دور أدارة ألوعرفت في عول ألوصرفي
) شوال و دجلت و فراث كنوىرج, ( هصرف أربيل
 ياد نىزاد عبذأللطيف.م. م
 راهاى أسى علي.م. م
 بيشره و هحوىد سلواى.م. م
 العراق-  جاهعت السليوانيت التقنيت – السليوانيت,  كليت التقنيت االداريت, قسن االدارة التقنيت

الولخص
ى لسرظدراٌ انفدساٛ إ هدٙدح دٛ  ذًازظدٓا انثُدٕا انفساٙد يددٖ نَطد ح إرازج انًفس دح انردٚذٓدف ْرِ اندزاظح إنٗ ذؽد
 ثدٓدا انُداض إَٓداٚ ٙدسج انردٛ دس انًُغًدح تاندٕاىدد انًرٛ اندددزج ىهدٗ زتدم انًفهٕيداخ انًُغًدح ٔمٙٔإرازج انًفس ح ْد
دُعػٚ  دا انثُدٕا ندى:ٌح إنٗ نٛاخ انًفهٕياخ خهصد اندزاظح انؽانُٛق ذدٛ نر ثٙعٛح ٔنكُٓا ؼم اظرساذُٛعد ذدٛن
 ان اندةٙ ذًدازض لاَدد دٙ ٔضع يفٕٓيدّ اناداإل ارازج انًفس دح نتٓدسخ انُردا ط نٌ نَطد ح إرازج انًفس دح انردٙ
ح إرازج انًفس ح ٔرزظح انًًازظح ألَط ح انًفس دح نٔتددٛعٍٛ اظرساذٛح تٛح ظهثٛ يُافضح لاَد ُْاا ىال ح إؼصا
دصجٛ يٙردّ دًْٛ رزاظدح يفٓدٕو إرازج انًفس دح ألٙ ٍ يٍ انضسٔز٘ انرٕظعٚ انثاؼصٌٕ شيال ٓى انرٕٙتٚ ٌاندزاظح تأ
 انثُٕا انًارازج نهرفسف ىهٗ يفٓدٕو إرازجٙ ٍٛح نهفايهٛثٚ انثاؼس انًُغًاخ تفدد رٔزاخ ذدزٕٙتٚ رىى انًؤظعاخ
ع األَط حًٛ ظٙ  إرازج انًفس ح تطكم ن ضمٙ رٓا نفٓى رٔزْىًْٛانًفس ح ٔيثار ٓا ٔن

The Role of Knowledge Management in the Banking Work
(Bank of Erbil, North Bank, Dijla and Furat Bank as a model)
Assist. Lect. Yad Nawzad Abdullatif
Assist. Lect. Raman Aso Ali
Assist. Lect. Peshraw Mahmood Salman
College of Administration – Sulaymania Polytechnic University- Sulaymania - Iraq

ABSTRACT
The aim of this study is to identify the extent of knowledge management activities that are practiced by
Iraqi banks in the Kurdistan region of Iraq, knowledge management is the ability to link structured and
unstructured information with the changing rules by which people apply it. It is not a technology, but a
strategic solution that applies information technologies. The present study concluded that: Banks sector
wasn't successful in establishing its own concept of knowledge management, the results shows that
knowledge management activities practiced were mostly low. There was a negative statistical
relationship between knowledge management strategy and practice degree of knowledge activities.
Study recommended that Researchers recommend his colleagues that are necessary to expand in
knowledge management concept study for its importance in organizations support advantage.
Researcher recommends organizations to held training courses to the employees who are in selected
banks to recognize the knowledge management concept and its principles, and its importance, to better
understand their role in knowledge management in all activities.
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هقذهت
ًُٚصم يٕضٕ إرازج انًفس ح  Knowledge Managementنؼد انفسٔ انفهًٛح انر ٙذؽغٗ ٔال ذصال تاْرًداو
لثٛس يٍ ظاَة انكراب ٔتُا اندساز د ٙانًصدازف ٔانًؤظعداخ انًانٛدح لًدا نَدّ ٚفرثدس ظدصلاا ذكايهٛداا ْايداا دٙ
انًُٕذض انًُٓع ٙااراز٘ انر٘ ُٚث  ٙنٌ ٚعٕر ٓٛا ٔاندر٘ ٚسذكدص ىهدٗ انًفهٕياذٛدح ٔإرازذٓدا تفاىهٛدح ٔ د ٙتدم
نَغًح انًفهٕياخ انًردديح انااتح تدىى اندساز ااراز٘ نى ذفد آنٛح انر ٕز ذكًدٍ د ٙيفس دح انكٛفٛدح – Know
 Howانرٚ ٙرى انٕتٕل تٓا إنٗ يفدارالخ إرازٚدح يفُٛدح ٔإًَدا اندددزج ىهدٗ انرألدد يدٍ نٌ ْدرِ انًفدارالخ ذًصدم
نظددانٛة انرصددسف انٕاظددة األخددر تٓددا ٔانردد ٙذرفددق يددع انًف ٛدداخ انرددٚ ٙفسشْددا انٕا ددع اندددُٚايٛك ٙانًر ددٕز نهث ٛددح
انًصس ٛح ٔيٍ ُْا دئٌ ددزج اارازج ٔ اىهٛرٓدا د ٙانًصدسف ذفرًدد اندٗ ؼدد لثٛدس ىهدٗ إرازج انردسالى انًفس دٙ
انًراغ ت ٍٛاٚدٓٚا ٔانر٘ ذٕ سِ َغى انًفهٕياخ انًٕظٕرج  ٙانًصسف ٔنفم انًسؼهح انؽانٛح انرًٚ ٙس تٓدا انُغداو
انًصس  ٙظدٚسج تأٌ ذدزا اارازج د ٙانًصدازف ٔانًؤظعداخ انًانٛدح هثٛفدّ ٔيف ٛداخ ْدرِ انًسؼهدح ٔانرفاىدم
تٕ ٍٛاْا انًارهفدح ٔيددٖ ذدأشٛس ذندى ىهدٗ ىًهٛدح تدُع انددساز ااراز٘ إٌ ايدرالا انًفس دح ٔاندددزج ىهدٗ ؼعدٍ
ذٕتٛفٓا ٚفرثساٌ يؽٕز ٍٚنظاظ ٙ ٍٛاارازج االظرساذٛعٛح

نٔالا :يطكهح انثؽس -:
إٌ ذثُددد ٙاألظدددانٛة اارازٚدددح انؽدٚصدددح انرددد ٙنشثردددد لفاٚرٓدددا ددد ٙذؽدٛدددق انُردددا ط انً هٕتدددح لفهعدددفح إرازج يفس دددح
انصتدددٌٕ ٔ )customer knowledge managementانرددد ٙذًصدددم ىًهٛدددح مهدددق نهفعدددٕج انًفس ٛدددح gap
 )knowledgeت ٍٛانًُضًح ٔانصتٌٕ نًا ًٚصهح ذنى  ٙؼصٕل انًُضدًح ىهدٗ انًصاٚدا انًفس دح انردٚ ٙفًهٓدا لدم
شتٌٕ يًددددا ًٚكددددٍ انًُضددددًح نٌ ذؽدددددق انرفاىددددم انًثااددددس يفددددّ ٔتانر ٙظددددرؽدق انرفٕ سانرُا عددددٔ ٙإٌ ضددددف
ذ ثٛددق  ) camدد ٙانث ٛددح انفسا ٛددح ذفددد ؼانددح ذعددرؽق انثؽددس ٔاندزاظح ٔذأظٛعددا ىهددٗ ذنكفدددد شار األْرًدداو ددٙ
يعدال  )camلُرٛعدح يُ دثدح نُد دح انرؽدٕل يدٍ انُضدسج انرعدٕٚدٛح انردهٛدٚدح انرً هدح ب انرعدٕٚق انٕاظدع direct
 ) marketingانًصلسج ىهٗ لم ياُٚعػ ٚثا إنٗ يسؼهح انرعٕٚق انًثااس )direct marketingانًصلدسج ىهدٗ
ؼاظاخ ٔزمثاخ انصتٌٕ
ٔإظُاراا نًال ذددو أٌ هساغ األظهح األذٛح ًٚكٍ نٌ ٚعاْى  ٙذٕضٛػ يطكهح انثؽس -:
1ـ ياْٛح إرازج يفس ح انصتٌٕ؟ ْٔم ًٚكٍ نٌ ذرداهع أذركايم يع انًًازظد ٔاألرال انًرؽدق  ٙانًُضًح؟
2ـ ْم ىُد ذثُ ٙإرازج يفس ح انصتٌٕ ظرؽدق انًصازف ذفٕ اا"ذُا عٛاا؟
 3ـكًٚ ٛكٍ إرازج يفس ح انصتٌٕ نٌ ذفًم ىهٗ ذًعد ٍٛانستؽٛدح نهًُضدًح ٔشٚدارج خديدح انصتٌٕ؟ٔذؽدثدق انرفدٕ
انرُا عٙ؟
ا
ا
4ـ ْم ًٚرهى انًدازل  ٙانًصازف انًثؽٕشح ذصٕزا ٔاتدُفا ىدٍ نتفدار إرازج يفس دح انصتدٌٕ د ٙذؽدٛدق انرفدٕ
انرُا عٔ ٙذؽدٚد يدٖ انرثا ٍٚت ٍٛانًصازف ىُٛح انثؽس  ٙذثُ ٙإرازج يفس ح انصتٌٕ؟
شاَٛاا :نًْٛح انثؽس -:
ننثؽس يٓى نث ٛح لٕزرظراٌ ُْاا ظٓاخ ىدٚدج ًٚكٍ نٌ ذعرفٛد يٍ ْرا ننثؽس يصم نن هثدح نندازظد ٍٛد ٙيسؼهدح
ننثكانٕزٕٚض ٔ ههثح نندزاظاخ ننفهٛدا يصدم ننددتهٕو ننفدان ٔ ٙههثدح ننًاظعدرٛس ٔ ننددلرٕزاِ تاالضدا ح اندٗ ننثداؼصٍٛ
نألخس ٔ ٍٚيدزال يد دٔ ٙ ٍٛشازج انًانٛح ٔ ز اتح انًانٛح ٔ يكاذة انرد ٛق انفايهح  ٙنأل هدٛى لسرظدراٌ ٔ يدٍ شدى
ذرعد نًْٛح انثؽس  ٙيؽأنح إضٓاز األًْٛح انُضسٚح يٍ خالل األظٓاو  ٙذأزٚخ األرتٛاخ ذاخ انؽهح تًٕضٕ
إرازج يفس ددح انصتددٌٕ ٔإضددٓاز األًْٛددح انفًهٛددح ٔاذ ثٛدٛددح نددم  )camتانُعددثح انًصددازف ىُٛددح انثؽددس نلصددس ددئٌ
األًْٛح ذؽدر تانر:ٙ
1ـ ذددٚى األظط انفًهٛح انرًٚ ٙكٍ نٌ ذفًد ىهٓٛا انًصدازف ٛدد انثؽدس د ٙذؽدٚدد د ٙذؽدٚدد انفال دح ٔاألشدس تدٍٛ
إرازج يفس ح انصتدٌٕ ٔانرفدٕ انرُا عد ٙد ٙت ٛدح ىسا ٛدح خديٛدح يرًصهدح د ٙيصدسف انسادٛد انؽكدٕئ ٙيصدسف
انطس األٔظم نألظرصًاز ٔانًصسف األْه ٙانفسا ٛح
2ـانصًٛساخ انًرعازىح انر ٙظٕف ذطٓهٓا ت ٛح انفًم انًصس  ٙانفسا  ٙ ٙضم انرؽٕٚالخ انعدٚدج ضالا ىٍ
تسٔش يعرٕٖ ىان ٙيٍ انًُا عح الٚفرصس ىهٗ انًُا عح ت ٍٛانًصازف انؽكٕيٛح ٔاألْهٛح انًؽهٛح تم ظٕف
ٚدخهٓا  ٙرا سج انًُا عح انفانًٛح ٔانفستٛح ٔىُد اذفراغ ظٕ انفًم انًصس  ٙانفسا  ٙيعردثالا  ٙضم انر ٛس
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انعدٚد ذ هة ذنى يٍ ذهى انًصازف األْرًاو انًرصاٚد تئرازجيفس ح انصتٌٕ ٔاألشس األظرساذٛع ٙنرؽدٛق اىهٛح
لعة انصتا ٍ انعدر ٔانؽا ض ىهٗ انصتا ٍ انؽان ٍٛيٍ خالل يعازاخ انًُا عح انفارج انر ٙظٕف ذفٛش  ٙلرفٓا
3ـ ذددٚى يفهٕياخ ذعاىد ظًٛع انًعؤن ٍٛااراز ٙ ٍٚيصسف انًثؽٕز ٔمٛسِ ىهٗ ذ ٕٚس خدياخ انًصسف
تًاٚعفهٓا ارزج ىهٗ انٕ ال تانرصايٓى ذعاِ انصتا ٍ
ا
4ـ تطكم انًٕضٕ  )camنًْٛح لَّٕ يٍ انًٕضٕىاخ انعدٚدج َعثٛا إذاانى ذعد انثاؼصح نٚح رزاظح ظاتدح تٍٛ
يٕضٕ إرازج يفس ح انصتٌٕ ٔانرفٕ انرُا ع ٙهانة ٔايٛس انعُات ٙـ22ـ )2009

شانصاا:نْداف انثؽس -:
 ٙضٕل ذؽدٚد يطكهح انثؽس ٔنًْٛح ئٌ انثؽس ٚعفٗ إنٗ ذؽدٛق األْداف األذٛح
 1ـ ٔت ير ٛساخ اندزاظح ٔذطاٛص ذهى انًصٛساخ انًرًصهح تأتفار إرازج يفس دح انصتدٌٕ ٔنتفدار انرفدٕ انرُا عدٙ
 ٙانًصازف ى ُّٛانثؽس
2ـ اخرٛاز ذأشٛس نتفار يفس ح انصتٌٕ ٔإتفار انرفٕ انرُا ع ٙ ٙانًصازف ى ُّٛانثؽس
 3ـ اخرٛاز ذأشٛس نتفار إرازج يفس دح انصتدٌٕ ٔنتفدار انرفدٕ انرُا عد ٙد ٙانًصدازف ىُٛدّ انثؽدس يدٍ خدالل ًَداذض
األذفداز
 4ـ ذددٚى ياٚعٓى  ٙدزج انًصازف ٛد انثؽس ىهٗ ذ ٕٚس نظدانٛة إرازج يفس دح انصتدٌٕ يًدا ٚعفهٓدا دارزج ىهدٗ
انٕ ال تانرصايٓا ذعاِ انصتا ٍ
5ـ ذ ٕٚس ندٔز انًعردثه ٙارازج يفس ح انصتٌٕ  ٙذؽدٛق انرفٕ  ٙانًصازف ٛد انثؽس
 6ـد ذدددٚى تفدض انًدرسؼداخ ٔانرؽصدٛاخ نهًصدازف انًثؽٕشدح ًٛدا ٚادص األذًداو تدأرازج يفس دح انصتدٌٕ ن دس
انٕ ٕف ىهٗ ؼاظاخ ٔذٕ فاخ انصتا ٍ ثًا ٚؽدق انرفٕ ىهٗ انًُا عٍٛ

ألفصل األول
إدارة الوعرفت
نٔالا  /يفٕٓو اارازج انًفس ح -:

ذُأل انثاؼصٌٕ يفٕٓو إرازج انًفس ح يٍ راخم ٔيُغدٕزاخ يارهفدح ذثفداااخرالف نخرصاتداذٓى ٔخهفٛداذٓى انفهًٛدح
ٔانفًهٛح ٓ ٙذفُ ٙنٓى نيٕزاا يارهفح ٔيٍ خالل يساظفرُدا نألرتٛداخ انرد ٙذُأندد انًٕضدٕ تداخ يدٍ انصدفة
انرعهٛى تٕظٕر يفٕٓو ظايع ًٚكٍ نٌ ٚف ٗ ًٓدا ا ادايالا نٓدا ٔٚفدٕرٔا ذندى إندٗ ظدثث :ٍٛاألٔل ْدٕ نٌ يٛدداٌ إرازج
يفس ح ٔاظفا ا ظداا ٔانصداَْ ٙدٕ رُٚايٛكٛدح ْدرا انًٕضدٕ تًفُدٗ انرثددالخ انعدسٚفح د ٙانًعداالخ انردٚ ٙطدًهٓا
ٔانفًهٛاخ انرٓٛ ٚ ٙا
ؼٕل تفض انثاؼص ٍٛانرأهٛس نًفٕٓو إرازج انًفس ح ذثفا ا الذعاْداخ انرسلٛدص ٔ دد ذطدرد انًفداْٛى ُٓداا يدٍ َغدس
إنٓٛا لًص هػ ذدُ ٙنخسٌٔ ىدْٔا يٕظٕراا مٛس يهًٕض ٔانثفض ذُدأل يفٓدٕو إرازج يفس دح يدٍ شأٚدح لَٕٓدا
شدا ح ذُغًٛٛح ٔنخسٌٔ ىس ْٕا يٍ يُضٕز يانٔ ٙتفضدٓى األخدس زلدص ىهدٗ إى دال يفٓدٕو ارازج انًفس دح يدٍ
شأٚح لَٕٓا ذ ٕٚساا نهًفهٕياخ ٔإرازج انٕشا ق إٌ األخرالف  ٙذ ٕٚس يفٕٓو إرازج انًفس دح ٚثددٔ نٔضدػ إذا يدا
ذرُأنرّ انًُضًاخ انصُاىٛح نٔ اناديٛح ٔنألظرطازٚح ٔىهٗ ٔظدّ اناصدٕإل انصدُاىٛح انرد ٙذُضدس إندٗ يفس دح
ىهٗ نَٓا ٔظٛهح نهٕتٕل إنٗ ان اٚح نيا األظرطازٚح ٔتٕٛخ اناثدسج رُضدس إندٗ انًفس دح ىهدٗ نَٓدا ان اٚدح ٔانًدرط
انُٓا  ٙانر٘ ذراظس تّ ٔظاْى ذندى د ٙشٚدارج إخدرالف د ٙتهدٕزج انًفٕٓو ٔظدُؽأل ذٕخٛدا ا نهٕضدٕغ ذُدأل يفٓدى
إرازج انًفس ح  ٙيُضٕزاخ يارهفح لاألذ:ٙ
1ـ يُغٕز إرازج انٕشا قٚ :طٛس يفٕٓو إرازج انًفس ح ٔ ق ْرا انًدخم إنٗ إخعراالإل انًفس ح يٍ ا سار ٔذؽههٓدا
ٔذطددكٛهٓا ٔذ ٕٚسْددا إنددٗ ٔشددا ق ي ثٕىددح نٔ ننكرسَٔٛددح نٛعددٓم ىهددٗ األخددسًًٓ ٍٚددا ٔذثٛدٓددا ٔٚسلددص زٔار ْددرا
األذعدداِ  )apple Hans& globe and laugher 1999 ٔ)Thurman 1999ىهددٗ إنرددأي ٍٛانٕاش ددق
ياسظاخ نهًفس ح يٍ خالل انًساظفح اندٔزٚدح نردأي ٍٛظٕرذٓدا ٔز دع رزظدح يٕشٕ رٓٛدا نصٚدارج اىددج انًفس دح دٙ
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انًُغًح ٔتانران ٙئٌ خهق ْرِ انداىدج ْٕ ظْٕس إرازج انًفس ح ٔندٛط انٕشدا ق تؽدد ذاذٓدا )wick 20000515
ضًٍ ْرا نألذعداِ ٚدسٖ  )Leonard 1999:9نٌ إرازج انًفس دح ْد ٙنظدس انًفس دح ٔخصَٓدا ٔإىدارج اظدرفًانٓا
ٔنااز  ) Hansen.etal 1999:107إنٗ نٌ إرازج انًفس ح ذسلص ىهدٗ رٔز انٕشدا ق لٕظدا م نهًفس دح انًسيدصج
ألَٓا ذًكٍ األ سار يٍ انثؽس ٔانٕتدٕل إندٗ انًفس دح رٌٔ ضدسٔزج األذصدال تانطداص نندر٘ ٔنادد ْدرِ انًفس دح
َٔسا صٕز ْرا انًفٕٓو ىٍ إى ال ذفس ٚاايم ارازج انًفس ح نكَّٕ ال ٙ ٚظٕٖ ظاَة ٔاؼد ْٕٔ انًفس ح
انغاْسج
 2ـ إرازج انًفس ح  ٙانًُغٕز انردُٚ :ٙسلص زٔار ْرا انًدخم ىهٗ رٔز ذدُٛح انًفهٕياخ لًعدٕ ارازج انًفس دح
تأظددراداو ذدُٛدداخ ذعددٓم َطددسج انًفس ددح ٔذ ثٛدٓددا ٔ ددد ىس ٓددا  )yeoman 1998:12ىهددٗ نَٓددا انداتٛهددح نددستم
انًفهٕيدداخ ننًٓٛكهددح ٔمٛددس انًٓٛكهددح يددع ٕاىددد انر ٛددس انردد ٚ ٙثٛدٓددا انُدداض ٔ ددَ ٙفددط األذعدداِ 1998)c :1
 )mahatmaتأَٓددا ذععددٛد انفًهٛدداخ انرضددًٛٛح انردد ٙذثؽددس تأظددرًساز ذدا تٛددح  )synergyيددصض اتٛهٛددح ذدُٛدداخ
انًفهٕياخ ىهٗ يفانعح انثٛاَاخ ٔانًفهٕياخ
 3ـ إرازج انًفس ح  ٙانًُغٕز انفُ ٙـ االظرًاىٚ :ٙسلص يفٓدٕو إرازج انًفس دح ٔ دق ْدرا انًُغدٕز ىهدٗ نىرثداز نٌ
انًُضًاخ يؤنفح يٍ األاااإل انرُٚ ٍٚرعٌٕ انعهع ٔانادياخ تأظرفًال تفض انردُٛاخ انرد ٙذدؤشس لدم يُٓدا دٙ
انفًهٛاخ ٔي ْ
اليح انركُهٕظٛا ٔنَط ح األاااإل انرٚ ٍٚط هَٕٓا )pan& Scarborough 1999:360
 4ـ إرازج انًفس ح ٔ ق يُغٕز اندًٛح انًضا حٚ :سلص ْرا انًُغٕز  ٙيفٕٓو إرازج انًفس دح ىهدٗ رٔزْدا د ٙخهدق
اندًٛددح يددٍ انًفس ددح انردد ٙذفددد َراظ دا ا نٓددا ٔيدددا يعدداًْرٓا دد ٙاناهددق اندًٛددح انًضددا ح ٔ ددد نادداز 1998 )a :2
 )malhortraإنٗ نَدّ إرازج انًفس دح تٕتدفٓا ذ دٕزاا كسٚاادـ دد اَردهدد تُدا يدٍ انفكدسج انطدا فح ندٛدد ظهعدهح ًٛدح
انًفهٕياخ إنٗ ظهعهح ًٛح انًفس ح ؼٛس ذفد األٔنٗ األَغًح انردُٛدح ىُاتدس ز ٛعدٛح ذددٕر ىًهٛداخ انفًدم تًُٛدا
ذرفايم يٍ انُاض لًؤر ٍٚنهفًم نيا
انصاَٛح ٓ ٙذرفايم يع األَغًح انثطسٚح لفُاتس نظاظٛح ذطر م تردٕٚى يعرًس نهًفهٕيالخ انًؽفٕتدح د ٙاألَغًدح
انردُٛح
ا
5ـ إرازج انًفس ح يٍ يُغدٕز يدان :ٙنى دٗ تفدض انثداؼص ٍٛيفٓدٕو إرازج انًفس دح يدٍ شأٚدح لَٕٓدا يٕظدٕرا مٛدس
يهًددٕض نكُددّ يؽعددٕض نٔ نَٓددا زنض يددال كددس٘ ٔيددٍ ْددؤالل ٔ)Stewart 1997:16 ٔ)sexily 1997:4
 ٔ)Ross 1998 ٔ)Herman's 1997:161دنادداز  )Koenig 1997:17إنددٗ نٌ إرازج انًفس حددـ لًفٓددٕو ـ
ااردد يٍ زنض انًال انفكس٘ ٔذٕظفد ىُّ ؼٛس لاَد ذسلص ىهٗ األلرعاب ٔانًطازلح تانًفس ح
 6ـ إرازج انًفس ح يٍ يُغٕز انًُغًح انًفس ٛحُٚ :غس ْرا األذعاِ إنٗ إرازج انًفس ح ىهٗ نَٓا نٛعد يعسر يثدارزج
نٔ يطسٔ تم ْ ٙيفٕٓو اايم نكم ن عاو انًُغًح ٔٚسلص ىهدٗ ثًدح انًفس دح لُرداض ارازج انًفس دح ذددزا دٙ
ًَٕذض انفًم
 7ـددد إرازج انًفس دددح يدددٍ يُغدددٕز انفًهٛدددح :زلدددص نمهدددة انثددداؼص ٍٛددد ٙذُدددأنٓى نًفٓدددٕو إرازج انًفس دددح ىهدددٗ نَٓدددا
ىًهٛدح  )processددد ىس ٓدا  )pan&- Scarborough 1999:360تدالندح ذكايدم انفًهٛداخ انداخهٛدح نركدٍٕٚ
انًفس ددح اظددُار األرال ىهددٗ نَٓددا :انددددزج نٔ انفًهٛدداخ راخددم انًُغًددح نالؼرفددات تــددـ /نٔ ذؽعدد ٍٛاألرال انرُغًٛددٙ
انًفرًددد ىهددٗ اناثددسج ٔانًفس ددح ٔٔ ددق ْددرا انًفٓددٕو ٚعددة نٌ ذثدددن انًُغًددح تددأؼساش انًفس ددح انًفٛدددج ٔإىددارج
اظرصًازْا نًُٚا لاٌ تاأليكاٌ ذٕنٛد ن ضم انفٕا د يٍ خالنٓا 34ـ 2005ـ انكثٛعٙ

شاَٛا ا  /نًْٛح إرازج انًفس ح -:
ًٚكٍ إظًال نًْٛح إرازج انًفس ح  ٙانُداه األذٛح -:
 1ـ د ذفددد إرازج انًفس ددح ستددح لثٛددسج نهًُغًدداخ نرافددٛض انركددانٔ ٛز ددع يٕظٕراذٓددا انداخهٛددح نرٕنٛددد اازاراخ
انعدٚدج
2ـ ذفد ىًهٛح َغايٛح ذكايهٛح نرُعٛق اَط ح انًُغًح انًارهفح ٗ اذعاِ ذؽدٛق اْدا ٓا
 3ذفصش دزج انًُغًح نالؼرفا ت تاالرال انًُغً ٙانًفرًد ىهٗ اناثسج ٔانًفس ح ٔذؽعُّٛ
 4ـ د ذرددٛػ إرازج انًفس ددح نهًُغًددح ذؽدٚددد انًفس ددح انً هٕتددّ ٔذفٕشٛددق انًرددٕا س يُٓددا ٔذ ٕٚسْددا ٔانًطددازلح تٓددا
ٔذ ثٛدٓا ٔذدًٓٛٛا
 5ـ ذفد إرازج انًفس ح انًُغًاخ انفاىهح ألظرصًاز زنظًانٓا انفكس٘ يٍ خالل ظفم انٕتٕل إنٗ انًفس ح انًرٕنددج
ىُٓا تانُعثح نألاااإل األخس ٍٚانًؽراظ ٍٛإنٓٛا ىًهٛح ظٓهح ٔيًكُّ
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انًعدثق ىدٍ

 6ـ ذفد نراج ذؽفٛص نهًُغًاخ نرطعٛع انددزاخ ااتداىٛح نًٕازرْا انثطسٚح ناهق يفس ح ظٛدج ٔانكطد
انفال اخ مٛس انًفسٔ ح ٔانفعٕاخ  ٙذٕ فاذٓى
7ـ ذعٓى  ٙذؽفٛص انًُغًاخ نرعدٚد ذاذٓا ٔيٕاظٓح انر ٛٛساخ انثٛ ٛح مٛس انًعردسج
 8ذٕ س انفس تح نهؽصٕل ىهٗ انًٛصج انرُا عٛح اندا ًح نهًُغًاخ ىثس يعاًْرٓا د ٙذًكد ٍٛانًُغًدح انًصٚدد يدٍ
ااتداىاخ انًرًصهح  ٙهسغ انعهفح ٔخدياخ ظدٚدج
 9ـ ذدىى انعٕٓر نالظرفارج يٍ ظًٛدع انًٕظدٕراخ انًهًٕظدح ٔمٛدس انًهًٕظدح تردٕ ٛس إهداز ىًدم نرفصٚدص انًفس دح
انرُغًٛٛح
10ـ ذعٓى  ٙذفضٛى ًٛح انًفس ح ذاذٓا ىثس انرسلٛص ىهٗ انًؽرٕٖ انكثٛع 42 ٙـ )2005

شانصا ا  /نْداف إرازج انًفس ح :

ذٓدف إرازج انًفس ح إنٗ ذؽدٛق األذ-: ٙ
1ـ نظس انًفس ح يٍ يصارزْا ٔخصَٓا ٔإىارج اظرفًانٓا
2ـ ظرب زنض يال كس٘ نلثس نٕضٕغ انؽهٕل نهًطكالخ انر ٙذٕاظّ انًُغًح
 3ـ خهق تٛ ٛح انرُغًٛٛح انر ٙذطعع لم سر انًُغًح ىهٗ انًطازلح تانًفس ح نس ع يعرٕٖ يفس ح االخسٍٚ
4ـ ذؽدٚد انًفس ح اظْٕسٚح ٔلٛفٛح انؽصٕل ىهٓٛا ٔؼًاٚرٓا
5ـ إىارج نظراداو انًفس ح ٔذفغًٓٛا
6ـ تُال إيكاَٛاخ انرفهى ٔإااىح شدا ح انًفس ح ٔانرؽفٛص نر ٕٚسٓٚا ٔانرُا ط يٍ خالل انرلال انثطس٘
 7ـ انرألد يٍ فانٛح ذدُٛاخ انًُغًح ٔيٍ ذؽٕٚم انًفس ح انضًُٛح إنٗ انًفس ح تاْسج ٔذفضٛى انفٕا د يدٍ انًهكٛدح
انفكسٚح ىثس اظراداو االخرساىاخ ٔانًفس ح انر ٙتؽٕشذٓا ٔانًراظسج تاالتركازاخ
 8ـد ذؽددٕل انًُغ ًدداخ يددٍ األ رصددار انردهٛددد٘ إنددٗ األ رصددار انفددانً ٙانعدٚدددٖ ن رصددار انًفس ددح) ٔذفًددم لطددثكح
نألَط ح ؼٛس ذعٓى  ٙذؽٕٚم َؽٕ انطثكاخ األ رصارٚح انٕاظفح ٔانرعازج األلرسَٔٛح
9ـ ذفًم ىهٗ ظًع األ كاز انرلٛح يٍ انًٛداٌ ٔذعٓى َ ٙطسج ن ضم انًًازظاخ  ٙانداخم
10ـ ذٓدف إن ٗ إألتدا ٔانٕىٔ ٙانرصًٛى انٓارف ٔانركهٛد ندال ت دساب ٔانردهٛدد انث ٛدٔ ٙانرُغدٛى اندراذٔ ٙاندرلال
ٔانرفهى
 11ـ خهق اندًٛح نألىًال يٍ خالل انرا ٛم نٓا ٔانعٕرج انفًهٛاذٛح ٔإرازج ٔذ ٕٚس انفايهٔ ٍٛإرازج انصتدا ٍ ٔذدٛدٛى
ااَراض انكثٛع43 ٙـ)2005

زاتفا ا  /نَٕا انًفس ح -:

ٚؽدر انًصدز َٕ انًفس ح ٔذاره نَٕاىٓا ذثفا ا نألخرالف يصارزْا ٔننٛدح انًطدازلح ٓٛدا ٔذثارنٓدا ٔان اٚدح يدٍ
ذ ثٛدٓا ٔنْدا ٓٛا ضالا ىٍ نخرالف ٔظٓاخ َغس انثاؼص ٍٛانر ٍٚرزٔظٓا دد ؼدرخ ااتعرًٕنٕظٛا شالشح نَٕا
يًٛصج يٍ انًفس ح ْ-:ٙ
1ـ يفس ح األاٛال ٔانًٕضٕىاخ
2ـ يفس ح لٛفٛح نرال األاٛال
3ـ يفس ح انفثازاخ ٔانًعهًاخ ٔتُفٓا  )landfall 1999إنٗ نزتفح نَٕا ْ:ٙ
يفس حـ ياذا ٔ )know. whatذفثس ىٍ انًفس ح ؼٕل انؽدا ق انرًٚ ٙكٍ ذسيٛصْا
يفس حـ نًاذا  ْٙٔ )know, whyانًفس ح ؼٕل انًثارْٖ ٔا ٕاٍَٛ
 ْٙٔ )know-howانًٓازاخ ٔانداتٛهٛح نرُفٛر يًٓح يفُٛح تانُعاغ
يفس ح ـ لٛ
يفس حـ يٍ ) ْٙٔ know. Whoانًفهٕياخ ؼٕل يٍ ٚفس ـ ياذا نٔ يٍ ٚفسف لٛفٛدح نرال يداذا ٔضدًٍ األذعداِ
َفعّ تُفٓا 72ـ ) quoin teal 1996 :73إنٗ -:
يفس ح ـ ياذا
يفس ح ـ لٛ
يفس ح ـ نًاذا
األتدا انًؽسا ذاذٛا ا نٔ زىاٚح األ سار ـ نًاذا انكثٛع22 ٙـ ) 2005

DOI: 10.33193/JALHSS.45.21

049

الفصل الثاني
نشأة وهفهىم الوصارف التجاريت
أال  /يفٕٓو انًصازف انرعازٚح -:
ٔ د ظًٛد "يصازف انٕرا ع" ؼٛس ذًصم انٕرا ع انًصدز األظاظ ٙنًٕازرْا إذ ذدٕو تدثٕل نيٕال انًٕرى ٍٛانرٙ
ضدا صدٛسج
ذعرؽق ىُد ان هدة نٔ تفدد ردسج يدٍ اندصيٍ لًدا ذددٕو تًدُػ انرعداز ٔزظدال األىًدال ٔانصدُاىح سٔ ا
األظم تضًاَاخ يارهفح ْٔرِ انًصازف ذدٕو نٚضا ا ٔنؽعاب ىًال ٓا تفًهٛاخ يكًهح يٍ تُٓٛا :ذؽصدٛم األٔزا
انرعازٚددح ٔخصددى ٔ ثددٕل انكًثٛدداالخ ٔاددسال ٔتٛددع انفًددالخ األظُثٛددح ٔ ددرػ االىرًدداراخ انًعددرُدٚح ٔإتددداز
خ اتاخ انضًاٌ ٔاسال ٔتٛع األٔزا انًانٛح ٔذؽصٛم انكٕتَٕاخ ٔمٛس ذنى يٍ انٕتا
نٔ ْددد ٙلدددم يُطدددأِ ذددددٕو ترهدددد ٙاأليدددٕال ىهدددٗ ادددكم ٔرا دددع ذؽدددد ان هدددة نٔ ألظدددم يفٓدددٕو انثُدددٕا انرعازٚدددح:
لًا ٚدصد تٓا انثُٕا انر ٙذدٕو تدثٕل ٔرا ع ذد ع ىُد ان هة نٔ ٜظال يؽدرج ٔذصأل ىًهٛاخ انرًٕٚدم اندداخهٙ
ٔاناددازظٔ ٙخديرددّ تًددا ٚؽدددق نْددداف خ ددح انرًُٛددح ٔرىددى اال رصددار اندددٕئ ٙذثااددس ىًهٛدداخ ذًُٛددح االرخدداز
ٔاالظرصًاز انًان ٙ ٙانداخم ٔاناازض تًدا د ٙذندى انًعداًْح د ٙإَطدال انًطدسٔىاخ ٔيدا ظدرهصيّ يدٍ ىًهٛداخ
يصس ٛح ٔذعازٚح ٔيانٛح ٔ دا ا نألٔضا انرٚ ٙدسزْا انثُى انًسلص٘
َطأج انًصازف انثُٕا) انرعازٚح :
تدنخ َطأج انًصازف  ٙإ ٚانٛا  ٙيدُٚح انثُد ٛح  ٙانفاو  1157و شى ذٕانٗ تٕٓز انًصازف تفد ذنى غٓس
تُى ايعرسراو ىاو 1609و ٔتُى إَعهرسا ىاو  1694و ٔتُى سَعا ىاو 1800و ٔ د ااردد لهًح تُى انًعراديح
ؼانٛا يٍ لهًح تاَكٕ اا ٚانٛح ٔانر ٙذفُ ٙانًُضدج نٔ ان أنح ؼٛس لاٌ انصٛاز ح  ٙاندسٌٔ انٕظ ٗ ٚعهعٌٕ
 ٙانًٕاَئ ٔاأليكُح انفايح نهًراظسج تانُدٕر انصسف) ٔنيايٓى يكاذة خطثٛح  ٚهق ىهٓٛا اظى تاَكٕ) ٚضفٌٕ
انًارهفح
انفًالخ
ٔاسال
تٛع
ىهٓٛا
ًٔٚازظٌٕ
انُدٕر
ىهٓٛا
نكٍ انفايم ىسف ْرا انُٕ يٍ انرفايم تاال رًاٌ يُر انفصٕز انددًٚح شى ذ ٕز ذثفا الظرفًال انُدٕر ٔظ ٛا
نهًثارالخ ٔذنى يع تدن انصزاىح ٔانصُاىح ٔانرعازج ؼٛس رند انؽفسٚاخ ىهٗ نٌ انعٕيس ٙ ٍٚتالر انسا دٍٚ
د ىس ٕا ننٕاَا يٍ انُطاه انًصس  ٙلانرًٕٚم اًم اند ا انصزاى ٙلرنى  ٙيُ دح تاتم انر ٙايد ٓٛا
انؽضازج انعٕيسٚح شى اامسٚق شى ذرهًر انسٔياٌ ىهٗ ٚد اامسٚق ٔذفهًٕا انفًم
انؽضازج ىهٗ نَدا
انًصس ٔ ٙىٍ هسٚدٓى َطس انفًم انًصس  ٙاامسٚد ٙ ٙيفغى نزظال انفانى َغسا ألذعا َفٕذْى
يصاٚا انًصازف انرعازٚح :
انًصازف انرعازٚح ْ ٙانًصازف انر ٙذرفايم تاال رًاٌ ٔذعًٗ تًصازف انٕرا ع ٔنْى يا ًٛٚصْا ىٍ مٛسْا
ْٕ ثٕنٓا انٕرا ع ذؽد ان هة ٔانؽعاتاخ انعازٚح ُٚٔ Demand Depositsرط ىٍ ذنى يا ٚعًٗ تاهق انُدٕر
 Money Creationإٌ يعسر ثٕل انٕرا ع نيس ذطرسا  ّٛنَٕا يارهفح يٍ انًصازف انًصسف انًسلص٘
يؤظعح انُدد) ٚدثم يٍ انًصازف انرعازٚح تم ٚطرسه ىهٓٛا نٌ ذٕر ند ّٚظصلا يؽدرا يٍ نيٕانٓا ىهٗ اكم
اؼرٛاهَ ٙدد٘ لً ا نٌ تفض انًصازف انًراصصح ذدثم نَٕاىا يارهفح يٍ انٕرا ع ألظم نٔ خاضفح ألافاز
ٔنكٍ يا ًٛٚص انًصازف انرعازٚح ْٕ ثٕنٓا نؽعاتاخ انعازٚح  Current Accountsيًا ٚعفهٓا ىهٗ اظرفدار
ند ع ْرِ األيٕال إنٗ نتؽاتٓا ىُد ان هة ٔ  ٙن٘ ٔ د تًُٛا ال ذرفايم انًصازف األخسٖ تٓرا انُٕ يٍ
انؽعاتاخ  ٙانفارج إذ ٚدرصس ذفايهٓا ىهٗ انٕرا ع ألظم  Time Depositsؼٛس ال ًٚكٍ نصاؼة انٕرٚفح
نٌ ٚعؽة نيٕانّ إال تفد يض ٙرسج شيُٛح يرفق ىهٓٛا ٔتفد إافاز يعثق نيا خهق انُدٕر ُرٛعح ْايح نرفايم
انًصازف انرعازٚح تاال رًاٌ ذًٛصْا ىٍ مٛسْا ٔانرفايم تاال رًاٌ ٚفُ ٙإىارج إ سا ظصل يٍ ٔرا فٓا ضًٍ
اسٔه يفُٛح ٔتا انًصازف انرعازٚح :
ذُدعى ٔتا انثُى إنٗ َٕى-: ٍٛ
ٔتا لالظٛكٛح دًٚح ًٔٚكٍ إظًانٓا تًا ٚه: ٙ
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 - 1ثٕل انٕرا ع ىهٗ اخرالف نَٕاىٓا
 -2ذط ٛم يٕازر انثُى ىهٗ اكم سٔ ٔاظرصًازاخ يرُٕىح يع يساىاج انرٕ ٛق ت ٍٛظٕٛنح انثُى ٔزتؽٛرٓا
ٔنيُٓا
 نيا انٕتا انؽدٚصح ردٕو ىهٗ : -1إظازج األىًال ٔانًًرهكاخ نهفًالل ٔذددٚى االظرطازاخ اال رصارٚح ٔانًانٛح
 -2انرًٕٚم اال رًاٌ )
 -3ظدار انًد ٕىاخ َٛاتح ىٍ ان ٛس
 -4خديح ت ا ح اال رًاٌ Credit Card
لٓستال ٔمٛسْا )
 -5ظدار ٕاذٛس انادياخ ْاذ
 -6ذؽصٛم األٔزا انرعازٚح
 -7انًعاًْح  ٙخ م انرًُٛح انرعازٚح
 -8انًعاًْح  ٙيطسٔىاخ انرًُٛح
 -9اسال ٔتٛع األٔزا انًانٛح ٔؼفغٓا نؽعاب انًرفايهٍٛ
 -10إتداز خ اتاخ انضًاٌ
 -11ذأظٛس اناصا ٍ انؽدٚدٚح
 -12تٛع ٔاسال انفًالخ ٔذؽٕٚهٓا نهاازض
 -13تٛع انطٛكاخ انعٛاؼٛح
 -14ر ع انًثانغ يٍ نتم االىرًاراخ انااتح

شاَٛا  /نَٕا انًصازف  ٙرٔنح االيازاخ انفستٛح انًرؽدج -:
ٚرٕا س ندٖ رٔنح اايازاخ نلثس ىدر يٍ انثُٕا انٕهُٛح ٔاألظُثٛدح ٔانفستٛدح تانًدازَدح تثدا  ٙرٔل يعهدط انرفدأٌ
اناهٛع ٙتانسمى يٍ نٌ رٔنح اايازاخ ذسذٛثٓا انصانس يٍ ؼٛس ىدر انعدكاٌ ٔٚسظدع ْدرا إندٗ ؼسٚدح االظدرصًاز
نسنض انًال انٕهُٔ ٙاألظُث ٙلًا ٚرٕا س ندٖ رٔنح اايازاخ نىهٗ يفدالخ لصا ح يصس ٛح يدازَح تددٔل يعهدط
انرفأٌ اناهٛع ٙلرنى ىهٗ يعرٕٖ اندٕهٍ انفستدٔ ٙنٚضدا ىهدٗ انًعدرٕٖ انددٔن ٙؼٛدس ٚثهدغ يفددل انكصا دح
انًصس ٛح  2 41نكم نن َعًح يٍ انعكاٌ
"انًصسف انًسلص٘":
نَطئ انًصسف انًسلص٘ تاندإٌَ ز ى  1نعُح ٔ 1980ذنى خهفا نًعهط انُدد لًؤظعح ىايح نٓا انطاصٛح
االىرثازٚح ٔذرًرع تاألْهٛح اندإََٛح انالشيح نًثااسج ظًٛع األىًال ٔانرصس اخ انر ٙذكفم ذؽدٛق األمسا
انر ٙذدٕو تٓا
"ٔتٛفرّ ":
ٔٚرٕنٗ انًصسف انًسلص٘ اااساف ىهٗ َغاو نظفاز انصدسف ٔٓٚددف را ًدا إندٗ انؽفدات ىهدٗ اظدردساز ًٛدح
اندزْى نياو انفًالخ األظُثٛح تئذثا ظٛاظح شاترح نعفس تسف اندزْى ؼٛس ذست ّ تٕؼدج ؼدٕ انعدؽة انااتدح
ىهٗ نظاض  409167رزْى نكم ٔؼدج يٍ ؼدٕ انعؽة انااتح تٕٓايش ٔاظفح ته د  ٙ 7052انًا ح ٔ د تدم
اندٔالز ًٚصم ىًهح انرددخم ٔذدى زت دّ تانددزْى تعدفس يرٕظدم تهدغ  30176رزْدى نكدم رٔالز ٔ د ٙإهداز ظٓدٕرِ
انسايٛددح إنددٗ انًؽا غددح ىهددٗ ددٕج اندددزْى ٔذؽدٛددق اظ دردسازِ دددد ىًددم انًصددسف انًسلددص٘ ىهددٗ ذًُٛددح يعٕراذددّ
األظُثٛح تُعثح لثٛسج ٔذنى تٓدف انًؽا غح ىهٗ َعثح ىانٛح يٍ ان ال انُدد٘ ٔانر٘ ازذففد َعثرّ إندٗ  303دٙ
انًا ح َٓ ٙاٚدح ٕٚنٛدٕ ٔ 1990الادى نٌ ْدرِ َعدثح ىانٛدح ُٚددز ٔظدٕر يصهٓدا ؼردٗ د ٙانددٔل انصدُاىٛح انكثدسٖ
ٔانعدٚس تانرلس نٌ إٌَ انًصسف انًسلص٘ د اارسه اال ذدم
َعثح ان ال انُدد٘ ىٍ  ٙ 07انًا ح يٍ ًٛح انُدد انًردأل ٔانٕرا ع ذؽد ان هدة ندٚدّ لًدا ًٚدازض انًصدسف
انًسلص٘ انٕتا ٔاألَط ح ٔانفًهٛاخ انردٚ ٙددٕو تٓدا انفدٚدد يدٍ انًصدازف انًسلصٚدح انفانًٛدح تااضدا ح إندٗ
اااس اف ىهٗ َغاو ٔظد ال تٛدع ٔادسال األظدٓى ٔانعدُداخ ٔانس اتدح ىهدٗ ٔؼدداخ انصدسا ح ٔادسلاخ االظدرصًاز
انفايهح تاندٔنح.
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"انًصازف انرعازٚح":
ْ ٙلم يُطأِ ذدٕو ترهد ٙاأليٕال ىهٗ اكم ٔرا ع ذؽد ان هة نٔ ألظم ٔ د ذى إَطا ْا  ٙىاو 1946
"ٔتٛفرّ " :ذدٕو تئتداز انطٛكاخ ٔ ثضٓا ٔانًراظسج تانفًالخ األظُثٛح ٔانًفارٌ انصًُٛح
"انًصازف األظاليٛح" :
ٕٚظد ؼٕان 3 ٙيصازف اظاليٛح تدٔنح اايازاخ نٔنٓا تُى رت ٙااظالي ٙانر٘ ٚفرثس نٔل تُى إظالي ٙنَطدئ دٙ
يُ دح اناهٛط  ٙيازض ٔ 1975ندد ذأظط لطسلح يعاًْح ىايح يؽدٔرج انًع ٕنٛح  ٙإيازج رتٙ
"ٔتٛفرّ":
ٔٚدٕو انثُى ترددٚى لا ح انادياخ انًصس ٛح ٔاالظدرصًازٚح ٔانرًٕٚدم تانًساتؽدح ٔانًطدازلح ٔنهثُدى ىددج دسٔ دٙ
ياره اايازاخ ٔ  ٙانفاو  1998ا ررػ يصدسف اتدٕتث ٙاالظدالي ٙد ٙإيدازج اتدٕتثٔ ٙندّ ىددخ دسٔ ىهدٗ
يعرٕٖ اندٔنح ٔا ررػ يصسف اخس  ٙانفاو  ْٕٔ 2002يصسف انطاز ح االظالي ٙ ٙنيازج انطاز ح
"يصسف اايازاخ انصُاى: "ٙ
ٚرضًٍ انعٓاش انًصس  ٙتدٔنح اايازاخ انفستٛح انًرؽدج تُكا يراصصا ٔاؼدا ْٕ يصسف اايدازاخ انصدُاىٙ
انر٘ تدن َطاهّ  12 ٙنتسٚم  1982ت س ااظدٓاو د ٙانرًُٛدح انصدُاىٛح د ٙرٔندح اايدازاخ انفستٛدح انًرؽددج
ٔذسذثم هعفح إَطال يصسف اايازاخ انصُاى ٙازذثاها ٔشٛدا تاألْداف ٔان اٚاخ هٕٚهدح انًددٖ ال رصدار يعرًدع
اايازاخ
"ٔتٛفرّ " :نٌ ىًم انًصسف نٛط يؽكٕيا دم تأز او نزتاؼّ انعُٕٚح نٔ صٛسج األظم تم نٌ انٓدف انس ٛعٙ
نهًصسف ٚرعأش ذنى إنٗ ااظٓاو  ٙذُطٛم ٔرىى انرصُٛع  ٙاايازاخ ذؽدٛدا نٓدف نتفد ْٕٔ ذُٕٚع يصدارز
اندخم اندٕئ ٙخهق دا تدُاى ٙزاظدخ ىهدٗ انًددٖ انثفٛدد ٔ ,نددد ازذدثم َطداه انًصدسف تدضدٛرْ ٍٛدايرٍٛ
ذرًصم األٔنٗ  ٙازذثاه َطاهّ تانٓدف ااظرساذٛع ٙؼٕل ذُٕٚع يصارز اندخم اندٕئ ٙذرًصم انصاَٛدح د ٙازذثداه
ْرا انُطاه تألصس اىاخ اال رصار اندٕهُ ٙذددديا ٔاىرًدارا ىهدٗ انركُٕنٕظٛدا انؽدٚصدح ٔيدٍ ْدرا انًُ هدق ظداْى
يصسف اايازاخ انصُاى ٙخالل انفرسج انًاضٛح  ٙإزظال ذدانٛد ظدٚدج نالظرصًاز انصُاى ٙ ٙرٔندح اايدازاخ
يٍ خالل ذًُٛدح انًطدازٚع انُاظؽدح د ٙاندٔندح ٔ ,ااظدٓاو د ٙاالظدرصًازاخ انالشيدح نٓدا ٔلدرنى ذدددٚى انددسٔ
نهًطازٚع انصُاىٛح انعدٚدج ٔاندا ًح نًعاىدذٓا ىهٗ إَعاش ذٕظفٓا نٔ ذعدٚدد آالذٓدا نٔ انؽصدٕل ىهدٗ زنض انًدال
دد ظاْى انًصسف انصدُاى ٙد ٙانؽدد يدٍ ذٕظدع ٔإ ايدح انصدُاىاخ انًًاشهدح
انفايم ٔ ًٛا ىدا ذهى اندسٔ
ٔ دو انكصٛس يٍ االظرطازاخ انر ٙظاًْد  ٙذُٕٚع انصُاىاخ اندا ًدح ٔذعدٚدد اٜالخ ٔانًفدداخ تًدا ٚدراللو
ٔير هثاخ انصُاىح انؽدٚصح.

الفصل الثالث
الجانب العولي
أال -ذؽهٛم اظرعاتاخ ىُٛح انثؽس ؼٕل اظ هح األظرثاَح -:
يٍ يالؼغح انعدٔل ٔ )1انعدٔل ٔ )2انهراٌ ٕٚضؽاٌ ذؽهٛم اظرعاتاخ ىُٛدح انثؽدس ؼدٕل اظد هح األظدرثٛاَح َعدد
اٌ اظاتاخ انًثؽٕش ٍٛؼٕل اظ هح األظرثٛاٌ ذرًصم ًٛا ٚه:ٙـ
 1ـ ؼٕل انعؤال األٔل ٚفًم انًصسف تطدكم يعدرًس ىهدٗ ذؽدٚدد نْدا دح تصدٕزج ر ٛددح) ؼصدهد األظاتدح ىهدٗ
ٔظددٕه ؼعددات ٔ )1 72 ٙاالَؽددساف انًفٛدداز٘ َ ٔ )0 61فددى  ٔ )11لددال  ٔ )6اؼٛاَددا ْ )6ددرا ٚفُدد ٙانضددسٔزج
ٚفًم انًصسف يعرًس ىهٗ اْدا ح تصٕزج ر ٛدح
 2ـ ؼٕل انعؤال انصاَ ٙنظسال ىًهٛاخ انًعػ نرؽدٚد انفسإل ٔ انرٓدٚداخ اناازظٛح) ؼصدهد األظاتدح ىهدٗ ٔظدم
ؼعاتٔ )1 5 ٙانُؽساف انًفٛاز٘ َٔ )0 67فى  ٔ )13لال ٔ )6اؼٛاَا  )3ن٘ نٌ انًصسف ٚؽرٕ٘ ىهدٗ نظدسال
ىًهٛاخ انًعػ نرؽدٚد انفسإل ٔ اذٓدٚداخ اناازظٛح
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 3ـ ؼٕل انعؤال انصانس اظسال ىًهٛاخ انرؽهٛم انث ٙ ٛنرؽدتٛد َداه اندٕج ٔانضف انداخهٛح) ؼصهد األظاتح ىهدٗ
ٔظددم ؼعدداتٔ )1 72 ٙاألَؽددساف انًفٛدداز٘ َٔ )0 82فددى ٔ )11لددال ٔ )6نؼٛاَددا ْٔ )6ددرا ٚفُدد ٙاٌ انددر ٍٚذددى
اظر ال زنٛٓٚى انًًٕتف ٙ ٍٛانثُٕا ٚؤٚدشٌ تطدج ضسٔزج اظسال ىًهٛاخ انرؽهٛم انثٙ ٛ
 4ـددد ؼدددٕل انعدددؤال انساتدددع ٔضدددػ األظدددرساذٛعٛاخ ٔتدددٛامرٓا) ؼصدددهد األظاتدددح ىهدددٗ ٔظدددٕه ؼعدددات)1 68 ٙ
ٔاألَؽساف انًفٛداز٘ َٔ )0 71فدى  ٔ )9لدال ٔ )9اؼٛاَدا  )4لًدا ْدٕ ٔاضدػ ددد ؼصدم ْدرا انعدؤال انضدسٔزج
ٔضػ األظرساذٛعٛاخ ٔتٛامرٓا
 5ـد ؼددٕل انعددؤال اناددايط يراتفددح ٔذُفٛددر األظدرساذٛعٛح) ؼصددهد األظاتددح ىهددٗ ٔظددم ؼعدداتٔ )2 0 ٙٛاألَؽددساف
انًفٛاز٘ َٔ )0 97فى ٔ )10لال ٔ )3اؼٛاَا ْ )9را انعؤال ىهٗ نلثس ٔظم انؽعات ٙيٍ ضًٍ اظ هح األظرثٛاَح
ٔانر ٙذى األظاتح ىهٓٛا يٍ ثم انًطًٕن ٍٛتانثؽس
 6ؼٕل انعؤال انعارض ذ ثٛق اَغًح انصٕاب ٔانفداب) ؼصهد األظاتح ىهٗ ٔظٕه ؼعاتٔ )1 63 ٙاألَؽدساف
انًفٛدداز٘ َٔ )0 90فددى ٔ )15لال ددـ) ٔنؼٛاَددا ْٔ )7ددرا ٚفُدد ٙاظددرفارج انًصددسف يددٍ ذ ثٛددق اَضددغًح انصددٕاب
ٔانفداب
7ـ ؼٕل انعؤال انعاتع ذؽدٚد اظهٕب انرفايم يع األ سار) ؼصهد األظاتح ىهدٗ ٔظدم ؼعدات ٔ )1 63 ٙؼصدهد
األَؽساف انًؽٛاز٘ َٔ )0 95فى ٔ )12لال ـ) ٔاؼٛاَا ْٔ )10را انعؤال ٚفُد ٙإٌ انًطدًٕن ٍٛتانثؽدس الددٔا نٌ
ذؽدٚد اظهٕب انرفايم يع األ سار ذؤر٘ إنٗ ذؽع ٍٛاناديح انًدديح يٍ انعًٕٓز إنٗ انًصسف
8ـ ؼصهد انعؤال انصايٍ ذؽدٚد تسايط ذدىٛى انعهٕا انصؽٛػ) ؼصهد األظاتح ٔظم ؼعات ٔ )1 90 ٙؼصهد
األَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )1 01فى ٔ )19لال ٔ )2نؼٛاَا ْٔ )1را ٚفُ ٙضسٔزج ذؽدٚد تسايط ذدىٛى تؽٛػ
 9ـ د ؼصددهد انعددؤال انراظددع ذطددكٛم انهعدداٌ ٔ ددس انفًددم) ؼصددهد األظاتددح ٔظددم ؼعددات ٔ )1 18 ٙؼصددهد
نالَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )0 50فى ٔ )13لال ٔ )4اؼٛاَا ْٔ )5را ٚفُٚ ٙعة نٌ ذطدكٛم انهعداٌ ٔ دس انفًدم دٙ
انًصسف
 10ـ ؼصهد انعؤال انفااس ظًع انًفهٕياخ ٔذؽهٛهٓدا ٔ اظدرادايٓا د ٙذؽدٚدد انثددا م انًًكُدّ) ؼصدهد نألظاتدح
ٔظم ؼعاتٔ )1 63 ٙؼصهد األَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )0 84فى ٔ )18لال ٔ )3اؼٛاَا ْٔ )1درا ٚفُد ٙضدسٔزج
انًصسف ظًع انًفهٕياخ ٔذؽهٛهٓا  ٙىًم انًصس ٙ
 11ـ ؼٕل انعؤال انؽار٘ ىطس يدازَح انثدا م يع تفضٓا ٔنخرٛاز تدٚم يؽدر رٌٔ مٛسِ) ؼصدهد نألظاتدح ٔظدم
ؼعدداتٔ )1 22 ٙؼصددهد األَؽددساف انًفٛدداز٘ َٔ )0 52فددى ٔ )14لددال ٔ )6اؼٛاَددا  )2يدازَددح انثدددا م ىهددٗ
ذ ثٛق نذااذ اندسازاخ ذدسٚثا ا نرأشٛس ىًم انًصس ٙ
 12ـ ؼصهد انعدؤال انصداَ ٙىطدس انًطدازلح د ٙذ دٕٚس انؽدٕل انثدٚهدح) ؼصدهد األظاتدح ٔظدم ؼعدات)1 63 ٙ
ٔؼصهد األَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )0 90فى ٔ )12لال ٔ )7اؼٛاَا ْٔ )3را ٚفُ ٙضسٔزج انؽهٕل انثدٚهح
13ـ ؼصهد انعؤال انصانس ىطس اظراداو انًُ ق ٔاؼدا ق  ٙاذااذ انددسازاخ) ؼصدهد األظاتدح ٔظدم ؼعداتٙ
ٔ )1 77ؼصددهد األَؽدددساف انًفٛددداز٘ َٔ )0 92فددى ٔ )16لدددال ٔ )2اؼٛاَدددا ْٔ )4ددرا ٚفُددد ٙاظدددراداو انًُ دددق
ٔاؼدا ق ذأشٛس يثااس ىهٗ اذااذ اندسازاخ
 14ـ ؼصهد انعؤال انساتع ىطس يُا طح اندسازاخ يع انعٓاخ انفانٛا) ؼصهد األظاتح ىهٗ ٔظم ؼعدات)1 45 ٙ
ٔؼصددهد األَؽددساف انًفٛدداز٘ َٔ )0 80فددى ٔ )13لددال ٔ)6اؼٛاَددا ْ )3ددرا ٚفُدد ٙضددسٔزج ُٚددا ش ىهددٗ اذادداذ
اندسازاخ  ٙىًم انًصس ٙ
 15ـ د ؼصددهد انعددؤال اناددايط ىطددس يراتفح ذُفٛددر انثدددٚم انًاردداز) ؼصددهد األظاتددح ىهددٗ ٔظددم ؼعددات)1 68 ٙ
ٔؼصهد األَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )0 89فى ٔ )14لال ٔ )2اؼٛاَا ْٔ )6درا ٚفُد ٙرٔز انس ٛعد ٙيراتفدح ذُفٛدر إندٗ
انثدٚم انًاراز
 16ـد ؼصددهد انعددؤال انعددارض ىطددس ذؽدٚددد انًددداٛٚط انًعددراديح ددٛ ٙدداض االرال) ؼصددهد األظاتددح ىهددٗ ٔظددم
ؼعدات )1 63 ٙؼصدهد األَؽدساف انًفٛداز٘ َٔ )0 90فدى ٔ )12لددال ٔ )3اؼٛاَدا ْٔ )7درا ٚؤلدد ىهدٗ ضددسٔزج
ٛاض األرال  ٙانًراتفح ٔانس اتح
17ـ ؼصهد انعؤال انعاتع ىطس ىًهٛح يدازَح األَعاش انففه ٙتاالَعاش انًا م نّ) ؼصهد األظاتح ىهٗ ٔظم
ؼعات )1 77 ٙؼصهد األَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )0 92فى ٔ )12لال ٔ )3نؼٛاَا ْ )7را ٚؤاس يٓى ٚطٛس انٗ
ىًهٛح يدازَح االَعاش انففه ٙ ٙانًصسف
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 18ـ ؼصهد انعؤال انصايٍ ىطس ذصًٛى انرددازٚس انااتدح تداالرال) ؼصدهد األظاتدح ىهدٗ ٔظدم ؼعدات)1 77 ٙ
ٔؼصهد األَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )0 81فى ٔ )10لال ٔ )7اؼٛاَا ْ )5را ٚفُ ٙرٔز االظات ٙذصدًٛى انرددازٚس دٗ
انًصسف ٔيراتفح أ انس اتح
 19ؼصددهد اظددؤال انراظددع ىطددس ذؽدٚددد األَؽسا دداخ ٔيفانعرٓددا) ؼصددهد األظاتددح ىهددح ٔظددم ؼعددات)1 81 ٙ
ؼصهد األَؽساف انًفٛاز٘ َٔ )1 00فى ٔ )13لال ـ) ٔاؼٛاَا ْ )9را ٚفُد ٙذؽدٚدد األَؽسا داخ ىًدم انضدسٔزج
 ٙانًصسف
ٔانعدٔل االذٕٚ ٙضػ انُعة اىالِ -:
خ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

األظ هح
ن –اظرساذٛعٛح انًصسف-:
 ٚفًم انًصسف تطكم يعرًس ىهٗ ذؽدٚد اْدرا ح تصٕزج ر ٛدح نظسال ىًهٛاخ انًعػ نرؽدٚد انفسإل ٔ انرٓدٚداخ اناازظٛحانداخهٛح

– اظسال ىًهٛاخ انرؽهٛم انث ٙ ٛنرؽدٚد َداه اندٕج ٔ انضف
 ٔضع االظرساذٛعٛاخ ٔ تٛامرٓا يراتفح ٔ ذُفٛر االظرساذٛعٛحب –ذٕظ ّٛاال سار-:
 ذ ثٛق اَغًح انصٕاب ٔ انفداب ذؽدٚد اظهٕب انرفايم يع اال سار ذؽدٚد تسايط ذدىٛى انعهٕا انصؽٛػ ذطكٛم انهعاٌ ٔ س انفًمظـ – اذااذ اندسازاخ -:
 ظًع انًفهٕياخ ٔ ذؽهٛهٓا ٔ اظرادايٓا  ٙذؽدٚد انثدا م انًًكُح يدازَح انثدا م يع تفضٓا ٔ نخرٛاز تدٚم يؽدر رٌٔ مٛسِ انًطازلح  ٙذ ٕٚس انؽهٕل انثدٚهح اظراداو انًُ ق ٔ انؽدا ق  ٙاذااذ اندسازاخ يُا طح اندسازاخ يع انعٓاخ انفهٛا يراتفح ذُفٛر انثدٚم انًارازر -انًراتفح ٔانس اتح -:
 ذؽدٚد انًداٛٚط انًعراديح ٛ ٙاض االرال ىًهٛح يدازَح االَعاش انففه ٙتاالَعاش انًا م نّ ذصًٛى انردازٚس انااتح تاالرال– ذؽدٚد االَؽسا اخ ٔ يفانعرٓا

شاَٛا ا ٔ /ت

انٕظم انؽعاتٙ

نألَؽساف
انًفٛاز٘

1.22
1.5

0.61
0.67

1.72
1.68
2

0.82
0.71
0.97

1.63
1.63
1.90
1.18

0.90
0.95
1.01
0.50

1.63
1.22
1.63
1.77
1.45
1.68

0.84
0.52
00.90
0.92
0.80
0.89

1.63
1.77
1.77
1.81

0.90
0.92
0.81
1.00

ىُٛح انثؽس -:
انثٛاَاخ
ذلس

انركساز
انعُط
9

انُعثح
%40
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اَصٗ
31-30
40-31
50-41
 50الصس
انصإَٚح يًا رٌٔ
رتهٕو
تكانٕزٚط
ياظعرٛس
رلرٕزاج

%59

13
انفًس
17
4
1

%77
%18
%045

انؤْم انفهًٙ
4
12
6

%18
%54
%27

انراصٛص انفهًٙ
يدج اناديح  ٙانًصسف
 5ظُٕاخ الصس
يٍ  10-6ظُٕاخ
يٍ  15-11ظُٕاخ
 16ظُح الصس

5
1
ـ
1

%22
%045
ـ
%045

االستنتاجاث والتىصياث
األظرُراظاخ -:
1ـ نتٓسخ َرا ط انثؽس نٌ ُْاا ضف  ٙذؽدٚد نْداف انًصسف تصٕزج ر ٛدح
2ـ نتٓسخ َرا ط انثؽس نٌ ُْاا ضففا ا  ٙىًهٛاخ يعػ انثٙلج نرؽدٚد انفسإل ٔانرٓدٚداخ
3ـ نتٓسخ َرا ط انثؽس نٌ ُْاا ضففا ا  ٙىًهٛاخ تٛامح األظرساذٛعٛاخ ٔيراتفح ذُفٛرْا
4ـ نتٓسخ انثؽس نٌ ُْاا ضففا ا ذ ثٛق َغًح انصٕاب ٔانفداب
5ـ نتٓسخ انثؽس نٌ ُْاا ضففا ا  ٙىًهٛاخ ظًع انًفهٕياخ ٔذؽهٛهٓا ؼٕل اذااذ اندسازاخ
6ـ ُْاا ضففا ا  ٙذؽدٚد يداٚط األرال انٕٛيٛح
7ـ ُْاا ضففا ا  ٙذصًٛى ذدازٚس األرال انٕٛيٛح

انرٕتٛاخ -:
1ـ ىهٗ انًصسف نٌ ٚدٕو ترؽدٚد نْدا ّ تصٕزج ر ٛدح
2ـ ىهٗ انًصسف اندٛاو تفًهٛاخ يعػ انث ٛح يٍ اظم ذؽدٚد انفسإل ٔانرٓدٚداخ انًًصهح
3ـ ىهٗ انًصسف اندٛاو تصٛامح اظرساذٛعٛاخ يًدانح ٔيراتفح ذُفٛر ذهى األظرساذٛعٛاخ
4ـ ىهٗ انًصسف اظراداو اَغًح انصٕاب ٔانفداب يٍ نظم ذطعٛع انفايه ٍٛىهٗ نرال نىًانٓى
5ـ ٚعة اندٛاو تعًع انًفهٕياخ انًعرؽهفح تأرال انًصسف يٍ اظم اذااذ سازاخ ؼدٛدح
6ـ ٚعة ىهٗ انًصسف ٔضػ يداٚط ارال يٍ اظم ذؽدٚد األَؽسا اخ ٔذصؽٛؽٓا
7ـ ٚعة ىهٗ انًصسف ذصًٛى ذدازٚس نرال يٍ اظم اظرادايٓا  ٙىًهٛاخ انرُضٛٛى تصٕزج يعفسج
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الوصادر والوراجع
 ي ثفح انًُازج/1968ٕٚ يا/ٙد تٕ انًفاهٛ ر يؽًد ظف/  انًصازفُٛ ذص1
ٖ ي ثفح انٓد/1991سُٚاٚ /َٕٙب انعهًاٚ ر ا/ حٚ انًصازف انرعاز2
 ي ثفح او انُٕز/1977امع ط/ٍُٙٛ انؽعٛاظٚ  ر/د ٔتا انًصازفٚ ذؽد3
2009 ـ24 23 22 21 ٌٕ هانة إرازج يفس ح انصتٙس انعُاتٛ ـ ني4
2005 43 ـ42ـ34ـ22  ـ إرازج انًفس حٙعٍٛ انكثٚ ـ ر تالؼد5
1968ٕٚ يا/ٙ د تٕ انًفرٛ ر يؽًد ظف/ انًصازفُٛـ ذص6
1991 سُٚاٚ /َٕٙب انعهًاٚ ر ا/ حٚـ انًصازف انرعاز7
 نمع ط/ ٍُٙٛ انؽعٛاظٚ  ر/د ٔضا انًصازفٚ ؼد8
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