/

يف ظً اٌَُبق اٌؼبدلٍ ادلزُّي حبلح ادلٕبفَخ وهتبفذ ادلإٍَبد االلزظبكَخ ػًٍ رملمي
 فاْ اٌؼمً اٌجشوٌ َؼزرب ِظلها ِهّب ٔٔزبط و،اْعىك و اْفؼً ِٓ ِٕزغبد وفلِبد
اوزَبة ادلؼوفخ و ئكاههتب ورضُّٕهب واالٍزفبكح ِٕهب ثبػزجبه٘ب رشىً ُِيح رٕبفَُخ غًن لبثٍخ
 ٌنا َزىعت ػًٍ ادلإٍَبد اجليائوَخ أْ رزجىن آٌُبد،ٌٍزمٍُل ػًٍ اْلً ػًٍ ادللي اٌمظًن
ًٍ و عنة اٌىفبءاد و ادلهبهاد اٌىفٍُخ دبَبػلهتب ػ،ٌئكاهح ػٍُّبد هأً ادلبي اٌفىو
،ٌأثلاع و اوزشبف اٌـوق وأعواءاد اٌيت رمىك ئىل ربمُك اٌمُّخ ِٓ هأً ادلبي اٌفىو
.ٔظوا دلب ذلب ِٓ أصو ئجيبيب يف أكاء ادلإٍَبد
. فٍك اٌمُّخ، ادلُيح اٌزٕبفَُخ ادلَزلاِخ،ٌ هأً ادلبي اٌفىو:
Résumé :
dans l'ombre du contexte mondial caractérisée par La forte concurrence
Des institutions économiques à fournir les meilleurs produits et services, le
cerveau humain est une source importante de production et d'acquisition des
connaissances ainsi que de leur gestion, considéré comme étant un avantage
concurrentiel Non-imitable, au moins à court terme, alors il faut que
Institutions algériennes adoptent les mécanismes de gestion Du capital
intellectuel Et d'attirer des talents et des compétences qui peuvent les aider à
la Créativité et à la découverte des méthodes et des procédures qui
conduisent à atteindre la valeur du capital intellectuel En raison de son
impact positif sur la performance des institutions.
Mots clés: capital intellectuel, avantage concurrentiel durable, création
de la valeur.
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ََشهل اٌؼبمل اٌُىَ رـىهاد ٘بِخ وربىالد عنهَخ ٔزظ ػٕهب رياَل أفزبػ اٌَىق ،رـىه
رىٕىٌىعُب ادلؼٍىِبد واالرظبي وشلح ادلٕبفَخ واؽزلاِهبٌ ،زلفً ادلإٍَخ ثنٌه ِوؽٍخ ِٓ
ِواؽً رـىه الزظبك٘ب وادلزّضٍخ يف ِوؽٍخ الزظبك ادلؼوفخ ،ادلؼزّل ػًٍ ادلؼٍىِبد وادلؼوفخ ،و٘ى
ِب فوع ػًٍ ادلإٍَبد االلزظبكَخ ربلَبد علَلح ،وػغىؿب شلَلح ،ؽزّذ ػٍُهب اٌوفغ ِٓ
لله اٌزٕبفَُخ ٌؼّبْ اٌجمبء واالٍزّواه.
ٌنٌه أطجؼ هأً ادلبي اٌفىوٌ مو ادلؼوفخ و ادلهبهاد اٌؼبٌُخ اٌمبكهح ػًٍ أثلاع
َشىً اٌلػبِخ اٍْبٍُخ وادلىهك االٍزوارُغٍ ٌضووح ادلإٍَخ و اىك٘به٘ب ،و أْ صلبػ
ادلإٍَبد يف ثُئخ ادلٕبفَخ احلبكح أطجؼ ِو٘ىٔب ثمُّخ ٘نا اْطً و اٍزواذبُبد ئكاهرٗ ،و مٌه
ثَجت كوهٖ اٌفؼبي يف رؼيَي وربمُك ُِيح ادلإٍَخ اٌزٕبفَُخ و فٍك لُّخ ئػبفُخ.
وثنٌه ديىٓ طُبغخ

اٌزبٌُخ :

اٌزبٌُخ:

-

ولظل رىػُؼ أشىبٌُخ ٔـوػ
ِب ادلمظىك ثوأً ادلبي اٌفىوٌ؟
ِب ادلمظىك ثبدلُيح اٌزٕبفَُخ؟ وِب ٍ٘ أثؼبك ربمُمهب؟
ِب ٍ٘ ػاللخ هأً ادلبي اٌفىوٌ ثبدلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ االلزظبكَخ؟
ِب ٘ى كوه هأً ادلبي اٌفىوٌ يف فٍك اٌمُّخ ٌٍّإٍَخ االلزظبكَخ؟
ورٕجغ

اٌلهاٍخ ِٓ أمهُخ اٌلوه اٌنٌ َؼـٍغ ثٗ هأً ادلبي اٌفىوٌ يف ادلإٍَخ

االلزظبكَخ ،و٘ى كوه اٍزوارُغٍ ِهُ ََهُ يف رؼظُُ لُّخ ادلإٍَخ ،وََهُ يف ربمُك ورؼيَي
ادلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٗ ،ئم َىزَت ِىػىع هأً ادلبي اٌفىوٌ اٌُىَ أمهُخ ِزياَلح ثبػزجبهٖ ِٓ
أْشـخ واٌؼٍُّبد اٌيت رَبػل ػًٍ اوزشبف ورلػُُ رلفك اٌملهاد ادلؼوفُخ واٌزٕظُُّخ
ٌٓفواك ،وسبىٕهُ ٘نٖ اٌملهاد ِٓ ئٔزبط ِٕزغبد علَلح ٌٍّإٍَخ ،وِٓ مث رىٍُغ ؽظزهب
اٌَىلُخ ِٓ عهخ ،ورؼظُُ ٔمبؽ لىهتب ِٓ عهخ أفوي ،ورىَجهب ُِيح رٕبفَُخ سبُي٘ب ػٓ غًن٘ب
ِٓ ادلإٍَبد.
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٘نٖ اٌلهاٍخ ئىل ئثواى اٌلوه ادلزٕبٍِ ٌوأً ادلبي اٌفىوٌ ،وأؽل أُ٘ ػىاًِ

و

اٌزفىق اٌزٕبفٍَ ادلَزلاَ يف ظً الزظبك علَل ِورىي ػًٍ ادلؼوفخ اٌىبِٕخ ٌلي ادلىاهك اٌجشوَخ
واٌىفبءاد.
واٍزٕلٔب يف حبضٕب ػًٍ

اٌزبٌُخ:

 رىعل ػاللخ ثٌن هأً ادلبي اٌفىوٌ وادلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ؛

َ ؼزرب هأً ادلبي اٌفىوٌ ِظله خلٍك اٌمُّخ يف ادلإٍَخ االلزظبكَخ.
اٌىطفٍ اٌزؾٍٍٍُ ،
ويف ٍجًُ ربمك اذللف ادلٕشىك ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخَٔ ،زقلَ
ومجغ اٌجُبٔبد وادلؼٍىِبد ادلزىافوح ِٓ ِظبكه٘ب وِؼبجلزهب ثـوَمخ ػٍُّخ ِىػىػُخ ،هبلف
اٍزمواء ورظُٕف اْكثُبد اٌؼٍُّخ يف رلبي هأً ادلبي اٌفىوٌ ،وربلَل ادلزغًناد اٌمبثٍخ ٌٍجؾش
واٌلهاٍخ وادلزؼٍمخ ثوأً ادلبي اٌفىوٌ وِىىٔبرٗ وأٍبٌُت لُبٍٗ ،ورفًَن ػاللخ االهرجبؽ ثٌن
هأً ادلبي اٌفىوٌ وادلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ ،وونا اٌؼاللخ ثٌن هأً ادلبي اٌفىوٌ وفٍك
اٌمُّخ يف ادلإٍَخ ٌٍىطىي ئىل إٌزبئظ ادلزىلؼخ ٌٍجؾش.
أِب

اٌجؾش فُشزًّ ػًٍ احملبوه اٌزبٌُخ :
 :أؿبه إٌظوٌ ٌوأً ادلبي اٌفىوٌ؛
ِ :بُ٘خ ادلُيح اٌزٕبفَُخ؛
 :ػاللخ هأً ادلبي اٌفىوٌ ثبدلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ االلزظبكَخ؛
 :كوه هأً ادلبي اٌفىوٌ يف فٍك اٌمُّخ يف ادلإٍَخ االلزظبكَخ.

وبْ ِٓ أُ٘ إٌزبئظ اٌيت سبقؼذ ػٓ اٌضىهح اٌزمُٕخ اٌؼبدلُخ أْ ثلأ اال٘زّبَ َزظبػل
ثبْطىي غًن ادلٍّىٍخ ،اٌيت أطجؾذ سبضً إٌَجخ اْورب ِٓ أطىي اٌشووبد وادلإٍَبد
دبقزٍف أٔىاػهب ،وٌمل وبْ ِٓ اٍْجبة اٌيت ٍبمهذ يف رٕبٍِ اال٘زّبَ ثوأً ادلبي اٌفىوٌ
ىَبكح ا٘زّبَ ادلإٍَبد ثبٍزمـبة اْفواك ادلى٘ىثٌن واٌمبكهَٓ ػًٍ ئػبفخ لُّخ دبب ديٍىىٔٗ ِٓ
ئِىبٔبد وللهاد وِىا٘ت وأفىبه ذبؼً ِٕهُ فئخ ِزُّيح.
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1
ٕ٘بن ػلح رؼبهَف ٌوأً ادلبي اٌفىوٌ ٔنوو ِٕهب:
َ ؼوف  Stewartهأً ادلبي اٌفىوٌ ثأٔٗ " :
1؛
 وّب رؼوف ِٕظّخ( )OCDEهأً ادلبي اٌفىوٌ ثأٔٗ" :
2؛
َ وي ": Drucker

3؛
 وّب َوي  Ulrichأْ هأً ادلبي اٌفىوٌ ٘ى "
4؛
 ثُّٕب َوي وً ِٓ  Hamel ;Heenأْ هأً ادلبي اٌفىوٌ "

.5
ويف ػىء ِب ٍجك مووٖ ِٓ رؼبهَف ،ديىٓ رؼوَف هأً ادلبي اٌفىوٌ ثأٔٗ"

".
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وذبله أشبهح ئىل أْ ٕ٘بن رَُّبد ػلَلح ٌوأً ادلبي اٌفىوٌ رزلاوذلب أكثُبد
ادلىػىع ؽبٌُب ،ووأً ادلبي غًن ادلبكٌ وهأً ادلبي اٌالٍِّىً......اخل ،ووً ٘نٖ اٌزَُّبد
َمبثٍهب ِفهىَ هأً ادلبي ادلبكٌ ،أٌ أْ اْطىي اٌفىوَخ رمبثٍهب اْطىي ادلبكَخ ،وديىٕٕب اٌزفوَك
ثُٕهب ِٓ فالي اجللوي اٌزبيل:
01

ِبكٌ ٍِّىً

غًن ِبكٌ-غًن ٍِّىً

ػّٓ اٌجُئخ اٌلافٍُخ ٌٍشووخ

يف ػمىي اْفواك اٌؼبٌٍِن يف اٌشووخ

اِالد ،ادلؼلاد ،ادلجبين

اْفواك موٌ ادلؼبهف واخلرباد

ِزٕبلظخ ثبالٔلصبه

ِزياَلح ثبالثزىبه

ثبالٍزقلاَ ادلبكٌ

ثبٌزووُي واالٔزجبٖ واخلُبي اٌىاٍغ

اٌؼًّ اٌؼؼٍٍ

اٌؼًّ ادلؼويف

َزىلف ػٕل ؽلوس ادلشبوً

ال َزىلف ػٕل ؽلوس ادلشبوً

ٌٗ ػّو ئٔزبعٍ وَزٕبلض ثبٌـبلخ

ٌٌُ ٌٗ ػّو ِغ رياَل يف اٌملهاد أثلاػُخ

كوهح رمبكَ(ػؼف)

كوهح ذبلَل ورىٌُل مايت(لىح)

رٕبلض اْمهُخ

رياَل اْمهُخ

 ،كاه اٌُبىوهٌ،

ادلظله :صلُ ػجىك صلُ،
ػّبْ ،اْهكْ،2010 ،
ص

2

فُّب خيض ادلَزىي االٍزوارُغٍ صلل أْ هأً ادلبي اٌفىوٌ َٕزشو يف

ادلَزىَبد وٍهب وثَٕت ِزفبورخ ،أِب خبظىص اذلُىً اٌزٕظٍُّ اٌنٌ َٕبٍت هأً
ادلبي اٌفىوٌ فهى ثبٌزأوُل اذلُىً اٌزٕظٍُّ اٌؼؼىٌ ادلوْ ،أِب اٌومسُخ فزَزقلَ
ثشىً ِٕقفغ علا ،وديًُ ئىل اٌالِوويَخ يف أكاهح ثشىً واػؼ.6


اال٘زّبَ َٕظت ػًٍ اٌزؼٍُُ واٌزلهَت وٌٌُ ثبٌؼووهح اٌشهبكح اْوبكديُخ،

وديزبى هأً ادلبي اٌفىوٌ ثبدلهبهح اٌؼبٌُخ وادلزٕىػخ واخلربح اٌؼوَمخ.7
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 :ديًُ هأً ادلبي اٌفىوٌ ئىل ادلقبؿوح ثلهعخ وجًنحٌ ،نا فهى



ديًُ ٌٍزؼبًِ ِغ ادلىػىػبد اٌيت رزَُ ثبٌزأول ،وهأً ادلبي اٌفىوٌ ُِبي ئىل ادلجبكهح
ورملمي اْفىبه وادلمزوؽبد اٌجٕبءح ،وٌلَٗ للهح ػًٍ ؽَُ اٌمواهاد كوْ روكك،
وٌلَٗ َِزىَبد موبء ػبٌُخ وِضبثوح ؽبكح يف اٌؼًّ وصمخ ػبٌُخ ثبٌٕفٌ.8

3

:

رزّضً أمهُخ هأً ادلبي اٌفىوٌ فُّب ٍٍَ: 9
 ىَبكح اٌملهح أثلاػُخ؛
 ئهببه وعنة اٌؼّالء ورؼيَي والئهُ؛
 رؼيَي اٌزٕبفٌ ثبٌىلذ ِٓ فالي رملمي ادليَل ِٓ ادلٕزغبد اجللَلح أو
ادلـىهح ،ورمًٍُ اٌفزوح ثٌن وً اثزىبه واٌنٌ ٍَُٗ؛
 ففغ اٌزىبٌُف وئِىبْ اٌجُغ ثأٍؼبه رٕبفَُخ؛
 ربٌَن أٔزبعُخ؛
 رؼيَي اٌملهح اٌزٕبففَُخ؛
َ ؼزرب هأً ادلبي اٌفىوٌ ِٓ أوضو ادلىعىكاد لُّخ يف اٌموْ اٌىاؽل
واٌؼشوَٓ ْٗٔ ،ديضً لىي ػٍُّخ لبكهح ػًٍ ئكفبي اٌزؼلَالد اجلى٘وَخ ػًٍ
وً شٍء يف أػّبي ادلإٍَخ ،فؼال ػٓ اثزىبهاهتُ ادلزالؽمخ؛
 رىظُف ٔظُ لُبٍٗ اٌيت أطجؾذ ِٓ أُ٘ ادلإشواد اٌيت رؼىٌ رـىه اٌفىو
أكاهٌ ،فهى َؼل ِٓ أُ٘ شلبهٍبد احملبٍجخ أكاهَخ؛
 احلبعخ ئىل ئػـبء عهىك اٌزُّٕخ اٌجشوَخ واٌزلهَت ِؼّىٔب اٍزوارُغُب ٍَيب
اؽزُبعبد رُّٕخ ؿبلبد أثلاع واٌزؼٍُ ادلإٍٍَ يف عبٔت ،ولُّخ هأً
ادلبي ادلؼويف ٌٍّغزّغ وادلإٍَبد ِٓ عبٔت آفو.

4
ٌمل رؼلكد وعٌ ادلبي اٌفىوٌ ،وفُّب ٍٍَ أُ٘ اٌزظُٕفبد اٌيت رٕبوٌذ ِىىٔبد
هأً ادلبي اٌفىوٌ:
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-

َمَُ ٘نا اٌزظُٕف هأً ادلبي اٌفىوٌ يف ادلإٍَخ ئىل عيئٌن أٍبٌٍُن

مهب :10هأً ادلبي اٌجشوٌ وهأً ادلبي اذلُىٍٍ ،وّب ٘ى ِىػؼ يف اٌشىً هلُ ()10
و٘نا ِٓ وعهخ ٔظو :BONTIS
(01

BONTIS

Source : Bontis .N,Intellectual Capital Disclosure in Canadian
corporations, journal of human resourse cost and accounting,
N2,2001,p15 .

ِٓ اٌشىً اٌَبثك ديىٓ اٍزقالص أْ هأً ادلبي اٌفىوٌ َزىىْ ِٓ ػٕظوَٓ هئٌَُُن
مهب هأً ادلبي اٌجشوٌ واذلُىٍٍ ،وَؼرب هأً ادلبي اٌجشوٌ ػٓ اٌؼبٌٍِن يف ادلإٍَخ ِٓ موٌ
اٌملهاد أثلاػُخ ادلزـىهح ،أِب هأً ادلبي اذلُىٍٍ فُشًن ئىل ادلؼوفخ اٌيت رظً ثبلُخ يف ادلإٍَخ
ثؼل أْ َزووهب أػؼبؤ٘ب ثشىً ِإلذ أو هنبئٍ ،وَىىْ سلئب يف لىاػل اٌجُبٔبد ،ادلَزٕلاد،
اٌرباِظ اجلب٘يح ،اذلُىً اٌزٕظٍُّ.....
ئال أْ ٘نا اٌزظُٕف ذببً٘ ِىىٔب هئَُُب ٘ى هأً ِبي اٌؼّالء اٌنٌ َؼزرب ِٓ أُ٘
كػبئُ رىىَٓ اٌملهاد ٌٍّإٍَخ.
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َوي ) (T, Stewartأْ هأً ادلبي اٌفىوٌ ِىىْ ثلهعخ أٍبٍُخ

-

ِٓ هأً ادلبي اٌجشوٌ ،هأً ادلبي اذلُىٍٍ ،وهأً ادلبي اٌيثىين ،وديىٓ رٍقُض اٌزمَُُ
يف اٌشىً ادلىايل هلُ (:)10
(02

 اٌؼمىك

 أْظّخ

 اٌىالء

 اٌرباءاد

 اٌؼاللبد

 لىاػل

T, Stewart

 اْفواك
 اٌفوق
 اٌمُبكح

اٌجُبٔبد

 :ػجل اٌَزبه ؽَٓ َىٍف،
رلٍخ االلزظبك واٌؼٍىَ أكاهَخ ،عبِؼخ اٌيَزىٔخ اْهكُٔخ ،اْهكْ ،2005 ،ص.08

،

وَؼل ٘نا اٌزمَُُ اْوضو شُىػب وادلزلاوي ؽبٌُب ٍٕزٕبوٌٗ ثشٍء ِٓ اٌزفظًُ وّب ٍٍَ:


ديضً رلّىػخ ادلؼبهف وادلهبهاد واخلرباد اٌيت سبىٓ ِٓ ىَبكح ئٔزبعُخ

اٌؼًّ ٌلي اٌفوك أو مجبػخ ػًّ ِؼُٕخ ،وثبٌزبيل فهى ٔزُغخ رواوّبد رلًّ اٌـبلبد
وأثلاػبد ومجُغ اٌظفبد اٌيت ديزٍىهب اٌؼبٍِىْ يف ادلإٍَخ ،وَشزووهنب يف رلبي ػٍّهُ،
ؽُش َوي "شىرٍو" أْ االٍزضّبه يف اٌجشو ؽمك ِؼلالد منى يف اجملزّؼبد اٌغوثُخ أػًٍ شلب
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ؽممٗ االٍزضّبه ادلبكٌ ،ؽُش روعغ أمهُخ ٘نا االٍزضّبه ػبِخ ئىل اٌزغًناد ادلزىلؼخ يف ٔىػُخ
ادلهبهاد ادلـٍىثخ يف ادلَزمجً ،واٌيت رزؾىي ِٓ ِهبهاد َلوَخ ئىل ِهبهاد فىوَخ.11
ئما وبْ هأً ادلبي ادلبكٌ ٘ى اٌنٌ َظٕغ اٌىعىك ادلبكٌ ٌٍّإٍَخ

ولُّزهب يف اٌمُىك احملبٍجُخ ،وئما وبْ هأً ادلبي اٌفىوٌ ٘ى اٌنٌ َظٕغ اٌمُّخ اٌَىلُخ يف
اٌَىق و٘ى اْوضو رأصًنا يف طٕغ ِىبٔخ ومسؼخ ادلإٍَخ ،فهى ديضً وً اٌمُُ اٌيت رجمً يف
ادلإٍَخ ػٕلِب رٕـفئ اْػىاء يف آفو َىَ اٌؼًّ ،أٌ أْ هأً ادلبي اذلُىٍٍ ديضً وً اْشُبء
اٌيت رلػُ هأً ادلبي اٌجشوٌ ٌىٕٗ َجمً يف ادلإٍَخ ،وْْ هأً ادلبي اذلُىٍٍ ثىطفٗ ادلؼوفخ
اٌظوحيخ ادلوِيح فأٗ ديضً ِب َٕؼظ ِٓ ِؼبهف وفرباد اْفواك ٌُزؾىي ئىل لىاػل ثُبٔبد،
وئعواءاد وأكٌخ ػًّ وثواِظ رظً يف ادلإٍَخ ،ورظً ادلالؽظخ اُْ٘ أْ هأً ادلبي اذلُىٍٍ
٘ى أوضو طالثخ يف اٌوطُل اٌزٕظٍُّ واْلً كَٕبُِىُخ ،يف ؽٌن َىىْ هأً ادلبي اٌجشوٌ أصو
ِوؤخ يف اٌوطُل اٌزٕظٍُّ وأوضو ؽُىَخ يف فٍك اٌمُّخ وادلَبمهخ يف ربمُك أ٘لاف ادلإٍَخ.12


َزّضً ثبٌمُّخ اٌيت َفوى٘ب َِزىي هػب اٌيثبئٓ ووالئهُ ،وادلىهكَٓ

واجلهبد اخلبهعُخ اْفوي وِب اٍزـبػذ ادلإٍَخ ِٓ ثٕبئٗ ِٓ ػاللبد شلُيح ِغ اْؿواف،
ئْ ٘نٖ اٌؼاللبد اٌيت رجىن ثٌن ادلإٍَخ وػٕبطو ثُئزهب اخلبهعُخ ماد أمهُخ وجًنح ولُّخ ؽُىَخ
اٍزٕبكا ئىل ِب ٍٍَ:13
 أْ اٌيثبئٓ ُ٘ ِٓ َلفغ فبرىهح ادلإٍَخ ْْ ادلهّخ اْوىل ٌْ ِإٍَخ ٍ٘ ئٔشبء أو
ئجيبك أو ثٕبء ىثبئٕهب يف اٌَىق وئجيبك أٌٍ اٌؼاللخ ادلزُّيح ذلب.
 أْ اٌىالء اٌنٌ رىزَجٗ ادلإٍَخ ثبٌؼاللخ اجلُلح ِغ ىثبئٕهب حيمك ذلب ىَبكح يف اٌؼبئل،
ئم رشًن اٌلهاٍبد ئىل أْ ِؼبوكح اٌيثىْ ػًٍ شواء ِٕزغبد ادلإٍَخ ثَٕجخ %5
َيَل ِٓ أهثبؽهب ثَٕجخ ال رمً ػٓ .%05
ِٓ فالي شوؽٕب دلىىٔبد هأً ادلبي اٌفىوٌ ٔملَ اٌشىً اٌزىػُؾٍ ادلىايل هلُ
(:)10
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(03

 ،اٌـجؼخ

 :ؽٌَن ػغالْ ؽَٓ،
اْوىل ،ئصواء ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،ػّبْ ،اْهكْ.133 ،2008 ،
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5
الثل ِٓ اٌزـوق ئىل سلزٍف فـىاد ػٍُّخ ئكاهح هأً ادلبي اٌفىوٌ وادلجُٕخ وّب ٍٍَ :


 :اٌزؼوف ػًٍ اٌلوه اٌنٌ رٍؼجٗ ادلؼوفخ يف ادلإٍَخ وّلفً



 :ربًٍُ اْطىي ادلؼوفُخ ادلىٌلح ٌزٍه أَواكاد ومٌه ِٓ

ووٍٍُخ ئٔزبط وسلوط ،ومٌه ِٓ فالي أعبثخ ػًٍ اٍْئٍخ اٌزبٌُخ: 14
 ئىل أٌ ِلي رؼزّل ادلإٍَخ ػًٍ ادلؼوفخ ثىضبفخ؟ ِٓ َزمبػً أعوا ِىافمب ٌزٍه ادلؼوفخ؟ ِٓ َلفغ؟ ووُ َلفغ؟ ِٓ ً٘ -ديٍه ادلؼوفخ خيٍك أَؼب اٌمُّخ اٌمظىي؟

فالي أعبثخ ػًٍ اٍْئٍخ اٌزبٌُخ :15
 ِب ٍ٘ اخلرباد واٌملهاد واٌؼالِبد اٌزغبهَخ وادلّزٍىبد اٌفىوَخواٌؼٍُّبد وثمُخ ػٕبطو هأً ادلبي اٌفىوٌ اٌيت زبٍك اٌمُّخ ٌه؟
 ِب ٘ى ِيَظ أطىي هأً ادلبي اٌجشوٌ وهأً ادلبي اذلُىٍٍ وهأً ِبياٌؼّالء؟
وػغ ئٍزوارُغُخ ٌالٍزضّبه يف اْطىي اٌفىوَخ واٍزغالذلب،

ومٌه ِٓ فالي أعبثخ ػًٍ اٍْئٍخ اٌزبٌُخ : 16
 ِب ٘ى ػوع اٌمُّخ اخلبص ثبدلإٍَخ وِظله ربىّهب وٍُـوهتب ومنىمطهحبهب؟
 ِب ٍ٘ االٍزوارُغُبد اٌيت ريَل اٌىضبفخ ادلؼوفُخ ٌٍّإٍَخ وأػّبذلب؟ ِب ٍ٘ اٌـوق واٍْبٌُت اٌيت ديىٓ ٌٍّإٍَخ ِٓ فالذلب أْ ريَل للههتبػًٍ رفؼًُ أطىذلب اٌفىوَخ؟
 ً٘ ديىٓ ٌٍّإٍَخ أْ ربَٓ إٌزبئظ ػٓ ؿوَك ئػبكح ُ٘ىٍخ اْطىياٌفىوَخ ( ثزؾىًَ هأً ادلبي اٌجشوٌ ئىل هأً ِبي ُ٘ىٍٍ واٌؼىٌ)؟


 :ربٌَن وفبءح اٌؼًّ ادلؼويف واٌؼبٌٍِن ادلؼوفٌُن ،ومٌه ِٓ
فالي أعبثخ ػًٍ اٌَإاي اٌزبيل :
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101

 -وُف ديىٓ ٌٍّإٍَخ أْ ريَل ِٓ ئٔزبعُخ اٌؼبٌٍِن ادلؼوفٌُن

رؼل ادلُيح اٌزٕبفَُخ ِـٍجب ؽُىَب رَؼً وً ِإٍَخ ئىل ربمُمٗ ػٓ ؿوَك اوزشبف
ؿوائك علَلح أوضو فؼبٌُخ ِٓ رٍه ادلَزؼٍّخ ِٓ لجً ادلٕبفٌَن ،ومٌه ِٓ أعً ػّبْ ثمبئهب و
اٍزّواهَزهب يف ظً ثُئزهب اٌزٕبفَُخ.
.1
ٕ٘بن رؼبهَف ِزؼلكح ٌٍُّيح اٌزٕبفَُخ ٔنوو ِٕهب :
 ؽَت ِبَىً ثىهرو فاْ "

."17
 أِب ُ٘ئخ اٌزغبهح واٌظٕبػخ اٌربَـبُٔخ فؼوفذ ادلُيح اٌزٕبفَُخ ثأهنب " :
".18

اْ
 ادلُيح اٌزٕبفَُخ ٍ٘ "

".19

شلب ٍجك َٔزٕزظ أْ":

".
.2
ٔظوا حلَبٍُخ ادلُيح اٌزٕبفَُخ ػّٓ ئٍزوارُغُخ ادلإٍَخ و أصو٘ب اٌىاػؼ يف ربمُك
إٌغبػ ادلوغىة ،فاْ ربمُك اٌفبئلح ادلوعىح ِٓ اِزالوهب َمزؼٍ ربمُك رىفو ػلك ِٓ
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اخلظبئض و اٌشووؽ ،وِٓ ثٌن اخلظبئض اٌيت جيت أْ رزُّي هبب ادلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ جبل
ِب ٍٍَ:20
 رجىن ادلُيح اٌزٕبفَُخ ػًٍ أٍبً االفزالف و ٌٌُ ػًٍ أٍبً اٌزشبثٗ؛
 رإٌٍ ػًٍ ادللي اٌـىًَ ثبػزجبه٘ب زبزض ثبغزٕبَ اٌفوص يف ادلَزمجً؛
 رىىْ غبٌجب ِوويح عغوافُب.
و ؽىت رىىْ ادلُيح اٌزٕبفَُخ ٌلي ادلإٍَخ فؼبٌخ و ُِؾممخ ْ٘لاف اٌزٕبفٌَٕ ،جغٍ أْ
رزىفو فُهب مجٍخ ِٓ اٌشووؽ رزّضً فُّب ٍٍَ:21
 ؽبمسخ ،دبؼىن أهنب رزُؼ ٌٍّإٍَخ ػبًِ اٌَجك واٌزفىق ػًٍ ادلٕبفٌ؛
 اٌلديىِخ ،أٌ أهنب ربمك االٍزّواهَخ ػرب اٌيِٓ؛

 ئِىبُٔخ اٌلفبع ػٕهب ،دبؼىن طؼىثخ رمٍُل٘ب أو زلبوبهتب أو ئٌغبئهب ِٓ لجً ادلٕبفٌ؛
ٌىٍ رؼّٓ ٘نٖ اٌشووؽ فؼبٌُخ ادلُيح اٌزٕبفَُخ جيت أال َٕظو ئٌُهب وً ػًٍ ؽلح ،ثً
َٕجغٍ أْ َزُ رفؼٍُهب رلزّؼخ ْْ وً شوؽ ِو٘ىْ ،دبؼىن أٔٗ ال اٍزّواهَخ كوْ ؽَُ وال
ئِىبُٔخ ٌٍلفبع كوْ وعىك اٍزّواهَخ.
.3
ئْ ادلُيح اٌزٕبفَُخ رٕجغ ِٓ االٍزغالي اِْضً ٌٍّىاهك ادلزبؽخ ،و٘نا َؼين أْ رىفو ادلىاهك
اٌؼووهَخ دلّبهٍخ إٌشبؽ زلً االػزجبه َشىً ِظلها أٍبٍُب ٌٍُّيح اٌزٕبفَُخٌ ،ىٓ رىفو
ادلىاهك غًن وبف ٌؼّبْ اٌجمبء واالٍزّواه يف اٌؼًّ ،ثً َزـٍت ٘نا اْفًن االٍزغالي اِْضً
ٌزٍه ادلىاهك ،وديىٓ ؽظو ِظبكه ادلُيح اٌزٕبفَُخ يف اٌؼٕبطو اٌزبٌُخ:22


 :رشًن ئىل للهح ادلٕزظ أو اخللِخ ػًٍ رٍجُخ ؽبعبد اٌؼًُّ ،ذلنا فاْ ػّبْ ثمبء

ادلإٍَخ يف اٌَىق ِورجؾ ثزٕىَغ ِٕزغبهتب وفلِبهتب ثـوق ذبؼً اٌؼّالء أوضو رـٍؼب ئٌُهب؛


 :أولد اٌزغبهة احللَضخ أْ اٌزىٕىٌىعُب ػبًِ لىٌ ِٓ ػىاًِ رغًُن

اٌملهاد اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخْ ،هنب رشًّ وً اٌزـجُمبد اٌؼٍُّخ ٌٍٕظوَبد اٌؼٍُّخ واخلرباد
ادلىزَجخ ٌزـىَو ػٍُّبد أٔزبط ،و٘نا ِب عؼً ِٕهب ِظلها ِزغلكا ٌٍُّيح اٌزٕبفَُخ؛


 :ئْ ادلإٍَبد إٌبعؾخ ٍ٘ اٌيت هتزُ ثبٌزغُّغ ادلٕظُ ٌٍّؼوفخ ِٓ ادلظبكه ادلقزٍفخ،

وربٍٍهب ورفَو٘ب الٍزٕزبط سلزٍف ادلإصواد اٌيت رَزقلَ يف رىعُٗ وئصواء اٌؼٍُّبد أٔزبعُخ،
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وربمك اٌزؾَٓ يف اْكاء واالهرمبء ئىل ادلَزىَبد أػًٍ ِٓ أصلبىٌ ،زؾمك يف اْفًن اٌزُّي
ػًٍ ادلٕبفٌَن.
وِٓ ٕ٘ب أطجؾذ ادلؼوفخ ِظلها أٍبٍُب ِٓ ِظبكه ادلُيح اٌزٕبفَُخ ،وٍ٘ رزّضً فُّب
َـٍك ػٍُٗ اِْ هأً ادلبي غًن ادلبكٌ ،اٌنٌ َشًّ سلزٍف ِٕزغبد اٌفىو أَٔبين ِٓ رمُٕبد،
ٔظوَبد...................،
رؼزرب ادلىاهك اٌجشوَخ ادلظله احلمُمٍ ٌزىىَٓ ادلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ



ورؼيَي٘ب ْْ ،ربمُك اٌزُّي يف أكاء ادلإٍَخ ٌٓ ََزٕل ػًٍ رلوك اِزالوهب ادلىاهك اٌـجُؼُخ أو
ادلبٌُخ أو اٌزىٕىٌىعُخ فؾَت ،ثً ََزٕل ػًٍ لُبَ اْفواك ثزىفًن ٔىػُبد فبطخ ِٓ ادلىاهك
اٌجشوَخ اٌيت سبزٍه اٌملهح ػًٍ رؼظُُ االٍزفبكح ِٓ رٍه ادلىاهك.
ذلنا صلل أْ اْفواك ُ٘ اٌؼٕظو اٌزٕظٍُّ اٌىؽُل اٌمبكه ػًٍ اٍزُؼبة ادلفبُُ٘ واْفىبه
اجللَلح  ،وِىاعهخ اٌزؾلَبد اٌيت رفوػهب اٌظووف اٌزٕبفَُخ؛
 :رؼزرب ادلىاهك ادلبٌُخ ِهّخ علا ثبٌَٕجخ ٌٍّإٍَخ ،ؽُش سبىٕهب ِٓ رؼُّك



أٔشـزهب ورىٍُؼهب ػًٍ ٔـبق أورب ،ومٌه ِٓ فالي االػزّبك ػًٍ اٍزضّبهاد فؼبٌخ رؼًّ
ػًٍ ربمُك اْ٘لاف ادلبٌُخ واٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ.
.4
23

ديىٓ أْ منُي ثٌن ٔىػٌن ِٓ اْفؼٍُبد اٌزٕبفَُخ:


أفؼٍُخ اٌزىٍفخ ،وأفؼٍُخ اٌزُّي .

 :رؼين ٘نٖ ادلُيح أْ ادلإٍَخ رؼًّ ػًٍ رظُُّ ورظُٕغ

ورَىَك ِٕزظ ألً رىٍفخ ثبدلمبهٔخ ِغ ادلإٍَبد ادلٕبفَخ وشلب َإكٌ يف إٌهبَخ ئىل ربمُك
ػىائل أورب" ،ورؼزرب ػٍُّخ ففغ اٌزىبٌُف ِٓ أؽل ادلمىِبد اٍْبٍُخ ٌيَبكح اٌملهح
اٌزٕبفَُخ ٌٍّٕزظ واٍزّواه رياَل ٘نٖ اٌملهح ،ؽُش أْ زبفُغ اٌزىبٌُف َٕغُ ػٕٗ
ففغ اٍْؼبه ئىل ادللي اٌنٌ َزؼلي للهح ادلٕبفٌَن.
 :رؼوف ثأهنب "للهح ادلإٍَخ ػًٍ رملمي ِٕزظ ِزُّي وفوَل وٌٗ لُّخ

ِورفؼخ ِٓ وعهخ ٔظو ادلَزهٍه ِضال  :عىكح أػًٍ ،فظبئض فبطخ ثبدلٕزظ،
فلِبد ِب ثؼل اٌجُغ".

05
104

رَؼً ادلإٍَبد ادلؼبطوح يف ظً ثُئخ شلَلح اٌزٕبفٌ ئىل وَت ُِيح رٕبفَُخ ػًٍ
غًن٘ب ِٓ ادلإٍَبد اٌؼبٍِخ يف إٌشبؽ ٔفَٗ ،ومٌه ِٓ فالي ئػبفخ لُّخ ٌٍؼًُّ وربمُك
اٌزُّي ػٓ ؿوَك اٍزغالي اٌـبلخ اٌفىوَخ واٌؼمٍُخ ٌٓفواك.
1
ئْ ادلظله احلمُمٍ ٌزـىَو اٌملهاد اٌزٕبفَُخ واٍزّواه٘ب ٘ى اٌىفبءاد اٌجشوَخ اٌيت
َربى كوه٘ب وؼٕظو ِٓ أُ٘ ػٕبطو ادلُيح اٌزٕبفَُخ ٌٍّإٍَخِ ْْ ،ب َزبػ ذلب ِٓ ِىاهك ِبكَخ
وِبٌُخ وِؼٍىِبرُخ وئْ وبٔذ شوؿب ػووهَب ٌزؾمُك ادلُيح اٌزٕبفَُخ ئال أهنب ٌَُذ شوؿب وبفُب
ٌزىىَٓ رٍه ادلُيح ،مٌه أٗ الثل ِٓ رىفو اٌىفبءاد اٌجشوَخ ثبػزجبه٘ب ِظله اٌفىو واالثزىبه
وأثلاع.24
وػًٍ اٌوغُ ِٓ ٘نٖ اْمهُخ ٌٍّىاهك اٌجشوَخ ئال أْ كوه٘ب يف ربمُك ُِيح رٕبفَُخ
ٌٍّإٍَخ َزىلف ػًٍ ِلي اػزجبه٘ب ِىهكا اٍزوارُغُب َزّزغ ثٕفٌ شووؽ إٌلهح ،وطؼىثخ
اٌزمٍُل ...اخل ،اٌيت رزّزغ هبب ادلىاهك أٍزوارُغُخ اْفوي يف ادلإٍَخ ،و٘نا ِب جيؼً ِٓ
اٌظؼىثخ احلظىي ػًٍ ٔفٌ إٌزبئظ ِٓ ِىاهك سلزٍفخ.
وٌىٍ رؼزرب اٌىفبءاد اٌجشوَخ ِىهكا اٍزوارُغُب َِإوال ػٓ فٍك ادلُيح اٌزٕبفَُخ جيت
أْ رزظف ثٕفٌ اخلظبئض
25
اٌيت رزُّي هبب ادلىاهك أٍزوارُغُخ وٍ٘ :
َِبمهخ اٌىفبءاد اٌجشوَخ يف فٍك اٌمُّخ ٌٍّإٍَخ.
 أْ رىىْ ٘نٖ اٌىفبءاد ٔبكهح أو فوَلح أو شلُيح ػّب ديزٍىٗ ادلٕبفَىْ احلبٌُىْ أو
احملزٍّىْ ،أٌ أهنب غًن ِزبؽخ ٌٍّٕبفٌَن وال ديىٕهُ احلظىي ػًٍ ِضٍهب.
 جيت أْ رىىْ ٘نٖ اٌىفبءاد فًن لبثٍخ ٌٍزمٍُل دبؼىن أٔٗ َظؼت ػًٍ ادلٕبفٌَن
اٌنَٓ ال ديزٍىىهنب رمٍُل٘ب ٍىاء ثبٌزلهَت أو اٌزأًُ٘.
 ػلَ ئِىبُٔخ اٍزجلاذلب دبىهك شلبصً ذلب يف ئؿبه أٍزوارُغُخ ادلؼزّلح ،ئم أٔٗ َظؼت
اٍزّواه ادلُيح اٌزٕبفَُخ يف ؽبٌخ رجلًَ اٌىفبءاد اٌجشوَخ اٌيت ٍبمهذ يف فٍمهب.
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2
َؼرب هأً ادلبي اذلُىٍٍ ٌٍّإٍَخ ػٓ ادلىعىكاد ادلؼوفُخ اٌيت رجمً يف ادلإٍَخ ػٕلِب
ال َإفن اٌؼٕظو اٌجشوٌ ثؼٌن االػزجبه ،وؽىت َزَىن ٌٍّإٍَخ ربمُك ادلُيح اٌزٕبفَُخ وهفغ
لُّزهب اٌَىلُخ ،جيت أْ رؼزّل ػًٍ ػٍُّخ رّٕىَخ شبٍِخ ِزىبٍِخ وَِزلاِخ ٌىً ٘نٖ اٌؼٕبطو،
وثٕفٌ ادلَزىي ِٓ اال٘زّبَ ْْ ،ؽظو لُّزهب يف ئؿبه وٍّ أٍهً وأكق ِٓ ؽظو وربلَل
لُّخ اٌؼٕظو اٌجشوٌ ،وّب أهنب رؼزرب كػبِخ أٍبٍُخ ٌٕشبؽ اٌؼٕظو اٌجشوٌ اٌزبثغ ٌٍّإٍَخ.
وديىٓ ٌٍّإٍَخ أْ سبزٍه هأً ِبي ُ٘ىٍٍ ِزُّي ِٓ فالي:26
 رشغُغ ورـىَو للهاد أثلاع وادلشبهوخ ٌلي اْفواك ؤشو ادلؼوفخ ٌغوع رؼُّك
ئٔزبعُزهُ يف سلزٍف ادلُبكَٓ.
 رىضُف أْشـخ ورـىَو اٌجىن اٌزؾزُخ ورىُُفهب دبب رمزؼُٗ ِزغًناد اٌجُئخ اٌلافٍُخ
واخلبهعُخ ٌٍّإٍَخ .
 اػزّبك ُ٘ىً رٕظٍُّ ِٕبٍت اٌنٌ َشغغ اْفواك ِهّب وبٔذ ِىالؼهُ اٌزٕظُُّخ
ػًٍ اٌجني أوضو .
3
َؼىٌ هأً ادلبي اٌؼالئمٍ ِلي لىح اٌؼاللخ اٌيت روثؾ ادلإٍَخ ثؼّالئهب وِىهكَهب،
ؽُش أْ ٔمـخ االٔـالق ٌْ ِإٍَخ كائّب ٍ٘ اٌَىق ،وٍ٘ ٔمـخ اٌىطىي أَؼب ػًٍ اػزجبه
أْ احملبفظخ ػًٍ اٍْىاق أو كفىي أٍىاق علَلح أو اوزَبة ؽظض ٍىلُخ ئػبفُخ
واحلظىي ػًٍ ػّالء شلُيَٓ وأوفُبء ورٍجُخ ؽبعبد ادلَزهٍىٌن ،وً ٘نٖ أ٘لاف رَؼً
ادلإٍَخ ٌزؾمُمهب ،وٌٓ َزَىن ذلب مٌه ئال ِٓ فالي اٌلهاٍبد اٌَىلُخ واٌجؾىس
وادلّبهٍبد اٌزَىَمُخ اجلبكح واٌفؼبٌخ ،واٌيت ِهّب وٍفذ فاْ ػىائل٘ب ِؼّىٔخ وئجيبثُخ ػًٍ
لُّخ ادلإٍَخ وربمُك ادلُيح اٌزٕبفَُخ ذلب ،وديىٓ اٌمىي أٔٗ يف ثؼغ اْؽُبْ َزُ لُبً ؽغُ
ولىح ِإٍَخ ِؼُٕخ اٍزٕبكا ئىل ؽغُ ػّالئهب وِلي وفبئهُ واهرجبؿهُ هبب.27
وديىٓ رظىه اٌؼاللخ ثٌن هأً ادلبي اٌفىوٌ وربمُك ادلُيح اٌزٕبفَُخ ػًٍ شىً ٔظبَ،
حبُش ديىٓ ادلإٍَخ ِٓ اِزالن هأً ِبي اٌفىوٌ اٍزوارُغٍ ِزُّي دبىىٔبرٗ ِٓ هأً ِبي
ثشوٌ ،وهأً ِبي ُ٘ىٍٍ ،هأً ِبي اٌؼاللبد.
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ووٕزُغخ الِزالن ادلإٍَخ رٍه ادلىىٔبد ،فاْ ادلإٍَخ رزّىٓ ِٓ ربمُك ُِيح رٕبفَُخ
ِزّضٍخ ثبجلىكح ادلزفىلخ وأثلاع واٌىٍفخ ادلٕبٍجخ ،ثبٔػبفخ ئىل ادلوؤخ واالٍزغبثخ ادلزفىلخ.

ِٓ أعً ربمُك االٍزفبكح اٌمظىي ِٓ هأً ادلبي اٌفىوٌ ،فأٗ ال ثل ِٓ رًَُن
اْطىي اٌفىوَخ ثفؼبٌُخ ،والثل ِٓ ئكهان افزالف لُّخ ٘نٖ اْطىي ،ئم رلػى احلبعخ ئىل
رُّٕخ واٍزضّبه ثؼؼهب ،ورىلُف االٍزضّبه يف اْفوي ػلديخ اجللوي واٌفبئلح ػًٍ أؿالق،
شلب َؼين أْ اٌزًَُن اٌفؼبي ٌوأً ادلبي اٌفىوٌ ديضً اٌىعٗ اجللَل اللزظبك ادلؼوفخٌ ،لوهٖ اٌىجًن
يف فٍك لُّخ ادلإٍَخ واٌيت ديىٓ أْ رأفن ػلح أشىبي ِٕهب :
 زبفُغ اٌزىٍفخ ،وربٌَن أٔزبعُخ ،واوزَبة ِىلغ رٕبفٍَ شلزبى ،وأْ هتلفادلإٍَخ ٌالٍزؾىام ػًٍ ؽظخ ٍىلُخ ػبٌُخ ،أو لُبكح االثزىبه اٌزىٕىٌىعٍ ،أو
ربمُك ػالِخ ذببهَخ؛
 رواوُ اْهثبػ وٕزُغخ ٌزَىَك ادلٕزغبد واخللِبد ،وىَبكح والء اٌؼًُّ اٌلافٍٍواخلبهعٍ.
:
1
رزٕىع أٍزوارُغُبد اٌيت ديىٓ ٌٍّإٍَخ اػزّبك٘ب هبلف فٍك اٌمُّخ ادلَزقٍظخ ِٓ
هأً ِبذلب اٌفىوٌ ،فغبٌجب ِب رمىَ ادلإٍَبد اٌيت رجُغ ِٕزغبد ِبكَخ ئىل محبَخ ِٕزغبهتب
ادلجزىوح ِٓ فالي ثواءح االفزواع أو االثزىبه ،وثبٌزبيل ربمك أهثبؽب ػبٌُخ ٔزُغخ ثُغ ِٕزغبهتب
ادلزُّيح ،أٌ أْ رٍه ادلإٍَبد رَؼً ٌٍزىطً ٌجؼغ االثزىبهاد ِٓ فالي هأً ِبذلب غًن
ادلبكٌ جبؼً ِٕزغبهتب ماد عىكح ػبٌُخ وأفؼٍُخ ،وعبمثُخ ٌٍَّزهٍىٌن ِمبهٔخ دبٕبفَُهب،
وثبٌزبيل رؼًّ رٍه ادلإٍَبد ػًٍ ربظًُ لُّخ ِٓ هأً ِبذلب اٌفىوٌ ٍىاء يف شىً ئَواك
ٔبرظ ػٓ ثُغ ِٕزغهب ،أو يف شىً ِووي اٍزوارُغٍ رٕبفٍَ (مسؼخ ،وشهوح ػبٌُخ ،ووالء
اٌؼّالء...اخل).
يف ؽٌن صلل أْ ادلإٍَبد اخللُِخ لل ربمك أهثبؽب عواء ثُؼهب ٌٍّؼوفخ اٌيت ديزٍىهب
هأً ِبذلب اٌجشوٌ ،ئم رزّضً لُّخ مٌه هأً ادلبي يف ِب ربظً ػٍُٗ ِٓ أرؼبة ِمبثً مسؼزهب أو
05
107

شهوهتب أو فلِبهتب ادلملِخ ٌٍؼّالء ،مٌه أْ ؿجُؼخ ٔشبؿهب َؼل زللكا أٍبٍُب الٍزوارُغُبهتب،
وٌٕىع وؽغُ اٌمُّخ اٌيت ديىٓ ربظٍُهب ِٓ هأً ِبذلب اٌفىوٌ.
وديىٓ أْ رىىْ ٌوأً ادلبي اٌفىوٌ أكواها كفبػُخ رزّضً يف محبَخ ادلٕزغبد واخللِبد
ا حملممخ ِٓ اثزىبهاد هأً ادلبي اٌفىوٌ ،وؽوَخ رظُُّ ادلٕزغبد ،وذبٕت اٌزمبػٍ اٌمبٔىين،
وأكواه ٘غىُِخ وزغُّغ ئَواك ادلٕزغبد ،واخللِبد ،وأطىي ادلإٍَخ وٍِىُزهب اٌفىوَخ،
وفٍك ِؼبًَن اٍْىاق أو اخللِبد اجللَلح ،ثبٔػبفخ ئىل احلظىي ػًٍ ؽك اٍزقلاَ
اٌزىٕىٌىعُب ٌّفوَٓ ،وربلَل أٍبً ٌٍزؾبٌفبد أٍزوارُغُخ وكػُ أٔشـخ اْػّبي.28
:
2
ِٓ أعً فٍك لُّخ ِؼبفخ ٌٍّإٍَخٕ٘ ،بن ِظلهَٓ ،فاِب ىَبكح اٌزُُّي أو زبفُغ
اٌزىبٌُف ،وٌىً ِٕهب جيت رىفو كػبئُ أٍبٍُخ رزؼؼ يف اٌشىً اٌزبيل هلُ (:)10
(04

،

:ووثبيل ثغلاك،
ادلٍزمً اٌىؿين اْوي ؽىي االلزظبك اجليائوٌ ،عبِؼخ اٌجٍُلح ،اجليائوَ ،ىٍِ 21،22
ِبٌ ،2001 ،ص.07
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ِٓ ٘نا اٌشىً ديىٓ ِالؽظخ ِب ٍٍَ:
رزىٌل ىَبكح سبُُي ادلإٍَخ ػٓ



ِٕبفَُهب ِٓ فالي رفبػً ػلح زللكاد ،ؽُش ََبُ٘ وً ِٕهب يف ئػـبء ادلإٍَخ لُّخ
ِؼبفخ وجيؼٍهب رزُّي يف ٍىلهب ،وأُ٘ ٘نٖ ا حمللكاد صلل:29
 اٌزـىه اٌزىٕىٌىعٍ :واٌنٌ َؼزرب أؽل اٌمىي اٍْبٍُخ يف رشىًُ ا حملُؾ اٌزٕبفٍَ ؽُش
ديىٓ أْ َإِكٌ ئىل:
 رؼغًُ أو رؼـًُ منى اٌـٍت ،ومٌه ثاؽلاس ظىا٘و ئؽالٌُخ علَلح ،أو رَّؼثزغلَل ِٕزغبد؛
 ثبٍزـبػزٗ رغًُن ُ٘ىً وكَٕبُِىُخ اٌزىبٌُف خبٍك ِظبكه علَلح ٌٍُّيح اٌزٕبفَُخ؛ ثاِىبٔٗ أْ َلِظ أو خيٍك ػلح لـبػبد ،ومٌه ثؼوع ػلح ثلائً ِٓ فالي ئؽلاسوظبئف علَلح ،أو أٔٗ جيّغ ػلح وظبئف يف ٔفٌ ادلٕزىط؛
 ديىٓ رغًُن ؽىاعي اٌلفىي.وػٍُٗ فاْ اوزَبة ادلؼوفخ اٌزىٕىٌىعُخ ،واٌزؾىُ فُهب أوضو ِٓ ادلٕبفٌَن ،ديىٓ
ادلإٍَخ ِٓ ربمُك ادلُيح اٍْبٍُخ وثبٌزبيل اٌزُّي اٌنٌ خيٍك ذلب اٌمُّخ ادلؼبفخ.
 ادلؼوفخ اٌزَىَمُخ  ٍ٘:ال رمً أمهُخ ػٓ ادلؼوفخ اٌزىٕىٌىعُخ ،ؽُش رزّضً يف اِزالن ادلإٍَخ
ادلإ٘الد اٌؼووهَخ ٔػلاك ئٍزوارُغُخ رَىَمُخ فؼبٌخِ ،ضً رـىَو ادلٕزغبد اجللَلح ،اٌزٕىَغ يف
اخللِبد ،اٌمُبَ ثؼٍُّبد رووجيُخِ ،ؼوفخ ؽبعبد وهغجبد اٌيثبئٓ ،كهاٍبد اٌَىق...،ئخل.
 :ديىٓ ٌٍّإٍَخ فٍك اٌمُّخ ادلؼبفخ،



ػٓ ؿوَك رلُٔخ اٌزىبٌُف ومٌه َزُ ِٓ فالي:
 ػىاًِ أٔزبط :اٌزؾىُ يف ػىاًِ أٔزبط ،وؽَٓ اٍزغالذلب ،دبب ََّؼ ثزىفًن اٌىلذ
واجلهل ،و ٌزبيل رلُٔخ اٌزىبٌُف.
 أٔزبعُخ :ػٓ ؿوَك اٌوفغ ِٓ أٔزبعُخ ِٓ ،فالي رؼبفو ػلح ػىاًِ ِٓ أمههب:
وفبءح اٌؼّبي ،اٌزؾىُ يف اٌزمُٕخ ،ادلىاك اْوٌُخ ادلٕبٍجخ ،اٌزغوثخ والزظبكَبد احلغُ ،اْعىه
واٌزؾفُياد ،ادلٕبؿ ادلالئُ...ئخل.
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 ٍ٘ :ػووهَخ ػًٍ وً ادلَزىَبد ،فقٍك لُّخ ِؼبفخ ٌٍّإٍَخ ِورجؾ



ثيواَب ػلح ِٓ ٔشبؽ ادلإٍَخ ِٓ ،ثواِظ أٔزبط ،لُبً اْكاءٔ ،ظبَ رىىَٓ ادلىاهك اٌجشوَخ،
ِووها ثأٔظّخ احلىافي واْعىه ووطىال ئىل ازببم اٌمواهاد ،ػٍُّخ وئٍزوارُغُخ.30
فؼٍُّخ فٍك لُّخ ِؼبفخ ٌٍّإٍَخ ٌٌُ فمؾ ِهّخ أكاهح اٌؼبِخ ،أو أكاهح ادلبٌُخ ،ثً
رزقن رىعهب وجًنا ضلى اٌالِوويَخ ،فقٍك لُّخ ِؼبفخ ٌٍّإٍَخ َزُ ثزىبرف عهىك وً
أؿواف ادلإٍَخ :شلضٌٍنِ ،زقنٌ اٌمواهادِ ،لهاءَِ ،زضّووْ ِ...الن...ئخل ،فىٍهُ َزفمىْ
ػًٍ ٌغخ واؽلح ،واذببٖ واؽل٘ ،ى فٍك لُّخ ،و٘ى ِب َزـٍت رواثـب لىَب ْٔشـخ ورلهىكاد
وً ٘إالء ،فزؾمُك لُّخ ِؼبفخ َؼين صلبػ وهحبُخ ادلإٍَخ و٘ى ِب َؼىك ثبٌؼووهح ووٕزُغخ
ؽزُّخ ثبٌٕغبػ ػًٍ وً ٘برٗ اْؿواف فُّب ثؼل.

-

-

-

ٍٔقظهب فُّب ٍٍَ:
ِٓ فالي ئػلاكٔب ذلنا ادلىػىع َٔزقٍض ثؼغ
َُؼل هأً ادلبي اٌفىوٌ ٘ى اٌووُيح اٍْبٍُخ ٌجٕبء اٌزملَ االلزظبكٌ ثظفخ ػبِخ
وصلبػ ادلإٍَبد ثظفخ فبطخ؛
أولد عً اٌلهاٍبد اٌيت رجؾش يف كوه هأً ادلبي اٌفىوٌ يف اْكاء ادلإٍٍَ،
ثأٔٗ َإكٌ كوها عى٘وَب يف ربمُك ِياَب رٕبفَُخ ٌٍّإٍَخ ،و٘نا ِب كفغ ادلإٍَبد
ئىل رؼيَي وروٍُـ مجُغ ِىىٔبد هأً ادلبي اٌفىوٌٍ ،ؼُب ئىل إٌغبػ يف ربمُك
أ٘لافهب؛
ئْ ربٌَن رٕبفَُخ ادلإٍَبد ِٓ فالي ئكاهح هأً ادلبي اٌفىوٌ َزؼّٓ ثشىً
أٍبٍٍ زلبوٌخ رغًُن ؿوَمخ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼٕظو اٌجشوٌ ِٓ وىٔٗ رلوك رىبٌُف ،ئىل
وىٔٗ ِىهكا َُّىِٓ ادلإٍَخ ِٓ ِٕبفَخ اِفوَٓ واٌزفىق ػٍُهُ ،وّب ديىٓ اػزجبه
هأً ادلبي اٌفىوٌ أُ٘ اٌؼىاًِ ادلَإوٌخ ػٓ صلبػ ادلإٍَخ يف افزواق اٍْىاق
اٌؼبدلُخ.
ووٕزُغخ ػبِخ فأْ هأً ادلبي اٌفىوٌ َؼل اٌُىَ أُ٘ ِظبكه ادلُياد اٌزٕبفَُخ
ٌٍّإٍَبد ،و٘ى أٍبً رىىَٓ لُّخ ِؼبفخ وٌؼٍٗ ٍو االفزالف ثٌن اٌمُّخ اٌلفزوَخ
ٌٍّإٍَخ ولُّزهب يف اٌَىق.
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يف ػىء إٌزبئظ اٌيت مت اٌزىطً ئٌُهب ديىٓ اخلووط

اٌزبٌُخ:

ػووهح اٌزؼبًِ ِغ هأً ادلبي اٌفىوٌ ػًٍ أٔٗ ِىهك هئٍَُ واٍزوارُغٍ ِٓ ثٌن
ادلىاهك ادلقزٍفخ اٌيت سبزٍىهب ادلإٍَخ ،واحلفبف ػٍُٗ ورـىَوٖ ثشىً َِزّو،
واٌزأوُل ػًٍ أمهُزٗ وكوهٖ يف صلبػ ادلإٍَخ وربمُك ادلُيح اٌزٕبفَُخ ذلب ،وفبطخ يف
ظً صىهح ادلؼٍىِبد وأفزبػ اٍْىاق واؽزلاَ اٌزٕبفٌ.
ػووهح أْ رلهن أكاهح اٌؼٍُب ِىبٔخ ادلؼوفخ وكوه٘ب يف ادلإٍَخ ،ووُف ََهُ
أزمبذلب وِشبهوزهب ثٌن اٌؼبٌٍِن يف رـىَو وربٌَن أكائهُ ،دبب َٕؼىٌ ػًٍ اِزالن
ادلإٍَخ ٌوأً ِبي ثشوٌ ِزُّي ََهُ ثشىً أورب يف ربمُك ادلُيح اٌزٕبفَُخ
ٌٍّإٍَخ.
ػًٍ ادلإٍَخ أْ رببوي هٍُ االٍزوارُغُبد ووػغ اخلـؾ واٌرباِظ ٌزُّٕخ واٍزضّبه
هأً ادلبي اٌفىوٌ يف ئثلاع ؽٍىي ِجزىوح وِٕزغبد علَلح وفلِبد ِزُّيح ربمك
ِياَب رٕبفَُخ أػًٍ ووطىال أٍوع ئىل ادلَزهٍىٌن دبقزٍف أٔىاػهُ.
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 .0ػبكي ؽوؽىُ ادلفوعٍ ،أمحل ػٍٍ،
 ،ادلٕظّخ اٌؼوثُخ ٌٍزُّٕخ أكاهَخ ،اٌمب٘وحِ ،ظو ،0112 ،ص .00
2. OCDE, Mesuring and Reporting Intellectual Capital, Issues, and
Prospect Programme Notes and Backround to Technical Merting
and Policy and Strategy Forum, paris, 1999,p05
3. Drucker. P, A propos du management, Village mondial, Paris
2000, p 36
4. Ulrich .D, A New Manadte For Human Resources, Harvard
Business Review, January-February, 1998, p02.

 .5مساليل حيؼُٗ،
 ،رلٍخ اٌؼٍىَ االَٔبُٔخ ،عبِؼخ زلّل فُؼو ثَىوح ،اجليائو ،اٌؼلك
اٌَبكً ،عىاْ  ،0110ص .10
 .6ؽوَوٌ ثىشؼىه ،طٍُؾخ فالق،
ِ ،لافٍخ ِملِخ ػّٓ ادلٍزمً اٌلويل اخلبٌِ ؽىي هأً ادلبي اٌفىوٌ
يف ِٕظّبد اْػّبي اٌؼوثُخ يف ظً االلزظبكَبد احللَضخ ،عبِؼخ شٍف ،اجليائوَ،ىٍِ
 00-00كََّرب  ،0100ص .10
 .7زلّىك ػٍٍ اٌووٍبْ ،زلّىك زلّل اٌؼغٍىين،
 ،رلٍخ اٌؼٍىَ االلزظبكَخ واٌمبٔىُٔخ ،عبِؼخ كِشك ،اجملٍل  ،02اٌؼلك ،10
 ،0101ص .04
 .8ػجل اٌَزبه ؽَٓ َىٍف،
االلزظبك واٌؼٍىَ أكاهَخ ،عبِؼخ اٌيَزىٔخ اْهكُٔخ ،اْهكْ ،0115 ،ص.15

 ،رلٍخ

 .9محى ىهولٍ أِبي ،ىَبْ ثووعخ ػٍٍ،
ِ ،لافٍخ ِملِخ يف ادلٍزمً اٌلويل ؽىي  :هأً ادلبي اٌفىوٌ يف ِٕظّبد اْػّبي
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اٌؼوثُخ يف ظً االلزظبكَبد احللَضخ َىٍِ  00-00كََّرب  ،0100عبِؼخ اٌشٍف،
اجليائو ،ص ص .12-15
،

ٍُ .10ل زلّل عبك اٌوة،
ِـجؼخ اٌؼشويِ ،ظو ، 2006 ،ص.000

اٌلاه اجلبِؼُخ،

 .11هاوَخ ؽَٓ،
أٍىٕلهَخِ ،ظو ،0111 ،ص.25
ِ .12لاػ ػواَيب احلبط،

رلٍخ الزظبكَبد مشبي ئفوَمُب ،اٌؼلك  ،15ص .010
 .13ؽوَوٌ ثىشؼىه ،طٍُؾخ فالقِ ،وعغ ٍبثك ،ص .15
ٍُ .14ل زلّل عبك اٌوةِ :وعغ ٍبثك ،ص .41
 .15ثىهٔبْ اثواَُُ٘ ،ىٍف ثىفٍقبي،
ِ ،لافٍخ ِملِخ يف ادلٍزمً اٌلويل ؽىي  :هأً ادلبي اٌفىوٌ يف ِٕظّبد اْػّبي
اٌؼوثُخ يف ظً االلزظبكَبد احللَضخ َىٍِ  00-00كََّرب  ،0100عبِؼخ اٌشٍف،
اجليائو ،ص .15
 .16ادلوعغ اٌَبثك ،اٌظفؾخ ٔفَهب.
17. Michel Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, Paris, 2000, p
08.

 .18ػجل اٌومحبْ ثٓ ػٕزو "
" أؿووؽخ كوزىهاٖ كوٌخ ،عبِؼخ اجليائو،
 ،0110ص .002
 ،اٌـجؼخ اْوىل ،كاه

 .19ؽَٓ ػٍٍ اٌيػيب،
وائً ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،ػّبْ ،اْهكْ، 2005 ،ص .004
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 .20أمحل ِظٕىػخ،
ِ ،لافٍخ ػّٓ ادلٍزمً اٌلويل اٌَبثغ ؽىي اٌظٕبػخ اٌزإُُِٔخ ،اٌىالغ اٌؼٍٍّ وآفبق
اٌزـىَو-ذببهة اٌلوي ،-عبِؼخ اٌشٍف ،اجليائوَ ،ىٍِ  10-10كََّرب  ،0100ص
.10
 .21ادلوعغ اٌَبثك ،ص.10
 .22مجبي اٌلَٓ زلّل ادلوٍٍ،
 ،اٌلاه اجلبِؼُخ ،أٍىٕلهَخ ،0110 ،ص ص
.05-00
 .23ؽَٓ ػٍٍ ٘بِبْ،
)،ادلٕظّخ اٌؼوثُخ ٌٍزُّٕخ أكاهَخ ،اٌمب٘وحِ ،ظو2006 ،

،ص. 653
 ،اٌمب٘وح ،كاه غوَت ٌٍٕشو، 2001،

 .24ػٍٍ اٌٍٍَّ،
ص. 42
 .25مساليل حيؼُٗٔ ،فٌ ادلوعغ اٌَبثك ،ص .14
 .26مساليل حيؼُٗ

 ،أؿووؽخ كوزىهح غًن ِٕشىهح ،عبِؼخ اجليائو ، 2004 ،ص
.20
 .27ادلوعغ اٌَبثك ،ص .20
،

 .28ػجل اٌٍـُف ِظـفً،
رلٍخ اٌىاؽبد ٌٍجؾىس واٌلهاٍبد ،اٌؼلك اٌَبثغ ،0112 ،ص.02

29. Felix Bogliolo, La création de la valeur, éditions d’organisation,
Paris, 2001, p 56.

 .30ػجل اٌٍـُف ِظـفًِ ،وعغ ٍبثك ،ص.01
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I

 1مجبي اٌلَٓ زلّل ادلوٍٍ،
 ،اٌلاه اجلبِؼُخ ،أٍىٕلهَخ.0110 ،

 2ؽَٓ ػٍٍ ٘بِبْ،
)،ادلٕظّخ اٌؼوثُخ ٌٍزُّٕخ أكاهَخ ،اٌمب٘وحِ ،ظو،
2006

اٌلاه اجلبِؼُخ،

 3هاوَخ ؽَٓ،
أٍىٕلهَخِ ،ظو.0111 ،
ٍُ 4ل زلّل عبك اٌوة،
ِ ،ـجؼخ اٌؼشويِ ،ظو. 2006،

 5ػبكي ؽوؽىُ ادلفوعٍ ،أمحل ػٍٍ،
 ،ادلٕظّخ اٌؼوثُخ ٌٍزُّٕخ أكاهَخ ،اٌمب٘وحِ ،ظو.0112 ،

،اٌـجؼخ اْوىل ،كاه

 6ػٍٍ اٌيػيب،
وائً ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،ػّبْ ،اْهكْ. 2005،

 ،اٌمب٘وح ،كاه غوَت ٌٍٕشو،

 7ػٍٍ اٌٍٍَّ،
.2001


 1أمحل ِظٕىػخ،
ِ ،لافٍخ ػّٓ ادلٍزمً اٌلويل اٌَبثغ ؽىي اٌظٕبػخ اٌزإُُِٔخ ،اٌىالغ اٌؼٍٍّ
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وآفبق اٌزـىَو-ذببهة اٌلوي ،-عبِؼخ اٌشٍف ،اجليائوَ ،ىٍِ  10-10كََّرب
.0100

 2ثىهٔبْ اثواَُُ٘ ،ىٍف ثىفٍقبي،
ِ ،لافٍخ ِملِخ يف ادلٍزمً اٌلويل ؽىي  :هأً ادلبي اٌفىوٌ يف
ِٕظّبد اْػّبي اٌؼوثُخ يف ظً االلزظبكَبد احللَضخ َىٍِ  00-00كََّرب ،0100
عبِؼخ اٌشٍف ،اجليائو.
 3ؽوَوٌ ثىشؼىه ،طٍُؾخ فالق،
ِ ،لافٍخ ِملِخ ػّٓ ادلٍزمً اٌلويل اخلبٌِ ؽىي هأً ادلبي
اٌفىوٌ يف ِٕظّبد اْػّبي اٌؼوثُخ يف ظً االلزظبكَبد احللَضخ ،عبِؼخ شٍف،
اجليائوَ ،ىٍِ  00-00كََّرب .0100

4

محى ىهولٍ أِبي ،ىَبْ ثووعخ ػٍٍ،
ِ ،لافٍخ ِملِخ يف ادلٍزمً اٌلويل ؽىي  :هأً ادلبي اٌفىوٌ يف ِٕظّبد
اْػّبي اٌؼوثُخ يف ظً االلزظبكَبد احللَضخ َىٍِ  00-00كََّرب  ،0100عبِؼخ
اٌشٍف ،اجليائو.

 5مساليل حيؼُٗ
 ،أؿووؽخ كوزىهح غًن ِٕشىهح ،عبِؼخ اجليائو،
.2004

 6مساليل حيؼُٗ،
 ،رلٍخ اٌؼٍىَ االَٔبُٔخ ،عبِؼخ زلّل فُؼو ثَىوح ،اجليائو،
اٌؼلك اٌَبكً ،عىاْ .0110
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"  ػجل اٌومحبْ ثٓ ػٕزو7
 عبِؼخ،" أؿووؽخ كوزىهاٖ كوٌخ
.0110 ،اجليائو

،

،ػجل اٌَزبه ؽَٓ َىٍف

8

.0115 ،ْ اْهك، عبِؼخ اٌيَزىٔخ اْهكُٔخ،رلٍخ االلزظبك واٌؼٍىَ أكاهَخ
،ً ػجل اٌٍـُف ِظـف9
0112 ، اٌؼلك اٌَبثغ، رلٍخ اٌىاؽبد ٌٍجؾىس واٌلهاٍبد،

، زلّىك زلّل اٌؼغٍىين،ْ زلّىك ػٍٍ اٌووٍب10
 اٌؼلك،02  اجملٍل، عبِؼخ كِشك، رلٍخ اٌؼٍىَ االلزظبكَخ واٌمبٔىُٔخ،
.0101 ،10
، ِلاػ ػواَيب احلبط11
.15  اٌؼلك،رلٍخ الزظبكَبد مشبي ئفوَمُب
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