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ؿٚك َوت ٣ٛاالفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤هٛم اٚكام املائَ ١ٝ
ٚدْٗ ١عل َلاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنٛكؿهتإ  /ايعلام*
ؿكاه ١اهتطالع ١ٝعً ٢عَ َٔ ١ٓٝلاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنٛكؿهتإ  /ايعلام
ا .ّ.ؿ.هريٚإ نل ِٜعٝو٢

ّ .ؿ .ظيان هًُٝإ مح٘ هعٝـ

ّ.ؿ.ؿيري َٛه ٢امحـ

نً ١ٝاالؿاكٚ ٠االقتصاؿ

فهًيت ايعً ّٛاالْواْٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ

نً ١ٝاالؿاكٚ ٠االقتصاؿ

داَع ١صالغ ايـٜٔ

داَع ١ن١ٜٛ

داَع ١صالغ ايـٜٔ

املًؼص
ٜٗـف ٖقا ايبشح اىل ايتعلف عً ٢ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املايٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عل َلاقيب اذتوابات يػلض حتعوني
نفعععا ٠٤هعععٛم االٚكام املايٝععع ١ل ٚيتشكٝععععل االٖععععـاف املطًٛبعععَ ١عععٔ ايبشعععح ل فكعععـ قعععاّ ايبعععاسجني باععععـاؿ اهعععتُاك٠
اهتبٝإ)ٚ ) Questionnaireباالهتفاؿَ ٠عٔ بعض ايـكاهات ايوعابك ١يف زتعاٍ هجُٗعا ل ٚقعـ هع ٕٛاالهعتبٝإ َعٔ

) 12

هعؤاال َٛدع٘ يًُعلاقيب اذتوابات َٛٚمع ١عً ٢دن ٤كٝ٥و:ٖٞٚ ٞ
َوت ٣ٛاالفصاغ يف ايتكاكٜل املايٚ ١ٝؿٚكٖا يف نفا ٠٤هٛم االٚكام املايٚ َٔ ١ٝدٗعْ ١ععل َعلاقيب اذتوعابات يف
اقً ِٝنٛكؿهتإ.
مت ٛمٜع  )57إهتباْ ١عً ٢امللاقيب اذتوابات)ل ٚقعـ بًعؼ ععـؿ املوعتذبني  )54أَعا اسهعتُاكات املكبٛيعٚ ١ايصعاذت١
يًتشً ٌٝفكـ بًؼ  )52لسٝح ناْت ػٝاكات االدابات عًٚ ٢فكا ملكٝاي يٝهلت ارتُاه ٞا فل متاَا" – ا فل – ستاٜـ – الا فل –
الا فل متاَا" ) ٚفيو بٗعـف َعلف ١ايـٚك ايق ٟميهٔ إ ؤؿ ٜ٘االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املاي ١ٝيًٌلنات املـكدع ١فعع ٞهعٛم
االٚكام املاي ١ٝيف اقً ِٝنٛكؿهتإ  ٚأثريٖا يف اٌْا ٤هٛم نفٚ ٠٤ٛحتوعني ايكعلاكت ايعيت ٜتؼعقٖا املوعتجُل ٜٔاملتععاًَني يف ٖعقٙ
ايوٛم.
 َٔٚاِٖ ْتا٥ر ايبشح ناْت إ ملوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ؿٚك نبري عً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًٚ َٔ ِٝدٗ ١ايٓععل
امللاقيب اذتوابات .
ٚيف ضٖ ٤ٛق ٙايٓتا٥ر قـّ ايباسجني زتُٛع َٔ ١ايتٛصٝات  َٔٚاُٖٗا َٔ ايضلٚك ٟايتعناّ باملوعت ٣ٛاالفصعاغ يًتكعاكٜل
املاي ١ٝالدٌ سص ٍٛعً ٢هٛم َاي ٞنفٌْٚ ٤ٛط يف االقً ِٝنٛكؿهتإ يف املوتكبٌ.

* قـّ ٖقا ايبشح يف املؤمتل ايعًُ ٞايـٚي ٞايلابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبٌلْٝ/١ٜوإ 2102
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املكـَععع١
عـ ايتكاكٜل املاي ١ٝاألهاه ١ٝايٛه ١ًٝيتشكٝل ٚظٝف ١اال صاٍ يف احملاهب ١الًباع كغبات َوتؼـَ ٞايتكاكٜل املاي ١ٝل سٝح ٜتِ
االفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهب ١ٝاملفٝـٚ ٠اييت ٜتِ أهتؼـاَٗا يف أعـاؿ ارتطط املوتكبًٚ ١ٝاٜضا ايتٛقعات بفٌٌ ا ٚصتعاغ ايٌعلنات
املوذً ١يف هٛم االٚكام املاي ١ٝل ٚنُا إ املعًَٛات احملاهب ١ٝهلا اُٖ ١ٝيف اختاف ايكلاكات .إ االٖتُاّ باالفصاغ احملاهعيب قعـ اػعق
َٓشا دـٜـا يف ايفرت ٠االػري ٠ل ٚفيو يف ظٌ اقتصاؿٜات املٓافوْٚ ١ـك ٠املٛاكؿ  ٚأثري عٌُ ايٌلنات املواُٖ ١يف اقتصاؿات نافع١
ؿ ٍٚايعامل ل سٝح إ قلاكات امل وتؼـَني ٚباالػص ف ١٦املوتجُل ٜٔاملتعًك ١بايتعـا ٍٚاهعِٗ ايٌعلنات املـكدع ١يف ايوعٛم املايٝع١
هٛف ٓعهى عً ٢سلن ١ايوٛم بٌهٌ عاّ مما ٜه ٕٛيع٘ اثل بايؼ يف االقتصاؿ بٌهٌ ععاّ ل سٝعح إٔ ٖعق ٙايكعلاكات نع إ
عتُـ عً ٢املعًَٛات ايٛاكؿ ٠يف ايتكاكٜل املاي ١ٝاييت هلا ؿٚك َِٗ ٚس ٟٛٝيف سلن ١االقتصاؿ بٌهٌ عاّ اٜضا .
ٚاْطالقاً َٔ أُٖ ١ٝايتكاكٜل املاي ١ٝنُؼلدات يًٓعاّ احملاهيب ٜتٛد إعـاؿ ٖق ٙايتكاكٜل عً ٢أهعى تفعل َعع َتطًبعات
اسفصاغ عٔ األَٛك فات ايتأثري ايٓويب اهلاّ يف عًُ ١ٝاختاف ايكلاك إف إٔ أ ٟضً ٌٝيف املعًَٛات املتضُٓ ١يف ٖق ٙايكٛاَ ِ٥عٔ ًعأْ٘
إٔ ٜفكـٖا أُٖٝتٗا ٚبايتاي ٞايتأثري عً ٢قلاك االهتجُاك ايقٜ ٟعترب َٔ ايكلاكات اهلاَٚ ١ارتطري ٠مما ٜوتًنّ ٛافل َعًَٛات عً ٢ؿكد١
نبري َٔ ٠ايـقٚ ١املٛضٛعٚ ١ٝبايتايٜ ٞؤؿ ٟاىل ٚدٛؿ هٛم َاي ٞنف ٤ٛل سٝح إ مجٝع املوتؼـَني هٛا ٤ناْٛا ؿاػًٝني ا ٚػاكدٝني
ٜعتُـٚ ٕٚبـكد ١نبري ٠عًعٖ ٢عق ٙايتكاكٜل املاي ١ٝعٓـ اختافِٖ يكلاكا ِٗ املؼتًفعٚ ١بٓعا ٤ايتٛقععات املوعتكبً ١ٝسععَ ٍٛععوتكبٌ
ايعٌل نات ْٚتا٥ذٗا ل ٚيقيو ًع ٖق ٙايتكاكٜل ؿٚك اهاهٚ ٞدٖٛل ٟيف قلاكات املوتؼـَني بهافع ١ف٦عا ِٗ .
ايهًُات املفتاس : ١ٝاسفصاغ احملاهيب  -ايتكاكٜل املاي - ١ٝايوٛم املاي ٞايهف٤ٛ
ٚيتشكٝل فيو ل فكـ مت كو ِٝايبشح اىل االدنا ٤ايتاي: ١ٝ
اٚالَٗٓ :ذ ١ٝايبشح  ٚ :تضُٔ ٌَهً ١ايبشح – اُٖ ١ٝايبشح – اٖـاف ايبشح – فلضٝات ايبشح َٗٓ -ر
ٚأهًٛب ايبشح).
ثاْٝا  :ادتاْ ايٓعل :ٟتضُٔ ادتاْ ْعل ٟعٔ االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املايٚ ١ٝايوٛم املاي ٞايهف.)٤ٛ
ثايجا  :طلٜك ١ايبشح ٚادلا٤ا ٘  ٚ :تضُٔ زتتُع ايبشح ٚعٓٝت٘ – االهتبٝإ – ادلا٤ات ايبشح ).
كابعا ْ :تا٥ر ايبشح ٚايتٛصٝات  ٚ :تضُٔ ايٓتا٥ر اييت ٛصٌ ايٗٝا ايبشح – ايتٛصٝات ايتعٜ ٞكـَٗا ايبشح)

أٚال َٗٓ :ذ ١ٝايبشح
يف ٖقا ادتنٜ ٤وتعلض ايباسج ٕٛاملٓٗذ ١ٝاييت ا باعٗا يف حتكٝل اٖـاف ايبشح ل ٚبايٌهٌ ايتايٞ
ٌَهً ١ايبشح:
ميهٔ أبلام ٌَهً ١ايبشح َٔ ػالٍ ايتواؤٍ ايتاي:ٞ
ٌٖ إ َوت ٣ٛاالفصاغ يف ايتكاكٜل املاي ١ٝاملٌٓٛك ٠يًٌلنات ٜؤثلعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املايٚ َٔ ٞدْٗ ١عل َلاقيب
اذتوابات ؟
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أُٖ ١ٝايبشح:
ربم اُٖ ١ٝايبشح َٔ ػالٍ:
-1

ٓبع أُٖ ١ٝايبشح َٔ األُٖ ١ٝاييت حتتًٗا األهٛام املاي ١ٝيف االقتصاؿ ايعامل ٞعَُٛاً سٝح عتعرب َؤًعلاً

ؿقٝكاً ٚسواهاً يوالَ ١االقتصاؿ ايٛطين ل نُا أْ٘ ال ميهٔ أل ٟهٛم َاي ١ٝإٔ ُٓ ٚ ٛنؿٖل إال َٔ ػالٍ ُٓ ١ٝايجكع ١يعـ٣
املوتجُل ٜٔمبا ٜكـّ هلِ َٔ بٝاْات َٚعًَٛات َال ١ُ٥يكلاكا ِٗ ٖٚقا ال ٜتشكل إال َٔ ػالٍ ٚدٛؿ اسفصاغ احملاهيب ايقٟ
حيكل دٛاً َٔ ايجك ١بني املتعاًَني َٔ ػالٍ قٝاّ ادتٗات املعٓ ١ٝمبلاقب ١ايكٛا ِ٥املاي ١ٝيًٌلنات املتعاًَ ١يف ايوٛم .
-2

اُٖ ١ٝاملعًَٛات احملاهب ١ٝيف ايتكاكٜل املاي ١ٝيف لًٝـ نفا ٠٤ايوٛم املاي. ٞ

-3

ٜواِٖ ايبشح يف اعطا ٤فهل ٠عٔ قٝاي َوت ٣ٛاالفصاغ احملاهعيب يف ايتكعاكٜل املايٝعَ ١عٔ ٚدٗعْ ١ععل

َلاقيب اذتوابات يٝتٓاه َع هٛم َاي ٞنف ٤ٛيف اقً ِٝنٛكؿهتإ .
-4

ٜواِٖ ايبشح اذتاي ٞيف اعطا ٤صٛك ٚاضض عٔ َـ ٣اُٖ ١ٝاملعًَٛعات احملاهعب ١ٝيف ايتكعاكٜل املايٝع ١يف

حتوني نفا ٠٤ايوٛم املاي. ٞ
-5

ٜواِٖ ايبشح اذتاي ٞيف اثلا ٤املهتب ١احملاهب ١ٝمبٛضٛع االفصاغ احملاهيب يف ايتكلٜل املاي ١ٝيرتًٝـ نفعا٠٤

ايوٛم املاي. ٞ
اٖـاف ايبشح :
إٕ اٖـاف ايبشح ٜتًؼص باال : ٞ
-1

حتـٜـ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايضلٚك ١ٜاييت ن االفصاغ عٓٗا يف ايتكاكٜل املاي ١ٝيف األهٛام املاي ١ٝرتـَ١

املوتجُل ٜٔالختافِٖ قلاك االهتجُاك يف األٚكام املاي. ١ٝ
-2

حتـٜـ املعًَٛات اييت ٜتِ اسفصاغ عٓٗا يف كاكٜل ايٌلنات .

-3

حتـٜـ ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املايٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عل َلاقيب اذتوابات يػلض حتععوني قعلاكات

املوتجُل ٜٔيف هٛم ايالٚكام املاي. ١ٝ
فلض ١ٝايبشح :
يتشكٝل اٖـاف ايـكاه ١مت ٚضع ايفلض ١ٝايلٝ٥و ١ٝاآل : ١ٝ
ايفلض ١ٝايلٝ٥و :١ٝالٜٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًع ِٝعٓعـ
َوت ٣ٛاملعٓٚ َٔ )  0.05 ١ٜٛدٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات.
َٓٗر ٚأهًٛب ايبشح:
ٜعتُـ ايباسجني عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً َٔ ًٞٝػالٍ تبع ٚاهتكصعاَ ٤عاؿ ٠ايبشعح ٚحتًًٝعٗا ٚاهعتؼالن ايٓتعا٥ر
باسضاف ١إىل َٓٗر ؿكاه ١املضُ َٔ ٕٛػالٍ ؿكاه ١بعض امللادع ٚاملصاؿك املتعًك ١باألهٛام املايٚ ١ٝاسفصاغ احملاهيب َٚلادع١
بعض ايـكاهات .
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ٖقا  ٚقـ مت االعتُاؿ عً ٢أهًٛب االهتبٝإ دتُع املعًَٛات ٚايبٝاْات ل يكـ مت ٓعع ِٝاالهعتبٝاْات الهعتطالع اكا٤
أفلاؿ ايع ١ٓٝعٔ أْٛاع ٚستت ٣ٛاملعًَٛات املايٚ ١ٝغريٖا يف لًٝـ نفا ٠٤ايوٛم املاي. ٞ

ثاْٝا  :ادتاْ ايٓعلٟ
-1

َفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝاالفصاغ احملاهيب

إ االفصاغ َٛضٛع ايـكاه ١سٝح ٚكؿ بعٓٛإ املعٝاك ايـٚي ٞاال ٍٚاملعـٍ عاّ  1997ل اف إ ٖقا املعٝاك احملاهيب ايـٚيٞ
ارتاَى ٚايقَٛ ٟضٛع٘ املعًَٛات ايٛاد االفصاغ يف ايبٝاْات املاي ١ٝل ٚاملعٝاك احملاهيب ايـٚي ٞايجايح ايعٌل ٚايقٜ ٟتٓا ٍٚعلض
املٛدٛؿات املتـاٚيٚ ١علض املطًٛبات املتـاٚيٚ ١ايق ٟمت اعتُاؿ َٔ ٙزتًى دتٓ ١املعاٜري احملاهب ١ٝايـٚيٚ ١ٝاملعاؿ صٝاغت٘ عاّ 1994
يكععـ مت اعتُععاؿ ايعٝععاك احملاهععيب ايععـٚي ٞاالٚ ٍٚاملعتُععـ َععٔ زتًععى دتٓعع ١املعععاٜري ٚاصععبض هععاك ٟاملفععع ٍٛعًعع ٢ايبٝاْععات املايٝعع١
 .ؿٍُٖل.)37 :1995
ٖٓاى نجري َٔ ايتعاكٜف يالفصاغ فُٓٗا َا ٜتٓاَ ٍٚعٓ ٢االفصاغ يف ايتكاكٜل املاي َٔ ١ٝسٝح ن ْ٘ٛعلضا يًُعًَٛات املُٗ١
يًُوتجُلٚ ٜٔغريِٖ َٔ املوتفٝـ ٜٔبطلٜك ١وُض بعايتٓبؤ مبكعـك ٠املٌعلٚع عًع ٢حتكٝعل اكبعاغ يف املوعتكبٌ ٚقـك ع٘ عًع ٢هعـاؿ
االيتناَا ٘ ل ٜٚعلف ٖٓـكنو ٕٛاالفصاغ باْ٘ اعالّ َوتؼـَ ٞايتكاكٜل املاي ١ٝبٌهٌ َا ٜواعـِٖ عًع ٢اختعاف قعلاكا ِٗ االقتصعاؿ١ٜ
ايلًٝـ ٠هٛا ٤ناْت قلاكات اهتجُاك ١ٜاّ َٓض قلٚض  .ارتط ٝل ) 145 :2002
إ َفٗ ّٛاالفصاغ احملاهيب عًٚ ٢د٘ ايعُ ٖٛ ّٛايعالْ ١ٝايهاًَ ١اَا يف احملاهب ١فٝكصـ بٗا إ عٗعل ايكعٛا ِ٥املايٝع ١مجٝعع
املعًَٛات ايلٝ٥و ١ٝاييت ِٗ َوتؼـَ ٞاملعًَٛات  ٚواعـِٖ عً ٢اختاف ايكلاكات بطلٜك ١هًٚ ١ُٝيه ٞصبض املعًَٛات اييت ٛفلٖعا
احملاهبَ ١فٝـ ٠ملوتؼـ َ ٞاملعًَٛات يف َواعـ ِٗ الختاف ايكلاكات ٚبايتعاي ٞاالفصعاغ ايهاَعٌ نع إ تعٛفل فٗٝعا املالُ٥ع ١أ ٟإ
املعًَٛات َفٝـ ٠ملتؼق ايكلاك ٚفات َصـاقٚ ١ٝميهٔ االعتُاؿ عًٗٝا هٝح ه ٕٛستككٚ ١ستاٜـ ٚ ٠عتُعـ عًع ٢اهعى َٛضعٛعٚ ١ٝإ
ه ٕٛاملعًَٛات قابً ١يًُلادعٚ ١ايتشكل َع ضُا ٕ ايٛص ٍٛاىل ْفى ايٓتا٥ر افا قاَت زتُٛععات شتتًفع ١بأهعتؼـاّ ْفعى ايطعلم
يكٝاي ٖق ٙايٓتا٥ر ٚاَهاَْ ١ٝكاكًْ ١و املعًَٛات يٓفى املٌٓأ ٠يفرتات شتتًف ١اَ ٚعع ٌَٓع ت اػعلٚ ٣إ هع ٕٛاملعًَٛعات فات
اُْٖ ١ٝوبٚ ١ٝاٜصاهلا يف ايتٛقٝت املٓاه  .محـ ل )199: 2010
إ ٛفل امل عًَٛات احملاهب ١ٝيًُوتؼـّ ٚصخصا٥صٗا ايٓٛع ١ٝنعًٗا انجل فا٥ـ ٚ ٠اثري فعع ٞقععلاك ٙليعقيو ميهعٔ ايكع ٍٛإ
االفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهبَ ١ٝع ٛفل ارتصا٥ص املطًٛب ١فٗٝا ٖ ٛاالهاي ايق ٟميهٔ إ ٜعتُـ عًٝع٘ املوعتؼـَني عٓعـ اختعافِٖ
يكلاكا ِٗ املؼتًف١ل ٚبايٓوب ١يوٛم االٚكام املايٚ ١ٝاملوتجُل ٜٔاملتعاًَني فٗٝا ل فإ االفصاغ احملاهيب ٜعترب كٚغ ايوٛم املايٚ ١ٝاهاي
صتاس٘ ٖٚعٛحيكل يف سايٛ ١فل ٙدٛا" َٔ ايجك ١بني املتعاًَني ؿاػٌ ايوٛم مٜٛؿ ٚاػل ٕٚل  2007ل .) 178
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 َٔٚسٝح عالق ١اسفصاغ بايتـقٝل أًاكت دتٓ ١إدلا٤ات ايتـقٝل إىل إٔ اسفصاغ ٖ ٛعلض يًكٛا ِ٥املايٝع ١بهعٌ ٚضعٛغ
طبكا يًُباؿئ احملاهب ١ٝاملكبٛيٜ ٚ ١تعًل بٌهٌ ٓ ٚع ٚ ِٝصٓٝف املعًَٛات ايٛاكؿ ٠بايكٛا ِ٥املايَ ٚ ١ٝعاْ ٞاملصطًشات ايٛاكؿ ٠بٗعال
ٖقا  ٚيكـ سـؿ ؿهتٛك َٗٓ ١ايتـقٝل ايصاؿك عٔ َعٗـ احملاهبني األَلٜهٝني َوؤٚي ١ٝنٌ عض َٔ ٛأعضا ٤املٗٓ ١إفا فٌٌ يف اسفصاغ
عٔ املعًَٛات ايٛاد ٌْلٖا يًُوتفٝـ ٜٔأ ٚعـّ نفاٜتٗا هلِ .عـٖٛٚ ٕٚاك ٟل بـ ٕٚاكٜؽ ايٌٓل)5:
إ االُٖ ١ٝايٓوب ١ٝاذتكٝك ١ٝيًُعًَٛات احملاهبٓ ١ٝبع َٔ َـَ ٣الَ٤تٗا ذتادات َتؼق ٟايكلاكات ل فاملعًَٛات اييت ال ؤثل
عً ٢ايكلاكات ا ييت  ٟٜٛٓاملوتؼـّ اختافٖا اٚاييت ال ربك اٌ ٚلغ ايكعلاكات املتؼعق ٠ال ععـ َالُ٥ع ١اٚفات دعـ ٣ٚل اضعاف ١اىل
االُٖ ١ٝايٌٓب ١ٝيًُعً ١َٛفٗٓاى ػاصٝتا املالٚ ١ُ٥املٛثٛق ١ٝقابً ١ٝاملعًَٛات يًُكاكْ . ١اينبٝـ ٟل ) 110 :2010
 -2اٖـاف االفصاغ احملاهيب
ٜٗـف االفصاغ احملاهيب يف احملاهب ١بصٛك ٠عاَ ١اىل  :ايػبإ ل,2001: 20)ٚ )178 : 2010

)Granof

-1

اماي ١ايتضً ٌٝيف علض املعًَٛات َٚواعـَ ٠تؼق ٟايكلاكات عً ٢صٓع قلاكات هً. ١ُٝ

-2

املواُٖ ١يف ٛفري االهاي ايكاْ ْٞٛيوالَ ١ايعكٛؿ .

-3

اًباع سادات املوتؼـَٝني ايـاػًٝني ٚارتاكدٝني .

-4

ٛفري املعًَ ٛات عٔ صايف املٛاكؿ ٚاملتاس ١يـ ٣ايٛسـٚ ٠االيتناَات ايكاٚ ١ُ٥ايتػٝريات اييت طعلا عًع٢

االص. ٍٛ
-5

بٝإ املعًَٛات املفٝـ ٠يًقٜ ٜٔك َٕٛٛبتـبري املٛاكؿ املاي ١ٝهٛا ٤يف اذتاضل ا ٚيف املوتكبٌ ٚفيو يف زتعاٍ

لًٝـ قلاكا ِٗ املتعًك ١بتؼصٝص املٛاكؿ بني ايٛسـات .
ٜل ٣ايباسج ٕٛإ االفصاغ احملاهيب ٜلنن عًَٛ ٢ضٛع ٛص ٌٝاملعًَٛات اىل املوتفٝـ ٜٔبٗـف ٛضٝض سكٝك ١ايٛضعع
املاي ٞيًٛسـات ست ٢ميهٔ االعتُاؿ عًً ٞو املعًَٛات يف اختاف ايكلاكات  ٚكً ٌٝساي ١ععـّ ايتانعـ يعـ ٣املوعتفٝـ ٜٔلَٚعٔ
ػالٍ ٌْل املعًَٛات ايهُٚ ١ٝاَ ١ٜعًَٛات واعـ يف اختاف ايكلاك .
 -3اْٛاع االفصاغ احملاهيب :
ميهٔ كو ِٝاالفصاغ احملاهيب اىل  :ايهاٌَ ل ٚ )12 : 2011سٓإ ل)471 :2006


االفصاغ ايهاٌَ  :ا ٟإ ه ٕٛايكٛا ِ٥املاي ١ٝناًَ ١هٝح ٌٌُ عً ٢ناف ١املعًَٛات ايضلٚك. ١ٜ



االفصاغ ايعاؿٍ ٜٗ :تِ االفصاغ ايعاؿٍ بايلعا ١ٜاملتٛامْ ١الستٝادعات مجٝعع االطعلاف املعٓٝع ١ا ٟععـّ

سقف ا ٚنتُإ اَ ١ٜعًَٛات دٖٛل. ١ٜ


االفصاغ ايتفاضًٜ : ٞعتُـ االفصاغ ايتفاضً ٞعًع ٢ايتكعاكٜل ايوعٓ ١ٜٛاملؼتصعل ٠آٖ ٟعاى حيتعاز اىل

افصاسا ًاَال ٚيهٔ ايهجري َِٓٗ ال حيتاد ٕٛاىل َعًَٛات َايًَ ١ٝؼص. ١
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ا.م د.سیرواى كرین عیسي ...

االفصاغ ايتجكٝفٜ : ٞتذ٘ ٖقا ايٓٛع اىل االجتا ٙاملتناٜـ ضت ٛايتٛهع يف االفصعاغ ٚايتععـؿ يف زتاال ع٘ اٟ

املعًَٛات املايٚ ١ٝغري املاي. ١ٝ


االفصاغ ايٛقا ٖٛ: ٞ٥علض املعًَٛات ايهاف ١ٝدتعٌ ايكٛا ِ٥املايَ ١ٝفٝـٚ ٠غري َضًً ١يًُوتفٝـ. ٜٔ



االفصاغ ايهايف :ا ٟاذتـ االؿْ ٢ايٛاد ٌْل َٔ ٙاملعًَٛات احملاهب ١ٝيف ايكٛا ِ٥املاي. ١ٝ



االفصاغ املال ٖٛ : ِ٥االفصاغ ايقٜ ٟلاع ٞسادَ ١وتؼـَ ٞايبٝاْات ٚظلٚف املٌٓاٚ ٠طبٝعٌْ ١عاطٗا

ا ٟإ تٓاه املعًَٛات َع ٌْاط املٌٓاٚ ٠ظلٚفٗا .


االفصاغ ايٌاٌَ :ا ٟال ٜعين إ ه ٕٛاملعًَٛات نعجري ٚ ٠فصعٚ ١ًٝٝيهعٔ ٜكصعـ بٗعا إ ٜٛصعٌ اىل

َوتؼـَ ٞاملعًَٛات احملاهب ١ٝنٌ اذتكا٥ل اهلاَٚ ١املال ١ُ٥بٓتٝذ ١ايعًُٝات .
 -4املكَٛعات األهعاهٝع ١يألفصععاغ عععٔ املعععًَٛععات احملعاهبٝععع١
ٜل هن االفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهب ١ٝيف ايكعٛا ِ٥املايٝع ١املٌٓعٛك ٠عًع ٢املكَٛعات ايلٝ٥وع ١ٝاآل ٝععَ : ١طعل ٚايوعٜٛطٞ
ل)337 :2008


املوتؼـّ املوتٗـف يًُعًَٛات احملاهعب : ١ٝتععـ ايف٦عات املوعتؼـَ ١يًُعًَٛعات احملاهعب ١ٝنُعا ختتًعف طعلم

اهتؼـاَٗا هلق ٙاملعًَٛات ل فُٓٗا وتؼـَٗا بصٛكَ ٠باًلَٗٓٚ ٠ا َٔ وتؼـَٗا بصٛك ٠غري َباًل.٠


أغلاض اهتؼـاّ املعًَٛات احملاهب:١ٝن كبط ايػلض ايق ٟوتؼـّ ف ٘ٝاملعًَٛات احملاهب ١ٝبعٓصل اهاهعٖ ٞعٛ

َاٜعلف مبعٝاك ا ٚػاص ١ٝاملال ١ُ٥يقيو قبٌ حتـٜـ ٌٖ ٛافل َعًَٛات َعَ ١ٓٝال ١ُ٥ا ٚغعري َالُ٥ع ١يًُوعتؼـّ نع إ حيعـؿ اٚالً
ايػلض ايق ٟهتوتؼـّ ف ٘ٝل افا إ َعًَ ١َٛال ١ُ٥ملوتؼـّ َعني يف غلض َعني قـ ال هع ٕٛبايضعلٚكَ ٠الُ٥ع ١يػعلض بعـ ٌٜاٚ
َوتؼـّ بـ. ٌٜ


طبٝعْٛٚ ١ع املعًَٛات احملاهب ١ٝاييت ن االفصاغ عٓٗا  ٚ:تُجعٌ ٖعق ٙاملعًَٛعات يف ايبٝاْعات املايٝع ١احملتعٛا ٠يف

ايكٛا ِ٥املاي ١ٝايتكًٝـ ١ٜل باالضاف ١اىل َعًَٛات أهاه ١ٝعترب ضلٚك ١ٜيهٔ ْعلاً يتعقك االفصاغ عٓٗا يف صً ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعُلضت
يف املالسعات امللفك ١بايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝاييت عـ دنً٤ا ال ٜتذنً َٔ ٤و ايكٛا. ِ٥


ٛقٝت اسفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهب: ١ٝسٝح ن إٔ عٗل املعًَٛع ١يف ٚقعت َععني إال هعتفكـ ٖعق ٙاملعًَٛع١

صالسٝتٗا ٚأُٖٝتٗا .


أهايٚ ٝطلم اسفصاغ عٔ املعًَٛات احملاهبٜ: ١ٝعتِ االفصعاغ ععٔ املعًَٛعات فات االثعاك املُٗع ١يف قعلاكات

املوتؼـّ املوتٗـف يف صً ايكٛا ِ٥املاي ١ٝل يف سني ٜتِ االفصاغ عٔ املعًَٛات األػل ٣ػصٛصاً ايتفاص ٌٝأَعا يف املالسععات أٚ
االٜضاسات امللفك ١بتًو ايكٛا ِ٥ل ا ٚيف دـا ٍٚأػلَ ٣هًًُ ١شل بٗا ل نُا ٜتطً االَل يف بعض االسٝإ االفصاغ عٔ املعًَٛع١
ايٛاسـْ ٠فوٗا أفا ناْت َُٗ ١يف أَانٔ َتعـؿ ٠يف ايبٝاْات املاي . ١ٝايعهلل )17 : 2010
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 -5أٖـاف ايكٛاٚ ِ٥ايتكاكٜل املاي١ٝ
عترب ايتكاكٜل املاي ١ٝاملٓتر ايٓٗا ٞ٥يًُشاهب١ل ٓ ٚكوِ ايتكاكٜل إىل قوُني ُٖا:


كاكٜل ػاص -:١عـ اهتذاب ١يطً َعني.



كاكٜل عاَ -:١عـ ٚفل َعاٜري احملاهب ١املتعاكف عًٗٝا يٝطًع عًٗٝا نٌ ف ٟعالق ١باملٌٓأ ٠أ ٚنعٌ َٗعتِ

بأَٛكٖا.
ٖٓٚا ٜٓبػ ٞعًٓٝا أٚالً ايتفلق ١بني نالً َٔ "ايكٛا ِ٥املاي"ٚ "١ٝايتكاكٜل املاي"١ٝل سٝح إٔ َفٗ ّٛايتكاكٜل املاي ١ٝأٚهع ٚأمشٌ َٔ
َفٗ ّٛايكٛا ِ٥املاي١ٝل ٚفيو يعـ ٠أهباب ٖ-:٢
 إٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝمبا تضُٓ٘ َٔ طقا ١ُ٥ايـػٌل قا ١ُ٥امللنن املايٞل قا ١ُ٥ايتـفل ايٓكـٟل قا ١ُ٥األكباغ احملتذعن٠ل قاُ٥ع١سكٛم املواُٖنيص عـ دن َٔ ٤ايتكاكٜل املاي١ٝل ٚاييت تضُٔ فضالً عٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝط كلٜل َلام اذتواباتل كلٜل زتًى اسؿاك٠ل
كلٜل اسؿاك ٠ايتٓفٝق١ٜل ػطط اسْتاز ٚايتٛهعات املوعتكبً ١املتٛقعع١ل ٛقععات ٓ ٚبعؤات اسؿاك ٠صخصعٛن ٌْعاط ايٌعلن ١اذتعايٞ
ٚاملوتكبًٞل ٚأ ٟإفصاغ أضايف أػلص.
 إٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعلض َعًَٛات َاي ١ٝطنُ١ٝص فكطل بُٓٝا ايتكاكٜل املاي ١ٝعلض َعًَٛات َايٚ ١ٝغعري َايٝع ١طنُٝع١لٚصف١ٝصل فُجالً َعًَٛات اسفصاغ عٔ ػطط اسْتاز ٚايتٛهعات املوتكبً ١املتٛقع ١ال ميهٔ إٔ ـكز يف ايكٛا ِ٥املاي١ٝل ٚفيو ألْٗعا
َعًَٛات ٚصفٚ ١ٝيٝوت نُ.١ٝ
ٚن َالسع ١إٔ أٖـاف ايتكاكٜل احملاهب ٖٞ ١ٝأٖـاف عاَ١ل ٚفات زتاٍ ٚاهععل فٗع ٞال ٌعٌُ اسفصعاغ يف ايكعٛاِ٥
املاي١ٝل ٚاييت متجٌ ايٛه ١ًٝايلٝ٥و ١ٝيتٛص ٌٝاملعًَٛات يألطلاف ارتاكد١ٝل ٚيهٔ ٌٌُ أٜضاً املعًَٛات اييت كـّ ايكـك ٠ايهوب ١ٝي٘ل
نُا أْٗا تصف بايعُ ١َٝٛيتًيب ساد ١عـٜـ َٔ املوتؼـَنيل ٚيقيو فٗ ٞمتجٌ أٖـاف يًتكاكٜل املاي ١ٝفات األغلاض ايعاَع١ل حملاٚيع١
حتكٝل ٚإكضا ٤اذتادات ٚاملصاحل ارتاص ١باملوتؼـَني احملتًُنيل ؿ ٕٚايرتنٝن عً ٞسادَ ١وتؼـَني بع.ِٗٓٝ
ٚأػرياً فإٕ أٖـاف ايتكاكٜل املاي ١ٝن إٔ ٛد٘ أهاهًا ضت ٛساد ١املوتؼـَني ارتاكدني يًبٝاْات احملاهب١ٝل ٚايعق ٜٔال تعٛفل
يـ ِٜٗايوًط ١يًشص ٍٛعً ٞاملعًَٛات اييت ٜلغبْٗٛال فاألدٗن ٠اذتهَ ١َٝٛجٌ َصًش ١ايضلا ١٦ٖٝٚ ٥هٛم املاٍ حيصً ٕٛعًَ ٞعا
ي عً ٢املعًَٛات
حيتادَ َٔ ْ٘ٛعًَٛات َٔ ايٌلناتل ٚفكًا ملا خيٛي٘ هلِ ايًٛا٥ض ٚايكٛاْنيل بُٓٝا املوتجُلٚ ٜٔاملكلضني ٜعتُـ ٕٚأها ً
اييت حتتٜٗٛا ايكٛا ِ٥املاي١ٝل ٚايت ٢كـَٗا اسؿاك٠ل ٚيقيو فِٗ ميجً ٕٛاملوتؼـَني األهاهٝني يًكٛاٚ ِ٥ايتكاكٜل املاي.١ٝ
 َٔٚأفضٌ احملاٚالت يف حتـٜـ أٖـاف ايتكاكٜل املاي ١ٝناْت ستاٚي" ١زتًى َعاٜري احملاهعب ١املايٝع ١األَلٜهع"ٞل ٚايعق ٟدعا٤
َعتُـاً إىل سـ نبري عً ٢ايـكاه ١اييت قاّ بٗا "اجملُع األَلٜه ٞيًُشاهبني ايكاْْٝٛني" ٚناْت األٖـاف َكوُ ١نايتاي-:ٞ
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ٛ -1فري املعًَٛات اييت فٝـ يف لًٝـ ايكلاكات االهتجُاكٚ ١ٜاال٥تُاْ١ٝل َع ضلٚك ٠صٝاغٖ ١ق ٙاملعًَٛعات هٝعح ميهعٔ
اهتٝعابٗا ٚفُٗٗا َٔ قبٌ أٚي٦و املوتؼـَ ٚ ٕٛاملفرتض متًهِٗ ايكـك ايهايف َٔ ايـكا ٚ ١ٜايفِٗ يألٌْط ١اسقتصاؿ.١ٜ
ٛ -2فري املعًَٛات اييت فٝـ يف كـٜل سذِ ايتـفكات ايٓكـ ١ٜاملوتكبً١ٝل ٛ ٚقٝت ٖق ٙايتعـفكاتل ٚؿكدع ١ععـّ ايتأنعـ
احملٝط ١بٗا.
ٛ -3فري املعًَٛات اييت فٝـ يف كَٛ ِٝٝاكؿ املٌٓأ ٚ ٠ايتناَا ٗال  ٚايتػريات اييت طلأ عًٖ ٢ق ٙاملٛاكؿ  ٚاسيتناَات.
-6

أهٛام األٚكام املايٚ ١ٝايوٛم ايهف٠٤ٛ

ٌهٌ هٛم األٚكام املاي ١ٝكنٓا ٖاَا َٔ أكنإ ٖٝهٌ ايٓعاّ ايتُ ًٜٞٛيف ايٓعِ االقتصاؿ ١ٜاييت عتُعـ بايـكدع ١األٚىل
عً ٢ايٌٓاط ايفلؿٚ ٟاذتل ١ٜاالقتصاؿ ١ٜفٗ ٞوع ٢إىل ٌذٝع االؿػاك يـ ٣األفلاؿ ُٝٓ ٚت٘ ٚفيو َٔ أدٌ مت ٌٜٛاملؤهوعات ايعيت
وتجُل يف شتتًف ايكطاعات مما ٜواعـ عً ١ُٝٓ ٢االقتصاؿ ايٛطين  ٚطٛكٙل إف ك ّٛبتذُٝع شتتًف املـػلات بهاف ١أًهاهلا ٚأدًعٗا
ٚإعاؿ ٠اهتجُاكٖا هٛا ٤بٌهٌ َباًل أ ٚغري َباًل فايعالقَ ١باًل ٠بني ايُٓ ٛاالقتصاؿٚ ٟمٜاؿ ٠ايهفا ٠٤اسْتاد َٔ ١ٝدٗٚ ١بني منعٛ
هٛم كأي املاٍ احملًٚ ١ٝبصف ١ػاص ١هٛم األٚكام املاي َٔ ١ٝدٗ ١أػل .٣سوني ل) 5 : 2013
تُجٌ أهٛام األٚكام املاي ١ٝيف زتاٍ ايتعاَعٌ بعاالٚكام املايٝع ١ايعيت صعـكٖا ايٌعلنات ايعاَعٚ ١ارتاصع ١ممجًع ١باالهعِٗ
ٚايوٓـات ٚميهٔ كوُٗٝا اىل  :محـ ل )198 : 2010
 ايوٛم االٚيٚ ١ٝاييت ٜتِ ايتعاٌَ فٗٝا باالٚكام املاي ١ٝالَ ٍٚل ٠عٓـ اصـاكٖا عٔ طلٜل االنتتاب ايعاّ هٛا ٤عٓـ
أهٝى ايٌلن ١ا ٚعٓـ مٜاؿ ٠كأي َاهلا.
 االهٛام ايجاْٜ ١ٜٛتِ ـا ٍٚاالٚكام املاي ١ٝبني َايهٗٝا ٚاملوتجُل ٜٔادتـؿ ايلاغبني يف ًعلاٖ ٤عق ٙاالٚكام املايٝع١
 َٔٚػالٍ ٚهطا ٤يف ايبٛكص.١
 ايوٛم املٛام ٖٞٚ :١ٜايوٛم اييت ٜتِ فٗٝا ـا ٍٚاالٚكام املاي ١ٝاييت صـكٖا ايٌلنات غري املـكدع ١اااؤٖعا يف
ايوٛم املاي.١ٝ
 اهٛام ايعكٛؿ املوتكبً :١ٝظٗلت ٖق ٙايوٛم سـٜجا ٚاصبشت االنجل اْتٌاكا  ٖٞٚهٛم ايتعاٌَ اٜضا بعاالٚكام
املايٚ ١ٝيهٔ َٔ ػالٍ عكٛؿ ٚا فاقٝات ٜتِ ٓفٝقٖا يف ٛاكٜؽ السك.١
ميهٔ علٜف االهٛام املاي ١ٝباْٗا املهإ ا ٚايٛه ١ًٝاملٓعُ ١اييت ٜتِ َٔ ػالهلا يبذُع بني ايطًع عًع ٢االَعٛاٍ ٚايععلض
يالَٛاٍ هٛا ٤نإ فيو باال صاٍ املباًل ٚغري َباًل ٚبعباك ٠اػل ٣فإ ايوٛم املاي ٖٛ ٞايتٓعع ِٝايعق ٟميهعٔ اصعشاب االَعٛاٍ
ايفا٥ض َٔ ١اال صاٍ ايـاَ ِ٥ع االطلاف اييت يـٜٗا ايعذن يف االَٛاٍ سٝح ميهِٓٗ َٔ امتاّ ايتعاَالت فُٝا ب ِٗٓٝبطلٜكَٓ ١عُٚ ١فل
ًلٚط ستـؿ. ٠

ًٓـ ٟل)157: 2013
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ٜٚل ٣ايباسجني إٔ هٛم األٚكام املاي ٖٛ ١ٝايوٛم ايقٜ ٟتِ ف ٘ٝـا ٍٚاألٚكام املاي ١ٝاييت صـكٖا ايٌعلنات املؼتًفع١ل
ًٜٚع ٖقا ايوٛم ؿٚكاً ٖاَاً ٚسٜٛٝاً يف اقتصاؿ ايـْ ٍٚعلًا ملا ٜتِ فٓ َٔ ٘ٝع ِٝيتٛد ٘ٝاملـػلات يف االهتجُاكات املٓاهب.١
ٜكصـ بايهفا ٠٤يف هٛم االٚكام املاي ١ٝعً ٢اْٗا ًو ايوٛم اييت تُتع بكـك عاٍ َعٔ امللْٚع ١وعُض بتشكٝعل اهعتذاب١
هلٜع ١يف اهع اك االٚكام املاي ١ٝيًتػريات يف ْتا٥ر حتً ٌٝايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتـفك ١اىل ايوٛم  ٚهع ٕٛايوعٛم نفع ٠٤ٛافا ناْعت
االهعاك عهى ْعاّ املعًَٛات عٔ اؿا ٤ايٌلن ١املصـك ٠يالٚكام املايٝع ١املتـاٚيع ١يف ايوعٛم ٚفيعو ٚفعل زتُٛععَ ١عٔ ايٌعلٚط
ايضلٚك ١ٜيًهفاٚ ٠٤اييت تطً َ :فتاغ ٚفلٜـ ٠ل) 182 : 2010
أ-

ٚدٛؿ َٓافو ١اَ ١بني شتتًف املتـػًني يف ايوٛم

ب-

ٛفل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايصشٝش ١املايٚ ١ٝغري املاي ١ٝاملتعًك ١بايٌلنات املتـا ٍٚاؿٚا ٗا يف ايوٛم

ت-

االفصاغ عٔ ٖق ٙاملعًَٛات باقص ٢هلعٚ ١باقٌ هًف ١اىل ناف ١املتعاًَني يف ايوٛم ٚيف ٚقت ٚاسـ .

خ-

تٛقف نفا ٠٤هٛم االٚكام املاي ١ٝعً ٢نفاْ ٠٤عِ املعًَٛات املايٚ ١ٝعًٖ ٢قا االهاي فإ صتعاغ هعٛم االٚكام

املاي ١ٝحيتاز اىل َعًَٛات بٓ ٢عً ٢اهاي زتُٛع َٔ ١ايعٓاصل تُجٌ يف  :اذتٓا ٟٚل) 132 : 1998
ز-

اظٗاك االعالٕ املايٚ ٞؿٚك ٙيف ضبط سلن ١ايوٛم املايَ ٖٛٚ ٞا ٜعلف باالفصاغ ايعاّ ايقٜٛ ٟفل قـك نايف َعٔ

املعًَٛات ميهٔ اهتؼـاَٗا يف املفاضً ١بني فلن االهتجُاك املؼتًف. ١
غ-

ٛفل املعًَٛات املاي ١ٝاييت عهى امللنن املاي ٞيًٛسـ ٠املعٓ ١ٝذتواب ايك ١ُٝاذتكٝك ١ٝهلا .

ؾ-

 َٔ ٚداْ اػل نإ يتناٜـ ايـٚك االقتصاؿ ٟألهٛام املاٍ ايعامل ١ٝأثل َباًعل عًع ٢احملاهعب١ل إف فلضعت عًع٢

احملاهبني إٔ ٜٛيٛا اٖتُاَا ػاصا يًٓعلٜات  ٚاملفاٖ ِٝاييت حتهِ َكَٛات  ٚايٝات ٖق ٙاألهٛام نٓعل ١ٜاحملفعَ ١عجال Portfolio
 ٚ Theoryفلض ايوٛم املاي ٞايفعاٍ فيو َ ا أنـ َل ٠أػل ٣أُٖ ١ٝاسفصاغ عٔ املعًَٛات يف ايبٝاْات املاي ١ٝاملٌٓعٛك ٠بععـ إٔ
أصبشت ٖق ٙيبٝاْات َصـكا كٝ٥وا يًُعًَٛات بايٓوب ١يًُتعاًَني يف ٖق ٙاألهٛامل يهٔ عاّ ً 1974عٗـ سعـثني بعاكم ٜٔلنعا
اثاكا نبري ٠عًٌَ ٢هً ١اسفصاغ عٔ املعًَٛات يف ايبٝاْات املاي ١ٝاملٌٓٛك ٠يف ايٛالٜعات يف َٝناْٝعات املؤهوعا األَلٜه ١ٝجتًعت يف
اتني كٝ٥وتني ُٖا ا واع ْطام اسفصاغ يَ ٌٌُٝعًَٛات ناْت إؿاكات املؤهواحتت ٢فيو ايتاكٜؽ عتربٖعا َعٔ احمللَعات يف سعني
متجًت ايوُ ١ايجاْ ١ٝبتش ٍٛايرتنٝن عً ٢أٖعـاف اسفصعاغ إىل محاٜعَ ١صعاحل ايف٦عات املؼتًفعَ ١جعٌ املوعاُٖنيل  ٚاملوعتجُلٜٔل ٚ
املكلضني .عـٖٛٚ ٕٚاكٟل )6 :2010
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ْعاّ املعًَٛات ٚاهٛام االٚكام املاي١ٝ

يف ظٌ هٛم ايهف ٤ه ٕٛاملٓافوً ١ـٜـ ٠بني املوتجُل ٜٔفاملوتجُلٜٛ ٕٚادٗ ٕٛاملنٜـ َٔ املعًَٛات َٔ  ّٜٛالػل ل
 ٚنؿاؿ اُٖ ١ٝاملعً ١َٛبٌهٌ نبري يف ايوٛم ايهفٚ ٤اييت متجٌ زتُٛع َٔ ١ايبٝاْات اييت مت جتٗٝنٖا يًُتعاًَني ٖٚع ٞفات قُٝع١
سكٝك ١ٝاَ ٚتٛقع ١عٔ ايعًُٝات ادتاك ١ٜا ٚاملوتكبً ١ٝالختاف ايكلاك لٜٚعترب ْعاّ املعًَٛات احملاهعيب َعٔ اٖعِ َصعاؿك املعًَٛعات
االقتصاؿ ١ٜيف هٛم االٚكام املاي ١ٝل فاملعًَٛات احملاهبٜ ١ٝتِ االعتُاؿ عًٗٝا يف ك ِٝٝاالٚكام املاي ٚ ١ٝك ِٝٝاملؼاطل املل بط ١بٗقٙ
االٚكام ل  ٚربم اُٖ ١ٝاالفصاغ عٔ املعًَٛات يف َواعـ ٠املوتجُل ٜٔيف َعلف ١االٌْط ١االقتصاؿ ١ٜنافٚ ١ايعًُٝات اييت قاَعت
بٗا ايٌلن ١ل ٜٚعترب االفصاغ املايٚ ٞاحملاهيب َواي ١قاًْ ١ْٝٛنّ نٌ ايٌلنات االَٛاٍ بٌٓل ايبٝاْات ٚايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝاالفصاغ
عٓٗا يف اٚقات ستـؿ ٠يتشكٝل ايهفا ٠٤يف ايوٛم املاي ١ٝعٔ طلٜل ْ :اد ٞل )3 : 2005
َ تابع ١ايتناّ ايٌلنات بتٛفري بٝاْات تصف بايـقٚ ١ايٌفاف ١ٝاملطًٛب. ١
 طبٝل قٛاعـ ٚعاٜري احملاهبٚ ١ايتـقٝل .
 االيتناّ باملعاٜري احملاهب ١ٝايـٚي ١ٝعٔ َتطًبات االفصاغ ٚايٌفاف. ١ٝ
 ك ِٝاؿا ٤ايٌلنات ًٚلنات ايوُول ٠يف االٚكام املاي. ١ٝ
-8

املكَٛات األهاه ١ٝيوٛم األٚكام املاي١ٝ

إٕ هٛم األٚكام املاي ١ٝال ٌٓأ جمللؿ ايلغبٚ ١ال يصـٚك قلاك َٔ ايوًطات املؼتصٚ ١إمنا ٌٓأ ْتٝذ ١يتٛافل عـَ ٠كَٛعات
أهاهَٗٓ ١ٝا(Elton et,al 2006: 260) :


ٚدٛؿ اسطاك ايتٌلٜعٚ ٞايتٓع ُٞٝامللٕ ايكاؿك عً ٢ايتطعٛك باهعتُلاك يًتهٝعف َعع املعتػريات ٚايعقٟ

ٜطُإٔ املوتجُلٚ ٜٔاملـػلٜٛٚ ٜٔفل اذتُا ١ٜايالمَ ١ذتكٛم املتعاًَني مما ٜؤؿ ٟإىل ػًل د َٔ ٛايجك ١يف األهٛام.


ٚضٛغ ارتط ١االقتصاؿ ١ٜاملتبع ١يف ايـٚيٚ ١اييت حتـؿ يلأي املاٍ ارتان ؿٚك.ٙ



إ باع ايوٝاهات اييت ٌذع االؿػاك ٚاالهتجُاك.



ٛفل ٌَاكٜع فات ادتـ ٣ٚاالقتصاؿٚ ١ٜايله ١ٝاجملنٚ ١٥اييت وُض باهتٝعاب كأي املاٍ املعلٚض.



ٚدٛؿ َؤهوات َايَٚ ١ٝصلف َٔٚ ١ٝناف ١ايتؼصصات مما ٌٜهٌ بَ ١٦ٝتهاًََ ١عٔ املؤهوعات املايٝع١

وُض بتعب ١٦املـػلات ٛ ٚيـ قلٚض االهتجُاك.


ٛفري ًبه ١دٝـ َٔ ٠املتعاًَني ٚايٛهطا ٤يف ايوٛم.



إضفا ٤ايٌفاف ١ٝعً ٢ايٌلنات املصـك ٠يألٚكام املايٚ ١ٝإػلادٗا َٔ اسطاك ايعا.ًٞ٥
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أقواّ هٛم األٚكام املاي١ٝ

ٓكوِ هٛم األٚكام املاي ١ٝإىل عـ ٠أقواّ :باعهض ١ل)20 :2012


هٛم اسصـاك األٚي ٖٛ: ٞايوٛم ايق ٟعلض ف ٘ٝاملٌٓ ت أٚكام َايَ ٘ٝصـك ٠ألَ ٍٚل ٠ععٔ طلٜعل طلسٗعا

يالنتتابل ٚبايتايٜ ٞتِ َٔ ػالي٘ حت ٌٜٛاملـػلات إىل اهتجُاكات دـٜعـ ٠مل هعٔ قاُ٥ع ١يف ايوعابل أ ٚايتٛهعع يف اهعتجُاكات
قا.١ُ٥


هٛم ايتـا ٍٚايجاْ : ٟٛخيتص ٖقا ايوٛم بتـا ٍٚاألٚكام املاي ١ٝاييت هبل إصعـاكٖا يف ايوعٛم األٚيٝع١ل ٚفٝع٘

قٖ اذتص ١ًٝايٓكـ ١ٜإىل ساٌَ األٚكام املايٚ ١ٝيٝى يًٌُٓ ت املصـك ٠هلا ٚاييت هبل إٔ باعتٗا يف ايوعٛم األٚيٝع١ل  ٚتشعلى
األٚكام املاي ١ٝباهتُلاك بني املوتجُل ٜٔمما ٜضُٔ ٛفل عٓصل ايوٛٝي ١بٌهٌ ؿا ِ٥ل ٜٚأػق ٖقا ايوٛم ًهًني يف اذتٝا ٠ايعًُٝع١
ُٖاَٛ :ه ٢ل ) 21: 2005
أ -ايوٛم املٓعِ ٖٛ :ايوٛم ايقٜ ٟل بط بٓعاّ ٚقاَْٚ ٕٛهإ ٚمَإ ٚاضض َٚعًّٛل ٜٚعـاك حتعت إًعلاف زتًعى
َٓتؼ َٔ أعضا ٤ايوٛم سٝح ٜتِ َلاقب ١ايصفكات املٓعكـ ٠بـقٚ ١ايتأنـ َٔ هريٖا ٚفكاً يًكٛاْني ٚايًٛا٥ض املٓعُ١ل  ٚعتُـ يف
بٝع ًٚلا ٤األٚكام املاي ١ٝعً ٢ايٛهطاٚ ٤ايوُاهل ٠ايقٜ ٜٔعًُ ٕٛذتواب غريِٖ َكابٌ عُٛالتل ٜٚطًل عًع ٢ايوعٛم املعٓعِ
َصطًض " ايبٛكص." ١
ب  -ايوٛم غري املٓعِ ٖٛ :ايوٛم ايقٜ ٟتعاٌَ يف األٚكام املاي ١ٝايػري َكٝـ ٠يف األهٛام املٓعُ١ل ٚال ٜٛدـ َهعإ
ثابت َٚعني سدلاَ ٤عاَال ٗا ٚإمنا تِ عٔ طلٜل ًبهات ا صاٍ لبط بني ايوُاهلٚ ٠ايتذاك ٚاملوتجُلٜٔل ٜٚتشعـؿ هععل بٝعع
ًٚلا ٤ايٛكق ١فٗٝا بايتفاٚض.
ٌٜ ٚتٌُ ايوٛم غري املٓعِ عً ٢ايوٛم ايجايح ايق ٟتِ ف ٘ٝعًُٝات ايبٝع ٚايٌلاَ ٤عٔ ػعالٍ ااهعل ٠غعري أعضعا ٤يف
ايوٛم ايجاْ ٟٛذتواب غريِٖ َٔ املوتجُل ٜٔبتهايٝف َٓؼفضْ ١وبٝاً ٜٚه ْٕٛٛعً ٢اهتعـاؿ يٌعلا ٤أ ٚبٝعع األٚكام املايٝع ١يف أٟ
ٚقت ٚبأ ٟنُ١ٝل نُا ٌٜتٌُ ايوٛم غري املٓعِ عً ٢ايوٛم ايلابعع ايعق ٟعتِ فٝع٘ عًُٝعات ايبٝعع ٚايٌعلا ٤ايهعبري ٠بعني نبعاك
املوتجُلَ ٜٔباًل ٠فُٝا بٚ ِٗٓٝمتتام بولع ١امتاّ ايصفكات بتهًف ١أقٌ ٚبتعاٌَ املوتجُل ٜٔفٗٝا عً ٢ناف ١األٚكام املاي.١ٝ
 ٚباعتباك إ هٛم األٚكام املايَ ١ٝهاْا ًٜتك ٞف ٘ٝايبا٥عٚ ٕٛاملٌرت َٔ ٕٚػالٍ ااهل ٠يتباؿٍ ايوًع ٖٞ ١األهِٗ ٚايوٓـات  ٚعلف
بوٛم املاٍ ط ١ًٜٛاألدٌ فٗ ٞأقلب َا ٜه َٔ ٕٛايوٛم ايهاًًَ ٖٞ,١و ايوٛم اييت ٜتشـؿ فٗٝا هعل ٚاسعـ يًوعًع ١ايٛاسعـ ٠ل
ًٚلٚط ايوٛم ايهاًَٚ ٖٛ ١دٛؿ عـؿ نبري َٔ ايبا٥عني ٚاملٌرت ٜٔهٝح ال ٜوتطٝع أسـِٖ با٥ع أٌَ ٚرت ٟمبفلؿ ٙإٔ ٜؤثل عً ٢هعل
ايوٛم هٗٛيٛ ٚ ١افل اال صاالت بني أطلاف ايوٛم مما حيكل عًِ نٌ َٔ ايبا٥ع ٚاملٌرت ٟمبا نل ٟيف ايوٛم مما ٜوتتبع إٔ ايبا٥ع ال
ٜبٝع إال بأعً ٢هعل َطًٛب يف ايوٛم ٚباملجٌ املٌرت ٟال ٌٜرت ٟإال بأقٌ َٔ ايوعل املعلٚض يف ايوٛم(Groz , 2009:113 .
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ثايجا :ادتاْ ايعًُٚ ٞحتً ٌٝايٓتا٥ر
ٚ -1صف زتتُع ايـكاهٚ ١ايع ١ٓٝاملٛمع عًٗٝا إهتُاك ٠اسهتباْ١
مت حتـٜـ امللاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنلؿهتإ نُذتُع ايـكاه ١اليتُاهِٗ املباًل َع ايٌلنات ٚاالهعٛام املايٝع ١لسٝعح
ٜبًؼ امجاي ٞعـؿ امللاقيب اذتوابات يف اقً ِٝنلؿهتإ َ )57لاقبا.
ٛ -2مٜع ع ١ٓٝايـكاه :١يػلض مجع ايبٝاْات مت ٛمٜعع  )57إهعتباْ ١عًعَ ٢علاقيب اذتوعابات)ل ٚقعـ بًعؼ ععـؿ
املوتذبني ٚ )54بوب7 ١ظ )% 94أَا اسهتُاكات املكبٛيٚ ١ايصاذت ١يًتشً ٌٝفكـ بًؼ  )52أ ٟبٓوب2 ١ظٚ )%91نُا َبني
يف ادتـ ٍٚكقِ  )1ايتاي:ٞ

ادتـ ٍٚكقِ )1
ٛمٜع ع ١ٓٝايـكاهْٚ ١وب ١املوتذبني َٔ إهتُاك ٠اسهتباْ١
عدد اإلستمارة
الوظيفة

ادلرسلة أو
ادلوزعة

مراقيب احلسابات

29

نسبة اإلستمارات

عدد اإلستمارة

ادلعادة

ادلعادة

غري مقبول

2,

% 2,19

9

صايف نسبة

مقبول

ادلستجبني

29

% 2,19

املصـك َٔ :إعـاؿ ايباسجني
ٚ-3صف ػصا٥ص ع ١ٓٝايـكاهٜ :١تٓاٖ ٍٚقا ادتن ٤ايٓتا٥ر املتعًك ١صخصا٥ص ع ١ٓٝايـكاه َٔ ١سٝح املؤٌٖ ايعًُٚ ٞايٌٗاؿ ٠املٗٓ١ٝ
ٚارترب ٠ايعًُٚ .١ٝميهٔ ًؼٝص ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٗٝا َٔ ػالٍ دـا ٍٚعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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ايوؤاٍ كقِ  )1ايـكد ١ايعًُ:١ٝ
ادتـ ٍٚكقِ )2
ٛمٜع ع ١ٓٝايـكاه ١سو ايـكد ١ايعًُ١ٝ
الدرجة العلمية

التكرار

النسبة

بكالوريوس

25

%29

ماجستري

9

%,

دكتورا
اجملموع

%,55

29

املصـك َٔ :إعـاؿ ايباسجني.
ٜعٗل َٔ ادتـ ٍٚكقِ  ) 2إٔ ع ١ٓٝايـكاهٛ ١معت َٔ سٝح املؤٌٖ ايعًُ ٞعً ٢ثعالخ ف٦عات إف استًعت محًع ١بهعايٛكٜٛي
املل ب ١األٚىل سٝح بًؼ عـؿِٖ َ )50فلؿ ٠إسصا ١ٝ٥أ ٟبٓوبٚ )%96 ١استًت محً ١املادوتري باملل ب ١ايجاْ ١ٝإف بًعؼ ععـؿِٖ )2
َفلؿ ٠إسصا%4 ١ٝ٥
ايوؤاٍ كقِ  )2هٓٛات ارترب:٠

ادتـ ٍٚكقِ )3
ٛمٜع ع ١ٓٝايـكاه ١سو ارترب٠

اخلربة

ادلتغري

التكرار

النسبة ادلئوية

من  ,سنة –  2سنوات

,,

% 9,19

من  9سنة –  ,5سنوات
سنة من  ,,سنة,2 -
سنة  95من  ,9سنة-
 9,سنة فاكثر
اجملموع

,2
8
9
8
29

%5912
% ,21,
% ,,12
% ,21,
% ,55

املصـك َٔ :إعـاؿ ايباسجني
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 -4أهاي ٝحتً ٌٝايبٝاْات
مت اهتؼـاّ األهًٛب ايٛصف ٞاالسصا َٔ ٞ٥أدٌ حتً ٌٝايبٝاْات ٚاػتباك ايفلض١ٝل ٚفيو باهتؼـاّ ايربْاَر االسصا(SPSS) ٞ٥
سٝح مت اهتؼـاّ ايٛها ٌ٥االسصا ١ٝ٥ايتاي:١ٝ
 .1املتٛهطات اذتواب.١ٝ
 .2االضتلافات املعٝاكِ.١ٜ
 .3اػتباك ) (Tيعٚ ١ٓٝاسـ.(One Sample T-Test) ٠
َكٝاي االهتباْ١
يكـ مت اعتُاؿ َكٝاي يٝهلت ) (Likert Scaleامله َٔ ٕٛمخى ؿكدات ٚنُا َٛضض يف ادتـ ٍٚكقِ )4
دـ ٍٚكقِ )4
َكٝاي يتشـٜـ َوت ٣ٛاملٛافك١
الدرجة

مستوى األثر

,

منخفضة جداً

9

منخفضة

5

متوسطة

,

مرتفع

2

مرتفع جداً
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نُا مت ٚضع َكٝاي ل ٝيب هلق ٙاألكقاّ سعطا ٤ايٛهط اذتوابَ ٞـيٛالً باهتؼـاّ املكٝاي ايرت ٝيب يألُٖ١ٝل ٚفيو يالهتفاؿَٗٓ ٠ا فُٝا
بعـ عٓـ حتً ٌٝايٓتا٥رل ٚفيو نُا َٖٛ ٛضض يف ادتـ:)5 ٍٚ
دـ ٍٚكقِ )5
َكٝاي يتشـٜـ األُٖ ١ٝايٓوب ١ٝيًُتٛهط اذتوابٞ
ادلتوسط احلسايب

درجة ادلوافقة

2 – ,12

مرتفعة جداً

 – 5192أقل من ,12

مرتفع

 – 5أقل من 5192

متوسطة

 – 9أقل من 5

منخفضة

أقل من 9

منخفضة جداً

علض ايٓتا٥ر ايفلض ١ٝايلٝ٥و)١ٝ
الٜٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقً ِٝعٓـ َوت ٣ٛاملعٓ)  0.05 ١ٜٛ
َٔ ٚدٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات.
ٜعٗل ادتـ ٍٚكقِ  ) 6حتً ٌٝايفكلات ايٛاكؿ ٠يف اهتُاك ٠االهتباْ ١يـٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف
االقً ِٝل إف استوبت املتٛهطات اذتوابٚ ١ٝاالضتلافات املعٝاك ١ٜسدابات أفلاؿ ايع١ٓٝل ٚٚضع أَاَٗا ل ٝع اهعتٓاؿاً عًع ٢أُٖٝتٗعا
ايٓوب ١ٝاهتٓاؿاً يًُتٛهطات.
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دـ ٍٚكقِ )6
ؿٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقً.ِٝ
الرقم
,

العبارة ادلتوسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةط االحن ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرا
ادلعياري
احلسايب
519,2
,122
االفصاح عن القوائم ادلالية االساسية يؤدي اىل كفاءة

الرتبة
,

امهية درج ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
ادلوافقة
النسبية
مرتفع
%2,
جداً

السوق ادلايل
9

االفصاح عن قوائم إضافية يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل1

5199

51228

9

%921,

مرتفع

5

االفصاح عن جداول إحصائية يؤدي اىل كفاءة السوق

51,9

,1,99

,5

%9219

متوسطة

ادلايل
,

االفصاح عن معلومات اليت ختص االحداث الالحقة

519

51855

2

%99

متوسطة

للميزانية يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل
2

االفصاح عن اإليضاحات وتفسريات يؤدي اىل كفاءة

,1,5

,1,25

2

%89

مرتفع

السوق ادلايل
9

االفصاح عن مذكرات يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل

,152

,1,59

9

%8,18

مرتفع

9

االفصاح عن األمور اجلوهرية و األحداث اذلامة يؤدي اىل

51,5

51989

,,

%9819

متوسطة

كفاءة السوق ادلايل
8

االفصاح عن السياسات احملاسبية يؤدي اىل كفاءة السوق

,15,

51299

9

%8919

مرتفع

ادلايل
2

االفصاح عن تقرير مدقق اخلارجي يؤدي اىل كفاءة

,19,

,1,5,

,

%8,19

عالية

السوق ادلايل
,5

االفصاح عن تقرير اإلدارة يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل

51,,

,1929

,9

%9819

متوسطة

,,

االفصاح عن مدى االلتزام بالتطبيق قواعد ومعايري

,19,

,1592

5

%8,18

مرتفع

احملاسبة والتدقيق يؤدي اىل كفاءة السوق ادلايل
,9

االفصاح عن مدى االلتزام بادلعايري احملاسبية الدولية يؤدي

5199

,1288

8

%9519

متوسطة

اىل كفاءة السوق ادلايل
ادلتوسط العام1

512,5

51929

مرتفع
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ٌٜري ادتـ ٍٚكقِ  ) 6إىل إٔ املتٛهطات اذتواب ١ٝحملٛك يـٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًِٝ
لاٚست بني ٚ )4.55- 3.41باضتلافات َعٝاكٖٚ .)1.696 ٚ0.696 ١ّٜقا ٜعين َٛافك ١ع ١ٓٝايـكاه ١عً ٢ايفكلات اييت كٝى
ؿٚك َوت ٣ٛاالفصاغ يًت كاكٜل املاي ١ٝعً ٢نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقًٚ ِٝبـكدات لاٚست َا بني املتٛهطٚ ١املل فع دـاً إف إٕ
مجٝع ٖق ٙاملتٛهطات أعً َٔ ٢املتٛهط االفرتاض.)3 ٞ
نُا ٌٜري ادتـ ٍٚكقِ  )6إىل:
 .1إٔ ايفكل ٠كقِ  ) 1اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝاالهاهٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي ." ٞاستًت املل بع١
األٚىل ٚناْت األنجل أُٖ ١ٝبني بك ١ٝايعباكات إف بًػت أُٖٝتٗا ايٓوبٚ %91 ١ٝبًؼ َتٛهطٗا اذتواب)4.55 ٞ
.2

نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل ) 8 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ ايوٝاهات احملاهبٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞاستًعت
املل ب ١ايجاْ ١ٝإف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )4.31 ٞبأُْٖ ١ٝوب%86.2 ١ٝ

ٚ .3دا٤ت ايفكل ٠كقِ  ) 11اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َـ ٣االيتناّ بايتطبٝل قٛاعـ َٚعاٜري احملاهبٚ ١ايتـقٝل ٜؤؿ ٟاىل
نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞيف املل ب ١ايجايجٚ ١مبتٛهط سواب )4.24 ٞبأُْٖ ١ٝوب ١ٝبًؼ  ٚ .)%848ـكدت بك ١ٝايفكلاتل
ٚ .4ناْت ايفكل ٠كقِ  ) 9اييت ٓص عً ": ٢االفصاغ عٔ كلٜل َـقل ارتاكدٜ ٞعؤؿ ٟاىل نفعا ٠٤ايوعٛم املعاي "ٞيف املل بع١
اايلابعٚ ١مبتٛهط سوابٚ )4.21 ٞبأُْٖ ١ٝوب ١ٝقـكٖا 2ظ%84
 .5نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )5 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ ععٔ اسٜضعاسات  ٚفوعريات ٜعؤؿ ٟاىل نفعا ٠٤ايوعٛم املعاي" ٞ
استًت املل ب ١ارتاَو ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )4.1 ٞبأُْٖ ١ٝوب.%82 ١ٝ
ٚ .6دا٤ت ايفكل ) 6 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َقنلات ٜؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املعاي " ٞيف املل بع ١ايواهع ١إف بًعؼ
َتٛهطٗا اذتوابٚ )4.09 ٞبأُْٖ ١ٝوب8 ١ٝظ%81
 .7نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )2 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ قٛا ِ٥إضافٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املعاي " ٞاستًعت املل بع١
ايوابع ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.77 ٞبأُْٖ ١ٝوب4 ١ٝظ%75
ٚ .8دا٤ت ايفكل )12 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َـ ٣االيتناّ باملعاٜري احملاهب ١ٝايـٚيٜ ١ٝؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي" ٞ
يف املل ب ١ايجآَ ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.66 ٞبأُْٖ ١ٝوب2 ١ٝظ%73
 .9نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )4 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ َعًَٛات اييت ختعص االسعـاخ ايالسكع ١يًُٝناْٝعٜ ١عؤؿ ٟاىل
نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞاستًت املل ب ١ايتاهع ١إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.6 ٞبأُْٖ ١ٝوب%72 ١ٝ
ٚ . 10دا٤ت ايفكل ) 3 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ دـا ٍٚإسصاٜ ١ٝ٥ؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞيف املل بع ١ايعاًعل ٠إف
بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.46 ٞبأُْٖ ١ٝوب2 ١ٝظ%69
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 . 11نُا ٌٜري إىل إٔ ايفكل )7 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ األَٛك ادتٖٛل ٚ ١ٜاألسعـاخ اهلاَعٜ ١عؤؿ ٟاىل نفعا٠٤
ايوٛم املاي " ٞاستًت املل ب ١االسـ ٣عٌل ٠إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.43 ٞبأُْٖ ١ٝوب%68.6 ١ٝ
ٚ . 12دا٤ت ايفكل )10 ٠اييت ٓص عً " :٢االفصاغ عٔ كلٜل اسؿاكٜ ٠ؤؿ ٟاىل نفا ٠٤ايوٛم املاي " ٞيف املل ب ١االػري٠
إف بًؼ َتٛهطٗا اذتوابٚ )3.41 ٞبأُْٖ ١ٝوب2 ١ٝظ%68
اػتباك ايفلض ١ٝايلٝ٥و ١ٝيًبشح
رتنن َُٖٗ ١ق ٙايفكل ٠سَ ٍٛـ ٣قب ٍٛأ ٚكفض فلض ١ٝايبشح َٔ ػالٍ اهتؼـاّ اػتباك ٚ T-Testفُٝا ًٜع ٞايٓتعا٥ر ايعيت مت
ايتٛصٌ إيٗٝا:
دـ ٍٚكقِ )7
اػتباك ايفلض١ٝ
نتيجة الفرضية العدمية

احملسوبةT

اجلدوليةT

Sigالداللة

ادلتوسط احلسايب

رفض

16.017

1.096

0.000

3.91

ٌري ايٓتا٥ر يف ادتـ ٍٚكقِ  )7إىل إٔ ق T ١ُٝاحملوٛب )١أنرب َٔ ق T ١ُٝادتـٚي )١ٝحتت َوت ٣ٛايـاليٚ )0.05 ١مبا إٔ قاعـ٠
ايكلاك ٓص عً ٢كفض ايفلض ١ٝايعـَ ١ٝإفا ناْت ق T ١ُٝاحملوٛب )١أنرب َٔ ق T ١ُٝادتـٚي)١ٝل فإْٓعا ْعلفض ايفلضع ١ٝايعـَٝع١
املتُجً ١يف "الٜٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفا ٠٤ايوٛم املاي ٞيف االقً ِٝعٓـ َوت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛ
ٚ َٔ ) 0.05دٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات".
ْٚكبٌ ايفلض ١ٝايبـ ١ًٜاملتُجً ١يف " ٛدـ أثل ف ٚؿالي ١اسصا ١ٝ٥بني َوت ٣ٛاالفصاغ يًتكاكٜل ٚبني نفعا ٠٤ايوعٛم املعاي ٞيف االقًعِٝ
عٓـ َوت ٣ٛاملعٓٚ َٔ )  0.05 ١ٜٛدٗ ١ايٓعل امللاقيب اذتوابات".
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 -1االهتٓتادات
يف ضَ ٤ٛا كـّ ٛصٌ ايباسجني اىل زتُٛع َٔ ١االهتٓتادات ٚاييت ميهٔ علضٗا عً ٢ضت ٛايتاي:ٞ
َ وت ٣ٛاالفصاغ يف ايتكاكٜل املاي ١ٝهلا ؿٚك نبري يف ٌٓٝط ٚنفا ٠٤هٛم االٚكام املاي.١ٝ


عترب ايكٛا ِ٥املاي ١ٝاألهاه ١ٝايعُٛؿ ايفكل ٟيإلفصاغ  ٚا  ٞيف املل ب ١االٚىل َٔ سٝح اثريٖا يف نفا ٠٤ايوٛم االٚكام
املاي.١ٝ

 إ افصاغ ٚفل املعاٜري احملاهب ١ايـٚيٜ ١ٝؤؿ ٟاىل فع ٌٝهٛم االٚكام املاي ١ٝال وابٗا طابع ايعامل.ٞ

 -2ايععععتٛصٝات
يف ض ٤ٛاالهتٓتادات اييت ٛصٌ ايٗٝا ايباسجني َٔ ادتاْ ايٓعلٚ ٟاملٝـاْ ٞيًبشح ٜطلغ ايباسجني عـؿ َٔ ايتٛصٝات ٚاييت
ميهٔ ا باعٗا يف االقً ِٝنٛكؿهتإ عٓـ فع ٌٝهٛم االٚكام املاي ١ٝيف االَوتكبٌ عً ٢ضت ٛايتاي:ٞ


ضلٚك ٠ايتناّ ايٌلنات باملوتٜٛات االفصاغ يف ايتكاكٜري املاي.١ٝ

 ضلٚك ٠ايتناّ باملعاٜري احملاهب ١ايـٚي ١ٝػاصتا ًو املعاٜري اييت ختص االفصاغ عٓـ اعـاؿ ايكٛا ِ٥املاي َٔ ١ٝقبٌ ايٌلنات مما
ٜؤؿ ٟاىل ٌٓٝط هٛم االٚكام املاي ١ٝيف االقً ِٝعٓـ فعًٗٝا يف املوتكبٌ.
 ضلٚك ٠افصاغ املـقل ارتاكد ٞيف كلٜل ٙاْ٘ قـ قاّ بعًُ ١ٝايتـقٝل ٚفل املعاٜري ايتـقٝل ايـٚي.١ٝ
 اضفا ٤ايٌفاف ١ٝعً ٢ايبٝاْات املاي ١ٝاملٌٓٛك. ٠
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املصاؿك ٚامللادع:
املصاؿك ايعلب١ٝ
ايلها ٌ٥ادتاَع١ٝ
-1باعهض ١لكٚا ٤عبـ ايلمام  ) 2012اثل املعًَٛات احملاهب ١ٝايٛاكؿ ٠يف ايتكاكٜل املاي ١ٝاالٚي ١ٝعً ٢اهعاك االهِٗ –ؿكاه١
طبٝك ١ٝعً ٢هٛم االهِٗ ايوعٛؿ– ٟكهايَ ١ادوتري َكـَ ١اىل داَع ١املًو عبـ ايعنٜن-قوِ احملاهب١
 -2ايعهلل َعتن بلٖإ مج) 2009 ٌٝأثل َوت ٣ٛاسفصاغ احملاهيب يف ايبٝاْات املاي ١ٝا ملٌٓٛك ٠عً ٢ـاعٝات األمَ ١املاي ١ٝيف
ايكطاع املصليف األكؿْ ٞل كهايَ ١ادوتريلداَع ١ايٌلم األٚهط .
 -3ايهاٌَ ل بايعٝـ ستُـل )2011ل ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف دعٌ املعً ١َٛاحملاهب ١ٝانجل فا٥ـ ٠ملوتؼـَٗٝا لكهايَ ١ادوعتري
َكـَ ١اىل داَع ١قاصـَ ٟلباغ –ٚكقً١

ايبشٛخ ٚاملًتكٝات
 -1سونيلَٝ.و ٕٛعً)2013 ٞل االٚكام املايٚ ١ٝاهٛاقٗا َع االًاك ٠اىل اىل هٛم ايعلام يالٚكام املاي – ١ٝاطري ْعلٟ
لزتً ١داَع ١بابٌ /ايعً ّٛاالْواْ ١ٝل اجملًـ 21ل ايعـؿ . 1
 -2محـ لزتٝـ عبـ مٜـل  2010ل ؿٚك ايتكاكٜل املاي ١ٝاملٌٓٛك ٠يف حتوني قلاكات االهتجُاك يف اهِٗ ايٌلنات – َٔ ٚدٗ١
ْعل املوتجُل ٜٔيف هٛم ايعلام يالٚكام املاي ١ٝلزتً ١ايكاؿه ١ٝيًعً ّٛاالؿاكٚ ١ٜاالقتصاؿ ١ٜلاجملًـ  12ايعـؿ  4ل2010
 -3ارتط ٝل ػايـ عبـاهلل  )2002ل اسفصاغ احملاهيب يف ايتكاكٜل املاي ١ٝيًٌلنات املواُٖ ١ايعاَ ١األكؿْ ١ٝيف ظٌ َعٝاك
احملاهب ١ايـٚي ٞكقِ ) 1زتً ١داَع ١ؿٌَلل اجملًـ  18لايعـؿ كقِ ل2
 -4ؿٍُٖ ل ْع ) 1995 ِٝل ايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝاملباؿئ احملاهب ١ٝاملتعاكف عًٗٝا ٚاملكبٛي ١قبٛال عاَا ل عُعإ ل َعٗعـ ايـكاهعات
املصلف. ١ٝ
 -5اينبٝـ ٟلفلاي ػضري ل  ) 2010اثل املعًَٛات احملاهب ١ٝيف قلاكات االهتجُاك يف اهِٗ ايٌلنات املـكد ١يف هٛم
ايعلام يالٚكام املاي ١ٝزتً ١ايكاؿه ١ٝيًعً ّٛاالؿاكٚ ١ٜاالقتصاؿ ١ٜلاجملًـ  12ايعـؿ.3
 -6مٜٛؿ ليطٝف ٚاػلٕٚل  )2007ؿٚك االفصاغ احملاهيب يف هٛم االٚكام املاي ١ٝيف لًٝـ قلاكات االهتجُاك لزتً ١داَعع١
ٌل ٜٔيًـكاهات ٚايبشٛخ ايعًُ ١ٝلاجملًـ  29لايعـؿ اال. ٍٚ
ًٓ -7ـ ٟل اؿ ٜقاهِ  ) 2013االهٛام املايٚ ١ٝاثلٖا يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاؿ ١ٜهٛم ايعلام يعالٚكام املايٝع– ١ؿكاهع ١سايع١
لزتً ١نً ١ٝبػـاؿ يًعً ّٛاالقتصاؿ ١ٜادتاَعَ– ١ؤمتل ايهً. ١ٝ
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-8صاحل ٚفلٜـ٠ل  )2010ل َتطًبات نفا ٠٤هٛم االٚكام املاي– ١ٝؿكاه ١يٛاقع اهٛام االٚكام املاي ١ٝايعلبٚ ١ٝهبٌ كفع
نفاٗ ٤ا لداَع ١ستُـ ػٝضل ل زتً ١ايباسح لايعـؿ . 7
 -9ايػبإل ثا٥ل صرب ٟستُٛؿ ناظِ  ) 2010هٝٝف اسفصاغ احملاهيب يًُصاكف ايتذاك ١ٜعًٚ ٢فل َتطًبات املعاٜري ايـٚي١ٝ
فات ايصً ١باألؿٚات املايٚ ١ٝعلضٗا لؿكاه ١طبٝك– ١ٝاجملً ١ايعلاق ١ٝيًعً ّٛاالؿاك– ١ٜايعـؿ 27
ْاد ٞل َوعٛؿ عً )2005 ٞلاملعًَٛات احملاهبٚ ١ٝاُٖٝتٗا يف ايوٛم ايفعاٍ لَـاػً ١اىل ْـ ٠ٚؿٚك االهعٛام

-10

املاي ١ٝيف ايتُٓ ١ٝاالقتصاؿ– ١ٜجتاكب ٚكؤَ ٣وتكبً ١ٝلطلابًى.
ْاصل ؿاؿ ٟعـٚ ٕٚؿَ.علاز ٖٛاكٟل ؿكاهَٝ ١ـاْ ١ٝسع « ٍٛؿٚك اسفصعاغ يف ايتكعاكٜل املايٝع ١يف ظعٌ املععاٜري

-11

احملاهب ١ٝايـٚي ٚ ١ٝأثل ٙعً ٢املؤهوات االقتصاؿ ١ٜادتنا٥ل »١ٜل نً ١ٝايعً ّٛاالقتصاؿ ٚ ١ٜعً ّٛايتوٝريل داَع ١األغٛاط –
ادتنا٥ل بـ ٕٚهٓ١

ايهت
 -1سٓإ ل كضٛإ سً ٠ٛل  ) 2006لايُٓٛفز احملاهيب املعاصل –َٔ املباؿئ اىل املعاٜري –ؿكاهَ ١عُك ١يف يف ْعل ١ٜاحملاهب١
ط 2ؿاك ٚا– ٌ٥االكؿٕ .
 -2اذتٓا. ٟٚستُـ صاحل ) 1998ل حتً ٌٝاالهِٗ ٚايوٓـات –َـػٌ اهلٓـه ١املاي ١ٝلايـاك ادتاَع ١ٝلاالههٓـك.١ٜ
َ -3طلٚايوٜٛطٞلستُـ َٛ ٚه ٢ل ") 2008ايتأص ٌٝايٓعل ٟيًُُاكهات املٗٓ ١ٝاحملاهب"١ٝل ؿاك ٚا ٌ٥يًٌٓلل األكؿٕل ط2
.
َٛ -4ه٢ل كا ١ٝامحـ ) 2005ل االهٛام املايٚ ١ٝايصريف– ١ؿاك املعتن يًٌٓل ٚايتٛمٜع .
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