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املهخص
 Foodغٝاس١ ايطعاّ ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل إبطاظ ايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘

Tourism فطص١ يًتٛاصٌ َع َا ٖٛ فطٜس ٘ ي٘ َٔ متٓشَا ٚ ١ ايػا٥ح,جتطب يف إثطا٤

; سٝح ٜكّٛ ٖصا ايُٓط َٚطتبط بؿهٌ دصضٟ بتاضٜذ نٌ بًس ٚثكافتٗا املُٝع٠ ,ٚأصٌٝ

غتهؿاف ايطعاّ ٚايؿطاب ارتاص بجكاف١ بًس َعني أٚ اع٢ً  ,غٞبؿهٌ أغاايػٝاسٞ, 

ٚقس مت إعساز قا١ُ٥ اغتبٝإ ٚظعت ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ ايعاًَني تعًِ ططم إعسازٙ, 

( اغتُاض٠ ٚنإ َٔ أِٖ 043(بؿطنات ايػٝاس١ قٛاَٗا ايصاحل يًتشًٌٝ اإلسصا٢٥

تع١ ٚايفرفٝ٘ ألرطا  َتعسز٠ حيكل امل ثكافًٝا َٛضزًا ايطعاّْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ عَس 

متـــــهٔ ايػا٥شني َٔ فِٗ االختالفات بني ايجكاف١ اييت ٜٓتُـــــــٕٛ إيٝٗا, ٚتًو اييت 

 ٜكَٕٛٛ بعٜاضتٗــا, فطاًل عٔ زٚض ايطعاّ املؤثط يف ايتػٜٛل يًعال١َ ايتذاض١ٜ .

 شنيضضا ايػا٥ –املكصس ايػٝاسٞ املصطٟ  –غٝاس١ ايطعاّ انكهماث املفتاحيت
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Abstract 
       Food tourism is one of the global trends where many tourists 

travel to learn the culture of food and local cuisine. To them food 

represents a great pleasure, gets them closer to different people 

and enable them to invite new global lifestyles, Food is 

considered a cultural resource that achieves pleasure and 

entertainment for multiple purposes which considered The most 

important result of this study  

     This study included designing a questionnaire to tourism 

companies consisting of a set of questions based on the 

theoretical study and the objectives of the study, in order to 

develop scientific and practical proposals for the development of 

this tourism trend. 

Key words: Food tourism – Tourists Satisfaction - Egyptian 

tourist destination 

 مقذمت 
إىل Food Tourism أ١ُٖٝ ايفرنٝع ع٢ً منط غٝاس١ ايطعاّ تطدع 

غٝاس١ٝ دسٜس٠ يتٜٓٛع املٓتر ايػٝاسٞ املصطٟ, أمناط ايػعٞ البتهاض  ضطٚض٠ 

ٚاغتٗساف أغٛام غٝاس١ٝ دسٜس٠ ٖصا ٚقس انتػب منط غٝاس١ ايطعاّ اٖتُاًَا 

ايػٝاس١ٝ اييت تػع٢ إىل  َتعاٜسًا خالٍ ايػٓٛات املاض١ٝ َٔ قبٌ عسٜس َٔ املكاصس

تطٜٛط َٓتذاتٗا ايػٝاس١ٝ, نٞ ٜؿعط ايػا٥شٕٛ عٓس ظٜاضتٗا بتذطب١ غٝاس١ٝ 

شتتًف١ حتتٟٛ  يف َطُْٛٗا ع٢ً قِٝ أخالق١ٝ َٚػتسا١َ قا١ُ٥ ع٢ً ايجكاف١ 

 ٚاملٓتذات احمل١ًٝ.

 مشكهت انبحــــث
املػتغ١ً  تتُجٌ َؿه١ً ايسضاغ١ يف إٔ منط غٝاس١ ايطعاّ ٜعس َٔ األمناط رر

ايػٝاس١ٝ املتعًك١ بٗصا ايُٓط , كَٛات املكصس ايػٝاسٞ املصطٟ باملبايطرِ َٔ متتع 

نتُٝعٙ بعسٜس َٔ األطع١ُ األص١ًٝ ايت٢ تعهؼ ايفراخ ايجكايف يسٜٗا, فطاًل عٔ ْسض٠ 

ايهتابات املتعًك١ بسضاغ١ غًٛى ايػا٥ح يف زتاٍ غٝاس١ ايطعاّ, ٚعسّ ٚدٛز صٛض٠ 
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يطعاّ, األَط ايصٟ ٜتطًب َعٜسًا َٔ ايبشح يفِٗ غًٛى ٖصا َهت١ًُ عٔ غا٥ح ا

 ايػا٥ح بؿهٌ أنجط فاع١ًٝ.

فـرض انبحـث
ٜٛدس أثط َعٟٓٛ شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ يػٝاس١ ايطعاّ ع٢ً ظٜاز٠ ضضا٤ ايػا٥شني عٔ 

ايرباَر ايػٝاس١ٝ يًُكصس ايػٝاسٞ املصطٟ, ٚتتفطع َٓ٘ عس٠ فطٚ  فطع١ٝ; ٢ٖ 

  -ناألتٞ:

 َ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ آضا٤سصا١ٝ٥ بني إع١ٜٛٓ ٚشات زالي١ تٛدس فطٚم 

 اٖتُاّ ايػا٥شني بُٓط ٚمماضغات غٝاس١ ايطعاّ ٣ تكِٝٝ َس

  سصا١ٝ٥ بني آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ إتٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ ٚشات زالي١

 .تكِٝٝ ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ يػٝاس١ ايطعاّ يف املكصس املصطٟ

 سصا١ٝ٥ بني آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ إ١ٜٛٓ ٚشات زالي١ تٛدس فطٚم َع

طع١ُ احمل١ًٝ املُٝع٠ ملصط يف ظٜاز٠ ضضا٤ ايػا٥شني عٔ َػا١ُٖ األ ٣تكِٝٝ َس

 .ايربْاَر ايػٝاسٞ

  سصا١ٝ٥ بني آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ إتٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ ٚشات زالي١

 .املكس١َ يف َصطتكِٝٝ ايػا٥شني يًرباَر ايػٝاس١ٝ 

 أٌميـت انبحــث
ايفرنٝع ع٢ً تٜٓٛع املٓتر ايػٝاسٞ املصطٟ,  تطدع أ١ُٖٝ ايبشح إىل ضطٚض٠ 

َٔ  ; ٚشيو ٛاد١ٗ املٓافػ١ َٔ قبٌ املكاصس ايػٝاس١ٝ األخط٣ملأمناط دسٜس٠ ٚابتهاض 

َٔ أدٌ ادتصاب  نُٓط غٝاس٢ َػتٗسف ايطعاّغٝاس١  عٔزضاغ١ ساي١ خالٍ عٌُ 

ػا٥شني ٚاغتعاز٠ اذتطن١ ايػٝاس١ٝ عكب غًػ١ َٔ األظَات اييت ٚادٗت َعٜس َٔ اي

 ّ.0322ايػٝاس١ املصط١ٜ َٓص عاّ 

 أٌـذاف انبحــث
ايتعطٜف بأ١ُٖٝ غٝاس١ ايطعاّ بهْٛٗا أسس االجتاٖات ايػٝاس١ٝ اذتسٜج١ 

 ٚإَهاْٝات املكصس ايػٝاسٞ املصطٟ يف ٖصا اجملاٍ, ٚايتشسٜات اييت تٛادٗ٘.
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 آي١ٝ يت١ُٝٓ منط غٝاس١ ايطعاّ يف َصط. تٛضٝح -0

حتسٜس َس٣ تأثر جتطب١ غٝاس١ ايطعاّ ع٢ً ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ املتعًك١ باملكصس  -0

 ايػٝاسٞ.

 اإلطار انىظري نهذراست
 مفٍُو سياحت انطعاو

ٖٞ تًو األْؿط١  بأْٗا Food Tourism ايطعاّميهٔ تعطٜف غٝاس١ 

تذطب١ أطع١ُ ست١ًٝ فطٜس٠ َٚتُٝع٠ ن ;عا٢ّ تطتبط بايطتاييت مياضغٗا ايػا٥ح ٚاي

ؾطا٤ املٓتذات ايغصا١ٝ٥ احمل١ًٝ أٚ املٓتذات ايغصا١ٝ٥ ٚ, ضايػٝاسٞ املعا املكصسؿتٗط بٗا ٜ

سٝح ٜعتُس ٖص  ;ْؿط١ املدتًف١ ناملٗطداْات ٚاملعاض ٚاملؿاضن١ يف األ شات ايص١ً,

َٔ اييت متٝع َٓطك١  طع١َُفّٗٛ املعطف١ ٚايتعًِ عٔ ثكاف١ األ ٢ايُٓط ايػٝاسٞ عً

إىل ٢ٖصا ايٓؿاط َع ايتٛقعات ادتسٜس٠ يًطًب ايػٝاسٞ ايصٟ ٜػع ٢ٜتُاؾ إش, ٣خطأ

طتبط١ املأْؿط١ ايػا٥ح ايط٥ٝػ١ٝ يف املكصس ايػٝاسٞ  ٢, سٝحْؿط١ ال تٓػأخربات ٚ

 ٜؤثط ع٢ً غًٛى املػافط.  ًاض٥ٝػٝ ًابايطعاّ, إشا مل تهٔ أٚي١ٜٛ ٚغبب

 َانطعاوانعالقت بني انسياحت 

منط سٝا٠ ملٓطك١ دغطاف١ٝ, بعٝٓٗا  Food Tourismتعهؼ غٝاس١ ايطعاّ 

ٚشيو َٔ ايٓاس١ٝ ايجكاف١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚأٜطًا ايعازات ٚايتكايٝس; سٝح ٜهٕٛ ايطعاّ غببًا 

ض٥ٝػًٝا يًتأثر عًٞ غًٛى ايػا٥ح يف اختٝاض َكصس غٝاسٞ زٕٚ اآلخط إش ٜعس غا٥شًا 

 ثكافًٝا باألغاؽ.

 هي َدَري يف انتبربت انسياحيتانطعاو احمل
 ًاض٥ٝػٝ ًاعٓصطسٍٛ ايعامل, ٚايجكافات  شتتًفَٔ  ًٝاض٥ٝػ ادع٤ً ٜعس ايطعاّ

سٝح ٜٛفط  ;١ُٖٝ بايٓػب١ يًػا٥شنيَٚٔ عٛاٌَ ادتصب َتعاٜس٠ األ ,َٔ ايفراخ ايعاملٞ

تطٜٛط جتطب١ , ٚ ضبط ايجكاف١ بايػٝاس١ يًتذاضب ايػٝاس١ٝ َٔ خالٍ ًاغاغأ ايطعاّ

ايطعاّ ْتاز تطٜٛط ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ إل, ٚطع١ُ املُٝع٠تاز األ, ٚإْايٛدبات ايغصا١ٝ٥ٓاٍٚ ت

 زعِ ايجكاف١ احمل١ًٝ.ٚاغتٗالن٘ , ٚ
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ايػٝاسٞ, إضاف١  املكصسبطظ ايعٓاصط اييت متٝع أسس أايطعاّ احملًٞ ٖصا; ٜٚعس 

َٔ  اغًٝاأغ ٜؿهٌ داْبًا ٘جيعً ١, مماإىل زتُٛع١ َٔ املعامل ايطبٝع١ٝ ٚايصٓاعٝ

ٚيهٔ َٔ , غتٗالى ٚدبات ايطعاّ يٝؼ بسافع ايططٚض٠ إسٝح ٜتِ  ,دٛاْب ايػٝاس١

ٚ ايػُات أٚفِٗ ايصفات  ,نتػاب املعطف١اٚ ,ايتعًِ َٔ ايجكافات املدتًف١ٚأدٌ املتع١ 

 شات ايص١ً باملٓتذات ايػٝاس١ٝ.

عاملي حذيث نهسياحت َمنط مه أمناط سياحت  جتايكاسياحت انطعاو 
 اماث اخلاصتٌتمالا

تػع٢ املكاصس ايػٝاس١ٝ زا٥ًُا إىل اذتفاظ ع٢ً ايتٓافػ١ٝ ٚاالستفاظ ببعض 

إىل ايػا٥شٕٛ  ٢ فٝٗابؿهٌ َتعاٜس ٜػع  ب١٦ٝ َتطٛض٠أغٛاقٗا ايػٝاس١ٝ; سٝح تٛاد٘ 

املالسغ إٔ ٖصا; َٚٔجكاف١ احمل١ًٝ, يغاؽ اهل١ٜٛ ٚا٢ أخربات تعتُس عً ٢صٍٛ عًاذت

نجط أَٔ  ًاسكٝك١ ٚاضش١ ٚٚاسس ٜعتربايعامل  ٤ضتاأٝع يف مجايطعاّ غٝاس١ منٛ 

 .ايكطاعات فاع١ًٝ زاخٌ ايػٛم ايػٝاسٞ

جتاٖات اايصٜٔ ٜؿاضنٕٛ يف  ِٕٖٛ ايػا٥ش ٞ ايطعاّغا٥شٚميهٔ ايكٍٛ بإٔ 

ْٗا َٔ َٚانٔ اييت ٜعٚضصاي١ األأعٔ  ٜبشجٕٛ زا٥ًُا ٚ ,غتٗالى ايجكايفاالدسٜس٠ َٔ 

طع١ُ بٛصفٗا ِْٗ ٜسضنٕٛ ق١ُٝ األأنُا  ,املٓتذاتٜٚٗتُٕٛ بأصٌ  ,خالٍ ايطعاّ

 .ٚغا٥ٌ يًتٛاصٌ االدتُاعٞ

 مٍرجاواث انطعاو
ستفاٍ حبسخ َعني ٜسع٢ إيٝ٘ ادتُٗٛض يففر٠ ٜعطف املٗطدإ بأْ٘ "اإل

 ,ٚخًل صٛض٠ إجياب١ٝ قتصاز١ٜاليتشكٝل ايت١ُٝٓ ا غفراتٝذ١ٝإ عَسٙٚميهٔ  سٚز٠ـــــست

ْٗا ٚغ١ًٝ أنُا , ايػٝاسٞ, َٚٛاد١ٗ املٛمس١ٝ ايػٝاس١ٝيتؿذٝع ايطًب  ًَُٗا ٚعاَاًل

دٝس٠ يتععٜع ايػٝاس١ املػتسا١َ ٚتػٌٗٝ ايتعًِ عٔ ايفراخ ايجكايف ايفطٜس ٚارتًفٝات 

خًٝط َٔ اذتطف ايٝس١ٜٚ  عباض٠ عٔ سٝا٤ ايعازات احمل١ًٝ, ٖصٙ املٗطداْاتإايعطق١ٝ, ٚ

, ٚقس أثبتت ايسضاغات ايػابك١ إٔ ٗاايعازات ٚايتكايٝس املطتبط١ باحمل١ًٝ, ٚاألطع١ُ ٚ
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ايت١ُٝٓ يٝؼ فكط يف  ً;ستٛضٜا املٗطداْات ايغصا١ٝ٥ اإلق١ًُٝٝ ميهٔ إٔ تًعب زٚضًا

 االقتصاز١ٜ, ٚيهٔ أٜطًا يف ت١ُٝٓ املٓاطل ايطٜف١ٝ.

ال ٜتذعأ َٔ األْؿط١ املتعًك١ بػٝاس١ ايطعاّ  ًاَٗطداْات ايطعاّ دع٤ٚتعس 

إسٝا٤ اجملتُع, ٚتععٜع ايصٛض٠  ;اييت تعٛز عًٞ املكصس َٓٗأَ ايفٛا٥س  نجرٚاييت هلا 

 قتصازٟالٚتؿذٝع ادتٛالت ايػٝاس١ٝ ٚبايطبع ايعا٥س ا,ايص١ٖٝٓ املأخٛش٠ عٔ املكصس, 

 ٚايتػٜٛكٞ يًُكصس ايػٝاسٞ.

 انتسُيقي نسياحت انطعاو األثر 
 -١:ميهٔ ايكٍٛ بإٔ األثط ايتػٜٛكٞ يػٝاس١ ايطعاّ ٜتُجٌ يف احملاٚض األتٝ

 يس٣ املكصسِٖ َكَٛات ادتصب ايػٝاسٞ أَعًَٛات عٔ منط غٝاس١ ايطعاّ ٚتٛفر  

ٚشيو َٔ خالٍ ؾطح ايفراخ ايجكايف املصطٟ ايصٟ   ;املصطٟ فُٝا ٜتعًل بٗصا ايُٓط

 .ضنا٥عٙ  إسس٣عس ايطعاّ ٜ

ايػٝاسٞ  يًُكصستٛفر قٓٛات يًتغص١ٜ ايعهػ١ٝ سٍٛ ارتسَات ايػٝاس١ٝ  

 .خالٍ ع١ًُٝ  تبازي١ٝ يًُعًَٛات ايتػٜٛك١ٝٚشيو َٔ , املصطٟ

غًٛى ايػا٥شني َٔ خالٍ تغٝر قٓاعاتِٗ عٔ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ  ٢عً جيابًٝاإايتأثر  -

 .يًُكصس املصطٟ

ثاض٠ ايطرب١ إٚ ,ط ايػٝاسُْٞٓتباِٖ ضتٛ ٖصا اياٖتُاّ ايػا٥شني ٚدصب اثاض٠ إ -

 ختاش ايكطاض بعٜاض٠ املكصس املصطٟ .اليسِٜٗ 

قِٝ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ   إىل غتٓازًاإ ٚتٓٛعٗا ٚتفطزٖا ٠ املٓتذات احمل١ًٝبطاظ دٛزإ -

 .غتسا١َ ٚدٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات ايػٝاس١ٝ ٚمحا١ٜ املػتًٗوالٚا

غفراتٝذ١ٝ يتصُِٝ إغتجُاض ايطعاّ احملًٞ املصطٟ يتشسٜس إرتٓاّ ايفطص١ ٚا -

صطٟ َٚٔ ايعٛاٌَ املايػٝاسٞ ًُكصس ايص١ٖٝٓ يصٛض٠ ايٚحتسٜس , ايعال١َ ايتذاض١ٜ

زٚات ٚتطٜٛط األ, ؾٗط ايطٗا٠ املصطٜني ألٖٞ ايتػٜٛل : ايط٥ٝػ١ٝ يف ٖصا ايصسز

غتدساّ ٚغا٥ٌ اٚ ,سساخ املتعًك١ بايطعاّسيٌٝ ايطعاّ ٚتٓعِٝ األنايفرٚجي١ٝ 

 عالّ َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ.اإل
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ايطعاّ  ضضا٤ ايػا٥شني عٔ ايتذطب١ ايػٝاس١ٝ,  بصف١ عا١َ, أٚ عٔ خس١َعسّ  -

إىل عسّ تهطاض ايعٜاض٠, يصا فإٕ قس ٜؤزٟ املكس١َ يف املكصس ايػٝاسٞ, بصف١ خاص١, 

قتصازات ايػٝاس١ احمل١ًٝ يف ايػٓٛات ايف  ًٜعب٘ ايطعاّ احملًٞايصٟ  املِٗايسٚض 

أزٚات ايتػٜٛل ٚايعالَات ايتذاض١ٜ يًفرٜٚر  إسس٣بؿهٌ َتعاٜس  ,األخر٠ أصبح

 .فطٌ ٚد٘أ ٢غتجُاضٙ عًا َط ايصٟ جيباأل ,ايػٝاسٞ

 -انتحذياث انتي تُاجً منط سياحت انطعاو:
تٛدس عسٜس َٔ ايتشسٜات اييت ميهٔ إٔ تٛاد٘ تطٜٛط منط غٝاس١ ايطعاّ يف َصط 

 -َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ :

 ايعاملٞ ٣املػتٛ ٢ٕ ٜهٕٛ ايفرٜٚر يُٓط غٝاس١ ايطعاّ عًأجيب  يصا  ايعٛمل١ -

 .ايتذطب١ٚايتأنٝس ع٢ً ست١ًٝ 

خًل جتطب١ ؾا١ًَ  املِٗٚيهٔ َٔ  ,َهاْات يػٝاس١ ايطعاّإيسٜٗا  املكاصسمجٝع  -

 .تكفرٕ مبهْٛات َٔ املٓاظط ايطبٝع١ٝ ٚايجكاف١ ٚايتاضٜذ

 ٢بتهاض َع اذتفاظ عًاإل األَط ايصٟ ٜتطًب َعٜسًا َٔ ,ايػٛم ايعاملٞظٜاز٠ تٓافػ١ٝ  -

 .;اهل١ٜٛ ٚايجكاف١ ٚبٓا٤ ٚعٞ سٍٛ تكسٜط ايطعاّ

 ٜعترب َٔ األَٛض امل١ُٗ ٚاييتغتجُاض يف تسضٜب املٗٓٝني الاّ بايتسضٜب املٗين ٚاٖتُالا -

 َٔ قبٌ ادتٗات املع١ٝٓ. آٜبغٞ زعُٗ

ٚ اغٛام أحتسٜس َهْٛات ايعط  ايػٝاسٞ ارتاص بٗصا ايُٓط غٛا٤ َطاعِ  -

 .َعاض  أّْؿط١ املتعًك١ ب٘ غٛا٤ ناْت َٗطداْات غٝاس١ٝ ٚمجٝع األ

يف  ايػٝاسٞ املكصسذ١ٝ ايتػٜٛل ادتسٜس٠ يتععٜع صٛض٠ غفراتٝإفصاح عٔ اإل -

فطاز ايصٜٔ ٚاألٚاملسْٚني نسع٠ٛ ايصشفٝني  ;دطا٤اتإختاش ايف  ٜٚتُجٌ شيوارتاضز 

 ِٗ .تميهِٓٗ َؿاضن١ جتطب

محاٜت٘ ٚاذتفاظ عًٝ٘ َٔ خالٍ تععٜع ختصصات  حيتاز إىل ايطعاّ احملًٞ املصطٟ -

ص١ًٝ ب١٦ٝٗ ايْٝٛػهٛ املع١ٝٓ ط١ٜ ايؿعب١ٝ األنالت املصٚتٛثٝل األ ,ايطٗٞ احمل١ًٝ

 .ْػاْٞبايفراخ اإل
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١َ املصط١ٜ ٚثكافتٗا ٚمتطٜط تععٜع ثكاف١ فٔ ايطٗٞ احملًٞ يطُإ تكسٜط تطاخ األ -

ًٝا يًجكاف١ ٥يطُإ بكا دٌٝ إىلاملعطف١ املتعًك١ باملطبذ احملًٞ َٔ دٌٝ  ٗا عٓصًطا س

 .احمل١ًٝ

َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١أَالً: 

االعتُاز عًٞ أغًٛب قا١ُ٥ االغتكصا٤, سٝح مت إعساز ٖصٙ ايكا١ُ٥ يف ؾهٌ  مت      

 أغ١ً٦ مت صٝارتٗا يف ض٤ٛ فطٚ  ٚأٖساف ايسضاغ١.

حتسٜس زتتُع ٚع١ٓٝ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝثاويًا 

مت اختٝاض ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ َٔ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ ف١٦ )أ( يف  

ٗا ع٢ً عسز نبر َٔ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ نُا أْٗا َٓطك١ ٚغط ايبًس ْعطا إلستٛا٥

تعترب َٔ ايؿطنات األنجط ْؿاطا سٝح ٜبًغ عسز ؾطنات ايػٝاس١ بٗصٙ املٓطك١ 

( ؾطن١ غٝاس١ٝ " طبكا يًسيٌٝ ارتاص بغطف١ ؾطنات ايػٝاس١ ٚٚناالت 092)

 ( َٛظف سٝح بًغ َكساض0923" نُا  ٜبًغ عسز ايعاًَني بٗا سٛايٞ )0329ايػفط يعاّ 

 Sample Sizeَفطز٠ مت حتسٜسٖا بإغتدساّ بطْاَر  043تًو ايع١ٓٝ 

Calculation  ( مت تٛظٜع عسز 99مبع١ًَٝٛ نٌ َٔ سذِ اجملتُع َٚػت٣ٛ ثك١ ,)%

( اغتُاضات ٚبايتايٞ فإٕ عسز االغتُاضات اييت مت 23( إغتُاض٠ مت اغتبعاز)093)

 (اغتُاض043.٠جتُٝعٗا ٚحتًًٝٗا )

١ُ االغتكصا٤ املٛظع١ ع٢ً ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ حبٝح ٚمت تصُِٝ أغ١ً٦ قا٥

 تؿٌُ َا ٜأـيت : 

  بٝاْات ؾدص١ٝ عٔ املػتكص٢ َِٓٗ ) ايصفات ايسميٛدطاف١ٝ ( الغتدساَٗا يف

 حتًٌٝ ايعالق١ بني إدابات املػتكص٢ َِٓٗ ٚخرباتِٗ .

 ٝاؽ أغ١ً٦ مت صٝارتٗا سػب َكٝاؽ يٝهطت ايجٓا٥ٞ, ٚأغ١ً٦ مت صٝارتٗا سػب َك

يٝهطت ايجالثٞ, ٚأغ١ً٦ مت صٝارتٗا سػب َكٝاؽ يٝهطت ايطباعٞ ٚأغ١ً٦ مت صٝارتٗا 

سػب َكٝاؽ يٝهطت ارتُاغٞ. ٚقس اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ املكاٜٝؼ يتشكٝل 

 املط١ْٚ يف تكِٝٝ ايٛظٕ ايٓػيب يهٌ َتغر. 
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 ١ اغتٗسف ٖصا االغتبٝإ اغتطالع آضا٤ ايعاًَني يف ؾطنات ايػٝاس١ سٍٛ غٝاس

ايطعاّ ٚزٚضٖا يف ظٜاز٠ ضضا٤ ايػــــا٥شني عٔ ايرباَـــر ايػٝاس١ٝ يف املكصس ايػٝاسٞ 

  املصطٟ ٚشيو َٔ خالٍ ثالث١ ستاٚض ض٥ٝػ١ٝ, ٚمت إغتدساّ ايربْاَر اإلسصا٥ٞ 

SPSS  v 20.يتشًٌٝ ايبٝاْات إسصا٥ًٝا 

 :ايتشكل َٔ َسٟ ثبات اإلغتبٝإ ٚصسق٘ 

      يهطْٚبار  أيفا ايجبات َعاٌَ الغتكصا٤ حبػابيبٝإ َس٣ ثبات قا١ُ٥ ا 

Alpha َصساق١ٝ أٚ َا ٜػ٢ُ مبعاٌَ االعتُاز١ٜ ألغ١ً٦ االغتكصا٤ ٚشيو يتشسٜس

االعتُاز عًٞ املكاٜٝؼ املػتدس١َ يف ايسضاغ١ ٚق٠ٛ االتػام ايساخًٞ بني أغ١ً٦ 

 اضتفعت ٚنًُا ايصشٝح, ٚايٛاسس ايصفط بني نطْٚبار أيفا قِٝ االغتكصا٤, ٚتفراٚح

 زٍ شيو ع٢ً ظٜاز٠ صسم املكٝاؽ. ايصشٝح ايٛاسس َٔ ٚاقفربت ايجبات َعاٌَ قِٝ

.معامل 
الصذم)اجلزس 

الرتبٔعٕ 
ملعامل الجبات(

 معامل
 الفانشّىباخ

عذد 
األطٝل٘ ّسااحمل ذلاّس 

 االطتبٔاٌ

0.7.0 0.5.7 ( أطٝل8٘)

)قٔاس حجه املعشف٘  احملْساألّل
ات حْل املتْفشٗ لذٚ العاملني بصشن

منط طٔاح٘ الطعاو بإعتباسِ أحذ 
االطتبٔاٌ  اإلجتاٍات اجلذٓذٗ يف الظٔاح٘(

اخلاص 
بالعاملني 
بصشنات 
 الظٔاح٘

0.780 0.609 ( أطٝل8٘)
)تكٔٔه اجلَْد  احملْس الجاىٕ

التظْٓكٔ٘ لظٔاح٘ الطعاو يف املكصذ 
 املصشٖ(

0.8.. 0.660 ( أطٝل3٘)
ٕ حجه الطلب الظٔاح)احملْس الجالح 

 لربامج طٔاح٘ الطعاو يف مصش(
 

 انتحهيم اإلحصائي الستمارة االستبيان 
 : يًٛظٝف١ تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ ٚفكًا -2    

 يف٦ات ناْت ايٛظٝفٞ يًُٓصب ٚفكًا األنرب امل١ٜٛ٦ ايٓػب١ إٔ أظٗطت ايٓتا٥ر

 ف٦ات َٔ يهٌ نإ َعسٍ , ٚأقٌ%(  97.23) َكساضٖا ْػب١ بًغت سٝح اذتذع; َػ٦ٍٛ
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ٚميهٔ تٛضٝح  بايتػاٟٚ, % ( 7.2) مبعسٍ اجملُٛع١ َٚطافل ايػٝاسٞ ايربْاَر َعس

 : شيو َٔ ادتسٍٚ اآلتٞ

: ايتٛظٜع ايتهطاضٟ ٚفكًا يًُٓصب ايٛظٝفٞ (2دسٍٚ )

 اليظب٘ املْٝٓ٘ )%( التهشاسات الفٝ٘ املتػري

امليصب 
 الْظٔفٕ

 مظْٝل احلجض

معذ الربىامج الظٔاحٕ

مذٓش عاو الصشن٘

مشافل اجملنْع٘

 % اجملنْع

 : ملتٛغط ارترب٠ ايع١ًُٝ يًؿطن١ يف زتاٍ ايػٝاس١ تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ ٚفكًا -0

ملتٛغط ارترب٠  إٔ ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ األنرب َٔ ع١ٓٝ ايبشح ٚفكًاأظٗطت ايٓتا٥ر 

% ( ٚأقٌ َعسٍ نإ يف٦ات  00.23غٓٛات بٓػب١ )  9ايع١ًُٝ ناْت يف٦ات أقٌ َٔ 

 % ( ٚميهٔ تٛضٝح شيو َٔ ادتسٍٚ اآلتٞ:24.0غ١ٓ بٓػب١ ) 03أنجط َٔ 

 زتاٍ يف يًؿطن١ ايع١ًُٝ ارترب٠ ملتٛغط ٚفكا ايتهطاضٟ : ايتٛظٜع (0دسٍٚ )

 ايػٝاس١

ظب٘ املْٝٓ٘ )%(الي التهشاسات الفٝ٘ املتػري  

 اخلربٗ متْطط
 للصشن٘ العنلٔ٘

الظٔاح٘ دلال يف  
 

طيْات 5أقل مً   

طيْات 0.طيْات إىل أقل مً  5مً   

طي٘ 00طيْات إىل أقل مً  0.مً   

طي٘ فأنجش 00  
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 % اجملنْع

 ر ايػٝاس١ٝ اييت تكسَٗا ايؿطن١ :يٓٛع١ٝ ايرباَ تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ ٚفكًا -0

يٓٛع١ٝ ايرباَر ايػٝاس١ٝ اييت  إٔ ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ األنرب ٚفكًاأظٗطت ايٓتا٥ر 

% (, ٚأقٌ  97.23تكسَٗا ايؿطن١ ناْت يف٦ات ايرباَر ايجكاف١ٝ ٚاألثط١ٜ مبعسٍ )

% ( ٚميهٔ تٛضٝح شيو َٔ ادتسٍٚ 23.73َعسٍ يف٦ات ايرباَر ايعالد١ٝ مبعسٍ ) 

 ٞ:ايتاي

 تكسَٗا اييت ايػٝاس١ٝ ايرباَر يٓٛع١ٝ ٚفكًا ايتهطاضٟ : ايتٛظٜع (0دسٍٚ )

 ايؿطن١ 

 اليظب٘ املْٝٓ٘ )%( التهشاسات الفٝ٘ املتػري

ىْعٔ٘الربامج 
الظٔاحٔ٘اليت 
 تكذمَاالصشن٘

ّأثشٓ٘ثكافٔ٘ 

تشفَٔٔ٘

 دٓئ٘

 عالجٔ٘

 % اجملنْع

 يٓٛع١ٝ ايػا٥ح املػتٗسف : تٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ ٚفكًا -4

ٓٛعٝـ١ ايػـا٥ح   ي إٔ ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ األنرب َٔ ع١ٓٝ ايبشح ٚفكـاً أظٗطت ايٓتا٥ر 

% (, يف ســـني مل ٜػـــذٌ  03.73املػـــتٗسف ناْـــت يف٦ـــات احملًـــٞ ٚايـــسٚيٞ َعـــا بٓػـــب١ ) 

 اآلتٞ: ايػا٥ح ايسٚيٞ فكط أٟ ْػب١ ٚميهٔ تٛضٝح شيو َٔ ادتسٍٚ

 اليظب٘ املْٝٓ٘ )%( التهشاسات الفٝ٘ املتػري

ىْعٔ٘ 
الظاٜح 

 %   ذللٕ
 %  00 00 دّلٕ 
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 %    االثياٌ معا املظتَذف

 %  اجملنْع

اًَني بؿطنات سٍٛ منط غٝاس١ قٝاؽ سذِ املعطف١ املتٛفط٠ يس٣ ايع: احملُر األَل

 ايطعاّ بإعتباضٙ أسس اإلجتاٖات ادتسٜس٠ يف ايػٝاس١

 (ٜٛضح آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ منط غٝاس١ ايطعا9ّدسٍٚ ضقِ )

 أطٝل٘ اطتبٔاٌ احملْس األّل  و
 

 املتْطط
)لهل 
عباسٗ 
علٙ 
 حذٚ(

 االحنشاف
 املعٔاسٖ

 معامل
معيْٓ٘  0نا قنٔ٘ االختالف

 0س نااختبا

1 

 طٔاح٘" ٍل مسعته مً قبل عً مصطلح 

 ؟”  " “الػزاٛ

0 
ٍل تعاملته مً قبل مع طاٜخني ٓفذٌّ 

للنكصذ املصشٖ ضنً منط طٔاح٘ 
الػزاٛ؟

3 
ارا ناىت االجاب٘ بيعه,فنا ٍٕ الفٝات  

الظْقٔ٘  العنشٓ٘ اليت تهٌْ الصشاٜح
لظٔاح٘ الػزاٛ؟                                          

ما ٍْ مظتْٚ اإلىفام لظاٜخٕ منط طٔاح٘   .
الػزاٛ؟

ٍل تكْو ششنتهه املْقشٗ بتصنٔه    5
 بشامج خاص٘ بظٔاح٘ الػزاٛ؟

ٍل ٓتطنً الربىامج الظٔاحٕ  ىْعٔ٘   6
ّمظنٔات األطعن٘ احمللٔ٘ املصشٓ٘؟

7 
مً احملفضات  ٍل ٓعذالػزاٛ ّاحذًا

األطاطٔ٘ للظفش  لػالبٔ٘ الظاٜخني مً 
ّجَ٘ ىظشنه ؟

ٍل َٓته الظاٜخٌْ عادٗ بتضامً سحلتَه   8
تعلل بالػزاٛ يف مصش أىصط٘ ت مع



 

 

 

0303ْٜٛٝٛ  –7عسز  –زت١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ناملَشجاىات ّاملعاسض ّخالفُ؟                                                                                                 
( عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 9ٜتطح َٔ دسٍٚ ضقِ )

١ أقٌ َٔ قُٝتٗا ادتسٚي١ٝ بني آضا٤ احملػٛب 0ق١ُٝ نا إٕ سٝح ;(3.39َع١ٜٛٓ )

ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ َس٣ اٖتُاّ ايػا٥شني بُٓط غٝاس١ ايطعاّ سٝح 

غتبٝإ الغتبٝإ إجت٘ ضتٛ اذتٝاز١ٜ ع٢ً عباضات االجتاٙ آضا٤ ااصتس إٔ إمجايٞ 

%( , ٚقس بًغت ق١ُٝ 0.00ختالف )ا( , َٚعاٌَ 3.90(, ٚإضتطاف َعٝاضٟ )0.09)مبتٛغط

( 3.39ختباض َطبع ناٟ ملععِ أغ١ً٦ احملٛض قِٝ أنرب َٔ َػتٟٛ املع١ٜٛٓ )اع١ٜٛٓ َ

ٚيصيو ْطفض ايفط  ايبسٌٜ ْٚكبٌ ايفط  ايعسَٞ ايكا٥ٌ بعسّ ٚدٛز فطٚم شات 

ٖتُاّ ايػا٥شني اسٍٛ تكِٝٝ َس٣  ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١زالي١ َع١ٜٛٓ بني آضا٤ 

بُٓط غٝاس١ ايطعاّ .

 تكِٝٝ ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ يػٝاس١ ايطعاّ يف املكصس املصطٟاحملُر انثاوي 

اغتٗسفت أغ١ً٦ ٖصا احملٛض ايٛقٛف عًٞ آضا٤ ايعاًَني يف ؾطنات ايػٝاس١ سٍٛ تكِٝٝ 

 ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ يػٝاس١ ايطعاّ يف املكصس املصطٟ , 

آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ تكِٝٝ ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ ( ٜٛضح  2دسٍٚ ) 

 ٝاس١ ايطعاّيػ

 الجاىٕأطٝل٘ اطتبٔاٌ احملْس و
 املتْطط

)لهل عباسٗ 
علٙ حذٚ

 االحنشاف
املعٔاسٖ

 معامل
معيْٓ٘  0قنٔ٘ نا االختالف

0اختباس نا

1 

ٍل تعتكذ أىُ ْٓجذ تظْٓل 
 نايف لظٔاح٘ الػزاٛ

 يف مصش عام٘ ؟”  

0
ما تكٔٔنو لألطإلٚب  

تظْٓكٔ٘ املظتدذم٘ يف ٍزا ال
الصأٌ؟

ٍل تْافل علٙ ضشّسٗ املضج بني  3
تطْٓش امليتج ّعنلٔ٘ التظْٓل؟ 



 

 

 َٔ ٚد١ٗ ْعط ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ ايػٝاسٞ املصطٟ زٚض غٝاس١ ايطعاّ يف تطٜٚر املكصس
 
 
 

 

 
 

.
ٍل  تْافل علٙ أٌ االٍتناو 

بالعالم٘ التجاسٓ٘ امشا  حامسا مً 
 أجل جاح اجلَْد التظْٓك٘؟

5
تْضع اخلذمات ٍل  

ّاالحتٔاجات األطاطٔ٘ للظاٜخني 
يف مكذم٘ أّلْٓاتهه؟

6
ٍل تَته ششنتهه املْقشٗ 
بتطْٓش اطإلٚب التظْٓل 

ّطتدذاو أدّات جزب مياطب٘؟

7

ما تكٔٔنو ملذٚ دساط٘ العاملني  
 يف دلال املبٔعات بصشنتهه

قشٗ مً حٔح امهاىٔ٘ املْ 
الرتّٓج ّالتعامل مع الظاٜخني 

بصهل ىاجح ؟

8

ٍل ٓته االٍتناو بإبشاص الػزاٛ 
 احمللٕ املصشٖ ّعادات

ّتكالٔذ تياّل الػزاٛ يف  
الهتٔبات الظٔاحٔ٘ اخلاص٘ بهه 

؟
١ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس يف ض٤ٛ ادتسٍٚ ايػابل ٜتطح يًباسج

احملػٛب١ أنرب َٔ قُٝتٗا ادتسٚي١ٝ بني  0ٕ ق١ُٝ ناإ( سٝح 3.39َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ تكِٝٝ ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ يػٝاس١ ايطعاّ يف 

قٌ املكصس املصطٟ, ٚقس بًغت ق١ُٝ َع١ٜٛٓ اختباض َطبع ناٟ ملععِ أغ١ً٦ احملٛض قِٝ أ

ٚيصيو ْطفض ايفط  ايعسَٞ ْٚكبٌ ايفط  ايبسٌٜ  ,(3.39َٔ َػتٟٛ املع١ٜٛٓ )

ايكا٥ٌ بٛدٛز فطٚم شات زالي١ َع١ٜٛٓ بني آضا٤ ايػا٥شني سٍٛ تكِٝٝ ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ 

 يػٝاس١ ايطعاّ يف املكصس املصطٟ .

ْكبٌ فط  ايسضاغ١ ايصٟ ٜٓص ع٢ً ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥  ; ٚبٗصا

 ضا٤ ايػا٥شني سٍٛ تكِٝٝ ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ يػٝاس١ ايطعاّ يف املكصس املصطٟ .بني آ
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سذِ ايطًب ايػٝاسٞ يرباَر آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ انثانث احملُر

 غٝاس١ ايطعاّ يف َصط

 سذِ ايطًب ايػٝاسٞ يرباَر غٝاس١ ايطعاّ يف َصط( 7دسٍٚ ضقِ )

أطٝل٘ اطتبٔاٌ احملْس  و
 الجالح

 تْططامل
)لهل عباسٗ 

 علٙ حذٚ

 االحنشاف
 املعٔاسٖ

 معامل
االختال

 ف
 0نا قنٔ٘

معيْٓ٘ 
اختباس 

 0نا
 الرتتٔب اليتٔج٘

. 

ٍل تعتكذ اٌ الربامج 
الظٔاحٔ٘ اليت ٓته 
تصنٔنَا تليب ناف٘ 

سغبات  الظاٜخني ؟

 3 ذلآذ

0 

ٍل تعتكذ اٌ سفع الْعٙ  
مصش الظٔاحٙ, ّتَٔٝ٘ 

الطتكبال الظاٜخني ٍٙ 
حجش األطاس الزٖ ٓعتنذ 

علُٔ تكٔٔه الظاٜح 
للربىامج الظٔاحٕ ؟

 
 . ذلآذ

3 

خلل صْسٗ رٍئ٘ اجيابٔ٘ 
عً املكصذ الظٔاحٕ 

ٓظَه  املصشٖ بصهل عاو
بذسج٘ نبريٗ يف تكٔٔه 

الظاٜخني للربىامج 
الظٔاحٕ؟

 0 ذلآذ

ضتٛ  ٗت( إٔ إمجايٞ آضا٤ اغتبٝإ ايػا٥شني إجت7ٜتطح َٔ دسٍٚ ضقِ )

( , َٚعاٌَ 3.03ضتطاف َعٝاضٟ )ا( , 0.30ٚغتبٝإ مبتٛغط )الاذتٝاز١ٜ ع٢ً عباضات ا

قِٝ ختباض َطبع ناٟ ملععِ أغ١ً٦ احملٛضا%( , ٚقس بًغت ق١ُٝ َع١ٜٛٓ 09ختالف )ا

ٚيصيو ْطفض ايفط  ايبسٌٜ ْٚكبٌ ايفط   , (3.39أنرب َٔ َػتٟٛ املع١ٜٛٓ )

سذِ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ َع١ٜٛٓ بني آضا٤ ايػا٥شني سٍٛ ايعسَٞ ايكا٥ٌ بعسّ

 . ايطًب ايػٝاسٞ يرباَر غٝاس١ ايطعاّ يف َصط

 



 

 

 َٔ ٚد١ٗ ْعط ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ ايػٝاسٞ املصطٟ زٚض غٝاس١ ايطعاّ يف تطٜٚر املكصس
 
 
 

 

 
 

 انىتائج انعامت نهذراست

أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ األنرب ٚفكًا يٓٛع١ٝ ايرباَر ايػٝاس١ٝ اييت  -2

يف٦ات  األقٌ نإ عسٍٚاملكسَٗا ايؿطنات ناْت يف٦ات ايرباَر ايجكاف١ٝ ٚاألثط١ٜ ت

 ايرباَر ايعالد١ٝ.

أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ األنرب َٔ ع١ٓٝ ايبشح ٚفكًا يٓٛع١ٝ ايػا٥ح  -0

 املػتٗسف ناْت يف٦ات ايػا٥ح ايسٚيٞ ٚاحملًٞ َعًا.

َع١ٜٛٓ ٚشات زالي١ إسصا١ٝ٥ أظٗطت ايٓتا٥ر ضفض ايفط  ايكا٥ٌ بٛدٛز فطٚم  -0

قٝاؽ سذِ املعطف١ املتٛفط٠ يس٣ ايعاًَني بني آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ 

 بؿطنات سٍٛ منط غٝاس١ ايطعاّ بإعتباضٙ أسس اإلجتاٖات ادتسٜس٠ يف ايػٝاس١

سصا١ٝ٥ إأظٗطت ايٓتا٥ر قبٍٛ ايفط  ايكا٥ٌ بٛدٛز فطٚم َع١ٜٛٓ ٚشات زالي١  -4

ني بؿطنات ايػٝاس١ سٍٛ تكِٝٝ ادتٗٛز ايتػٜٛك١ٝ يػٝاس١ ايطعاّ يف بني آضا٤ ايعاًَ

 املكصس املصطٟ.

سصا١ٝ٥ إبٛدٛز فطٚم َع١ٜٛٓ ٚشات زالي١  ايكا٥ٌ  أظٗطت ايٓتا٥ر قبٍٛ ايفط  -9

سٍٛ سذِ ايطًب ايػٝاسٞ يرباَر غٝاس١ بني آضا٤ ايعاًَني بؿطنات ايػٝاس١ 

 ايطعاّ يف َصط تٛصٝات ايسضاغ١.

 استتُصياث انذر
تكّٛ بٗا  ىل زتُٛع١ َٔ ايتٛصٝاتإع٢ً ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ مت ايتٛصٌ  ٤ًبٓا

ادتٗات املع١ٝٓ بصٓاع١ ايػٝاس١ يف َصط ٚع٢ً ضأغِٗ ٚظاض٠ ايػٝاس١ ١٦ٖٝٚ ايتٓؿٝط 

 ٖٚٞ: ايػٝاسٞ ٚرطف١ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ ٚرطف١ املٓؿآت ايفٓسق١ٝ ;

ٔ َس املصطٟ َٝع٠ تٓافػ١ٝ متٝعٙ ايعٌُ ع٢ً إْتاز عال١َ جتاض١ٜ متٓح املكص .2

يف ايؿطم األٚغط ٚايفرنٝع ع٢ً إبطاظ زٚض املٗطداْات ٚاملؤمتطات املتدصص١  ػَٝ٘ٓاف

 اييت تػاعس عًٞ إبطاظ َكَٛات املكصس املصطٟ يف ٖصا اجملاٍ.
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ضطٚض٠ إٔ تكّٛ رطف١ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ ٚرطف١ املٓؿآت ايفٓسق١ٝ ٚؾعب١ املطاعِ  .0

اعِ اييت ميهٔ ايتعإٚ َعٗا يف ايرباَر ايػٝاس١ٝ ٚاييت تكسّ بتشسٜس قا١ُ٥ املط

 األطع١ُ املصط١ٜ األص١ًٝ ٚفكًا ملػتٜٛات دٛز٠ ستسز٠.

ٚضع أدٓس٠ فعايٝات غٝاس١ٝ خاص١ مبٗطداْات األطع١ُ احمل١ًٝ األص١ًٝ َٔ خالٍ  .0

ر  عٌُ َٓافػات أَٚػابكات بني املطاعِ املصط١ٜ يف ٖصا اجملاٍ َع تػٜٛل زٚيٞ ٚتطٜٚ

 ملجٌ ٖصٙ األسساخ.

يف  ٙٚتكايٝس ٖتُاّ بإبطاظ ايطعاّ احملًٞ املصطٟ ٚعازات تٓاٍٚ ايطعاّالضطٚض٠  ا .4

 ايهتٝبات ايػٝاس١ٝ ارتاص١ بايؿطنات ايػٝاس١ٝ.

ٖتُاّ ايهايف بايتػٜٛل ٚايفرٜٚر يُٓط غٝاس١ الضطٚض٠ إٔ تٛيٞ ؾطنات ايػٝاس١ ا .9

 دس١َ يف ٖصا ايؿإٔ .ضتكا٤ باألغايٝب ايتػٜٛك١ٝ املػتالايطعاّ ٚا

ٚ تٛفر  ,إزضاز غٝاس١ ايطعاّ ع٢ً خطٜط١ ايرباَر ايػٝاس١ٝ يًؿطنات ايػٝاس١ٝ .0

ٚتٛدٝ٘ دٗٛز ايتػٜٛل ضتٛ ٖصا ايُٓط  ,ٚٚضع َكاٜٝؼ يألزا٤ ,ايسعِ املايٞ هلا

 نجط فعاي١ٝ.أايػٝاسٞ ٚدعًٗا 

 ,املكاضٕ ايتشًٌٝ ايهُٞ ٚايٓٛعٞ يًػٝاح املٗتُني بُٓط غٝاس١ ايطعاّ ٚايتشًٌٝ .7

 ٚحتًٌٝ املكاصس ايػٝاس١ٝ املٓافػ١ يف ٖصا اجملاٍ. 
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,زت١ً ايبشٛخ , قطاع ايتدطٝط ٚايبشٛخ ٚايتسضٜب , ٚظاض٠ ايػٝاس١ , ايكاٖط٠,ز.ّ.ع , 
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