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 خبلدً فراش. أ              د خوهٌ هٍمود.أ
 اهسزائر -سبيـج أى اهتّاكٕ اهسزائر-سبيـج تشنرث

 :همخصال
خٖرث يً أُى األدّاح اهخٕ ٖـخيد ؿوِٖب أظتص ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج فٕ اهشٌّاح األ    

، ضٖد ٌسد ؿددا نتٖرا يٌِب ٖضبّل اهخّسَ ٌضّ ختٌٕ اهيشؤّهًٖ ؿً اهخشّٖق فٕ اهيؤششبح
رتػ نبفج شٖبشبح اهيؤششج يؾ تـغهِب هخضوٖوِهب   ٌؼبى يـوّيبح خشّٖلٖج فـبل ٖشبُى فٕ 

خخهبذ اهلهراراح   تضنل يخنبيل، ّتخبهٕ اشخخرار يـوّيبح خشّٖلٖج خفظٖوٖج خشبؿد فهٕ ا 
نيب ُّ ضهبل يؤششهج اخظهب ح    اهخشّٖلٖج اهيخخوفج، خبظج اهلراراح اهيخـولج تبهيٌخز، 

، فدراشخٌب خِدف إهٓ خلٖٖى ٌؼبيِب هويـوّيبح اهخشّٖلٖج، ّيدْ اشخسبتج (يّتٖوٖس)اهسزائر 
يّؼفِٖب هَ، ّخوظح إهٓ يسيّؿج يً اهخّظٖبح يهً ضههٌِب خـزٖهز ا ؿخيهبد ؿوهٓ      

 .خشّٖلٖج فٕ اهٌضبػ اهخشّٖلٕ هويؤششجاهيـوّيبح اه
 .ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج، اخخبذ كراراح اهخشّٖلٖج، شٖبشج اهيٌخز :الكمهبح الهفخبش

The Abstract : 
     The system  of marketing information became in the last years the most important 

tools that relied upon  those responsible  marketing  institutions, where we found a 

large number of them trying to go about adopting a marketing information effectively 

by which it contributes to connect all corporate policies with each other to be 

analyzed in an integrated manner, and hence to have an extract marketing 

information detailed to help in the various marketing decision-making , and other 

private decisions regarding to the product policies, as in the case of Algerian 

Telecom Foundation (Mobilis), where our study aimed at assessing its marketing 

information , and the response of its employees, also to found a set of 

recommendations that will strengthen the reliance on the marketing information in 

the marketing activity of the institution . 

Key words: The system of marketing information, marketing decision-making, product 

policy. 
  :هلدهج
ًّ ٌسبش اهيؤششج فٕ ٌضبػِب ٖلخرً تػتٖـج اهلراراح اهيخخذث يهً ػهرف يهدرا          إ

اهخشّٖق، ّخبظج اهلراراح اهيخـولج تبهيٌخز، اهخٕ تبخهح خشهخٌد ؿوهٓ ضلهبئق ّتٖبٌهبح      
ّيـوّيبح خـنس اهتٖئج اهخشّٖلٖج شّا  خـوق األير تبهتٖئج اهداخوٖهج هويؤششهج أّ تتٖئخِهب    
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ة اهلٖبى تَ هيّاسِج اهخِدٖداح اهخشّٖلٖج، أّ اشخغالل اهفرط اهيخبضج فٕ اهخبرسٖج ّيب ٖس
اهشّق، ُذا يب ٖسـل يً اؿختبراح اهشرؿج ّاهدكج ّاهيّغّؿٖج فٕ اهيـوّيبح فٕ يلديهج  
ًّ نهل       األيّر اهّاسة ّغـِب فٕ اهضشتبً، ّضبسهج اهيؤششهج هويـوّيهبح   خـٌهٕ أ

.. ؿدث يضبنل فٖيب ٖخـوق تسيؾ، ّخضهغٖل، ٌضهر   اهيـوّيبح يِيج تبهٌشتج هِب، إذ كد خؼِر
ّيب إهٓ ذهم يً اهـيوٖبح اهخٕ   ٖينً هويؤششج خضلٖلِب إ  يهً خهالل ّسهّد ٌؼهبى     

 .يـوّيبح خشّٖلٖج فـبل
ّيً اهٌبدر أً ٖغٖة ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج ؿً اهيؤششبح خبظج فٕ ّكح ٖضِد فَٖ   

ٌبخَ، ييب ٖخػوة اإلؿداد ّاهخخػٖػ ّاهخضغهٖر  اهشّق يٌبفشج ضدٖدث ّخغٖراح يشخيرث هينّ
هّضدث خٌؼٖيٖج خفٕ تبهتٖبٌبح ّاهيـوّيبح ّنٖفٖج اهخـبيل يـِب، ّاهخٕ خينً يً اخخبذ كرار 

، ٌؼرا هنتهر خضهنٖوج   (يّتٖوٖس)يٌخز شوٖى، ُّذا يب هيشٌبٍ فٕ يؤششج اخظب ح اهسزائر 
 :ٌح إضنبهٖج اهدراشج ختضد فّٕيً ُذا اهيٌػوق نب. يٌخسبخِب خالل فخرث زيٌٖج كظٖرث

دور ىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج فٌ اخخبذ كرار شٍبشج الهىتخز فتٌ هؤششتج اخضتبالح     
 ؟(ATM) السزائر هوتٍمٍس

 :هإلسبتج ؿً ُذٍ اإلضنبهٖج كشيٌب اهدراشج إهٓ
 .ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج، شٖبشج اهيٌخز، ّكرار خضنٖوج اهيٌخسبح :اهيضّر األّل
 ؛(يّتٖوس)ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج هيؤششج اخظب ح اهسزائر : ٌٕاهيضّر اهذب

  (.يّتٖوٖس)دّر ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج فٕ اخخبذ كرار شٖبشج يٌخسبح : اهيضّر اهذبهد
I. ىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج، شٍبشج الهىخز، وكرار خشكٍمج الهىخسبح 

اهتدائل اهيخبضج، ّٖخى ُذا ا خخٖبر يً اهيـرّف أً ؿيوٖج اخخبذ اهلرار ُٕ اخخٖبر أفغل  
تـد دراشج اهٌخبئز اهيخّكـج تـد اشخخداى نل تدٖل ّخهذٖر ذهم ؿوٓ اهيؤششج، ّنل ُهذا    
ًّ ؿيوٖهج    ٖينً أً ٖخى إ  تخّفٖر يـوّيبح يضددث ّدكٖلج هظبضة اهلرار، ّتذهم ٖخغهص أ

ؿج اهيـوّيبح اهخٕ ٖخى ٌؼبى يخٌبشق هَ يدخالخَ ّيخرسبخَ؛ فِٕ يسيّ »: اخخبذ اهلرار ُٕ
، 2002ؿظبى أتهّ ؿوفهج،   ) «خضوٖوِب هنٕ ٖخخذ اهلرار اهيٌبشة ُّّ يخرسبح ُذا اهٌؼبى 

 (301:ط
ٌؼهبى ٖخنهًّ يهً     »: ؿوٓ أٌَّ" kotler-نّخور" ٖـرفَ  :ىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج -1

ظبٌـٕ األضخبط ّاهيـداح ّاإلسرا اح هسيؾ ّخخزًٖ ّخضوٖل ّخلٖٖى ّخّزٖؾ اهيـوّيبح ه
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اهلرار اهخشّٖلٕ، نيب ٖنيً دّر ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج فٕ خلٖٖى اضخٖبسبح اهيدرا  يهً  
ردٌٖج ) «اهيـوّيبح ّخػّٖر ُذٍ اهيـوّيبح ّخّزٖـِب تبهّكح اهيٌبشة ّاهػرٖلج اهيٌبشتج 

ُٖنهل يشهخير    »؛ أٔ أٌّهَ  (452:، ط4002ؿذيبً ّٖشف، يضيّد سبشى اهظهيٖدؿٕ،  
اد ّاهيـداح ّاإلسرا اح اهيظييج هسيؾ ّخظٌٖف ّخضوٖل ّخلٖٖى ّخّزٖؾ ّيخفبؿل يً األفر

اهيـوّيبح اهدكٖلج اهضدٖذج ّخّفٖرُب فٕ اهّكح اهيٌبشة، ّاهدكج اهيػوّتهج إلدارث اهخشهّٖق   
إهِهبى  ) «ّذهم هالشخفبدث يٌِب فٕ خخػٖػ ا شخراخسٖبح اهخشّٖلٖج ّخٌفٖذُب ّاهركبتج ؿوِٖهب 

 .(20:، ط4002فخرٔ ػيٖوٖج، 
ًّ ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج ُّ ؿيوٖج يشخيرث ّيٌؼيهج  : ٌشخٌخز يً خالل ُذٍ اهخـرٖفًٖ أ

هسيؾ ّخشسٖل ّختّٖة ّضفؼ ّخضوٖل اهتٖبٌبح اهيبغٖج ّاهضبهٖج ّاهيشخلتوٖج اهيخـولج تهؿيبل 
اهيؤششج ّاهـٌبظر اهيؤذرث فِٖب، ّاهـيل ؿوٓ اشخرسبؿِب هوضظهّل ؿوهٓ اهيـوّيهبح    

اهلراراح اهخشّٖلٖج فٕ اهّكح ّتبهضنل ّاهدكج اهيٌبشتًٖ تيب ٖضلق أُهداف   اهالزيج  خخبذ
 .اهيؤششج

، 4002اهِبى فخرٔ ػيٖوٖهج،  : )ّٖخنًّ ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج يً اهٌؼى اهفرؿٖج اهخبهٖج
 (20:ط

ٖلّى تخسيٖؾ اهتٖبٌبح ؿً اهـيوٖبح اهّٖيٖج هويؤششج ؿوٓ كبؿدث : ت ىغبن الشسالح الداخمٍج
بٌبح، نيب ٖـيل ؿوٓ خّفٖر يـوّيبح ُبيج هيدٖر اهخشّٖق يذل ضسى اهيتٖـبح، اهخلهبرٖر  اهتٖ

 .اهخ..يخـولج تبألدا 

ٖـد أضد اهـٌبظر اهرئٖشٖج هٌؼبى اهيـوّيهبح اهخشهّٖلٖج،   : ت ىغبن االشخختبراح الخشوٍلٍج
سٖهج  ٌؼبى ٖسيؾ ّٖضول تٖبٌبح اهتٖئهبح اهخشهّٖلٖج اهداخوٖهج ّاهخبر    »:ّٖـّرف ؿوٓ أٌَّ

خٖششٖر اهـسبريج، يضيد اهػبئٕ، ) «ّاخسبُبخِب اهيخّكـج هدؿى ّخرضٖد اهلراراح اهخشّٖلٖج 
 (. 220:، ط2002

خـد اهتضّد اهخشّٖلٖج يً أُى يظبدر اهيـوّيهبح اهخشهّٖلٖج    :ت ىغبن التحود الخشوٍلٍج
ٖلٖج، ؿيوٖج خضظٖل اهتٖبٌبح ّخضوٖوِب ألغراع خضدٖد اهفرط اهخشهّ  »: ّخـّرف ؿوٓ أٌِّب

ّضل اهيضبنل اهيخـولج تخشّٖق خديبح ّيٌخسبح اهيؤششج، فِٕ ٌضبػ يخػػ ّيٌؼى ؿوٓ 
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يضيهد فرٖهد اهظهضً،    ) «أشس ؿويٖج خنفل اهخـبيل اهنف  يؾ خوم اهيضبنل ّاهفهرط 
 .(311:، ط2002إشيبؿٖل اهشٖد، 

يب هَ ٖـختر اهيٌخز اهـٌظر األنذر أُيٖج تًٖ ؿٌبظر اهيزٖز اهخشّٖلٕ ه :شٍبشج الهىخز-2
ّٖػوهق يظهػوص   »يً خهذٖر نتٖر ؿوٓ اهلراراح اهيخـولج تبهشـر، ّاهخرّٖز، ّاهخّزٖؾ، 

اهيٌخز ؿوٓ نل اهشوؾ ّاهخديبح اهيـرّغج يً كتل اهيؤششج، نيب أٌَ   ٖلخظر فلػ ؿوٓ 
 «اههخ ..اهشوـج أّ اهخديج فٕ ضد ذاخِب، تل ٖضهيل خغوٖفِهب ّاهخهديبح اهيرافلهج هِهب     

(kratiroff,1999,P :272) اهيؤششج فٕ اهيٌبفشج ٖخّكف تدرسج نتٖرث ؿوهٓ خضلٖهق    ،فٌسبش
اهخّافق تًٖ اهيٌخسبح ّاضخٖبسبح اهيشخِونًٖ، ُّّ يب ٖيذل اهشٖبشهج اهيختـهج يهً كتهل     
اهيؤششج فٕ إدارث يٌخسبخِب، ّشٖبشج اهيٌخسبح خخيذل فٕ يسيّؿج اهخٖبراح اهيخـولج تبهشوؾ 

ّيهً تهًٖ    ،(Cohen Elie,2000,P:226)شهّق اهيؤششج فهٕ اه   ّاهخديبح اهخٕ خـرغِب
يسيّؿج اهيٌخسبح اهخٕ خلّى اهيؤششج  »: اهخٖبراح خضنٖوج اهيٌخسبح اهخٕ خـرف ؿوٓ أٌِب

تخلدٖيِب ّخّسد تٌِٖب ؿالكج يـٌٖج، شّا  نبٌح ُذٍ اهـالكج اضخرانِب فٕ ٌفس اهخظهبئط  
يٌبفذ اهخّزٖؾ، أّ هِب ٌفس اهرئٖشٖج، أّ يّسِج هٌفس اهزتبئً أّ ٖخى خّزٖـِب يً خالل ٌفس 

يسيّؽ اهيٌخسهبح اهخهٕ    أٔ أٌِّب  ؛(lendrevie jaques&Levy julien,2003,P :315)«اهشـر
خلّى اهيؤششج تئٌخبسِب ّخشّٖلِب فٕ فخرث زيٌٖج يـٌٖج، فِٕ يسيّؿج اهخػّػ اهيرختػهج  
تتـغِب اهتـع تضنل نتٖر ألٌِب خؤدٔ ٌفهس اهّؼهبئف؛ أٔ ختهبؽ ههٌفس يسيّؿهبح      

 . شخِونًٖ، ّخّزؽ يً ٌفس كٌّاح اهخّزٖؾاهي
خلّى اهيؤششج تبخخبذ اهلراراح اهخبظهج   :أىواػ اللراراح الهخؾملج تخشكٍمج الهىخسبح -3

 ٕ  lendrevie): تخضنٖوج اهيٌخسبح فٕ غّ  اهؼرّف اهيضٖػج تِب، ّخخيذل ُذٍ اهلراراح فه

jaques&Levy julien,2003,P :315). 
ٖخـوق اهلرار تئدخبل يٌخسبح سدٖدث فٕ خضنٖوج يٌخسبح  (:وشؼالخ)إظبفج هىخسبح سدٍدث  -

 . اهيؤششج
ضٖد خلّى اهيؤششج تبسرا  خـدٖالح ّخضشٌٖبح ؿوٓ : خحشٍو وخعوٍر الهىخسبح الحبلٍج -

خنًّ ُذٍ اهخـدٖالح سُّرٖج أّ ضنوٖج، ضٖد خخغيً خغًٖٖرا فٕ اهيهّاد   »خضنٖوخِب اهضبهٖج 
وٖفَ أّ خغٖٖر ضنوَ ّخظيٖيَ تيب ٖخّافق يؾ اهخػّر اهيشهخير  اهداخوج فٕ اهيٌخز أّ إؿبدث خغ

 (.frederic Katheline Schubert,2000,P :104)«ّاهخغٖر فٕ ضبسبح ّرغتبح اهيشخِونًٖ
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خلّى تـع اهيؤششبح تبشختـبد أّ اهخّكهف ؿهً   : اشختؾبد أو حذف هىخز هو الخشكٍمج -
ّاإلتلب  فلػ ؿوٓ اهيٌخسهبح اهخهٕ    إٌخبر تـع اهيٌخسبح يً يزٖز يٌخسبخِب غٖر اهيرتضج

 .خضلق رتضب فٕ اهشّق
II. خـّد يؤششج اخظهب ح  : هوتٍمٍس هؤششج اخضبالح السزائرىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج ل

اهيخـبيل األّل فٕ خديج اهِبخف اهٌلبل فٕ " Algérie télécom Mobil"اهسزائر هوِبخف اهٌلبل 
در، يلشى إههٓ   300.000.000:لدر تهاهسزائر؛ ُّٕ يؤششج ؿيّيٖج رأشيبل اسخيبؿٕ ٖ

در خٌضػ فٕ يسبل اهِبخف اهذبتهح ّاهٌلهبل ّخهديبح     300.000شِى كٖيج نل شِى  300
ؿوٓ رخظج ٖخى تيّستِب خٌؼٖى ٌضبػبخِب اهيخـولهج   2002األٌخرٌح، ّكد خضظوح فٕ شٌج 

*تبهِبخف اهذبتح ّاهٌلبل 
GSM    ٕ03، نيب دخوح رشيًٖب فٕ شّق ا خظهب ح فه  ٕ  سهبٌف

 : ، ّنبٌح كد شػرح أُدافِب ف2001ٕ
 .اهسّدث فٕ اهخديبح -اهفـبهٖج؛    -اهيردّدٖج؛      -

 4002اهفرؽ اهيضِّر هيؤششج ا خظب ح اهسزائر، إذ أٌضئ فهٕ أّح  « يّتٖوٖس»ّخـختر 
، ّخـختر أّل يخـبيل أّ يضغل هوِبخف اهٌلبل تهبهسزائر تبشهخـيبهِب   (اهيٖالد اهرشيٕ هِب)

اهيّرّذج ؿً ّزارث اهترٖد ّخنٌّهّسٖبح اإلؿالى ّا خظبل خضهح ضهـبر    "GSM"هضتنج 
، ّخـيل يؤششج اخظب ح اهسزائر هوِبخف اهٌلبل فهٕ شهّق ٖشهّدٍ يتهدأ     «الكل ٍخكمن»

 .اهذٔ نرس ُذا اهيتدأ ُّٖه هَ اهؼرّف اهيٌبشتج 02/4000اهخٌبفشٖج، ػتًلب هولبًٌّ 
ٖخضنل : خىغٍهٍج لموغٍفج الخشوٍلٍج لهوتٍمٍست خدفق الهؾموهبح الخشوٍلٍج فٌ التىٍج ال1

يهدٖرٖبح  ( 00)خدفق اهيـوّيبح فٕ اهِٖنل اهخٌؼٖيٕ هويؤششج يضل اهدراشج ؿتهر شهخج   
يشخلوج، خشٖر يً ػرف اهيدٖرٖج اهـبيج اهخٕ ٖخرأشِب اهرئٖس اهيدٖر اهـبى ّخشبؿدٍ فٕ أدا  

ق اهخٕ خيذل يدٖرٖج فرؿٖج يهً  يِبيَ، أيب اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج فخخسيؾ فٕ يدٖرٖج اهخشّٖ
كشى اهشّق اهـيّيٖج اهذٔ ٖغى يدٖرٖخًٖ فرؿٖخًٖ ُيب يدٖرٖج اهخّزٖؾ ّاهتٖهؾ ّيدٖرٖهج   

 :خديج اهزتبئً نيب ٖتٌَٖ اهضنل أدٌبٍ

                                                 
GSM : Global System for mobile Communication *  

  ٌؼبى ؿبهيٕ هوِبخف اهٌلبل نبً أّرتًٖب فٕ اهتداٖج ضٖد تّاشػخَ خنًّ إينبٌٖج ٌلل اهظّح ّاهٌط اهتشٖػ 
SMS ّ ٌؼبى اهضبيل اهٌلبل" اشخلتبل اهظّرفلػ ّ  ٖشيص تبهدخّل هالٌخرٌح ّإرشبل. 
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اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج خٌخلل يً يدٖرٖج اهخشّٖق إهٓ أرتهؾ يهدٖرٖبح    أوٖالضؼ يً اهضنل 
 :فرؿٖج ُٕ

خخسيؾ فِٖهب اهيـوّيهبح   : خشوٍق االشخراخٍسٌ والؾالكبح الؾبهج هؼ الشركبءهدٍرٍج ال -
اهخبظج تخضوٖل ّدراشج اهشّق، اهزتبئً، اهـالكبح يؾ اهيّردًٖ، خشخغل ُذٍ اهيـوّيبح فٕ 
خٌؼٖى اهـالكبح يؾ أظضبة اهيظبهص ّإؿداد ا شخراخسٖبح اهفـبهج هوخـبيل يـِى، ّإسرا  يب 

 .ّخضوٖلٖلخغَٖ اهشّق يً دراشج 
فِٖب نل اهيـوّيهبح خخسيهؾ فِٖهب اهيـوّيهبح      خخسيؾ: هدٍرٍج الرتع التٍىٌ والخسوال -

اهخبظج تبهرتػ اهتٌٖٕ ّاهخسّال، خشخغل اهيـوّيبح هغيبً سّدث اهرتػ تًٖ اهضتنبح ّإتراى 
 .اخفبكٖبح اهخسّال يؾ يخخوف اهدّل

ّ : هدٍرٍج خشوٍق الؾروط - ع اههدفؾ اهيشهتق،   خخسيؾ فِٖب اهيـوّيبح اهخبظج تـهر
ؿرّع اهدفؾ اهيؤسل، اهـالكبح يؾ اهزتبئً، خػّٖر اهخديبح، خشخغل فٕ خشٖٖر اهـرّع 

 .ّخشٖٖر اهـالكبح يؾ اهزتبئً
خخسيؾ فِٖب اهيـوّيبح اهخبظج تب خظهبل تـهرّع   : هدٍرٍج االخضبل الخبص تبلهىخز -

ّغهؾ اهـاليهبح    اهدفؾ اهيشتق، ؿرّع اهدفؾ اهيؤسل، اهخديبح، خشخغل اهيـوّيبح فٕ
 .ّاإلؿالٌبح ّا خظبل اهفـبل يؾ اهسيِّر

ٖخنًّ ُذا اهٌؼبى يهً ذالذهج   : هكوىبح ىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج لهؤششج هوتٍمٍس -2
 :ٌؼى فرؿٖج ُٕ

ٖخنًّ ُذا اهٌؼبى يً يدخالح اهخٕ خيذل تٖبٌبح ٖهخى خضهغٖوِب    :ىغبن الشسالح الداخمٍج -
 :ٖج ّاهيخيذوج فٖيب ٖوٕهوضظّل ؿوٓ يـوّيبح يبهٖج ّيضبشت

 كشن الشوق الؾهوهٍج 

 اٌخلبل اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج ّخسيـِب

 

 الخشوٍق االشخراخٍسٌ  الرتع والخسوال الخدهبح /خشوٍق الؾروط االخضبل الخبص تبلهىخز 

 هدٍرٍج الخشوٍق

 خدفق اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج 

 سخدفق اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج فٕ اهتٌٖج اهخٌؼٖيٖج هوّؼٖفج اهخشّٖلٖج هيّتٖوٖ (:11)الشكل ركن 

 ّذبئق اهيؤششج : الهضدر
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ّخضيل نل يً اهيتٖـبح اهنوٖهج ّاألرتهبش أّ    (:الزتبئو)تٍبىبح داخمٍج ؽو الهشخركٍو * 
ؿدد اهضرائص ّخػّػ اهدفؾ اهتـدٔ ّاهيشهتق تبهٌشهتج هرفهراد أّ اهيؤششهبح، أؿهداد      
ً اهيضخرنًٖ، ضسى يضخرٖبخِى، شوّنِى اهضرائٕ، األرتبش اهخٕ خضللِب اهيؤششج يً نل زتّ
 .شّا  نبً فردا أّ يؤششج، ّأٔ يً اهزتبئً ّٖفر اهفرظج األفغل هويؤششج  شخغالهِب

خضخيل ؿوٓ ؿهدد اهيهّزؿًٖ    :تٍبىبح داخمٍج ؽو الوكبالح الخسبرٍج الخبتؾج لمهؤششج* 
 .اهيـخيدًٖ ّرسبل اهتٖؾ، ّؿدد ٌلبػ اهتٖؾ اهيّزؿج ؿتر اهخراة اهّػٌٕ

ٌؼبى ٌؼبى يخنبيل فٕ اهيؤششج ضٖد ٖخغيً شوشهوج  ٖـختر ُذا اه :ىغبن تحود الخشوٍق -
يً اهـيوٖبح اهذٌُٖج، ّاهيٖداٌٖج اهيظييج، فبهيؤششج خلّى تتضّد اهخشّٖق نويب خػرش يٌخز 
أّ ؿرع سدٖد فٕ اهشّق، تئسرا  اشخلظب  ؿتر ا ٌخرٌح تبشخخداى يّكـِب ا هنخرٌّٕ أّ 

شٖضللِب ُذا اهـرع، ّيـرفج يّٖ ح  يّكـِب ؿوٓ اهفٖشتّم هوخٌتؤ تبهضظج اهخشّٖلٖج اهخٕ
ّشوّم اهيضخرنًٖ ّإدخبل اهخضشٌٖبح ّاهخغٖٖراح اهالزيج ؿوٓ اهيٌخز نٕ ٖضلق ركى أؿيبل 

 .أؿوٓ
ِهب  وخسيٖؾ اهيـوّيهبح ّسـ  فٕ اهيؤششج اهٌؼبىٖخغيً : ىغبن االشخختبراح الخشوٍلٍج -

تل تفـبهٖج خضهدٖبح اهيٌبفشهًٖ   نٕ خلباهيخـولج تبهيٌخز، ّه كبؿدث  خخبذ اهلراراح اهخشّٖلٖج
، يهً خهالل ٌؼهبى اهيخهبتراح     تبهتٖئج اهخبرسٖجٖسة ؿوِٖب أً خنًّ ذاح يـرفج ؿبهٖج 

  .اهيؤششجخضلٖق يزاٖب  خلؾ ؿوٓ ؿبخلَ يشؤّهٖجاهخشّٖلٕ اهذٔ 
ُٖـد تٌب  كبؿدث اهتٖبٌبح اهخشّٖلٖج يرضوهج  : كبؽدث التٍبىبح الخشوٍلٍج لهؤششج هوتٍمٍس -

نً يً خالهِب اهيؤششج اهخهزّد تبهتٖبٌهبح ّاهيـوّيهبح اهالزيهج هٌؼهبى      غرّرٖج، خخي
رضٖدث :)اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج ، ّخٌلشى كبؿدث اهتٖبٌبح اهخشّٖلٖج إهٓ خيشج كّاؿد فرؿٖج ُٕ

 (040:، ط4000تً اهضٖخ اهفلًّ،
ث اهتٖبٌبح كبؿد -كبؿدث اهتٖبٌبح اهيخـولج تبهيشخِونًٖ؛  -كبؿدث اهتٖبٌبح اهيخـولج تبهشّق؛  -

كبؿهدث اهتٖبٌهبح    -كبؿدث اهتٖبٌبح اهيخـولج تيخبتـج خػّر اهيتٖـهبح؛   -اهيخـولج تبهيٌخسبح
 .اهيخـولج تخشٖٖر اهيتٖـبح

ّشٌضبّل سيؾ اهتٖبٌبح اهخبظج تلبؿدث اهتٖبٌبح اهيخـولج تبهيٌخسبح، ضٖد خضخل ُذٍ األخٖرث 
دّر فٕ يـبهسج اهتٖبٌبح اهيخـولهج   أُيٖج خبظج غيً كّاؿد اهتٖبٌبح اهخشّٖلٖج هيب هِب يً
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، ّفٖيب ٖوٕ ؿرع هظّرث كبؿدث تٖبٌهبح خشهّٖلٖج   **تخريٖز اهـرّع، ّخضنٖوج اهيٌخسبح
 (4000شبرٔ يٌذ شٌج : )يخـولج تهضد يٌخسبح يّتٖوٖس

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

اهخسبرٔ هيؤششج يّتٖوٖس ّسهدٌب أً ٌُهبم كبئيهج    ؿٌد إػالؿٌب ؿوٓ اهٌؼبى اهيـوّيبخٕ 
خفظٖوٖج هنبفج اهـرّع يؾ ّغؾ خريٖز هِب، ّخضدٖهد ا ضهخرام اهضهِرٔ، ّاههدكبئق     

،  فِذا اهٌّؽ يً اهيـوّيبح يِى سدا SMS ،MMSشـراهييٌّضج، شـر ا خظبل ٌضّ اهـبهى، 
إغهبفخَ إههٓ   ؿٌد ّغؾ ٌؼبى يـوّيبح خشّٖلٖج، يؾ اإلضبرث تهً أٔ ؿرع سدٖد ٖهخى  

 .اهخضنٖوج ّٖغؾ هَ ركى خشوشوٕ فٕ كبئيج ؿرّع اهيؤششج يتبضرث ّتظفج أّخّيبخٖنٖج
III.  ٌاخخبذ كرار شٍبشج هىخسبح هؤششج هوتٍمٍسدور ىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج ف 

 :خخّزؽ ؿوٓ ذالذج يسيّؿبح، خخيذل فٖيب ٖوٕ: خشكٍمج هىخسبح هوتٍمٍس  -1
خضنل اهٌشتج األُى ّاهيفغهوج هويشهخِوم،    (:Offres prépayées)ؽروط الدفؼ الهشتق -أ

 : ّخخضنل يً اهيٌخسبح اهخبهٖج
تدًّ فهبخّرث أّ   4002خى ػرضَ فٕ فٖفرٔ  :(Mobilis carte) ؽرط هوتٍمٍس التعبكج -

غيبً أّ ضلّق إضخرام ضِرٖج، ُّّ ؿرع ٖشيص تبإلشخفبدث يً اهـدٖد يهً اهخهديبح   
 . (Mobilis ,le journal N°1,2006,P:4)نبهرشبئل اهظّخٖج ّاهينبهيبح

                                                 
**

خضنٖوج يٌخسبح يّتٖوٖس شٌخـرع هِب اهـٌظر تبهخفظٖل فٕ خضوٖل كرار شٖبشج يٌخسبح اهيؤششج يضل   
 .اهدراشج فٕ اهـٌظر اهيّاهٕ

 ّذبئق اهيؤششج  :الهضدر

 FORFAITخظبئط اهـرع اهسدٖد  هيّتٖوٖس  (:12)الشكل ركن 

 

 ّذبئق اهيؤششج: الهضدر
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، سب   شخِداف اهيّازٌهبح  4005خى ػرضَ فٕ يبرس : (Mobilight)ؽرط هوتٍالٍح  -
 .در 200اهظغٖرث تخـرٖفج يخغيٌج يتوغ إتخدائٕ تلٖيج 

ًّ ُذا اهيٌخز ُّ ذيرث ضرانج يب تًٖ يّتٖوٖس ّترٖد  :(Mobiposte)ؽرط هوتٍتوشح  - إ
ّٖسيؾ يب تًٖ   CCP يّسَ ألظضبة اهضشبة اهترٖدٔ اهسبرٔ ،(Algérie Poste)اهسزائر 

 . يزاٖب اهترٖد ّاهدفؾ اهيشتق
، 4000أفرٖهل   40ػرش فهٕ    (:.Mobilis, le journal N°3,2006,P7)( Gosto)ؽرط  -

ٖشخِدف اهيّازٌبح اهظغٖرث، يدث ظالضٖخَ غٖر يضدّدث ، تضهرػ إرشهبل أّ اشهخلتبل    
 .أضِر 2فٕ  SMSينبهيج أّ 

خخيذل ُذٍ اهـرّع اهيّسِهج هرفهراد    :(Offres post-payées)ؽروط الدفؼ الهؤسل -ة
 :ّاهيؤششبح ؿوٓ ضد شّا  فٕ

اكخرضخَ اهيؤششج يلبتل  (:Résidentiel()Mobilis ,Le journal ,N°1,P4)الؾرط اإلكبهٌ  -
شـر ٌفبذ ّاضخرام ضِرٔ، ّٖخغيً نذهم اهـدٖهد يهً اهخهديبح اهيسبٌٖهج اهيدرسهج      

 . خٖنٖبأّخّيب
ّٖشهيص   4000أنخهّتر   04ػرش فٕ  (:Mobilis, le journal N°3, p 7)الؾرط السزافٌ -

تئسرا  ينبهيبح غٖر يضدّدث، نيب ٖشيص تب ضخرام اهسزافٕ هشبؿخًٖ أّ أرتهؾ شهبؿبح   
تبخخٖبر ركى ّاضد فٕ ضًٖ ٖشيص ا ضخرام اهسزافٕ هشهخج أّ ذيهبٌٕ شهبؿبح تهركيًٖ     

 .يسبًٌٖٖ
 »ُّّ يّسَ هويؤششبح، ضٖد  4005هلد أػوق ُذا اهـرع فٕ يبرس  :(Flotte)ؽرط  -

خػّػ يشتلج اهدفؾ، ّيً سيوج ا يخٖبزاح اهيلخرضج اضخشبة اهدكٖلج  00خضخرم اٌػالكب يً 
دًّ غيبً، ّاضخشبة اهدكٖلهج   ***" - ROAMINGاهرّايٌٖغ"در فلػ، ّخديج  2اٌػالكب يً 

ْ  در تبإلغبفج هخظبئ 02هوخبرر اٌػالكب يً   Mobilis, le journal )«ط يسبٌٖهج أخهر

N°1 ,P4). 
                                                 

***
 ROAMING

 : خديج خشيص هويضخرنًٖ اهيّسّدًٖ فٕ اهخبرر تئرشبل ّاشخلتبل ينبهيبح تٌفس اهركى
  .اهدّهج اهيشخـيل داخل
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ٖشهيص  »، 4000أنخهّتر   02هلد أػوهق تخهبرٖخ    (:Mobicontrol)الؾرط الهخخمع  -ست
تئينبٌٖج خـتئج اهضشبة تهٔ تػبكج يً تػبكبح اهخـتئج هيّتٖوٖس، نيب ٖشيص هويضخرم تيراكتج 

 Mobilis, le journal )«ضهِر  اشخِالنَ  ّاهخـرف تدكج ؿوٓ يتوغ اخظبهَ اهخٕ شٖدفـِب نل

N°3,P7.) 
خلّى يؤششهج يهّتٖوٖس تخغٖٖهر    : أىواػ اللراراح الهخؾملج تخشكٍمج هىخسبح هوتٍمس -2

خضنٖوج يٌخسبخِب يً ضًٖ إهٓ آخر هزٖبدث أرتضبُب ّاشخلػبة أنتر ؿدد يهً اهيضهخرنًٖ،   
 :تبخخبذُب كراراح يذل

تٖوٖس تِدف اهخّشؾ اهنذٖر يً اهـرّع أػولح يّ :إظبفج هىخز سدٍد لمخشكٍمج الحبلٍج -أ
 :أُيِب

يهب  ، فضٌٖؿوٓ يضخرنٕ اهدفؾ اهيشتقُّ ؿرع اكخرضخَ (:  Mobtasim)ؽرط هتخشن   -
ضهرا    ِىنيب ٖينهٌ رظٖدُى،  يً در  50خظى  ٖخى هتخشن إهٓ ِىخضّٖل ضرٖضخ ٖرٖدًّ

يتبضههههرث يههههً يضههههالح اهخههههديبح   "هتخشتتتتن شتتتترٍحج"
 (.mobilis,Mobtasim,www.mobilis.dz,2012)اهِبخفٖج

ؿتبرث ؿً ؿرع خلخرضَ يّتٖوٖس ؿوٓ سيٖؾ يضخرنٕ اههدفؾ   ":- batel تبعل" ؽرط  -
هإلشخفبدث يً اهـهرع، ٖنفهٕ أً ٖضهنل    ّ »در، 500اهيشتق تـد خـتئج خزٖد كٖيخِب ؿً 

ّاخخٖبر يً كبئيهج   ،(در تبضخشبة نل اهرشّى 20شـر اهـيوٖج ) # 000*ج اهيضخرم اهظٖغ
****"تبػل" يٌخسبح ؿرعاه

تـد اهلٖبى تِذٍ اهـيوٖج ٖينهً   تبهغغػ ؿوٓ ركيَ اهيٌبشة،  
در أّ أنذهههر هإلشهههخفبدث يهههً اهـهههرع   500خـتئهههج اهرظهههٖد تلٖيهههج  

(mobilis,batal,www.moblis.dz,2012) 
، ضٖهد ٖشهيص   4000شهٌج   خـبًّ يؾ ترٖد اهسزائرّذهم تبه: (racidi)ؽرط رضٍدً -

، ّ شهخـيبهَ ٖنفهٕ إرشهبل     SMSػرٖقترٖدٔ ؿً اهاهسبرٔ اهضشبة تبهنضف أّ رظٖد 
ركى  »: (moblis,racidi,www.mobilis.dz,2012)تبهظٖغج اهخبهٖج 002إهٓ  SMS رشبهج كظٖرث

، فٕ اهيلبتل ٖضظل اهيضخرم ؿً ػرٖهق رشهبهج   «*****اهضشبة اهسبرٔ  اهريز اهشرٔ
 (ة أّ يتوغ اهرظٖدركى اهضشبة اهترٖدٔ اهسبرٔ هوخهنٖد، نضف اهضشب: ) ؿوٓ SMSكظٖرث 

                                                 

. 
 فٕ اهلبئيج، ّكد ٖخغٖر تبشخضداد أٔ خديج سدٖدث 5ركيَ " تبعل" ضبهٖب اهـرع  ****

*****
 .هإلػالؽ ؿتر ا ٌخرٌح أّ اهيّزؽ اهظّخٕ اٗهٕ هترٖد اهسزائر: الرهز الشرً  



هؤششتج  : دراشتج حبلتج  )ار شٍبشج الهىتخز  اشخخدان ىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج فٌ اخخبذ كر 
 ((ATM)اخضبالح السزائر هوتٍمٍس 

 

 05 0213 جوانعشر  لثالثاالعدد 

خلّى يّتٖوٖس ٌخٖسج اهيٌبفشهج اهضهدٖدث تخضشهًٖ     :خحشٍو وخعوٍر الهىخسبح الحبلٍج -ة
 :يٌخسبخِب تئغبفج ؿرّع ّخديبح سدٖدث، يً أُيِب ٌذنر

ُذا اهـرع يّسَ هيضخرنٕ اهدفؾ اهيشتق ّاهدفؾ اهتـدٔ، ضٖهد ٖينهٌِى    : 022"خدهج * 
فبخخِى ؿٌديب نبً ُبخفِى يغوهق أّ خهبرر يسهبل    يسبٌب يً اهخـرف ؿوٓ اهينبهيبح اهخٕ 

  (.mobilis,*644#,www.mobilis,dz,2012)اهخغػٖج 
يهّتٕ  " ، ّ"يهّتٖوٖس نهبرح  " ُذا اهـرع يّسَ هيضخرنٕ ؿرّع   #000*خدهج * 

ضٖد ٖينٌِى ا شخفبدث يً خديبح اضخرانبح اهدفؾ اهيشتق، تفغل اهلبئيهج اهخهٕ   " نٌخرّل
د خؼِههر ؿوههٓ اهِههبخف اهٌلههبل اهخههديبح    ، ضٖهه#000*: خؼِههر تخضههنٖل 

 :(mobilis,*600#,www.mobilis.dz,2012)اهخبهٖج
خديهج  -؛   000خديج شهّونٌٕ   -؛ 444ا ػالؽ ؿوٓ اهرظٖد  -؛  000خـتئج اهرظٖد  -

 .اهخرّر -؛   000ّنويٌٕ 
خنًّ اهتٖبٌبح يلرٌّج : هدخالح وهخرسبح ىغبن الهؾموهبح الخشوٍلٍج الخبضج تبلهىخز -3
بهخػّر ّاهخغٖر اهفٌٕ ّاهخلٌٕ اهذٔ ٖؤذر يتبضرث ؿوٓ اهـرع يً ضٖد ػرٖلهج خشهّٖلَ   ت

 :ّخظيٖيَ، ّاهضرائص اهيخخبرث هخضغٖوَ، ّخٌلشى إهٓ ٌّؿًٖ
 :ّخخيذل فٕ :تٍبىبح هو التٍئج الخبرسٍج الهحٍعج تبلهؤششج -أ
 .تٖبٌبح ؿً اهزتبئً يً خالل اهخـرف ؿً اخسبُبخِى ّرغتبخِى..
ً اهيؤششبح اهيٌبفشج ّشٖبشخِب فٕ يسبل خشٖٖر ؿرّغِب، ٌّلبػ كّث ّغـف تٖبٌبح ؿ..

 .ُذٍ اهشٖبشبح
 .تٖبٌبح ؿً اهيؤضراح اهضنّيٖج يً خالل اهلّاًٌٖ اهخٕ خظدرُب شوػج اهغتػ..
 .GSMتٖبٌبح ؿً اهخػّراح اهخنٌّهّسٖج اهخبظج تضتنج ا خظب ح ..
 :فٕتٖبٌبح ؿً اهتٖئج اهداخوٖج هويؤششج، ّخخيذل  -
 اهلدراح اهيبهٖج ّاهفٌٖج اهيخبضج إلدارث اهخشّٖق إلػالق ؿرع أّ خديبح سدٖدث..
 اهيِبراح ّاهنفب اح اهضلٖلٖج اهالزيج إلػالق اهـرع اهسدٖد..
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تـد : ؽهمٍبح الخحمٍل والهؾبلسج الخٌ خسرى ؽمي الهدخالح لمحضول ؽمي الهخرسبح -ة
ح ّاهلراراح اهيخخذث تضهٌِب ٖخى خضغٖل اهتٖبٌبح ؿيوٖج سيؾ اهتٖبٌبح اهيخـولج تخضنٖوج اهيٌخسب

 :ّيـبهسخِب يً ػرف ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج ّذهم تلٖبيَ ته
خضوٖل األدا  اهخبط تنل ؿرع، ّيلبرٌج ذهم تبهخػج اهتٖـٖج اهيضددث هنهل ؿهرع،    -

ّدراشج اهيرنز اهخٌبفشٕ هوـرع، ّيدْ اهضبسج  شخيرارٖج نل ؿرع ّيشهخلتوَ فهٕ   
 اهسزائرٔ؛اهشّق 

يراسـج كبتوٖج اهـرع هوخشّٖق، تبشخخرار درسج ّ   اهزتًّ هِذا اهـهرع، ّخضدٖهد    -
 ٌيػ اهػوة ؿوَٖ؛

يراسـج أدا  اهـرّع اهسدٖدث يً خالل ضشبة ُبيص رتضِب اإلسيبهٕ، ظبفٕ رتضِب،  -
ّدرسج يشبُيخَ فٕ خغػٖج اهخنبهٖف، إغبفج إهٓ إسرا  يلبرٌج تًٖ اهـهرّع ّخػهّػ   

 بح، يً أسل خضوٖل يرنزٍ فٕ خضنٖوج اهيٌخسبح؛اهيٌخس
أيب يخرسبح ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج اهخبظج تبهلراراح اهيخـولج تخضنٖوج يٌخسبح يؤششج 

 :يّتٖوٖس فخخيذل فٖيب ٖوٕ
ٌّاضٕ اهلّث ّاهغـف فٕ نل ؿٌظر يً ؿٌبظر خضنٖوج اهيٌخسبح اهضبهٖهج هويؤششهج،    -

 سبخِب أّ يً يٌخز ّاضد يً خػّػ يٌخسبخِب؛شّا  خـوق األير تخػ يً خػّػ يٌخ
اهـرّع اهسدٖدث اهخٕ ٖينً إغبفخِب هوخضنٖوج اهضبهٖج، ّخلدٖيِب هوشّق تيب ٖخّافهق يهؾ    -

 ضبسبح ّرغتبح اهزتبئً؛
 اهـرّع اهيػوّة خػّٖرُب ّخضشٌِٖب، ٌّّؿٖج اهخديبح اهخٕ ٖسة أً خرافق اهيٌخز؛ -
 اهـرّع ّاهخديبح اهيػوّة ضذفِب؛ -

 :هتجخبخ

فٕ ؼل اضخداى اهيٌبفشج، أغضح كدرث يؤششج يب خلبس تّزٌِب فهٕ كػهبؽ أؿيبهِهب؛ أٔ    
تلدرخِب ؿوٓ يّاسِج يٌبفشِٖب تخفـٖل ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج ٌّؼيَ اهفرؿٖج فٕ اخخهبذ  

 .كرار شٖبشج اهيٌخز، ّذهم هيّاسِج اهخهذٖراح اهتٖئٖج اهنذٖرث
ُيب كػبؽ ا خظبل فٕ اهسزائر، إهٓ سبٌة اهخغٖهر  فبهخػّر ّاهضرنٖج اهيشخيرًٖ اهخٕ ضِد

اهيفبسئ ّاهشرٖؾ فِٖب، فرغح ؿوٓ يؤششج يّتٖوٖس شوّنٖبح خبظج، ّأً ٖخظف يدرا  
خشّٖلِب تبهدكج، ّاهضنيج، ّاهضّٖٖج، ّاهخنٖف اهدائى، ّأً ٖنًّ ؿيبهِى ّاؿًٖ نٕ ٖخينٌهّا  
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يّ فٕ اهلػبؽ اهيضنّى تلّاؿهد  يً إٌسبش شٖبشج اهيٌخّر، ّخينًٖ يؤششخِى يً اهتلب  ّاهٌ
، اهخٕ فرغح ؿوٓ يّتٖوٖس أدّاح هخفـٖههل كراراخِهب   (ARTP)ّغّاتػ شوػج اهغتػ 

 .اهخشّٖلٖج، ّغيبً أسزا  يً شّق اهِبخف اهٌلبل اهسزائرٔ
 :ّفٖيبٖوٕ أُى اهٌخبئز اهخٕ خّظوح إهِٖب ُذٍ اهدراشج، يرفلج تيب ٌرْ يً خّظٖبح

 : ت الىخبئز 1
دراشج أً هٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج خهذٖر نتٖر ؿوٓ اخخبذ كرار شٖبشج اهيٌخز  هلد تٌٖح اه -

ٌؼهبى ا شهخختبراح   )فٕ يؤششج يّتوٖس، ّذهم يً خالل ٌؼيَ اهفرؿٖهج أّ ينٌّبخهَ   
، هيب هِب يً خهذٖر ؿوهٓ خظهيٖى   (اهخشّٖلٖج، ٌؼبى تضّد اهخشّٖق، ٌؼبى اهشسالح اهداخوٖج

 .اهيٌخز
هٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج ٖزٖد فرط ا شخفبدث يً خضشًٖ ّخفـٖهل  إً اهخظيٖى اهـيوٕ  -

 .كرار شٖبشج اهيٌخز فٕ يّتٖوٖس

 : ت الخوضٍبح 2
اهـيل ؿوٓ يّانتج اهخػّراح فٕ يسبل ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشهّٖلٖج، ّكّاؿهد اهتٖبٌهبح     -

اهٌؼى فهٕ  اهخشّٖلٖج تبهضنل اهذٔ ٖينً اهيؤششج يً زٖبدث نفب خِب فٕ يسبل اشخخداى ُذٍ 
 .خضشًٖ اهلراراح اهخشّٖلٖج خبظج اهلراراح اهيخـولج تبهيٌخز

اهـيل ؿوٓ خخظٖط يظوضج يشخلوج خبظج تٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج، ّكّاؿد اهتٖبٌبح  -
اهخشّٖلٖج تِدف زٖبدث ا شخفبدث يً ُذا اهٌؼبى فٕ خضشهًٖ اخخهبذ اهلهراراح اهخشهّٖلٖج     

 .اهيخخوفج
ؼفٕ ٌؼى اهيـوّيبح ؿوٓ نٖفٖج خظيٖى ٌؼبى اهيـوّيبح خشّٖلٖج اهخرنٖز ؿوٓ خدرٖة يّ -

شِل ا شخخداى ٖشبُى فٕ زٖهبدث ا شهخفبدث يٌهَ فهٕ خظهيٖى اهشٖبشهبح اهخشهّٖلٖج        
 .، ّخضشًٖ كرارخِب(اهيٌخز،اهخشـٖر،اهخّزٖؾ، اهخرّٖز)
يـوّيبح  ؿوٓ اهرغى يً اؿختبر أً اإلينبٌبح اهيبهٖج   خـد يً اهيـّكبح اشخخداى ٌؼبى اه -

اهخشّٖلٖج فٕ اهيؤششج،إ  أً اهخنوفج اهيرخفـج هوٌؼبى خـد يً يـّكبح اشخخدايَ، ييب ٖسـل 
 .يً اهغرّرٔ خخظٖط يتبهغ خبظج تخػّٖر ٌؼبى اهيـوّيبح اهخشّٖلٖج

 :الهتتراسؼ
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 .4004اإلشنٌدرٖج  
، دار اهيٌهبُز، األردً،  خكىولوسٍب الخشتوٍق ردٌٖج ؿذيبً ّٖشف، يضيّد سبشى اهظيٖدؿٕ،  -4

4002 . 
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، اههدار اهسبيـٖهج هوٌضهر ّاهخّزٖهؾ،     الخشتوٍق يضيد فرٖد اهظضً، اشيبؿٖل يضيد اهشٖد،  -5
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