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 ة ـــيـة العلمـــالمجل

 ادات ــسـارة بالــة التجــيـــلكل

 
 
 

 
 

     

 
 
 

 

 
 

 أ .د/ محمد صفوت قابل 

 أ س تاذ ورئيس قسم الاقتصاد واملالية العامة 

 حمرر تنفيذي 

 أ .د/ منرية أ محد حسني  

 أ س تاذ بقسم الرايضة والتأ مني والإحصاء  

 حمرر تنفيذي 

 حس نني الس يد طه  أ .د/ 

دارة ال عامل    أ س تاذ ورئيس قسم اإ

 حمرر تنفيذي 

 أ ./ مجعة عبد السالم مغرىب 

دارة ادلراسات العليا والبحوث  مدير اإ

داري  أ مني هيئة التحرير وسكرتري اإ

 

 رئيس التحرير

 أ .د/ رشيف محمد عىل

 معيد لكية التجارة
 

  انئب رءيس التحرير

  د./ وجيه عبد الس تار انفع
 وكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث 

 مدير التحرير 

 أ .د/ محمد فؤاد حسان 

 اس تاذ بقسم الرايضة والتأ مني والإحصاء

 هيئة التحرير

 ة ـلوم التجاريـى العـــة فـــصـة متخصـــمـة حمكــــيـ ة علم ـــجمل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  رى ـــوا فسيـــل أعملــــوق

هللا عملكم ورسوله 

     والمؤمنون

صدق هللا 

  لعظيم ا
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 سياسات وإجراءات النشر 

 أوالً سياسات النشر 
تصدر كليةددلكجارةددا عك اديدلكدرساددلكجاةددامجةكميددلك يصةدلكدريصصددلك صددثلكمس سدلكاااددهكأةدداتكجاةددامعكأ  دا ك ة ددلكجارددر س كددد ك -أ

رجةك انةسددلكساددرص كلدد كميددركجاكيةدلكسجاكيةدداةكجثصا يددلكسدهجلددثكجاختددةتكجثيريثددلكاكعةدد كمددارةكجاييدةىفكجارةا سددلكتصددر كاكميدد
 .ك يىكأ رجمكتظههكمس ساًكل ك التكشهة ك يىكدرج كجاياىفكجثةالمىك

 تااهكجاختةتكجاييصةلك اجمليلك إحرىكجايغرنيكجايه ةلكأسكجإلجنيةثسلكساكليراكجحلاارنيكسر ص كجاختثكدييصاك اايغلكجألخهىك.ك -ب
 تقخ كةةتكسخقكناه اكأسكتقرميهاكارىك هاةكأخهىك.ككتااهكججمليلكجألةاتكسجار جساةكجإللامميةلكجألصيةلكسر -ة
تيطىكجألساةعكاألةاتكجارطخةقةلكجثرييقلك ااخة لكجثصهسلكسجايه ةلكجاىتكتةا مكاكتقدر كدقححداةكحيدةلكايصادكالةكجادىتكتةج ههداك -ت

 جثاظصاةكجحمليةلكسجايه ةلكاكمالكجاريصصك.ك
 صةلكجحملكصنيكسجاذىكسرمكسفقاًكا ةج طكدهاةلكحمرمعك.كسيرصركقهج كقخةلكجاختةتكجثقردلكايااهك يىكتةك -ج
سرمكتهتةبك هضكجألةاتكجاىتكسيرصركناه اك يركحتكةصهداكدد كجألسداتذعكجثريصصدنيكسفقداًكر رخدا جةكجإلخدهججكجاثد كايصةيدلكسرك -ح

 سيك كدث ك ذجكجاحتةبكقةصرهاكجاييصةلكأسكدةرةساةكدؤاثةهاك.ك
 لكس سم اكس يركقخةهلاكد كقخ كجحملكصنيك.كتااهكجألةاتكاكججمليلكةةبكأسخقة -خ
تيربكجاختةتك  كآ ج كدؤاثةهاك،كستق ك يةهاكدة ةاةلكداكتر صاهكد كس هاةكنظه مكسدريكصتلكداكسهمكفةهاكد كدييةداةككأسك -م

  ةاناةك.ك
ك.ككتااهكججمليلكدهج ياةكجاكربكد كجإلصرج جةكجحلرسثلكذجةكجايالقلك اجملالكجارةا ىكاكدصهكسجاياملكجايهىب -ذ

  ثانياً : قواعد تسليم البحوث 
 Times New،ككTraditional Arabicحةددددمكجتددددطلكتكرددددبكجاختددددةتك يددددىكجحلاسددددبكج  ك اددددة كخددددطك -أ

Romanاييددددددددددهضك،ك يددددددددددىكج كسددددددددددح كك81 ددددددددددهساكاييادددددددددداسس كجاثه ةددددددددددلكسكك81 ددددددددددهساكايياددددددددددةج كجاه ةةدددددددددد كسك81حةددددددددددمكك
 دةافلكسنصفك نيكجألسطهك.ك

 .ككCDتثكسنةيلك يىكجاقهصكجثردجكتةيةمكجاخاحثك التكنةخكس قةلكد كجاخ -ب
سةددددديمكجاخاحدددددثك قدددددهج كدةقددددد كدادددددهكأ كجاختدددددثكملكسةدددددخقكنادددددهمكدددددد كقخددددد كاكميدددددلكأسكأخدددددهىكسأندددددهكدةددددد ةلك ددددد كلددددد كدددددداك رةسدددددهك -ة

 جاختثكد ك ةاناةكسأ ج كس كأمىنكدة ةاةلك يىكجاكيةلكأسكججلاديلك.ك
 ذجكتطيدددددبكجألددددددهكحمكصددددداًك اادددددثكفإندددددهك دددددبكك اةهددددداًكىكدصدددددهىكحلةدددددابكججمليدددددلكدقا ددددد كجارتكدددددةمكأدددددداك811سةددددديمكجاخاحدددددثك ك -ت

  اةهاًكىك ضافةاًكك01 يىكجاخاحثكمف ك ك
اكحاادددددلكجسدددددريرجىفكقا صدددددلكجسرقصدددددا كأسكأيكأمجعكأخدددددهىكدددددد كأمسجةكعددددد كجاخةانددددداةكسقدددددةىفكجاخاحدددددثك رقدددددر كنةددددديلكلاديدددددلكدددددداك -ج

 ملكتك كقركس مةكاكصيبكجاختثكأسكدالحقهك.ك
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 كج اددددنيكددددد كجألسدددداتذعكجثريصصددددنيكاكمددددالكجاختددددثكجثقددددرىفكىك يددددركأخددددذك أيككسقددددةىفكدددددرسهكجارتهسددددهك رترسددددركأ ددددا كجحملكصددددني -ح
 جايةالكجرسراا سلكجثيرصلكسذاككاكسهسلكتادلك.ك

سدددددرمكتةددددديةمكنةددددديلكدددددد كجإلصدددددرج كسدددددرمكسددددديةصهاكمانددددداًكاصددددداحبكجاختدددددثكسميكددددد كأ ك صددددد ك يدددددىكنةددددديلكأخدددددهىكدددددد كججمليدددددلك -خ
 .كك اةهاةكىكاياةيلكتةرمك إسصاكحةابكججمليلك81 ةجق ك ك

سةدددديمكجاخاحددددثك قددددهج جًك قخةادددددهكت  ةدددد كناددددهكجاختددددثكحلدددددنيكجألنرهددددا كددددد ك  ددددهج كجاريدددددرسالةكجثطية ددددلكجاددددىتكسخددددرسهاكجحملكصدددددة ك  ك -م
كس رةك.ك

 التحكيـــم : ثالثاً : 
 سيرصركقهج كقخةلكجاختةتكجثقردلكايااهك يىكتةصةلكجحملكصنيكحةثكسرمكحتكةمكجاختةتك اك كسهيكتاىفك.ك -8

 ج جهتمك اااةخلكارتكةمكجاختثك يىكجااصاذجكجثيرعكايرتكةمك.كسراركجحملكصة كاكقهك -2

 ركسيرثتك  كتقا سهكجحملكصنيكجاةيخةلكداملكتك كدةخخلكسسيرربكجاختثكدقخةلكايااهك ذجكلا كتقهسهكجحملكصنيكأ ا ةاًك.ك -3

 .ككمكسهس كجاختثكمبتكمك ااثكسجاذىكسيرربكتقهسهمكهنا ةاًكاكحاالك خرالفكأسكتيا ضكنرا جكجارتكة -1

 ةددددبكأسددددمكجاخاحددددثكسليةرددددهكاكجتطددددابكجثة ددددهكايصتكصددددنيكسسهسدددد كددددد كجتطددددابكنةدددديلكدصددددة عكددددد كجاختددددثكحترددددةىك يددددىك -0
  اةج كجاختثكسحمرةجمكسدهج يهك.ك

سقدددددةىفكددددددرسهكجارتهسدددددهك رترسدددددركأ ادددددنيكدددددد كجحملكصدددددنيكاكمدددددالك صدددددصكجاختدددددثكسهسددددد كهلصددددداكجاختدددددثكايرتكدددددةمك دددددطكجاةدددددركدةقددددد ك -1
كيةددددددلكسسكددددددة كحمددددددرمجًك ددددددهكشددددددههجًكسجحددددددرجًكرسددددددرالىفكنرةةددددددلكجارتكددددددةمكساكحااددددددلك ددددددرىفكس سمك ددددددذمكددددددد كدددددددرسهكجارتهسددددددهكأسك صةددددددركجا

كجاارةةلكخاللكشههكسرمكتةزس كجاختثكايرتكةمك يىكحمكصنيكآخهس ك.ك

  -االشرتاطات الشكلية إلعداد البحوث:  رابعاً: 
جثا ةددددرىتكجادددددىتكتددددداصلك  ازهتددددداك ااثيددددد ككدييصدددداةكجاهسدددددا  كججلاديةدددددلكلكتاادددددهكججمليددددلكدييصددددداةكجاهسدددددا  كس سدددددا  كجادددددرلرة جمكس -أ

 سلذاكك هضهاكايااهك.ك
تقددددددا سهك دددددد كجثددددددؤحهجةكسجااددددددرسجةكلكتهحددددددبكججمليددددددلك ااددددددهكتقددددددا سهكدددددددة ثعك دددددد كجثددددددؤحهجةكسجااددددددرسجةكسجحليقدددددداةكجااقددددددا كس ىت دددددداك -ب

 سجاىتكمتك قر اكحرسثاًكسج كترص كدةضة اهتاك ةجحركأسكألثهكد كمارةكج رصاىفكججمليلك.ك
ساددددرص كهناسددددلكجاختددددثكجثقددددرىفكقةددددمكخدددداصك دددداثهج  كاكصددددثترا كدةددددرقيلكحتددددتك اددددةج كجثهجج دددد كاكهناسددددلكجاختددددثكجثهج دددد كلك -ة

سر دددددص كقا صدددددلكجثهج ددددد كاأل صدددددالكجادددددىتكأشدددددىتك اةهددددداكاكصددددديبكجاختدددددثكسسدددددرمكتهتةدددددبكجثهج ددددد كجايه ةدددددلكليهددددداكاكهناسدددددلكجاختدددددثك
 جار سلكقهقمكججمليركف  قاىفكصثتاةكجثقالك.كطخقاًكايحتةبكجألجبرىكأل ا كجثؤاثنيكمثك اةج كجثقالكفاسمك

سدددددددمكىكسجهلدددددددادمكك0جهلددددددةجدمكلكسدددددددرمكطخا ددددددلكجهلدددددددةجدمكمبةدددددددافرنيك ددددددنيكجألسدددددددطهكس دددددددةجدمكسجسدددددديلكةةدددددددثكجهلدددددددادمكجاييددددددةىك ك -ت
سدددددددمكىكسسث ددددددد كجإلضدددددددافلكدددددددد كذلدددددددهكجاربندددددددادجكك1.0سدددددددمكىكجهلدددددددادمكجألميددددددد ك كك1.0سدددددددمكىكجهلدددددددادمكجألسةدددددددهك كك0جاةدددددددثيىك 

 اطخا لك.كجاذىكمتكجسريرجدهكاكج
ك
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  -خامساً: االشرتاكات : 

 اةددددددهكىكدصددددددهىكدقا دددددد كجارتكددددددةمك،كأددددددداك ذجكتطيددددددبكجألدددددددهكحمكصدددددداًك ااثدددددداًك،كفإنددددددهك ددددددبك يددددددىكك811سةددددددرمكجاخاحددددددثكدخيدددددد ك ك -8
  اةهكىك ضافةاًك.كك01جاخاحثكمفك ك

سذاددددككك اةهدددداةكىك1جاخدددداحثنيكددددد كمجخدددد كجاكيةددددلكلكسددددرمكمفدددد كدخيدددد كدةحددددرك دددد كلدددد كصددددثتلكددددد كصددددثتاةكجاختددددثكسقددددر مك ك -2
  اةهكىكدصهساًك.كك81حىتكجاصثتلكجاثال ة كك،كساكحاالكزسامعكجاختثك  ك ذجكجايرمكسكة كسيهكجاصثتلك ك

 اةهددددداةكىك  كجحلدددددركك81جاخددددداحثنيكدددددد كخدددددا جكجاكيةدددددلكلكسقدددددةىفكصددددداحبكجاختدددددثك دددددرف كدخيددددد كدةحدددددرك ددددد كلددددد كصدددددثتلكسخيددددد ك ك -3
ك82 ك دددددذجكجايدددددرمكسكدددددة ك دددددهكجاصدددددثتلكجاثج دددددرسك كجألقصدددددىكجثةدددددصةحك اادددددهمكس دددددةك ال دددددنيكصدددددثتلكساكحاادددددلكزسدددددامعكجاختدددددثك ددددد

  اةهككدصهىكىك.ك

 اااةددددخلكايخدددداحثنيكددددد كخددددا جكدصددددهكسددددةج كلددددانةجكدصددددهس كسيصيددددة ك اتددددا جكأسك ددددىتكدصددددهس كفةكددددة كتكيثددددلكجاختددددثكدا ردددداكمسر ك -1
 .ك

كتيثىكجاختةتكجثقردلكد كجاةامعكأ  ا ك ة لكجارر يك ر  لكأسراذكد ك سةىفكجارتكةمكسجاااهك -0
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 ( 44 – 1)  .................................. محلية و األجنبيةالبيئة المؤسسية و دورها في جلب االستثمارات ال  

 د/ ياسر إبراهيم داود        

 

 

 ة: ــــــويالت الدوليــــرح لتطبيق مبدأ السعر المحايد في تسعير التحـــي مقتــــل محاسبـــمدخ

 (  27 – 44)  ..........................................................................................................................................................دراسة تطبيقية :

 أ/ مروة أحمد عبد الرحمن البسطويسى      

  ( 171 – 27)  ..........................دراسة تطبيقية –مدخل مقترح للمحاسبة اإلدارية من منظور بيئى 

 شحاتة على أ/ محمد موسى                                                                            

  أثر العدالة التنظيمية و تقدير الذات التنظيمية على سلوكيات المواطنة التنظيمية للعاملين– 

 (  197 – 172)  ...........................................................................................................................................: دراسة تطبيقية

 أ/ محمد فوزى أمين البردان                                                                

 

 

 
 ( 171 – 27)  .......................... بالوطن العربى فى التنميــة المستدامـةر دور االقتصـــــاد األخضـ 

 أ.د/ شريف محمد على                                                                 

 

 

 ددـــــالع ـــويــاتمحت
 

 بحوث باللغة العربية 
 

 ملخصات رسائل الماجستير
 

 ملخصات كتب
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 ددـــة العــاحيــإفتت

إن التطــــــــــورات اإلقتاــــــــــاداة علــــــــــا اريســــــــــتو  ا لــــــــــا واالقلي ــــــــــ  والــــــــــدو  ال ــــــــــ  مســــــــــبو  قــــــــــد أدت 
جمـــــــــــــاالت التن يــــــــــــة االقتاـــــــــــــاداة واإلداراــــــــــــة واال ت اعيـــــــــــــة    ـــــــــــــا إ  حــــــــــــدوث ت ـــــــــــــ ات  ات أ يــــــــــــة   

ســــــــا م  لــــــــف   خلــــــــو منــــــــان لتلــــــــك لبحــــــــي العل ــــــــا والتن يــــــــة التكنولو يــــــــة لــــــــ لف كــــــــان علينــــــــا بكليــــــــة 
التجـــــــــــارن  امعـــــــــــة مدانـــــــــــة الســـــــــــادات البدااـــــــــــة   العـــــــــــدد ا و  لل ســـــــــــا ة   البحـــــــــــي العل ـــــــــــا بكا ـــــــــــة 

ر الــــــــــ   اعــــــــــدو لل جت ــــــــــ  االكــــــــــاد   جم وعــــــــــة مــــــــــ  جمــــــــــاالت وقطاعــــــــــات الدراســــــــــات التجاراــــــــــة   ا مــــــــــ
البحـــــــــــــــــوث والدراســـــــــــــــــات اريتةااـــــــــــــــــة    يـــــــــــــــــ  منـــــــــــــــــاحا التةااـــــــــــــــــات االقتاـــــــــــــــــاداة واإلداراـــــــــــــــــة 

 واإلحاائية وا اسبية .  

وال اســـــــــــــعا إال أن أو ـــــــــــــل الشـــــــــــــكر إلدارن ا لـــــــــــــة للج ـــــــــــــد الـــــــــــــ   بـــــــــــــ     إعـــــــــــــداد ا والشـــــــــــــكر 
     جتواد ا حباث ارينشورن .  لل يئة االستشاراة إلبداء اريلحوظات الىت تسا م

ــــــــة  ــــــــا عــــــــ   ــــــــدور العــــــــدد ا و  مــــــــ  ا لــــــــة العل ي ــــــــة و م ئ ــــــــو الكلي ــــــــى   أن أ ن ــــــــل اطي وأخــــــــ اً   ن
 للكلية   و عنا هللا دوماً إ  ما حيبل وارضاه   و ع  النجاح حليفنا . 

 وهللا ولى التوفيق ،،،

 ى ـــــد علــــف محمــريــــأ.د/ ش
 ر ـــــــــريـــس التحـرئي

 ة ـــد الكليـــعمي
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 د. ياسـر إبراهيـم محـمد داود 

 القتصاد والمالية العامة مدرس بقسم ا
 جامعة مدينة السادات -كليــة التجارة 
 م 1031 -هـ 3414

Abstract 

 

Suffer developing countries including Egypt fortified palaces institutional 

environment for economic activity and public sectors, and this is reflected on the 

existence of multiple problems working to discourage domestic and foreign 

investment on the presence and interaction with the Egyptian business environment. 

In addition to experiencing the institutional environment in Egypt from a chronic lack 

of formality and objectively impede investment flow to Egypt, which is due to: 

- The nature of personal Egyptian unindepending and non-producing. 

- Bureaucratic public and private business. 

- Financial and administrative corruption 

- Frequent legislation governing the activity of public and private business. 

- Centralized decision-making. 

- The lack of monetary and financial institutions active and encouraging for the 

collection and management and allocation of financial resources and cash on the 

various aspects of investment and appropriate. 

- Lack of consulting firmsand institutions thatpreparefeasibility 

studiesforinvestmentlegislatorsinallfields. 

- Political instability. 

- Political and economic corruption 

 
 

 
 

Egyptian institutional environmentand its rolein 

attractinglocalandforeigninvestments 

 

 

 

 

 البيئة المؤسسية المصرية و دورها في جذب االستثمارات المحلية و األجنبية 
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 -مقدمة:

سرطيبكحتقةقكجاراصةلكجاااديلكأليك قرصامكدياصهكتةجفهكجاخة لكجثؤسةةلكجثر صلكاأل رجفكجإلمنا ةلكسجاراصةسلكجايتكساخغ كحتقةقهاكيفك
كجاااديلك.كجأل  كجاقصىتكسجثرةسطكسجاطةس ك.س ي كجثةرةيكجايصي كس يتكتةفىتكجاخة لكجثؤسةةلكد كأ مكجايااصهكجا هس سلكارتقةقكجاراصةل

ستاص كجاخة لكجثؤسةةلكنة ةلكجثؤسةاةكجرقرصامسلكسجاراهسيةلكسجر رصا ةلكجايتكت  كأصةلكجاييخلكستيص ك ي كجارطخةقكجايصي كهلاك
 ي كأ ضكجاةجق ك.كفاثؤسةاةك  كجثاةطك اك قحجحكسصةا لكستاثةذكجاةةاساةكجرقرصامسلكجاالزدلككارتقةقكجأل رجفكجرقرصامسلك ي ك

ةلكةرةيكجاكي كسجاقطا  كسججلث  ك صة عكشثافلكسمباك ققكجايرجالكجارةزسيةلكاكافلكجايااصهكجرنرا ةلكجثاحللكيفكحتقةقكقةصلكد افلكحقةقجث
كايصةرص كأسكجاقطا كأسكجاةحرعكجرقرصامسلك.

سكجاقطا كأسكجااهللكأمهةلكلخىتعكيفكجأل  كسس يتكجرسرثصا كل حركأ مكجثرغىتجةكجرقرصامسلكجايتكتةاةهاكجاةةاساةكجرقرصامسلكايرسالككأ
سرثصا كجاقصىتكسجثرةسطكسجاطةس ك.كفاإلسرثصا ك ةكقاطهعكجايصيةلكجإلمنا ةلكسجاراصةسلكد كخاللكقةيكجارف كجاذجتةلكسجث ا ثلككجايتك ر هاكجإل

جثرتققلكس اارخيةلكجاريصةصكدهعكأخهيكك ي كيفكلافلكجثرغىتجةكجرقرصامسلكجألخهيكد ك ةج ركايااصهكجإلنراجكسد كمثكثةرةساةكجارخةلك
كجرسرهال كسجإلسرثصا ك.

سسهرمكجاختثك  مهةلكجارس كجثؤسة كيفكتيظةمكجاررفقكجرسرثصا يكجحملي كسجأل ايبك ي كدصهك،كستهلثجار جسلك ااك ي كلاًلكد كمس ك
 ذاكك.كجثؤسةاةكسجاةةاساةكجحلكةدةلكسمس كجثؤسةاةكسجاةةاساةك ىتكجحلكةدةلكيفكحتقةق

 -مشلكة البحث :

تياينكجارسلكجااادةلكسداهاكدصهكد كقصة كيفكجاخة لكجثؤسةةلكجثر صلكاياااطكجرقرصاميكجاياىفكسجتاص،كسسايك كذاكك ي كس ةمك
ككداال كدريرمعكتيص ك ي ك رىفكتاةة كجرسرثصا كجحملي كسجأل ايبك ي كجارةج ركسجارثا  كد ك ة لكجأل صالكجثصهسلك.كس اإلضافلكاذا

ك-تياينكجاخة لكجثؤسةةلكيفكدصهكد كقصة كدثد ككشكي كسدةضة  كسيةقكجاررفقكجرسرثصا يك يلكدصهك،كس ةك ج  ك يلكل
 طخةيلكجاايصةلكجثصهسلكجثرةجليلكس ىتكجثارةلك. -1
  ىتسقهجطةلكجأل صالكجايادلكسجتاصلك. -2
 جاثةامكجثايلكسجرمج يك. -3
 ىفكسجتاص.لثهعكجاراهسياةكجثاظصلكااااطكجأل صالكجايا -4
 جثهلثسلكيفك  اذكجاقهج ك. -5
 رىفكس ةمكدؤسةاةكنقرسلكسدااةلكفا يلكسداةيلكارةصة كستر ىتكس صةصكجثةج مكجثااةلكسجااقرسلك ي كأس هكجرسرثصا ك -6

 جثيريثلكسجثااسخل.
 قيلك ةةةكجتربعكسجثؤسةاةكجايتكتيركم جساةك رسيكايصاه اةكجرسرثصا سلكيفكلافلكججملارة. -7
 سرقهج كجاةةاس ك. رىفكجر -8
 جاثةامكجاةةاس كسجرقرصاميك. -9

ك
ك
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 -فروض البحث :

ك-ترييصكفهسضكجار جسلكيفكجاثهسضكجاثالتكجارااةلكل
ك اا ك القلك  تخاطةلكتخاماةلك نيكجثؤسةاةكسجاراصةلكجرقرصامسلكجاااديلك. -8
 ةلكسجأل اخةلكاالقرصامكجثصهيك.تياينكجاخة لكجثؤسةةلكجثصهسلكد كقصة كلص كسنة  كسيةقكترفقكجرسرثصا جةكجحملي -2
 ميث كجاخيركجاراظةص كأسكجاةظةث كشهطاكضهس ساكإلصالحكجاخة لكجثؤسةةلكججلاذ لكاالسرثصا كيفكدصهك. -3

 أ هداف البحث :
ك-سهرفكجاختثكارتقةقكجأل رجفكجارااةلكل

 جاراصةلكجثؤسةةلك ي كلافلكجثةرةساةكجاراظةصةلكضهس سلكايراصةلكجرقرصامسلكجاااديلك. -8
أسخابكجاقصة كجثثد كايرس كجثؤسة كيفكدصهكسجاذيك ةلكمس كترفقكجرسرثصا جةكجحمليةلكسجأل اخةلك ي ك ة لكجأل صالك -2

 جثصهسل.
كجاةةاساةكجحلكةدةلكس ىتكجحلكةدةلكجثةرهرفلكارثية كمس كجثؤسةاةكيفكترفقكجرسرثصا جةكايرجخ ك. -3

 -أ مهية البحث :
ك-ته  كأمهةلكجاختثكثاكسي ككل

كرربكجاقصة كجثؤسة كيفكدصهكد كجألسخابكجاه ةةةلكايرىفكترفقكجرسرثصا جةكجحمليةلككسيك -8
 سجأل اخةل،ك اإلضافلكايرىفكتيظةمكجايا ركجرقرصاميكد كجثاه اةكجثقادلكفييةاًك.ك

كجرسرثصا كجحملي كسجأل ايبكك ةكقاطهعكجااصةكسجاراصةلكأليكمسالكد كمسلكجاياملكسخاصلككك -2
 اهاكدصهكسجايتكتياينكد كفةةعكجثةج مكجحمليةلكسجتا  ةلك.جارسلكجااادةلكسدك

 جاراصةلكجثؤسةةلكشهطككأساس كاريظةمكجاقر عكجاراافةةلكأليك قرصامكدياصهك.ك -3
 قيلكجألةاتكجايه ةلكسجثصهسلكجثرطهقلكألمهةلكجرقرصامكجثؤسة كيفكسطاااكجايهيبك. -1

 -مهنج البحث :
كجارتيةي كد كخاللكجاخةاناةكسجثييةداةكجثرةجفهعك،كسجإلسراراجكجثاطق كأل يامكجثاكيلكسيرصركجاخاحثك ي كجإلسيةبكجإلسرقهج   ك

 جةكسجإل رصامك ي كجارقا سهكسجثااة جةكجثيريثلكثيهركجاريطةطكجاقةد كسججلهازكجثهلثيكايريخ لكجايادلكسجإلحصا كس ةزج عكجاريطةطكسدااةك
كفلك يلك ةاناةكجاخاككجارسيلكسصارسقكجااقركجارسيلك.ستقا سهكجاخاككجثهلثيكجثصهيك،ك ذجك اإلضا

 -خطة البحث :
كك-ساص كجاختثك ي كجثخاحثكجارااةلكل

كجثختثكجألسلكلككأمهةلكجرقرصامكجثؤسة كايراصةلكجرقرصامسلكجاااديلك.ك-8
كجثختثكجاثاينكلككجرسرثصا كسجاقصة كجثؤسة كيفكدصهك.ك-2
كارس كجثؤسة كجلذبكجرسرثصا ك يلكدصهك.جثختثكجاثااثكلكسةاساةكتثية كجك-3
ك
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 المبحث األول

 أهمية االقتصاد المؤسسي للتنمية االقتصادية الشاملة

ترياسمكجارسلكجااادةلكسد ك ةاهاكدصهكد ك خرالرةكجقرصامسلك ة هسلكداذكفحعكطةسيلكسحيتكجأل ككسحث كتيككجرخرالرةكدهضك
ةقتكجحملرةيكجثةضة  كايصاكيلكجرقرصامسلكجثصهسلكسجايتكتيةقكجاراصةلكجرقرصامسلكيفكدصهكدثد كسصةبكجرقرصامكجثصهيكس  كيفكنث كجا

ك-ىل8.كتيككجرخرالرةكججلة هسلك  ك 

 : االختالالت الهيكلية -1

كتيخة ك   كجثيريثل كجرقرصامسل كجثةج م كقصة  كسمها كجرقرصامسل كجثاكيل ك يري ك ني كجارةجفق ك رىف ك يل كجألسل كجثقاىف كيف كحا اةكسته   ل
جاقطا اةككجرقرصامسلكيفكججملرص كمماكسايك ك ي كجاةز كجااةيبكاك كقطا كيفكتةاةركقةصلكد افلكأسكتاغة كقةيك اديلكأسكتصرسهكسي ك

 . سخرداةكاييا جكأسكتةفىتكنقركأ ايبكمماكسؤ هك ي كجثرغىتجةكجرقرصامسلكجاكيةلك ي كنطاقكجرقرصامكجاقةد 

 االختالالت المؤسسية : .7

ك ارضافلك يلكسترةا رك  كجارطخةقك ىتكجاييص كاياظمكجاهأ ااةلكسجرشحجلةلك اصاذ هاكسداا ةهاكجثطخقلكيفكمسلكجاياملكجثرقرىفك.ك ذج
كجارغةىتكجثةرصهكيفكجايالقاةكجاراظةصةلكجايتكته طك نيكأ هثعكسدؤسةاةكجارسالكسفقكجاهؤيكجاايصةلك.

 االختالالت الوظيفية : .7

كلث ك إخنثاض كترص  كتيككسجايت كستايك  كجاقةد  كجثةرةي كسخاصل كجثيريثل كجاراظةصةل كجثةرةساة ك ي  كجرقرصامسل كجرمج ع ا ع
كجرخرالرةكيفكصة عكمصة لكد كجا ةا اةكجرقرصامسلكجاصه لكسجثةةرحعك ي كجثةرةيكجاقةد ك.

سنرةةلكيفكنث كجاةقتكايرييفكجرقرصاميكس اا ك ي كذاككتيرربكتيككجرخرالرةكجرقرصامسلكججلة هسلكمبكةناهتاكجاثالتك  كسخبك
يفكمسالكداك ذجكد كناحةلك،كسد كناحةلكأخهيكسىتلثكجاختثك ي كلالكد كجرخرالرةكجثؤسةةلكسجاةظةثةلك اركتااسلكجارس كجثؤسة ك

كارااةطكجرسرثصا كيفكدصهك،كحةثكأ كذاككسرييقك خيرس كمهاكل
كس ةكداسرص ك ارخراللكجثؤسة ك.طخةيلكسنة ةلكجثؤسةاةكجاقا صلك ي كأ ضكجاةجق ك -1
كأسيةبك مج عكتيككجثؤسةاةك ي كلافلكجثةرةساةكجاراظةصةلكس ةكداكسرص ك ارخراللكجاةظةث ك. -2

كجاراص كارتقةق كجثؤسة  كجارس  كيف كقصة  كد  ك كدصه كسد ك ةاها كجااادةل كجارسل كسجااصةستياين كجاقصة ككةل جرقرصامي،سد كصة كذاك
كلجثؤسة ك ي كجثةرةيكجايصي ك

 كتقيةريكس ىتك يص كايصؤسةاةكجحلكةدةلكس ىتكجحل ك ي كجاةةاساةأسيةبك مج ع كمما كجثطخقلكككةدةل جحلكةدةلكس ىتكجحلكةدةل
 ي كأ ضكجاةجق ك  كسةاساةك ىتكفياالكحل ككجثاال كسجايقخاةكجايتكساخغ كأ كتياجلهاكستةج ههاكتيككجاةةاساةككسةج ك ي ك

 أليككداهس ك نرا  ك اىفكأسكخاصك.دةرةيكجاريطةطكسجاراثةذكسجثرا يلك
 .تيرمكجاقةجننيكجثاظصلكاخة لكجأل صالكجايادلكسجتاصلكيفكدصهكك 
 .رىفكلثا عكجألسةجقكيفكحتقةقكجألدثيةلكسةج كايصارةنيكأسكجثةرهيكنيكسذاكك ةخبك ةابكجااثافةلك  
 ااقرسلك ي كأس هكجرسرثصا كجثراحلك.قيلكجثؤسةاةكجثااةلكسجااقرسلكجاقام عك ي كجتصة ككستةزس كجاثةج اكجثااةلكسج 
 .جاررخ كجحلكةد كجثةرصهكيفك ص كجاةةقكجحلهكسذاككارتقةقكأ رجفك  رصا ةلكديةالك 
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 سجثةرح كسجثرصث كيفكس ةمكعا اةكدصاحلك ىتكك-س ةكداكسيةقكد كترفقكجرسرصا كجحملي كسجأل ايبكك–جاثةامكجحلكةد كجاظا هك
 ركجرقرصاميكد كجرسرثصا جةكجثررفقلكايرجخ كمماك ي كتيككجرسرثصا جةكترةهكدهعكأخهيكظا هعكتيص ك ي ك رىفكتيظةمكجايا

 اييا جككى.
 جارغةىتكجثةرصهكايةةاساةكجحلكةدةلكجثاظصلكاالسرثصا كجحملي كسجأل ايبكسذاككسفقاكارغةىتكجاةزج عكأسكجثة ةلكأيكحةبكجاهؤيك

كجاايصةلك.

 د المؤسسي نظرة تاريخية علي تطور مفهوم االقتصا

كىككل2تيهفكجثؤسةلك،كد كس هلكنظهكداظهيكجاييةىفكجر رصا ةلك صثلك ادلكسجرقرصامكجثؤسة ك صثلكخاصلك،ك  هناك 
"كتيككجاقةج ركجثكرة لكأسك ىتكجثكرة لكجايتكتاظمكستقا كجثيادالةك نيكجألشياصكسججملصة اةكجثيريثلك،كس نيكجثاظصاةكسجألفهجمكأسك

كاخياك"ك.جثاظصاةك ي هاكج
كىككل3سطخقاكارس السكنة تكأحركجاهسجمكيفكمالكجرقرصامكجثؤسة كفإ كجثؤسةاةك  ك 

كجاخاهكارتكمكسيةلهمكست خطكجارثا الةكجايتك "كقةج ركجاييبك"ك كقةج ركجاةية كىكيفكججملرص ك،كأيكمصة لكجاقةةمكجايتك  ركه ا
كجتهيكفةصاك ةاهمك.

 ( :4مجموعات ، وهو ما يفرق بين المفهوم الواسع والضيق للمؤسسة  )وتلك القواعد يمكن تقسيمها إلي ثالث 

كجاقةج ركسجاقةجننيكجاه ةلكيفكججملرص كدث كجارساتىتكسجايقةمكسجاقةجننيكسجاقهج جةكجاةزج سلك..جخل. -8
 جاقةجننيكسجاقةج ركجتاصلك رطخةقكستاثةذكجاقةجننيكسجاقةج ركجثيريثلك. -2
كلالكد كجارقااةركسجاقةمكججملرصيةلك.ككجثؤسةاةك ىتكجاه ةلكسجايتكتاص  -3

كىك.2ىك،ك 8فاثثهةىفكجا ةقكايصؤسةلكساص كلالكد ك 
كىك.3ىك،ك 2ىك،ك 8أداكجثثهةىفكجثةس كايصؤسةلكفةاص ك 

سجتر كجإلشا عكيفك ذجكجاةةاقكأ كدثهةىفكجثؤسةلكخيريفك  كدثهةىفكجثاظصلكسجايتكتاىتك يلكمصة لكد كجاثا ينيكمم ك صيهمك رفك
ك،كسسةية ك يلكحتقةقهكسد كأدثيلكجثاظصاةكجألحثجبكسجااقا اةكسجااهلاةك...كس ىت اك.سجحرك

س ي كذاككميك كتيهسفكجرقرصامكجثؤسة كد كس هلكنظهناككلك ي كأنهكأحركفهس ك يمكجرقرصامكسجاذيكسي ك اايالقاةكجإل تخاطةلك
كجا كسةج  ك ا كجحملةطل كسجاخة ل كجرقرصامسل كجثؤسةل ك ني كستقاسكسجارخاماةل ك، كسجاراهسيةل كجاقانةنةل كس كجرقرصامسل كس كجإل رصا ةل كس كجاةةاسةل خة ل

كةطلك.جاكثا عكجرقرصامسلكايصؤسةلكد كخاللكتيظةمكجثهمسمكجرقرصاميكهلاكسجاااجتلك  ككتيككجايالقاةكجر تخاطةلكسجارخاماةلكد كجاخة لكجحمل

كجثؤسة ك يمكتطة يكسمسااد كجثؤسةاةكيفكتاكة كجاةية كجرقرصاميكجاياىفكس ي كذاككميك ك  رخا كجرقرصام ةك كسسي ك رس 
كسجتاصك.

سد كتةيةااةكجاقه كجثاض كك  رصتكجألم ةاةكجرقرصامسلك رس كجثؤسةاةكجحمليةلكست  ىت اك ي كجاراصةلكجرقرصامسلك،كساقركأ  يتك
كيفك خرالفكدي ك  ةةةا ررةكجااصةكجاةاةسلكايرخةلكيفكتيككجارسلكسلذجك ياكتيككجألم ةاةككاالخرالفاةكجثؤسةةلك نيكجارسلكسخخا

كىك.0نصةبكجاثهمكد كجاااتجكجحملي كجرعايلك ك
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كجاثكهك كيف كجثؤسةةل كجأل يام ك م جج كحماسرة كتيرم كد  كس ااه م ك، كجرقرصامسل كجاراصةل كفكه كيف كلخىتع كأمهةل كجثؤسةةل كجأل يام سحتر 
 م ج كأمهةرهكيفكحتقةقكجارسلكايراصةلكجرقرصامسلكسه  ك اك كأساس ك يلكدر سلكجرقرصاميك،ك ركأ كتهسةخكدصطيلكجرقرصامكجثؤسة كسك

"كجرقرصامكجثؤسة كججلرسرك"كسسيرربك سنااركلةزكجثيهمكجألساس كأل  ا كسدثكهىك ذمكجثر سلك،كحةثكسضيتكدقاارهك"كطخةيلكجثاا عك"ك
 The Nature of the Firmك ك اىف ك ك8331ى كاالقرصام كجألسيل كجايخااة كجرىف ك" كتةصةره كلانت كس   ك، كججلرسر قرصامكجثؤسة 

ىكفهةكجاذيكأطيقك ذجكجإلسمكجثرايبكسقركسصثهك ددكججلرسركحةةثجًكاهك  كجثر سلكجثؤسةةلك8390 كسسيةادة كجثؤسة كججلرسرك"كته  ك يل
كىك.1جاقرميلك 

قركلا كجرقرصامكجثؤسة ك ث ًجكحمة سًاكيفكجرقرصامكسجرقرصامكجثؤسة كسهلثك ي كجارييمك ربكدهجح كتطة كججملرصياةكجرنةانةلك،كسا
كىل9جألدهسك كيفكججلث كجألسلكد كجاقه كجاياهس ك،كمباكيفكذاككلرا اةكجرقرصامسنيك 

كىك.8323ك-8109 ة سراس كفخي ك  -
 ىك.8310ك-8112 ة ك.ك ك.كلةداثك  -
 ىك.8311ك-8191دةاة كسسةي ك  -
 ىك.8301-8112لال ن كأسهس ك  -
 ىك.8398ك-8130أمسافك ىتلك  -
 ىك.2111-8311 ة كلةاةثك ااربسثك  -
 ىفك.8333مس السكس .كنة تكجاثا ثكجبا ثعكنة  كيفكجرقرصامك اىفك -
ك ةحك  ك.كلينيككك. -

 أنواع المؤسسات وتأثيرها علي األداء االقتصادي  :

 : (8)ستواات  التالية م  تنوع وتعدد اريؤسسات يف االقتااد الكل       ن التحلي  االقتاادي هلا  ك  أن اش   اري

سسهرمك ر جسلكجايامجةكسجارقااةرك إ رخا  اكجثؤسةاةك ىتكجاه ةلكسسيرربكجارس ك ةكجحمله كجاه ةة ك:  مستوي  اريؤسسات غ  الرمسية -
كاريككجثؤسةاةك.

يثةلكأيك تثاقك أيكتكة كسقصرك اثؤسةاةكجاه ةلك ااكمصة لكجاقةج ركجايادلكجاه ةلكجايتكتق كيفكخمستوي اريؤسسات الرمسية :  -
كجثيادالةك،كستاك كجألساسكيفكجرنراجك ديطامىكلااقةج ركجاةةاسةلكسجاقانةنةلكسجر رصا ةلك يلك ىتكذاكك،كسجايتكتاا كيفك طا  ا

 سجرسرهال كسجارةزس ك.كس اارايلكتراك كجاخة لكجثؤسةةلكجاه ةلكد كجاقةج ركجثييالكلاارسرة كسجاقةجننيك.

ساي كسهسا كجثؤسةاةكجاه ةلكيفكتيادالهتاكسرطيبكس ةمك طا كحالمكس ص كسهسا كجارياقرجةكسمحاسلكحلوك ة : مستوي  ياك  ا -
 حقةقكجثيكةلكجاثهمسلكد كخاللكنظاىفكق ا  كلف ك.

كس  كجثؤسةاةكجتاصلك رةزس كجثةج مك ي كجرسريرجداةكجثيريثلككس ي ك أسهاك اصهكجايص ك،كس ذج:  مستوي ختايص اريوارد -
كجاكالسةك ك كجرقرصامي كجاثكه ك ص  كسحمة  ك صةدًا كجرقرصام ك يم ك  رصاىف كميث  كسجاذي كتقردًا كجأللثه كجثةرةي ك ة جثةرةي

 سجااةةلالسةك ك.
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كأ ك ك يل كججلرسر كجثؤسة  كجرقرصام ك اةه كذ ب كدا كخالل كد  كذاك كسكة  ك، كجرقرصامي كجألمج  ك ي  كجثؤسةاة كت  ىت كأاةل ك   أدا
مصة لكد كجألمسج كتؤميكمرصيلك يلك ثةاكتكيثلكجثيادالةكس ف كلثا عكجألسةجقكسحتقةقكديررةكدهتثيلكد كجثؤسةاةكجاثياالكتييبك

كىكل3جااصةكجرقرصاميكجثةررجىفك،كف الًك  ك الجكفا كجألسةجقكستاةة كقةاىفكجايص كججلصا  ك.كس ذمكجألمسج ك  ك 

كظاىفكقانةينكسق ا  كفيالكس ص كتطخةقكجايقةمكسلثا عكفاكجثااز اةك.محاسلكحقةقكجثيكةلكسجحلقةقكجارياقرسلكاألفهجمكد كخاللكن -
 تةفىتكجثييةداةكجاالزدلك  كجألسةجقكاكافلكجثريادينيكفةهاكمس كأيكحتةثك. -
 محاسلكجثاافةلكستاةةيهاك. -
كتةةىتك  هج جةكجارياد كد كججلهاةكجحلكةدةلكستخةةطهاك. -
 كد كدكاسبكسية كجاهجلبكججملاينكأسكجثارث كججملاينكسد كمثكسةصلك يالجكفا كس اإلضافلكاذاككفإ كس ةمكجثؤسةاةكجاثياالكسقي -

جألسةجقكيفكتةفىتكجاةي كججلصا ةلكسيفك الجكجا ةا اةكجرقرصامسلك،كسذاكك  كطهسقكتاةة كقةاىفكجايص كججلصا  كارةفىتكجاةي ك
كججلصا ةلكس مج عكجثةج مكجاطخةيةلكجثاحللك.

كىكل81لكيفكتهلةاك ي كسخة كجثثالكت  ىتك ي كلالكد ك ساقركلا كايخة لككجثؤسةاتة

كطخةيلكس ةمعكجايالقاةكجاخة ةلكجحملةطلكمبةالكجأل صالكك. -

كتيظةمكجثهمسمكجرقرصاميكايةةاساةكجاه ةلكس ىتكجاه ةلكجثارهةلكك. -

 عالقة المؤسسات بالنمو والتنمية االقتصادية :

سكجثةرصهعككيفكجثرغىتجةكجرقرصامسلكجاكصةلكايرسلكسخاصلكديرلكمنةكجارخ كجاقةد كك،ككسيهفكجااصةكجرقرصاميك  نهكجاثسامعكجاةاةسل
ك"ك كأهنا ك ي  كجرقرصامسل كجاراصةل كتيهسف كميك  ك ةاصا ك، كجاةط  كجرقرصام ك اةا  كيف ك ةكيةل كتغةىتجة كحتقةق ك يل كرسهرف كجرقرصامي سجااصة

 كس ةك كجرقرصامكجاقةد ك،كسهترفك يلكحتقةقكزسامعكسهسيلكسمج صلكيفكدرةسطك  هج جةكسسةاساةكسترج ىتكدريصرعك،كترصث كيفكتغةىتك اةا
كىك.88جارخ كجحلقةق كايثهمك،ك ربفحعكممررعكد كجاثد ك،كسةةثكسةرثةركداهاكجاغااخةلكجايظص كد كجألفهجم 

 وفي ضوء هذا التعريف يمكن اإلشارة إلي مجموعة من السمات المميزة للتنمية االقتصادية :

كركلكأيكترتققكد كخاللكسةاساةكس  هج جةكدريصرعكدقصةمعكسركميك كأ كحترتكتيقا ةاً.جاريص -
 جايصقكلكأيكترطيبك حرجتكتيرسالةك ة هسلكس ةكيةلكس اارايلكرميك كجارراة ك يةهاك رطة جةكسطتةلكأسكليةلك. -
 ركجاثسامجةكجاطا  لكيفكجارخ ك.جرسررجدلكلكأيكأهناكدةرصهعكسترتققك ربكفحعكزداةلكطةسيلكنةخةاًك،كس اارايلكتةرخي -
كجايرجالكلكأيكترطيبكأ كسةرثةركداهاكجاغااخةلكجايظص كد كجألفهجمك،كس ةكداكميك كجاقةلكأهناكتخرأك قرصامساًكساك كمثا  اكجاكاديلكتكة  -

ك ي كجاصيةركجر رصا  ك.
ك.س اا كأس هكشخهك نيكجاراصةلكجرقرصامسلكد ك انبكسجرقرصامكجثؤسة كد ك انبكأخهكك

 -: ويمكن تلخيص أوجه الشبه بينهما من خالل

كل كداهصاكتطة ىكسحهل ك. -
 لالًكداهصاكاهك القلك ااقةمكجر رصا ةلكسجاةةاسةلكسجرقرصامسلكجحلالصلكسجاغااخلكيفكمسالكداكأسكمرص كداك. -
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كجرقرصاميكجاةا ركيفكججمل - كسر  هكسسؤ هكيفكجااظاىف كدا كجثرخ كيفكمسال كجرقرصامسل كساطخقك ي ك سيةبك مج عكداهجكجاراصةل رص كس ةكدا
 س رفكجثؤسةاةكجرقرصامسلكسجاذيكسؤ هكسسر  هك اة كجااظاىفكجرقرصاميكجاةا رك.

 سيرربكجاياصهكجاخاهيك ةكجاثا  كسجثةرثةركد كجاراصةلكجرقرصامسلكسجارطة كجثؤسة كيفكأيك قرصامكلي كدياصهك. -
ه ةعكداهكسةج ك ي كدةرةيكجاراصةلكجرقرصامسلكجاااديلكأسك ي كدةرةيكجارس كل كداهصاك راجكجأل  كجاطةس كارتقةقكجأل رجفكجث -

 جثؤسة كجاثا  كيفكجاخة لكجرقرصامسلكسجر رصا ةلكارسالكداك.
كسرطيبكل كداهصاكتةجفهكجار مكجثايلكسجاركاةاة  كمباكسرةجفقكد كجثهحيلكجايتكسص ك اةهاكتطة كججملرصياةكجإلنةانةلك. -

 ( :31اك ثالثة نماذج عامة لتفسير النمو االقتصادي للدول هي )ويمكن القول أن هن

 ددداىفككSOLOWجااصدددةذجكجأللثدددهكشدددةة اًكسجادددذيكسيرصدددرك يددد كمجادددلكجإلنرددداجكجارقيةرسدددلكسجثيرصدددرك يددد ك دددا ك دددهكجرقرصددداميكجاادددهىتك -1
زسددامعكجثددرخالةك أيك اصددهيكىفكلكس ادداكسكددة كجاادداتجكمجاددلكيفك أسكجثددالكسجايصدد ك جثددرخالةىكس اارددايلكترطيددبكزسددامعكجاادداتجك8310

جايصدد كس أسكجثددالكأسكأسدداًكداهصدداىك،كستكددة كجاطهسقددلكجاةحةددرعكاثسددامعكدةددرةيكجاادداتجكددد ك خدداةكدةددرةيكجايااصددهك دد كددد كخدداللكجارقددرىفك
جاركاةاة  كجادذيكسةدصلك رتقةدقكدةدرةيكأ يد كدد كجااداتجك إسدريرجىفكنثد كلصةدلكجايااصدهك،كسمبيد كأخدهكفهدةكسةدصلك ثسدامعك نرا ةدلك

ىفك،ك8319تيددككجاثكدهعكيفكمنةذ ددهكجاادهىتكجاددذيكندالك اددهك دا ثعكنة دد كيفكجرقرصدامك دداىفككSOLOWصدهكجإلنرداجك،كساقددركطدة ك اا
س إ رخددا ك خدداةك اصددهكجايصدد كددد كتغددىتك اصددهك أسكجثددالكسجاددذيكسددهتخطكطهمسدداًكددد كجثيه دداةك أسكجاددرخ ىكجحملرصيددلككس ددةكددداكسةضددتهك

 ىكل8جااك كجاخةاينكجارايلك قمك 
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كسيرصرك ي ك ا ك هكل كد ك -2 كجاياد كجحملرمكاياصةكجرقرصاميكس ةكدا كNorthجااصةذجكجاذيكسيرصرك ي كجثؤسةاةك إ رخا  ا  اىفكك
كLandesىفك،ك8331 كجااصةذجك 8331 اىفكك كسسقةىفك ذج ك اثااخكىفكل كسةكة كدر  هًج كجإلنرا ةل كد كجايااصه كأسًا كأ ك نرا ةل ي ك  رخا 

 .كى83 سةج كدؤسةاةك  ةلكأسك ىتك  ةل‘كجثؤسة كجحملةطك
ىفككلك2113 اىفككSachsجااصةذجكجاذيكسيرصرك ي كجايةجد كججلغهجفةلك إ رخا  اكجاياد كجحملرمكاياصةكجرقرصاميكسسيرصرك ي كداك ا ك هك -3

اصةذجك ي ك  رخا كأ كججلغهجفةاك  كجاياد كجحملرمكاياصةكجرقرصاميك،كسذاكك ااحلةثكأساساًك ي ك ال لك ةجد ك غهجفةلكس  كسسقةىفك ذجكجا
 جثااخك،كسس ةمكدةاا ك ي كمهيكدالح ك،كسجثةافلكد كجايةجصمكجارةا سلكجاياثةلك.

 ااصهكجرنراجكس نرا ةرهاك  كجحملرمجةكجارقهسخةلكأسكجثخاشهعكاألمج ككس امعكداكساظهك يلكجااصاذجكجاثال لكأ المك اك كتر   ك،كةةثكتيررب -4
كاألمج ك ك صقًا كجأللثه كأس كجاثييةل كجحملرمجة ك   كأخهي ك هل كد  كججلغهجفةل كسجايةجد  ك، ك هل كد  كجثؤسةةل كجايةجد  كستيررب ك، جرقرصامي

ك.ككى81 جرقرصامي

كجا ك ني كستخاماةل ك  تخاطةل ك القل ك اا  كجألخه كججلانب كجرقرصامسلس ي  كجثؤسةاة كلثا ع كس ني كجرقرصامسل كراصةل
 جايادلكسجتاصلك ي كجااطاقكججلث  كسجاكي كاياااطكجرقرصاميكد ك نراجكس سرهال كستةزس ك.كككك

كدرطيبك كسيررب كجأل   كسجاطةسيل كسجثرةسطل كجاقصىتع كجاراصةسل كجأل رجف كحتقةق ك ي  كجاقام ع كجثؤسةاة كفة ةم
كامسلكجاااديلكد كخاللكجأل يامكجارااةلكلأساس كايراصةلكجرقرصكككك

جاراثةذكجاكف كاريككجتططكس ي كلافلكجثةرةساةكجاراثةذسلك جاخيركجاراظةص كأسكجاةظةث كيفك سرغاللكجثةج مكجثراحلىكس ةكداك
صةيكجاذيكسصيتك اةهككسيرربك اد ك  ةة كيفكدريكجناحكجتططكجاراصةسلك،كس ةكيفكنث كجاةقتكجاةخبكجاه ةة كايرخاس كيفكجثةرةيكجارا

كلالًكد كجارسلكجثرقردلكسجااادةلك.

كجرقرصامسلىك ك جاخيركجثةضة  كإلسرغاللكجثةج م ك اارسال كجثةرةساةكجاريطةطةل ك ي كلافل كجرقرصامسل جإلسرغاللكجألدث كايصةج م
رةكجهلةكيةلكسجثؤسةةلكجايتكترياسمكديهاكسسيرربكذاككجاخيرك يرًجكدكصاًلكايخيركجألسلكسجاذيكسارجك  ك رىفكحتققهصاكجايرسركد كجرخرال

  ااخةلكجارسلكجااادةلكأسكجثرييثلكيفكججلاةبك.

جاكثا عكيفك مج عكجرقرصامكجاقةد ك ي كلافلكجثةرةساةكجاراظةصةلك  سيةبك مج عكجاراصةلىكسسارجك  ك رىفكجاكثا عكيفك مج عكجاراصةلك
ك ي كجثةرةيكجاكي كسك كجايتكتةج هكمناذجكجايرسركد كجا ةا اةكجرقرصامسل ك اإلخرالرةكجاةظةثةل كسريا فك يةه جاةسةطكسججلث  كس ةكدا

كسأسااةبكجاراصةلكجثطخقلكيفكمسلكجاياملكجاثااثكداذكمخةةااةكجاقه كجثاض كسحيتكجأل ك.

وعليييي الجانيييب األخييير ييييؤول العائيييد التنميييوي المحقيييق فيييي المجتميييع عليييي المؤسسيييات االقتصيييادية بيييذلك 

 المجتمع من خالل :

كمبرةجاةلك - كساصة كجايا ر ك ذج كفإ  كنظهنا كس هل كسد  كجاراصةسل، كسجثيه اة كجثرخالة كد  كسجثةرثةر ك كجثةريرىف كجاخاهي كجاياصه نة ةل
ك ارسةلك ذجكتةجفهةكاهكجاخة لكجاراصةسلك كافلكدقةداهتاكسدرطيخاهتاككسمبرةجاةلك رمسلكفقط.

ةلكسجاذيكسةرثةركد كحتققكجاراصةلكجاااديلك اجملرص ك،كسسصخلكذاكك صةركأسيةبك مج عكجرقرصامكجاقةد ك ي كلافلكجثةرةساةكجاراظةص -
 دحجلمكاذاككججملرص كيفك مج عكتاصةرهكسجرسرثامعكداهاك.

كمجخيةاًك - كدا كمرص  كيف كجرقرصامسل كايصؤسةاة ك كجرقرصامسل كجاراصةل كحتققها كجايت كسجارصرسهسل كسجارةةسقةل كسجرسرثصا سل كجارصةسيةل جاقر ع
 سخا  ةاً.
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 حجلمكجاث كسجاركاةاة  كجاذيكحيكهكجثؤسةاةكجرقرصامسلك ربكجثهجح كجثيريثلكايراصةلكجرقرصامسلك.جا -
كجثؤسةاةكجرقرصامسلك ي كجارخةلكيفك نردا اةكستكرالةك قرصامسلك اثةلكس قيةصةلك اركحتققكدهجح كدرقردلكد كجاراصةلك - قر ع

 جرقرصامسلك.
كججلاة ةلك رعكس ي كجثةرةيكجارطخةق كيفكجرقرصا كتااسلكجارتية كجااةةلالسةك كاياصةكجرقرصاميكيفكتاسةج كسلة سا مكجثياصهك،

كىكل80دةخخاةكاذاككجااصةكداها 

كتقيةصكترخ كجارسالكيفكأناطلكجأل صالك.

 لثا عكجاةةاساةكجرقرصامسلكخاصلكجاةةاساةكجرقرصامسلكجاكيةلك. -
 تيظةمكتاافةةلكجثارةاةكحميةاكس اثةاك. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ك
ك
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 المبحث الثاني

 االستثمــار والقصــور المؤسسـي فــي مصـر

كجثختثك   مكجايقخاةكأداىفكترفقكجرسرثصا ك يلكدصهكخاصلكخاللكجايقةمكجاةتكجاةا قلكسجايتكشهرةكتطخةقكمناذجك سهرم  ذج
جايادلكسجتاصلكيفكتثية كستاثةذكجألاةاةكجا هس سلكجلذبككايراصةلكملكسكربكهلاكجااةاحك ي كأ ضكجاةجق ك،كسجثقصةمك ااك ةكمس كجثؤسةاةك

جرسرثصا كيفكدصهك،ك ذجك اإلضافلك يلكقر عكجحلكةدلك ي كسض كأصةلكجاييخلكاياهلاةكسجثؤسةاةكجرقرصامسلكسمباكسرةجفقكد كجثرغىتجةك
كجرقرصامسلكسجاةةاسةلكسجر رصا ةلك ي كجثةرةيكجحملي كسجاياث ك.

كسجق كج كجاةةاسةلكيفكسسظههكااا كجاةةاس كايقةامع ارةا بكجاراصةسلكيفكدصهكسجايتكدهةك ثالتكدهجح ك  ةةةلكحةبكجاهؤيكسجارة ه
ك-دصهكس  كل

يفك هركجاه ة كجاهجح كعالك خركجاااصهكسداكنرجك اهكد كته  كيفكشهلاةكجاقطا كجاياىفكس ىتسقهجطةلككمنو ج التن ية االشرتاك  -
ك اإلضافل ك ذج ك، كس مج ي كدايل كدارصفككسفةام كسحيت كجاةرةااة كفحع كدرج  ك ي  كاه كجثيططل كجاراصةسل كاأل رجف كحتقةقه ك رىف  يل

كجاةخيةااة.

يفك هركجاه ة كجاهجح كأنة كجاةامجةكسجاذيكملكخيريفك  كسا قهكيفكجاارةةلكد ك خرالفكجثاهجككمنو ج االنفتاح االقتاادي -
 سجإلسيةبك.

خاللكفحعكحكمكجاه ة كحمصركحة كدخا  ،كسجاذيكتخاتكفةهكدصهكس هلككسجاذيكطُخقك ي كدهجح كبرنامج اإل  ح االقتاادي -
نظهكصارسقكجااقركجارسيلكسجاخاككجارسيلك،كسجاذيكأ خرتكجاةقا  كجايصيةلك رىفكحتقةقك صالحك قرصاميكحقةق كيفكدصهكطةجلكتيكك

 جاثحعك.

 اةهكخاللكجايقةمكجاةتكجثاضةلكفةصاكسرييقك كافلككسلانتكجاارةةلكجااها ةلكاريككجارةا بكجاراصةسلك رىفكحتقةقكداكأسرهرفكجاةصةل
كجثرغىتجةكجرقرصامسلكجاكيةلكيفكدصهكخاصلكل

كديررةكجااصةكجاةاةسلكايرخ كجاقةد كسنصةبكجاثهمكداهك. -
 ديررةكجاخطاالكسجار يمكجاةاةسلك. -
 ديررةكجرمخا كسجرسرثصا كجاةاةسلك. -
 ماة كجاراصةلكجاخاهسلك. -
 .كجايرجالكيفكتةزس كجارخ  -

 أوال : أهم العوامل المحددة لالستثمار في مصر :

 -يتحدد القرار االستثماري نظريا بكال من :

كاييةج ركجثرةقيلكد ك ذجك - كجحلااةل كجألص كجاهأ ايلكسجاقةصل كاهأسكجثالكس  كسيهكجتصمكجاذيكسةاسيك نيكمث كشهج  كجحلرسل جاكثاسل
كة رك القلك كةةلك نيكحةمكجرسرثصا كسجاكثاسلكجحلرسلكاهأسكجثالك.جألص كجاهج ايلكطةجلكفحعكحةاتهكجرنرا ةلك،كست

سيهكجاثا رعكجاةا ركيفكجاةةقكلكس ةكسهتخطك كةةاكد كحةمكجاثةج اكجااقرسلكسجثااةلكجثيصصلكاالسرثصا ك،كس ةكسؤ هك ي كجاقهج ك -
جكسؤ هك ي كجاقهج كجرسرثصا يك صة عك ىتكدخاشهعكجرسرثصا يك صة عكدخاشهعكد كخاللكجار  ىتك ي كلالكد كجرمخا كسجرسرثصا ك،كسلذ

 د كخاللكجار  ىتك ي كجاخرج  كجرسرثصا سلكجثراحلكأداىفكجثاظصنيك.
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 -و ك  أن تتأثر العرارات االستث اراة ك لف مبا ال  :

،كحةثكأنهكسخبكسنرةةلكديرلكمنةكجارخ كجاقةد كسجاذيكسهتخطك يالقلكتخاماةلكد كحةمكجرسرثصا كجارجخي كسجأل ايبكيفكمسالكداك -
كيفكنث كجاةقتكاذاككجاررفقكجرسرثصا يك.

جااظاىفكجايةجد كجثرييقلك ااخة لكجثؤسةةلكجاه ةلكس ىتكجاه ةلكلكسجايتكتيرربكد كأ مكجايةجد كجحملرمعكايررفقكجرسرثصا يكارسالكداكيفكظ ك -
 ةهاكلجرقرصاميكجثياصهكسجاذيكترتكمكفةهكدياسىتكجايةثلكجرقرصامسلكجبااح

 *كتيظةمكتاافةةلكجثارةاةكيفكلالكد كجاةةقكجحملي كسجاياث ك. -
 *كتاةة كترفقكجرسرثصا جةكجحمليةلكسجأل اخةلكايرجخ ك. -

ك

وتييرتبا العوامييل المتعلقييية بجييودة المؤسسسييات إرتبييياط طييردي ميييع حجييم االسييتثمارات المتدفقييية إلييي دولييية 

 ما ، وذلك كونها ترتبا بما يلي :

كخيةلك. ة لكجأل صالكجارج -
 سةاساةكجرقرصامكجاكي كسخاصلكجاةةاساةكجحلكةدةلكجثاةيلكسجثاظصلكايررفقكجرسرثصا يكايرجخ ك. -
 جحلهسلكجرقرصامسلك. -
 ةجد كأخهيكتؤ هك ي كجرسرثصا كيفكمسالكداكسداهاكجاظهسفكجاةةاسةلكسجر رصا ةلكسجرقرصامسلكيفكتيككجارسالكس ىت اكد كجثرغىتجةك -

 أ كتؤ هك ي كجاقهج كجرسرثصا يك.كجتا  ةلكجايتكميك 

 ثانيا : المتغيرات االقتصادية الكلية في مصر وبعض دول المقارنة :

( معرررتالت ال مررري ال قيقيرررة فررري مصرررر والرررتول العربيرررة و ررر ا لررر عض الرررتول 1يعررررل اللرررتول الترررالي رقررر   

 م : 2111م ، 2111والم اطق في العال  خالل عامي 
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 (1ل رقـــ    جــــتو

 معتالت ال مي ال قيقية في مصر وبعض دول المقارنة 

 ) نسب مئوية (  
 
 
 م
 

 البيان                   
 

 الدولة أو المنطقة

متوسط نمو الناتج المحلي للفرد  معدالت النمو الحقيقية بالعمالت الوطنية 
 باألسعار الثابتة

1030 1033 1030 1033 

 - - 1.3 3.1 العالم 3

 - - 3.1 1.1 الدول المتقدمة 1

 - - 4 5.3 الدول األسيوية حديثة التصنيع 1

الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة  4
 األخري

5.3 1.1 - - 

 - - 3.1 30.4 الصين 3

 - - 5.1 30.1 الهند 1

 - - 1.1 4.3 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 5

 0.4 0.3 1.1 1.1 األر دن  5

 1 0.5 4.1 3.4 مارات اإل 3

 3.3- 1.1- 1.1 4.3 البحرين  30

 1.1- 1.4 3.3- 1.3 تونس  33

 0.3 3.1 1.3 1.1 الجزائر  31

 3.4 0.4 4.3 1.3 جيبوتي  31

 4.1 3.5 5.3 3.3 السعودية 34

 0.3- 0.1 1.5 4.3 السودان  33

 3.5- 0.3 1.4- 1.4 سوريا  31

 1 1.1 5.1 3.3 العراق  35

 3.3 35.3 3.3 3.3 عمان 35

 -  - 3.3 3.5 فلسطين  33

 3.1 31.3 34.3 31.5 قطر 10

 0.3- 0.1- 1.1 1.3 جزر القمر  13

 3 0.1 5.1 1.4 الكويت 11

 0.3 1.4 3.3 5 لبنان 11

 11.1- 3 10- 4.1 ليبيا 14

 0.3- 1.3 3.5 3.1 مصر 13

 1.3 1.3 3 1.1 المغرب  11

 3.1 1.5 1.1 3.3 موريتانيا  15

 10.5- 1.5 35.5- 1.5 اليمن  15

 المصدر :

كىفك.2182  هس كك–جاخةاناةكجاياثةلكدصر  اكصارسقكجااقركجارسيلك"كقا رعك ةاناةكأفاقكجرقرصامكجاياث ك"ك
ك.ككك22صكك–ىفك2182 ةاناةكجارسلكجايه ةلكدصر  اكجارقهسهكجرقرصاميكجايهيبكجثةحرك اىفك

 :  ويظهر من الجدول أعاله مايلي

أ كديدددددررةكجااصدددددةكجحلقةقةدددددلكيفك ااخةدددددلكجادددددرسلكجايه ةدددددلكأقددددد كدددددد كنظىتهتددددداكيفكجايددددداملكسكجادددددرسلكجثرقرددددددلكسلدددددذجكيفكجادددددرسلكجألسدددددةةسلك -8
حرسثددددلكجارصدددداة كسجاصددددنيكسجهلاددددركدا ددددرجكجاددددرسلكجايه ةددددلكجااثطةددددلكجادددديتكحتقددددقكديددددررةكمنددددةكحقةقةددددلكدهتثيددددلك اثقا نددددلك ااددددرسلكجايه ةددددلك

 ىفك.ك2188ىفك،ك2181ا كأسيا كجاخحسلكخاللك اد ك ىتكجااثطةلكسذاككر تث
ىفك اثقا ندددددلكمبددددداك2188حققدددددتكدصدددددهكستدددددةن كسجادددددةص كساةخةددددداكسجادددددةص كسسدددددة ساكسجاختدددددهس ككديدددددرر كمندددددةكحقةقةدددددلكدايث دددددلكيفك ددددداىفك -2

ىفكسذادددددددككاظددددددددهسفكجاثدددددددة جةكجايه ةددددددددلكسجادددددددديتك2181ىفكسلدددددددذجك اثقا نددددددددلكمبيدددددددرلكجااصددددددددةكجحملقددددددددقكفةهددددددداك دددددددداىفك2181حققردددددددهكيفك دددددددداىفك
ىفكسحدددديتكجأل ك،كس ددددةكددددداك نيكدددد كأس دددداك يدددد كديددددرلكمنددددةكجاادددداتجكجحمليدددد كايثددددهمكك األسدددديا ك2188اكك ددددر اكددددد كأسج دددد ك دددداىفك اساددددره

كىف.2188جاثا رلكيفكتيككجارسلكسجاذيكسص كاقةمكسااخلكس اةبكدرثاستلكد كمسالكألخهيك اىفك
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ىفك2182سحيتك اىفك2110كدصهكخاللكجاثحعكد ك اىفكىك ةا ك قةمكجإلمخا كسجرسرثصا ككجحملي كجرعايلكيف2سسظههكججلرسلكجارايلك قمك 
كىفك.2182/2183ىفكلك2111/2110 ساةجةكدااةلىكأيكخاللكجاثحعكد ك اىفك

 (2جــــتول رقــ   

 قيمة االدخار واالستثمار الم لي في مصر  بالمليار ج ية( خالل الفترة 

  م1031/1031: 1004/1003من  عام  

الرقم القياسي 
 (1لـ )
(1) 

لقياسي الرقم ا
 (1لـ)
(3) 

الرقم القياسي 
 (3لـ )
(4) 

فجوة الموارد 
 المحلية

(1= )3-1 

االستثمار 
المحلي 
 االجمالي

(1) 

االدخار 
المحلي 
 االجمالي

(3) 

 البيان
 
 

 السنة

300 300 300 -31.1 31.5 54.1 1004/1003 

51 333.3 314.3 -30 333.5 303.5 1003/1001 

153.3 310.4 341.1 -14.3 333.1 313.1 1001/1005 

441.1 105.3 351.1 -34 100.3 341.3 1005/1005 

353.3 101.1 331.1 -50.3 100 313.3 1005/1003 

303.5 141 104.1 -11.1 113.1 351.3 1003/1030 

311.5 111.1 355.5 -13 133.3 330.3 1030/1033 

315.1 111.1 313.1 -335 135.3 340.3 1033/1031 

 متوسط الفترة 313.13 354.13 31.1 333.11 330.5 411.5

 

ك ةاناةكجايصةمج ك اريادر :  ك 8دصر  ك، كجثييةداةكجارساةلك2ى كلكشخكل كجاريطةطكسجارياس كجارسيلك س ةاناةك اىفكك–دةق ك ةج لكدييةداةكدصهكك–ى سزج ع
 .   يهفلكجاخاحثحةختكمبك1لك3س ةاناةكجأل صرعكد ككك-ىفك20/88/2182يفكسةىفكك-ىفكدةرهرفلى2188/2182س ةاناةك اىفككك–ىفكدرةقيلك2181/2188

ك اىفك كيف كأدثاهلا ك اه كد  كداسقهب كت ا ثت كدصه كيف كجحمليةل كجثةج م كاثةةع ك كجاقةاس  كجاهقم كأ  كأ الم كججلرسل ك ةاناة كد  سسظهه
ىفك اثقا نلك2188/2182ىفكسمبرةسطك  كجاثحعك ي كداسقهبكد كمخةلكأضيافكيفك اىفك2111/2110ىفك اثقا نلك ياىفك2188/2182

ك-سظههكذاككداسي كلكىفك.كسك2111/2110 ياىفك

كس ةكداك ي كد كديررةكجااصةكجحملققلكساةساًك -8 دريكضيفكسنر عكدصام كجارصةس كجحمليةلك  كحةس كجرسرثصا جةكجثةرهرفلكساةسًا
دايث لك اثقا نلك اارسلكجألخهيك ذجكد ك انبكسد ك انبكأخهك رىفك سرقالاةلكخططكجاراصةلكجرقرصامسلكجثرخيلكيفكدصهكداذك ة عك

كةةكحيتكجأل ك.كسةا

ك نيك -2 كجارخ  كمنطكتةزس  كتةرط كتغةىت كمل كجأل  كسحيت كجثاض  كجاقه  كسسرةااة كداذكمخةةااة كيفكدصه كجاراصةسل كجارةه ل كطةل كد  أنه
جرسرهال كسجرمخا ك،كسمباكسي كأ كجثة كجحلريكاالسرهال كألربكد كجثة كجحلريكاالمخا كس ةكداسةررلكداهك ي ك رىفكحتقةقكتيكك

 صةسلكجايرجالكجارةزسيةلكايرخةلك نيكف اةكججملرص كس حركا كف لكقيةيلكد كجثارثينيكيفكججملرص ككايةج ركجاراصةلك.كجتططكجارا

تةضلكتيككجاخةاناةك رىفكحتقةقكتاصةلك قرصامسلكحقةقةلكيفكدصهكخاللكتيككجايقةمكجاةا قلكسجاراة ك ي كذاككت  هكقةمكجرمخا ك -3
ىفك،كجألدهكجاذيكسي كضيفكس ااشلك اةلكجرقرصامكجثصهيكجحلقةقةلكسجثااةلك2188سااسهكك20عكسجرسرثصا كجحملي كيفكدصهكنرةةلك ة ك

 سجااقرسلكنرةةلكهلهسبك ؤسسكجألدةجلكاييا جك ك كجاطهقكجااه ةلكس ىتكجااه ةلكخاللكفحعكجاثة عكسداك ير اك.ككك

اتجكجحملي كجرعايلكىكيفكدصهكسجحرجكد كأمينكديررةكسسيركديرلكجرسرثصا كجحلقةق ك كقةصلكجرسرثصا جةكججلرسرعكلاةخلكد كجاا -1
 كجرسرثصا كيفكجاياملك.كسسفقاكايخةاناةكجاه ةلكفإ كديرلكجرسرثصا ك كنةخلكجرسرثصا ك يلكجاااتجكجحملي كجرعايلك ةيهكجاةةقكىك،ك ي
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ك كك%81.9حنةك كك21.3%، كك22.1%، كك83.2%، كك81.3%، كك%80.2،كك80.1%، كجثااةل كجأل ةجىف ،ك2110/2111يف
 ىك.81ىفكك ي كجاحتةبك 2188/2182،ك2181/2188،ك2113/2181،ك2111/2113،ك2119/2111،ك2111/2119

سد كجثيهسفكأ ك اا ك القلك نيكفةةعكجثةج مكجحمليةلكسفةةعكجثةج مكجتا  ةلكس ةكداكسريا فكتةصةرهك اصةذجكجاثةةتنيك.كسميك ك ةا ك
ككك-منةذجكجاثةةتنيك ي كجااتةكجارايلكل

ك -8 كك–جرسرثصا  كجاةج مجة ك= كجحمليةلى كجثةج م ك فةةع كثةثج كك–جرمخا  كججلا ي كجحلةاب ك ةث ك= كجتا  ةلى كجثةج م ك فةةع جاصام جة
كىك.89جثرفة اةك 

سثاكلانتكجرسرثصا جةكسجثرخهجةكيفكجرقرصامكجاقةد كدةز لك امعكفةصاك نيكجحلكةدلكسجاقطا كجتاصك،كفإ كجاثةةعكجاقا صلك نيكك -2
 ثصا جةكسدرخهجةكجاقطا كجتاصكسجايةثكأسكجاثا اكجحلكةد ،ك مناكتةاسيك ةثكجحلةابكججلا يكثةثج كجثرفة اةك.ك سر

جرمخددددددددددا كجايدددددددددداىفىك=ك ةددددددددددثكجحلةددددددددددابكججلددددددددددا يكثةددددددددددثج كك–جرمخددددددددددا كجتدددددددددداصىك ك جرسددددددددددرثصا كجايدددددددددداىفكك– جرسددددددددددرثصا كجتدددددددددداصك -3
كجثرفة اةك.

لك2118/2112صا جةكجأل اخةلكجثخاشهعكيفكدصهكخاللكجاثحعكد ك اىفكصايفكجرسرث:  (7كما يظهر الجدول التالي رقم )
ىفك،كسد كأ مكداكنالحظهك ي ك ةاناةكذاككججلرسلكأ كأ يبكجرسرثصا جةكجأل اخةلكجثررفقلك يلكدصهكخاللكجاثحعكد ك2181/2188

يصلكيفك طا ك هنادجكجرصالحكىفكلانتكارصيككأصةلك نرا ةلكقا صلك ااثي كيفك طا كسةاسلكجتص2181/2188لك2118/2112 اىفك
ىفك،كسأ كتيككجرسرثصا جةكملكتة هكإلناا كأصةلك نرا ةلك رسرعكس ةكداكتةارك اهكجايرسركد ك8338جرقرصاميكجثطخقكيفكدصهكداذك اىفك

ثةثلك أسكجثالك السعكجثاال كجرقرصامسلكسجر رصا ةلكسجاااجتلك  كسةاساةكجثيا كجثخكهكأسك سرخرجلكجايصاالكأسك نرهاجكأسااةبكجرنراجكل
كخهمعك كس ةيها كجرنرا ةل كجألصةل كتيك كتثكةك كيف كطصيًا كجألصةل كتيك كحيكةج كجتصةص كس ه ك ي  كجأل انب كجثةرثصهس  كأ يب كأ   ي 

كسجإلسرثامعكد كقةصلكجأل جض كجثقادلك يةهاكتيككجألصةلكجإلنرا ةلك.ك
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 ي مصر خالل الفترة ( صافي االستثمارات األج  ية الم اشرة ف3جـــــتول رقـــ   

 م    2111/2111: 2111/2112من عام 

 بالمليين دوالر ونسب مئيية
  

 السنة
 الدولة أو الجهة

ك2181/2188ك2113/2181ك2119/2111ك2111/2119ك2110/2111ك2111/2110ك2113/2111ك2112/2113ك2118/2112

ك%كجاقةصلك%كجاقةصلك%كجاقةصلك%كجاقةصلك%كجاقةصلك%كجاقةصلك%كجاقةصلك%كجاقةصلك%كجاقةصل

ك811ك3091.1ك811ك88111.8ك811ك89112.2ك811ك83111.3ك811ك3139.3ك811ك1831.0ك811ك130ك811ك138.3ك811ك032 التدفقات للداخل :-1
 الواليات المتحدة 

2 299.0ك23.3ك803
كى

ك81.9ك1819.1ك82.3ك8121.3ك31ك1131.3ك30.9ك1118.3ك01ك1003.0ك13ك2111.8ك02.9ك223.1ك38.8

 التحاد األوروبيا
1 011.1ك11.3ك313.2

3 183.3ك3.9ك12.0ك10.0كى9ى، 
ك13.1ك1819.1ك18.1ك1913.2ك21.9ك0881.8ك38ك1118ك32.3ك2333.3ك83.9كى1ى، 0ى، 

ك88ك8102.1ك83.8ك8133.0ك89.2ك3103ك20.1ك3308.1ك1ك001.0ك0.2ك283.1ك31.3ك802.2ك8.9ك80.1ك1.9ك3.0 الدول العربية 
 باقي دول العالم 

 8111.3ك2.0ك81.3ك8.1ك81.1ك8.2ك1.3
ك1.0ك123.3ك82.0ك8311.0ك89.3ك3831.2ك9.0ك331.1ك88.3ك8130.1ك20.1كى1

كك9310.1-كك1213.3-كك1010.9-كك2138.8-كك2311.0-كك232.9-كك29.1-كك838.3-كك813.1- التدفقات للخارج :-2
صاااااااافي ا سااااااات مار األجنباااااااي  -3
 (2-1(  المباشر )1)

كك2811.1كك1901.2كك83231.0كك88103.2كك1888.1كك3318.1كك119.9كك911.1كك121.2

 

 و . 4002/4002اتض   االستث ار ا  نيب اريباشر يف قطاع البرتو  إبتداء م  الرب  ا و  يف  -1
 تتض   حايلة بي  شركة  اميل  نيو تراش  .  -4
  نرا  .  تتض   حايلة بي   زء م  شركة السواس لأل مسنت و زء م  البنف ا  ل  سوسيتل -3
 اتض   حايلة بي  شركة ا  راو لل شروبات . -2
 مار  .  –تتض   حالة بي   زء م  شركة إال س  أي للتأمني  -2
 تتض   حايلة بي   زء م  البنف التجاري ارياري .  -6
 تتض   حايلة بي   زء م  شركة اجلزارن للفناد  والسياحة .  -7
  يرتاك .  –للاناعات الزراعية تتض   حايلة بي   زء م  الشركة ارياراة الفرنسية  -8
 اهليئة العامة ل ستث ار واريناطو احلرن . وك ا أعداد لتلفة    – النشرن االقتااداة –اريادر : البنف اريركزي ارياري  -9

م   بالمليين دوالر ( :2119/2111 -2114/2115 ( التيزيع ال يعي  لصافي االستثمار األج  ي الم اشر في مصر في الفترة من عام4وأخيرا تيضح بيانات اللتول التالي رق   
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 ( 4جــتول رقـــ    

 -2114/2115التيزيع ال يعي  لصافي االستثمار األج  ي الم اشر في مصر في الفترة من عام 

 م   بالمليين دوالر ونسب مئيية ( 2119/2111

 السنة       

 البيان 
 المتوسط 1003/1030 1005/1003 1005/1005 1001/1005 1003/1001 1004/1003

االنشاءات الجديدة  -3
 والتوسعات 

313.1 1145.5 3115.1 3115.4 1134.3 1130.4 1453.3 

بيع أصول لغير  -1
 3345.3 351.3 101.3 1115 1551.1 303.5 130.5 المقيمين 

 331.1 103.1 315.4 134.3 13 13.5 31.3 العقارات . -1

التدفقات في قطاع  -4
 البترول 

1340.1 3511.1 1034.5 4311.1 3131.1 1353.4 1433.1 

 5333.3 1535.1 5331.4 31111.3 33031.1 1333.4 1551.3 االجمالي  -3

 43.1 31.3 11 13.1 15.1 10 13.3  %  3:  4نسبة  -1

 41.3 13.5 15.3 40.3 45.1 34.5 11.3  %  3:  3نسبة  -5

 34 1.3 1.5 13.1 13 34.5 30.3  % 3:  1نسبة  -5

 1.5 4.3 3.5 0.135 0.13 0.41 0.3  % 3:  1نسبة  -3

كسجااةبكحةختكمبيهفلكجاخاحثك.كك–جاخاككجثهلثيكجثصهيكاريادر : 
سسر لكد كججلرسلككأ المكجارةزس كجااة  كألس هك صةصكجرسرثصا جةكجأل اخةلكجثخاشهعكيفكدصهكسجايتكسغيبك يةهاك سرتةجذكقطا ك

ىفك،كس  كنةخلك ااةلك2113/2181لكك2111/2110د ك عايلكتيككجاررفقاةكخاللكجاثحعكد كك%12 ي كحةجيلككجثارةاةكجاخحساةل
ك-ترلك ي ك رىفكجاكثا عكيفك ذبكجرسرثصا كاقطا ك هساكد كجاقطا اةكجرنرا ةلكيفكجرقرصامكجثصهيكمماكسؤ هك ي كلالكد كل

كاقطا اةكجاهسيةلكيفكدصهك.كجسرصهج كترفقك ااخةلكجرسرثصا كجر ايبكجثخاشهك ي كج -8
 رىفكجاكثا عكيفك صةصكتيككجرسرثصا جةكمماكخيثاكد كجايةج ركجثرتققلكداهاك،كد كترينككجايرجالكجارةزسيةلكجثرتققلكد كتيكك -2

 جايةج رك.كك
 . جر ترجمكجايكة كأل  احكتيككجرسرثصا جةكاييا جكدهعكأخهي -3

 ة لإلستثمار في مصر وهي : ويظهر التحليل أعاله بعض الحقائق الهامة بالنسب

تيدددداينكدصددددهكددددد كفةددددةعكحةسيةددددلكمجخيةددددلكسخا  ةددددلك،كستاددددرجكفةددددةعكجارصةسدددد كجارجخيةددددلكددددد ك ددددرىفكلثاسددددلكديددددررةكجإلمخددددا كجحمليةددددلك -8
ارصةسددددد كجإلسدددددرثصا جةكجثةدددددرهرفلك،كستيدددددككجاثةدددددةعك ددددد كفةدددددةعكدرثجسدددددرعك إسدددددرصهج كسته ددددد كيفكجثقددددداىفكجألسلكاةدددددخخا ك  ةةدددددةا كمهددددداك

 ك-ل
 كرةكمنةكجارخ كجاقةد كيفكدصهك.كجخنثاضكدير
 رىفكجايرجالكيفكتةزس كجارخ كجاقةد كيفكدصهك.ك  

ك ادددددددديبك دددددددد كدددددددددرفة اةكدصددددددددهكددددددددد ككككأددددددددداكفةددددددددةعكجارصةسدددددددد كجتا  ةددددددددلكفح دددددددد ك يلك خنثدددددددداضكدرتصددددددددالةكدصددددددددهكددددددددد كجااقددددددددركجأل -2
ك دددددددددددةكدددددددددددداكجااقدددددددددددركجأل اددددددددددديبكخاصدددددددددددلكفةصددددددددددداكسرييدددددددددددقك ااريادددددددددددد كجتدددددددددددا   كثصدددددددددددهكيفكمدددددددددددالكجارخددددددددددداملكجاةددددددددددديي كأسكجحلقةقددددددددددد كسك

كسةضدددددددددددددتهكجايةدددددددددددددثكجثدددددددددددددثد كسجثرثجسدددددددددددددرك إسدددددددددددددرصهج كيفكدةدددددددددددددثج كجارةدددددددددددددا عكجثاظدددددددددددددة عكثصدددددددددددددهك.كسسه ددددددددددددد كذادددددددددددددككجايةدددددددددددددثكيفككككك
ك-جثقاىفكجألسلكاةخخا ك  ةةةا كمهاكلككككك
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 كد كجااقركجأل ايبك إسرصهج ك.كمماكسي كتهج  كدرتصالةكدصهكجاحج  كجثةرصهكيفكتاافةةلكجاصام جةكجاةييةلكجثصهسلكك،ك
 كجأل ايبك إسرصهج ك.كي كتثجسركدرفة اةكدصهكد كجااقركثجسركجثةرصهكيفكجاةج مجةكجاةييةلكجثصهسلك،كسمباكسجار

أ كجاارةةدددددلكجااها ةددددددلكاراثةدددددذكجاةةاسدددددداةكجرقرصدددددامسلكجادددددديتكطخقرهددددداكجإلمج عكجرقرصددددددامسلكيفكدصدددددهكخدددددداللكجايقدددددةمكجاةددددددتكجثاضددددددةلك -3
قرصدددددامسلك،كجألددددددهكجادددددذيكسيردددددربكسدددددخبكسنرةةدددددلكيفكنثددددد كجاةقدددددتكايدددددرىفك دددددرىفككحتقةدددددقكمندددددةحقةق كسدةدددددرصهككاكافدددددلكجثرغدددددىتجةكجر

 تثجسركديررةكجإلسرثصا كجحلقةق كيفكدصهكخاللكتيككجاثحعك.ك
أ ك ااخةدددددلكجثادددددال كجرقرصدددددامسلكجاددددديتكسج هرهددددداكدصدددددهكخددددداللكجايقدددددةمكجاةدددددتكجثاضدددددةلك ددددد كدادددددال كدثدادددددلكسدرةدددددرمعك إسدددددرصهج كك -1

كك-سةج كداكسرييقكداهاكل
 كجثةرصهكسجثرثجسركيفكجثةثج كجارةا يكجاةيي كجثصهيك.ك اايةثكجثثد كسك
 ةثكجثةجزنلكجايادلكايرسالك.ك  
 فةةعكجثةج مكجحمليةلكسجتا  ةلك.كك 
 جإل تثا كجثةرصهكيفكديررةكجاخطاالكسجار يمك.ك 
 تهج  كتاافةةلكجثارةاةكجثصهسلكمجخيةاًكسخا  ةاًك.ك 

لكناجتلك  ك خرالرةك قرصامسلك ة هسلك  كيفكنث كجاةقتكجحملرةيكجثةضة  كايصة الكجألدهكجاذيكسي كأ كتيككجثاال كجرقرصامس
سجايتكملكتةرط كعة كجحملاسرةكسجتططكجاراصةسلكخاللك-ستيككجإلخرالرةكناجتلك  كدةخخاةكايرييفكجرقرصاميكك–جرقرصامسلكجثصهسلك

كتيككجثةخخاةكس ةكداكسرييقكمبةضة كةثااكلكتيككجايقةمكجاةتكجاق ا ك يةهاك،كسد كس هلكنظهناكنهيكأ كأ مك

 رىفكدهسنلكججلهازكجإلنرا  كسجاذيكسيةمكيفك انبكلخىتكداهك يلكنقصكجرسرثصا جةكجثارةلكسجثةارعك نراجكسيي كسخرد كحقةق ك 
  ارقرصامكجثصهيكس ةكداكسيرربكججلانبكجاكص كجا هس يكإلحرجتكجارفيلكجاقةسلكأليك قرصامك.ك

 سرغاللكجثةج مكجثراحلكس ةكداكميث كججلانبكجاكةث كجا هس يكإلحرجتكتاصةلكحقةقةلكك رىفكجاكثا عكيف  

 م : 7111: 1991ثالثا: البيئة المؤسسية المصرية خالل الفترة من 

شهرةكجاخة لكجثؤسةةلكجثصهسلكجايرسركد كجارتةرةكخاصلكخاللكجاثحعكجايتكسجلختكتطخةقك هنادجكجرصالحكجرقرصاميكسجارتةلك
سحيتكجأل ك،كمماكلا كاهكجار  ىتكجاكخىتك ي كلافلككجثرغىتجةكجرقرصامسلكجاكيةلكسداهاكجرسرثصا ك.كسد كك8338جهلةكي كيفكدصهك ر اكد ك اىفك

كجثيهسفكأ ك هنادجكجرصالحكجرقرصاميكسجاركةفكجهلةكي كسركة كد كلك

ك انددددددبكجاطيددددددبكجاكيدددددد كيفكجأل دددددد كجاقصددددددىتكددددددد ككككككككككككلكسجاددددددذيك سددددددرهرفتكسةاسدددددداتهكجاردددددد  ىتك يدددددد ككك هنددددددادجكجارثخةددددددتكجرقرصددددددامي -8
 خاللكلكككك
 .كأمسجةكجاةةاسلكجااقرسلك
 .جاةةاسلكجثااةلك 
 ك.سةاسلكحتهسهكسيهكجاصهفك
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لكسجادددددددذيك سدددددددرهرفكجارددددددد  ىتك يددددددد ك اندددددددبكجايدددددددهضكجاكيددددددد كيفكجأل ددددددد كجاطةسددددددد كدددددددد كخددددددداللكك هندددددددادجكجاركةدددددددفكجهلةكيددددددد  -2
كجثكةناةكجارااةلكلك

 ك.كككككككككككككككككككسةاساةكحتهسهكجألسيا ك
 حتةس كديكةلكجاقطا كجاياىفك يلكجاقطا كجتاصك كجتصيصلكىك.ك 
 .كسةاساةكحتهسهكجارةا عك

 هنادجكجثةانرعكجر رصا ةلكلكسذاككاراليفكجأل ا كجاةيخةلكجاااجتلك  كتطخةقكسةاساةكجارثخةدتكسجاركةدفكجهلةكيد كسقدركحيداك -3
ك  كذاككنااطكجاصارسقكجر رصا  كايراصةلك.ك

سيرك هندادجكجتصيصدلكأ دمكدكدة كيفك هندادجكجرصدالحكجرقرصداميكنرةةدلكأندهكأحدرتكتغةدىتجك،  علي مستوي االقتصاد الكليو
دؤسةةاكسجضتاكحث كيفك نةتابكجارسالكد كججملالكجرنرا  ك صة عكدخاشهعك.كسقرك نطيقك هنادجكجتصيصلكجثصهيكد كصرس كجاقانة ك قمك

سجادذيكطخدقكدهحيةداكصة دلكدد كجاقدةجننيكسجاريدرسالةكجاالحقدلكدخاشدهعكأسك دىتكجثخاشدهعكاراثةدذكجاربندادجك،كىفكتخيدهكم8338يفكسةنةةك اىفكك213
كىكلك81جاةجق كلصاكسي ك ك ي كأ ض

متكسض كديظدمكجاادهلاةكسجثادهس اةكجثصيةلدلكايرسادلك يد كقا صدلكجتصيصدلكسدةج ك د كطهسدقكجاخةد كجثخاشدهكدد كجثةدرثصهس كأسك دربك -8
كجتاصك،ك ةاصاكملكسرمكطهحك رك رمكقية كد كجااهلاةكاييصيصلك ربكسةقكجألس جقكجثااةلك.كجااهجللكد كجاقطا ك

ىفكظيدتك2112شدهللكدد كهناسدلك داىفكك818ىفك،ك ركأ ك2112سضيتكدصهكخطلكتصيصلكعة كشهلاهتاكجايادلكةيةلكفربجسهك داىفك -2
 مميةللكايرسالك.ك

يفكستىتعكجتصيصلكد كخاللكطهحكشهللكجاخحسلكجايادلكسحصدلكجارسادلكىفك رأةكجحلكةدلكجثصهسلككجإلسهج ك2110سد ك رجساةك اىفك -3
كيفكجااددددددددددددددددددددددددددددددهلاةكجثاددددددددددددددددددددددددددددددحللكايخةدددددددددددددددددددددددددددددد كضددددددددددددددددددددددددددددددص ك هنددددددددددددددددددددددددددددددادجكجتصيصددددددددددددددددددددددددددددددلكسذاددددددددددددددددددددددددددددددككإل رددددددددددددددددددددددددددددددذجبكجثثسددددددددددددددددددددددددددددددر

 د كجرسرثصا جةكجأل اخةلك يلكجاةةقكجثصهسلكستطةسهكجألمج كسحتةنيكجرمج عكيفك ذمكجااهلاةك.ك

جاادا  كجثصددهيكجرقرصداميكسجاةةاسد كخاصدلكددداتييقك يصيةداةكتقةدةمكجألصددةلك،كسقدركشدهرةك صيةداةكجاخةدد كأسكجتصيصدلك درركيفك
سذاككرفرقام اكار  لك ااةلكد كجااثافةلكسلذجكداكيلكجايصاالك ذجك ارضافلك يلكق ةلكجارصهفكيفكحصةيلكجتصيصلك،كخاصلكأ كتيدكك

اياددلكايرسادلكسق دةلكجاادثافةلك.كسدد كججلدرسهك اادذلهكأ كتيدككجثاكيلكجألخىتعكأ ا ةك رركحةلك سريرجىفكجحلصةيلكيفكحةسد ك ةدثكجثةجزندلكج
 . ىفك2188سااسهكك20جثاكالةكجثرييقلكك اتصيصلكلا كهلاكجأل هكجاكخىتكيفكجاثخمكجااييبكحةهلاكقخ كس  ا كس يرك ة عك

كحتقة: أما علي مستوي المالية العامة للدولة ك يل ك سرهرفت كجاراهسيةل كجاريرسالة كد  كمصة ل كدصه ك صالحكشهرة ق
كلضهسيبكداهاك

اةددددددالكك311ىفكسددددددخقهكتيدددددرسالةكقددددددانة كجاريهسثددددددلكججلصهلةدددددلك قددددددمك2110اةددددددالكك38صدددددرس كقددددددانة كجا دددددهج بك يدددددد كجاددددددرخ ك قدددددمك -8
ىفكارقيةددددددددد كجارادددددددددة اةكجاااعدددددددددلك ددددددددد كجحلصاسدددددددددلكججلصهلةدددددددددلكس ارثجدددددددددداك رتهسدددددددددهكجارةدددددددددا عكلصكدددددددددة كدددددددددد ك هندددددددددادجكجرصدددددددددالحك2111

كجرقرصاميك.ك

 ىفك.2110هسخلكجايادلك ي كجثخةياةك اىفك مخالكتيرسالةك ي كقانة كجا  -2
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ىف،كدددددد ك2110اةدددددالكك19ىفك صدددددرس كجاقدددددانة ك قدددددمك8393اةدددددالكك03تيدددددرس كجاقدددددانة كجألساسددددد كايصةجزندددددلكجاياددددددلكايرسادددددلك قدددددمكك -3
 أ  كزسامعكجااثافةلكسجثةا الكاييصيةاةكجثااةلكايرسالك.ك

صةكسحتةنيك ة لكجأل صالكسزسامعكم  لكجااثافةلكاييصيةاةكجثااةلكساقرك سرهرفتكتيككجاريرسالةكجاراهسيةلكيفكججلانبكجثايلكحتثةثكجاا
ايرسالك،كساك كجثاكيلكجايصيةلكجايتكسج هتكتاثةذكتيككجاريرسالةكأهناك ا ةكدر خهعكسملكتك كضص كتصة كأسكداهجك صالح كدركاد كك

كجاةك كجاقصة  ك يل ك ارضافل ك ذج ك، كجرقرصامي كجرصالح ك هنادج كساصيه كأ  كجثثحض كد  كتيككلا  كتطخةق كفا يةل ك رىف كيف كسجثرصث  ظةث 
كجاراهسياةك صيةاك ي كلافلكجثةرةساةكجاراظةصةلكيفكجارسالكسمباك ققكجثةرهرفكداهاكس ةكداكميث ك ة هكجتي كجثؤسة كسجاةظةث كيفكدصه

ك.

  -كما شهدت أسواق النقد والمال مجموعة من التشريعات منها :

كىفك.ك8332 رجسلكد ك اىفكجاريرسالةكجاراهسيةلكألسةجقكجثالك -8
 ىف.2111ىفكسجثيرلكدهعكأخهيك اىفك2113قانة كجاخاككجثهلثيكجثصهيكسججلهازكجثصهيفكسجااقرك اىفك -2
 ىفك.ك2112اةالكك83ىفكسجثيرلك ااقانة ك قمك8339اةالكك1قانة كضصاناةكسحةجفثكجرسرثصا ك قمك -3
 ىفكثكافتلك ةة كجردةجلك.ك2112اةالكك11قانة ك قمك -1
 ىفكحلصاسلكحقةقكجثيكةلكجاثكهسلك.ك2112اةالكك12قانة ك قمك -0
 ىفك.ك2110اةالكك3محاسلكجثاافةلكسدا كجثصا ساةكجرحركا سلك قمك -1
 ىفك.ك2112اةالكك800قانة كتاصةلكجاصام جةك قمك -9
كىفك.ك2118اةالكك811قانة كجارصةس كجايقا يك قمك -1

ااةلكسجااقرسلكمباكخيرىفك رفكجارة هكااظاىفكجاةةقك،كسجسرهرفتكتيككججملصة لكد كجاراهسياةكتطةسهك ص كجثؤسةاةكسجثاظصاةكجث
أيكسض كأصةلكجاييخلك،كساك كجاذيكسؤخذك ي كتيككجاراهسياةكأ كألثه اكملكسثي ك ي كأ ضكجاةجق كدث كقانة كتاةة كجثاافةلكسدا ك

حلام لك ي كجاةاحلكجرقرصامسلكجحمليةلكجرحركا ك،ك ذجك ارضافلكأ كتيككجارتةرةكجاراهسيةلكسجثؤسةةلك ا ةكدراخهعكثةجلخلكجارطة جةكج
كسجاياثةل،كس السعك ي كذاككفإ كتيككجارتةرةكمتك قحجحهاكسصةا رهاكاريرىفكف لكقيةيلكد كعا اةكجثصاحلكجثرتكصلكيفكجاةيطلكسجثالكيف

ك.كككدصهك،كس  ك ذاككملكحتققكجهلرفكجاذيكسضيتكد كأ يهكلصاكأهناكملكتيق كجثةانرعكججملرصيةلكهلا
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 المبحث الثالث

 سياسات تفعيل الدور المؤسسي لجذب االستثمار إلي مصر

سةج هكجرقرصامكجثصهيكجايرسركد كجثاكالةكجرقرصامسلكججلة هسلكسجاااجتلك  ك خرالرةك قرصامسلكسرياسمكديهاكجرقرصامكجثصهيك
جةكجحمليةلك  كحةس كجرسرثصا جةكجثةرهرفلكمماكسؤ هكسيخاًك ي كداذكفحعكطةسيلكسحيتكجأل ك،كسس يتك ي ك أسكتيككجرخرالرةكنقصكجثرخهك

كديررةكمنةجارخ كجاقةد ك.ك

ساقركخاضتكدصهكجايرسركد كجارةا بكجاراصةسلك ربكفحعكجاةتك قةمكجثاضةلك ركأهناكملكتاةلكيفكجاق ا ك ي كذاككجرخراللك
ا كجارطة جةكجرقرصامسلكجثياصهعكسيفكظ كجاظهسفكجحلااةلكاالقرصامكجثصهيك،كس يتكجثرصث كيفكفةةعكجثةج مكجحمليةلكسجتا  ةلك،ك ركأنهكيفك ط

  صالحكجاقصة كجثؤسة كد كأ مك ااصهكأيك سحجتةةةلكدةرهرفلكارااةطكس ذبكجرسرثصا جةكجحمليةلكسجأل اخةلك.كك

رفكجاةصةلكأل مكسةاساةكتثية كجارس كسسهرمك ذجكجثختثك رتية كجاةض كجثؤسة كيفكدصهك اااةخلكاخاق كمسلكجاياملكسذاكك 
 جثؤسة كجلذبكجرسرثصا جةكثصهك.ك

  -مؤشرات اليضع المؤسسي في مصر بال س ة ل اقي دول العال :

ك  ك قم كجارايل كججلرسل كدؤشهك0سةضل ك طا  كيف كجألساسةل كايصرطيخاة كجاثه   كجثؤشه كضص  كجثؤسةاة ك لةثع ك اةم كسفق كدصه كتهتةب ى
كك-ىفك.كسسظههكداهكداكسي كل2181/2188جاراافةةلكجاياث ك

ىك نيكعة كمسلكجاياملك،كس ةكداكسظههكقصة جًكدؤسةةاًكثصهك0تهج  كتهتةبكدصهك ي كدةرةيكعة كجاخاةمكجايتكساصيهاكججلرسلك قمك  -8
  نيك اق كمسلكجاياملك.ك

 .ك81أ كأف  كتهتةبكثصهكسفقكجاخاركجاثه  ككججلهميلكجثاظصلكس ةكجاحتةبكجادك -2

ىككس  كد كأ مكجثؤشهجةكاكثا عك0 اجلرسلك قمك ك82لك0بكدصهك اااةخلكاخياكجاخاةمكجاثه ةلكدث كجاخاةمكجاثه ةلكد كت خهكتهتةك -3
ك  ك قم كجاثه   كايخار ك اااةخل كجثثال كسخة  كفيي  ك، كدا كمسال كيف كجثؤسة  ك 0جايص  كسجاهشاسيك9ى، كجثرفة اة ك نرظاىف ك رىف كس ة ك ى

 اثةًاكس ذجكدهلثج كميك كأ كساظهكك30،ك11كةدةنيك ي كجاحتةبكك ا كتهتةبكدصهكيفكجثهلثكسجحملةة ةلكيفكجاقهج كد كجثة ةاةنيكجحل
هلصاك ي كأهنصاكسةضتاكحتة كثصهك اااةخلكهلذج كجاخارج ك اااةخلكارسلكجاياملك ركأ ك ذج كجاخارج كسةةبكذاككجاحتةبك اثةًاكمهاك

 جرقرصامكجثصهيك اثةاًك.كدؤشهج كاقصة كدؤسة كيفكدصهك ارداككسقا  كذاككةةمك
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 (5جـــتول رق   

 ترتيب مصر وفق ب يد ر يزة المؤسسات ضمن المؤشر الفرعي 

 م2111/2111للمتطل ات األساسية في إطار مؤشر الت افسية العالمي 

 الترتيب البند  م

 65 حقوق الملكية -1

 56 حماية الملكية الفكرية -2

 33 مة تحويل األموال العا -3

 44  قة الجمهور في السياسيين -4

 54 عدم إنتظام المدفوعات والرشاوي  -6

 53 إستقالل القضاء -5

 56 المحسوبية في القرار من المسئوليين الحكوميين  -6

 61 التبذير في االنفاق الحكومي -3

 65 عبء التنظيم الحكومي -5

 44 ت كفاءة ا طار القانوني في تسوية المنازعا -14

 55 كفاءة االطار القانوني في لوائح العمل -11

 53 الشفافية في صنع السياسات الحكومية  -12

 132 تكاليف أعمال ا رهاب  -13

 14 الجريمة المنظمة  -14

 31 التعويل علي خدمات الشرطة -16

 65 السلوك األخالقي للشركات  -15

 63  قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير -16

 32 فعالية مجالس إدارة الشركات  -13

 45 حماية مصالح األقليات  -15

 65 قوة حماية المست مرين   -24

 56 تكاليف األعمال للعنف والجريمة  -21
 

World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2010, P. 149. The Global Competitiveness Report 2010/2011,Source:  

 كىكدؤشدددددددددددددهجةكتقةدددددددددددددةمك دددددددددددددةمعكجإلطدددددددددددددا كجثؤسةددددددددددددد كيفكدصدددددددددددددهكسفدددددددددددددقكحمددددددددددددداس ك دددددددددددددالتك1هدددددددددددددهكججلدددددددددددددرسلكجاردددددددددددددايلك قدددددددددددددمك سسظ
 دددد ك ة ددددلكجأل صددددالك،كسجحلهسددددلكجرقرصددددامسلك،كسدؤشددددهكجحلهسددددلكيفكجايدددداملكستهتةددددبكدصددددهكسفددددقكجثؤشددددهجةكاريددددككجحملدددداس كجاددددثالتك يدددد ك

 ىفك.2182،ككككك2188جثةرةيكجاياث كخاللك اد ك
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 (1جـــدول رقم )

 م1031م،1033ات تقييم جودة اإلطار المؤسسي في مصر خالل عامي مؤشر

 

 البيان

 

 

 

 السنة

 

 مؤشرات بيئة األعمال )سهولة أداءاألعمال(

 ( 3دولة( )351)التقييم علي مستوي العالم بالترتيب من بين 

 

 مؤشرات الحرية االقتصادية

 (1)التقييم علي مستوي دول العالم نسب مئوية()

 

 مؤشر الحرية

 (1-من صفر )

(1 ) 

بدء 
 األعمال

إستخراج 
تراخيص 
 البناء

حقوق 
تسجيل 
 الملكية

الحصول 
علي 
 االئتمان

المعامالت 
 الضريبية

التجارة 
عبر 
 الحدود

تنفيذ 
 العقود

إغالق 
 المشروع

التقييم 
 بالترتيب

حرية 
 األعمال

حرية 
 التجارة

الحرية 
 المالية

حجم 
االنفاق 
 الحكومي

الحرية 
 النقدية

حرية 
 ستثماراال

الحرية 
 المصرفية

حقوق 
 اللكية

التحرر 
من 
 الفساد

حرية 
 التوظيف

القييم 
نسب 
 مئوية

متوسط 
تقييم 
منذ عام 
 م1001

التقييم 
والترتيب 
 عالميا  

 غير حرة 3.3 33.3 31.1 15 40 30 13 10.5 13.1 53.1 54 14.3 34 313 341 13 311 51 31 334 35 1033

 غير حرة 3.3 35.3 31.5 13 13 40 13 11.1 14.3 53.5 54 11.5 330 340 331 14 341 50 35 335 11 1031

 

  WWW.doingbusiness.org Doing Business 2011,2012 Data Base,  –World Bank( مصترها 1بيانات العميد رق    -المصتر :

Freedom Database: http:  –f economic , Index oThe Heritage Foundation, 2011, 2012( مصترها: 2بيانات العميد رق    -

.//www.heritage.org 

  Data base: WWW.freedomhouse.org –Freedom in the World 2011, 2012.( مصترها: 3بيانات العميد رق    -
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  -( اعاله ما يلي :1ويظهر من بيانات الجدول رقم )

كيفك اىفك اااةخلكثؤشهجةك ة لكجأل صالك  صةمك قمكسجحرىكسر  -1 ك اثقا نلك ياىفك2182لكت خهكتهتةبكدصهكمساةًا ىفكأل يبك2188ىف
ك ك اىف كيف كثصه كجاحتةيب كجارقةةم ك خنثا كساقر ك. كجاثه ةل ك2182جثؤشهجة ك اىف ك   ك2188ىف كتهتةخها كسأصختت ك اىفك881ىف كيف  اثةًا

كىفكك.ك2188يفك اىفكك31ىفك اثقا نلك اثهلثك2182

كنةخلكأق ك 2182ىك اىفك2اةكجايصةمك قمكدؤشهجةكجحلهسلكجرقرصامسلكيفكدصهك  ةان -2 كاياىفك%09.3ىفكحققتكدصهكفةها ك اااةخل ى
ىفك إسرثاا كدؤشهك2188ىفك اثقا نلك ياىفك2182ىك.كساقرك خنث تكجااةبكجتاصلك غااخةلكجثؤشهجةكجاثه ةلكاياىفك%03.8ىفك 2188

كجثاا كجحلهسل كسدؤشه ك، كجرسرثصا  كحهسل كدؤشه كسلذج ك ا رًا كظ  كجاذي كجارةا ع كحهسل كايغاسل كض ةيل ك اةخل كزجم كجاذي ك اىفكك%13.9ةل يف
ك اثقا نل2182 كىف

ك كك%13.1 د ك اىف ك2188يف ك يل كزجم كجاذي كجااقرسل كجحلهسل كسدؤشه ك، كك%12.3ىف ك اىف ك اثقا نل2182يف كىف
ك كك%11.1 د ك اىف ك2188يف ك يل كزجم كسجاذي كجاثةام كد  كجارته  كسدؤشه ك، كك%38ىف ك اىف ك2182يف ك د ك اثقا نل ك%21ىف ك اىفكك يف

كىفك2188يفك اىفكك%03.1ىك اثقا نلك دك%03.9 اةخلكض ةيلك رجًك ك2182سلذجكدؤشهكحهسلكجارةظةفكجاذيكزجمكيفك اىفككىف،2188

كسرييقك احلقةقك -3 كفةصا دؤشهكجحلهسلك جحلقةقكجاةةاسةلكسجحلهساةكجثرنةلىكلكسجايتكتيك ك شخا كجحلا اةكجألساسةلكايةصا ىتكسخاصل
ىفكسحيتك اىفك2111رةا ك،كسد كجثالحظكأ كتيككجثؤشهجةكملكسرتققكفةهاكتقرىفكسذلهكداذك اىفكجاةةاسةلكسجارميقهجطةلكسلذجكحهسلكجرخ

،كفهذجكجثؤشهكتهتةخهكديكةسكك0.0ىفك ي ك2182لكك2111ىفك،كفيقركقةصتكدصهك د"ك ىتكجحلهعك"كمبرةسطك  كجاثحعكد ك اىفك2182
ى،كفاارسالكتكة كحهعك ارداكتحجسحكقةصهاكيفك8صهاكد ك ىككس ةكداكسي كأ كمسالكداككيفكداره كجارته ك ارداكتقحبكقة9-8 د ك

لصاكيفككككك9ك-0ستكة ك ىتكحهعك ارداكتكة كجاقةمكد كك1.0ك-3 ةاصاكتكة كحهعك ث ةًاك ارداكتحجسحكجاقةمكد كك3-ك8جثريكد ك
 ىك.0.0حاالكدصهك 

 Corruptionستهتةبكدصهكسفقك ذجكجثؤشهكىكسةضلكتطة كجاهقمكجاقةاس كارقرسهكحةمكجاثةامكيفكدصهك9أداكججلرسلكجارايلك قمك 
Perception Index ) سطاثاكزجمةكقةصلكجاهقمكجاذيكحتققهكل كك81ىكك نيكمسلكجاياملك،كستحجسحكقةصرهك نيكجاهقمكصثهك،كسجاهقمك

كك-مسالكملكذاكك ي كجارتة كجااةيبكهلاك اااةخلكارسلكجاياملكجألخهىككل

ىفك،ك ذجك اإلضافلك يلك رىفكحتقةقك2182ك-2111ؤشهكجاثةامكيفكدصهكخاللكجاثحعكد ك اىفكسسظههكد كججلرسلكأمنامكتر ة كجاقةصلكث
دصهكتقرىفكسذلهكيفكدةج هلكجاثةامكخاللكتيككجاثحعك  ك ي كجايك كتر ة كتيككجاقةصلككمماكسرلك ي كجاةة كجااةيبكاخة لكجأل صالكيفك

كاطقلكجااهقكجألسسطكسمسلك ه ةلكأخهيك.كجحلاالكجثصهسلك اثقا نلك رسلكأخهيكدرقردلكسنادةلكخاصلكيفكد
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 م2112-2114ترتيب مصر وفق مؤشر الفساد من عام 

 البيان

 السنة 

القيمة ) من صفر إلي 
30) 

 عدد الدول ترتيب مصر

1004 1.1 55 343 

1003 1.4 50 335 

1001 1.1 50 311 

1005 1.3 303 353 

1005 1.5 333 350 

1003 1.5 333 350 

1030 1.3 35 355 

1033 1.3 331 351 

1031 1.1 335 351 

 

كتقا سهكساةسلكخمريثلك"ك رجسلكجرحصا جةكجارساةلك".ك–داظصلكجااثافةلكجاياثةلك"كجارتاافكجاياث كثكافتلكجاثةامك"كاريادر : 

د كتهج  كيفكتهتةخهاك نيكمسلكجاياملك ي كحنةكشخهكس ي كججلانبكجرخهكسكافكدؤشهكجاخاككجارسيلك  كجحلةلصلك  كأمج كسةئكثصهك،ك
ك ك اىف كد  كجاثحع كيف ك8331دارظم ك 2188-ىف ك ك اىفك83ىف كد  كجاثحع كخالل كدصه كيف كجحلةلصل كثؤشه كجاثه ةل كجثؤشهجة كحةب كسذاك ك ى

ك:ىك1ىفك،كلصاكسةضلكذاككججلرسلكجارايلك قمك 2188ك-ىف8331
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 م2111 -م1996لمؤشر ال ي مة في مصر خالل الفترة من عام  ( المؤشرات الفرعية8جــــــــتول رقـــ    

 البيان

 

 

 السنة

 التحكم في الفساد سلطة القانون جودة القواعد واإلجراءات فعالية الحكومة االستقرار السياسي وغياب العنف إبداء الرأي والمساءلة

ت
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مصادر  نسبة الخطأ  
 لبيانات ا

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

مصادر 
 البيانات 

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

مصادر 
 البيانات

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 
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النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

ت 
نا
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 ا
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صا
م

 

النسبة 
 المئوية 

* 

قيمة 
 المؤشر 

** 

نسبة 
 الخطأ 

3331 3 14 -0.51 0.11 4 11.4 -0.35 0.11 4 45.5 -.13 0.14 3 31.3 +0.03 0.13 1 31.1 +0.03 0.10 4 31.1 -0.05 0.15 

3335 3 14 -0.51 0.11 4 41.5 -0.01 0.14 1 45.5 -0.35 0.33 5 13.5 -0.14 0.13 5 33.1 -0.01 0.33 1 41.1 -0.13 0.35 

1000 5 14.3 -0.53 0.13 4 44.5 -0.03 0.11 1 43.5 -0.31 0.33 5 13.5 -0.13 0.11 5 33.1 -0.03 0.31 1 41.3 -0.13 0.11 

1001 3 35.5 -3.05 0.31 4 15.4 -0.41 0.13 5 40 -0.40 0.35 5 14.5 -0.30 0.10 3 33 0.03 0.35 1 41.5 -0.13 0.35 

1001 3 33.1 -3.05 0.31 3 11.4 -0.15 0.13 5 44.3 -0.10 0.35 5 15.3 -0.11 0.35 30 34.3 0.01 0.35 5 43.3 -0.45 0.33 

1004 31 13.1 -0.33 0.34 1 11.3 -0.55 0.13 5 45.1 -0.11 0.35 3 11.5 -0.43 0.35 31 31 0.03 0.31 3 13.3 -0.34 0.35 

1003 31 11.3 -0.33 0.34 1 11.4 -0.13 0.15 5 43 -0.13 0.35 3 40.1 -0.43 0.35 31 34.3 0.01 0.31 3 15 -0.31 0.35 

1001 33 34.4 -3.10 0.33 5 11.3 -0.53 0.14 30 14.1 -0.33 0.35 30 13.1 -0.43 0.35 34 43.5 -0.11 0.34 33 15.5 -0.11 0.31 

1005 33 33.4 -3.31 0.33 5 11.4 -0.35 0.14 30 13.5 -0.43 0.35 30 41.3 -0.11 0.35 34 43.1 -0.10 0.33 33 13.3 -0.15 0.31 

1005 33 31.3 -3.13 0.33 5 13.1 -0.30 0.14 30 43.1 -0.44 0.35 30 33 -0.31 0.35 33 31.4 -0.03 0.34 33 11.5 -0.53 0.31 

1003 31 34.1 -3.31 0.33 5 13.1 -0.11 0.14 30 43 -0.14 0.35 30 41.3 -0.33 0.31 33 31.1 -0.01 0.34 31 40.1 -0.41 0.35 

1030 31 31.5 -3.35 0.33 5 35.4 -0.33 0.14 30 40.5 -0.41 0.35 30 45.4 -0.31 0.31 33 33.5 -0.33 0.34 31 11.3 -0.31 0.35 

1033 33 31 -3.31 0.33 5 33.5 -3.13 0.14 30 11.1 -0.10 0.35 30 43.1 -0.11 0.31 33 41.5 -0.41 0.31 31 15 -0.15 0.31 

 ( . 1.3:  +1.3-)**( قيمة المؤشر من )            300-0ملحوظة :  )*( النسبة المئوية من 

Worldwide Governance indicators – Country Data Reports “Egypt 1996; 2011” المصتر:  



 

- 31 - 
 

 (  71عـوامــل الضعف المؤسسي في الحالة المصرية ) 

ةامكيفكدصهك يلكأدهس كأساسةنيكسؤ هجكسيخاك ي كجا غفكجثؤسة كميك كأ كنه  كجا يفكجثؤسة كس نراا كجاث
كك-يفكدصهكل

  هنادجكجإلصالحكجرقرصاميكس ةابكجاخيركجثؤسة ك.ك -8
كدؤسةاةكجثصاحلكس صيةاةكجرصالحكجرقرصاميك. -2

 -: برنامج االصالح االقتصادي وغياب البعد المؤسسي -1

ك ك اقةه سةاساةك هنادجكجارثخةتكجرقرصاميكسسةاساةك هنادجك سرهرفك هنادجكجرصالحكجرقرصاميكيفكدصه
جاركةفكجهلةكي ككيفكدصهكجارتةلكحنةكأاةاةكجاةةقكل اةلكاريصةصكجثةج مكجرقرصامسلك،ك ركأ كلالكجاربنامنيك ي ك

كك-جثةرةيكجارطخةق كملك ققاكجثةرهرفكداهصاك،كسذاككاألسخابكجارااةلكل

الهلاكذاككجارتةلكجثاهة كحنةك قرصامكجاةةقك،كسمباكسرةجفقكد كجاةجق كملكسارصالك ي كجاكةثةلكجايتكسرمكد كخ -8
كجرقرصاميكجثصهيك.ك

خي ك هنادجكجرصالحكجرقرصاميكد كأيكتصة كاالصالحكسجارتةلكجثؤسة كأسكدريك ذجكجرصالحكسأاةاتهك -2
 لك ذجكجاةةاقك ي كسخة كجثثالسد كجردثيلكجايصيةلكيفك

سحيتكجأل كلثىتجكد كجارتةرةكيفكجرطهكجاقانةنةلكاييرسركد ك8338كشهرةكدصهكخاللكجاثحعكد ك اىف -أ
كايص ك ك سحجتةةةل ك ؤسل ك اا  كسكة  كأ  كمس  كجثيريثل كجثاظصاة كايص  كجحلالصل كسجاراهسياة جثةسةاة

كجارتةلكحنةكنظاىفكجاةةقك،كفث كساةجةكديةالكجنركتةهسياكاةتىتعكجتصيصلكسساةجةكتاهرك ط اك.ك
  رمكجاةزج جةكجثيريثلككسةج ك اا مكأسكجرناا كأسكجراغا كد كل كتغةىتكسزج يك.ككشهرةكدصهكتغةىتجكيفك -ب

 ةابكجاراةةقك نيكججلهاةكسجثؤسةاةكجثياةلك راثةذكسةاساةك هنادجكجرصالحكجرقرصاميك،كلااغةابك -ج
اسةلك نيكجاقا صنيك ي ك صيةلكجتصيصلكسججلهاةكجثصثيلكاييصالكسدصاحلهمكسذاككحتقةقاكاال هجضكجاةة

كيفكجثقاىفكجألسلك،كأسكجار ا بك نيكجاقةجننيكجثاظصلكسجألاةاةكجثاثذعكاةةاساةكجرصالحك.

 ومن أمثلة غياب التنسيق مايلي :  

ىفكد كأ  ك ذبكجرسرثصا ك،ك ركجنهكملك ققكجثه ةكداهك رةا  كجايااصهك8339اةالكك1صر كقانة ك قمك -8
ىف،ك  ك  كجهلة لكجايادلك2111 ذجكجاقانة ك رعكتيرسالةكيفك اىفكجثكصيلكجلذبكجرسرثصا ك،كسهلذجكأمخيتك ي ك

كاالسرثصا ك صرةك يلك  امعك ةكيلكجهلة لكذجهتاكمباكسةصلك رطخةقكجاقانة ك ي كحنةك ققكجهلرفكداه.

ك ذبك -2 كقانة  كأ  كحني ك،كيف كجثاافةل ك ة ل كحتةني ك يل كسجاذيكسهرف كجرحركا  كسدا  كجثاافةل قانة كمحاسل
جااهلاةك ي كجرنرداجك،كحةثكسة ركدةجمكيفكقانة كجرسرثصا كتاة كجااهلاةك ي كجحلصةلككجرسرثصا كساة 

 ديةة ك اةلكدصهي.211 ي ك ثة اةكضهسخةلكيفكحاالكزسامعك أ اهلاك ي ك
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ىفككمماك2110قانة كمحاسلككجثاافةلكملكسةجلبكأ اا ك هضهكسك قهج مكد كقانة كحلصاسلكجثةرهيككجاذيكأقهك اىفك -3
  يةلكقانة كجثاافةلك،ك  كأنهكسيرربكقانة ك ي كجاة قكسملكسهيكجاراثةذكجاثيي ك.كقي كد كفا

 هجدجكم مكجاصام جةكملكحتققكجثةرهرفكداهاكنرةةلكتيا ضهاكد كأاةاةكأخهيكزجمةكد كتكيثلكجاصام جةك -1
ك ي كس ه كاياق كس ةكداسياينكداه كاغةابكأسطةلكمهث كستكااةفكجااق كسةج  جتصةصكككدث كجاركااةفكجرمج سل

 تصرسهكجثارةاةكجاث ج ةلكمماكسؤ هك ي كتاافةةلكتيككجثارةاةك.ك

سايدددد كتيددددككجألدثيددددلكخددددىتكماةدددد ك يدددد ك ةددددابكجاراةددددةقكسجثرا يددددلككاةةاسدددداةك هنددددادجكجرصددددالحكجرقرصدددداميكس ددددةك
ددددددددداسيرربكيفكنثدددددددد كجاةقددددددددتك ةددددددددابكايقةج ددددددددركجألساسددددددددةلكايصيةددددددددلكجرصددددددددالحكجثؤسةدددددددد كجاددددددددالزىفكاربنددددددددادجكجرصددددددددالحك

كاميك.كجرقرص

  -مؤسسات المصالح وعمليات االصالح االقتصادي في مصر : -7

كجسرقهةكجألم ةاةكجرقرصامسلك ي كس ةمك ال لكأنةج كد كصاني كجاةةاسلك مكل

كأفهجمكمهمس كد كجأل ةج ك.ك .أ
 أفهجمكنثيةة كأصتابكدصاحلك.ك .ب
 أفهجمكأصتابكأسراة ةلكديةالك.ك .ج

امسلك ددددد كجحلاادددددلكجااظهسدددددلكجاخترددددلككسجاددددديتكتيدددددهفكيفك يدددددمكجرقرصدددددامكسجااة ةددددلكجألسيلكدددددد كصددددداني كجاةةاسدددددلكجرقرصدددد
 ددددداثيططكجر رصدددددا  ك،كسجادددددذيكركسهدددددرفكدددددد كس ج كسةاسدددددرهكجرقرصدددددامسلكسدددددةيكدصددددديتلكجألفدددددهجمك،كس دددددذمكجااة ةدددددلك
س  كس دددددرةكنظهسددددداك ركأندددددهكسصددددديبكس ةم ددددداك يددددد كجثةدددددرةيكجايصيددددد ك.كس يددددد كذادددددككفدددددااةجق كجايصيددددد كسادددددىتك يلكأ ك

كلكمهاك داني كجاةةاسلكجرقرصامسلكجاصاثنيكد كصا

كنثيةة كسةية ك ارساسك يلكتيظةمكداافيهمكجتاصلك.ك -8
 أصتابك سراة ةلكديةالكسةية ك يلكتطخةقهاك.ك -2

سخدددددا جك طدددددا كصدددددا كسصدددددةا لكجاةةاسدددددلكجاثييةدددددلكتة دددددركأس ددددداكمصة دددددلكدددددد كأصدددددتابكجثصددددداحلكهلدددددمكتددددد  ىتك يددددد ك
ة كيفكصدددددايهاكخاصدددددلكدددددد كخددددداللكجارادددددهسياةكجحلالصدددددلكاريدددددككصددددداني كجاةةاسدددددلكجرقرصدددددامسلكأسكأحةانددددداكلثدددددىتعكسادددددا ل

كجاةةاسلك.ك

سيفكظددددددد كجرنرقدددددددالكدددددددد ك قرصدددددددامكقدددددددا مك يددددددد كجاردددددددرخ كجحلكدددددددةد كيفكجاااددددددداطكجرقرصددددددداميك يلك قرصدددددددامكسقدددددددةممك
جاقطددددددا كجتدددددداصكسجثخددددددام جةكجاثهمسددددددلك،كفددددددإ ك  ددددددالكجر صددددددالكسددددددةة هسجك يدددددد كجألطددددددهكجثؤسةددددددةلكسجاراددددددهسياةكجاقا صددددددلك

ظمك ة ددددددلكجأل صددددددالك،كفييدددددد كسددددددخة كجثثددددددالككسيفكمسلكأس س دددددداكجااددددددهقةلكجادددددديتكحتةاددددددتكااظدددددداىفكجاةددددددةقكأسكجادددددديتكتددددددرسهكستددددددا
حدددددديتكيفكجاددددددرسلكجادددددديتكطخقددددددتك هنددددددادجكجرصددددددالحكجرقرصدددددداميكسداهدددددداكدصددددددهكنادددددد ك دددددد ك صيةددددددلكجارتددددددةلكحنددددددةكنظدددددداىفك

 -:  يةا مثلة التالجاةةقكجايرسركد كعا اةكجثصاحلكأ هةكيفكشك كجارتةرةكجثؤسةةلكسنذلهك ااك
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فث كجحلاالكجاخةاارسلكايرتةلكحنةك قرصامكجاةةقك،كلا كاه الكجاصاا لكت  ىتكلخىتكيفكصةا لكجاراهسياةكجاصاا ةلك -
كى.ك28سنا كداكسيهفك اايةيبكجاصاا  كجاةةاس ك 

كجايتكترمكيفك طا ك هنادجكجرصالحك - كسرييقك اارغىتجةكجثؤسةةل سسة ركيفكدصهكت  ىتكدياةيكاه الكجأل صالكفةصا
كجااظاىفكجحلالمك اارتةلكحنةكدظيلك8338جرقرصاميكداذكتاثةذمك اىفك ىفكسحيتكجأل ك،كسذاككد كخاللكدةانرع

 جحلثبكجحلالمككخاللكجاثال نيك اداكجثاضةلكأسكد كخاللكجايةا كجاراهسيةلكيفكمي كجاايبكخاللكنث كجاثحعك.ككك
 ي كججلانبكجاراهسي ك ةك  ثا كججلادياةكسجثيا رككسد كجألدثيلكجايصيةلك ي كقةعكسنثةذكأصتابكجثصاحلكيفكجار  ىت -

جتاصلكد كجا هج بكيفكظ كقانة كجا هج بكججلرسرك،كسلذاككسقةفك ياك  الكجأل صالكضرك صرج كقاس كمحاسلك
ىفك،كسد كجألدثيلك ي كذاككأس اك2110جثاافةلكسدا كجرحركا كج اا كدااقارهكمبةي كجاايبكحيتكمتكصرس مك اىفك

  لكاأل جض كجثيصصلكاأل هجضكجاصاا ةلك.كجرسيا ككجثيث

جلصا اةكجثصاحلكسيرك ا قاكيفكسخة كحتقةقكمس كجثؤسةاةك رتثةثكجااصةكسمحاسلكجثةرهيكككو لف التأث  السليب
سم مكجرسرثصا كجحملي كسجر ايبك،كحةثكسيرك ةابكقانة كحملاسخلكجاةز ج كأسكثكافتلكجاثةامكأحركجااقا اكجثؤسةةلكيفك

ك كجثؤسة كجثصهيك.كجرطا

فث كدصهكناهركنة اكد ك ارقا ك ال لك ااصهكس ةابك اصهكلك ارقا كجرحركا كسجااثيةلكيفكظ ك ةابك اصهيك
كجثةا الكسجااثافةلك،كسجاارةةلك  تثا كديررةكجاثةامك.كفااثةامكحمصيلكجثيامالكجارااةلكلك

 ة + السالمة أو الليدة ( .  المساءلة + الشفافي –الفساد =   االحتكار + ال فعية ( 

كتيكك كأ هز ك كسد  ك. كدصه كيف كجاثةام كسدقاسدل كسجااثج ل كجااثافةل كتيثسث كتيهق  كجايت كجثاكالة كد  كجاكثىت س اا 
كىكلك22جثاكالةك ك

كجاراثةذسلكك-8 كجاةيطل كيف كجر صال كاه ال كجثرثجسر كجحل ة  كد  كخاصل ك، كجثصاحل كت ا ب كظا هع كجنراا 
ك ةكككك كسد  ك، كسجاراهسيةلكسجاراهسيةل كجاراثةذسل كجثااصب كجسرغالل كمس  كحتةل كجايت كسجاكافةل كجاثييةل كجا ةج ط كاب
كهلمكيفكحتقةقكدصاحلهمكجتاصلك.ككككك

كجاررخالةكجاةةاسةلكيفك ص كجهلة اةكجاهقا ةلكسأ هثعكدكافتلكجاثةامك.كك-2
ككدث ك ذمكجاق اساك.ك رىفكتةجفهكتهتةخاةكلافةلكحلصاسلكجثخيغنيك  كسقا  كفةامكسمحاسلكجااهةمكيفك-3
كجاثغهجةكجاقا صلكيفكجاكثىتكد كجاقةجننيكسجايةج لكسجر هج جةكجايتكتثرلكجداىفكجاثةامكسجثثةرس كأ ةج اكلثىتع.ك-1
كضيفكتاثةذكجاقةجننيكسجايةج لك.كك-0
كأل هك-1 كس اااةخل ك   كجثةجطاني كايصةىف ك اااةخل كاة  كجحلكةدةل كجثصام  كد  كجثييةداة ك يل كجاةصةل كثعكصية ل

كجإل الىفكأس اك.كككك
كف الك -7 ك، كجحلكةدةل كاأل هثع كتةصةاته كتاثةذ كدهجقخل كد  كايصتاسخاة كجثهلثي كججلهاز كحك  كأاةاة كتةجفه ك رىف

ك ي كأ كتقا سهمكركتراحكايةصهة ك.كككك
ك خراللك ةك كجر ة كسضيفكجثةرةيكجاياىفكاأل ة ك.كك-1
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كداظك-3 كنااط ك ي  كجحلكةدةل كجا ةج ط كسض  كيف كجاايخةلكجرفهجط كجاهقا ل كسيةق كدا كس ة ك، كجثرين كججملرص  كصاة
كس ةلكمس كجثاا للكججملرصيةلك.كككككك

ىفكك2111لك2111ديةددددددددا كمسر كخدددددددداللكجاثددددددددحعك ددددددددنيك دددددددداد كك90.2ساقددددددددركتكخددددددددرةكدصددددددددهكخةددددددددا هكقةصرهدددددددداك
ظددددداىفكديةدددددا كمسر كسددددداةساك،كسأسضدددددلكتقهسدددددهكصدددددام ك ددددد كدهلدددددثكسدددددالدلكجااك1.1 دددددهج كججلهميدددددلكسجاثةدددددامكمبيدددددرلكسددددداةيك

جثددددايلكجايدددداث كجألدهسكدددد كأ كجاكثددددىتكددددد ك ددددذمكجردددددةجلكك ددددا كددددد كجارهددددهبكجا ددددهسيبكاالفددددهجمك ضددددافلكايثةددددامكسججلهميددددلك،ك
سأشدددددا كجارقهسدددددهكأس ددددداك يلكأ كداطقدددددلكجاادددددهقكجألسسدددددطكسودددددالكأفهسقةددددداكتةدددددة كأ يددددد كديدددددرلكااصدددددةكجاردددددرفقاةكجثااةدددددلك

 ككسلكجألفهسقةددددلكلدددد لربكدصددددر كاددددهأسكجثددددالك ددددىتكجاادددده   ددددىتكجاادددده ةلكسجحريددددتكدصددددهكجثهتخددددلكجاثااثددددلكددددد ك ددددنيكلدددد كجاددددر
كىك.23

 سياسات تفعيل الدور المؤسسي في مجال جذب االستثمارات لمصر : 

  -يظهر من التحليل أعاله للوضع المؤسسي المقارن لمصر بالنسبة لباقي دول العالم مايلي :

جثهجح كجايتكسرياد كديهاكجثةرثصهكجحملي كأ كساص كتثية كجثؤسةاةكيفكدصهكسخاصلكيفكمالكجرسرثصا كلافلك -8
كسجاةةاساةك ك اثؤسةاة كجر رصاىف كضهس ع كسي  كدا كس ة ك، كجاه ةل كس ىت كجاه ةل كجثؤسةاة كلافل كد  سجأل ايب
جحلكةدةلكس ىتكجحلكةدةلكجايتكتيص ك ي كتثية ك ة لكجأل صالكيفكدصهكس ييهاك اذ لكاالسرثصا ،كد كأمهةلكأ ك

كسجرسرصهج سلكاريككجاةةاساةكجهلامفلكاذاكك.كسهج  كيفكذاككجااصةلك
ضهس عكسي كخططكجاراصةلكجرقرصامسلكسجر رصا ةلكايرسالك ي كججلانبكجااة  كايراصةلكد كحةثكجاحلةثك ي ك -2

ك ي ك كسحتثةثم ك كسجر رخا سلى كجاطخةيةل ك  ااصثل كجثصهي كجثةجط  كأداىف كجتةا جة كتةسة  كخالل كد  كجاخاهي جاياصه
ىفك،كسثاكاذاككد كدهمسمك ي كجحلهسلكجرقرصامسلك2188سااسهك20لكسجر رصا ةلكخاصلك يرك ة عكجثاا للكجاةةاسة

كسيص ك ي ك ذبك كس ةكدا كجثؤسةاةكيفكججملرص كس ي كنطاقكعة كجاقطا اةكجرقرصامسلكيفكجارسالك، اكافل
 لكاييا جك.كجرسرثصا كجأل ايبك اقةهكجثخاشهكس ىتكجثخاشهكد كجايص ك ي ك رىفكخهسجك سؤسكجألدةج

ك ذبك -3 كمال كيف كخاصل كسجر رصا ةل كجرقرصامسل كايراصةل كجألساسةل كجاهلا ث كأحر كدصه كيف كجثؤسةةل جاراصةل
كجايتك كجاه ةةةل كجرقرصامسل كجثاكالة ك ي  كايرغيب كجحلقةقةل كجاثجسسل كحةه ك إ رخا م كسجارجخي  كجتا    جرسرثصا 

أل ك،كسمباك ققكتاصةلك قرصامسلكحقةقةلكسدةرصهعكس امالكسرياسمكديهاكجرقرصامكجثصهيكداذكفحعكطةسيلكسحيتكج
اكافلكطةج فكججملرص ك.كجألدهكجاذيكسةريثىفكأ كسكة كجارطةسهكجثؤسة ك ي كلافلكجثةرةساةكيفكجارسالكضص ك
كسجاقر عك كجثةرهرفك كجرسرثصا  كتةجفقك ني ك رت كحيت كجاااديل كجاراصةل كجثريكارتقةق كطةس  ك سحجتةة  تصة 

لكاالقرصامكجاةط كسمباكسرال مكيفكنث كجاةقتكد كدهسنلكججلهازكجرنرا  كجاةط كسنة كس ةمعكجاةي كجرسرةيا ة
 سجترداةكجثارةلكحميةاًك.ك

د كأ هككهج كجاةةاس كسجرقرصاميكثاكاذاكضهس عكسي كجرمج عكجاةةاسةلكسجرقرصامسلك ي كتثية كسحتقةقكجرسرق -1
 هك.دهمك ي ك ذبكستةطنيكجرسرثصا جةكيفكدص
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 الخالصــة والتوصيــات
كفغااخةلك -1 ك، كجرقرصامي كسجااصة كجاراصةل كارتقةق كجثؤسة  كجارس  كقصة كيف كدصهكد  ك ةاها كسد  كجااادةل كجارسل تياين

كس ىتك كجحلكةدةل كجاةةاساة ك ي  كمما كسدهلثسل كفهمسل ك طهسقل كترج  كدصه كيف كجحلكةدةل كس ىت كجحلكةدةل جثؤسةاة
كجاةجق  كأ ض ك ي  كجثطخقل كتياجلهاككجحلكةدةل كأ  كساخغ  كجايت كسجايقخاة كجثاال  كحقةقل ك   كرتيرب كسةاساة   

كستةج ههاكتيككجاةةاساةككسةج ك ي كدةرةيكجاريطةطكسجاراثةذكسجثرا يلكأليكداهس ك نرا  ك اىفكأسكخاصك.ك
كجث -2 ك ني كسجارخاماةل كجإل تخاطةل ك اايالقاة كسي  كسجاذي كجرقرصام ك يم كفهس  كأحر ك ك ة كل كجثؤسة  ؤسةلكجرقرصام

جرقرصامسلكسجاخة لكجحملةطلك اكسةج كجاخة لكجاةةاسةلكأسكجإل رصا ةلكأسكجرقرصامسلكأسكجاقانةنةلكسجاراهسيةلك،كستقاسك
كجر تخاطةلك كجايالقاة كتيك ك ك   كسجاااجتل كهلا كجرقرصامي كجثهمسم كتيظةم كخالل كد  كايصؤسةل كجرقرصامسل جاكثا ع

كسجارخاماةلكد كجاخة لكجحملةطلك.ك

كذ كتاكة كس ي  كيف كجثؤسةاة ك رس  كسسي  كسمساادةك  كتطة ي ك يم ك كجثؤسة  كجرقرصام ك  رخا  كميك  كاك
 جاةية كجرقرصاميكجاياىفكسجتاص.كككك

تياينكدصهكد كفةةعكحةسيةلكمجخيةلكسخا  ةلك،كستارجكفةةعكجارصةس كجارجخيةلكد ك رىفكلثاسلكديررةكجإلمخا ك -3
ستيككجاثةةعك  كفةةعكدرثجسرعك إسرصهج كسته  كيفكجثقاىفكجألسلكاةخخا كجحمليةلكارصةس كجإلسرثصا جةكجثةرهرفلك،ك

   ةةةا كمهالك

  خنثاضكديررةكمنةكجارخ كجاقةد كيفكدصهك.ك -أ

  رىفكجايرجالكيفكتةزس كجارخ كجاقةد كيفكدصهك.ك -ب

كج كد  كدصه كدرفة اة ك   كجأل ايب كجااقر كد  كدصه كدرتصالة ك خنثاض ك يل كفح   كجتا  ةل كجارصةس  كفةةع ااقركأدا
جأل ايبكخاصلكفةصاكسرييقك اارياد كجتا   كثصهكيفكمالكجارخاملكجاةيي كأسكجحلقةق كس ةكداكسةضتهكجايةثكجثثد ك

ككك-سجثرثجسرك إسرصهج كيفكدةثج كجارةا عكجثاظة عكثصهك.كسسه  كذاككجايةثكيفكجثقاىفكجألسلكاةخخا ك  ةةةا كمهاكل

كج -أ كجاصام جة كتاافةةل كيف كجثةرصه كد كجاحج   كدصه كدرتصالة كسي كتهج   كمما ك، ك كجثصهسل اةييةل
 جااقركجأل ايبك إسرصهج ك.ك

كسي كتثجسركدرفة اةكدصهكد كجااقركجأل ايبك -ب كسمبا كجثصهسلك، جارثجسركجثةرصهكيفكجاةج مجةكجاةييةل
  إسرصهج ك.

جاةتكجثاضةلكملكحتققكمنةكأ ك ااخةلكجاةةاساةكجرقرصامسلكجايتكطخقرهاكجإلمج عكجرقرصامسلكيفكدصهكخاللكجايقةمك -4
حقةق كسدةرصهكاكافلكجثرغىتجةكجرقرصامسلك،كجألدهكجاذيكسيرربكسخبكسنرةةلكيفكنث كجاةقتكايرىفكتثجسركديررةك

كجرسرثصا كجحلقةق كيفكدصهكخاللكتيككجاثحع.ك

رمعك إسرصهج ك ااخةلكجثاال كجرقرصامسلكجايتكسج هرهاكدصهكخاللكجايقةمكجاةتكجثاضةلك  كداال كدثدالكسدرة -6
 ك-سةج كداكسرييقكداهاكل

  اايةثكجثثد كسجثةرصهكسجثرثجسركيفكجثةثج كجارةا يكجاةيي كجثصهي.ك -أ
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  ةثكجثةجزنلكجايادلكايرسال.ك -ب

 فةةعكجثةج مكجحمليةلكسجتا  ةلك.ك -ج

كجر تثا كجثةرصهكيفكديررةكجاخطاالكسجار يم.ك -م

 خا  ةاًك.كتهج  كتاافةةلكجثارةاةكجثصهسلكمجخيةاًكسكك- د

  كيفكنث كجاةقتكجحملرةيكك–جألدهكجاذيكسي كأ كتيككجثاال كجرقرصامسلكناجتلك  ك خرالرةك قرصامسلك ة هسلك
ستيككجإلخرالرةكناجتلك  كدةخخاةكايرييفكجرقرصاميكسجايتكملكتةرط كك–جثةضة  كايصة الكجرقرصامسلكجثصهسلك

ايقةمكجاةتكجاق ا ك يةهاك،كسد كس هلكنظهناكنهيكأ كأ مكتيككجثةخخاةكعة كجحملاسرةكسجتططكجاراصةسلكخاللكتيككج
كس ةكداكسرييقكمبةضة كةثااكلك

ك نراجك -أ ك يلكنقصكجرسرثصا جةكجثارةلكسجثةارع كججلهازكجإلنرا  كسجاذيكسيةمكيفك انبكلخىتكداه كدهسنل  رىف
 يكإلحرجتكجارفيلكجاقةسلكأليكسيي كسخرد كحقةق ك ارقرصامكجثصهيكس ةكداكسيرربكججلانبكجاكص كجا هسك

  قرصامك.ك

 راحلكس ةكداكميث كججلانبكجاكةث كجا هس يكإلحرجتكتاصةلكحقةقةل. رىفكجاكثا عكيفك سرغاللكجثةج مكجث -ب

سةج هكجرقرصامكجثصهيكجايرسركد كجثاكالةكجرقرصامسلكججلة هسلكسجاااجتلك  ك خرالرةكجقرصامسلكسرياسمكديهاك -5
حعكطةسيلكسحيتكجأل ك،كسس يتك ي ك أسكتيككجرخرالرةكنقصكجثرخهجةكجحمليةلك  كحةس كجرقرصامكجثصهيكداذكف

 جرسرثصا جةكجثةرهرفلكمماكسؤ هكسيخاًك ي كديررةكمنةكجارخ كجاقةد .ك

خاضتكدصهكجايرسركد كجارةا بكجاراصةسلك ربكفحعكجاةتك قةمكجثاضةلك ركأهناكملكتاةلكيفكجاق ا ك ي كذاكك -6
ثرصث كيفكفةةعكجثةج مكجحمليةلكسجتا  ةلك،ك ركأنهكيفك طا كجارطة جةكجرقرصامسلكجثياصهعكسيفكظ كجاظهسفكجرخراللكج

كارااةطك كدةرهرفل ك سحجتةةةل كأي ك ااصه كأ م كد  كجثؤسة  كجاقصة  ك صالح كس يت ك، كجثصهي كاالقرصام جحلااةل
كس ذبكجرسرثصا جةكجحمليةلكسجأل اخةلك.كك

بحييييث بالعديييييد ميييين اإلجييييراءات التييييي يتعييييين علييييي اإلدارة وبنيييياء علييييي ذلييييك يوصييييي ال

اإلقتصيييادية تبنيهيييا لجيييذب االسيييتثمارات المحليييية واألجنبيييية  لبيئييية األعميييال المصيييرية مييين 

 تلك اإلجراءات ما يلي : 

ةك صرج كجاراهسياةكجثيثدلكسجثاظصلكحلقةقكجثيكةلكجتاصلكسجايادلككسحلهسلكترفقكجثييةداةكسترجسهلاك نيكجثؤسةا .8
 جحلكةدةلكس ىت اكد كجثؤسةاةكجثةرثةرعكداهاكيفكنطاقكداكركس هك األد كجاقةد كجثصهيك.ك

 تثية كحةلصلكجااهلاةكيفكلافلكجاقطا اةكجإلنرا ةلكمباكسرةجفقكسجارطة جةكجاياثةلكيفك ذجكججملالك.ك .2

ككتهلةدددددددددددددثك هددددددددددددداةكجاريادددددددددددددد كدددددددددددددد كجثةدددددددددددددرثصهس كسدددددددددددددةج كجأل اندددددددددددددبكأسكجحمليةدددددددددددددنيكيفك هدددددددددددددلكسجحدددددددددددددرعكتيصددددددددددددد  .3
  ي ك هنا كلافلكجإل هج جةكحيتك رجسلكجااااطكأليكشهللك.كك
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كتهسدددددددددددددةخكجادددددددددددددرس كجادددددددددددددرس كسجادددددددددددددةج ثكجاقةصددددددددددددد كججملرصيددددددددددددد كسجاةةاسددددددددددددد كألمهةدددددددددددددلكحما  دددددددددددددلكجاثةدددددددددددددامكسجاهشدددددددددددددةعك .1
 سجحملةة ةلك.

كتثيةدددددددددددددددددد كجار جسدددددددددددددددددداةكجأللامميةددددددددددددددددددلكجادددددددددددددددددديتكترادددددددددددددددددداسلكمس كجرقرصددددددددددددددددددامكجثؤسةدددددددددددددددددد كس القرددددددددددددددددددهك ااراصةددددددددددددددددددلك .0
 سجااصةكجرقرصاميك.ك

ك-رسددددددددرثصا جةكججلرسددددددددرعكجادددددددديتكتيصدددددددد ك يدددددددد ك ناددددددددا كأصددددددددةلك رسددددددددرعكستاددددددددغة ك صااددددددددلك رسددددددددرعكتاددددددددةة كج .1
كددددددددد كداتهدددددددداكلافددددددددلكجارةددددددددهةالةكجثااةددددددددلكك–ساةةددددددددتكجرسددددددددرثصا جةكجادددددددديتكتقددددددددةىفك يدددددددد كشددددددددهج كأصددددددددةلكقا صددددددددلك

 سجااقرسلك.ك

يفكجألددال ك تخا كحثددلكدد كجاةةاسداةكسجإل دهج جةكجثااةدلكسجااقرسدلكجثادةيلكسجحملثدثعكاالسدرثصا كيفكدصدهكخاصدلك .9
جثرةجفهك اك اةلكأساسةلكدامسدلكس ادهسلكار لةدرك رسدلكتيدككجثادهس اةكسم صهداكاياةداحكجحلقةقد كس سدرصهج سلكذادكك

 جااةاح.

دهج دداعكحترسددركجاةةاسدداةكسجإل ددهج جةكجثرخيددلكيفكلدد كدؤسةددلك ادددلكأسكخاصددلكدةددخقاًكسمبدداكسرةجفددقكددد كجأل ددرجفك .1
 ةتكيفكضة كجاهؤيكجاايصةلكسجثصاحلكجاةةاسةلكايايخلكجحلالصلك.كجإلسحجتةةةلكجثةضة لكسجحملرمعكسيثاًكساة

تاةة كججلهازكجثصهيفك ي كحةس كجثاهس اةكججلرسرعكسذادكك د كطهسدقكضدصاناةكحقةقةدلكسادة كسفقداًكايصصداحلك .3
 يددد كأ كتردددرخ كجاةددديطلكجااقرسدددلكيفكحاادددلكس دددةمكأيكك–جثقدددهضكسجثقدددحضكك-سجثيهفدددلكجاايصدددةلك دددنيكجاطدددهفنيك

 نثج ك نيكجاطهفنيكسسفقاًكاقةج ركحمرمعك.كخالفكأسك

ك صددددددددددرج كجاقددددددددددةجننيكسجاراددددددددددهسياةكجثاظصددددددددددلكايصدددددددددد كلدددددددددداًلكددددددددددد كجثؤسةدددددددددداةكجايادددددددددددلكسجتاصددددددددددلكسمبدددددددددداكسرةجفددددددددددقك .81
 د كجإلتثاقةاةكسجثيا رجةكجارساةلكجثاظصلكاذاكك.كك

قةقكجأل رجفك ااطهقكتةظةفكسسا  كجإل الىفكجثيريثلكيفك ظها كأمهةلكجا صىتكسجحل كجاةط كإلجنازكجأل صالكسحت .88
 جاه ةلكسجااهسثلكس يةرجًك  كجاثةامكسجاطهقك ىتكجاقانةنةلك.ك

جايص ك ي كتكاد كجاةةاساةكجاكيةلكجلصة كقطا اةكججملرص كد كأ  كحتقةقكجأل رجفكجرقرصامسلكجحملرمعكسذاكك .82
   كطهسقكتكاد كجتططكجألداةلكسجرقرصامسلكسجاةةاسةلكارتقةقكذاك.

 ك  رخا مكجاةخبكسجاارةةلككيفكتيظةمكجارس كجثؤسة كيفكجاراصةلكجرقرصامسلكسذاككد كخاللكتثية كمس كجاثهمك ي .83
جاراصةلكجاخاهسلكجاااديلكس ةكداكسرطيبكداظةدلكس سحجتةةةلكطةسيلكجأل  كاراصةلكجاياصهجاخاهيكد كلافلكججلةجنبك

 جاةةاسةلكسجإل رصا ةلكسجرقرصامسلكسجاييصةلك.ك

يلكلهرفكأساس كأليكدؤسةلكتقرىفكخردلكأسكسييلكحيتكسرة كهلاكجارةجصد كدد كلداًلكسض كدياسىتكججلةمعكجاااد .81
 د كجألسةجقكجتا  ةلكسجارجخيةلك غهضكتيظةمكجاقر عكجاراافةةلكاالقرصامكلك .ك

جارثيةد كجاثييدد كاقددانة كتادةة كجثاافةددلكسدادد كجإلحركدا كيفك ة ددلكجأل صددالكجثصدهسلكسيفكلافددلكجاقطا دداةكجإلنرا ةددلك .80
 سجتردةل.جاةييةلك
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سدةق ككك-دهلثكجثاهس اةكجارساةلكجتاصلك–ركأس ك يمكجرقرصامكجثؤسة كججلرسك–مس السكس ك.كنة تك-82
ك..www.cipe.orgجثهلثك ي كشخكلكجثييةداةكجارساةلك

كك-83 كجاخةجب كجإلقك–سةر كايصذج ب كجاثكهي كسجاصهج  كجااظهسل كايرسال كجثةجزنل ك ةث كيف كسداا جكحماضهجة رصامسل
 ىف.2111ك–جاقا هعكك–جاطخيلكجألسيلكك–جايالجك

دكربكك–"ك  كجايةثلك  كجاةخبكيفكجثاال كجر رصا ةلكسجرقرصامسلكجاةطاةلك؟ك"كك–سهسةا كميكسةيثاكك-81
 ىفك.ك2118فربجسهكك– اةفكك–داظصلكجايص كجارساةلكك–أناطلكأصتابكجأل صالك

كك-80 كجارساةل كجثييةداة كجثؤسة جرقرصاك–شخكل كك–كم ك" كجحلهع كجثةسة ل ك" كك–سسكةخةرسا ىفك23/3/2182يف
http://translat.googleurcontent.com/translat. 

http://www.worldbank.org/
http://translat.googleurcontent.com/translat
http://translat.googleurcontent.com/translat
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كك-81 كجارساةل كجثييةداة كك–شخكل كدصه كدييةداة ك ةج ل ك ك–دةق  ك س ةاناة كجارسيل كسجارياس  كجاريطةط اىفكسزج ع
 ىف.20/88/2182يفكسةىفكك-ىفكدةرهرفلى2188/2182س ةاناةك اىفككك–كىفكدرةقيل2181/2188

"كيفككeur macroeconomics site "The SOLOW modelجثييةداةكجارساةلكلكشخكلك-16
 ىفك.ك20/88/2182

كىف.8333ك–جاقا هعكك– اديلك نيكو كك–لرخلكليةلكجارةا عككك–جاراصةلكجرقرصامسلكك– ي كاطث كك-81

كجثياصهعك مصة لكحماضهجةىك–حمصرك ساضكجاغاةص كك-38 دكرخلكليةلكجرقرصامكك–كجاراصةلكجرقرصامسلكسق اسا ا
 ىف.2181ك–جاقا هعكك– اديلكجاقا هعكك–سجاييةىفكجاةةاسةلك

تقا سهكساةسلكخمريثلك"ك رجسلكجرحصا جةكك–داظصلكجااثافةلكجاياثةلك"كجارتاافكجاياث كثكافتلكجاثةامك"كك-21
 رساةلك"ك.جا

كىفك.2182  هس كك–"ككقا رعك ةاناةكأفاقكجرقرصامكجاياث صارسقكجااقركجارسيلك"كك-28
جارقهسهكجرقرصاميكجايهيبكجثةحركك-جاصارسقكجايهيبكاإلمنا كجرقرصاميكسجر رصا  ك"صارسقكجااقركجايهيبك"كك-22

 ىف.2182 اىفك
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 الباحثة

 مروة أحمد عبد الرحمن البسطويسي

 كلية التجارن  امعة مدانة السادات  -معيدن بعسم ا اسبة واريرا عة 

 أواًل: المقدمة

سزسددددددددامعكجاريدددددددداس كجارةددددددددا يك ددددددددنيكمسلكجايدددددددداملكجثيريثددددددددلك،كنادددددددد ةك،كددددددددد كزسددددددددامعكجرجتددددددددامكحنددددددددةك لددددددددبكجايةثددددددددلك
أحندددددا كجايددددداملك،كسكظهدددددهةك ااردددددايلكجارخدددددامرةكجارةا سدددددلك دددددنيكجاادددددهلاةكدريدددددرمعكججلاةدددددةلك ثهس هددددداكجثارادددددهعكيفكعةددددد ك

كجسددددددددرتةذةفدددددددهس كلدددددددد كشدددددددهللكددددددددد كتيددددددددككجاادددددددهلاةكس ي ددددددددهاكجاددددددددخيا.كسدددددددد كجسددددددددرصهج كمنددددددددةكجارةدددددددا عكجارساةددددددددلك،ك
.كجألددددددهكجادددددذيكىك8 دددددد كجارةدددددا عكجارساةدددددل%11جاريدددددادالةكفةصددددداك دددددنيكفدددددهس كجاادددددهلاةكجثريدددددرمعكججلاةدددددةلك يدددددىكحدددددةجيلك

اريدددددادالةكدهلثسددددداًك،ك ةدددددخبكجرخدددددرالفكجاةجضدددددلك دددددنيكجاخيدددددرج كجث دددددةثلكيفكجايغدددددلكسجاثقافدددددلكسةدددددرتة كديدددددهك مج عك دددددذمكج
ك،كسجايامجةكسجارقااةر،كسجاقةجننيكسجاراهسياة،كسجاظهسفكجاةةاسةلكسجرقرصامسلكسجر رصا ةل.

سحدددددىتكميكددددد كهلدددددذمكجاادددددهلاةكتخدددددوكدثهدددددةىفكردهلثسدددددلكجإلمج عك،كس ددددد كألدددددربكقدددددر كدددددد كدثجسا ددددداك،ك دددددبك يةهددددداكك
 International كتصددددددصمكنظدددددداىفك قا ددددددلكمجخيةددددددلكفيددددددالك،كسر ددددددص كجسددددددريرجىفكنظدددددداىفكسدددددديهكحتةسدددددد كمسيلكأ

transfer pricing (ITP)دال ددددمك،ك كددددمكتددددرفقكجاةددددي كسجتددددرداةكسجألصددددةلكجثامسددددلكس ددددىتكجثامسددددلك ددددنيك
 دددددددددذمككجاادددددددددهللكجألىفكسسحدددددددددرجهتاكجاثه ةدددددددددلك اادددددددددرسلكجث دددددددددةثلكيفكأ دددددددددثج كخمريثدددددددددلكدددددددددد كجايددددددددداملك،كسسقدددددددددة كسسهشدددددددددركأمج 

كى.كك2جاةحرجةكس ققكتةجز كجثصاحلك ةاهاكس نيكحكةداةكجارسلكجث ةثلك 

س يددددددىكجادددددده مكددددددد كأ كأسدددددديا كجارتةسدددددد كتيددددددربك دددددد كجألسدددددديا كجادددددديتكحتكددددددمكجايصيةدددددداةكجادددددديتكتددددددرمك ددددددنيكجاثددددددهس ك
جثيريثددددددلكاادددددددهللكسجحدددددددرعكحميةدددددداًكسمساةددددددداً،ك ركأهنددددددداكركحثددددددد كداددددددكيلك يدددددددىكجثةدددددددرةىكجحمليدددددد ك،ك يدددددددىكج رخدددددددا كأ كلددددددد ك
جاثدددددهس ك  ددددد كاددددداث كجاةددددديطلكجا دددددهسخةلك،كسنثددددد كجاقةج دددددركجثاظصدددددلك.كساكاهددددداكحثددددد كدادددددكيلك يدددددىكجثةدددددرةىكجادددددرسيلك

سجااقرسددددددلكجثطخقددددددلككسجاةةاسدددددداةكجثااةدددددل،كنظدددددهجكرخددددددرالفكجاةددددديطاةكجا ددددددهسخةلكجتاضددددد كهلدددددداكلددددد كفدددددده ك،كسجاقدددددةجننيك،ك
ةاسددددد كسجرقرصددددداميك،كسجثاافةدددددلكجاياثةدددددلك،ك يدددددىكلددددد كدددددداهمك،كسجثثجسددددداكجااةدددددخةلكهلدددددذمكجادددددرسلك،كسددددددرىكجسدددددرقهج  اكجاة

ك.ىك3 ستقيخاةكسيهكجايصيلكجأل اخةلك،كس ىت اك

                                      
1-http://www.OECD.Orgdataoecd405439265412.pdf 

 
على األرباح وااللتزام الضريبي للشركات متعددة  ALPمطاوع، محمد عبد الحميد، "أثر مبدأ سعر التحويل المحايد  -2

، كلية التجارة، جامعة المنوفية، مجلة آفاق جديدة للدراسات التجارية("، الجنسية العاملة في مصر )دراسة نظرية تطبيقية
 2002األول والثاني، يناير، إبريل، د العد

3-Choe, C., & Hyde, C., “Multinational transfer pricing, tax arbitrage and the Arm’s Length 
Principle”, 2004,p, 1 .(http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=60088 ). 

 مدخ  حماسيب معرتح لتطبيو مبدأ السعر ا ااد يف تسع  التحوا ت الدولية
 "دراسة تطبيعية"
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  كتاظدددددددةمك دددددددذمكجثيدددددددادالة،كك)OECD)دددددددد ك اددددددداك،كفقدددددددركسددددددديتكداظصدددددددلكجاريددددددداس كجإلقرصددددددداميكسجاراصةدددددددلك
"،كthe arm's length principle (ALP)حةدددثكأسصدددتك اسدددريرجىفكدخدددرأكجاةددديهكجحملاسدددر"

ارقةددددددةمكجثيددددددادالةكجاخةاةددددددلكمجخدددددد كفددددددهس كجااددددددهلاةكدريددددددرمعكججلاةددددددةلك،ك رةدددددديىتككجاددددددذيكسددددددةفهكأسدددددداسكديقددددددةل
 يددددددىكجاةدددددديهكجاددددددذيكميكدددددد ك اددددددرمك حدددددداىفكنثدددددد كجايصيةددددددلكيفكنثدددددد كجاظددددددهسفكجحملةطددددددلك ددددددنيككج رصددددددامججارتددددددةسالةك

 دددددددددذجكجثخدددددددددرأكملكسةدددددددددرطة كجاق دددددددددا ك يدددددددددىك،كساكارطخةدددددددددقككطدددددددددهفنيكدةدددددددددرقينيك ددددددددد كجاادددددددددهللكدريدددددددددرمعكججلاةدددددددددةل
،كدثدددددد كجسددددددريرجىفكسدددددديهيكحتةسدددددد كك مندددددداكأمىك  كظهددددددة كداددددددكالةك رسددددددرع،كسالةكداددددددكالةكتةدددددديىتكجارتددددددةك

مجخدددددددد كجااددددددددهللكأحددددددددرمهاكاأل ددددددددهجضكجا ددددددددهسخةلكسج خددددددددهكأل ددددددددهجضكتقةددددددددةمكجألمج ك،كسلددددددددذاككداددددددددكيلكجإلزمسججك
جا دددددددددهسيبك،كنظدددددددددهجًكاريدددددددددرمكجاةددددددددديطاةكجا دددددددددهسخةلكجاددددددددديتك  ددددددددد كهلددددددددداكجاادددددددددهللكجألىفكس خدددددددددرالفكقةج دددددددددركتةددددددددديىتك

كأخهى.جارتةسالةكد كسيطلك  ك

س اا جك يىكداكتقرىفك،كفقركتثجسرك رمكجاخالمكجايتكتكهسكج رصادهاك ةيهكجارتةس ك،كد كخاللكجسريرجىفك
 ة لكتاهسيةلكدرطة عك،كسسسا  كتاثةذسدلك رسدرعك،كسحتدةلكيفكجاةةاسداةكجثااةدلك.كسقدركأمىكذادكك  كتثجسدركجا دغطك

ألددربك،كممدداككمفدد كسدديهكجارتةسدد كاةيددركددد كأ ددمك يددىكجااددهلاةكدريددرمعكججلاةددةلكإلمج عكخمدداطهكسدديهكجارتةسدد ك رقددلك
جاق دداساكجا ددهسخةلكتةج ددهك ددذمكجااددهلاةك،كسددد كجثرةقدد كأ كتصددخلك ددذمكجاق ددةلكدرغددىتجك اددداكسدددؤ هجك يةهدداك اددك ك

 .(8)حاسمكخاللكجاثحعكجاقامدلكك
 ثانياً: طبيعة المشكلة :

اشددهعكجحملصددديلك ةجسددطلكحكةددداةكجادددرسلكسددؤ هكسدديهكجارتةسدد كجثةدددريرىفك يددىكقةصددلكجا دددهج بكجثخاشددهعك،كس ددىتكجثخ
جث ددةثلك،كحةددثكميثدد كجاةدديهكجاددذيكتددرمك ددهكجثياديددلكجارساةددلكجألسدداسكجثةددريرىفكحلةددابكقةصددلكججلصددا  كجحملصدديلك،كسارقددرسهك
قةصلكجأل  احكجاااجتلك  كجثياديل.كسنظهجًكأل كجثيادالةكجايتكترمك نيكجألطهجفكجثهتخطلك،كركتريهضكيفكجاغاادبكاداث كقدةىك

اةةقكجايتكتريهضكهلاكجثيادالةكجثةدرقيلك،كفدإ كذادككسردةلكجاثهصدلكايرال دبكدد كقخد كجاادهلاةكدريدرمعكججلاةدةلك،ك د كج
كى.2طهسقك ف كأسكخثاكقةصلكسيهكجارتةس ك،كمماكسؤ هك يىكقةصلكججلصا  كسجا هج بكجحملصيلك 

كتيدككجاثدهس ك،كستيردربكأ دمكد ك ااك،كسيتكجايرسركد كججلهاةك  كسض كقةج ركحالصهكاراظةمكجثيادالةك دني
ىك،كجادديتكأصددر ةكجايرسددركددد كجإل شددامجةكجادديتك دددصكOECD ددذمكججلهدداةكداظصددلكجاريدداس كجإلقرصدداميكسجاراصةددلك 
جاةج مكيفكجاثقدهعكجألس ك،ككىthearm's length principle جااهلاةكدريرمعكججلاةةلك،كد كأمههاك،كدخرأكجحلةامك

ى،كسجاددذيك3 كجإلقرصدداميكسجاراصةددلكجثرييددقك اا ددهسخلك يددىكجاددرخ كس أسكجثددال ،كددد كمنددةذجكداظصددلكجاريدداسكك3ددد كجثددامعك
 كددمكأسدديا كجارتةسدد كددد كس هددلكجااظددهكجا ددهسخةلك،كدةضددتلكأ كسدديهكجارتةسدد كفةصدداك ددنيكجألطددهجفكذجةكجايالقددلكسكددة ك

                                                                                                          
 

1-Ernst & Young, “Precision under pressure-Global transfer pricing survey, 2010- 2011”.,pp.5-6. 
 

2-http://www.OECD.Orgdataoecd405439265412.pdf 
ة م هرا فري الفقررة الثانير إضرافةمن ه ا المشروع  دون تعتيل حتى ت   9 المادة. وقت ظلت  1963عام  صتر ه ا المعيار -3

إلرى إإرشرادات  1995صتر تقرير خرا  بسرعر الت ييرل فري الشرر ات متعرتدة الل سرية ، ت ريل فري عرام  1979.وفي عام 1977عام 

سعر الت ييل في الشر ات متعتدة الل سيةإ. وم   ذلك ال رين خعرعت هر إل اارشرادات إلرى مراق رة ودراسرة مسرتمرة وم تبمرة مرن ق رل 

، ت  تطيير اارشادات لتشرمل دليرل خرا  بالارتمات ايرر الملميسرة ع رر ال رتود واتفاقيرات 2111إلى  1995الم بمة. وفي الفترة من 

، لتعكس أخر التطريرات فري ملرال حرل 2119أخري مكملة لم تأ السعر الم ايت  مثل االتفاقيات المس قة للتسعير(،  ما ت  تطييرها عام 

 (OECD,2009قية العري ية لم بمة التعاون ااقتصادي والت مية. ال زاعات، ممهتة للتط يق االلزامي ل ميذج االتفا
 

http://www.oecd.orgdataoecd405439265412.pdf/
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يهك ةكنث كجاةيهكدقخةرًكد كطهفكجاةيطلكجا هسخةلكفقطك،ك ارداكتةرطة كجااهللكدريرمعكججلاةةلك  خاةكأ ك ذجكجاة
كى.ك8جاذيكميك ك ارمكاطهفنيك ىتكذسيك القلكأ كسؤمسجكنث كجايصيةلكيفكظ كظهسفكداا لك 

سيفكدصه،كقادتكجاةيطاةكدؤخهجًك اايص ك يىكسض كقةج ركديثدلكايةةطهعك يىكجثيادالةك نيكجألطهجفك
،كيفك2110اةدالكك38جا دهج بك قدمكجثهتخطلك،كسجثاال كجاااجتلك  كتيدككجثيدادالةك،كدد كخداللكدداكس مك قدانة ك

" ذجكقاىفكجألشياصكجثهتخطدة ك ةضد كشدهسطكيفكديدادالهتمكجارةا سدلكأسكجثااةدلك،كىككسجايتكتاصك يىك31جثامعك قمك 
 ريددفك دد كجااددهسطكجادديتكتددرمك ددنيكأشددياصك ددىتكدددهتخطنيكددد كشدد هناكخثدداكس ددا كجا ددهسخلك،كأسكنقدد ك خ هدداكددد ك

اكأسك ىتكخاض كهلاك،كسكدة كايصصديتلكحترسدركجاده لكجتاضد كاي دهسخلكشيصكخاض كاي هسخلك  كآخهكديث كداه
 يىكأساسكجاةيهكجحملاسرك،كساه ة كجثصيتلك  هجىفكجتثاقاةكد كأشياصكدهتخطلك يىكجتخا كطهسقلكأسكألثهكارترسرك

ك،.جاةيهكجحملاسركيفكتيادالهتا"

جحملاسدركجثاصدةصك يةدهكيفكجثدامعككد كجاال تدلكجاراثةذسدلك،كأندهكسدرمكحترسدركجاةديهك33س مك اثامعك قمككلصا
ك-د كجاقانة كسفقاًكإلحرىكجاطهقكجارااةللك31

كطهسقلكجاةيهكجحلهكجثقا  . -8
 طهسقلكجاركيثلكجإلعااةلكد افاًك اةهاك ادمك  ل. -2
 طهسقلكسيهك  امعكجاخة . -3

ةيهكجحلهكجثقا  ك،كد كجاال تلكجاراثةذسلك،ك يىكأ كجألساةسلكيفكحترسركجاةيهكجحملاسركاطهسقلكجاك11ستاصكجثامعك
سيفكحااددلك ددرىفكتددةجفهكجاخةاندداةكجاالزدددلكارطخةددقك ددذمكجاطهسقددلك،كسددرمكتطخةددقكأحددركجاطددهسقرنيكجألخددهتنيكجثاصددةصك يددةهمكيفك

،كسيفكحااددلك ددرىفكجدكانةددلكتطخةددقكأيكددد كجاطددهقكجاثال ددلك،كسددرمكتطخةددقكأيكددد كجاطددهقكجاددةج معك اصددةذجكداظصددلكك33جثددامعك
 ،كأسكأيكطهسقلكأخهىكدال صلكايصصةل.كجارياس كجإلقرصاميكسجاراصةل

س يىكجاه مكد كس ةمكتيككجااصةصكجاالزدلكيفكجاقانة ،كسجايتكترثقكد كداكس مكيفكجثيةا كجحملاسيبكجثصهيك قمكك
،كسجثرييقك اإلفصاحك21ىككد كجثيةا كجحملاسيبكجارسيلك قمك80،كك81،ك83،ك82،ك88،كسداكس مكيفكجاثقهجةك قمكك كك80

سجاصدام ككFRS8،كسجثيةدا كجاربسطداين8312سجاصدام كيفكددا سك09جةكجايالقل،كسجثيةا كجألدهسك كك قمك  كجألطهجفكذ
،كحةدثكت دص ك2119ى،ك ركأ كدصيتلكجا هج بكجثصدهسلكملكتخدرأكجايصد ك دذمكجثدةجمك ركيفك داىفك2 ك8330يفكألرة هك

 تخطل،كداىتجًك  كجاةيهكجحملاسركسطهقكحةا ه.د كجإلقهج كجا هسيبكهلذجكجاياىفككجاريادالةكد كجألشياصكجثهك011جاخارك

جم وعــــة مــــ  التعلي ــــات اإلرشــــاداة لتســــع   4010وقــــد أ ــــدرت ماــــلحة الضــــرائى ارياــــراة عــــاو 
 اريعام ت   لتوضيح كيفية تطبيو مبدأ السعر ا ااد  إال أن العانون ال حيتوي علا نص الزو باتباع ا .

الت البينيييية بيييين فيييروع الشيييركات متعيييددة ويحكيييم اختييييار ووضيييع سياسييية لتسيييعير المعيييام
 الجنسية مجموعة من المعوقات والمحددات وهي:

                                      
1-Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS(, “Transfer Pricing Guidelines”, IRAS, Feb. 2006, 
PP.1 – 5. 

 
، 2117، ، اللزء الثانىالتار اللامعية، الدليل العلمى لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبيةحماد، طارق،  -1
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تةدددددددددددديىك حتةسدددددددددددد كجأل  دددددددددددداحكددددددددددددد ك يددددددددددددرك  كآخددددددددددددهكحملاساددددددددددددلكجرسددددددددددددرثامعكددددددددددددد كجثةددددددددددددثجةكجا ددددددددددددهسخةل،كحةددددددددددددث -8
ديظددددددددددددمكجااددددددددددددهلاةكدريددددددددددددرمعكججلاةددددددددددددةلك  ك ثددددددددددددةاكجايددددددددددددب كجا ددددددددددددهسيبكسجارهددددددددددددهبكدادددددددددددده،كددددددددددددد كخدددددددددددداللك

ألسددددددددددددددددديا كجا دددددددددددددددددهسخةلكجثهتثيدددددددددددددددددلك  كجادددددددددددددددددرسلكذجةكجألسددددددددددددددددديا كحتةسددددددددددددددددد كجأل  ددددددددددددددددداحكدددددددددددددددددد كجادددددددددددددددددرسلكذجةكج
 ى.8جثايث ل،كحتتكسرا كأسيا كجارتةس  

 دددددددددرىفكدال صدددددددددلكسددددددددديهكجارتةسددددددددد كجحملاسدددددددددركيفك يددددددددداكجحلدددددددددارة،كايدددددددددرىفكتدددددددددةجفهكجثييةدددددددددداةكجاالزددددددددددلكحلةدددددددددابك -2
 ى.2جاةيهكجحلهكجثقا  ،كلصاكيفكجاصاا اةك أسةلكجاركاد ك 

رةدددددددددديىتكجارتددددددددددةسالةكك ددددددددددنيكجألطددددددددددهجفكجثهتخطددددددددددلك اثاظصددددددددددلكقددددددددددركسددددددددددؤميكفددددددددددهضكجسددددددددددريرجىفكجاةدددددددددديهكجحملاسددددددددددركا -3
  كجسددددددددددددريرجىفكسدددددددددددديهكحتةسدددددددددددد كمجخيدددددددددددد ،كأل ددددددددددددهجضكتقةددددددددددددةمكجثددددددددددددرسهس كسجاهقا ددددددددددددلكجإلمج سددددددددددددل،ك ددددددددددددالفكسدددددددددددديهك
جارتةسدددددددددددددد كجثةددددددددددددددريرىفكاأل ددددددددددددددهجضكجا ددددددددددددددهسخةل.كممدددددددددددددداكسرطيددددددددددددددبكدهج دددددددددددددداعكج  ددددددددددددددا كجثحتخددددددددددددددلك يددددددددددددددىكتةدددددددددددددديىتك

ةدددددددددديهكجحلددددددددددهكجثقددددددددددا  ىكيفكتقةددددددددددةمكجألمج ،كجارتددددددددددةسالةكج رصددددددددددامجًك يددددددددددىكجاةدددددددددديهكجحملاسددددددددددرك س صددددددددددثلكخاصددددددددددلكجا
 ى.3سكجاهقا لكجإلمج سل 

جخددددددددددرالفكقددددددددددةجننيكجا ددددددددددهج بك ددددددددددنيكجاددددددددددرسلكجثيريثددددددددددل،كقددددددددددركأ طددددددددددىكجحلددددددددددقكأللثددددددددددهكددددددددددد كسدددددددددديطلكضددددددددددهسخةلكيفك -1
فدددددددددددددددهضكضدددددددددددددددهسخلك يدددددددددددددددىكمخددددددددددددددد كجاادددددددددددددددهللكدريددددددددددددددددرمعكججلاةدددددددددددددددةل،كممددددددددددددددداكقدددددددددددددددركسدددددددددددددددؤميك  كحددددددددددددددددرستكجزمسججك

 ى.1ضهسيب 
ثكترصثدددددددددد كيفكحترسدددددددددركآاةدددددددددلككتطخةددددددددددقكدخدددددددددرأكجاةدددددددددديهكيفكضدددددددددة كدددددددددداكسددددددددددخقك،كسدددددددددهىكجاخاحدددددددددثكأ كداددددددددددكيلكجاختددددددددد

جحملاسدددددددددددرككيفكتةددددددددددديىتكجثيدددددددددددادالةكجاخةاةدددددددددددلك،ك دددددددددددنيكجاادددددددددددهللكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلكسسحدددددددددددرجهتاكجاثه ةدددددددددددلك،كمبددددددددددداك دددددددددددرك
ددددددددددد كداددددددددددال كجرارددددددددددثجىفكجا ددددددددددهسيبكجاااجتددددددددددلك دددددددددد كسدددددددددديهكجارتةسدددددددددد كيفكجااددددددددددهلاةكدريددددددددددرمعكججلاةددددددددددةلك،كسك قددددددددددقك

اددددددددددددرسلكجث ددددددددددددةثلك،ك دددددددددددداارطخةقك يددددددددددددىكجااددددددددددددهلاةكأ ددددددددددددرجفكلدددددددددددد كددددددددددددد كجألطددددددددددددهجفكذسيكجايالقددددددددددددلكسحكةددددددددددددداةكج
كدريرمعكججلاةةلكجاياديلكيفكمالكصاا لكجألمسسلكيفكدصه.

 و   ك  بلورن مشكلة البحي م  خ   اإل ابة علا التساؤالت التالية:

 داك ةكأ هكتطخةقكدخرأكجاةيهكجحملاسركيفكدصهك يىكأ رجفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةلكسسحرجهتاكجاثه ةل؟ك -8
 ةبكطهسقلكاقةاسكسحترسركجاةيهكجحملاسرك؟كسداك  كجايةجد كجثؤ هعك يىكجخرةا كتيككجاطهسقل؟داك  كأن -2
داككدريكفيااةلكجسريرجىفكدخرأكسيهكجارتةس كجحملاسرك يىكجارثجىفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةلك ااراهسياةكجا دهسخةلك -3

  اارسلكجث ةثلك؟كسداكأ همك يىكجاة ا كجا هسيبكاياهلل؟

                                      
1-Azemar, C.; Corcos, G.,”Multinational Firms’ Heterogeneity In Tax Responsiveness: The 
Role Of Transfer Pricing”, The World Economy,2009, p1292. 
3-Gresik, T., &Osmundsen, P., “Transfer Pricing In Vertically Integrated Industries”, June 2006, 
p.1.(http://www.nd.edu/gresil/transferpricing.pdf) . 
 
4-Cools, M., Emmanuel, C., &Jorissen, A. “Management control in the transfer pricing tax compliant 
multinational enterprise”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 33, Issue 6, August 2008, 
p.1-3. 
 
5-Waegenaere, A., Sansing, R., &Wielhouwer, J. “Using bilateral advance pricing agreements to 
resolve tax transfer pricing disputes”, Tuck school of business at Dartmouth, Working paper No. 
24, July 2005,p.1.  (http://ssrn.com/abstract=766044). 
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لياد كدةا ركثخرأكسيهكككAPAسجرتثاقكجثةخقكايرةيىتكMAPسية اكجرتثاقكجثرخاملكلةفكميك كتثية كأ -1
 جارتةس كجحملاسركحل كجااثج اة،كسجحلركد كجرزمسججككجا هسيبكسفهضكجايقة اة؟

يفكجااهلاةكجأل اخةلكجاياديدلكيفككALPداكدرىك دكانةلكسض ك طا ك يص كحمرمكارطخةقكسيهكجارتةس كجحملاسرك -0
كةثلك صثلك ادل،كسيفكدصهك صثلكخاصل؟جاخيرج كجث 

داك  كج  ا كجثحتخلك يىكجسدريرجىفكجاةديهكجحملاسدركيفكجاادهلاةكدريدرمعكججلاةدةلكجاياديدلكيفكقطدا كجألمسسدل؟كس  ك -1
 أيكدرىكتيرثىفكتيككجااهلاةك  حكاىفكجاةيطلكجا هسخةلكجثصهسلك؟

 

 ثالثاً: هدف البحث :
كسرصث كجهلرفكجاه ةة كايختثكيفلك

 مدخ  حماسيب لتطبيو مبدأ السعر ا ااد يف تسع  التحوا ت الدولية ". " إقرتاح
كسسةي كجاخاحثك  كحتقةقك ذجكجهلرفكد كخاللكحتقةقكجأل رجفكجاثه ةلكجارااةلل

    رجفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةل.كALPقةاسكدرىكت  هكتطخةقكدخرأكجاةيهكجحملاسرك -8
رسددددددركلةثةددددددلكجخرةددددددا كجاطهسقددددددلكجألنةددددددبك،كسجايةجددددددد كجثددددددؤ هعكم جسددددددلككطددددددهقكتةدددددديىتكجارتددددددةسالةكجثيريثددددددلك،كسحت -2

  يىك ذجكجرخرةا .
 م جسلكسخ كتطةسهكدخرأكجاةيهكجحملاسرك،كايتركد كجرزمسججكجا هسيبكسجااثج اةكسفهضكجايقة اة. -3
حترسدددددددركددددددددرىكفيااةدددددددلكجثاهةةدددددددلكجثرخيدددددددلكارطخةدددددددقكسددددددديهكجارتةسددددددد كجحملاسدددددددركيفكدصددددددده،كا دددددددصا ك رجادددددددلكجاة دددددددا ك -1

 كجااددددددددهلاةكدريددددددددرمعكججلاةددددددددةلك ااددددددددرسلكجث ددددددددةثلك،كسمبدددددددداكركسددددددددؤ هك يددددددددىكجرسددددددددرثصا كجأل ادددددددديبكجا ددددددددهسيبكاثددددددددهسك
 جثخاشهك ا.

جاكادددددددفك ددددددد كأ دددددددمكجارتدددددددرساةكجاددددددديتكتةج دددددددهكجارطخةدددددددقكجايصيددددددد كثيريدددددددفك ةجندددددددبكسددددددديهكجارتةسددددددد كجحملاسدددددددرك،ك -0
جايرجادددددلككسسدددددخ كدةج هرهددددداك،كستةسدددددة كنطاقهددددداك،كسجرفصددددداحك اهددددداك،كمبددددداكسةدددددا ركجألطدددددهجفكجثياةدددددلك يدددددىكحتقةدددددق

 جا هسخةل
جخرخددددددا ك دكانةددددددلكتطخةددددددقكجثددددددرخ كجحملاسدددددديبكجثقددددددححكيفكجااددددددهلاةكدريددددددرمعكججلاةددددددةلكجاياديددددددلكيفكقطددددددا كجألمسسددددددلك -1

 يفكدصه.
 رابعاً: أهمية البحث :

 

 األهمية العلمية للبحث: -1
دريددرمعككنددر عكجاكرا دداةكجايه ةددلكيفك ددذجكججملددالك،كسجخنثدداضكدةددرةىكجاددة  كجا ددهسيبكيفكجاريددادالةكددد كجااددهلاة -

 ججلاةةل.
فددرلكججملددالكأددداىفكجاخدداحثنيكإل ددهج كجثثسددركددد كجألةدداتك دد كتةدديىتكجارتددةسالةكيفكجاكثددىتكددد كججملددارةك،كسداهدداك -

 جحملاسخلكجإلمج سلك،كججلةجنبكجإلمج سلك،كسججلةجنبكجإلقرصامسلك،كسججلةجنبكجاقانةنةل،كس ىت ا.
 ةكجارساةلك،كسسخ كجارياد كديهاكسدياجلرها. ف كجاة  ك اثاال كجا هسخةلكجثرييقلك رةيىتكجارتةسال -

 

 األهمية العملية للبحث: -7
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 ى8جارثجسركجثةرصهكيفكنصةبكدصهكد كجرسرثصا كجأل ايبكجثخاشهكستقردهاكلرسالك اذ لكاالسرثصا   -
ج رخددددددددددا كسدددددددددديهكجارتةسدددددددددد كددددددددددد كأ ددددددددددمكجارتددددددددددرساةكجا ددددددددددهسخةلكجادددددددددديتكتةج ددددددددددهكجااددددددددددهلاةكدريددددددددددرمعكججلاةددددددددددةلك -

(Ernst&Young,2010.( 
ةصالكجااهلاةكدريرمعكججلاةةلك يىكجاةةقكجارساةلك،كسحماسارهاكاييهسجك  كسدطةعكجاقدانة كسجا دهسخلكجحمليةدلك،ك  -

 مماكجسريثىفكضهس عكسض كقةةمكحازدلكس قا لكصا دلك يىكجايصيةاةكجايتكترمكمجخ كتيككجااهلاة.
 ةاًكيفكدصهكطخقاًكايقةج ركجارساةل.حتقةقكجايرجالكجا هسخةلكاثهس كجااهلاةكدريرمعكججلاةةلك،ك اركحماسخرهاكضهسخ -
جايص ك يىك رىفكضةا كحقةقكجارسالكد كجا هج بك،كنرةةلكايرال بكيفكأسااةبكسأمسجةكحترسركسيهكجارتةس ك -

 جثصيكلكجثرترعى.ك–جحملاسرك،ك اإل رصامك يىكجتا بكجارسلكجثرقردلك جاةرساةكجثرترعك
 خامساً: منهج البحث:

كسةريرىفكجاخاحثكداهةنيكمهاكجثاهجكجرسرقهج  كسجثاهجكجرسراخاط لكارتقةقك رفكجاختث،كسةفككككك
كتطخةقكجثرخ كجثقححكارطخةقكسيهكجارتةس كجحملاسرك - جثاهجكجرسرقهج  كلكسذاكك غهضكجسرطال كدرىك دكانةل

الك يىكجااهلاةكدريرمعكججلاةةلكجاياديلكاكدصه.كسسرمكذاككد كخاللكتصصةمكستةزس كقا صراكجسرقصا ك يىك ة
د كتيككجااهلاةك،كس يىكجايادينيكمبصيتلكجا هج بك يىكجااهلاةك،ك رفكديهفلكدرىك دكانةلكحترسرسقةاسك

 سيهكحتةس كحماسرك،ك ققك  لك املكسدهضكاكالكجاطهفنيك،كسدرىكتقخيهصاكاإلطا كجثقححكهلذجكجاةيه.
 نلكجايتكقاىفك اكجاخاحثكد كأ  كجسراخاطكجثاهجكجرسراخاط لكسذاكك  رصامجًك يىكجار جسلكجااظهسلكسجار جسلكجثقا -

ك،ك كسدااسخل كمقةقل كجقرصامسل كدييةداة كتقر  كج  كسهرف ك، كجحملاسر كجاةيه كدخرأ كارطخةق كدركاد  كحماسيب درخ 
اياهلاةكدريرمعكججلاةةلكجاياديلكاكدصهكسدصيتلكجا هج بكجثصهسلك،ك رفكجار لركد ك رجالكجاة ا كجا هسيبك

  رجفكأخهى.هلذمكجااهلاةك،كسحتقةقكأ
 

 سادساً: فروض البحث :

ركتة دددددددددددددرك القدددددددددددددلكذجةكمرادددددددددددددلك حصدددددددددددددا ةلك دددددددددددددنيكدخدددددددددددددرأكسددددددددددددديهكجارتةسددددددددددددد كجحملاسدددددددددددددركسأ دددددددددددددرجفكجاادددددددددددددهلاةك -8
 دريرمعكججلاةةل

ركتة ددددددددددددددددرك القددددددددددددددددلكذجةكمراددددددددددددددددلك حصددددددددددددددددا ةلك ددددددددددددددددنيكجخرةددددددددددددددددا كطهسقددددددددددددددددلكتةدددددددددددددددديىتكجارتددددددددددددددددةسالةكجثال صددددددددددددددددل،ك -2
 ججلاةةل.سجثرغىتجةكجاخة ةلكسجثااةلكسجاراظةصةلكيفكجااهلاةكدريرمعك

ركتة دددددددددرك القددددددددددلكذجةكمرادددددددددلك حصددددددددددا ةلك دددددددددنيك  ددددددددددهجىفكجتثدددددددددداقكجارةددددددددديىتكجثةددددددددددخقكسجرتثددددددددداقكجثرخدددددددددداملككسجحلددددددددددرك -3
 د كجرزمسججكجا هسيبكسجااثج اةكسفهضكجايقة اة.

ركتة ددددددددددددددرك خرالفدددددددددددددداةكذجةكمراددددددددددددددلك حصددددددددددددددا ةلك ددددددددددددددنيكآ ج كجثةرقصددددددددددددددىكددددددددددددددداهمكحددددددددددددددةلك خرةددددددددددددددا كأف دددددددددددددد ك -1
 طهسقلكاقةاسكسيهكجارتةس كجحملاسر.

                                      
ت تل مصر المر ز العشرين في مؤشر أداء االستثمار األج  ي الم اشر عالميا، والمرت ة األولى في م طقة شمال إفريقيا ،  -1

يا، والثالثة على مستيى العال  العربي بعت المملكة العربية السعيدية ودولة اامارات العربية والمرت ة الثانية إفريقيا بعت نيلير

مرة خالل الفترة من  12. وقت تعاعف االستثمار األج  ي الم اشر اليافت إلى مصر أ ثر من   (UNCTAD, 2008)المت تة

مليار دوالر خالل الشهير التسعة  9وصل إلى  ، ث  2115/2116مليار دوالر في عام  1و6، حيث سلل  2116إلى  2111

. وقت بلغت نس ة صافى تتفقات االستثمار األج  ي الم اشر إلى ال اتج الم لى ااجمالي خالل 2116/2117األولى من عام 

  2115/2116خالل العام المالي  %5،7، بالمقارنة ب س ة  % 8،5ن ي  2117/2118و 2116/2117العامين الماليين 

(OECD, 2008) طفيفاً خالل عام ً  2111، وعلى الرا  من أن تتفقات ااستثمار األج  ي الم اشر لمصر شهتت تراجعا

من اجمالي التتفقات  %12مليار دوالر ، اال أنها تمثل  4.6، لت لغ 2119عن عام  %5، ب س ة 2111والربع األول من 

 )UNCTAD, 2011بعت انليال.    االستثمارية افريقيا، وت تل المرت ة الثانية افريقياً 
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 خرالفددددددددددداةكذجةكمرادددددددددددلك حصدددددددددددا ةلك دددددددددددنيكآ ج كجثةرقصدددددددددددىكدددددددددددداهمكحدددددددددددةلكلةثةدددددددددددلكحترسدددددددددددركسددددددددددديهككركتة دددددددددددر -0
كحتةس كحماسركسهض كجحلكةدلكجث ةثل.ك
 سابعًا: مجال و حدود البحث:

 

 مالكجاختثكل -1
 سةفكسرااسلكجاخاحثكتطخةقكدخرأكجاةيهكجحملاسركد كداظة كضهسيبك -
 حرسمكجاختثلك -2
ا هج بك يىكدة ةيلك مج عكجا هج بك يىكجااهلاةكجثةامهلكسقرصهكمرص كجاختثكفةصاكسرييقكمبصيتلكج -

 مبصيتلكجا هج بكجايادلكس مج عكلخا كسدرةسط كجثصةاني.ك
سقرصهكمرص كجاختثكفةصاكسرييقك اااهلاةكدريرمعكججلاةةلكجاياديلكيفكدصهك يىكشهلاةكقطا كجألمسسلك -

 دريرمعكججلاةةل.
 : ثامنًا: متغيرات الدراسة

 

جار جسددلكجثرغددىتكجارددا  كسجثرصثدد كيفكسدديهكجارتةسدد كجحملاسددر،كسسةدديىكجاختددثك  كم جسددلكستةضددةلكأ ددهككميثدد كجثرغددىتكحمدد 
ك ياكجثرغىتجةكجثةرقيلك يةهكس  ل

 أ رجفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةلك كجألطهجفكذسيكجايالقلىل -8
رتةسدددددد كسسقصددددددرك دددددداكجأل ددددددرجفككجادددددديتكتةدددددديىكجااددددددهللك  كحتقةقهدددددداكددددددد كخدددددداللكسةاسددددددلكحترسددددددركسقةدددددداسكسدددددديهكجا

جحملاسدددددركايصدددددثقاةكجاخةاةدددددلك،كستر دددددص كخيدددددقكقةصدددددلكحلادددددد كجاةدددددهمك،كسجسدددددريرجىفكجأل دددددرجفكجثه يةدددددلك،كستادددددةة ك
جإل ددددددرج كسحتةددددددنيكجاكثددددددا عك،كسجسددددددريرجىفكنظددددددمكقةدددددداسكستقةددددددةمكأمج كسدكافدددددد ةك اماددددددلك،كسجارةجفددددددقكددددددد ك  شددددددامجةك

صددددددهسلك،كسشددددددثافةلكجإلفصدددددداحك،كسديةددددددا جكجحملاسددددددخلكجارساةددددددلكسجثكOECDداظصددددددلكجاريدددددداس كجإلقرصدددددداميكسجاراصةددددددلك
ك  كجثييةداةك،كس ضا كجاةيطلكجا هسخةلك ااخيركجث ةف.

 جثرغىتجةكجاراظةصةلكسجاخة ةلكسجثااةلل -2
كسسقصرك اكجثرغىتجةككجثؤ هعك يىكجخرةا كجاطهسقلكجثااسخلكاةيهكجارتةس كستر ص كل

 رسرككج،كسجإل رج كستطةسهكداركلةجفثكجإلمج سدرغىتجةكتاظةصةللسترصث كيفكحةمكجثخةياة،كسطخةيلكجاصاا لك،كسجحلك .أ
 ،كسجتابكجثياطه،كسدياسىتكتقةةمكأمج كجثرسهس ك،كسنة كجاصثقلكجثرخامال.

درغىتجةك ة ةللكسترصث كيفكجرسرقهج كجإلقرصامىكسجاةةاس ك،كسجاةةاساةكسجاراهسياةك،كسدرىكجثاافةلكجاةةقةلك .ب
،سجثياسىتكجارساةلكسجحمليةلك،كستقيخاةكجايصيلكجأل اخةلك،كس القلكجااهللكك،كسجثةق كججلغهجاك،كسجاقةىكجااهج ةلكاييصة 

  احلكةدلكجث ةثل.
،كسجايا رك يىكحقككBSC،كس طاقلكجألمج كجثرةجز كEVAدرغىتجةكدااةللكسترصث كيفكجاقةصلكجرقرصامسلكجث افلك .ت

 جثيكةلك،كسجايا رك يىكجألصةلك،كسجايا رك يىكجثخةياة.
 جث ةثللك  ضا كجحلكةداة -3

متكقةدددددددددددداسكجأل ددددددددددددهجضكجاددددددددددددىتكتخغةهدددددددددددداكحكةددددددددددددداةكجاددددددددددددرسلكجث ددددددددددددةثلكددددددددددددد كجألطددددددددددددهجفكذسىكجايالقددددددددددددلك،كاددددددددددددرىك
حترسددددددددددركسقةدددددددددداسكستقهسددددددددددهكسدددددددددديهكجارتةسدددددددددد كجحملاسددددددددددر.كستر ددددددددددص ك ددددددددددذمكجأل ددددددددددهجضك رجاددددددددددلكجاة ددددددددددا كجا ددددددددددهس ك،ك
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سجرارددددددددددددددثجىفك يددددددددددددددةج لكسقددددددددددددددةجننيكجاددددددددددددددرسلكجث ددددددددددددددةثلك،كسزسددددددددددددددامعكجرسددددددددددددددرثصا كجأل ادددددددددددددد كجثخاشددددددددددددددهك،كسجإلفصددددددددددددددداحك
اددددددددددثافةلك دددددددددد كلافددددددددددلكجثييةددددددددددداةكجثطية ددددددددددلك،كستةددددددددددهة كدهج يددددددددددلكداهةةددددددددددلكسدددددددددديهكجارتةسدددددددددد ك،كسجرسددددددددددرةا لك 

ايريددددددددددددددرسالةكجثاطقةددددددددددددددلكجاددددددددددددددىتكتطيخهدددددددددددددداكجاةدددددددددددددديطلكجا ددددددددددددددهسخةل.ك اإلضددددددددددددددافلك  ك خرخددددددددددددددا كدددددددددددددددرىكدةضددددددددددددددة ةلك
كسلثاسلكس رجالكجإل هج جةكجثرخيلكد كقخ كجحلكةدل.

 تاسعاً : الدراسات السابقة:
جاادددددددهلاةكدريدددددددرمعكججلاةدددددددةلكيفكجارةدددددددا عكجارساةدددددددل،كسدددددددداكندددددددرجك ادددددددهكدددددددد كدادددددددكالةككنظدددددددهجًكارثجسدددددددركدادددددددا لل

درييقدددددددلك  سددددددديا كجارتةسددددددد ك،كزجمكججتدددددددامكجاخددددددداحثنيكحندددددددةكم جسدددددددلك دددددددذمكجثادددددددكالةكسدااقادددددددلكأسدددددددخا ا،كسحماسادددددددلك  دددددددامك
سدددددداةكجحليددددددةلكجثااسددددددخلكهلدددددداكسددددددةج كددددددد كس هددددددلكجااظددددددهكجإلمج سددددددلكأسكجا ددددددهسخةلكأسكجرقرصددددددامسلكسفةصدددددداكسيدددددد ك يدددددداكجار ج

كجاةا قلكجايتكتطهقتك  كججملارةكجثيريثلكذجةكجاصيلكمبةضة كجاختثكل
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 دراسات تناولت أسعار التحويل بصفة عامة
 اهم النتائج أهم األهداف العنوان الدراسة م

1 
Tondk
ar et. 
al. , 
2005 

مما سدددددددددداةكتةدددددددددديىتك
جارتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةسالةك
سجإل هج جةكجثاظصلك
هلددددددددددداكيفكجاةرسددددددددددداةك
جثرتددددرعكسكجثصيكدددددلك

ثرتدددددددددددرعك م جسدددددددددددلكج
كدقا نلى

دقا ندددددلكمما سددددداةكتةددددديىتك
جارتدددددددددددددةسالةكسجاقةج دددددددددددددرك
جثاظصددددددددلكهلدددددددداكسججلددددددددثج جةك
جثثهسضدددددددددلك يدددددددددىكجاغدددددددددمك
جا دددددددددددهسيبكيفكلددددددددددد كدددددددددددد ك
جاةرسدددددددددددددددددددددداةكجثرتددددددددددددددددددددددرعك

كسجثصيكلكجثرترع

حرازكقةج ركتةيىتكجارتدةسالةكيفك -8
جاةرسدددددددددداةكجثرتددددددددددرعك كةهندددددددددداكألثددددددددددهك

دقا ندددددددددلك اثصيكدددددددددلككس اثجدددددددددداتثصددددددددةاًلك
 .جثرترع

قكتيككجاقةج دركسقرداًكأطدةلكجرغهكجس -2
 اةاهاكيفكجثصيكلكجثرترعك

تةدددددددددديىتككركتر ددددددددددص ك  شددددددددددامجة -3
جارتددةسالةكجتاصددلك اثصيكددلكجثرتددرعكك

كك،طهسقدددددلكحمدددددرمعكارةددددديىتكجارتدددددةسالة
 لصاك ةكجحلالكيفكجاةرساةكجثرترع.ك

2 Lakhal
, 2006 

مندددددددددةذجكايصاددددددددددا للك
يفكجادددده لكجاراددددغةي ك
ستةيىتكجارتدةسالةك

اياديلكيفكجااهلاةكج
ك ربكجرنحنت

سضدددددددددددد كمنددددددددددددةذجكدقددددددددددددححك
ارةددددددددددديىتكجارتدددددددددددةسالةكسك
تيظددددددةمكجادددددده لكجاراددددددغةي ك
اياددددددددهلاةكجاياديددددددددلك ددددددددربك
جرنحندددتكيفكظددد كسيةددديلك

ك هضكأضيمك

ةذجكدقددححكارةدديىتكجارتددةسالةكمندد -8
ستيظدددددةمكجاددددده لكيفكجاادددددهلاةكجاياديدددددلك
 ددربكجرنحنددتك ددافحجضكخ ددة كعةدد ك
جألطددددددهجفكادددددداث كجاةدددددديطلكجا ددددددهسخةلك

 يهكجا هسيب.سنث كجاة

3 
Cools 
et. al. , 
2008 

جاهقا ددددلكجاإلمج سددددلكيفك
ظ كجارثجىفكجاادهلاةك
دريددددددددددرمعكججلاةددددددددددةلك
 ااقةج ددددددركجا ددددددهسخةلك

كارةيىتكجارتةسالة

تةضددددددددةلكأ ددددددددهكجتطددددددددةجةك
جثريدددددددددذعكايركادددددددددد كدددددددددد ك
تادددهسياةكسدددديهكجارتةسدددد ك
جادددددددرسيلك،ك يدددددددىكتصدددددددصةمك
سجسددددددريرجىفكنظدددددداىفكجاهقا ددددددلك
جإلمج سدددددددددددددلكيفكجاادددددددددددددهلاةك

لكدريدددددددددددددددددددددددددرمعكججلاةدددددددددددددددددددددددددة
 اسدددريرجىفكطهسقدددلكسجحدددرعك

كارةيىتكجارتةسالة.

أمىكجسدددددددريرجىفكنظددددددداىفكديدددددددثىفكارةددددددديىتك
كجارتةسالةكج كج يتل

زسدددددددددامعكدهلثسدددددددددلكج ددددددددداذكجاقدددددددددهج جةك -8
 ستاظةمكجألناطل

كجإلمج عتقيةددددددددددددد كمس كدةدددددددددددددرةساةك -2
 جألمىنكيفكسض كجأل رجفكسجألس 

زسدددامعكجسدددريرجىفكجثقددداسة كجاياثةدددلك -3
 جارجخيةلكسجتا  ةل.

هجةكجارقةدةمك ددىتكدؤشددك م ج زسدامعك -1
ك  جحلا ددددددددددددددلكك  ااةددددددددددددددلكممدددددددددددددداكأمىكجث

أسددددااةبكتقةددددةمكسحتثةددددثكخمريثددددلكسددددةج ك
 األمج كجثايلكأسك ىتكجثايل.
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4 
Hoons
awat, 
2008 

تةدددديىتكجارتددددةسالةك
 حةدددددددددددمكجادددددددددددرسل،ك
سجثةددافاةكجاثاصدديلك

ك ةاهاىك

حترسركجايةجد كجثؤ هعك -8
 يددددددددىكقددددددددهج كحتةسدددددددد ك
جادرخ كدد كمسادلكج ك
أخهىك ربكجاادهلاةك

 رمعكججلاةةل.دري
جخرخدددددددددددددددددددا كدددددددددددددددددددددرىك -2

حةاسددددددددددددةلكتةدددددددددددديىتك
جارتددةسالةكيفكمسادددلك
ددداكارددرفقك أسكجثددالك
،كسدةدددددرةىكجأل دددددة ك
،كسجثةدددددافلكجاثاصددددديلك
 دددددددددنيكجادددددددددرسلكسفقددددددددداًك

كايةجق كجااظهي.

 اددركقةدداىفكجحلكةدددلك هفدد كجا ددهسخلك -8
فدددإ كجادددرسلكك%8جثةحدددرعك اةدددخلك

ددددددددددد كك%32.1 ةددددددددددهكحددددددددددةجيلك
جرسهجمكجرضايفكجاااتجك  كجاثسامعك

رلكجا دددهسخلكنرةةدددلكحتةسددد كيفكديددد
 جارخ كد كمسالك  كأخهى.

تة ددددددددددرك القددددددددددلك كةددددددددددةلك ددددددددددنيك -2
ديدددددددررةكجأل دددددددة كجاةدددددددا رعكيفك
جارسالكسدرىكحةاسةرهاكارةديىتك

 جارتةسالة.
تة ددددددددددددرك القددددددددددددلكطهمسددددددددددددلك ددددددددددددنيك -3

جثةدددددافاةكجاثاصددددديلك دددددنيكجادددددرسلك
سدددددددددددددريكحةاسددددددددددددةرهاكارةدددددددددددديىتك

كجارتةسالة.

5 
Azem
ar&Co
rcos, 
2009 

مس كتةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديىتك
كجارتدددددددددددددددددددددددددةسالةكيف

تثددددددددداسةكجسدددددددددرةا لك
جااددددددهلاةكدريددددددرمعك

كججلاةةلكاي هج ب

م جسددددددددددددددلكددددددددددددددداك ذجكلددددددددددددددا ك
جخدددددرالفك ةكددددد كجثيكةدددددلك
سلثافدددددددلكأنادددددددطلكجاختدددددددثك
سجارطددددددةسهك ددددددنيكجااددددددهلاةك
دريرمعكججلاةةلكسؤ هك يىك
دددددددددددددددددددددددددددرىكحةاسددددددددددددددددددددددددددةلك
جرسددددددرثصا جةككايرغددددددىتكيفك

كديرلكجا هسخل

تاة كجرخرالفاةكجا هسخةلك نيك -8
جارسلكجااهلاةكدريدرمعكججلاةدةلك

جسددددددا عكجسددددددريرجىفكأسدددددديا كك يددددددى
جارتةسددددددد ك،ك ددددددد كطهسدددددددقكتة ةدددددددهك
جرسدددددددددرثصا جةك  كجادددددددددرسلكذجةك

 جثيررةكجا هسخةلكجثايث ل.
حماساددددددددلكجااددددددددهلاةكجثرال خددددددددلكيفك -2

أسدددديا كجارتةسدددد ،كجحملافظددددلك يددددىك
 خدداةكنةددخلكجأل  دداحك  كجألصددةلك
،ك دددرفك ثدددةاكخمددداطهكلادددفك

 جارال ب،كسجاريهضكاييقاب.
 ناطلكجدرال كجااهلاةكجثهرصلك  -3

جاختددددددثكسجارطددددددةسهكجثةددددددرثصهعكيفك
فدددهس كمميةلدددلكهلددداك ااكادددد ،كقدددر عك
ألددددربك يددددىكجارال ددددبكيفكأسدددديا ك
جارتةسددددددددددد ك،كسحةاسدددددددددددةلكألدددددددددددربك
اإلخددرالفكيفكديددررةكجا ددهسخلك

كيفكجارسلكجث ةثل.ك
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6 
Lo 
&won
g, 
2011 

م جسدددددددددددددلكتطخةقةدددددددددددددلك
اإلفصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحك
جرخرةدددددددددددددا يك ددددددددددددد ك
أسددديا كجارتةسددد كيفك

كجاصني

جاكاددددددددفك دددددددد كجايةجددددددددد ك
 هعكيفكجفصدددددداحكجرمج عكجثددددددؤك

جرخرةددددا يك دددد كتثاصدددددة ك
أسدددددددددددددددددددددددددديا كجارتةسدددددددددددددددددددددددددد ك
ايصيادالةك دنيكجألطدهجفك

كجثهتخطل

تيردددددددددربكجاادددددددددهلاةكجاددددددددديتكتيرصدددددددددرك -8
 ادددددددددك كألددددددددددربك يددددددددددىكدددددددددددهجقخنيك
دةدددددددددددرقينيك،كسجاادددددددددددهلاةكجاددددددددددديتك
تر ص كنةدخلكألدربككدد كدةدامهلك
جحلكةددددددددل،ك ددددددد كجأللثدددددددهكجارثجدددددددداًك
 ارفصددددددددددددداحكجرخرةدددددددددددددا يك ددددددددددددد ك

جثهتخطددلكجثيددادالةك ددنيكجألطددهجفك
،كسجألق ك هضلكاييقة اةكجاااجتلك
 ددددددددددد ك دددددددددددرىفكجراردددددددددددثجىفك قةج دددددددددددرك
جرفصددددددددددداحكجر خدددددددددددا يكجثرييدددددددددددقك
 اثيددددادالةك ددددنيكجألطددددهجفكذسيك

 جايالقل.
تةديىكجاادهلاةكجادديتكتهلدثك يددىكك -2

جمج عكجاه لك اك كألربك  كتةفىتك
دةدددددددددرةىكأقددددددددد كدددددددددد كجرفصددددددددداحك
جرخرةددا ي،كسذادددكك ددرفكتدددةفىتك
جاركدددددددددااةفكجاااجتدددددددددلك ددددددددد ك ددددددددددذجك

كجرفصاح.

7 Chen, 
2011 

دهج يدددددددددددددلكجارةزسددددددددددددد ك
جايددددددددددداملكايركيثدددددددددددلك
سجايا دددددددركيفكتةددددددديىتك
جارتددددددددددةسالةك ددددددددددربك
سالسدددددددددد كجايددددددددددهضك
يفكظدددددددددددد كجاطيددددددددددددبك

كجاياةج  

م جسددددددددددلكلةثةددددددددددلكجارةزسددددددددددد ك
جاياملكاييا رك ربكسيةيلك
جايدددددهضكسجثةدددددا رعك يدددددىك
تاةدددددةقكسالسددددد كجايدددددهضك
يفكظددددد كجثثهدددددةىفكجحملاسددددديبك

كألسيا كجارتةس .

ةكسجااصدددددداذجكمصة ددددددلكددددددد كجر ددددددهج ج
جاهساضدددددددددةلكجثقححدددددددددلكحلةدددددددددابكسددددددددديهك
جارتةسددد كجايددداملك دددنيكجثدددة مس كمجخددد ك

 سيةيلكجايهض
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 (ALP)دراسات تناولت مبدأ السعر المحايد 

 اهم النتائج أهم األهداف العنوان الدراسة م

1 
Choe& 

Others, 
2004 

تةدددددديىتكجارتددددددةسالةكيفك
جااددددددددددددددددهلاةكدريددددددددددددددددرمعك
ججلاةدددددددةلكسجثةجزندددددددلك دددددددنيك

هسيبكسدخددددرأكجايددددب كجا دددد
 ALPجاةيهكجحملاسرك

 

تةضدددةلكلةثةدددلكحترسدددركسددديهك
جارتةسدددددددددددددددد كيفكجااددددددددددددددددهلاةك
دريدددددددرمعكججلاةدددددددةلك، ادددددددرداك
تةريص كجااهللكسيهكحتةس ك
اغهضكجا هسخلك الفكسيهك
جارتةسددددددددددددددددددددددد كجثةدددددددددددددددددددددددريرىفك
األ هجضكجرمج سدل،كسيفكظد ك
س ددددةمك هجددددداةك يددددىك ددددرىفك

 جرارثجىفكمبخرأكجحملاسرع

جاطهسقدددددددددلكجثثااةدددددددددلكارةدددددددددديىتك -8
الةكاغددهضكجحلددةجفثك دد كجارتددةس

جثرةسطكجثه لكايركيثدلكجحلرسدلك
ك.
 بك يدىكجاادهللكجثثاضديلك -2

 نيكدثجساكدةجزنلكجايب كجا هسيبك
سك هجددددداةك ددددرىفكجرارددددثجىفكمبخددددرأك
جاةيهكجحملاسركيفكحاالكجخرالفك
جاةددديهكجا دددهسيبك دددنيكجاةددديطاةك
جا هسخةل،كرخرةا كطهسقلكتةيىتك
جارتددةسالةكجثثااةددلكايهددهبكددد ك

 يهكجحملاسر.دخرأكجاة
يفكحاادددددددلكتةددددددداسيكجاةددددددديهك -3

جا دددهسيبك ددددنيكجثصدددداحلكجثيريثددددلك
سكددددددددة كجاةدددددددديهكجحلددددددددهكجثقددددددددا  ك
دةاسيكايركيثلكجحلرسلكسسكدة ك
سدددديهكجارتثةددددثكجثثددددايلكدةدددداسيك

 ايركيثلكجحلرسل.
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2 
Brem& 
Others, 

2005 

تةدددددددددددددديىتكجارتددددددددددددددةسالةك
سجألفكدددددا كجااظهسدددددلك ددددد ك
طخةيلكجااهلاةكدريرمعك

 ججلاةةل

يهكجحملاسدددركتطدددةسهكدخدددرأكجاةدددك
سأ ددددددددددهمك يددددددددددىكأمج كأناددددددددددطلك
جااددددددددددددددهلاةكيفكجااددددددددددددددهلاةك
دريدددددرمعكججلاةدددددةلكمبددددداكسرثدددددقك
د كجاخة لكجثؤسةةلكسك ةك ك

 جحلةلصلكسحتهلاةكجااهلل

ركسيرددددددددددربكمنددددددددددةذجكتةدددددددددديىتك -8
جارتددددةسالةكجارقيةددددريكدااسددددخاًك
اياملكجأل صالكجاثيي كحااةاًكأسك
دةدددددددددددددددرقخاًل،كنظدددددددددددددددهجًكاطخةيدددددددددددددددلك

 جااهلاةكدريرمعكججلاةةل.
ةسهكنظهسددلكدال صددلك ددبكتطدد -2

ثاظصدددددددددددداةكجايصدددددددددددد كدريددددددددددددرمعك
ججلاةددددددددةلكحةددددددددثكتددددددددةجزيك ددددددددنيك
درطيخدددددداةكجحلةلصددددددلكستكددددددااةفك
جألمج كسدرطيخددددددددددددددددددددددددددددددددددداةكجرمج عك

 جرسحجتةةةل.
 دددددبكتطدددددةسهكدخدددددرأكجاةددددديهك -3

ةةددددثكسددددرمكفةددددهككALPجحملاسددددرك
جر رصددددددددددددامك يددددددددددددىكدييةددددددددددددداةك
مجخيةلكيفكحاالكصدية لكجثقا ندلك

 د كطهفك ااثكدةرق .

3 
Waegena
ere et. al. 

, 2005 

جسددريرجىفكدخددرأكجرتثدداقك
جثدددددددثمسجكقخددددددد كجارةددددددديىتك
حلدددددددددددددددددددد كجثاددددددددددددددددددددكالةك
جا دددددددددددددددددددهسخةلكارةدددددددددددددددددددديىتك

 جارتةسالة

تثيةد كمس كجرتثداقكجثدثمسجك
يفكحدددد كداددددكالةكتةدددديىتك
جارتدددةسالةكجاددديتكتااددد ك دددنيك
ممددددددددةلكضددددددددهسيبكسدصدددددددديتيتك

 ضهج ب.

تقيةدددد كجاركددددااةفكجا دددددهسخةلك -8
جثرةقيلكأدهكأساسد كساكادهك دىتكك

 اق.لايفكإل هجىفكجرتث
سقددددددد ك  دددددددهجىفكجرتثددددددداقك -2

 ادددددددرداكتكدددددددة كقةصدددددددلكجاددددددده لك
جثيدددددددهضكادددددددالزمسججكجا دددددددهسيبك
جااددددداتجك ددددد كت دددددا بكقةج دددددرك

 تةيىتكجارتةسالةك ااةلك.
سق كجسريرجىفك دذجكجرتثداقك -3

يفكحاادلكتادا هكجاةديهكجا دهسيبك
 يفكجارسارني
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4 
Lengsfel

d et. al., 
2006 

دقا نددددددددلكجثهلثسددددددددلكسجاددددددددالك
دهلثسدددددددددددددددددددلكيفكتةددددددددددددددددددديىتك

رةددددددددددا كجارتددددددددددةسالةكسجخ
 نظاىفكجاركااةف

م جسددددددددددددددلكلةثةددددددددددددددلكتةدددددددددددددديىتك
جارتدددددددةسالةك يدددددددىكأسددددددداسك
جاركيثدددددددددددلكحتددددددددددددتكظددددددددددددهسفك
جار لددددددددددددركس ددددددددددددرىفكجار لددددددددددددرك
جثيريثددددل،كيفكظدددد كلدددد كددددد ك

 جثهلثسلكسجاالدهلثسل

 ددددددبكتةدددددديىتكجارتددددددةسالةك -8
 صددددددة عكدهلثسددددددلكج رصددددددامجًك يددددددىكك
جاركيثلكجثيةا سلك ذجكلدا كديدرلك
جايا ددددرك يددددىكجرسددددرثصا كدهتثدددد ك

لدددددددددددددددركسديددددددددددددددررةك ددددددددددددددرىفكجار 
كدايث ل.

 ددددددبك تخددددددا كجاالدهلثسددددددلكيفك -2
جارةددددديىت،ك ذجكلاندددددتكديدددددررةك

  رىفكجار لركدرةسطل.
 خرةدددددددددددددددديىتكجارتددددددددددددددددةسالةك -3

 صددددددة عكدهلثسددددددلكج رصددددددامجًك يددددددىك
جاركيثددددددددلكجاثييةددددددددل،ك ذجكلانددددددددتك

 ديررةك رىفكجار لركدهتثيل.



 

- 59 - 
 

5 
Gresik & 
Others, 
2006 

تةدددددديىتكجارتددددددةسالةكيفك
جاصدددددددددددددددداا اةك أسدددددددددددددددددةلك

 جاركاد 

ةدددددا ركحتدددددريكجاثكدددددهكجا -8
جاددددددددددددذيكميادددددددددددد كجسددددددددددددريرجىفك
 ةاندداةكناجتددلك دد ك صيةدداةك
حتددددددددددددتكسدددددددددددددةطهعكجاادددددددددددددهللك
دريرمعكججلاةةلكيفكدهج يدلك
أسددددددديا كجارتةسددددددد كجتاصدددددددلك

ك ا.
تةضددددددددددددددددددددددةلكأف دددددددددددددددددددددد ك -2

  ددددددددهج جةكميكدددددددد ك تخا هدددددددداك
ارتية كجاخةاناةكايتدركدد ك
حمثدددددددددثجةكحتةسددددددددد كجأل  ددددددددداحك

 جا ا ع.

سرطيددبكدخددرأكجاةدديهكجحملاسددرك -8
 ALPىكس دددددددددددةمكدييةدددددددددددداةك

سدددددددددددريرجدهاكدقا ندددددددددددلكميكددددددددددد كج
ايتكددمك يددىك صيةدداةكجارخدداملك
 دددددنيكجاادددددهلاةكجارا يدددددلكاددددداث ك
جاادددهللكجألىف،ك ادددهطكأ كتكدددة ك
تيدددددددككجثييةدددددددداةكناجتدددددددلك ددددددد ك
 صيةدددددددددددلكحدددددددددددتك دددددددددددنيكطدددددددددددهفنيك
دةدددرقينيك ددد كجاادددهللكدريدددرمعك
ججلاةدددددةل،كفخااردددددايلكاددددد كسكدددددة ك

ىكدال صددددددددددددددددددددددداًكALPدخدددددددددددددددددددددددرأ 
ايصدددددددداا اةك أسددددددددةلكجاركاددددددددد ك
 ةدددخبكصدددية لكجحلصدددةلك يدددىك

زدددددددددلكايصقا نددددددددلكجثييةدددددددداةكجاال
نرةةلكاحج طكجألطهجفكيفك دذمك

 جاصاا اة.
تيردددددددددددددربكطهسقدددددددددددددلكجاركيثدددددددددددددلك -2

د دددافاًك اةهددداك دددادمك  دددلك ددد ك
جألف ددددد كيفكجاصددددداا اةكأفقةدددددلك
جاركادددددددد كايتددددددددركدددددددد كحتةسدددددددد ك
جأل  دددددددددددداحكددددددددددددد كجاددددددددددددرسلكذجةك
جثيدددددددددررةكجا ددددددددددهسخةلكجايااةددددددددددلك
س اارددايلكزسددامعكجايةج ددركجا ددهسخةلك

 يفكتيككجارسل.
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6 
Schiller 

,et. al. , 
2011 

تةيىتكجارتةسالةك يدىك
 أساسكجاركيثل

جثقا ندددددددددلك دددددددددنيكأمج كجاطدددددددددهقك
جثيريثلكارةيىتكجارتةسالةك

  يىكأساسكجاركيثل

تث ددددددددد كطهسقدددددددددلكجاركيثدددددددددلك -8
جثهلثسدددددلكجاثا ردددددلك ددددد ك ددددداق ك
جاطدددددددهقك ذجكلانددددددددتكنةددددددددخلك
 ددددرىفكجار لددددركددددد كجاركيثددددلك
 اااةدددددددددددخلكايثددددددددددده كسجثهلدددددددددددثك

 جاه ةة كدايث ل
تث ددددددددد كطهسقدددددددددلكجاركيثدددددددددلك -2

لك ذجكلاندددددددتكنةدددددددخلكجاثييةددددددد
 ددددرىفكجار لددددركددددد كجاركيثددددلك
دهتثيلكيفكجاخرجسلكدد كتدةجفهك
جاقدددر عكادددرىكجاثددده كسجثهلدددثك
جاه ةةددددددددددددد ك يدددددددددددددىكتدددددددددددددةفىتك
جثييةددددددددداةكجاكافةددددددددلك دددددددد ك
جاركددددددددددااةفكايصاددددددددددحيكيفك

 سقتكجحاىفكجاخة .
تث دددددد كطهسقددددددلكجاركددددددااةفك -3

جاثا ردددلكجثةدددةيلك ذجكلاندددتك
نةددددددخلك دددددددرىفكجار لددددددركدددددددد ك
جاركيثدددلكدهتثيدددلكيفكجاخرجسدددلك
د ك رىفكتةجفهكجاقر عكادرىك
جاثده كسجثهلدثكجاه ةةد ك يددىك
تددددددةفىتكجثييةددددددداةكجاكافةددددددلك
 ددددد كجاركدددددااةفكايصادددددحيك

 يفكسقتكجحاىفكجاخة .
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 م  الدراسات السابعة اتضح للباحي اآليت:
 أ م ما  يز الدراسات السابعة

صداحلكجاادهلاةكدريدرمعكججلاةدةلكجتثاقكديظمكجار جساةك يىكأمهةدلكجسدريرجىفكدخدرأكسديهكجارتةسد كجحملاسدر،كارتقةدقكد -8
 سسحرجهتاكجاثه ةلكد كناحةل،كسجارسلكجث ةثلكهلذمكجاةحرجةكد كناحةلكأخهى.

تكدداتفك هددةمكجثاظصدداةكجاياثةددلكسجثيا ددركجاختثةددلكسجاختددةتكجأللامميةددلكسجاةدديطاةكجا ددهسخةلكاكجاخيددركجألىفكسجاخيددرج ك -2
 احلكجألطهجفكجثةرثةرعك يرجال.جث ةثل،كارطةسهكدخرأكسيهكجارتةس كجحملاسرك،كارتقةقكدص

حتقةددقكتيدداس كصددامقك ددنيكجألطددهجفكذسىكجايالقددلكسجإلمج جةكجا ددهسخةلك ااددرسلكجث ددةثلك،كل سدداسكارطخةددقكدخددرأكسدديهك -3
 جارتةس كجحملاسرك كثا ع.

 أو ل العاور يف الدراسات السابعة
،كمس كجارطددهقكج ك ةجنددبككتهلةددثكديظددمكجار جسدداةك يددىكأ ددهكسةاسدداةكسدديهكجارتةسدد ك يددىكسةاسددلكج دداذكجاقددهج جة -1

 أخهىككلرقةةمكجألمج كجإلمج يك.
ااقةجننيكسم  ددلكجارقدرىفكسجارة هداةكجاةةاسددةلكفدتثداسةكم  دلكتطخةدقكسدديهكجارتةسد كجحملاسدركددد كمسادلكألخدهىك،كرخرال -0

 سجرقرصامسلك نيكجارسل.
لك  كجاظهسفكسجثرغىتجةكتطخةقكديظمكجار جساةكسااثلكجاذلهكيفكمسلكدرقردلك،كتيةمكيفك ة لكسظهسفكحمةطلكخمريث -1

 جاهج الك اارسلكجااادةل،كسد ك ةاهاكدصه.
نر عكجار جساةكجايه ةلكسجثصهسلكجايتكتااساتكسيهكجارتةسد كجحملاسدركسآ دا مكجثيريثدلك يدىكدرطيخداةكجادرسلكجث دةثلكدد ك -9

 جألطهجفكذسىكجايالقل.ك
 الفجون البحثية

 دهج كم جسداةكاختدثك دكانةدلكتطخةدقكدخدرأكجاةديهكجحملاسدركيفكد كنرا جكجار جساةكجاةا قلكسهىكجاخاحدثكجحلا دلك  ك  -1
جادرسلكجااادةددلك صددثلك اددلكسيفكدصددهك صددثلكخاصدلكددد ك ددرىفكجإلضددهج ك   درجفكلدد كددد كجاادهللكدريددرمعكججلاةددةلكددد ك
ناحةلك كايرىفكجإلضهج ك ررفقاةكجإلسرثصا كجأل ايبكجثخاشهىكسجحلكةدلكجث ةثلد كناحةلكأخهىككسذاككايتثاظك يىك

 جنلكجارسالكسجحلركد كحتةس ك سهجمجةكجارسالكاييا ج.حقكخثك
 عاشرا : خطة البحث

كارتقةقكأ رجفكجاختثكفإ كجاخاحثكسةرااساهكيفك ال لكفصةلكلصاكسي ل
سراددداسلكفةدددهكجارتيةددد كجحملاسددديبكألسددديا كجارتةسددد كجاخةاةدددلكيفكجاادددهلاةكدريدددرمعكججلاةدددةلكدددد كحةدددثك،كطخةيرهددداككالفاـــ  ا و :

يهكجحملاسدددر كدثهةددددهك،كسأمهةردددهك،كسديةقاتدددهىك،كسحتيةددد كجثقا ندددلكل سددداسكثخدددرأكجاةددديهكجحملاسدددرك كدثهةدددده،كسأمهةرهددداك،سكدخدددرأكجاةددد
كسأسخابك  هج مك،كسدقةداتهىك،كسلذاككسرااسلكجاثص كجإلتثاقاةكجثكصيلكاةيهكجارتةس كجحملاسرك كأنةج هاك،كسممةثجهتاك،كس ةة اى

 نلكاقةج ركأسيا كجارتةسد كيفكلد كدد كجاةرسداةكجثرتدرعكجألدهسكةدلك،كسجثصيكدلكسسرااسلكفةهكجاخاحثكم جسلكدقاكالفا  الثاين:
جثرترعك،كسدصدهك،ك درفكجاةصدةلك  كددرخ كحماسديبكدقدححكارطخةدقكدخدرأكجاةديهكجحملاسدركيفكتةديىتكجارتدةسالةكيفكجاادهلاةك

كدريرمعكججلاةةل.
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كلاةكدريرمعكججلاةةلكجاياديلكيفكقطا كجألمسسلكجثصهي.سسرااسلكم جسلكتطخةقةلكارةيىتكجارتةسالةكيفكجااهككالفا  الثالي :
سيفكجااهاسلكسةريهضكجاخاحثكخالصلكجاختثكسأ مكداكتةص ك اةهكد كنرا جكسأ مكداكسةص ك هكفةصاكسرييقكمباكيلكجاختثك،ك

كسلذاككجار جساةكجثةرقخيةلكجثصك ك  هج ها.
 خالصة الفصل األول

 

تةدديىتكجارتددةسالةكسجثثددا ةمكسجثصددطيتاةكجألساسددةلكجثرييقددلك ددا،كسهددرفك ددذجكجاثصدد ك  كتةضددةلكدا ةددلك صيةددلك
 اإلضدافلك  كم جسددلكدخدرأكسدديهكجارتةسدد كجحملاسدركسحترسددركدثجسدداكجتخا دلكسديةقدداةكتطخةقدهك،كمثك ددهضكلةثةددلكحترسدركجاةدديهكجحملاسددرك

 ) .Arm's Length Principle)  ار رصامك يىكحتية كجثقا نلك ا رخا عكأساسكدخرأككسيهكجارتةس كجحملاسرك

لصدداكسهددرمك ددذجكجاثصدد ك،ك ر جسددلكطددهقكتةدديىتكجارتددةسالةكجثيريثددلك،كستةضددةلكدثجسدداكس ةددةبكلدد كطهسقددلك،ك ددرفك
كتةهة كجخرةا كجاطهسقلكجألدث كاك كصثقلك نيكأطهجفكدهتخطلكسفقاًكايظهسفكجحملةطلك ريككجاصثقل.

حملاسدرك،كسجاديتكدد كشد هناكجايصد ك يدىكجحلدركدد كسلذاككسهرفكجاثص ك  ك،كم جسلكجألسااةبكجثكصيدلكثخدرأكجاةديهكج
كجااثج اةكجاااجتلك  ك رىفكجرارثجىفك ةيهكجارتةس كجحملاسرك،كسدرىكقا يةرهاكايرطخةقكيفكجاخة لكجثصهسلك

سسدديىكجاخاحددثكددد كخدداللكم جسددلكجاخاددةمكجاةددا قلك  كتكددةس ك ؤسددلكسجضددتلك دد كآاةددلكقةدداسكسدديهكجارتةسدد كجحملاسددرك،ك
كديلكاقةاسكسيهكجارتةس كجحملاسرك نيكجألطهجفكذسيكجايالقلكجاياديلكيفكدصه. رفكسض كداهةةلكدركا

كقركخيصكجاخاحثك  كداهةةلكسيهكجارتةس كجارااةللككك
كحهك صيةلكقةاسكسيهكجارتةس كجحملاسرك ثال لكدهجح كأساسةلكس  ل

 اريدخ ت - 1
 تثهمكسم مكجإلمج عكجاييةا 
 ديكةاةك ىتكديصةسلىك–خرداةكك-حترسركجطخةيلكاصثقاةكجاخةاةل سي كديصةسل 
 م جسلكجاخة لكجارجخيةلكسجتا  ةل 
 حترسركجاطهسقلكجألنةبكارةيىتكجارتةسالةكسسخبكجخرةا  ا 
 حترسركأس كجارتية كجثقا  كيفكضة كجثياسىتكجحمليةلكسجاياثةل 

 ع ليات التش ي  -4
   هج كجارتية كجثقا   
 حترسركم  لكجاقا يةلكايصقا نلك -

 ترداةخصا صكجاةي كسج 
  جارتية كجاةظةث 
 شهسطكجارياقر 
 جاظهسفكجرقرصامسل 
 جتططكجرسحجتةةةل 
 جاةةاساةكجحلكةدةل 
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   هج كجاريرسالةكجاالزدلكإل هج كجثقا نل -
 حةابكسيهكجارتةس كجحملاسركسفقاًكايطهسقلكجثيرا ع -
 اريةر ات - 3
 سيهكحتةس كحماسر 
 جرفصاحك  كجثييةداةك اثافةل 
 ةس كجحملاسرتة ةقكلافكاةيهكجارت 
 ج اذكج هج جةك قركجتثاقاةكدرخامالكسدةخقل 

 

 خالصة الفصل الثاني
 

قاىفكجاخاحثكد كخاللك ذجكجاثص ك،ك ر جسلكقةج ركتةيىتكجارتةسالةكيفكل كد كجاةرساةكجثرترعكجألدهسكةلكسجثصيكلك
رسددرك يدداكأس ددهكجاقصددة كيفكجثرتددرعكجاربسطانةددلك،كسلددذاككقةج ددركتةدديىتكجارتددةسالةكجثصددهسلك،كسخيددصكجاخاحددثك  كحت

جاقةج دددركجثصدددهسلك،ك ارضدددافلك  كأ دددمكنقددداطكجاقدددةعكيفكجاقةج دددركجاياثةدددلك،كسجاددديتكميكددد كجرسدددرثامعك ددداكيفكجاخة دددلكجثصدددهسل.ك
 سججلددددددددددددددددددددددددددددددددرسلكجارددددددددددددددددددددددددددددددددايلكسييددددددددددددددددددددددددددددددددصكجار جسددددددددددددددددددددددددددددددددلكجثقا نددددددددددددددددددددددددددددددددلكجادددددددددددددددددددددددددددددددديتكقدددددددددددددددددددددددددددددددداىفك دددددددددددددددددددددددددددددددداكجاخاحددددددددددددددددددددددددددددددددث

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

 ملخص الدراسة المقارنة لقواعد تسعير التحويالت
 مصر المملكة المتحدة الواليات المتحدة لمقارنةعنصر ا
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جثةجمكجاقانةنةلكجثاظصلك
كارةيىتكجارتةسالة

د كقانة كك112جثامعك قمك
كضهج بكجارخ كجألدهسك 

ججلث كجاهج  كد كجاراهسياةك
جألساةلكاي هج بكجارساةلك

TIOPA2010 

د كقانة كك31جثامعك قمك
ك2110اةالكك38 قمك

،كك33سجثةضتلك اثامعك قمك
كد كجاال تلكجاراثةذسلك11

طهقكحترسركسيهك
كجارتةس كجحملاسر

 جثيادالةكجثيصةسل -
 طهسقلكجاةيهكجحلهكجثقا   -8
 طهسقلكسيهك  امعكجاخة  -2
طهسقدددددددلكجاركيثدددددددلكد ددددددددافاًك -3

  اةهاك ادمك  ل
 طهسقلكجأل  احكجثقا نل -1
 طهسقلك قرةاىفكجأل  اح -0

 جثيادالةك ىتكجثيصةسل -
 طهسقلجاةيهكجحلهكجثقا   -8
 جأل  احكجثقا نلكطهسقل -2
كطهسقلك قرةاىفكجأل  اح -3

أاثىفكجثاه كجثصةلك اتخا كدخرأك
كجاةيهكجحملاسركمس كذلهكجاطهق

طهسقدددددددددلكجاةددددددددديهكجحلدددددددددهك -8
 جثقا  

طهسقدددلكجاركيثدددلكد دددافاًك -2
  اةهاك ادمك  ل

 طهسقلكسيهك  امعكجاخة  -3
أسكأيكطهسقددلكأخددهىكصددام عك
 ددددددددددددددد كداظصدددددددددددددددلكجاريددددددددددددددداس ك

كجإلقرصاميكسجاراصةل

 هج ك خرخا كجثةضة ةلكقخ ك كجاثتصكجا هسيب
كج اذكقهج كجاثتص

خي  كاةةاسلكجارقةةمكجاذجيتك
سلذاككنرا جك صيةلكتقةةمك

كجثياطه
كسفقاًكاييةالكجثيرا عكايثتص

كجايقة اة

 قة لكخاصلك اايصيةلك
كجارةا سل

ك قة لكخاصلك صايفكجاريرس 
ك

 قة لك  كجارال بكيفككركتة رك قة اةكحمرمم
كجرقهج كجا هسيب

 
اكقدددددددددددددداىفكجاخاحددددددددددددددثك رصددددددددددددددصةمكدددددددددددددددرخ كحماسدددددددددددددديبكدركاددددددددددددددد كسيصدددددددددددددد كليطددددددددددددددلكج شددددددددددددددامسلكاكدددددددددددددد كددددددددددددددد كلصدددددددددددددد

جاادددددددددددددهلاةكدريدددددددددددددرمعكججلاةدددددددددددددةلك،كسدصددددددددددددديتلكجا دددددددددددددهج بكجثصدددددددددددددهسلك،ك دددددددددددددرفكجحلدددددددددددددركدددددددددددددد كجثادددددددددددددال كجاااجتدددددددددددددلك ددددددددددددد ك
كجارال بكيفكتةيىتكجارتةسالةك.
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 (5كل رقم )ش
 ALPسعر التحويل المحايدتطبيق مقترح لمدخل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهدف : -1
 توفير معلومات دقيقة ومحايدة عن سعر التحويل المحايد -
 توفير الرقابة الالزمة على تسعير التحويالت بما يضمن التزام الشركات متعددة الجنسية بالقواعد المصرية -

 األطراف المستفيدة -2

 األطراف ذوي العالقة 2/1
 .الشركة األم 
 .الفرع األجنبي بالبلد المضيف 

 
 خلق قيمة لحامل السهم. -
 ركة.التوافق مع معايير المحاسبة الدولية ومعايير الش -
 استخدام نظم قياس وتقييم أداء ومكافآت عادلة. -
 اإلبداع وتحسين الكفاءة. -
 شفافية اإلفصاح عن المعلومات. -
 رضاء السلطات المختصة بالبلد المضيف -

 السلطات المختصة بالبلد المضيف 2/2
 .السلطة الضريبية 
 .سلطات أخرى 

 

 إ
 عداد التشريعات المالية والضريبية والمحاسبية

 ا
 على وتنمية اإلستثمار األجنبي المباشر.لمحافظة 

 

  

 منهجية تطبيق مبدأ السعر المحايد -3

4-
 

الرقابة على أسعار التحويل
 

 سبل تجنب النزاعات القضائية -5

 
 التفاوض مع سلطات البلد المضيف من خالل

ت -
 قديم معلومات دقيقة ومناسبة

ا -
 لرد على استفسارات السلطة الضريبية

ا -
 لمطلوبةجراء التعديالت ا

ا -

 MAPتفاق التسعير المتبادل 
ا -

 APAتفا ق التسعير المسبق 

  

 الفحص الضريبي 4/2

 
 إ

 ختبار مخاطرالصفقة محل الفحص
 ا

 ختبار موضوعية سعر التحويل المستخدم
 ا

 لتأكد من صحة ومصداقية التوثيق
 ن

 تيجة الفحص الضريبي
 إ

 جراء التعديالت الالزمة على الوعاء الضريبي

ات في حالة ثبوت التالعب في سعر التحويل فرض العقوب 4/3
 وفقاً للقانون

 

 المخرجات 3/3

 

 س

 عر تحويل محايد

 ا

 الفصاح عن المعلومات بشفافية

 ت

 وثيق كاف لسعر التحويل المحايد

 ا

 تخاذ اجراءات عقد اتفاقات متبادلة ومسبقة

  

 عمليات التشغيل 3/2

 

 إ
 جراء التحليل المقارن

ت -
 نة حديد درجة القابلية للمقار

 خ
 صائص السلع والخدمات

 ا
 لتحليل الوظيفي

 ش
 روط التعاقد

 ا
 لظروف االقتصادية

 ا
 لخطط االستراتيجية

 ا
 لسياسات الحكومية

إ -
 جراء التعديالت الالزمة إلجراء المقارنة

ح -
ساب سعر التحويل المحايد وفقاً للطريقة 

 المختارة

  

 المدخالت 3/1

 
 ت

 فهم ودعم اإلدارة العليا
 ت

 -ت البينية)سلع ملموسةحديد اطبيعة لصفقا
 ملكيات غير ملموسة( –خدمات 

 د
 راسة البيئة الداخلية والخارجية

 ت
حديد الطريقة األنسب لتسعير التحويالت وسبب 

 اختيارها
 ت

حديد أسس التحليل المقارن في ضوء المعايير 
 المحلية والعالمية

  

 وضع مدى  لسعر التحويل المحايد 4/1
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 الدراسة التطبيقيةخالصة 
هتدددددددددددرفك دددددددددددذمكجار جسدددددددددددلك  كتقةدددددددددددةمكددددددددددددرىكقا يةدددددددددددلكجثدددددددددددرخ كجحملاسددددددددددديبكجثقدددددددددددححكايرطخةدددددددددددقكيفكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلك
جاياديدددددددددلكيفكقطددددددددددا كجألمسسددددددددددلكجثصددددددددددهيك،كسلددددددددددذاككجخرخددددددددددا كدددددددددددريكصددددددددددتلكفددددددددددهسضكجار جسددددددددددلك،كددددددددددد كخدددددددددداللكحتيةدددددددددد كنرددددددددددا جكقددددددددددا صيتك

اييةدددددددددددددداكسجإلمج عكجثااةددددددددددددددلك،كسجحلةدددددددددددددددا اةك،كسجا ددددددددددددددهج بك ااادددددددددددددددهلاةكجرسرقصددددددددددددددا كجثددددددددددددددةز رنيك يدددددددددددددددىكلدددددددددددددد كددددددددددددددد كدةددددددددددددددد ةيلكجإلمج عكج
،س مج عكجا ددددددددددددددهج بككدةدددددددددددددد ة ك مج عكجا ددددددددددددددهج بك يدددددددددددددىكجااددددددددددددددهلاةكجثةددددددددددددددامهلكدريدددددددددددددرمعكججلاةددددددددددددددةلكجاياديددددددددددددددلكيفكقطدددددددددددددا كجألمسسددددددددددددددلك،كس

 .مبصيتلكجا هج بكجايادل يىكلخا كسدرةسط كجثصةانيك
 

كقركخيصتكنرا جكجارتية كجرحصا  ك  لسقاىفكجاخاحثك اخرخا كسحتية كنرا جكقةج مكجرسرقصا كسك
 ددددددددددرىفكصددددددددددتلكجاثددددددددددهضكجألسلكددددددددددد كفددددددددددهسضكجار جسددددددددددلكسجاددددددددددذيكسدددددددددداصك يددددددددددىك"ركتة ددددددددددرك القددددددددددلكذجةكمراددددددددددلك حصددددددددددا ةلك ددددددددددنيك -1

 دخرأكسيهكجارتةس كجحملاسركسأ رجفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةل"
حصددددددددددا ةلك ددددددددددنيك ددددددددددرىفكصددددددددددتلكجاثددددددددددهضكجاثدددددددددداينكددددددددددد كفددددددددددهسضكجار جسددددددددددلكسجاددددددددددذيكسدددددددددداصك يددددددددددىك"ركتة ددددددددددرك القددددددددددلكذجةكمراددددددددددلك  -9

 جخرةا كطهسقلكتةيىتكجارتةسالةكجثال صل،كسجثرغىتجةكجاخة ةلكسجثااةلكسجاراظةصةلكيفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةل."
 دددددددددرىفكصدددددددددتلكجاثدددددددددهضكجاثاادددددددددثكدددددددددد كفدددددددددهسضكجار جسدددددددددلكسجادددددددددذيكسددددددددداصك يدددددددددىك"ركتة دددددددددرك القدددددددددلكذجةكمرادددددددددلك حصدددددددددا ةلك دددددددددنيك -1

 د كجرزمسججكجا هسيبكسجااثج اةكسفهضكجايقة اة."ك  هجىفكجتثاقكجارةيىتكجثةخقكسجرتثاقكجثرخاملككسجحلر
 خددددددددددةةكصددددددددددتلكجاثددددددددددهضكجاهج دددددددددد كددددددددددد كفددددددددددهسضكجار جسددددددددددلكسجاددددددددددذيكسدددددددددداصك يددددددددددىك"ركتة ددددددددددرك خرالفدددددددددداةكذجةكمراددددددددددلك حصددددددددددا ةلك -3

  نيكآ ج كجثةرقصىكداهمكحةلك خرةا كأف  كطهسقلكاقةاسكسيهكجارتةس كجحملاسر."
يددددددددددددىك"ركتة ددددددددددددرك خرالفدددددددددددداةكذجةكمراددددددددددددلك ددددددددددددرىفكصددددددددددددتلكجاثددددددددددددهضكجتدددددددددددداد كددددددددددددد كفددددددددددددهسضكجار جسددددددددددددلكسجاددددددددددددذيكسدددددددددددداصك  -81

  حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمكحةلكلةثةلكحترسركسيهكحتةس كحماسركسهض كجحلكةدلكجث ةثل."ك
قا يةدددددددددددلكددددددددددددرخ كتةددددددددددديىتكجارتدددددددددددةسالةكجثقدددددددددددححككايرطخةدددددددددددقكيفكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلكجاياديدددددددددددلكيفكقطدددددددددددا كجألمسسدددددددددددلك -88

 جثصهي.
 

ات المستقبليةالخالصة والنتائج والتوصيات والدراس  

 أوالً: خالصة البحث:
ك رفكجاختثك  "ك قحجحكدرخ كحماسيبكارطخةقكدخرأكجاةيهكجحملاسركيفكتةيىتكجارتةسالةكجارساةلك".

مبتاس  ددددددددددداكك-سقدددددددددددركقددددددددددداىفكجاخاحدددددددددددثك ر جسدددددددددددلكدخدددددددددددرأكسددددددددددديهكجارتةسددددددددددد كجحملاسدددددددددددرك،كسحترسدددددددددددركداهةةدددددددددددلكقةددددددددددداسكسددددددددددديهكجارتةسددددددددددد ك
ايصددددددددددثقاةكجادددددددددديتكتددددددددددرمك ددددددددددنيكفددددددددددهس كجااددددددددددهلاةكدريددددددددددرمعكججلاةددددددددددةلكك-اةكىكجاثال ددددددددددلك كدددددددددددرخالةك،ك صيةدددددددددداةكجاراددددددددددغة ك،كسخمه دددددددددد

س ي دددددددددهاكجادددددددددخياكسفقددددددددداًكهلدددددددددذجكجثخدددددددددرأك،كلصددددددددداكقددددددددداىفكجاخاحدددددددددثك دددددددددإ هج كم جسدددددددددلكدقا ندددددددددلك دددددددددنيكقةج دددددددددركتةددددددددديىتكجارتدددددددددةسالةكيفكجادددددددددرسلك
جثرقرددددددددددددددلك أدهسكددددددددددددداكسك هسطانةددددددددددددداىك،كسقةج دددددددددددددركتةددددددددددددديىتكجارتدددددددددددددةسالةكيفكدصدددددددددددددهك،ك دددددددددددددرفكحترسدددددددددددددركأس دددددددددددددهكجاقصدددددددددددددة كيفكجاقةج دددددددددددددرك

كجثصهسلك،ك اإلضافلك  كأ مكنقاطكجاقةعكيفكجاقةج ركجاياثةلك،كسجايتكميك كجرسرثامعك اكيفكجاخة لكجثصهسل.ك
سددددددددددددد كخدددددددددددداللكتيددددددددددددككجار جسددددددددددددلك،كخيددددددددددددصكجاخاحددددددددددددثك  كدددددددددددددرخ كحماسدددددددددددديبكدقددددددددددددححكارطخةددددددددددددقكدخددددددددددددرأكجاةدددددددددددديهكجحملاسددددددددددددركمبدددددددددددداك

 كليطدددددددددددلك  شدددددددددددامسلكاكددددددددددد كدددددددددددد كجاادددددددددددهلاةكس دددددددددددص كحتقةدددددددددددقكجايرجادددددددددددلكجا دددددددددددهسخةلكسكجاردددددددددددثجىفكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلك،كسيصددددددددددد
دريددددددددددددددرمعكججلاةددددددددددددددةلك،كسدصدددددددددددددديتلكجا ددددددددددددددهج بكجثصددددددددددددددهسلك،ك ددددددددددددددرفكجحلددددددددددددددركددددددددددددددد كجثاددددددددددددددال كجاااجتددددددددددددددلك دددددددددددددد كجارال ددددددددددددددبكيفكتةدددددددددددددديىتك

كجارتةسالة.
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ددددددددددد ك انددددددددددبكآخدددددددددده،كقدددددددددداىفكجاخاحددددددددددثك ددددددددددإ هج كم جسددددددددددلكدةرجنةددددددددددلك،ك ددددددددددرفك خرخددددددددددا كصددددددددددتلكفددددددددددهسضكجار جسددددددددددلك،كددددددددددد كخدددددددددداللك
جألس كف ددددددددددددددددددلكدةدددددددددددددددددد ةيلكجإلمج عكجاييةدددددددددددددددددداكسجإلمج عكجثااةددددددددددددددددددلك،كسجحلةددددددددددددددددددا اةك،كقددددددددددددددددددا صيتكجسرقصددددددددددددددددددا كمتكتددددددددددددددددددةزسيهمك يددددددددددددددددددىكف رددددددددددددددددددنيك،ك

دةددددددددددددددد ة ك مج عكجا دددددددددددددددهج بك يدددددددددددددددىككسجا دددددددددددددددهج بك ااادددددددددددددددهلاةكدريدددددددددددددددرمعكججلاةدددددددددددددددةلكجاياديدددددددددددددددلكيفكقطدددددددددددددددا كجألمسسدددددددددددددددلك،كسجاثانةدددددددددددددددلكف دددددددددددددددل
ثك.كسقددددددددددددركقدددددددددددداىفكجاخاحددددددددددددمبصدددددددددددديتلكجا ددددددددددددهج بكجايادددددددددددددل،س مج عكجا ددددددددددددهج بك يددددددددددددىكلخددددددددددددا كسدرةسددددددددددددط كجثصددددددددددددةانيككجااددددددددددددهلاةكجثةددددددددددددامهل

،كسجسدددددددددددددريالصكأ دددددددددددددمكجااردددددددددددددا جكك اإلضدددددددددددددافلككSPSS16 رتيةددددددددددددد كنردددددددددددددا جكقدددددددددددددةج مكجرسرقصدددددددددددددا ك حصدددددددددددددا ةاًك اسدددددددددددددريرجىفك هندددددددددددددادجك
ك  ك خرخا كفهسضكجاختثك.

 سفةصاكسي ك هضكأل مكنرا جكجاختث
 ثانياً:  نتائج البحث:

عكججلاةدددددددددددةلك،كهلدددددددددددثكجاثددددددددددداينكددددددددددد كحةدددددددددددثكج رخدددددددددددا عكجاق دددددددددددةلكجأل دددددددددددمكجادددددددددديتكتةج دددددددددددهكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرم ردددددددددد كسددددددددددديهكجارتةسددددددددددد كجث -8
سذادددددددددددددددددكك يدددددددددددددددددركضدددددددددددددددددهسخلكجأل  ددددددددددددددددداحكجارةا سدددددددددددددددددلكسجاصددددددددددددددددداا ةل،كسذادددددددددددددددددكك يدددددددددددددددددىك كددددددددددددددددد كدددددددددددددددددداكأسدددددددددددددددددثهةك ادددددددددددددددددهكم جسددددددددددددددددددلك

Ernst&Youngيدددددددددددىكجثةددددددددددددرةىكجايددددددددددداث كددددددددددددد كحةدددددددددددثكلددددددددددددة كسددددددددددديهكجارتةسدددددددددددد ك دددددددددددةكجاق ددددددددددددةلكجأل دددددددددددمكجادددددددددددديتكتةج ددددددددددددهكك 
يدددددددددددرمعكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلك،كسقدددددددددددركسه ددددددددددد كذادددددددددددكك  ك دددددددددددرىفكقةدددددددددددةعكجايقة ددددددددددداةكجثةدددددددددددريردلكإلادددددددددددثجىفكجاادددددددددددهلاةكدر

لكجاثااثددددددددددددلك،كستيرددددددددددددربكجا ددددددددددددهج بكججلصهلةددددددددددددلكخددددددددددددججلاةددددددددددددةلكمبخددددددددددددرأكجاةدددددددددددديهكجحملاسددددددددددددر.كلصدددددددددددداك ددددددددددددا ةكجا ددددددددددددهج بكججلصهلةددددددددددددلكيفكجثهت
 ألثهكأنةج كجا هج بكج تخاطاًكست  ىتجًك يىكسيهكجارتةس كجحملاسر.

اةك ددددددددددددرفك  ضددددددددددددا كجحلكةددددددددددددد،كجسددددددددددددريرجمكجااددددددددددددهلاةكدريددددددددددددرمعكججلاةددددددددددددةلكاإلارددددددددددددثجىفك قةج ددددددددددددركستاددددددددددددهسياةكأسدددددددددددديا كجارتةسدددددددددددد ك -2
اةددددددددددالكك38جث ددددددددددةثلكسجتاددددددددددبكجااثج دددددددددداة،كسسه دددددددددد كجاخاحددددددددددثك ددددددددددرىفكجإلارددددددددددثجىفك  ك ددددددددددرىفكس ددددددددددةمكنددددددددددصكديددددددددددثىفكيفكجاقددددددددددانة ك قددددددددددمك

 أسكر ترلكجاراثةذسلكسةضلكداهةةلكجخرةا كطهسقلكسيهكجارتةس كجثااسخل،كسلةثةلكتطخةقكل كطهسقلك.ك2110
 ةمكجألمج كسحتثةثكجاياديني.ركتة رك القلكج تخاطكقةسلك نيكسةاسلكتةيىتكجارتةسالةكسسةاساةكتقة -3
تةددددددددددديىكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلك  كسضددددددددددد كسددددددددددديهكحتةسددددددددددد كميكاهددددددددددداكدددددددددددد كحتقةدددددددددددقكأقصدددددددددددىكأ  ددددددددددداحكممكادددددددددددلك،كيفكضدددددددددددة ك -1

 جارةجفقكد كجأل رجفكجايادلكاياهللكجألىفك،كد كدهج اعكحتةنيكجايالقاةكد كجاةيطاةكجث ةثل.
 القددددددددددلكذجةكمراددددددددددلك حصددددددددددا ةلك ددددددددددنيككممدددددددددداكسددددددددددخقكميكدددددددددد ك ددددددددددرىفكصددددددددددتلكجاثددددددددددهضكجألسلكسجاددددددددددذيكسدددددددددداصك يددددددددددىك"كركتة ددددددددددر

كدخرأكسيهكجارتةس كجحملاسركسأ رجفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةل".
تة دددددرك القدددددلكذجةكمرادددددلك حصدددددا ةلك دددددنيكجثرغدددددىتجةكجاراظةصةدددددلكسجاخة ةدددددلكسجثااةدددددلكجحملةطدددددلك ااادددددهلاةكدريدددددرمعكججلاةدددددةلكسحترسدددددركسددددديهك -0

كسجاددددذيكسدددداصك يددددىك"ركتة ددددرك القددددلكذجةكمراددددلك حصددددا ةلكحتةسدددد كجاصددددثقاةكجاخةاةددددلك،كس ددددذجكددددداكسؤلددددرك ددددرىفكصددددتلكجاثددددهضكجاثدددداين
  نيكجخرةا كطهسقلكتةيىتكجارتةسالةكجثال صل،كسجثرغىتجةكجاخة ةلكسجثااةلكسجاراظةصةلكيفكجااهلاةكدريرمعكججلاةةل."

س  دددددددددددهج جةكجرتثددددددددددداقكك،ك دكانةددددددددددلكجر رصدددددددددددامك يدددددددددددىكلدددددددددد كدددددددددددد كجتثددددددددددداقكجارةددددددددددديىتكجثةددددددددددخقكدددددددددددد كجاادددددددددددهلاةكدريددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلكك -1
 دددددددددددنيكجاةددددددددددديطلكجا دددددددددددهسخةلكجحمليةدددددددددددلكسسددددددددددديطاةكجادددددددددددرسلكجألخدددددددددددهىكايتدددددددددددركدددددددددددد كجرزمسججكجا دددددددددددهسيبكسجااثج ددددددددددداةككMAPرخددددددددددداملكجث

سفدددددددددهضكجايقة ددددددددداة،كس دددددددددذجكدددددددددداكسثخدددددددددتك دددددددددرىفكصدددددددددتلكجاثدددددددددهضكجاثاادددددددددثكسجادددددددددذيكسددددددددداصك يدددددددددىك"كركتة دددددددددرك القدددددددددلكذجةكمرادددددددددلك
ججكجا دددددددددددهسيبكسجااثج دددددددددددداةكسفددددددددددددهضك حصدددددددددددا ةلك ددددددددددددنيك  دددددددددددهجىفكجتثدددددددددددداقكجارةددددددددددديىتكجثةددددددددددددخقكسجرتثددددددددددداقكجثرخدددددددددددداملككسجحلدددددددددددركددددددددددددد كجرزمسك

 جايقة اة."
سدصددددددددددديتلكجا دددددددددددهج بكجثصدددددددددددهسلك،كركسة دددددددددددركتخددددددددددداس ك دددددددددددنيكأ ج كجثةرقصدددددددددددىكدددددددددددداهمكدددددددددددد كف ددددددددددديتكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلك -9

سلدددددددددددذاككجاطهسقدددددددددددلكجألف ددددددددددد ك،كقدددددددددددلكجأللثدددددددددددهكجسدددددددددددريرجداًكسشدددددددددددةة اًكسحدددددددددددةلكلدددددددددددة كطهسقدددددددددددلكجاةددددددددددديهكججحلدددددددددددهكجثقدددددددددددا  ك ددددددددددد كجاطهك
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لددددددددددركصددددددددددتلكجاثددددددددددهضكجاهج دددددددددد كسجاددددددددددذيكسدددددددددداصك يددددددددددىك"كركتة ددددددددددرك خرالفدددددددددداةكذجةكحلةددددددددددابكسدددددددددديهكجارتةسدددددددددد كجحملاسددددددددددرك،ممدددددددددداكسؤك
 مرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمكحةلك خرةا كأف  كطهسقلكاقةاسكسيهكجارتةس كجحملاسر."

س دددددددددددةمكتخددددددددددداس ك دددددددددددنيكآ ج كجثةرقصدددددددددددىكدددددددددددداهمكدددددددددددد كف ددددددددددديتكجاادددددددددددهلاةكسجا دددددددددددهج بكفخصددددددددددداكسرييدددددددددددقكمبرطيخددددددددددداةك  ضدددددددددددا كجحلكةددددددددددددلك -1
،كك1.10دةددددددددددرةىكجثياةسددددددددددلك اااةددددددددددخلكجلصةدددددددددد كجايااصددددددددددهكسفقدددددددددداًكاارددددددددددا جكجخرخددددددددددا كدددددددددددا كسسردددددددددد ك دددددددددد كجث ددددددددددةثل،كحةددددددددددثكجخنثدددددددددداك

س دددددددددددذجكدددددددددددداكسثخدددددددددددتك دددددددددددرىفكصدددددددددددتلكجاثدددددددددددهضكجتددددددددددداد كسجادددددددددددذيكسددددددددددداصك يدددددددددددىك"كركتة دددددددددددرك خرالفددددددددددداةكذجةكمرادددددددددددلك حصدددددددددددا ةلك
  نيكآ ج كجثةرقصىكداهمكحةلكلةثةلكحترسركسيهكحتةس كحماسركسهض كجحلكةدلكجث ةثل."

ةكدريدددددددددرمعكججلاةدددددددددةلكمبددددددددداك ذجكلدددددددددا ك دددددددددب كج خددددددددداةكصدددددددددتلكسددددددددديهكجارتةسددددددددد كسقددددددددد ك يدددددددددىك ددددددددداتقهمكجىفك دددددددددرىفكم جسدددددددددلكجاادددددددددهلا -3
  يىك اتقكدصيتلكجا هج بكجثصهسل.

مبدددددددددددداكسرثددددددددددددقكددددددددددددد كديدددددددددددداسىتكجارقهسددددددددددددهكجثددددددددددددايلك،كتةدددددددددددديىكجااددددددددددددهلاةكدريددددددددددددرمعكججلاةددددددددددددةلك  كتة ةددددددددددددقكسدددددددددددديهكجارتةسدددددددددددد كجحملاسددددددددددددرك -81
 جثياطه.كس اارايلكجحلثاظك يىكحاسككجثةراركحم كجاثتصك،كس ثةاكنةخل

ك%11 اةدددددددددددبكتهجسحدددددددددددتك ةدددددددددددوك،كدةجفقدددددددددددلكديظدددددددددددمكجثةرقصدددددددددددىكدددددددددددداهمك يدددددددددددىكداهةةدددددددددددلكقةددددددددددداسكسددددددددددديهكجارتةسددددددددددد كجثقححدددددددددددل -88
ممددددددددددداكسدددددددددددرلك يدددددددددددىكقا يةرهددددددددددداكايرطخةدددددددددددق،ك ارضدددددددددددافلك  كس دددددددددددةمكج تخددددددددددداطكديادددددددددددةيك دددددددددددنيكديظدددددددددددمك ااصدددددددددددهجثاهةةلك،كك%811س

 جثقححلكس ي هاكجاخيا،كس ةاهاكس نيكقا يةلكتيككجثاهةةلكايرطخةق.
لكلددددددددد كجااردددددددددا جكجاةدددددددددا قلكميكددددددددد كج خددددددددداةكقا يةدددددددددلكجثدددددددددرخ كجثقدددددددددححكارطخةدددددددددقكسددددددددديهكجارتةسددددددددد كجحملاسدددددددددركايرطخةدددددددددقكيفكدددددددددد كخدددددددددال -82

 جااهلاةكدريرمعكججلاةةلكجاياديلكيفكقطا كجألمسسلكجثصهيك.
يفكضدددددددددددة كجار جسدددددددددددلكجثقا ندددددددددددلك دددددددددددنيكقةج دددددددددددركتةددددددددددديىتكجارتدددددددددددةسالةكيفكلددددددددددد كدددددددددددد كجاةرسددددددددددداةكجثرتدددددددددددرعكسكجثصيكدددددددددددلكجثرتدددددددددددرعكسك -83

 جايه ةلكجت لكج يتلكعهة سلكدصه
جتثددددددددددداقكديظدددددددددددمكجادددددددددددرسلك يدددددددددددىكجاخادددددددددددةمكجاه ةةدددددددددددةلكجادددددددددددةج معك ا شدددددددددددامجةكداظصدددددددددددلكجاريددددددددددداس كجرقرصددددددددددداميكسجاراصةدددددددددددلك،كدددددددددددد ك -8

 س ةمكجخرالفكيفكآاةلكتطخةقكتطخةقكتيككجاخاةم.
داهةةدددددددددددددلكحةدددددددددددددابكسددددددددددددديهكجارتةسددددددددددددد كجحملاسدددددددددددددرك،كك2110اةدددددددددددددالكك38ملكتةضدددددددددددددلكجاال تدددددددددددددلكجاراثةذسدددددددددددددلكاقدددددددددددددانة ك قدددددددددددددمك -2

هكجاطدددددددددددهقك،كس يدددددددددددىكجاددددددددددده مكدددددددددددد كصدددددددددددرس كجارييةصددددددددددداةكجر شدددددددددددامسلكارةددددددددددديىتكجثيدددددددددددادالةكيفك ددددددددددداىفكسجمنددددددددددداكجلرثدددددددددددتك دددددددددددذل
 ،ك رك هناك ىتكديثدلكايرىفكس ةمكنصكقانةينكسيثىفكجثصةلك اتخا ها.ك2181

خيدددددددددددددةكجاقدددددددددددددانة كسر تردددددددددددددلكجاراثةذسدددددددددددددلكسكجارييةصددددددددددددداةكجر شدددددددددددددامسلكدددددددددددددد كسصدددددددددددددفكاكةثةدددددددددددددلكتةددددددددددددديىتكجثيدددددددددددددادالةك دددددددددددددىتك -3
 .جثيصةسلك،ك  مكطخةيرهاكجتاصل

جحلا دددددددددددلك  كسضددددددددددد كآاةدددددددددددلكسجضدددددددددددتلكإل دددددددددددهجىفك تثاقددددددددددداةكجارةددددددددددديىتكجثةدددددددددددخقلك،كس دددددددددددرىفكتددددددددددده كجاةددددددددددديطلكجثطيقدددددددددددلكيفك دددددددددددذجك -1
 اه ة كجثصيتل.

جحلا دددددددددلك  كدثسدددددددددركدددددددددد كجراردددددددددثجىفكسجاصدددددددددهجدلكيفكتطخةدددددددددقكجايقة ددددددددداةكجاااجتدددددددددلك ددددددددد ك دددددددددرىفكجراردددددددددثجىفكمبخدددددددددرأكسددددددددديهكجارتةسددددددددد ك -0
ةدددددددددديهكجحملاسددددددددددرك،ك دددددددددددالفكجايقة دددددددددداةكجاااجتدددددددددددلكجحملاسددددددددددرك،كسلددددددددددذاككضدددددددددددهس عكس ددددددددددةمك قة دددددددددداةكداثصددددددددددديلك ددددددددددصكدخدددددددددددرأكجا

   ك رىفكجرارثجىفك ااقانة كلك .
 ثالثًا: توصيات البحث:

كاكضة كنرا جكجاختثكس خرخا كجاثهسضكجتاصلك هك،كسجار جسلكجثقا نلكجايتكقاىفك اكجاخاحثكسةص كمباكسي ل
اددددددددددهلاةك اتخدددددددددددا كجارييةصددددددددددداةك يدددددددددددىكجادددددددددددثجىفكجاك2110اةددددددددددالكك38ضددددددددددهس عكجاددددددددددداصكيفكجاال تدددددددددددلكجاراثةذسددددددددددلكايقدددددددددددانة ك قدددددددددددمك -8

 2181جر شامسلكارةيىتكجثيادالةكجاصام عك  كدصيتلكجا هج بك
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 يددددددددددىككلةثةددددددددددلكتةدددددددددديىتكجارتددددددددددةسالةك ددددددددددىتكجثيصةسددددددددددلكك2110اةددددددددددالكك38جادددددددددداصكيفكجاال تددددددددددلكجاراثةذسددددددددددلكايقددددددددددانة ك قددددددددددمك -2
 سذاككنظهجًكاطخةيرهاكجتاصل.

جارتددددددددددددةسالةكجثةددددددددددددريردلكددددددددددددد كسددددددددددددالك  ككضددددددددددددهس عك اددددددددددددثجىفكجااددددددددددددهلاةكدريددددددددددددرمعكججلاةددددددددددددةلك ااثخدددددددددددداةكيفكطهسقددددددددددددلكتةدددددددددددديىت -3
 أخهى.

 نادددددددددددددا كقا دددددددددددددرعك ةانددددددددددددداةكخاصدددددددددددددلك رةددددددددددددديىتكجارتدددددددددددددةسالةك،كسدددددددددددددرمكفةهددددددددددددداك م ججكلافدددددددددددددلكجثييةدددددددددددددداةكجتاصدددددددددددددلك  سددددددددددددديا ك -1
جاصدددددددددددثقاةكجاخةاةدددددددددددلك،كدددددددددددد كخددددددددددداللك ادددددددددددثجىفكجاادددددددددددهلاةكدريدددددددددددرمعكججلاةدددددددددددةلكاثهس هددددددددددداكجاياديدددددددددددلكيفكدصدددددددددددهكمبةجفددددددددددداعكجاةددددددددددديطلك

أسًرك دددددددددد سلك،كددددددددددد كضددددددددددصا كسددددددددددهسلكتيددددددددددككجثييةددددددددددداةكس ددددددددددرىفكقا يةرهدددددددددداككجا ددددددددددهسخةلك كدددددددددد كددددددددددداكسرييددددددددددقك ااصددددددددددثقاةكجاخةاةددددددددددل
اياادددددددددددددهك رك دددددددددددددإذ كدددددددددددددد كجاادددددددددددددهللكدريدددددددددددددرمعكججلاةدددددددددددددةلك.كس دددددددددددددرىفك  دددددددددددددطكجحلصدددددددددددددةلك يدددددددددددددىكتيدددددددددددددككجثييةدددددددددددددداةك قدددددددددددددهج جةك
جاثتددددددددددصك،ك يددددددددددىكأ كسددددددددددرمكحتددددددددددرسثكقا ددددددددددرعك ةاندددددددددداةكأسدددددددددديا كجارتددددددددددةسالةك صددددددددددة عكمس سددددددددددلكسفقدددددددددداًكثدددددددددداكسةددددددددددرترتكددددددددددد ك

 ظهسفكسدييةداة.
قدددددددددددلكجاةددددددددددديهكجحلدددددددددددهكجثقدددددددددددا  ك،ك ا رخا  ددددددددددداكأف ددددددددددد كطدددددددددددهقكتةددددددددددديىتكجارتدددددددددددةسالةكسألثه ددددددددددداكجنرادددددددددددا جً،كجر رصدددددددددددامك يدددددددددددىكطهس -0

  ركيفكجحلارةكجايتكسصيبكفةهاكس ةمكسيهكحهكدقا  .
إلادددددددددددددثجىفكجاادددددددددددددهلاةكدريدددددددددددددرمعكججلاةدددددددددددددةلك رطخةدددددددددددددقك ادددددددددددددةمكددددددددددددددرخ كسددددددددددددديهكك2110اةدددددددددددددالكك38تيدددددددددددددرس كجاقدددددددددددددانة ك قدددددددددددددمك -1

 رمعكججلاةةلكيفكل كجاقطا اة.جارتةس كجثقححكسجايص ك يىكتيصةصهكيفكجااهلاةكدري
جايصددددددددد ك يدددددددددىك  دددددددددهج كجثثسدددددددددركدددددددددد كجألةددددددددداتكجاييصةدددددددددلكجثرييقدددددددددلكمبخدددددددددرأكجاةددددددددديهكجحملاسدددددددددركسخاصدددددددددلكتةددددددددديىتكجثيدددددددددادالةك دددددددددىتك -9

 جثيصةسل،ك ارضافلك  كججلةجنبكجرقرصامسلكسجرمج سلكجثرييقلكمبخرأكجاةيهكجحملاسر.
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 قائــــــمة المراجـــــــــع

 بية:المراجع العر –أوال 
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 .391-110،كصك2119محام،كطا ق،كجاراة كجاييصىكارطخةقكدياسىتكجحملاسخلكجثصهسلكسآ ا  اكجا هسخةل،كجارج كججلاديةل،كججلث كجاثاىن،ك (1)

 الدوريات-2

ةةلكجاياديلكيفكدصده كىكدطاس ،كحمصرك خركجحلصةر،ك"كأ هكدخرأكسيهكجارتةس كجحملاسرك يىكجأل  احكسجإلارثجىفكجا هسيبكاياهلاةكدريرمعكججلا8 
  هسدد ك،ك-م جسددلكنظهسددلكتطخةقةددلىك"ك،كميددلكآفدداقك رسددرعكاير جسدداةكجارةا سددلك،كليةددلكجارةددا عك،ك اديددلكجثاةفةددلك،كجايددرمكجألسلكسجاثدداين،كسادداسه

2113. 
 نشرات: -3
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 الباحث 

 محمد موسى على شحاتة  

 كلية التجارن بالسادات   –مدرس مساعد بعسم ا اسبة 
  

 ملخص الرسالة :

ترصث كداكيلكجار جسلكيفك رىفكقر عكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك يىكتغطةلكجألناطلكجاخة ةلكيفكداظصداةكجأل صدالك.كحةدثك ةدثةك د ك
،كستيقبكآ ا  اك،كسحتية كنرا ةهاك.كلصاك ةثةك  كتقر كدييةداةكدال صلكتغط كجألناطلكحترسركسقةاسكستقهسهككجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك

س درفتكجار جسدلك يلكتقةدةمكددرىكلثدا عكسفا يةدلكنظدمكجحملاسدخلكخا  ةدلكىكر داذكجاقدهج جةكجإلمج سدلك.كك–جاخة ةلكايةهاةكجثةرثةرعك كمجخيةدلك
سجثااف كجاخة ةل،كث كسهصهكجألده.كسحماسالك اا ك طا كداهةىكااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،ككجارقيةرسلكجحلااةل،كيفكجاقةاسكسجارقهسهك  كجاركااةف

خيددرصك رترسددركسقةدداسكجاركددااةفكسجثادداف كجاخة ةددلكسجارقهسددهك اهدداك اددك كدال ددمكس دداملك،كمثكتطخةددقكذاددككجإلطددا ك يددىكمصة ددلكددد كجااددهلاةك
اياظددداىفكجثقدددحح.كسارتقةدددقكأ دددرجفكجار جسدددلك،كمتك  دددرجمكقا صدددلكجسرقصدددا ك،كتر دددص كأ  يدددلكجاصددداا ةلكمبرسادددلكجاةدددامجةك،كثيهفدددلكددددرىكتقخيهددداك

اسددخلكمصة دداةك  ةةددةلكترصثدد كيفكأ يددامكجثةدد ةاةلكجاخة ةددلكايصاظصددلك،كسقصددة كنظددمكجحملاسددخلكجارقيةرسددلكجحلااةددلك،كمثكأ يددامكجإلطددا كجثقددححكايصت
مج عكجاخة ةلكسنظمكجحملاسخلكجألخدهيك،كف داًلك د كدثجسداكسديةقداةكجااظداىفكجثقدححك.كسقدركمتكجرمج سلكجاخة ةلك،كجبانبك القلكذاككجإلطا ك اظمكجإل

دثهمعكد كدة ةيلكجإلمج عكجاييةاكس مج جةكجاركااةفكسجحلةا اةكجثااةلكسجاختةتكسجارطةسهكسججلةمعكك893جتصة كجاخةاناةكجتاصلك اار جسلكد ك
ك(SPSS Ver.13)،كسمتكحتيةد كتيدككجاخةانداةك اسدريرجىفك هندادجكجارتيةد كجإلحصدا ىككسجاصتلكجايادلك ااادهلاةكجاصداا ةلكحمد كجار جسدل

كد كخاللك رمكد كجثقاسة كسجرخرخا جةكجإلحصا ةلكجايتكتااسبكطخةيلكجاخةاناة.
Summary 

the problem of  study was in the inability of traditional accounting systems to 

cover the environmental activities in business organizations. Where unable to 

identify, measure and report environmental costs and benefits, and track their impact, 

and analysis of  results. Also failed to provide appropriate information covering the 

environmental activities of the beneficiaries (internal - external),for managerial 

decision-making. The study aimed to evaluate the efficiency and effectiveness of the 

current traditional accounting systems, measurement and report on the environmental 

costs and benefits, Whom It May Concern. And try to build a methodological 

framework for environmental management accounting system, regard the 

identification and measurement of environmental costs and benefits and report them 

properly and just, then apply the framework to a group of industrial companies in 

Sadat City, to see the extent accepted by the proposed system. To achieve the 

objectives of the study, was preparing a list of survey, includes four main groups 

represented in the dimensions of environmental responsibility for the organization, 
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and inadequate accounting systems of conventional current, then the dimensions of 

the proposed framework for accounting administrative environmental, beside a 

relationship that framework of environmental management systems and other 

accounting systems, as well as the advantages and constraints of the system proposed. 

Data were collected for the study of 179 single from senior management and 

administrations costs and financial accounts, research and development, quality and 

public health, industrial firms under study, were analyzed these data using statistical 

analysis (SPSS Ver.13) through a number of metrics and statistical tests that fit nature 

of the data. 

 

 أوال : مقدمة :

جارسلك ذمكجاق اساك،كنرةةلكايريةفكد كخماطهكتثجسركيفكج سنلكجألخىتعكجر رصاىفك ق اساكش ة كجاخة لك.كحةثكسرياظمك  رصاىفكك
كجثرترع كجألدم كقخ  كد  كجر رصاىف ك ذج كحث  كسقر ك. كسجاياثةل كسجإلقيةصةل كجحمليةل كجثةرةساة ك يى ك، كجاطخةيةل كدةج م ا كسجسراثجف ك، ،ككتر ة  ا

كججلصيةداةكسجثاظصداةكجثهرصلك ااخة دل.كسحكةداةكجارسلكجثرقردلكسجااادةلكمباكيفكذاككعهة سلكدصهكجايه ةلك،كف الًك  كجرحتامجةكسك

سد كمثك،كفقركسج هتكداظصاةكجأل صالكدة ةاةاةكأخهيكجبانبكجثة ةاةاةكجرقرصامسلك،ك اايص ك ي كجحملافظلك ي كتاصةلكجاخة لك،كككككككك
س زج ك هاكجااا مك  كأمج كأناطرهاك.كستيظةمكدةج م اكجاطخةيةلك،كسجحلركد كجرسراثجفكجاكثةفكثةج م اكجحملرسمعك،كسجتابكأسكجحلركد كتيةك

اكذاكك،كفقركطااختكجاث اةكجر رصا ةلكجثةرثةرعكجحملاسخنيك،ك  هس عكجر رصاىفك األناطلكجاخة ةلكثاظصاةكجأل صالك،ك رترسركسقةاسكآ ا  
  كذاككث كسهصهكجألدهك،كيفكشك ككجثة خلكسجاةااخلك،كسجايص ك ي كتيظةمكآ ا  اكجثة خلكسجحلركد كأسكجتابكآ ا  اكجاةااخلك،ككسجإلفصاح

كدييةداةكشاديلكسدااسخلكر اذكجاقهج جةك.
ككككككككك ك  ك قم كجثصهي كجاخة ل كقانة كمحاسل كداها كستاهسياة كقةجنني ك رع كجارطة جةك،كصر ة كتيك كدةجلخل كك1سيفك طا  كاياىف ىفكك8331ى

ىفك قةجننيكجحملافظلك ي كجاخة لكس رىفكجسراثجفكدةج م اكجاطخةيةلك،كىفك.كجاذيك ربكداظصاةكجأل صالك ي كجرارثجك8330سر ترهكجاراثةذسلك اىفك
كحىتكركتريهضكتيككجثاا ةك يلكحتص ك هجداةكستةقة ك قة اةك يةهاكقركتص كيفك ياكجألحةا كيفكدصهك  ك  القكجثصان كجثيااثل.

كك كسةالهتا كضص  كجاخة ةل كجألناطل كتغطةل ك   ك ةثة كقر كجارقيةرسل كجحملاسخل كنظم كأ  ك ر ك(UNDSD , 2003)جحملاسخةل
ك.كحةثكسرمكجم ججكديظمكجاركااةفكجاخة ةلك كججلانبكجاركااةثىكداها ك،كخاصل كجثييةداةكجاخة ةل  ارةا يهاكحترسركستصاةفكسقةاسكستقهسه

اةكجاخة ةلكجحملرصيلككضص كحةا اةكجاركااةفكجايادلك،كسجايتكترصث كيفكتكااةفكجاراغة كجاخة ةلكستكااةفكجرارثجداةكجاخة ةلكستكااةفكجرارثجد
طةسهك.كسقركحثيتكجاارةةلكجاطخةيةلكاقصة كنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكيفكتغطةلكجألناطلكجاخة ةلككاكظهة كججتا نيكلكسرصث كأحرمهاكيفكضهس عكت

كسرصث كجرجتامكج خهكيفكضهس عكظهة كنظاىفكحماسيبك رسرك ك ةاصا ك، كجاخة ةل كجارقيةرسلكارغطةلكجألناطل سةصىكجحملاسخلكجإلمج سلكنظمكجحملاسخل
كاةغطىكتيككجألناطلك.كككEnvironmental Management Accounting ( EMA )جاخة ةلك

 ثانيا : مشكلة الدراسة :
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ترصث كداكيلكجار جسلكيفك رىفكقر عكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك  كتغطةلكجألناطلكجاخة ةلكيفكداظصاةكجأل صالك.كحةثك ةثةك  ك 
ركااةفكسجثااف كجاخة ةلك،كستيقبكآ ا  اك،كسحتية كنرا ةهاك.كلصاك ةثةك  كتقر كدييةداةكدال صلكتغط كجألناطلكحترسركسقةاسكستقهسهككجا

كخا  ةلكىك،كر اذكجاقهج جةكجإلمج سلك.ك–جاخة ةلكايةهاةكجثةرثةرعك كمجخيةلك

ك: ( UNDSD , 2001 & 2002 , EMARIC )سسه  ك ذجكجاقصة كاألسخابكجارااةلك
 ك.ككحةا اةكجاركااةفكجايادلجاركااةفكجاخة ةلضص ككىتكد جاكث م ججك
 ستكددااةفكدةددريثداةكك–ستكدااةفكجرسراددا جةكجاخة ةددلكك- درىفك م ججك يدداكجاركددااةفكجاخة ةددلك كتكدااةفكجارددر سبكسجاددة  كجاخة دد ك

كجاصتلكجايادلكسجألدا كجخلكىكضص كجاةةالةكجحملاسخةلكك.
 كس كجايةاةلك.كجاحلةثك يىكدييةداةكجحملاسخلكجثااةلكفقطكم
 .ك رىفكجاقر عك يىكحترسركجثة ةاةلكجاخة ةلكايصاظصلكجتامكجاث اةكجثةرثةرعك
ىكجايتكأ هج اكجاخاحثك ي ك ياكجااهلاةكجاصاا ةلكمبرسالكجاةامجةك،كقةاىفك ااخةلكجااهلاةك8سقركألرةكجار جسلكجرسرطال ةلك ككككككك

،كنرةةلكاصية لك  طكس صةصك ذمكجاركااةفك األناطلكجثخاشهعك،كجبانبكتهلةثك إم ججكتكااةفكجألناطلكجاخة ةلكضص كجاركااةفكجايادلك
ك ااخةلك ذمكجااهلاةك يىكجثييةداةكجثااةلكمس كجايةاةلكاريكتقةةمكأمج هاكجاخة  ك.

ألناطلكجاخة ةلك،كستؤلركس ذاككتظههكداكيلكجار جسلك ي كجاصيةرس كجااظهيكسجايصي ك،كنرةةلكجتا  كنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكجحلااةلكاككككككك
 ي كضهس عكس ةمكنظاىفكايصتاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكسغط ك ذمكجألناطلك.كسد ك ااكتثا كمصة لكد كجارةاؤرةكجاختثةلكجارااةلكجايتكسرطيبك

كجإل ا لك يةهاكلك

تكجإل ا ددددلك ددددالك دددد كتكثدددد كنظددددمكجحملاسددددخلكجارقيةرسددددلككارغطةددددلكجألناددددطلكجاخة ةددددلك، يدددد كدةددددرةيكداظصدددداةكجأل صددددالك؟كفددددإذجكلاندددد .8
ك،كفصاك  كأس هك ذمكجاقصة ؟

ارغطةدددددلك دددددذمكك-جباندددددبكجحملاسدددددخلكجإلمج سدددددلكجثااةدددددلكك-دددددداكددددددريك دكانةدددددلكظهدددددة كنظددددداىفك رسدددددركسةدددددص كجحملاسدددددخلكجإلمج سدددددلكجاخة ةدددددلك .2
كججلةجنبك؟ك

 داكدريك دكانةلكسض ك طا كداهة كدركاد كهلذجكجااظاىفك؟كسداكدريك دكانةلكتطخةقهكمباظصاةكجأل صالك؟ك .3
 ة ركدؤشهجةك ة ةلكلافةلكارقةةمكجألمج كجاخة  كمباظصاةكجأل صالك؟ك  كت .1
دددددداك ددددد كجايالقدددددلك دددددنيكنظددددداىفكجحملاسدددددخلكجإلمج سدددددلكجاخة ةدددددلكسنظدددددمكجإلمج عكجاخة ةدددددلكدددددد كناحةدددددلك،كسنظدددددمكجحملاسدددددخلكجارقيةرسدددددلكدددددد كناحةدددددلك .0

 أخهيك؟كك
 

كككك ثالثا : أهداف الدراسة :

                                      

سجاخة ةددلككسججلددةمعكك اددهلاةككجايددثكحلرسددركجارةدديةلك،كأ لةسددرة كايصدديبكدقددا الةكشيصددةلكأ هج دداكجاخاحددثكددد كدةدد ةيلك مج جةكجاركددااةفكك ى8 
ك.كك88/1/2119جثيصةصك،كجااصهكاأل رعكسجثخةرجةكجحلةةسلك"ك اسة"ك،كسجميكجااة كايهخاىفكسججلهجنةتكك،ك
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داهة كدركاد كااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كسيةاًكحندةكدياجلدلكجاقصدة كيفكنظدمككسرصث كجهلرفكجاه ةة كاير جسلكيفك"كسض ك طا 
كجحملاسخلكجارقيةرسلك"ك،كسحتقةقاًكجملصة لكجأل رجفكجاثه ةلكجارااةلكلك

ك ةا كدريكقر عكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك ي كتغطةلكجألناطلكجاخة ةلك اثاظصاةكجثيريثلك. -8
 حملاسخلكجارقيةرسلك،كسنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كسنظمكجإلمج عكجاخة ةلكك.جاكافك  كجايالقلك نيكنظمكج -2
 جاةي كحنةكحتقةقكجاركاد ك نيكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجثااةلكسجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك. -3
 جارتققكد كدرىكس ةمكدؤشهجةك ة ةلكلافةلكارقةةمكجألمج كجاخة  ك. -1
 . اصاا ةلكحم كجار جسلتطخةقكذاككجااظاىفكيفكجااهلاةكج -5

 رابعا أهمية الدراسة :

  -تتمثل أهمية التراسة فيما يلي : 

 األهمية العلمية  : 

كتثجسركجر رصاىفك ا  ا كجحملاسخةلكاألناطلكجاخة ةلكايصاظصاةكحميةاًكس قيةصةاًكس اثةاً. .8
كهج جةكجحملاسخةلكجثااسخلك.تقر كدييةداةكحماسخلك مج سلك ة ةلكلافةلكسدااسخلكث كسهصهكجألدهكر اذكجاقك .2
كجثةامهلكيفكتطةسهكأمسجةكجحملاسخلكجإلمج سلكجحلااةلكارغطةلكجألناطلكجاخة ةلك. .3
نددر عكجاكرا دداةكجاختثةددلكيفك ددذجكججملددالك كخاصددلكجايه ةددلكىك،كسأ كديظددمكجاكرا دداةكجادديتكتطهقددتكثةضددة كجار جسددلك لددثةك يدد ككججلانددبك .1

كجااظهيكمس كججلانبكجايصي ك.ك
 عملية : األهمية ال 

تةسة كنطاقكجحملاسخلكنظهساًكستطخةقةاًكارتةيكجااااطنيكجرقرصاميكسجاخة  ،كمباكسيط كأمهةلكايصتاسبكجإلمج يكمجخ كجهلةك كجاراظةص ك .8
كايصاظصاةك.كك

هةدرجكاريصةصهداكتطخةقكجإلطا كجثاهة كايصتاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك ي ك ةادلكجاادهلاةكجاصداا ةلكمبرسادلكجاةدامجةكجأللثدهكتية داكايخة دلك،كح .2
ك ي كقطا اةكجااهلاةكجألخهىك.

 

 خامساً : فروض الدراسة :

 تتمثل فرول التراسة في ثالثة فرول أساسية  ما يلي : 

كركتقةىفكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكجحلااةلك رترسركسقةاسكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك،كسجإلفصاحك اهاك اك كدال مكس امل. .8
كسلكجاخة ةلكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك،كسسثصلك اهاك اك كدال مكس امل.سقة كنظاىفكجحملاسخلكجإلمج ك .2
 .ككسةفهكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكدؤشهجةك ةاةلكسدااةلكدال صلك،ككارقةةمكجألمج كجاخة  كمباظصاةكجأل صال .3

 سادسا : حدود الدراسة:
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 لتعرل للمستيي القيمي . تقتصر التراسة على المستيى اللزئي   م بمات األعمال (  دون ا   .1

يقتصر تط يق التراسة علي ملميعة الشر ات الص اعية بمتي ة   السادات في قطاعات ال تيت والصلب ، والتشرييت وال  راء ،   .2

 والكيماويات  .

 : سابعاً : خطة الدراسة

 سعيا ن ي ت قيق أهتاف التراسة سيف يت  تقسي  خطة التراسة على ال  ي التالي : 

 اريعوقات  ( –ا اسبة االداراة البيئية )الدوا       :ولالفصل األ 

 : جاةا قلكجار جساةا و  :  اريبحي     

 طخةيلكسأمهةلكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكلاريبحي الثاين :       

ككالبيئ وتعييم االداء دور ا اسبة اإلداراة البيئية يف التةطيط والرقابة  الثاني: الفصل

 درجخ كسأسااةبكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكلي ا و  : اريبح 
كدؤشهجةككتقةةمكجألمج جاخة  .اريبحي الثاين :        

ك"الدراسة التطبيـعـية":   الفصل الثالث

كلكداهةةلكجار جسلكجارطخةقةلك.ككاريبحي ا و     
كجحملاسخلككجإلمج سلكجاخة ةلك.ككنرا جكجارتية كجإلحصا ىكايقةاسكسجإلفصاحك  كأناطلككاريبحي الثاين :    

 اخل  ة والنتائج والتو يات:  الفصل الرابع
ك

 اريرا   .    

 

 

 

 

 

 الفصـــل األول
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 المعوقات  ( –المحاسبة اإلدارية  البيئية ) الدوافع 

 المبحث األول : الدراسات السابقة

 : مقدمة

مكجاةجضلك يىكججلانبكجحملاسيبكاريككجثاظصاةك،كحةدثكتثجسدرةكجا دغةطكلا كر رصاىفكداظصاةكجأل صالك ااخيركجاخة  كيفكأ صاهلاكت  ىتك
 يدىكجحملاسددخلكارقدر كدييةددداةكدااسدخلكإلمج عكداظصدداةكجأل صدالك،كار خددذكيفكج رخا  دداكج  دا كجاخة ةددلكادرىكأناددطرها.سقركلدا كذاددككمجفيدداك

ككاييرسركد كجاخاحثنيكارااسلكسم جسلك ذجكججملالكجثةرترتكيفكجاثكهكجحملاسيب.
كسقركمتكتصاةفكتيككجار جساةك يلكلك

كلكم جساةك  كجاركااةفكجاخة ةلك.كأوالً   
كلكم جساةكجإلفصاحكجحملاسيبك  كجألمج كجاخة  كد كخاللكنظمكجحملاسخلكككجارقيةرسلككثانياً   
ك
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 النتائج التي تم التوصل إليها أهداف الدراسة موضوع الدراسة  اسم الباحث  م

ك8

Japan 
Environmental 
Agency , 2000 

Developing an 
Environmental  
Accounting System 
( Report) 

تطددددةسهكماةدددد ك  شدددداميكسيددددهضكجاركددددااةفكجاخة ةددددلكك-8
ك اك كدرةجز ك.كحتخلك يةهاسج  ا كجث

جارخةسبكجارقةقكاركااةفكجحملافظلك يد كجاخة دلكجاديتكك-2
كتيرربك ث جًكد كسة كجألمج كجاخة  كمجخ كجااهللك.

حكدد كداادد ةكجأل صددالكددد كككآمجمك  ةةددةلثدد كجحملاسددخلكجاخة ةددلكحكك-8
كقةاسكتكيثلكجحلثاظك يىكجاخة لك.

صددية لكقةددداسك يددداكج  دددا كجثرييقدددلكك احلثددداظك يددد كجاخة دددلكلصةددداًكك-2
كس اارايلكميك كتصاةثهاك  ك اصهس كلصاكسي كل

لكناعددلك دد كجاقةاسدداةكجاخة ةددلكجادديتكتةددا مكيفكمخدد كآ ددا كجقرصددامسلك*
كس اةك.جثاهك

جايتكحتكمكأسترةابكج  ا كجاخة ةدلكجثةدخخلككآ ا كجحملافظلك يىكجاخة لكل*
ك ةجسطلكجألناطلك

ك2

Jasch ,.ch , 2005 How to perform An 
Environmental 
Management Cost 
Assessment In One 
Day . 

حترسددركجإلطددا كجألساسدد كارقةددةمكجاركددااةفكجاخة ةددلكك-8
سددددخلك دددد كتددددرفقاةكجثددددةجمكاياددددهلاةك،كف ددددالك دددد كجحملا

كسجاطاقلك.
حترسددددددددركدددددددددرىكجتةدددددددداقكجاخةاندددددددداةكمجخدددددددد كنظددددددددمكك-2

جثييةدددددداةكجثيريثدددددلك كدثددددد كقدددددةج مكجحلةدددددا اةكس مج عك
جثيددددددثس كس طددددددةطكجإلنردددددداجكس ارسددددددلكجايصيةدددددداةكىك،ك
 ددرفكتددةفىتكدييةددداةكدال صددلكارتةددنيكجألمج كجاخة دد ك

ك.

ا  ةددددلك ددددرىفكج ددددحجفكداظصدددداةكجأل صددددالك ااركددددااةفكجاخة ةددددلكجتك-8
كجاااعلك  كمما سلكأناطرها،كسجايتكته  ك  كل

ك رىفك م ججكجثاظصاةكايركااةفكجتا  ةلكك-أ
كيفكنظمكجحملاسخلك.كككك
كصية لكتقرسهكجاركااةفكجتا  ةلك.ك-ب
سةدددا مكنظددداىفكجحملاسدددخلكجإلمج سدددلكجاخة ةدددلك ادددك كفيدددالكيفكحترسدددرككك-2

 صددلكاحشددةركستصدداةفكسقةدداسكجاركددااةفكجاخة ةددلكستددةفىتكدييةددداةكدال
كخةا جةكجرسرثصا ك.

 

 :دراسات عن التكاليف البيئية أوال  : 
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كجاارا جكجايتكمتكجارةص ك اةهاكأ رجفكجار جسلكدةضة كجار جسلككجسمكجاخاحثككىف

ك3

 ادهك،كحمصرك ي ك،ك
2119 

 
 
 
 
 

 مج عكجاركااةفكجاخة ةدلك دىتكجثخاشدهعك
 اسددددددريرجىفكددددددداهجكجاركيثددددددلك يددددددىك

كأساسكجااااطك.
ك

ك

أل ادتكحترسركسحتية كجاركااةفكجاخة ةدلكيفكقطدا كجك-8
كيفكدصهك،كأل هجضك ف كلثا عكنظمكجحملاسخلك اهاك.

ديهفددددلكجثاددددال كسجاصددددية اةكجادددديتكتةج ددددهكتطخةددددقكك-2
كداهجكجاركااةفك يىكأساسكجااااطك.

 ةدددددددددا كلةثةدددددددددلك مج عكجاركدددددددددااةفكيفكظددددددددد كدددددددددداهجكك-3
كجاركااةفك يىكأساسكجااااطك.

ك.ضهس عكتةجفهكنظاىفكدييةداةكدركاد كيفكمالكجحملاسخلكجاخة ةلكك-8
ضددهس عككتددةجفهكقا ددرعكدييةددداةك ة ةددلكتدده طك اددك كداطقدد ك ددنيكك-2

كجحملاسخلكجاخة ةلكسجاركااةفكجاخة ةلك اثاا عكك.
ك
ك
ك
ك

ك

ك1

جاركااةفكجاخة ةلكجرسرثصا سلكسأ ه اكك2111حااك،كنيةمكفهةمك،ك
ك ي كدييةداةكجاقةج مكجثااةلك.

م جسدددلكسحتيةددد كجاركدددااةفكجاخة ةدددلكجرسدددرثصا سلكدددد كك-8
ةسخاهتدددداكجثيريثددددلك،كسلةثةددددلكدياجلرهدددداكحماسددددخةاًكحةددددثكتخ

كستكااةثةاًك.ك
م جسدددددلكأ دددددهكجاركدددددااةفكجاخة ةدددددلكجرسدددددرثصا سلك يددددد كك-2

كجثييةداةكجاةج معكيفكجاقةج مكجثااةلك.

سؤميكجارقهسدهك د كجاركدااةفكجاخة ةدلك يلك ةدا كجثاداف كجثصكادلكجاديتكك-8
كحتققكجاركاد كجاثيالك نيكجحملاسخلكسجاخة لك.

ر ةمكجحملاسخلك  كجاركااةفكجاخة ةلكااظاىفكجإلمج عكجاخة لك،كسدؤميكتك-2
ك يلكتطةسهكجألمج كسحتةنيك ةمعكجثارةاةك.

جسرترجتكطدهقك رسدرعكادردجكجر رخدا جةكجاخة ةدلكمجخد كجااظداىفكك-3
جحملاسدديبك،كداهددداكمددددجكتكدددااةفكجاخة ددلكيفكنظددداىفكجاركيثدددلك يددد كأسددداسك

كىك.كك ABCجااااطك ك
ك
ك
ك
ك
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كاةك  كجإلفصاحكجحملاسيبكد كخاللكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكل انةاًكلككم جس
ك

 ىف
 جاارا جكجايتكمتكجارةص ك اةهاك أ رجفكجار جسلك دةضة كجار جسلك جسمكجاخاحثك

ك8

كجاغخا يك،كأمي كفرت ك،
2112 

أمهةلكجإلفصاحكجاخة  كيفك ضثا ك
جااه ةلك يىكجألناطلكجاه ةةلك

كاياهلاةك.

جاادددددهلاةك يدددددىكتدددددةفىتكأسددددداسكداطقددددد كارادددددةة كك-8
جإلفصددداحك ددد كأمج هددداكجاخة ددد كجحلقةقددد كضدددص كتقا سه ددداك

كجاةاةسلك.
جاه طك نيكجإلفصاحكجاخة  ك،كس دنيك ضدثا كجااده ةلكك-2

ك يىكجألناطلكجاه ةةةلكاياهلاةك.

تثجسدددددركأمهةدددددلكجإلفصددددداحكجاخة ددددد كس  طدددددهكمبدددددرىكدادددددهس ةلكجألنادددددطلكك-8
كجاه ةةةلكاياهلاةك.

راهسيةلكإل خا كجاادهلاةك يدىكضهس عكجسريرجىفكأمسجةكجاةيطلكجاك-2
كجإلفصاحك  كأناطرهاكسسةاساهتاكجاخة ةلك.

ضهس عك حرجتكتغدىتجةك ةكيةدلكيفك درعكحمداس ك،كحدىتكميكد ك ادثجىفكك-3
جااهلاةك اإلفصاحكجاخة  كجثال مك،كدث كلكضهس عكجرارثجىفك رطخةدقكأمادلك

كسأنظصلك ة ةلكفياالك كنظمكجإلمج عكجاخة ةلكى

ك2

1112 صهك،كطا قكفرت ك، جإلطا كجاييص كايصتاسخلكجاخة ةلك 
مج سلكتطخةقةلكجخرخا سلك يىك-

كجاقطا كجاصاا  ك.

م جسدددلكسحتيةدددد كدددددرىكدال صددددلكجاثددددهسضكسجثثددددا ةمكك-8
سجثخدددددامسكجحملاسدددددخةلكجحلااةدددددلكيفكخرددددددلكجحملاسدددددخلكجثااةدددددلك

كجاخة ةلك يىكدةرةىكجثاظصلك.
تدددددةفىتك طدددددا ك  هج ددددد كايصتاسدددددخلكجثااةدددددلكجاخة ةدددددلك،كك-2

يفكجاقةددددداسكجحملاسددددديبكادددددألمج كجاخة ددددد كثاظصددددداةككسةدددددهم
كجأل صالك.

جارقهسددددهك دددد كجألمج كجاخة دددد كتردددددلكلافددددلكجألطددددهجفكك-3
كجثةرثةرعك.

سةددددددا مكجارتةددددددنيكجثةدددددددرصهكيفك ددددددةمعكجألمج كجاخة دددددد كثاظصددددددداةكك-8
كجأل صالككيفكحتقةقكجاراصةلكجثةررجدلك.

ك،كددددد كتددددؤ هكجأل يددددامكجاخة ةددددلك اددددك كسجضددددلك يددددىكججملددددالكجحملاسدددديبك-2
كخاللكت  ىت اك يىكم جسلك رسىكجثاهس اةكجرسرثصا سلك.

سةهمكدخرأكجإلفصاحكجثااسبكيفكم مكسزسدامعك قدلكجثهرصدنيكمبدرىكك-3
سفددا كداظصدداةكجأل صددالكمبةدد ةاةرهاكجاخة ةددلك،كمبدداكخيددرىفكأ ددهجضكجحملاسددخلك

كجاخة ةلك.
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 ىف
 جاارا جكجايتكمتكجارةص ك اةهاك أ رجفكجار جسلك دةضة كجار جسلك جسمكجاخاحثك

3 

Gasch , ch.,2006 Environmental 
Management 
Accounting (EMA) 
As The Next Step 
In The Evolution 
of Management 
Accounting . 

 يددددددىكجاق دددددداساكجثيريثددددددلكجثرييقددددددلككجا ددددددة  اقددددددا كك-8
كاحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل. 

حترسددددركجثادددداف كجثااةددددلكجحملرصيددددلكددددد كحتةددددنيكجألمج كك-2
كجاخة  ك.

 ةثدددلكجحملاسدددخلكجإلمج سدددلكجاخة ةدددلكدددد كخددداللكتدددهسسجكك-3
كهاكسأمسجهتاك.ستاصةلكدثا ةص

سيرددربكنظدداىفكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلكنظاددداًكدكصدداًلكااظدداىفكجحملاسددخلكك-8
كجإلمج سلكجثااةلكساة ك رسالك اهك.

سةدددددا مكنظددددداىفكجحملاسدددددخلكجإلمج سدددددلكجاخة ةدددددلك ادددددك كفيدددددالكيفكتدددددةفىتكك-2
كدييةداةكدال صلكاحشةركجاقهج جةكجإلمج سلكجثرييقلك األناطلكجاخة ةلك.

2 

حندددددددددددددددددددددةكتطدددددددددددددددددددددةسهكداظةددددددددددددددددددددددلك 2113مك،كنامسلك،ك خركجحلية
جحملاسخلجإلمج سلكجاخة ةلكايصةامهلك

كيفكجاراصةلكجثةررجدلك

جحملاسددددخلجإلمج سلكجاخة ةددددلكيفكتةضددددةلكطخةيددددلكستطددددة كك-8
ضة كجر رصاىفك اثهمسمكجاخة د كايصاظصداةك يدىكججملرصد ك
،كسزسدددددامعكجإلحةددددداسكسجادددددة  كجاخة ددددد كادددددرىكجألفدددددهجمك،ك

كجثاظصاةك،كجحلكةداةك.
حماساددلكسضدد ك طددا كدركاددد كااظدداىفكجحملاسددخلجإلمج سلكك-2

كجاخة ةلك،كتةحشرك هكجثاظصاةك.

سةا ركنظاىفكجحملاسدخلجإلمج سلكجاخة ةدلكيفكحترسدركجأل دهكجاخة د كجاادا مكك-8
 دددد كمما سددددلكجثاظصدددداةكأل صاهلددددا،كستهشددددةركجاركددددااةفكجاخة ةددددلك،كاخةددددا ك

كسحترسركفهصكحتةنيكجألمج كجاخة  ك.
جحملاسدخلجإلمج سلكجاخة ةدلكيفكتدةفىتكجاخةانداةكجثااةدلكس دىتكسةا مكنظاىفكك-2

كجثااةلك،كإل رجمكجارقا سهكايث اةكجثةرثةرعك.
رسددثجلكجنراا جحملاسددخلجإلمج سلكجاخة ةددلكحمددرسمجك يددىكجثةددرةىكجايدداث كك-3

ك صثلك ادلكس يىكجثةرةىكجايهيبك صثلكخاصلك.
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 ىف
 جاارا جكجايتكمتكجارةص ك اةهاك أ رجفكجار جسلك دةضة كجار جسلك جسمكجاخاحثك

2 

دطدداس ك،كحمصددرك خددركجحلصةددرك،ك
كك2111

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

ك

حندددددددددددددددددددددددددةك طدددددددددددددددددددددددددا كفكدددددددددددددددددددددددددهىك
كايصتاسخلجإلمج سلكجاخة ةل.

 " دراسة نظراة تطبيعية "

تقةدددددددةمكددددددددرىكلثدددددددا عكسفا يةدددددددلكأنظصدددددددلكجحملاسدددددددخلكك-8
جارقيةرسدددلكيفكقةددداسكجاركددددااةفكسجثاددداف كجاخة ةدددلكسجارقهسددددهك

ك اهاكث كسهصهكجألدهك.
يصتاسدددددددخلجإلمج سلكجاخة ةدددددددلك،ك ادددددددا ك طدددددددا كفكدددددددهيكاك-2

دااف كجألناطلكجاخة ةلكارترسركسقةاسكستقهسهكتكااةفكسك
كثاظصاةكجأل صالك

تطخةددقكذاددككجإلطددا ك يددىكجااددهلاةكجاصدداا ةلكيفكك-3
كدصهك.

 دددرىفكقدددر عكجحملاسدددخلكجارقيةرسدددلكجحلااةدددلك يدددىكحترسدددركسقةددداسكستقهسدددهكك-8
جألمج كجاخة  كثاظصاةكجأل صالك،كمماكسرطيبكديهكظهة كنظاىفكجحملاسدخلك

كجإلمج سلكجاخة ةلك.
  ةددددلكجثطيددددةبك دددددرجم اك رقددددا سهك دددد كجألمج كج رخددددا كججلهدددداةكجتاك-2

جاخة دد كألثددهكججلهدداةكجسددرثامعكددد كنظدداىفكجحملاسددخلجإلمج سلكجاخة ةددل.كسسيدد ك
ذاددددككجثةددددرةساةكجإلمج سددددلكمجخدددد كجثاادددد عك،ك يددددىكجادددده مكددددد كأ ك ددددذجك

كجااظاىفكمجخي كتردلكجثةرةساةكجإلمج سلك صثلكأساسةلك.ك
إلمج سدلكجاخة ةدلكدد كمثدا ك ادةمكسركة كجإلطا كجثقححكااظاىفكجحملاسخلكجك-3

تر ص كأ رجفهكسجاث اةكجثةرثةرعكداهك،كسأ لانهك،كسجاثهسدقكجادذيكسقدةىفك
ك  مج هك،كسأمسجتهك،كسدرخالتهك،كسخمه اتهك

ك

ك
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 من الدراسات السابقة يتضح ما يلي :

حك  كآمج هاكجاخة  ك،كضص كتقا سه اكتثجسركجا غةطكد كقخ كجحلكةداةكسداظصاةكمحاسلكجاخة لك،إلاثجىفكداظصاةكككككجأل صالك اإلفصاك -8
كجاةاةسلك.ك

كحترسركستخةسبكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك،كارةفىتكدييةداةك ة ةلكدال صلكر اذكجاقهج جةكجإلمج سلك.ك -2
كجر رصامك يىكجاخةاناةكسجثييةداةكجايةاةلكسجثااةلكارقةةمكجألمج ككجاخة  ،كسجحملاسخلك  كترفقاةكجثةجمكسجاطاقلك. -3
كس ةمكمنةذجكشاد ك،كسيك كلافلكجثؤشهجةكجاالزدلكارقةةمكجألمج كجاخة  . رىفك -1
س ةمك رعكحماسرةكاةض ك طا كشاد كااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك.كس يلكج  كركسة رك طا كداهة كهلذجكجااظاىفك ةزكجاقخةلكجاياىفك -0

ك،كس ذجكسه  ك يلكأسخابك رسرعكأمههاكلك
 جاييصةلكجحملاسخةلك ذاكك.ك رىفكج رصاىفكجهلة اةكسججملاد  -أ

 جخرالفكظهسفكداظصاةكجأل صالكسجاظهسفكجاخة ةلكجايادلك. -ب

سسددددددددةفكترادددددددداسلكجار جسددددددددلكتقةددددددددةمكجألطددددددددهكجثيريثددددددددلكايصتاسددددددددخلكجإلمج سددددددددلكجاخة ةددددددددلكستطةسه دددددددداكيفكضددددددددة كجاظددددددددهسفكجاخة ةددددددددلكجثرغددددددددىتعك،ك
اةكجاصدددددداا ةلكمبرساددددددلكجاةددددددامجةكجادددددديتكسددددددهتخطكسجسددددددريالصك طددددددا كدقددددددححكهلددددددذجكجااظدددددداىفك،كف دددددداًلك دددددد كتطخةقددددددهك يددددددىكمصة ددددددلكددددددد كجااددددددهل

كنااطهاكمبياطهكجاريةتكجاخة  ك.
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 المبحث الثاني

 طبيعة وأهمية نظام المحاسبة اإلدارية البيئية

 قصير نب  الم اس ة ال الية : -أوالً :

مج سدددددلكلددددد كدددددد كجحملاسدددددخلكجثااةدددددلكسحماسدددددخلكجاركدددددااةفكأسكجإلككConventional Accountingتر دددددص كجحملاسدددددخلكجحلااةدددددلك
ى.كس دددددددددااه مكدددددددددد كأ ك دددددددددذمكجاددددددددداظمكUNDSD,2001،كسجثؤشددددددددهجةكسجإلحصدددددددددا جةكجثادددددددددحللك،كسجثةجزنددددددددداةكستقةدددددددددةمكجرسددددددددرثصا جةك 

تييددددددبكمس جًكحةةسدددددداًكيفكحترسددددددركسقةدددددداسكستقددددددرسهكجألناددددددطلكجثااةددددددلك يددددددىكدةددددددرةىكداظصدددددداةكجأل صددددددال.ك ركأهندددددداكقددددددرك ةددددددثةك دددددد كتغطةددددددلك
ارةا يهددددداكجارترسدددددركسجارصددددداةفكسجاقةددددداسكسجارقهسدددددهك ددددد كتكدددددااةفكسداددددداف كجألنادددددطلكجاخة ةدددددلككجألنادددددطلكجاخة ةدددددلكضدددددص كسدددددةالهتاكجحملاسدددددخةلك،

ك،كستةفىتكدييةداةكدال صلكتر مكج اذكجاقهج جةكجإلمج سلكك.ك

 وتتمثل أوجه قصير نب  الم اس ة ال الية فيما يلي :  

اك اك كمقةقك يىكجثهجح كسجألسجددهكجإلنرا ةدلك م ججكجاكثىتكد كجاركااةفكجاخة ةلكضص كحةا اةكجاركااةفكجايادلكس رىفك صةصه -1
سجثارةاةك،كمماكتظههك ذمكجاركااةفك  ق كد كحقةقرهاك،كفرايك ك ي كمقلكتةيىتكتيككجثارةاةكس ةةرهاك،كجألددهكجادذيكسدؤمىك

 ى.ك2113  كتادةسهكجاقةج مكجثدااةلككك  خركجحليةم،ك
ايدرىفكتدةفىتكدييةدداةكدااسدخلك اهدا،كس ااردايلك درىفكحترسدركجاةسدا  كجاييصةدلكككجتا  كأمهةدلكجاركدااةفكجاخة ةدلكدد كقخد كدريدذكجاقدهج ك، -2

 (UNDSD,2001; EMARIC , 2002)80سجايصيةلكاريثةاكتيككجاركااةفكسحتةنيكجألمج كجاخة  ك

كداكسي لكجحملاسخلكجحلااةلكداهاك  كداكسخقك ياكأس هكجاقصة كجايتكحث كنقاطكضيفكيفكنظم3ىك2111سقركأضافتكم جسلك كدطاس ك،كك

ك رىفك م ججك ياكجاركااةفكجاخة ةلكضص كجاةةالةكجحملاسخةلكدث كل -8
،كسجايتكسصيبكجاراخؤك اكستقدرسه ا،كسجاديتك دبكأ كتؤخدذكيفكجر رخدا ك ادرك Less Tangible Costs جاركااةفكجألق كدامسلكك-8/8

كااةفكحتةنيكصة عك حرىكجااهلاةكألمج هاكجاخة  كجحملرسم.جثقا نلك نيكخةا جةكجرسرثصا ،كلركااةفكدطااخلك اارثجىفكدرةق كدةرقخالك،كستك
جادديتك ددبكأ كتددر جكضددص كمس عكجثةجزنددلكججلا سددل،ككك The Expected Future Costsجاركددااةفكجثةددرقخيةلكجثرةقيددلكك–2/ك8

سددددةفكلركددددااةفكدياجلددددلكجاريددددةتكجثةددددرقخيةلكجاااعددددلك دددد كصددددرس كتاددددهس ك ة دددد ك رسددددر،كأسكتكددددااةفكتخددددوكنظددددمك ة ةددددلك رسددددرعك
كتةريردهاكجثاظصلكد كأ  كحتةنيكنة ةلكجحلةاعك،كككككأسكتكااةفك  كجرارثجىفكجاخة  كجثةرقخي .

 ددرىفكجاقددر عك يددىك قددركدقا نددلك ددنيكجاركددااةفكسجثادداف كجاخة ةددلكايصاظصددلكايتكددمك يددىكدددرىكأمج هدداكثةدد ةاةرهاكجاخة ةددلكجتددامكجاث دداةك -2
 كجبانبكجارجخيةدلكىككتيدةمكآ ا  داك يدىكف داةكأخدهىكيفكشدك كدة دبككككككككجثةرثةرعك.ك ذكحترتكجثاظصلكتكااةفك ة ةلكخا  ةل

كأسكساابك،كسرطيبكقةاسهاكسجارقهسهك اهاكث كسهصهكجألده.
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ك رىفكدهج اعكجث صة كجر رصا  ك كمباكفةهكجاخة  كىكألناطلكجثاظصل،ك اركتةةة كجاركااةفكسجثااف كجرقرصامسل. -3

كايتكأ هج اكجاخاحثك يىك ياكجااهلاةكجاصاا ةلكجايتكترخ كيفكنطاقك ةالكجاختثكتخنيكداكسي كلكجكى8 وم  خ   الدراسة االستط عية 

تة ركاريك ااخةلكجااهلاةك مج عك ة ةلك،كاكاهاكتةج هكصية لكيفكحتية كس صةصكستةزس كجاركااةفكجاخة ةلكضص كحةا اةكجاركدااةفك -1
كجايادلكمس كحتيةيهاك  كتكااةفكدخاشهعكس ىتكدخاشهع.

كثكلافلكجااهلاةك يىكجثييةداةكجثااةلكفقطكمس كجايةاةلكيفكتقةةمكجألمج كجاخة  .تهل -2

نظددمكجحملاسددخلكجحلااةددلكملكتيددركقددام عك يدد ككتيخةددلكدرطيخدداةكجاث دداةكجثةددرثةرعك،كحةددثكجتا يددتكجارترسددركسجاقةدداسكك ــا ســبو اتضــح أنك
ركميك كدريدذيكجاقدهج جةكدد كجحلصدةلك يدىكجثييةدداةكجثااسدخلكيفك دذجكسجارقهسهكسجإلفصاحك  كجألمج كجاخة  كثاظصاةكجأل صال.كجألدهكجاذيك

ثياجللك ذجكجاقصدة .كسجتدر كجإلشدا عكك( EMA )جاا  ك.كسد كمثك،كتطيبكجألدهكظهة كنظاىفكحماسيبك رسركسةصىكجحملاسخلكجإلمج سلككجاخة ةلك
اة ك رساًلك اه،كحةثكسهرمك ااقةاسكسجارقهسهك  كجألحرجتكجثااةلكسجاخة ةدلك  كأ ك ذجكجااظاىفكسيركتطةسهكااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجثااةلكجحلااةلكسك

ك يىكحركسةج .

 ثانيا: مفهيم وأهتاف الم اس ة اادارية ال يئية:

 : ( EMA )مفهيم الم اس ة اادارية  ال يئية  -1

ككك كدهلث كأ ر كفقر ك. كجاياىف كجاقخةل ك ةز كجاخة ةل كجإلمج سل كايصتاسخل كحمرم كتيهسف كسة ر كجاخة ةلكر كجإلمج سل كجحملاسخل كسةةت دييةداة
سرااسلكجثقا نلك نيكجألنةج كجايادلكايصتاسخلكسداكسةجزسهاكد كجحملاسخلكجاخة ةلك.كسسخنيككتقهسهجًك( EMARIC, 2002 ) ااةرساةكجثرترعككك

كةلكسجحملاسخلكجاخة ةلك يىكدةرةىكجثاظصلك.ججلرسلكجارايلكدثهةىفكسنطاقكجحملاسخلكجإلمج سلككجاخة ةل،كسدةقيهاكد كجحملاسخلكجإلمج سلكجحلاا
 ( 1  جتول رق  

 مقارنة بين األنياع العامة للم اس ة وما ييازيها من أنياع الم اس ة ال يئية.

 تيهسفكأنةج كجحملاسخلكجاخة ةلكجثةجزسل تيهسفكأنةج كجحملاسخل
كلك ( FA )*كجحملاسخلكجثااةلكك

 ةجسدطلكجثاظصدلكستقدرميهاككهترمك رطةسهكستقهسهكجثييةدداةكجثااةدل
ايث ددددداةكجتا  ةدددددل،كلدددددااخاة كسجايصدددددال كسجثاظصددددداةكجحلكةدةدددددلك

كسأفهجمكججملرص .

كل ( EFA )*كجحملاسخلكجثااةلكجاخة ةلك
تيدددربك دددد كجحملاسدددخلكجثااةددددلكدددد كتهلةددددثكخددداصك يددددىكجارقهسدددهك دددد ك

كتكااةفكجرارثجىفكجاخة  كسجاركااةفكجاخة ةلكجهلادل.كك

كلك( MA )كجحملاسخلكجإلمج سلك*ك
تقدددددةىفك رترسدددددركسجتصةددددد كستقدددددرسهكسحتيةددددد كسجسدددددريرجىفك ةانددددداةكك

جاركددددددااةفكسجثييةددددددداةكجألخددددددهىك،كر دددددداذكجاقددددددهج جةكمجخدددددد ك
كجثاظصل.

كلك( EMA )جحملاسخلكجإلمج سلككجاخة ةلك*ك
تيدربك دد كجحملاسددخلكجإلمج سدلكجحلااةددلك،كددد كجاحلةدثك يددىكدييةددداةك

كجاخة ةل.ترفقكجثةجمكسجاطاقل،كسدييةداةكجاركااةفك

 .): ( EMARIC, 2002 Source 

                                      

 والجودة  بشركات  العز لحديد التسليح ،    البيئية ،و الباحث مع مسئولي إدارات التكاليف ،  أجراهات شخصية مقابال( 1)
 .11/6/2007أركوستيل للصلب المخصوص ، النصر لألسمدة والمبيدات الحيوية " بايو" ، وادي النيل للرخام والجرانيت  ،      
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 م  اجلدو  السابو اتضح أن: 

 تركز ا اسبة اإلداراة البيئية بافة أساسية علا التكاليك وارينا   البيئية  .1

تاص كجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكاة كفقطكجثييةداةكجاخة ةلكسجاركااةفكجألخهىك،كساك كأس اًكدييةداةك  كترفقكجثةجمكجتاىفكك
  هنداكك"نظداىفكفه د كايصتاسدخلكجإلمج سدلك،كخيدرصك رترسدركك( EMA ) كـ  تعراـك ا اسـبة  اإلداراـة  البيئيـة جاطاقدلك.سسك

سقةاسكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك ةاةاًكسدااةاًك،كسسةفهكدييةداةكدال صلك  كجاصثقاةكجاخة ةلكايث اةكجثةرثةرعك،كارر ةمكج اذك
كجاقهج جةكجإلمج سلكك".ك

كد كجاريهسفكجاةا قكداكسي كلككسسةرصر

كتيرربكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكنظاىفكدكص كايصتاسخلكجإلمج سلكجحلااةلكككساة كنظاداًك رساًلك اهك.كك -8

 حث كجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكأحركأمسجةكجإلمج عك،كيفكحتقةقكجاركاد كجثايلكسجاخة  كدياًكك -2

سجثييةداةكجايةاةلكسجثااةلكاألنادطلكجاخة ةدلك،كيفكشدك كتقدا سهكمجخيةدلك،كتةدا رك مج عكجثاظصدلككتةفهكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكجاخةاناةك -3
 يفكج اذكجاقهج جةكجإلمج سلك.ك

تةي كجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكمجخ كداظصاةكجأل صالك،ككايصتافظلك ي كجاخة لكليطةعكأس ك،كارتقةقك رفكجاراصةلكجثةررجدلك،كك -1
 جألساس كاأل ةالكجحلااةلكسجاقامدل.كجاذيكسيرربكجثطيب

اةددلكتددةفهكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلكنددة نيكددد كجثؤشددهجةكتثةددركيفكجاهقا ددلكستقةددةمكجألمج كجاخة دد كسمهدداكلكجثؤشددهجةكجاخة ةددلكجاطخةيةددلك"كجايةك -0
كاظصلك.رسرهال كجثةجمكجتاىفكسجاطاقل"ك،كسجثؤشهجةكجاخة ةلكجثااةلك  كجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلكايص

مماكسخقك،كخييصكجاخاحثك يلكأ كداظصاةكجأل صالكاةةتكيفكحا لك  كنظادنيكايصتاسخلكجإلمج سلكك"كنظاىفكحايلكدريا فك يةهك،كك
سآخددهك ة دد ك"ك،كس مندداكسكثدد كداظصدداةكجأل صدددالكأ كتطددة كنظاددداًكشدداداًلك،كسقددةىفك دد مج كجاةظدددا فكجحلااةددلكايصتاسددخلكجإلمج سددلك،كددد كجثاظدددة س ك

جاخة  ك.كفالكسرمكج اذكقهج كأسكتاثةذكنااطك رسر،ك رك يركتقةةمكلافلكأ ياممكلكجقرصامساًكس ة ةاًك،كةةثكتصخلكداظصاةكجأل صالكجرقرصاميكسك
كدة هلكحنةك رفك اىفكسرصث كيفكتيظةمكجاهةةلك،كد كجحلثاظك يىكجثةج مكجاطخةيةلكجحملرسمعك،كسحتةنيكجألمج كجاخة  ك.

 يئية : أ داف ا اسبة اإلداراة الب .4

كىكجأل رجفكجألساسةلكايصتاسخلكجإلمج سلككجاخة ةلك،كترصث كفةصاكسي ك2111قردتكم جسلك دطاس ،كك
،كحترسددركسقةدداسكجاركددااةفكسجثادداف كجاخة ةددلك كجارجخيةددلكسجتا  ةددلك،كججلا سددلكسجاهأ ااةددلكىكجاااعددلك دد كجألناددطلكجاخة ةددلكثاظصدداةكجأل صددال .8

 س  طهاك اثرغىتجةكجرقرصامسل.
 ةا رعكيفكحتةنيك صيةلكج اذكجاقهج جة،ك رقر كدييةداةكدااسخلكايصةرةساةكجإلمج سلك  كجألمج كجاخة  كايصاظصل.جث .2
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تةسة كمارةكجحملاسخلك يصةاًكس صيةداًك،ك ر دصةاهاكمدالكجحملاسدخلك د كجألمج كجاخة د كمجخد كداظصداةكجأل صدال،كمبداك ةد كصدة هتاكجتدامك .3
 مرصيها.

اسخنيك يصةداكس صيةدا،كايريادد كدد كجألنادطلكمجخد كجثاظصداةك،كارتةدنيكلثدا عكسفا يةدلكجحملاسدخلكجإلمج سدلك،كت  ة ك ة ك رسركد كجحمل .1
  اقةهاكجرقرصاميكسجاخة  ك.

س ددذاكك،كسر ددلكأ كنظدداىفكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلكاددة ك ددرفاًكيفكحددركذجتددهك،كس مندداك ددةكأمجعكارتةددنيكجألمج كجاخة دد كس ثددةاكحةددمكك

 .فكجاخة ةلكثاظصاةكجأل صالجثياطهكسجاركااة

 مربرات وجماالت تطبيو نظاو ا اسبة اإلداراة  البيئية : .3

 : م ررات تط يق نبام الم اس ة اادارية  ال يئية -3/1

ى راداسلكك2113تريرمكدرب جةكتطخةقكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلككجاخة ةلك يىكدةرةىكداظصاةكجأل صالك.كسقركقاددتكم جسدلك ك طةدل،كك
كرب جةك،كسجايتكترييصكفةصاكسي كلك ذمكجث
 .قةاىفكجااظاىفك رثةىتكستقةةمكجثييةداةكجايتكتةا ركيفكجاريطةطكسج اذكجاقهج جةكسجاهقا لكستقةةمكجألمج ك 
 .ًضهس عكت صنيكجثييةداةكجايتكسةفه اكجااظاىفكايتقا قكجاخة ةلكسجرقرصامسلكديا 

لكجثة هدلكحندةكتدهسسجكجسدريرجىفكستطخةدقكنظداىفكجحملاسدخلكجإلمج سدلك يىكأ كججلهةمكجحلكةدة(UNDSD,2003 ) ةاصاكألرةكم جسل
كجاخة ةلكيفكجثاا ةكجاصاا ةلكترطيبكداكسي كلك

كةل.جااصةكجثيهيفكجثرطة كارقاةاةكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كسجإل هج جةكجثرخيل،كسسفقاكاإل شامجةكجارساةلكايصتاسخلكجإلمج سلكجاخة  -8
كظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل،كسنظمكجإلمج عكجاخة ةل،كس اق كنظمكجحملاسخل.حتقةقكجاركاد ك نيكل كد كن -2

 : ( EMA )إجراءات تط يق نبام الم اس ة اادارية ال يئية -3/2

سرطيددبكتطخةددددقكنظددداىفكجحملاسدددخلكجإلمج سدددلكجاخة ةدددلكيفكأيكداظصدددلك،كتدددةفىتكجثاددداخكجاراظةصددد كجثال ددددمكجادددذيكس دددص كحتقةدددقكأ ددددرجفهكسنرا ةدددهك
ك يىكضهس عكتةجفهكجإل هج جةكجارصهةرسلكجاثال لكجارااةلكقخ كتطخةقكجااظاىفكلكك8ىك2111ه ةع.كسقركألرةكم جسلك كدطاس ،كجث

 اقت اع اادارة بأهمية الم اس ة اادارية ال يئية ودعمها لها : -1

 ك دنيكجثةدرةساةكجإلمج سدلككجثيريثدلكسعةد ك بك ي كجإلمج عكجاييةاكأ كتقرا ك دذجكجااظداىفكستةدي ك يلكتر ةصدهك،كسأ كترخد ككنادهكجادة 
كجاياديني،كدخةالكهلمكأ رجفكسدثجساكذاككجااظاىف،كا صا كدةامهرهمكجإل ا ةلكيفكجناحهكس رىفكدقاسدرهمكاه.

ك

ك

ك
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 وجيد م اس ين إداريين أ فاء ألداء الم اس ة اادارية ال يئية : -2

رةىك الكد كجاكثا عكيفكمالكجحملاسخلكجإلمج سلك.كس ذجكسرطيدبكأ ك صديةجك بكأ كسقةىفك  مج ك ذجكجااظاىفكحماسخة ك مج سة ك يىكدة
 يدد كجثددؤ الةكجاييصةددلكسجايصيةددلكجثااسددخلكيفك ددذجكجاادد  . ذك ددبكأ كسكةنددةجكحاصددينيك يدد ك كددااة سةسكجتددا عكشدديخلكحماسددخلك،كددد كم جسدداةك

كدااسخلك  كجألناطلكجاخة ةلك.كك

 : Environmental Management Systems ( EMSS)وجيد نب  إدارة بيئية -3

 بكأ ك رصك ذمكجااظمك إ رجمكخططكداهةةلكاألناطلكجاخة ةلكسجايص ك يىكتاثةذ اكس قا رها،كد كأ  كحتقةقكحتة كدةرصهكيفك
ك  كمارةكتطخةقكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلككجاخة ةلكسجايتكترييصكفةصاكسي كلك( UNDSD, 2001 )جألمج كجاخة  .كلصاكلاثتكم جسلك

ك  رجمكجثةجزناةكجاريطةطةلكستةيىتكجثارةاة. ى8
 تقةةمكجاركااةفكجاخة ةلكجاةاةسلكستقةةمكخةا جةكجرسرثصا كججلرسر. ى2
 حترسرككسفة جةكجاركااةفكجاخة ةل،كسدااف كجثاهس اةكجاخة ةل. ى3
 تصصةمكستاثةذكنظمكجإلمج عكجاخة ةلكسجإلنراجكجااظةفكستصصةمكس مج عكسيةيلكجإلدرجم. ى1
 ةكسجثياسىتكجثه يةلكارقةةمكجألمج كجاخة  .حترسركجثؤشهج ى0
 جإلفصاحكجتا   كاياثقاةكسجرارثجداةكجاخة ةل. ى1

 فيائت نبام الم اس ة اادارية ال يئية :  -4

 ,UNDSD,2002; RAYES) تريرمكفةج ركجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك ي ك رعكدةرةساةك،كجثاا عكسجاصاا لكسجحلكةدلك
2003; WRPPN , 2003)ك

 : على مستيى الم بمة – 4/1

تهشدددةركتكدددااةفكجألنادددطلكجاخة ةدددلكايصااددد ع،كسحترسدددركفدددهصك ثة دددهاك،كممددداكسدددؤمىك  ك ثدددةاكتكيثدددلكجثارةددداةكأسكجتدددرداةكسزسدددامعك دددادمكك-ك1/8/8
ك ةةرها،كسحتقةقكدثجساكتاافةةلكدرثجسرع،كمباكسر مكجحلصلكجاةةقةلكهلاك.

دددد كخددداللك صدددةصكجاركدددااةفكجاخة ةدددلك طهسقدددلك يصةدددلكمقةقدددل،ك دددرركدددد كمدددهمكجرلرثدددا ككقةددداسكتكدددااةفكجثارةددداةك صدددة عكأمقك،ك-ك1/8/2
  رتصةيهاكضص كجثصهسفاةكجايصةدةل.

كحترسركفهصكسمارةكحتةنيكجاخة لكد كقخ كداظصاةكجأل صال،ك اسريرجىفكأنةبكجاخرج  كايرطخةقكجايصي كهلذجكجارتةني.ك-ك1/8/3

 على مستيى الص اعة : - 4/2

كفىتكدييةداةكمقةقلكسدال صلك  كترفقاةكجثةجمكجتاىفكسجاطاقلككد كخاللكحترسركأنةج ها،كسأحةادها،كسدقامسهكجاريةتك ا.تةكك-ك1/2/8

 جرسريرجىفكجأللثهكلثا عكايصةج مكجاطخةيةل،كسحترسركفهصكسمارةك ثةاكتكااةفكجسريرجدهاك.ك-ك1/2/2

 جرسرثصا كجثة هلكحنةكجاركاةاة ةاكجااظةثلكسج دالك ة ةاً.تةفىتكدييةداةكدال صل،كتةا مكيفكتهشةركقهج جةكك-ك1/2/3
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 م جسلكجااصاذجكجارطخةقةلكايصتاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكيفكجااهلاةكجاهج رعك،كسجايص ك ي كتطخةقهاكيفكجااهلاةكجألخهىك.ك–ك1/2/1

 على مستيى ال كيمة :  -4/3

تطخةددقكنظدداىفكجحملاسددخلكجإلمج سددلككجاخة ةدلك.ك ركأ ك ددذجكجااظدداىفكددداكزجلكيفكطددة كحدا سكجأل هددثعككجحلكةدةددلكجاقةدةددلكمس جًكحةةسدداًكيفكتادةة ك
.كسجتدر كتاكةيهكسحترسرك طا مكجثثدا ةص كسأمسجتده،كسأ لانده،كسفهسدقكجايصد كجادذيكسقدةىفك ده،كس القردهك داظمكجإلمج عكجاخة ةدلكسنظدمكجحملاسدخلكجثيريثدل

كلكتتلةص  ي ا ال ،ك ققكجايرسركد كجاثةج ركسجثثجساكايتكةدلكسجايتككجإلشا عك  كأ كتطخةقكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل

جارثجىفكداظصداةكجأل صدالك دااربجدجكسجاةةاسداةكجاخة ةدلكستطةسه داكمبداكسرثدقكدد كجثرغدىتجةكجاخة ةدلكجحلرسثدلك،كسدؤمىك  ك ثدةاكجأل خدا كك-ك1/3/8
كةلكججلرسرعك.جثااةلك يىكجحلكةدلك،كد كخاللك رىفكس كجاراهسياةكسجايةج لكجاخة 

حتةنيكلثدا عكسفا يةدلكجارادهسياةكسجاةةاسداةكجاخة ةدلكجثة دةمع،كنرةةدلكجاردثجىفكداظصداةكجأل صدالك اإلفصداحك د كجاركدااةفكسجثاداف كك-ك1/3/2
 .جاخة ةلكجحلقةقةل،كجثحتخلك يىكفهضكتيككجاراهسياةكسجاةةاساةكجحلكةدةل

 :  ال يئية مزايا ومعيقات نلاح نبام الم اس ة ااداريةثالثاً : 

 مزايا نبام الم اس ة اادارية ال يئية :   -1

كسةهمكنظدداىفكجحملاسخددلكجإلمج سلكجاخة ةدلكيفكحتقةقكجايرسركد كجثثجساكأمههاكداكسي كلك
كحترسركج  ا كجثااةلكجاااعلك  كجرارثجىفك ااراهسياةكجاخة ةلكجحلااةلكأسكجثرةق كصرس  اكدةرقخالك.كك-8/8
كثةاكجاركااةفكجاخة ةلكجايتكترتصيهاكجثاظصلك،كاريثةاكتكيثلكجثارةاةكسزسامعك ادمكجاه لكسحتقةقكدثجساكتاافةةلك.تهشةركس ك-8/2
كتقر كدييةداةكمقةقلكسدال صلك  كجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلكث كسهصلكجردهك.ك–ك8/3
كجاركااةك-ك8/1 ك ثةا كسفهص كمارة كارترسر كجاالزدل كجاخة ةل كجثها جة كخاصلكتةجفه ك صثل كجاخة ةل كسجاركااةف ك ادل ك صثل كجاكيةل ف
 KPMG,2002كى.ك

 معيقات نبام الم اس ة اادارية ال يئية :  -2

كجثاظصلك، عتم ت ميل التكاليف ال يئية علي الم تلات والمراحل اانتاجية -2/1 كتيررب كر كجقرصامسل ك ىت كأ خا   ا رخا  ا
كثهكدة ةاةلك اهاكدث كسزج عكجاخة لكسعيةاةكسسلارةكمحاسلكجاخة لك.جاةخبكجاةحةركحلرس ها،كستة رك هاةكأخهىكأل

ك يىكجثارةاةكسجترداةكككجاخة ةلك،كخاصلكفةصاكسرييقك رترسركج  ا كجإل ا ةلكك-2/2 سة ركارىكديظمكجااهلاةك قا لكحمرسمعكنةخةًا
كسجاةيخةلك ي كدةرةيكجاصاا لكسججملرص كلك ك.

لك  كجألناطلكجرقرصامسلك،كحةثكتةج هكككككداظصاةكجأل صالكصية لك ااغلكيفكفص كجاركااةفكجاخة ةلكصية لكفص كجألناطلكجاخة ةك-2/3
ك  كجاركااةفكجرقرصامسلك،كنرةةلكاغةابكجثياسىتكسجاقةج ركجإل شامسلكجايتكميك كجر رصامك يةهاكارتقةقك ذجكجاثص ك.
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 الفصل الثاني

 ا والرقابة وتقييم االداء البيئيدور المحاسبة اإلدارية البيئية في التخطي

 المبحث األول

 متاخل الم اس ة اادارية ال يئية

سهتخطكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك رترسركأوالً : متخالت ومارجات الم اس ة اادارية ال يئية   بام معليمات م اس ي :
ةةلك،كستهشةركجاقهج جةكجإلمج سلك يىكلافلكجثةرةساةكجإلمج سلك اثاظصلكك،كسذاككجأل يامكسج  ا كجاخة ةلكجاااجتلك  كمما سلكجثاظصلكألناطرهاكجاه ة

ك رتية كجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلكثاظصاةكجأل صالكسيةاكحنةكتيظةمكصايفكجارخ كجاخة  كجبانبكصايفكجارخ كجثايلك.
ااظاد كجحملاسخلكجثااةلكجاخة ةلك،كسحماسخلكجاركااةفكسيفكضة كداكسخقك،كسةرصرك ذجكجااظاىفكدرخالتهك،كد كقا رعكجثييةداةكجألساسةلك

كجألده.كجاخة ةلك.كسسقةىفك راغة كتيككجاخةاناةكسجارقهسهك اهاك،كضص كجارقا سهكسجاقةج مكجثااةلكارةفىتكدييةداةكدااسخلكيفك ذجكجاا  كث كسهصه
تغذسددلكك–خمه دداةكك– صيةدداةكتاددغة كك–ة كدد كك كدددرخالةكسميكد كجااظددهك يلكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلكلاظداىفكدييةددداةك ة دد كايصاظصددلكسركدد

كك كةةلكىكسسر لكذاككد ككجااك كجارايلك.
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   بتصرف من إعتاد ال احث ( . 323،    2113عطية ، المصتر :

 متخالت الم اس ة اادارية ال يئية : -1

 :  ت ييب التكاليف والم افع ال يئية– 1/1

 &,.Jasch,C)كددااةفكسجثادداف كجاخة ةددلكجاااجتددلك دد كمما سددلكجثاظصددلكألناددطرهاكجرقرصددامسلكك هتددرمكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلك رخةسددبكجار
Lavieka,2006ركأ كداظصاةكجأل صالكتةج هكصية لكلخىتعكيفكفص كجاركااةفكجاخة ةلك د كجاركدااةفكجرقرصدامسلك،كنرةةدلكاغةدابك 

،كف الك  كصية لكقةاسكستخةسبكجثااف كجاخة ةلك،كحةثكتيدةمك ذجكجاثص كجثياسىتكسجاقةج ركجإل شامسلكجايتكميك كجر رصامك يةهاكارتقةقك
  ي كججملرص كسجاخة لكجحملةطلك صثلكأساسةلك.

 ت ييب التكاليف ال يئية : – 1/1/1

 ت ييب التكاليف حسب سهيلة أو صعيبة قياسها :   -أ 

كجاخة ةلكطخقاكاةهةالكأسكصية لكقةاسهاك،كلصاكسي كل رخةسبكجاركااةفكك(USEPA, 2000)  قادتكسلاالكمحاسلكجاخة ةلكجألدهسكةلك
 تكااةفكتقيةرسلكل Conventional Costs س  كتيككجاركااةفكجرقرصامسلككجايتكككترصث كيفكتكااةفكجثةجمكجتاىفكسجأل ة كك

كسجثيرجةكجايتكترتصيهاكداظصاةكجأل صالك.كككككككككككك
 تكددااةفكدةددرحعكلPotentially Hidden Costs ككجاركددااةفكككجادديتكتدداةمكك دد كجارددثجىفكداظصدداةكجأل صددالكس دد كتيددك

ك ااراهسياةكسجاقةجننيكجاخة ةلكجاصام عكد كقخ كجاةيطاةكجثيرصلك.
 تكااةفكحمرصيلكل Contingent Costs س  كتيككجاركااةفكجايتكترصث كيفكجثة ةاةلكجحملرصيدلك يدىكداظصداةكجأل صدال،كدثد ك

كاخة  كسج  ا كجاةيخةلكجحملرصيلك.تكااةفكجثياجللكأسكجاريةساك  كجاريةتكج
 تكدااةفك القداةك اددلكلكImage / Relationship  costs س دىكتيدككجاركدااةفكجثهتخطدلك رتةدنيكصدة عكداظصداةك

كجأل صالكأداىفكججملرص ك.
 تكااةفكخا  ةددلكلExternal costs جحملةطلكك.ك،ككس  كجاركااةفكجاااعلك  كج  ا كجا ا عك ىتكجثخاشهعك ي كججملرص كسجاخة لك 

 ت ييب التكاليف ال يئية حسب آثارها :   -ب

تصاةثاكايركااةفكجاخة ةلكيفكضة كج  ا كجاخة ةلكجثحتخلك يىكمما سلكجثاظصلكألناطرهاكك( Gale, R. ,2006 )لصاكتااساتكم جسلك
كجاه ةةةلكلصاكسي ل

  تكاليف معاللة ال فايات واالن عاثات Waste and Emission Treatment :خا عك  كلافلكجاركااةفكجاخة ةلك 
جارقيةرسلكجثهتخطلك ااصثقاةكجاخة ةل،كستر ص ك ذمكجاث لكتكيثلك  ال كجثيرجة،كسجحملافظلك يىكجثةجمكسجترداة،كسدهتخاةكجثةظثنيك

 ذجةكجايالقل،كسجألتيابكسجا هج بكسجثصهسفاة،كسجاغهجداةك،كسجايقة اة،كسجار دنيك يىكجرارثجداةكجاخة ةلك.
 اليف الم ع واادارة ال يئية  تكPrevention and Environmental Management :خا عك د كتكدااةفك 

داد كج  دا كجاخة ةددلكس مج عك دهجدجكجاخة دلك يددىكدةدرةىكجثااد عكستر ددص ك دذمكجاث دلكتكيثددلكجتدرداةكجتا  ةدلكاددإلمج عكجاخة ةدل،كسدهتخدداةك



 

- 95 - 
 

،كجبانددبككجاختددثكسجارطددةسه،كسجااثقددلكجإلضددافةلكايركاةاة ةدداكجااظةثددلكسج داددلك ة ةدداًكجايددادينيك  ناددطلكجإلمج عكجاخة ةددلكجايادددل،كستكددااةفك
 جاركااةفكجألخهىكاإلمج عكجاخة ةلك.

  قيمة شراء مياد ال مارجات م تلة لها( Perjanall,2008 )  

 :Material purchase value of Non- Product Out put 

دقا د كشدهج كددةجمكركسرةادرك اهداكخمه داةكهنا ةدهكسدرمكطهحهداك األسدةجق،كستر دص ك دذمكك خا عك  كجاركااةفكجايتكترتصيهاكجثاظصدلكيف
دثد كايصدةج مكجاث لكجثةجمكجتاىف،كسجارتث ،كسجثةجمكجثةا رعك،كسدةجمكجاراغة ك،كسجاطاقلكسجثةدامك،كسترطيدبك دذمكجاث دلكم جسدلكدةد الكجرسدرغاللكجأل

ك كافلكدهجح كجإلنراج.
 م تج لها  تكاليف تشغيل مارجات ال 

Processing Costs of Non- Product Out put: 

 خا عك  كجاركااةفكجايتكترتصيهاكجثاظصلكأ اا ك صيةاةكجاراغة كسركسرةارك اهاكدارةاةكهنا ةلكستر ص ك ذمكجاث لكتكااةفكجايص ك
كس أسكجثالكجا ا  كسجاركااةفكجألخهىكجاااعلك  ك رىفكلثا عكجإلنراجك.

 ال يئية حسب الفئات التي تت ملها :  ت ييب التكاليف -جـ

كىك يلكأنهكميك كتخةسبكجاركااةفكجاخة ةلكحةبكجاث اةكجايتكترتصيهاك،كلصاكسي كلك2111خيصتكم جسلك كدطاس ك،ك
  ) التكرراليف ال يئيررة التاخليررة   الم اشرررةInternal Environmental Costs دد كجار ددتةاةكجرقرصددامسلك 

 تصيهاكجثاا عكنرةةلكقةادهاك راثةذك هجدجككايتصاسلكجاخة ةلكد كج  ا كجاااعلك  كأناطرها.جإل خا سلكسجرخرةا سلكجايتكتر
 )التكاليف ال يئة الاارجية  اير الم اشرةEnvironmental Cost Externalد كجار دتةاةكجرقرصدامسلكجاديتك 

 سدلكجثااد عكألنادطرهاكجا دا عك ااخة دلك،كلص دا كى،كسجاااعلك د كمماك Externalitiesسرتصيهاكججملرص ك كج  ا كجتا  ةلكجاةيخةلك
 جاريةتك كافلكأشكااهك،كسجرسراثجفكجاةهس كس ىتكجاهشةركايصةج مكجاخة ةلك ىتكجثرةرمع.

 ت ييب الم افع ال يئية :  -1/1/2

ظصداةكجأل صدالكلافدلكجأل خدا كملكحتظكجثااف كجاخة ةلك ا رصاىفكلخىتكنظهساًكستطخةقةاًك،كنظهجًكاصية لكقةاسهاكستخةسخهاك.كحةثكترتصد كدا
ا  ةدلككك كجثااةلكيفكسخة كحتقةقهاك،كسجت كمثا  اكف اةكججملرص كسجاخة لكجحملةطلك.كس ااه مكد كذادكك،كميكد كتصداةثهاك يلكداداف ك ة ةدلكمجخيةدلكسخ

UNDSD, 2004كىك.ك
 :  Internal Environmental Revenuesم افع بيئية داخلية  -أ

 يتكحتققهاكجثاظصلكد ك ة كجثةجمكجارااثدلكجثيدامكتدرسسه اك،كسجثارةداةكجايهضدةلكجارااثدلك،كف دالك د كجثكافد ةكتر ص كجثكاسبكجحلقةقةلكجا
 سجثةا رجةكسجثكاسبكجألخهى.

 جاددر مكسجثكافدد ةكاالسددرثصا جةكجاهأ ااةددلكجادديتكتقددةىفكمبياجلددلكجرنخيا دداةكسجثييثدداةك،كف دداًلك دد كجإل ثددا جةكجا ددهسخةلسجثثجساكجألخددهىك"ك
 اقهسضكسجارةهةالةكجر رصانةلك".ج

كلككExternal Environmental Revenuesدااف ك ة ةلكخا  ةلك-بك
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 كتر ص كجثكاسبكجثياةسلكسجايةج رك ي كجاخة لكجحملةطلكسججملرص كلك ك،كنرةةلكجسدريرجىفكتكاةاة ةداكجإلنرداجكجااظةدفكسج دد ك ة ةداًك،كف دالًك
   كتةفىتكدارةاةكصرسقلكايخة لك.ك

 ص وت ميل التكاليف ال يئية :تاصي –1/2

 يىكجاه مكد كأمهةلكجثرخ كجارقيةريكااظمكجاركااةفكجحلااةلكسداكسارةهكد كدييةداةكتكااةثةلك  كأناطلكس صيةداةكجثاظصدل،ك رك
صدداا ةلك ددىتكأ كدييةددداةك ددذمكجادداظمكركتيرددربكدال صددلكاحشددةركجاقددهج جةكجإلسددحجتةةةلكايصاظصدداة،كنظددهجكايةددةبكحتصةدد كستةزسدد كجاركددااةفكجا

جثخاشهعك.كسسديةاكحندةك صدةصكستةزسد كجاركدااةفكجاخة ةدلك ادك ك داملكسداصدفك يدىكجثارةداةكسجثهجحد كجإلنرا ةدلك،كسث د كجسدريرجىفكطهسقدلك
.كسارتقةقكذاككك بكتةزس كجاركااةفكجاخة ةدلكس دىتكجاخة ةدلكككActivity-Based Costing( ABC ) جحملاسخلك يىكأساسكجااااطك

ى.كسممدداكسددخقكك2111ىكجألناددطلكجادديتكأحددر رهاكسفةصدداكسيدد كمنددةذجكدخةددطكسيكدد ك صددةصكسحتصةدد كجاركددااةفك كدطدداس ،ك اددك كدخاشددهك يدد
اسخلكسر لك،كأنهك يىكجاه مكد كتثجسركجاة  كجاخة  ك،كسجر رصاىفك ق اساكجحلثاظك يىكجاخة لكس رىفكجسراثجفكدةج م اكجاطخةيةلك،ك ركأ كنظمكجحمل

ااةفىكركتهلثك ي كجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك،كحةثكترةا  كحترسركسقةاسكستخةسبكتيككجاركااةفك،كس م ج هاكجارقيةرسلك خاصلكحماسخلكجارك
ضص كحةا اةكجاركااةفكجايادلك،كمس كحتيةيهاكس صةصهاك اك كمقةقك يىكجثارةاةكسجثهجح كجإلنرا ةلك،كارةفىتكدييةداةكدال صدلكتدر مك

كيركجاخة  ك.كج اذكجاقهج جةكجإلمج سلككدر صالكجاخ

 ت ليل أنشطة الم اس ة اادارية ال يئية :  -2

خة ةلكسقةىفكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك راغة كجاخةاناةكسجثييةداةكجايتك ص ك يةهاكد كنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكجثرييقلك ااصثقاةكجا
دييةداةك ة ةلكدال صلكتر مكج اذكجاقهج جةكجإلمج سلكث كسهصهكك،كحةثكسقةىفك رترسركستخةسبكسحتية كس صةصكجاركااةفكجاخة ةلك،ك رفكتةفىت

كجألدهك.كسيفك ذجكجاا  ك،كسرمكجسريرجىفك رعكدرجخ كسأسااةبكدال صلك،كأمههاكداكسي كل
 أسليب ت ليل ال شاط   ت ليل القيمة( -2/1

 حساب التيازن ال يئي  -2/2

 متخل الم اس ة عن تتفق المياد والطاقة    -2/3

 خل ت ليل التكلفة / العائت ال يئي  مت -2/4

 متخل ت ليل تكاليف دورة حياة الم تج الشاملة  -2/5

 مارجات الم اس ة اادارية ال يئية :  -3

سلكلكجإلمج كتيرربكجثييةداةكجايتكسارةهاكنظاداكجحملاسخلكجثااةلكجاخة ةلك،كسحماسخلكجاركااةفكجاخة ةلكمبثا لك ةاناةكأساةلك،كسقةىفكنظاىفكجحملاسخ

كجاخة ةلك راغةيهاكس خ ا هاكألمسجتهكسأسااةخهك،ك رفك نراجكدييةداةكدال صلك،كحث كخمه اتهكاكافلكجاث اةكجثةرثةرعك.

 مستاتمي معليمات الم اس ة اادارية ال يئية :   -3/1

كجاخة  ،كستقية كأمهةلكيفكحتةنيكجألمج  كجاخة ةلكجحريكألثهكأمسجةكجإلمج ع كجاخة ةلك،كستةفىتكدييةداةكتيرربكجحملاسخلكجإلمج سل  كجثياطه

اةكدال صلكتةا ركيفكسض كجتططكس سمكجاةةاساةك،كستهشةركج اذكجاقهج جةكجإلمج سلكجثرييقلك ا  ا كجاخة ةلك.كس ر كجإلشا عكجيلكأ كجاث 
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كسجاةسط كسجاراثةذسلك،كسجايادينيك  كجاخة لكجثةرثةرعكترصث كيفكف اةكمجخيةلكس  كجثةرةساةكجإلمج سلكجاييةا اثاظصلك.كسف اةكخا  ةلك لةزج ع

كسأ هثهتاكجثياةلك،كسعيةاةكمحاسلكجاخة لك،كسمحيلكجألسهمكسجثةرثصهس كجألخالقةني...جخلكىك.

 متطل ات  مستاتمي الم اس ة اادارية ال يئية : – 3/2

 ذكك.اربجدجكسجألناطلكجايتكتةيىك يلك جناز اك ريفكجثييةداةكجثطية لك  كجاصثقاةكجاخة ةلكد ك مج عك يلكأخهىكيفكضة كجأل رجفكسج

 ك بكأ كسةفهكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكدييةداةكترةمك ر  لك ااةلكد كجثهسنلك،كةةثكتث كمبرطيخاةكل ك مج عك يىكحرعك،كف اًلك 

كحتقةقكجاركاد كسجارااسقك نيكجإلمج جةكجثيريثلكذجةكجايالقلك ااخيركجاخة  ك.

 : EMA )ار الم هلي ل بام الم اس ة اادارية ال يئية  ثانياً : ااط

كج اذك كدييةداةكدااسخلكتردل كايث اةكجثةرثةرع كسقرىف ك  مهةلكلخىتع،كسذاككاكةنه كجاخة ةل كجإلمج سل كجحملاسخل  ظ كسض ك طا كااظاىف

كجاقهج جةكستقةةمكأمج كجثاا عكجقرصامساًكس ة ةاًك

 مقترح للم اس ة اادارية ال يئية :  تقيي  التراسات التي ت اولت وضع إطار  -1

سرلك اهكنقطلكأساسةلكتر مكتطةسهكجإلطا كجثقححكايصتاسخلكىكدرخ كدكة كد كBurrtt& saka, 2006 قردتكم جسلكك

لكجثيريثلكجاخة ةلك،كأطيقةجك يةهكدرخ كسجقي كايصتاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل.كسسةيىك ذجكجثرخ ك يلكتقر كدييةداةكدال صلكايصةرةساةكجإلمج س

كىك2 اثاظصل،كثةا رهتاكيفكج اذكجاقهج جةكجإلمج سلكدر صالكجاخيركجاخة  ك ك رسلك قمك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

 ( 2تول رق   ج

 إطار شامل للم اس ة اادارية ال يئية
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 ( EMA )الم اس ة اادارية ال يئية 

 الم اس ة اادارية ال يئية العي ية الم اس ة اادارية ال يئية المالية  

 

 

 األجل الطييل األجل القصير  األجل الطييل  األجل القصير 

ض 
يصا

هلكا
دة 

ةك
أمسج

 

ةاةل
ك ست

اة
يةد

دي
 

حماسدخلكتكيثدلك ة ةدلك دثد كك-8
جاركيثدددددددددددلكجثرغدددددددددددىتع،كجاركيثدددددددددددلك
جاكيةددل،كسجاركيثددلك يددىكأسدداسك

كجااااط

ك"كىكABC ك"ك

نثقددددددداةكس سدددددددهجمجةكك-2
  أ ااةلك ة ةل

حماسدددددددخلكتدددددددرفقكددددددددةجمكك-3
ايصادددددددددددرجكسطاقددددددددددلك كآ ددددددددددا ك

سجثةقدددددد كسجاقةدددددددمكسجاادددددددهللك
 يددددددددددىكجاخة ددددددددددلكيفكجأل دددددددددد ك

 جاقصىت.

حماسخلك أسكجثالكك-81
 جاخة  ك كجاطخةي ىك

اةلك
 ستة

 ىتك
ةك

ةدا
ديي

ك

تقةدددددددددةمكسدددددددددا قكاقدددددددددهج جةكك-3
كجاركيثلكجاخة ةلكجثااسخل

*كتكيثددددددددددلكسأمندددددددددداطكك-1
كمس عكجحلةاعكجاخة ةلك.

*حترسددددركجسددددرثصا كحددددايلك
كايصاهس اةكجاثهمسل

آ دددددددا ك ة ةدددددددلكحترسدددددددركك-88
كداضةلكقصىتعكجأل  

*ككخمدددددثس كمس عكحةددددداعكك-82
ك.

*كحترسدددددددددركجسدددددددددرثصا كحدددددددددايلك
كايرقةةمكجاية 

قخ 
صةر

لكاي
ة ه

ةكد
أمسج

ك

اةلك
 ستة

ةك
ةدا

ديي
ك

*كدةجزنددددددددددددددددددددلك كتددددددددددددددددددددرفقكىك-0
كتاغةيةلك ة ةلكدااةلك.

ك*كدةجزنل

ك خمثس كىك أ ااةلك ة ةلكدااةلك.

 طدددةطكدددددايلك ة دددد كك-1
كطةس كجأل  

ةددلك ةاةددلك كدةجزنددلك ة ك-83
تدددددددرفقاةكسخمدددددددثس كىكدثددددددد ك
دةجزنددددلكتددددرفقكدددددةجمكسطاقددددلك

ك يىكأساسكجااااطك.

 طدددددددةطك ة ددددددد ك ةددددددد كك-81
كطةس كجأل  

ه ةل
ىتكد

ةك 
ةدا

ديي
ك

تكيثلك ة ةدلكدااسدخلك دثد كك-9
أسجدهكخاصل،كخيطلكدادرجكدد ك

كقةركطاقلى

*كتقةدددددددةمكجسددددددددرثصا كك-1
كداهس ك ة  كدايل.

*كدةجزندددددددلكستغدددددددىتكمنطددددددد ك
كلارس عكحةاعك ة ة

آ ددا ك ة ةددلكدااسددخلك كك-80
دثددددد كأ ددددد كقصدددددىتكديدددددني،ك

كقةةمك يىكجألناطلكى

*تقةددةمكجسددرثصا ك ة دد كك-81
ك ة ك.

*حتيةددددد كمس عكحةددددداعكدادددددهس ك
كديني

Source : Burritt, et al,2002, Burrtt& Saka, 2006 .P. 6 .  

كتااسلكتقهسهكجلالك كجاخة ةل اظمك (UNDSD, 2001 )لصا كجحملاسخلكجإلمج سل كجارقيةرسلك يىك رعكدةرةساةك،ك،ك القل جحملاسخل

كسدةرةىكجثارجكسدةرةىكجثاهس كسجثةرةىكجاقةد ك،ك رفكحترسركدا ةلكسدكةناةكجحملاسخلك ك كجاركيثلك كدهلث ترصث كيفكدةرةىكجثهحيلك/

كى.ك3جإلمج سلكجاخة ةلكسمس  اكيفكجحملاسخلك  كجاصثقاةكجاخة ةلك ك رسلك قمك

 (  3جدول رقم ) 
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 ات المحاسبة اإلدارية البيئية ماهية ومكون
 (PEMA)الم اس ة بيحتات ط يعية   عي ية ( ( MEMA )الم اس ة بيحتات مالية 

 أدوات تقيي  أخرى  الم اس ة اادارية ال يئية الم اس ة التقليتية 

  الم اس ة ال يئية الط يعية  الم اس ة ال يئية المالية  

 Corporate level بيانات على مستيى الشر ة 

نق كججلث كجاخة  كد كجاةةالةك تةةة كتقيةري
كجحملاسخةلكسحماسخلكجاركااةف

ج صرعكترفقكجثةجمك يىكدةرةىك
كجااهللكاررفقاةكجثةامكسجاطاقل

نظمك طةطكجإلنراجكسنظمك
 حماسخلكجثيثس 

 Cost carrier ةاناةك يىكدةرةساةكجثهحيلك/كدهلثكجاركيثلكسجثارجك/ك
خلكتكيثلكترفقكجثةجمك يىكحماس حماسخلكتكيثل

كأساسكجااااطك
أ صرعكترفقكجثةجمك يىكدةرةساةك

كجثهحيلكسجثارجك
تقةةصاةك ة ةلكأخهى،ك
 أمسجةكقةاسكستقةةمك

  Business Applicationتطخةقكداهس كجأل صالك
جسريرجىفكمجخي كك

اإلحصا جة،كسجثؤشهجة،ك
سحةابكجاةفة جة،ك

 سجثةجزنل،كستقةةمكجرسرثصا 

مجخي ككاإلحصا جة،ككجسريرجىف
سجثؤشهجة،كسحةابكجاةفة جة،ك

سجثةجزنل،كستقةةمكجسرثصا ك
 جاركااةفكجاخة ةلك

جسريرجىفكمجخي كاياظمكجإلمج سلكجاخة ةل،ك
كستقةةمكجألمج ،كسسض كجألمناطك

جسريرجىفكمجخي كآخهك
ثاهس اةك نراجكأنظفك

 ستصصةمكجسكةاة  ك

لك فصاحكخا   كاياثقاةكجاخة ة تقرسهكدايلكخا   
كسجرسرثصا جةكسجرارثجداةك

تقهسهكخا   ك كقا صلكحماسخلك مج سلك
 ة ةل،تقهسهك ة  كداح ،كتقهسهكجسررجدلك

كىكك

تقهسهكخا   كآخهك
ايةلارةكجإلحصا ةل،ك

 ايتكةداةكجحمليةلك...جخلك
  Nation Applicationتطخةقكقةد ك

حماسخلكمجخيةلكقةدةلك
  ةجسطلكسلاالك حصا ةلك

سرثصا جةكحماسخلكقةدةلكاال
ستكااةفك ة ةلكساةسلكايصاا ل،ك

كتكيثلكخا  ةلك

حماسخلكدة مكقةد ككككككككككككككك ك
أ صرعكترفقكدامعكايقطا اةكسجألقااةمك

كسجاخالمى

ك
 -كككككككككككككك

Source: UNDSD, 2001, P.10.  

 

ك كاخةب، كتااساتكم جسل  كجاخة ةل،ك يك2112لصا كجإلمج سل كااظاىفكجحملاسخل كدقححًا ىكدةرةىكداظصاةكجأل صال،كاةصث كدهحيلكى طا ًج
 رسرعكد كدهجح كتطة كنظمكجحملاسخلكجإلمج سلك،كحةثكسقةىفك ذجكجإلطا ك  مج كسظا فكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجثريا فك يةهاك،ك يلك انبك

كسظا فكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك.كيفكآ كسجحر.كسقرك ةاتكجار جسلكداكسي كل

رجمكجإلمج عك اثييةداةكجاالزدلك،كاريثةاكجاركااةفكجاخة ةلكاإلنراجك،كس ثةاكتكااةفكجحلصاسلكجاخة ةلكجاراغةيةلك د:   هتف ال بام -

 . سجاهأ ااةلكجثرييقلك األمج كجاخة  كايصاظصل
 
 

 أدوات نبام الم اس ة اادارية ال يئية:  -
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  الم اس ة باليحتات العي ية(PEMA) :ةكجايةاةلكأسكجاطخةيةلك كلقةاساةكتيةتكجهلةج ك،كس رصك ذمكجألمسجةك ااقةاسا
أسكلصةاةكجإلشيا كجثرةهب،كأسجاقةاساةكجاكصةلكجايتكحث كنثاساةكجإلنراجكجاصيخلكأسكجاةا يلكىك،كحةثكتةريرىفكيفك  رجمكتقا سهك

 جحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكجايةاةلك.
  الم اس ة باليحتات المالية( MEMA ):ك اا كجألمسجة ك ذم كحماس كس رص كلافل كسترااسل ك، كجااقرسل كأس كجثااةل قةاساة

كد ك كسجاصثقاة كجثيادالة كستقةةم كم جسل كيف كجألمسجة كتيك كستةريرىف كجاخة ةل، كجإلمج سل كسجحملاسخل ك يةها كجثريا ف كجإلمج سل جحملاسخل
جثرةجز ك صة عكدااةلكارر ةمك صيةلكك مج سًاكى،كلصاكتةريرىفكيفك  رجمك"كجااصةذجكجاخة  ك–جقرصامساًكك–داظة ك ال  كجأل يامك ك ة ةاًك

كجاهقا لكستقةةمكجألمج كد كجثاظة كجرقرصاميكسجاخة  ك.

درخ كحتصة كس صةصككجاركااةفكجإلضافةلكجاصاا ةل،كسجاخة ةلك،كدرخ كحماسخلكتكيثلكجااااطك: أساليب ومتاخل ال بام -
 ج كجاخة  كجثرةجز ك.جاخة  ك،كدرخ كحتية كجاركيثلكسجايا ركجاخة  ك،كمنةذجكتقة كجألم

ا كجثقححكجايالقلكجثاطقةلك نيكجإلطا كجثقححكااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكسنظاداحملاسخلكجثااةلكجاخة ةلكلكتة رك القلكس ةقلك نيكجإلط -
 سحجتةةةلكثاظصاةكجأل صال.سنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كحةثكميث كلالكجااظادنيكج انيكد كأ مكأ لا كنظمكجإلمج عكجاخة ةلكجإل

 سيرصركنظاىفكجحملاسخلكجثااةلكجاخة ةلك يىكجثييةداةكجثةرصهعكد كنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سدلكجاخة ةدلك،كدثد كتكدااةفكجثارةداةكستةديىتكك
كجارتةسالةكجارجخيةلكسجاررفقاةكجااقرسلكسجثيثس كجاةيي كآخهكجثرعك.

 جًكلخىتجًكد كدرخالتهكدد كنظداىفكجحملاسدخلكجثااةدلكجاخة ةدلك،كسسقدةىفك رادغةيها،كس خ دا هاكألمسجتدهكسةرصركنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكقر ك
كسأسااةخهك،ك رفكتةفىتكدييةداةكدال صلكتر مكج اذكجاقهج جةكجإلمج سلكدر صالكجاخيركجاخة  ك.

 القردهك داظمكجحملاسدخلكك–أسدااةخهككك-أمسجتهكك–رمكفةج ك–أ رجفهكك–سسر لكأ ك ذمكجار جسلكتااساتكديظمكدكةناةكجإلطا كجثقححك كدثهةدهك
ةقدهكيفكجثااةلكجاخة ةلكىك ركأهناكملكتقرىفك طا جًكدركاداًلكميك كجر رصامك يةهك اك كداهة كدحج طك،كتةحشرك هكداظصداةكجأل صدالكستقدةىفك رطخ

كلكايصةرص ك.ظ كجثخامسكسجألسااةبكجايتكت ةقكجاثةةعك نيكدصاحلهاكجرقرصامسلك،كسجثصاحلكجاخة ة

ى طا كداهة كسفكهيككااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك.كسسرةمك ذجكجإلطا ك اااصةلكاةر ص كك2111لصاكقردتكم جسلك كدطاس ك،ك
لكحترسددركسقةدداسكجألناددطلكجاخة ةددلكسجارقهسددهك اهدداكثدد كسهصددهكجألددده،كجبانددبكدال درددهكتصددا صك ة ددلكجاصدداا لكجثصددهسلك،كف دداًلك دد كجتةددادهك اثهسندد

 . ارةجفقكد كظهسفكحالكل كداا عسج

 ااطار الم هلي المقترح للتراسة:  – 2

دقححكااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كسةي كجاخاحثكحنةكحماسالكيفكضة كتقةةمكم جساةكجألمبكجحملاسيبكجايتكتااساتكسض ك طا ك
ييةداةكجثال صلك،كاقةاسكستقةةمكجأل يامكجاخة ةلكسجرقرصامسلكسجإلمج سلكسض ك طا كداهة كشاد كااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كسةفهكاإلمج عكجث

 ىكد ك ال لكدهجح كأساسةلكتر ص ك اهعك اةمكلصاكسي كلك2.كسسركة كجإلطا كجثقححكككككككككككككككك كشك ك قمك

 أوالً : المرحلة األولي : مقيمات نبام الم اس ة اادارية ال يئية : 

 :  أهتاف ااطار الم هلي -1
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سهرفكجإلطا كجثقححك  كحتقةقكأ رجفكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كسجايتكترصث ك صثلكأساسةلكيفكتةفىتكدييةداةكدال صلكسمقةقلك
كجاقهج جةك كسجاةةاساةكستهشةر كجتطط كاهسم ك، كجثيريثل كجإلمج سل كايصةرةساة كستقرميها ك، كجأل صال كثاظصاة كجاخة ةل كسجثااف  كجاركااةف ك   ،

 ت قيقها فيما يلي :مج سلكدر صالكجاخيركجاخة  ك.كسترصث كجأل رجفكجاثه ةلجايتكسةي كجااظاىفك يلجإل

كحترسركفهصكسمارةكجارتةنيكجاخة  كجثراحكأداىفكداظصاةكجأل صالك. .8

كحترسركفهصك ثةاكستهشةركتكااةفكأناطلكجثاظصلك. .2

كتيظةمكجثااف كجاخة ةلك ي كدةرةيكجثاظصلكسججملرص كلك ك. .3

كمكلثا عكسفا يةلكنظمكجإلمج عكجاخة ةلكجإلسحجتةةةلك.تر ة .1

 تةفىتكدييةداةكدال صلكارتةنيكلثا عكجسريرجىفك ةجد كجإلنراجكجثيريثلك. .0

جسريرجىفكجثؤشهجةكجاخة ةلكجاكصةلكرسرهال كجاطاقلكسترفقكجثةجمكسجثؤشهجةكجاخة ةلكجثااةلك  كجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك .1
كألناطلكجثاظصلك.

كقكجايرسركد كجاثةج رك يىكدةرةىكجاصاا لكسجحلكةدلكسججملرص ك.حتقةك .9
 أر ان ااطار الم هلي :  -2

 ترتكز الم اس ة اادارية ال يئية على ر  ين أساسيين هما : 

ستيوكجاريخىتك  كجاصثقاةكجاخة ةلكيفكشك كسحرجةكلصةلكلااكةيةك،PEMA(الم اس ة باليحتات العي ية   الط يعية  -2/1
 . ،كستةريرىفكيفك  رجمكتقا سهكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلككجايةاةل هجىفكسجاط 

ستيوكجاحعلكجثااةلكايصثقاةكجاخة ةلكجايةاةلكيفكشك كدايلكلاجلاةهكسجارسر ك،ك، MEMAالم اس ة باليحتات المالية -2/2
كخة ةلك  كجار  ىتجةكجثااةلك.ستةريرىفكيفك  رجمكتقا سهكجحملاسخلكجإلمج سلكجثريا فك يةهاك،كسجحملاسخلكجإلمج سلكجا

 :  أدوات ااطار الم هلي -3
كترصث كأمسجةكجإلطا كجثقححكيفكلافلكأمسجةكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك،كجثاضةلكسجحلاضهعكسجثةرقخيةلك،كسجايتكميك كتقةةصهاك  كنة ةني

ك  ةةةنيكل

اخةاناةكسجثييةداةكجثقاسهك ةحرجةكلصةل،كسجايتكتةا مك اك كلخىتكأمسجةك مج عكجثةج مكلكستر ص كلافلكجألمسجةكجايتكتيرصرك يىكجك-3/8
يفكم مكجإلمج عكسدةا رهتاكيفكججنازكسظا ثهاكجثرييقلك األناطلكجاخة ةلك.كسترصث ك ذمكجألمسجةكيفكحتية كمس عكحةاعكجثارجك،كسحةابك

كجارةجز كجاخة  ك،كسحماسخلكجثةج مك،كسحماسخلك أسكجثالكجاطخةي ك...كجخلك.ك

أمسجةك مج عكجاركيثلكلكتةي ك مج عكجثاظصاةكيفكجاةقتكجحلاضهكسجثةرقخ ك ااختثك  كفهصك مج عكس قا لكتكااةثهاكجاخة ةلك.كسترصث كك-3/2
طكجألمسجةكجثةريردلكيفك ذجكجاا  كيفكحماسخلكجاركااةفكجإلعااةلك،كسجثةجزنلكجاهأ ااةلكجاخة ةلك،كسجاركااةفكجاخة ةلك يىكأساسكجاااا

كستقرسهكتكااةفكسدااف كسسفة جةكدااسخلكايصاهس كأسكألدهك نرا  كدينيكأسكدثسجكدارةاةك،كستقةةمكجسرثصا كداهس ك ة  ك.،ك
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 ثانياً المرحلة الثانية : الم اس ة اادارية ال يئية    بام معليمات : 

ايتكتةريرىفكيفكحترسركسحتية كجاصثقاةكجاخة ةلكجايتكدرخالةكجااظاىفكلككترصث كدرخالةكجااظاىفكيفكلافلكجثةرارجةكجارجخيةلكسجتا  ةلكجك-1
كحتر هاكجثاظصلك،كنرةةلكدثجسالكنااطهاكجاه ةة كيفكضة كداكسي كل

كسةرصركجااظاىفكجثقححك ةاناةكجاصثقاةكجاخة ةلكد كخاللكلكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك.كسجحملاسخلكجاخة ةل،كس مج جةكأخهىكلااخة لكسجاصتلك-1/8
سجاا ة كجاقانةنةلك...كجخلك.كحةثكميث كجاكثىتكد كجثييةداةكجايتككتارةهاكتيككجااظمكيفكجثةجمكجتاىفكجألساةلكجايتكسجألدا كسججلةمعك

كسقةىفكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكك راغةيهاك.

سجاةي كحنةك قا رهاكس ثة هاكسرمكفص كجاركااةفكجاخة ةلك  كجاركااةفكجرقرصامسلكثيهفلكدرىكأمهةرهاك اااةخلكإلعايلكجاركااةفك،كك-1/2
ك،كستةفىتكدييةداةكدال صلك ا هناكث كسهصهكجألدهك.ك

كوةلكجاركااةفكجاخة ةلكلافلكجاركااةفكجاخة ةلكجارجخيةلكسجتا  ةلك،كججلا سلكسجاهأ ااةلك.ك-1/3

كسظا فكجااظاىفكلك-0

كةلكسجارقهسهك اهاكث كسهصهكجألدهكلكسر ص كنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكحترسركسقةاسكسحتية كجألناطلكجاخة 

كحترسركسحصهكلافلكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلكجايتككحتر هاكجثاظصلك.ك-0/8

كتخةسبكجاركااةفكجاخة ةلكحةبكج تخاطهاك اثارجك  كتكااةفك ة ةلكدخاشهعكسأخهيك ىتكدخاشهعكك.ك-0/2

كسدرجخ كدال صلكاذاككجاقةاس.كقةاسكجاركااةفكجاخة ةلك ةاةاًكسدااةاً،ك اسريرجىفكأسااةبك-0/3

تكيثلكدياجللكجااثاساةكسجرنخيا اةكستكيثلكسجايتكتر ص كك(Perjanall,2008 )تصاةفكجاركااةفكجاخة ةلكجارجخيةلكسفقاكثقححاةك-0/1
كةلك.دا كس مج عكجاخة لكسكقةصلكشهج كدةجمكركخمه اةكهلا،كستكااةفكتاغة كدارةاةكركخمه اةكهلا،كف الًكجإلسهجمجةكجاخة 

ك.ك ABC صةصكستةزس كجاركااةفكجاخة ةلك يىكجألناطلكسجثارةاةكسفقاكثرخ كجحملاسخلك يىكأساسكجااااطكك-0/0

كخمه اةكجااظاىفكلك-1

ناطرهاكترصث كخمه اةكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكيفكدييةداةكجحملاسخلكجاخة ةلكجايتكتةضلكج  ا كجاخة ةلكجثحتخلك يىكأمج كجثاظصلكأل
كمجخيةاًكسخا  ةاًك،كستقرميهاكث كسهصهكجألدهكاحشةركجاقهج جةكجإلمج سلك.

دييةداةك ة ةلكلصةلك،كتةضلكج  ا كجثهتخطلك  ناطلكجثاهس ك يىكجااظمكجاخة ةل،كستر ص كلصةاةكجاطاقلكسجثةجمكيفكجثاض كسجحلاضهكك-1/8
كسجثةرقخ ك.

كجثهتخطلك-1/2 كج  ا  كتةضل ك، كدااةل ك ة ةل كجثاض ككدييةداة كيف كسجثيثس  كجاررفقاة كستر ص  كايصاهس ، كجرقرصامسل كجااظم ك يى  ااخة ل
كسجحلاضهكسجثةرقخ ك،كسسيربك اهاك ااةحرجةكجااقرسلك.ك
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دييةداةكسصثةلك،كسةفه اكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كنرةةلكجااقصكيفكأمسجةكسأسااةبكقةاسكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك.كسترصث ككك-1/3
جثةامهنيك......جخلكى،كسدرىكس  كك–جثةظثنيكك– ذمكجاخةاناةكيفكقةاسكم  لك ضا كجألطهجفكجثهرصلك اثاهس كككك كجايصال ك

كجثةج مكجاخاهسلكجاياديلك اثاظصلكةةمكجثياطهكجاخة ةل،كف الك  ك م ج كجثةرهيكنيكااهج كدارةاةكصرسقلكايخة لك.

 أبعاد الم اس ة اادارية ال يئية :ثالثاً : المرحلة الثالثة : متاخل و

 أساليب ال بام المقترح :  -7

اسخلكترصث كأسااةبكجااظاىفكجثقححكيفكلافلكجألسااةبكجايتكتةرارك يةهاكجحملاسخلكجإلمج سلكجثااةلكجحلااةلك يركتطةسيهاكارااسبكطخةيلكجحمل

سجثااف كجاخة ةلكث كسهصهكجألده،كيفكظ كجر رصاىفك اثهمسمكجاخة  ك يىكجإلمج سلكجاخة ةلك.ك رفكتةفىتكدييةداةكدال صلكسمقةقلك  كجاركااةفك

كجثةرةساةكجحمليةلكسجإلقيةصةلكسجارساةل،كسترصث ك ذمكجألسااةبك يىكسخة كجثثالكركجحلصهكفةصاكسي كلك

كدرخ كحترسركتكااةفكجثارةاة،كدر صااكنصةخهاكجاياملكد كجاركااةفكجاخة ةلك. -7/8

كس صةصكجاركااةفكجاصاا ةلكجإلضافةلكسجاخة ةلك.درخ كحتصة كك-9/2

ك.ك( Environmental ABC )درخ كحماسخلكتكيثلكجااااطكجاخة  كك-9/3

كدرخ كحتية كجاركيثلكسجايا ركجاخة  ك.ك-9/1

ك طاقلكجألمج كجثرةجز كلخيركخاد كيفكتقةةمكجألمج كجاخة  ك.ك-9/0

نظدددداىفكجحملاسددددخلكجإلمج سددددلكجاخة ةددددلككأ ك قددددقكأ رجفددددهكجثااددددةمعك،ك ددددبكأ كحددددىتكسةددددرطة ك:  فريررررق الم اسرررر ة ااداريررررة ال يئيررررة -8

سقددددددةىفك رطخةقددددددهكفهسددددددقكدركاددددددد كددددددد كمجخدددددد كجثاظصددددددلك،ك ه اسددددددلكحماسددددددبك مج يكارسددددددهك ثدددددداىفكلددددددافكك ا  ددددددا كجاخة ةددددددلكجثحتخددددددلك يددددددىكأناددددددطلك

ةددددددددددا ك،كسجاصدددددددددتلكجايادددددددددددلكسجألدددددددددددا ك،كجثاظصدددددددددلك،كسسر ددددددددددص كخددددددددددربج كدريصصدددددددددنيكيفكمددددددددددارةكنظددددددددددمكجرمج عكجاخة ةدددددددددلك،كسجهلارسددددددددددلكسجاكةص

كسجر رصا ك،كسجرقرصامك،كسجاقانة ك..كجخلك.ك

 الفئات المستفيتة من ال بام المقترح :  تتمثل الفئات المستفيتة فيما يلي :  -9

ندبكجايدادينيكسنقا داهتمكف اةكمجخيةلكلكحةثك رىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكجثةرةساةكجإلمج سلكجثيريثلكمجخ كداظصداةكجأل صدالك،كجباك-3/8

ف دداةكخا  ةددلكلكحةددثكتقددرىفكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلكتقددا سهكدااةددلكسك/كأسك ددىتكدااةددلككككك دد كج  ددا كجاخة ةددلكجثحتخددلك يددىكك-3/2.

لكأناددطلكجثاظصددلكاث دداةكخا  ةددلك،كلددةزج عكجاخة ددلكسأ هثهتدداك،كس يدداكجأل هددثعكجحلكةدةددلكسجاقةدةددلك،كسعيةدداةكمحاسددلكجاخة ددلك،كسمحيدد

كجألسهمكسجثةرثصهس كجألخالقةنيك.

 عالقة ال بام ب ب  اادارة ال يئية ونب  الم اس ة األخرى : -11
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إلمج سلكتيركجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك ث كد كجحملاسخلكجاخة ةلك،كحةثكت مكجحملاسخلكجاخة ةلكل كد كجحملاسخلكجثااةلكجاخة ةلك،كسجحملاسخلكج

جاخة ةلككك.كسد كمثك،كتة رك القلكج تخاطكس ةقلكدرخامالك نيكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكس نيكنظمكجإلمج عكجاخة ةلكد كجاخة ةلك،كسجحملاسخلكجاقةدةلك

كلكناحةلك،كسنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكد كناحةلكأخهىك،كسجحملاسخلكجاخة ةلكسدارقاهتاكد كناحةلك ااثلك.كسميك كتةضةلك ذمكجايالقلكفةصاكسي 

جحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكديظمكجاخةاناةكسجثييةداةك  كجاصثقاةكجاخة ةلكد كنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك،كمثكسقةىفك راغةيهاكنظاىفكسةرصركك-81/8

كس  امهتاكهلذمكجااظمكيفكشك كتقا سهكدااةلكس/كأسك ىتكدااةلكارر ةمكج اذكجاقهج جةكجإلمج سلكجثرييقلك األ يامكجاخة ةلك

كجحملاسك-81/2 كنظم ك يىتيرصر كجثيريثل ككخل كنظاىف كد  كجثةرصرع كسجثيثس كجثييةداة كجثارةاة كتكااةف كيف كممثيل كجاخة ةل كجإلمج سل جحملاسخل

كجاةيي كآخهكجثرعكسجاررفقاةكجااقرسلكيفك  رجمكجاقةج مكجثااةلك،كاك كتيربك  كحقةقلكنرا جكأ صالكجثاظصلك،كس رجالكدهلث اكجثايل.ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى لم  ث

 مؤشرات تقيي  األداء ال يئي

 مفهيم وأهتاف تقيي  األداء ال يئي : -أوالً :
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ىكتقةددددددةمكجألمج كجاخة دددددد ك  نددددددهك"ك خددددددا عك دددددد ك  ددددددهج كارقةددددددةمكجاةضدددددد كجاخة دددددد كثاظصدددددداةكجأل صددددددالك يددددددركك2118 هفددددددتكم جسددددددلك محددددددرك،
ا ةددددددلك يددددددىكجاخة ددددددلكجحملةطددددددلك،كنرةةددددددلكتاثةددددددذكتيددددددككتاددددددغة ك ددددددرمكددددددد كجألناددددددطلكجاراصةسددددددلك،ك ددددددرفكجاريددددددهفك يددددددىكجاردددددد  ىتجةكجاةدددددديخةلكسجر 

كجألناطلك".كككككككككككك

سألددددددرةكتيددددددككجار جسددددددلكأ ك صيةددددددلكتقةددددددةمكجألمج كجاخة دددددد كاةةددددددتك ددددددرفاًكيفكحددددددركذجهتدددددداك،كس مندددددداك دددددد كسسددددددةيلكارتقةددددددقكمصة ددددددلكددددددد ك
كجأل رجفكأمههاكداكسي كلك

كاجك  كتطةسه،كنظهجًكرحنهجفهاك  كجألمج كجثةرهرف.كقةاسكدرىكلثا عكسفا يةلكجألناطلكجاخة ةلكحم كجارقةةمك،كسجايتكحتر -8

كحتثةثكجايادينيك يىكحتقةقكجأل رجفكجثيططلك.كك -2

 جثةامهلكيفكحترسركجثة ةاةلكجاخة ةلكايصاظصلكجتامكجاث اةكجثةرثةرعك. -3

كحكنيكدريذيكجاقهج جةكد ك اقا كنظهعكسهسيلكاكةثةلكجحلصاسلكد كجثاال كجاخة ةلك. -1

 ت نبام المؤشرات ال يئية : ثانياً : متطل ا

اكتةدا دمكددؤشددهجةكجألمج كجاخة  ك،كيفكحترسركدريكلثا عكسفا يةلكجااهللكيفك مج عكجثدةج مك،كسجايتكترةقفكأمهةرهداك ي كددريكدرا يره
ةداةكتيرصرك ي كجاخةاناةكسجثييكىكك ي كأ كداظصاةكجأل صالكJasch & Savage ,2005 اك كمس يك.كسقركألدرةكم جسدلك ك

تيك كدؤشهجةكجاكصةلكسجثااةلكدياًك،كارقةةمكجألمج كجاخة  كسحترسركجاةفهجةكجثااةلك،كجايتكميك كحتقةقهاكنرةةلكتطخةقكنظمكجإلمج عكجاخة ةلك.كحةثك
كجألمج كجاخة  ك،كدريكجناحكجثاظصلكيفكحتقةقكأ رجفهاكجثيططلك،كسجحلثاظك ي كجثةج مكجاطخةيةلكايصةرص ك.ك

 ة مؤشرات األداء ال يئي :ثالثاً : مصفيف

ىكدصثةفلكدؤشهجةكجألمج كجاخة  كتةضلكلةثةلكدثجكجثؤشهجةكجثطيقلكد كأس كجثقا نلككUNDSD , 2004قردتكم جسلك ك
جثهتخطلك اك كلصهلثكجاركيثلك،كسجسريرجىفكجاطاقلك،ك.....كجخلكىك،كسذاككايتصةلك يىكدؤشهجةكنةخةلكدثةرعك،كميك كجسريرجدهاكيفكتقةةمك

كمج كجاخة  ك،ك اسريرجىفك ال لكحماس ك  ةةةلك،كسر ص كل كحمة كمصة لكدؤشهجةكفه ةلكميك كتااسهلاكلصاكسي كلكجأل

 الم ير األول :  االستهالك الرشيت / الكفاية االقتصادية : 

 . وددات ابلكيلو جرام متثل مدخالت املواد اخلام ابلكيلو جرام مكؤرش مطلق ، وعالقته مبخرجات املنتجات   و/ أ و اخلدمات يف شلك 
ك

 ستة رك ياكجثؤشهجةككجاثه ةلكجايتكميك كجسريرجدهاكيفكديظمكجاقطا اةكل
كدرخالةكجثةجمكجتاىفك ااط ك/كلصةلكجثارجك ااط . -
 درخالةكجاطاقلك ااكةيةكسجةك/كلصةلكجثارجك ااط . -
 درخالةكجثةامك اثحكجثكيبك/كلصةلكجثارجك ااط . -
 لصةلكجثارجك ااط .كك نراجكجثييثاةك ااط ك/ -
 لصةلكخميثاةكجثةامك اثحكجثكيبك/كلصةلكجثارجك ااط . -
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 الم ير الثاني : نسب المشار ة : 

 ييجت بعض ال سب الفرعية ل سب المشار ة : 

كنةخلكداا للكجثةجمكجثيريثلكيفكجثارجكلاةخلكد ةسل. -
 نةخلكداا للكجثةجمكيفكجثارجكسجاريخ لكلاةخلكد ةسل. -
 صام كجاطاقلكجثرةرمعكلاةخلكد ةسلكد كدرخالةكجاطاقلكجاكيةل.داا للكد -
 نةخلكجاث الةكجتطهعكس القرهاك إعايلك نراجكجثييثاةكلاةخلكد ةسل. -
 ديرلك  امعكجاررسسهكثاا للكجاث الةكجثيامكترسسه اكس القرهاك إعايلك نراجكجثييثاةكلاةخلكد ةسل. -

 : efficiency -ECOة ال يئية الم ير الثالث : نس ة الكفاية االقتصادي

جاكثاسلكجرقرصامسلكجاخة ةلك  هناكدقةاسكسيربك  كجايالقلك نيكجارغىتكيفكجاقةصلكسجارغىتكك( Burritt & saka,2006 ) هفتكم جسلك
كيفكجأل هكجاخة  كجث اف،كسترترمكلصاكسي كل

ظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكسجإلمج عكجثااةلكارقرسهكجاخةط،ك ةاصاكسسرطيبكقةاسكجاكثاسلكجرقرصامسلكجاخة ةلكجحلصةلك يىكدييةداةكدااةلكد كن
 .سرطيبكدييةداةك ةاةلك  كجاخة لكد ك يصا كجاطخةيلكاقةاسكجثقاىف

 رابعاً : مؤشرات تقيي  األداء ال يئي : 

كجثييةك كسجسريرجىف ك، كحتقةقها ك   كجثاظصل كتةيى كجايت كسجرسحجتةةةاة ك األ رجف كجألمج  كتقةةم كج تخاط كتطةسهكسرطيب كيف كجاخة ةل داة
ارقةةمككأسااةبكتقةةمكجألمج ك،كايةصةلك  كجثثهةىفكجاااد كارقةةمكجألمج كجاخة  ك.كسد كمثك،ك بكجاحلةثك يىكجثؤشهجةكجثااةلكس ىتكجثااةل

ك.جألمج كجاخة  كثاظصاةكجأل صالكسجارقهسهك اهكث كسهصهكجألدهك

 المؤشرات المالية :   -1

كرقةةمكآمج كداظصاةكجأل صالكداهاكىك ياكجااةبكجثااةلكجايتكسيرصرك يةهاكجحملاسبكجإلمج يكجاخة  كاك2113،كقردتكم جسلك كسيةرك

نةخلكتكااةفكجإلنراجكجااظةفك  كتكااةفكجإلنراجكلكد ك،كحةدثكتادىتك دذمكجااةدخلك  كددرىكج تثدا كأسكجخنثداضكتكدااةفكجإلنردداجك،كك-8/8
ك.ثلككككككككك كصرسقلكايخة لكىنرةةلكتخ كجثاظصلكإلنراجكدارةاةكنظة

نةددخلكتكدددااةفكجرسدددرثصا كيفكج رةكسديدددرجةكجإلنرددداجكجااظةدددفك  كجاركدددااةفكجاهأ ااةدددلكجاكيةدددلكايصاظصدددل،كسجاددديتكتادددىتك  كددددرىكدددداكك-8/2
ك.ترتصيهكجثاظصلكد كتكااةفكجسرثصا سلكيفكج رةككسديرجةكجإلنراجككجااظةفك

ك.اخة ةلك يركجسريرجىفكجاركاةاة ةاكجااظةثلكسج دالك ة ةاًك  كقةصلكججلثج جةكسجاغهجداةكقخ كجسريرجدهاكنةخلكقةصلكججلثج جةكسجاغهجداةكجك-8/3

ك.نةخلكتكيثلكجااثاساةكسجرنخيا اةك يركجسريرجىفكجاركاةاة ةاكجااظةثلك  كتكيثرهاكقخ كجسريرجدهاك-8/1

كهج جةكجرسرثصا كد كدهج اعكلافلكجاركااةفككجاخة ةلك.درخ كحتية كجارياملكجرقرصاميكسجاخة  كلكسسةريرىفكيفكتهشةركقك-8/0

كلصةل/قةصلكدخةياةكجارياملك=ك
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كسساىتك ادمكجثةامهلكج كلكسيهك ة كجاةحرعكدطهسحاكداهكجاركيثلكجثرغىتعكجاصاا ةلكسجارةةسقةلكسجإلمج سلكسجاخة ةلكايةحرعك.

 المؤشرات اير المالية لتقيي  األداء ال يئي :  -2

ك ياكجثقاسة كجاالزدلكارقةةمكجألمج كجاخة  كأمههاكداكسي كلك(UNDSD,2004 )قردتكم جسل

ك-2/8 كد كك كجرنخيا اة كخاللك ةاناة كد  ك، كجاريةت كدقرج  كاريثةا كجثاظصاة ك ه كتقةىف كارترسركدا كسسةريرىف ك، كجاريةت كدقرج  دقةاس

ك.جاكي كايصاا لجاةصةىفك.كسميك كحةابكنةخلكداكسصر كد كتيةتكد كجااهللكدقا ناًك إعايلكجاريةتك

ك ةاناةكك-2/2 كخالل كد  كجاريةت كدقرج  كاريثةا كجثاظصاة ك ه كتقةىف كدا كارترسر كستةريرىف ك، كديني كدارج ك نراج كنرةةل كجاريةت نةخل

كجرنخيا اةكد كجاةصةىفك،كسميك كحةا هكلصاكسي كل

ك

ك=ككككككككككك

ك

إلنرددددداجكسفدددددهصكخثددددداكجاريدددددةتكف ددددداًلك ددددد كحترسدددددركفدددددهصك دددددهجدجكقةددددداسكجألمج كجاخة ددددد ك،كسسةدددددريرىفكاير لدددددركدددددد كجراردددددثجىفكمبيددددداسىتكجك-2/3
كزسامعكجثكاسبكجاخة ةلكجحلقةقةلك ي كدةرةيكجثاظصلكسججملرص كلك ك.

كنةخلك رمكجاةحرجةكجثيامكتاغةيهاكأسكترسسه اكقخ كس يركجسريرجىفكجاركاةاة ةاكجااظةثل.ك-2/1

ك

كدؤشهكلثا عكجثةجمكجإلضافةلك=ك-2/0

ك

كمك ةجسطلكجألفهجمك/كسةىفك=ديرلكجسرهال كجثةاك-2/1

ك

كديرلكجاررسسهك=ك-2/9

 الفصل الثالث

 إ التراسة التط يــقية

 الم  ث األول

 م هلية التراسة التط يقية

 -أوالً : ملتمع وعي ة التراسة :

 ملتمع التراسة :  -1

 مقدار التلوث التي تصدره الشركة

 ر التلوث الكلي في الصناعة التي تعمل بها الشركةمقدا

 مدخالت المواد  اإلضافية بالكيلو جرام

 الكمية المنتجة بالكيلوجرام
 استهالك المياه باللتر

  أيام العمل× ملين اعدد الع

  مية المالفات المعاد تتويرها

 إجمالي كمية المخلفات
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جاصدديبك،كسجاراددةةركسجاخاددا ك،كسرصثدد كمرصدد كجار جسددلكاكمصة ددلكجااددهلاةكجاصدداا ةلكمبرساددلكجاةددامجةك،كجارا يددلكاقطا دداةكجحلرسددركسك
شدهللكيفكقطدا كجارادةةركسجاخادا ،كك82شدهللكيفكقطدا كجحلرسدركسجاصديبك،كسكك88شدهللك،كداهداكك31سجاكةصاسساةك.كسسخي ك رمك ذمكجااهلاةكك

 .كى8 ىك2119شهللكيفكقطا كجاكةصاسساةك كعيةلكدةرثصهىكدرسالكجاةامجةك،كك83س

 ةلكلصةرصدد كايختددثك،ك اددا ك يدد ك ددرعكج رخددا جةكأمههدداكلكج تخدداطكطخةيددلكنادداطك ددذمكجااددهلاةكسقددركمتكجخرةددا ك ددذمكجااددهلاةكجاصددااككككككك
كخة ى.مبياطهكجاريةتكجاخة ى،كس م ج كجثة ةانيك اكأل يامكجاق اساكجاخة ةل،كف اًلك  كحا رهمكثييةداةكحماسخةلك ة ةلكدال صلك  كنااطهمكجا

  -وحتة المعاي ة : -2

 ة كجإلمج عكجاييةاكس مج جةكجاركااةفكسجثااةلكسجإلنراجكسجاختةتكسجارطدةسهكسجاخة دلكسججلدةمعك ااادهلاةكحمد كترصث كسحرعكجثياسالكاكدة
كدثهمعك.ك311جارطخةقك،كسذاككإل تخاطهاكمبةضة كج مج كجاخة ى.كسقركحثيتكدثهمجةكمرص كجاختثكيفك

 عي ة التراسة :  -3

كعكك اةج ةاكد كمرص كجاختثكسجاىتكمتكحترسر اكسفقاًكايقانة كجارا كلكترصث ك ةالكجار جسلكيفكمصة لكجثثهمجةكجثيرا ك

كىك2119حةمكجايةالكلك  م س ،كك-*

 

n = 

ك
ك

كn=ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدثهمعك=كككككككككككككككككككككك819
 حيي أن :   

 
nكحةمكجايةالكجثهجمكحترسر اكككككككككككككككككككككككككككككككك

Nكحةمكمرص كجار جسلكككككككككككككككككككككككككككككك

Zكك%30سذاكك اركم  لك قلكك8.31حرسمكجتط كجثيةا يكككككككككككككككككككككككككككككك

Pك كجاختثكنةخلكجاذس كترةجفهكفةهمكجتاصةلكدةضة كجار جسلكيفكمرصكككككككككككككككككككككككككككككك

 1-pكىكككككككككككككككككككككككككنةخلكجاذس كركترةجفهكفةهمكجتاصةلكدةضة كجار جسلكيفكمرص كجاختثك

e كدقرج كجتط كجثةصةحك هك اركجارقرسهككككككككككككككككككككككككككككككك

 ك ة كجااهلاةكجاصاا ةلكج تةلكلدثهمعكدةز لك يىكدةك211ساثسامعكم  لكجثصرجقةلكيفكجاخةاناةك،كمتكزسامعكحةمكجايةالك يلك

                                      
 . 2007المنطقة األولي ،  –مدينة السادات  ر السنوي للشركات الصناعية ،التقري جمعية مستثمري مدينة السادات ،(1)

N (Z2  p (1-p)  ) 

Ne2 + Z2 . p (1-p) 

363×} (19.6)2 ×395 ×395 { 

} 363( ×3935)2 ( +19.6)2 ×395×395 { 



 

- 119 - 
 

 شددهللكجايددثكاصداا لكحرسددركجارةدديةل،كسجااددهللكجايه ةدلكايصدديبكجثيصددةصك"كأ لةسددرة ك"ك،كسشددهللك:   قطرراع ال تيررت والصررلب

 . جثاةفةلكايصيب،كسشهللكدرسالكجاةامجةكايصيب

 ثكايةددىتجدةككسجاخة سددينيك"كججلددة هعك"ك،كجااددهللكجارساةددلكايريددرس كسجإلسددرثصا ك"ك لصددىك"ك،كسشددهللكجايدد:  قطرراع التشررييت وال  رراء
سججملصة لكجثصهسلكاإلسرثصا جةكجاصاا ةلك"كسىتجدةكاك هميداك"،كسشدهللكسجمىكجااةد كايهخداىفكسججلىتجنةدت،كسشدهللكاةدبكثارةداةكجاخادا ك"ك

 " . جثصهسلكجارمنا لةل

 صلكجهلارسلكجاكةصاسسلكجثرطة عك"ك ماكلةصثك"ك،كشهللكجااصهكاأل رعكسجثخةرجةكجحلةةسلك"ك اسةك"،كسشهللكأنظ:  قطاع الكيماويات
سشددهللكسددكةبكايكةصاسسدداة،كسشددهللكسددةخاكايكةصاسسدداةكجاريصصددةلككككسسةضددلكججلددرسلكجارددا كدييددصكجملرصدد كس ةاددلكجار جسددلكجاددىتك

  رىفكأ هجضككككككك
كجارتية كس خرخا كجاثهسضكلكككككككككك

ك رمكدثهمجةكجار جسلك ةدددا 
 كهمعدثك311كمرص كجار جسلك
 "كدثهمعك211ك ةالكجار جسلك"كجاقةج مكجثةز لك
 كدثهمعك893كجاقةج مكجاىتكمتكجحلصةلك يةهاك
 كدثهمعك88كجاقةج مكجثةرخيرعك
  كدثهمعك811كجاقةج مكجاصتةتلكسججلا ثعكايرتية
 ك%11كنةخلكجاقةج مكجاصتةتلك

دثددهمعك،كسحثدد كنةددخلكجاددهمسمكك811 مخاهلدداكس خرخا  دداك حصددا ةاًكددد كججلددرسلكجاةددا قك،كسر ددلكأ ك ددرمكجاقددةج مكجاصددتةتلكجاددىتكمتكككككككككككك
كدثهمعكد كجاقةج مكجاىتكمتكجحلصةلك يةهاكنظهجًكاألسخابكج تةلكلك88.كسقركمتك سرخيامكك%11جاةيةصلكداهاك

 .رىفك لرصالك  ا اةكجثةرقصىكداهمكاكافلكتةاؤرةكجاقا صل  

 داهم،كاة ةمكتيا ضكاك ياكجإل ا اة،كمماكسيك ك رىفكس دىكس م ج ك رىفك قلكجاخاحثكاكدةضة ةلك  ا اةك ياكجثةرقصىك

 .جثةرقصىكداهك   يامكجثة ةاةلكجاخة ةلكايصاظصل

 

 الم  ث الثانى

 نتائج التراسة الت ليلية

 نتائج الت ليل ااحصائى للقياس واافصاح عن أنشطة الم اس ة اادارية ال يئية 

 لتراسةالاصائص ااحصائية اليصفية لمتغيرات ا : 
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ترصث كجتصا صكجألساسةلكثرغىتجةكجار جسلكاكحترسركل كد ك"كجثرةسطكجحلةاىبكسجثرةسطكجثه لكسجإلحنهجفكجثيةا ىكسجاركهج جةك

كجااةخةلكسجألسزج كجثه تل"،كاريك كصة عك ادلك  كدرغىتجةكجار جسلكسجارتية ك.ك

 :  ستمر لهامتى تيافر نب  إدارة بيئية بالشر ات ومتى التتعي  الم -1

ىكنرا جكقةاسكجثرةسطكجحلةاىبكسجثرةسدطكجثده لكسجإلحندهجفكجثيةدا ىكسجاركدهج جةكجااةدخةلك،كحدةلكلةثةدلكتخدوكك8سةضلكججلرسلك قمك ك
 جااهلاةكجاصاا ةلكااظمكجإلمج عكجاخة ةل،كسجارر ةمكجثةرصهكهلاكسدرىكس ةمكخططكس هجدجكارطخةقها.

 ( 1جتول رق    

بى والمتيسط المررجح واان رراف المعيرارى والتكررارات ال سر ية ، لمرتى تريافر نبر  قياس المتيسط ال سا

 إدارة بيئية بالشر ات ومتى التتعي  المستمر لها

درةسطككجثرغىتجة
كحةاىب

 حنهجفككدرةسطكده ل
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
 مجال 1.111 621, 821, 741,ك*كتطخقكجااهللكنظمك مج عك ة ةلكفياالك.

ك*كترخوكجااهللكخططكس هجدجكفياالككككك
كارر ةمكنظمكجاهقا لكجارجخيةلكجتامكككك
كجألناطلكجاخة ةلك.ككك

 مجال 1.118 531, 691, 651,

 مجال 1.1110 501, 751, 701,ك*كجثرةسطكجاكيى
 المصتر : مل ق الت ليل االحصائي .

جااهلاةكجاصاا ةلكااظمك مج عك ة ةلكفياال،كسدرىكجارر ةمكجثةدرصهكهلدا،ككد كججلرسلكجاةا قك،كسر لك رىفكس ةمكتثاسةك ا  كتطخةق
،ك دددإحنهجفكديةدددا ىكقدددر مكك751,سددددرىكس دددةمكخطدددطكس دددهجدجك صيةدددلكارطخةدددقك دددذعكجاددداظم.كحةدددثكسصددد كجثرةسدددطكجاكيدددىكايصرةسدددطكجثددده لك

 مج عك ة ةلكفياالكجثهتخلكجألس كمبرةسدطكدده لكس يىكجثةرةىكجارثصةيىكلك ر كتطخةقكجااهلاةكااظمككك1.1110جحملةة لككT،كسقةصلك501,
،كسيةهاكتخوكجاادهلاةكتطدطكس دهجدجكفياادلكاردر ةمكنظدمكجاهقا دلكجارجخيةدلكجتدامك1.111جحملةة لككT،كسقةصلك621,،كس حنهجفكديةا ىك821,

 يلك خددرالفكطخةيددلكنادداطك.كسسه دد كذاددكك1.118جحملةددة لككT،كسقةصددلكك531,،كس حنددهجفكديةددا ىك691,جألناددطلكجاخة ةددلكمبرةسددطكددده لك
كس دكانةاةكجااهلاة،كسدرىكس ىكجإلمج عكجاييةاك  مهةلكنظمكجإلمج عكجاخة ةلكاكدياجللكجألناطلكجاخة ةل،كس خرالفكجا غةطك يةهداكحةدبكندة 

كسم  لكجاريةتكجثاخيث.ك
 متى ااعتراف ب ب  الم اس ة التقليتية و يفية قياسها للتكاليف والم افع ال يئية :  -2

ىكنردددددا جكقةددددداسكجثرةسدددددطكجحلةددددداىبكسجثرةسدددددطكجثددددده لكسجإلحندددددهجفكجثيةدددددا ىكسجاركدددددهج جةكجااةدددددخةلك،كثدددددرىك2ضدددددلكججلدددددرسلك قدددددمك كسةك
كجإل حجفك اظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكسلةثةلكقةاسهاكايركااةفكسجثااف كجاخة ةل.ك

 ( 2جتول رق    

 تكرارات ال س يةقياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى وال

 لمتي ااعتراف ب ب  الم اس ة التقليتية و يفية قياسها للتكاليف والم افع ال يئية.

كجثرغىتجة
درةسطك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

  خرخا 
Tك

دةدددددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل
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 P-Vكى

*كتيددددددحفكنظددددددمكجحملاسددددددخلكجارقيةرسددددددلكجحلااةددددددلك ااركددددددااةفك
 مجال 1.119 611, 271, 241,كسجثااف كجاخة ةلك اك كدال مكس امل.

*كتقة كنظمكجحملاسخلكجارقيةرسدلكجحلااةدلكجاركدااةفكسجثاداف ك
  ىتمجالك 1.102 681, 1-24, 1-22,كجاخة ةلك اك كدال مكس امل.

 مجال 1.113 561, 011, 011,ك*كجثرةسطكجاكيى
 المصتر : مل ق الت ليل االحصائي .

 
الفاةك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمكحةلك  حجفكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك ااركدااةفكسجثاداف كجاخة ةدل،كد كججلرسلكجاةا قك،كسر لك رىفكس ةمك خر

،ككسسثةدهكذادككمبترسمسدلكنظدمكجحملاسدخلكجارقيةرسدلك داإل حجفك1.119جحملةدة لككT،كسقةصدلكك611,س حندهجفكديةدا ىكك271,مبرةسطكدده لك

جثةرثةرس ك.كلصاكسة ركتخاس ك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمكحةلكقةاىفكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك ااركااةفكسجثااف كجاخة ةلك اك كركسي ك حرةا اةك

جحملةددددة لككT،كسقةصددددلك681,س حنددددهجفكديةددددا ىكك1-24, قةدددداسكجاركددددااةفكسجثادددداف كجاخة ةددددلك اددددك كدال ددددمكس ددددامل،كسذاددددككمبرةسددددطكددددده لك

كجاخة ةلكسج  ا كجثحتخلك يةها.كك،ككسسه  كسخبكذاكك يلك خرالفكتثهمكجثةؤسانيكأل يامكجاق اسا1.102

 أوجه قصير نب  الم اس ة التقليتية المط قة حالياً :  -3

ىكنرا جكقةاسكجثرةسطكجحلةاىبكسجثرةسطكجثه لكسجإلحنهجفكجثيةا ىكسجاركهج جةكجااةدخةل،كألس دهكقصدة كنظدمكك3سةضلكججلرسلك قمك ك

كةخةل.كجحملاسخلكجارقيةرسلكجثطخقلكحااةاًكحةبكأمهةرهاكجاا

ك

ك

ك

ك

ك

ك

 ( 3جتول رق    

قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية ألوجه قصير نب  

 الم اس ة التقليتية المط قة حالياً.

دةدددددددددددددددددددددددددرةيك  خرخا  حنهجفكدرةسطكدرةسطككأس هكجاقصة كاكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك
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 جثياةسلكTكديةا ىكده لكحةاىب
 P-Vكى

 ددددرىفك م ججك يدددداكجاركددددااةفكجاخة ةددددلكضددددص كجاةددددةالةكجحملاسددددخةل،ككك*
كمجالك1.111ك.81ك8ك.31ك.لركااةفكتخوكنظمك ة ةلك رسرعكدةرقخال

*ك م ججكجاركددددااةفكجاخة ةددددلكضددددص كحةددددا اةكجاركددددااةفكجاخة ةددددلكجايادددددلك
كمجالك1.189ك.28ك8ك.31كستةزسيهاك اك ك ىتك املك يىكجثهجح كسجثارةاة.

كمجالك1.183ك.21ك.31ك.33كر عك يىك ثةاكستهشةركجاركااةفكجاخة ةلكاياهلل.* رىفكجاق
 رىفكجر رصاىفك اك كلافكمبييةداةكترفقكجثةجمكجتاىفكسجاطاقلك ةاةاك*

كسدااةاك.
كمجالك1.121ك.38ك.302ك.38

 دددرىفكتقدددر كدييةدددداةكدال صدددلك ددد كج مج كجاخة ددد كايادددهللكتةدددا ركيفك*
ك ك.جاريطةطكسجاهقا لكستقةةمكج مج

كمجالك1.121ك.21ك.33ك.31

* ددرىفكديهفددلكدددرىكتةجفددقكجااددهللكددد كجاراددهسياةكجاخة ةددلكسدددرىكأمج هدداك
كثة ةاةرهاكجاخة ةل.

كمجالك1.121ك.38ك.30ك.31

كمجالك1.129ك.30ك.38ك.11ك رىفكجاقر عك يىك اا كدؤشهجةك ة ةلكارقةةمكج مج كجاخة  .*
 مجال 1.183 151, 951, 931,كجثرةسطكجاكيى

 
 كججلرسلكجاةا قك،كسر لك رىفكس ةمك خرالفاةك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمكحةلكقصة كنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكاكجاقةاسكسجإلفصاحكد

جحملةددة لككT.كسقةصددلك151,،ك دداحنهجفكديةددا ىك951, دد كجألناددطلكجاخة ةددلكثدد كسهصددهكجألددده.كحةددثك يدد كجثرةسددطكجاكيددىكايصرةسددطكجثدده لك

هكلكميث ك رىفك م ججك ياكجاركااةفكجاخة ةلكضص كجاةدةالةكجحملاسدخةل،كلركدااةفكتخدوكنظدمك ة ةدلكدةدرقخالك.كس يىكدةرةىكجايااصك1.183

،ككسيةهدداك م ججكجاركددااةفكجاخة ةددلكضددص ك1.111جحملةددة لككTسقةصددلكك1.181جثهتخددلكجألس كمبرةسددطكددده لكسجحددركصددتةل،كسجحنددهجفكديةددا ىك

 ىتك املك يىكجثهجح كاكجثهتخدلكجاثانةدلكمبرةسدطكدده لكسجحدركصدتةل،كسكجحندهجفكديةدا ىكحةا اةكجاركااةفكجاخة ةلكجايادلكستةزسيهاك اك ك

،ككمثكس يتكيفكجثهتخلكجاثااثلك رىفكتقر كدييةداةكدال صلك  كج مج كجاخة ىكاياهللكتةا ركاكجاريطةطكسك1.189جحملةة لككTسقةصلكك1.128

،كسسدد تىكاكجثهتخددلكجألخددىتعك ددرىفكجاقددر عك1.121جحملةددة لككTسقةصددلكك1.121ا ىك،كسجحنددهجفكديةدد991,جاهقا ددلكستقةددةمكج مج كمبرةسددطكددده لك

جحملةددددة لككTسقةصددددلكك1.30سجحنددددهجفكديةددددا ىكك1.138دااةددددلكىكارقةددددةمكج مج كجاخة ددددىكمبرةسددددطكددددده لكك– يددددىك اددددا كدؤشددددهجةك ة ةددددلك ك ةاةددددلك

ك.كك1.129
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جاقةاسكسجإلفصاحك  كجألنادطلكجاخة ةدلك،كستدةفىتكدييةدداةكدال صدلكس ذاككسر لك رىفكقر عكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكجثطخقلكحااةاك ي ك

ال "ككالفـر  ا و  الـ ي اـنص علـ تةا ركد كسهصهكجألدهكاكج اذكجاقهج جةكسجاهقا لكستقةةمكج مج كجاخة ىك.كجألدهكجاذيكسؤلركقخةلكصدتلك

ك"ك.كككية   واإل ااح عن ا بشك  م ئم وعاد تعوو نظم ا اسبة التعليداة احلالية بتحداد وقياس التكاليك وارينا   البيئ

 -:دراسة وت ليل أبعاد ااطار المقترح ل بام الم اس ة اادارية ال يئية -4

سرااسلك ذجكججلث كد كجارتية ك،كحترسركأس كسدكةناةكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل،كسجأل رجفكجاىتكسةيىكج كحتقةقهاك،كسجأل لا ككك

ك القرهك اظمكجإلمج عكجاخة ةلكد كناحةلك،كسنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكد كناحةلكأخهى.جاىتكسةرارك يةها،كسك

 أهتاف نبام الم اس ة اادارية ال يئية :   - 4/1

ىكنرا جكقةاسكجثرةسطكجحلةاىبكسجثرةسطكجثده لكسجإلحندهجفكجثيةدا ىكسجاركدهج جةكجااةدخةل،كاأل درجفكجثرةقيدلكك1سةضلكججلرسلك قمك ك

كاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل.كد كنظاىفكجحمل

 ( 4جتول رق    

قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية ، ألهتاف نبام 

 الم اس ة اادارية ال يئية.

درةسطككأ رجفكجااظاىفكجثقححك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةدددددددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
فدددددهصكسمدددددارةكجارتةدددددنيكجاخة ددددد كجثراحدددددلكأدددددداىفكحترسدددددركك*

كمجالك1.180ك.21ك8ك.30كداا ةكجأل صال.

كمجالك1.182ك.80ك8ك.39ك*كحترسركسقةاسكجاركااةفكسجثااف كجاخ ةلك اك ك امل.

كك*كتر ةمكلثا عكسفيااةلكنظمكجإلمج عكجاخة ةل.
كمجالك1.120ك.32ك.31ك.13

صةرةساةكجإلمج سلكتةفىتكدييةداةكحماسخةلك ة ةلكدال صلكايك*
جثيريثل،كتةا مكيفكتهشةركجاقهج جةكجإلمج سلكسكتقةةمكج مج ك

كجاخة  .
كمجالك1.183ك.89ك8ك.391

  ددددرجمكستقددددر كتقددددا سهكخا  ةددددلكتقددددرىفكثدددد كسهصددددهكجألددددده،كك*
كتثصلك  كدرىكأمج كجااهللكثة ةاةرهاكجاخة ةلك.

كمجالك1.182ك.80ك8ك.391

 صيةددددداكايريادددددد كدددددد ك*ك  دددددرجمكلدددددةجم كفاةدددددلكدؤ يدددددلك يصةددددداكسك
كجألناطلكجاخة ةل.

كمجالك1.111ك.08ك.19ك.13

 مجال 1.1830 161, 921, 911,كجثرةسطكجاكيى
 المصتر : مل ق الت ليل االحصائي 
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د كججلرسلكجاةا قك،كسر دلك درىفكس دةمكتخداس ك دنيكآ ج كجثةرقصدىكدداهمك،ك اد  كحترسدركجأل درجفكجثاادةمعكجادىتكسةديىك  كحتقةقهداك

،كك1.1830جحملةة لككT.كسقةصلك1.81 احنهجفكديةا ىككك1.32سخلكجإلمج سلكجاخة ةل.حةثكسص ككجثرةسطكجاكيىكايصرةسطكجثه لكنظاىفكجحملا

،كس يدىكجثةددرةىكججلث د كلك ظدد ك  ددرجمكستقدر كتقددا سهكخا  ةدلكثدد كسهصددهكجألددهكتثصددلك د كدددرىكآمج كجااددهللكثةد ةاةرهاكجاخة ةددلكجثهتخددلكجألس 

،كسيةهدداكحترسددركسقةدداسكجاركددااةفكسجثادداف كجاخة ةددلك اددك ك1.182جحملةددة لككT.ك،كسقةصددلك80صددتةلكسجحنددهجفكديةددا ىككمبرةسددطكددده لكسجحددر

،ككمثكتددددةفىتكدييةددددداةكحماسددددخةلك ة ةددددلكدال صددددلك1.182جحملةددددة لككT.،كسقةصدددلك80 ددداملكمبرةسددددطكددددده لكسجحددددركصددددتةل،كسجحنددددهجفكديةددددا ىك

.،ك89قهج جةكجإلمج سلكستقةةمكج مج كجاخة دىكمبرةسدطكدده لكسجحدركصدتةل،كسجحندهجفكديةدا ىكايصةرةساةكجإلمج سلكجثيريثلكتةا مكاكتهشةركجا

.ك،كسجحنددهجفك19،ككسنددالك  ددرجمكلددةجم كفاةددلكدؤ يددلكايرياددد كددد كجألناددطلكجاخة ةددلكجثهتخددلكجألخددىتعكمبرةسددطكددده لك1.183جحملةددة لككTسقةصددلك

ك.كك1.111جحملةة لككT.،كسقةصلك08ديةا ىك

 ذمكج  ج كحةثكسهرفكجااظاىفكجثقححك يلكقةاسكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك اك ك املك،كستةفىتكدييةداةكدال صلكسسرثقكجاخاحثكد ك

كايث اةكجثةرثةرعكإل اذكجاقهج جةكجثااسخلك،كف اًلك  ك  رجمكلةجم كفاةلكدؤ يلك يصةاًكس صيةاًكايرياد كد كجألناطلكجاخة ةلك.ك

 اادارية ال يئية : المستفيتين من نبام الم اس ة  -5

( نتائج قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات  5ي ين اللتول رق    

 ال س ية ، للمستفيتين من تط يق نبام الم اس ة اادارية ال يئية.

 ( 5جتول رق    

ات ال س ية ، للمستفيتين من قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرار

 نبام الم اس ة اادارية ال يئية.

درةسطككجثةرثةرس كد كجااظاىفكجثقححك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
كمجالك1.128ك.29ك8ك.31كجثةرةساةكجإلمج سلكجثيريثلكمجخ كجااهلل.ك*

كمجالك1.118ك.03ك.10ك.18ك.*كجايادية كسجحتامجةكجايصال
ك*ككججلهاةكجتا  ةلكجثياةلك رقا سهكج مج ك

كجاخة  .كككك
ك
ك.39

كمجالك1.182ك.80ك8

كمجالك1.122ك.21ك.30ك.38ك*كعيةاةكسسلارةكمحاسلكجاخة ل.

 مجال 1.121 131, 701, 701,كجثرةسطكجاكيىك
كلكديتقكجارتية كجرحصا  ككجثصر 
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 ةمكتخاس ك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمك،ك ا  كحترسركجثةرثةرس كد كنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سدلكجاخة ةدل.كد كججلرسلكجاةا قك،كسر لك رىفكسك

كT،كسقةصددلكك,80حةددثكنااددتكججلهدداةكجتا  ةددلكجثياةددلك رقددا سهكج مج كجاخة ددىكجثهتخددلكجألس ك،كمبرةسددطكددده لكسجحددركصددتةلكسجحنددهجفكديةددا ىك

،كك,29جثيريثلكمجخ كجااهللكاكجثهتخلكجاثانةل،كمبرةسطكده لكسجحركصتةل،كسجحنهجفكديةدا ىكك،ككسيةهاكجثةرةساةكجإلمج سل1.182جحملةة لك

كT.كسقةصدلكك,03سجحندهجفكديةدا ىككك,10،كك ةاصاكنالكجايادية كسجحتدامجةكجايصدالكجثهتخدلكجألخدىتعكمبرةسدطكدده لك1.128جحملةة لككTسقةصلك

،كد كحةثك  طا كججلهاةكجتا  ةلكجثهتخلكجألسيلك،كحةثكسةي كجااظاىفكجثقححك صثلك،ككسركسرثقكجاخاحثكد ك ذمكج  ج كك1.118جحملةة لك

كأساسةلكتردلكجثةرةساةكجإلمج سلكجثيريثلكمجخ كجااهلل.ك

 األر ان التى يست ت عليها  نبام الم اس ة اادارية ال يئية :  -6

جحلةاىبكسجثرةسطكجثه لكسجإلحنهجفكجثيةا ىكسجاركهج جةكجااةخةل،كحةلكحترسركجأل لا ككىكنرا جكقةاسكجثرةسطك1سةضلكججلرسلك قمك ك

كجاىتكسةرارك يةهاكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل.

 ( 6جتول رق    

قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية ، لألر ان التى 

 م اس ة اادارية ال يئية.يست ت عليها  نبام ال

درةسددددددددددددطككجأل لا كجاىتكسةرارك يةهاكجااظاىفكجثقححك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حندددددددددددددددهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةدددددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
ك ىتكمجالك1.111ك.91ك.80-ك.81-ك*كجحملاسخلك  كج مج كجاخة  كيفكشك ك ة كفقط.

ك ىتكمجالك1.111ك.99ك.82-ك.88-ك*كجحملاسخلك  كج مج كجاخة  كيفكشك كدايلكفقطك.
 *ا اسبة ع  اآلداء البيئ  يف شك  عيين وما  

 معا.  
كمجالك1.181ك.83ك8ك.31

 مجال 1.113 511,ك231, 241, اريتوسط الكلا  
 المصتر : مل ق الت ليل االحصائي.

 مج كجاخة ىكاكشك ك ةوكفقطكس/أسكجحملاسخلكد كججلرسلكجاةا قك،كسر لكس ةمكتخاس كاكآ ج كجثةرقصىكداهم،ك ا  كجحملاسخلك  كج

ةاًك،ك  كج مج كجاخة ىكاكشك كدا كفقطك،كحةثكسكة كجثرةسطكجحلةايبكسجاةسطكجثه لكسااخاً.ك ةاصاكركسة ركتخاس ك  كجحملاسخلك ةاةاًكسداا

خاحدثكدد كآ ج كجثةرقصدىكدداهمكيفك،ككسسرثدقكجا1.181جحملةدة لككT،كسقةصدلك1.83سذاككمبرةسدطكدده لكسجحدركصدتةل،كسجحندهجفكديةدا ىك

ك ذجكجاا  ،كحةثك بكأ كسةراركجااظاىفك يىكل كد كجثييةداةكجايةاةلكسجثااةلكدياً.

 متخالت  نبام الم اس ة اادارية ال يئية : -7
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( نترررائج قيررراس المتيسرررط ال سرررابى والمتيسرررط المررررجح واان رررراف المعيرررارى 6ييضرررح اللرررتول رقررر    

 يل ت تيت متخالت  نبام الم اس ة اادارية ال يئية.والتكرارات ال س ية، ح

 ( 6جتول رق    

قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية ، لمتخالت نبام 

 الم اس ة اادارية ال يئية.

درةسطككدرخالةككجااظاىفكجثقححك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حندددددددددددددددددددددددددددهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

يكدةددددددددددددددددددددددددددددرةك
 جثياةسل

 P-Vكى
ك*كسيرصركجااظاىفك يىكجاخةاناةكجثةريه لكد كك

كمجالك1.111ك.81ك8ك1.311كسةالةكجحملاسخلكجارقيةرسل.كك

ك*كسر ص كقةاسكسحتية كجاركااةفكسجثااف ك
كجاخة ةلكجارجخيةلكسجتا  ةل.ككك

كمجالك1.181ك.83ك8ك1.312

 مجال 1.113 081,ك8 991,كجثرةسطكجاكيىك
 .ل ق الت ليل االحصائي: م المصتر

ددد كججلددرسلكجاةددا قكسر ددلك،ك ددرىفكس ددةمكتخدداس ك ددنيكآ ج كجثةرقصددىكددداهمك،ك ادد  كحترسددركدددرخالةكنظدداىفكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددل،ك

،كس يدىكدةدرةىكجايااصدهكلك1.13جحملةدة لككT.كسقةصدلك,11حةثكسص كجثرةسطكجاكيىكايصرةسطكجثه لكسجحركصتةلك،ك احنهجفكديةا ىك

هتخددلكجرس كج رصددامكجااظدداىفك يددىكجاخةاندداةكجثةددريه لكددد كسددةالةكجحملاسددخلكجارقيةرسددلكمبرةسددطكددده لكسجحددركصددتةل،كسجحنددهجفكديةددا ىكنددالكجث

،كككسيةهددداكقةددداسكسحتيةددد كجاركدددااةفكسجثاددداف كجاخة ةدددلكجارجخيةدددلكسجتا  ةدددلكمبرةسدددطكدددده لكسجحدددركصدددتةلك،ك1.111جحملةدددة لككT،كسقةصدددلكك,81

ك.كك1.181جحملةة لككTقةصلك.كسكك,83سجحنهجفكديةا ىك

سركسرثددقكجاخاحددثكددد كآ ج كجثةرقصددىكددداهمكحددةلك  رصددامكجااظدداىفك يددىكجاخةاندداةكجثةددريه لكددد كسددةالةكجحملاسددخلكجارقيةرسددلك.كفصدد ك

ادطلكجاخة ةدلكسأ ه داكجألس كأ كسيرصرك يىكلافلكجاخةاناةكسجإلحصا جةكجحملاسخةلكسجهلارسدةلكسجاكةصةا ةدلكسجإلنرا ةدلكسجاخة ةدلكجادىتكتراداسلكلافدلكجألن

ك يىكججلةجنبكجحملاسخةلك.

 : وظائف نبام الم اس ة اادارية ال يئية -8
ىكنردددا جكقةددداسكجثرةسدددطكجحلةددداىبكسجثرةسدددطكجثددده لكسجإلحندددهجفكجثيةدددا ىكسجاركدددهج جةكجااةدددخةل،كحدددةلكحترسدددركك9سةضدددلكججلدددرسلك قدددمك ك

كسظا فككنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل.

ك

ك
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 ( 7جدول رقم ) 
 ياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبيةق

 ، لوظائف نظام المحاسبة اإلدارية البيئية.

درةسطككسظا فككجااظاىفكجثقححك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
ك*كحترسركسكحصهكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك

كمجالك1.181ك.81ك8ك.31كر هاكجثاا عك.جايتكحتكك

ك*كتخةسبكجاركااةفكجاخة ةلكحةبك القرهاك
كمجالك1.183ك.22ك8ك.30ك ارنراجك  ك كتكااةفكدخاشهع/ ىتدخاشهعكىك

ك*ك صةصكستةزس كجاركااةفكجاخة ةلك يىك
كجألناطلكسجثارةاةك اك ك املك.ككك

كمجالك1.182ك.80ك8ك.39

كمجالك1.181ك.23ك.31ك.31كاا ةكجأل صالك.تقةةمكج مج كجاخة  كث*ك
 مجال 1.180 121, 991, 961,كجثرةسطكجاكيىك

 .: ملحق التحليل االحصائي  المصدر

ددد كججلددرسلكجاةددا قكسر ددلك،ك ددرىفكس ددةمكجخددرالفك ددنيكآ ج كجثةرقصددىكددداهمك،ك ادد  كحترسددركسظددا فكنظدداىفكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددل.ك

ك.ككك1.180جحملةة لككT،كسقةصلك1.82 احنهجفكديةا ىكك1.33طكجثه لكحةثكسص كجثرةسطكجاكيىكايصرةس

س يىكدةرةىكجايااصهكلكحازك صةصكستةزس كجاركااةفكجاخة ةلك يىكجألنادطلكسجثارةداةك ادك ك داملكجثهتخدلكجألسيلكمبرةسدطكدده لك

اةفكسجثادداف كجاخة ةددلكجادديتكحتددر هاكجثاادد عك،كككسيةهدداكحترسددركسحصددهكجاركددا1.182جحملةددة لككT،كسقةصددلكك,80سجحددركصددتةل،كسجحنددهجفكديةددا ىك

،كسسددد يتكاكجثهتخدددلكجألخدددىتعكتقةدددةمكج مج كجاخة دددىكثااددد ةك1.181جحملةدددة لككTسقةصدددلكك,81مبرةسدددطكدددده لكسجحدددركصدددتةلكسجحندددهجفكديةدددا يك

ك.كك1.181جحملةة لككT.كسقةصلك,23.كسجحنهجفكديةا ىك,31جأل صالكمبرةسطكده لك

 دارية ال يئية :مارجات نبام الم اس ة اا -9

ىكنردددا جكقةددداسكجثرةسدددطكجحلةددداىبكسجثرةسدددطكجثددده لكسجإلحندددهجفكجثيةدددا ىكسجاركدددهج جةكجااةدددخةل،كحدددةلكحترسدددركك1سةضدددلكججلدددرسلك قدددمك 

كخمه اةكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل.
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 (8جتول رق    

 ل س يةقياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ا

 ، لمارجات نبام الم اس ة اادارية ال يئية.

درةسطككخمه اةكجااظاىفكجثقححك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةدددددددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
كسيخةلكىكك–*كحترسركج  ا كجاخة ةلك كج ا ةلك

كجاااعلك  كأمج كجااهللكألناطرهاككك
كجرقرصامسل.كك

كمجال ىتكك1.111ك1.88ك8ك1.33

ك*كجحملافظلك يىكجاصتلكجايادلكاييادينيك
كسحترسركسخ ك رىفكتيهضهمكايصياطه.كك

ك ىتكمجالك1.888ك1.08ك1.11ك1.91

ك*كجاقةاسكجارقةقكايركااةفكسجثااف كجاخة ةلك
ك ىتكمجالك1.111ك1.82ك8ك1.33كجبانبكجرقرصامسلك.كك

كدااةلكىكك–*كتةفىتكدؤشهجةك ة ةلك ك ةاةلك
كمجالك1.183ك1.20ك1.39ك1.32كج مج كجاخة  .لافةلكارقةةمككككك

  ىتكمجال 1.111 321, 941, 951,ك*كجثرةسطكجاكيىك
 مل ق الت ليل االحصائي .المصدر : 

سد كججلرسلكجاةا قكسر لك، رىفكس ةمكتخاس ك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمك،ك ا  كحترسركخمه اةكنظاىفكجحملاسخهكجإلمج سدل.ك ةدثكسصد ك

ك.ككك1.111جحملةة لككT،كسقةصلك1.32،ك إحنهجفكديةا ى1.31سطكجثه لجثرةسطكجاكيىكايصرةك

س يىكجثةرةىكجارثصةيىكلكسرصر كحترسركج  دا كجاخة ةدلكجاااعدلك د كأمج كجاادهللكألنادطرهاكجرقرصدامسلكجثهتخدلكجألس ك،كمبرةسدطكدده لك

ةاسكجارقةقكايركااةفكسجثاداف كجاخة ةدلكمبرةسدطكدده لك،كككسسي كذاككجاق1.111جحملةة لككT.كسقةصلك1.88سجحركصتةلككسجحنهجفكديةا جىك

،كككسس تىكاكجثهتخلكجألخىتعكجحملافظلك يىكجاصتلكجايادلكاييادينيكسحترسرك1.111جحملةة لككT.كسقةصلك1.82سجحركصتةل،كسجحنهجفكديةا ىك

ك.1.888كجحملةة لكT،كسقةصلك1.08،كسجحنهجفكديةا ىك1.11سخ ك رىفكتيهضهمكج كجثياطهكمبرةسطكده لك

 ال تائج االيلابية المترت ة على قياس وت ليل التكاليف ال يئية : -11

ىكنرا جكقةاسكجثرةسطكجحلةاىبكسجثرةسدطكجثده لكسجإلحندهجفكجثيةدا ىكسجاركدهج جةكجااةدخةلك،كحدةلكحترسدركجااردا جكك3سخنيكججلرسلك قمك 

ك مكس امل.جر ا ةلكجثحتخلك يىكقةاسكسحتية كجاركااةفكجاخة ةلك اك كدال

ك

ك
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 (9جتول رق    

 قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية

 لل تائج االيلابية المترت ة على قياس وت ليل التكاليف ال يئية.

درةسطككجاارا جكجر ا ةل
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةدددددددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
كسكجارقةقكايركااةفكجاخة ةلكجبانبكجاركااةفك*كجاقةا

كمجالك1.189ك1.22ك1.33ك1.31كجرقرصامسلكارترسركجاركيثلكجحلقةقةلكايصارةاة.كك

ك*كحترسركستقرسهكجاركااةفكجاخة ةلك كافلكدهجح كمس عك
كمجالك1.133ك1.01ك1.18ك1.03كحةاعكجثارج.كك

ك*كجثةامهلكيفك  رجمكجارقا سهكجاخة ةلكث كسهصهك
كمجالك1.183ك1.89ك8ك1.39كجألدهكك

 مجال 1.123 211, 861, 841,كجثرةسطكجاكيىك
 .مل ق الت ليل االحصائيالمصدر : 

سد كججلرسلكجاةا ق،كسر لك رىفكس دةمكجخدرالفك دنيكآ ج كجثةرقصدىكدداهمكحدةلكحترسدركجااردا جكجر ا ةدلكجثحتخدلك يدىكقةداسكسحتيةد ك

،كك داحنهجفك1.11يدىكجثارةداةكسجثهجحد كجرنرا ةدل.كحةدثكسصد كجثرةسدطكجاكيدىكايصرةسدطكجثده لكجاركااةفكجاخة ةلك ادك كدال دمكس داملك 

ك.ك1.123جحملةة لككT،كسقةصلك1.28ديةا ى

س يددىكجثةددرةىكجارثصددةيىكلكنااددتكجثةددامهلكاك  ددرجمكجارقددا سهكجاخة ةددلكثدد كسهصددلكجألدددهكجثهتخددلكجألس كمبرةسددطكددده لكسجحددركصددتةلك،ك

،ككسسيدد كذاددككجاقةدداسكجاددرقةقكايركددااةفكجاخة ةددلكجبانددبكجاركددااةفكجإلقرصددامسلكارترسددرك1.183جحملةددة لككT،كسقةصددلك1.89سجحنددهجفكديةددا ىك

،كسسد تىكاكجثهتخدلكجألخدىتعكحترسدرك1.189جحملةدة لككT،كسقةصدلك1.22،كسجحندهجفكديةدا ىك1.33جاركيثلكجحلقةقةدلكايصارةداةكمبرةسدطكدده لك

ك.ككك1.133جحملةة لككT،كسقةصلك1.01،كسجحنهجفكديةا ىك1.18 كمس عكحةاعكجثارجك،كمبرةسطكده لكستقرسهكجاركااةفكجاخة ةلك كافلكدهجح

 عالقة ال بام ب ب  اادارة ال يئية ونب  الم اس ة األخري :  -11

قددلكنظددداىفكىكنرددا جكقةدداسكجثرةسددطكجحلةدداىبكسجثرةسدددطكجثدده لكسجإلحنددهجفكجثيةددا ىكسجاركددهج جةكجااةددخةل،كايالك81سةضددلكججلددرسلك قددمك 

كجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك اظمكجإلمج عكجاخة ةلكسنظمكجحملاسخلكجألخهي.

 
 

 (11جتول رق    

 قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية
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 لعالقة نبام الم اس ة اادارية ال يئية ب ب  اادارة ال يئية ونب  الم اس ة األخري.

درةسطككجااظاىفكجثقححك اظمكجإلمج عكجاخة ةلككك القل
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةدددددددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
ك*كسة ركتخاملكدةرصهكايخةاناةكسجثييةداةك نيك

كنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكسنظمكجإلمج عككك
كجاخة ةل.كك

كمجالك1.181ك1.83ك8ك1.31

كةاناةكسجثييةداةك نيك*كسة ركتخاملكدةرصهكايخ
كنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكسنظمكجحملاسخلكككك
كجارقيةرسلكجحلااةلك.ككك

كمجالك1.183ك1.21ك8ك1.30

ك*كتيرصركم  لك ةمعكجثييةداةكجايتكسةفه اكنظاىفك
كجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك يىكم  لك ةمعككك
كدييةداةكجألنظصلكجحملاسخةلكجألخهيك.كك

كمجالك1.131ك1.11ك1.91ك1.91

ك*كتهتخطكم  لك ةمعكدييةداةكجارقا سهكجثااةلك
ك يىكم  لك ةمعكدييةداةكنظاىفكجحملاسخلككك

كجإلمج سلكجاخة ةل.ككك
كمجالك1.133ك1.12ك1.13ك1.93

 مجال 1.121 251, 901, 871,كجثرةسطكجاكيىك
 : مل ق الت ليل االحصائي . المصدر

 
خرالفك نيكآ ج كجثةرقصىكداهمك،كحةلك القدلكنظداىفكجحملاسدخلكجإلمج سدلكجاخة ةدلك داظمكجإلمج عكد كججلرسلكجاةا قكسر لك،ك رىفكس ةمكج

،ك1.20،ك داحنهجفكديةدا ى1.31جاخة ةلكد كناحةل،كسنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكد كناحةدلكأخدهى.كحةدثكسخيد كجثرةسدطكجاكيدىكايصرةسدطكجثده لك

ك.ككك1.121جحملةة لككTسقةصلك
ك

ازكس ةمكتخاملكدةرصهكايخةانداةكسجثييةدداةك دنيكنظداىفكجحملاسدخلكجإلمج سدلكجاخة ةدلكسنظدمكجإلمج عكجاخة ةدلكجثهتخدلكس يىكدةرةىكجايااصهكلكح

،ككسيةهاكس ةمكتخاملكدةرصهكايخةاناةكسجثييةداةك1.181جحملةة لككT،كسقةصلك1.83جرس كمبرةسطكده لكسجحركصتةل،كسجحنهجفكديةا ىك

،ككسسد تىكاك1.183جحملةدة لككT،كسقةصدلك1.21جارقيةرسل،كمبرةسطكده لكسجحركصتةل،كسجحنهجفكديةا ىك نيكجااظاىفكجثقححكسنظمكجحملاسخلك

كجثهتخلكجألخىتعك  تخاطك ةمعكدييةداةكجااظاىفكجبةمعكدييةداةكجألنظصلكجحملاسخةلكجألخهي.ك

ك

 المزايا التى ي ققها ال بام المقترح :  -12
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ط ال سررابى والمتيسررط المرررجح واان ررراف المعيررارى ( نتررائج قيرراس المتيسرر 11وييضررح اللررتول رقرر   

 والتكرارات ال س ية، للمزايا التى ي ققها نبام الم اس ة اادارية ال يئية.

 (11جتول رق    

 

 قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية

 ، للمزايا التى ي ققها نبام الم اس ة اادارية ال يئية.

 : مل ق الت ليل االحصائي . المصدر

دداهمك،كحدةلكحترسدركجثثجسداكجادىتك ققهداكنظداىفكجحملاسدخلكجإلمج سدلكد كججلرسلكجاةا قكسر دلك،ك درىفكس دةمكجخدرالفك دنيكآ ج كجثةرقصدىك

،كس يددددىكجثةددددرةىك1.123جحملةددددة لككT،كسقةصددددلك1.89،ك ددددإحنهجفكديةددددا ى1.13جاخة ةددددلك.كحةددددثكسخيدددد كجثرةسددددطكجاكيددددىكايصرةسددددطكجثدددده لك

تخلكجألسيل،كمبرةسطكده لكسجحركصتةل،كسجحنهجفكجارثصةيىكلكتصر كتقر كدييةداةكدال صلك  كجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلكث كسهصلكجألدهكجثهك

،كسسيددد كذادددككتهشدددةركجاقدددهج جةكجإلمج سدددلك،كستقةدددةمكأمج كجألنادددطلكجاخة ةدددل،كمبرةسدددطكدددده لكسجحدددرك1.182جحملةدددة لككT،كسقةصدددلك1.80ديةدددا ىك

درةسطككجثثجساكجاىتك ققهاكجااظاىفكجثقحح
كحةاىب

درةسطك
كده ل

 حنهجفك
كديةا ى

T  خرخا  
ك

دةدددددددددددددددددددددددددرةيك
 جثياةسل

 P-Vكى
كجرارثجىفك*ككحترسركج  ا كجثااةلكجاااعلك  ك

ك ااراهسياةكجاخة ةلكجحلااةلكأسجثرةق كصرس  اكككك
كدةرقخال.ككك

كمجالك1.123ك1.31ك1.31ك1.13

ك*كتهشةركس ثةاكجاركااةفكجاخة ةلكجايتكترتصيهاك
كجااهلل،كاريثةاكتكيثلكجثارةاةكسزسامعكككك
ك ادمكجاه لكسحتقةقكدثجساكتاافةةل.ككك

كمجالك1.128ك1.29ك1.31ك1.38

كمجالك1.122ك1.21ك1.30ك1.38كجرسرثامعكد ك  امعكترسسهكجثييثاة.ك*ككتيظةمك
ك*ككتهشةركس ثةاكتكيثلكجسرهال كجثةجمكجتاىفك

كسجاطاقلكككك
كمجالك1.128ك1.21ك1.31ك1.32

ك*كتهشةركجاقهج جةكجإلمج سل،كستقةةمكأمج كجألناطلك
كمجالك1.183ك1.89ك8ك1.39كجاخة ةلك.ككك

ك صلك  كجاركااةفك*كتقر كدييةداةكمقةقلكسدال
كمجالك1.182ك1.80ك8ك1.391كسجثااف كجاخة ةلكث كسهصهكجألده.ككك

ك*كحتةنيكلثا عكسفيااةلكجاراهسياةكسجاةةاساةك
كمجالك1.139ك1.11ك1.99ك1.93كجاخة ةلكجحلااةل.ككك

كمجالك1.133ك1.01ك1.11ك1.10ك*كتر ةمكفيااةلكنظمكجإلمج عكجاخة ةلك.ك
 مجال 1.123 171, 891, 871,كجثرةسطكجاكيىك
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سجاطاقددلكمبرةسددطكددده لكك،ككمثكتهشددةركس ثددةاكتكيثددلكجسددرهال كجثددةجمكجتدداىف1.183جحملةددة لككT،كسقةصددلك1.89صددتةلك،كسجحنددهجفكديةددا ىك

،ككيفكحنيكنالكجثهتخلكجألخدىتعكتدر ةمكفا يةدلكنظدمكجإلمج عكجاخة ةدلكمبرةسدطكدده لك1.128جحملةة لككT،كسقةصلكك1.21سجحنهجفكديةا يك1.31

ك.كك1.133جحملةة لككT،كسقةصلك1.01،كسجحنهجفكديةا ىك1.11

دال صلك  كجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلكث كسهصهكجألدهكجثهتخلكجألسيلككسسرثقكجاخاحثكد كآ ج كجثةرقصىكداهمك،كيفكحةازعكتقر كدييةداة

اعيس نظاو ا اسبة اإلداراة البيئية التكاليك وارينا   البيئية   وافاح "ككالفـر  الثاىن ال   انـص علاقخةلكصتلك،كجألدهكجاذيكسؤلرك

ك".ككعن ا بشك  م ئم وعاد 

 معوقات النظام المقترح :  - 17

( نتررائج قيرراس المتيسررط ال سررابى والمتيسررط المرررجح واان ررراف المعيررارى  12للررتول رقرر   ييضررح ا

 والتكرارات ال س ية، للمعيقات التى تياجه تط يق  نبام الم اس ة اادارية ال يئية. 

 (12جتول رق    

 قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية

 ات التى تياجه تط يق  نبام الم اس ة اادارية ال يئية.، للمعيق

درةسطككجثيةقاةكجاىتكتةج هكتطخةقكجااظاىفكجثقحح
كحةاىب

درةسطك
كده ل

ك حنهجف
كديةا ى

  خرخا 
T 

 دةرةيكجثياةسل
 P-Vكى

ك*كصية لكفص كتكااةفكجألناطلكجاخة ةلك  كجألناطلك
كجرقرصامسل.كك

كمجالك1.128ك1.29ك1.33ك1.33

كمجالك1.120ك1.32ك1.31ك1.32كلكقةاسكجاركااةفكجاخة ةلك رقلكسدةضة ةلك.*كصية 
ك*ك رىفك مج جك ياكجاركااةفكجاخة ةلك ااةةالةك

كمجالك1.123ك1.18ك1.11ك1.11كجحملاسخةلكنرةةلكحرس هاكخا جكجثاا ع.ككك

ك*كس ةمك هاةكأخهىكألثهكدة ةاةلك  كأمج ك
كجألناطلكجاخة ةل،كلةزج عكجاخة ل.ككك

كمجالك1.110ك1.09ك1.03ك1.01

 مجال 1.131 271, 831, 801,كجثرةسطكجاكيىك
 : ملحو التحلي  االحاائ  . اريادر

ىك،كسر دلك درىفكس دةمكك خدرالفك دنيكآ ج كجثةرقصدىكدداهم،كحدةلكحترسدرك يداكجثيةقداةكجثرةقد كأ كتيددةقكك82سدد كججلدرسلك قدمك ك
كT،كسقةصددلك1.29،ك ددإحنهجفكديةددا ى1.13ثكسخيدد كجثرةسددطكجاكيددىكايصرةسددطكجثدده لكنظدداىفكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلك دد كت مسددلكدهادددهك.كحةدد

،كس يىكدةرةىكجايااصهكلكترصر كجثهتخلكجألس كصية لكفصد كتكدااةفكجألنادطلكجاخة ةدلك د كتكدااةفكجألنادطلكجإلقرصدامسل،ك1.131جحملةة لك
يدد كذاددكك ددرىفكجاقددر عك يددىكقةدداسكجاركددااةفكجاخة ةددلك رقددلك،كسس1.128جحملةددة لككT،كسقةصددلك1.29،كس حنددهجفكديةددا ىك1.33مبرةسددطكددده لك

سدةضة ةل.كيفكحنيكسد تىكاكجثهتخدلكجألخدىتعكس دةمك هداةكأخدهىكألثدهكدةد ةاةلك د كآمج كجألنادطلكجاخة ةدلكلدةزج عكجاخة ةدل.كسسرثدقكجاخاحدثكدد ك
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مسل،كممداكسحتدبك يةهداكصدية لكقةاسدهاك رقدلكآ ج كجثةرقصىكدداهمك،كيفكصدية لكفصد كتكدااةفكجألنادطلكجاخة ةدلك د كتكدااةفكجألنادطلكجرقرصدا
كدااسخلك.ك

 

 المؤشرات الالزمة لتقيي  اآلداء ال يئى :  - 14

( نترررائج قيررراس المتيسرررط ال سرررابى والمتيسرررط المررررجح واان رررراف المعيرررارى  13ييضرررح اللرررتول رقررر   

 يئى. والتكرارات ال س ية ، للمؤشرات المالية واير المالية الالزمة لتقيي  اآلداء ال 

 (13جتول رق    

 قياس المتيسط ال سابى والمتيسط المرجح واان راف المعيارى والتكرارات ال س ية

 ، للمؤشرات المالية واير المالية الالزمة لتقيي  اآلداء ال يئى.

كجثؤشهجةكجاالزدلكارقةمكج مج كجاخة ى
درةسطك
كحةاىب

درةسطك
كده ل

ك حنهجف
كديةا ى

 
T  خرخا  

ك

كلدةرةيكجثياةس
 P-Vكى

ك*كسةفهكجااظاىفكجحملاسيبكجثقححكااهلركمك
كدييةداةكتةا ركيفكتقةةمكج مج كجاخة  كيفكضة ككك
كجألناطلكجرقرصامسلكسجاخة ةل.كك

كمجالك1.111ك1.19ك8ك1.31

ك*كتة ركأمهةلكارةفىتكجثييةداةكجاالزدلكارقةةمك
ك ىتكمجالك1.103ك1.91ك1.83-ك1.89-كج مج كجاخة  كايصاا عكيفكصة عكدااةلكفقط.كك

ك*كتة ركأمهةلكارةفىتكجثييةداةكجاالزدلكارقةةمك
ك ىتكمجالك1.103ك1.91ك1.89-ك1.81-كج مج كجاخة  كايصاا عكيفكصة عك ةاةلكفقط.كك

ك*ككتة ركأمهةلكارةفىتكجثييةداةكجاالزدلكارقةةمك
كج مج كجاخة  كايصاا عكيفكصة عك ةاةلكسدااةلكككك
كدياً.ككك

كمجالك1.111ك1.19ك8ك1.33

 مجال 1.123 381, 401, 411,كجثرةسطكجاكيىك
 اريادر : ملحو التحلي  االحاائ  .

سدد كججلدرسلكجاةدا قكسر ددلك،كس دةمكتخداس ك ددنيكآ ج كجثةرقصدىكدداهمك،كحدةلكأمهةددلكتدةفىتكدييةدداةكدااةددلكفقدطكارقةدةمكج مج كجاخة ددى.ك
،كككسلددذاككسة ددركتخدداس ،كحددةلكأمهةددلكتددةفىتك1.103جحملةددة لككTقةصددلك.كسك1.91،ك دداحنهجفكديةددا ىك1.83ك–حةددثك يدد كجثرةسددطكجثدده لكك

،كيفك1.103جحملةدة لككT،كسقةصدلك1.91،ك داحنهجفكديةدا ىك1.89ك–دييةداةك ةاةهكفقطكارقةةمكج مج كجاخة ى.كحةثك ي كجثرةسطكجثده لك
 مج كجاخة ددى،كمبرةسددطكددده لكسجحددركصددتةل،كسجحنددهجفكدااةددلكىكديدداًكارقةددةمكجك–حددنيكتؤسددركآ ج كجثةرقصددىكددداهمكأمهةددلكتددةفىتكدييةددداةك  ةاةددهك

،كسسرثقكجاخاحثكد كآ ج كجثةرقصىكداهمك  هس عكج رصدامكجااظداىفكجثقدححك يدىكجثييةدداةكجايةاةدلك1.111جحملةة لككT.كسقةصلك1.19ديةا ىك
كسجثااةلكدياً،كارةفىتكدييةداةكدال صلكايةهاةكجثةرثةرع.

 

 الفصل الرابع

 لتيصيات الاالصة وال تائج وا

 أواًل: الاالصة وال تائج
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كهتدرفكجار جسدلك يلكتقةددةمكددرىكلثدا عكسفا يةددلكنظدمكجحملاسدخلكجارقيةرسددلكجحلااةدل،كيفكجاقةداسكسجارقهسددهك د كجاركدااةفكسجثادداف كجاخة ةدل،كثدد 

سجثاداف كجاخة ةدلكسجارقهسدهك اهداك ادك كسهصهكجألده.كسحماسالك اا ك طا كداهةىكااظاىفكجحملاسخلكجإلمج سدلكجاخة ةدلك،كخيدرصك رترسدركسقةداسكجاركدااةفك

كدال مكس املك،كمثكتطخةقكذاككجإلطا ك يىكمصة لكد كجااهلاةكجاصاا ةلكمبرسالكجاةامجةك،كثيهفلكدرىكتقخيهاكاياظاىفكجثقحح.

ة ةدلكايصاظصدلك،كسقصدة كسارتقةقكأ رجفكجار جسلك،كمتك  درجمكقا صدلكجسرقصدا ك،كتر دص كأ  يدلكمصة داةك  ةةدةلكترصثد كيفكأ يدامكجثةد ةاةلكجاخ

 ةددلكسنظددمكنظددمكجحملاسددخلكجارقيةرسددلكجحلااةددلك،كمثكأ يددامكجإلطددا كجثقددححكايصتاسددخلكجرمج سددلكجاخة ةددلك،كجبانددبك القددلكذاددككجإلطددا ك دداظمكجإلمج عكجاخة

دثدهمعكدد كدةد ةيلكجإلمج عكك893جحملاسخلكجألخهيك،كف داًلك د كدثجسداكسديةقداةكجااظداىفكجثقدححك.كسقدركمتكجتصةد كجاخةانداةكجتاصدلك اار جسدلكدد ك

ككجاييةدداكس مج جةكجاركددااةفكسجحلةددا اةكجثااةددلكسجاختددةتكسجارطددةسهكسججلددةمعكسجاصددتلكجايادددلك اااددهلاةكجاصدداا ةلكحمدد كجار جسددلك،كسمتكحتيةدد كتيدد

ادديتكتااسددبكددد كخدداللك درمكددد كجثقدداسة كسجرخرخدا جةكجإلحصددا ةلكجك(SPSS Ver.13)جاخةانداةك اسددريرجىفك هنددادجكجارتيةد كجإلحصددا ىك

كطخةيلكجاخةاناة.

 نتائج التراسة:

 تيصلت التراسة إلى ملميعة من ال تائج أهمها ما يلى:

سسه  كذادكك يلك درىفكك1 رىفكقر عكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكجحلااةلك ي كجاقةاسكسجإلفصاحك  كجألناطلكجاخة ةلك اك كدال مكس املك -8
رقهسدهكسجإلفصداحك د ك دذمكج  دا .كف داًلك د ك درىفكس دةمكضدغةطكلافةدلك يدىكس ةمكقةجننيك ة ةلكصا دلك،كجتربك ذمكجثاا ةك ي كجا

ك مج جةكجااهلاةك،كتيثدهاك اإلفصاحك  كآ ا كأناطرهاكجاخة ةلك ي كججملرص كسجاخة لكجحملةطلك.
جألدده.كحةدثكركك رىفكقةاىفككنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلكجحلااةلك قةاسكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةدلك ادك كمقةدقكسجإلفصداحك اهداكثد كسهصدهك -2

سدددرمك م ججك يددداكجاركدددااةفكجاخة ةدددلكضدددص كجاةدددةالةكجحملاسدددخةلك،كلركدددااةفكتخدددوكنظدددمك ة ةدددلك رسدددرعكدةدددرقخاًلك.كلصددداكسدددرمك م ججك
كجاركااةفكجاخة ةلكضص كحةا اةكجاركااةفكجايادلك،كستةزسيهاك اك ك ىتك املك يىكجثهجح كسجثارةاةك.

حدازك  ددرجمكستقدر كتقددا سهكخا  ةدلكثدد كسهصدهكجألدددهكاةثصدلك دد كددرىكأمج كجااددهللككضدهس عكحترسددركأ درجفكجااظدداىفكجثقدححك،كحةددثك -3
كثة ةاةرهاكجاخة ةلكجثهتخلكجألس ك،كسيةهكحترسركسقةاسكجاركااةفكسجثااف كجاخة ةلك اك كدال مكس املك.

كة  .كضهس عكج رصامكجااظاىفكجثقححك يىكجاخةاناةكجاكصةلكسجثااةلكدياً،كايصتاسخلك  كجألمج كجاخك -1
ج رصددامكجااظدداىفكجثقددححك يددىكجاخةاندداةكجثةددريه لكددد كسددةالةكنظددمكجحملاسددخلكجارقيةرسددلك،كحةددثكسر ددص كقةدداسكسحتيةدد كجاركددااةفكك -0

كجاخة ةلكجارجخيةلكسجتا  ةلكدياًك.
كهيك.تخاملكجاخةاناةكسجثييةداةك نيكنظاىفكجحملاسخلكجرمج سلكجاخة ةلكد كناحةلك،كسنظمكجإلمج عكجاخة ةلكد كناحةلكأخك -1
 قدقكجااظداىفكجثقددححكجايرسدركددد كجثثجسداكأمههدداكتقدر كدييةددداةكمقةقدلكسدال صددلك د كجاركددااةفكسجثاداف كجاخة ةددلكثد كسهصددهكجألددهك،كسيدد كك -7

ذاككتهشةركس ثةاكجاركااةفكجاخة ةلكجايتكترتصيهاكجااهلل.كمثكحترسركج  ا كجثااةلكجايتكترتصيهاكجااهللكنرةةلكجارثجدهاك ااراهسياةك
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و ــ ا اؤكــد ة ةدلكجحلااةددلكأسجثرةقد كحددرس هاكدةددرقخاًلك.كسأخدىتجًكتهشددةركجاقددهج جةكجإلمج سدلكستقةددةمكأمج كجألناددطلكجاخة ةدلك ةاةدداًكسدااةدداًك.كجاخ
  حة الفر  الثاين م   رو  الدراسة.

ألناطلكجاخة ةلك  كتكااةفكتة رك ياكجاصية اةكجاىتكتةج هكتطخةقكنظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،ككأمههاكصية لكفص كتكااةفكجك -1
جألنادطلكجرقرصدامسلك،كس ددرىفك م ججك يداكجاركددااةفكجاخة ةدلك ااةددةالةكجحملاسدخةلكنرةةددلكحدرس هاكخددا جكجثااد عك،كف دداًلك د ك ددرىفك

كس  كس م ج كجإلمج عكجاييةاك  مهةلكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك.

جثقددححك قةدداسكسحتيةدد كجاركددااةفكجاخة ةددلكجارجخيةددلكسجتا  ةددلكديدداًك،ككتة ددرك القددلكج تخدداطكذجةكمراددلكدياةسددلكطهمسددلك ددنيكقةدداىفكجااظدداىفك -3
كسحترسركفهصكسمارةكجارتةنيكجاخة  ك.ك

تة رك القلكذجةكمرالكدياةسدلكطهمسدلكحدةلكأمهةدلكس دةمكتخداملكدةدرصهكايخةانداةكسجثييةدداةك دنيكنظداىفكجحملاسدخلكجإلمج سدلكجاخة ةدلكك -81
كايركااةفكسجثااف كجاخة ةل.كسنظمكجإلمج عكجاخة ةلك،كسجاقةاسكجارقةق

تة رك القلكذجةكمرالكدياةسلك كةةلك نيكترجخ كجألناطلكجرقرصامسلكسجاخة ةلكدياًك،كسجاقةاسكجارقةقكايركااةفكسجثااف كجاخة ةلكك -88
ك اك ك املك.

رداجك  كتكدااةفكدخاشدهعكتة رك القلكذجةكمرالكدياةسلكك نيكقةاىفكجااظاىفكجثقححك رخةسبكجاركااةفكجاخة ةلكحةدبك القرهداك اإلنك -82
كس ىتكدخاشهعك،كستر ةمكلثا عكسفيااةلكنظمكجإلمج عكجاخة ةلك.

ك انةالكتةصةاةكجار جسل

يفكضة كنرا جكجار جسلكجارطخةقةلكسنرا جكجارتية كجإلحصا  ك،كسارتقةقكجهلرفكجألساس كاير جسلك"كسض ك طا كداهة كدركادد كااظداىفك

ياجللكجاقصة كيفكنظمكجحملاسخلكجارقيةرسلك"ك.كفقركمتكتاداسلكتةصدةاةكجار جسدلكدد كخداللكجاحلةدثك يدىك مدالكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،كسيةاكحنةكد

آاةلكتاثةذ اكىك ي كدةرةيكجااهللك،كسجاصاا لك،كسجحلكةدلك،كسجثةرةيكجأللاممي كسجثهوكك–جثة ةلك  كتاثةذ اكك–طخةيلكجارةصةلكك–جارةصةلك

ك.،كسجاىتكسييصهاكججلرسلكجارايلك
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 تـيصيــات الـتراســة

كآاةلكتاثةذ اكجثة ةلك  كتاثةذ اكطخةيلكجارةصةلكمالكجارةصةلكىف

ك8

كجااهلل
ك
ك

ك

ضدددهس عكجقرادددا كجإلمج عكجاييةددداك  مهةدددلكك-8/8
كجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكسم صهاكهلاك.

ناددددددددددددهكجاددددددددددددة  كجاخة ددددددددددددىك ددددددددددددنيكك8/8كجإلمج عكجاييةاك8/8
نيكجثةرةساةكجإلمج سلكجثيريثلكسجايادي

ك.

ضدددددهس عكتطخةدددددقكجاادددددهلاةكجاصددددداا ةلكك8/2
نظدددددددداىفكجحملاسددددددددخلكجإلمج سددددددددلكجاخة ةددددددددلكلاظدددددددداىفك
دركادددددددد ،كثياجلدددددددلكجألنادددددددطلكجرقرصدددددددامسلك

كسجاخة ةلكدياً.

 مج عك رسددددرعكتةددددصىكك8/2
 مج عكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك
ترخددددددددددددددددددددددد كجإلمج عكجاياددددددددددددددددددددددددلك

كايتةا اةك اااهلل.

س دددةمكحماسدددخنيك مج سدددنيكألثدددا كك8/2
نظاىفكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك،ككارطخةق

اددددددرسهمكجحلددددددركجألمىنكددددددد كجثيهفددددددلكاك
مدددارةكجاخة دددلكسجر رصدددا كسجرقرصدددامك

كسجهلارسلكسجاكةصةا كسجاصتلكجايادل.

جرسدددرثامعكدددد كمندددةذجك طاقدددلكجألمج ككك8/3
كBalanced Score Cardجثردةجز ك

كارقةةمكجألمج كجرقرصامىكسجاخة ىكدياً.
ك

عكجاخة ةدددددددددلكنظددددددددمكجإلمج كك8/3
 اااددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللكس/أسك مج عك

كجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةل.

جر رصامك يىكجثييةداةكجايةاةلكك8/3
سجثااةدددلكارقةدددةمكجألمج كجاخة دددىكثااددد ةك

كجأل صال.

كجاصاا لك2

 قدددددددددركستاثةدددددددددذكجاادددددددددرسجةكسجادددددددددربجدجكك2/8
جارر سخةدددلكجحملاسدددخةلكسجاخة ةدددلكاييدددادينيك كددد ك
قطدددددددا كصددددددداا  ك،كاكةثةدددددددلكجاريادددددددد كدددددددد ك

نادددددددطلكجاخة ةدددددددلكسجحملافظدددددددلك يدددددددىكجثدددددددةج مكجأل
كجاطخةيةل.

دهجلدددددددددددددددددددثكحتدددددددددددددددددددرسثكك2/8
كجاصاا ل.

ك
ك

جرسددددددريانلك ددددددربج كددددددد كمجخددددددد كك2/8
سخدددددا جكسزج عكجاخة دددددلكإلاقدددددا كجاادددددرسجةك
سجاددربجدجكجارر سخةددلكاااددهك قافددلكجاددة  ك
جاخة ددددددد ك دددددددنيكجايدددددددادينيك كددددددد كقطدددددددا ك

كصاا  .
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كآاةلكتاثةذ اكجثة ةلك  كتاثةذ اكطخةيلكجارةصةلكمالكجارةصةلكىف

حثدددثكجاادددهلاةكجاددديتكحرثددد كايقددددةجننيكك2/2
جاخة ةدددددل،كستةددددديىك  كحتةدددددنيككسجارادددددهسياة

صدددددة هتاك صدددددثلكخاصدددددلكسجاصددددداا لك صدددددثلك
 اددلكأدداىفكججملرصد .كس م كجاادهلاةكجاددىتكرك
حرث كايقةجننيكستاةمكصدة عكجاصداا لك ة دهك

ك اىف.

دهجلدددددددددددددددددددثكحتدددددددددددددددددددرسثكك2/2
كجاصاا ل.

تقدددددر /ك دددددرىفكتقدددددر كجاقدددددهسضكك2/2
سجارةدددهةالةكجر رصانةدددلك ةددديهكفا دددرعك
ددددددايثا.كلدددددر مكايصددددداا اةكجادددددىتك

فظك يدددىكجاخة ددل،كسحتدددركددد كخمددداطهكحتددا
كجاريةتكجاخة ى.

كجحلكةدلك3

س كجاقةجننيكجاخة ةلكججلرسرعكجايتكتيثىفكك3/8
تيددددككجااددددهلاةكجاصدددداا ةلك اإلفصدددداحك دددد ك
دةددددد ةاةرهاكجتدددددامكجاخة دددددلكسحتثةث ددددداكارتقةدددددقك

كذاك.

جر رصدددامك يدددىكآاةددداةك رسدددرعكك3/8كسزج عكجاخة لكسأ هثهتا.ك3/8
ارتثةددددددددثكجااددددددددهلاةكاإلفصدددددددداحك دددددددد ك

ةدددددددد ةاةرهاكجاخة ةددددددددلكدثدددددددد ك  ثددددددددةاكد
جا دددددددددهج ب،كجإل ثدددددددددا جةكججلصهلةدددددددددل،ك
تقدددددددددددددددددددددر كجرسرادددددددددددددددددددددا جةكجاخة دددددددددددددددددددددلك

كججملانةل...جخلكىك.ك

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
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كآاةلكتاثةذ اكجثة ةلك  كتاثةذ اكطخةيلكجارةصةلكمالكجارةصةلكىف

جثةرةىكك
كجأللاممي 

تثيةد كدادا للكججلاديداةكجثصدهسلكيفكك1/8
كسلكجاخة ةل.تطةسهكجحملاسخلكجإلمج ك

ججلاديدددددددداةكسجثيا ددددددددركك1/8
جحملاسدددددددددددددددددددددخةلكجأللامميةدددددددددددددددددددددلك

كسجثهاةل.

تة ةددددددهك يدددددداكةددددددةتكأ  ددددددا كك1/8
 ة دددددددددددلكجاردددددددددددر س كسجهلة دددددددددددلكجثياسندددددددددددلككك

 دا ةدرىت/ملرة جمىكحندةكججملدالكجاخة دد ك
ك.

ت دددافهك هدددةمكجأللدددامميةنيكسجثهاةدددنيكك1/2
جحملاسخني،كاةض ك طا كداهةد كايصتاسدخلك

زكجاقخددةلكجايدداىفك،كسميثدد كجإلمج سددلكجاخة ةددلك ددةك
دددددداهجك يصدددددد كايصتاسددددددخلك دددددد كجألناددددددطلك

كجاخة ةل.

ججلاديدددددددداةكسجثيا ددددددددركك1/2
جحملاسدددددددددددددددددددددخةلكجأللامميةدددددددددددددددددددددلك

كسجثهاةل.

  ددددددددددددرجمكجار جسدددددددددددداةكجااظهسددددددددددددلكك1/2
سجايصيةدددلك،ك دددرفكجارةصددد ك  ك طدددا ك
حماسددديبكحمدددرمكايريادددد كدددد كجألنادددطلك

كجاخة ةل.

  سددددددا كديدددددداسىتكايصتاسددددددخلكجإلمج سددددددلكك1/3
حتكدددمكأ يام ددداكجألساسدددةلككEMA ةدددلكجاخة

 سخاصدددلكجاقةددداسكسجارقةدددةمكسجإلفصددداحك ددد ك
كجألناطلكجاخة ةلى.

ججلاديدددددددداةكسجثيا ددددددددركك1/3
جحملاسدددددددددددددددددددددخةلكجأللامميةدددددددددددددددددددددلك

كسجثهاةل.

 صرج كديداسىتكاكمدالكجحملاسدخلكك1/3
جإلمج سدددددددددددددلكجاخة ةدددددددددددددلكحثددددددددددددد كجاقةج دددددددددددددرك

كجإل شامسلكايرطخةقكجايصي كايصهاةني.

جار جسددددةلك كيةددددداةككتطددددةسهكجثقددددده جةك1/1
جارةدددددددددا عك يددددددددد كدةدددددددددرةيككجاخكدددددددددااة سةسك
سجار جساةكجاييةاكارر ص كدقده جةكتراداسلك

كدةضة اةكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك.

 صدددددددةصكدةددددددداحلكلافةدددددددلكك8/ك1/1كأساتذعكججلادياة.ك1/1
ايصتاسددددددددددخلك دددددددددد كجاق دددددددددداساكجاخة ةددددددددددلك
 ددداثقه جةكجار جسددددةل،كارةسددددة كدددددرج  ك

ك اسا.جته نيكايرياد كد كتيككجاق

ك
ك

ك

ك

ك
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 المراجـــع

 أوال : المراجع العربية : 

  : الكتب العلمية 

"،كجادرج كججلاديةدلك اإلسدكار سل،ككةةتكجارةةسقكأسااةبكجاقةاسكسجارتية كسجخرخا كجاثدهسض م س ،ك ا تك خركجاهمح ،ك"ك ى8 
ك.2119

شددخنيكك–"ك،كليةددلكجارةددا عكجاقددهج جةكجحملاسددخلكجإلمج سددلكيفكخردددلكأ ددهجضكجاريطددةطكسجاهقا ددلكسج دداذك ضددةج ،ك أفددتك يددى،ك"ك ى2 
 .ك2111 اديلكجثاةفةلك،ك رس كناشه،كك–جاكةىفك

ككك ى3  كجاركااةفدطاس ك،كحمصرك خركجحلصةر،" كجثاةفةل،ككجألس كجاييصةلكسجايصيةلك-نظاىفككحماسخل كجارةا ع،ك اديل "،كليةل
ك.2111 رس كناشه،ك

 : الرسائل العلمية 
 

 سدداالكايصتاسددخلكجاخة ةددلكم جسددلكتطخةقةددلكجخرخا سددهك يدد كجاقطددا كجاصدداا  ك"،كىك صدده،كطددا قكفرتدد ،ك"كجإلطددا كجاييصدد ك8 ك ى1 
ك.ك2111فه كجتهطةىف،ك اديلكجاقا هع،كك–،كليةلكجارةا عكملرة جم

  : التوريات 

كججمليدلكجاييصةدلكاالقرصدامجاغخا ى،كأمي كفرت ك،كك"كأمهةلكجإلفصاحكجاخة  كيفك ضثا كجااه ةلك يىكجألناطلكجاه ةةدةلكايادهلاةك"،ك ى8 
 .2112،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ،كجايرمكجاهج  ،كألرة هكسجارةا ع

جاقاضدد ،كحمصددرك ددا كجاددرس ك ددرس ،ك"كم جسددلكحتيةيةددلكثاددكالةكنظدداىفكدييةددداةكجحملاسددخلكجإلمج سددلكجاخة ةددلكددد كجارطخةددقك يددىكقطددا ك (4)
 .ك2112نيكو ،كجايرمكجاهج  ،كألرة هكك،ككليةلكجارةا عك،ك اديلك ججمليلكجاييصةلكاالقرصامكسجارةا عجأل صالكيفكدصهك"،ك

محر،كحمصركجنةبك،ك"كحتية كداثيدلكجثييةدداةكجحملاسدخةلكجاخة ةدلكجايةاةدلكاخادا كدؤشدهجةكتقةدةمكجألمج كجاخة د كجرسدحجتةة كيفك طدا كك (3)
 .2118 اها،ك اديلكجاثقازسق،كجايرمكجألسل،كك–،كليةلكجارةا عكميلكجاختةتكجارةا سلجاراصةلكجثةررجدلك"،ك

،كليةلكجارةا عكميلكجاختةتكجارةا سلكحااك،كنيةمكفهةمك،ك"كجاركااةفكجاخة ةلكجرسرثصا سلكسأ ه اك ي كدييةداةكجاقةج مكجثااةلكك"،ك (2)
 .2111،كسااسهكك31،ك اديلكجاثقازسق،كجايرمكجألسلك،كججمليرك

 عكحندةكجسدريرجىفكجاركاةاة ةداكجااظةثدلكسكج دادلكسيةر،كصثا كحمصدركسدهس ،ك"مس كجحملاسدخلكجإلمج سدلكجاخة ةدلكيفكتهشدةركقدهج جةكجإلمجك (2)
فدده كجاخادداة،كك–،كليةددلكجارةددا ع،ك اديددلكجألز ددهكججمليددلكجاييصةددلكاكيةددلكجارةددا عك ة ةدداكاددر مكجاقددر عكجاراافةددةلكثاظصدداةكجأل صددالك"،

 .2113جايرمكجحلاميكسكجاياهس ،كسةنةةكك

ميدددلك ددد كيفكتهشددةركجاقدددهج جةكسحتةددنيك دددةمعكجارقددا سهكجثااةدددلكك"،كصدداحلك،ك  دددهج ةمك ضدداك،ك"مس كجإلفصددداحكجحملاسدديبك ددد كجألمج كجاخة (6)
 .كك2113،كسااسهكسسةاةةكك38،كليةلكجارةا عك،ك اديلكجاثقازسقك،كجايرمكجألسلكسجاثاينك،كججمليركجاختةتكجارةا سل
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ميدلكآفداقكجاااداطك"،ك اده،كحمصركحمصرك ي ك،ك"ك مج عكجاركااةفكجاخة ةلك ىتكجثخاشهعك اسدريرجىفكدداهجكجاركدااةفك يد كأسداسكك (7)
 .ك2119،كليةلكجارةا عك،ك اديلكجثاةفةل،كجايرمكجاثااثكسكجاهج  ،كسةاةةكسكألرة ه،ك رسرع

م جسدلكحتيةيةدلكدد كسجقد كجتدا بكجاصداا اةكك– خركجارب،ك صدهسكحةدني،ك"ك القدلكدقداسة كتقةدةمكجألمج كجاخة د ك اثؤشدهجةكجثااةدلكك (8)
،كليةدددلكجارةدددا ع،ك اديدددلك دددنيكوددد ،كجايدددرمكجألسل،كساددداسهككيدددلكجاييصةلاالقرصدددامكسكجارةدددا عججملحاادددلكم جسدددةلك"،ك–جثدددؤ هعكيفكجاخة دددلك

2112. 

،ك"كم جسلكحتيةيةلكايركااةفكجاخة ةدلكلك طدا كدقدححكحلصدهكجاركدااةفكجاخة ةدلكيفكقطدا كجاصداا لكجثصدهيكك-------------ك (9)
،ككججمليدلكجاييصةدلكاالقرصدامكسجارةددا ع دذمكجاركدااةفك"،كككيفكضدة كجتدا بكجادرسلكجاديتكتةدي كحلصاسدلكجاخة دلكسكمندةذجك ساضد كارقدرسه

 .2112ليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ،كجايرمكجألسل،كسااسهك

ميلكجار جساةكجثااةلك خركجحليةمك،كنامسلك جض ،ك"كحنةكتطةسهكداظةدلكجحملاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكايصةامهلكيفكجاراصةلكجثةررجدلك"،ك (10)
 .2113  كسةسف،كجايرمكجاثاين،كسةنةةكك–،ك اديلكجاقا هعك،كليةلكجارةا عسكجارةا سل

ججمليلكجاييصةلكاكيةلك خركجحليةم،كنامسلك،ك"كدةامهلكجااظمكجحملاسخةلكيفكجارقهسهكسجإلفصاحك  كجألمج كجاخة  كثاظصاةكجأل صالك"،ك (11)
 .2118فه كجاخااة،كجايرمكجاراس ك اه،كمسةصربكك–،كليةلكجارةا ع،ك اديلكجألز هكجارةا ع

م جسدلكك-ك ( BSC ) خركجارج ،كصثا كحمصر،ك"كدرخ كدقححكارقةةمكجألمج كجاخة  كلخيركخداد كيفكداظةددلكجألمج كجثردةجز ك (14)
 .2113،ك اديلكجإلسكار سل،كجايرمكجاثاين،كججمليركجأل  يني،كسخرصربكميلكليةلكجارةا عكايختةتكجاييصةلدةرجنةلك"،ك

كنظ (13) كمس  كتثية  ك" كحمصر، كحادر ك ااساة ك طةل، ك"، كجثةررجدل كجاراصةل كارتقةق كجاخة ةل كجإلمج ع كس كجحملاسخل كسكم كجار جساة ميل
 .2113 اها،ك اديلكجاثقازسق،كجايرمكجاثاين،كك–،كليةلكجارةا عكجاختةتكجارةا سل

 ي كدةرةيكداا ةكجأل صالك ك اارطخةقك ي كك( EMA )اخةب،كخااركحمصر،ك"ك طا كدقححكايصتاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلك (12)
 .2112،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ،كجايرمكجاثااث،كسةاةةكججمليلكجاييصةلكاالقرصامكسجارةا عكاصاا لكجثصهيكىك"،كقطا كج

دطاس ك،كحمصرك خركجحلصةر،ك"كحنةك طا كفكهىكايصتاسخلكجإلمج سلكجاخة ةلكك كم جسلكنظهسلكتطخةقةلكىك"،كميلكآفاقك رسرعك (12)
 .ك2111ديلكجثاةفةل،كجايرمكجألسلكسجاثاين،كسااسهكسفربجسهكاير جساةكجارةا سل،كليةلكجارةا ع،ك ا

 التقارير وال شرات : 
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 الباحث 

 أ./ محمد فوزي أمين البردان 

 كلية التجارة بالسادات –مساعد بقسم إدارة األعمال مدرس 

 : ملخص

اةكجثةجطالكجاراظةصةلكاييادينيكيفكجسرهرفتك ذمكجار جسلكحترسركأ هكل كد كجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ي كسيةلة
كممثينيكيفك كاقةاسكدرغىتجةكجار جسل كأ ثج  كأ  يل كجسرقصا كدر صال كقا صل كسارتقةقكج رجفكجار جسلكمتكج رجم ك، كجثاةفةل دةراثةاةك اديل

كجيلكجثرغىتجةكجا ك ارضافل ك، كجاراظةصةل كسسيةلةاةكجثةجطال ك، كجاذجةكجاراظةصةل كستقرسه كجاراظةصةلك، كسقركمتكجايرجال ك كجار جسل. كايةال رمية هجفةل
دثهمعكد كجرطخا كسج  ا ك ة لكجارصهساكسجرمج سنيك اثةراثةاةكحم كجار جسلك،كسقركمتكحتية كجاخةاناةكك320جتصة كجاخةاناةكاير جسلكد ك

سقركتةصيتكجار جسلك يلكد كخاللك رمكد كجرخرخا جةكجرحصا ةلكجثال صلكاطخةيلك ةاناةكجار جسل.ككSPSS Ver.17 اسريرجىفك هنادجك
كسج يامك كناحةل كد  كجاراظةصةل كجاذجة كستقرسه كجاراظةصةل كجايرجال كد  كل  ك ني كجحصا ةل كمرال كذجة ك القل ك اا  كأ  ك، كداها كجاارا ج كد   رم

 سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كناحةلكأخهي.ك ارضافلكجيلكتقر كمصة لكد كجارةصةاةكسجاختةتكجثةرقخيةلك.
 
 

Abstract: 

This study aimed to determine the influence of organizational justice and 

organizational- Based self esteem on organizational citizenship behaviors for 

employees working in Menofiya University hospitals. and To achieve the objectives of 

the study, a questionnaire has been prepared, including four major parts  represented 

in the organizational justice, organizational-Based self-Esteem, organizational 

citizenship behaviors, and along with the demographic variables for the items of the 

study sample. Data were collected for the study from 325 individuals doctors and 

members of the nursing staff and administrators in hospitals under the study, those 

data were analyzed using statistical analysis (SPSS Ver.17) through a number of 

measurements and statistical tests that fit the nature of the data. The study found a set 

of results, there is a statistically significant positive correlation between both 

organizational justice & OBSE with thedimensions of organizational citizenship 

behaviors. In addition to providing a set of recommendations and future research. 
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اقركأصخلكجاياصهكجاخاهيكد كأ مكسأمث كجثةج مكجاراظةصةلك،كسمماكركشككفةهكأ كجناحكأسلكداظصلكد كجثاظصاةكسيثيك اار  لكجألسيلك
كأ كنرصة كلةفكسكة كحالكأسلكداظصلك صال كد كدةج مك اهسل.كسااا كحريكه كركتيرسكأ كتكة ك يلكدا ك هنا ك، كجاخاهسل ك  كأصةهلا ك يةرًج قل

رصاىفكد كمصة لكد كجثخاينكسجثيرجةكسجأل ات.ك هنمكجألفهجمكجايتكتصا كجثاظصاةكسحهركهلاكجاطهسقكاياصةكسجااةاحكسجرسرصهج .كسد كزسامعكجر 
كجاراظةصةلكلةية كده ةبكسةا رك ي كحتقةقكجر ك اثاظصل  خركجاهمح ،كقخ كجثاظصاةك ةيةلةاةكجثةجطال كجاخاهسل سرثصا كجألف  كايصةج م

ىكسذاككألنهك ققكجاحج طكسجرنرداجك نيكجاثهمكسجثاظصلكمباكسرةاسزكداكتثهضهك قةمكجايص كس طاقاةكجاةصفكجاةظةث ،كسيفك ذجكججملالك2110
ك  كىكأ كحتقةقكأ رجفكداظصاةكقطا كجأل صالكركسرتققكفقطك  كطهسقكجألم2111سهيك زجسر،ك سج كجألساسةلكاييادينيكسجحملرمعكسظةثةًا

ى،كExtra RoleBehaviorsأس اكأمج كداكأدك كد كأمسج ك ضافةلكس ةكداكسيهفكمبةصةاةكخمريثلكداهاكسيةلةاةكجارس كجإلضافةلك 
ىكCitizenshipBehaviorsىكأسك  نهكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك BehaviorProsocial سسية كجثةجرمكأسجار سةركجر رصا  

كى.2111؛كزجسر،ك2111؛كجاصخاغ،ك2110؛كحةر ،ك2110ىك جاةةة ،كNon-MantedBehaviorأسجاةية ك ىتكجثكيفك 
ىكأ كجثاظصاةكجايتكتيرصرك ي كجاةية كجاةظةث كجألساس ك  كداظصاةك الكسقا يلكاالضصتالل.كMorrison,1996سسهيك 

ةا يكسمس كتةق كدقا  كفإ كجاصثلكجاايصةلكقركتغيبك يةه،كس ي كجاه مكد كجارس كس ذجكلا كسية كجثةجطالكجاراظةصةلكسية كتطة  كسجخر
ك ذجك كتاكة  كيف كجاايصةل كجتصا ص كمس  ك نكا  كسصيب كأنه ك ر كجاةية  ك ذج كتاكة  كيف كجثيريثل كجاراظةصةل كجحملرمجة ك ه كتةا م جاذي

،كسجاارا جكجثحتخلك ي ك رىفك م ج كجايادينيكهلا.كس ي كج رخا كأ كدثهةىفكجاةية .كسد كزسامعكجر رصاىفكمبثهةىفكجايرجالكجاراظةصةلكيفكج سنلكجألخىتع
ك يفكجايرجالكجاراظةصةلكد كجثثا ةمكجااةخةلكأيكأ كجإل هج كجاراظةص كجاذيكساظهك اةهكدةظفكداك ي كأنهك  هج ك املكقركسكة ك  هج كدرتةثًج

مس جًكدخاشهجًكفقطكيفكحترسركسية كجاثهمكمجخ كجايص ك  كلذاكككى.كفاةركأ كجتصا صكجاايصةلكركتييب8330نظهكدةظفكآخهك زجسرك،ك
كجاذجة كجاراظةصةلك.كسلذاككتقرسه ك حةاسهمك اايرجال كسجايتكداها كحترمك م جلاةكجاثهمكثيريفكجايةج ركجاراظةصةل كمس ك ىتكدخاشهكألهنا كهلا

شيتكمارةكجحلةاعكجاايصةلكسجاراظةصةل.كحةثكسيرربكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكسجاذيكسيرربكد كأ مكجايةجد كجاايصةلكجايتكهلاكت  ىتجًكلخىتجًكيفك
ىكBlan  et al., 1993جاراظةصةلكد كأ مكجايةجد كجايتكهلاكأمهةلك ا زعكيفك ةمعكسحةثكجألمج كجاراظةص كسسؤميكاثسامعكجرارثجىفكجاراظةص ك 

ك ك، ك   هج ةم كجاراظةصةل كجثةجطال كسية  كسجنراا  كسجإلسثا  كجثياسنل كجاراظةصةلك8331سزسامع كجايرجال كد  كل  كأ ه كثيهفل كجاختث كسةي  كساذاك ى.
كستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكسذاكك اارطخةقك ي كدةراثةاةك اديلكجثاةفةل.

 الدراسة: مفاهيم -1

كك:OrganizationalJusticeة العدالة التنظي  -1
كسجححجىفك كهجدلكجاثهمكدياديلكجبانبكسمقةقلكدةضة ةلك  هج جةكطهسقك  ك يةهاك ص كجايتكسياةجارةزككيفك اثةاسجعكجاثهمكشية كم  لكستي 

كىكلككك2113سجايتكتركة كد كجأل يامكجاثال لكجارااةلك كطهك&كجاصخاغك،ك.ك(Niehoff & Moorman, 1993)كجثاظصلك انبكد 
ثر للكثقرج كجثيه اةكجايتك ص ك يةهاكجاثهمكجاياد كد كسظةثردهكلكتي كجايرجالكجكDistributive Justiceالعدالة التو اعية ك-ك8/8

كسخاصلكخمه اةكتةزس كجأل ة كأسكجثثجساكجايةاةلك.
لكسجايتكتخنيكدريك حةاسكجاثهمكجاياد ك يرجالكجإل هج جةكجايتكجسريردتكيفكحترسرككProcedural Justiceالعدالة اإل رائيةك-8/2

كجثيه اةكجايتك ص ك يةها.
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لكتي كدريك حةاسكجاثهمكجاياد ك يرجالكجثياديلكجايتك ص ك يةهاك ادرداكتطخدقككInteractional Justiceعدالة التعام ت ك-8/3
ك يةهكجإل هج جةكجإلمج سلك.

كOrganizational Citizenship Behaviorsسلوكيات اريواطنة التنظي يةك-2
ثةلكجاه ةةةلكسسارص ك ي ك  ا جةكس شا جةكتياسنةلكأسك اا عكركتكاف هاك صة عكستي كجاةية كجاثهميكجاذيكسق كخا جكنطاقكجاةج خاةكجاةظة

كلىOrgan & konovsky, 1989دخاشهعكأسكتياقرسلكأنظصلكجثكاف ةكسججلثج جةكجاه ةةةلكيفكجثاظصلك 
كلكىOrgan, 1988 ;2113سجايتكتركة كد كمخةلكأ يامكأساسةلك   كطهك&كجاصخاغك،ك

كلكسسقصرك هكسيةلةاةكجثةا رعكجثة هلكحنةكجألفهجمكج خهس كيفكجايص .كAltruismاإلاثارك-2/8
كلكستاىتك يلكحماسالكجاثهمكدا كسقة كجثاكالةكجثرييقلك اايص ك.كCourtesyالكياسةك-2/2
كه.لكستي كحتص كجاثهمكايصرا بكأسجألخطا كجاخةةطلكأس ىتكجثقصةمعكيفكجايص كمس كتذدSportsmanshipالروح الرااضيةك-2/3
لكسساىتك يلكجثاا للكجاثياالكيفك مج عكش ة كجثاظصلكسجر رصاىفكمبصىت اكد كخاللكجحلهصك ي كCivicVirtueالسلوك احلضاريك-2/1

كح ة كجر رصا اةكجثهصلك ىتكجاه ةلكسجحلهصك ي كقهج عكناهجةكجثاظصلكس  الناهتا.
ايثدهمكجادذيكسثدةقكجحلدركجألمىنكدد كدرطيخداةكجاةظةثدلكيفككلكسسقصدرك دهكجاةدية كجارطدة  Conscientiousnessوعـ  الضـ    -2/0

كمالكجحل ة كسجححجىفكجألنظصل.
 :  Organization Based Self Esteemتعدار ال ات التنظي يةك-3

 ,.Pierce et alتيد كدةدرةيكج رقدامكجايدادينيكأ ك إدكداهنمك شدخا كحا داهتمكجاثهمسدلكدد كخداللكمما سدلكأمسج  دمكجاه ةدلكيفكجثاظصدلك ك
ك.ى1989

 الدراسات السابعة :  -3
كميك كتااسلكجار جساةكجاةا قلكثةضة كجار جسلك ي كجااتةكجارايلكلكككككككككك

 :دراساتتناولت العدالة التنظي ية -1
 ظىكدةضة كجايرجالكجاراظةصةلك ا رصاىفكلخىتكدد كقخد كجايرسدركدد كجاخداحثنيكدادذكسداةجةك رسدرع.كحةدثكجسدرهرفتكم جسدلك حمصدر،كك

رسددركجايالقددلكجاةددخخةلك ددنيكجثصا سدداةكجإلمج سددلكجارقيةرسددلكسمصة ددلكددد كجثرغددىتجةكجاثهمسددلكسجاراظةصةددلكجادديتكتاددص ك جاددةر كجاراظةصدد ك،كىحت2112
س كسدددرىكجرارددثجىفك دداايةج لك،كسجاهضددا كجاددةظةث ك،كسدددرىكجر رقددامكجبددرج عكجاراظددةمك ااثقددل،كسم  ددلكجاثقددلك اثاددهفىكددد كجألخددذكيفكجر رخددا كجاددر

طكاييرجالكجاراظةصةل.كسلذاككحترسركجار  ىتكجحملرص كاخياكجتصا صكجاايصةلك يىك م جلاةكجايادينيكاييرجالكجاراظةصةلكس يد كمصة دلكجاةسة
سدلكسلكجارقيةرجثرغىتجةكجاثهمسلكسجاراظةصةلكجاااجتلك اها.كستةصيتك ذمكجار جسلك يلكأ كجايرجالكجاراظةصةلكتؤميكمس جًكسسةطاًك نيكجثصا ساةكجإلمج ك

دينيكسمصة لكجثرغىتجةكجاثهمسلكسجاراظةصةدلكدةضد كجار جسدلك درجكجراردثجىفك داايةج لك،كلصداك ثداكجثصا سداةكجإلمج سدلكجارقيةرسدلكدد ك حةداسكجايدا
يدادينيك،ك اايرجالكجاراظةصةل.كسلدذاككتدؤ هكجم جلداةكجايدادينيكاييرجادلكجاراظةصةدلكسديخاًك يدىكجادةر كجاراظةصد ك،كسجاهضداكجادةظةث ك،كسم  دلك قدلكجا

كس قرهمك اثاهفكجإلمج ي،كسدرىكج رقام مكجبرج عكجاراظةمك ااثقل.

ىكجاريهفك ي كت  ىتجةكجايرجالكجاراظةصةلكيفكجاةر كجاراظةص ك اارطخةقك يد كجايدادينيك2111لصاكجسرهرفتكم جسلك جاثهرجسيك&كجاقطاسنلك،ك
 يلكأ ك اددا ك القددلكج تخدداطكقةسددلك ددنيكأ يددامكجايرجاددلكجاراظةصةددلكسجاددةر ككيفكجاددرسج هكجحلكةدةددلكمبتافظدداةكججلاددةبكجأل منةددلك،كستةصدديتكجار جسددل

ىكجاريددهفك يةصةرةلاايرجالجاراظةصةلارلهؤسا جألقةدداداأللامميةةاث ك2113جاراظةصدد .كسيفكنثدد كجاةددةاقك ددرفتكم جسددلك جاةدديةمكسسدديطا ك،ك
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ىك  ددددددددددددددة ة لكتددددددددددددددر س ك،كستةصدددددددددددددديتكجار جسددددددددددددددلك يلك101دها ججلادياتاأل منةلجاه ةددددددددددددددلس ةانيالقرها ااةر جاراظةصةخاارطخةقك يدددددددددددددد ك ةاددددددددددددددلقةج
كس ةم القل  ا ةلطهمسلذجتررال حصا ةل ةاصصا سل ؤسا جألقةاىفكجأللامميةلكاييرجالكجاراظةصةلكسجاةر كجاراظةص كارل   ا  ة لجارر س .ك

اكجاثال دلك جايرجادلكجارةزسيةدلك،ك يد كفتدصكجايالقدلك دنيكجايرجادلكجاراظةصةدلك   يام دك(Collquitt & judge, 2004)لصداك لدثةكم جسدلك
سيةددلك،كسجايرجادلكجإل هج ةددلك،كس رجاددلكجاريددادالةكىكسضددغةطكجايصدد .كسلددا كددد كأ ددمكنرا ةهدداكأ كجايرجاددلكجاراظةصةددلك   يام دداكجاثال ددلك جايرجاددلكجارةزك

قك،كلصاكس رةك القلك كةةلك نيكل كسجايرجالكجإل هج ةلك،كس رجالكجاريادالةىكحك كجألفهجمكد كتاثةذكأ صاهلمك اك كأف  كس رس كتةتهكسقي
جادةظةث كد كجايرجالكجارةزسيةلك،كسجايرجالكجإل هج ةلكد كجا غةطكجاةظةثةلك،ك اإلضافلك يلكأ كس ةمكجايرجادلكجاراظةصةدلكسدؤميك يلكجاادية ك ااهضداك

كاريكجألفهجم.ك

لكجاراظةصةدلك م جلداًكدد ك اندبكجايدادينيكيفكجثةرادثةاةكىك يلكأ كجايرجالكجارةزسيةلكتيردربكألثدهكأ يدامكجايرجاد2119لصاكتةصيتكم جسلك م عك،ك
يفكعة كأ يامكحم كجار جسلك،كسي كذاكك يرك رجالكجاريادالةك،كسأخىتجًك يركجايرجالكجإل هج ةل.كلصاكأ هةكجايرجالكجارةزسيةلكت  ىتجًك كةةاًكدياةساًك

امسلى.كسأ هةكجايرجالكجإل هج ةلكت  ىتجًك كةةاًكدياةساًكيفكصهج كجارس كضغةطكجايص كحم كجاختثك صهج كجارس ،ك ب كجارس كجاثج ر،ك ة لكجايص كجث
يفك دب ككفقطك،كيفكحنيكأهناكملكتؤ هكدياةساًكيفك ب كجارس كجاثج رك،كس ة لكجايص كجثامسل.كلذاككأ هةك رجالكجاريادالةكتد  ىتجًك كةدةاًكدياةسداًك

كجارس كس ة لكجايص كجثامسل.جارس كجاثج ركفقطك،كيفكحنيكأهناكركتؤ هكدياةساًكيفكصهج ك

ىحترسدددددددددرك رجالجاريادالتةضغةطصدددددددددهج اارس جارةرةج هكأ  ا  ة لجارصهس دددددددددث كدةرادددددددددث تيخاجلادي ك2181جسدددددددددرهرفتكم جسدددددددددلك جتادددددددددهسىفك،
ل ي يةالتيرجم اك،سحترسرجألمهةلجااةخةلايرجالجاريادالتةدرلا تخاطها  غةطصددددهج كجارس ،سديهفلجأل ه ةايرجالجاريادالتةصددددهج اارس .كسقرطُخاقر اار جسدددد

  ددددددةك ة لحهس ةتةصددددددالاختثإا يردة ةمأ هدياةيك ةايرجالجاريادالتةصهج اارس ،لصاأظههتااارا ةة ةمجخرالفاجتة هسلذجتررال حصددددددا ةلكك811
جاادددددددددددة ،جايصه،كجثةدددددددددددرةلاارييةص ك،سددددددددددداةجتاتربع.ك :  ةاصر لاتاثصهضدددددددددددةاييرجالجاريادالةك،تيثلييصرغىتجتاارمية هجفةلج تةدددددددددددل

ييةص كتخةاة ةمجخرالفاجتة هسلذجتررال حصا ةل نيكدر لاتاثصهضةاي غةطصهج اارس ،تيثلييصرغىتجتاارمية هجفةلج تةللكجااة ،جايصه،جثةرةلاارسأس اًك
ك،ساةجتاتربع.

م جسدلكأ دهك رجادلكجاريدادالةكلصرغدىتكسسدةطك يد كجايالقدلك دنيكجأل دهكدقا د كك(Ismail A. & Zakaria N., 2009)لصداكتااسادتك
مج كسجاهضاكجاةظةث .كسقركتةصيتك ذمكجار جسلك يلكس ةمك القلكج تخاطكدياةسلكدة خلك نيك رجالكجاريادالةكسخصا صكجأل هكدقا  كجألمج كجأل

 لثاسددلكجأل دده،كسجثاددا للكيفكنظددمكجاددرف ىكددد كجاهضدداكجاددةظةث .كلصدداكايخددتك رجاددلكجاريددادالةكمس ك دداىفككلصرغددىتكسسددةطكيفكجايالقددلك ددنيكجأل ددهك
ج ك،كسجاهضاكجاةظةث كاييادينيكيفكجثاظصاةكحم كجار جسل.كسلذاككأ هةكل كد ك لثاسلكجأل هك،كسجثاا للكيفكنظدمكجادرف ىك ادك كدقا  كجألم

ك ىتكدخاشهك ي كجاهضاكجاةظةث كد كخاللكجااية ك يرجالكجاريادالة.

 دراسات تناولت تعدار ال ات التنظي ية :  -4
جاراظةصةدلكثدداكادهكددد كتد  ىتكلخددىتك يد كسددية كجايدادينيكمجخدد كجثاظصداة.كفقددركجسدرهرفتكم جسددلككتيدرمةكجار جسدداةكجاديتكتااساددتكتقدرسهكجاددذجة

 Lee , 2003ىجاريدهفك يدد كحمددرمجةكتقدرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلكسجخرخدا كدصددرجقةلكدثهددةىفكتقدرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلك داارطخةقك يدد كجاقطددا ك
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زسددامعكدهداىفكسسج خدداةكجاةظةثددلك،كسجإلمج عك اثادا للك،كسجألدددا كجاددةظةث ك،كسم ددمكجثصدهيفكجاكددة ي.كستةصدديتكجار جسدلك يلكأ كجثرغددىتجةكجارااةددلك 
زدددال كجايصدد ك،كسجتددربعكجاراظةصةددلىكتيرددربكحمددرمجةكارقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلك.كسلانددتكخصددا صكجاةظةثددلكجارجخيةددلك تيقددركجاةظةثددلك،كسجإلمج عك

كقا نلك صا صكجاةظةثلكجتا  ةلك جألدا كجاةظةث ك،كسم مكزدال كجايص ى.ك اثاا للىكحمرمجةكألثهكت  ىتجًك ي كتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكد

ك281ىكجاريهفك ي ك ياكجايةجد كجثؤ هعك ي كتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك اسدريرجىفك ةادلكدكةندلكدد ك2111لصاكجسرهرفتكم جسلك كشا ني،ك
س ددةمك القددلكج تخدداطكج ا ةددلك ددنيكتقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلك اددد كددد كجايددادينيكجاددرج صنيك اددهلاةكجاخددحسلكجثصددهسل.كسقددركأسددثهةكجاارددا جك دد ك

ة ،كلصاك   يام اكسل كد كجايرجالكجإل هج ةلكسجارةزسيةلكسجار مكجاراظةص ،د كس ةمكفهسقكمجالكيفكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكاصاحلكجثرثس نيكسجاذل
كجل.ككأ هةكجحلاالكجر رصا ةل،كسجايصه،كسجااة ك ي كتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك اك كم

ىكتةضددةلكجايالقددلك دنيكجارادداقاك ددنيكجاقددةمكجاايصددةلكسجاراظةصةددلكجثر لددل،كسجرسددرقاللكNaus et al., 2007يفكحدنيكتااساددتكم جسددلك 
د كجاةظةث كد كناحةلكسجارهكمك/كجاةيهسلكجاراظةصةلك جارااقاك نيكقةمكجثاظصلكسقةمكجايادينيىكد كناحةلكأخهيك،ك اارطخةقك ي ك ةالكدكةنلك

 كدددد كجايصاادددلكجألثانةدددل.كسلدددا كدددد كأ دددمكجااردددا جكجاددديتكتةصددديتك اةهددداك دددذمكجار جسدددلكجايالقدددلكجر ا ةدددلك دددنيكتادددافهكجاقدددةمك جاراظةصةدددل،ك اددددك891
صةلكجاايصةلىكسجارهكمكجاراظةص ك،كسجايالقلكجاةيخةلك نيكجرسرقاللكجاةظةث كسجارهكمكجاراظةص ك،كلصاكلانتكجايالقلك نيكتقرسهكجاذجةكجاراظة

جاراظةص كسيخةلكأس ا.كيفكحنيكتةسطتكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكجايالقلك دنيكتادافهكجاقةم جاراظةصةدل،كجاايصدةلىكسجادرهكمكجاراظةصد ،كسجارهكمك
 سأس اكجايالقلك نيكجرسرقاللكجاةظةث كسجارهكمكجاراظةص ك اك ك ث  .كككك

دد كجايالقدلك دنيكأ يدامكجايالقداةكسجثيدادالةكىكيفكجارتقدقكHughes and Palmer, 2007 ةاصداكحثد كجاغدهضكجألساسد كدد كم جسدلك 
جثؤقردلكد كجايقركجااثة ك جارثجداةكجايقركجااثة ىك يىكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةل،كسجرارثجىفكجاراظةص ،ك اارطخةقك ي ك ةالكد كجايصاالكجارج صدلكسك

جايقركجااثة كسجرارثجىفكجاراظةص كخاصلكاييصاالككيفك حرىكشهلاةكجاركاةاة ةا.كسأشا ةكنرا جكجار جسلك يلكس ةمك القلكج ا ةلك نيك م جلاة
كجارج صل،كلصاكتةسطكدرغىتكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ذمكجايالقلك اك ك ث  ك غاكجااظهك  كلة كجاياد كدؤقتكأسكمج م.

جةكىكطخةيددلكجايالقددلك ددنيكلدد كددد كجاددر مكجاراظةصدد كجثددر  ك،كستقددرسهكجاددذLee, & Peccei, 2007سددد ك هددلكأخددهيكةثددتكم جسددلك 
اظةصدد كجاراظةصةدلك،كسجرارددثجىفكجاراظةصدد كجايدداطث ك يدد كجارددةجيل.كددد كجألخددذكيفكجر رخدا كجارثةددىتجةكجر رصا ةددلكسجاياطثةددلكاييالقددلك ددنيكجاددر مكجار

ظد كجثر  كسجرارثجىفكجاراظةص كيفكظد ك حةداسكجايدادينيك يدرىفكجألددا كجادةظةث كسذادكك ار رصدامك يد كجاخةانداةكججملصيدلكدد ك اكدنيكلدة سنيكيفك
كجألزدددلكجثااةددلكجاكة سددل.كسقددركتةصدديتك ددذمكجار جسددلك يلكأ كتقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلكلددا كسسددةطك دداىفكيفككجايالقددلك ددنيكجاددر مكجاراظةصدد كجثددر  

سجرارددثجىفكجاراظةصدد كجايدداطث ،كلصدداكلددا كايددر مكجاراظةصدد كجثددر  كأ ددهكج ددايبك يدد كتقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددل.كسم صددتكجاارددا جك اددك ك ث دد كأ ك
سكجايدادينيك يدرىفكجألددا كجادةظةث كس ديفكجايالقدلك دنيكجادر مكجاراظةصد كجثدر  كستقدرسهكجادذجةكجاراظةصةدل،كيفكحدنيكلدا كارقدرسهكجادذجةك حةا

كجاراظةصةلكأ هكج ايبك ي كجرارثجىفكجاراظةص كجاياطث .

 ددنيكجاددر مكجاراظةصدد ك جاددر مككىكجسددرهرفتكجخرخددا كدرغددىتكتقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلكلصرغددىتكسسددةطFerris et al., 2009أددداكم جسددلك 
 ادد .كستةصديتكجار جسدلك يلكأ كك239جاراظةص كجثر  ،كس القلكجاه ة ك اثهؤسسىكسجرحنهجفكجاراظةصد .كسذادكك اسدريرجىفك ةادلكدكةندلكدد ك
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دينيكذسيكتقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلكترةسددطك اددك كليدد كجايالقددلك ددنيكجاددر مكجاراظةصدد كسجرحنددهجفكجاراظةصدد ك،ك  كحصددةلكجثاظصدداةك يدد ك ددا
كدةرةساةك ااةلكد كتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكسقي كد كسيةلةاةكجرحنهجفكجاراظةص كمجخ كجثاظصل.ك

ك Workplace Spiritualityىك القدلكدثهدةىفكجاقدةمكجاهسحانةدلكيفكدكدا كجايصد Crawford et al., 2009لصداكةثرر جسدلك 
ا للكجاةظةثةدددلك،كسجااةدددلكادددح كجايصددد ك،كستقدددرسهكجادددذجةكجاراظةصةدددلك،كسجراردددثجىفكمبةصة دددلكدددد كجثرغدددىتجةكجاةظةثةدددلكس ددد كجاهضددداك ددد كجايصددد ك،كسجثاددد

ىكWPSجاراظةصدد .كستةصددديتك ددذمكجار جسدددلكك يلكس دددةمك القددلكذجةكمرادددلك حصددا ةلكج ا ةدددلك دددنيكس ددةمكجاقدددةمكجاهسحانةددلكيفكدكدددا كجايصددد ك 
قدرسهكجادذجةكجاراظةصةدلك،كسجراردثجىفكجاراظةصد ىك،كدا درجكدرغدىتكجااةدلكادح كسجثرغىتجةكجاةظةثةلكجارااةلك جاهضاك  كجايصد ك،كسجثادا للكجاةظةثةدلك،كست

كجايص كفقركلانتكجايالقلكذجةكمرالك حصا ةلكسيخةل.ك

ىكجاكادفك د كجايالقداةكجااظهسدلك دنيكلد كدد كتقةةصداةكجادذجةكجاه ةةدةلك جثرييقدلكPierce & Gardner, 2009جسدرهرفتكم جسدلك 
للك تصصةمكجاةظا فىكد كناحةل،كس نيكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكد كناحةلكأخهي.كسذاكك اارطخةقك ي ك ااايصةلى،كسخصا صكجاةظةثلكجثر ك

 اددد كيفكشددهللكتيددرس كلددربيكيفكجاةرسدداةكجثرتددرعكجألدهسكةددل.كسلددا كددد كأ ددمكجاارددا جكجادديتكتةصدديتك اةهدداك ددذمكجار جسددلكأ كمنددةكتقددرسهكك231
نيك ي كحركسةج كسأ كجثرسهس كفةتا دلك يلكجألخدذكيفكج رخدا  مكلد كدد كشيصدةلكجايدادينيكجاذجتااراظةصةلكدثةركاك كد كأ  ابكجايص كسجايادي

ةلكسخربجةكجايادينيكجاةظةثةليفكحماسالكاريثسثكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكارسهم.كحةدثكلاندتكجايالقدلكج ا ةدلك دنيكلد كدد كتقةةصداةكجادذجةكجاه ةةد
كصةلكد كناحةلكأخهي.كسخصا صكجاةظةثلكجثر للكد كناحةلكستقرسهجاذجةكجاراظة

 3-دراسات تناولت سلوكيات اريواطنة التنظي ية :
ىكتةضةلكجايالقلك نيكجارةجفدقكجااثةد كاييدادينيكسسدية كجثةجطادلكجاراظةصةدلك،كسجاريهفييد كطخةيدلكجايالقدلك دنيك2111جسرهرفتكم جسلك شا ني،ك

كة اتةل.كد ك زجالكجاغصةضكجاذيكسكرافكسية كجثةجطالكجاراظةصةلكس ةا كجرضطهج اةكجرنثيااةلكسسية كجثةجطالكجاراظةصةلكس القرهكأس اك ااةة
 نرا ةدلىك صدثلك اددل.كستةصديتكجار جسدلك يلكج تخداطكسدية كجثةجطادلكجاراظةصةدلك داثرغىتجةكجارااةدلكك–دريكأمهةرهك اااةدخلكايصؤسةداةك خردةدلك

ل.كد كزسامعكسية كجثةجطالكجاراظةصةلك نيكجايادينيكيفكجثاظصاةكد كخاللك جاهضاكجاةظةث ،كسجايرجالكجاراظةصةل،كسجرارثجىفكجاراظةص ىكمس كسساط
القاةكهتة لكجثااخكجاراظةص كجاذيكسةا رك ي كذاككسجايتكد كضصاهاكجايةجد كجايتكحتققكجايرجالكجاراظةصةلكسجاهضاكجاةظةث كسجايص كجارج مكسجاي

كسجتابكجاصهج اةك.كجر رصا ةلكجثرخامالك اإلضافلك يلكجثاا للكيفكصا كجاقهج 

ىكت  ىتكأ يامكجاثقافلكجاراظةصةلكجاقةسلكجر ا ةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةدلكجاديتكتثةدركجثاظصدلكلكد ك2111 ةاصاكةثتكم جسلك  د ا ك،ك
اظصدلك يد كسديةلةاةكسجايتكتثةركأفهجمكديةادنيكدد كحةدثك عا ةدلكجايصد ،كجاقدر عك يد كجاركةدف،كجر ركدا ك،كجارةدان ى،كسم جسدلكتد  ىتك صدهكجث

ةصةدلكجاديتكجثةجطالكجاراظةصةلكجاديتكتثةدركجثاظصدلكلكد كسجاديتكتثةدركأفدهجمجًكديةادني،كسجاريدهفك يد كتد  ىتكدةقد كجثاظصدلك يد كسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظ
يفك عا ةدلكجايصد ،كجاقدر عك يد كتثةركجثاظصلكلك كسجايتكتثةركأفدهجمجًكديةادني.كستةصديتكتيدككجار جسدلك يلكأ كجاثقافدلكجاراظةصةدلكجاقةسدلكجثرصثيدلك

ك.كجاركةف،كجر ركا ،كجارةان ىكتؤ هكت  ىتجًكطهمساًك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجايتكتثةركجثاظصلكلك كسجايتكتثةركأفهجمجًكديةاني
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ا للكيفكج داذكجاقدهج جة،كىكتةصيتك يلكس دةمك القدلكج تخداطكمجادلك دنيكلد كدد كجادر مكجاقةداميكسجثاد2110سيفكم جسلكأخهيكقاىفك اك شا ني،ك
اددا للكيفكسسدية كجثةجطادلكجاراظةصةددلك كافدلكأ يام دا.كيفكحددنيكلدا كجادر مكجاقةدداميكألثدهكتد  ىتجًكيفكسدديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكدقا نددلك رد  ىتكجث

 يد كسدية كجثةجطادلكجاراظةصةدل،ككىكجاريهفك ي كدرغىتجةكفيااةلكفهقكجايصد كجأللثدهكتد  ىتجًك2110ج اذكجاقهج .كسجسرهرفتكم جسلك  خركجاهمح ،ك
ددد كحترسددركفةصدداك ذجكلددا ك اددا كفددهسقك ة هسددلك ددنيكجاقطددا نيكجحلكددةد كسجتدداصكفةصدداكسرييددقك كدد كددد ك عا ةددلكجايصدد ،كسسدديةلةاةكجثةجطاددلك

ية كجثةجطاددلكجاراظةصةدلى.كسقدركتةصديتكتيددككجار جسدلك يلكس دةمك القدلكذجةكمراددلكدياةسدلك دنيكدرغدىتجةكفيااةددلكفدهقكجايصد كلد ك يدد كحدرعكسسد
مكجاراظةصةددلكاييدداديني،كسترصثدد ك ددذمكجثرغددىتجةكيفك منددطكقةددامعكجاثهسددق،كجاثقددلكيفكجاثهسددق،كحاسددككفددهقكجايصدد ،كجاراددة كيفكفددهقكجايصدد ى،كددد كس ددةك

كجخرالفاةكذجةكمرالكدياةسلك نيكجثةراثةاةكجحلكةدةلكسجتاصلكد كحةثك عا ةلكجايص ،كسسية كجثةجطالكجاراظةصةلى.

ىك يدد كجاريددهفك يدد كتدد  ىتكتطددةسهكجثةددا كجاددةظةث ك يدد كسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلكيفكجثةراددثةاةكحمدد ك2119م جسددلك  اشددا،كسقددرك لددثةك
ظةصةلكجار جسل،كد كتةضةلكدثهةىفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكسأمهةرهكيفكجثةراثةاةكحم كجار جسل،كسجاريهفك يىكأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجارا

يادية كيفكتيككجثةراثةاة.كستةصيتكجار جسدلك يلك درعكنردا جكداهداكأ كدرةسدطكسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكيفكجثةرادثةاةكجايتكميا سهاكجا
اةكجحلكةدةلكأ ي كداهكيفكجثةراثةاةكجتاصل.كلصاكسؤ هكل كد كجااة كسجثهالكسساةجةكجتربعك ي كسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكيفكجثةرادثة

يفكجثةراثةاةكجتاصل،ك ةاصاكركتؤ هكل كد كجحلاالكجر رصا ةلكسجايصهك ي كسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكيفكجثةرادثةاةكجحلكةدةلكسركسؤ هك
جحلكةدةددلكسجتاصددلكديدداً.كسلددذاككس ددةمكج تخدداطكدياددةيكدة ددبك ددنيكتطددةسهكجثةددا كجاددةظةث كسلدد كددد ك يددريكسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلكيفك

كصل.جثةراثةاةكجحلكةدةلكسجتا

ارترسركأ هكس القلكل كد كجإلسثا ،كسس  كجا صىت،كسجاةية كجحل ا يك حمرمجةكسيةلةاةكجثةجطالكك(Bukhari Z., 2008)سيفكم جسلك
جةكجاراظةصةدلىك ةدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلك دداارطخةقك يدد كجاقطددا كجثصددهيفكيفك الةدرا .كتةصدديتك يلكس ددةمك القددلكج تخدداطكج ا ةددلك ددنيكجحملددرم

كا .اةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجايتكمتكجخرةا  اكيفك ذمكجار جسلكس نيكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكاييادينيك ااقطا كجثصهيفكيفك الةرجاثال لك

 يلكتقدر كمندةذجكسةضدلكمس ك يداكجثرغدىتجةكجاةسدةطلك جاهضداكجادةظةث ك،كك (Chen C., Chui S., 2008)لصداكجسدرهرفتكم جسدل
صلك،كجا غةطكجاةظةثةلىكيفكجايالقلك دنيكم دمكجثادهفكاييدادينيكسسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدل.كسدد كجااردا جكجاديتكتةصديتكتةجفقكجاثهمكد كجثاظ

هم،كمماك اةهاكتيككجار جسلك يلكأ كم مكجثاهفكاييادينيكسؤميك يلكزسامعكل كد كجاهضاكجاةظةث ،كسجارةجفقك نيكجايادينيكسجثاظصلكجثر  ك ةجسطر
ا سلكجايادينيكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.كلصاكسايثاك حةاسكجايادينيك اا غةطكجاةظةثةلكليصاكزجمةكم  لكم مكجثاهفكسؤميكاثسامعكمم

سجاديتكأ هسدتك درفكجاريدهفك يد كك(Lin  C., 2008)هلم،كمماكسؤميكاثسامعكجخنهجطكجايادينيكيفكسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدل.كسيفكم جسدلك
ةجطادلكجاراظةصةدلكسدادا للكجثيهفدلك.كسأ دهكجاادة كلصرغدىتكسسدةطك يد كجايالقدلك دنيكسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكسدادا للكجايالقلك نيكسديةلةاةكجث

جثيهفددلك.كستةصدديتكجار جسددلك يلكأ ك يددركجإلسثددا كسددؤ هك يدد كداددا للكجثيهفددلك ر  ددلكأقددةيك اددركجااةددا كدقا نددلك ااه ددالك.كلصدداكسددؤ هك يددريكس دد ك
يك ي كداا للكجثيهفدلك ر  دلكدرةداسسلك ادركجااةدا كسجاه دال.كسلدذاككأ دهك يدريكجاكةاسدلك،كسجادهسحكجاهساضدةلك يد كجا صىتك،كسجاةية كجحل ا ك

كداا للكجثيهفلك ر  لكأقةيك اركجاه الكدقا نلك اااةا .
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ادلكجاراظةصةدلكسفقداك يلكحترسدركم  دلكمما سدلكجثر سدنيك اثدرج سكجاثانةسدلك  دهسكداكاةديةلةاةكجثةجطك(Polat S., 2009)لصداكسديتكم جسدلك
فكإلم جلاةكدرسهيك ذمكجثرج س.كستةصيتكتيككجار جسلك يلكج تثا كمما سلكجثر سنيكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك اإلضافلك يلكس ةمكجخرال

كجم جلداهتمكيفك م ج كدرسهيكجثرج سكتخياًكاييصهكسجألقردةل.كلصاك ك كجرخرالفكيفكأ صا كدرسهيكجثرج سك د كس دةمكجخرالفداةك ة هسدلكيف
كاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجثؤمجمك ةجسطلكجثر سني.كلذاككلاثتكجألقردةلكثرسهيكجثرج سكحم كجار جسلك  كس ةمكجخرالفداةك ة هسدلكيف

ك م جلهمكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجثؤمجمك ةجسطلكجثر سني.

صكنيكجااثةةةأ ه يي ةددددددددددددددديةلاثةجطالجاراظةصةلكىك ا ااكادددددددددددددددفك اصةدددددددددددددددرةلاار2181سدددددددددددددددد ك هدددددددددددددددلكأخدددددددددددددددهيكسددددددددددددددديتكم جسدددددددددددددددلك أ ازسدددددددددددددددر،ك
ارلااياديةاثةصؤسةلجا ددصا كجر رصا ةثةدداأل م .كسأظههتااارددا جك دد كس ددةمكم  ددلك ااةددلكثةددرةيكجارصكددنيكجااثةدد كسسدديةلاثةجطالارلااياديني،ك

ىك يلكKwan et al.,2011 اإلضددافلك يلكس ددةمكأ ددهكايرصكددنيكجااثةدد ك يدد كسددية كجثةجطاددلكجاراظةصةددلكاددرسهمك.كلصدداك ددرفتكم جسددلك 
،كجاكادفك د كجايالقددلك دنيكسظددا فكجاه اسدلكجثهاةددلكجثريقدامك ةجسددطلكجايدادينيكيفكجاصدنيك م ددمكجثةدا كجاددةظةث كجثدر  ،كسجاددر مكجااثةد كجثددر  

ثسثكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةدلكسجارس كجثثايلكجثر  ىكسسيةلةاهتمكايصةجطالكجاراظةصةل،كسفهمكمس كجأل يامكجثيريثلكاةظا فكجاه اسلكجثهاةلكيفكتي
 Role اد كد كجثاهفنيكسجثهؤسسدني.كسقدركتةصديتك دذمكجار جسدلك يلكأ كجادرس كجثثدايلكجثدر  كك310سذاكك اارطخةقك ي ك ةالكدكةنلكد ك

Modelingم دمكجثةدا كجادةظةث كسهتخطكج ا ةاًكد كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل،كلصاكتةسطتك دةمعك القداةكجاه اسدلكجثهاةدلكجايالقدلك دنيكك
كجثر  كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكاييادينيكججلرمكيفكجثاظصل.ك

 دراسات تناولت الع قة بني العدالة التنظي ية وسلوكيات اريواطنة التنظي ية: -2

هساكيفكجثةرادثةاةكججلاديةدلكىكجاريهفك يد كسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكجاديتكميا سدهاكجايدادية ك ة دلكجارصد2118جسرهرفتكم جسلك  ةجمك،ك
جباديلك نيكو .كستصصةمكمنةذجكدركاد كسارص ك ي كأ يامكسحمرمجةكسنرا جكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.كسقركتةصيتك ذمكجار جسلك يلك

 جسدل.كسأ ك ادا كمثانةدلكأ ك اا ك يرج كخمريثا كاةديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكجاديتكميا سدهاكجايدادية كدد ك ة دلكجارصدهساك اثةرادثةاةكحمد كجار
كحمرمجةكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجايتكتثةركجثاظصلكلك كس  لك جرنرصا كجثيةا ي،ك م جلاةكجار مكجاراظةص ،كحاسككججلصا ل،ك صدةض

اةكجثةجطالكجاراظةصةلكجايتكجارس ،كجا صىت،كجارثرلكاييربعكأسكايصةج هل،ك سرسةاة ةلكجارخاملكجر رصا  ،كجارييةمى.كس اا كمثانةلكحمرمجةكاةيةلة
كتثةدددركأفدددهجمكديةادددنيكس ددد ك جاهضددداكجادددةظةث ،ك م جلددداةكجايرجادددلكجاراظةصةدددل،كجرنرصدددا كجايددداطث ،كحاسدددككججلصا دددلك،كجاقخدددةل،ك سرسةاة ةدددلكجارخدددامل

كجر رصا  ،كجتربع،كجا صىتى.

ةجطالكجاراظةصةلكسخصا صك ة لكجايص ك ااقطدا كىكم جسلك رفكجاريهفك ي كحمرمجةكسيةلةاةكجث2112سيفكنث كجاةةاقكأ هيك جثةري،ك
مكجثصهيفكحم كجار جسلكسجارةص ك يلكمصة لكدد كجحملدرمجةكجثدؤ هعك يد كسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلك.كسلدا كدد كأ دمكنردا جك دذمكجار جسدلكس دةك

ص ،كسجرنرصا كجاراظةص ،كسجاهضاكجاةظةث ،كسضغةطكت  ىتكدياةيكج ايبكاك كد كمنطكجاقةامعكجثرخ ،كسجم جلاةكجايرجالكجاراظةصةل،كسجار مكجاراظة
جادرس ،كسحاسدككججلصا ددلك يد كسدديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدل.كلصدداكجخريثدتكتيددككجحملدرمجةكيفكت  ىت داك يدد كسديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةدل،كفقددرك

كنرصا كجاراظةص . ا ةك م جلاةكجايرجالكجاراظةصةلكيفكجثقاىفكجألسلكسيةهاكمنطكجاقةامعكمثكحاسككججلصا لكسجر
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ىكجاريهسدفكمبثهدةىفكسأمهةدلكجايرجادلكجاراظةصةدلك   يام داكجاثال دلك جايرجادلكجارةزسيةدل،كسجايرجادلكجإل هج ةدل،ك2113يفكحنيكتااساتكم جسلك جاكادر ي،ك
.كستةصديتك دذمكجار جسدلكس رجالكجاريادالةى.كسم جسلكدرىكت  ىتكتيككجأل يامكجاثال لكاييرجالكجاراظةصةلك يدىكدؤشدهجةكفا يةدلكجألمج كجادةظةث 

جادديتك يلكأ ك ادا ك القددلكج تخدداطكطهمسددلكذجةكمراددلك حصددا ةلك ددنيكجايرجاددلكجارةزسيةدلكس ددنيك ددةمعكجألمج كجاددةظةث ،كسسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلك
جثةجطادلكجاديتكتثةدركأفدهجمجًككتثةركجثاظصلكلك .كيفكحنيكركتهتخطكدياةساًكد كلد كدد كجراردثجىفكجادةظةث كسجإل درج كسجر ركدا كيفكجايصد ،كسسديةلةاة

يكديةاني.كلذاككج تثا كأمهةلك يرك رجالكجارياد كلصترمكثؤشهجةكفا يةلكجألمج كجاةظةث كأل  ا ك ة لكجارر س كجباديلكجاكةستكدقا نلك خير
كجايرجالكجارةزسيةلكسجايرجالكجإل هج ةل.

لكجاراظةصةددلك خيددرسهاك  رجاددلكجإل ددهج جة،كس رجاددلكجارةزسيدداةىكىك يلكجخرخددا كدددريكس ددةمك القددلك ددنيكجايرجادد2110جسددرهرفتكم جسددلك حةددر ،ك
س م ج كجايددادينيكاددر مكجاقةددامعك.كسقةدداسكدددريكس ددةمك القددلك ددنيك م ج كجايددادينيكاددر مكجاقةددامعكسسددية كجثةجطاددلكجاراظةصةددلكسددةج ك يدد كدةددرةيك

مرادلك حصدا ةلك دنيك م ج كجايدادينيكاييرجادلكجاراظةصةدلكجألفهجمكأسك ي كدةرةيكجثاظصلكلك .كستةصديتك يلكس دةمك القدلكج تخداطكج ا ةدلكسذجةك
سم دمكجاقةددامع.كس القددلكج تخداطكج ا ةددلكسذجةكمراددلك حصدا ةلك ددنيكم ددمكجاقةدامعكسسددية كجثةجطاددلكجاراظةصةدلك يدد كدةددرةيكجألفدهجمكس يدد كدةددرةيك

سدية كجثةجطادلكجاراظةصةدلك يد كدةدرةيكجألفدهجمكس يد كجثاظصلكلك .كسأس اك القلكج تخاطكج ا ةلكسذجةكمرالك حصا ةلك نيك رجالكجإل دهج جةكسك
دةددرةيكجثاظصددلكلكددد .كلددذاككس ددرةك القدددلكج تخدداطكج ا ةددلكسذجةكمرادددلك حصددا ةلك ددنيك رجادددلكجارةزسيدداةكسسددية كجثةجطادددلكجاراظةصةددلك يددد ك

كدةرةيكجألفهجم.دةرةيكجثاظصل،ك ةاصاكلانتكجايالقلك ىتكمجالك حصا ةاًك نيك رجالكجارةزسياةكسسية كجثةجطالك ي ك

ىك يدد كحترسدددركدثهددةىفكجألمج كجاراظةصدد كسأ يدداممكجثيريثددل.كسجاكادددفك دد كدةددرةيكتقةددةمكأ  ددا ك ة دددلك2119 ةاصدداك لددثةكم جسددلك جايطددةي،ك
ة ددلك جارددر س كجباديددلكجاقامسددةلكاييرجاددلكجاراظةصةددلك كيةددلكجإلمج عكسجرقرصددامك.كسجخرخددا كتدد  ىتكدةددرةيك م ج كجايرجاددلكجاراظةصةددلكددد كقخدد كأ  ددا ك

مج كجارر س ك ي كدةرةيكجألمج كجاراظةص كهلم.كستةصيتكجار جسلك يلكس ةمكج تخاطكدياةيكج ايبك نيكأ يبكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكسأ يامكجأل
جاةسأس دةمكتد  ىتككجاراظةص ،كمبي كزسامعكجألمج كجاراظةص كايثهمكد كجزمسامكشية مك اايرجالكجاراظةصةلكسخاصلكجايرجالكجإل هج ةدلكسجايالقاتةدل.كسأس داًك

كجثياةيكاك كد كجايرجالكجإل هج ةلكسجايالقاتةلك ي كجألمج كجاراظةص ك   ياممكجثيريثل.ك

ىكايريهفك ي كجايالقلك نيكجايرجالكجاراظةصةلك   يام اكجاثال لك،كسسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلك،كسم جسدلك2119يفكحنيكأ هستكم جسلك طهك،ك
ينيك يد كجايالقدلك دنيكجايرجادلكجاراظةصةدلكسسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدل.كسلدذاككم جسدلكتد  ىتك قدلكجايدادينيكيفكجاقةدامعكت  ىتكج رصاىفكجاقةامعك ااياد

ك يددد كجايالقدددلك دددنيكجايرجادددلكجاراظةصةدددلكسسددديةلةاةكجثةجطادددلكجاراظةصةدددل.كستةصددديتك دددذمكجار جسدددلك يلكجخنثددداضك م ج كجايدددادينيكاييرجادددلكجاراظةصةدددل
جثةجطالكجاراظةصةدلكيفكجثاظصداةكجتردةدلكحمد كجار جسدلك د كجثةدرةيكجثطيدةب.كدد كس دةمك القدلكج ا ةدلك دنيكجايرجادلككسدةرةيكمما سلكسيةلةاة

جاراظةصةددددلكسسدددديةلةاةكجثةجطاددددلكجاراظةصةددددلك،كلصدددداكلانددددتك رجاددددلكجاريددددادالةكجأللثددددهكتدددد  ىتجًك يدددد كسدددديةلةاةكجثةجطاددددلكجاراظةصةددددلك،كسيةهدددداك رجاددددلك
س .كلصاكسر  هكج تخاطكجايرجالكجاراظةصةلك ةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلككمبةرةيكج رصاىفكجاقةامعك ااياديني،كسمبةرةيك قلكجإل هج جة،كمثك رجالكجارةزك

كجايادينيكيفكجاقةامع.
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فاسرهرفتكجاريهفك ي كجايةجد كجاه ةةةلكجايتكحتثك اك كدخاشهكل كد كسيةلةاةكجايصد كك(Fodchuk K. M., 2007)أداكم جسلك
ىكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكسحترسركجايالقدلك ةاهصدا.كسلدذاككحترسدركجحملدرمجةكجثخاشدهعكارقية /إل طدالكسديةلةاةكجايصد كCWBجايرسجينك 

سديةلةاةكجايرسجنةلكستيثسثكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل،كسزسامعكجاحلةثك ي كت صنيكجايالقلك نيكجايرجالكجاراظةصةلكسسديةلةاةكجايصد كجايدرسجينكسك
اظةصةل.كستةصيتكجار جسلك يلكأ كجايالقلك نيكجايرجادلكجاراظةصةدلكسسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكديامادلكثدريكقدةعكجر رصداىفكجاراظةصد كجثةجطالكجار

رسهس ك اايددادينيك،كلصدداكحثدد كجايرجاددلكجاراظةصةددلكدرغددىتك دداىفكايراخددؤك ةدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددل،كسسدديةلةاةكجايصدد كجايددرسجينك،كسأ خددتكتياددد كجثدد
كك ك املكد كجايادينيكجااةاحكيفكزسامعكأمج كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكستقية كمما سلكسيةلةاةكجايص كجايرسجينكمجخ كجثاظصاة. ا

 يلكجاكاددفك دد كأ ددهك القددلكجادده ة ك دداثهؤسسكلصرغددىتكسسددةطك يدد كجايالقددلك ددنيك م جلدداةكك(Burton et al., 2008) ددرفتكم جسددلك
 كناحةددل،كسسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلكسجألمج كددد كناحةددلكأخددهي.كستةصدديتك يلكضددهس عكتهلةددثكجثاظصدداةك يدد كجايددادينيكاييرجاددلكجاراظةصةددلكددد

هؤسسكجايرجالكجاراظةصةلكس القلكجاه ة ك اثهؤسسكارتةنيكأمج كجايادينيكسمما سدرهمكاةديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدل.كلصداكأمةك القدلكجاده ة ك داث
كلكجاراظةصةلكسل كد كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكسجألمج ك.مس ك اىفكيفكجايالقلك نيكجايرجا

  يلكحترسدركدداك ذجكلدا كلد كدد ك جارخداملكجر رصدا  ،ك مج عكجرنطخا داةىكجثقححدلك ةجسدطلك(Chen et al., 2008) جسدرهرفتكم جسدلك
(Bolin , 1999)جثادهف،كسجثاظصدل،كحةدثكتيكد كجايرجادلكتهتخطك اك كخمريفكد كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجثة هلكحندةكجاردا يني،كسك

كجاراظةصةددلك جارخدداملكجر رصددا  ىكسسيكدد كجارصيددق/كجثرج اددلك  مج عكجرنطخا دداةى.كستةصدديتك ددذمكجار جسددلك يلكس ددةمك القددلك  تخدداطك  ا ةددلك ددني
م جلاةكجايادينيكاييرجالكجاراظةصةلكسمما سرهمكجايرجالكجاراظةصةلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجثة هلكحنةكجاةظةثلك،كس القلكج تخاطك  ا ةلك نيك 

جثةجطادلككاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكحنةكجثاهفني.ك ركأنهكملكسك كايرصيق/كجثرج ال،كسرك م جلداةكجايرجادلكجاراظةصةدلكأيكتد  ىتك يد كسديةلةاة
 هددلكحنددةكجثاددهفك يلكزسددامعكمما سددلكسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلكجثة هددلكحنددةكجارددا يني.كلددذاككتددؤميكزسددامعكسدديةلةاةك مج عكجرنطخا دداةكجثةك

كجاراظةصةلكحنةكجثاهفكفقط.ك

جاكادفك د ك مسمكأفيدالكجايدادينيكحندةكجسدريرجىفكسديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكدد ك اندبكك(Jonson et al., 2009)جسدرهرفتكم جسدلك
ددد كحةددثكجااددة كثثدد ك ددذمكجاددهمسم.كستةصدديتك ددذمكجار جسددلك يلكأ ككجثددرسهس كيفكتقةددةمكأمج هددم،ك اإلضددافلك يلكم جسددلكجرخرالفدداةك ددنيكجايدداديني

.كلصداك م ج كجايادينيكرسريرجىفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكيفكحترسركجااةجتجكد كتقةةمكجألمج ك ي كأهناكألثهك رجادلكدقا ندلك يدرىفكجسدريرجدها
سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد ك انبكجثرسهس كيفكتقةةمكأمج همككس رةكجخرالفاةك نيكجاه الكسجااةا كيفك مسمكأفياهلمكاييرجالكحنةكجسريرجىف

ك،كحةثكج رقرةكجااةا كأ كجسريرجىفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكيفكتقةةمكجألمج كألثهك رجالكدقا نلك ااه ال.

راظةصةلك   يام اكجاثال لك يلكجاريهفك ي كطخةيلكجايالقلك نيكجايالقلك نيكجايرجالكجاك(Nadir & Tanova , 2009)لصاك رفتكم جسلك
 كجايصد ،كسجاهضداك جايرجالكجارةزسيةلك،كسجايرجالكجإل هج ةلك،كس رجالكجارياد ىكسمصة لكجثرغىتجةكجارااةلك كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،كسجااةدلكادحك

اظةصةدلكدقا ندلك اايرجادلكجإل هج ةدل.كلصداكملكجاةظةث كى.كستةصيتك ذمكجار جسلك يلكج رخا كجايرجالكجارةزسيةلكلصتدرمكقدةيكاةديةلةاةكجثةجطادلكجار
ردربةكتك كجايرجالكجإل هج ةلكحمرمكقةيكاك كد كجااةلكاح كجايص ك،كسجاهضاكجاةظةث كدقا نلك ك كد كجايرجادلكجارةزسيةدلكس رجادلكجاريدادالة.كسج 
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ةكجثةجطادلكجاراظةصةدل.كلصداكأ دهةكجايرجادلكجاراظةصةدلكجايرجالكجاراظةصةلكجثرغىتكجحلالمكجاذيكاهكجأل هكجأللربك ي كل كد كجاهضاكجاةظةث كسسديةلةا
كل.جايتكسايهك اكجايادية ك اك كلخىتك ي كجااةلكاح كجايص ك،كسجاهضاكجاةظةث ك،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكدقا نلك اايرجالكجإل هج ة

 دراسات تناولت الع قة بني تعدار ال ات التنظي ية وسلوكيات اريواطنة التنظي ية: -2

ىكجأل ددهكجاةسددةطكاكدد كددد كجاثقددلكيفكجثاظصددلكستقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلك يدد كجايالقددلك ددنيكجاددر مكChen et al., 2005تااساددتكم جسددلك 
 جكجاراظةصدد كجثددر  كسنرددا جكجأل صددالكجثرصثيددلكيفك جرارددثجىفكجاراظةصدد كسسدديةلةاةكجاددرس كجألساسدد كسسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلى.كسأظهددهةكنرددا

س ةمك القلك دنيكجادر مكجاراظةصد كجثدر  كسجاثقدلكيفكجثاظصدلكستقدرسهكجادذجةكجاراظةصةدل،كسأس داكتةسدطتكجاثقدلكيفكجثاظصدلكستقدرسهكتيككجار جسلك
جاذجةكجاراظةصةلك اك كلي كجايالقلك نيكجار مكجاراظةصد كجثدر  كسنردا جكجايصد كدثد كجراردثجىفكجاراظةصد كسسديةلةاةكجادرس كجألساسد .كيفكحدنيك

كجايالقلك نيكجار مكجاراظةص كجثر  كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.كتةسطتك اك ك ث  ك
ىك يلكجاكادفك د كمس كجرسدرقهج جاةظةث كلصرغدىتكسسدةطكيفكجايالقداةك دنيكSekiguchi, et al., 2008يفكحنيك رفتكم جسلك 

جارس كجألساس ،كسطخقتكجار جسلك ي ك ةارنيكك القلكجاه ة ك اثهؤسسك،كستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل،كسسيةلةاة
داهفك اارطخةقك ي ككشهللكجتصارةكسشهللكتصاة .كستةصيتك يلكأ كجرسرقهج جاةظةث كسرةسطكجايالقلك نيكك18 اد كسك319دكةننيكد ك

ايالقددلك ددنيك القددلكجادده ة ك القددلكجادده ة ك دداثهؤسسكسسدديةلةاةكجاددرس كجألساسدد كيفك ةاددلكشددهللكجرتصددارةك،ك ةاصدداكتةسددطكجاحسددةخكجاددةظةث كج
ؤسسك اثهؤسسكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكيفك ةالكشهللكجارصاة .كلصاكلا كهلداكأ دهك داىفكلصرغدىتكسسدةطك يد كجايالقدلك دنيك القدلكجاده ة ك داثهك

اظةصةدلكجايااةدلكهلداكآ دا كأقدةيكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكسأمج كجايداديني.كحةدثكلاندتكجايةجدد كجحملثدثعكايالقدلكجاده ة ك داثهؤسسكستقدرسهكجادذجةكجار
ةث كيفك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكدقا نلكد كجايةجد كجحملثثعكايرىفكجرنةتابكد كجثاظصلكجثحتخلك ي كجإلحةاسكجايايلك ارسرقهج كجاةظ

كجثاظصل.كك
لكنظدددهيك جاددده ة كحترسدددركتددد  ىتك دددةمعكجايالقدددلك دددنيكجاددده ة كسجثدددهؤسسكدددد كس هدددك(Ishak N.A., 2009)جسدددرهرفتكم جسدددلك

،كسجثددددددهؤسسىك يدددددد كسدددددديةلةاةكجثةجطاددددددلكجاراظةصةددددددل.كسم جسددددددلكأ ددددددهكتقددددددرسهكجاددددددذجةكلصرغددددددىتكسسددددددةطك يدددددد كجايالقددددددلك ددددددنيك ددددددةمعكجايالقددددددلك ددددددنيك
جاددددددده ة كسجثدددددددهؤسس،كسسددددددديةلةاةكجثةجطادددددددلكجاراظةصةدددددددل.كستةصددددددديتك دددددددذمكجار جسدددددددلك يلكأ ك دددددددةمعكجايالقدددددددلك دددددددنيكجاددددددده ة كسجثدددددددهؤسسكجثة هدددددددلك

دخاشددددددهك يدددددد كمما سددددددلكجايددددددادينيكاةدددددديةلةاةكجثةجطاددددددلكجاراظةصةددددددل.كاكدددددد كملكسرةسددددددطكدرغددددددىتكتقددددددرسهكجاددددددذجةكجايالقددددددلك ددددددنيك ددددددااه ة كهلدددددداكأ ددددددهك
جاددددده ة كسجثدددددهؤسس،كسسددددديةلةاةكجثةجطادددددلكجاراظةصةدددددل.كلصددددداكركتة دددددرك القدددددلك دددددنيك دددددةمعكجايالقدددددلك دددددنيكجاددددده ة كسجثدددددهؤسسكجثة هدددددلك ددددداثهؤسسك

كسمما سلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.
 ليو عل  الدراسات السابعة ومسا ة الدراسة احلالية: التع
كجاراظةصةلكيفكتكةس ك -8 كجاراظةصةل،كستقرسهكجاذجةكجاراظةصةل،كسسيةلةاةكجثةجطال كجايتكتااساتكجايرجال جرسرثامعكد كجار جساةكجاةا قل

كجتيثةلكجااظهسلكاير جسلك،كستثةىتكنرا جكجار جسلكجثةرجنةل.
تااساتكجايرجالكجاراظةصةلك رةصةفكسحتية كدةقفكجايرجالكجاراظةصةلكيفكجثاظصاة،كسم جسلك القرهاك خياككج رصاىفكديظمكجار جساةكجايت -2

كجاةسةط كجارس  كجاراظةصةل.كسأس ًا كجاراظةص ،كسسيةلةاةكجثةجطال كجاراظةص ،كسجاةر  كسجرارثجىف كجاةظةث ، كدث كجاهضا كجثرغىتجةكجاراظةصةل
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ك ني كجاراظةصةل كجايرجال ك ه كتقةىف كحةثككجاذي كد  كجاةا قل كجار جساة كد  كجحلااةل كجار جسل كسترثق كجاخيا، كس ي ها كجاراظةصةل جثرغىتجة
كتهلةث اك ي كم جسلكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكجاثال ل.ك

كيفكجثاظ -3 كجثحتخلك يةها كسجاارا جكجاراظةصةل كجار جساةكجايتكتااساتكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ااريهفك ي كحمرمجهتا صاة.كج رصاىفك ااخةل
كسأس ًاكجارس كجاةسةطكجاذيكتقةىفك هك نيكجثرغىتجةكجاراظةصةلكجثيريثل.كد ك ظها كجارس كجهلاىفكااية كجايادينيك رقرسهكجاذجةكجاراظةصةل

كمجخ كجثاظصاة.ك
 ك دهسك سحكأمهةلكمما سلكجايدادينيكاةديةلةاةكجثةجطادلكجاراظةصةدلكيفكجثاظصداةك يد كجخدرالفكأنةج هدا،كستادةة كجاقةدامجةكجإلمج سدلك يد -1

 جثةجطالك نيكجايادينيكيفكجثاظصاة.
يفكحرسمك يمكجاخاحثكركتة ركم جساةك ه ةلكتااساتكأ هكل كد كجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكلصرغىتجةكدةرقيلك ي ك -0

 ر جسلكجحلااةل.كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلصرغىتكتا  ك اارطخةقك ي كقطا كجثةراثةاةك،كس ذجكس ث كأمهةلكخاصلكاي
 مشكلة الدراسة :  -2

كجاصتةلك كفهةكأساسكتقر كخرداةكجاه اسل كأسجثرقردلك، كحةةسلكسةج كيفكجارسلكجااادةل سيرربكجاقطا كجاصت كد كأ مكجاقطا اةكسألثه ا
رتققك  كطهسقكأمج كجثيريثل.كسسرطيبك ذلكدثسركد كجايص كسججلهركد ك انبكجايادينيكارقر كخردلكصتةلك ةرعكاييصال ك،كس ذجكركس

يةهاكجألمسج كجاه ةلكايةظةثلكفقطكلةهناكحث كجحلركجألمىنكاألمج ك،كاك كجألدهك راجكاةيةلةاةك ىتك امسلكتثةقكجارس كجاه  كسجايتكسطيقك 
ةكجحلكةدةلك ضافلكىك يلكأ ك رىفكلثاسلكأ رجمكجايادينيكيفك ة لكجارصهساكيفكجثةراثةا2118سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.كسساىتك  ةجمك،ك

ر تثا كديرلكمس ج كجايص كهلمكسةرة بكجايص ك ي كحتقةقكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكاريكجايادينيكيفك ذجكججملالكد كأ  كتغطةلكجايةثك
اكارتقةقكجأل رجفكيفكأ رجمكجايادينيكس ف كفيااةلكجايص كيفكجثةراثةاة.كسر ركأ كسايهكجايادينيك اايرجالكجاراظةصةلكفةصاك ةاهمكسذاككتر ةص

كجاةظةثةلكسجاراظةصةلكجثهجمكحتقةقهاك.
ىك يلكشية كجايادينيكيفكجثةراثةاةكججلاديةلك يرىفكجايرجالكيفكتةزس كجاهسجتبكسجأل ة ك2119؛كم ع،كك2119ستاىتك ياكجار جساةك طه،ك

سجايتكداهاكصهج كجارس كس صةضكجارس كس ة لكجايص كجثامسل،كسجثكاف ةكسجحلةجفث،كسجرارثجىفكجاصا ىفك اايةج لكسجاقةجنني،كسجثياناعكد كضغةطكجايص ك
كم جسلك كألرته كدا كس ذج كجاكافةني. كسجارقرسه ك ارححجىف كسياديةهنم كر ك ؤسا هم ك    كجثةظثني كسشية  كجاقهج جة، كصا  كيف كداا لرهم س رىف

 Health et al., 2005جاراظةصةلكسجااية ك ارححجىفكسجاثقلكيفككىك يلكأ كأ  ا ك ة لكجارصهساكسايهس كمبةرةساةكدايث لكد كجايرجال
ك كسي كلك  اشا، ؛ك خركك2119جإلمج ع.كستياينكجثةراثةاةكجحلكةدةلكيفكعهة سلكدصهكجايه ةلكد ك ياكجااةجح كجاةيخةلكسجايتكترصث كفةصا

كىل8339؛ك امكجاهب،كك2110جاهمح ،ك
 صهضنيكسجإلمج سنيكسجثهض ىكسجاذيكسيةمك  كجاريايلكسجارثاخهكس ةمكخي كيفكجايالقاةكجإلنةانةلك نيكجألطخا كسجاث اةكجألخهىك جث

كد ك انبكجألطخا كستث ةيهمكايةةجنبكجثااةلكسجأل صالكجتاصلك  كجألمج كجاطيبكجحلكةد .
 ي.س ةمكجسرةا كاريكجألفهجمكسجثهض كجثريادينيكد كجثةراثةاةكجحلكةدةلكد كأمج كجألطخا كس مهالكجثصهضنيكس ستنيكجايص كجإلمج  
 ك  ك ك اإلضافل ك، ك ةاهصا كسجرنةةاىف كجارياس  ك سح كتةفه ك رىف كيف كجاةخب ك   كسجاطيب كجإلمج ي كججلهاز ك ني كجايالقل كسضةح ك رىف   

 جاريقةركسجاهستنيكيفكجايص كجإلمج ي.
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لةاةكجثةجطالك اإلضافلك يلكداكسخق،كسد كجسرقهج كجار جساةكجاةا قلكجثرييقلك اايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكسسيةك 
كجاراظةصةلك،كسيفكضة كجار جسلكجرسرطال ةلكجايتكقاىفك اكجاخاحث.كمتكصةا لكداكيلكجار جسلكيفكجارةاؤرةكجارااةلكل

  كتة رك القلك نيكجايرجالكجاراظةصةلك   يام اكجاثال لكس نيكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكاريكجايادينيك اثةراثةاةكحم كجار جسلك -1
ك ذمكجايالقلك؟ك؟كسداك  كنة ك

  كتة رك القلك نيكتقرسهكجاذجةككجاراظةصةلكس نيكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكاريكجايادينيك اثةراثةاةكحم كجار جسلك؟كسداك -2
ك  كنة ك ذمكجايالقلك؟

كجاراظةصةلكسذاككد كح -3 ةثك  كتة ركجخرالفاةك نيكآ ج كجثةرقص كداهمك اثةراثةاةكحم كجار جسلكحةلكسيةلةاةكجثةجطال
 خصا صهمكجارمية هجفةلك جااة ك،كجايصه،كجحلاالكجر رصا ةلك،كدرعكجتربعك،كجاةظةثلكجحلااةلك،كجثؤ  كجاييص ىك؟ك

 أ داف الدراسة : -2
 ترصث كأ رجفكجار جسلكفةصاكسي كلك

كجاريهفك ي كجايالقلك نيكجايرجالكجاراظةصةلك   يام اكجاثال لك،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل. -1
كخةيلكجايالقلك نيكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك   يام اكجاثال لك،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.حترسركط -2
كخصا صهمك -3 كحةث كد  كسذاك كجاراظةصةل كجثةجطال كسيةلةاة كحةل كداهم كجثةرقص  كآ ج  ك ني كجرخرالف كأس ه ك   جاكاف

كجارمية هجفةل.
كجاذجة -4 كستقرسه كجاراظةصةل كجايرجال كأل يام كجاياديني ك م ج  كاةيةلةاةككتر ةم كجاياديني كثصا سل كدهتث  كدةرةي كسحتقةق ك، جاراظةصةل

كجثةجطالكجاراظةصةل.
 أ ية الدراسة : -6
كترصث كأمهةلك ذمكجار جسلكيفكجااقاطكجارااةلكلككك

تاسرةكقصة كجاكرا اةكجاختثةلكيفكمالكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكس اارايلكس يتك ذجكجاختثكلصتاسالكدكصيلكايص -8
كجألخهىكجثخذسالكسجدررجمكهلاككيفك ذجكججملال.

حرج دددلكدثهدددةد كجايرجادددلكجاراظةصةدددلكستقدددرسهكجادددذجةكجاراظةصةدددلككيفكجاخة دددلكجايه ةدددل،كسذادددككدقا ندددلك ااخة دددلكجأل اخةدددلكجاددديتكتااسادددتك دددذمك -2
كجثثا ةم.

نيكفةهددداك يددد كمما سدددلكسددديةلةاةكجثةجطادددلكحتثةدددثكجاقةدددامجةكجإلمج سدددلكيفكمدددالكجثةرادددثةاةك يددد كتدددةفىتكداددداخكتاظةصددد كسادددة كجايدددادي -3
كجاراظةصةل.

جارس كجحلةةيكاقطا كجثةراثةاةكل حركجاهلا ثكجألساسدةلكجاديتكحتظد ك ا رصداىفكجارسادلك،كس ةدا كلةثةدلكتاصةدلك قافدلكجثةجطادلكجاراظةصةدلك -1
كاريكجايادينيك ا.

ك رو  الدراسة : -7
كترصث كفهسضكجار جسلكفةصاكسي كلككككك

ذجةكمرالك حصا ةلك نيكجايرجالكجاراظةصةلك   يام اكجاثال لك كجارةزسيةلك،كسجإل هج ةلك،كسجاريادالةكىك،كسسيةلةاةكجثةجطالككركتة رك القلك-8
كجاراظةصةل.ك
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ار  ىتكركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك   يام اكجاثال لك جاكثا عكسجاثيااةلك،كسجااية ك رقرسهكجثاظصلك،كسجك-2
كيفكجثاظصلى،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.

كسجحلاالكك-3 ك، كسجايصه ك، ك جااة  كجارمية هجفةل كخصا صهم كحةث كد  كداهم كجثةرقص  كآ ج  ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كجخرالفاة كتة ر ر
كاراظةصةلك.جر رصا ةلك،كسدرعكجتربعك،كسجاةظةثلكجحلااةلك،كسجثؤ  كجاييص ىكفةصاكسرييقك ةيةلةاةكجثةجطالكج

 حدود الدراسة :  -8
 لككترصثيترسمجار جسلكفةصاسي 

جقرصدهكجاخاحددثك يد كم جسددلكجااصدةذجكمخاسدد كجأل يدامكاةدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةدلكسجثكددة كدد كجأل يددامكجارااةدلك جإلسثددا ،كجاكةاسددل،ك -8
كأل يامك.كس  كجا صىت،كجاهسحكجاهساضةل،كجاةية كجحل ا يىكسذاككمس كجارطهقك يلكجااصةذجك اا  كج

ةل،كجقرصهكجاخاحثك ي كم جسلكجااصةذجك ال  كجأل يامكاييرجالكجاراظةصةلكسجثكة كد كجأل يامكجارااةلك جايرجالكجارةزسيةل،كجايرجالكجإل هج  -2
ك رجالكجاريادالةىكسذاككمس كجارطهقك يلكجااصةذجك  ا  كجأل يام.

مس كجحملدرمجةكسجايةجدد كجألخدهىكجثدؤ هعك يد كسديةلةاةكجثةجطادلككجقرصهةك ذمكجار جسلك ي كجايرجادلكستقدرسهكجادذجةكجاراظةصةدلكفقدط -3
 جاراظةصةل.

جقرصهةك ذمكجار جسلك ي كجايادينيكد ك جألطخدا ،كس ة دلكجارصدهسا،كسجإلمج سدنيىكمبةرادثةاةك اديدلكجثاةفةدلك جثةرادث كججلدادي ،ك -1
كدةراث كديهركجاكخر،كدةراث كجاطيخلى.ك

 من جية الدراسة:  -9
كجار جسلكسدرغىتجةك،كجار جسلكس ةالكسمرص ك،كجاخةاناةك ذمكسدصام كاير جسلكجثطية لكجاخةاناة كيفكجار جسلكداهةةلكترصث ك

 .ىكجإلحصا  كجارتية كسأسااةبك،كجاقةاسكسأسااةب
 ( البيانات اريطلوبة للدراسة وماادر ا:1) 

 البيانات الثانواة: –أ     
اساتكدةضة اةكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك،كسسيةلةاةكجثةجطالكج رصركجاخاحثك ي كجار جساةكجاةا قلكجايتكتاكك

ك ةجنخهك كأحر كأس كجار جسل كدةضة  كتااسات كجايت كسجأل اخةل كجايه ةل كسجاكرب كجثريصصل كجاييصةل كسججملالة كجارس ساة ك يل ك اإلضافل ك، جاراظةصةل
كةكجايتكتصر  اك اديلكجثاةفةلك  كدةراثةاهتاكسدهجلث اكجاطخةلكجثريصصل. اإلضافلك  كجاااهج. ،سشخكلكجثييةداةكجاياثةلك جرنحنتى

كالبيانات ا ولية : –ب 
كيفكك كجاياديني كد  كجار جسل ك ةال ك   كستة ةهها كجسرقصا  كقا صل كتصصةم ك يى كجألساةل كجاخةاناة ك يى كجحلصةل كيف كجاخاحث ج رصر

كجألطخا ك،ك ة لكجارصهساى.ككدةراثةاةك اديلكجثاةفةلكد كجاث اةكجاثال لك جإلمج سة ك،
 ( جمت   الدراسة والعينة:4)

جشرص كمرص كجار جسلك ي كعة كجايادينيكجارج صنيكد كف اةكجإلمج سنيك،كسجألطخا ك،كس ة لكجارصهساكمبةراثةاةك اديلكجثاةفةلكك
راثىكجاطةج سك،كدةراثىكجألس جىفك،كسجايتكحثيتكيفكجثةراثىكججلادي كجاذيكس مكجايرسركد كجثةراثةاةك جثةراثىكجاريصص ك،كدة
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كجإلعايلك كجايرم كسسخي  ك ذج كجاطيخلى كسدةراثى ك، كجاكخر كديهر كسدةراثى ك، كسيطا  كداا ع كسدةراثى ك، كجارييةص  كجاكةىف كشخني دةراثى
كىكتةزس ك ذمكجثثهمجةك يىكجثةراثةاةكحم كجار جسلكل8/8دثهمع.كسسةضلكججلرسلك قمك ك2811ايث اةكجاةا قكحترسر اك

 (1/1)م  دولرق
 الت راض و يئة وا طباء اإلداراون م  ارينو ية  امعة مبستشفيات العاملني  ئات بأعدادبعض بيان

 4010حىت هنااة داس رب

 بيان م
 ااجمالي هيئة التمريض األط اء ااداريين

 % العتد % العتد % العتد % العتد

 13.8ك8113ك91.1 8219 21.2 91ك31.1ك11 جثةراثىكججلادي  8

 28.3 313 81.3 211 83.1 03 83.2 01 دةراثىكديهركجاكخر 2

 21.0ك301 0.8 11 02.2 818 01.2 838 دةراثىكجاطيخل 3

 811 2811 811 8139 811 291 811 218كجإلعايل

ك.2181مسةصربك،كسجثييةداةكجإلحصا ك مج عك،كجثاةفةلكجباديلكجثييةداةكثهلثكجايادلكجإلمج علككاريادر

ك

كسقركمتكحترسركحةمكجايةالك  كطهسقكجاقانة كجارايللأ رصركجاخاحثك ي كأسيةبكجايةالكجاياةج ةلكجاطخقةل:اختيارالعينة وبأسلك-*
N ( Z ) ²   P ( 1 - P )                                       ك

n  = 
N e ² +  N ( Z ) ²   P ( 1 - P )                                ك

،كك%ك30 ادركم  دلك قدلكك8.31ك=ىكحدرسمكجتطد كجثيةدا يكس د كZىكحةدمكمرصد كجار جسدلك،ك Nجايةالك،ك كىكحةمnحةثك 
 Pك ك%ك01ك=ىكنةددخلك ددرمكجثثددهمجةكجادديتكترددةجفهكفةهدداكجتاصددةلكحمدد كجار جسددلكس دد ك،eىك دد كخطدد كجايةاددلكجثةددصةحك ددهكيفكتقددرسهك

كى.2111  م س ك،كك,10ك=جااةخلكس  ك

ك1.20×ككك2ىك8.31 كك×ككك2811كككككككككككككككك
كدثهمعك320ك==حةمكجايةالك
كك1.20كك×2ىك8.31 ك2811ك+,1120×كك2811كككككككككككك

كأدان الدراسة :ىك3 كك
عدد كجاخةاندداةكيفكجار جسددلكجحلااةددلكيفكقا صددلكجرسرقصددا .كسقددركمتكعدد ك ةاندداةكجرسرقصددا كجتدداصك اايددادينيكيفككسطهسقددلحثيددتكأمجعكجار جسددلك

اةفةلكحم كجار جسدلكدد كخداللكجسدريرجىفكجثقا يدلكجاايصدةلكدد كجثةرقصد كداهم.سجشدرصيتكقا صدلكجألسد يلك يد كجأل دثج كدةراثةاةك اديلكجث
كجارااةلل

جألس يلكجثة هلكاقةاسكجايرجالكجاراظةصةلكد كخاللك رعكدرغدىتجة،كسجاديتكحثيدتكيفكجايرجادلكجاراظةصةدلك   يام داككمصة للكت ص ككاجلزء ا و 
كجارةزسيةل،كجايرجالكجإل هج ةل،ك رجالكجثيادالةى.كككجاثال لك جايرجال
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لكت ص كمصة لكجألس يلكجثة هلكاقةاسكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكد كخاللك رعكدرغىتجة.كسجايتكحثيتكيفكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلككاجلزء الثاين
كظصلى.كك   يام اكجاثال لك جاكثا عكسجاثيااةل،كجااية ك رقرسهكجثاظصلك،كجار  ىتكيفكجثا

لكت ددص كمصة ددلكجألسدد يلكجثة هددلكاقةدداسكسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلك   يام دداكجتصةددلك جإلسثددا ،كجاكةاسددل،كجاددهسحكجاهساضددةل،ككاجلــزء الثالــي
كجاةية كجحل ا ي،كس  كجا صىتى.

جسطلكسرلكأس يلكدخاشهعكترييقلك  اااة كلكت ص كمصة لكجألس يلكجتاصلك اتصا صك/كجثرغىتجةكجارمية هجفةلكحةثكمتكقةاسهاك ةكاجلزء الراب  
ك،كسجايصه،كجحلاالكجر رصا ةل،كدرعكجتربع،ككجاةظةثلكجحلااةل،ككجثؤ  كجاييص ى.

كمت  ات الدراسة وأساليى العياس :ىكك1 ك
كجشرصيتكدرغىتجةكجار جسلك ي كداكسي كلك

كلكحثيتكفةصاكسي كلكاريت  ات اريستعلة -8
 .كجايرجالكجاراظةصةلك
 جةكجاراظةصةلك.تقرسهكجاذ 
 جثرغىتجةكجارمية هجفةل.ك 

 حث كيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.اريت   التاب  :  - 4     
 معياس العدالة التنظي ية :  -8

ك كجسريرده كجاذي كجثقةاس ك ي  كجر رصام كجاراظةصةلك(Niehoff & Moorman, 1993) مت كاييرجال كجاياديني ك م ج  كدري اقةاس
 اكك ي كجااتةكجارايللك   يام اكجاثال لك،كسذ

متكقةاسكدرغىتكجايرجالكجارةزسيةلك اسريرجىفكمخةلك خا جةكتقة كدريك حةاسكجايادينيكايرجالك رمكسسا اةكجايص كالعدالة التو اعية :  -
 سجاهجتبكجااههيكس ب كجايص كسجاةج خاةكجاةظةثةلكسجحلةجفثكجثااةل.

سريرجىفكسرلك خا جةكتقة كدريك حةاسكجايادينيك يرجالكجإل هج جةكارترسركمتكقةاسكدرغىتك رجالكجإل هج جةك اعدالة اإل راءات :  -
 جثيه اةكجايتك ص ك يةهاكجاياد ك زج كقةادهك اثهاىفكسجثة ةاةاةكجثيقاعك ي ك اتقه.

ككعدالة التعام ت : - كحةل كجاياديني كاري كجاذ   كجارصة  ك   كتيرب ك خا جة كتةيل ك اسريرجىف كجاريادالة ك رجال كدرغىت كقةاس  رجالكمت
 جثياديلكجايتكسريقةهناك اركج اذكعة كجاقهج جةكجايتكتؤ هكيفكأ صاهلمكجثهاةل.

سمتكجسددريرجىفكدقةدداسكاةكددهةكجتصاسدد كإلتاحددلكجاثهصددلكألفددهجمك ةاددلكجار جسددلكايريخددىتك دد كآ ج هددمك زج كلدد ك خددا عكيفكقا صددلكجرسرقصددا ك،ك
كىك.ك0ىك يلكدةجفقكحاداك=ك 8 كجإلطالقك=ك حةثكمتك  طا كل ك  ا لكم  لكحمرمعكترر جكد ك ىتكدةجفقك ي

ك معياس تعدار ال ات التنظي ية : -4
ىكسجثكة كد ك اهعك خا جةكحةثكترطيبكجإل ا لك يةهكPierce  et al., 1989متكجر رصامك ي كجثقةاسكجاذيكأ رمكيفكجألص ك 

صلكألفهجمك ةالكجار جسلكايريخىتك  كآ ج همك زج كل ك خا عكيفكجرخرةا ك نيكمخةلك رج  ك.كسمتكجسريرجىفكدقةاسكاةكهةكجتصاس كإلتاحلكجاثهك
 ىك.ك0ىك يلكدةجفقكحاداك=ك 8قا صلكجرسرقصا ك،كحةثكمتك  طا كل ك  ا لكم  لكحمرمعكترر جكد ك ىتكدةجفقك ي كجإلطالقك=ك 
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كمعياس سلوكيات اريواطنة التنظي ية : -3 
اقةاسكجأل يامكجتصةلكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل،كسذاكك ي ك(Konovsky & Pugh , 1994)متكجر رصامك ي كدقةاسك

 جااتةكجارايللك

لكمتكقةاسكدرغىتكجإلسثا ك اسريرجىفك ال لك خا جةكتقة كجأل يامكجألساسةلكجثهتخطلكمبةا رعكجثةظفكاثدال هكيفكجايص كيفكحاالكاإلاثار  -
 ةا مك،كستةهة كدهصلكجاثدال كججلرمكحىتك ذجكملكسطيبكداهكذاكك. ب كجايص كجاكخىت،كسقةاىفكجثةظفك  مج ك ص كزدال هكيفكحاالك 

متكقةاسهك اسريرجىفك ال لك خا جةكتقة كجأل يامكجألساسةلكجثهتخطلك رقر كجثةظفكجثييةداةكجثااسخلكاثدال هكجايتكالكرو)الكياسة(:   -
 ،كسدااس عكجثةظفكاثدال هكيفكحاالكج اذمكاقهج كتةا ر مك ي كأمج كأ صاهلمك،كسجححجىفكجثةظفكحلقةقكسخصةصةاةكجاثدال كج خهس

 قركسؤ هك يةهم.
متكقةاسهاك اسريرجىفك ال لك خا جةكتقة كجأل يامكجألساسةلكجثهتخطلك رثكىتكجثةظفكيفكح كداال كجاثدال كقخ ككالروح الرااضية :  -

داال كجايص كستقخيهكهلاك،كسلةثةلكقةاىفككأ كسثكهكيفكح كداال كجايص كجتاصلك ه،كسلةثةلكجدراا كجثةظفك  كجااكةىكد كأ ةط
 جثةظفك يرىفكت يةمكجألدة كألثهكد كجاالزىفك.

متكقةاسكدرغىتكجرارثجىفكجاياىفك اسريرجىفك خا تنيكتقة كجأل يامكجألساسةلكجثهتخطلكةهصكجثةظفك ي كق ا كديظمكااللتزاو العاو :   -
فكمبةج ةركجايص كجحملرمعكسجن خاطه،كسلذاككدريكحهصكجثةظفك ي كسا اةكجايص كيفكأمج كسج خاتهكجاةظةثةل،كسدريكجارثجىفكجثةظ

 جحل ة كاييص كس رىفكتغةخه.
متكقةاسكدرغىتكجاةية كجحل ا يك اسريرجىفك ال لك خا جةكتقة كجأل يامكجألساسةلكجثرييقلكةهصكجثةظفك ي كالسلوك احلضاري:   -

ح ة كجايقا جةكسجاارسجةك ىتكجاه ةلكجايتكتيقر اكجثاظصل،كسلذاككدرا يلكل كأناطلكجثاظصلك ا رصاىفكشرسر،كسدةجظخلكجثةظفك ي ك
كتقر كجثةظفكجايرسركد كجرقحجحاةكارطةسهكطهقكجايص كيفكجثاظصل.ك

سمتكجسريرجىفكدقةداسكاةكدهةكجتصاسد كإلتاحدلكجاثهصدلكألفدهجمك ةادلكجار جسدلكايريخدىتك د كآ ج هدمك زج كلد ك خدا عكيفكقا صدلكجرسرقصدا ك،ك
كىك.0ىك يلكدةجفقكحاداك=ك 8 كل ك  ا لكم  لكحمرمعكترر جكد ك ىتكدةجفقك ي كجإلطالقك=ك حةثكمتك  طا

كسجحلاالكمعياس اريت  ات الد و را ية - كسجايصه، ك، ك اااة  كترييقل كسجايت كدخاشهع كأس يل كسرل ك اسريرجىف كجارمية هجفةل كجثرغىتجة كقةاس كمت ل
كجثؤ  كجاييص .كجر رصا ةلك،كسدرعكجتربعك،كسجاةظةثلكجحلااةل،كسك

ك
كأساليبالتحلي  اإلحاائ  :ىك0 كك

متك خ ا كجاخةاناةكايرتية كجإلحصا  كسجخرخا كصتلكجاثهسضك اسريرجىفكجحلاسبكج يلكد كخاللك ياكجألسااةخاإلحصا ةلكجايتكككككككككك
كلصاكسي كلكككSPSSVersion17 )(تةفه اكحثدلكجاربجدجكجإلحصا ةلكايييةىفكجر رصا ةلكك

 .ايس اإلحاائية الو فية كاريتوسطات واالحنراف اريعيارياريعا – 2/1
 :Alpha Correlation Coefficientأسلوب معام  االرتباط ألفا  – 2/4
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متكجسريرجىفكأسيةبكدياد كجر تخاطكأاثاكسذاكك غهضكجارتققكد كم  لكجر رصامسلكسجاثخاةكيفكجثقاسة كدريرمعكجحملرةىك،كساقركمتكجخرةا ك
كى.8331حصا  كاحلةثمك يىكم  لكجارااسقكجارجخي ك نيكجثرغىتجةكجايتكسركة كداهاكجثقةاسكجتاض كاالخرخا ك  م س ك،ك ذجكجألسيةبكجإل

 :FactorAnalysisأسلوب حتلي  العوام  - 2/3

ك جثك كجايااصه كحتية  كأسيةب كسسيررب كجثريرمع، كايصرغىتجة كجإلحصا   كجارتية  كأسااةب كأحر كجايةجد  كحتية  كأسيةب كجألساسةلكسيررب ةناةى
 PCAىكد كألثهكصة كأسيةبكحتية كجايةجد كجسريرجداًكيفكجاختةتكجر رصا ةلك صثلك ادل،كسسهلثك ذجكجألسيةبك يىكجسريهججكجايااصهك

صيةلكجاه ةةةلكد كجاخةاناةكجتاضيلكايرتية كد كتهتةخهاك اك كتاازيلكحةبكنةخلكدةامهلكل كداهاكيفكتثةىتكجارخاس كجاكيىكيفكجثرغىتجةكجأل
جتاضيلكايرتية ،كسمتكجسريرجىفكأسيةبكحتية كجايةجد ك غهضكجارتققكد كم  لكجاصالحةلكايصةصة اةكجثيريثلكد كجثرغىتجةكجثةريردلك
يفكجار جسلكسذاككد كخاللكجاكافك  كجأل يامكجحلقةقةلكاك كمصة لكد ك ذمكجثرغىتجةكسدقا نرهاك اثخامسكجايتكمتكجفحجضهاك اركتصصةمك

ى.ك اإلضافلك  كحماسالك ثةاكجاخةاناةكسذاكك اسرخيامكجثرغىتجةكجايتكتكة ك8332؛ك م س ،كك8333رسرقصا ك  م س كسجثهسى،كقا صلكج
ك.ذجةكم  لكج تخاطكضيةثلك خاق كجثرغىتجةكجألخهىكيفكنث كججملصة ل

  ANOVA( One Way كأسلوب حتلي  التباا  أحادي االجتاه  - 2/2

كج ك،سمما سلكسذاكخغهضكحترسركم  ل كجاذجةكجاراظةصةلد كناحةل كستقرسه كجاراظةصةل كأسكجرخرالفخةا  ج ف اتاار جسلجاثال لحةثثهةدةاايرجال اراا ه
 سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكمبةراثةاجتاديلجثاةفةلد كناحةلكأخهي.

 : أسلوب حتلي  االحندار واالرتباط اريتعدد - 2/2

ك ال ك اا  كلا  ك ذج ك صا كجاكاف ك غهض كدةرقيلىكسذاك ك لصرغىتجة كناحةل كد  كجاراظةصةل كجاذجة كستقرسه كجاراظةصةل كجايرجال كأ يام ك ني قل
سسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كناحةلكأخهيك لصرغىتتا  ىكاييادينيكيفكدةراثةاةك اديلكجثاةفةلكحم كجار جسل،كسجارتققكد كم  لكقةعك

ك. ذمكجايالقل

كسةاالختبارات اإلحاائية لفرو  الدرا -2/6 كجخرخا  ك ي  كجشرصيت ،Kruskal-Wallis Testك كف كسجخرخا  ، F-Testك،
جثصاحخلكألسيةبكحتية كجرحنرج كجثريرم،كسذاكك غهضكجخرخا كجايالقلك نيكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةككT-Testسجخرخا كةكك

كجاراظةصةلك لصرغىتجةكدةرقيلىكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل لصرغىتكتا  ى.

 ترميز وتفراغ وجت يز البيانات  غرا  التحلي  اإلحاائ  :  -6

 يركع كسدهج يلكجاخةاناةكجاالزدلكسجايتكتطيخرهاكطخةيلكداكيلكجار جسلكقاىفكجاخاحثك حدةثكجثرغىتجةكجايتكجشرصيتك يةهاك
كايصيةل كاركة ك ا ثع كيفكجحلاسبكج يل كقةج مكجرسرقصا  كمثك مخالك ةاناة ك، كجرسرقصا  كجسريرجىفككقا صل جارتية ك ةجسطل

ك.كستييصتكخطةجةك  رجمكجاخةاناةكأل هجضكجارتية كجإلحصا  كفةصاكسي كلSPSSجحلثدلكجإلحصا ةلكايييةىفكجر رصا ةلك
كلكحةثكقاىفكجاخاحثك ااحدةثكجاالزىفكايخةاناةكجايتكجشرصيتك يةهاكقا صلكجرسرقصا .كترميز البيانات-8
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كتفراغ البيانات: ك-2 كجاخاحث كقاىف كد كحةث ك رم ك ي  كجشرصيت كحةث ك، كاذاك كخمصصل كقا صل كيف كسرسسًا كجاخةاناة  رثهس 
كجاصثةفكسجأل صرعكد ك صةصكصفكاك كدثهمعكس صةمكاك كدرغىتكد كدرغىتجةكجار جسل.ك

لكسقدددركمتك مخدددالكلافدددلكجاخةانددداةكسجاددديتكسدددخقكتثهسغهددداكيفكجحلاسدددبكج يلكسذادددكك يدددرك تخدددا كإدخـــا  البيانـــات يف احلاســـى اآليك-3
،كس ددذاككأصددختتكجاخةاندداةك ددا ثعكأل ددهجضكجارتيةدد كSPSSطددةجةكجاالزدددلكهلددذمكجثهحيددلكلصدداك دد كحمددرمعكيفكماةدد ك هنددادجكجت

كجإلحصا  .
 مناقشة نتائج التحلي  اإلحاائ  واختبار الفرو  :  -11

 سرااسلكجاخاحثكيفكججلث كجارايلكنرا جكجار جسلكجثةرجنةلكد كخاللكجحملاس كجاه ةةةلكجارااةلكلك
 اختبار االعت اداة والا حية ريت  ات الدراسة : -11/1

كأاثاكك كجخرخا  كجسريرجىف كمت كسقر كجار جسل كيف كجثةريردل كايصقاسة  كسجاصالحةل كجر رصامسل كجخرخا  كنرا ج كسي  كفةصا كجاخاحث سرااسل
ك كجايادي كCronbach-Alphaلهسنخاخ كثFactor Analysisسجارتية  كجألساسةل كجثكةناة ك يل كايرةص  كسذاك كدرغىتجةك، قاسة 

كجار جسلك.ك
 اختبار االعت اداة / الثبات لل عاايس اريستةدمة يف الدراسة :   -1

ك كأاثا كجر تخاط كدياد  كأسيةب كجسريرجىف كمت كجر رصامسلككAlpha Correlation Coefficientاقر كحتية  كأسااةب كألثه  ا رخا م
Reliabilityكك كجارااسقكجارجخي ك نيك اةم كاير لركد كجتةاقكدرغىتجةكمرالكيفكتقةةمكم  ل كجاذيكسةريرىف جثقةاسكجتاض كاالخرخا .

جار جسلكد ك ي هاكجاخيا،كد كخاللكج تخاطكجثرغىتجةكمجخ كججملصة لكجاةجحرع،كسج تخاطكلافلكجثرغىتجةك خي هاكجاخيا،كسذاكك ار رصامك
.كسسةضلك1.1اًكأ ك حصا ةلكجرخرخا ك بكأركتق ك  ك.كسد كجثريا فك يةهك حصا ةكAlpha Test يىكجخرخا كأاثاكاإل رصامسلكسجاثقلك

ثرغىتجةكجار جسل،كحةثكسر لكأ كقةصلكأاثاكلهسنخاخكتحجسحكداككCronbach-Alphaىكدياد كجر تخاطكأاثاكلهسنخاخك1/8ججلرسلك قمك 
اصثه،كستيرربك ذمكجاقةمكد كج P-Value حةثكجقح تكجثياةسلكجحلقةقةلك%30ىكسذاكك ر  لك قلكقر  اك1.3119ىكس 1.9111 نيك 

هجح كدقخةالك اااك كجاذيكسيك كتةجفهكجر رصامسلكسجاثقلكمبرغىتجةكجار جسلكس ذمكجاارا جكتر مكجاثقلكيفكدرغىتجةكجار جسلكستؤلركصالحةرهاكث
كجارتية كجارااةل.

 (2/1 دو  رقم  )
 قي ة معام ت ألفا كرونبان ريت  ات الدراسة  

 عدد العبارات كرونبان  معام  ارتباط ألفا اريت  
ك0ك1.1133كجايرجالكجارةزسيةلككك-كك
ك1ك1.1391كجايرجالكجإل هج ةلككك-كك
ك3ك1.3113ك رجالكجثيادالةكك-كك

ك21ك1.3119 اريعياس الكل  للعدالة التنظي ية 
ك3ك1.1803كجاكثا عكسجاثيااةلك.كك-كك
ك1ك1.1032كجااية ك رقرسهكجثاظصلك.كك-كك
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 عدد العبارات كرونبان  معام  ارتباط ألفا اريت  
ك3ك1.1111كثاظصلك.كجار  ىتكيفكجك-كك

ك81ك1.1181 اريعياس الكل  لتعدار ال ات التنظي ية. 
ك3ك1.9111كجإلسثا ك.ك-كك
ك3ك1.1101كجاكهىفك.ك-كك
ك3ك1.1801كجاهسحكجاهساضةلك.كك-كك
ك2ك1.1219كجرارثجىفكجاياىفك.كك-كك
ك3ك1.1211كجاةية كجحل ا يك.كك-كك

ك81ك1.3809 اريعياس الكل  لسلوكيات اريواطنة التنظي ية  
كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  .كاريادر

 اختبار الا حية / الاد  لل عاايس اريستةدمة يف الدراسة : -4
ساصهفكدثهةىفكجاصالحةلك يلكدريكقر عكجثقةاسك ي كقةاسكداكسثحضكقةاسهك رقل.كسسيركجارتية كجايادي كد كألثهكجألسااةبك

حةلكجثقةاسكجثةريرىف،كسجاذيكسةا رك ي كجارةص ك يلكمصة لكد كجايةجد كجألساسةلكسجايتكجإلحصا ةلكجايتكأ خرتكفيااةرهاكيفكجخرخا كصال
كجثقةاسكجثةريرىفكسذجةكديادالةكجر تخاطكجايااةلك اايةجد كجثةريه لكد ك ك رمكد كجثرغىتجةكأسكجحملرةساةكجايتكسر صاها س مكل كداها

دالةكجر تخاطكجا يةثل.كلصاكجتر كجإلشا عك يلكأ كجثقاسة كجايتكمتكجسريرجدهاكيفكأسيةبكجارتية كجايادي كد كجسرخيامكجثرغىتجةكذجةكديا
لكجار جسلكجحلااةل،كقركمتكجحلصةلك يةهاكد كخاللكم جساةكسا قلكد ك  هج ك ياكجاريرسالةكجاطثةثلك يةهاك اا ك ي كجثهج  كسجألمالكجااظهس

كيفكذاككججملالكسدااقارهاكد كجثاهفني.ك
 حلي  العامل  ريعياس العدالة التنظي ية : نتائج الت -4/1

كىكجارايلكل1/2ميك كتةضةلكنرا جكجارتية كجايادي كثقةاسكجايرجالكجاراظةصةلكجثكة كد ك اهس ك خا عكد كخاللكججلرسلك قمك 
 (2/4 دو  رقم ) 

 نتائج التحلي  العامل  ريعياس العدالة التنظي ية

كجايخا جة
 جايةجد 

ك3ك2 8
 02844   عات الع   اليت أقوو هبا م  ظرويف اخلا ة.تتناسى سا -1
 02821   اعتعد أن راتيب الش ري مناسى. -4
 02888   اعترب أن عىء الع   اخلاص يب مناسى. -3
 02263   بافة عامة   ن احلوا ز اريالية اليت احا  علي ا مناسبة   داً. -2
 02662   اً .أشعر أن أعبائ  و وا باتا الوظيفية مناسبة  د -2
  02742  اتة  اريدار العرارات الوظيفية بأسلوب غ  متحيز -6
  02736  حيرص اريدار علا أن ابد  ك  موظك رأال قب  اختا  العرارات اخلا ة بالع    -7
  02669  جي   اريدار اريعلومات الدقيعة والكاملة قب  اختا  العرارات الوظيفية . -8
  02217  ارات و ازود اريوظفني بتفا ي  إضا ية عند استفسار م ع  تلف العرارات اشرح اريدار العر  -9
  02638  اتم تطبيو ك  العرارات اإلداراة علا كا ة العاملني ب  استثناء. - 10
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  02711  اس ح للعاملني بعدو قبو  أو معارضة العرارات اليت اادر ا اريدار . -11
   02843 متعلعا بوظيفيت    انل اتعام  مع  بك  اال ت او والود. عندما اتة  اريدار قرارا -14
   02803 عندما اتة  اريدار قرارا متعلعا بوظيفيت    انل اتعام  مع  باحرتاو و كرامل . -13
   02812 عندما اتة  اريدار قرارا متعلعا بوظيفيت    انل اأخ  يف االعتبار آرائ  الشةاية. -12
   02819 اريدار قرارا متعلعا بوظيفيت    انل اناقشل مع  مبنت   الاراحة . عندما اتة  -12
   02761 عندما اتة  اريدار قرارا متعلعا بوظيفيت    انل ابدي ا ت اما مبالحيت ك وظك. -16
   02232 اناقش اريدار مع  النتائج اريرتتبة علا تلف العرارات اليت  ك  أن تؤثر علا وظيفيت . -17
   02221 اشرح ي اريدار مربرات العرارات اليت اخت ت بالنسبة لوظيفيت . -18
عندما اتة  رئيس  اريباشر قرارا متعلعا بوظيفيت  انل اشرح ا سباب ارينطعية اليت دعتل  -19

   02738 الختا  تلف العرارات . 
   02734 اشرح ي اريدار بشك  واضح  دا أي قرار اتة  بالنسبة لوظيفيت . -40

 32336 32298 72002 قي ة اجل ر الكام  بعد التدوار 
 2262 10227 23228 نسبة التباا  اليت افسر ا العام   

 : نتائج التحلي  اإلحاائ . اريادر
 جةكى،كسقركمتكجسريالصك ال لك ةجد كد ك ذمكجايخا1.1سر لكد كججلرسلكجاةا قكأ كعة كجايةجد كلانتكذجةكحتصة كدهتث كألربكد ك 

كس  كل
ى،كسقددرك يغددتكقةصددلكججلددذ ك21،ك83،ك81،ك89،ك81،ك80،ك81،ك83،ك82لكسجاددذيكس ددمكجايخددا جةك كالعامــ  ا و  : عدالــة التعــام ت

كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جةك.ك%ك03.11ىك،كس يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 9.110جاكاد كهلذجكجاياد ك يركجاررسسهك 
ىك،كسقرك يغتكقةصلكججلذ كجاكاد كهلذجكجاياد ك يرك88،ك81،كك3،كك1،كك9،كك1لكسجاذيكس مكجايخا جةك ك: العدالة اال رائيةالعام  الثاين 

كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جةك.%ك81.09ىك،كس يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك ك3.031جاررسسهك 
ىك،كسقرك يغتكقةصلكججلذ كجاكاد كهلذجكجاياد ك يركجاررسسهك0،كك1،كك3،كك2،كك8ايخا جةك لكسجاذيكس مكجكالعام  الثالي: العدالة التو اعية

كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جةك.%ك0.10ىك،كس يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 3.331 
 نتائج التحلي  العامل  ريعياس تعدار ال ات التنظي ية :  -4/4

كىكجارايلكل1/3 كجايادي كثقةاسكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكجثكة كد ك اهعك خا جةكد كخاللكججلرسلك قمك ميك كتةضةلكنرا جكجارتيةكككك
 (2/3 دو  رقم )

 نتائج التحلي  العامل  ريعياس تعدار ال ات التنظي ية

كجايخا جة
كجايةجد 

ك3ك2ك8
ك1.191كككسرمكجر رصامك ي كمهةميكيفكجثةراث ك.كك-8
ك1.118كك حمص كججلركيفكجثةراث ك.كتؤخذكآ ج  ك ي كك-2
ك1.199كك أ رربكنثة ك  ةك اىفكمجخ كجثةراث ك.ك-3
ككك1.119 سرمكجاة ةقكيبكيفكجثةراث .ك-1
ككك1.101 تؤد كجثةراث كمبةهةميكيفكدكا كجايص ك.كك-0
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ككك1.110  هةميكيفكجثةراث كحترتكفهقكيفكجألمج ك.ك-1
ككك1.131  كجايتكأ ص ك اك.أ رربكنثة كذسككقةصلككيفكجثةراثك-9
كك1.111ك أناك  ةكدثةركمجخ كجثةراث كك.ك-1
كك1.190ك أناك  ةكذسكلثا عكمجخ كجثةراث ك.ك-3

كك1.181ك أناك  ةكدرياس كمجخ كجثةراث ك.ك-81
 2.311 2.081 2.111كقةصلكججلذ كجاكاد ك يركجاررسسهك

3381. 80.01 13.31كنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اكجاياد كك  
كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  .كاريادر

ى،كسقركمتكجسريالصك ال لك ةجد كد ك ذمكجايخا جةك1.1سر لكد كججلرسلكجاةا قكأ كعة كجايةجد كلانتكذجةكحتصة كدهتث كألربكد ك 
كس  كل

اد كهلدذجكجايادد ك يدركجاردرسسهكى،كسقدرك يغدتكقةصدلكججلدذ كجاكد9،ك1،ك0،ك1لكسجاذيكس مكجايخدا جةك كالعام  ا و  : الشعور بتعدار ارينظ ة
كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جة.ك%ك13.31ىك،كس يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 2.111 

ى،كسقدددرك يغدددتكقةصدددلكججلدددذ كجاكددداد كهلدددذجكجايادددد ك يدددركجاردددرسسهك81،كك3،كك1لكسجادددذيكس دددمكجايخدددا جةك كالعامـــ  الثـــاين : التـــأث  يف ارينظ ـــة
كى.%ك80.01ةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد كد كجارخاس كجاكي كاييخا جةك ىك،كس يغتكن2.081 

ىك2.311ى،كسقرك يغتكقةصلكججلذ كجاكاد كهلذجكجاياد ك يركجاررسسهك 3،كك2،كك8لسجاذيكس مكجايخا جةك كالعام  الثالي: الكفاءن والفعالية
كرخاس كجاكي كاييخا جة.ىكد كجا%ك81.33،كس يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 

 نتائج التحلي  العامل  ريعياس سلوكيات اريواطنة التنظي ية :  -4/3
كىكجارايلكل1/1ميك كتةضةلكنرا جكجارتية كجايادي كثقةاسكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجثكة كد كأ  يلك اهك خا عكد كخاللكججلرسلك قمك 

 (2/2 دو  رقم )
 سلوكيات اريواطنة التنظي ية نتائج التحلي  العامل  ريعياس

كجايخا جة
كجايةجد ك

ك0ك1ك3ك2ك8
أقرىفكجثةا رعكسجارة ةهكايصةظثنيكججلرمكحىتكس  كملكسك كذاككك-8

كدطية اكد ك.ك
  1.993   

   1.931   ألة كمج صاك ي كجسريرجمكايصةا رعكسدركسركجاية كث كحةيلك.كك-2
   1.981  ك ك.كاريكجسريرجمكإل طا كسقيتكثةا رعكج خهسك-3
    1.131  أحاسلكما جعكجارطة كسجارغةىتكجاذيك رتكيفكجثةراث ك.كك-1
أسا مكيفكجأل صالكجايتكحتة كد كصة عكجثةراث كحىتكاةكملكك-0

    1.913  تك ك  خا سلك.ك

أ ازفك اثيا ضلكاآلخهس كسذاككإل رج ك أس كحةلكأف  كداكك-1
    1.910  ميك كحتقةقهكايصةراث ك.ك

 1.980     ركأ رمكجاكثىتكد كجاةقتكيفكجااكةىكد كأدة كتافهلك.ككك-9
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 1.912     اة كاريكدة كايصخااغلكمس كس هكحقك.ك-1
أ لثك ي كججلةجنبكجر ا ةلكفةصاكسرييقك ةضي كيفكجثةراث كك-3

 1.011     ألثهكد كتهلةثيك ي كججلةجنبكجاةيخةلك.ك

     1.901 ث ك ك كضصىتكك.أتخ ك  هج جةكستييةصاةكجثةراك-81
     1.139كأحاسلك جنازك صي ك اك كدخكهك صاك ةكحمرمك.كك-88
  1.918   كأ مك ي كجثكاثاةكجهلاتثةلكسجرسرثةا جةك ك كمحاسك.كك-82
ركأ ام ك  يكتصهفكقركسؤ هك ي ك ص كج خهس كقخ كأ كك-83

كأشاس  مك.ك
   1.131  

 كجايتكقركحترتكد كزدال  كأ ام ك اك كشيص كثا كجثاالك-81
كأسكيفكجثةراث ك.ك

   1.121  

 8.191 2.181 2.110 2.219 2.002كقةصلكججلذ كجاكاد ك يركجاررسسهك
 0.29 1.13 1.31 88.10 19.38كنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اكجاياد كك

كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  .كاريادر
ى،كسقدركمتكجسدريالصك ال دلك ةجدد كدد ك دذمكجايخدا جةك1.1ةكحتصةد كدهتثد كألدربكدد ك سر لكد كججلرسلكجاةا قكأ كعة كجايةجد كلانتكذج

كس  ل
ى،ك2.002ى،كسقدرك يغدتكقةصدلكججلدذ كجاكداد كهلدذجكجايادد ك يدركجاردرسسهك 88،كك81سجادذيكس دمكجايخدا جةك كالعام  ا و  : االلتزاو العاو :

كرخاس كجاكي كاييخا جة.ىكد كجا%ك19.38س يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 
ىك،كسقدددرك يغدددتكقةصدددلكججلددذ كجاكددداد كهلدددذجكجايادددد ك يدددركجاردددرسسه ك1،كك0،كك1لكسجادددذيكس ددمكجايخدددا جةك كالعامـــ  الثـــاين : الســـلوك احلضـــاري

كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جة.%ك88.10ىك،كس يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 2.219
ىك،كس يغدتك2.110ىك،كسقرك يغتكقةصلكججلذ كجاكداد كهلدذجكجايادد ك يدركجاردرسسهك 8،2،3اذيكس مكجايخا جةك لكسجكالعام  الثالي : االاثار

كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جة.%ك1.31نةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 
ى،ك2.181جايادد ك يدركجاردرسسهك كى،كسقدرك يغدتكقةصدلكججلدذ كجاكداد كهلدذج81،كك83،كك82لكسجادذيكس دمكجايخدا جةك كالعام  الرابـ  : الكـرو

كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جةك.%ك1.13س يغتكنةخلكجارخاس كجايتكسثةه اك ذجكجاياد ك 
ىك،كسقدددرك يغدددتكقةصدددلكججلدددذ كجاكددداد كهلدددذجكجايادددد ك يدددركجاردددرسسهكك3،كك1،كك9لكسجادددذيكس دددمكجايخدددا جةك ككالعامـــ  اخلـــامس: الـــروح الرااضـــية

كىكد كجارخاس كجاكي كاييخا جةك.%ك0.29يتكسثةه اك ذجكجاياد ك ى،كس يغتكنةخلكجارخاس كجا8.191 
ــأن اريعــاايس اريســتةدمة يف  ــ ه الدراســة تت تــ   يع ــا بالاــد  التضــا ر    Convergentوأخــ اً  كــ  العــو  ب

Validity   : و لف لألسباب التالية 
كحتققكشهط كجسريرجىفكجارتية كجايادي كجاه ةةةنيكسمهاكلكك-8
كك–أ كتةاسىكك Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy(KMO)دقةاس كقةصره سجاذي
ىكثقةاسكسيةلةاةكجثةجطالك02888ىكثقةاسكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةل،كستةاسيك 1.123ىكثقةاسكجايرجالكجاراظةصةل،كستةاسيك 02890 
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حةمكجايةالك يىكحنةك ةرك،ك يصاكأ كجحلرك ىتكجثقخةلك ةكىكس ذجكسرلك يىكلثاسلك0270جاراظةصةل.كس ةكألربكد كجحلركجألمينكجثه ةبك 
كى.ك1.01أق كد ك 

ىكأىكسة ركج تخاطاةك1.01ىكس  كأق كد ك 1.111تةاسىك كBartlett's Test of Sphericityم  لكجثياةسلكإلخرخا كك–بك
كدياةسلك يىكجألق ك نيك ياكجثرغىتجةك،كتكث كرسريرجىفكجارتية كجايادي ك.ك

ىكحلةمك ةالكجار جسل.كلصاك1.1ياةك خا جةكجثقةاسك يىكل ك اد كد كجايةجد كقةسلك،كأىكألربكد كحركجاقخةلكجثااسبك لانتكتاخكك–ك2
كأ كلافلكقةمكججلذ كجاكاد كقخ كس يركجاررسسهكساك كجايةجد كألربكد كجاةجحركحمققلكديةا كججلذ كجاكاد ك.

ىكأسكأق ،ك%11لكمرصيلكقهسخلكد كجحلركجألمينكجثقخةلكيفكجاختةتكجإل رصا ةلك لانتكنةخلكجارخاس كجثثةهك ةجسطلكجايةجد كجثةرييصكك–ك3
كجثطية لكيفكجاييةىفكجر رصا ةل.ك%ك1.10سلافلكنةبكجارخاس كجايتكسثةه اكل ك اد كد كجايةجد كتثةقك

ك
ك
ك

 ثانياً : التحلي  الو ف  ريت  ات الدراسة :
كجثييصا كجاه ةةةلك،كسجايتكتةضلكخصا صكجثرغىتجةكستر ص كجتصا صكتيك كجتصا صكجاةصثةلكثرغىتجةكجار جسل ةكجإلحصا ةل

طخةقكجألساسةلكلاثرةسطكجحلةايبكسجرحنهجفكجثيةا يك اإلضافلك  كججلرجسلكجاركهج سلك،كستخيةلكدرغىتجةكجاختثكايرةزس كجاطخةي ،كسذاكك اار
كسذاكك يىكجااتةكجارايللك يىكآ ج كجثةرقصىكداهم.كسسةضلكججلث كجارايلكجإلحصا جةكجاةصثةل،

 تو ا  مفردات العينة و عاً لل ت  ات الد و را ية :  -1
قاىفكجاخاحثك ةصفكجاخةاناةكجايتكمتكجحلصةلك يةهاكد كقا صلكجرسرقصا ك،كسذاككد كخاللكحةابكجاركهج جةكسجااةبكجث ةسلك

كجايص ك، ك جااة  كجرسرقصا  ك قا صل كجر رصاىف كدةض  كجارمية هجفةل كجثؤ  كايصرغىتجة ك، كجحلااةل كجاةظةثل ك، كجتربع كدرع ك، كجر رصا ةل كجحلاال ه،
كىكتةزس كدثهمجةكجايةالكسفقاًكايصرغىتجةكجارمية هجفةلكلك1/1جاييص ى.كسسةضلكججلرسلك قمك 

 (2/6 دو  رقم ) 
 تو ا  مفردات العينة و عاً لل ت  ات الد و را ية

كجااةبكجث ةسلكجاركهج جةكجاث لكجثرغىت
كلهذككجااة 

كأنث 
ك831
ك813

ك18.1
ك01.2

كسالكك20أق كد ككجايصهك كجاة كى
كسالكك30سالك يلكأق كد كك20د ك

كسالكف لثهكك30

ك91
ك833
ك811

ك21.8
ك12.9
ك33.2

كأ ثبككجحلاالكجر رصا ةلك
كدرثسج

كدطيقك

ك01
ك223
ك21

ك89.2
ك91.0

ك1



 

- 157 - 
 

ك1.3ك81كأ د ك
كساةجةكك0أق كد ككدرعكجتربعك

كسالك80ساةجةك يلكأق كد كك0د ك
كسالكف لثهككك80

ك888
ك803
ك00

ك31.2
ك11.3
ك81.3

كطخةبككجاةظةثلكجحلااةلك
ك ة لكحهساك

ك مج يك

ك18
ك211
ك31

ك82.1
ك90.9
ك88.9

كدؤ  كدرةسطكسفةقكدرةسطككجثؤ  كجاييص ك
كدؤ  ك ادي ك
كم جساةك يةاك

ك801
ك813
ك21

ك11.1
ك11
ك9.1

كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  .كاريادر
ك

 بو ما ال  : واتضح لنا م  اجلدو  السا
ىكس ذاككتكة كنةخلكجاذلة كد ك عايلك رمك813ىكدثهمعك ةاصاك ي ك رمكجإلناتك 831 ي ك رمكجاذلة كيفكجايةالك م  حيي النوع :  -1

 ى.ك%ك01.2ىكسنةخلكجإلناتك %ك18.1جايةالكجاكي ك 
ىك،كيفك%ك21.8د كججلاةنيك اةخلك كىكدثهمع91سالك ك20 ي ك رمكجثةرقص كداهمكجاذس كتق كأ صا  مك  كم  حيي الع ر :  -4

ى،كسأخىتجًك%ك12.9دثهمعكد كججلاةنيك اةخلك يغتك ك833سالكك30سالكسك20حنيكلا ك رمكجثةرقص كداهمكجاذس كتحجسحكأ صا  مك نيك
 ى.ك%ك33.2دثهمعكد كججلاةنيك اةخلك يغتك ك811سالكك30 ي ك رمكجثةرقص كداهمكجاذس كتثسركأ صا  مك  ك

ىك،كيفكحنيكلا ك%ك91.0ىكدثهمعكد كججلاةنيك اةخلك 223 ي ك رمكجثةرقص كداهمكف لكجثرثسجك لة اال ت اعية : م  حيي احلا -3
ك21ى،كيفكحنيك ي ك رمكجثةرقص كداهمكف لك دطيقىك%ك89.2دثهمعكد كججلاةنيك اةخلك يغتك ك01 رمكجثةرقص كداهمكف لك أ ثبىك

 ى.ك%ك1.3دثهمعكد كججلاةنيك اةخلك يغتك كك81 ي ك رمكجثةرقص كداهمكف لك أ د ىككى،كسأخىتجًك%ك1دثهمعكد كججلاةنيك اةخلك يغتك 
ك31.2ىكدثهمعك اةخلك 888ىكساةجةك 0 ي ك رمكجثةرقص كداهمكجاذس كلانتكساةجةكخربهتمكأق كد ك م  حيي مدن اخلربن :  -2

ىك80ىكساةجةك يلكأق كد ك 0حكساةجةكخربهتمكد ك ىكد ك عايلكحةمكجايةال،كيفكحنيكلا ك رمكجثةرقص كداهمكجاذس كلانتكتحجسك%
سالكفقركك80ىكد ك عايلكحةمكجايةالكأداك رمكجثةرقص كداهمكجاذس كجتاسزةكساةجةكخربهتمك%ك11.3ىكدثهمعك اةخلك ك803سالك ي ك 

 ى.كك%ك81.3ىكدثهمعك اةخلك 00 ي ك 
ىكد ك عايلك%ك82.1ىكدثهمعك اةخلك 18ا كد كلالكججلاةنيك  ي ك رمكجثةرقص كداهمكد كف لكجألطخم  حيي الوظيفة احلالية :  -2 

ىكيفكحنيك ي ك%ك90.9ىكدثهمعك اةخلك 211حةمكجايةال.كس ي ك رمكجثةرقص كداهمكد كف لكأ  ا ك ة لكجارصهساكد كلالكججلاةنيك 
 ى.%ك88.9ىكدثهمعك اةخلك 31 رمكجثةرقص كداهمكد كف لكجرمج سنيكد كلالكججلاةنيك 



 

- 158 - 
 

ك ريؤ   العل   : م  حيي ا -6 ك كدرةسط كسفةق كدرةسط كدؤ   ك ي  كجحلاصيني كد  كداهم كجثةرقص  ك رم ك اةخلك801 ي  كدثهمع ى
ىكيفكحنيك%11ىكدثهمعك اةخلك 813ىكد ك عايلكحةمكجايةالك.كس ي ك رمكجثةرقص كداهمكد كجحلاصينيك ي كدؤ  ك ادي ك 11.1% 

كى.ك%ك9.1ىكدثهمعك اةخلك 21ملرة جمكىك ك–دا ةرىتكك– يةىفك ي ك رمكجثةرقص كداهمكجحلاصينيك ي كم جساةك يةاك كم
 ثالثاً : حتلي  االرتباط ريت  ات الدراسة : 

ىك نيكدرغىتجةكجار جسلك رجكجثرغىتجةكجارمية هجفةل،كسذاككايريهفك ي كقةعكسججتامكPearsonمتكحةابكدياد كجر تخاطكجاخةةطك  ىتسة ك
ك كجار جسل كدرغىتجة ك ني كجايالقل ك نيكسدياةسل كجر تخاط كقةع ك ي  كذاك كمل كليصا كجاصتةل كجاةجحر كد  كجر تخاط كدياد  كقةصل كجقح ت كفكيصا .

كجثرغىتس ،كسترلكجرشا عكجثة خلك ي كأ كجايالقلكطهمسلكسترلكجرشا عكجاةااخلك ي كأ كجايالقلك كةةل.ك
ىكدصثةفلكديادالةكجر تخاطك نيكأ يامكجايرجالك1/89سةضلكججلرسلك قمك مافو ة معام ت االرتباط بني أبعاد العدالة التنظي ية :  -8

 جاراظةصةلكجاثال لكلك
 
 
 
 
 (2/17 دو  رقم )

كمافو ة معام ت االرتباط بني أبعاد العدالة التنظي ية 
ك رجالكجاريادالةكجايرجالكجر هج ةلكجايرجالكجارةزسيةلكأ يامكجايرجالكجاراظةصةل

ك**ك1.020ك**ك1.111ك8كجايرجالكجارةزسيةلك.ك-
ك**ك1.118ك8ككجايرجالكجر هج ةلك.ك-
ك8ككك رجالكجاريادالةك.كك-

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
كدثهمعك.كك320.كككككككككك ك=كك1.18تاىتك يلكدياد كجر تخاطكذسكمرالكجإلحصا ةلك ااةلكجثياةسلك اركك**

ك ني كدياةسل كطهمسل كج تخاط ك القل كس ةم كجاةا ق كججلرسل كد  ككسر ل ك ني كجر تخاط كديادالة كستهجسحت كجاراظةصةل، كجايرجال ،كك1.020أ يام
ك اركدةرةيكدياةسلكك1.118 كمجالكجحصا ةًا كجارةزسيةلكسجايرجالكجر هج ةلك1.18سعةيها .ك،كحةثك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك نيكجايرجال

صلكدياد كجر تخاطك نيكجايرجالكجر هج ةلكس رجالكجاريادالةكىكيفكحنيك يغتكقة1.020ىكس نيكجايرجالكجارةزسيةلكس رجالكجاريادالةك 1.111 
كحم ك1.118  كجثةراثةاة كيف كجاراظةصةل كجايرجال كأ يام كقةاس كيف كجايخا جة كصرق ك ي  كجر تخاطةل كجايالقل ك ذم كتؤلر كأخهي ك هل كسد  ك. ى

كرجخيةلكيفكحثةيها.كجار جسلكسأهناكدهتخطلكج تخاطاًكحقةقةاًك ىتك ج  كايصرفلك،كسأهناكدرةقلكد كجأل يامكجا
ك
 مافو ة معام ت االرتباط بني أبعاد تعدار ال ات التنظي ية : -2

كىكدصثةفلكديادالةكجر تخاطك نيكأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكجاثال للك1/81سةضلكججلرسلك قم 
كى1/81 رسلك قمك 

كدصثةفلكديادالةكجر تخاطك نيكأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةل
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كجار  ىتكيفكجثاظصلكجااية ك رقرسهكجثاظصلككجاكثا عكسجاثيااةلككذجةككجاراظةصةلأ يامكتقرسهكجا
 **1.311 **1.091ك8كجاكثا عكسجاثيااةلك.ك-
ك**1.033ك8ككجااية ك رقرسهكجثاظصلك-
ك8كككجار  ىتكيفكجثاظصلك-

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
كدثهمعك.كك320.كككككككككك ك=كك1.18جثياةسلك ارككدياد كجر تخاطكذسكمرالكجإلحصا ةلك ااةل**

،كك1.311سر لكد كججلرسلكجاةا قكس ةمك القلكج تخاطكطهمسلكدياةسلك نيكأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةل،كستهجسحتكديادالةكجر تخاطك نيك
 يركجاكثا عكسجاثيااةلكس يركجااية ك.ك،كحةثك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك نيك1.18سعةيهاكمجالكجحصا ةًاك اركدةرةيكدياةسلكك1.091

ىكيفكحنيك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك نيك يرك1.311ىك،كس نيك يركجاكثا عكسجاثيااةلكس يركجار  ىتكيفكجثاظصلك 1.091 رقرسهكجثاظصلك 
 كصرقكجايخا جةكيفكقةاسكأ يامكى.كسد ك هلكأخهيكتؤلرك ذمكجايالقلكجر تخاطةلك ي1.033جااية ك رقرسهكجثاظصلكس يركجار  ىتكيفكجثاظصلك 

ك ىتك ج  كايصرفلك،كسأهناكدرةقلكد كجأل يامكجارجخي كحقةقةًا ةلكيفكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكيفكجثةراثةاةكحم كجار جسلكسأهناكدهتخطلكج تخاطًا
كحثةيها.

 مافو ة معام ت االرتباط بني أبعاد سلوكيات اريواطنة التنظي ية : -3
كىكديادالةكجر تخاطك نيكأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجتصةلكلك1/83سةضلكججلرسلك قمك 

ك
كى1/83 رسلك قمك 

كدصثةفلكديادالةكجر تخاطك نيكأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل
كجاكهىفككجرارثجىفكجاياىفككجاهسحكجاهساضةلككجاةية كجحل ا يككجرسثا ككأ يامكتقرسهكجاذجةككجاراظةصةل

ك**1.182ك**1.181ك**1.111ك**1.011ك8كجرسثا ك.ك-
ك**1.008ك**1.013ك**1.110ك8ككجاةية كجحل ا يك.كك-
**1.122ك8كككجاهسحكجاهساضةل.كك-  1.983**  
**1.912ك8ككككجرارثجىفكجاياىفك.كك-  
ك8كككككجاكهىفك.كك-

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
كدثهمعك.كك320 ك=ككك.ككككككككك1.18دياد كجر تخاطكذسكمرالكجحصا ةلك ارك**

سر لكد كججلرسلكجاةا قكس ةمك القلكج تخاطكطهمسلكدياةسلك نيكأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،كستهجسحتكديادالةكجر تخاطك نيك
كهىفكى.كحةثك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك نيك يريكجاهسحكجاهساضةلكسجا1.18سعةيهاكمجالكجحصا ةاًك اركدةرةيكدياةسلك ك1.111،ك1.983

ىكسسهيكجاخاحثكأ ك ذجكجر تخاطكسه  ك يلكحماسالكجاثهمكدا كسقة كجثاكالةكجثرييقلك اايص ك،كسحتص كجاثهمكايصرا بكسجألخطا ك1.983 
كجاخةةطلكسجسريرجممكارقخ ك ياكجث اسقاةكد كجألخهس كمس كشكةيكأسكتذده.ك

ىكسسهيكجاخاحثكأ كجرارثجىفكجاياىفك1.912غتكقةصلكدياد كجر تخاطك مثكس يتك يركذاككجايالقلك نيك يريكجرارثجىفكجاياىفكسجاكهىفكحةثك ي
كسقة ك كدا  كجاثهم كحماسال كمبري كسهتخط كجايص  كسقةجنني ك قةج ر كسجارثجده كجايص  كسقت كجسرغالل كتيظةم ك ي  كجاياد  كحهص كمبي  كجاثهم اري

كجثاكالةكمجخ كدكا كجايص ك.ك
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كجاهساض كجاهسح ك يري ك ني كجايالقل كذاككأس ًا ك ير كجر تخاطك سس يت كدياد  كقةصل ك يغت كحةث كجاياىف كسجرارثجىف كسجاةية ك1.122ةل ك، ى
ك  كجر تخاط كدياد  كقةصل ك يغت كحةث كجاهساضةل كسجاهسح كدياد ك1.110جحل ا ي كقةصل ك يغت كحةث كجاياىف كسجرارثجىف كجحل ا ي كسجاةية  ك، ى

ىك،كسجاةية كجحل ا يكسجاكهىفكحةثك يغتك1.011ىك،كسجرسثا كسجاةية كجحل ا يكحةثك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك 1.013جر تخاطك 
ىك،كسجرسثا كسجرارثجىفكجاياىفكحةثك يغتكقةصلك1.182ىك،كسجرسثا كسجاكهىفكحةثك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك 1.008قةصلكدياد كجر تخاطك 

كجرسثا كسجاهسحكجاهساضةلكحةثك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك ةاهصا1.181دياد كجر تخاطك  ى.كسد ك هلكأخهيكتؤلرك1.111 كىك،كسأخىتًج
كج تخا كدهتخطل كجاراظةصةلكيفكجثةراثةاةكحم كجار جسلكسأهنا كجايالقلكجر تخاطةلك ي كصرقكجايخا جةكيفكقةاسكأ يامكسيةلةاةكجثةجطال طاًك ذم

كحقةقةاًك ىتك ج  كايصرفل،كسأهناكدرةقلكد كجأل يامكجارجخيةلكيفكحثةيها.

 مت  ات الدراسة :معام ت االرتباط بني أبعاد  -2
ك ككككككككك ك قم كججلرسل كجثةجطالك1/21سةضل كسيةلةاة كسأ يام كجاراظةصةل كجاذجة كستقرسه كجاراظةصةل كجايرجال كأ يام ك ني كجر تخاط كديادالة ى

 جاراظةصةلكل
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 ( 2/40 دو  رقم )
 دثهمعك.كك320.كككككككك ك=كك1.18دياد كجر تخاطكذسكمرالك حصا ةلك ااةلكجثياةسلك ارك **لكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.كجثصر 

كجأل يامك
جايرجالك
كجارةزسيةل

جايرجالك
كجإل هج ةل

 رجالك
كجاريادالة

جاكثا عك
كسجاثيااةل

جااية ك
 رقرسهك
كجثاظصل

جار  ىتكيفك
كجثاظصل

كجإلسثا 
جاةية ك
كجحل ا ي

جاهسحك
كجاهساضةل

كجاكهىفكجرارثجىفكجاياىف

**ك1.111 8كجايرجالكجارةزسيةلك **ك1.020   1.211**  1.831**  1.811 1.813**  1.101 1.389**  1.812**  1.311**  
**ك1.118 8 كجايرجالكجإل هج ةلك  1.201**  1.221**  1.220**  1.381**  1.801**  1.208**  1.221**  1201**  
**1.381 8  ك رجالكجاريادالة  1.291**  1.389**  1.203**  1.211**  1.310**  1.302**  1.312**  

**1.099 8   كجاكثا عكسجاثيااةلك  1.311**  1.219**  1.188**  1.313**  1.309**  1.133**  
جااية ك رقرسهك

كجثاظصلك
**1.033 8 ككك  1.233**  1.121**  1.110**  1.110**  291.0**  

**1.318 8  ككككجار  ىتكيفكجثاظصلك  1.111**  1.192**  1.092**  1.133**  
**1.011 8   ككككجإلسثا ك  1.111**  1.181**  1.182**  

**1.110ك8ككككككككجاةية كجحل ا يك  1.013**  1.008**  
**1.122ك8كككككككككجاهسحكجاهساضةلك  1.983**  
**1.912ك8ككككككككككجرارثجىفكجاياىفك  

ك8كككككككككككهىفكجاك
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كسسر لكد كدصثةفلكديادالةكجر تخاطك نيكعة كدرغىتجةكجار جسلكداكسي لك
كصا ةلك نيكل ك يرس كد كجأل يامكجاثال لكاييرجالكجاراظةصةل.تة رك القلكج تخاطكطهمسلكذجةكمرالكجح -8
كتة رك القلكج تخاطكطهمسلكذجةكمرالكجحصا ةلك نيكل ك يرس كد كجأل يامكجاثال لكارقرسهكجاذجةكجاراظةصةل. -2
ك.تة رك القلكج تخاطكطهمسلكذجةكمرالكجحصا ةلك نيكل ك يرس كد كجأل يامكجتصةلكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك -3
ك يركجاةية ك -1 كجاراظةصةلك رج كذسكمرالكجحصا ةلكد كعة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطال كطهمسًا كج تخاطًا كجارةزسيةل تهتخطكجايرجال

ك  كجرسثا  ك ير كد  كسل  كجارةزسيةل كجايرجال ك ني كجر تخاط كدياد  كقةصل ك يغت كحةث ك، كجاهسحك1.813جحل ا ي كس ير ك، ى
كى.ك1.311ىك،كس يركجاكهىفك 1.812ىك،س يركجرارثجىفكجاياىفك 1.389جاهساضةلك 

تهتخطكجايرجالكجر هج ةلكج تخاطاًكطهمساًكذسكمرالكجحصا ةلكد كعة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،كحةثك يغتكقةصلك -0
ىكس يركجاهسحك1.801ىك،كس يركجاةية كجحل ا يك 1.381دياد كجر تخاطك نيكجايرجالكجر هج ةلكسل كد ك يركجرسثا ك 

كى.ك1.201ىك،كس يركجاكهىفك 1.221ىك،س يركجرارثجىفكجاياىفك 1.208 كجاهساضةل
تهتخطك رجالكجاريادالةكج تخاطاًكطهمساًكذسكمرالكجحصا ةلكد كعة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،كحةثك يغتكقةصلك -1

ىكس يركجاهسحك1.211 كىك،كس يركجاةية كجحل ا ي1.203دياد كجر تخاطك نيك رجالكجاريادالةكسل كد ك يركجرسثا ك 
كى.ك1.312ىك،كس يركجاكهىفك 1.302ىك،كس يركجرارثجىفكجاياىفك 1.310جاهساضةلك 

كأ يامك -9 كعة  كد  كجحصا ةل كمرال كذس كطهمسًا كج تخاطًا كجاراظةصةل كجاذجة كتقرسه كأ يام كل حر كسجاثيااةل كجاكثا ع ك ير سهتخط
ك كجر تخاط كدياد  كقةصل ك يغت كحةث ك، كجاراظةصةل كجثةجطال كجرسثا كسيةلةاة ك ير كد  كسل  كسجاثيااةل كجاكثا ع ك ير  ني

ىك،ك1.309ىك،كس يركجرارثجىفكجاياىفك 1.313ىك،كس يركجاهسحكجاهساضةلك 1.188ىك،كس يركجاةية كجحل ا يك 1.219 
 ى.1.133س يركجاكهىفك 

حصا ةلكد كعة كأ يامكسهتخطك يركجااية ك رقرسهكجثاظصلكل حركأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكج تخاطًاكطهمسًاكذسكمرالكج -1
سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،كحةثك يغتكقةصلكدياد كجر تخاطك نيك يركجااية ك رقرسهكجثاظصلكسل كد ك يركجرسثا ك

ىك،ك1.110ىك،كس يركجرارثجىفكجاياىفك 1.110ىك،كس يركجاهسحكجاهساضةلك 1.121ىك،كس يركجاةية كجحل ا يك 1.233 
 ى.1.029س يركجاكهىفك 

ركجار  ىتكيفكجثاظصلكج تخاطاًكطهمساًكذسكمرالكجحصا ةلكد كعة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،كحةثك يغتكسهتخطك ي -3
ىك،ك1.111ىك،كس يركجاةية كجحل ا يك 1.318قةصلكدياد كجر تخاطك نيك يركجار  ىتكيفكجثاظصلكسل كد ك يركجرسثا ك 

 ى.1.133ىك،كس يركجاكهىفك 1.092جاياىفك ىك،كس يركجرارثجىفك1.192س يركجاهسحكجاهساضةلك 
كجاذجةكك كستقرسه كجاراظةصةل كجايرجال كد  كل  كأ يام كت  ىت كدري ك   كدخر ةًا كدؤشهًج كسيط  كجر تخاط كحتية  كأ  كجاقةل سميك 

كجاذجةك كستقرسه كجاراظةصةل كجايرجال كأ يام كد  ك ير كل  كت  ىت كمبري كجحلكم كأ  ك ر كجاراظةصةل، كجثةجطال كسيةلةاة كيف جاراظةصةل
كاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكدحس كاارا جكحتية كجرحنرج كجثريرم.ج

كلككMultiple Regression Analysis ج ياًكلكحتية كجرحنرج كجثريرمك
قاىفكجاخاحثك اسريرجىفكأسيةبكجرحنرج كجثريرمكثاكاهكد كجاقر عك ي ك ةا كأ هك القلكدرغىتكدةرق كأسكألثهك ي كدرغىتكك

كجارتية ك%ك0يرجىفكجخرخا كحتية كجرحنرج كجثريرمك اركدةرةيكدياةسلكتا  .كسقركمتكجسر كسي كنرا جك ذج .كسسةضلكجاخاحثكفةصا
كار  ىتكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ككStep Wise طهسقلك

كراظةصةلكلكت  ىتكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاك-8
كجخرخا كصالحةلكجااصةذجكسقر تهكجارثةىتسلكلكك-8/8
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ىكصالحةلكجااصةذجكجثةريرىفكيفكجخرخا كجايالقلكجار  ىتسلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،ك1/28سر لكد كججلرسلك قمك 
كجااصةذجكمب1.10ىكس  كأق كد ك 1.111ىمبةرةيكدياةسل 11.119حةثك يغتكقةصلكفك  رغىتجتهكجثةرقيلكىكمماكسي كأ ك ذج

كصاحلكايراخؤك قةمكجثرغىتكجارا  .ك
كى1/28 رسلك قمك 

كحتية كجارخاس كايصرغىتكجثةرق ك كجايرجالكجاراظةصةلكىكسجثرغىتكجارا  ك كسيةلةاةكجثةجطالكى
دصر ك
كدةرةيكجثياةسل Fقةصلككدرةسطكجثه ياةكم  اةكجحلهسلكمصة كجثه ياةكجارخاس 

11121. 8 21.111كجرحنرج   11.119 1.111 
كك 1.339 323 821.319كجاخةجق 
كك  321 802.103كجرعايل

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك

أداكفةصاكسرييقك ااقر عكجارثةىتسلكهلذجكجااصةذج،كسجايتكتةضلكنةخلكجارغىتكيفكجثرغىتكجارا  كجايتكتثةه اكجثرغىتجةكجثةرقيل.كحةثك
ىك،كسدياد كجارترسرك1.339 كدياد كجر تخاطكجثريرمك نيكجثرغىتجةكجثةرقيلكسجثرغىتكجارا  ك ي ك ىكأ1/22سةضلكججلرسلك قمك 

كدقرج مك 1.800جثيرلك ي ك  كدا كجاراظةصةلىكتثةه ك جايرجال كسي كأ كجثرغىتجةكجثةرقيل كس ذج كد كجارغىتكجحلاص كيفك%80.0ى ى
كجثرغىتكجارا  ك سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلى.

كى1/22 قمك ك رسل
كديادالةكجر تخاطكسجارترسركاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل

كجتط كجثيةا يكايرقرسهكدياد كجارترسركجثيرلكدياد كجارترسركدياد كجر تخاطكجثريرم
1.339 1.801 1.800 1.13118 

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
كجايرجالكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلككنرا جكحتية كجرحنرج كجثريرمكار  ىتكأ يامك-8/2

كىكت  ىتكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلك1/23سةضلكججلرسلك قمك ك
كى1/23 رسلك قمك 

كمنةذجكجرحنرج كجثريرمكار  ىتكجايرجالكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل
كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك

ك

دياد كجرحنرج ككجثرغىت
B 

جتط كجثيةا يك
Std.Error 

دياد كجرحنرج ك
جاررالككياةسلدةرةيكجث Tةكجحملةة لك Betaجثيةا يك

كجإلحصا ةل
كك1.111ك21.993كك1.133ك2.101كجاثا ت
 رجالك

كدياةسلكك1.111ك9.910ك1.339ك1.131ك1.218كجاريادالة
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 يرك رجالكجاريادالةكسؤ هكت  ىتجًكطهمساًكدياةساًكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل،كحةثكساهحكسسر لكد كججلرسلكجاةا قكأ كك
ك كجرحنرج  كسجايرجالكك%ك80.0منةذج كجارةزسيةل كجايرجال كد  كل  كتؤ ه كمل كحني كيف كجاراظةصةل كجثةجطال كسيةلةاة كيف كجرخرالفاة د 

كديامالكجحنرج كجايرجالكجاراظةصةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلصاكسي لككجإل هج ةلكدياةساًكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.كستكة 
Y = 2.858+ .281 OJ12_20 ك

كحةثكأ كل
Yكحث كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.ك

OJ12_20كحث ك يرك رجالكجاريادالة.ككككككك
ك
كت  ىتكأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلكك-2
كجخرخا كصالحةلكجااصةذجكسقر تهكجارثةىتسلكلكك-2/8

ىكصالحةلكجااصةذجكجثةريرىفكيفكجخرخا كجايالقلكجار  ىتسلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك،كحةثك1/21سر لكد كججلرسلك قمك 
كجااصةذجكمبرغىتجتهكجث1.10ىكس  كأق كد ك 1.111ىمبةرةيكدياةسلك 31.183 يغتكقةصلكفك  ةرقيلكصاحلكىكمماكسي كأ ك ذج

كايراخؤك قةمكجثرغىتكجارا  ك.ك
 (2/42 دو  رقم )

 حتلي  التباا  لل ت   اريستع  ) تعدار ال ات التنظي ية ( واريت   التاب  ) سلوكيات اريواطنة التنظي ية (
كدةرةيكجثياةسل Fقةصلككدرةسطكجثه ياةكم  اةكجحلهسلكمصة كجثه ياةكدصر كجارخاس 

 1.111 31.183 21.111 3 92.203كجرحنرج 
كك 1.201 328 11.831كجاخةجق 
كك  321 802.103كجرعايل

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
ك

أداكفةصاكسرييقك ااقر عكجارثةىتسلكهلذجكجااصةذجك،كسجايتكتةضلكنةخلكجارغىتكيفكجثرغىتكجارا  كجايتكتثةه اكجثرغىتجةكجثةرقيلك.كك
ك قمك  كججلرسل كسةضل ك1/20حةث ك  ك ي  كجارا   كسجثرغىت كجثةرقيل كجثرغىتجة ك ني كجثريرم كجر تخاط كدياد  كأ  كسدياد ك1.111ى ى،

ك  ك ي  كجثيرل ك 1.113جارترسر كدقرج م كدا كتثةه كجاراظةصةلى ك جايرجال كجثةرقيل كجثرغىتجة كأ  كسي  كس ذج كجارغىتك%ك11.3ى كد  ى
ىكته  ك يلكدرغىتجةكأخهيكملكتك كدةض كم جسلك%ك03.8لى.كسأ كنةخلك جحلاص كيفكجثرغىتكجارا  ك سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصة

كجاخاحثكأسكته  كاياد كجاصرفل.ك
 (2/42 دو  رقم )

 معام ت االرتباط والتحداد لسلوكيات اريواطنة التنظي ية
كجتط كجثيةا يكايرقرسهكدياد كجارترسركجثيرلكدياد كجارترسركدياد كجر تخاطكجثريرم

1.111 1.191 1.113 1.13312 
كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك

كنرا جكحتية كجرحنرج كجثريرمكار  ىتكأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلكك-2/2
 ( تأث  أبعاد تعدار ال ات التنظي ية يف سلوكيات اريواطنة التنظي ية : 2/46اوضح اجلدو  رقم ) 
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 (2/46 دو  رقم )
 منو ج االحندار اريتعدد لتأث  تعدار ال ات التنظي ية يف سلوكيات اريواطنة التنظي ية

كجثرغىت
دياد ك

جرحنرج ك
B 

جتط كجثيةا يك
Std.Error 

دياد كجرحنرج ك
 Betaجثيةا يك

ةكجحملةة لك
T 

دةرةيك
كجثياةسل

جاررالك
كجإلحصا ةل

كك1.111ك1.812كك1.801ك8.201كجاثا ت
كدياةسلكك1.111ك3.133ك1.111ك1.130ك1.331كجثاظصلكجار  ىتكيفك

كدياةسلكك1.111ك3.901ك1.130ك1.111ك1.818كجاكثا عكسجاثيااةلك
جااية ك رقرسهك

كدياةسلك1.112ك3.218ك1.891ك1.110ك1.813كجثاظصلك

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
كجاراظةصةل،ككسسر لكد كججلرسلكجاةا قكأ كأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك كيفكسيةلةاةكجثةجطال كدياةسًا كطهمسًا تؤ هكت  ىتًج

ك كجرحنرج  كمنةذج كساهح كجاذجةكك%ك11.3حةث كتقرسه كجحنرج  كديامال كستكة  كجاراظةصةل. كجثةجطال كسيةلةاة كيف كجرخرالفاة د 
كجاراظةصةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلصاكسي كلك

Y = 1.250 + .336 OBSE8_10 + .181 OBSE1_3 + .143 OBSE4_7ك
ككحةثكأ كل

Yكحث كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.كككككككككك
OBSE8_10حث ك يركجار  ىتكيفكجثاظصل.ككك 
OBSE1_3 كحث ك يركجاكثا عكسجاثيااةل.كككككك
OBSE4_7كحث ك يركجااية ك رقرسهكجثاظصل.ككككك

كيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلككت  ىتكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك-3
كجخرخا كصالحةلكجااصةذجكسقر تهكجارثةىتسلكلكك-3/8

ىكصالحةلكجااصةذجكجثةريرىفكيفكجخرخا كجايالقلكجار  ىتسلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك1/29سر لكد كججلرسلك قمك ك
مماكسي كأ ك ذجكجااصةذجكمبرغىتجتهكجثةرقيلكىك1.10ىكس  كأق كد ك 1.111ىمبةرةيكدياةسلك 93.329،كحةثك يغتكقةصلكفك 

كصاحلكايراخؤك قةمكجثرغىتكجارا  ك.ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

كى1/29 رسلك قمك 
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كحتية كجارخاس كايصرغىتجةكجثةرقيلك كجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكىك
كسجثرغىتكجارا  ك كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكى

دصر ك
كدةرةيكجثياةسل Fقةصلككدرةسطكجثه ياةك  اةكجحلهسلمكمصة كجثه ياةكجارخاس 

 1.111ك93.329 81.391 1 90.310كجرحنرج 
كك 1.233 321 91.011كجاخةجق 
كك  321 802.103كجرعايل

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
ىتكجارا  كجايتكتثةه اكجثرغىتجةكجثةرقيل.كأداكفةصاكسرييقك ااقر عكجارثةىتسلكهلذجكجااصةذج،كسجايتكتةضلكنةخلكجارغىتكيفكجثرغك

ك  ك قم كججلرسل كسةضل ك 1/21حةث ك ي  كجارا   كسجثرغىت كجثةرقيل كجثرغىتجة ك ني كجثريرم كجر تخاط كدياد  كأ  كسدياد ك1.911ى ى،
ك  ك ي  كجثيرل ك1.132جارترسر كجاراظةصةلى كجاذجة كستقرسه كجاراظةصةل ك جايرجال كجثةرقيل كجثرغىتجة كأ  كسي  كس ذج كدقرج مكى كدا تثةه

ىكته  ك يلكدرغىتجةكأخهيكملك%ك01.1ىكد كجارغىتكجحلاص كيفكجثرغىتكجارا  ك سيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلى.كسأ كنةخلك %ك13.2 
كتك كدةض كم جسلكجاخاحثكأسكته  كاياد كجاصرفل.ك

كى1/21 رسلك قمك 
كديادالةكجر تخاطكسجارترسركاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل

كجتط كجثيةا يكايرقرسهكدياد كجارترسركجثيرلكدياد كجارترسرك تخاطكجثريرمدياد كجر
1.911 1.131 1.132 1.11313 

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
ةضلكنرا جكحتية كجرحنرج كجثريرمكار  ىتكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلكسك-3/2

كىكت  ىتكأ يامكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلك1/23ججلرسلك قمك 
كى1/23 رسلك قمك 

كمنةذجكجرحنرج كجثريرمكار  ىتكجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكيفكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل

كجثرغىت
دياد ك

جرحنرج ك
B 

جثيةا يكجتط ك
Std.Error 

دياد كجرحنرج ك
 Betaجثيةا يك

ةكجحملةة لك
T 

دةرةيك
كجثياةسل

جاررالك
كجإلحصا ةل

كك1.111ك9.911كك1.802ك8.891كجاثا ت
كدياةسلكك1.111ك1.311ك1.131ك1.130ك1.313كجار  ىتكيفكجثاظصلك
كدياةسلك1.113ك3.133ك1.808ك1.111ك1.810كجاكثا عكسجاثيااةلك

كدياةسلك1.111ك3.311ك1.819ك1.131ك1.883كدالةك رجالكجاريا
جااية ك رقرسهك

كدياةسلك1.112ك3.218ك1.891ك1.110ك1.813كجثاظصلك

كجثصر كلكنرا جكجارتية كجإلحصا  ك.ك
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كيفككك كدياةسًا كطهمسًا سسر لكد كججلرسلكجاةا قكأ ك يرك رجالكجاريادالة،كسعة كأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكتؤ هكت  ىتًج
كسي كجرحنرج  كمنةذج كساهح كحةث كجاراظةصةل، كجثةجطال كستكة كك%ك11.3ةلةاة كجاراظةصةل. كجثةجطال كسيةلةاة كيف كجرخرالفاة د 

كديامالكجحنرج كجايرجالكجاراظةصةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلصاكسي لك
Y = 1.178 + .309 OBSE8_10 + .145 OBSE1_3 +.119  OJ12_20 + 
       .143 OBSE4_7  

كحةثكأ كل
Yكحث كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.ككككككككككك

OBSE8_10حث ك يركجار  ىتكيفكجثاظصل.كككك 
OBSE1_3 كحث ك يركجاكثا عكسجاثيااةل.كككككك
OBSE4_7كحث ك يركجااية ك رقرسهكجثاظصل.كككككك
OJ12_20كحث ك يرك رجالكجاريادالة.كككككك

كلكنرا جكجخرخا جةكفهسضكجار جسلكلسا ياًك
كلككجخرخا كصتلكجاثهضكجألسلكك-8

كسرصث كجاثهضكجألسلكاير جسلكفةصاكسي ل

ك.ك"ركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجايرجالكجاراظةصةلك   يام اكجثيريثلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكك"ك

كسسارقكد ك ذجكجاثهضكجاه ةة كجاثهسضكجاثه ةلكجارااةلكل

كركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجايرجالكجارةزسيةلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك-8/8
كجثةجطالك كسسيةلةاة كجارةزسيةل كجايرجال ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كطهمسل كج تخاط ك القل كتة ر كأنه كسر ل كجاةا ق كجارتية  كنرا ج د 

رس كجاذيكساصك ي كأنهكتة رك القلكطهمسلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجاراظةصةل.كمماكسقر  ك فاكجاثهضكجايرىفكسقخةلكجاثهضكجاخ
كجايرجالكجارةزسيةلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.

ىكجايتكتةصيتك يلكأ ك اا ك2110؛كحةر ،كك2113سترثقك ذمكجاارةةلكد كجاارا جكجايتكتةصيتك اةهاكم جسلكل كد ك جاكار ي،ك
ك ني كجحصا ةل كج تخاطكطهمسلكذجةكمرال ك ك القل كم جسل كستر مكتيككجاارا جكأس ًا كجاراظةصةل. كجارةزسيةلكسسيةلةاةكجثةجطال كجايرجال

Chen et al., 2008كىك   ك اا ك القلكج تخاطكطهمسلك نيكجايرجالكجارةزسيةلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك

كجاراظةصةل.كركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجايرجالكجإل هج ةلكسسيةلةاةكجثةجطالك-8/2
كجثةجطالك كسسيةلةاة كجر هج ةل كجايرجال ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كطهمسل كج تخاط ك القل كتة ر كأنه كسر ل كجاةا ق كجارتية  كنرا ج د 
جاراظةصةل.كمماكسقر  ك فاكجاثهضكجايرىفكسقخةلكجاثهضكجاخرس كجاذيكساصك ي كأنهكتة رك القلكطهمسلكذجةكمرالك حصا ةلك نيك

كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.كجايرجالكجر هج ةل

ىكسجايتكتةصيتك يلكأ ك اا ك القلكج تخاطكج ا ةلكسذجةك2110سترثقك ذمكجاارةةلكد كجاارا جكجايتكتةصيتك اةهاكم جسلك حةر ك،ك
كى2119مرالكجحصا ةلك نيك رجالكجر هج جةكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.كلصاكم صتكتيككجاارا جكأس اُكم جسلك جايطةيك،ك

كركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيك رجالكجاريادالةكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك-8/3ك
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د كنرا جكجارتية كجاةا قكسر لكأنهكتة رك القلكج تخاطكطهمسلكذجةكمرالك حصا ةلك نيك رجالكجاريادالةكسسيةلةاةك
كجاخر كجاثهض كسقخةل كجايرىف كجاثهض ك فا كسقر   كمما كجاراظةصةل. كمرالكجثةجطال كذجة كطهمسل ك القل كتة ر كأنه ك ي  كساص كجاذي س 

ك حصا ةلك نيك رجالكجاريادالةكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.
ك ككككك كم جسل كد كجاارا جكجايتكتةصيتك اةها كجاارةةل ىكحةثكتةصيتك يلكأنهكKonovsky & Pugh, 1994سترثقك ذم

كجأل كجر رصا  ك ني كجارخامل ك القاة كيف كججلصة  ك م كدخرأ كجثياديلكحةب كنرةةل كججلصة  ك هم كسقةدة  كجألفهجم كفإ  ك، كسداهفةهم فهجم
كنرا جكم جسلك  ,Chiaburu & Limجايامالكد كداهفةهمكيفكشك كجظها كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.كلصاكجتثقتكأس ًا

كجاري(2008 كج تخاطكج ا ةلك نيك رجال ادالةكسسيةلةاةكجثةجطالكىكد كنرا جكجار جسلكجحلااةلكحةثكتةصيتك يلكأ ك اا ك القل
كجتثقتكم جسلك د كتيككجاارا جكحةثكتةصيتك يلكضهس عكتهلةثكجثاظصاةك ي كك(Burton et al., 2008)جاراظةصةل.كلصا

جايرجالكجاراظةصةلكس القلكجاه ة ك اثهؤسسكارتةنيكأمج كجايادينيكسمما سرهمكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.كستر مكتيككجاارةةلكأس اًك
كنرا  ك، ك جايطةي كم جسل ك اايرجالك2119ج كشية  م كج تثا  كد  كسهتث  كايياديني كجاراظةص  كجألمج  كدةرةي كأ  ك يل كأشا ة كسجايت ى

ىك القلكجر تخاطكFodchuk, 2007جاراظةصةلكسخاصلكجايرجالكجر هج ةلكس رجالكجاريادالةك.كس اك ك اىفكتر مكنرا جكم جسلك 
كسسيةلةاةكجثةجطال كجاراظةصةل كدرغىتك اىفكك نيكجايرجال كجاراظةصةل كجاراظةص ك اايادينيكفاايرجال كجر رصاىف كثريكقةع جاراظةصةلكلصيامال

ىك يلكضهس عكتهلةثكجثاظصاةك ي كجايرجالكجاراظةصةلكBurton et al., 2008ايراخؤك ريككجاةيةلةاة.كستاىتكنرا جكم جسلك 
كارتةنيكأمج كجايادينيكسمما سرهمكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك

كسرصث كجاثهضكجاثاينكاير جسلكفةصاكسي للككجخرخا كصتلكجاثهضكجاثاينك-2
ك"كركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك"ك

كسسارقكد ك ذجكجاثهضكجاه ةة كجاثهسضكجاثه ةلكجارااةللك

كعكسجاثيااةلك،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجاكثا ك-2/8

د كنرا جكجارتية كجاةا قكسر لكأنهكتة رك القلكطهمسلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجاكثا عكسجاثيااةلكسسيةلةاةكجثةجطالك
جاكثا عككجاراظةصةل.كمماكسقر  ك فاكجاثهضكجايرىفكسقخةلكجاثهضكجاخرس كجاذيكساصك ي كأنهكتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك ني

كسجاثيااةلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.

كركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجااية ك رقرسهكجثاظصل،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك-2/2

كسسيةلةاةك كجثاظصل ك رقرسه ك نيكجااية  ك حصا ةل كطهمسلكذجةكمرال كتة رك القل د كنرا جكجارتية كجاةا قكسر لكأنه
اظةصةل.كمماكسقر  ك فاكجاثهضكجايرىفكسقخةلكجاثهضكجاخرس كجاذيكساصك ي كأنهكتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجثةجطالكجار

كجااية ك رقرسهكجثاظصلكسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.

كركتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجار  ىتكيفكجثاظصل،كسسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك-2/3ك

رتية كجاةا قكسر لكأنهكتة رك القلكطهمسلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجار  ىتكيفكجثاظصلكسسيةلةاةكجثةجطالكد كنرا جكجا
جاراظةصةل.كمماكسقر  ك فاكجاثهضكجايرىفكسقخةلكجاثهضكجاخرس كجاذيكساصك ي كأنهكتة رك القلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجار  ىتك

كسترث كجاراظةصةل. كجثةجطال كسسيةلةاة كجثاظصل كم جسلكيف كجاةها كتةصيت كجايت كجاارا ج كد  كجاثاين كجاثهض كجخرخا  كنرا ج ق
 Chattopadhyay & George, 2001كجاراظةصةلكك كجاذجة كتقرسه ك ني كج ا ةل كج تخاط ك القل ك يلكس ةم كأشا ة كجايت ى

جايادينيكذسيككىكجايتكتةصيتك يلكأ Mayer et al., 2007سسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.كلصاكألرةكتيككجاارا جكم جسلك 
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 ,.Sekiguchi et alتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكجثهتثيلكتايهطكيفكمما سلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.كلصاكترثقكنرا جكم جسلك 
ىكجايتكتةصيتك يلكأ كجايةجد كجحملثثعكارقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكهلاكآ ا كقةسلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك.كلصاكجتثقتك2008
ك نرا جك كد كنرا جكم جسل كجحلااةل كجاذجةكBellou et al., 2005جار جسل كج تث كدةرةيكتقرسه كسجايتكتةصيتك يلكأنهكليصا ى

كجاراظةصةلكاريكجايادينيكليصاكأميكذاكك يلكزسامعكمما سرهمكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك
ك
كلككسرصث كجاثهضكجاثااثكاير جسلكفةصاكسي لجخرخا كصتلكجاثهضكجاثااثكك-3

ك" كحةثكك كد  كسذاك كجاراظةصةل كجثةجطال كسيةلةاة كحةل كداهم كجثةرقص  كآ ج  ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كجخرالفاة كتة ر ر
ك.ك"خصا صهمكجارمية هجفةل

كسسارقكد ك ذجكجاثهضكجاه ةة كجاثهسضكجاثه ةلكجارااةلكلك
ثةجطاددلكجاراظةصةددلكسذاددككددد كحةددثكركتة ددركجخرالفدداةكذجةكمراددلك حصددا ةلك ددنيكآ ج كجثةرقصدد كددداهمكحددةلكسدديةلةاةكجك-3/8

كجااة .ك
كجثةرقص كداهمك ك نيكآ ج  ك حصا ةل كركتة ركجخرالفاةكذجةكمرال د كنرا جكحتية كجخرخا كلهسسكالكسجا كتخنيكأنه

كحةلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كحةثكف اةكجااة ك.كمماكسقر  كقخةلكجاثهضكجايرىف.ك
 ةلك ددنيكآ ج كجثةرقصدد كددداهمكحددةلكسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلكسذاددككددد كحةددثكركتة ددركجخرالفدداةكذجةكمراددلك حصدداك-3/2

كجايصه.ك
د كنرا جكحتية كجخرخا كلهسسكالكسجا كتخنيكأنهكتة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمك نيك

كف اةكجايصهكاخيركجإلسثا .كس اارايلكسرمك فاكجاثهضكجايرىفك ث ةاً.ك
جخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمكحةلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكسذاككد كحةثكجحلاالككركتة رك-3/3

كجر رصا ةل.ك
د كنرا جكحتية كجخرخا كلهسسكالكسجا كتخنيكأنهكتة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمك نيك

كاضةلكسجاكهىفك.كس اارايلكسرمك فاكجاثهضكجايرىفك ث ةاً.كف اةكجحلاالكجر رصا ةلكاخيريكجاهسحكجاهس
ركتة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمكحةلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكسذاككد كحةدثكددرعكك-3/1

كجتربع.ك
جثةرقص كداهمك نيكد كنرا جكحتية كجخرخا كلهسسكالكسجا كتخنيكأنهكتة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج ك

كف اةكدرعكجتربعكجلصة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطصلكجاراظةصةلك رجك يركجاةية كجحل ا ي.كس اارايلكسرمك فاكجاثهضكجايرىفك ث ةاً.ك
ركتة ددركجخرالفدداةكذجةكمراددلك حصددا ةلك ددنيكآ ج كجثةرقصدد كددداهمكحددةلكسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلكسذاددككددد كحةددثكك-3/0

ك.كجاةظةثلكجحلااةل
كجثةرقص كداهمك ك نيكآ ج  ك حصا ةل كركتة ركجخرالفاةكذجةكمرال د كنرا جكحتية كجخرخا كلهسسكالكسجا كتخنيكأنه

كحةلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كحةثكف اةكجاةظةثلكجحلااةل.كمماكسقر  كقخةلكجاثهضكجايرىف.ك
حددةلكسدديةلةاةكجثةجطاددلكجاراظةصةددلكسذاددككددد كحةددثككركتة ددركجخرالفدداةكذجةكمراددلك حصددا ةلك ددنيكآ ج كجثةرقصدد كددداهمك-3/1

كجثؤ  كجاييص .ك
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كجثةرقص كداهمك ك نيكآ ج  ك حصا ةل كركتة ركجخرالفاةكذجةكمرال د كنرا جكحتية كجخرخا كلهسسكالكسجا كتخنيكأنه
كحةلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كحةثكف اةكجثؤ  كجاييص .كمماكسقر  كقخةلكجاثهضكجايرىف.ك

كجار جسلكلك جنراك-82
كتةصيتكجار جسلك  كمصة لكد كجاارا جكأمههاكداكسي ل

جخنثاضك م ج كجايادينيكيفكدةراثةاةك اديلكجثاةفةلكحم كجار جسلكأل يامكجايرجالكجاراظةصةلكجاثال لك جايرجالكجارةزسيةل،كجايرجالك -8
كى.2.13رجالكجاراظةصةلك جإل هج ةل،ك رجالكجاريادالةىك صثلك ادل.كحةثك ي كدرةسطك م ج كجايادينيكايي

كجايرجالك -2 ك ير ك ة كجار جسل كحم  كجثاةفةل ك اديل كدةراثةاة كيف كجاياديني ك انب كد  ك م جلًا كجاراظةصةل كجايرجال كأ يام كألثه   
كجارةزسيةلك،كسي كذاكك يركجايرجالكجإل هج ةلك،كسأخىتجًك يرك رجالكجاريادالة.

جار جسلكارقرسهكجاذجةكجاراظةصةلكدازجلكأق كد كجثةرةيكجثطيةبك،ككأ كدةرةيكشية كجايادينيكيفكجثةراثةاةكججلاديةلكحم  -3
كىك.ك3.01حةثك ي كدرةسطك م ج كجايادينيكارقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك 

كجثةرةيك -1 كد  كأق  كدازجل كجاراظةصةل كجثةجطال كاةيةلةاة كجار جسل كحم  كججلاديةل كجثةراثةاة كيف كجاياديني كمما سل كدةرةي أ 
كىك.ك3.01طك م ج كجايادينيكثريكس ةمكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك جثه ةبك،كحةثك ي كدرةس

  كألثهكأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك م جلاًكد ك انبكجايادينيكيفكدةراثةاةك اديلكجثاةفةلك ةك يركجإلسثا ،كسيةهك يرك -0
كىفكجاياىف.جاهسحكجاهساضةلك،كمثك يركجاةية كجحل ا ي،كسيةهك يركجاكهىفكسأخىتجًك يركجرارثج

تة رك القلكج تخاطكطهمسلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجايرجالكجارةزسيةلكسعة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك رجك يركجاةية ك -1
جحل ا ي.كحةثكليصاكج تث كدةرةيك حةاسكجايادينيك اايرجالكجارةزسيةلكليصاكأميكذاكك يلكج تثا كدةرةيكمما سلكجايادينيك

كاراظةصةل.كاةيةلةاةكجثةجطالكج
ك -9 كج تخاط ك القل كتة ر كطهمسل ك ني ك حصا ةل كمرال كجإلذجة كسك هج ةجايرجال كجاراظةصةلل كجثةجطال كدةرةيكسيةلةاة كج تث  .فكيصا

كدةرةيكمما سلكجايادينيكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك حةاسكجايادينيك اايرجالكجإل هج ةلكليصاكأميكذاكك يلكج تثا ك
كذ -1 كطهمسل كج تخاط ك القل كج تث كتة ر كليصا كحةث كجاراظةصةل. كجثةجطال كسسيةلةاة كجاريادالة ك رجال ك ني ك حصا ةل كمرال جة

كدةرةيك حةاسكجايادينيك يرجالكجاريادالةكليصاكأميكذاكك يلكج تثا كدةرةيكمما سلكجايادينيكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك
كسجاثياا -3 كجاكثا ع ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كطهمسل كج تخاط ك القل كسسيةلةاةكتة ر كجاراظةصةلى كجاذجة كتقرسه كأ يام ك ل حر ةل

جثةجطالكجاراظةصةل.كحةثكليصاكج تث ك حةاسكجايادينيك ااكثا عكسجاثيااةلكمجخ كجايص كأميكذاكك يلكج تثا كدةرةيكمما سلك
كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.

ل حركأ يامكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلىكسسيةلةاةكتة رك القلكج تخاطكطهمسلكذجةكمرالك حصا ةلك نيكجااية ك رقرسهكجثاظصلك  -81
كجايادينيك رقرسهكدكا كجايص كأميكذاكك يلكج تثا كدةرةيكمما سلكسيةلةاةك كج تث كشية  كجاراظةصةل.كحةثكليصا جثةجطال

كجثةجطالكجاراظةصةل.
كجاذ -88 كتقرسه ك ل حركأ يام كجثاظصل كجار  ىتكيف ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كج تخاطكطهمسل ك القل كسسيةلةاةكتة ر كجاراظةصةلى جة

كمما سلك كدةرةي كج تثا  ك يل كذاك كأمي كهلم كجايص  كدكا  كيف ك اار  ىت كجاياديني كشية  كج تث  كليصا كحةث كجاراظةصةل. جثةجطال
كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.

ك اةكجااة .كركتة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمكحةلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كحةثكف -82
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تة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمك نيكف اةكجايصهكد كحةثك يركجإلسثا .كيفكحنيكملكتظههك -83
جخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكف اةكجايصهكد كحةثكأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكجألخهىك جاةية كجحل ا يك،ك

ك،كجاكهىفى.جاهسحكجاهساضةلك،كجرارثجىفكجاياىفك
تة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمك نيكف اةكجحلاالكجر رصا ةلكاخيريكجاهسحكجاهساضةلكسجاكهىف.ك -81

يفكحنيكملكتظههكجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكف اةكجحلاالكجر رصا ةلكد كحةثكأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك
كحل ا يك،كجرارثجىفكجاياىفى.جألخهىك جإلسثا ك،كجاةية كج

كجثةجطالك -80 كسيةلةاة كأ يام كجلصة  كجتربع كدرع كف اة ك ني كداهم كجثةرقص  كآ ج  ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كجخرالفاة تة ر
كجاراظةصةلك رجك يركجاةية كجحل ا ي.كك

كد -81 كجاراظةصةل كجثةجطال كسيةلةاة كحةل كداهم كجثةرقص  كآ ج  ك ني ك حصا ةل كمرال كذجة كجخرالفاة كتة ر كف اةكر كحةث  
كجاةظةثلكجحلااةل.ك

ركتة ركجخرالفاةكذجةكمرالك حصا ةلك نيكآ ج كجثةرقص كداهمكحةلكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كحةثكف اةكجثؤ  ك -89
 جاييص .ك

نث كىكرك ريفكمما سلكجألفهجمكيفكجثةراثةاةكججلاديةلكحم كجار جسلكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك اخرالفكجااة ك كذلهك/كأ -81
،كسجاةظةثلكجحلااةلك،كسجثؤ  كجاييص ك.ك ةاصاك ريفكم  لكأمج كتيككجاةيةلةاةك اخرالفكف اةكجايصهك،كسجحلاالكجر رصا ةلك،ك

 سدرعكجتربعكثثهمجةك ةالكجار جسلك.كك
س ذجكسرلك ي كأ كحمة ككتؤ هك رجالكجاريادالةكت  ىتًجكطهمسًاكدياةسًاكيفكعة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكحم كجار جسل. -83

 ج رصاىفكجايادينيكيفكجثةراثةاةكججلاديةلكحم كجار جسلك  كجايرجالكيفكجارياد كد ك انبكجاهؤسا كسجثاهفنيك.ك
 حم كجار جسل.كتؤ هكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك   يام اكجاثال لكت  ىتجًكطهمساًكدياةساًكيفكعة كأ يامكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل -21

 :الدراسةتو يات  -13
يفكضة كنرا جكجار جسلكجثةرجنةلكسنرا جكجارتية كجإلحصا  ،كسارتقةقكجهلرفكجألساس كاير جسل.كفقركمتكتااسلكتةصةاةكجار جسلكد ك

كخاللكجاحلةثك يىكجااقاطكجارااةلكلك

ك اايرجالكجاراظةصةلكلكجتاصلجارةصةاةكك-8
ج يلكجايا ركجثاميكد كدؤ الةكجايادينيكسأمج هم.كسذاككد كخاللكأ كتكة ك اا ك رجالكيفكتةزس كجثكاف ةكسجأل ة ،كسدهكك-8/8
كلك

ك*كجارقرسهكد ك انبكجإلمج عكجاييةاكاييادينيكذسيكجألمج كجثرصةث.
ك*كج تخاطكجأل ة كجثرغىتعكسجثكاف ةكمبياسىتكدةضة ةلكاألمج كسجإلجناز.

ك*كجارةزس كجاياملككاأل خا كسجاةج خاةكجاةظةثةلك.
كااظاىفكجأل ة كجثرغىتعكسجثكاف ةكك نيكعة كجايادينيك اثةراث .ك*كجارطخةقكجايامل

كأ كسكة ك اا ك رجالكيفكجاريادالةكد كعة كجايادينيكيفكجثةراث .كسذاككد كخاللكلك–ك8/2
 .*جرارثجداثةضة  كد ك انبكجاهؤسا كفةاارياديصياثهؤسسني

 . رجفااياديةاييهؤسا فةةضياتططةجألجاثياالكد ك انخ*كجثاا للك
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 .ييالقاتاإلنةانةلسجرححجداثرخاماخاكيياصص ك انخاألطخا كايث اةكجألخهىكارتةنيكجثةرصهكجاك*
ك . *جألخذمبطاابكعة كجاياديةاثةاحلةخانيارج اذقهج ج اصل م

 .ااقالجاةجضتلسجاصه لثرب جتااقهج جتاايتكتُريذفةصاسرييقخةظا فكجاياديني*كجث
ك.يرهصخاححجدةسم*كجر رصادخااياديةاةدياد

كم مك م جلاةكجايادينيكايرجالكجإل هج جةكجاه ةلكجثرخيلكيفكجثةراثةاةكحم كجار جسل.كسذاككد كخاللكلكك-8/3
ك*ككجااثج لكسجثةضة ةلك اركج اذكجاقهج جةكجاةظةثةلكجثرييقلكجبصة كجايادينيك.

كاقهج جةكجإلمج سلك.*ك تاحلكفهصكجثاا للكأداىفكلافلكجايادينيكسخاصلكجإلمج سنيكاصا كج
ك*كجاةصاحكاييادينيكةهسلكجاريخىتكستقر كجثقححاةكسجااكاسي.

ك*كسض كنظاىفك املكايحقةلكسرةلكجاثهصلكأداىفكججلصة كايرقرىفكسجاحق كيفكجاةظةثل.
جاثيددالكددد ككجاريددهفك يدد كلةثةددلكتةزسدد كجاهسجتددبكسجأل ددة كسجثكافدد ة،كسجإل ددهج جةكجثرخيددلكاددذاك،كسلةثةددلكجارياددد كسجرتصددالك-8/1

كج خهس .سذاككد كخاللكل
كمس جةكتر سخةلكس  شامسلكايياديني،كد كخاللكجرسريانلك ربج كد كمجخ كسخا جكجثةراثةاةك. قركستاثةذك*ك

ك*كتاثةذكاقا جةكمس سلك ىتك  ةلك نيكجاهؤسا كسجثهؤسسنيكثااقالكجثاكالةكجايتكتةج ههمكأ اا كجايص ك.
كجاذجةكجاراظةصةلكلجارةصةاةكجتاصلك رقرسهكك-2
كجايص ك ي كزسامعكدةرةيكتقرسهكجاذجةكاريكجاياديني.كسذاككد كخالللكك-2/8

ك*كجاراةس كيفكدها جةكسسج خاةكسدهاىفكجاةظةثلككإل هج كخربعكجاياديني.
ك*كم مكزدال كجايص كسجااية ك األدا كجاةظةث .

كصلكهترمك هكستةانرمكستيص ك ي ك شخا كحا اته.*كسزسامعك حةاسكجألفهجمك اار مكجاراظةص كاةر  كد كخالاهكأ كجثاظ
ك*كتكيةفكجايادينيك ةج خاةكسدة ةاةاةكتاخ كارسهمكجاه خلكيفكجارتريكستايه مك  مهةلكداكسؤمسنهكد كأ صال.

كهم.*كتخ كنظاىفكجاه اسلكجثهاةلكحةثكسكة كجألفهجمكجأللثهكخربعكسسااًكدة ةانيك  ك صيةلكتييةمكجألفهجمكججلرمكستييةصهمكستر سخ

كجارةصةاةكجتاصلك ةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكلك-3
تاصةلدثهةىفكسيةلةاتاثةجطالجاراظةصةلكارلاايادينيكيفكجثةراثةاةكحم كجار جسل.كسذاككثاكهلذمكجاةيةلةاةكد كأمهةلكيفكزسامعكك-3/8

كجاثيااةلكجاراظةصةل.كسذاككد كخاللكلك
كةجطالكجاراظةصةل.*كتاظةمكجر رصا اتةجاارسجتاارةرر صةيةلةاةكجث

ك*كجخرةا كستهقةلكجاقةامجةكجإلمج سلك ي كأساسكدريكقةاىفكجألفهجمك األناطلكجارطة ةلكمجخ كجثاظصلكسخا  ها.
ك*ك م ججكجثياسىتكذجةكجر تخاطك ةيةلةاةكجثةجطالك اركجاقةاىفك يصيةلكجخرةا كجاياديني.

كجارطة ةلكد ك انبكجألفهجمكمجخ كجثاظصل.*كتصصةمكستاثةذك هنادجكايرقةةمكجثةرصهكايصخامأعكجاثهمسلكسك
ك*كجاه طك نيكجثكاف ةكسجحلةجفثكجاراةةيةلكسداكسظههمكجايادينيكد كسيةلةاةكدةجطالكتاظةصةلكدهتثيل.

ك*كجإلصرج كجارس يكاااهجةكتر ص كمما ساةكجايادينيكجثرصةثس كستةزسيهاك ي كعة كجايادينيكايريهفك يةهمكس هفاناًك اجلصة كهلم.
ك كمنةذجكدركاد كسرةلكناهكسس ةمكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلكد كخاللكجايص كججلصا  كسجاقةامعك ااقرسع.كك*ك اا

جر رصداىفك يدقكجادة  كسزسدامعكجإلم ج كادريكجألفدهجمكسججلصا دداةكجثيريثدلكيفكججملرصد ك طخةيدلكدثهدةىفكجثةجطادلكسأمهةرهداكستاددةة كك-3/2
كمما سرها.كسذاككد كخاللكلك



 

- 179 - 
 

كجاراثةذكاربجدجكناهكجاة  كمبثهةىفكسأمهةلكسيةلةاةكجثةجطالكسجاارا جكجثحتخلك يةها.ك*كجارصصةمكسك
ك*كتهلةثكجااظمكجارييةصةلكخاصلكيفكجثهجح كجارييةصةلكجألسيلك ي كأمهةلكأمج كسيةلةاةكجثةجطال.

كا.*كتاةة كجثةجطانيك ي كجثاا للكس  رج كجاهأيكسجاقةاىفكمبصا سلكجارميةقهجطةلك كافلكأشكاهل
كجاختةتكجثةرقخيةلكجثقححللكك-81

 يدد كجادده مكددد كأ كجار جسددلكجحلااةددلكحاساددتكم جسددلكأ ددهكلدد كددد كجايرجاددلكجاراظةصةددلكستقددرسهكجاددذجةكجاراظةصةددلك يدد كسدديةلةاةكجثةجطاددلك
جكجايتكتةصيتك اةهاكجاراظةصةلكاييادينيكيفكدةراثةاةك اديلكجثاةفةل،ك ركأ كنطاقك ذمكجار جسلكسجألسااةبكجثةريردلكفةهاكسجاارا 

كتاىتك يلكس ةمكمارةكار جساةكأخهيكدةرقخيةل،كسد ك نيك ذمكججملارةكجاختثةلكداكسي كلك
  هج كم جسلكدقا نلك نيكجثةراثةاةكجحلكةدةلكسجثةرادثةاةكجتاصدلكحدةلكأ دهكجايرجادلكجاراظةصةدلكستقدرسهكجادذجةكجاراظةصةدلكك -8

ك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.
  هج ك ذمكجار جسلك اارطخةقك ي كقطا اةكخردةلكأخهيك ىتكجاقطا كجاصت . دكانةلك ك -2
 م جسلكأ هكجاه اسلكجثهاةلكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل.ك -3
كم جسلكأ هكحكنيكجايادينيكستقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك ي كسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةل. -1

 اريرا   العربية:
 عل ية : الكتى ال -1

ك.كك2111،جإلسكار سللكجارج كججلاديةلكايااه،كجثةج مكجاخاهسلكدرخ كارتقةقكجثةثعكجاراافةةلأ ةك كه،كدصطثىكحمصةم،ك .8
ك.2188،كمج كجتةيلكايطخا لك،كجرجتا اةكجثياصهعكيفك مج عكجثةج مكجاخاهسلجثهس ،كعالكجارس كحمصرك،كجاصخاغك،كشةق كحمصرك،ك .2
،كجارج كججلاديةلككجاةية كجاراظةص ك نظهساةكسمناذجك مج عكجاةية كيفكجثاظصاةكىهمح ك،كجثهسىك،كعالكجارس كحمصرك،كك م س ك،ك ا تك خركجا .3

ك.كك2112 اإلسكار سلك،كجاطخيلكجاثانةلك،ك
ك .1 كأساسةاةكجاقةاسكسجارتية كسجخرخا كجاثهسض م س ك،ك ا تك خركجاهمح ك، كجارج كككةةتكجارةةسقكل ك، ،كجإلسكار سل

ك.ك2111يةلكايطخ كسجاااهك،كججلاد
ك.ك2111،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ك،كككجاييةىفكجاةيةلةلخطابك،ك اسرعكسآخهس ك،كك .0
 .2111،كجثاظصلكجايه ةلكايراصةلكجإلمج سلك،كككجايرجالكجاراظةصةلكجثهصلكجاقامدلكإلمج عكجثةج مكجاخاهسلزجسرك، املكحمصرك،كك .1
،كمج كجتةيلكايطخا لك،ككقه كجحلاميكسجاياهس ايجإلمج عكجرسحجتةةةلكايصةج مكجاخاهسلكجثرخ ك كحمصرك،كطهك،كحةانيكجاةةرك،كجاصخاغك،كشةق .9

ك.ك2113
كجاهسا  كجاييصةلكلك-2

م جسلكتطخةقةلك يىكجارسج هكجحمليةلكإلدا عكأ ةكك–جتةةي ،كديرثكمخة ك،ك"كمنةذجكدقححكاراصةلكسية كجثةجطالكجاراظةصةلك .8
 .2113،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ك،ككة جمك ىتكدااة ع ساالكملرظيبك"ك،ك

كجاراظةصةلك ي كفا يةلكجألمج كجاةظةث ك اارطخةقك ي كأ  ا ك ة لك .2 كجايرجال كأ ه جاكار ي،ك خركهللاكأمحركحمصرك خاس،ك"
 .2113،كليةلكجارةا ع،ك اديلك نيكو ،ك ساالكدا ةرىتك ىتكدااة عجارر س كجباديلكجاكةستك"،ك

،كم جسلكدقا نلك نيكجثةراثةاةكجحلكةدةلكسجتاصلك"كك–اس كحمصرك،ك"كت  ىتكتطةسهكجثةا كجاةظةث ك يىكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك اشا،ك  .3
ك.ك2119،كليةلكجارةا ع،ك اديلك نيكو ،ك ساالدا ةرىتك ىتكدااة ع

كجاي .1 ك يى كجإلمج ع كيف كسجاثقل كجاراظةص  كجرارثجىف كأ ه ك" ك، ك فيت كحمصر كأدىتع كسسيةلةاةكحةجس، كجاراظةصةل كجايرجال ك ني القل
 .2113،كليةلكجارةا ع،ك اديلكجاقا هع،ك ساالكدا ةرىتك ىتكدااة عجثةجطالكجاراظةصةلك اارطخةقك يىكجاخاة كجارةا سلك"ك،ك
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،كم ع،ك صهكحمصرك،ك"كأ هكتطخةقكجايرجالكجاراظةصةلك ي ك مج عكضغةطكجايص كم جسلكدةرجنةلك ي كجثةراثةاةكججلاديةلك"ك .0
ك.2119،كليةلكجارةا ع،ك اديلك نيكو ،ك ساالدا ةرىتك ىتكدااة ع

 د ا ك،كأداينكنة كجارس ك،ك"كأ هكجاثقافلكجاراظةصةلك يىكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك اارطخةقك يىك ادييتك نيكو ك .1
ك.2111،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ك،كك ساالكدا ةرىتك ىتكدااة عسقااعكجاةةس ك"ك،ك

 ساالدا ةرىت ىتك"،كمحرك،ك يةا  خرهللا"كجاكثا عجاذجتةلس القرها اا غةطاثهاةلكارلصييصةااح ةلجتاصل ةرسلجتهطةىفكسةرأ .9
ك.ك2181،ك اديلجتهطةىف،دا سككدااة ع

 خركجاهمح ك،كنةهس كحمصةمك،"كت  ىتكفهقكجايص ك يىكسية كجثةجطالكجاراظةصةلكم جسلكدقا نلك يىكقطا كجثةراثةاةك"ك،ك .1
ك.كك2110،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ك،ككاالدا ةرىتك ىتدااة ع س

 ةجمك،ك صهسكحمصرك،ك"كمنةذجكدقححكاةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلككم جسلكتطخةقةلك يىكجثةراثةاةككجحلكةدةلك ااقا هعك .3
ك2118.،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ك،كك ساالكملرة جمك ىتكدااة عجاكربىك"ك،ك

 ات العل ية : الدورا -3
كجثصهيفكمبتافظلك .8 كجاقطا  ك يى كتطخةقةل كم جسل ك كجاراظةصةل كجثةجطال كسيةلةاة ك"كحمرمجة كجثايمك، ك خر ك امل ك، جثةري

ك.ك2112،كليةلكجارةا عك،ك اديلكطاطاك،كجايرمكجألسلك،ككججمليلكجاييصةلكايرةا عكسجارصةس جاغه ةلك"ك،ك
،كليةلكجارةا عك،ك اديلكججمليلكجاييصةلكاالقرصامكسجارةا ع،كالكجاراظةصةلك"ك ابكهللاك،ك فيتكحمصرك،"كحمرمجةكسية كجثةجط .2

ك.ك8330 نيكو ك،كجايرمكجاثااثك،
كجثة هلك اتردلك  اارطخةقك يىكجاخاة ك .3 كجاراظةصةل كفاطصلك يىكحمصرك خركجاهمح ،"كم جسلكسيةلةاةكجثةجطال  امكهللاك،

ك.2118،ك اديلكجألز هكفه كجاخااة،كجايرمكجاراس ك اه،كمسةصربكرةا عججمليلكجاييصةلكاكيةلكجاجارةا سلكيفكدصهىك"ك،ك
حادرك،كسيةركشيخا ك،"كأ هكجثرغىتجةكجاايصةلكسجاراظةصةلكسجاةظةثةلك ي ك م ج كجايادينيكاييرجالكجاراظةصةلكلكم جسلك .1

جاراس كسجتصةة ك،كجاةالكجاةجحركك،كليةلكجارةا عك،ك اديلكجاقا هعك،كجايرمكميلكجحملاسخلكسكجإلمج عكسكجار دنيدةرجنةلك"ك،ك
ك.ك2113سجأل  ية ك،ك

كجاراظةصةل .0 كجثةجطال كسسية  كجاقةامع كسم م كجاراظةصةل كاييرجال كجاياديني ك م ج  ك ني كجايالقل ك" كفهص ، كديايل كحةر ، ججمليلك،
 .2110،كليةلكجارةا ع،ك اديلكطاطا،كجاييصةلجارةا عكسجارصةس 

كمس  رجالجاريا .1 ك،" كدصطث  كحمصر ك، كحيبكجتاهسىف دالتثةريثةث غةطصهج اارس  م جسلتطخةقةل ي يااصهجارصهس ثةصةراثى
ك.2181،جايرمجاثاين،21،كججمليرميل اديلمداقييييةدارقرصامسلسجاقانةنةلى"،ك

كدةرجنةلكيفكضة كخيةثلك،كحم .9 صرك خركجايطةفك،ك"كحمرمجةكسية كجارطة كجاراظةص كيفكجثاظصاةكجايادلكلكم جسلكحتيةيةل
ك.ك8339،كججمليركجتاد ك،كجايرمكجألسلك،كنةفصربك،ككججمليلكجايه ةلكايييةىفكجإلمج سلةلةلكجحلرسثلك"ك،كجااظهساةكجاةي

ججمليلكزجسرك،ك املكحمصرك،ك"كحتية كجايالقلك نيكأسااةبكدهجقخلكجألمج كجاةظةث كسك حةاسكجايادينيك اايرجالككجاراظةصةلك"،ك .1
ك.8330ركجاثاين،كجايرمكجاثاين،ك،ك اديلكجاكةست،كججمليكجايه ةلكايييةىفكجإلمج سل

ميلكزجسرك،ك املكحمصرك،"كتاصةلكسية كجثةجطالكجاراظةصةلكاييادينيكيفكشهلاةكقطا كجأل صالكجثصهيكلكم جسلكتطخةقةلك"،ك .3
ك.2111،كليةلكجارةا ع،ك اديلكجاقا هع،جايرمكجتاد كسجتصةة ك،كجحملاسخلكسجإلمج عكسجار دني

،"كم  لجايرجالجاراظةصةلارلهؤسا جألقةاداأللامميةلكفةاجلادياتاأل منةلجاه ةلس القرها ااةر كجاةيةمك،ك جتبك؛كسيطا ،كسةزج  .81
ك.2113،كجايرمكجألسلكسجاثاين،ك20،ججمليركميل اديلمداقجاراظةصةأل  ا جهلة اتاارر سةةلفةهاك"،ك



 

- 181 - 
 

ك يىكصا كجاقهج جةكجأل .88 كجاراظةصةل كجثةجطال كحتية كدةا يكأل ه كسيةصا ،كحمصرك الل،ك" كايرةا عكخالقةلك"ك، كجاييصةل ججمليل
ك.ك2118،كجايرمكجاثاينك،ككسجارصةس 

ك-جاةةة ،كشيخا ،ك"كقر عك ياكجتصا صكجاايصةلكسكجاراظةصةلكسكجاةظةثةلك ي كجاراخؤك ةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك .82
،كليةلكجارةا عك،ك اديلكسجارصةس ككججمليلكجاييصةلككجارةا عم جسلكتطخةقةلك ي كدةراثةاةكجهلة لكجايادلكاير دنيكجاصت ك"ك،ك

ك.ك2110طاطاك،كججمليركجاثاينك،كجايرمكجاثاينك،ك
،كككججمليلكجاييصةلكاالقرصامكسجارةا عشا نيك،كحمصرك خركجارةجب،ك"كجارةجفقكجااثة كس القرهك ةيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك"ك،ك .83

 .ك2111ليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ك،كجايرمكجاثااثك،
،كليةلككميلكآفاقك رسرعكاير جساةكجارةا سلصرك خركجارةجب،ك"كجايةجد كجثؤ هعكيفكتقرسهكجاذجةكجاراظةصةلك"ك،كشا نيك،كحم .81

ك.ك2111ألرة هك،كك–جارةا عك،ك اديلكجثاةفةلك،كجاةالكجاثادالك اهك،كجايرمكجاثااثكسجاهج  ك،كسةاةةك
كس  .80 كجإلمج سل كجاقةامع كأمناط ك" كجاخكهي، كجارةجب ك خر كحمصر كشا ني، ك"، كجاراظةصةل كجثةجطال ك ةيةلةاة كجاييصةلكالقرها ججمليل

 .2118 اديلك نيكو ،كجايرمكجألسل،كك،،كليةلكجارةا عاالقرصامكسجارةا عك
 

جاصخاغ،كشةق كحمصر،ك"كم جسلكأ هكل كد كجايرجالكجاراظةصةلكسجرارثجىفكجاراظةص ك ي كسية كجثةجطالكجاراظةصةلك اارطخةقك ي ك .81
،كليةلكجارةا ع،ك اديلكميلكآفاقك رسرعكاير جساةكجارةا سلكلك رسالكجإلدا جةكجايه ةلكجثرترعك،كدةراثةاةكسزج عكجاصت

ك.2111جثاةفةل،كجاةالكجاثادالك اه،كجايرمكجألسلكسجاثاين،ك
سيةلةاةكطهك،كحةانيكجاةةرك،ك"كأ هكج رصاىفكجاقةامعك اايادينيكسك قلكجايادينيك ااقةامعك ي كجايالقلك نيكجايرجالكجاراظةصةلكسك .89

ك ك، ك" كجاراظةصةل كسجارصةس جثةجطال كجارةا ع كجاييصةل كجاثاينك،ككججمليل كجثيتق كجألسلك، كجايرم ك ك، كطاطا ك اديل ك، كجارةا ع كليةل ،
ك.ك2119

جايادهيك،كأمحرك  كساملك،ك"كسية كجثةجطالكجاراظةصةلكيفكدةراثةاةكسزج عكجاصتلكلكم جسلكجسرطال ةلك  ج كجثرسهس ك"،ك .81
 .ك2112،كججمليركجاةامسك اه،كجايرمكجاثاينك،كك خركجايثسثكجرقرصامكسجإلمج عميلكجثيكك  ك

ك .83 ك، ك" كجثاظصاة كيف كجاراظةصةل كجثةجطال كسية  كسأ ا  كحمرمجة ك" ك، كسامل ك   كأمحر ك، كجايثسثكجايادهي ك خر كجثيك ك اديل ميل
 .2113،ككاالقرصامكسجإلمج ع

،ك ةجمكحمصرك،كجايرسجينك،ك املكحمصرك،ك"كجايالقلك نيك ياككجايةص ك،ك جشرك،كجايةسها ك،ك خركهللاكخاارك،كجاظثىتي .21
كمسالك ك ي  كتطخةقةل كم جسل كل كجاةظةث  ك ااهضا كجااية  ك ي  كسأ ه ا كجاراظةصةل ك اايرجال كجإلحةاس كس ني كجاايصةل جثرغىتجة

ك.ك2111،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ك،ككججمليلكجاييصةلكاالقرصامكسجارةا عجاكةستك"ك،ك
 ادهك ي كحةني،ك"كأ هكجايرجالكجاراظةصةلكيفكجألمج كجاةةاق ك م جسلكحتيةيةلك  ج كأ  ا كجاكام كجارر سة كيفككجايطةي،ك .28

ك كسجرقرصام كجإلمج ع كك–ليةل ك ك"، كجاقامسةلى ، اديلككميلجاقامسةلايييةداإلمج سلسجرقرصامسل اديل
ك.2119جاقامسةل،ججمليرجاياشه،جايرمجألسل،ك

كخيةثلكص .22 كفهص  ك، كم جسلكجاثهرجسي كجاراظةص كل كجاةر  كيف كجاراظةصةل كجايرجال كت  ىتجة ك" كحمصرك، كنا ة ك، كجاقطاسنل احلك،
،كججمليركجاهج  كسجاياهس ك،كجايرمكجاثاينك،كمسةصربككججمليلكجايه ةلكاإلمج عدةرجنةلكايرسج هكجثهلثسلكيفكحمافظاةكججلاةبكجأل منةلك،ك

ك.ككك2111،ك
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كجايةجد كجثؤ  .23 كتطخةقةلك يىكجايادينيك إمج جةكجثخةاك،ك ي كحمصةمك،" كجاراظةصةلكلكم جسل هعك يىكمما سلكسيةلةاةكجثةجطال
ش ة كجاطالبكجباديلك نيكو ك"،كججمليلكجاييصةلكاالقرصامكسجارةا عك،كليةلكجارةا عك،ك اديلك نيكو ،كجايرمكجاثااث،ك

ك.ك8333سةاةة،ك
رسركنرا جكجثصا ساةكجإلمج سلكجارقيةرسلكلكم جسلكتطخةقةلك"،كحمصر،ك ي كحةنيك،ك"كجسريرجىفكدرخ كجايرجالكجاراظةصةلكيفكحت .21

 .2112،كليةلكجارةا ع،ك اديلك نيكو ،كجايرمكجألسلك،كسااسهكججمليلكجاييصةلكاالقرصامكسجارةا عك
يىكم جسلكتطخةقةلك ك–حمصةم،ك ال كجارس ك خركجاغ ،ك"كم جسلكحتيةيةلكاخياكحمرمجةكسنرا جكسيةلةاةكجثةجطالكجاراظةصةلك .20

،كليةلكجارةا عك  كسةسفك،ك اديلكجاقا هعك،ككميلكجار جساةكجثااةلكسجارةا سلفه ك  كسةسفك"،كك–جايادينيكجباديلكجاقا هعك
 .ك2118سةاةةك،ككجايرمكجاثاين
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  ....خضر   معابلة حتداات التن ية والبيئة.......................الفا  الثاىن : دور االقتااد ا 
 لوط  العرىب ...................الفا  الثالي : دور االقتااد ا خضر   تن ية قطاع الزراعة با
ك..............................كأسرًكلككمس كجرقرصامكجألخ هكاكتاصةلكقطا كجاث ج لك ااةط كجايهىبك

ك.......................... هك........نةاًكلكجارةا بكجاهج رعك قطا كجاث ج لكاكظ كجرقرصامكجرخ ا
ك.................جايهىباكتاصةلكجاقطا كجاث ج ىك ااةط كك ااثاًكلكلةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رع

 

كط  العرىبالفا  الراب  : دور االقتااد ا خضر   تن ية قطاع الاناعة بالو 
ك..................جاصاا لك ااةط كجايهىب........كأسرًكلككمس كجرقرصامكجألخ هكاكتاصةلكقطا 

ك.......................... انةاًكلكجارةا بكجاهج رعك قطا كجاصاا لكاكظ كجرقرصامكجألخ هك..
ك......جايهىبك.....ك ىك ااةط  ااثاًكلكلةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رعكاكتاصةلكجاقطا كجاصاا

ك

 الفا  اخلامس : دور االقتااد ا خضر   تن ية اريوارد اريائية بالوط  العرىب
ك.............................أسرًكلكمس كجرقرصامكجألخ هكاكتاصةلكجثةج مكجثا ةلك ااةط كجايهىبك

ك.......................مكجألخ هكك..رقرصا انةاًكلكجارةا بكجاهج رعك قطا كجثةج مكجثا ةلكاكظ كج
ك....جثا ةلك ااةط كجايهىب.............ك ااثاًكلكلةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رعكاكتاصةلكجثةج م

ك

كالفا  السادس : دور االقتااد ا خضر   تن ية قطاع الطاقة بالوط  العرىب
كجاطاقلك ااةط كجايهىبك.............................أسرًكلكمس كجرقرصامكجألخ هكاكتاصةلكقطا ك

ك...............................ك انةاًكلكجارةا بكجاهج رعك قطا كجاطاقلكاكظ كجرقرصامكجألخ ه
ك.......... ااثاًكلكلةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رعكاكمالكجاطاقلكجت هج ك ااةط كجايهىب....

 

 ور االقتااد ا خضر   تن ية قطاع النع  بالوط  العرىبالفا  الساب  : د
ك.............................ااةط كجايهبأسرًكلكمس كجرقرصامكجألخ هكاكتاصةلكقطا كجااق ك 

ك.............................. انةاًكلكجارةا بكجاهج رعك قطا كجااق كاكظ كجرقرصامكجألخصه..
ك.......معكد كجارةا بكجاهج رعكاكتاصةلكقطا كجااق كجألخ هك ااةط كجايهىبك ااثاًكلكلةثةلكجرسرثا

ك

 الفا  الثام  : االقتااد ا خضر ودوره   إقامة مدن ومباىن خضراء بالوط  العرىب
ك...................................أسرًككلكمس كجرقرصامكجألخ هكاك قادلكدر كخ هج ك ااةط كجايهىبك

ك..........كك...............................................جارةا بكجاهج رعكإلقادلكدر كخ هج كك انةاًكل
ك............................... ااثاًكلكلةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رعكاكمالكجثر كجت هج ك.....

ك................................ايهىبك.. ااةط كج ج ياًلكجرقرصامكجألخ هكسمس مكاك قادلكدخاىنكخ هج ك
ك................................................خادةاًلكجارةا بكجاهج رعكاكمالكجثخاىنكجت هج ك....

ك............................سامساًلكلةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رعكاكمالكجثخاىنكجت هج ك.......

ك
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 اس  : دور االقتااد ا خضر   إدارن النفااات بالوط  العرىبالفا  الت
ك.........................................كأسرًكلكمس كجرقرصامكجألخ هكاك مج عكجااثاساةك ااةط كجايهىب

ك......................................ك انةاًكلكجارةا بكجاهج رعكإلمج عكجااثاساةكاكظ كجرقرصامكجألخ ه
ك...... كجرقرصامكجألخ هك........لةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رعكاكمالك مج عكجااثاساةكاكظ ااثاًكل

ك

 الفا  العاشر : دور االقتااد ا خضر   تن ية قطاع السياحة بالوط  العرىب
ك...................................أسرًكلكمس كجرقرصامكجألخ هكاكتاصةلكقطا كجاةةاحلك ااةط كجايهىبك.

ك....................................... انةاًكلكجارةا بكجاهج رعك قطا كجاةةاحلكاكظ كجرقرصامكجألخ ه
ك...................ك ااثاًكلكلةثةلكجرسرثامعكد كجارةا بكجاهج رعك قطا كجاةةاحلكاكظ كجرقرصامكجألخ ه

ك

 ريستفادن م  التجارب الرائدن علا مستو  قطاعات االقتااد ا خضرالفا  احلاد  عشر : الدروس ا
كك.....................................................................كجثهج  كجايه ةلكسجأل اخةل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رــــــاد األخضـــــدور االقتص
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 ةــة المستدامـيـى التنمـــف

 ىــربــن العــبالوط

  كأمهةددلكجرقرصدددامكجألخ ددهك دددااةط كجايددهىبكتكصددد كثدداكادددهكددد كمس كحةدددةىكاكحتقةددقكجاراصةدددلكجثةددررجدلكسجحملافظدددلك يددىكجثدددةج مك
جاطخةيةل،كسجر رصامك يىكمما ساةكجرقرصامكجألخ هكجاىتكحتركد كجاريةتكستيظدمكدد كجإلنرداج،كفهدذجكجألددهكسرطيدبكتكداتفكججلهدةمك

كتيظةمكجرسرثامعكد كجارةا بك  ىكمسالكأ اخةلكأسك ه ةلكسجرسرثامعكداهاكاكجارطخةق.جبصة كجاةط كجايهىب،كسأس اًك

فااخة لكاةةتك ث جًكد كجرقرصامكجألخ هكساك كجرقرصامكجألخ هك ث كد كجاخة ل،كسسيرربكجرقرصامكجألخ دهكآاةدلكايةصدةلك  ك
حتقةددقكأ ددرجفكجقرصددامسلكسج رصا ةددلكددد ك ددرىفكجإلضددهج ككجاراصةددلكجثةددررجدلك،كس ددةكدددرخ كمنددطكتاصددةىكددد كأ ددمكنرا ةددهكجاةصددةلك  

 دداااةجحىكجاخة ةددل،كلصدداكأ كجرسددرثصا كاكجرقرصددامكجألخ ددهكساددة ك يددىكجرسددرثصا جةكاكقطا دداةكساددرجك اهدداكخيددقكفددهصك صدد ك
ك رسرع.

لصداك اااةدخلكاياقد كككفييىكسدخة كجثثدالكفثدىكمدالكجاطاقدلكتث د كأ كتة دهكايطاقدلكججلرسدرعكسجثرةدرمعكلااطاقدلكجااصةدةلكسجاهسداح،
كفةث  كجرسرثصا كاكجااق كجاياىفكك  كجااق كجتاصكجاذىكسثسركد كجاثحاىفكسحرعكجاريةت.

سساطخقكذادككأس داك يدىكجرسدرثصا جةكجت دهج كاكمدالكجاث ج دلكحةدثك قدقك ادركتاثةدذمكجنيكاسداةك  ا ةدلك يدىكعةد كجاقطا داةك
 كدةامهلكقطا كجاث ج لكاكجرقرصامكجألخ هكفإ كاهكمس كتةظةثىكاكخيقكفهصكجرقرصامسلكس يىكجألصيرعكجر رصا ةلكأس اًكلصاكأ

 صدد كساكدددىكسكدددة كايث ج دددلكمس كفا ددد كاكجرقرصدددامكجألخ دددهك دددبكأ كتردددةجفهكفةهددداك دددرمكدددد كجايااصدددهكداهددداكجاخدددذس كججلةدددرعكجثارقددداعك
كسجأل جضىكجاث ج ةلكججلةرعكسلثا عكجسريرجىفكجثةام.

جثؤاددفكجاقطا دداةكجثيريثددلكاالقرصددامكجألخ ددهكسجارةددا بكجاهج ددرعكاك ددذجكججملددالكسددد ك ادداكسددةفكنرادداسلكاك ددذجك
 .سجثيةقاةكسجثاال كجاىتكتقفكأداىفكتطخةقكمما ساةكجرقرصامكجألخ هك ااقطا اةكجثيريثلك ااةط كجايهىب
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 مفهوم االقتصاد األخضر

 وقطاعاته المختلفة

رقرصامكجألخ هكس ةكحتقةقكتاصةلك ربكداهس اةكصرسقلكايخة لكسركت ه اكسرةهكجاياملكجثرقرىفك طىكسهسيلكحنةكداكسةصىك ا
ستيرصددرك يددىكجاركاةاة ةدداكجحلرسثددل،كسقددركظهددهكدثهددةىفكجرقرصددامكجألخ ددهكددد ك ددهسزكجألزدددلكجثااةددلكجاياثةددلكحةددثكأطيددقك هنددادجكجألدددمك

األخ هكجاياثىكججلرسرك ااريداس كدد كج كجثاهس  ياةكك2111ألرة هكك22جثرترعكايخة ل جاةةنةبىدخام تهك ا  كجرقرصامكجألخ هكاك
ك ياكجثاظصاةكسجثؤسةاةكجرقرصامسلكجارساةلك رفك مج عكجرقرصامكجاياثىكسدكافتلكجارغىتجةكجثااخةل.

 مف وو االقتااد ا خضر :
 كأزدلكجاطاقلكسجاغذج كسجثةامك  كدثهةىفكجرقرصامكجألخ هكساظهكايخة لكلثهصلكثةج هلكجألزداةكجحلااةلكجثريرمعكجاىتكسةج ههاكدث

سجثااخك رًركد كج رخا  اك خ اًكحةثكأ كجرسرثصا كاكجاقطا اةكذجةكجايالقلك ااخة لكميك كأ كسةا مكاكخيقكفدهصك صد ،كسمحاسدلك
كجاخة لكسجحلثاظك يىكجثةج مكجاطخةيةل،كستيظةمكجرسرثامعكداهاكسزسامعكدةرةىكجارخ ك.

 قطاعات االقتااد ا خضر :
ث كقطا اةكجرقرصامكجألخ هكجاىتكسةكة كهلاكت  ىتجةك ااغلكد كحةثكآ ا  اك يىكجايصاادلكسجااداتجكجحمليدىكجإلعدا كسجحلدركترص

د كجر رصامك يىكجاكه ة كسخثاك نخيا اةكجاغازجةكجثةخخلكاظا هعكجرحرخداسكجحلدهج ىكجادىتكتدر ك ا درجةكسدهسيلكدد كزجسسدلكجايصاادلك
اكدخام تددهك ادد  كجرقرصددامكجألخ ددهكسجاددىتكأطيقهدداكاكألرددة هك دداىفككمكجثرتددرعكايخة ددلك جاةةنةددبىسجااصددةكحةددبكتصدداةفك هنددادجكجألددد

ك ياةج كجثاهس كجألخ هكجاياثىكججلرسركداكسيىلك2111
 .كقطا كجاث ج ل
 .كقطا كجثةامك
 .كقطا كجاطاقلكجت هج ك
 . كقطا كجاصاا لكجت هج
 .قطا كجااق كسجثةجصالةكجألخ ه 
 هج .جثر كسجايصا عكجت  
 .مج عكجااثاساةكس  امعكجاررسسهك  
 . جاةةاحلكجت هج 

ك
ك
ك
ك
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 أوال  : دور االقتصاد األخضر فى تنمية

 قطاع الزراعة بالوطن العربى

ترصةدثك يداكجادرسلكجايه ةدلكدادذكجاقدرىفك  هندداكمسلكز ج ةدلكتادرجكدداكحترداجك اةدهكدد ك ددذج كسلةدا ،كساكد ك دذمكجاصدة عكقدركتغددىتةك
يدبك يدىكجحملاصدة كجاث ج ةدلكزسدامعكلخدىتعكنرةةدلكايثسدامعكجثهتثيدلكاكديدررةكجااصدةكجاةدكاىن،كسارغدىتكمندطكحةدثكتثجسدرةكديدررةكجاط

كجرسرهال كاكجاةقتكجاذىكملكسرطة كفةهكجإلنراجكجاث ج ىك اث كجاقر .

هاللةلكجاث ج ةددل،كددد ك ادداك ددبكجايصدد ك يددىك ددرعكحمدداس كحلدد كتيددككجثاددكيلكددد كخدداللك  ددامعكجااظددهكاكجاةةاسدداةكجإلنرا ةددلكسجإلسددر
سذاكك هف ك نرا ةلكجإلنراجكجاث ج ىك األ جضىكجاقرميلك  كطهسقك مخالكجاخرج  كجاركاةاة ةاكجثراحلك اثةاًكسجاىتكتااسبكظهسفكجارسلك

كجايه ةل.

كيلك ذجك اإلضافلكأس اك  كجاثسامعكجألفقةلكاأل جضىكجاث ج ةلك د كطهسدقكجسرصدالحكجأل جضدىكلصداكميكد كأ كسدرمكحد كتيدككجثاد
  كطهسقكتاةة كداهس اةكجاث ج لكجت هج كسجاىتكتهج ىكججلةجنبكجاخة ةلكسزسامعك نرا ةلكجحملاصة ك يىكدةرةىكجاةط كجايهىب،كاذاكك
سددةفكنرادداسلكآ ددا كتطخةددقكجرقرصددامكجألخ ددهك يددىكجاث ج ددلك ددااةط ككجايددهىبكسسةاسدداةك  ددىتكجاث ج ددلك ددااةط كجايددهىبكلصدداكسددة تىك

كتثصةيه.

 االقتصاد األخضر فى تنميةثانيا   : دور 

 قطاع الصناعة بالوطن العربى

تيرربكجاصاا لكد كأ مك لا ثكجاراصةلكجرقرصدامسلكجااداديلكحةدثكميكد كأ كتييدبكجاصداا لكمس جًك ادداًكاكجرقرصدامكجايدهىبكلغدىتمك
ا ىكس دددص كزسدددامعكجاقةصدددلكددد كجرقرصدددامساةكجألخدددهىك إ رخدددا كأ كجاصددداا لك دددىكقددداطهعكجاراصةدددلكجرقرصدددامسل،كحةدددثكأ كجاقطدددا كجاصدددا

جث افلكسسةا رك يىكت دنيكجرلرثا كجاذجتىكد كجاغذج كسجاكةا كستقية كديرلكجاخطاال،كد ك ااكفإ كم مكجاقطا كجاصاا ىكسجر تقا ك
مبةرةىكجاصاا اةكجثة ةمعك بكأ كسكة كد كجأل رجفكجألساسةلكألسلكسةاسلكتاصةسدلكشداديل،كسركسدةصاكسأ ك دذجكجاقطدا كادهكسز ك

كة كلخىتك نيكجاقطا اةكجرقرصامسل.ن

س ارداكناظهك  كجاصاا لك ااةط كجايهىبكجنركأهناكترةمك  يفكتاا كهاكد ك ياكجاقطا اةكجرقرصامسلكاكنطاقكجرقرصامك
سرةخبكاككجاةطوكاك كقطهك هىب،كد كل كذاككجنركأ كجاصاا لك ريككجارسلكتؤ هكت  ىتجًكسيخةاًك يىكجاخة لكجحملةطلك ااةط كجايهىبكمما

كجار  ىتك يىكصتلكجثةجط كجايهىب.

د ك ااكفقركظههكمس كجرقرصامكجألخ هكاكجحلثاظك يىكجاخة دلك قطدا كجاصداا لك دااةط كجايدهىبككفااصداا لكجت دهج كركهتدرفك
ك  كزسامعكجأل  احكفقطكساك كهترفك  كججلص ك نيكجحلثاظك يىكجاخة لكسجاصتلكسحتقةقكجأل  احكأس اك.

ك

ك
ك
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 دور االقتصاد األخضر فى تنمية ثالثا  :

 الموارد المائية بالوطن العربي

تياىنكديظمكجارسلكجايه ةلكد كداكيلكفقهكجثةام،كادذجكفقدركقاددتك يداكدد كتيدككجادرسلكمبادهس اةكرسدرثصا كدةج م داكجثا ةدلك
رك يدىكجثةدامكسجألزدداةكجثا ةدلكسسركحا اهتاكجثرثجسرع،كحةثكجسرطا تكدةج هلكفحجةك ثافكحدامع،كسقدركمتكدةج هدلكجاطيدبكجثرثجسد

  كطهسقكجسرثصا كجثيثس كجثا ى،كساكجاةجق كأ كأ يامك ذمكجثاال كسحةصهاكسآ ا  اكسةفكتثمجمكدةرقخالكد كتثجسركحةمكجاطيبك
جثةددامك يددىكجثةددامك ددااةط كجايددهىبكس ددذجكسقر ددىكأ كسرددةفهكاددرىكججلهدداةكجثيرصددلكسجثياةددلكتقةصدداكسج رصاددداكألثددهك صقدداكاظددهسفكتددةجفهك

س طةطدداك يةددركجثددرىكثةج هددلكجرحرةا دداةكجثا ةددلكسرااسددبكسحةددمكجثاددكيل،كسآفدداقكتطة  دداكستثا الهتدداكسجألزددداةكجثرةقدد كناددة  اك
كدةرقخاًل.

 رابعا  : دور االقتصاد األخضر

 فى تنمية قطاع الطاقة

 بالوطن العربى
 

سيخاًك يىكصتلكجإلنةا ،كسسؤ هكاك حرجتكتغىتجةكدااخةلكهلاك  كج  ا كجاخة ةلكااظاىفكجاطاقلك ااةط كجايهىبكميك كأ كسايك ك
آ ا كخطىتعك يىكجاث ج ل،كستةجفهكجثةام،كسجاخاةلكجارترةل،كد ك ااك ا كمس كجرقرصامكجألخ هكسذاككد كخاللكجسريرجىفكدةج مكجاطاقلك

كجثرةرمعكسجاىتكاةةتكهلاكأىكآ ا كسيخةلك يىكجاخة ل.

قددلكجثرةددرمع،كسجاددىتكددد كأمههدداكجاطاقددلكجثا ةددلكسجاطاقددلكجااصةددةلكسطاقددلكجاهسدداح،كحةددثك ددا كتقهسددهكفددااةط كجايددهىبك ددوكمبددةج مكجاطا
لصدداكتة ددرككككدةةدداكسجط،ك81.9أ كجاددرسلكجايه ةددلكاددرسهاكقددر عكلههدا ةددلكتخيدد كحنددةكك2188جثارددرىكجايددهىبكايخة ددلكسجاراصةددلك أفددرىكايدداىفك

جاقددر جةكاكلدد كددد كججلثج ددهكسجأل م كساخاددا كسدة سرانةدداكسجثغددهبكسجاةددةمج كحمطدداةكلههسدا ةددلكلخددىتعكمبصددهكسجايددهجق،كسحمطدداةككخمريثددلك
كسسة ساكستةن .

ساكمالكجاطاقلكجااصةةلكفااةط كجايهىبكسرصر كمبةج مكلخىتعكسذاكك ةخبكدةقيهكججلغهجاكجثصةثكجاذىك ييهكسق ك ث كلخىتكداهك
كثةثلك يدىكجاكدهعكجأل ضدةلكدد كحةدثكجحلدهج عكسجا دة ك يدىكضص كداكسةصىكةثجىفكجااص كجاذىكسةرثةركد كديظمكأشيلكجااص كجا

كى.2ساةساً ك2لةيةكسجطك/كسا ل/كىفكك3111  كك8111حركسةج كستحجسحكدصام كجاطاقلكجااصةةلكاكجاخيرج كجايه ةلك نيك

س نا عكجحلرج ق،ككس ااه مكد كذاككفةقرصهكجسرغاللكجاطاقلكجااصةةلكد كقخ كجثةرهيكنيك ااةط كجايهىبك يىكتطخةقاةكتةينيكجثةام
 ركأ ك ادددا كدادددا س كسخطدددطكحكةدةدددلكارةاةدددركجاكهه دددا كدددد كجاطاقدددلكجااصةدددةلكاالسدددريرجىفكجارةدددا ىكلصددداك دددةكاكمسادددلكجإلددددا جةك

كسجاختهس ،كلصاكطخقتكجثصيكلكجايه ةلكجاةيةمسلكجسريرجىفكجاطاقلكجااصةةلكاكحتيةلكدةامكجاخته.

لكدؤ يددلكاالسددرثامعكددد كتيددككجاطاقددلكسددد كتيددككجاددرسلكجأل م كسدصدده،كفثددىكأددداكطاقددلكجاهسدداحكفهاددا كجايرسددركددد كجاددرسلكجايه ةدد
،كمماك ي ك ذس كجاخيدرس كددؤ ينيكارةاةدركجاطاقدلكدد ككىف/ك انةل88.1ىف/كجاثانةل،كساكدصهك9.0جأل م كسخي كديرلكسه لك ساحكمبقرج ك

 ث كسة ساكسجثغهب.جاهساحك اإلضافلك  كمسلك ه ةلكأخهىكارسهاك دكانةاةكارةاةركجاطاقلكد كجاهساحكد
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 خامسا  : دور االقتصاد األخضر

 فى تنمية قطاع النقل بالوطن العربى

تهتخطكسسا  كجااق ك  تخاطاًكس ةقاًكمبصام كجاطاقلكجثةريردلكاكحتهسكها،كاذاككتةدا مكسسدا  كجااقد كاكتيدةتكجاخة دلكسخاصدلك
رجك ادهك دازجةكخمريثدلكدثد كجاهصداصكسأسلكس داىنكألةدةركجاكه دة كجهلةج كحةثكأ ك ححجقكجاخاثس كجاااتجك  كتاغة كسسا  كجااقد كساد

سألاسةركجااةحس نيكسجا خابكجارخاىنكس ىت اكد ك ازجةكجإلحرخاسكجحلهج ىكسد كمثكفإ كقطا كجااق كسؤمىك  كجاريةتكجاخة ىكجاذىك
حرخداسكجحلدهج ىكستدؤ هكسديخاًكاك صيةدلكميث كداكيلكخطىتعكايصتلكجايادلكلصاكأ كأناطلكجااقد ك دىتكجثةدررجدلكتةدامه كاكظدا هعكجإل

كجاراصةلكجثةررجدل.

د ك ازجةكجإلحرخاسكجحلهج ىكجثاخيثدلكدد كجاغدالفكججلدةىكلد كك%20حةثكسارجك  كقطا كجااق ك يىكجاصيةركجاياثىكحةج ك
ةكجااقدد ككددد ك دداىفكسددد ك ادداكجنددركأ كسةاسددلكقطددا كجااقدد كجثةددريردلكاكظدد كتطخةددقكجإلقرصددامكجألخ ددهكتقددةىفك يددىكتيخةددلك حرةا ددا

دةرةىكدقخةلكد ك نخيا اةك ازجةكجإلحرخاسكجحلهج ىكجثهتخطلك هكد كخاللكم مكجااق كجثةررجىفكسجاذىك افظك يىكجاخة لكسركسهرمك
كسالدلكجثةجط كأسكجاصتلكجايادلكسسقي كد كجإلنخيا اةكجا ا ع.

 سادسا  : االقتصاد األخضر ودوره فى إقامة

 بىمدن ومبانى خضراء بالوطن العر

سةفكساقةمك ذجكجاثص ك  ك ث ني،كججلث كجألسلك ياةج كجرقرصامكجألخ هكسمس مكاك قادلكدر كخ هج ك دااةط ك،كأدداكججلدث ك
 : جاثاىنكفةةفكسكة ك ياةج كجرقرصامكجألخ هكسمس مكاك قادلكدخاىنكخ هج ك ااةط كجايهىبكسسةفكس تىكتثصة كذاككداسيى

 ضراء بالوط  العرىب:دور االقتااد ا خضر   اقامة مدن خ .1
جثر كجت هج ك ىكجثر كجاىتكسرمك ااؤ اك رطخةقكجثصا سداةكجت دهج كدد كخداللكجاحلةدثك يدىكجاطاقدلكجااظةثدلك،كسسدرمكجألخدذكاك
جر رخا ك اا ك ذمكجثر ك   كسرمكتطخةقكأف  كطهقكجايص كاكمالكجاطاقلكجثرةرمعكسجااق كجااظةفكستةفىتكجاطاقل،كس ذجكساص ك اا ك

كدخا كخااةلكد كجاكه ة ،كس نا عكجااةج  ك اسريرجىفكنظمكجايةر،كسأنظصلكجاطاقلكجااصةةلكارةينيكجثةام.
ساكجاةط كجايهىبك ا ىك ناا كدر كخ هج كسد كأدثيلكتيككجثر كدرسالكدصر ك   ةكظ كس اار لةركسةفكسؤ هكتطخةدقكجثصا سداةك

ك ىتكقطا اةكجقرصامساةكتيككجارسلكجايه ةل.جت هج ك ريككجثر ك يىكجثةرةىكجاذىكميك ك ارمك 

 : االقتااد ا خضر ودوره   اقامة مباىن خضراء بالوط  العرىب .4
  كجثقصةمك اثخاىنكجت هج ك ىكتيككجثخاىنكجاىتكحتافظك يىك ة رها،كستةفهكجحرةا اةكدةريردةها،كستهج ىكججلةجنبكجاصتةلك

كسجاخة ةل.
فكجثخددداىنكجادددىتكترصةدددثك كثدددا عك ااةدددلكاكجسدددريرجىفكجاطاقدددل،كس ثدددةاكجسدددرهال كجثةدددام،كسسةدددريرىفكدثهدددةىفكجثخددداىنكجت دددهج كاةصددد

كسحتةنيكجاصتلكسجاخة لكد كسض كاكجر رخا كجاركيثلكسجايا ر.
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مكفري ىتكقطا كجثخاىنكاهكآ ا كخمريثلك يىكجألناطلكجرقرصامسلكجثهتخطلك هكدث كدةجمكجاخاا كسجااق كس مج عكجااثاساةكسجاطاقلكسجثةا
سدياجلددلكدةددامكجاصددهفكجاصددتى،كاددذاككفصدد كجألمهةددلكأ كتكددة كجااظددهعكداهةةددلكدركاديددلكددد كخدداللكجاراددا كك ددنيكتيددككجاقطا دداةك

كجثيريثل.
س ارداكنرطهقك  كجاطيبك يىكقطا كجاخاا ك ااةط كجايهىبكجنركأنهكسثمجم،كسسيرربكأس اًكد كألثهكجاقطا اةكمنةجًك اثاطقلكجايه ةلك

،كسسة دهكجرسدرثصا كاكك2188ىك داىفك%1ك-ك%2ثا كديررةكمنةكجاةكا ك ااةط كجايهىب،كسجاىتكتدحجسحك دنيك سسه  كذاكك  كج ت
قطا كجاخاا كاة كفقطكاككقطا كجثخاىنكجاةكاةل،كساك كأس اكاكجثخاىنكجارةا سلكسجثةراثةاةكسجثرج س،كسميث كدةامهلكذاككجاقطا ك

دد كتادغة كجايصاادلكك%80  كك%3يدىكجرعدا ك دااةط كجايدهىب،كلصداكسدا مك اةدخلكىكدد كجعدا كجااداتجكجحملك%82  كك%1حندةك ك
كد كجعا كجاقةىكجاياديل.

 سابعا  : دور االقتصاد األخضر

 فى إدارة النفايات بالوطن العربى

مع،كتصددفكقطددا كجااثاسدداةك ددااةط كجايددهىبك ا تثددا كحةصددهكلصدداكترصددفكداادد ةكفددهزكتيددككجاقصادددلكستددرسسه اك ااقددر جةكجحملددرسك
كسسه  كذاكك  كأ كديظمكجارسلكجايه ةلكتياىنكد كداال كحةسيةلك اإلضافلك  كجخنثاضكجاهسةىفكجحملصيلكدقا  كتيككجترداةك.

لةم/ايثدهم/كسةدةدا،ك ركأ كتيدككجادرسلكقدام عككك2.9سسظههكج تثا كحةمكجاقصاددلكسجضدتاك درسلكجتيدةجكحةدثكسخيد كجرسدرهال كحندةك
كف  كحةثكميك كأ كتص كخرداهتاك  كجثااطقكجااا ةلكسجثااطقكذجةكجاكثافلكجاةكانةلكجثايث لك. يىك مج عكنثاساهتاك  سيةبكأ

ساكجايصدددةىفكجندددركأ كأ صدددالكجاردددرسسهكسجسدددريالصكجثدددةجمكتيردددربكاكدهجحيهددداكجألس ك اادددرسلكجايه ةدددل،ك ركأندددهكركتدددثجلكجثصا سددداةك
د كجااثاساةك يىك ةجنبكجاادةج  كمبكخداةكدكادةفل،كفكثدىتجًكدداكتيةد ك  كجاةا رعكاكجايرسركد كأحنا كجثاطقلكجايه ةلك ةكجارييصك

كديظمكجارسلكجايه ةلكحلهقكجااثاساة.
كلصاكجنركأ كديظمكجارسلكجايه ةلكسرمكترسسهكجااثاساةكجثاثاةلكد كجااثاساةكجاصاا ةلكسجاطخةلكمماكسؤ هكذاككسيخاك يىكجاخة لكجحملةطل.

خاشهك يىكتر ة كجاخة لكس يىكصتلكجإلنةا ،كسدةرةىكجثيةالكس  كجنراا كجاطثيةاةكسسايك كسة ك مج عكجااثاساةك اك كد
كسجألدهجضكسجحلاهجة.كك

س اارا كفإ ك ذجكجاقطا ك راجك  كجايرسركد كجاةةاساةكسجإل هج جةكإلمج تهك مج عكسيةصلكحةثكتظههكجايرسركدد كجاةديخةاةك
كسد كأمههاكداكسيىكل

   ككس ةمك ؤسلكسجضتلكإلمج عكجااثاساة.كجفرقا كديظمكجارسلكجايه ةلك
 .ك رىفكلثاسلكجارصةس كجاالزىفكإلمج عكجااثاساةكمبيظمكجارسلكجايه ةل
 .ك رىفكس ةمكجاخةاناةكسجثييةداةكجثة قلكجاىتكميك كجر رصامك يةهاكايريطةطكسجثهجقخلك
 .ك رىفكس ةمك قا لك ة ةلكسيةصلكثهفقكجااثاساة

ك
ك
ك
ك

 ثامنا  : دور االقتصاد األخضر 
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 بالوطن العربى

سيرربكقطا كجاةةاحلكد كجاقطا اةكجاىتك بكأ كهترمك اكجارسلك يىكدةرةىكجاةط كجايهىب،كسذاككنظدهجًكثداكحثيدهكدد كتاادةطك
يلكجااقدركحلهللكجاراصةدلكحةدثكتيردربكجاةدةاحلك دىكقداطهعكجاراصةدلكجرقرصدامسل،كسدصدر جًك  ةةداًكدد كدصدام كجادرخ كجاقدةدى،كسدد كحصدة

جأل اددد ،ك اإلضدددافلك  كجثةدددامهاةك دددىتكجثخاشدددهعكاكقطدددا كجاةدددةاحلكسجثرصثيدددلكاكجتدددرداةكجثصددداحخلكايةدددثهكسجاةدددةاحلكدثددد كقطدددا ك
صداا لكدغذسددلككك91جثطدا مكسجاثادامق،كسذادككارادا ككصداا لكجاةدةاحلكدد كلثدىتكدد كجاقطا داةكجإلنرا ةدلكسجتردةدلكسجادىتكتثسدرك د ك

كأ مكقطا اةكجارسالكتةفىتجًكاثهصكجايص .كلصاكتيرربكجاةةاحلكد 
لصدداكحريدددككجايرسدددركدددد كجادددرسلكجايه ةدددلكدقةددداةكججلدددذبكجاةدددةاحىكسدددد كأدثيدددلكتيدددككجاددرسلكدصدددهكحةدددثكحريدددككجايرسدددركدددد ك

كدقةداةكججلذبكجاةةاحىكد كحةثكدةقيهاكججلغهجاكجثرصةثكسدااخهاكجثيررلك اإلضافلك  كجدراللهاكحنةك يثكآ ا كجايامل.
كجت هج ك ااةط كجايهىبكلكجاةةاحل

سددهتخطكدثهددةىفكجاةددةاحلكجت ددهج ك ددااربجدجكجاةددةاحةلكجاددىتكت خددذكاكجر رخددا كجحرةا دداةكجاخة ددلكستهج ددىكجاثقافدداةكجحمليةددلك ددرفك
كجحلثاظك يىكجاخة لكد كجاريةتكسجسررجدلكجثاا س كجاةةاحةل.

س كايصتافظدلك يدىكجاخة دلك يدىكج رخدا كأ كجاةدةاحلكجاخة ةدلكستيرربكجاةةاحلكجت هج كدةرقخ كجاةةاحلكجايه ةلكاكظ كجارة هكجار
كأ مكجايااصهكارف كستطةسهكجاخة لكسجاةةاحلكجت هج ك التكحماس كس ىل

 سددةاحلكنظةثددلكتةددرصركددد كجاخة ددلكسجاطخةيددلكأساسدداًكمس كأ كتكددة كضددا عكأسكدثةددرعك يددىكجثةددرةساةكجاخة ةددلكسجر رصا ةددلك
 سجاثقافةل.

  كصهاكجايق كسجاة ىكسجإلحةاسك اثة ةاةلكجتامكجاخة ل.سةاحلكدة ةالك جشرعكأىك 
 سددةاحلكدةددررجدلكترةددرمكدةج م دداكفددالكتا ددبك ثيدد كجرسددريرجىفكجاكثةددفكفهددىكسددةاحلكاكصدداحلكجاخة ددلكسجاراصةددلكديدداًك يددىك

 جثرىكجثرةسطكسجاخيةر.
 

 

 

 

 

 

 


