الــــــــتــــــــســـــعـــــ
يــــــر
ثٌـــــــــــــــــخــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــز

ِمذِز :
ثٌّذقظ ثألٚي ِ :ف َٛٙثٌضغؼ١ش  ٚأ٘ذثفٗ
ثٌّطٍخ ثألٚي  :صؼجس٠ف فٛي ثٌضغؼ١ش
ثٌّطٍخ ثٌغجٔ : ٟأ٘ذثف ثٌضغؼ١ش
ثٌّذقظ ثٌغجٔ : ٟخطٛثس ثٌضغؼ١ش  ٚثٌؼٛثًِ
ثٌّؤعشر ف ٟصقذ٠ذٖ
ثٌّطٍخ ثألٚي  :خطٛثس ثٌضغؼ١ش
ثٌّطٍخ ثٌغجٔ : ٟثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ف ٟصقذ٠ذ ثٌغؼش
ثٌّذقظ ثٌغجٌظ  :أعجٌ١خ صقذ٠ذ ثٌغؼش
 ٚإعضشثص١ؾ١جصٗ .
ثٌّطٍخ ثألٚي  :أعجٌ١خ صقذ٠ذ ثٌغؼش
ثٌّطٍخ ثٌغجٔ : ٟإعضشثص١ؾ١جس ثٌضغؼ١ش
ثٌخجصّز

المراجع :
-1فٙذ عٍ ُ١ثٌخط١خ ِ ،قّذ عٍّ١جْ ػٛثد ِ ،ذجدا ثٌضغ٠ٛك ِفج٘ ُ١أعجع١ز ،
دثس ثٌفىش ٌٍطذجػز  ٚثٌٕشش  ،ػّجْ . 2000 ،
ِ-2قّذ فش٠ذ ثٌصقٓ  ،ثٌضغ٠ٛك ثٌّفج٘ ٚ ُ١ثإلعضشثص١ؾ١جس  ،ثٌذثس ثٌؾجِؼ١ز ثإلعىٕذس٠ز
1998 ،
-3ػّش ٚصف ، ٟػم ٍٟ١لقطجْ ثٌؼذذٌِ ، ٟذجدا ثٌضغ٠ٛك ( ِذخً ِضىجًِ )،
دثس ص٘شثْ ٌٍٕشش  ٚثٌضٛص٠غ 1996 ،
دقٛط :
٠جع ٓ١لجع ، ٟدقظ فٛي ثٌضغؼ١ش ِ ،جؽ١غض١ش  ،ثٌذٍ١ذر 2003 ،

تسعير المنتجات
المقدمة :
صم َٛؽّ١غ ثٌّؤعغجس أ ٚثٌّٕشآس دٛظغ أعؼجس ٌّٕضؾجصٙج ثٌض ٟصمذِٙج إٌ ٝثٌغٛق ،
ف١ظ ٠ؤخز ثٌغؼش ػذر أشىجي  ٚأعّجء  ،فٕٙجن ثإل٠ؾجس ثٌز٠ ٞذفؼٗ ثٌشخص ثٌز٠ ٞغضؤؽش ،
 ٚأؽشر ٌٍشخص ثٌز٠ ٞشوخ ع١جسر  ٚ ،فجةذر ٌٍذٕٛن ػٍ ٝثٌمشٚض ثٌض ٟصمذِٙج  ٚ ،ألغجغ
ثٌضؤِ ٓ١ػٍ ٝثٌشٟء ثٌّؤِٓ ػٍ ٚ ، ٗ١أصؼجح ٌٍّقجِ ٚ ، ٟسثصخ ٌٍّٛظف  ٚ ،ظش٠ذز
ٌٍقىِٛز  ...إٌخ ِٓ أشىجي ثألعؼجس ثٌّذفٛػز .
 ٚإشىجٌ١ضٕج صضّغً ف: ٟ
 ِج ٘ ٛثٌضغؼ١ش ِ ٚ ،ج٘ ٟأ٘ذثفٗ  ٚأعجٌ١خ صقذ٠ذٖ ؟ ِ ٚج ٘ ٟثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ف ٟصقذ٠ذٖ  ٚوزٌه ِج ٘ ٟإعضشثص١ؾ١جصٗ ؟ ٚوفشظ١جس ٔمٛي  :سدّج ثٌضغؼ١ش ِ٘ ٛذٍغ ِٓ ثٌّجي ّ٠غً عّٕج ٌٍغٍؼز أ ٚثٌخذِز ٛ٠ ،ظغ
ِٓ أؽ ً ٘ذف ثٌّؤعغز ٌضؼظ ُ١سدقٙج ٕ٘ ٚ ،جن ػٛثًِ خجسؽ١ز  ٚدثخٍ١ز صؤعش ف ٟصقذ٠ذٖ
 ،وّج صغضخذَ ٘زٖ ثٌّؤعغز إعضشثص١ؾ١ز ثٌغؼش ثٌىجشػ أ ٚإعضشثص١ؾ١ز ثٌغؼش ثٌىجعـ
ٌضقم١ك أ٘ذثفٙج .
ف ٟدقغٕج ٘زث ٔقجٚي أْ ٔؾ١خ ػٍ٘ ٝزٖ ثإلشىجٌ١ز دؾجٔخ ِٓ ثٌضفص ً١ف ٟثألش١جء ثٌّّٙز
فٛي ٘زث ثٌؼٕصش ثٌفؼجي  ٚثٌّ ُٙف ٟثٌّض٠ؼ ثٌضغ٠ٛم. ٟ

المبحث األول  :مفهوم التسعير و أهدافه .

ثٌّطٍخ ثألٚي  :صؼجس٠ف فٛي ثٌضغؼ١ش :
ثٌضؼش٠ف ثألٚي :

ثٌغؼش ٘ ٛثٌمّ١ز ثٌض٠ ٟذفؼٙج ثٌّغضٍٙه ٌذجةغ ثٌغٍؼز أ ٚثٌخذِز

ثٌّؼشٚظز ٌمجء ثٌقصٛي ػٍٙ١ج .
ثٌضؼش٠ف ثٌغجٔ : ٟثٌغؼش ٘ ٛثٌمّ١ز ثٌّؼطجر ٌغٍؼز أ ٚخذِز ِؼٕ١ز  ٚثٌض٠ ٟضُ ثٌضؼذ١ش ػٕٙج
ف ٟشىً ٔمذ ، ٞفجٌّٕفؼز ثٌض٠ ٟقصً ػٍٙ١ج ثٌّغضٍٙه ِٓ ششثء عٍؼز أ ٚخذِز ِؼٕ١ز ٠ؼذش
ػٕٙج ف ٟشىً لّ١ز ِؼٕ١ز ٠ضُ صشؽّضٙج ِٓ ؽجٔخ ثٌششوز ف ٟشىً عؼش ِؼ٠ ٓ١ذفؼٗ
ثٌّغضٍٙه عّٕج ٌٙزٖ ثٌّٕفؼز  ٚ ،دجٌضجٌ ٟثٌغؼش ثٌّذفٛع ال ٠ؼىظ فمػ ثٌّىٔٛجس ثٌّجد٠ز
ٌٍغٍؼز ٌ ٚىٓ ّ٠ىٓ أْ ٠شًّ أ٠عج ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌٕٛثفِ ٟغً ثٌٕفغ١ز  ،شٙشر ثٌّٕضؼ ،
ِؾّٛع ثٌخذِجس ثٌّمذِز  ٚثٌّشصذطز دذ١غ ثٌغٍؼز أ ٚثٌخذِز .
سغُ أْ ثٌضؼش٠ف ٓ١ثٌغجدم٠ ٓ١ؼذشثْ ػٓ ِف َٛٙثٌغؼش ٌىٓ ف ٟثٌقم١مز ٕ٘جن صؼش٠ف أػّك
ِٕ ّٙج  ٚثٌّضّغً فّ١ج : ٍٟ٠ف١ظ ٘زث ثٌضؼش٠ف ٠شًّ وً ِٓ صؼش٠ف ثٌّٕضؼ  ٚثٌّغضٍٙه ٚ
ثٌغٛق  ،فّٓ ؽٙز ثٌّٕضؼ ّ٠غً ثٌغؼش عّٓ ثٌّؾٛٙدثس ثٌض ٟصم َٛدٙج ثٌّؤعغز إلٔضجػ ٚ
صغ٠ٛك ِٕضؼ ِج أِج ِٓ ؽٙز ثٌّغضٍٙه ف١ؼذش ثٌغؼش ػٓ إِىجٔ١جصٗ ثٌّجٌ١ز  ٚلذسثصٗ
ثٌششثة١ز .
 ِٓ ٚؽٙز ثٌغٛق ف١ؼذش ثٌغؼش ػٓ ِغض ٜٛثٌؼشض  ٚثٌطٍخ وّج ٠ؼضذش ِم١جعج ٌؾٛدر
ثٌّٕضؼ ( . )1
ثٌّطٍخ ثٌغجٔ : ٟأ٘ذثف ثٌضغؼ١ش
فذؼذ صؼش٠فٕج ٌٍغؼش ٠ ،ضذثٚي ف ٟأر٘جٕٔج ثٌغؤثي ثٌّضّغً ف: ٟ
ِج ٘ ٛثٌٙذف ثٌز ٞصغؼ ٝثٌششوز إٌ ٝصقم١مٗ ِٓ خالي ٚظغ ثٌغؼش ٌٍّٕضؼ ؟
ف١ظ أٔٗ وٍّج وجٔش ثأل٘ذثف أوغش ٚظٛفج وٍّج وجٔش ػٍّ١ز ٚظغ ثٌغؼش أوغش عٌٛٙز ٚ ،
ٕ٘جن ِؾّٛػز ِٓ ثأل٘ذثف ثٌض ٟصخضجس ثٌششوز ِٓ دٕٙ١ج  ِٓ ٚ ،عُ صم َٛدٛظغ ثٌغؼش ِٓ
أؽً صقم١ك رٌه ثٌٙذف ٘ ،زٖ ثأل٘ذثف ٘: ٟ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1لجع٠ ٟجع " ، ٓ١دقظ " ف ٟصغؼ١ش ثٌّٕضؾجس – غجٌخ ِجؽغض١ش – 2004

أ -/ثٌذمجء  :ف١ظ أْ ثٌششوز صعغ ثٌذمجء وٙذف سة١غ ٟإرث ِج ٚثؽٙش ِشجوً ِضؼٍمز
دجٌطجلز ثإلٔضجؽ١ز  ،ثٌّٕجفغز ثٌشذ٠ذر  ،أ ٚثٌضغ١ش ف ٟسغذجس ثٌّغضٍٙىٌ ٚ ٓ١عّجْ
ثالعضّشثس ف ٟثإلٔضجػ  ٚثٌذمجء ف ٟثٌغٛق  ،فمذ صٍؾؤ ثٌششوز إٌٚ ٝظغ أعؼجس ِٕخفعز
ػٍ ٝأًِ ص٠جدر ثٌطٍخ ػٍِٕ ٝضؾجصٙج . ) 1 ( .
ح -/صؼظ ُ١ثألسدجؿ ثٌقجٌ١ز  :ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌششوجس صشغخ فٚ ٟظغ ثٌغؼش ثٌز٠ ٞؤد ٞإٌٝ
صؼظ ُ١ثألسدجؿ ثٌقجٌ١ز  ،ف١ظ صم َٛثٌششوز دضمذ٠ش ثٌطٍخ  ٚثٌضىجٌ١ف ثٌّصجفذز ٌّؾّٛػز
ِٓ ثألعؼجس ثٌّخضٍفز  ،عُ ٔخضجس ِٓ د٘ ٓ١زٖ ثألعؼجس ثٌغؼش ثٌز٠ ٞؤد ٞإٌ ٝصؼظ ُ١ثألسدجؿ
ثٌقجٌ١ز أ ٚثٌضذفمجس ثٌٕمذ٠ز أ ٚثٌؼجةذ ػٍ ٝثإلعضغّجس  ٚ ،ف ٟؽّ١غ ثٌقجالس فئْ ثٌششوز
صشغخ فٔ ٟضجةؼ ِجٌ١ز فجٌ١ز دذال ِٓ ثألدثء ػٍ ٝثٌّذ ٜثٌذؼ١ذ ) 2 ( .
ؽـ -/ثٌم١جدر ف ٟثٌقصز ثٌغٛل١ز  :دؼط ثٌششوجس صشغخ ف ٟثٌقصٛي ػٍ ٝأوذش فصز
عٛل١ز ( أ ٞل١جدر ثٌغٛق ِٓ ف١ظ صقم١ك أوذش فصز عٛل١ز )  ٟ٘ ٚ ،صؼضمذ أٔٙج ِٓ خالي
ثٌقصز ثٌغٛل١ز ثٌؼجٌ١ز عٛف صغضف١ذ ِٓ ثٌضىجٌ١ف ثٌّٕخفعز  ٚثألسدجؿ ثٌؼجٌ١ز ػٍ ٝثٌّذٜ
ثٌط ٚ ، ً٠ٛفض ٝصقمك ثٌششوز ٘زث ثٌٙذف فئٔٙج صعغ ألً أعؼجس ِّىٕز .
د-/ثٌم١جدر ف ٟثٌؾٛدر  :دؼط ثٌششوجس صشغخ ف ٟثِضالن ثٌّٕضؼ ثألػٍ ٝؽٛدر ف ٟثٌغٛق
( أ ٞل١جدر ثٌغٛق ِٓ ف١ظ ثٌؾٛدر ثٌؼجٌ١ز ) ٕ٘ ٚج فئْ ثٌششوز صعغ أعؼجس ػجٌ١ز ٌضغط١ز
صىجٌ١ف ثٌؾٛدر ثٌؼجٌ١ز  ٚثٌذقظ  ٚثٌضط٠ٛش .
٘ـ -/أ٘ذثف أخش : ٜلذ صغضخذَ ثٌششوز ثٌغؼش ٌضقم١ك أ٘ذثف أخش ، ٜف ٟٙصغضط١غ ٚظغ
أعؼجس ِٕخفعز ٌّٕغ ثٌّٕجفغ ٓ١دخٛي ثٌغٛق  ،أٚ ٚظغ أعؼجس ِغج٠ٚز ألعؼجس ثٌّٕجفغٓ١
ِٓ أؽً ثعضمشثس ثٌغٛق .
وّج ّ٠ىٓ صخف١ط ثألعؼجس ِٓ أؽً خٍك ث٢عجس فٛي ثٌّٕضؼ  ،أٌ ٚؾزح ػذد أوذش ِٓ
ثٌؼّالء وّقالس ثٌضؾضةز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (1فٙذ عٍ ُ١ثٌخط١خ ِ ،قّذ عٍّ١جْ ػٛثد ِ ،ذجدا ثٌضغ٠ٛك ِفج٘ ُ١أعجع١ز  ،دثس ثٌفىش  ،ػّجْ 2000 ،
)(2ػّش ٚصف ، ٟػمٍ ٟلقطجْ ثٌؼ١ذٌِ ، ٟذجدا ثٌضغ٠ٛك ( ِذخً ِضىجًِ) دثس ص٘شثْ . 1996 ،

المبحث الثاني  :خطوات التسعير و العوامل المؤثرة في تحديد السعر () 1
ثٌّطٍخ ثألٚي  :خطٛثس ثٌضغؼ١ش .
ال شه أْ صقذ٠ذ عؼش ثٌغٍؼز ٘ ِٓ ٛثٌمشثسثس ثٌٙجِز ثٌض ٟصٛثؽٙٙج ثٌّٕشؤر ٌّج ٌٍغؼش ِٓ
أّ٘١ز ف ٟلشثسثس ثٌّغضٍٙىٌٍ ٓ١ششثء أ ٚػذِٗ  ٚ ،صضدثد أّ٘١ز ٘زث ثٌمشثس إرث وجٔش ثٌغٍؼز
ؽذ٠ذر أ ٚإرث وجٔش ثٌغٛق ؽذ٠ذر ٔ ،ج٘١ه ػٓ دٚس ثٌّٕجفغز ف ٟثٌضؤع١ش ػٍ ٝأعؼجس عٍغ
ثٌّٕشؤر  ،دجإلظجفز إٌ ٝدم١ز ثٌؼٛثًِ ثٌض ٟصؤعش ػٍ ٝثٌمشثسثس ثٌضغؼ١ش٠ز .
إْ صقذ٠ذ عؼش ثٌغٍؼز ٠ؤصِ ٟقصٍز ٌغٍغٍز ِٓ ثٌخطٛثس ثٌضّ٠ ٟش دٙج لشثس ثٌضغؼ١ش ٚ
ثٌض ِٓ ٟأّ٘ٙج :
 -1صقذ٠ذ أ٘ذثف ثٌضغؼ١ش
 -2صقذ٠ذ ثٌطٍخ
 -3صقٍ ً١ثٌضىٍفز  ٚثإل٠شثد
 -4صقٍ ً١أعؼجس ثٌّٕجفغ. ٓ١
 -5إخض١جس ع١جعز ثٌضغؼ١ش .
 -6صقذ٠ذ ثٌغؼش .
 -1صقذ٠ذ أ٘ذثف ثٌضغؼ١ش :
صخضٍف أ٘ذ ثف ثٌضغؼ١ش ِٓ ِٕشؤر ألخش ٚ ٜصضشثٚؿ ٘زٖ ثأل٘ذثف ِٓ ثٌذمجء  ٚثالفضفجظ
دجٌقجٌز ثٌشثٕ٘ز إٌ ٝصؼظ ُ١ثٌشدـ  ٚص٠جدر ثٌقصز ثٌغٛل١ز  ٚلذ عذك أْ صُ ِٕجلشز رٌه
دشب ِٓ ثٌضفص ً١ف ٟثٌّذقظ ثٌغجٔ ِٓ ٟثٌفصً ثألٚي ِ ،غ ِالفظز أٔٗ الدذ أْ ٠ضُ ثٌضّ١١ض
د ٓ١ثأل٘ذثف لص١شر ثألؽً  ٚثأل٘ذثف ثٌطٍ٠ٛز ثألؽً  ،إر وغ١شث ِج ٛ٠ؽذ ٘ز ٓ٠ثٌٕٛػِٓ ٓ١
ثأل٘ذثف ف ٟثٌّٕشؤر  ٚ ،دجٌضجٌ ٟفئْ ثٌٙذف ثٌمص١ش ثألؽً ٠ؾخ أْ ٠ىِ ْٛغجػذث فٟ
صقم١ك ثٌٙذف غ ً٠ٛثألؽً  ،وّج أٔٗ ف ٟدؼط ثألف١جْ لذ صضؼذد أ٘ذثف ثٌضغؼ١ش ف ٟثٌّٕشؤر
ثٌٛثفذر  ٚأف١جٔج ٌٍغٍؼز ثٌٛثفذر  ٚرٌه فغخ ثٌشش٠قز ثٌغٛل١ز ثٌض ٟصٛؽٗ إٌٙ١ج ثٌغٍؼز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1فٙذ عٍ ُ١ثٌخط١خ ِ ،قّذ عٍّ١جْ ػٛثد ِ ،شؽغ عجدك .

 -2صقذ٠ذ ثٌطٍخ :

إْ ٌٍغؼش ثٌز ٞصقذدٖ ثٌّٕشؤر ٌغٍؼضٙج أعشٖ ػٍِ ٝغض ٜٛثٌطٍخ ػٍ٘ ٝزٖ ثٌغٍؼز فجٌضغ١١ش
ف ٟثألعؼجس ٠ؤد ٞإٌ ٝصغ١١ش ف ٟثٌىّ١جس ثٌّطٍٛدز  ٚف ٟثألٚظجع ثٌطذ١ؼ١ز فئْ ثٌؼاللز دٓ١
ثٌغؼش  ٚد ٓ١ثٌطٍخ صضى ْٛػاللز ػىغ١ز  ،دّؼٕ ٝأْ ثٔخفجض ثٌغؼش ٠ؤد ٞإٌ ٝص٠جدر
ثٌطٍخ د ّٕ١ج ص٠جدر ثٌغؼش صؤد ٞإٌ ٝثٔخفجض ثٌطٍخ ٌ ٚىٓ رٌه ٠ضطٍخ عذجس ثٌؼٛثًِ ثألخشٜ
ثٌّضؼٍمز دجٌّغضٍٙه  ،ثٌمذسر ثٌششثة١ز  ،سغذجس  ٚأرٚثق  ٚفجؽجس ثٌّغضٍٙى ٚ ، ٓ١وزٌه
عذجس ثٌؼٛثًِ ثألخش ٜثٌّضؼٍمز دذٕ١ز ثٌّض٠ؼ ثٌضغ٠ٛم ( ٟثٌغٍؼز  ٚثٌضش٠ٚؼ  ٚثٌضٛص٠غ )
إْ صقٍ ً١ثٌطٍخ وخط ٛر ِٓ خطٛثس ثٌضغؼ١ش ال دذ  ٚأْ ٠شًّ صقٍِ ً١شٔٚز ثٌطٍخ  ٚثٌضٟ
صضؼٍك دّذ ٜثٌضغ١ش ثٌٕغذ ٟف ٟثٌىّ١ز ثٌّطٍٛدز ِمجسٔز دجٌضغ١ش ثٌٕغذ ٟف ٟثٌغؼش  ٚثٌضٟ
ّ٠ىٓ ثٌضؼذ١ش ػٕٙج س٠جظ١ج دجٌّؼجدٌز ثٌضجٌ١ز :
ثٌضغ١ش ثٌٕغذ ٟف ٟثٌىّ١ز ثٌّطٍٛدز
ِشٔٚز ثٌطٍخ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثٌضغ١ش ثٌٕغذ ٟف ٟثٌغؼش
ن - 1ن
ف١ظ ثٌضغ١ش ثٌٕغذ ٟف ٟثٌىّ١ز ثٌّطٍٛدز = ــــــــــــــــــــــ % 100 x
ن

ف١ظ  :ن  :ثٌىّ١ز ثٌّطٍٛدز ػٕذ عؼش ِؼ. ٓ١
ن  : 1ثٌىّ١ز ثٌّطٍٛدز دؼذ صغ١١ش ثٌغؼش .
ط – 1ط
 ٚثٌضغ١ش ثٌٕغذ ٟف ٟثٌغؼش = ـــــــــــــــــــــ %100 x
ط
ف١ظ  :ط  :ثٌغؼش ثألصٍ. ٟ
ط  :ثٌغؼش ثٌؾذ٠ذ .
 ٚثٌغؤثي ثٌز٠ ٞطشؿ ٔفغٗ ِ٘ ٛضّ٠ ٝىٓ ثػضذجس ثٌطٍخ ِشٔج ٌ ٚ ،إلؽجدز ػٍ٘ ٝزث ثٌغؤثي
فئٕٔج ٔمٛي إْ ٘زث ٠ضٛلف ػٍٔ ٝغذز ثٌضغ١ش ف ٟثٌىّ١ز ثٌّطٍٛدز ِمجسٔز دٕغذز ثٌضغ١ش فٟ
ثٌغؼش ٕ٘ ٚج ّ٠ىٓ أْ ٔؾذ ػٍ ٝثأللً عالعز ِغض٠ٛجس ِٓ ِشٔٚز ثٌطٍخ :

أ – غٍخ ِشْ ػٕذِج صض٠ذ ِشٔٚز ثٌطٍخ ثٌّقغٛدز ػٓ ثٌٛثفذ .

ح -غٍخ ِقج٠ذ ػٕذِج صىِ ْٛشٔٚز ثٌطٍخ ثٌّقغٛدز صغج ٞٚثٌٛثفذ .
ؽـ  -غٍخ غ١ش ِشْ ػٕذِج صمً ِشٔٚز ثٌطٍخ ػٓ ثٌٛثفذ .
 /-3صمذ٠ش ثٌضىٍفز  ٚثإل٠شثد :
أ -/صمذ٠ش ثٌضىجٌ١ف :
ّ٠ىٓ ثٌٕظش إٌ ٝثٌضىجٌ١ف ػٍ ٝأٔٙج صشىً ثٌمجػذر ثٌض ٟال ٠غضط١غ ثٌمجةّ ْٛػٍ ٝثٌٕشجغ
ثٌضغ٠ٛم ٟصغؼ١ش ِٕضؾجص ُٙدؤلً ِٕٙج ػٍ ٝثٌّذ ٜثٌط ، ً٠ٛدّٕ١ج ّ٠ىٓ ثػضذجس ثٌطٍخ ٘ٛ
ثٌقذ ثألػٍ ٝثٌز ٞال ٠غضط١ؼ ْٛصؾجٚصٖ  .أ٠عج ّ٠ىٓ ثٌضّ١١ض دٛٔ ٓ١ػ ِٓ ٓ١ثٌضىجٌ١ف ثٌضٟ
صضىذذ٘ج ثٌّٕشؤر أعٕجء ػٍّٙج ٌضٛف١ش ثٌغٍغ  ٚثٌخذِجس ٘ ٚزٖ ٘ ٟثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز ٚ
ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر .
 -1ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز ثٌىٍ١ز ٘ ٟثٌض ٟال ٠ضغ١ش فِ ٟؾّٛػٙج ثٌقجصً ف ٟػذد ثٌٛفذثس
ثٌّٕضؾز أ ٚثٌّذجػز  ِٓ ٚ ،أِغٍضٙج  :إ٠ؾجس ثٌّقً  ...إٌخ ٘ ٚ ،زٖ ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز ٌ١غش
عجدضز عذجصج ِطٍمج دّؼٕ ٝأٔٙج غ١ش لجدٍز ٌٍض٠جدر أ ٚثٌٕمصجْ .
 -2ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١ش ثٌىٍ١ز  :صش١ش ِؾّٛع ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر  ٚثٌّضؼٍمز ِذجششر دئٔضجػ أٚ
د١غ ثٌغٍؼز ٠ ٚشًّ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضىجٌ١ف صٍه ثٌضىجٌ١ف ثٌّضؼٍمز دجٌّٛثد ثأل١ٌٚز  ،أؽٛس
ثٌؼّجي  ،أؽٛس ثٌٕمً ٠ ٚ ،فضشض أْ صى٘ ْٛزٖ ثٌضىجٌ١ف صفشث ػٕذِج ال ٠ىٕ٘ ْٛجن إٔضجؽج
ػٍ ٝثإلغالق ٠ ٚشضك ِٓ ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر ثٌىٍ١ز ِضٛعػ ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر ٔ ٛ٘ ٚص١خ
ثٌٛفذر ثٌٛثفذر ِٓ ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر .
ِ -3ؾّٛع ثٌضىجٌ١ف  ٛ٘ :ػذجسر ػٓ ِؾّٛع ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز ِ ٚؾّٛع ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر
ٌٍٛفذثس ثٌّٕضؾز أ ٚثٌّذجػز ٘ ٚزٖ أ٠عج صضؤعش دؼذد ثٌٛفذثس ثٌّٕضؾز أ ٚثٌّذجػز فىٍّج
صثدس ٘زٖ ثٌٛفذثس وٍّج صثدس ٘زٖ ثٌضىجٌ١ف  ٚرٌه ٔض١ؾز ٌض٠جدر ِؾّٛع ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر
ٔض١ؾز ثٌض٠جدر ف ٟثعضخذثَ ثٌّٛثد ثأل١ٌٚز  ٚثأل٠ذ ٞثٌؼجٍِز إلٔضجػ ثٌّٛثد ثإلظجف١ز .
ِ -4ضٛعػ ثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز ٕ٠ ٚ :ضؼ رٌه ِٓ لغّز ثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز ( ثٌغجدضز  +ثٌىٍ١ز ) ػٍٝ
ػذد ثٌٛفذثس ثٌّٕضؾز أ ٚثٌّذجػز  ٚصٕخفط ٘زٖ ثٌضىجٌ١ف وٍّج صثدس ػذد ثٌٛفذثس ثٌّٕضؾز
أ ٚثٌّذجػز ٔض١ؾز الٔخفجض ٔص١خ ثٌٛفذر ثٌٛثفذر ِٓ ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز .
 -5ثٌضىٍفز ثٌقذ٠ز  ٟ٘ ٚ :ثٌضىٍفز ثٌض ٟصضىذذ٘ج ثٌّٕشؤر ٔض١ؾز إٔضجػ ٚفذر ٚثفذر إظجف١ز
أ ٞثٌضىجٌ١ف ثٌض ٟصضقٍّٙج ثٌّٕشؤر إلٔضجػ ٘زٖ ثٌٛفذر .

ثٌضغ١ش ف ٟثٌضىٍفز ثٌىٍ١ز
ثٌضىٍفز ثٌقذ٠ز = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثٌضغ١ش ف ٟثٌىّ١ز ثٌّطٍٛدز
ح-/صمذ٠ش ثإل٠شثدثس :
٠مصذ دجإل٠شثد ثٌىٍِ ٟؾّٛع ِج ٠شد إٌ ٝثٌّٕشؤر ِٓ ِذجٌغ ٔض١ؾز ثٌّذ١ؼجس  ٚغ١ش٘ج ٚ
صخضٍف ثإل٠شثدثس ػٓ ثألسدجؿ دؤْ ؽضءث ِٓ ثإل٠شثدثس ٠ؤصٌ ٟضغط١ز ثٌضىجٌ١ف ِ ٚج ٠ض٠ذ ػٓ
ثٌضىجٌ١ف ٠ى ْٛأسدجفج  ،أِج ثإل٠شثد ثٌقذ ، ٞف١مصذ دٗ ثٌضغ١ش ف ٟثإل٠شثد ثٌىٍٔ ٟض١ؾز د١غ
ٚفذر ٚثفذر إظجف١ز  ٚف ٟفجي صغج ٞٚثٌغؼش ٌؾّ١غ ثٌٛفذثس ثٌّذجػز فئْ ٘زث ٠ؼٕ ٟأْ
ثإل٠شثد ثٌقذ٠ ٞضغجِ ٜٚغ ِضٛعػ ثإل٠شثد ِ ٛ٘ ٚؾّٛع ثإل٠شثد ثٌٕجصؼ ػٓ ػٍّ١جس ثٌذ١غ
ِمغِٛج ػٍ ٝػذد ثٌٛفذثس ثٌّذجػز ٌ ٚ ،ىٓ ثٌز٠ ٞقذط ف ٟثٌق١جر ثٌؼٍّ١ز أْ ثٌّٕشآس لذ
صؼًّ ػٍ ٝصخف١ط أعؼجس٘ج ٌضضّىٓ ِٓ د١غ وّ١جس إظجف١ز  ٚدجٌضجٌٕ٠ ٟخفط ثإل٠شثد ثٌقذٞ
فض٠ ٝضغجِ ٜٚغ ثٌىٍفز ثٌقذ٠ز دق١ظ صصً ثألسدجؿ إٌ ٝثٌصفش  ٚ ،إرث ثعضّشس ثٌّٕشؤر فٟ
صخف١ط ثٌغؼش فئٔٙج صغضقك خغجةش .
 -/4صقٍ ً١أعؼجس ثٌّٕجفغ: ٓ١
دّٕ١ج ٠غجػذ صقٍ ً١ثٌطٍخ  ٚصقٍ ً١ثٌىٍفز  ٚثإل٠شثدثس ػٍ ٝصقذ٠ذ ثٌقذ ثألػٍ ٚ ٝثٌقذ ثألدٔٝ
ٌٍغؼش فئْ صقٍ ً١أعؼجس ثٌّٕجفغ٠ ٓ١غجػذ ثٌّٕشؤر ػٍ ٝثخض١جس ثٌغؼش ثٌّٕجعخ ثٌمجدس ػٍٝ
ِٕجفغز ثٌؼ الِجس ثٌّٕجفغز ٌغٍؼز ثٌّٕشؤر  ،صغؼ ٝثٌّٕشآس دثةّج ػٍِ ٝضجدؼز أعؼجس ثٌغٍغ
ثٌّٕجفغز ّ٠ ٚىٓ أْ ٠ضُ رٌه دطش٠مز ِذجششر  ٚرٌه دجعضخذثَ ِٛظفِّٙ ٓ١ضِ ُٙضجدؼز
أعؼجس ثٌّٕجفغ ٓ١أّ٠ ٚىٓ أْ ٠ضُ رٌه ػٓ غش٠ك ششثء لٛثةُ ثٌذ١غ ٌضٍه ثٌّٕشآس  ،وّج
ّ٠ىٓ ثالعضفغجس ِٓ ثٌّشضش ٓ٠ػٓ صمذ٠شثص ُٙألعؼجس عٍغ ثٌّٕشؤر  ٚؽٛدصٙج  ٚ ،ف ٟدؼط
ثٌذٚي " ِغً ثٌ.َ.ٛأ " ثٌض ٟصغّـ ٌٍّٕشآس دئػالْ ِمجسٔز أعؼجس٘ج ِغ أعؼجس ثٌّٕشآس
ثٌّٕجفغز ٔ ،ؾذ أف١جٔج أْ ثٌّٕشؤر صؼّذ ٌّمجسٔز عؼش٘ج ٌغٍؼز ِج ِغ ثألعؼجس ثٌّٕجفغز ٌضذٓ١
ٌٍّغضٍٙه ثٔخفجض عؼش٘ج ػٓ أعؼجس ثٌّٕجفغ. ٓ١
 /-5ثخض١جس ثٌغ١جعز ثٌضغؼ١ش٠ز :

٠مصذ دجٌغ١جعجس ِؾّٛػز ثٌضٛؽٙ١جس  ٚثٌمٛثػذ  ٚثٌّذجدا ثٌضٍ٠ ٟضضَ دٙج ثٌّخططٚ ْٛ
ثٌّٕفز٠ ٚ ْٚغضششذ ْٚدٙج ف ٟوً ِشفٍز ِٓ ِشثفً ثٌؼًّ  ٚ ،ثٌغ١جعجس ثٌضغؼ١ش٠ز ال
صخشػ ػٓ ٘زث ثٌّف َٛٙوٙٔٛج ثٌفٍغفز ثٌذثٌز أِ ٚؾّٛػجس ثإلؽشثءثس ثٌّصّّز ٌٍضؤع١ش
ػٍ ٝثٌغؼش  ٚدجٌضجٌ ٟصّذ٠ذ ٘زث ثٌغؼش  ٚ ،صغؼ ٝثٌغ١جعجس ثٌضغؼ١ش٠ز إٌ ٝصقذ٠ذ دٚس
ثٌضغؼ١ش وٛثفذ ِٓ ػٕجصش ثٌّض٠ؼ ثٌضغ٠ٛم ٚ ٟػٕذ صقذ٠ذ ثٌغ١جعجس ثٌضغؼ١ش٠ز ال دذ ِٓ
ِشثػجر ِؾّٛػز ِٓ ثٌؼٛثًِ  ٚثٌض ٟأّ٘ٙج :
(  ) 1ثٌمذسر ػٍ ٝثٌضؼجًِ ِغ ثٌغٍغ ثٌؾذ٠ذر .
( ِ ) 2شثػجر ثٌظشٚف ثٌضٕجفغ١ز .
(  ) 3ثٌضم١ذ دجٌضؼٍّ١جس ثٌقى١ِٛز  ٚخجصز ِج ٠ضؼٍك ِٕٙج دجٌضغؼ١ش .
(  ) 4أخز ثٌظشٚف ثاللضصجد٠ز دؼ ٓ١ثالػضذجس .
(  ) 5صٕف١ز أ٘ذثف ثٌضغؼ١شر .
(  ) 6ثٌمذسر ػٍِ ٝغجػذر سؽجي ثٌضغ٠ٛك ػٍِٛ ٝثؽٙز  ٚفً ثٌّشجوً ثٌؼٍّ١ز ثٌّضؼٍمز
دضقذ٠ذ ثألعؼجس .
 ٚعٛف ٔضٕجٚي أٔٛثع ثٌغ١جعجس ثٌضغؼ١ش٠ز  ٚإعضشثص١ؾ١جس ثٌضغؼ١ش ف ٟثٌفصً ثألخ١ش .
 /-6ثخض١جس غش٠مز ثٌضغؼ١ش :
دؼذ أْ صقذد ثٌّٕشؤر ع١جعضٙج ثٌضغؼ١ش٠ز  ٚأخز دؼ ٓ١ثالػضذجس ٌىجفز ثٌؼٛثًِ ثٌض ٟصؤعش فٟ
ثٌمشثسثس ثٌضغؼ١ش٠ز ِ ٚضجدؼز خطٛثس ثٌضغؼ١ش ثٌض ٟعذك ششفٙج فئْ ثٌّٕشؤر صى ْٛلذ
ٚصٍش إٌ ٝثخض١جس غش٠مز ثٌضغؼ١ش ثٌض ٟصقمك أ٘ذثفٙج  ٚصٕغؾُ ِغ ع١جعضٙج ثٌضغؼ١ش٠ز ٚ ،
ػجدر ٠ى ْٛعؼش ثٌّٕشؤر فِ ٟىجْ ِج د ٓ١عؼشِ ٓ٠ضطشف ٓ١أفذّ٘ج عؼش ِٕخفط ال ٠ضٛلغ
أْ ٠قمك أ٠ز أسدجؿ  ٚثألخش عؼش ِشصفغ ال ٠ضٛلغ أْ ٠قمك أ٠ز ِذ١ؼجس  ٚفٔ ٟمطز ِج دٓ١
٘ز ٓ٠ثٌغؼشّ٠ ٓ٠ىٓ ٌٍّٕشؤر أْ صٕجٚس ٌضخضجس ثٌغؼش ثٌّٕجعخ  ٚ ،ػٓ أعجٌ١خ  ٚغشق
صقذ٠ذ ثٌغؼش عٛف ٔؼجٌؾٗ ف ٟثٌفصً ثألخ١ش وزٌه .

ثٌّطٍخ ثٌغجٔ : ٟثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ف ٟصقذ٠ذ ثٌغؼش ( ) 1
ّ٠ىٓ صمغ ُ١ثٌؼٛثًِ ثٌض ٟصؤعش ػٍِ ٝمذسر ثٌششوز  ٚفش٠ضٙج ػٕذ صقذ٠ذ أعؼجس ِٕضؾجصٙج
إٌٛٔ ٝػ ٓ١أعجع: ٓ١١
أ -/ػٛثًِ خجسؽ١ز ( د١ت١ز ) .
ح -/ػٛثًِ دثخٍ١ز ( دثخً ثٌّٕظّز )
 ٚع١ضُ صٕجٚي ِىٔٛجس ٘زٖ ثٌؼٛثًِ دمٍ ِٓ ً١ثٌضفص: ً١
أٚال  :ثٌؼٛثًِ ثٌخجسؽ١ز :
 -1ثٌطٍخ ٠ :ؤعش ثٌطٍخ ػٍ ٝثٌغٍؼز أ ٚثٌخذِز ػٍ ٝصغؼ١ش  ٚدصفز خجصز ػٕذ صغؼ١ش
ثٌغٍؼز ألٚي ِشر  ،فٕٙجن ػٛثًِ وغ١شر صشىً  ٚصؤعش ػٍّٔ ٝػ ثٌطٍخ ػٍ ٝعٍؼز ِؼٕ١ز
ِٕٙج دخً ثٌّغضٍٙه  ٚصفع ، ٍٗ١ثٌم ٜٛثٌششثة١ز  ،ػذد  ٚلٛر ثٌّٕجفغ ... ٓ١إٌخ .
ف١ؾخ ػٕذ صقذ٠ذ عؼش ثٌغٍؼز دسثعز ثٌطٍخ ػٍ٘ ٝزث ثٌٕٛع ِٓ ثٌغٍؼز ِ ٚشٔٚز ثٌطٍخ
ػٍ ٝثٌغٍؼز .
 -2ثٌّٕجفغّ٠ : ْٛغً ثٌّٕجفغ ْٛػجِال ٘جِج ِ ٚؤعشث ػٍ ٝلذسر ثٌّٕظّز ػٍ ٝصقذ٠ذ
أعؼجس٘ج ف١ؾخ ػٍ ٝثٌششوز ػٕذ صقذ٠ذ أعؼجس ِٕضٛؽجصٙج ِالفظز أعؼجس ثٌّٕجفغٚ ٓ١
صضجدؼٙج  ٚثٌؼًّ ػٍ ٝثٌضٕذؤ دغٍٛن ثٌّٕجفغ١ٌ ، ٓ١ظ فمػ فٔ ٟفظ ثٌصٕجػز دً فٟ
ثٌصٕجػجس ثألخش ٜثٌض ٟصٕضؼ عٍؼج صشذغ ٔفظ ثٌقجؽز دً أْ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌششوجس صضذغ
ِذخال ف ٟثٌضغؼ١ش ثػضّجدث ػٍ ٝصصشفجس ثٌّٕجفغ ٚ ٓ١خجصز ثٌمجةذ ٓ٠ف ٟثألعٛثق  ،فٕٙجن
دؼط ثٌششوجس صعغ عؼشث ألً ِٓ أعؼجس ثٌّٕجفغ ٓ١أ ٚفِ ٟغض ٜٛأعؼجسُ٘ أ ٚأػٍِٓ ٝ
ثألعؼجس ثٌغجةذر ٕ٘ ٚ ،جن دؼط ثٌششوجس صمذً أْ صى ِٓ ْٛثٌضجدؼٌٍ ٓ١ششوجس ثٌمجةذر فٟ
ثٌصٕجػز فضعغ أعؼجس٘ج ػٍ ٝظٛء أعؼجس ٘زٖ ثٌششوجس ثٌمجةذر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ِ (1قّذ فش٠ذ ثٌصقٓ  ،ثٌضغ٠ٛك ثٌّفج٘ ٚ ُ١ثإلعضشثص١ؾ١جس  ،ثٌذثس ثٌؾجِؼ١ز 1998 ،

 -/3ثٌضذخً ثٌقىٍ٠ : ِٟٛؼخ ثٌضذخً ثٌقى ِٟٛدٚسث ٘جِج ػٍ ٝصقذ٠ذ أعؼجس ِٕضؾجصٙج فٟ
ثٌىغ١ش ِٓ ثٌذٚي فف ٟدؼط ثٌذٚي صم َٛثٌقىِٛز دضقذ٠ذ أعؼجسث ِؼٕ١ز صٍضضَ دٙج ثٌششوجس ٚ
دجٌضجٌ ٟال صؾذ ثٌششوجس ِفشث ِٓ ثٌخعٛع إٌ٘ ٝزٖ ثألعؼجس أ ٚأْ صعغ إغجسث ِؼٕ١ج ٌألعؼجس
ّ٠ىٓ أْ صضقشن ف ٟفذٚدٖ  ٚصظٙش أّ٘١ز ٘زث ثٌؼجًِ دصفز خجصز ف ٟثٌذٚي ثٌٕجِ١ز  ٚفٟ
ثألعٛثق ثٌض ٟصضّ١ض دٕمص ثٌّؼشٚض ِٓ ثٌغٍغ دجٌٕغذز ٌٍطٍخ ػٍٙ١ج فض ٝصمع ٟػٍ ٝأٞ
ِقجٌٚز الفضىجس عٍؼز ِؼٕ١ز أ ٚفشض أعؼجس٘ج ػٍ ٝثٌّٛثغٕ.ٓ١
 -/4ثٌظشٚف ثإللضصجد٠ز  :صخضٍف لذسر ثٌّٕظّز ػٍ ٝثٌضقشن دؤعؼجس٘ج دجخضالف ثٌظشٚف
ثاللضصجد٠ز ثٌض ٟصّش دٙج ثٌذالد  ،فف ٟفجالس ثٌشٚثػ صض٠ذ لذسر ثٌششوز ػٍ ٝصقذ٠ذ أعؼجس٘ج
ػٍ ٝظٛء ثٌظشٚف ثٌضٕجفغ١ز ثٌّٛؽٛدر  ،دؼىظ فجالس ثٌىغجد ثٌض ٟصقجٚي ثٌششوجس أْ
صض٠ذ ِٓ ثٌطٍخ ػٍ ٝثٌغٍؼز ٠ ٚى ْٛرٌه عٛثء دضخف١ط ثألعؼجس أ ٚص٠جدر ثٌخذِجس
ثٌّصجفذز ٌٍغٍؼز ِ ٚضجدؼز رٌه .
 ٚصّغً ِؼذالس ثٌضعخُ ثٌّضضث٠ذر ف ٟدٍذ ِج صقذ٠ج أِجَ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌششوجس ػٕذ صقذ٠ذ
أعؼجس٘ج فضعطش دؼط ثٌششوجس إِج إٌ ٝص٠جدر أعؼجس٘ج أ ٚإصذجع ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثإلعضشثص١ؾ١جس .
 -/5ثٌّٛسد ٚ ْٚثٌّٛصػ : ْٛصٍؼخ ثألغشثف ثٌّشضشوز ف ٟثٌٕظجَ ثٌضغ٠ٛم ٟدٚسث ٘جِج ٚ
ِؤعشث ػً لذسر ثٌششوز ف ٟصقذ٠ذ أعؼجس٘ج  ،فم١جَ ثٌّٛسد ْٚدشفغ أعؼجس ثٌّٛثد ثأل١ٌٚز أٚ
ثٌٛعطجء ف ٟثٌّغجِٚز ػٍ ٝسفغ ٘جِش أسدجف٠ ُٙعغ ل١ذث ػٍ ٝلذسر ثٌششوز ػٍ ٝصقذ٠ذ
ثٌغؼش ثٌّالةُ ٌٍغٛق  ٚ ،لذ ٠ى ْٛثٌذذ ً٠ف ٟدؼط ثألف١جْ صخف١ط ٘جِش ثٌشدـ ثٌضٟ
صخطػ ثٌششوز ٌٍقصٛي ػٌٍ ٗ١ضفجدٚ ٞلٛع أ ٞص٠جدثس ف ٟثألعؼجس أِ ٚقجٌٚز ثعضخذثَ
ِٛثد أخش ٜإِٔ ٚجفز صٛص٠غ دذٍ٠ز صؤدٔ ٞفظ ثٌٛظ١فز ثٌّطٍٛدز .
عجٔ١ج  :ثٌم ٜٛثٌذثخٍ١ز (1) :
 -(1ثأل٘ذثف  :عذك أْ ٔجلشٕج و١ف أْ صقذ٠ذ ثٌغؼش ثٌّٕجعخ ٠ضٛلف ف ٟوغ١ش ِٓ ثألف١جْ
ػٍ ٝثأل٘ذثف ثٌض٠ ٟغؼ ٝثٌضغؼ١ش إٌ ٝصقم١مٙج  ٚثٌّشجسوز ف ٟصقم١ك أ٘ذثف ثٌّٕظّز ،
فئْ ٘ذف ص٠جدر ثٌقصز ثٌغٛل١ز لذ ٠ذفغ ثٌششوز إٌ ٝصقذ٠ذ عؼش ِٕخفط ٌّٕضؾجصٙج دؼىظ
٘ذف صؼظ ُ١ثألسدجؿ ثٌز٠ ٞصجفذٗ ػجدر عؼش ِشصفغ ٌٍغٍؼز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (1فٙذ عٍ ُ١ثٌخط١خ ِ ،قّذ عٍّ١جْ ػٛثد ِ ،شؽغ عجدك .

 -(2دسؽز ثإلخضالف ف ٟثٌغٍؼز  :وٍّج وجٔش ِٕضؾجس ثٌششوز ِضّ١ضر ِٕ ٚفشدر دّضث٠ج
صخضٍف ػٓ ِٕضؾجس ثٌّٕجفغ ٓ١وٍّج وجٔش أوغش فش٠ز ف ٟصقذ٠ذ أعؼجس٘ج  ،فىغ١شث ِج ٔؾذ أْ
ششوز ِؼٕ١ز صضّ١ض دجعُ صؾجسِ ٞؼشٚف ف ٟثٌغٛق ٠ ٚضّ١ض ِٕضؾٙج دخصجةص فش٠ذر فٟ
ثألدثء  ٚثٌؾٛدر ػجدر ِج صطٍخ أعؼجسث أػٍِٕ ِٓ ٝجفغٙ١ج ٔ ،ظ١ش ٘زٖ ثٌخصجةص دً أْ
شٙشر ثٌششوز  ٚعّؼضٙج ف ٟثٌغٛق ٚفذ٘ج لذ صّىٓ ثٌششوز ِٓ صقذ٠ذ عؼش ِشصفغ
ٌّٕضؾجصٙج دؼىظ ثٌقجي ف ٟدؼط ثٌّٕضؾجس ثٌض ٟصؼضذش ّٔط١ز  ٚال صٛؽذ ثخضالفجس د ٓ١ثٌغٍغ
ثٌّؼشٚظز فضمً لذسر ثٌّٕشؤر ػٓ صغؼ١ش ِٕضؾجصٙج أوغش ِٓ ثألعؼجس ثٌغجةذر .
ِ-(3ىجْ ثٌغٍؼز ف ٟدٚسر ف١جصٙج  :وّج عذك ثٌمٛي فئْ دخٛي ثٌغٍؼز فِ ٟشفٍز ثٌٕعؼ أٚ
ثٌضذ٘ٛس ٠م١ذ ِٓ لذسر ثٌششوز ِٓ فشض عؼش ِؼ ٓ١دؼىظ ثٌقجي فِ ٟشفٍز صمذ ُ٠ثٌغٍؼز ،
 ٚدصفز خجصز إرث ثٔفشدس دخصجةص ِؼٕ١ز فّ١ىٓ ٌٍششوز أْ صى ْٛأوغش فش٠ز ِ ٚشٔٚز
ف ٟصقذ٠ذ أعؼجس٘ج .
-(4فٍغفز ثإلدثسر  :صّ ً١دؼط ثٌششوجس إٌ ٝصذٕ ٟفٍغفجس خجصز دجٌغؼش  ٚف١ظ صضفك ِغ
أ٘ذثف ثٌششوز  ٚأغشثظٙج  ،فٍغفز ثإلدثسر ف٘ ٟزث ثٌشؤْ صٛؽٗ ثٌمجةّ ٓ١ػٍ ٝصقذ٠ذ ثٌغؼش
دجٌٛؽٙز ثٌض ٟصضذٕج٘ج ثٌششوز  ،فذؼط ثٌششوجس صّ ً١إٌ ٝأْ صى ْٛأعؼجس ِٕضؾجصٙج
ِٕخفعز  ٚ ،صغضخذَ ٘زٖ ثٌفٍغفز ف ٟصى ٓ٠ٛصٛسر رٕ٘١ز ِؼٕ١ز ٌذ ٜؽّج٘١ش٘ج ٚ
لطجػجصٙج ثٌّغضٙذفز  ٚ ،دجٌضجٌٔ ٟؾذ أٔٗ ِٓ ثٌصؼخ ػٍ ٝثٌششوز أْ صم َٛدضغؼ١ش ِٕضؾجصٙج
ثٌؾذ٠ذر أ ٚثٌمجةّز دؤعؼجس ِشصفؼز  ٚ ،دجٌّغً دجٌٕغذز ٌٍششوجس ثٌض ٟصّ ً١إٌ ٝأْ صىْٛ
أعؼجس٘ج فٛق ثٌغؼش ثٌغجةذ ف ٟثٌغٛق  ٚ ،دجٌضجٌ ٟصضشىً ػٍّ١ز صقذ٠ذ ثٌغؼش دفٍغفز
ثإلدثسر ف٘ ٟزث ثٌصذد .
-(5ثٌّض٠ؼ ثٌضغ٠ٛم٠ : ٟؼضذش ثٌغؼش أفذ ثٌؼٕجصش ثٌشة١غ١ز ف ٟثٌّض٠ؼ ثٌضغ٠ٛمٌ ٚ ، ٟىٓ
٠ؾخ ػٕذ صقذ٠ذ ثٌغؼش أْ ال ٕ٠ظش إٌ ٗ١وؼٕصش ِغضمً دً ٠ضُ ِؼجٌؾضٗ دثخً إغجس
إعضشثص١ؾ١ز ثٌضغ٠ٛك  ٚثٌؼٕجصش ثٌّىٔٛز ٌٙج  ،فجٌششوز ف ٓ١صمشس صغؼ١ش ِٕضؾجصٙج دغؼش
ِشصفغ ف١ؾخ أْ صى ْٛؽٛدر ثٌغٍؼز ِشصفؼز ٠ ٚصجفخ رٌه ؽٛٙد صش٠ٚؾ١ز ِىغفز إللٕجع
ثٌّغضٍٙى ٓ١دّج ٠ذشس ثٌغؼش ثٌّشصفغ  ،أ ٚصمذّٙ٠ج ف ٟغالف ِٕجعخ  ٚثخض١جس ِٕجفز ثٌضٛص٠غ
ثٌض ٟصغٛق ثٌغٍغ ِشصفؼز ثٌغّٓ ٘ ٚ ...ىزث .
 ٚدجٌضجٌٕ٠ ٟذغ ٟثٌضٕغ١ك د ٓ١ثٌغؼش  ٚدجل ٟػٕجصش ثٌّض٠ؼ ثٌضغ٠ٛم. ٟ

المبحث الثالث :أساليب تحديد السعر و إستراتيجياته)(1
ثٌّطٍخ ثألٚي  :أعجٌ١خ صقذ٠ذ ثٌغؼش
ٕ٘جن ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثألعجٌ١خ  ٚثٌّذثخً ثٌّغضخذِز ٌضقذ٠ذ أعؼجس ثٌّٕضؾجس  ٚصضشثٚؿ ٘زٖ
ثألعجٌ١خ ِج د: ٓ١
 أعجٌ١خ صؼضّذ ػٍ ٝثٌضىٍفز ِعجفج إٌٙ١ج ٘جِش سدـ ِٕجعخ .
 أعجٌ١خ صؼضّذ ػٍ ٝل١جط فؾُ ثٌطٍخ ػٍ ٝثٌغٍؼز ف ٟثٌغٛق .
 أعجٌ١خ صؼضّذ ػٍ ٝثٌظشٚف ثٌضٕجفغ١ز ف ٟثٌغٛق .
) (1ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط إظجفز ِذٍغ ( ٘جِش سدـ ) إٌ ٝثٌضىٍفز :
 ٟ٘ ٚثٌطش٠مز ثألع ًٙف ٟثٌضغؼ١ش  ،ف١ظ ٠ضُ إظجفز ٔغذز أِ ٚذٍغ عجدش ( وٙجِش سدـ )
إٌ ٝصىٍفز ثٌّٕضؼ ٌ ٚ ،ضٛظ١ـ ٘زٖ ثٌطش٠مز ثفضشض أْ ثٌششوز ٌذٙ٠ج ثٌّؼٍِٛجس ثٌضجٌ١ز :
ثٌضىٍفز ثٌّضغ١شر  10 :دٕ٠جس ٌٍٛفذر  ،ثٌضىٍفز ثٌغجدضز  300.000دٕ٠جس  ،ثٌّذ١ؼجس ثٌّضٛلؼز
 50.000دٕ٠جس .
 ٚدجٌضجٌ ٟفئْ صىٍفز ثٌٛفذر ثٌٛثفذر ِٓ ثٌّٕضؾجس صقغخ ِٓ خالي ثٌّؼجدٌز ثٌضجٌ١ز :

صىٍفز ثٌٛفذر = ثٌضىٍفز ثٌّضغ١شر  +ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز  /ثٌّذ١ؼجس ثٌّضٛلؼز
صىٍفز ثٌٛفذر =  16=5.000/300.000+10دٕ٠جس .
ثفضشض أْ ٘زٖ ثٌششوز صش٠ذ صقم١ك  %20وٙجِش سدـ عجدش ػٍ ٝثٌّذ١ؼجس  ٚدجٌضجٌ ٟفئْ
عؼش ثٌٛفذر ٠ى ْٛوّج: ٍٟ٠

عؼش ثٌٛفذر = صىٍفز ثٌٛفذر  -1 ( /ثٌؼجةذ ثٌّشغٛح ػٍ ٝثٌّذ١ؼجس )
عؼش ثٌٛفذر = 20=(0,20-1)/16دٕ٠جس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1ػّش ٚصف ، ٟػمٍ ٟلقطجْ ثٌؼذذٌِ ، ٟشؽغ عجدك .

 ٚدجٌضجٌ ٟفئْ ثٌّغٛق ٠م َٛدذ١غ ثٌغٍؼز إٌ ٝثٌٛعطجء دّذٍغ  20دٕ٠جس ٠ ٚقمك سدـ ٠غجٞٚ
 4دٕ٠جس ٌىً ٚفذر  ٚ ،ثٌٛع١ػ أ ٚثٌّٛصع ٠ش٠ذ صقم١ك سدـ أ٠عج  ،ثفضشض أْ ثٌّٛصع أسثد
صقم١ك  %50سدـ ػٍ ٝعؼش ثٌّذ١ؼجس  ٚ ،دجٌضجٌ ٟفئْ ثٌغؼش ثٌز٠ ٞعؼٗ ثٌّٛصع ٌٍغٍؼز
٠ى ْٛوّج: ٍٟ٠
عؼش ثٌٛفذر =  40=(0,50-1)/20دٕ٠جس
) (2ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط صقٍٔ ً١مطز ثٌضؼجدي
ف١ظ صقجٚي ثٌششوز صقذ٠ذ ثٌغؼش ثٌز٠ ٞقمك ٔمطز ثٌضؼجدي  ،أ ٚثٌشدـ ثٌّغضٙذف ثٌزٞ
٠ذق ظ ػٕٗ  ٚ ،صغضخذَ ٘زٖ ثٌطش٠مز خش٠طز ثٌضؼجدي ٘ ٚ ،زٖ ثٌطش٠مز صظٙش ثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز
 ٚثإل٠شثدثس ثٌىٍ١ز ثٌّضٛلؼز ػٕذ ِغض٠ٛجس ِخضٍفز ِٓ ثٌّذ١ؼجس  ٚ ،ثٌشىً ثٌضجٌ٠ ٟظٙش
خش٠طز ثٌضؼجدي ٌٍّغجي ثٌز ٞفٍٗ ف ٟثٌطش٠مز ثأل ٌٝٚف١ظ ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز  300.000دٕ٠جس
دغط ثٌٕظش ػٓ فؾُ ثٌّذ١ؼجس  ،ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر ِعجفز ٌٍغجدضز ٌضشى ً١ثٌضىٍفز ثٌىٍ١ز ٚ
ثٌض ٟصضدثد دض٠جدر فؾُ ثٌّذ١ؼجس ِٕقٕ ٝثإل٠شثدثس ثٌىٍ١ز ٠ذذأ ِٓ ثٌصفش ٠ ٚضدثد ِغ وً
ٚفذر ِذجػز ٠ ٚؼىظ ٘زث ثٌّٕقٕ ٝعؼش د١غ ثٌٛفذر ثٌٛثفذر  20 ٛ٘ ٚدٕ٠جس .
ثإل٠شثدثس /ثٌضىجٌ١ف
1000 -

ثإل٠شثدثس ثٌىٍ١ز

 800ثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز
 600ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز
400 -

200 -

فؾُ ثٌّذ١ؼجس

50

40

30

20

10

ٔالفع ِٓ ثٌشىً ثٌغج دك أْ ِٕقٕ ٝثإل٠شثدثس ثٌىٍ١ز ٠ضمجغغ ِغ ِٕقٕ ٝثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز ػٕذ
ِغضٚ 30.000 ٜٛفذر  ٚثٌض ٟصّغً وّ١ز ثٌضؼجدي ( ٔمطز ثٌضؼجدي )  ،ػٕذ ثٌغؼش  20دٕ٠جس
فئْ ثٌششوز صذ١غ ٚ 30.000فذر ٌضصً إٌٔ ٝمطز ثٌضؼجدي ( أ ٞفض ٝصغط ٟثإل٠شثدثس ثٌىٍ١ز
ثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز ) ّ٠ ٚىٓ فغجح ٔمطز ثٌضؼجدي وّج: ٍٟ٠

ٔمطز ثٌضؼجدي = ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز  ( /ثٌغؼش – ثٌضىٍفز ثٌّضغ١شر ٌٍٛفذر )

ٔمطز ثٌضؼجدي = ٚ 30.000=10/300.000=(10-20)/300.000فذر .
٘ٚزث ٠ؼٕ ٟأْ ل١جَ ثٌششوز دذ١غ ٚ 30.000فذر دغؼش  20دٕ٠جس ٚ /فذر عٛف ٠قمك ٔمطز
ثٌضؼجدي ( ثإل٠شثدثس ثٌىٍ١ز = ثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز )
 ٚدجٌضجٌ ٟفئْ ثألسدجؿ = صفش .
إرث أسثدس ثٌششوز صقم١ك سدـ ِغضٙذف  ،فئْ ػٍٙ١ج أْ صم َٛدذ١غ أوغش ِٓ ٚ 30.000فذر
ػٕذ عؼش  20دٕ٠جس ٌٍٛفذر  ،ثفضشض أْ ثٌششوز لجِش دجعضغّجس ٍِ ْٛ١دٕ٠جس  ٚ ،أسثدس
صقم١ك ػجةذ ِمذثسٖ ٕ٘ (200.000) %20ج ٠ؾخ ػٍٙ١ج أْ صذ١غ ػٍ ٝثأللً ٚ 50.000فذر
دغؼش  20دٕ٠جس ٌٍٛفذر .
ثٌشدـ = ثإل٠شثدثس ثٌىٍ١ز –ثٌضىجٌ١ف ثٌىٍ١ز
= ( ثٌىّ١ز  xثٌغؼش ) – ( ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز  +ثٌضىجٌ١ف ثٌّضغ١شر )
= )( 500.000 + 300.000 )-(20x50.000
= 200.000
) - (3ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط ثٌّشضش: ٞ
ٕ٘ ٚج فئْ ثٌششوز صٕظش إٌ ٝإدسثن ثٌّغضٍٙىٌ ٓ١مّ١ز ثٌغٍؼز ١ٌ ٚ ،ظ ػٍ ٝأعجط ثٌضىٍفز ،
ف١ظ صغضخذَ ثٌششوز ِضغ١شثس غ١ش عٍؼ١ز فِ ٟض٠ؾٙج ثٌضغ٠ٛمٌ ٟذٕجء صٛسر رٕ٘١ز ( لّ١ز
ِذسوز ) ف ٟأر٘جْ ثٌّغضٍٙى٠ ٚ ، ٓ١ضُ ٚظغ ثٌغؼش ثٌز٠ ٞالةُ ٘زٖ ثٌصٛسر ثٌزٕ٘١ز  ،ػٍٝ
عذ ً١ثٌّغجي  ،ثٌشخص ثٌز٠ ٞشغخ ف ٟصٕجٚي فٕؾجْ ِٓ ثٌمٛٙر فئٔٗ ٠ذفغ  10دٕ٠جس فٟ
ِم ٝٙػجَ  25 ،دٕ٠جس فِ ٟطؼُ ػجةٍ 35 ، ٟدٕ٠جس ف ٟفٕذق  50 ،دٕ٠جس ٌٛصٛي ثٌفٕؾجْ
ٌٍغشفز ٘ ٚ ... ،ىزث  ،فىً ثعضشثفز صمذَ عؼش أػٍ ٝدغذخ ثٌمّ١ز ثٌّعجفز  ٚثٌخذِجس
ثإلظجف١ز .

) -(4ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط أعؼجس ثٌّٕجفغ: ٓ١
ف٘ ٟزٖ ثٌطش٠مز فئْ ثٌششوز صعغ أعؼجس٘ج ػٍ ٝأعجط أعؼجس ثٌّٕجفغ ، ٓ١أ ٞػٍ ٝأعجط
ثٌغؼش ثٌغجةذ ف ٟثٌغٛق  ٚ ،ال صؼط ٟأّ٘١ز وذ١شر ٌٍضىجٌ١ف  ٚثٌطٍخ  ٚ ،لذ صعغ ثٌششوز
أعؼجس ِغج٠ٚز ألعؼجس ثٌّٕجفغ ٓ١أ ٚألً أ ٚأػٍ ٚ ، ٝصم َٛثٌششوز دضؼذ ً٠أعؼجس٘ج ثػضّجدث
ػٍ ٝصغ١ش أعؼجس ثٌّٕجفغ ٓ١ثٌشة١غٌٙ ٓ١١ج ١ٌ ٚظ ػٍ ٝأعجط ثٌضغ١ش ف ٟثٌطٍخ ػٍٝ
ِٕضؾجصٙج أ ٚثٌضىجٌ١ف ٘ ،زٖ ثٌطش٠مز شجةؼز ثالعضخذثَ ألعذجح ِٕٙج صؼٛدز صمذ٠ش ثٌضىجٌ١ف
ِ ٚشٔٚز ثٌطٍخ  ،صؾٕخ ثٌقشٚح ثٌغؼش٠ز .
ثٌّطٍخ ثٌغجٔ : ٟع١جعجس  ٚإعضشثص١ؾ١جس ثٌضغؼ١ش () 1
 -/1صغؼ١ش ثٌّٕضؾجس ثٌؾذ٠ذر  :صضدثد أّ٘١ز ثٌضغؼ١ش دصفز خجصز ػٕذ ل١جَ ثٌششوز دضغؼ١ش
ِٕضؾجصٙج ألٚي ِشر ٠ ٚؼضّذ صغؼ١ش ثٌّٕضؾجس ثٌؾذ٠ذر ػٍ ٝدسؽز ثٌؾذر أ ٚثٌقذثعز  ،فىٍّج
وجٔش ثٌغٍؼز ِذضىشر وٍّج صثدس ِشٔٚز ثٌششوز ف ٟصغؼ١ش ِٕضؾجصٙج .
 ٚػجدر صذِٕ ٝؼظُ ثٌششوجس فٍغفز صغؼ١ش ِٕضؾجصٙج ثٌؾذ٠ذر ػٍ ٝثإلعضشثص١ؾ١جس ثٌضجٌ١ز :
أ -/ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط إغشثق ثٌغٛق  " :ثٌغؼش ثٌىجشػ "
ف١ظ صم َٛثٌششوز دٛظغ أعؼجس ػجٌ١ز ٌّٕضؾجصٙج ثٌؾذ٠ذر ثٌض ٟصمذِٙج إٌ ٝثٌغٛق ِٓ أؽً
وشػ ثٌؼٛثةذ أٚال دؤٚي ٌضغط١ز ثٌضىجٌ١ف ٕ٘ ٚ ،ج فئْ ثٌّٕضؼ ٠قض ٞٛػٍ ٝخصجةص فش٠ذر
غ١ش ِٛؽٛدر ف ٟثٌّٕضؾجس ثألخش ٜثٌّٕجفغز  ٚ ،دؼذ أْ صذذأ ثٌّذ١ؼجس دجالٔخفجض صمَٛ
ثٌششوز دضخف١ط ثٌغؼش  ٚ ،صٕؾـ ثإلعضشثص١ؾ١ز ف ٟثٌظشٚف ثٌضجٌ١ز :
 ؽٛدر ثٌّٕضؼ  ٚصٛسصٗ ثٌزٕ٘١ز صذػُ ثٌغؼش ثٌؼجٌ. ٟ ٚؽٛد ػذد وجف ِٓ ٟثٌّغضٍٙى٠ ٓ١ش٠ذ٘ ْٚزث ثٌّٕضؼ دٙزث ثٌغؼش . ثٌّٕجفغ ْٛغ١ش لجدس ْٚػٍ ٝدخٛي ثٌغٛق دغٌٛٙز .ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (1فٙذ عٍ ُ١ثٌخط١خ ِ ،قّذ عٍّ١جْ ػٛثد ِ ،شؽغ عجدك .

ح -/ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط ثخضشثق ثٌغٛق ( ثٌغؼش ثٌىجعـ )
صم َٛدؼط ثٌششوجس دٛظغ عؼش ِٕخفط ِٓ أؽً ثخضشثق ( ثوضغجؿ ثٌغٛق ) دشىً
عش٠غ  ٚػّ١ك  ،أ ِٓ ٞأؽً ؽزح ػذد أوذش ِٓ ثٌّغضٍٙى ٓ١دغشػز  ٚوغخ فصز عٛل١ز
وذ١شر ٕ٘ ٚ ،ج صغضف١ذ ثٌششوز ِٓ  ٚفٛسثس ثٌقؾُ ثٌىذ١ش ٌإلٔضجػ  ٚثٌز٠ ٞؤد ٞإٌ ٝصخف١ط
ثٌضىجٌ١ف ٌٍٛفذر ثٌٛثفذر  ،ف١ظ ٠ؤد ٞثٌغؼش ثٌّٕخفط إٌ ٝص٠جدر ثٌقصز ثٌغٛل١ز  ٚفؾُ
ثٌّذ١ؼجس ثألِش ثٌز٠ ٞضطٍخ ص٠جدر فؾُ ثإلٔضجػ ٌّٛثؽٙز ثٌطٍخ  ٚ ،دجٌضجٌ ٟصٕخفط صىٍفز
إٔضجػ ثٌٛفذر ثٌٛثفذر ألْ ثٌضىجٌ١ف ثٌغجدضز صضٛصع ػٍ ٝػذد أوذش ِٓ ثٌٛفذثس  ٚ ،دجٌضجٌٟ
ّ٠ىٓ ٌٍششوز أْ صعغ أعؼجس ِٕخفعز ٕ٘ ٚجٌه ظشٚف ٌٕؾجؿ ٘زٖ ثإلعضشثص١ؾ١ز : ٟ٘ ٚ
 ٠ؾخ أْ ٠ى ْٛثٌغٛق فغجط ٌٍغؼش  ،دق١ظ ٠ؤد ٞثٌغؼش ثٌّٕخفط إٌ ٝص٠جدرثٌىّ١جس ثٌّذجػز .
 ٠ؾخ أْ صٕخفط صىجٌ١ف ثٌضٛص٠غ  ٚثإلٔضجػ ٔض١ؾز ٌض٠جدر فؾُ ثٌّذ١ؼجس . ٠ؾخ أْ ٠غجػذ ثٌغؼش ثٌّٕخفط ف ٟدمجء ثٌّٕجفغ ٓ١خجسػ ثٌغٛق . -/2ثٌضغؼ١ش فغخ ثٌخصجةص ثإلظجف١ز :
ِؼظُ ثٌششوجس صمذَ عٍغ أ ٚخذِجس إظجف١ز ِغ ثٌّٕضؼ ثٌشة١غ ، ٟفّشضش ٞثٌغ١جسر  ،لذ
٠طٍخ فضقز ف ٟثٌغمف ِ ،شآر ؽجٔذ١ز وٙشدجة١ز  ...إٌخ  ،إْ صغؼ١ش ٘زٖ ثإلظجفجس ّ٠غً
ِشىٍز  ،فؼٍ ٝثٌششوز أْ صمشس ِج ثٌز٠ ٞضعّٕٗ ثٌغؼش ِٓ ٘زٖ ثإلظجفجس ِ ٚ ،ج ثٌزٞ
ّ٠ىٓ أْ ٠مذَ وئظجفز د ْٚأْ ٠ضعّٕٗ عؼش ثٌغ١جسر  ٚ ،صم َٛثٌششوجس دٛظغ عؼش
ِٕخفط ٌٍّٕضؼ  ٚأعؼجس ػجٌ١ز ٌإلظجفجس فض ٝصقمك ثألسدجؿ .
فجٌشخص ٠طٍخ ٚؽذز ثٌغزثء ِغ ٔٛع ِٓ ثٌششثح ٠ ٚ ،م َٛثٌّطؼُ دٛظغ عؼش ِٕخفط
ٌضغط١ز ثٌضىجٌ١ف ثٌض٠ ٟضقٍّٙج  ٚعؼش ػجٌٌٍ ٟششثح ّ٠ ،غً ثٌشدـ ثٌّقمك ِ ،ج ٠فغش
ثٌعغػ ثٌز٠ ٞضؼشض ٌٗ ثٌّغضٍٙه ف ٟثٌّطؼُ ٌطٍخ دؼط ثٌششثح .

 -/3ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط د١غ عٍؼضِ ٓ١ؼج :
دؼط ثٌّٕضؾجس صضطٍخ ثعضخذثَ عٍؼز أ ٚخذِز إظجف١ز ِؼٙج  ،ػٍ ٝعذ ً١ثٌّغجي ِٕ ،ضؾٟ
وجِ١شثس وٛدثن ٠م ِْٛٛدضغؼ١ش ثٌىجِ١شثس دغؼش ِٕخفط ٔ ِٓ ٚ ،جف١ز أخش٠ ٜمِْٛٛ
دش فغ أعؼجس أفالَ وٛدثن ثٌض ٟصغضخذَ ِغ ثٌىجِ١شث  ٚ ،إرث ٌُ ٠مِٛٛث دذ١غ ثألفالَ فئُٔٙ
٠عؼ ْٛأعؼجس ػجٌ١ز ٌٍىجِ١شثس ٌضقم١ك ٔفظ ثألسدجؿ .
 -/4ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط ثٌخصِٛجس :
صم َٛأغٍخ ثٌششوجس دٛظغ أعؼجس٘ج ِٓ أؽً صشؾ١غ ثٌّغضٍٙى ٓ١ػٍ ٝثٌذفغ ِذجششر ششثء
وّ١جس أوذش  ،أ ٚششثء ثٌّٕضؾجس ف ٟغ١ش ِٛثعّٙج ٕ٘ ٚ ،جن ػذر أٔٛثع ِٓ ثٌخصِٛجس :
أ -ثٌخصُ ثٌٕمذ. ٞ
ح -خصُ ثٌىّ١ز .
ؽـ -ثٌخصُ ثٌٛظ١ف. ٟ
د -ثٌخصُ ثٌّٛعّ. ٟ
٘ـ  -ثٌّغّٛفجس .
أ -/ثٌخصُ ثٌٕمذ ٛ٘ ٚ : ٞثٌخصُ ثٌّّٕٛؿ ٌٍّشضش ٞإرث لجَ دذفغ لّ١ز ثٌفجصٛسر خالي ِذر
صِٕ١ز ِقذ ٚدر ٘ ٚ ،زث ثٌخصُ ٠ض٠ذ ِٓ عٌٛ١ز ثٌذجةغ ٠ ٚؾٕذٗ ثٌذ ْٛ٠ثٌّؼذِٚز  ٚصىجٌ١ف
صقصٍٙ١ج .
ح -/خصُ ثٌىّ١ز  ٛ٘ ٚ :ثٌخصُ ثٌّّٕٛؿ ٌٍّشضش ٞإرث لجَ دششثء وّ١ز وذ١شر ِٓ ثٌّٕضؼ ٚ
٘زث ثٌخصُ ٠ؤد ٞإٌ ٝصمٍٔ ً١فمجس ثٌذ١غ  ،ثٌضخض ٚ ٓ٠ثٌٕمً  ،وّج ٠ذفغ ثٌّشضش ٞإٌ ٝششثء
ؽّ١غ ثٌىّ١جس ِٓ ِضٚد ٚثفذ دذال ِٓ ثٌضؼجًِ ِغ ػذر ِصجدس .
ؽـ -/ثٌخصُ ثٌٛظ١ف٠ : ٟغّ ٝأ٠عج ثٌخصُ ثٌضؾجس ٛ٘ ٚ ، ٞثٌخصُ ثٌّمذَ ِٓ ثٌّٕضؼ إٌٝ
ثٌٛعطجء ٌمجء ل١جِ ُٙدذؼط ثٌٛظجةف ِغً ثٌٕمً  ،ثٌضخض ، ٓ٠ففع ثٌغؾالس ...إٌخ .

د -/ثٌخصُ ثٌّٛعّ ٛ٘ ٚ : ٟثٌخصُ ثٌّمذَ إٌ ٝثٌّشضش ٞإرث لجَ دششثء ثٌّٕضؼ ف ٟغ١ش
ِٛعّٗ ( ششثء ثٌّالدظ ثٌشض٠ٛز ف ٟفصً ثٌص١ف ) ٘ ٚ ،زث ثٌخصُ ّ٠ىٓ ثٌّٕضؼ ِٓ
ثالعضّشثس ف ٟػٍّ١ز ثإلٔضجػ خالي ؽّ١غ أ٠جَ ثٌغٕز .
٘ـ  -/ثٌّغّٛفجس ٛٔ ٛ٘ :ع آخش ِٓ ثٌضخف١ط ف ٟثٌغؼش ِ ،غً إػطجء ثٌضجؽش دؼط
ثٌخصِٛجس  ٚرٌه ٌم١جِٗ دجٌّشجسوز ف ٟثإلػالْ ػٓ ثٌّٕضؼ ٠ ٚ ،غّ ٝف٘ ٟزٖ ثٌقجٌز
ثٌّغّٛفجس ثٌضش٠ٚؾ١ز ٕ٘ ٚ ،جن ِج ٠غّ ٝدجٌّغّٛفجس ثٌضؾجس٠ز  ،ف١ظ ٠ضُ إػطجء
ثٌّشضش ٞخصّج ػٍ ٝثٌغؼش ػٕذِج ٠م َٛدششثء ِٕضؼ ؽذ٠ذ ٠ ٚؼ١ذ ثٌّٕضؼ ثٌمذ. ُ٠
 -/5ثٌضغؼ١ش ثٌضّ١١ض: ٞ
ف١ظ صم َٛثٌششوز دذ١غ ثٌغٍؼز أ ٚثٌخذِز دغؼش ٓ٠أ ٚأوغش ٘ ٚزث ثالخضالف ٌ١ظ ٌٗ ػاللز
دجٌضىٍفز ٠ ٚ ،ؤخز ثٌضغؼ١ش ثٌضّ١١ض ٞػذر أشىجي ِٕٙج :
 ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط صمغ ُ١ثٌّغضٍٙىِ : ٓ١غال سع َٛدخٛي ثٌّغجسؿ صى ْٛألً فٟ
فجٌز ثٌّٛثغٕ ٚ ٓ١أػٌٍ ٝألؽجٔخ ٘ ٚ ...ىزث  ،فىً ِؾّٛػز ِغضٍٙى ٓ١صؼط ٟعؼش
ِخضٍف .
 ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط شىً ثٌّٕضؼ  ،ف١ظ صؼط ٝػذر أشىجي ِٓ ثٌّٕضؼ أعؼجس ِخضٍفز
ثػضّجدث ػٍ ٝإدسثن ثٌّغضٍٙه ٌىً شىً  ٚ ،ثالخضالف ف ٟثٌغؼش ٌ١ظ ٌٗ ػاللز
دجٌضىٍفز ػٍ ٝعذ ً١ثٌّغجي  ،صؼذتز ٔفظ ثٌٕٛع  ٚثٌىّ١ز ِٓ ثٌؼطش ف ٟصؽجؽجس
ِخضٍفز ِٓ ف١ظ ثٌضصّ ٚ ُ١إػطجةٙج أعؼجس ِخضٍفز .
 ثٌضغؼ١ش ػٍ ٝأعجط ثٌّٛثلغ  :ف١ظ ٠ؼط ٝوً ِٛلغ عؼش ِخضٍف ػٍ ٝثٌشغُ ِٓ أْ
صىٍفز ثٌضمذ ُ٠ف ٟوً ِٛلغ ِضغج٠ٚز  ،ػٍ ٝعذ ً١ثٌّغجي  ،عؼش ثٌضزوشر ف ٟثٌصفٛف
ثأل ( ٌٝٚثألِجِ١ز ) ٠خضٍف ػٓ عؼش ثٌضزوشر ف ٟثٌصفٛف ثٌخٍف١ز .

 -/6ثٌضغؼ١ش ثٌٕفغ: ٟ
٠م َٛدؼط ثٌّٕضؾ ْٛدٛظغ أعؼجس ٌّٕضؾجصِ ُٙغضغٍ ٓ١ثالػضمجد ثٌغجةذ ٌذ ٜثٌّغضٍٙىٚ ٓ١
٘ ٛأْ ثٌغؼش ثٌؼجٌ٠ ٟؼٕ ٟؽٛدر ػجٌ١ز  ،فمذ أشجسس دؼط ثٌذسثعجس إٌ ٝأْ ثٌغٍغ رثس
ثألعؼجس ثٌؼجٌ١ز ٠ضُ إدسثوٙج ػٍ ٝأٔٙج ؽٛدر ػجٌ١ز .
وّج ٠م َٛدؼط صؾجس ثٌضؾضةز دٛظغ أعؼجس رثس أسلجَ ٔجلصز ف ٟثٌٕٙج٠ز  ،فمذ ٠عغ ثٌضجؽش
عؼش  2,99دٕ٠جس  ،ف١ظ ٠ضُ إدسثن ٘زث ثٌغؼش ِٓ لذً ثٌّغضٍٙى ٓ١ػٍ ٝأٔٗ دٕ٠جس١ٌ ٚ ٓ٠ظ
عالعز دٔجٔ١ش .
 -/7ثٌضغؼ١ش ثٌضش٠ٚؾ: ٟ
٠ؤخز ثٌضغؼ١ش ثٌضش٠ٚؾ ٟػذر أشىجي :
 صم َٛدؼط ثٌّقالس دٛظغ عؼش ِٕخفط ٌذؼط ثٌّجسوجس ٌؾزح ثٌؼّالء إٌ ٝثٌّقًػٍ ٝأًِ أْ ٠مِٛٛث دششثء ِٕضؾجس أخش ٜدجألعؼجس ثٌؼجد٠ز .
 صخف١ط ثألعؼجس فِٛ ٟثعُ ِؼٕ١ز وؤْ ٠ضُ صخف١ط أعؼجس ثٌّالدظ ثٌشض٠ٛز فٟدذث٠ز فصً ثٌص١ف ( صٕض٠الس ) ٌؾزح ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌؼّالء .
 إػجدر ؽضء ِٓ ثٌٕمٛد ٌٍّغضٍٙى ٓ١ثٌز٠ ٓ٠شضش ْٚثٌّٕضؼ خالي فضشر صِٕ١ز ِقذٚدر-

ل١جَ ثٌّٕضؾ ْٛدجٌذ١غ دجٌضمغ١ػ  ،صمذ ُ٠ظّجٔجس غٍ٠ٛز ثألؽً  ،أ ٚثٌص١جٔز ثٌّؾجٔ١ز

 ل١جَ ثٌذجةغ دضمذ ُ٠خصِٛجس ِذجششر ِٓ ثٌغؼش ٌض٠جدر ثٌّذ١ؼجس  ٚصمٍ ً١ثٌّخض. ْٚ أخ١شث ثعضخذثَ ِج ٠غّ ٝدجٌخصُ ثٌٕفغٚ ٛ٘ ٚ ٟظغ عؼش  ّٟ٘ٚػٍ ٝثٌّٕضؼ عُشطذٗ  ٚثعضذذثٌٗ دغؼش آخش (  300دٕ٠جس أصذـ  180دٕ٠جس ) .
 -/8ثٌضغؼ١ش ثٌؾغشثف: ٟ
٘ ٚزٖ ثإلعضشثص١ؾ١ز صش١ش إٌ ٝثٌطشق ثٌض ٟصضذؼٙج ثٌششوز ف ٟصغؼ١ش ِٕضؾجصٙج ف ٟثٌّٕجغك
ثٌّخضٍفز ِٓ ثٌذٌٚز  ،ف١ظ صمشس ثٌششوز ً٘ عضعغ أعؼجس ػجٌ١ز ٌٍّغضٍٙى ٓ١ثٌمجغٕ ٓ١فٟ
ِٕجغك ؽغشثف١ز دؼ١ذر ٌضغط١ز صىجٌ١ف ثٌٕمً  ٚثٌّخجغشر ؟ أَ أٔٙج عضعغ عؼشث ِٛفذث
ٌ ؾّ١غ ثٌّغضٍٙى ٓ١دغط ثٌٕظش ػٓ أِجوٓ صٛثؽذُ٘  ٚدجٌضجٌ ٟصضقًّ صىجٌ١ف ثٌٕمً ٚ
ثٌّخجغشر ؟

الخاتمة :
٠ؼضذش ثٌضغؼ١ش أفذ أُ٘ ثٌمشثسثس ثإلعضشثص١ؾ١ز ثٌض ٟصؤعش ػٍٔ ٝؾجؿ ثٌششوز  ٚصغضّذ أّ٘١ز
لشثس ثٌغؼش ٌ١ظ فمػ ِٓ ثٌضؤع١ش ػٍ ٝثٌّض٠ؼ ثٌضغ٠ٛم ٟوؤفذ ػٕجصشٖ ٌ ٚىٓ ّ٠ضذ آعجس٘ج
ٌ١شًّ ثألدثء ثٌىٌٍٍ ٟششوز  ،فذجإلظجفز إٌِ ٝغجّ٘ز لشثسثس ثٌضغؼ١ش ف ٟص٠جدر ثٌشدق١ز ،
فّ١ىٓ ثعضخذثِٗ وؼٕصش فؼجي ِ ٚؤعش ٌؾزح ِغضٍٙى ٓ١ؽذد ٌٍششوز دجٌٕغذز ألٔٛثع ِؼٕ١ز
ِٓ ثٌغٍغ ٌ ،زث ػٍ ٝثٌّؤعغجس أْ ص ٌٟٛث٘ضّجَ وذ١ش ٌٙزث ثٌؼٕصش عٛثء ف ٟو١ف١ز صقذ٠ذٖ
 ٚإعضشثص١ؾ١جس ٚظؼٗ ٘ ٚزث دذسثعز ثٌؼٛثًِ ثٌخجسؽ١ز  ٚثٌذثخٍ١ز دشىً ٠ؾؼً ثٌضقىُ فٟ
٘زث ثٌؼٕصش ٠خذَ ِصٍقز ثٌّؤعغز ٠ ٚؾؼٍٙج صقمك أ٘ذثفٙج .
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