
 حبث بعنوان )) القيمة السوقية للمصارف التجارية ومدى تأثرها  مبصادر التمويل ((

1 
 

))انمًُخ انطىلُخ نهًظبرف انتدبرَخ ويذي تأثرهب ثًظبدر انتًىَم/ دراضخ تطجُمُخ 

 ضىق انعراق نألوراق انتدبرَخ(( نهًظبرف انتدبرَخ انًذرخخ فٍ

 عالء عهٍ رزى  :انجبزث                عجذ انسطٍُ راخٍ               أ.و.د عهً انجبزث: 

    ali_raji2007@yahoo.com                          Abnnoo198249@gmail.com  

 خبيعخ انمبدضُخ/ كهُخ االدارح وااللتظبد

 انًطتخهض

َ ذرترتٍا أ الثؽس الّ الرعسف علّ أٌمٕح لٕاض المٕمح العُلٕح للمفازف َتٕان مدِ اوخفالٍأٍدف 

ذؽدٔدد جعدُج الرمُٔدل  َكرلك لٕاض مرطلثاخ الرمُٔل ٌَٓ أؼددِ ندسق لٕداض مخدانسج العدُٕلح مده  د  

 للمفددازفو َذرمصددل مخددانس العددُٕلح تعدددا امااوٕددح المفددازف علددّ ذلثٕددح  مرطلثدداخ الرمُٔددل الخاـددح

تالمفازف الرعازٔحو َلد ذؽدز مخانس العُٕلح ورٕعح االلطساتاخ جٓ العُق المدالٓ ممدا لدد ذدإلْ ئلدّ 

الرملدٕؿ جدٓ تعدك مفدالز الرمُٔددلو َعلدّ ئلازج المفدازف المعدإَلٕح الااملددح للعدٕطسج علدّ مصدل ٌددري 

لد اعرمد الثاؼصدان المخانس، َذملٕل مه مخانس العُٕلح َالمعاٌمح جٓ ذؽعٕه المٕمح العُلٕح للمفازفو َ

جٓ تؽصٍما جٓ العاودة الرطثٕمدٓ علدّ معمُعدح مده الرمدازٔس َالاؽدُجاخ المالٕدح المىؽدُزج لمعمُعدح مده 

 2017-2013المفازف الرعازٔح المدزظح جدٓ ظدُق العدساق لدقَزاق المالٕدح الردٓ ذدر ا رٕازٌدا اعرمدالا 

معمُعدح مدده  الثؽدس َاظددرخدا(و َْؼدملد عٕىدح الثؽدس مفددسجٕه ذعدازٕٔه ٌمدا  تادددالو َالخلدٕط الرعداز

لح ذأشٕس  علعل أٌمٍا َظُل  االظرىراظاخئلّ معمُعح مه  الثؽس أٌداجًو َذُـلالُظائل المالٕح لرؽمٕك 

أٌمٍدا  كدان معمُعدح مده الرُـدٕاخ لددا الثؽدسَلد  َمفالز الرمُٔلو زفاما تٕه َالمٕمح العُلٕح للمف

تالع لدح مدا تدٕه المٕمدح العدُلٕح للمفدازف الرعازٔدح َمفدالز لسَزج اٌرماا ألازج  المفازف الرعازٔح 

 الرمُٔل مه     الرعسف علّ مرطلثاخ الرمُٔل َذؽدٔد اؼرٕاظاذٍا.

 المٕمح العُلٕحو مفالز الرمُٔلو المفازف الرعازٔح انكهًبد انًفتبزُخ:

Abstract 

The research aims to identify the importance of measuring the market value of banks and 

a statement of lower or volatility as well as measuring funding requirements, It is one way to 

measure liquidity risk by determining the funding gap for banks, Liquidity risk is not the 

possibility of banks to meet the financing requirements of commercial banks, Liquidity risk 

may occur as a result of unrest in the financial market, which may lead to reducing some 

sources of funding, And to manage banks full responsibility to control such risks, And to 

manage banks full responsibility to control such risks, Liquidity risk and contribution to 

improving the market value of banks. The researchers have adopted their search on the 

applied aspect of a range of reports and financial statements published for a group of 

commercial banks listed on the Iraq Stock Exchange, which has been selected by 2013-2017. 

Baghdad, commercial bay, The research used a range of financial means to achieve its 

objectives, and research reached a range of conclusions that the most important relationship 

had an impact relationship between and the market value of banks and sources of funding, 

The research provided a series of recommendations, most notably the need for the 

administration of commercial banks by the market value of commercial banks and sources of 

funding by identifying and identifying the requirements. 

Keywords: market value, sources of financing, commercial banks 

 

 

mailto:ali_raji2007@yahoo.com
mailto:Abnnoo198249@gmail.com


 حبث بعنوان )) القيمة السوقية للمصارف التجارية ومدى تأثرها  مبصادر التمويل ((

2 
 

 انًمذيخ

الراخ اٌمٕدح جدٓ  للمفسف مه المُالٕع َالمٕمح العُلٕح لٍاالرمُٔل َا رٕاز المصٔط األمصل  ذعد مفالز

ذطددُٔس ئلازج  الددّ االٌرمدداا تالمُالددٕع المٍمددح جددٓ معددا  تؽاظددح المفددازف كددُن أن، المطدداا المفددسجٓ

أن ذُلٍٕدا أٌمٕدح  زفاالمفد ألازاخعلدّ  ىثادٓالمدسازاخ الردٓ ٔ أٌدر ٔعدد لدساز الرمُٔدل مدهكما َ والمفازف

الردٓ  األظاظدٓ الٍددفالدرْ ٔمصدل َ والردٓ ذرعلدك ترعمدٕر شدسَج المعداٌمٕه ألٌمٕدحذلك مده  د   أرر تالاح، َ

ط مده الممدإٔ ذعدد ن المٕمدح العدُلٕحأل وزفازف مرمصلح ترعمٕر المٕمح العدُلٕح للمفداالمف ئلازاخذععّ الًٕ 

لددِ  ذرادُن مفدالز الرمُٔدلتؽدال عداا َو زفاالمفد ئلازاخذمٕدٕر كفدا ج  أعرطٕع المدالاُن مده   لٍد الرٓ

 األظاظدٓالمفددز  الُلائع َذعد وَالرٓ ذعرخدا جٓ ذمُٔل اظرصمازاذً وزف مه المطلُتاخ َؼك الملإحاالمف

المفازف الرعازٔدح عده رٕسٌدا  ن الُلائع ذمٕصأل اوْ ذعرمد علٕح المفازف الرعازٔح جٓ ذمُٔل مُظُلاذٍالر

و لددرا ظددا  ٌددرا الثؽددس لٕؽلددل مؽددالح كٕفٕددح ذددُجٕس مددصٔط أمصددل لمفددالز الرمُٔددل لرملٕددل مدده المإظعدداخ المالٕددح

لمفازف الرعازٔدحو جمدد ذمدمه الثؽدس أزتعدح مثاؼدسو مخانس العُٕلح الرٓ ذإشس علّ ذعمٕر المٕمح العُلٕح ل

 فؿ المثؽس االَ  مىً مىٍعٕح الثؽسو َ فؿ المؽس الصاوٓ مىدً للعاودة الىمدسْ لٕرمدمه مؽدُزٔهو 

ظٕرىاَ  مُلُا مفالز الرمُٔلو اما المثؽس الصالدس ٔرىاَ  المؽُز االَ  المٕمح العُلٕحو اما المؽُز الصاوٓ 

ٓو َٔرممه ش شح مؽاَزو ٔرىاَ  المؽُز االَ  ذؽلٕل المٕمح العُلٕح للمفازف مىً جمد  فؿ للعاوة العمل

الرعازٔح عٕىح الثؽدسو َٔرىداَ  المؽدُز الصداوٓ ذؽلٕدل مرطلثداخ الرمُٔدلو َذؽلٕدل الفدسق تدٕه معدد  المدسَق 

صالدس الممىُؼح َمعد  الُلائع االظاظدٕح  جدٓ المفدازف الرعازٔدح عٕىدح الثؽدسو جدٓ ؼدٕه ظدٕرىاَ  المؽدُز ال

 ذؽلٕل مفالز الرمُٔلو أما المثؽس الساتع جمد  فؿ الّ االظرىراظاخ َما ذمخك عىٍا مه ذُـٕاخ.

 انًجسث االول

 يُهدُخ انجسث

 .يشكهخ انجسث اوالً:

 مه الرعاؤالخ االذٕح: ٔماه الرعثٕس عه مؽالح الثؽس تمعمُعح

مه الرمُٔدل َمدا ٌدُ لَزٌدا جدٓ ٌل ذمُا المفازف الرعازٔح تأعدال لزاظح لاسق ذؽلٕل اؼرٕاظاذٍا  .1

 المٕمح العُلٕح للمفازف الرعازٔح؟

 تٕه المٕمح العُلٕح للمفازف الرعازٔح َمفالز الرمُٔل ؟أَ رٕس مثاؼس ٌل ٌىالك ذأشٕس مثاؼس  .2

 ٌددل ٔمادده ان ذرؽعدده المٕمددح العددُلٕح جددٓ ؼالددح الرعددسف علددّ اؼرٕاظدداخ المالٕددح للمفددازف الرعازٔددح .3

 ؟َذُجٕس االمُا  الرٓ ذؽراظٍا

 .  اهذاف انجسثثبَُبً: 

ٌددُ معسجددح مدددِ ذددأشس المٕمددح العددُلٕح تمفددالز الرمُٔددل مدده  دد   لٕدداض  ان الٍدددف االظاظددٓ للثؽددس

 و َٔامه ذلخٕؿ اٌداف الثؽس تاالذٓ:اؼرٕاظاخ المفازف الرعازٔح لقمُا  علّ المٕمح العُلٕح

 العُلٕح َالرعسف علّ مدِ ذرترتٍا أَ اوخفالٍا. العمل علّ ذؽلٕل اٌر مإؼساخ المٕمح .1

الرعسف علّ اؼرٕاظاخ المفازف لقمُا  َمعسجح وُا الع لح ما تٕه اؼرٕاظاخ الرمُٔل َالمٕمح  .2

 العُلٕح للمفازف الرعازٔح عٕىح الدزاظح.

ذعددلٕه المددُ  علددّ اٌددر العُاوددة المعسجٕددح الرددٓ ذرعلددك تاؼرٕاظدداخ الرمُٔددل َالمٕمددح العددُلٕح  .3

 للمفازف الرعازٔح.

 اهًُخ انجسث ثبنثبً:
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 ذثسش اٌمٕح الثؽس تما ٔركس جٓ الىمان الواي: 

معسجددح مدددِ ذددأشس المٕمددح العددُلٕح للمفددازف الرعازٔددح تمفددالز الرمُٔددل َكٕفٕددح المعدداٌمح جددٓ زجددع  .1

 معرُِ ظعس العٍر جٓ العُقو َالرْ ٔإلْ تالىرٕعح الّ ذؽعٕه لٕمح العُلٕح للمفازف.

 .ٍر المفازف الرعازٔح عٕىح الثؽساظثاب اوخفاق المٕمح العُلٕح الظالُلُف علّ  .2

تدٕه كدل مده المٕمدح العدُلٕح َمفدالز الرمُٔدل مده  د    َالإس المثاؼدس الرعسف علّ االشس المثاؼس .3

 ذىُا مفالز الرمُٔل.

 جٓ لٕاض اؼرٕاظاخ المفسف لقمُا . ا  مٍم ا  الرعسف علّ مرطلثاخ الرمُٔل لما لٍا مه لَز .4

جٓ ظل المسَف المؽٕطح  انان مدِ اظرفالج المفازف الرعازٔح مه الىرائط الرٓ ذُـل الٍٕا الثاؼصتٕ .5

 .ف االلرفالٔح َالعٕاظٕح َاالمىٕحالمرمصلح جٓ المسَ

 .راثعبً: فرضُبد انجسث

امُا  الاجٕح لرؽمٕك االٌداف االظاظٕح الّ  اض المفازف الرعازٔح عٕىح الثؽسال ذؽر الفسلٕح االَلّ:

 لٍا.

 ألذُظد ع لح تٕه كل مه المٕمح العُلٕح َمفالز الرمُٔل .الفسلٕح الصاوٕح: 

 لمفالز الرمُٔل جٓ المٕمح العُلٕح. ال ُٔظد ذأشٕس الفسلٕح الصالصح:

 ُٔظد ذأشٕس لمفالز الرمُٔل جٓ المٕمح العُلٕح. الفسلٕح الساتعح:

 يخطط انذراضخ. خبيطبً:

 انًتغُر انتبثع            انًتغُر انًطتمم                                                  

 

 

                        

 ( انًخطط انذراضٍ انفرض1ٍشكم رلى )

 

  يدتًع انعُُخ. ضبدضبً:

المفازف الرعازٔح العسالٕح المدزظح جٓ ظُق العساق لقَزاق المالٕح َالرٓ ذراُن  ٔؽمل معرمع الثؽس

الرعازْ( و مفسف الخلٕط ه مفسجٕه ٌما  مفسف تادالم جا  ذعازٔا و َذراُن عٕىح الثؽس( مفس22مه  

 (.2013-2017للفرسج مه  

 (انجُبَبد انخبص ثبنًظبرف انتدبرَخ عُُخ انذراضخ1خذول رلى )

تبرَخ  انًظرفاضى  د

 انتأضُص

 راش انًبل عُذ انتأضُص

 )يهُىٌ(

 راش انًبل انسبنٍ

 )يهُىٌ(

 250000 100000 1992 يظرف ثغذاد 1

 300000 600000 1999 يظرف انخهُح انتدبرٌ 2

 المفدز : مه اعدال الثاؼصان تاالعرمال علّ الثٕاواخ المالٕح للمفازف الرعازٔح اع ي

 

 

 انثبٍَانًجسث 

 التمويلمصادر 

 

 القيمة السوقية
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 االول انًسىر

 انمًُخ انطىلُخ نالضهى

ذؽدٔد اذ ما كان ظعس العٍر جٓ العُق ذر ذمٕمً تأكصس  ٌُ عملٕح :يفهىو انمًُخ انطىلُخ نهطهىاوالً: 

اَ الل مما ٔعةو ٌَري العملٕح ذعاعد المعرصمسٔه جٓ اذخاذ لسازاذٍر االظرصمازٔح السؼٕدج الرٓ ذرعلك 

تؽسا  اَ تٕع اَ االؼرفاظ تٍري االظٍرو الن ذؽدٔد المٕمح الؽمٕمٕح للعٍر العالْ ذعاعد جٓ ذُجٕس الٕح للرمٕٕر 

 الؽعلح،  للمعرصمس اعرمالٌا جٓ الؽار علّ ظدَِ االظرصماز جٓ العٍر العالْ مه عدمًٔماه 

2016:19.) 

َأما  ٔمصل تاوً مفٍُا المٕمح العُلٕح ؼك المعاٌر جٓ المفسف ٌَرا العٍر ٌُ الرْ ٔصثد الؽك 

العمُمٕح َالرفُٔد الماتل للرداَ  َجما لمُاعد الماوُن الرعازْو َٔعثس العٍر عه ؼك مالاح جٓ العمعٕح 

 (.2016:92جٍٕا َاالورخابو َؼك االَلُٔح جٓ االكرراب َعىد الرففٕح تعثة االومما   الؽعىاَْ،

ذلك المٕمح العُلٕح الرٓ ذعثس عه الععس الرْ ٔماه ان ٔثاا اَ ٔؽرسِ  ثبَُبً: تعرَف انمًُخ انطىلُخ:

ٔؽدز ورٕعح ذفاعل ما تٕه لُج العسق َالطلة تً االظٍر الخالعح للرعامل جٓ االظُاق المالٕحو َالرْ 

 علّ العٍر  َٔعد ذلك العثة السئٕعٓ لرإس المعرمس جًٕو َذعد المٕمح العُلٕح اٌر لٕر االظٍر جٓ ؼمُق

 (.47: 2019، الملإح للمفسف المفدز لٍا  علٓ

ٓ مُظُلاخ ٔعسف العٍر تاوًُ َزلح مالٕح ٔصثد لمالاٍا ؼفح جثبنثبً: تعرَف االضهى انعبدَخ: 

المفسفو أْ اوٍا ذمصل ؼففا  جٓ ملإح المفسف جٓ ؼٕه ٔىمس المعرصمسٔه للعٍر العالْ تاوًُ ٔرمٕص 

تعمرٕه زئٕعرٕه ٌما امااوٕح تٕع العٍر ُٔما  ما جٓ ؼالح كاود المٕمح العُلٕح اعلّ مه ظعس الؽسا  

اه لؽاملٍا مه اعالج اظرصمازٌا َذعمّ مااظة زاض مالٕحو َالعمح اال سِ كُوً ٔمصل مفدزا  ومدٔح ٔم

(Kumar, 2017: 113). 

ٌىالك عدج لٕر مخرلفح للعٍر العالْ َالرٓ ذمصل كاجح الثٕاواخ المرعلمح تالعٍر  راثعبً: اَىاع لُى االضهى :

 :العالْ َٔماه ان وركس مىٍا  المٕمح االظمٕح، المٕمح الدجرسٔح، المٕمح العُلٕحو( َكاالذٓ

Majanga, B,2015: 10)). 

ٌٓ ذلك المٕمح المدَوح تؽال َالػ جٓ لعٕمح العٍر العالْو َٔرر ؼعاب ٌري انمًُخ االضًُخ : -1

المٕمح ؼعة زاض الما و َالرْ ٔمصل الؽد االلوّ للمٕمح العُلٕح للعٍر َذدجع لٍا عىدما ٔطسغ العٍر 

 ل كررابو أْ ان المٕمح الدجرسٔح للعٍر جٓ تدأح ذأظٕط المفسف ذعاَْ المٕمح االظمٕح لًو َذؽعة ٌري

 (27،:2020المٕمح عه نسٔك لسب المٕمح االظمٕح جٓ عدل االظٍر العالٔح الماستٓ، 

ٌَٓ المٕمح الرٓ ذعثس عه  ؼفح ؼامل العٍر العالْ تعد لٕاا المفسف تالُجا  : انمًُخ انذفترَخ2-

اذخاذ تااجح الرصاماذً  َٔرر ذفدٔس ٌري المٕمح تعد معسجح مُظُلاذً َممرلااذً، َٔعرمد ٌرا المإؼس جٓ 

لساز االظرصمازو أْ اوًُ جٓ ؼالح ذعاَخ المٕمح الدجرسٔح مع المٕمح العُلٕح جان لساز االظرصماز ٔعرثس مصالٕا  

 (.2008:90ذَ ظدَِ كثٕسج ظدا   كداَْ، 

ٌَٓ الرٓ ذعثس عه ظعس العٍر العالْ للمفسف جٓ العُق المالٓ َذرفف انمًُخ انطىلُخ : 3-

ٓ ذرأشس تعُامل العسق َالطلة َذعرثس المفازف ذاخ المٕمح العُلٕح عالٕح تاُوٍا ذرإس تاظرمساز َالر

 (.186: 2017 الععاَْ َآ سَن،  ازف ذاخ المٕمح العُلٕح المىخفمحمممُن اكصس مه المف

 

 خبيطبً: انعىايم انتٍ تىثر فٍ انمًُخ انطىلُخ نألضهى انعبدَخ:
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ٌَٓ العُامل الرٓ ذرمصل جٓ كمٕح المعلُماخ العدٔدج الُاـلح للعُقو َكل معلُمح ذفل الّ العُق  

ظُف ذإشس علّ لسازاخ المعرصمسٔه ذعاي االظٍر المعسَلح جٓ العُق َذرُلف ٌرا المعلُماخ علّ 

 (2007:39 الؽمداوٓ َ العُ ٔعاوٓو : معمُعح مه العُامل الدا لٕح َالخازظٕح َكاالذٓ

ٌٓ ذلك العُامل الرٓ ذؽدز لمه ؼدَل وؽان المفسف َمه المماه إللازج نعىايم انذاخهُخ : ا .1

المفسف العٕطسج علٍٕا َذملٕل ذأشٕسٌا علّ المٕمح العُلٕح ل ظٍر العالٔح َذعمّ المخانس 

مه العُامل اٌمٍا "ٌٕال و َالرٓ ذؽرمل علّ معمُعح Gitman,2012:287)  الماتلح للرىُٔع

شٔع االزتاغو شمه ذُشٔع العُٕلح  المراؼح ل ظرصمازو االزتاغ المؽرعصج و لسازاخ ذُ والرمُٔلٓ

 (Sharif, 2015: 208) االزتاغو الا  المفسفو عدل االظٍر"

ٌٓ ذلك المخانس الرٓ ذمع  ازض وطاق ظٕطسج الازج المفسف َذاُن ذاخ  انعىايم انخبرخُخ: .2

المسَف   مفسفو َالرٓ ذرمصل جٓ العُامل االذٕحذأشٕساخ كثٕسج علّ المٕمح العُلٕح الظٍر ال

"السكُل َاالورعاغ"و  المسَف االلرفالٔح "العسق َالطلة"و العٕاظٕحو ظسَف ظُق الما 

( َذرفف ٌرا المخانس تاُوٍا ذاخ ذأشٕساخ مثاؼسج "العائد َالمخانسذُلعاخ المعرصمسٔه "

 (.44: 2013 الفسٔعٓ،  َرٕس مثاؼسي علّ المٕمح العُلٕح ل ظٍر

 انثبٍَ  انًسىر

 يظبدر انتًىَم 

جٓ  األعما الرٓ ذمازظٍا لطاعاخ األوؽطح أؼد  جٓ كُوًُ الرمُٔل ٔرمصل مفٍُا  :اوالً: يفهىو انتًىَم

جالمىممح  وَذعرمس جٓ الؽٕاج لَن الما ذمازض وؽانٍا جسل أَ مىممح أَ لَلح ئن  ألْ َألٔماه االلرفال

العمٕل،   مؽازٔعٍا االظرصمازٔحمعرلصماذٍا َذمُٔل  كالمفازف َالؽسكاخ ذؽراض ئلّ الرمُٔل لراطٕح

 ظة ل ظرصماز كُوٍا تؽاظح الّو اذ ذٍرر الازاخ المفازف الرعازٔح تمسازاخ ذُجٕس الرمُٔل المىا13:2002)

 ( Watson&Head,2007:2  امُ  لاسق ذىفٕر مؽازٔعٍا

َلد عسف الرمُٔل علّ ئوًُ ٌٕال زأض الما  ٌَٕال الرمُٔل  أْ الٍٕال المالٓ( ثبَُبً: تعرَف انتًىَم: 

اذ اعطّ ذعسٔفا  َاؼد  لٍما ٌَُ الطسق الرٓ ٔماه للمفازف الرعازٔح ان ذؽفل تٍا علّ مفالز الرمُٔل 

نُٔلح اٖظل، جٍٕال زأض الما  ٌُ نُٔل اٖظل َكٕفٕح الازج ٌري المفالز الرْ ذؽراظٍا لدعر االظرصمازاخ 

مصٔط مه الدُٔن نُٔلح اٖظل َالملإح الرٓ ذعرخدمٍا المفازف لرمُٔل أعمالٍا َاما ٌٕال زأض الما  

 .Ross et  جٕاُن مرإسا  جٓ المفازف َلٕط شاتد تما ٔؽمك المعد  المُشَن لالفح زأض الما  جٓ ألوّ ؼد  

al, 2008:3)الالفح ذرُلف علّ لاُنلً أشس كثٕس جٓ ذؽدٔد الٍٕال المالٓ َكلفرً، لرا جان لساز الرمُٔل  و 

كلفح الرمُٔل  ملٕلذؽإلح الٍٕال المالٓ، أْ علّ وعثح كل وُا مه أوُاا الرمُٔل جًٕ، َكلما كان تاإلماان ذ

العامسْو   َمه شر ذعمٕر شسَج المالإهفازف كلما ألِ ذلك ئلّ  لك أشس أعاتٓ علّ العائد الرْ ذؽممً الم

(308 :2013. 

ٌَٓ اؼدِ َظائل الرٓ ذعرخدا لرعسف علّ مخانس العُٕلح الرٓ ثبنثبً: يتطهجبد انتًىَم: 

ذعمّ مخانس الرمُٔل( َٔماه مه   لٍا ذؽدٔد جعُج الرمُٔل للمفازف الرعازٔحو لاُن معمر الُلائع ذاُن 

جٓ  علّ ذلك المسازمُن دالمُلعٕه ال ٔمجٓ ؼعاب ذؽد الطلة أْ امااوٕح ظؽثٍا جٓ أْ َلد اال ان 

جرثمّ ذلك الُلائع لفرسج نُٔلح ذفل ألكصس مه عامٕهو لرلك ذعرثس ذلك الُلائع مه اٌر  المسَف االعرٕالٔح

المفالز السئٕعٕح الرٓ ذعرخدمٍا المفازف للرمُٔل َمه     ذلك ٔماه ذؽدٔد جعُج الرمُٔل الرٓ ذمصل 

 (.Saunder&Cornett,2012:635ائع االظاظٕح َؼعة المعاللح الرالٕح. الفسق تٕه المسَق َمعد  الُل

 يعذل انىدائع. –فدىح انتًىَم = يعذل انمروع 
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ٔمُا المفسف تعملٕح تٕع مُظُلاذً العائلح اَ االلرساق لعد ذلك َلاسق ذملٕل جعُج الرمُٔل 

 الفعُج جٕاُن كما ٔلٓ:

 .انىدائع/ يدًىع انًىخىداديعذل  -َطجخ فدىح انتًىَم= يعذل انمروع

أْ كلما شالخ جعُج الرمُٔل كلما شالخ مخانس العُٕلح اال اذا كاود المُظُلاخ العائلح لالزج علّ  

 . (Tis,2018:14)الممثُلح َاالظرصمازاخ المالٕح" الىمدٔح َاالزـدجدٔل ذلك الفعُج َذرمصل العُٕلح "ذع

َٔماه المُ  ان المفازف ذفمل الؽفُ  علّ الرمُٔل مه الُلائع الصاترح كُوٍا اكصس امان كُن اؼرمالٕح 

 ((Koch &Mac DonaId,2015:37ظؽثٍا لعٕفح مه لثل المُلعٕه. 

ٌَٓ مه اٌر المسازاخ الرٓ ٔرخرٌا المدزا  المالٕٕه ٌُ الإفٕح  الرٓ يظبدر انتًىَم: اَىاع   راثعبً:

ذمُٔل المفازف تٍا اْ ذؽدٔد المصٔط األمصل مه الدٔه َالملإح تالؽال الرْ ٔممه ذؽمٕك أجمل ٔرر 

 الٍٕال المالٓ  اظرخداا لٍاو جال مه مفدز مه مفالز الرمُٔل لً كلفح َمخانسج  اـح تً ئن

األٔعس ٔؽا ن العاوة  الرمُٔل الممرسق َالرمُٔل الممرلك ٌَما اُن مهٌٕال الرمُٔل ٌُ ٔر للمفسف(

َذىمعر مفالز الرمُٔل الّ ش شح اوُاا و (Brigham& Ehrhardtو 2014:12  حمه المٕصاوٕح العمُمٕ

: ٌَٓ 

َٔىمعر الّ ذمُٔل نُٔل االظل َذمُٔل لفٕس االظل جرمصل العىداخ َٔفل  :انًمترعانتًىَم  -أ

ذازٔخ ذؽفٕلٍا الّ ش شٕه ظىح ٌَٓ مه اٌر اوُاا الرمُٔل نُٔل االظل تٕىما لفٕس االظل ٔمصل االئرمان 

 (40: 2016الرعازْ َالمفسجٓ َاالَزاق الرعازٔح. المُظُْو

ح كثٕسج ئع  اٌر مفالز امُا  المفسف كُوٍا ذؽال وعثٔمصل الرمُٔل تالُلا انتًىَم ثبنىدائع: -ة

معر الّ ش شح اوُاا ٌَٓ الُلائع العازٔح َ َلائع الرُجٕس َا ٕسا  َلائع ذَ مه اظمالٓ مفالز المفسفو

   (83: 2007الفسٔفٓو . ألظل

اا ظل َذمعر الّ عدج اوٌَُُ اؼد مفالز الرمُٔل ذرفف تاُوٍا نُٔلح االانتًىَم ثبنًهكُخ:  -ج

جرمصل االظٍر العالٔح َظٕلح  (و االظٍر الممراشجو االؼرٕانٕاخو االزتاغ المؽرعصجَاٌمٍا  االظٍر العالٔح

ذمُٔل عىد تدأح الرأظٕط َعىدي الؽاظح للرمُٔل جٓ مىرفف العمس االوراظٓ للمؽسَا ٌَرا الففح ذرمٕص 

 ( 1999 :307لؽىاَْ َظلطانوا.  تٍا االظٍر العالٔح عه تالٓ مفالز الرمُٔل تالملإح اال سِ

 :خبيطبً: يخبطر انتًىَم

، (مخانس الرمُٔل َمخانس الرداَ   وُعٕه مه المخانس العُٕلح ٌما المفازف الرعازٔح ذُاظً

جمخانس العُٕلح الرمُٔلٕح ذؽدز عىدما ٔاُن المفسف رٕس لالز علّ الرعامل  تافا ج مع الردجماخ الىمدٔح 

     عم ئٍاظدال الرصاماذً ذعاي  المرُلعح، جان لعف لدزج المفازف علّالخازظح المرُلعح َالإس 

مخانس العُٕلح  العُٕلح الرمُٔلٕح، َأن اتعال ٔعسق المفازف لمخانس االظرؽماقَلد لفٕس اَ ذؽُٔل 

 (Scannellaو 2016 :6  :الرمُٔلٕح كما ٔلٓ

تٕه  الردجماخ الىمدٔح الدا لح  َاالظرؽمالاخعدا الرطاتك تٕه المثالغ يخبطر عذو انتطبثك نهطُىنخ:  .1

َالمطلُتاخ ا  ٔىرط جمه مخانس اظعاز  َالخازظح َكرلك عدا ذطاتك اظرؽمالاخ تٕه المُظُلاخ

 جائدج َلاه ٔىرط عىً مخانس ظُٕلح.  

 لد ذؽراض المفازف ئلّ العُٕلح جٓ المعرمثل أكصس مما   يخبطر انطُىنخ غُر انًتىلعخ:. 2

 الطُازب.   ؼالحعثة كان مرُلع ت

 علّ اوخفاق  (ٌامػ الُلأح  ٔد  ازذفاا الٍامػ  يخبطر انطُىنخ عُذ أشعبر انهبيش:. 3

العُٕلح  زـٕد العمٕل تعثة الخعازج جٓ اظُاق المؽرماخ المالٕح مما ٔإلْ ئلّ شٔالج مخانس

 الرمُٔلٕح عىد ازذفاا الردجماخ الىمدٔح الخازظح.  

 ٌٓ مخانسج عدا المدزج علّ مُاظٍح العؽُتاخ  يخبطر انطُىنخ فٍ انعًهُبد انُىيُخ: . 4

 .الُٕمٕح َنلثاخ الممان
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 انثبنث انًجسث

 اندبَت انعًهٍ

 انًسىر األول

 .انمًُخ انطىلُخ نهًظبرف انتدبرَختسهُم 

المٕمح الرففُٔح لاُوٍا  الثؽساظرخدا الثاؼس لاسق ذؽلٕل المٕمح العُلٕح للمفازف الرعازٔح عٕىح 

ذمصل المثلغ الفاجٓ الرْ ٔرر الؽفُ  علًٕ جٓ ؼالح اذر المفسف عملً مه     تٕع كل مُظُلاخ 

 (.2012:66رصاماذً  تُؼالزج و َظدال كاجح ال

 :. يظرف ثغذاد1
 انخبص ثبنمًُخ انظبفُخ نًظرف ثغذاد.2)اندذول رلى )

 انمًُخ انظبفُخ)يهُىٌ( انطهطهخ انسيُُخ د

1 2013 69237 

2 2014 95080 

3 2015 30355 

4 2016 -55321 

5 2017 -124442 

 25381 انًتىضط

 ثبالعتًبد عهً انجُبَبد انًبنُخ . بٌانًظذر: اعذاد انجبزث

ان مفسف تادال الرعازْ لد ؼمك اعلّ معرُِ للمٕمح الفاجٕح جٓ عاا  ٔرمػ لىا مه العدَ 

( ملُٕن لٔىاز تٕىما 69237تممداز   2013)لٔىاز َذلرٍا جٓ عاا  ( ملُٕن 95080اذ تلاد   (2014)

ٌَرا ٔد  علّ اوخفاق  ُن لٔىازو( مل12442ٕ-اذ َـلد الّ   2017 )كاود الوّ لٕمح ـاجٕح جٓ عاا 

ظعس العٍر العُلٓ مع شثاخ المٕمح الدجرسٔح للعٍر ورٕعح ازذفاا العُٕلح الىمدٔح لدِ المفسف َعدا 

جٓ ؼٕه تلغ مرُظه  ُٕلح الِ الّ اوخفاق ازتاغ المفسف شر اوخفاق المٕمح العُلٕح لًُ اظرصماز ذلك الع

( ملُٕن لٔىاز َمه     ممازوح المٕمح الفاجٕح مع المرُظه اع ي ذثٕه المٕمح 25381المٕمح الفاجٕح  

جٓ  ( اعلّ مه المرُظه الفاجٓ جٓ ؼٕه كاود الل مه المرُظه2015,2014,2013الفاجٕح لقعُاا  

 (.2017,2016عامٓ  

 .مفسف الخلٕط الرعازْ:2
 انخبص ثبنمًُخ انظبفُخ نًظرف انخهُح انتدبرٌ.3)اندذول رلى )

 انمًُخ انظبفُخ)يهُىٌ( انطهطهخ انسيُُخ د

1 2013 -16484 

2 2014 24025 

3 2015 -168625 

4 2016 -182733 

5 2017 -203887 

 109540- انًتىضط

 انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً انجُبَبد انًبنُخ .انًظذر: اعذاد 

َالخاؾ تمفسف الخلٕط الرعازْ ذثٕه  3)مه     االن ا علّ الثٕاواخ المالٕح جٓ العدَ  زلر  

( تٕىما ذمصل المٕمح الفاجٕح الوّ 2014( ملُٕن لٔىاز جٓ عاا  24025ان اعلّ لٕمح ـاجٕح تلاد  

ملُٕن لٔىاز َالعثة جٓ ذلك ٌُ اؼرفاظ المفسف  203887-)( تممداز  2017معرُِ لٍا جٓ عاا  

تعُٕلح عالٕح االمس الرْ الِ الّ اوخفاق المٕمح العُلٕح ورٕعح اوخفاق زتؽٕح العٍر مع شثاخ المٕمح 

( ملُٕن لٔىاز َلد كاود اعُاا 109540-الدجرسٔح للعٍرو جٓ ؼٕه كان مرُظه المٕمح الفاجٕح ٌُ   

 .كاود الل مه المرُظه 2013)( اعلّ مه المرُظه اما عاا   2014,2015,2016,2017 
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 انًسىر انثبٍَ

 ٍ انًظبرف انتدبرَخ عُُخ انذراضخ.تسهُم يتطهجبد انتًىَم فاوالً: 

ذمصل الُلائع َؼعر المُظُلاخ العائلح تاإللاجح الّ المسَق ٔرر ذؽدٔد اؼرٕاظاخ المفازف مه 

جعُج الرمُٔل مماجا  الٍٕا المُظُلاخ العائلح لدِ المفازف   أْ مرطلثاخ الرمُٔل ٌَٓ ذمصل  االمُا

(و أْ كلما ازذفعد جعُج الرمُٔل َالمُظُلاخ العائلح ظُف ذسذفع مرطلثاخ الرمُٔل االمس الرْ لرعازٔحا

اخ مفسجٓ  تادال ( الرْ ٔمصل مرطلث4  ٔإلْ الّ ذعسلٍا الّ مخانس العُٕلحو َكما جٓ العدَ  زلر

 .لمرطلثاخ الرمُٔل عٕىح الثؽس َالخلٕط الرعازْ(

 
 (2013-2017)خذول يتطهجبد انتًىَم نًظرفٍ ثغذاد انتدبرٌ وانخهُح انتدبرٌ نهفترح)

يتطهجبد انتًىَم نًظرف  انطهطهخ انسيُُخ د

 ثغذاد)يهُىٌ(

يتطهجبد انتًىَم نًظرف انخهُح 

 انتدبرٌ)يهُىٌ(

1 2013 411286 334050 

2 2014 330960 271384 

3 2015 474939 328716 

4 2016 234322 243234 

5 2017 207286 221716 

 279820 331758 انًتىضط

 انًظذر: اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً انجُبَبد انًبنُخ .

تادال مرطلثاخ الرمُٔل لال مه مفسجٓ  ( الخاؾ ت4اظٍسخ الىرائط اع ي جٓ العدَ  زلر   

( َاظً مفسف تادال اعلّ معرُِ مه 2015اوًُ جٓ عاا  َالخلٕط الرعازْ(     جرسج الدزاظح 

( 411286( تمثلغ  2014  َتعدٌا كاود جٓ عاا و( ملُٕن لٔىاز474939مرطلثاخ الرمُٔل ؼٕس تلاد  

علّ الرُالٓ َؼعة مرطلثاخ الرمُٔل الماٌسج  2014,2016,2017)ملُٕن لٔىاز َتعدٌا ذلرٍا اعُاا  

 2013)ٔىطثك علّ مفسف الخلٕط تلاد اعلّ مرطلثاخ ذمُٔل جٓ عاا  َكرلك الؽا   وجٓ العدَ  اع ي

( ملُٕن 221716( َلد تلاد  2017 ( ملُٕن لٔىاز َالوّ مرطلثاخ ذمُٔل جٓ عاا 334050تؽُالٓ  

 تادال َالخلٕط الرعازْ(  اع ي مُظثح جاوًُ ٔد  علّ عدا ؼاظح مفسجٓ الرمُٔللٔىازو َكاود المرطلثاخ 

ٓ كُن لدٍٔما ظُٕلح عالٕح لمُاظٍح مرطلثاخ الرمُٔل علّ السرر مه اؼرفاظٍما تٍرا الّ ذمُٔل  ازظ

الممداز مه العُٕلح جان ذلك ظُف ٔإشس علّ زتؽٕح المفازف اع يو َأما  ٔمٍس لىا تان مفسجٓ 

ز  تادال َالخلٕط الرعازْ( ٔؽرفمان تعُٕلح مسذفعح جٍما مرعىثان لمخانس العُٕلحو تعثة عدا االظرمسا

 العٕاظٓ َااللرفالْ َالمالٓ للثلد.

فٍ نًًُىزخ ويعذل انىدائع االضبضُخ انفرق ثٍُ يعذل انمروع ا )فدىح انتًىَم( تسهُمثبَُبً:  

 .انًظبرف انتدبرَخ

َذرمصل اٌر مخانس العُٕلح جٓ عدا لدزج المفازف الرعازٔح علّ ذُجٕس مرطلثاخ الرمُٔل الرٓ 

ٓ العُق َالرْ ٔإلْ الّ ذملٕؿ المخانس ورٕعح ؼدَز الطساتاخ جذؽراظٍا المفازفو َذؽدز ذلك 

مفالز الرمُٔل َلاسق ذملٕل ذلك المخانسج ذمُا المفازف ترىُٔع مفالزٌاو َلاسق ذؽلٕل جعُج 

الرمُٔل لاا الثاؼس ترؽلٕل الثٕاواخ المالٕح الخاـح تمفسجٓ  تادال َالخلٕط الرعازْ( لرعسف علّ 

 .ظً المفازف اع ي عٕىح الثؽسذُامخانس العُٕلح الرٓ 
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 ( انخبص ثفدىح انتًىَم نهًظرفٍ ثغذاد وانخهُح انتدبر5ٌخذول رلى )

يتطهجبد انتًىَم نًظرف  انطهطهخ انسيُُخ د

 ثغذاد)يهُىٌ(

يتطهجبد انتًىَم نًظرف انخهُح 

 انتدبرٌ)يهُىٌ(

1 2013 -1024574 -145228 

2 2014 -1118674 -214377 

3 2015 -558487 -113666 

4 2016 -589727 -141796 

5 2017 -546461 -47550 

 132523- 767585- انًتىضط

 انًظذر: اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً انجُبَبد انًبنُخ .

( َالخاؾ تمفسجٓ   تادال َالخلٕط الرعازْ( ان اعلّ جعُج ذمُٔلًٕ 5ٔ ؼع مه العدَ  زلر  

( َكاود المثالغ للمفسجٓ ٌٓ 2014َمفسف الخلٕط الرعازْ جٓ عاا   2014)لمفسف تادال جٓ عاا  

( ملُٕن لٔىازو َتما ان ظمٕع المثالغ كاود ظالثح لااجح اعُاا الدزاظح جاوًُ ٔد  214377-( َ 1118674- 

علّ اوخفاق معد  المسَق الممىُؼح كُن المفسف ٔرثع ظٕاظح اظرصماز مرؽفمح تعثة العُامل 

و جالما كاود جعُج الرمُٔل مىخفمً كان ذلك للٕل الٔح الإس المعرمسج الرٓ ٔمس تٍا الثلدالعٕاظٕح َااللرف

علّ ان المفازف اع ي ذؽرفع تعُٕلح كثٕسج لا ل المفازفو َالرْ ٔإشس علٓ زتؽٕح المفازفو جٓ 

لّ ع 132523- )( َ  767585- تادال َالخلٕط الرعازْ( ٌُ   ه تلغ مرُظه جعُج الرمُٔل لمفسجٓؼٕ

 الرُالٓ.

 انًسىر انثبنث

 تسهُم يظبدر انتًىَم يٍ خالل.

 ذؽلٕل وعثح الرمُٔل تالملإحو ذؽلٕل وعثح الرمُٔل َٔؽمل عملٕح ذؽلٕل كل مفالز الرمُٔل المرمصلح جٓ 

َؼعة العدَ   تاألظٍر العالٔحو ذؽلٕل وعثح الرمُٔل تالُلائعو ذؽلٕل وعثح الرمُٔل تاألزتاغ المؽرعصج(

 .ثؽسلخلٕط الرعازْ(     جرسج الالرالٓ الرْ اعدي الثاؼس لمفسجٓ  تادال َا

 ( انخبص ثتسهُم يظبدر انتًىَم نًظرفٍ )ثغذاد وانخهُح انتدبرٌ(6خذول رلى )

انطهطهخ  د

 انسيُُخ

انتًىَم َطجخ 

 ثبنًهكُخ )يهُىٌ(

انتًىَم ثبنىدائع َطجخ 

 )يهُىٌ(

انتًىَم ثبألضهى َطجخ 

 انعبدَخ )يهُىٌ(

انتًىَم ثبألرثبذ َطجخ 

 انًستدسح )يهُىٌ(

 انخهُح ثغذاد انخهُح ثغذاد انخهُح ثغذاد انخهُح ثغذاد

1 2013 16.5% 39% 69.85% 48.24% 14.2% 32% 1.73% 5.77% 

2 2014 16% 30% 73.62% 51.12% 13.7% 36.7% 1.08% 4.21% 

3 2015 17.7% 30% 54.21% 46.03% 16.9% 37% 0.26% 1.16% 

4 2016 23.6% 40% 62.67% 53.27% 20.8% 37.4% 1.96% 1.77% 

5 2017 25.4% 53% 62.75% 44.06% %22.9 49.7% 1.32% 3.02% 

 %3.18 1.27% %38.56 17.7% 48.54% %64.62 %38.4 %19.84 انًتىضط

 انًظذر: اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً انجُبَبد انًبنُخ .

( َالخاؾ ترؽلٕل مفالز الرمُٔل المفسجٓ للمفازف الرعازٔح عٕىح 6مه ظدَ  زلر  ٔرمػ لىا 

( لمفسجٓ   تادال َالخلٕط الرعازْ( ان اعلّ كلفح وعثح ذمُٔل تالملإح 2014-2017الدزاظح للفرسج مه  

 2016)َذلرٍا جٓ عاا   (25.4%( ؼٕس َـلد الىعثح الّ   2017َاظٍح مفسف تادال جٓ عاا  

( َالرٓ كاود ذمصل الوّ وعثح 2014%(و شر تالٓ اعُاا الدزاظح َـُال لعاا 23.6َـلد الّ  تىعثح 

أْ ان مفسف  19.84%)   ُظه وعثح الرمُٔل تالملإح ٔثلغ( جٓ ؼٕه كان مر16%ذمُٔل اذ تلاد  

 وَالمسَق تادال كان ٔملل مه االعرمال علّ وعثح الرمُٔل تالملإح أْ االعرمال كان ٔرر مه     الُلائع
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شر تعدٌا ( 2017%( جٓ عاا  53اما مفسف الخلٕط جمد كاود اعلّ كلفح وعثح ذمُٔل تالملإح جمد كاود  

( 2014-2015( تٕىما كاود الل وعثح ذمُٔل تالملإح جٓ عامٓ 2016( جٓ عاا 40%كاود  

( ٌَٓ 38.4%( جٓ ؼٕه تلغ مرُظه وعثح الرمُٔل تالملإح لمفسف الخلٕط الرعازْ 30%تممداز 

مسذفعح لٕاظا  تمفسف تادال َذلك ورٕعح اوخفاق شمح الصتائه تالمفسف ورٕعح المسَف االلرفالٔح 

 .العٕاظٕح الرٓ ٔمس تٍا الثلد

( ان اعلّ وعثح ذمُٔل تالُلائع كاود 6اما وعثح الرمُٔل تالُلائع جٕمٍس لىا جٓ العدَ  اع ي  

%( ٌَٓ اعلّ وعثح ذمُٔل لٕاظا  تثالٓ االعُاا ؼٕس 73.62( اذ تلاد  2014مفسف تادال جٓ عاا  ل

(و جٓ ؼٕه تلغ مرُظه وعثح الرمُٔل تالُلائع 54.21%( َ 69.85%ذساَؼد وعثح الرمُٔل تالُلائع تٕه  

َذلك ورٕعح  اعرمال مفسف تادال علّ وعثح الرمُٔل تالُلائع اكصس مه االعرمال علّ وعثح %( 64.62 

 %(53.27( تممداز 2016سف الخلٕط جمد تلاد اعلّ وعثح ذمُٔل لًُ جٓ عاا و اما مفالرمُٔل تالملإح

َٔ ؼع  وعثح الرفاَخ تٕه عاا َا س تؽال تعٕه اما الوّ وعثح ذمُٔل تالُلائع لمفسف الخلٕط الرعازْ 

( َو ؼع ان وعثح  48.54%%( اما مرُظه وعثح الرمُٔل تالُلائع جمد تلاد 44.06كاود جٓ عاا 

 علّ الُلائع جٓ مفسف الخلٕط الرعازْ مىخفك ممازورا  مع مفسف تادال     جرسج الدزاظح.االعرمال 

َكرلك و ؼع مه العدَ  اع ي ان وعثح االعرمال تالرمُٔل علّ االظٍر العالٔح لمفسف تادال كاود 

ٍر ( تٕىما كاود الوّ وعثح للرمُٔل تاألظ22.9 %( َلد َـلد الّ 2017اعلّ معرُِ لٍا جٓ عاا 

%(و اما 17.7( َكان مرُظه وعثح الرمُٔل تاألظٍر العالٔح ٔثلغ 2014( جٓ عاا 13.7%العالٔح تلاد  

َالوّ  2017)%( جٓ عاا 49.7مفسف الخلٕط جمد كاود اعلّ وعثح ذمُٔل تاألظٍر العالٔح ذفل الّ  

تاألظٍر العالٔح ٌُ  %( جٓ ؼٕه كان مرُظه وعثح الرمُٔل32وعثح ذمُٔل تاألظٍر العالٔح كاود جٓ عاا  

%( َو ؼع ان مفسف الخلٕط الرعازْ كان ٔعرمد تؽك اكثس مه مفسف تادال علّ الرمُٔل 38.56 

 تاألظٍر العالٔح.

اعلّ مفسف تادال ل اع ي جمد تلغ6)لرمُٔل تاألزتاغ المؽرعصج َالماٌسج جٓ العدَ  زلر  اما وعثح ا

كان الل وعثح ذمُٔل تاألزتاغ المؽرعصج جٓ عاا  %( تٕىما1.96اذ تلغ  2016) معرُِ لًُ جٓ عاا 

%(و اما الخلٕط 1.27%( اما مرُظه الرمُٔل وعثح تاألزتاغ المؽرعصج جمد كان  0.26( َلد تلاد  2015 

( شر ا ر 5.77%تممداز  2013)الرعازْ َـل الّ اعلّ معرُِ ذمُٔل تاألزتاغ المؽرعصج جٓ عاا  

%( شر 1.16( تؽُالٓ  2015ال ؼمح لٕفل الّ الوّ معرُ جٓ عاا  ٔىخفك تؽال كثٕس     االعُاا 

( َو ؼع وعثح 3.18%( َتمرُظه تلغ  3.02%لٕفل الّ     (  2017عال لٕسذفع معدلا  جٓ عاا 

َذلك ؼعة ذُظٍاخ الازج  والرمُٔل تاألزتاغ المؽرعصج اكثس جٓ مفسف الخلٕط مه مفسف تادال

مؽرعصج جاسج ظٕدج للؽفُ  علّ ذمُٔل تالفح مىخفمح ظدا  اَ ذاال الرٓ ذسا  جٓ االزتاغ الالمفسف 

ذاُن معدَمح َو ؼع مه     ذؽلٕل مفالز الرمُٔل عدا َظُل مصٔط مىاظة تٕه كل مه الرمُٔل 

الممرلك َالرمُٔل الممرسقو لرا علّ الازج المفازف الرعازٔح ان ذؽدل وعثح مصلّ للمصض تٕه مفالز 

ثح الرمُٔل للؽد االلوّ المماهو َٔماه المُ  ان الرمُٔل تاألزتاغ المؽرعصج مه الرمُٔل لآ ذىخفك وع

اجمل مفالز الرمُٔل مه َظٍح ومس معلط االلازج تد  مه عملٕح ذُشٔعٍاو َالسظُا الثٕاوٕح الرالٕح 

 .ٓ المفازف الرعازٔح عٕىح الدزاظحجذُلػ ذؽلٕل مفالز الرمُٔل 

 لمفسجٓ تادال َالخلٕط الرعازْ.ذؽلٕل وعثح الرمُٔل تالملإح  1.
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 ( 2انشكم رلى ) (يظرف ثغذاد)

 
 (.Microsoft 10 ExceIانًظذر: يٍ اعذاد انجبزث ثبالعتًبد عهً ثرَبيح )

 

 

 (3انشكم رلى) يظرف انخهُح()                                

 
 (Microsoft 10 ExceIانًظذر: يٍ اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً ثرَبيح )
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 وعثح الرمُٔل تالُلائع لمفسجٓ تادال َالخلٕط الرعازْ.2.

 (4انشكم رلى ) )يظرف ثغذاد(

 
 (.Microsoft 10 ExceIانًظذر: يٍ اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً ثرَبيح )

 

 

 

 (5انشكم رلى ) )يظرف انخهُح انتدبرٌ(

 
 (.Microsoft 10 ExceIثبالعتًبد عهً ثرَبيح )انًظذر: يٍ اعذاد انجبزثبٌ 
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 وعثح الرمُٔل تاألظٍر العالٔح لمفسجٓ تادال َالخلٕط الرعازْ. 3.

 (6انشكم رلى ) )يظرف ثغذاد(

 
 (.Microsoft 10 ExceIانًظذر: يٍ اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً ثرَبيح )

 

 

 

 (7انشكم رلى ) )يظرف انخهُح انتدبرٌ(                        

 
 (.Microsoft 10 ExceIانًظذر: يٍ اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً ثرَبيح )
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 وعثح الرمُٔل تاألزتاغ المؽرعصج لمفسجٓ تادال َالخلٕط الرعازْ.4.

 (8انشكم رلى ) يظرف ثغذاد()                           

 
 (.Microsoft 10 ExceIثرَبيح )انًظذر: يٍ اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً 

 

 

 (9انشكم رلى )  يظرف انخهُح انتدبرٌ()                    

 
 (.Microsoft 10 ExceIانًظذر: يٍ اعذاد انجبزثبٌ ثبالعتًبد عهً ثرَبيح )
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 انراثع انًجسث

 االضتُتبخبد وانتىطُبد

 االول: االضتُتبخبد: انًسىر

اظرىالا  للرؽلٕل المالٓ المعصش تالسظر الثٕاوٓ المعد َجما   انالٍٕا الثاؼصاٌر االظرىراظاخ الرٓ ذُـل 

 (.Microsoft 10 ExceIلثسوامط 

جٓ المفازف الرعازٔح ٔ ؼع مه     الىرائط الرؽلٕل المالٓ ان ٌىالك ذثأه جٓ جعُج الرمُٔل  -1

 مه عاا أل سو ٌَرا ٔد  علّ عدا َظُل ظٕاظح شاترح لرؽدٔد مرطلثاخ الرمُٔل. ثؽسعٕىح ال

ذثٕه ان المفازف الرعازٔح عٕىح الدزاظح كان اعرمالٌا علّ مفالز ذمُٔل مرىُعح َ اـح جٓ  2-

العىُاخ اال ٕسج اذ و ؼع اوخفاق اعرمالٌا علّ مفدز ذمُٔل تالُلائع  َجٓ المماتل شٔالج 

 لرمُٔل تالملإح.اعرمالٌا علّ ا

و ؼع مه     ورائط الرؽلٕل المالٓ مدِ الرثأه جٓ المٕر الفاجٕح للمفازف الرعازٔح عٕىح  3-

الدزاظح اذ ا رخ ذىخفك تؽال ذدزٔعٓ َذؽُلٍا للعالة ٌَرا ٔد  علّ ذؽمٕك المفسف 

  عائسو أْ ان المٕمح العُلٕح الل مه المٕمح الدجرسٔح.

المفازف الرعازٔح لقمُا      جرسج الدزاظح ورٕعح ازذفاا اَ اؼرفاظ معمر اوخفاق اؼرٕاظاخ  4-

المفازف الرعازٔح تعُٕلح عالٕح كُوٍا ذرثع اظلُب الرؽفع جٓ عملٕح االظرصماز ورٕعح عدا 

 اظرمساز االَلاا العٕاظٕح َااللرفالٔح للثلد .

 انثبٍَ: انتىطُبد  انًسىر

لرٓ ذُـلد الٍٕا الدزاظح التد لىا ان ومدا معمُعح مه الرُـٕاخ تعد الرعسف علّ اٌر االظرىراظاخ ا

 لآ وعالط المعُلاخ تعد الرعسف علٍٕا.

علّ ألازج  المفازف الرعازٔح االٌرماا تالع لح ما تٕه المٕمح العُلٕح للمفازف الرعازٔح َمفالز  1-

 الرمُٔل مه     الرعسف علّ مرطلثاخ الرمُٔل َذؽدٔد اؼرٕاظاذٍا.

اظرساذٕعٕاخ ذعمل علّ ذىُا مفالز ذُـٓ الدزاظح ان ذمُا الازج المفازف الرعازٔح تُلع  2-

الرمُٔل  َـُال  لمصٔط امصل ٔدمط ما تٕه الرمُٔل الممرلك َالرمُٔل الممرسق مما ٔإلْ الّ ذؽمٕك 

 ازتاغ لٍا.

وُـٓ تان ذمُا المفازف الرعازٔح تاالعرمال علّ  ثسا  مخرفٕه جٓ معا  الرمُٔل لرؽمٕك مصٔط  3-

 مىاظة مه الرمُٔل ٔعرمد علٕح جٓ المفازف الرعازٔح لرُجٕس الرمُٔل ترالفح مىاظثح.

ومرسغ ان ذؽرفع المفازف الرعازٔح تمعرُِ معٕه مه العُٕلح لاسق مُاظٍح ظؽُتاخ الصتائه  4-

 ذاُن مرُاجمح مع  لُاوٕه الثىك المسكصْ العسالٓ.َكرلك 
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 انًظبدر
 اوالً: انًظبدر انعرثُخ 

 انكتت : -أ
 الطثعح االَلّ(.  " االضتثًبر وانتًىَم فٍ االضىاق انًبنُخ"(. 2016الؽعىاَْو ظالر ـ  و   .1

 عمان، االزلن : الداز المىٍعٕح للىؽس َالطثاعح.

، مفس: ج الطثعح االَلّ(. الماٌس ادارح انتًىَم انًظرفٍ(. 2020الماستٓو دمحم الفاذػ تؽٕس.   .2

 االكالٔمٕح الؽدٔصح للاراب العامعٓ.

(. عمان ، االزلن : لاز الطثعح االَلّ  تمُُى انمراراد االضتثًبرَخ(. 2008ن  .  و كداَْ .3

  الٕاشَزْ العلمٕح للىؽس َالرُشٔع.

انشفبفُخ فٍ االفظبذ عٍ انًعهىيبد (. 2017جرػ هللا .   ون   مؽمُل ، َ دمحمو الععاَْ .4

  (. عمان، االزلن : لاز االٔاا للىؽس َالرُشٔع.الطثعح االَلّ  انًسبضجُخ

  للىؽس َائل لاز األَلّ، الطثعح انسذَثخ"، انًبنُخ "اإلدارح ئتسإٌر، علٓ دمحم لعامسْ،ا .5

  .2013 عمان، َالرُشٔع،    

  األَلّ، الطثعح "،وانتًىَم انًبنُخ اإلدارح أظماعٕل،" ئتسإٌر ظلطان، ـالػ، دمحم .الؽىاَْ،6

  .1999 العامعٕح، الداز

  َالىؽس، للطثاعح لدوٕا الُجا  لاز األَلّ، الطثعح "،انًظبرف ادارح" دمحم، الفٕسجٓ،. 7

 .2007 اإلظاىدزٔح،

 انرضبئم واالطبرَر: -ة
يذي اَعكبش يؤشراد االداء انًبنٍ عهً اضعبر االضهى (. "2016الؽعلًو  معد ظامٓ.  .  1

". ظامعح لمؽك كلٕح االلازج َ االلرفال / لعر نهًظبرف انًذرخخ فٍ ضىق ديشك نالوراق انًبنُخ

 المفازف َالرامٕه لزاظح ممدمح لىٕل الماظعرٕس. لمؽك، ظُزٔا.
 ،"انطُىنخ يخبطر فٍ انًظرفٍ انًبنٍ انهُكم تأثُر" اؼمد، ؼعٕه اؼمد المُظُْ،.2

 .2016 كست  ، ظامعح َااللرفال، اإللازج كلٕح مىؽُزج، رٕس ماظعرٕس زظالح

 ضُبضخ دور:  انًؤضطخ لًُخ عهً انًبنٍ انهُكم اختُبر أثر" الاسٔر، عثد ُؼالزج،. ت3

 ظامعح مىؽُزج، ماظعرٕس زظالح ،"نهطهى انطىلُخ انمًُخ تسذَذ فٍ األرثبذ  تىزَع

 .2012 العصائس، الرٕعٕس، َعلُا االلرفالٔح  العلُا كلٕح مىرعُزْ،

 

 انُشراد وانذورَبد: -ج
ادارح االرثبذ فٍ انًظبرف انخبطخ واثرهب عهً انمًُخ (. " 2019علٓو عثاض جالل.   .1

. انًبنُخ قنألوراانطىلُخ" / ثسث تطجُمٍ عهً انًظبرف انخبطخ انًذرخخ فٍ ضىق انعراق 

 9المصىّ ، العساق : المع خ االكالٔمٕح العسالٕح /معلح المصىّ للعلُا االلازٔح َااللرفالٔح المعلد 

  .2العدل 

(. معلح ذىمٕح 2007-2018 وٓو اَض جخس الدٔه أُب .الؽمداوٓو زاجعح اتسإٌر ، َ العُٔعا .2

تبثئر انطُبضخ انُمذَخ ُـل ."/ كلٕح االلازج َااللرفال / ظامعح الم 29/ العدل 88الساجدٔه المعلد 

". المُـل، فٍ انمًُخ انطىلُخ نالضهى وانطُذاد/ دراضخ تسهُهُخ نعُُخ يٍ دول انخهُح انعرثٍ 

  .العساق

انعاللخ ثٍُ اضعبر انُفط "ح العسالٕح للعلُ ا االلرفالٔح. ل(. المع2013الفسٔعٓو ؼٕدز وعمح.   .3

 .36العدل  60 -38. تادال، العساق:  ."ويؤشراد االضهى فٍ انجىرطبد انذونُخ
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