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امللخص:

 ؛نرب٣ يف ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ُٝتُجٌ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ أ١ُٖٝ 

 فٗٞ تظِٗ بذٚس نبر يف سطِ ايظٝاط١ ايتظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع ٚإَها١ْٝ ايرتٜٚر ي٘.

تٗذف ٖزٙ ايذساط١ إىل تٛعٝح دٚس دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يف ظباح املؼشٚعات ٚ

 (51سٝح اعتُذت ايذساط١ ع٢ً املٓٗر ايٛصفٞ، ٚقذ بًؼ عذد أفشاد ايع١ٓٝ ) ايظٝاس١ٝ،

ف٢ بعض احملافظات املضش١ٜ َٓٗا ايكاٖش٠  ( َظتجُشًا طٝاسًٝا48خبرا طٝاسًٝا ٚ)

تٛصًت ْتا٥ر ٚ. 5858إىل  5851ٚازبٝض٠ ٚاإلطهٓذس١ٜ ٚاملٓضٛس٠ يف ايفرت٠ َٔ 

ػبابٝا يف ظباح املؼشٚع ايظٝاسٞ، َٚٔ إتؤثش ايتظٜٛك١ٝ ايذساط١ إىل إٔ دساط١ ازبذ٣ٚ 

ع٢ً تكذِٜ دساط١ تظٜٛك١ٝ ٚاعش١ ٚدقٝك١ ألٟ ثِ أٚصت ايذساط١ بغشٚس٠ اسبشظ 

 ٚذبكٝل ايعا٥ذ َٓ٘. َؼشٚع طٝاسٞ َكرتح، بٗذف ايتأنذ َٔ إَها١ْٝ تٓفٝزٙ

 دساط١ ازبذ٣ٚ، دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ، املؼشٚع ايظٝاسٞ. الذالة: الكلمات
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
Marketing Feasibility Study and Its Role in the 

Success of Tourism Projects  
Abstract: 

The marketing feasibility study has a significant role in the 

success of tourism projects. It helps in outlining the project's 

marketing policy. Therefore, this study aims at clarifying the role 

of the marketing feasibility study in the success of tourism 

projects. The study depended on primary data through targeting 

questionnaire forms at a number of (15) tourism experts and (80) 

tourism investor in the Egyptian cities of Cairo, Giza, Alexandria 

and Mansoura; from 2015 to 2020. The study's finding revealed 

the key role of the marketing feasibility study in the success of 

tourism projects. Therefore, the study recommends the necessity 

of presenting a precise marketing feasibility study for any 

suggested tourism project for ensuring its smooth 

implementation and success.   

Key words: feasibility study, marketing feasibility study, 

tourism projects.   

 مقذمة:

ع١ًُٝ داد٠ يًتعشف ع٢ً َذ٣ صالس١ٝ فهش٠  ضباٚي١ ُتعذ دساط١ ازبذ٣ٚ

سٝح تبذأ تًو ايذساط١ بفهش٠ َؼشٚع َعني َشٚسًا مبشاسٌ َتتابع١ يف  ؛َؼشٚع َا

ضباٚي١ النتؼاف نٌ َشس١ً ٚع٢ً ع٤ٛ ْتا٥ذٗا يف َشس١ً َا ميهٔ االطتُشاس 

١ٝ، أٚ ٜتِ اربار ايكشاس بايتٛقف عٓذ يًُشس١ً اييت تًٝٗا إرا ناْت ٖزٙ ايٓتا٥ر إػباب

تًو املشس١ً يتٛفر ايٛقت ٚازبٗذ ٚايتهايٝف نٞ ٜتِ ايٛصٍٛ إىل املشس١ً األخر٠ 

٢ٖٚ َشس١ً اربار ايكشاس ايٓٗا٥ٞ طٛا٤ بتشٌٜٛ ايفهش٠ إىل سكٝك١ أٚ ايتدًٞ عٓٗا 

دساط١ ازبذ٣ٚ  ذُتعٚ .(5852ش )األػٛح، ٚايبذ٤ َٔ دذٜذ َع فهش٠ َؼشٚع آخ

ٕ َذ٣ ايذق١ يف إعذاد إيتظٜٛك١ٝ َٔ أِٖ َشاسٌ دساط١ دذ٣ٚ املؼشٚعات، سٝح ا

ايذساط١ ايتظٜٛك١ٝ ٚإْتاز أٟ طًع١ دذٜذ٠ ٜتطًب عشٚس٠ ايتٓبؤ حبذِ ايطًب املتٛقع 
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ٚأطعاس ايبٝع املتٛقع ٚإدشا٤ ايبشٛخ ع٢ً ايظًع املشاد تظٜٛكٗا ٚايرتٜٚر هلا، ٖٚزا َا 

 . (١5882 )ايظٝظٞ، كٝتكّٛ ب٘ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛ

 مشكلة الذراسة:
ع٢ً ايشغِ َٔ األ١ُٖٝ ايهرب٣ يذساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يف ظباح املؼشٚع 

ايظٝاسٞ، فإٕ نجرا َٔ املُٛيني ٚاملظتجُشٜٔ ال ٜذسنٕٛ ٖزٙ األ١ُٖٝ. نُا تكّٛ 

نجر َٔ املهاتب ايظٝاس١ٝ اإلطتؼاس١ٜ بإُٖاٍ ازباْب ايتظٜٛكٞ يذساط١ ازبذ٣ٚ يف 

 جر َٔ األسٝإ ْظشا إلستفاع ايتهايٝف.ن

 الذراسة: أهمية
تتُجٌ أ١ُٖٝ ايذساط١ يف تٛعٝح َذ٣ أ١ُٖٝ ايكٝاّ بذساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ 

، ملا ذبكك٘ ايذساط١ ايتظٜٛك١ٝ َٔ تكذٜش يًُؼشٚع ايظٝاسٞ قبٌ ايبذ٤ يف تٓفٝزٙ

ٝاط١ ايتظٜٛك١ٝ نُا إٔ دساط١ ايظٛم تعذ األطاغ ف٢ سطِ ايظايطًب ع٢ً املؼشٚع، 

ٚايطشم املٓاطب١ يٛصٍٛ املٓتر إىل املظتًٗو، نُا إٔ ايكٝاّ ؼشٚعٚايرتٚػب١ٝ يًُ

بذساط١ ازبذ٣ٚ ايف١ٝٓ ال ميهٔ إٔ تتِ إال بعذ ايتأنذ َٔ ٚدٛد طٛم أٚ طًب ع٢ً 

املٓتر، األَش ايزٟ ٜظِٗ يف ظباح املؼشٚع ٚتٛفر ايٛقت ٚازبٗذ ٚايتهًف١ ٚتفاد٣ 

 اشبظاس٠.

 الذراسة:أهذاف 
 تظع٢ ايذساط١ إىل ذبكٝل األٖذاف ايتاي١ٝ:

 ايتعشف ع٢ً أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ بايٓظب١ يًُؼشٚع ايظٝاسٞ. 

تؼذٝع املظتجُشٜٔ ع٢ً إدشا٤ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ قبٌ ايبذ٤ ٚعع تٛصٝات ي 

 يف املؼشٚع يتذٓب اشبظاس٠.

 ٜك١ٝ ْادش١ ملؼشٚع طٝاسٞ. ذبذٜذ املؼهالت اييت تٛاد٘ عٌُ دساط١ دذ٣ٚ تظٛ 

ٚعع َكرتسات يتذٓب املؼهالت اييت ذبذخ أثٓا٤ ايكٝاّ بايذساط١ ايتظٜٛك١ٝ  

 يًُؼشٚع.
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 تٛعٝح َعٛقات االطتجُاس ايظٝاسٞ يف َضش َٚكرتسات يًٓٗٛض ب٘. 

 فرضيات الذراسة:
  ١:اعتُذت ايذساط١ ع٢ً فشعٝ

ايتظٜٛك١ٝ ٚظباح  تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسضا١ٝ٥ بني تٓفٝز دساط١ ازبذ٣ٚ 

 املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ.

 حمذدات الذراسة:
: متجًت يف ضبافظات ايكاٖش٠ ٚازبٝض٠ ٚاإلطهٓذس١ٜ ٚاملٓضٛس٠، احملذدات املها١ْٝ - أ

سٝح تٛادذ املهاتب ايظٝاس١ٝ االطتؼاس١ٜ ٚنزيو املٓؼآت ايظٝاس١ٝ ٚايفٓذق١ٝ 

 ٚػشنات ايظٝاس١ ٚٚصاس٠ االطتجُاس.

 5858إىل  5855يذساط١ املٝذا١ْٝ يف ايفرت٠ َٔ عكذت ااحملذدات ايض١َٝٓ: - ب

بعذ تٛعٝح دٚس دساط١  5858إىل  5851يف ايفرت٠ َٔ  نهٌ مت االْتٗا٤ َٔ ايذساط١ٚ

 .ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يف ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ

ايذساط١ ايٓظش١ٜ:أوال:

َذخٌ إىل دساط١ ازبذ٣ٚ:1

  ٔ  ايةةيت ؼةةا١ًَايعًُٝةة١ اي ذساطةةاتصبُٛعةة١ َةةٔ اي  دساطةة١ ازبةةذ٣ٚ ٖةةٞ عبةةاس٠ عةة

تتضةةف بايذقةة١ ٚاملٛعةةٛع١ٝ ٚايؼةةُٛي١ٝ يهافةة١ دٛاْةةب املؼةةشٚع، ٚايةةيت َةةٔ خالهلةةا ميهةةٔ    

ايتٛصةةٌ إىل اختٝةةاس بةةذٌٜ أٚ فشصةة١ اطةةتجُاس١ٜ َةةٔ بةةني عةةذ٠ بةةذا٥ٌ أٚ فةةشظ اطةةتجُاس١ٜ   

ٞ 51، ظ.١5858 )ايكضةةةةاظ، َكرتسةةةة  ٚطةةةة١ًٝ .(، َٚةةةةٔ ثةةةةِ فةةةةإٕ دساطةةةة١ ازبةةةةذ٣ٚ ٖةةةة

يًُؼةةشٚع املةةشاد تٓفٝةةزٙ ٚتكٝةةِٝ َةةذ٣ قةةذس٠ املؼةةشٚع عًةة٢         يًشضةةٍٛ عًةة٢ ْظةةش٠ ػةةا١ًَ   

(، نُةةا إٔ دساطةة١ ازبةةذ٣ٚ ذبًٝةةٌ ملةةذ٣   Overton, 2007, p.6٘ )ذبكٝةةل أٖذافةة

صةةةالس١ٝ فهةةةش٠ املؼةةةشٚع ٚدبٝةةةب عًةةة٢ طةةةؤاٍ َةةةاإرا ناْةةةت فهةةةش٠ املؼةةةشٚع املكةةةرتح قابًةةة١   

  (Munsaka, 2013, p.3).يًتٓفٝز أّ ال
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ُٓٝةة١ ٚدساطةة١ ازبةةذ٣ٚ يًُؼةةشٚعات، فُعةةذٍ تٛدةةذ عالقةة١ قٜٛةة١ بةةني َعةةذالت ايت

ايتُٓٝةةة١ املتشكةةةل ال ٜةةةتِ ذبذٜةةةذٙ فكةةةو َةةةٔ خةةةالٍ سذةةةِ ْٚٛعٝةةة١ املةةةٛاسد االقتضةةةاد١ٜ    

اهلةذف   ذُٜعة ٚاملتاس١، بٌ أٜغا َٔ خةالٍ دسدة١ ذبكٝةل ايتدضةٝط ايهةف٤ هلةزٙ املةٛاسد.        

 عةةُإ ايٛصةةٍٛ إىل قةةشاسات اطةةةتجُاس١ٜ    َتُةةجال يف ايٓٗةةا٥ٞ َةةٔ إدةةشا٤ دساطةة١ ازبةةةذ٣ٚ     

سػٝذ٠ ٚذبكٝل ايتدضٝط ايهف٤ يًُٛاسد، ٚريو َٔ خالٍ ايظعٞ عبٛ ذبكٝل أقض٢ 

سبح ممهٔ يف ساي١ ايكطةاع اشبةاظ أٚ ذبكٝةل ايشحبٝة١ ايكَٛٝة١ يف ساية١ ايكطةاع ايعةاّ،         

سٝةةح تظةةِٗ دساطةة١ ازبةةذ٣ٚ يف ذبذٜةةذ األفغةة١ًٝ ايٓظةةب١ٝ يًفةةشظ االطةةتجُاس١ٜ املتاسةة١  

يف اربةةار ايكةةشاسات ٚتكشٜةةش ايظٝاطةةات   عذا ٜظةةاَةةٔ ٚدٗةة١ ْظةةش ايتُٓٝةة١ االقتضةةاد١ٜ، ممةة 

١ اييت تؼذع ايكطاع اشبةاظ عًة٢ تٛفٝةف ايفةشظ يف دٚس َهُةٌ يًُؼةشٚعات اسبهَٛٝة       

ايتعشف عًةة٢ ازبةةذاس٠ (. ٚتكةةّٛ دساطةة١ ازبةةذ٣ٚ بةة 5855؛ عبةةذ اسبُٝةةذ، 5884)خًٝةةٌ، 

اطةرتداد  اال٥تُا١ْٝ يًعُال٤، ٚبايتايٞ تتشٍٛ إىل إٔ تهٕٛ َٔ أِٖ ايغُاْات ايةيت تهفةٌ   

)طةاسٌ،   يف عذّ إٖةذاس املةٛاسد االقتضةاد١ٜ   (، ٖٚٞ تظِٗ 5883٘ )ٚيِٝ، ايكشض َٔ عذَ

، سٝح ٜرتتب ع٢ً ايكٝاّ بةبعض املؼةشٚعات دٕٚ إٔ تظةبكٗا دساطة١ دةذ٣ٚ دةاد٠       (5855

إٖذاس يًُٛاسد االقتضاد١ٜ ايٓادس٠ ٚايتغش١ٝ ببعض ايفشظ االطتجُاس١ٜ اييت ٜتةٛفش هلةا   

ش ايةزٟ ٜٛعةح أُٖٝة١ ايكٝةاّ بذساطة١ ازبةذ٣ٚ سفافةا عًة٢ املةٛاسد          ايٓذاح، األََكَٛات

(. ٚتظةةِٗ دساطةة١ ازبةةذ٣ٚ أٜغةةًا يف   5852ا )عةةذْإ ٚسظةةني،  ايٓةةادس٠ ٚصٜةةاد٠ ايعا٥ةةذ َٓٗةة  

ايٛصةةٍٛ إىل ٖٝهةةٌ ايتهةةايٝف األَجةةٌ يًُؼةةشٚع ٚاملتٛافةةل َةةع اسبذةةِ األَجةةٌ يًُؼةةشٚع       

ذاف املؼةشٚع بضةف١ عاَةة١   ٚايةزٟ ٜظةاعذ يف ذبكٝةل أقضة٢ عا٥ةذ ممهةةٔ َٓة٘ ٚذبكٝةل أٖة        

 .(5855ع )سافع ٚأَني، ٚاإلَهاْٝات ايبذ١ًٜ يتٓفٝز املؼشٚ

 دراسة اجلذوي التسىيقية: -2

تعط٢ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ْظش٠ ػا١ًَ عٔ ازبٛاْب ايتظٜٛك١ٝ احملٝط١ 

بفهش٠ املؼشٚع ٚايت٢ تٛعح َا إرا ناْت فهش٠ املؼشٚع قاب١ً يًتٓفٝز أّ ال َٔ ايٓاس١ٝ 

أْٗا ع١ًُٝ ب ُتعشف دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ، Ronald A, 2007ٚ)ظٜٛك١ٝ )ايت

إعذاد ٚمجع ٚذبًٌٝ ٚتفظر املعًَٛات املتعًك١ بتظٜٛل َٓتذات ايؼشن١ بٗذف 
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
، فٗٞ عباس٠ عٔ .(55، ظ.١5555 )عبٛد ٚعًٞ، اطتدذاَٗا يف اربار ايكشاسات ايظًُٝ

بايظٛم اسبايٞ ٚاملتٛقع  صبُٛع١ ايذساطات ٚايبشٛخ ايتظٜٛك١ٝ اييت تتعًل

يًُؼشٚعات املكرتس١، ٚاييت ٜٓذِ عٓٗا تٛافش قذس َٔ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايتظٜٛك١ٝ 

تظاِٖ يف ايتٓبؤ حبذِ ٚق١ُٝ املبٝعات َٔ َٓتذات أٚ خذَات ملؼشٚعات َع١ٓٝ خالٍ 

ٚتعشف أٜغا دساط١ ازبذ٣ٚ  ؛ٖزا.(. 52، ظ.١5882 )عجُإ، فرت٠ َظتكبًٝ

ٗا صبُٛع١ االختباسات ٚايتكذٜشات ٚاألطايٝب ٚاألطع اييت ذبذد َا إرا أْبايتظٜٛك١ٝ 

نإ ٖٓاى طًب ع٢ً َٓتذات املؼشٚع خالٍ عُشٙ االفرتاعٞ أّ ال، ٚتتُشٛس سٍٛ 

، 5855م )عبذ اسبُٝذ، تكذٜش اإلٜشادات املتٛقع١ يف ع٤ٛ ايظشٚف املدتًف١ يًظٛ

 .(.582ظ.

 أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ: 2/1

ُذ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ أُٖٝتٗا يٝع فكو َٔ أْٗا تظاعذ ع٢ً تظت

تكذٜش أٚ ذبذٜذ ايطًب ع٢ً املٓتر ضبٌ ايذساط١، بٌ ألْٗا ُتعذ األطاغ يًذساط١ ايف١ٝٓ 

يًُؼشٚع أٚ ذبذٜذ ايطاق١ اإلْتاد١ٝ يًُؼشٚع َٚا ٜشتبو بزيو َٔ تكذٜش يًتهايٝف. 

طاغ يف سطِ ايظٝاط١ ايتظٜٛك١ٝ إعاف١ً إىل ريو، فإٕ دساط١ ايظٛم تعذ األ

، نُا إٔ ايكٝاّ ) ٚايرتٚػب١ٝ يًُٓتر ٚايطشم املٓاطب١ يٛصٍٛ املٓتر إىل املظتًٗو

ر ازبذ٣ٚ ايف١ٝٓ ال ٜتِ إال بعذ ايتأنذ َٔ ٚدٛد طٛم أٚ طًب ع٢ً املٓتبذساط١

 . (5884)خًٌٝ، 

( يف 5882نُا رنشٖا ًَٛخ١ٝ ) ميهٔ تٛعٝح أ١ُٖٝ ايذساط١ ايتظٜٛك١َٝٚٔ ثِ، 

 اآلتٞ:

 َعشف١ خضا٥ط ايظًع١ أٚ اشبذ١َ اييت ٜتِ إْتادٗا ٚإَها١ْٝ تظٜٛكٗا. -أ 

 تكذٜش ايطًب ع٢ً املٓتر ثِ ايتٓبؤ حبذُ٘ يف املظتكبٌ.  -ب 

 تكذٜش سذِ ايعشض اسبايٞ ٚايتٓبؤ بايعشض املظتكبًٞ. -ز 

 تٛصٝف طٛم املٓتر ٚتٛصٝف املظتًٗو ٚتكظِٝ ايظٛم إىل ػشا٥ح. -د 
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زبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ األطاغ يإلعذاد ايذساط١ ايف١ٝٓ ٚبايتايٞ ميهٔ دساط١ ا ذٖزا، ُٚتع

ذبذٜذ ايطاق١ املطًٛب١ إلْتاز ايهُٝات املتٛقع بٝعٗا ٚاييت بذٚسٖا تظِٗ يف ذبذٜذ 

الت ايذساط١ خَظاس١ األسض ٚاملباْٞ ٚايتذٗٝضات َٚظتًضَات اإلْتاز ٚغرٖا َٔ َذ

 املاي١ٝ. 

 ذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ:أطباب عذّ االٖتُاّ بذساط١ ازب 2/2

نُا رنشٖا  ٜشدع عذّ االٖتُاّ بإدشا٤ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ إىل عذ٠ أطباب

 :ٞتتُجٌ فُٝا ًٜ (،5855خطاب )

 عذّ االٖتُاّ بايتظٜٛل ٚايٓظش إيٝ٘ ع٢ً أطاغ أْ٘ ٚفٝف١ أقٌ َٔ ٚفٝف١ اإلْتاز.  -أ 

ٖٞ َؼهالت االعتكاد ايظا٥ذ بإٔ املؼهالت األطاط١ٝ اييت تٛاد٘ عًُٝات ايت١ُٝٓ  -ب 

 ٚيٝظت َؼهالت تظٜٛك١ٝ. ،إْتاد١ٝ أٚ مت١ًٜٝٛ

 ٚد١ٗ ايٓظش اهلٓذط١ٝ ع٢ً ايٓٛاسٞ ايتظٜٛك١ٝ.طٝاد٠ طٝطش٠ ايعك١ًٝ اهلٓذط١ٝ ٚ -ز 

 عذّ تٛافش ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايالص١َ إلدشا٤ دساطات ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ.  -د 

ذ٣ٚ تظٜٛك١ٝ ع٢ً عذّ تٛافش اشبربات ايتظٜٛك١ٝ ٚاألدٚات ايالص١َ إلدشا٤ دساطات د -ٙ 

 َظت٣ٛ عايٞ َٔ ايذق١.

 َشاسٌ إعذاد دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ: 2/3

متش ع١ًُٝ إعذاد دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ بعذد َٔ اشبطٛات املتتاي١ٝ 

إر تبذأ بتذُٝع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايالص١َ يًذساط١ َٔ املضادس املٓاطب١  ؛ٚاملرتابط١

ظ املعًَٛات ايالص١َ َٓٗا، ًٜٞ ريو دساط١ ايظٛم ٚاملٛثك١ َٚٔ ثِ َعازبتٗا ٚاطتدال

بؼهٌ َفضٌ ثِ ذبذٜذ اشبطو ٚاإلطرتاتٝذٝات املٓاطب١ يذخٍٛ ايظٛم عٔ طشٜل 

نُا  (5854)ٜٛطف َٚشٖر، إعذاد املضٜر ايتظٜٛكٞ َٚٔ ثِ إعذاد ايتكشٜش ايٓٗا٥ٞ 

 ٞ:ٖٛ َٛعح فُٝا ًٜ

سىيقية:الت اجلذوي البيانات واملعلىمات الالزمة لذراسة -أ
ال ميهٔ ايبذ٤ يف دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع إال بعذ ايكٝاّ بتشذٜذ 

ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايالص١َ هلزٙ ايذساط١، فال تٛدذ قا١ُ٥ ضبذد٠ ٚمنط١ٝ يًبٝاْات 
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
املطًٛب مجعٗا يهٌ املؼشٚعات، بٌ تتٛقف ٖزٙ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ع٢ً طبٝع١ ايظًع١ 

يبًا َا ذبتاز دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ بٝاْات َٚعًَٛات عٔ غاٚأٚ اشبذ١َ راتٗا. 

ايظهإ ٚبٝاْات عٔ ايظٝاطات اسبه١َٝٛ ٚعٔ ايذخٌ ٚايٓؼاط ايتذاسٟ ٚبٝاْات عٔ 

ايٓكٌ ٚاملٛاصالت ٚبٝاْات عٔ ايب١٦ٝ االقتضاد١ٜ ٚبٝاْات عٔ املظتًٗهني اسبايٝني 

 .(5888ٝذس، ١ )أبٛ بهش ٚسٚاملشتكبني ٚطًٛنِٗ ٚبٝاْات عٔ املٓافظ

نُا رنشٖا تتغُٔ دساط١ ايظٛم ايكٝاّ ببعض اشبطٛات قدراسة السى -ب

 : ( فُٝا 5853ًٜٞخًٌٝ )

 صٓاعٝا  ّنإ َٓتذا اطتٗالنٝا أأٖٚٛ ذبذٜذ ْٛع١ٝ املٓتر طٛا٤ تٛصٝف املٓتر

ٜٚتغُٔ ايتٛصٝف يف ساي١ ايظًع خضا٥ط املٓتر ٚاطتدذاَات٘ ٚذبذٜذ  ،خذ١َ ّأ

األدضا٤ املظتدذ١َ يف تضٓٝع٘، ٚعاد٠ َا ٜؼٌُ ايتٛصٝف ع٢ً ذبذٜذ املٛاد اشباّ ٚ

 نٝف١ٝ اطتدذاّ املٓتر ٚصٝاْت٘ ٚخذَات َا بعذ بٝع املٓتر يًُظتًٗو.

 :تتِ ع١ًُٝ تٛصٝف ايظٛم، َٔ خالٍ ايكٝاّ بة:تٛصٝف ايظٛم 

أٟ تكظِٝ ايظٛم إىل صبُٛع١ َٔ األطٛام ايفشع١ٝ يهٌ َٓٗا  دبض١٥ ايظٛم، 

 اشبضا٥ط املُٝض٠. صبُٛع١ َٔ

أٟ ذبذٜذ ايكطاعات ايظٛق١ٝ اييت طٛف ٜشنض املؼشٚع ذبذٜذ ايظٛم املظتٗذف 

ع٢ً خذَتٗا ٚعاد٠ ٜفغٌ عٓذ دخٍٛ طٛم دذٜذ ايرتنٝض ع٢ً قطاع ٚاسذ فكو ٚإرا 

 ثبت ظباس٘ ميهٔ إعاف١ قطاعات أخش٣.

عٔ طشٜل ذبذٜذ ايعشض ٚايطًب ع٢ً املؼشٚع.تكذٜش سذِ ايظٛم 

سٝح تتُجٌ ايفذ٠ٛ سذِ ايفذ٠ٛ ايتظٜٛك١ٝ ْٚضٝب املؼشٚع َٓٗاتكذٜش  

ايتظٜٛك١ٝ يف ايفشم بني ايطًب ايه٢ً املتٛقع يًُٓتر ضبٌ ايذساط١ ٚايعشض ايه٢ً 

املتٛقع يٓفع ايفرتات ايض١َٝٓ، فإرا نإ ايعشض َظاٜٚا يًطًب أٚ أنرب َٓ٘ دٍ ريو 

 ٔ املٓتر.ال صباٍ إلْتاز املضٜذ َ َٔ ثِٚ ،ع٢ً تؼبع ايظٛم

 إعذاد املسيح التسىيقي: -ج
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ٜتِ إعذاد املضٜر ايتظٜٛكٞ بعذ دساط١ ايظٛم ٚايتٓبؤ بايطًب يف دساط١ ازبذ٣ٚ 

ُٜكضذ باملضٜر ايتظٜٛكٞ صبُٛع١ ايٛفا٥ف اييت ٚ. (5855)سػٝذ ٜٚٛطف،  ايتظٜٛك١ٝ

تًتضّ املٓظ١ُ بٗا يغُإ تذفل ايظًع١ أٚ اشبذ١َ َٔ َضذس اإلْتاز إىل َضذس 

طتٗالى أٚ االطتدذاّ ٚايٛطا٥ٌ اييت ذبكل سغبات ٚاستٝادات املظتًٗهني ٚقذساتِٗ اال

ع٢ً ايؼشا٤، باإلعاف١ إىل َتابع١ ايعشض ٚايطًب ع٢ً املٓتر َٔ سني آلخش يًتدطٝو 

ٜؼٌُ املضٜر ايتظٜٛكٞ أْؼط١ ايتدطٝو يعٓاصش املضٜر، ٖٚٞ ٚيًرباَر ايتظٜٛكٞ. 

؛ ١5853 ) خًٌٝ، ٚاألفشاد ٚايع١ًُٝ ٚايب١٦ٝ املادٜ ر ٜاملٓتر ٚايتظعر ٚايتٛصٜع ٚايرتٚ

 . (5853محاد، 

 إعذاد التقرير النهائي:  -د
بعذ إمتاّ ذبًٌٝ ايبٝاْات ٚدساط١ ايظٛم مبا ٜؼًُ٘ َٔ ايعشض ٚايطًب، ٜتِ 

نتاب١ تكشٜش عٔ ْتا٥ر ايذساط١، حبٝح ٜتغُٔ اهلذف َٔ إدشا٥ٗا ٚايطشم ٚايٛطا٥ٌ 

يبٝاْات ٚدذٚيتٗا ٚذبًًٝٗا ٚاطتدالظ ايٓتا٥ر َٓٗا ٚأِٖ اييت تبعت يف دبُٝع ا

املعًَٛات ٚايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ ذبًٌٝ ايبٝاْات املتاس١ ٌٖٚ ٖٞ يف صاحل 

إقا١َ املؼشٚع أّ ال ْتٝذ١ يعذّ ٚدٛد طًب ع٢ً املٓتر أٚ إٔ ٖٓاى عٛاٌَ تؤثش ع٢ً 

١ ذ٣ٚ املؼشٚع عٓذ ٖزٙ املشسًايظٛم يًظًع١، ٚبٓا٤ عًٝ٘ تكف دساط١ دَذ٣ تكبٌ

 (.5853)ْظر، 

ايذساط١ املٝذا١ْٝ:ثانيا:

 َٓٗذ١ٝ ايذساط١:. 1

اعتُذت ايذساط١ ع٢ً املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ يٛصف َٛعٛع ايذساط١ ٚصفًا 

كا َٔ خالٍ مجع املعًَٛات ٚذبًًٝٗا عٔ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ٚدٚسٖا يف ظباح ٝدق

١ٓ َٔ صبتُع ايذساط١ ١ٝ ع٢ً عٝذاْٝو إدشا٤ ايذساط١ املاملؼشٚعات ايظٝاس١ٝ، ٚنزي

ٌ ِٝ ع٢ً ريو اجملتُع، ٚريو يفِٗ ٚ ذبًٝيف ضباٚي١ يًٛصٍٛ إىل ْتا٥ر قاب١ً يًتعُ

 ا.ٝايذساط١ ٚٚصفٗا ٚصفا ٚاقع
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
تباع بعض األطايٝب اإلسضا١ٝ٥ ايتابع١ يًتشًٌٝ ايٛصفٞ ايبظٝو امت ٚ

نشْٚباخ يكٝاغ صذم ايع١ٓٝ، ٚايتهشاسات، يتشًٌٝ ْتا٥ر ايذساط١، ٢ٖٚ َعاٌَ أيفا 

 ٚايٓظب امل١ٜٛ٦، ٚاالعبشاف املعٝاسٟ، ٚاملتٛطو اسبظابٞ.

٢ٖٚ  اطتدذَت بعض ايتشًٝالت الختباس فشٚض ايذساط١ ٚالطتدشاز ْتا٥ر ايفشٚض،ٚ

َعاٌَ االستباط برطٕٛ، ٚقذ مت اطتدذاّ بشْاَر اسبض١َ اإلسضا١ٝ٥ يًعًّٛ 

 ."، الطتدشاز ْتا٥ر ايتشًٝالت اإلسضا52١ٝ٥" ١ايٓظد SPSS"االدتُاع١ٝ "

 صبتُع ٚع١ٓٝ ايذساط١:. 2

يف فٌ صعٛب١ ايتٛصٌ يعذد دقٝل جملتُع ايذساط١ َٔ املظتجُشٜٔ يف صباٍ 

ايظٝاس١ يتعذد األْؼط١ ٚ اجملاالت ايظٝاس١ٝ، ٚيضعٛب١ ذبذٜذ عذد سكٝكٞ جملتُع 

ب قاعذ٠ بٝاْات َفض١ً بٛصاس٠ ايذساط١ َٔ اشبربا٤ يف اجملاٍ ايظٝاسٞ، ْٚظشا يػٝا

ايظٝاس١ أٚ أسذ َهاتبٗا عٔ اشبربا٤ يف اجملاٍ ايظٝاسٞ، تهٕٛ صبتُع ايذساط١ َٔ 

املظتجُشٜٔ ٚاشبربا٤ يف اجملاٍ ايظٝاسٞ ايزٜٔ مت اختٝاسِٖ نع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ ممج١ً 

 جملتُع ايذساط١ ملعشف١ آسا٥ِٗ ٚ تٛدٗاتِٗ خبضٛظ َٛعٛع ايذساط١.

 اطتُاس٠ اطتكضا٤ ع٢ً املظتجُشٜٔ يف ايكطاعات ايتاي١ٝ 48مت تٛصٜع عذد ٚ

ٚناالت طفش"، ٚنإ إمجايٞ االطتُاسات ايضاسب١  –ػشنات طٝاس١  –ٓادم "ف

% َٔ إمجايٞ االطتُاسات اييت مت 2371اطتُاس٠ اطتكضا٤ بٓظب١ 12يًتشًٌٝ 

 ( تٛصٜع ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً املظتجُشٜٔ:5تٛصٜعٗا، ٜٚٛعح دذٍٚ سقِ )

 (1دذٍٚ )

 تٛصٜع ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً املظتجُشٜٔ

االستىازات الصاذتة لمتخميناالستىازات املوشعةاسي الكطاعً
الفٍادم 

شسنات السياحة

ونالت السفس

اجملىوع-
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اطتُاس٠ اطتكضا٤ ع٢ً اشبربا٤ يف اجملاٍ ايظٝاسٞ،  51نُا مت تٛصٜع عذد 

% َٔ إمجايٞ االطتُاسات اييت 588طتُاسات صاسب١ يًتشًٌٝ بٓظب١ مجٝع اال تٚناْ

 مت تٛصٜعٗا.

 

 أدا٠ ايذساط١:. 3

اػتًُت اطتُاس٠ االطتكضا٤ املٛد١ٗ يًدربا٤ ايظٝاسٝني ع٢ً ثالث١ ضباٚس 

 تغُٔ األٍٚ َٓٗا ايبٝاْات ايؼدض١ٝ يًُبشٛثني، بُٝٓا اػتٌُ ايكظِ ايجاْٞ ؛س٥ٝظ١ٝ

 ع٢ً املتعًك١ مبٛعٛع ايذساط١، ٚاػتٌُ ايكظِ ايجايحصبُٛع١ َٔ األط١ً٦  ع٢ً

ايعباسات ايتٛعٝش١ٝ اييت ٜتشكل َٔ اإلداب١ عًٝٗا اهلذف َٔ ايذساط١، ٚفُٝا ًٜٞ ٜتِ 

 إٜغاح احملاٚس ايش٥ٝظ١ٝ اييت تكٝع َتػرات ايذساط١:

املؼهالت اييت تعٛم عٌُ دساط١ دذ٣ٚ تظٜٛك١ٝ ْادش١ ملؼشٚع طٝاسٞ، احملٛس األٍٚ

 عباسات. 4ػتٌُ ريو احملٛس ع٢ً ٚا

َكرتسات يتذٓب ٚقٛع أٟ أخطا٤ أٚ َؼانٌ أثٓا٤ ايكٝاّ بذساط١ ايجاْٞ احملٛس

 عباسات. 2ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع ايظٝاسٞ، ٚاػتٌُ ريو احملٛس ع٢ً 

اػتًُت اطتُاس٠ االطتكضا٤ املٛد١ٗ يًُظتجُشٜٔ ايظٝاسٝني ع٢ً ثالث١ أقظاّ ٚ

 ٍ َٓٗا ايبٝاْات ايؼدض١ٝ يًُبشٛثني، بُٝٓا اػتٌُ ايكظِ ايجاْٞتغُٔ األٚ ؛س٥ٝظ١ٝ

ع٢ً صبُٛع١ َٔ األط١ً٦ املتعًك١ مبٛعٛع ايذساط١، ٚاػتٌُ ايكظِ ايجايح ع٢ً

ايعباسات ايتٛعٝش١ٝ اييت ٜتشكل َٔ اإلداب١ عًٝٗا اهلذف َٔ ايذساط١، ٚفُٝا ًٜٞ ٜتِ 

 ط١:إٜغاح احملاٚس ايش٥ٝظ١ٝ اييت تكٝع َتػرات ايذسا

 عباسات. 58ٚاػتٌُ ع٢ً َعٛقات االطتجُاس ايظٝاسٞ يف َضشاحملىر األول

 3ٚاػتٌُ ع٢ً َكرتسات ايٓٗٛض باالطتجُاس ايظٝاسٞ يف َضشاحملىر الثاني

 عباسات.

 عباسات.   58، ٚاػتٌُ ع٢ً عٛاٌَ ظباح املؼشٚع ايظٝاسٞاحملىر الثالث
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
أعطٝت مخظ١ خٝاسات، ٖٚٞ "َٛافل ٚقذ صٝػت اإلدابات ع٢ً َكٝاغ مخاطٞ، إر 

ٚمت سظاب َذ٣ املكٝاغ ، غر َٛافل بؼذ٠" –غر َٛافل –ضباٜذ  –َٛافل  –بؼذ٠ 

 اشبُاطٞ املظتدذّ يف ايذساط١ نُا ًٜٞ:

 Range ( =1 – 5 )\ 1  =8748سظاب املذ٣ 

  َٔ5788  ميجٌ غر َٛافل بؼذ٠ 5748إىل 

  َٔ5745  ميجٌ غر َٛافل 5728إىل 

  َٔ5725  ميجٌ ضباٜذ  2728إىل 

  َٔ2725  ميجٌ َٛافل 2758إىل 

  َٔ2755  ميجٌ َٛافل بؼذ٠ 1788إىل 

 يًتأنذ َٔ صذم أدا٠ ايذساط١ َٔ خالٍ ني١ صذم احملهُٝمت اطتدذاّ آي

عشض بٓٛد اطتُاس٠ االطتكضا٤ ع٢ً املؼشفني ملعشف١ َذ٣ صذقٗا، ثِ مت إدشا٤ 

١ٓ ايذساط١، نُا مت اطتدذاّ طشٜك١ ٢ٝ ععِٗ عًٜالت اشباص١ بهٌ ضبٛس يتٛصٜايتعذ

 ( ايتايٞ: 5سظاب َعاٌَ أيفا نشْٚباخ، نُا ٖٛ َٛعح يف ازبذٍٚ سقِ )

 (2دذٍٚ )

 قِٝ َعاٌَ ثبات أيفا نشْٚباخ يالطتبٝإ 

عدد أبعاد املكياسً
العبازات

وعاون 
الجبات

ارترباء
املصهالت اليت تعوم عىن دزاسة جدوى تسويكية ٌاجخة 

ع سياحيملصسو
وكرتحات لتجٍب وقوع أي أخطاء أو وصانن أثٍاء الكياً 

بدزاسة ادتدوى التسويكية لمىصسوع السياحي
الدزجة الهمية

املستجىسيَ
وعوقات االستجىاز السياحي يف وصس

وكرتحات الٍهوض باالستجىاز السياحي يف وصس
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ح املصسوع السياحيعواون دما

الدزجة الهمية

 :اشبربا٤ ٚاالطتؼاسٜني يف دساط١ ازبذ٣ٚ كضا٤اطتُاس٠ اطتذبًٌٝ 

 

 

 

ايبٝاْات ايؼدض١ٝ:أوال:

 (3) دذٍٚ

 ذبًٌٝ ايبٝاْات ايؼدض١ٝ يًدربا٤ يف دساط١ ازبذ٣ٚ 

 
الـــىـتــغــيــس

التهسازات و الٍسب 
املئوية

 
الـتـستـيب

%ك

الٍوع -أ 

ذنس

أٌجى

%اجملىوع
 

السَ -ب 
 -وَ 

    - وَ 

أنجس وَ 
%اجملىوع

 
املؤهن  -ج 

الدزاسي

وتوسط

جاوعي

دزاسات عميا

%اجملىوع
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
 

سٍوات  -د 
ارتربة

  - وَ 

  - وَ 

أنجس وَ 
%اجملىوع

األط١ً٦ املٛعٛع١ٝ:ثانيا:

 أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ يف ع١ًُٝ اربار ايكشاس االطتجُاسٟ:. 1

 (4دذٍٚ )

أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ يف ع١ًُٝ اربار ايكشاس االطتجُاسٟ 

ازبذ٣ٚ َٔ ٚد١ٗ  أِٖ دساطات . 2

 ْظش اشبربا٤:

 (5) دذٍٚ

أِٖ دساطات ازبذ٣ٚ

الٍسبة )%(التهسازاإلجابة
البيئية

التسويكية

الفٍية

املالية

اجملىوع

قتضاد٣ٚ:١ٜ ٚايت١ُٝٓ االايعالق١ بني دساط١ ازبذ

 (6دذٍٚ )

 قتضاد١ٜايعالق١ بني دساط١ ازبذ٣ٚ ٚايت١ُٝٓ اال 

الٍسبة )%(التهسازاإلجابة
ٌعي

إىل حد وا

ال

اجملىوع
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 االذمساف املعيازياملتوسط اذتسابيالٍسبة )%(التهسازاإلجابة
 أوافل متاوا

 
 
 

 
أوافل

حمايد

ال أوافل

 ال أوافل متاوا

اجملىوع

( 87112أفٗشت ايٓتا٥ر تؼتت إدابات اشبربا٤ عٔ َتٛططٗا ايعاّ مبكذاس )

٢ٖٚ ْظب١ تذٍ ع٢ً اتفام إدابات اشبربا٤، نُا نإ املتٛطو ايعاّ إلدابتِٗ 

 قتضاد١ٜ.( مما ٜؤنذ ع٢ً ٚدٛد عالق١ ق١ٜٛ بني دساط١ ازبذ٣ٚ ٚايت١ُٝٓ اال2723)

قتضاد١ٜ َٔ زبذ٣ٚ ٚايت١ُٝٓ االْظتٓتر َٔ ريو أْ٘ ٜٛدذ عالق١ بني دساط١ ا

 ٚد١ٗ ْظش أغًب اشبربا٤ تتُجٌ يف:

قتضاد١ٜ قتضاد١ٜ، فايت١ُٝٓ االٜٛدذ عالق١ ٚاعش١ بني دساط١ ازبذ٣ٚ ٚايت١ُٝٓ اال -أ 

أطاطٗا َؼشٚعات، ٚاملؼشٚعات البذ هلا َٔ دساط١ دذ٣ٚ تبني َذ٣ إَها١ْٝ ظباح 

طتػالٍ األَجٌ، مما ٜذفع بعذ١ً املؼشٚع ٚاطتػالٍ املٛاسد املتاس١ يذ٣ اجملتُع اال

 ايت١ُٝٓ.

قتضاد١ٜ، ٚدساط١ ازبذ٣ٚ ايت١ُٝٓ اال يتشكٝل ميجٌ االطتجُاس ايعٓضش اسبٟٝٛ -ب 

َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تؤثش يف اربار ايكشاس االطتجُاسٟ َٔ عذَ٘، َٚٔ ٖٓا ٜتغح ٚدٛد 

 .قتضاد١ٜعالق١ ٚثٝك١ بني دساط١ ازبذ٣ٚ ٚايت١ُٝٓ اال

إىل اطتجُاس املٛاسد ايطبٝع١ املٛدٛد٠ يف ايذٚي١ عٔ طشٜل  ضاد١ٜاالقتتظع٢ ايت١ُٝٓ  -ز 

 . إقا١َ املؼشٚعات ٚاييت ٜعتُذ ظباسٗا ع٢ً إدشا٤ دساط١ دذ٣ٚ ْادش١

يهٞ ذبكل ايذٚي١ ت١ُٝٓ اقتضاد١ٜ ملٓطك١ ضبذد٠ فإْٗا تغع خطو ملؼاسٜع ٚتكّٛ  -د 

تايٞ ٖٓاى عالق١ بعٌُ دساطات دذ٣ٚ هلا ٚظباح ٖزٙ املؼشٚعات ؼبكل ايت١ُٝٓ، ٚباي

 .قتضاد١ٜطشد١ٜ بني دساطات ازبذ٣ٚ ٚايت١ُٝٓ اال
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
 أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يف ظباح املؼشٚع ايظٝاسٞ:. 4

 (7دذٍٚ )

 أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يف ظباح املؼشٚع ايظٝاسٞ

االذمساف املعيازيياملتوسط اذتسابالٍسبة )%(التهسازاإلجابة
أوافل 
متاوا

 
 
 

 
 
 

 
أوافل

حمايد

 ال أوافل
ال أوافل 

 متاوا
 اجملىوع

املؼهالت اييت تعٛم عٌُ دساط١ دذ٣ٚ تظٜٛك١ٝ ْادش١ ملؼشٚع طٝاسٞ.:ثالثا

 (8) دذٍٚ

س املؼهالت اييت ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٚ ايتهشاسات ٚاملتٛطو اسبظابٞ ٚ االعبشاف املعٝاسٟ حملٛ

 تعٛم عٌُ دساط١ دذ٣ٚ تظٜٛك١ٝ ْادش١ ملؼشٚع طٝاسٞ

 
 

ً

ات   
باز

الع

 
دزجة التهساز و الٍسبة املئوية

 
املؤشسات 
يباإلحصائية

رتت
ال

متاوا
فل 

أوا

فل
أوا

يد
حما

فل
أوا

ال 

فل 
أوا

ال 
ط متاوا

وس
املت

بي
سا

ذت
ا

ف 
ذمسا

اال
زي

عيا
امل

عدً توافس  
املعمووات 

واليت الدقيكة 

ك

. %
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تساعد يف 
.الدزاسة

 

.

 
صعوبة اذتصوه 

عمى بعض 
البياٌات بسبب 

سسيتها

ك
.

%
.

عدً حتديح  
البياٌات بصفة 

وستىسة

ك

.

%
..

تكديس الطمب  
بأنرب وَ حكيكته 

والعهس

ك
.

%.
..

تغري األسعاز 
بصهن دائي 

ووستىس

ك
.

إجساء التجازب 
عمى عيٍة 

وتعىيىها عمى 
باقي الفئات

ك
.

%.
...
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د

قمة عدد  
املتدصصني يف 
دزاسة ادتدوى

ك
.

%
..

 
خماطس عدً التأند

ك

%
.

الـــــــــــىــــــــتـــــــوســـــــــط اذتسابي 
-ـــــاًالــــــعــــــــــــ

َكرتسات يتذٓب ٚقٛع أٟ أخطا٤ أٚ َؼانٌ أثٓا٤ ايكٝاّ بذساط١ ازبذ٣ٚ ارابع

 ايتظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع ايظٝاسٞ:

 (9دذٍٚ )

ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٚايتهشاسات ٚاملتٛطو اسبظابٞ ٚاالعبشاف املعٝاسٟ حملٛس َكرتسات 

ذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع يتذٓب ٚقٛع أٟ أخطا٤ أٚ َؼانٌ أثٓا٤ ايكٝاّ بذساط١ ازب

 ايظٝاسٞ

 
 

ات   ً
باز

الع

 
دزجة التهساز و الٍسبة املئوية

 
املؤشسات 
اإلحصائية

يب
رتت

ال

متاوا
فل 

أوا

فل
أوا

يد
حما

فل
أوا

ال 

فل 
أوا

ال 
ط متاوا
وس

املت
بي

سا
ذت

ا

ف 
ذمسا

اال
زي

عيا
امل

توافس قاعدة بياٌات  
سميىة

ك

%
..
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التخديح املستىس  
لمبياٌات

ك

%
.

وجود ووقع زمسي وتاح  
فيه بياٌات دقيكة وفى 

وتٍاوه ادتىيع

ك

%

االستعاٌة الدائىة  
بارتربات الفٍية ذات 

املهازة العالية

ك

%
..

تباع أساليب التخمين ا
والتٍبؤ لدزاسة السوم 
وتكديس الطمب بدقة

ك

%
.

األخر يف االعتباز تغيري 
األسعاز والعىمة

ك

%
..

 
الـــــــــــىــــــــتـــــــوســـــــــط اذتسابي 

الــــــعـــــــــــــــــاً
-

َكرتسات اشبربا٤ يتٛع١ٝ املظتجُشٜٔ ع٢ً أ١ُٖٝ إدشا٤ دساط١ دذ٣ٚ :خامسا

 تظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع قبٌ ايبذ٤ يف تٓفٝزٙ:

ظتجُشٜٔ يذساط١ دذ٣ٚ دا٤ ٖزا ايظؤاٍ يٝبني َكرتسات اشبربا٤ ملذ٣ أ١ُٖٝ إدشا٤ امل

 تظٜٛك١ٝ ملؼشٚعاتِٗ  قبٌ ايبذ٤ يف ايتٓفٝز ٚقذ أٚعشت اإلدابات َا ًٜٞ:

أْ٘ ػبب تٛعٝح أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ني بشٛثبعض امل أنذ -

َٔ املعًَٛات ايالص١َ إلعذاد باقٞ ايذساطات،  انبر ايًُظتجُشٜٔ َٔ أْٗا تٛفش قذس



 

 

246

 

 

 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
 ٜغُٔ ايتظٜٛل ايضشٝح ي٘ فال عشٚس٠ إلقاَت٘، نُا إٔ املؼشٚع ايظٝاسٞ إٕ مل

ٚنزيو ع٢ً ازبٗات املدتض١ عذّ املٛافك١ ع٢ً أٟ َؼشٚع اطتجُاسٟ إال بعذ تكذِٜ 

 دساط١ تظٜٛك١ٝ ٚاعش١ ي٘ تفٝذ بإَها١ْٝ تٓفٝزٙ ٚذبكٝل ايعا٥ذ َٓ٘.

ع٢ً املظتجُشٜٔ عشٚس٠ ايتٛد٘ إىل املهاتب ٕٚ إىل أْ٘ ٜٓبػ٢ آخش نُا أػاس -

تؼاس١ٜ اييت ٜظتعإ بٗا يف عٌُ دساط١ ازبذ٣ٚ، ٚريو يغُإ ظباح ٖزٙ ايذساط١ االط

مبا فٝٗا َٔ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ نبر٠ يف ع١ًُٝ اربار ايكشاس 

 االطتجُاسٟ.

عشٚس٠ ت١ُٝٓ ايٛعٞ يذ٣ املظتجُشٜٔ بأ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ  ٕٚٚأٚعح آخش -

اّ بازبٛاْب ايتظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع مما ٜكًٌ َٔ طباطش ايتظٜٛك١ٝ َٚا ذبكك٘ َٔ إمل

عذّ ايتأنذ ٚتكذٜش ايطًب بذق١، ٚتػر فًظف١ تظٜٛل َا ميهٔ إْتاد٘ َٔ خالٍ عٌُ 

محالت تشٚػب١ٝ، ٚإصذاس ٚصاس٠ االطتجُاس يكشاسات ساص١َ متٓع إْؼا٤ أٟ َؼشٚع إال

املؼشٚع ٚااليتضاّ بتكذِٜ دساط١ تظٜٛك١ٝ دقٝك١ َٚتابع١ ازبٗات املدتض١ إْؼا٤ 

 بايذساط١ اييت ذبكل دذٚاٙ.

أْ٘ البذ يًُظتجُش َٔ االٖتُاّ بذساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ إىل  ٕٚنُا أػاس آخش -

ٚعذّ اعتباسٖا إدشا٤ يًشضٍٛ ع٢ً تشخٝط أٚ َظتٓذ َٔ املظتٓذات املطًٛب١، ٚريو 

ٓتر، ٚنزيو ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ نبر٠ يف ذبذٜذ سذِ ايطًب ايه٢ً املتٛقع ع٢ً امل

 َعشف١ األطايٝب املتطٛس٠ املظتدذ١َ يف ايتظٜٛل.

إدساى أ١ُٖٝ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ يف َٔ أْ٘ البذ يًُظتجُشٜٔ  ٕٚٚأٚعح آخش -

ظباح املؼشٚعات، نزيو َظاعذ٠ املظتجُشٜٔ يف إدشا٤ ٖزٙ ايذساط١ َٔ خالٍ تٛافش 

ساط١، نزيو ٚدٛد َشانض قاعذ٠ بٝاْات ط١ًُٝ تٛفش َعًَٛات صشٝش١ تظاعذ يف ايذ

تذسٜب١ٝ  يتعًِٝ إدشا٤ دساط١ ازبذ٣ٚ بؼهٌ عاّ ٚعٌُ ْذٚات تجكٝف١ٝ، ٚع٢ً بٝٛت 

 اشبرب٠ االٖتُاّ ٚايرتنٝض ع٢ً ٖزٙ ايذساط١ ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ نبر٠ يف ظباح املؼشٚع.

أْ٘ ال ميهٔ اسبهِ ع٢ً صالس١ٝ أٟ َؼشٚع اطتجُاسٟ دٕٚ ايتعشف  ٕٚ إىلٚأػاس آخش

 ع٢ً َذ٣ االستٝاز إىل َٓتذات٘ ايعشض ٚايطًب ٚايفشظ ايتظٜٛك١ٝ املتاس١ أٚال
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دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ َٔ أِٖ ايذساطات ايٛادب إعذادٖا بذق١  ذَٔ ثِ تعٚأَاَ٘، 

 يًُظاعذ٠ يف اسبهِ ع٢ً صالس١ٝ املؼشٚع االطتجُاسٟ.

املظتجُشٜٔ ايظٝاسٝني كضا٤ذبًٌٝ اطتُاس٠ اطت

ٓاقؼ١ ايبٝاْات ايؼدض١ٝ:َٚذبًٌٝ أوال/

 (11) دذٍٚ

 ذبًٌٝ ايبٝاْات ايؼدض١ٝ يًُظتجُشٜٔ يف ايكطاع ايظٝاسٞ 

 

 
الـــىـتــغــيــس

التهسازات و الٍسب 
املئوية

 
الـتـستـيب

%ك

الٍوع -أ 

ذنس

أٌجى

%اجملىوع
 

السَ -ب 
 -وَ 

    - وَ 

أنجس وَ 
%اجملىوع

 
 

املؤهن الدزاسي -ج 

وتوسط

جاوعي

 دزاسات عميا

% اجملىوع
 

سٍوات ارتربة -د 
  - وَ 

  - وَ 
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
أنجس وَ 

%اجملىوع

 ١ٝ:ذبًٌٝ األط١ً٦ املٛعٛعثانيا:

 أ١ُٖٝ عٌُ دساط١ دذ٣ٚ ملؼشٚع قبٌ تٓفٝزٙ بايٓظب١ يًُظتجُشٜٔ: .1

 (11دذٍٚ )

 أ١ُٖٝ عٌُ دساط١ دذ٣ٚ ملؼشٚع بايٓظب١ يًُظتجُشٜٔ

الٍسبة )%(التهسازاإلجابة
ٌعي

إىل حد وا

ال

%اجملىوع
 االٖتُاّ بعٌُ دساط١ دذ٣ٚ تظٜٛك١ٝ يًُؼشٚع. .2

 (12) دذٍٚ

 عٌُ دساط١ دذ٣ٚ تظٜٛك١ٝ يًُؼشٚعأ١ُٖٝ 

 الٍسبة )%(التهسازاإلجابة
ٌعي

إىل حد وا

ال

%اجملىوع
 .دباٌٖ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ٜؤثش طًبا ع٢ً املؼشٚع أّ ال .3

 (13دذٍٚ )

 ع٢ً املؼشٚعات إُٖاٍ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝتأثر 

الٍسبة )%(التهسازاإلجابة
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ٌعي

إىل حد وا

ال

%اجملىوع

 عٛاٌَ ظباح املؼشٚع ايظٝاسٞ:خامسا

 (14دذٍٚ )

ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٚ ايتهشاسات ٚاملتٛطو اسبظابٞ ٚ االعبشاف املعٝاسٟ حملٛس عٛاٌَ ظباح 

 املؼشٚع ايظٝاسٞ

 

 

 

 

 

 
 

ات   ً
باز

الع

 
املئويةدزجة التهساز و الٍسبة 

 
املؤشسات 
اإلحصائية

يب
رتت

ال

متاوا
فل 

أوا

فل
أوا

يد
حما

فل
أوا

ال 

فل 
أوا

ال 
ط متاوا
وس

املت
بي

سا
ذت

ا

ف 
ذمسا

اال
زي

عيا
امل

وضوح أهداف  
املصسوع والتدطيط 

ادتيد له

ك

 
%

نفاءة اإلدازة  
والكدزة عمى حن 

املصهالت

ك

%
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د

وسوٌة املٍتج  
وقابميته لمتطويس

ك

%

االهتىاً بادتاٌب  
التسويكي لمىصسوع

ك

%

ختفيض الضسائب

ك

%

ارمفاض وعده 
الفائدة عمى الكسوض

ك

%

عىن دزاسة جدوى  
ٌاجخة

ك

%

توافس قاعدة بياٌات 
جيدة عَ السوم

ك

 
%

شيادة الطمب عمى 
وٍتجات املصسوع

ك

%
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التىوين ادتيد 
لمىصسوع

ك

%
..

الـــــــــــىــــــــتـــــــوســـــــــط اذتسابي 
-ـــــــــاًالــــــعــــــــ

اختباس صش١ ايفشض:. 5

ٚقذ مت إثبات صش١  ١ٝس٥ٝظ ١اعتُذت ايذساط١ بؼكٝٗا ايٓظشٟ ٚاملٝذاْٞ ع٢ً فشعٝ

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ١ايفشعٝ ٖزٙ

يذساط١ ازبذ٣ٚ  8781تٛدذ عالق١ استباط رات دالي١ إسضا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

 ١.ايتظٜٛك١ٝ ٚ ظباح املؼشٚعات ايظٝاسٝ

 (15دذٍٚ )

 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ. َعاٌَ استباط طبرَإ بني دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ٚ

دماح املصسوعات السياحيةاإلحصاءاتالبعد

دزاسة ادتدوى التسويكية

**وعاون االزتباط

وستوى املعٍوية

حجي العيٍة

ٕ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني عٌُ أ إىل (51) تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف ازبذٍٚ

**، ٚإٔ َظت٣ٛ 87282دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ٚظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ تظا٣ٚ 

مما ٜؤنذ  قبٍٛ ايفشع١ٝ أْ٘ ٜٛدذ عالق١  ٢ٖٚ8781 أقٌ َٔ  87885املع١ٜٛٓ 

استباط رات دالي١ إسضا١ٝ٥ طشد١ٜ بني تٓفٝز دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ٚظباح 

ُٜظتٓتر َٔ ريو إٔ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ تؤثش تأثر إػبابٞ املؼشٚعات ايظٝ اس١ٝ. 

 يف ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ.

 العامة النتائح: 
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
متتًو دساط١ ازبذ٣ٚ أ١ُٖٝ نبر٠ يف قذستٗا ع٢ً ايٛصٍٛ إىل اختٝاس أفغٌ  

 ايبذا٥ٌ االطتجُاس١ٜ َٔ خالٍ االطتدذاّ األَجٌ يًُٛاسد املتاس١ يًُظتجُش.

ق١ ٚاعش١ بني دساط١ ازبذ٣ٚ ٚايت١ُٝٓ االقتضاد١ٜ، فايت١ُٝٓ االقتضاد١ٜ تٛدذ عال 

أطاطٗا َؼشٚعات ٚاملؼشٚعات البذ هلا َٔ دساط١ دذ٣ٚ تبني َذ٣ إَها١ْٝ ظباح املؼشٚع 

 ٚاطتػالٍ املٛاسد املتاس١ يذ٣ اجملتُع االطتػالٍ األَجٌ، مما ٜذفع بعذ١ً ايت١ُٝٓ.

تٓذات ايكا١ْْٝٛ ايالص١َ يًُٛافك١ ع٢ً املؼشٚع ُتعذ دساط١ ازبذ٣ٚ َظتٓذ َٔ املظ 

َٔ ازبٗات املدتض١، نُا أْٗا ٚط١ًٝ ع١ًُٝ إلقٓاع َشانض ٦ٖٝٚات ايتٌُٜٛ احمل١ًٝ 

 ٚايذٚي١ٝ بتكذِٜ ٚطا٥ٌ ايتٌُٜٛ املٓاطب١ ٚبايؼشٚط املال١ُ٥.

ٕ دساطات ازبذ٣ٚ تظتُش إال ٜٓتٗٞ دٚس دساط١ ازبذ٣ٚ مبذشد إقا١َ املؼشٚع، بٌ  

ا إٔ املؼشٚع االطتجُاسٟ قا٥ِ ٚدبش٣ بضف١ دٚس١ٜ يشصذ املتػرات اييت تطشأ ع٢ً طامل

 ايظاس١ االقتضاد١ٜ ٚايتٛصٌ إىل أفغٌ ايطشم املُه١ٓ يًتعاٌَ َعٗا ٚربط٢ األصَات.

ُتُجٌ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ْكط١ ايبذا١ٜ ٚاالْطالم يذساط١ ازبذ٣ٚ ايتفض١ًٝٝ  

ع٢ً أطاطٗا ٗٞ إيٝٗا ٖزٙ ايذساط١ متجٌ ايكاعذ٠ اييتيًُؼشٚعات، فايٓتا٥ر اييت تٓت

ٜتِ اربار قشاس ايتٛقف أٚ االطتُشاس يف اطتهُاٍ تٓفٝز املشاسٌ ايتاي١ٝ يذساط١ ازبذ٣ٚ 

 ايتفض١ًٝٝ يًُؼشٚعات.

َٔ املؼهالت ٚاييت تتُجٌ يف عذّ تٛافش  اتٛاد٘ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ عذٜذ 

اط١ ٚصعٛب١ اسبضٍٛ ع٢ً ايبعض اآلخش بظبب بعض ايبٝاْات اييت تظاعذ يف ايذس

 طشٜتٗا، ٚنزيو عذّ ذبذٜح ايبٝاْات بضف١ َظتُش٠.

تًعب دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ دٚسا نبرا يف ظباح املؼشٚع ايظٝاسٞ ألْٗا متذٙ  

 باملذخالت ايالص١َ يتؼػًٝ٘، ٚتعٌُ ع٢ً تظٜٛل َٓتذات٘.

ايش٥ٝظ١ٝ يعذّ ظباح املؼشٚع ُٜعذ إُٖاٍ دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ َٔ األطباب  

ايظٝاسٞ، فعذّ ايكٝاّ بذساط١ ايظٛم دساط١ ناف١ٝ ٜؤد٣ إىل اغبفاض املبٝعات، 

 ٚبايتايٞ اْٗٝاس املؼشٚع ايظٝاسٞ.
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يف دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ، َٔ خالٍ اإلٜشادات  اأطاطٝ اًٜعب االطتجُاس ايظٝاسٞ دٚس 

الدتُاع١ٝ ٚتعظِٝ ايٓاتر ايظٝاس١ٝ ايهبر٠ ٚتٛفر فشظ ايعٌُ ٚذبكٝل ايعذاي١ ا

 اإلمجايٞ.

 

 

 

 :التىصيات 

 تٛصٝات خاص١ بٛصاس٠ اإلطتجُاس:

عًةةة٢ ٚصاس٠ االطةةةتجُاس عةةةشٚس٠ ْؼةةةش ايةةةٛعٞ يةةةذ٣ املظةةةتجُشٜٔ بأُٖٝةةة١ ٚفا٥ةةةذ٠ دساطةةة١     

 ازبذ٣ٚ يًُؼشٚعات.

عشٚس٠ ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ دساطة١ ازبةذ٣ٚ يف دفةع عذًة١ ايتُٓٝة١ االقتضةاد١ٜ َةٔ خةالٍ          

 ملتاس١.إطتػالٍ املٛاسد ا

ضاّ املظتجُش بغشٚس٠ تكذِٜ دساط١ دةذ٣ٚ يًُؼةشٚع قبةٌ املٛافكة١ عًٝة٘ َةٔ ازبٗةات        إي 

 املدتض١.  

تٛطةةةٝع ايٓظةةةش٠ إىل دساطةةة١ ازبةةةذ٣ٚ ايتظةةةٜٛك١ٝ ٚدٚسٖةةةا يف ظبةةةاح املؼةةةشٚع ايظةةةٝاسٞ،   

املؼةةشٚع حبٝةةح ال تكتضةةش االطةةتفاد٠ َةةٔ دساطةة١ ازبةةذ٣ٚ ايتظةةٜٛك١ٝ عًةة٢ َشسًةة١ إقاَةة١   

 تذ إىل االطتفاد٠ َٓٗا أثٓا٤ َشس١ً ايتؼػٌٝ ايفعًٞ يًُؼشٚع.فشظب، بٌ ػبب إٔ مت

تجكٝةةةف املظةةةتجُشٜٔ بكةةةذس٠ دساطةةة١ ازبةةةذ٣ٚ ايتظةةةٜٛك١ٝ عًةةة٢ تةةةٛفر قةةةذس نةةةبر َةةةٔ   

 املعًَٛات ايالص١َ إلعذاد باقٞ ايذساطات.

قٝاّ ٚصاس٠ االطتجُاس بإصذاس قشاسات ساصَة١ متٓةع إْؼةا٤ أٟ َؼةشٚع إال بتكةذِٜ دساطة١        

ك١، َٚتابع١ ازبٗات املدتض١ إلْؼا٤ املؼشٚع ٚااليتضاّ بايذساط١ اييت ذبكل تظٜٛك١ٝ دقٝ

 دذٚاٙ.

عةةشٚس٠ تةةٛافش قاعةةذ٠ بٝاْةةات طةة١ًُٝ تةةٛفش َعًَٛةةات صةةشٝش١ تظةةاعذ يف عُةةٌ دساطةة١     

 ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ ٚايتشذٜح املظتُش يًبٝاْات.
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
إْؼةةةا٤ َشانةةةض خةةةذَات يًُظةةةتجُشٜٔ تظةةةاعذِٖ يف سةةةٌ املؼةةةهالت ايةةةيت تةةةٛادِٗٗ        

 يًٓٗٛض باالطتجُاس ايظٝاسٞ، ٚدزب االطتجُاس األدٓيب يًذٚي١.

تٛصٝات خاص١ باملظتجُشٜٔ

تباع أطايٝب ايتشًٌٝ ٚايتٓبؤ يذساط١ ايظٛم ٚتكذٜش ايطًب بذقة١ أثٓةا٤ عُةٌ    اعشٚس٠  

 دساط١ ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝ.

ٌ عةةشٚس٠ االٖتُةةاّ بتةةٛافش اشبةةرب٠ ٚنفةةا٠٤ اإلداس٠ ٚتطةةٜٛش املٓتذةةات ٚتظةةٜٛكٝٗا بؼةةه 

 طًِٝ يغُإ ظباح املؼشٚع ايظٝاسٞ.

املراخع:●
: املشادع ايعشب١ٝ:أوال

دٚس األدٗض٠ ايعًٝا يًشقاب١ املاي١ٝ ٚاحملاطب١ٝ يف (:5852خٛي١ سظني ) ؛أثر عذْإ 

صبًة١ دساطةات ضباطةب١ٝ َٚايٝة١، اجملًةذ      تذقٝل دساطةات ازبةذ٣ٚ االقتضةاد١ٜ ٚايفٓٝة١،    

  .535، ظ.عشام، داَع١ بػذاد، اي52ايجأَ، ايعذد 

عبةٛ إطةرتاتٝذ١ٝ تظةٜٛل فعاية١ يًظةٝاس١ ايظةٛدا٤ يف       (:5853أمحذ عةادٍ محةاد )   

، سطاي١ دنتٛساٙ غر َٓؼٛس٠، قظِ ايذساطات ايظٝاس١ٝ، ن١ًٝ ايظةٝاس١ ٚايفٓةادم،   َضش

 .35، ظ.داَع١ املٓضٛس٠، املٓضٛس٠، ز.ّ.ع

داس ر٠،أطةةع دساطةةات ازبةةذ٣ٚ يًُؼةةشٚعات ايضةةػ   (:5882أمحةةذ فةةٛصٟ ًَٛخٝةة١ )  

 .18، ظ.ايفهش ازباَعٞ، اإلطهٓذس١ٜ، ز.ّ.ع

ربطٝو املؼشٚعات ٚدساطات ازبذ٣ٚ  (:5858دالٍ دٜٛذ٠ ايكضاظ ) 

 .51ايذاس ازباَع١ٝ، اإلطهٓذس١ٜ، ز.ّ.ع، ظ.االقتضاد١ٜ

ايطبعة١ األٚىل، َشنةض   دساطة١ ازبةذ٣ٚ االقتضةاد١ٜ،   (:5884خًٌٝ ضبُةذ خًٝةٌ )   

 .52، 58، ظ.، ايكاٖش٠، ز.ّ.عتطٜٛش ايذساطات ايعًٝا ٚايبشٛخ

دساطةةة١ ازبةةةذ٣ٚ االقتضةةةاد١ٜ ٚتكٝةةةِٝ املؼةةةشٚعات،    (:5852صٜٓةةةب صةةةاحل األػةةةٛح )  

 .52، ظ.اجملُٛع١ ايعشب١ٝ يًتذسٜب ٚايٓؼش، ايكاٖش٠، ز.ّ.ع



 

 

255 

 2222دٜظُرب  –8عذد –صب١ً ن١ًٝ ايظٝاس١ ٚايفٓادم 

 B.O.Tدساطات دةذ٣ٚ املؼةشٚعات َٚؼةشٚعات     (:5882طعٝذ عبذ ايعضٜض عجُإ ) 

 .52، ظ.إلطهٓذس١ٜ، ز.ّ.عايذاس ازباَع١ٝ، ابني ايٓظش١ٜ ٚايتطبٝل،

داس ايفهش دساطات ازبذ٣ٚ ٚتكِٝٝ املؼشٚعات، (:5882صالح ايذٜٔ سظٔ ايظٝظٞ ) 

 .21، ظ.ايعشبٞ، ايطبع١ األٚىل، ايكاٖش٠،ز.ّ.ع

ايذساطات ايتظةٜٛك١ٝ ْٚظةِ َعًَٛةات ايتظةٜٛل،     (:5555طالٍ عبٛد، سظني ع٢ً ) 

 .55ظ. ،ايطبع١ األٚىل، داس ايشعا يًٓؼش، ايكاٖش٠، ز.ّ.ع

داس ايفهةةةةش دساطةةةةات ازبةةةةذ٣ٚ االقتضةةةةاد١ٜ يًُؼةةةةشٚعات،    (:5883عةةةةاطف ٚيةةةةِٝ )  

 .25، ظ.ازباَعٞ، اإلطهٓذس١ٜ، ز.ّ.ع

دساطةات ازبةذ٣ٚ االقتضةاد١ٜ الربةار ايكةشاسات       (:5855عبذ املطًب عبذ اسبُٝذ ) 

 .582، 55-53، ظ ظ.ايذاس ازباَع١ٝ، اإلطهٓذس١ٜ، ز.ّ.عاالطتجُاس١ٜ،

ازباَعةةة١ تكٝةةةِٝ املؼةةةاسٜع ٚدساطةةة١ ازبةةةذ٣ٚ، (:5854َةةةشٖر )عًةةة٢ ٜٛطةةةف، َٓةةةزس   

 .22، ظ.اإلفرتاع١ٝ ايظٛس١ٜ، طٛسٜا

دٚس ايتظةةةةٜٛل ايظةةةةٝاسٞ يف دعةةةةِ ايتُٓٝةةةة١   (:5855فةةةةشاح سػةةةةٝذ، بٛديةةةة١ ٜٛطةةةةف )   

، 55أحبةةاخ اقتضةةاد١ٜ ٚإداسٜةة١، ايعةةذد ايظةةٝاس١ٝ ٚاسبةةذ َةةٔ أصَةةات ايكطةةاع ايظةةٝاسٞ،

 ٛ ّ االقتضةةةاد١ٜ ٚايتذاسٜةةة١ ٚعًةةةّٛ ايتظةةةٝر، داَعةةة١ ضبُةةةذ خٝغةةةش بظةةةهش٠، نًٝةةة١ ايعًةةة

  .583، 582 .ظ ازبضا٥ش، ظ

تعشٜفٗةا ٚأُٖٝتٗةا ٚطشٜكة١ إعةذادٖا     –: دساطة١ ازبةذ٣ٚ ايتظةٜٛك١ٝ    ضبُذ خطاب 

 َٔ املٛقع اإليهرتْٚٞ:

 www.business4lions.com. Accessed on: (12/8/2019); 12.05 

AM.  

َشنةةةض ايهتةةةاب االطةةةتجُاس١ٜ ايتكٝةةةِٝ املةةةاىل يًُؼةةةاسٜع (:5855ضبُةةةذ طةةةاسٌ ) 

 .24، ظ.األنادميٞ، عُإ، األسدٕ
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 ظباح املؼشٚعات ايظٝاس١ٝ يف ازبذ٣ٚ ايتظٜٛك١ٝٚس د
ديٌٝ إعةذاد دساطةات دةذ٣ٚ     (:5888َضطف٢ ضبُٛد أبٛ بهش، َعايٞ فُٗٞ سٝذس ) 

، ايةذاس ازباَعٝة١، اإلطةهٓذس١ٜ، ز.ّ.ع   املؼشٚعات ٚذبكٝل فاع١ًٝ ايكةشاسات االطةتجُاس١ٜ،  

 .51ظ.

ملايٝة١ إلعةاد٠ تأٖٝةٌ َعُةٌ أ ٓةت      دساطة١ ازبةذ٣ٚ ا  (:5855ْضاس سافع، أمناس أَني ) 

 .52، ظ.بذٕٚ، ن١ًٝ اإلداس٠ ٚاالقتضاد، داَع١ املٛصٌ، ايعشامبادٚش،

ٕ  إداس٠ املؼةةشٚعات ايضةةػر٠ (:5853ٖٓةةادٟ ْظةةر )   ، ، داس ابةةٔ ايٓفةةٝع، عُةةإ، األسد

  .524ظ.
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