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 دور الشركات األمنية في تحقيق اهداف السياسة الخارجية 

 التركية "صادات"الروسية وشركة  "فاغنر"دراسة حالة: شركة 

 مقدمة: 

دفدشببدف ر ببدفاا  شبب ارتبب مفهومببلدفاة لةببيفلت رشومبب ف صببر شيفلداببرشيفانببتل اهم فة   بب فاةهبب  د ف

  رشنف  بىفقب فف   شنفالرشنفغشرفاة لةيفةل لاةنش نشيفاةهلت ويف  ىفقش سفقلةفألفهص صيفاة لةيفلفق ف

 فدشبدفإافإ ب،ففبافانل بيفارلشبرةف مبردف ب ةفانبتع   ادف  بىفهب افاةه ب أانتل ادفاة   فهنف  هب، ف

دفلب ر ف مب مفهسننب تم فاةرنبهشيف  نبتل ا فة أدف  ضفاةب ل فإةبىفاشلب  فألفتوبلشضففب   شنفالبرشن

.فأ بر فهب هف ال شبيفألفل ر شبيل  دفه هفاره ا ف فاة   فةتدقشقفاه ا فاة لةيفألفاة   دفاةد لدففنلا

نببيفاانببتع   ادفهببلفاا تهبب  فاةهت اشبب ف  ببىفصببرل دفااهببنفاةل اببيففببافتدقشببقف  ببضفاهبب ا فاةنش 

لهبلففاةل ر شيفة  لةي فلهص رليفه هفاةصرل دففاف  ا  دفهنب ديفل ب ش ف بنفتب ل فاة لةبيفاةه  صبر 

ف   شيف لرهب فلصبرلابلرفتب ل م ف لأهب افم ف اةصبرل ده هفه هشيفدل ففااهرفاة يفشمرحف  ةفأنئ ي

فإهل  شيفتملشرف لره ففافاةهنتق  .فلف له ىف   دم 

 ماهية الشركات األمنية:

 تص رفاارت مفه فت  رفاإلص رةفإةىفأنف  اش دفه هفاةصرل دفش ل فةوترةفه ف   فاةدربفاة  ةهشيفاةع  شيففش

شبيف قب دفاره لقش هم ف أ ا فأ لارفهلت ويفهت   ةففافاة ماةصرل دفاره شيفاةل ايف  ىفاةا ش فاة لةاف

افه مقبيففبلاة نلرشيف  ةتغششرادفاةتافت  بدف م شبيفاةدبربفاة ب ر ة فلرغبدفقش همب ف  ب ةفأ لارفرئشنبشيف

 ب  فغ شبيففبافاةلمبلرةفلشبسعرف  بىفارهبنفاةقبلهافةةتم ش ادفصرمفارلنمفإافأ م فأا ددفها رفاة

تم ففباف هب فةطمبرفاةق  ل شبيفاةة هبيفةمب مفهم همب فلاإلصبرا ف  بىفأ صبمهنفاة ل  فانبشه فهبافافتق 

فاةه   فاره ا.

ف

ف
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فةمبب هفاةصببرل دش دفنببههاةافشل بب فت رشبب فهدبب  فهتوببقف  شبب،ففببافهبب افاةصببأنفلهبب فتل بب فاة  شبب فهببنف

لهبلفهب فأل ب فد ةبيفهبنفاةمب   شيفدبل فهوملهمب ففل دفأه شيفل اي...(صرف-)صرل دف نلرشيفل اي

فتمب  فإةبىيفلشصشرفهوملدفا   يفاةصرل دفاره شيفإةىفأ م فصرليفت  رشيفت ردفة قل فق  ل شلهش ل م  ف

يفهرفاة لةهبتدقشقفاةر حفهنفلة فتق شدفل ه تم .فلت  فاةصرل دفاره شيفاة لةشيفاةل ايفأد فأهبدفه ب 

هبرفارفه نلرادفت رشبفلن لنفافتلمافة قبلا شنفاةهد شبي فلهبلفاةصرل داره شي فدشدفتهت كفه هف

ف بىفار مب ةاةتافتتلا  ف  ىفأرامشم  فله فأا ددفتصل ف  ئًب ف اة يفشهع فتم شً افة نش  ةففافاة ل ف

فاره شيفاةرنهشيفل ايفهافت ال فالتا ا تم .ف

له فتسعرفه هفاةصرل دف  بىفاةلوب  ادفاة نبلرشيفدشبدفتصب افاة ب ر شنفهبنفاة نبلرششنفاةهصبمل فةمبدف

   فاةدابل ف  بىفرلاتببفمبلهي.فلتقبلدفاةصبرل دفاره شبيفاةل ابيففبافةم ففافهقفةة مه د  ةلو  ةف

اةدرانبيفف  ضفاة ل فارلرل شيفل رشم  ش فلأةه  شب فلهلة ب اف  ة  شب فهبنفار لارففمبافتنبمدففبافت  بشد

فأنفتن   فار م ةفاره شي.اةتافشهلنففة ه صآدفاةت  رشيفلده شيفاةصلاش دفلغشره فهنفار صمي

تصبم ه فاة  شب فهبنف لةمب ففصبرمفارلنبمففقب فأنبمهدفاة  شب فهبنفاةتبلترادفاةتبال  ىفا ش فه مقبيفاة

ةىفت اش فاةد  يفةم هفاة ل شيفهنفاةصرل دفل ابيف ادفاةمب  افاة نبلري فةش ش ...(فإف-اة رامف-)نلرش 

صببرلتشنف ببر ف لرههبب ففببافه مقببيفاةصببرمفارلنببم فأافلهببدفف رانببياةفلفببافهبب افاإلمبب رفنببل فتت بب ل 

اةرلنببشي فلاةتببافلبب نفةمبب ف لرفف  بب فة غ شببيففببافار هببيفاةنببلرشيفلتبب ل دفدبب شع ففببافصببرليفافبب غ راف

مب فيفار هيفاة ش شي فلصرليفاا  ادفاةترلشيفلاةتافأشم فةم ف لرففافاا هتبشنفاةنبلرشيفلاة ش شبيف  إل

فا صبب  فإةببىفت  ببأفاةبب ل ف  ببضفت  بب فاةتببافإةببىفقش همبب ف ببأ لارف ال شببي فلاببلًافانببتلة فاانبب  ب

ف.ااهنفدصرل 

 اهم أنشطة هذه الشركات : أولً 

فشهلنفت لش فه فتقلدف ،فه هفاةصرل دففافااتا:ف

ت وببيفاة ه شبب دفاة نببلرشيفاةتق ش شببي فلاةهقاببل ف مبب فهببلفاةهصبب رليففببافاة  ا بب دفاةهنبب ديفاةهل -1

  غرضفاةنشمرةف  ىفاررضفلمر فاةلادفه م فألفاةقم  ف  ش،ف صل ف م ئا.ف
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ادفارههشبيفنبلا فهبنفاة  دشبيفااقتاب  شيف)هعب فه ب مقفاةب ومفلاةغب  فلفتأهشنف  ضفاةه  مقف  -2

 ه   دفاة هبفلااةه س(فألفهنفاة  دشيفاانتراتش شيف)هع فاةهم رادفلاةقلا  فاة نلرشي(.ف

ر فاةقش دف   ه  فاةدران دفاةل ايفلالا ففافاة  ب انفاةتبافتصبم ف ب دفانبتقرارفاه بافهنبته -3

اا هبب  ففببافهبب هفاةبب ل فإةببىفصببرل دفاهببنفلبب  فةتببأهش مدفدشببدفش  بب ًف  ببضفاةن نببيفلر بب  ف

 ه مدفةم وم فألفةون  ه فافرا ه .صلاش ففاف  ف  دفق رةفأ م ةفاة لةيف  ىفدو فا

ةقشب دفااةقش دف ل ه دفت رش شيفلتن شدشيفنلا فة شلشف  ضفاة ل فاةتافه  اةدفغشرفق  رةف  بىف -4

 دلله تم .فف  ىفصئل م  فألفة  ضفاة ه   دفاةهن ديفاةل ر يف  ى

مب فهع فااغتش ادفل ه ش دفاالتم  فلاةتافتدبر فاةدللهب دف   م تاةقش دف   ضفاا ه  ف -5

 اهر.فافافاره شيف  ىفاا ت   ف  م فةه فتهع ،فهنفتل ويفنش نشيفملهيفد  فالتص  فتلرمم ف

 فهب افمدأ  فهبنفاةب ل فألفاةت  شهب دفةل هبيفلفشرفاةه  له دفاانتل  رشيفلتق شدفاةتد بشةدفة بت -6

 فل افتق شدفاانتص رادفاره شي.

 : دراسات الحالة )شركتي فاغنر الروسية وصادات التركية(ثانيًا

 الروسية  فاغنرشركة   -1

 نشأة الشركة:

 فلهبافصبرليف2011تأننبدف ب دففAnti Terror Orelيفف غ رفإةىفصرليفتنبهىلرت ل ف  اشيفص

ىفتقبب شدفإافانف صبب مفاةصببرليفتغشببرفتبب رش ش فإةببش شببيفلت  شهشببيفأننببم فمبب  مفنبب  قلن فهمتهبب،ف هببلا فت ر

فل ه دفاه شيفة  ضفاةصرل دفاةرلنشيفاة  ه يففافاة رام.ف

 فتلااببدفهبب هفMoran Security Groupا صببقف ببنفاةصببرليفلشبب نف  شبب ةفام ببقف  شبب،فانببدف

اةدللهشيفاةرلنشي فإافإ ،ففاف  اشبيفالا فة صرل دفاةصرليف صل فل ه ففافتق شدفاةل ه دفاره شيفل

رش  فلت ل دفاةنو رةفاةرلنشيفةةفرا ف  مد فشق ضف  ىف   فهنف   ارفاةصرليففاف ش ف2013  دف

هه ف   فاةق ئهشنف  ىفه هفاةصرليفش  ألاففبافا صب  فلشب نف  شب ف  نبدف  شب  فدشبدف ب ألففبافا صب  فهب ف

دف   اره فتبأهشنف  بضفاةه ب مقفاة ومشبيفلاةتافل  دفألةىف ه ش فSlavonic Corps ر ف  ندف
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 بب شرفاةبب لرف نببلرش  فإافانفاةصببرليفت رمببدفا تل نبب دفهلت وببيف نبب بفالببتة فاةقبب ئهشنف  شمبب فهبباف

.ف2014  ضفاةهنئلةشنفاةرلسفلاة يفأ ىفإةىفاةق ضف  بىف  بضف   ابره فلهبنفعبدفاغةقمب ف ب دف

نبشسفاةصبرلتشنفاةنب  قتشنف تأفتأنبشسفلشنافلهبلفادب فهبنفصب رللاففبافافا ق بف ةكفق دفا شهتريفشبلت

ف.ف صل م فاةد ةافغ ره هل يفف 

 نشاط الشركة 

فبافف فعبد2014 ب دفف  أدفف غ  رف ه ش تم ففبافه مقتبافااةقبردافق شب ف  اشبيفاةتب ل فاةرنبهافاةرلنبا

ةفصببرمفأللرا شبب فدشببدفقبب هدف  هبب ًفه  صببرافة  ه  بب دفاةتببافتبب شنف بب ةلا فةهلنببلل فلهبب فل  مببدف بب 

فصرليف  ةقش دف  غتش ادفةقش  ادف نلرشيفاللرا شي.فاتم ه دفة 

را دف  ضفلن ئ فاا ةدف لل ف   ابرفصبرليففب غ رفةطرامبافاةنبلرشي ف ب  ف ةبكفف2015فاف

هرلدشبب دفاة ببششفاةرلنبباف  ببلارفادبب ىفف قبببفتنببرشبفاببلرةفادبب ف   اببرفاةه هل ببيفلهببلفشقبب 

 ففدشببدف2017لفف2016 بب دففصبب رلدف   اببرفاةصببرليففببافه ببلهافتبب هشرف البب فق  بب ةفاةة قشببي.

  بدفلهب افاةتلقشبدففباف.فص رللافأشمب ف2016ن ههلاففافانت   ةفأ  ا فلان يفهنفاةه ش يففافه لدف

فلرشي.فهق ت فهنفاةصرليف ال فاررامافاةنف2500اةتق شرادفتصشرفإةىفل ل ففه فشقربفهنف

ادفهبنف ف  ىف   ةف قشراانتشةففااةقلادفاةنلرشيفهق ت افف غ رفف فن   ف2017فافه تا فن ته رف

فاففععمد.فأع   فاةقت  فلانتلةىفاةهن دلنف  ىف ق ت ف   فهنفهق ت افف غ رفل ا شففافهد ف يفده ة.ف

رشيففبافقبلادفاةدللهبيفاةنبللإةىف   بفاةقلادفاةرلنبشيفاة   هشبيف فف وسفاةصمرفن هدفهق ت افاةصرلي

فةهتهر شنف قش  ةفهشئيفتدرشرفاةص دفصه ةافده ة.ففا فه لد

ص ركفهق ت افاةصرليففافانت   ةفاةقلادفاةنلرشيفة شرفاة لر فدشدفقب دف   ابره فف2017فافألتل رف

إافأنفاةدبب  دفارلعببرفاةراصبب شيفلاة رمبباف ف  ةقمبب  ف  ببىفهبب فت قببىفهببنف   اببرف ا ببشففببافه بب مقف

اةنشمرةف  ىفدق ف تبرل فالصب داففباف مب مفهد ف بيف شبرفاةب لرفف   ارفاةصرليفصمرةفهلفهد لةيف

ق هببدفاةمبب ئرادفااهرشلشببيفإافأنفرقاف مببرفاةوببراد فلاةبب يفلبب نفتدببدفنببشمرةفاةقببلادفاةلر شببي فصبب
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هبنفهقب ت افف200لأص ردف  ةفتقب رشرفإ ةهشبيفإةبىفهقتب فدبلاةاف قا فاةه هل يف  ةتا يفة م لدف

ف صرليففافه رليفلاد ةفه  ف للةم فاررامافاةنلرشي.فئرفةهه فش   ،فال رفلن ف اةصرلي

يف رفأشم ًففافه ب ركفانبت   ةفاةغلمبيفلتبأهشنفهدبشمف هصبق فدشبدفاصب ردفتقب رشرفهلت وبص رلدفف غ

نبتلةدفإةىفه رليفانتر ا فاهنرا  افلاةتافانت   ه فاة ششفاةنلريفعدف   دفاة ه  ب دفاةهنب ديفلا

ىفعبدف ب  فهقب ت اففب غ رفلتهل بلافهبنفمبر فهقب ت افاة ه  ب دفل نبمفنبشمرتمدف  ب  شم فهرةفألبرى ف

ةب يفأق هب،فاله فالل فة   ارفف غ رفتأهشنفاةههبرفاإل نب  افدفتن شهم فادق فة  ششفاةنلري فاةه مقيفع

فهرل فاةها ةديفاةرلنافالرا فاةه  ششنفهنفاةغلميفاع   فاةه  رك.ف

ص ركفهق ت اففب غ رففبافاةنبشمرةف  بىف  بضفه ب مقفاه ب ااف قببفاا نبد بفارهرشلبافهبنففهسلرا

ا ةب فففرشرفاإل ةهشيفإةىفهص رليف   ارفق  ايفهنفف غ رففافه  ركاص ردف   فهنفاةتق فاةه مقي ف

فلل ل فه هل يفألرىفهنفهق ت شم ففافهد ف يفده هفرغراضفاةتأهشنفلاةده شي.ف

شبدف ل  فهه فن قفأنفةهق ت افف غ رف لرفل شبرففبافاة ه شب دفاة نبلرشيف  بىفاررامبافاةنبلرشي فد

،ففببافاةلقببدف اتبب  ةفأرامببش،فهببنفاة ه  بب دفاةهنبب دي فقبب هلافاةبب  دفةقببلادفاة ببششفاةنببلريففببافانببت 

لنفه شبف160انتو  دفاةصرليفه ةش ًف صل فل شر فدشدف  غدفهلاا تم فهنفاةدربففافنلرش فدبلاةاف

 فلهبب فاصبب ردف  ببضفاةتقبب رشرفإةببىفداببل فاةصببرليف  ببىف نبببف2016 لارفل ةببكفدتببىف م شببيف بب دف

فقدفأهب افم   ىفاةا ش ف ات،ففإنفرلنش فأشم ًفدقفهلت ويفهنفاا  رفاة ومشيفاةتافن ههدففافتدرشره .

نفلاةهتهع ،ففافتق شدف  دف بريفة قبلادفاةنبلرشيف لنفلمبافاة  بل فاةبرلسففبافلمبرفدقشقبا فدشبدفأ

فنببقلمف  ببل فرلسفلبب نفهببنفاةههلببنفأنفشوقبب فاةتبب ل فاةرلنببافصبب  شت،فلشقشبب ف  ببىفاعببرف ةببكفد ببدفهبب ا

ف.اةت ل 

ل بيففبافه ب مقفه دعشيفلإ ةهشيفإةبىفل بل ف   ابرفاةه فاص ردف  ةفتق رشر  ىفا ش فهلا يففق ف

  ابرفة ه هل بيف  ارامبافف1500ألرىففافاةصرمفارلنمفلافرشقش  فا ر هب فهب فأعشبرف بنفل بل ف

  ةنببل انفشقلهببلنف تبب رشبفاةقببلادفاةنببل ا شيف  اببرفف300اة ش شببي فلهبب فإصبب ردفتقبب رشرفإ فل ببل ف
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 فرقدفغشرفه رل فهنف   ارفاةصبرليففبافافرشقشب فلاةافل لل ده شيف  ضفه   دفاة هبفلااةه س.ف

ف  إلم فيفإةىف ه مدفل   ارفدران دفل ايففافه غصقر.فاةلنمى ف

 صادات التركية: شركة -2

 نشأة الشركة

مب  مفلاب فمب  مفف64ل ب  دفهبنفمب  مفترلبافف23  بىفشب فف2012صرليفا  ادف  دفتأنندفف

ا    نففشرأسفاةصرليفئم ف  ىفهنتلىفاة  ةد  م  فتق شدفل ه دفانتص رشي فل ف  شي فلت رششي فة هة

نفهب ن بفأفل رهفاةهتمرفبي فلبر فف1996هلفم  مفن  قف  ة ششفاةترلا فتدففا ،ف  دففت  رشوشر ي

هبيفاة ششفةشرأسفا ه شيفاةه اف شنف نفاة  اةيا فلهباف ه شبيفتتلبلنفهبنفمب  مفتبدففاب مدفهبنفاةل 

 رليفاا  ادافاره شي.فرن  بفهلت وي فعدفق دف   ف ةكف تأنشسفلإ ارةفص

تصب ريفلادب فل ب رفهن مبلف    بيفاةنش نبيفاره شبيفلاةل ر شبي فاة  شرف  ة لرفأنفاتب  رشوشر يافهبلف

فار لغ ن فهه فش لسفد دفارت  مفاةصرليف  ةرئشسفاةترلافار لغ ن.ف

صب رادفلفق فةت  رشوشر يففإنففلرةفاةصرليف  أدففافاةتصل ف   فدربفاة لن ي فدشدفق هبدفصبرليفانت

لببنفد ببدف فة1995 ف  شببيفأهرشلشببيف تبب رشبفلتنبب شحفهقبب ت افاة لنبب يف  بب فتلقشببافاتو قشببيفا ا تببلناف بب دف

لا بب،فف اً ل بل فاةتنبب شحفةببدفشلببنفه  نبببفادتش  بب دفهقبب ت افاة لنبب ي فلهببلفهبب فا ت ببرهفتبب  وشر يفهقاببل

فه  كفد  ،فةتأنشسفصرليفةل هيفادتش   دفاة  ةدفاإلنةها.

 هيكل الشركة 

اره  بيفل هش مدفتددفن ميفاةهب شرفاة ب د فا ارادف)ه شرش د(ففنتيشتللنفاةمشل فاةرئشنافة صرليفهنف

فشقافتددفل فا ارةف   فهنفاةلد ادفله فهلفهلمحف  ةرندفاة ش  افا   ه.فاة  هيفة صرلي ف

ف

ف

 



7 
 

 وضيح لهيكل شركة "صادات" األمنيةرسم ت

فف

ف

 

 أه فاةل ه دفاةتافتق هم فاةصرليففمافتتهع ففافانتا:ف

 ف فلتبب رش  دفة ه شبب دفل اببياةتبب رشب:فلهببلفشصببه فتبب رش  دف   هشببي فلتبب رش  دفغشببرف   هشببيف-أ

 شهلنف رمم ف  ىفاة دلفاةت ةا:ف

 ب يفدتبىفهشبيفت ب أفهبنفهنبتلىفاة تق دفاةصرليفت رش  دفة تصبلشةدفاة   ف اةت رش  دفاة   هشي(ف1)

ف.فا  ىفهنتلىفهنفاةرتب

فبغشببرف   هشببيفلتبب رفةهش شصببش دفتقببلدفاةصببرليف تصببلش فهشل شبب دففاةتبب رش  دفغشببرفاة   هشببي(ف2)

 بش ف   اره ف  ىفأ ه  فاةله ئن فاةه اهه د فاغةمفاةمرم فاةتب هشرفلاةتلرشبب ف ه شب دفاةتل

ف.ارلم ره فهافهع فه هفوشيفاةت  لاةلم  فله فت ر مدفأشم ف  ىفلش
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شببيفتقببلدفاةصببرليف تبب رشبف  ببضفاةوببرمف  ببىفاةقشبب دف  ه شبب دف ل فاة ه شبب دفاةل اببيف دتبب رش (ف3ف)

هبب فأنفلف ئقببيفاة قببي ف قشقببيففببافاة ببرفلاة ببلفلاة دببرفهببافت لشبب فهقبب ت افهبب هفاةوببرمف ه بب ادفلأ لادف

 اةصرليفتلفرفل ه دفت رشبفاةمش رشن.ف

افقمبللار لادفلاةه ب ادفلار مب ةففتلفشرفل فأ لا فارن دي اةت لش :فتقلدفصرليفاا  ادافف-ب

 ر ششن. ه فنلا فةدن بفاة ششفاةترلافألفةدن بف هةئم فاةل شرفلاةهلا فاةهتو رةفلتلر اةغش

فشبيلألةلل ه دفانتص رشي:فدشدفتقب دفاةصبرليفة هةئمب فتقششهب دفدبل فارلمب رفاةتبافتلا ممب فف- 

 لاةتغ بف  شم .ففلةفه م  فلافم فاةن  فة ت  ه فه م 

ةبىفإت  ببفاةصبرليف ب لرفاةلنبشمفللنبش يفا تقب  فاةنبةحفهبنفارنبلامفاة  ةهشبيففاةلن مي:فدشدف- 

 .فاره شي  ضف ه   دففافاة ل فاةتافت   افهنفاة  ا  دفلاةدرلبف

 : وأنشطتها أهداف الشركة

 تا:ففافاراةصرليفاره شيففأه ا شهلنفتد ش ف

نفمرشبقفتقب شدفلب ه دفاةصبرليفةب  ضفافبر فللدب ادفاةترلبا:فنبلا ف بفأهبنفاة  ب ددو فف-أ

اةل ر شببي فألف ببنفمرشببقفاةقشبب دففارلمبب راة ببششفاةترلببافةهنبب   ت،ففببافده شببيفترلشبب فهببنف

ف  بيف مب    ش يف نفأ م ةفارهنفاةترلشيفاة ال شي فدشدفت ت برفاةصبرليفلهق ت شمب ف هعف أ لار

ااهبرفاةب يفدب اف ب ة  ضف فاه اف ال بافهبلا يفشبرت مفه  صبرةف ب ةرئشسفاةترلبافار لغب ن

ةصبرليفلهب فتصبشرف  بضفاةتد بشةدفةب لرفااإلص رةفة صرليفللأ م فادرسفعبلريفترلبااف ف

فأفرا هب  فدشدفصبله فا تصب رف2016فافشلةشلففهد لةيفاا قةبف  ىفار لغ نفإ م ضفاف

ل شببرف فلاةتببافتببدفت شببشنفاتبب  وشر ياف  بب ه ف صببمرفلادبب فل بب ةقربفهببنفهمببشقفاة لنببولر

 ار لغ ن.فيفهنتص ر

هلا  يفتل مب دف  بضفار مب ةفاره شبيفاةتبافتتهنبكف  ة  ه  شبيفلاة هب ف  بىفادتلائمب فألففف-ب

هلا متمببب فإنفتم ببببفارهبببر فلهبببلفارهبببرفاةببب يفش مبببرف صبببل فلامبببحففبببافأفلببب رفا ببب   نف

تت ت رفشر يافلاةتافا غم ففافاةلتشببفاةلب  ف  ةصبرلي فدشبدفأصب رفإةبىفابرا فهنبتهرف

دشبببدفهببب ت ا فاة شرلقرامشبببيفهتهنبببليف  ةتل ببب،ففإلرا ةفاةنش نبببشياااة شرلقرامشبببيافلاا بببشنف
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  ىف هشافهسنن دفاة لةبيفاةترلشبي فةلباففلا ،فا  فهنفنشمرةفااإلرا ةفاةنش نشياة  ه  ا ف

 تتهلنفترلش فهنفقش  ةفاة ل فاإلنةهشي.ف

  فافلةفهن:ففت رشبفلتن شحفاة ه   دفاةتافت لرففافاةو كفاةترلاف- 

ل ه  بب دففببافنببلرش ف لرفاةصببرليففببافتبب رشبفلتنبب شحف   اببرفش صببمففنببلرش :فدشببدف -1

فلاهشئببيفتدرشببرفاةصبب دال  ببىفرأنببم فااة ببششفاةببلم ااف فااة  مببيفاةلم شببيفة تدرشببرا ف

اا فهق تبب فف3تقبب رشرفإةببىفتبب رشبفاةصببرليفإةببىفه ش شبب ف ببنففأصبب ردلا ا ببشا فدشببدف

شففبافت  شدف ا فا إه ا   اف تل ش،فلتهلش فه  صرفهنفاةدللهيفاةترلشي ف  إلم فيفإةىف

 اةرقيف نش رادف فافر   افلقمافاةغش رفاةة هيفة اش  ي.ف

ت مبيفاة ه   دفاةهن ديفاةهرفإه ا تق رشرفإةىف لرفقليفة صرليففاففأص ردةش ش :فدشدف -2

رش فهقب ت شنفهبنفنبلففاف ه شيف قب فاةصرليففن ههد ه هل يفاف رفةش ش اف  ةنةح فله ف

 بشنفعبدفا  بنفهبسلراف بنفاتوب مف بشنفاةصبرليفل ففةلف مإةىفةش ش فة قت  ف اول فدللهيفا

 فدللهيفاةلف مفةت رشبفهق ت افاةلف مففاف  فدر مدفهافاة ششفاةلم افاة ش ا.ف

ارت  مبب دفل ةقبب دف ببشنفاةصببرليفلدرلببيفدهبب س فلهبب ففإةببىتقبب رشرففأصبب ردف نببمشن:ف -3

 يفلاةبفCemil Tekeli بنفاالب  شهافاةترلباففاإلفبرا إةىف لرفة صبرليففباففأص رد

 ادت  ت،ف تمدفغنش فارهلا فلتق شدفاة  دفةدرليفده س.ف

ترلشبيفآنش فاةلنمى:فق هدفاةدللهبيفاةرلنبشيفتقرشبرافةطهبدفاةهتدب ةف)ق شب فاةتو ههب دفاة -4

اف فأصب ردففشب،فةب لرفاةصبرليفاةه  لهبيفدللهشب ففباةرلنشي(فشتمدفترلش ف ب  دفاإلرهب ب

فت رشبفهق ت شنفهنفاةصشص نفلل  النت نفلم  لنت ن.ف

 اتمة خ

نشصصأتها عبصصر اسصصت راب اسصصباء انشصصاا شصصركات المصصع وانشصصطتها وعا تهصصا بحكوماتهصصا التصصي أنخلص  

 : الي ما يليع استخا  يمك

داببرشيفانببتل ادفاة لةببيفة   بب  فشبب فاففبباف ةببكففشسفصببرل دفااهببنفافشت بب رضفهببافه بب أتأنبب -1

اات بب هفأنف رانببتافاةد ةببيفةببدفشتلبب افقببرارافلادبب ف  ةهصبب رليففببافايف بب ا فألفتبب ل ف لنفا نف
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نفت ب ف ف ب فل  بدفاة لةبيفهبافهبنفتبل ممدفلتب شرشمد فل  ةتب ةاففصبرل دفااهبه  صرفهبنفاة لةبي

 لا م،فل ر شيفةهسنن دفااهنفاةتق ش شيفاةت   يفة  لةيفةلنف م هشفدرليفال ر.ف

ق شب فهلفل هيفاه ا فاةنش نيفاةل ر شيفة ب ل ف  برفتأنفاةن بفاان نافا ص  فه هفاةصرل دف -2

ًف ل ف فلتببركفهبب هشفه بب لرةفةمبب هفاةبب تل وببيفتبب ل فهبب هفاةبب ل فاةل ر شببيفنببلا فه ةشبب فألفنش نببش 

 بل فهبنفتب ل فدب  فتوب قدفااهبلر فإافإ ب،فه ب كفاشمب ًفانبتل اه دف ال شبيفةمب افاةة ت ا فهنفاة

فباف ب ف فلده شيفل ل ه فاةصرل د فدشدفش ر ف لرفصرليفاا  اداففافتأهشنفاة   دفاةترلا

 تقب  فاشقبلدف دهبةدف ب فلهسننب دفااه شبيفاة  رف  شنفاةرش بيفإةبىفاة   دفاةترلاف  ةانتهرارف

 لاالرفه  فاا قةبفاةو ص .فة   اره ف شنفاةدشنف

لف لهرشيفاة  ه فاةصلاافلاة ةق دفاةصلاشيففافا ص  فلا ارةفهب هفاةصبرل د فلهبلفهب فش ب  -3

ل نافاةم  مفاةن  قفا شهتريفالتلامد ًففافد ةتافاة راني فدشدفش شرفصرليفف غ رفاةرلنشيف

لش ففبباف بب ةفلهببلف  ببىف ةقببيفصلاببشيفقلشببيف بب ةرئشسفاةرلنبباففة شهشببرف ببلتشن فل مببرلافنبب

فار لغبب نف ببرئشسفشببر مه  نبب  دف  هببي.فهبب افارهببرفش م ببقفاشمبب ًف  ببىفاةد ةببيفاةترلشببي فدشببدف

تب  رشوشر ياف ةقبيفصلابشيفقلشبي فت  بىف ةبكففبافت شش ب،ففبافهشئبيفا ب   نففصرليفاا  اداف

 هنتص رشيفل ملشيففافة  يفاةنش ن دفااه شي.ف

فإنفاة لةبيف   م تمب فتمباففبافا ت  رهب ف افاة بل فهبنفاةصبرل د فإارغدفنشمرةفاة لةيف  ىفه -4

ادته ةشيفلرل فه هفاةصرل دف نفارا تم ففافلقدفه  فشتمحف ةبكففبافاةد ةبيفاةرلنبشي ففبرغدف

نببشمرةفاة لةببيف  بببىفصببرليففبب غ ر فلاة ةقبببيفاةصلاببشيفاةتببافتبببر مف ببلتشنف  لتلببب ن فإافأنف

ردف هب فاةهرت قبي فاةدللهيفاةرلنشيفرفمدفترلش فصرليفاف غ راف  فا م فنب دفقب  لنفش ب

ا مبب  ف هبب فاةصببرليففببلرافلهابب  رةفههت ل تمبب فدبب  فههبب فشهبب حفاةدللهببيفغمبب  فقبب  ل افلبب  ف

 لرل فاةصرليف نفارا ةفاة لةي.ف

 مستقبل شركات األمع الخاصة:

 :فاةت ةاأه ف نفهنتق  فه هفاةصرل دففشهلنفأنف صشرفإةىف -5
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فاصبت ا فد ةبيفاة ب ا  ب ففأنف لرفه هفاةصرل دفآل ففافاةتا   فلاة هل فلالاب ًففباف.أ

تمب فهبب هفاففبافاا ت بب رفاة   دب دفاةتببافدققلاةت ب فسف  بىفاةهببلار ف  ةهشب فلاق شهشبب  فالب ًف

 اةصرل دففافاة  ا  دفاةتافص رلدففشم .ف

شب ةف  ا هب مفاةابرا شيفاة  هنفاةهر حفأنفشللنفةم هفاةصبرل دف لرفل شبرففشهب فشت  بقفف.ب

افنفتأهش ب،فهبنف  دشبي فألفه هب دف  بىفهلاقبل  ال فاةوم  فااةلترل افله فشت  قفه

ابرف ش   تمدفهنف  دشيفالرى فل ةكفرنفه افاةه   ف م  ،فشتم ببف   فةاةلالدفلق   

شبيفلهب فلاةدرفشيفلتدت  فاهل  ش دفه  شيفق فافتلفره فاةهسننب دفاةدللهص ش ةفاةهم رةف

 ف  شم فهنفقشل ففشه فشت  قف  ا و م.ف

فت  دفاة لببفصرليفهه ع يلتلنشافتملشرفارفاةهاريفاة  رففافق فشللنفهنفا ةحفا  افاةقر -6

 :فل ةكفة  ةفا ت  رادفاههم ف لاة ه   دفاةهرت ميف  ةها ةحفاةهارشيفلالا ففافافرشقش 

فنر يفاةدرليفله هشفاةه  لرةفاة يفتلفرهفهع فه هفاةصرل د فدشبدفشهلبنفاةت اب فألف.أ

 ففببافدببشنفشببتدفتقبب شدفهبب افألف  ببدفهاببريفرنببهافة ه  ببيفهبب ا لبب رفايفتلا بب فهاببريف

 اة  دف  رفاةصرلي.ف

تق شبب فاةتل وببيفاةه ةشببيفاةهرت مببيف ببأيفتبب ل فلبب ر افهاببريففببافاةهدببشمفاة ر ببافألفف.ب

لهيفمباافرشقا فدشدفإ م فةلل م فصرليفل ايففإنفاةت ل ف   ةفه فشرت مف  قل فه ةشيف

شلببلنفهببلفله بب ف صببشرفإةببىفأنفاةببر حفةببنفل فشببيفةتغمشببيفاةتلبب ةش فلتدقشببقفهبب هشفر ببح ف

اةم  فاان نبا فةل ب،فشبرت مفان نب ف م ش بيف هب فاةقمب  فاةلب  فلهبلفهب فشاببففباف

 ل هيفه  فلوضفاا    فاةه  شيفاة  ت يف نفايفت لةدففافاةل ر .ف

اي فد  يفاة  ش فهنفاة لبفاافرشقشيفلر   فاا ه  فةل ه دفاةدران دفاةل انتغة فف. 

دشدفشهلنفةصبرليفهابرشيفهتلاابيفلالا ففاف  فه فتصم هفاةق رةفهنف  ا  د ف

ةبكفهبنفلهدترف،فأنفتهطفه افاةوراغ فهه فش ل ف  ة واف  ىفاة ل فاةهارشيفلهب فشبلفرهف 

  ول ف  ىفه هفاة لبفلق رةف  ىفاةتأعشرف  شم .ف
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