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 -الملخص:
وتتعرض مشرررررررررروعات ممامات اتعماي اتمتمرررررررررادات لمجموعت مر األزمات  التى ا برت 
بعضراا على التجميد وععضراا ار ر على العمب صممرا ااماتاا او اتسرتمرار مخ الخ رارة وياد   

اتزمت على اداره اتزمة : دراسرررررة البحث الى معرفت التاثيرات المختلفت تسرررررتراتيجيت اعاده تدوير  
 بالتطبيق على مشروعات ممامات اتعماي اتمتمادات )شركات المعيد لالستثمار( .

وتم اسرتخدا  المما  الوفرفى التحليلى للحمروي على البيا ات مر  الي اسرتمارة اسرتبيا  
مردرر عمو   0عليرا  تم توزيعرا على مجتمخ الردراسرررررررررة العيمرة عبراره عر اب رة مر المردرير براتدارة ال

صم رررربة اسررررترداد   80اسررررتمارة وتم اسررررترداد    85ومدررير تمفذرر وم رررر لير مطاعات وتم توزيخ  
94.12 .% 

 توفيات الدراسة : 
( العا  تسرررررررتمارة تاثير    3.83اظارت المتائ  ا ة امكر ال وي ا  المتوسرررررررط الح ررررررراصى )

ى ا  عماك مواف ة صدر ة مرتفعة مر اسرررررتراتيجيت اعاده تدوير اتزمت على اداره اتزمات وعذا اعم
مبب افراد العيمة على ف رات اتسررتمارة لذلي اعتبر محور تدوير اتزمة داي احمرراعاا عمد م ررتو  

مرردرر عمو  و 0( مر مبررب افراد مجتمخ البحررث مر  المرردرير برراتدارة العليررا  ≥0.01دتلررة )
 اتعماي اتمتمادات)شركات المعيد لالستثمار( .مدررير تمفذرر و م  لير مطاعات فى ممامات  

مما  الوفررررررا    -اداره اتزمة  -اسررررررتراتيجيت تدوير اتزمة  -الكلمات المفتاحيت:ممامات اتعماي
 التاثيرات المختلفت -التحليلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 
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The projects of economic business organizations are exposed to a group 

of crises that forced some of them to freeze and others to work at half 

their capacities or continue with the loss. The analytical descriptive 

approach was used to obtain the data through a questionnaire that was 

distributed to the study population. The sample is a layer of managers 

in senior management 0 general managers, executive managers and 

sector officials. 85 forms were distributed and 80 were recovered with a 

recovery rate of 94.12%. Study recommendations: The results showed 

that it can be said that the arithmetic mean (3.83) of the general form of 

the impact of the crisis recycling strategy on crisis management, and this 

means that there is a high degree of approval by the sample members 

on the paragraphs of the form, so the crisis rotation axis is statistically 

significant at the level of significance (0.01). ≤  ) by members of the 

research community, including managers in senior management, 

general managers, executive managers, and sector officials in economic 

business organizations (Upper investment companies). 

Keywords: business organizations - crisis recycling strategy - crisis 

management - analytical description approach- different influences 
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 اوت: الم دمة:
تدوير األزمة عو إعادة دراسررررررت توظيا اتزمة مر  درد مر حالتاا ال ررررررلبية و ثارعا  ير 
اتاجراصيرة الى حالتارا المو برة او اتاجراصيرة مر دراسرررررررررت كيفيرت ادارتارا والحلوي العب ريت اتصتكراريت  

ئد ااجاصية ومرعحت صدًت مر الادر والخ رارة. وتتم  اتصداعيت لل ريطره علياا للحمروي مماا مر عوا
اعادة التدوير مر  الي اسرتراتيجية مووروعة وت تتم  زافًا او دو  الدراسرت وتحليب م رب ير ويتم 
 تحدرد ابعاد تدوير األزمة امتماداًا وفميًا وماليًا ومعرفة م وماتاا وووخ م اريس لفاعلية التدوير.

مشررو  وتطويره واسرتدامتت دو  تطبيق اسرتراتيجية  إعادة تدوير األزمات عليت ت امكر  جاح اي 
براعتبرار األزمرات مت ير ابيعح وحتمح ومتومخ حردوثرة ألي مشررررررررررو  اعمراي مامرا كرا  حجمرة او 

  وعت.
م سس شركة تويوتا لل يارات ا ت لوت و ود سياسات وعرام    Sakichi Toyodaويشير  

حتى ار  لما  جحت واسرتمرت    1937متكاملة إلدارة وتدويراألزمات بالشرركة ممذ  شرأتاا فح عا   
فح  جاحاا وتح ي اا ألكبر   ررررربت مبيعات لممتجاتاا فح سرررررو  ال ررررريارات باليابا  و ار اا فح  

 الخلي . اوروعا واألميركتير وافري يا ودوي
ا  اسرررررتمرار سرررررل رررررلة فماد  عيلتو  فح تأو  اعلى    2000عا     Hiltonوي كد م رررررتر  

م رررررررتويات التفو  ال رررررررياحح فح العالم رر خ الى و ود  اا  تطبي ح مدرو  لحمرررررررر ازماتاا  
 وتتبعاا ودراستاا وح ماا مبكرًا. 

ة  ا  شرررررركاتت ل  ذاة والمشرررررروعات تعرورررررت لازات عميف   2015عا     Heinsويضررررريا  
وسرر طات فمية وتجارية  ير ا اا سرررعا  ما  جحت فح اعادة تدوير ازماتاا شررأ اا شررأ  شررركات 

Kentacky  .وعودتاا الى التماف ية العالمية 
وتتعرض مشررررروعات ممامات اتعماي اتمتمررررادات لمجموعت مر األزمات  التى ا برت بعضرررراا   

 اتستمرار مخ الخ ارةعلى التجميد وععضاا ار ر على العمب صمما ااماتاا او 
 :  ثا يا:مشكلة الدراست وت اؤتتاا

تتبلور مشررركلة الدراسرررت فح التعر  على فاعلية اسرررتراتيجية  إعادة تدوير األزمات على    
مشرررروعات ممامات اتعماي اتمتمرررادات)شرررركات المرررعيد لالسرررتثمار(. ف د اسرررفرت ا ل   تائ  

(، والدراسررت 2015(، والدراسررت ممى فرربح )2015)اتبحاث ال رراب ة مثب: الدراسررت  بيب العطار  
( واتتحاد األوروعح 2017) Doyle( و2017(، وسرراير الطمملى )2016عبد المرراد  ح ررر )

( على ا ت بالر م مر تعدد األزمات التح توا ت مشرررروعات ممامات اتعماي اتمتمرررادات  2018)
فلم تبرز عذه اتبحاث اعمية تطبيق إعادة تدوير األزمات بشرررررركب علمح واوررررررح لاا فضرررررراًل عر 
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ًا  الدراسرة اتسرتطالعية التح ما  صاا الباحث وعذا ما اثار ا تباه الباحث لتلي الفكرة وا  اكو  سربام
فح الدعوة لتطبي اا اسررررروة بشرررررركات تويوتا لل ررررريارات وفماد  عيلتو  وشرررررركات كمتاكح وعارمز  

 ل اعمة و يرعا كثير. 
حاوي البا ث اإل ابة على الت راؤي الرئي رح التالح: ما مد  تاثير اسرتراتيجيت اعاده تدوير  

 اتزمة على اداره اتزمات ؟  
 ساا : موذ  الدراسة ومت يراتاا وكيفية ميا

عرض الباحث فح عذا الجزع  موذ  الدراسررررة ومت يراتاا وكيفية مياسرررراا، وذلي على المحو  
 التالح:

وتم وورخ  موذ  الدراسرة صماع على ما تم مرا عتت فح الدراسرات ال راب ة والخلفية المارية 
اعاده   للدراسرررررة، وعما اح ق األعدا  التح ت رررررعى الدراسرررررة الحالية إلى تح ي اا، وتحدرًدا ألبعاد

 تدوير اتزمت الم ثرة على اداره اتزمة.
وفح ووع ما سبق، امكر تطوير  موذ  الدراسة والذي احتو  على عالمات مباشرة ويمكر 

 تومخ العالمة التالية :
 العالمة المباشرة صير إعادة تدوير األزمات )كمت ير م ت ب( و اداره اتزمة )كمت ير تابخ( -

 اساا :مت يرات الدراسة وكيفية مي
رتضررررح مر  موذ  الدراسررررة ال رررراصق، ا  عماك مجموعة مر المت يرات للدراسررررة ، تشررررمب  
المت يرات الم رت لة وعى ابعاد  إعادة تدوير األزمات ، والمتمثلة فح : )اسرتراتيجية تدوير اتزمة(  

 ، والمت ير التابخ و عو ادارة اتزمة 
وعى عباره عر ف رات اسرللت اجي  علياا ما  الدار  بعمب إسرتماره إسرتبيا  كاداه للدراسرت 

المدررير ورؤسرراع األم ررا  العاملير بشررركات شررركات المررعيد لالسررتثمار ومر ا ب تأكيد فررد  
 الدراست ، وتم عرض ف رات األسللت عليام  وممامشتام فى التاكد مر وووح األسللت ودمتاا:

 عيمة الدراسة
لى البيا ات مر  الي اسرتمارة اسرتبيما  وتم اسرتخدا  المما  الوفرفى التحليلى للحمروي ع

مدرر عمو  و مدررير  0تم توزيعا على مجتمخ الدراسررررررررة العيمة اب ية مر المدرير باتدارة العليا  
  94.12صم ررربة اسرررترداد   80اسرررتمارة وتم اسرررترداد   85تمفذرر و م ررر لير مطاعات (وتم توزيخ  

.% 
 فروض الدراست:  
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 د ارتباط ارد  معمو  صير استراتيجية تدوير اتزمة  رو ا و  البحث على الفرض اتتى :    
 . وإدارة األزمة

 اعمية الدراست:  
 تتمثب اعمية الدراست فح م تويير:     
 األعمية العلمية:  -1

اسرررررررررتراتيجية إدارة األزمات معرو  تطبي اتاا ممذ األزمات اتمتمررررررررراداة التح تعرض لاا  
اتمتمررررراد العالمح فح ال رررررتيمات وال ررررربعيمات والت رررررعيمات وما بعدعا. اما إعادة تدوير األزمات  

(Crisere-Cycling فاو اسررتراتيجية تطبي يت او عمليت حدرثت اشررتق مر ممارسررات شررركات )
األعمراي الكبر  وتجرارعارا فح الردوي المختلفرة وإعرادة تردوير األزمرة عو إعرادة توظيفارا مر  ردررد  
مر حرالتارا ال رررررررررلبيرة و ثرارعرا  ير اتاجراصيرة الى حرالتارا المو برة او اتاجراصيرة مر كيفيرت ادارتارا 

صدًت مر   وال ريطره علياا بحلوي اداريت اصتكاريت اصداعيت للحمروي مماا مر عوائد ااجاصية ومرعحت
الادر والخ رارة. وتتم اعادة التدوير مر  الي اسرتراتيجية مووروعة وت تتم  زافًا او دو  الدراسرت 
وتحليب م ررررب ير ويتم تحدرد ابعاد تدوير األزمة امتمرررراداًا وفميًا وماليًا ومعرفة م وماتاا وووررررخ  

ر دي الى اعادة ووخ    ( ا  إعادة تدوير األزماتHong, 2013م اريس لفاعلية التدوير. وي كد )
الممامرة الى مرا كرا رت عليرت كمرحلرة اولى ثم تح رررررررررير وتطوير ادائارا كمرحلرة ثرا يرة تمايردًا لل فز 

 صاا وتح يق تماف يتاا كمرحلة ثالثة. 
 األعمية العملية:  -2

( لجأت  Amodern Approachاسرتراتيجية  اعادة تدوير األزمات عو امترا  حدرث )   
الكبر  ممذ اترععيمات وتطور كثيرًا فح ال ررررتيمات وال رررربعيمات والت ررررعيمات  اليت شررررركات األعماي 

 افرررررة بعد حدوث األزمات المالية العالمية وتدوير البموك وشرررررركات األعماي بالبورفرررررة ازماتاا  
 و جاح معاماا فح ذلي وتحولاا مر حالة الخ ارة الى الرعح والتماف ية. 

فماد  عيلتو  العالمية وتجار  شررررررركات عارمز  وتعد تجار  شررررررركات تويوتا لل رررررريارات و  
ل اعمة والمأكوتت وشررررررركات كمتاكح و يرعا مر الممارسررررررات العالمية الما حة فح مجاي اعادة 

 تدوير األزمة. 
 اعدا  الدراست:  

ت ررررعى الدراسررررت الحالية الى التعر  على فاعلية اسررررتراتيجيت تدوير األزمات على اداره    
 عماي اتمتمادات . اتزمات لممامات ات

 والذي رتفر  ممت األعدا  التالية: 
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 التعر  على استراتيجية  إعادة تدوير األزمات.  .1
 دراست ابعاد تدوير األزمات.  .2

 الجزع الثا ى / اإتاار المار  للبحث:
 اوت: تعريف األزمة :

كما ا ت رادد  عو حدث ر ثر تأثيرًا سررررلبيا على الماا  العا  للم سرررر ررررات اتمتمررررادات كلت
 اتستراتيجيات الرئي ية التح ا و  علياا المخطط العا  للممامت.

واألزمرة عح حردث ومو ف مفرا و او  ير متومخ رمبخ مر الخرار  والردا رب للممامرت راردد 
 اعدا  الممامة رتطل  سرعة التد ب لموا اة  التأثيرات المختلفة المتومعة وال ير متومعت.

 األزمة:مفاو  إدارة 
تعمح إدارة األزمرة كيفيرة التعرامرب مخ األزمرات براألدوات المتراحرت للعمليرة اإلداريرة والتعرامرب مخ 

 سلبياتاا وتعايم اتستفادة مر اتاجاصيات.
تعر  األزمة ااضررررًا بأ اا عبارة عر حادث احدث تأثيرًا واوررررح وملمو  على الم سرررر ررررت  

ت التى ت و  علياا الم سر رت اتمتمرادات ويتطل  اتمتمرادات كما ا ت اشرب اتسرتراتيجيت المووروع
 و ود األزمة توفر الشروط اتتيت:

ا  رتعرض الماا  كلت للتأثير الواورررررررح والمرررررررريح إلى الحد الذي تضررررررررر معت ا امتت   .1
 المختلفت .

ا  تمرربح الموورروعات المفرووررت الم ررلمت المتائ  سررالة مووررحًا التحدي )بمعمح ا    .2
 اشر وفريح لب اع كيا  الممامات واستمرارعااألزمة فح  ورعا تادرد مب

 عمافر األزمة:
اعم ما اميز األزمة عر المخاار األ ر  عو عممرر المفا أة. حيث تت رم األزمة    المفا أة:

إذا ا  األزمرة تبردا وتتعراظم فح ومرت  ير متومخ صردمرة  فح حردوث تطور حراد ممراوغ و ير متومخ
 .وفح مكا  مفا و ااضا
 واع األزمة:ويق الومت فح احت

اعتبر التادرد الشررردرد للماا  العا  وللممرررالح والممتلكات وال يم مر المتائ  المباشررررة ألاة   
ازمة وامية. وتمثب ازمة ا تشرررار وعاع الكورو ا مثاًت فرررار ًا ل زمات الوامية والعالمية. التح مد 

 رمت  عماا   ائر فادحة  ير متومعة .
 
 التادرد:
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المميزة ل زمة اسرتمرار ودامومة التادرد والمخاار لفترة زممية، وور ط الزمر مر ال رمات  
مر  ارة ا ر . ممرا رتطلر  اتخراذ ا راعات عال يرة تارد  للحرد مر تفرامم األزمرة، فح ومرت مرد 

الومت المتاح اما  اتداره  فى  تكو  فيت األداره المعمية  ير م رررتعدة او  ير مادرة على التمرررر 
 .تا وي ا ومحدوداالعليا اكو  وم

 ال مات األساسية ل زمة:
 عماك  سمات ل زمات تتمثب اعماا فيما رلح:

 اتزمات تبدا صداات سلبيت فح احداث متتاليت. -
اتزمات فح صدارتاا تبدا صدر ات عاليت مر الخلب مما اضرررررركا اإلمكا ات اتداريت التعامب  -

 لمجاصاتاا.
تيجيرت الت ليردارت المووررررررررروعرت، واصتكرار  اتزمرات ت رررررررررتو ر  التو ف عر الخطط اتسرررررررررترا -

اسرررررتراتيجيات مبتكره تمكر مر التعامب مخ المت يرات ال رررررلبيت المترتبة على او ات الخلب  
 المفا و.

اتزمات عمدما رتم موا اتاا ا رتلز  صراعت واصدا  فى اداره الموارد المتاحت وح رر ادارتاا  -
افيت التح ت مر التم رريق الواوررح فح إاار  طت اسررتراتيجيت تت ررم صدر ة عالية مر الشررف
 صير الم تويات اتداريت المختلفت ذات العالمة باألزمة.

 التادرد. -
 المفا أة. -
 ويق الومت. -

 اعم الم ببات المختلفت لحدوث األزمات:
للتمررررررررد  لبعر التاثيرات حيث ر دي   :*اوررررررررمحالي المتاح مر الموارد اتمتمررررررررادات المختلفت

اوررمحالي الموارد اتمتمررادات إلى ترد  األومور الخافررت بالم سرر ررت، وفداحت الخ ررائر المترتبة  
على اتزمات بما مد رت ررررررب  صتكرار اتحداث الم سررررررفت مره ا ر  بأزمات ا ر  كا  مر الممكر 

 زمت.تفادراا فح حالة اتاحت الموارد المتاحت الالزمت لموا ات ات 
 ازمات  افت بالطبيعت.:*اسبا  ماعره

*عرد  اتعتمرا  براإل رذارات المبكره واتاشررررررررررارات والعالمرات التح تعلر عر و ود ازمرت: مخ عرد   
 اتعتما  والتعامب ال ريخ اإل ذارات واإلشارات العالمات الدالت عر و ود ازمت فى الطريق. 

إفرررردار ال رارات اتسررررتراتيجيت على األحداث مبب    * المعلومات ال ليلت ال ير دمي ت: عد  الدمت فح
 معرفت اتجاعتاا الح ي يت.
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*المعلومات وات بار المضررللت التح تكو  م ررببًا رئي رريا لحدوث األزمة: حيث تتاح مجموعت مر 
ات بار والمعلومات المضرللت ، ويتم  شررعا فح توميت سرو  ير مماسر ، وفح ظب ظرو  سريلت  

 معيمة تحدث األزمة، ، وعمد استخدا  احداث 
 *األعماي البشر :  

حيث تحدث اتزمات كمتيجة لال طاع البشررررريت ال ائمت على اتعماي المتعمد وال ير متعمد ، ومر  
 امثلت اتعماي البشر  كاتتى :

 سوع الت درر والت ييم. -
 اإلدارة العشوائية. -
 الر بة فح اتصتزاز وال يطرة. -
 اليأ . -
 تعارض األعدا . -
 ارثار المترتبة على حدوث األزمة:اعم  

تشرررري ا  األزمة تحدث ورررر وط كبيره وواسررررعت، وتحاوي اتداره العليا للم سرررر ررررت محاولة  
تمفيذ    الموا ات الح ي يت المرريحت رثارعا التح تحدث  لب واورح وسرريخ اف د اإلدارة مدرتاا على

: و ططاا الم ررررررت بليت  *تو ف العمب بإتسررررررتراتيجية الموورررررروعتاسررررررتراتيجيات مماسرررررربة ،مثب:
حت تأثرًا بحجم المووروعة، للتعامب مخ الارو  الماداة الراعمت، و بالطبخ ف دا اا لخطواتاا الوور

*المعلومات المتاحت ب زاره بعد حدوث األزمة: مد ت د  لعد  مدرة اإلدارة العلياعلى األزمة وتأثيرعا.
لمعلومات ال ير ممامت ب زاره عر حدث اتخاذ مرارات اسرتراتيجيت واورحت وفرريحة ، ت  ا تشرار ا

 ال اعت ر د  الى التأثيرات ال لبييت المتومعت 
*افرابت اإلدارة العليا فح الممامة بالتوتر والتخبط وتضرار  ال رارات: مما اشركب مزيدًا مر التادرد 

 والض ط ومد ر دي إلى فشب ال رارات اإلداريت وتعارواا.
 ة باألزماتالفر  صير إدارة األزمات واإلدار 

  اإلدارة باألزمات:
فاح عملية  لق األزمات لتح يق األعدا  اي افتعاي األزمة كوسررريلة لشررر ب الراي العا  او 
للتمويرت او للت طيرة على بعر المشررررررررركالت ال رائمرة او تجراوزات اإلدارة ... ومر ثم فاح ازمرة  

 .وعمية
 اما إدارة األزمة:

 اإلدارية فح التعامب مخ األزمة  الي مراحلاا المختلفة.فتعمح استخدا  المفاعيم 



 2022  أكتوبر   –   الرابع العدد    – (  23املجلد )   – والتجارية  مجلة البحوث املالية  

447 
 

 ثا يا / استراتيجيت تدوير اتزمات:
 مفاو  استراتيجيت تدوير اتزمات:

اسرررررررتراتيجيت تدويراألزمة عو إعادة دراسرررررررت توظيا اتزمة مر  درد مر حالتاا ال رررررررلبية 
سرررت كيفيت ادارتاا والحلوي العب ريت و ثارعا  ير اتاجاصية الى حالتاا المو بة او اتاجاصية مر درا

اتصتكاريت اتصداعيت لل ررررررررريطره علياا للحمررررررررروي مماا مر عوائد ااجاصية ومرعحت صدًت مر الادر 
والخ رررررارة. وتتم اعادة التدوير مر  الي اسرررررتراتيجية مووررررروعة وت تتم  زافًا او دو  الدراسرررررت 

ًا وفميًا وماليًا ومعرفة م وماتاا وووررررخ  وتحليب م ررررب ير ويتم تحدرد ابعاد تدوير األزمة امتمررررادا
 م اريس لفاعلية التدوير.

بحيث رتم تحليب مراحب اداره اتزمت مره ا ر . ا  و د ا  تم اداره عذه المرحلت بكفاعه رتم 
اتسررت اده مر اتداره لاذ المرحلت اسررتفاده كبيره فى المواحى اتداريت والفميت واتمتمررادات والماليت 

المختلفت فى عذة الممشررررررراه او تدري ررررررراا لمتخذ  ال رار واتسرررررررتراتيجير واتداريير   وات تماعيت
 لموا ات ازمات ا ر  او كيفيت است التعا امتماداا او تجاريا او علميا.

اما اذا و د ا فشرررب فى اداره عذه المرحلت فيتم تحليب اسررربا  الفشرررب تحليال دمي ا والومو   
ير فى اتداره وتدريس اسرربا  الفشررب لالدارير ودراسررتت  يدا على اسرربا  الفشررب ومعامبت الفاشررل

 حتى ترتم الفشب مره ا ر  فى اداره مرحلت معيمت مر اداره اتزمة. 
صذلي اكو  تم عمب مراحب التى سرررو  تعمب علياا اسرررتراتيجيت تدوير اتزمة والتى سرررو  

   و  صتطبي اا  كاتتى:
 عمليت اتعترا  باتزمة.-1
 لخبره واتداره والعلم فى التعامب مخ اتزمة.. تطبيق ا-2
 ا تيار فريق اداره اتزمة.-3
 مرارات اداره اتزمة.-4
 تحليب تاثيرات اتزمة على الممشاه.-5
 استراتيجيت التدوير فى اتعترا  باتزمة: -1

اتعترا  باتزمة عو مدره الم رررررررررلوي على فام المو ف او ابيعت اتزمت وشرررررررررجاعتت فى 
موا ارت اتزمرة والتعرامرب معارا وشررررررررررح تراثيرات اتزمرة المختلفرت على مطراعرت مر وامخ اتتراثيرات  

 اتمتمادات وات تماعيت وال ياسيت. 
اعرد مر اعم واوي   دور اسرررررررررتراتيجيرت تردوير اتزمرة ربردا مر حيرث ا  اتعترا  براتزمرة 

المراحب الاامت لتدوير اتزمة ت  اتعترا  باتزمة عو البداات الح ي يت لتدوير اتزمة و الحموي 
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على الدعم المتومخ لموا ات اتزمة سواع دعم دا لى او  ار ى وعب تح ق ت دام مثب عذا الدعم  
 ا  ت. 

 فى التعامب مخ اتزمة: استراتيجيت التدويرفى تطبيق الخبره واتداره والعلم -2
وتتمثب الخبره واتداره والعلم فى اداره اتزمة فى اسرتراتيجيت تدويراتزمة واالتى سرو  تضرخ 
الدراسررررررت و التوفرررررريا العملى والعلمى لالزمة مر وامخ ا ضررررررا  تداعيات اتزمت وتاثيراتاا الى 

لي لم رررتطيخ الومو  على  الدراسرررت العلمى والخبره ال ررراب ت فى اداره ازمات سررراب ت مشررراصات ولذ
التراثيرات المختلفرت لالزمرة على ال طراعرات المختلفرت للممشررررررررراه وعرالترالى ا رررررررررارب وورررررررررخ الطر  

 واتستراتيجيات لموا ات التاثيرات المختلفت لالزمة.
وعما ااتى دور اسررتراتيجيت تدوير اتزمات التى ت و  صتحليب تداعيات وتاثيرات  اتزمة على  

ما تم التعامب معاا مر مبب اتداره المموات باداره اتزمة والحلوي واتصتكارات ال طاعات المختلفت و 
العلميرت واتداريرت والفميرت التى تم ااالمارا لموا ارت اتزمرة ومر عمرا رتم تعايم الفرائرده مر عرذه 
المعرالجرات المختلفرت للتعرامرب مخ اتزمرة فرا  و رد معرالجرت اداريرت  را حرت رتم ااال  عرذة المعرالجرت 

عميماا فى الممشرراه للتدري  علياا وتعميم اتسررتفاده اتداريت مماا للحمرروي على  تائ  اداريت وت
  ا حت فى اماكر ا ر  دا ب الممشاه

 استراتيجيت التدويرفى ا تيار فريق اداره اتزمة: -3
عمدما ا و  الم رلوي عر اداره اتزمة صتشرريح التاثيرات الماتجت عر اتزمت على ال طاعات 

ختلفت للممشراه عمت امربح مر ال راب على الم رلوي ا تيار فريق اداره اتزمة حيث ظار اما  الم
الم لوي  ليا التاثيرات المختلفت لالزمت واماكر افاصتاا افبح ا تيار فريق موا ات والتعامب مخ  

 اتزمت عو مرحلت عامت  دا للموا ات المباشره لالزمة .
ة بمرا عت كافت اتمور الخافررت صتعير وا تيار فريق اداره وعما تبدا اسررتراتيجيت تدوير اتزم

اتزمرة الرذ  امثرب اعميرت كبيره  ردا فى موا ارت اتزمرت وترداعيتارا وتراثيراتارا المختلفرت والتى تكراد 
مر اعم مراحب اداره اتزمة والذ  اج  ا  رتوفر فيت الشروط المواففات الالزمت وا  تم اكتشا  

لموافررفات فى فريق اداره اتزمت فا  ذلي رمبا ب مررور واوررح وفررريح عد  توافر عذه الشررروط وا
 فى اداره اتزمت وعذا ماسو  رتم اكتشافت عمد تطبيق اسراتيجيت تدوير اتزمة.

 
 

 استراتيجيت التدويرفى مرارات اداره اتزمة: -4
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المحرك المضررررراد عمد ميا  اتزمات فى الممامات المختلفت اعد اتخاذ ال رارات المختلفت عى 
لموا ارت اتزمة وتداعيتارا وتاثيراتارا المختلفرت لذلي عمرد تطبيق اسرررررررررتراتيجيرت اعاده تدوير اتزمة  
رتم مرا عت ال رارات التى تم اتخاذعا لموا ات اتزمة ووورررررعت اسرررررتراتيجيت التدوير معارير عامت  

ى موا ارت اتزمرات  اجر  توافرعرا فى ال رارات المختلفرت والتى سرررررررررو  رتم اتخراذعرا م رررررررررت بال ف
 الم ت بليت وعذه المعارير والشروط عى كاتتى:

 استراتيجت ال رار: -
 موووعيت ال رار: -
 تواف يت ومحدودات ال رار:  -

 استراتيجيت التدويرفى تحليب تاثيرات اتزمة على الممشاه: -5
اتيجيت تدوير  عما تاار  ليا مد  التوفيق اوالترد  فى اداره اتزمة حيث  بدا صتطبيق اسرررتر 

اتزمة سرررواع فى التوفيق او الترد  ا  كا ت الممشررراه وف ت فى اداره اتزمت فمبدا صتعايم الفوائد 
المح  ت واست اللاا اداريا وامتماداا وا  كا  فشال وترداا فيج  الومو  على اسباصاا واست اللاا 

 تيجيت تدوير اتزمة.اداريا لعد  الومو  فياا مره ا ر  وعذلي اكو  مد تم تفعيب استرا
 ومر عما تاار  ليا تاثير استراتيجيت اعاده تدوير اتزمت على اداره اتزمات:

وعذلي اكو  مد تم عمب تطبيق اسرررتراتيجيت اعاده التدوير اتزمات على العوامب الم ثره فى 
وفرروي اداره اتزمة وعمب تحليب واوررح لكيفيت ووررخ اسررالي  ا ر  لتعايم الفائده مر اتزمات لل

الى الفكره الح ي يت لمتاعت التدوير وعى كيفيت اتستفاده مر ما عو ليس لت فائده والوفوي ممت  
 اعاده تدوير للموا ف واتفكار . الى فائده واوحت وفريحت وعذلي  كو  مد توفلما الى اوي

 ثالثا/ مماجيت البحث
 مجتمخ الدراست:

لمشرررررروعات مجموعت مر  Apilot Study  (1)ما  الباحث بإ راع الدراسرررررت اسرررررتطالعية  
ممامات اتعماي اتمتمرررادات)شرررركات المرررعيد لالسرررتثمار( والتح شرررملت مجمب ا شرررطة ممامات  

 اتعماي اتمتمادات
 

كرو باخ ( تسررررررتمارة   –( رووررررررح  تائ  الثبات باسررررررتخدا  معامب ثبات ) الفا  1 دوي )
 استراتيجية تدوير اتزمة واستمارة ادارة اتزمة

 
  من  المسئولين مقابالت  وشملت  ، 2021 مارس   شهر نهاية حتى2020/ 1/9 من  الفترة في الباحث اجراها التي الدراسة هذه تمت (1)

  قائمة وضمت مفردة  80 نحو العينة وشملت االقسام  ورؤساء  التنفيذيين والمديرين  القطاعات  ورؤساء الهيئة ادارة  مجلس  اعضاء

 .  الهيئة مشروعات على األزمات تدوير فاعلية بمدى  تتعلق االسئلة  من  مجموعة  األولية االستبيان
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 =  80 

معرامرب ) الفرا   عدد العبارات المت يرات
 كرو باخ ( –

 0.895 18 استمارة استراتيجية تدوير اتزمة 
 0.765 6 استمارة ادارة اتزمة            

 
 ( محور استراتيجية تدوير اتزمة2 دوي رمم )

رمرررررررم  
الوسرررررررط  الف رات الف رة

 الح اصح
ات رحررا  
 المعياري 

اتوزا   
الم ررربيت  
% 

م رررتو    ا تبار "ت"
 اتدلت

م ررتو   
 الت ل ب المواف ة 

1 

احرص ا  اكو   
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
التررررردوير  اعررررراده 
المتخرررذه مح  رررت  
ألعدا  وممرالح 

 الممامة 

4.21 0.721 84.25 32,12 **  مرررتررفررخ 0.00 
 1  دا

2 

عمردمرا رتم اتخراذ  
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
التررررردوير  اعررررراده 
اكو  مترأكردًا مر  
حلررت ل زمررة حاًل 

  ذرياً 

3.69 0.814 73.75 17,26 **  9 مرتفخ 0.00 

3 

اسرررررررررترراتريرجريرررررت   
التررررردوير  اعررررراده 
التى تم اتخرررذعرررا 
تكو  ممراسررررررررربرت  
إمركرررررا ريرررررات   مرخ 
ومرخ   الرمرمرارمرررررة 
صيلتاررا الرردا ليررة 

 والخار ية 

3.94 0.818 78.75 12,36 **  4 مرتفخ 0.00 

4 

بررمرررا ررعرررررة   امررو  
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
اعراده التردوير او 
ال رررررررررررريرررمررررراريرررو 
الممراسررررررررر  عردة 
مرات مبررب البرردع  

 فح تمفيذه 

3.91 0.324 78.25 11,23 **  5 مرتفخ 0.002 
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5 

عررررلررررى   احرررررص 
الحمررررررررروي على 
ت رذارة عك ررررررررريرة 
على مرد  مراصليرة  
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
اعراده التردوير او 
سررررررررريمراريو الحرب 

 للتمفيذ

 11 متوسط 0,09 1,32 59.50 0.851 2.98

6 

عررررلررررى   احرررررص 
م رررار رررة المترررائ  
الررررررفررررررعررررررلرررررريررررررة  
تسرررررررررترراتريرجريرررررت  
اعراده التردوير او 
ال ررررررررريمراريو بمرا 
 كا  متومعًا ممت 

3.90 0.715 78.00 18,36 **  6 مرتفخ 0.00 

7 

اورررررررررررخ  ررطرررررة  
واورررررررررحة لتمفيذ  
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
اعراده التردوير او 
ال ررررررررريمراريوعرات 
 التح تم اتخذعا 

3.69 0.612 73.75 17,23 **  9 مرتفخ 0.00 

8 

ا   عرلرى  احررص 
تكو  اسرتراتيجيت  
التررررردوير  اعررررراده 
مرتبطرررت صتوميرررت  

 زممح محدد

4.00 0.712 80.00 22,31 **  3 مرتفخ 0.00 

9 

الم رررررررررلوي   ا ررررا 
اي  عرررررر  األوي 
سرررررررررلبيررررة    ثررررار 
لرررررررررررلررررررررررر ررررررررررررار 

 اتستراتيجح

3.41 0.707 68.25 17,25 **  10 مرتفخ 0.00 

10 

اراعح   راط ال وة 
فرح   والضرررررررررركرا 
ا ررررررررررترررررررررريررررررررررار 
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  

 اعاده التدوير

3.69 0.809 73.75 23.56 **  9 مرتفخ 0.00 

11 
ا   عرلرى  احررص 
تكو  اسرتراتيجيت  
التررررردوير  اعررررراده 
مرخ   مرتررطرررررابر رررررت 

4.15 0.529 83.00 27,18 **  2 مرتفخ 0.00 
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ومرررخ   الررر رررررا رررو  
 المجتمخممالح 

12 

اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
التررررردوير  اعررررراده 
الررذي تم اتخررذعررا  
اراعح فيت ا ما  

 ارراع

4.00 0.620 80.00 36,12 **  3 مرتفخ 0.00 

13 

اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
التررررردوير  اعررررراده 
الررذي تم اتخررذعررا  
مدعومت بشررررررررح  
لترررردعيم  لمبررات 
او  الرررربررررر رررررامرررر  
الررمررتررخرررررذ   الرر رررار 
وزيرررادة اتمتمرررا   

 بت

3.79 0.554 75.75 24,12 **  7 مرتفخ 0.00 

14 

ا   عرلرى  احررص 
اكو  اسرتراتيجيت  
التررررردوير  اعررررراده 
متضرررررررررممرت كرافرة  
التح   اتلتزامرررررات 
الرمرمرارمرررررة   عرلرى 

 ل  رير  

3.94 0.542 78.75 34,25 **  4 مرتفخ 0.00 

15 

اراعح على ا  ت 
تررررررتضرررررررررررررررمررررررر  
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
اعاده التدوير اي 
بررحرر ررو    ا ررالي 
تررجررررراه   ار ررريررر 

 الممامة 

3.94 0.710 78.75 34,25 **  4 مرتفخ 0,00 

16 

عمدما اكتشررررررررا  
بأ   اسرررتراتيجيت  
التررررردوير  اعررررراده 
تضرررررر بممرررررالح 
ااررررررررا   احرررررررد 
اترردد   الرمرمرارمرررررة 
فح تمرررحيح عذا 

 الخطأ  

3.71 0.512 74.25 34,25 **  8 مرتفخ 0,00 

17 
تركرو   ا   اراعرح 
كافة المكاسرررررررر  
مررر   الررمررحرر رر رررررة 

4.00 0.671 80.00 34,75 **  3 مرتفخ 0.00 
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اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
اعراده التردوير او 
سررررررررريمراريو الحرب 
مشررررررررررررررررروعررررررررة  

 وا المية 

18 

معلومررررات   ا مخ 
عر مد  روررررررررا 
او   الرمرترررررأثرريرر  
سررررررررريمراريو الحرب 
اسررررررررررترراتريرجريرررررت  
التررررردوير  اعررررراده 
 عر  تائ  ال رار

3.90 0.652 78.00 34,56 **  6 مرتفخ 0.00 

3.83 المتوسط العا     23,15 **   مرتفخ 0.00 
  0.01** الوسط الح اصح الداي إحمائيًا عمد 

 :رلح ( ما2 دوي ) فح المووحة المتائ  ت
احرص ا  اكو  اسرررررررررتراتيجيرت اعراده التردوير المتخرذه مح  رت   تمص والتح األولى الف رة

 الوز   ، وعلغ4.21 ح راصح بمتوسرط األولى المرتبة فح مد  اعت  "ألعدا  وممرالح الممامة  
 إحمرائيا دالة الف رة عذه تعتبر وعذلي ، 0,05 مر امب وال يمة اتحتمالية ،% 84.25 الم ربح
 در ة عر كبر مد الف رة لاذه اتسرتجابة در ة متوسرط ا  على ردي ،  مما، دتلة   م رتو   عمد

  على مواف و   ا ام مالوا الدراسة عيمة افراد اعمح ا  وعذا 3 وعح الحياد
على احرص على الحمرروي  تمص والتح الخام ررة الف رة  اعت ف د األ يرة المرتبة فح اما

 سيماريو الحب للتمفيذعلى ت ذاة عك ية على مد  ماصلية استراتيجيت اعاده التدوير او 
 مر  اكبر اتحتمالية % وال يمة  59.50 الم رربح الوز   وعلغ ،2.98 ح رراصح بمتوسررط

 ا  على ردي ،  مما0,05دتلة   م رتو   عمد إحمرائيا  ير دالة الف رة عذه تعتبر وعذلي ،0,05
معموية  وعكر صدر ة  ير   3 وعح الحياد در ة عر مب مد الف رة لاذه اتسرررتجابة در ة متوسرررط
 بالم ربة اما.ا ت در ة الحياد على متوسرطة صدر ة مواف و   ا ام العيمة مالوا افراد ا  اعمح وعذا

 األداع مرتفخ. م تو   ا  على ردي وعذا ،3.83 الح اصح الوسط صلغ ف د لمحور الكلية للدر ة
 
 
 
 

 محور ادارة اتزمة (3 دوي رمم )



 الباحث/وليد عبد الكريم  ،،،،، تأثري إسرتاتيجية إعادة تدوير األزمات عىل إدارة األزمات 
 

454 
 
 

رمرررررررم 
الروسرررررررررط  الف رات الف رة

 الح اصح
ات رررحررررا  
 المعياري 

اتوزا   
 الم بيت

% 
م رررتو   ا تبار "ت"

 اتدلة
م رررتو  
 الت ل ب المواف ة

1 
بررعررمررلرريرررررة  الرر رريرررررا   عرررررب 
اسرررتراتيجية تدوير اتزمة  
 تحدث بعد حدوث اتزمات

 6 مرتفخ 0.00 **13.25 75.60 0.362 3.78

2 
عرب اسرررررررررتراتيجيرة تردوير 
اتزمة تكشررا   اط ال وة  
 فى ادارة اتزمات ال اب ة 

 5 مرتفخ 0.00 **32.15 79.00 0.562 3.95

3 

عرب اسرررررررررتراتيجيرة تردوير 
تكشرررررررررا   رررراط   اتزمررررة 
الضكا فى ادارة اتزمات 

 ال اب ة

 3 مرتفخ 0.00 **15.12 82.00 0.634 4.10

4 

عرب اسرررررررررتراتيجيرة تردوير 
مرررررر  ترررررعرررررارررررم  اتزمرررررة 
اتستفادة مر    اط ال وة  

 فى ادارة اتزمة

 4 مرتفخ 0.00 **34.12 79.60 0.261 3.98

5 

عرب اسرررررررررتراتيجيرة تردوير 
اتزمرررة تكشرررررررررا عيو  
  اط الضرررررررركا فى ادارة  

 اتزمة

 2 مرتفخ 0,00 **31.2 82.40 0.453 4.12

6 
عرب ال يرا  براسرررررررررتراتيجيرة 
تردوير اتزمرة عرا  لل يرا  

 صاا فى الايلة 
مررررترررفرررخ  0.00 **18.26 84.20 0.354 4.21

 1  دا

  مرتفخ 0.00 **21.36   4.02 المتوسط العا  

 :رلح ( ما3 دوي ) فح المووحة المتائ  مر تبير
  " عب ال يا  باسررتراتيجية تدوير اتزمة عا  لل يا  صاا فى الايلة  تمص والتح األولى الف رة
وال يمة   ،% 84.25 الم ربح الوز   وعلغ  ، 4.21 ح راصح بمتوسرط األولى المرتبة فح مد  اعت
 ردي مما ، دتلة  م رتو   عمد إحمرائيا دالة الف رة عذه تعتبر وعذلي ، 0.05 مر امب اتحتمالية

 اعمح ا  وعذا 3 وعح الحياد در ة عر كبر مد الف رة لاذه اتسرررتجابة در ة متوسرررط ا  على
  علياا مواف و   ا ام مالوا الدراسة عيمة افراد
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عرب ال يرا  بعمليرة  "اتولى والتى تمص على    الف رة  راعت ف رد األ يرة المرتبرة فح امرا
 الوز   لغوع ، 3.78 ح رررررراصح اسررررررتراتيجية تدوير اتزمة تحدث بعد حدوث اتزمات بمتوسررررررط

 عمد إحمرائيا دالة الف رة تعتبر وعذلي ،0,05  مر اكبر اتحتمالية وال يمة ،% 75.60 الم ربح
 وعح الحياد در ة عر كبر مد للف رة اتسرتجابة در ة متوسرط ا  على ردي مما ،  دتلة   م رتو  

 لمحور الكلية للدر ة بالم ربة اما. على مواف و   ا ام مالوا الدراسرة عيمة افراد اعمح ا  وعذا 3
 األداع مرتفخ م تو   ا  على ردي وعذا ،4.02 الح اصح المتوسط صلغ ف د
  تائ  ا تبارات الفروض: 
 .  تائ  ا تبار الفرض األوي:1 -
مر ا ب دراسررة فررحة الفرض ال ائب بأ ت " ت تو د عالمة ذات دتلة معموية صير اسررتراتيجية   -

على عالمات اتسررررتبا ة لفلتح    ANOVAتخدا  ا تبار تدوير األزمة وادارة اتزمة.." تم اسرررر
 ( التالح: 4المت ير وكا ت المتائ  كما عو مبير فح الجدوي رمم )

 . ا تبار تحليب ات حدار الب يط صير  استراتيجية  تدوير اتزمة وادارة اتزمة 4 دوي 
ممررررررررررررررررررررردر  

 ات تال 
مرررررررجرررررررمرررررررو   

 المرععات
در ررررررررررررررررات 

 الحرية
مررررترررروسررررررررررررط  

 المرععات
 م تو  الدتلة )المح وعة(  

 **0.000 320.9 186.6 1 186.6 ات حدار
 0.582 78 45.36 المتب ى
  79 232.0 المجمو 

 0.01** دالة عمد م تو  معموية 
 0.05*  دالة عمد م تو  معموية 

 الممدر :  تائ  التحليب اإلحمائح للبيا ات
 
 
 
 
 

وعذه ال يمة دالة   0.00( ال رررررراصق ا  ميمة م ررررررتو  الدتلة =  4رتبير مر الجدوي رمم )
إحمرائيًا لذلي فإ ما   بب فرحة الفرورية المرفرية ، و  وي بأ ت "تو د عالمة ذات دتلة إحمرائية 
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( ، صير اسررررررررتراتيجية تدوير األزمة وادارة اتزمة . وفيما رلح    =0.01عمد م ررررررررتو  دتلة ) 
 ( ربير  تائ   موذ  ات حدار الب يط صير استراتيجية  تدوير اتزمة و  إدارة األزمة. 5 دوي )
 .  موذ  ات حدار الب يط صير استراتيجية تدوير اتزمة وادارة اتزمة5 دوي 

 B   م تو  المعموية ت الخطأ المعيار 
 0.000 65.32 1.326 153.0 الثاصت

 0.000 17.26 0.117 1.729 تدوير اتزمة
 0.05*  دالة عمد م تو  معموية   0.01** دالة عمد م تو  معموية 

 الممدر :  تائ  التحليب اإلحمائح للبيا ات
 Y=153.0+0.1729رتبير مر الجدوي ال رراصق بعد تطبيق معادلة ات حدار الب رريط عح  

Total all 
ا  اسرررررررررتراتيجيرة تردوير اتزمرة لارا اثر على المت ير الترابخ إدارة األزمرة حيرث  جرد ا  عمراك 

 عالمة ارتباط ارداة صير استراتيجية تدوير اتزمة و  إدارة األزمة . 
اما فيما رتعلق صم رربة ما اف ررره المت ير الم ررت ب مر الت يرات الحافررلة فح المت ير التابخ  

(2R)  ( وعى تشرررررير إلى ا  عذه ال يمة تف رررررر و ود عالمة ارتباط  طى 85.32ف د صل ت ، )%
 صبر استراتيجية  تدوير اتزمة و إدارة األزمة.

 
 الجزع الرابخ /  تائ  وتوفيات الدراسة

 المتائ  العامة للبحث
ة تاثير  ( العا  تسررررررتمار   3.83اظارت المتائ  ا ة امكر ال وي ا  المتوسررررررط الح رررررراصى ) 

اسرررررتراتيجيت اعاده تدوير اتزمت على اداره اتزمات وعذا اعمى ا  عماك مواف ة صدر ة مرتفعة مر 
مبب افراد العيمة على ف رات اتسررتمارة لذلي اعتبر محور تدوير اتزمة داي احمرراعاا عمد م ررتو  

مرردرر عمو  و 0العليررا  ( مر مبررا افراد مجتمخ البحررث مر  المرردرير برراتدارة  ≥0.01دتلررة )
مدررير تمفذرر و م ر لير مطاعات فى ممامات اتعماي اتمتمرادات )شرركات المرعيد لالسرتثمار(  

 .المتائ  المتعلة بالفروض
تشرررررير إلى ا  عذه ال يمة تف رررررر و ود عالمة ارتباط  طى للمشررررراركة فح تدوير اتزمة و 

مدرر عمو  و 0مر  المدرير باتدارة العليا   التماف ية فح إدارة األزمة مر مبب افراد مجتمخ البحث
 مدررير تمفذرر و م  لير مطاعات فى ممامات اتعماي اتمتمادات)شركات المعيد لالستثمار
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 توفيات البحث.
ا  اسرررررررررتراتيجيرة تردوير اتزمرة لارا اثر على المت ير الترابخ إدارة األزمرة حيرث  جرد ا  عمراك 

مما ا رررررتو   مر   اسرررررتراتيجية تدوير اتزمة و إدارة األزمةعالمة ارتباط ارداة معموية  دا صير 
 اتدارة العليا مرعاة ذلي عمد تدوير اتزمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المرا خ:

و التخطيط لموا اتاا،  األزمات بعر  (. مو ف مدرري مدار  التعليم األسرررراسررررح مر2011اصو  ليب، محمد )
 (،  ماورية ممر العرعية.21لعدد )ا (،7المجلد ) م ت بب الترعية العرعح
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دكتوراه  ير ممشرررورة،    رسرررالة   .المرررماعات ال ذائيةاممية ممرررطفى فررراد ، العال ة صير تدوير اتزمات وتممية  
 .2018كلية التجارة،  امعة عير شمس، 

 
 ال اعرة، ممر.  ومعالجة األزمات، الدار الممرية اللبما ية.(، اإلعال  2005ح ر مكاوي، )

مخ األزمات دا ب   (، الممارسرررررات ال رررررلوكية لمدرري المدار  للتعامب2002سررررروزا  المامدي، ح رررررا  وعيبة، )
 (،  امعة عير شمس، ال اعرة.4الجزع ) (.26المدرسة، مجلة كلية الترعية وعلم المفس، العدد )

 
ممية،  تاللعلو     اكادامية  ااف العرعية  .واحب ا للية، الرياضفاد احمد الموسررررررررى، إدارة ااتزمات: اال ررررررررس الم

2018. 
 

بحرث ميردا يرة على   ،  مرات الحردرثرة على األداع الت ررررررررروي حاسرررررررررتراتيجيرات إدارة األز (، اثر 2012فارد المرا ح، )
رسرالة ما  رتير، كلية إدارة األعماي،  امعة الشرر   .ة البشررية فح مدرمة عما  الكبر  الشرركات المرماعية الدوائي
 األوسط، عما ، األرد . 
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