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دراسة   دور حقوق االمتياز يف جناح وفشل املؤسسات الصغرية: 

 (9002استطالعية يف حمافظة جدة )

 

 انمستخهص: 

ايالستسٚز يف ايعضط  ٜعترب سل االَتٝاظ ٚاسسًا َٔ أِٖ آيٝات االغتجُاض 

 عاملٞ اذتاعط ٚميهٔ متٝٝعٙ عٔ غريٙ َٔ ْعِ االغتجُاض بأْ٘ اغتجُاض شٚ طابع 

ايؿطنات ايط٥ٝػ١ٝ املاضت١ يف  االَتٝاظٚتػاعس فهط٠ سكٛم ٚإزاضٟ سسٜح 

 غٗٛي١ ايتٛغع ادتػطايف بسٕٚ اذتاد١ إىل ضأؽ َاٍ نبري، نُا تػاِٖ يف ْكٌ

. ٚتكٌ املداطط ْػبًٝا يف سكٛم ٣زٚي١ إىل أخط املعطف١ ايضٓاع١ٝ ٚايتك١ٝٓ َٔ

عٓ٘ يف املؿاضٜع ايتذاض١ٜ األخط٣ ألٕ ضدٌ األعُاٍ غٛف ٜػتجُط أَٛاي٘  االَتٝاظ

صتاس٘ َػبكًا باإلعاف١ إىل ارتربات ٖٚٝه١ًٝ  جتطبت٘ ٚأثبتمتت يف ْؿاط 

ايعٌُ َٔ تسضٜب ايعُاٍ إىل زٜهٛضات ايعطض سٝح ٚععت بايططم املسضٚغ١ 

ضشٝش١. ٚال تكتضط اإلظتابٝات ع٢ً شيو بٌ تتغُٔ أٜغًا تهايٝف ٚاألغؼ اي

   أقٌ ْٛعًا َا َٔ بٓا٤ َؿطٚع دسٜس َٔ ال ؾ٤ٞ.

االقتضاز١ٜ فإٕ ايسضاغ١ تكرتح  االَتٝاظْٚعطًا هلصٙ اإلظتابٝات ٚأ١ُٖٝ سكٛم 

 عكٛم االَتٝاظ، ايعٌُ ع٢ً إْؿا٤ ١٦ٖٝ تٓفٝص١ٜ عا١َ ملتابع١ األَٛض املتعًك١ 

ٌ ع٢ً تٛع١ٝ املػتجُطٜٔ بٓعاّ االغتجُاض قاًْْٛٝا َٚايًٝا، يًُػاعس٠ ع٢ً ٚايعُ

 األْؿط١، ٚايعٌُ ع٢ً تبػٝط إدطا٤ات إقا١َ االَتٝاظفِٗ أْع١ُ سكٛم 

 باألْع١ُ احمل١ًٝ.  األداْبايتذاض١ٜ ٚايضٓاع١ٝ ٚتعطٜف املػتجُطٜٔ 

اغتطالع١ٝ زضاغ١   يف صتاح ٚفؿٌ املؤغػات ايضػري٠; زٚض سكٛم االَتٝاظ  

 .حملافع١ دس٠
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ABSTRACT 
Franchising ideas is a key factor in the development of 

sophisticated small businesses. Saudi small businessmen 

give little credence to Franchising ideas. To become more 

competitive requires the employment of individuals with 

new ideas and higher level skills who can introduce new 

technology and systems. To recruit and retain this type of 

employee requires a participation of Saudi businessman and 

some international companies. Franchising also requires to 

improve productivity through training workers thru new 

programs and by linking owners and managers with 

appropriate advisory and supportive franchising agencies.  

If future successful management requires more than the 

rule-of-thumb procedures traditionally employed, then the 

necessary skills need to be fostered. The need for more 

knowledge and awareness of Franchising philosophies 

between managers and workers which could provide greater 

efficiency and profitability. 

If small businesses need to develop more proficient 

marketing, salary and stock control systems, then staff and 

managers need knowledge about Franchising ideas . 

The contribution of further research activity in this process 

is considered. 
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The research is divided into four major sections: 

The First Section portrays the methodological framework of 

the study. It was carried out through interviews with merely 

to one hundred businessmen in Jeddah Province. 

The Second Section outlines the theoretical framework of 

the study and the previous literature relevant to the subject. 

In the Third Section the study analysis the data and 

information which have been collected through samples. 

The Final Section the outcomes of the findings and offered 

certain recommendations: 
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 اإلجراءاث انمنهجٍت نهذراست   انفصم األول:
  

 انمقذمت:

إىل تعاٜس سذِ ايتبازٍ  قات ايتذاض١ٜ ايعامل١ٝ أز٣ ايتطٛض ايػطٜع يف ايعال

ايتذاضٟ يًُٓتذات ٚارتسَات مما أز٣ إىل بطٚظ عسز َٔ ايعٛاٖط ايتذاض١ٜ 

 اإلظتاب١ٝ ٚايػًب١ٝ، ٚايؿطع١ٝ ايعازي١ ٚغري ايؿطع١ٝ ايعازي١.

ايتذاض١ٜ ٚاييت  االَتٝاظؾطنات سكٛم  اْتؿاضَٚٔ عُٔ ايعٛاٖط اإلظتاب١ٝ 

املٓافػ١ ٚتطبٝل فهط٠ أبعاز دٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات  تػاِٖ يف خًل ضٚح

 ٚاملػا١ُٖ يف تطبٝل ايفهط اذتسٜح يف ايتذاض٠ ٚايضٓاع١. 

َٚٔ ايعٛاٖط ايػًب١ٝ غري ايعازي١ ٚغري املؿطٚع١ ظاٖط٠ اإلغطام ايػًعٞ سٝح 

ٜهٕٛ غعط املٓتذات عٓس بٝعٗا يف ايسٚي١ املػتٛضز٠ أقٌ َٔ غعط تًو املٓتذات يف 

 يسٚي١ املضسض٠ ٚقس ٜهٕٛ بأقٌ َٔ غعط ايتهًف١ يف ايبًس األخري.غٛم ا

ٚتطدع ظاٖط٠ اإلغطام ايػًعٞ أٚاًل إىل بعض ايسٚافع االقتضاز١ٜ اييت َٔ أبطظٖا 

 يف ايسٚي١ املضسض٠ مما ٜغططٖا إىلايهػاز ايعاملٞ ٚتهسؽ ايػًع ٚتطانُٗا 

اتٝذ١ٝ ٜٓتٗذٗا بعض غرتاًْٝا زٚافع اتضسٜطٖا إىل زٚي١ أخط٣ بأغعاض أقٌ. ٚث

خط مما ٜٓتر عٓ٘ عطق١ً ايضٓاع١ حملاضب١ ايضٓاعات ايٛط١ٝٓ يبًس آ املٓتذني

يف ٖصا ايػٛم يف ب١٦ٝ  يغُإ بكا٤ ٚاغتُطاض املٓتذات األدٓب١ٝ ايٛط١ٝٓ 

ايطابع اإلظتابٞ ألْٗا تسخٌ حتت  االَتٝاظظاٖط٠ سكٛم  ٚتأخص استهاض١ٜ 

ٓاعات ايٛط١ٝٓ َٔ ايضٓاعات األدٓب١ٝ ٚفل َطاقب١ ايتؿطٜع ايٛطين ذتُا١ٜ ايض

االتفام ارتاظ مبهافش١ اإلغطام ٚاذتُا١ٜ ايٛقا١ٝ٥ بني أعغا٤ َٓع١ُ ايتذاض٠ 

 ايعامل١ٝ.
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 أهمٍت انبحث: 

يف  باضظًا ٚفعااًل ًاتًعب املؿطٚعات ايضػري٠ مبدتًف أْٛاعٗا ٚزتاالتٗا زٚض

ٌ. ٖصا باإلعاف١ إىل ايت١ُٝٓ االقتضاز١ٜ ملا تكّٛ ب٘ َٔ تٛفري فطظ ايعُ

أُٖٝتٗا يف ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚتػاِٖ سكٛم االَتٝاظ يف حتػني دٛز٠ 

املٓتذات ٚارتسَات ألضق٢ َػتٜٛات ايٓٛع١ٝ ٚادتٛز٠ ايعامل١ٝ. َٔ خالٍ ايٓكاط 

 ايتاي١ٝ;

تػاِٖ سكٛم االَتٝاظ ع٢ً حتػني ايهفا٠٤ ٚايكسض٠ ايتٓافػ١ٝ بني املٓؿآت  

أغايٝب ايتك١ٝٓ اذتسٜج١ نُا تتاح ايفطص١ يعٜاز٠ سذِ بفعٌ زخٍٛ املعطف١ ٚ

عًُٝات ايبٝع ٚارتسَات َٔ خالٍ االغتفاز٠ َٔ ططم ايتػٜٛل اذتسٜج١ 

 ٚاملػتدس١َ عاملًٝا.

تػاِٖ سكٛم االَتٝاظ ع٢ً ظٜاز٠ اإلْتاد١ٝ ٚايُٓٛ االقتضازٟ بػبب ايهفا٠٤  

 سخٍٛ إىل األغٛام.ايتكًٌٝ قٝٛز ٚ

ؿاضٜع ايضػري٠ يًٓفاش إىل أغٛام دسٜس٠ يتضطٜف تتٝح ايفطظ أَاّ امل 

 َٓتذاتٗا ٚنػط استهاض املٓؿآت ايسٚي١ٝ ايهبري٠ هلصٙ األغٛام.

تػاِٖ سكٛم االَتٝاظ إىل تطبٝل فهط٠ تكػِٝ ايعٌُ ٚتسضٜب ايعٓاصط  

ايبؿط١ٜ َٔ ايعاًَني َتٛغطٞ ٚعسميٞ املٗاض٠ اييت ناْت تكّٛ بٗصا ايعٌُ، 

 ُٛز ع٢ً ظٜاز٠ فطظ ايعٌُ ٚت١ُٝٓ ايكسضات ايفطز١ٜ.أثط ستي٘  مما غٝهٕٛ 

تػاِٖ سكٛم االَتٝاظ يف ختفٝض ايغطا٥ب ع٢ً ضداٍ األعُاٍ ٚع٢ً  

 املػتًٗهني.

تٛفط سكٛم االَتٝاظ املٓتذات األص١ًٝ ٚأْع١ُ محا١ٜ املػتًٗو َٔ  

 املٓتذات املكًس٠، ٚأغايٝب ايضٝا١ْ ٚخسَات َا بعس ايبٝع.



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 
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 مشكهت انبحث:  

إٕ ايتػريات ايػطٜع١ يف ايعامل خضٛصًا ٚبعس اْغُاّ املًُه١ ملٓع١ُ ايتذاض٠ 

ايعامل١ٝ ٚاالْفتاح ايعاملٞ، أصبح ايعامل نكط١ٜ صػري٠ تتٓاقٌ املٓتذات ايعامل١ٝ 

املاي١ٝ بني ايسٍٚ ع٢ً َػت٣ٛ بني ايسٍٚ بػٗٛي١ ٚتتٛادس ارتسَات ايضش١ٝ ٚ

ع ضداٍ األعُاٍ يف ٚعع تٓافػٞ َٔ ادتٛز٠ ٚادتاٖع١ٜ مما أز٣ إىل ٚع عاٍ

ٓتذات املخضٛصًا َٔ قبٌ املٓتذات األٚضٚب١ٝ اييت متتاظ بادتٛز٠ ٚ  صعب

ايض١ٝٓٝ اييت تتُٝع بأغعاضٖا املٓافػ١، ٚال ٜػتطٝع ضدٌ األعُاٍ ايتٛانب َع 

ٖصٙ ايتشسٜات ٚاملتػريات زٕٚ ايتفاعٌ َعٗا ألٕ تأثريٖا قٟٛ ع٢ً بكا٥٘ يف 

م جملاض١ٜ ٖصٙ ايتػريات فهط٠ سكٛم االَتٝاظ ٔ أفغٌ ايططط ايتذاضٟ. َٚاحملٝ

ٚاييت قس تؤزٟ إىل صتاح نجري َٔ املؿطٚعات ايضػري٠. يصاى ع٢ً ضداٍ 

األعُاٍ إٔ ٜٛانبٛا ٖصٙ ايتطٛضات ست٢ ٜػتطٝعٛا إٔ ٜطفعٛا َٔ َػت٣ٛ 

خسَاتِٗ يٝؼ فكط ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين بٌ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ، ٖٚٓا فإٕ 

ايتذاض٠   عُاٍ عتتاز إىل ع١ًُٝ ايتطٜٛط ٚاألعاخ يف خًفٝات ْعِضدٌ األ

عطٚض١ٜ يف  ٗااذتسٜج١ خضٛصًا ْعِ سكٛم االَتٝاظ ٖٚٞ ع١ًُٝ َهًف١ ٚيهٓ

ملا هلا َٔ زٚض أغاغٞ يف ٚعع املؿطٚع يف ايسٚض ايطٜازٟ، األَط ٜتعاٜس  املؿطٚعات

يبشح يف إٔ بعض ٖصا ٚتهُٔ َؿه١ً ا أ١ُٖٝ يف ب١٦ٝ تٓافػ١ٝ غطٜع١ ايتػري

ايضػري٠ ال تعاٍ تػتدسّ ايٓعاّ ايٝسٟٚ يف  خضٛصًا املؿطٚعات املؿطٚعات

سفغ املًفات ٚعسّ اغتدساّ أْع١ُ اذتاغٛب يًشضٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات 

 ادتاٖع٠ ٚاملٓاغب١ يإلزاض٠ ع٢ً سس غٛا٤، ٖٚصا أز٣ إىل َا ًٜٞ;

املعًَٛات غري َتٛفط٠ يف ٕ يتدطٝط ادتٝس سٝح إعسّ ايكسض٠ ع٢ً ا       

 ايٛقت املٓاغب ٚبايؿهٌ املٓاغب باإلعاف١ إىل صعٛب١ اغرتداعٗا َٚعادتتٗا. 

 ععف ايكسضات ايتٓافػ١ٝ.       

عسّ اغتدساّ سكٛم االَتٝاظ أز٣ إىل عسّ إَها١ْٝ سضٍٛ املؿطٚعات        

 ع٢ً َعاٜري ادتٛز٠ ايؿا١ًَ. 



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا
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خضٛصًا  يك١ًًٝ االغتدساّ يف املؿطٚعاتٜٚعترب سكٛم االَتٝاظ َٔ األْع١ُ ا

يف املؿاضٜع ايضػري٠ اذتذِ. ٜٚعتكس بإٔ ستسٚز١ٜ اغتدساّ أٚ عسّ اغتدساّ 

 إىل اطتفاض دٛز٠ ارتسَات ٚظٜاز٠ ايتهايٝف.   أزٟ سكٛم االَتٝاظ يف املؿطٚعات

 عس٠ أغ١ً٦; ع٢ً ٖٚهصا فإٕ َؿه١ً ايبشح تهُٔ يف اإلداب١

 سكٛم االَتٝاظ يف املؿاضٜع؟ َا َس٣ اغتدساّ        

 َا ٖٛ زٚض اغتدساّ سكٛم االَتٝاظ يف تطٛض أزا٤ املؿاضٜع؟        

زٚض ٚفاع١ًٝ سكٛم االَتٝاظ يف تفازٟ ايتأثريات ٚاملتػريات ايسٚي١ٝ        

 احملٝط١ باملؤغػ١.

 

 أهذاف انبحث 

 ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل حتكٝل األٖساف ايتاي١ٝ;

 ايضػري٠ ٚأُٖٝتٗا يف ايت١ُٝٓ االقتضاز١ٜ. ٚعاتايتعطٜف باملؿط   

 ايتعطٜف بٓٛع سكٛم االَتٝاظ املػتدسّ يف املؿاضٜع ايتذاض١ٜ ٚارتس١َٝ.   

 ٚأغباب٘. حتسٜس عٛا٥ل اغتدساّ سكٛم االَتٝاظ يف املؿطٚعات   

 ايتعطٜف بسٚض سكٛم االَتٝاظ يف ضفع َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات.   

 اع ايكٝازات اإلزاض١ٜ ايعًٝا يف زعِ فهط٠ سكٛم االَتٝاظ.َس٣ اقتٓ   

تطٜٛع سكٛم االَتٝاظ يف سٌ نجري َٔ َؿانٌ أبعاز ادتٛز٠ َجٌ    

 االعتُاز١ٜ ٚايتكُط ايعاطفٞ ٚاملاز١ٜ املًُٛغ١. 

االغتفاز٠ َٔ أغايٝب ايتك١ٝٓ اذتسٜج١ اييت ٜٛفطٖا ْعاّ سكٛم االَتٝاظ يف    

ٕٚ ؤٕٚ احملاغب١ٝ، ؾقب١ املدعٕٚ، ايؿؤاجملاالت َجٌ َطا ْعِ اذتاغب اآليٞ يف

 املٛظفني ، سػابات ايؿطن١ ٚايبٓٛى، ٚايتأَني ايضشٞ.

ايتٓافػ١ٝ  حتسٜس زٚض سكٛم االَتٝاظ يف املػا١ُٖ يف حتػني املها١ْ    

 يًُؿطٚع َهإ ايسضاغ١.

  



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 فروض انبحث

ضدٌ األعُاٍ جملاٍ ٖٓاى عالق١ اضتباط شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني تفغٌٝ    

عٌُ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ )خسَات، َٓتذات، أٚ َؿاضن١ يف ايتضٓٝع( ٚبني 

َتػريات ايسضاغ١ )عُط ايؿطن١، عُط ضدٌ األعُاٍ، املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يطدٌ 

 األعُاٍ، َهإ تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ، ٚعسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ(. 

بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً سل  تٛدس عالق١ اضتباط شات زالي١ إسضا١ٝ٥   

االَتٝاظ ٚبني ايعٛاٌَ اييت تؤثط يف صتاح ايٛناي١ ايتذاض١ٜ اييت تؿٌُ )َػت٣ٛ 

دٛز٠ املٓتر، غعط املٓتر، زضاغ١ ادتس٣ٚ، خط١ األعُاٍ، اختالف أشٚام 

املػتًٗهني، اختالف ايعازات ٚايتكايٝس، املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايجكايف يطدٌ 

ٚط ايعكس أٚ عسّ قطا٠٤ َا بني ايػطٛض، ٚاملؿاضن١ يف أضباح األعُاٍ، عسّ فِٗ ؾط

 املؤغػ١ َٔ قبٌ ايؿطن١ املاضت١ ذتكٛم االَتٝاظ(. 

ال تٛدس عالق١ اضتباط بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً سكٛم االَتٝاظ ٚناًل    

 َٔ املتطًبات اييت تطًبٗا سكٛم االَتٝاظ ٚغًبٝاتٗا. 

١ٝ٥ يف ؾعٛض ضداٍ األعُاٍ اذتاصًني ع٢ً ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسضا   

سكٛم اَتٝاظ ٚناي١ جتاض١ٜ ع٢ً َػتكبًِٗ املايٞ ٚايتذاضٟ ٜعع٣ الختالف 

َتػريات ايسضاغ١ )ْٛع ايصٟ تكّٛ ب٘ ايؿطن١، عُط ايؿطن١، عُط ضداٍ 

 األعُاٍ، َهإ تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ، عسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ(. 

ططزٟ بني فؿٌ املٓتر ٚااليتعاَات املاي١ٝ اييت تكسّ ٖٓاى عالق١ اضتباط    

يًؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ َٚٓٗا ايطغّٛ ايػ١ٜٛٓ، ايغُإ ايبٓهٞ املطًٛب يًشفاظ ع٢ً 

 دٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات ٚأخريا املؿاضن١ يف األضباح.

  



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )

  
 

 

 

 

 ػات ايضػري٠زٚض سكٛم االَتٝاظ يف صتاح ٚفؿٌ املؤغ                                                                                                   نايف الغمريد. 

 
323 

 منهج انبحث:

 ٜٓتٗر ايبشح َٓٗذني ُٖا;

ع ع٢ً املطادع ايعطب١ٝ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ٚايصٟ ٜعتُس ع٢ً االطال

 ٚايػطب١ٝ ٚايسٚضٜات ٚاألعاخ اييت غبكت يف ٖصا اجملاٍ.

املٓٗر ايتطبٝكٞ ٚايصٟ ٜعتُس ع٢ً تضُِٝ قا١ُ٥ اغتبٝإ حتتٟٛ ع٢ً بعض 

األغ١ً٦ )املفتٛس١ ٚاملػًك١( ٚتٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح ثِ مجعٗا ٚتعطٜفٗا 

 ارتاص١ مبٛعٛع ايبشح.ٚحتًٌٝ بٝاْاتٗا يًتٛصٌ إىل ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات 

  
 مجتمع وعٍنت انذراست:

عِ زتتُع ايسضاغ١ ضداٍ األعُاٍ َٔ املاضتني ذتكٛم األَتٝاظ ٚغري املاضتني 

ي٘، ٚقس أتٝشت فطص١ َتػا١ٜٚ ْػبًٝا يهٌ فطز يف زتتُع ايسضاغ١ يًعٗٛض يف 

ايع١ٓٝ َٔ خالٍ ع١ٓٝ اختريت بططٜك١ عؿٛا١ٝ٥ بًؼ عسز أفطازٖا )عسز 

( اغتُاض٠ ٚمت تٛظٜع ْػدتإ َٔ االغتبٝإ يهٌ 61ت املٛظع١( مخػٕٛ )االغتُاضا

َؿطٚع، يف ستافع١ دس٠، عٝح ٜهٕٛ املػتٗسفني أصشاب ايؿطنات ٚايعُال٤ 

يًتعطف ع٢ً أثط سكٛم االَتٝاظ يف صتاح ٚفؿٌ املؿطٚعات ٚايعٛا٥ل اييت تٛاد٘ 

 تطبٝل فهط٠ ايٛناالت ٚسكٛم االَتٝاظ. 

ايتٛظٜع ثالثني ًَٜٛا ٚناْت َٛاعٝس ايتٛظٜع يف أٚقات  ٚقس اغتػطقت ع١ًُٝ

( اغتباْ٘ َتها١ًَ، 41شتتًف١ سػب ضغب١ ضداٍ األعُاٍ، مت اغرتداع ثالثٕٛ )

 (.likert scaleَكٝاؽ يٝهطت )  ٚأغتدسّ

ٕ عتكل اهلسف ٜٚكٝؼ صسم األزا٠ ٚثباتٗا; ٚتعين إٔ َكٝاؽ ايسضاغ١ ميهٔ أ

غتدساَ٘ يف زضاغ١ أخط٣ شات َعطٝات َتؿاب١ٗ، األبعاز املطًٛب١ فُٝا يٛ مت ا

 ٚقس مت اغتدساّ عس٠ اختباضات يًتأنس َٔ شيو ٖٚٞ نايتايٞ;

ٕ َهْٛات ايتأنس َٔ أ FACE VALIDITYايضسم ايعاٖطٟ ;    

االغتُاض٠ ميهٔ إٔ تعرب عٔ ٖسفٗا ٚتٛفط ايبٝاْات املطًٛب١ بسق١ ٚيتشكٝل شيو 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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رتربا٤ يف ايتدضط ٚنصيو تٛظٜع مت عطض االغتبٝإ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ا

َٔ زتتُع ايسضاغ١ بٗسف  PILOT STUDY  االغتبٝإ ع٢ً ع١ٓٝ َبس١ٝ٥

 قٝاؽ َػت٣ٛ فِٗ ايعباضات ٚاملضطًشات ايٛاضز٠ فٝٗا َٚس٣ ٚعٛسٗا.

ٜٚعين زضد١ تعبري فكطات   CONTENT VALIDIYصسم احملت٣ٛ ;    

نٝع ع٢ً متجٌٝ ناف١ أبعاز االغتبا١ْ عٔ أبعاز ايسضاغ١ املدتًف١ سٝح مت ايرت

سٝح  ،ايسضاغ١ بؿهٌ زقٝل َٔ خالٍ زتُٛع١ َٔ األغ١ً٦ ايكاب١ً يًكٝاؽ

 ايٛعٛح يف ع١ًُٝ ايكٝاؽ ٚمتجٌٝ أبعاز ايسضاغ١.

اختٝاض صسم املكٝاؽ ٚثبات٘ ; مت اختٝاض صسم املكٝاؽ َٔ خالٍ عطض    

َكرتساتِٗ ، أَا سٝح مت تعسٜٗا بٓا٤ًا ع٢ً  ،االغتبا١ْ ع٢ً عسز َٔ احملهُني

 أيفا(. –ثبات أزا٤ ايكٝاؽ فكس مت اختباضٙ عٔ ططٜل َعاٌَ ) نطْٚبار 

باض فطعٝتٗا مت املعادت١ اإلسضا١ٝ٥ ; يإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ايسضاغ١ َٔ خالٍ اخت 

خغاعٗا ملعادتات إسضا١ٝ٥ شتتًف١، باغتدساّ ايربْاَر تفطٜؼ ايبٝاْات ٚا

سضا٤ ايٛصفٞ إلظٗاض ايٓػب غتدساّ اإلشا مت ا(، إSPSSاإلسضا٥ٞ )

ٚايتهطاضات ٚاالضتطاف املعٝاضٟ يٛصف َٚكاض١ْ أغ١ً٦ ايسضاغ١، نُا مت اغتدساّ 

((Test T  يفشط ايفطعٝات ٚايتشكل َٔ صشتٗا، َٔ خالٍ فشط ايفطٚم

بني املتٛغطات َٚعطف١ َا إشا ناْت ٖٓاى فطٚم شات زالي٘ إسضا١ٝ٥. ٚمت زضاغ١ 

سكٛم االَتٝاظ ٚآثاضٙ يف صتاح ٚفؿٌ املؿطٚعات ٚع٢ً ايعٝٓات ٚشيو ملعطف١ زٚض  

 ٚد٘ ايتدضٝط املؿطٚعات ايضػري٠. 

 

 حذود انبحث: 

 غٝتِ تطبٝل فهط٠ سكٛم االَتٝاظ ع٢ً بعض املؿطٚعات يف ستافع١ دس٠.

 اذتسٚز ايع١َٝٓ; خالٍ فرت٠ ايبشح.   

 اذتسٚز املها١ْٝ; مبشافع١ دس٠.   

 أزٚات مجع ايبٝاْات;



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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ع ايبٝاْات عٔ ططٜل األزٚات املهتب١ٝ ٖٚٞ اإلطالع يف املطادع ايػطب١ٝ غٝتِ مج 

ٚايعطب١ٝ. ٚغٝتِ تضُِٝ قا١ُ٥ اغتبٝإ ٜٚتِ تٛظٜعٗا ع٢ً بعض املؿطٚعات 

يف ايتشًٌٝ اإلسضا٥ٞ ٚشيو  SPSSايتذاض١ٜ . ٚغٝتِ اغتدساّ بطْاَر 

 باعتُاز عس٠ أزٚات الختباض فطٚض ايبشح ٚفكًا يًتايٞ;

دساّ ايتهطاض ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يتٛظٜع خضا٥ط َٓؿآت ايع١ٓٝ املٛدٛز٠ اغت    

 َٔ قا١ُ٥ االغتكضا٤.

اغتدساّ األٚغاط اذتػاب١ٝ يًتعطف ع٢ً َس٣ اغتذاب١ أفطاز ايع١ٓٝ     

 ملتػريات َكٝاؽ نفا٠٤ ْعاّ سكٛم االَتٝاظ يف َٓؿآت ايع١ٓٝ.

 ايفضٌ ايجاْٞ; أزبٝات ايسضاغ١

  
 ساث انسابقت:أدبٍاث انبحث وانذرا

يف املًُه١  االَتٝاظَٓص إٔ بسأ تٓعِٝ عًُٝات ايٛناالت ايتذاض١ٜ ٚسكٛم 

ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ قبٌ أضبع١ عكٛز ظ١َٝٓ، ٚاملؤغػات ٚايؿطنات ايػعٛز١ٜ تكّٛ 

بأزٚاض ًَُٛغ١ يف زتاٍ بٓا٤ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚاالقتضاز١ٜ َٔ خالٍ 

ًُت تًو ايٛناالت ع٢ً تٛفري َا تٓؿٝط سطنيت ايتذاض٠ ٚاالغتجُاض، سٝح ع

عتتاد٘ اجملتُع ايػعٛزٟ َٔ ارتسَات ٚايػًع االغتٗالن١ٝ ٚقطع ايػٝاض 

َٚطانع ايضٝا١ْ، فكس أغُٗت ايٛناالت ايػعٛز١ٜ يف اغترياز ٚدًب استٝادات 

اجملتُع َٔ املعسات اذتسٜج١ يف ايعًُٝات اإلْتاد١ٝ، إعاف١ إىل ايتٜٓٛع يف 

ٜػتًٗهٗا املٛاطٕٓٛ، األَط ايصٟ غاِٖ يف حتطٜو عذ١ً تؿه١ًٝ املٓتذات اييت 

اإلْتاز ٚتفعٌٝ دٛز٠ املٓتذات ٚضفع َػت٣ٛ َعٝؿ١ املٛاطٓني، َٚٔ ثِ املػا١ُٖ 

 [1]يف ضفع َعسالت األزا٤ االقتضازٟ ايعاّ.

 2982يف عاّ  االَتٝاظٚتعترب ؾطن١ غٓذط يًدٝاط١ أٍٚ َٔ قاّ باغتدساّ سل 

 [2]َٝالزٟ.



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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جتاض١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ عاملٞ إبإ اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ يف زٍٚ ٚظٗطت بضٛض٠ 

أٚضٚبا ايػطب١ٝ، ْتٝذ١ يطغب١ ايؿطنات ايهرب٣ يف تٛغٝع ضقعتٗا ادتػطاف١ٝ 

ٚظٜاز٠ َٓافص ايتٛظٜع ايتػٜٛكٞ. ٚتالظّ شيو َع إْؿا٤ املٓع١ُ ايعا١َ 

عطٜف١ ( ٚاييت نإ َٔ أِٖ أٖسافٗا إيػا٤ ايتGATTيالتفاقٝات ٚايتعطٜفات )

ادتُطن١ٝ ٚمحا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ مما غاِٖ يف سفغ سكٛم أصشاب 

اإلَتٝاظات ٚاملاضنات ايتذاض١ٜ. ٚتعترب فهط٠ سكٛم االَتٝاظ ايّٝٛ أنجط األفهاض 

ايفٓازم َٚطاعِ ايٛدبات  اَتٝاظايتذاض١ٜ ضٚادًا، َٚٔ أِٖ َعاٖطٖا 

 [3]ايػطٜع١.

ٜٚعطف بأْ٘ عكس بني ططفني  ( عكس سل االَتٝاظFranchisingٚتعين )

َػتكًني قاًْْٛٝا ٚاقتضازًٜا ٜكّٛ مبكتغاٙ أسس ططفٝ٘ ٚايصٟ ٜطًل عًٝ٘ َاْح 

االَتٝاظ مبٓح ايططف األخط ٚايصٟ ٜطًل عًٝ٘ ممٓٛح االَتٝاظ املٛافك١ ع٢ً 

اغتدساّ سل أٚ أنجط َٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ ٚ ايضٓاع١ٝ أٚ املعطف١ ايف١ٝٓ 

تذٗا أٚ ٛظٜع َٓتذات٘ أٚ خسَات٘ حتت ايعال١َ ايتذاض١ٜ اييت ٜٓإلْتاز غًع١ أٚ ت

ٚفكا يتعًُٝات٘ ٚحتت إؾطاف٘ سضطًٜا يف َٓطك١  ٜػتدسَٗا َاْح االَتٝاظ

دػطاف١ٝ ستسز٠ ٚ يفرت٠ ظ١َٝٓ ستسز٠ َع ايتعاَ٘ بتكسِٜ املػاعس٠ ايف١ٝٓ 

 ٖٚٓاى [4]ٚشيو َكابٌ َازٟ أٚ اذتضٍٛ ع٢ً َعاٜا أٚ َضاحل اقتضاز١ٜ.

 االَتٝاظٜطنع ع٢ً إظتابٝات َٚعاٜا ٚؾطٚط سكٛم  االَتٝاظتعطٜف آخط ذتكٛم 

;" سكٛم االَتٝاظ فهط٠ ٚاقع١ٝ يع١ًُٝ تػٜٛك١ٝ فعاي١ االَتٝاظٜٚعطف سكٛم 

يتٛظٜع املٓتذات ٚارتسَات... ٚايؿطن١ األّ )ايؿطن١ ايط٥ٝػ١( َاضت١ سل 

ّٛ غ١ٜٛٓ، ٚتكّٛ االَتٝاظ تػُح يًٛنٌٝ باغتدساّ اغِ ايؿطن١ َكابٌ ضغ

بتكسِٜ ايتسضٜب ٚاملؿٛض٠ اإلزاض١ٜ املػتُط٠ إىل ايٛنٌٝ. إٕ ْعاّ سكٛم االَتٝاظ 

ٜػاعس ايؿطن١ ٚايٛنٌٝ ع٢ً ايتٛغع بػطع١ ٚتكسِٜ خس١َ أفغٌ بايٓػب١ 

يًعُال٤ ٚشيو باغتدساّ ضأؽ َاٍ أقٌ ٚخربات إزاض١ٜ دٝس٠ َٚتٛفط٠ يًٛنٌٝ. 



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )

  
 

 

 

 

 ػات ايضػري٠زٚض سكٛم االَتٝاظ يف صتاح ٚفؿٌ املؤغ                                                                                                   نايف الغمريد. 

 
327 

يتذاضٟ بجك١ ألٕ يسٜ٘ َاضن١ جتاض١ٜ ٚايٛنٌٝ ٜػتطٝع إٔ ٜسخٌ اجملتُع ا

 .[5]َعطٚف١ ٚبصيو ٜتعطض ألقٌ َػت٣ٛ َٔ املداطط٠ ايتذاض١ٜ"

َٚٔ ٖٓا تعٗط سط١ٜ ايٛنٌٝ بايتضطف املطًل يف بعض األسٝإ يف تٛظٜع 

املٓتذات يف زٚي١ ايٛنٌٝ ٚيف نجري َٔ األسٝإ ميٓح ايٛنٌٝ االغتكالٍ 

 .[6]املطًل يف إزاض٠ ؾطنت٘"

يٛناالت ايتذاض١ٜ املتعًك١ بتطبٝل ْعاّ ايٛناالت ايتذاض٠ ٚ"ٜكضس با

ٚتعسٜالت٘ نٌ َٔ ٜتعاقس َع املٓتر أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ يف بًسٙ يًكٝاّ باألعُاٍ 

ايتذاض١ٜ غٛا٤ أنإ ٚنٝاًل أٚ َٛظعًا بأ١ٜ صٛض٠ َٔ صٛض ايٛناي١ أٚ ايتٛظٜع 

  [7]ٚشيو َكابٌ ضبح أٚ عُٛي١ أٚ تػٗٝالت أًٜا ناْت طبٝعتٗا".

  
 انذراساث انسابقت:

ايػٝس ْبٌٝ زبٛض ٚضق١ بعٓٛإ; "تطٜٛط ايتذاض٠ ٚاالغتجُاض يف بًسإ َٓع١ُ  قسّ

  [8]اإلغالَٞ; زٚض بٓا٤ ايكسض٠." املؤمتط

ٚقس قسَت ٖصٙ ايٛضق١ فهط٠ عٔ أزا٤ االغتجُاض بضف١ عا١َ يف زٍٚ َٓع١ُ 

اظ يف ايت١ُٝٓ املؤمتط اإلغالَٞ ٚزٚض ايٛناالت ايتذاض١ٜ ٚسكٛم االَتٝ

االقتضاز١ٜ ٚآثاضٖا ع٢ً ايفطظ االقتضاز١ٜ ٚاالقتضاز نهٌ ٚتٛفري فطظ 

تعاْٞ َٓٗا بعض ٖصٙ  عكبات االغتجُاض ٚاييتايعٌُ َٚػاُٖتٗا يف ايتػًب ع٢ً 

ايسٍٚ، ٚاملػا١ُٖ يف ضفع َػتٜٛات ايتذاض٠ ٚاالغتجُاض ٚتكِٝٝ ايكطاع ارتاظ 

ٚحتػني فطظ  تأَني ٚايتضسٜطٚتٛفري فطظ االقرتاض ٚايرتنٝع ع٢ً اي

االغتجُاض، ٖٚصٙ ايٛضق١ اعتُست ايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ يًٛناالت سكٛم االَتٝاظ 

 ع٢ً االقتضاز ايٛطين. 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 وظع انباحث بعط اننقاط انمهمت ومنها:

 عطٚض٠ زعِ االغتجُاض َٚٛاد١ٗ ايتشسٜات اذتاي١ٝ ٚغبٌ ختطٝٗا.   

١ٜ رتربات املاي١ٝ ٚاإلزاضحتػني َٓار االغتجُاض َٔ خالٍ تكسِٜ ا   

ططم خٛد١ ملٛعٛع سكٛم ٚيف عح أخط تٚاالغتفاز٠ َٔ خربات اآلخطٜٔ 

عتربٙ َٔ أنجط املٛعٛعات اذت١ٜٛٝ يف األْع١ُ ايتذاض١ٜ املعاصط٠. االَتٝاظ ٚا

ٚتطدع أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف ٖصا املٛعٛع إىل اعتباض املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٔ 

غتكطابًا يًػًع ٚارتسَات اييت تٓتر يف ارتاضز، مما أنرب األغٛام ايعطب١ٝ ا

ظتعٌ ايٛناالت ايتذاض١ٜ األزا٠ ايكا١ْْٝٛ يتساٍٚ ٖصٙ ايػًع ٚارتسَات بني 

املًُه١ ٚزٚي١ املٓؿأ. األَط ايصٟ ٜفطض ع٢ً املؿتػًني باألْع١ُ االٖتُاّ بٗصٙ 

 [9]١ُٝ.ايٛناالت ايتذاض١ٜ، ملا تجريٙ َٔ َؿهالت ْعط١ٜ ٚع١ًُٝ ؾسٜس٠ األٖ

 ٚتٓاٚيت ايسضاغ١ ايٛناالت ايتذاض١ٜ، َٔ ظاٜٚتني; 

ايعا١ٜٚ األٚيٞ; ايٓعط إىل ايٛناالت ايتذاض١ٜ ن١ُٓٗ هلا ؾطٚط ٚقٝٛز سطظ 

املٓعِ ايػعٛزٟ ع٢ً ايٓط عًٝٗا نتٓعِٝ ملُاضغ١ ٖصٙ امل١ٓٗ. ٚشيو محا١ٜ 

س١ٝ يًُتعاًَني يف ٖصا اجملاٍ َٔ ْاس١ٝ، ٚمحا١ٜ االقتضاز ايٛطين َٔ ْا

أخط٣. ٚتتُجٌ ٖصٙ ايغٛابط يف زتُٛع١ َٔ ايؿطٚط ٚايكٝٛز املٛعٛع١ٝ 

ٚاإلدطا١ٝ٥. اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً َا ٚضز يف بعض األْع١ُ ايعطب١ٝ َجٌ ايكإْٛ 

املضطٟ ٚايكإْٛ اإلَاضاتٞ ٚايكإْٛ ايعُاْٞ ٚنصيو ايكإْٛ االغرتؾازٟ 

 املٛسس يسٍٚ زتًؼ ايتعإٚ ارتًٝذٞ. 

١ًٝ; ايٓعط إىل ايٛناالت ايتذاض١ٜ نعكس َٔ ايعكٛز اهلا١َ يف ٚاقع ايعا١ٜٚ ايجاْ

ٚبٝإ آثاضٙ يف ايعالق١ اذتٝا٠ ايع١ًُٝ َٔ سٝح حتسٜس َاٖٝت٘ ٚنٝف١ٝ إبطاَ٘ 

ٚبٝإ نٝف١ٝ اْكغا٥٘ ٚايتعٜٛض املػتشل عٔ إْٗا٤ عكس ايٛناي١  بني ططفٝ٘

 ايتذاض١ٜ. 

  



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 مهخص انذراساث انسابقت:

عطاض بعض ايسضاغات أْٗا أدطٜت يف ظطٚف ٚب٦ٝٝات ٜتغح َٔ خالٍ اغت

يف حتكٝل دٛز٠ َٓتذات ٚخسَات  االَتٝاظشتتًف١ ٖٚٞ تبني أ١ُٖٝ زٚض سكٛم 

 أفغٌ ٚحتكٝل َػت٣ٛ أع٢ً َٔ إؾباع سادات ايعُال٤. 

 ٚمتتاظ ايسضاغات بأْٗا تطنع ع٢ً ادتٛاْب ايتاي١ٝ;

القتضاز ايٛطين َٔ خالٍ اعتُست ايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ ذتكٛم االَتٝاظ ع٢ً ا   

 زٚضٖا يف ايتضسٜط ٚحتػني فطظ االغتجُاض.

ٚططم محا١ٜ املػتًٗو  االَتٝاظاعتُست ايٓعط٠ ايكا١ْْٝٛ ذتكٛم    

 ٚاملطخط ي٘ ٚآثاضٖا ايكا١ْْٝٛ ع٢ً االقتضاز ايٛطين.

  
 أنىاع حقىق االمتٍاز:

 ٖٓاى ثالث١ أْٛاع َٔ سكٛم االَتٝاظ; 

ميٓح املطخط  Manufacturing Franchise:االَتٝاظ ايضٓاعٞ  

ايتذاضٟ  االغِمبٛدب٘ يًُطخط ي٘ سكٛم تضٓٝع املٓتذات ٚتػٜٛكٗا حتت 

ٚعالَت٘ ايتذاض١ٜ، ٜٚهجط ايعٌُ بٗصا ايٓٛع َٔ سكٛم االَتٝاظ يف صٓاع١ املٛاز 

بتعٜٚس  االَتٝاظايػصا١ٝ٥ ٚاملؿطٚبات ايػاظ١ٜ، عٝح تكّٛ ايؿطن١ املاضت١ ذتل 

طخط ي٘( باملهْٛات األغاغ١ٝ ٚاملٛاز ارتاّ ٚاملعطف١ ايتك١ٝٓ، ايضاْع )امل

 االخرتاع. ٚبطا٠٤ ايتذاضٟ ٚاغتعُاٍ ايػط

ٚقس تهٕٛ املٓتذات نبري٠ يف ايعسز ٚايٓٛع ٚحتتاز يًٛصٍٛ إىل املػتًٗهني  

ايٛنٌٝ بكاعس٠ تٛظٜع أفك١ٝ عطٜغ١ ٖٚٛ غايبًا َا ٜهٕٛ يف قطع غٝاض ايػٝاضات، ف

َا ٜهٕٛ بايٛنال٤ ايضػاض ٜكع ع٢ً عاتكِٗ تٛظٜع  ض جتع١٥ أؾب٘عتتاز إىل جتا

املٓتذات إىل املٓاطل ايبعٝس٠ ٚاملٓتؿط٠ يف نٌ ايبكاع ٖٚصا ميجٌ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ 

 أْٛاع سكٛم االَتٝاظ.



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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; عٓسَا ٜهٕٛ سذِ Distributing Franchiseاالَتٝاظ ايتٛظٜعٞ    

ٜع يٝؼ فكط يف ايسٚي١ اييت ٜكاّ املضٓع نبري، فكس عتتاز إىل َٓافص يًتٛظ

عًٝٗا املضٓع، ٚيهٔ يف زٍٚ أخط٣ ٖٚٓا ٜتِ فتح زتاالت سكٛم االَتٝاظ فٝهٕٛ 

ضدٌ األعُاٍ املٛظع يف بًس أخط٣ أٚ زتُٛع١ زٍٚ أخط٣ َجٌ زٍٚ ارتًٝر ايعطبٞ 

أٚ زٍٚ ايؿطم األٚغط ٖٛ املُٓٛح ذتل االَتٝاظ يتٛظٜع َٓتذات ايؿطن١ 

ت ايػٝاضات. ٚغايبًا َا تهٕٛ عًُٝات ايؿطا٤ بهُٝات نبري٠ ايط٥ٝػ١ٝ َجٌ ؾطنا

يتٛضٜس ايبغا٥ع  االعتُازَتبعًا أغًٛب ايتٛظٜع سٝح ٜكّٛ ضداٍ األعُاٍ بفتح 

 % َٔ ايك١ُٝ تػسز املبايؼ ايباق١ٝ فُٝا بعس.36ٚايػٝاضات بسفع 

 ;Business Format Franchiseاَتٝاظ صٝػ١ ايعٌُ    

٘ ٖصا ايرتخٝط باغتعُاٍ ططٜك١ ايعٌُ بساًل َٔ ٜكّٛ املطخط ي٘ مبٛدب

، ٖٚٓا االَتٝاظايرتنٝع ع٢ً إعطا٤ اذتل ببٝع املٓتذات أٚ تكسِٜ خسَات سكٛم 

باغتدساّ نٌ ايعٓاصط ايالظ١َ إلزاض٠ ايعٌُ إعاف١ إىل  ٜػتفٝس املطخط ي٘ 

َعاٜا ايتسضٜب ٚططم ايسعا١ٜ ٚايرتٜٚر، َٚا إىل شيو َٔ ٚغا٥ٌ أخط٣، ٚشيو 

 ا٤ ضغّٛ ٜتِ حتسٜسٖا َػبكًا.يك

 

 إٌجابٍاث حقىق االمتٍاز:

 ٖٓاى عس٠ إظتابٝات ميهٔ إٔ ٜػتفٝس َٓٗا ايٛنٌٝ َجٌ; 

 زضاغات ادتس٣ٚ، ٚايٓعِ ٚارتربات اإلزاض١ٜ، ٚٚغا٥ٌ ايرتٜٚر ٚاإلعالٕ.        

ْعطًا يالغِ ايصٟ تتُتع ب٘ بعض ؾطنات سكٛم االَتٝاظ فإٕ أغًب       

اض١ٜ تٛافل ع٢ً إعطا٤ ايكطٚض يًٛنال٤ بػعط فا٥س٠ َٓاغب ٚفرت٠ ايبٓٛى ايتذ

 غساز أطٍٛ.

ؾعٛض ايٛنٌٝ باالط٦ُٓإ، ٜٚػاِٖ شيو ايعٌُ بجك١ ٚبرتنٝع أنرب،        

 بعًٝسا عٔ ٚغاٚؽ ايفؿٌ. ألٕ ايططٜل إىل ايٓذاح ٚايؿٗط٠ ال غتًٛ َٔ املداطط. 



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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٥ٗا ملػت٣ٛ تٓافػٞ عاملٞ َٔ ْعًطا يؿٗط٠ املٓتذات ٚارتسَات ٚاضتكا       

ٜٚكًٌ َٔ املداطط  ٛ سٝح ادتٛز٠ ٚايػعط، فإٕ ٖصا ٜؤزٟ إىل ايٓذاح ٚايُٓ

 ٚغايًبا َا ٜطدح ايٓذاح نف١ املٝعإ. 

 

  بعط معىقاث حقىق االمتٍاز: 

ٜٚطدع شيو إىل  االَتٝاظٖٓاى بعض املعٛقات اييت تػاِٖ يف فؿٌ سكٛم 

ٜطدع إىل املٓتذات  ٚايجاْٞ االَتٝاظم غببني ض٥ٝػني األٍٚ ٜطدع إىل سكٛ

 املكًس٠.

 

 فهً: االمتٍازأواًل: األسباب انتً ترجع نحقىق  

قس تطًب بعض ايؿطنات ايعامل١ٝ َٔ ايٛنٌٝ إٔ ٜسفع َبايؼ نبري٠        

نغُإ بٓهٞ ذتفغ مسع١ ايؿطن١ ٚدٛز٠ َٓتذاتٗا ٚخسَاتٗا، ٚيف ساي١ 

فإٕ ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ قس تكّٛ بإيػا٤ تطزٟ َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات 

 ايعكس ٚبصيو ٜفكس ايٛنٌٝ ايغُإ بٓهٞ.

قس عتكل ضدٌ األعُاٍ صتاًسا نبرًيا يف أعُاي٘ ٜٚضازف شيو فرت٠       

ل االَتٝاظ بتٛقٝع ايعكس َع ذتاضت١ املإْٗا٤ ايعكس بني ايططفني، ٚتكّٛ ايؿطن١ 

ٗس ايصٟ قسَ٘ يٓذاح ٖصا ضدٌ أعُاٍ آخط ٚبصيو ٜفكس ايٛنٌٝ األٍٚ نٌ ادت

 املٓتر. 

سٍٚ ايضٓاع١ٝ قس اختالف ايتكايٝس االدتُاع١ٝ، ففٞ نجري َٔ اي      

ضداع ايبغا٥ع بعس فرت٠ َٔ ايبٝع قس تضٌ إىل أغبٛعني. ٚإشا ٜػتطٝع ايعُال٤ ا

طبل ٖصا ايٓعاّ يف بعض زتتُعات زٍٚ ايعامل ايجايح فإٕ املٓتر ٜػ٤ٞ 

خالٍ ٖصٙ املس٠ ايط١ًٜٛ ٚبصيو تهٕٛ ٖٓاى خػاض٠  اغتدساَ٘ َٔ قبٌ ايعٌُٝ

 ع٢ً ايٛنٌٝ.

 املاي١ٝ ايهبري٠ َجٌ ايطغّٛ ايػ١ٜٛٓ. االيتعاَات      



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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تهايٝف أْع١ُ اذتاغٛب املطنعٟ ايصٟ تغع٘ ايؿطن١ املاضت١ ذتل       

 ضغب١ َٓٗا يف املطاقب١ ايؿا١ًَ. االَتٝاظ

ٚايس١ٜٝٓ ٚايجكاف١ٝ )أشٚام ايعُال٤( ، االختالف يف ارتًفٝات االقتضاز١ٜ       

قس تؤزٟ إىل صعٛب١ ع١ًُٝ تطٜٚر املٓتذات ٚارتسَات، ٚبايتايٞ ٜػبب خػاض٠ 

 نبري٠ يًٛنٌٝ.

عُاٍ سٝح إْ٘ َهبٌ بأَٛض َجٌ حتسٜس أغعاض األعسّ اغتكالي١ٝ ضدٌ       

سٜس املٓتذات، ٚارتسَات، ْٚٛع١ٝ ادتٛز٠ املطًٛب١، ٚنُٝات ايبٝع املتاس١، ٚحت

 َٛقع املؤغػ١، ْٚٛع١ٝ ايعُاي١، ٚخسَات َا بعس ايبٝع.

ايطقاب١ املػتُط٠ َٔ ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتذات      

 َٛض ارتاص١ عكٛم االَتٝاظ. األٚتتسخٌ ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ يف نجري َٔ 

قس تكّٛ ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ بتٛظٝف بعض األفطاز َٔ ؾطنتٗا ملطاقب١       

  األعُاٍ يف املؤغػ١ ٖٚٓا ٜضبح ايٛنٌٝ بسٕٚ أٟ اغتكاليٝ٘.غري

سكٛم االَتٝاظ يٝػت زا٥ًُا ايططٜل املُٗس إىل ايٓذاح فكس عتضٌ ايفؿٌ      

 ْتٝذ١ يتٛادس َٓتذات َعطٚف١ يف ايػٛم أٚ َٓتذات َكًس٠. 

عسّ قسض٠ نجري َٔ ايٛنال٤ ع٢ً فِٗ ع١ًُٝ ايٛناي١، خضًٛصا إشا       

بعض ايسٍٚ ايضٓاع١ٝ األٚضٚب١ٝ اييت متتاظ بايكٛاْني املاي١ٝ  ناْت َٔ

 ٚايتذاض١ٜ ايضاض١َ.

إٕ عسّ َعطف١ ضداٍ األعُاٍ بايًػات األدٓب١ٝ ٚاعتُازٙ ع٢ً تطمج١     

تب٢ٓ ع٢ً ايرتمج١ ايػطش١ٝ زٕٚ قطا٠٤ َا بني ايػطٛض قس ٜٛقع  اآلخطٜٔ ٚاييت 

 ايٛنٌٝ يف َؿهالت نبري٠.

 

 ب انتً تعىد إنى انمنتجاث انمقهذة:ثانًٍا: األسبا

تؿهٌ املٓتذات املكًس٠ اييت تػطم األغٛام إضبانًا يًُػتًٗو ٚصاسب سل 

ٚادتٗات ايطمس١ٝ. ٚقسضت َٓع١ُ ادتُاضى ايعامل١ٝ َٚكطٖا بطٚنػٌ  االَتٝاظ



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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بًٕٝٛ  611عا٥سات املتادط٠ بايبغا٥ع املكًس٠ َٔ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ َا ٜعٜس ع٢ً 

 زٚالض غًٜٓٛا.

 ادتٗات اييت تػاِٖ يف منٛ َٚهافش١ املٓتذات املكًس٠; 

املػتًٗو; ٜػاِٖ املػتًٗو يف تٛادس املٓتذات املكًس٠ يف األغٛام َٔ    

خالٍ ؾطا٥ٗا. ٚتطدع ضغب١ املػتًٗو يف ؾطا٥ٗا إىل تسْٞ أغعاضٖا َٚٓاغبتٗا 

 ا َكًس٠. يكسضات٘ ايؿطا١ٝ٥ َٚػت٣ٛ زخً٘ االقتضازٟ، ٚأسٝاًْا عسّ َعطفت٘ بأْٗ

جتاض املٓتذات املكًس٠; تؿذٝع ضداٍ األعُاٍ يف اإلجتاض باملٓتذات املكًس٠    

َٔ خالٍ عطعٗا ٚبٝعٗا يف ستالتِٗ يتشكٝل األضباح. ٚبٝعِٗ هلصٙ املٓتذات 

 املكًس٠ ع٢ً إْٗا شات دٛز٠ عاي١ٝ. 

إٔ نجري َٔ جتاض  االَتٝاظ; ٜط٣ أصشاب سكٛم االَتٝاظأصشاب سكٛم    

ٓتذات املكًس٠ ال ٜتشًُٕٛ ايتهايٝف اييت ٜتشًُٗا ايٛنٌٝ األصًٞ َجٌ امل

جتاٙ املػتًٗو بأٟ   ايطغّٛ ايػ١ٜٛٓ ٚاملؿاضن١ يف األضباح، ٚال ًٜتعَٕٛ

ايتعاَات َجٌ خسَات َا بعس ايبٝع، ٚال تتٛفط يسِٜٗ قطع ايػٝاض ٚال أقػاّ 

 يًضٝا١ْ.

املٓتذات املكًس٠ تؿهٌ ادتٗات ايطمس١ٝ; تعتكس ادتٗات ايطمس١ٝ إٔ    

َٓافػ١ عاض٠ َٔ سٝح ايك١ُٝ ايغطا٥ب١ٝ ألْٗا تباع بأغعاض َٓدفغ١ َكاض١ْ َع 

 املاضنات ايعامل١ٝ األص١ًٝ. 

ٚتطبل ادتٗات ايطمس١ٝ قإْٛ محا١ٜ اإلْتاز ايٛطين ايصٟ ٜتغُٔ بعض 

ٓع ُاضى مبإدطا٤ات َهافش١ اإلغطام ٚفل األْع١ُ ايطمس١ٝ. ٜٚكّٛ قإْٛ ادت

 ٍ املٓتذات املكًس٠ اييت تؿهٌ تعسًٜا يٓعاّ سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ.زخٛ

  



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )

  
 

 

 

 

 زٚض سكٛم االَتٝاظ يف صتاح ٚفؿٌ املؤغػات ايضػري٠                                                                                                   نايف الغمريد. 

 

 
334 

 انتعرٌف بانمشروعاث انصغٍرة: 

ًّا يف ايكطاع ارتاظ خضًٛصا يف قطاع املؿاضٜع  تًعب سكٛم االَتٝاظ زًٚضا ٖا

ايضػري٠ سٝح إٕ ٖٓاى عسًزا نبرًيا َٔ املؤغػات ايضػري٠ َٓشت سل االَتٝاظ  

 نجري َٔ ٖصٙ املؤغػات. ٚغاِٖ شيو يف صتاح

ٚ "ُتعطف املؤغػات ايضػري٠ بأْٗا َؤغػات شات ًَه١ٝ فطز١ٜ ٚإٔ ع١ًُٝ اختاش 

ايكطاضات اإلزاض١ٜ بٝس املسٜط املايو ٚغايًبا َا ٜهٕٛ ٖٛ املؤغؼ هلصا املؿطٚع، ٚأْٗا 

تػتٛعب ْػب١ بػٝط١ َٔ سض١ ايػٛم، ٚال ٜعٜس عسز ايعُاٍ فٝٗا عٔ عؿطٜٔ 

 .[10]يـُاٍ ال ٜتذاٚظ عؿط٠ َالٜني ضٜاٍ"عاَاًل، ٚضأؽ ا

َٓٗا املساضؽ ارتاص١ ٚايعٝازات ٚزٚض ٚزتاالت املؤغػات ايضػري٠ نجري٠ 

االغتؿاضات ٚستالت املالبؼ ٚاألسص١ٜ ٦ٖٝٚات ايػفط ٚايػٝاس١، ٚايػٛبط 

 َاضنات ٚجتاض ايتذع١٥ يف املٛاز ايػصا١ٝ٥، ٚٚضش ايػٝاضات ٚاذتساز٠ ٚايٓذاض٠.

َٚٔ َعاٜا املؤغػات ايضػري٠، أْٗا متجٌ فرت٠ سغا١ْ يًُؿطٚعات ايهبري٠  

ٚتتضف باملٓٗر ايؿدضٞ يف ايتعاٌَ َع ايعُال٤ ٚختًل فطظ عٌُ ٚاغع١ 

اجملاٍ ٚتػاِٖ يف عًُٝات ايتضسٜط، ٚغري َهًف١ ْعطًا يضػط ضأؽ املاٍ املطًٛب 

ٜعطف ايتهاٌَ اإلْتادٞ َع  يًبس٤، ٚغايبًا َا تهٕٛ َٛضزًا يًُؿاضٜع ايهبري٠ أٚ َا

  [11]املؿاضٜع ايهبري٠ َٔ سٝح املٛاز ارتاّ ٚايٓضف َضٓع١ ٚقطع ايػٝاض.

 . [12]أعف إىل شيو إٔ املؿاضٜع ايضػري٠ تػٌٗٝ منٛ ضٚح اإلقساّ

 . [13]أٜغًا تػاِٖ يف ظٜاز٠ ارتربات ايؿدض١ٝ

 ختطٝٗا; املعٛقات اييت تٛاد٘ املؿطٚعات ايضػري٠ ٚزٚض سكٛم االَتٝاظ يف

تٛاد٘ املؿاضٜع ايضػري٠ صعٛبات مج١ تتعًل عذِ عًُٝاتٗا َٚٛاضزٖا احملسٚز٠ 

نُا تتضٌ يف غايب األسٝإ عساث١ عٗسٖا، ٚبعض املؿهالت غا٥س َٓص غٓٛات 

عسٜس٠ يف سني إٔ بعغٗا اآلخط بسأ ٜربظ َع تػري ظطٚف ايتذاض٠ االقتضاز١ٜ 

  ايعامل١ٝ ٚتؿٌُ ٖصٙ املؿهالت َا ًٜٞ;



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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إٕ نجرًيا َٔ املؤغػات ايضػري٠ تفتكس ايكٝازات ٚارتربات اإلزاض١ٜ املتُٝع٠    

ٚاييت تال٥ِ ٚتٛانب ايتػريات اييت حتضٌ عٓس منٛ ٖصٙ املؤغػات ٚخطٚدٗا َٔ 

ْطام املؤغػات ايضػري٠ )الغُٝا املؤغػات ايطاست١ يف ايُٓٛ( ٚميهٔ ذتكٛم 

 االَتٝاظ إٔ تٛفط ٖصٙ ارتربات اإلزاض١ٜ.

عسّ تٛادس ايكسضات املاي١ٝ يتٌُٜٛ املؿطٚع َٔ بسا١ٜ إْؿا٥٘. إعاف١ إىل    

تٗطب املضاضف ٚبٝٛت األَٛاٍ َٔ تكسِٜ املػاعس٠ املاي١ٝ )إَهاْات اذتضٍٛ ع٢ً 

١ اذتضٍٛ ع٢ً سكٛم اال٥تُإ( ٚميهٔ ايتدطٞ ع٢ً ٖصٙ املؿه١ً يف ساي

 طض.ٕ ايبٓو ٜهٕٛ أنجط إقتٓاعًا بتكسِٜ ايكاالَتٝاظ سٝح إ

عسّ تٛافط ارترب٠ ايف١ٝٓ يتؿػٌٝ آيٝات اإلْتاز ٚاييت تتطًب أدًٛضا عاي١ٝ،    

أعف إىل شيو اطتفاض َػتٜٛات اإلْتاد١ٝ املطتبط بايتهٓٛيٛدٝا غري املال١ُ٥ 

ميهٔ االغتفاز٠ َٔ  ٚاملٗاضات ايٛافس٠ املؤقت١ ٚاهلع١ًٜ ٚايتٓعِٝ غري ايهف٤. يصا 

ؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ ملاْح سل االَتٝاظ يف حتػني أْع١ُ ايتسضٜب اييت تكسَٗا اي

 َػت٣ٛ إْتاد١ٝ ايعاًَني ٚضفع نفا٥تِٗ.

إٕ ايتػريات يف ايتك١ٝٓ غطٜع١ دسًّا ٚبٗصا فإٕ املايو غٛف عتتاز إىل    

ع١ًُٝ ايتطٜٛط ٚاألعاخ يف ْعِ املعًَٛات اإلزاض١ٜ ٚارتسَات ايتػٜٛك١ٝ 

املؿاضٜع ايضػري٠ زتاضاتٗا، ْٚعًطا اإليهرت١ْٝٚ ٖٚصٙ عًُٝات َهًف١ ال تػتطٝع 

يضػط سذُٗا ٚصػط سذِ ضأؽ املاٍ فال ميهٔ عٌُ األعاخ ارتاص١ بايتطٜٛط 

ٚاالبتهاض، )ايضعٛبات املٛاد١ٗ يف االبتهاض أَط ٜتعاٜس أ١ُٖٝ يف ب١٦ٝ تٓافػ١ٝ 

ٜهٔ ايتػًب ع٢ً ٖصٙ يًُهإ ٚايعَإ(. ٚ اعتباضاتغطٜع١ ايتػري َتادا١ًٖ أٟ 

ٕ أغًب ؾطنات سكٛم االَتٝاظ يسٜٗا أْع١ُ ايتك١ٝٓ اذتسٜج١ ٝح إاملؿه١ً س

ٚاملتطٛض٠ َجٌ أْع١ُ اذتاغب اآليٞ املطتبط بايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ ٚأْع١ُ 

   ايتدعٜٔ ايسقٝك١ ٚبٌ يف بعض األسٝإ تػتدسّ أْع١ُ ايصنا٤ االصطٓاعٞ.



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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ّضزٜٔ االفتكاض إىل إَها١ْٝ اذتضٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ األغٛام ٚاملٛ   

ٚتكٓٝات ايتؿػٌٝ ٚايتضُُٝات ادتسٜس٠ ٚايًٛا٥ح ٚاملعاٜري. ٚميهٔ إٔ ٜتٛفط عٔ 

ططٜل ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ سٝح ٜتٛادس بٗا أسسخ غبٌ زضاغ١ دس٣ٚ ايػٛم 

 ٚخطط األعُاٍ ٚأفغٌ ططم ايرتٜٚر .

ععف ايكسض٠ ع٢ً انتػاب ايضبػ١ ايسٚي١ٝ ٢ٖٚ َؿه١ً خاص١ بايٓػب١    

ٚقس باتت شات أ١ُٖٝ قض٣ٛ َع تعاٜس تهاٌَ االقتضازات يًُؿاضٜع ايضػري٠، 

 حتت ٚطأ٠ عػٛط ايعٛمل١. ٖٚصٙ َتٛادس٠ أصاًل يف ْعاّ سكٛم االَتٝاظ.

عسّ َال١َ٤ ظطٚف ايعٌُ َٚػتٜٛات اذتُا١ٜ االدتُاع١ٝ، ٢ٖٚ ال تغط    

بايعُاٍ فشػب بٌ تغط نصيو بكسض٠ املٓؿأ٠ ع٢ً االبتهاض ٚحتػني اإلْتاد١ٝ. 

ايتػًب ع٢ً شيو ألٕ أغًب ايؿطنات يف سكٛم االَتٝاظ أٚضٚب١ٝ ٚمتتاظ  ٚميهٔ

 بؿٗط٠ عاي١ٝ َٔ سٝح َعاٜري ادتٛز٠ ٚضفا١ٖٝ املٓتر.

املها١ْ االدتُاع١ٝ املتٛاعع١ ألصشاب املؿاضٜع، أَا َسٜط ؾطن١ سكٛم    

 اَتٝاظ فإٕ ي٘ َها١ْ ادتُاع١ٝ َطَٛق١.

 

 انفصم انثانث: تحهٍم انذراست
 تحهٍم انذراست: نتائج  

ٚض ايسضاغ١ غٝتِ يف ٖصا ادتع٤ َٔ ايسضاغ١ اغتطالع١ٝ اختباض صش١ فط

 ; األغاغ١ٝ ٖٚٞ نُا ًٜٞ

ايفطض األٍٚ; ٖٓاى عالق١ اضتباط شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني تفغٌٝ ضدٌ األعُاٍ 

جملاٍ عٌُ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ )خسَات، َٓتذات، أٚ َؿاضن١ يف ايتضٓٝع( ٚبني 

غ١ ) عُط ايؿطن١، عُط ضدٌ األعُاٍ، املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يطدٌ َتػريات ايسضا

 األعُاٍ ، َهإ تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ، ٚعسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ(. 

الختباض ايفطض األٍٚ َٔ ايسضاغ١ مت إدطا٤ اختباض َعاٌَ االضتباط بريغٕٛ 

 نُا ًٜٞ ; 



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 (2دسٍٚ ضقِ )

اٍ جملاٍ عٌُ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ ٜٛعح عالق١ االضتباط بني تفغٌٝ ضدٌ األعُ

 َٚتػريات ايسضاغ١ 

 َتػريات ايسضاغ١ 
 تفغٌٝ ضدٌ األعُاٍ جملاٍ عٌُ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ

 َػت٣ٛ ايسالي١  َعاٌَ االضتباط 

 1.11 ** 1.846 عُط ايؿطن١ 

 1.11 **  1.755 عُط ضدٌ األعُاٍ 

 1.112 ** 1.699 املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يطدٌ األعُاٍ 

 1.294 1.361 تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ َهإ 

 1.116 ** 1.5:7 عسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ 

( أعالٙ ٜتغح إٔ ٖٓاى عالق١ اضتباط شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني 2َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

تفغٌٝ ضدٌ األعُاٍ جملاٍ عٌُ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ ٚنال َٔ َتػريات عُط 

ُٝٞ يطدٌ األعُاٍ ٚعسز غٓٛات ايؿطن١ ، عُط ضدٌ األعُاٍ ، املػت٣ٛ ايتعً

(، ٜٚؿري إىل َع١ٜٛٓ َعاٌَ 1.12ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

 ( . 1.12االضتباط قِٝ ايسالي١ اإلسضا١ٝ٥ سٝح بًػت أقٌ َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

أَا بايٓػب١ ملهإ تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ َٚس٣ ٚدٛز عالق١ بٝٓ٘ ٚبني تفغٌٝ ضدٌ 

ٌ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ فكس نؿفت ايسضاغ١ أْ٘ يٝػت ٖٓاى األعُاٍ جملاٍ عُ

عالق١ اضتباط شات زالي١ إسضا١ٝ٥ ٜٚؿري إىل شيو ق١ُٝ َعاٌَ االضتباط ٚزاليت٘ 

 ( . 1.16اإلسضا١ٝ٥ سٝح دا٤ت أنرب َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٚعًٝ٘ ْػتٓتر مما غبل إٔ َتػريات ايسضاغ١ اييت تؿٌُ عُط ايؿطن١ ، عُط 

املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يطدٌ األعُاٍ ٚعسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ ضدٌ األعُاٍ ، 

األعُاٍ تؤثط يف تفغٌٝ ضدٌ األعُاٍ جملاٍ عٌُ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ . بُٝٓا 

َهإ تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ يٝؼ ي٘ تأثري ع٢ً تفغٌٝ ضدٌ األعُاٍ جملاٍ عٌُ 

 ايٛناي١ ايتذاض١ٜ . 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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ا١ٝ٥ بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ايفطض ايجاْٞ ; تٛدس عالق١ اضتباط شات زالي١ إسض

ع٢ً ٚناي١ جتاض١ٜ ٚبني ايعٛاٌَ اييت تؤثط يف صتاح ايٛناي١ ايتذاض١ٜ اييت 

تؿٌُ )َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتر، غعط املٓتر، زضاغ١ ادتس٣ٚ، خط١ األعُاٍ، اختالف 

أشٚام املػتًٗهني، اختالف ايعازات ٚايتكايٝس، املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايجكايف يطدٌ 

ِٗ ؾطٚط ايعكس أٚ عسّ قطا٠٤ َا بني ايػطٛض، ٚاملؿاضن١ يف أضباح األعُاٍ، عسّ ف

 املؤغػ١ َٔ قبٌ ايؿطن١ املاضت١ ذتكٛم االَتٝاظ( . 

  

 (3دسٍٚ ضقِ )

ٜٛعح عالق١ االضتباط بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١ جتاض١ٜ ٚبني ايعٛاٌَ 

 اييت تؤثط يف صتاح ايٛناي١ ايتذاض١ٜ 

 َتػريات ايسضاغ١ 
 يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١ جتاض١ٜ ايطغب١ 

 َػت٣ٛ ايسالي١  َعاٌَ االضتباط 

  1.11 ** 1.892 َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتر 

  1.11 ** 1.917- غعط املٓتر 

 1.11 **1.784 زضاغ١ ادتس٣ٚ االقتضاز١ٜ 

  1.11 **:1.94 خط١ األعُاٍ 

  1.11 ** 1.955 اختالف أشٚام املػتًٗهني 

 1.227 1.3:4 ٝس اختالف ايعازات ٚايتكاي

  1.155 * 1.481 املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايجكايف يطدٌ األعُاٍ 

 1.4:6 1.272 عسّ فِٗ ؾطٚط ايعكس 

 1.667 1.223 املؿاضن١ يف أضباح املؤغػ١ 

 ( أعالٙ ٜتغح َا ًٜٞ ; 3َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

ٖٓاى عالق١ اضتباط ططزٟ زاي١ إسضا٥ٝا بني نال َٔ َػت٣ٛ دٛز٠      

( نُا 1.12ٚايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١ جتاض١ٜ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )املٓتر 

ٖٓاى عالق١ اضتباط عهػ١ٝ بني غعط املٓتر ٚايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١ 



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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، ايعالق١ ايعهػ١ٝ اإلؾاض٠ ايػايب١( ، ٜٚؿري إىل 1.12جتاض١ٜ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

سضا١ٝ٥ سٝح دا٤ت أقٌ نُا ٜؿري إىل َع١ٜٛٓ َعاٌَ االضتباط قِٝ ايسالي١ اإل

 ( . 1.12َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

ٖٓاى عالق١ اضتباط َٛدب١ زاي١ إسضا٥ٝا بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً      

ٚناي١ جتاض١ٜ ٚبني خط١ األعُاٍ ٚاختالف أشٚام املػتًٗهني عٓس َػت٣ٛ 

( ، بُٝٓا تؿري ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز عالق١ اضتباط َٛدب ٚططزٟ بني 1.12َع١ٜٛٓ )

 ػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايجكايف يطدٌ األعُاٍ ٚايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١امل

 . (1.16جتاض١ٜ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

مل تجبت ايسضاغ١ ٚدٛز عالق١ اضتباط بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١      

جتاض١ٜ ٚبني املتػريات ) زضاغ١ ادتس٣ٚ االقتضاز١ٜ، اختالف ايعازات ٚايتكايٝس، 

 ايعكس ٚاملؿاضن١ يف أضباح املؤغػ١ (. عسّ فِٗ ؾطٚط 

ايفطض ايجايح; ال تٛدس عالق١ اضتباط بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً سكٛم 

 ٚغًبٝاتٗا.  االَتٝاظٚنال َٔ املتطًبات اييت تطًبٗا سكٛم   االَتٝاظ

 الختباض ايفطض مت إدطا٤ حتًٌٝ َعاٌَ االضتباط بريغٕٛ نُا ًٜٞ ; 

 (4دسٍٚ ضقِ )

 

 

 

 

 

 

 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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االضتباط بني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً سكٛم اَتٝاظ ٚناي١ جتاض١ٜ ٚنال عالق١ 

 َٔ املتطًبات اييت تطًبٗا ايٛناالت َٚػا٥ٚٗا .

ٜتغح َٔ ادتسٍٚ أعالٙ إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االضتباط بني املتطًبات اييت تطًبٗا 

( 1.725ؾطنات سكٛم االَتٝاظ ٚايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١ جتاض١ٜ بًػت )

(، نُا ٜتبني َٔ ادتسٍٚ إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االضتباط 1.12َع١ٜٛٓ ) عٓس َػت٣ٛ

( عٓس 1.7:7بًػت ) ت ايتذاض١ٜ ٚايطغب١ يف اذتضٍٛ عًٝٗابني َػاٚئ ايٛناال

(. ٚعًٝ٘ ْػتٓتر مما غبل إٔ ٖٓاى عالق١ اضتباط شات 1.12َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

َتٝاظ زالي١ إسضا١ٝ٥ بني نال َٔ املتطًبات اييت تطًبٗا ؾطنات سكٛم اال

َٚػاٚئ ايٛناالت ايتذاض١ٜ ٚبني ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً سكٛم اَتٝاظ يٛناي١ 

 جتاض١ٜ . ٖٚصا ٜع٢ٓ ضفض ايفطض ٚقبٍٛ ايفطض ايبسٌٜ ي٘ .

 انفرض انرابع:  

ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسضا١ٝ٥ يف ؾعٛض ضداٍ األعُاٍ اذتاصًني ع٢ً سكٛم 

ايتذاضٟ ٜعع٣ الختالف َتػريات اَتٝاظ ٚناي١ جتاض١ٜ ع٢ً َػتكبًِٗ املايٞ ٚ

ايسضاغ١; )ْٛع ايصٟ تكّٛ ب٘ ايؿطن١، عُط ايؿطن١، عُط ضداٍ األعُاٍ، َهإ 

 تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ، عسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ (. 

الختباض ايفطض مت إدطا٤ حتًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ نُا ٖٛ َبني يف ادتسٍٚ 

 ايتايٞ; 

  



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 (5دسٍٚ ضقِ )

 ANOVAحتًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ  ْتا٥ر اختباض

 َس٣ ٚدٛز فطٚم تعع٣ الختالف عُط ايؿطن١

 َضسض ايتبأٜ
زتُٛع 

 املطبعات

َتٛغط زتُٛع  زضدات اذتط١ٜ

 املطبعات
 Fق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 :2:.1 1.275 1.123 4 1.147 بني اجملُٛعات 

 1.184 36 2.937 زاخٌ اجملُٛعات 

   39 2.973 اجملُٛع 

 دٛز فطٚم تعع٣ الختالف عُط ضدٌ األعُاٍ َس٣ ٚ

 َضسض ايتبأٜ
زتُٛع 

 املطبعات

َتٛغط زتُٛع  زضدات اذتط١ٜ

 املطبعات
 Fق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 1.854 1.41 1.131 3 1.152 بني اجملُٛعات 

 1.179 38 2.937 زاخٌ اجملُٛعات 

   :3 2.973 اجملُٛع 

 ًِٝ ضدٌ األعُاٍ َس٣ ٚدٛز فطٚم تعع٣ الختالف َهإ تع

 َضسض ايتبأٜ
زتُٛع 

 املطبعات

َتٛغط زتُٛع  زضدات اذتط١ٜ

 املطبعات
 Fق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 1.237 :3.59 1.263 2 1.263 بني اجملُٛعات 

 1.172 39 2.825 زاخٌ اجملُٛعات 

   :3 2.978 اجملُٛع 

 ٍ َس٣ ٚدٛز فطٚم تعع٣ الختالف عسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُا

 َضسض ايتبأٜ
زتُٛع 

 املطبعات

َتٛغط زتُٛع  زضدات اذتط١ٜ

 املطبعات
 Fق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 1.632 1.881 1.162 4 1.263 بني اجملُٛعات 

 1.177 37 2.825 زاخٌ اجملُٛعات 

   :3 2.978 اجملُٛع 

ٚاييت تٗسف إىل َعطف١ َس٣ ٚدٛز فطٚم  Fٜٛعح ادتسٍٚ ايػابل ْتا٥ر اختباض 

َع١ٜٛٓ يف ؾعٛض ضداٍ األعُاٍ باالط٦ُٓإ ع٢ً َػتكبًِٗ املايٞ ٚايتذاضٟ 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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تعع٣ الختالف عُط ايؿطن١، عُط ضدٌ األعُاٍ، َهإ تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ 

  ٚغٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ. 

احملػٛب١ ٚزالالتٗا اإلسضا١ٝ٥ ْػتٓتر أْ٘ ال تٛدس فطٚم شات  Fٚع٢ً ع٤ٛ قِٝ 

ضداٍ األعُاٍ باالط٦ُٓإ ع٢ً َػتكبًِٗ ايتذاضٟ  زالي١ إسضا١ٝ٥ يف ؾعٛض

ٚاملايٞ ٜعع٣ الختالف املتػريات ; )عُط ايؿطن١ ، عُط ضدٌ األعُاٍ ، َهإ 

 تعًِٝ ضدٌ األعُاٍ، ٚعسز غٓٛات ارترب٠ يطدٌ األعُاٍ(. 

ايفطض ارتاَؼ; ٖٓاى عالق١ اضتباط ططزٟ بني فؿٌ املٓتر ٚااليتعاَات املاي١ٝ 

١ ايط٥ٝػ١ٝ َٚٓٗا ايطغّٛ ايػ١ٜٛٓ، ايغُإ ايبٓهٞ املطًٛب اييت تكسّ يًؿطن

 يًشفاظ ع٢ً دٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات ٚأخريا املؿاضن١ يف األضباح. 

 مت اختباض ٖصا ايفطض نُٝا نُا ًٜٞ; 

 (6دسٍٚ ضقِ ) 

ٛعح اجتاٖات ايع١ٓٝ ضتٛ تأثري االيتعاَات املاي١ٝ ع٢ً فؿٌ َٓتر ايٛناالت ت

 ايتذاض١ٜ

 اليتعاَات املاي١َٝتػريات ا

 اجملُٛع ال ْعِ

 ٕ% ت ٕ% ت ٕ% ت

 211 41 31.1 7 91.1 37 ايطغّٛ ايػ١ٜٛٓ 

 211 41 7.8 3 4.4: 39 ايغُإ ايبٓهٞ 

 211 41 41.1 : 81 32 ْعاّ ستاغيب إيهرتْٚٞ َطتبط بايؿطن١ املاضت١ 

 211 :3 24.9 5 97.3 36 املؿاضن١ يف األضباح 

تر إٔ َٔ أبطظ االيتعاَات املاي١ٝ اييت تطًبٗا ؾطنات َٔ ادتسٍٚ أعالٙ ْػتٓ

سكٛم االَتٝاظ ٖٞ ايغُإ ايبٓهٞ سٝح بًػت ْػب١ َٔ ٜٛافكٕٛ ع٢ً شيو 

%، ثِ ًٜٝ٘ يف املطتب١ 97.3%، ثِ ًٜٝ٘ يف األ١ُٖٝ املؿاضن١ يف األضباح بٓػب١ 4.4:

ٚدٛز ْعاّ  % ٚأخربًا91ايجايج١ َٔ األ١ُٖٝ ايطغّٛ ايػ١ٜٛٓ بٓػب١ َٛافك١ بًػت 



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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ستاغيب إيهرتْٚٞ َطتبط بايؿطن١ املاضت١. ٚعًٝ٘ فإٕ املؤؾطات ايػابك١ تععظ 

ٕ ٖٓاى عالق١ ططز١ٜ بني فؿٌ املٓتر ش١ ايفطض ارتاَؼ َٔ ايسضاغ١ سٝح إص

 ٚااليتعاَات اييت تكسّ يًؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ. 

 اجتاٖات ايع١ٓٝ ضتٛ بعض املتػريات ارتاص١ بايٛناالت ايتذاض١ٜ; 

اٖات ايع١ٓٝ ضتٛ إٔ عٓضط املداطط٠ يف ايٛناالت ايتذاض١ٜ أقٌ َٔ اجت -2

 ايعٌُ ارتاظ بسٕٚ ٚناي١; 

 (7دسٍٚ ضقِ )

 ٜٛعح اغتذابات ايع١ٓٝ ضتٛ عٓضط املداطط٠ ايتذاض١ٜ يف ايٛناالت ايتذاض١ٜ

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦  ايتهطاض  ايبٝإ 

 %7.8 3 َٓدفض 

 %94.4 36 َتٛغط 

 %21.1 4 عايٞ 

 %211 41  اجملُٛع

% ٜعتكسٕٚ إٔ عٓضط 94.4َٔ ادتسٍٚ ايػابل ٜتبني إٔ أفطاز ايع١ٓٝ بٓػب١

املداطط٠ يف ايٛناالت ايتذاض١ٜ أقٌ َٔ ايعٌُ ارتاظ بسٕٚ ٚناي١ جتاض١ٜ. 

 % ٜطٕٚ أْ٘ عايٞ . 21% ٜطٕٚ أْ٘ َٓدفض ، نُا إٔ 7.8بُٝٓا 

فطاز ايع١ٓٝ ٜٛافكٕٛ إشٕ ْػتٓتر إٔ االجتاٙ ايعاّ يع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜؿري إىل إٔ أ

ع٢ً إٔ زضد١ عٓضط املداطط٠ يف ايٛناي١ ايتذاض١ٜ ٜعترب َتٛغط َكاض١ْ 

 بايعٌُ ارتاظ بسٕٚ ٚناي١ . 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 (8دسٍٚ ضقِ )

 ٜٛعح اغتذابات ايع١ٓٝ ضتٛ ايفكطات ايتاي١ٝ عٔ ايٛناالت ايتذاض١ٜ 

 ال  ْعِ    ايعباض٠

 ٕ% ت  ٕ% ت   

اض١ٜ ٜؿعطى باالط٦ُٓإ ٌٖ اذتضٍٛ ع٢ً سل اَتٝاظ يٛناي١ جت

 ملػتكبًو ايتذاضٟ ٚاملايٞ
39 :4.4 3 7.8 

ٌٖ اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١ جتاض١ٜ ٜػاعسى يف إقٓاع ايبٓو 

 يًشضٍٛ ع٢ً قطض بٓهٞ 
37 99.8 5 24.4 

 7.8 3 4.4: 39 ٌٖ تعتكس بإٔ فطظ ايٓذاح يف املٓتذات أع٢ً َٓٗا يف ارتسَات 

حتتاز يتسضٜب عايٞ  ٌٖ ٚناي١ ارتسَات َهًف١ َٔ سٝح أْٗا

 يًعُاي١ ٚايتفِٗ يجكاف١ ايعٌُٝ 
39 :4.4 3 7.8 

( أعالٙ ْػتٓتر إٔ أفطاز ايع١ٓٝ ٜٛافكٕٛ بسضد١ عاي١ٝ ع٢ً 8َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

% ٜٛافكٕٛ ع٢ً 4.4:ايفكطات ايٛاضز٠ بادتسٍٚ، سٝح ٜتغح إٔ أفطاز ايع١ٓٝ بٓػب١ 

طز اذتاصٌ ع٢ً ايٛناي١ إٔ اذتضٍٛ ع٢ً سل اَتٝاظ يٛناي١ جتاض١ٜ ٜؿعط ايف

يالط٦ُٓإ إىل َػتكبً٘ ايتذاضٟ ٚاملايٞ، نُا أْ٘ بصات ايٓػب١ فإٕ أفطاز ايع١ٓٝ 

إٔ ٚناي١ ٜطٕٚ إٔ فطظ صتاح املٓتذات أع٢ً َٓٗا يف ارتسَات، ٚنصيو 

ْٗا حتتاز إىل تسضٜب عايٞ يًعُاي١ ٚايتفِٗ يجكاف١ ارتسَات َهًف١ َٔ سٝح إ

 ايعٌُٝ. 

  



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 (9دسٍٚ ضقِ )

ٜٛعح اجتاٖات ايع١ٓٝ ضتٛ أِٖ مخػ١ َػاٚئ يًٛناالت ايتذاض١ٜ َطتب١ سػب 

 أُٖٝتٗا

املتٛغط  6 5 4 3 2 املػاٚئ 

 ٕ% ت ٕ% ت ٕ% ت ٕ% ت ٕ% ت   اذتػابٞ 

 2.91   1 1 24.4 5 21 4 7.8 3 81 32 تهايٝف ايتأغٝؼ 

.34 7 68.8 26 22.6 4 ايتسخٌ يف ؾ٦ٕٛ ايؿطن١ 

2 

2 4.9 2 4.9   3.42 

فرت٠ ايٛناي١ احملسٚز٠ 

 بعض األسٝإ 
3 9.4 5 27.8 6 

31.

9 
8 3:.3 7 36.1 

  
4.57 

عسّ اغتكالي١ٝ ضدٌ 

 األعُاٍ 

3 21.6 3 21.6 6 37.

4 

6 37.4 6 37.4   4.58 

أْع١ُ ايبٝع املدتًف١ عٔ 

 بًسْا 

3 9.1 4 23.1 6 31.

1 

9 43.1 8 39.1   4.71 

.47 5 2.: 2 1 1 األغايٝب اإلزاض١ٜ 

5 

4 38.4 4 38.4   4.84 

أْع١ُ ايهُبٝٛتط املهًف١ 

 دسا 

1 1 3 39.7 2 25.

4 

1 1 5 68.2   4.97 

 5.11   38.4 4 65.6 7 2.: 2 2.: 2 1 1 ْعاّ اإلداظات 

 َٔ ادتسٍٚ أعالٙ ٜتغح إٔ أبطظ مخػ١ َػاٚئ يًٛناالت ايتذاض١ٜ متجًت يف ; 

 تهايٝف ايتأغٝؼ .      

 ٕ ايؿطن١ . ايتسخٌ يف ؾ٦ٛ     

 فرت٠ ايٛناي١ احملسٚز٠ بعض األسٝإ .      

 عسّ اغتكالي١ٝ ضدٌ األعُاٍ .      

 أْع١ُ ايبٝع املدتًف١ عٔ بًسْا .      



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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ٚمما غبل ْػتٓتر إٔ ٖٓاى عالق١ اضتباط بني فؿٌ املٓتر ٚايعٛاٌَ اييت تتُجٌ 

، فرت٠ ايٛناي١  يف تهايٝف تأغٝؼ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ، ايتسخٌ يف ؾ٦ٕٛ ايؿطن١

احملسٚز٠ يف بعض األسٝإ، ٚعسّ اغتكالي١ٝ ضدٌ األعُاٍ، ٚأْع١ُ ايبٝع 

 املدتًف١ عٔ ايبًس ايصٟ تكاّ فٝ٘ ايٛناي١. 

 (:دسٍٚ ضقِ )

ٜٛعح اجتاٖات ايع١ٓٝ ضتٛ عٛاٌَ صتاح ايٛناالت ايتذاض١ٜ َطتب١ سػب زضد١ 

 أُٖٝتٗا 

 املػت٣ٛ ارتاَؼ  املػت٣ٛ ايطابع  ػت٣ٛ ايجايحامل املػت٣ٛ ايجاْٞ املػت٣ٛ األٍٚ  املػاٚئ 

 ٕ% ت ٕ% ت ٕ% ت ٕ% ت ٕ% ت  

 1 1 1 1 4.4 2 27.8 6 91 35 َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتر 

 7.8 3 4.4 2 31 7 74.4 :2 7.8 3 غعط املٓتر 

 8.5 3 29.6 6 66.7 26 22.2 4 8.5 3 زضاغ١ ادتس٣ٚ االقتضاز١ٜ 

 65.6 23 33.8 6 24.7 4 2.: 3 1 1 اختالف أشٚام املػتًٗهني 

 3.:3 8 69.4 25 23.6 4 1 1 1 1 خط١ األعُاٍ 

املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايجكايف 

 يطدٌ األعُاٍ 
2 22.2 1 1.11 2 22.2 2 22.2 7 77.8 

 1.11 1 77.8 5 27.8 2 27.8 2 1.11 1 اختالف ايعازات ٚايتكايٝس

 211 3 1.11 1   1.11 1   1.11 1 عسّ فِٗ ؾطٚط ايعكس 

( أعالٙ ٜتغح إٔ َٔ أِٖ مخؼ عٛاٌَ يف صتاح ايٛناي١ :َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

 ايتذاض١ٜ ٖٞ ; 

 َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتر .      

 غعط املٓتر .      

 زضاغ١ ادتس٣ٚ االقتضاز١ٜ ملؿطٚع ايٛناي١ ايتذاض١ٜ .      

 اختالف أشٚام املػتًٗهني .      

 خط١ األعُاٍ .      



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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يتضٓٝف أعالٙ بٓا٤ ع٢ً زتُٛعات ايسضدات اييت عتضٌ سٝح مت اعتُاز ا

 عًٝٗا ايعاٌَ ست٢ املػت٣ٛ ايجايح َٔ األ١ُٖٝ . 

  

 (21دسٍٚ ضقِ )

 ٜٛعح أٟ ايسٍٚ أفغٌ َٔ سٝح املتػريات اييت تؤثط يف عٌُ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ 

 ايسٚي١  عٛاٌَ ايتفغٌٝ 
 زضد١ املٛافك١ 

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦  ايتهطاض 

 %211 41 يضني ا ايػعط 

 %81 32 أٚضبا ، فطْػا ، بطٜطاْٝا  ادتٛز٠ 

 %81 32 فطْػا، بطٜطاْٝا أٚضبا  االيتعاّ بايعكس 

 %84.4 33 فطْػا، بطٜطاْٝا أٚضبا  أشٚام املػتًٗهني

( أعالٙ ٜتغح إٔ أفغٌ ايسٍٚ َٔ سٝح ايػعط ٖٞ ايضني ، 21َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

ايسٍٚ األٚضب١ٝ ، فطْػا ٚبطٜطاْٝا ، نُا  بُٝٓا أفغٌ ايسٍٚ َٔ سٝح ادتٛز٠ ٖٞ

ٜتغح إٔ أفغٌ ايسٍٚ َٔ سٝح االيتعاّ بايعكس ٖٞ أٜغا أٚضبا ، ٚفطْػا ، 

ٚبطٜطاْٝا . نُا ٜتغح إٔ أفغٌ ايسٍٚ َٔ سٝح أشٚام املػتًٗهني ٖٞ أٜغا 

 أٚضبا، فطْػا ٚبطٜطاْٝا . 

يٛناي١ ايتذاض١ٜ ٚبايتايٞ فإٕ َضسض ايٛناي١ ايتذاض١ٜ ي٘ عالق١ ٖا١َ بٓذاح ا

 ٚخاص١ َٔ سٝح زضد١ تٛفط عٛاٌَ ايتفغٌٝ ايػابك١ .



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 (22دسٍٚ ضقِ )

 ٜٛعح زضد١ تأثري عٓاصط االقتضاز ع٢ً صتاح ٚفؿٌ ايٛناالت ايتذاض١ٜ 

 عٓاصط االقتضاز 

 زضد١ املٛافك١ 

 ال  ْعِ

 ٕ% ت  ٕ% ت

 1.11 1 211 41 ايتغدِ

 4.4 2 7.8: :3 ايطنٛز االقتضازٟ

 1.11 1 211 41 عاش االقتضازٟاالْت

 1.11 1 211 41 اضتفاع األغعاض

ٜتغح َٔ ادتسٍٚ أعالٙ إٔ َٔ أبطظ عٓاصط االقتضاز تأثريا ع٢ً صتاح ٚفؿٌ 

ايٛناالت ايتذاض١ٜ ٖٞ ايتغدِ )اضتفاع األغعاض( ًٜٚٝ٘ يف األ١ُٖٝ االْتعاش 

يف املطتب١  % . ٜٚأت211ٞاالقتضازٟ سٝح ٚافل أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً شيو بٓػب١ 

%. َٚٔ املعًّٛ إٔ تأثري 7.8:ايجا١ْٝ ايطنٛز االقتضازٟ َٔ سٝح ايتأثري بٓػب١ 

 ايطنٛز االقتضازٟ ٜهٕٛ غًبٝا ع٢ً صتاح ايٛناالت ايتذاض١ٜ. 

أَا بايٓػب١ يًتغدِ فٝدتًف تأثريٙ إظتابا أٚ غًبا سػب َضسض ايتغدِ ٌٖ 

  تكاّ فٝٗا ايٛناي١ ايتذاض١ٜيتٖٛ َضسض ايتغدِ يف زٚي١ املٓؿأ أٚ يف ايسٚي١ اي

 

 وانتىصٍاث االستنتاجاث
 :االستنتاجاث

ٖسف ٖصا ايبشح إىل َعطف١ آضا٤ ضداٍ األعُاٍ ٚايصٜٔ هلِ عالق١ عكٛم 

. االَتٝاظيف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ملعطف١ عٛاٌَ صتاح ٚفؿٌ سكٛم  االَتٝاظ

اليتعاَات املاي١ٝ َجٌ ٚقس أؾاضت ْتا٥ر ايبشح إىل تأثري ايعٛاٌَ ايجكاف١ٝ ٚا

ايغُإ ايبٓهٞ ٚاملؿاضن١ يف األضباح يف ايطاس١ ايٓفػ١ٝ يطدٌ األعُاٍ، نُا 

عٓ٘ يف  االَتٝاظأؾاضت ايسضاغ١ إىل إٔ عٓضط املداطط٠ أقٌ يف ع١ًُٝ سكٛم 

 األعُاٍ ارتاص١. 



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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 ٖٚٓاى بعض االغتٓتادات اييت ميهٔ اغتدطادٗا َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٚٞ; 

ضاغ١ إٔ عُط ايؿطن١ ٚضدٌ األعُاٍ، ٚاملػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚعسز تػتٓتر ايس   

 غٓٛات ارترب٠ هلا تأثري يف تفغٌٝ ضدٌ األعُاٍ يًشضٍٛ ع٢ً سكٛم االَتٝاظ. 

تعٗط ايسضاغ١ ع٢ً ٚدٛز ايطغب١ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚناي١ جتاض١ٜ ٚبني    

ي١ املػت٣ٛ ايجكايف يطداٍ األعُاٍ ٜػاِٖ يف ضغبتِٗ يف اذتضٍٛ ع٢ً ٚنا 

 جتاض١ٜ. 

ٜفغٌ ضداٍ األعُاٍ اذتضٍٛ ع٢ً ايٛناالت ايتذاض١ٜ ٚمل ٜعطٛا أٟ    

تأثري يؿطٚط ايعكس أٚ املؿاضن١ يف األضباح سٝح ٜطتهع تفهري ضداٍ األعُاٍ ع٢ً 

ق٠ٛ ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ يف ايػٛم ٚنجري َٔ ضداٍ األعُاٍ َػتعسٕٚ املٛافك١ 

 ت ٚايتكايٝس شتتًف١.ع٢ً اذتضٍٛ ع٢ً ايٛناي١ ٚإٕ ناْت ايعازا

أظٗطت ايسضاغ١ إٔ االيتعاَات املاي١ٝ َجٌ ايغُإ ايبٓهٞ املطًٛب١    

ٚاملؿاضن١ يف األضباح ٚقٝاّ ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ بايطقاب١ املػتُط٠ تؤزٟ إىل 

ثط يف ايطاس١ ايٓفػ١ٝ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايتػٜٛك١ٝ ٚتؤايتكًٌٝ َٔ قسض٠ ايٛنٌٝ 

 يطدٌ األعُاٍ.

جتاٙ ايعاّ يطداٍ األعُاٍ ع٢ً إٔ زضد١ عٓضط املداطط٠ يف ايٛناي١ ٕ االإ   

 ايتذاض١ٜ ٜعترب َتٛغط َكاض١ْ بايعٌُ ارتاظ بسٕٚ ٚناي١ . 

نجري َٔ ضداٍ األعُاٍ ع٢ً إٔ اذتضٍٛ ع٢ً سل اَتٝاظ  ٚقس ٚافل   

 يٛناي١ جتاض١ٜ ٜؿعطِٖ باالط٦ُٓإ ع٢ً َػتكبً٘ ايتذاضٟ.

 ظ صتاح املٓتذات أع٢ً َٓٗا يف ارتسَات.أظٗطت ايسضاغ١ إٔ فط   

ْٗا حتتاز إىل تسضٜب عايٞ يًعُاي١ ٕ ٚناي١ ارتسَات َهًف١ َٔ سٝح إإ   

 ٚايتفِٗ يجكاف١ ايعٌُٝ. 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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ٚتػتٓتر ايسضاغ١ إٔ فؿٌ املٓتر ٚتهايٝف تأغٝؼ ايٛناي١ ايتذاض١ٜ،    

املدتًف١  ٚايتسخٌ يف ؾ٦ٕٛ ايؿطن١، ٚفرت٠ ايٛناي١ احملسٚز٠، ٚأْع١ُ ايبٝع

 تػاِٖ يف فؿٌ نجري َٔ ايٛناالت. 

ٚأظٗطت ايسضاغ١ إٔ َضسض ايٛناي١ ايتذاض١ٜ ي٘ عالق١ ٖا١َ بٓذاح    

ايٛناي١ ايتذاض١ٜ ٚخاص١ َٔ سٝح زضد١ تٛفط عٛاٌَ ايتفغٌٝ َجٌ غعط 

 املٓتذات ٚدٛزتٗا ٚتٓاغبٗا َع أشٚام املػتًٗهني ٚااليتعاّ بايعكس.

عٓاصط االقتضاز ٚتأثريٖا ع٢ً صتاح ٚفؿٌ  ٚأظٗطت ايسضاغ١ أ١ُٖٝ   

ايٛناالت ايتذاض١ٜ ٖٚٞ ايتغدِ ٜٚأتٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ ايطنٛز االقتضازٟ 

بًٝا ع٢ً َٚٔ املعًّٛ إٔ تأثري ايطنٛز االقتضازٟ ٜهٕٛ غً ، َٔ سٝح ايتأثري

ٚغتتًف َضسض ايتغدِ فكس ٜهٕٛ يف زٚي١ املٓؿأ أٚ  صتاح ايٛناالت ايتذاض١ٜ

 ٚي١ اييت تكاّ فٝٗا ايٛناي١ ايتذاض١ٜ . يف ايس

  
 انتىصٍاث: 

 ع٢ً ع٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١ ميهٔ أقرتاح عسز َٔ ايتٛصٝات;

االغتؿاض٠ ؾ٤ٞ َِٗ ٚاغتؿاض٠ ايصٜٔ يسِٜٗ خربات يف ٖصا اجملاٍ َٔ    

ايؿطنات ٚاحملاَني ٚايعاًَني يف ايبٓٛى ٜعٗط املعاٜا ٜٚعطٞ يطدٌ األعُاٍ  

 فهط٠ ؾا١ًَ.

 ظتب زضاغ١ ايعكس ٚقطا٠٤ نٌ فكط٠ بهٌ متعٔ ٚقطا٠٤ َا بني ايػطٛض.   

يف ساي١ عسّ ٚعٛح بٓٛز ايعكس فع٢ً ضدٌ األعُاٍ طًب تٛعٝشٗا َٔ    

٘ املػتكب١ًٝ فٝذب ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ ٚإشا مل تتٓاغب بعض ايبٓٛز َع تطًعات

ٜضبح عسًٜٗا، ألٕ ٚيف ساي١ َٛافكت٘ ع٢ً ايعكس فإٕ شيو عًٝ٘ إٔ ٜطًب ت

ًّا عًٝ٘ ٚيٝؼ باغتطاعت٘ تػٝري شيو فُٝا بعس، ٚإال أصبح ايعكس  ًَا قاْْٛ إيعا

 باطاًل ٚغٛف ٜفكس ايغُإ املايٞ املكسّ يًؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ.



ألْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ زت١ً ا

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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َعطف١ تاضٜذ ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ ٚسذِ َبٝعاتٗا َٚػت٣ٛ دٛز٠ َٓتذاتٗا    

١ ايط٥ٝػ١ ٚخسَاتٗا ٚعسز فطٚعٗا َٔ األَٛض امل١ُٗ، ٜٚفغٌ ظٜاض٠ ايؿطن

 يٝتعطف ع٢ً قسضاتٗا املاي١ٝ ٚايتطٜٛط١ٜ. 

خًفٝاتِٗ،   يف ايؿطن١ ايط٥ٝػ١ٝ َٚعطف١ ع٢ً ايٛنٌٝ إٔ ظتتُع َع املسٜط   

ٚايتعطف ع٢ً ايٛنال٤ املعتُسٕٚ َٚعطف١ آضا٤ ايعُال٤ يف ايؿطن١ ٚيف أغعاض 

 َٓتذاتٗا َٚعطف١ إشا ناْت ٖٓاى َٓتذات َتؿاب١ٗ َٛدٛز٠ يف ايػٛم. 

ٚيني يف ايػطف ايتذاض١ٜ ٚٚظاض٠ ايتذاض٠ يف ٚطٓ٘ ٚبًس ايؿطن١ َكاب١ً املػؤ   

 ايط٥ٝػ١ قس تهٕٛ هلا ايفا٥س٠ ايهبري٠.

االضتٝاح ايٓفػٞ، ٚاذتؼ ٚاذتسؽ ايتذاضٟ عُالٕ َُٗإ يف ت١٦ٝٗ ضٚح    

 اإلقساّ ٚي٘ ٚظْ٘ يف صتاح ع١ًُٝ سكٛم االَتٝاظ. 

ًّا ألٕ ع٢ً األفطاز ايطاغبني يف اذتضٛ    ٍ ع٢ً سكٛم االَتٝاظ إٔ ٜفهطٚا ًَ

شيو َعٓاٙ قبٍٛ أفهاض ٚأٜسٜٛيٛدٝات دسٜس٠ ٚشتتًف١ عٔ ب٦ٝتِٗ ٚظتب إٔ 

ٜٛانب ٖصٙ األفهاض ٜٚطابل قسضات٘ املاي١ٝ ٚادتػس١ٜ َٚػتٛاٙ ايجكايف 

 ٚاالدتُاعٞ. 



زت١ً األْسيؼ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 ٚايتطبٝك١ٝ
 3122ّ َاضؽ ايػازؽايعسز ( 4اجملًس )
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