضًض مٟهىم اإلاحزة الخىاٞؿُت اَخمام الباخثحن في مجالي الا٢خهاص واصاعة الٖا

٣ٖض الثماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي ، ٞىٓغا الزخالٝ عؤي ٖلماء الا٢خهاص ًٖ جل٪ الخانت بٗلماء اصاعة 

ما٫ ،٧اهذ الىدُجت ٖضم الاه  ٟا١ بكان مٟهىم اإلاحزة الخىاٞؿُت.الٖا

َظا الازخالٝ ًغح٘ الى الىخضة التي ًىٓغ الى محزتها الخىاٞؿُت ،خُث الا٢خهاصًىن ٖاصة بالٗىامل التي       

ما٫ ٖلى جىاٞؿُت  جي ٩٦ل ،في خحن ًىهب اَخمام عحا٫ اصاعة الٖا جدضص اإلاحزة الخىاٞؿُت لال٢خهاص الَى

 اإلاإؾؿت أو الهىاٖت . 

ان الخدلُل مً أحل حصخُو اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت ال ًخُلب الخهى٫ ٖلى بُاهاث       

سُت ٣ِٞ ،بل ٣ًىم بخ٣ضًغ الاججاَاث والىخاةج وم٣اعهتها م٘ بُاهاث اإلاىاٞؿحن ،وان ٖملُت ا٦دؿاب اإلاحزة  جاٍع

 الخىاٞؿُت جأحي مً زال٫ الاٞٗا٫ اإلاىاؾبت في مجا٫ اٖما٫ اإلاإؾؿت .

غح٘ ْهىع مٟهىم اإلاحزة الخىاٞؿُت ئلى       ؾىت  selznik،ل٨ً ًم٨ً اعحاٖه ئلى 1939ؾىت  Chamberlainٍو

اإلاحزة  HofeوSchandel،الظي عبِ اإلاحزة باإلا٣ضعة ،وبٗض طل٪ حاء الخُىع الخالي اإلاحزة خُىما ون٠ 1959

ض الظي جُىعٍ اإلاإؾؿت م٣ابل مىاٞؿيها ًٖ  ٤ همِ وكغ اإلاىاعص ،وبٗض طل٪ الخىاٞؿُت بأجها اإلاىي٘ الٍٟغ ٍَغ

،ٞىيٗا الجُل الخالي مً الهُاٚت اإلاٟاَُمُت للمحزة الخىاٞؿُت 1985ؾىت M.Porter،زم 1984ؾىت  Dayحاء

م لظل٪ َى أن الاصاء  َغ َضٝ الاؾتراجُجُت اإلاخٛحر الخاب٘ ،ولِـ قِئا ٌؿخسضم يمً الاؾتراجُجُت ،وجبًر

 . 1990ؾىت DeوRenniاإلاخٟى١ ًغجبِ باإلاحزة الخىاٞؿُت 

ٗخبر ما٩ًل بىعجغ)      ت اإلاحزة الخىاٞؿُت ،٣ٞض نمم لها همىطحا ل٣ُاؾها ٌؿدىض Porterَو (أو٫ مً وي٘ هٍٓغ

 ٖلى اإلاخٛحراث الجؼةُت لال٢خهاص،مٗخبرا ان الخىاٞـ ئهما ًخم بحن اإلاإؾؿاث هٟؿها.

ً ال٣ُمت التي حؿخُُ٘ مإؾؿت ما أن ول٣ض ٖٝغ بىعجغ اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ٖلى اجها : )جيكأ اؾاؾا م

ت ،او بخ٣ضًم  جسل٣ها لؼباةنها بدُث ٨ًمً أن جأزظ ق٩ل أؾٗاع أل٢ل باليؿبت ألؾٗاع اإلاىاٞؿحن بمىاٞ٘ مؿاٍو

ت اإلاٗغوٞت( اصة الؿٍٗغ  مىاٞ٘ مخٟغصة في اإلاىخج حٗىى بك٩ل واؾ٘ الٍؼ

ت     ها مدؿً اخمض الخًغي بأجها أويإ جٟى١ مسخلٟت ومخىٖى ٗٞغ جمل٨ها مإؾؿت مُٗىت جخ٤ٟ ٞيها في َو

ت ) ( ٤ الخمىًٍ ال٩ىاصع البكٍغ  مجاالث: ؤلاهخاج، الدؿٍى

ٟه للمحزة الخىاٞؿُت  ٠ ألاو٫ هغي أن عوجغػ ٖلى ال٣ُمت التي جسل٣ها اإلاإؾؿت لٗمالئها في حٍٗغ مً زال٫ الخٍٗغ

ً م٘ الخٟاّ ٖلى هٟـ اإلاىاٞ٘ أو والتي والتي جخسظ نىعجحن، ئما في ق٩ل أؾٗاع أ٢ل م٣اعهت م٘ اإلاىاٞؿحن، ل٨
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ً وال٩ىاصع  ٤، الخمٍى ٠ الثاوي ٣ٞض خضص أعبٗت مجاالث وهي:ؤلاهخاج، الدؿٍى في ق٩ل مىخج مخمحز، أما الخٍٗغ

ت، هي ال٨ُٟلت خؿب عأًه في الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت باليؿبت للمإؾؿت.  البكٍغ

٠ اإلاحزة الخ     ٟحن الؿاب٣حن، ًم٨ً حٍٗغ لى يىء الخٍٗغ ىاٞؿُت ٦ما ًلي: جخمثل في الىي٘ اإلاخٟى١ الظي ٖو

جدهل ٖلُه اإلاإؾؿت، َظا الخٟى١ الظي ٩ًىن في ق٩ل ئياٞت ٢ُمت لضي اإلاؿتهل٪، والتي جأزظ ق٩ل أؾٗاع 

اصة الخهت الؿى٢ُت أو الب٣اء في الؿى١ ٖلى  م٣اعهت بأؾٗاع اإلاىاٞؿحن، أو في ق٩ل مىخج مخمحز، وطل٪ بهضٝ ٍػ

 ألا٢ل.

ًخطح لىا بأن جد٤ُ٣ اإلاإؾؿت إلاحزة جىاٞؿُت ًخم في خالت ئجبإ اإلاإؾؿت إلؾتراجُجُت جىاٞـ  مما ؾب٤     

غ مُٗاعان َما  :  مد٣٣ت لل٣ُمت، ومً حاهب آزغ ج٩ىن َظٍ اإلاحزة صاةمت للمإؾؿت ئطا جٞى

 ٖضم جُب٤ُ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت مً حاهب أي مً اإلاىاٞؿحن، ؾىاء الخالُحن أو اإلادخملحن.-1

 ضعة اإلاإؾؿاث اإلاىاٞؿت ألازغي ٖلى جد٤ُ٣ هٟـ مؼاًا جل٪ ؤلاؾتراجُجُت.ٖضم ٢-2

وبما أن الهضٝ ألاؾاسخي مً بدث اإلاإؾؿت ًٖ محزة جىاٞؿُت َى جدؿحن الىيُٗت الخىاٞؿُت لها ٞان َىا٥ 

 زالزت قغوٍ أؾاؾُت ل٩ي جهل ئلى طل٪ الهضٝ وهي :

 اٞؿحن.أن ج٩ىن خاؾمت: أي حُٗي ألاؾب٣ُت والخٟى١ ٖلى اإلاى-1

ت: أي ج٩ىن مؿخمغة ومخىانلت وؿبُا.-2  ؤلاؾخمغاٍع

 ئم٩اهُت الضٞإ ٖنها: ٌٗجي ٖضم ئم٩اهُت ج٣لُضَا بؿهىلت مً حاهب اإلاىاٞؿحن.-3

ت مضي حىصة اإلاحزة           ئن الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت باليؿبت للمإؾؿت ال ٨ًٟي وخضٍ، بل ًجب مٗٞغ

خم طل٪ مً زال٫ مٗاًحر م  ُٗىت.اإلا٨دؿبت ٍو

 ثاهيا9 معاًير الخىم على حىدة امليزة الخىافظيت 

ا ُٞما ًلي        للخ٨م ٖلى حىصة اإلاحزة الخىاٞؿُت َىا٥ ٖضة مٗاًحر هىحَؼ

٤ صعحخحن َما :-1 ٠ الؿاب٣ت ٞاهه ًم٨ً جغجُبها ٞو  مهضع اإلاحزة : مً زال٫ الخٗاٍع

٢ىة الٗمل واإلاىاص الخام، خُث ٌؿهل وؿبُا مؼاًا جىاٞؿُت مً مغجبت مسخلٟت مثل: الخ٩لٟت ألا٢ل ل٩ل مً -

 ج٣لُضَا ومدا٧اتها مً ٢بل الكغ٧اث اإلاىاٞؿت.

مؼاًا جىاٞؿُت مً مغجبت مغجٟٗت مثل: ج٨ىىلىحُا ٖالُت، جمحز اإلاىخج ) الخمحز مً زال٫ ج٣ضًم مىخج أو زضمت -

٣ُت م ُضة بجىصة ٖالُت ( ، الؿمٗت الُُبت بكأن الٗالمت اؾدىاصا ئلى مجهىصاث حؿٍى ترا٦مت ، أو ٖال٢اث َو

 م٘ الٗمالء  مد٩ىمت بخ٩ال٠ُ جدىٍل أو جبضًل مغجٟٗت .
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ٖضص مهاصع اإلاحزة التي جمخل٨ها اإلاإؾؿت : في خالت اٖخماص اإلاإؾؿت ٖلى محزة واخضة ٣ِٞ ، مثل: جهمُم -2

ض أو الخٛلب ٖلى اإلاىخج بأ٢ل ج٩لٟت أو ال٣ضعة ٖلى قغاء مىاص زام عزُهت الثمً، ٞاهه ًم٨ً للمىاٞؿحن جدضً

 آزاع جل٪ اإلاحزة ، أما في خالت حٗضص مهاصع اإلاحزة ٞاهه ًهٗب ٖلى اإلاىاٞؿحن ج٣لُضَا حمُٗا .

غ والخجضًض اإلاؿخمغ في اإلاحزة: ًجب أن جخدغ٥ اإلاإؾؿاث هدى البدث ًٖ مؼاًا -3 صعحت الخدؿحن والخٍُى

، و٢بل ٢ُام اإلاإؾؿاث اإلاىاٞؿت بخ٣لُض اإلاحزة ال٣اةمت خالُا، لظا ًخُلب ألامغ ؾيخُغ١  حضًضة وبك٩ل أؾٕغ

 ئلُه بالخٟهُل في الٟهل الثاوي.

 املؼلب الثاوي9 امليزة الخىافظيت هأداة لخدليم الخميز 

 أوال9 مفهىم الخميز 

في ْل اإلادُِ الجضًض، الظي ٦ثرث ُٞه اإلاخٛحراث لم ٌٗض الب٣اء َضٞا ؾهل اإلاىا٫ ،هاَُ٪ ًٖ جد٤ُ٣ الىمى 

ظا َى مضلى٫ وا٦دؿاح ألاؾىا١  غاٝ، َو الجضًضة، ٞالب٣اء ال ٩ًىن ئال لألحىص أصاء و ألاعضخي إلاسخل٠ ألَا

 .الخمحز

ما Thomas jPeters £ Robert H.Waterman.Jrمً زال٫ ٦خاب ٧ل مً  1982ل٣ض بغػ َظا اإلاٟهىم في ٖام  ،َو

ً لضي  ( ، والظي ٦Insearch to excellenceخابا جدذ ٖىىان البدث ًٖ الخمحز ) Mckinsey § coمؿدكاٍع

، ٦ما أجبٗاٍ ب٨خاب آزغ ٖام « le prix de l’excellence» جدذ ٖىىان  1983جغحم ئلى اللٛت الٟغوؿُت ٖام 

َاطًً ال٨خابحن خ٣٣ا مبُٗاث بمالًحن اليسخ . «  la passion de l’excellence» جدذ ٖىىان الخمحز  1985

ى مٟهىم ٞالخمحز أو الامخُاػ ٚاًت اؾتراجُجُت حؿعى اإلا ؼ ويٗها الخىاٞسخي، َو إؾؿاث مً زاللها الخٟى١ وحٍٗؼ

 وؿبي مً وحهحن  :

 أهه مخٛحر جبٗا لبٗضي الؼمان واإلا٩ان.-

 أن صاللخه جىبث٤ مً ٖملُت م٣اعهت اإلاىاٞؿحن.-

ولٗل َاجحن الخانِخحن جمثالن الخض الٟانل بحن الخمحز والجىصة، ئط أن َظٍ ألازحرة حٗبر ًٖ مضي اخترام 

ت مً ٢بل اإلاإؾؿت هٟؿها، أي أن الجىصة قأن صازلي باليؿبت هٓا م ؤلاهخاج للم٣اًِـ اإلاغحُٗت اإلاىيٖى

للمإؾؿت ٞان الخمحز َى قأن زاعجي باليؿبت ئليها، وم٘ طل٪ ال ًم٨ً ؤلاه٩اع بأن الجىصة حٗض اإلاضزل الغةِسخي 

 لالمخُاػ.

عيا أصخاب اإلاإؾؿت، وعيا اإلاجخم٘ ٩٦ل،  ئن الخمحز لِـ ٚاًت في خض طاجه بل َى وؾُلت لخد٤ُ٣ الغيا،

 ٣ٞبل أن ٩ًىن الخمحز باٖخباٍع ألاصاء ألاخؿً وؾُلت ل٨ؿب الغبذ، ٞهى أصاء ل٨ؿب اخترام الٛحر وعياَم .
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 ثاهيا9 صفاث املؤطظت املخميزة 

٨ُت، خى٫ مى  62مً زال٫ الضعاؾت التي أحغاَا َىم بُترػ و عوبغث واجغمان ٖلى         يٕى مإؾؿت أمٍغ

الخمؼ باٖخباٍع ؾمت للمإؾؿاث الؼاةضة، أْهغث الىخاةج أن اإلاإؾؿاث اإلاخمحزة ٧اهذ صاةما جداٞٔ ٖلى أٖلى 

ت لالبخ٩اع، والخُىٍغ في اإلاىخجاث.  مؿخىي للجىصة، والاؾخمإ الضاةم للؼباةً والٗاملحن ٞيها وئُٖاء الخٍغ

 ٦ما ًلي  : ل٣ض خضص الباخثان مؼاًا أؾاؾُت لهظٍ اإلاإؾؿاث وهي       

حٗخمض الإؾؿاث مبضأ الخغ٦ت : باٖخباع الى٢ذ َى أ٦ثر اإلاهاصع التي جمخل٨ها اإلاإؾؿت وله ٢ُمت أٚلى مً -1

 الى٣ىص، وعأؽ اإلاا٫ مً الى٢ذ ًجب ٖلى اإلاؿإولحن أن ٌؿدثمغوٍ بٗىاًت ٦بحرة  .

م مً أن َظٍ اإلاإؾؿاث ٢ض ج٨ؼن طاث مُل للخدلُل ٖىض اجساط ال       ٣غاعاث لًمان مغوهت ٞٗلى الٚغ

ب ٖملُت  وجض٤ٞ الخغ٦ت للىنى٫ ئلى الهضٝ، والجضًض َى أهه باليؿبت للمإؾؿاث مدل الضعاؾت ٌٗض الخجٍغ

 ٢لُلت الخ٩لٟت.

ب ئلى الؼبىن : ل٣ض هجخذ اإلاإؾؿاث مدل الضعاؾت مً زال٫ ألا٩ٞاع الجضًضة التي ٧اهذ جأحي بها -2 الخ٣ٍغ

باث الؼ  باةً مً زال٫ الاؾخمإ اإلاخىانل لهم، خُث أن اإلاؿتهل٪ َى الظي ًدضص ٚالبُتها ، هدُجت لخلبُت ٚع

باجه(،  مهحر اإلاإؾؿت،ولِؿذ اإلاإؾؿت هي التي جدضص اإلاىخج، أي أن بضاًت اإلاىخج جبضأ مً ٖىض اإلاؿتهل٪)ٚع

 واإلاإؾؿت ج٣ىم باهخاج ماًغاٍ الؼبىن مىاؾبا .

اث الٗما٫، ختى ال ح٤ُٗ الاؾخ٣اللؿت وعوح الخجضًض: بُيذ الضعاؾت بأن ال٣ُا-3 صًحن ال ًخضزلىن في جهٞغ

م، بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٣ًىمىن بخضُٖم ٧ل مداولت َاصٞت مً  ٢ضعتهم ٖلى ئْهاع مىاَبهم وأ٩ٞاَع

هم، خُث أُُٖذ الاؾخ٣اللُت ل٩ل ألاٞغاص والىخضاث مهما ٧ان مؿخىاَا.  َٞغ

ت، ألهه جد٤ُ٣ الاهخاحُت مً زال٫ الضاُٞٗت: ئن هٓغة اإلاإؾؿاث م-4 دل الضعاؾت للٗامل ٧اهذ مهضع للمٗٞغ

ال ًم٨ً للمإؾؿت الاؾخٛىاء ًٖ الٗامل مهما ٧اهذ ويُٗخه في اله٩ُل الخىُٓمي، ٞهى مىٟظ ؤلاؾتراجُجُت 

اإلادضصة مً َٝغ اإلاإؾؿت، والاَخمام بهظا الٗىهغ البض أن ٩ًىن بىٟـ ألاَمُت التي ًإزغ بها ٖلى هجاح 

أهه ٧ان ؾاةضا مبضأ اخترام وج٣ضًغ الٗما٫ والث٣ت ٞيهم، و٧اهذ جمىذ لهم ؤلاخؿاؽ جُب٤ُ ؤلاؾتراجُجُت، خُث 

 باالهخماء.

بهم، وبىاء ألاَضاٝ وئُٖائهم الٟغنت         ٞالخمحز ٩ًىن مً زال٫ الاخترام الجاص لألٞغاص والٗمل ٖلى جضٍع

م، ألهه ٧لما ٧ان للٗامل خىاٞؼ ٞان م ؿخىي أصاةه ًغجٟ٘ وال٨ٗـ لخد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ مً زال٫ جدٟحَز

 صخُذ، ٞٗىضما ًٟخ٣ض ئلى ٖامل الخدٟحز ٞان اإلاؿخىي ًىسٌٟ  .

الخجم٘ خى٫ ٢ُم أؾاؾُت: ئن مً بحن ما جخمحز به اإلاإؾؿاث التي اؾتهضٞتها الضعاؾت، هي ٢ضعة الخىُٓم بها -5

هاع مىاَبهم و٧ل ما بام٩اجهم ال ٣ُام به، خُث ًم٨ً ٖلى اؾخسغاج الُا٢اث، وئجاخت الٟغنت للٗما٫ إْل

اث الٗما٫. ا في جهٞغ  للمإؾؿاث أن جإزغ ٖلى الٗاملحن بها، مً زال٫ مضي حاطبُت ال٣ُم الؿاةضة، وجأزحَر
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جب ؤلاقاعة ئلى أن        ئن اإلاؿاَمت ألاؾاؾُت لل٣اصة هي جىيُذ ال٣ُم وجبؿُُها ل٩ل ٞغص باإلاإؾؿاث، ٍو

ا لِـ باألمغ الؿهل.  جدضًض ال٣ُم ووكَغ

ذ بأن اإلاإؾؿاث اإلاٗىُت ٧اهذ جخمحز باجؼامها ج٣خهغ -6 : أْهغث الضعاؾت التي أحٍغ ٖلى ما حٗٝغ إلهجاٍػ

بالخىحه هدى اليكاٍ الظي جخ٣ىه، أي التزامها بالخِ ألانلي لليكاٍ، طل٪ أن الخىٕى في اليكاٍ ًإصي ئلى 

٠ مً مإؾؿت ئلى أزغي، جس٠ُٟ التر٦حز اإلاُلىب مً ٢بل اإلاإؾؿت، ٦ظل٪ ًجب ؤلاقاعة ئلى أن ال٣ُم جسخل

ا أو اصماحها جدمل ٢ُم مسخلٟت ًٖ ٢ُم اإلاإؾؿت ألانلُت، ئط ًإصي  وبالخالي ٞان اإلاإؾؿت التي جم قغاَؤ

٘ -الخىؾ٘ في اليكاٍ ئلى حكدذ مى٢٘ الخىُٟظ، ئياٞت ألى حجم اإلاىاعص)ماصًت ت( التي ًدخاحها َظا الخىَى بكٍغ

 والخىؾ٘.  

ت في هٟـ الغبِ بحن نٟت الجضًت واللُى -7 ت والالمغ٦ٍؼ هت: جخمخ٘ اإلاإؾؿاث مدل الضعاؾت بهٟت اإلاغ٦ٍؼ

ت الخغ٦ت واجساط ال٣غاعاث لىخضاث الخىُٟظ ٖىض الخِ ألاصوى  الى٢ذ،خُث هجضَا مً هاخُت أجها جتر٥ خٍغ

للخىُٓم، وفي هٟـ الى٢ذ هجض أن اإلاإؾؿت ٧لها جضوع خى٫ ال٣ُم ألاؾاؾُت التي جخمحز بها، َظٍ الهٟاث 

بت وال حضًضة بل أن بًٗها ج٩اص ج٩ىن مٗغوٞت و٢ضًمت. لِؿذ  ٍٚغ

ئن الىنى٫ ئلى َظٍ اإلاؼاًا الىماةُت ٧اهذ هدُجت البدث ًٖ مكا٧ل الٟٗالُت  زانت في اإلاإؾؿاث      

ٗالُت ؤلاصاعة. ٨ُت، و٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ باالعجباٍ بحن ؤلاؾتراجُجُت، اله٩ُل ٞو  ألامٍغ

إلاإؾؿت اإلاخمحزة هي التي حُٗي أَمُت بالٛت للٗاملحن بها، وطل٪ ألجهم َم مً اهُال٢ا مما ؾب٤ ط٦ٍغ ٞان ا   

ت الخىُٟظ بض٫  ٣ًىم بدىُٟظ ؤلاؾتراجُجُت اإلادضصة مً َٝغ ؤلاصاعة الٗلُا للمإؾؿت، ٦ما جًٟل ؾٖغ

الاهخٓاع، أي جبظ٫ حهىصَا مً أحل ٖضم جًُِ٘ أي و٢ذ بُٛت جد٤ُ٣ أَضاٞها، وهي جدغم ٖلى أٖلى 

اث الجىصة إلاىخجاتها وزضماتها، مً أحل الخٟاّ ٖلى نىعة اإلاإؾؿت في هٓغ ٖمالئها الخالُحن والٗمل  مؿخٍى

ٖلى حظب ٖمالء حضص، ٦ما جدغم ٖلى حصجُ٘ اإلاباصعة الخانت مً أحل جىمُت عوح ؤلابضإ ٧ل ما ؾب٤ 

ا ًٖ مىاٞؿيها في الهىاٖت، زانت في ْل اإلادُِ   اإلاخٛحر باؾخمغاع.جد٨مه ٢ُم حؿاٖض اإلاإؾؿت ٖلى جمحَز

 ثالثا9 أَداف الخمييز9

 حؿعى اإلاإؾؿت للىنى٫ الى صعحت الخمُحز بُٛت جد٤ُ٣ ٖضة أَضاٝ هظ٦غ منها :

 ـ ئًجاص ز٣اٞت جغ٦ؼ ب٣ىة ٖلى الٗمالء .

 ـ جدؿحن الث٣ت وأصاء ٖمل  الٗاملحن .

 ـ جدؿحن اإلاكاع٦ت واإلاؿإولُت اإلاجخمٗت . 

ُت اإلاسغحاث .   ـ جدؿحن هٖى

 ل ٖلى ئًجاص بِئت جضٖم وجداٞٔ ٖلى الخدؿحن اإلاؿخمغ .ـ الٗم
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اث ئهخاحُت أًٞل .  ـ جد٤ُ٣ مؿخٍى

ى ما ؾيخُغ١  ا واخضا ل٩ل اإلاإؾؿاث ٦ما أن للمحزة الخىاٞؿُت مدضصاث َو ئن اإلاحزة الخىاٞؿُت لِؿذ هٖى

 ئلُه في اإلابدث اإلاىالي. 

 املبدث الثاوي9 أهىاع امليزة الخىافظيت ومددداتها

ٗض الخٗٝغ ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ومٗاًحر الخ٨م ٖلى حىصتها ، ؾٝى هخٗٝغ في َظا اإلابدث ـ     ٌ

ٖلى ألاهىإ الغةِؿُت للمحزة الخىاٞؿُت ومدضصاتها ، زم بٗض طل٪ وكحر الى بٌٗ الىماطج الٗاإلاُت اإلاكهىعة 

ا جىمُت الؾخٛال٫ أًٞل  لهظٍ اإلاحزاث الخىاٞؿُت ، والتي ج٣ضم واإلاخٗل٣ت باألصاء اإلاخمحز للمإؾؿت ، باٖخباَع

مٗاًحر مدضصة مً زاللها ًخم الخ٨م ٖلى جمحز اإلاإؾؿت ، َظٍ اإلاٗاًحر التي جسخل٠ بازخالٝ الىمىطج مدل 

 الضعاؾت .

9 ألاهىاعاملؼلب   السئيظيت للميزة الخىافظيت  ألاٌو

دضصَا جسخل٠ ال٨خاباث خى٫ أهىإ اإلاحزة الخىاٞؿُت ، ٞحري   بأن َىا٥ زمـ    أهىإ مً اإلاحزة الخىاٞؿُت ٍو

ما٫ ٞاجها  في الؿٗغ ، الجىصة ، ال٣ُمت لضي الؼباةً ن يمان الدؿلُم ، ابضإ . أما أٚلب ال٨خاباث في اصاعة ألٖا

ى محزة الخ٩اٞئُت الا٢ل ، ومحزة جمُحز اإلاىخج . حن عةِؿحن َو  جهى٠ أهىإ اإلاحزة الخىاٞؿُت الى هٖى

 كل 9أوال ميزة  الخيافئيت ألا

وججي ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى ئهخاج مىخج بأ٢ل ج٩لٟت  م٣اعهت  باإلاىاٞؿحن ، مما ًإصي في النهاًت الى جد٤ُ٣ ٞىاةض  

ت مً  أ٦بر ئن الخهى٫ ٖلى هٟـ الخ٩لٟت ألا٢ل لِـ مم٨ً ل٩ل ْغوٝ، وبالخالي يغوعة جىٞغ مجمٖى

 الكغوٍ.

ا لخُب٤ُ محزة الخ٩لٟت: هىعصَا 1ُٞ َغ  ما ًلي:_ الكغوٍ الىاحب جٞى

اث اإلاؿتهل٨حن للؿل٘. اصة مكتًر  _ وحىص َلب مغن ٖلى الؿلٗت، خُث ًإصي الخسٌُٟ في الؿٗغ ئلى ٍػ

 _ همُُت الؿل٘ اإلا٣ضمت.

 _ ٖضم وحىص َغ١ ٦ثحرة لخمحز اإلاىخج.

.ً ٣ت واخضة الؾخسضام الؿلٗت ل٩ل اإلاكتًر  _ وحىص ٍَغ

أخغي( أو ٖضم وحىصَا باإلاغة باليؿبت _ مدضوصًت ج٩ال٠ُ الخبضًل )مىخج مإؾؿت ما بمىخج مإؾؿت 

.ً  للمكتًر
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الخهى٫ ٖلى محزة الخ٩لٟت ألا٢ل: للخهى٫ ٖلى محزة الخ٩لٟت ألا٢ل ٞاهه ًجب أن جخم مغا٢بت ٖىامل جُىع  -2

 الخ٩لٟت وجخمثل ُٞما ًلي:

ؾ٘ في ألاؾىا١ _ مغا٢بت الدجم: مغا٢بت حجم اإلاىخجاث التي جيخجها اإلاإؾؿت هدُجت الخىؾ٘ ٞيها، وبالخالي الخى 

 و٦ظل٪ الخهى٫ ٖلى وؾاةل ئهخاج حضًضة، مما ًإصي ئلى جدٌُٟ في الخ٩ال٠ُ.

اصة حجم ؤلاهخاج، ًجب أم ال ًإزغ ٖلى ألاوكُت ألاخغي للمإؾؿت.     يبغي ؤلاقاعة ئلى الؿعي وعاء ٍػ  ٍو

خم طل٪ بم٣اعهت صعحت الخٗلم باإلاإؾؿت  م٘ اإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها _مغا٢ت الخٗلم: أي مغا٢بخه وجدضًض أَضاٞه ٍو

في ال٣ُإ، ئال أهه ال ًيبغي التر٦حز ٖلى ج٩ال٠ُ الُض الٗاملت ٣ِٞ بل يغوعة الىٓغ ئلى الٗاملحن باإلاإؾؿت 

ت وؤلابضإ، وبالخالي ٞان مغا٢بت الخٗلم جإصي ئلى جسٌُٟ في الخ٩لٟت.  ٦مهضع للمٗٞغ

ىصة بحن ألاوكُت اإلاىخجت لل٣ُمت بهضٝ اؾخٛاللها _ مغا٢بت الغوابِ: واإلا٣هىص بالغوابِ َىا، هي جل٪ اإلاىح

 وجسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، وبالخالي خهى٫ اإلاإؾؿت ٖلى محزة جىاٞؿُت.

_ مغا٢بت ؤلالخا١:  واإلا٣هىص باإللخا١ َى ججمُ٘ بٌٗ ألاوكُت اإلاهمت واإلاىخجت لل٣ُمت، والهضٝ مً طل٪ 

ت ٦ُُٟت الٗمل ل مٗٞغ في حؿُحر وكاٍ مىخج لل٣ُمت، وبالخالي ٞان  اؾخٛال٫ ؤلام٩اهُاث اإلاكتر٦ت، أوع  جدٍى

 مغا٢بت ألإللخا١ جإصي ئلى جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ.

ا وإلًجاػ:       ئياٞت ئلى الٗىامل ألاعبٗت الؿاب٣ت َىا٥ ٖىامل أزغي، هظ٦َغ

 _ مغا٢بت ؤلاحغاءاث. 

 _ مغا٢بت الخ٩امل.

غة لضي اإلاإؾؿت.  _ مغا٢بت اؾخٛال٫ الُا٢اث اإلاخٞى

 )الخمىي٘( مثل: اإلاى٢٘ الجٛغافي، ال٣غب مً اإلاىعصًً، اإلاؿتهل٨حن..... _ مغا٢بت الخمى٢٘

ٗاث،...(.  _ مغا٢بت الٗىامل اإلاإؾؿاجُت )صوع الضولت، ال٣ىاهحن والدكَغ

 _ مغا٢بت الغػهامت.

ت، ل٨ً ًجب ٖلى اإلاإؾؿت التي حؿعى للخهى٫ ٖلى محزة الخ٩لٟت        ئن مغا٢بت ٖىامل جُىع الخ٩لٟت يغوٍع

 ئلى جٟاصي بٌٗ ألازُاء، والتي جإصي م٘ مغوع الى٢ذ ئلى ٣ٞضان َظٍ اإلاحزة. ألا٢ل

 ألاخُاء الىاحب جٟاصحها: وجخمثل ُٞما ًلي: -3

 _ التر٦حز ٖلى ج٩لٟت ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بخهيُ٘، وئَمالها لخ٩ال٠ُ بٌٗ ألاوكُت ألازغي، مثل: 

م أَمُتها.  البُ٘، الخضماث، الخُىع الخ٨ىىلىجي، ٚع
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ً._ ئَم  ا٫ أوكُت الخمٍى

 _ ئَما٫ ألاوكُت الهٛحرة أو ٚحر اإلاباقغة مثل الهُاهت.

 _ الٟهم الخاَئ لٗىامل جُىع الخ٩ال٠ُ.

 _ الى٣و في اؾخٛال٫ الغوابِ، وزانت جل٪ اإلاىحىصة م٘ اإلاىعصًً و٦ظل٪ بحن ألاوكُت ُٞما بُنها.

 _ جسًُٟاث مخىا٢ًت الؿٗغ.

 ً وؾاةل حضًضة._ الخ٨ٟحر في الهامل وئَما٫ البدث ٖ

ضة في هٓغ اإلاؿتهل٪.  _ تهضًض الخمحز، وطل٪ ئطا جم ئلٛاء اإلاهاصع التي ججٗل اإلاإؾؿت ٍٞغ

 ثاهيا9 ميزة الخميز

 وحٗجي ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى ج٣ضًم مىخج مسخل٠ ًٖ اإلاىخجاث التي ٣ًضمها اإلاىاٞؿىن مً وحهت هٓغ اإلاؿتهل٪، 

د٤٣ له الغيا ٖنها.ئن ال٣ُمت اإلاًاٞت للمىخج ًجب أن جإزغ ٖ      لى ٢غاع اإلاؿتهل٪ بكغاء الؿلٗت ٍو

ت مً الكغوٍ.       ئن الخهى٫ ٖلى محزة الخمُحز لِـ مم٨ً في ٧ل الًغوٝ، وبالخالي يغوعة جىٞغ مجمٖى

ا لخُب٤ُ محزة الخمُحز: هىعصَا ُٞما ًلي:1 َغ  _  الكغوٍ الىاحب جٞى

 )ؾلٗت أو زضمت(، وبضعحت جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً اإلاىخجاث. _ٖىضما  ٣ًضع اإلاؿتهل٩ىن ٢ُمت الازخالٞاث في اإلاىخج

 _ حٗضص اؾخسضاماث اإلاىخج وجىا٣ٞها م٘ خاحاث اإلاؿتهل٪.

 _ ٖضم وحىص ٖضص ٦بحر مً اإلاىاٞؿحن ًدب٘ هٟـ اؾتراجُجُت الخمحز.

ت مً الٗىامل، 2 غ مجمٖى جضعى _ الخهى٫ ٖلى محزة الخمحز: للخهى٫ ٖلى محزة الخمحز، ٞان طل٪ ًغح٘ ئلى جٞى

 ٖىامل الخمحز، وهي ٦ما ًلي:

ت ٖامال عةِؿُا ٖلى جمحز  اإلاىخجاث، وجخمثل   ت: ًم٨ً ان وٗخبر ؤلاحغاءاث الخ٣ضًٍغ _ ؤلاحغاءاث الخ٣ضًٍغ

خماص ٖليها ، و٦ظل٪ ال٨ُُٟت التي جماعؽ بها ، و٢ض ٩ًىن جمحز  ؤلاحغاءاث في ازخباع ألاوكُت التي ًجب الٖا

 زهاةو و٦ٟاءة اإلاىخجاث، الخضماث اإلا٣ضمت، وحىصة وؾاةل ؤلاهخاج...ئلخ.اإلاىخج في ٖضة أق٩ا٫ منها ، 

_ الغوابِ: ًم٨ً أن ًأحي جمحز اإلاىخج مً زال٫ الغوابِ اإلاىحىصة بحن ألاوكُت، َظٍ الغوابِ التي جأخظ 

 ألاق٩ا٫ الخالُت.

طل٪ مً أحل جلبُت _ الغوابِ بحن أوكُت اإلاإؾؿت أي أن الخيؿ٤ُ بحن ألاوكُت اإلاغجبُت ُٞما بُنها، و 

 خاحُاث اإلاؿتهل٨حن.
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_ الغوابِ م٘ اإلاىعصًً: ًم٨ً أن جىٟغص اإلاإؾؿت باإلاىخج اإلاخمحز ، هدُجت الغوابِ اإلاىحىصة بحن اإلاإؾؿت 

غ همىطج حُض مً زال٫ الخيؿ٤ُ بُنهما، أو مً زال٫  ومغصوصًتها ، ومً خُث أهه باإلم٩ان ج٣لُو مضة جٍُى

 ٦ت بحن اإلاإؾؿت و٢ىىاث الخىػَ٘، ومً أمثلت َظٍ الغوابِ:اؾخٛال٫ أًٞل لألوكُت اإلاكتر 

 _ ج٩ىًٍ اإلاىػٖحن.

ل الاؾدثماعاث في ٢ىىاث الخىػَ٘ وألاوكُت الخ٨مُلُت.  _ جمٍى

ش الظي بضأث ُٞه اإلاإؾؿت مماعؾت  _ الغػهامت : اإلا٣هىص َىا أهه ًم٨ً أن جأحي زانُت الخمحز، هدُجت الخاٍع

اإلاإؾؿاث التي ٧اهذ الؿبا٢ت في الضزى٫ ئلى ٢ُإ الهىاٖت ج٩ىن لهظٍ  وكاَها، خُث هجض في الٛالب أن

 اإلاحزة.

جب ؤلاقاعة َىا ئلى أن الؿب٤ في صزى٫ بٌٗ ال٣ُاٖاث لِـ صوما ًد٤٣ محزة الخمُحز، خُث ٩ًىن       ٍو

ٗت الخٛحر أو خضًثت ألؾ ظا ل٩ىن ئما الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخسضمت ؾَغ  باب أزغي.ٞيها الخأزغ ًٖ الضزى٫ مُٟضا، َو

_ اإلاى٢٘) اإلاىي٘(: ٢ض ج٩ىن محزة الخمُحز للمإؾؿت هدُجت مى٢ٗها مً زال٫ ٢غبها مً بٌٗ اإلاؿتهل٨حن مثال، 

 خُث ًم٨ىىا ج٣ضًم اإلاىخجاث التي ًدخاحها اإلاؿتهل٪ وزضماث ما بٗض البُ٘ في أ٢غب آلاحا٫.

خىحه اإلاإؾؿت،خُث جخىحه اإلاإؾؿت _ الخ٩امل: ًإصي الخ٩امل ئلى خهى٫ اإلاإؾؿت ٖلى محزة الخمحز، خُث ج

هدى أوكُت حضًضة مىخجت لل٣ُمت، َظا الخ٩امل ٢ض ٩ًىن زلُٟا) مً زال٫ ٢ُام اإلاإؾؿت باهخاج اإلاىاص 

ألاولُت بىؾاةلها الخانت( أو أمامُا) مً زال٫ ٢ُام اإلاإؾؿت بٗملُت الخىػَ٘ بىؾاةلها الخانت(، مما ًجىبها 

 اللجىء ئلى الٛحر.

ا ُٞما ًلي: ئياٞت ئلى       الٗىامل الؿاب٣ت، َىا٥ ٖىامل أزغي هىحَؼ

_ ؤلالخا١ خُث ًم٨ً أن جيكأ زانُت الخمُحز ليكاٍ مىخج لل٣ُمت، بمجغص أن ٩ًىن َظا اليكاٍ مكتر٥ 

 لٗضة وخضاث جابٗت لىٟـ اإلاإؾؿت.

 _ الخٗلُم: ئطا ًم٨ً أن ًإصي الخٗلُم الجُض ئلى جمحز اإلاىخج.

٣ت مخمحزة. _ الدجم: ئط ًم٨ً أن ًإصي  الدجم ليكاٍ مٗحن ئلى مماعؾخه بٍُغ

 _ الٗىامل اإلاإؾؿاجُت.

ئن الٗىامل الؿاب٣ت الظ٦غ هي ٖىامل ٦ُٟلت بدهى٫ اإلاإؾؿت ٖلى محزة الخمحز ط، وجسخل٠ أَمُت َظٍ       

الٗىامل خؿب ٢ُإ اليكاٍ الظي جيخمي ئلُه اإلاإؾؿت، ٦ظل٪ ًجب ٖلى اإلاإؾؿت التي حؿعى وعاء 

 لى محزة الخمحز ئلى جٟاصي بٌٗ ألازُاء، والتي جإصي م٘ مغوع الى٢ذ ئلى ٣ٞضان َظٍ اإلاحزة.الخهى٫ ٖ

 _ ألازُاء الىاحب جٟاصحها: ومنها ما ًلي:3
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: أي ًجب أن جخٗضي حىصة اإلاىخج اخخُاحاث الؼباةً مثال، ألن اإلاإؾؿت في َظٍ الخالت ج٩ىن  _ الخمحز اإلاٍٟغ

 ج وحىصة مىاؾبت وؾٗغ مىدٌٟ.َضٞا ؾهال للمإؾؿت التي جمل٪ مىخ

 _ ؾٗغ ئيافي مغجٟ٘.

ت ج٩لٟت الخمُحز.  _ ٖضم مٗٞغ

اةُت للمىخج ٣ِٞ.      _ التر٦حز الكضًض ٖلى اإلاىخج، أي الاَخمام بالىاخُت الٟحًز

مً زال٫ ما جم َغخه خى٫ ألاهىإ الغةِؿُت للمحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت، ًدبحن لىا بأن الخهى٫ ٖلى هٕى   

َظٍ اإلاحزة ؾىاء ٧اهذ ج٩لٟت أ٢ل أو الخمُحز في اإلاىخج، ٞان طل٪ ًخى٠٢ ٖلى مضي جىٞغ أو ُٚاب مً أهىإ 

ت مً الكغوٍ والٗىامل اإلاؿاٖضة مً أحل الىنى٫ ئلى جل٪ اإلاحزة.  مجمٖى

ى ما ؾى٣ىم بكغخه في اإلاُلب    ٦ظل٪ ًيبغي ٖلى اإلاإؾؿت ججىب ألازُاء اإلاكاع ئليها التي ٢ض ج٣٘ ٞيها، َو

 لياإلاىا

 املؼلب الثاوي 9 مددداث امليزة الخىافظيت 

ما        ً " أو بٗضًً َامحن َو ما٫ " مخٛحًر خضص هبُل مغسخي زلُل في ٦خابت اإلاحزة الخىاٞؿُت في مجا٫ ألٖا

 حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت وهُا١ الخىاٞـ .

 أوال حجم امليزة الخىافظيت

ت للمحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت اط      ا ٧ان بام٩اجها اإلاداٞٓت ٖليها ؾىاء محزة الخ٩لٟت ألا٢ل جخد٤٣ الاؾخمغاٍع

ك٩ل ٖام ٧لما ٧اهذ اإلاحزة أ٦بر  أو محزة جمُحز اإلاىخج ، في ْل مىاحهت اإلاىاٞؿحن اإلاىحىصًً في ٢ُإ اليكاٍ ، َو

جاث ٧لما جُلبذ حهىص أ٦بر مً اإلاإؾؿاث اإلاىاٞؿت للخٛلب ٖليها ، ومثلما َى الخا٫ باليؿبت لضوعة خُاة اإلاىخ

 الجضًضة ٞان للمحزة الخىاٞؿُت صوعة خُاة هي الازغي ٦ما َى مبحن في الك٩ل اإلاىالي :

  



                            9  امليزة الخىافظيت للمؤطظت                                                    الفصل الاٌو

 

12 

 

  9 دوزة خياة امليزة الخىافظيت1-0شيل زكم 

 حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت

 

 

 (1(                                     محزة جىاٞؿُت)2محزة جىاٞؿُت)      

   

 اإلاغخلت

 الًغوعة                                 الخ٣لُض  الخبجي    الخ٣ضًم                                                    

 ( ًدبحن لىا بأن  اإلاحزة الخىاٞؿُت جمغ بمغاخل وهي :2-1مً زال٫ ع٢م ) 

ى٫ م٣اعهت باإلاغاخل ألازغي ،– 1 ظا ل٩ىجها  مغخلت الخ٣ضًم : مً زال٫ الك٩ل ًدبحن لىا أجها اإلاغخلت ألَا َو

ت ، وحهىص ضخمت وطل٪ ٧ىن اإلاحزة ه٣ضم أل و٫ في الهىاٖت ،  جدخاج الى ال٨ثحر مً ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ

و٦ظل٪ حضًضة ٖلى اإلاؿتهل٨حن ، ل٩ل م٘ مغوع الى٢ذ ًبضأ حجم  اإلاحزة الخىاٞؿُت في اعجٟإ هدُجت ؤلا٢با٫ 

تهم لخ٣ُ٣ت ظا بٗض مٗٞغ اإلاحزة ، خُث هالخٔ بأن حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت ًأزظ ق٩ل  اإلاتزاًض للمؿتهل٨حن  َو

. ٘  صالت ٦ظل٪ ًُل٤ ٖلى َظٍ اإلاغخلت بمغخلت الىمى الؿَغ

مغخلت الخبجي : َظٍ اإلاغخلت حٗٝغ اإلاحزة الخىاٞؿُت بضاًت التر٦حز ٖليها ، ٧ىجها بضأث حكهض اؾخ٣غاع وؿبُا  – 2

ًدبحن لىا أن حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت ًبلٜ أ٢هاٍ ، وفي َظٍ ( 2-1مً خُث الاهدكاع اط أهه ومً زال٫ الك٩ل )

ت مهضع أو مهاصع اإلاحزة التي  اإلاغخلت بؿبب حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت الٗالي ًبضأ في ال٣ُإ الخدغ٥ ، بُٛت مٗٞغ

 امخل٨تها اإلاإؾؿت .

ظا بؿبب ج٣لُض مغخلت الخ٣لُض: ًخطح لىا مً زال٫ الك٩ل بأن حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت بضأ في التراح - 3 ٘ ، َو

 اإلاىاٞؿحن للمحزة التي خهلذ ٖليها اإلاإؾؿت ومداولت الخٟى١ ٖليها .

مغخلت الًغوعة:في َظٍ اإلاغخلت ًخىانل جغاح٘ حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت وطل٪ ٧ىن اإلاىاٞؿحن أنبدىا ًمل٩ىن  4

 هٟـ اإلاحزة أو محزة أخؿً 

ى ما ؾيخُغ١ الُه  ا ، أو ج٣ضًم الابضإ ، َو َغ  بالخٟهُل في الٟهل الثاوي بكحئ مً الخٟهُل . وجٍُى

اطن مً زال٫ َظا الكغح اإلاىحؼ لضوعة خُاة اإلاحزة الخىاٞؿُت ، ًدبحن لىا بأهه ٖلى اإلاإؾؿت التي جدهل ٖلى 

ت وج٣ىُت أو جُىٍغ  جىاٞؿُت ن ال ٨ًٟيها امخال٥ ٦هظٍ اإلاحزة بل يغوعة مخابٗت صوعة خُاتها ، مً أحل مٗٞغ
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أو بدث ًٖ محزة حضًضة ، ٦ظل٪ ًجب الخأ٦ض في َظا اإلاجا٫ ٖلى أن صوعة خُاة اإلاحزة الخىاٞؿُت  اإلاحزة الخالُت

ت باليؿبت لل٣ُاٖاث الهىاُٖت اإلاسخلٟت ، و٦ظل٪ خؿب َبُٗت اإلاحزة  في مغاخلها التي جمغ  بها  لِؿذ مدؿاٍو

 الخىاٞؿُت .

 ثاهيا 9هؼاق الخىافع أو الظىق املظتهدفت 

مضي احؿإ أوكُت اإلاإؾؿت بٛغى جد٣ُ٣ها إلاحزة أو مؼاًا جىاٞؿُت ، ٞاحؿإ َظا الىُا١ ٌٗبر الىُا١ ًٖ   

مم٨ً أن ًد٤٣ و٢ذ في الخ٩لٟت م٣اعهت باإلاىاٞؿحن اإلاخىاحضًً في ٢ُإ الهىاٖت ، ومً أمثلت جل٪ الاؾخٟاصة 

٢خهاصًاث مً اؾخسضم مىاٞظ الخىػَ٘ لخضمت ٢ُاٖاث ؾى٢ُت مسخلٟت ، وفي مثل َظٍ الخالت جد٤٣ ا

ٓهغ طل٪  زانت في ٖملُاث اإلاإؾؿت .  الدجم ، ٍو

ومً حاهب أزغ ، ًم٨ً للىُا١ ال٤ًُ أن ٌؿاٖض اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت ، وطل٪ مً زال٫    

 التر٦حز ٖلى ٢ُإ الؿىقي مٗحن ، وزضمخه بأ٢ل ج٩لٟت أو بمىخج ؾلٗت أو زضمت مخمحز .

م٨ً ئًجاص أعبٗت أبٗاص لىُا١       الخىاٞـ مً قأجها جأزحر ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت ، وهىعصَا ُٞما ًلي :ٍو

٣هض  به مضي جىٕى ٧ل مسغحاث اإلاإؾؿت والٗمالء الظًً ج٣ىم بسضمتهم ،  – 1 هُا١ ال٣ُإ الؿىقي : ٍو

ظا ًخم الازخُاع ما بحن التر٦حز ٖلى ٢ُإ ) حؼء ( مٗحن مً الؿى١ أو زضمت ٧ل الؿى١ .  َو

ٗبر ًٖ مضي أصاء اإلاإؾؿت ألوكُتها ؾىاء ٧اهذ الضازلُت أو الخاعحُت ، وطل٪ الىُا١ الغأسخ – 2 ي :َو

خماص ٖلى مهاصع  الخىعٍض اإلاسخلٟت ٞالخ٩امل الغأسخي اإلاغجٟ٘ م٣اعهت م٘ اإلاىاٞؿحن ٢ض ًدضص  مؼاًا الخ٩لٟت  بااٖل

حُٛحر مهاصع الخىػَعي  ألا٢ل أو الخمُحز ، ومً حاهب أزغ ًدُذ الخ٩امل صعحت أ٢ل مً اإلاغوهت للمإؾؿت في

 خالت الغأسخي الخلٟي أو مىاٞظ الخىػَ٘ في خالت اهتهاج اإلاإؾؿت إلؾتراجُجُت الخ٩امل الغأسخي ألامامي .

الىُا١ الجٛغافي : ٨ٌٗـ ٖضص ألاما٦ً أو اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت التي جيكِ بها اإلاإؾؿت ، وبالخالي جدىاٞـ ٞيها ، 

ؿمذ َظا الىُا١ الجٛغافي للمإؾؿت ب ُت َو خد٤ُ٣ مؼاًا جىاٞؿُت ، وطل٪ مً زال٫ مكاع٦خنها في ج٣ضًم هٖى

اة٠ ٖبر ٖضة مىا٤َ حٛغاُٞت مسخلٟت ، أو ما ٌٗٝغ بأزغ مكاع٦ت اإلاىاعص* وجبرػ  واخضة مً ألاوكُت والْى

مضي أَمُت اإلاحزة باليؿبت للمإؾؿت التي حٗمل خالُا ٖلى هُا١ ٖالمي ، خُث ج٣ضم مىخجاتها لِـ ٖلى 

 إلادلي بل في ٧ل م٩ان  مً الٗالم .اإلاؿخىي ا
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ال٢اث  4 هُا١ الهىاٖت : مضي الترابِ بحن الهىاٖاث التي حٗمل في ْلها اإلاإؾؿت ، ٞىحىص عوابِ ٖو

مكتر٦ت بحن مسخل٠ ألاوكُت ٖبر ٖضة نىاٖاث ، مً قأهه اجاخت ٞغم لخد٤ُ٣ محزة أو ٖضة مؼاًا جىاٞؿُت 

الاهخاج أو ٢ىىاث الخىػَ٘ ٖبر الهىاٖاث اإلاسخلٟت التي  باليؿبت للمإؾؿت ، ٣ٞض ًإصي اؾخسضام أوكُت

 جيكِ ٞيها اإلاإؾؿت الى امخال٦ها إلاحزة جىاٞؿُت .

ا ) هُا١ ال٣ُإ ( الؿىقي ، الىُا١ الغأسخي ، الىُا١ الجٛغافي وهُا١      ان ألابٗاص ألاعبٗت الؿاب٣ت ط٦َغ

لمحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ، وبالخالي ًيبغي ٖلى الهىاٖت ، اياٞت الى حجم اإلاحزة الخىاٞؿُت حٗخبر ٦مدضصاث ل

ؼ مى٢ٟها الخىاٞسخي . خباع مً أحل اإلاداٞٓت ٖلى محزتها الخىاٞؿُت وحٍٗؼ  اإلاإؾؿت أزظَا بٗحن الٖا
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9  خالصت الفصل ألاٌو

، ًدبحن لىا بأن اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت، جخمثل في طل٪ اإلاٟهىم  مً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ

 0ؤلاؾتراجُجي والضًىام٩ُي الظي ًٓهغ جٟى١ اإلاإؾؿت م٣اعهت باإلاىاٞؿحن في ق٩ل ٢ُمت

ما: ان عةِؿُان َو  ٦ظل٪ أن اإلاحزة الخىاٞؿُت هٖى

محزة الخ٩لٟت ألا٢ل: وجبحن جمخ٘ اإلاإؾؿت بسانُت اإلاىخجاث )ؾلٗت ماصًت، زضمت( ألا٢ل ؾٗغا م٣اعهت 

 ٢ل الخ٩ال٠ُ.باإلاىاٞؿحن في الهىاٖت هدُجت خهىلها ٖلى أ

 محزة الخمُحز: وجبحن خهى٫ اإلاإؾؿت ٖلى مىخجاث مخمحزة ًٖ جل٪ التي ٣ًضمها مىاٞؿىَا في الؿى١.

٦ما أن اإلاإؾؿت جخأزغ وجإزغ في اإلادُِ الظي حٗمل ُٞه ، مما ًجٗلها حؿخٛل الٟغم التي ًدُدها، خُث 

.خُث ًم٨ً أن حٗمل ٦ٗاة٤  حؿاٖضَا في الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت ومداولت ججىب أو الخ٣لُل مً مساٍَغ

 في خهىلها ٖلى محزة جىاٞؿُت



 

 

 

 

 

 الفصل الثاوي

 مصادز امليزة الخىافظيت و دوز إلابداع

 الخىىىلىجي في جىميتها
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 جمهيد 9

ا ، بُٛت  ت مهاصَع ئن ؾعي اإلاإؾؿت للبدث ًٖ محزة ، و ب٣هض مىاحهت اإلاىاٞؿت ، ًدخم ٖليها مٗٞغ

٤ ما حؿمذ  به  ئم٩اهُاتها و ْغوٝ اإلاىاٞؿت الخاعحُت ، و َى ؾيخُغ١ الخهى٫ ٖليها مً أحل اؾخٛال لها ٞو

 ئلُه  في الجؼء  ألاو٫ مً َظا الٟهل.

ت ْهىع مىخجاث حضًضة ، أو ما ٌٗٝغ ب٣هغ   ما٫ في الى٢ذ الخالي َى ؾٖغ ٦ظل٪ ئن ما ًمحز بِئت ألٖا

اإلاىخجاث ٧اؾخجابت إلاخُلباث اإلاىاٞؿت الخالُت  صوعة خُاة اإلاىخج ، و بالخالي اإلاإؾؿت مُالبت بخ٣ضًم مثل َظٍ

ى ما  ، و اإلاٗغوٞت  باإلاىاٞؿت ال٣اةمت ٖلى ؤلابضإ ، و الظي ٌٗخبر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٦أخض أَم أق٩اله َو

 ؾيخٗغى ئلُه في الجؼء الثاوي مً َظا الٟهل.

خهى٫ ٖليها أو ئن خهى٫ اإلاإؾؿت  ٖلى محزة جىاٞؿُت ، ًجٗل اإلاىاٞؿحن ٌٗملىن مً أحل ال 

مدا٧اتها و بالخالي ٞاإلاإؾؿت مُالبت بالٗمل ٖلى جىمُتها، مً زال٫ ئًجاص َغ١ مىاؾبت، و لظل٪ في الجؼء 

 الثالث مً َظا الٟهل ؾيخُغ١ ئلى ٦ُُٟت جأزحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت و جىمُتها.
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 فظيتاملبدث ألاوٌ 9 مصادز امليزة الخىا

اع أعح٘ بٌٗ ال٨خـــــ ـــت مخٗضصة ، و في َظا ؤلَا ــــ ــــ ــــ ــــ ـــئن مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت الا٢خهاصًـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  Jeanـاب و منهم ـ

jacques Lambi  ( و َى ما 1اإلاحزة الخىاٞؿُت ئلى مهاصع صازلُت و زاعحُت ، ).ؾى٣ىم بكغخه في َظا الجؼء 

 املؼلب ألاٌو 9 املصادز الداخليت

ئن الخضًث ًٖ اإلاهاصع الضازلُت ٌٗجي الخضًث ًٖ اإلاىاعص ٦مهضع للمحزة الخىاٞؿُت ، و الظي ًغح٘  

ت اإلاىاعص ، التي جغح٘ أنىلها ئلى الا٢خهاصي  ٨ٞغة عبِ أصاء  1959، الظي َغح ؾىت  Penroseئلى هٍٓغ

ا باإلاىاعص التي جمخل٨ها اإلاإؾؿت إلاالها مً زهاةو ئؾتراجُجُت ، و مما ًجٗلها حؿاَم في اإلاإؾؿت و همىَ

ت ٞغيُاث ، مغج٨ؼاث و قغوٍ ، ٦ظل٪ أجها ال جسلى مً 2ألاًٞلُت الخىاٞؿُت لها ) ( . ئن ل٩ل هٍٓغ

 الاهخ٣اصاث.

 أوال 9 فسطياث هظسيت املىازد و مسجىصاتها9

ت ٖل -1  (:3ى ٞغيِخحن َما)الٟغيُاث : جغج٨ؼ َظٍ الىٍٓغ

ت أن اإلاإؾؿاث التي جيكِ في هٟـ الهىاٖت  - الخباًً اليؿبي للمىاعص: ًٟترى أصخاب َظٍ الىٍٓغ

 جسخل٠ في اإلاىاعص التي جمخل٨ها وؿبُا.

ت اإلاحزة  - الخغ٦ُت اليؿبُت للمىاعص: أي أن خغ٦ت اإلاىاعص بحن اإلاإؾؿاث ٚحر مُل٣ت، و ما ًضٖم اؾخمغاٍع

ا ب َغ ( ، و طل٪ لىحىص ٖىامل حٗمل ٖلى الخض مً 4ك٩ل ٚحر ٧اٝ في الهىاٖت)الخىاٞؿُت َى جٞى

٢ضعتها ٖلى الخغ٦ت بك٩ل ٧امل ، و ٦مثا٫ ٞاهه بام٩اهىا ه٣ل الخ٨ىىلىحُا مً مإؾؿت ئلى أزغي ، و 

 ل٨ً بغاءاث الازترإ ٢ض ح٤ُٗ ؾهىلت جل٪ الخغ٦ت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت الضاوي الكُش و الدؿُحر الٟٗا٫ إلاىاعص و٦ٟاءاث اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت، "ال٩اجب الجام٘ للملخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت الب-1 و ٞغم كٍغ

ت "، حامٗت وع٢لت ،  ت و ال٨ٟاءاث البكٍغ  .262، م2004ماعؽ  10-09الاهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ىصة ، ال٨ٟغ الاؾتراجُجي الدؿُحري مً -2 ت ؤلاؾتراجُجُت ، " مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت" حامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة  swotٖبض اإلالُ٪ مَؼ ئلى هٍٓغ

 .116م  2003ماي  04ع٢م الٗضص 

 .49لي ًدًُه، مغح٘ ؾاب٤ م ؾمال-3

4-J.Pierre booto ekioned, « Les technologie de l’information la gestion des connaissances et 

l’avantage concurrentiel soutenu : une analyse par la théorie  des ressources ».(on line) 

www.idefi.cnrs.fr/management2004/communication/col.Booto.ekioned-complet,pdf. 

Consulter le :09/04/2006 

http://www.idefi.cnrs.fr/management2004/communication/col.Booto.ekioned-complet,pdf
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ت أؾاؾا ٖلى ) -2  ( :1مغج٨ؼاث جُب٣ُها : ًغج٨ؼ جُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ

ت (.اٖخباع اإلاإؾؿت مدٟٓت مً اإلاىاعص ) الخ٣ىُ -  ت ، اإلاالُت و البكٍغ

 ال ًسغج ي٠ٗ اإلاىاعص اإلاإؾؿت مً الؿى١ ، ٦ما أن ٦ثرتها ال ًًمً لها خهت ال٣اةض. -

ازخالٝ اإلاإؾؿاث ال ًخى٠٢ ٖىض ٦ُُٟاث ا٢خدام الؿى١ ٞدؿب ، بل ًخٗضي ئلى ألازغ الظي  -

 جدهل ٖلُه مً ٦مُت اإلاىاعص.

٘ الٟٗالُت مً حاهب ع  - ما٫ و اإلاغصوصًت أ٦ثر مً حاهب الاؾخٛال٫ الجُض للمىاعص ًٞغ ٢م ألٖا

 الاؾدثماعاث و ٖضص ألاٞغاص.

 ثاهيا 9 جصييف مىازد املؤطظت

 اإلاىاعص اإلالمىؾت : و هي حكمل مسخل٠ اإلاىاعص اإلااصًت و اإلاالُت في اإلاإؾؿت و منها: -0

سغحاث ) اإلاىاعص ألاولُت : و هي جخمثل في اإلاضزالث التي جدخاحها اإلاإؾؿت مً أحل جدىٍلها في ق٩ل م -

مىخج ( ، و جٓهغ أَمُت اإلاىاص ألاولُت في أن حىصة اإلاىخج و جمحٍز ٌٗخمض بالضعحت ألاولى ٖلى حىصة َظٍ 

حر اإلاىاص ألاولُت بال٨مُت اإلاىاؾبت و الجىصة الجُضة اإلاىاص. ، و ٦ظل٪ في  أي أن اإلاإؾؿت مُالبت بخٞى

حر الكغوٍ الالػمت الى٢ذ  نها مً احل اإلاداٞٓت ٖيها.الالػم ، ٦ظل٪ ًجب الاَخمام بخٞى  لخسٍؼ

غث َظٍ اإلاىاص بالك٩ل اإلاُلىب ، ٧لما ؾاٖض طل٪ اإلاإؾؿت في خهىلها ٖلى محزة   ولهظا ٞان ٧لما جٞى

ا جضزل يمً ؤلامضاصاث الضازلُت التي حٗخبر مً ألاوكُت الغةِؿُت                       جىاٞؿُت ، و طل٪ باٖخباَع

 ؾلؿلت ال٣ُمت ) أهٓغ الٟهل ألاو٫ (.للمإؾؿت في                  

ل اإلاضزالث ئلى مسغحاث ، و حكمل آلاالث ًًاو  - مٗضصاث ؤلاهخاج : و هي اإلاٗضاث التي حٗمل ٖلى جدٍى

 ( :2ألاصواث و ألاحهؼة اإلاؿخسضمت في الٗملُت ؤلاهخاحُت ٧اٞت ، و ًم٨ً ج٣ؿُمها ئلى)

 ُل٤ ٖليها ٦ظل٪ وخضاث الاؾخسضام اث الخانت ، و جًم الاؾخسضاماث آلاالث اإلاخسههت : ٍو

ُُٟت مدضصة.  الخانت ألصاء ْو

  آلاالث ٚحر اإلاخسههت : و ًُل٤ ٖليها أًًا وخضاث الاؾخسضاماث الٗامت ، و هي جهمم لخأصًت

اة٠ مخٗضصة و ٖامت ، و هجضَا ٦ظل٪ ٖىض اإلاىاٞؿحن صازل ال٣ُإ.  ْو

 

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ

ىصة ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  -1  .116ٖبض اإلاال٪ مَؼ
ــــــــــــــــغة ) هٓغة با -2 اة٠ اإلاٗانــ  .92م  2001هىعامُت ٖامت ( ، مإؾؿت الىعا١ لليكـــــــــــــــــــــــــــــــــغ ألاعصن ، عيا ناخب أبى آ٫ ٖلي و ؾىان ٧اْم اإلاىؾىي ، ْو
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ئن الخهى٫ ٖلى َظٍ آلاالث ال ٨ًٟي ما لم جخم ٖملُت نُاهتها و مغا٢بتها مً ٢بل أَل الازخهام 

كُت الغةِؿُت ٦ظل٪ أَمُتها جٓهغ مً زال٫ ويُٗتها يمً أوكُت ٖملُاث الدكُٛل و التي حٗخبر مً ألاو

مىم ٘ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت و  اللمإؾؿت. ٖو ًم٨ً ال٣ى٫ بأن ال٣غاع اإلاىاؾب الزخُاع مٗضاث ؤلاهخاج ًإصي  ئلى ٞع

 جمحز اإلاىخجاث ؾىاء بخ٩لٟت مىسًٟت أو بجىصة ٖالُت ، مما ٌٗجي جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت للمإؾؿت.

   ألاولُت ، و مٗضاث ؤلاهخاج، ٞان طل٪ ًخُلب منها  مً أحل خهى٫ اإلاإؾؿت ٖلى اإلاىاص املىازد املاليت 9-      

ل الظاحي مً ٢بل اإلاإؾؿت ، أو  ٤ الخمٍى حر اإلاىاعص اإلاالُت الالػمت لظل٪ َظٍ ألازحرة التي ٢ض ج٩ىن ًٖ ٍَغ جٞى

٤ الخمىٍل الخاعجي الظي ًأزظ أق٩اال  مخٗضصة ، أو الازىحن مٗا.  ًٖ ٍَغ

ا في الى٢ذ  و بما أن ٧ل أوكُت اإلاإؾؿت جدخاج ئلى  حَر اإلاىاعص اإلاالُت ، ٞان اإلاإؾؿت مُالبت  بخٞى

غة لضي اإلاإؾؿت ، ٞان طل٪ ٌؿاٖضَا في الخهى٫ ٖلى  اإلاىاؾب و بالدجم اإلاىاؾب ، ألهه ٧لما ٧اهذ مخٞى

اء بالتزاماتها أمام ٖمالئها ، و  بالخالي اإلاىاص ألاولُت اإلاُلىبت ومٗضاث ؤلاهخاج الالػمت ، مما ًجٗلها ٢اصعة ٖلى الٞى

ئطن ًدبحن لىا بأن اإلاىاعص اإلالمىؾت  الثالزت هي مخ٩املت ُٞما بُنها ، و بالخالي ٖلى  الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت.

 اإلاإؾؿت الٗمل ٖلى الخهى٫ ٖليها حمُٗا.

٣ت الٗمل،  املىازد غير امللمىطت -1 : وهي حكمل ٧ل مً : الجىصة ، اإلاٗلىماث ، الخ٨ىىلىحُا ، ٍَغ

ت      ٞو  .(1)ُما ًلي قغح مىحؼ لهظٍ اإلاىاعص اإلاٗٞغ

 ًم٨ً قغح ٧ل منهما ُٞما ًلي :ط  الجىدة و املعلىماث 9 -

  ها ت مً الخهاةو و اإلاحزاث بمىخج أو زضمت ، و   C.Jambartالجىصة : ٌٗٞغ " بأجها ٖباعة ًٖ مجمٖى

الجىصة اإلاثلى التي حؿمذ له باعياء خاحاث ْاَغة أو ٧امىت ". بِىما ًغي اإلاسخهىن في ؤلاؾتراجُجُت 

مدضصة بالؼمً و جإصي ئلى اإلاحزة الخىاٞؿُت ، م٣اعهت باإلاىخجاث ألازغي في الؿى١ و جإصي هٟـ 

اة٠  .(2)الْى

و َىا٥ هٓغة خضًثت للجىصة ، جخمثل ُٞما ٌٗٝغ بالجىصة الكاملت ، و هي جسو حمُ٘  

. اة٠ اإلاإؾؿت ، و لِـ ٣ِٞ اإلاىخج و حؿُحٍر  ْو

 

 

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـ

 .263الضاوي الكُش ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  -1
 .44-43، م 2001ماعؽ03ٗت باجي مسخاع ، ٖىابت ، الٗضص ٖلي عخا٫ و ئلهام ًدُاوي ، " الجىصة و الؿى١ " مجلت آٞا١ ، حام-2
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  و ٖلُه ٞان الجىصة لِؿذ مٟهىما زابخا بل صًىام٨ُُا ، ٞهى في خغ٦ُت مؿخمغة لخل٤ محزة جىاٞؿُت 

ٖالُت مً أحل الاؾخجابت إلاخُلباث اإلاؿتهل٨حن ، و الجاهب الضًىام٩ُي للجىصة ًخمثل في يمان والء 

 .(1)غاةهالؼبىن، و لِـ ٣ِٞ في ئٚ

  ُ٘ت حم اإلاٗلىماث بم أن اإلاإؾؿت جيكِ في وؾِ بِئت جىاٞؿُت ، ٞان اإلاإؾؿت مُالبت بٗٞغ

اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بيكاَها ؾىاء بك٩ل مباقغ أو ٚحر مباقغ. و َظٍ اإلاٗلىماث ٢ض جأحي مً مهضع 

ع زاعجي ، صازلي ، أي مً صازل اإلاإؾؿت ) الىزاة٤ ، السجالث... ( ، ٦ما ًم٨ً أن ج٩ىن مً مهض

ت مً أَم الٗىامل في خُاة اإلاإؾؿاث ،  أي مً ٖىض اإلاىاٞؿحن ، اإلاىعصًً ، الٗمالء ... ئط حٗخبر اإلاٗٞغ

و٢ض أنبذ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث حكُٛلها و الاؾخٟاصة منها َى الؿبب الجىَغي وعاء هجاح 

الجتها بالك٩ل الصخُذ و بالخالي ٞاإلاإؾؿت مُالبت باؾخٛال٫ ٧ل اإلاٗلىماث ، و مٗ ( 2)اإلاإؾؿاث 

 الظي ًم٨نها مً جدؿحن جىاٞؿيها و الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت.

 ًم٨ً قغح ٧ل منهما ُٞما ًلي :  الخىىىلىحيا و معسفت ػسيلت العمل 9  -

  الخ٨ىىلىحُا حٗخبر مً اإلاىاعص ٚحر اإلالمىؾت و التي ًم٨ً أن جهى٘ الٟغ١ بحن اإلاإؾؿاث ، و بالخالي

 ؿُت ، خُث جهى٠ ئلى زالر أنىاٝ :الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞ

الخ٨ىىلىحُا ألاؾاؾُت : و هي اإلاخاخت في الؿى١ لجمُ٘ مإؾؿاث ال٣ُإ ، و ال ًم٨ً لها أن جهى٘  -

 الٟغ١ بحن اإلاخىاٞؿحن.

 الخ٨ىىلىحُا اإلادىعٍت : و هي التي جهى٘ الٟغ١ ، و بالخالي ئم٩اهُت الخهى٫ ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت. -

لها ئلى ج٨ىىلىحُا الخ٨ىىلىحُا الىاقئت  - :و التي هي في مغخلت الاهُال١، و حٗمل اإلاإؾؿت ٖلى جدٍى

 مدىعٍت.

و بالخالي ٢ض ج٩ىن الخ٨ىىلىحُا مهضعا للمحزة الخىاٞؿُت ، و طل٪ مً زال٫ الخهى٫ ٖلى الخ٨ىىلىحُا 

 اإلادىعٍت التي حؿاٖض ٖلى جمحز اإلاإؾؿت ًٖ ب٣ُت اإلاىاٞؿحن.

 ٣ت الٗمل : جأحي هدُج ت ٍَغ ــــــت مٗٞغ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ت الخجغبت اإلا٨دؿبت ، وهي حٗبر ًٖ الضعحت الٗالُت مً اإلاماعؾـــ

اة٠، مما ًإَلها ل٨ؿب محزة أو مؼاًا جىاٞؿُت.  و ؤلاج٣ان م٣اعهت م٘ اإلاىاٞؿحن في ٧ل الْى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 .46ٖلي عخا٫ و ئلهام ًدُاوي ، اإلاغح٘ الؿاب٤ م  -1
ت ٖالُت الخمحز صعاؾت مُضاهُت"، اإلاجلت الٗلمُت لال٢خه-2 اص و الخجاعة، حامٗت ٖحن قمـ ؾُض مدمض حاص الغب "م٣ىماث ئصاعة و جىمُت ال٣ٗى٫ البكٍغ

 .320، م  1998،  01، ال٣اَغة ، الٗضص 
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٠ اإلا٣ضمت لها ،  املعسفت 9 - ت ئال أهه ًم٨ً ط٦غ أخض الخٗاٍع ٠ ص٤ُ٢ للمٗٞغ مً الهٗب ج٣ضًم حٍٗغ

دت أو   T. LOLILIER & A.TELLIERخُث ًغي ٧ل مً  ت اإلاٗاٝع الهٍغ ت جخمثل في مجمٖى " بأن اإلاٗٞغ

 .(1)ت مً َٝغ الٟغص أو مجؼأة ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿت ..." الًمىُت اإلا٨دؿب

ت بدض طاتها ، بل ٢ضعة و ئم٩اهُت      ئن اإلاإؾؿت  الهاصٞت ئلى جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت  ال تهمها اإلاٗٞغ

ت لم حٗض أصاة ٣ِٞ في ٖملُت بىاء و جىمُت  ال٣ضعاث  ُٟها لخد٤ُ٣ أصاء حُض و مخمحز ، ئط اإلاٗٞغ جْى

 .(2)ؿاث بل أنبدذ ٖىهغا مً ٖىانغ اإلاىاٞؿتألاؾاؾُت في اإلاإؾ

ت خؿب الضوع الظي جإصًه في ئًجاص مغ٦ؼ جىاٞسخي للمإؾؿت التي جمخل٨ها ، ٦ما ًأحي     : (3)و ج٣ؿم اإلاٗٞغ

ت الظي ٌؿخسضم في ئصامت الٗملُاث الهىاُٖت و  - ت : و هي الىٕى ألاصوى مً اإلاٗٞغ ٍغ ت الجَى اإلاٗٞغ

 لُاث الهىاُٖت و ئحغاءاث و أؾالُب نىاٖت مٗىُت .جُب٣ُاتها اإلاسخلٟت ، مثل الٗم

ُت ئياُٞت جخمحز بها حهت ، مإؾؿت ٖلى مىاٞؿيها و بما ًمىدها  - ت اإلاخ٣ضمت : و هي محزة مٗٞغ اإلاٗٞغ

 مغ٦ؼا جىاٞؿُا مخٟى٢ا.

ت التي جم٨ً اإلاإؾؿت مً ٢ُاصة ٢ُاٖها الهىاعي ، بما جخمحز به مً   - ت : و هي اإلاٗٞغ ت الابخ٩اٍع اإلاٗٞغ

ت ًٖ مىاٞؿيها صازل الهىاٖت ، و مً أمثلت طل٪ ابخ٩اع أؾالُب حضًضة في خؿاب الخ٩ال٠ُ .م  ٗٞغ

 حٗخبر أخض مىاعص اإلاإؾؿت ، و ًم٨ً الخُغ١ ئليها ُٞما ًلي :الىفاءاث 9  -2

ٖلى اإلاهاعاث الٗملُت التي ًخىلض ٖنها زل٤ ال٣ُمت ، و َىا٥  ًض٫ مٟهىم ال٨ٟاءةحعسيف الىفاءة 9  -

 ٠ ت الٟغوؿُت ٖضة حٗاٍع ٠ اإلاجمٖى . خُث جغي أن " ال٨ٟاءة ( Le Medef )لل٨ٟاءاث ، منها حٍٗغ

اإلاهىُت هي جغ٦ُبت مً اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث و الخبرة و الؿلى٧اث التي جماعؽ في ئَاع مدضص و جخم 

مالخٓاتها مً زال٫ الٗمل اإلاُضاوي ، و الظي ٌُٗي لها نٟت ال٣بى٫ ، و مً زم ٞاهه ًغح٘ للمإؾؿت 

ا " .ج َغ مها و ٢بىلها و جٍُى  دضًضَا و ج٣ٍى

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

- 1-Loiller.A.Tellier, Gestion de l’innovation : décider-mettre en œuvre-diffuser, édition management société , Paris,1999, p189 

 .154ؾماللي ًدًُه ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  -2
ما٫ في ْل ٖالم مخٛحر " -3 ت " ، اإلاإجمغ الٗلمي ألاو٫ " ا٢خهاصًاث ألٖا مٗت حاهجم ٖبىص هجم ، " ال٣ُاؾُت و الخىٕى و جلُتها في ئصاعة اإلاٗٞغ

 .2003ماي  14-12الٗلىم الخُب٣ُُت ألاَلُت ، ٖمان ، 

- 4-Hocine Rahim, « Management de savoir et stratégies d’innovation dans les PME Algériennes », Revue économie et 

management, Université Abou bakr Belkaid-Tlemcen N° 3, Mars 2004 , pp236-237 
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حن َماجهي٠ُ ال٨ٟاءة  : (1): و جهى٠ ال٨ٟاءة ئلى هٖى

  ال٨ٟاءة الٟغصًت : و هي جض٫ ٖلى اإلاهاعاث الٗلمُت اإلا٣بىلت ، و ًخم ئيٟاء ) ال٣بى٫ ( في الىؾِ اإلانهي

 مً زال٫ أؾالُب ٧الخجاعب اإلاهىُت.

 ُت مً اإلاهاعاث الخاع٢ت و ألانى٫ اإلالمىؾت طاث ال اب٘ ال٨ٟاءة الجماُٖت  ) اإلادىعٍت( : و هي مجمٖى

الخام و الخ٨ىىلىحُاث ٞاة٣ت اإلاؿخىي ، و التي حك٩ل في مجملها أؾاؾا حُضا و ٢اٖضة ل٣ضعاث 

 اإلاإؾؿت ٖلى الخىاٞـ.

 : (2)و ججضع ؤلاقاعة ئلى أن ال٨ٟاءاث ) ال٣ضعاث ( اإلادىعٍت جخمحز بسانِخحن

 زل٤ ال٣ُمت للؼبىن و ج٩ىن مخًمىت في اإلاىخج النهاتي الظي ًدهل ٖلُه : -

 و الخٟغص ًٖ اإلاىاٞؿحن ، ٦ما ًهٗب ج٣لُضَا.الخمحز  -

ا ، ٞان    ذ مهاصَع ل٣ض أوضخذ ال٨ٟاءاث هي التي جمثل الُٟهل ما بحن اإلاإؾؿاث ، و مهما جىٖى

الٗىهغ البكغي ًٓل وعاءَا  و ٦ما ٌكحر الٗضًض مً الخبراء في مجا٫ ؤلاصاعة ، ٞان ونى٫ اإلاإؾؿت 

ت ، التي جمخل٪ ئلى محزة جىاٞؿُت  ٌؿدىض في اإلا٣ام ألاو  ُاث زانت مً اإلاىاعص البكٍغ حر هٖى ٫ ٖلى جٞى

 ال٣ضعة ٖلى حُٗٓم الاؾخٟاصة مً َظٍ اإلاىاعص.

ا في املىازد 9  -3 ت اإلاىاعص   Schoemoker & Aitًغي ٧ل مً  الشسوغ الىاحب جىفَس و َم مً بحن هٍٓغ

ا ٖلى ٖضة أهه و ختى ٩ًىن اإلاىعص مهضعا ئؾتراجُجُا لخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت ، الب َغ ض مً جٞى

ا ُٞما ًلي  : (3)قغوٍ هىحَؼ

أي ئم٩اهُت الخهى٫ ٖلُه لٗضص مدضوص مً اإلاإؾؿاث ٣ِٞ ، ختى ال ًم٨ً ه٣لها مً ٢بل  الىدزة 9 -

 اإلاىاٞؿحن.

٣ت مٗخبرة في ٢ُمت اإلاىخج النهاتي في هٓغ اإلاؿتهل٨حن. الليمت 9 -  أي ٌؿهم بٍُغ

ىاٞؿحن مً الخهى٫ ٖلُه ، و َظا ٖىضما ال جخطح أي نٗىبت ج٣لُضٍ و َظا إلاى٘ اإلا الخلليد 9 -

 الٗىامل التي حؿاَم في ألاصاء ، َظٍ الهٗىبت هدُجت ألاؾباب الخالُت :

 

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت اإلاضزل لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت إلاىٓمت ال٣غن الخاصي و الٗكغون، الضاع  -(1) حما٫ الضًً مدمض مغسخي، ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ

 .23، م  2003الجامُٗت لليكغ ، مهغ ، 
 .264الضاوي الكُش ، مغح٘ ؾاب٤ ، م -(2)
ُت -(3) ت اإلاىاعص و الخجضًض في الخدلُل الاؾتراجُجي للمىٓماث، ال٨ٟاءة ٦ٗامل لخد٤ُ٣ ألاصاء اإلاخمحز لل٨خاب مىؾاوي  َػ و زالضي زضًجت هٍٓغ

 .173، م  2005ماعؽ  09-08الجام٘ للمإجمغ الٗلمي الضولي خى٫ ألاصاء اإلاخمحز للمىٓماث و الخ٩ىماث، حامٗت وع٢لت 
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 خي هاصع :جمخل٪ اإلاإؾؿت مىعصا مخٗل٣ا بٓٝغ جاٍع 

 .الٗال٢ت  بحن اإلاإؾؿت و اإلاحزة الخىاٞؿُت  مبهمت ألاؾباب و ٚحر مٟهىمت 

 .اإلاىاعص التي ؾمدذ للمإؾؿت بخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت م٣ٗضة احخماُٖا ، مثل ؾمٗت اإلاإؾؿت 

 البضاةل :خُث أهه للمداٞٓت ٖلى ٢ُمخه ، ال ًجب أن ٩ًىن له بضًل و طل٪ ختى ال ًى٣له اإلاىاٞؿىن. -

ضة الخُاة : في خالت اؾتهال٥ مىعص ًم٨ً اؾدبضاله بمىعص حضًض ، ٌؿمذ بخمضًض خُاة ال٨ٟاءة التي م -

ٌؿاَم ٞيها ٦ظل٪ أن مضة خُاة اإلاىعص جغجبِ بٗضة ٖىامل ٦ضوعة خُاة ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي مثال، 

ؾخٗمالها جؼصاص ل٨ً جٓل اإلاىاعص و ال٨ٟاءاث طاث مضة الخُاة ٚحر اإلادضوصة مىحىصة ، و ٧لما اػصاص ا

 ٢ُمتها.

ٖلى اإلاإؾؿت جىُٓم ٩َُلتها و ئحغاءاتها للخهى٫ ٖلى ال٣ىة ال٩امىت   Barnyالخُاػة : ٞدؿب  -

 إلاىاعصَا ٖىض جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت.
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 املؼلب الثاوي 9 املصادز الخازحيت 

هاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت و ٢بل حٗخبر ئؾتراجُجُاث الخىاٞـ ، التي حاء بها ما٩ًل بىعجغ ، مهضع مً م

 الخُغ١ ئلى َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث ًيبغي الخى٠٢ ٖىض مٟهىم ئؾتراجُجُاث الخىاٞـ أوال زم أق٩الها.

 أوال 9 مفهىم إطتراجيجياث الخىافع

٠ ٢ضمذ لإلؾتراجُجُت و ًم٨ً ؤلاقاعة ئلى واخض منها ،  حعسيف إلاطتراجيجيت 9 -0 َىا٥ ٖضة حٗاٍع

ض  ، حٗٝغ ؤلاؾتراجُجُت ٖلى أجها : " ئٖضاص ألاَضاٝ و  ( Alfred Chandler )قاهضالع ٞدؿب ألٍٟغ

ت لبلٙى َظٍ  لت ألاحل، و ازخُاع زُِ الٗمل و جسهُو اإلاىاعص الًغوٍع الٛاًاث ألاؾاؾُت ٍَى

 .(1)الٛاًاث"

اث التي جإصي ئلى جد٤ُ٣ محزة حعسيف إطتراجيجيت الخىافع 9  -1 " هي مجمىَت ٧املت مً الخهٞغ

، و حٗخبر َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث امخضاصا لخدلُل ٢ىي اإلاىاٞؿت التي حاء  (2)مخىانلت ٖلى اإلاىاٞؿحن"

بىعجغ، و طل٪ بٛغى جد٤ُ٣ أصاء أًٞل للمإؾؿت م٣اعهت بب٣ُت اإلاىاٞؿحن في ال٣ُإ ، و ل٣ض ا٢ترح 

 بىعجغ زالر ئؾتراجُجُاث ٖامت .

 ثاهيا 9 أشياٌ إطتراجيجياث الخىافع

 ؾتراجُجُاث للخىاٞـ و هي :َىا٥ زالر ئ 

و ٦ما جم قغخه في الٟهل ألاو٫ ، ٞان الهضٝ مً َظٍ ؤلاؾتراجُجُت إطتراجيجيت خفع الخياليف 9  -0

َى جسٌُٟ الخ٩لٟت و البُ٘ بؿٗغ أ٢ل مً أؾٗاع اإلاىاٞؿحن مً زال٫ اؾخسضام اإلاىاعص ) اإلالمىؾت ، 

ؾى٣ىم بخ٣ضًم َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖىض  ٚحر اإلالمىؾت ، ال٨ٟاءاث ( اإلاخاخت و جسٌُٟ الخ٩لٟت ، و 

 جدلُل ٢ىي اإلاىاٞؿت.

 :(3)جد٤٣ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖضة مؼاًا حظابت للمإؾؿت و هي  مصاًاَا9  -

ٞاإلاإؾؿت اإلاىخجت بخ٩لٟت أ٢ل ج٩ىن في مى٢٘ أًٞل مً خُث اإلاىاٞؿت ٖلى  فيما ًخعلم باملىافظين9

 أؾاؽ الؿٗغ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ

اث الجامُٗت ، الجؼاةغ ، -1  .08م  2001هانغ صاصي ٖضون ، ؤلاصاعة و الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي ، صًىان اإلاُبٖى
 .227مغسخي ، مغح٘ ؾاب٤ ، مهبُل مدمض -2
 .236، م 234هبُل مدمض مغسخي ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م -3
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 9ً اء، خُث ال  فيما ًخعلم باملشتًر ٞاإلاإؾؿت اإلاىخجت بأ٢ل ج٩لٟت جخمخ٘ بدهاهت ججاٍ الٗمالء ألا٢ٍى

 ًم٨نهم اإلاؿاومت ٖلى جسٌُٟ ألاؾٗاع.

 9 ًًأن ج٩ىن في مأمً مً  –الخاالث  في بٌٗ –ٞاإلاإؾؿت اإلاىخجت بخ٩لٟت أ٢ل ًم٨نها  املىزد

اء، و زانت أن ٢ُاصة الخ٩لٟت جخُلب ٖاصة الاؾخدىاط ٖلى خهت ٦بحرة مً الؿى١،و  اإلاىعصًً ألا٢ٍى

 بالخالي قغاء ٦مُاث ٦بحرة وؿبُا ، مما ٌٗؼػ ٢ىتها الخٟاويُت في مىاحهت اإلاىعصًً.

 9ها مً جسٌُٟ الؿٗغ، مما ٞاإلاإؾؿت جدخل مى٢ٗا جىاٞؿُا ممخاػا ًم٨ن أما الداخلىن الجدد

 ًجٗلها حؿاَم في ئعؾاء ٖىاة٤ للضزى٫ َاإلاا هي ٢اصعة ٖلى الاخخٟاّ بهظٍ اإلاحزة.

 9 ئطا ما ْهغث مىخجاث بضًلت في الؿى١ ، ٞان اإلاإؾؿت جلجأ الؾخسضام  املىخجاث البدًلت

 جسًُٟاث في الؿٗغ ، ٦ؿالح يض َظٍ اإلاىخجاث و التي ٢ض جخمخ٘ بأؾٗاع حظابت.

 : (1)و ٦م أن َظٍ ؤلاؾتراجُجُت جىُىي ٖلى مؼاًا ٞاجها أًًا جىُىي ٖلى ُٖىب ، مً أَمها ا9عيىبه -

 .٢ُام اإلاىاٞؿحن بخ٣لُض ؤلاؾتراجُجُت مما ٢ض ًإصي ئلى اهسٟاى أعباح الهىاٖت ٩٦ل 

 .٢ض ًخدى٫ اَخمام الؼباةً ٖلى ٖىانغ أزغي بسالٝ الؿٗغ 

٩لٟت ألا٢ل، التي جىٞغ ٢ضعا مً الخماًت للمإؾؿت و ًخطح مً الٗغى الؿاب٤ مضي أَمُت محزة الخ

م ُٖىبها، و َى مي ًٟؿغ جىحه الٗضًض مً اإلاإؾؿاث هدى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت.  يض اإلاىاٞؿحن بٚغ

٤ ئياٞت شخيء ما جضع٦ه الهىاٖت ٖلى أهه مخمحز، و ًم٨ً إطتراجيجيت الخمييز -1 : ًخمحز اإلاىخج ًٖ ٍَغ

ـ للؿُاعاث ( (2)ا ما ًليلهُٜ الخمحز أن جأزظ ٖضة أق٩ا٫ ، منه : الخهمُم ) مثل قغ٦ت  عولؼعَو

جا ) قغ٦ت ما٦ىخىف لهىاٖت  الجىصة ) قغ٦ت مغؾُضؽ للؿُاعاث مثال ( ، الخٗبئت أو الخ٨ىىلٍى

م٩ىهاث ألاحهؼة الض٣ُ٢ت مثال ( ، زضماث الؼباةً ) قغ٦ت حجرا٫ مىجىعػ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ (، قب٨ت 

ـــــ ـــ ت ) قغ٦ت ٧اجغبُلغ للمٗضاث الخ٣لُضًت مثال (، نىعة هٕى اإلاىخج في أطَان اإلاؿتهل٪) اإلاىػٖحن و الباٖـــــ

 ٦مكغوبي ال٩ى٧ا٧ىال و البُبسخي ٧ىال (.

 :(3): جد٤٣ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖضة مؼاًا حظابت للمإؾؿت و هي مصاًاَا  -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111نادية لعارف ، مرجع سابق ، ص-1
 .464رضا صاحب أبو أحمد آل عمي و سنان كاظم الموسوي ، مرجع سابق ، ص-2
 .313شار لزهل و جاريث جونز، مرجع سابق ، ص  -3
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 ئن الخمُحز ًدمي اإلاإؾؿت مً مىاٞؿيها لضعحت ٢ض جهل ئلى مبضأ الىالء للٗالمت مً ٢بل ىافظين 9 امل

 الٗمالء ، و َى ما ٌك٩ل نمام أمان للمإؾؿت ججاٍ اإلاىاٞؿحن.

  9ً اء، هٓغا ل٩ىن اإلاىخج اإلاخمحز ٣ًضم املشتًر ًم٨ً أن جىاحه اإلاإؾؿت مك٨الث م٘ الٗمالء ألا٢ٍى

اصاث ٖلى ألاؾٗاع ، و طل٪ ٧ىن الٗمالء لضحهم  مىخجا مخمحزا للؼبىن، و حؿخُُ٘ اإلاإؾؿت ٞغى ٍػ

 الاؾخٗضاص لضٞ٘ أؾٗاع اؾخثىاةُت ٖالُت.

  9ًًبما أن ئؾتراجُجُت اإلاإؾؿت جخجه هدى الؿٗغ الظي جٟغيه أ٦ثر مما جخجه هدى ج٩ال٠ُ املىزد

٨َظا ٞان اإلاىخج ًدؿامذ ججاٍ ؤلاهخاج و بالخالي ٞاهه هاصعا مي ٌك٩ل اإلاىعصون مك٩لت للمإؾؿت ، و 

اصاث الُُٟٟت في أؾٗاع مضزالجه.  الٍؼ

  9 ٌك٩ل ٧ل مً الخمُحز و الىالء للٗالمت ٖىاة٤ للضزى٫ في وحه اإلاإؾؿاث ألازغي الداخلىن الجدد

مًُغة لخُىٍغ ٦ٟاءتها الؿاُٖت للضزى٫ في هٟـ ال٣ُإ ، و بالخالي ججض اإلاإؾؿاث الجضًضة هٟؿها 

 اإلاخمحزة ، ل٨ؿب ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت ، ٖلما أن ئهجاػ طل٪ ٌٗخبر أمغا م٩لٟا للٛاًت.

 9 اء باخخُاحاث الٗمالء ،  أما املىخجاث البدًلت ٌٗخمض تهضًضَا ٖلى ٢ضعة مىخجاث اإلاىاٞؿحن في الٞى

 ى ئٖا٢ت والء الٗمالء للٗالمت.بىٟـ الضعحت التي جٟي بها مىخجاث اإلاخمحز ، و في ٢ضعتها أًًا ٖل

 :(1)ًم٨ً ط٦غ بٌٗ ُٖىب َظٍ ؤلاؾتراجُجُت في الى٣اٍ الخالُت عيىبها9  -

  مما ًجٗلهم ًمُلىن ئلى اإلاىخجاث ، أن اإلاؿتهل٨حن ٢ض ال ٌٗخبرون اإلاىخج مخمحز بضعحت جبرع اعجٟإ ؾٍٗغ

 طاث الؿٗغ ألا٢ل.

 ئطا ٧ان الخمحز ًىبث٤ مً الخهمُم أو الؿماث  ؾهىلت ٢ُام اإلاىاٞؿحن بخ٣لُض اإلاىخج اإلاخمحز زانت

الُبُُٗت للمىخج، أما ئطا ٧ان مهضٍع مٗىىي، ) الجىصة ، الخضمت. . .( ٞاهه مً الهٗب الخ٣لُض ، و 

ً ئًجاص مهاصع جمحز ًخٗظع ج٣لُضَا في و٢ذ ٢هحر.  بالخالي ٖلى اإلاىخجحن اإلاخمحًز

هخاج ئلى ٖضم ويىح الازخُاع بحن ٢ُاصة الخ٩لٟت و و ل٣ض أصث الخٛحراث التي َغأث ٖلى ج٣ىُاث ؤلا      

ئؾتراجُجُت الخمُحز، و م٘ الخُىعاث الخ٣ىُت الخضًثت ا٦دكٟذ اإلاإؾؿاث أهه مً ألاًٞل الخهى٫ 

خماص ٖلى ؤلاؾتراجُجُخحن مٗا.  ٖلى ألاعباح مً زال٫ الٖا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111هاصًت الٗاٝع ، مغح٘ ؾاب٤ ، م-1
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     في صعاؾت ٢امذ بها ٖلى  ( Aida Jaoua )جإ٦ض طل٪ الىدُجت التي جىنلذ ئليها الباخثت ٖاًضة حٗىة 

 وؿُت في ٢ُإ الٛؼ٫ و اليؿُج ، خُث أ٦ضث الىخاةج ٖلى ئم٩اهُت جُب٤ُ َظٍمإؾؿت جى  34

، أما الُغ١ التي ًم٨ً مً  (1)ؤلاؾتراجُجُت مً زال٫ ئًجاص الخىلُٟت اإلاثلى بحن الؿٗغ و حىصة اإلاىخج

 : (2)زاللها جُب٤ُ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ، منها ما ًلي 

٢خهاصًاث الدجم ال٨بحر، و طل٪ بدىمُِ ال٨ثحر مً ئجبإ ئؾتراجُجُت الخمُحز م٘ الاؾخٟاصة مً ا -

ؼلغ " خُث َغخذ في الدؿُٗىاث أ٦ثر مً  اإلا٩ىهاث اإلاؿخسضمت في مىخجاتها النهاةُت ، مثل " قغ٦ت ٦ٍغ

م اإلآهغ اإلاسخل٠  ً َغاػا مسخلٟا مً الؿُاعاث لكغاةذ مسخلٟت مً ؾى١ الؿُاعاث ، و بٚغ ٖكٍغ

ا ئال أن ٧ل جل٪ ألاهىا ً هٖى ا ٖلى زالزت زٍُى ئهخاج مسخلٟت.للٗكٍغ  ٕ ٢ض جم بىاَؤ

٤ ، ئطا ما ٢امذ اإلاإؾؿت بخدضًض ٖضص اإلاىخجاث ٖلى زِ ؤلاهخاج  - جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج و الدؿٍى

 وطل٪ 

ت واؾٗت في الخُاعاث ، مثل ناوعي  ت مً الخُاعاث بضال مً ئُٖاء الٗمالء خٍغ مً زال٫ مجمٖى

ايُت، و طل٪ الؿُاعاث هجضَم ٣ًىمىن بُغح زالر مج اَُت، ٍع اث مً الؿُاعاث، ا٢خهاصًت ، ٞع مٖى

 ٧ي ًدىاؾب الٗغى م٘ قغاةذ الؿى١ الغةِؿُت.

ٞغى ؾٗغ اؾخثىاتي ٖالي إلاىخجاث اإلاإؾؿت م٣اعهت بالؿٗغ الخام ب٣اةض الخ٩لٟت، و خُث أجهم  -

 ًخمخٗىن بالخ٩لٟت اإلاىسًٟت م٣اعهت باإلاىخج اإلاخمحز.

بأن ؤلاؾتراجُجُت زىاةُت البٗض ) الؿٗغ ، الجىصة ( هي ألاحضع  و مً زال٫ ما ؾب٤ ، ًم٨ً ال٣ى٫ 

ت للٟىػ بمؼاًا ؤلاهخاج الجضًض، و حجي زماع  بالخبجي و ألا٦ثر جد٣ُ٣ا للغبذ و جخدغ٥ اإلاإؾؿاث بؿٖغ

.٤  خؿً ئصاعة اإلاىاعص و ج٣ىُاث الدؿٍى

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Aida gaoua, «  La double domination : Une nouvelle approche d’un avantage concurrentielle », Revue  internationale sur le travail et la 

société, volume03,N°02 Octobre2005 , p 251. 

ث حىهؼ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م -2 ل و حاٍع  .322و م  321قاعلَؼ
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و حٗخمض َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖلى اٞتراى أؾاسخي و َى ئم٩اهُت ٢ُام اإلاإؾؿت بسضمت ؾى١ مؿتهضٝ 

 .(1)وي٤ُ بك٩ل أ٦ثر ٦ٟاءة و ٞٗالُت إلاا َى ٖلُه الخا٫ ٖىض ٢ُامها بسضمت الؿى١ ٩٦ل

ا 9 - غث الكغوٍ الشسوغ الىاحب جىفَس جخد٤٣ اإلاحزة الىاججت ًٖ ئؾتراجُجُت التر٦حز، ئطا جٞى

 :(2)الخالُت

  لهم خاحاث مسخلٟت أو ٌؿخسضمىن اإلاىخج ، ً اث مسخلٟت و مخمحزة مً اإلاكتًر ٖىض وحىص مجمٖى

 بُغ١ مسخلٟت.

  (.ٖىض ما ال حؿمذ مىاعص اإلاإؾؿت ئال بخُُٛت ٢ُإ ؾىقي مٗحن ) مدضص 

 .حٗاون ٢ُاٖاث الهىاٖت بك٩ل ٦بحر  مً خُث الدجم ، مٗض٫ الىمى و الغبدُت 

 .ٖٝىضما ال ًداو٫ أي مىاٞـ آزغ الخسهو في هٟـ ال٣ُإ الؿىقي اإلاؿتهض 

 : (3)أما ٦ُُٟت الضزى٫ في ئؾتراجُجُت التر٦حز ، ٞهىا٥ زُىجان َامخان

 اٞـ ٞيها.ازخُاع و جدضًض أي ٢ُإ مً ال٣ُاٖاث الهىاُٖت ًخم الخى 

 .جدضًض ٦ُُٟت بىاء محزة جىاٞؿُت في ال٣ُاٖاث الؿى٢ُت اإلاؿتهضٞت 

ا ُٞما ًلي مصاًاَا  -  : (4): جدُذ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت الٗضًض مً اإلاؼاًا ، هىحَؼ

  ئن اإلاإؾؿت التي جدبجي ئؾتراجُجُت  التر٦حز ، ٞهي جخمخ٘ بالخماًت مً اإلاىاٞؿحن ئلى اإلاضي املىافظين :

 ً زالله ج٣ضًم مىخج أو زضمت ال ٌؿخُُ٘ مىاٞؿىَا ج٣ضًمها.الظي حؿخُُ٘ م

  ً : ئن ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم مىخجاث مخمحزة ًمىذ اإلاإؾؿت ٢ىة يِٛ ٖلى مكترحها ، هٓغا ألجها املشتًر

ً، ئال أهه ماصامذ  ٤ أحجام نٛحرة ، ألامغ الظي ًمىدهم ويٗا أ٢ىي ٖلى خؿاب اإلاكتًر حكتري ٞو

اصة في ألاؾٗاع ٖلى الٗمالء الظًً لضحهم والء للٗالمت، و بظل٪ ال ًمثل اإلاإؾؿت ٢اصعة ٖلى جدمُل  الٍؼ

 َظا الُٗب مك٩لت ٦بحرة.

 ٖليهم الخٛلب ٖلى والء الٗمالء للمإؾؿت التي جيخهج ئؾتراجُجُت التر٦حز و طل٪ الداخلىن الجدد :

 ٖلى اٖخباع أن َظا الىالء ٌك٩ل خاحؼا للضزى٫.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــ

1-M.Porter, op.cit,p 2 

2
 .240هبُل مدمض مغسخي ، مغح٘ ؾاب٤ م -

 241هبُل مدمض مغسخي ، اإلاغح٘ الؿاب٤ م  -3
ل و حاٍعث حىهؼ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  -4  .327قاع لَؼ
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ً : صازلي و زاعجي ، و ٧ل منهما  مً زال٫ ما ؾب٤ ًخطح لىا بأن للمحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت مهضٍع

غ اإلاإؾؿت ٖلى مىاعص مُٗىت ) مهاصع صازلُت ( ، حٗمل ٖلى اؾخٛاللها و  ٌؿاَم في جد٣ُ٣ها خُث ًإصي جٞى

ث الخىاٞـ التي جدىاؾب مٗها ) مهاصع زاعحُت ( مً أحل خهىلها ٖلى ججؿُضَا في ق٩ل أخض ئؾتراجُجُا

 محزة جىاٞؿُت ، م٘ مغاٖاة اإلادُِ الظي جيكِ ُٞه.

و ٖلى يىء ما ؾب٤ ًم٨ً وي٘ الك٩ل الخالي الظي ًىضح مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ٦ما 

 ًىضخه الك٩ل اإلاىالي :

 

 

 للمإؾؿت الا٢خهاصًت  ( : مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت 1 – 2الك٩ل) 

 

[
اإلاهاصع

الضازلُت
 ال٨ٟاءاث   اإلاىاعص ٚحر اإلالمىؾت  اإلاىاعص اإلالمىؾت                 

 

 

 

[
اإلاهاصع

عحُتاالخ
 ئؾتراجُجُت         ئؾتراجُجُت        ئؾتراجُجُت  زٌٟ         

 التر٦حز     الخمُحز          الخ٩ال٠ُ     

 

 
        
 اإلاحزة الخىاٞؿُت      
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 املبدث الثاوي 9 إلاػاز املفاَيمي لإلبداع الخىىىلىجي باملؤطظت

ما٫ الُىم ، زىعة متزاًضة هدى جض٤ٞ اإلاىخجاث الجضًضة في الؿى١، و طل٪ هدُجت ٢ُام  حكهض بِئت ألٖا

و َى ما ؾى٣ىم بالخٗٝغ ٖلُه في اإلاإؾؿاث باإلبضاٖاث الخ٨ىىلىحُت الظي له أق٩ا٫ و صعحاث ، ٦ما له هٓام 

 َظا اإلابدث.

 املؼلب ألاٌو 9 حعسيف إلابداع الخىىىلىجي 

 أوال9 حعسيف إلابداع و بعع املصؼلخاث املسجبؼت به

 حعسيف إلابداع 9 -0

ئن خضا اإلاكا٧ل التي هخل٣ها ٖىض جدلُل ؤلابضإ هي ُٚاب اجٟا١ حام٘ خى٫ مٗجى َظا اإلاهُلح ٞاإلبضإ 

. ٞالبٌٗ ًإ٦ض ٖلى أهه شخيء حضًض ) الخضازت ( و البٌٗ  (INNOVATION )جغحمت ل٩لمت ٦ما وؿخسضمه َى 

ألازغ ٣ًضم ؤلابضإ ٦أي شخيء مسخل٠ باليؿبت للمإؾؿت التي اصزل ٖليها ، أو أًًا ٦اهخاج و جُب٤ُ أ٩ٞاع و 

٨غة حضًضة ٖملُاث مىخجاث و زضماث حضًضة في هُا١ مٗحن ، َىا٥ أًًا مً جهىع ؤلابضإ ٦صخيء مب٨غ لٟ

٤ آزغ ًغي أن ؤلابضإ و الخدؿحن ًمثالن قِئا واخضا، و في ألازحر هجض أن بٌٗ ألاشخام ًغون بأهه  . ٍٞغ

ا.  حُٛحر مهم صون أن ٩ًىن حظٍع

في الخدلُل الا٢خهاصي ال٨الؾ٩ُي ؤلابضإ مغاصٝ للخ٣ضم الخ٣جي ، ٞهى مدهىع في البٗض الخ٣جي البدذ 

 في اإلاإؾؿت.ًٞال ًٖ طل٪ ٞهى ًبرػ و ًبجى 

٣ت ئهخاج  05ئلى  ( Schumpeter )أقاع قىمبُتر  أهىإ مً ؤلابضإ و هي البدث ًٖ : مىخج حضًض ، ٍَغ

، أي أن ناخب  (1)حضًضة ، ٚؼو ؾى١ حضًضة ،  مهضع حضًض للمىاص ألاولُت ، و جىُٓم حضًض لإلهخاج

ون اإلاٗاٝع الجضًضة مً ؤلابضإ ، اإلاكغوٕ الظي ًساَغ في ئهخاج حضًض شخيء حضًض، ًجب أن ٌؿدىض ٖلى مسؼ 

 و ًخد٤٣ مً جبجي الؿى١ لهظا اإلاىخج الجضًض.

ت ، في مىاؾبت أزغي ال ًم٨ً أن ًأزظ ق٩ل ئبضإ بما أن َظا  و بالخالي ٧ل اؾخٗما٫ مؿب٤ لىٟـ اإلاٗٞغ

ن٠ َظا ألازحر ٢ض َب٤ في م٩ان آزغ ، ٞاإلبضإ خؿب قىمبخحر ٚحر ج٣جي و ل٨ىه مدهىع وؿبُا، و مً َىا ًى 

 الخٍٗغ٠ لإلبضإ باإلاُل٤، بمٗجى أن ؤلابضإ وا٤ٞ و ًُاب٤ لخٓت وخُضة.

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Christian Marbach,  « PME et innovation technologique pour une relation plus naturelle »,regard sur les PME,N°10, Paris , 2eme 

trimestre 2006,p24. 
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ت ، في مىاؾبت أزغي ال ًم٨ً أن ًأزظ ق٩ل ئبضإ بما أن َظا  و بالخالي ٧ل اؾخٗما٫ مؿب٤ لىٟـ اإلاٗٞغ

٤ في م٩ان آزغ ، ٞاإلبضإ خؿب قىمبخحر ٚحر ج٣جي و ل٨ىه مدهىع وؿبُا، و مً َىا ًىن٠ َظا ألازحر ٢ض َب

 الخٍٗغ٠ لإلبضإ باإلاُل٤، بمٗجى أن ؤلابضإ وا٤ٞ و ًُاب٤ لخٓت وخُضة.

ال١، و طل٪ م٣اعهت باليؿبت ل٩ل الٗملُاث  ئن ؤلابضإ َى بالًغوعة ؤلاصزا٫ ألاو٫ أو لٗمل حضًض باإَل

 ً ٢بل.اإلاخىاحضة م

ً و ٖلماء الاحخمإ ، ٞهم خاولىا ا٢تراح هٓغة أ٦ثر  ٠ ال٤ًُ لإلبضإ الٗضًض مً اإلاؿحًر ًيخ٣ض َظا الخٍٗغ

ص٢ت للٓىاَغ الاحخماُٖت ، الؾُما بدىُٓم ٖم٤ُ للٗملُاث الضازلُت للمإؾؿت ، ٖىضةظ ٌٗٝغ بباؾُت 

 ٦ٓهىع ٖىهغ حضًض لىخضة جدلُل مٗخبرة.

٠ الخالي لإلبضإ، " َى أًت ٨ٞغة جُب٤ُ أو ٖمل ماصي اإلاىٓىع   (Zattman )و ٨َظا ٣ًترح ػاجمان  الخٍٗغ

غ و جد٤ُ٣ أ٩ٞاع   van de vanئلُه ٦جضًض مً َٝغ و خضة الخدلُل التي جخبىاٍ " ، ٦ما ٌٗٝغ  " بأهه جٍُى

ً في هُا١ جأؾِـ مٗحن و ٞترة مُٗىت ")  (.1حضًضة مً َٝغ ألاٞغاص الظًً ًخٗاملىن م٘ آلازٍغ

الخٗغفي لإلبضإ أنبذ م٣بىال بك٩ل واؾ٘، ٞاإلبضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاىخج ) ؾلٗت أو زضمت ( ؾخٗمل َظا 

.ً  ألو٫ مغة مً َٝغ أًٖاء اإلاإؾؿت، و طل٪ بٌٛ الىٓغ ئطا ما ٧ان ٢ض اؾخٗمل مً َٝغ آلازٍغ

 ضإ ؤلابضإ و بٌٗ اإلاهُلخاث اإلاغجبُت به : َىا٥ ٖضة مهُلخاث حؿخسضم ٖىض الخضًث ًٖ ؤلاب -1

ٞالبٌٗ ًغي بأجها مغاصٞت لبٌٗ منها، و آزغون ًغون ٨ٖـ طل٪، و إلاداولت ئػالت بٌٗ الٛمىى وكحر ئلى 

 ( :2َظٍ اإلاهُلخاث و ٖال٢تها به باًجاػ في الى٣اٍ الخالُت)

 ؤلابضإ و الابخ٩اع : في ٚالب ألاخُان جض٫ ألاصبُاث ٖلى أن مهُلح الابخ٩اع و ؤلابضإ لهما هٟـ  -

٤ بحن اإلاهُلخحن ، ٞاالبخ٩اع ًخٗل٤ باؾخ٨كاٝ اإلاٗجى ،  ئال أن بٌٗ ال٨خاب اإلاخسههحن ًمُلىن ئلى الخٍٟغ

٨ٞغة حضًضة مخمحزة ، أما ؤلابضإ ُٞخٗل٤ بىي٘ َظٍ ال٨ٟغة مىي٘ الخىُٟظ ٖلى ق٩ل ٖملُت أو مىخج ) ؾلٗت 

 أو زضمت ( ج٣ضمها اإلاإؾؿت لؼباةنها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــ
اصة -1 ان خىعٍت ، " حؿحر اإلاٗاٝع و ؤلابضإ في اإلاإؾؿت الٗغبُت " م٣ا٫ للملخ٣ى الضولي خى٫ الٍغ ان ٦ما٫ و آًذ ٍػ  -و ؤلابضإ ، حامٗت ُٞالصًلُٟاآًذ ٍػ

 16/03/2005-15، أًام  7-6ألاعصن م م 

  .http://www.philadelphia.edu.jo./arabic/adfin/research/1.pdfٖلى اإلاى٢٘ : 

ش الخهٟذ :   27/01/2006جاٍع
ً ا -2 ت"، ال٨خاب الجام٘ للمإجمغ الٗلمي الضولي خبغوف ٍػ اب ، "ئصاعة الابخ٩اع في اإلاىٓمت مً مىٓىع ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ ى٫ لضًً و باإلاهضي ٖبض الَى

 . 260-256، م م  2005ماعؽ 09-08ألاصاء اإلاخمحز للمىٓماث و الخ٩ىماث، حامٗت وع٢لت 

 

http://www.philadelphia.edu.jo./arabic/adfin/research/1.pdf
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باقغة ئبضاٖا ج٨ىىلىحُا ألهه ٌؿخىحب مالةمت اإلاىاعص و ججضع ؤلاقاعة َىا أهه هاصعا ما ًيصخئ الابخ٩اع م

ت و ٢ضعة ؤلاهخاج ٞال ٨ًٟي أن ٩ًىن لضي اإلابخ٨غ ٨ٞغة ، بل ًجب أن ج٣خى٘ إلصاعة اإلاإؾؿت بها و جىٟظَا.  البكٍغ

 ؤلابضإ و الخُٛحر : في ٦ثحر مً ال٨خب التي جدىاو٫ ؤلابضإ ًٓهغ الخُٛحر ، زانت الخىُٓمي مىه ٦أخض  -

ت اإلاسُُت بك٩ل أق٩ا٫  ؤلابضإ ، ل٨ً البض مً الخمُحز بُنهما ، ٞالخُٛحر الخىُٓمي ه٣هض به الخٛحراث ؤلاصاٍع

 عؾمي و جمـ اإلاإؾؿت ٩٦ل أو بٌٗ أ٢اؾمها.

و ًهى٠ ؤلابضإ ئلى ٖضة أهىإ أو أق٩ا٫ ، و ل٨ً ما حهمىا َى ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي أو الخ٣جي ، و َى ما  

 ٟهُل.ؾيخُغ١ ئلُه بصخيء مً الخ

 ثاهيا 9 حعسيف إلابداع الخىىىلىجي 

ٟه " بأهه ٌٗجي واخض مً أعبٗت ٖىانغ : ج٣ضي مىخج حضًض  -1 حٍٗغ٠ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي : ًم٨ً حٍٗغ

أو جدؿحن اإلاىخجاث اإلاىحىصة خالُا ، و ٦ظل٪ ابخ٩اع ٖملُاث و أؾالُب ئهخاحُت حضًضة أو جماما 

٦ظل٪ ٌٗٝغ بأهه " جل٪ الٗملُاث ، (1ؿخسضمت خالُا")جدؿحن الٗملُاث أو ألاؾالُب ؤلاهخاحُت اإلا

أؾالُب ؤلاهخاج  تي جسو اإلاىخجاث بمسخل٠ أهىاٖها،و٦ظل٪الاإلاؿخجضاث ؤلاًجابُت ،و التي جخٗل٤ ب

"(2). 

٠ الثاوي ، ًم٨ً جهي٠ُ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي مً  -2 َبُٗت ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي : اهُال٢ا مً الخٍٗغ

حن و َم خُث   ( :3ا)َبُٗخه ئلى هٖى

 ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي للمىخج : الظي ًسو جهمُم اإلاىخج ) مىاص ، ججهحزاث ، أصواث . . . (، و حٗجي -

٤ حضًض أو جدؿِىه ٖلى اإلاؿخىي الخ٨ىىلىجي أو أ٢ل زانُت مً زهاةهه ) (، 4ويٗه خحز الخىُٟظ أو الدؿٍى

با ث أو حكب٘ بٌٗ الخاحاث ب٨ُُٟت أي ئخضار الخُٛحر في مىانٟاث اإلاىخج أو زهاةهه ل٩ي جلبي بٌٗ الٚغ

 .أخؿً

 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
٘ الهٛح-1 ضة الا٢خهاصًت الال٨تروهُت ، الٗضصنالح مهضي الٗامغي ، " اإلاكاَع  4587رة مهضع مهم لإلبضإ الخ٨ىىلىجي"، الجٍغ

 http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=944ٖلى اإلاى٢٘ :  

ش الخهٟذ :   03/05/2006جاٍع
اث الجامُٗت ، الجؼاةغ م.ؾُٗض أو٦ُل ا٢خهاص و حؿُ -2  .33م  1994حر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ، صًىان اإلاُبٖى
 33م.ؾُٗض أو٦ُل ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م -3

4-Valenduc Gérard et Warrant Françoise, «  L’innovation technologique au service du développement » Namur, fondation travail-

Université, février 2001, p3. 

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=944
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و ه٣هض به مٗالجت أؾالُب ؤلاهخاج للؿلٗت أو الخضمت و حهضٝ إلابداع الخىىىلىجي للؼسيلت الفىيت لإلهخاج 9 

ئلى جدؿحن ألاصاء مً الىاخُخحن الٟىُت و الا٢خهاصًت في آن واخض، مما ًترجب ٖىه مً هخاةج ئًجابُت في ٦مُت 

 .اإلاسغحاث و اهسٟاى الخ٩لٟت باليؿبت للىخضة الىاخضة

٣ت ؤلاهخاج   و ججضع ؤلاقاعة ئلى أن الٗال٢ت بحن ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاىخج و ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في ٍَغ

جسخل٠ خؿب َبُٗت اإلاىخج ، ٖىضما ه٩ىن في خالت اإلاىخجاث الهىاُٖت ٞاهه ٧لما حغي حُٛحر جل٪ اإلاىخجاث ، 

٣ت التي جيخهجها، أم ٖىضما ه٩ىن في خالت اإلاىخجاث الاؾتهال٦ُت ٞان الٗال٢ت  ٧لما التزم طل٪ حُٛحرا في الٍُغ

ا ، ئط أن اؾدبض٫ ماصة أو ٖىهغ مً ٖىانغ  ت، ما ٖضا في خالت اإلاىخج الظي أبضٕ ُٞه حىٍَغ لِؿذ يغوٍع

 .(1)ؤلاهخاج ال ٌؿخضعى خخما حُٛحر الخجهحزاث و ألاؾلىب الٟجي 

 ثالثا 9 دزحت إلابداع الخىىىلىجي 

٠ ألاو٫ ل إلبضإ الخ٨ىىلىجي ٞاهه ًم٨ً جهيُٟه مً خُث صعحت ؤلابضإ ُٞه ئلى ٢ؿمحن و مً زال٫ الخٍٗغ

 :(1)َما

ًُل٤ ٖلُه ٦ظل٪ بالخدؿحن ، و ٌٗٝغ ٖلى أهه : " داع الخىىىلىجي الخدزيجي ) الجصئي (9 بإلا  -0

ال٣ُام باياٞاث نٛحرة و حٗضًالث حؼةُت ؾىاء في اإلاىخجاث اإلاىحىصة خالُا، و ٦ظل٪ في الٗملُاث 

 .(2)ؾالُب ؤلاهخاحُت اإلاؿخسضمت..." وألا 

ئن جبجي ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي الجؼتي مً ٢بل اإلاإؾؿت ال ًمثل ئال الخُىة  ألاولى ، ئال أن الخُىة الثاهُت 

جخمثل في ال٣ُام بالخدؿحن و الىنى٫ ئلى الىخاةج اإلاغحىة، ؾىاء باليؿبت للمىخج الجضًض اإلادؿً أو 

٣ت ؤلاهخاحُت  اإلاٗضلت. الٗملُت أو الٍُغ

ــــَىا٥ ٖضة مؼاًا لهظا الىٕى مً ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي هىح مصاًا إلابداع الخىىىلىجي الخدزيجي 9 - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا ـــــــ َؼ

 :(3)ُٞما ًلي

 .ت الًٟ الخ٨ىىلىجي اإلاؿب٤ في اإلاىخج  الجضًض ال، و طل٪ ٧ىهه ًخُلب مٗٞغ  ال ٌؿخٛغ١ و٢خا ٍَى

 ت ، مالُت ( ٦بحرة.ال ًدخاج  ئلى مىاعص ) ما  صًت ، بكٍغ
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1
 .35-34م ؾُٗض أو٦ُل ، مغح٘ ؾاب٤ ، م م -

 ألاعصن ،  –جً ٖبىص هجم ، ئصاعة الابخ٩اع اإلاٟاَُم و الخجاعب الخضًثت ، الُبٗت ألاولى ، صاع واةل لليكغ ، ٖمان ه-2

 .167-174م م 2003
3-Bertrand Bellon, L’innovation créatrice, économica , Paris 1997, p05. 
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م مً اإلاؼاًا اإلاظ٧مخاػس إلابداع الخىىىلىجي الخدزيجي 9  ىعة لهظا ؤلابضإ ئال أن له مساَغ مخٗل٣ت بالٚغ

 بال٣ُام به هىحؼ أَمها ُٞما ًلي: 

 .ئن اإلابالٛت في الخدؿِىاث ًم٨ً أن جإصي ئلى الخىٕى ألا٢صخى ، مما ٢ض ًإصي ئلى ئعبا٥ الؼبىن 

  ئن الخدؿحن َى في أٚلب الخاالث ًمثل ئجبإ ال٣اةض أو ال٣اصة في الؿى١، ٞهى ال ًد٤٣ ٢ُاصة خاؾمت

ت في  الخهت الؿى٢ُت ئال في بٌٗ الخاالث ، زانت ٖىض جغا٦م الخدؿِىاث لخمثل جدؿِىاث حىٍَغ

ا .  أو ختى في بٌٗ الخاالث التي ٩ًىن ٞيها ؤلابضإ حظٍع

ً مً الٗملُت أو اإلاىخج أو ألاؾالُب إلابداع الخىىىلىجي الجرزي 9 -1 ًم٨ً اٖخباٍع بمثابت الٟانل بحن ٖىهٍغ

 ا٥ اه٣ُإ في الخ٨ىىلىحُا ال٣ضًمت .ٟٞي َظا الىٕى ٩ًىن َى

 (1)بأهه : "اؾخسضام مٗاٝع و مهاعاث حضًضة مً أحل أصاء أًٞل ..."  T Loilier & A.Tellierو ٌٗٝغ ٧ل مً 

جي له مؼاًا حٗمل اإلاإؾؿت مً أحل  ئن ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي الجظعي مثله مثل ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي الخضٍع

 اإلاإؾؿت أن ج٣لل منها أو جخجىبها مً أحل جد٤ُ٣ أَضاٞها. اؾخٛاللها  ٦ما له ُٖىب جداو٫ 

 : (2)هىحؼ بًٗها ُٞما ًلي  مصاًا إلابداع الخىىىلىجي الجرزي 9 -

  ٠ اإلاىخجاث ًإصي ئلى ئوكاء أؾىا١ حضًضة لخ٨ىىلىحُا و مىخجاث حضًضة ، وبالخالي ئم٩اهُت حٍٗغ

 باليؿبت للمإؾؿت.

 ٦ثحرة ، وبالخالي مساَغ ٦بحرة في أٚلب الخاالث َىٍلت ألامض  ب٣ضع ما جُلب اؾدثماعاث ٦بحرة في خاالث

 ٞاهه ًم٨ً أن ًد٤٣ أعباخا ٦بحرة. 

م مً اإلاؼاًا اإلاظ٧ىعة لهظا ؤلابضإ ، ٞاهه ًم٨ً ئصعاج مخاػس إلابداع الخىىىلىجي الجرزي 9  - بالٚغ

ا ُٞما ًلي   :(3)البٌٗ مً مساٍَغ هىحَؼ

 ؤلابضإ ًخُلب اؾدثماعاث ٦بحرة في مسخل٠ مغاخله ، مما الخ٩لٟت الٗالُت : خُث أن َظا الىٕى م ً

.٘ ل َظٍ اإلاكاَع  ًدخم ٖلى اإلاإؾؿت البدث ًٖ مهاصع مسخلٟت مً أحل جمٍى
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1-T.Loiller-A.tellier,op.cit,p16. 

 172هجً ٖبىص هجم ، ئصاعة الابخ٩اع اإلاٟاَُم و الخجاعب الخضًثت ، مغح٘ ؾاب٤ م  -2
 174-173هجً ٖبىص هجم ، ئصاعة الابخ٩اع اإلاٟاَُم و الخجاعب الخضًثت ، اإلإغ الؿاب٤ ، م م  -3
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 لت: خُث ٢ض جهل مضة ؤلابض إ الخ٨ىىلىجي ئلى ونىله في ق٩له النهاتي ٖضة الٟترة الؼمىُت الٍُى

 قهىع 

 و أخُاها جهل ئلى ٣ٖضًً مً الؼمً.

  ٩ي ًُغح ما ٣ًاعب مىخجا  10000الاخخما٫ الٗالي للٟكل: خُث أقاعث صعاؾت ئلى أن الا٢خهاص ألامٍغ

( مً  20%منها جمىث في مهضَا أو في مغخلتها ألاولى ، و أن اإلاخب٣ي )  80%حضًضا ٧ل ؾىت ، و أن 

ــــت و 5%اإلاىخجاث الجضًضة لم ٌكخمل ئال ٖلى ) ــــ ــــ ــــ ــــ ( منها مىخجا حضًضا ، مثلذ ج٣ضما ج٨ىىلىحُا طا صاللــــ

 جلبي َلبا في الؿى١ .
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 9 دوز إلابداع الخىىىلىجي في جىميت امليزة الخىافظيت  الثالثاملبدث 

خ  ىا إلاهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت و الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت ، و ئهما ًخُلب ئن ألامغ ال ًيخهي ٖىض مٗٞغ

مً اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الؿعي صاةما لخىمُت محزتها أو مؼاًاَا الخىاٞؿُت بهضٝ الخٟاّ ٖليها ، طل٪ أن 

، مما ئَما٫ جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت ًإصي بٗض مطخي مضة مً الؼمً ئلى ج٣لُضَا مً ٢بل اإلاإؾؿاث اإلاىاٞؿت 

 ًجٗل اإلاإؾؿت ج٣ٟض جٟى٢ها الخىاٞسخي.

ؿغا (M.Porter في صعاؾت أحغاَا ما٩ًل بىعجغ  ٩ا ، ئهجلترا ، أإلااهُا ، ؾَى ( ٖلى ٖكغ صو٫ و هي : أمٍغ

ض ، ئًُالُا ، الضاهماع٥ ، الُابان ، ٧ىعٍا و ؾىٛاٞىعة ، ا٦دك٠ أن اإلاإؾؿاث التي جخم٨ً مً ا٦دؿاب  الؿٍى

في الخٟاّ ٖليها في ْل اإلاىاٞؿت الضولُت ، هي جل٪ اإلاإؾؿاث التي جضاوم ٖلى ؤلابضإ و محزة جىاٞؿُت و حؿخمغ 

غ مً زال٫ ٖملُت صًىام٨ُُت مؿخمغة و ٦ظا الالتزام باالؾدثماع اإلاخىانل  .( 1)الخٍُى

ـــاع و و ٦ما أقغها ؾاب٣ا ، ٞان ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٌٗخبر أخض أهىإ ؤلابضإ و َى ٌٗخمض ٖلى الابخ٨ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ

غ. بٗضما جُغ٢ىا ئلى هٓام ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي باإلاإؾؿت ، ؾى٣ىم في َظا الجؼء مً البدث بالخُغ١ ئلى  الخٍُى

ــــ ـــــ ـــــ ــــها ) جأزحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٖلى اإلاهاصع الضازلُت للمحزة الخىاٞؿُت ) اإلاىاعص( ، و اإلاهاصع الخاعحُت لــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 اؾتراجُجُاث الخىاٞـ( ، و بالخالي صوعٍ في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت .

 اإلاُلب ألاو٫ : أزغ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٖلى اإلاهاصع الضازلُت للمحزة الخىاٞؿُت 

إؾؿت ، ئلى الخضًث ًٖ ٧ل اإلاىاعص ًجغها الخضًث ًٖ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي و مضي جأزحٍر ٖلى مىاعص اإلا 

 التي ط٦غهاَا ؾاب٣ا ، و هي زالزت مىاعص:

 أوال 9 إلابداع الخىىىلىجي و املىازد امللمىطت 9 

مً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ، ٞاهه ًم٨ىىا ج٣ؿُم اإلاىاعص اإلالمىؾت للمإؾؿت ئلى مىاص أولُت ، مٗضاث  

 مضي جأزحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٖلى َظٍ اإلاىاعص. ؤلاهخاج و اإلاىاعص اإلاالُت ، و ؾى٣ىم بالخُغ١ ئلى

ئن ٢ُام اإلاإؾؿت باإلبضإ الخ٨ىىلىجي مً قأهه أن ًإزغ ٖلى  ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي و اإلاىاص ألاولُت : -1

 اإلاىاص  ألاولُت لإلهخاج ، و جسخل٠ صعحت الخأزحر خؿب َبُٗت ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي .

دخم ٖلى اإلاإؾؿت البدث ًٖ مىاص أولُت حضًضة جدىاؾب م٘ ئطا ٧ان ؤلابضإ في اإلاىخج ، ٞان طل٪ ً -

ً ئطا ا٢خطخى ألامغ.     اإلاىخج الجضًض ، أي يغوعة البدث ًٖ مىعصًً آزٍغ

 

ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــ  ــ

- 1-Michel  Merchesnay.management  stratégique, Gyrolles, 2eme édition, Paris,1995.p76. 

 .262الضاوي الكُش ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  -2
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أما ئطا ٧ان ؤلابضإ في َغ١ أو ٖملُاث ؤلاهخاج ٞان صعحت الخأزحر ج٩ىن أ٢ل و يُٟٗت ، طل٪ ٧ىن  -

ل اإلاىاص  اإلاإؾؿت جداٞٔ ٖلى هٟـ اإلاىاص ألاولُت ، و ل٨ً الخُٛحر ًدضر ٖلى مؿخىي ٖملُت جدٍى

 ألاولُت أو أي مؿخىي آزغ .

ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي و مٗضاث ؤلاهخاج : ئن جىحه اإلاإؾؿت هدى ال٣ُام بابضاٖاث ج٨ىىلىحُت ًإزغ طل٪  -

 ( :1ٖلى مٗضاث ؤلاهخاج التي جمخل٨ها اإلاإؾؿت ، و جسخل٠ صعحت الخأزحر خؿب َبُٗت ؤلابضإ)

ان ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في َغ١ أو وؾاةل ؤلاهخاج ٞان طل٪ مً قأن أن ًإزغ بك٩ل ٦بحر ٖلى ئط ٧ -

٤ ال٨غاء  مٗضاث ؤلاهخاج ، مما ًخم ٖلى اإلاإؾؿت البدث ًٖ مٗضاث ئهخاج أزغي حضًضة أو ًٖ ٍَغ

 أو الكغاء ، و َظا ًخى٠٢ خؿب ئم٩اهُت اإلاإؾؿت اإلاالُت .

الُت: جدؿم اإلاىاعص اإلاالُت اإلاُلىبت لل٣ُام باإلبضإ ألجها ٦بحرة و طاث ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي و اإلاىاعص اإلا-3 -

ل ،  ئطا ٧ان ؤلابضإ في اإلاىخج ، و َظا م٣اعهت م٘ ؤلابضإ في مٗضاث ؤلاهخاج ، و لظل٪ ججض  أمض ٍَى

اإلاإؾؿاث مهاٖب في الخهى٫ ٖليها بال٣ضع اإلاُلىب ، ًٞال ًٖ َظٍ الٗملُت مً مساَغ،  بؿبب 

ىبت ، و لظل٪ هجض أ٦ثر اإلاإؾؿاث  ح٣ُٗضاث اإلادُِ الخ٨ىىلىجي و ٖضم الخأ٦ض مً بلٙى الىخاةج اإلاٚغ

ل مثل َظٍ اإلاكغوٖاث ، أو ٖلى ألا٢ل جخىخى الخظع الكضًض ٞيها )  (. 2اإلاالُت جخدٟٔ ًٖ جمٍى

اعص  Edwin Mansfielٞمً خُث مساَغ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ، حكحر صعاؾت ٢ام بها ألاؾخاط  - ؾىت  بهاٞع

٘ البدث و الخُىٍغ في  1977 مإؾؿت  16، و بمؿاٖضة مً َالبه خى٫ خهُلت ٖضص مً مكاَع

٨ُت و جىنل ئلى أن  ٣ُا و هجاٖت مالُت ) 27%أمٍغ ٘ اإلاضعوؾت قهضث هجاخا حؿٍى  (.3مً اإلاكاَع

٘ ألا٢ل هجاخا ، أَ - م مما ٌٗجي أهه ٖلى الكغ٧اث أن جد٤٣ ٖىاةض ٦بحرة وؿبُا لخُٛي ه٣ٟاث اإلاكاَع

مغخلت في ٧ل وكاٍ ئبضاعي ، ٞدتى في اإلاغخلت الؿاب٣ت لها و هي مغخلت نُاٚت ألا٩ٞاع ، طل٪ ئن 

 ُٚاب عأؽ اإلاا٫ ًتر٥ ألا٩ٞاع مجغص زُا٫.

 

 

 

 

ــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــ  ــــ

1- Michel Marchesnay,Ibid.,p76 
2-Hocin Rahim.op.cit..p242 

غ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ؤلا٢خهاصًت ، عؾالت ماحؿخحر ) ٚحر ميكىعة ( في ٖلىم الدؿُحر  -3 ؼة مؿٗىص ، ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي لخٍُى ، حامٗت  بً مٍى

ىاٍ ،   .72، م  2004/2005ألٚا
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 الخىىىلىجي و املىازد غير امللمىطت ثاهيا9 إلابداع

ــــــمً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ، ٞاهه ًم٨ىىا ج٣ؿُم اإلاىاعص ٚحر اإلالمىؾت للمإؾؿت ئلى الجىصة، اإلاٗل ــــ  ىماث  ــــــــ

ت . ٣ت الٗمل ، اإلاٗٞغ  الخ٨ىىلىحُا ، ٍَغ

ئهما تهضٝ مً زالله  ئن جبجي ؤلابضإ مً ٢بل اإلاإؾؿتاملعلىماث 9  –إلابداع الخىىىلىجي و الجىدة  -0

ئلى جدؿحن الجىصة أو جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ، ئط أن ؤلابضإ ًد٤٣ حىصة أٖلى مً اإلاىخج الؿاب٤ م٘ 

، و بالخالي ٖلى اإلاإؾؿت مغاٖاة الخٟاّ ٖلى حىصة اإلاىخج و ٖلى  (1)الاخخٟاّ بىٟـ الخ٩ال٠ُ 

الجؼتي أو ال٣ُام بابضاٖاث الهىعة الجُضة له في أطَان اإلاؿتهل٨حن خُث أن ؤلاٞغاٍ في ؤلابضإ 

باث اإلاؿتهل٨حن ، مً قأهه أن ًإزغ ٖلى حىصة اإلاىخج . و ٖلُه مً  ت ، صون الضعاؾت الجُضة لٚغ حظٍع

اصة عنُضَا مً اإلاٗلىماث ، خُث ال  ت مخُلباث الؿى١ ، ٞان اإلاإؾؿت مجبرة ٖلى ٍػ أحل مٗٞغ

ت اإلاٗلىماث ٣ِٞ ، بل يغوعة الاؾخٛال٫ ألامثل و الظ٧ي للمٗلىماث ، أو ما  ًخى٠٢ ألامغ ٖلى مٗٞغ

ٌٗٝغ بالظ٧اء الا٢خهاصي ، و الظي ًخُلب يغوعة ال٣ُٓت ؤلاؾتراجُجُت للمإؾؿت و التي لها أق٩ا٫ 

ــــا اإلاؿخسضمت و  ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ هي : ال٣ُٓت الخ٨ىىلىحُت أو الٗلمُت ) و تهخم باإلاٗلىماث الخانت بالخ٨ىىلىحُـــــــ

ت ) اإلاٗلىماث الخانت باإلاىعصًً و مغا٦ؼ البدــــــ ــــىر و الخُىٍغ . . .( ، ال٣ُٓت الدؿى٣ٍُت أو الخجاٍع ــــ ــــ ـ

الٗمالء( ، ال٣ُٓت الاحخماُٖت ) ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاجخم٘ ( ، ئياٞت ئلى ال٣ُٓت 

ــالخىاٞؿُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ت ــ

 . (2)انت باإلاىاٞؿحن في الهىاٖت () التي جخٗل٤ باإلاٗلىماث الخ

اصة عنُ     ـــــــو بالخالي ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ًٟغى ٖلى اإلاإؾؿت يغوعة يمان حىصة اإلاىخج و ٍػ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ضَا ـــــ

 ا ٌؿاٖض ٖلى . مم(3)ٞهي ج٣طخي بك٩ل متزاًض لها و الاؾخسضام الظي لهظٍ اإلاٗلىماث مً اإلاٗلىماث       

ـــجى          ــــ ــــ ــــ  اإلاحزة الخىاٞؿُت لها.     مُت ـــــ

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

باؽ ٖماعي ٖماع و بىؾٗضة ؾُٗضة ، الابضإ الخ٨ىىلىجي في الجؼاةغ وا٢٘ و آٞا١ ، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ، حامٗت ٞغخاث ٖ -1

 .51، م 2004، 03ؾ٠ُُ ، الٗضص
2-Patrick Romagni-valerie Wild. L’intelligence économique au service au service de l’entreprise , les presses du management, Paris , 

1998,pp19-20. 
ما٫ مً ال٨ٟغة ئلى اإلاىخج ) جغحمت خؿً ٖلي ( ، الُبٗت ألاولى صاع الغيا لليكغ ، ؾىعٍا -3  .73م 2000بى٫ ماجغ ، اؾدثماع ؤلابضإ في ٖالم ألٖا
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ىلىجي ًدخم ٖلى اإلاإؾؿت ئن ؤلابضإ الخ٨ىػسيلت الاطخخدام9  –إلابداع الخىىىلىجي و الخىىىلىحيا  -2

حر ٧ل اإلاٗلىماث الخانت بالخٛحراث الخانلت في  أن ج٩ىن صاةما في ٣ًٓت ج٨ىىلىحُت ، أي يغوعة جٞى

مجا٫ الخ٨ىىلىحُا، ؾىاء ٧اهذ اإلاٗلىماث الخالُت أو اإلاؿخ٣بلُت ، مما ٌؿاٖضَا ٖلى ال٣ُام 

 ؿُت.بابضاٖاث مهما ٧اهذ َبُٗتها ، و بالخالي جىمُت محزتها الخىاٞ

ت الخ٨ىىلىحُا الجضًضة اإلاؿخسضمت في الهىاٖت  بل ًجب ٖلى اإلاإؾؿت  ئن ألامغ ال ًخى٠٢ ٖىض مٗٞغ

ٓهغ طل٪ حلُا زانت ئطا ٧ان ؤلابضإ  غة  ٍو أن حٗٝغ ٠ُ٦ حؿخسضم َظٍ الخ٨ىىلىحُا واإلاٗلىماث اإلاخٞى

ا  خُث ٩ًىن َىا٥ اه٣ُإ في الخ٨ىىلىحُا ال٣ضًمت .  الخ٨ىىلىجي حظٍع

أن ٢ُام اإلاإؾؿت باإلبضإ الخ٨ىىلىجي ًدخم ٖليها أن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى   داع الخىىىلىجي واملعسفت9إلاب-3

ُت والىاصعة لٛغى حظبها واؾخ٣ُبها ٦مهاعاث وزبراث مخ٣ضمت حؿخُٟض منها بك٩ل  مخابٗت ال٩ىاصع اإلاٗٞغ

اصة عنُضَا  ٦بحر ٦ما أن ألامغ ال ًخى٠٢ ٖىض َظا الخض بل اإلاإؾؿت مُالبت بان ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ٍػ

غ ٖملُاث ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي باؾخمغاع وطل٪  اإلاٗغفي هدُجت َظا الاؾخ٣ُاب الجضًض وبما ٌؿاَم في جٍُى

باث الؼباةً وخاحاتهم في ؾى١ قضًضة  مً زال٫ جىلُض ألا٩ٞاع وه٣لها مخجؿضة بمىخجاث جدا٧ي ٚع

اعة ٢ضعتها في ال٣ُام بابض ت واؾٗت و اإلاىاٞؿت تهضٝ مً زال٫ طل٪ ئلي ٍػ إ ج٨ىىلىجي ٖام مؿدىض ئلى مٗٞغ

 ٢اصعة ٖلى ج٣ضًم صٖم و ئبضإ لٗضص ٦بحر مً اإلاىخجاث التي ًم٨ً أن جُىع.
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 املؼلب الثاوي 9 أثس إلابداع الخىىىلىجي على املصادز الخازحيت للميزة الخىافظيت

ت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت صاةما في ؾُا١ الخضًث ًٖ صوع ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في جىمُ 

، و بٗض الخُغ١ ئلى ٦ُُٟت جأزحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاهاصع الضازلُت للمحزة الخىاٞؿُت و اإلاخمثلت في اإلاىاعص ، 

ٞان اإلاىيٕى ًدخم ٖلُىا ٦ظل٪ ٠ُ٦ ًإزغ ؤلابضإ ٖلى اإلاهاصع الخاعحُت للمحزة الخىاٞؿُت ، و بالخالي جىمُت 

حزة الخىاٞؿُت ، أي أهىا ؾٝى ه٣ىم بخىيُذ مضي جأزحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٖلى اؾتراجُجُاث الخىاٞـ َظٍ اإلا

٤ ما ج٣خًُه ْغوٝ اإلاىاٞؿت.  الثالر أي ٠ُ٦ ًداٞٔ ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت ، و ٦ظل٪ جىمُتها ٞو

 أوال9 إلابداع الخىىىلىجي و إطتراجيجيت خفع الخياليف

بضإ الخ٨ىىلىجي بُٛت الخٟاّ ٖلى محزة الخ٩لٟت ألاصوى في الؿى١ ، مً ئن جىحه اإلاإؾؿت هدى ؤلا  

. مما ًدخم ٖلى اإلاإؾؿت الخ٨ٟحر في (1)قأهه أن ًإصي ئلى بغوػ مىاٞؿحن حضص مً نىاٖاث ٚحر مخى٢ٗت

ؤلابضاٖاث الخ٨ىىلىحُت التي حؿمذ لها بالخٟاّ ٖلى محزة الخ٩لٟت ألا٢ل و جىمُتها ، و ًم٨ً جىيُذ طل٪ مً 

 زال٫ الى٣اٍ الخالُت : 

 ئن اإلاإؾؿاث التي جُب٤ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في َغ١ ؤلاهخاج ، جخدمل ج٩لٟت أ٢ل مً جل٪ اإلاإؾؿاث -

التي جيخج مىخجاث حضًضة ، مما ًم٨نها مً جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج و جد٤ُ٣ أعباح ئياُٞت ٖىض 

 جهٍغ٠ اإلاىخجاث.

ت في الٗملُ - ت في اإلاىخج الخالي ئن ئػالت زُىة ػاةضة و ٚحر يغوٍع ت الخالُت ، أو ئلٛاء ؾمت ٚحر يغوٍع

 .(2)ًإصي ئلى جضهئه في الخ٩ال٠ُ

ئن ألابٗاص الٟٗلُت و الخ٣ُ٣ُت  لٗملُت ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي هي الخسٌُٟ مً الخ٩ال٠ُ بهٟت ٖامت، و 

ت ٖلى الخهىم، ٟٞي ْل اإلاىاٞؿت الخغة ًدضر أن جدؿاب٤ اإلاإؾؿاث ٖلى  ؤلاجُان الخ٩لٟت الىخضٍو

 بالخدؿِىاث أو الخُٛحراث في اإلاىخجاث و التي ج٣لل مً الخ٩لٟت ، و ٖىضما ًخىنل ئلى َظا ٞهى ًم٨ً مً

 

 
 
 

ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــ  ــ

1- Paul Miller.Stratégie et marketing de l’innovation technologique , Dunod,paris ,1997,p11. 
2-Sylvain Lenefle.  « Compétition par l’innovation et organisation de la conception dans les industries amont le cas d’Usinor.  » thèse de 

doctorat en science de gestion ( non publiée).Université de marne-la-vallée-France .2001p.91. 
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جغقُض أ٦ثر للٗملُت ؤلاهخاحُت مً جد٤ُ٣ َىامل ا٦بر وبالخالي يمان ب٣اء وجىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت 

٤ اؾدثماعاث حضًضة أو ئياُٞت ،ئن جبجي الخدؿِىاث الضوعٍت جماقُا و مخُلباث الؿى١ ًم٨ً (1)ًٖ ٍَغ

ى ما ًإصي ئلى اإلا ُاء إلاىخجاتها ٦خٗبحر ًٖ ز٣تهم ٞيها ، َو لهم ئلى ػباةً أٞو إؾؿت مً ٦ؿب عيا الٗمالء ، وجدٍى

غ  ظا ما ٌؿمذ  بخىػَ٘ حؼء مً الٗىاةض للبدث و الخٍُى مًاٖٟت حجم اإلابُٗاث وػٍاصة الخهت الؿى٢ُت َو

 في الجىصة و جضهئت ج٩لٟت جد٣ُ٣ها .

ئن جـأزحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٖلى ئؾتراجُجُت الخمُحز ًم٨ً  جيجيت الخمييز 9إلابداع الخىىىلىجي و إطترا ثاهيا9

ُت ٖالُت مً  الخُغ١ ئلُه مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت : ًم٨ً للمإؾؿاث التي جيصخئ مىخجاث حضًضة طاث هٖى

لخالي الخٟاّ ٦ؿب أعباح ئياُٞت ، م٣اعهت بخ٩ال٠ُ اإلاضزالث ، و َظا إلهٟغاصَا بمحزة اإلاىخجاث الجضًضة ، و با

ٖلى محزة الخمحز و جىمُتها ، ئن ئياٞت مؼاًا حضًضة أو مدؿىت ئلى الٗملُت الخالُت أو اإلاىخج الخالي مً زال٫ 

تها أو جدؿُنها أو صعحت الث٣ت في  اصة ؾٖغ غ حضًض ئلى الٗملُت ، ًإصي ئلى ٍػ ئياٞت م٩ىن حضًض ن أو جٍُى

أ٦ثر ئلى اإلاىخج الجضًض أو جدؿحن جهمُمه ، مؿخىي مسغحاتها و ئياٞت ؾمت حضًضة ، و ًم٨ً أن ج٩ىن 

حىصجه ، ؾهىلت اؾخسضامه مضي مالءمخه للٛغى أو اؾخٗماله مً ٢بل الؼبىن ، ًإصي ئلى جمحز اإلاىخج ، حؿعى 

اإلاإؾؿت مً زال٫ جىحهها هدى ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ئلى جدؿحن اإلاىخج ، أي جدؿحن نىعة اإلاىخج في هٓغ 

ؾخُاٖذ اإلاإؾؿت ال٣ُام بظل٪ ٞاهه مً قأجها أن جداٞٔ ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت لها ، و الٗمالء ، خُث ئطا ا

٤ ما  مً أحل جىمُت َظٍ اإلاحزة ٞاهه ٖلى اإلاإؾؿت أن حٗمل ٖلى ججضًض جل٪ ؤلابضاٖاث بهىعة مؿخمغة ٞو

في طل٪ ، هجض جٟغيه اإلاىاٞؿت و طل٪ بُٛت الخٟاّ ٖلى والء اإلاؿتهل٨حن للمىخج ، و مً ألامثلت اإلاكهىعة 

ذ  ٨ُت خُث  Microsoftقغ٦ت ما٨ًغوؾٞى ج٣ىم َظٍ الكغ٦ت بخ٣ضًم ٧ل ؾيخحن وسخ حضًضة مً  ألامٍغ

 .(2)( للؿى١  Windowsأهٓمت الاؾخٛال٫ ) 

مً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ خى٫ جأزحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ٖلى ئؾتراجُجُت جضهئت الخ٩ال٠ُ و ئؾتراجُجُت 

إؾؿت مهما ٧اهذ ئؾتراجُجُت الخىاٞـ التي جيخهجها ، ٞاهه مً قأن ؤلابضإ  الخ٨ىىلىجي أن الخمُحز ، ٞان اإلا

باث اإلاؿتهل٨حن.  ٌؿاَم في جىمُت محزاتها الخىاٞؿُت ، و ل٨ً ٖليها أن جغاعي في طل٪ ْغوٝ الؿى١ و ٚع

 الخىاٞؿُت . و ًىضح الجضو٫ الخالي مضي مىاؾبت َبُٗت ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي مً أحل جىمُت اإلاحزة 

 :(1)( ؤلابضإ و الخُاعاث ؤلاؾتراجُجُت للمإؾؿت2-2الجضو٫ ع٢م ) 

ئق٩الُت ؤلابضإ في 

 ٢ُإ الهىاٖت

 ئؾتراجُجُت اإلاإؾؿت

 الخمُحز جضهئت الخ٩ال٠ُ

 ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاىخج ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في أؾالُب ؤلاهخاج هٕى ؤلابضإ
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بأهه باليؿبت للمإؾؿت التي جدبجى ئؾتراجُجُت جضهئت الخ٩ال٠ُ ، ٞاهه و مً أحل  ً زال٫ الجضو٫ ًدبحن لىام

جىمُت محزتها الخىاٞؿُت ، ًيبغي لها الخىحه هدى ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في أؾالُب أو َغ١ ؤلاهخاج. اما اإلاإؾؿاث 

زتها ، ًيبغي لها الخىحه هدى التي جدبجى ئؾتراجُجُت الخمحز ٦مهضع إلاحزتها الخىاٞؿُت ، ٞاهه و مً أحل جىمُت مح

 ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاىخج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــ ـــــ ــــــ  ــ

1- Source : Sylvain Lenefle. Op.cit.p,98. 
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 فصل9خالصت ال

 

ً للمحزة الخىاٞؿُت باليؿبت للمإؾؿت الا٢خهاصًت َما :       مً زال٫ ما ؾب٤ ًدبحن لىا بأهه َىا٥ مهضٍع

ت مً  - مهاصع صازلُت : مخمثلت أؾاؾا في اإلاىاعص التي جمخل٨ها اإلاإؾؿت ، و التي جخُلب جىٞغ مجمٖى

باؾخٛاللها أخؿً  الكغوٍ ختى ج٩ىن ٦مهضع خ٣ُ٣ي للمحزة الخىاٞؿُت ، و اإلاإؾؿت مُالبت

 اؾخٛال٫ .

 مخمثلت أؾاؾا في اؾتراجُجُاث الخىاٞـ الثالر)الخ٩لٟت ألا٢ل ، جمُحز اإلاىخج، التر٦حز (.:مهاصع زاعحُت -

 

٦ما ًجب ؤلاقاعة ئلى أن الٗال٢اث بحن اإلاهاصع الضازلُت و الخاعحُت هي ٖال٢ت ج٩املُت ، خُث أن جىُٟظ 

حر  اإلاىاعص التي جىاؾبها مً أحل الخهى٫ ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت ، ٦ما  أخض اؾتراجُجُاث الخىاٞـ ًخُلب جٞى

جي ٦مؿاٖض للمإؾؿت في خهىلها ٖلى محزة جىاٞؿُت . اع الَى  ًجب ؤلاقاعة ئلى الضوع الظي ًلٗبه ؤلَا

ئن ألامغ ال ًيخهي ٖىض جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت ، و ئهما ًخُلب مً اإلاإؾؿت الؿعي صاةما لخىمُت ما جد٣٣ه 

٤ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي )  مً محزة ما٫ ، و طل٪ ًٖ ٍَغ و مؼاًا جىاٞؿُت ، ئط ٧ان َضٞها الخأل٤ في بِئت ألٖا

خؿب َبُٗخه و صعحت ( إلاا ًدُذ مً مىخجاث أو وؾاةل ) َغ١ ( ئهخاج حضًضة ،  و بالخالي الخٟاّ ٖلى 

 اإلاحزة الخىاٞؿُت و جىمُتها مً زال٫ : 

 الخىاٞؿُت مً صعحت مىخج مخمحز . ؤلابضإ في اإلاىخج ، ئط ٧اهذ اإلاحزة -

٣ت أو أؾلىب ؤلاهخاج ، ئط ٧اهذ اإلاحزة الخىاٞؿُت مً صعحت مىخج  طو ج٩لٟت أ٢ل. -  ؤلابضإ في ٍَغ

٘ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي. حر ٧ل اإلاخُلباث و الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى هجاح مكاَع  و ججضع ؤلاقاعة ئلى يغوعة جٞى

ت اإلاحزة الخىاٞؿُت جخ ـــل ) ٖىاة٤ الخ٣لُض ، ٢ضعة ٦ما أن اؾخمغاٍع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ت مً الٗىامــــــــ ى٠٢ ٖلى مجمٖى

 اإلاىاٞؿحن ، صًىام٨ُُت الهىاٖت( حٗمل ٦مدضص لظل٪.



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث9

 امليزة الخىافظيت للمؤطظت الاكخصادًت

 دزاطت خالت بىً بدز
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 جمهيد9

ُىعاث مىظ الاؾخ٣ال٫ او٨ٗؿذ ٖلى أصاةه واعجبُذ بخُىع ٖٝغ ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاةغي ٖضة ج

ً، خُث ٢ؿم جُىعٍ ئلى  تها الجؼاةغ  مىظ حؿُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ الا٢خهاص، واٖخماصا ٖلى الخدىالث التي ٖٞغ

وبٗضَا، ووٗجي باالنالح اإلاهغفي ئقغا٦ه بهىعة ٞٗلُت في الخىمُت  1990مغخلخحن، َما الىٓام اإلاهغفي ٢بل 

 .ًت وأن ٩ًىن صاٞٗا لال٢خهاص ال مؿاًغا لهالا٢خهاص

ً أؾاؾحن، الٗىهغ ألاو٫، َى مضي ٢ضعة  ج٣اؽ ٞٗالُت الىٓام البى٩ي في أي ا٢خهاص ٧ان بٗىهٍغ

خمثل الٗىهغ الثاوي في مضي ٢ضعجه ٖلى جسهُو ألامىا٫ ال٣ابلت  َظا الىٓام ٖلى حٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت ٍو

٤ أًٞل الهُٜ اإلام٨ىت، و  جخُلب َظٍ الٗملُت وحىص بِئت طاث ٩َُلت مىاؾبت وجىُٓم ا٢خهاصي لإل٢غاى ٞو

٘ الخضماث بىؾاَت اؾخٛال٫ أًٞل الُغ١ والخ٣ىُاث اإلاخاخت  ٤ جدؿحن وجىَى مالةم، جخدضص ُٞه آلاصاءاث ٞو

 له. 

ُت ؾيخُغ١ في َظا الٟهل ئلى ئؾ٣اٍ ما جم  ومً أحل ئُٖاء ٨ٞغة ًٖ حىصة الخضماث اإلاهٞغ

ُٟت. ٖغيه ؾاب٣ا ٖلى ب  ى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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9 جلدًم بىً جلدًم بىً الفالخت والخىميت السيفيت "   " BADRاملبدث ألاٌو

ٟه، وأَم اإلاغاخل التي مغ بها واله٩ُل                      ؾيخُغ١ في َظا البدث ئلى وكأة البى٪، حٍٗغ

ت لىالًت اإلا ت الجهٍى ٠  باإلاضًٍغ  ضًت .الخىُٓمي له و٦ظل٪ ئلى الخٍٗغ

9 وشأة البىً، حعسيفه ومساخل جؼىزٍ.  املؼلب ألاٌو

 " 9BADR  هبرة جازيخيت عً وشأة بىً الفالخت والخىميت السيفيت "  أوال 

جي الجؼاةغي )            ( اإلاؿإو٫ ًٖ جمىٍل ال٣ُإ الٟالحي ، وهٓغا للخاحت اإلاتزاًضة   ٧BNAان البى٪ الَى

 واإلاؿخمغة

 ؼا وه٣ها ملمىؾا في َظٍ اإلاهمت ، أصي ئلى يغوعة ئوكاء بى٪ آزغ ٩ًل٠ ٦ُت لل٣ُإ الٟالحي أْهغ عج 

 بهظٍ اإلاهمت ٖلى اهٟغاص. 

، جم ئوكاء  1982ماعؽ  13ٌ . اإلاىا٤ٞ ٫ :  1402حماصي ألاو٫  07الهاصع في  82/106وبمىحب اإلاغؾىم 

ضة الغؾمُت ع٢م  ُٟت خُث وكغ ال٣غاع في الجٍغ م ، وخضصٍ  19/09/1982في  11بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ال٣اهىن ألاؾاسخي .

 و٢ض ْهغ َظا البى٪ في جل٪ الٟترة لؿببحن عةِؿُحن َما : 

اصة مغصوصًخه ، ومىه جد٤ُ٣ ألامً الٛظاتي للبالص ، وعٞ٘ اإلاؿخىي   -أ  بت في جضُٖم ٢ُإ الٟالخت بهضٝ ٍػ الٚغ

اٝ وجدؿحن خُاتهم .  اإلاِٗصخي لؿ٩ان ألاٍع

٘ خهت اإلاىخجاث الؼعاُٖت في مجا٫ الٓغوٝ الا٢خها –ب  صًت التي أصث ئلى ئوكاء َظا البى٪ مً أحل ٞع

جي ، جىمُت الغعي ، بىاء الؿضوص  ، وخٟغ آلاباع ، وػٍاصة اإلاؿاخاث الهالخت للؼعاٖت واؾخهالح  ؤلاهخاج الَى

 أعاضخي أزغي حضًضة .

ُٟت في ٢اةمت البىى٥ اإلاخسههت ل اخخُاحاث ال٣ُإ  ول٣ض نى٠ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ للخ٨ٟل بخمٍى

الٟالحي  ، و٦ظا جمىٍل مسخل٠ اليكاَاث اإلاخمثلت في بىاء الؿضوص واإلاإؾؿاث الٟالخُت والهىاُٖت اإلاغجبُت 

مباقغة ب٣ُإ الٟالخت و٦ظا مسخل٠ الخىُٓماث الٟالخُت ، ئياٞت ئلى ٢ُإ الهُض البدغي وجىُٓم الٛاباث 

٘ التي ح اٝ و٦ظل٪ جمىٍل ٧ل اإلاكاَع  .ؿاَم في جىمُت ألاٍع

 ثاهيا9 الخعسيف ببىً الفالخت والخىميت السيفيت.

ُٟت " ت و٦ظا  BADRبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ " َى َُئت ٖمىمُت ا٢خهاصًت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

 الاؾخ٣ال٫
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اٝ ، وبما أن البى٪ أنبذ بى٩ا   ا مثل البىى٥ في الدؿُحر ،مهمخه جُىٍغ ال٣ُإ الٟالحي وجغ٢ُت ٖالم ألاٍع ججاٍع

ت ألازغي :  .... الخ ٞاهه ًمى٫ مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ، ٦ما ٌٗخبر ناخب أ٦بر   B,D,L,C,P,Aالخجاٍع

 قب٨ت بى٨ُت في الجؼاةغ باإلا٣اعهت م٘ الهُئاث ألاخغي .

جي الجؼاةغي ) 140في بضاًت ألامغ ج٩ىن البى٪ مً  وأنبذ (  B,NAو٧الت مخىاػ٫ ٖنها مً َٝغ البى٪ الَى

ت مدلُت ، ٌكٛل البى٪ خىالي  48و٧الت و 370ًدخًً في ًىمىا َظا  ت حهٍى آالٝ ٖامل مابحن  10مجمٖى

.  ٠  ئَاع  و مْى

ُٟخحن أؾاؾِخحن َما :  ُٟت بْى  ٣ًىم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 . خماصاث  بى٪ ئًضإ وجىػَ٘ الٖا

  بى٪ الخىمُت الظي ًىٟظ مسُُاث وبغامج الٟالخت 

 " BADRاخل جؼىز بىً الفالخت والخىميت السيفيت " ثالثا 9 مس 

ا ُٞا ًلي :              ُٟت بٗضة مغاخل هىحَؼ  مغ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

جي الجؼاةغي ) (9 0878 -0871الفترة )  -أ  ُٟت ًٖ البى٪ الَى ( ؾىت B,NAجٟٕغ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ٟي وطل٪ بٟخذ الٗضًض وزال٫ َظٍ الؿىىاث ألاولى ٧ان َضٝ ا 1982 لبى٪ َى ٞغى وحىصٍ يمً الٗام الٍغ

ل  مً الى٧االث في اإلاىا٤َ الٟالخُت ، وزال٫ ٞترة ػمىُت جم٨ً البى٪ مً ا٦دؿاب ؾمٗت و٦ٟاءة ٖالُت في جمٍى

 ال٣ُإ الؼعاعي والهىاٖت الٛظاةُت والهىاٖت اإلا٩ُاه٨ُُت الٟالخُت .

جىؾُ٘ آٞا٢ه ئلى مجاالث أزغي مً اليكاَاث  زال٫ َظٍ الٟترة: اؾخُإ البى٪ (  0888 - 0878الفترة ) -ب

الم آلالي منها :   الا٢خهاصًت ٣ٞام باصزا٫ بغامج ؤلٖا

  لخُب٤ُ ٖملُت الخجاعة الخاعحُت الضولُت( Swift)٢ام بخُب٤ُ هٓام 9 0880طىت  - 0

بالٗملُاث البى٨ُت )حؿُحر  ( بٟغوٖه اإلاسخلٟت لل٣ُام ٢Progiciel Sybyام بىي٘ بغمجُاث )9 0881طىت    -1

 ال٣غوى ، حؿُحر ٖملُاث الهىضو١ ( .

 ئياٞت ئلى ئصزا٫ اإلاٗلىماجُت ٖلى ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت ، ٦ظل٪ ئصزا٫ مسُِ الخؿاباث الجضًضة 

 ( 1)ٖلى مؿخىي الى٧الت 

 ئصزا٫ اإلاٗلىماجُت ٖلى حمُ٘ الٗملُاث البى٨ُت .9  0882طىت   - 2

 زضمت حضًضة جخمثل في بُا٢ت الدؿضًض والسخب .ْهىع  08839طىت  – 3

والتي ؾهلذ الٗملُاث البى٨ُت ًٖ بٗض  Télétraitement)ئصزا٫ ٖملُت الٟدو الؿل٩ي )9   0885طىت  -4

 وفي َظا الى٢ذ اإلاُلىب .
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 بُا٢ت السخب مابحن البىى٥ .  بدكُٛل البى٪ ٢ام9   0887طىت   -5

لٟترة جم صزى٫ البى٪ في مُضان الٗاإلاُت خُث أنبذ بى٩ا قامال زال٫ َظٍ ا ( 11149-0888الفترة )  -د 

ما٫ ،  ل مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت وزانت مجا٫ ؤلاؾدثماع اإلاؿخٗمل مً َٝغ عحا٫ ألٖا  ًخضزل في جمٍى

٘ ٖضة أَمها :  خُث جم اهجاػ مكاَع

ظا اهجاػ ال٣ُام بٟدو ص٤ُ٢ وقامل لى٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ألصاء البى٪، و٦ 9  1111في طىت  -0

ت للمإؾؿت إلاُاب٣ت اإلاٗاًحر الضولُت .  مسُِ الدؿٍى

ت والخ٣ىُت . 9   1110في طىت  -1  ٢ُام البى٪ بالخُهحر اإلاالي واإلاداؾبي لخس٠ُٟ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 )*( Progiciel Sybuحٗمُم هٓام الكب٨ت اإلادلُت م٘ ئٖاصة جىُٓم بغامج   9   1111في طىت  -2

زماسخي ًغج٨ؼ أؾاؾا ٖلى ٖهغهت البى٪ وجدؿحن الخضماث اياٞت الى  ٦ظل٪ اٖخمض بى٪ بضع لبرهامج

 الى ًىمىا َظا ( : 2005اخضار جُهحر في مُضان اإلاداؾبت وفي اإلاُضان اإلاالي الٟترة ) 

زال٫ َظٍ اإلاغخلت ٢ام البى٪ باٖاصة جسهُهه في اإلاُضان الٟالحي و مىه جمىٍل اليكاَاث الٟالخُت 

ُٟت وؿخُُ٘ ان و اإلاجاالث اإلاخٗل٣ت  ، وم ً زال٫ حٗغيىا إلاغاخل جُىع بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ه٣ضمه في الى٣اٍ الغةِؿُت هي :

ت . 1  . ٌٗخبر البى٪ الاو٫ في جغجِب البىى٥ الخجاٍع

 .1991مىظ ؾىت      )  swift. اؾخٗماله لىٓام  )         2

الم ألالي في مسخل٠ ٖملُاث الخجاعة 3  الخاعحُت .. اؾخٗماله لىٓام الٖا

 . الكب٨ت أ٦ثر ٦ثاٞت . 4 

 . َى بى٪ قامل ًمى٫ مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت .  5

 . أو٫ بى٪ حؼاةغي ًُب٤ مبضأ البى٪ اإلاداؾبي م٘ زضماث شخهُت .  6

 ؾاٖت .  24. جغجِب ال٣غوى الىزاة٣ُت في مضة  7

ً بٗض  8  .  ( 1). ال٣ُام بالٗملُاث البى٨ُت في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي ٖو

 BADR 9ملؼلب الثاوي9 مهام وأَداف بىً الفالخت والخىميت السيفيت ا

 (0)أوال9 مهام بىً الفالخت والخىميت السيفيت 9 

 جخمثل مهامه فيما ًلي 9 

ىت (.  -0  مٗالجت حمُ٘ الٗملُاث التي ٣ًىم بها بى٪ ججاعي ) ٢غى ، نٝغ ، أو زٍؼ

 ٞخذ خؿاباث ل٩ل شخو ٣ًضم َلبا   -1

حر وؤلاخخُاٍ اإلاكاع٦ت في حمُ٘ مجاال  -2  ث الخٞى

 حٗامله م٘ مإؾؿاث ال٣غى الٗمىمي  -3

جي  -4 ل ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت ومداولت ج٣ضًم حؿهُالث لالؾدثماع الَى  ال٣ُام بخمٍى
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 مىذ ٢غوى ٢هحرة ومخىؾُت ألاحل  -5

 ثاهيا 9 أَداف بىً الفالخت والخىميت السيفيت 9

 ِؿُت الخالُت : جخمدىع أَضاٝ البى٪ في الى٣اٍ الغة                

مؿاَمت البى٪ في ؾُاؾت الخىمُت وججضًض ال٣ُإ الٟالحي باصزا٫ الخدؿِىاث ٖلُه والاؾدثماع في  -0

 اليكاَاث ألا٦ثر مغصوصًت .

غ اإلاىخجاث الٛظاةُت الؼعاُٖت والهىاُٖت، و٦ظا مؿاٖضة الٟالخحن في جغوٍج اإلاىخجاث للمؿاَمت  -1 جٍُى

 غة.في الخجاعة الخاعحُت وصٖم اإلاهً الخ

حر  -2 حهضٝ البى٪ ئلى اإلاىاٞؿت م٘ البىى٥ ألازغي في مجا٫ ج٣ضًم الخضماث وجدؿحن الٓغوٝ وجٞى

 أخؿً الخضماث للٗمُل .

 ججضًض اإلامخل٩اث والىؾاةل  -3

ُت الخضماث اإلا٣ضمت  -4 غ هٖى  جٍُى

ً الجُض للمؿخسضمحن لًمان الدؿُحر الخؿً . -5  الخ٩ٍى

جي . -6  اإلاؿاَمت في صٖم الا٢خهاص الَى

 ث ال٣غوى في ال٣ُاٖاث ٚحر  الٟالخُت .جىؾُ٘ مجاال  -7

اٝ . -8 غ ألاٍع  الؿاَمت في جدؿحن ْغوٝ اإلاِٗكت والٗمل ٖلى جٍُى

 ئًجاص ؾُاؾت أ٦ثر ٞٗالُت في حمُ٘ اإلاىاعص . -01
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 املصدز 9 وثائم البىً

  

 مضًغ البى٪

 نيابة المدير 
 األمــــــــــــــــانـــــــــة

 مهلخت اإلاؿخسضمحن وألاحىع 

ت و  صاةغة الكإون الاصاٍع

 اإلاداؾبُت

 خلية المراقبة

 مخابٗت اإلاساَغ صاةغة

 ال٣غوى واحغاءاث ما

 ٢بل الجزاٖاث

ت ةضاةغ ال ــاٍع ـــ  الخجــــ

 مهلخت ال٣غوى

 مهلخت اإلاداؾبت مهلخت الخيكـُِ الخجاعي 

 مهلخت الكإون الٗامت

الم آلالي  مهلخت ؤلٖا

 مهلخت الدؿُحر ومغا٢بت

ت  اإلاخابٗت الخجاٍع

مهلخت حؿُحر ومغا٢بت 

 مخابٗت الًماهاث

مهلخت حؿُحر مخابٗت ما 

 ٖاث٢بل الجزا
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 في إػاز املىافظت. BADRاملبدث الثاوي9 املصيج الدظىيلي لبىً بدز 

ئن بى٪ بضع ٦ٛحٍر مً البىى٥ ٣ًىم ب٩ل ما ًلؼم لجلب ٖمالء حضص ، وبظل٪ ًداٞٔ ٖلى م٩اهخه في الؿى١ 

ت اصة البىى٥ الجؼاةٍغ  . ومً زم ج٩ىن له محزة جىاٞؿُت جب٣ُه في ٍع

 املؼلب الاوٌ 9 الخدماث امللدمت مً ػسف البىً 9 

اصة                باث ومخُلباث الؼباةً ، وبأٖلى حىصة مم٨ىت لٍؼ ئن ج٣ضًم بى٪ بضع لخضماث جخالةم م٘ ٚع

م اإلاىاٞؿت اإلادُُت به ، ولم ٨ًخ٠ بهظا ٣ِٞ بل َى ٌٗمل حاَضا للبدث ًٖ مىخىحاث  خهخه في الؿى١ ٚع

لى َظا ألاؾاؽ ٣ًضم حملت مً الخضماث جمثل في :  حضًضة جلبي خاحاث  الٗما٫ اإلاتزاًضة واإلاخُىعة ، ٖو

 الفسع ألاٌو 9 إلاًداعاث املصسفيت 9 

 ويمىً جلدًمها هما ًلي 9 

َى خؿاب ٚحر م٣ُض بؿىضاث بى٨ُت مىحه لألشخام ؾىاء ٧اهىا َبُُٗحن أو  خظاب إلاًداع ألحل 9   -ا 

حن ، خُث ًً٘ الٗمُل مب لٜ جدذ جهٝغ اإلاهغفي إلاضة مدضوصة بٛغى الخهى٫ ٖلى ٞىاةض م٣ابل مٗىٍى

ى٣ؿم ئلى ٢ؿمحن :   طل٪ ، وال ًم٨ً له سخب َظا اإلابلٜ أو ختى حؼء مىه زال٫ َظٍ الٟترة ، ٍو

 ودائع اطميت  -0

  ودائع لخاملها 

  ودائع مجهىلت 

 ونل الهىضو١ : مً زالزت أقهغ ئلى ؾيخحن . -1

مٟخىح زهُها ألٞغاص أو الجامٗاث الظًً ًماعؾىن اليكاٍ الخجاعي ،  َى خؿاب الخظاب الجازي 9  –ب 

 وال ًيخج أي ٞاةضة ٦ما ًم٨ً أن ٩ًىن طو عنُض صاةً )السخب ٖلى اإلا٨كٝى (

حن ( والظًً ال ًماعؾىن أي خظاب الشيياث 9   -ج  َى خؿاب مىحه للجمهىع ٖامت )َبُُٗحن أو مٗىٍى

م٨ً لهاخب َظا الخؿاب س ضٍ في أي و٢ذ وكاٍ ججاعي ٍو  خب اإلابلٜ الظي ًٍغ

َى خؿاب مىخج للٟىاةض ، مٟخىح ل٩ل ألاٞغاص ؾىاء ٧ان م٣غ ئ٢امتهم صازل د خظاب بالعملت الصعبت 9 

 البالص أو زاعحها 

صج ٖلى ألا٢ل ، بمٗض٫ ٞاةضة زابخت جضٞ٘ في آزغ  ٣ً10000ضع اإلابلٜ ب : خظاب ألامىاٌ بالعملت املدليت 9  -ٌ

 اإلادضصة مً َٝغ البى٪ .  اإلاضة الؼمىُت 
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حن ، واإلابلٜ ألاصوى م٣ضع ب :  طىداث الصىدوق 9 –و  َى ئًضإ بأحل مىحه لألشخام الُبُُٗحن واإلاٗىٍى

٣ىم َظا ألازحر بضوعٍ 1000 ٠ُ مبلٜ مٗحن في البى٪ إلاضة مدضصة ، ٍو صج ، وللخهى٫ ٖلُه ٣ًىم الٟغص بخْى

 با٢غاى َظا اإلابلٜ م٣ابل ٞاةضة مخٛحرة .

 سع الثاوي 9 دفتر إلادخاز ) الخىفير( الف

حر وؤلاصزاع  ٣ًىم  البى٪ بٟخذ صٞاجغ لألشخام الُبُُٗحن ٣ِٞ ، حسج ٞيها مسخل٠  في ئَاع حصجُ٘ الخٞى

م٨ً أن ٩ًىن بٟىاةض ) ى أهىإ :  5.25%ٖملُاث ؤلاًضإ والسخب ٍو بت ألاٞغاص ، َو  (أو بضون ٞىاةض خؿب ٚع

م ًٖ  صٞتر ؤلاصزاع للهٛاع : ًسو أ  ى مىخج لٟىاةض  18َظا الخؿاب ألاٞغاص الظًً ٣ًل أٖماَع ؾىت ، َو

ه ؾً الغقض مً ٢غى م٣ضم مً َٝغ البى٪ . ؿخُٟض خامل الضٞتر ٖىض بلٚى  مدضصة ، َو

م ًٖ  ض أٖماَع  ؾىت  19ب : صٞتر ؤلاصزاع لألقبا٫ ًسو ألاٞغاص الظًً ًٍؼ

 BADR    9الفسع الثالث 9  البؼاكت البىىيت 

هي بُا٢ت مىحهت لؼباةً بى٪ بضع ، ونالخت لسخب ألامىا٫ والضٞ٘ بها في هٟـ الى٢ذ ، ه٣ضا ًٖ                

ت ، ومً ٞىاةض َظٍ البُا٢ت :  غة لضي الى٧االث الجؼاةٍغ ٤ مىػٖاث أوجىماج٨ُُت مخٞى  ٍَغ

 ( ُاص وأًام  24/24حؿهُل ٖملُت السخب والتي حؿمذ لهاخبها السخب الُٗل ؾاٖت ( ، وختى في ألٖا

ل في الكبا٥ .  ، ئياٞت ئلى ججىب ؤلاهخٓاع الٍُى

 الفسع السابع 9 جمىيل إلاطدثمازاث .

٧ان ٣ًىم البى٪ في الؿاب٤ بخمىٍل حمُ٘ الاؾؿدثماعاث ، و٧ان هٓغا للخاحت اإلالخت ل٣ُإ الٟالخت        

اٖضا ٢ضامى الؼباةً ، وجخمثل باٖخباع الجؼاةغ بلض ٞالحي أنبذ خالُا البى٪ ٣ًىم بخمىٍل َظا ال٣ُإ ٣ِٞ ، م

 َظٍ ؤلاؾدثماعاث في : 

ل الهىاٖت الٛظاةُت : واإلاخمثلت في :   -أ   جمٍى

 نىاٖت اللخىم الخمغاء والاؾما٥ . -1

 نىاٖت اإلاىاص الضؾمت و الخلُب  -2

ل وخٟٔ الٟىا٦ه والخًغ . -3  جدٍى

    نىاٖت الخبىب -4

اث ) أمُالؽ( .  5  . اهخاج اليكٍى

 اث .. اهخاج أٚظًت الخُىاه6
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ت أزغي .  َظا باالياٞت الى نىاٖاث ٚظاةُت يغوٍع

 ب ـ جدىيل صىاعت املشسوباث9

 . اهخاج الخُاة اإلاٗضهُت .  1

 . اهخاج اإلاكغوباث اإلابرص ) لُمىن ، ٧ىال ، قاي .........( . 2

 . اهخاج بغة اإلاكغوباث . 3

 : ج ـ حغليف وجىييف

 ٨ُُت ، ػحاحُت ،خضًضًت ( التي لها ٖال٢ت بمىخجُاث ٞالخُت .اإلاخٗل٣ت ب٩اٞت أهىإ الخٛل٠ُ ) زكبُت ، بالؾد

غ د . جمىيل مشازيع الخىميت السيفيت 9 ٘ الؼعاُٖت ، وجٍُى مثل ٢ُإ الى٣ل ، وجضُٖم جغبُت الخُىاهاث واإلاكاَع

٘ الغي الهٛحرة. ٟي ، ًاالياٞت الى مكاَع  الؿ٨ً في الىؾِ الٍغ

 وهي ٦خالي  ٌ . جمؤيل اليشاػاث املديؼت 9

 . نىاٖت اإلاىاص الجلضًت. 1

 . نىاٖت اإلاىاص الخكبُت .2

 . نىاٖت الاث وججهحزاث اؾخٛال٫ الٛاباث . 3

 . نىاٖت أالث للهىاٖت الٟالخُت والٛظاةُت ........الخ . 4

 وجخمثل في  ش. جمىيل الفالخت والخدماث امللخلت 9

 . ػعاٖت الخبىب . 1

 . ػعاٖت نىاُٖت . 2

 . ػعاٖت الخًغ . 3

 . ػعاٖت ال٨غوم ........الخ . 4

ًمى٫ ٢ُإ الهُض البدغي وجغبُت الاؾما٥ ٖلى ق٩ل ٢غوى مخىؾُت  ج .جمىيل كؼاع الصيد البدسي 9

ت ج٣ضع ب: 8الى  7ألاحل مً  . 6,5ؾىىاث وبٟىاةض ؾىٍى

 اإلاخمثلت في : جغبُت الٛىم ، الضواحً و الخُل ومدخل٠ الخُىاهاث ألازغي . غ . جسبيت املاشيت 9
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ؾىىاث  5مثل ٞخذ ُٖاصاث َبُت ونُضلُاث ، وطل٪ في ق٩ل ٢غوى إلاضة  . جمىيل كؼاع الصخت 9 ي

ُٟت . 3,5بمٗض٫ ٞاةضة ٣ًضع ب   طل٪ في اإلاىا٤َ الٍغ

 ن . الدظىيم والخىشيع 9

٤ بالجملت للمىخجاث الٟالخُت الهاُٞت والخُىاهاث الخُت . 1  . حؿٍى

٤ اإلاىاص الٛظاةُت بالجملت . 2  . حؿٍى

٤ اإلاىاص الٛظاةُت بالخجؼةت في ص٧ا٦حن مسههت . . 3  حؿٍى

 الفسع الخامع 9 اللسوض امللدمت مً ػسف البىً 9

قهغ ، جمىذ إلاىاحهت  18َى ٖباعة ًٖ ٢غى ٢هحر ألاحل جتراوح مضجه مً ؾىت الى  أ . كسوض الاطخغالٌ 9

ىت ها  ، أو اطا أعاص مىاحهت ٖملُت ْٝغ مإ٢ذ جلجأ الُه اإلاإؾؿت اطا اػصاصث الخُُٛت ألاهُت الخخُاحاث زٍؼ

ت في ػمً مدضص .  ججاٍع

ؾىىاث ، وهي ٢غوى مخىؾُت اإلاضي ، ًخم مً زاللها  7جتراوح مضتها مً ؾىدُحن الى  ب . كسوض الاطدثماز 9

ل ٧ل مكغوٕ اؾدثماع ي لالبضإ ، الخىؾ٘ أو لخجضًض وؾاةل الاهخاج .  جمٍى

 ج . اللسض السفيم  9

، بخىنُت مً الؿُض عةِـ الجمهىعٍت  2008الى  الىحىص في ؾىت البدزغوى في بى٪  ْهغ َظا الىٕى مً ال٣

ى ٢غى ًمىذ بضون ٞىاةض  ى ٖباعة ًٖ خاٞؼ لالؾدثماع في َظا اإلاجا٫ ، َو في اَاع النهىى ب٣ُإ الٟالخت ، َو

قهغ ٦دض أ٢صخى أ 6إلاضة ؾىت ٧املت ، وفي خالت ٖضم ؾضاصة زال٫ الٟترة اإلاظ٧ىعة ٣ًىم البى٪ باُٖاء مهلت 

غاث الالػمت مً َٝغ اإلاؿخُٟض .   لؿضاصٍ ، وج٣ضًم الخبًر
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 ؼلب الثاوي9 املصيج الدظىيلي لبىًامل

٣ي مخ٩امل  ج حؿٍى ختى ٌؿخُُ٘ بى٪ بضع  ٚؼو الؿى١ و ازباث وحىصٍ ُٞه ٧ان البض ٖلُه مً اؾخسضام مٍؼ

 ًخمثل في:

9 الخدماث  الفسع الاٌو

ا بالخٟهُل في اإلاُلب الؿاب٤.جخمثل في مسخل٠ الخضماث ا  لتي ٣ًضمها َظا البى٪ لٗمالةه ،و٢ض جم ط٦َغ

 الفسع الثاوي9 الدظعير

ٌٗخبر اؾلىب الدؿٗحر اإلاىحه الى الؿى١ اخض اَم الٗىامل التي ًإزغ ٖلى اجساص الٗمُل ٢غاع قغاء الخضمت و 

٤ البى٩ي و َظا مً زم الخأزحر ٖلى عمجُت البى٪ ، خُث ان َظٍ الؿُاؾت جلٗب صوعا حض م دضوص في الدؿٍى

عاح٘ لٗضة اؾباي اَمها ٧ىن مٗٓم الاؾٗاع جدضص مً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت، و في خالت ما ئطا ٢ام  البى٪ 

بخدضًض اؾٗاع مىخجاجه ُٞخم طل٪ ٖلى اؾاؽ ج٣ضًغ  اإلاغصوصًت التي ٣ًضمها ٧ل مىخج ، اما ُٞما ًسو 

٣ت الدؿٗحر البؿ٩ُىلىجي او ؾٗغ اإلاىخىحاث الجضًضة ُٞٗخمض البض في جدضًض ا ٣ت مكابهت لٍُغ ا ٖلى ٍَغ ؾٗاَع

 ٢بى٫ لضي الؼبىن،و ٌؿخٗمل البضع في جدضًض اؾٗاٍع ٖضة  ج٣ىُاث مٗغوٞت ٖلى مؿخىي البىى٥ جخمثل في :

ُت ؾىاء ٧ان السخب او  الضٞ٘ ، ٞباليؿبت  أًام الليمت 9ا.  حٗجي بها الُىم الظي حسخل ُٞه الٗملُت اإلاهٞغ

ش ال٣ُمت ٩ًىن  27لسخب مثال: ئطائلى ا  اي مؿب٤ بُىم . 26مً الكهغ ٞان جاٍع

ش ال٣ُمت ٩ًىن ًىم  27اما باليؿبت للضٞ٘ ئطا ٧ان ًىم الضٞ٘  مً الكهغ  اي مإزغ بُىم  28مً الكهغ ٞان جاٍع

 ، م َظا الٟاع١ َى بمثابت ٖمىلت الضٞ٘ ًخ٣اياَا البى٪ .

اًام في الاؾبٕى  5التي ٩ًىن ٞيها البى٪ ٞاجذ ابىابه للجمهىع جخمثل في  حٗجي بها الاًامالاًام املفخىخت 9 ب. 

 )مً الاخض ئلى الخمِـ(.

 الفسع الثالث 9 الترويج

ًم ٖضصا م أؾالُب الاجها٫ التي جم٨ً البى٪ مً الاجها٫  ج الدؿى٣ٍي ٍو ًمثل أخض أَم ٖىانغ اإلاٍؼ

ت ألاوكُت التي  ٣هض به مجمٖى ٣ًىم بها البى٪ ٢هض حلب اهدباٍ الٗمالء واٖالمهم بٗمالةه وبلٙى أَضاٞه ، ٍو

 بالخضماث التي ٣ًضمها ٖاعيا بظل٪ ممحزاتها ومضي ٢ضعتها ٖلى اقبإ خاحاتهم وعٚباتهم . 

ت مً  ان ٖملُت التروٍج لِؿذ َضٝ بسض طاجه ول٨نها وؾُلت لخد٤ُ٣ أَضاٝ مىخٓغة ، وجخ٩ىن مً مجمٖى

الن ، وال  بُ٘ الصخصخي ، الٗال٢اث الٗامت ، وجيكُِ اإلابُٗاث .الٗىانغ جًم : الضٖاًت والٖا

ومً أبٗاص ٖملُت التروٍج هجض الاجها٫ الضازلي والخاعجي ، ومً زال٫ ما ال خٓىاٍ ٖلى مؿخىي َظا البى٪ 

ال ٌٗحر اَخماما ٦بحرا لالجها٫ الضازلي ، والظي وٗجي به الخأ٦ض مً الؿحر  الخؿً صازل البى٪ الظي ٨ٌٗـ 
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ٍ في اٖالم حمُ٘ اإلاؿخسضمحن باألَضاٝ اإلاؿُُغة واُٖائهم نىعة ٧املت ًٖ ويُٗت البى٪ الظي ٨ًمً صوع 

خُث ًىحض ه٣و في الاجها٫ ؾىاء بحن اإلاهالح أو بحن الٗما٫ وعؤؾائهم ، ٦ما أن أٚلب الٗما٫ ال حهىمىن 

ظا لٗضم جدٟحٍز لٗماله ٦دصجُٗهم وج٣ضًم ٖالواث وم٩اٞأث .  بكإون البى٪ ، َو

 BADRو الاجها٫ الخاعجي ٌؿخٗمل ٖضة وؾاةل ٧الخلٟؼة، الغاصًى، الضٖاًت واإلاله٣اث ومجلت أما ُٞماًس

ANFOS                    . و التي جهضع ٧ل قهغ ًً مىحهت للٗما٫ والؼباةً ٖلى خض ؾىاء 

ا البى٪ : مثل عػهاماث ، خامل مٟاجُذ ، مداٞٔ  اياٞت الى َظٍ الىؾاةل َىا٥ وؾاةل أزغي ًهضَع

 اةب ، م٨ٟغاث جدذ قٗاع بى٪ البضع .وخ٣

ه ٖلُه .  و٧ل َظٍ الىؾاةل حؿاٖض البى٪ ٖلى جغ٢ُت نىعجه وجدؿُنها لضي ػباةىه وحٗٞغ

اةىه بمىخجاجه الجضًضة جخمثل في :  المُت التي ٌؿخٗملها بى٪ البضع في اٖالم ٍػ أما ُٞما ًسو الىؾاةل الٖا

ا مً اإلاله٣ حَر ض ، الاهترهِذ  ٚو  اث .الهاج٠ ، البًر

 الفسع السابع الخىشيع 9

ُت الى الٗمُل في الى٢ذ  ٣ي جيب٘ في أهه ًد٤٣ ونى٫ الخضماث اإلاهٞغ ج الدؿٍى ان أَمُت الخىػَ٘ في اإلاٍؼ

واإلا٩ان اإلاىاؾبحن ، لهظا ٖلى اإلاهٝغ أن ًسخاع مىاٞظ جىػَ٘ زضماجه بٗض صعاؾخه مخأهُت ن وجخمثل َظٍ 

ٗالُت الى أ٦بر ٖضص مم٨ً مً الؿُاؾت في بى٪ بضع ، في وكغ ه٣اٍ البُ٘  ت ٞو ـ الى٧االث ـ ٢هض الىنى٫ بؿٖغ

جي خُث ًخمحز ًٖ ٚحٍر مً  الؼباةً ، لظل٪ ًداو٫ البى٪ أن ٩ًىن مخىاحض في ٧ل م٩ان ٖلى التراب الَى

والًت  48و٧الت مىػٖت في  370البىى٥ اإلاىاٞؿت بامخال٦ه ألوؾ٘ قب٨ت جىػَ٘ م٣اعهت م٘ اإلاىاٞؿُه ، اط ًمل٪ 

٤ ٞخده لهظٍ الى٧االث ن اياٞت الى امخال٦ه لٗضص مً اإلاىػٖاث الالُت ،  ن ٞهى  ًداو٫ ٞغى وحىصٍ ًٖ ٍَغ

وفي و٧الت ًىحض عمؼ أو اقٗاع في مضزل البى٪ أو بضازله ، وهالخٔ أن أٚلب الؼباةً ًسخاعون الخٗامل م٘ بى٪ 

 بضلغ بؿبب ٢غبه منهم واحؿإ قب٨خه .

 BADRلخىافظيت في بىً املؼلب الثالث 9 جؼىيس املصاًا ا

م٨ً ط٦غ البٌٗ منها :  ٌؿعى َظا البى٪ ٦أي بى٪ أزغ الى ٦ؿب مؼاًا جىاٞؿُت ٍو

 9الخمسهص الفسع ألاٌو 

والًت ( ن حؿمذ  48و٧الت في  370لٗل اَم محزة جىاٞؿُت لضي َظا البى٪ َى وحىص ٖضص ٦بحر مً الى٧االث ) 

 له بخىاحض امام أ٦بر ٖضص مً الٗمالء .
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 لثاوي 9 الاًداعاث لدي البىً الفسع ا

٩ىن  ظا هٓغا للبِئت الاؾالمُت اإلاخىاحض ٞيها ، ٍو ًالخٔ َظا البى٪ وحىص اًضاٖاث بٟىاةض أو بضون ٞىاةض ن َو

بت الؼبىن .  َظا خؿب ٚع

 الفسع الثالث 9 الخأمين 

 SAA هٓغا إلاساَغ التي ٢ض ًخٗغى لها مىخىج الؼبىن ، ٢ام بى٪ بضع  باوكاء قغا٦ت بِىه وبحن

 . VIVons .VIVonassuresجدذ قٗاع :

 . 2004ؾبخمبر  01، واإلاُب٣ت في  2003أوث  26الهاصعة في  03ـ12و٧ان طل٪ َب٣ا للخٗلُمت ع٢م 

 خُث ًخم الخأمحن ٖلى مسخل٠ اليكاَاث التي ٣ًىم بها لؼبىن مً اإلاساَغ التي ٢ض جهِبه  ػ

 الفسع السابع 9 مسح الدًىن 

ٗت مً َٝغ الضولت ن ٣ًىم َظا البى٪ في بٌٗ ألاخُان بمسح صًىن بٌٗ الٗمالء ، في اَاع الؿُاؾت اإلاخب

غاث الالػمت والتي جسى٫ له الخهى٫ ٖلى َظٍ اإلاحزة .  بٗض أن ٣ًىم َظا ألازحر بخ٣ضًم الخبًر

 الفسع الخامع 9 املىازد البشسيت ) الخىىيً والخدزيب (

ت لٗما٫ الب اصة ٦ٟاءة اإلاىاعص البكٍغ ى٪ ، ج٣ىم ؾُاؾت البضع بال٣ُام  بضوعاث ج٩ىٍيُت ٖلى اإلاضي في اَاع ٍػ

ٟحن إلاىا٦بت الخُىعاث البى٨ُت . غ ٦ٟاءة الٗما٫ واإلاْى  ال٣هحر والبُٗض ، لخٍُى

 الفسع الظادض 9 جدعيم حشغيل الشباب 

خُث ٌؿاَم البى٪ بضٖم وحكُٛل الكباب ، وطل٪ َبٗا في اَاع جسههه ، وبظل٪  ًضٖم َإالء بمسخل٠ 

ٗهم الٟالخُت . ال٣  غوى الظي ًدخاحىن اليها لخىمُت مكاَع

 الفسع الظابع 9 الجىدة في جلدًم الخدمت

 وجخمثل في :

ظا الازحر ٣ًىم بخىحُه َظا الٗمُل ا٫  أ . الاطخلباٌ 9 بمجغصصزى٫ الٗمُل الى البى٪ ٌؿخ٣بله ٖىن أمً ، َو

ض ى ًجٗل الؼبىن ًغبذ الى٢ذ والجهض .الٗىن اإلا٩ل٠ به ، الظي ٣ًىم بسضمخه وجؼوٍضٍ ب٩اٞت ما ًٍغ  ٍ ، َو

٦ما ؾب٤ وأن ٢لىا ٞان أؾٗاع الٟاةضة جب٣ى زابخت في بٌٗ ال٣غوى ، بِىما في خالت  ب. أطعاز الفائدة 9

ت الازخُاع في الاؾخٟاصة مً ؾٗغ الٟاةضة أو ٖضم الاؾخٟاصة .  اًضاٖاث ُٞتر٥ للٗمُل خٍغ

 بضع ن ٞان َظا ألازحر ٣ًىم بٟخذ خؿاب زاى به . بمجغص حٗامل الؼبىن م٘ بى٪ ج. فخذ خظاب 9
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٤ ، أي باإلادُِ         ت التي أصع٦ذ مإزغا أَمُت مهلخت الدؿٍى ٌٗخبر بى٪ بضع واخضا مً بحن البىى٥ الجؼاةٍغ

٤ الجضًض الظي بضا ًجخابه حى اإلاىاٞؿت ، ل٨ً َظا ال ٌٗجي وحىص جُب٤ُ ٞٗلي ل٩ل أؾـ  وج٣ىُاث الدؿٍى

ٗض أًًا خضًث اليكأة .  هٓغا الوٗضام الاؾدُٗاب َو

دٓى         ت ،ٍو ت هٓغا ل٨ثاٞت قب٨خه وحك٨ُلخه البكٍغ وزى ًدخل اإلاغجبت ألاو٫ في جغجِب البىى٥ الجؼاةٍغ

 بيؿبت مٗخبرة مً الٗمالء في بِئت جخمحز بالخُٛحر اإلاؿخمغ مً حمُ٘ الىىاحي  ، الكحئ الظي ػاص مً خضة

 اإلاىاٞؿت . 

وفي َظا الؿُا١ ٢ام البضع بخُىٍغ زضماجه ووكاَاجه وجدؿُنها مىظ وكأجه الى ًىمىا َظا ، وفي اَاع مىا٦بت 

ج مً : ؾُاؾت الخضماث ،  الخُىعاث الخانلت في مجا٫ البى٩ي ولًمان صًمىمخه وهجاخه ٌؿخٗمل البضع اإلاٍؼ

الدؿٗحر ن التروٍج والخىػَ٘ .
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 مت 9الخاج

في ْل ما حكهضٍ الؿاخت اإلاالُت مً جهاٖض اإلاىاٞؿت التي احؿ٘ هُا٢ها وقملذ الٗام والخام حٗضصث    

غ ججاعة الخضماث اإلاالُت ، خُث أنبذ الدؿاب٤ ٚلى  الخضوص لُهبذ الخىاٞـ ٖالمي ، جىحخه اجٟا٢ُت جدٍغ

اصة وطل٪ مً زال٫ جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت للبى٪ هابٗت مً زُت جهىٗها البىى٥ لالؾخدىاط ٖليها  م٩اهت الٍغ

ٖلى اإلاضي البُٗض ، ُٞٛاب البى٪ ًجٗله مؿاعا اٖخباَُا جخد٨م ُٞه اإلاخٛحراث التي ًدضثها مىاٞؿُه ، وختى 

اث اإلالخت ٖلى البى٪ البدث في اؾتراجُجُاث إلاالةمت  ًد٨م البى٪ ٢بًخه ٖلى م٩اهخه الغاةضة أنبذ مً يغوٍع

لخُىع الهاةل للخ٨ىىلىحُا لظي اؾخىحب الخ٨ٟحر والابضإ والخدؿحن والخيؿ٤ُ لحربذ أٚلب الجىالث ، في ْل ا

 بحن مسخل٠ اإلاىاعص مً أحل جد٤ُ٣ أَضاٝ البى٪ .

ا الم٩ان الب٣اء  ا ، ول٨ىه أنبذ حىٍَغ غ وججضًض البىى٥ لم ٌٗض امغا ازخُاٍع ان جدؿحن أصاء وجٍُى

ضم الاهضزاع ، لظا ٧ان الاَخمام في َ ت ٖو ظا الٗهغ ب٣ًُت جُىٍغ ألاصاء مً اإلاىٓىع ال٨لي الكامل والاؾخمغاٍع

ً وجضُٖم ال٣ضعاث الخىاٞؿُت ، وان الهضٝ مً مخابٗت البى٪ لبُئخه الخىاٞؿُت َى حم٘  في الاؾاؽ ج٩ٍى

ُت اإلاٗلىماث اإلاُلىبت وطل٪ لٛغى أؾاسخي َى ا٦دكاٝ التهضًضاث  مٗلىماث مخ٩املت ًٖ البِئت وجدضًض هٖى

 م اإلاخاخت له ال٢خىاةه وا٦دؿابه وجدىٍله الى جىاٞؿُت.التي جىاحهه والٟغ 

وال ًد٤ البى٪ محزة جىاٞؿُت بخ٣ضًم مىخج بأ٢ل ج٩لٟت أو الخمحز ُٞه ٣ِٞ ، واهما ًخٗضي ألامغ الى        

ت واإلااصًت ، وام٩اهاجه الخىُٓمُت التي ًخمخ٘ بها والتي جم٨ىه مً جهمُم  الاؾخٛال٫ ألامثل إلاىاعصٍ البكٍغ

غ وجُبُ ٤ الاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت ، وال ًم٨ً للبى٪ أن ًىاٞـ  بىى٥ أزغي في هٟـ مجاله الا اطا ٢ام بخٍُى

مسخل٠ الخضماث التي ٣ًضمها لؼباةىه ، ختى ًغقى لضعحت ٩ًىن ٞيها َى البى٪ أل٦ثر اؾخ٣باال لُلباث الؼباةً ، 

 خُث ٌٗخبر َإالء الخ٨م لجىصة الخضمت التي  ٣ًضمها البى٪ .

ومً زال٫ طل٪ خاولىااؾخسالم بٌٗ الىخاةج اإلا٣ترخت وبىاءا ٖلى طل٪ ؾى٣ىم بخ٣ضًم بٌٗ الخىنُاث    

م٨ً جلخُو أَم ما جىنلىا الُه مً هخاةج في :   والا٢تراخاث ٍو

ُت مً زال٫ اجُإ ؾُاؾت مالةمت للمداٞٓت  1 . اإلاحزة الخىاٞؿُت هي ٢ضعة البى٪ ٖلى ا٦دؿاح الؿى١ اإلاهٞغ

 ى٪ .ٖلى وكاٍ الب

ُت حٗخبر مهضع لالقبإ الظي ٌؿعى الى جد٣ُ٣ه الٗمُل لخاحاجه وعٚباجه ، أما مً مىٓىع  2 . الخضمت اإلاهٞغ

 البى٪ ٞاجها جمثل مهضع الغبذ .

ت البى٪ . 3 ُت واإلاحزة الخىاٞؿُت أزغ ٦بحر ٖلى اب٣اء واؾخمغاٍع  . ل٩ل مً حىصة الخضمت اإلاهٞغ

 اخخباز الفسطياث 9
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ىاٞـ الكضًض الظي ال ًدؿ٘ للبىى٥ الىاجخت التي هي مً جد٤٣ أَضاٞها بأٖلى مؿخىي . في ْل الخ 1    

ى٫ و٢ذ مم٨ً لخدؿحن أصائها والتي جخماشخى وما  مم٨ً ٢ُاؾا باإلاىاٞؿحن واإلاداٞٓت ٖلى َظا اإلاؿخىي أَل

ؼ مى٢ٗها في الؿى١ ، بخد٤ُ٣ اإلاحزة ا لخىاٞؿُت ًٖ جخُلبه الؿاخت الخىاٞؿُت مً صًىام٨ُُت الابخ٩اع لخٍٗؼ

ا مبضأ الخسخالٝ ، زهاةهها ج٨ؿب  ٤ زل٤ ال٣ُمت للٗمُل العياةه ، خُث أن اإلاحزة الخىاٞؿُت قٗاَع ٍَغ

ل والىنى٫ الى الٟغم اإلاؿخ٣بلُت ، ٞٗالُتها مغجبُت باإلاباصعة الى الخٟى١  وال جىعر ، مؿٗاَا اإلاضي الٍُى

ت ومً َظٍ الىدُجت ًم٨ً اؾخيخاج أن اإلاحزة  الخىاٞؿُت مخُلب يغوعي للمىاحهت والب٣اء في والاؾخمغاٍع

ظا ما ًإ٦ض الٟغيُت ع٢م"   " . 1اإلاىاٞؿت ، وطل٪ بامخال٥ ٖىهغ أو ٖىانغ للخمُحز ، َو

مؿاًغة البى٪ للخُىع في اخخُاحاث وعٚباث الؼباةً التي ًٟغيها اإلاؿخجضاث بٟٗل الٗىإلات حٗل  ئن. -2

ُت خاحت ملخت لخد٤ُ٣ اإلا غ الخضمت اإلاهٞغ ٩اهت الظَبُت و الاؾخدىاط ٖلى م٩اهت الغاةض في الؿى١ ، خُث جٍُى

ُت  أن الٗمُل اإلاهغفي لم ٌٗض طل٪ الؼبىن الظي ًدضص َلبه ٖامل الؿٗغ ٣ِٞ ، بل أنبذ للجىصة والىٖى

ُت في يىء َظٍ الاخخُاحاث ٌٗض مً م٣ىماث الب٣اء  صوعا في جدٍغ٪ ؾلى٦ه ، ٞيسج الخضمت اإلاهٞغ

ظا ما ًإ٦ض الٟغيُت ع٢م "والاؾخمغاع بخد٤ُ٣ اإلا  " .٩2اهت الظَبُت التي ٌؿعى اليها ٧ل بى٪ ، َو

. مً زال٫ صعاؾدىا لخالت بى٪ بضع ووا٢٘ جىاٞؿِخه ًم٨ىىا ال٣ى٫ أهه وعٚم جسهو َظا البى٪ بدىمُت  3    

ًم٨ً ٢ُإ الٟالخت الا أهه ٣ًىم بخ٣ضًم زضماث أزغي ٧اإلًضاٖاث ؾىاء بٟىاةض أو بضون ٞىاةض ، وبظل٪ 

٤ َغح زضماث  ً ًٖ ٍَغ ت حٗخبر مخسههت ل٨نها حؿ٘ ل٨ؿب الٗمالء الازٍغ ال٣ى٫ أن البىى٥ الجؼاةٍغ

 مخٗضصة لجلب َإالء الٗمالء .

 و بىاءا ٖلى الىخاةج الؿاب٣ت ًم٨ً أن ج٣ضم الا٢تراخاث والخىنُاث الخالُت :

ذ بها م٘ الخجضًض اإلاخىانل لها ختى ال ـ البض مً البدث ًٖ مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت أًىما ٧اهذ والدكب    

 جؼو٫ . 

ٟي البىى٥ باٖخباع ٌ ال٣ٗل اإلا٨ٟغ واإلابضٕ بالدصجُ٘ والخدٟحز ألن البىى٥ التي        الاَخمام باإلاىعص البكٍغ

٤ جُٟٗل ٦ٟاءتها اإلاخمثلت في عأؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ، ًم٨نها جد٤ُ٣ ما ٌٗٝغ بالغبذ الابخ٩اعي والابضاعي  حٗمل ٞو

ى ٢  مت الخمحز ل٩ىهه ٚحر مخاح للبىى٥ التي حُٛب ٞيها اإلاهاعاث الابضاُٖت .َو

حرا لٗىانغ اإلاحزة الخىاٞؿُت  .         خماص ٖلى الجىصة الٗالُت والخمحز  و الخ٩لٟت ألا٢ل في الاهخاج جٞى  الٖا

غ والابضإ لخ٣ضًم الجضًض والخجضًض .      ـ  اوكاء زالًا في البىى٥ للبدث والخٍُى

٘ مؿخىاَم الٗلمي والٗملي . ـ    بُت لالَاعاث لٞغ  ال٣ُام بضوعاث جضٍع

 ـ مىذ ؾُاؾت الاخخ٩اع للمىخىج والخهى٫ ٖلى الجىصة  والخىٕى .   

 أفاق البدث 9 
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ُت والجىصة .  ـ الخضمت اإلاهٞغ

 ـ الاهضماج البى٩ي وصوعٍ في الخضُٖم ال٣ضعة الخىاٞؿُت للبى٪ .

٤ اإلاهغفي وأزٍغ ٖلى حى  ُت .ـ الدؿٍى  صة الخضماث الهٞغ

خىلىا مً زال٫ َظا البدث صعاؾت الٗال٢ت بحن اإلاحزة الخىاٞؿُت والابضإ الخ٨ىىلىجي ، مداولحن ابغاػ صوع َظا 

ألازحر في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت ، وطل٪ مً زال٫ جأزحٍر ٖلى اإلاهاصع الضازلُت 

ت مً الىخاةج منها ما جإ٦ض حؼءا مً والخاعحُت للمحزة الخىاٞؿُت ، ول٣ض لخه ىا مً زالله الى مجمٖى

الٟغيُاث اإلا٣ترخت ومنها ما جىٟى حؼءا أزغ . وبىاء ٖليها ؾى٣ىم بخ٣ضًم بٌٗ الخىنُاث والا٢تراخاث ، 

وأزحرا ه٣ترح أٞا١ الضعاؾت للبدىر اإلاؿخ٣بلُت ، والتي لها ٖال٢ت بجىاهب أزغي مً اإلاىيٕى لم هخٗغى اليها 

 ىا َظا .في بدث

 هخائج البدث 9 0

 لخهذ َظٍ الضعاؾت الى الىخاةج الخالُت :

جخمثل اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت مهضعا خاؾما لخٟى١ اإلاإؾؿت ًٖ ب٣ُت اإلاىاٞؿحن في مجا٫ 

م٨ً أن ًخد٤٣ طل٪ مً زال٫ اهخاج مىخجُاث مخمحزة ، أو طاث ج٩لٟت أ٢ل .  الهىاٖت ، ٍو

ى ما ًثبذ صخت الٟ  غيُت ألاولى .َو

ظاما ٢مىا  ًإزغ اإلادُِ ب٩ل أق٩اله : الٗالم الهىاعي والضازلي ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت ،َو

 بخىيُده في اإلابدث الثالث م الٟهل ألاو٫ مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت :

الخ٩ىمت مً زال٫ ٞغيها اإلادُِ الٗام بمسخل٠ أبٗاصٍ ًإزغ ٖلى اإلاحز الخىاٞؿُت ، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ جإزغ 

 لًغاةب حضًضة ٖلى ج٩لٟت اإلاىخجاث وبالخالي ٖلى عبدُت الكغ٦ت ،مما ٢ض حهضص محزتها الخىاٞؿُت .

ًإزغ اإلادُِ الهىاعي بك٩ل ٦بحر ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٌك٨الإلاىعصون تهضًضا 

ٗهم ألؾٗاع اإلاىاص ألاولُت ، و  لى أؾٗاع اإلاىخجاث النهاةُت وبالخالي خ٣ُ٣ُا مً زال٫ ٞع َى ما مً قألهه أن ًإزٖغ

 بُٗها بأؾٗاع ال جدىاؾب و ال٣ضعة الكغاةُت للمؿتهل٨حن . 

ـ اإلادُِ الضازلي خُث حٗخبر أوكُت اإلاإؾؿت ب٣ؿميها ألاؾاؾُت والضاٖمت هي مؿإولت ًٖ اوكاء ال٣ُمت 

 . للؼباةً ، وبالخالي الخأزحر  ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت 

ى  ما ًىٟي الٟغيُت الثاهُت .  َو
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ال جد٤٣ اإلاإؾؿت محزة جىاٞؿُت بخ٣ضًم مىخج أو بخ٩لٟت أ٢ل ، واهما ًخٗضي ألامغ  الى يغوعة الاؾخٛال٫ ألامثل 

ى ما ًىٟي  إلاىاعصَا ألامثل إلاىاصَا ) اإلالمىؾت ، ٚحر اإلالمىؾت وال٨ٟاءاث ( ، والتي جم٨نها مً جهمُم َو

 الٟغيُت الثالثت .

ي الابضإ الخ٨ىىلىجي الى جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ، وطل٨دؿب هٕى اإلاحزة الخىاٞؿُت لها ، وطل٪ ًإص

 ما أوضخىاٍ في اإلابدث الثالث مً الٟهل الثاوي مً زال٫ ما ًلي :

ى اطا ٧اهذ اإلاإؾؿت جخمخ٘ بمؼة جىاٞؿُت مً همِ اإلاىخجاث اإلاخمحزة ، ٞان الابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاىخج َ

 ألاوؿب لها مً أحل جىمُت محزتها الخىاٞؿُت .

أما اطا ٧اهذ اإلاإؾؿت جخمخ٘ بمؼة الخىاٞؿُت مً همِ اإلاىخجاث طاث ج٩لٟت ا٢ل الابضإ الخ٨ىىلىجي في َغ١ أو 

 أؾالُب الاهخاج َى الاوؿب لها مً أحل جىمُت محزتها الخىاٞؿُت . 

ى ما ًثبذ صخت الٟغيُت الغابٗت .   َو

الضعاؾت اإلاُضاهُت وؿخيخج بأن لكغ٦ت عواةذ الىعوص لهىاٖت الُٗىع محزة جىاٞؿُت مً همِ ـ اهُال٢ا مً 

مىخجاث مخمحزة و٢ض ؾاَم الابضإ الخ٨ىىلىجي في جىمُت محزتها الخىاٞؿُت ، زانت الابضإ الخ٨ىىلىجي في 

 اإلاىخج .

ثبذ الكُغ الثاوي منها ى ما ًىٟى الكُغ ألاو٫ مً الٟغيُت الخامؿت ، ٍو  . َو

 ـ ملترخاث الدزاطيت 19   

 بىاء ٖلى الىخاةج الؿاب٣ت ًم٨ً أن ه٣ضم الا٢تراخاث والخىنُاث الخالُت :

ت  ت الاَخمام أ٦ثر بضعاؾت اإلادُِ الظي جيكِ ُٞه ، وطل٪ مً أحل مٗٞغ ٖلى اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

 ٦ُُٟت الخ٠ُ٨ مٗه  .

حر هٓام ٞٗا٫ للمٗلىماث  ت ، باٖخباع ان اإلاٗلىماث ـ ًيبغي الٗمل ٖلى جٞى صازل اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاةٍغ

 حٗخبر مً مهاصع الضالُت للمحزة الخىاٞؿُت .

ب ، وطل٪  ً  والخضٍع ت التي جمخل٨ها اإلاإؾؿت مً زال٫ أوكُت الخ٩ٍى ـ الٗمل ٖلى الاؾدثماع في اإلاىاعص البكٍغ

ت أنبدذ مً أَ اصة عنُضَا اإلاٗغفي ، خُث أن اإلاٗٞغ  م مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت .مً أحل ٍػ

اث اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت .  ـ الٗمل ٖلى جغؾُش ز٣اٞت البدث ًٖ محزة جىاٞؿُت والخمحز ٖلى ٧ل مؿخٍى

ا أؾاؽ  ُٟت مدىعٍت في ٩َُل اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت باٖخباَع ُٟت البدث والخُىٍغ ٧ْى ـ يغوعة اصعاج ْو

 الابضإ الخ٨ىىلىجي .

حر ا ؼ عوح الابضإ والخجضًض والخُٛحر ُٞمه .ـ الٗمل ٖلى جٞى  إلاىار اإلاالةم للٗما٫ ، وحٍٗؼ
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اث اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت .  ـ الٗمل ٖلى جغقُذ ز٣اٞت الابضإ ٖلى ٧ل مؿخٍى

 ـ أفاق الدزاطت 9 2

ً جهلح ألن ج٩ىن     وبهضٝ جىؾُ٘ هُا١ َظا البدث وحٗم٣ُه ه٣ترح بٌٗ ألاٞا١ للبدث في ق٩ل ٖىاٍو

اث بدىر مؿخ٣بلُت .اق٩الُاث إلاىي  ٖى

 ـ اؾتراجُجُت جمُحز اإلاىخج ٦مهضع لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت للمإؾؿت .

 ـ جىمُت ال٨ٟاءاث ٦مهضع لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت للمإؾؿت .

غ الخىُٓمي في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للمإؾؿت الا٢خهاصًت .  ـ صوع جٍُى
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 باللغت العسبيت أوال9

  الىخب9 - 0

ً مضزل ئهخاجي ، الُبٗت ألاولى ، أخمض ؾُض  مهُٟى،أخمض ؾُض .  1 الخىاٞؿُت في ال٣غن الخاصي و الٗكٍغ

 .  2003.2مهُٟى لليكغ ، مهغ، 

م ، حؿُحر اإلايكأة ، ميكىعاث حامٗت مىخىعي ، ٢ؿىُُىت ) الجؼاةغ(.  2  . 2004 -2003. أٖغاب ٖبض ال٨ٍغ

اث  الخ٨ىىلىجي،ؾُٗض ا٢خهض و حؿُحر ؤلابضإ  م.أو٦ُل   . 3  .1994 الجؼاةغ، الجامُٗت،وان اإلاُبٖى

ما٫ مً ال٨ٟغة ئلى اإلاىخج ) جغحمت خؿً ٖلي( ، الُبٗت ألاولى ،  4 . بى٫ ماجغ ، اؾدثماع ؤلابضإ في ٖالم ألٖا

 .2000صاع عيا لليكغ ، ؾىعٍا ،

ت وعوص ، الىلُض للخٛل٠ُ و الُباٖت ، الىاصي ، 5  . 2004.حضًضي مدمض البكحر ، صلُل مجمٖى

.حما٫ الضًً مدمض مغسخي و آزغون ، الخ٨ٟحر ؤلاؾتراجُجي و ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت مىهج جُب٣ُي ، الضاع  6

ت ،   . 2001الجامُٗت لليكغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت اإلاضزل لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت إلاىٓمت  7 . حما٫ الضًً مدمض مغسخي ، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ

، ً  . 2003الضاع الجامُٗت لليكغ ، مهغ،  ال٣غن الخاصي و الٗكٍغ

٤ ئلى مىٓمت اإلاؿخ٣بل ،بدىر و صعاؾاث اإلاىٓمت الٗغبُت  8 . ػاًض ٖاص٫ ، ألاصاء الخىُٓمي اإلاخمحز : الٍُغ

ت ، ال٣اَغة ،   . 2003للخىمُت ؤلاصاٍع

ب للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘ ، ال٣اَغة ، 9  . 2002. الؿلمي ٖلي ، ئصاعة الخمحز ، صاع ٍٚغ

ت و ألاصاء اإلاخمحز ، الُبٗت ألاولى ، صاع واةل لليكغ ، ألاعصن ،  10  . 2004. ؾهُلت ٖباؽ ، ال٣ُاصة ؤلابخ٩اٍع

ذ ،  11 ضان َاع١ ، ٢ُاصة الؿى١ ، الُبٗت ألاولى ، قغ٦ت ؤلابضإ الخلُجي ،ال٩ٍى  . 2001.ؾٍى

ث حىهؼ ، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت مضزل مخ٩امل ) ج 12 اعي ومدمض . قاعلؼ َل و حاٍع اعي مدمض ٞع غحمت : ٞع

اى ،  ش لليكغ ، الٍغ  .  2001ؾُض أخمض ٖبض اإلاخٗا٫ ( ، صاع اإلاٍغ

. ناخب أبى آ٫ ٖلي عيا وؾىان ٧اْم اإلاىؾىي ، و ْاة٠ اإلاىٓمت اإلاٗانغة ) هٓغة باهىعامُت ٖامت ( ،  13

 . 2004مإؾؿت الىع١ لليكغ ، ألاعصن ، 

 . 2003اجُجُت ، الُبٗت الثاهُت ، الضاع الجامُٗت لليكغ ، ؤلابغاَُمُت ، .الٗاٝع هاصًت ، ؤلاصاعة ؤلاؾتر  14

ه ( ، الُبٗت ألاولى ، مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت  15 . ال٣ٟي ئبغاَُم ، أؾغاع ٢اصة الخمحز ) جغحمت : أمحرة هبُل ٖٞغ

 . 1996لإلصاعة )بمُ٪ ( ، ال٣اَغة ، 
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ض و بً خؿحن هاجي ، 16 ٤ اإلاباصب و الؿُاؾاث ، ميكىعاث  . ٧ىعجل ٍٞغ  حامٗت مىخىعي ، ٢ؿىُُىت الدؿٍى

 . 2001ماي ) الجؼاةغ ( ، 

ض الهغن ( ، 17 ليكغ ؾىعٍا ، الُبٗت ألاولى ،صاع ٖالء الضًً  . لىزغجي ؾُىعاث ، ئصاعة الى٢ذ ) جغحمت ٖع

2002. 

ت الىُل الٗغبُت ، مهغ ،  .مدؿً أخمض الخًحري  18 ، نىاٖت اإلاؼاًا الخىاٞؿُت ، الُبٗت ألاولى ، مجمٖى

2004 . 

 . 2004صاع واةل اليكغ ، ٖمان ، . مدّٟى أخمض حىصة ، ئصاعة الجىلت الكاملت ) مٟاَُم وجُب٣ُاث ( ، 19

للمإؾؿاث ج٣ىُاث و اؾتراجُجُاث ، ميكىعاث الؿاخل ، الجؼاةغ ،  . مؿً مدمض الخضبحر ؤلا٢خهاصي 20

2001 . 

اث الجامُٗت ، الجؼاةغ ،  21  . 2001. ههغ صاصي ٖضون ، ؤلاصاعة و الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي ، صًىان اإلاُبٖى

جضًضة هبُل مدمض مغسخي ، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ج٩ىًٍ و جىُٟظ ئؾتراجُجُاث الخىاٞـ ، صاع الجامٗت ال. 22

ت ،   . 2003لليكغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت ، لل٨خاب ، مهغ  23 ما٫ ، مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع  . 1998، . هبُل مغسخي زلُل، اإلاحزة الخىاٞؿُت في مجا٫ ألٖا

. هجم ٖبىص هجم ،ئصاعة الابخ٩اع اإلاٟاَُم و الخجاعب الخضًثت ، الُبٗت ألاولى ، صاع واةل لليكغ ، ٖمان  24

،2003 . 

 والضوعٍاث :اإلالخ٣ُاث  -2

ت ،  -25 ً الضًً وبلمهُضي ٖبض الىَاب "ئصاعة ؤلابخ٩اع في اإلاىٓمت مً مىٓىع ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ بغوف ٍػ

ماعؽ  09-08ال٨خاب الجام٘ للمإجمغ الٗلمي الضولي خى٫ ألاصاء اإلاخمحز للمىٓماث والخ٩ىماث ، حامٗت وع٢لت 

2005. 

بحن اإلاجضصاث اسخي للخىمُت الكاملت : صعاؾت في َبُٗت بىخىُٟت ٢ىي ، ز٣اٞت اإلاإؾؿت ٦مضزل أؾ -26

 .2003،  02الث٣اُٞت و٦ٟاءة ألاصاء "، مجلت الباخث ، حامٗت وع٢لت ، الٗضص 

ضة الكغو١  -27 غ حض اًجابي ًٖ الجؼاةغ " حٍغ بى٦غوح ٖبض الىَاب " نىضو١ الى٣ض الضولي ٌؿخٗض ليكغ ج٣ٍغ

ش  1702الُىمي ، الٗضص   .03/06/2006، بخاٍع

"، ال٨خاب الجام٘   -ججغبت حمهىعٍت الؿىصان  –خاجم ٖلي مدمض زحر ، " هدى أصاء مخمحز للخ٩ىماث  -28

 .2005ماعؽ 08/09، حامٗت وع٢لت ، للمإجمغ الٗلمي الضولي خى٫ ألاصاء اإلاخمحز للمىٓماث والخ٩ىماث 
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حزة الخىاٞؿُت "، اإلالخ٣ى الضولي الضاوي الكُش ،" الدؿُحر الٟٗا٫ إلاىاعص ٦ٟاءاث اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ اإلا -29

ت ، حامٗت وع٢لت  ت وال٨ٟاءاث البكٍغ غى الاهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ت ٞو ماعؽ  04/05خى٫ الخىمُت البكٍغ

2004. 

عخُم خؿحن ، " زمؿت آٞا١ للخمحز في ٖالم مخٛحر "، " ال٨خاب الجام٘ للمإجمغ الٗلمي الضولي خى٫ ألاصاء  -30

 .2005ماعؽ  09-٩08ىماث" ، حامٗت وع٢لت ، اإلاخمحز للمىٓماث والخ

 السطائل الجامعيت9   -2

غ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمإؾؿت ؤلا٢خهاصًت " ، عؾالت  -31 ؼة مؿٗىص " ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي لخٍُى بً مٍى

ىاٍ    .2005-2004ماحؿخحر ) ٚحر ميكىعة ( في ٖلىم الدؿُحر ، حامٗت ألٚا

هظًغ ههغ الضًً " ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلاإؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت " ، عؾالت ماحؿخحر ) ٚحر  بً  -32

 .  2002ميكىعة( في ٖلىم الدؿُحر ، حامٗت الجؼاةغ ، 
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ُت"مظ٦غة لِؿاوـ  بً ٖمىع ؾمحر   -34 ت . مً زال٫ جدؿً الخضمت اإلاهٞغ "اإلاحزة الخىاٞؿُت للبىى٥ الجؼاةٍغ

 . 2010اإلاضًت ه٣ىص مالُت حامٗت  بىى٥.جسهو 

 حشسيعاث9دزاطاث و  جلازيس، – 3
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الباب الثاوي ،  ، 2003ًىلُى ؾىت  19، اإلاىا٤ٞ لــــــ  1424حماصي ألاو٫ ٖام  19اإلاإعر في  – 03 – 07ألامغ ع٢م 

 . 9ال٣ؿم الثاوي ، اإلااصة 

 

 

 

 



 

69 

 

 ثاهيا9 باللغت الفسوظيت

1 –  ouvrages : 

38-  Alain – ch et autres , Lexique de gestion , Dalloz , 5eme    édition , 2000. 

39-  Bertrand Bellon , L’innovation créatrice , économica , paris ,1997. 

40- Chantal Bussenanlt et Martine pretet , Organisation et gestion de l’entreprise : structures , 

décision , stratégie , tom 2 , vuibert ,1999. 

41-   Claude Demeure , Marketing , édition Dallez , paris , 4eme  édition , 2003. 

42- Dimitri Weiss et  autres , les références les ressources humaines ; édition organisation , 3eme  

tirage , paris , 2001. 

43- Gilles Bressy et chaistian konkuyt , Economie d’entreprise , Dalloz 7eme  édition , paris 2004.  

44-  j . Lachmann, Le financement des stratégies de l’innovation , économica, paris ,1993. 

45-  jean Brilman , Les meilleurs pratique de Management au Cœur de la performance, édition 

dorganisation , 3éme  édition , paris , 2001. 

46-  jean pierre Angelier , Economie industrielle élément de méthode , opu , Alger, 1993. 

47-  kamel Hamdi , Comment diagnostiquer et redressement une entreprise imprimerie Beka , 

Alger, 1995 .  

48-  Loiller .A . Tellier , Gestion de linnovation : décider , mettre en œuvre ,diffuser , édition 

management société , paris , 1999. 

 49- Michel kalika et autres , Management Stratégique et  Organisation , vuibert , 1999 . 

50-  Michel Merchesnay , Management stratégique, Gyrolles , 2 eme  édition paris , 1995 . 

51-  Michel Porter , L’avantage concurrentiel Comment devancer ses concurrents et maintenir son 

avance , Dunod , paris, 1999. 

52-  Michel Porter , L Avantage concurrentiel des nations ( trad .par pierre Mirailles ; Catherine 

Bathelemy ; Eve Dayre Miel Carski ) , Inter éditions , paris , 1993.  



 

70 

 

53- P atrick Romagni – VAlerie Mild, L’intelligence Economique au service de l’entreprise ,  

Les presses du Management, paris ,1998.  

54- Paul Miller ,  Stratégie et marketing de l’innovation technologique  ,  Dunod , paris ,1997 . 

55-  Rachid Ben Aibouche , La nouvelle technique de gestion , casbah édition , Alger , 2001 . 

56-  Robert Papin : Stratégie pour la création ,d’entreprise : création , reprise développement , 

Dunod , 9eme édition , paris , 2001 . 

57- Tom peters – Robert waterman , le lexcellence " les 8 livres de la performance , Dunod , paris , 

1999.  

2 –Séminaires et articles  

58- Christian Marbach, " PME et innovation technologique pour une relation plus Naturelle  

"regard sur les PME, N°10, paris ,2eme  trimestre 2010.  

59- Hocine Rahim, " Management de savoir et stratégies d’innovation dans les PME Algérienne " 

Revue économie et management, Université Abou bakr Belkaid, Tlemcen, N° 03, Mars 2014. 

60- Aida jaoua, " la double domination : une nouvelle approche d’un avantage concurrentielle  " 

Revue internationale  sur le travail et la société : volume 03 N : 02, OCTOBRE 2015. 

3- Thèses : 

61- Gaël Gueguen, "Environnement et management Stratégique des PME : le cas de secteur internet 

" , thèses de doctorat ( non publie ) , université  Montpellier , 2008. 

62- Sylvain Lenefle, "compétition par l’innovation et organisation de la conception dans les 

industries amont le cas d’Usinor, thèses de doctorat en science de gestion (non publie), université 

de Marne – la – vallée, 2010. 

 زالثا: مىا٢٘ ؤلاهترهذ 

 اإلاىا٢٘ الٗغبُت :  -1
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 ملخص

و ًخًا٠ٖ  الخ٣ىُت،الُىم حٛحراث مخٗضصة خُث جخُىع ُٞه  الا٢خهاصًتٌٗٝغ مدُِ اإلاإؾؿت             

 .  و جخ٣اصم اإلاىخجاث في و٢ذ ٢هحر اإلاىاٞؿىن،

ألامغ الظي ًدخم ٖليها البدث  الخٛحراث؛لً جب٣ى بمٗؼ٫ ًٖ جأزحراث َظٍ  الا٢خهاصًتو ئن اإلاإؾؿت            

ا،و لً ٩ًىن طل٪ ئال ئطا خاػث ٖلى  مىاٞؿيها،محزة جىاٞؿُت ٢هض الخٟى١ ًٖ ًٖ جد٤ُ٣  و الٗمل  مهاصَع

٤ ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي.  ٖلى جىمُتها باؾخمغاع ًٖ ٍَغ

ا ٖلى  الا٢خهاصًتوجبحن الضعاؾت الخالُت بأن خهى٫ اإلاإؾؿت              َغ ٖلى محزة جىاٞؿُت ، ًخُلب جٞى

ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي ًإصي ئلى جىمُتها ؛ و طل٪ مً زال٫ جأزحٍر ٖلى مهاصع صازلُت و أزغي زاعحُت و أن 

ا .  مهاصَع

و اهُال٢ا مً طل٪ ازخاع البى٪ محزة الخضمت اإلاخمحزة ، و ال٣ُام بابضاٖاث ج٨ىىلىحُت باؾخمغاع بهضٝ            

 ها الخىاٞؿُت .جىمُت محزت

: جىاٞؿُت ، محزة جىاٞؿُت ، مىاعص ، ٦ٟاءاث ، ئؾترا جُجُت جىاٞـ ، ئبضإ ج٨ىىلىجي  اليلماث املفخاح          

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

           Curently the environment of the economical busnisess knows various changes , as 

well as the technical devlopement . competing augments progressively according to the 

time , and the products become old with a minimum time . 

           The economical businesses do not remain isolated from the impact of this change , the obliges 

of the research for a competitive advantage that induces the promotion of competition , it aims at 

acquiring resources for the continuous devlopement of work with a means of technological 

innovation . 

          For this study puts to acquire the economical business a competitive advantage , it is 

necessary to ask for supply with the internal and the technological innovation , it inclines to the 

devlopement of the advantage of a different product , and they did continuous technological 

innovation to devlop your competitive advantage with a devloped objective . 

Key words : competitiveness , competitive advantage , resources , competencys , competitive 

strategy , technological innovation 
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