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أثر أسعار خدمات الهقل اجلوي وااللتزام بأوقات تقديم اخلدمة على تشويقها يف الشوداى 

 مو وجهة نظر العمالء

 
 ((* ًىر الطاهر أحوذ عثذالقادر هحوذ

 

انزؼشف ػهٗ أصش أعؼبس خذيبد انُمم انغٕ٘ ٔاالنزضاو ثؤٔلبد رمذٚى انخذيخ  ْٗذفذ ْزِ انذساعخ إن: الولخض

ٔرنك يٍ خالل دساعخ رؤصٛش كم يٍ أعؼبس خذيبد انُمم . داٌ يٍ ٔعٓخ َظش انؼًالءػهٗ رغٕٚمٓب فٙ انغٕ

ٔلذ رٕصهذ انذساعخ إنٗ ػذو ٔعٕد . انغٕ٘ ٔاالنزضاو ثبألٔلبد انًؾذدح نزمذٚى ْزِ انخذيبد ػهٗ ػًهٛخ رغٕٚمٓب

رؾكًّ أيٕس أخشٖ غٛش رؤصٛش نؼًهٛخ رؾذٚذ أعؼبس خذيبد انُمم انغٕ٘ ػهٗ ػًهٛخ رغٕٚمٓب؛ إر أٌ ششاء انخذيخ 

. االنزضاو ثبألٔلبد انًؾذدح نزمذٚى خذيبد انُمم انغٕ٘ ػهٗ رغٕٚمٓبرؤصٛش ػذو ٔ. انغؼش رغؼم انؼًٛم ٚذفؼّ يشغًب

ٔرنك ألٌ ػذو االنزضاو ثبألٔلبد انزٙ رؾذدْب انششكخ نزمذٚى انخذيخ رغؼم انؼًالء ٚغؼٌٕ إنٙ انزؾٕل َؾٕ 

 . أٔلبد سؽالرٓب دٌٔ انزفكٛش فٙ انُٕاؽٙ انزغٕٚمٛخ األخشٖ انششكبد األخشٖ األكضش انزضايب فٙ
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The Impacts of Prices of Air Transport Services and Commitment to the Time 

Specified to Provide these Services on the Marketing Process in Sudan, From the 
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Abstract: The present study targets at exploring the impacts of prices of air transport 

services and commitment to the time specified to provide these services on the 

marketing process in Sudan, from the customers point of view through investigating 

the effects of commitment to supply service on a reasonable price and in a timely 

manner on the marketing process. The results revealed the followings: A- There is no 

impact of determining specified prices of air transport services on marketing process 

since the purchase of service is governed by some factors other than price that compel 

the clients to pay for the services provided. And effect B- Non-compliance with the 

time set for provision of services lead the customers in the end to shift to other 

companies that are more capable for supplying air transport services on the 

demanded time without thinking of other aspects of marketing.  

 
keywords: Air Transport Services- Prices of Air Transport Services- Commitment to 

provide the service time. 
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ى:المقدمظ
ٙعد اهِقى عرب اهطا٢سات أٗ ًا ٙعسف باهِقى ازبٜ٘ أسد ٗضا٢ى اهِقلى اااًلٞ ن ُقلى افطلا سّٙ     

افطا سّٙ كخدًٞ  ٗزغٍ أْ اادف األضاضٛ ارٖ اه٘ضٚوٞ ٓ٘ ُقى. ٗاستٚاداتٍٔ افختوفٞ ًّ افِتذات

 .  أضاضٚٞ  قد ٗهدت خدًٞ اهػشّ ازبٜ٘ كخدًٞ إضا ٚٞ تقدًٔا غسكات اهطرياْ

ٗٓ٘ ميجى ُطبٞ ض٣ٚوٞ باهِطلبٞ فلا ٙػلشّ ِٗٙقلى علّ  سٙقلٕ ًلّ صبٌل٘ا اهطلو  اهل  ٙلتٍ            

 . غشِٔا ُٗقؤا عرب اه٘ضا٢ى األخس٠ ًّ ٗضا٢ى اهِقى

ٞ ٗأكجس ًلا ميٚلص اهِقلى علرب اهطلا٢سات ٓل٘ األًلاْ ٗا        ٗٓل٘ ٗضلٚوٞ ًجولٟ ن ُقلى اهطلو       ، هطلسع

 . ٗاهطو  ضسٙعٞ اهتوف، اشبفٚفٞ اه٘شْ ٗذات اهقٌٚٞ افادٙٞ افستفعٞ

ٗذهم ألْ اهطسق . ٗظبدٖ ٙتصف بازتفاا تلاهٚفٕ افتغريٝ ٗاالغبفاض اهِطيب ن تلاهٚفٕ اهجابتٞ

 .  اهطلم اسبدٙدٙٞ ًجاًلازب٘ٙٞ تطتخدَ صباًُا ٗٓٛ ال ذبتاز إىل إعداد ٗمتٔٚد كاهطسق اهربٙٞ أٗ 

ٗمبا أْ اه٘ظٚفٞ األضاضٚٞ هوطرياْ ٓ٘ ُقلى افطلا سّٙ  لشْ غلسكات اهطلرياْ نيلد تلب  الا أْ         

مما دعؤا تقبلى بِقلى اهطلو  ن    ، كجري ًّ زسالتٔا اهعادٙٞ ٙ٘دد  ٚٔا سٚص غري ًطتغى داخى اهطا٢سٝ

 .  ٚٞ االنيتصادٙٞاألًس اهرٜ أصبح صبصًٙا اا ًّ اهِاس، ُفظ اه٘نيت ً  افطا سّٙ

. ًٗ  اسبسكٞ اهتذازٙٞ اهلبريٝ ٗاشدٙاد ًعدالت اهػشّ ازبٜ٘ ن اآلُٗلٞ األخلريٝ بػللى كلبري    

ٗددت غسكات اهطرياْ ُفطٔا ًوصًٞ بتخصلٚ   لا٢سات بمكٌولٔا هِقلى اهب لا٢  بعلد ًلا تلب  الا          

 .  ًد٠ اهسحبٚٞ االنيتصادٙٞ ن ٓرا اهِ٘ا ًّ اهِػاط

 

ى:مذكلظىالدرادظ
ٕ     إْ اهطرياْ ، كغريٖ ًّ ٗضا٢ى اهِقى هٕ اهلجري ًّ افٌٚصات اهل  تلد   افطلا سّٙ إىل اضلتخداً

  ٕ إْ اهعٌلى ن صبلاي اهِقلى    . ٗهٕ أٙ ًا ًّ اهعٚ٘ب ٗافع٘نيات اه  تد   آخسْٗ ًّ اإلسذاَ علّ اضلتخداً

ضلتجٌاز  عرب اهطا٢سات ؼبتاز إىل إًلاُٚات ًادٙٞ ٗ ِٚٞ كبريٝ هرا ؼبذٍ اهقطاا اشبلا  كلجريًا ًلّ اال   

 .   ٕٚ الزتفاا ُطبٞ افخا سٝ

هرا  شْ افِعٌات أٗ اهػسكات اهعاًوٞ ن صباي تقدٍٙ خدًات اهِقى ازبٜ٘ ًٗ  اشدٙلاد ٗسلدٝ   

ٗبِٚٔا افِعٌات اشبدًٚٞ اه  تقدَ خدًات اهِقى علرب اه٘ضلا٢ى األخلس٠    ، افِا طٞ  ٌٚا بِٚٔا ًّ داُب

تط٘ٙقٚٞ طبتوفٞ زبرب اهعٌال١ إىل خلدًاتٔا اهل     ٗددت ُفطٔا ًوصًٞ بشتباا ضٚاضات. ًّ داُب آخس

ٗنيلد تلب  الا إْ    . تقدًٔا ٗاالضتش٘اذ عوٟ اهفس  اهتط٘ٙقٚٞ افتاسٞ ن ٓرا اهِل٘ا ًلّ ضل٘ق اشبلدًات    

أٍٓ ضٚاضاتٔا اهتط٘ٙقٚٞ اه  ػبب عوٚٔا االٓتٌاَ بٔا ٗٗضعٔا ن اسبطباْ ٓٛ اهطٚاضات اهتطلعريٙٞ اهل    

. خدًاتٔا ٗضٚاضات ذبدٙد ٗاختٚاز األٗنيات افِاضبٞ هتقلدٍٙ خلدًاتٔا هعٌال٢ٔلا   ذبدد بِا١ً عوٚٔا أضعاز 

 :ٗباهتاهٛ ميلّ ذبدٙد ًػلوٞ اهدزاضٞ ن اهتطاؤالت اآلتٚٞ

 ؟/ ٓى تؤثس ضٚاضات تطعري اشبدًات عوٟ تط٘ٙق خدًات اهِقى ازب1ٜ٘

 ؟ٜ/ ٓى ٙؤثس عدَ االهتصاَ ب٘نيت أدا١ اشبدًات عوٟ تط٘ٙق خدًات اهِقى ازب2٘

 

ى:أهدافىالدرادظ
 :تطعٟ ٓرٖ اهدزاضٞ إىل ذبقٚق األٓداف اآلتٚٞ 

 .  / اهتعسف عوٟ ًفَٔ٘ اهتطعري ٗأٗنيات تقدٍٙ اشبدًات1

 ٗاضرتاتٚذٚاتٕ.  / اهتعسف عوٟ تط٘ٙق اشبدًات 2

 .  / اهتعسف عوٟ كٚفٚٞ تط٘ٙق اشبدًات ٗاضرتاتٚذٚات3ٕ
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 . ٙقٚٞاهتط٘ ٗاضرتاتٚذٚاتٔا/ اهتعسف عوٟ خدًات اهطرياْ 4

/ اهتعسف عوٟ اآلثاز اه  تعلطٔا ضٚاضات تط٘ٙق خدًات اهِقى ازبٜ٘ عوٟ كى ًّ اهعٌلال١  5

 .  ٗغسكات اهطرياْ ٗافِا طٞ ٗتقدٍٙ اشبدًات ٗعسضٔا ٗ وبٔا ٗاجملتٌ  بص٘زٝ عاًٞ

 

ى:فروضىالدرادظ
 :ٓرٖ اهدزاضٞ اختباز صشٞ اهفسٗض اآلتٚٞ ذباٗي 

 . ٟ تط٘ٙق خدًات اهِقى ازبٜ٘/ تؤثس ضٚاضات تطعري اشبدًات عو1

 . / ٙؤثس عدَ االهتصاَ ب٘نيت أدا١ اشبدًات عوٟ تط٘ٙق خدًات اهِقى ازب2ٜ٘

 

ى:منكجىالدرادظ
كٌا اضتخدَ ًِٔر افطلح  . اتب  ن ٓرٖ اهدزاضٞ افِٔر اهتازؽبٛ هتتب  اهعآسٝ ً٘ض  اهدزاضٞ

اهلل  مج هعٔللا اهتشوٚللى اإلسصللا٢ٛ ٗاضللتخدَ ن ذبوٚللى اهبٚاُللات . االدتٌللاعٛ هوذٌلل  بٚاُللات اهدزاضللٞ

      َ كلا ) اه٘صفٛ عّ  سٙق اهِطلب اف٣٘ٙلٞ ٗاهتشوٚلى اإلسصلا٢ٛ االضلتدالهٛ باضلتخدا

2

( ٗذهلم هو٘نيل٘ف   

 . عوٟ ًدٜ صشٞ ٓرٖ اهفسٗض أٗ عدَ صشتٔا ًٗعس ٞ اهعالنيٞ ب  افتغريات

 

ى:مجتمعىالدرادظ
   ٘ ُٗطلبٞ هللرب   . ضلٚوٞ ُقلى  ٙتلْ٘ صبتٌ  اهدزاضٞ ًّ اهعٌال١ اهلرّٙ ٙطلتخدًْ٘ اهطلا٢سات ك

سذٍ اجملتٌ  ٗعلدَ اهتذلاُظ بٚلٍِٔ مج اختٚلاز عِٚلٞ ًٚطلسٝ ًلٍِٔ خلالي ضلاعات االُتعلاز مبطلاز            

 . اشبس َ٘ هسكاب أزب  زسالت دٗهٚٞ زسوتاْ هػسكات ض٘داُٚٞ ٗزسوتاْ هػسكات غري ض٘داُٚٞ

ى
ى:مجالىالدرادظ

 تٛ:تتٌجى صباالت اهدزاضٞ ن اآل 

1 / ٛ ٛ اجملاي افللاُ اهدزاضلٞ اُتعلاز اهسكلاب مبطلاز اشبس لَ٘ هلسسالت أزبل  غلسكات عاًولٞ ن           : تغطل

 . غسكت  ض٘داُٚت  ٗغسكت  غري ض٘داُٚت () اهط٘ق اهط٘داُٛ ن اهسسالت اهدٗهٚٞ

  2012 :اجملاي اهصًاُٛ/ 2

: ٙغطٛ اهعٌال١ افطلتفٚدّٙ ًلّ خلدًات اهطلرياْ ن صلاهٞ االُتعلاز مبطلاز اشبس لَ٘         اجملاي اهبػسٜ/ 3

 .  هسكاب أزب  زسالت

 

ىأهموظىالدرادظ:
 . متجى ٓرٖ اهدزاضٞ أسد احملاٗالت هدزاضٞ ضٚاضات تط٘ٙق خدًات اهِقى ازبٜ٘ .1

ِٓان اهعدٙد ًّ اآلثاز اه  تِعلظ ضوبًا ٗإػبابًا عوٟ عا٢لدات غلسكات اهطلرياْ تعٔلس ًلّ خلالي        .2

 . إتباا ضٚاضات تط٘ٙقٚٞ طبتوفٞ

وً٘للات نيللد تفٚللد ًتخللرٜ اهقللسازات اهتطلل٘ٙقٚٞ افختوفللٞ ن   تِبلل  أٌٓٚللٞ اهدزاضللٞ ن أُٔللا تلل٘ س ًع  .3

 . كٌا أُٔا ت٘ س بٚاُات ًٗعوً٘ات هوبشح ن ٓرٖ اجملاي، غسكات اهطرياْ
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ىمحتوىىالدرادظ:
ٗدزاضلٞ ًٚداُٚلٞ   . ذبت٠٘ اهدزاضٞ عوٟ إ از ُعسٜ ٙتِاٗي ازباُب اهتلازؽبٛ ف٘ضل٘ا اهبشلح    

 ذبوٚؤا إسصلا٢ٚا الختبلاز  سضلٚات اهدزاضلٞ ٗخامتلٞ      اضتخدًت االضتباُٞ ن ه  بٚاُاتٔا ًّٗ ثٍ مج

 . ذبت٠٘ عوٟ ًا ت٘صى إهٕٚ اهبشح ٗاهت٘صٚات س٘هٕ

 

ىاإلطارىالنظري
ىمفكومىالدطر:

ٕ  ًعلرباً  افِتر نيٌٚٞ عّ اهطعس ٙعرب  ٝ  ن عِل ٞ  صل٘ز ٘  ٗٓلرا ، ُقدٙل ٜ  اهتعسٙلف  ٓل  االنيتصلاد
ٕ  ًقابلى  ًػلرتر  ٙد عٕ اهِق٘د ًّ ٓ٘ ًبوغ اه ٚق بافعِٟ ٗاهطعس. هوطعس ٟ  سصل٘ه  ًلا  أٗ، افِلتر  عول
ٕ  افِلتر  عوٟ سص٘هٕ ضبٚى ن اهعٌٚى أْ ٙد عٕ ػبب ٘  بلافعِٟ اه٘اضل    ٗاهطلعس . ٗانيتِا٢ل ٗ  ٓل  نيلدز أ

ٕ  انيتِا٢ٕ مبِا   ًػرت ٙباداا اه  اهقٌٚٞ صبٌ٘ا ٝ  أٗ الا  هطوعٞ ٗاضلتخداً ّ  اإل لاد ٞ  ًل ٘ . خدًل   ٔل
ٝ  ن عِٔلا  ًعربًا ن اهط٘ق هوٌِتر افتبادهٞ اهقٌٚٞ ٞ  صل٘ز ٝ ) ُقدٙل ّ  أُلٕ تعلبري   كٌلا  .(2010، عٌلاز  عل
ٜ  أٗ باهبلا٢   ٙتعوق  ٌٚا كوٌٚٔا أٗ خدًٞ أٗ هطوعٞ اهقٌٚٞ ٛ . )افػلرت ٕ  ٙعلسف ٗ  .(2002، ازبٚاغل  بمُل
ٟ  اسبصل٘ي  ضبٚى ن اهفسد. ٙتشٌؤا اه  افعِ٘ٙٞٗ افادٙٞ اهت شٚٞ ًقداز ٞ  عول ٞ  أٗ اهطلوع أبل٘  ) اشبدًل

 .(2002، نيشف

 

ىرملوظىالتدطور:
ٙعد اهطعس ًّ أٍٓ عِاصس افصٙر اهتط٘ٙقٛ اهرٜ ٙدز اهع٘ا٢د عوٟ افِعٌٞ سٚح ٙمخر اهعدٙلد  

. ًللّ األغلللاي ٗاالضللرتاتٚذٚات مبللا ٙت٘ا للق ًلل  أٓللداف افِعٌللٞ ٗ بٚعتٔللا ٗاألضلل٘اق اهلل  تعٌللى  ٚٔللا   

ٞ  أْ إىل اهلبع   ٙػريٗ .(2006،  اهطا٢ٛ ٗآخسْٗ) ًِلا  تتطولب  اهتطلعري  عٌوٚل  تطلعري اه نيلساز  ٙعلد  سٚلح   

ٞ  ن ًباغلس  بػللى  ٙلؤثس  اهقلساز   ٔرا، اإلدازٝ اه  ت٘ادٕ ٗأعقد اهقسازات أٍٓ ًّ ٗاسدا  تطل٘ٙق  إًلاُٚل

 Needles) افِا طٞ ن ٗاالضتٌساز اهط٘ق ن اهبقا١ عوٟ افِػمٝ نيدزٝ إىل إضا ٞ، ًٗطت٠٘ اهسحبٚٞ افِتر

& Crosson, 2002). ْافِتر بٚ  ضعس إ   ٞ ْ  هلرا ، ٗاهطولب  علسض اه بل   هوتفاعلى  ٓل٘ ُتٚذل  نيلسازات   لش

 .(Mores, et. al, 2003) ٗاهطوب اهعسض تمثس كٚفٚٞ تؤضظ عوٟ أْ ِٙبغٛ اهتطعري

 

ى :الدطر تحدود في المؤثرة الطوامل
 ٍ ٝ  اهع٘اًلى  تقطل ٞ  ع٘اًلى  :إىل اهطلعس  ذبدٙلد  ن افلؤثس ٞ  ٗع٘اًلى  داخوٚل  اهع٘اًلى  . خازدٚل

ٛ  افلصٙر  اضرتاتٚذٚات، اهتط٘ٙق أٓداف :ب تتعوق اهداخوٚٞ ٞ ، اهتطل٘ٙق ٞ  اعتبلازات ، اهتلوفل  ن. ًؤضطلاتٚ

ٞ  اهع٘اًلى  أْ سل   ٍ  افِا طل   تللاهٚف ، ٗاهطولب  اهطل٘ق  :ب تتعولق  اشبازدٚل ٍ  ٗأضلعازٓ ، ٗعسٗضلٔ

 .(Kotler, et. al, 1995) ٗاهتػسٙعات ٗاهق٘اُ  االنيتصاد كشاهٞ أخس٠ ع٘اًى إىل باإلضا ٞ

ى:التدطور أهداف
 :(2002)ازبٚاغٛ،  تٛاآل تتٌجى أٓداف اهتطعري ن

 عٌوٚٞ ًّ األً٘اي زؤٗع أصشاب أٓداف ذبقٚق- اهتلاهٚف تغطٚٞ) باهسبح افتعوقٞ األٓداف أٗال:

 . افؤضطٞ إهٚٔا ذبتاز اه  األً٘اي ًّ ًِاضب عا٢د ذبقٚق-االضتجٌاز
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 شٙادٝ -ٞافباع اه٘سدات كٌٚٞ شٙادٝ ٙوٛ: ًا األٓداف ٓرٖ تػٌى :بافبٚعات افتعوقٞ األٓداف:ثاُٚا
 . اهط٘نيٚٞ اسبصٞ شٙادٝ -افباعٞ هو٘سدات اهِقدٙٞ اهقٌٚٞ

 -اهط٘نيٚٞ اسبصٞ عوٟ احملا عٞ -افطتٔوم عب٘ اهت٘دٕ (اهسآّ اه٘ض  عوٟ احملا عٞ أٓداف:ثاهجا

 .اهبقا١ -افؤضطٞ ص٘زٝ عوٟ احملا عٞ -افِا ط  ً٘ادٔٞ

 

ىمفكومىالخدمظ:ى
اًتٚلاش أٗ ُل٘ا   ، أُٔا تقدٍٙ اشبدًٞ عوٟ غلى ُػاط" عس تٔا ازبٌعٚٞ األًسٙلٚٞ هوتط٘ٙق عوٟ

ٜ ) "ًّ اهسضا ًعسٗضا بتوم اهصلفٞ أٗ تابعلا هوٌِلتر افبلاا     بمُٔلا ٓلٛ كلى    " ٗتعلسف أٙ لا   (ت د، ٓل٘از

ٓلٛ  " ٗتعسف كرهم بمُٔلا  (Golvan, 1998) "بدْٗ ذب٘ٙى افولٚٞ، ُػاط ؼبقق اهسضا هوٌطتفٚد ًِٔا

ٞ     ، أْ اهتبادي غري ًوٌ٘ع كى ُػاط أٗ أدا١ ؽب   هوتبادي حبٚح ، ٗاهلرٜ ال ٙطلٌح بلمٜ ذب٘ٙلى هوٌولٚل

ٗميلللّ أْ تلللْ٘ اشبدًللٞ ًستبطللٞ مبِللتر ًللادٜ كٌللا ميلللّ أْ ال تلللْ٘ كللرهم ٗعللادٝ ًللا تقدًللٕ  

  فٛ اهط٘ق ظبد أزبعٞ ساالت ٗٓلٛ كاهتلاهٛ:  ، افؤضطٞ ًّ ًِتذات ٙلْ٘ ضبت٘ٙا عوٟ عِصس اشبدًٞ

اشبدًلٞ اشباصلٞ ٗهللى    ، ٘بٞ مبِتذلات أٗ خلدًات أخلس٠   خدًلٞ ًصلش  ، افِتر افصش٘ب بعدٝ خلدًات 

 (Longlois, 1992) "ًٍِٔ خصا٢  ًعِٚٞ

 

ىتدووقىالخدمات:
ذهم ًلّ سٚلح أُلٕ خولق ًِاصلب غلغى       ، ٗضآٍ نيطاا اشبدًات ن تط٘ٙس اهقطاا االنيتصادٜ

ٗٙسدل  تطل٘ز ٓلرا    . افؤضطلات ٗ ٗكلرا ًلّ سٚلح اضلتعدادٖ شبدًلٞ ًصلاا األ لساد       ، كجريٝٗ ددٙدٝ

، ٗإتباعٕ شبطل٘ات ًِطقٚلٞ تعٌلى عولٟ ت٘دٚٔلٕ ٗ لق ًقت لٚات اهطل٘ق        ، طاا إىل تِعٍٚ ُػا اتٕاهق

اه٘ظلا٢ف اهل  تٔلدف إىل    ٗ بمُٕ ٓ٘ صبٌ٘عٞ ًّ األعٌلاي " ٗٙعسف. ٗٓ٘ ًا ٙٔدف إهٕٚ تط٘ٙق اشبدًات

تلٚٚف عسض افؤضطات سبادلات ٗزغبلات افطلتٔول  حبٚلح ٙلتٍ تطبٚلق ٓلرا اهِل٘ا ًلّ اهتطل٘ٙق ن           

ٍ افؤض متٚللصا فللا تقدًللٕ افؤضطللات  ، خللدًات غللري ًوٌ٘ضللٞ هصبا٢ِٔللا  طللات اشبدًٚللٞ ٗٙقصللد بٔللا تقللدٙ

ٞ        ) اهصِاعٚٞ ٞ  ، ضو  ًوٌ٘ضلٞ( ًٗلّ أًجولٞ ٓلرٖ افؤضطلات: افؤضطلات اهبِلٚلٞ افاهٚل ، افؤضطلات اهطلٚاسٚ

 ت( د ،ٓ٘ازٜ) "اخل. . . . ًؤضطات اهِقى

 

ىالخدمات: تقدوم رلى المؤثرة الطوامل
ٞ  ٗاهتػسٙعات اهق٘اُ ، افِا طٞ ني٘ٝ ن ٗتتٌجى :اشبازدٚٞ / اهع٘اًى1 ٟ  تلؤثس  اهل   اسبلً٘ٚل ٝ  عول  نيلدز

ٖ  اهتط٘ٙقٛ اهقساز ن ارباذ افِػمٝ إدازٝ ٞ  ٗادبلا ٞ  األُػلط ٕ  اهتطل٘ٙقٚ ٞ  اهعلسٗف ،  ٚل ٞ  االنيتصلادٙ  اسباهٚل

 .ٗإًلاُٚٞ ت٘نيعٔا ٗافطتقبوٚٞ

ٍ  ٟعول  افِػمٝ ًقدزٝ تتٌجى ن ٗٓٛ / اهع٘اًى اهداخوٚٞ:2 ٝ  خلدًات  تقلدٙ  ٗذبطل   تعلدٙى  أٗ ددٙلد

ٍ  ازب٘ ت٘ س ًد٠ -افِػمٝ  اهعاًو  األ ساد بٔا ٙتٌت  اه  ٗاهلفا١ٝ افٔازٝ - ًِٔا اهقا٢ٌٞ  هوعلاًو   افال٢ل

ّ  ٗغريٓا  اعوٚٞ االتصاي، ٗاهتعوٍٚ اهتدزٙب بساًر، األد٘ز ُاسٚٞ ًّ افِػمٝ ن  بلد  ال اهل   اهع٘اًلى  ًل

.(2003، اسبداد) اشبدًات إضرتاتٚذٚٞ ٗض  عِد بازاالعت بع  أخرٓا ًّ

 

 
 

ىهوكلىرملواتىتدووقىالنقل:
، ٙتلْ٘ ااٚلى اهعاَ هتط٘ٙق اهِقى ًّ عِاصس ًتعددٝ ٗميلّ دبص٢تٔا إىل اهعِاصس اهداخوٚٞ 

ٗاهعِاصلس اشبازدٚلٞ   ، اهعِاصس اه  تتعوق باهعسٗف اه  ذبللٍ افِػلمٝ ٗضٚاضلتٔا اهعاًلٞ ن اهِقلى      ٗٓٛ



 74  3125(، 23) 6، يغهخ األكبدًٚٛخ األيشٚكٛخ انؼشثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب -أهاراتاك

 

ٞ ٗٓللٛ  ، ُعللٍ افعوً٘للات، اهلل  تتعوللق بللاهعسٗف اهب٣ٚٚللٞ احملٚطللٞ بافِػللمٝ كٌللا ٓلل٘ باهِطللبٞ هوٌِا طلل

 . اخل...  األضعاز

-دبص٢للٞ اهطلل٘ق -أٓللداف اهتطلل٘ٙق  -أٓللداف اهِقللى  ظبللد إْ ٓٚلللى تطلل٘ٙق اهِقللى ٙتلللْ٘ ًللّ

اإلضللرتاتٚذٚٞ  -اإلضللرتاتٚذٚٞ ازبص٢ٚللٞ هورتٗٙللر -اإلضللرتاتٚذٚٞ ازبص٢ٚللٞ هوخلدًات  -إضلرتاتٚذٚٞ اهتطلل٘ٙق 

ٞ  -اإلضللرتاتٚذٚٞ ازبص٢ٚللٞ هوتطللعري  -ازبص٢ٚللٞ هوت٘شٙلل   . ًعوً٘للات اهطلل٘ق(  -افللؤثسات اهب٣ٚٚللٞ اشبازدٚلل

 .(1999، اهبلسٜ)

 

ى:تدووقىخدماتىالطوران
 :أٗال: افِتذات اشبدًٚٞ هوطرياْ

ٞ خدًات اهطرياْ( ٗ قًا إلًلاُٚلات اهػلسكٞ اهِاني  ) تتعدد ٗتتِ٘ا افِتذات اشبدًٚٞ هوطرياْ ، ول

إذ ، إذ أْ اهػسكات تبري دٔ٘دٓلا الضلتقطاب أكلرب نيلدز ًلّ اهعٌلال١ ٗذهلم هتقلدٍٙ أ  لى اشبلدًات          

اهساكب( ٓ٘ ًصدز دخؤا األٗي ٗهرهم  ٔٛ تطعٟ إىل زاستٕ ٗتقلدٍٙ أ  لى اشبلدًات    ) ٙعترب اهعٌٚى

 . هٕ

 

ى:أنواعىالخدمات
 :آلتٚٞتتوخ  خدًات ُقى اهسكاب ن اشبدًات ا :خدًات ُقى اهسكاب :أٗاًل

 . اشبدًات بعد اه٘ص٘ي -اشبدًات داخى اهطا٢سٝ -اشبدًات نيبى اإلنيالا  -/ خدًات اهسكاب:1

إدللسا١ات اسبذللص   تللتوخ  خللدًات إدللسا١ات ُقللى اهسكللاب ن     :/ خللدًات إدللسا١ات ُقللى اهسكللاب   2

  األًتعٞ() خدًات اهعفؼ -إدسا١ات افطاز-ٗاضتخساز اهتركسٝ 

 

ّ ازبٜ٘ ٓ٘ عبازٝ عّ أٜ غ١ٛ أٗ ًادٝ أٗ نيطعٞ أٗ عدٝ نيط  تِقلى  اهػش :خدًات اهػشّ ازبٜ٘ :ثاًُٚا

   ٞ بِللا١ً عوللٟ عقلد ًللربَ بل  اهِانيللى ٗافسضللى   ، ب٘هٚصللٞ غلشّ( ) دلً٘ا عوللٟ ًلئ  للا٢سٝ مب٘دللب سا عل

ٗٙتٌٚص اهػشّ ازبٜ٘ باعتبازٖ أضلسا ٗأضلوٍ أُل٘اا اهػلشّ افطلتخدًٞ خاصلٞ ن ساهلٞ اهطلو          . ٗافطتوٍ

ٟ  . عٞ اهتوفاهقٌٚٞ ٗاهجٌِٚٞ أٗ اهطسٙ أضلٍ  ) ٗذبتٜ٘ ب٘هٚصٞ اهػشّ عوٟ بٚاُات ًٗعوً٘ات تػلتٌى عول

اهِانيى ازبٜ٘(ٗذبلٍ عٌوٚٞ اهػشّ ُعٍ تػسٙعٚٞ دٗهٚٞ ًِص٘  عوٚٔلا ن   -افطتوٍ -اهِانيى  -افسضى 

 . اخل(. . . الٓاٜ افعدهٞ ه٘ازض٘ -ٗازض٘ ) اتفانيٚات اهطرياْ افختوفٞ

 

ى:أنواعىالذحنىالجوي
٘ع  أضاضلٚ  بِلا١ً عولٟ اخلتالف ًتطوبلات كلى ُل٘ا ٗظسٗ لٕ اشباصلٞ أثِلا١           تِقطٍ إىل ُ 

 عٌوٚٞ اهػشّ ٗٓٛ:

مملا ال ؼبتلاز إىل ًعاًولٞ     ،اخل. . . خٗٓٛ تػٌى كلى اهب لا٢  ٗاألثلا   ) :/ اهػشّ ازبٜ٘ اهعادٜ أٗ اهعا1َ

 .  خاصٞ(

ِٔا ٗٓٛ تتٌجلى ن  ٗٓٛ اهػشِات اه  تتطوب ًعاًوٞ خاصٞ أثِا١ عٌوٚٞ غش :/ اهػشّ ازبٜ٘ اشبا 2

اهربٙلد اهعلادٜ   -ازبجلاً   -األغلٚا١ اهجٌِٚلٞ   -اسبٚ٘اُلات اسبٚلٞ   -اهػشِات اهقابوٞ هوتوف : )اهػشِات اآلتٚٞ

 .  اف٘اد اشبطسٝ(-اهربٙد اهطسٙ   -ٗاهدبوً٘اضٛ 

 

ى:إجراءاتىالذحنىالجوي
 ت اه  تقدًٔاتتٌجى إدسا١ات اهػشّ ازبٜ٘ اه  تقَ٘ بٔا غسكات اهطرياْ افختوفٞ ن اشبدًا 

        ٞ خلدًات  ) إىل اهعٌال١ اهرّٙ ٙسغبْ٘ ن ُقلى ب لا٢عٍٔ افختوفلٞ عربٓلا ٗٓلٛ تتٌجلى ن اشبلدًات اآلتٚل
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اتفانيٚلات االٙللاٗ ٗهل٘ا٢ح    . )خلدًات اهتعل٘ٙ (  -خلدًات اهتطلوٍٚ    -خدًات اهتفسٙغ  -اهػشِات  اضتالَ

 .ٗني٘اُ  االٙاتا(

 

ىى:تدطورىخدماتىالطوران
هوِقللى ازبللٜ٘ ًللّ خللالي ني٘اُِٚٔللا أضللعاز اهللسسالت باهِطللبٞ هوسكللاب  ذبللدد افِعٌللٞ اهعافٚللٞ 

 International Services Organization (ISO) ٗاهػشّ ازبٜ٘ ٗنيد أُػمت افِعٌلٞ اهعافٚلٞ شبلدًات   

ٗتصلدز االٙاتلا كتٚلب ضلخٍ ذبلدد  ٚلٕ       . Ticket Point Mileage (TPM) سبصس األًٚاي اسبقٚقٚٞ

ٝ       نيٍٚ ٗأضعاز اهسسالت سل٘ي اهعلا    Neutral (NUC) مل بعٌولٞ ًتفلق عوٚٔلا عافٚلًا تطلٌٟ اهقلٍٚ احملاٙلد

Unit Construction ٗٙ٘دد  ٕٚ ًا ٙعسف بِعاَ األًٚاي Mileage System  . 

  NUC / ٗسدٝ اهعٌوٞ احملاٙد1ٝ

اسبقٚقٚللٞ   افطللا ٞ- MPM األًٚللاي افطللٌ٘ا بٔللا تٛ:ٗذبطللب كللاآل ROE افقابللى() / ضللعس اهتش٘ٙللى2

ٞ  -TPM احملللددٝ أبعللد ُقطللٞ ن  EMS األًٚللاي اهصٙللادٝ افللد ٘ا األكللرب  -EMA أًٚللاي شٙللادٝ ممِ٘سلل

 . أنيصٟ ضعس ضبدد -HIF ًِتصف اهسسوٞ ب  اهقٚاَ ٗضبطٞ اه٘ص٘ي

 
 ٙتٍ ذبدٙد ضلعس اهتلركسٝ هوسسولٞ بِلا١ى عولٟ علدٝ أضلظ ٓلٛ:         اهسكاب(:) أٗال: أضعاز تراكس اهطفس

عاًوٛ اهعٌس ٗاهصًّ ؼبدداْ نيٌٚلٞ اهتخفلٚ    ) ٙابتركسٝ زسوٞ ذٓاب ٗإ -تركسٝ زسوٞ ذٓاب  قط

 -تلركسٝ ًعللادٝ اإلصلداز ًلل  تغلٚري خللط اهطللري    - تركسٝ زسوٞ ذٓاب كاًوٞ ً  ُصف ع٘دٝ - ٚٔا(

 . تركسٝ ًطبقٞ اهد   -تركسٝ ًعادٝ اإلصداز ً  ثبات خط اهطري

 

ٙقدزٖ ٗؼبددٖ اهِانيى هلٛ  ْ ضعس اهػشّ ازبٜ٘ ٓ٘ هوٞ اهطعس افقدز اه إ :أضعاز اهػشّ ازبٜ٘ :ثاًُٚا

ٙقَ٘ بِقى اهطوعٞ أٗ اهططح ًّ افطاز األصوٛ إىل ضبطٞ اه٘ص٘ي إىل اهتلوفٞ اهلوٚلٞ هِقلى ٓلرٖ اهطلوعٞ     

 أٗ اهطو  ٗهطعس اهػشّ ازبٜ٘ دزدات ربتوف ٗتتفلاٗت سطلب اهل٘شْ اهلرٜ ٙلساد ُقولٕ ن اهػلشّ ٗٓلٛ:        

اتفانيٚللات االٙلللاٗ ٗهلل٘ا٢ح ) اهطللعس اهصا٢للد - اهطللعس افخفلل -ضللعس اهلٌٚللٞ -اهطللعس األدُللٟ -اهطللعس اهعللادٜ

 .ٗني٘اُ  االٙاتا(

 

ى:توزوعىخدماتىالطوران
 تتخر غسكات اهطرياْ هت٘شٙ  خدًاتٔا ن ض٘ق اهِقى ازبٜ٘ عدٝ  سق ٓٛ: 

 :غسكات اهطرياْ اهدٗهٚٞ :أٗاًل

٘         :ًلاتب اهػسكات /1 ق اهل   تقَ٘ غلسكات اهطلرياْ اهعافٚلٞ أٗ اهدٗهٚلٞ بفلتح ًلاتلب الا ن اهطل

ربدًٔا أٜ ن اهدٗهٞ اه  تصؤا زسالتٔا ٗكٌجاي هرهم ظبد هػسكٞ اشبط٘ط ازب٘ٙٞ اهطل٘داُٚٞ  

ًلاتب ن كى اهدٗي اه  تصؤا زسالتٔلا أٗ كلاشبط٘ط ازب٘ٙلٞ اهطلع٘دٙٞ اهل  تقطلٍ اهعلامل إىل        

نيطاعات ٗٙ ٍ كى نيطاا عدد ًلّ اهلدٗي ٗت٘دلد ز٢اضلٞ كلى نيطلاا ن دٗهلٞ ًعِٚلٞ ٗت٘دلد          

 . اا ن ٓرا اهدٗيًلاتب 

ٓٛ ًِعٌات ًطلتقوٞ ًاهٚلًا ٗإدازٙلًا علّ غلسكات اهطلرياْ ٗهلِٔلا         :ٗكاالت اهطفس ٗاهطٚاسٞ /2

توتصَ بق٘اُ  اهطرياْ ٗاالتفانيٚات احملددٝ شبدًاتٕ ٗٓٛ تِ٘ب عّ غسكات اهطرياْ ن اضلتخساز  

كلى تلركسٝ    اهتراكس هوٌطا سّٙ ًقابى ُطبٞ ًعِٚٞ ًّ ضعس اهتركسٝ أٗ عٌ٘هٞ ضبددٝ عّ

ٓلرا إىل داُلب أُػلطتٔا األخلس٠ كتِعلٍٚ اهلسسالت اهطلٚاسٚٞ أٗ تقلدٍٙ         ، تطتخسدٔا هوسكاب

 . اخل. . تطٔٚالت اهطفس هبع  اهدٗي

 

ٗٓٛ تقدَ خلدًاتٔا علرب ًلاتبٔلا ن افلدْ افختوفلٞ اهل         :غسكات اهطرياْ اهداخوٚٞ أٗ اإلنيوٌٚٚٞ :ثاًُٚا

 بعل  اهػلسكات(  ) فس اهل  تِل٘ب عِٔلا ن تقلدٍٙ خلدًاتٔا     أٗ عّ  سٙق ٗكاالت اهط. تصؤا زسالتٔا

 .  اتفانيٚات االٙلاٗ ٗه٘ا٢ح ٗني٘اُ  االٙاتا()
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ى:ترووجىخدماتىالطوران
ٗضلا٢ى تسٗػبٚلٞ طبتوفلٞ هورتٗٙلر علّ خلدًاتٔا اهل          تتب  غسكات اهطرياْ اهعافٚٞ أٗ احملوٚٞ

 :اهطرياْ األخس٠ ٗٓٛ تقدًٔا ٗعّ ممٚصاتٔا اه  متتولٔا ٗمتٚصٓا عّ غريٓا ًّ غسكات

 / اإلعالْ ن اه٘ضا٢ى اإلعالُٚٞ افختوفٞ 1

 . اخل. . ًّ خالي اهلتٚبات ٗاهِػسات ٗافٚداهٚات / اهِػس2

 . / تِػٚط افبٚعات3

/ تقدٍٙ ٗت٘ ري بع  اشبدًات اهصشٚٞ ٗاهتعوٌٚٚلٞ ٗاالدتٌاعٚلٞ اهل  ؼبتلاز إهٚٔلا اجملتٌل  اهلرٜ        4

 . ربدًٕ

 . فختوفٞ ًّ خصً٘ات ٗربفٚ ات بمضعاز اهطرياْ هأل ساد أٗ اجملٌ٘عات/ اهطٚاضات اهطعسٙٞ ا5

 .  / تقدٍٙ بع  اشبدًات اجملاُٚٞ هوسكاب6

 . / إنياًٞ افعازض ٗافِتدٙات افتعوقٞ بمً٘ز اهِقى ازب7ٜ٘

 

ىىىالدراداتىالدابقظ
 

ٞ 1988/ دزاضٞ عاغ٘ز )1 ٞ  اشبطل٘ط  ( بعِ٘اْ )إضلرتاتٚذٚ ٞ  ازب٘ٙل ٞ  اهعسبٚل اختٚلاز األضل٘اق    ن اهطلع٘دٙ

 ن إضرتاتٚذٚٞ  تح األض٘اق ٗاهقص٘ز اه عف ً٘ا ّ عوٟ اهتعسف اهدزاضٞ إهٛ ٗتٌِٚتٔا( ٓد ت ٓرٖ
ٞ  اه  تستلص عوٚٔا، ًٗد٠ دٗز اهعِاصس ٗت٘ضٚح اهطع٘دٙٞ اهعسبٚٞ ازب٘ٙٞ هوخط٘ط ٗتٌِٚتٔا  أٌٓٚل

ٕ  ن عِصلس  كى ٞ  عالنيتل ٞ   اهتبادهٚل ٞ ٗد األخلس٠  هوعِاصلس  ٗاالعتٌادٙلٞ باهِطلب  ن ٗز اإلدازات افعِٚل
ٛ   تولم  ٗتطل٘ٙس  تٌِٚٞ ٞ    اشبطل٘ط  اضلرتاتٚذٚات  ظبلاا  ن اهعالنيلات ٗباهتلاه . ازب٘ٙلٞ اهعسبٚلٞ اهطلع٘دٙ

ٟ  ٗتمثريٓلا  اشبلدًات  مبطلت٠٘  ٗازتبا ٔلا  األضلعاز  ٗت٘صوت اهدزاضٞ إهٛ أٌٓٚٞ شٙلادٝ أٗ اغبفلاض    عول

ٟ  اهطولب  ًطلت٠٘  ٞ  عول ٞ  صبلاي  ن ٗ عاهٚتٔلا  اشبدًل ٞ  هللى  ْأ باعتبلاز  افِا طل  ًلا  ًلّ اهسكلاب    ٣ل
ّ  ٙال٢ٌٔا ْ   األضلعاز  ًل ٝ  ًطلت٠٘  ٙتِاضلب  ٗاشبلدًات ٗضلسٗزٝ أ  ًل   تِاضلبًا  سدٙلاً   اشبلدًات  دل٘د
ٍ   ًٗ  افِا طٞ ٞ  أضلاهٚب  األضلعاز. ٗاْ أٓل ٞ   اهل   افبٚعلات  ٗتلسٗٙر  تٌِٚل  تػلٌى  تطلتخدًٔا اهطلع٘دٙ
 ْ ْ  ٗاجمللالت  ن اهصلشف  اإلعلال ٘  هوسكلاب  ٗاهطلٌِٚا ٗٓلداٙا   ٗاهتوفصٙل٘  ًجلى  د أضلاهٚب أخلس٠  ٗٗدل
 ٗغسكات اهعافٚٞ اهفِادق اهدٗهٚٞ، ٗاالتفانيٚات ً  افعازض ن ٗافػازكٞ اف٘اضٍ ن اشباصٞ األضعاز
ٞ   فِح اهطٚازات تمدري ٜ  ٗخبصل٘  اهت٘شٙل   . عوٚٔلا  ربفٚ لات  زكلاب اهطلع٘دٙ  صبتٌل   ٙلس٠  ٗاهلر
ٞ  أْ األ  ى ًّ إُٔ اهبشح ٕ  تعتٌد اهطلع٘دٙ ٟ   ٚل ً   عول ٞ  ٗكلال١  لاتلب ًلاتلب ًبٚعاتٔلا ٗ  اهطلٚاس

ٞ  ٙتعولق  ٗاهطفس. ٗ ٌٚا ٞ   باضلرتاتٚذٚ ٟ  إىل أْ اهطلع٘دٙٞ تعٌلى   ت٘صلوت  ربطلٚط اشبدًل ٞ  عول  ًال٢ٌل
 خلدًاتٔا  ٗتطل٘ٙس  ذبطل   اإلًللاْ، ٗإىل  نيلدز  زكابٔلا  ٗزغبلات  ً  ًصاا ازب٘ٙٞ زسالتٔا ددٗي

 ٗخلدًات  اكساهتلر  ًٗبٚعلات  اسبذلص  خلدًات  ًجلى  عٌال١ٓا ٙسضٛ اهرٜ إىل افطت٠٘ بٔا ٗاالزتقا١
 .  اهطا٢سٝ كابِٚٞ داخى ٗاشبدًات بافطاز اهسكاب ضفس إُٔا١ إدسا١ات

ٝ  سوقلات  أضو٘ب اضتخداَ أثس) ( بعِ٘ا1990ْ/ دزاضٞ عطٚٞ )2 ٟ  ازبل٘د اشبلدًات. دزاضلٞ    ًطلت٠٘  عول

اهدزاضٞ إهلٛ اهتعلسف عولٟ ًلد٠      اهطع٘دٙٞ( ٗٓد ت اهعسبٚٞ ازب٘ٙٞ اشبط٘ط ًؤضطٞ عوٟ تطبٚقٚٞ

 ٞ ٝ  سوقلات  أضلو٘ب  َاضلتخدا   عاهٚل ٝ  ذبطل   ن ازبل٘د ٞ  دل٘د ّ  إُٔلا١ إدلسا١ات   خدًل عولٟ   افطلا سٙ

ٞ  اشبط٘ط ٞ  جبلدٝ. ٗاهتعلسف عولٟ ًلد٠     اهعصٙلص  عبلد  افولم  مبطلاز  اهطلع٘دٙ أضلو٘ب   تطبٚلق  إًلاُٚل

ٝ  سوقلات  ٞ  ن ازبل٘د ٞ  األعٌلاي  ب٣ٚل باهلرات. ٗت٘صلوت اهدزاضلٞ إهلٛ أْ      نيطلاا اشبلدًات   ٗن اهطلع٘دٙ

ٞ  اشبلدًات  ًطت٠٘ عوٟ اػبابًٚا ّأثس دٝازب٘ سوقات أضو٘ب تطبٚق  ًِطقلٞ إُٔلا١ إدلسا١ات    ن افقدًل
ٞ    ٗدٔٞ ًّ اشبدًٞ عِاصس عوٟ اػبابًٚا ًسدٗدًا ٗعلظ اهطفس  أْ ُعس افطلا سّٙ. ٗأظٔلست اهدزاضل

 ٗاجملٌ٘عٞ اهبشح )اجملٌ٘عٞ اهتذسٙبٚٞ( عِٚٞ ب  افقدًٞ اشبدًٞ ًطت٠٘ ن ًعِ٘ٙٞ ِٓاهم  سٗنيًا
ٝ   أضلو٘ب  ن تػلرتن  مل اهل   (اهقٚاضٚٞ) اهبشح  صبتٌ ًّ األخس٠ ّ  سٚلح  سوقلات ازبل٘د  أدا١ ذبطل
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 أضو٘ب ٗأْ اشبدًٞ ً٘ظفٛ ذبطّ أدا١ اشبدًٞ. ٗبِٚت اهدزاضٞ أٙ ا عِاصس ن اجملٌ٘عٞ اهتذسٙبٚٞ
 . هوتػغٚى اهداخوٚٞ األدا١ باهِطبٞ فعاٙري ً٘ظفٛ اشبدًٞ كفا١ٝ ز   إىل ازب٘دٝ ضٚؤدٜ سوقات

ٛ  ( بعِل٘اْ )ادبآلات  2000كٌلاي )  / دازضٞ آي3 ٘  اهصلف  ًل٘ظف َ  األٗي )اف٘ادٔلٞ(عب تقِٚلٞ   اضلتخدا

ٞ  عوٟ تطبٚقٚٞ افقدًٞ هوعٌال١. دزاضٞ اشبدًٞ هتشط  افعوً٘ات ٞ  اشبطل٘ط  ًؤضطل اهعسبٚلٞ   ازب٘ٙل

ٖ  اهطلع٘دٙٞ( تٔلدف   ٟ     ٓلر ٞ  اهدزاضلٞ إهلٛ اهتعلسف عول َ  أثلس  دزاضل ٞ  اضلتخدا ّ  افعوً٘لات  تقِٚل نيبلى   ًل

 ٛ ٞ اف٘اد ًل٘ظف ٞ  ذبطل   ن اهعٌلال١  ًل   ٔل ٞ  افصاٙلا  بعل   ذبقٚلق  ٗن اشبدًل هوٌِعٌلٞ.   اهتِا طلٚ

 اهطع٘دٙٞ عب٘ اضتخدأًٍ اهعسبٚٞ ازب٘ٙٞ اشبط٘ط ن األٗي اهصف ً٘ظفٛ ادبآات عوٟ ٗاهتعسف
ْ  هعٌال٢ٔا افقدًٞ اشبدًٞ ًطت٠٘ ذبط  ن افعوً٘ات هتقِٚٞ  ًّ اهسكاب. ٗت٘صوت اهدزاضٞ إهلٛ أ
ٞ  باشبط٘ط األٗي اهصف ً٘ظفٛ ٞ  ازب٘ٙل ٞ  اهعسبٚل ْ  اهطلع٘دٙ ْ  ًقتِعل٘ ٞ   بلم  هوعٌلال١  تقلدٍٙ اشبدًل
ٞ  اهعوٚلا  اإلدازٝ ادازن مبطلت٠٘  ٙتلمثس  َ  ألٌٓٚل ٞ  اضلتخدا ّ  ًلّ نيبلى افل٘ظف     افعوً٘لات  تقِٚل  اهلرٙ

ٍ  اإلدزان شاد هوعٌلال١،  لوٌلا   اشبدًٞ ٙقدًْ٘ ّ  ٗاهلدع ٝ   اإلدازٝ اهعوٚلا، شاد  ًل ٞ  ًطلت٠٘ دل٘د  اشبدًل
 ٞ ٛ  ازتبلاط  وعٌلال١. كٌلا بِٚلت أٙ لا ٗدل٘د     ه افقدًل ٛ  تلدزٙب  بل   اػبلاب اهصلف األٗي عولٟ    ًل٘ظف

 َ ٞ  اضلتخدا ٍ  ألغلساض  افعوً٘لات  تقِٚل ٞ  تقلدٙ ٞ  اشبدًل ٞ   ًطلت٠٘  ٗبل   هوعٌلال١  افقدًل . تولم اشبدًل

ٛ  ازتبلاط  ٗٗدل٘د  ٝ  ٗدل٘د  بل   اػبلاب ٞ  ٗسلد ٝ  ربلت   تِعٌٚٚل ٞ  بلشداز افعوً٘لات ٗصلٚاُتٔا    تقِٚل

ٞ   ًطلت٠٘  ٗب  األٗي اهصف ً٘ظفٛ نيبى ًّ الضتخدأًا ٗذبدٙجٔا ٗدل٘د  . هوعٌلال١  اشبدًلٞ افقدًل

ّ  افطتخدًٞ اهتقِٚات أ  ى ت٘ ري ب  اػبابٛ ازتباط ٛ   ًل ًطلت٠٘   ٗبل   األٗي اهصلف  نيبلى ًل٘ظف

ٍ  ٙقلدًُ٘ٔا  اه  اشبدًٞ َ  هعٌال٢ٔل ٞ  ًطلت٠٘  أْ أٜ. تولم اهتقِٚلات   باضلتخدا ّ  اشبدًل بتل٘ س   ٙتشطل

 . اشبدًٞ دٍٙهتق افطتخدًٞ اهتقِٚات أ  ى

ٍ  كٌلدخى  االهلرتُٗٚٞ ( بعِ٘اْ )اهتذاز2004ٝدزاضٞ اهقاضٛ ) /4 ٞ   هلدع غلسكات   ن افٚلصٝ اهتِا طلٚ

ٜ  اهِقلى  ٞ   ازبل٘ ٞ  هوسكلاب دزاضل ٟ  تطبٚقٚل ٞ  اشبطل٘ط  عول ٞ  ازب٘ٙل ٓلد ت ٓلرٖ   . اهطلع٘دٙٞ(  اهعسبٚل

بلاه٘ ّ   هلرتُٗٚٞاإل سو٘ي اهتذازٝ عوٟ ٗاهتعسف اإلهلرتُٗٚٞ اهتذازٝ ًفَٔ٘ عوٟ اهتعسف اهدزاضٞ إىل

ٜ   خدًات صباي ن اهتذازٝ اإلهلرتُٗٚٞ عوٟ اهطع٘دٙٞ، ٗاهتعسف اهعسبٚٞ ٗافٌولٞ اهعسبٛ  اهِقلى ازبل٘
ٟ  اهطع٘دٙٞ ازب٘ٙٞ اهعسبٚٞ هوخط٘ط اهتِا طٚٞ ٗافٚصٝ هوسكاب ٞ  تلمثريات  ٗعول  ظلى إُػلا١  ) ن اهع٘فل
ٝ  ًِعٌٞ ٝ   اهعافٚلٞ(  اهتذلاز ٞ  اشبلدًات  عولٟ دبلاز ٞ  رياْاهطل  ٗخلدًات  عاًل  ٓلد ت إىل  كٌلا . خاصل
اهعٌٚلى ٗاالستفلاظ    ً  ًباغسٝ عالنيٞ إُػا١ عوٟ اإلهلرتُٗٚٞ اهتذازٝ سو٘ي تطبٚق عوٟ أثس اهتعسف

ٝ  تبين سول٘ي  ن هوسكاب ازبٜ٘ اهِقى غسكات ت٘ادٕ اه  افع٘نيات بع  أثس ٗعوٟ ب٘ال٢ٕ  اهتذلاز
ٞ اهتذلازٝ   سول٘ي  تطبٚلق  أثلس  عوٟ اهتعسف إىل إضا ٞ. اإلهلرتُٗٚٞ  ٗاالزتقلا١  عولٟ ذبطل    اإلهلرتُٗٚل
ّ  اهطفس خبدًات ٞ  سٚلح  ًل ٝ  اهطلسع ٞ  ٗت٘صلوت اهدزاضلٞ إهلٛ ٗدل٘د    . ٗاهطلعس  ٗازبل٘د  ازتبلاط  عالنيل
ٜ  اهِقى هػسكات ذبط  اهقدزٝ اهتِا طٚٞ ٗب  االهلرتُٗٚٞ اهتذازٝ سو٘ي تبِٟ ب   سدٙٞ  ازبل٘

 االزتقلا١  ٗب  االهلرتُٗٚٞ زٝب  تطبٚق سو٘ي اهتذا  سدٙٞ ازتباط عالنيٞ ٗد٘د كرهم. هوسكاب
 افع٘نيات بع  ب   سدٙٞ عالنيٞ ازتباط ٗاالستفاظ ب٘ال٢ٍٔ. ٗأٙ ا ٗدد اهعٌال١ خدًات مبطت٠٘

ٝ  تبين ٗب  هوسكاب اهِقى ازبٜ٘ غسكات ت٘ادٕ اه  ٞ  سو٘ي اهتذلاز  ٗدل٘د  ٗكلرهم . االهلرتُٗٚل
ٝ  سو٘ي تطبٚق ازتباط ب  عالنيٞ ٞ  اهتذلاز ٝ  ٗبل   االهلرتُٗٚل ٝ  شٙلاد ّ  اشبلدًات  أدا١ كفلا١ سٚلح   ًل

 . اهطعس - ازب٘دٝ -اهطسعٞ

ٍ  ( بعِ٘اْ )أثس2005ضبٌد ) / دزاض5ٞ َ  تصلٌٚ ٛ  افلصٙر  ٗاضلتخدا اهسكلاب   غلسا٢ح  دلرب  ن اهتطل٘ٙق

اضلتخداَ   تمثري ًد٠ ًعس ٞ إىل اهدزاضٞ ٓرٖ اهطع٘دٙٞ(ٓد ت اهعسبٚٞ اشبط٘ط ازب٘ٙٞ ساهٞ دزاضٞ

ّ  اهسكاب درب ن اهطع٘دٙٞ سبٚٞاهع هوخط٘ط ازب٘ٙٞ اهتط٘ٙقٛ افصٙر ٞ  اهػلسا٢ح  ًل ٗتوبٚلٞ   افختوفل

َ  اهػسا٢ح، ٗٓلى  توم ًّ غسؼبٞ هلى باهِطبٞ عِاصسٖ أٌٓٚٞ زغباتٔا، ًٗد٠ تفاٗت ًلصٙر   اضلتخدا

ٞ   هتوم اهسضا ًّ عاهٚٞ دزدٞ هتشقٚق األًجى ٓ٘ اهػسا٢ح هلا ٞ ً٘سد تط٘ٙقٛ ن  اهػلسا٢ح افتباِٙل

ٛ  ًصٙر اضتخداَ أْ إىل اهدزاضٞ ٗت٘صوت. ٔاٗتف ٚالت ٗاختٚازاتٔا خصا٢صٔا هلا لٞ   ً٘سلد  تطل٘ٙق

ٞ   هلٚظ  اهػلسا٢ح  ٟ  ٓل٘ اه٘ضلٚو ٞ  ُتلا٢ر  أظٔلست  كٌلا . اهػلسا٢ح  تولم  زكلاب  زبلرب  افجول أْ  اهدزاضل

ًعلاٙري اختٚلاز    أٍٓ أسد ٗتعترب اهػسا٢ح هلى أٌٓٚٞ ذات ازب٘ٓس هوخدًٞ اهداعٌٞ اهعِاصس اهتلٌٚوٚٞ
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ٞ  اهساكلب  ْ  هػلسك ْ  غلسكات  تػلابٔت  خاصلٞ إذا  ٠األخلس  دْٗ  لريا افلصٙر   عِاصلس  ن اهطلريا

 د٘دٝ اشبلدًات  ًطت٠٘ ذبط . اهرتٗٙر ٗٗضا٢ى األزبعٞ افِتر ٗاهطعس ٗاهت٘شٙ  األضاضٚٞ اهتط٘ٙقٛ
 ٞ ٞ  اهتلٌٚوٚل ٞ  اهداعٌل ٝ   ن سامسلاً  علاًالً  باعتبازٓلا  ٗتط٘ٙسٓلا باضلتٌساز   ازبل٘ٓس  هوخدًل  خولق ًٚلص
ٛ   عِاصلس  أٌٓٚٞ ٗتباّٙ تفاٗت ظى اهِقى. ٗننيطاا  ن اهعاًوٞ هوػسكات تِا طٚٞ  افلصٙر اهتطل٘ٙق

ْ  ٗافتل٘نيع   اهفعوٚ  اهسكاب ًّ غسا٢ح ألخس٠ غسؼبٞ ًّ َ   لش  تطل٘ٙقٛ ً٘سلد   ًلصٙر  اضلتخدا
 اهػسا٢ح. توم زبرب افجوٟ اه٘ضٚوٞ ٙعترب اهػسا٢ح ال هلا ٞ

اهتٌِٚٞ اسب سٙٞ ن افٌولٞ اهعسبٚلٞ  ( بعِ٘اْ )اهِقى ازبٜ٘ ٗأثسٖ عوٟ 2005/ دزاضٞ ازباز اهلل ٗاهغدٙس )6

اهطع٘دٙٞ( تٔدف ٓرٖ اهدزاضٞ إىل ذبدٙد ازب٘اُب افٌٔلٞ ن اهِقلى ازبلٜ٘ ن افٌوللٞ اهعسبٚلٞ اهطلع٘دٙٞ       

ٗذبدٙد ًتغريات اهِقى ازبٜ٘ افؤثسٝ ن اهٌِ٘ اسب سٜ ًّٗ ثلٍ إُػلا١ خاز لٞ هِعلاَ افلدْ اهطلع٘دٙٞ       

زاضٞ إهٛ أْ أٓلٍ ًلتغري هلٕ عالنيلٞ ني٘ٙلٞ بدزدلٞ اهتش لس ٗٓل٘         تبعا ألٌٓٚٞ اهِقى ازبٜ٘. ٗت٘صوت اهد

  انيٞ اضتٚعاب اهػشّ ازبٜ٘.  

( بعِ٘اْ )أثس اهرتٗٙر ن تط٘ٙق خلدًات اهِقلى ازبلٜ٘ جل٘ذز: ًؤضطلٞ      2006/ دزاضٞ دْٙ٘ ٗآخسْٗ )7

 سّٙ اهطرياْ اهعسبٚٞ اهط٘زٙٞ( ٗٓد ت اهدزاضٞ إهلٛ اهتعلسف عولٟ اهعالنيلٞ ًلا بل  اهرتٗٙلر ٗعلدد افطلا         

دً٘ا، ٗأٌٓٚلٞ ٗدل٘د إدازٝ خاصلٞ بلاهرتٗٙر ن ًؤضطلات اهِقلى ازبلٜ٘ ٗذهلم بٔلدف اهرتٗٙلر هوٌؤضطلٞ            

ٗهوخدًات اه  تقدًٔا، ٗاهتعسف عوٟ سادات افطا سّٙ افختوفلٞ، ثلٍ اهعٌلى نيلدز اإلًللاْ عولٟ تقلدٍٙ        

ب أكلرب علدد   أ  ى اشبدًات اه  توليب تولم اهتطوعلات ٗاسبادلات، ٗٓلرا ًلا نيلد ٙطلآٍ بلدٗزٖ ن دلر          

ممللّ ًللّ افطلا سّٙ، ٗذبطلل  افسكلص اهتِا طللٛ فؤضطلٞ اهطللرياْ اهعسبٚلٞ اهطلل٘زٙٞ عولٟ اهصللعٚدّٙ       

اهعسبٛ ٗاهعافٛ. ٗنيد ت٘صلوت اهدزاضلٞ إىل صبٌ٘علٞ ًلّ اهِتلا٢ر أٌٓٔلا: علدَ آتٌلاَ ًؤضطلٞ اهطلرياْ           

هرتٗٙلر ٗشٙلادٝ سذلٍ    عدَ ٗد٘د عالنيٞ ازتباط ب  طبصصلات ا  -اهعسبٚٞ اهط٘زٙٞ باهتط٘ٙق ٗباهرتٗٙر

 عدَ االٓتٌاَ اهلان باختٚاز اهعِاصس اه  تعٌى ن نيطٍ اهرتٗٙر ٗاألنيطاَ اشبدًٚٞ افطاعدٝ.   -اهسكاب

ٙالسغ إْ ًععٍ اهدزاضات تِاٗهت تط٘ٙق خدًات اهِقلى ازبلٜ٘ بصل٘زٝ إهاهٚلٞ ًلّ خلالي       

 ً ات اهِقللى ازبللٜ٘ ًطللت٠٘ دلل٘دٝ اشبللدًات افقدًللٞ. بٌِٚللا تِاٗهللت أخسٙللات ً٘ضلل٘عات تطلل٘ٙق خللد

األخس٠ غري اه٘ازدٝ ن اهدزاضٞ. هرا  ٔٛ تسكص عوٟ عاًو  أضاضلٚ  ن تطل٘ٙق خلدًات اهِقلى ازبلٜ٘      

 .ٗتعترب ًّ أٍٓ ضٚاضات تط٘ٙق ٓرا اهِ٘ا ًّ اشبدًات

 

ىالدرادظىالمودانوظ
ىأوال:ىتوزوعىاالدتبوان:

ٞ  100( أْ هوٞ االضتبٚاْ افل٘شا نيلد بولغ    1) دٗيازبٙب    ٗنيلد كاُلت ًفلسدات عِٚلٞ      اضلتباُ

ٗٓٛ متجى سل٘اهٛ  . ًفسدٝ ن صاهٞ االُتعاز مبطاز اشبس َ٘ عِد ت٘شٙ  االضتبٚاْ 500اهدزاضٞ س٘اهٛ 

% 18% ًّ هوٞ االضتبٚاْ افل٘شا مملا ٙعلين أْ ِٓلان     82إٜ ُطبٞ  اضتباُٞ 82ٗنيد مج اضتالَ . % ًِٔا20

ميللّ أْ تغطلٛ اهدزاضلٞ حبٚلح ميللّ اه٘صل٘ي       ٗميلّ اهق٘ي بمْ ُطبٞ افطلتوٍ  . ًِٕ مل ٙتٍ اضتالًٔا

 .عّ  سٙقٔا إىل ُتا٢ر ًقب٘هٞ

 ( االعزجٛبٌ انًغزهى2) عذٔل

  الٌـسثة%  العـــذد  االسحثُاى 

  23  23  االعزجٛبٌ انًغزهى

  22  22  االعزجٛبٌ غٛش انًغزهى 

  211  211  االعزجٛبٌ انًٕصع

 

ى
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ىلخصائصىرونظىالبحث:ىثانوا:ىالتوزوعىالتكراريىوالندبىالمئووظ
ى

 ( خصبئص ػُٛخ انجؾش3) عذٔل

 

ىثالثا:ىالتوزوعىالتكراريىوالندبظىالمئووظىلطباراتىالدرادظ:
 ٔانُغت انًئٕٚخ نؼجبساد انذساعخ ( انزٕصٚغ انزكشاس4٘) عذٔل

   الٌسثة %  العذد الثُاى  العثارات م

   32  34 يشح ٔاؽذح  عذد هرات الحعاهل 2

   6. 21  27 يشربٌ

   5. 24  22 صالس يشاد

أكضش يٍ صالس 

 يشاد

43  41   

عفش )َمم   طثُعة الحعاهل 3

 سكبة(

61  72   

   3. 2  2 شؾٍ عٕ٘

عفش ٔشؾٍ 

 عٕ٘

31  46 .5   

   5. 3  3 لٛى يفمٕدح

4  

 الرأٌ فٍ سعر

 

 

   41  43 يشرفغ

   2. 67  57 يزٕعػ

   الٌسثة%  العــذد  الخصائض  الثُاى

   6. 21  77  ركش  الٌىع

   6. 21  27  أَضٗ

   47. 7  7  غبنت  الوهٌة

   1. 54  47  يٕظف

   32  34  ربعش

   3. 2  2  أعزبر عبيؼٙ

   4. 7  7  يُٓذط

   2. 7  6  سعم أػًبل

   2. 7  6  سثخ يُضل

   33  22  ػبصة  الحالة االجحواعُة

   4. 75  72  يزضٔط

   7. 4  4  أخشٖ

   -  -  عُخ 32ألم يٍ  العور

   4. 22  26  عُخ 41إنٗ 32يٍ

 4. 51  44  عُخ 51إنٗ 42يٍ

  1. 43  37  عُخ 61إنٗ 52يٍ

  6. 2  7  عُخ 61أكضش يٍ

   5. 3  3  رؼهٛى أٔنٙ  هسحىي الحعلُن

   4. 7  7  رؼهٛى يزٕعػ

   32  34  رؼهٛى صبَٕ٘

   4. 67  57  رؼهٛى عبيؼٙ

   1. 5  5  رؼهٛى فٕق انغبيؼٙ

   011  44  الوجوــىع  
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   -  - يُخفط  خذهات الطُراى

   1. 5  5 لٛى يفمٕدح

   41  43 يُبعجخ  الرأٌ فٍ أوقات الخذهة 5

   7. 25  23 ال سأ٘

   1. 54  47 غٛش يُبعجخ

   5. 3  3 لٛى يفمٕدح

تالرسىم الوطلىتة كأسعار علً  6

 خذهات الطُراى

   7. 64  55  َؼى

   4. 57  42  ال

   6. 21  27  َؼى جواثل أسعار الشركات تالذاخل  7

   4. 71  76  ال

   3. 2  2  لٛى يفمٕدح

جواثل أسعار الشركات تالذاخل  7

 هع أسعار الشركات هي الخارج

   7. 42  37  َؼى

   5. 74  63  ال

   1. 5  5  لٛى يفمٕدح

   4. 57  42  ٚؤصش جأثُر السعر 2

   2. 52  51  ٚؤصش إنٗ ؽذ يب

   3. 2  2  ال ٚؤصش

   7. 4  4  لٛى يفمٕدح

   6. 52  45  َؼى الخذهة هع الىقث الوطلىب 1

   4. 67  57  ال

   3. 2  2  لٛى يفمٕدح

جٌاسة الىقث الوحذد هع  21

 الوطلىتة فُه

   41  43  َؼى

   2. 61  51  ال

   3. 2  2  لٛى يفمٕدح

   6. 12  76  َؼى جأثُر عذم االلحزام 22

   2. 7  6  ال

   5. 3  3  لٛى يفمٕدح

   011  44  الوجوىع  

 
ٞ  3) ٙلب  ازبللدٗي   هعبللازات اهدزاضلٞ كٌللا ٗزدت ن نيا٢ٌللٞ   ( اهت٘شٙل  اهتلللسازٜ ٗاهِطللبٞ اف٣٘ٙل

 ٗنيد كاُت أزا١ افبش٘ث  س٘اا كٌا ٙوٛ:. االضتقصا١

% ًللّ اهعٌللال١ 28ًللّ ازبللدٗي ٙت للح أْ  / عللدد ًللسات اهتعاًللى ًلل  غللسكات اهطللرياْ خللالي اهعللاَ: 1

% ًلٍِٔ ٙطلتخدًُ٘ٔا ًستلاْ ٗأْ    5. 19ٙطتخدًْ٘ اهطا٢سات ك٘ضٚوٞ ُقى خالي اهعاَ ًسٝ ٗاسدٝ ٗأْ 

ٗميلِِلا اهقل٘ي أْ   . % ًٍِٔ ٙطتخدًُ٘ٔا ًلّ ثلالخ ًلسات   39% ًٍِٔ ٙطتخدًُ٘ٔا ثالخ ًسات ٗأْ 4. 13

اضللتخدَ اهطللا٢سات ك٘ضللٚوٞ ُقللى ألكجللس ًللّ ًللسٝ خللالي اهعللاَ ٙسدلل  إىل  بٚعللٞ ًِٔللٞ اهعٌٚللى        

كللاف٘ظف  ٗزدللاي األعٌللاي اهللرّٙ نيللد دبللربٍٓ ظللسٗف عٌوللٍٔ إىل اضللتخدأًا هو٘ للا١ باهتصاًللاتٍٔ      

 . نيت خص٘صًا أْ افِعٌات ٗزداي األعٌاي ٙعٌوْ٘ ن ظى ًِا طٞ كاًوٞ ٗض٘ق ًفت٘اٗكطب اه٘

ٙت ح ًّ ازبدٗي إْ  بٚعٞ تعاًى اهعٌال١ ً  غسكات اهطرياْ  قد بوغت ُطلبٞ   :/  بٚعٞ اهتعاًى2

أًا اهرّٙ ٙطتخدًُ٘ٔا هوػشّ ازبٜ٘  قلط  قلد كاُلت ساهلٞ     ، %5. 62اهرّٙ ٙطتخدًُ٘ٔا هوطفس  قط 

ٗميللّ تعوٚلى ذهلم بلمْ     . %3. 36ْ اهرّٙ ٙطتخدًُ٘ٔا هوطفس ٗاهػلشّ ازبلٜ٘ بوغلت ُطلبتٍٔ     ٗاسدٝ ٗأ

اضتخدأًا ن اهطفس ًّ نيبى اهعٌال١ ٙسد  إىل أْ ِٓلان بعل  األضلباب اهل  تلد عٍٔ إىل ذهلم كعلدَ        

  ٔ ا ت٘ س ٗضٚوٞ أخس٠ أٗ ضعف األًاْ ن اه٘ضا٢ى األخس٠ ٗ سنئا أٗ هطسعٞ إظباش األعٌلاي ٗأْ اضلتخداً

ن ُقللى اهب للا٢  أنيللى ًللّ اضللتخدأًا ن ُقللى اهسكللاب ٙسدلل  إىل ازتفللاا أضللعاز اهػللشّ ازبللٜ٘ ًقازُللٞ  

 . ٗنيد ظٔس أْ ِٓان اضتباُتاْ مل دبب عوٟ اهطؤاي. بمضعاز اهػشّ ن اه٘ضا٢ى األخس٠
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ه  % ًّ اهعٌال١ ٙسْٗ أْ خدًات اهطرياْ ا41ٙت ح ًّ ازبدٗي أْ  / اهسأٜ ن اشبدًٞ ًّ سٚح اهطعس:3

% ًِٕ ٙسْٗ أْ أضعازٓا ًت٘ضطٞ أًا اإلدابٞ اهل  تقل٘ي أْ   59تقدًٔا اهػسكات ذات أضعاز ًستفعٞ ٗأْ 

مل دبلب عولٟ    اضلتباُات ٗنيد ظٔس أْ ِٓان أزب  . أضعازٓا ًِخف ٞ مل ذبعٟ بمٜ زأٜ ًّ نيبى اهعٌال١

تػغٚوٚٞ اا كبريٝ تفسض ٗميلّ تعوٚى ذهم بمْ اهتلاهٚف اهعاهٚٞ هػسا١ اهطا٢سات ٗاهتلاهٚف اه. اهطؤاي

 . عوٚٔا أْ ت   أضعازًا تت٘ا ق ً  تغطٚٞ ٓرٖ اهتلاهٚف عِد ًقازُتٔا باه٘ضا٢ى األخس٠ هوِقى

% ًلّ اهعٌلال١ ٙلسْٗ    40ٙت ح ازبلدٗي أْ   / اهسأٜ ن خدًات اهطرياْ ًّ سٚح أٗنيات تقدٍٙ اشبدًٞ:4

% ًلٍِٔ ٙلسْٗ أْ   45هدٍٙٔ بٌِٚا ظبد أْ  % ًٍِٔ ال زأ15ٜٗأْ . األٗنيات اه  تقدَ  ٚٔا اشبدًات ًِاضبٞ

 . ٗنيد ظٔس أْ ِٓان أضتباُتاْ مل دبب عوٟ اهطؤاي. أٗنيات تقدٍٙ اشبدًات غري ًِاضبٞ

ٙت ح ًّ ازبدٗي أْ اهعٌال١ اهرّٙ ٙعوٌْ٘  / افعس ٞ باهسضَ٘ افطو٘بٞ كمضعاز عوٟ خدًات اهطرياْ:5

% بٌِٚا بوغلت   7. 53خدًتٔا نيد بوغت ُطبتٍٔ باألضعاز اه  ت عٔا غسكات اهطرياْ كٌقابى هتقدٍٙ 

 . %3. 46ُطبٞ اهعٌال١ اهرّٙ ال ٙعوٌْ٘ بٔرٖ األضعاز إال عِد زغبتٍٔ ن اسبص٘ي عوٚٔا 

% ًلّ اهعٌلال١ ٙلسْٗ أْ    8. 19ٙت ح ًّ ازبدٗي أْ تقازب ٗمتاثى أضعاز غسكات اهطرياْ باهداخى:  /6

ْ أضعاز اهطرياْ متاثى أٗ تقازب ً  أضعاز غسكات  % ًلٍِٔ أْ ٓلرٖ األضلعاز ال    2. 80بٌِٚلا ٙلس٠   . اهطلريا

ٗنيلد ظٔلس أْ ِٓلان ثلالخ إضلتباُات مل      . تتٌاثى ٗال تتقازب ٗٓٛ تتمزدح ًا ب  االزتفاا أٗ االغبفلاض 

 . دبب عوٟ اهطؤاي

ٙت لح ًلّ    / تقازب أٗ متاثى أضلعاز غلسكات اهطلرياْ باهلداخى ًل  غلسكات اهطلرياْ ًلّ اشبلازز:         7

ّ اهعٌلال١ ٙلسْٗ أْ أضلعاز غلسكات اهطلرياْ تتٌاثلى أٗ تتقلازب ًل  أضلعاز غلسكات           ً 3. 33ازبدٗي أْ 

ٗنيللد ظٔللس أْ أزبلل   . % ًللٍِٔ أْ األضللعاز ال تتٌاثللى ٗال تتقللازب  7. 66اهطللرياْ ًللّ اشبللازز بٌِٚللا ٙللس٠   

 . اضتباُات مل تعطٛ إدابات ارا اهطؤاي

ٞ عوٟ إنيباي اهعٌٚى عوٟ خدًٞ اهػسكٞ: /8 % ًّ اهعٌال١ 1. 48ًّ ازبدٗي أْ ٙت ح  تمثري ضعس اشبدً

. 50ٙسْٗ أْ ازتفاا أٗ اغبفاض اشبدًٞ ٙؤثس ن إنيبااٍ عوٟ اهتعاًلى ًل  غلسكات اهطلرياْ بٌِٚلا ٙلس٠       

أْ أزبلل  سللاالت ًللٍِٔ ٙسُٗللٕ ال ٙللؤثس ًطوقللًا ن  . % ًِللللٍٔ أْ االزتفللاا أٗ االغبفللاض ٙللؤثس إىل سللد ًللا 6

تبللاز ُطللب  اهتللمثري ٗاهتللمثري إىل سللد ًللا ظبللد أْ ازتفللاا أٗ ٗإذا أخللرُا ن االع. اهتعاًللى غللسكات اهطللرياْ

    ْ ٗنيلد ظٔلس أْ ثلالخ اضلتباُات مل تعطلٛ      . اغبفاض ضعس اشبدًٞ ٙؤثس ن اهتعاًلى ًل  غلسكات اهطلريا

 . إدابات ارا اهطؤاي

% ًٍِٔ ٙلسْٗ أُٔلٍ ؼبصلوْ٘    42ٙت ح ًّ ازبدٗي أْ  / تطابق اهسغبٞ ن اشبدًٞ ً  اه٘نيت افطو٘ب:9

% ًٍِٔ أٍُٔ ال ؼبصوْ٘ عوٚٔا ن األٗنيات اهل   58بٌِٚا ٙس٠ . دًٞ ن األٗنيات اه  ٙطوبُ٘ٔا  ٚٔاعوٟ اشب

 . ٗاسدٝ مل تعطٛ إدابٞ ارا اهطؤاي اضتباُٞٗنيد ظٔس أْ ِٓان . ٙطوبُ٘ٔا  ٚٔا

ٙت ح ًّ ازبدٗي أْ  ألدا١ اشبدًٞ ًّ نيبى اهػسكٞ ً  اه٘نيت افطو٘ب  ٕٚ: / تِاضب اه٘نيت احملدد10

% ًلّ اهعٌللال١ ٙللسْٗ أْ األٗنيللات احملللددٝ ألدا١ اشبللدًات ًلّ نيبللى غللسكات اهطللرياْ تتِاضللب ًلل    5. 39

% ًلٍِٔ أْ األٗنيلات احمللددٝ ألدا١ اشبلدًات ال     5. 60بٌِٚا ٙس٠ . األٗنيات اه  ٙطوبْ٘  ٚٔا ٓرٖ اشبدًات

إدابللٞ اللرا  ٗنيللد ظٔللس أْ ِٓللان أضللتباُٞ ٗاسللدٝ مل تعطللٛ. تتِاضللب ًلل  األٗنيللات اهلل  ٙطوبُ٘ٔللا  ٚٔللا

 . اهطؤاي

ٙت ح ًّ ازبدٗي أْ  / تمثري عدَ االهتصاَ باه٘نيت احملدد هوخدًٞ ن ذب٘ي اهعٌال١ إىل غسكات أخس٠:11

% ًّ اهعٌال١ ٙلسْٗ أْ علدَ االهتلصاَ باه٘نيلت احمللدد ألدا١ اشبدًلٞ نيبلى غلسكٞ اهطلرياْ ػبعولٍٔ           8. 93

بٌِٚلا تلس٠  لظ سلاالت ًلٍِٔ أْ      ٗ س٠ٙ٘نيفْ٘ تعاًؤٍ ًعٔا ٙتش٘هْ٘ إىل اهتعاًى ًل  غلسكات أخل   

ٗنيد أت ح أْ اضتباُتاْ مل تعطلٟ إدابلات   ، عدَ االهتصاَ باه٘نيت احملدد ال ٙؤثس ن تعاًؤٍ ً  اهػسكٞ

 . ارا اهطؤاي
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ىاتىالدرادظ:ورابطا:ىاختبارىفرض
اختباز ْ اادف ًّ ًعس ٞ ٓرٖ اهعالنيٞ ٓ٘ إ اهعالنيٞ ب  ضٚاضات اهتطعري ٗتط٘ٙق خدًات اهطرياْ: /1

تؤثس ضٚاضات تطعري اشبدًات عوٟ تطل٘ٙق خلدًات اهطلرياْ( ٗهو٘صل٘ي إىل صلشٞ ٓلرا       ) اهفسض اهقا٢ى

اهفسض مج زبط اهعالنيٞ ب  اهسأٜ ن اشبدًٞ ًّ سٚح ضعسٓا ًٗلد٠ متاثلى أٗ تقلازب أضلعاز غلسكات      

علّ  سٙلق   اهطرياْ ً  غسكات اهطرياْ ًّ اهداخى ٗاشبلازز ًل  علدد ًلسات اهتعاًلى اهطلابق زٙاضلًٚا        

كا اختباز

2

 . (6، )(5، )(4) هقد أٗضشت ذهم ازبداٗي. 

 

 
( اهسأٜ ن اشبدًٞ ًّ سٚح ضعسٓا ً  عدد ًسات اهتعاًى اهطابق ً  غسكات اهطرياْ 4) دٗيازب

 ك٘ضٚوٞ ُقى خالي اهعاَ

 ػذد يشاد انزؼبيم يغ ششكبد انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم خالل انؼبو انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم

 انًغًٕع
 يشاد 4 يشربٌ اؽذحيشح ٔ 

 4أكضش يٍ 

 يشاد

انشأ٘ فٙ انخذيخ انزيٙ 

شييشكبد انطٛييشاٌ يييٍ 

 .ؽٛش عؼش انخذيخ

 يشرفغ
 43 21 4 1 21 انؼذد

% 23 .2 22 .6 4 .2 23 .2 52 

 يزٕعػ
 57 31 7 7 24 انؼذد

% 27 .7 7 .7 1 36 .7 6 .1 

 يُخفط
 صفش صفش صفش صفش صفش انؼذد

 صفش صفش صفش صفش صفش %

 انًغًٕع
 72 41 21 27 34 انؼذد

% 31 .6 21 .3 23 .2 42 .6 211 

كب
3 

 1.427=  ، يغزٕٖ انذالنخ4=  ، دسعبد انؾشٚخ636.4=  انًؾغٕثخ

 
( األضعاز ًتٌاثوٞ أٗ ًتقازبٞ ً  أضعاز غسكات اهطرياْ افقدًٞ ُفظ اشبدًٞ ًّ اهداخى 5) دٗيازب

 أخس٠ ً  عدد ًسات اهتعاًى اهطابق ً  غسكات

 انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم
 ػذد يشاد انزؼبيم يغ ششكبد انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم خالل انؼبو

 انًغًٕع
 يشاد 4 يشربٌ يشح ٔاؽذح

 4أكضش يٍ 

 يشاد

األعيييييييييييؼبس يزًبصهيييييييييييخ أٔ 

يزمبسثخ يغ أعؼبس شيشكبد 

انطٛيييييشاٌ انًمذييييييخ نيييييُفظ 

انخذييييييييخ ييييييييغ شيييييييشكبد 

 انطٛشاٌ يٍ انذاخم.

 27 5 4 6 5 انؼذد َؼى

% 5 .1 7 .3 4 .7 5 .1 21 .2 

 76 32 2 22 22 انؼذد ال

% 33 .3 24 .7 1 .1 45 .7 21 .3 

 انًغًٕع
 22 43 22 27 33 انؼذد

% 37 .2 21 .2 24 .7 41 .6 211 

كب
3 

 1.127=  ، يغزٕٖ انذالنخ4=  ، دسعبد انؾشٚخ717.4=  انًؾغٕثخ

 
ز غسكات اهطرياْ افقدًٞ ُفظ اشبدًٞ ًّ اهداخى ( األضعاز ًتٌاثوٞ أٗ ًتقازبٞ ً  أضعا6) دٗيازب

 ً  عدد ًسات اهتعاًى اهطابق

 انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم
 ػذد يشاد انزؼبيم يغ ششكبد انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم خالل انؼبو

 انًغًٕع
 يشاد 4 يشربٌ يشح ٔاؽذح

 4أكضش يٍ 

 يشاد

األعيييييييييييؼبس يزًبصهيييييييييييخ أٔ 

يزمبسثخ يغ أعؼبس شيشكبد 

فيييييظ انطٛيييييشاٌ انًمذييييييخ َ

 انخذيخ يٍ انخبسط.

 27 26 3 6 5 انؼذد َؼى

% 6 .2 7 .5 3 .7 21 .3 44 .4 

 63 27 1 1 22 انؼذد ال

% 34 .2 22 .6 22 .6 31 .7 77 .7 



 . . . . يؾًذ َٕس انطبْشٕ٘ ٔاالنزضاو ثؤٔلبد رمذٚى انخذيخأصش أعؼبس خذيبد انُمم انغ   80

 

 انًغًٕع
 72 42 22 25 33 انؼذد

% 32 .3 27 .1 25 .2 41 .2 211 

كب
3 

 1.127=  ، يغزٕٖ انذالنخ4=  ، دسعبد انؾشٚخ717.7=  انًؾغٕثخ

 

كللا ( أْ نيٌٚلل6ٞ، )(5، )(4) ًللّ ازبللداٗي ٙت للح

2 

ُقبللى ، ٗبللرهم ازبدٗهٚللٞ احملطلل٘بٞ أنيللى ًللّ

ْ   "  سض اهعدَ اهرٜ ٙق٘ي ُٗطلتِتر أْ   "،ال تؤثس ضٚاضات تطعري اشبدًات عوٟ تطل٘ٙق خلدًات اهطلريا

ثس تلؤ ) ضٚاضات تطعري اشبدًات ال تؤثس عوٟ تط٘ٙق خدًات اهطرياْ ٗباهتاهٛ  سض اهبشح اهلرٜ ٙقل٘ي  

ٗميلِِا اهق٘ي أْ علدَ  . ضٚاضات تطعري اشبدًات عوٟ تط٘ٙق خدًات اهطرياْ( ًس ٘ض أٗ غري صشٚح

ٗميللّ  . تمثس تطل٘ٙق خلدًات ُقلى ازبلٜ٘ ٙسدل  إىل غلسكات اهطلرياْ ت ل  أضلعازًا عاهٚلٞ شبلدًاتٔا           

 :تفطري ذهم ًّ خالي اآلتٛ

 .  ددٓا اإلٙاتا/ إْ غسكات اهطرياْ ذبدد أضعازٓا بِا١ً عوٟ األضعاز اه  ذب1

 ،اهصا٢لدٝ   ،اهٌ٘ٓٚلٞ  ) / ذبدد األضعاز ًّ نيبى غسكات اهطرياْ بِا١ً عوٟ  سق ذبدٙد اهطعس باألًٚلاي 2

 .  افطٌ٘ا بٔا( مما ٙؤدٜ إىل اختالف أضعاز اشبدًٞ ن ُفظ اشبط ًّ نيبى اهػسكات ،اسبقٚقٚٞ

  ت عٔا اإلٙاتا هوٌٚى إىل اهتباّٙ / ٙؤدٜ اختالف ضعس اهتش٘ٙى افقابى ن كى دٗهٞ هوعٌوٞ اهٌ٘ٓٚٞ اه3

 .  ن أضعاز خدًات غسكات اهطرياْ

/ ازتفاا تلاهٚف اسبصل٘ي عولٟ اهطلا٢سات كلمداٝ الضلتخدأًا ك٘ضلٚوٞ إىل اهسغبلٞ ن اسبصل٘ي عولٟ          4

 .  اإلٙسادات اه  متلّ ًّ تغطٚتٔا

5   ٗ أْ ذبقلق ًلّ خالالا    / ازتفاا تلاهٚف اهتػغٚى ٙؤدٜ إىل أْ ت   اهػسكات أضلعاز عاهٚلٞ هتغطٚتٔلا 

 . األزباا

 .  ًّ دٗهٞ ألخس٠ / ازتفاا اه سا٢ب اففسٗضٞ عوٟ ٓرا اهِ٘ا اهِػاط ٗاختال ٔا6

 . / أْ عٌوٚات اهتمً  عوٟ اهطا٢سات ٗاهسكاب ذبتاز إىل د   أً٘اي كبري7ٝ

 ن سلاالت  / نيوٞ األضعاز اه  ت عٔا ٗضا٢ى اهِقى األخس٠ تؤدٜ إىل اإلسذاَ عّ اضلتخداَ اهطلا٢سات إال  8

 .  اه سٗزٝ ٗاسباالت اهطاز٢ٞ

/ اعتباز اهػلسكات افٌو٘كلٞ هولدٗي ُانيلى ٗ لين باهتلاهٛ ػبلب أْ ت ل  أضلعاز تت٘ا لق ًل  افطلتٜ٘             9

 . االنيتصادٜ هودٗهٞ ًٗطت٠٘ اهدخ٘ي أل سادٓا

 

ًعس ٞ إْ اادف ًّ  / اهعالنيٞ ب  عدَ االهتصاَ باه٘نيت احملدد ألدا١ اشبدًٞ ٗتط٘ٙق خدًات اهطرياْ:2

ٙلؤثس علدَ االهتلصاَ باه٘نيلت احمللدد ألدا١ اشبدًلٞ عولٟ تطل٘ٙق         " ٓرٖ اهعالنيٞ ٓ٘ اختباز اهفسض اهقا٢لى 

اهسغبلٞ ن اشبدًلٞ ن اه٘نيلت    " ٗهو٘ص٘ي إىل صشٞ ٓرا اهفلسض ثلٍ زبلط اهعالنيلٞ بل       "،خدًات اهطرياْ

هتصاَ غسكات اهطرياْ افطو٘ب ًّ نيبى اهعٌٚى ٗاه٘نيت احملدد ألدا٢ٔا ًّ نيبى غسكات اهطرياْ ٗعدَ ا

كا إسصا٢ًٚا عّ  سٙق اختباز "باه٘نيت احملدد ألدا٢ٔا ً  عدد ًسات اهتعاًى ًّ اهطابق

2 

ٗنيد أٗضشت 

 . (9، )(8، )(7) ذهم ازبداٗي

 

 ( اهسغبٞ ن اشبدًٞ ن اه٘نيت افطو٘ب ً  عدد ًسات اهتعاًى اهطابق7) دٗيازب

 انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم
 غ ششكبد انطٛشاٌيانغبثك ػذد يشاد انزؼبيم 

 انًغًٕع
 يشاد 4 يشربٌ يشح ٔاؽذح

 4أكضش يٍ 

 يشاد

ػُييييييذ انشغجييييييخ فييييييٙ 

انؾصيييٕل ػهٛٓيييب فيييٙ 

 انٕلذ انًطهٕة.

 45 26 4 7 21 انؼذد َؼى

% 23 .4 4 .7 4 .7 22 .7 53 

 57 27 2 1 24 انؼذد ال

% 27 22 .2 1 .1 32 62 

 انًغًٕع
 22 43 22 26 34 انؼذد

% 32 .4 22. 6 24 .7 41 .7 211 

كب
3 

 1.471، يغزٕٖ انذالنخ= 4، دسعبد انؾشٚخ= 447.2=  انًؾغٕثخ
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اه٘نيت احملدد ألدا١ اشبدًٞ ًّ غسكات اهطرياْ ٗتِاضبٕ ً  اه٘نيت افطو٘ب ً  عدد ًسات  (8) دٗيازب

 اهتعاًى اهطابق

 انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم
 يغ ششكبد انطٛشاٌانغبثك ػذد يشاد انزؼبيم 

 انًغًٕع
 يشاد 4 يشربٌ يشح ٔاؽذح

 4أكضش يٍ 

 يشاد

انٕلييييذ انًؾييييذد ألداء 

انخذييييخ ييييٍ شيييشكبد 

انطٛييشاٌ ٔرُبعييجّ يييغ 

 انٕلذ انًطهٕة.

 43 26 3 6 21 انؼذد َؼى

% 23 .4 7 .3 3 .6 22 .6 41 .6 

 51 27 1 21 24 انؼذد ال

% 27 23 .4 22 .2 32 71 .6 

 22 43 22 26 34 انؼذد انًغًٕع

 
% 32 .5 22 .6 24 .7 41 .6 211 

كب
3 

 1.471، يغزٕٖ انذالنخ= 4، دسعبد انؾشٚخ= 322.4=  انًؾغٕثخ

 
( تمثري عدَ االهتصاَ باه٘نيت احملدد ألدا١ اشبدًٞ ن ذب٘ي اهعٌٚى إىل غسكٞ أخس٠ ً  عدد 9) دٗيازب

 ًسات اهتعاًى اهطابق

 انطٛشاٌ كٕعٛهخ َمم
 نطٛشاٌيغ ششكبد اانغبثك ػذد يشاد انزؼبيم 

 انًغًٕع
 يشاد 4 يشربٌ يشح ٔاؽذح

 4أكضش يٍ 

 يشاد

ٚييييؤصش ػييييذو االنزييييضاو ثبنٕليييييذ 

 انًؾذد ألداء انخذيخ يٍ لجم
 َؼى

 انؼذد
34 25 21 32 76 

شيييشكخ انطٛيييشاٌ انزيييٙ ٚزؼبييييم  

يؼٓب انؼًٛم فٙ رؾٕنّ يُٓب إنٗ 

 ششكخ غٛشاٌ أخشٖ.

% 32 .2 27 .5 23 .5 46 14 .7 

 6 4 2 2 صفش انؼذد ال

 5. 7 2. 4 4. 2 4. 2 صفش %

 انًغًٕع
 21 42 22 26 34 انؼذد

% 32 .2 22 .7 24 .7 42 .2 211 

كب
3 

 1.621، يغزٕٖ انذالنخ= 4، دسعبد انؾشٚخ= 422.3=  انًؾغٕثخ

 
كاإْ اهقٌٚٞ ( 9(، )8(، )7ازبداٗي ) ًّ ازبدٗيٙت ح 

2

    ّ ٞ اهقٌٚلٞ   ازبدٗهٚلٞ أنيلى ًل . احملطل٘ب

ٙؤثس عدَ االهتصاَ باه٘نيت احملدد ألدا١ اشبدًٞ عوٟ تطل٘ٙق خلدًات   ) ى اهفسض اهرٜ ٙق٘يُقبتاهٛ هٗبا

ال ٙلؤثس علدَ االهتلصاَ باه٘نيلت احمللدد ألدا١ اشبدًلٞ عولٟ        " ُٗلس    لسض اهعلدَ اهلرٜ ٙقل٘ي     . اهطرياْ(

اْ ٗميلِِا اهق٘ي أْ االهتصاَ بمٗنيات اشبدًٞ احملددٝ ًلّ نيبلى غلسكات اهطلري    . "تط٘ٙق خدًات اهطرياْ

ٙؤثس عوٟ إنيباي اهعٌال١ عوٚٔا ٗأْ عدَ االهتصاَ بٔا ػبعؤٍ ٙتشل٘ي إىل غلسكات أخلس٠ هوشصل٘ي عولٟ      

 ٗميلّ تفطري ذهم ًّ خالي اآلتٛ:. خدًٞ اهِقى

تقدٍٙ  بمٗنياتغسكات اهطرياْ ًّ اهطا٢سات ٙعترب افؤثس اسبقٚقٛ ن االهتصاَ  أضط٘ينيدزٝ / 1

 اشبدًات.

 تقدٍٙ خدًاتٔا. ألٗنياته  تعٌى  ٚٔا عِد ذبدٙدٓا / ًساعاٝ نيدزٝ افطازات ا2

( ٙعترب اهتشدٜ األخس٠افِاضبات  – األعٚاد – اإلداشاتاهلبري عوٟ اهِقى ازبٜ٘ ن اف٘اضٍ ) اإلنيباي/ 3

 تقدمئا شبدًاتٔا. بمٗنياتارٖ اهػسكات ن ذبدٙد ًد٠ نيدزتٔا ن اه٘ ا١ باهتصأًا  األكرب

ٗضا٢ى تسٗٙر شبدًاتٔا ػبعؤا  ِٓٚٞ هوػسكات هد٠ عٌال٢ٔا باعتبازٍٓر/ احملا عٞ عوٟ اهص٘زٝ اه4

 فع٘نيات ٗاهصع٘بات ستٟ ذبا غ عوٟ ٓرٖ اهص٘زٝ.ًعازبٞ كى اتعٌى عوٟ 

ى:االدتنتاجات
 .  / إْ األضعاز اه  ذبددٓا غسكات اهطرياْ ال تؤثس ن تط٘ٙقٔا شبدًاتٔا1

 . اهعٌال١ هػسكات اهِقى ازبٜ٘/ ت٘دد ع٘اًى أخس٠ غري األضعاز تؤثس ن تف ٚى 2



 . . . . يؾًذ َٕس انطبْشٕ٘ ٔاالنزضاو ثؤٔلبد رمذٚى انخذيخأصش أعؼبس خذيبد انُمم انغ   85

 

 .  / ٙؤثس عدَ االهتصاَ بتقدٍٙ اشبدًٞ ن أٗنياتٔا احملددٝ ًّ نيبى اهػسكات ن تط٘ٙقٔا شبدًاتٔا3

/ ٙؤدٜ عدَ االهتصاَ بمٗنيات تقدٍٙ اشبدًٞ ًّ نيبى غسكٞ ًا إهٛ ذب٘ي اهعٌال١ إهٛ غسكات أخلس٠  4

 . تقدَ ُفظ اشبدًٞ

 .  هِقى ازبٜ٘ ب  اهػسكات/ ٗد٘د اختالف ن أضعاز خدًٞ ا5

 

ىالتوصوات:
 .  / إتباا ضٚاضات ٗاضشٞ عِد عٌوٚٞ تقدٍٙ اشبدًات1

 . / ٗض  ضٚاضات تط٘ٙقٚٞ ني٘ٙٞ ًٗت2ِٞٚ

 . / ذبدٙد األضعاز بعد دزاضٞ كى افتغريات افؤثسٝ عوٟ اهط٘ق ٗاهعٌال3١
 . / إغعاز اهعٌٚى باألًاْ ٗبح اهطٌمُِٚٞ  4ٕٚ

 . ز ًعق٘هٞ شبدًات اهِقى ازبٜ٘ تطاعد ن شٙادٝ سصتٕ ن أض٘ق اهِقى/ اهعٌى عوٛ ذبدٙد أضعا5

6      ْ هتقوٚلى اهتللاهٚف األًلس اهلرٜ ٙلِعلظ       / تمٓٚى ٗتلدزٙب اهلل٘ادز اهفِٚلٞ ٗاإلدازٙلٞ هػلسكات اهطلريا

 . اػبابٚا عوٛ أضعاز خدًاتٔا ٗباهتاهٛ تف ٚى اهعٌال١ اا عوٛ ٗضا٢ى اهِقى األخس٠

 .  اشبدًات / تطٔٚى عٌوٚٞ اسبص٘ي عو7ٛ

 . / ذبدٙد األٗنيات افِاضبٞ هتقدٍٙ اشبدًات هوعٌال١ ٗاالهتصاَ بٔا8

 

ىىالمراجع:
انُمم انغٕ٘ ٔأصشِ ػهٗ انزًُٛخ انؾعشٚخ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ -ؽغٍ إثشاْٛى انغذٚش. و ، / اؽًذ عبس هللا انغبس هللا2

، كهٛخ انؼًبسح ٔانزخطٛػ ، هًٛٙلغى انزخطٛػ انؾعش٘ ٔاإلل، سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح) انغؼٕدٚخ

 . 3116-انذيبو( –عبيؼخ انًهك فٛصم 

 سعبنخ) األعٕاق ٔرًُٛزٓب اخزٛبس فٙ انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انغٕٚخ انخطٕغ إعزشارٛغٛخ -ػبشٕس عًٛم / أؽًذ3

 . و 2122 -عذح( ، انؼضٚض ػجذ انًهك عبيؼخ ، يبعغزٛش غٛش يُشٕسح

 نزؾغٍٛ رمُٛخ انًؼهٕيبد اعزخذاو انًٕاعٓخ(َؾٕ) األٔل انصف يٕظفٙ ارغبْبد- ػجذ انمبدس آل كًبل / أ4ًٍٚ

 سعبنخ ، انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انغٕٚخ انخطٕغ يؤعغخ ػهٗ رطجٛمٛخ دساعخ. انًمذيخ نهؼًالء انخذيخ

 و 3111 ، عذح ، انؼضٚض ػجذ انًهك عبيؼخ ، يبعغزٛش

 -كهٛخ انزغبسح(، يشكض انزؼهٛى انًفزٕػ، ثُٓبعبيؼخ ) عٛبعبد انزغؼٛش ٔخصٕيبد انجٛغ –/ ثٕٛيٙ يؾًذ ػًبسح 5

3121 . 

 . 2111 -يطجؼخ داس انمبدعٛخ( ، ثغذاد) ، إداسح يُشآد انُمم ٔاالرصبالد -/ صبيش ٚبعش انجكش6٘

، األسدٌ) األعظ انؼهًٛخ نهزغٕٚك -إٚٓبة انمشو ، ثشٛش انؼالق، يؾًٕد عبعى انصًٛذػٙ ، / ؽًٛذ انطبئ7ٙ

 . 3117 -ُشش ٔانزٕصٚغ(داس انٛبصٔس٘ نه، ػًبٌ

 . 3113-يصش( ، انغذٚذح انغبيؼخ داس) رطجٛمٙ يذخم انزغٕٚك -لؾف أثٕ انغالو / ػجذ7

 . 3113-انؼهًٛخ( انشارت يكزجخ، ػًبٌ، األسدٌ) رغٕٚمٙ انزغؼٛش يذخم -انغٛبشٙ / ػه2ٗ

 . 3114 -) ٔانُشش نهطجبػخ انجٛبٌ داس، يصش) انًصشفٛخ انخذيبد رغٕٚك -ثذٚش انؾذاد /ػٕض1

. نهشكبة انُمم انغٕ٘ ششكبد فٙ انًٛضح انزُبفغٛخ نذػى كًذخم االنكزشَٔٛخ انزغبسح -انمبظٙ أؽًذ ثٍ يؾًذ/ 21

عبيؼخ انًهك ػجذ ، سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح) انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انغٕٚخ انخطٕغ ػهٗ رطجٛمٛخ دساعخ

 . 3115-لغى إداسح اإلػًبل(، كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد، انؼضٚض

أصش انزشٔٚظ فٙ رغٕٚك خذيبد انُمم انغٕ٘ ًَٕرط:  -َغى يُٛش ثشكبد ، أدٚت ثشْٕو، / يؾًذ ػجبط دٕٚة22

عهغهخ انؼهٕو  ، يغهخ عبيؼخ رششٍٚ نهذساعبد ٔانجؾٕس انؼهًٛخ) يؤعغخ انطٛشاٌ انؼشثٛخ انغٕسٚخ

 . 3117- (4) ( انؼذد32) االلزصبدٚخ ٔانمبََٕٛخ انًغهذ



 86  3125(، 23) 6، يغهخ األكبدًٚٛخ األيشٚكٛخ انؼشثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب -أهاراتاك

 

 دساعخ. ششائؼ انشكبة عزة فٙ انزغٕٚمٙ انًضٚظ ٔاعزخذاو رصًٛى أصش -انفبظم يؾًذ أؽًذ َٕس / يؾًذ23

 عًٕٓسٚخ ، عبيؼخ انغضٚشح ، يبعغزٛش غٛش يُشٕسح سعبنخ) انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انخطٕغ انغٕٚخ ؽبنخ

 . و 3116 -انغٕداٌ(

ػهٕو انزغٛٛش فشع ، يُشٕسح غٛش  سعبنخ يبعغزٛش) انزغٕٚك انجُكٙ ٔرؤصٛشارّ ػهٗ انضثبئٍ -ْٕاس٘ يؼشاط/ 24

 . د د -ػهٕو رغٛٛش انغبيؼخ انغضائش(ٔ أػًبل كهٛخ ػهٕو الزصبدٚخ ، إداسح

 ػهٗ دساعخ رطجٛمٛخ. انخذيبد يغزٕٖ ػهٗ انغٕدح ؽهمبد أعهٕة اعزخذاو أصش - ػجذ انمبدس ػطٛخ / ٕٚعف25

 ، ػجذ انؼضٚض بيؼخ انًهكع ، يبعغزٛش غٛش يُشٕسح سعبنخ) انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انخطٕغ انغٕٚخ يؤعغخ

 . و 2111 -عذح(

1/ Kotler, Philip, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of Marketing, (2nd 

European Edition) Italy, Prentice Hall Europe,1995.  

2/ Mores, W. J. , Davis, J. R. and Hartgraves, A. L. Management Accounting, A 

Strategic Approach , 3r d ed. , U. S. A. , South-Western,2003.  

3/ Needles, B. E. and Crosson, S. V. Managerial Accounting, U. S. A. , Houghton 

Mifflin Company,2002.  

4/ Michael Longlois: marketing des service édition Goetin Mortin,1992.  

5/Yves Le Golvan: dictionnaire marketing assurance, Doudd, Paris,1998 . 
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