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 هقدهت املؤلف

ٜعد ايتضٜٛل َٔ ايعًّٛ اؿدٜج١، اييت بزس تطٛرٖا تًب١ٝ تستٝادات َٓظُاات اجمُااٍ   

اؿدٜج١ َٔ أدٌ تطٜٛز أمُاشلا، ٚخًل ؾزص بٝعٝ٘ نبرل٠ ٚتٓاَٞ ايٛمٞ ايتضاٜٛكٞ ياد٣   

 ايشبا٥ٔ ذعباع ساداتِٗ.

ايتضاٜٛل ْغاام َتذاادت َٚتطاٛر ْتٝذا١ ايااتػرلات ايضازٜع١ ت استٝاداات اذْضااإ،       إٕ 

ٚمماا تعاو ؾٝا٘ إٔ ايتضاٜٛل اعاب  مًاا٢ اععزؾا١ ٚايدراٜا١ باجصاٛام ٚبااجٚام ٚاستٝادااات          

ايشبااا٥ٔ ٚبهاَااٌ ايب٦ٝاا١ ايهًٝاا١ ٚاؾش٥ٝاا١ اياايت تعُااٌ اعٓظُاا١ ٚتعُااٌ ت نٓؿٗااا  ٖااٛ         

ٜٛل اؿدٜح ايذٟ َهٔ ايعدٜد َٔ َٓظُات اجمُاٍ َٔ ؼكٝل ايٓذاسات ايبااٖز٠  ايتض

 ت َٝاتٜٔ ايعٌُ اعدتًؿ١.

ٟ مًٝا٘       ٚاعٓظُات اي١ُٝٓٝ ظُٝع أعهاشلا َطايب١ إٔ تهٕٛ قاتر٠ مًا٢ َٛادٗا١ َاا تٓطٛا

 ٖذٙ ايتطٛرات َٔ أٚضاع تٓاؾض١ٝ ٚإٔ تتب٢ٓ بزاَر ؾعاي١ جات آيٝاات ٚٚصاا٥ٌ ددٜاد٠ تضاتطٝع    

ّ مًا٢ َبادأ      د، ٜكٛا مدلٖا إٔ متد مبٓاٖر تضٜٛك١ٝ َتكد١َ ؼتاز إىل ٚمٞ ٚإتراى مًُٞ رعٝا

ُىاا مًا٢ ؼضا           ٕ ايتٓااؾط قا٥ ٕ ٚإهااتٙ، ٚإٔ ٜهٛا ايتؿعٌٝ ٚاعؿام١ً ايكا١ُ٥ م٢ً خًال ايشبٛا

اعٓتذات ٚإعباع سادات ايشبا٥ٔ ٚؼكٝل رضاِٖ ايذٟ بدٚرٙ صاتعٌُ مًا٢ ؼضا  اتقت اات     

َى  ا مما ٜع  ت اجخرل ايزؾاٙ يًُذتُع ايُٝ .ايُٝ  مُٛ

ٖٚااذا ايهتاااو وتااٟٛ مًاا٢ تااإ ٚساادات تٓاااقػ اعٛاضااٝع اتصاصاا١ٝ ت ايتضااٜٛل        

 .ٚمٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ ٚغرلٖا َٔ اعؿاِٖٝ ٚاعضتذدات اييت سدثت عؿّٗٛ ايتضٜٛل

ٚأرناْااا٘ تٓاٚيٓاااا ايٛساااد٠ اجٚىل  َااادخٌ إىل ايتضاااٜٛل، َٚؿٗاااّٛ ايتضاااٜٛل ٚأُٖٝتااا٘   

 باذضاؾ١ إىل َزاسٌ ايتضٜٛل، ٚاعٓاؾع اييت ٜكدَٗا ايتضٜٛل.

أَا ايٛسد٠ ايجا١ْٝ  ؾكد مت ؽ ٝ اٗا يدراصا١ ايب٦ٝا١ ايتضاٜٛك١ٝ سٝاح مت ايتطازم إىل       

 َهْٛات ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ يًُٓظُات.

           ّ  ٚايٛساد٠ ايجايجا١  مت ؽ ٝ اٗا يدراصا١ ايضاٛم ٚجياو َأ خاثٍ ايتعازف مًا٢ َؿٗاٛ

 ايضٛم ٚأْٛام٘ ثِ تٓاٚيٓا عٛخ ايتضٜٛل ٚأٖداؾ٘ ٚأْٛاع عٛخ ايتضٜٛل، ػش١٥ ايضٛم.
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ٚايٛسد٠ ايزابع١  مت ؽ ٝ ٗا يدراص١ صًٛى اعضتًٗو ٚجيو َٔ خاثٍ ايتعازف مًا٢    

َؿٗاااّٛ صاااًٛى اعضاااتًٗو ٚأْاااٛاع ايضاااًٛى ايغااازا٥ٞ يًُضاااتًٗو َٚزاساااٌ مًُٝااا١ اؽااااج      

 إىل ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً صًٛى ايغزا٤ يًُضتًٗو.اعضتًٗو يكزار ايغزا٤، باذضاؾ١ 

ٚايٛسد٠ اـاَض١  مت ؽ ٝ ٗا يًُٓتذات بك د ايتعزف مًا٢ َؿٗاّٛ اعٓاتر ٚأبعااتٙ     

ٚايتطاازم إىل ابتهااار اعٓتذااات ٚنٝااـ رهاأ تطٜٛزٖااا ٚتٚر٠ سٝااا٠ اعٓااتر، ٚتٓاٚياات       

 ايؿزم ب  ايضًع ٚاـدَات.

راص١ ايضعز، َؿَٗٛ٘ ٚأُٖٝتا٘ ٚأٖداؾا٘،   أَا ايٛسد٠ ايضاتص١  ؾكد مت ؽ ٝ ٗا يد

 باذضاؾ١ إىل طزم ايتضعرل ثِ تٓاٚيٓا اصذلاتٝذ١ٝ ايتضعرل.

ٚايٛسد٠ ايضابع١  مت ؽ ٝ ٗا يدراصا١ ايتٛسٜاع، َؿَٗٛا١ ٚأُٖٝتا٘ ٚٚها٥ؿا٘ ٚطزٜكا١       

 اختٝار قٓا٠ ايتٛسٜع َٚا ٖٞ ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً اختٝار قٓٛات ايتٛسٜع.

ايجآَا١،ٖٚٛ اجخارل، ؾاتِ ؽ ٝ اٗا يدراصا١ ايذلٜٚار  َأ سٝاح اعؿٗاّٛ          أَا ايٛساد٠  

ٚاجُٖٝاا١ ٚاشلاادف َاأ ايذلٜٚاار ٚمًُٝاا١ اتت اااٍ باذضاااؾ١ إىل مٓاصااز اعااشٜر ايذلٜٚااار           

 ٚتٓاٚيٓا بك١ٝ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اـدَٞ.

ٚقد سزصٓا ت ٖاذا اعكازر إٔ تهإٛ َؿزتاتا٘ َبضاط١ َٚتعُكا١، آًَا  إٔ ٜهضا          

 ايباسج  ٚايطثو ايدارص  ت اؾاَعات ٚاععاٖد. رضا

 ،،،ٚباهلل ايتٛؾٝل

 املؤلف
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 : األهداف اٌؼبِت ٌٍّمسز

 مشٜشٟ ايطاي ، بعد اْتٗا٥و َٔ تراص١ ٖذا اعكزر ٜتٛقع إٔ تهٕٛ قاترًا م٢ً 

 َعزؾ١ اجصط ٚاعؿاِٖٝ اجصاص١ٝ يًتضٜٛل اؿدٜح ٚتطبٝكات٘. (1

ايتضٜٛك١ٝ ٚايتعاٌَ َعٗا ب ٛر٠ تضِٗ ت ؼض  َضت٣ٛ اصتٝعاو مٓاصز ايب١٦ٝ  (2

 أتا٤ َٓظُات اجمُاٍ.

 ايكدر٠ م٢ً ؼًٌٝ صًٛى اعضتًٗو ٚابتهار َٓتذات ددٜد٠ تًيب سادات ايضٛم.  (3

اصتٓتاز أ١ُٖٝ ٚتٚر نٌ مٓ ز َٔ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ ت ؼكٝل أٖداف  (4

 َٓظُات اجمُاٍ ٚتًب١ٝ سادات ٚرغبات ايعُث٤.

 رص١ ايتضٜٛل ت سٝاتو ايع١ًُٝ َٚٓظُات اجمُاٍ.مما (5

تكدِٜ سًٍٛ م١ًُٝ يًُغهثت ايتضٜٛك١ٝ اييت تٛادٗا ايغزنات ٚاعةصضات  (6

 اي١ُٝٓٝ ت م١ًُٝ تضٜٛل َٓتذاتٗا. 
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 الىحدة االوىل

 

 : ِمدِت يف اٌتعىَك

 ِمدِت:

تٗدف ايٛسد٠ ب ٛر٠ ما١َ اىل ايتعزٜـ مبؿّٗٛ ايتضٜٛل ٚتٛضٝح اتبعات ٚاؾٛاْ  

اتصاص١ٝ ت ايتضٜٛل ٚإمطا٤ صٛر٠ تؿ ١ًٝٝ مٔ أٚد٘ اعكار١ْ ب  َزاسٌ تطٛر ايؿهز 

 ايتضٜٛكٞ. 

 اٌىحدة: أهداف

  د٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ًمشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛس

 تعزف ايتضٜٛل ٚتغزح اعؿاِٖٝ اجصاص١ٝ اعزتبط١ ب٘. .1

 تٛضح اجبعات ٚاؾٛاْ  اجصاص١ٝ ت ايتضٜٛل. .2

 تغزح  أ١ُٖٝ ايتضٜٛل. .3

 تعدت أٖداف ايتضٜٛل. .4

  تكارٕ ب  َزاسٌ تطٛر ايؿهز ايتضٜٛكٞ. .5

 .تكِٝ اعٓاؾع اييت ٜكدَٗا ايتضٜٛل .6

 اٌمساءاث ِعبػدة:

إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا ٖذٙ متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات 

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ 

قُاااد ؾزٜاااد اي اااشٔ، ايتضاااٜٛل  اعؿااااِٖٝ ٚاتصذلاتٝذٝات،اذصاااهٓدر١ٜ  ايااادار    .1

 ّ.1998اؾاَع١ٝ،

 ّ.2338ؾًٝٝ  نٛتًز، ٚارَضذلٚجز، أصاصٝات ايتضٜٛل ،ايزٜاض  تار اعزٜذ، .2

ْعاااِٝ ايعباااد ايعاعٛر،رعاااٝد ماااز ماااٛت٠، َبااااتا ايتضاااٜٛل، مُاااإ  تار ايٝااااسٚرٟ،    .3

2336.ّ 

 ّ.2313محٝد ايطا٥ٞ ٚآخزٕٚ، ايتضٜٛل اؿدٜح،مُإ  تار ايٝاسٚرٟ،  .1
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 دتهُد:

ٜعتدل ايتضٜٛل ْغام سٟٝٛ ٚم٢ً ترد١ نبرل٠ َٔ اج١ُٖٝ ت َٓظُات اجمُاٍ أٚ 

ست٢ ت اعٓظُات غرل اشلاتؾ١ إىل ؼكٝل ايزبح، ٚصٝتِ ايتطزم ت ٖذا ايٛسد٠ عؿّٗٛ 

اعٓاؾع اييت ٜةتٜٗا  ايتضٜٛل ٚأُٖٝت٘ َٚزاسٌ تطٛرٙ ٚأصاصٝات ايتضٜٛل باذضاؾ١ اىل 

 ايتضٜٛل

 : marketing ِفهىَ اٌتعىَك

ٜعد ايتضٜٛل أسد اجملاتت اجصاص١ٝ ت ايعًّٛ اذتار١ٜ اييت هٗزت ت اخ١ْٚ اجخرل٠ 

َىا َتشاٜدىا َٔ داْ   ٝاتت َٓت ـ اـُضٝٓ َٔ ايكزٕ اعاضٞ، ؾكد ٚدد اٖتُا

اجناترٝ  ٚاعُارص  م٢ً سد صٛا٤، ٜٚزدع جيو اتٖتُاّ ايهبرل َٔ ايكا٥ُ  م٢ً 

إتار٠ َٓظُات اجمُاٍ, ْتٝذ١ سٜات٠ اعٓاؾض١ ب  اعٓظُات م٢ً تكدِٜ ايعدٜد َٔ 

ايشبا٥ٔ ٚإعباع رغباتِٗ  دذو ايتٓاؾط م٢ًاعٓتذات مما وتِ م٢ً ٖذٙ اعٓظُات 

 اعتػرل٠ ٚاعتذدت٠. 

ٚايدٚر ايذٟ  ،قد ٜهٕٛ َٔ اعٓاص  ت ٖذا اي دت ايتعزف م٢ً َا ٖٛ ايتضٜٛل

ًٜعب٘ ت تزعٝد أٚد٘ ايٓغاطات اعدتًؿ١. ؾكد تعزض ايعدٜد َٔ ايهتاو ٚايباسج  

زٕٚ َٔ خثشلا يًتضٜٛل َٔ ٚدٗات ْظز َتعدت٠, ٜٚعٛت جيو إىل اختثف ايشٚاٜا اييت ٜٓظ

 .إىل م١ًُٝ ايتضٜٛل

ؾكد مزف اؾُع١ٝ اتَزٜه١ٝ ايتضٜٛل باْ٘ ْغام اتمُاٍ ايذٟ ٜٛد٘ اْضٝاو 

 ٚاـدَات َٔ اعٓتر اىل اعضتًٗو أٚ اعضتددّ.  ايضًع

ٚمزف نٛتًز ايتضٜٛل باْ٘ ْظاّ َتهاٌَ ٜغتٌُ م٢ً فُٛم١ َٔ اجْغط١ 

ٚتزٜٚر ايضًع ٚاـدَات يًُضتًٗه  ايؿزم١ٝ اعتعًك١ بتدطٝط ٚتضعرل ٚتٛسٜع 

 اؿايٝ  ٚاعزتكب .

 ٕ ايتضٜٛل ٖٛ أم٢ً  ب  ايباسج  ٚايهتاو ت فاٍ ايتضٜٛلا إت إٔ ٖٓاى اتؿاًق

ٜٚتِ َٔ خثشلا  ،فُٛم١ َٔ اجْغط١ اعتها١ًَ ٚاعتد  ١ تعٌُ ت إطار إتارٟ

٣ٛ َٔ اذعباع يزغبات ؼدٜد رغبات ٚسادات ايشبا٥ٔ، ٚايعٌُ م٢ً ؼكٝل أم٢ً َضت
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ٚسادات ايشبا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚاعضتكب١ًٝ، ٚباعكابٌ ؼكٝل أم٢ً رع١ٝ ممه١ٓ عٓظُات 

 اجمُاٍ تطُٔ اصتُزارٜتٗا ت ايضٛم.

 -ٖذا ايتعزٜـ ٜدلس اجبعات ٚاؾٛاْ  اجصاص١ٝ اخت١ٝ   ٚيعٌ

ٜت ـ ايٓغام ايتضٜٛكٞ  إج  ه١ٝ اؿزن١ٝ يًٓغام ايتضٜٛكٞٝايطبٝع١ ايدٜٓاَ (1

باؿزن١ ٚمدّ ايجبات ْتٝذ١ يتضارع اعتػرلات احملٝط١ ب٘، ٚتؿامًٗا ٚاستٜات َعدٍ 

سزناتٗا خاص١، ٚإٔ ايتضٜٛل ٜتعاٌَ َع أنجز ايعٓاصز تػرلىا ٖٚٛ اذْضإ جيو 

ايعٓ ز ايدا٥ِ ايتػرل ت رغبات٘ ٚأجٚاق٘ ٚتٚاؾع٘ ٚسادات٘ ٚصًٛن٘، َٚٔ ثِ نإ 

ٚإعباع رغبات ٖذا اذْضإ  ٤ت ٚاجؾزات ايعٌُ م٢ً نٝؿ١ٝ إرضام٢ً اعٓظُا

ٚدذب٘ يًتعاٌَ َعٗا ٚاتستؿاه ب٘ نعٌُٝ َزبح ٚؾعاٍ، ٖٚٞ ١َُٗ تكع م٢ً ماتل 

 .إتار٠ ايتضٜٛل

ٜغٌُ ايٓغام ايتضٜٛكٞ دٗٛتىا َتعدت٠، ٜكّٛ بٗا  اؾٗٛت ايتضٜٛك١ٝ ت اعٓظ١ُ  (2

دؾل ٚاْضٝاو اعٓتذات إىل رداٍ ايتضٜٛل ٜٚتِ تكدرٗا ت اعٓظُات مبا ٜهؿٌ ت

ٚأِٖ ٖذٙ اؾٗٛت عٛخ ايضٛم ٚايشبٕٛ، ٚؼدٜد رغبات٘ ٚاستٝادات٘،  ،ايشبٕٛ

ٚت ُِٝ ٚتكدِٜ اعٓتذات اييت ٜزغ  ت اؿ ٍٛ مًٝٗا، ٚؼدٜد اجٚقات 

 جَانٔ اعٓاصب١ يتكدِٜ ٖذٙ اعٓتذات، ٚؽطٝط َشٜر تٚر٠ سٝا٠ اعٓتر.ٚا

ت ٜعٌُ ايٓغام ايتضٜٛكٞ م٢ً إقٓاع ايشبٕٛ  إج  اٙضإعباع رغبات ايشبٕٛ ٚؼكٝل ر (3

ٚإما ٜعٌُ أٜطىا م٢ً  ،اعٓتذات اييت صُُت َٔ أدً٘ ؾشض  ٤قتٓاابايتعاٌَ م٢ً 

َٚد٣ رضاٙ مٓٗا أٚ مدّ رضاٙ مٔ بعض  َتابع١ ايشبٕٛ يًتعزف م٢ً َد٣ تكبً٘ شلا،

دٛاْبٗا، ٚاقذلاسات٘ بغإ اعٓتذات يتطٜٛزٖا أٚ ؼضٝٓٗا َٚد٣ اصتُزارٙ ت 

ايتعاٌَ َعٗا أٚ أصباو تٛقؿ٘، َٚا ٖٞ اعٓتذات اجخز٣ اييت ؼٍّٛ إيٝٗا صٛا٤ 

 تاخٌ اعٓظ١ُ أٚ يد٣ اعٓظُات اعٓاؾض١.

ٜكّٛ ايٓغام ايتضٜٛكٞ  اتِٖ َٔ ايعدّ اتَتدات إىل خًل اجصٛام ٚايشبا٥ٔ ٚإه (4

ب ٓام١ ايشبا٥ٔ أٟ اعضا١ُٖ ت انتغاف ايؿزص اتقت ات١ٜ ٚتراصتٗا، ٚؼدٜد 

اعغزٚمات اؾدٜد٠ اييت رهٔ إقاَتٗا ت ْطاقٗا، ٚتاصٝط ٚتزٜٚر ٖذٙ 

َٚٔ  اعغزٚمات،َٔ ٖذٙ  ُٓظ١ُٚمبا ٜهؿٌ إهات مُث٤ ددت يً اعغزٚمات

 مُث٥ٗا ٚاعتعاًَ  َعٗا.
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 األزوبْ األظبظُت ٌٍتعىَك:

ٜكّٛ ايتضٜٛل م٢ً أربع١ أرنإ أصاص١ٝ صٓشاٍٚ تضًٝط ايط٤ٛ م٢ً ٖذٙ اجرنإ 

رقِ  ٜٚٛضح ايغهٌ ايتايٞيٓز٣ نٝـ ٜتِ تطبٝل ٖذا اعؿّٗٛ ت اعٓظُات، 

  ٚاعتُجٌ ت اختٞ  ايتضٜٛل (أرنا1/1ٕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اجرنإ اجصاص١ٝ يًتضٜٛل1/1عهٌ رقِ ) 

إج ٜكّٛ َؿّٗٛ ايتضٜٛل م٢ً أصاظ إعباع سادات ايشبٕٛ  ايتٛد٘ مٛ ايشبٕٛ  (1

ي٘، ٚبايتايٞ إقٓاع ايشبٕٛ باعٓتر اعكدّ ي٘ ٚسٜات٠ رضاٙ  ٚرغبات٘ ٚؼكٝل ايزؾا١ٖٝ

اؿؿاه م٢ً ايشبا٥ٔ اؿايٝ   ُٓظ١ُمما رهٔ يً ٓظ١ُمما ٜع  سٜات٠ ٚت٥٘ يًُ

 .ٚاصتكطاو ايشبا٥ٔ اعزتكب 

 مزف  ايتضٜٛل؟.1

 اعزح اتبعات ٚاؾٛاْ  ايتضٜٛك١ٝ ت م١ًُٝ ايتضٜٛل؟.2

 ؟اٙضإعباع رغبات ايشبٕٛ ٚؼكٝل رنٝـ رهٔ ايعٌُ م٢ً .3
 

 ( 1ْغام )

أزنإ 

 ايتطويل

ادتٗود   

ايهًية 

 يًُٓظُة

 ايسحبية

املطئويية 

 االجتُاعية

ايتوج٘ 

حنو 

 ايصبوٕ
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ؼكٝل ايزع١ٝ ٚرضا ايشبا٥ٔ، ٚت  ٓظ١ُصاص١ٝ جٟ َؾُٔ اجٖداف اج ايزع١ٝ  (2

ٚيهٔ ه  إهات تٛاسٕ ب  إرضا٤  ٓظ١ُٜك د بٗا إرضا٤ ايشبا٥ٔ م٢ً سضاو اع

ٚإٔ أؾطٌ طزٜك١ يتشكٝل ايزع١ٝ ٖٞ إعباع سادات ، ايشبٕٛ ٚؼكٝل ايزبح

 ٚرغبات ايشبا٥ٔ ت هٌ اعؿّٗٛ ايتضٜٛكٞ اؿدٜح .
أصبح َٔ ايطزٚرٟ إٔ تزصذ اعٓظ١ُ ت أجٖإ مجٝع   ٓظ١ُاؾٗٛت ايه١ًٝ يًُ (3

ايعاًَ  ايذٜٔ ٜعًُٕٛ بٗا َؿّٗٛ ايتضٜٛل اؿدٜح، ٚإٔ ٜهٕٛ ٖذا اعؿّٗٛ ؾًضؿ١ 

يًُٓغا٠ بانًُٗا, ؾهٌ ؾزت ٜعٌُ ؾٝٗا تبد إٔ ٜهٕٛ َضًٛقا شلذٙ اعةصض١ اييت 

تٟ ٜهٕٛ ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٚأت ٜكت ز ايتضٜٛل م٢ً قضِ ايتضٜٛل، ؾاعٛهـ ايعا

إج إٕ رضا ايشبٕٛ ت  ٚاسذلاّ َضًٛقا يًُةصض١ إجا تعاٌَ َع ايشبٕٛ بهٌ يطـ 

ؼكل ايزضا ٚاذعباع, ٚيهٔ أٜطىا ت  َٓترٜهٕٛ بايطزٚر٠ ت َٛاصؿات 

نٝؿ١ٝ تكدِٜ ٖذٙ اعٓتر ٚاتيتشاّ بإرضا٤ ايشبٕٛ ايذٟ ه  إٔ ٜهٕٛ ٖٛ احملٛر 

 تٗا.اجصاصٞ ؾٗٛت اعةصضات اعاي١ٝ ْٚغاطا

تعد اعض٦ٛي١ٝ اتدتُام١ٝ َٔ ايعٓاصز اجصاص١ٝ عؿّٗٛ  اعضةٚي١ٝ اتدتُام١ٝ  (4

 ٓظُاتايتضٜٛل، ٚإٕ سٜات٠ ايغعٛر باعض٦ٛي١ٝ اتدتُام١ٝ دعًت ايعدٜد َٔ اع

تضاِٖ ت ؼٌُ َضةٚيٝاتٗا اتدتُام١ٝ ٚجيو َٔ خثٍ تمِ بعض عزا٥ح اجملتُع 

يطثو أٚ اعزض٢، ٚمًٝ٘ ؾًٝط َٔ اعُهٔ َجٌ اؾُعٝات اـرل١ٜ أٚ عزو١ َٔ ا

ٝىا م٢ً  ٝىا أٚ دش٥ ايعٌُ م٢ً إعباع سادات ٚرغبات بعض ايشبا٥ٔ اييت تتٓاقض نً

 سضاو َ ًش١ اجملتُع ٚرؾاٖٝت٘ أٚ اذضزار باتقت ات ايٛط .
 َٔ تطبيل ازنإ ايتطويل: املصايا وايفوائد

إذا ثم ثطبيم ألازكان السئيسية للمفهوم الخسويلي الحديث في  يمكن اللول 

 -:ما يأجي فئنها سحجني مجموعة من املصايا والفوائد أهمها منظمات ألاعمال

 إٔ تشٜد َٔ سذِ َبٝعاتٗا َٔ اعٓتذات . ٓظُاتتضتطٝع اع 

 م٢ً إعباع ساداتِٗ ٚرغباتِٗ نُا  ٓظُاتسٜات٠ مدت ايشبا٥ٔ بعد إٔ مًُت اع

 .اٚاعداؾع  مٓٗ ٓظ١ُصُٝضِٗ ت خًل ْٛم١ٝ َٔ ايشبا٥ٔ اعٛاي  يًُ

 .احملاؾظ١ م٢ً اؿ ١ ايضٛق١ٝ إٕ مل ٜهٔ سٜاتتٗا 

 قبٌ ايشبا٥ٔ. ٓظ١ُتهٜٛٔ صٛر٠ ج١ٖٝٓ دٝد٠ مٔ اع َٔ 
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 َؿاِٖٝ ايتضٜٛل اجصاص١ٝ

 تٛدد ايعدٜد َٔ اعؿاِٖٝ  اجصاص١ٝ ت م١ًُٝ ايتضٜٛل اييت رهٔ ايتعزف  
 

 ِفبهُُ أظبظُت يف اٌتعىَك:

 ايتطويل االضاضية:َفاٖيِ 

تٛدد ايعدٜد َٔ اعؿاِٖٝ اؾٖٛز١ٜ يًتضٜٛل َٚٔ اِٖ ٖذٙ اعؿاِٖٝ اييت تطزم ايٝٗا 

 مًُا٤ ايتضٜٛل ٖٞ نا تتٞ 

ٖٚٞ ساي١ َٔ ايغعٛر باؿزَإ مٓد ايؿزت، ٚاييت ت ساي١ مدّ   needsاؿادات   (1

إٔ ٜتِ إعبامٗا ٚقد إعبامٗا ٚتًبٝتٗا تجرل ْٛمىا ت ايطٝل ٚايتٛتز ٚمدّ ايزاس١ إىل 

 قدت٠ عادات ٜغعزٕٚ ايبغز نٌ إٔ صًٛااَ إبزاٖاّ ٞايٓؿض ايعامل نغـ

 اذْضإ تكٓع ايبغز١ٜ اؿادات إٔ إىل َاصًٛا تٛصٌ ٚيكد ، إعبامٗا إىل ٜٚضعٕٛ

 مخط إىل اتْضا١ْٝ اؿادات ػُٝع إىل تٛصٌ نُا, صًٛن٘ ت ٚتتشهِ

 اعضتٜٛات ت اييت اؿادات إعباع إىل ٜضع٢ اذْضإ إٔ ٜعتكد أْ٘ إجا َضتٜٛات

 ٚؾكًا ٚجيو اجت٢ْ اعضتٜٛات ت تهٕٛ اييت يًشادات إعبام٘ وكل إٔ بعد ، اجم٢ً

 أٚ فُٛماتٗا ت اتْضا١ْٝ اؿادات َاصًٛا ٚصـ ٚيكدر اعغٗٛ اؿادات يضًِ

   ت عهٌ ٖزَٞ  نايغهٌ ايتايٞ  اـُط َضتٜٛاتٗا

ٖٚٞ اؿادات ايطزٚر١ٜ ٚاييت ت ٜضتطٝع اذْضإ ايعٝػ  اؿادات ايؿضٝٛيٛد١ٝ - أ

 بدْٚٗا َجٌ اجنٌ ٚايغزاو ٚاعًبط ٚاعا٣ٚ.
ٜٚطُح اذْضإ اؿ ٍٛ مًٝٗا بعد تًب١ٝ اؿادات ايؿضٝٛيٛد١ٝ  سادات اجَٔ  - و

 َجٌ ايتعًِٝ ٚاي ش١.
ٖٚٞ اؿادات اييت رهٔ إعبامٗا مٔ طزٜل اتت اٍ  سادات اتْتُا٤ ٚاؿ  - ز

 ،ٚت بطبع٘ ادتُام٢  ؾاتْضإ ٔ ناؿاد١ إىل اتْتُا٤ ٚاي داق١،زٜباخخ

 اجنز اترنإ اتصاص١ٝ يًتضٜٛل؟.1

 ؟إهات تٛاسٕ ب  إرضا٤ ايشبٕٛ ٚؼكٝل ايزبحنٝـ يًُٓظُات .2

َاااٖٞ اعشاٜااا ٚايؿٛا٥ااد اياايت صااتذٓٝٗا َٓظُااات اتمُاااٍ َاأ تطبٝاال اعؿٗااّٛ      .3

 اؿدٜح يًتضٜٛل؟

 ( 2ْغام )
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 ٚايٛت اؿ  ٚتباتٍ باخخزٜٔ اتت اٍ م١ًُٝ إمتاّ تٕٚ ايضعات٠ وكل إٔ رهٓ٘

 . َعِٗ
ٚتتُجٌ ت سادات ايؿزت إىل اعها١ْ اتدتُام١ٝ اعزَٛق١  سادات اتسذلاّ - ت

ٚايغعٛر باسذلاّ اخخزٜٔ ي٘ ٚإسضاص٘ بايجك١ بايٓؿط ٚت فاٍ ايعٌُ رهٔ إٔ 

 تًع  اؾٛا٥ش ٚايذلقٝات ٚاجيكاو تٚرىا ت إعباع ساد١ ايتكدٜز ٚاتسذلاّ.
ؼكٝل َا ٖٚٞ ساد١ اذْضإ إىل إٔ ٜهٕٛ قاترىا م٢ً  سادات ؼكٝل ايذات -ٙ 

 ٜٚعزف، ايكدرات ٚايهؿا٤ات يدٜ٘ ٜ بٛ إيٝ٘ َٔ أٖداف ت سٝات٘ بٓا٤ م٢ً

 اصتطاع ايذ٣ باذْضإ)اؿادات، َٔ اعضت٣ٛ ٖذا ؼكٝل إىل ٜ ٌ ايذ٣ ايؿزت

 َع ايتعاٌَ ىغ٢ ٚت ايٛاقع ٜكبٌ ايؿزت ٖٚذا( سادات٘ نٌ اعباع ؼكٝل –

 ايػرل، عد ١ٝ ٚؾِٗ اعدتًؿ١، اعٛاقـ م٢ً اؿهِ م٢ً ايكدر٠ ٚيدٜ٘ اخخزٜٔ،

 ايكِٝ ٚيدٜ٘ ٜٚكبًٗا ي٘ ايػرل َضامد٠ ٜكدر إْضإ ٖٚٛ اتبتهار، ًَه١ ٚيدٜ٘

 ٖذا ؾإٕ..  ٚأخرلا ،ٞايَٝٛ ٚصًٛن٘ ت زؾات٘ ت أصاصًا تعد اييت ٚاعباتا

 . آخز إْضإ ٟأ َٔ اؾدٜد ٜتعًِ جٕ تاّ اصتعدات م٢ً ٜهٕٛ اذْضإ

 

 

 

 

 

 

 
 

 (  أْٛاع اؿادات اذْضا1/2١ْٝرقِ)عهٌ 
 ّ.3122، صٓعا٤  داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا،3اع در  مبداهلل ايضٓؿٞ، َٓ ٛر ايعزٜكٞ، اتتار٠،م

 ٚادٗت اْضاْٞ مٌُ أٟ َجٌ َجًٗاتعتدل ْظز١ٜ َاصًٛ   َاصًٛ يٓظز١ٜ اعٛد١ٗ اتْتكاتات

 تضتشل ايٓظز١ٜ ت َٛضٛم١ٝ مٝٛو ٚدٛت بضب  اتمذلاضات بعض ايٓظز١ٜ ٖذٙ

 سادات 

 ؼكٝل ايذات

 سادات اتسذلاّ اذْضا١ْٝ اؿادات•

 سادات اتْتُا٤ ٚاؿ 

 سادات اجَٔ

 اؿادات ايؿضٝٛيٛد١ٝ
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 غرل إىل اْضإ يهٌ ٚاـدلات١ٝ اععزؾ١ٝ اـًؿ١ٝ اختثف بضب  اخز٣ ٚأسٝإ ايتٜٓٛ٘،

  اتْتكاتات ٖذٙ َٚٔ جيو

 ٕاتستٝاداات  ٖذٙ تزت  ايٓاظ ٚإ, يًشادات َع  تزتٝ  سدتت ١ايٓظزٜ ا  ٌ  بغاه

ٔ  اياذات  ؼكٝال  ؿادا١  ٜ ٌ إ اْضإ نٌ ٖدف ٚإ َٛسد ِ  َاا  غارل  َا  دٝادا  ٜٗات

 .دتُامٝ٘اج باؿادات

 ٕشلا ايتاي١ٝ اؿادات ٚتٌُٗ َعٝٓ٘ َزس١ً ت ايبكا٤ م٢ً ت ز اْاظ ٖٓاى ا 

 ٕايٛقت ْؿط ت ي٘ ساد١ َٔ انذل اعباع ٚ قاٚي١ رهٓ٘ ايغدص ا 

 ٕبايطبط ؼدت مل ١ايٓظزٜ ٖذٙ ا  ِ ٕ  وتادٗاا  ايايت  اتستٝاداات  سذا ٞ  اتْضاا  يها

 ايتاىل ٚاتستٝاز يًُزس١ً ٜٓتكٌ

ٖاااٞ ايٛصاااا٥ٌ ايااايت مااأ طزٜكٗاااا ٜاااتِ اعاااباع اؿاداااات سٝاااح إٔ    wants ايزغباااات (2

اؿادااات قاادٚت٠ ٚايزغبااات مدٜااد٠ سٝااح إٔ ايزغبااات أٚصااع َاأ اؿادااات، أٟ إٔ   

اؿادااات ٖااٞ ايزغبااات اجنجااز إؿاسىااا بايٓضااب١ يًُضااتًٗو ٚرهاأ تعزٜااـ ايزغباا١  

قاد ٜغابع سادتا٘ إَاا     باْٗا َغبعات قدت٠ يًشادات. ؾايغدص ايذٟ ٜغعز بايعطػ 

بغزاو م رل ايتؿااح أٚ ايدلتكااٍ أٚ ايؿزاٚيا١ أٚ غارلٙ ٖٚاذا ٜعتُاد مًا٢ رغبتا٘ ٚجٚقا٘          

 ٚإَهاْٝت٘ .

إٔ اعضتًٗه  يدِٜٗ رغبات َتعدت٠ ٚيهأ قاد ت تتاٛؾز يادِٜٗ       demandsايطً    (3

ايكدر٠ ايغزا١ٝ٥ تقتٓا٤ ايضًع ٚاـادَات، ؾايزغباات تتشاٍٛ إىل سااتت طًا  مٓادَا       

مِ باايك٠ٛ ايغازا١ٝ٥ ٚيعاٌ انجاز َاا ٜٗاِ اعضاٛم بٗاذا اعٛضاٛع ٖاٞ ايكا٠ٛ ايغازا١ٝ٥             تد

 يد٣ اعضتًٗو.

ٜتشكل ايتضٜٛل مٓدَا ٜكزر اجؾزات إعباع ساداتِٗ ٚرغباتِٗ َٔ خثٍ  ايتباتٍ  (4

ايتباتٍ ٜٚك د بايتباتٍ صًٛى اؿ ٍٛ م٢ً ع٤ٞ َزغٛو َٔ ؾزت أٚ َٓظ١ُ َا ت 

ز، ٚيهٞ ٜتشكل ايتباتٍ ت ايتضٜٛل ٜٓبػٞ تٛاؾز َكابٌ تكدِٜ ع٤ٞ َزغٛو آخ

 -ايغزٚم اخت١ٝ 

 ٚدٛت طزؾ  أٚ أنجز م٢ً اجقٌ. - أ

 إٔ ٜهٕٛ يهٌ طزف ع٤ٞ جٚ ق١ُٝ ٜكدَ٘ يًطزف اخخز. - و

 إٔ ٜهٕٛ نٌ طزف قاترىا م٢ً اتت اٍ ٚايتٛاصٌ َع ايطزف اخخز. - ز

 إٔ ٜهٕٛ يهٌ طزف اؿل ت قبٍٛ أٚ رؾض ايعزض قٝد ايتباتٍ . - ت
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 : أمهُت اٌتعىَك

ٜتطح مما صبل جنزٙ إٔ ايتضٜٛل أصبح وتٌ َهاًْا بارسًا ت اؿٝا٠ اتقت ات١ٜ 

ٜٚٓدر إٔ لد ْغاًطا إبدامٝىا ٚابتهارًٜا ت ٜغهٌ ايتضٜٛل عزٜاْ٘ جٟ فتُع، 

   اؿٟٝٛ، ٚتٓبع أ١ُٖٝ ايتضٜٛل ت أْ٘ ٜضاِٖ ت اختٞ

 .ٚرغبات ايشبا٥ٔايتعزف م٢ً سادات   (1
 . ايشبا٥ٔ ٚرغبات سادات َع تتٓاص  َٓتذات تكدِٜ (2

 اجخز٣ . اتاي ُٛت بٛد٘ اعٓظُ  (3
 . ٓظ١ُسٜات٠ اؿ ١ ايضٛق١ٝ يًُ  (4
 ؼدٜد ايضٛم اعضتٗدؾ١.  (5

 ؼدٜد اعشٜر ايذلٚهٞ اعٓاص  . (6

 ؼدٜد اجصايٝ  ايتٛسٜع١ٝ اعٓاصب١ يًشبا٥ٔ.  (7
صاااِٖ ايتضااٜٛل نُُارصاا١ ت رؾااع اعضاات٣ٛ اععٝغااٞ يحؾاازات ٚايٛصااٍٛ بٗااِ إىل      (8

 ترد١ ماي١ٝ َٔ ايزؾا١ٖٝ اتقت ات١ٜ.
 

 
 

 

 

 ؟ يًشادات َاصًٛ ْظز١ٜ مٔ ؼدخ.1

 ؟ َاصًٛ يٓظز١ٜ اعٛد١ٗ اتْتكاتات.2

 ؟ ٚايزغبات اؿادات ب  ايؿزم َا.3

 ؟ اتْضا١ْٝ اؿادات أْٛاع مٔ ؼدخ.4

5. 

 ( 3ْغام )

 ؟ا١ُٖٝ ايتضٜٛل اجنز    

 

 ( 4ْغام )
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  اٌتعىَك:أهداف 

 ٜضاِٖ ايتضٜٛل ت ؼكٝل مج١ً َٔ اجٖداف تتُجٌ ؾُٝا ٜاتٞ 

 تعظِٝ س ١ اعٓظ١ُ ت ايضٛم. (1

 ؼكٝل رقِ َع  َٔ اجرباح. (2

 ايتٓبة عادات ٚرغبات اجملتُع ٚقاٚي١ إعبامٗا بضًع ٚخدَات َع١ٓٝ. (3

 احملاؾظ١ م٢ً اعزنش ايتٓاؾضٞ يًُٓظ١ُ. (4

 .ؼكٝل َضت٣ٛ ماٍ َٔ رضا ايشبا٥ٔ (5

 

 
 

 

 ِساحً تغىز اٌفىس اٌتعىَمٍ:

، يكد َزَؿّٗٛ ايتضٜٛل بتشٛتت ٚتطٛرات نبرل٠ ٚدٖٛز١ٜ خثٍ ايكزٕ اعٓ زّ

َع ايتطٛرات اتقت ات١ٜ اييت َزت بٗا اتقت اتٜات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ،  ٚجيو بايتٛاسٟ

ٝى ااتقت اتٜٕٛ ت بدا١ٜ ايكزٕ ايعغزٜٔ ايتضٜٛل ْغاًط أ٣ؾكد ر ت ٜٓتر أٟ ق١ُٝ  اطؿًٝ

ؾٗٛ  ،َضتٓدٜٔ ت جيو إىل نْٛ٘ فزت ٚصٝط ب  ايعزض ٚايطً يًُٓظ١ُ َطاؾ١ 

يًُٓتر، ٚنإ ٖٓاى تطارو ت اخرا٤ سٍٛ َا إجا نإ ايتضٜٛل  اًَُٛصى ٦ىاتٜطٝـ عٝ

ـاص١ أّ ٖٛ ؾٔ وتهِ إىل اـدل٠ ت َعاؾ١ مبار٠ مٔ مًِ ي٘ قٛامدٙ ٚقٛاْٝٓ٘ ا

 اعغانٌ اييت تٛاد٘ اعٓظ١ُ ٚارتباط٘ ايهبرل باؾاْ  ايتطبٝكٞ أنجز َٔ ايٓظزٟ.

 ٚيذيو ؾإ َزاسٌ تطٛر اعؿّٗٛ ايتضٜٛكٞ تتُجٌ ت ايتايٞ 

 باتْتاز ايتٛد٘ َزسً٘ (1

   ايضًعٞ ايتٛد٘ َزس١ً (2
 بايبٝع ايتٛد٘ َزس١ً (3

 اؿدٜح ايتضٜٛكٞ ايتٛد٘ َزس١ً (4

  اتدتُامٞ اعؿّٗٛ َزس١ً (5

 ٚصٓضتعزض ٖذٙ اعزاسٌ بغٞ َٔ ايتؿ ٌٝ

 يًتضٜٛل؟ اٖدافاجنز        

 

 ( 5ْغام )
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 تطٛر ايؿهز ايتضٜٛكٞ (1/3عهٌ رقِ )
 

   باتْتازايتٛد٘  َزسً٘ (2

تشآَت ٖذٙ اعزس١ً َع ؾذل٠ ايجٛر٠ اي ٓام١ٝ سٝح ناْت اعٓظ١ُ تعطٞ اجٚي١ٜٛ  

يشٜات٠ ايطاق١ اذْتاد١ٝ جٕ َغهثت َجٌ ايهضات مل تهٔ َطزٚس١ ت تًو ايؿذل٠، 

ؾايؿهز٠ ايضا٥د٠ ت تًو ايؿذل٠ ٖٞ إٔ ايعزض ٖٛ ايذٟ وزى ايطً ، ٚاعضتًٗو ت 

ٕ ايطً  ٜؿٛم ايعزض بهجرل ؾٗٛ ٜكّٛ بغزا٤ رًو خٝارات نجرل٠ يؿزض َٓطك٘ ج

َاٜكع ؼت ٜدٙ يًٓدر٠ ايٓضب١ٝ اييت ناْت تضٛت اجصٛام، ٚنذيو اتمتكات بإ 

اعضتًٗو ٜؿطٌ ايضًع اعتٛؾز٠ باقٌ تهًؿ١ ممه١ٓ، ٚإٔ َٓطل اعٓاؾض١ ايضا٥د ب  

ن١ُٝ  أندل ذْتازاعٓظُات ٖٛ ؽؿٝض اجصعار ٚيذيو تًذا إىل اقت اتٜات اؿذِ 

ممه١ٓ يتكًٌٝ تهايٝـ ايٛسد٠ اعٓتذ١، ٚيذيو اٖتُت اعٓظُات ت ٖذٙ اعزس١ً 

 بايع١ًُٝ اذْتاد١ٝ تٕٚ اتيتؿات إىل ايع١ًُٝ ايتضٜٛك١ٝ. 

 َزس١ً ايتٛد٘ ايضًعٞ   (3

ْتٝذ١ يتكدّ اجصايٝ  ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚتطٛر أصايٝ  اذتار٠ ايع١ًُٝ، ؾكد متهٓت   

مبا ٜؿٛم قدرتٗا م٢ً ت زٜـ َا رهٔ إْتاد٘، مما أت٣ إىل  اعٓظُات َٔ سٜات٠ اذْتاز

ايضًع١ اييت ٜضٌٗ  ذْتازهٗٛر َغه١ً تٛسٜع ايضًع ٚت زٜؿٗا ؾظٗزت َزس١ً ايتٛد٘ 

تضٜٛكٗا، بدأت اعٓظُات تتذ٘ مٛ اعٓتر بػ١ٝ اتصتشٛاج م٢ً اعضتًٗه ، م٢ً 

ٚتكّٛ ؾًضؿ١ ٖذا  ،َزتؿع١ر باصعااؾذلاض إٔ اعضتًٗو ٜبشح مٔ اؾٛت٠ اعزتؿع١ ٚيٛ 

 اعؿّٗٛ م٢ً اتؾذلاضات اخت١ٝ 

 إٔ اعضتًٗو ٜٗتِ أصاصًا بعٓ ز دٛت٠ اعٓتر.  - أ

 إٔ ايتُٝش ب  ايضًع اعتٓاؾض١ ٜتِ م٢ً ض٤ٛ ايعثق١ ب  ايضعز ٚاؾٛت٠. - و

 ايتوج٘ ايبيعي ايتوج٘ ايطًعي ايتوج٘ اإلْتاجي

ايتوج٘ ايتطويكي  

 اذتديح
 ايتوج٘ االجتُاعي يًتطويل
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إٔ اعضااتًٗو مًاا٢ تراٜاا١ بهااٌ ايضااًع ٚاـاادَات ايبدًٜاا١ اععزٚضاا١ ت ايضااٛم          - ز

 ٚأصعارٖا.  

ايؿًضؿ١ ايضا٥د٠ إٔ اعٓتذات اؾٝد٠ تضٛم ْؿضٗا تٕٚ اؿاد١ ؾٗٛت ٚأصبشت 

تزٚه١ٝ، ٚإٔ ايتُٝٝش ب  ايضًع اعتٓاؾض١ ٜتِ م٢ً ض٤ٛ ايعثق١ ب  ايضعز ٚاؾٛت٠، 

ٚيذيو اػٗت اعٓظُات إىل اتٖتُاّ بتذٜٛد اعٓتر ٚؼض  ايعًُٝات اذْتاد١ٝ م٢ً 

 و تٕٚ اؿاد١ إىل دٗٛت تضٜٛك١ٝ إضاؾ١ٝ.أصاظ إٔ ٖذا اعٓتر صٛف هذو اعضتًٗ

   بايبٝع َزس١ً ايتٛد٘ (4

ات َٔ ايكزٕ اعاضٞ، ٚؾٝٗا أخذ َؿّٗٛ ٝمكد اـُضٝٓ ٍتغهًت ٖذٙ اعزس١ً خث  

تظٗز أٚىل ايبشٛخ ٚايٓظزٜات ت ٖذا اجملاٍ خاص١ ت ، ؾبدأت ايتضٜٛل بعدًا ددٜدًا

أصبشت تضع٢ إيٝ٘ اعٓظُات ٜتُجٌ تشد٠ اجَزٜه١ٝ، ؾاشلدف اجٍٚ ايذٟ ايٛتٜات اع

ت إهات تٓظِٝ ػارٟ ؾعاٍ تَت اص ٚتٛسٜع اذْتاز ايهجٝـ، ؾُغه١ً اعٓظ١ُ مل 

 .تعد تتُجٌ ت ق١ً اذْتاز، إما أصبشت تتُجٌ ت ق١ً ايطً  ْٚكص اعضتًٗه 

ٚت ٖذٙ اعزس١ً أصبح اعضتًٗو أنجز متشٝ ًا ت اختٝار ايضًع١ ْظزًا يٛدٛت مدت  

م٢ً  ٚاذْؿامَٔ ايضًع اعٓاؾض١ أٚ ايبد١ًٜ، ٚبدأت اعٓظُات تٗتِ بتطٜٛز قٓٛات ايتٛسٜع 

مث١ْٝ يتٓغٝط ايطً  م٢ً َٓتذاتٗا، ت ٖذٙ اعزس١ً نإ ٜٓظز إىل اؿُثت اذ

ايتضٜٛل باْ٘ )ؾٔ بٝع اعٓتذات(، ٚبدأت اعٓظُات ت اتٖتُاّ ٚايذلنٝش م٢ً ٚهٝؿ١ 

ت ز تٚرٖا م٢ً ايتشهِ ت ن١ُٝ أٚ ْٛم١ٝ اذْتاز ؾكط، نُا ايبٝع، ؾاعٓظ١ُ ت ٜك

ت نٝؿ١ٝ بٝعٗا يتًو  نإ اجَز ت اعزسًت  ايضابكت ، ٚإما أٜطًا ايتؿهرل

 اعٓتذات.

 َزس١ً ايتٛد٘ ايتضٜٛكٞ اؿدٜح  (5

َع بداٜا١ ايضابعٝٓٝات أخاذت ايٛضاع١ٝ ت ايضاٛم تاتػرل ْتٝذا١ تشاٜاد ايكادر٠ اذْتادٝا١           

اعٓتذ ، اجَز اياذٟ تؾاع عذاِ ايعازض اذمجاايٞ إىل ايتؿاٛم مًا٢ سذاِ          ٚتهاثز مدت

ايطً  ت نجرل َٔ اعٛاقع، ؾاصبح اعضاتًٗو رتًاو سزٜا١ أنادل ت اتختٝاار با  مادت        

ناابرل َاأ ايباادا٥ٌ، يااذا ٚداادت اعٓظُااات ْؿضااٗا ت تٓاااؾط يثصااتشٛاج مًاا٢ ايشبااا٥ٔ        

عاد اعضااي١ تتعًال باذْتااز ٚايبٝاع ؾكاط،       ٚتٛصٝع س تٗا ايضٛق١ٝ، ؾؿٞ ٖاذٙ اعزسًا١ مل ت  

إما تعد٣ جيو باتػرل ؾًضاؿ١ اعٓظُا١ َأ اياتؿهرل ت بٝاع َاا رهأ إْتادا٘ إىل ايبشاح           
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ماأ إْتاااز َااا رهاأ بٝعاا٘، ٚأصاابح اعضااتًٗو اشلاادف ايااز٥ٝط ايااذٟ هاا  ايبشااح ماأ       

١ نٝؿٝا١ إعاباع ساداتا٘، شلاذا أصابح تٜادٕ اعٓظُاات ايتٛدا٘ أنجاز ماٛ ايشبإٛ ٚتارصا            

سادات٘ ٚرغبات٘ بػ١ٝ ايعٌُ م٢ً إعبامٗا  جٕ َ ارل اعٓظُا١ َٚٛقؿٗاا ايتٓاؾضاٞ َازتبط      

 بدرد١ نبرل٠ م٢ً تًب١ٝ َتطًبات٘.

إىل أْااا٘ ناااجرلًا َاااا ىًاااط ايٓااااظ بااا  اعؿٗاااّٛ ايبٝعاااٞ ٚاعؿٗاااّٛ        (ناااٛتًز)ٜٚغااارل 

ايتضااٜٛكٞ، ؾااايبعض َااا ساٍ ٜااز٣ أُْٗااا وُااثٕ اععٓاا٢ ْؿضاا٘، رغااِ إٔ اؿكٝكاا١ يٝضاات   

نذيو، ؾؿٞ هٌ اعؿّٗٛ ايبٝعٞ تكّٛ اعٓظ١ُ بإْتاز اعٓتر ثِ تبشح بعد جيو مأ أؾطاٌ   

 ٗ ًو ٚسجا٘ مًا٢ ايغازا٤، ٚوادخ ايعهاط      اجصايٝ  ايبٝع١ٝ اييت تضتطٝع بٗا إقٓاع اعضات

متاًَا ت ساي١ تب  اعؿّٗٛ ايتضٜٛكٞ، ؾاعٓظُا١ تهغاـ أًٚت مأ استٝاداات ايعُاث٤ ثاِ       

 ؼاٍٚ بعد جيو إمدات اعٓتر ايذٟ رهٔ إٔ ٜغبع استٝادات ٚرغبات ايشبٕٛ.

 َزس١ً اعؿّٗٛ اتدتُامٞ   (6
اعٓظُا١ ذعاباع سادااات   ٖاٛ َادخٌ تؽااج ايكاازارات تاةتٟ إىل تهاَاٌ ناٌ أْغااط١       

اجملتُاع، ؾُجاٌ ٖااذا اعادخٌ ٜضاع٢ إىل ؼكٝاال ٖادف اعٓظُا١ ٚايااذٟ قاد ٜهإٛ ؼكٝاال         

اياازبح أٚ غاارلٙ َاأ اجٖااداف ماأ طزٜاال خًاال ايتااٛاسٕ باا  سادااات اعضااتًٗو ٚسادااات         

 .اجملتُع 

باْااا٘  اؾٗاااٛت ايااايت ٜباااذشلا اجؾااازات ٚاؾُاماااات ت إطاااار      (ؾًٝٝااا  ناااٛتًز )ٜعزؾااا٘ 

ارٟ َعااا  يًش اااٍٛ مًااا٢ سادااااتِٗ ٚرغبااااتِٗ َااأ خاااثٍ إهاااات ٚتبااااتٍ    ٚإت ادتُاااامٞ

عتدل اع١ُٗ اجصاص١ٝ يًُٓظُا١ ٖاٞ ؼدٜاد استٝاداات     .يذيو تِٝ َٔ اخخزٜٔكاعٓتذات ٚاي

ٚرغباااات اجصاااٛام اعضاااتٗدؾ١، ٚؼكٝااال اذعاااباع اعطًاااٛو بهؿاااا٠٤ ٚؾعايٝااا١ أمًااا٢ َااأ   

ضاتًٗو ٚاجملتُاع مًا٢ أؾطاٌ ٚدا٘      اعٓاؾض  ٚبطزٜكا١ ؼااؾأ أٚ تادمِ ايتهاَاٌ با  اع     

 .ممهٔ

إىل ايدٚر اتقت اتٟ ٚاتدتُاامٞ يًتضاٜٛل ٜٚعتادلٙ ٖادؾًا أصاصاًٝا       (بٍٛ َاسٚر) ٜٚغرل

سٝح ٜكّٛ باترتكاا٤ مبضات٣ٛ   ،ّٛ م٢ً تكدِٜ َضت٣ٛ أؾطٌ يًُعٝغ١ي٘، إج إٔ ايتضٜٛل ٜك

ات ٚاٖتُاَاات  ؾزات اجملتُع َأ خاثٍ إهاات ايطًا  ٚإثاار٠ ايغاعٛر يادِٜٗ عادا        أَعٝغ١ 

ايٓظااّ اذْتاادٞ ماٛ إْتااز ايضاًع ٚاـادَات ايايت تًايب          ٘ددٜد٠، َٚٔ ثاِ رهأ تٛدٝا   
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اتصاتجُار اجؾطاٌ يًُاٛارت     مادل سادات اجملتُع ٚتغبع رغبات٘ ٚتزؾع َٔ َضت٣ٛ َعٝغت٘ 

 ايبغز١ٜ ٚايطبٝع١ٝ اعتاس١ يدٜ٘.   

ٖاااٛ مًُٝااا١ فتُعٝااا١ ٜضاااتطٝع خثشلاااا اجؾااازات     ٚؾكاااًا شلاااذا اعؿٗاااّٛ ؾاااإٕ ايتضاااٜٛل   

ٚاجملُٛمااات اؿ ااٍٛ مًاا٢ ساداااتِٗ ٚرغباااتِٗ ماأ طزٜاال إْتاااز ٚماازض ٚتباااتٍ ايضااًع    

   ٔ ٜٚكاّٛ اعؿٗاّٛ اتدتُاامٞ يًتضاٜٛل مًا٢ ثثثا١       . ٚاـدَات ٚاجؾهار عزٜا١ َاع اخخازٜ

  أرنإ ٖٞ

 .اجملتُع ايذٟ ٜضع٢ إىل رؾا١ٖٝ اذْضإ - أ

 .ىل ؼكٝل ايزبحاعٓظ١ُ اييت تضع٢ إ - و

 .ٚاعضتًٗو ايذٟ ٜضع٢ يًش ٍٛ م٢ً ايك١ُٝ ٚتًب١ٝ سادات٘ ٚرغبات٘ - ز

اجَز ايذٟ ًٜشّ َدٜزٟ ايتضٜٛل اعٛاس١ْ ب  ثثث١ أَٛر أصاص١ٝ تتُجٌ ت إعباع 

 ما٠ َ ًش١ ٚرؾا١ٖٝ اجملتُع.  اسادات ٚرغبات اعضتًٗه ، ٚؼكٝل اجرباح، َٚز

ايتضٜٛل اتدتُامٞ ٜزنش م٢ً استٝادات ٚمما صبل جنزٙ رهٔ ايكٍٛ بإ 

اجملتُع نً٘ بدًت َٔ ايذلنٝش م٢ً استٝادات اعضتًٗو ٚسدٙ، ٚم٢ً ايتهاٌَ ب  

مجٝع َؿزتات ايٓظاّ )ػار اؾ١ًُ، ايتذش١٥، اعٛرتٜٔ، اؿه١َٛ، ايعاًَ ، اشل٦ٝات 

م٢ً ؼكٝل ايتغزٜع١ٝ ٚغرلٖا( بدًت َٔ ايذلنٝش م٢ً ايتهاٌَ ب  ٚها٥ـ اعٓظ١ُ، ٚ

 أٖداف اعٓظ١ُ ٚاجملتُع َعًا بدًت َٔ ايذلنٝش ؾكط م٢ً ٖدف ايزبح.

 

 

 

 : ادلٕبفغ اٌيت َؤدَهب اٌتعىَك

 ٓاؾع ايتضٜٛك١ٝ ٚاييت َٔ أُٖٗا  اع تٛدد ايعدٜد َٔ

  ٖٚٞ إٔ ايٓغام ايتضٜٛكٞ ٜةتٟ إىل خًل اعٓؿع١ اعها١ْٝ مٔ اعٓؿع١ اعها١ْٝ (1

طزٜل ٚهٝؿ١ ايٓكٌ سٝح ٜعٌُ ايٓكٌ م٢ً تٛؾرل ايضًع ٚاـدَات. أٟ ْكٌ ايضًع١ َٔ 

 ؟ قارٕ بطزٜك١ َٛدش٠ ب  َزاسٌ تطٛر ايؿهز ايتضٜٛكٞ.1

 ................. ٖٞ أرنإ ثثث١ م٢ً يًتضٜٛل اتدتُامٞ اعؿّٗٛ ٜٚكّٛ.2

 

 ( 6ْغام )
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ُٔ َهإ اذْتاز إىل َهإ اتصتٗثى، اج رهٔ ايكٍٛ بإٕ اعٓؿع١ اعها١ْٝ تتط

 أختٝار اجَانٔ اييت ٜتٛقع إٔ هد اعضتًٗو ؾٝٗا ايضًع١.

ٖذٙ اعٓؿع١ مٔ طزٜل ٚهٝؿ١ ايتدشٜٔ ايذٟ ٜعٌُ م٢ً  لتتشك اعٓؿع١ ايشَا١ْٝ  (2

اتستؿاه باعٓتر ثِ تكدر٘ يًُضتًٗو ت ايٛقت ايذٟ ٜطًب٘ َٓ٘ ٚم٢ً صبٌٝ اعجاٍ 

اتستؿاه باجتٚات اعهتب١ٝ ٚؽشٜٔ اعٛات ايػذا١ٝ٥ َجٌ ايًشّٛ ٚاجزلاى اىل س  

 ايطً  مًٝٗا ٚنذيو اعثبط اي ٝؿ١ٝ ٚايغت١ٜٛ  .

  ٜكّٛ ايتضٜٛل غًل  َٓؿع١ ايتًُو يًُغذلٜٔ مٔ طزٜل م١ًُٝ ١ اعًه١ٝ اعٓؿع (3

ايتباتٍ ت ْكٌ ًَه١ٝ ايضًع١ َٔ اعٓتر إىل اعضتًٗو َكابٌ َا ٜدؾع اعغذلٟ َٔ 

ْكٛت اىل ايبا٥ع، ٚت تكت ز اعٓؿع١ اعًه١ٝ م٢ً ايضًع اتصتٗثن١ٝ ٚيهٓٗا تغٌُ 

 ايضًع اي ٓام١ٝ.

 اعٓاؾع اييت ىًكٗا ايتضٜٛل ( ٜٛضح1/4تٞ رقِ )ٚايغهٌ اخ

 

 ( اعٓاؾع اييت ىًكٗا ايتضٜٛل1/4عهٌ رقِ )
 2114ّاع در  إمدات اعةيـ،

 

 : اٌتعىَك االخضس

ٍ هٗااز َؿٗااّٛ ايتضااٜٛل اتخطااز مٓاادَا بااد   بعااض  أ ايعااامل ٜباادا اْشمادااا ٚقًكااا سااٛ

اعداطز ايب١ٝ٦ٝ َجٌ ايتًٛخ ايٓادِ مٔ ايػاسات ايعات١َ ٚتًـ ايب١٦ٝ ايطبٝعٝا١ ْتٝذا١ ماٛاتّ    

 كًؿات اي ٓام١ ٚتكدِٜ َٓتذات تطز ب ش١ اتْضإ

املنافع 

 الخسويلية

املنفعة 

 املكاهية

املنفعة 

 الصماهية
املنفعة 

 لكيةامل
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ْغاام تضاٜٛكٞ    أٟٖٚٛ َا ات٣ اىل هٗٛر َؿّٗٛ ايتضٜٛل اتخطز ٚقد مزف م٢ً اْا٘  

اي١ ايتااثرل ايضاًيب َأ َٓاتر َعا       خاص بغزن١ َع١ٓٝ ٜٗدف اىل خًل تاثرل اهابٞ اٚ اس

 م٢ً ايب١٦ٝ .

 ٚمزف باْ٘ م١ًُٝ تطٜٛز ٚتضعرل ٚتزٜٚر َٓتذات ت تًشل ضزرا ت ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ .

 : ابعاد ايتطويل االخطس

إٕ ايتضاٜٛل اجخطااز ٜضااع٢ إىل ؼكٝال أؾطااٌ ساااتت اتعاباع يااد٣ ايشبااا٥ٔ ٚؼكٝاال     

اتضاازار بايب٦ٝاا١ ٚب ااش١ اتْضااإ ٜٚااز٣ بعااض    اٖااداف اعٓظُاا١ اعتُجًاا١ بايزعٝاا١ باادٕٚ   

اعضااٛق  ٚاعدت اا  إ مًاا٢ اعٓظُااات إ تعُااٌ مًاا٢ محاٜاا١ ايب٦ٝاا١ ٚاحملاؾظاا١ مًٝٗااا          

 بٛاصط١ اتباع اتبعات اتت١ٝ 

إيػا٤ َؿّٗٛ ايٓؿاٜات أٚ تكًًٝٗا ؾكد ٚضعت ايدٍٚ اعتكدَا١ ايكاٛاْ  َأ اداٌ تكًٝاٌ       (1

 ايٓؿاٜات ٚاؿؿاه م٢ً ايب١٦ٝ.
 ت ُِٝ َؿّٗٛ اعٓتر امات٠ (2
ٚضااٛح ايعثقاا١ باا  ايضااعز ٚايتهًؿاا١ سٝااح إ اعٓتذااات اـطاازا٤ ؼُااٌ اضاااؾ١        (3

صعز١ٜ ت اتَد ايك رل بضب  ايتهايٝـ اتضااؾ١ٝ ايايت ػعاٌ اعٓتذاات اـطازا٤      

 ت ؼٌُ كاطز صشٝش١ أٚ ب١ٝ٦ٝ.
كاال رضاا٤ ايشبااا٥ٔ ممااا دعااٌ ٖااذٙ اعٓظُااات ايايت تكاادّ ٖااذٙ اعٓتذااات اـطاازا٤ ؼ    (4

 رع١ٝ َزو١.

 تدرٌبات عامة

 : (1) تدزيب

 أُٜٗا أٚىل يًُٓظُات  ؼكٝل ربح  أّ ارضا سادات ٚرغبات ايعُث٤؟ 

 : (2) تدزيب

 اعض٦ٍٛ مٔ م١ًُٝ ايتضٜٛل ت اعٓظ١ُ؟ َٔ 

 : (3) تدزيب

 َا اتْتكاتات اييت ٚدٗت يٓظز١ٜ اعباع اؿادات عاصًٛ؟ 

 اتخطز؟َاٖٞ ابعات ايتضٜٛل      :( 4تدزيب )
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 : اخلالصت

 بايتضٜٛل أْ٘   ٜٚك د ،تٓاٚيٓا َٛضٛع ايتضٜٛل ت ٖذا ايٛسد٠ 
ٜٚتِ َٔ  ،) فُٛم١ َٔ اجْغط١ اعتها١ًَ ٚاعتد  ١ تعٌُ ت إطار إتارٟ

خثشلا ؼدٜد رغبات ٚسادات ايشبا٥ٔ، ٚايعٌُ م٢ً ؼكٝل أم٢ً َضت٣ٛ َٔ 

اذعباع يزغبات ٚسادات ايشبا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚاعضتكب١ًٝ، ٚباعكابٌ ؼكٝل أم٢ً رع١ٝ 

 ممه١ٓ يًُٓظُات اجمُاٍ تطُٔ اصتُزارٜتٗا ت ايضٛم(.
  ١ٓظ١ُ، ٚايزعٝيًُ ١ايهًٝ ٚتغٌُ  اؾٗٛت ،ايتضٜٛل أرنإنُا اصتعزضٓا، 

 ٚاعض٦ٛي١ٝ اتدتُام١ٝ. ثِ اصتعزضٓا أ١ُٖٝ ٚأٖداف ايتضٜٛل. ،ٚايتٛد٘ مٛ ايشبٕٛ
  ٘ايتٛد٘  ١اذْتادٞ، َٚزسًثِ ْاقغٓا َزاسٌ ايتضٜٛل ٚاييت تتُجٌ ت َزس١ً ايتٛد

ٚايتضٜٛل اجخطز  عٞ،َزس١ً ايتٛد٘ ايتضٜٛكٞ اؿدٜحايبٝ ايتٛد٘ايضًعٞ،َزس١ً 

 ٚابعات٠.
ٚاييت تتُجٌ ت نٌ َٔ اعٓؿع١ ايشَا١ْٝ  تطزقٓا يًُٓاؾع اييت ٜةتٜٗا ايتضٜٛل ٚأخرلًا

 .ًه١ٝٓؿع١ اعاعٚاعٓؿع١ اعها١ْٝ ٚ

 

 :تحملت ِعبمت ػٓ اٌىحدة اٌدزاظُت اٌخبُٔ

ات ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ َٚهْٛ يب١٦ٝصٛف ْتٓاٍٚ َؿّٗٛ ا ١ايجاْٝ ١ايٛسد٠ ايدراصٝت 

 ٚنٝـ رهٔ يًُٓظ١ُ إٔ تتذاٚو َع ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا. ٚاـارد١ٝ،
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 حً اٌتدزَببث

 (1تدزيب ) 

ايعٌُ م٢ً ؼكٝل ايتٛاسٕ ب  اعباع سادات ٚرغبات ايعُث٤ ٚباعكابٌ ؼكٝل ربح 

 يًُٓظ١ُ تضتطٝع َٔ خثي٘ إٔ تُٓٛ ٜٚضتُز ْغام اعٓظ١ُ.

 (2تدزيب )

مجٝع ايعإًَٛ ت اعٓظ١ُ ٜغذلنٕٛ مجٝعا ت م١ًُٝ  ماّ، إٕرهٔ ايكٍٛ بغهٌ 

ايتضٜٛل ،ؾايز٥ٝط ايتٓؿٝذٟ ٜطع اتٖداف ٚاتصذلاتٝذٝات ايتضٜٛك١ٝ، َٚدٜز ايتضٜٛل 

ٜكّٛ بتطٜٛز خطت٘ اـاص١ بايتضٜٛل ٚبك١ٝ ايعإًَٛ رارصٕٛ ايتضٜٛل نٌ سض  

 اخت اص٘ ػاٙ مُث٤ اعٓظ١ُ.

 (3تدزيب ) 

 -ت يٓظز١ٜ اؿادات عاصًٛ ٖٞ اتْتكاتات اييت ٚدٗ

  إٔ ايٓاظ ت ٜتؿكٕٛ ت تزتٝبِٗ شلذٙ اؿادات  ؾؿٞ س  ٜزت  بعض ايٓاظ

بتدا٤ اؾآخزٕٚ ٜزتبٕٛ استٝاداتِٗ  ،ٛد١ٝاستٝاداتِٗ إبتدا٤ى َٔ اؿادات ايؿضٝٛي

 َٔ اؿاد١ اىل ؼكٝل ايذات نايؿٓاْ  ٚاعبدم .

  ٚت ايٛاقع إٔ ايٓاظ  ساد١ إىل أخز٣،تؿذلض ٖذٙ ايٓظز١ٜ اتْتكاٍ َٔ إعباع

 ٜغبعٕٛ انجز َٔ ساد١ ت ٚقت ٚاسد.
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 الىحدة الثبنيت

 

 اٌبُئت اٌتعىَمُت

 :ِمدِت

تٗدف ايٛسد٠ اىل بٝإ َؿّٗٛ ايب١٦ٝ َٚهْٛات ايب١٦ٝ ايتضٜٛك١ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ 

ٚايؿزص ٚاعداطز اييت ػٓٝٗا اعٓظ١ُ ٚاعداطز اييت ه  مًٝٗا إٔ تعٌُ  يًُٓظُات

 .م٢ً ػٓبٗا

 : اهداف اٌىحدة

 مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ً  

 تعزف  ايب١٦ٝ ايتضٜٛك١ٝ. .1

 تعزف ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ.  .2

 ايعا١َ ٚايب١٦ٝ اـارد١ٝ اـاص١. تكارٕ ب   ايب١٦ٝ اـارد١ٝ .3

تغزح سٍٛ تاثرل ايب١٦ٝ اـارد١ٝ ايعا١َ م٢ً اعٓظُات اي١ُٝٓٝ ٚخاص١ تاثرل  .4

 ايعٛاٌَ اتقت ات١ٜ ٚايضٝاص١ٝ.
 

 : اٌمساءاث ادلعبػدة

متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا ٖذٙ 

 ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ 

مبد اهلل ايضٓؿٞ، َٚٓ ٛر ايعزٜكٞ، اذتار٠ )صٓعا٤  تار ايهتاو ايعزبٞ،  .1

2009)ّ 

.مُإ تاراعٓاٖر 3اؿدٜح.م ايتضٜٛل أبٛ ْبع١.َباتا مبدايعشٜشَ طؿٞ .2

.2002.ّ 

.اـزطّٛ َٓغٛرات 1سضٔ مباظ سضٔ ٚايعًٝػ قُد اؿضٔ.إتار٠ ايتضٜٛل. م  .3

 2002ّٕ اعؿتٛس١ .داَع١ ايضٛتا

4. post.html-http://bibtebessa.blogspot.com/2012/03/blog 

5. http://kenanaonline.com/files/ 
 

http://bibtebessa.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
http://bibtebessa.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
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 دتهُد

ٜعزض تتُٝش ايب١٦ٝ ايتضٜٛك١ٝ عٓظُات اجمُاٍ باعٓاؾض١ ايغدٜد٠ ٚاعتشاٜد٠، ٖٚذا 

اعةصضات إىل اعداطز٠ جٕ اعٓتذات اعكد١َ قد ت بح غرل َٓاصب١ ٚغرل َجاي١ٝ ت اعد٣ 

اعٓظٛر، ٚيهٞ ؼاؾأ م٢ً س تٗا ايضٛق١ٝ ه  إٔ تكّٛ بتكدِٜ مزٚض ددٜد٠ 

َىا يتطٜٛز ٚتكدِٜ مزٚض  َتضًض١ً َٔ أدٌ ايبكا٤ ٚاتصتُزار١ٜ، ٖٚذا ٜتطً  ْظا

ٜٚغهٌ أصاصًا جٟ  ١٘ احملٝط١ ٚؼًًٝٗا أَز تبد َٓؾإٕ تراص١ ايب٦ٝ ٘سدٜج١ ٚمًٝ

ؽطٝط صًِٝ ٚؾعاٍ يٛضع اصذلاتٝذٝات اعٓظ١ُ ايعا١َ، ٚاذصذلاتٝذ١ٝ ايتضٜٛك١ٝ ٖٞ 

 اؾش٤ اجصاصٞ ٚاؿٟٝٛ َٔ مج١ً أْغط١ اعٓظ١ُ.

 ِفهىَ اٌبُئت اٌتعىَمُت

ٜزدع جيو إىل  ٜٛدد اتؿام ب  ايهتاو ٚايباسج  سٍٛ ؼدٜد َؿّٗٛ ايب١٦ٝ  رمبات

 باْٗا احملٝط مت تعزٜـ ايب١٦ٝ ايتضٜٛك١ٝ م٢ً أْٗا  سٝحتعكد ٚتداخٌ َهْٛاتٗا، 

ٚايظزٚف ٚايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ يًُٓظ١ُ اييت تةثز ت ْغاطٗا ايتضٜٛكٞ 

  ٚٚتتاثزب٘.

ٞ يًُٓظ١ُ ضزٚر٠ ايعٌُ م٢ً اتصتؿات٠ ٓبػٚمتجٌ ايب١٦ٝ َ درىا يًؿزص ٚاعداطز، ؾٝ

اعداطز احملت١ًُ أٚ اؿد  ؿزص اعتاس١ قدر اذَهإ، ٚأٜطىا ايعٌُ م٢ً َٛاد١َٗٔ اي

أصبح َٔ ايطزٚر٠ مبهإ َتابع١ ايتطٛر اعضتُز ت مٓاصز ايب١٦ٝ  ؾكد َٓٗا،

اـارد١ٝ ٚاتصتذاب١ ايؿعاي١ شلا، َٚٔ زلات ايب١٦ٝ ايتضٜٛك١ٝ أْٗا تٜٓاَٝه١ٝ ٚتا١ُ٥ 

ايتػٝرل ٚت تبك٢ م٢ً ْؿط اؿاٍ يؿذل٠ ط١ًٜٛ، ٚه  َزاقب١ ايعٛاٌَ ٚايتطٛرات 

إٕ ٖذٙ ايتطٛرات ٚايتػرلات قد تغهٌ ٚايتػرلات اييت ؼدخ ت ب١٦ٝ اعٓظ١ُ سٝح 

تٗدٜدات عٓظُات اجمُاٍ أٚ إٔ بعض ٖذٙ ايتطٛرات ٚايتػرلات قد ٜٓتر مٓٗا ؾزص 

 تضٜٛك١ٝ أٜطىا ٜهٕٛ شلا تاثرلًا نبرلًا م٢ً لاح ٖذٙ اعٓظ١ُ.

 أٔىاع اٌبُئت اٌتعىَمُت 

اعتُج١ً ت  رهٔ ت ٓٝـ ايب١٦ٝ إىل ْٛم  أصاصٝ ، ُٖا ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ يًُٓظ١ُ

مجٝع اعتػرلات اييت تكع تاخٌ اعٓظ١ُ ٚشلا تاثرل َباعز مًٝٗا، أَا ايب١٦ٝ اـارد١ٝ ؾٗٞ 
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تتغهٌ َٔ مجٝع اعتػرلات اييت تكع خارز اعٓظ١ُ ٚتةثز ب ٛر٠ غرل َباعز٠ م٢ً ْغام 

 اعٓظ١ُ، ٚرهٔ ايتطزم عهْٛات ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ عٓظُات اجمُاٍ.

 اختٞ ٜٛضح َهْٛات ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ عٓظُات اجمُاٍ.ٚايغهٌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ يًُٓظ١ُ  2/1عهٌ رقِ ) 

 

 

 

 اٌداخٍُت:اٌتعىَمُت اٌبُئت 

تتغهٌ ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ يًُٓظ١ُ َٔ مجٝع اعتػرلات اييت تكع تاخٌ اعٓظ١ُ ٚشلا تاثرل 

ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٖٞ فُٛم١ َٔ ايعٛاٌَ اييت نبرل م٢ً أْغطتٗا ٚرهٔ ايكٍٛ بإ 

تكع ت ْطام ايتشهِ ٚاييت رهٔ ايضٝطز٠ مًٝٗا بٓضب١ ماي١ٝ ٚتتهٕٛ ايب١٦ٝ 

ايداخ١ًٝ َٔ فًط اذتار٠، ايعاًَ ، ٚثكاؾ١ اعٓظ١ُ، ٚاجطز اذتار١ٜ، ٚاشلٝانٌ 

 د١ٝ.ايتٓظ١ُٝٝ، ٚبغهٌ ماّ اعٛارت اعات١ٜ ٚايبغز١ٜ ٚايتٓظ١ُٝٝ ٚايتهٓٛيٛ

 املٓظُة

ادتُٗوز  اذتهوَة

 ايعاّ

 ايعُالء

 املٓافطوٕ

 املوزدوٕ

 ايبيئة االقتصادية وايدميوغسافية

ػسيعية
ضية و ايت

طيا
ايبيئة اي

 
ية

اع
تُ

ج
ال

وا
ة 

في
كا

يج
ف ا

سو
ظ

اي
 

 ايبيئة ايتهٓويوجية

 ؟ايتضٜٛك١ٝ مزف ايب١٦ٝ .1

 ؟مدت َهْٛات ايب١٦ٝ .2

 ( 1ْغام )
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ٚت ٖذا اي دت تعتدل إتار٠ ايتضٜٛل ٖٞ دش٤ٌ َٔ ٖذا اعهٕٛ ايذٟ ت ٜتِ مبعشٍ مٔ 

اذتارات اجخز٣، سٝح إٕ ايٛهٝؿ١ ايز٥ٝض١ٝ شلا ت اعٓظ١ُ ٖٞ ايعٌُ م٢ً تٛؾرل 

َٓتذات  تًب٢ سادات ٚرغبات ايشبا٥ٔ ضُٔ خط١ تضٜٛك١ٝ ٖٞ دش٤ َٔ اـط١ ايه١ًٝ 

 يًُٓظ١ُ.

 :ايتايٞ ايٓشٛ م٢ً باخت ار صٓتٓاٚشلا

 ايتٓظُٝٞ اشلٝهٌ (1

 تتطً  ؾكد .َٓاص  تٓظُٝٞ ٖٝهٌ إىل ايتطبٝل َٛضع اتصذلاتٝذ١ٝ ٚضع وتاز

 يًٗٝهٌزا٤ َزادع١ إد َٔ تبد يذيو تعدًٜ٘، أٚ ايتٓظُٝٞ اشلٝهٌ تػٝرل اتصذلاتٝذ١ٝ

 اشلٝهٌ ت ٚايطعـ ايك٠ٛ مٓاصز ؼدٜد أدٌ َٔ اتصذلاتٝذ١ٝ ٚضع مٓد ايتٓظُٝٞ

 اتْضذاّ ٚؼكٝل ايتٓظ١ُٝٝ، ايٛسدات مجٝع ب  ايتٓضٝل ٚضُإ اؿايٞ، ايتٓظُٝٞ

 .ايغزن١ أٖداف ذلاس بٝٓٗا

 ايبغز١ٜ اعٛارت (2

 ٚايطعـ ايك٠ٛ ْكام يتشدٜد ايبغز١ٜ اعٛارت ؼًٌٝ اتصذلاتٝذ١ٝ ٚاضع م٢ً ٜتٛد 

 بتشًٌٝ ايبغز١ٜ اعٛارت إتار٠ تكّٛ ايطعـ ْكام ٚػٓ  ايك٠ٛ ْكام ت١ُٝٓ تتِ ٚست٢ ؾٝٗا،

 ٚتكٛرِٗ ايعاًَ  ٚؼؿٝش ٚايتدرٜ  ٚايتعٝ رٚاتختٝا واتصتكطاٚٚتٛصٝؿٗا، ايٛها٥ـ

 .ٚتُٓٝتِٗ َضتُز٠ ب ٛر٠

 اعاي١ٝ اعٛارت (3

 يتٌُٜٛ اعُه١ٓ ايتٌُٜٛ َٚ اتر اؿاي١ٝ اعاي١ٝ تٗاراقد َٔ ايتاند إىل ايغزن١ ؼتاز

 يذيو اعاي١ٝ، صٝاصتٗا ت ٚايطعـ ايك٠ٛ ْكام ٚؼدٜد اتصتجُار١ٜ، أٚ اؾار١ٜ مًُٝاتٗا

 اجصٍٛ ت تصتجُارٖا ايغزن١ ؼتادٗا اييت اجَٛاٍ ن١ُٝ بتكدٜز اعاي١ٝ اذتار٠ تكّٛ

 .ٚتهايٝؿٗا َٚ اترٖا ٚاعتداٚي١ ايجابت١

 ايت ُِٝ ٚ ايبشٛخ (4

 تطٜٛز أٚ ددٜد٠، َٓتذات ابتهار أٚ َٓتذاتٗا تطٜٛز م٢ً ايكاتر٠ ايغزنات إٕ

 ايعُث٤ قبٌ َٔ أنجز قبٛت َٓتذاتٗا ٚتًك٢ ماي١ٝ، بضُع١ ؼظ٢ ٚايتضٜٛل اذْتاز أصايٝ 

 بتطٜٛز ٜكّٛ ايغزن١ ت ٚايت ُِٝ اجعاخ قضِ ٜٚكّٛ .اعكًد٠ ايغزنات َع باعكار١ْ

 مًُٝات نؿا٠٤ ؼض  أدٌ َٚٔ أؾطٌ، بغهٌ ٚت ُُٝٗا ايضًع ٚخ ا٥ص َٛاصؿات
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 ٜٗتِ ٚايت ُِٝ اجعاخ قضِ ؾإٕ تهايٝؿٗا، ٚؽؿٝض اعٓتذات دٛت٠ يشٜات٠ اذْتاز

 َٓتذات ابتهار إىل إَا ٚايت ُِٝ ايبشٛخ ْتا٥ر ٚتكٛت اذْتاز، أصايٝ  بتطٜٛز نذيو

 .اؿاي١ٝ اعٓتذات تطٜٛز أٚ متاَا ددٜد٠

 اععًَٛات ْظِ (5

 ٜزٜد عٔ ٚتٛسٜعٗا َٚعاؾتٗا ٚتٓظُٝ٘ ايبٝاْات مجع م١ًُٝ اععًَٛات ْظِ تتٓاٍٚ

 ايثس١َ ٚاعٓاصب١ ايدقٝك١ اععًَٛات تٛؾرل أدٌ َٔ اععًَٛات ْظِ ُٚتضتددّ اصتدداَٗا،

  .اذتار١ٜ كزاراتاي تؽاج

 ايتضٜٛل (6

 بايٓضب١ صٛا٤ ايضعز١ٜ، ايضٝاص١ ٚاختٝار ؼدٜد ت اعٓظ١ُ صٝاصات ايتضٜٛل ٜتٓاٍٚ

 ٚؼ ٌ .اعٓتذات ٚتطٜٛز ٚايذلٜٚر ايتٛسٜع صٝاص١ ٚنذيو .اؾدٜد٠ أّ اؿاي١ٝ يًُٓتذات

 ٚعٛخ ايضٛم عٛخ خثٍ َٔ ايتضٜٛك١ٝ صٝاصاتٗا يتكِٝٝ ايثس١َ اععًَٛات م٢ً اعٓظ١ُ

 اعشٜر مٓاصز ت ٚايطعـ ايك٠ٛ ْكام ٚؼدٜد اعضتًٗو، ٚعٛخ ٚايذلٜٚر ٚايتٛسٜع اعٓتر

 .ايتضٜٛكٞ

 اذْتاز (7

 ٚتتطُٔ ٚاذْتاز، ايعًُٝات إتار٠ ت ٚايطعـ ايك٠ٛ ْكام ؼدٜد اذْتاز مٓ ز ٜتٓاٍٚ

 :اذْتاد١ٝ ايعٛاٌَ

 .ايت ٓٝع أْظ١ُ ٚمٝٛو َشاٜا -
 . اعٓتر ٚمٝٛوَشاٜا  -
 . اعدشٕٚ م٢ً ايزقاب١ أْظ١ُ ؾعاي١ٝ -
 .يًضًع١ ايؿ١ٝٓ اعٛاصؿات ٚؼًٌٝ ،شا٤ٚاجد اعٛارت تهايٝـ -
 . اذْتاد١ٝ ٚايضٝطز٠ ٚاؾدٚي١ ايتدطٝط نؿا٠٤ -

 اعٓظ١ُ  ثكاؾ١ (8

 بدرد١ ؼدت ٚاييت ايغزن١، تاخٌ اعغذلن١ ايكِٝ فُٛم١ باْٗا اعٓظ١ُ ثكاؾ١ ُتعّزف

 .اعٛهؿٕٛ ٜت زف نٝـ نبرل٠
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 بايتُّٝش ٚايغعٛر اعٓظ١ُ إىل باتْتُا٤ اذسضاظ تهٜٛٔ ت ايتٓظ١ُٝٝ ايجكاؾ١ تضاِٖ

 :ايكِٝ أَج١ً َٔ َزغٛو، صًٛى م٢ً ايغزن١ ت ايعاًَ  ٜزعد  تيٝث ،ٚتعد كزارٚاتصت

 .ٚغرلٖا باؾٛت٠ ٚاتٖتُاّ ٚاعغارن١، ٚاتبتهار، اذبداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٜٛضح ايب١٦ٝ ايداخ2١ًٝ-2ايغهٌ رقِ )

 

 

 

 اخلبزجُت:  اٌتعىَمُت اٌبُئت

تكع خارز اعٓظ١ُ ٚمتتًو تاثرلىا مًٝٗا ٚتٓكضِ ايب١٦ٝ تغرل إىل نٌ اعتػرلات اييت   

 اـارد١ٝ إىل قضُ  أصاصٝ  ُٖا 

 أواًل: ايبيئة ارتازجية ارتاصة:

 اعٛرتٜٔ َٔ ٚتتهٕٛ َباعز٠، ب ٛر٠ اعٓظ١ُ ت تةثز اييت ايعٛاٌَ فُٛم١ ٖٞ

 ٜتِ ايتطزم اىل ٖذٙ ايعٛاٌَ بطزٜك١ َٛدش٠ٚ ٚايعُث٤ ٚاعٓاؾض  ٚايٛصطا٤

 - ًٜٞنُا

 ؟ مزف ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاجنز َهْٛاتٗا.1

 ؟ َاجا ٜك د بجكاؾ١ اعٓظ١ُ.2

 

 ( 2ْغام )

البٌئة 
 الداخلٌة

 التسوٌق

ثقافة 
 المنظمة

 االنتاج

الموارد 
 المالٌة

نظم 
 المعلومات

البحوث 
 والتصمٌم

الموارد 
 البشرٌة

الهٌكل 
 التنظٌمً
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جِْٗ رأظ اعااٍ   عُث٤  تضع٢ نٌ اعٓظُات إىل اصتكطاو أندل مدت َٔ ايعُث٤اي (2

اؿكٝكٞ  ٚيذيو تبد إٔ تهٕٛ ٖاذٙ اعٓظُاات سزٜ ا١ مًا٢ ايتعازف مًاِٝٗ ٚعاح        

بااتِٗ ٚايعُاٌ مًا٢ إعابامٗا باصاتُزارم، ٚضأُ ٖاذا اذطاار ؾاإٕ مًا٢           غساداتِٗ ٚر

ْظااّ ؾعااٍ رهأ بٛاصاطت٘ إتار٠ ايعثقا١ َاع ٖاةت٤        إتار٠ اعٓظ١ُ إٔ تعٌُ م٢ً بٓا٤ 

بطزٜك١ دٝد٠ تطُٔ ٚت٤ِٖ ٚاصاتُزارِٖم. ٚقاد ؽتاار اعٓظُا١ صاًٛقا َعٝٓىاا ٜتهإٛ        

ٜٚعاد ايشباا٥ٔ ٚؾًكاا     ،َٔ اجؾزات ٚاعةصضات ايايت تكاّٛ بغازا٤ اعٓتذاات ايايت ٜٓتذٗاا      

 يًُؿّٗٛ اؿدٜح يًتضٜٛل أصاظ ٚدٛت اعٓظ١ُ.

ار٠ مٔ اعٓظُاات اتخاز٣ ايايت تكاّٛ بإْتااز أٚ ايتذاار٠ ت َٓتذاات        ِٖ مب  اعٓاؾضٕٛ (2

 َج١ًٝ أٚ َتغاب٘ عدزدات اعٓظ١ُ .
تٛادٗ٘ نٌ َٓظُات اجمُاٍ َٓاؾض١ ت فاٍ أٚ أنجز َأ فااتت ايٓغاام ايايت     

تشاٚشلا اعٓظُات اجخاز٣ ٚجياو َأ أداٌ ايظؿاز بااندل قادر َأ ايشباا٥ٔ، ٚاعٓظُا١           

ايايت تهاإٛ أقاادر َأ غرلٖااا مًاا٢ ايٛؾاا٤ باستٝادااات ايشبااا٥ٔ     ايٓادشا١ ٖااٞ اعٓظُاا١ 

ٚؼكٝاال رغباااتِٗ ت ايٛقاات ٚاعهااإ اعٓاصااب . ٚبايضااعز اعٓاصاا , ٚستاا٢ تااتُهٔ      

اعٓظ١ُ َٔ ايٓذاح ت ايضٛم ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ َدرنا١ عاا تعزضا٘ اعٓظُاات اجخاز٣      

 اعُاث١ً َٔ خدَات ٚأصايٝ  تضٜٛك١ٝ تصتكطاو ايشبا٥ٔ.

  ِٖ اجؾزات ٚاعٓظُات ايذٜٔ ٜكَٕٛٛ بتشٜٚاد اعٓظُا١ باستٝاداتٗاا َأ َاٛات      ٕٚاعٛرت (3

َٚضااتًشَات ذْتاااز اعٓتذااات اياايت تكاادَٗا يعُث٥ٗااام. ٚيااذيو ؾااإٕ إتار٠ ايتضااٜٛل ت     

َااع اعااٛرتٜٔ ٚاؿ ااٍٛ َاآِٗ مًاا٢ ايبٝاْااات        ااعٓظُاا١ تعُااٌ مًاا٢  تعشٜااش مثقاتٗاا     

عضتُز ٚاؿ ٍٛ مًا٢ ناٌ َاا ٖاٛ ددٜاد ت      ٚاععًَٛات ايثس١َ َٔ خثٍ اتت اٍ ا

َىا ت اؾاْا  ايتهٓٛياٛدٞ,      مامل اعٓتذات ٚاعضتًشَات ٚتٛؾرل اععدات اجنجاز تكاد

ٚاتبتهااار ايٓاااتر ماأ طزٜاال اعٓتذااات اعزتبطاا١ بااايتطٜٛز اعضااتُز عااٛهؿٞ اعٓظُاا١      

ايشباا٥ٔ  صٛا٤ بايتهٜٛٔ اعتٛاصٌ ت اصتعُاٍ ايتهٓٛيٛدٝا أٚ ت فااٍ ايتعاَاٌ َاع    

 مبا ىدّ اجٖداف اجصاص١ٝ يًُٓظ١ُ.

ـ    ؾُٗٛرا (4 يًُٓظُا١, سٝاح ٜتعاَاٌ     اردٝا١   ٜعد اؾُٗٛر داش٤ىا َأ َهْٛاات ايب٦ٝا١ ا

َعٗا ٜٚٗتِ باعٓتذاات ايايت ٜكادَٗا ٜٚاةثز تااثرلىا َباعازىا أٚ غارل َباعاز مًا٢ صٝاصا١           

َجااٌ اي ااشـ  َٚاأ أٖااِ ٖااذٙ اؾُاااٖرل مجاااٖرل ٚصااا٥ٌ اذمااثّ     ،اعٓظُاا١ ٚأتا٥ٗااا
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ٗاااٛر اعااادْٞ َجاااٌ مجعٝاااات محاٜااا١ اعضاااتًٗو  ٚاؾُٚاجملاااثت ٚاتجامااا١ ٚايتًؿشٜااإٛ 

ٚمجعٝاات اؿؿاااه مًا٢ ايب٦ٝاا١ ٚاؾُٗاٛر اؿهااَٛٞ َجاٌ ايعاااًَ  ت ٚسارٙ ايتُااٜٛٔ     

 .َٚةصض١ اعٛاصؿات ٚاعكاٜٝط
 .ٚايغهٌ اختٞ ٜٛضح مٓاصز ايب١٦ٝ اـارد١ٝ اـاص١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مٓاصز ايب١٦ٝ اـارد١ٝ اـاص3/2١عهٌ رقِ )
 

  : ارتازجية ايعاَة تطويكيةاي ايبيئة: ثاْيًا

ٚتعزف باْٗا مجٝع اعتػرلات اييت تكع خارز اعٓظ١ُ ٚشلا تاثرل غرل َباعز م٢ً مجٝع 

اجْغط١ تاخٌ اعٓظ١ُ ٚم٢ً َضت٣ٛ أتا٥ٗا ٜٚ ع  ايضٝطز٠ مًٝٗا، ٚتتُجٌ ق٣ٛ ٖذٙ 

ايب١٦ٝ َٔ ايعٛاٌَ اتقت ات١ٜ ٚايضٝاص١ٝ ٚايضها١ْٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ 

ٛاٌَ تةثز م٢ً اعٓظ١ُ َٔ خثٍ َا تٛؾزٙ َٔ ؾزص َٚا تؿزض٘ َٔ ٚايطبٝع١ٝ، ٖٚذٙ ايع

كاطز، ٚمًٝ٘ ؾإٕ م٢ً َٓظُات اجمُاٍ إٔ تعٌُ داٖد٠ م٢ً ايتعزف م٢ً ايؿزص 

ٚاعداطز َٔ ٚاقع ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا يهٞ تتُهٔ َٔ اصتػثٍ ايؿزص اعتاس١ ٚايعٌُ 

ٚصٝتِ ،جقٌ ايتكًٌٝ َٔ آثارٖا م٢ً َٛاد٘ اعداطز ٚايتشدٜات اييت تٛادٗا أٚ م٢ً ا

 ايتطزم إىل ٖذٙ ايعٛاٌَ  بغ٤ٞ َٔ اذهاس م٢ً ايٓشٛ اختٞ 

ايب٦ٝااا١  دراصااا١ب َٓظُاااات اتمُااااٍٜكاااّٛ ردااااٍ ايتضاااٜٛل ت  ايعٛاَاااٌ اتقت اااات١ٜ  (1

سذااِ ْٚٛمٝاا١ اعبٝعااات اعضااتكب١ًٝ، َٚاأ أٖااِ ايعٛاَااٌ      دراصاا١ايتٓبااة بٚاتقت ااات١ٜ 

اتقت ااات١ٜ اعاازات تراصااتٗا ؼًٝااٌ اياادخٌ َٚضااتٜٛات٘, َٚضااتٜٛات ايعُاياا١ ٚايبطاياا١,      

ايبيئة  

ارتازجية 

 ارتاصة

 ايعُالء

 املوزدوٕ

 املٓافطوٕ

 ادتُٗوز
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ٚاذْؿاااام ايعااااّ, ٚايتطااادِ, َٚضاااتٜٛات اجصاااعار, َٚضاااتٜٛات ات٥تُاااإ، ٚايضٝاصااا١     

 .ايٓكد١ٜ ٚايطزٜب١م
م٢ً اعٓظُات ها  ايذلنٝاش مًا٢ اعٛقاـ     ؾعٓدَا ٜتِ ؼًٌٝ تاثرل ايب١٦ٝ اتقت ات١ٜ 

اتقت اااتٟ ٚاعااايٞ يًُٓظُاا١ . ؾااايظزٚف اتقت ااات١ٜ غاارل اعضااتكز٠ ٚتكًبااات أصااعار     

ايؿا٥اااد٠ ٚارتؿااااع َعااادتت ايتطااادِ ٚايهضاااات ٜاااذلى آثاااارىا صاااًب١ٝ مًااا٢ استٝاداااات  

اعٓظُات ْظزىا تخاتثف َتطًباات ايتُٜٛاٌ, ٜٚعتادل ايادخٌ َأ أٖاِ ايعٛاَاٌ احملادت٠          

ٚخاصاا١ ت فاااٍ اتصااتجُار ٚاتتخااار، أَااا َضاات٣ٛ اجصااعار    ًطًاا  مًاا٢ اعٓتذااات ي

بعااد  ٖاؾٝعتاادل َاأ أٖااِ ايكاازارات اياايت ٜااتع  مًاا٢ إتار٠ ايتضااٜٛل باعٓظُاا١ إٔ تتدااذ    

عاااح َتااااْٞ يًب٦ٝااا١ ايضاااٛق١ٝ ٚاجصاااعار ايضاااا٥د٠ ت ايضاااٛم َٚاااد٣ قااادر٠ ايشبااإٛ        

 يضااعز صااِٗ جٚ ساادٜٔ إَااا إٔ ٜاازبح   صااتعداتٙ يتشُااٌ تبعااات ارتؿاااع اجصااعار  جٕ ا   ٚا

 .ًٗاٚإَا إٔ ٜؿكدى مُٝ اعٓظ١ُ

ٌ ايضٝاص١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ  (2 إٕ نٌ اعٓظُات تعٌُ ت بًدإ شلا هزٚؾٗا ايضٝاص١ٝ  ايعٛاَ

ٚايكا١ْْٝٛ اـاص١ ٚاييت تةثز بغاهٌ َباعاز أٚ غارل َباعاز مًا٢ فُاٌ ايضٝاصاات        

١ تتشادت باايظزٚف ايضٝاصا١ٝ    اذتار١ٜ ٚايكزارات اعت ١ً بٗاا، ياذيو ؾاإٕ ناٌ َٓظُا     

ٚايتغزٜعات ايكا١ْْٝٛ اييت ت رهٔ باٟ ساٍ َأ اجساٛاٍ ػاٚسٖاا أٚ مادّ اتيتاشاّ      

بٗا مما ٜتطً  َٔ نٌ َٓظ١ُ إٔ تهٝـ صٝاصاتٗا ٚؾكاا يًكاٛاْ  ايضاا٥د٠ ت ايبًاد      

ٚيهٔ ت اعكابٌ ؾإٕ تعدٌٜ ايتغازٜعات مًا٢ اعاد٣ ايطٜٛاٌ صاٝةتٟ      ايذٟ تعٌُ ؾ١ٝ، 

١ٝ ؼض  َٓتذات اعٓظ١ُ ٚسٜات٠ إرضا٤ ايشبٕٛ، ؾاإٕ إسايا١ ايعٛا٥ال ايكاْْٛٝا١     إىل مًُ

أٚ ؽؿااااااٝض َااااااد٣ تاااااادخٌ اؿهَٛاااااا١ قااااااد هعااااااٌ اعٓظُاااااا١ أنجااااااز إباااااادامىا    

،ٚنااذيو ؾااإ ٕ اصااتكزار اتٚضاااع ايضٝاصاا١ٝ ت ايب٦ٝاا١ اياايت تٛدااد ؾٝٗااا         ٚابتهارىا

 تكزارٖا.اعٓظ١ُ صٝهٕٛ ماٌَ اهابٞ يًُٓظ١ُ مما ٜةتٟ اىل تطٛرٖا ٚاص

إٕ ايتػرلات اتدتُام١ٝ ٚتػرل أجٚام ايشبا٥ٔ ٚاعضتًٗه  أت٣  ايعٛاٌَ اتدتُام١ٝ   (3

إىل تطٛر اعٓتذات اييت تكدَٗا اعٓظُات، ٚايب١٦ٝ اتدتُام١ٝ تتطُٔ ايجكاؾ١ ٚايكِٝ 

اتدتُام١ٝ ٚاتػاٖات ٚاجمام ايضًٛن١ٝ يًُذتُع، ؾع٢ً إتار٠ ايتضٜٛل إٔ تعٌُ 

تكدات اييت تةثز م٢ً جيو ايضًٛى َٔ م٢ً ؾِٗ ٚؼًٌٝ صًٛى ايشبا٥ٔ ٚايكِٝ ٚاعع

أدٌ ايعٌُ م٢ً إعباع ساداتِٗ ٚرغباتِٗ، ٚيعٌ مشٚف بعض عزا٥ح اجملتُع مٔ 
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اعٓتر ٖٛ مدّ تًب١ٝ اعٓظ١ُ رغبات ايشبا٥ٔ ٚؾًكا ععتكداتِٗ، ٚتعتدل ايكزٚض 

ٚايؿٛا٥د ايزب١ٜٛ َجاٍ ٚاضح يًُٓتذات  اييت تٛاد٘ صعٛب١ ت تزٚهٗا ت اجملتُعات 

 ذصث١َٝ عا ٜذلتت مٔ كايؿتٗا جسهاّ ايغزٜع١ اذصث١َٝ.ا

تغاٌُ ايب٦ٝا١ ايدرػزاؾٝا١ فُٛما١ َأ اعاتػرلات ايايت أُٖٗاا          ايعٛاٌَ ايدرػزاؾٝا١   (4

تزنٝباا١ ايعُااز, اؾاآط, اجصااز, ايتٛسٜااع اؾػاازات يًضااهإ, ايتعًااِٝ, اعٗاأ، ؾٗااذٙ       

ثساأ إٔ ايب٦ٝا١ ايدرػزاؾٝا١    اعتػرلات تةثز م٢ً تٚر مزض ٚطً  اعٓتذات ، ؾُٔ اع

ٝىا نابرلىا، َٚأ      ٛىا صاهاْ تتطٛر باصتُزار، ؾكد عٗد ايُٝٔ ت ايعكدٜٔ اجخرلٜٔ ما

ٝىا مًا٢ سذاِ ايضاٛم, ٚناذيو ارتؿا       اعثِ ؾإٕ َعدتت ايُٓٛ اعزتؿع١ صٛف تةثز إهاب

َضت٣ٛ ايتعًِٝ ٚخاص١ ب  ايٓضا٤ ايذٟ اْعهط بدٚرٙ م٢ً سٜات٠ ْٛم١ٝ ايطًا  مًا٢   

 ٓتذات اييت تكدَٗا اعٓظُات.اع
ايتضااااٜٛل َاااأ أنجااااز أْغااااط١ اعٓظُاااا١ تاااااثزىا بااااايتطٛر    ايعٛاَااااٌ ايتهٓٛيٛدٝاااا١  (5

ايتهٓٛيٛدٞ، ٚخاص١ ت فاتت اتت ااتت ٚاؿٛاصاٝ , سٝاح مُاٌ ٖاذا ايتطاٛر       

مًااا٢ ؼضااا  اعٓتذاااات اؿايٝااا١ ٚابتهاااار َٓتذاااات ددٜاااد٠ ٚتٛصاااعٗا، ٚصاااٌٗ َااأ   

ٚم٢ً جياو ؾاإٕ مًا٢ إتار٠ ايتضاٜٛل َتابعا١       ْٛامٗا، اؿ ٍٛ م٢ً اقتٓا٥ٗا ٚاختثف أ

نااٌ َااا ٖااٛ ددٜااد ت ايتطااٛرات ايتهٓٛيٛدٝاا١ اؿدٜجاا١ َاأ أدااٌ تكاادِٜ خاادَات        

َتطاااٛر٠ تزضاااٞ أجٚام ايشباااا٥ٔ، ٚتضاااٌٗ شلاااِ اؿ اااٍٛ مًااا٢ اعٓتذاااات اؿدٜجااا١         

ؾايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ قًًت َأ اجمباا٤ اعايٝا١ ٚاؾضاد١ٜ ٚايذٖٓٝا١ ٚايايت اْعهاط        

 رٖا م٢ً رضا ايشبا٥ٔ.بدٚ
ٖٚااٞ مبااار٠ ماأ مٛاَااٌ اعٓاؾضاا١ اعٛدااٛت٠ ت ايضااٛم ، ٚتغااٌُ       ايب٦ٝاا١ ايتٓاؾضاا١ٝ    (6

ايغزنات اييت تعٌُ ت َٓتذات مماث١ً أٚ بد١ًٜ، نُا تغاٌُ ايظازٚف ايضاا٥د٠ ت    

 -ايضٛم ٚاييت تغٌُ أربع١ أْٛاع ر٥ٝض١ٝ ٖٞ 
ٚٚداٛت َٓتذاات َغااب٘    تع  ٚدٛت مدت نبرل َٔ اعٓاؾض    اعٓاؾض١ ايها١ًَ -

ٚسز١ٜ ايدخٍٛ ٚاـزٚز َٔ ايضاٛم ٚإَهاْٝا١ اؾ اٍٛ مًا٢ َعًَٛاات بادٕٚ أٚ       

أقٌ تهًؿ١، ٖٚٞ مٛاٌَ َٔ عااْٗا مادّ ؼؿٝال أربااح غارل ماتٜا١ مًا٢ سضااو         

 باقٞ اعٓاؾض .
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  ٖٚااٞ تعاا  ٚدااٛت ماادت ناابرل َاأ اعٓاؾضاا  ت ايضااٛم   اعٓاؾضاا١ اتستهارٜاا١ -

ت كتًؿاا١ ت اعٛاصااؿات نُااا إٔ ايعُااث٤ يااٝط      ٚيهاآِٗ ٜتعااإًَٛ ت َٓتذااا  

يدِٜٗ َعًَٛات ناؾٝا١ مأ ناٌ َاا هازٟ ت ايضاٛم َأ َٓتذاات أٚ أصاعار أٚ          

صٝاصات تٛسٜع ٖٚٞ أَٛر َٔ عااْٗا إٔ متهأ بعاض اعٓغاآت َأ ؼكٝال أربااح        

 غرل مات١ٜ ت بعض اجٚقات.
رل٠ َجااٌ ٜعاا  ٚدااٛت ماادت قًٝااٌ َاأ اعٓاؾضاا  جٟٚ اسذاااّ نااب استهااار ايكًاا١   -

َٓتذااااٞ ايضااااٝارات  ٚعاااازنات اتت اااااتت ٚاجتٚات اعٓشيٝاااا١ اععُااااز٠ ايااااذٟ     

 رهِٓٗ َٔ ؼكٝل أرباح استهار١ٜ غرل مات١ٜ .
ٜع  ٚدٛت عازن١ ٚاساد٠ ت ايضاٛم ٚبايتاايٞ ؾاث تٛداد        اتستهار ايهاٌَ   -

َٓاؾض١ م٢ً اتطثم اتَز اياذٟ رهٓٗاا َأ ؼكٝال اجربااح اتستهارٜا١ غارل        

١ . ٚقااد واادخ جيااو ت بعااض اي ااٛرَجٌ عاازن١ ايهٗزبااا٤ ٚعاازنات     ايعاتٜاا

 اعٝاٙ أٚ عزنات اتت اٍ ايٛسٝد٠ .
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 تدزَببث ػبِت:

 (1) تدزيب

 َا اعتػرلات اييت ؼ ٌ ت ايب١٦ٝ اـاص١ يًُٓظ١ُ؟ 

 (2تدزيب)

 .مًٌ  ايتطٛر ايتهٓٛيٛدٞ أت٣ اىل سٜات٠ ايطً  م٢ً اعٓتذات 
 

 اخلالصت:

  تٓاٚيٓا ت ٖذا ايؿ ٌ َؿّٗٛ ايب١٦ٝ ايتضٜٛك١ٝ ٜٚك د بٗا )فُٛع ايك٣ٛ ٚاعتػرلات

ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ اييت تةثز م٢ً مٌُ اعٓظ١ُ ب ؿ١ ما١َ ٚم٢ً إتار٠ ايتضٜٛل 

 ب ؿ١ خاص١( 
  ٚتٓاٚيٓا تكضُٝات ايب١٦ٝ إىل ب١٦ٝ تاخ١ًٝ ٚب١٦ٝ خارد١ٝ ٚنٌ ب١٦ٝ شلا مٛاًَٗا

 اـاص١ بٗا.
  ٕٚاصتعزضٓا نٝـ رهٔ يًب١٦ٝ إٔ تةثز ت اعٓظ١ُ ٚنٝـ رهٔ يًُٓظ١ُ أ

 تتذاٚو َع ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا.
 

 : حملت ِعبمت ػٓ اٌفصً اٌدزاظٍ اٌخبٌج
 

بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ تراص١ ايب١٦ٝ ٚتاثرلٖا م٢ً اعٓظ١ُ ٚنٝـ تضتطٝع اعٓظُا١ إٔ تتذااٚو   

 َع ايظزٚف ايب١ٝ٦ٝ اعدتًؿ١.

٘  يدراصٞ ايجايح صٛف ْتٓاٍٚ َؿٗت ايؿ ٌ ا ،ٚناذا  ّٛ ايضٛم ٚعاٛخ ايتضاٜٛل ٚفاتت

 أْٛاع عٛخ ايتضٜٛل، ٚخطٛات ايبشٛخ ايتضٜٛك١ٝ.

ٚأخرلىا صآتطزم إىل ػش٥ا١ ايضاٛم ٚؼدٜاد اجصاٛام اعضاتٗدؾ١ ٚاـٝاارات اذصاذلاتٝذ١ٝ         

 يتذش١٥ ايضٛم.
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 حً اٌتدزَببث

 

 (1) ايتدزيب 

ايب٦ٝاا١ اـاصاا١ يًُٓظُاا١ تتُجااٌ ت تخااٍٛ َٓاؾضاا  داادت أٚ  ايااتػرلات اياايت ؼ ااٌ ت 

زا١ٝ٥ يااد٣ سبااا٥ٔ ٚمُااث٤   انتغاااف َٓتذااات بدًٜاا١ عٓااتر اعٓظُاا١ أٚ ضااعـ ايكاا٠ٛ ايغاا      

إضاااااؾ١ إىل س ااااٍٛ أسااااداخ َؿاد٦اااا١ ناااااؿزٚو أٚ اتسَااااات ايضٝاصاااا١ٝ      اعٓظُاااا١، 

 ٚاتقت ات١ٜ اييت قد تةثز بغهٌ مُٝل ت ْغام اعٓظ١ُ ٚبكا٥ٗا.

 (2) ايتدزيب 

ٞ  مُاٌ ايتطااٛر  مًاا٢ ؼضا  اعٓتذااات اؿايٝا١ ٚابتهااار َٓتذاات ددٜااد٠     ايتهٓٛياٛد

 .ٚتٛصعٗا، ٚصًٗت َٔ اؿ ٍٛ م٢ً اقتٓا٥ٗا ٚاختثف أْٛامٗا

 

 ِساجغ اٌىحدة:

مباظ سضٔ ٚايعًٝػ قُد اؿضٔ,إتار٠ ايتضٜٛل, اـزطّٛ  َٓغٛرات  سضٔ (1

 2007ّداَع١ ايضٛتإ اعؿتٛس١ ,

، ت ّ  تار اؾاَع١ اؾدٜد٠ ،ايتضٜٛل َدخٌ تطبٝكٞ، ايضثّ أبٛ قشـمبد  (2

2002ّ 

 ،مُإ  تار اعٓاٖر، 3م، َباتا ايتضٜٛل اؿدٜح ،مبد ايعشٜش َ طؿٞ أبٛ ْبع١ (3

2002.ّ 

قُٛت داصِ اي ُٝدمٞ ٚرت١ٜٓ مجُإ ٜٛصـ, ايتضٜٛل َدخٌ اصذلاتٝذٞ نُٞ  (4

 ّ(2005)مُإ  تار اعٓاٖر,2ؼًًٝٞ,م

 (2007ّ،مُإ  ت.ٕ) 3اع زت.م ث.اجصٍٛ ايع١ًُٝ يًتضٜٛلَع ْادٞ (5
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 السىق

 

 اٌعىق

 ِمدِت:

تٗدف ايٛسد٠ إىل إٜطاح َؿّٗٛ ايضٛم ٚتكضُٝات٘ ايز٥ٝض١ٝ ٚايعٛاٌَ اييت هٝ  

 تٛؾزٖا ت اجصٛام، ٚتٓاٚيٓا عٛخ ايتضٜٛل، ٚاـٝارات اذصذلاتٝذ١ٝ يتذش١٥ ايضٛم. 

 اهداف اٌىحدة

 مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ً  

 َؿّٗٛ ايضٛم. تعزف .2
 أْٛاع ايضٛم. ب  تكارٕ .3
 عٛخ ايتضٛم.تعزف  .4
 كارٕ ب  أْٛاع عٛخ ايتضٜٛل.ت .5
 صؿ١ٝ.ٛارظ نتاب١ ايبشٛخ ايمت .6

 : اٌمساءاث ادلعبػدة

متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا ٖذٙ 

 َا أَهٔ ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا 

اـزطاّٛ  َٓغاٛرات    ،سضٔ مباظ سضأ ٚايعًاٝػ قُاد اؿضأ,إتار٠ ايتضاٜٛل,م      .1

 .2007ّداَع١ ايضٛتإ اعؿتٛس١ ,
 .1989ّاعٛصٌ  ايتعًِٝ ايعايٞ،،1ابٞ صعٝد ايدٜٛٙ دٞ، عٛخ ايتضٜٛل م .2
مُاإ تار  ،1قُٛت داصِ اي اُٝدمٞ،رت١ٜٓ مجُاإ ٜٛصاـ، ايتضاٜٛل اع ازت،م      .3

 ّ.2005اعٓاٖر،
4. http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-

07-2007/05-BENYAKOUB_TAHAR.pdf 
 

 

http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-07-2007/05-BENYAKOUB_TAHAR.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-07-2007/05-BENYAKOUB_TAHAR.pdf
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 :دتهُد

اجصاص١ٝ اييت ه  إٔ تططًع بٗا مما ت عو ؾٝ٘ إٔ تراص١ ايضٛم رجٌ أسد اعٗاّ 

 إتار٠ ايتضٜٛل ت اعٓظُات .

إج أصبح ت ُِٝ ٚتطٜٛز ٚتٓؿٝذ بزاَر ٚخطط ٚاصذلاتٝذات تضٜٛك١ٝ ؾعاي١ ٜتٛقـ 

بغهٌ نبرل م٢ً قدر٠ اعٓظُات ت ؼدٜد جيو ايكطاع  ايضٛقٞ ايذٟ تضتطٝع نٌ 

 در٠ ماي١ٝ .ٚاستٝاداتِٗ بهؿا٠٤ َٚك  اٚاسد َٓٗا إٔ ؼكل رغبات أمطا٥ٗ

 ِفهىَ اٌعىقاوالً: 

باْ٘ فُٛم١ َأ اجؾازات أٚ اعٓظُاات يادِٜٗ اؿادا١ ٚايزغبا١ عٓتذاات          ٜعزف ايضٛم

 َع١ٓٝ ٚشلِ ايكدر٠ ايغزا١ٝ٥ يغزا٤ ٖذٙ اعٓتذات اييت ٜكّٛ بعزضٗا ايبا٥عٕٛ أٚ اعٓتذٕٛ.

اى ٚه  إٔ تهإٛ ٖٓااى فُٛما١ َأ ايعٛاَاٌ ايايت ها  تٛاؾزٖاا ستا٢ ٜ ابح ٖٓا           

 صٛم، ٖٞ 

 ادد فُٛم١ َٔ ايشبا٥ٔ أٚ اعٓغآتتٛ (2
إٕ اتصٛام تتهٕٛ َٔ أؾزات  ٜ ٓعٕٛ قزارات ايغزا٤ أٚ ٜةثزٕٚ مًٝٗا يذا تبد َٔ 

اخذ رغباتِٗ ٚاستٝاداتِٗ ت اؿضبإ مٓد ايكٝاّ بايٓغاطات ايتضٜٛك١ٝ ٚهدر 

ٜتهٕٛ َٔ أؾزات بايذنز إٔ ايضٛم ٜض٢ُ صٛم اعضتًٗو أٚ اعغذلٟ ايٓٗا٥ٞ مٓدَا 

ٜٚض٢ُ باجصٛام ايتذار١ٜ أٚ اجصٛام ايٛصٝط١ مٓدَا ٜتهٕٛ َٔ َٓغآت تٗدف َٔ 

 عزا٤ اعٓتر ؼ١ًٜٛ عٓتر آخز ٜباع ت صٛم اعغذلٟ ايٓٗا٥ٞ.

 تٛاؾز ايكدر٠ م٢ً عزا٤ اعٓتر  (3
، تبد إٔ ٜهٕٛ يدِٜٗ قدر٠ م٢ً ايغزا٤ ؾإٕ مل يهٞ ٜتشٍٛ اجؾزات إىل مُث٤

، ٚبايطبع ؾإٕ ايكدر٠ م٢ً ايغزا٤ تع  يكدر٠ اصتشاٍ ؼٛشلِ إىل مُث٤ا تٛدد تًو

 ٚدٛت َٛارت َاي١ٝ يدِٜٗ مما هعٌ َعزؾ١ َعدتت ايدخٌ أَزا ٖاَا.

 ايزغب١ ت ايغزا٤ (4
 ت ايزغب١ رتًو ايغزا٤ م٢ً ايكدر٠ يد١ٜ َٔ نٌ يٝط أْ٘ أسد م٢ً ىؿ٢ ت مما

 ت ايزغب١ ٚدٛت تعشس قد اييت ايب١٦ٝ اعةثزات تراص١ اعٓغآت َٔ ٜتطً  ٚجيو ايغزا٤

 .تْٚٗا ؼٍٛ قد أٚ ايغزا٤
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 تٛؾز اعٓتر (5
إٕ يهٌ َٓتر َٓاؾع كتًؿ١ ٜتهٕٛ َٓٗا .ٚسٝح إٕ ايعٌُٝ ٜٓظز إىل اعٓتر ايذٟ 

ٜٓاصب٘ م٢ً أْ٘ فُٛم١ َٔ اعٓاؾع ؼكل استٝادات٘ ٚرغبات٘، ٚيذيو تبد إٔ تتعاٌَ 

 جيو اجصاظ ٚؽطط ْغاطٗا ايتضٜٛكٞ بٓا٤ م٢ً جيو.اعٓغا٠ َع َٓتذاتٗا م٢ً 

 اصتٗداف اجصٛام (6
إٕ ايتضٜٛل ت ٜتِ َامل ت ٌ اعٓغا٠ اعٓتذ١ إىل ايضٛم اعزغٛو ذمتاّ م١ًُٝ ايتباتٍ 

َع ايعُث٤ ٚجيو ايٛصٍٛ ٜض٢ُ باصتٗداف اجصٛام ، ٚمٓدَا تزنش أٟ َٓغا٠ 

د سدتت ايضٛم اعضتٗدف، ْغاطٗا ايتضٜٛكٞ م٢ً دش٤ َٔ ايضٛم ؾٗٞ بذيو ق

 ٚاصتٗداف اجصٛام مات٠ ٜتِ باسد أصًٛب   

 اصتٗداف ايضٛم بان١ًُ تٕٚ ايٓظز يثختثؾات ب  اجؾزات. -

 َٔ ايضٛم بعد ػش١٥ ايضٛم تدشا٤ ٜتغاب٘ اؾزاتٖا ت خطا٥ ِٗ. اصتٗداف دش٤-

 

 

 
 

 أٔىاع االظىاق:

باذَهإ تكضِٝ اجصٛام طبًكا يعد٠ َعاٜرل تتعًل غ ا٥ص اعضتًٗه  ْٚٛم١ٝ 

 اعٓتذات إىل ثثث١ أْٛاع ر٥ٝض١ٝ ُٖا 

 صٛم اعضتًٗه  (2

ٜٚك د باعضتًٗه  تًو ايؿ١٦ اييت ؼاٍٚ عزا٤ اعٓتذات يػزض اتصتٗثى 

َٚجاٍ ، ٚت ٜكّٛ اجؾزات ببٝع تًو اعٓتذات  يػزض ؼكٝل ايزبح أٚ ايعا٥ًٞ ايغد ٞ

 .جيو عزا٤ اعٓتذات اتصتٗثن١ٝ ناعٛات ايػذا١ٝ٥ ٚاتثاخ ٚاتيهذلْٚٝات 

  ْتاد١ٝصٛم ايضًع اذ  (3

تتهااإٛ اجصاااٛام اتْتادٝااا١ َااأ مجٝاااع اجؾااازات ٚاشل٦ٝاااات ايااايت تغاااذلٟ اعٓتذاااات         

ٔ ٚاـااادَات يثصاااتؿات٠ َٓٗاااا ت إْتااااز   بػااازض  َٓتذاااات أخاااز٣ تبااااع أٚ تاااةدز يدخااازٜ

 .َجٌ صٛم اؿدٜد اـاّ أٚ اصٛام اعٓتذات اتيهذل١ْٝٚ  اؿ ٍٛ م٢ً ايزع١ٝ

 ؟ مزف َؿّٗٛ ايضٛم.1

 ؟ ٖٓاى صٛمَا ٖٞ ايعٛاٌَ اييت ه  تٛاؾزٖا ست٢ ٜ بح .2

 ( 1ْغام )
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   اجصٛام اؿه١َٝٛ (4

اؿه١َٝٛ اييت تتهٕٛ اجصٛام اؿه١َٝٛ َٔ مجٝع اشل٦ٝات ايعا١َ ٚاع احل 

 أٚ تضتادز اعٓتذات ذلاس ايعٌُ اؿهَٛٞ اعٓام بٗا. تغذلٟ

 

 

 كحبىث اٌتعىَ حبُٔب :

زؾد إتار٠ ٜعٛخ ايتضٜٛل َٔ أِٖ َهْٛات ْظِ اععًَٛات ت اعٓظ١ُ جْ٘  ٜعتدل

اعٓظ١ُ باععًَٛات ايثس١َ ٚايدقٝك١ ٚايهاؾ١ٝ عا َٔ عاْ٘ اؽاج ايكزارات ت مجٝع 

 ْغام اعٓظ١ُ بغهٌ َضتُز َٚٓتظِ .أٚد٘ 

بعد٠ خطٛات، ٖٞ اـطٛات ْؿضٗا اييت متز بٗا م١ًُٝ  اؿدٜح متز م١ًُٝ ايتضٜٛل

  ايتضٜٛل ايتكًٝدٟ، َٓٗا 

 عٛخ ايتضٜٛل 

 ٚ غبات ايشبٕٛرؼدٜد سادات 

 ػش١٥ ايضٛم 

  ؼدٜد ايغز٥ح اعضتٗدؾ١ 

 ٞٚإمدات اعشٜر ايتضٜٛك 

ايتضٜٛل ايؿعاٍ ت بد إٔ ٜبدأ ببشٛخ ايتضٜٛل، ٚاعٓظ١ُ إٔ (  نٛتًز)ٜٚذنز ؾًٝٝ  

اييت ت تبدأ ببشٛخ ايتضٜٛل تدخٌ ايضٛم ناجم٢ُ، ٚعٛخ ايتضٜٛل صٛف ٜهغـ 

يًُٓظ١ُ مٔ ايكطامات ايضٛق١ٝ أٚ اجدشا٤ اعه١ْٛ يًضٛم ٚاييت تتهٕٛ َٔ َغذلٜٔ 

تٗدف جٟٚ استٝادات كتًؿ١، ٜٚهٕٛ قزار اعٓظ١ُ أنجز سه١ُ مٓدَا تض

ايكطامات اييت رهٓٗا تًب١ٝ ساداتٗا ٚرغباتٗا بطزٜك١ دٝد٠، ٚبعد إٔ ؼدت اعٓظ١ُ 

مزضٗا اؾاجو أَاّ اعضتًٗه ،  عزا٥ح اعضتًٗه  اعضتٗدؾ١ تكّٛ بتكدِٜ أٚ ٚضع

ٚبذيو ٜضتطٝع اعضتًٗهٕٛ اعضتٗدؾٕٛ إٔ ٜكدرٚا اتختثف ٚاعٝشات ت مزض ٖذٙ 

 ، ٜٚعدل ٖذا ايجثثٞ اعتُجٌ ت )ايتذش١٥، ٚاتصتٗداف، اعٓظ١ُ مٔ مزٚض اعٓاؾض

 ٚاعٛضع( مٔ إصذلاتٝذ١ٝ ايؿهز ايتضٜٛكٞ يًغزن١ .

 ؟ اجنز أْٛاع اجصٛام ايز٥ٝض١ٝ بطزٜك١ كت ز٠         

 ( 2ْغام )



 

 56 

 السىق

َٚٔ ثِ تكّٛ اعٓظ١ُ بتطٜٛز أتاتٗا ايتهتٝه١ٝ اعتُج١ً ت اعشٜر ايتضٜٛكٞ، ٚبعد 

 جيو تكّٛ اعٓظ١ُ بتٓؿٝذ قزارات اعشٜر ايتضٜٛكٞ، ٚتضتددّ اعٓظ١ُ أتٚات ايتشهِ

يزقاب١ ٚتكِٝٝ ايٓتا٥ر، َٚٔ ثِ ؼض  اذصذلاتٝذ١ٝ ٚنذيو أتا٠ اعشٜر ايتضٜٛكٞ 

 ايتهتٝه١ٝ.

 تؼسَف حبىث اٌتعىَك:

تعااد عااٛخ ايتضااٜٛل ايطزٜكاا١ ايعًُٝاا١ ؾُااع ٚتضااذٌٝ ٚؼًٝااٌ ايبٝاْااات ٚاععًَٛااات      

اعتعًكااا١ بٛضاااع اذصاااذلاتٝذٝات ايتضاااٜٛك١ٝ ٚايٛقاااٛف مًااا٢ اعغاااانٌ ٚاععٛقاااات ٚٚضاااع   

 اععاؾات اعٓاصب١ يهٞ تتُهٔ إتار٠ ايتضٜٛل َٔ تٓؿٝذ أْغطتٗا بغهٌ ؾعاٍ.

ضااامد٠ اذتار٠ ت اؽاااج ايكاازارات اعٓاصااب١  ٚتعاازف باْٗااا  ػُٝااع ٚؼًٝااٌ ايبٝاْااات ع  

 ٚاعتعًك١ باعٓتذات ٚأصعارٖا ٚاْتادٗا ٚتٛسرٜعٗا ٚتٛؾرلٖا .

 أهداف حبىث اٌتعىَك: 

ؽتًـ أٖداف عٛخ ايتضٜٛل سض  ساد١ اؾ١ٗ ايطايب١ يًبشح ت اعٓظ١ُ ٚسض  

 ًٞ اصتدداَات ْتا٥ر ايبشح، ٚرهٔ تًدٝص أِٖ أٖداف عٛخ ايتضٜٛل ؾُٝا ٜ

 ؼًٌٝ ايضٛم ٚؼدٜد ايضٛم اعضتٗدؾ١ يضًع١ َع١ٓٝ. (1

 تكِٝٝ اعٓاؾض١ ايضا٥د٠ ت ايضٛم ْٚٛمٝتٗا ٚقٛتٗا. (2

 ؼدٜد طزم ايتٛسٜع مبا ٜتٓاص  ٚطبٝع١ ايضًع١. (3
 بٝإ َٚعزؾ١ س ١ اعٓظ١ُ ت ايضٛم, َٚعزؾ١ سذِ اعبٝعات. (4
 ات٘ ايغزا١ٝ٥.عح اعضتًٗو َٚعزؾ١ سادات٘ ٚرغبات٘ ٚاػاٖات٘ ٚتٚاؾع قزار (5
 عح اعتطًبات اـاص١ بغهٌ ايضًع١ ٦ٖٝٚتٗا. (6
َضامد٠ اعٓغا٠ ت اؽاج ايكزارات اعتعًك١ بتكِٝٝ ايبدا٥ٌ اعتٛاؾز٠ ٚاختٝار ايبدٌٜ  (7

 اجْض  مبا وكل َ ًش١ اعٓغا٠.
 

 
 ؟ مزف َؿّٗٛ  ايتضٜٛل.1

 ؟ أٖداف عٛخ ايتضٜٛل.2

 ( 3ْغام )
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  جمبالث حبىث اٌتعىَك

تعد عٛخ ايتضٜٛل اجتا٠ اييت تٛؾز يرتار٠ قامد٠ اععًَٛات ايثس١َ يع١ًُٝ اؽاج 

 ايكزارات ٚاييت رهٔ تٛضٝشٗا ؾُٝا ٜاتٞ  

ٜتطُٔ ٖذا ايٓغام تكضِٝ ايضٛم إىل قطامات َتذاْض١ َٔ سٝح  ػش١٥ ايضٛم  (1

 خ ا٥ ٗا ايدرػزاؾ١ٝ ٚاتدتُام١ٝ ٚاتقت ات١ٜ، ٚعٛخ ايتضٜٛل راؾد ر٥ٝضٞ

 يًُعًَٛات اجصاص١ٝ يتطبٝل َؿّٗٛ ايتذش١٥ .

تهُٔ أ١ُٖٝ ايٛت٤ ؾُٝا ٜٓطٟٛ مًٝ٘ َٔ َطاَ  جات تتتت ٖا١َ  ٚت٤ ايشبٕٛ  (2

بايٓضب١ يتدطٝط اذصذلاتٝذ١ٝ ايتضٜٛك١ٝ يًُٓظ١ُ، ؾُجًث رهٔ ذتار٠ اعٓظ١ُ 

إٔ  عزٚفتكزٜزَا إجا ناْت تٟٓٛ ايتشزى مٛ بٓا٤ ٚت٤ات دٝد٠ َع ايشبا٥ٔ. ٚاع

 يد٣ نٌ مٌُٝ َضت٣ٛ َع  َٔ ايٛت٤ يًُٓظ١ُ ايذٟ ٜتعاٌَ َعٗا.
إٕ إسد٣ اجملاتت ايز٥ٝض١ٝ يبشٛخ ايتضٜٛل ت اعٓظ١ُ  تطٜٛز اعٓتذات اؿاي١ٝ  (3

ٖٛ تكِٝٝ َضت٣ٛ ْٛم١ٝ اعٓتذات اعكد١َ َٔ قبٌ اعٓظ١ُ، ؾإجا تب  َٔ ايدراص١ إٔ 

تذات اعكد١َ، ؾإٕ جيو ٜع  ضزٚر٠ ٖٓاى َضتٜٛات َتد١ْٝ َٔ ايزضا مٔ اعٓ

تطٜٛز ٖذٙ اعٓتذات َع إمطا٤ اجٚي١ٜٛ جملاتت اعٓتر اييت ؼظٞ بام٢ً أ١ُٖٝ 

 ٚأت٢ْ ترد١ َٔ رضا ايشبٕٛ.
إٕ ايتٛصع ايضزٜع ايذٟ سدخ ت فاٍ اجْغط١  إْغا٤ ايؿزٚع اؾدٜد٠ يًُٓظ١ُ  (4

عدتت ايؿغٌ ٚايتعجز اييت ايتضٜٛك١ٝ ٚاستٜات سدٙ اعٓاؾض١ باذضاؾ١ إىل سٜات٠ َ

قد أت٣ إىل سٜات٠ اتٖتُاّ  ٠ شلاؾزٚع ددٜد اْتابت نجرل َٔ اعٓظُات مٓد ؾتح

بايدراصات ٚاجعاخ اييت رهٔ اتمتُات مًٝٗا ت اؽاج نجرل َٔ ايكزارات 

اعتعًك١ بت١ُٝٓ ٚتطٜٛز صٛم اعٓظ١ُ َٔ سٝح مدت ايشبا٥ٔ ٚسٜات٠ مدت اعٓتذات 

 اؾ١ إىل ايدراصات اـاص١ ظد٣ٚ إْغا٤ ايؿزٚع اؾدٜد٠.اعكد١َ، باذض
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 ( ٜٛضح فاتت عٛخ ايتضٜٛل 3/1عهٌ رقِ ) 

 

 

 

 

 أٔىاع اٌبحىث اٌتعىَمُت: 

ٚيهٔ تٛدد مد٠ ت ٓٝؿات اييت م٢ً أصاصٗا ٜتِ ؼدٜد أْٛاع عٛخ ايتضٜٛل، 

أنجز ايت ٓٝؿات تداًٚت ٖٞ ايكا١ُ٥ م٢ً أصاظ ايعزض، ٚؾُٝا ٜاتٞ ْبذ٠ َٛدش٠ مٔ 

أِٖ ٖذٙ اجْٛاع ٚاييت َٔ خثشلا رهٔ يًباسح َٔ ايٛصٍٛ إىل اجٖداف اعزص١َٛ 

ٚاييت ٜضع٢ تهاتٖا ، ٚبغهٌ ٜتٓاص  ٚطبٝع١ اعغه١ً اييت تٛاد١ َٓظُات 

 اتمُاٍ.

٢ً ٖذا ايٓٛع  بايبشٛخ ايضبب١ٝ  ٚجيو جْٗا ؽتدل ٜطًل مايبشٛخ ايتذزٜب١ٝ   (1

تًـ ايتػرلات يهٕٛ ٖذٙ ايتػرلات رهٔ ايضٝطز٠ مًٝٗا ايعثق١ ايكا١ُ٥ ب  ك

ايزغب١ يد٣ َٔ قبٌ ايباسح، ؾٗٓاى هاٖز٠ ٜؿذلض تراصتٗا ) ايعاٌَ ايتابع ( َجٌ 

ييت تةثز تكٌ اٚاعتػرل اعض سدٜج١ عزا٤ صٝار٠ايطً  م٢ً بعض اعضتًٗو بايتٛد١ ب

ايذٟ أثز ت ْؿض١ٝ  ؿزت ت ايض١ٓ أٚ سذِ اذمثٕايَعدٍ م٢ً ايعاٌَ ايتابع َجٌ 

 اعضتًٗو.

 ؟ بطزٜك١ كت ز٠ عٛخ ايتضٜٛل تاجنز فات

 ( 4ْغام )

جتصئة  

 ايطوم
 والء ايصبوٕ

تطويس 

املٓتجات 

 اذتايية

إْػاء ايفسوع 

ادتديدة  

 يًُٓظُة
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تضتددّ ايبشٛخ اتصتهغاؾ١ٝ م٢ً مٛ قدٚت ٚغاص١  ايبشٛخ اتصتهغاؾ١ٝ  (2

مٓدَا تثسأ اعٓظ١ُ إٔ ٖٓاى َغه١ً َا تٛاد٘ اعٓتذات ٚتتطً  مجع اعشٜد َٔ 

ت مٓٗا، نإ تثسأ اعٓظ١ُ مدّ نؿا١ٜ ايٛقت اعتاح يًعٌُ اؿكا٥ل ٚاععًَٛا

قٝاصىا يعدت ايشبا٥ٔ ايذٜٔ ٜزتاتٕٚ اعٓظ١ُ أثٓا٤ ايعٌُ، َُٓا ٜتطً  َجًث سٜات٠ ت 

صامات ايعٌُ، َٚٔ َشاٜا ٖذ٠ ايبشٛخ ٚٚؾًكا يطبٝعتٗا ؾإْٗا متتاس بتشدٜد 

 اعغه١ً ٚابتهار ايؿزضٝات.

ؽتص ٖذٙ ايبشٛخ ت ايتعزف م٢ً اؾٛاْ  ايٛصؿ١ٝ اعتعًك١  ايبشٛخ ايٛصؿ١ٝ  (3

، نإ َاغ ا٥ص ايظاٖز٠ اعزات تراصتٗا، ٚاييت تطِ ت ثٓاٜاٖا َغه١ً 

تتٓاٍٚ ايبشٛخ ايٛصؿ١ٝ ايشبا٥ٔ َٔ سٝح ايعُز ٚايجكاؾ١ ٚايدخٌ َٚتػرلات أخز٣ 

تذات مبا مدٜد٠ مما رهٔ إتار٠ اعٓظ١ُ تذيٌٝ ايعكبات ٚتٝضرل ٚتٛدٝ٘ اعٓ

ٜتٓاص  َع ٖذٙ اـ ا٥ص، ٚاعضح ٖٛ أنجز طزم ايبشح اعضتدد١َ ت 

اصتدثص ايبٝاْات اجٚي١ٝ اعطًٛب١ ٚاصتٓباطٗا، ٚؾطًث مٔ جيو ؾإٕ تراص١ 

 اؿاي١ رهٔ اصتدداَٗا ت ٖذا اجملاٍ. 
 (  نُا ت ايغهٌ اتتٞ  3/2)ٖٚذا َا ٜٛضش٘ ايغهٌ رقِ 

 

 

 

 

 

 

 

 أْٛاع عٛخ ايتضٜٛل( 3/2عهٌ رقِ )

 3125اع در  إمدات اعةيـ،
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 خغىاث اٌبحىث اٌتعىَمُت: 

 متز م١ًُٝ ايدراص١ ايتضٜٛكٞ ت اعٓظُات بعد٠ َزاسٌ ر٥ٝض١ٝ ٖٞ ناختٞ 

إٕ أِٖ ١َُٗ ت ايبشح ٖٞ ؼدٜد اعغه١ً ؼدٜدا ٚاضشًا   ؼدٜد اعغه١ً (1

ٚتقٝكًا سٝح إٔ ايتعزف م٢ً اعغه١ً ب ٛر٠ َبهز٠ ٜضٌٗ نجرلا َٔ صٛر 

ايٓذاح ٚايبشح يذا ه  م٢ً َدٜز ايتضٜٛل أت ٜٓتظز ست٢ ت بح اعغه١ً 

 سكٝك١ٝ ٜٚ ع  َعاؾتٗا.
ٚأٖداف ايبشح ٜهٕٛ  بعد ؼدٜد اعغه١ً ٚؼدٜد هاٖز٠ ؼدٜد ْٛع ايبٝاْات  (2

 ايباسح ت َٛقـ ٜتٝح ي٘ ؼدٜد ايبٝاْات اعطًٛب١ َٚ اتر اؿ ٍٛ مًٝٗا.
 ٖٚٓاى َ درٜٔ ٖاَ  ؾُع ايبٝاْات ُٖا 

  ايبٝاْات ايجا١ْٜٛ  ٚمتتاس ٖذٙ ايبٝاْات بايدق١ ٚاعث١ُ٥ ٚت در مٔ دٗات َٛثٛم

 بٗا ب ٛر٠ تٚر١ٜ.

  ػُع جٍٚ َز٠ َٔ اعٝدإ ٚمات٠ ٜتِ مجعٗا ايبٝاْات اتٚي١ٝ  ٖٚٞ ايبٝاْات اييت

 أّ مٔ طزٜل اتصتك ا٤ أٚ اعثسظ١ أٚ ايتذزب١ ايع١ًُٝ.
َٔ أِٖ اتصايٝ  اععتُد٠ ت مجاع ايبٝاْاات اعطًٛبا١      ؼدٜد أصًٛو مجع ايبٝاْات  (3

يثداباااااا١ مًاااااا٢ تضااااااابتت ايدراصاااااا١ أٚ تختبااااااار ايؿاااااازٚض اياااااايت مت ٚضااااااعٗا    

 ٚايتذزب١ ايع١ًُٝ(.ٖٞ)اتصتك ا٤، اعثسظ١ ، 
ٜٚتِ جيو َٔ خثٍ ٚضع اتصا١ً٦ بطزٜكا١ ٚاضاش١ َٚؿَٗٛا١     ت ُِٝ قٛا٥ِ اتص١ً٦   (4

َٚتعًكاا١ مبٛضااٛع ايبشااح عٝااح ت ٜااتِ تغااتٝت جٖاأ ايغاادص اعطًااٛو اصااتبٝا١ْ        

ٜٚؿطٌ ت ٖاذٙ اؿايا١ مزضاٗا مًا٢ فُٛما١ َأ احملهُا  ٚاـادلا٤ ت َٛضاٛع          

 فاٍ ايبشح.
ٜااتِ ؼًٝااٌ ايبٝاْااات إس ااا٥ٝا بإتباااع بعااض اتصااايٝ          ددٚياا١ ٚؼًٝااٌ ايبٝاْااات   (5

 ايتش١ًًٝٝ َجٌ أختبار َع١ٜٛٓ ايؿزٚض أٚ اترتبام ...اخل.
ٜتطًا  َأ ايباساح  بتؿضارل ايٓتاا٥ر        اصتدثص ايٓتاا٥ر ٚامادات ايتكزٜاز ايٓٗاا٥ٞ      (6

اييت تٛصٌ ايٝٗا ايبشح ٚايتٛصٌ اىل اصتٓتادات ٚتٛصٝات ؽص ايكزارات اعتعًكا١  

ع ايبشاح ثاِ تكادِٜ تكزٜاز ْٗاا٥ٞ ٖٚاٛ ٜتطأُ اـطاٛات ايايت قااّ بادزا٥ٗاا            مبٛضٛ
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ايباساااح ٚرؾعٗاااا يًذٗااا١ ايااايت نًؿتااا١ باااإدزا٤ ٖاااذ٠ ايدراصااا١.ٖٚذا َاااا ٜٛضاااش١          

 (3/3عهٌ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( خطٛات ايدراص١ ايتضٜٛك3/3١ٝعهٌ )

َ طؿ٢ قُٛت ابٛ بهز،قُد ؾزٜد اي شٔ، عٛخ ايتضٜٛل َادخٌ  اع در  

 5:،ص9::2يؿام١ًٝ ايكزار ايتضٜٛؿٞ، ايكاٖز٠  ايدار اؾاَع١ٝ،تطبٝكٞ 

 ِؼىلبث ولُىد حبىث اٌتعىَك: 

 تؿات٠ َٔ عٛخ ايتضٜٛل ت اختٞ تتُجٌ ايكٝٛت ٚاععٛقات اييت ؼد َٔ اتص

صعٛب١ إدزا٤ ايبشٛخ ايتذزٜب١ٝ ت فاٍ ايتضٜٛل ٚصعٛب١ تهٜٛٔ ايؿزٚض اييت  (1

 متجٌ ايظاٖز٠ َٛضٛع ايبشح.

استُاٍ ؼٝش ايباسح ت إمدات قٛا٥ِ اتصتك ا٤ ٚاختٝار ايعٝٓات ٚمجع ايبٝاْات  (2

 َٔ َؿزتات ايع١ٓٝ ٚؼًًٝٗا ٚاصتدثص ايٓتا٥ر َٓٗا. 

 نجز٠ تهًؿ١ إدزا٤ات ايبشٛخ اعٝدا١ْٝ ٚطٍٛ ايؿذل٠ ايثس١َ ذدزا٥ٗا.  (3
مٓد خٛف مدت نبرل َٔ رداٍ اذتار٠ نغـ أخطا٥ِٗ ٚمٝٛو ايدلاَر ايتضٜٛك١ٝ  (4

 ايكٝاّ مبجٌ ٖذٙ ايبشٛخ.

 حتديد املػهًة

حتديد ْوع 

 ايبياْات

 أويية

 ثاْوية

حتديد أضًوب 

 مجع ايبياْات

 املالحظة

 االضتكصاء

 ايتجسبة
تصُيِ قوائِ 

 األضئًة

جدوية وحتًيٌ 

 ايبياْات

اضتدالص 

 ايٓتائج  
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 امتكات ايهجرلٜٔ َٔ رداٍ اذتار٠ إٔ اـدل٠ ٚسدٖا ٖٞ أصاظ اؽاج ايكزارت. (5
نجرلًا َا ٜكّٛ رداٍ اذتار٠ بايبشٛخ يًدؾاع مٔ ٚدٗات ايٓظز اييت ٜةَٕٓٛ بٗا  (6

 ٚذثبات صش١ َا ٜكٛيٕٛ ٚيٝط ايٛصٍٛ إىل اؿكا٥ل. 
 

 

 

 

 حبٌخب: ٔظُ ادلؼٍىِبث اٌتعىَمُت

تعزف ْظِ اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ باْٗا م١ًُٝ َضتُزٙ َٚٓظ١ُ ؾُع ٚتضذٌٝ ٚتبٜٛ  

ٚاعضتكب١ًٝ ٚاعتعًك١ بامُاٍ اعٓظ١ُ ٚايعٓاصز ٚسؿأ ٚؼًٌٝ ايبٝاْات اعاض١ٝ ٚاؿاي١ٝ 

اعةثزٙ ؾٝٗا ٚايعٌُ م٢ً اصذلدامٗا يًش ٍٛ م٢ً اععًَٛات ايثس١َ تؽاج 

 ايكزارايتضٜٛك١ٝ ت ايٛقت اعٓاص  ٚبايغهٌ اعٓاص  ٚمبا وكل اٖداف اعٓظ١ُ.

 : اُٖية ْظِ املعًوَات

 ًٜٞ اعٓظُات ٚتبدٚ ٖذٙ ات١ُٖٝ ؾُٝا تٛدد ا١ُٖٝ نبرل٠ يٓظاّ اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ ت

 تٛؾرل اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ ٜةتٟ اىل صزم١ اؽاج ايكزرات اتتار١ٜ (1
ْظاازا يٛدااٛت َٓتذااات َتعاادتٙ ٚسٜاااتٙ سااد٠ اعٓاؾضاا١ ت اتصااٛام ٚصاازم١ ايتػااٝرل ت     (2

اجٚام اعضتًٗه  ٚايتطٛر ايتهٓٛيٛدٞ اشلا٥ٌ وتِ ٚدٛت ْظاّ َعًَٛاات تضاٜٛكٞ   

 ؾعاٍ.
ؼٍٛ َؿٗاّٛ ؾًضاؿ١ ايغازنات َأ ايعُاٌ ت اتصاٛام احملًٝا١ اىل اتصاٛام ايدٚيٝا١           (3

ممااا ات٣ اىل سٜاااتٙ تعكٝااد ايٓغااام  ايتضااٜٛكٞ ٖٚااذا ٜتطًاا  َشٜاادا َاأ اععًَٛااات         

 ايتضٜٛك١ٝ.
 َهوْات ْظاّ املعًوَات ايتطويكية :

 ٜتهٕٛ ْظاّ اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ َٔ مدٙ ْظِ ؾزم١ٝ ٖٞ 

 ؟ ايتذزٜب١ٝقارٕ ب  ايبشٛخ ايٛصؿ١ٝ ٚايبشٛخ .1

اجنزٖاا َاع    بعاد٠ َزاساٌ ر٥ٝضا١ٝ     ٓظُاات ت اع ١ٝايتضاٜٛك  متزم١ًُٝ ايدراصا١ .2

 ؟ ايغزح

 ( 5ْغام )
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ٖٚٞ مبارٙ مٔ ايبٝاْات اييت تدخٌ ت ايٓظااّ   اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ َدخثت ْظاّ  (1

 ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ َجٌ  ٚتغٌُ مجٝع بٝاْات

 سٜع ٚايذلٜٚر.عارٚايتٛبٝاْات مٔ اعٓتذات ٚاتص -
 بٝاْات مٔ اعٓاؾض . -
 بٝاْات مٔ اؿاي١ اتقت ات١ٜ. -
 بٝاْات مٔ ايغزا٤ ٚايتٌُٜٛ ٚاعٛارت ايبغز١ٜ.  -

ٚتغااٌُ  تضااذٌٝ ايبٝاْااات ٚؼًًٝااٗا   ٝااات تغااػٌٝ ْظاااّ اععًَٛااات ايتضااٜٛك١ٝ   مًُ (2

 ٚتبٜٛبٗا ٚسؿظٗا ست٢ تهٕٛ داٖش٠ يثصتدداّ.

ِ اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ  (3 ٖٚٞ اعٓتذات اٚ ايٓاتر ايٓٗا٥ٞ. ٖٚٞ مبار٠ مٔ  كزدات ْظ

 اععًَٛات اييت ٜٛؾزٖا ْظاّ اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ تؽاج ايكزارات ايتضٜٛك١ٝ.
 

 

 

 جتصئت اٌعىق وحتدَد األظىاق ادلعتهدفت:زابؼب: 

مما تعو ؾٝ٘ إٔ ايشبا٥ٔ ىتًؿٕٛ ت استٝاداتِٗ ٚرغباتِٗ نُا ىتًؿٕٛ ت 

أَانٔ تٛاددِٖ ٚصًٛنٝاتِٗ ٚعزا٥ِٗ ، ٚيهٞ تكّٛ اعٓغآت بٓغاطٗا ايتضٜٛكٞ 

بٗدف ارضا٤  ايشبٕٛ َٔ أدٌ سٜات٠ َبٝعاتٗا ؾثبد َٔ تٛسٜعِٗ اىل فُٛمات َتغاب٘ 

 ايشبا٥ٔ اىل فُٛمات َتغاب٘ بتذش١٥ ايضٛم شلا اتستٝادات ْؿضٗا ٚتض٢ُ م١ًُٝ تٛسٜع 

 ٚؼكل ػش١٥ ايضٛم ايعدٜد َٔ اعشاٜا َٓٗا َا ٜاتٞ 

إٔ ػش١٥ اجصٛام اععكد٠ ٚغرل اعتذاْض١ إىل قطامات أٚ عزا٥ح َتُاث١ً َٚتذاْض١  (1

ٝىا ٜضٌٗ م١ًُٝ إتاراتٗا ٚايضٝطز٠ مًٝٗا بهٌ نؿا٠٤ ٚؾام١ًٝ.  ْضب

ب  َا تكدَ٘ اعٓظ١ُ َٔ َٓتذات كتًؿ١ ٚب  سادات ؼكل ػش١٥ ايضٛم ايتٛاؾل  (2

 نٌ قطاع ٚاٖتُاَات٘ ٚأجٚاق٘ تاخٌ نٌ قطاع.

 ؟ مزف ْظِ اععًَٛات َٚا اُٖٝت٘.1

 ؟ اعزح َهْٛات ْظِ اععًَٛات.2

 ( 6ْغام )
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ختٝار اجٖداف ايتضٜٛك١ٝ اعزات ؼكٝكٗا ت نٌ قطاع أتضامد ػش١٥ ايضٛم م٢ً  (3

 بضٗٛي١ ٚبدرا١ٜ ماي١ٝ َٔ ايدق١ ٚاعٛضٛم١ٝ.
د١ أُٖٝتٗا ايٓضب١ٝ تضامد ػش١٥ ايضٛم م٢ً تزتٝ  عزا٥ح اعضتًٗه  سض  تر (4

 تاخٌ اجملتُع ايٛاسد.
إٔ ػش١٥ ايضٛم إىل قطامات أٚ عزا٥ح َتذاْض١ َٚتُاث١ً ٜضامد اعٓظ١ُ م٢ً تكِٝٝ  (5

 أتا٤ أْغطتٗا ايتضٜٛك١ٝ ت نٌ قطاع.
ٜضامد تكضِٝ صٛم اعٓظ١ُ م٢ً إمدات اعشٜر ايتضٜٛكٞ إمداتًا ٜ ٓـ َتطًبات  (6

ٝىا َٔ اذلاس.ٚسادات نٌ قطاع َٔ ايكطامات مبا وك  ل َضت٣ٛ ماي
 : أضظ جتصئة ايطوم االضتٗالنية

ؾباتَهإ  ٖٓاى ايعدٜد َٔ اـٝارات يتذش١٥ اجصٛام )أصٛام اعغذلٟ ايٓٗا٥ٞ(

ػش٥تٗا اصتٓاتا إىل اجصاظ اؾػزات أٚ اجصاظ ايدرػزات أٚ بتشًٌٝ ايعٛاٌَ ايٓؿض١ٝ 

  ٚمٖٛا ٚتؿ ًٝٗا نُا ًٜٞ

 اجصاظ اؾػزات  ش١٥ ايضٛم م٢ً ػ (2
تكّٛ اعٓظ١ُ بتذش١٥ ايضٛم بٓا٤ م٢ً ايعٛاٌَ اعزتبط١ مبٛقع تضٜٛل اعٓتر ٚايعٛاٌَ 

اؾػزاؾ١ٝ احملٝط١ ب٘ ؾاْٗا تضتددّ اجصاظ اؾػزات ٚايذٟ مبٛدب١ ٜتِ تكضِٝ ايبًد 

اىل َٓاطل ٚقاؾظات َٚدٕ ٚقز٣ ٚمٖٛا ٜٚٓظز أىل نٌ ٚسد٠ ثِ تكارٕ باصتدداّ 

ػزاؾ١ٝ أخز٣ يتشدٜد ايغزا٥ح َجٌ ايطكط ، ٚايهجاؾ١ ايضها١ْٝ ٚايكِٝ مٓاصز د

 . اتدتُام١ٝ

  درػزاتاي اجصاظ م٢ً ايضٛم ػش١٥ (3

مٓدَا تكّٛ اعٓظ١ُ بتذش١٥ ايضٛم بٓا٤ م٢ً اععًَٛات ايضها١ْٝ اعتٛؾز٠ يدٜٗا َٔ 

ت ػش١٥  سٝح ايعدت ٚايذلنٝ  ٚايتٛسٜع ايضهاْٞ ؾاْٗا تضتددّ اجصاظ ايدرػزات

 ايضٛم َٚٔ اِٖ ايعٛاٌَ ايدرػزاؾ١ٝ اييت تةخذ ت اتمتبار مٓد ػش١٥ ايضٛم َا ًٜٞ 

سٝح إٕ اختثف اؾٓط يع مثق١ َباعز٠ ببعض اعٓتذات ، ؾع٢ً صبٌٝ   اؾٓط -

تتٓاص  َع مٔ َثبط ايٓضا٤ ٚاتٚات ايش١ٜٓ ت اعجاٍ اعثبط ايزدايٞ  ؽتًـ 

 طبٝع١ ايزداٍ.
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اختثف تخٍٛ ايٓاظ وتِ إهات اعٓتذات اييت تتٓاص  تهًؿتٗا َع   إٔ ايدخٌ -

 تخٌ نٌ فُٛم١ يذا لد صٝارات ؾار١ٖ ٚصٝارات اقت ات١ٜ.
غباو قد ت ٜزٚم يهبار ايضٔ ٚت ٜتٓاص  َع  إٕ َا ٜتبا٢ٖ باصتدداَ٘ ايايعُز -

يذيو تبد َٔ أخذ ماٌَ ايعُز ت اؿضبإ ؾًهٌ فُٛم١ مُز١ٜ  اجطؿاٍ

 .ت تتٓاص  َعٗآَتذا
 إٕ طبٝع١ مٌُ ايؿزت ؼتِ م١ًٝ اسٝاْا يبط َثبط خاص١ ب٘ ؾًهٌ ماٌَ  اع١ٓٗ -

 ي٘ اٖتُاَات َع١ٓٝ.
ت م١ًُٝ ايغزا٤ ؾذٟٚ  ٕ َعزؾ١ ايٓضإ تةثز م٢ً صًٛنٝات٘ت عو أايتعًِٝ  -

ايتعًِٝ ايعايٞ شلِ اٖتُاَاتِٗ اـاص١ ت عزا٤ اعٓتذات اييت تًيب استٝاداتِٗ 

 ِٗ .ٚرغبات
ختثف سذِ اجصز٠ َٔ ما١ً٥ اىل ما١ً٥ ٜةتٟ اىل اختثف   إٕ ا سذِ اجصز٠ -

 استٝادات اجصز٠ مما ٜذلى بدٚر٠ أٜطا أثزا م٢ً ايؿزت.
 ػش١٥ ايضٛم بدراص١ ايعٛاٌَ ايٓؿض١ٝ (4

مٓدَا تكّٛ اعٓظ١ُ بتذش١٥ ايضٛم بٓا٤ م٢ً اـ ا٥ص ايٓؿض١ٝ جؾزات ايغزو١ 

 ٜكَٕٛٛ بٗا. آرا٥ِٗ ٚايٓغاطات اييتسٝاتِٗ َٚعتكداتِٗ ٚناػاٖاتِٗ ٚاصًٛو 

  اخلُبزاث اإلظتساتُجُت ٌتجصئت اٌعىق: 

ٖٓاى ثثث١ إصذلاتٝذٝات بد١ًٜ رهٔ اتختٝار َٔ بٝٓٗا ؾُٝا ٜتعًل هٔ ايكٍٛ إٔ ر

 بتشدٜد ايضٛم اعضتٗدف، ٖٚذٙ اذصذلاتٝذٝات ٖٞ 

ٜضتٓد ٖذا اعدخٌ م٢ً امتبار   إصذلاتٝذ١ٝ ايتضٜٛل اععُِ ) ايضٛم ايه١ًٝ( (2

ايضٛم  ايه١ًٝ ٚسد٠ ٚاسد٠ بدٕٚ أٟ متاٜش أٚاختثف، ٚٚؾًكا يذيو ٜتِ ٚضع 

َشٜر تضٜٛكٞ ٚاسد َٚتغاب٘ ٜٛد٘ ؾُٝع ايكطامات ايضٛق١ٝ بامتبارِٖ صًٛقا 

 َضتٗدؾ١.

طاع ٜعد صًٛقا َضتٗدؾ١ ٜتِ ؾٝٗا ايٓظز إىل إٔ نٌ ؾ١٦ أٚ ق   ايتضٜٛل اعتٓٛع (3

ايؿ٦ات أٚ ايكطامات اجخز٣، سٝح إٕ اعٓظ١ُ ٚؾًكا شلذٙ اذصذلاتٝذ١ٝ  مَٔٓؿ ١ً 

 تكّٛ بٛضع َشٜر تضٜٛكٞ َٛد٘ يهٌ ؾ١٦ أٚ قطاع مبا ٜتٓاص  َع٘.



 

 66 

 السىق

ٚت ٖذٙ اذصذلاتٝذ١ٝ ٜتِ ٚضع َشٜر تضٜٛكٞ ٚاسد ٜٛد٘ إىل    ايتضٜٛل اعزنش (4

ؾ١٦ َٔ اعضتًٗه  أٚ قطاع ٚاسد أٚ إىل مدت قًٌٝ َٔ ايكطامات ايضٛق١ٝ، 

سٝح ٜهٕٛ تزنٝش اذصذلاتٝذ١ٝ ايتضٜٛك١ مًٝ٘ أٚ م٢ً مدت َٔ ؾ٦ات 

 اعضتًٗه  أٚ ايكطامات. 

 

 

 

 

 

 ايضٛم( اذصذلاتٝذٝات ايجثث١ يتذش١٥ 3/4عهٌ )

 

 

 

 تدزَببث

 : (1) تدزيب

َاٖٞ ايعٛاٌَ أٚ ايدٚاؾع اييت ػعٌ أسد اتعداص ٜكدّ م٢ً عزا٤ صٝار٠ 

 ّ؟2314مبٛاصؿات ماي١ٝ َٔ ايزؾا١ٖٝ َٛتٌٜ 

 

 

 

 

االضرتاتيجية  

 ايتطويكية

اضرتاتيجية ايطوم 

 املعُِ

َصيج تطويكي واحد 

 ايطوم نًة وحدة واحدة

اضرتاتيجية 

 ايرتنيص

َصيج تطويكي واحد  

 قطاع ضوقي واحد

اضرتاتيجية 

 ايتٓويع

َصيج تطويكي يهٌ قطاع 

 قطاعات ضوقية َوحدة

 ؟ ؼكل ػش١٥ ايضٛم ايعدٜد َٔ اعشاٜا اجنزٖا.1

 ؟ اـٝارات اذصذلاتٝذ١ٝ يتذش١٥ ايضٛماعزح .2

 ( 7ْغام )
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 اخلالصت:

  ايضٛم، ٚإٔ ايضٛم ٜعزف باْا٘ فُٛما١ َأ اجؾازات أٚ      ايٛسد٠ َؿّٗٛتٓاٚيٓا ت ٖذا

ايااايت ٜكاااّٛ  يغااازا٤ اعٓتذااااتاعٓظُاااات يااادِٜٗ اؿادااا١ ٚايزغبااا١ ٚايكااادر٠ ايغااازا١ٝ٥  

 أْٛاع اجصٛام. ااعٓتذٕٛ. ٚعزسٓبعزضٗا ايبا٥عٕٛ أٚ 
  ايتضٜٛل ٚأٖداف ٚاصتعزضٓا عٛخ ايتضٜٛل، ٚأعزْا ؾٝٗا إىل خطٛات م١ًُٝ

 عٛخ ايتضٜٛل ٚفاتت عٛخ ايتضٜٛل.
  ثِ ْاقغٓا بٓٛع َٔ ايتؿ ٌٝ أْٛاع ايبشٛخ ايتضٜٛك١ٝ، ٚقد متجًت ت ايبشٛخ

 ايتذزٜب١ٝ، ٚايبشٛخ اتصتهغاؾ١ٝ، ٚايبشٛخ ايٛصؿ١ٝ.
 .نُا ْاقغٓا خطٛات ايبشٛخ ايتضٜٛك١ٝ َٚعٛقات ٚقٝٛت عٛخ ايتضٜٛل 
  ايضٛم ٚؼدٜد اجصٛام اعضتٗدؾ١ ٚاـٝارات اذصذلاتٝذ١ٝ ٚأخرلىا ْاقغٓا ػش١٥

 يتذش١٥ ايضٛم.

 

 : حملت ِعبمت ػٓ اٌىحدة اٌدزاظُت اٌسابؼت
 

بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ تراص١ ايضٛم ٚعٛخ ايتضٜٛل ٚفاتت٘، ٚنذا أْٛاع عٛخ 

 .تضٜٛل، ٚخطٛات ايبشٛخ ايتضٜٛك١ٝاي

صًٛى اعضتًٗو َٔ سٝح اعؿّٗٛ ٚايعٛاٌَ  صٛف ْتٓاٍٚ زابع١اي ايدراص١ٝ ٛسد٠ت اي

 .اعةثز٠ ت قزار م١ًُٝ ايغزا٤
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 : حً اٌتدزَببث

قد تهٕٛ ايعٛاٌَ اعةثز٠ ت م١ًُٝ صًٛى عزا٤ ايضٝار٠ فُٛم١ َٔ ايعٛاٌَ أٚ  (1

 أسد ايعٛاٌَ اجت١ٝ 

  ٞايعٛاٌَ اتدتُام١ٝ  سٝح ٜتاثز ايغدص بضًٛى غرلٙ ت احملٝط اجملتُع

عها١ْ اتدتُام١ٝ اييت ٜٓتُٞ اي١ٝ ؾٝشاٍٚ تكًٝد اتخزٜٔ يًٛصٍٛ اىل اايذٟ 

 صٝش ٌ مًٝٗا َٔ خثٍ عزا٥٘ يًضٝار٠ اؿدٜج١. ٜعتكد اْ٘
  ايعٛاٌَ اتقت ات١ٜ  إٕ ايغدص ايذٟ ٜكّٛ بع١ًُٝ ايغزا٤ يد١ٜ ايدخٌ ٚايكدر٠

 اعات١ٜ اعٓاصب١ يع١ًُٝ ايغزا٤.
  اييت تعزض شلا ايغدص َٔ خثٍ اتمثٕ ايعٛاٌَ ايٓؿض١ٝ  إٕ اتوا٤ات

 ٚايذلٜٚر ٚطزٜك١ ايعزض اتت اىل اقتٓام٘ بغزا٥ٗا.

 ِساجغ اٌىحدة:

اـزطاّٛ  َٓغاٛرات    ،م، إتار٠ايتضاٜٛل ،ٚايعًٝػ قُد اؿضٔمباظ سضٔ  سضٔ (2

 .2007ّ،داَع١ ايضٛتإ اعؿتٛس١ 

ايتٓاؾضاا١ٝ يهذلْٚااٞ ٚأثاازٙ ت تمااِ اعٝااش٠  مبااد ايكاااتر َطااٟٛ قُااد ، ايتضااٜٛل اذ   (2

، َهتباا١ ٠تنتااٛراٙ غاارل َٓغااٛر  رصاااي١يكطاااع ايٓكااٌ اؾااٟٛ يًزناااو بايضااٛتإ،   

 2014ّ،داَع١ ايضٛتإ 

  َااادخٌ إصاااذلاتٝذٞ، م  رتٜٓااا١ مجُاااإ ٜٛصاااـ، ايتضاااٜٛل    قُاااٛت اي اااُٝدمٞ،   (3

 ّ.2005،مُإ  تار اعٓاٖر يًٓغز،1
 ،3اع ازت. م  اجصاٍٛ ايعًُٝا١ يًتضاٜٛل    ،َعاث  ْادٞ َعث ,أصٍٛ ايتضٜٛل ، ْادٞ (4

 .200ّٕ.،مُإ  ت
5)  ٚ ٚأُٖٝاا١ عااٛخ ايتضااٜٛل ت تؿعٝااٌ ايكاازارات   رعاازٜـ َاازات، باأ ٜعكااٛو ايطاااٖز، ت

 م.2007، الجزائر: جامعة المسٌلة،ةصضات اتقت ات١ٜايتضٜٛك١ٝ ت اع
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 سلىك املستهلل

 

 ظٍىن ادلعتهٍه

 ِمدِت:  

تٗدف ايٛسد٠ اىل ايتعزٜـ مبؿّٗٛ اعضتًٗو ٚأْٛاع ايضًٛى ايغزا٥ٞ ٚتٛضٝح 

 ٚنذيو ؼًٌٝ صًٛى اعضتًٗو.ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً صًٛى ايغزا٤ يًُضتًٗو 

 اهداف اٌىحدة:

 مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ً  

 اعضتًٗو.تعزٜـ  .1
 ب  أْٛاع ايضًٛى ايغزا٥ٞ. اعكار١ْ .2
 صًٛى اعضتًٗو.ؼًٌٝ  .3
 اتٚار ايغزا٤ .4
 امام ايضًٛى ايغزا٥ٞ .5

 : لساءاث ِعبػدة

اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا ٖذٙ متجٌ اعزادع 

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ 

)مُإ  تار  4قُد إبزاِٖٝ مبٝدات، صًٛى اعضتًٗو )َدخٌ اصذلاػٞ(، م .1

 (2004ٚا٥ٌ يًٓغز،
ٚايتطبٝل، سنزٜا مشاّ ٚآخزٕٚ،َباتا ايتضٜٛل اؿدٜح ب  ايٓظز١ٜ  .2

 ّ(2008)مُإ  تار اعضرل1،٠م
 ّ(2008)برلٚت  تار ايٓغز،1طارم اؿاز ،ايتضٜٛل َٔ اعٓتر إىل اعضتًٗو،م .3
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 : دتهُد

إٕ تراص١ ايضًٛى ايغزا٥ٞ يًُضتًٗو ت اجصٛام اعضتٗدؾ١ تعد َٔ اعغهثت اييت 

اعغه١ً ؾثبد َٔ َعزؾ١ تٛاد٘ إتار٠ ايتضٜٛل، ٚست٢ تتػً  اذتار٠ ايتضٜٛك١ٝ م٢ً ٖذٙ 

َا ٜدٚر ت جٖٔ اعضتًٗو َٚا ايذٟ ٜدؾع٘ تؽاج قزار ايغزا٤، ٚنذيو ايتعزف م٢ً 

رغبات ٚاستٝادات اعضتًٗو جٕ صز لاح أٟ َٓظ١ُ ٖٛ اتٖتُاّ باعضتًٗه ، ٚإجا 

مل تتُهٔ َٔ إعباع ساداتِٗ ٚرغباتِٗ ؾإٕ َ رلٖا ٖٛ ايؿغٌ، ٖٚذا َا أت٣ إىل 

د َٔ ايضًع مٓد طزسٗا ت اجصٛام  ٚيذيو ؾإٕ لاح إتار٠ ايتضٜٛل ٜتُجٌ ت ؾغٌ ايعدٜ

 ؾِٗ صًٛى اعضتًٗو ٚؼكٝل رغبات٘.

 ادلعتهٍه: تؼسَف

جيو ايت زف ايذٟ ٜدلسٙ اعضتًٗو ت ايبشح مٔ   إٕ اعك ٛت بضًٛى اعضتًٗو ٖٛ

عزا٤ أٚ اصتدداّ ايضًع ٚاـدَات أٚ اجؾهار ٚاـدلات اييت ٜتٛقع أْٗا صتغبع خدلات٘ 

 يدٜ٘. أٚ رغبات٘ أٚ سادت٘ ٚسض  اذَهاْٝات ايغزا١ٝ٥ اعتاس١

 ايٓؿض١ٝ، ٚسايت٘ اعضتًٗو ايؿزت عد ١ٝ َجٌ مٛاٌَ بعد٠ اعضتًٗو صًٛى ٜٚتاثز

 اعضتًٗو صًٛى إٔ بايذنز ٚاؾدٜز مًٝ٘، خارد١ٝ مٛاٌَ مد٠ تاثرل إىل باذضاؾ١

 .ايٛقت باختثف ىتًـ

رهٔ ايتُٝٝش ب  ْٛم  َٔ اعضتًٗه  سض  ْٛم١ٝ ايضٛم إىل َضتًٗو ْٗا٥ٞ 

 َٚضتًٗو صٓامٞ.

ايغدص ايذٟ ٜكّٛ بغزا٤ ايضًع١ أٚ اـد١َ ٚجيو   ٜعزف اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ باْ٘

 إعباع سادات٘ ٚرغبات٘ ايغد ١ٝ أٚ ايعا١ًٝ٥. بٗدف

نٌ ؾزت ٜكّٛ بغزا٤ ايضًع ٚاـدَات بٗدف   أَا اعضتًٗو اي ٓامٞ ؾٝعزف باْ٘

 اصتدداَٗا ت إْتاز صًع ٚخدَات أخز٣ أٚ اصتدداَٗا ت أْغط١ أخز٣.

ٜٚٛدد ؾزم ب  اعضتًٗو ٚايعٌُٝ سٝح إ اعضتًٗو ٖٛ ايذٟ ٜبشح مٔ ايضًع 

ٔ ادٌ ايغزا٤ اَا ايعٌُٝ ؾٗٛ ايغدص ايذٟ ٜغذلٟ استٝادات٘ ب ؿ١ ٚاـدَات َ

 َٓتظ١ُ َٔ أسد احملثت ايتذار١ٜ، ٚبايتايٞ ؾإ ايعٌُٝ ٖٛ غايبا َا ٜهٕٛ َضتًٗو
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 : أٔىاع اٌعٍىن اٌشسائٍ ٌٍّعتهٍه

رهٔ ايتُٝٝش ب  ثثث١ أْٛاع يًضًٛى ايغزا٥ٞ يًُضتًٗو ٚجيو سض  َعدٍ    

  اختٞ  (1/4رقِ) نُا ٖٛ َٛضح َٔ خثٍ اؾدٍٚاترتبام بايضًع١ 

 ( َكار١ْ ب  أْٛاع ايضًٛى ايغزا2/5ٞ٥ددٍٚ رقِ )

ايغزا٥ٞ  ايضًٛى ّ

ايغزا٥ٞ  ايضًٛى ايغزا٥ٞ اعهجـ ايضًٛى ايبضٝط

 احملدٚت

 ايغزا٤ اسٝاْا ايغزا٤ غرل َتهزر ايغزا٤ َتهزر 1

 ْٛم١ٝ ايضًع١سضٔ  َٓتذات َزتؿع١ ايجُٔ َٓتذات َٓدؿط١ ايجُٔ 2

ٝىا 3 ٝىا كاطز٠ ق١ًًٝ ْضب  كاطز غرل َتٛقع١ كاطز٠ ماي١ٝ ْضب

ؼتاز إىل َعًَٛات ٚعح  ؼتاز إىل َعًَٛات ق١ًًٝ 4

 َهجـ
سض  صًٛى اعضتًٗو 

 مٛ ايضًع١

ؾ١٦ صًع١ٝ َٚارن١  5

 َايٛؾ١
ؾ١٦ صًع١ٝ َٚارن١ غرل 

 َايٛؾ١
ؾ١٦ صًع١ٝ َٚارن١ 

 َايٛؾ١

 

 

 

 ِساحً ػٍُّت اختبذ ادلعتهٍه ٌمساز اٌشساء:

نُاا أْٗاا تتااثز     ٓطك١ٝ يًٛصٍٛ إىل م١ًُٝ ايغزا٤اعزاسٌ َٔ اعرز اعضتًٗو بضًض١ً 

بعدت َٔ اعةثزات ٚػدر اتعار٠ أْ٘ ت بعض اعٛاقـ ايغزا١ٝ٥ قد رز اعضاتًٗو بهاؾا١   

اعزاسٌ ٚت بعطٗا اخخز ت رز ايكزار بهاؾ١ اعزاساٌ، سٝاح رهأ يًُضاتًٗو ت أٟ     

 -.ٚتتُجٌ ٖذٙ اعزاسٌ ت ايتايٞ  َزس١ً إٔ ٜتٛقـ مٔ ايغزا٤ ًٜٚػٞ قزارٙ ن١ًٝ

 باؿاد١ اذسضاظ َزس١ً 

 اععًَٛات مٔ ايبشح َزس١ً 

 ِٝٝاعٓتذات َٔ اعتاس١ ايبدا٥ٌ تك 
 اؽاج قزار ايغزا٤ 
 ايغزا٤ بعد َا صًٛى 

 ؟ مزف  اعضتًٗو.1

 ؟ قارٕ ب  أْٛاع ايضًٛى ايغزا٥ٞ.2

 ( 1ْغام )
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   َزس١ً اذسضاظ باؿاد١ (2

ٚػدر  ،د١ٜ ساد١ تبد َٔ إعبامٗاتبدأ م١ًُٝ ايغزا٤ مٓدَا ٜدرى اعضتًٗو إٕ ي

اتعار٠ ٖٓا اىل إٔ ايهجرل َٔ ايعُث٤ ٜذلتتٕٚ نجرلًا ت اتصتذاب١ ؿادات ٚرغبات 

اييت صتعٛت غرل َغبع١ بضب  اـٛف َٔ اعداطز أٚ اْ٘ ت رهِٓٗ ؼدٜد اعٓاؾع 

ٚرهٔ إٔ تجار اؿاد١ يد٣ اعضتًٗو مبجرلات تاخ١ًٝ ٠،مًِٝٗ َٔ عزا٤ اعٓتر

ايتضٜٛل ايتعزف م٢ً رغبات ٚاستٝادات اعضتًٗو  ٚخارد١ٝ، يذيو ؾإٕ م٢ً رداٍ

 ٚايعٌُ م٢ً إعبامٗا.

   َزس١ً ايبشح مٔ اععًَٛات (3
ٜبدأ اعضتًٗو ت مجع اععًَٛات مٔ ايبدا٥ٌ اعدتًؿ١ يًضًع١ أٚ اـد١َ اييت وتادٗا 

تاخ١ًٝ ٖٚٞ اععًَٛات اعدش١ْ ت  َٚٔ ناؾ١ اع اتر اعتاس١ ٚقد تهٕٛ ٖذٙ اع اتر

اعضتًٗو ٚاييت مت ػُٝعٗا َٔ ػارو صابك١ أٚ أطثم٘ م٢ً ػارو اخخزٜٔ  جانز٠

بايكزا٠٤ أٚ اعغاٖد٠ أٚ ايضُاع َٔ خثٍ اؿدٜح َع اجٌٖ ٚاجصدقا٤ أٚ َٔ خثٍ 

خارد١ٝ َجٌ    أٚ َ اترايٛصا٥ٌ اجمث١َٝ اعدتًؿ١ مما وتؿأ ب٘ اذْضإ ت جانزت١

ٚصا٥ٌ اذمثٕ ٚمجع١ٝ محا١ٜ ،أٜٚل ٚايٛصطا٤تذار١ٜ َجٌ رداٍ ايتضٛاي اع اتر

، ٚنًُا تشاٜدت ترد١ اعداطز، نًُا ساتت ترد١ ايبشح ٚاؿ ٍٛ م٢ً اعضتًٗو

 .اعع١ًَٛ

 اعتاس١ َٔ اعٓتذات تكِٝٝ ايبدا٥ٌ (4

سٝح ٜكّٛ اعضتًٗو بتكِٝٝ ايبدا٥ٌ اعتاس١ مٔ ايضًع١ أٚ اـد١َ اييت وتادٗا ٚاييت 

ٚاعضتًٗو ٜٓظز يًضًع١ م٢ً أْٗا فُٛم١ َٔ ايضُات  ،َعاٜرل قدت٠ٜٟٓٛ عزا٥ٗا ٚؾل 

ٜٚعطٞ اٖتُاَ٘ يً ؿات اييت تتٛادد بايضًع١ ٚتتٛاؾل َع استٝادات٘ ؾُجًث اشلاتـ 

 اؾٛاٍ ) سذُ٘، ايضعز، َٛاصؿات اـد١َ، ايضزم١ ...إخل(

 ايؿٓدم) اعٛقع، ايٓظاؾ١ ، ايضعز، اؾٛ ايداخًٞ، اـدَات ..اخل(

 اج قزار ايغزا٤اؽ (5
ٖٚٓا ٜكّٛ اعضتًٗو باختٝار ايبدٌٜ ايذٟ ٜعتكد أْ٘ وكل ي٘ أق ٢ إعباع، ٚصٛف 

 ٜهٕٛ قزار ايغزا٤ يًُضتًٗو ٖٛ عزا٤ اعارن١ اجؾطٌ َٔ ب  اعارنات اعتاس١.
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 صًٛى َا بعد ايغزا٤ (6
سٝح ٜضع٢ اعضتًٗو إىل إمات٠ ايتاند َٔ إٔ اتختٝار ايذٟ قاّ ب٘ نإ صا٥بىا 

ٜكّٛ بتكِٝٝ اعٓتر يًتاند َٔ إٔ اجتا٤   يذيو ؾإَا إٔ ٜغعز بايزضا أٚ مدّ ايزضا

. ٜٚذنز إٔ مدّ ايؿعًٞ اعدرى يًُٓتر ٜضاٟٚ اجتا٤ اعتٛقع أٚ أم٢ً َٔ اجتا٤ اعتٛقع

رضا٤ ايعٌُٝ مٔ ايضًع١ أٚ اـد١َ رهٔ تكًًٝ٘ َٔ خثٍ ايشٜارات ايبٝع١ عتابع١ 

 ٍ تكدِٜ خدَات دٝد٠.ايعُث٤ ٚنذيو َٔ خث

 
 ( َزاسٌ م١ًُٝ اؽاج اعضتًٗو يكزار ايغزا٤ .4/1عهٌ رقِ )

 

 

 : اٌؼىاًِ ادلؤحسة ػًٍ ظٍىن اٌشساء ٌٍّعتهٍه

 (4/2تتهٕٛ ٖذٙ ايعٛاٌَ نُا ٖٛ َٛضح ت ايغهٌ رقِ )

 اًٚت  ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ

 ثاًْٝا  ايعٛاٌَ اتدتُام١ٝ

 ثايجًا  ايعٛاٌَ اتقت ات١ٜ

 رابعًا  ايعٛاٌَ ايٓؿض١ٝ

َساحٌ عًُية اختاذ قساز 

 ايػساء

 االحطاع باذتاجة

 ايبخح عٔ املعًوَات

 تكييِ ايبدائٌ

 احتاذ قساز ايػساء

 ضًوى َا بعد ايػساء

 ؟ ؼدخ مٔ َزاسٌ م١ًُٝ اؽاج اعضتًٗو يكزار ايغزا٤          

 ( 2ْغام )
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 ( ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً صًٛى ايغزا٤ يًُضتًٗو4/2عهٌ رقِ)

   ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ (2

تعتدل ايجكاؾ١ َٔ احملدتات ايز٥ٝض١ٝ ؿادات ٚرغبات اجؾزات ٚأمام صًٛنِٗ 

سٝح تعزف ايجكاؾ١ باْٗا فُٛم١ َٔ اعؿاِٖٝ اذْضا١ْٝ ٚايكِٝ اجصاص١ٝ ٚماجز 

اذتراى ٚاتستٝادات ٚاجمام ايضًٛن١ٝ اييت ٜهْٛٗا اجملتُع، عٝح تٓتكٌ َٔ دٌٝ 

إىل دٌٝ ؾايطؿٌ ُٜٓٛ ت فتُع َع  ٜتعًِ َٓظ١َٛ َٔ ايعاتات ٚايكِٝ ٚايضًٛنٝات 

اتٖتُاّ مٓد ايٓضا٤ أت٣ إىل  ايتشٍٛ ايجكاتٚ اييت ٜاخذٖا َٔ اجملتُع احملٝط ب٘

 هٗٛر ايعدٜد َٔ اي ٓامات ت أتٚات ايتذٌُٝ . صامد م٢ًيدٜٗٔ مما باعظٗز اـاردٞ 

   ايعٛاٌَ اتدتُام١ٝ (3

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اتدتُام١ٝ اييت تةثز م٢ً ايضًٛى ايغزا٥ٞ يد٣ اعضتًٗو 

َِٚٓٗ م٢ً صبٌٝ اعجاٍ اؾُامات اعزدع١ٝ ٚاييت تةثز تاثرلىا َباعزىا أٚ غرل َباعز م٢ً 

ٜتاثز صًٛى ايؿزت ايغزا٥ٞ باجصز٠ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا صًٛى ٚقِٝ ايؿزت، ٚنذيو 

ايؿزت، ٚأٜطىا ٜتاثز بضًٛى اؾُام١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا صٛا٤ جيو ت اؾاَعات أٚ اععاٖد 

 يٓاتٟ أٚ َهإ ايعٌُ.اأٚ

 

ايعواٌَ املؤثسة  

عًى ضًوى 

 املطتًٗو

ايعواٌَ 

 ايجكافية

ايعواٌَ  

 االجتُاعية

ايعواٌَ 

 االقتصادية

ٌ ايٓفطية  ايعواَ

 ايدافع•

 اإلدزاى•

 ايتعًِ•
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   ايعٛاٌَ اتقت ات١ٜ (4

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اتقت ات١ٜ اييت تةثز ت صًٛى ايؿزت ايغزا٥ٞ َجٌ ايدخٌ 

ٚأصعار ايضًع ٚاـدَات ٚايٛضع اتقت اتٟ ايعاّ َٔ نضات أٚ رخا٤، ٚيذيو ؾإ 

 ايغدص ايذٟ وتاز يغزا٤ صًع١ َا صٝكّٛ بغزا٥ٗا إجا نإ يد١ٜ تخٌ قابٌ يرْؿام.

   ايعٛاٌَ ايٓؿض١ٝ (5

 ٖٓاى أربع١ مٛاٌَ ْؿض١ٝ أصاص١ٝ تةثز م٢ً ايضًٛى ايغزا٥ٞ يًُضتًٗو ٖٚٞ ناختٞ 

٠ٛ ايداخ١ًٝ اييت أٚ احملزى ايداخًٞ اييت ؼزى ايؿزت ايغزا٥ٞ   ٖٚٛ ايكايداؾع - أ

يًكٝاّ بع١ًُٝ ايغزا٤ يٝغبع سادات َع١ٓٝ غرل َغبع١ سٝح إٕ اؿادات غرل 

 اعغبع١ ٖٞ اييت ؼزى ايضًٛى اذْضاْٞ.

ٖٚٞ احملؿشات اـارد١ٝ اييت ٜتعزض شلا ايؿزت ايغزا٥ٞ بٛاصط١  اذتراى  - و

اؿٛاظ اـُط ٜٚةتٟ اذتراى تٚرىا ر٥ٝضٝىا ت م١ًُٝ اؽاج قزار ايغزا٤ يتشدٜد 

ايبدا٥ٌ اعتاس١  ؾايؿزت ٜتعزض إىل ٦َات اعٓبٗات َٚٔ اعضتشٌٝ إٔ ٜعرل اتٖتُاّ 

اعٓبٗات اييت تزتبط باستٝادات٘ ؾُٝع ٖذٙ اعٓبٗات ٚيهٓ٘ رٌٝ إىل اتٖتُاّ ب

 ٚرغبات٘.

ٜعزف ايتعًِ َٔ ٚد٘ ْظز تضٜٛك١ٝ باْ٘ مجٝع اذدزا٤ات ٚايعًُٝات   ايتعًِ - ز

اعضتُز٠ ٚاعٓتظ١ُ ٚاعك ٛت٠ ذمطا٤ أٚ إنضاو اجؾزات اععزؾ١ ٚاععًَٛات اييت 

وتادْٛٗا مٓد عزا٥ِٗ َا ٖٛ َطزٚح َٔ صًع أٚ خدَات أٚ أؾهار. باذضاؾ١ 

 تعدٌٜ أؾهارِٖ َٚعتكداتِٗ َٚٛاقؿِٗ ٚاجمام ايضًٛن١ٝ مٛ ٖذا ايغ٤ٞ إىل

 أٚ جاى.

 ٜٚتؿل ايعًُا٤ م٢ً أْ٘ ودخ ايتعًِ إجا تٛؾزت اعباتا اجصاص١ٝ اخت١ٝ 

  سٝح تغهٌ ايدٚاؾع ْكط١ اتْطثم اجٚىل ؿدٚخ ايتعًِ، ٚتًع   ايداؾع

 اؿادات ٚاجٖداف تٚر اعٓب٘.

 اذوا٤ات بدٚر اعٛد٘ يًدٚاؾع نْٛٗا تعٌُ نك٠ٛ ر٥ٝض١ٝ   تكّٛ اذوا٤ات

تصتُاي١ اجؾزات يًتعًِ ٚقد تتُجٌ اذوا٤ات َٔ خثٍ َٓبٗات َجٌ ايضعز 

 ْٚٛم١ٝ اذمثٕ ٚطزٜك١ ايعزض ٚغرلٖا.

   اعٛاؾك١ ايع١ًُٝ ْتٝذ١ اعٓبٗات اييت تعزض شلا اعضتًٗواتصتذاب١ ٖٞ . 
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 :اجلدَدة ٌٍعٍغ اٌتبين لساز هبب ميس اٌيت ادلساحً

  ٖٞ ر٥ٝض١ٝ َزاسٌ مخض١ ٖٓاى

 أٚ/ٚ صًع١ ٚدٛت م٢ً اعضتًٗو ٜتعزف اعزس١ً ٖذٙ ٚت  ايضًع١ب ايتعزٜـ َزس١ً (1

 يذيو ٚنُجاٍ مٓٗا، ناؾ١ٝ َعًَٛات ٜعزف ت يهٓ٘ ددٜد٠ ؾهز٠ أٚ خد١َ

 .ايكغز٠ ضد ؾعاٍ عاَبٛ ٚدٛت م٢ً ايتعزف

 إضاؾ١ٝ َعًَٛات مٔ ايبشح ٟ اعضتًٗو ٜبدأ اعزس١ً ٖذٙ ٚت  اذٖتُاّ َزس١ً (2

 قغز٠ هٗٛر اؿاد١، هٗٛر ساي١ ت ٚجيو اؾدٜد٠ اـد١َ أٚ ايضًع١ ٖذٙ مٔ

 .اعضتًٗو يد٣
 َا م٢ً بٓا٤ اـد١َ أٚ ايضًع١ تكِٝٝ ت اعضتًٗو ٜبدأ ٖٚٓا  ايتكِٝٝ َزس١ً (3

 َٔ اـد١َ أٚ ايضًع١ إقتٓا٤ ت ايتؿهرل ت ٜبدأ ٖٚٓا َعًَٛات َٔ مًٝ٘ ؼ ٌ

 .ايؿع١ًٝ ايتذزب١ أدٌ
 صػرل٠ ٚسدات عهٌ ت ايضًع١ ػزب١ ت اعضتًٗو ٜبدأ ٖٚٓا  ايتذزب١ َزس١ً (4

 خاص١ ايتذزب١ بعد ايغزا٤ ؾهز٠ تدخٌ إٔ يًغزنات رهٔ ٖٚٓا ايضًع١، َٔ

 ايضًع ساي١ ت ايعٝٓات اصتدداّ أٚ. اععُز٠ اتصتٗثن١ٝ ايضًع ساي١ ت

 .اتصتٗثن١ٝ
 إٔ بعد اـد١َ أٚ يًضًع١ َٓتظُا َضتًٗها اعضتًٗو ٜ بح ٖٚٓا  ايتب  َزس١ً (5

 .ايضابك١ اعزس١ً ت مبشاٜاٖا اقتٓع قد ٜهٕٛ

 م٢ً اعضتًٗو َضامد٠ ؼاٍٚ إٔ اؾدٜد٠ ايضًع تضٜٛل تصذلاتٝذ١ٝ بد ت ٖٚٓا

 إىل عاد١ اؾدٜد٠ ؾايضًع اعدتًؿ١، ايذلٜٚر ٚصا٥ٌ طزٜل مٔ اتقتٓاع ٚبايتايٞ ايتذزب١

 اعكد١َ اؾٛت٠ م٢ً احملاؾظ١ ثِ يًتذزب١، تاؾعا ٚإمطا٥٘ ٚمبشاٜاٖا بٗا اعضتًٗو تعزٜـ

 ٜتؿاٚتٕٛ اعضتًٗه  إٔ َثسظ١ ٚه . شلا َتبٓٝا اعضتًٗو ٜ بح ست٢ ايضًع ٖذٙ بٗا

 .ْؿضٗا ايضًع١ ٖذٙ تب  ت
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  اؾدٜد٠ يًضًع ايتب  قزار بٗا رز اييت اعزاسٌ(4/3عهٌ رقِ )

 : اٌشساء أدواز

 ٜٚكذلسٕٛ َع١ٓٝ صًع١ عزا٤ َشاٜا ببٝإ ٜباترٕٚ ايذٜٔ ِٖٚ  ايغزا٤ ؾهز٠ أصشاو  (1

 .عزا٤ٖا
 جيو ت ٜؿهز َٔ أٍٚ اعٓشٍ رب١ تهٕٛ اعٓشي١ٝ اجتٚات بعض عزا٤ ساي١ ؾؿٞ

 .اـاّ اعٛات أٚ اختت يغزا٤ بايٓضب١ اع ٓع ت ايت ُِٝ َٗٓدصٛا ٚنذيو

 بتشٜٚد ٜكَٕٛٛ ايذٜٔ ايٛصا٥ٌ أٚ اجؾزات ِٖٚ  ايغزا٤ ؾهز٠ ت ايتاثرل أصشاو  (2

 ٜكٓع ايذٟ ايبٝع ردٌ َجٌ ٚجيو ايغزا٤ بع١ًُٝ تكٓع٘ باؾهار اعزتك  اعضتًٗو

 َٔ َع  يٓٛع ايضٝدات اقتٓا٤ ت اجسٜا٤ مارض١ تاثرل أٚ َع١ٓٝ صًع١ باقتٓا٤ ايعٌُٝ

 .ايغزا٤ قزار اؽاج ت ر٥ٝضٞ نُةثز اذمثٕ تٚر ىؿ٢ ٚت اعثبط
 ايذٟ ٖٛ بامتبارٙ ايغزا٤ قزار ت َباعز تاثرل ي٘ َٔ أٍٚ ايضًع١ َ ُِ ٜٚعتدل ٖذا

 اجسٜا٤ َ ُُٛا جيو أَج١ً َٚٔ اعغذلاٙ ٚاـدَات يًضًع ايٓٗا٥ٞ ايغهٌ ودت

 .يًُزٜض ايدٚا٤ ٜهت  ايذٟ ايطبٝ  ٚنذيو يًُزآ٠

 ٚىتًـ ايغزا٤ قزار تؽاج ايضًط١ يدٜٗا اييت ايؿ١٦ تًو ٖٚٞ  ايغزا٤ َكزرٚا (3

 .اصتدداَٗا طبٝع١ ٚنذا ٚصعزٖا ٠اعغذلا ايضًع١ أ١ُٖٝ عد٣ ٚؾكا ايغزا٤ َكزرٚا

َسحًة ايتعسيف 

 بايطًعة

 َسحًة اإلٖتُاّ

 َسحًة ايتكييِ

 َسحًة ايتجسبة

 َسحًة ايتبين
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 ايػذا١ٝ٥ ايضًع َجٌ َٓؿزت بكزار تكزر قد اييت ايضًع بعض ٖٓاى اجصز٠ َضت٣ٛ ؾع٢ً

 إٔ نُا ؾكط ايزدٌ داْ  َٔ عزابٖا ٜتِ اييت ايضًع َٔ ٖٚٓاى اجطؿاٍ َٚثبط

 .بٗا اـاص ايغزا٤ قزار اؽاج ت ايشٚدات ٜغذلى ٚخدَات صًع ٖٓاى

 صٛا٤ ايغزا٤ م١ًُٝ بإمتاّ ٜكّٛ ايذٟ ايغدص ٖٛ ايؿعًٞ اعغذلٟ  ايؿعًٕٝٛ اعغذلٕٚ (4

 ت اعغذلٜات َٓدٚو أٚ اعٓشٍ ت اـاتّ أٚ اجٚتت أٚ ايشٚز أٚ ايشٚد١ أناْت

 .ايغزا٤ بع١ًُٝ خاص١ َضبك١ قزارات بتٓؿٝذ ٖةت٤ ٜٚكّٛ اعٓغا٠

 ٚايتذنار١ٜ ايذلٚه١ٝ اشلداٜا َٔ بايهجرل ايؿ١٦ ٖذٙ دذو م٢ً ايبا٥عٕٛ ٜٚعٌُ

 أٚ ايغزا٤ قٌ باختٝار خاص قزار شلِ ٜهٕٛ اجسٝإ بعض ت أِْٗ بامتبار

 .ايغزا٤ قزار تٓؿٝذ نٝؿ١ٝ ت ايت زف

 اعٓاؾع َٔ باتصتؿات٠ ٜكّٛ ايذٟ ايٓٗا٥ٞ اعضتًٗو ٖٛ ايضًع١ َضتعٌُ إٔ  اعضتعًُٕٛ (6

 ايضًع م٢ً ايؿعًٞ ايطً  رجٌ أْ٘ بامتبار أُٖٝت٘ ٚتٓبع ايضًع١ ٖذٙ تكدَٗا اييت

 .ٚاـدَات

 نٌ ت َغارى نٌ ًٜعب٘ ايذٟ ايدٚر تراص١ ٖٛ ايتضٜٛل يزدٌ ايز٥ٝضٞ ٚايدٚر

 ايشٚز َٔ نٌ اعذلاى ؾإٕ اعجاٍ صبٌٝ ٚم٢ً ايغزا٤ قزار اؽاج َزاسٌ َٔ َزس١ً

 .صٝار٠ عزا٤ قزار ت ٚايشٚد١

 ٍاٌشسائ اٌعٍىن أمنبط

   ايغزا١ٝ٥ ايعات٠ (2
 ْؿط ؾ٢ اجَٛر ْؿط ٜؿعٌ أْ٘ أ٣ يًعات٠، ٚؾكا ايغزا٤ إىل اعضتًٗو ٜتشٍٛ إٔ  

  ٢ًٜ عا اع١ُٗ اجَٛر َٔ ايغزا١ٝ٥ ايعات٠ ٚتعتدل تًكا٢٥، بغهٌ ايٛقت، ْٚؿط ايظزٚف

 .اعضتكبٌ ت تضتُز إٔ رهٔ يًُٓغا٠ ايضابك١ ايٓذاسات إٔ -

 .ايتضٜٛك١ٝ ايكزارات تؽاج ايثسّ ايٛقت َاأ تكًٌ ايغزا١ٝ٥ ايعاات٠ إٔ -

ٔ  صاًٛنا  تذلى اييت اج١ُٖٝ جات اجَٛر َٔ يًعُث٤ بايٓضب١ ايغزا١ٝ٥ ايعات٠ -  رها

 .تؿضرلٙ

 .اعضتكبٌ ؾ٢ تضتُز إٔ رهٔ يًعٌُٝ ايضابك١ ايٓذاسات إٔ -

 .ايغزا١ٝ٥ ايكزارات تؽاج ايثسّ ايٛقت تٚر٠ تكًٌٝ -
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 اعضبك١ اؿًٍٛ يٛدٛت ايغزا٤ ؾ٢ ايتؿهرل تكًٌٝ -

 .قدت ْظاّ ؾ٢ ايعُث٤ صًٛى م٢ً ايزقاب١ إَها١ْٝ -

  يًُٓتذات ايٛت٤ (3

 َٓتر يغزا٤ تاّ بغهٌ َدلفا ٜ بح اعضتًٗو صًٛى إٔ ٜع٢ٓ َع  عٓتر ايٛت٤

 أٚ اعانٛتت، أٚ َع١ٓٝ، عارن١ ايٛت٤ ٜٚهٕٛ باؿاد١ اذسضاظ مٓاد بذات٘ َع 

 ٚايعٌُٝ اعٓغا٠ ب  تا١ُ٥ مثق١ خًل إىل ايتضٜٛك١ٝ اؾٗٛت تةت٣ سٝح َع ، يبٓو

 َجثُٝٔ اي ٞؾؿا.. ايٛت٤ جات اعٓتذات ٞؾا أنجز تدؾاع أْو ايدراصات اثبتت ٚقد

 تشٜد صعزٙ إٔ لد يًُضتًٗو ايغزا٢٥ ايكزار م٢ً(يٝبتٕٛ) ايغا٣ َٔ ْٛع ٜضٝطز سٝح

 اعضتًٗو ٜكبٌ ٖذا ٚرغِ اجخز٣، ٟايغا أْٛاع بعض أصعار َٔ%  53 إىل ت ٌ بٓضب١

 .ايغزا٤ م٢ً

   ايٛت٤ أْٛاع

 َِٓٗ دش٤ا ٜٚ بح ايعُث٤ يد٣ قدرا وٌُ بذات٘ َع  ذصِ ايٛت٤  يثصِ ايٛت٤ (1

 اي ؿات َٔ يعدت اعدرن١ بايك١ُٝ اعضتًٗو ٚت٤ ارتبام  اؿان١ُ يً ؿات ايٛت٤ (2

 .اتصتدداّ صٗٛي١,  ايتعًِ صٗٛي١ َجٌ اععزٚض١ ايضًع ت اؿان١ُ

ٔ  ايٓااتر  اياٛت٤   اترتبام ٚت٤ (3 ٌ  اسضااظ  َا ٕ  ايعُٝا  اعٓتذاات  عازا٤  ت اتصاتُزار  باا

 .٠َتعدت اصٓاف بغزا٤ مًٝٗا و ٌ ت اضاؾ١ٝ َشاٜا ٜعطٝ٘

ٌ  سٝاح  ايتػٝرل تهًؿ١ ارتؿاع مٔ ايٓاتر ايٛت٤ (4 ٘  مًا٢  اعضاتًٗو  ٜظا  يًُٓتذاات  ٚت٥ا

ٌ . ايعا٥اد  َاع  تتٓاصا   ت خخاز  َٓاتر  َٔ اْتكاي٘ تهًؿ١ إٔ طاعا  َعا   يٓاٛع  اياٛت٤  َجا

 . ايبٓٛى َٔ

 َعٝٓ٘ صًع٘ َٚهْٛات اصِ تزص  مٔ ايٓاتر ايٛت٤  اعايٛف ايطٌٜٛ بايتعاٌَ ايٛت٤ (5

 .اتصتدداّ م٢ً ايتعٛت ْتٝذ١ ط١ًٜٛ عد٠

ٔ  تٛؾزٙ َٚا يًعُث٤ ايغزا٤ م١ًُٝ تٝضرل م٢ً اعب  ايٛت٤  بايزاس١ اعزتبط يٛت٤ا (6  َا

 .يًُضتًٗو قزٜب٘ أَانٔ ت اايضًع تٛؾرل َجٌ راس٘

 اترتباااام جات يًضاااًع مااااتٙ ٜٚاااتِ َضااابل ؽطاااٝط تٕٚ ايغااازا٤   ايؿاااٛرٟ ايغااازا٤ (8

 .يًُضتًٗو اعٓدؿض
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َاا ٖاٞ خطاٛات ايغازا٤ ايايت تزاٖاا َٓاصاب١ َأ ٚدٗا١ ْظازى ت مًُٝا١ عاازا٤            :  تددزَببث 

 دٗاس ساصٛو عد ٞ؟

 اخلالصت:

َؿّٗٛ صًٛى اعضتًٗو ٚاعك ٛت ب٘ ٖٛ جيو ايت زف ايذٟ  تٓاٚيٓا ت ٖذا ايؿ ٌ

ّ ايضًع ٚاـدَات أٚ اجؾهار ٚاـدلات  ٚ اصتددا ٔ عزا٤ أ ٙ اعضتًٗو ت ايبشح م ٜدلس

اييت ٜتٛقاع أْٗاا صتغابع خدلاتا٘ أٚ رغباتا٘ أٚ سادتا٘ ٚسضا  اذَهاْٝاات ايغازا١ٝ٥          

 ٓامٞاعتاس١( ثِ ؾزقٓا ب  ْٛم  َٔ صًٛى اعضتًٗو ْٗا٥ٞ ٚص
  ٌُأٚدشْا َزاسٌ م١ًُٝ اؽاج اعضتًٗو يكزار ايغزا٤ اييت تغ 

كٝاااِٝ ايبااادا٥ٌ، اؽااااج قااازار  ايبشاااح مااأ اععًَٛاااات، ت  ،اذسضااااظ باؿادااا١ -

 ،صًٛى َا بعد ايغزا٤.ايغزا٤
     ٌبٝٓااا إٔ ايعٛاَااٌ اعااةثز٠ مًاا٢ صااًٛى ايغاازا٤ تتهاإٛ َاأ  ايعٛاَااٌ ايجكاؾٝاا١، ايعٛاَاا

 اتقت ات١ٜ، ايعٛاٌَ ايٓؿض١ٝ.اتدتُام١ٝ، ايعٛاٌَ 
     ، ٚأخاارلىا تطزقٓااا إىل اعباااتا اجصاصاا١ٝ يًااتعًِ ٚاياايت متجًاات ت ايااداؾع، ٚاذوااا٤ات

 ٚاتصتذاب١.

 : حملت ِعبمت ػٓ اٌفصً اٌدزاظٍ اخلبِط  

 بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ تراص١ صًٛى اعضتًٗو َٚزاسٌ م١ًُٝ اؽاج اعضتًٗو  يكزار ايغزا٤.

ايدراصٞ اـاَط صٛف ْتٓاٍٚ اعٓتذات َٔ سٝح اعؿّٗٛ ٚاجبعات ٚابتهار ت ايؿ ٌ 

 اعٓتذات ٚتطٜٛزٖا، ٚأخرلىا تٚر٠ سٝا٠ اعٓتر.

 

ايعٛاَااااٌ ايجكاؾٝاااا١   ايعٛاَااااٌ اعااااةثز٠ مًاااا٢ صااااًٛى ايغاااازا٤ يًُضااااتًٗو   َاااأ .1

 ؟ٚاتقت ات١ٜ اعزح ٖذٙ ايعٛاٌَ 

 ؟ َت٢ ودخ ايتعًِ.2

 ؟ ؼدخ مٔ اتٚار ايغزا٤.3

 اجنز اْٛاع ايٛت٤ يًُٓتذات؟.4

 ( 3ْغام )
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 : حً اٌتدزَب

 إٕ م١ًُٝ عزا٤ ساصٛو عد ٞ قد ٜتطً   اـطٛات اخت١ٝ 

  َٔ َد٣ سادتو  اىل عزا٤ ساصٛو عد ٞ ٚتعدت اعٓاؾع اييت رهٔ ؼكٝكٗا

 ٤.م١ًُٝ ايغزا

   تبدأ ت ايبشح مٔ اععًَٛات ٚاعٛاصؿات ٚاـ ا٥ص مٔ اؿاصٛو ايذٟ تزغ

 ت عزا٥٘ ٚوكل يو ايؿا٥د٠ اييت تزغ  ت اؿ ٍٛ مًٝٗا.

  اعٛاصؿات  –ايطُإ  –اؾٛت٠ –تكّٛ بتكِٝٝ ايبدا٥ٌ اعٓاصب١ َٔ سٝح ايضعز

 ٚغرلٖا.

  اعتاس١.اؽاج قزار ايغزا٤ ت هٌ اعٛاصؿات ٚاذَهاْٝات 

  ٕاجا سكل يو اؿاصٛو ايغد ٞ ايؿا٥د٠ اعزد٠ٛ َٔ م١ًُٝ ايغزا٤ ٚتٛؾز ايطُا

 ايتذارٟ ؾاْو صتهٕٛ َٛايٝا يًُارن١ اييت قُت بغزا٥ٗا.

 

 ِساجغ اٌىحدة:

،مُاإ   1سنزٜا مشاّ ٚآخزٕٚ، َباتا ايتضٜٛل اؿدٜح ب  ايٓظز١ٜ ٚايتطبٝال، م  (1

 2008ّتار اعضرل٠،
،مُااإ تار  1ي ااُٝدمٞ، تضااٜٛل اـاادَات اعايٝاا١، م صااًُٝإ عااهٝ ، قُااٛت ا (2

 ّ.2009ٚا٥ٌ،
 ّ.2008، برلٚت  تار ايٓغز،1، متر إىل اعضتًٗوٓايتضٜٛل َٔ اعطارم اؿاز،  (3
مُاإ تار ٚا٥اٌ   ، 4قُد ابزاِٖٝ مبٝدات، صًٛى اعضتًٗو )َادخٌ اصاذلاػٞ(،م   (4

 .2004يًٓغز،
،مُاااإ  تار اعٓااااٖر، 1اع ااازت،مقُاااٛت اي اااُٝدمٞ، رتٜٓااا١ مجُإ،ايتضاااٜٛل   (5

2005.ّ 
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 املنتجبث

 (Products) ادلٕتجبث

 ِمدِت:

تعزٜـ اعٓتذات ٚؼدٜد ابعاتٖا ٚت ٓٝـ اعٓتذات  تٗدف ايٛسد٠ اىل بٝإ

 خطٛات ابتهار َٓترٚتٚرٙ سٝا٠ اعٓتذات َٚعاٜرل دٛت٠ اـدَات ٚنذيو  اٚخ ا٥ ٗ

 ددٜد.

 اهداف اٌىحدة

 مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ً  

 اعٓتذاتتعزٜـ  .1

 بعات اعٓتردت ٚتغزح أؼ .2
 ْٛاع ايضًعأ كارٕ ب ت .3
 تعزف اـد١َ .4
 غزح خ ا٥ص اـدَاتت .5
 َعاٜرل دٛت٠ اـدَاتؼدت  .6

 ٜتعًِ نٝـ ٜبتهزَٓتذات ددٜد٠ .7

 : لساءاث ِعبػدة

متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا ٖذٙ 

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ 

)مُإ تار 1مسنزٜا مشاّ ٚآخزٕٚ، َباتا ايتضٜٛل ب  ايٓظز١ٜ ٚايتطبٝل،  .1

 ّ(2008اعضرل٠،
 (. 1997سنٞ خًٌٝ اعضامد، ايتضٜٛل ت اعؿّٗٛ ايغاٌَ،م )مُإ تار سٖزإ،  .2
ْعِٝ ايعبد ماعٛر، رعٝد مز مٛتٙ، َباتا ايتضٜٛل، )مُإ تار ايٝاسٚرٟ،  .3

2006)ّ 

 ّ.(2002ٖاْٞ ساَد ايطُٛر، تضٜٛل اـدَات )مُإ  تار ٚا٥ٌ يًٓغز،  .4
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 : تمهٌد

فُٛم١ ايعٓاصز اييت تغهٌ  marketing mixتع  مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ  

ايٓغام ايتضٜٛكٞ نً٘ ٚاييت تغٌُ اعٓتر ٚايضعز ٚايتٛسٜع ٚايذلٜٚر. ٚوتاز اعشٜر 

ايتضٜٛكٞ اىل اتار٠ نؿة٠ تٕ اقتٓاص ايؿزص ايتضٜٛك١ٝ ٚايكطا٤ م٢ً اعداطز 

اصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ بطزٜك١ َتها١ًَ جيو ايتضٜٛك١ٝ ٜتطً  ايتٛاسٕ ت اتارٙ ناؾ١ مٓ

 تٕ اغؿاٍ أسد ايعٓاصز أٚ اُٖاشلا قد ٜع  مدّ اقتٓاص ايؿزص ايتضٜٛك١ٝ اٚ ست٢

 ابعات اعداطز ايتضٜٛك١ٝ.

 : ادلٕتج تؼسَف

 اييت اجصاظ إْ٘ بٌ ايتضٜٛكٞ، اعشٜر ت ٚاشلا١َ اجصاص١ٝ ايعٓاصز َٔ اعٓتر إٕ

 ٚرغبات سادات ٜغبع ايذٟ اعتُٝش٠ اعٓتر اختٝار ٚإٕ ايتضٜٛك١ٝ، اجْغط١ مًٝ٘ تكّٛ

 .ايتضٜٛك١ٝ ايع١ًُٝ لاح إىل ٜةتٟ ايشبا٥ٔ

ٜطزح ت صٛم َٔ أدٌ إعباع رغب١ أٚ ساد١ ٜٚغٌُ ايضًع  ٤ٞأٟ ع ٘باْ ٜعزف اعٓتر 

 اعات١ٜ ٚاـدَات ٚاجؾهار.

ٚغرل اعًُٛص١ مبا ت جيو ٜٚعزف اعٓتر أٜطىا باْ٘  فُٛم١ َٔ اي ؿات اعًُٛص١ 

 ايعب٠ٛ ٚايغهٌ ٚايًٕٛ ٚايضعز ٚايضُع١ ٚاعها١ْ.

ٚيذيو رهٔ ايكٍٛ باْ٘ مٓدَا ٜكّٛ اعغذلٕٚ بغزا٤ َٓتر ؾإِْٗ ت ايٛاقع ٜكَٕٛٛ 

بغزا٤ اعٓاؾع ٚاذعباع ايذٟ ٜعتكدٕٚ إٔ اعٓتر صٝٛؾزٖا ي٘ ؾؿٞ ساي١ عزا٤ صٝار٠ َجث 

عغذلٟ ٜتٛقع أْ٘ صٛف و ٌ م٢ً اذثار٠ ٚايتُٝش مبٛاصؿات ماي١ٝ ٚسدٜج١ ؾإٕ ا

 ٚايتؿاخز ٚايذلؾٝ٘ مٓد قٝاتتٗا، ٚيٝط ؾكط إعباع سادت٘ يًتٓكٌ.

 : تطويس املٓتج ادتديد

بػض ايٓظز مٔ بضاط١ اعٓتر أٚ تعكٝدٙ ؾإٕ أٟ َٓتر  وتاز يًهجرل َٔ اؾٗد ست٢ 

د٠ َٔ اشلُّٛ ايتضٜٛك١ٝ اييت ٜتِ تطٜٛزٙ ٚتكدر٘ يًضٛم. َٚٛضٛع تطٜٛز اعٓتذات اؾدٜ

تغػٌ باٍ نجرل َٔ ايعاًَ  ت فاٍ صٓام١ اعثبط أٚ خدَات اؿاصٛو أٚ اتيعاو 

ايذلؾ١ٝٗٝ أٚ غرلٖا َٔ اعٓتذات اييت ؼتاز اىل تطٜٛز ٚتعدٌٜ ست٢ تًيب سادات ٚرغبات 

دٜد ت ايشبا٥ٔ ؾُا ٜهات َٓتر ددٜد ٜٓشٍ اىل اجصٛام ست٢ تبدٚ َثَح َٓتر بدٌٜ ٚد
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اجؾل ٚبايطبع ؾإٕ ايبكا٤ م٢ً َٓتر قدِٜ ىزز اعٓغا٠ َٔ سًب١ ايتٓاؾط ، يذيو تبد 

َٔ ايعٌُ م٢ً تطٜٛز اعٓتر ايكا٥ِ أٚ اصتشداخ َٓتر ددٜد ،ٚيهٞ  تكدّ اعٓغا٠ إىل 

ايضٛم َٓتذا ددٜدا ىتًـ مُا ٜٛدد ت ايضٛم ؾًٝط َٔ ايطزٚرٟ بعٌُ اخذلاع 

مًُٞ يٝط ي٘ صابل بٌ بهٌ ٚصاط١ إٔ ٜهٕٛ اعٓتر كتًؿا  ددٜد أٚ تتكدّ بانتغاف

مٔ غرل٠ َٔ اعٓتذات ت ايغهٌ أٚ اعٓؿع١ أٚ اؾٛت٠  ٜٚكضِ اعٓتذات اؾدٜد٠ اىل 

 ثثث١ أقضاّ نُا ًٜٞ 

ٜٚغٌُ ٖذا ايكضِ َٔ اعٓتذات اؾدٜد٠ تًو اعٓتذات اييت يٝط اتبتهار اؿكٝكٞ   (1

ٝادات ناشلاتـ ٚادٗاش٠ اؿاصاٛو ايغد اٞ ٚاتدٗاش٠     شلا َجٌٝ صابل ت تًب١ٝ اتست

 ايطب١ٝ اؿدٜج١ ٚغرلٖا َٔ اعٓتذات اعبتهز٠.
  ٜٚغااٌُ ٖااذا ايكضااِ تًااو اعٓتذااات اؾدٜااد٠  اياايت ؼااٟٛ تعاادًٜث     ايباادٌٜ اعهٝااـ (2

دٖٛزٜاا ٚتطااٜٛزا هاااٖزا عٝاح أصاابح اعٓااتر اؾدٜااد بادٜث يًُٓااتر اعٛدااٛت  ٚيهٓاا١     

( يتًبٝا١ استٝااز ددٜاد أٚ استٝااز قاا٥ِ مل ٜهأ       ٖٛ مًٝ٘ َعدٍ مُابدٌٜ َهٝـ) أٟ 

َضتذاو ي٘ ت اعٓتر اعٛدٛت َٚجاٍ جيو ايتًؿشٜٕٛ اعضطح مٓد هٗاٛرٙ بعاد ايتًؿشٜإٛ    

 اعًٕٛ.

ٖٚٞ اعٓتذات اعكًد٠ اييت ٜكًدٖا اتخزٕٚ تٕٚ تؿهرل أٚ اخاذلاع ٖٚاٞ   اعٓتر اذَع١   (4

ٚقااد ٚرت ماأ رصااٍٛ اهلل صاا٢ً اهلل مًٝاا١   َٛدااٛت٠ باجصااٛام تٕٚ أٟ تعاادٌٜ أٚ أضاااؾ١  

ٚصًِ مت ٜهٔ أسدنِ إَع١ ٜكٍٛ أْا َع ايٓاظ إٕ اسضٔ ايٓاظ أسضآت ٚإٕ اصاا٤ٚا   

  .أصاتم

 : ِعتىَبث ادلٕتج

 م٢ً ايٓشٛ اختٞ إٕ اعٓتر وكل فُٛم١ َٔ اعٓاؾع اييت رهٔ ت ٓٝـ َضتٜٛاتٗا 

ٜتٛقع ايعٌُٝ اـد١َ أٚ اعٓؿع١ اجصاص١ٝ اييت  ٖٛزٜك د باعٓؿع١ اؾ  ٖٛزاعٓؿع١ اؾ (1

ايعُٝاٌ اياذٟ ٜزناا  ايطارلإ ٜغاذلٟ ايزاساا١     اؿ اٍٛ مًٝٗاا ْتٝذا١ عاازا٥٘ اعٓاتر، ؾ    

 .ٖٚهذا ٚايذٟ ٜغذلٟ ايتًؿشٜٕٛ ٜغذلٟ ايدلاَر ايجكاؾ١ٝ ٚايزٜاض١ٝ
 ٘ٚمًٝا  يؿعًاٞ  ٓاتر ا اعتباد َأ ؼٛشلاا إىل    ٖٛز يهٞ تتشكل اعٓؿع١ اؾ  تر ايؿعًٞاعٓ (2

ايطايا    ضاامد اؾااَعٞ اياذٟ ٜ   ٚاجصاتاج ٕ اؾاَعات تاٛؾز ايهزاصاٞ ٚايضابٛرات    إؾ
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َاأ اؿ ااٍٛ مًاا٢ اـدَاا١ اؾٖٛزٜاا١ ٖٚااٞ ايتش ااٌٝ ايعًُااٞ ٚنااذيو عاازنات          

ايطاارلإ اياايت تااٛؾز يًزاناا  اـاادَات اجصاصاا١ٝ اياايت تضااامدٙ مًاا٢ اؿ ااٍٛ مًاا٢   

 اـد١َ اؾٖٛز١ٜ ٖٚٞ ايزاس١ ٖٚهذا.
ٖاٛ فُٛما١ اـ اا٥ص ٚاعُٝاشات ايايت ماات٠ َاا        ضاات  إٕ اعٓاتر اذ   ضاتاذ ٓتراع (3

َٔ خثٍ مزض ٚخدَات إضاؾ١ٝ ٚاعتُج١ً غدَات َا بعد ايبٝاع َجاٌ   ٜتٛقعٗا ايشبا٥ٔ 

اي ٝا١ْ ٚايذلنٝ  ٚايطُإ ٚايتعٗد باصذلتات تٔ ايضاًع١ إجا مل رأ ايعُٝاٌ راضاٝا     

 ٚاتٖتُاّ ايغد ٞ بايعٌُٝ ......اخل.

إٔ ايتؿهرل ت اعٓتر بابعاتٙ ايجثث١ ٜتٝح أَاّ اعض٦ٛي  مٔ ايتضٜٛل ايعدٜد ٚتعو 

 َٔ ايؿزص اييت رهٔ اصتػثشلا ت دذو ايعُث٤ اىل اعٓتذات.

 ( نُا ًٜٞ  5/1ا َا ٜٛضش٘ ايغهٌ )ٖٚذ
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 ؟ ؼدخ مٔ َضتٜٛات اعٓتر.2
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 املٓفعة ادتوٖسة
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املٓتج 

 اإلضايف
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 : اظتساتُجُبث ادلٕتج

 أوال: اتطاع وعُل املصيج 
ٜعد تٓٛع ٚتعدت اعٓتذات اييت تكدّ يًشبا٥ٔ اعتعاًَ  َع اعٓظ١ُ تيًٝث م٢ً َد٣ 

قدر٠ ٖذا اعٓظ١ُ م٢ً تًب١ٝ ساداتِٗ ٚرغباتِٗ ٚايٛصٍٛ إىل قطامات صٛق١ٝ أٚصع، 

إٔ تعشس َٔ ايكدر٠ ايتٓاؾض١ٝ يدٜٗا  ٗاؾدرد١ ايتٓٛع ت تكدِٜ َٓتذات اعٓظ١ُ َٔ عاْ

هٕٛ تتٚ اجرباح،مبا ٜشٜد َٔ َعدتت مٛٙ ايذٟ صٝٓعهط م٢ً ؼكٝل َشٜد َٔ 

 أبعات أصاص١ٝ ٖٞ  ثثث١أبعات َشٜر اعٓتر َٔ 

ٜٚك د باتتضاع ٖٞ مدت اعٓتذات ت خط اعٓتر أٚ ت نٌ خط إْتادٞ. ٖٚذٙ 

 مٓٗا.ت رهٔ يًُٓظ١ُ اتصتػٓا٤ اييت إعار٠ إىل مدت اـطٛم اجصاص١ٝ ايؿع١ًٝ 

إجا ناْت اعٓظ١ُ تتعاٌَ ت اْتاز ايٛاح ايطاق١ ايغُض١ٝ ؾاْٗا قد  ٚم٢ً صبٌٝ اعجاٍ

تكزر اْتاز بك١ٝ َٓظ١َٛ ايطاق١ ايغُض١ٝ َجٌ ايبطارٜات ٚايهٓذلٍٚ )اعٓظُات( 

ٚغرلٖا، ؾٗذا عهٌ َٔ أعهاٍ اتضاع اعشٜر ايضًعٞ ايذٟ تضع٢ اىل ؼكٝك٘ بعض 

 اعٓظُات.

ٓتر إىل ايتغه١ًٝ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا خط مُل َشٜر اعٓتر  ٜٚغرل مُل َشٜر اعاَا 

ؾإجا  ٌٚأسذاّ َتعدت٠. َجٜٓتر اعٓتر بعبٛات كتًؿ١ أٚ بايٛإ  ٕايٛاسد، نااعٓتر 

قدّ ؾكط ، ٚقزرت ايتعاٌَ ت اجسذاّ  13ناْت اعٓغا٠ تتعاٌَ ؾ٢ ايجثدات سذِ 

ايضًعٞ اشلاتف قدّ ... اخل ، ؾٗذا ٜعدل مٔ مُل اعشٜر  16قدّ ،  12اجخز٣ يًجثدات 

إىل إعباع رغبات اعضتًٗه  ، ٚاتصتدداّ اجَجٌ عٛارت اعٓغا٠ ، ٚؼكٝل أٖداف 

 اعبٝعات ٚايزع١ٝ شلا 

 

 

 

 

 

اضرتاتيجات  

 املٓتج

 يتبينيا

 ايطُإ
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 ايتعبئة وايتػًيف ةثاْيا: اضرتاتيجي

ايتعب١٦ تع  ايٛما٤ أٚ ايعب٠ٛ أٚ ايػثف ايذٟ ٜٛضع ؾٝ٘ اعٓتر ٚتكّٛ ايعب٠ٛ بايعدٜد   

 َٔ ايٛها٥ـ ٖٞ 

 .سؿأ اعٓتر اىل إٔ ٜتِ اصتدداَ٘ أٚ ْكً٘ َٔ َهإ إىل آخز 
 .دذو اْتباٙ اعضتًٗو َٔ خثٍ ايزصَٛات ٚايبٝاْات ٚاي ٛر اعٛدٛت٠ م٢ً ايعب٠ٛ 
 تدداّ اعٓتر َجٌ تضٌٗٝ ايؿتح ت مبٛات اعٝاٙ ٚمبٛات ايع ا٥ز َٚٓتذات تضٌٗٝ اص

 اجزلاى ) ايت١ْٛ( ٚايًشّٛ.
 ثايجا: اضرتاتيجية ايتُييص 

ايتُٝٝش ٖٛ اصتدداّ اصِ أٚ مث١َ أٚ رَش أٚ ت ُِٝ َع  ٜضٌٗ ايتعزف م٢ً اعٓتر 

 ٚمتجٌ أتٚات ايتُٝٝش ؾُٝا ًٜٞ  

   ٔنًُااات أٚ ساازٚف أٚ ارقاااّ رهاأ ايااتًؿأ بٗااا مًاا٢    اتصااِ ايتذااارٟ ٜٚتااايـ َاا

اعٓتر َجٌ صٝارات تٜٛٛتا أٚ صٓتات أٚ اشلٓادا أٚ رَاٛس ػارٜا١ َجاٌ مثَا١ ايٓذُا١ ت       

 صٝارات اعزصدٜط....اخل
         اعارن١ ايتذار١ٜ ٖٞ اصِ أٚ مث١َ متٝاش اعٓاتر ٚشلاا محاٜا١ قاْْٛٝا١ ٜٚكت از ازلٗاا

 َٔ قبٌ َٓتر اخز.م٢ً َٓتر َع  ٚت هٛس اصتدداَٗا 
 : اضرتاتيجية ايتبنيزابعًا

ايتبٝ  ٖٛ ايبٝاْات ٚاععًَٛات اعهتٛب١ م٢ً اعٓتر أٚ ايػثف اعهتٛو ت عهٌ 

ْغزٙ خاص١ تزؾل َع اعٓتر . ٚتتعًل ٖذٙ ايبٝاْات أٚ اععًَٛات بطبٝع١ اعٓتر ٚنٝؿ١ٝ 

ذٙ اععًَٛات تزنٝب١ ٚخ ا٥ ٘ ٚنٝؿ١ٝ اصتعُاي٘ ٚسؿظ٘ ٚصٝاْت٘، نُا تغٌُ ٖ

اصِ ايغزن١ اعٓتذ١ ٚمٓٛاْٗا ٚتًٝؿْٛاتٗا اىل غرل جيو َٔ اععًَٛات ٜٚعتدل ايتبٝ  َُٗا 

 يهٌ َٔ اعٓتر ٚاعضتًٗو ٚتتُجٌ ٖذٙ اج١ُٖٝ ؾُٝا ًٜٞ 

  بايٓضب١ يًُضتًٗو 
 محا١ٜ اعضتًٗو َٔ ايػػ ٚايتديٝط ٚايتطًٌٝ. -

 ؟ اعزح أبعات َشٜر اعٓتر            

 ( 2ْغام )
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 َضامد٠ اعضتًٗو م٢ً اؽاج قزار ايغزا٤. -
 اعضتًٗو م٢ً سؿأ ٚصٝا١ْ اعٓتر ٚارعاتٙ يثصتعُاٍ ايضًِٝ. َضامد٠ -
  بايٓضب١ يًُٓتر 

 نض  ثك١ اعضتًٗه . -
 اصتدداّ ايتبٝ  ناتاٙ يًذلٜٚر. -
 تضٌٗٝ ١َُٗ ايبٝع ت َٓاؾذ ايتٛسٜع. -

 : اضرتاتيجية ايتعديًٌاخاَط

ٚهٝؿ١ اعٓتر ايتعدٌٜ ٜع  تػٝرل مٓ ز أٚ انجز َٔ مٓاصز اعٓتر ، َجٌ ايتعدٌٜ ت 

أٚ ت عهً٘ أٚ ت سذُ٘ أٚ ت َضت٣ٛ دٛتت٘ ، بػزض إطاي١ مُزٙ ٚودخ جيو ت 

 َزس١ً ايٓطر  َٔ تٚرٙ سٝا٠ اعٓتر.

 : اضرتاتيجية ايطُإضادضًا

ايطُإ ٖٛ ايتشاّ ضُ  أٚ صزٜح ٜكدَ٘ ايبا٥ع يًُغذلٟ ٜٚهٕٛ َهتٛبا مات٠   

٤ اعٓتر أٚ مدّ ٚدٛت مٝٛو ؾٝ٘ أٚ تٛؾرل ٚأسٝاْا ٜهٕٛ عؿٜٛا َةتاٙ ضُإ ايبا٥ع جتا

 صٝا١ْ يًُٓتر َا بعد ايبٝع.

  ٕأٖداف ايطُا 

 نض  ثك١ اعغذلٟ. -

 سٜات٠ َبٝعات ايغزن١ تٕ اعغذلٟ ٜعٌُ م٢ً عزا٤ اعٓتذات اعط١ُْٛ. -

 ؼدٜد اعضةٚي١ٝ ت ساي١ ٚدٛت مٝٛو ت اعٓتر . -

   ابتىبز ادلٕتجبث وتغىَسهب

ٜضع٢ باصتُزار إىل تكدِٜ خدَات َتطٛر٠ ٚسدٜج١ تزضٞ سادات مُاٍ إْكطاع اج   

ٚرغبات ايشبٕٛ، بٌ إْ٘ قد ٜبتهز خدَات ددٜد٠ قد ت ؽطز م٢ً باٍ ايشبٕٛ أصًث، 

 .ٚتعد ت دٖٛزٖا خدَات ددٜد٠

ٖٚذا نً٘ بؿطٌ هٗٛر ايتكٓٝات ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ اييت صاُٖت بك٠ٛ ت تٛؾرل 

ايٛقت ٚاؾٗد ت اؿ ٍٛ م٢ً اعٓتر، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ابتهار خدَات ددٜد٠ ت سٜات٠ 

ايكدر٠ ايتٓاؾض١ٝ ٚسٜات٠ اؿ ١ ايضٛق١ٝ َٔ خثٍ دذو ٚاصتُاي١ مُث٤ ددت ٚؼض  
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تكدرٗا خدَات ددٜد٠ متٝشٖا مٔ بك١ٝ اعٓظُات اي ٛر٠ ايذ١ٖٝٓ يًُٓظ١ُ َٔ خثٍ 

 .اجخز٣

ٚمًٝ٘ رهٔ ايكٍٛ إٔ اتبتهار ٚايتذدٜد ٖٛ ي  م١ًُٝ ايتدطٝط ت اعٓظ١ُ  جٕ 

اؾدٜد ٖٞ ؾهز٠ غرل َتٛقع١ ٜبشح مٓٗا ايشبٕٛ ؼكل ي٘ َٓاؾع ددٜد٠ مما هعً٘ 

 .ٜتُضو باعٓظ١ُ تٕٚ غرلٖا

  ايٓكام اخت١ٝ ت ددٜد ٚتتًدص خطٛات ابتهار َٓتر

  ٜاتِ ت ٖاذٙ اعزسًا١ ػُٝاع اجؾهاار ايايت ت اًح يتطاٜٛز أٚ         َزس١ً تٛيٝاد اجؾهاار   (1

ت١ُٝٓ ابتهار َٓتر َا ٚتعتُد اعٓظ١ُ ت عجٗاا مأ تًاو اجؾهاار مًا٢ ماد٠ َ ااتر        

 َٚٓدٚبٞ ايبٝع ٚايتٛسٜع. ايتطٜٛز،أقضاّ عٛخ  ايشبا٥ٔ،َٓٗا 

اتؾهاار اـطا٠ٛ ايجاْٝا١ َأ َزاساٌ تطااٜٛز      تعتادل ت اؿ١ٝ    َزسًا١ ت اؿ١ٝ اجؾهاار     (2

ايضًع اؾدٜد٠ ٜٚتِ غزب١ً اتؾهار أٚ تكًٝ ٗا يتشدٜد اتؾهار ايايت تضاتشل اعشٜاد    

ٚت ٖذٙ اعزس١ً ٜتِ َزادع١ اجؾهار ٚؼدٜد َاا ناإ َٓٗاا     َٔ ايدراص١ ٚايتُشٝص

ُى  َٚا ؼتاد٘ َٔ إَهاْٝات ٚمٓاصز بغز١ٜ. اعضتٗدف،ا جٖداف ايضٛم َث٥

  ٚايػاازض َاأ ٖااذٙ اعزسًاا١ ٖااٛ ايتٓبااة عذااِ اعبٝعااات اياايت    َزسًاا١ تكٝااِٝ اجؾهااار  (3

رهٔ إٔ وككٗا إجا َا ؼٛيت ايؿهز٠ إىل سٝش ايتطبٝال ٚايتعزٜاـ مًا٢ تهايٝؿٗاا     

 ٚاستُاتت رعٝتٗا.

  ٜٚتطً  جيو تطاؾز دٗٛت إتارات ايتضٜٛل َزس١ً إخزاز ايؿهز٠ إىل سٝش ايتطبٝل (4

 .سكٝك١َٔ ؾهز٠ إىل خد١َ  دٌ ؼٌٜٛ اعٓترأغرلٖا َٔ ٚايبشٛخ ٚايتطٜٛز ٚ

  ٜٚتِ ت ٖذٙ اعزس١ً إتخااٍ اعٓاتر اعكاذلح يًتذزبا١ ت بعاض      َزس١ً اتختٝار ايضٛقٞ (5

ايؿاازٚع ايز٥ٝضاا١ٝ تختٝااار َااد٣ تكبااٌ ايضااٛم شلااا ٚإقباااٍ ايشبااا٥ٔ مًٝٗااا ٚرتٚت أؾعاااشلِ  

 ػاٖٗا.

م٢ً ناؾ١ ايؿازٚع ٚاعٓااطل اؾػزاؾٝا١       تعُِٝ اعٓتر ْٚغزَٙزس١ً ايتضٜٛل ايتذارٟ (6

 .اـاص١ باعٓظ١ُ
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 ( خطٛات ابتهار اعٓتر5/3ايغهٌ)

اـطٛات يٝط بايطزٚر٠ إٔ تهٕٛ َهت١ًُ، ؾكد متز ٖذٙ  إٕ ٖذٙٚرهٔ ايكٍٛ 

 .اـطٛات مبزاسٌ أقٌ أٚ أنجز سض  ْٛم١ٝ اعٓتر ٚسذِ اعٓظ١ُ

 : ادلٕتج تبين

 َٔ قًٌٝ مدت إٔ تب  اعٓتر سٝا٠ تٚر٠ َٓش٢ٓ م٢ً ؾاس ١ ْظز٠ إيكا٤ إٔ

 ٜ ٌ ست٢ بايتدرٜر، مدتِٖ ٜتشاٜد ثِ ايتكدِٜ، َزس١ً ت اعٓتح ٜغذلٕٚ اعضتًٗه 

. اعٓتر سٝا٠ تٚر٠ َٔ اجخرل٠ اعزس١ً ت ٜٓدؿض ثِ ايٓطٛز، َزس١ً ت ايذر٠ٚ إىل ايعدت

  اعٓتر تب  ٚؾل ؾ٦ات مخط إىل اعضتًٗهٕٛ ٜتٛسع

 ، باعػاَز٠ ٜٚتُٝشٕٚ اؾدٜد، اعٓتر ٜغذلٟ َٔ أٍٚ ِٖٚ:  اعبتهزٕٚ اجٚىل ايؿ١٦ (1

 .اعداطز يتشٌُ اصتعدات ٚم٢ً

 ناْت ساٍ ت بايغزا٤  اعبهزٕٚ ٜبدأ اعبهزِٜٖٔٚ    اعتبٕٓٝٛ ايجا١ْٝ ايؿ١٦  (2

 ٚقذلَٕٛ ايزأٟ قات٠ َٔ باِْٗ اعبهزٕٚ ٜٚت ـ ْادش١، اعبتهزٜٔ ػزب١

 .ايتاي١ٝ ايؿ١٦ ت ٜٚةثزٕٚ اعتٛصط، َٔ أم٢ً تعًُِٝٗ َٚضت٣ٛ

 .عذر ٚتغذلٟ اعداطز ايؿ١٦ ٖذٙ تتذٓ   اعبهز٠ اجنجز١ٜ  ايجايج١ ايؿ١٦  (3

 تهٕٛ ٚاما ؾكط، اعداطز ايؿ١٦ ٖذٙ تتذٓ  ت :اعتاخز٠ اجنجز١ٜ ايزابع١ ايؿ١٦ (4

 .اؾدٜد٠ اجؾهار َٔ ددا سذر٠

َسحًة  

توييد 

 االفهاز

َسحًة  

تصفية 

 األفهاز

َسحًة  

تكييِ 

 االفهاز

َسحًة  

اخساج  

ايفهسة اىل 

 حيص ايوجود

َسحًة  

االختياز  

 ايطوقي

َسحًة  

ايتطويل  

 ايتجازي
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 إدزا٤ ت ٜتباطةٕٚ ايذٜٔ اعغذلٜٔ مٔ مبار٠ ِٖٚ:  اعتًه٦ٕٛ اـاَض١ ايؿ١٦  (5

 اعٓتر، تػٝرل مٓد بايٓدّ ٜٚغعزٕٚ ايتكًٝد١ٜ، ايضًع باصتدداّ ٜٚزتاسٕٛ ايتػرلات

 دٝدا اععزٚؾ١ ايعثَات ٜغذلٕٚ قد ٚيهٔ
 

 

 

 

 

 ( ؾ٦ات تب  اعٓتر 5/4عهٌ رؾِ )

 :دورة حياة المنتج 

سٝح متز  ،ٚاععاصز٠ ت ايتضٜٛلٜعد َؿّٗٛ تٚر٠ سٝا٠ اعٓتر َٔ اعؿاِٖٝ اشلا١َ 

اعٓتذات ت اعٓظ١ُ بدٚر٠ سٝا٠ َٓذ تكدرٗا إىل اعضتًٗه  ست٢ اْتٗا٤ تٚر٠ سٝاتٗا 

اعزاسٌ ٚاختؿا٥ٗا َٔ ايضٛم، ٚيٝط بايطزٚر٠ إٔ نٌ خد١َ ه  إٔ متز ظُٝع 

 ؾبعض ٖذٙ اعٓتذات قد تٓتٗٞ ٚتتثع٢ ت أٟ َزس١ً َٔ اعزاسٌ، ٚنذيو ؾإٕ ايؿذل٠

 .ايش١َٝٓ يهٌ تٚر٠ سٝا٠ ىتًـ َٔ خد١َ إىل أخز٣

 تزتبط عذِزاسٌ ٖٞ ايتطٜٛز ٚايتكدِٜ ٚايُٓٛ ٚايٓطر ٚاتمدار سٝح ٖٚذٙ اع

عزح ٖذٙ  ٛف ٜتِاعبٝعات، ٚنذيو باجرباح احملكك١ ْتٝذ١ ؼكٝل ٖذٙ اعبٝعات، ٚص

 -نُا ٜاتٞ   اعزاسٌ بايتؿ ٌٝ

 أٚت  َزس١ً تطٜٛز اعٓتر 

تكًٝص مدت اجؾهار  َٚٔ ثِ ٚي١ٝ بايبشح مٔ اجؾهارتتُجٌ ٖذٙ اعزس١ً اج 

ٖذٙ  ًَُٛظ، تَجٌ ايذٟ وٍٛ اجؾهار إىل ٚاقع ٚتكُٝٝٗا يًٛصٍٛ إىل ايبدٌٜ اج

ٝىت تض٢ُ َٓتذى ؾإ ايؿهز٠ اعزس١ً ٝىا ؾعً ٜٚتطُٔ مٛجز اعٓتر مجٝع  ،اا بٌ ػزٜب

ٚاؿذِ ٚايت ُِٝ ٚاجبعات ٚايٛسٕ ٚايًٕٛ ٚطزٜك١ اعٛاصؿات ايز٥ٝض١ٝ ي٘ َجٌ ايغهٌ 

ٜٚؿطٌ ت ٖذٙ اعزس١ً مزض ماجز َٔ اعٓتر م٢ً فُٛم١ َٔ  ،اتصتعُاٍ

 املبتهسوٕ

2% 

 املبهسوٕ

14% 

 املتًئهوٕ

16% 

االنجسية 

 34املبهسة

34% 

االنجسية 

 34املتاخسة

34% 
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 را٥ِٗ ؾٝ٘ َٔ سٝح اعٛاصؿات ٚترد١ إعباع رغباتِٗ.آاعضتًٗه  يتذزبت٘ ؾعًًٝا ٚإبدا٤ 

 ٗا يًبشح َٚٔ خ ا٥ص ٖذٙ اعزس١ً اْٗا تت ـ بارتؿاع اع زٚؾات اييت مت ؽ ٝ

 ٚايتطٜٛزمما ٜذلت  م١ًٝ ٚدٛت خضا٥ز ٚجيو ذٕ م١ًُٝ ايبٝع مل تبدأ.

  تكدِٜ اعٓترَزس١ً  ثاًْٝا 

 ٚتت ـ ٖذٙ اعزس١ً مباًٜٞ ايضٛم  اعٓتر إىلتبدأ ٖذٙ اعزس١ً َٔ ايٛقت ايذٟ تكدّ ؾٝ٘ 

 انؿاض اعبٝعات ٚجيو جٕ اعٓتر غرل َعزٚف .1

اـضا٥ز تٕ اعٓغا٠ َا سايت ؼاٍٚ تػط١ٝ خضا٥ز مدّ ٚدٛت أرباح أٚ ٚدٛت بعض  .2

 تطٜٛز اعٓتر.

 تهجٝـ اعٓتر جات ايطابع ايتعزٜؿٞ جٕ اعٓتر غرل َعزٚف .3

أرتؿاع صعز اعٓتر ت اغً  اجسٛاٍ ٚجيو تٕ اعٓغا٠ ؼاٍٚ تػط١ٝ ايتهايٝـ قدر  .4

 اعهإ.

 ق١ً مدت اتَانٔ اييت ٜباع ؾٝٗا اعٓتر ٚجيو ي١ٓ غرل َعزٚف .5

   ثايجًا  َزس١ً ايُٓٛ

بضب  اقباٍ اعضتًٗه  م٢ً بٝعات اعٖذٙ اعزس١ً َٔ أِٖ اعزاسٌ يتُٝشٖا بشٜات٠ 

ٖٚٓا تبدأ اعٓاؾض١ ت ايدخٍٛ ت صٛم سٜات٠ ايزع١ٝ يد٣ اعٓظ١ُ  تايٞ، ٚبايعزا٤ اعٓتر

 -اْتاز اعٓتر ذْتاز َٓتذات عبٝ٘. ٚتتُٝش ٖذٙ اعزس١ً باـ ا٥ص اخت١ٝ 

 تطٜٛز دٛت٠ اعٓتر ٚإتخاٍ ؼضٝٓات مًٝ٘ عٛاد١ٗ اعٓاؾض١. .1

ايذلٜٚر يًُٓتر بٗدف تزصٝذ ايكٓام١ يد٣ اعضاتًٗه  اؿااي  ٚإقٓااع اعضاتًٗه       .2

 -احملتًُ .

 ؽؿٝض اصعار اعٓتر يشٜات٠ اعٓاؾض١. .3

 رابعًا  َزس١ً ايٓطٛز

عتغاب٘ ٜٚبدأ مٛاعبٝعات مٓدَا تغتد اعٓاؾض١ ت ايضٛم ب  اعٓتذات ب  اعٓتذات ا

ٚصًت إىل أم٢ً ن١ُٝ َٔ ايطً  ت ْؿط بعد إٔ  ت ايتٓاقص أٚ ايبكا٤ ت َضت٣ٛ ثابت

اعزس١ً ت س  تبدأ اجرباح باتنؿاض ايتدرهٞ ٚقد تهٕٛ َضتكز٠ إىل سد َا، 

ٖٚذا نً٘ ما٥د يٓتٝذ١ اذعباع ايتضٜٛكٞ، ٚتهٕٛ اعٓاؾض١ م٢ً أعدٖا ٚمٓدَا تدخٌ 
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ٌ ُ  ؾإٕ َضٛم ٖذٙ اعٓتر ٜططز يًعاييت تض٢ُ َزس١ً ايٓطر  ٓتذات ٖذٙ اعزس١ًاع

ضُٔ إصذلاتٝذ١ٝ تضٜٛك١ٝ غايبىا َا تٛصـ بايدؾام١ٝ، ٚاعشٜر ايتضٜٛكٞ اعٓاص  ت 

  -ٓغا٠ باجتٞ ٖذٙ اؿاي١ ٖٛ إٔ تكّٛ اع

 م٢ً ايطابع ايتذنرلٟ استٜات ايٓغام ايذلٚوٞ ٚتزنٝشٙ .1

 عٛاد١ٗ اعٓاؾض١ اؿات٠انؿاض اتصعار  .2

ايعٌُ م٢ً تعدٌٜ اعٓاتر ٚاتخااٍ ؼضاٝٓات متٝٝاش٠ مأ اعٓتذاات اعٓاؾضا١ ٚجياو َأ           .3

 خثٍ اؾٛت٠ .

 (يتدٖٛراتمدار)ا خاَضًا  َزسً٘

ايضٛم تبدأ اعبٝعات ت اتمداربٛضٛح ٜٚبدأ اعٓتر بؿكدإ  تَع اعتدات اعٓاؾض١ 

ٚقد ٜعٛت جيو م٢ً إٔ اعٓتذات أصبشت ت تًيب سادات ٚرغبات مدت نبرل َٔ سبا٥ٓ٘ 

ايشبا٥ٔ أٚ غرل ؾام١ً أٚ ق٠ٛ اعٓاؾض  ٚمزضِٗ خدَات ددٜد٠ بضب  ايتكدّ 

ايتهٓٛيٛدٞ َٚتؿٛق١ َٔ سٝح ايضعز ٚاعٓتر ٚعبه١ ايتٛسٜع ٚاذصذلاتٝذ١ٝ اعٓاصب١ ت 

إَها١ْٝ تطٛر ٖذٙ اعٓتر أٚ  مدّٚجيو ت ساي١ ٖذٙ اؿاي١ ٖٛ خزٚز اعٓتر َٔ ايضٛم 

 اتصتُزار١ٜ ت ايضٛم.

 

 

 

 

 ( تٚر٠ سٝا٠ اعٓتر5/5ايغهٌ رقِ )

 

 

 

 

 ؟ ؼدخ مٔ اصذلاتٝذ١ٝ اعٓتر.1

 ؟ أعزح بطزٜك١ كت زٙ مٔ تٚرٙ سٝا٠ اعٓتر.2

 ؟ َاٖٞ خ ا٥ص َزس١ً ايُٓٛ.3

 مدت ؾ٦ات تب  اعٓتر؟.4

 ( 3ْغام )

َسحًة 

 تطويساملٓتج

َسحًة تكديِ 

 املٓتج
 َسحًة ايُٓو

 َسحًة االحنداز َسحًة ايٓطج
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 اعٓترتٚر٠ سٝا٠ ( 6/6عهٌ )

 :ٔىاع ادلٕتجبث أ

ؿّٗٛ تطزم عتٓكضِ اعٓتذات َٔ ايٓاس١ٝ ايتضٜٛك١ٝ إىل صًع ٚخدَات ٚؾُٝا ًٜٞ صٓ

 نُا ٜاتٞ  ٚتكضُٝاتٗا ايؿزم١ٝٚاـدَات ايضًع 

 ايطًعأواًل: 

عهٌ قدت ٚخ ا٥ص َٚٛاصؿات َع١ٓٝ تغبع  ي٘ايضًع ٖٞ نٝإ َاتٟ ًَُٛظ 

 .ٟذلسادات ٚرغبات َع١ٓٝ يًُغ

 عزا٤ أٚ اصتدداّ ايضًع١ نُا ًٜٞ ٚرهٔ ت ٓٝـ ايضًع ٚؾل َعٝار ايػزض َٔ 

   ايضًع اتصتٗثن١ٝ (1

ايغد ١ٝ  رغبات٘أٚ  ذعباع سادتٖ٘ٞ ايضًع١ اييت ٜكّٛ اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ بغزا٥ٗا 

 ٚتٓكضِ ايضًع اتصتٗثن١ٝ اىل ثثخ فُٛمات ٖٞ  

٘  اعضاتًٗو باصاتُزار    ٖٚٞ ايضًع اييت وتاز إيٝٗاا  ايضًع اعٝضز٠ - أ اؿ اٍٛ   ٚرهٓا

تهاإٛ قزٜباا١ َاأ ٜااد اعضااتًٗو َٚاأ أَجًتٗااا اعااٛات       غايبااا َااا  جْٗااامًٝٗااا بضااٗٛي١  

 اتتٞ ٚتٓكضِ اىل ايػذا١ٝ٥.

 َٛات َجٌ َضتُز بغهٌ اعضتًٗو ٜغذلٜٗا اييت ايضًع تًو ٖٚٞ  َعتات٠ صًع -

 .اجصٓإ َٚعذٕٛ ايبكاي١
 دٗدا اعضتًٗو ؾٝٗا ٜبذٍ اييت أٚ اعدطط١ غرل اعغذلٜات ٖٚٞ  ؾٛرٟ عزا٤  -

 ٖذٙ ٚتتٛادد ايػاس١ٜ اعغزٚبات َجٌ ٚجيو يغزا٥ٗا ايتدطٝط ت يًػا١ٜ ض٦ٝث
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 ايبشح ت دٗد ٜبذٍ َا ْاترا جْ٘ ايعُث٤ ٜزتاتٖا اييت اجَانٔ نٌ ت ايضًع

 .مٓٗا
 هٌ ت عزا٥ٗا ت اعغذلٟ ٜؿهز ت اييت ايضًع تًو ٖٚٞ   اضطزار١ٜ صًع  -

 تتكا٤ َظ١ً عزا٤ َجٌ ًَش١ عادات يًٛؾا٤ ايغزا٤ ٜتِ ٚإما ايعات١ٜ ايظزٚف

 اجت١ٜٚ أْٛاع ٚبعض اعطز

ٖٚٞ ايضًع اييت ٜبذٍ اعضتًٗو بعض ايٛقت ٚاؾٗد تقتٓا٤ ٚاختٝار   صًع ايتضٛم -و

 إت ايغزا٤ اعضتًٗو ٜكزرٚت َٓٗا م٢ً أصاظ اؾٛت٠ ٚايضعز ٚايغهٌ  ٜٓاصبَ٘ا 

 ب  اعكار١ْ تتِ سٝح ايضٛم ت اععزٚض١ اجصٓاف ب  ايثس١َ اعكار١ْ إدزا٤ بعد

تٚات ايتذٌُٝ ٚاعثبط أَجًتٗا أَٚٔ  تكزٜبا عزا٤ م١ًُٝ نٌ مٓد اعتاس١ اجصٓاف

 ٚايػضاتت ٚايجثدات ٚايضٝارات ٚغرلٖا.

مٔ متٝشٖا  ٖٚٞ ايضًع اييت تٓؿزت مبٝشات ٚصؿات خاص١ بٗا ايضًع اـاص١  -ز

ايضًع١ عٝح ت  شلذٙت٤ اعضتًٗه  ٚت٤ نبرل ةغرلٖا َٔ ايضًع ٜٚهٕٛ يد٣ ٖ

تٜثت ايضٝارات َٛٚ ٛاتـْٛاع اشلأَجًتٗا بعض أايضًع١ َٚٔ  شلذٙ ٜزضٕٛ بدًٜث

 . ايعطٛر أْٛاع ٚبعض ايج١ُٓٝ اؾٛاٖزٚ

 ؟ اـاص١ ايضًع ممٝشات ٖٞ َا
ٔ  اععزٚضا١  ٚاجصآاف  اجْاٛاع  ق١ً - ّ  ايضاًع١  َا  إت ايغازا٤  مًُٝا١  تهازار  ٚماد

 .ْضبٝا بط٤ٞ اعدشٕٚ تٚرإ َعدٍ ؾإٕ ٚبايتايٞ ط١ًٜٛ ؾذل٠ بعد
ِ  ايضاًع  ٖاذٙ  تضعرل - ِ  يًُضاتًٗه   ايغازا١ٝ٥  يًكادرات  ٚؾكاا  ٜات ّ  ٜٚات  اصاتددا

 ت ْضااابٝا ناابرل  ربااح  ٖاااَػ  تااٛؾز  ٚايااايت ايضااعز  مايٝاا١  ايتضااعرل  صٝاصااات 

 .ايٛسد٠

    ْتاد١ٝ)اي ٓام١ٝ(ايضًع اذ (3

ٚإْتاد١ٝ أخز٣، ٖا بٗدف اصتدداَٗا ت فاتت صٓام١ٝ بايضًع اييت ٜتِ عزاٖٞ 

بانؿاض َعدٍ تهزار عزا٥ٗا ٚتٚاؾع م١ًُٝ ايغزا٤ ٖٞ تٚاؾع رع١ٝ ٚؼتاز  شٚتتُٝ

ٚاي ٝا١ْ ٚتٓكضِ ايضًع  ٚاذصثحإىل ضُإ بعد ايبٝع َجٌ ايطُإ ٚايذلنٝ  

 ربع فُٛمات ر٥ٝض١ٝ ٖٞ أاي ٓام١ٝ إىل 

 صًع أصاص١ٝ مل ػز مًٝٗا مًُٝات صٓام١ٝ.  ٚي١ٝات ٚاعٛات اجاـاَ - أ
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ٖٚٞ ايضًع اذْتاد١ٝ جات ايعُز ايطٌٜٛ ٚايهًؿ١   ايذلنٝبات ٚاعٛات ايجك١ًٝ - و

 ايعاي١ٝ َجٌ اع اْع ٚايهُبٝٛتز ٚاععدات ٚاعهات  ...إخل
ٖٚٞ ايضًع اي ٓام١ٝ اييت أدزٜت مًٝٗا بعض   دشا٤ ايته١ًُٝٝ أٚ تا١َ اي ٓعاج - ت

ايعًُٝات اي ٓام١ٝ َٚا سايت ؼتاز إىل مًُٝات ت ٓٝع١ٝ أخز٣ يت بح صًع١ َجٌ 

 ايٛرم ٚصؿا٥ح اؿدٜد ٚاجعّٓٝٛ ٚاـغ  ٚغرلٖا.
ٖٚٞ ايضًع اييت تضامد ت تغػٌٝ اختت ٚاععدات   َُٗات ايتغػٌٝ ٚاي ٝا١ْ - خ

 ايٓٗا١ٝ٥ َجٌ قطع ايػٝار َٛات ايتٓظٝـ ٚغرلٙ. تٕٚ إٔ ت بح دش٤ىا َٔ ايضًع١

 ( أْٛاع اعٓتذات ٜٛضح اْٛاع اعٓتذات5/5ٚايغهٌ ايتايٞ رقِ )
 

 

 

 

 

 

 ( أْٛاع اعٓتذات5/6عهٌ)

 ارتدَات: ثاْيًا

ٕ يًددَات خاصٝات ٚطزم إْتاز  أىتًـ تضٜٛل اـدَات مٔ تضٜٛل ايضًع بامتبار 

اعتاس١ يًضًع اعات١ٜ احملضٛص١، ٖٓايو مد٠ تعزٜؿات ٚأصايٝ  تٛصٌٝ ؽتًـ مٔ تًو 

اـدَات  ٚاييت مزؾت عؿّٗٛ اـد١َ، َٚٔ أُٖٗا تعزٜـ اؾُع١ٝ اجَزٜه١ٝ يًتضٜٛل

باْٗامَٓتذات غرل ًَُٛص١، ٜتِ تباتشلا َٔ اـد١َ إىل اعضتعٌُ، ٚت ٜتِ ْكًٗا أٚ 

( ٚآرَضذلْٚل Kotlerز )ؽشٜٓٗا، ٖٚٞ تكزٜبًا تؿ٢ٓ بضزم١.م، ٚمزؾٗا ؾًٝٝ  نٛتً

(Armstrong باْٗامْغام أٚ َٓؿع١ غرل ًَُٛص١ ٜضتطٝع إٔ ٜكدَٗا طزف َا يطزف )

آخز ٖٚٛ ايعٌُٝ ايذٟ تكدّ ي٘ يٝضتددَٗا ذعباع سادات٘ تٕٚ إٔ ٜذلت  م٢ً جيو ْكٌ 

 اـد١َ إىل اعضتًٗو.م َكدَٞ اعًه١ٝ َٔ

 املٓتجات

 ايطًع ارتدَات

ايطًع 

 اإلْتاجية
 ايطًع االضتٗالنية

ضًع 

 ايتطوم

ايطًع 

 ارتاصة

ايطًع 

 امليطسة
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ٛص١، ٜتِ ايتعاٌَ بٗا ت إٔ اـدَات غرل ًَُ نُا مزؾٗا سنٞ خًٌٝ اعضامد 

 أصٛام َع١ٓٝ، تٗدف إىل إعباع سادات ٚرغبات اعضتًٗو، ٚؼكل ي٘ اعٓؿع١ م .

ـدَات ٖٞ كزدات غرل َات١ٜ اَٚٔ خثٍ ايتعزٜؿات ايضابك١ رهٔ ايكٍٛ بإ 

جْغط١ ٚمًُٝات اقت ات١ٜ، تظٗز يًٛدٛت ت ْؿط ايٛقت ايذٟ ٜتِ ؾٝ٘ عزابٖا، 

 ايعٌُٝ ت ٜع  اْتكاٍ ًَهٝتٗا َٔ اـد١َ إىل ايعٌُٝ اعضتًٗو.ٚاصتٗثنٗا َٔ طزف 

 خصبئص اخلدِبث:

تتطً  َٔ َكدَٗا ؾٔ ايتكدِٜ شلذٙ اـد١َ،  إٕ طبٝع١ ٚخ ا٥ص اـدَات   

، ؾٗٞ ٌٚايتُٝش ت اجتا٤، ٚايدق١ ت ايعٌُ، ٚايكدر٠ ٚايهؿا٠٤ ٚسضٔ ايتعاٌَ َع ايعُٝ

اعٓظُات، َٚٔ ٖذا اعٓطًل تٓبعح مٔ طبٝع١ اـدَات اعٝدإ ايز٥ٝط يًُٓاؾض١ ب  

  مج١ً َٔ اـ ا٥ص ٚاييت َٔ أُٖٗا

 

 

 

 

 

 

 ( خ ا٥ص اـدَات5/6عهٌ رقِ )

ؼتٟٛ  باْٗاتت ـ اـدَات  تػً  ايعٓاصز ايػرل ًَُٛص١ ت اعطُٕٛ اـدَٞ   (1

ٚتتُجٌ ايعٓاصز  ،م٢ً فُٛم١ َٔ ايعٓاصز غرل اعًُٛص١ ٚايعٓاصز اعًُٛص١

 ٜتِسٝح  اييت تكدّ خدَات َ زؾ١ٝ ايبٓٛىت  ُجًثاعًُٛص١ ت اؾٛاْ  اعات١ٜ ؾ

ت ايٓكٛت ٚايت ُِٝ اـاردٞ يًبٓو ٚغرل جيو َٔ تآدٗش٠ اؿاصٛو ٚأاصتدداّ 

ذر م٢ً َا ايعٓاصز غرل اعًُٛص١ ٚاييت ٜتعاعات١ٜ اعًُٛص١، أاعزاؾل ٚايتضٗٝثت 

خصائص 

 ارتدَات

ارتدَة غري 

 ًَُوضة

ايتالشّ  بني 

إْتاج ارتدَة  

 وتوشيعٗا

ارتدَة 

 فاْية

الميهٔ جتصئة 

 ارتدَة
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ْٗا تهُٔ ت اتراى ايشبٕٛ ٚتٛقعات٘ ٚبايزغِ َٔ تٛؾز ابٜتٗا  ؾايؿزت عضٗا أٚ ر

ٖذٙ ايعٓاصز اعًُٛص١ ٚغرل اعًُٛص١  إت إ ايعٓاصز ايػرل ًَُٛص١ تؿٛم ايعٓاصز 

اعًُٛص١ ٚشلذا ؾإ ايٓذاح ت بٝع اـد١َ ه  إٔ ٜتِ ؼٌٜٛ اـدَات غرل 

 اعًُٛص١ إىل ؾٛا٥د قضٛص١ .

إْتادٗا ٚتٛسٜعٗا  ٘بتثسَٝات تت ـ اـدَ ١َ ٚتٛسٜعٗا إْتاز اـد مًُٝيتتثسّ  (2

أٟ مدّ اَها١ْٝ ايؿ ٌ ب  ٖات  ايعًُٝت  سٝح ٜتِ إْتاز اـد١َ ٚتٛسٜعٗا 

اـدَات ت رهٔ ؼشٜٓٗا إىل ٚقت اؿاد١ إيٝٗا  ٚجيو ذَٕباعز٠ إىل ايعٌُٝ 

ىل ٚقت ؽشٜٓٗا إ١ًُٝ ٚايعثد١ٝ ت رهٔ ؾاـدَات ايتع ٚت ؼتاز إىل ٚصطا٤

وتاز . ٚايطاي  اؿاد١ ؾاعزٜض و ٌ م٢ً اـد١َ ايعثد١ٝ َباعزٙ َٔ ايطبٝ 

 اـد١َ ايتع١ًُٝٝ َٔ َع١ًُ. إىل

رهٔ ؽشٜٓٗا ٚباخت١ٝ ؾٗٞ تؿ٢ٓ ٚتتثع٢ اج مل  إٕ اـد١َ ت اـد١َ ؾا١ْٝ   (3

ساي١  اييت ت رهٔ ؽشٜٔ خدَاتٗا ت تضتددّ َجاٍ جيو خد١َ َكامد ايطرلإ

 .مل ٜتِ اتصتؿات٠ َٓٗا ت سٝٓ٘
اـد١َ تٓتر ٚتضتًٗو ت ْؿط ايٛقت م٢ً  ٕ  إاـد١َ مدّ اَها١ْٝ ػش١٥  (4

خثف ايضًع اعات١ٜ اييت ٜتِ إْتادٗا ؾتدشٜٓٗا ثِ تٛسٜعٗا إىل إٔ ت ٌ إىل اعضتًٗو 

 جيو.ايذٟ ٜضتددَٗا بعد 

 ِؼبَري جىدة اخلدِبث: 

 ٖٚذٙ اععاٜرل ٖٞ ٜٛدد ايعدٜد َٔ اععاٜرل اييت ٜعتُد مًٝٗا ت تكِٝٝ دٛت٠ اـد١َ 

ٚتغاارل اتمتُاتٜاا١ إىل قاادر٠ َااشٚت اـدَاا١ مًاا٢ إلاااس أٚ أتا٤ اـدَاا١        اتمتُاتٜاا١  (2

اعٛمااٛت٠ بغااهٌ تقٝاال ٜعتُااد مًٝاا٘. ؾااايشبٕٛ ٜتطًااع إىل َااشٚت اـدَاا١ بااإ ٜكاادّ ياا٘     

َىا َجٌ َا ٚمدٙ بذيو.خد١َ تقٝك١ َٔ سٝح ايٛقت   ٚاذلاس متا
ٚتغارل إىل تاٛؾز اـدَا١ ت اعهاإ      َد٣ تٛؾز اـد١َ َٔ سٝح ايشَاإ ٚاعهاإ    (3

اـدَااا١ ٚؾااال ٖااذا اععٝاااار جْٗاااِ  ٚايشَااإ اعطًاااٛب ، ؾهااجرل َااأ ايشباااا٥ٔ ٜكُٝاإٛ    

 وبذٕٚ اتْتظار أٚ إٔ ايٛقت مٓدِٖ ت  يًػا١ٜ ٚخاص١ مٓد رداٍ اتمُاٍ.ت
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ٖٚااٞ قاادر٠ ايعاااًَ  ٚاصااتعداتِٖ مًاا٢ تكاادِٜ اـدَاا١ اعٓاصااب١ يًشبااا٥ٔ      اتصااتذاب١  (4

 ٚاتصتذاب١ يطًباتِٗ بغهٌ صزٜع.
ٚتعٛت إىل اععزؾا١ ٚسضأ ايطاٝاؾ١ ٚاتصاتكباٍ َأ قباٌ ايعااًَ  ٚقادرتِٗ          ايتٛنٝد  (5

 م٢ً سرع ايجك١ بِٝٓٗ ٚب  اعٓتؿع  باـد١َ.
داطز ٚايغو، َٚجاٍ جياو مٓادَا وازص ايعُٝاٌ     ٌٖ إٕ اـد١َ خاي١ٝ َٔ اع اجَإ  (6

مًاا٢ إٜااداع أَٛاياا٘ ت ايبٓااٛى اياايت تهاإٛ خايٝاا١ َاأ اعداااطز، ٚنااذيو ايطاياا            

اؾاَعٞ اياذٟ وازص باتيتشاام باؾاَعا١ اععاذلف بٗاا ٚاعازٜض اياذٟ وازص مًا٢           

 ادزا٤ م١ًٝ دزاس١ٝ ت َضتغؿ٢ يد١ٜ اتَهاْٝات اعات١ٜ ٚاجطبا٤ اعاٖزٕٚ ٖٚهذا.
ٖٚٞ َد٣ تٛؾز َضت٣ٛ اؾدار٠ مٓد ايعاًَ  م٢ً تكدِٜ اـد١َ َأ سٝاح   اؾدار٠   (7

 اعٗارات ٚايكدرات ايتش١ًًٝٝ ٚاتصتٓتاد١ٝ ٚاععارف ٚغرلٖا.
ٚتع  نِ َٔ ايٛقت ٚاؾٗد يهٞ ٜتعازف َكادَٛ   ترد١ ؾِٗ َٛرت اـد١َ يًشبٕٛ   (8

 رلٖا.اـد١َ م٢ً َغانٌ ايشبٕٛ ٚاستٝادات٘ يهٞ ٜكّٛ عًٗا ٚتٛؾ
ٖٚاٞ َااد٣ تااٛؾز ايعٓاصااز اعاتٜاا١ يًددَاا١ ناااعزاؾل ٚايتضااٗٝثت    اجعااٝا٤ اعًُٛصاا١  (9

 اعات١ٜ ٚاختت ٚاععدات ٚاعباْٞ.
ٚتع  ايتٛاصٌ اعضتُز َٔ َكدَٞ اـد١َ َع ايشبٕٛ َٔ أدٌ ايتعزف م٢ً  اتت اٍ  (:

 استٝادات ايشبٕٛ ٚايعٌُ م٢ً إعبامٗا.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ؟، اجنزٖااعٓتر تب  صزم١ ٚؾل ؾ٦ات مخط إىل اعضتًٗهٕٛ ٜتٛسع.1

 ؟ مبذُٛم١ َٔ اـ ا٥ص اعزح ٖذٙ اـ ا٥ص تتتُٝش اـدَا.2

 ؟ اجنز َعاٜرل دٛت٠ اـدَات.3

 ( 4ْغام )
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 تدزَببث

 : (1)تدزيب 

تطاٛر قطااع اجمُااٍ ٚهٗاٛر َٓتذاات       َٔ ٚد١ٗ ْظزى َا ٖاٞ اتصاباو ايايت أتت اىل   

 .تزضٞ سادات ٚرغبات ايشبٕٛ َتطٛر٠ ٚسدٜج١

 (  2تدزيب )

متز اعٓتذات بايعدٜد َٔ اعزاسٌ ؾُاا ٖاٞ أؾطاٌ َزسًا١ َأ ٚدٗا٘ ْظازى يًُٓتذاات         

 ٚعاجا؟

 (  3تدزيب )

 ايضًع؟تضٜٛل اـدَات مٔ تضٜٛل  ـمًٌ  ىتً

 : اخلالصت

ٜطزح ت صاٛم َأ أداٌ     ٤ٞأٟ ع ٛسد٠ َؿّٗٛ اعٓتذات ٚايذٟ ٜك د بٗاتٓاٚيٓا ت ٖذا اي

 إعباع رغب١ أٚ ساد١ ٜٚغٌُ ايضًع اعات١ٜ ٚاـدَات ٚاجؾهار.
 ثِ تطزقٓا إىل َضتٜٛات اعٓتذات ٚاييت تغٌُ 

 .اعٓؿع١ اؾٖٛز٠، اعٓتر ايؿعًٞ، اعٓتر اذضات 

 أبعات َشٜر اعٓتر ٚنذا   ٛ مُال َاشٜر    ،اتضااع اعاشٜر   ٚايذٟ ٜتهٕٛ َٔ أربع١ أبعاات ٖا

 .اتضام اعشٜر ،َشٜر اعٓتر طٍٛ ،اعٓتر

    ْٚاقغاآا َزاساٌ اتبتهااار   ابتهاار اعٓتذااات ٚتطٜٛزٖاا  ٚتطزقٓاا ت ٖاذا ايٛسااد٠ إىل

َزسًاا١ تكٝاااِٝ   ،َزسًااا١ ت ااؿ١ٝ اجؾهاااار  ،َزسًاا١ تٛيٝاااد اجؾهااار   ٚاياايت تتُجاااٌ ت 

 ثِ تطزقٓا إىل تٚر٠ سٝا٠ اعٓتر. َزس١ً إخزاز ايؿهز٠ إىل سٝش ايتطبٝل، اجؾهار
  أْاٛاع اعٓتذاات ٚايايت تغاٌُ ايضاًع ٚاـادَات سٝاح تطزقٓاا إىل أْاٛاع           تٓاٚيٓاا ٚأخرلا

 ايضًع ٚخ ا٥ص اـدَات.

 : حملت ِعبمت ػٓ اٌىحدة اٌدزاظُت اٌعبدظت

ت ايٛسد٠ ايدراص١ٝ  َٔ سٝح اعؿّٗٛ ٚأْٛام٘ َٚضتٜٛات٘.بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ تراص١ اعٓتر 

اعشٜر ايتضٜٛكٞ أت ٖٚٛ ايتضعرل َٔ سٝح ايضاتص١ صٓتٓاٍٚ َٛضٛع ايعٓ ز ايجاْٞ ت 

 .اعؿّٗٛ ٚاج١ُٖٝ، نُا صٓتطزم إىل طزم ايتضعرل ٚإصذلاتٝذ١ٝ ايتضعرل
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 : حً اٌتدزَببث

بؿطاٌ هٗااٛر ايتكٓٝاات ٚايتهٓٛيٛدٝااا اؿدٜجا١ اياايت صااُٖت بكاا٠ٛ ت تااٛؾرل     : (1تددزيب ) 

 ب  اعٓظُات.ايكدر٠ ايتٓاؾض١ٝ سٜات٠ ايٛقت ٚاؾٗد ت اؿ ٍٛ م٢ً اعٓتر، ٚ

يتُٝشٖاا بشٜاات٠   تعتدل َزس١ً ايُٓٛ ٖٞ َٔ اؾطٌ اعزاساٌ بايٓضاب١ يًُٓظُاات    : (2)تددزيب  

 اعٓظ١ُ.سٜات٠ ايزع١ٝ يد٣  تايٞ، ٚبايبضب  اقباٍ اعضتًٗه  م٢ً عزا٤ اعٓتربٝعات اع

ٕ يًددَات خاصٝات ٚطزم إْتاز ٚأصايٝ  تٛصاٌٝ ؽتًاـ مأ تًاو     بضب  أ : (3تددزيب ) 

ٚيااذيو ؼتاااز اىل ْظاااّ تضااٜٛكٞ ىتًااـ ماأ تضااٜٛل     اعتاساا١ يًضااًع اعاتٜاا١ احملضٛصاا١،  

 ايضًع؟

 ِساجغ اٌىحدة:

 ّ. 2010  تار ايٝاسٚرٟ، ٕ، مُا1اؿدٜح، م لمحٝد ايطا٥ٞ ٚآخزٕٚ، ايتضٜٛ (1

)مُاااإ  تار 1مسنزٜااا ماااشاّ ٚآخاازٕٚ، َبااااتا ايتضااٜٛل بااا  ايٓظزٜاا١ ٚايتطبٝااال،      (2

 ّ(2008اعضرل٠،
 (. 1997)مُإ تار سٖزإ،  مايغاٌَ، اعضامد، ايتضٜٛل ت اعؿّٗٛ سنٞ خًٌٝ  (3
)اذصااهٓدر١ٜ  اياادار  1ماـدَٝاا١، صاعٝد قُااد اع اازٟ، إتار٠ ٚتضااٜٛل اجْغاط١    (4

 ّ( 2002اؾاَع١ٝ، 

صااًُٝإ عااهٝ  اؾٝٛصااٞ، قُااٛت داصااِ اي ااُٝدمٞ، تضااٜٛل اـاادَات اعايٝاا١،    (5

 ّ(2009ٚا٥ٌ، ر)مُإ  تا1م

ٟ، ايتضااٜٛل اع اازت اعااادخٌ اعتهاَااٌ ؿااٌ اعغاااهثت     قضاأ أمحااد اـطااارل   (6

 ّ(1982اجلًٛ اع ز١ٜ، ١ايكاٖز٠  َهتب)1مايبٓه١ٝ، 

)ايكااااٖز٠  ايااادار  1مٚاتصاااذلاتٝذٝات، اعؿااااِٖٝ  لاي اااشٔ، ايتضاااٜٛ قُاااد ؾزٜاااد   (7

 ّ(1998اؾاَع١ٝ يًٓغز ٚايتٛسٜع ،

ايٝااااسٚرٟ،  رْعاااِٝ ايعباااد ماعاااٛر، رعاااٝد ماااز ماااٛتٙ، َبااااتا ايتضاااٜٛل، )مُاااإ  تا  (8

2006)ّ 

 ّ.(2002)مُإ  تار ٚا٥ٌ يًٓغز،  ،ٖاْٞ ساَد ايطُٛر، تضٜٛل اـدَات (9



 

 108 

 املنتجبث

10) Kotler &Amstrrong Principles of Marketing Prentice Hall 

U.S.A.2001.P354. 
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 (Price)اٌتعؼري

 ِمدِت:

تٛضٝح اٖداف ٚأ١ُٖٝ ايتضعرل ايطزم اعٓاصب١ يع١ًُٝ ايتضعرل  تٗدف ايٛسد٠ اىل

 ٚاصذلاتٝذٝات ايتضعرل.

 اهداف اٌىحدة

 ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ً  مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ 

 ايتضعرل تعزف .1

 أ١ُٖٝ ايتضعرل تغزح .2

 طزم ايتضعرل تكارٕ .3

 تتعًِ نٝـ تتٓبا باصعار اعٓتذات ت هٌ ايهضات أٚ ايُٓٛ اتقت اتٟ .4

 اصذلاتٝذ١ٝ ايتضعرل تكِٝ .5

 : لساءاث ِعبػدة

ٖذٙ  متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ 

 1قُد مبٝدات، أصاصٝات ايتضعرل ت ايتضٜٛل اععاصز)َدخٌ صًٛنٞ(،م .1
 (.2004)مُإ  تار اعضرل٠ يًٓغز ٚايتٛسٜع،

,)مُإ  تارٚا٥ٌ 4ْادٞ َعث,را٥ـ تٛؾٝل,أصٍٛ ايتضٜٛل َدخٌ ؼًًٝٞ, م .2

 ّ(2010يًٓغز،
تار     مُإ ،1ايتضٜٛل أصط َٚؿاِٖٝ َعاصز٠.م ،ثاَز ايبهزٟ .4

 ّ.2006ايٝاسٚرٟ.
4. http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/ts3ira.pdf 

5. http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ME7.pdf               
 

http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/ts3ira.pdf
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 :دتهُد

ايضعز ٖٛ أسد مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ ايذٟ تضددَ٘ َٓظ١ُ اجمُاٍ يتشكٝل 

أٖداؾٗا، ٖٚٛ ايعٓ ز ايٛسٝد ضُٔ اعشٜر ايتضٜٛكٞ ايذٟ ٜٛيد أٚ ٜٓتر تخًث يًُٓظ١ُ 

سٝح ٜعتدل قزار تضعرل اعٓتذات اييت  ،أَا مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اجخز٣ ؾٗٞ تهًؿ١ 

ات اعةثز٠ ت رع١ٝ اعٓظ١ُ ٚت قدرتٗا م٢ً ايتهٝـ تكدَٗا اعٓظُات َٔ أِٖ ايكزار

 ٚايبكا٤ ت ايضٛم.

 اٌعؼس: تؼسَف

 مٔ ايك١ُٝ اييت ٜدؾعٗا اعغذلٟ يًضًع١ أٚ اعٓتر . باْ٘  تعبرلايتضعرل  (نٛتًز)ٜعزف 

مق١ُٝ اعٓتر اييت رهٔ تعدًٜٗا صعٛتًا أٚ ٖبٛطًا ٚؾكًا   باْ٘أٜطىا ٜٚعزف ايضعز 

ٚخارد١ٝ ؼٝط بعٌُ اعةصض١ ٚمبا ٜتؿل ٚإَهاْات ايغزا٤ يد٣  عتػرلات تاخ١ًٝ

 اعٓتؿع  ٚٚؾل أجٚاقِٗ.

تدلس أ١ُٖٝ ايتضعرل م٢ً أ١ْ ٚاسد َٔ ثثث١ مٛاٌَ تةثز بغهٌ َباعز م٢ً ايزبح ٚ

  ٖٚٞ ايضعز، ايتهًؿ١، سذِ اعبٝعات.

 اعضُٝات  عهاًت عت٢ َٚضُٝات كتًؿ١ َٚٔ أ١ُٖٝ ٖذٙ أصعار ٚتتدذ اج

  َٓؿع١ ايضهٔ ٌَكاب اذهار. 

 صعز اـدَات ايطب١ٝ َكابٌ أٚ اععا١ٜٓ  هغـاي. 

 َكابٌ َٓؿع١ ايٓكٌ أٚ اجدز٠  ايتعزؾ١. 

  َكابٌ َٓؿع١ احملاَا٠ أتعاو. 

 اعٛهـ ْظرل مًُ ٜاخذٙ َكابٌ َا  زت اع.٘ 

 َكابٌ َٓؿع١ ايتعًِٝ زصّٛ اي. 

 َكابٌ خدَات ايٛصٝط أٚ ايضُضار  أٚ ايدتي١ عُٛي١اي. 

 َكابٌ اـد١َ اييت تكدَٗا اؿه١َٛ طزا٥  اي. 

 شاي١ كايؿ١ اعزٚرن ايعكٛبات ت ػزا١َ اي. 

ٚتدلس أ١ُٖٝ ، ٖٚذٙ اعضُٝات اعدتًؿ١ يحصعار تدؾع َكابٌ تكدِٜ خد١َ أٚ صًع١

ايضعز يهٌ َٔ ايبا٥ع، ٚايذٟ ٜك د ب٘ اعٓظ١ُ، ٚاعغذلٟ، ايذٟ ٖٛ ايشبٕٛ م٢ً سد 
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صٛا٤، سٝح تتُجٌ أ١ُٖٝ ايضعز يًُٓظ١ُ ت نٕٛ ايضعز ٜغرل إىل اجرباح ٚاصتُزار١ٜ 

اعٓظ١ُ م٢ً اعد٣ ايطٌٜٛ، باذضاؾ١ إىل أْ٘ رجٌ ايتهًؿ١ اعتعًك١ بتطٜٛز إْتاز اعٓتر، 

 تدلس أ١ُٖٝ ايضعز مٓد ايشبٕٛ ت إٔ اعٓتر متجٌ تهًؿ١، ٚتعدل مٔ ق١ُٝ اعٓتر، ت س 

 ٚإٔ َا ٜدؾع٘ وكل إعبام٘ .

 

 

 
 

 أمهُت اٌعؼس:

 خاص١ يًُٓظُات ٚجيو يحصباو اخت١ٝ يًضعز أ١ُٖٝ 

إٔ ايضعز َٔ أصٌٗ ٚأصزع مٓاصز َشٜر ايتضٜٛل تػٝرلىا ٚتعدًٜث عكاب١ً ايطً  أٚ  (1

 ت زؾات اعٓاؾض .

ٜعد ارتؿاع ايضعز َةعزىا م٢ً اؾٛت٠ َٔ ٚد٘ ْظز ؾ١٦ َٔ اعضتًٗه  ؾكد بٝٓت   (2

 .بعض ايدراصات إٔ ٖٓاى مثق١ إهاب١ٝ ب  ايضعز ٚاؾٛت٠ 

ٚدٛت مثق١ ب  ايضعز َٚكدار إٜزاتات اعٓظ١ُ ٚأرباسٗا، ٖٚذا َِٗ يًُةصض١ جْٗا  (3

 َع١ٓٝ ؾًٔ تضتطٝع اتصتُزار. اإجا مل ؼكل إٜزاتات أٚ أرباسى

 إٔ ايضعز ٜعد أسد فاتت ايتٓاؾط ب  اعةصضات. (4
 
 

 

 أهداف تعؼري ادلٕتجبث :

مٓد اعٓظُات ٚجيو ْظزًا تختثف سذِ اعٓظ١ُ ٚايب١٦ٝ  ىتًـ أٖداف ايتضعرل

ايتٓاؾض١ٝ، ٚايتغزٜعات ٚايضًطات ايزقاب١ٝ ايذٟ ٜكّٛ بع١ًُٝ ايتضعرل، ؾٝشدت اؿد 

 اجت٢ْ ٚاؿد اجم٢ً جصعار بعض اعٓظُات .

 ؟ مزف ايتضعرل؟ ٚمباجا ٜتُٝش ايضعز مٔ بك١ٝ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ.1

 ؟ اجنز َضُٝات ايتضعرل يبعض اـدَات ٚايضًع.2

 ( 1ْغام )

 خاص١ يد٣ اعٓظُات اجنز ٖذٙ ات١ُٖٝ ؟  ١يًضعز أُٖٝ        

 ( 2ْغام )
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أٖداؾًا تضع٢ إىل ؼكٝكٗا َٔ م١ًُٝ ايتضعرل،  ٓظُاتيذيو رهٔ ايكٍٛ إٔ يًُ

  (  ٜتُجٌ ت اجت1ٞ-6نُا ت ايغهٌ )َٚٔ أِٖ أٖداف ايتضعرل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ٜٛضح أٖداف تضعرل اعٓتذات6/1عهٌ رقِ )

تضاع٢ بعاض اعٓظُاات إىل سٜاات٠ س اتٗا ايضاٛق١ٝ َأ خاثٍ          سٜات٠ اؿ ١ ايضٛق١ٝ  (2

صاتةتٟ إىل سٜاات٠    َٔ ثِٚ ،ؽؿٝض ايتهايٝـ إىلسٜات٠ سذِ َبٝعاتٗا اييت صتؿطٞ 

رباااح ت اعااد٣ ايطٜٛااٌ ٚيتشكٝاال ٖااذا اشلاادف ؾااإٕ اعٓظُاا١ تًذااا إىل ٚضااع صااعز            اج

 َٓدؿض م٢ً سمِ إٔ ايطً  صٝهٕٛ َزًْا .
رباح يتتُهٔ َأ ايُٓاٛ ٚاتصاتُزار١ٜ ت    تضع٢ اعٓظُات إىل سٜات٠ اج تعظِٝ اجرباح  (3

 ٜٚكٟٛ ايعثق١ بٝٓٗا ٚب  قٝطٗا ايداخًٞ ٚاـاردٞ. ايضٛم ٚايٛؾا٤ بايتشاَاتٗا،
َاٛاٍ  أصازف   إىلتضع٢ اعٓظُات إىل ؼض  َٓتذاتٗا باصتُزار ٚ قٝات٠ دٛت٠ اعٓتر  (4

ا ٚباصاعار َٓدؿطاا١  طا٥ًا١ ت ايبشاٛخ ٚايتطاٜٛز يتكادّ َٓتذاات جات داٛت٠ مايٝا١ دادى        

 يتشكل ٖدف قٝات٠ دٛت٠ اعٓتر ت ايضٛم .
تضع٢ اعٓظُات إىل ايبكا٤ ت ايضٛم َٔ خثٍ ٚضع أصعار كؿط٘   ايبكا٤ ت ايضٛم (5

َااع أْٗااا قااد تتشُااٌ بعااض اـضااا٥ز ت اجدااٌ ايك اارل ت صاابٌٝ بكا٥ٗااا ت ايضااٛم،       

 ٚودخ ٖذا ت ساتت ايهضات اتقت اتٟ.

 

أٖداف 

 ايتطعري

شيادة 

اذتصة 

 ايطوقية

تعظيِ 

 األزباح

قيادة جودة  

 املٓتج

ايبكاء يف 

 ايطوم
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 : عسق تعؼري ادلٕتجبث

ختٝار نٌ طزٜك١ يًظزٚف اييت تٓاص  اتٛدد مد٠ طزم يتضعرل اعٓتذات، ٜٚزدع 

 نٌ َٓظ١ُ، َٚٔ أِٖ ٖذٙ ايطزم َا ٜاتٞ  

تعاد ٖااذٙ ايطزٜكا١ َاأ أصاٌٗ ايطاازم ٚمبٛدا  ٖااذٙ     ايتضاعرل مًاا٢ أصااظ ايتهًؿاا١     (1

ايطزٜكا١ بضاٗٛي١ تكادٜز     ٖاذٙ  ايطزٜك١ ٜطاف ٖاَػ ربح مًا٢ تهًؿا١ اعٓاتر، ٚتتُٝاش    

ايضااعز، ت ساا  ٜعاااو مًاا٢ ٖااذٙ ايطزٜكاا١ أْٗااا تُٗااٌ ساياا١ ايعاازض ٚايطًاا  ٚايٛضااع   

ايتٓاؾضااٞ ت ايضااٛم، ٚنااذيو َااد٣ قاادر٠ ايشباإٛ مًاا٢ اياادؾع ٚت ايٛاقااع لااد إٔ        

 ايهجرل َٔ إدزا٤ات ايتضعرل تتشدت م٢ً َدخٌ ايتهًؿ١ ٚؾل اععاتي١ اخت١ٝ 

 تهًفة ايوحدة( xوحدة+) ْطبة اإلضافة تهًفة ايضعس بيع املٓتج = 

رٜاٍ يًٛسد٠ ٚناْات ْضاب١ اذضااؾ١ اىل ايتهًؿا١      100اعذل٣ تادزا َٓتذا بضعز  َجاٍ:

 % ؾُا ٖٛ ايضعز ايذٟ ودتٙ ايتادز يبٝع ايٛسدٙ َٔ اعٓتر؟25

 اؿٌ 

 (x100صعز بٝع ايٛسد٠= تهًؿ١ ايٛسد٠ + ) ْضب١ اذضاؾ١ 

100+25 % x100=125 

 مجايٞ ايتهايٝـإ -ٜزاتات إمجايٞ اذايزبح = 

ٜعتُااد ماادت َتشاٜااد َاأ اعٓظُااات ت ؼدٜااد     ايتضااعرل اعااب  مًاا٢ أصاااظ ايكُٝاا١    (2

ٚؾكاًا   ٚايتضاعرل َٓتذاتِٗ بٓا٤ى م٢ً إتراى ايشبٕٛ يك١ُٝ اعٓتر بدًت مأ تهًؿا١ ايباا٥ع .    

شلاذٙ ايطزٜكاا١ ٜباادأ بتشًٝااٌ استٝادااات ايشباإٛ ٚإتراناا٘ يًكُٝاا١ يتشدٜااد ايضااعز ايااذٟ   

ٜتؿاال َاااع ايكُٝاا١ اعدرنااا١ يًشباإٛ ثاااِ تكااّٛ بت اااُِٝ قاازارات اعٓاااتر ٚأٟ تهاااايٝـ      

َغااُٛي١ مًاا٢ أصاااظ ايكُٝاا١ ٚاياازبح اعضااتٗدؾ  . ٚبااذيو ٜعتاادل ايتضااعرل اعااب  مًاا٢     

 ايك١ُٝ تضعرلًا ٜكٛتٙ ايشبٕٛ.

 ؟ َاٖٞ أٖداف ايتضعرل يد٣ اعٓظُات         

 ( 3ْغام )
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أصاعار اعٓتذاات اعٓاؾضا١ ت اعٓظُاات اجخااز٣      امتباار تضاعرل مًا٢ أصااظ ايضاٛم      اي (3

شلااذٙ ايطزٜكاا١ ت   اـاادَاتٗا، ؾٛؾًكاا يًُٓظُاا١ يٛضااع صٝاصاا١ صااعزٜ٘ َٓاصااب١    اَةعاازى

تكااّٛ بكٝاا١ اعٓظُااات  ثااِ ايضااعز  ايز٥ٝضاا١ٝ يتشدٜااد ذلى اعباااتر٠ يًُٓظُااات  ايتضااعرل ُتاا 

 اييت تكٛت أصعار اعٓتذات.ٖٞ عٓظُات ايز٥ٝض١ٝ ،أٟ إٔ اصعارأ َا تطع٘ َٔ بتكًٝد

ٚتعتُد ٖذٙ ايطزٜك١ م٢ً تكادِٜ َٓتذاات مايٝا١     ايتضعرل م٢ً أصاظ ايعثق١ َع ايشبٕٛ   (4

 مازٚض اؾٛت٠ يبعض نبار ايشبا٥ٔ، ٚايذٜٔ ٜتُتعٕٛ با١ُٖٝ خاصا١ ياد٣ اعٓظُا١ َكاباٌ     

ِ اي     عثقاا١ اذمجايٝاا١ َااع  خاصاا١ ت اجصااعار، ٚمًٝاا٘ ؾااإٕ ايضااعز ٜتشاادت مًاا٢ أصاااظ تكاٝا

اَػ ربااح َٓدؿطاا١ َكابااٌ          ٍ ٖاٛا ٕ مًاا٢ اصااتعدات يكباٛا ٕ ٚمًٝاا٘ ؾااإٕ اعٓظُاا١ تهاٛا ايشباٛا

 اتستؿاه بايشبٕٛ.

ٜتشادت ايضااعز مبكتطاا٢ ٖاذا اجصااًٛو مًاا٢ أصاااظ    ايتضاعرل مًاا٢ أصاااظ اعٓاؾضاا١    (5

يًُٓتذااات اعغاااب١ٗ، ٜٚااتِ ت ااُِٝ ايضااعز عٝااح ٜهاإٛ َضاااًٜٚا        اعٓاؾضاا أصااعار 

جصااعار اعٓاؾضاا  ايز٥ٝضاا  أٚ أمًاا٢ َُٓٗااا أٚ أقااٌ بكًٝااٌ. ٚإجا نااإ ٖٓاااى ػاااْط    

ٚمتاثااٌ ت صااٛم استهااار ايكًاا١ ٜااتِ ايبٝااع مًاا٢ أصاااظ َتٛصااط ايضااعز ايضااا٥د ت           

ٓضا  تتؿال َاع تًاو     ايضٛم، أَا ت ساي١ متٝش اعٓتذاات ٚاختثؾٗاا ؾتدتًاـ اجصاعار ب    

 .اتختثؾات

إٕ أٖاااِ َاااا رٝاااش ٖاااذٙ ايطزٜكااا١ أْااا٘ مًااا٢ ٚاضاااعٞ  ايتضاااعرل مًااا٢ أصااااظ ايطًااا    (6

اذصذلاتٝذ١ٝ ايتضٜٛك١ٝ عٓتذاات اعٓظُا١ ؼدٜاد أصاعار تتٓاصا  َاع َضاتٜٛات ايطًا          

ايضا٥د م٢ً اعٓتر، سٝاحم إٕ ايشباا٥ٔ صاٛف ٜشٜادٕٚ َأ اقتٓاا٤ اعٓاتر ت سايا١ َاا إجا          

ا، ٚايعهااط صااشٝح ؾايعثقاا١ باا  ايضااعز ٚايطًاا  مهضاا١ٝ ٚيهاأ  انؿااض صااعزٖ

 ٖذا ت ساي١ ثبات بك١ٝ ايعٛاٌَ اييت تتُجٌ ت دٛت٠ اعٓتر ٚاختثف ْٛمٗا.
 

 
 

 إظتساتُجُت تعؼري ادلٕتجبث:ظُبظت و

تعد صٝاص١ ايتضعرل َٔ أِٖ ايكزارات ايٛاد  َزاماتٗا ت اعشٜر ايتضٜٛكٞ، ٚتزدع 

تًو اج١ُٖٝ إىل إٔ ايضعز ٖٛ ايعٓ ز اجصاصٞ بعد اعٓتر َباعز٠ عا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ ت 

 ؟ اجنز ٖذٙ ايطزم بطزٜك١ كت زٙ تٛدد مد٠ طزم يتضعرل اعٓتذات       

 ( 4ْغام )
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ٚيذيو ؾإٕ ايضعز اعٓاص   مٓٗا،ٚاقتٓا٥ٗا أٚ ايعشٚف  اتَد٣ تكبٌ ايشبا٥ٔ شلذٙ اعٓتذ

ا ت لاح م١ًُٝ تضٜٛل اعٓتذات، ٚتٛدد مد٠ إصذلاتٝذٝات يع١ًُٝ رجٌ َتطًبىا أصاصٝى

 نُا ٜاتٞ ايتضعرل، َٔ أُٖٗا 

ّ  مٓاد  خاصا١  ب اؿ١  ايتضااعرل أُٖٝا١  تاشتات    اؾدٜاد٠  اعٓتذاات  تضاعرل  (1  ايغاازن١ قٝاا

 أٚ اؾااد٠ ترداا١ مًاا٢ اؾدٜااد٠ اعٓتذااات تضااعرل ٜعتُااد ٚ َااز٠ جٍٚ َٓتذاتٗااا بتضااعرل

 تضااعرل ت ايغاازن١ َزْٚاا١ ساتت نًُااا َبتهااز٠ ايضااًع١ ناْاات ؾهًُااا ، اؿداثاا١

 . َٓتذاتٗا
ِ  تبٓا٢  ٚمات٠  اذصاذلاتٝذٝات  مًا٢  اؾدٜاد٠  َٓتذاتٗاا  تضاعرل  ؾًضاؿ١  ايغازنات  َعظا

   ايتاي١ٝ

ٚتضااُح ٖااذٙ اذصااذلاتٝذ١ٝ    (ايهاعااط )ايضااٛم إغاازام أصاااظ مًاا٢ ايتضااعرل - أ

ايتضااعرل١ٜ يًُٓظُااات  يؿاازض أق اا٢ اجصااعار اياايت رهاأ إٔ ٜاادؾعٗا ايشبااا٥ٔ      

 َٓتذاات َكابٌ س ٛشلِ م٢ً اعٓتر، مٚتضتددّ ٖذٙ اذصذلاتٝذ١ٝ ت ساي١ ْاشٍٚ  

ددٜد٠ إىل ايضاٛم جٍٚ َاز٠  باصاتطام١ اعٓظُا١ إٔ تطاع ايعٛا٥ال أَااّ اياداخً          

اؾادت عادٙ َعكٛيا١ متهٓٗاا َأ اصاذلتات ايتهاايٝـ ٚدا  اجربااح ايايت تٗاادف           

إيٝٗام، سٝح ٜضامد ايضعز ايهاعاط ت ايبداٜا١ بإمطاا٤ اعٓاتر اؾدٜاد٠ صاٛر٠       

طاااع ايعٛا٥ااال يًُٓاؾضااا    اؾاااٛت٠ ٚمتٝاااش اعٓاااتر، ٚأٜطاااًا ٖاااذٙ اذصاااذلاتٝذ١ٝ ت     

احملااتًُ  بضااب  ارتؿاااع اعٓااتر، ٚماادّ اعداااطز٠, ٚتهاإٛ ٖااذٙ اذصااذلاتٝذ١ٝ         

 َث١ُ٥ ت ساي١ اختٞ 

 .ٝىا  ٚدٛت مدت َٔ ايشبا٥ٔ َٔ جٟٚ ايطً  غرل اعزٕ ْضب

      ت سايااا١ ٚداااٛت خطاااز ضاااعٝـ َااأ اعٓاؾضااا  جٕ ايضاااعز اعزتؿاااع ٜغاااذع

 اعٓاؾض  م٢ً تخٍٛ ايضٛم.
تعتادل ٖاذٙ اذصاذلاتٝذ١ٝ مًا٢       (ايهاصاح )ايضاٛم  اخاذلام  أصاظ ٢مً ايتضعرل - و

ايٓكٝض َٔ إصذلاتٝذ١ٝ ايكغط، سٝح تكّٛ م٢ً أصااظ ؾازض أصاعار َٓدؿطا١     

ناادل ماادت َاأ ايشبااا٥ٔ،   أيًُٓااتر اؾدٜااد، ٚجيااو نٛصاا١ًٝ َاأ أدااٌ اصااتُاي١     

ٞ ؼكٝاال أناادل قاادر َاأ اجرباااح ٚرهاأ شلااذٙ اذصااذلاتٝذ١ٝ إٔ ؼكاال      ايٚبايتاا

 اخت١ٝ اجٖداف 
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  اعٓتذات.ؼد َٔ تخٍٛ َٓاؾض  ددت إىل ايضٛم، بضب  ق١ً ٖاَػ ايزبح م٢ً 

        ٔتضع٢ اعٓظ١ُ َٔ خثٍ ٖذٙ اذصذلاتٝذ١ٝ يًش اٍٛ مًا٢ أنادل قادر ممهأ َا

 اجصعار.اؿ ١ ايضٛق١ٝ، بضب  تدْٞ 

 ذلاتٝذ١ٝ َٛد١ٗ تصتكطاو أندل قادر ممهأ َأ أصاشاو ايادخٍٛ      إٕ ٖذٙ اذص

 ايطعٝؿ١.
 إضاؾ١ٝ خدَات أٚ صًع تكدّ ايغزنات َعظِ  اذضاؾ١ٝ اـ ا٥ص سض  ايتضعرل (3

ٞ  اعٓاتر  َاع  ٟ  ، ايز٥ٝضا ـ  ت ؾتشا١  ٜطًا   قاد  ، ايضاٝار٠  ؾُغاذل  داْبٝاا١ َازآ٠  ، ايضاك

 إٔ ايغاازن١ ؾعًاا٢ ، َغااه١ً رجااٌ اذضاااؾات ٖااذٙ تضااعرل إٕ ، إخل...  نٗزبا٥ٝاا١

ٟ  َااا تكاازر ٟ  َٚااا ، اذضاااؾات  ٖااذٙ َاأ ايضااعز  ٜتطاآُ٘ ايااذ ّ  إٔ رهاأ ايااذ  ٜكااد

 َاآدؿض صااعز بٛضااع ايغاازنات تكااّٛ ٚ ، ايضااٝار٠ صااعز ٜتطاآُ٘ إٔ تٕٚ نإضاااؾ١

 . اجرباح ؼكل ست٢ يرضاؾات ماي١ٝ أصعارٚ يًُٓتر
 صااعز بٛضااع اعطعااِ ٜكااّٛ ٚ ، ايغاازاو َاأ ْااٛع َااع ايػااذا٤ ٚدباا١ ٜطًاا  ؾايغاادص

 احملكال،  ايازبح  رجٌ ، يًغزاو مايٞ صعز ٚ ٜتشًُٗا اييت ايتهايٝـ يتػط١ٝ َٓدؿض

 . ايغزاو بعض يطً  اعطعِ ت اعضتًٗو ي٘ ٜتعزض ايذٟ ايطػط ٜؿضز َا

 خد١َ أٚ صًع١ اصتدداّ تتطً  اعٓتذات بعض  َعا صًعت  بٝع أصاظ م٢ً ايتضعرل   (4

 بتضاااعرل ٜكَٛااإٛ ناااٛتاى نااااَرلات َٓتذاااٞ اعجااااٍ، صااابٌٝ مًااا٢ َعٗاااا، إضااااؾ١ٝ

ٔ  ٚ َٓدؿض، بضعز ايهاَرلات ٕ  أخاز٣  ْاسٝا١  َا  ناٛتاى  أؾاثّ  أصاعار  بزؾاع  ٜكَٛاٛ

ِ  اجؾثّ ببٝع ٜكَٛٛا مل إجا ٚ ايهاَرلا، َع تضتددّ اييت ٕ  ؾاإْٗ  مايٝا١  أصاعار  ٜطاعٛ

 . اجرباح ْؿط يتشكٝل يًهاَرلات
ّ   اـ اَٛات  أصااظ  مًا٢  ايتضعرل (5 ٔ  أصاعارٖا  بٛضاع  ايغازنات  أغًا   تكاٛ ٌ  َا  أدا

 ت اعٓتذاات  عازا٤  أٚ ، أنادل  نُٝاات  عزا٤ َباعز٠ ايدؾع م٢ً اعضتًٗه  تغذٝع

   اـ َٛات َٔ أْٛاع مد٠ ٖٓاى ٚ ، َٛازلٗا غرل

  ؽؿٝض ت صعز بٝع اعٓتر متٓش٘ ايغزن١ يًعٌُٝ مٓد ايغزا٤   خ ِ ايه١ُٝ ٖٛ

 َٓٗا بهُٝات نبرلٙ.
 ٟٖاٛ خ اِ متٓشا٘ ايغازن١ يًعُٝاٌ ْظارل قٝاَا٘        اـ ِ ايتذارٟ   اـ ِ ايتذار

ببعض ايٛها٥ـ ت تٛسٜع ايضًع١ أٚ اذمثٕ مٓٗاا ناذمثْاات ايايت ٜطاعٗا ايعُٝاٌ      

 ت َتذزٙ مٔ صًع اعٓتر.
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 ٟاـ ِ ايٓكدٟ ٖٛ جيو اـ ِ ايذٟ متٓش٘ ايغزن١ يًعٌُٝ   اـ ِ ايٓكد

 ايغزا٤. َكابٌ صدات ق١ُٝ ايؿاتٛر٠ خثٍ ؾذل٠ س١َٝٓ َع١ٓٝ َٔ تارٜذ

 ٞاـ ِ اعٛزلٞ ٖٛ خ ِ متٓش٘ ايغزن١ يًعٌُٝ ت ساي١   اـ ِ اعٛزل

ايغزا٤ خثٍ َٛصِ َع  َجًث تكّٛ ايغزنات مبٓح ايعُث٤ خ َٛات خثٍ 

 َٛاصِ ايزنٛت اٚ ت َٛاصِ ايت ؿ١ٝ

ٔ  اـدَا١  أٚ ايضاًع١  ببٝاع  ايغزن١ تكّٛ سٝح   ايتُٝٝشٟ ايتضعرل (6  ٚ أنجاز  أٚ بضاعزٜ

٘  ياٝط  اتخاتثف  ٖذا ٟ  ايتضاعرل  ٜاخاذ  ٚ ، بايتهًؿا١  مثقا١  يا ٍ  ماد٠  ايتُٝٝاش  أعاها

   َٓٗا

 اعضاارح  تخٍٛ رصّٛ َجث   اعضتًٗه  تكضِٝ أصاظ م٢ً ايتضعرل  ٕ ٌ  تهاٛ  أقا

 َضااتًٗه  فُٛماا١ ؾهااٌ ، ٖهااذا ٚ  يحداْاا  أمًاا٢ ٚ اعااٛاطٓ  ساياا١ ت

 . كتًـ صعز تعطٞ

 ماد٠  تعط٢ سٝح ، اعٓتر عهٌ أصاظ م٢ً ايتضعرل  ٍ ٔ  أعاها  أصاعار  اعٓاتر  َا

 ايضااعز ت اتخااتثف ٚ ، عااهٌ يهااٌ اعضااتًٗو إتراى مًاا٢ امتُاااتا كتًؿاا١

 َاأ ايهُٝاا١ ٚ ايٓااٛع ْؿااط تعب٦اا١ ، اعجاااٍ صاابٌٝ مًاا٢ بايتهًؿاا١ مثقاا١ ياا٘ يااٝط

   كتًؿ١ أصعار إمطا٥ٗا ٚ ايت ُِٝ سٝح َٔ كتًؿ١ سدادات ت ايعطز

 ٜعطا٢  سٝاح    اعٛاقاع  أصاظ م٢ً ايتضعرل  ٌ ـ  صاعز  َٛقاع  نا ِ  مًا٢  كتًا  ايازغ

 صاااعز ، اعجااااٍ صااابٌٝ مًااا٢ ، َتضاااا١ٜٚ َٛقاااع ناااٌ ت ايتكااادِٜ تهًؿااا١ إٔ َااأ

 ت ايتااااذنز٠ صااااعز ماااأ ىتًااااـ(  اجَاَٝاااا١)  اجٚىل اي ااااؿٛف ت ايتااااذنز٠

 . اـًؿ١ٝ اي ؿٛف

 اتمتكااات َضااتػً  عٓتذاااتِٗ أصااعار بٛضااع اعٓتذاإٛ بعااض ٜكااّٛ  ايٓؿضااٞ ايتضااعرل (7

 بعاض  أعاارت  ؾكد ، ماي١ٝ دٛت٠ ٜع  ايعايٞ ايضعز إٔ ٖٛ ٚ اعضتًٗه  يد٣ ايضا٥د

 . مايٝاا١ دااٛت٠ أْٗااا مًاا٢ إترانٗااا ٜااتِ ايعايٝاا١ اجصااعار جات ايضااًع إٔ إىل ايدراصااات

 ٜطاع  ؾكاد  ، ايٓٗاٜا١  ت ْاق ١ أرقاّ جات أصعار بٛضع ايتذش١٥ ػار بعض ٜكّٛ نُا

ِ  سٝااح  ،رٜاااٍ 999,صااعز  ايتااادز ٔ  ايضااعز  ٖااذا إتراى ٜاات  مًاا٢  اعضااتًٗه   قبااٌ َاا

 . ايـ رٜاٍ يٝط ٚ  تضعُا١٥
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   أعهاٍ مد٠ ايذلٚهٞ ايتضعرل ٜاخذ   ايذلٚهٞ ايتضعرل  (8

 ّٛإىل ايعُاث٤  ؾاذو  اعارناات  يابعض  َآدؿض  صاعز  بٛضاع  احملاثت  بعض تك 

 . ايعات١ٜ باجصعار أخز٣ َٓتذات بغزا٤ ٜكَٛٛا إٔ أٌَ م٢ً احملٌ

 نإ َع١ٓٝ َٛاصِ ت اجصعار ؽؿٝض  ِ  ت ايغات١ٜٛ  اعثباط  أصاعار  ؽؿاٝض  ٜات

 . ايعُث٤ َٔ اعشٜد ؾذو(  تٓشٜثت)  اي ٝـ ؾ ٌ بدا١ٜ

 سَٓٝاا١ ؾااذل٠ خااثٍ اعٓااتر ٜغااذلٕٚ ايااذٜٔ يًُضااتًٗه  ايٓكااٛت َاأ دااش٤ إمااات٠ 

 .قدٚت٠

 ّاي ااٝا١ْ أٚ ، اجدااٌ طًٜٛاا١ ضااُاْات تكاادِٜ ، بايتكضااٝط بااايبٝع اعٓتذاإٛ قٝااا 

 .اجملا١ْٝ

 ّاعدشٕٚ تكًٌٝ ٚ اعبٝعات يشٜات٠ ايضعز َٔ َباعز٠ خ َٛات بتكدِٜ ايبا٥ع قٝا. 

 اعٓاتر  م٢ً ُٖٚٞ صعز ٚضع ٖٛ ٚ ايٓؿضٞ باـ ِ ٜض٢ُ َا اصتدداّ أخرلا  ِ  ثا

 ( . رٜاٍ 180 أصبح رٜاٍ 300)  آخز بضعز اصتبداي٘ ٚ عطب٘

 ت ايغاازن١ تتبعٗااا اياايت ايطاازم إىل تغاارل اذصااذلاتٝذ١ٝ ٖااذٙ   اؾػاازات ايتضااعرل (9

 صتطااع ٖااٌ ايغاازن١ تكاازر سٝااح ، ايدٚياا١ َاأ اعدتًؿاا١ اعٓاااطل ت َٓتذاتٗااا تضااعرل

ـ  يتػطٝا١  بعٝد٠ دػزاؾ١ٝ َٓاطل ت ايكاطٓ  يًُضتًٗه  ماي١ٝ أصعار ٌ  تهاايٝ  ايٓكا

ٔ  ايٓظز بػض اعضتًٗه  ؾُٝع َٛسدا صعزا صتطع أْٗا أّ ؟ ٚاعداطز٠ ٔ  ما  أَاان

 اعداطز٠ ٚ ايٓكٌ تهايٝـ تتشٌُ بايتايٞ ٚ تٛاددِٖ
ٜتِ ايتضعرل ٚؾل ٖذٙ اذصذلاتٝذ١ٝ م٢ً أصاظ إٔ تكّٛ أسد٣ اعٓظُات   ضعزقٝات٠ اي (:

بك١ٝ اعٓظُاات ساذٚٙ ت ؼدٜاد اجصاعار.      ٖابشَاّ اعباتر٠ ت ؼدٜد ايضعز، ثِ ؼذٚ

ٚغايبىاا اعٓظُااات اياايت تكااّٛ بكٝاات٠ ايضااعز ٖااٞ اياايت شلاا س اا١ صااٛق١ٝ ناابرل٠ ٚأٜطىااا     

ٓاصاا  َااع سذااِ  تإَهاْٝاتٗااا ناابرل٠ تضااتطٝع َاأ خثشلااا إٔ تؿاازض ايضااعز ايااذٟ ٜ   

 قٛتٗا ت ايضٛم.
 اجٖداف ؼكٝل ت نبرل تاثرل شلا اعٓاصب١ ايتضعرل إصذلاتٝذ١ٝ إٔ ايكٍٛ ٚرهٔ

 ارتؿاع ساي١ ؾؿٞ اعٓاؾض١، هزٚف اتمتبار بع  تاخذ إٔ بد ٚت يًُٓظ١ُ، ايتضٜٛك١ٝ

 ايطً  ٚضعـ اجؾزات مٓد ايدخٍٛ َضتٜٛات ضعـ هٌ ت اجصعار رؾع ٜ ع  اعٓاؾض١

 .ٚدٛتتٗا اعٓتذات م٢ً
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 إصذلاتٝذ١ٝ تضعرل اعٓتذات( 6/2عهٌ رقِ)

 

 

 

 

 : تدزَببث

ت سٜات٠ س تٗا ايضٛق١ٝ ايضعز اُٜٗا اؾطٌ يًُٓظُات مٓدَا تزغ  : ( 1دزيب )ت

 ؟ اايكاعط أّ ايضعز ايهاصح؟ ٚعاج

 ؟ضعرل َٔ أِٖ ايكزارات ايٛاد  َزاماتٗا ت اعشٜر ايتضٜٛكٞتاي مًٌ  ٜعد( 2تدزيب )

 نٝـ رهٔ يًضعز إٔ ٜشٜد َٔ اؿ ١ ايضٛق١ٝ يًُٓظ١ُ؟   (3تدزيب)

 ايه١ُٝ؟ؾزم ب  اـ ِ ايٓكدٟ ٚاـ ِ ايتذارٟ ٚخ ِ :  (4تدزيب )

ٓظُااات اجناز أٖااِ  ايعدٜاد َاأ اصاذلاػٝات ايتضاعرل اياايت تعُاٌ بٗاا اع     تٛداد  .1

 ؟ َع ايغزح ٖذٙ اتصذلاػٝات

 =..........................+................................. اعٓتر بٝع صعز ؟ أنٌُ ٖذٙ اععاتي١.2

 ( 5ْغام )
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   اخلالصت

تعبرل مٔ ايك١ُٝ اييت ٜدؾعٗا  ٛسد٠ َؿّٗٛ ايتضعرل ٚايذٟ ٜك د ب٘ تٓاٚيٓا ت ٖذا اي

 . ثِ تعزضٓا إىل أعهاٍ ايتضعرل.اعغذلٟ يًضًع١ أٚ اعٓتر 

، سٜات٠ اؿ ١ ايضٛق١ٝٚتطزقٓا ت ٖذا ايٛسد٠ إىل أِٖ أٖداف تضعرل اعٓتذات ٖٚٞ 

 .ايبكا٤ ت ايضٛم، اجرباحتعظِٝ ، قٝات٠ دٛت٠ اعٓتر
ايتهًؿ١، ايتضعرل م٢ً أصاظ  ٚاعتُجٌ ت طزم تضعرل اعٓتذاتٚتٓاٚيٓا ت ٖذا ايٛسد٠ 

ايتضعرل م٢ً أصاظ ،ايتضعرل م٢ً أصاظ ايضٛم ، اعب  م٢ً أصاظ ايك١ُٝ ايتضعرل

 .ايتضعرل م٢ً أصاظ اعٓاؾض١ ،ايعثق١ َع ايشبٕٛ
سٝح تكّٛ بعض اعٓظُات باختٝار   اعٓتذاتإصذلاتٝذ١ٝ تضعرل ٚأخرلىا تٓاٚيٓا

 ايضعز ايهاصحٚايضعز ايهاعط  اتصذلاتٝذ١ٝ اعٓاصب١ يع١ًُٝ ايتضعرل ٚاييت َٔ أُٖٗا

 . قٝات٠ ايضعزٚ

 حملت ِعبمت ػٓ اٌىحدة اٌدزاظُت اٌعببؼت

بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ تراص١ ايضعز َٔ سٝح اعؿّٗٛ ٚاج١ُٖٝ ٚاجٖداف ٚطزم 

 ٚإصذلاتٝذ١ٝ ايتضعرل.  

إىل ايعٓ ز ايجايح َٔ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ   ايٛسد٠ ايضابع١ صٛف ٜتِ ايتطزمت

أت ٖٚٛ ايتٛسٜع، ٚصٓٓاقػ َٔ خثي٘ ٚها٥ـ َؿّٗٛ قٓٛات ايتٛسٜع ٚٚها٥ـ قٓٛات 

ا، ثِ اختٝار قٓا٠ ايتٛسٜع اعٓاصب١، ٚأخرلىا ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً اختٝار ايتٛسٜع ٚأُٖٝتُٗ

 .عقٓٛات ايتٛسٜ

 : حً اٌتدزَببث

اصااذلاتٝذ١ٝ ايضااعز ايهاصااح تٕ ؽؿااٝض ايضااعز ٜااةتٟ اىل سٜااات٠ ايطًاا         : (1) تدددزيب

 ٚبايتايٞ سٜات٠ اؿ ١ ايضٛق١ٝ.

ايعٓ ااز ايٛسٝااد ضاأُ اعااشٜر ايتضااٜٛكٞ ايااذٟ ٜٛيااد أٚ ٜٓااتر    جٕ ايضااعز ٖااٛ: (2) تدددزيب

 .تخًث يًُٓظ١ُ أَا مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اجخز٣ ؾٗٞ تهًؿ١
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ِ      اعٓظُاات  سٝاح تكاّٛ بعاض   :  (3) تدزيب سٜاات٠ سذاِ    بتدؿاٝض أصاعار َٓتذاتٗاا َٚأ ثا

 ، ٚبايتايٞ سٜات٠ اؿ ١ ايضٛق١ٝ.ؽؿٝض ايتهايٝـ إىلَبٝعاتٗا اييت صتؿطٞ 

 اجغ اٌىحدة:ِس

 2005ّ، مُإ تاراؿاَد يًٓغز، 1ايتضٜٛل اع زؾٝط، تٝضرل ايعذار١َ .1
مُإ تار    ،1ايتضٜٛل أصط َٚؿاِٖٝ َعاصز٠.م ،ثاَزايبهزٟ .2

 ّ.2006ايٝاسٚرٟ.

 .ّ 2008ايغارق١  َهت  اؾاَع١, ،4تضٜٛل اعٓتذات اعاي١ٝ,م ثاَزايبهزٟ، .3
 ، اؾاَع١ٝ ايدار ، اذصذلاتٝذٝات ٚ اعؿاِٖٝ ايتضٜٛل ، اي شٔ ؾزٜد قُد .4

1998 
تضٜٛل َؿاِٖٝ أصاص١ٝ ، تار ؾٗد صًِٝ اـطٝ  ، قُد صًُٝإ مٛات ، َباتا اي .5

 2000، مُإ ، ايؿهز
، َتهاٌَ(تار سٖزإَدخٌ قشطإ ايعٝديٞ،َباتا ايتضٜٛل )قًٞ مُز ٚصؿٞ،  .6

1996  

 .2007ّ،مُإ  ت.ٕ، 3م،اجصٍٛ ايع١ًُٝ يًتضٜٛل اع زت اعضامد،سنٞ خًٌٝ  .7

ايتضٜٛل ٚاعشاٜا ايتٓاؾض١ٝ عح ساي١ فُع صٝداٍ ي ٓام١ ايدٚا٤ ، صا١َٝ ؿٍٛ .8

ن١ًٝ مًّٛ ايتٝضرل ظاَع١ اؿاز  ،تنتٛراٙ غرل َٓغٛر  ١رصاي ،ت اؾشا٥ز

 2008ّ،ـطز

قُد مبٝدات، أصاصٝات ايتضعرل ت ايتضٜٛل اععاصز، َدخٌ صًٛنٞ مُإ تار  .9

 .2004ّٛسٜع ٚايطبام١، اعضرل يًٓغز ٚايت

  مُإ،1م، ؼًًٝٞ إصذلاتٝذ١ٝ ايتضٜٛل َدخٌ نُٞ، قُٛت داصِ اي ُٝدمٞ .10

 .2004،تار اؿاَد يًٓغز ٚايتٛسٜع

 .2007ّ، مُإ  ت.ٕ، 3م،اجصٍٛ ايع١ًُٝ يًتضٜٛل اع زت، َعث ْادٞ .11

,مُإ  تارٚا٥ٌ 4َعث,را٥ـ تٛؾٝل,أصٍٛ ايتضٜٛل َدخٌ ؼًًٝٞ, م ْادٞ .12

 .2010ّيًٓغز،
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 (Place) اٌتىشَغ
 

 ِمدِت:

ايٛسد٠ اىل ايتعزف م٢ً َؿّٗٛ ايتٛسٜع ٚٚها٥ـ قٓٛات ايتٛسٜع َٚٓاؾذ ايتٛسٜع تٗدف 

بايٓضب١ يًُٓتذات باذضاؾ١ اىل عزح ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً اختٝار قٓٛات ايتٛسٜع ٚاييت 

 .ٚاعٓظ١ُ ،ٚاعٓتر ،تتُجٌ ت ايضٛم

 اهداف اٌىحدة

 إٔ تهٕٛ قاترا م٢ً  مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو

 .َؿّٗٛ قٓٛات ايتٛسٜع تعزف  .1

 .أ١ُٖٝ قٓٛات ايتٛسٜعتغزح  .2

 .ٚها٥ـ قٓٛات ايتٛسٜعتغزح  .3

 .اختٝار قٓٛات ايتٛسٜعؼًٌ  .4

 .ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً اختٝار قٓٛات ايتٛسٜعتكِٝ  .5

 : لساءاث ِعبػدة

تتطُٓٗا ٖذٙ متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت 

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ 

 ّ.2002مُإ تار ٚا٥ٌ يًٓغز،،2ٖاْٞ محٛت ايطُٛر،إتار٠ قٓٛات ايتٛسٜع،م .1
قُٛت داصِ اي ُٝدمٞ ٚرت١ٜٓ مجُإ ٜٛصاـ, ايتضاٜٛل َادخٌ اصاذلاتٝذٞ نُاٞ       .2

 .2005ّمُإ  تار اعٓاٖر,،2ؼًًٝٞ,م
قشـ،ايتضاااااااٜٛل َااااااادخٌ تطبٝكاااااااٞ، ت ّ  تار اؾاَعااااااا١   مباااااااد ايضاااااااثّ أباااااااٛ   .3

 2002ّاؾدٜد٠،
،مُاإ  تار اعٓااٖر   3مبد ايعشٜاش َ اطؿٞ أباٛ ْبعا١، َبااتا ايتضاٜٛل اؿادٜح،م        .5

،2002ّ. 
5. http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03 

 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03
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 تمهٌد:

تغهٌ ايعٓ ز ايجايح َٔ مٓاصز  سٝحٜعد تٛسٜع اعٓتذات أسد ايعٓاصز اجصاص١ٝ 

خًل اعٓؿع١ اعها١ْٝ ٚايش١َٝٓ يًُضتًٗو  َٔ خثٍ ٖذا ايعٓ ز اعشٜر ايتضٜٛكٞ، إج ٜتِ

 .ٚجيو بإٜ اٍ ايضًع ٚاـدَات إىل اجصٛام اعضتٗدؾ١ ت اعهإ ٚايٛقت اعٓاصب  

 التوزٌع:تعرٌف قناة 

 إىل إْتادٗا َهإ َٔ ٚاـدَات ايضًع ْكٌ ؾٝٗا ٜتِ اييت ايع١ًُٝ باْ٘ ايتٛسٜع ٜعزف

 َةصضات باْٗا إيٝٗا ؾٝغار ايتٛسٜع قٓٛات أَا.  إصتعُاتٖا أٚ اصتٗثنٗا َهإ

 اعٓتذات تدؾل مٔ ٚاعضةٚي١ بٝٓٗا ؾُٝا اعتباتي١ ايعثقات ٚنذيو اعتعدت٠ ايتضٜٛل

 ػضز ايتٛسٜع قٓٛات ؾإٕ ٚشلذا.  اي ٓامٝ  اعضتًٗه  إىل اعٓتذ  َٔ ٚسكٛقٗا

 . اعغذلٟ أٚ ٚاعضتًٗو اعٓتر ب  َا ايؿذ٠ٛ

ٜتطح َٔ خثٍ ايتعارف ايضابك١ إٔ ايتٛسٜع ٖٞ م١ًُٝ تباتٍ ٚإ قٓا٠ ايتٛسٜع ٖٞ 

اعضار ايذٟ تٓضاو ١َٓ ايضًع ٚاـدَات إىل اعضتًٗو بٛاصط١ ايٛصطا٤ ايذٜٔ  رجًٕٛ 

 ٜتِ تٓظِٝ ٖةت٤ ايٛصطا٤ تاخٌ قٓا٠ تٛسٜع١ٝ َتٓٛم١. إجػار ايتذش١٥ أٚ ػار اؾ١ًُ 

 أمهُت تىشَغ ادلٕتجبث:

 يذيو رهٔ ايكٍٛ بإ أ١ُٖٝ تٛسٜع اعٓتذات تهُٔ ت اختٞ  

اختٝار قٓٛات ايتٛسٜع اعٓاصب١ يًددَات، مماا ٜضاٌٗ مًُٝا١ اْتكااٍ اعٓاتر ت ايٛقات         (1

 ٚاعهإ اعٓاصب .

 ربط مثقات دٝد٠ َع ايشبا٥ٔ، َٚعزؾ١ َد٣ رضاِٖ مٔ اعٓتر ٚاػاٖاتِٗ . (2

 ٝتٗا، ٚنٝؿ١ٝ اصتدداَٗا.تعزٜـ ايشبا٥ٔ بٓٛم١ٝ اعٓتر ٚأُٖ  (3

 إعباع سادات ٚرغبات ايشبا٥ٔ َٔ اعٓتر  .  (4

 

 

 

 

 

 ؟ مزف قٓا٠ ايتٛسٜع.1

 ؟ عاجا تعٌُ اعٓظُات م٢ً اختٝار قٓٛات ايتٛسٜع اعٓاص .2

 ( 1ْغام )
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 اٌتىشَغ:وظبئف لٕىاث 

 نُا ٜاتٞ  ٗاُٖأتٛدد ايعدٜد َٔ ٚها٥ـ ايتٛسٜع ٚصٓضتعزض 

إىل اصاااتشداخ اعٓؿعااا١ ٚايااايت تتُجاااٌ ت اعٓؿعااا١ اعهاْٝااا١   تاااةتٟ ايكٓاااٛات ايتٛسٜعٝااا١ (1

 ٚاعٓؿع١ ايشَا١ْٝ ٚاعٓؿع١ اؿٝاس١ٜ.

ايتٛسٜااع اعاااتٟ  ٜٚااتِ جيااو َاأ خااثٍ ْكااٌ اعٓتذااات، ٚؽشٜٓٗااا َٚٓاٚيتٗااا، َٚزاقباا١    (2

 اعدشٕٚ.
 ايتٌُٜٛ ٚجيو َٔ خثٍ متٌٜٛ مجٝع ايٛها٥ـ ٚتػط١ٝ ْؿكات ايتٛسٜع. (3

 ايٛصطا٤ دش٤ َٔ كاطز٠ ْغام ايتٛسٜعؼٌُ اعداطز  ٜتشٌُ  (4

 ؽاج قزار ايغزا٤.اايذلٜٚر يًُٓتذات  ٚجيو َٔ خثٍ تزغٝ  ٚإقٓاع اعضتًٗو ب (5

ايتؿاااٚض  اج ٜااتِ ايتٛصااٌ إىل أتؿااام ساااٍٛ اجصااعار ٚعاازٚم اياادؾع ٚاـ اااَٛات         (6

 يًُغذلٟ.ٚضُإ اْضٝاو اعًه١ٝ ايكا١ْْٝٛ 

 ايبٝع. دٚبعاـد١َ  ٚجيو َٔ خثٍ خد١َ اعضتًٗه  قبٌ  (7

 

 

 

 ِٕبفر تىشَغ ادلٕتجبث

إٕ َٔ مٛاٌَ لاح تضٜٛل اعٓتذات، ٖٞ تٛؾز اعٓاؾذ اعٓاصب١ يتشكٝل اتت اٍ 

ايؿعاٍ ب  اعٓظ١ُ ٚايشبٕٛ،سٝح ٜغرل َٓؿذ ايتٛسٜع إىل أٟ ٚص١ًٝ ٜتِ َٔ خثشلا إٜ اٍ 

 ايشبا٥ٔ ٚب ٛر٠ ما١َ، تٛدد مّد٠ قٓٛات يتٛسٜع اعٓتذات، َٔ أُٖٗا اعٓتر  إىل 

ٞ    اٚؾًك اعباعز قٓٛات ايتٛسٜع  (1  ،شلذا ايٓٛع تٜٛدد ٚصٝط ب  اعٓاتر ٚاعضاتًٗو ايٓٗاا٥

اـادَات ظُٝاع     َٚجااٍ جياو   ،أٟ تكّٛ اعٓظ١ُ ببٝع َٓتذاتٗاا إىل اعضاتًٗو َباعاز٠   

ّ عهاشلاأ ٚايطايا  وطاز قاضاز٠      ،اعازٜض بشٜاار٠ ايطبٝا  َباعاز٠     ،َجٌ إٔ ٜكاٛ

 .ْؿض٘ٚبعض اـدَات اع زؾ١ٝ ت ايبٓٛى تتطً  سطٛر ايعٌُٝ  ،تع١ًُٝٝ

 ؟ ٚها٥ـ ايتٛسٜعؼدخ مٔ           

 ( 2ْغام )
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سٝح ٜتِ اتمتُاات مًا٢ ٚصاطا٤ ٚقٓاٛات تٛسٜعٝا١ يٛصاٍٛ        باعز اعقٓٛات ايتٛسٜع غرل  (2

   ٞ عااز بااا   اؿاياا١ يااٝط ٖٓااااى أٟ ات اااٍ َبا    ٖاااذٙٚت  ،اعٓااتر إىل اعضااتًٗو ايٓٗااا٥

اعٓتذ  ٚمجٗٛر اعضاتًٗه  سٝاح ٜاتِ اصاتدداّ اياٛنث٤ ٚػاار اؾًُا١ ٚايتذش٥ا١         

 ْٛضشٗا نُا ًٜٞ  ٜ اٍ َٓتذاتٗا إىل اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ.إَٔ قبٌ اعٓظُات ت 
  قٓٛات ايتٛسٜع ايك رل 
           ٕقٓٛات ايتٛسٜع ايك رل٠ ٜاتِ ؾٝٗاا تٛسٜاع َٓتذاات َعٝٓا١ َجاٌ تٛسٜاع َٓتذاات اجيباا

 ُا ًٜٞ ٕ نٛٚته
-اعٓتر       - - - - - - - - - - - - - - تادز ايتذش٥ا١ ............   -

 اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ

            قٓااٛات ايتٛسٜااع اعتٛصااط١ ٜٚااتِ ؾٝٗااا تٛسٜااع َٓتذااات َعٝٓاا١ َجااٌ تٛسٜااع اعٓتذااات

 اعدرص١ٝ ٚتهٕٛ نُا ًٜٞ 
 اعٓتر...........تادز اؾ١ًُ.........تادز ايتذش١٥.....اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ    

           ٌقٓٛات ايتٛسٜع ايط١ًٜٛ  ٜاتِ ؾٝٗاا تٛسٜاع َٓتذاات َجاٌ تٛسٜاع اعٓغاآت ايك ارلٙ َجا

 َٓتذات اعٝاٙ اععد١ْٝ  
 اعٓتر...........ايٛنٌٝ........تادز اؾ١ًُ ...........تادز ايتذش١٥         

 : أٔىاع ِٕبفر اٌتىشَغ

 تٓكضِ َٓاؾذ أٚ َٓغآت ايتٛسٜع إىل ثثث١ أْٛاع أصاص١ٝ ٖٚٞ 

 دز ايتذش١٥  َتا 
 َتادز اؾ١ًُ 
 ايٛنث٤ 

َتادز ايتذش١٥ ٖٞ َٓغآت ايتٛسٜاع ايايت تكاّٛ بتٛسٜاع اعٓتذاات مًا٢          َتادز ايتذش١٥ (2

اعضاتًٗه  ايٓٗاا٥ٝ  . ٚتكاّٛ ػااار ايتذش٥ا١ بايعدٜاد َأ اتْغااط١ ستا٢ ٜاتِ تٛصااٌٝ         

 اعٓتر اىل اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ. َٚٔ ٖذٙ اتْغط١ 

 اعٓتذات ٚقتا َٚهاْا ٚن١ُٝ ٚصعزا.تكدٜز استٝادات ايضٛقُٔ  -
 متٌٜٛ عزا٤ اعٓتذات ٚجؾع تٓٗا قبٌ بٝعٗا اىل اعضتًٗو. -
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 مزض اعٓتذات ت َٓاؾذ ايتٛسٜع. -
 تكدِٜ خدَات ايًـ ٚاؿشّ ٚات٥تُإ أٚ ايبٝع اجدٌ اىل اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ. -

اصاا مًا٢   َتاادز اؾًُا١ ٖاٞ َٓغاآت تٛسٜاع تكاّٛ بتٛسٜاع اعٓتذاات أص         َتادز اؾ١ًُ  (3

ػار أٚ َتادز ايتذش١٥ ٜٚعتادل تاادز اؾًُا١ ٚصاٝطا با  اعٓاتر ٚتاادز ايتذش٥ا١ ٜٚكادّ          

يهٌ َُٓٗا خدَات كتًؿ١ ٚقد ٜكّٛ تادز اؾ١ًُ ببٝاع بعاض َٓتذاتا١ إىل اعضاتًٗو     

 ايٓٗا٥ٞ .

ايٛنث٤ ِٖ فُٛم١ اعتادز اييت تكّٛ ْٝاب١ مٔ اعٓاتذ  بتٛسٜاع اعٓتذاات      ايٛنث٤ (4

تادز اجخز٣ ْظرل مُٛي١ ٜتًكٖٛاا َأ اعٓاتر ٚبايتاايٞ ؾاإ ايٛنٝاٌ ياٝط تاادزا         اىل اع

 ؾٗٛ ت رًو اعٓتر ٚاما ٚصٝط ٜكّٛ بدٚر ٚتٛسٜع ٚتضٌٗٝ م١ًُٝ ايتٛسٜع.

 

 

 

 

 ( َٓاؾذ ايتٛسٜع2/8عهٌ رقِ )

 اٌؼىاًِ ادلؤحسة ػًٍ اختُبز لٕىاث اٌتىشَغ:

 ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ،رهٔ ؼدٜد ايعٛاٌَ اعةثز٠ ت اختٝار ايكٓا٠ ايتٛسٜع١ٝ إىل   

 ( اختٞ 7/2َٔ خثٍ ايغهٌ) شلذٙ ايعٛاٌََبضط ٚؾُٝا ٜاتٞ عزح 

 

 

 

 

 

َٓافر  

 ايتوشيع

 ايتجصئة

 ايونالء

 ادتًُة

 ايعواٌَ املؤثسة عًى اختياز قٓوات ايتوشيع

االعتبازات املتعًكة  

 بايطوم

 ْوع ايطوم

 حجِ ايطوم

 حجِ ايطًبيات

 عادات ايػساء

االعتبازات ارتاصة  

 باملٓتج

 قيُة املٓتج

 اذتجِ وايوشٕ

قابًية املٓتجات  

 يًتًف

االعتبازات ارتاصة  

 باملٓظُة

 املسنص املايي

 حجِ املٓظُة

ايسقابة عًى 

 ايتوشيع
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 ( ٜٛضح ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً اختٝار قٓٛات ايتٛسٜع7/2عهٌ رقِ)

 االعتبازات املتعًكة بايطوم:أواًل: 
ٞ ٜةثز م٢ً اختٝار ايكٓا٠ ايٚبايت  اعضتٗدف ٜعد اْطثم ايعٌُ ايتضٜٛكٕٞ ايضٛم إ

  ايتٛسٜع١ٝ ب ٛر مدٜد٠ أُٖٗا

نإ ايضٛم اصتٗثن١ٝ ؾإٕ  ااعضتٗدف، ؾإجٖٚذا ٜتعًل بطبٝع١ ايضٛم  ْٛع ايضٛم  (1

ناْت  اتطٍٛ، ٚإج ٚأ سًكاتِٗ قد تك ز ايذٜٔ اعٓتر وتاز إىل ايعدٜد َٔ ايٛصطا٤

 ا ؾإٕ قٓا٠ ايتٛسٜع تهٕٛ بغهٌ ماّ ق رل٠.اعٓتر صٓامٝى
بعهط  ،ٚصطا٤ امتُاتت ٜتطً   ؾإْ٘ا سذِ ايضٛم صػرلى ٕنا إجا ايضٛم سذِ  (2

 اييت تتطً  سًكات تٛسٜع١ٝ ط١ًٜٛ. ٠ايضٛم ايهبرل
ٕ ايغزن١ اعٓتذ١ قاد تكاّٛ بتٛسٜاع    إنإ سذِ ايطًب١ٝ نبرلًا ؾ اإج ايطًبٝات سذِ  (3

إىل اعضتًٗه  َباعز٠ ٚودخ ايعهط متاَا مٓدَا تهإٛ ايطًبٝا١ سذُٗاا     راعٓت

 صػرل مما ٜتطً  اتصتعا١ْ بتذار اؾ١ًُ أٚ ايتذش١٥.
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  ؾابعض اعضاتًٗه   ،قٓٛات ايتٛسٜع بزغبات اعضتًٗو ايغزا١ٝ٥ زتتاث ايغزا٤ ماتات  (5

ادز اؾًُا١  خاز ٜؿطاٌ ايغازا٤ َأ تا     ٚايابعض اخ  ،ٜزغبٕٛ بشٜار٠ ػار ايتذش١٥ يًغزا٤

 أٚ َٓدٚو ايغزن١.
 ارتاصة باملٓتج: االعتبازات ثاْيًا:

ُىا ت اختٝار قٓٛات ايتٛسٜع اعٓاصب١ يذيو، ٚرهٔ  تًع  خ ا٥ص اعٓتذات تٚرىا َٗ

 إهاس ٖذٙ اتمتبارات مبا ًٜٞ 

ا نًُا ق زت ؾهًُا ناْت ق١ُٝ اعٓتذات اعات١ٜ ماي١ٝ ددى  ق١ُٝ اعٓتر اعات١ٜ (2

َا إىل اعضتًٗو أٚ إَباعز٠  ٘سٝح تًذا ايغزن١ اعٓتذ١ إىل بٝع ،ايتٛسٜع١ٝاؿًكات 

 ؾاْ٘ٚايعهط صشٝح ت ساي١ ق١ُٝ اعٓتذات اعات١ٜ ق١ًًٝ  ،َٔ خثٍ ايٛنٌٝ

 مدت اؿًكات ايتٛسٜع١ٝ. تاتشصت

 تٛسٜع٘إٕ اعٓتذات جات اؿذِ أٚ ايٛسٕ ايهبرل تتطً  سًكات  اؿذِ ٚايٛسٕ  (3

ٚسإ ٚاجسذاّ ق رل٠ يػزض تٛصًٝٗا إىل اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ غثف اعٓتذات جات اج

 اـؿٝؿ١.

إٕ بعاض اعٓتذااات ٚخاصا١ اعاٛات ايػذا٥ٝا١ ناجيباإ ٚبعااض       قابًٝا١ اعٓتذاات يًتًاـ     (4

ٛ أْااٛاع اـطااز    اٚاـااشٕ، شلااذ سضاصاا١ يظاازٚف ايطكااط ٚايٓكااٌ    ٕٚايؿٛاناا٘، تهاا

تطً  سًكاات تٛسٜعٝا١ ق ارل٠ ذٜ ااشلا إىل اعضاتًٗو      َز ايذٟ ٜؾإْٗا تتعزض يًتًـ اج

 ايٓٗا٥ٞ.

 ارتاصة باملٓظُة : االعتبازاتًاثايج
 ٜٛدد ايعدٜد َٔ اتمتبارات اييت ؽص اعٓظ١ُ ٚاييت رهٔ إهاسٖا مبا ًٜٞ 

ْٗا تضتطٝع إٔ إنًُا ناْت ايغزن١ جات َزنش َايٞ قٟٛ ؾ اعزنش اعايٞ  .2

متهٓٗا َٔ تٛصٌٝ َٓتذاتٗا باق ز ايطزم اعُه١ٓ ؽتار ايكٓا٠ اعٓاصب١ اييت 

 إىل اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ.

نًُا ساتت عٗز٠ اعٓظ١ُ ٚندل سذُٗا ت ايضٛم سذِ اعٓظ١ُ ٚعٗزتٗا   .3

اصتطامت إٔ ؽتار ايٛصطا٤ ايذٟ ٜتٓاص  َع تزٜدٙ اعٓظ١ُ َٔ اختٝار 

 ٜ اٍ َٓتذاتٗا إىل اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ.إايطزٜك١ اعٓاصب١ ت 
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م٢ً ايزقاب١ م٢ً  ٠نًُا نإ يًُٓظ١ُ ايكدر اب١ م٢ً قٓٛات ايتٛسٜع ايزق .4

ٚايعهط  ،قٓٛات ايتٛسٜع ؾإْٗا ستًُا صتدتار أق ز تًو ايكٓٛات بغهٌ ماّ

 صشٝح.
 

 
 

 

 

 : اٌتعىَمُت اٌمٕبة تصُُّ

 ٚرغبات سادات بدراص١ مات٠ ٜبدأ أٚ ٜٓتٗٞ سٝح َٔ ٜبدأ ماّ بغهٌ ايتضٜٛل

.  ٚاصتعُاشلا اـد١َ أٚ يًضًع١ عزا٥ِٗ بعد اعضتًٗه  رتٚت ٜٚٓتٗٞ اعضتًٗه 

 ناؾ١ ذدزا٤ ايزتٚت ٖذٙ بهاؾ١ اعٓتذ  تشٜٚد إىل ًٜذا بٌ ، اؿد ٖذا مٓد ٚتٜتٛقـ

 ممهٔ إعباع أت٢ْ يتشكٝل ٚاـدَات ايضًع م٢ً ٚايطزٚر١ٜ ايثس١َ ايتعدٜثت

 بايبشح بايكٝاّ ايتؿهرل ٚقبٌ ايتٛسٜع قٓٛات ت ٚست٢ يذٍ ، ايعٌُٝ ٚرغبات ؿادات

 ست٢ اعغبع١ غرل ٚايزغبات يًشادات بتشدٜد أٚت ْبدأ إٔ ه  ايثس١َ ايكٓٛات مٔ

 بٛضع ْبدأ جيو ٚبعد.  شلِ اذعباع ؼكل اييت ٚاـدَات ايضًع إٜ اٍ َٔ تتُهٔ

 ٚأؾطٌ صتددّ ايضٛم َٔ دش٤ أٟ َعزؾ١ إىل تضع٢ تا٥ًُا ٖٚٞ ايتٛسٜع قٓٛات أٖداف

 َا أقٌ إىل ايتٛسٜع تهايٝـ يتدؿٝض ٚجيو ساي١ يهٌ اصتدداَٗا ايٛاد  ايكٓٛات

 .  اعطًٛب١ ايهُٝات تٛسٜع م١ًُٝ م٢ً احملاؾظ١ َع رهٔ

 :  اٌتعىَمُت اٌمٕبة تصُُّ خغىاث

  -: ايوضطاء عدد حتديد أواًل

 اعدتًؿ١ ايتٛسٜع أْظ١ُ َٔ ْظاّ أٟ يٓا صٝشدت ايذٟ ٖٛ ايٛصطا٤ مدت ؼدٜد 

 -  ٖٚٞ ر٥ٝض١ٝ، أْظ١ُ ثثث١ ٖٚٓاى اصتدداَ٘ صٝتِ

 اؾ١ًُ تادز َع اتؿام ت اعٓتر ٜدخٌ ايٓظاّ هٌ ٚت (   ايٛناي١)  ايٛسٝد ايتٛسٜع - أ

 بايبٝع ايتذش١٥ أٚ اؾ١ًُ تادز إىل اعٓتر قبٌ َٔ اتيتشاّ مبٛدب٘ ٜكطٞ ايتذش١٥ تادز أٚ

 ؟ اجنز ؾكط ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً اختٝار قٓٛات ايتٛسٜع.1

 ؟ ؼدخ مٔ َٓاؾذ ايتٛسٜع.2

 ؟ اعزح اتمتبارات اـاص١ بايضٛم.3

 ( 3ْغام )
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 ٜتِ اجغً  ٚت ، يضًعت٘ َٓاؾض١ أخز٣ صًع١ بٝع بعدّ أسٝاًْا ًٜشَ٘ ٚقد ؾكط ي٘

 . ددٜد٠ أصٛام تخذلام اعٓتر قاٚي١ مٓد ايطزٜك١ ٖذٙ اصتدداّ

 ػار أٚ اؾ١ًُ ػار َٔ قدٚت يعدت اعٓتر اختٝار أٟ   اتختٝارٟ ايتٛسٜع - و

 ايٓظاّ ٖذا اصتدداّ ٜتِ ٚمات٠ ٚاـدَات يًضًع ايتٛسٜع مًُٝات بإدزا٤ يًكٝاّ ايتذش١٥

 اؾ١ًُ ػار مٔ باتصتػٓا٤ أسٝاًْا اعٓتر ٜكّٛ ٚقد ، اـاص١ ٚايضًع ايتضٛم صًع يتٛسٜع

 . احملتًُ  ايتذش١٥ ػار َٔ مدت َع َباعز٠ ٚاتيتكا٤

 ٚػار ايٛنث٤ َٔ ممهٔ مدت أندل م٢ً اعٓتر امتُات أٟ   اعهجـ ايتٛسٜع - ز

)       اعٓاٍ ص١ًٗ اتصتٗثن١ٝ ايضًع يتٛسٜع ايٓظاّ ٖذا اصتدداّ ٜٚتِ ٚايتذش١٥ اؾ١ًُ

 اصتدداّ هٌ ت مات٠ ، اعضتًٗه  ناؾ١ إىل ٚصٛشلا تطُٔ ست٢ ٚجيو(  اعٝضز٠

 اعضتًٗه  رغبات َزاما٠ ت ٜتُجٌ نبرل سزص يدٜ٘ اعٓتر إٔ لد ايٓظاّ ٖذا

..  اؿثق١ ،َعذٕٛ اجصٓإ َعذٕٛ جيو َٚجاٍ ، مًٝٗا تطزأ اييت اعضتُز٠ ٚايتػرلات

 .اخل

  ايوضطاء اختياز:  ثاْيا

 مٔ صًعت٘ بتٛسٜع ٜٚكّٛ اعٓتر َعِٗ صٝتعاٌَ ايذٜٔ ايٛصطا٤ مدت ؼدٜد ٜتِ إٔ بعد

 أغً  إٔ اصاظ م٢ً ايٛصطا٤ ٖةت٤ اختٝار ٖٚٞ ددا ٖا١َ َزس١ً تاتٞ طزٜكِٗ،

 ايذٜٔ ِٖٚ اعةصض١ مٌُ ٜٓذشٕٛ ايذٜٔ ؾِٗ ، طزٜكِٗ مٔ تتِ ايتٛسٜع مًُٝات

 اعةصض١ مٌُ صٝدمِ صشٝح بغهٌ ايٛصطا٤ اختٝار م١ًُٝ ؾإٕ ٚيذيو. ٜؿغًْٛٗا

 أٚ اتْتكا٥ٞ ايتٛسٜع ساي١ ت ايتذش١٥ تادز اختٝار م١ًُٝ ؾإٕ ٚيذيو نبرل بغهٌ

 ايتٛسٜع ساي١ ت اؾ١ًُ تادز تختٝار بايٓضب١ ٚأٜطًا ات١ُٖٝ ت غا١ٜ م١ًُٝ ايٛسٝد

 مٔ اعٓتر ٜضتطٝع ست٢ نؿةٜٔ ٚ َةًٖ  مج١ً ػار اختٝار ه  إج يًضًع اعهجـ

 . ايتذش١٥ ػار أغً  إىل ايٛصٍٛ طزٜكِٗ

 اختٝار م١ًُٝ ت تةثز َع١ٓٝ مٛاٌَ ٖٓاى ٌٖ ، اخٕ ْؿض٘ ٜطزح ايذٟ ٚايضةاٍ

 ؟ ايٛصطا٤

 إىل ٜتطزم إٔ ه  إْتاد٘ تٛسٜع م٢ً َع٘ صٝعًُٕٛ ايذٜٔ يًٛصطا٤ اعٓتر اختٝار مٓد

  ٖٚٞ اج١ُٖٝ بٓؿط مجٝعًا ٜٚاخذٖا ايتاي١ٝ ايعٛاٌَ فُٛم١
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 ناؾ١ٝ خدل٠ ٚتٛؾز ، ؾٝ٘ ٚايتٛسٜع َع٘ ايتعاٌَ اعزغٛو ايضٛم ت ايٛصٝط َعزؾ١  (1

 . َعٗا ايتعاٌَ اعزات ٚايضًع١ ايضٛم سٝجٝات ت يدٜ٘

 ٚخاص١ ايعُث٤ َٔ ايعدٜد نض  ت نبرل٠ أ١ُٖٝ ي٘ َٚٛقع٘ ايٛصٝط إٕ اعهإ  (2

 تضٛم صًع تٛسٜعٗا اعزات ٚايضًع ، ػش١٥ تادز اختٝارٙ اعزات ايٛصٝط نإ إجا ؾُٝا

 . اعٓاؾض١ ايضًع أصٛام َٔ قزٜبًا اعهإ ٜهٕٛ إٔ ه  إج خاص١، صًع أٚ

 ايذٟ( اؾ١ًُ تادز) ٖٚٛ ايٛصٝط اختٝار ؾٝؿطٌ اعٝضز٠ ايضًع عٓتذٞ بايٓضب١ أَا

 ٚايتدشٜٔ بايغشٔ تتعًل تضٗٝثت ٜٚكدّ ٚاعٛاصثت اتت اٍ ٚصا٥ٌ َٔ قزٜبًا ٜهٕٛ

  اخل.. ٚايضدات ايدؾع ٚطزم

 ايضش  صٝاص١ أّ ايذلٚهٞ ايدؾع صٝاص١ اعٓتر ٜضتددّ ٌٖ  ايذلٚه١ٝ ايضٝاصات  (1

 اعٓتر اصتددّ ؾإجا ، يًعُث٤ أّ يًٛصطا٤ اعٓتر ٜزٚز ٌٖ مبع٢ٓ أٟ ايذلٚهٞ،

 ايذلٚهٞ ايضش  بضٝاص١ مًٝ٘ ٜطًل َا ٖٚذا َباعز٠ يًُضتًٗو ايذلٜٚر صٝاص١

 ٜطًبٗا ٚاؾ١ًُ اؾ١ًُ َٔ ٜطًبٗا ٚيتذش١٥ ايتذش١٥ َٔ بطًبٗا بدٚرٙ صٝكّٛ ٚايذٟ

 يًتذش١٥ ٜزٚز ٚاؾ١ًُ ؟ َباعز٠ باؾ١ًُ يًضًع بايذلٜٚر اعٓتر ٜكّٛ ٌٖ أّ اعٓتر َٔ

 أسٝاًْا لد قد إج ؟ ايذلٚه١ٝ ايٛصٝط صٝاص١ َع ايذلٚه١ٝ يًُضتًٗو ٜزٚز ٚايتذش١٥

 م٢ً ٜعتُد اخخز ٚبعطِٗ ايٛصطا٤ قبٌ َٔ ايذلٜٚر م٢ً ٜعتُدٕٚ اعٓتذ  بعض إٔ

 . َعا ٚايٛصطا٤ اعٓتر قبٌ َٔ ايتعاْٚٞ ايذلٜٚر

 بٝعٗا رهٔ ت اعٓتذات َٔ ايهجرل ٖٓاى   يًعُث٤ ايٛصٝط ٜكدَٗا اييت اـدَات  (2

 ايغزا٤ يع١ًُٝ متاَا َ اسب١ اـدَات تهٕٛ إج شلا اع اسب١ اـدَات مٔ ٚؾ ًٗا

 أٚ ، ايتدشٜٔ أٚ ايٓكٌ أٚ ، ايغزا٤ بعد ايتبدٌٜ أٚ ايغزا٤ بعد اذرداع نددَات

 م٢ً نبرل بغهٌ تةثز اـدَات ٖذٙ نٌ اـ َٛات َٚٓح اؿضاو م٢ً ايغزا٤

 ٜؿطٌ أٚ اـدَات ٖذٙ أغً  ايٛصٝط ٜكّٛ إٔ اعٓتر ٜؿطٌ إج يًٛصٝط اعٓتر اختٝار

 . ايٛصطا٤ َٔ غرلٙ مٔ يًُضتًٗه  ٚتكدرٗا َعٗا ٜتعاٌَ َٔ

 َع ٜتعاٌَ إٔ اجغً  م٢ً اعٓتر ٜؿطٌ   اذتار١ٜ بايٛها٥ـ ايكٝاّ م٢ً ايكدر٠  (3

 ناؾ١ م٢ً ٚايزقاب١ ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓظِٝ ايتدطٝط بعًُٝات ايكٝاّ م٢ً ايكاتر ايٛصٝط

 ٚتراصات باعاخ ايكٝاّ م٢ً َكدرت٘ إىل إضاؾ١.  بٗا ٜٚكّٛ ٜتٛتٖا اييت اجمُاٍ
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 ٜهٕٛ ست٢ يدٜ٘ قٟٛ َايٞ َزنش ٚتٛؾز ؾعاي١ رقاب١ٝ أصايٝ  ٚت ُِٝ تضٜٛك١ٝ

 . ٚاجصٛام ضتًٗه باع اـاص١ ايدراصات  ٚمٌُ بايتشاَات٘ ايٛؾا٤ م٢ً قاتر
 َضتُز بغهٌ سضابات٘ مبزادع١ اعٓتر ٜكّٛ إٔ ٚدٛو ٖٚٞ ددًا ٖا١َ ْكط١ ٖٚٓاى

 بٗا صٝكّٛ اييت اجمُاٍ دد٣ٚ َٔ يًتاند ايزادع١ ايتػذ١ٜ َعًَٛات َٔ يثصتؿات٠

 . اعٓتذ  ػاٙ بايتشاَاتِٗ ايٛؾا٤ م٢ً َٚكدرتِٗ ايٛصطا٤

 

 
 

 

 :تدزَب

 :  (1تدزيب )

 .ا نًُا ق زت اؿًكات ايتٛسٜع١ٝنًُا ناْت ق١ُٝ اعٓتذات اعات١ٜ ماي١ٝ ددى مًٌ  

 : (2تدزيب )

 إىل ٜتطزم إٔ ه  إْتاد٘ تٛسٜع م٢ً َع٘ صٝعًُٕٛ ايذٜٔ يًٛصطا٤ اعٓتر اختٝار مٓد

 اجنزٖا؟ ايتاي١ٝ ايعٛاٌَ فُٛم١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ ايتضٜٛك١ٝ ايكٓا٠ ت ُِٝ خطٛاتؼدخ مٔ .1

 ؟ ايٛصطا٤ اختٝار م١ًُٝ ت تةثز َع١ٓٝ عٛاٌََاٖٞ اي.2

 ( 4ْغام )
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 : اخلالصت

 ايع١ًُٝ اييت ٜتِ َٔ خثشلا دعٌ  ٛسد٠ َؿّٗٛ ايتٛسٜع، ٚأْ٘ ٜك دب٘تٓاٚيٓا ت ٖذا اي

ثِ ايضًع١/ اـد١َ َتٛؾز٠ ت اعهإ ٚايه١ُٝ اعٓاصب١ مٓدَا ٜزغ  اعضتًٗو بٗا.

 مت ايتطزم م٢ً أ١ُٖٝ ايتٛسٜع.
  ِٖاؿٝاس١ٜٚايشَا١ْٝ ٚاعٓؿع١ اعها١ْٝ ، ٚمتجًت ت ٚها٥ـ قٓٛات ايتٛسٜعٚتٓاٚيٓا أ 

 ٚايتؿاٚض ٚاـد١َ . ايذلٜٚر يًُٓتذاتز ٚؼٌُ اعداطٚايتٌُٜٛ ٚايتٛسٜع اعاتٟ ٚ
  ٚتطزقٓا إىل قٓٛات تٛسٜع اعٓتذات ٚاييت ٖٞ قٓٛات ايتٛسٜع اعباعز ٚقٓٛات ايتٛسٜع

 ايػرل َباعز.
 سٝح  ايعٛاٌَ اعةثز٠ م٢ً اختٝار قٓٛات ايتٛسٜعْاقغٓا ت ٖذا ايٛسد٠  ٚأخرلًا َٔ

 ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ ٚاـارد١ٝ .

 

 : حملت ِعبمت ػٓ اٌىحدة اٌدزاظُت اٌخبِٕت

 ٚها٥ـ ٚ قٓٛات ايتٛسٜعٚاج١ُٖٝ ٚ ؿّٗٛبعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ تراص١ ايتٛسٜع َٔ سٝح اع

 .قٓٛات ايتٛسٜع
  ٜتِ ايتطزم إىل مٓ ز ايذلٜٚر، ٖٚٛ أسد أِٖ مٓاصز اعشٜر ت ايٛسد٠ ايجا١َٓ صٛف

ذلٜٚر اي ايتضٜٛكٞ ايتكًٝدٟ سٝح صٝتِ ايتطزم ت ٖذا ايٛسد٠ إىل َؿّٗٛ ٚأٖداف

شٜر ايتضٜٛكٞ اع مٓاصز، ٚأخرلًا صٝتِ ايتطزم إىل بك١ٝ مٓاصز اعشٜر ايذلٚهٞٚ

 ٝاتٟ .اـدَٞ اعطاؾ١ إىل اعشٜر ايتضٜٛكٞ اتمت
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 اٌتدزَببث حً

 (1تدزيب )

 ،ا نًُا ق زت اؿًكات ايتٛسٜع١ٝنًُا ناْت ق١ُٝ اعٓتذات اعات١ٜ ماي١ٝ ددى تْ٘

 ،َا إىل اعضتًٗو أٚ َٔ خثٍ ايٛنٌٝإَباعز٠  ٘سٝح تًذا ايغزن١ اعٓتذ١ إىل بٝع

 مدت اؿًكات ايتٛسٜع١ٝ. تاتشتٚايعهط صشٝح ت ساي١ ق١ُٝ اعٓتذات اعات١ٜ ق١ًًٝ 

 (2) تدزيب

 َع٘ ايتعاٌَ اعزغٛو ايضٛم ت ايٛصٝط َعزؾ١ . 

 َٕٚٛقع٘ ايٛصٝط إٕ اعها  

 ايذلٚه١ٝ ايضٝاصات . 

 يًعُث٤ ايٛصٝط ٜكدَٗا اييت اـدَات . 

 اذتار١ٜ بايٛها٥ـ ايكٝاّ م٢ً ايكدر٠ . 

 ِساجغ اٌىحدة:

اـزطاّٛ  َٓغاٛرات   ،مباظ سضٔ ٚايعًٝػ قُاد اؿضأ,إتار٠ ايتضاٜٛل,م     سضٔ (1

 .2007ّايضٛتإ اعؿتٛس١ ,داَع١ 

ـ    (2 ٞ  ، مبااد ايضااثّ أبااٛ قشاا ، ت ّ  تار اؾاَعاا١ اؾدٜااد٠   ،ايتضااٜٛل َاادخٌ تطبٝكاا

2002ّ 
مُاإ  تار اعٓااٖر   ، 3م، َبااتا ايتضاٜٛل اؿادٜح    ،مبد ايعشٜش َ طؿٞ أبٛ ْبع١ (3

،2002.ّ 
قُٛت داصِ اي ُٝدمٞ ٚرت١ٜٓ مجُإ ٜٛصـ, ايتضاٜٛل َادخٌ اصاذلاتٝذٞ نُاٞ      (4

 .2005ّإ  تار اعٓاٖر,مُ، 2ؼًًٝٞ,م

 .2007ّ،مُإ  ت.ٕ، 3اع زت.م َعث.اجصٍٛ ايع١ًُٝ يًتضٜٛل ْادٞ (5

 

 

 



 

 
 141 

 الىحدة السببعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 142 

 التىزيع

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 ِىضىػبث اٌىحدة:

 

 311 ....................................................................... (Promotionالترو ج )الىحدة الثامنت : 

 145 ............................................................................................................................................ ثمهيد:

 145 ............................................................................................................................ مفهوم الترويج:

 145 ........................................................................................................................... جعسيف الترويج:

 146 ............................................................................................................................ أهداف الترويج

 146 ............................................................................................................................ مساحل الترويج:

 147 ................................................................................................................. :إستراثيجيات الترويج

 153 ................................................................................................. العالكة بين الاثصال والترويج:

 152 ............................................................................................................. عناصس املصيج الترويجي :

 173 ............................................................................................................................ مساجع الوحدة:
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 144 

 الترويج

 

 (Promotion) اٌتسوَج

 

 ِمدِت:

 ٚاج١ُٖٝ ٚاجٖدافتٗدف ايٛسد٠ اىل تٛضٝح م١ًُٝ ايذلٜٚر َٔ سٝح اعؿّٗٛ 

ايذلٚه١ٝ ٚنذيو بٝإ مٓاصز اعشٜر ايذلٚهٞ  ٚبك١ٝ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اـاص 

 .باـدَات

 : اهداف اٌىحدة

 مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ً  

 َؿّٗٛ ايذلٜٚر.م٢ً عزف تت .1
 متٝش مٓاصز اتت اٍ. .2
 تغزح مٓاصز اعشٜر ايذلٚهٞ. .3
 تكارٕ ب  ٚصا٥ٌ اذمثٕ.  .4
 غزح مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اـدَٞ.تعدت ٚت .5
 تؿزم ب  اعشٜر ايتضٜٛكٞ ٚاعشٜر ايذلٚهٞ. .6
 تتعًِ نٝؿ١ٝ ممارص١ ايبٝع ايغد ٞ. .7
 غزنات ايتذار١ٜ ُِ إمثًْا تزٚهًٝا ذسد٣ ايت .8

 : لساءاث ِعبػدة

باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا ٖذٙ متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل 

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ 

 2011ّايكاٖز٠  ايدار ايعزب١ٝ.  ،2مًٞ ؾثح ايشميب، اتت اتت ايتضٜٛك١ٝ، م .1

 ّ.2008  ،ع١ٝداراؾاَايبرلٚت  ،محٝد ايطا٥ٞ،اتت اتت ايتضٜٛك١ٝ اعتها١ًَ .2
مُإ تار .1ربابع١، اذمثٕ ٚايذلٜٚر ايتذارٟ، مبغرل مباظ ايعثم ٚمًٞ قُد  .3

 .2007ّايٝاسٚرٟ،
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 الثبهنت  الىحدة

 :دتهُد

ايذلٜٚر ٖٛ أسد ايعٓاصز اجصاص١ٝ ت اعشٜر ايتضٜٛكٞ، ٜٚزدع جيو إىل ايػزض 

اؿٟٝٛ ايذٟ ٜةتٜ٘ ايذلٜٚر، ؾٗٛ اجتا٠ ايؿام١ً يتعزٜـ ايشبا٥ٔ مبٓتذات اعٓظ١ُ، ٜٚعتدل 

اعضتًٗو بايضًع١ أٚ اـد١َ ٚإقٓام٘ بعد جيو باْٗا  ايذلٜٚر صبٝث يًكطا٤ م٢ً دٌٗ

اجؾطٌ َكار١ْ بػرلٖا، ثِ تؾع١ تؽاج ايكزار بغزا٥ٗا ثِ ايبكا٤ م٢ً مثقت٘ بايضًع١ 

 ٚاتصتُزار ت عزا٥ٗا.

 ِفهىَ اٌتسوَج:

إٕ لاح اعٓظ١ُ ٜتٛقـ م٢ً َد٣ ؾام١ًٝ اذصذلاتٝذ١ٝ ايذلٚه١ٝ، ٚجيو َٔ خثٍ 

ت اٍ بايشبا٥ٔ اؿايٝ  ٚاعزتكب  ؾذو اندل مدت َِٓٗ  يًطً  م٢ً ٚدٛت ٚصا٥ٌ يث

اعٓتذات، ٚتعزٜؿِٗ بطبٝع١ َٚٛاصؿات, َٚشاٜا َٓتذات اعٓظ١ُ، ٚإثار٠ اْتباِٖٗ 

ٚاٖتُاَِٗ بٗا ثِ إقٓامِٗ بغزا٥ٗا، ٚاصتُزار١ٜ ايتعاٌَ َع اعٓظ١ُ ت اعضتكبٌ، َٚٔ 

أصايٝ  ايذلٜٚر اييت ؼكل أٖداف ايذلٜٚر  ثِ ؾإٕ اجَز ٜتطً  اصتدداّ ايعدٜد َٔ

بغهٌ ؾعاٍ ٚاييت تغهٌ َا ٜعزف باعشٜر ايذلٚهٞ ٚاعتُج١ً ت اذمثٕ ٚايبٝع 

 ايغد ٞ ٚتٓغٝط اعبٝعات ٚايعثقات ايعا١َ ٚايٓغز.

 تؼسَف اٌتسوَج:

ٚقد تطزم ايعدٜد َٔ ايباسج  ٚايهتاو سٍٛ تعزٜـ ايذلٜٚر،  ؾكد مزف ايذلٜٚر 

 ت اٍ ب  ايبا٥ع ٚاعغذلٟ ٚاشلاتف إىل تػٝرل اػاٖات ٚصًٛى اعغذلٟ.باْ٘  ا

ٜٚعزف أٜطىا باْ٘  جيو ايعٓ ز اعتعدت اجعهاٍ ٚاعتؿامٌ َع غرلٙ َٔ مٓاصز  

اعشٜر ايتضٜٛكٞ، ٚاشلاتف إىل ؼكٝل م١ًُٝ اتت اٍ ايٓادش١ ب  َا تكد١َ اعٓظُات 

غبات اعضتًٗه  ٚؾل إَهاْاتِٗ َٔ صًع أٚ خدَات أٚ أؾهار ٚب  سادات ٚر

 ٚتٛقعاتِٗ.

 َٔ احملدت اـًٝط  باْ٘ ايذلٚهٞ اعشٜر مزؾا ؾكد( ٚآرَضذلْٚؼ( )نٛتًز) أَا

 اعباعز ٚايتضٜٛل ايغد ٞ، ٚايبٝع ايعا١َ، ٚايعثقات اعبٝعات ٚتزٜٚر اذمثٕ أتٚات

 .ايتضٜٛك١ٝ ٚأٖداؾٗا ايغزن١ تضتددَ٘ ايذٟ
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سلًٛت ٚتٛضٝشًا يًدٚر ايذٟ ٜةتٜ٘ ايذلٜٚر، بٛصؿ٘ مٓ زًا ًَُٗا ٖذا ايتعزٜـ أنجز 

 .َٔ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ

 اٌتسوَج أهداف

  ًٜٞ َا ؼكٝل إىل ايذلٜٚر  ٜٗدف

ٔ  اعطزٚسا١  اـدَا١  أٚ بايضاًع١  ؾ٦اتِٗ كتًـ َٔ اعضتًٗه  تعزٜـ  (1  خخاز  ٚقات  َا

ٔ  اعضاااتًٗه   أٚي٦اااو  ٚخاصااا١ ـ  جٟٚ َااا ٍ  اذهابٝااا١  ٚاخرا٤ اعٛاقااا  أٚ ايضاااًع١  ساااٛ

ٞ  اشلادف  ٖذا ؼكٝل ٜعتدل ٚ.اـد١َ  اياٛت٤  تردا١  تعُٝال  إىل ٚصاٛت  ضازٚرٜا  ايذلٚها

ٔ  اعارنا١  مٛ يًُضتًٗه  ايٓضيب ٘  إىل باذضااؾ١  اـدَا١  أٚ ايضاًع١  َا  رٓاع  قاد  أْا

 .اعتٓاؾض  عارنات ؼٍٛ َٔ اعضتًٗه 

 تةتٜٗااا اياايت ايؿٛا٥ااد أٚ باعٓاااؾع احملااتًُ  ٚ اعضااتٗدؾ  اعضااتًٗه  إقٓاااع قاٚياا١ (2

 .َزضٞ بغهٌ ٚرغباتِٗ ساداتِٗ إعباع إىل صتةتٟ ٚاييت اـد١َ أٚ ايضًع١

 اؿااايٝ  يًُضااتًٗه  اـدَاا١ أٚ ايضااًع١ ماأ ٚايبٝاْااات اععًَٛااات كتًااـ تكاادِٜ (3

 ايٛصااا٥ٌ ٚبٛاصااط١ اعٓاصااب١ اجٚقااات ت يًذلٜٚاار ايز٥ٝضاا١ٝ اجٖااداف َاأ ٚاحملااتًُ 

 .اعٓاصب١ ايذلٚه١ٝ

 ت يًُضااتًٗه  ايضااًب١ٝ ايضااًٛن١ٝ ٚاجمااام ٚاخرا٤ اتػاٖااات تػااٝرل مًاا٢ ايعُااٌ (4

 أٚ ايضاااًع١ ماااٛ إهابٝااا١ صاااًٛن١ٝ ٚأماااام ٚآرا٤ اػاٖاااات إىل اعضاااتٗدؾ١ اجصاااٛام

 .يًتداٍٚ اعطزٚس١ اـد١َ

ـ  تعُٝل (5 ٍ  يًُضاتًٗه   اذهابٝا١  اؿايٝا١  اعٛاقا  بٗادف  ٚجياو  اـدَا١  أٚ ايضاًع١  ساٛ

 اصط َكٓع١. ٚم٢ً يغزا٥ٗا تؾعِٗ

 ِساحً اٌتسوَج:

لد إٔ ايذلٜٚر ٖٛ ْظاّ ات ايٞ َتهاٌَ ي٘ َدخثت٘ ٚمًُٝات٘ ٚكزدات٘ تتؿامٌ 

 َع بعطٗا ايبعض تتِ مدل اعزاسٌ اجصاص١ٝ اخت١ٝ 

تكزٜز اؿاد١ إىل ايذلٜٚر ٜٚتِ جيو َٔ خثٍ إبادا٤ إتار٠ اعٓظُا١ رغبا١ ت ْكاٌ رصااي١       (1

 إىل مجٗٛر َضتٗدف.

 ؼدٜد قت٣ٛ ايزصاي١ اتت اي١ٝ. (2
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صٝاغ١ قت٣ٛ ايزصاي١ باجصًٛو ٚاععاْٞ اييت تتٛاؾل َاع ثكاؾا١ ٚقاِٝ أؾازات اؾُٗاٛر       (3

 اعضتٗدف بٗا.

 ؼدٜد ٚص١ًٝ اتت اٍ اعٓاصب١ يٓكٌ ايزصاي١ ايذلٚه١ٝ. (4

 ْكٌ ايزصاي١ ايذلٚه١ٝ مدل ايٛص١ًٝ اييت ٜتِ اختٝارٖا. (5

تًكاااٞ أؾااازات اؾُٗاااٛر يًزصااااي١ ثاااِ ؼًًٝاااٗا ٚتؿضااارلٖا ت ضااا٤ٛ خااادلاتِٗ  اصاااتكباٍ ٚ (6

 ايضابك١ ٖٚٝانًِٗ اعزدع١ٝ.

ايتػذ١ٜ ايعهض١ٝ, ٚتعدل مأ اخثاار ايايت تهإٛ ايزصااي١ ايذلٚوٝا١ قاد أسادثتٗا ياد٣           (7

 أؾزات اؾُٗٛر.
 

 

 
 

 : اٌتسوَج إظتساتُجُبث

 اييت اجْغط١ َٔ فُٛم١ خثٍ َٔ بايضٛم يثت اٍ ت ُُٝٗا مت ٚاييت يًُٓظ١ُ

 أٚخدَات صًع َٔ يًضٛم تكدَ٘ َا أٚ اعٓظ١ُ ْغام طبٝع١ إطار ت ممارصتٗا ٜتِ

  َٓٗا دٛاْ  مد٠ م٢ً تٓطٟٛ ؾٗٞ ٚبايتايٞ

ِ  َٚاأ ايتضااٜٛك١ٝ، اذصاذلاتٝذ١ٝ  َاأ دااش٤ أْٗاا  -  َااع تتُغاا٢ إٔ ها   أٖااداؾٗا ؾااإٕ ثا

 (.ايتضٜٛك١ٝ)اجّ اذصذلاتٝذ١ٝ أٖداف

 .يًُٓظ١ُ ايتضٜٛكٞ يًدلْاَر اجصاصٞ اتت اٍ جراع ايذلٜٚر إصذلاتٝذ١ٝ تعتدل -

ٞ  يًضاٛم  َٛدٗا١  أْٗاا  مبا - ٌ  ؾٗا ٌ  تغاُ ٔ  نا ّ /اعضاتًٗو  َا  اعٓتؿاع  أٚ ايضاًع١  َضاتدد

 (ايتذش١٥ أٚ اؾ١ًُ)ايتذار ٚنذيو باـد١َ،

ّ  إطاار  ت قادت  تٚر إلاس ْغام نٌ ٜضتٗدف أْغط١ مد٠ م٢ً ؼتٟٛ أْٗا -  ايٓظاا

 . يًذلٜٚر ايهًٞ ايدلْاَر أٚ

 ٚاِٖ ٖذٙ اتصذلاتٝذٝات ٖٞ نايتايٞ 

 ؟ مزف ايذلٜٚر.1

 ؟ اجنز َزاسٌ ايذلٜٚر.2

 ( 1ْغام )
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٘  أصااظ  مًا٢  ايادؾع  إصذلاتٝذ١ٝ تكّٛ   ايدؾع إصذلاتٝذ١ٝ (2  ايذلٚهٝا١  اجملٗاٛتات  تٛدٝا

ٔ  اؾًُا١  تاادز  ٖٚٞ ايتٛسٜع سًكات َٔ سًك١ أٍٚ إىل ٌ  َا ٘  أدا ٌ  بطازٚر٠  إقٓاما  ايتعاَا

 بايتضاااٗٝثت إغزا٥ااا٘ َاااع َٚشاٜاٖاااا خ ا٥ اااٗا إبااازاس طزٜااال مااأ ايضاااًع١ ٖاااذٙ ت

 فٗااٛتات يبااذٍ تؾعاا٘ َااع ياا٘ صااتُٓح اياايت ٚاـاادَات اياازبح ٖٚاااَػ ٚاـ ااَٛات

ٔ  اجخز٣ اؿًك١ إىل َهجؿ١ تزٚه١ٝ ٞ  ايتٛسٜاع  سًكاات  َا ٔ  ايتذش٥ا١  ػاار  ٖٚا ٌ  َا  أدا

 .أرباسِٗ َكدار ٚسٜات٠ َبٝعاتِٗ سذِ سٜات٠

 ت اجصًٛو ْؿط ٜتبع اؾ١ًُ تادز قبٌ َٔ شلِ اعكد١َ اذغزا٤ات ض٤ٛ ٚت

 .ايضًع١ عزا٤ م٢ً يدؾعِٗ ايٓٗا٥ٝ  اعضتًٗه  م٢ً ايطػط

 ت سٝح اذمثٕ َٔ أندل بغهٌ ايغد ٞ ايبٝع م٢ً اذصذلاتٝذ١ٝ ٖذٙ ٚتعتُد

 ػاٙ ايتذش١٥ تادز بٗا ٜكّٛ اييت ايذلٚه١ٝ يًُذٗٛتات إت اذمثٕ ٜضتددّ

 رهٔ ست٢ ايّتذار َع ايبٝع١ٝ اعكاب١ً ذدزا٤ يًتُٗٝد أٚ ايٓٗا٥ٝ  اعضتًٗه 

 .ايضًع١ يغزا٤ تؾعِٗ

 اعباعز اتت اٍ إىل ٚاؿاد١ اعٓاؾض١ عد٠ ساي١ ت اذصذلاتٝذ١ٝ ٖذٙ ٚتضتددّ

 فٗٛتات إىل ٚؼتاز سٝاتٗا َزاسٌ أٍٚ ت ايضًع١ تهٕٛ مٓدَا ٚ ايتٛسٜع مبٓاؾذ

 ايضًع ساي١ ت نذيو ايضًع١، ت بايتعاٌَ ايتٛسٜع َٓاؾذ يدؾع َهجؿ١ تزٚه١ٝ

 ايكدر٠ ٚضعـ ايضٛم ْطام صٓـ ساي١ ٚت ايعاي١ٝ ايزبح ٖٛاَػ جات ايضعز َزتؿع١

 .اذمثٕ اصتدداّ ٜعٛم مما اعظ١ُ يد٣ اعاي١ٝ

 مًاا٢ اؾااذو إصااذلاتٝذ١ٝ تعتُااد اياادؾع إصااذلاتٝذ١ٝ بعهااط  اؾااذو إصااذلاتٝذ١ٝ (3

ٞ  اعضاتًٗو  مًا٢  ايذلٚه١ٝ اجملٗٛتات تزنٝش ٘  ذثاار٠  ايٓٗاا٥ ٘  بايضاًع١  اٖتُاَا  ٚإقٓاما

 خًال  مًا٢  قااتر٠  ػعًاٗا  خ ا٥ص َٔ ب٘ تتُٝش َا إبزاس رهٔ خثشلا َٚٔ بغزا٥ٗا،

٘  َٓاؾع ٔ  ايعدٜاد  ٚإعاباع  يا ٘  َا ٌ  مماا  استٝاداتا  ػاار  ياد٣  مٓٗاا  ٜبشاح  اعضاتًٗو  هعا

ٌ  عزا٥ٗا إىل اؾ١ًُ ػار ٜدؾع مما اؾ١ًُ  اؾاذو  إصاذلاتٝذ١ٝ  ٚتعتُاد . ؾٝٗاا  ٚايتعاَا

ٌ  اذمثٕ م٢ً ٔ  أنادل  بغاه ٌ  َا ٔ  مادت  أنادل  إماثّ  أدا ّ  اعضاتًٗه   َا  ٚتضاتدد

ـ  نايتًؿشٜٕٛ ايٓطام ايٛاصع اتْتغار جات اذمث١ْٝ ايٛصا٥ٌ ؾٝ٘  ٖاذٙ  ٚتتباع  ٚاي اش

 ػااذو اياايت ٚتًااو ايااجُٔ َٚٓدؿطاا١ ايٛاصااع اتْتغااار ايضااًع ساياا١ ت اذصااذلاتٝذ١ٝ
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ٔ  متهٓٗاا  اييت اعاي١ٝ اعٓغا٠ ٠ قدر ساي١ ت ٚنذيو بايضًع١، اعضتًٗه  اٖتُاّ  َا

 . َٚهزر٠ َهجؿ١ إمثْات ْغز
 مًاا٢ تبٓاا٢ إصاذلاتٝذ١ٝ  ٖااٞ  (ايطاػط  إصااذلاتٝذ١ٝ) ايادؾع  ت ايعٓٝؿاا١ اذصاذلاتٝذ١ٝ  (4

ٌ  اجصًٛو ٖٚٛ اذقٓاع ت ايكٟٛ ايعدا٥ٞ اجصًٛو  اعٓغاا٠  بكطا١ٝ  اجؾازات  ذقٓااع  اجَجا

 ٖااذا  ٜتهاازر عٝااح اعٓتذااات يتًااو اؿكٝكاا١ باعٓاااؾع ٚتعاازٜؿِٗ ٚخاادَاتٗا ٚصااًعٗا

 اعٓغااآت َاأ ايهااجرل أقاادَت ٚقاد  اعضااتدد١َ، اذمااثٕ أصااايٝ  ناؾاا١ ت اجصاًٛو 

ِ  اجصااًٛو ٖااذا إتباااع مًا٢   اصااتدداّ خااثٍ َاأ ٚجياو  اعٓاؾضاا١، سااد٠ جيااو ت ٚتؾعٗا

 .ايؿٛرٟ ايغزا٤ م٢ً ٚاؿح اعٓاؾض١ اجخز٣ ٚاعٓتذات اعٓتذات ب  اعكار١ْ أصايٝ 

 إصذلاتٝذٝات ٖٞ ٚاي١ًٓٝ ايعٓٝؿ١ اذصذلاتٝذ١ٝ إٔ ٜعتكد ايبعض إٔ َٔ ايزغِ م٢ً

 إجا َا ؾكط ايك رل اجدٌ ت صشٝح ٜعد ٖذا إٔ تزٚه١ٝ،ٚايٛاقع ٚيٝضت بٝع١ٝ

 ؾإٕ ط١ًٜٛ س١َٝٓ يؿذل٠ اذصذلاتٝذٝت  ٖات  َٔ أٜا اصتدداّ ت اعٓظ١ُ اصتُزت

 .بٝع١ٝ ٚيٝضت تزٚه١ٝ إصذلاتٝذ١ٝ ٜ بح َٓٗا نث

 ايزصاي١ تهزار ؾهز٠ م٢ً اذمثٕ ت ايعٓٝؿ١ اذصذلاتٝذ١ٝ ؾهز٠ ٚتعتُد

 تضتددّ اذمث١ْٝ ايزصاي١ ْؿط إٔ جيو َٚضتُز٠،َٚع٢ٓ تا١ُ٥ ب ٛر٠ اذمث١ْٝ

 باصتدداّ اعٓتر ٜكّٛ اؿاي١ ٖذٙ ؾؿٞ اذمث١ْٝ، ايٛصا٥ٌ مجٝع ٚت ط١ًٜٛ يؿذل٠

 .اذمث١ْٝ بزصايت٘ َهإ نٌ ت ٚقاصزت٘ اعضتًٗو م٢ً ايطػط أصًٛو

ٞ  ايبٝاع  ت ايًٝٓا١  اذصاذلاتٝذ١ٝ   (اذواا٤  إصذلاتٝذ١ٝ)ايبٝع ت اي١ًٓٝ اذصذلاتٝذ١ٝ (5  ٖا

ٕ  داذو  مًا٢  ٜعتُاد  اجصاًٛو  ٖاذا  اؿكاا٥ل،  مًا٢  ايكا٥ِ اعبضط اذقٓاع أصًٛو  أجٖاا

 ٖااذٙ ايغاازا٤،ٚتعتُد قاازار باؽاااج إقٓااامِٗ ٚ اجدااٌ طٜٛااٌ اؿااٛار بًػاا١ اعضااتًٗه 

 أٚ ايضااًع١ بغاازا٤ ٜكااّٛ إٔ ياا٘ اجؾطااٌ َاأ باْاا٘ اعضااتًٗو إقٓاااع مًاا٢ اذصااذلاتٝذ١ٝ

 .اذمثٕ قٌ اـد١َ

 م٢ً تزنش ٚيهٓٗا َباعز٠ ب ٛر٠ ايغزا٤ م١ًُٝ إىل اذصذلاتٝذ١ٝ ٖذٙ تغرل ٚت

 يًضًع١،ؾاجصًٛو اصتدداَ٘ دزا٤ َٔ اعضتًٗو بٗا ٜضتؿٝد إٔ رهٔ اييت اعٓاؾع

 اذصذلاتٝذ١ٝ ٖذٙ ت اذمث١ْٝ ايزصاي١ إمدات ت ٜضتددّ ايذٟ اجصًٛو ٖٛ ايطُ 

 اذصذلاتٝذ١ٝ ٖذٙ بٗا تتضِ اييت ايضُات َٔ اذمث١ْٝ ايزصاي١ تهزار إٔ ٜٚثسأ

 أجٖإ دذو م٢ً ايكا٥ِ بايغزا٤ يرقٓاع ايطُ  اجصًٛو اصتدداّ َع ٚيهٔ
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 ت اعضتددّ اي زٜح اجصًٛو َٔ بدت اجدٌ طٌٜٛ اؿٛار بًػ١ اعضتًٗه 

 . ايضابك١ اذصذلاتٝذ١ٝ

 اٌؼاللت بني االتصبي واٌتسوَج:

ٜعد ايذلٜٚر أسد أِٖ أعهاٍ اتت اٍ ت ايتضٜٛل، ٚم١ًٝ تبد َٔ ايتطزم إىل 

ت اٍ باْ٘ ايع١ًُٝ اييت م١ًُٝ اتت اٍ ٚتٚر٠ ت تزٜٚر ايضًع ٚاـدَات سٝح ٜعزف ات

ٜتِ َٔ خثشلا إرصاٍ اععًَٛات ٚؼًٜٛٗا َٔ اعزصٌ إىل اعضتكبٌ م٢ً إٔ تهٕٛ ٖذٙ 

 اععًَٛات َؿ١َٛٗ َٔ قبٌ اعضتكبٌ.

ٚرهٔ ايتعبرل مٔ م١ًُٝ اتت اٍ ت فاٍ ايتضٜٛل ت عهٌ مٛجز ماّ ٜٗدف 

ٜزٜد إٔ ٜكٍٛ؟ َٚا ٖٞ  إىل اذداب١ مٔ مد٠ أص١ً٦، ٖٚٞ َٔ ٜكّٛ باتت اٍ َٚاجا

ايٛص١ًٝ اييت ٜضتددَٗا ت ْكٌ ايزصاي١ اعث١ُ٥؟ َٚٔ ٖٛ ايضٛم اعضتٗدف باتت اٍ، 

 ٚصٝتِ اذداب١ م١ًٝ َٔ خثٍ مٓاصز اتت اٍ.

 عٓاصس االتصاٍ:

( 8/1َٚٔ خثٍ ايغهٌ )، تتهٕٛ ايع١ًُٝ اتت اي١ٝ َٔ صبع١ مٓاصز أصاص١ٝ

  (اجت8/1ٞايغهٌ )رهٔ عزح ايعٛاٌَ ايٛارت٠ ؾٝ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 اتت اٍ تٚر٠( 8/1)رقِ عهٌ

 عٓاصس االتصاٍ

 املسضٌ

 األٖداف

 ايسضاية

 قٓاة االتصاٍ

 املطتكبٌ

 ايوضوح

 ايتػرية ايساجعة
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ٖٛ ايطزف ايذٟ ٜكّٛ بإرصاٍ ايزصاي١ إىل ايطزف اعضتٗدف اعزصٌ)اع در(  (1

ٚاعضتٗدؾ  ِٖ فُٛم١ َٔ ايٓاظ رهٔ ايتؿهرل ؾِٝٗ أٚ ايٓظز إيِٝٗ م٢ً أِْٗ 

فُٛم١ ػُعِٗ خ ا٥ص َٛسد٠ َٚ احل َغذلن١ ٚواٍٚ ردٌ ايتضٜٛل إٔ 

 ٜٛد٘ دٗٛتٙ إيِٝٗ يتشكٝل أٖداف تضٜٛك١ٝ َع١ٓٝ.

 ٜٓذح اتت اٍ مٓدَا تهٕٛ ٖٓاى أٖداف ٚاضش١ َٚؿ١َٛٗ يد٣ اعزصٌ . اجٖداف  (2

ٖٚٞ تتُجٌ ت اي ٛر٠ ايذ١ٖٝٓ اييت ٜزات إٜ اشلا إىل اعضتًٗو ايٓٗا٥ٞ،  ايزصاي١   (3

ارات اعتعًك١ ٖٚٓاى امتبارات مدٜد٠ تتعًل بايزصاي١ َٔ اعِٗ اجخذ بٗا ناتمتب

مبشتٜٛاتٗا، ٚؽتًـ طبٝع١ ايزصاي١ تبعا يغهٌ ايٛص١ًٝ اعتاس١ ؾايزصاي١ 

ايتًؿش١ْٜٝٛ متتاس بتٛاؾز اؿزن١ ٚاي ٛر٠ ٚاي ٛت ٚاذجام١ٝ تعتُد ت رصايتٗا م٢ً 

 جنز ايتؿاصٌٝ م٢ً مٛ َضُٛع .

ضتكبٌ ٖٚٞ ٖٚٞ ايكٓا٠ اييت ٜضتددَٗا اعزصٌ يتٛصٌٝ ايزصاي١ إىل اعقٓا٠ اتت اٍ   (4

 َتعدت٠ ْذنز َٓٗا ايتًؿشٜٕٛ ٚاذجام١ ٚاي شـ ٚغرلٖا َٔ ايٛصا٥ٌ اجخز٣.

ٖٛ ايغدص أٚ فُٛم١ َٔ اجعداص ايًذٜٔ ٜتًكٕٛ ايزصاي١ ٚايذٜٔ  اعضتكبٌ  (5

ٜزغ  اعزصٌ بايٛصٍٛ إيِٝٗ ٚت ٖذٙ اعزس١ً ٜذلت  م٢ً اعضتكبٌ بعد تضًِ ايزصاي١ 

 إٔ ٜكّٛ باختٞ 

 ٝح ٜتِ إرصاٍ ايزصاي١ إىل ايدَاؽ مدل اؿٛاظ ٚبايتايٞ ٜتُهٔ ؾو ايزَٛس  س

َٔ ؾو ايذلَٝش ٚايتعزف م٢ً َعٓاٖا أٟ ؼٌٜٛ ايزَٛس إىل َعًَٛات ٚاضش١ جات 

 َع٢ٓ بايٓضب١ ي٘.

  اتصتذاب١ )ٜع  ؾِٗ ايزصاي١ أٚ مدّ ؾُٗٗا( ٚؾِٗ ايزصاي١ ٜع  م١ًُٝ اصتٝعاو

 َطُٕٛ ايزصاي١.

 ـ قبٍٛ ايزصاي١ أٚ رؾطٗا م٢ً ترد١ ؾِٗ اعضتكبٌ ايكبٍٛ أٚ ايزؾض  ٜٚتٛق

 يًزصاي١ َٚد٣ سادت٘ ٚقٓامت٘ شلا.

نًُا ناْت ايزصاي١ ٚاضش١ َٚؿ١َٛٗ ناْت اتصتذاب١   ايٛضٛح ٚمدّ ايطٛضا٤ (7

قد تتعزض قٓا٠  ماي١ٝ ٚايٛضٛح قد ٜغٌُ اعع١ًَٛ أٚ اي ٛر٠ أٚ اصتٝعاو ايزصاي١

١ اتت اٍ ناْكطاع اذرصاٍ أٚ اتت اٍ إىل أٟ ع٤ٞ رهٔ ٜعٝل َٔ مًُٝ

 ايتغٜٛػ م٢ً م١ًُٝ اتت اٍ أٚ مدّ ٚضٛح ايزصاي١.
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 َضتكبًٞ يد٣ اتصتذاب١ يكٝاظ اعتٛؾز٠ ايٛصا٥ٌ تًو ٖٜٞك د بٗا  ايتػذ١ٜ ايزادع١  (8

 ػزب١ ، اتٖتُاّ ، اذمثٕ ، اعبٝعات سذِ بكٝاظ َٓٗا ايتاند ٚرهٔ ايزصاي١

 اذتار٠ تضتطٝع اعزػع١ اععًَٛات خثٍ ؾُٔ ، اعبٝعات َٓدٚو تكزٜز أٚ اعٓتٛز

 . اعزغٛب١ اجٖداف اتت اتت سككت إجا ؾُٝا َعزؾ١

 

 

 ػٕبصس ادلصَج اٌتسوجيٍ :

ٜغتٌُ اعشٜر ايذلٚهٞ م٢ً فُٛم١ َٔ ايعٓاصز اييت تتهاٌَ ٚتتٓاصل َع بعطٗا 

بطزٜك١ ؾعاي١ يتشكٝل اجٖداف ايذلٚه١ٝ، ٜٚتهٕٛ اعشٜر ايذلٚهٞ َٔ فُٛم١ َٔ 

ايعٓاصز اييت تتهٕٛ َٔ اذمثٕ ٚايدما١ٜ ٚايبٝع ايغد ٞ ٚتٓغٝط اعبٝعات 

َٔ ايط٤ٛ م٢ً نٌ َٔ ايعٓاصز اعدتًؿ١  ٚايعثقات ايعا١َ ، ْٚكّٛ بإيكا٤ اعشٜد 

 .ٓظُات ايتذار١ٜٜٛضح مٓ ز اعشٜر ايذلٚهٞ ت اسد اع (8/2)ٚايغهٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مٓاصز اعشٜر ايذلٚهٞ يًُٓظ١ُ 8/2عهٌ )

 

 ؟ اعزح مٓاصز اتت اٍ بطزٜك١ كت ز٠         

 ( 2ْغام )

 ايرتويج

 اإلعالٕ

اإلعالٕ  

 املؤضطي

اإلعالٕ  

 ايتُييصي

اإلعالٕ  

 ايترنريي
 ايٓػس

 ايبيع ايػدصي

 تٓػيط املبيعات

 ايعالقات ايعاَة
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 اإلعالٕ أواًل:

اعشٜر ايذلٚهٞ ٚإٔ مما رٝش اذمثٕ أْ٘ رجٌ اذمثٕ أسد ايعٓاصز اع١ُٗ ت 

ايٛص١ًٝ اجنجز اْتغارًا، ٚاجقٌ تهًؿ١، باذضاؾ١ باْ٘ ٜكّٛ غًل ايٛمٞ ٚاؿاد١ يد٣ 

ايشبا٥ٔ ٜٚعٌُ م٢ً اصتُاي١ ايطً  م٢ً اعٓتر، ٖٚٛ ٜعٌُ م٢ً تٛؾرل اععًَٛات اجس١َ مٔ 

 ت ٚاػاٖات ايشبٕٛ.خ ا٥ص ٖذٙ اعٓتر ٜٚةتٟ تٚرىا نبرلىا َُٗا تػرلت رغبا

ايٛص١ًٝ غرل ايغد ١ٝ يتكدِٜ اجؾهار ٚايضًع ٚاعٓتذات،  مٚقد مّزف اذمثٕ باْ٘ 

 .م ٚتزٚهٗا بٛاصط١ دٗات َع١ًَٛ، َكابٌ أدز َدؾٛع

ٚمزف أٜطىا باْ٘ م كتًـ ْٛاسٞ ايٓغام اييت تةتٟ إىل ْغز أٚ إجام١ ايزصا٥ٌ 

ر, يػزض سج٘ م٢ً عزا٤ صًع أٚ خدَات, أٚ اذمث١ْٝ اعز١ٝ٥ أٚ اعضُٛم١ م٢ً اؾُٗٛ

 بك د ايتكبٌ ايطٝ  جؾهار أٚ أعداص أٚ َٓغآت َعًٔ مٓٗام.

 خصائص االعالٕ:

َٚٔ خثٍ ايتعزٜؿات ايضابك١ رهٔ ايكٍٛ بإ اذمثٕ ٜتُٝش ببعض اـ ا٥ص 

 -ٚاييت َٔ أُٖٗا نُا ٜاتٞ 

ممهأ َأ ايشباا٥ٔ ٚت    اذمثٕ مبار٠ مٔ ٚص١ًٝ غرل عد ١ٝ يثت اٍ باندل مدت  (1

 ْؿط ايٛقت َكابٌ أدز َدؾٛع.

تعزٜـ ايشبا٥ٔ مبٛاصؿات ٚخ ا٥ص اعٓتذات ٚإقٓامِٗ باقتٓا٥ٗا ٚايتعاٌَ َعٗا   (2

ٝىا َٚضتكبًث.  ٚإبزاس َٓاؾعٗا ساي

 ٜعٌُ اذمثٕ م٢ً إغزا٤ ايشبٕٛ بطزٜك١ َباعز٠ ٚصزٜع١ .  (3

ت، ٚادتاذاو مُاث٤ دادت،    ٜعٌُ اذمثٕ مًا٢ ساح ايشباا٥ٔ مًا٢ سٜاات٠ طًا  اعٓتذاا        (4

 ٚايتعزٜـ باعٓتر، ٚتدمِٝ ايعثق١ َع ايٛصطا٤.

 سدت مٓاصز اعشٜر ايذلٚهٞ؟        
 ( 3ْغام )
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 : أٖداف االعالٕ

 رهٔ تًدٝص أٖداف اذمثٕ ؾُٝا ٜاتٞ 

 ايذلٜٚر يًُٓظ١ُ ٚاعٓتذات. -

 إثار٠ ايطً  اعبد٥ٞ )ايتعزٜؿٞ( ٚايطً  اتختٝارٟ )ايتٓاؾضٞ(. -

 َٛاد١ٗ إمثْات اعٓاؾض  )ايدؾامٞ(. -
 ايبٝع ايغد ٞ.سٜات٠ ؾعاي١ٝ  -
 سٜات٠ اصتدداّ أٚ اصتٗثى اعٓتر. -
 تذنرل اعضتًٗو باعٓتر ٚتانٝد صش١ قزار ايغزا٤ )ايتانٝدٟ(. -
 تكًٌٝ ايتذبذو ت اعبٝعات. -

 : أْواع االعالٕ

 َٚٔ أُٖٗا  ،ٖٓاى ت ٓٝؿات مدٜد٠ يرمثٕ

 ، ٚخ ا٥ اٗا  اؾدٜاد٠  ٚاـادَات  بايضًع ايعُث٤ بتعزٜـ ٚىتص   ايتع٢ًُٝ اذمثٕ (1

٘  م٢ً ايعٌُٝ ٜضامد اذمثٕ َٔ ايٓٛع ٖٚذا  ٚتًاو  ، اؾدٜاد٠  ٚاـادَات  بايضاًع  إمثَا

 . ٜعزؾٗا ت ايت٢

 اـاصاا١ باععًَٛااات تشٜٚاادِٖ مًاا٢ ايعُااث٤ اذمااثٕ ٖااذا ٜضااامد   اذرعااات٣ ذمااثٕا (2

 ٚٚصااا٥ٌ خ ا٥ ااٗا سٝااح َاأ ، ناؾٝاا١ غاارل بدرداا١ شلااِ اععزٚؾاا١ ٚاـاادَات بايضااًع

 .  إعبامٗا

ّ    ايتذنرل٣ اذمثٕ (3 ٕ  ٖاذا  ٜٚكاٛ  ايضاًع  غ اا٥ص  اؿاايٝ   ايعُاث٤  بتاذنرل  اذماث

ٍ  ٚٚصا٥ٌ اعتاس١ ٚاـدَات ٕ  ، مًٝٗاا  اؿ اٛ  ٚاحملاؾظا١  اعبٝعاات  ؾا٢  اتصاتكزار  يطاُا

 .  يًُٓغا٠ ايضٛق١ٝ اؿ ١ م٢ً

ٌ  ٜضاامد    اذمث٢َ اذمثٕ (4 ٘  ؾا٢  ايعُٝا ٘  مثقاتا ٔ  ٚجياو  ، باعٓغاا٠  ٚات ااتت ٍ  َا  خاث

.  اعٓغااا٠ ٚباا  بٝاآِٗ اي اا١ً تكٜٛاا١ إىل ْغاازٖا ٜٚااةت٣ ، يعُث٥اا٘ ٜكاادَٗا ايتاا٢ اععًَٛااات

ِ  ؾا٢  خاط٦ا١  ؾهز٠ يت شٝح ، ايعُث٤ يد٣ مكٝد٠ تهٜٛٔ إىل ٜٗدف نُا  ػااٙ  جٖآٗ

 . اعٓغا٠ تكدَٗا ايت٢ ٚاـدَات ايضًع
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5)  ٕ  أٚ ، ايضاٛم  ؾا٢  ايتٓاؾضا٢  اعزناش  جات ٚاـادَات  بايضاًع  ٜٚتعًال    ايتٓاؾضا٢  اذماث

ٕ  ٖاذا  ؾا٢  ٜٚغاذلم .  َجٝثتٗاا  تٓااؾط  ايتا٢  اؾدٜد٠ ٚاـدَات ايضًع ٕ  إٔ اذماث  ٜهاٛ

 . تكدرٗا ٚعزٚم ، اـ ا٥ص ؾ٢ َتٓاؾض١ ٚخدَات صًع مٔ
 
 

 

 

 

 

 (أْٛاع اتمث8/3ٕعهٌ رقِ ) 

 :  اإلعالْى ايربْاَج ختطيطخطوات 

 ، اعضتٗدؾ١ ايضٛم ٚاستٝادات َهْٛات ؼدٜد مبع٢ٓ   اعضتٗدؾ١ ايضٛم ؼدٜد (1

 ٜضتٗدف ٚقد.  إيِٝٗ اذمث١ْٝ ايزصاي١ تٛصٌٝ اعطًٛو ايعُث٤ فُٛم١ رجٌ ؾٗٛ

 . َٓ٘ ٚاسدا قطاما أٚ ايضٛم، نٌ اذمث٢ْ ايدلْاَر
 ايعُث٤ صًٛى م٢ً بايتاثرل تتعًل فًُٗا ؾ٢ ٢ٖٚ   اذمث١ْٝ اجٖداف ؼدٜد (2

   خثٍ َٔ ٚجيو ، اـد١َ عزا٤ بع١ًُٝ ٚإقٓامِٗ
 . يًُٓغا٠ ايضٛق١ٝ اؿ ١ ؼض  -

 . ايضٛق١ٝ اعٓاؾض١ َٛاد١ٗ -

 . يًُٓغا٠ ايعُث٤ ٚت٤ م٢ً احملاؾظ١ -

 . يًُٓغا٠ ايتذار١ٜ بايعثق١ ٚم٢ خًل -
 مٓد ، اعٝشا١ْٝ ؼدٜد ؾ٢ اعضتدد١َ ٚايطزم يًُداخٌ ٚصٓغرل   اذمثٕ َٝشا١ْٝ (4

  . َضتكٌ بٓاااد ؾ٢ اذمثٕ تهًؿ١ مٔ اؿدٜح

اْواع 

 االعالٕ

 ايترنريي

 ايتعًيُي

 االعالَي ايتٓافطي

 االزغادي
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 ايت٢ ٚايزَٛس ٚاععا٢ْ اذرعاتات فُٛم١ ايزصاي١ تع٢ٓ   اذمث١ْٝ ايزصاي١ صٝاغ١ (5

 اـد١َ أٚ يًضًع١ اجصاص١ٝ اؾٛاْ  بإبزاس ٚتٗتِ ، أنجز أٚ ؾهز٠ تٛصٌٝ ؼاٍٚ

 ايزَٛس   ايتاي١ٝ اؾٛاْ  ايزصاي١ ٚتتطُٔ ، ايذلٚه٢ ايدلْاَر ؾ٢ مًٝٗا ٚايذلنٝش

 . ٚايتهزار ايزصاي١ ٖٚٝهٌ

 ايزصاي١ يتٛصٌٝ اعٓاصب١ اذمث١ْٝ ايٛصا٥ٌ ؼدٜد أ٣   اذمث١ْٝ ايٛصا٥ٌ اختٝار (6

 ٚايزاتٜٛ ٚايدلٜد ٚاعً كات ٚايضُٝٓا ٚاجملثت ٚاي شـ ايتًؿشٜٕٛ َجٌ ، اذمث١ْٝ

 . بعد ؾُٝا صٝتطح نُا ٚمٝٛبٗا َشاٜاٖا ٚص١ًٝ ٚيهٌ ، اخل …

 ،َع اذمث٢ْ يًدلْاَر اؾٝد ايتدطٝط جيو ٜٚتطً    اذمث٢ْ ايدلْاَر تٓؿٝذ (7

  . اذمث١ْٝ اؿ١ًُ بتٓؿٝذ اعٗتُ  مجٝع ب  ايتٓضٝل َزاما٠

 ٖٓاى نإ ٚإٕ اذمثٕ، ْتا٥ر يكٝاظ صعٛب١ ٖٓاى  اذمث٢ْ ايدلْاَر ؾعاي١ٝ تكِٝٝ (7

 ،ٞاعٛضٛم غرل ايتكِٝٝ  ُٖٚا اجملاٍ، ٖذا ؾ٢ اصتدداَُٗا رهٔ َدخثٕ

 احملدٚت٠، غرل ايٓظز ٚٚدٗات اخرا٤ بعض إىل اجٍٚ ٜٚضتٓد. ٞاعٛضٛم ٚايتكِٝٝ

 رهٔ إيِٝٗ، اععًٔ َٔ َزتد٠ َعًَٛات أٚ ٚاضش١ َعاٜرل تٛدد ت ٚيذيو

 . اذمثٕ ؾعاي١ٝ م٢ً يًشهِ اصتدداَٗا

 ايؿعاي١ٝ يكٝاظ ايبشٛخ م٢ً َب١ٝٓ تقٝك١ َعاٜرل إىل ؾٝضتٓد – ايجا٢ْ أَا 

 نُا ، تٓؿٝذٙ ٚبعد ٚأثٓا٤ قبٌ اذمثٕ تكِٝٝ اعدخٌ ٖذا خثٍ َٔ ٚرهٔ ، اذمث١ْٝ

٢ًٜ    

ٌ  اذمثْٝا١  ايزصاي١ اختبار ٟأ   اذمثٕ قبٌ َا اختبار  -  ، بايضاٛم  طزسٗاا  قبا

ِ  ٚدٗا١  مًا٢  يًتعزف ايعُث٤ َٔ م١ٓٝ اصتك ا٤ خثٍ َٔ ِ  ْظازٖ  ػااٙ  ٚآرا٥ٗا

 ايتعاادٌٜ ٜااتِ اخرا٤ ٖااذٙ ضاا٤ٛ ٚؾاا٢ ، يًضااٛم تؾعٗااا اعدطااط اذمثْااات بعااض

 .  ٚايتطٜٛز

 اتصتؿضاارات،  نٛبْٛات اععًٔ ٜضتددّ ايٓٛع ٖذا ٚؾ٢  ايتٓؿٝذ أثٓا٤ اختبار -

 اذمث٢ْ ايدلْاَر ؾ٢ ايعٓاصز بعض ؾعاي١ٝ َد٣ يكٝاظ

ٌ   ايتٓؿٝذ بعد َا اختبار  - ِ  َكااٜٝط  ماد٠  ٜٚغاُ  ايدلْااَر  نؿاا٠٤  مًا٢  يًشها

 بعااااض اععًاااأ ٜعاااازض سٝااااح ، ٚاذتراى ايتُٝٝااااش اختبااااار  َٓٗااااا اذمثْاااا٢،
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ِ  أٚ)  يًعُاث٤  َٓٗاا  أداشا٤  أٚ اؿكٝكٝا١  اذمثْاات  ِ  ،(  بعطاٗ ِ  ٜٚات  ماأ صاةاشل

 . بٗا َعزؾتِٗ َد٣

 ٖٚٓاى ايعدٜد َٔ ايٛصا٥ٌ اذمث١َٝ أُٖٗا 

         ايٛصاااا٥ٌ اعز٥ٝااا١  َجاااٌ ايتًٝؿشٜااإٛ، ٚاي اااشـ، ٚاجملاااثت، ٚايًٛسااااات

 اذمث١ْٝ، ٚايدلٜد اذيهذلْٚٞ .
  . ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ  َجٌ ايٓدٚات ٚاعةمتزات 

  . ٜٛايٛصا٥ٌ ايضُع١ٝ  َجٌ ايزات 
 : مميصات وعيوب اإلعالٕ

 ٜٚعزض اؾدٍٚ اختٞ اعشاٜا ٚايعٝٛو جِٖ ٚصا٥ٌ اذمثٕ  

 ( اعشاٜا ٚايعٝٛو ايٓضب١ٝ جِٖ ٚصا٥ٌ اذمثٕ 8/1ددٍٚ)

 ايعٝٛو اعشاٜا ايٛص١ًٝ

 اي شـ

 تٛقٝتٗا.َز١ْ ٚرهٔ  -

 تػط٢ اجصٛام احمل١ًٝ بهجاؾ١. -

 جات اصتعُاٍ ٚقبٍٛ ٚاصع . -

اع اااااااداق١ٝ ايهااااااابرل٠ يًهًُااااااا١    -

 اعكز٠٤ٚ.

 َدتٗا ق رل٠ . -

 تكزأ بضزم١ . -

قًُاااااا ٜؿهاااااز اؾُٗاااااٛر ت ْكاااااٌ   -

 اـدل

 تكت ز م٢ً ؾ١٦ َع١ٓٝ َٔ اجملتُع -

 اجملثت

 اختٝار تقٝل يًذُٗٛر اعضتٗدف -

 َدتٗا ط١ًٜٛ. -

 اطثع مدت نبرل َٔ اجؾزات . -

رهااااااأ اصااااااااتدداَٗا ت إثااااااااار٠   -

 اتستٝادات اعاي١ٝ يؿ٦ات َع١ٓٝ.

ؼتااااااز إىل ؾاااااذل٠ طًٜٛااااا١ يظٗاااااٛر    -

 اذمثٕ .

 اْتغار أقٌ َٔ اي شـ. -

اعهاااإ اعٓاصااا  يرماااثٕ وتااااز   -

 إىل تهًؿ١ نبرل٠.

 ايتًٝؿشٜٕٛ

اي اااااٛت ٚاي اااااٛر٠ ٚاؿزنااااا١ ت  -

 ْؿط ايٛقت.

 ٚاصع١ . تػط١ٝ -

 . ٜضتكط  ناؾ١ اؿٛاظ -

 تهًؿ١ اذمثْات ماي١ٝ . -

 اعد٠ ايش١َٝٓ يرمثٕ ق رل٠ . -

صااعٛب١ اختٝااار مجٗااٛر اعغاااٖدٜٔ   -

 اعضتٗدف.
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 اذجام١

 َٛد١ٗ إىل مجٗٛر ٚاصع.-

 اختٝار اؾُٗٛر سض  ْٛع ايدلْاَر.-

ٝىا .-  تهًؿ١ ق١ًًٝ ْضب

 ٜػطٞ َٓاطل دػزاؾ١ٝ ٚاصع١ .-

 قدت بٛقت ق رل ددىا.اذمثٕ -

ايذلنٝاااش مًٝٗاااا أقاااٌ بهاااجرل َااأ     -

 ايتًؿشٜٕٛ.

ايدلٜد 

 اعباعز

 ايدق١ ت اختٝار اؾُٗٛر اعضتٗدف.-

 اعز١ْٚ .-

 ١ً ؾعاي١ يكطاع ايشبا٥ٔ اجؾزاتٚصٝ-

ٜضااامد اعٓظُااات ت تاازٜٚر ايعدٜااد    -

 َٔ اعٓتذات .

 جٚ تهًؿ١ ماي١ٝ .-

ت وظااا٢ باتٖتُااااّ ت ناااجرل َااأ -

 اجسٝإ.

انؿاااض اتصااتذاب١ تصتك ااا٤ات   -

 ايدلٜد.

 اذْذلْت

 ٜػطٞ َٓاطل دػزاؾ١ٝ ٚاصع١.-

ٝىا-  .تهًؿ١ ق١ًًٝ ْضب

١ ؾعايااااا١ ت تااااازٜٚر كتًاااااـ   ٚصاااااًٝ-

 .اعٓتذات

 َٛد١ٗ إىل ؾ١٦ َع١ٓٝ َٔ اؾُٗٛر.-

ْكص ايجك١ ت اععااَثت باصاتدداّ   -

 ٖذٙ ايٛص١ًٝ.

ت ؼظااا٢ باتٖتُااااّ ت ناااجرل َااأ -

 اجسٝإ.
،ن١ًٝ ايعًاّٛ  ع زت, رصاي١ تنتٛراٙ غرل َٓغاٛر قُد سٜدإ, تٚر ايتضٜٛل ت ايكطاع ا اع در 

 278ّ، ص 3116اتقت ات١ٜ ٚمًّٛ ايتٝضرل، داَع١ اؾشا٥ز، 

 

 

 

 

 إٌشس:اٌدػبَت و حبُٔب:

ٚصا٥ٌ اذمثّ اؾُاٖرلٟ،  اعٓتذات باصتدداّٜضتددّ ايٓغز نٛص١ًٝ يذلٜٚر 

ٚٚصا٥ٌ ايٓغز اؾُاٖرلٟ، ناي شـ ٚاجملثت ٚاذجامت  اعضُٛم١ ٚاعز١ٝ٥، اييت 

 َٔ خثشلا تتِ إجام١ َعًَٛات تاخذ ايطابع اذخبارٟ مٔ اعٓظ١ُ.

ٜٚعزف ايٓغز  باْ٘ ٚص١ًٝ ات اٍ ٚتزٜٚر غرل عد ١ٝ ٚغرل َدؾٛم١ اجدز تتب٢ٓ  

اعٓظ١ُ، ٚتتِ َٔ خثٍ تًو ايٛص١ًٝ ْغز اععًَٛات مٔ  تٓغٝط ايطً  م٢ً َٓتذات

 اعٓظ١ُ  ٚخدَاتٗا، ٚمزضٗا ت عهٌ خدلٟ.

 ؟ مثٕ ٚاجنز خ ا٥ ٘مزف اذ.3

 ؟ مثٕ ايتُٝٝشٟ ٚاعةصضٞ ٚايتذنرلَٟٝش ب  نث َٔ اذ.1

 ؟ مثٕ ايتًؿشْٜٛٞاجنز َشاٜا ٚمٝٛو اذ.2

 ( 3ْغام )
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ٜٚٓظز ايشبٕٛ يًُعًَٛات ٚاجخبار اعٓغٛر٠ م٢ً أْٗا سكٝك١ نا١ًَ اي دم، ٚيٝط    

م٢ً أْٗا إمثٕ َدؾٛع اجدز، خاص١ إٔ اعٓظ١ُ ت تتشهِ ت صٝاغ١ اعٓغٛر 

 ، بٌ ٜكّٛ ب ٝاغت٘ قزر اـدل ت ٚص١ًٝ اذمثّ.اذمثَٞ أٚ قتٛاٙ

 َٚٔ أِٖ خ ا٥ ٘ َا ٜاتٞ 

إٔ ايٓغااز ٚصاا١ًٝ تتُتااع بجكاا١ مايٝاا١ َاأ اؾُٗااٛر  ؾاعتعااإًَٛ َااع اعٓظُاا١ ٜٓظاازٕٚ            (1

يًُعًَٛااات ٚاجخبااار اعٓغااٛر٠ إمثَٝىااا باْٗااا مًاا٢ ترداا١ مايٝاا١ َاأ اع ااداق١ٝ ٚأْٗااا       

 ١ٗ َع١ٓٝ.سكا٥ل ٚيٝضت تما١ٜ يًُٓظ١ُ َا أٚ ؾ

إٔ صااٝاغ١ تًااو اجخبااار ت تتاادخٌ ؾٝٗااا اعٓظُاا١، ٚإمااا ٜكااّٛ ت ايػاياا  ب ااٝاغتٗا         (2

 ٚتٓؿٝذٖا احملزر اذمثَٞ أٚ َعدٚ اجخبار ت ايٛص١ًٝ اذمث١َٝ.

إٔ ايٓغز رتاس مٔ اذمثٕ باْ٘ ٜ ٌ إىل أندل مدت ممهٔ َٔ اؾُٗٛر ٚأْا٘ ٜاذلى    (3

 أثزىا نبرلىا ٚأمُل َٔ اذمثٕ.

  ًٜٞ ؾُٝا ًْد ٗا ٚاذمثٕ، ايدما١ٜ ب  ؾزم ٖٓاى إٔ إىل اذعار٠ رٚػد

 م٢ً تكت ز ؾإْٗا ايدما١ٜ أَا ٚاذقٓاع، ايتعزٜـ ٚهٝؿيت ؼكٝل إىل اذمثٕ ٜٗدف (1

 .اذقٓاع قاٚي١ إىل ايٛصٍٛ تٕٚ َع  عدخ اؾُٗٛر تعزٜـ

 ايدما١ٜ تهٕٛ بُٝٓا اعٓتذ١، ايضًع م٢ً ٚؼٌُ نبرل٠ َبايؼ اذمثٕ ٜهًـ (2

 .فا١ْٝ

 ؾإٕ ايدما١ٜ ساي١ ت أَا َزات، يعد٠ اذمث١ْٝ ايزصاي١ ٚإجام١ ْٚغز تهزار رهٔ (3

 .ٚاسد٠ َز٠ إجامتٗا أٚ ْغزٖا ؾزص١
 شلا يٝط ايدما١ٜ بُٝٓا ايضًع١، عزا٤ مٛ ٚتؾع٘ اعضتًٗو ؼؿٝش إىل اذمثٕ ٜٗدف (4

 .اقت اتٟ ٖدف

 بُٝٓا اذمث١ْٝ، ايزصاي١ ؾهز٠ أٚ َٛضٛع تػٝرل َضاي١ ت ايهاؾ١ٝ اعز١ْٚ تتٛؾز  (5

 .اعز١ْٚ ٖذٙ َجٌ تتٛؾز ؾث ايدما٥ٞ، اعٛضٛع ساي١ ت
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 ثايجا: ايبيع ايػدصي

يتضاااٜٛل أصااابح ايبٝاااع ايغد اااٞ َااأ اجتٚات ايذلٚهٝااا١ اعُٗااا١ ت ايٛقااات اؿاضاااز   

اعٓتذااات  ْظاازًا عااا تٓطااٟٛ مًٝاا٘ َٓتذااات اعٓظُاا١ َاأ خ ٛصاا١ٝ ت ايعثقاا١ باا  َكاادّ     

اعٓااتر ٚايشباإٛ، ٚأٜطااًا مٓاادَا ٜهاإٛ َكاادّ اعٓااتر )اعت ااٌ( غاارل َتانااد َاأ سادااات    

 ٚرغبات طاي  اعٓتر .

ايتكدِٜ ايغد ٞ ٚايغؿٗٞ يضاًع١ أٚ خدَا١ أٚ ؾهاز٠،    ٜٚعزف ايبٝع ايغد ٞ باْ٘ م

 تؾع ايشبٕٛ اعزتك  مٛ عزا٥ٗا أٚ اتقتٓاع ب٘ .بٗدف 

جيو ايٓغام ايغد اٞ َأ اجْغاط١ ايذلٚهٝا١     ٚنذيو مزف ايبٝع ايغد ٞ باْ٘ م 

ايااذٟ ٜتطاأُ إداازا٤ َكابًاا١ باا  رداااٍ ايبٝااع ٚايشبااا٥ٔ ٚدٗااا يٛداا٘ مبٓتذااات اعٓظُاا١            

 ٚقاٚي١ إقٓامِٗ بغزا٥ٗا م.

بااإ ايبٝااع ايغد ااٞ ٜتُٝااش ماأ صااا٥ز  َاأ خااثٍ ايتعاازٜؿ  ايضااابك  رهاأ ايكااٍٛ   

 اعشٜر ايذلٚهٞ باختٞ 

بٓا٤ مثق١ عد ١ٝ َٚباعز٠ َع ايشبٕٛ  سٝح ٜؿطٌ ايشبٕٛ ايتعاٌَ َع اعٓظ١ُ  (1

 اييت ٜهٕٛ َٛهؿٖٛا َاٖزٜٔ َٚدرب  ٜٚغعز َعِٗ بايجك١ ٚاتط٦ُٓإ.
 ؼض  صٛر٠ ٚزلع١ اعٓظ١ُ، ٚخًل اْطباع دٝد ت جٖٔ ايشبا٥ٔ. (2

 : ايػدصى ايبيع يةعًُ َساحٌ

 متز م١ًُٝ ايبٝع ايغد ٞ  بعد٠ َزاسٌ ٖٚٞ نايتايٞ 

 ٚغاارل ، ايٓااادح ايبٝااع ردااٌ باا  متٝااش اعزسًاا١ ٖٚاذٙ     اعاازتكب  ايعُااث٤ انتغاااف  (2

ٕ  ٖاذا  ؾا٢  ايبٝع ردٌ ١َُٗ ٚيتضٌٗٝ.  ايٓادح ٘  ، ايغاا ٔ  ايبشاح  ؾا٢  هتٗاد  إٔ مًٝا  ما

ٌ  إٔ ٚرهٔ ايعُث٤، م٢ً ايتعزف ؾ٢ تضامدٙ ايت٢ اععًَٛات َٔ ايعدٜد  مًا٢  و ا

ٔ  ايتًٝؿْٛاات،  ٚتيٌٝ اي ٓام١، ٚصذثت ايتذار١ٜ، ايػزف َٔ اععًَٛات ٖذٙ  ٚاعاٛرتٜ

 .  ٚغرلِٖ

 ؟ مزف ايٓغز ٚاجنز خ ا٥ ٘.1

 ؟ َا ايؿزم ب  ايدما١ٜ ٚاتمثٕ.2

 ( 4ْغام )
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    ايعُث٤ َع ايعثق١ بد٤  (3
    ٢ًٜ َا إلاس ايبٝع ردٌ ؾع٢ً ، ايعُث٤ َع ايعثق١ ٚيبد٤ -

 . ايغزا٤ قزارات م٢ً اعةثزٜٔ اجصاصٝ  اجؾزات َٔ ؼدٜد -

 .ايضًع١ يغزا٤ ايعٌُٝ ت١٦ٝٗ نٝؿ١ٝ إىل ، اٖتُاَ٘ ٚدذو ايعٌُٝ إقٓاع قاٚي١ -

 مًا٢  باايتعزف  ايبٝاع  ردٌ ٜٗتِ اـط٠ٛ ٖذٙ ٚؾ٢  اعزتك  ايعٌُٝ أ١ُٖٝ َد٣ ؼدٜد (4

ٌ  ٖاذا  رجٌ ٌٖ مبع٢ٓ ، اعضتٗدف ايعٌُٝ أ١ُٖٝ ترد١  ؾزصا١  يًُٓغاا٠  بايٓضاب١  ايعُٝا

 ؟ ت أّ دٝد٠
ٔ  اعزسًاا١ ٖاذٙ  ٚتتطًا   ٕ  إٔ ايبٝاع،  ردااٌ َا  اؿكااا٥ل مجاع  مًاا٢ بايكادر٠  داادٜزا ٜهاٛ

 .ؾكط ايغد ١ٝ آرا٥٘ م٢ً ٜعتُد ٚت ايعُث٤، مٔ ايدقٝك١ ٚاععًَٛات اعٛضٛم١ٝ

ِ  أٚ ايعزض إٔ نٕٛ َٔ ٚاْطثقا  ايبٝع١ٝ ايزصاي١ تكدِٜ أٚ مزض (5   ، ايبٝعا٢  ايتكادٜ

ٌ  ؾع٢ً ،ايبٝع١ٝ ايع١ًُٝ دٖٛز ٖٛ  ٜهْٛاٛا  يها٢  اعضاتٗدؾ   ايعُاث٤  إقٓااع  ايبٝاع  ردا

 . سكٝكٝ  مُث٤

 ٚتٓؿٝذ ، ايعكد ٚتٛقٝع ، ايٓٗا١ٝ٥ ايعٌُٝ َٛاؾك١ م٢ً اؿ ٍٛ أ٣  ايبٝع م١ًُٝ إمتاّ  (6

 .  ايبٝع١ٝ اي ؿك١

ّ  مبذازت  ايبٝاع  ٚهٝؿا١  تٓتٗا٢  ت سٝاح   ايبٝاع  بعد َا خدَات (7  ساٍ ؾُاا  ، اي اؿك١  إمتاا

 تضااًِٝ تضااٌٗٝ َجااٌ ، يًعُااث٤ ايبٝااع ردااٌ َاأ اعطًٛباا١ اـاادَات َاأ ايعدٜااد ٖٓاااى

 ، ايذلنٝااا  مًُٝاااات مًااا٢ ٚاذعااازاف ، ايضاااًع١ داااٛت٠ مًااا٢ ٚايتانٝاااد ايطًبٝااا١،

 . اخل … ٚايتدرٜ  ٚاي ٝا١ْ،

 

 

 

 

 

 

 ايغد ٞ ايبٝع م١ًُٝ ( َزاس8/4ٌعهٌ رقِ )

 إنتػاف ايعُالء املستكبني

 بدء ايعالقة َع ايعُالء

 حتديد أُٖية ايعُيٌ املستكب

 ايعسض أو ايتكديِ يًسضاية ايبيعية

 إمتاّ عًُية ايبيع
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 اعٓغا٠ َع تعاًَِٗ اصتُزار ٚضُإ ، ايعُث٤ ذرضا٤ ٖا١َ اـدَات ٖذٙ ٚتعتدل

َٗارات خاص١، ست٢ تٓذح م١ًُٝ ايبٝع ايغد ٞ، ٖٚٞ َٗارات تتطُٔ ٜٚتطً  ايبٝع 

   َا ٜاتٞ

 . ؾٔ اؿدٜح ٚاؿٛار 

 . ؾٔ ايتؿاٚض ٚايًباق١ 

 . ؾٔ تكدِٜ اعٓتر 

ٚباعكابٌ ؾإٕ نًؿ١ اتمتُات م٢ً ردٌ ايبٝع ت تضٜٛل َٓتذات اعٓظ١ُ أندل َا ٖٛ 

اتمتُات م٢ً ردٌ ايبٝع ت ايذلٜٚر مًٝ٘ ت نًؿ١ اذمثٕ، ٖٚٛ َا ٜةتٟ إىل تكًٌٝ 

بكدر اذَهإ، ٚرهٔ ايكٍٛ إٔ لاح م١ًُٝ ايبٝع ايغد ٞ تتٛقـ م٢ً َٛهؿٞ ٖذٙ 

ايع١ًُٝ َٔ سٝح ايكدر٠ ٚايهؿا٠٤ يًٛصٍٛ إىل مجٗٛر ايشبا٥ٔ إىل داْ  جيو متتعِٗ 

ٝع بدرد١ َٔ اـدل٠ ٚايدرا١ٜ ت فاٍ ايتضٜٛل باذضاؾ١ إىل اسذلاؾِٗ بع١ًُٝ ايب

 َٚٗاراتِٗ ٚنٝؿ١ٝ تكدرٗا يًعُث٤.

 

 

 

 : تٓػيط املبيعات :زابعًا

تًع  اؿٛاؾش تٚرًا ٖاًَا ت إثار٠ اٖتُاّ ٚتٚاؾع ايشبا٥ٔ مبٓتذات اعٓظ١ُ، ٚجيو َٔ 

 خثٍ أتٚات ايتٓغٝط اعدتًؿ١.

ٜٚعزف تٓغٝط اعبٝعات باْ٘  إثار٠ اٖتُاّ اعضتًٗو أٚ اعغذلٟ أٚ اعٛسع يضًع١ أٚ    

 خد١َ َع١ٓٝ، ٚإقٓام٘ بغزا٥ٗا .

فُٛم١ َٔ ايتكٓٝات اعٛد١ٗ يدؾع ٚتغذٝع ف نٛتًز تٓغٝط اعبٝعات باْٗا  مٜٚعز

١َ َع١ٓٝ ايطً  م٢ً اعد٣ ايك رل،  ٚجيو بٛاصط١ سٜات٠ سذِ ايغزا٤ عٓتر َع  أٚ خد

 َٔ طزف اعضتًٗه  أٚ ايٛصطا٤ ايتذارٜ  م .

  تُجٌ ت ايتايٞٚمما صبل رهٔ ايكٍٛ إٔ تٓغٝط اعبٝعات ٜ

 ؟ مزف ايبٝع ايغد ٞ.1

 ؟ َاٖٞ ممٝشات ايبٝع ايغد ٞ.2

 ( 5ْغام )
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 مًاا٢  يًشؿاااه اعٓتذااات  ماازض بػاازض َعٝٓاا١  ؾااذلات ؾاا٢ تٓظُٝٗااا  ٜٚااتِ ، اععااارض (1

.  يًُٓغااااا٠ ايذٖٓٝاا١ اي ااٛر٠ ٚؼضاا  ، داادت مُااث٤ ٚنضاااا  ، اؿااايٝ  ايعُااث٤

 اععارض شلذٙ اؾٝد ٚاذمدات بايتدطٝط اتٖتُاّ اعٓغا٠ ؾع٢ً ، جيو لاح ٚيطُإ

 ٖااذٙ تهاإٛ ٚقااد ، يًُٓتذااات ايذلٜٚاار بػاازض يًُغااذلٜٔ تٓظُٝٗااا ٜٚااتِ ، اعضااابكات (2

 ، اعبٝعاات  سٜات٠ إىل ايبٝع١ٝ اعضابكات ٖذٙ ٚتٗدف.  م١ٝٓٝ أٚ ْكد١ٜ ظٛا٥ش اعضابكات

 سااتت  أٚؾا٢  ايضاًع١،  مًا٢  ايطً  انؿاض أٚقات ؾ٢ ٚغاص١ ددت مُث٤ ٚنض 

 .  اجصٛام ؾ٢ يًضًع١ اؿات٠ اعٓاؾض١

ٌ  بضاعز  ايضاًع١  مازض  بػزض ٚجيو اجصعار، ؽؿٝض (3 ٔ  أقا  يتغاذٝع  ايعاات٣  ايضاعز  َا

 .  ددٜد٠ صًع١ تكدِٜ مٓد أٚ َع١ٓٝ َٛاصِ ؾ٢ ٚجيو ايغزا٤، م٢ً اعغذل٣

ّ  ٚايت٢ ايذلٚه١ٝ، اشلداٜا (4 ّ  مٓاد  تكاد ٔ  َعا   مادت  بغازا٤  ايكٝاا  مٓاد  أٚ ، ايٛسادات  َا

ٔ  مبار٠ اشلداٜا ٖذٙ تهٕٛ ٚقد.  َع  َبًؼ سدٚت ؾ٢ ايغزا٤  يضاًع١  َهًُا١  صاًع١  ما

ٌ  أخااز٣، ٔ  مبااار٠  تهاإٛ قااد  أٚ.  صااػرل٠ ًَعكاا١  بداخًااٗا  ايتاا٢ ايغااا٣  مباا٠ٛ َجاا  ماا

ٔ  ٚسادت   اعضاتًٗو  اعاذل٣  إجا فاْٝا١  ٚسد٠ م٢ً اؿ ٍٛ ٔ  َعا   ْاٛع  َا  ، ايضاًع  َا

 . ايٓبات١ٝ ايشٜٛت أٚ ايػاس١ٜ اعٝاٙ ساي١ ؾ٢ ودخ نُا

 اعضاتٗدؾ   ايعُث٤ َٔ فُٛم١ إىل ايضًع َٔ أنجز أٚ ٚسد٠ إرصاٍ ٚتع٢ٓ ايعٝٓات، (5

 ، ٚاصااتعُاشلا ايضااًع١ ػزباا١ مًاا٢ ايعُااث٤ ٖااةت٤ ٚسااح يًذلٜٚاار ٚجيااو َكابااٌ، باادٕٚ

 . بٗا يًتعزٜـ اؾدٜد٠ ايضًع ساي١ ؾ٢ اجصًٛو ٖذا اصتدداّ ٜٚؿطٌ

 خاَطا: ايعالقات ايعاَة:
ٜعٌُ ْغام ايعثقات ايعا١َ م٢ً احملاؾظ١ م٢ً ايؿِٗ اعغذلى ٚايجك١ اعتباتي١ ب     

اعٓظ١ُ ٚاجطزاف اعتعا١ًَ َع٘، سٝح تتشدت َضةٚي١ٝ ايعثقات ايعا١َ ت خًل صٛر٠ 

أٚ ج١ٖٝٓ دٝد٠  يد٣ اؾُٗٛر، ٚتتٛىل إتار٠ ايعثقات ايعا١َ ايزت م٢ً اصتؿضارات 

إعامات أٚ َعًَٛات يت شٝح َؿاِٖٝ غرل سكٝك١ مٔ اعٓظ١ُ، ٚتٛضٝح صٝاصتٗا إىل 

 ايعثقات ايعا١َ إىل  اؾُٗٛر ٚإطثم٘ م٢ً أٟ تعدٌٜ أٚ تػٝرل ؾٝٗا، ٚتزَٞ

 سٜات٠ اتت اٍ ب  اعٓظ١ُ ٚسبا٥ٓ٘. (1

 ؼض  ْٛم١ٝ اتت اٍ بايشبا٥ٔ. (2
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 تهٜٛٔ بعد ددٜد يثت اٍ ايتكًٝدٟ. (3
ٚتتٓٛع أعهاٍ ايعثقات ايعا١َ، ؾُٝهٔ إٔ تهٕٛ قاضزات، ًَتكٝات،    

 سٜارات َٔ قبٌ إتار٠ اعٓظ١ُ يًعُث٤ ،،،اخل .

 :  ايرتوجيي املصيج حتديد يف املؤثسة ايعواٌَ

  َٚٔ اُٖٗا َا ًٜٞ َهْٛات٘ ت تةثز ٚاييت ايعٛاٌَ َٔ بايعدٜد ايذلٚهٞ اعشٜر ٜتاثز

ٍ  ؽ ٝص ؾإٕ ، اعك ٛت اعشٜر ْٛع مٔ ايٓظز بػض   اعتاس١ اجَٛاٍ  (1  ًٜعا   اجَاٛا

 تضاااتطٝع قاااد ايهااابرل٠ اعٛاسْاااات جات ؾاعةصضاااات ، اعاااشٜر ؼدٜاااد ت ٖاَاااًا تٚرًا

 . احملدت٠ باجَٛاٍ اعةصضات تًو َٔ انجز بؿام١ًٝ اذمثٕ باصتدداّ اتصتؿات٠

 ٚأصاٛام  اعضاتًٗه   أصاٛام  با   َاا  ايذلٜٚار  أتٚات أُٖٝا١  تاذلاٚح    اعٓتاٛز  صٛم ْٛع (2

٘  جات ؾاعٓظُااات.  اي آامٝ    اجُٖٝااات صااًِ تطاع  اتصااتٗثن١ٝ يًُٓتذااات ايتٛدا

 أَاااا ، ايعاَااا١ ايعثقاااات ايغد اااٞ، ايبٝاااع اعبٝعاااات، تٓغاااٝط ، اذماااثٕ   اختاااٞ

ٌ  َٓٗااا اي آام١ٝ  يًُٓتذااات اتػااٙ  جات اعٓظُاات  ّ  بغاه  يًبٝااع أٚيٜٛاتٗاا  تطااع ماا

  اذمثٕ ؾٝٗا ٜٚكٌ صعزٖا ٚارتؿاع بتعكٝدٖا صًعٗا متتاس سٝح ايغد ٞ
 اعتبعا١  اتصاذلاتٝذ١ٝ  بٓاٛع  نبرل بغهٌ اعشٜر ٜتاثز   ايدؾع أٚ اؾذو اصذلاتٝذ١ٝ  (3

 ر٥ٝضااٞ بغااهٌ)  يًُ اآع ايز٥ٝضاا١ٝ ايتضااٜٛل أْغااط١ تتطاأُُ اياادؾع ؾاصااذلاٜتذ١ٝ

 يطًاا  ايٛصااطا٤ تصااتُاي١ َٛدٗاا١ أْٗااا سٝااح( يًتذااار اعٛداا٘ ٚايذلٜٚاار ايبٝااع رداااٍ

٘  اعٓتااٛز  ٔ  بُٝٓاااا ايٓٗااا٥ٞ،  يًُضااتؿٝد  ٚتزٚهااا٘ ٚعاازا٥  اؾاااذو اصااذلاتٝذ١ٝ  تتطااُ

ٞ  يًُضتددّ تٛد٘ أٚ( يًُضتًٗو اعٛد٘ ٚايذلٜٚر اذمثٕ) ايتضٜٛك١ٝ اجْغط١  ايٓٗاا٥

ٍ  ٚاصتُايت٘ ٔ  ايٛصاطا٤  يضاةا ٞ  اعٓتاٛز،  ما ٔ  اعٓتاٛز  بطًا   ايٛصاطا٤  إغازا٤  ٚبايتااي  َا

 . اع ٓع

 َزسًاا١ مًاا٢ امتُاااتًا ؾامًٝتٗااا ت ايذلٜٚاار أتٚات ؽتًااـ   اعغااذلٟ ١داٖشٜاا َزسًاا١ (4

 اذتاراى إثاااار٠ َزسًااا١ ت ٖاَاااًا تٚرًا ٚايدماٜااا١ اذماااثٕ ؾًٝعااا   اعغاااذلٟ اصااتعدات 

 اعضاتًٗو  اصاتٝعاو  ؾٝتااثز  اعبٝعاات،  تٓغٝط أٚ ايغد ٞ ايبٝع اصتدداّ َٔ انجز

ٞ  بغااهٌ  بااايبٝع  أنجااز ؾٝتاااثز  اقتٓاماا٘ أَااا  ايغد ااٞ، ٚبااايبٝع  باااذمثٕ ر٥ٝضاا

ٕ  أقٌ ٚبدرد١ ايغد ٞ ٟ  ايتااثرل  تٚر ٜادلس  ٚشلاذا  اعبٝعاات،  تٓغاٝط  أٚ بااذمث  ايكاٛ
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 تاااثرل ٜٚهاإٛ ايغاازا٤ قاازار اؽاااج مًُٝاا١ َاأ اجٚىل اعزاسااٌ ت ٚايدماٜاا١ يرمااثٕ

 . ايغزا٤ يع١ًُٝ ايثسك١ اعزاسٌ ت ؾعاي١ٝ أنجز اعبٝعات ٚتٓغٝط ايغد ٞ ايبٝع

ٔ   اعٓتاٛز  سٝاا٠  تٚر٠ َزسًا١  (5 ٌ  َتبعااً  ايذلٜٚار  أتٚات ؾامًٝاا١ تتبااٜ  َاأ اعدتًؿا١  يًُزاسا

 تٓغاٝط  ٜٚتبعٗا ٚايدما١ٜ اذمثٕ ؾام١ًٝ تدلس ايتكدِٜ َزس١ً ؾؿٞ ،اعٓتٛز سٝا٠ تٚر٠

.  تٛسٜعٝا١  َٓاؾاذ  يهضا   ايغد ٞ ٚايبٝع اعٓتٛز، بتذزب١ اعضتًٗو ذغزا٤ اعبٝعات

ٛ  َزسًااا١ ت أَااا  ٌ  أصاااتدداّ ؾاااُٝهٔ ايُٓاا  سٝاااح أقاااٌ بااٛترل٠  ٚيهااأ اجتٚات ناا

 اعبٝعااات تٓغااٝط تٚر ؾٝاادلس ايٓطااٛز َزسًاا١ أَااا. ايطًاا  مًاا٢ ٖٓااا اجناادل اتمتُااات

 تٚر ؾٝضاتُز  اتمادار  َزس١ً ت أَا ايضٝام، ٖذا سض  ايغد ٞ ٚايبٝع ٚاذمثٕ

 . ٚايدما١ٜ اذمثٕ م٢ً اتمتُات ٜٚكٌ أنجز بذلنٝش اعبٝعات تٓغٝط

ٞ  اعاشٜر  ٜتااثز    اعٓتاٛز  طبٝع١  (6 ٘  ت ايذلٚها ٔ  ايعثقا١  جٟ اعٓتاٛز  بطبٝعا١  َهْٛاتا  َا

 .صٓامًٝا َٓتذًا أٚ م خاصًا أٚ تضٛم أٚ َٝضز َٓتٛزم نْٛ٘ سٝح

 َيصاْية ايرتويج:

  ٖٞ اذمثٕ َٝشا١ْٝ ؼدٜد مٓد اتمتبار بع  أخذٖا ايٛاد  ايغزٚم َٔ مدت ٖٓايو

 َزسًاا١ ت نااإ َااا إجا سٝااح سٝاتاا٘، تٚر٠ ضاأُ اعٓااتر بٗااا ٜهاإٛ اياايت اعزسًاا١ (1

 ِ ٘  ايتكادٜ ٕ  نابرل٠  َٝشاْٝا١  إىل وتااز  ؾإْا ـ  بٗادف  يرماث ٘  ايتعزٜا  اذتراى ٚخًاال با

 تٚر٠ َاأ تسكاا١ َزاسااٌ ت نااإ َااا إجا ايعهااط ٚمًاا٢ ايضااٛم، ت مًٝاا٘ ٚايطًاا 

 .سٝات٘

 ت ؾإْٗاا  نابرل٠  ايضٛق١ٝ ناْت َا إجا سٝح اعٓظ١ُ متتًهٗا اييت ايضٛق١ٝ اؿ ١ (2

ٔ  ١ٜٛ٦َ ْضب١ ؼدت إٔ رهٔ ،بٌ اذمثٕ فاٍ ت نبرل إْؿام إىل ؼتاز ِ  َا  سذا

ٕ  س اتٗا  َكدار م٢ً يًشؿاه اعبٝعات  ناا  َاا  إجا َعهٛصاا  اجَاز  ايضاٛق١ٝ،ٜٚهٛ

 .ايضٛم ت صٛق١ٝ س ١ بٓا٤ إىل اؿاد١ ْت

 ٚصااا٥ٌ ت اذمااثٕ ماازض أٚ بااح إمااات٠ اجَااز تطًاا  نًُااا إج  اذمااثٕ تهاازار  (3

 جيااو مبتطًبااات يرٜؿااا٤ اذمااثٕ َٝشاْٝاا١ سٜااات٠ اصااتٛد  نًُااا اعدتًؿاا١ اذمااثٕ

 .اذمثٕ ت ايتهزار
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 ايٛاصااع بايطًاا  متتاااس اياايت اعضتًٗو،ؾايضااًع إىل تضااٜٛك٘ ٜااتِ ايااذٟ اعٓااتر طبٝعاا١ (4

 ٖٚاااذا تزٚهٝااا١ نجاؾااا١ إىل ؼتااااز ؾإْٗاااا اعٓااااٍ صااا١ًٗ بضاااًع تضااا٢ُ ٚايااايت مًٝٗاااا

 . اذمثٕ َٝشا١ْٝ سذِ م٢ً طزتٜا ٜٓعهط

تٛدد طزم َتعدت٠ رهٔ اتمتُات مًٝٗا ت ؼدٜد َٝشا١ْٝ ايذلٜٚر، َٚٔ أِٖ ٖذٙ 

 ايطزم َا ٜاتٞ 

 اتمتُات م٢ً ايتكدٜز ايغد ٞ. (1

 اتمتُات م٢ً تكدٜزات اعٓاؾض . (2

 ؼدٜد اعٝشا١ْٝ م٢ً أصاظ ْضب١ ١ٜٛ٦َ َٔ اعبٝعات ٚاجرباح. (3

 ايطزٜك١ اعٛضٛم١ٝ. (4

ٖذا اي دات ؾإٕ ايطزٜك١ اعٛضٛم١ٝ ٖٞ اجْض  ت ؼدٜد اعٝشا١ْٝ ايذلٚه١ٝ  ٚت

 نْٛٗا تتِ ت ض٤ٛ اجٖداف اعطًٛو ؼكٝكٗا ٚاجمُاٍ اعطًٛو ؼدٜدٖا.

 

 

 

 

 

 ادلصَج اٌتعىَمٍ االػتُبدٌ :ػٕبصس ِصَج اٌتعىَمٍ اخلدٍِ ادلضبفت إىل 

إٕ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اجربع١ ه  إٔ هزٟ شلا تهًٝٝؿا ٚتعدًٜث يتث٥ِ طبٝع١ 

اـدَات اعكد١َ  جيو إٔ اـدَات تتطً  دٗٛتىا نبرل٠ تؿٛم َا تتطًب٘ ايضًع اعات١ٜ، 

تٟ ٚايعًُٝات ٚتتطُٔ مٓاصزٙ اؾدٜد٠ اجؾزات اعغذلنٕٛ ت أتا٤ اـد١َ ٚاعديٍٛ اعا

 اعزتبط١ بتكدِٜ اعٓتر .

ٜٚزدع ايتٛصع ت َشٜر ايتضٜٛل اـدَٞ إىل َا تتُٝش ب٘ اـدَات َٔ خ ا٥ص 

ؾ١ٝٓ ٚتضٜٛك١ٝ َٔ د١ٗ، َٚا باصتطامتٗا ؼكٝك٘ َٔ أق ٢ رع١ٝ يًُٓظ١ُ ٚسٜات٠ 

 ؟ مزف تٓغٝط اعبٝعات.3

 ؟ ايذلٚه٢ اعشٜٝر ؼدٜد ؾ٢ اعةثز٠ ايعٛاٌََاٖٞ .4

 ؟ مدت طزم َٝشا١ْٝ ايذلٜٚر.5

 ؟ايغد ٢ ايبٝع ٚأٖداف َؿّٗٛمزف .6

 ( 6ْغام )
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س تٗا ايضٛق١ٝ ٚبكا٥ٗا ٚاصتُزارٖا َٔ خثٍ احملاؾظ١ م٢ً ايشبا٥ٔ اؿايٝ  ٚدذو 

 مُث٤ ددت، ٚايعٌُ م٢ً ؼكٝل أندل إعباع ٚرضا يًعُث٤ َٔ د١ٗ أخز٣.

ٚصٓتطزم إىل بك١ٝ ٖذٙ ايعٓاصز ايجثث١ يًُشٜر ايتضٜٛل اـدَٞ بغ٤ٞ َٔ  

ايتؿ ٌٝ، إج إٕ ٖذٙ ايعٓاصز ؽتص نُا أصًؿٓا باؾاْ  اـدَٞ ٚتغارى اـدَات 

( ٜب  مٓاصز اعشٜر 9/3ٌ)َع ايضًع ت بك١ٝ ايعٓاصز اجربع١ صايؿ١ ايذنز ٚايغه

 ايذلٚهٞ اـدَٞ ناجتٞ 

 ( physical assetsأواًل: املهوْات املادية يًددَة )

تعزف اعهْٛات اعات١ٜ باْٗا اجعٝا٤ اعًُٛص١ اعٛدٛت٠ ـًل ٚتكدِٜ اـدَات، َجٌ 

اـد١َ اجدٗش٠ ٚاععدات ٚاجب١ٝٓ ٚاجثاخ، أٚ مبع٢ٓ آخز ٖٞ ايغٛاٖد اعات١ٜ اييت تكدّ 

َٔ خثشلا، ٚتتُجٌ ت نٌ ايتضٗٝثت اعزتبط١ باتا٤ اـدَات اييت تعتدل ضزٚر١ٜ 

يًتعزٜـ باـد١َ ٚإبزاس ْٛمٝتٗا ٚتزصٝذ صٛرتٗا ت أجٖإ ايشبا٥ٔ، َٚٔ أِٖ 

 اعهْٛات اعات١ٜ َا ٜاتٞ 

شلا تٚر ٖاّ ت دً  ايشبا٥ٔ ٚايتاثرل م٢ً سهُِٗ م٢ً اـد١َ  َباْٞ اعٓظ١ُ  (1

د١َ شلِ، عٝح ه  إٔ تٓؿزت ببعض اعُٝشات مٔ غرلٖا َٔ اعباْٞ َٔ سٝح اعك

ت ُِٝ َظٗزٖا ايداخًٞ ٚاـاردٞ، ناتضاع َب٢ٓ اعٓظ١ُ، ٚٚدٛت تهٝٝـ، 

ٚأَانٔ َزو١ يثْتظار، ٚتٛؾز اجَٔ، ٚبزتات َا٤، ٚٚدٛت أَانٔ يتٛقـ 

ا ايشبا٥ٔ ٜٚؿطًٕٛ صٝارات ايشبا٥ٔ، ٚغرلٖا َٔ ايعٓاصز اعات١ٜ اييت ٜٗتِ جَزٖ

 ٚدٛتٖا ت اعٓظ١ُ ايذٟ ٜزغبٕٛ ت ايتعاٌَ َع٘.
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ايعٓاصز اعات١ٜ َٔ ساصبات ًَٚشكاتٗا  تتُجاٌ ت اجدٗاش٠ ايثسَا١ يتضاٌٗٝ تكادِٜ       (2

 اـدَات ٚاييت تٛؾز اعٓؿع١ ايشَا١ْٝ ٚاعها١ْٝ يًشبا٥ٔ، ٚتتُجٌ ت 

اؿاصاابات ايطااد١ُ  ٖٚااٞ اؿاصاابات اياايت ؼُااٌ مًٝٗااا قٛامااد ايبٝاْااات           - أ

ايااايت متجاااٌ بٛاباااات    webاـاصااا١ باعٓظُااا١، باذضااااؾ١ إىل َٛاقاااع ايٜٛااا     

اععًَٛااات اـاصاا١ باعٓظُاا١، ٚتتُٝااش ٖااذٙ اؿاصاابات بايكاادر٠ مًاا٢ ؽااشٜٔ      

ناااِ ٖا٥اااٌ َااأ اععًَٛاااات إضااااؾ١ إىل صااازم١ تغاااػًٝٗا ٚاصاااذلدامٗا يهاااٌ  

 ت .ايبٝاْا

اياادلاَر  ٖٚااٞ اياادلاَر ايثسَاا١ يتكاادِٜ خاادَات اعٓظُاا١ باصاازع ٚقاات ٚبدقاا١    - و

 ٚأُٖٗا ْظِ ايتغػٌٝ .

ٚصا٥ٌ اتت اتت ايغبه١ٝ  ٚتٓكضِ إىل ايغبهات اـاصا١ باجمُااٍ ايايت     - ز

تٓغاااٖا اعٓظُاا١ يتضااٌٗٝ ايتشااٜٛثت اعايٝاا١ ٚتباااتٍ ايبٝاْااات، ٚايغااابهات        

 .ايعا١َ اـاص١ مبدتًـ مُث٤ اعٓظ١ُ

يذيو رهٔ ايكٍٛ أْ٘ إجا صارت مًُٝات خدَات اعٓظ١ُ بهؿا٠٤ ماي١ٝ 

ٚبتكٓٝات سدٜج١ تًيب رضا ايشبا٥ٔ، بٗذا صتُتًو اعٓظ١ُ َٝش٠ تٓاؾض١ٝ تؿٛم 

 اعٓاؾض  ايذٜٔ ٜكدَٕٛ ْؿط اـدَات .

 (Personnelثاْيًا: األفساد املػرتنوٕ يف تكديِ ارتدَة )

اجؾزات اعغارن  ت تكدِٜ َٓتذات اعٓظ١ُ، ِٖٚ ايعٓ ز ايبغزٟ ٜتعًل بهاؾ١ 

ًٜعبٕٛ تٚرىا سازلىا ت اؾٗٛت ايتضٜٛك١ٝ، ؾايٓذاح ت تضٜٛل اعٓتر ٜعٛت بغهٌ َباعز 

إىل ْٛم١ٝ اجؾزات َٚد٣ قدرتِٗ م٢ً إهات ٚت٤ ٚرضا ايشبٕٛ يد٣ اعٓظ١ُ َٔ خثٍ 

ّ باختٝار ٚتدرٜ  ٚؼؿٝش تكدِٜ اـدَات ٚتضًٗٝٗا  يذا ٜتٛد  م٢ً اذتار٠ ايكٝا

 اجؾزات ايعاًَ  م٢ً دذو ايشبا٥ٔ.

 ٜٚتُجٌ تٚر ايعٓ ز ايبغزٟ ت م١ًُٝ اعشٜر ايتضٜٛكٞ باجتٚار اخت١ٝ 

 تٚر٠ ت م١ًُٝ ايتضٜٛل  ٜٚتُجٌ ت اختٞ  (1
 تٚرٙ ت تٛؾرل اععًَٛات ايتضٜٛك١ٝ ٚايكٝاّ ببشٛخ ايتضٜٛل. - أ

 ت ايب١٦ٝ ايتضٜٛك١ٝ.تٚرٙ ناسد ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ اشلا١َ  - و
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 تٚرٙ ت ٚضع اذصذلاتٝذ١ٝ ايتضٜٛك١ٝ. - ز

 ٜتُجٌ َٔ خثٍ ، ذٞ ت إْتاز ٚبٝع َٓتذات اعٓظ١ُتٚرٙ نعاٌَ إصذلاتٝ (2

إْتاااز اـاادَات ٚتكاادرٗا يًعُااث٤ ت أَااانٔ َث٥ُاا١ ٚت أٚقااات َٓاصااب١،      - أ

 ٚإمثَِٗ مبٓاؾع نٌ خد١َ.
 ايتضٜٛل َٚتابع١ صًٛى ايشبٕٛ.تطٜٛز اـدَات ايكا١ُ٥ امتُاتىا م٢ً عٛخ  - و

 مزض اـدَات ٚبٝعٗا باي ٛر٠ اييت ٜزض٢ بٗا ايشبا٥ٔ. - ز

ٚيهٞ تضتطٝع اعٓظُات إٔ ؼٛس م٢ً رضا ايشبا٥ٔ ؾعًٝٗا إٔ تكدّ خدَات دٝد٠، 

ٚإٔ ٜهٕٛ َكدَٛ اـدَات َٔ اجؾزات ايذٜٔ ٜتضُٕٛ مبٛاصؿات دذاب١ يًشبا٥ٔ، َٚٔ 

 أِٖ ٖذٙ اعٛاصؿات َا ٜاتٞ 

 اتت اٍ  أٟ ايكدر٠ م٢ً ايتعبرل بٛضٛح مٓد اتت اٍ بايشبا٥ٔ ٚايتعاٌَ َعِٗ. (1
 اؿضاص١ٝ مٛ اػاٙ ايشبٕٛ  إهٗار اتٖتُاّ مبغامز ٚٚدٗات ْظز ايشبا٥ٔ. (2

 اعز١ْٚ  ايكدر٠ م٢ً تكدِٜ اـد١َ مبا ٜتٓاص  َع ٍَٝٛ نٌ مٌُٝ م٢ً ِسد٠. (3

ذا ايضٝاصات ٚاذدازا٤ات اعتعًكا١   اععزؾ١ ايٛهٝؿ١ٝ  ايدرا١ٜ ايها١ًَ باـد١َ ٚن (4

 بايتعاٌَ َع اعٓظ١ُ.

 اعظٗز  سضٔ اعظٗز مما ٜعطٞ اْطباع إهابٞ يد٣ ايشبا٥ٔ. (5

ايهزا١َ ٚايٓشا١ٖ  ايتشًٞ بايكِٝ اجخثقٝا١ ٚاتيتاشاّ بااجمزاف اتدتُامٝا١ مٓاد       (6

 ايتعاٌَ َع ايشبا٥ٔ.

 اتيتشاَات اعكد١َ شلِ.اعتابع١  اتصتذاب١ ايضزٜع١ عطاي  ايشبا٥ٔ ٚايٛؾا٤ ب (7

 (Processعًُيات تكديِ املٓتج )  :ًاثايج  

تعد م١ًُٝ تضًِٝ اعٓتر يًشبٕٛ مٓ زىا أصاصٝىا َٔ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ يًددَات 

ٚتغتٌُ م٢ً مجٝع اذدزا٤ات اييت تطُٔ تكدِٜ اعٓتر يًشبا٥ٔ ب ٛر٠ ؾعاي١، ٚتعزف 

 خثشلا تكدِٜ اعٓتر يًشبا٥ٔ. ٖذٙ ايع١ًُٝ باْٗا ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ َٔ

ٚتغٌُ ايعًُٝات مجٝع اجْغط١ اييت تةت٣ أثٓا٤ تكدِٜ اـدَات، أٚ ٖٞ مجٝع 

ايضٝاصات ٚاذدزا٤ات اعتبع١ َٔ قبٌ اعٓظ١ُ يطُإ تكدِٜ اعٓتر إىل ايشبٕٛ، ؾشبٕٛ 

اعٓظ١ُ ت ٜهؿٞ إٔ ٜكتٓع مبضت٣ٛ اعٓتذات اييت ٜتًكاٖا، بٌ ه  إٔ ٜكتٓع أٜطا 
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باجصًٛو ايذٟ تةت٣ ب٘ تكدِٜ اعٓتر، يذا ه  م٢ً إتار٠ اعٓظ١ُ إٔ تاخذ ت اؿضبإ 

 رأٟ ايشبٕٛ ت ؼدٜد ايعًُٝات اـاص١ بهٌ خد١َ.

إٕ إتراى إتار٠ اعٓظ١ُ با١ُٖٝ ايعًُٝات ٜطٝـ شلا َٝش٠ تٓاؾض١ٝ  عا تٓطٟٛ مًٝ٘ 

، إٕ ماًَٞ ايضزم١ ٚايٛقت ايعًُٝات َٔ صزم١ ت تٓؿٝذ اعٓتذات ٚتٛؾرل ٚقت ايشبٕٛ

 ٜعتدلإ اجِٖ ت تكدِٜ اعٓتذات، ٚجيو يثمتبارات اخت١ٝ 

 إٔ تٛؾرل ايٛقت يًشبٕٛ ٜتٝح ي٘ ايٛقت يًكٝاّ بايٓغاطات اجخز٣ .  (1

إٔ صزم١ إلاس اععا١ًَ يًشبٕٛ ايتاادز تغاهٌ يا٘ ؾزصىاا يتشكٝال اجربااح َأ خاثٍ          (2

 عتُد م٢ً صزم١ اذلاس.اتصتؿات٠ َٔ ايؿزص اتصتجُار١ٜ اييت ت

إٔ صزم١ إلاس اععا١ًَ تتٝح يًُٓظ١ُ اجملاٍ ـد١َ أندل مدت َأ ايشباا٥ٔ ٚبآؿط      (3

 ايعدت َٔ اعٛهؿ ، مما ٜع  ؼكٝل تٛؾرل ت ايتهايٝـ ٚارتؿاع ت ايعا٥د.
 َٚٔ ايعٛاٌَ اعضامد٠ ت ؼكٝل ايضزم١ ٚتٛؾرل ايٛقت 

 تكدِٜ اعٓتر . اتمتُات م٢ً ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ ت 
  .اخت ار إدزا٤ ايعًُٝات اعٓظ١ُ ٚايبعد مٔ ايزٚت  ٚايبرلٚقزاط١ٝ 

 .تؿٜٛض اي ثسٝات 
  .ايٛضٛح ت ايتعًُٝات اعٓظ١ُ 
  .تٛسٝد اذدزا٤ات اعٓظ١ُ َاب  كتًـ ؾزٚع اعٓظ١ُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ مدت مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اـدَٞ.1

 ؟ اـد١ََاٖٞ اعٛاصؿات اييت ه  تٛؾزٖا ت َكدَٞ .2

 ؟ ايعٛاٌَ اعضامد٠ اييت تتٝح يًُٓطُات ؼكٝل ايضزم١ ٚتٛؾرل ايٛقت اجنز.3

 ( 7ْغام )
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 : تدزَب

ذتار٠ ايتضٜٛل ذسد٣ اعٓظُات اييت  زًاٚقع مًٝو اتختٝار بتعٝٓو َدٜ ٘اؾذلض أْ

تكدّ خدَات تع١ًُٝٝ ٚيتهٔ داَع١ اتْديط يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ  ؾهٝـ صتشكل مٓاصز 

 اعشٜر ايتضٜٛكٞ ايضبع١ م٢ً اؾاَع١ ٚاييت تتُجٌ ت اجتٞ.

 خ ا٥ص َٚٛاصؿات ْٚٛم١ٝ اـد١َ ايتع١ًُٝٝ اييت تًيب سادات ٚرغبات ايطثو. (1

تضااعرل اـدَاا١ ايتعًُٝاا١ َٚاااٖٞ ايطزٜكاا١ اعٓاصااب١ ت مًُٝاا١       اتختٝااار اتْضاا  ت   (2

 ايتضعرل َٔ ٚد٘ ْظزى.

نٝااـ ٜااتِ َاأ ٚداا٘ ْظاازى تٛسٜااع اـدَاا١ ايتعًُٝاا١ ٚاياايت تضااٌٗ يًطاياا  اؿ ااٍٛ    (3

 مًٝٗا ت اعهإ ٚايشَإ اعٓاصب .

َا ٖاٞ ايٛصا١ًٝ اتْضا  َأ ٚدا٘ ْظازى ت مًُٝا١ ايذلٜٚار ٚنٝاـ رهأ اٜ ااٍ             (4

َٝاا١ اىل أناادل مادت ممهاأ َاأ طااييب اـدَاا١ ايتعًُٝٝاا١ ٚإقٓااامِٗ    ايزصااي١ اتمث 

 بٗا.

اعٛاصؿات اعات١ٜ اييت ه  تٛؾزٖا ت اؾاَع١ َٔ سٝاح اعبٓا٢ ٚايتذٗٝاشات اعاتٜا١      (5

 اتخز٣.

 َٛاصؿات َكدَٞ اـد١َ ايتع١ًُٝٝ َٔ ماًَ  ٚإتارٜٕٛ َٚدرصٕٛ. (6

تر ٚاياايت تغااتٌُ مًاا٢ مجٝااع   ايطزٜكاا١ ٚاذداازا٤ات اعٓاصااب١ ت مًُٝااات تكاادِٜ اعٓاا     (7

 اذدزا٤ات اييت تطُٔ تكدِٜ اـد١َ ايتع١ًُٝٝ يًطثو ب ٛر٠ ؾعاي١.
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 : اخلالصت

  تٓاٚيٓا ت ٖذا ايٛسد٠ َؿّٗٛ ايذلٜٚر ٚايذٟ ٜك د باْ٘ جيو ايعٓ ز اعتعدت

اجعهاٍ ٚاعتؿامٌ َع غرلٙ َٔ مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ ٚاشلاتف إىل ؼكٝل م١ًُٝ 

 اتت اٍ ايٓادش١ ب  اعٓظُات ٚاعضتًٗه . 
 ييت تتهٕٛ تٓاٚيٓا ايعثق١ ب  اتت اٍ ٚايذلٜٚر سٝح أعزْا إىل مٓاصز اتت اٍ ٚا

َٔ اعزصٌ ٚايزصاي١ ٚاعضتكبٌ ٚايٛص١ًٝ ٚايطٛضا٤ ٚايتػذ١ٜ ايزادع١، ٚنذا 

مٓاصز اعشٜر ايذلٚهٞ ٚايذٟ اعزْا إىل مٓاصزٙ  ٚايذٟ تتهٕٛ َٔ اذمثٕ 

ٚايدما١ٜ ٚايبٝع ايغد ٞ ٚتٓغٝط اعبٝعات ٚايعثقات ايعا١َ، ثِ ْاقغٓا نٌ َٔ 

 ٖذٙ ايعٓاصز م٢ً سدٙ.
 ٓا مٓاصز اعشٜر ايتضٜٛكٞ اـدَٞ اعطاؾ١ إىل اعشٜر ايتضٜٛكٞ ٚأخرلًا تٓاٚي

اتمتٝاتٟ ٚايذٟ أعزْا ؾٝ٘ إىل أْ٘ مت ايتٛصع ت َشٜر ايتضٜٛل اـدَٞ إىل َا 

تتُٝش ب٘ اـدَات َٔ خ ا٥ص ؾ١ٝٓ ٚتضٜٛك١ٝ يٝغٌُ م٢ً ثثث١ مٓاصز إضاؾ١ٝ 

ِٜ اـد١َ، ٚمًُٝات ٖٞ اعهْٛات اعات١ٜ يًدد١َ، ٚاجؾزات اعغذلنٕٛ ت تكد

 تكدِٜ اعٓتر، سٝح مت عزح ٖذٙ ايعٓاصز ايجثث١ عزسىا َٛدشىا.
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قُااد سٜاادإ، تٚر ايتضااٜٛل ت ايكطاااع اع اازت ساياا١ باادر، رصاااي١ تنتااٛراٙ غاارل      (8

 (2005َٓغٛر٠، ن١ًٝ ايعًّٛ اذتار١ٜ ٚمًّٛ ايتٝضرل، داَع١ اؾشا٥ز،

قُاااٛت داصاااِ اي اااُٝدمٞ، إصاااذلاتٝذ١ٝ ايتضاااٜٛل َااادخٌ نُاااٞ ٚؼًًٝاااٞ، م       (9

 (2004يًٓغز ٚايتٛسٜع، )مُإ  تار اؿاَد
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 إدازة ادلبُؼبث

 ِمدِت:

بٝع١ٝ اي ٚاج١ُٖٝ ٚاجٖدافاعؿّٗٛ  َٔ سٝحبٝعات تٗدف ايٛسد٠ اىل تٛضٝح م١ًُٝ اع

 تكِٝٝ أتا٤ ايبٝع.ٚ اؿ ص ايبٝع١ٝٚنذيو بٝإ 

 :اهداف اٌىحدة

 مشٜشٟ ايطاي  بعد اتْتٗا٤ َٔ تراص١ ٖذٙ ايٛسد٠ ٜتٛقع َٓو إٔ تهٕٛ  قاترا م٢ً  

 .بٝعاتَؿّٗٛ اعم٢ً تعزف اي .1
 ايتعزف م٢ً ؾِٗ ٚتعزٜـ اعبٝعات .2
 .اعبٝعات إتار٠ أٖداف م٢ً ايتعزف .3
 .ايبٝع١ٝ اعٓاطل ؽطٝط نٝؿ١ٝ كدر٠ م٢ً تٛضٝح اي .4
 .ايبٝع١ٝ اؿ ص ؽطٝط نٝؿ١ٝ م٢ً ايتعزف .5
 .ايبٝع َٓدٚبٞ أتا٤ تكِٝٝ نٝؿ١ٝ م٢ً ايتعزف .6
 تكارٕ ب  طزم اعبٝعات ايتارى١ٝ ٚطزم اعبٝعات اعزتكب١. .7
 ممارص١ م١ًُٝ ايبٝع ت ايغزنات. .8

 : لساءاث ِعبػدة

متجٌ اعزادع اخت١ٝ قزا٤ات إضاؾ١ٝ َضامد٠ تتعًل باعٛضٛمات اييت تتطُٓٗا ٖذٙ 

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ، ْزدٛ إٔ ؼاٍٚ اتصتؿات٠ َٓٗا َا أَهٔ 

 2010ّيًٓغز،مُإ ٚا٥ٌ تار ، ساخزٕٚ مبٝدات قُد ، اعبٝعات اتار٠ .1

 1994ّيًٓغز،مُإ، ٚا٥ٌ َعث٤تار ْادٞ ، اعبٝعات اتار٠ ت ايع١ًُٝ اجصٍٛ .2
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 :دتهُد

 ايضًع ٚاـدَات ٚاجؾهارٜعتدل ايبٝع آخزَزاسٌ ايتضٜٛل اييت َٔ خثشلا ٜتِ تباتٍ 

ب  اعٓتر ٚايعٌُٝ عٝح ؼكل اعٓظ١ُ ما٥د تضتطٝع َٔ خثي٘ إ تضتُز ٚتُٓٛ ٚتٓاؾط 

 اعٓظُات اخخز٣.

 : دلبُؼبثِفهىَ ا

 ؾُٔ ايبٝع١ٝ، اجٖداف أٚ اشلدف ؼكٝل أدٌ َٔ ايبٝعٞ ايٓغام بإتار٠ اعٓغآت تكّٛ

 تع  ٚاييت ايبٝع ٚهٝؿ١ ٚاي ٓام١ٝ ايتذار١ٜ اعٓغآت بٗا تكّٛ اييت ايٛها٥ـ أِٖ

 َٚؿّٗٛ ايبٝع ٚهٝؿ١ َؿّٗٛ ب  اـًط مدّ ٚه  ؾٝٗا، تتعاٌَ اييت اعٓتذات ت زٜـ

 ايتضٜٛك١ٝ ايٛها٥ـ َٔ ايعدٜد ٜتطُٔ ايذٟ اجندل ايٓغام ٖٛ ؾايتضٜٛل ايتضٜٛل،

 اعضةٚي١ٝ اشلا١َ ايتضٜٛك١ٝ ايٛها٥ـ إسد٣ ٖٞ ايبٝع ٚهٝؿ١ إٔ أٟ ايبٝع، ٚهٝؿ١ َٚٓٗا

 .يًُٓغا٠ اجرباح ٚبايتايٞ اذٜزاتات، تٛؾز اييت اعبٝعات ؼكٝل مٔ

 : بُؼبثتؼسَف ادل

 ْتٝذ١( باجدٌ أٚ ْكدًا) ايغزن١ مًٝٗا ؼ ٌ اييت اذٜزاتات اعٓغا٠ مببٝعات ٜك د

 باعبٝعات ٜك د ٚقد ،(َاي١ٝ ص١ٓ مات٠) َع١ٓٝ س١َٝٓ ؾذل٠ خثٍ ايضٛم ت َٓتذاتٗا بٝع

 َبٝعات أٚ َع  بٝع ردٌ َبٝعات أٚ َع١ٓٝ بٝع١ٝ َٓطك١ َبٝعات أٚ َع  َٓتر َبٝعات

 (.عٗز أٚ أصبٛع، ّٜٛ،) َع١ٓٝ س١َٝٓ ؾذل٠

 ؾذل٠ خثٍ( اذٜزاتات) اعبٝعات َٔ َع  رقِ ؼكٝل إىل اعبٝعات إتار٠ تٗدف ٚسٝح

 ؼكٝل َٔ اشلدف إٔ إج ايتهايٝـ مٓ ز اتمتبار ت تاخذ إٔ ه  ؾإْٗا َع١ٓٝ س١َٝٓ

 ٚؾل اـضا٥ز أٚ اجرباح ٚتتشدت ايزبح ؼكٝل ٖٛ( اذٜزاتات) اعبٝعات َٔ َع  رقِ

  ايتاي١ٝ اععاتي١

 ايتهايٝـ –( اذٜزاتات) اعبٝعات( = اـضا٥ز) اجرباح
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 داف إدازة ادلبُؼبثأه

 ايبٝع١ٝ اجْغط١ ٚرقاب١ ٚتٛدٝ٘ ٚتٓظِٝ بتدطٝط اعٓغا٠ ت اعبٝعات إتار٠ تكّٛ

 أٚ نٌ ؼكٝل إىل اجْغط١ ٖذٙ أتا٤ َٔ اعبٝعات إتار٠ ٚتٗدف .ايبٝع َٓدٚبٞ ٚخاص١

  ايتاي١ٝ اجٖداف بعض

 (.اعٓتذات) اعٓتر بٝع (1

 .اؿايٝ  ايعُث٤ م٢ً احملاؾظ١ (2

 .ددت مُث٤ انتضاو (3

 .ايضٛق١ٝ اؿ ١ م٢ً احملاؾظ١ (4

 .ايضٛق١ٝ اؿ ١ سٜات٠ (5

 .ايعُث٤ إىل خدَات تكدِٜ (6

 .ايغزن١ ت ايكزارات اؽاج جغزاض ايبٝع١ٝ اععًَٛات تٛؾرل (7

 : تٕظُُ إدازة ادلبُؼبث

  ايتاي١ٝ ايتٓظ١ُٝٝ يحصط ٚؾًكا ايبٝع أمُاٍ تكضِٝ ايغزن١ تضتطٝع

ـ  أصااظ  مًا٢  ايتٓظِٝ ٜعد  ايٛهٝؿٞ ايتٓظِٝ  (2 ٔ  ٚاعُٗاات  ايٛهاا٥ ٍ  أنجاز  َا  أعاها

َىا لد ايتٓظِٝ ٖذا سض . اْتغارىا ايتٓظِٝ  َادٜز  اعٓااطل،  سض  َدٜز ٜزأصٗا أقضا

ِ  ر٥اٝط  ايبٝاع،  َااٛهؿٞ تادرٜ   َادٜز  اشلااتـ،  بٛاصاط١  ايبٝاع  ٌ . ايبٝاع  قضا  ٖااةت٤ ٚنا

 اعُٗااات تٓؿٝااذ ماأ َضاا٦ٛت قضااِ ر٥ااٝط أٚ َاادٜز نااٌ ٜهاإٛ. اعٓظُاا١ َاادٜز ٜتبعاإٛ

 . اخت اص٘ ت تكع اييت ٚاجْغط١ اجمُاٍ تٓضٝل م٢ً ٜٚعٌُ بايكضِ اعٓٛط١

ٔ  اذتار٠، صٗٛي١ – ايٛهٝؿٞ ايتٓظِٝ إهابٝات َٔ  اجصآاف  مادت  تشاٜاد  َاع  ٚيها

ٕ  اجصٛام ٚتٓٛع ايضًع١ٝ ٚاعارنات  ٜٚ ابح  ٚؾامًٝتٗاا  قُٝتٗاا  تؿكاد  اـاصا١  ٖاذٙ  ؾاإ

ٔ  ٜ ابح  نُاا  ٚصاٛم،  صًع١ يهٌ خاص١ خطٛم إمدات اي ع  َٔ ّ  اعتعاذر  َا  ايكٝاا

ٌ  اعٓظُا١  ت ايتضاٜٛك١ٝ  ايٓغااطات  كتًـ ب  ايتٓضٝل بع١ًُٝ ّ  بغاه  ٜاب   نُاا  ماا

 ..ايغهٌ
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 ايٛهٝؿٞ ايتكضِٝ(1/9) رقِ عهٌ

 اؾػزات ايتٓظِٝ (3

 ايٛط ، اعضت٣ٛ م٢ً جثَ نبرل٠ دػزاؾ١ٝ َضاس١ اعٓظ١ُ ْغام ٜػطٞ مٓدَا

 قضِ دػزاؾ١ٝ َٓطك١ يهٌ ودت اؾػزاؾ١ٝ اعٓاطل سض  ايبٝع رداٍ تكضِٝ ؾٝؿطٌ

 باعٓطك١ اعتعًك١ ناؾ١ اجْغط١ قضِ نٌ ٜٓؿذ سٝح َدٜزاعبٝعات، ٜتبع َدٜز ٜزأص٘

 .ٚاعٓاؾض١، سض  أٚ اعٓاطل اختثف مٓد اؾػزات ايتٓظِٝ ٜٚؿطٌ. مًٝٗا ٜغزف اييت

  اؾػزات ايتٓظِٝ َشاٜا َٔ

 .ايبٝع َٛهؿٞ ؾعاي١ٝ رؾع إىل ٜةتٟ ٖٚذا قزو مٔ ايعُث٤ طبٝع١ َعزؾ١ - أ

 .مًِٝٗ ٚايزقاب١ َٛهؿٝ٘ م٢ً اذعزاف ٜضتطٝع اعٓطك١ َدٜز - و

 .ايبٝع عٛهؿٞ ايتٓكٌ تهايٝـ ؽؿٝض - ز
 اتت اااٍ فاااٍ ت ايتكاادّ بضااب  باتنؿاااض أخااذت اؾػاازات ايتكضااِٝ إىل اؿاداا١ إٕ

 .ايٓكٌ ٚتطٛر اععًَٛات تباتٍ ٚصزم١

 

 

 

 

 

 ؾػزاتا ايتكضِٝ (2/9) رقِ عهٌ

 َديس املبيعات

 َديس َٓطكة جػسافية َديس بيع ايطًع َديس تدزيب املوظفني

 َديس املبيعات

 َديس َٓطكة ج َديس َٓطكة ب َديس َٓطكة أ
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4)  ِ ٌ  ٜتااثز   ايضاًع  سضا   ايتٓظاٝ ٞ  اشلٝها  ايضاًع  بعادت  اعٓظُا١  ت ايبٝاع  يكا٣ٛ  ايتٓظُٝا

 ؽ ااٝص إىل ساداا١ تاا١ ؾًااٝط طبٝعتٗااا ت َتغاااب١ٗ اجْااٛاع ناْاات ؾااإجا. ٚأْٛامٗااا

ٌ  ايبٝااع رداااٍ َاأ َتد  اا١ فُٛمااات  تطًباات  إجا ٚيهاأ .سااد٠ مًاا٢ صااًع١ يهاا

ٕ  كتًؿا١،  بٝعٝا١  طزا٥ال  ٚاصتدداّ تطبٝل ايضًع ب  اتختثؾات ٔ  ٜهاٛ  اؿهُا١  َا

ٍ  عازن١  جثؾُا . اعدتًؿا١  ايضاًع  أْاٛاع  ضا٤ٛ  مًا٢  ايبٝاع  رداٍ تكضِٝ  إيهذلٜاو  دٓازا

ٔ  ايهجرل٠ اجْٛاع تبٝع يهٞ ايبٝع رداٍ َٔ كتًؿ١ فُٛمات إىل ؼتاز  َٓتذاتٗاا  َا

ٌ  صاًع١  ٜبٝع ايذٟ ايبٝع ؾزدٌ ايهٗزبا١ٝ٥،  خادل٠  إىل وتااز  ايهٗزبا٥ٝا١  اعٛيادات  َجا

 .  ايتًؿشْٜٛات ٜبٝع ايذٟ ايبٝع ردٌ مٔ ؽتًـ ايتدرٜ  َٔ ٚترد١

  ْذنز ايضًع سض  ايتٓظِٝ إهابٝات َٚٔ

 .ايضًع١ بٝع أدٌ َٔ خط١ إمدات - أ

 .ايضًع١ بٝع م٢ً دٝدىا ايبٝع َٛهؿٞ تدرٜ  - و
 .ايضًع١ ببٝع اعتعًك١ اعغهثت م٢ً ايتعزف. ز - ت
 .ايتدرٜ  ٖذا َٚضت٣ٛ ايتدرٜ  إىل اؿاد١ َد٣ ؼدٜد. ت - خ

 ٚتهزار استٚاز ٓٛع َٔ ايتٓظِٝ اي ٖذا اصتدداّ ت تةثز اييت ايضًبٝات َٚٔ

 ايتٓظِٝ، ٖذا اصتدداّ تهايٝـ ٚارتؿاع ،...(اعبٝعات ؼؿٝش اذمثٕ،) اجْغط١

 .اعٛهؿ  مدت ٚسٜات٠ ايضًع إتارات ب  ٜٓغا قد ايذٟ اي زاع إىل باذضاؾ١

 

 

 

 

 

 سض  ايضًع١ ايتكضِٝ(3/9) رقِ عهٌ

 َعٝٓاا١ تٛسٜااع قٓااٛات خااثٍ َاأ ايضااًع َاأ ايهااجرل بٝااع ٜااتِ  ايضااٛم سضاا  ايتٓظااِٝ (5

 ايضاااًع١ تهااإٛ ٚقاااد ٚغرلٖاااا، اشلااااتـ بٛصااااط١ ايبٝاااع أٚ ايتذش٥ااا١ ػاااار٠ صااااط١ٛب

. اؿهَٛٝا١  يًُةصضاات  تباع أٚ اذْتادٞ اتصتدداّ أٚ ايؿزتٟ يثصتٗثى ك  ١

 َديس املبيعات

 َديس ايطًعة أ َديس ايطًعة ب ج َديس ايطًعة
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 إجا ٚغاصاا١ .ايعُااث٤ أصاااظ مًاا٢ ايبٝااع َااٛهؿٞ تٓظااِٝ ٜؿطااٌ اؿاياا١ ٖااذٙ ت يااذيو

 .اجصٛام سض  كتًؿ١ ايغزا٤ ماتات ناْت

 ٜهٕٛ اعدٜز جٕ ايضًع، سض  ايتٓظِٝ َا سد إىل ايضٛم سض  ايتٓظِٝ ٜغب٘

 ٜكّٛ ْؿض٘ ايٛقت ٚت َع١ٓٝ، صٛم ت ايبٝع َٛهؿٞ َٔ فُٛم١ ْغام مٔ َض٦ٛت

 .يًُبٝعات ٚاعضتكب١ًٝ اؾار١ٜ اـطط بإمدات

 مًُٗا َث١ُ٥ م٢ً اعٓظ١ُ قدر٠ ت اجصٛام سض  يًتٓظِٝ اعُٝش٠ ايض١ُ تهُٔ

 .اتصتٗثن١ٝ ايضٛم ت قدٚت٠ أدشا٤ ٜغهًٕٛ ايذٜٔ اعضتًٗه  سادات َع

 إىل ٚاْتكًت اؾػزات اجصًٛو مٔ ؽًت قد اعٓظُات َٔ ايهجرل إٔ ٜثسأ

 ثثث١ م٢ً ْغاطاتٗا بتٛسٜع اعٓظُات بعض تكّٛ سٝح ايضٛم سض  ايتٓظِٝ تطبٝل

 ٚقضِ اي ٓام١ٝ، اعٓغآت خد١َ ٚقضِ ايتذار١ٜ، خد١َاحملثت قضِ ثَج أقضاّ،

 . اعدتًؿ١ اجخز٣ ٚاعةصضات اعٓظُات ـد١َ

 

 

 

 

 

 ايضٛم سض  ايتكضِٝ(4/9) رقِ عهٌ

6)  ِ ّ   اعزنا   ايتٓظاٝ ٔ  ايهااجرل تضاتدد ِ  أصااظ  َاأ أنجاز  اعٓظُاات  َا  ايكاا٣ٛ يتٓظاٝ

ٔ  ايهجرل إىل ايهبرل٠ اعٓظُات ؼتاز. ايبٝع١ٝ  أصضىاا  ٚتطبٝال  اذتارٜا١،  اعضاتٜٛات  َا

ٔ  َضات٣ٛ  يهٌ كتًؿ١  إىل ايضاًع  با   اتختثؾاات  ؼتااز  ٚمٓادَا . اعضاتٜٛات  تًاو  َا

ِ  اذْتااز  ٚخطاط  ايضاًع  أْاٛاع  أصااظ  مًا٢  ايبٝعٝا١  اشل١٦ٝ تكضِٝ ِ  ٜات  مًا٢  ايكا٣ٛ  تكضاٝ

ٌ  تكضااِٝ إمااات٠ رهاأ نُااا اجصاااظ ٖاذا   مًاا٢) ايبٝااع فُٛمااات َاأ فُٛماا١ نا

 ىًاال أْاا٘ ايتٓظااِٝ شلااذا ايٓٗا٥ٝاا١ ٚايٓتٝذاا١. أٜطىااا دػاازات أصاااظ مًاا٢( ايضااًع أصاااظ

 .اعدتًؿ١ يحصٛام ٚؾًكا اؾػزاؾ١ٝ يًُٓاطل ٚٚؾًكا ايضًع جْٛاع ٚؾًكا بٝع١ٝ ؽ  ات

 َديس املبيعات

َديس ايبيع يًػسنات  

 ارتاصة

َديس ايبيع يًُؤضطات  

 اذتهوَية
 َديس ايبيع يتجاز ادتًُة
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  عزن ا ايتكضِٝ(6/9) رقِ عهٌ

 : ايبيع زجاٍ عدد حتديد

 ياارتار٠ ايتٓظُٝٝاا١ بايبٓٝاا١ ٜتعًاال ايبٝااع فاااٍ ت اعااٛهؿ  َاأ اعطًااٛو ايعاادت ؼدٜااد

 ايغاازط  اعااٛهؿ  ماادت ؼدٜااد مٓااد باؿضاابإ اجخااذ ٚهاا . اعاادٜز َُٗااات َاأ ٜٚعااد

  ايتايٝ 

 .اؾػزاؾ١ٝ اعضاس١ تػط١ٝ ٚترد١ ايعٌُ م ٤ سذِ  اجٍٚ

ٍ  مادت  بتشدٜد تضُح ٚاييت ْٚٛمٝىا نُٝىا اععًَٛات تٛؾز ترد١  ايجاْٞ  ٚها  . ايبٝاع  رداا

  ايتاي١ٝ ايعٛاٌَ اععًَٛات تتٓاٍٚ إٔ

 .ايعا١ًَ ايٝد تٚرإ َعدٍ - أ

 .اعتٛقع١ اعبٝعات - و
 .ٚاعضتكب١ًٝ اؿاي١ٝ ايبٝع َٓاطل - ت

 مادت  يتشدٜاد  أصاًٛبىا  بٛياٛى  اقذلح. ايبٝع دٗاس مدت يتشدٜد مايطز َٔ فُٛم١ تٛدد

 ت اجصااًٛو ٖااذا ٚيهاأ. اعبٝعااات متٜٛااٌ مًاا٢ اعٓظُاا١ قاادر٠ َاأ اْطثقااا ايبٝااع َااٛهؿٞ

 .اعضتًٗه  سادات أٚ ٚاصتٝعابٗا ايضٛم قدر٠ باؿضبإ ٜاخذ

  ايتاي١ٝ اـطٛات سض  ايبٝع رداٍ يتشدٜد ايعٌُ م ٤ طزٜك١ تضتددّ

 .ايتذش١٥ ػار َٔ 1200 ثَج  ايعُث٤ مدت ؼدٜد (1

ٕ   يًعُاث٤  ايبٝع١ٝ ايشٜارات مدت ؼدٜد (2 ّ  ناا ـ  ٜكاٛ ٌ  سٜاارات  101 و اعٛها ٌ  مُا  يها

 .ايض١ٓ ت مٌُٝ

 َديس املبيعات

زئيظ قطِ االعالٕ يساع 

وحدات ايطًع االْتاجية  

 وايطًع االضتٗالنية

زئيظ قطِ ايبيع املباغس  

يساع َٓطكة وحدة 

 وَٓطكة ب

زئيظ قطِ ايتوشيع يسأع 

 وحدات ضًعة أ، ووحدات ب



 

 184 

 إدارة املبيعبث

ّ  مادت  أٟ  بايعٌُ بايكٝاّ يًكٝاّ ايطزٚر١ٜ ايش١َٝٓ ايؿذلات ؼدٜد (3 ٌ  أٜاا  ايضا١ٓ  ت ايعُا

 ٕ ٕ  ؾاإ ـ  ناا ٌ  اعٛها ّ  6 اجصابٛع  ت ٜعُا ٍ  أٜاا ٕ  صآٜٛىا،  أصابٛع  50 خاث  مادت  ؾٝهاٛ

 300ّٜٛاصبٛع=50×ّٜٛ 6ايض١ٓ= ت ايعٌُ أٜاّ

ّ  إٔ ٜضاتطٝع  ايايت  ايٛاساد  ايّٝٛ ت ايشٜارات مدت ؼدٜد (4 ـ  بٗاا  ٜكاٛ ٔ   اعٛها  5 ٚياته
 .َٜٛٝىا سٜارات

 سٜار1500٠=5×300=  ايض١ٓ ت ايبٝع ردٌ بٗا ٜكّٛ اييت ايشٜارات مدت ؼدٜد (5
 سٜار٠ 12000=10×1200=  يًعُث٤ ايشٜارات مدت أٟ  ايعٌُ سذِ سضاو (6
 ردٌ بٝع8=12000/1500و= سذِ ايعٌُ/ مدت ايشٜارات =اعطًٛ ايعدت ٜهٕٛ (7
 اجصاااٛام خ اااا٥ص ٜٓاصااا  ستااا٢ أماااثٙ اعاااذنٛر٠ اجخاااز٣ ايطزا٥ااال َااأ ايعٓاصااز  (8

 .سذُٗا ٚطبٝع١ ايغزنات ٚنذيو اعدتًؿ١

 ختغُظ ادلٕبعك اٌبُؼُت:

اعٓطك١ ايبٝع١ٝ ٖٞ َهإ َع  ٜتِ ؼدٜدٙ َٔ قبٌ إتار٠ اعبٝعات ت ايغزن١ 

بٗدف ت زٜـ اعٓتر ؾٝ٘ َٔ خثٍ ردٌ بٝع َع  أٚ فُٛم١ َٔ رداٍ ايبٝع، ؾُجًث  

صٓعا٤ ايبٝع١ٝ، أٚ َٓطك١ تعشايبٝع١ٝ، أٚ َٓطك١ مدٕ ايبٝع١ٝ، أٚ َٓطك١ َٓطك١ 

 سطزَٛت.

ٜٚع  ؼدٜد اعٓاطل ايبٝع١ٝ تكضِٝ ايضٛم اييت تعٌُ ؾٝٗا ايغزن١ إىل ٚسدات أٚ 

َٓاطل صػرل٠ بٗدف تضٌٗٝ م١ًُٝ ايبٝع ٚاذعزاف مًٝٗا ٚتكدٜز اعبٝعات ؾٝٗا، ٜٚتِ 

ل ايبٝع١ٝ بطزٜك١ تطُٔ ؼكٝل اجٖداف ايبٝع١ٝ ٚه  إٔ تٛسٜع َٓدٚبٞ ايبٝع م٢ً اعٓاط

ٜهٕٛ تكضِٝ ايضٛم إىل فُٛم١ اعٓاطل ايبٝع١ٝ تكضًُٝا ماتًت َٔ سٝح اؾٗٛت ايبٝع١ٝ 

 اعطًٛب١ َٔ ردٌ ايبٝع ٚاعبٝعات اعتٛقع١ َٓ٘.

 : َصايا ختطيط املٓاطل ايبيعيةاواًل
 ٜؿٝد ؽطٝط اعٓاطل ايبٝع١ٝ ؾُٝا ًٜٞ 

 رداٍ ايبٝع م٢ً اعٓاطل ايبٝع١ٝ ٖٚذا ٜةتٟ إىل تزنٝش اؾٗٛت ايبٝع١ٝ. تٛسٜع (1
 صٗٛي١ ايزقاب١ م٢ً اجتا٤ ايبٝعٞ يزداٍ ايبٝع ٚاعغزؾ  مًِٝٗ. (2
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تٛسٜع َٓتذات ايغازن١ مًا٢ اعٓطكا١ ايبٝعٝا١ ٚؾال استٝاداتٗاا ٚرغباات اعضاتًٗه           (3

 ؾٝٗا.
ٝا١ يًُضاتًٗه  ؾٝٗاا    إَها١ْٝ مٌُ ايتُٝاش ايضاعزٟ سضا  اـ اا٥ص ايدرٛغزاؾ     (4

 نٌ َٓطك١.
 ؽؿٝض ْؿكات ايبٝع مٔ طزٜل اؿد َٔ استٚاز اؾٗٛت ايتبع١ٝ يزداٍ ايبٝع. (5
 : طسم حتديد املٓاطل ايبيعية:ثاْيًا

تكّٛ ايغزنات باتباع َعاٜرل أٚ طزم َع١ٓٝ ت تكضِٝ ايضٛم إىل فُٛم١ َٔ 

 اعٓاطل ايبٝع١ٝ َٚٔ ٖذٙ اععاٜرل َا ًٜٞ 

، ٚؾل ٖذا اععٝار تهٕٛ اعٓطك١ احملاط١ عدٚت طبٝع١ٝ َٓطك١ بٝع١ٝ ايطبٝع١ٝاؿدٚت  (1

َضتك١ً، ؾُجًث قد تعتدل دشٜز٠ نُزإ َٓطك١ بٝع١ٝ أٚ دشٜز٠ صٛقطز٠ َٓطك١ بٝع١ٝ 

بامتبار إٔ اعٝاٙ تؿ ٌ نٌ دشٜز٠ مٔ اجخز٣، ٚقد تهٕٛ َد١ٜٓ صٓعا٤ َٓطك١ 

 بار اختثف ترد١ اؿزار٠ ت اعدٜٓت .بٝع١ٝ، َٚد١ٜٓ اؿدٜد٠ َٓطك١ بٝع١ٝ بامت
ٚؾل ٖذا اععٝار ٜتِ تكضِٝ ايضٛم إىل َٓاطل بٝع١ٝ سض  اؿدٚت  اؿدٚت ايضٝاص١ٝ، (2

ايضٝاص١ٝ اييت ٚضعتٗا ايدٚي١، ؾُجًث َٓطك١ جَار َٚٓطك١ ٜزِٜ َٚٓطك١ رتاع  ، 

 ٖٚهذا.
ا١ٜٚ )تكزٜبًا( ت ق١ُٝ ٚؾل ٖذا اععٝار ٜكضِ ايضٛم إىل َٓاطل بٝع١ٝ َتض ق١ُٝ اعبٝعات، (3

اعبٝعات، نٌ َٓطك١ تبًؼ َتٛصط ق١ُٝ اعبٝعات ايض١ٜٛٓ ؾٝٗا ًَٕٝٛ رٜاٍ أٚ تكضِٝ 

 ايُٝٔ إىل َٓاطل بٝع١ٝ َتضا١ٜٚ َٔ سٝح ق١ُٝ اعبٝعات، ٖٚهذا.
ٚؾل ٖذا اععٝار ٜتِ تكضِٝ ايضٛم إىل َٓاطل بٝع١ٝ سض  ن١ُٝ  ن١ُٝ اعبٝعات، (4

َٓطك١  15ات اعبام١، ؾٝتِ تكضِٝ َد١ٜٓ اؿدٜد٠ إىل اعبٝعات أٟ سض  مدت ايٛسد

ٚسد٠  100000بٝع١ٝ تبًؼ ن١ُٝ اعبٝعات ايض١ٜٛٓ َٔ أسد اعٓتذات ت نٌ َٓٗا 

 ٚسد٠ )ت١ْٛ(. 10000)سباتٟ( أٚ 
ٚؾل ٖذا اععٝار ٜتِ تكضِٝ ايضٛم إىل َٓاطل  مدت ايعُث٤ اؿايٝ  )أٚ اعزتكب (، (5

َٓطك١ بٝع١ٝ نٌ َٓطك١  50بٝع١ٝ سض  مدت ايعُث٤، ؾٝتِ تكضِٝ ايضٛم َجًث إىل 

 مٌُٝ. 2000مٌُٝ أٚ  1000ؾٝٗا ت اعتٛصط 
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 ايبٝع١ٝ اعٓاطل ؼدٜد طزم (7/9عهٌ رقِ )

 ختغُظ احلصص اٌبُؼُت:

اؿ ١ ايبٝع١ٝ ٖٞ اشلدف ايبٝعاٞ اعطًاٛو ؼكٝكا٘ ت َٓطكا١      َؿّٗٛ اؿ ١ ايبٝع١ٝ  (2

بٝعٝا١ َعٝٓاا١ أٚ َاأ َٓاادٚو َعا  خااثٍ ؾااذل٠ سَٓٝاا١ َعٝٓا١ ت اعضااتكبٌ، ٜٚااتِ ؼدٜااد     

اؿ ١ ايبٝع١ٝ ت عهٌ ْكدٟ )رٜااٍ( أٚ عاهٌ نُاٞ )ٚسادات( خاثٍ ؾاذل٠ سَٓٝا١        

 ص١ٓ أٚ عٗٛر أٚ ثثخ عٗٛر. –َع١ٓٝ 

ٜتِ ؼدٜد اؿ ص ايبٝع١ٝ يهٌ ردٌ بٝع بٓا٤ م٢ً  أصط ؼدٜد اؿ ص ايبٝع١ٝ  (3

 ٚاسد أٚ أنجز َٔ اجصط ايتاي١ٝ 

 إمجايٞ اعبٝعات َٔ ناؾ١ اعٓتذات. -
 َبٝعات نٌ َٓتر م٢ً سد٠. -
 أْٛاع ايعُث٤ ايذٜٔ ٜتِ ايتعاٌَ َعِٗ )تادز مج١ً أٚ ػش١٥(. -
 اعٓاطل ايؿزم١ٝ يًُٓطك١ ايبٝع١ٝ )َٓطك١ أ، ٚ َٓطك١ و(. -
 صٟٓٛ.م٢ً أصاظ  -
 م٢ً أصاظ مد٠ عٗٛر. -

طسم  حتديد 

املٓاطل 

 ايبيعية

عدد 

 ايعُالء 

نُية 

 املبيعات

قيُة 

 املبيعات

اذتدود 

 ايطياضية

اذتدود 

 ايطبيعية



 

 
 187 

 التبسعت  الىحدة

ٜااتِ ؼدٜااد اؿ اا١ ايبٝعٝاا١ ٚؾاال أٟ َاأ ايطاازٜكت      طاازم ؼدٜااد اؿ اا١ ايبٝعٝاا١   (4

 ايتايٝت  

   ٚت ٖااذٙ ايطزٜكاا١ تكااّٛ ايغاازن١ بتشدٜااد اؿ اا١       طزٜكاا١ اعبٝعااات ايتارىٝاا١

ايبٝعٝاا١ مًاا٢ أصاااظ  اعبٝعااات اياايت سككٗااا ردااٌ ايبٝااع ت ايؿااذل٠ اعاضاا١ٝ )ايضاا١ٓ       

% أٚ 30% أٚ 25ايغٗز اعاضٞ(، ٚتطٝـ إيٝٗاا ْضاب١ صا١ٜٛٓ قادت٠ )     اعاض١ٝ، أٚ

% َجًث(، يهٔ ٖذٙ ايطزٜك١ ت تاخاذ ت اتمتباار اعبٝعاات اعزتكبا١ ت اعٓطكا١      40

 ايبٝع١ٝ.

  ت ٖذٙ ايطزٜك١ ٜاتِ ؼدٜاد اؿ ا١ ايبٝعٝا١ يهاٌ رداٌ        طزٜك١ اعبٝعات اعزتكب١

ت اتمتبااار ايظاازٚف اياايت صااٛف تضااٛت   بٝااع مًاا٢ أصاااظ اعبٝعااات اعزتكباا١ أخااذًا    

خثٍ ؾاذل٠ ايبٝاع )ايظازٚف اتقت اات١ٜ ٚهازٚف اعٓاؾضا١(، ٚبايتاايٞ ؾإْا٘ ٜهإٛ          

ياادٜٓا َبٝعااات َزتكباا١ ٜااتِ تعدًٜااٗا ٚؾاال ايظاازٚف ايضااا٥د٠، ٜٚااتِ تكضااِٝ اعبٝعااات   

 اععدي١ م٢ً رداٍ ايبٝع باتصذلعات باتا٤ نٌ ردٌ بٝع ت ايؿذل٠ اعاض١ٝ.

 ء ِٕدويب اٌبُغ:تمُُُ أدا 

َٔ اؾٛاْ  اشلا١َ ت إتار٠ اعبٝعات ايزقاب١ م٢ً اجتا٤ ايبٝعٞ ٚايذٟ ٜتطُٔ تكِٝٝ 

 أتا٤ َٓدٚبٞ ايبٝع.

ٜٚك د بتكِٝٝ أتا٤ َٓدٚبٞ ايبٝع ؼدٜدًا َا إجا نإ ٖذا اجتا٤ قد مت ٚؾكًا يًدط١ 

 ٚتتطً  ٖذٙ ايع١ًُٝ َا ًٜٞ 

 ٚضع َعاٜرل اجتا٤ ايبٝعٞ. -
 اجتا٤ ايبٝعٞ ايؿعًٞ.قٝاظ  -
 اعكار١ْ ب  اععاٜرل ٚاجتا٤ ايبٝعٞ ايؿعًٞ. -
 اؽاج اذدزا٤ات ايعثد١ٝ. -

يٛضع َعاٜرل اجتا٤ ايبٝعٞ اعطًٛو َٔ رداٍ ايبٝع تبد َٔ  ٚضع َعاٜرل اجتا٤ ايبٝعٞ  (2

 تٛاؾز َعًَٛات تتعًل مبا ًٜٞ 

 ايضٛم اعزتكب١. -
 اعبٝعات اعتٛقع١. -
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 هزٚف اعٓاؾض١. -
 اجمُاٍ اعطًٛب١ َٔ رداٍ ايبٝع. -
 َٗارات ٚخدلات رداٍ ايبٝع. -

َٚعاٜرل اجتا٤ ايبٝعٞ مبار٠ مٔ َضتٜٛات أتا٤ َع١ٓٝ ٜتِ ؼدٜدٖا بٓا٤ م٢ً اععًَٛات 

ايضابك١ َجٌ ق١ُٝ أٚ ن١ُٝ اعبٝعات اعطًٛو ؼكٝكٗا َٔ ردٌ ايبٝع ت َٓطك١ بٝع١ٝ 

ث٤ اؾدت ايذٜٔ ه  إضاؾتِٗ إىل مُث٤ َع١ٓٝ خثٍ ؾذل٠ س١َٝٓ قدت٠ أٚ مدت ايعُ

 ايغزن١ خثٍ ؾذل٠ س١َٝٓ َع١ٓٝ.

 

 

 

 

 

 ايبٝعٞ اجتا٤ َعاٜرل ٚضع(8/9عهٌ رقِ )

تٛدد مد٠ طزم يكٝاظ اجتا٤ ايبٝعٞ ايؿعًاٞ يزدااٍ ايبٝاع     قٝاظ اجتا٤ ايبٝعٞ ايؿعًٞ  (3

 َٓٗا َا ًٜٞ 

ٜتِ اذعزاف اعٝداْٞ مٔ طزٜل اعثسظ١ ايغد ١ٝ عٓدٚبٞ  اذعزاف اعٝداْٞ  -

اعبٝعات أثٓا٤ قٝاَِٗ باجمُاٍ ايبٝع١ٝ ت اعٓاطل ايبٝع١ٝ، ٜٚتِ ٚؾل ٖذٙ ايطزٜك١ 

َثسظ١ صًٛى ردٌ ايبٝع ٚايتعزف م٢ً أتا٥٘ ٚقٝاص٘ مبذزت اعثسظ١ ؾُجًث 

ً٘ َع ايعٌُٝ أثٓا٤ رهٔ َثسظ١ أتا٤ ردٌ ايبٝع ت مثقت٘ بشَث٥٘ أٚ تعاَ

 م١ًُٝ ايبٝع.
تعتدل ايتكارٜز ايبٝع١ٝ ٚص١ًٝ ٖا١َ ت تضذٌٝ أتا٤ رداٍ ايبٝع،  ايتكارٜز ايبٝع١ٝ  -

ؾعٔ طزٜل ايتكارٜز ايبٝع١ٝ رهٔ ايتعزف م٢ً ق١ُٝ ٚمدت ايٛسدات اييت سككٗا 

 ردٌ بٝع َع  ت َٓطك١ تبع١ٝ َع١ٓٝ خثٍ ؾذل٠ س١َٝٓ َع١ٓٝ.

 ايطوم املستكبة

 املبيعات املتوقعة

 ظسوف املٓافطة

 األعُاٍ املطًوبة َٔ زجاٍ ايبيع

 َٗازات وخربات زجاٍ ايبيع
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  رهٔ مٔ طزٜل اتدتُامات ايدٚر١ٜ عدٜزٟ اعٓاطل اتدتُامات ايدٚر١ٜ -

ايبٝع١ٝ َع َٓدٚبٞ ايبٝع َٓاقغ١ ايٓتا٥ر ايبٝع١ٝ يهٌ َٓدٚو ٚاي عٛبات اييت 

 تعزض شلا ٚنٝؿ١ٝ ايتػً  مًٝٗا.

 

 

 

 ايؿعًٞ ايبٝعٞ اجتا٤ قٝاظ( 9/10عهٌ رقِ ) 

اععااٜرل ايبٝعٝا١ بااجتا٤ ايبٝعاٞ     تاتِ َكارْا١    اعكار١ْ با  اععااٜز ٚاجتا٤ ايبٝعاٞ ايؿعًاٞ      (4

ايؿعًااٞ ععزؾاا١ َااا إجا ناْاات ٖٓاااى امزاؾااات، ؾااإجا َااا نااإ اجتا٤ ايبٝعااٞ ايؿعًااٞ     

َطابكًا تكزٜبًا يًُعاٜرل ايبٝع١ٝ ٜهٕٛ ردٌ ايبٝع قد سكل َا ٖٛ َطًاٛو َٓا٘، أَاا إجا    

 نإ ٖٓاى سٜاات٠ أٚ ْكاص ٜتٛاداد اتمازاف اعٛدا  أٚ ايضااي  ٖٚٓاا ها  ايتعازف         

 م٢ً أصباو ٖذا اتمزاف ٚاييت قد تهٕٛ 

 مدّ نؿا٠٤ ردٌ ايبٝع. -
 سٜات٠ نؿا٠٤ ردٌ ايبٝع. -
 مدّ مداي١ اععاٜرل. -
 ٚدٛت هزٚف ددٜد٠ أتت إىل اتمزاف. -

ٜتِ اؽاج اذدزا٤ات ايت شٝش١ٝ أٚ ايعثد١ٝ يثمزاؾات  اؽاج اذدزا٤ات ايعثد١ٝ  (5

 ؾُجًث  –اييت قد تتٛادد ت اجتا٤ ايبٝعٞ عٓدٚو ايبٝع 

إجا مل وكل ردٌ ايبٝع اؿ ١ ايبٝع١ٝ بضب  ْكص نؿا٤ت٘ ٜهٕٛ اذدزا٤  -

 ايعثدٞ ٖٛ تدرٜ  ردٌ ايبٝع.
اععاٜرل ٜهٕٛ اذدزا٤ إجا مل وكل ردٌ ايبٝع اؿ ١ ايبٝع١ٝ بضب  مدّ مداي١  -

ايت شٝشٞ ٖٛ إمات٠ ايٓظز ت اععاٜرل ٚت شٝشٗا عٝح تهٕٛ ماتي١ 

 َٚث١ُ٥.

 االغساف امليداْي

 ايتكازيس ايبيعية

 االجتُاعات ايدوزية
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إجا مل وكل ردٌ ايبٝع اؿ ١ ايبٝع١ٝ بضب  ٚدٛت هزٚف ددٜد٠ َجٌ قٝاّ  -

اعٓاؾط ع١ًُ إمث١ْٝ غرل َتٛقع١ أٚ إتخاي٘ عٓتر ددٜد جٟ دٛت٠ ماي١ٝ ٜهٕٛ 

ٖذٙ ايظزٚف ت اتمتبار مٓد ٚضع اععاٜرل  اذدزا٤ ايت شٝشٞ ٖٛ إتخاٍ

 ايبٝع١ٝ يزدٌ ايبٝع.
 تدزَببث

 (1) تدزيب

 مدت أٖداف إتار٠ اعبٝعات؟

 (2تدزيب ) 

 ؾزم ب  اتعزاف اعٝداْٞ ٚايتكارٜز ايبٝع١ٝ؟

 (3) تدزيب 
 ؟ايبٝع١ٝ اعٓاطل ؽطٝط َشاٜامدت طزم 

 : اخلالصت

 ّٛٗٚاٖداف  اعبٝعات َؿّٗٛ م٢ً ايتعزف اعبٝعات تٓاٚيٓا ت ٖذا ايٛسد٠ َؿ

 اعبٝعات.
  ايبٝع َٓدٚبٞ أتا٤ تكِٝٝ نٝؿ١ٝ م٢ًٚ ايبٝع١ٝ اؿ ص ؽطٝط نٝؿ١ٝتٓاٚيٓا. 
  سٝح اعؿّٗٛ ٚاجصط ٚايطزٜك١.ايبٝع١ٝ اؿ ص ؽطٝطتٓاٚيٓا َٔ 

 

 : اٌتدزَببث حً

 (1)ايتدزيب 

 اجٖداف بعض أٚ نٌ ؼكٝل إىل اجْغط١ ٖذٙ أتا٤ َٔ اعبٝعات إتار٠ ٚتٗدف

  ايتاي١ٝ

 (.اعٓتذات) اعٓتر بٝع .1

 .اؿايٝ  ايعُث٤ م٢ً احملاؾظ١ .2

 .ددت مُث٤ انتضاو .3

 .ايضٛق١ٝ اؿ ١ م٢ً احملاؾظ١ .4
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 .ايضٛق١ٝ اؿ ١ سٜات٠ .5

 .ايعُث٤ إىل خدَات تكدِٜ .6

 

 (2ايتدزيب)

 ايؿزم ب  اجعزاف اعٝداْٞ ٚايتكارٜز ايبٝع١ٝ تتُجٌ ت اجتٞ 

ٞ  اذعازاف  ٜتِ  اعٝداْٞ اذعزاف - ٔ  اعٝاداْ ٞ  ايغد ا١ٝ  اعثسظا١  طزٜال  ما  عٓادٚب

ِ  ايبٝع١ٝ، اعٓاطل ت ايبٝع١ٝ باجمُاٍ قٝاَِٗ أثٓا٤ اعبٝعات  ايطزٜكا١  ٖاذٙ  ٚؾال  ٜٚات

 ؾُااجًث اعثسظاا١ مبذاازت ٚقٝاصاا٘ أتا٥اا٘ مًاا٢ ٚايتعاازف ايبٝااع ردااٌ صااًٛى َثسظاا١

 أثٓااا٤ ايعُٝااٌ َااع تعاًَاا٘ أٚ بشَث٥اا٘ مثقتاا٘ ت ايبٝااع ردااٌ أتا٤ َثسظاا١ رهاأ

 .ايبٝع م١ًُٝ

ٌ  ت ٖاَاا١ ٚصا١ًٝ  ايبٝعٝا١  ايتكااارٜز تعتادل   ايبٝعٝا١  ايتكاارٜز  - ٍ  أتا٤ تضاذٝ  ايبٝااع، رداا

 سككٗاا  ايايت  ايٛسادات  ٚمادت  ق١ُٝ م٢ً ايتعزف رهٔ ايبٝع١ٝ ايتكارٜز طزٜل ؾعٔ

 .َع١ٓٝ س١َٝٓ ؾذل٠ خثٍ َع١ٓٝ تبع١ٝ َٓطك١ ت َع  بٝع ردٌ

 (3) ايتدزيب

 َشاٜا ؽطٝط اعٓاطل ايبٝع١ٝ ؾُٝا ًٜٞ 

 تٛسٜع رداٍ ايبٝع م٢ً اعٓاطل ايبٝع١ٝ ٖٚذا ٜةتٟ إىل تزنٝش اؾٗٛت ايبٝع١ٝ. (1
 صٗٛي١ ايزقاب١ م٢ً اجتا٤ ايبٝعٞ يزداٍ ايبٝع ٚاعغزؾ  مًِٝٗ. (2
 تٛسٜع َٓتذات ايغزن١ م٢ً اعٓطكا١ ايبٝعٝا١ ٚؾال استٝاداتٗاا ٚرغباات اعضاتًٗه        (3

 ؾٝٗا.
إَها١ْٝ مٌُ ايتُٝش ايضعزٟ سضا  اـ اا٥ص ايدرٛغزاؾٝا١ يًُضاتًٗه  ؾٝٗاا       (4

 نٌ َٓطك١.
 ؽؿٝض ْؿكات ايبٝع مٔ طزٜل اؿد َٔ استٚاز اؾٗٛت ايتبع١ٝ يزداٍ ايبٝع. (5
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