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ؼٚـ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ ؼؽٜؽ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ 

 ايتٓاؾم١ٝ

 ايٓكاٍؼـال١ ذاي١ َ٪لمات اشلاتـ 

 بٔ قم١ُٝ قُؽ ا٫ٌَ ا٭لتاؾ: 

 اؾًؿ١–جاَع١ قٜإ عاوٛـ 

 ُٗٝؽ:

مل   , ٚايتك١ٝٓ   , ٚا٫جتُاع١ٝ   , َع تكاٜؽ إٓاؾم١ ٚتماـع ايتڀٛـات ٗ ناؾ١ اجملا٫ت ا٫قتٍاؼ١ٜ 

  , ١َ إ٪لم١ بٌ ٗ تٍؿ١ٝ إعًَٛات إؿٝؽ٠ ٚاْتكا٥ٗا ٚالتثُاـٖا ظؽ  , تعؽ إىه١ً ٖٞ إهاؼ إعًَٛات 

َٚٔ ٖٓا اٌبس َٔ ايّفٚـٟ ايبرث عٔ ْٛاّ َعًَٛات تمٜٛكٞ ٜعٌُ ع٢ً ْع إعًَٛات ٚتُٓٛٝٗا 

ٍٳ طًبٗا.   ٚتفتٝبٗا ٚؾفقٖا ٚظكْٗا ٚالذلجاعٗا بٍٛـ٠ َٓت١ُٛ ٚلفٜع١ ٚذا

ٗ ٖؿٙ  ؾٗٛ ا٫لذلاتٝحٝات  ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ  ٭ُٖٝتٗا ٫لُٝا  ,أَا إتػرل ا٭ظف شلؿا ايبرث  

ا٫ِڀفاب ايب٧ٝ اييت تٓى٘ يعٌ َٔ أُٖٗا   ,ايؿٟ ٜىٗؽ تٓاَٞ اؿاج١ إيٝٗا ٭لباب كتًؿ١    ,ايٛفٚف  

 ٚايؿٟ  ٜؽؾع إ٪لمات  باػاٙ تبين َا ٤٬ّٜ َٔ الذلاتٝحٝات ٚظٝاـات َٓالب١ شلا.  , ؾٝ٘ إ٪لمات

ؾهاْت َٔ ٍْٝب  إ٪لمات   ,ٕتػرلٜٔ ايؿٟ اظتدلت ؾٝ٘ ايع٬ق١ بٌ ٖؿٜٔ ا  ,أَا اؾاْب  إٝؽإ  

  ,ٚقؽ مت اظتٝاـٖا ٗ ٤ِٛ ؼـال١ التڀ٬ع١ٝ أنؽت ٤٬ََتٗا ٱلاق ٖؿا ايبرث ؾٝٗا    ,اشلاتـ ايٓكاٍ  

 ٚايؿٟ جا٤ ٗ َباذث ع٢ً ايٓرٛ ا٭تٞ:

 اٖتِ َٓٗح١ٝ ايبرث . ا٭ٍٚ:

ٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ   ٚ ْ)ايؿٟ ألن ٕتػرلٟ ايبرث  ,اذتٟٛ ع٢ً اٱطاـ ايٓٛفٟ  ايثاْٞ:

َٚا ُعض عٔ ـ١ٜ٩   ,با٫عتُاؼ ع٢ً ا٭طف ايٓٛف١ٜ ٗ فاشلا   ,ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ  ْٛفٜاڄ 

 ايباذث غٌٍُٛٗا.

 . اظتَ باٱطاـ إٝؽاْٞ يًبرث ايثايث:

 ِِ التٓتاجات ايبرث َٚكذلذات٘. ايفابع:
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 : إبرث ا٭ٍٚ

 َٓٗح١ٝ ايبرث

 ايبرث أ٫ٚ: َىه١ً

يؿيو ٚٗفت اؿاج١ يتٓاٍٚ ٖهؿا  ,تهُٔ َىه١ً ايؽـال١ ٗ ق١ً ا٭ؼبٝات اييت تٓاٚيت ٖؿا إِٛٛع 

ّٚهٔ ؼؽٜؽ َعامل َىه١ً  ,َِٛٛع ٚؼـالت٘ َٔ ٚج١ٗ ايٓٛف اٱؼاـ١ٜ عَُٛاڄ ٚايتمٜٛك١ٝ بٛج٘ ظاُ 

 ايؽـال١ بتما٩ٍ الالٞ َؿاؼٙ: 

ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ ؟ ٚايؿٟ ٜتحكأ إٍ  ؼؽٜؽٌٖ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ؼٚـ ٗ  

 ايتما٫٩ت اٯت١ٝ:

 ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ ؟ؼؽٜؽ ٌٖ ّهٔ اعتُاؼ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ  -

 ٌٖ ٖٓايو ع٬ق١ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٚا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ ؟ -

أةرل ايؿٟ ٜذلن٘ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ ٚا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ َا ٖٞ طبٝع١ ايت -

 ايتٓاؾم١ٝ ؟

 ةاْٝاڄ: أ١ُٖٝ ايبرث ٚأٖؽاؾ٘

َا ّهٔ َٔ   ,بٌٛؿٗا اييت ٜٗؽف ايباذث مٛ بًٛغٗا   ,ٜهتمب ايبرث أُٖٝت٘ َٔ أ١ُٖٝ أٖؽاؾ٘  

 تٛؾرل اٱجابات إٓالب١ يًتما٫٩ت إثاـ٠ ٗ إىه١ً.

يؿا ّهٔ ايكٍٛ إٔ  ,إٔ ٖؿٙ ا٭ل١ً٦ تفاٚذت بٌ ايتما٫٩ت ايٓٛف١ٜ, ٚايتما٫٩ت إٝؽا١ْٝ ذٝث  

 أُٖٝت٘ لترؽؼ نؿيو ع٢ً ايٓرٛ اٯتٞ:

بٌٛؿٗا لتٛؾف إطاـا ْٛفٜاڄ   ,تتح٢ً َا لتؿٍس عٓ٘ إجابات ايتما٫٩ت ايٓٛف١ٜ   ا٭١ُٖٝ ايٓٛف١ٜ:

ع٢ً مٛ قؽ ٜمؽ   ,٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ  ٚا  ,ٜ٪لن ٕؿاِٖٝ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ  

 بعض أٚ نٌ ذاج١ إٗتٌُ.

ايكا٥ُتٌ بٌ ْٛاّ إعًَٛات   ,ٚتتحمؽ باظتباـ ع٬قيت ا٫ـتباٙ ٚا٭ةف ا٭١ُٖٝ إٝؽا١ْٝ: 

تُٗا يًٛقٛف ع٢ً َؽ٣ َعٜٓٛا  ,ٚبٌ َا ىَ ؼؽٜؽ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ    ,ايتمٜٛكٞ  

 ٚؾيو َا قؽ ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٭١ُٖٝ ٖؿا ايٓٛاّ ٗ ؼؽٜؽ ا٫لذلاتٝحٝات إؿنٛـ٠.  ,ٚقٛتُٗا 

 ةايثاڄ: ؾفِٝات ايبرث 

 ّهٔ ٌٝاغ١ ايؿفِٝات ع٢ً ايٓرٛ ا٭تٞ:  ,َٔ اجٌ  ا٫جاب١ ع٢ً تما٫٩ت ايبرث  

مٜٛكٞ بٌٛؿ٘ َتػرلا تٛجؽ ع٬ق١ َع١ٜٛٓ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايت ايؿف١ِٝ ايف٥ٝم١ ا٭ٍٚ: -

 ٚبٌ اـٝاـات ايتٓاؾم١ٝ ي٬لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ بٌٛؿٗا َتػرلا تابعا.  ,َمتك٬ 
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 ايؿفِٝات ايؿفع١ٝ اٯت١ٝ:  ,ٚتتؿفع َٔ ٖؿٙ ايؿف١ِٝ      

   ٞٚبٌ الذلاتٝح١ٝ ايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١.  ,تٛجؽ ع٬ق١ َع١ٜٛٓ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛك 

 ٚبٌ الذلاتٝح١ٝ ايتُٝك.  ,ٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ  تٛجؽ ع٬ق١ َع١ٜٛٓ ب 

   ٞٚبٌ الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك.  ,تٛجؽ ع٬ق١ َع١ٜٛٓ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛك 

ٜٛجؽ تأةرل ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ يٓٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ يؿف١ِٝ ايف٥ٝم١ ايثا١ْٝ:   -

 ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ.

 فِٝات ايؿفع١ٝ اٯت١ٝ:ٜٚتؿفع َٓٗا ايؿ   

 .ٜٛجؽ تأةرل ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ يٓٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ الذلاتٝح١ٝ ايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١ 

 .ٜٛجؽ تأةرل ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ يٓٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ الذلاتٝح١ٝ ايتُٝك 

 ٜٛجؽ تأةرل ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ يٓٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك. 

 :إبرث ايثاْٞ

 ٚا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ: تأطرل َؿاُٖٝٞ ,ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ

 َؿّٗٛ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ -أ٫ٚڄ

ٜعفف بأْ٘"اذؽ ا١ُْٛ٫ ايؿفع١ٝ ؼاظٌ إ٪لم١ ٚايؿٟ ىتَ بتحُٝع إعًَٛات ٚايبٝاْات َٔ      

تىػًٝٗا ٚالذلجاعٗا ٚاـلاشلا ٕفانك اؽاؾ ايكفاـات ي٬لتؿاؼ٠ ٍَاؼـٖا ايؽاظ١ًٝ ٚاـاـج١ٝ ٚؽكٜٓٗا ٚ

اَا نٛتًف ؾٝعفؾ٘ باْٗا "عباـ٠ عٔ وبه١ َفنب١ َٔ ,1َٓٗا ٗ ؽڀٝ٘ َٚفاقب١ ايعًُٝات ايتمٜٛك١ٝ"

ٚا٫٫ت ٚشلا ٖؽف ٜتُثٌ ٗ تٛؾرل تؽؾل َِٓٛ يًُعًَٛات ٚؾيو ,ايع٬قات إتؽاظ١ً بٌ ا٫وعاُ

ـ ؼاظ١ًٝ ٚظاـج١ٝ يًُ٪لم١ إٛج١ٗ الالا اٍ تهٜٛٔ قاعؽ٠ ايكفاـات با٫عتُاؼ ع٢ً ٍَاؼ

نُا ٌٚـ باْ٘"ع١ًُٝ َمتُف٠ ١َُٛٓٚ ؾُع  ٚتمحٌٝ ايبٝاْات ٚتبٜٛبٗا ٚذؿٛٗا ٚؼًًٝٗا ,2ايتمٜٛك١ٝ"

ٚايعٌُ ,لٛا٤ ناْت بٝاْات َا١ِٝ اٚ ذاي١ٝ اٚ َمتكب١ًٝ ٚإتعًك١ باعُاٍ إ٪لم١ اٚ ايعٓاٌف إ٪ةف٠ ؾٝٗا

ع٢ً الذلجاعٗا يًرٍٍٛ ع٢ً ع٢ً إعًَٛات اي٬ق١َ ٫ؽاؾ ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝ ٗ ايٛقت إٓالب ٚايىهٌ 

 3إٓالب ٚبايؽق١ إٓالب١ َٚا وكل اؼاف إ٪لم١ "

ٚبايفغِ َٔ نثف٠ ايتعاـٜـ إكؽ١َ ا٫ اْٗا تٍٓب ٗ َعين ٚاذؽ ٖٛ" اْ٘  ٚل١ًٝ َٓت١ُٛ َٔ اجٌ 

  , ت إا١ِٝ ٚاؿاي١ٝ ٚإمتكب١ًٝ إتعًك١ بأعُاٍ إ٪لم١  ايؽاظ١ًٝ ٚاـاـج١ٝ اؿٍٍٛ ع٢ً إعًَٛا

إؾ تمتڀٝع اٱؼاـ٠ ٗ إ٪لم١ َٔ اؽاؾ ايكفاـات اييت ؼكل   , ٚؾيو ٗ ايٛقت إٓالب ٚبايؽق١ إٓالب١ 

 أٖؽاؾٗا". 

 :4ٚتٓبع اؿاج١ إ٪لم١  اٍ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ َٔ ظ٬ٍ

 اٍ َٔ ا٫لٛام احمل١ًٝ اٍ ا٫لٛام ايؽٚي١ٝا٫ْتك 
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 ايترٍٛ َٔ اوباع اؿاجات اٍ اوباع ايفغبات 

 ايترٍٛ َٔ إٓاؾم١ ايمعف١ٜ اٍ إٓاؾم١ ايػرل لعف١ٜ 

 قٍف إؽ٠ ٫ؽاؾ ايكفاـات 

 ْكَ ايڀاق١ ٚ إٛاـؼايٛي١ٝ إتاذ١ 

 قٜاؼ٠ تٛقعات إمتًٗهٌ ٗ ظٍا٥َ إٓتحات 

 ٕعًَٛات إتاذ١ نبرل جؽا.نُٝات ايبٝاْات ٚا 

 :٫5بؽ َٔ تتبع اـڀٛات ايتاي١ٝ   , ٚيبٓا٤ ْٛاّ َعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ إ٪لم١ 

 َع  , َٚؽ٣ ايذلاب٘ بٝٓٗا ,ؼؽٜؽ إعًَٛات ايؽاظ١ًٝ ٚاـاـج١ٝ اييت ؼتاجٗا إ٪لم١

نٌ ا٭قماّ  ٫ٚبؽ إٔ تىٌُ  , َٚعؽ٫ت ايتػرل اييت تڀفأ عًٝٗا   , َعفؾ١ ٍَاؼـ نٌ َٓٗا 

 إعتًؿ١ ٗ ايتِٓٛٝ ايؽاظًٞ يًُ٪لم١ 

  َٔ ايكٝاّ بؽـال١ ايهًؿ١ ٚايعا٥ؽ ٫ظتٝاـ ايبؽا٥ٌ إٓالب١ ٚؼـال١ إَهاْٝات ا٫لتؿاؼ٠

 ايدلاَخ إعًَٛات١ٝ اييت تٓالب ٚفٚف إ٪لم١ 

 ْٛ ت١ُٝٓ ؾفٜل اٱؼاـ٠ ٚإمتٜٛات ا٭ظف٣ ايعا١ًَ ع٢ً ٖؿٙ ايِٓٛ اؿؽٜث١ بإَهاْٝات ِ

ٚنٝؿ١ٝ ايبؽ٤ ٗ ايعٌُ بٗا ٖٚٝه١ًٝ ايٓٛاّ َٚؽظ٬ت٘ ٚكفجات٘ َٔ إعًَٛات  , إعًَٛات

 إعتًؿ١ 

  ٗ ٌٝاغ١ ظڀ١ َتها١ًَ تتُّٔ ايتڀبٝل ايتؽـهٞ يًٓٛاّ طبكا ٕؽ٣ تٛاؾف إعًَٛات

 ٌٛـ٠ اعتٝاؼ١ٜ ١َ٤٬َٚ ٫لتعؽاَٗا ايٓٛاّ 

 ٭ظؿ بٓٛف ا٫عتباـ آي١ٝ ايتڀبٝل ٗ نٌ َؽ٣ تٛاؾف ايهؿا٤ات إڀًٛب١ يًعٌُ َٚٔ ةِ ا

 َفذ١ً َٔ َفاذٌ ايتڀبٝل

 .ؼٕٚ وو ؾإٕ ٖؿٙ اـڀٛات تتؿاٚت بكٛتٗا ِٚعؿٗا تبعاڄ يذلنٝب إ٪لم١ ٚأٖؽاؾٗا َٔٚ 

 َهْٛات ْٛاّ َعًَٛات ايتمٜٛك٢ -ةاْٝا 

١ ايؿفع١ٝ ٜعؽ ْٛاّ َعًَٛات ايتمٜٛك٢ أذؽ ٖؿٙ ا٭ُْٛ  , ُتًو إ٪لمات ْٛاّ َعًَٛات اؼاـٟ  

إٍ إٔ ْٛاّ ,, ؾهٌ ْٛاّ ٜتهٕٛ َٔ أجكا٤ َذلابڀ١ َٚتها١ًَ بعّٗا َع ايبعض   , ٗ ؼاظٌ إ٪لم١ 

 َعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٜتهٕٛ َٔ أـبع١ أ١ُْٛ ؾفع١ٝ َذلابڀ١ ٖٞ:

 ْٛاّ ايمح٬ت ايؽاظ١ًٝ     

  ْٛاّ كابفات ايتمٜٛك١ٝ 

   ْٛاّ عٛث ايتمٜٛل 

 ْٛاّ ؼعِ ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝ    

إٕ ٖؿٙ ا٭١ُْٛ ايؿفع١ٝ تعٌُ بىهٌ َتهاٌَ ٚنؿ٤ٛ َٚذلابڀ١ َٚتؿاع١ً ؾُٝا بٝٓٗا باػاٙ ظؽ١َ 

 َهْٛات ْٛاّ َعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٚأُْٛت٘ ايؿفع1.١ِٜٝٚٛس ايىهٌ ـقِ   , إ٪لم١
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 َهْٛات ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ: (1ايىهٌ )

 156ُ  2006عُإ   ,ؼاـ إمف٠  ,اؼ٨ ايتمٜٛل اؿؽٜث : بٌ ايٓٛف١ٜ ٚايتڀبٝلَب ,ٚآظفٕٚ  ,إٍؽـ: قنفٜا آؽ عكاّ

تىرل ايمح٬ت ايؽاظ١ًٝ اٍ ايبٝاْات اييت مت ػُٝعٗا  ع٢ً وهٌ قاعؽ٠  ايمح٬ت ايؽاظ١ًٝ: -

تِّ ٖؿٙ ايمح٬ت ايبٝاْات ايّفٚـ١ٜ يًرٍٍٛ ع٢ً إعًَٛات ,بٝاْات عٔ ايعًُٝات اي١َٝٛٝ يًُ٪لم١

 :6كٝاه ايٓىاٙ ٚا٫ؼا٤ اؿايٞ ٗ فا٫ت ؽتَ َاًٜٞتتعًل َ

ايفع١ٝ اييت ؼككٗا ,لًٛنِٗ ايىفا٥ٞ,بٝاْات ظا١ٌ إىذلٜٔ ٚتىٌُ ذحِ َىذلٜات ايكبا٥ٔ 

 ٚاٟ َٔ ايكبا٥ٔ وكل ايؿف١ٌ ا٫ؾٌّ يًُ٪لم١ ي٬لتػ٬شلا. ,إ٪لم١ َٔ نٌ قبٕٛ  

 ,َٔ ٜتٛؾف يؽٜ٘ ذحِ َبٝعات نبرل,قات بٝع١ٝ بٝاْات ظا١ٌ بايٛلڀا٤:ٚتىٌُ َاوككْٛ٘ َٔ الا

 َٚعفؾ١ الباب ايٓحاط. 

ٚتعؽ ايمح٬ت ايؽاظ١ًٝ ٍَؽـا َٔ إٍاؼـ ايف٥ٝم١ يهثرل َٔ إعًَٛات اييت ؽَ أؼا٤ إ٪لم١  

ٚوتؿٜ بايمح٬ت   , اييت تتڀًبٗا ٫ؽاؾ ايكفاـات إتعًك١ بت١ُٝٓ إٓتحات ٚاـؽَات ٚتڀٜٛفٖا 

  7يؽٚـ١ٜ بىهٌ َفتب َِٚٓٛ.ٚايتكاـٜف ا

 : ْٛاّ ا٫لتعباـات ايتمٜٛك١ٝ -

ؾإ ْٛاّ ا٫لتعباـات   , إؾا نإ ْٛاّ ايمح٬ت ٜكؽّ ايبٝاْات اييت تتعًل با٫ؼا٤ ايؿعًٞ  

ٜعفف ْٛاّ ا٫لتعباـات   , ايتمٜٛكٞ  ٜكؽّ ايبٝاْات اييت تتعًل بإذؽاث قؽ تهٕٛ ٚاقع١ ؾع٬ أٚ لتكع 

 " بأْ٘ "ايتحُٝع  ٚايترًٌٝ ايٓٛاَٞ ٕعًَٛات إتاذ١ بٍٛـ٠ عا١َ عٔ إٓاؾمٌ ايتمٜٛك١ٝ ع٢ً اْ٘

 ايب١٦ٝ 

  ايتمٜٛك١ٝ
 

*ا٭لٛام 

 إمتٗؽؾ١

*قٓٛات 

 ايتمٜٛل

 *إٓاؾمٌ

  
 ايترًٌٝ*

 *ايتعڀٝ٘

 ايتٓؿٝؿ*

 *ايفقاب١

َؽـا٤ 

 ايتمٜٛل
 ِْٛ إعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ

 

ايمح٬ت 

 ايؽاظ١ًٝ

ا٫لتعباـات 

 ايتمٜٛك١ٝ

عٛث 

 ايتمٜٛل
ِْٛ ؼعِ 

 ايكفاـات

تكِٜٛ 

 إعًَٛات

تٛقٜع 

 إعًَٛات

ا٫تٍا٫ت

 ايتمٜٛك١ٝ  
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ٚتكِٜٛ َٚتابع١ ااجفا٤ات ,ٚايتڀٛـات ٗ ايب١٦ٝ ايتمٜٛك١ٝ بٗؽف ؼمٌ اؽاؾ ايكفاـت ا٫لذلاتٝح١ٝ,

 .8ٚايتٓب٪ بايؿفُ ٚايتٗؽٜؽات", إٓاؾمٌ

 :9َات اُٖٗاٚتعتُؽ إ٪لم١ ع٢ً ٍَاؼـ عؽٜؽ٠ يًرٍٍٛ ع٢ً َعًٛ 

  َٛٚؿٛ إ٪لم١ َٔ َؽٜفٜٔ َٚٗٓؽلٌ ٚعًُا٤ ٚباذثٌ ّهٔ إ ٜهْٛٛ نًِٗ قٓٛات

ٍَٚاؼـ ١َُٗ َٚمتُف٠ َٚٓت١ُٛ يًُعًَٛات عٔ نٌ َاهفٟ ٗ ايب١٦ٝ َٚاٜكّٛ ,َعًَٛات

 ب٘ إٓاؾمٕٛ َٔ اؾعاٍ ٖٚاـلات

  ٗؾُا تٓىفٙ ايٍرـ عٔ ,غا١ٜ ا١ُٖٝ٫ ايتكاـٜف ٚإعًَٛات إٓىٛـ٠ عٔ إ٪لمات إٓاؾم١ ُثٌ ٍَؽـا

 إٓاؾمٌ ٚالاقاتِٗ َٚاتعًٔ عٓ٘ ٗ اع٬ْاتٗا ّهٔ إ تكٚؼ إ٪لم١ َعًَٛات لف١ٜ ١َُٗ

  ايتكاـٜف ٚايٓىفات ايؽٚـ١ٜ اييت تٍؽـٖا بعض ا٫جٗك٠ اؿه١َٝٛ إع١ٝٓ بايٓىاٙ ايٍٓاعٞ ٚغفف ايتحاـ٠

 ا٫لتىاـاتايٍٓاع١ ْٚعٝات إٍؽـٜٔ َٚفانك ا٫عاث ٚ

  ايكبا٥ٔ ٚإٛـؼٕٚ  ٗ تعاًَِٗ َع ايعؽٜؽ َٔ إ٪لمات ّهٔ إ ٜهْٛٛا ٍَؽـا يًُعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ

 ايمف١ٜ. 

 ْٛاّ عٛث تمٜٛل  -

تعفف عٛث ايتمٜٛل بأْٗا"تًو ايٛٚٝؿ١ اييت تفب٘ بٌ إمتًٗو اٚ ايعٌُٝ اٚ اؾُٗٛـ ٚبٌ  

بأْٗا"ايعًُٝات إٓٗح١ٝ ٚاشلاؼؾ١ يتٛيٝؽ ايبٝاْات ٫لتعؽَٗا  نُا ٌٚؿت, 10ايكا٥ٌُ بايٓىاٙ ايتمٜٛكٞ"

نُا عفؾت بأْٗا "اْٗا تٍُِٝ ٚتٓؿٝؿ ايٛلا٥ٌ اي٬ق١َ يتحُٝع ٚتٍٓٝـ  ,11ٗ ٌٓع ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝ"

ٚؼًٌٝ ايبٝاْات اـا١ٌ َىه١ً تمٜٛك١ٝ َع١ٓٝ ةِ ايتٌٌٛ اٍ ايٓتا٥خ ٚتكؽِٜ ايتكاـٜف عٓٗا اٍ نٌ 

ؾإ   , ٟ يهٞ إ٪لم١ تٓى٘ بٍٛـ٠ َٓت١ُٛ َٚٓالب١ ؼاظٌ ب٦ٝتٗا احملٝڀ١ 12ا٫َف ٗ إ٪لم١ "َٔ ُٜٗ٘ 

َٚكاـ١ْ أؼا٥ٗا اؿايٞ َع  , ذاجتٗا يًُعًَٛات تٛٗف بٍٛـ٠ ج١ًٝ ٫ؽاؾ قفاـاتٗا اؿاي١ٝ ا١َ٤٬ٕ ٚأؼا٩ٖا

٪لم١ َٔ اؿٍٍٛ ع٢ً ٚبؿيو ٜتهٕٛ ايبرث ايتمٜٛكٞ ا٫ؼا٠ اييت ُهٔ إ ,َا ٖٛ كڀ٘ يًُمتكبٌ

 ٜتُٝك ايبرث ايتمٜٛكٞ َحُٛع١ َٔ اـٍاُ ٖٞ:  ,إعًَٛات اييت ؼتاجٗا

 عث عٔ بٝاْات َفتبڀ١ َىانٌ ايتمٜٛل -

 ع١ًُٝ ايبرث تتِ بىهٌ َِٓٛ  -

 ٜتُّٔ ايبرث ع١ًُٝ ْع ٚتمحٌٝ ٚؼًٌٝ يًبٝاْات. -

 :13ٖٓاى ة٬ث اْٛاع َٔ ايبرٛث ايتمٜٛك١ٝ

 تِٛس اـا٤ َٚكذلاذات اؾُٗٛـ عٛث التڀ٬ع١ٝ:ٚاييت 

  ايبرٛث ايٌٛؿ١ٝ :تٍـ ا٫ذؽاث َٔ ظ٬ٍ ايتهفاـ ايؿٟ وؽث ٗ ايٛاٖف٠ ايتمٜٛك١ٝ َٚؽٟ اـتباطٗا

 بإتػرلات ا٫ظف٣

  .ايبرٛث ايمبب١ٝ:باهاؼ ع٬ق١ لبٝب١ٝ بٌ َتػرلٜٔ َثٌ ايكٜاؼ٠ إبٝعات ْتٝح١ اؾٛؼ٠ 
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 ْٛاّ ؼعِ ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝ  -

ٚايتػرلات ٗ ايب١٦ٝ إعتًؿ١ اييت تعٌُ ؾٝٗا   , ع ا٭لٛام ِٖٚٛا ٚاقؼٜاؼ ذؽ٠ إٓاؾم١ ٫تما

إ٪لمات  ؾُٔ ايٛاجب ع٢ً إؽـا٤ التعؽّ ٖؿا ايٓٛاّ ؼعِ ايكفاـ ٚقؽ عفف بأْ٘ "فُٛع١ َٔ ا٫ؼٚات 

ٌ ايبٝاْات ٚتفوٝؽ ا٫ذٍا١ٝ٥ِٚاؾد ايكفاـات ٚايدلاَخ إعؽ٠ َمبكا ٕماعؽ٠ َؽٜفٟ ايتمٜٛل ٗ ؼًٝ

نُا ٌٚـ , 14ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝ ُٚهٌ َٔ التع٬ُ إ٪وفات ٚايٓتا٥خ َٔ إعًَٛات اييت مت ْعٗا"

بأْ٘ "فُٛع١ َتٓالك١ َٔ ايبٝاْات ٚايِٓٛ ٚا٭ؼٚات ٚايتكٓٝات َع بففٝات ٚذالبات ؼاع١ُ ٚلاْؽ٠ 

َٚٔ ةِ   , ٘ ١ًٌ بإُٓٛات ٚايب١٦ٝ احملٝڀ١ تمتڀٝع إُٓٛات بٛلاطتٗا ْع إعًَٛات ٚتؿمرلٖا َا ي

إ ْٛاّ ؼعِ ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝ اؾٝؽ٠ هب إ وتٟٛ ,15ؼًٜٛٗا إٍ ألاه يٲجفا٤ أٚ ايكٝاّ بٓىاٙ َا "

 :16اـٍا٥َ ايتاي١ٝ

  ْ٘ٛاّ تؿاعًٞ : أٟ ٖٓاى تؿاعٌ بٌ إؽٜف ٚاؿالب ا٫يٞ ايىعٍٞ بىهٌ َباوف اٚ َبم

 ٛؼ ٍَُِ ايدلاَخ اةٓا٤ ع١ًُٝ ايتؿاعٌنُا ٫ ٜمتؽعٞ ٚج

  ْٛاّ َفٕ:ذٝث ٜتُٝك ٖؿا ايٓٛاّ بإف١ْٚ ٗ ايتعاٌَ َع٘ ٚؾيو َٔ ظ٬ٍ قؽـت٘ ع٢ً

نُا اْ٘  ,تكؽِٜ إعًَٛات إڀًٛب١ باوهاٍ كتًؿ١ لٛا٤ ناْت ػُٝع١ٝ اٚ تؿ١ًٍٝٝ 

 اـ١ٜٜتُهٔ َٔ اوباع ذاجات إؽـا٤ َٔ إعًَٛات ع٢ً ناؾ١ إمتٜٛات ا٫ؼ

  َٛج٘ با٫نتىاؾات :إ ٖؿٙ ايِٓٛ ٫تمُس ؾك٘ َماعؽ٠ إؽـا٤ ٗ ذٌ إىه٬ت إٛجٛؼ٠

 ٚٗ انتىاف ِاؾد جؽٜؽ٠ ؿٌ إىه٬ت,بٌ ٜماعؽ ِٖ ٗ ايتٓب٪ باػاٖات إمتكبٌ ,

  ٌؽٜل يًُمتعؽّ :تتُٝك ٖؿٙ ايِٓٛ بايمٗٛي١ َٔ ذٝث ايتعًِٝ ٚا٫لتعؽاّ َٔ جاْب

 إؽـا٤.

 ٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝا -ةاْٝا

تعفف اٱلذلاتٝح١ٝ ايتمٜٛك١ٝ بأْٗا "ؼؽٜؽ إ٪لم١  ٭جكا٤ ايمٛم اييت ّهٔ ظؽَتٗا بىهٌ ؾعاٍ 

بؽ٫ َٔ ايتٓاؾن ٗ نٌ َهإ"ٚتٌٛـ بأْٗا "ايٛلا٥ٌ اييت ؼكل اٖؽاف ايتمٜٛل ؾٗٞ فُٛع١ َٔ 

 17ا٫جفا٤ات هب اتباعٗا يتركٝل ا٫ٖؽاف "

 ٔ ايتعاـٜـ ايمابك١:ٜتّس َ

 إ لاط إ٪لم١ ٗ ب١٦ٝ ا٫عُاٍ ٜهٕٛ عٔ طفٜل بٓا٤ الذلاتٝح١ٝ تمٜٛك١ٝ -

إ ايٓحاط ٜتحمؽ ٗ ؼكٝل ـ١ٜ٩ إ٪لم١ ٚـلايتٗا ٚاٖؽاؾٗا  ايتمٜٛك١ٝ َٔ ظ٬ٍ بٓا٤ إٝك٠  -

 تٓاؾم١ٝ

 إ ؼكٝل إٝك٠ ايتٓاؾم١ٝ ٜتِ َٔ ظ٬ٍ تٓؿٝؿ ا٫لذلاتٝح١ٝ ايتمٜٛك١ٝ.-
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 تتًعَ ا٫لذلاػٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ ؾُٝاًٜٞ :

  إلذلاتٝح١ٝ ـٜاؼ٠ بايهًؿ١: -

ٚتمٜٛل َٓتخ بأقٌ تهًؿ١  ,تٍٓٝع ,تعفف الذلاتٝح١ٝ ـٜاؼ٠ بايهًؿ١ بأْٗا" قؽـ٠ إ٪لم١ ع٢ً تٍُِٝ

بأْٗا " قؽـ٠  نُا تٌٛـ,18بإكاـ١ْ َع إُٓٛات إٓاؾم١ َٚا ٜ٪ؼٟ ٗ ايٓٗا١ٜ إٍ ؼكٝل عٛا٥ؽ اندل"

 .19إ٪لم١ ع٢ً تكًَٝ تهايٝؿٗا اٚ ؼمٌ اْتاجٗا ؼٕٚ ؼٌُ أٟ تهايٝـ اِاؾ١ٝ"

ٚبٗؿا ؼاٍٚ إ٪لم١  ,تكّٛ ٖات٘ اٱلذلاتٝح١ٝ باْتاد َٓتخ بأقٌ تهًؿ١ ٖه١ٓ  ٚؼٕٚ َعؽٍ ايٍٓاع١

اؼٜات اؿحِ ايهبرل قٜاؼ٠ ذٍتٗا ٗ ايمٛم غؿض ايتهايٝـ  بإكاـ١ْ َع إٓاؾمٌ با٫لتعا١ْ  باقتٍ

 ٚعٞ إمتًٗهٌ با٫لعاـ. ,ِڀ١ٝ إٓتخ ,طًب َفٕ ,ٚتٛٚٝـ َٓر٢ٓ اـدل٠

 :20تتُٝك الذلاتٝح١ٝ قٝاؼ٠ ايتهًؿ١ َاًٜٞ

  قا٥ؽ ايتهًؿ١ ٖٛ ا٫قٌ تهًؿ١ ٗ ايٍٓاع١ يؿيو ؾٗٛ قاؼـ ع٢ً ؼٌُ ايمعف إٓعؿض

 ٕٓتحات٘ انثف ٖا ٜترًُٗا إٓاؾمٕٛ

 ٝ١ ايعاي١ٝ يكا٥ؽ ايتهًؿ١ تعين ايكؽـ٠ ايعاي١ٝ ٗ ايتؿٛض َع إٛـؼٜٔإ اؿ١ٍ ايمٛق 

 .إ ايمعف إٓعؿض ٜعؽ َثاب١ ذاجك اَاّ ايؽظٍٛ ٗ ايٍٓاع١ 

 :21اَا اِٖ كاطف الذلاتٝح١ٝ ايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١

 ٌقاب١ًٝ إٓاؾمٌ ٫هاؼ طفم ي٬ْتاد بهًؿ١ اق 

 ٕتبع١ َٔ قبٌ قاؼ٠ ايهًؿ١قاب١ًٝ إٓاؾمٌ ٗ لٗٛي١ تكًٝؽ ايڀفم ا 

  ايذلنٝك ع٢ً ظؿض ايتهًؿ١ ٜ٪ؼٟ  اٍ ؾكؽإ ايف١ٜ٩ بايتػرلات اييت ؼٌٍ ٗ اؾٚام

 إمتًٗهٌ .

 22إ إلذلاتٝح١ٝ قٝاؼ٠ ايهًؿ١ تًٍس ٗ إٛاقـ آ٫ت١ٝ: 

  ٌإ تهٕٛ ؾات إٓتحات يؽ٣ ايبا٥ع 

 ايترمن ايكبا٥ٔ يٮلعاـ 

 طفا٥ل ق١ًًٝ يتركٝل ُٝٝك إٓتٛد 

  التعؽاّ إٓتٛد بڀفم َتُاة١ً 

 تهايٝـ ا٫ْتكاٍ َٔ با٥ع إٍ أظف ق١ًًٝ 

 .ق٠ٛ ايكبا٥ٔ ايتؿا١ِٝٚ ع٢ً ا٭لعاـ 

 :إ لاط الذلاتٝح١ٝ ـٜاؼ٠ بايهًؿ١ ٜتڀًب 

  ٌإٓاؾم١ ايمعف١ٜ بٌ إٓاؾم 

 تٛؾف َٓتحات إ٪لم١ يٮغًب ايكبا٥ٔ بأقٌ ا٭لعاـ 

 ٝ١ُ يًكبا٥ٔ اعتُاؼ طفم ُٝك إٓتٛد ٚؽًل ق 
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 . َكاـ١ْ ا٫لعاـ َٔ قبٌ ايكبا٥ٔ ٜعڀٞ َف١ْٚ عاي١ٝ يتكبٌ ايمعف إٓعؿض 

 الذلاتٝح١ٝ ايتُٝك  -

ٜتُثٌ َُّٕٛ ٖؿٙ ا٫لذلاتٝح١ٝ قٞ تكؽِٜ َٓتخ اٚظؽ١َ ٜٓٛف شلا َٔ قبٌ إٓاؾمٌ ع٢ً اْٗا 

ايتٍُِٝ ٚايبرث ٚايتڀٜٛف أٚ  ؾفٜؽ٠ اٚ َتُٝك٠ .ٚتتڀًب ٖؿٙ ا٫لذلاتٝح١ٝ عؽؼاڄ َٔ ا٭ْىڀ١ إهًؿ١ َثٌ

ايتهٓٛيٛجٝا ,ٚايتُٝك قؽ ٜهٕٛ َٔ ظ٬ٍ ع١َ٬ ايتحاـ١ٜ,ٚأْىڀ١ تمٜٛك١ٝ ؾاع١ً أٚ َتٓٛع١,تك١ٝٓ جؽٜؽ٠ 

 ١٦ٖٝ إٓتخ ٚتٍُُٝ٘ ٚوبه١ ايتٛقٜع.,إمتعؽ١َ

 ٖا  ٜماعؽ  إ٪لم١ ٗ,ٜٚعدل ايتُٝك بٍؿ١ عا١َ عٔ ـغب١ ايكبٕٛ ٗ ذت٢ يٛ نإ ايمعف َفتؿعا 

إ إظ٬ُ ايكبا٥ٔ ٕٓتٛجات إ٪لم١   , ؼكٝل اٱـباط نٓتٝح١ حملؽٚؼ١ٜ ذمال١ٝ ايكبا٥ٔ مٛ ا٭لعاـ

ٚـغب١ إٓاؾمٌ ٗ ايتػًب ع٢ً ُٝك َٓتٛجات إ٪لم١ ت٪ؼٟ إٍ ظًل َا ٜم٢ُ بعٛا٥ل ايؽظٍٛ أٚ ق١ً 

لم١ اييت تتبع إلذلاتٝح١ٝ تٗؽٜؽات ايؽاظًٌ اؾؽؼ َع إٓاؾمٌ يكڀاع ا٭عُاٍ ايؿٟ تعٌُ ؾٝ٘ إ٪

 23ايتُٝك

 :24يتركٝل َكاٜا الذلاتٝح١ٝ ايتُٝك ٫بؽ َٔ تٛؾف ايعؽٜؽ َٔ ايٛفٚف َٓٗا

 عؽّ ٚجٛؼ عؽؼ نبرل َٔ إٓاؾمٌ ٜتبعٕٛ ْؿن ا٫لذلاتٝح١ٝ 

 تعؽؼ التعؽاَات إٓتخ/اـؽ١َ ٚتٛاؾكٗا َع ذاجات إمتًٗو 

 ٚؼـج١ ُٝكٙ عٔ غرلٙ َٔ إٓتحات ,١َتكؽٜف إمًٓٗهٕٛ ي٬ظت٬ؾات ٗ إٓتخ/اـؽ

 /اـؽَات.

 

 إلذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك   -

ٚتمتٓؽ ٖؿٙ اٱلذلاتٝح١ٝ إٍ ألاه اظتٝاـ فاٍ تٓاؾمٞ قؽٚؼ ٗ ؼاظٌ قڀاع ايٍٓاع١ عٝث 

ٜتِ ايذلنٝك ع٢ً جك٤ َعٌ َٔ ايمٛم ٚتهثٝـ ايٓىاٙ  ايتمٜٛكٞ ٗ ٖؿا اؾك٤ ٚايعٌُ ع٢ً التبعاؼ 

ٚتٗؽف الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك إٍ بٓا٤ َٝك٠ تٓاؾم١ٝ ,25ِ َٔ ايتأةرل ٗ ذ١ٍ إ٪لم١اٯظفٜٔ َٚٓعٗ

أٚ بٛلاط١ ,َٔ ظ٬ٍ إوباع ذاجات ظا١ٌ جملُٛع١ َع١ٓٝ َٔ ايكبا٥ٔ ,ٚايٌٍٛٛ إٍ َٛقع أؾٌّ ٗ ايمٛم 

ؾايم١ُ إُٝك٠ ,ايذلنٝك ع٢ً لٛم جػفاٗ قؽؼ أٚ ايذلنٝك ع٢ً التعؽاَات َع١ٓٝ يًُٓتخ 

اتٝح١ٝ ايذلنٝك ٖٛ ؽٍَ إ٪لم١ ٗ ظؽ١َ ْمب١ َع١ٓٝ َٔ ايمٛم ايهًٞ ٚيٝن نٌ ايمٛم ٫لذل

 ٖٚٓاى ْٛعإ َٔ الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك ُٖا:,26

 الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك ع٢ً ايهًؿ١: -

بايعٌُ ع٢ً ُٝك بايتهايٝـ ٗ ايكڀاع إمتٗؽف َٔ ظ٬ٍ اؿٍٍٛ ع٢ً َٝك٠ تٓاؾم١ٝ ٗ جك٤ 

 و بؿفض ألعاـ تٓاؾم١ٝ . قؽؼ َٔ ايمٛم ٚؾي

 الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك ع٢ً ايتُٝك: -
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ذٝث تٓتخ إ٪لم١ َٓتحات َتُٝك٠ تمتٗؽف ظؽ١َ  ,تكّٛ إ٪لم١ بتُٝك ؼاظٌ ايكڀاع إمتٗؽف 

ٚبؿيو تتُهٔ َٔ قٜاؼ٠ َبٝعاتٗا ٚقٜاؼ٠ ذٍتٗا ايمٛق١ٝ ع٢ً  ,ايكبا٥ٔ ُِٔ قڀاع قؽؼ َٔ ايمٛم

 ذماب َٓاؾمٝٗا . 

 :ايثإبرث ايث

 عفض ْتا٥خ ايؽـال١ ٚاظتباـات ايؿفِٝات

 ؼًٌٝ التحابات أؾفاؼ ع١ٓٝ ايؽـال١ ٭بعاؼ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ

( َٛاقـ أؾفاؼ ع١ٓٝ آـا٥ِٗ ػاٙ َ٪وفات ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ّٚهٔ 1تعهن َعڀٝات اؾؽٍٚ )

  ,ْٛاّ ؼعِ ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝا٭ـبع١ )َٔ ظ٬ٍ تؿرٍٗا ايكٍٛ: إٕ ايٛل٘ اؿمابٞ إفجس ايعاّ يٮبعاؼ 

  ,  3.53  ,  3.64  ,  3.25)قؽ بًؼ  (ْٛاّ ا٫لتعباـات ايتمٜٛكٞ ,عٛث ايتمٜٛل ,ايمح٬ت ايؽاظ١ًٝ

ٖا ٜؽٍ  إٔ ٖؿا إتػرل بأبعاؼٙ   ,ع٢ً ايتٛايٞ   (1.34  ,  1.10  , 0.81  ,  1.21)ٚبامفاف َعٝاـٟ (3.06

 ٔ قبٌ أؾفاؼ ايع١ٓٝ .ٜعؽ ٚاِرا بىهٌ نبرل َ

 ( َٛاقـ أؾفاؼ ع١ٓٝ ػاٙ َ٪وفات ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛك1ٞاؾؽٍٚ )

 ايذلتٝب ايٓميب ا٫مفاف إعٝاـٟ ايٛل٘ اؿمابٞ إفجس ا٭بعاؼ

 ايثايث 1.21 3.25 ْٛاّ ؼعِ ايكفاـات ايتمٜٛك١ٝ

 ا٭ٍٚ 0.81 3.64 ايمح٬ت ايؽاظ١ًٝ

 ٞايثاْ 1.10 3.53 عٛث ايتمٜٛل

 ايفابع 1.34 3.06 ْٛاّ ا٫لتعباـات ايتمٜٛكٞ

 ؼًٌٝ التحابات أؾفاؼ ع١ٓٝ ايؽـال١ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ

( َٛاقـ أؾفاؼ ع١ٓٝ ػاٙ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ تىرل ايٓتا٥خ ٗ 2ٜٚعهن اؾؽٍٚ )  

 ,ذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ )اايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١ اؾؽٍٚ إ ايٛل٘ اؿمابٞ إفجس ايعاّ ٕ٪وفات ي٬ل

ٖا  ,( ع٢ً ايتٛايٞ 1.15 , 0.82 , 1.21ٚبامفاف َعٝاـٟ ) (3.78,3.62 , 3.56قؽ بًؼ ) (ايذلنٝك ,ايتُٝك 

ٚبؿيو ّهٔ ايكٍٛ إ ,ٜؽٍ إٔ ٖؿا إتػرل َ٪وفات٘ ٜعؽ ٚاِراڄ بىهٌ نبرل َٔ قبٌ أؾفاؼ ايع١ٓٝ 

 ِٖٚ َتؿكٕٛ ُاَاڄ ذٍٛ ؾكفات َ٪وفات ٖؿا إتػرل . ,١ٓٝ ايؽـال١ ناْت اهاب١ٝ التحابات إؾفاؼ ع
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 ( َٛاقـ أؾفاؼ ع١ٓٝ ػاٙ َ٪وفات ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم2١ٝاؾؽٍٚ )

 ايذلتٝب ايٓميب ا٫مفاف إعٝاـٟ ايٛل٘ اؿمابٞ إفجس ا٫لذلاتٝحٝات

 ايثايث 1.21 3.56 اايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١

 ا٭ٍٚ 0.82 3.78 ايتُٝك

 ايثاْٞ 1.15 3.62 ايذلنٝك

 اظتباـ ع٬ق١ ا٫ـتباٙ بٌ َتػرلٟ ايؽـال١ - 

( عٔ ٚجٛؼ ع٬ق١ اـتباٙ َع١ٜٛٓ َٚٛجب١ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ 3تؿٍس َعڀٝات اؾؽٍٚ )   

ٚؾيو بؽ٫ي١  ,ػرلا َعتُؽا ٚبٌ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ بٌٛؿٗا َت ,بٌٛؿٗا َتػرلا َمتك٬

ٖا ٜتڀًب قبٍٛ ايؿف١ِٝ  ,( 0.05عٓؽ َمت٣ٛ إع١ٜٛٓ) ,( 0.76ق١ُٝ َعاٌَ اـتباٙ برللٕٛ ايبايػ١ )

 ايف٥ٝم١ ا٭ٍٚ يًبرث .

 ( ْتا٥خ اظتباـ ايؿف١ِٝ ايف٥ٝم١ ا٭ٍٚ ٚايؿفِٝات ايؿفع3١ٝاؾؽٍٚ)

 لَٕٛعاٌَ اـتباٙ برل ايؿف١ِٝ ايف٥ٝم١ ا٭ٍٚ ٚتؿفعاتٗا ت

 0,76 ٚ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ ,ٚؾات ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ  ,تٛجؽ ع٬ق١ اـتباٙ َٛجب١   

 0.60 ٚ الذلاتٝح١ٝ ايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١,بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ  ,ٚ ؾات ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ أّٜا,تٛجؽ ع٬ق١ اـتباٙ َٛجب١  ا

 0.75 ٚ الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك,ٚ ؾات ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ,ـتباٙ َٛجب١ تٛجؽ ع٬ق١ ا ب

 0.89 ٚ الذلاتٝح١ٝ ايتُٝك,ٚ ؾات ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ بٌ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ,تٛجؽ ع٬ق١ اـتباٙ َٛجب١ د

عٔ ٚجٛؼ ٖؿٙ ايع٬ق١ بٌ   ,ا٭ظف٣ ٗ اؾؽٍٚ إؿنٛـ ؾ٬ّ عٔ ؾيو تٛٗف قِٝ َعاٌَ ا٫ـتباٙ   

ايفٜاؼ٠ ٚبٌ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ :   ,ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ بٌٛؿ٘ َتػرلا َمتك٬ 

 نٌ ع٢ً ذؽ٣. ايذلنٝكٚ ايتُٝك ٚ بايتهًؿ١

ْٛاّ إعًَٛات  ٚاييت أوفت يٍاحل ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٌ  ,نُا تؿٍس عٔ ق٠ٛ ٖات٘ ايع٬ق١  

ٚبٌ  ,ٚق١ُٝ ق٠ٛ ايع٬ق١ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ  ,( 0.89ب ) الذلاتٝح١ٝ ايتُٝكٚبٌ   ,ايتمٜٛكٞ 

الذلاتٝح١ٝ ايفٜاؼ٠ اَا َكؽاـ ع٬ق١ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ  ٚبٌ   ,( 0.75) الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك ب

 ؿفِٝات ايؿفع١ٝ أّٜا.ٖا ٜماعؽ ع٢ً ايكٍٛ بكبٍٛ اي  ,( 0.60) بايتهًؿ١ ب

 اظتباـ ع٬ق١ ا٭ةف بٌ َتػرلٟ ايؽـال١ -

( َمت٣ٛ َا ؾٖبت إيٝ٘ ؾف١ِٝ ايبرث ايف٥ٝم١ ايثا١ْٝ عٔ تٛاؾف ع٬ق١ 4تعهن َعڀٝات اؾؽٍٚ )    

  ,بٌ إتػرلٜٔ إبرٛةٌ : ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ بٌٛؿ٘ َتػرل َمتك٬  ,أةف َع١ٜٛٓ َٚٛجب١ أّٜا 

 ( بٌٛؿٗا َتػرلا تابعا.ايذلنٝكٚايتُٝكٚ  ايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١حٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ )ا٫لذلاتٝ
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 ( ْتا٥خ اظتباـ ايؿف١ِٝ ايف٥ٝم١ ايثا١ْٝ ٚايؿفِٝات ايؿفع4١ٝاؾؽٍٚ)    

 ا٫ظتباـات                                                                             

 ايؿف١ِٝ

 

B T    F R2 

 sig قمٛب١ sig قمٛب١ 

ٜٛجؽ اةف َعٟٓٛ ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ 

 ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ

0.74 5.8 0.00 6.9 0.00 0.78 

ٜٛجؽ أةف َعٟٓٛ ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ 

 الذلاتٝح١ٝ ايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١

0.60 5.0 0.00 5.8 0.00 0.61 

ٜٛجؽ أةف َعٟٓٛ ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ 

 الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝك

0.67 5.3 0.00 6.6 0.00 0.69 

ٜٛجؽ أةف َعٟٓٛ ؾٚ ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٗ 

 الذلاتٝح١ٝ ايتُٝك

0.82 7.8 0.00 9.8 0.00 0.83 

   P<0.05 

 ( َٔ ايتبأٜ ٗ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم0.78١ٝ( إٔ )R2رؽٜؽ )ٜتّس َٔ َعاٌَ ايت  

( ؾتؿمفٙ َتػرلات أظف٣ 0.22)أَا ايباقٞ َٔ ايتبأٜ ايبايػ١ ْمبت٘  ,ؿمفٖا ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٜٞ

 (ßنُا تؽعِ ؾيو ق١ُٝ َعاٌَ ا٫مؽاـ )  ,( 6.9( احملمٛب١ ايبايػ١ )Fغرل َبرٛة١, ٚتؽعِ ؾيو ق١ُٝ )

( َٔ ايتػرل ٗ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ ْتٝح١ تػرل ٚذؽ٠ ٚاذؽ٠ َٔ َ٪وفات 0.74اييت تعؽ )

ٚبٓؿن ايڀفٜك١ ,(5.8( احملمٛب١ ايبايػ١ )tٚتؽعُٗا أّٜا ق١ُٝ َع١ٜٛٓ ) ,ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ 

مٛ أنثف تأةفا بٓٛاّ نإ ع٢ً  الذلاتٝح١ٝ ايتُٝكَع ٬َذ١ٛ إ    ,بايٓمب١ يًؿفِٝات ايؿفع١ٝ 

ٚؾيو بؽ٫ي١ ايكِٝ   , الذلاتٝح١ٝ ايفٜاؼ٠ بايتهًؿ١ةِ  الذلاتٝح١ٝ ايذلنٝكإعًَٛات ايتمٜٛكٞ َكاـ١ْ ب

 (.4)إِٛر١ باؾؽٍٚ ـقِ

 :إبرث ايفابع

 ا٫لتٓتاجات ٚإكذلذات

 ا٫لتٓتاجات -أ٫ٚڄ

 ا٭تٞ: ّهٔ التٓتاداعتُاؼا ع٢ً َا تكؽّ 

 إٔ ٖٓايو أ١ُٖٝ ٚاِر١ يٓٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ٚعٓاٌف  ٜتبٌ َٔ ايٓتا٥خ

 ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ .

  أٚٗفت ْتا٥خ ايترًٌٝ ٚجٛؼ ع٬ق١ اـتباٙ ؾات ؼ٫ي١ إذٍا١ٝ٥ َع١ٜٛٓ بٌ ْٛاّ إعًَٛات

 ايتمٜٛكٞ ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ .
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 ؾِٗ إكاٜا اييت ّهٔ إٔ ٜٛؾفٖا ْٛاّ   ةبٛت قٍٛـ يؽ٣ إؽٜفٜٔ ٗ ٖات٘ إ٪لمات ٗ

 إعًَٛات ايتمٜٛك٢.

 إكذلذات -ةاْٝاڄ

 اعتُاؼا ع٢ً ا٫لتٓتاجات ايمابك١ ّهٔ تكؽِٜ ١ًْ َٔ إكذلذات يعٌ أُٖٗا:

  ٞٚالتُفاـ١ٜ ايعٌُ ب٘ َٔ قبٌ ايىفنات   ,تعكٜك ؼٚـ ٚؾاع١ًٝ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛك

 إبرٛة١ ٚع٢ً مٛ أؾٌّ .

   نْٛٗا َٔ ايؿًمؿات   ,ِفٚـ٠ تبين ا٫لذلاتٝحٝات ايتمٜٛك١ٝ ايتٓاؾم١ٝ َٔ قبٌ إ٪لمات

 اؿؽٜث١ اييت تمع٢ إٍ ؼكٝل ايٓحاط ا٫لذلاتٝحٞ .

  ٍِفٚـ٠ لعٞ اٱؼاـات إبرٛة١ مٛ اٱط٬ع ع٢ً ػاـب إ٪لمات إتكؽ١َ ٗ فا

ْذلْت .. ٖٚٞ َتاذ١ بمٗٛي١ يػفض أٚ ا٫  ,لٛا٤ َٔ ظ٬ٍ اجمل٬ت   ,اظتٍاُ إعُاشلِ 

 تڀبٝكٗا . 
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 5ُ 1995ايكاٖف٠   ,جاَع١ ايكاٖف٠   ,ن١ًٝ ايكـاع١ ,ِْٛ إعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ  ,أ١َٓٝ قُٛؼ ذمٌ قُٛؼ  - 

 2002ُ43,ا٫لهٓؽـ١ٜ ,3د,عتف١ْ َاقٕ ْاؾ,ايتمٜٛل:الايٝب ايتمٜٛل ايف٥ٝم١ ,ؾًٝب نٛتًف - 2

Maier J.L. & Gambill SCIS/MIS curriculums in AACSB- accredited3 

colleges of business Journal of Education for Business Vol. 71 No. . 1996 6P64 

ؿا٠٤ اؼا٤ َكؽّ اةف ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛكٞ ايٍرٞ ٗ قٜاؼ٠ ن,لٗاّ ناٌَ قُؽ ,لعؽٕٚ ٓٛؼ جثرل -4

 43ُ 2012,ايعؽؼ ايثاْٞ ٚايث٬ةٕٛ ,ن١ًٝ بػؽاؼ,ف١ً ايعًّٛ ا٫قتٍاؼ١ٜ اؾاَع١,اـؽ١َ ايٍر١ٝ 

 1988ُ36 ,ايكاٖف٠  ,إؼاـ٠ ايبٓٛى  ,طًعت ألعؽ عبؽ اؿُٝؽ  - 5

 96ُ  2003,ا٫لهٓؽـ١ٜ ,ايؽاـ اؾاَع١ٝ ,ايتمٜٛل ,قُؽ ؾفٜؽ ايٍرٔ  -6

ُٸإ.  ,إهتب١ ايٛط١ٝٓ  ,أٌٍٛ ايتمٜٛل: َؽظٌ الذلاتٝحٞ  ,ـا٥ـ تٛؾٝل ,ْاجٞ َع٬ -7  1998ُ98ع

 232ُ 2007ؼاـ إفٜغ,تف١ْ لفٚـ ع٢ً ابفاِٖٝ لفٚـ,الالٝات ايتمٜٛل,نٛتًف ٚاَمذلْٚؼ  -8

 45َفجع لابل ُ,لٗاّ ناٌَ قُؽ ,لعؽٕٚ ٓٛؼ جثرل  -9

 167ُ  2005,ا٫لهٓؽـ١ٜ ,ؾاَع١ٝ ايؽاـ ا,ايتمٜٛل إعاٌف ,ْاٍ ايؽٜٔ َفلٞ ,ةابت اؼـٜن -10

Zinkmund William G & Amico Michael Effective Marketing: Greating11 

keeping customers Thomson Publishing2nd Edition 1998 p112 

 23ُ ,ا٫لهٓؽـ١ٜ ,َ٪لم١ ذٛـه ايؽٚي١ٝ ,إعًَٛات ٚايبرٛث ايتمٜٛك١ٝ,عٍاّ ايؽٜٔ ابٛعًؿ١ -12

 106ُ, 2003,عُإ ,ؼاـ اؿاَؽ ,ايتمٜٛل ,ْٛاّ َٛل٢ لٜٛؽإ ,وؿٝل ابفاِٖٝ ذؽاؼ - 13

 46َفجع لابل ُ,لٗاّ ناٌَ قُؽ ,لعؽٕٚ ٓٛؼ جثرل  -14

16-Philip Kotler  Marketing Management  The Millenium Ed  Hall-International  Inc.  

U.S.A.  2000P46  
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ِْٛ إعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ ٗ ؾٓاؼم ؾ١٦ ٔن لّٛ  ا١ُٖٝ التعؽاّ,ازلاعٌٝ بؽـ ايؽٜٔ قُؽ ع٢ً بين -15

 2009ُ44,ا٫ـؼٕ ,جاَع١ َ٪ت١ ,ـلاي١ َاجمترل ,ايعا١ًَ ٗ ا٫ـؼٕ 

ف١ً ن١ًٝ بػؽاؼ يًعًّٛ ,ؼٚـ ْٛاّ إعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ ٗ ايتعڀٝ٘ ا٫لذلاتٝحٞ يًتمٜٛل,لٓا٤ ذمٔ ذًٛ - 16

 166ُ 2013,بػؽاؼ,ايفابع ٚايث٬ةٕٛ  ايعؽؼ,ا٫قتٍاؼ١ٜ اؾاَع١

 85ُ 1998,َفنك ا٫لهٓؽـ١ٜ يًهتاب ,إٝك٠ ايتٓاؾم١ٝ ٗ فاٍ ا٫عُاٍ ,ظًٌٝ َفلٞ ْبٌٝ  -17

 10ُ 2005,ا٫لذلاتٝحٝات ايتٓاؾم١ٝ ٚؼٚـٖا ٗ ؼؽٜؽ اـٝاـ ا٫لذلاتٝحٞ  ,لٓا٤ جٛاؼ ناِٚ- 18

ف١ً ايعًّٛ ,متٗؽؾ١ ٗ تٓؿٝؿ الذلاتٝح١ٝ إٛاج١ٗ التعُاٍ ؼؽٜؽ ايتهًؿ١ إ,َىتام ناٌَ ؾفد - 19

 424ُ,بػؽاؼ , 67ايعؽؼ ,18اجملًؽ ,ا٫قتٍاؼ١ٜ ٚا٫ؼاـ١ٜ 

تىعَٝ ا٫لذلاتٝح١ٝ ايتٓاؾم١ٝ ٍٕفف بػؽاؼ إفنكٟ ٗ اطاـ ِٛؾد بٛـتف يتٛقٜع ,فٝؽ قمٔ ايػاييب  - 20

 3ُ  2012 ,1ايعؽؼ  14اجملًؽ ,لتثُاـ ا٫لذلاتٝحٝات ايعا١َ ذمب اؿ١ٍ ايمٛق١ٝ ٚايعا٥ؽ ع٢ً ا٫

1 21-  Thompson,  A.  and  Strickland,  A.  J,  Strategic  Management:  Concepts  and 

Cases,9thed., Richard Irwin Publishing, New York, 1996, p170  

ايڀبع١ ,ؼاـ ٚا٥ٌ ,ٝاتٗا إعاٌف٠عًُ,َؽاظًٗا ,ا٫ؼاـ٠ ا٫لذلاتٝح١ٝ :َؿاُٖٝٗا,ؾ٬ط ذمٔ عؽاٟ اؿمٝين - 22

 184ُ,2000,ايثا١ْٝ

 175َفجع لابل ُ ,ظًٌٝ َفلٞ ْبٌٝ  -23

 104عُإ ُ,ؼاـ ايٝاقٚـٟ ,ا٫ؼاـ٠ ا٫لذلاتٝح١ٝ ,لعؽ غايب ٜالٌ  -24

 114َفجع لابل ُ ,ظًٌٝ َفلٞ ْبٌٝ  -5

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض    إفاجع:

  ,جاَع١ ايكاٖف٠   ,ن١ًٝ ايكـاع١ ,ِْٛ إعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ  ,ؼ ذمٌ قُٛؼ  أ١َٓٝ قُٛ -1

 1995ايكاٖف٠ 

ُ  2005,ا٫لهٓؽـ١ٜ ,ايؽاـ اؾاَع١ٝ ,ايتمٜٛل إعاٌف ,ْاٍ ايؽٜٔ َفلٞ ,ةابت اؼـٜن  -2
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 .ا٫لهٓؽـ١ٜ ,َ٪لم١ ذٛـه ايؽٚي١ٝ ,إعًَٛات ٚايبرٛث ايتمٜٛك١ٝ,عٍاّ ايؽٜٔ ابٛعًؿ١ -3

 . 2003,عُإ ,ؼاـ اؿاَؽ ,ايتمٜٛل ,ْٛاّ َٛل٢ لٜٛؽإ ,وؿٝل ابفاِٖٝ ذؽاؼ -4 

ا١ُٖٝ التعؽاّ ِْٛ إعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ ٗ ؾٓاؼم ؾ١٦ ,بؽـ ايؽٜٔ قُؽ ع٢ً بين ازلاعٌٝ -5

 .2009,ا٫ـؼٕ ,جاَع١ َ٪ت١ ,ـلاي١ َاجمترل ,ٔن لّٛ ايعا١ًَ ٗ ا٫ـؼٕ 

ف١ً ,ٕعًَٛات ايتمٜٛك١ٝ ٗ ايتعڀٝ٘ ا٫لذلاتٝحٞ يًتمٜٛلؼٚـ ْٛاّ ا,لٓا٤ ذمٔ ذًٛ -6

 . 2013,بػؽاؼ,ايعؽؼ ايفابع ٚايث٬ةٕٛ ,ن١ًٝ بػؽاؼ يًعًّٛ ا٫قتٍاؼ١ٜ اؾاَع١

 .1998,َفنك ا٫لهٓؽـ١ٜ يًهتاب ,إٝك٠ ايتٓاؾم١ٝ ٗ فاٍ ا٫عُاٍ ,ظًٌٝ َفلٞ ْبٌٝ  -7

 .2005,ؼٚـٖا ٗ ؼؽٜؽ اـٝاـ ا٫لذلاتٝحٞ ا٫لذلاتٝحٝات ايتٓاؾم١ٝ ٚ ,لٓا٤ جٛاؼ ناِٚ -8

ف١ً ,التعُاٍ ؼؽٜؽ ايتهًؿ١ إمتٗؽؾ١ ٗ تٓؿٝؿ الذلاتٝح١ٝ إٛاج١ٗ ,َىتام ناٌَ ؾفد -9 

 بػؽاؼ., 67ايعؽؼ ,18اجملًؽ ,ايعًّٛ ا٫قتٍاؼ١ٜ ٚا٫ؼاـ١ٜ 
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