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ً خـظهما هللا اللران ػمساوي  ٍص الىالدًً العٍص

بسعاًتهما ػُلت مشىازي الدزاس ي  

وطاهداوي بدعىاتهما  

 

و اللرًً كاها معي في كل لحظت زاطمين لي  

. دزب ألامل و حعالوي أجؼلع هدى ػدا أؿظل

 

بساَُم ، أدمحم ، أخالم و خـصت  : و إلى إزىحي 

. و إلى كل ألاَل و ألاكازب و ألاخباب
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و كاؿت إػازاث و عمال الكلُت 
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: يمذيخ ال

٤ و مغا٤ٞ  مُاصًً ومخٗضصة حكمل ٧اٞت مؿخمغةٌكهض الٗالم الُىم جُىعاث  الخُاة ،ومً يمنها ٖلم الدؿٍى

ؤبٗاصٍ ومضازله، وم٘ خلى٫ ألالُٟت الثالثت التي جمحزث بالخُىعاث ؤق٩اله و ؤهىاٖه و ٦ظا الخإمحن ب٩اٞت ب٩اٞت 

اصة خغ٦ت الخجاعة الٗاإلاُت وجُىع ألاؾىا١ واحؿاٖها  اصة الاجهاالث واحؿإ مجاالتها وٍػ ٗت ٦ٍؼ َظا ٧له ؤصي .الؿَغ

٣ُت  ٤ والخاحت بلى اإلاٗلىماث الدؿٍى اصة ؤلاخؿاؽ بًغوعة الاَخمام بالدؿٍى ض مً ألاؾىا١ ٢هض بلى ٍػ ٞخذ اإلاٍؼ

غ اإلاىخجاث  ، ٦ما ؤصي صل٪ بلى يغوعة بَخمام بٗامل الخإمحن ٢هض يمان مسخل٠ املخلُت ؤو الخاعحُت م٘ جٍُى

 .اإلااؾؿاث خهتها في ألاؾىا١ و جإمحن مً مسخل٠ املخاَغ 

جهاصًحن ال٨الؾ٨ُُحن ٖلى ال٣ُاٖاث الؿلُٗت ولم يهخمىا ب٣ُإ الخضماث،خُث ٧اهذ ١ل٣ض ع٦ؼ مسخل٠ الا

ت الىٓغة بلى ماؾؿاث الخضماث ٖلى ؤؾاؽ ؤنها  ، لظل٪ لم جدٌ باالَخمام ال٩افي مً ٢بل ماؾؿاث زاهٍى

٣ُت ٞيها ٖلى ؤؾاؽ ؤنها ٢اثمت ٖلى الاحتهاصاث ٣ُت وب٣ُذ الىٓغة بلى اؤوؿالُب الدؿٍى وم٘ جُىع  ، الٗلىم الدؿٍى

حٛحر مٟهىم الخضًث للماؾؿاث الخضماجُت وزانت في الغب٘ اؤبسحر مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ،  ال٨ٟغ اال٣خهاصي

جماما مثل  الصخو الظي ٣ًضم ؤو ٌٗغى زضمت َى شخو ٢اصع ٖلى ج٣ضًم مىٟٗت للمؿخُٟضخُث ؤنبذ 

مسخل٠  ؤنبدذ ٢ُاٖاث الخضماث هي الهىاٖاث الؿاثضة في و الصخو الظي ًيخج ؾلٗت ملمىؾت،

ض مً  ااق٣خهاصًاث، ت و وحؿخ٣ُب اإلاٍؼ  .عئوؽ اؤممىا٫ اإلاىاعص البكٍغ

٣ُت وحٗخبر زضمت الخإمحن واخضة مً بحن الخضماث املخخلٟت والتي جدخل ؤنٗب اإلاغا٦ؼ مً الىاخُت ، الدؿٍى

غ اؤهمً مً اؤًًغاع والخؿاثغ التي تهضص الٟغصنٞاإلاام  .في ماله وشخهه  ًبُ٘ الخماًت واؤصمان ووز٣ُت الخإمحن جٞى

الخىمُت ااو٢خهاصًت مما  وة ٖلى طل٪ ٞةن الخإمحن له ؤَمُت ٦بحرة في ااا٢خهاص،خُث ؤنبذ ٌؿاَم ب٣ىة فيالٕو

٤ جُب٤ُ  ٤ في قغ٧اث الخإمحن ًٖ ٍَغ خمام بالدؿٍى ٣ُت التي جم٨نها مً  ؾُاؾاثآلُاث و ؤوحب يغوعة ااَو حؿٍى

.   اإلاؿُغةجد٤ُ٣ ؤَضاٞها

٣ي والجؼاثغ هي مً بحن الضو٫ التي ؤنبدذ تهخم ب٣ُإ الخإمحن غ وكاٍ  ، و جإمحن الدؿٍى خُث ٖملذ ٖلى جدٍغ

ىُت ٧اهذ ؤو زانت والهضٝ مً َظا ابحجغاء َى بزًإ  ، الخإمحن والؿماح بضزى٫ ماؾؿاث جإمحن حضًضة َو

٘ اخخ٩اع الضولت ٖلى َظٍ الٗملُاث والظي ًاصي بلى جدؿحن الخضماث وبُ٘  ؾى١ الخإمُىاث للمىاٞؿت وٞع

. هخىحاث الخإمُيُت لما

 :٫ ما ج٣ضم ه٣ىم بُغح ابحك٩الُت الخالُتالومً ر

 الىظُـت الدظىٍلُت لشسكاث الخأمين  ؟ ما هي 

 :ث الخالُتالحابت ٖلى َظٍ ابوق٩الُت جدباصع في ؤطَاهىا الدؿائإلو٫ 

٣ُتماطا وٗني - ُٟت الدؿٍى  ؟بالْى

 ما َبُٗت الخضمت التي ج٣ضمها قغ٧اث الخإمحن؟-



 ب
 

٣ُت اإلاخبٗت في الخضماث ٖمىما هي هٟؿها في زضماث الخإمحن؟-  َل ااٌؿتراجُجُاث الدؿٍى

 :انفرضيبد

 :ث خاولىا وي٘ الٟغيُاث الخالُتالحابت ٖلى َظٍ الدؿائإلو٫ 

٣ُت- ُٟت الدؿٍى ٣ُت الخانت بالؿل٘ الْى  .و الخضماث َى ٖباعة ًٖ اؾخسضام اؤوؾالُب الدؿٍى

حر الخماًت واؤًمان لؼباثنها-  .جخمثل زضمت الخإمحن في وز٣ُت ج٣ضمها قغ٦ت الخإمحن ٢هض جٞى

٣ُت اإلاخبٗت في ؤي زضمت-  .حٗخمض زضمت الخإمحن ٖلى اا٢ؿتراجُجُاث الدؿٍى

 :أْذاف انجحث

٤ ويغوعجه في اإلااؾؿاث الخضماجُت ٖامت وقغ٧اث الخإمحن زانت-  .الخٗٝغ ٖلى ؤَمُت الدؿٍى

 .حخماُٖت.اػ ؤَمُخه ااا٢خهاصًت وااعببو مداولت الخٗغى بلى مٟاَُم الخإمحن،-

٤ في وكاَها- ت ما بطا ٧اهذ قغ٧اث الخإمحن حؿخسضم ج٣ىُاث الدؿٍى  .مٗٞغ

 :أًْيخ انجحث

 مخُلباث وسجام م٘.بض ٖلى قغ٧اث الخإمحن ااالَمُت ٢ُإ الخإمحن وم٩اهخه في ؾى١ الخضماث ٧ان ألهٓغا 

٣ُت ٖلى َظا ال٣ُإالا٢خهاص الؿى١ وطل٪ مً ر . ٫ جُب٤ُ اؤوؾالُب الدؿٍى

 : انجحثصؼٕثبد

: ؤجىاء ٢ُامىا بالضعاؾت اإلاىيٕى سجلىا ٖضة نٗىباث و ٖغا٢ُل هظ٦غ منها ما ًلي 

 ٢لت مهاصع مىيٕى البدث، خُث ٌٗض ٖضم وحىص مغاح٘ ٧اُٞت للبدث مً ؤَم اإلاٗى٢اث لضعاؾت ألي مىيٕى -

٤ الخضماث الخإمُيُت-   .ٌٗاوي ؾى١ الخإمحن مً ه٣و ٦بحر في زبراث و بَاعاث الٟىُت زانت في مجا٫ حؿٍى

الم سجلىا ه٣و-   .    ؤ٦بر ػباثً حلب ٖلى ٌٗمل ال مما الخاعجي للماؾؿاث الاجها٫ و في ؤلٖا

 مً حمٗها جمالبُاهاث التي و م٣اعهت  ٖلى جدلُل ةبلى ٖضم ٢ضعي٠ٗ اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت، ألامغ الظي ًاصي - 

ت بالك٩ل الصخُذ والؿلُم   .اإلاهاصع ألاولُت والثاهٍى

ا في وكغ الىعي الخإمُني الظي ماػا٫ مدضوصا مما ًازغ ٖلى حجم وكاَها-   .ٖضم ٢ُام ماؾؿاث الخإمحن بضوَع

ٟحن قغ٧اث الخإمحن زانت في ْل الخُىعاث ال٨بحرة في َضا املجا٫ مما ًازغ مً حهت ٖلى -  ً اإلاْى بوٗضام ج٩ٍى

 .  مغصوص الكغ٦ت ، ومً حهت ؤزغي ؤجىاء بجها٫ بهم جلخمـ لضيهم ه٣و في زبراث و مٗاٝع اإلا٨دؿبت في َضا املجا٫

 



 ت
 

 :فغ اخزيبر انجحثٔاصجبة ٔ دأ

 :زخُاع اإلاىيٕى هظ٦غالمً بحن اؤوؾباب التي صٞٗخىا 

٣ُت للكغ٧اث الخإمحنجُب٤ُ ما صعؾىاٍ في مُضان جسههىا ٖلى - ُُٟت الدؿٍى  .الْى

٤ في ٢ُإ الخإمحن-  .جىيُذ مضي ؤَمُت الدؿٍى

ت م٩اهت َظٍ الخضمت في الؿى١ الج- ٣ُت ٖليهاػمٗٞغ  .اثغي ومضي جُب٤ُ الخ٣ىُاث الدؿٍى

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األٔل  انفصم

حول    مفاهيم 

الحأمينية    الخذمة  جسويق 
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انزأييُيخ  انخذيخ رضٕيك حٕل يفبْيى :األٔل انفصم

٤ بن  مغخلت البدث مً بضءا له اإلاغا٣ٞت ألاوكُت ب٩ل يهخم ما ،ب٣ضع طاجه خض في باإلاىخج ٣ِٞ يهخم ال الدؿٍى

باث و خاحاث ًٖ ج و البُ٘ بٗض ما بلى لِؿخمغ الخهمُم مغخلت بلى الؼباثً ٚع ٤ خُث ، الترٍو  ال بن الدؿٍى

٣ُت بلى جدخاج ،ٞالخضمت الخضماث ٢ُإ بلى ًخٗضاَا بل ٣ِٞ الؿل٘ ٖلى ٣ِٞ ٣ًخهغ  ح٣ُٗض ؤ٦ثر ج٣ىُاث حؿٍى

٣ها بٛغى ظا حؿٍى ا التي الخهىنُاث لبٌٗ عاح٘ َو  اإلااؾؿاث اٖخماص ٢ض ؤنبذ ٞاهه اإلاىخجاث باقي ًٖ جمحَز

٤ مٟهىم لىٕ الخضمُت  . ال٣ُإ َظا زهاثو إلاغاٖاة خخمُت الدؿٍى

 و ٚحر ملمىؾت زضمت ههؤ خُث الخضماث باقي م٘ الخهىنُاث خُث مً ٌكتر٥ ههٝب زضمت محنؤالذ بن باٖخباع و

حن ازخُاع ٦ظل٪ و زضماتها حىصة جدؿحن بلى محنؤالذ ماؾؿاث ؤجلج لهظا و للخسٍؼً ٢ابل ٚحر ىان املختٞر  ألٖا

  . الخإمُيُت اإلااؾؿت نىعة لخدؿحن الؼباثً م٘ الخٗامل ٞىُاث ٖلى اإلاضعبحن

٤ الٟهل َظا في ؾىٗالج ألاؾاؽ َظا ٖلى بلى بصعاج َظا الٟهل والظي  بالخُغ١  وطل٪ الخإمُيُت الخضماث حؿٍى

ـ٤ الترجُـب اإلاىالي  :جم ج٣ؿُمه بلى مبدثحن ؤؾاؾـُحن ٞو

٤ والخُغ١ ألَمُخه وجُىع  الدؿىی٤ خى٫  ًىضح ٖمىمُاث : ؤو٫  مبدث-   خُث ؾٝى ه٣ىم بخٍٗغ٠ الدؿٍى

 ٤  .مٟهىمه في الدؿٍى

٣ي  : مبدث زاوي-  ج الدؿٍى ٤ الخضماحي  ، وؤهىاٖه و٦ظل٪ اإلاٍؼ ٤ و الدؿٍى ؾيخُغ١ مً زالله وكاٍ الدؿٍى

. للخضماث 

انزضٕيك  حٕل ػًٕييبد : األٔل انًجحث

٤ قِئا ًسخو به صاعؽ ٖلىم الخجاعة وخضٍ، و بهما جمـ ٧ل خُاة  ٧ل بوؿان، ٩ٞل مىا ًٖى في  لِـ الدؿٍى

ىن  ت في الخلٍٟؼ الهاث الخجاٍع ٤، ٞالكغاء و البُ٘ و مكاَضة ؤلٖا  في الصخ٠ و مله٣اث واملجخم٘ بدغ٦ت الدؿٍى

ا، و ًخٗامل م٘  ا بإؾٗاع ٚحَر الكىإع هي مثا٫ طل٪، و ٧ل مىا ًؼوع مخاحغ ٖضًضة و ًخٗامل مٗها و ٣ًاعن ؤؾٗاَع

 
ً
ما٫ ًلٗب ؤلاوؿان صوعا باجٗحن مسخلٟحن، و ٌكتري ؾلٗا بًٗها مدلُت و ؤزغي ؤحىبُت، و مماعؾت َظٍ ألٖا

 ًٖ َظا الىٓام
ً
٣ي، و مً زم ٌٗٝغ قِئا  .مهمــــــــــــــــا في الىٓام الدؿٍى

٣ي، ٞةهه ٢ض ال  ٣ُت و مكاع٦خه في الىٓام الدؿٍى اث الدؿٍى م مً مماعؾت ؤلاوؿان لبٌٗ الخهٞغ و ٖلى الٚغ

٤ و ال م٩اهه و ؤَمُخه في خُاجه، و ال ٦ُُٟت بصاعة ألاوكُت  ًضع٥ طل٪، و ٢ض ال ًضع٥ مٗنى ٧لمت الدؿٍى

٣ُت  .الدؿٍى

 ٖلى " لم حٗض مك٩لت ٖالم الُىم ؤن ًيخج اإلاهى٘ الؿلٗت، و ل٨ً ؤنبدذ اإلاك٩لت 
ً
٠ُ٦ ٩ًىن َظا اإلاهى٘ ٢اصعا

٣ها ٣ها ؤ٢ٟل بالخإ٦ُض ؤبىابه، و ٧اهذ اإلاك٩لت ُٞما مط ى بهخاحُت، ؤما آلان ٞةن ."حؿٍى ٞهى بن لم ًىجح في حؿٍى

ا له باإلاىانٟاث اإلاُلىبت و في الؼمان و  حَر الب٣اء في الؿى١ ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى صعاؾت اخخُاحاث اإلاؿتهل٪ و جٞى

 .اإلا٩ان اإلاىاؾبحن و بالؿٗغ الظي ٣ًضع ٖلى جدمله

لُه ٟه وؤَمُخه و  بلى اإلابدث َظا في ؾيخُغ١  ٖو ٤ زم حٍٗغ ٣ي اإلاٟهىم جُىع ٖمىمُاث خى٫ الدؿٍى   .الدؿٍى
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 رؼريف انزضٕيك : األٔل انًطهت

٣ُت باإلاك٩لت الاَخمام مٓاَغ مً ال٨ثحر الؼمً بمغوع لىخٔ ٤ بصاعة و٢ٝى ومنها الدؿٍى  اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى الدؿٍى

  جل٠ـمش مــج٣ضي ٖلى حٗمل التي الاثــالى٥ مً ًغــ٦ب ٖضص ْهغ ٦ما الا٢خهاصًت، اإلااؾؿاث في ؤلاصاعاث ب٣ُت م٘

٣ُت، اإلاكا٧ل لخل والخىحيهاث الىهاثذ ظا اإلاخسههت، البدىر ومغا٦ؼ الدؿٍى  ٖلى ًض٫ ٞهى ش يء ٖلى ٫ ص بن َو

اصة ٣ي، باليكاٍ الاَخمام ٍػ ه الظي الخُىع  بٗض زانت الدؿٍى ٣ي اإلاٟهىم ٖٞغ  .الدؿٍى

٤، حٍٗغ٠ في الباخثىن  و ال٨خاب ازخل٠ ل٣ض :الدظىٍم حعٍسف  في ٨ًمً ؤؾاؾا الازخالٝ طل٪ مغص ولٗل الدؿٍى

 حٗبر ًٖ ٧اهذ التي الؼمىُت الٟترة ًٖ ًٞال وؤلاصاعي، ؤلاوؿاوي اليكاٍ لهظا الكمىلُت ؤو الجؼثُت الىٓغة

ت جىحهاث لؿُٟت ٨ٍٞغ ٤ ومًامحن ؤبٗاص جاقغ مُٗىت ٞو  :هظ٦غ الخٗاٍع٠ َظٍ ومً وؤَضاٞه الدؿٍى

كُت الدظىٍم حمعُت كدمخه الري الخعٍسف _ أ  :ألامٍس

A .M.Aذ 1965  ؾىت ٤ ٖٞغ ما٫ ؤوكُت ؤصاء" اهه ٖلى الدؿٍى  اإلاىخج مً والخضماث الؿل٘ بخض٤ٞ حٗنى التي ألٖا

٨ُت الجمُٗت بإن الخٍٗغ٠ َظا مً ًخطح. 1 "  اإلاؿخٗمل ؤو اإلاؿتهل٪ بلى ٤ ألامٍغ اليكاٍ  خهغث للدؿٍى

٣ي ٧ىهه  بلى باإلياٞت ٞدؿب، اإلاؿخٗمل ؤو اإلاؿتهل٪ بلى اإلاىخج مً واهخ٣الها والخضماث الؿل٘ جض٤ٞ في الدؿٍى

٣ُت الٗملُت ؤن بلى ؤلاقاعة صون  ٣ِٞ بُنهما ما الٗال٢ت ٖلى ًغ٦ؼ بضعاؾت  واإلاخمثلت ؤلاهخاج مغخلت ٢بل جبضؤ الدؿٍى

٤ ٖلى بقباٖها و اإلاؿخٗمل ؤو اإلاؿتهل٪ خاحاث ًٖ والبدث الؿى١  ُت ٞو آلامغ  و٦ظل٪. اإلاىاؾبت ال٨مُت و الىٖى

ما  لخضماث الخاحت ؤو اإلابإ اإلاىخىج ًٖ الجمهىع  آعاء اؾخ٣هاء في واإلاخمثلت والبُ٘ ؤلاهخاج ٖملُت بٗض ما بلى ًمخض

 .املخخلٟت البُ٘ بٗض

ـه خين في _ب   :(Stanton)  كام بخعٍس

ت ُٞه جخٟاٖل مخ٩امل هٓام" اهه ٖلى ج جسُُِ وحؿٗحر بلى تهضٝ التي ألاوكُت مجمٖى ٘ وجغٍو  الؿل٘ وجىَػ

. 2  "واإلاغج٣بحن الخالُحن الؼباثً خاحاث حكب٘ التي والخضماث

كُت الجمعُت لخعىد _ ج  : 1985عام  للدظىٍم ألامٍس

٤ لخٗٝغ ج و الدؿٗحر و اإلاىخج إلاٟاَُم والخىُٟظ الخسُُِ ٖلى جىُىي  ٖملُت" اهه ٖلى الدؿٍى ٘ و الترٍو  الخىَػ

 ألاٞغاص ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى حؿاٖض والتي ٖملُت جباص٫ إلًجاصوختى الخضماث  الؿل٘ وؤ باأل٩ٞاع اإلاخٗل٣ت

 .  3واإلااؾؿاث

ظا ٣ي، اليكاٍ ًخًمنها التي اإلاخٛحراث مً للٗضًض بقاعة به الخٍٗغ٠ َو  :باآلحي واإلاخمثلت الدؿٍى

_٤ ٣ُت الٟٗالُاث و ألاوكُت مً ٖضص ًخًمً الدؿٍى  الدؿٗحر، للمىخج الخسُُِ في واإلاخمثلت الغثِؿُت الدؿٍى

ج، ٘ الترٍو ج ؤي والخىَػ ٣ي اإلاٍؼ  .الدؿٍى

_ ٤  الجاهب اإلالمىؽ ًخًمً ؤي .ؤًًا وألا٩ٞاع الخضماث بلى ًمخض بل ٣ِٞ، الؿل٘ خضوص في ًىدهغ ال الدؿٍى

حر  .مٗها ًخٗامل التي اإلاىخجاث في اإلالمىؽ ٚو

                                                             
ضان :  1 م مـاَُم معاصسة،ؾٍى ت ، ، الدظٍى . 51 ،م2006الضاع الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضٍع
م،جامغ ًاؾغ الب٨غي :  2 ٘ ،ألاعصن ،  ،أطع و مـاَُم معاصسة الدظٍى .    9 ،م 2005صاع الُاػوعي لليكغ و الخىَػ
م وحهت هظس معاصسةٖبض الؿالم ابى ٢د٠ ،:  3 ت ،  الدظٍى .   9 ،م 2001، اإلاُبٗت الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضٍع
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٣ي اليكاٍ اإلاىٓمت حٗخمض _  ألاٞغاص الظًً عيا لخد٤ُ٣ ؾٗيها ًٖ ًٞال ؤَضاٞها، جد٤ُ٣ في مهم ٧إؾاؽ الدؿٍى

 .مٗهم جخٗامل

   (PH.Kotler): هجد زم  _د

ه ٢ض باتهم والجماٖاث ألاٞغاص ًد٤٣ بىاؾُخه واحخماُٖت ا٢خهاصًت آلُت" اهه ٖلى ٖٞغ هجض  خحن وخاحاتهم في ٚع

 " الخضماث و للمىخجاث الٛحر م٘ وجباص٫ زل٤ بىؾاثل

٤ مٟهىم ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً الخٍٗغ٠ َظا زال٫ مً  :مٟاَُم ؾبٗت ٖلى ًغج٨ؼ الدؿٍى

باث، الخاحاث، _  .الُلب الٚغ

 .)ألا٩ٞاع الخضماث، الؿل٘،(اإلاىخجاث _

 الغيا الخ٩لٟت، ال٣ُمت، _

 .الخباصالث _

 .والكب٩اث الٗال٢اث _

 . ألاؾىا١ _

 .اإلاؿى٢ىن  _

٤ ؤن هجض الؿاب٣ت للخٗاٍع٠ و٦سالنت لخىحُه  اإلااؾؿت بها ج٣ىم التي والٗملُاث ألاوكُت مجمٕى "، َى الدؿٍى

٣ا اإلاؿتهل٪ بلى اإلاىخجاث باجه ٞو زاللها  مً جد٤٣ "مٗه، صاثمت ٖال٢ت لخل٤ مؿخمغة وبهٟت لخاحاجه وجلبُت لٚغ

ج ٖىانغ زال٫ مً )اإلاؿُغة( املخُُت ؤَضاٞها ٣ي اإلاٍؼ  .الدؿٍى

 

 أًْيخ انزضٕيك : انثبَي انًطهت

٤ حٍٗغ٠ مً ٣ي اليكاٍ بإن ًخطح الدؿٍى واإلااؾؿاث  ألاٞغاص مؿخىي  ٖلى الهامت ألاوكُت مً الدؿٍى

لى والخضمُت الهىاُٖت ٣ي ٞاليكاٍ ال٨لي، اإلاؿخىي  ٖو مدُُها  في ًدضر ما بمغا٢بت للماؾؿت ٌؿمذ الدؿٍى

 بلخ، ...وزضماتها مىخجاتها ٖلى اإلاخى٢٘ والُلب اإلاىاٞؿت، وقضة الؼباثً، ٧إطوا١ ومخٛحراث ٖىامل مً الخاعجي

ى جسضمها، التي وباألؾىا١ ُٞه جخىاحض الظي باملجخم٘ وإصاعتها اإلااؾؿت ًهل الظي الغبِ بمثابت ٞهي  ًد٤٣ ما َو

مالئها بإؾىا٢ها الضاثم الاجها٫ لها ت لها ٌؿمذ وبالخالي ٖو .  1والىجاح  باالؾخمغاٍع

غ ٌؿمذ ملخُُها اإلااؾؿت مً الضاثمت واإلاغا٢بت ٞاإلاخابٗت  ال٣غاعاث و الخُِ لبىاء الالػمت اإلاٗلىماث بخٞى

 . اإلاىاؾبت

٤ ؤَمُت ٞخخجلى  :الخالُت  الى٣اٍ زال٫ مً الدؿٍى

٣ي وكاٍ بٗث بن_ حن ًخُلب باإلااؾؿت حؿٍى اث٠ لكٛل له، ومىٟظًً مكٞغ ظا ًخُلبها التي املخخلٟت الْى ما  َو

ٟحن ًٖ البدث اإلااؾؿت ٖلى ًدخم ى اإلاىانب، َظٍ لكٛل مْى الُض  مً ٢لُل ولى حؼء امخهام ٌٗني ما َو

 .باملجخم٘ ال٨لي الُلب جدٍغ٪ في اإلاؿاَمت وبالخالي البُالت، الٗاملت

غة والخضماث الؿل٘ بن _ ٤ وإصاعة مخباًىت، ؤؾٗاع لها الا٢خهاص خ٣ل في اإلاخٞى  التي ج٣ىم ألابدار زال٫ مً الدؿٍى

 ؤو ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج، ج٩ال٠ُ ج٣لُو مً الؼمً بمغوع حؿمذ ٢ض ازخهانها، مُضان في حٗضَا التي الضعاؾاث و بها

                                                             
ض ٧ىعجل ،:  1 مٍٞغ . 51م   ،2007 ،صاع الهضي للُباٖت و اليكغ ،ٖحن ملُلت ،الجؼاثغ ، مدزل للدظٍى
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٘  مً ٢ضعتهم ًدؿً مما املجخم٘ ألٞغاص البُ٘ ؤؾٗاع ج٣لُو ٦ثحرة خاالث في ًخم ٢ض لظل٪ هدُجت و... الخىَػ

 .اإلاِٗكت مؿخىي  وبالخالي الكغاثُت،

٤ بصاعة حٗمل _ ٤ ألبجضًاث جبٗا باإلااؾؿت، الدؿٍى باث خاحاث جلبُت ٖلى الدؿٍى منها  ؾُٗا اإلاؿتهل٨حن وٚع

ظا لهم، ؤلاقبإ لخد٤ُ٣  .املجخم٘ ؤٞغاص ٖليها ًدهل التي اإلاىخجاث حىصة جدؿحن قإهه مً َو

٣ُحن ٖلى الا٢خهاصي الىٓام هجاح ٌٗخمض _ اإلاٗاملت  زال٫ مً الخٗاوهُت والٗال٢اث الث٣ت بىاء في و٢ُمهم الدؿٍى

٣ُىن  جبني بًغوعة اَخماما ؤ٦ثر الىاؽ ٞٗامت للؼباثً، الجُضًً والاخترام الاحخماُٖت  للمؿاولُت الدؿٍى

خباعاث ٣ُت ؤوكُتهم وجىُٟظ جسُُِ ٖىض ألازال٢ُت والٖا  .املخخلٟت الدؿٍى

باث اإلاؿتهل٨حن بإخؿً ٦ٟاًت مم٨ىت قإهه في طل٪ قإن ٧ل وكاٍ مىخج، _ ٤ ٌٗمل ٖلى بقبإ ٚع ؤن الدؿٍى

٤ ًد٤٣ اإلاىاٞ٘ الخالُت  – اإلاىٟٗت الؼماهُت –اإلاىٟٗت اإلا٩اهُت  (وإطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ و٧اهذ ج٩لٟت ؤلاهخاج  )ٞالدؿٍى

ت   .الخمل٪، اإلاٗلىماث لالجها٫، اإلاىٟٗت الك٩لُت– اإلاىٟٗت الخُاٍػ

ا للمؿتهل٪  : املىـعت املكاهُت- حَر حر اإلاىخجاث للمؿتهل٪ مً ؤما٦ً بهخاحها بلى ؤما٦ً اؾتهال٦ها وجٞى ٤ جٞى ًٖ ٍَغ

 .في اإلا٩ان اإلاىاؾب

ً : املىـعت الصماهُت - ب في قغاء اإلاىخج وطل٪  زٍؼ حر مىخجاث اإلاؿتهل٪ في الى٢ذ اإلاىاؾب والظي ًٚغ ٤ جٞى ًٖ ٍَغ

 .ؤلاهخاج مً و٢ذ الاهتهاء بلى و٢ذ الخاحت بلُه

ت - ٤ ه٣ل مل٨ُت البًاج٘ مً اإلاىخج بلى اإلاكتري : املىـعت الحُاٍش  .ًٖ ٍَغ

 .وهي الخالت الىٟؿُت للمؿتهل٪ ججاٍ اإلاىخج: املىـعت الشكلُت -

٤ مهم ألن الخ٩لٟت ٢ض جهل بلى خىالي _  مً ال٣ُمت التي ًضٞٗها اإلاؿتهل٪ للؿل٘ والخضماث وإطا ٧ان 50%الدؿٍى

٤ حؿخد٤ هٟـ الٗىاًت التي حُٗى لضعاؾت ؤلاهخاج با ج٩لٟت الدؿٍى  .ألامغ ٦ظل٪ ٧اهذ ج٩لٟت ؤلاهخاج حٗاص٫ ج٣ٍغ

باث حضًضة وإزاعة ٢ضًمت وإقباٖها_ ٤ ٌٗمل ٖلى ا٦دكاٝ خاحاث وٚع  .الدؿٍى

اث وجىؾُٗها واعجٟإ ٦ٟاًتها _ ما٫ خُث ٌٗمل ٖلى هجاح اإلاكغٖو ٤ مً وحهت عحا٫ ألٖا وهلمـ ؤَمُت الدؿٍى

 .ؤلاهخاحُت وجد٤ُ٣ ؤعباخها

م٨ً ؤن وؿخض٫ ٖلى ؤَمُت َظا اليكاٍ مً زال٫ الىٓغ بلى _ ني ٍو ٤ جٓهغ ؤًًا في الا٢خهاص الَى ؤَمُت الدؿٍى

ني  .ٖضص اإلاكخٛلحن في ٢ُإ الخجاعة حملت وججؼثت لىحضها َظا اليكاٍ له حؼء ملخّى في ا٢خهاصها الَى

٣ي مً زال٫ الضوع الظي ٣ًىم ب_  ٢ُإ ججاعة الخجؼثت وججاعة الجملت في زُت الخىمُت َاؤَمُت اليكاٍ الدؿٍى

 .الا٢خهاصًت للضولت

٣ي مً وحهت هٓغ اإلاؿتهل٪ ألن َظا اليكاٍ ٌٗمل ٖلى خماًت اإلاؿتهل٪ وطل٪ مً _ وػاص الاَخمام باليكاٍ الدؿٍى

 .زال٫ جدضًض ؤؾٗاع ٖلى البًاج٘ الىاعصة

اَُت_ ٘ مؿخىي مِٗكت ؤٞغاص املجخم٘ للىنى٫ بهم بلى صعحت مً الٞغ ٣ُت في ٞع  .حؿهم اليكاَاث الدؿٍى

٤ ٦ظل٪ ؤهه ٌٗخبر خل٣ت ونل بحن بصاعة اإلاكغٕو واملجخم٘ الظي ٌٗمل ُٞه وبظل٪ ًم٨ً هجاح _ ومً ؤَمُت الدؿٍى

٣ي للمكغٕو مً اؾخمغاٍع واػصَاٍع ٦ما ؤهه ٦ظل٪ ًم٨ً مً جد٤ُ٣ الؿٗغ النهاجي للمىخج وطل٪  اليكاٍ الدؿٍى

٣ُت مما ٌؿاَم في مىاحهت ٞٗالت خُا٫ اإلاىاٞؿحن  .مً زال٫ جد٤ُ٣ ج٩ال٠ُ ألاوكُت الدؿٍى
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٤ وجدباًً  ٤ مؿخمضة مً ؤَضاٞه الخ٣ُ٣ُت التي ٌؿعى بلى جد٣ُ٣ها بدُث جخٗضص ؤَضاٝ الدؿٍى بن ؤَمُت الدؿٍى

ا ... لِـ ٣ِٞ بخٗضص وازخالٝ اإلاىٓماث مً خُث اليكاٍ والدجم واإلاى٢٘ الجٛغافي، اإلاؿخىي الخ٨ىىلىجي حَر ٚو

ما٫ لى مؿخىي اإلاىٓمت مً ٞترة ألزغي  بازخالٝ صوع خُاة ألٖا  .ٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٣ىمي مً هاخُت ٖو

 مً اإلاىاٞ٘ ألازغي التي ًد٣٣ها للمجخم٘ والتي جخمثل ُٞما ًلى
ً
٤ جخطح ؤًًا  :٦ما ؤن ؤَمُت الدؿٍى

 :جسـُع ألاطعاز- 1

ىضما جدؿ٘  ٣ي ٖو ٤ اليكاٍ الدؿٍى خم طل٪ ًٖ ٍَغ اصة حجم الؿى١ الظي جسضمه ٍو حٗمل اإلاىٓماث ٖلى ٍػ

ا ٞخهبذ  ت ُٞاصي طل٪ بلى اهسٟاى ؾَٗغ ض ؤلاهخاج ًاصي طل٪ بلى جسٌُٟ ج٩لٟت الىخضة اإلاهىٖى ٍؼ ألاؾىا١ ٍو

 .في مخىاو٫ ًض اإلاؿتهل٪ بالؿٗغ اإلاىاؾب والظي ًم٨ىه مً قغائها صون اإلاؿاؽ بجىصتها ؤو زضماث مابٗض البُ٘

ادة حىدة- 2  : Qualityإلاهخاج  ٍش

الن   مً الالػم وي٘ الٗالمت ؤنبذفي بضاًت الخهيُ٘ لم ج٨ً اإلاىخجاث ممحزة ًٖ بًٗها ل٨ً بٗض ْهىع ؤلٖا

ت ختى جخم املخاٞٓت ٖلى اإلاغا٦ؼ  Compeition اإلامحزة ختى ٖلى الجىصة بٗض ْهىع اإلاىاٞؿت Trade Mark الخجاٍع

 .الؿى٢ُت التي جدهلىا ٖليها

ت - 3  : Trading Risks جسـُع املخاػس الخجاٍز

٤ ٖلى بًجاص بِئت ٖمل ؾلُمت طل٪ الن اإلاكغٕو ٢بل ٢ُامه حؿب٣ه صعاؾت الجضوي   Feasibility ٌٗمل الدؿٍى

Study ٣ُت ؤو صعاؾت الُلب ٖلى مىخجاث  Demand Study وؤولى زُىاث َظٍ الضعاؾت هي الضعاؾت الدؿٍى

حر مىخجاث حضًضة  ت وجٞى اث وبظل٪ جسٌُٟ املخاَغ الخجاٍع اإلاكغٕو ؤي اهه بةم٩اهىا اؾخ٣غاء مضي هجاح اإلاكغٖو

 .للمؿتهل٪، ٦ما ؤن املجخم٘ ؾِؿخُٟض مً وحىص وخضاث بهخاحُت حضًضة هاجخت مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ؾلمُت

 :دعم الخلدم الخكىىلىجي- 4

ً ٞان اإلاىٓماث ال حٗمل ٖلى بقبإ  في مداولت ال٦دؿاب ا٦بر ههِب مم٨ً مً الؿى١ و٦ؿب ز٣ت اإلاؿدثمٍغ

غ َظٍ اإلاىخجاث باث وخاحاث اإلاؿتهل٪ باإلاىخجاث الخالُت ٞدؿب، بل حؿعى لخٍُى  Products development ٚع

غ يمً  R&D ٞخٗمل ٖلى صٖم مغا٦ؼ البدىر املخخلٟت، ٦ما حٗمل ٖلى بًجاص بصاعاث زانت بالبدث والخٍُى

ىن  اصة ؤلاقباٖاث للمؿتهل٪ و٦مثا٫ لظل٪ نىاٖت الخلٍٟؼ غ الؿل٘ وٍػ ٩َُلها الخىُٓمي، ألامغ الظي ًاصي بلى جٍُى

ىهاث الٗاصًت  ىن ملىن ؤ٦ثر  (ؤبٌُ وؤؾىص)٣ٞض جُىعث َظٍ الهىاٖت مً الك٩ل البؿُِ للخلٍٟؼ بلى ؤحهؼة جلٍٟؼ

ح٣ُٗضا وؤحهؼة ُٞضًى خضًثت و٧ل طل٪ بًٟل الخىاٞـ الكضًض بحن الكغ٧اث ٖلى ألاؾىا١ ومداولت ٦ؿب عياء 

اإلاؿتهل٪، ٞٗملذ ٖلى صٖم الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي ٞإنبذ اإلاؿتهل٪ ٌؿخمخ٘ بخل٪ اإلاىخجاث التي ٧اهذ مً اإلام٨ً ؤال 

غ الجُل الخالي للمىخجاث وطل٪ بًٟل الٗلم  اث الجضًضة والٗمل ٖلى جٍُى جٓهغ لىال جبني الكغ٧اث للمستٖر

 .والخ٨ىىلىحُا والضٖم اإلاخىانل مً ٢بل الكغ٧اث ال٨بري 

غ بغامج الجامٗـــــاث، ٟٞي الخمؿُيُــــــاث ٢امذ ماؾؿت ٞـــىعص  لخُــــٍى
ً
  ٦Fordما ؤن طل٪ الضٖم ًىحه ؤًًا

Foundation ما٫ اث اإلاىاهج التي جضعؽ ب٩لُاث بصاعة ألٖا ل بغهامج لخ٣ُُم مدخٍى و٢ض ؤصث جىنُاث َظا .  بخمٍى

غ بلى ْهىع مٟهىم ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت . Strategic Mangement الخ٣ٍغ

 :دعم الخعلُم واملظاَمت في ملء أوكاث الـساغ- 5

٣ي ا ما ٧ان لها ؤن حٗمل مً ٚحر اليكاٍ الدؿٍى حَر ىن ٚو ٞالصخ٠ . بن الٗضًض مً الصخ٠ ومدُاث الخلٍٟؼ

ىن الخجاعي حٗخمض اٖخماصا ٧لُا  ت، ٦ما ؤن مدُاث الخلٍٟؼ الهاث الخجاٍع  في صزلها ٖلى ؤلٖا
ً
حٗخمض اٖخماصا ٦بحرا
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ت الن والضٖم الظي ججضٍ مً الكغ٧اث الخجاٍع ٣ُت. ٖلى ؤلٖا الن ٦ما َى مٗغٝو ؤخض ألاوكُت الدؿٍى و٧ل . وؤلٖا

ىن حٗض مً وؾاثل الث٣اٞت الغثِؿُت ُٞما ًسو الخٗلُم زاعج هُا١ اإلاضعؾت  ؤو الخٗلُم )مً الصخاٞت والخلٍٟؼ

ت والث٣اُٞت وألاصبُت للمؿخم٘ ؤو ال٣اعت  (الغؾمي  .ٞهي ج٣ضم البرامج الضًيُت وؤلازباٍع

 ًٖ ؤما٦ً 
ً
٦ما ؤن اإلاٗلىحن ًضٖمىن بسخاء ألاوكُت التي حٗمل ٖلى ملء ؤو٢اث الٟغاٙ، طل٪ ألنهم ًبدثىن صاثما

ايُت املخخلٟت  الاػصخام خُث ًخى٢ٗىن وحىص مؿتهل٨حن خالُحن ؤو مغج٣بحن، لظل٪ ٞهم ًضٖمىن اإلاؿاب٣اث الٍغ

في قتى املجاالث، مثل الكغ٧اث التي جغعى ؾبا١ الخُل ومىاٞؿاث الخيـ بالؿىصان، ؤو جبني بخضي قغ٧اث اإلاُاٍ 

٤ ٦غة ٢ضم مٗحن ت لٍٟغ  .الٛاٍػ

 :جلدًم وظائف حدًدة- 6

٣ُت املخخلٟت ًاصي بلى الٗىاًت  بن الُلب اإلاتزاًض واإلاغجٟ٘ ٖلى الؿل٘ والخضماث بًٟل ألاوكُت الدؿٍى

اث البيُت ألاؾاؾُت مً َغ١ ووؾاثل ه٣ل واجهاالث ومُاعاث وطل٪ لدؿهُل اوؿُاب الؿل٘ والخضماث  بمكغٖو

ت ٦بحرة مً الؿل٘ الجضًضة، ٦ما ؤن اإلايكأث الدـ. بلى اإلاؿتهل٨حن ٢ُت املخخلٟت وو٧ل طل٪ ًاصي بلى بًجاص مجمٖى

غ ٞغم ٖمل للمجخم٘ الن جٞى  .وو٧االث ؤلٖا

 :جىطُع ؿسص إلازخُاز للمظتهلك- 7

بن بقخضاص اإلاىاٞؿت ومداولت الخهى٫ ٖلى ؤ٦بر خهت ؾى٢ُت مم٨ىت ججٗل اإلاىٓماث حؿعى لخ٣ضًم ؤًٞل 

باجه، وبظل٪ ج٩ىن للمؿتهل٪ ٞغنت الازخُاع بحن  الؿل٘ وؤ٦بر الدك٨ُالث التي جغض ي َمىح اإلاؿتهل٪ وحكب٘ ٚع

ذ ٧ابتن  ٖضة مىخجاث وؾل٘ بضًلت طاث ؤحجام مىانٟاث مسخلٟت وؤوضح مثا٫ لظل٪ بالؿىصان مثل بؿ٩ٍى

ا٫، اإلاكٝغ و جُت لخيكُِ اإلابُٗاث ٖبر اإلاؿاب٣اث. الخ... ماحض، الغبُ٘، عٍو . والتي ْهغث في ق٩ل خمالث جغٍو

  .مما ؤصي بلى جىؾُ٘ ٞغنت ؤلازخُاع للمؿتهل٪ في َظٍ الؿلٗت

 :دعم الخجازة الخازحُت- 8

٤ ؾلٗها وزضماتها في ألاؾىا١ الضولُت وطل٪  ٦ثحرا ما ًخى٠٢ مؿخىي مِٗكت الضولت ٖلى م٣ضعتها ٖلى حؿٍى

 ٤ ٗمل الدؿٍى اصاث اإلاؿتهل٨حن وجباًً لٛاتهم ولهجاتهم هدُجت الزخالٝ الث٣اٞت َو لإلزخالٞاث ال٨بحرة في ؤطوا١ ٖو

ج بة٢امت  ٤، والترٍو ٤ بدىر الدؿٍى ٖلى صٖم الخجاعة الخاعحُت للضولت وطل٪ بالخٗٝغ ٖلى جل٪ ألاؾىا١  ًٖ ٍَغ

ؤو الاقترا٥ في اإلاٗاعى الخاعحُت مً ٢بل الكغ٧اث املخخلٟت ألامغ الظي ًاصي بلى ٞخذ ؤؾىا١ حضًضة /و

  .واملخاٞٓت ٖلى ألاؾىا١ الخالُت

 :زؿع مظخىي املعِشت -9

 ٤ ٘ مؿخىي اإلاِٗكت، ٞاإلاٟهىم الاحخماعي للدؿٍى ٤ ٌؿاَم في ج٣ضم املجخم٘ وٞع الخىحه باإلاٟاَُم الخضًثت للدؿٍى

٤ الُُباث مً الؿل٘  ٤ حؿٍى اًت مهالح ألاٞغاص ًٖ ٍَغ  ٌٗمل ٖلى نُاهت واملخاٞٓت ٖلى البِئت وٖع
ً
مثال

 1 .والخضماث والتي ال جًغ بالبِئت وال بصخت اإلاؿتهل٪ وجداٞٔ ٖلى عبدُت اإلاىٓمت

 

 

 

                                                             
م ،   الىاجي الجٟٗغي  : 1 ما٫ ٧لُت وص مضوي ألاَلُت بمدايغ ، الدظٍى . 22-21-20، م 2ٍ ، صاعة ألٖا
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 انزضٕيمي انًفٕٓو رطٕر : انثبنث انًطهت

٤ مغ ل٣ض ش زال٫ مخمحزة مغاخل بٗضة ٦مماعؾت و ٦مٟهىم الدؿٍى  اإلاٟاَُم في ،ٞاالزخالٞاث اإلاٗانغ جُىٍع جاٍع

٤ ججاٍ ٣ي اليكاٍ بها مغ التي اإلاغاخل بلى ؾاؾاؤ جغح٘ الدؿٍى  ال٨ثحر ٖليها التي اج٤ٟ الهىعة بلى ونل ختى الدؿٍى

 . الخايغ الى٢ذ في اإلاماعؾحن و ال٨خاب مً

لُه ٣ها اؾتراجُجُاث الخىُٓماث جدتها جهمم بضًلت مٟاَُم ؤعبٗت بحن همحز ٖو  :وهي حؿٍى

 ) : إلاهخاحُت الىظسة( إلاهخاجي املـهىم مسخلت 1  

اصة بلى اإلااؾؿت ،تهضٝ 1ؤلاهخاجي اإلاٟهىم ْل في زال٫  مً ،وطل٪ الىاخضة الىخضة ج٩لٟت جسٌُٟ و ؤلاهخاج ٍػ

يهخمىن  ٧اهىا اإلاؿتهل٨حن الن 1920  و1890 الٟترة في اإلاٟهىم َظا ؾاص الخضًثت الٗلمُت ؤلاصاعة مباصت جُب٤ُ

 ما ؤي ٧ل( بهخاحه ًم٨ىه مىخج ؤي بُ٘ مىخج ٧ل بم٣ضوع  ٞاهه ،وبالخالي م٣ٗىلت مىانٟاث طاث بؿل٘ ألاولى بالضعحت

 : ب اإلاغخلت َظٍ ،جخمحز ) ًبإ ًيخج

 . ؤلاهخاحُت الُا٢ت ٖلى التر٦حز _

 . الٗغى مً ا٦بر الُلب ل٩ىن  ًبإ ًيخج ما ٧ل _

ُٟت _  . ؤلاهخاج هي اإلااؾؿت في ألاؾاؾُت الْى

 . اإلاىاٞؿت اوٗضام _

 التي جغض ي الؿلٗت ج٣ضًم الهٗب مً اهه ،َى ؤلاهخاج ؤؾاؽ ٖلى اإلابني الخىحُه َظا في الىاضخت الُٗىب مً

  جســــــخل٠ مـــً بهما الؿلـــٗـت في اإلاؿخــــهـــل٪ ٖىـــــها ًبدث التي الخهـــاثـــــو الن اإلاؿتهل٨ـــــــحن مً ألا٦ــــــبر الٗضص خاحــــاث

 . ألزــــغ شخــــو

:  )البُعُت الىظسة( البُعي املـهىم مسخلت 2 

مً  ؤ٦ثر الٗغى( اإلاىاٞؿت خضة اػصاصثو   ؤلاهخاجبؤؾالي و وؾاثل ج٣ضمذ ٖىضما جدبلىع  اإلاغخلت َظٍ بضؤث

 ٢ض و بهخاحه جم ما جهٍغ٠ َى ؤلاصاعة جىاحه الؿاب٣ت الظي للمغخلت ٦ىدُجت اإلاُغوح اإلاك٩ل وؤنبذ) الُلب

  .2ؤلاهخاج  مً بضال بالبُ٘ الاَخمام ؤي الجضًض اإلاٟهىم بلى ؤلاصاعة جدىلذ ًًؤ، م 1930 ؾىت اإلاٟهىم َظا ؾاَم

 

 وؾاَمذ َظٍ) الُٗٓم ال٨ؿاص( الٗاإلاُت الا٢خهاصًت باألػمت حؿمى ٖاإلاُت ؤػمت الٗالم ٖٝغ اإلاغخلت َظٍ زال٫

ت جُاعاث ْهىع  في ألاػمت  َظٍ الخُاعاث ؤقهغ و الا٢خهاصًت الخُاة في الضولت جضزل بًغوعة جىاصي ا٢خهاصًت ٨ٍٞغ

ت اإلاضعؾت  و ،و٧ان للبُ٘ الؿى١  في اإلاىحىص ؤلاهخاج ٞاثٌ بُ٘ ٖلى اإلاغخلت َظٍ في التر٦حز ؤنبذ خُث ال٨ُجًز

٤ ُٟت ؤو الخىحه هٟـ الدؿٍى  . الْى

 ) :الدظىٍلُت الىظسة( الدظىٍلي املـهىم مسخلت 3

٣ُت هٓغة هدى اإلااؾؿاث جىحهذ ل٣ض ا حِٗ لم البُُٗت الىٓغة بإن ؤصع٦ذ ٖىضما حؿٍى خلىال  ججض ،ولم زماَع

ج٨ىىلىحُـــــــــت   حُٛـــــغاث و بخدىالث جمُـــــــؼث ػمىُت خ٣بـــــــت في ،زهىنــــــــــــــا والغبذ اإلاغصوصًت جد٣ُــــــــــــ٤ إلاكـــــــا٧ل قــــــــــاملت

                                                             
ؼوػ ،خماص َىاعي  مٗغاج:  1 م، مجض٫ ،اخمض بٖى ت، ٦ىىػ  ،صاع الخامين زدماث حظٍى  .20،م 2013 ،1 ،ٍ ،ٖمان ألاعصن اإلاٗٞغ
م دازةإ، الٟخاح ؾُٗض  :  2 .23 ،م 1992 ، ،بحروث الجامُٗت ،الضاع الدظٍى
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ٗت و احخماُٖت اث و اإلاؿتهل٨حن ؤطوا١ اعجٟٗذ ،ؤًً حضا ؾَغ ولهم ـــــــصر في َُٟــ٠ اعجٟإ بؿـبب جى٢ٗاتهم مؿخٍى

 .1ٖام  بك٩ل الث٣افي و الخٗلُمي اإلاؿخىي  اعجٟإ و

٣ي اإلاٟهىم ٖليها ًغج٨ؼ التي الخهاثو ؤَم ومً  : 2ًلي ما الدؿٍى

 . مم٨ً بقبإ ا٦بر بُٖاثه مداولت و باإلاؿتهل٪ الاَخمام بَاع في اإلااؾؿت ؤَضاٝ جدضًض ًخم _

باث جل٪ جلبُت _ ٣ُت بدىزا ًخُلب الٚغ باث بهظٍ ؤلاإلاام بُٛت حؿٍى  بهخاج( الٗملُاث مسخل٠ صمج بالخالي و الٚغ

٤ غ ،بدث حؿٍى باث جىُٟظ و جلبُت ٖلى ؤؾاؾا جىُٟظَا ٩ًىن  بدُث)... ،وجٍُى  . اإلاؿتهل٪ ٚع

 . الؿلٗت ؤو الخضمت ج٣ضًم احل مً املخاَغ بخدمل ٢ُامها ٖلى اإلااؾؿت ٩ًافئ الظي اإلاىاؾب الٗاثض وحىص _

٣ي اإلاٟهىم و البُعي اإلاٟهىم بحن زلِ ًدضر و٢ض ٣ي ٞاإلاٟهىم الدؿٍى ً  خاحاث ٖلى ًغ٦ؼ الدؿٍى اإلاكتًر

باث بقبإ ٖلى مىهب َىا ٞاالَخمام اإلاخٗل٣ت  ألازغي  ألاوكُت بلى باإلياٞت اإلاىخجحن ٍَغ٤ ًٖ اإلاؿتهل٨حن ٚع

ٗه و بخهمُمه ٖلى  ًغج٨ؼ ،ٞاالَخمام الباجٗحن خاحاث ٖلى ؤؾاؾا ٞحرج٨ؼ البُعي اإلاٟهىم ؤما .اؾتهال٦ه و جىَػ

ل  . ه٣ىص بلى اإلاىخجت الؿل٘ جدٍى

 : (الاحخماع الدظىٍم هظسة( الاحخماعي الدظىٍم مـهىم 4  

٣ي ال٨ٟغ جُىع  في ْهغث التي والٟلؿٟاث اإلاٟاَُم ؤخضر مً اإلاٟهىم َظا ٌٗخبر  همى قٗىع  هدُجت وحاءث الدؿٍى

٤ مٟهىم جُب٤ ال اإلااؾؿاث ؤن مٟاصٍ اإلاؿتهل٨حن لضي جىلض  و للخالٖب بمكاٖغ ؤصاة وؤنبذ ًجب، ٦ما الدؿٍى

ى مٗحن لٛغى اإلاؿتهل٨حن ؤخاؾِـ خباع ألايغاع بٗحن آلازظ صون  مم٨ً عبذ ؤ٢ص ى و اإلاغصوصًت جد٤ُ٣ َو  الٖا

 .لألٞغاص الٗامت الصخت و البُئُت

٣ا باث اإلاؿتهل٪ و خاحاث جلبي التي الخضماث و الؿل٘ بخ٣ضًم ٣ِٞ ج٨خٟي ال اإلااؾؿت ٞان اإلاٟهىم لهظا وٞو  ٚع

ل ألاحل في املجخم٘ و الٟغص إلاهلخت ؤًًا حؿعى ؤن ٖليها ول٨ً . بهم و الاخخٟاّ الؼباثً لجلب ٦ًغوعة الٍُى

باث و خاحُاث جد٤ُ٣ : في اإلاخمثلت اٖخباعاث زالزت  ٖلىKOTLERخؿب  الخىحه َظا ٣ًىم  جد٤ُ٣ ، الؼباثً ٚع

اَُت جد٤ُ٣ ، ألاعباح  . املجخم٘ مهلخت و ٞع

٣ُت و ٖامت بهٟت ال٣غاعاث اجساط ٖىض للماؾؿت الاحخماُٖت اإلاؿاولُت الخىحه َظا ًغاعي ٦ما  ال٣غاعاث الدؿٍى

 . زانت بهٟت

لُه ٤ الاحخماعي ٞاإلاٟهىم ٖو باث خاحاث صعاؾت في للماؾؿت ألاولُت اإلاهمت"ؤهه  ٖلى ٌٗٝغ للدؿٍى  ؤؾىا١ وٚع

٣ت بةعيائها ؤزغي  حهت مً وال٣ُام مُٗىت ٣ت ؤًًا ل٨ً اإلاىاٞؿت، مً ٞٗالُت ؤ٦ثر بٍُغ  مً جدؿً ؤو جدٟٔ بٍُغ

اَُت  ."واملجخم٘ اإلاؿتهل٨حن ٞع

٤ــــالدـ مٟاَُم في ؤزغ جُــــىع  خضر بل الؿــاب٤ الخـــض ٖىض الخُـىع  ًخى٢ـ٠ لم اإلاىؾ٘  اإلاٟهىم بٓهىع  ـــــٍى

٤ ب٣ـــــا . 1969 ٖام 3للدؿـــــٍى ـــــ٤ اإلاىؾ٘ للمٟهـىم َو  ؾـــلـــ٘ ( اإلاىـــــخج : الخالُت اإلاٟاَُم جىؾُ٘ ًخُلب ألامغ ٞان للدؿٍى

٣ُت ألاصواث ،و٦ظل٪ اإلاؿتهل٪)... ؤ٩ٞاع زضماث، ٘ ، ،الدؿٗحر اإلاىخج جدؿحن( ٞيها  بما الدؿٍى ج الخىَػ . ) ،الترٍو

 

 

                                                             
م، بٗحرة ب٨غ ابى:  1  .11،م 1994 ، لُبُا ،بىٛاػي  ًىوـ ٢اع ،ميكىعاث الخىمُت في دوٍز و الدظٍى

م، هللا ٖبض  :  2 .24 ،م 1998 ، ال٣اَغة ،حامٗت الخجاعة ،٧لُت املعاصس الدظٍى
ت ناص١  :  3 م دازةإ، باػٖع . 23 ،م 1985 الٗغبُت النهًت ،صاع ،ال٣اَغة الدظٍى
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 يبْيخ َشبط انزضٕيك ٔ انزضٕيك انخذيبري : انًجحث انثبَي

ُٟت التي جضاولذ مً  ذ بلى ما ؤنبدذ ٖلُه اآبن، َظٍ الْى ٤ حُٛحراث ٦ثحرة مىظ ؤن ٖٞغ ُٟت الدؿٍى ذ ْو ٖٞغ

لباث اإلاؿتهل٪ ، َظا ألازحر الظي ؤصزل ٖليها ٖضة جدىالث   باث َو م٩ان آلزغ ٖبر الٗالم ، والتي َىعث خؿب ٚع

ت بلى ؤزغي    .و حٛحراث جباصلذ ٖبر الٗهىع مً ػمً آلزغ و مً بكٍغ

٤ ٧ان وؤنبذ وال ًؼا٫ الغ٦حزة الغثِؿُت في ٖالم الؿى١ وااع٢خهاص ٩٦ل والظي مغ بٗضة مغاخل مىظ  ٞالدؿٍى

 .وكإجه بلى ما ونل بلُه اآان

ت ؤو ماؾؿت زضماجُت  ٣ي مً ؤَم ألاوكُت الغثِؿُت في اإلاىٓمت الا٢خهاصًت ٧اهذ ججاٍع ٌٗخبر اليكاٍ الدؿٍى

ى الغبذ بلى حاهب  وطل٪ بجاهب وكاٍ ؤلاهخاج خُث ًخد٤٣ الخ٩امل بُنهما مً ؤحل جد٤ُ٣ الهضٝ النهاجي ؤال َو

 .ج٣ضًم زضمت هاٞٗت بلى املجخم٘

٤ ، ٖلى بهخاج الؿلٗت  و جخى٠٢ ٞٗالُت اإلااؾؿت في الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ال٨ٟاًت في وكاٍ اب هخاج و الدؿٍى

باإلاىانٟاث و الجىصة اإلاىاؾبت وج٣ضًمها للمؿتهل٨حن اإلاالثمحن بالؿٗغ اإلاىاؾب وفي اإلا٩ان اإلاىاؾب والى٢ذ 

. اإلاىاؾب

لُه ٤ الخضماحي ،  بلى اإلابدث َظا في ؾيخُغ١  ٖو ٤ و الدؿٍى ٣ي اليكاٍماَُت وكاٍ الدؿٍى ىانٍغ  الدؿٍى ٖو

٤ ج زم هىاٖهاؤو الخضماث حؿٍى ٣ي اإلاٍؼ   .للخضماث الدؿٍى

 ٔػُبصر انزضٕيمي انُشبط : األٔل انًطهت

ت ٣ُت ألاوكُت مً َى مجمٖى ُٟت بٛغى بًٗها البٌٗ حٗخمض ٖلى والتي اإلاخ٩املت واإلاترابُت الدؿٍى  ؤصاء الْى

٣ُت  .لها املخُِ الىدى ٖلى الدؿٍى

خ٩ىن  ج ٍو ٣ي اإلاٍؼ  :1ي ٌو ؤؾاؾُت ٖىانغ ؤعب٘ مً الدؿٍى

 :املىخجاث جسؼُؽ 1 

 مً اإلاغج٣بحن بلى ٖمالئها الغبذ بلى تهضٝ ال التي جل٪ ؤو الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ج٣ضمه ما بلى اإلاىخج مهُلح ٌكحر

لى ؤ٩ٞاع ؤو زضماث ؤو ؾل٘ مً وزضماث ؾل٘ ٤ عحل ٖو  لٗمالثه، مالثمت ألا٦ثر ًضع٥ اإلاىخجاث ؤن الىاجح الدؿٍى

٣ُت مً للٗضًض مماعؾخه زال٫ مً بال بظل٪ ٣ًىم ؤن له ًدؿنى وال اث٠ الدؿٍى ٤، بدىر م٣ضمتها في الْى  الدؿٍى

غ  خاحاث م٘ جخماش ى التي الجضًضة الؿل٘ واإلاىخجاث ج٣ضًم اإلاىخج، خُاة صوعة وصاعؾت الخالُت اإلاىخجاث جٍُى

باث ت ج٣ضًم ًٖ ًٞال َظا اإلاخٗاملحن وٚع  واؾخسضام ا٢خىاء اإلاؿتهل٪ ٖلى حؿهل التي مً ألاوكُت مجمٖى

ت اإلاىاؾبت بالٗالمت اإلاىخجاث جمحز مثل اإلاىخجاث  والهُاهت والخضمت الًمان وج٣ضًم الٗبىة وجهمُم الخجاٍع

 .مىاؾبت إلاضة وؤلاهخاج في الاؾخسضام اإلاىخجاث ب٣اء جًمً التي الُٛاع و٢ُ٘

ع 2  : الخىَش

غ ٌٗني ٘ ٖملُت حَى  اإلا٩ان والى٢ذ في اإلاغج٣ب الٗمُل بلى والخضماث الؿل٘ بها جهل التي ال٨ُُٟت الخىَػ

 .الهىاعي ؤو اإلاكتري  اإلاؿتهل٪ حاهب مً والخمل٪ الخباص٫ ٖملُت ويمان بصعا٦ها جًمً التي وال٨ُُٟت اإلاىاؾبحن،

خماش ى ٘ وكاٍ ٍو ٘ ؤوكُت في جخمثل والتي اإلاغ٦بت ألاوكُت مً الٗضًض م٘ الخىَػ  والخضماث اإلااصي للؿل٘  الخىَػ

٘ وازخُاع بؾتراجُجُت والخسٍؼً الى٣ل مثل ٘ ؾخ٣ىم َل ؤي اإلاىاؾبت، الخىَػ  بلى جلجإ ؤم بك٩ل مباقغ بالخىَػ

                                                             
م :الخمُض ٖبض ؤؾٗض َلٗذ:  1 . 42 م ، 1999 مهغ، ،9ٍ  الك٣غي، م٨خبت ،الـعال الدظٍى
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٘ ًمثلىن  الىؾُاء ؤن َاالء باٖخباع جخٗامل، ؾٝى الىؾُاء مً وم٘ الىؾُاء،  ج٣ُُم ًخم و٠ُ٦ ٢ىىاث الخىَػ

٘ حىاهب ًٖ ًٞال َظا الىؾُاء، َاالء م٘ الٗمل ً وما ٧الى٣ل اإلااصي الخىَػ ما٫ زضماث مً ج٣ضمه والخسٍؼ  أٖل

٤  .ٖامت بهٟت الدؿٍى

 : الدظعير 3

 ٖملُت وهي ؤن ًضٞٗها ًم٨ً التي الى٣ضًت بال٣ُم اإلاؿتهل٪ ؤو اإلاكتري  ٖليها ًدهل التي اإلاىاٞ٘ مىاػهت ٖملُت َى

 ٦غحا٫ ؤًًا بى٣ىصٍ، ٞىدً مىخجاجىا الٗمُل ٌكتري  ٨ٞما مخٗضصة، وؾلى٦ُت ا٢خهاصًت باٖخباعاث جغجبِ م٣ٗضة

٤ بنى بمىخجاجىا، الٗمُل ه٣ىص وكتري  الدؿٍى ج ٍو  ٧الٗغى للٗىامل اإلاازغة مخإهُت صاعؾت ٖمى ألاؾٗاع مٍؼ

لُىا الضٞ٘، ٖلى اإلاؿتهل٪ و٢ضعة والُلب،  بما خضًً طو ألاؾٗاع ؾالح جدضًض في الض٢ت ٖضم ؤن وٗلم ؤن ٖو

 .مغ و٦الَما عبد٪ ٣ًٟض٥ ؤن وإما ٖمُل٪ ٣ًٟض٥

٣ي، اإلاى٠٢ م٘ جدىاؾب التي الدؿٗحر اؾتراجُجُاث وي٘ اإلااؾؿت ٖلى ٞةن لظا،  ًخم جدضًض ٦ُُٟت ؤو الدؿٍى

ت حؿٗحر ت التي الؿُاؾاث وي٘ و٦ُُٟت الجضًضة اإلاىخجاث حؿٗحر و٦ُُٟت اإلاىخجاث، مجمٖى  جىاحه الدؿٗحًر

 .اإلاىاٞؿت

ج4   : الترٍو

 بها وحٗٝغ الٗمالء حؿى٢ها ؤن ٖليها بل الهضٞت، بمدٌ ٖليها مىخجاتها للخٗٝغ جتر٥ ؤن للماؾؿت لِـ

اتها ا، ٖغيها وم٩ان البُُٗت ومٍٛغ ج مً زال٫ الاجها٫ ٖملُت الؿى١  بلى الىنى٫  ٞؿبُل وؾَٗغ جي مٍؼ  جغٍو

الن ؤوكُت مً ٢ضعا ًخًمً مخ٩امل، ج الصخص ي والبُ٘ ؤلٖا  .واليكغ الٗامت اإلابُٗاث والٗال٢اث وجغٍو

ج ٞةن وبالخالي، ٣ُت ألاوكُت ًٖ الغؾمي اإلاخدضر َى الترٍو  شخص ي ٚحر شخص ي ؤو باج٘ زال٫ مً ًاصي الدؿٍى

ُىاث ومُضالُاث ج٣اوم ومً ًضً٪ بحن ما زال٫ ومً ،)الخ... الخلٟاػ، الصخ٠،( خًمً .الخ...ومٗاعى ٖو  ٍو

ج وكاٍ  .اإلاؿخ٣بلُت الؿى١  في الىحىص الضاثم لًمان ق٩ىاَم ومٗالجت الٗمالء زضماث طل٪، بجاهب الترٍو

َٕاػٓب أٔ انخذيبد رضٕيك : انثبَي انًطهت

  : الخدماث حظىٍم حعٍسف

٤ ٌٗٝغ  التي اإلاؿخمــــــغة والبدىر اإلاخ٩املــــت ألاوكُــت مً مىٓىمت ؤو مىٓمت ؤهه ٖلى الخضماث مجا٫ في الدؿٍى

ج بةصاعة وجسو اإلاىٓمت في الٗاملحن مً ٧ل ٞيها ٌكتر٥ ٣ي مٍؼ  والخٟاّ البىاء زال٫ مً ومؿخمغ مخ٩امل حؿٍى

ــــــل، آلاحل في اًجــــــــــابي اهُبإ لخد٣ُـــــــــ٤ تهـــضٝ الٗمالء م٘ ومغبدت مؿخمغة ٖال٢اث جضُٖم ٖلى  بلى تهضٝ الٍُى

ىص اإلاىاٞ٘ جد٤ُ٣  إلاٟاَُم جُب٣ُا ٖلى الخضمُت اإلااؾؿاث وجسخل٠ ،1الٗال٢اث  جل٪ ؤَغاٝ ل٩ل اإلاخباصلت والٖى

٣ُت، ظا اإلااؾؿاث م٘ باإلا٣اعهت ٢ٍغب و٢ذ ختى وطل٪ الدؿٍى  :بلى عاح٘ الهىاُٖت،َو

ُت الىعقاث اإلاُاٖم، مثل اإلااؾؿاث مً ال٨ثحر حجم نٛغ -  .الخٞغ

اث بٌٗ ؤن اٖخ٣اص - لت ٚحر اإلاكغٖو ٤ مٟاَُم، الؾخسضام اإلاَا  . وال٣اهىن  املخاؾبت قغ٧اث مثل الدؿٍى

٤ بلى بداحت لِؿذ ؤنها اإلااؾؿاث بٌٗ اٖخ٣اص-  .والجامٗاث اإلاؿدكُٟاث مثل ٖليها الُلب الؾخمغاع الدؿٍى

 

 

                                                             
م الخدماث البىكُت و ٖبضاث ؾلُمت ،:  1 غة زٍس على زطا الصبىن أحظٍى ٤ ،حامٗت البٍى ،   2011/2012 ،مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة اإلااؾتر جسهو حؿٍى

. 13م12م



15 
 

  : الخدماث حظىٍم أهىاع

 إلهخاج مٗنى وال الخُاة الا٢خهاصًت، في بالٛت ؤَمُت مً لها بما الا٢خهاصي اليكاٍ مدغ٥ الخضماث حٗخبر

٣ي وكاٍ ًغا٣ٞه لم بط الخضمت ٤ ؤهىإ ؤَم ومً ٞٗا٫، حؿٍى  :ماًلي الخضماث حؿٍى

  : الخأمين زدماث حظىٍم _أ

٤ ٌٗمل  مٟاَُم ووكغ البدىر والضعاؾاث، جىؾُ٘ زال٫ مً الخإمُني الىعي وكغ ٖلى الخإمحن مجا٫ في الدؿٍى

الم، وؾاثل مسخل٠ ٖبر الخإمحن ٤ ًدخاج ٦ما الاصزاع حصجُ٘ و٦ظا ؤلٖا ٘ مىاٞظ بلى زضمت الخإمحن حؿٍى  جىَػ

٣ها في حؿل٨ها  م٘ اإلاباقغ باالجها٫ ٣ٖىص الخإمحن بُ٘ ًخم ألاخُان ؤٚلب وفي له، اإلاامً بلى الخإمحن َُئت، مً ٍَغ

حن الخإمحن ماؾؿاث مىضوبي ٍَغ٤ ًٖ الٗمالء،  خالت في الى٦الء زال٫ مً ؤو الضولت ؤهداء حمُ٘ في اإلاىٖػ

 . 1ال٨بحرة اإلااؾؿاث

  : الؼيران زدماث حظىٍم _ ب

٤ ٌؿاٖض ت ٖلى الدؿٍى باث خاحاث مٗٞغ ٣ُت البِئت ٖلى ؤ٦ثر واإلاغج٣بحن، والخٗٝغ الخالُحن الغ٧اب وٚع  الدؿٍى

ج مً الدؿٗحر، ل٩ل اؾتراجُجُاث حؿخسضم للُحران الٗاإلاُت الكغ٧اث ٞىجض الخىاٞؿُت،  والخىنُل والترٍو

٤ الخضماث، وزٍُى ت مخ٩املت ؤبٗاص طو املجا٫ َظا في ٞالدؿٍى  مً باإلابُٗاث والخيبا لخدلُل الُلب ويغوٍع

٣ُت وجد٤ُ٣ الخسُُِ ًم٨ً خُث مب٨غا، للغخالث ػمىُت حضاو٫  وي٘ ؤحل ظا ألاَضاٝ الدؿٍى  بال ًدضر ال َو

ت والجىصة بالض٢ت  .الخضمت ج٣ضًم في والؿٖغ

  : الصحُت الخدماث حظىٍم _ج

٤ جُب٤ُ بلى اإلاؿدكُٟاث جدخاج ٤ مٟهىم جُىع  ول٣ض الٗالحُت والى٢اثُت، الُبُت، زضماتها ٖلى الدؿٍى  في الدؿٍى

ظا بضعاؾت اإلاٍغٌ، ٖلى التر٦حز بلى الخضمت ٖلى التر٦حز مً ال٣ُإ َظا  لهم، الاحخماُٖت والخاالث اإلاغى ؤهىإ َو

حر وؤؾبابها ٖلى ألامغاى للخٗٝغ املخُُت الخىاٞؿُت البِئت جدلُل بلى بياٞت ت وجٞى  لها، واإلاىاؾبت الالػمت ألاصٍو

ج اإلاؿدكــــــــُٟاث تهخـــــم بضؤث ٦ما اإلاغحىة، الٟىاثــــــــض ٤ُ٢ـــــجذ ؤحل مً ــــــــ٠ بالترٍو ــــــــــاصة بسضماتها والخٍٗغ  ٖضص لٍؼ

 .مٗها اإلاخٗاملحن

  :الظُاطُت الخدماث حظىٍم _ د

٤ ًدٌ لم ٤ مً ألازغي  م٣ابلت باألهىإ الضاعؾحن ٢بل مً ٦بحرة بإَمُت الؿُاؾُت الخضماث حؿٍى  حؿٍى

ى الخضماث،  ٖلى والخـــــإزحر وكاَهاوختى  ببرهامجها للخٗــــــٍغ٠ ٧ىؾُلت حؿخٗمله التي الؿـــــُاؾُت ألاخؼاب ًسو َو

ٟحن ضم التر٦حز ٖلى ، اإلاْى لظل٪ ٩ًىن مً ألاَمُت عبِ اإلااؾؿت الؿُاؾُت باأل٩ٞاع وال٣ًاًا اإلاُغوخت، ٖو

ا، ؤو جإ٦ُض ؤبٗاص احخماُٖت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت ل٣ًُت  ًُّ ٢ًُت واخضة وإهما ٖضص مً ال٣ًاًا اإلاترابُت ؾُاؾ

 .ؾُاؾُت

 : الظُاخُت الخدماث حظىٍم _ ٌ

٤ مً الىٕى َظا يهخم ً لبلض الؿاثدحن حلب ب٨ُُٟت الخضماث حؿٍى ى مٗحن، واإلاؿدثمٍغ  الخٍٗغ٠ ًخًمً َو

 الا٢خهاصي، الؿُاس ي، في الاؾخ٣غاع واإلاخمثلت والخاعحُت الضازلُت اإلاخٛحراث و٦ظا ألاؾاؾُت واإلاىاعص باإلا٣ىماث

٣ُت وختى الٟىُت والتي جبضؤ مً الؿٟغ وإحغاءاجه . 2الضو٫  م٘ والٗال٢اث ت والدؿٍى  باإلياٞت بلى ألاوكُت ؤلاصاٍع

                                                             
اص عمًان ،:  1 ٘ ،ٖمان ،ألاعصن ، مينأمبادئ الذٍػ .24 ،م1999 ،صاع الهٟاء لليكغ و الخىَػ
ليإٖبض الؿالم ابى ٢دٟا ،:  2 ت ، دازة اليشاغ الدظٍى . 199 ، م 1999 ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًث ،ؤلاؾ٨ىضٍع
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ت،  مً اإلاى٣ُي ؤن جخمخ٘  وبىاء ٖلُه ٞةههالٗضًضة و٦ظل٪  الٟىاص١ واإلاُاٖم والاؾتراخاث الؿُاخُت اإلاخىٖى

الٗملُت  مسخل٠ اإلااؾؿاث الؿُاخُت الٗامت منها والخانت بٗال٢اث حُضة ومدضصة وطل٪ لًمان ؾحر

 .الؿُاخُت خؿب ألاَضاٝ اإلايكىصة مً ٢بل ؤَغاٝ الٗملُت الؿُاخُت

  : البىكُت الخدماث حظىٍم _ و

٤ ؤنبذ البى٨ُت الخضماث حٗضص م٘ ُٟت ألاؾاؾُت ٌك٩ل املجا٫ َظا في الدؿٍى  ْل في وزانت البىى٥، في الْى

ٟي  والٗاإلاُت املخلُت اإلاىاٞؿت  لضي مىالبى٪صٖم الخىّحه هدى الٗمالء ٖىض ُمْى
ً
هىنا

ُ
في الخٍُى ّ، وز

بهم ٖلى اؾخسضام ؤًٞل وؾاثل الخٗامل م٘ الٗمالءمألامامُت م ت والض ومىها ٌؿاَم في جضٍع ؼ الؿٖغ ة في ١ حٍٗؼ

ؼ قٗىع الترخُب والاخترام ٖىض الٗمالءمم ،ؤصاء الخضماث مً زال٫ جدضًث وؾاثل الٗمل ؿاَم في حٍٗؼ ٌُ  ٞهى، ا 

 بُٛت خاحاتهم وإقبإ الٗمالء إلعياء الجهىص وجىحُه البى٪، ب٩ل ٞغٕو واإلاخى٢٘ الخالي الؿى١  بخدلُل يهخم

. البى٪ ؤَضاٝ جد٤ُ٣

الخ٣ؿُماث وؤمثلت ٖنها : (1.1)الجضو٫ ع٢م 

 

أمثلت الخلظُماث 

 .اؾتهال٧ي_: الؿى١  هٕى

نىاعي -

 .٢اهىهُت زضماث بنالح-

جغ٦ُب  ؤمً، اؾدكاعاث،-

 :الٗمالت ٦ثاٞت صعحت

 .الٗمالت ٦ث٠ُ-

 .اإلاٗضاث ٦ك٠-

 .الخال٢ت الخٗلُم، _

 .الصخت مغا٦ؼ الٗام، الى٣ل الاجهاالث،-

 :بالٗمُل الاجها٫ صعحت

 .ٖالي اجها٫-

 .مىسٌٟ اجها٫

 . الجىي  الى٣ل ٞىاص١، صخُت، زضمت _

ض، زضماث ٖام ه٣ل-  .الخى٠ُٓ البًر

 :الخضمت م٣ضم مهاعة

 .مدتٝر-

 .مدتٝر ٚحر-

 .مداؾبت صخُت، ٢اهىهُت، زضماث_

 .مجزلُت زضماث ٖام، ه٣ل-

 :الخضمت م٣ضم َضٝ

 .للغبذ يهضٝ -

 .للغبذ يهضٝ ال-

ُت الخضماث  .الصخُت.الخإمُيُت ، اإلاهٞغ

الخٗلُمُت  الخ٩ىمُت، الخضماث-

 
٤ الضًً، وزحر ٖمغ: املصدز  272 م ، 1997 مهغ، ال٣اَغة، الكمـ، ٖحن م٨خبت والاؾتراجُجُاث، اإلاٟاَُم:الدؿٍى
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نهخذيبد  انزضٕيمي انًزيج : انثبنث انًطهت

باث خاحاث بقبإ بن ج ٌؿخلؼم الخضماث مكتري  وٚع غ مٍؼ ٣ي جٍُى  الخضماث والدؿٗحر ٞؿُاؾت ٞٗا٫، حؿٍى

٘ ج واؾتراجُجُاث والخىَػ ٣ي بغهامج يمً جىخضَا ؤن ًجب الترٍو ج قغح لٗىانغ ًلي ما وفي مخ٩امل حؿٍى  اإلاٍؼ

٣ي : 1للخضماث  الدؿٍى

 :الخدمت  إطتراجُجُت1

 ؤن بما ٞجمُ٘ الخضماث اإلا٣هىص اؾخسضامها ٖلى اٖخماصا الخضماث جهي٠ُ ًم٨ً اإلالمىؾت، الؿل٘ مثل مثلها

 الاؾتهال٧ي ٦ال ال٣ُاٖحن ٌؿخسضمها التي الخضماث وختى نىاُٖت، زضماث ؤو اؾتهال٦ُت زضماث ج٩ىن 

٣ُت ؾُاؾاث ٖلى ما جداٞٔ ٚالبا الخضماث ٞماؾؿت ال٨هغباء، وزضماث والٛاػ الهاج٠ :مثل والهىاعي  حؿٍى

م٨ً ػباثنها مً ٢ُإ ل٩ل مىٟهلت  :بلى الاؾتهال٦ُت الخضماث جهي٠ُ ٍو

 .ألاخظًت جهيُ٘ اإلاالبـ، جى٠ُٓ مثل :املِظسة الخدماث -

 البدث ًٖ في حهىص بلى جدخاج الخضماث َظٍ ألن وطل٪ الخإمحن الؿُاعاث، جهلُذ ٦سضماث :لؿى١  زضماث

 .والجىصة ألاؾٗاع

 .الُبُت ؤو ال٣اهىهُت اإلاالُت، اإلاخسههت، الخضماث مثل :الخاصت الخدماث -

الخٔ  حضا اؾخسضامها ٢لُال ٩ًىن  اإلالمىؾت بالؿل٘ اإلاباقغة الٗال٢ت طل٪ ال٣ًاًا لبٌٗ ؤن بلى الجاهب في َظا ٍو

 .والُٗىاث الخٛل٠ُ الخٗبئت، :مثل الخضماث في

 الىمى،الىًىج الخ٣ضًم، مً)الؿمٗت( اإلاىخىج خُاة لضوعة ألاعبٗت اإلاغاخل هٟـ مً خُاة بضوعة الخضمت وجمغ

 الاؾتراجُجُاث ٨ًمً في الازخالٝ ل٨ً اإلاىخىج، خُاة صوعة ٦ما هٟؿها هي مغخلت ٧ل زهاثو ؤن ٦ما والاهدضاع،

 ًم٨ً التي وجمل٪ ٖلى الخضماث جُب٣ُها ًم٨ً اإلاىخىج خُاة صوعة اؾتراجُجُاث ٧ل ٞلِـ اؾخسضامها، اإلام٨ً

 ج٣لُض ؾُىلت بلى بياٞت اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا، الخضمت زهاثو بلى الخٗضًالث ؾبب ًغح٘ حٗضًلها، خُث جُب٣ُها

 .اإلا٣ضمت للخضمت اإلاىاٞؿحن

 :الخلدًم مسخلت .أ

، ٢ض جم الخالُت الخضمت ق٩ل ؤن ؤو ألاولى للمغة ج٣ضم ٖىضما الخ٣ضًم مغخلت في ؤنها الخضمت ٖلى ًُل٤  و٦ما حُٛحٍر

 اإلاؿتهل٨حن ٢بل مً صعحت ال٣بى٫  ٖلى الجضًضة الخضماث مً ال٨ثحر جدهل ال الجضًضة، للؿل٘ باليؿبت الخا٫ َى

ىا الخُاة، صوعة في طل٪ مً ؤبٗض بلى جٓهغ وال  ًم٨ً الخضماث مً الٗضًض بإن ٖلى الؿل٘ الخضمت جٓهغ محزة َو

م٨ً ي٤ُ هُا١ ٖلى ج٣ضًمها ظا مً اإلاؿتهل٨حن، ال٣بى٫  ل٣ُذ بطا جىؾُٗه ٍو  املخاَغة صعحت مً ٣ًلل بضوٍع َو

 بالخهاثو اإلاغخلت وجمخاػ َظٍ ج٩لٟت، ؤ٢ل الخؿاثغ الخاالث ج٩ىن  مٗٓم وفي الخ٣ضًم إلاغخلت اإلاهاخبت اإلاالُت

 :الخالُت

 .اوٗضامهم ؤو اإلاىاٞؿحن ٢مت -

 .الغبذ اهسٟاى َامل -

 .ؾلبي ه٣ضي جض٤ٞ -

 .جدضًضَا ونٗىبت الؿى٢ُت ال٣ُاٖاث ويىح ٖضم -

                                                             
م، ق٤ُٟ خضاص:  1 ٘، الُبٗت ألاولى، أطاطُاث الدظٍى  .256 ، م 1998،صاع الخامض لليكغ والخىَػ
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     لها وطل٪ اإلاؿخسضمحن لضي الجضًضة الخضمت ٢بى٫  مً الخإ٦ض في َى الىاجخت الاؾتراجُجُاث مً واخضة

 بلى مً ًلجإ ٖاصة اإلاغخمت َظٍ وفي الجضًضة الخضمت جهمُم في الخالُت للخضمت الخالُحن للمؿخٗملحن باإلقغا٥

 .املجخم٘ مً ٢لُلت وؿبت ٌك٩لىن  والظًً اإلاخ٨برون َم الخضمت جبني

 :الىمى مسخلت .ب

 وبؿبب مٗٓم اإلااؾؿاث، لضي ؤلاًجابُت الى٣ضًت الخض٣ٞاث جٓهغ خُث الهىاٖت، همى ًؼصاص الىمى مغخمت في

٘ مً اإلااؾؿاث للٗضًض ٌؿمذ مما الخضمت ٖلى ٦بحر َلب ًدبٗه طل٪ ٞةن الهىاٖت واحؿإ همى ا بٞغ  ؤؾٗاَع

 هٟـ لخ٣ضًم حضًضة جٓهغ ماؾؿاث ألاعباح َظٍ وبؿبب ٦بحرة وؤعباح ٖالُت َىامل حٗني الٗالُت وألاؾٗاع

 ٖملها حُض جىاٞس ي وي٘ في جب٣ى اإلااؾؿاث ل٩ي حضًضة ؾى٢ُت ٢ُاٖاث وجٓهغ اإلاىاٞؿت مٗه جؼصاص مما الخضمت

غ ج٣ىم ؤن  :الخالُت اإلاغخلت بالخهاثو َظٍ وجمخاػ صاٖمت جىاٞؿُت محزة بخٍُى

 .٦بحر نىاعي همى -

 .بًجابُت ه٣ضًت ه٣ٟاث -

 .ٖالُت ؤعباح -

 .اإلاىاٞؿت اػصًاص -

 .الخضمت ج٣ضًم في الجضًضة اإلااؾؿاث ٖضص اػصًاص -

غ -  .ؾى٢ُت ٢ُاٖاث وجدضًض جٍُى

غ اؾتراجُجُاث ٖضة اؾخسضام للماؾؿاث ًم٨ً اإلاغخلت َظٍ وفي غ ونُاٚت منها اإلاغخمت َظٍ لخٍُى  محزة جٍُى

غ جىاٞؿُت ت للٗالمت ؤًٞلُت وجٍُى اصة زال٫ مً الخجاٍع غ ؤو للماؾؿت الىالء ٍػ ٣ىم الكغاء ؾلى٥ بٖاصة جٍُى  ٍو

 الٟترة وؤما املجخم٘، مٗخبرة مً وؿبت ٌك٩لىن  الظًً ألاواثل اإلاخبىىن  حماٖت اإلاغخلت َظٍ في الخضمت َظٍ قغاء

لبُت ٖمليهم ًُل٤ ما ٣ُٞىم والىطج الىمى بحن جٟهل التي الؼمىُت  .الخضمت بدبني مً املجخم٘ اإلاب٨غة باأٚل

 :الىظىج مسخلت .ج

٣ت الىخُضة ؤنها خُث اإلاىاٞؿت خضة وجؼصاص البُيء الهبٍى في اإلااؾؿت مبُٗاث جبضؤ اإلاغخمت َظٍ في  ؤمام الٍُغ

٣ها ًٖ اإلاىاٞؿحن إلبٗاص اإلااؾؿاث اصة ٍَغ اصة ؤو الؿى٢ُت خهتها لٍؼ  الخىاٞـ َظا وج٩ىن هدُجت ؤعباخها، ٍػ

 ؤًًا اإلاغخمت َظٍ وفي مً الهىاٖت، للخغوج الًُٟٗت اإلااؾؿاث ًًُغ مما اإلااؾؿاث مٗٓم ؤعباح اهسٟاى

 اإلاغخمت َظٍ جمخاػ ٖامت وبهىعة املخخلٟت للخضمت، اإلااؾؿاث حٗغيه ما بحن ٞغو٢اث ؤًت اإلاؿتهل٩ىن  ًغي  ال

 :الخالُت بالخهاثو

 .اإلااؾؿت مبُٗاث اؾخ٣غاع -

 .اإلاىاٞؿت اخخضام -

 .الًُٟٗت اإلااؾؿاث زغوج -

 .وواضخت ممحزة ؾى٢ُت ٢ُاٖاث -

 :الخالُت مً الاؾتراجُجُاث ؤ٦ثر ؤو واخضة اإلااؾؿاث جدب٘ ؤن ًجب اإلاغخلت َظٍ في املخاَغ َظٍ مً وللخغوج

ؼ - ُت حٍٗؼ  .ٞىُا الخضمت وحىصة هٖى

 .مدضصة ٢ُاٖاث ٖمى التر٦حز -

 .مجاهُت زضماث بياٞت -
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الن اؾخسضام -  .ؤلا٢ىاعي ؤلٖا

ج خمالث ج٣لُض -  .اإلااؾؿت خمالث م٘ ومُاب٣تها اإلاىاٞؿحن جغٍو

ىا لبُت ٖليهم ًُل٤ ما ٣ًىم َو  .الىطج والاهدضاع مغخلت بحن ما الخضمت َظٍ بدبني املجخم٘ مً اإلاخإزغة ألٚا

 :الاهدداز مسخلت .د

غح٘ اإلااؾؿاث، حمُ٘ مبُٗاث جىسٌٟ اإلاغخلت َظٍ وفي  الخ٣ىُت الجضًضة بلى اإلابُٗاث اهسٟاى ؾبب ٍو

ا، جم والتي اإلاؿخسضمت َغ  اؾدبضلذ ٢ض آالث الُباٖت ألن اهسًٟذ ٢ض الُباٖت آللت الهُاهت زضماث ٞمثال جٍُى

 واإلابرمجىن  الخاؾىب ٞني نُاهت بلى الخاحت ؤنبدذ الجضًضة الخاؾىب ج٣ىُت وباؾخسضام الخاؾىب، بإحهؼة

 اإلاغخلت َظٍ وجمخاػ جل٪ ؤو َظٍ الخضمت بلٛاء بلى اإلااؾؿاث مً الٗضًض جًُغ الُلب اهسٟاى وبؿبب

 :الخالُت بالخهاثو

 .اإلااؾؿاث ل٩ل اإلابُٗاث اهسٟاى -

 .٢لُلت ه٣ضًت جض٣ٞاث -

 .اإلاىاٞؿت خضة اهسٟاى -

 .ألاعباح اهسٟاى -

 الخاؾغة الخضماث اإلا٣ضمت بلٛاء في َى اإلاغخلت َظٍ في اؾخسضامها ًم٨ً والتي الهامت الاؾتراجُجُاث مً واخضة

البا اإلاغبدت الخضمت ج٣ضًم في والاؾخمغاع وؤلاب٣اء  بدبني املجخم٘ اإلاخ٣اٖؿىن مً ٖليهم ًُل٤ ما ٣ًىم ما ٚو

 .اإلاغخلت َظٍ في الخضمت

 :الدظعير  إطتراجُجُت 2

 ؾى١  ًإزظ ًجب ؤن الدؿٗحر بؾتراجُجُت نُاٚت ٞٗىض اإلااؾؿاث مً ل٨ثحر ٦بحرة مك٩لت الخضماث حؿٗحر ٌٗخبر

خباع بٗحن الخضمت ٤، ؤلاهخاج الخضمت، ٖلى الُلب الٖا ت الخ٩ال٠ُ الدؿٍى الخٔ وجإزحر اإلاىاٞؿحن ؤلاصاٍع  ؤن ٍو

ت اإلاىاٞؿت  .مدضوصة حٗخبر الخضماث ؾى١  في الؿٍٗغ

 اللُا٢ت الؿُاعة بغامج جهلُذ مثل الخانت الخضماث مً ل٨ثحر َاما حؼءا حك٩ل ٞهي الخٟاويُت ألاؾٗاع ؤما

٤، بدىر والُبُت، واإلاالُت ال٣اهىهُت ؤلاؾدكاعث الصخُت،  ألامً الخإمحن وزضماث اإلاٗضاث، جإححر الدؿٍى

 :  1 وهي حؿٗحر الخضماث إلؾتراجُجُت الخٗغى ٖىض مغاٖاتها الىاحب الى٣اٍ مً ٖضص ٞهىا٥ والخماًت

خماص هٓغا -  .بىىص الخ٩ال٠ُ مً بىض ؤَم الٗمالت جمثل ؤؾاؾُت بهىعة البكغي  الٗىهغ ٖلى الخضماث مٗٓم إٖل

 ٧الخضماث ( هٟؿُا الخضماث بماؾؿت ًخىاحض ؤن صون  الخضمت ٖلى الٗمُل ًدهل ؤن ألاخىا٫ بٌٗ في ًم٨ً -

 ."اإلاؿاٞت"  ولِـ"الؼمً" ٖىهغ ٖلى بىاءا الؿٗغ وي٘ ًخم ٖىضثظ ،)الالؾل٨ُت الاجها٫ وؾاثل زال٫ مً

 ٞهىا٥ الخضماث َبُٗتها، م٘ الخضماث حؿٗحر ًدىاؾب ؤن ًجب الخضماث، بٌٗ ٖلى الُلب لخؿاؾُت هٓغا -

ىا٥)الكــــــــٗغ وجهــــــــــُٟــــــــ٠ ٣٦ـــــو(الغوجُيُت،   ًٞال ًٖ الخضماث)٧الؿُاخت(الغوجُيُت  ٚحر الخضمــــــــــاث َو

. )٧الخإمحن(الخٗا٢ضًت

ع  إطتراجُجُت 3  :الخىَش

٘ ٢ىىاث جخه٠ ٘ في اإلاؿخسضمت جل٪ ًٖ ومباقغة بؿاَت ؤ٦ثر بإنها للخضماث الخىَػ ٗىص جىَػ  في الؿبب الؿل٘ َو

 :مثل بإمىع  اَخماما ؤ٢ل الخضماث مؿخىي  ٞةن ولهظا الخضماث وحىص ٖضم بلى طل٪
                                                             

ض الصخً، :  1 م  ٍٞغ . 366 ، م1996، الضاع الجامُٗت ، كساءاث في إدازة الدظٍى
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،ً اؾخمغاع  لًغوعة َى آلازغ والؿبب ؤ٢هغ ٢ىىاث ٌؿخسضم ٞةهه وبالخالي املخؼون، ومغا٢بت الى٣ل الخسٍؼ

البا ومؿخسضميها الخضمت م٣ضم بحن الٗال٢ت ًخٗاملىن  التي اإلااؾؿاث الخضمت مً اإلاؿخُٟضون  ٌؿدبض٫ ال ٚو

ا واملخامحن الخإمحن وقغ٧اث ٧البىى٥ الخضمت مؿخىي  ًٖ عايىن  ؤنهم َاإلاا مٗها حَر  .ٚو

٤ هي بًها٫ الؿل٘ و الخضماث بلى اإلاؿتهل٪ النهاجي ؤو اإلاؿخٗمل  ُٟت الدؿٍى بن مً بحن اإلاهام الغثِؿُت لْى

الهىاعي بإ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ال٨ٟاءة و ال٨ٟاًت، ؤو بمٗنى آزغ ج٤ًُِ الٟجىة بحن اإلاىخج و ٖمالثه و ٣ًىم بهظٍ 

٣ي ج الدؿٍى ٘ الظي ًمثل ؤخض ٖىانغ اإلاٍؼ  مثل الخاالث بٌٗ في وؾُُا هجض ؤن ًم٨ً ،واإلاهمت ٖىهغ الخىَػ

 الظي الُبِب ؤو َُىت، ٖمىلت بيؿبت الىا٢لت الكغ٦ت هُابت ًٖ الؿٟغ جظا٦غ ببُ٘ ٣ًىمىن  الظًً الؿٟغ و٦الء

٘ ٢ىىاث ٟٞي ٖىه و٦ُال ؤو اٖخباٍع وؾُُا ًم٨ً للمٍغٌ مٗحن مؿدكٟى ًدضص  جىسٌٟ الخضماث ب٣ُإ الخىَػ

٘، ألَمُت باليؿبت ال٣ىاة َى٫  ؤَمُت  ُٞجب والاؾتهال٥ ؤلاهخاج ٖملُتي بخماًؼ الٗملُاث جخمحز خُث م٩ان الخىَػ

 .الؿى١  مً للخغوج ؾخًُغ بال الٗمالء مً م٣بىال ٖضا ج٣بل ختى واإلا٣بى٫  اإلاى٢٘ اإلاىاؾب اإلااؾؿت جسخاع ؤن

بٌٛ الىٓغ ًٖ ألاؾلىب الظي جسخاٍع اإلااؾؿت، ٖلى ؤلاصاعة ٞهم و جدلُل مسخل٠ الٗىامل التي جازغ ٖلى ومىه و

٘ اإلاىاؾبت، لهظا ٖلى اإلااؾؿت جدلُل و ج٣ُُم مسخل٠ البضاثل اإلاخاخت الزخُاع ألاًٞل  ٢غاعاث بؾتراجُجُت الخىَػ

خباعاث اإلاالُت منها ل٨ً ازخُاع اإلااؾؿت ألي مً جل٪ البضاثل ًخإزغ بٗضص مً الٗىامل منها   والتي جخمثل في حجم الٖا

 .ؤلام٩اهاث اإلاالُت ال٩اُٞت للماؾؿت في اؾخسضام َظٍ ؤلاؾتراجُجُت 

ج إطتراجُجُت 4  :الترٍو

ج بؾتراجُجُت جخًمً ج الخضماث جغٍو جي مٍؼ حر الصخهُت الٗىانغ مً جغٍو  ألاٞغاص وإ٢ىإ الصخهُت إلزباع ٚو

 َظا ٞةن اإلالمىؾت   الخضماث ٚحر َبُٗت ولؿبب الخضمت، إلا٣ضم اإلاؿتهضٝ الؿى١  ًمثلىن  الظًً واإلااؾؿاث

غ ٦ُُٟت في ٦ثحرة ؤٖباء ٠ًًُ ج بؾتراجُجُت جٍُى  الًغوعي  مً ٞةن  اإلاك٩لت ٖلى َظٍ ًخٛلب وختى ٞاٖلت، جغٍو

  .1الخ...والهضا٢ت وال٨ٟاءة الخبرة :مثل للخضمت اإلااصًت نٟت بيٟاء

ىا٥ ج بةؾتراجُجُت اإلاخٗم٣ت الخُب٣ُاث مً الٗضًض َو  : 2منها الخضماث إلااؾؿاث الترٍو

٣ُا، وجىمُخه الباج٘ جضٍعب ًخُلب الخضماث ب٣ُإ والاؾتهال٥ ؤلاهخاج ٖملُتي جضازل ؤن -  خُث ٌؿخُُ٘ حؿٍى

 الىؾُلت ألا٦ثر َى الصخص ي ٞالبُ٘ الٗمُل، لضي اإلااؾؿت ًٖ الجُضة ال٨ٟغة جدُُم ؤو بىاء الخضمت م٣ضم

 .الخضماث اإلااؾؿاث مً ٦ثحر بحن بهدكاعا

 ب٨ثحر مً ألهه هٓغا ،"البُ٘ عحا٫" اإلاكتًرً م٘ ًخٗاملىن  والظًً الخضماث بماؾؿاث الٗاملحن ٧ل ٌٗخبر -

 .الباجٗحن لضي مٗٓم الاجها٫ مهاعاث جىمُت ًخُلب مما الى٢ذ، هٟـ في الباج٘ َى اإلاىخج ٩ًىن  الخضماث مجاالث

ت الجىاهب حؿخسضم ٢ض ٦ما  وؤًًا ًم٨ً اإلاغج٣ب، الٗمُل لضي اإلاُلىبت "الظَىُت الهىعة" زل٤ لدؿهُل الغمٍؼ

خماص بم٩اهُت مضي ٖلى بالتر٦حز الٗمُل ز٣ت جىلُض  .الخضمت مهاعاث م٣ضم ٖلى التر٦حز ًٖ ًٞال الخضمت ٖلى الٖا

 ال ًٟاحإ ختى للٗمُل، اإلاخى٢ٗت الجىصة في اإلابالٛت ٖضم حؿخىحب الخضماث حىصة و٢ُاؽ جدضًض ؤهمك٩ل -

 .جى٢ٗاجه ًٖ للخضمت الٟٗلُت الجىصة باهسٟاى

ج م٩ىهاث جتزاًض - جي اإلاٍؼ  :مً ٧ل ُٞٗخبر اللمـ ٖضم لخانُت هٓغا الخضماث بمجاالث الترٍو

                                                             
. 286، م ابمضزحع مق٤ُٟ خضاص، :  1
ض الصخً، :  2 .371 ، م ابمضزحع م  ٍٞغ
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جُت اإلاازغة ألاصواث مً بها الٗاملحن ومٓهغ للماؾؿت الضازلي الض٩ًىع  اإلااؾؿت، اؾم اإلااؾؿت، مخبني  في الترٍو

ىبت الظَىُت الهىعة زل٤  .اإلاٚغ

 

 :خالصخ انفصم 

ت مً ألاوكُت، لظا وحب ٖلى ماؾؿاث ٤ هٓام مخ٩امل جخٟاٖل ُٞه مجمٖى الخإمحن ؤن حٗخمض ٖلى  ٌٗخبر الدؿٍى

٣ي مخ٩امل ومخجاوـ ًسضم اإلااؾؿت والؼبىن في هٟـ الى٢ذ، ألهه ج حؿٍى مً بحن الٗىامل اإلاازغة ٖلى عيا  مٍؼ

ج ٧ل مً ج الخضمت، الدؿٗحر،: الؼبىن، خُث ٌكمل َظا اإلاٍؼ ٘، الترٍو ٣ي اإلامخض  الخىَػ ج الدؿٍى ، باإلياٞت بلى اإلاٍؼ

هاع اإلااصي، ٞل٩ل ٖىهغ مً َظٍ الٗىانغ صوع مهم في هجاح  الٗىهغ البكغي، الٗملُاث،: والظي ًخمثل في ؤلْا

٣ُت وإهجاح َظٍ ج لُسضم زهىنُت وكاٍ  الٗملُت الدؿٍى الٗملُت في الخإمحن ال ٩ًىن بال بمالثمت َظا اإلاٍؼ

٣ها لظا وحب  الخإمحن الظي جخمحز زضماجه ىا ج٨مً نٗىبت حؿٍى ً والخجؼثت َو حر ٢ابلت للخسٍؼ بإنها ٚحر ملمىؾت ٚو

٣ي مىاؾب ٌؿمذ لها  ٖلى ماؾؿاث ج حؿٍى باث ػباثنها وطل٪ بةٖضاص مٍؼ الخإمحن ؤن حؿعى صاثما لخلبُت ٚع

. اإلاىاٞؿت و٦ظا جد٤ُ٣ عيا الؼبىن  بالضزى٫ في

٣ي وحض مىظ ال٣ضم ل٨ىه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اليكاٍو ه ٞهىم الظيلما ونل بلى مغاخل ختى مغ بٗضة الدؿٍى  حٗٞغ

ً ؤَمُت الُىم ٤ في ،ٖو ٤  ًم٨ً بزٟائها ئؾؿت اللما الدؿٍى جألؾخمغاع الا ًم٨ً ال،ٞضون الدؿٍى  هه باإلاٍؼ

٣ي ٣ا وججضًضَا إلاىخجاتها ًم٨ً بُٗها هاؾبلما الدؿٍى ٤ مجاالث طل٪ الؿى١، ٖضا لخاحاث ٞو ٖضًضة  ٞان للدؿٍى

 . ٦ًألاماو  شخامألاو ٩ٞاعألاو اإلااصًت الؿل٘ ٚحر

٤ الخضماث حر ٢ابلت ًخمحز وحؿٍى ً  بٗضة زهاثو خُث َى جالػم ٖملُخحن بهخاج الخضمت واؾتهال٦ها،ٚو للخسٍؼ

ضم بم٩اهُت ا الخهاثو و٢ض ق٩لذ جمل٨ها ٖو ٣ُتلمنٗىباث مً جُب٤ُ ا التي جمحَز  ٖملُا، لظل٪ ٞاَُم الدؿٍى

٤ الخضماث هإزظ ْهىع  م طل٪ بضؤث مٟهىم حؿٍى ٣ُت في املخاولت ٚع ٤  في اإلاُب٣ت جُب٤ُ اإلاٟاَُم الدؿٍى حؿٍى

٣ي للخضماث جم وي٘ مجا٫ الخضماث خُث وه٣لها في اإلااصًت الؿل٘ ج حؿٍى  الخضماثبؾتراجُجُت ًخًمً  مٍؼ

٤ وزضماث جمغ بها  خُاة صوع  ولها اإلااصًت مثل الؿل٘ مثلها زانت بخهيُٟها بلى زضماث مِؿغة، زضماث الدؿٍى

. الؿل٘ اإلالمىؾت مغاخل صوعة خُاة بىٟـ
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 رًٓيذ

 

ى في بدث ًٖ ألامان و الخماًت يض ألازُاع املخُُت به و اإلاتزاًـضة مـ٘ ج٣ـضم الخُاة  مىظ ؤن وحض ؤلاوؿان َو

اإلاٗانغة، ٞداو٫ بضء بدماًت هٟؿه وؤٞغاص ٖاثلخه و اإلا٣غبحن بلُه، و م٘ مغوع الى٢ذ اهخ٣ل بلـى خماًـت ماله و 

ممخل٩اجه، بلى ؤن ْهغ الخإمحن الظي وحض ُٞه ؤلاوؿان ٚاًخه ٧ىؾُلت إلاىاحهت املخاَغ التي ًم٨ً خُـث ْـل َـظا 

حن ال٣ـضامى بلـى ٣ٖـض ال٣ـغى  اليكـاٍ ًخُـىع قـِئا ٞكـِئا ؤن ًخٗـغى لهـا، ٞمـً حمُٗـاث لـضًٞ اإلاـىحى لـضي اإلاهـٍغ

البدـغي مُلـ٘ ال٣ـغن الثالـث ٖكـغ مـُالصي، ونـىال بلـى مـا َـى ٖلُه الخإمحن الُىم ٦هىاٖت ٢اثمت بظاتها مجؿضة 

ت مً الكغ٧اث اإلا٣ضمت للخضماث الخإمُيُت لُالبها م٣ابل جدهُلها لثمً َظٍ الخضمت، وللخٗٝغ ؤ٦ثر  بمجمٖى

ٖلى اليكاٍ الخ٣ني في قغ٧اث الخـإمحن و املخاَغ اإلاازغة ٖليها، ٢مىا بةصعاج َظا الٟهل والظي جم ج٣ؿُمه بلى 

ـ٤ الترجُـب اإلاىالي  :مبدثحن ؤؾاؾـُحن ٞو

 ٖىانٍغ و محنؤالذ زضمت َى هٓغة قاملت خى٫ الخضمت الخإمُيُت خُث ؾٝى هخٗغى ُٞه ٖلى  :ؤو٫  مبدث- 

 .هىاٖه وؤَمُخه وختى الهُئاث ال٣اثمت بالخإمحنؤ

٤ الخإمحن وزهاثهه ، ٖىامل ْهىٍع في ٢ُإ الخإمحن وؤزحرا  : زاوي مبدث-  ؾيخُغ١ مً زالله  مٟهىم  حؿٍى

٤ الٗمل جىاحه التي اإلاكا٧ل والهٗىباث . الخإمُيُت اإلااؾؿاث في بالدؿٍى

 إَٔاػّ ػُبصرِ ٔانزأييٍ  خذيخ يبْيخ : ٔلاأل انًجحث

 ٨ٞغة ؤن والىا٢٘ لها، ًخٗغى التي املخاَغ ًٖ الىاججت الخؿاثغ و ألايغاع مً الٟغص لخماًت وؾُلت الخإمحن ٌٗخبر

 والا٢خهاصًت اإلاالُت الخُىعاث م٘ ميسجم هٓام بخهمُم املجخم٘ ؤٞغاص بحن الخٗاون  و الخ٩اٞل ٖلى ج٣ىم الخإمحن

ت ؤن وزالنخه  بًٗها بلى املخاَغ جل٪ بًم ٣ًىمىن  مدكابهت ملخاَغ ًخٗغيىن  الظًً الىاؽ مً مجمٖى

 مم٨ً زُغ ؤي مىاحهت ؤحل مً اإلاا٫ مً ٨ًٟي ما عنض في ٌكتر٧ىن  و مخسههت، قغ٦ت ٍَغ٤ ًٖ البٌٗ

 .مُٗىت ػمىُت ٞترة زال٫

 و جُىع بخ٣ضم خُاة ؤلاوؿان بلى ؤن ونل ،لم ٨ًً الخإمحن وكاَا خضًث الٗهضة بل وكإ ٢ضًما م٘ ٨ٞغة الخٗاون 

 و ألاَم مً طل٪ ٧له  ،وؾُلت للخماًت مً الخُغ،خُث ؤنبذ ٌٗخبر بلى الهىعة التي َى ٖليها في ٖهغها الخضًث

ل ؤلاؾدثماعاث اإلاىخجت و التي حٗخبر ع٦حزة الخ٣ضم  . ؤهه ٌٗمل ٖلى حٗبئت اإلاضزغاث في ؾبُل جمٍى

ا ٦بحرا في مجا٫ الخإمحن غث له اإلاىار اإلاالثم مً زال٫ بعؾاء قب٨ت ،ل٣ض ٢ُٗذ الضو٫ اإلاخ٣ضمت قَى  وٞو

ت طاث زبرة ٕـــــــًو ٠٦ــــمٗلىماث في الضازل و الخاعج و جسو و ، اث مالُت هاجختـــــؽــة و ماؽــاليـــــاءاث بصاٍع

ا مً صو٫ الٗالم الثالث ا قاجٗا آهظا٥ و َى اخخ٩اع الضولت ،الجؼاثغ ٦ٛحَر  بزخاعث ٚضاة ؤلاؾخ٣ال٫ همىطحا جىمٍى

 و الظي ال ًسخل٠ صوٍع ٦ثحرا هٓغا إلاؿاَمخه الٟٗلُت في اليكاٍ ،للمٗامالث ؤلا٢خهاصًت بما ٞيها ٢ُإ الخإمحن

ت بلى جد٣ُ٣ها  ٞإ٢مذ الضولت له ؤَمُت بالٛت ،ؤلا٢خهاصي في جىُٟظ الخُِ ؤلاهماثُت التي حؿعى الضولت الجؼاثٍغ

ىُت حٗمل ٖلى جإمحن مجمل ألازُاع اإلاىحىصة في  الٗضًض مً املجاالث التي حؿخد٤ الخإمحن بةوكاء ٖضة قغ٧اث َو

هٓغا ألَمُتها باليؿبت للمؿتهل٪ و ختى الكغ٧اث وهي الٟئت اإلاٗغيت للخىاصر والتي ح٤ُٗ ٖمل وؤصاء مهامها 

 .بك٩ل جام 
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لُه ٟهووكإة الخإمحن  بلى اإلابدث َظا في ؾيخُغ١  ٖو  و الهُئاث َمُت التي ٌٗخمض ٖليها زم ألاٖىانغا٫و ؤهىإ و حٍٗغ

 .بالخإمحن ال٣اثمت

 

رؼريفّ َٔشأح انزأييٍ  : ٔلاأل انًطهت

  ألازُاع وؾاثل إلاىاحهت بًجاص ؤحل مً الخٗاون  بلى ألاٞغاص لجىء زال٫ مً ال٣ضم مىظ ؾاثضة الخإمحن ٨ٞغة ٧اهذ

 بٌٗ ؤن هجض الُىم، خُث      ٖلُه حٗٝغ الظي الك٩ل بلى الٗملُت َظٍ جىُٓم ًغقى لم وان ختى َظا إلاكتر٦ت،

ش ًظ٦غ ٞمثال ال٣ضًم مىظ وحضث الخإمحن ؤهىإ حن ؤن الخاٍع  اإلاىحى لضًٞ   حٗاوهُت ٧اهىا حمُٗاث ال٣ضامى اإلاهٍغ

اة مغاؾُم ٖلى ؤلاهٟا١ جخىلى والتي حر الضًٞ، اإلا٣ابغ، بىاء( الٞى  م٣ابل في اإلاخىفى، ألاؾغة   بضالن )ٌاالخدىُِ ٚو

 .الخالُت بهىعجه الخُاة ٖلى الخإمحن هٓام الىٓام َظا ٌكبه خُاجه، ؤزىاء الًٗى ًضٞٗه ؾىىي  اقترا٥ ؾضاص

 ٖكغ م٘ الغاب٘ ال٣غن  في اوكغ خُث الخضًث، الخإمحن ؤهىإ ؤو٫  َى البدغي  الخإمحن ؤن ٖلى الباخثىن  اج٤ٟ و٢ض

ت الخجاعة اهدكاع  .اإلاخىؾِ الخىى وبالص اًُالُا مضن في البدٍغ

 والبداعة ال٣بُان خُاة ٖلى الخإمحن ًخم ٧ان خُث ٦ظل٪، الخُاة ٖلى الخإمحن البدغي، الخإمحن هٓام جًمً ٦ما

 بخهاثُت ٖلى الخُاة حضاو٫  وي٘ بٗض ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ؤوازغ ختى الخإمحن مً الىٕى َظا ًخُىع  لم ول٨ً

ايُــــت  .وٍع

 ؤل٠ 61 مً ؤ٦ثر ٖلى ؤحى والظي م 1666 ؾىت الكهحر لىضن خٍغ٤ بٗض ؤَمُخه ْهغث ٣ٞض الخٍغ٤ ٖلى الخإمحن ؤما

 الخٍغ٤ يض اإلاباوي ٖلى للخإمحن حٗاوهُت حمُٗاث وجإؾؿذ الخٍغ٤ بسُغ الاَخمام اػصاص ومىه و٦ىِؿت، مجز٫ 

 بضؤ الٗكٍغً ال٣غن  بضاًت م٘ الى٣ل وؾاثل جُىع  وم٘ الٛغى، لهظا مخسههت قغ٧اث طل٪ بٗض وؤوكإث

 زُغ في الٗاملت الُب٣ت خماًت بهضٝ ْهغ ٣ٞض الاحخماعي الخإمحن ؤما ... والُاثغاث الؿُاعاث بخإمحن الاَخمام

اة،  الاقترا٦ُت اإلاباصت الهدكاع هدُجت ؤإلااهُا بلى ْهىٍع في الًٟل و٧ان والبُالت الٗمل وإناباث الكُسىزت الٞى

امت(بها  الٗما٫ مغى يض ؤلالؼامي الاحخماعي الخإمحن ٢ىاهحن م 1891 ؾىت بؿماع٥ ؤنضع  خُث)ماع٦ـ ٧اع٫  بٖؼ

 بهظا واهدكــغ الضاثم، والعجؼ الكُسىزت بخإمُىاث زام ٢اهىن  م 1898 ٖام في بٗضٍ ونضع واإلاهاو٘، اإلاىاحم في

٨ــــُت اإلاخدضة الىالًاث بلى اهخ٣ل زم ؤوعوبا في الخإمُىاث ؤهىإ وباقي الاحخماعي الخإمحن الك٩ل  صو٫  باقي بلى زم ألامٍغ

 1 .المــــــال٘

 .الخ ... الجىي  الى٣ل خىاصر وجإمحن الؼعاُٖت آلاٞاث جإمُىاث آلالُاث، ٖلى الخإمحن ْهغ و٢ض

  .2والخضمُت ؤلاهخاحُت الا٢خهاصًت ألاوكُت ٧اٞت في ال٣هىي  ؤَمُخه للخإمحن حٗل مما

 ٖام طل٪ الخإمحن و٧ان ٖملُاث ًىٓم ٢اهىن  جهضع الٗغبُت الضو٫  ؤو٫  مهغ ٧اهذ ٣ٞض الٗغبُت للبالص باليؿبت ؤما

ت في ؤما م، 1959 ٖام الىخضة ػمً في ٢اهىن  جالٍ زم م، 1936  الكغ٧اث ًٖ ٍَغ٤ الخإمحن ٖٝغ ٣ٞض ؾىٍع

 م، 1949 ٖام بٗض الاؾخ٣ال٫ مغؾىم نضع زم م، 1926 ٖام الؿامي اإلاٟىى ٢غاع ًىٓمها ٧ان التي ألاحىبُت

ىُت ٖليها وؤيٟى الخإمحن قغ٧اث ؤمم الظي  م1961 ٢اهىن  نضع وبٗضَا  الخإمحن بلؼامُت ٖلى وهو الهبٛت الَى

  .اإلاضهُت اإلاؿاولُت ٖلى

                                                             
اطُاتها، الخأمين عبه، ٖبض بغاَُم ٖلي َُماببغ:  1 ت، الجامُٗت، الضاع وٍز . 85م ، 2003 ؤلاؾ٨ىضٍع
 .03م ، 2005 وجسُُِ، ا٢خهاص ٢ؿم الغابٗت، الؿىت خلب، حامٗت الجامعُت، الخدماث الكخصادًاث ملسز  قٗبان، بؾماُٖل:   2
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ٗٝغ ٘ بلى حؿعى ٖملُت" :بإهه الخإمحن َو  اإلاا٫ مً بؿُِ م٣ابل مبلٜ ألاٞغاص مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر ٖلى الخُغ جىَػ

ا  التي ج٣ىم)الخإمحن قغ٧اث(اإلاخسههت لهُئاث له اإلاامً  ًضٞٗه)الخإمحن ٢ؿِ ٌؿمى(  هخاثج بخدمل بضوَع

ًا جضٞ٘ بإن وطل٪ ججمٗها، التي ألا٢ؿاٍ م٣ابل الخُغ  له ، باإلاامً جلخ٤ التي ؤو الخؿاثغ ألايغاع ًٖ حٍٗى

 1 . "الخامحن  ؤو بىلُهت ٣ٖض ٌؿمى لى واإلاامً الخامحن قغ٦ت بحن الٗال٢ت ًىٓم ٣ٖض بمىحب

ٗٝغ  ه٣ل ًٖ ٍَغ٤ وطل٪ له اإلاامً لضي اإلاىحىص الخإ٦ض ٖضم ْاَغة مً ٣ًلل الخإمحن" بإهه هللا ٖبض ؾالمتٌ َو

 2 . "ج٨بضَا  التي الخؿاثغ اإلاالُت مً حؼء و ٧ل ًٖ له اإلاامً بخٍٗىٌ ًخٗهض والظي اإلاامً بلى مُٗىت ؤزُاع ٖبئ

 مً الىخضاث ٧اٝ ٦بحر ٖضص ججم٘ زال٫ مً مىه والخسلو الخُغ لخسٌُٟ ا٢خهاصًت الخإمحن َى وؾُلت

ت في للخِ اإلاٗغيت اإلاخجاوؿت ت ٩٦ل ٖلى بها الخيبا اإلام٨ً مً الخؿاثغ لجٗل واخضة مجمٖى  3 .مؿخىي املجمٖى

ًاصي  اإلاامً ؤن ًلتزم بم٣خًاٍ ٣ٖض الخإمحن" :اإلاضوي ال٣اهىن  مً 619 اإلااصة في الخإمحن الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٖٝغ ل٣ض

 خالت في آزغ ٖىى ؤي  ؤو ًغاص مغجب ؤو اإلاا٫ مً مبلٛا لهالخه الخإمحن اقتٍر الظي اإلاؿخُٟض ؤو لى اإلاامً بلى

  " 4 .للمامً لى اإلاامً ًاصيها مالُت  ؤي صٞٗت و ٢ؿِ م٣ابل وطل٪ ال٣ٗض، في اإلابحن الخُغ جد٤٣ ؤو خاصر و٢ٕى

:  ومىه ًم٨ً حٍٗغ٠ الخإمحن مً ٖضة ؤق٩ا٫ ؤَمها

مٗان  له و )ؤمً( مً ماى ٞٗل وؤمً – اإلاُم ؤي ُٖىه بدكضًض )امً(ؤنله مهضع جُٟٗل وػن ٖلى: جإمحن" :لؼت

مئىان و آلامان بمٗنى: منها اللٛت في ٦ثحرة ى الَا غ  بمٗنى وؤمً ؤماهه في صزل ؤي ؤمىه ٣ًا٫ و الخٝى يض َو ٞو

 5.)جإمُىا ٞالن ؤمً(:مىه وه٣ى٫  آلامً، لٛحٍر

اقتٍر  الظي اإلاؿخُٟض ؤو له اإلاامً بلى ًاصي ؤن )الخإمحن قغ٦ت (اإلاامً بم٣خًاٍ ًلتزم ٣ٖض َى" : كاهىها أما

في  اإلابحن الخُغ جد٤٣ ؤو و٢ٕى خالت في آزغ مالي حٍٗىٌ ؤي ؤو عاجبا ؤو بًغاصا ؤو اإلاا٫ مً مبلٛا لهالخه الخإمحن

 6."مُٗىت ػمىُت ٞترة زال٫ للمامً له اإلاامً ًاصيها ؤزغي  مالُت صٞٗت ؤو ٢ؿِ م٣ابل وطل٪ ال٣ٗض

 7.الخُغ لى٢ٕى هدُجت به جدل التي الخؿاعة ًٖ الٟغص لخٍٗىٌ وؾُلت َى الخإمحن : ؿىُا

ٔػُبصرِ  انزأييٍ إَٔاع : انثبَي انًطهت

ٖملُت  ؤي   ؤؾاس ي في بك٩ل وحىصَا مً البض الخإمُيُت للٗملُت الخٗا٢ضي ال٨ُان ٖليها ٌٗخمض ٖىانغ ٖضة ًىحض

ظٍ ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى جإمُيُت  8:ًلي ٦ما الٗىانغ َو

 :الخأمين  علد1

ى حن بحن اجٟا١ َو  ألاو٫ ُٞه الُٝغ ًخٗهض اإلاضوي، ال٣اهىن  في ٣ٖض ألي ال٣اهىهُت الهٟت هٟـ وله َٞغ

ؿمى ى مىه اإلاامً الخُغ و٢ٕى هدُجت املخ٣٣ت الخؿاعة  بخٍٗىٌ)اإلاامً(َو  اإلابلٜ اإلاىهىم ًخٗضي ال مبلٜ َو

ض ؤن  والظي)له اإلاامً(الثاوي الُٝغ ٣ًىم ؤن م٣ابل  في)الخإمحن مبلٜ(الخإمحن ٣ٖض في ٖمله  ًٖ الخُغ ًدى٫  ًٍغ

                                                             
اص : 1 اكع عً دزاطت الخأمين مبادئ عمًان، ٍػ ٘، إلايكغ نٟاء صاع الخأمين، و  .13م ، 1988 ألاعصن، والخىَػ
ت بين والخأمين الخؼس هللا، ٖبض ؾالمت : 2  .47م ، 1972 ال٣اَغة، الٗغبُت، النهًت صاع ،3ٍ  والخؼبُم، الىظٍس
 .09م ، 2003 واليكغ، للُب٘ الجامُٗت الضاع ،والخأمين الخؼس مبادئ خمىصة، الىبي ٖبض ببغاَُم َاوـ، مدمىص مسخاع:  3
اث الجصائسي، الخأمين كاهىن  لدزاطت مدزل مٗغاج، حضًضة:  4 .10م ، 2000 الجامعي، اإلاُبٖى
ت الخضًث الجامعي ،اإلا٨خب هىاعهأو الخامين مشسوعُت، شخاجه  :  5 . 13 ،م 2006 ، ؤلاؾ٨ىضٍع
ت بين الخامين عمالأ دازةإ، هانغ حىصث  :  6  .59 ،م 1998 ، ألاولى الُبٗت ألاعصن ،ٖمان، لليكغ مجضالوي  ،صاع الخؼبُم و الىظٍس
٣اث   خغبي:  7 ت بين الخؼس دازةإ و الخامين، ٣ٖل حمٗت ،ؾُٗض ٍٖغ ٘ و لليكغ واثل ،صاع الخؼبُم و الىظٍس  .32 ،م الخىَػ
 ،  1990َباٖت واليكغ، بٛضاص، ٫، مُاب٘ صاع الخ٨مت ٫ إدازة الخأمين ،ٖبض الغخمان مهُٟى َه/ ٞاعو١ خبِب اإلاال٥، ص/ٖبض الباقي ٖىبر ٞالح، ص : 8

. 101م 
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 الخُغ و٢ٕى ٖىض ٌؿخد٤ الخٍٗىٌ ؤن  ٖلى)ال٣ؿِ(مىخٓمت بهٟت مبالٜ ٖضة ؤو مٗحن مبلٜ بضٞ٘ ٖاج٣ه،

٩ىن  مىه، اإلاامً  آزغ، شخو ؤو له، اإلاامً هٟؿه الصخو ٩ًىن  ٢ض اإلاؿخُٟض ؤن خُث اإلاؿخُٟض لهالح ٍو

ىض لهالخه الخإمحن ٩ًىن  ؤن ٌكتٍر حن اعاصحي ج٣ابل ٖو حن ملؼم ٢اهىها ٢اثما ًهبذ ال٣ٗض الُٞغ  ٖلى ٧ل للُٞغ

غ الخٗا٢ض َظا ًخإ٦ض خُث التزامه خؿاب  .الخإمحن ؤو بىلُهت الخإمحن وز٣ُت بخدٍغ

 :الخأمين بىلُصت أو  وزُلت2

ملُت  بحن الخإمحن ٣ٖض إلزباث الخإمحن بىلُهت جهضع الخإمُيُت الٗملُت ؤَغاٝ اجٟا١ بمجغص غاٝ ٖو  التراض ي ألَا

ٓهغ بُنهما،  حاهب بلى زانت ؤو  ٧اهذ ٖامت ؾىاء ال٣ٗض قغٍو ٧ل زم لها، الخ٣ضًم البىلُهت، ؤو الىز٣ُت بهظٍ ٍو

 مً والٛغى الخإمحن مىي٘ وي٘ الص يء بازخالٝ همىطحها في الىزاث٤ وجسخل٠ بالخإمحن، اإلاخٗل٣ت البُاهاث

 :منها ٞىجض ؤلازُاع مً وحُُٛخه بدماًخه ج٣ىم وما الخإمُيُت الٗملُت

 .الخُاة جإمحن وزاث٤ -

ت املخالث جإمحن وزاث٤ -  .الخجاٍع

 .اإلاؿاٍٞغً ؤمخٗت ٖلى الخإمحن وزاث٤ -

 .اإلاى٣ىلت الى٣ىص ٖلى الخإمحن وزاث٤ -

ت الؿًٟ ٖلى الخإمحن وزاث٤ - ت البدٍغ  .والنهٍغ

. )واإلاٛل٣ت اإلاٟخىخت( البًاج٘ ٖلى الخإمحن وزاث٤ -

 :املظخـُد أو له  املؤم3ً

ى الخإمحن ٣ٖض في الثاوي الُٝغ َى الخإمحن ٖملُت في له اإلاامً ظا الص يء ناخب َو  الصخو مىي٘ الخإمحن، َو

 في واخض م٣ضاع ؤو ؤ٢ؿاٍ مىخٓمت بضٞ٘ جإمحن وز٣ُت مً ًا٦ضٍ وبما الخإمحن ٣ٖض وبمىحب ٢اهىها ملتزما ٩ًىن 

ت بلى الخا٫ باليؿبت هٟـ َى وؤًًا اإلاؿخد٤، الخإمحن مبلٜ م٣ضاع مً وؿبُا ؤ٢ل الٛالب  ألا٢ؿاٍ مجمٖى

ىض ؤ٢ؿاٍ، ق٩ل في الالتزام ٧ان بطا اإلاؿخد٣ت  ٌؿخد٤ الاخخمالُت الخؿاعة يضٍ وجد٤٣ اإلاامً الخُغ و٢ٕى ٖو

 .الخٍٗىٌ م٣ضاع ؤو ٖلُه اإلاخ٤ٟ الخإمحن مبلٜ لى اإلاامً لهظا

 :واملؤمً الخأمين  َُئاث4

 اإلااصًت ًٖ الخؿاثغ الخٍٗىٌ ٢ُمت ؤو الخإمحن مبلٜ بضٞ٘ ًخٗهض والظي ألاو٫  الُٝغ َى الخإمحن ٣ٖض في اإلاامً

ت ؤو الىخُض الخإمحن ٢ؿِ ٖلى خهىله م٣ابل املخ٣٣ت  في ج٣ل والتي مىخٓم  في ق٩ل جضٞ٘ والتي ألا٢ؿاٍ مجمٖى

ها  .اإلا٣غع  الخإمحن مبلٜ ًٖ وؿبُا مجمٖى

بُٗت الٗال٢ت الخإمحن، في الا٦خخاب وؤؾلىب الخإمُيُت، الٗملُت مً للٛغى َب٣ا وطل٪ اإلاامً نٟت وجخدضص  َو

اع له واإلاامً اإلاامً مً ٧ل بحن ت ٞغصا اإلاامً َٝغ ًمثل ٣ٞض الخإمُيُت للٗملُت الٗام وؤلَا  ألاٞغاص مً ؤو مجمٖى

 .اإلاامً صوع  هٟؿها الخ٩ىمت جلٗب ٢ض ؤو مؿاَمت قغ٧اث ق٩ل ؤو

 :الخأمين وملابل  اللظؽ5

ى  ؤي الٗملُت الخإمُيُت، م٣ابل وطل٪ اإلاامً، بلى بإزغي  ؤو بهىعة بضٞٗه اإلاخٗا٢ض ًلتزم الظي الخىُٟظي اإلا٣ضاع َو

اء َظٍ في اإلاامً ٣ًىم خُث له، للمامً اإلاامً ًًمنها التي الخإمُيُت الخماًت م٣ابل  ًٖ بااللتزام الخالت بالٞى

 حؿلُم بٗض بال هاٞظ اإلاٟٗى٫  الخإمحن ٌٗخبر وال الالػم الخٍٗىٌ م٣ضاع ؤو ٖلُه اإلاخ٤ٟ الخإمحن مبلٜ صٞ٘ ٍَغ٤

خدضص ألاو٫، ال٣ؿِ وصٞ٘ الخإمحن وز٣ُت  مىه اإلاامً صعحت الخُغ ؤَمها ٖىامل ٖضة زال٫ مً ال٣ؿِ ٍو
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سُت والضعاؾاث الخُغ و٢ٕى ٖلى اإلاؿاٖضة والٗىامل  ج٨غاع مغاث ٖضص الخإمحن لخدضًض َُئاث بها ج٣ىم التي الخاٍع

 و٢ٕى ؤو ٖضم لى٢ٕى اإلام٨ىت املجا٫ والاخخماالث َظا في الخإمحن قغ٦ت زبرة وم٣ضاع وؤبٗاصَا، واججاَها الخىاصر

ا، ومٗضالث الخُغ ُت ج٨غاَع  .مىه اإلاامً لخُُٛت الخُغ اإلاؿخسضم الخإمحن وهٖى

 :مدجه أو جأمينلل الصمىُت  الـترة6

حن بحن الخإمحن ٣ٖض ًخًمً ؤن ًجب  لبضء الٟترة املخضص وهي الخإمحن، زاللها ٌؿغي  التي الؼمىُت الٟترة الُٞغ

ان   ؤي ؤو الخإمحن اإلاُالبت بمبلٜ له للمامً ًد٤ ال ألهى طل٪، ٖلى ٦بحرة ؤَمُت حٗم٤ خُث واهتهاثه، ال٣ٗض ؾٍغ

ًاث ان ٖضم و٢ذ في الخُغ و٢ٕى جم ما بطا مم٨ىت حٍٗى لى الخإمحن، ؾٍغ  له للمامً ًد٤ ٞةهه ٚحر طل٪ ٖو

 وان ختى املخضصة، الٟترة صازل بَاع و٢٘ ٢ض الخُغ ؤن َاإلاا الالػمت الخٍٗىٌ ٢ُمت ؤو الخإمحن بمبلٜ اإلاُالبت

ه ؤزغ اؾخمغ اصة واؾخمغاع الخُغ و٢ٕى بٗض و٢ٖى  ٢ام ٢ض لى اإلاامً ٩ًىن  ؤن ٖلى بٗض طل٪، املخ٣٣ت الخؿاعة ٍػ

 الخهاصم خاصر و٢ٕى جم ٞةطا في الخُُٛت الخإمُيُت للٗملُت الىُت ب٣ٗض َىا ٨ًخٟي وال اإلاُلىبت ألا٢ؿاٍ بضٞ٘

 بإصاء اإلاُالبت له للمامً ًد٤ ٞال خىاصر الؿُاعاث ٖلى الخإمحن ٣ٖض لخى٢ُ٘ الخإمحن قغ٦ت بلى الخىحه ؤزىاء

،ٌ البا الخٍٗى  ٩ُٞىن  الخُاة جإمحن ؤما اإلامخل٩اث، جإمحن في ٧املت زهىنا بؿىت الخإمُيُت الٗملُت حُٛى ما ٚو

ل  الخإمحن مثل حضا ٢هحرة الخإمُيُت الٟترة ج٩ىن  مُٗىت خاالث ؾىت، وفي 30 بلى 20 خىالي الٛالب في ألاحل ٍَى

ت عخلت زال٫ مى٣ىلت بًاٖت ٖلى ت حٍى ت ؤو ؤو بٍغ  .بدٍغ

 :الخأمين  مبلؽ7

ىة  الخُاة الخإمحن ٖلى وفي له، اإلاامً ٢بل مً اإلا٣غعة ألا٢ؿاٍ صٞ٘ م٣ابل للمامً، الالتزام حاهب ًمثل َو

حن، الجٟا١ َب٣ا بىيىح الخإمحن مبلٜ ًدضص والخىاصر ٣خط ي الُٞغ  به٣ام صون   َظا اإلابلٜ بضٞ٘ الخإمحن ٣ٖض ٍو

اصة ؤو  .مىه اإلاامً الخُغ و٢ٕى بمجغص ٍػ

 الٟٗلُت املخ٣٣ت، والتي الخؿاعة جدضًض الهٗب مً الصخهُت والخىاصر الخُاة جإمُىاث في ؤهى اإلاٗغٝو ومً

ٌ، يىئها ٖلى ًخم  الخاالث الخإمُىاث الى٣ضًت وفي ٢بُل مً والخىاصر الخُاة ٖلى الخإمحن ٌٗخبر لظل٪ الخٍٗى

ٌ بىاءا ٖلى ًخم ٞةهه مىه اإلاامً الخُغ و٢ٕى ٖىض الٟٗلُت الخؿاعة جدضًض ًم٨ً التي مىما طل٪، الخٍٗى ٞةن  ٖو

٤ اإلاٗاصلت الخالُت  مبلٜ خضوص في ٩ًىن  ؤن ًجب الكغ٧اث التزام : الخإمحن ٞو

 الخأمين مبلؽ    

   Xالخظازة  كُمت=   الخعىٍع  كُمت

 الخأمين مىطع الش يء كُمت        

ثبنزأييٍ  انمبئًخ انزأييٍ ٔ انٓيئبد أًْيخ :انثبنث انًطهت

ُما  هٟؿه وممخل٩اجه  ٖلى باألمان بالكٗىع  إلاٟغص ٌؿمذ خُث هٟؿُت وختى واحخماُٖت ا٢خهاصًت ؤَمُت للخإمحن ٞو

 1:بليها اإلاكاع ألاَمُت هلخو ًلي

 :الاكخصادًت  ألاَمُت1

 :الخالُت الٗىانغ زال٫ مً وجٓهغ

                                                             
 .74، مض.، معبه ٖبض بغاَُم ٖلي َُماببغ:  1
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 :والاطدثماز لالدزاز أداة .أ

 ومً زم ججمُ٘ اإلاضزغاث ؤصواث مً ومخمحز َامت ؤصاة ٌٗخبر والاحخماعي الا٢خهاصي بك٣ُه الخإمحن ٢ُإ بن

 ؤ٢ؿاٍ مً ألامىا٫ اإلا٩ىهت عئوؽ ججمُ٘ بىاؾُت وطل٪ الىامُت الضو٫  وزانت الٗالم صو٫  ب٩اٞت الاؾدثماع

 و٢ذ في ٩ًىن  ال ٞهظا جم طل٪ وإطا صاثما جخد٤٣ ال املخاَغة ؤن جثبذ الكغ٧اث ججغبت ألن اإلاؿخإمىحن، واقترا٧اث

 ؾهم،(اإلاالُت ٧األوعا١ اؾدثماع مخٗضصة ؤوحه في و بصزاعاتها ٦بحر بجؼء الخإمحن قغ٧اث جضٞ٘ خُث واخض،

ت(املخخلٟت والكغ٧اث لألٞغاص  وال٣غوى)اؾدثماع قهاصاث ؾىضاث،  الخ، .. البى٨ُت والىصاج٘ )نىاُٖت وججاٍع

ل في اإلاضزغاث واإلاؿاَمت لخجمُ٘ ٧إصاة َاما صوعا ًلٗب الخإمحن ٢ُإ ٞةن وبظل٪ اث جمٍى  الهىاُٖت اإلاكغٖو

ت والؼعاُٖت ل في اإلاؿاَمت باإلياٞت بلى زانت ؤو ٖامت ٧اهذ ؾىاء والخجاٍع  خل في إلاؿاٖضتها الخ٩ىماث جمٍى

 .الٗامت الخضماث

ادة يلع العمل .ب  :إلاهخاج ٍش

حر في الخإمحن به جمحز إلاا هٓغا  في بالضزى٫  ألاٞغاص واإلااؾؿاث شج٘ي مما ٦ثحرة، ؤزُاع مً الخإمُيُت الخُُٛاث جٞى

 مؼاًا بلى الىنى٫  في ٌؿاٖض جغصص، وبالخالي صون  اإلاالُت بهخاحهم مجاالث في بالخىؾ٘ ؤو حضًضة بهخاحُت مجاالث

اصة ٖلى ٌٗمل ٦ما ال٨بحر ؤلاهخاج اث ؤلاهخاحُت ال٣ضعة ٍػ  .لهظٍ اإلاكغٖو

اث باإلااؾؿاث الٗاملحن ألٞغاص الخإمُيُت الخُُٛت جىاٞغ ٞةن ؤزغي  هاخُت ومً  املخخلٟت مً ألازُاع واإلاكغٖو

م ؤو بهم جخٗل٤ الخُُٛت َظٍ ٧اهذ ؾىاء م ٖلى ؾِؿاٖض ٞهظا بإؾَغ اث َظٍ الٗمل بمثل في اؾخمغاَع  اإلاكغٖو

لت إلاضة ظا وؿبُا ٍَى ٍغ مً ما بلى باإلياٞت الٗملُت ٢ضعاتهم جىمُت ٖلى ؾِى٨ٗـ َو  بما لهم وؤمان اؾخ٣غاع ًٞى

٘ ٖلى ٌٗمل  .الٗاملحن َاالء لضي ؤلاهخاحُت ال٨ٟاءة ٞع

 :الاكخصادًت الحُاة في والؼلب العسض بين الخىاشن  جدلُم يلع العمل .ج

  للخإمُىاث الاحخماُٖت باليؿبت الخإمُيُت الخُُٛت هُا١ في الخىؾ٘ للضولت ًم٨ً الا٢خهاصي الغواج زىاء ٟٞي

اصة ٖلى طل٪ ؾِؿاٖض خُث ؤلالؼامُت، ت اإلاضزغاث ٍػ  ٌؿاٖض ؤلاحغاء الخطخمُت ٞهظا اإلاىحت مً ًدض بما ؤلاحباٍع

 الخهٝغ  اإلام٨ً الضزل مً حجم الخ٣لُل ٖلى ٌٗمل ألهه الاؾتهال٦ُت الؿل٘ ٖلى اإلاتزاًض الُلب مً الخ٣لُل ٖلى

اص ٖلى الخإمُىاث حٗمل ال٨ؿاص ٞتراث وفي ُٞه، ًاث ٢ُمت ٍػ  ٖلى ٌؿاٖض بما ٖليهم، للمامً التي حؿخد٤ الخٍٗى

اصة ظا والخضماث الؿل٘ ٖلى بهٟا٢هم مؿخىي  ٍػ اصة ٌؿاٖض ما َو  الؿل٘ َظٍ مثل ٖلى الٟٗا٫ الُلب ٖلى ٍػ

 .والخضماث

 :الاحخماعُت ألاَمُت 2 

 :وألاطسة ؿسدلل الاحخماعي الاطخلساز جدلُم .أ

 ماصي مً حٍٗىٌ ًًمىه بما والخاحت، الٗىػ  الٟغص ًجىب ؤهه خُث ال٣ٟغ مداعبت في الاحخماعي الخإمحن ٌؿاَم

ًه ٍَغ٤ ًٖ وألؾغجه له اإلاِٗكت إلاؿخىي  ألاصوى الخض له ًًمً  هدُجت صزله في التي جدضر الخؿاثغ ًٖ حٍٗى

ه ؤو عجٍؼ ؤو إلاغيه  بلُه اإلاكاع الٛغى ًد٤٣ الخإمحن الخجاعي  ؤن ٦ما للبُالت، حٗغيه ؤو الكُسىزت ؾً بلٚى

ــــــٌ ٖىض ـــــــــ٤ ألزُــــــاع الٟغص ممخل٨ـــــــاث حٍٗغ باالؾخ٣غاع  املجخم٘ ٖلى ٌٗىص ٧ل َظا ؤو الؿــــغ٢ت، ؤو الٛغ١  الخٍغ

 .والخماؾ٪
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 :الحىادر جللُل على باملظؤولُت الشعىز  جىمُت .ب

 إلاؿخإمً بعاصة َىا٥ له ٧اهذ بطا الخإمحن ٞغٕو بٌٗ في الخٍٗىٌ ٌؿخد٤ ال اإلاؿخإمً ؤن الخإمحن، به ًخمحز ما بن

ًا اإلاامً ٌؿخد٤ ال الخإمحن ؤهىإ بٌٗ في ؤهى ٦ما مىه، اإلاامً الخُغ جد٤ُ٣ في  الخؿاعة ػاصث بطا بال   له حٍٗى

 لخجىب باإلاؿاولُت الكٗىع  لضي الٟغص جىمي بالخإمحن والخدٟٓاث الاقتراَاث َظٍ مثل ووحىص مٗحن، خض ًٖ

ُئاث الخإمحن الخإمحن قغ٧اث هجض ٦ما ؤلام٩ان، ب٣ضع مىه اإلاامً الخُغ جد٤٣  بةٖضاص حاهبُا مً جخٗامل َو

 ومضي ألازُاع َظٍ خضور ج٣لُل اإلاؿاٖضة ٖلى والٗىامل ألازُاع جد٤٣ ؤؾباب الؾخ٨كاٝ والضعاؾاث البدىر

ا،  ؤو ٖليها بالٟاثضة ٌٗىص ال الخىاصر مً ٖلى الخ٣لُل للٗمل الخإمحن قغ٧اث مً الجهىص َظٍ مثل وان اهدكاَع

ٗىص بل ٣ِٞ ٖليهم اإلاامً ٖلى  .املجخم٘ ٩٦ل ٖلى بالٟاثضة َو

 1: ومىه ًلٗب الخإمحن صوعا ٦بحرا و َاما في الخُاة الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت و ًم٨ً جلخُو طل٪ بالى٣اٍ الخالُت

ٌ الكغ٧اث و ٖضم جى٢ٟها ًٖ الٗمل مما - 1 ٌؿاَم الخإمحن في جد٤ُ٣ ألامً و الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي هدُجت حٍٗى

ًداٞٔ ٖلى مٗضالث البُالت يمً خضوصَا ،٦ما ؤن الخإمحن ًد٤٣ الخىاػن بحن الٗغى و الُلب في الخُاة 

ًاث و طل٪  اصة الخٍٗى الا٢خهاصًت ٞإزىاء الغواج ًخم الخىؾ٘ في الخإمحن للخض مً الخطخم و ؤزىاء ال٨ؿاص ًخم ٍػ

اصة الُلب اصة مؿخىي بهٟا٢هم و بالخالي ٍػ  . لٍؼ

ل و الاؾدثماع خُث ٣ًىم ٖلى ججمُ٘ ألامىا٫ زم اؾدثماعاَا ؤما بك٩ل مباقغ في مجاالث مسخلٟت - 2 مهضع للخمٍى

 .ؤو بةًضاٖها في اإلاهاٝع

غ الُمإهِىت و ٖضم الخٝى مثا٫ - 3 ٤ و َظا ٌٗىص ٖلى املجخم٘ باالؾخ٣غاع و :ًٞى الخإمحن ٖلى الخُاة ؤو الخٍغ

م  ض مً ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت للٗاملحن في اإلايكاث بؿبب قٗىَع ض الكٗىع باإلاؿاولُت و ؤًًا ًٍؼ الخماؾ٪ و ًٍؼ

. باالؾخ٣غاع

ت خى٫ َغ١ الخض مً الخؿاعة خُث حؿخٗحن - 4 ج٣لُل الخؿاثغ مً زال٫ قغٍو الؿالمت و الخضماث الاؾدكاٍع

ها  .قغ٧اث الخإمحن بالخبراء و ؤلاخهاثُحن لضعاؾت ألازُاع و ا٢تراح وؾاثل مىٗها و الخض منها ٢بل و٢ٖى

حر للخُُٛت الخإمُيُت - 5 ؼ ٢ضعة ألاٞغاص للخهى٫ ٖلى الاثخمان و ال٣غوى و هٓغا إلاا ًخمحز به الخإمحن مً جٞى حٍٗؼ

مً ؤزُاع ٦ثحرة ٞاهه ٌصج٘ ألاٞغاص و اإلايكاث والكغ٧اث ٖلى الضزى٫ في مجاالث بهخاحُت حضًضة  و بظل٪ جؼصاص 

اث  . ال٣ضعة ؤلاهخاحُت لهظٍ املجمٖى

ا ًم٨ً ٖضة، حهاث الخإمحن بٗملُت ال٣ُام جخىلى  .الٗىهغ َظا في ببغاَػ

 :للخأمين الخابعت  الهُئاث1

 الخإمُيُت لألٞغاص الخضماث ج٣ضًم مؿاولُت ٖاج٣هم ٖلى ًإزظون  الظًً اإلاامىحن في الخإمحن َُئاث جخمثل

نها، َبُٗت ؤو قغٍو خؿب الهُئاث َظٍ وجىٕى واإلااؾؿاث ٣ت ج٩ٍى ٍغ  خُث والهضٝ منها بصاعتها جىُٓمها، َو

 :٧الخالي ج٣ؿُمها ًم٨ً

 :املظاَمت جأمين شسكاث أ 

 جىحض ال مً زهاثو به جخمحز إلاا هٓغا الٗالم، في الخإمحن ؾى١  في الهضاعة مغ٦ؼ اإلاؿاَمت جإمحن قغ٧اث جدخل

ت ٖلى مما ٌؿاٖضَا الطخمت اإلاىا٫ عئوؽ ججمُ٘ ٖلى م٣ضعتها ومنها للمامً، ألازغي  ألاق٩ا٫ في  الاؾخمغاٍع

                                                             
 .45، م ألاخكام العامت ػبلا للاهىن الخأمين و الخأمين الجدًدببغاَُم ؤبى الىجا، / بخضي ألابدار في ٧لُت الا٢خهاص في الجؼاثغ ه٣ال ًٖ  ص:  1
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 للٗملُت الٟىُت الىاخُت مً إلاؼاولت الخإمحن وؤوؿبها اهدكاعا اإلاامً نىع  ؤ٦ثر مً هي لظل٪ واإلاىاٞؿت، والخىؾ٘

 .الا٢خهاصًت الىاخُت ومً الخإمُيُت

ً خباع بٗحن ؤزظَا الىاحب الكغٍو بٌٗ َىا٥ الكغ٧اث َظٍ ولخ٩ٍى  اإلاا٫ ؤصوى لغؤؽ خض يمان :ومنها الٖا

ًاء ولٗضص  لًمان َظٍ الكغٍو وؤجذ املخخلٟت، الخإمحن ؤهىإ ؤمىا٫ بحن الخلِ ٖضم ويغوعة اإلااؾؿحن ألٖا

 .لهم اإلاامً خ٣ى١ 

كتٍر  قغ٧اث في ألاصوى اإلاُلىب الخض مً ب٨ثحر ؤ٦بر اإلاؿاَمت الخإمحن لكغ٧اث اإلاا٫ عؤؽ ٩ًىن  ؤن ٖاصة َو

ت ال٣ُمت، ؤؾهم بلى مالها عؤؽ ًى٣ؿم بدُث ؤزغي، ؤوكُت جباقغ التي اإلاؿاَمت  بال اإلاؿاَم ًهل ال بط مدؿاٍو

 .ٞيها ا٦خدب التي لألؾهم الاؾمُت ال٣ُمت ب٣ضع

 )٦باع اإلاؿاَمحن مً ٖاصة(ألاؾهم خملت مً مىخسب بصاعة مجلـ ٍَغ٤ ًٖ اإلاؿاَمت الخإمحن قغ٧اث وجضاع

ٗخبر  الكغ٦ت، َب٣ا لىٓام ٖام ٧ل ؤ٦ثر ؤو مغة جى٣ٗض التي للمؿاَمحن الٗامت الجمُٗت ؤمام مؿاوال املجلـ َو

٣ىم ت الٟىُت بال٨ٟاءاث باالؾخٗاهت بضوٍع املجلـ ٍو  املخاؾبحن(واملجاالث ألازغي  الخإمحن مجا٫ في وؤلاصاٍع

 .)ال٣اهىهُحن

يخسب  ٖىض ُٚابه، ؤلاصاعة مجلـ عثِـ مدل لُدل املجلـ ؤًٖاء وؤخض للمجلـ عثِؿا ؤلاصاعة مجلـ ٍو

كتٍر  .الخإمحن بإٖما٫ جامت وزبر صعاًت ٖلى ٩ًىن  ؤن املجلـ عثِـ في َو

 ومنها ٞغٕو الخإمحن مً ٕٞغ ل٩ل جابٗت ٞىُت ؤ٢ؿام بىحىص ُٞخمحز اإلاؿاَمت، الخإمحن لكغ٧اث ؤلاصاعي  الخىُٓم ؤما

ًاث، ٢ؿم ؤلانضاعاث، ٢ؿم :هجض ظا لخإمُىاث الخُاة الٟىُت الخؿاباث ٢ؿم الخإمحن، بٖاصة ٢ؿم الخٍٗى  َو

 البدىر الٗامت، ال٣ًاثُت، الٗال٢اث الكاون اإلاالُت، ؤلاصاعة :مثل ألازغي  الٗامت وؤلاصاعاث ألا٢ؿام بلى باإلياٞت

 1.وؤلاخهاء

 مدضصة ل٨نها مغجٟٗت وؿبُا، َىا الخإمحن ج٩لٟت ج٩ىن  ٢ض ولظل٪ الغبذ جد٤ُ٣ بلى اإلاؿاَمت الخإمحن قغ٧اث وتهضٝ

حر  جغجبِ ألاشخام ال ٞهي وكاٍ الخإمحن، إلاؼاولت ألاق٩ا٫ ؤوؿب ؤنها ٦ما زابذ، ب٣ؿِ ٩ًىن  ؤي للخٛحر، ٢ابلت ٚو

ً ٖلى وال٣ضعة باالؾخمغاع جخمخ٘ الظي ًجٗلها ألامغ ،)وؤلاصاعة اإلال٨ُت بحن اهٟها٫ َىا٥ ؤي(اإلااؾؿحن  عئوؽ ج٩ٍى

لت مؿخمغة زضماث ج٣ضم مالُت ٖالُت، ز٣ت طاث َُئاث ٞهي ولظل٪ الطخمت، ألامىا٫ ٍى  الخإمحن زانت(ألاحل َو

  .الٗالم ؤؾىا١ الخإمحن في ؤٖما٫ مً ٢ضع ؤ٦بر  ٖلى)الخُاة ٖمى

 ):اللىٍدش( باالكخخاب الخأمين شسكاث ب 

ضػ٫ا٫ الخإمحن قغ٧اث حٗخبر ضػ الغبذ، بلى تهضٝ التي الخجاعي  الخإمحن قغ٧اث ؤقهغ مً ٍو ت مً جخ٩ىن اللٍى  مجمٖى

م ٖلى حكٝغ حماٖت ؤو َُئت بلى ًيخمىن  ألاٞغاص مً  حماٖت هي الهُئاث َظٍ ومً ؤٖغ١  ؤٖمالهم وجغا٢ب ازخباَع

ضػ ٩ا ؤوعوبا، في اللٍى ضػ حماٖت وتهضٝ وآؾُا ؤمٍغ  2:هي ؤٚغاى لخد٤ُ٣ زالر ٦هُئت اللٍى

 .باال٦خخاب الخإمحن بٗملُاث ال٣ُام حؿهُل -

ت اإلاهالح خماًت - ت الخجاٍع ًائها والبدٍغ  .أٖل

ت اإلاٗلىماث ججمُ٘ -  .البدٍغ

                                                             
٘ وكغ، َب٘،( الجامُٗت الضاع والخأمين، الخؼس مبادئ وآزغون، الهاوـ مسخاع:  1 .79م ، 2007  ،1ٍ  ،)جىَػ
 .81 ، م ض.موآزغون ،  الهاوـ مسخاع:  2



31 
 

ضػ ؤًٖاء بظل٪ ٣ًىم ول٨ً بىٟؿها، الخإمحن بإٖما٫ الهُئت ج٣ىم وال  ولِؿذ َىا٥ الٟغصًت بهٟتهم اللٍى

ًاء، بحن جًامىُت مؿاولُاث ضػ مهام جىدهغ ألٖا   :ًلي ُٞما اللٍى

ا خؿاباتهم ومغاحٗت واإلاالُت لألًٖاء الٟىُت اإلا٣ضعة مغا٢بت -  .صوٍع

ا الخإمحن وزاث٤ بنضاع - َغ  .وجٍُى

اث بنضاع - ت وؤلاخهاءاث والبُاهاث اإلاُبٖى ت الخجاعة جُٟض التي الضوٍع  .زهىنا والخإمحن ٖمىما البدٍغ

 .لألًٖاء واإلاالُت وال٣اهىهُت الٟىُت اإلايكىعاث ج٣ضًم -

 .الى٢اًت بةحغاءاث والاَخمام الخؿاثغ ومٗاًىت مغا٢بت -

 :جأمينلل الخعاوهُت والجمعُاث الخبادلي، الخأمين شسكاث .ج

ت ؤن في الخباصلي الخإمحن ٨ٞغة جخمثل  ألزُاع اإلاهىت، ومٗغيحن مثل مُٗىت نٟت ججمٗهم ألاٞغاص مً مجمٖى

ًاء حمُ٘ مٗه ألازُاع ٌكتر٥ َظٍ ؤخض لخضور منهم ًخٗغى مً ؤن ٖلى بُنهم ُٞما ًخ٣ٟىن  مدكابهت،  في ألٖا

 .الخُغ َظا ًٖ الىاججت الخؿاثغ جدمل

م الخإمحن، ؤهىإ مً هٕى ؤي مؼاولت في الخ٤ الهُئاث ولهظٍ  الٗمل ًٞل مجاالث ٌٗض الخُاة جامحن ٞةن طل٪ وٚع

ل ألهه لها، باليؿبت ً لها ٌؿمذ مما ألاحل ٍَى  ال الهُئاث َظٍ ؤن الخُغ، ٦ما إلاىاحهت الاخخُاَاث عؤؽ بخ٩ٍى

 جدخاج ؤنها خُث مم٨ىت، بإ٢ل ج٩لٟت لألًٖاء الخإمُيُت الخضمت ج٣ضًم بلى تهضٝ ول٨ً الغبذ، جد٤ُ٣ بلى تهضٝ

ًاء ألن هٓغا ٢لُلت ج٩الُٟها ألن جإؾِؿها، ٖىض ما٫ لغؤؽ غ مما له، واإلاامً اإلاامً نٟتي ًجمٗىن بحن ألٖا  ًٞى

ت اإلاهاٍع٠ ًاء بحن الغوابِ لخًاٞغ وهٓغا ؤلاصاٍع  ؤن ٦ما بُنهم، والخضإ الٛل ٞغم ج٣لُل بلى ٞهظا ًاصي ألٖا

اصة ٢ابلت الاقترا٧اث ؤن مدضصة، خُث ٚحر الهُئاث َظٍ في والًٗى الٟغص مؿاولُت  ًخم بط الى٣هان، و للٍؼ

 بك٩ل الخٍٗىٌ في ًٖى ٧ل ههِب بخدضًض الهُئت وبٗضَا ج٣ىم م٣ضما، ًٖى ٧ل مً مبضجي اقترا٥ جدهُل

ت بٗض ٖام ٧ل نهاًت في نهاجي ت ألاؾاؽ َظا ٖلى وججغي  ؤٖما٫ الهُئت، هخاثج مٗٞغ  ػاص ٞةطا ًٖى ٧ل خؿاب حؿٍى

ٌ، الًٗى في خهت ًٖ اإلابضجي الاقترا٥  الاقترا٧اث، ٦ٟاًت ٖضم إلاىاحهت ٧اخخُاَي ًتر٥ ؤو الٟغ١  له ًغص الخٍٗى

م٨ً اخخُاَاث، وحىص ٖضم خالت في زانت الٟغ١  ؾضاص ال٨ٗـ ٌؿخلؼم ٧ان بطا ؤما  ؤي في الاوسخاب للًٗى ٍو

خه ٞترة زال٫ بالتزامه الاوسخاب َظا ؤن لُسل قٍغ و٢ذ جب بالىٓام، ًٍٖى ٢بل  التزاماجه حمُ٘ ٌؿضص ؤن ٍو

 1.الاوسخاب

 بجاهبه، ؤوكُت ؤزغي  بمؼاولت ج٣ىم ٢ض ٦ما الخإمحن، ؤهىإ حمُ٘ إلاؼاولت ٞخيكإ للخإمحن الخٗاوهُت الجمُٗاث ؤما

ٓهغ  ٌؿاَم ؤٞغاص مً َظٍ الجمُٗاث جخ٩ىن  الؼعاُٖت، املخانُل ٖلى بالخإمحن الٍغ٠ في الجمُٗاث َظٍ وكاٍ ٍو

 الخإمحن َُئاث خالت في ٦ما خملت الىزاث٤ مً ٩ًىن  ؤن الجمُٗت ًٖى في ٌكتٍر وال ؤؾهم، ؤو بدهت منهم ٧ل

 ؤو ال٣ؿِ ؾضاص م٣ابل في ألازُاع يض بٌٗ الخإمُيُت الخماة ًُلب ؤن للًٗى ًم٨ً طل٪ وم٘ الخباصلي،

 ج٣بل ؤنها في الخباصلي الخإمحن َُئاث ًٖ للخإمحن جسخل٠ الخٗاوهُت ٞالجمُٗاث آزغ بمٗنى اإلاىاؾبت، الخ٩لٟت

ًاء ٖلى الخإمحن لى ألٖا ًاء، ٚحر ٖو ًاء بحن الخٗاون  جد٤ُ٣ بلى ؤؾاؾا َظٍ الجمُٗاث تهضٝ ألٖا  ألٖا

م اإلاؿاَمحن،  ؤو ألاؾهم ٖلى ٖاثض ٖلى ًدهلىن  الجمُٗت ؤًٖاء ألن جد٤ُ٣ الغبذ بلى ؤؾاؾا تهضٝ ال ؤنها وٚع

 الجمُٗاث وجىدكغ الجمُٗت، م٘ منهم ٧ل حٗامل حجم خؿب خملت الىزاث٤ ٖلى ؤعباح جىٕػ ٦ما الخهو
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 ٞغٕو حمُ٘ جؼاو٫  ؤنها   ٦ما اإلاؿاَمت الخإمحن قغ٧اث ٦بري  وجىاٞـ صو٫ الٗالم مٗٓم في للخإمحن الخٗاوهُت

 .الخإمحن

 جماما الكغ٧اث اإلاؿاَمت مثل ٣ِٞ الؿهم خملت مً ًيخسب بصاعة مجلـ ٍَغ٤ ًٖ الجمُٗاث َظٍ جضاع ٦ما

 ٚحر اإلاؿاولُت ؤن الخباصلي خُث الخإمحن بسالٝ الاقترا٥ ب٣ُمت مدضصة الًٗى مؿاولُت ؤن بلى الكاعة وججضع

 الخباصلي الخإمحن ًخىؾِ َُئاث ق٩ل ؤنها هالخٔ للخإمحن الخٗاوهُت الجمُٗاث زهاثو وبٟدو مدضصة

اإلاؿاَمت  قغ٧اث ق٩ل بلى ؤ٢غب ٧اهذ وان اإلاؿاَمت، الخإمحن وقغ٧اث

  

 يبْيخ انزضٕيك انزأييُي : انثبَي انًجحث

 الخإمحن لكغ٧اث البض ٧ان لظا والاحخماعي، الا٢خهاصي الجاهبحن في وزانت ٦بحرة ؤَمُت الخإمحن ل٣ُإ ؤنبذ ل٣ض

٣ُت ألاؾالُب مسخل٠ جدب٘ ؤن اصة و٦ظا الؿى١  في م٩اهتها ٖلى للمداٞٓت وطل٪ الدؿٍى  . الؿى٢ُت خهتها ٍػ

٤ لدكمل مسذٌجُىعث مٟالهظا  ت، وجدىلذ جُب٣ُاث٫ًم الدؿٍى ٖب صواع ٫ًت ث٫ٖم  بلى يغوعةٌٝ اؤووكُت البكٍغ

٤ ٫همى وجد٤ُ٣ ابلحراصاث خُث جمثل ج٪٫ا و٦مدغ٥ ؤؾاس ي ٫ٌؾخمغاعااإلااؾؿاث وخاؾما في هجاح  ٞت الدؿٍى

ى  ح٣ُٗضا،وا ، في بِئاث اؤمٗما٫ التي جؼصاص جُىع  ٕ ؤو الخضماث اإلاىخجت٫ٞت ؤي مً الـ٫مً ج٪ 50% ماًىُب٤ َو

 ٫ زام هدُجت اػصًاص الىعي لضي اباوؿان لًغوعة٫٥ ٖام وزضماث الخإمحن بل٥ي زضماث ال٣ُإ اإلاالي بل٫ٕ

مُت ٦بحرة بلى ؤن ٌالخإمحن ؤ و ما ؤُٖى لخُب٣ُاثٌا مماعؾت اؤةٖما٫، وٌٞت التي جٟغى٫زُاع املخذألالخهضي ٫

٤ٌبخ٣ضًم زضماث ا الخىُٓمي وال٣اهىوي الخالي ٦ماؾؿاث ج٣ىملهث بلى ق٪٫وم ًت ٫مباصت ٖمو ا ل٣ىاٖضا ٞو

 مً ؤٞغاص الء لضي الٗمبلى خاحت جدىاٞـ الكغ٧اث ٖلى جلبُتهاواضخت، وجُىعث اإلاىخجاث الخإمُيُت وجدىلذ 

٤ املخذ ٫الوماؾؿاث، مً ر  ة ولخد٤ُ٣ عياٌطٍ الكغ٧اث مً جٌصاٝ ٌٞت لخد٤ُ٣ ؤ٫اؾتراجُجُاث الدؿٍى

٤ في٫ ٞإٌمًىو ماجذٌ و زاهُت،ٌة مً زضماث مً جٌج٣ضمالٗمالء ٖما  صاٝ ٌالىنى٫ بلى اؤ١ ًت الدؿٍى

٣ُت املخُِ ٫  مً ٌا ُٞما ج٣ضمٌالخإمحن لًمان اؾخمغاع صاٝ قغ٧اثٌم مً ؤٌا والتي حك٩ل الجؼء اؤيٌالدؿٍى

 .ٌاؤؾىا١ ا وجُىعاثٌتالزضماث جخماش ى م٘ خاحاث ٖم

لُه ٤ حٍٗغ٠ بلى اإلابدث َظا في ؾيخُغ١  ٖو ٤ ْهىع  ٖىامــــــــلو و زهاثهـــــــه  الخإمحن حؿٍى  ال٣ُإ، َظا في الدؿٍى

٤ الٗمل جىاحه التي اإلاكا٧ل والهٗىباث  .الخإمُيُت اإلااؾؿاث في بالدؿٍى

 

خصبئصّ  ٔ انزأييٍ رضٕيك يفٕٓو : ٔلاأل انًطهت

٤ ألَمُت هٓغا ٤ حٍٗغ٠ بلى هخُغ١  ؤن لىا البض ٧ان الخإمحن مجا٫ في الدؿٍى  بْهاع الخهاثو زم الخإمحن، حؿٍى

 .بها ًخمحز التي

٤ ٌٗٝغ :الخأمين حظىٍم مـهىم ت ًٖ ٖباعة:" ؤهه ٖلى الخإمحن حؿٍى  لخلبُت الخإمُيُت ؤٖما٫ اإلااؾؿت مً مجمٖى

باث ت الىؾاثل ل٩ل مالثمت صعاؾت بةٖضاص وطل٪ ػباثنها ٚع  َضٞها جهِب ؤن لها التي حؿمذ للماؾؿت، الًغوٍع

ٗٝغ "ٞاثضة جد٤ُ٣ م٘ الخجاعي  ت بعياء هٟـ الى٢ذ في و الؼباثً خاحُاث جلبُت ًٞ َى :"ؤًًا َو  اإلااؾؿت مضًٍغ

ُت مغصوصًت،  " .    الهىعة و هٖى

ٗخبر الخإمحن بإق٩اله املخخلٟت زضمت هاٞٗت للمجخم٘ وج٣ضًم َظٍ الخضمت مثلها مثل ؤًت ؾلٗت ؤزغي جدخاج بلى  َو

ا مً م٣ضميها  ٤ ، وجدخاج بلى مً ٌؿحَر ُٟت الدؿٍى بلى مً ٌؿخٗملىنها ؤي  (قغ٧اث ؤو َُئاث الخإمحن املخخلٟت)ْو
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٤ في خالت الخإمحن ًٖ هُا١ ؤٚغايه في خالت  ألاٞغاص ، واإلااؾؿاث املخخلٟت في املجخم٘ ، وال جسغج ؤٚغاى الدؿٍى

الؿل٘ ،ٞٛغيه في خالت الخإمحن َى ج٣ضًم زضمت جإمحن حُضة للٗمالء اإلاالثمحن في اإلا٩ان اإلاىاؾب ،وفي الى٢ذ 

٤ الخضماث الخإمُيُت ًٖ هُا١ م٣ىماجه  ٤ ٞال جسغج في خالت حؿٍى اإلاىاؾب وبالثمً اإلا٣ٗى٫ ،ؤما ؤع٧ان الدؿٍى

: ألاعبٗت وهي 

٘ الظي ًىنل َظٍ  الخٗٝغ ال٩امل بلى الٗمُل ،وج٣ضًم الخضمت ؤو هٕى الخإمحن الظي ًالثمه، وإزخُاع مؿل٪ الخىَػ

الخضمت بلُه  بإ٢ل حهض وه٣ٟت جخ٨بضَا َُئت الخإمحن ؤو الٗمُل في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً، وجد٤ُ٣ ال٨ٟاًت في ال٣ُام 

٣ُت اث٠ الدؿٍى . بالْى

 ٤ ٤ في مجا٫ الخإمحن بالخغم ٖلى وكغ الىعي الخإمُني بحن ؤٞغاص املجخم٘ ًٖ ٍَغ م٨ً جد٤ُ٣ ؤٚغاى الدؿٍى : ٍو

الم املخخلٟت ليكغ - ال٣ُام بضعاؾاث واؾٗت لخ٣ضًغ ؤلاخخُاحاث ، وؤلاهُال١ مً َظٍ الضعاؾاث ٖبر وؾاثل ؤلٖا

. مٟاَُم الخإمحن، والخث ٖلى الخٗاون وؤلاصزاع

اهتهاج ؾُاؾت ٖامت للضولت حؿتهضٝ الخإزحر في الٗاصاث ؤلاؾتهال٦ُت ألٞغاص املجخم٘ ، وحصجُ٘ ؤلاصزاع ومداعبت -

. ؤلاؾغاٝ

. جدضًض مى٠٢ الضولت مً الخإمحن ، وإبضاء الغؤي ال٣اَ٘ مً الىاخُت الضًيُت ُٞما ًخٗل٤ بالخإمحن-

٤ ومىه  ٞيها ٌكتر٥ التي اإلاؿخمغة اإلاخ٩املت والبدىر ألاوكُت مً مىٓىمت ؤو مىٓمت ؤهه ٖلى الخإمحن ٌٗٝغ حؿٍى

ج بةصاعة وجسو اإلاىٓمت في الٗاملحن مً ٧ل ٣ي مخ٩امل مٍؼ  جضُٖم ٖلى والخٟاّ البىاء زال٫ مً ومؿخمغ حؿٍى

ل، ألاحل في بًجابي بهُبإ تهضٝ لخد٤ُ٣ الٗمالء م٘ ومغبدت مؿخمغة ٖال٢اث  1اإلاىاٞ٘ جد٤ُ٣ بلى تهضٝ الٍُى

ىص ٣ُت اإلاٟاَُم جُب٤ُ ٖلى الخضمُت اإلااؾؿاث وجسخل٠ جل٪ الٗال٢اث، ؤَغاٝ ل٩ل اإلاخباصلت والٖى  وطل٪ الدؿٍى

بت  ختى . في ؤحا٫ ٢ٍغ

ٗخمض ٤ َو  2 :ؤؾـ ؤعب٘ ٖلى الخإمحن في الدؿٍى

 :الصازم ألاطلىب1 

ى ت اإلااؾؿت مىاعص ٧ل جىحُه َو ظا ، الؼبىن  هدى الخٍُى ٣ُت الخُت في ججؿُضٍ هجض الخىحُه َو  وبالخالي الدؿٍى

٤ اإلااؾؿت مغ٦ؼ في الؼبىن  ويُٗت ج٩ىن  ُٟت والدؿٍى  .م٨ملت ٧ْى

 :السبذ عً البدث2 

٤ ٩ًىن  ل٩ي ت وج٩ىن  الؼبىن  إلاغصوصًت اإلاؿب٣ت الخدلُالث ٖلى ازخُاعاجه في ٌٗخمض ؤن ٖلُه ٞٗاال الدؿٍى  مخبٖى

ض التي الخإمحن ماؾؿت ٖلى ًٟغى ما َظا لخد٣ُ٣ها، اإلاغا٢بت في ٞٗالت بخىنُاث ٤ ؤن الىجاح جٍغ  بحن جٞى

،٤  ًازظ ٖىهغ اإلااؾؿت ٖىه جبدث الظي ٞالغبذ الدؿُحر، ومغا٢بت اإلاىاػهاث وحؿُحر الخدلُلُت املخاؾبت الدؿٍى

خباع بٗحن ٣ُت الؿُاؾت بٖضاص في الٖا  .الدؿٍى

 

 

                                                             
 ومـــالٗل ةـــ٦لي اصًمي،ـــؤ٥ اؾترــم قهاصة هُل مخُلباث يمً م٣ضمت جسغج مظ٦غة  ،ون ــــالصب اــــزض على ةــــوــنـــالخأمی ةـالخدم قــــحظىو  أزسح ،ــــیــقب انـــــخً:  1

لىم ٢خهاصیتالا  .5م ، 2018 اإلاؿیلت، بىيیاٝ،   حامٗت حامٗت الخجاعیت ، الٗلىم ٢ؿم الخجاعیت ، والٗلىم الدؿیحر ٖو
بي ،بً الىظًغ ػاوي  بً:  2 م ، هظًغا٫ لٍٗغ  ماؾتر قهاصة هُل مخُلباث يمً م٣ضمت جسغج  مظ٦غة ،الاكخصادًت إلاصالخاث ظل في الخأمين زدمت حظٍى

.42 م ، 2012، الجؼاثغ  حامٗت،الدؿُحر ٖلىم و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ؤ٧اصًمي ،
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ج3   :الدظىٍلي املٍص

ج مٟهىم ٣ي اإلاٍؼ  الؿُاؾت بَاع في اإلاؿخٗملت الىؾاثل ٧ل بحن الجُض الاوسجام يمان يغوعة ٖلى ًلح الدؿٍى

ت  .الخجاٍع

 : الظىق  جلظُم4 

ى   مُاب٣ت للماؾؿت ًدؿنى ختى مخجاوؿت ؤ٢ؿام بلى للخضمت صولي ؤو مدلي إلاىخج املخخمل الؿى١  ج٣ؿُم َو

ت وؾُاؾتها بؾتراجُجُتها ٍغ  .منها البٌٗ ؤو ألا٢ؿام ٧ل في الخٍُى

 : الخأمين كؼاع في الدظىٍم زصائص

 :َظٍ الخهاثو مسخل٠ بلى هخىنل ؤن ًم٨ً اإلاٟهىم َظا زال٫ مً

 : الخأمُني باليشاغ مخعللت  زصىصُاث1

 :هجض بُنها مً

ظا ج٩لٟتها، ؾضاص ٖىض الخا٫ في ؤو ٞىاع جاصي ال بدُث مؿخ٣بلُت ؤو آحلت الخإمحن زضمت أ ض َو نٗىبت  مً ًٍؼ

٣ُت اإلاهمت ٤ م٘ باإلا٣اعهت الخإمحن لخضمت باليؿبت الدؿٍى  . ألازغي  الخضماث حؿٍى

غى ج٣ضًم ًغجبِ  ب الجه بٗغيها ال٣اثم بصخهُت الخإمحن زضمت ٖو ت الىٟؿُت وخاالجه ومَا ٖىض  واإلاٗىٍى

 .الخضمت وج٣ضًم ٖغى

٤ ًغجبِ  ج ومضي  الاحخماعي ومغ٦ٍؼ ز٣اٞخه الخضمت، َظٍ بلُه اإلاىحه الصخو بُبُٗت الخإمحن زضمت حؿٍى

 .خُاجه في والخُغ باألمان بخؿاؾه ومضي للخُُٛت خاحاجه

٤ ًغجبِ  د ٤ الخإمحن زضمت حؿٍى  .اإلاؿخإمً ؤو للٗمُل والًمان الث٣ت بدؿٍى

٣ت مؼاًاَا و الىز٣ُت هٕى ٖلى الخإمحن زضمت بُ٘ هجاح ًخى٠٢  ٌ ٍغ  .ؤ٢ؿاَها ؾضاص َو

جُت الجهىص ٖلى الخإمحن زضمت بُ٘ هجاح ًخى٠٢  و ُٟت الترٍو ٣ُت ٧ْى الهُت َظٍ وحكمل مهمت حؿٍى  الجهىص ؤلٖا

املخخلٟت  ووؾاثله بهىٍع

 : باملىخىج مخعللت  زصىصُاث2

ت َىا٥ ٣ها ًسخل٠ ججٗل والتي الخإمُيُت للخضماث اإلامحزة الؿماث مً مجمٖى ت بهىعة حؿٍى ٍغ ٤ ًٖ حَى  حؿٍى

 :ًلي ما الؿماث َظٍ ومً اإلالمىؾت اإلاىخجاث

٣هض: ملمىؽ ٚحر ش يء هي الخإمُيُت الخضمت أ مً  الهىاعي اإلاكتري  ؤو النهاجي اإلاؿتهل٪ بم٩اهُت ٖضم بظل٪ ٍو

تها ؤو الخضمت َظٍ جظو١   .اإلاىخجاث مً ل٨ثحر باليؿبت الخا٫ َى ٦ما قغائها ٢بل إلاؿها ؤو عٍئ

الخاالث  مً ٦ثحر في الٟهل نٗىبت طل٪ ٌٗني: ٣ًضمها التي الصخهُت ًٖ الخإمُيُت الخضمت اهٟها٫ ٖضم  ب

٣ها الخضمت زل٤ ًخم ما ٚالبا خُث بخ٣ضًمها ٣ًىم الظي والصخو الخضمت بحن  .الى٢ذ هٟـ في وحؿٍى

للٗمالء  مخجاوؿت زضماث ج٣ضًم بم٩اهُت ٖضم َى الؿمت َظٍ مً اإلا٣هىص: الخضمت ج٣ضًم في ججاوـ ٖضم  ج

اث ألاٞغاص مً ٦بحر لٗضص اإلا٣ضمت الخإمُيُت الخضمت جىمُِ نٗىبت آزغ بمٗنى ؤي لى واإلاكغٖو ؤن  اإلاثا٫ ؾبُل ٖو

 ل٩ل عخلت باليؿبت للخضمت الجىصة مؿخىي  هٟـ ج٣ضم ؤن حؿخُُ٘ ال الُحران وقغ٧اث الخضًضًت الؿ٨٪ قغ٧اث

ترجب ألزغي  قغ٦ت مً الخضماث َظٍ جسخل٠ ٦ما .عخالث مً ؤصاء  بجىصة الخيبا نٗىبت الؿمت َظٍ ٖلى ٍو

 .ج٣ضًمها ٢بل الخضمت
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ترجب ج٣ضًمها بٗض الخضمت جالش ي بالٟىاثُت ٣ًهض: ٖليها الُلب وجظبظب الخضمت ٞىاثُت  د بم٩اهُت  طل٪ ٖلى ٍو

نها  .ٞيها جاصي مغة ٧ل في منها املخ٣٣ت الىخاثج مً الاؾخٟاصة ٖضم خالت في جسٍؼ

انزأييٍ ٔأًْيزّ   لطبع في انزضٕيك انزأييُي  ظٕٓر  ػٕايم : انثبَي انًطهت

٤ ٦بحرة ؤَمُت الخإمُيُت اإلااؾؿاث ؤُٖذ ل٣ض وهي  ؤؾباب لٗضة َظا و للدؿٍى

   :ملىاؿظت ا1

ٗخبر ظا الاَخمام و للتر٦حز الخإمحن ماؾؿاث صٞ٘ الظي ألاؾاس ي الضاٞ٘ و الهام الٗامل َو ٤ َو  ٖضة لٓهىع  بالدؿٍى

باث و خاحاث بقبإ بلى ٧لها تهضٝ التي و الخإمحن ؾى١  في ماؾؿاث  في خهت ٖلى ؤ٦بر الخهى٫  و الؼبىن  ٚع

حن ٖلى اإلاىاٞؿت َظٍ ج٩ىن  و. الؿى١  ت قب٨ت طاث الخإمُيُت اإلااؾؿاث مً مؿخٍى ت مىخضة ؤي و ججاٍع  مجمٖى

 الؼباثً مً ؤ٦بر ٖضص حلب جداو٫  ماؾؿت ٩ٞل مؿخ٣لت، و٧االث طاث ؤزغي  ماؾؿاث و لها الخابٗت الى٧االث مً

٣ت  .الجُضة الخٟاوى بٍُغ

ت قب٨ت طاث الخإمُيُت اإلااؾؿاث ت ؤي مىخضة و ججاٍع طاث  ؤزغي  ماؾؿاث و لها الخابٗت الى٧االث مً مجمٖى

٣ت الؼباثً مً ٖضص ؤ٦بر حلب جداو٫  ماؾؿت ٩ٞل مؿخ٣لت، و٧االث  .الجُضة الخٟاوى بٍُغ

 : ألاحىبي املىاؿع 2

ت ًخُلب الخإمحن ؾى١  في ألاحىبي اإلاىاٞـ وحىص بن حر ؾٖغ  لخُُٛت الخإمُيُت اإلاىخجاث مً مبخ٨غة ؤهىإ جٞى

باث إلقبإ ؤو حضًضة، خاحاث  الىزاث٤ ججضًض بن . ؤزغي  قغ٦ت ًٖ قغ٦ت مىخجاث لخمُحز ؤو للٗمالء، حضًضة ٚع

ها. ؤو الىز٣ُت ق٩ل بخٗضًل بما ًخم ٢ض حضًض مىخج ابخ٩اع ؤو الخإمُني اإلاىخج ؤو ٣ها َغ١  ؤو قغَو  بياٞت ؤو حؿٍى

 . حضًضة مؼاًا

ع  الخؼىز 3    :املعلىماث جكىىلىحُا في الظَس

 ؤزٍغ لظل٪ ٧ان ول٣ض البُاهاث، مٗالجت بلى ج٨ىىلىحُا الاجهاالث في ٦بحرة ٢ضعة مىذ بلى الخ٨ىىلىجي الخُىع  ؤصي

ما٫ ٖلى اإلالمىؽ ً اإلاثا٫ ؾبُل ٞٗلى. للخإمحن الٟىُت ألٖا  مم٨ً، ٖاثض ؤٖلى جد٤٣ الاؾدثماع مدٟٓت ٞةن ج٩ٍى

 ٌؿهل بىٓام والٟغٕو اإلاىا٤َ حمُ٘ وعبِ للكغ٧اث، الاؾدثماع ؾى١  في اإلاخاخت اإلاٗلىماث ٖلى بالخإ٦ُض ٌٗخمض

اصي ؤلانضاع ٖملُت غ طل٪ ٍو ًاث ٢ُاٖاث لخٍُى  .البُاهاث وحم٘ الخاؾب والخٍٗى

 : العاملُت املخؼيراث 4

غ بلى ؤصث حضًضة ومخٛحراث اججاَاث الٗاإلاُت ألاؾىا١ قهضث  بُنها والتي مً الخضماث ججاعة وبالخالي الخجاعة جدٍغ

 َظٍ في ْل الىي٘ حٛحر الخإمحن ؾى١  ٖلى ٦ثحرة ٢ُىصا جٟغى الٗالم صو٫  مً ٦ثحر ٧اهذ ؤن ٞبٗض الخإمحن، زضمت

اصة بلى طل٪ ؤصي خُث اإلاخٛحراث،  .مخٛحراث مً طل٪ جب٘ وما الؿى١  حجم ٍػ

 : السبدُت مبدأ  إعالء5

ظا الغبدُت، حجم ٖلى اإلاالُت الؿىت نهاًت في الكغ٦ت جداؾب بإن وطل٪  بلى يغوعة الكغ٧اث ٧اٞت ؾُضٞ٘ َو

 .لألزُاع اإلاخإهُت والضعاؾت الؿلُم الجُض بالدؿٗحر وطل٪ الا٦خخاب ٖىض ؤلازُاع اهخ٣اء

   :املظتهلكين   كدزة6

 ب٣ضعاث تهخم ٞهي ؤنبدذ بالؼباثً ألا٦ثر الاَخمام بلى الخإمحن ماؾؿاث وصٞ٘ باالَخمام ؤصي الٗامل َظا بن

اثه ٖلى و ٖليها املخاٞٓت ٦ُُٟت و اإلاؿتهل٪  .ٞو
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ع  الخؼىز 7  بلى الاجهاالث في ٦بحرة ٢ضعة مىذ بلى الخ٨ىىلىجي الخُىع  ؤصي ل٣ض: املعلىماث جكىىلىحُا في الظَس

ما٫ ٖلى اإلالمىؽ ؤزٍغ ٧ان لظل٪ ول٣ض البُاهاث، مٗالجت ج٨ىىلىحُا  .للخإمحن الٟىُت ألٖا

ً ٞةن اإلاثا٫ ؾبُل ٞٗلى  في اإلاٗلىماث اإلاخاخت ٖلى بالخإ٦ُض ٌٗخمض مم٨ً، ٖاثض ؤٖلى جد٤٣ اؾدثماع مدٟٓت ج٩ٍى

اصي الاؾدثماع ؾى١  غ طل٪ ٍو بىٓام  اإلاىـــــا٤َ والٟـــغٕو وعبِ حمُ٘ للكغ٦ــــــاث آلالي الخـــــــاؾب ٢ُاٖـــــاث لخٍُى

ِؿغ ٌؿهل ًاث ؤلانضاع ٖملُت ٍو  .البُاهاث وحم٘ والخٍٗى

 : العالمت  و للمؤطظت الجُدة الصىزة  إعؼاء8

ت : مثل مىخجىَا مؿخىي  ٖلى وطل٪ ت َظٍ ٖلى ألاخُان مٗٓم في ًدخجىن  اإلاى٩ىبحن ٞالؼباثً خالت حؿٍى  .الدؿٍى

٤ الخإمحن في ما ًلي : مً زال٫ َظٍ الٗىامل جخطح ؤَمُت حؿٍى

 :الخامين حظىٍم أَمُت

٤ ٌؿمذ  التي م٘ ألاؾىا١ جدىاؾب مىخجاث ج٣ضًم ٖلى ٢اصعة وحٗلها مدُُها م٘ بالخ٠ُ٨ الخإمحن لكغ٧اث الدؿٍى

ا ب٣اءَا ؤن باٖخباع ازخاعتها،  اإلاخٛحرة واإلاخُىعة الخاحاث م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى ب٣ضعتها ٦بحر خض بلى مغجبِ وجُىَع

ا اإلاغجبُت الخدضًاث مجمٕى بمىاحهت لها ٌؿمذ ٦ما باؾخمغاع،  .بخُىَع

ظٍ بلى   اللجىء صون  خلىال بًجاص الخإمحن لكغ٧اث ًم٨ً ال والتي الخالُت الؿبٗت بُنها مً ٖضًضة الخدضًاث َو

٣ُت اإلاهاعاث  1 .الدؿٍى

 

 :السبذ جدظين

 مً جدىالث ًدبٗه وما الخاعحُت ألاؾىا١ ٖلى الهٟخاح ٞا الخإمحن، قغ٧اث اَخماماث ؤولى مً الغبذ جدؿحن ٌٗخبر

ُٗت ج٨ىىلىحُت  يهضص بازخٟاء مما الخإمحن، قغ٧اث مغصوصًت في مدؿىؾا اهسٟايا وعاءٍ ًجغ ؤن قإهه مً وحكَغ

ى منها، البٌٗ ه ما َو  بلى بؾهام الكغ٧اث َظٍ عاث بصا جلجإ ولهظا ؾىىاث مىظ ألاوعوبُت البلضان بٌٗ حٗٞغ

ٟحن الدؿُحر مغا٢بت اإلاالُت، اإلاهالح  .واإلاْى

م ا، ألازُاع مً والخض الخ٩ال٠ُ جدضًض ؤَمُت ٞٚغ حَر  جضُٖمها بالبدث ًجب واهما ٧اُٞت ج٩ىن  ال بال ؤن ٢ض ٚو

٤ مؿاَمت ؤَمُت َىا وجبرػ اإلاغبدت واليكاَاث الؼباثً ًٖ ظا. اإلاهمت َظٍ بهجاػ في الدؿٍى  ٖلى مؿخىي  َو

اثٟه  :الخالُت الثالر ْو

 اإلاؿتهضٞت واليكاَاث ال٣ُاٖاث ازخُاع ٖلى حكٝغ الدؿُحر مغا٢بت م٘ بالخٗاون  :الاطتراجُجي الدظىٍم وظُـت-

 .اإلاغبدت

ٟحن مجمٕى وجيكُِ حٗبئت وجخًمً :الخىظُمي الدظىٍم وظُـت- وإٖاصة  الؼبىن، زضمت هدى وجىحيههم اإلاْى

 .ؤلاهخاحُت لخدؿحن البُ٘ ه٣اٍ ٩َُلت

ألاؾٗاع  وجدضًض الؼباثً، اخخُاحاث جلبي التي والخضماث اإلاىخجاث ج٣ضًم ٖلى حؿهغ :العلمي الدظىٍم وظُـت-

ت بٗملُاث ال٣ُام م٘ اإلاىاؾبت  .صًىام٨ُُت ججاٍع

ٗخبر غح٘ الخإمحن، إلااؾؿاث َام مىيٕى زاوي ق٪ صون  مً َو  :ؤَمها ؤؾباب لٗضة َظا ٍو

جل٪  مً ؤٖلى ج٩ىن  ما ٚالبا املخلُت ألاؾىا١ في املخ٣٣ت الهىامل ؤن خُث :باملسدودًت مسجبؼت أطباب 1-

 .الخاعحُت ألاؾىا١ في ٖليها املخهل
                                                             

بي ،بً الىظًغ ػاوي  بً:  1  .50-47 ، مض.مهظًغ ، ا٫ لٍٗغ
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ت ب٣ىاَا املخلي لؿى٢ها الخإمحن ماؾؿت ٞخُُٛت : الجدد املىاؿظين مىاحهت 2- يض  خماًت ٖاصة ٌك٩ل الخجاٍع

الخا٫  َى الضازلي،٦ما الؿى١  في خهتها جدؿحن ٖلى مدٟؼة ٖىامل اإلااؾؿاث لبٌٗ ج٩ىن  ٢ض اإلاىاٞؿحن،٦ما

 .اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى ال٨بحر الؿ٩اوي الخجم٘ طاث اإلاىا٤َ في ؤو ال٣ُاٖاث، بٌٗ في

ت ج٩ىن  التي اإلااؾؿت بإن ؤلاصعا٥ لتزاًض : الدولي املظخىي  على الحظىز  في السػبت 3- هي جل٪  خضوصَا زاعج ٢ٍى

 .الضازلي ؾى٢ها في هجخذ التي

٤ ٌؿاَم اإلاىٓىع  َظا مً  ٩ًىن خًىع  حضًضة صازلُت ؤؾىا١ اؾخ٨كاٝ بٖاصة ؤو ٚؼو  في حهت مً الدؿٍى

خىاء ؤزغي  حهت ومً يُٟٗا، ٞيها اإلااؾؿت  .بهم الاخخٟاّ بلى والؿعي الخالُحن بالؼباثً الٖا

 : الخازحُت ألاطىاق دزىل -4

بت بن  همىا التي حٗٝغ ألاؾىا١ في َام مى٢٘ اخخال٫ اء وع  وؾٗيها الخاعحُت ألاؾىا١ صزى٫  في الخإمحن قغ٧اث ٚع

ٍغ إلاا ٦بحرا، اث اإلاؿتهل٨حن مً َام ٖضص الخىؾ٘ وآٞا١ ٞغم مً لها ًٞى  ًبرػ ؤَمُت ٖالُت، مِٗكت بمؿخٍى

٤  ٢ُاٖاث زاعحُت ٖلى البدث مىه ًيخٓغ خُث.اإلاخجاوؿت ع وغي املخخلٟت ألاؾىا١ َظٍ بحن الخيؿ٤ُ في الدؿٍى

 .البلضان مسخل٠ مؿخىي  ٖلى الخأػع  ٖملُاث مً باالؾخٟاصة حؿمذ

ت حض مجاالث الٗملُاث َظٍ وجسو الم، مخىٖى  في مؿاٖضة مهمخه جخمثل ٦ما الاجها٫، اإلاىخجاث، جهمُم ٧اإٖل

٘ قب٩اث  .ؤؾىا١ م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى الخىَػ

ت هدى الخىحه 5-  :الالمسكٍص

ت الىعي ًتزاًض  وصعحت قغ٧اث الهام َظٍ لدجم ٧ان وان ؤؾىا٢ها، م٘ الخإمحن قغ٧اث لخ٠ُُ٨ ٦ًغوعة بالالمغ٦ٍؼ

تها ما ما ال٨بحرة مغ٦ٍؼ  ؤن بال اإلاخٗضصة الجيؿُاث، الؾُما ال٨بحرة، اإلااؾؿاث ؾى١  مىاحهت في ج٩ىن  ٖىضما ًبرَع

ت هدى يغوعة الخىحه ًبرع مما واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى ٢اصعة ٚحر ًجٗلها ز٣لها  المغ٦ٍؼ

 .للٟغٕو مؿاولُت ؤ٦ثر بةُٖاء ال٣غاعاث

٤ و لى املجا٫ َظا في عثِؿُت مهمت للدؿٍى ت،  الهُا٧ل بوكاء في اإلاؿاَمت زال٫ مً الخدضًض وحه ٖو الًغوٍع

ب ً الؼباثً مً اإلااؾؿت لخ٣ٍغ ٟحن وج٩ٍى ٟترى واإلاىهجُت الٟىُت الىاخُت مً اإلاْى ت لهظا ٍو ُٟت  المغ٦ٍؼ الْى

٤  .اإلاُضان بلى ؤ٢غب ج٩ىن  ختى الدؿٍى

 : الحسة املهً هدى الخؼىز  6-

 َظا ال٣ُإ، بلى الجضص اإلاىاٞؿحن صزى٫  لخىاحؼ ال٣ىاهحن ج٣لُو ُٞه ؾاَم عا مؿخم ا جُىع  الخإمحن ٌٗٝغ

ىا٥ غ بلى الخإمحن قغ٧اث جضٞ٘ ؤؾباب ٖضة َو ٘ ؾٗيها بُنها مً حضًضة، مهً جٍُى باتها مغصوصًت لٞغ  قب٩اتها وٚع

 .الجضص اإلاىاٞؿحن ٢ىة إلاىاحهت الؼباثً َٝغ مً ٖنها اإلاٗبر الخاحاث مجمل جلبُت في

ت الهىع  بحن ومً  بخ٣ضًم بٌٗ الخإمحن قغ٧اث ٢امذ خُث اإلاالي، بالخإمحن ٌٗٝغ ما هجض الخُىع  لهظا اإلاٗغٞو

م٨ً للؼباثً، ٢غوى وج٣ضًم وصاج٘ خؿاباث ٞخذ في واإلاخمثلت بى٨ُت ٧اهذ التي الخضماث ٤ ٍو ؤن  َىا للدؿٍى

ت ال٣ىي  بخ٠ُُ٨ زم مغبدت، ٚحر مجاالث في الضزى٫  ججىب في ٌؿاَم الخدىالث  َظٍ م٘ والكب٩اث الخجاٍع

 .الجضًضة

ع شبكاث وجؼىٍس حظُير 7-  صزى٫  ػاًض وث الخ٨ىىلىحُاث جُىع  حضًضة، مهً ٖلى الخإمحن قغ٧اث اهٟخاح: الخىَش

٘ َغ١  ًٖ البدث ٖلى الكغ٧اث َظٍ ججبر ٧لها ٖىامل الجضص اإلاىاٞؿحن لى حضًضة، جىَػ  ال٨بحر الخُىع  ع عا ٙ ٖو

ه الظي ت مً الكب٩اث حٗٞغ ت الى٧االث الؿُاعاث، بُ٘ مدالث باإلاغاؾلت، البُ٘ ٦ميكىعاث اإلاخىٖى ا ال٣ٗاٍع حَر  .ٚو
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 الظي الخُىع  زال٫ مً ًٓهغ الظي الخضًثت الخ٨ىىلىحُاث لخُىع  وؤن ق٪ ال: الحدًثت الخكىىلىحُاث إدماج-8

الم في له ؾاب٤ ال ت الؿُاؾاث ٖلى ٦بحرا جإزحرا والاجها٫ اإلا٨خبُاث ؤلال٨تروهُ٪، آلالي، ج٣ىُاث ؤلٖا  الخجاٍع

٘ نى٘ بؿُاؾاث اإلاغجبُت ٢غاعاتها ٖلى مجمٕى وبالخالي الخإمحن لكغ٧اث اع َظا وفي والخضماث، اإلاىخجاث وجىَػ  ؤلَا

ُاهُت بٌٗ ٢امذ غ بُنها مً مخمحزة، بمباصعاث الكغ٧اث البًر  خاؾباث مً اهُال١ الخإمحن زضماث جٍُى

 .شخهُت

٤ صوع  ًٓهغ َىا ومً  َظا الخإمحن في قغ٧اث جىحُه ٖلى حؿاٖض وازخباعاث بضعاؾاث ال٣ُام زال٫ مً الدؿٍى

 .املجا٫

انزأييُيخ  انًؤصضبد في ثبنزضٕيك انؼًم رٕاجّ انزي انًشبكم ٔانصؼٕثبد :انثبنث انًطهت

٤ جىاحه التي اإلاكا٧ل مً الٗضًض َىا٥   :الٗغبي الٗالم في الخإمحن حؿٍى

ت الٟلؿٟت ُٚاب1 ٣ُت ال٨ٍٟغ  ػا٫ ٌؿُُغ ٞما صاثما، الٗمُل م٘ ج٩ىن  بان جىاصي والتي الخإمحن الكغ٧اث في الدؿٍى

٣ُت الؿُاؾاث مسُِ ٖلى  آلان ختى  الغبذ للماؾؿت ، ومٟهىم الٗمُل ؤَمُت مضي مثل مٟاَُم ٖضة الدؿٍى

٘  .الخ...الؿَغ

ت ألاصواث ُٚاب2 ٣ُت، ال٣غاعاث نىاٖت في ؤلابخ٩اٍع ت ال٣غاعاث جبنى ٞبِىما الدؿٍى جبنى  اإلاكاع٦ت، ٖلى ؤلاصاٍع

٣ُت ال٣غاعاث   ؤو ٖلم صون  ٚالبا جخم التي الٟغصًت واإلاٗاًحر الٓهىع  وخب مً آلازٍغً اإلاباقغ الى٣ل ٖلى الدؿٍى

م٨ً ٨ًٟغون ؤٞغاص َىا٥ بإن هامً ؤن والبض بصعا٥،  مىٓىمت اإلااؾؿت في ٌٗملىن  ؤنهم َاإلاا ال٨ثحر ٣ًضمىا ؤن ٍو

ت  .وجىُٓما جسُُُا ؤلابخ٩اٍع

٤ بدىر اٖخباع3 ُهي ؤمغ الدؿٍى ظا مبرعة ٚحر وج٩لٟت جٞغ ٣ُت ال٨ٟاءة إلاى٤ُ بَضاع بمثابت ٌٗخبر َو  .الدؿٍى

ظا اإلاىاٞـ، ل٣ضعة الصخُذ ال٣ُاؽ بٟٚا4٫ خباع آلازظ ٌؿخلؼم َو في  اإلاىاٞـ خهت :الخالُت الٗىامل بااٖل

 .الٗمالء طا٦غة في وخهخه الؿى١،

 .اؾتراجُجُاث الخىاٞـ البضاثل ؤَم ؤخض اإلاىخج حىصة حٗخبر خُث الكاملت الجىصة مٟاَُم ًٖ الكضًض البٗض5

ٗت الاؾخٟاصة جد٤ُ٣ ًٖ الىاضح البٗض6 ٤ ؤؾالُب مً واإلاُلىبت الؿَغ ٤ اإلاباقغ الدؿٍى  الال٨ترووي ٖبر والدؿٍى

٤ الاهترهذ قب٩اث ٤ مجا٫ في الخٟاٖلي الاجها٫ هٓام َى اإلاباقغ ٞالدؿٍى ت ًًمً الدؿٍى  مً اؾخسضام مجمٖى

 .مم٨ً حهض بإ٢ل ملمىؾت اؾخجابت جد٤٣ التي الخ٣لُضًت الٛحر الىؾاثل

م٨ً واخضة ب٩لمت ػبىن  ٨ًؿب ؤن البُ٘ لغحل ًم٨ً :الخدضر مهاعة ه٣و7  الؼباثً ب٩لمت ٖكغاث ًسؿغ ؤن ٍو

 وان الخضٍعب وم٣ىٗا مازغ ٩ًىن  و٠ُ٦ ٣ًى٫  ٠ُ٦ اهه َى وال٣ًُت لضًه الخدضر مهاعاث ه٣و خالت في واخضة

ضم الخدًحر الخضًث مً الؿبب ؤو الهضٝ جدضًض ٖضم وان ومازغا لب٣ا مخدضزا لجٗله ٨ًٟي ال واإلاماعؾت  ٖو

ى  .ٖلى اله٣ٟت بالخالي وخهىله ومداصزتهم بليهم الىنى٫  في املخخلٟت ألاؾالُب لُخٗلم الؼباثً م٘ لؿِىاٍع

ٌ الخإمُيُت البُ٘ ٖملُت جل٤ ٢ض :الؼباثً اٖتراياث م٘ الخٗامل ٖلى البُ٘ عحل ٢ضعة ٖضم8  وان مىظ البضاًت الٞغ

 بٌٗ ٖلى ؤو ؤلاحابت طل٪، مىاحهت ٖلى ال٣ضعة البُ٘ لغحل لِـ وؤخُىا ؾلبُت ٞٗل وص بغص ٣ًابلىنها الؼباثً اٚلب

ت وؤزغي  اإلاىا٠٢ ؤمام هٟؿه يبِ ٌؿخُُ٘ ال و٢ض الؼبىن، مً اإلاىحهت الاؾخٟؿاعاث  ح٨ٗـ الؾخٟؼاٍػ

ت الٟهم، وؾىء الدك٨ُ٪ تراى ٖلى الغص في والؿٖغ  اإلاخسههت الغحٕى لألحهؼة ؤو الغص في الخإوي صون  مً الٖا

 .عؾمُا ٖليها إلحابت
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ًُت الخضمت ؾىء9  التي ًترجب باإلحغاءاث ال٣ُام في ٌؿاٖضٍ مً ًىحض وال الخاصر له اإلاامً ٣ً٘ ٖىضما :الخٍٗى

ضم بها ال٣ُام ٖلُه ٘ اإلاؿاٖضة وج٣ضًمه اللخٓاث َظٍ في البُ٘ عحل خًىع  ٖو اجه وٞع  له ألازغ ؾ٩ُىن  مٗىٍى

 ًسؿغ َظا و٢ض البُ٘ بغحل الؼبىن  ز٣ت تهتز ٢ض وؤًًا الخضمت، ٖغى و٢ذ في بمهضا٢ُخه الدك٨ُ٪ في ال٨بحر

 .واملخخملحن الٟٗلُحن الؼباثً مً حضًضة ؤٖما٫ ألازحر

الخإمحن  ؾُما ال الخضمت قغاء ٢غاع ٖلى الخإزحر في ٞٗاال ٖامال الا٢خهاصًت الٗىامل جاصي :ألاٞغاص ؾلى٦ُاث10

ا وطل٪  في ٢غاع وخاؾما مهما ٖامال حٗض للٟغص الكغاثُت ال٣ضعة وان الكغاثُت و٢ضعاجه الٟغص صزل في اإلاباقغ لخإزحَر

بت الخاحت ًٖ ًٞال ؤؾاؾُا ع٦ىا وحك٩ل الكغاء غث لى وختى والٚغ بت الخاحت جٞى  ٖلى ًىحض ٢ضعة ال ول٨ً والٚغ

 زضماث ؤلاهٟا١ ٖلى وان الكغاثُت ال٣ضعة اهسٌٟ و٧لما الكغاء ٢غاع اجساط ٌؿخُُٗىن  ال ألاٞغاص ٞإن الكغاء

 .واإلاٗمغة الٛظاثُت الؿل٘ قغاء ٖلى باإلهٟا١ م٣اعهت ٦بحر بك٩ل ًىسٌٟ الخإمحن

 بنضاع الىزاث٤ في االؾُم ٖملها فيلكغ٧اث الخإمحن  الخضًثت الخ٣ىُاث اؾخٗما٫ في ه٣و َىا٥ :الخ٣ني الخ٣ضم11

حر و  .الى٢ذ اإلاىاؾب في ال٣غاع واجساط اإلاٗى٢اث مٗالجت في الكغ٦ت حؿاٖض مٗلىماث هٓم جٞى

م وهٟؿُتهم ألاٞغاص في مباقغ بك٩ل ًازغ الؿُاس ي الاؾخ٣غاع :الؿُاؾت12 كَٗغ ضم باألمان َو في  ال٣ل٤ ٖو

غ ٖضم ب٨ٗـ اإلاؿخ٣بل ما  ٌٗلمىن  ال ألنهم ألاؾاؾُت الؿل٘ ٖلى قغائهم ؾحر٦ؼون الؿُاس ي الاؾخ٣غاع جٞى

 .اإلاؿخ٣بل ٖلُه ؾ٩ُىن 

لكغاء  الؼبىن  صٞ٘ في ؤؾاؾُا ٖامال حٗخبر املخُُت البِئت مً اإلاؿخمضة الٟغص ز٣اٞت بن :الث٣اُٞت الٗىامل13

اتها ؾلم يمً جًٗه والتي اإلاخدًغة الكٗىب َى الخإمحن في ٖلُه اإلاخٗاٝع الن الخإمحن زضمت  خحن ٢لت في ؤولٍى

ت املجخم٘ ٧ان ولى ختى الىز٣ُت ا٢خىاء ٍَغ٤ في ج٠٣ الث٣اٞت  .ماصًا متٞر

 :خالصخ انفصم 

مً زال٫ َظا الٟهل ًخطح لىا وكإة الخإمحن واإلاغاخل التي مغ بها ٖبر ال٣غون اإلاايُت ، خُث جمحز بالٗضًض مً 

 .الخٛحراث بلى ؤن ونل بلى الخإمحن اإلاٗغٝو ٖىضها خالُا 

و٢ض ؤصي جُىع الىعي الخإمُني لألٞغاص الى زل٤ الٗضًض مً الخاحاث و اإلاخُلباث التي ًجب ٖلى الىٓام الخإمُني 

ت َظٍ الخاحاث وفي هٟـ  لإلؾخجابت بليها ، لظل٪ ٧ان ٖلى ماؾؿاث الخإمحن بًجاص خل حؿخُُ٘ مً زالله مٗٞغ

الى٢ذ جد٤ُ٣ الغبدُت وعيا الٗمُل ، ٞغبدُت ماؾؿت الخإمحن جدب٘ مً ٢ضعتها ٖلى بقبإ خاحاث ألاٞغاص ، ٦ما 

٤ صوع ٦بُحر في جىحُه ماؾؿاث الخإمحن و تهُئتها إلاىاحهت اإلاؿخ٣بل مً زال٫ جىيُذ ألازُاع اإلاخى٢ٗت  ؤن للدؿٍى

ىانٍغ  ظا بدض طاجه ًاصًىا بلى الخُغ١ ألهىإ الخإمحن ٖو ت هخاثج التي جهل بليها، َو  .ومٗٞغ

 وطل٪ اإلاضزغاثؤما باليؿبت لألَمُت ٞهي جغج٨ؼ بهٟت ٖامت ٖلى الجاهب ؤلا٢خهاصي ألهه له نلت باإلؾدثماع و 

اصة ؤلاهخـــاج ؤمىحنــاإلاؿذ واقترا٧اث اٍــؤ٢ـ مً ألامىا٫ اإلا٩ىهت عئوؽ ججمُ٘ بىاؾُت  امم ومىه الٗمل ٖلى ٍػ

 جغصص صون  اإلاالُت بهخاحهم مجاالث في بالخىؾ٘ ؤو حضًضة بهخاحُت مجاالث في بالضزى٫  ألاٞغاص واإلااؾؿاث شج٘ي

 ، ؤما باليؿبت للجاهب ؤلاحخماعي ٞهى ٌٗمل الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الٗغى والُلب في الخُاة الا٢خهاصًتو

٤ اعي للٟغص وألاؾغةـــعاع الاحخمــ١ الاؾخ٤ــيـجد٤ٖلى   له مًـًٌ ماصي ىـــحٗىي  وطل٪ بمدــاعبت ال٣ٟغ و الٗـىػ ًٖ ٍَغ
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غ الُمإهِىت و  في خا٫ الخٗغى للخؿاثغ التي جدضر في صزله وبالخالي وألؾغجه له اإلاِٗكت إلاؿخىي  ألاصوى الخض ًٞى

 . للٟغص  ٖضم الخٝى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : انثبنث انفصم

لشركة جرسث للحأمينات   حالة دراسة
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 :رًٓيذ

 

 الؿل٘ ٢ـــغاع قغاء  الخام بضاعؾت املجا٫ به خٓي الظي الاَخمام مً ال٣ضع بىٟـ الخإمحن مىيٕى ًدٔ لم

غح٘ اإلالمىؾت، والخضماث  مٗغٝو َى  ما ٨ٖـ ٖلى ملمىؾت ٚحر مؿخ٣بلُت ٌٗخبر زضمت الخإمحن ؤن بلى طل٪ ٍو

ج مٟهىم بها اعجبِ التي الٗاحلت اإلااصًت والخضماث الؿل٘ مً ٤ والضٖاًت الترٍو  .والدؿٍى

ٗض الخإمُــــــــً مً ؤَم الىٓم التي ج٣ــــىم ٖليهـــــــا الا٢خهاصًاث اإلاخ٣ضمت لضوٍع الٟٗـــــــــــــــا٫ في خماًت ألاشخــــام  َو

يـــض  ألازُــــــــــاع التي ٢ض جهِب ممخل٩اتهــــــــــــــــم ومؿاولُتهـــــــــــــــم اإلاضهُت وؤًًا إلاؿاَمخــه في جد٣ُـــــــــــــــــ٤ الخىمُـــــــت  

ُٟها في ؤوحه الاؾدثمـــاع املخخلٟت . الا٢خهاصًـــــتوالاحخماُٖت ، مً زال٫ اإلاىاعص اإلاالُت اإلاٗخبرة التي ًم٨ً جْى

 ٔ حذح " MOSTAGANEM TRUST ASSURANCE" حٕل ٔكبنخ انزأييُبد  ػًٕييبد : األٔل انًجحث

 :صزغبَىو

قغ٦ت الخامحن و٦ظل٪ ؤَم الاؾتراجُجُاث اإلاىخهجت مً َٝغ  ؾىداو٫ مً زال٫ َظا اإلابدث الخُغ١ بلى وكإة 

اصة وكاَها  . الكغ٦ت بهضٝ الخٟاّ ٖلى مؿخىاَا وٍػ

 "  MOSTAGANEM TRUST ASSURANCE" ررصذ نهزأييُبد  شركخ َشأح : ٔلاأل انًطهت

غان ، خُث ؤنها حُٛي مٗٓم ؤهىإ  ت َو حٗخبر و٧الت مؿخٛاهم مً بخضي الى٧االث الخابٗت للىخضة الجهٍى

ت  الخإمُىاث و جخٗامل م٘ مسخل٠ اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي و ٦ضا ماؾؿاث الهىاُٖت و الخجاٍع

غ الؿ٨غ ، و قغ٦ت  ىُت لخ٨ٍغ . الخ....لبُ٘ الخكب ، (بًىىب)مً بُنها مُدىت الٓهغة ، الكغ٦ت الَى

حن ٖلى ؤعبٗت  (08)ًبلٜ ٖضص ٖما٫ الى٧الت زماهُت  : مهالح و هي  (04)ٖما٫ مىٖػ

ًاث ت ، مهلخت ؤلاهخاج ، و مهلخت الخٍٗى خُث ؾٝى هخُغ١ لها في . مهلخت املخاؾبت ، مهلخت الخجاٍع

.  اإلاُلب آلاحي

٦ما ؤن َظٍ الى٧الت حُٛي ٖضصا ٦بحرا مً املخاَغ الخإمحن ٦خإمحن ٖلى الى٣ل ، جإمحن ٖلى الؿُاعاث ، الخإمحن ٖلى 

٤ و ؤزُاع ؤزغي ، و ختى الخإمحن ٖلى ألاشخام . الخٍغ

 

 ررصذ نهزأييُبد انُشبط انزمُي نشركخ: انثبَي انًطهت

 ررصذ نهزأييُبد نشركخ االكززبة :األٔل انفرع

 اإلاامً مً الخإمحن املخهل ٢ؿِ م٣ابل الخإمحن ٣ٖىص مً لؿلؿلت ببغام في للكغ٦ت الا٦خخاب وكاٍ ًخمثل

ت و٧االتها ٖبر لهم ني، التراب ٧امل ٖلى اإلاىٖػ  لخُُٛت اإلاىخجاث مً خؼمتجغؾذ للخإمُىاث  قغ٦ت ج٣ضم خُث الَى

 ججاٍ اإلاضهُت مؿاولُخه ٖىا٢ب بلى الخإمحن، بياٞت ٣ٖض في اإلا٨خدب للٟغص واإلااصًت اإلاالُت بالظمت الالخ٣ت ألايغاع

 :جإمُيُت ؾىٗغيها ٧األحي ٞغٕو ؤعب٘ يمً اإلاىخجاث َظٍ جهى٠ الٛحر،
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م طد الخأمين  ؿسع1 خًمً :املخخلـت وألازؼاز والحىادر الحٍس  :ٍو

م طد الخأمين1.1 ٩ىن  مهضعة جإمحن وز٣ُت ق٩ل ٖلى بما وهجضٍ :الحٍس ٤  الًمان ٖلى الخإمحن ٞيها ٍو  الخٍغ

ىا ألاؾاس ي، ٤، جإمحن مىخج ه٣ى٫  َو  في ؤؾاؾُت ملخ٤ بًماهاث ازخُاعي  ج٨مُلي يمان ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٦ما الخٍغ

 .الؿُاعاث جإمحن مىخج في الؿُاعة خٍغ٤ يض الخإمحن :مثل ؤزغي  جإمحن وزاث٤

 اه٨ؿاع الؼحاج، ٖلى الخإمحن اإلاُاٍ، ؤيغاع ٖلى الخإمحن مثل:املخخلـت وألازؼاز الحىادر طد الخأمين2.1

 الؿغ٢ت، ألازُاع الهىاُٖت، ٖلى الخإمحن اإلاهىُت، ألازُاع ٖلى الخإمحن للؿ٨ً، اإلاخٗضصة ألازُاع ٖلى الخإمحن

 .ألايغاع مً الخ......اإلاهىُت الخجهحزاث اإلاُاٍ، ٧ىاعر الؼحاج، ٦ؿغ

خًمً :الظُازاث على الخأمين2  بلى يماهاث بياٞت بحباعي  ٦ًمان اإلاضهُت اإلاؿاولُت ٖلى الخإمحن يمان ٍو

٤، ٧الؿغ٢ت له، اإلاامً ازخُاع بدؿب ج٨مُلُت ؤزغي   وجى٠٢ الانُضام،الُٗب اإلا٩ُاه٩ُي خىاصر والخٍغ

ت، وإلخا١ الهخي الى٣ل الؿُاعة،  .والجغ اإلاؿاٖضة ألاصٍو

كمل :الىلل على الخأمين3  اإلاؿاولُت اإلاضهُت يمان ًخًمً الظي البري  الى٣ل ؤزُاع ٖلى الخإمحن الٟٕغ َظا َو

خًمً الجىي  الى٣ل ؤزُاع ٖلى الخإمحن بغا، اإلاى٣ىلت والؿل٘ البًاج٘ وجإمحن للمغ٦بت، ت، جإمحن اإلاغ٦بت ٍو  الجٍى

 الى٣ل ؤزُاع ٖلى الجى، وجإمحن ٖبر اإلاى٣ىلت والبًاج٘ ألامخٗت جإمحن واإلاؿخٛلحن، للىا٢لحن اإلاضهُت اإلاؿاولُت جإمحن

 .بدغا اإلاى٣ىلت والؿل٘ لها اإلاضهُت واإلاؿاولُت الى٣ل لىؾُلت جإمحن مً البدغي،

ت ٖلى الؼعاعي الخإمحن وز٣ُت جخًمً :الصزاعُت الخأمُىاث4  ٧ل املخاَغ لخُُٛت املخههت الًماهاث مجمٖى

 ؤلاهخاج اإلاىؾمُت ومكاجل الؼعاُٖت اإلاىخجاث هاخُت مً ؾىاء لهم، للمامً الؼعاعي اليكاٍ قل قإنها مً التي  

 اله٣ُ٘، والًُٟاهاث، ٦دباث البرص اإلاىازُت، املخاَغ يض حُُٛتها زال٫ مً ،( Armatures De Serre)  الىباحي

ؿاص الخٍغ٤ مً ؤو الىباجُت،        ألامغاى مً ؤو  Elevage De ) اإلاىاش ي جغبُت هاخُت حُُٛت ومً ؤ املخانُل، ٞو

Bétail )،  الضواحً جغبُت ( Elevage De Avicole )، الىدل جغبُت ( Elevage De Apicole )، ًوزُغ ىاألامغ م 

، ومٗضاث ٧اآلالث والجغاعاث الٟالحي، الٗخاص يمان بلى بياٞت الىٟى١،  ًإحي ما وفي والخهاص، الخغر الؼٕع

ما٫( اإلا٨خدبت ألا٢ؿاٍ حجم ًىضح حضو٫   مابحن للٟترة للخإمُىاثجغؾذ للخإمُىاث  قغ٦ت ٞغٕو خؿب )ع٢م ألٖا

 : 2018 ؾىت بلى 2016 ؾىت
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مُىاث أ جسطذ للذ ؿسوع خظب املكخدبت ألاكظاغ حجم  جؼىز :(1.3)زكم  حدول 

 

صج  ملُىن :الىخضة

 

 2018 2017 2016البُان 

 %اليؿبتال٣ُمت  %اليؿبتال٣ُمت  %اليؿبتال٣ُمت 

 41,08 1190 44,88 1215 51,99  1346املخخلٟت  وألازُاع الخىاصر يض الخإمحن

 52,81 1530 49,69 1345 42,60 1103الؿُاعاث  ٖلى الخإمحن

 4,49 130 4,47 121 4,83  125الى٣ل  ٖلى الخإمحن

 1,62 47 0,96 26 0,58 15الؼعاُٖت  الخإمُىاث

 100 2897 100 2707 100 2589املجمٕى 

 
غ ٖلى اٖخماصا الُالب بٖضاص مً :املصدز ( 2018-2016)جغؾذ للخإمُىاث للٟترة  الؿىىي لكغ٦ت اليكاٍ ج٣ٍغ

ما٫ ع٢م( اإلا٨خدبــــت ألا٢ؿــــــــــاٍ حجم ؤٖالٍ الجضو٫  مُُٗــــــــــاث ٖلى بىـــــــــــاءا مً  مؿخــــــــــمغ جؼاًــــــــــض في لترؾذ )ألٖا

 الخٍغ٤ الخإمحن يض ٕٞغ اخخل خُث ، 2018 ؾىت صج 28970.000.000 بلى 2016 ؾىت في صج 2589.000.000

 الٟغٕو م٣اعهت بباقي للكغ٦ت الخإمُيُت املخٟٓت بيُت يمً الؿاثضة الخهت املخخلٟت وألازُاع والخىاصر

 وؿبت بلى والتي جىا٢هذ %  51,99 وؿبت 2016 ؾىت الٟٕغ وؿبت ثٙبل خُث مخىا٢هت بيؿبت ل٨ً الخإمُيُت،

غح٘ ، 2018 ؾىت %  41,08 وؿبت بلى زمت ومً  2017 ؾىت  %  44,88  في ال٨بحرة اإلاىاٞؿت بلى الخىا٢و َظا ٍو

 بلى بياٞت بالخإمحن، اؾمها ا٢ترن  والتي للخإمحن الٗمىمُت الكغ٧اث لضي لال٦خخاب لهم اإلاامً إلاُى٫  هدُجت الؿى١ 

اصة ما٫ ع٢م حجم ٍػ ع ألام الؿُاعاث، ٖلى الخإمحن ٕٞغ زهىنا الٟٕغ بهظا م٣اعهت ألازغي  الخإمُيُت للٟغٕو ألٖا

اصة او٨ٗـ الظي   .ا٦خخابها حجم ٖلى ٖمىما بالٍؼ

 ررصذ نهزأييُبد انزؼٕيض نشركخ: انفرع انثبَي
ٌ، ٢ُمت صٞ٘ في الخٍٗىٌ وكاٍ ًخمثل  في وزاث٤ الخإمحن خاملي لهم باإلاامً الالخ٤ الًغع  حبر بُٛت الخٍٗى

ش ٖىض الخانت الكغٍو خضوص في طل٪ ًخم خُث لترؾذ، الخإمحن الٟغٕو مسخل٠ ُما الخإمحن، بنضاع ٣ٖض جاٍع  ٞو

 2016 ؾىت مابحن للٟترة جغؾذ للخإمُىاث لكغ٦ت الٟغٕو خؿب اإلاؿضصة ال٩ىاعر حجم 3 ع٢م الجضو٫  ًىضح ًلي

 : 2018 ؾىت بلى
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 جسطذ لشسكت الخأمين ؿسوع خظب املظددة الكىازر حجم:  (2.3)زكم  الجدول 

 

صج  ملُىن :الىخضة

 

 2018 2017 2016البُان 

 %اليؿبتال٣ُمت  %اليؿبتال٣ُمت  %اليؿبتال٣ُمت 

 9,56 86 17,28 145 29,65 212املخخلٟت  وألازُاع الخىاصر يض الخإمحن

 85,11 766 75,69 635 63,78 456الؿُاعاث  ٖلى الخإمحن

 4,11 37 6,20 52 6,01 43الى٣ل  ٖلى الخإمحن

 1,22 11 0,83 7 0,56 4الؼعاُٖت  الخإمُىاث

 100 900 100 839 100 715املجمٕى 

 
غ ٖلى اٖخماصا الُالب بٖضاص مً :املصدز  (2018-2016)جغؾذ للخإمُىاث للٟترة  الؿىىي لكغ٦ت اليكاٍ ج٣ٍغ

 

 

ه مً مؿخمغ ًضاجؼ في املجمٕى في اإلاؿضصة ال٩ىاعر حجم ؤن ؤٖالٍ الجضو٫  مً اإلاالخٔ  صج ٫715.000.000  بلٚى

اصاث ، 2018 ؾىت صج 900.000.000 بلى 2016 ؾىت  الٟغٕو ٧ل في املخ٣٣ت حجم ال٩ىاعر اػصًاص مغحٗها ٍػ

 وؿبخه بلٛذ بط اإلاؿضصة، ال٩ىاعر في ٢ُمت الهضاعة بخخل خُث الؿُاعاث، ٖلى الخإمحن ٕٞغ في باألزو ٖمىما،

%  75,69  بلى صــجؼايـــا٫ في اليؿبت َظٍ ؤزظــصصة، لذــاإلاـ ال٩ىاعر اليـــــبحم ٝــهو مً زغـــؤ٥ 2016 هتــؽ في%  63,78

م٨ً ٖلى 2018 و 2017 ؾىت مً ٧ل في  %  85,11 و اصة َظٍ جٟؿحر الترجِب،ٍو  َظا في الا٦خخاب حجم الػصًاص الٍؼ

 مً ٧ل الثاهُت اإلاغجبت في ًإحي زم ؤزغي، حهت مً ُٞه لل٩ىاعر اإلاهغخت حجم والػصًاص حهت، مً الخإمُني الٟٕغ

. الؼعاُٖت الخإمُىاث ٕٞغ ألازحر في لُإحي الى٣ل وجإمُىاث وألازُاع املخخلٟت والخىاصر الخٍغ٤ جإمحن

 

ررصذ نهزأييُبد  نشركخ انزُظيًي انٓيكم دراصخ : انثبنث انًطهت

حن  اع املخضص و اإلاىٕػ إلاؿاولُاث ٖلى ؤٞغاص الٗاملحن باإلااؾؿت  ؾىاء ٧اهىا اإلاكٞغ اله٩ُل الخىُٓمي للى٧الت َى ؤلَا

اث٠ و اإلاهام الضازلُت و جدضًض اإلاؿاولُاث بدُث  ؤو اإلاىٟظًً ، خُث اله٩ُل الخىُٓمي ٌٗمل ٖلى ج٣ؿُم الْى

. ٌؿهل بجساص ال٣غاعاث ، زانت و ؤن اإلاهالح في اإلااؾؿت جغبُها ٖال٢اث و ؤوكُت مخٗضصة
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: و ًخمثل اله٩ُل الخىُٓمي للكغ٦ت ٦ما ًلي 

 

  جسطذ للخأمُىاثالخىظُمي لشسكتالهُكل  : (3.3) زكم الشكل

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مً بٖضاص اإلاتربو اؾدىاصا ٖلى مٗلىماث الكغ٦ت :املصدز 

 

  "ررصذ نهزأييُبد " انزبييٍشركخ  يضزٕٖ ػهٗ انخذيخ رضٕيك : انثبَي انًجحث

غ ٖال٢اث ومبضالث مغبدت  ت مً وكاَاث بغامج وحهىص وحهت هدى بًجاص وبىاء وجٍُى ٤ اهه مجمٖى ٌٗٝغ الدؿٍى

م٘ ألاؾىا١ اإلاؿتهضٞت ٢هض جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت، وبالخالي ؤلاججاٍ هدى جد٤ُ٣ الاهضماج بحن ؤَضاٞها مً 

ُٟت  باث الؼباثً وخاحُاتها مً حهت ؤزغي ، خُث حؿاَم زضمت الخإمحن في الخٗٝغ ٖلى م٩ىهاث الْى حهت وٚع

٣ُت للكغ٦ت مً زال٫ بغمجت ألاَضاٝ اإلاؿُغة واإلاغاص جد٣ُ٣ها مؿخ٣بال إلاىا٦بت الٗهغهت والخ٣ضم  الدؿٍى

 .الخ٨ىىلىجي باإلياٞت بلى خل اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بالخإمحن وإٖاصة الخإمحن  

 

 

٢ؿم 

الخىاص

 ر

 مضًغ الى٧الت

 مهلخت الخإمحن

 ألاماهت الٗامت اإلاالُت و املخاؾبت

 جإمحن

  ألاشخام

 جإمحن

  الى٣ل

 جإمحن

  الؿُاعاث

 جإمحن الخٍغ٤

 وألازُاع ألازغي 

 

٢ؿم     

  ؤلاهخاج

٢ؿم  

الخىاص

 ر

٢ؿم 

الخىاص

 ر

٢ؿم 

الخىاص

 ر

٢ؿم     

  ؤلاهخاج

٢ؿم     

  ؤلاهخاج

٢ؿم     

  ؤلاهخاج
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ُٟت م٩ىهاثؾىداو٫ مً زال٫ َظا اإلابدث الخُغ١ بلى ولهظا  ٣ُت الْى   وجغؾذ للخإمُىاث و٧الت لضي الدؿٍى

ُٟاث جُىع    .الى٧الت جىاحه التي اإلاكا٧ل ، زم جغؾذ للخإمُىاث لكغ٦ت ألانىاٝ مسخل٠ خؿب الخْى

 ررصذ نهزأييُبد ٔكبنخ نذٖ انزضٕيميخ انٕظيفخ يكَٕبد : ٔلاأل انًطهت

 ٢امذ و٢ض املخٟٓت اإلاالُت، في الخىاػن  جدؿحن في  ًخمثل)مؿخٛاهم  جغؾذ(الخإمُىاث لى٧الت ألاؾاس ي صٝاله بن

٤ ٖملُت ؤن ٦ما ، 2016 ؾىت بضاًت الؿى١  في حضًضة مىخجاث بُغح الى٧الت  حؿخضعي لهظٍ اإلاىخجاث الدؿٍى

ل اإلاخىؾِ اإلاضي ٖمى مىؾٗت بٖالمُت خغ٦ت  الى٧الت ج٣ىم خُث مً الؼباثً ٦بحر ٖضص اؾخ٣ُاب بٛغى والٍُى

 :ًمي بما

جُت خملت -أوال  :ًمي الجضًض ٦ما باإلاىخج للخٍٗغ٠ الُغ١  مً حملت وجخًمً ؛حدًدة مىخجاث ػسح أحل مً جسٍو

ت الظمعُت ألاحهصة 1  .والصخ٠ والغاصًى ٧الخلٟاػ :والبصٍس

ت امللصلاث 2 ت اإلاله٣اث حك٩ل :الحظٍس  في ؾُغث بغهامج لظا ٖليها، حٗخمض بط للى٧الت ٦بحرة ؤَمُت الخًٍغ

ت لىخاث بٖضاص في جمثلذ اإلاايُت الؿىىاث  واإلاالٖب الٗمىمُت في ألاما٦ً الجضعان ٖلى جله٤ ٖمال٢ت بقهاٍع

 .الغ٧اب وؾُاعاث الى٣ل ووؾاثل

خطح املباشس؛ الدظىٍم -زاهُا ٤ ٍو  :زال٫ مً اإلاباقغ الدؿٍى

ىا٥(:(PRESPECTUS املؼبىعاث 1  اث  َو ا  جم ٦ثحرة مُبٖى بنضاَع

ٗالت مباقغة ة٫وس ي  حك٩ل اإلاغاؾلت(EMAILING)املساطلت 2  ج ٞو  سجل اهُال٢ا مً وطل٪ الى٧الت مىخجاث لترٍو

ت الؼبىن  بُا٢اث ؤو  .الى٧الت لضي املخْٟى

٘ قب٨ت بن :العمىمُت ألاماكً في إلاشهاز  3 غ نىعة ؾُدؿً م٩لٟت ؤو مضٖىة الى٧الت لضي الخىَػ  الى٧الت وجٍُى

٘ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ الٗمُل لضي مىخجاتها اث ؤو اإلاله٣اث جىَػ   (AUTOCOLLANT)اإلاُبٖى

 الخٓاَغاث الا٢خهاصًت مً الى٧الت بها ج٣ىم التي اإلاالي الضٖم ٖملُاث  بن(sponsoring) :الخمىٍل  -زالثا

 حضًضة  وعبِ ٖال٢اث حهت مً الكغ٦ت نىعة بخدؿحن ؾمدذ )...ملخ٣ُاث صعاؾُت، ؤًام مىخضًاث،( والث٣اُٞت

 في مؿاَمتها في الكغ٦ت ًخمثل به ج٣ىم الظي الضٖم مثا٫ وابغاػ زاهُت، حهت مً الا٢خهاصًحن الكغ٧اء مسخل٠ م٘

ت م٘ والخيؿ٤ُ بالخٗاون  اإلاغوع خىاصر مً الى٢اًت خمالث ني الٗامت اإلاضًٍغ ىهُت البرامج مثل لألمً الَى  الخلٍٟؼ

ت ٍى  .اإلاغوع خىاصر خى٫  الخٖى

اض ي الدعم غ بن :والثلافي الٍس ايت جٍُى ٗخبر ٦بحرة، مالُت بم٩اهُاث حسخحر ًخُلب الجؼاثغ في الاختراُٞت الٍغ  َو

 :ًمي بما ٌؿمذ ٞٗا٫ بقهاعي  ٖامل طاجه خض في َظا

٘ جدؿحن - دت بإ٦بر وكاَاتها و٦ظا الى٧الت نىعة وٞع  .الىاؽ مً قٍغ

ايت( هاحٗت ؾى١  اؾتهضاٝ -  .)الاختراُٞت الٍغ

 واإلاٗاعى ٖلى الضعاؾُت ألاًام مىخضًاث جيكُِ في واإلاؿاَمت باإلاكاع٦ت وطل٪ :العامت العالكاث جيشُؽ -زبعا

ني اإلاؿخىي   في التي جيكِ واإلااؾؿاث الكغ٧اء مسخل٠ م٘ ٖامت ٖال٢اث بغبِ للى٧الت الؿماح قإنها مً الَى

 .الخإمحن مجا٫
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مما  الجضًضة اإلاىخجاث بُ٘ ٖملُاث لكغح صازلُت مىخضًاث بدىُٓم وطل٪ :الشبكت ووشُؽ جىحُه -زامظا

ج ٖملُاث حؿهُل في الكغ٦ت ٌؿاٖض ٘ الترٍو  .ؾهلت بهىعة مىخجاتها وجىَػ

 :للمخظسز  الخعىٍظاث جلدًم إحساءاث :طادطا

 :الخالُت ؤلاحغاءاث ٖبر اإلاغوع زال٫ مً اإلاخًغع  حٍٗىٌ ًخم

ذ - ذ ًخم :بالحادر الخصٍس  مٗلىماث خى٫  بخ٣ضًم و٦ظل٪ الخإمحن، وع٢م ال٣ٗض ع٢م ط٦غ بٗض بالخاصر الخهٍغ

ش  والل٣ب مثل الاؾم الًغع  في اإلا٣ابل الصخو ًسو آلازغ والُٝغ ال٣ٗض، ناخب الٗىىان، ال٣ٗض، جاٍع

 .بلخ...ال٣ُاصة بُا٢ت وع٢م والٗىىان

 .يضٍ اإلاامً للخُغ الٟٗلي الى٢ٕى مً إلاخإ٦ض :املعاًىت -

 .الخٍٗىٌ ٢ُمت لخدضًض :ألاطساز كُمت جلدًم -

ع -  واإلاخمم اإلاٗض٫ 1995/01/25في اإلااعر 95/07ع٢م ال٣اهىن  زال٫ مً الخٍٗىٌ ٖلى للخهى٫  :إلاحساءاث حظَس

ش  04/06/2006بخاٍع

ض ٍَغ٤ ًٖ :الاجصال حظهُل - ت للمغاؾالث للى٧الت، الال٨ترووي البًر  مى٢٘ الاهترهِذ و٦ظل٪ قب٨ت ٖبر ؤلاصاٍع

ا ومىخجاتها بالكغ٦ت للخٍٗغ٠ ٖبر الاهترهذ الكغ٦ت حَر  .اإلاٗلىماث مً ٚو

ض زام زاصم :إكظتراهِذ هىع مً شبكت -  في مُضان الٟاٖلحن اإلام٨ىحن مسخل٠ بحن مكتر٥ الال٨ترووي بالبًر

 .الجؼاثغي  الخإمحن بىابت ٖبر واإلاخاخت اإلاٟخىخت الخإمُىاث

 

ررصذ نهزأييُبد  نشركخ األصُبف يخزهف حضت انزٕظيفبد رطٕر : انثبَي انًطهت

( 2016/2018)الخؼير اليظبي لشسكذ جسطذ للـترة  : (4.3)الجدول زكم 

 

 17/18الخٛحر اليؿبي  16/17الخٛحر اليؿبي 2018 2017 2016البُان 

 %  21,88 %  3,56 780 640 ٢618ُم الضولت 

 %  0,00- %  25,42 44 44 59ال٣ُم اإلاى٣ىلت وألاوعا١ اإلامازلت 

ت  - %  7,94- %  4,76 1160 1260 1323ألانى٫ ال٣ٗاٍع

ُٟاث ألازغي   %  0,00 %  4,00 26 26 25الخْى

 %  2,03- %  2,72 2010 1970 2025ؤلاحمالي 

 
غ ٖلى اٖخماصا الُالب بٖضاص مً :املصدز ت الجؼاثغ في الؿىىي  الخإمحن وكاٍ ج٣ٍغ ( 2016/2018)للٟترة  الخإمُىاث إلاضًٍغ

 

ُٟاتها  في بٖخمضث ٢ض للخإمُىاث جغؾذ قغ٦ت ؤن هالخٔ ؤٖالٍ الجضو٫  مُُٗاث يىء ٖلى  ؤنىاٖٝلى ٖضة جْى

ومىه هالخٔ ؤن ٢ُم الضولت اػصاصث بك٩ل واضح و٢ض بلٛذ ٢ُمت الخٛحر اليؿبي  ، والتي جخطح في الجضو٫ ؤٖالٍ

 ًسو ُٞما ؤما،2018و2017فيالسنة% 21,88فيحيننالحظتزايدهذهالقيمةإلى% 3,56 بلى 2017 و2016للؿىت 

 الترجِب، ٖلى 2018و 2017 لؿىت % 2,03 و% 2,72ب ٢ضعث بيؿبت 2016 بؿىت م٣اعهت ؤهه اػصاص هالخٔ ؤلاحمالي
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غح٘ ت ألانى٫  حجم اهسٟاى بلى زانت طل٪ ٍو  63 ب٣ُمت 2017 ؾىت خُث اهسًٟذ ألزغي، ؾىت مً ال٣ٗاٍع

 اإلامازلت وألاوعا١ اإلاى٣ىلت ال٣ُم اهسٟاى حجم بلى بياٞت ، 2018 ؾىت صج ملُىن  100 وب٣ُمت صج ملُىن 

ظا ، 2017 و2016لؿىت %  25,42بيؿبت ٘ هدُجت َو . الضولت  ٢ُم حجم لٞغ

 

  انٕكبنخ رٕاجّ انزي انًشبكم : انثبنث انًطهت

 

بٞخ٣اع الى٧الت لىٓام ٞٗا٫ للمٗلىماث الظي ٌٗخبر ؤؾاؾُا في بجساص ال٣غاع الصخُذ في مجا٫ ج٣ضًم الخضمت - 

. الخإمُيُت و الظي ًجٗل الؼبىن ًإزظ هٓغة بًجابُت ًٖ الكغ٦ت

ه٣و الىعي الخإمُني لضي ألاٞغاص و َى ؤَم ؾبب ٖاث٤ في ٖملُت ج٣ضًم زضمت جإمُيُت جخمحز بجىصة ٖالُت خُث - 

. ؤنهم ال ًضع٧ىن ؤَمُت الخإمحن في خاًتهم الُىمُت

ت -  ل في حؿٍى ٕؼ الث٣ت بحن الى٧الت و ألاٞغاص و طل٪ الؾخٛغا٢ها و٢ذ ٍَى ٌ مً قإنها ؤن جٖؼ ؾُاؾت الخٍٗى

. ؤلاحغاءاث في بٌٗ ألاخُان هٓغا لىٕى الخاصر و الص ئ اإلاامً ٖلُه و اإلابلٜ الظي ؾخضٞٗه للمخًغع 

ه٣و الُلب ٖلى بٌٗ الخضماث الخإمُيُت ٧الخإمحن ٖلى الخُاة و جإمحن الؿ٨ً مً ٢بل ألاٞغاص الغاح٘ بلى جضوي - 

اإلاؿخىي اإلاِٗص ي خُث ؤهه ال ًخىحه الٟغص بلى و٧الت الخإمحن بال بطا ٧ان مجبرا مً ؤحل ج٣ضًم مل٠ إلخضي 

اث ؤو اإلاهالح ٦ما ًىحض جغ٦حز ٣ِٞ ٖلى الخضماث ؤلالؼامُت ٧الخإمحن يض خىاصر الؿُاعاث . اإلاضًٍغ

٢ؿم الخىاصر في الى٧الت اإلاضعوؾت ٌٗض ؤنٗب مهلخت ألهه ًدىاوب ٢ؿم ٦بحر في الؿى١ الخإمُيُت بةٖخباٍع ؤن - 

ٌ في جؼاًض . وؿبت الخىاصر ٦بحرة و بالخالي ٞةن وؿبت الخٍٗى
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 :خالصخ

٤ خى٫  مُضاهُت صعاؾت خى٫  جمدىعث التي الضعاؾت َظٍ زال٫ مً  جم الخإمحن، في قغ٧اث ووا٢ُٗا الخضماث حؿٍى

٤ ألَمُت الخُغ١  غ باٖخباٍع الدؿٍى  و٧الت-جغؾذ قغ٦ت اؾتهضٞذ الضعاؾت و٢ض للماؾؿت الخىُٟظًت الٗملُت حَى

 ٖضص لضيها ولِـ الخىُٓمي ٩َُلها في مبُٗاث بصاعة لها لِـ ؤن الى٧الت جبحن الضعاؾت َظٍ زال٫ ومً ، مؿخٛاهم

ٟحن، مً ٦بحر ٠ زال٫ مً بخ٣ضًم مبُٗاتها ج٣ىم ٞهي اإلاْى ٤ اإلابُٗاث بصاعة مدل ًدل واخض مْى ٣ىم بالدؿٍى  ٍو

 .بسضماث الخإمحن مخٗم٤ َى ما و٧ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :خبرًخ 

 ؤنبذ املجاالث ٧ل قهضتها التي الخُىعاث الهىاعي،وبٗض ال٣ُإ ؤؾاؽ ٖلى مبني الضو٫  ا٢خهاص ٧ان ل٣ض

لُه صوع  الخضماث ل٣ُإ  مثل اإلااؾؿاث مثلها الؿى١  في وحىصَا جٟغى الخضمُت اإلااؾؿاث ؤنبدذ ٦بحر،ٖو

٣ُت الاؾتراجُجُاث مسخل٠ اؾخسضمذ والتي الهىاُٖت، ظا الهىاُٖت اإلااؾؿاث لها جسً٘ التي الدؿٍى  بٗض َو

باث خاحاث م٘ جخىا٤ٞ زضماث ج٣ضًم بهضٝ م٩ىهاجه ٖلى والخٗٝغ الؿى١  صعاؾت  زال٫ مً اإلاؿتهضٞت الٟئت وٚع

ت بجبإ ٣ُت ألاوكُت مً مجمٖى ظا الدؿٍى  بلى والىنى٫  عياَم وجد٤ُ٣ الؼباثً مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر لجلب َو

 .الؿلعي اإلاىخج ًٖ الخضماث بها جخمحز التي الخهاثو ْل في والئهم

 باليؿبت بإَمُخه ًخٗل٤ ُٞما زهىًنا بحرا٥ اجُىع  ٖٝغ الخضمُت،والظي ال٣ُاٖاث مً الخضماث ٢ُإ ٌٗض

ى للٟغص لُت والُمإهِىت، الًمان ٖلى الخهى٫  َو ٤ بلى الخإمحن ماؾؿاث حؿعى ٖو ٣ت زضماتها حؿٍى  بٍُغ

ا ًٖ جسخل٠ الخإمحن،والتي زضمت وزهىنُت َبُٗت م٘ جخماش ى  ًخٗل٤ ُٞما زهىنا الخضماث مً ٚحَر

ت ججٗل والتي الضولت ٢بل مً اٝعوؤلاف ٢بتاباإلاغ  والتي ألاؾٗاع ًسو ُٞما ؾىاء مدضصة، اليكاٍ َظا في الخٍغ

خماص َلب في جدضص والتي الخضماث وحك٨ُلت الخإمحن، وزاث٤ مٗٓم في مؿب٣ا جدضص  بال حٗضًلها ًم٨ً وال الٖا

ا ثغاوالجؼ.الىنُت عةاالىػ  بلى بالغحٕى  ُٞما زانت الخإمحن ٢ُإ ٖلى بنالخاث ٖضة الضو٫،ؤخضزذ مً ٦ٛحَر

خذ الٗمىمُت الخإمحن قغ٧اث جسهو بةلٛاء ًخٗل٤  ؤو املخلُحن ؾىاء الخىام اإلاؿدثمٍغً ؤمام املجا٫ ٞو

  .  ألاحاهب

 ًٖ البؿُُت ألامىع  ًجهل ٞهى واؾٗت جإمُيُت ز٣اٞت لضًه جخىاٞغ ال ثغي االجؼ الخإمُيُت الخضمت مؿتهل٪ بن

 الىٓغة جصخُذ بٛغى الجهىص ج٨ث٠ُ يغوعة بلى ؤصي مما ال٣ُإ، َظا ًٖ الؿلبُت هٓغةو لضًه  الخضمت َظٍ

 ؤمام هٟؿها الخإمحن ماؾؿاث وحضث الىخاثج لهظٍ وللىنى٫ . الخإمحن ويغوعة بإَمُت ٢ىاٖهبو اإلاؿتهل٪ لضي

٣ُت جُجُاثاالاؾتر ٧ل اؾخسضام يغوعة ااواؾخمغ وهمىَا ب٣ائها يمان بٛغى اإلاالثمت الدؿٍى  و الؿى١  في َع

 . جد٤ُ٣ ؤَضاٞها اإلاؿُغة

 :  و إزخباز الـسطُاثالىخائج

٣ُت ٫ الخُب٣ُي الجاهب و الىٓغي  الجاهب لىب ؾتاالضع في الخُغ١  بٗض ُٟت الدؿٍى  الخإمحن زضمتإلاىيٕى الْى

 : منها هظ٦غ هخاثج ةٖض لىب جىنلىا ٣ٞض (جغؾذ) الخإمحن قغ٦ت في

٣ُت مسخلٟت ًٖ اإلاىحىص في اإلاىخج الؿلعي و َضا عاح٘ إلاا  ٤ لخضماث الخإمحن ألؾالُب و مٗاًحر حؿٍى ٌٗخمض حؿٍى

 : ًلي 

ض ًٖ ٖباعة الخضمت َظٍ حٗخبر ٦ما الخضماث، ٦ب٣ُت خايغة ولِؿذ آحلت زضمت نهاب-   وز٣ُتحؿمى  وع٢ت ٖلى ٖو

 َى٫  خُث مً ألازغي  الخضماث ًٖ جسخل٠ ي٠ بلى طل٪ الخُغ،  و٢ٕىٖىض ٖليها الخهى٫  ًم٨ً الخإمحن

 .اــمضجه

حر ٢هض الخإمحن قغ٦ت ج٣ضمها وز٣ُت َى الخإمحن ن ب-  َظٍ ألن صخُدت ٞغيُت وهي لؼباثنها وألامان الخماًت جٞى

 . اإلابرم بحن قغ٦ت الخإمحن و اإلاامًال٣ٗض ًٖ حٗبر اإلااصي،و اإلآهغ هي الىز٣ُت

اث٠  جُجُاثاالاؾتر ٖلىفي حمُ٘ ألاخىا٫  حٗخمضال  الخإمحن زضمت ن ب- ٣ُت و الْى  زضمت ؤي في اإلاخبٗت الدؿٍى

 ٖغى خى٫  الخ٩ىمُت الؿُاؾاث جإزحر في واإلاخمثلت الخإمحن زضمت بها جخمحز التي الخهاثو ؤن ،خُث ؤزغي 
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ا الؿٗغ، جدضًض ؤو اإلاىخجاث ًً  اإلااصي الخُىع  ومؿخىي  البِئت بازخالٝ ًسخل٠ الظي الخُغ مٟهىم جدضًض وؤً

 .والخؿاثغ عاألايغ جد٤٣ ٖىض ؤي ٞترة بٗض بال جٓهغ ال التي اإلا٣ضمت اإلاىخجاث مغصوصًت و٦ظا للمجخم٘، والث٣افي

 :لخىصُاثا

 جبظ٫ التي ٞالجهىص ،الخضماث ؾى١  في خهت ٦ؿب ؤحل مً الخإمُني،وطل٪ الىعي وكغ بلى الخإمحن ٢ُإ خاحت-

٤ ؾبُل في  وكغ يغوعة ججهل اإلااؾؿاث َظٍ ب٣ُذ َاإلاا ٞاقلت ج٩ىن  لخضماتها الخإمُيُت اإلااؾؿاث حؿٍى

 .لضيها الٗاملحن وؾِ في اإلاؿتهل٨حن،ؤو وؾِ في ؾىاء الخإمُيُت الث٣اٞت

ج ٖلى التر٦حز يغوعة-  ٖلى ًجب الخإمُيُت الخضمت ا٢خىاء خى٫  اإلاؿتهل٨حن جغصص ْل ٟٞي ،ؤلا٢ىاعي الترٍو

جُت الُغ١  بمسخل٠ بة٢ىاٖهم ج٣ىم ؤن اإلااؾؿاث ضم الترٍو  حلب ٢هض وطل٪ بسضماتها، بالخٍٗغ٠ الا٦خٟاء ٖو

 .الخالُحن الؼباثً ٖلى والخٟاّ الجضص الؼباثً

اصة- حر ؤحل مً الؿى١  بدىر ءابةحغ الاَخمام ٍػ  .الٗمالء اخخُاحاث الثمي مىخج جٞى

٤ الاَخمام جىؾُ٘- ج ٖىانغ بحن الخ٩امل جد٤ُ٣ زال٫ مً الخإمحن زضمت بدؿٍى ٣ي اإلاٍؼ  .الدؿٍى

 . الخالُحن الؼباثً ٖلى الخٟاّ و الؼباثً لجلب ٞٗالت اجهالُت ؾُاؾت وي٘- 

٤ ويُٟت هجاح ؤحل مً ألاصاء لخ٣ُُم ناعمت ع٢ابت ٞغى-   .الدؿٍى

٣ُت بضعاؾاث ال٣ُام-  ٣ُت الخدىالث و الخٛحراث إلاىا٦بت حضًضة حؿٍى  .الدؿٍى

جُت بغامج وي٘-   .الخضمت ج٣ضًم ٖىض الٗاإلاُت الىماطج ومؿاًغة ج٣ضمها التي الخضماث و اثبالكغ٥ للخٍٗغ٠ جغٍو

آؿاق الدزاطت 

ىا٥ حىاهب لم هخُغ١ بليها، لظل٪ اعجإًىا ا٢تراح بٌٗ  ومً اإلاالخٔ ؤن مجا٫ صعاؾت َظا اإلاىيٕى واؾ٘ َو

ىا ولها ٖال٢ت به وهي  :اإلاىايُ٘ التي ج٨مل وج٣ضم بياٞاث إلاىيٖى

٤ في مجا٫ الخإمحن-  .صوع بدىر الدؿٍى

ج في ماؾؿاث الخإمحن-  .ؾُاؾت الترٍو

 .الدؿٗحر وؤزٍغ ٖلى زضمت الخإمحن-

٣ي الخضماحي- ج الدؿٍى  .الٗىانغ اإلاؿخدضزت في اإلاٍؼ

٤ الال٨ترووي لخضمت الخإمحن-  .الدؿٍى

وفي ألازحر وبٗض املجهىصاث التي بظلىاَا في ال٣ُام َظا البدث هخمنى ؤن ه٩ىن ٢ــض ؤيٟىا ولى بال٣لُل مً اإلاٗلىماث 

ُٟت الدؿىؾ٣ُت  لكغ٧اث الخإمحن ، و٦ظل٪ في بزغاء م٨خبت الجامٗت بضعاؾت مىهجُت ًٖ وا٢٘  في مجا٫ الْى

ض ؤن ًبدث ُٞه ت وهتر٥ َظا املجا٫ مٟخىح ؤمام ٧ل مً ًٍغ ٤ الخضماث في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ . حؿٍى
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 :انًهخص 

٣ُت لكغ٧اث الخإمحن  ُٟت الدؿٍى  "صعاؾت خالت لكغ٦ت جغؾذ للخإمُىاث"٢مىا في َظا البدث بضعاؾت حىاهب الْى

ا ٖلى مغوصًت الكغ٦ت مً ٣ُت و جإزحَر ٣ها لخضماث  و طل٪ بهضٝ الخٗم٤ في بؾتراجُجُاتها الدؿٍى خُث حؿٍى

. املخخلٟت

و مً ؤحل الىنى٫ بلى ؤَضاٝ اإلاىيٕى ، ٢مىا بخ٣ؿُم مىيٕى الضعاؾت بلى حؼثحن هٓغي و جُب٣ُي خُث ٢ؿمىا 

٤ خى٫  مٟاَُمالجؼء الىٓغي بضوٍع بلى ٞهلحن الٟهل ألاو٫ مخٗل٤ ب  بالتر٦حز ٖلى الخإمُيُت الخضمت حؿٍى

٣ي و الخضماحي و ؤما في الٟهل الثاوي ٞخُغ٢ىا لم ٤ و اليكاٍ الدؿٍى الخإمُيُت مً  خى٫ الخضمت ٞاَُمالدؿٍى

 ؤما الجؼء الخُب٣ُي خاولىا مً زالله ججؿُض ٧ل  ،زال٫ مخٗامليها و ؤَم الُغ١ و الىؾاثل اإلاؿخٗملت لظل٪

٣ي للخضمت الخإمُيُت مً زال٫ جغبهىا في  ج الدؿٍى جغؾذ الٟغيُاث اإلا٣ترخت و مضي جُب٤ُ ؾُاؾت اإلاٍؼ

٣ُت اإلاخبٗت   حؿٗحر الخضماث فيللخإمُىاث بى٧الت مؿخٛاهم و طل٪ بالتر٦حز ٖلى الٗىانغ ؤلاؾتراجُجُت الدؿٍى

٤ مىذ بمخُاػاث و حؿهُالث ماصي ج لخضماث الخإمحن ًٖ ٍَغ ٗها و َغ١ اإلاخبٗت لترٍو ة ــــالخإمُيُت و ؤَم مىاٞظ جىَػ

٤ لخضماث الخإمحن . و ٦ظا التر٦حز ٖلى الٗىهغ البكغي بةٖخباٍع الغ٦حزة ألاؾاؾُت في ٖملُت الدؿٍى

 

 :انكهًبد انًفزبحيخ  

٤ ، الخإمحن ، الخضمت الخإمُيُت ، قغ٦ت الخإمحن  .الدؿٍى

Résumé / abstract 

In this research, we studied aspects of the marketing function of insurance companies as a "case study for Trust Insurance 

Company", in order to delve into its marketing strategies and their impact on the company's cost-effectiveness in terms of its 

marketing of various services. 

In order to reach the objectives of the topic, we divided the subject of the study into two theoretical and practical parts, 

where we divided the theoretical part in turn into two chapters. The first chapter is related to concepts about marketing the 

insurance service with a focus on marketing, marketing activity and services, and in the second chapter we dealt with 

concepts about the insurance service Through its dealers and the most important methods and means used for that. As for 

the application part, we tried through it to embody all the proposed hypotheses and the extent of application of the 

marketing mix policy for the insurance service through our ambush in the Insurance Trust at Mostaganem Agency, by 

focusing on the strategic marketing elements followed in pricing insurance services, the most important outlets for their 

distribution, and the methods used to promote insurance services through Granting financial privileges and facilities, as well 

as focusing on the human element as the main pillar in the marketing process of insurance services. 
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