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 إدارة المعرفةسياسة 

 

 : المعرفة إدارة مفهوم: )مقدمة(
 

ُّٔرر  املع فررٞ إدارٝ تعرر    ٞ  بأ ٞ  اهبظرر ٙٞ ٗاملرر٘ارد ٗاألدٗا   اهتقِٚرر    زتٌ٘عرر ٞ  ٗاسررتػ ي ُٗظرر  ٗإدارٝ دتٌرر  املشررتمةً  املع فرر

ِّٚٞ ًؤسشٞ أٓةا  رتةًٞ ُّٔ  كٌ  ٗحتقٚقٔ   ًع ٝ   املع فٞ  إىل تشتِة ٗاهيت اهع ًوْ٘  األف اد ميتولٔ  اهيت املٔ را  أ  ًر   ٗعر د

ّٚررٞ املع فررٞ إدارٝ ًررّ اهلررة  ٙرر تب   ًررّ َ 1991 عرر َ ًِرر  ًشررتق   زت ه رر  أصرربخ  اإلدارٝ ٗٓرر ٖ ب ملؤسشرر    اهقرر ار اخترر   بعٌو

 األخريٝ اهفرتٝ ٗيف امللتب    ٗإدارٝ اهع ًٞ  ٗاإلدارٝ املعوً٘    ُٗظٍ األعٌ ي  إدارٝ زت ي يف تةرض اهيت ٗاملِ ٓج اهةٗرا  خ ي

 اذت سرر٘  ٗعوررٍ بأُ٘اعٔرر   اإلعرر َ ك٘سرر ٢ى املع فررٞ; إدارٝ حبرر٘  يف تشرر ٍٓ اهرريت األخرر ٠ اجملرر    ًررّ اهعةٙررة ِٓرر ن أصررب 

 . ٗاهضخٞ ٗاهشٚ سٞ

 :اهت هٚٞ اهعِ ص  يف املع ر  ًّ ا ستف دٝ ط ٙق عّ ٗ هم املع فٞ إدارٝ ًّ ًغ فٞ قٌٚٞ املؤسشٞ تِتج أْ املٍٔ ًّٗ

 اهع ًوني ًٗ٘آب ًٗع ر  ًٔ را  ٗٙظٌى: اهبظ ٜ امل ي رأض - 1

 .املعوً٘   هتلِ٘ه٘جٚ  اهتختٚٞ اهبِٚٞ املعوً٘    أُظٌٞ اهبٚ ُ    ق٘اعة ٗٙظٌى :املعوً٘ تٛ امل ي رأض - 2

 .ا سرتاتٚجٚٞ األٓةا  بتخقٚق ٗا هتزاَ ادتٌ عٛ  ٗاهعٌى ٗاهقٚ دٝ  املؤسشٚٞ  اهثق فٞ ٗٙظٌى: املؤسشٛ امل ي رأض - 3

 

 ٗاهريت  اهشرو٘كٚ    إىل ب إلع فٞ امللتشبٞ ٗارتربا  ٗاألفل ر ٗاملع فٞ اهفط ٙٞ املٔ را  ٗٓٛ: 

 .اهع ًوني ًّ ف د كى بٔ  ٙتٌت 

 ًثرى  اهعٌرى  ًِٗٔجٚر    ٗاإلج ا١ا  ٗاألُظٌٞ اهو٘ا٢  يف ت٘جة اهيت املع فٞ ٗٓٛ: 

 .(هوع ًوني ٗاملٔين األخ قٛ املٚث ق – امل٘ظف دهٚى - اهبظ ٙٞ امل٘ارد  ٢خٞ – اهعٌى تِظٍٚ  ٢خٞ)

ٞ   ٜٗ بٚ ُر    ق٘اعرة ) ًثى اهلرتُٗٛ أٗ ٗرقٛ بظلى ٗختزِٕٙ كت بتٕ ميلّ ً  كى ٗٓٛ:   املضروخ

ْ  أْ ٗجيرررب( اهتةرٙبٚرررٞ اذتق ٢رررب – اإلج ا٢ٚرررٞ األدهرررٞ – ٗاهةراسررر   اهبخرر٘   –  ٗٙرررتٍ ٗٙشررر  سرررٔ٘هٞ بلرررى إهٚٔررر  اه٘صررر٘ي ٙلرر٘

 .ًِٔ  ا ستف دٝ ٙتٍ حتٟ املِ سب اه٘ق  ٗيف ًٗشتٌ  دا٢ٍ بظلى ٗحتةٙثٔ  ً اجعتٔ 

 املع فٞ ًض در هل فٞ بع عٞ /qryt.org-https://www.bir هوجٌعٚٞ اإلهلرتُٗٛ امل٘ق  ٙتٌٚز:  هوجٌعٚٞ اإلهلرتُٗٛ امل٘ق 

 اه بعٚٞاإلع ًٚٞ  ٗتق رٙ  ٗاملطب٘ع     اإلج ا٢ٚٞ ٗاألدهٞ ٗاألُظٌٞ اهو٘ا٢  ك فٞ ع ض ٙتٍ حٚث هوجٌعٚٞ اهض حيٞ

  .امل هٚٞ ٗاهتق رٙ  ٗاهشِ٘ٙٞ
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 : قشٌني إىل ادتٌعٚٞ داجى املع فٞ ًض در تِقشٍ

 ٌٞٗاهو٘ا٢  األُظ 

 ٗاإلج ا١ا  اهعٌوٚ   دهٚى 

 ٞاإلرط دٙٞ األده 

  ٙامل هٚٞ( اهتق رٙ  ) اهةٗرٙٞ اهتق ر 

 اهبٚ ُ   ق٘اعة 

  اهةاخوٚٞ ٗاهتع ًٍٚ اهِظ ا /  اإلدارٙٞ اهق ارا 

   اهظ ك ١( اجتٌ ع   – اهتِفٚ ٙٞ اإلدارٝ – اإلدارٝ زتوص – عًٌ٘ٚٞ )مجعٚٞ ا جتٌ ع. 

 ْٗاملشتفٚة 

 ٞاإلُرتُ  طبل 

   اهةاعٌني ً  ا سرتاتٚجٚٞ اهظ ك. 

  اهع قٞ  ا  اذتلً٘ٚٞ هو٘زارا  اإلهلرتُٗٚٞ امل٘اق. 

   ٗاملع ٓة ادت ًع 

 خةً   ٗ هوٌشتفٚةّٙ  اإلهلرتُٗٛ اهتشجٚى  خةً   بت٘فري ق ً  املع فٞ إدارٝ بأٌٓٚٞ ًِٔ  إمي ُ   اهرب فجٌعٚٞ

  . ارتةً   تقٍٚٚ تفعٚى ٗك هم   اإلهلرتُٗٛ امل٘ق  عرب اهتةرٙبٚٞ اهةٗرا  يف اهتشجٚى

 

 ( SOWT ) ٗاهتٔةٙةا  ٗاهف ظ  ٗاهغعف  اهق٘ٝ  حتوٚى - 1

 املع فٞ إلدارٝ ا سرتاتٚجٚٞ األٓةا  - 2

 املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ املب درا  - 3

 املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ اهعٌى خط  - 4
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  عوٟ  حيتٜ٘ ٗاه ٜ هوجٌعٚٞ اإلهلرتُٗٛ امل٘ق

 .املمتوفٞ ٗاملع ر  املعوً٘  

 سوشوٞ أدهٞ ًِٗٔجٚ    ًثى) ً٘ثقٞ ًع ر  ٗج٘د

 اهعٌى ب دتٌعٚٞ(.

 

 املع فٞ مبفَٔ٘ اه٘عٛ ععف 

 يف األخ ٠ ادتٔ   ٗخربا  جت ر  عوٟ ا ط ع 

 (املٌ رس   أفغى) املع فٞ إدارٝ

 

  تلِ٘ه٘جٚ  املعوً٘   زت ي يف اهش ٙعٞ اهتػريا 

 ٗاهيت األُظٌٞ اإلهلرتُٗٚٞ بعض تل هٚف ٗارتف ع

 .املع فٞ ًظ رٙ  إدارٝ تِفٚ  يف تش ٍٓ

 

  ٙ٘ٗامل هٚٞ اإلدارٙٞ ٗاإلج ا١ا  ٗاهو٘ا٢  األُظٌٞ ٗتطبٚق تط 

  ٙ٘بعة عّ هوٌشتفٚةّٙ ٗاهعٌى تقةمئ  ٗسٔ٘هٞ ارتةً   بني ٗاهتل ًى اهرتاب  حيقق إهلرتُٗٛ ب ُ ًج تط. 

 ارتةً   تقةٍٙ يف ارتربٝ هةٕٙ ًتل ًى عٌى ف ٙق. 

 

 ٗامل هٚٞ اإلدارٙٞ ٗاإلج ا١ا  ٗاهو٘ا٢  األُظٌٞ ٗتطبٚق تط٘ٙ  تٚجٛااهلة  ا سرت

 ًع ٙري ٗزارٝ امل٘ارد اهبظ ٙٞ ٗاهتٌِٚٞ ا جتٌ عٚٞ. ٗفق ٗاهظف فٚٞ اذت٘كٌٞ ًع ٙري تطبٚق  املب درا 

 تقةمئ  ٗسٔ٘هٞ ارتةً   بني ٗاهتل ًى اهرتاب  حيقق إهلرتُٗٛ ب ُ ًج تط٘ٙ  اهلة  ا سرتاتٚجٛ

 .بعة عّ هوٌشتفٚةّٙ ٗاهعٌى

 املب درا 
 ٞبف ٗعٔ  ًٗشتفٚةٙٔ  ادتٌعٚٞ ٙ ب  ٗاحة اهلرتُٗٛ ُظ َ ٗفق اهةاخوٚٞ اهعٌوٚ   أمتت. 

 ٗاهبٚ ُ   ٗاهرباًج األجٔزٝ عوٟ إهلرتُٗٚٞ مح ٙٞ أُظٌٞ إجي د . 

 .ارتةً   تقةٍٙ يف ارتربٝ هةٕٙ ًتل ًى عٌى ف ٙق اهلة  ا سرتاتٚجٛ

 املب درا 
  ُٙ٘ت ٢ج أفغى حيقق مب  سِ٘ٙ  %  25 بِشبٞ ادتٌعٚٞ داخى اهعٌى كف ١ا  ٗمتلني تط 

 .هوٌشتفٚةّٙ
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 :ٗٓٛ ٗاملع فٞ املعوً٘   ٗمج  اذتق ٢ق عّ هوبخث اه٘س ٢ى ًّ زتٌ٘عٞ ادتٌعٚٞ تشتمةَ

 اذت هٛ اه٘ع  ح٘ي ٗك هم ادتٔٞ حتت جٔ  اهيت املع ر  أُ٘اع ح٘ي ًعوً٘   ا ستبٚ ُ   جتٌ : 

 . 1املمتوفٞ املع فٞ ملض در

 .ضريق ٗق  يف ٗاملعوً٘   اهبٚ ُ   ًّ اهلثري عوٟ اذتض٘ي يف فع هٞ اهعٌى ٗرش تعترب حٚث: 

 ٙةي كٌ . ٗغريٓ  ٗعٌوٚ تٔ  ٗخططٔ  ادتٔٞ أٓةا  ًثى األً٘ر ًّ اهلثري املشتِةا  خ ي ًّ ٙتغ : 

 .ادتٌعٚٞ يف املع فٞ ثق فٞ ًشت٠٘ عوٟ ٗج٘دٓ  عةَ أٗ املشتِةا  بعض ٗج٘د

 إىل ب إلع فٞ اإلهلرتُٗٛ  اهربٙة ٗرس ٢ى اهةاخوٚٞ اهظبلٞ ستت٘ٙ   حتوٚى إْ: 

 .ادتٌعٚٞ أدا١ فع هٚٞ عوٟ تةي ًؤط ا  عِٕ ِٙتج جةٗآ   ًة٠ عوٟ اهتع  

 ب ألً  اهقٚ َ ٙتٍ

 /جةا  ععٚف بظلى

 بٕ اهقٚ َ ٙتٍ  

 ب ألً  اهقٚ َ ٙتٍ

 ععٚف بظلى

 

 ب ألً  اهقٚ َ ٙتٍ

 ً ٢ٍ بظلى

 

 ب ألً  اهقٚ َ ٙتٍ

 جٚة بظلى

 

 ب ألً  اهقٚ َ ٙتٍ

 اجة جٚة بظلى

 
 

 اهةرجٞ  َ

  ٗأٓةافٔ ؟ ٗرس هتٔ  ب ؤٙتٔ  ق٠٘ بظلى امل تبطٞ ا سرتاتٚجٚٞ اهتطوع   بِظ  ادتٌعٚٞ ق ً  1

  . املع فٞ إلدارٝ اه زًٞ امل هٚٞ امل٘ارد ختضٚط مت 2

  ؟ ً٘ظفني بني املعوً٘   بِظ  ٗٙقًْ٘٘ ٗاهتع ْٗ املع فٞ ُظ  يف اذتشِٞ اهقةٗٝ املةرا١ ميثى 3

  ٗادتٌعٚٞ؟ امل٘ظفني ًشت٠٘ عوٟ ٗاهتعوٍ األدا١  بتخشني املتعوقٞ املٌ رس   ًٗل فأٝ بتقةٙ  اإلدارٝ تقَ٘ 4

  إمج هٛ اجملٌ٘ع اهف عٛ

                                                           
1
 .املع فٞ إدارٝ تقٍٚٚ ُغج  ستبٚ ْ من٘ ج عوٟ ه ط ع ٙ جٟ 
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 اهةرجٞ  َ

 هوٌشتفٚةّٙ قٌٚٞ إع فٞ تغٌّ بط ٙقٞ اه ٢ٚشٚٞ ٗعٌوٚ تٔ  عٌؤ  أُظٌٞ بتضٌٍٚ ادتٌعٚٞ تقَ٘ 5

 األدا١؟ يف اهتٌٚز ٗحتقٚق

 

  . اهعٌوٚ   تعطٚى عةَ ٙغٌّ مب  املت٘قعٞ غري ٗاألحةا  اهط ر٢ٞ اذت    إلدارٝ ُظ ً   ادتٌعٚٞ متوم 6

  امل ج٘ٝ؟ اهِت ٢ج ٗحيقق املشتفٚةّٙ احتٚ ج   ٙويب مب  اه ٢ٚشٚٞ اهعٌى إج ا١ا  ٗتةٙ  ادتٌعٚٞ تِف  7

 ٗهتخشني أفغى ألدا١ حتقٚق   ٗ هم ًشتٌ  بظلى ٗحتشِٚٔ  اهعٌى إج ا١ا  بتقٍٚٚ ادتٌعٚٞ تقَ٘ 8

 ؟ ارتةً  

 

  إمج هٛ اجملٌ٘ع اهف عٛ

 اهةرجٞ  َ

 ٙةعٍ كٌ  امل٘ظفني  ٗكف ١ا  ًٗٔ را  ًع ر  ٙبين هوجٔٞ املٔين ٗاهتط٘ٙ  ٗاهتةرٙب اهتعوٍٚ ب ُ ًج 9

 أعوٟ أدا١ حتقٚق يف ٗٙشٍٔ اهع ًٞ  األٓةا  حتقٚق

 

  .ً٘ثقٞ ٗعٌوٚ   إج ا١ا  ادتٌعٚٞ هة٠ 10

  .ً٘ظف٘ٓ  بٔ  ٙتٌت  اهيت هولف ١ا  بٚ ُ   ق عةٝ ادتٌعٚٞ متوم 11

  .اهعٌى ًظ كى حى عوٟ هوعٌى (...... - اهتٌٚز ف ق – ادت٘دٝ ف ق) ًثى عٌى ف ق تظلٚى ٙتٍ 12

  إمج هٛ اجملٌ٘ع اهف عٛ

 اهةرجٞ  َ

 (اإلهلرتُٗٛ ٗامل٘ق  اهةاخوٚٞ  ٗاهظبلٞ اإلُرتُ   ًثى) هوتلِ٘ه٘جٚ  اهتختٚٞ اهبِٚٞ بتط٘ٙ  اإلدارٝ ق ً  13

 .املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ ادتٔ٘د فع هٚٞ هغٌ ْ اهضوٞ  ا  ٗاهلف ١ا 

 

  .اهلرتُٗٚ   ب ٙةا  هةٍٙٔ أْ كٌ  اهةاخوٚٞ اهظبلٞ/  اإلُرتُ  إىل اه٘ص٘ي قةرٝ هةٍٙٔ امل٘ظفني ك فٞ 14

  .دٗرٜ بظلى اهةاخوٚٞ اهظبلٞ اإلهلرتُٗٛ امل٘ق  عوٟ املع ٗعٞ املعوً٘   حتةٙث ٙتٍ 15

 دعٌ  ٗ هم ادتٔٞ ًشت٠٘ عوٟ هوت٘اصى أس سٛ ُقى دتٔ٘د كٌضةر اهةاخوٚٞ اهظبلٞ استمةاَ ٙتٍ 16

 ٗاملعوً٘   املع فٞ

 

  اهف عٛإمج هٛ اجملٌ٘ع 
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 اهةرجٞ  َ

 ًشت٠٘ عوٟ املع فٞ ًٗ٘ارد ًض در حتةٙة خ هل  ًّ ميلّ ًع فٚٞ بٚ ُ   ق عةٝ ادتٌعٚٞ متتوم 17

 .ادتٌعٚٞ

 

  .املِجزٝ املظ رٙ  أٗ ب ملٔ َ املتعوقٞ املع ر  ُٗظ  ت٘ثٚق ٙتٍ 18

  اهعٌى . ٙرتكْ٘ اه ّٙ امل٘ظفني هة٠ امل٘ج٘دٝ املٌٔٞ ب ملع ر  ا حتف ظ ٙتٍ 19

 جتِب ٙتٍ حبٚث ادتٌعٚٞ ًشت٠٘ عوٟ املشتف دٝ ٗاهةرٗض املٌ رس   أفغى بِظ  ادتٌعٚٞ تقَ٘ 20

  زدٗاجٚٞا

 

  إمج هٛ اجملٌ٘ع اهف عٛ

 اهةرجٞ  َ

  . ًشتٌ  بظلى ٗا بتل ر اهتعوٍ قٍٚ ٗتعزٙز بت٘عٚ  ادتٌعٚٞ تقَ٘ 21

  .ادتٌعٚٞ ًشت٠٘ عوٟ املظ كى ذتى ٗ هم شتتوفٞ إدارا  ًّ اهعٌى ف ق تظلٚى ٙتٍ 22

  . ًٗش ٌٓ تٍٔ أفل رٍٓ تقةر ادتٔٞ بأْ ٙظع ْٗ كٌ  ب هتٌلني  امل٘ظفْ٘ ٙظع  23

  . ٗاملعوً٘   املع فٞ ٗهِظ  ًع   هوعٌى تظجٚعٚٞ ح٘افز هوٌ٘ظفني تت٘ف  24

  اهف عٛإمج هٛ اجملٌ٘ع 

 اهةرجٞ  َ

  .  اهتػٚري ًب درا  ًّ ٗغريٓ  املع فٞ إدارٝ ًب درا  تطبٚق يف ُ جخ   سج   ادتٌعٚٞ متوم 25

  ادتٌعٚٞ عوٟ املع فٞ إدارٝ ًٗب درا  ًش ٌٓ   تأثري ًة٠ هتقٍٚٚ ًق ٙٚص ت٘جة 26

 ٗا ستمةاَ اهفع هٚٞ  ٗحتشني اهتل هٚف  يف اه٘ف  خ ي ًّ هإلُت جٚٞ أعوٟ ًعة   ادتٌعٚٞ حقق  27

 .ا بتل ر ًعةي ٗزٙ دٝ اهق ارا   اخت   عٌوٚٞ ٗحتشني  (املع فٞ فٚٔ  مب ) هوٌ٘ارد األًثى

 

  .املشتفٚةّٙ ع ق   أٗ اهعٌى عٌوٚ   حتشني بٔة  املع فٞ هتطبٚق ُتٚجٞ ادتٌعٚٞ ج٘دٝ حتشِ  28

  اجملٌ٘ع اهف عٛإمج هٛ 
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  ٙاهت هٛ ٗتظٌى اه ٢ٚشٚٞ األدا١ ُت ٢ج ًِٔ  ٙتغ  ٗاهيت اه مسٚٞ اهتق ر: 

 ٗاهشِ٘ٙٞ سِ٘ٙٞ اه ب  األدا١ ًؤط ا  تق رٙ  -

 ٗاهشِ٘ٙٞ سِ٘ٙٞ ٗاه ب  اهظٔ ٙٞ امل هٚٞ اهتق رٙ  -

 اهتقةٙ ٙٞ امل٘ازُ   -

 اهشِ٘ٙٞ املٚزاُٚ   -

 املضوخٞ  ٜٗ رع  قٚ ض تق ٙ  -

 اهبٚ ُ   ق٘اعة 

 

 املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ ٗاإلج ا١ا  اهشٚ س   ٗحتةٙث ٗتطبٚق إعةاد. 

 ٞاملث ي سبٚى عوٟ ًِٔ   ع٘اًى عةٝ ً اع ٝ ً ) إصت زٓ  ًشت٠٘ ًٗ اقبٞ املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ املب درا  ًت بع   

 .(ٗغريٓ  امل٘ارد  ٗت٘ف  يف ادتٌعٚٞ  املع فٞ إدارٝ ًفَٔ٘ ُغج ًشت٠٘ اذتض  

 اهعٌى; أسو٘  ٗتط٘ٙ  بٔة  حتةٙث املع فٞ إدارٝ زت ي يف ٗاهع ملٚٞ احملوٚٞ املٌ رس   أفغى عوٟ ا ط ع. 

 اهتخشني ٗزت    اهق٘ٝ ُ٘احٛ عوٟ هو٘ق٘  املع فٞ إدارٝ تقٍٚٚ عٌوٚ   إج ا١. 
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 إدارة المعرفةسياسة 

 ًِٔجٚ   ب ستمةاَ ٗإقوٌٚٚ   ٗ هم ستوٚ   املٌ رس   أفغى ا عتب ر بعني آخ ّٙ ٗاهق ا١ٝ املع فٞ إدارٝ ثق فٞ بِ ١ 

 .(ٗغريٓ  هوجٌعٚٞ  زتٌ٘عٞ اهتٌٚز املع يف اهعٌى  )ٗرش: اذتض    املث ي سبٚى عوٟ ًِٔ   شتتوفٞ

 ْ ٌامل٘ارد حفظ ألغ اض ٗاهربزتٚ   اهتقِٚٞ ٌٞاألُظ ٗتل ًى ت٘افق ع. 

 إصت ز عوٟ تش عةٍٓ املع ر  اهيت عوٟ اذتض٘ي خ هل  ًّ ميلّ اهيت اهتقِٚٞ إىل امل٘ظفني ٗص٘ي تشٔٚى ًٍٔ ًٔ. 

 

 هوجٌعٚٞ ا سرتاتٚجٚٞ ارتطٞ ً  املع فٞ إلدارٝ ا سرتاتٚجٚٞ ارتطٞ ً٘ا١ًٞ ًّ اهتأكة. 

 ٞٗفع هٚتٔ  دقتٔ  ًّ هوتأكة املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ األدا١ ًٗؤط ا  األٓةا  ً اجع. 

 ٞاملشتٌ  هغٌ ْ اهتخشني املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ اإلصت ز تق رٙ  ًٗ اجعٞ األدا١ ًؤط ا  ُت ٢ج ًت بع. 

 ٞتط٘ٙ ٙٞ عٌوٚ   أٜ ٗتعةٙى مل اجعٞ ادتٌعٚٞ داخى األخ ٠ اإلدارا  ً  املظ رك. 

 

 خطٞ ًثًى املع فٞ اهتظػٚوٚٞ إلدارٝ ارتط  خيةَ مب  اهبظ ٙٞ امل٘ارد ٗإج ا١ا  سٚ س   ٗحتةٙث ٗتطبٚق إعةاد( 

 .(إخل األدا١ اه٘ظٚفٛ  تقٍٚٚ ُظ َ   ا ستقط   ٗسٚ سٞ هوع ًوني  اهتةرٙب

 إدارٝ ثق فٞ ٙتبِْ٘ األكف ١ ٗاه ّٙ امل طخني ت٘ظٚف ٙتٍ حبٚث ٗاهتعٚني ا ستقط   عٌوٚ   فع هٚٞ ًّ اهتأكة 

 .ٗاهق ا١ٝ املع فٞ

 توبٚٞ األخ ٠ ٗعٌ ْ اإلدارا  ً  ب هتع ْٗ ادتٔٞ ً٘ظفٛ هل فٞ ٗاهتعوٌٚٞ اهتةرٙبٚٞ ا حتٚ ج   حتةٙة 

 .املع فٞ بِظ  ارت صٞ اإلج ا١ا  تطبٚق ًت بعٞ إىل احملةد  ب إلع فٞ اهزًين اإلط ر عٌّ ا حتٚ ج  

 بٔ  ٙتٌتعْ٘ اهيت املمتوفٞ ٗاملٔ را  ٗاملع ر  اهلف ١ا  ت٘ع  حبٚث امل٘ظفني بٚ ُ   ق عةٝ ٗحتةٙث ٗتط٘ٙ  تأسٚص 

 . اذت جٞ عِة ًٍِٔ ا ستف دٝ إًل ُٚٞ ٗب هت هٛ

 ٌٞٓ املع فٞ ُقى عوٟ امل٘ظفني بتظجٚ  ًٗل فأٝ تتعوق ًب درا  ٗع  خ ي ًّ ادتٔٞ يف املع فٞ ثق فٞ بِ ١ يف املش. 

 

 ٍٙبظلى فع ي ٗإج ا١اتٔ  سٚ س تٔ  تطبٚق سبٚى يف املع فٞ هف ٙق اه زَ اهةعٍ تقة. 

  ٚٗاهق ا١ٝ املع فٞ بإدارٝ املتعوقٞ املب درا  يف املظ ركٞ عوٟ امل٘ظفني تظج 

 


