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 ذت وٛسٚٔا ػٍي اٌشفغ اٌّاٌي ٚسبذيت اٌبٕٛن اٌّصشفيتئأتشاس جا أحش

 في اٌٍّّىت اٌؼشبيت اٌغؼٛديت

 فاطّت شؼيب ِصطفي ِذّذ اٌذوتٛسة/

 ِصش -اٌغٛيظ اٌّذسط بمغُ اٌّذاعبت ٚاٌّشاجؼت بىٍيت اٌتجاسة جاِؼت لٕاة 

 اٌغؼٛديت-االعتار اٌّغاػذ بىٍيت االػّاي جاِؼت اٌٍّه خاٌذ

 : ٍِخص اٌبذج

عبَؾددخ رٕزَٔددب عهدٙد انس دد  انًددبنٙ ٔزثؾٛددخ انجُدٕد   أتشاااس ْددد ذ رهددد اندزاظددخ نجٛددبٌ  صددس

انًظس ٛخ  ٙ انًًهكخ انعسثٛخ انعدعٕدٚخ ٔ ردى اعدسال اندزاظدخ عهٙد عُٛدخ يٍد انًظدبز   ٙد 

ٔاظددزاساط انُعددت ٔانًت ددساد  2220-2202انًًهكددخ انعسثٛددخ انعددعٕدٚخ  دٙد ان زددسح يدٍد 

 َزبئظ آًْب :طؾخ  سٔع انجؾش ٔرٕطهذ اندزاظخ نعدح  ألصجبدٔاعسال انًقبزَبد 

رٕعد عالقدخ اٚغبثٛدخ ثدٍٛ اَزشدبز عبئؾدخ  اَّز غ ان سػٛخ األٔنٗ انزٙ رُض عهٙ   -

 رٕزَٔب ٔثٍٛ يت س انس   انًبنٙ  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

رٕعدد عالقدخ اٚغبثٛدخ ثدٍٛ اَزشدبز عبئؾدخ  اَدّز غ ان سػٛخ انضبَٛخ انزٙ ردُض عهدٙ  -

 رٕزَٔب ٔثٍٛ يعدالد انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

ز غ ان سػٛخ انضبنضخ انزٙ ردُض عهدٙ اَدخ رٕعدد عالقدخ اٚغبثٛدخ ثدٍٛ اَزشدبز عبئؾدخ  -

 رٕزَٔب ٔثٍٛ يت س ر بٚخ ز ض انًبل  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

 انجُٕ  انًظس ٛخ  –انسثؾٛخ  –انس   انًبنٙ  –ٕزَٔب انكهًبد انً زبؽٛخ :عبئؾخ ر
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The impact of coronavirus on  the leverage and profitability 

of banking banks in Saudi Arabia 

Abstract: 

This study aimed to show the impact of the spread of Corona 

delinquency on the financial leverage and profitability of banking 

banks in the Kingdom of Saudi Arabia and the study was 

conducted on a sample of banks in the Kingdom of Saudi Arabia 

in the period from 2018-2021 and extracted ratios and indicators 

and made comparisons to prove the validity of research 

hypotheses and the study reached several results, the most 

important of which are: 

-Rejection of the first hypothesis that there is a positive 

relationship between the spread of the Corona pandemic and the 

leverage index in Saudi banking banks 

-Rejection of the second hypothesis, which states that there is a 

positive relationship between the spread of the Corona pandemic 

and the profitability rates in Saudi banking banks 

- -Rejection of the third hypothesis, which states that there is a 

positive relationship between the spread of the Corona pandemic 

and the capital adequacy index in Saudi banking banks 

Keywords: Corona pandemic – Leverage – Profitability – 

Banking banks  
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 اٌّمذِت:

 ؽدددصذ عبَؾددخ رٕزَٔددب يٕعددخ يددٍ انزقهجددبد ٔاالػددرساثبد انزددٙ  صددسد عهددٙ 

زظبد انعبنًٙ، ٔرعججذ  ٙ  شيبد اقزظبدٚخ رجٛسح، ٔعسػدذ انقردبا االقزظدبد٘ االق

نًابؽس رجٛسح يًب  د٘ نؾدٔس شعصعخ نالظدزقساز االقزظدبد٘ ثبنكبيدم، ؽٛدش رًضهدذ 

رهد انًابؽس  ٙ عدو انقددزح عهدٙ ظدداد انقدسٔع، ٔعددو انقددزح عهدٙ ردٕ ٛس االئزًدبٌ 

ندرا  ٔعددد انؾبعدخ ثؼدسٔزح االْزًدبو ٔاَا بع انعًبنخ ٔخال ّ يدٍ رديصٛساد رجٛدسح، 

ثبنقربا انًظس ٙ يٍ ؽٛش دزاظخ ريصٛس عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ انس   انًبنٙ نزهد انجُٕ  

 ٔقدزرٓب عهٙ رؾقٛق  زثبػ.

 ِشىٍت اٌبذج:

 ٌ قٛبو انجُٕ  انًظدس ٛخ ثددٔزْب انؾٛدٕ٘ ٔشٚدبدح قددزْب عهدٙ رؾًدم انًادبؽس 

ًبو ثدزاظخ  صس عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ زثؾٛخ رهد ٔانزقهجبد،  يساً ْبيبً  ٔعد انؾبعخ نالْز

انجُٕ  ٔعهٙ قدزرٓب عهٙ شٚبدح يعددل انس د  انًدبنٙ، يًدب ٚغعدم رهدد اندزاظدخ يؾبٔندخ 

 يٍ انجبؽش إلػب خ يٛصح ثؾضٛخ نهدزاظبد انعبثقخ  ٙ ْرا انًغبل.

ي  ذند رزهاض يشكهخ انجؾش  ٙ يؾبٔنخ ندزاظخ  صس عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ انس   

ثؾٛخ انجُٕ  انًظدس ٛخ  دٙ انًًهكدخ انعسثٛدخ انعدعٕدٚخ ٔثدرند ًٚكدٍ طدٛب خ انًبنٙ ٔز

 يشكهخ انجؾش  ٙ انزعبؤالد انزبنٛخ:

ْم رٕعد عالقخ إٚغبثٛخ ثٍٛ اَزشبز عبَؾدخ رٕزَٔدب ٔثدٍٛ يت دساد انس د  انًدبنٙ  -

  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ؟

د انسثؾٛدخ  دٙ ْم رٕعد عالقخ إٚغبثٛخ ثدٍٛ اَزشدبز عبَؾدخ رٕزَٔدب ٔثدٍٛ يت دسا -

 انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ؟

ْم رٕعد عالقخ إٚغبثٛخ ثدٍٛ اَزشدبز عبَؾدخ رٕزَٔدب ٔثدٍٛ يت دساد انسثؾٛدخ  دٙ  -

 انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ؟
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ْم رٕعد عالقخ اٚغبثٛخ ثٍٛ اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ٔثٍٛ يت دس ر بٚدخ ز ض انًدبل  -

  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

 فشٚض اٌبذج:

عالقخ اٚغبثٛخ ثٍٛ اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ٔثٍٛ يت س انس   انًبنٙ  ٙ رٕعد  -0

 انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

رٕعد عالقخ اٚغبثٛخ ثٍٛ اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ٔثٍٛ يعدالد انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ   -2

 انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

رٕعد عالقخ اٚغبثٛخ ثٍٛ اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ٔثٍٛ يت س ر بٚخ ز ض انًبل  ٙ  -3

 جُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.ان

 أ٘ذاف اٌبذج:

 ٚٓد  ذند انجؾش نزٕػٛؼ يب ٚهٙ:

  صس عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ زثؾٛخ انجُٕ  انًظس ٛخ. -0

  صس عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ يعدل انس   انًبنٙ. -2

  صس عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ ر بلح انجُٕ  انًظس ٛخ. -3

 أّ٘يت اٌبذج:

 رجسش  ًْٛخ انجؾش  ٙ انُقبؽ انزبنٛخ:

انٕاػددؼ ثدديصس عبَؾددخ رٕزَٔددب عهددٙ انقرددبا انًظددس ٙ ٔيؾبٔنددخ إٚغددبد االْزًددبو  -

 ؽهٕل نهًشكالد انزٙ رٕاعّ ْرا انقربا َزٛغخ نغبَؾخ رٕزَٔب.
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َدزح األثؾبس انزٙ رًذ  ٙ ْرا انًغبل، ؽٛش  َّ ٚزًٛص ثزُبٔل انعالقخ ثٍٛ عبَؾخ  -

ًًهكدخ رٕزَٔب ٔثٍٛ يت ساد انس   انًبنٙ ٔانسثؾٛدخ  دٙ انجُدٕ  انًظدس ٛخ  دٙ ان

 انعسثٛخ انععٕدٚخ.

يؾبٔنخ انٕطٕل نالظزُزبعبد ثاظٕص يد٘ ريصٛس عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ ردالً يدٍ  -

انس   انًبنٙ ٔانسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  انًظدس ٛخ انًعدغهخ  دٙ ظدٕم انًدبل انعدعٕد٘، 

ٔذند يٍ خالل اظزاساط ثعغ انُعت ٔانًت ساد يٍ ٔاق  انزقبزٚس انًبنٛخ نعدد 

 م انًبل انععٕد٘ ٔذند نهزٕطم نهُزبئظ.يٍ انجُٕ  انًعغهخ  ٙ ظٕ

 دذٚد اٌبذج:

انؾدٔد انًكبَٛخ: رى اخزٛبز خًعخ ثُٕ  يعدغهخ  دٙ ظدٕم انًدبل انعدعٕدٚخ ٔرعدد 

يٍ  رجس انجُٕ   ٙ انًًهكخ انعسثٛخ انعدعٕدٚخ ْٔدى يظدس  انساعؾدٙ، إًَدبل، اندجالد، 

 األْهٙ انزغبز٘، انغصٚسح.

انًبنٛخ نهًظبز  يؾم اندزاظخ  ٙ ان زسح يب ثٍٛ انؾدٔد انصيبَٛخ: دزاظخ انقٕائى 

(2202-2220.) 

 ّغ ٚػيٕت اٌبذج:ِجت

م  رًضم يغزً  انجؾش  ٙ خًط يظبز  رغبزٚخ ثبنًًهكخ انععٕدٚخ ٔيعدغهخ  ٙد ظٕد

انًددبل انعددعٕد٘، ٔرددى اظددزاساط ثعددغ انُعددت ٔانًت ددساد انًبنٛددخ إلصجددبد طددؾخ  ددسٔع 

 رى اخزٛبز رهد ان زسح نألظجبة انزبنٛخ:(، 2220ٔ-2202اندزاظخ ، ٔذند  ٙ ان زسح )

  َٓب رٕ س انجٛبَبد انًرهٕثخ ألْدا  انجؾش خالل  زسح إعداد انجؾش. -0

رعزجددس  زددسح ْبيددخ َنددساً ألَٓددب رعددزاسط انُعددت ٔانًت ددساد يددٍ انقددٕائى انًبنٛددخ  -2

انابطخ ث زسح ظبثقخ الَزشبز عبَؾخ رٕزَٔب، ٔيقبزَزٓب ث زسح الؽقخ ٔإٚغدبد رديصٛس 

 زَٔب عهٙ رهد انُعت انًبنٛخ.عبَؾخ رٕ

 ردأل  ظٓى انجُٕ  يؾم اندزاظخ  ٙ ظٕم انًبل انععٕد٘  ٙ رهد ان زسح دٌٔ اَقربا. -3
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 خطت اٌبذج:

رزًضم خرخ انجؾش  ٙ انًقديخ ٔانزٙ رشزًم عهٙ اإلؽبز انًُٓغدٙ، صدى يجؾضدٍٛ، 

انزرجٛقدٙ األٔل اإلؽبز انُنس٘ ٔاندزاظبد انعبثقخ، صى انًجؾدش انضدبَٙ ٚزُدبٔل انغبَدت 

يٍ خالل االظزعبَخ ثبنقٕائى انًبنٛخ نعُٛخ انجُٕ  يؾم اندزاظخ، ٔذند الظزاساط انُعت 

 ٔانًت ساد انًبنٛخ انٓبيخ إلصجبد طؾخ  سٔع اندزاظخ.

 اإلطاس إٌظشي

 أٚالً: اٌشبذيت

 ِفَٙٛ اٌشبذيت: -

نقد قبو انعدٚد يٍ انكزبة ٔانغٓبد انجؾضٛخ ثٕػ  ي ٓدٕو نهسثؾٛدخ، ؽٛدش ذردسد 

( ثدديٌ يظددرهؼ انددسثؼ ٚشددٛس نقدددزح ظددهرخ انكٛددبٌ 02: 2202دزاظددخ)هبْس ٔيؾًددد، 

انزغددبز٘ عهددٙ رؾقٛددق  زثددبػ،   يددب انسثؾٛددخ  زعددس  عهددٙ  َٓددب انقدددزح عهددٙ اظددزضًبز 

األيٕال نزؾقٛق ان ٕائد يدٍ اظدزادايٓب ٔ ٌ ي ٓدٕو انسثؾٛدخ ي ٓدٕو َعدجٙ، رًدب عس زٓدب 

 دددددسم ثدددددٍٛ اإلٚدددددساداد انكهٛدددددخ ( ثيَٓدددددب يقدددددداز ان245: 2222دزاظدددددخ )انكدددددسٔ٘، 

ٔانًظسٔ بد انكهٛخ  ٙ  زسح شيُٛخ يعُٛخ، ٔيًب ظجق ٚزؼؼ عدو االر دبم عهدٙ ي ٓدٕو 

يؾدد نهسثؾٛخ ظٕٖ رَٕٓب يظدزاً نإلٚساداد ٔ ٚؼبً رًضم ان دسم ثدٍٛ يدب ردى د عدّ ٔيدب 

 رى انؾظٕل عهّٛ يٍ  يٕال.

 اٌٛظائف االلتصاديت ٌٍشبذيت: -

نزؾقٛق انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  ٔهبئف اقزظدبدٚخ رزًضدم  نقد ذرس إؽدٖ اندزاظبد  ٌ

  ٙ اٜرٙ:

 َٓب ػسٔزٚخ نًقبثهخ انًابؽس انزٙ ٚزعسع نٓب انجُد ؽزٗ ٚعزرٛ  انجقبل  ٙ دَٛب  -0

األعًبل، ؽٛش  ٌ يابؽس انجُٕ  يزعددح  ييب   ٌ ركٌٕ يابؽس إئزًبٌ  ٔ يابؽس 

 .رظ ٛخ إعجبزٚخ  ٔ يابؽس ظسقخ ٔاخزالض،  ٔ يابؽس ي بعئخ
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 َٓددب ػددسٔزٚخ نهؾظددٕل عهددٙ ز ض انًددبل انددالشو  ددٙ انًعددزقجم يددٍ خددالل صالصددخ  -2

 ٔعٕدِ ْٔٙ:

 إعبدح اظزضًبز األزثبػ ثظ خ يعزًسح. -

 رشغٛ   طؾبة زؤٔض األيٕال عهٙ االرززبة  ٙ انجُد عُد شٚبدح ز ظًبنّ. -

 إعربل انًعبْى عبئد يقجٕل عهٙ ز ظًبنّ ٚصٚد يٍ صقزّ  ٙ انجُد انر٘ ٚعبْى  ّٛ. -

 َٓددب رقددٛط انًغٓددٕداد انزددٙ ثددرنذ، ثظدد خ عبيددخ ًٚكددٍ انقددٕل ثيَددّ رهًددب شادد  -3

األزثدددددددددددبػ  د٘ ذندددددددددددد عهدددددددددددٙ  بعهٛدددددددددددخ يغٓدددددددددددٕداد َٔغدددددددددددبػ اإلدازح 

http://marhim.com/old/include/m-al... 

 ٕٔٚػؼ انغدٔل انزبنٙ  ْى يت ساد انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ ٔيدنٕالرٓب.

 .(: يبيٓ ٔغب اٌشبذيت 1جذٚي سلُ ) 

 ِذٌٛالتٙا إٌغبت اٌشبذيت

 ِؼذي اٌؼائذ ػٍي األصٛي: -1

 

 صافي اٌشبخ بؼذ خصُ اٌضشائب ٚاٌضواة

 إجّاٌي األصٛي

 

 

ٌتاي تغاتخذَ ٌميااط  ششاشاث ا ٓا أفضًا اٌّ ششاشِ  ٌٕغابت ٚأ اٌّ ٚتؼتبش تٍه ا

ماااديش  شعغاااث تختٍااف اختففاااً وبيااشاً فاايِ  ماسٔاات باايِٓ  شبذيااتع ػٕااذ اٌّ ٌا

ٍاتع  ؼِا ا ٌا ٌٙ ي أصٛا اس فاي األصاٛا ّٕشاية ػٍاي االعاتّخ اذي لااذسة ٌا ٚيمايظِ 

ٌيت: ٌتا ٚتذمك األ٘ذاف ا ا  ٓ خفٌٙ  ٚتذميك أسباحِ 

اٌّغااااػذة فاااي اتخاااار اٌماااشاساث اٌخاصااات باااااللتشاض ٚرٌاااه  -

 باٌّماسٔت بيٓ ِؼذي اٌؼائذ ٚتىٍفت االلتشاض.

 تؼىظ تٍه إٌغبت اٌىفاءة اٌتشغيٍيت ٌٍىياْ. -

ت فاااي اٌّماسٔااات بااايٓ تؼاااذ ِااآ أفضاااً اٌّششاااشاث اٌّغاااتخذِ -

 اٌّشعغاث ٚرٌه ألٔٙا ال تؼىظ اٌشفغ اٌّاٌي

(Alexander & Laurentije, 2008: 2) 

 ِؼذي اٌؼائذ ػٍي اٌٛدائغ: -2

 صافي اٌشبخ بؼذ خصُ اٌضشائب ٚاٌضواة

  إجّاٌي اٌٛدائغ

ٚتمااايظ تٍاااه إٌغااابت ِاااذي لاااذسة إٌّشاااية أٚ اٌىيااااْ اٌّااااٌي ػٍاااي 

االعااتخّاس فااي اٌٛدائااغ ِاآ خاافي األٔشااطت اٌّختٍفاات ِٚااذي ٔجاااح 

إداسة اٌبٕه في تّٕيت أُ٘ ِصذس ِٓ ِصادس اٌتاذفماث إٌمذيات ٚ٘اي 

اٌٛدائااغع ِٚااذي ٔجاااح إداسة اٌبٕااه فااي جاازو ػّاافء جااذد )ٚفاااءع 

 Commercial Banks, 2011: 27)ٔمفً ػٓ  111: 2112
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 ِذٌٛالتٙا إٌغبت اٌشبذيت

 ِؼذي اٌؼائذ ػٍي دمٛق اٌٍّىيت: -3

 صافي اٌشبخ بؼذ خصُ اٌضشائب ٚاٌضواة

 إجّاٌي دمٛق اٌٍّىيت

 

 

 

ااه  ٌٕب ٚيغااؼي ا اااي بىفاااءةع  ااذي اعااتخذَا سأط اٌّ ٌٕغاابتِ  اازٖ ا ٚتٛضااخ٘ 

ش ٚأ  غااتّخ ااا اٌّ ٌتااي يتذٍّٙ ااغ األخطاااس ا اعاابِ  ااا يٕت ؼااذي ّب ٌضيااادة رٌااه اٌّ

ازي  اشبخ ٌا ٓا صاافي ٌا ٍىياتِ  ٓ دمٛق اٌّ دذةِ  ا تذممٗ وًٚ  ٚيبيِٓ  هع  ٌٕب ا

ه بتذميمٗ  ٌٕب  (Alkassam, 2005: 7)لَا ا

 

 حأياً: اٌشفغ اٌّاٌي:

 اٌشفغ اٌّاٌي: ِفَٙٛ

َقددالً عددٍ ْٛئددخ انًؾبظددجٍٛ انقددبٍََٕٛٛ  044: 2202نقددد ذرددسد دزاظددخ )عجٛددس، 

(  ٌ انس   انًبنٙ عجبزح عٍ عًهٛخ رهقبئٛخ ُٚزظ عُٓدب شٚدبدح  دٙ 05: 2226انععٕدٚخ، 

انسثؾٛخ، َزٛغخ نزًٕٚم عبَت يٍ عًهٛبد انًُشيح ثدٌٕٚ ؽٕٚهخ األعم، ثشسؽ  ٌ ٚكٌٕ 

ز  ٙ رهد انعًهٛبد  رجس يٍ األعجبل انزًٕٚهٛخ ٔان ٕائد، رًدب ذردسد انعبئد عهٙ االظزضًب

(  ٌ انس د  انًدبنٙ رٕنٛ دخ يدٍ  يدٕال انًدال  03: 2202دزاظخ  خسٖ )ز د ٔؽًدصح، 

ٔاندائٍُٛ، ٔٚعجس عٍ َعدجخ انددٍٚ إندٙ يغًدٕا األطدٕل ٔرعدس  انسا عدخ انًبنٛدخ ثيَٓدب 

رًٕٚم ذاد دخدم صبثدذ، ظدٕال  دزعخ اعزًبد انًتظعخ  ٙ رؾٕٚم َشبؽٓب عهٙ يظبدز

 قسٔػبً  ٔ  ظٓى يًزبشح.

 ِّيضاث اٌشافؼت اٌّاٌيت: -

(  َّ نهسا عخ انًبنٛخ يًٛدصاد إذا ًَدذ 05: 2202ذرسد دزاظخ )ز د ٔؽًصح، 

  ٙ هم عبئد عهٙ األطٕل  عهٙ يٍ ركه خ االقزساع ْٔٙ:

ٍ ركه ددخ االقزددساع  - م انًعددبًٍْٛ َزٛغددخ نه ددسم ثدٛد ٍ انعبئددد عهدٙد ؽقدٕد ٔيددسدٔد رؾعدٛد

 االظزضًبز.

 عدو ردخم اندائٍُٛ  ٙ  دازح انًظس  نرا ًٚكٍ انعٛرسح عهٙ إدازح انًظس . -

 عدو يشبزرخ اندائٍُٛ  ٙ األزثبػ عدا يب ٚد   عهٙ  كم )ركه خ االقزساع(. -
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 َّ  ٙ ؽبنخ ٔػ  ػٕاثؾ نالقزساع ٔاظدزادايّ ثؾكًدخ ٚعدبعد انًظدس  عهدٙ  -

ْٕٔ يب ٚؾزدبط إنٛدّ انًظدس  ٔخبطدخ عُدد ثُبل ظًعخ ؽٛجخ  ٙ األظٕام انًبنٛخ، 

 انؾبعخ نالقزساع.

 ػيٛو اٌشافؼت اٌّاٌيت: -

(  ٌ ُْدب  عٛدٕة 35: 2202نقد ذرس إؽدٖ اندزاظبد  ٙ ْدرا انشديٌ )َشديد، 

 نهس   انًبنٙ الثد يٍ  خرْب  ٙ انؾعجبٌ يٍ  ًْٓب:

ٔعددٕد ياددبؽس يبنٛددخ رزؾًهٓددب انًُشدديح، ؽٛددش ٚددتد٘ اَا ددبع انعبئددد عهددٙ ؽقددٕم  -

 نًعبًٍْٛ عُديب ركٌٕ ركه خ االقزساع  عهٙ عٍ انعبئد عهٙ االظزضًبز.ا

ٚتد٘ االقزساع إنٙ  سع قٕٛد عهٙ انًُشيح يًب ٚتد٘ إنٙ ردخم انًقسػٍٛ  دٙ  -

 إدازح انًُشيح يٍ  عم ػًبٌ رؾظٛم  يٕانٓى.

 رهصو انقسٔع انًُشآد عهٙ رٕ ٛس انعٕٛنخ انالشيخ نهعداد عُد يٕعد االظزؾقبم. -

ريخس انًُشيح  ٙ ظداد يب عهٛٓب يٍ انزصايبد يبنٛخ،  إٌ ذند ُٚعكط عهٙ  ٙ ؽبنخ  -

 ظًعزٓب االئزًبَٛخ ٔٚقهم  سص انؾظٕل عهٙ قسٔع  ٙ انًعزقجم.

ٔٚددس٘ انجبؽددش  َددّ يددٍ األًْٛددخ اظددزاداو انسا عددخ انًبنٛددخ ثظددٕزح  رضددس ؽكًددخ 

د انًظس ٙ  ٓٙ رٕ س  يٕاالً نهجُ، ٔٔػ  ػٕاثؾ نرند ؽٛش  َٓب رعد ظالػ ذٔ ؽدٍٚ 

 ٙ انًقبثم رؾًهّ ث ٕائد رهد األيٕال،  الثد يٍ ٚ ٕم انسثؼ اندر٘ ظدٛزى انؾظدٕل عهٛدّ 

 يٍ االظزضًبز  ٙ رهد األيٕال عهٙ  ٕائد ا زساػٓب.
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 ٔغب اٌشفغ اٌّاٌي: -

 ٔٚهاض انجبؽش َعت انس   انًبنٙ  ٙ انغدٔل انزبنٙ:

 ( يبيٓ ٔغب اٌشفغ اٌّاٌي. 2جذٚي سلُ ) 

 ِذٌٛالتٙا اٌّاٌئغبت اٌشفغ 

 

0-  
 إعًبٙن اندٌٕٚ

  إعًبٙن األطٕل

ٕ  انًظس ٛخ  ٙ  ًبد انُج عدل نًد٘ اعز ٚشٛس ذند اًن

ب ازر   ذند  انزًٕٚم عٙه انقسٔع انابزعٛخ ٔرًه

ٔثبنزبٙن ازر عذ  بنٛخ،  عجخ انسا عخ اًن عدل ازر عذَ  اًن

ٔآخسٌٔ،   (.28: 2202َعجخ انًابؽسح ) يؾًٕد 

 

2- 
 اندٌٕٚإعًبٙن 

هكٛخ   إعًبٙن ؽقٕم اًن

ٕٚم األعم  ٙ  دٖ اعزًبد انزًٕٚم ؽ رشٛس رهد انُعجخ ًن

انجُٕ  انًظس ٛخ عٙه اندٌٕٚ ٔ  انًظبدز انابزعٛخ، 

رعُٙ رعبٔ٘ انزًٕٚم يٍ رال انًظدزٍٚ،  0:0َٔعجخ 

ًبد عهٙ انًظبدز  ٓب ٚعُٙ شٚبدح االعز ٌٔ  ازر بع

صٚد انابزعٛخ ٔاالقزساع انابزعٙ ثشكم  ًبٚ   رجس، ي

ٔٚصٚد رعضس انجُٕ   ٙ ظداد اندٌٕٚ  يٍ دزعخ انًابؽسح 

 (88: 2202)َشيد، 

 

3- 
 إعًبٙن اندٌٕٚ

ًبل   ز ض ان

ٍ انًبنٍٛٛ  ٌ  رهد انُعجخ رعرٙ طٕزح نهًؾهٛه

بٙن نهجُٕ  انًظس ٛخ،  ٓٛكم اًن ٔانًعزضًسٍٚ عٍ ان

ابؽسح، ؽٛش  ًب ازر عذ رهد انُعجخ شادد َعجخ اًن  كه

د يٍ خالل ٌ   ٕٚم انُج عُٙ شٚبدح َعجخ رً ٓبٚ  ازر بع

ٚزسرت عٙه ذند  ًب  ًهكٛخ ي اندٌٕٚ يقبزَخ ثؾقٕم ان

ٕا قخ عهٙ إرًبو  يعئٕنٛخ  رجس نعداد اندٌٕٚ ٔعدو اًن

عجخ األقم   ؼم يٍ  ٔرعد اُن انقسٔع ٔيظبدزرٓب، 

 (.342: 2220األرضس )آظس، 

ًبل -4 خ ز ض ان  يعدل ر ٚب

ٕعٕداد ذاد   دزعخ يابؽسحإعًبٙن اًن

ًبل  ز ض ان

 

 

ًبل عهٙ )ز ض انًبل انًظدز  ٔرشًم  سٚؾخ ز ض ان

ٔانًد ٕا ٔاألزثبػ انًؾزغصح ٔاالؽزٛبؽبد، ثبإلػب خ 

ٔرشٛس  نألظٓى انًًزبشح ٔاألزثبػ ٔاناعبئس انًسؽهخ( 

دٖ قدزح انجُد عٙه انؾًبٚخ يٍ انًابؽس،  رهد انُعجخ ًن

ا ؼذ رهد انُعجخ اَا ؼذ َعجخ  ًب َا ؽًبٚخ انجُد  كه

ابؽس. )آظس،   (.340: 2220يٍ اًن

 إعداد انجبؽضخ.

ٔيًب ظجق ٚس٘ انجبؽش  ٌ انسا عخ انًبنٛخ رعدد ٔظدٛهخ قٕٚدخ نقٛدبض  عبنٛدخ انجُدد، 

انر٘ ٚعزًد َشبؽّ ثبنكبيم عهٙ اقزساع األيٕال ٔظداد ان بئدح عهٙ انٕدائ ،  ٓٙ رجٍٛ 

 ٔيقديخ عهٙ ظداد اندٌٕٚ.رٛ ٛخ إدازح انجُد أليٕانّ، ٔرؾقٛقّ  زثبػ 
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 وفايت ساط اٌّاي :-حاٌخا

   :اٌّاي سأط وفايت-

 انعٕٛنخ يٍ عصلاً  نهًظس  رتيٍ انزٙ األيٕال يقداز ثبَّ انًظس  يبل ز ض ٚعس 

 ر بٚخ يعزقجال، ٔرعجس رؾدس قد انزٙ اناعبئس يٕاعٓخ  ٙ نهًظس  انؾًبٚخ رٕ س انزٙ

  خس  ٘ ثزعجٛس انًبنٙ، ٔاظزقسازِ ظاليخ رؾقٛق عهٗ انًظس  قدزح عٍ انًبل ز ض

   يعزقجال رؾدس قد انزٙ األؽداس نًٕاعٓخ انًرهٕثخ انعٕٛنخ ؽغى رٕ ٛس

 ، ( Obeidat, 2016: 185 &Khasawneh َقال عٍ  022: 2222)انعًس٘،

 انًابؽس ي  انزٕاشٌ عهٗ نهؾ به انًزٕق  انًبل ز ض  ٙ انًبل ز ض ر بٚخ رزًضم ررند

 ٔانًابؽس انعٕم ٔيابؽس االئزًبٌ يابؽس يضم انًبنٛخ انًتظعخ نٓب رزعسع انزٙ

     ,Dang)       2011َقال عٍ  022: 2222انزشغٛهٛخ )انعًس٘ ،

َقالعدددٍ  يؾًدددد عهدددٗ  23: 2220رًدددب عس زٓدددب دزاظدددخ اخدددس٘ )عجددددانؾب  ،

( ثيَّ قدزح ز ض انًبل انًظس ٙ عهٗ انؾٛردخ ػدد انًادبؽس 242: 2202ٔآخسٌٔ، 

 انًازه خ، ٔيٕاعٓخ اناعبئس ٔاألشيبد ثًب ال ٚعسع انًسرص انًبنٙ نهجُد نهارس.

ٔيٍ خالل يب ظجق ًٚكدٍ نهجبؽدش  ٌ ٚعدس  يعددل ر بٚدخ ز ض انًدبل عهدٙ آَدب 

قدزح ز ض انًبل عهٙ ؽًبٚخ انجُد يٍ انًابؽس ٔانٕ بل ثبنزصايبرّ رغبِ انعًالل ٔعرة 

 انٕدائ  ٔشٚبدح انسثؾٛخ .

 ساط اٌّاي: اّ٘يت وفايت-

زاض انًبل رٕ س نهًظس  قدزِ رعٓم انزعبيم ي   ٚخذرسد اؽد٘ اندزاظبد اٌ ر ب

ٔرصٚد يٍ قدزرّ عهٗ يٕاعّٓ اناعبئس ْٔرا يب ظٛتد٘ انٗ رؾقٛق  انعٕٛنخيشكالد 

انًٕدعٍٛ ٔانًال  ٔظٛكٌٕ انُنبو انًبنٙ عبيّ ٔانًظس   انًزعبيهخ نألؽسا انسػب 

ربَذ انًظبز  رًهد زاض انًبل انكب ٙ ٔاٌ انٓد   خبطّ ارضس اظزقسازا  ٙ ؽبل

يٍ اٌ انًظس  ٚؾز    انزيردزاض انًبل نهًشس ٙ ْٕ  نهك بٚخيٍ ٔػ  يعبٚٛس  انغبٚخ

 ألعمنًٕاعّٓ انًابؽس انزٙ ٚزعسع نٓب ٔذند  ٔانرارٛخثؾد ادَٗ يٍ ايٕال 
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االظزٛعبة ٔايزظبص اصبز ْرِ اناعبئس ي  اعربل ادازِ انًشس  اندا   ٔانؾب ص 

 ( 242: 2202 ٙ االظزضًبز )يؾًد ٔؽعٍ، انعهًٛخنٕػ  انعٛبظبد 

( ثيَّ رزغهٙ  ًْٛخ 225-224: 2202رًب ذرسد دزاظخ )شٍٚ اندٍٚ ٔآخسٌٔ، 

 ز ض انًبل عُد ارظب ّ ثبنك بٚخ  ًٛب ٚهٙ:

ظب ّ ثبنك بٚخ طًبو األيدبٌ اندر٘ ٚغُدت انًظدبز  انٕقدٕا ٚعد ز ض انًبل عُد ار -0

 ٙ األشيبد انًبنٛخ، ٔٚسٖ انجبؽش  ٌ ْرا ٚعُٙ شٚبدح يعددل انك بٚدخ ثًضبثدخ إعدسال 

 ٔقبئٙ ظبثق نؾدٔس انارس ٔرال ٙ ٔقٕعّ.

ٍ انًادبؽس انزٙد ٚزٕقعٓدب انجُدد  -2 اشٌ ثٛد رعبعد ر بٚخ ز ض انًبل عهٗ رؾقٛق َٕا يٍد انزٕد

، ٔٚسٖ انجبؽش  ٌ ذندد ثًضبثدخ يعبنغدخ اناردس  ٙد ؽبندخ ٔقٕعّد ْٕٔد ٔؽغى ز ض انًبل

 رقهٛم  صس ؽدٔصّ ٔذند ٚعًم عهٗ انزٕاشٌ ثُّٛ ٔثٍٛ ز ض انًبل انًظس ٙ.

رعددد ر بٚددخ ز ض انًددبل رًظدددز صقددخ نهًددٕدعٍٛ انؾددبنٍٛٛ ٔانًؾزًهددٍٛ،  ددبنًٕدعٍٛ  -3

ؽز به ثدييٕانٓى انؾبنٍٛٛ رهًب ٔعدٔا ر بٚخ ز ض انًبل رجٛسح  رند ٚشغعٓى عهٗ اال

 ندٖ انجُد،  يب انًؾزًهٍٛ  إَٓب رشغعٓى عهٗ إٚداا  يٕانٓى ندٖ انجُد. 

ٚعد يعٛبز ر بٚدخ ز ض انًدبل يدٍ  ْدى انًعدبٚٛس انًعدزاديخ  دٙ انزقٛدٛى نكدال انجُدٕ   -4

انزقهٛدٚخ ٔاإلظاليٛخ، ؽٛش  َّ رهًب ربَذ ر بٚخ ز ض انًبل رجٛسح ز   ذند رظُٛف 

انجُددد، ٔٚددسٖ انجبؽددش  ٌ ر بٚددخ ز ض انًددبل رعددد يددٍ  ْددى األدٔاد انزددٙ رعددزادو 

ًدم اناعدبئس انًؾزًهدخ  ٔ اإل دالض ؽٛدش نهزعس  عهٗ ياللح انجُد ٔقدزرّ عهٗ رؾ

  َّ رهًب اَا ؼذ انًاللح انًبنٛخ قهذ يقدزح انجُد عهٗ يٕاعٓخ اإل الض. 

 إٌغبت:  اث ـتؼسيف بّىٕٚ-

  بو ٔكًب زوـعل بشـكًب زو انُص عهّٛ  ٙ از بم ج:  ٚزكٌٕ ،    اٌتٕظيّيي سأط اٌّا  -  

)  بوـًٌ عل زٌٛ ًٌ شٓز زشزٌٛ  ٔزٔؼٛؾّ  ٙ انجٛبٌ انظؾ ٙ جزبزٛخ انعبج  ٔانعش

                                                                                   ( 0،ثبشل 0222
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اعًبنٙ االطٕل انزُهًٛٙ / ل نهًابؽز =  ز ض انًبل ُعجخ زعزع ز ض انًب

 ٔشاٌ انًابؽس يانًسعؾخ ث

 االٔنٗ: انشسٚؾخ

 انعبدٚدخرعًٗ زاض انًبل االظبظٙ ٔٚزًضم  ٙ ؽقٕم انًعبًٍْٛ انزٙ رزؼًٍ االظدٓى  

اندٗ  ثبإلػدب خٔ قدب نزؾ ندبد يعُٛدّ  انًًزدبشحثبنكبيدم ٔاالظدٓى  ٔانًد ٕعدخ ٔانًظدزح

 . انًؾزغصحٔاالزثبػ  انًعهُخاالؽزٛبؽٛبد 

 :انضبَٛخ انشسٚؾخ

ْٔدٙ االؽزٛبؽٛدبد  انًعهُدخ ٛس ٔرعًٗ زاض انًبل انًعبَد ٔرزكٌٕ يُّ االؽزٛبؽٛبد  

انزددٙ رددزى يددٍ خددالل قبئًددّ اندددخم دٌٔ اٌ رنٓددس ػددًٍ عُبطددس االؽزٛبؽٛددبد عُددد 

اؽزٛبؽٛدبد اعدبدِ  انسقبثٛدخ انعدهرخيدٍ  يغٕٓنخاال ظبػ عٍ ثٛبَبرٓب  سٚرّ اٌ ركٌٕ 

ٔذندد ثعدد ،  اند زسٚدخثدال يدٍ قًٛزٓدب  انؾقٛقٛخرقٛٛى االطٕل ا٘ اهٓبز االطٕل ثقًزٓب 

انزٙ ٚزى  ثبألظعبزعهٗ ثٛعٓب  ٔانقدزحاعبدِ رقًٛٓب رقًٛب ٚعكط اؽزًبل ررثرة ٔاظعبزْب 

 .نرند  ػسٔزحرقٕٚى ثٓب اذا دعذ 

 ِتٛعطٗ ٚطٛيٍٗ االجً : اٌّغأذةاٌمشٚض  -

ْٔدٙ ظدُداد يؾدددِ االعدم عهدٗ اٌ ٚكدٌٕ رسرٛددت ظددادْب  دٙ ؽدبل ا دالض انجُدد ثعددد 

ًشبْدٍٚ ٔقجم ذند رزًز  ثشعس  بئددِ يًٛدص  دسٚرّ اٌ ؽقٕم انًٕدعٍٛ ٔقجم ؽقٕم ان

% يٍ قًٛزٓب رم ظُّ يدٍ 22ٚكٌٕ اعم ظدادْب ارجس يٍ خًط ظُٕاد ثؾٛبرٓى خظى 

 ( 0222& ثبشل،  2222. )يٕظٙ،يٍ اعهٓب  األخٛسحانعُٕاد 

 : اٌذساعاث اٌغابمت:سابؼا

د انجؾدش يٍ خالل إؽالا انجبؽش عهٙ اندزاظبد انعدبثقخ انزدٙ اْزًدذ ثًزغٛدسا

( ٔانزٙ ْد ذ نجؾش  صس انس   انًبنٙ يٍ خالل ثُعدد األدال 2202يُٓب دزاظخ )َشيد، 

انًبنٙ انًقبض ثًت س انعبئدد عهدٙ ؽقدٕم انًهكٛدخ ٔ صدسِ عهدٙ األدال انًدبنٙ نهشدسربد، 
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ٔرٕطهذ رهد اندزاظخ نٕعٕد  صس نهس   انًبنٙ عهٙ األدال انًبنٙ نهشدسربد يدٍ خدالل 

ًهكٛخ ٔ َّ ال ٕٚعد  صس نألدال انًبنٙ انًقبض يٍ خدالل انعبئدد عهدٙ انعبئد عهٙ ؽقٕم ان

( ندزاظخ  صس انزكبيم ثٍٛ يعددل 2220األطٕل، رًب ْد ذ دزاظخ )يؾًٕد ٔآخسٌٔ، 

عهدٙ رؾقٛدق االظدزقساز انًدبنٙ  3ر بٚخ ز ض انًبل ٔانسا عخ انًبنٛدخ ؽجقدبً الر دبم ثدبشل 

، 3يددٍ يددد٘  ًْٛددخ إػددب خ َعددجخ انسا عددخ انًبنٛددخ  ددٙ ار بقٛددخ ثددبشل  نهجُددٕ  ٔانزؾقددق

ٔرٕطددهذ رهددد اندزاظددخ نٕعددٕد عالقددخ ثددٍٛ يعدددل ر بٚددخ ز ض انًددبل ٔانسا عددخ انًبنٛددخ 

نقٛدبض  صدس  (Akhtar et al., 2012)ٔاالظزقساز انًدبنٙ  دٙ انجُدٕ ، ْٔدد ذ دزاظدخ 

ٙ قربا انجزسٔل، ٔرٕطدهذ رهدد انس   انًبنٙ عهٙ األدال انًبنٙ نهشسربد ثبنزرجٛق عه

اندزاظخ إنٙ  ٌ انس   انًدبنٙ ٚدتد٘ نزؾعدٍٛ انٕػد  انًدبنٙ نهشدسربد، ٔيدٍ صدى شٚدبدح 

الخزجدبز  صدس انس د   (Heshemi & Zadeh, 2012) دسص ًَْٕدب، ْٔدد ذ دزاظدخ 

انًبنٙ عهٙ ظٛبظخ رٕشٚ  األزثبػ، صى رٕطهذ نٕعٕد عالقخ عكعٛخ ثدٍٛ انس د  انًدبنٙ 

(  صددس عبَؾددخ 2220األزثددبػ، رًددب رُبٔنددذ دزاظددخ ) ثددساز ٔآخددسٌٔ، ٔظٛبظددخ رٕشٚدد  

رٕزَٔب عهٙ عٕدح  زثبػ قربا انادديبد االظدزٓالرٛخ  دٙ انًًهكدخ انعسثٛدخ انعدعٕدٚخ، 

ٔرٕطهذ نٕعٕد عالقخ ازرجبؽ عكعدٛخ قٕٚدخ ذاد دالندخ إؽظدبئٛخ ثدٍٛ عبَؾدخ رٕزَٔدب 

ُجدت ثبألزثدبػ، ٔ ٚؼدبً رٕعدد ٔثٍٛ عٕدح األزثبػ ثبالعزًدبد عهدٙ يت دس انقددزح عهدٙ انز

عالقددخ ازرجددبؽ عكعددٛخ يزٕظددرخ ذاد دالنددخ إؽظددبئٛخ ثددٍٛ عبَؾددخ رٕزَٔددب ٔثددٍٛ عددٕدح 

األزثبػ ثبالعزًبد عهٙ يت س انعبئد عهٙ األطٕل يٍ انزدد قبد انُقدٚدخ انزشدغٛهٛخ، رًدب 

( ندزاظخ  صس عبَؾخ رٕزَٔدب عهدٙ انقدٕائى انًبنٛدخ 2220ْد ذ دزاظخ )آالل ٔآخسٌٔ، 

ُنٕز انزكه خ ٔانعبئد ثبنزرجٛق عهٙ قربا انربقخ  ٙ انًًهكخ انعسثٛخ انععٕدٚخ، صى يٍ ي

رٕطددهذ نعدددو ٔعددٕد  ددسٔم يعُٕٚددخ  ددٙ ركددبنٛف  ددسربد قرددبا انربقددخ خددالل  زسرددٙ 

( نجٛدبٌ انعالقدخ 2220اندزاظخ )قجم ٔ صُبل اَزشبز رٕزَٔدب(، ْٔدد ذ دزاظدخ )ؽعدٍٛ، 

ًؾبظجٙ عٍ انًابؽس، صى رٕطهذ رهد اندزاظخ ثٍٛ  شيخ رٕزَٔب انعبنًٛخ ٔاإل ظبػ ان

إنٙ  َّ رٕعد عالقخ ازرجبؽ قٕٚخ ثدٍٛ  شيدخ رٕزَٔدب انعبنًدخ ٔاإل ظدبػ انًؾبظدجٙ عدٍ 

انًابؽس  ٙ انجٛئخ انًظس ٛخ ٔيٍ انًزٕق  ؽدٔس رديصٛس ْدبو عدٍ اإل ظدبػ انًؾبظدجٙ 
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عدبئس ٔانًابؽس ربإل ظبػ عٍ األطٕل ٔاالنزصايدبد ٔاإلٚدساداد ٔانًظدسٔ بد ٔانا

 عٍ اظزًسازٚخ انشسرخ  ٙ انزقبزٚس انًبنٛخ انًعزقجهٛخ.

 اٌتؼٍيك ػٍي اٌذساعاث اٌغابمت ٚبياْ اٌفجٛة اٌبذخيت: -

(  ددٙ يٕػددٕا اندزاظددخ ْٔددٕ اصددس انس دد  Akhtarنقددد رشددبثٓذ دزاظددخ )َشدديد، 

 ,Zadeh, Herheinانًددبنٙ عهددٙ األدال انًددبنٙ نهًُشددآد. ٔار قددذ دزاظددخ )َشدديد، 

Akhtarُبٔنٓى  صس انسا عخ انًبنٛخ عهٙ انجُٕ  ٔانشسربد ثظ خ عبيدخ، ٔار قدذ (  ٙ ر

دزاظخ رم يٍ ) ثساز ، آالل(  ٙ رُبٔنٓى  صس عبئؾدخ رٕزَٔدب عهدٙ انقربعدبد انًازه دخ 

  ٙ انًًهكخ انعسثٛخ انععٕدٚخ.

ح انجؾضٛدخ ْٔٙد عددو رُدبٔل  ٚدبً يٍد  ٔيٍ خالل يب ظجق ًٚكٍ  ٌ ٚعدزُزظ انجبؽدش ان غٕد

عددبثقخ ألصددس عبَؾددخ رٕزَٔددب عهدٙد رددم يدٍد انس دد  انًددبنٙ ٔانسثؾٛددخ  دٙد انجُدٕد  اندزاظددبد ان

يٍد  ًْٛدخ ذندد  ٙد رهدد ان زدسح ٔذندد نًدب  ثدبنس ى  ،  انًظس ٛخ  ٙ انًًهكخ انعسثٛخ انعدعٕدٚخ

ظددججزّ عبَؾددخ رٕزَٔددب عهدٙد االقزظددبد انعددبنًٙ ثظدد خ عبيددخ،  كددبٌ الثددد يدٍد االْزًددبو ثقرددبا 

انعسثٛددخ انعددعٕدٚخ، َنددساً نُدددزح األثؾددبس انزدٙد رُبٔنددذ ذنددد  اناددديبد انًظددس ٛخ  دٙد انًًهكددخ

 انًٕػٕا داخم انًًهكخ انعسثٛخ انععٕدٚخ ْٔرا يب  غ  انجبؽش نعًم ْرا انجؾش.

 اٌذساعت اٌتطبيميت                                             

 ِٕٙجيت اٌذساعت:-

انغبَت انزرجٛقٙ انًزعهق رى االعزًبد عهٗ انًُٓظ انكًٙ انزؾهٛهٙ انٕط ٙ  ٙ 

(، ٔانزٙ Panel Dataثبندزاظخ انقٛبظٛخ عٍ ؽسٚق اظزاداو انجٛبَبد انصيُٛخ انًقرعٛخ )

رًضم ثٛبَبد عٍ يغًٕعخ يٍ انجُٕ  خالل  زسح شيُٛخ يعُٛخ، ٔذند ثبظزاداو انجسَبيظ 

 ثشكم  ظبظٙ نزرجٛق رب خ األظبنٛت اإلؽظبئٛخ ٔانقٛبظٛخ. Eviews 12اإلؽظبئٙ 

 ّغ ٚتذٍيً اٌبيأاث:ج-

رى االعزًبد عهٗ انجٛبَبد ٔانزقبزٚس انًبنٛخ انعُٕٚخ نهجُٕ  انًدزعخ  ٙ ظٕم انًبل 

 Panel، ؽٛش رى االعزًبد عهٗ انجٛبَبد انرٕنٛخ 2220-2202انععٕد٘ يٍ عبو 
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Data  نجٛبٌ  صس اَزشبز عبَؾخ رٕزَٔب عهٙ انس   انًبنٙ ٔزثؾٛخ انجُٕ  ٔذند

 انًًهكخ انعسثٛخ انععٕدٚخانًظس ٛخ  ٙ 

-2202)دزاظخ ررجٛقٛخ عهٗ انجُٕ  انًدزعخ  ٙ ظٕم انًبل انععٕد٘ يٍ عبو 

(، ٔقد رًضهذ انًُٓغٛخ انًعزاديخ  ٙ ثُبل ًَٕذط اَؾداز يديظ نجٛبَبد يقرعٛخ 2220

يًضهخ  ٙ رم يٍ: يظس  انساعؾٙ، ثُد انجالد، انجُد االْهٙ انععٕد٘، ثُد 

 "2220-2202، ٔذند خالل ان زسح انصيُٛخ "انسٚبع، ثُد االًَبل

 ِتغيشاث اٌذساعت:-

رشزًم يزغٛساد اندزاظخ عهٙ يغًٕعخ يزغٛساد يُٓب يزغٛس ٔاؽد يعزقجم 

ٔٚزًضم  ٙ عبَؾخ رٕزَٔب ٔانًزغٛساد انزبثعخ عجبزح عٍ يت ساد انسا عخ انًبنٛخ 

 ٔانسثؾٛخ ٔيعدل ر بٚخ زاض انًبل 

طٕل، إعًبنٙ اندٌٕٚ / ؽقٕم انًهكٛخ، ز ض انًبل ْٔٙ إعًبنٙ اندٌٕٚ/ إعًبنٙ األ 

(/إعًبنٙ األطٕل، إعًبنٙ اندٌٕٚ/ز ض انًبل، يعدل انعبئد عهٙ األطٕل، 2( + )0)

 يعدل انعبئد عهٙ انٕدائ ، يعدل انعبئد عهٙ ؽقٕم انًهكٛخ.

 ِجتّغ ٚػيٕت اٌذساعت: -

ْهٙ انععٕد٘ ، انقٕائى انًبنٛخ نكم يٍ يظس  )انساعؾٙ ، إًَبل ، انجالد ، األ

 (، ٔرى اخزٛبز رهد ان زسح نالعزجبزاد انزبنٛخ:2220-2202انغصٚسح(  ٙ ان زسح يب ثٍٛ )

  َٓب رٕ س انجٛبَبد انًرهٕثخ ألْدا  اندزاظخ. -

رعزجس  زسح ْبيخ َنساً ألَٓب رقبزٌ ثٍٛ انُعت انًبنٛخ قجم ٔثعد عبَؾخ رٕزَٔب  -

 ٛخ ٔانسثؾٛخ.ٔذند نجٛبٌ ريصٛس انغبَؾخ عهٙ انسا عخ انًبن

ردأل  ظٓى انًظبز  يؾم اندزاظخ  ٙ ظٕم انًبل انععٕد٘ خالل رهد ان زسح  -

 دٌٔ اَقربا.
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 اٌبيأاث اٌّغتخشجت ِٓ االسصذة اٌّاٌيت ٌٍّصاسف ِذً اٌذساعت :-

 األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف اٌشاجذي: - 1

 (: األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف اٌشاجخ. 3جذٚي سلُ ) 

 2112 2112 2121 2121 اٌبٕذ اٌّاٌي

 364232244 324226586 462224823 623680205 إعًبنٙ األطٕل -

 42325266 50020658 52002502 68322250 إعًبنٙ ؽقٕم انًهكٛخ -

 305824282 332224202 402826225 556363264 إعًبنٙ اندٌٕٚ -

 02035222 00326352 00203602 06444822 طب ٙ انسثؼ قجم انصربح -

 3868253 02052528 02525542 04846200 انسثؼ ثعد انصربح طب ٙ -

 223222025 302425224 322630223 502282203 إعًبنٙ انٕدائ  -

 42325266 50020658 52002502 82020532 ز ض انًبل األظبظٙ -

 2882264 2222852 3524685 4208622 ز ض انًبل انًعبَد -

 اٌشاجذي.: اٌتماسيش اٌّاٌيت ٌّصشف اٌّصذس

 األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف إّٔاء: -2

 (: األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف إّٔاء4جذٚي سلُ ) 

 2112 2112 2121 2121 اٌبٕذ اٌّاٌي

 020538282 030232440 056286223 083486224 إعًبنٙ األطٕل -

 20228822 22444224 24422828 32800228 إعًبنٙ ؽقٕم انًهكٛخ -

 022242262 022324508 032442206 042865258 إعًبنٙ اندٌٕٚ -

 2508433 2206456 2220862 3220555 طب ٙ انسثؼ قجم انصربح -

 2256250 2534202 0265222 2822328 طب ٙ انسثؼ ثعد انصربح -

 22022032 022262235 002454282 020262550 إعًبنٙ انٕدائ  -

 20286223 22282645 25050654 30433225 ز ض انًبل األظبظٙ -

 0280222 0384262 0546834 0663628 ز ض انًبل انًعبَد -

 : اٌتماسيش اٌّاٌيت ٌّصشف إّٔاء.اٌّصذس

 األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف اٌبفد: -3

 (: األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف اٌبفد 5جذٚي سلُ ) 

 2112 2112 2121 2121 اٌبٕذ اٌّاٌي

 03636126 26105431 25054226 111253013 إجّاٌي األصٛي -

 0232242 2425223 11041220 11221121 إجّاٌي دمٛق اٌٍّىيت -

 65213100 06642512 25113322 22203614 إجّاٌي اٌذيْٛ -

 1111511 1326023 1511621 1221120 صافي اٌشبخ لبً اٌضواة -
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 612623 1243041 1342512 1626530 صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة -

 50105524 66020565 01552222 21111424 اٌٛدائغإجّاٌي  -

 0221112 2403131 11211032 12151412 سأط اٌّاي األعاعي -

 2621255 2021261 2242042 3265250 سأط اٌّاي اٌّغأذ -

 : انزقبزٚس انًبنٛخ نًظس  انجالد.انًظدز

 األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف األٍ٘ي اٌتجاسي اٌغؼٛدي: -4

 األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف األٍ٘ي(: 6جذٚي سلُ )

 2112 2112 2121 2121 اٌبٕذ اٌّاٌي

 452100 516212 522443141 213132210 إجّاٌي األصٛي -

 165662012 12342242 21214221 162062512 إجّاٌي دمٛق اٌٍّىيت -

 326512 430406 512222161 051321415 إجّاٌي اٌذيْٛ -

 11231112 12212502 12233323 14430510 صافي اٌشبخ لبً اٌضواة -

 2022212 11423266 11561114 12024130 صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة -

 312011 353322 416412 526244 إجّاٌي اٌٛدائغ -

 66613142 01162212 21216211 12230610 سأط اٌّاي األعاعي -

 0012233 3114122 4542322 5411423 سأط اٌّاي اٌّغأذ -

 : انزقبزٚس انًبنٛخ نًظس  األْهٙ.انًظدز

 األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف اٌجضيشة: -5

 (: األسصذة اٌّاٌيت ٌّصشف اٌجضيشة 0جذٚي سلُ ) 

 2112 2112 2121 2121 اٌبٕذ اٌّاٌي

 03113122 26544344 22122204 112220321 إجّاٌي األصٛي -

 11244402 11522510 11364422 13225101 إجّاٌي دمٛق اٌٍّىيت -

 61052026 04254220 21024305 2223221 إجّاٌي اٌذيْٛ -

 1111310 1122131 31125 1153120 صافي اٌشبخ لبً اٌضواة -

 302206 221123 33054 1116106 صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة -

 51214122 62626024 62113612 02365142 إجّاٌي اٌٛدائغ -

 11242064 12121624 12152224 14632112 سأط اٌّاي األعاعي -

 2342255 2311622 2633002 2324201 سأط اٌّاي اٌّغأذ -

 : اٌتماسيش اٌّاٌيت ٌّصشف اٌجضيشة.اٌّصذس

 تذٍيً اٌبيأاث ٚاختباس اٌفشضياث:

نزؾهٛم انجٛبَبد ٔاخزجبز ان سػٛبد رى االعزًبد عهٗ اظزاداو انًزٕظربد 

انؾعبثٛخ ٔاالَؾسا بد انًعٛبزٚخ َٔعجخ انزغٛس ٔاخزجبز "د" نهعُٛبد انًعزقهخ 
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Independent Samples t-test َٔنسا الٌ اخزجبز "د" ٚعزًد عهٗ ا زساع ،

انجٛبَبد نهًزغٛساد قٛد اندزاظخ انزٕشٚ  االعزدانٙ  قد رى انزؾقق يٍ اعزدانٛخ رٕشٚ  

 رًب ٚهٙ:   Kolmogorov-Smirnovثبظزاداو اخزجبز 

 :اٌتٛصيغ االػتذاٌي )اٌطبيؼي( ٌّتغيشاث اٌذساعت 

( ٚغت اعسال اخزجبز نهزٕشٚ  32 ٙ ؽبنخ انعُٛبد طغٛسح انؾغى ) طغس يٍ 

( يشبْدح، رى اظزاداو 22انرجٛعٙ نهجٛبَبد، ٔؽٛش  ٌ عُٛخ اندزاظخ انؾبنٛخ رزؼًٍ )

نهزؾقق يٍ انزٕشٚ  انرجٛعٙ نهجٛبَبد  Kolmogorov Simonov testاخزجبز 

(Hanusz & Tarasińska, 2015ٔرًب ْٕ يٕػؼ ثبنغد ،):ٙل انزبن 

 (: اختباس اٌتٛصيغ اٌطبيؼي ٌّتغيشاث اٌذساعت2جذٚي )

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov 

 ِغتٜٛ اٌّؼٕٛيت ليّت االختباس اٌّتغيشاث

 0.173 0.163 إجّاٌي اٌذيْٛ/إجّاٌي األصٛي

 0.144 0.167 إجّاٌي اٌذيْٛ/دمٛق اٌٍّىيت

 0.088 0.180 إجّاٌي اٌذيْٛ/سأط اٌّاي

 0.200 0.115 صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي األصٛي

 0.213 0.134 صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي اٌٛدائغ

 0.064 0.187 صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي دمٛق اٌٍّىيت

 0.105 0.236 ( /إجّاٌي األصٛي2( +)1سأط اٌّاي )

  ٌ انجٛبَبد رزج  انزٕشٚ  انرجٛعٙ. ٔٚزجٍٛ يٍ انغدٔل انعبثق 

 ٔتائج فشٚض اٌبذج:

 (:H1اٌفشض األٚي )

تٛجذ ػفلت ايجابيت بيٓ أتشاس جائذت وٛسٚٔا ٚبيٓ ِششش اٌشفغ اٌّاٌي في  (1

 اٌبٕٛن اٌّصشفيت اٌغؼٛديت.

نهزؾقق يٍ طؾخ ْرا ان سع رى ؽعبة يعدل انزغٛس  ٙ يت س انس   انًبنٙ  ٙ انجُٕ  

 (:2انععٕدٚخ قجم ٔثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب رًب ْٕ يٕػؼ ثبنغدٔل زقى )انًظس ٛخ 
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 (2جذٚي سلُ )

 ِؼذي اٌتغيش في ِششش اٌشفغ اٌّاٌي في اٌبٕٛن اٌّصشفيت اٌغؼٛديت لبً ٚبؼذ أتشاس جائذت وٛسٚٔا

 اٌّششش

Descriptive Statistics 

 ِؼذي اٌتغيش
ٔٛع 

 اٌتيحيش
Mean Min. Max. 

ي 
اٌ
ٌّ

 ا
غ
شف

اٌ
ش 

ش
ش
ِ

 

إجّاٌي اٌذيْٛ/إجّاٌي 

 األصٛي

 0.894 0.825 0.860 لبً أتشاس اٌجائذت 

 إيجابي 0.50%

 0.892 0.823 0.865 بؼذ أتشاس اٌجائذت

إجّاٌي اٌذيْٛ/دمٛق 

 اٌٍّىيت

 8.401 2.262 5.571 لبً أتشاس اٌجائذت 

 إيجابي 18.77%

 8.266 4.616 6.616 بؼذ أتشاس اٌجائذت

إجّاٌي اٌذيْٛ/سأط 

 اٌّاي

 6.250 4.331 5.438 لبً أتشاس اٌجائذت 

 إيجابي 4.27%

 7.417 4.257 5.670 بؼذ أتشاس اٌجائذت

 ٚيفدع ِٓ اٌجذٚي اٌغابك ِا يٍي:

ثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب،  قد ثهغ  إجّاٌي اٌذيْٛ/إجّاٌي األصٛي(شٚبدح يت س ) (0

% قجم اَزشبز 2.262 إجّاٌي اٌذيْٛ/إجّاٌي األصٛي(انًزٕظؾ انؾعبثٙ نًت س )

( ثًُٛب ازر   انًت س ثعد اَزشبز 2222انٗ  2202عبئؾخ رٕزَٔب )خالل ان زسح يٍ 

%، ْٕٔ األيس انر٘ ٚدل عهٗ انزيصٛس 2.265% نٛجهغ 2.52عبئؾخ رٕزَٔب ثُعجخ 

 .إجّاٌي اٌذيْٛ/إجّاٌي األصٛي(الَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٗ يت س ) اإلٚغبثٙ

ٔٚشٛس ذند انًعدل رًب ذرس انجبؽش يٍ قجم نًد٘ اعزًبد انًظس   ٙ انزًٕٚم 

عهٙ انقسٔع  ٔ انًظبدز انابزعٛخ ؽٛش  َّ رهًب ازر   ذند انًعدل ازر عذ 

 َعجخ انسا عخ انًبنٛخ ٔشادد دزعخ انًابؽسح.

ثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب،  قد ثهغ  إجّاٌي اٌذيْٛ/دمٛق اٌٍّىيت(شٚبدح يت س ) (2

% قجم اَزشبز 5.580 إجّاٌي اٌذيْٛ/دمٛق اٌٍّىيت(انًزٕظؾ انؾعبثٙ نًت س )

( ثًُٛب ازر   انًت س ثعد اَزشبز 2222انٗ  2202عبئؾخ رٕزَٔب )خالل ان زسح يٍ 
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ر٘ ٚدل عهٗ انزيصٛس %، ْٕٔ األيس ان6.606% نٛجهغ 02.88عبئؾخ رٕزَٔب ثُعجخ 

 .إجّاٌي اٌذيْٛ/دمٛق اٌٍّىيت(اإلٚغبثٙ الَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٗ يت س )

ٔرشٛس رهد انُعجخ رًب ذرس انجبؽش يٍ قجم إنٙ يد٘ اعزًبد انزًٕٚم ؽٕٚم األعم 

 0:0 ٙ انجُٕ  يؾم اندزاظخ عهٙ اندٌٕٚ  ٔ انًظبدز انابزعٛخ، ٔ ٌ انُعجخ 

نابزعٙ ٔانداخهٙ نهزًٕٚم ؽٕٚم األعم، ٔ ٌ رعُٙ رعبٔ٘ يظبدز انزًٕٚم ا

ازر بعٓب رعُٙ  ٌ انجُٕ  رعزًد ثشكم  رجس عهٙ انًظبدز انابزعٛخ يًب ٚعُٙ 

ازر با انسا عخ انًبنٛخ ٔثبنزبنٙ ازر با دزعخ انًابؽسح، يًب ٚصٚد يٍ اؽزًبل رعضس 

 انجُٕ   ٙ ظداد اندٌٕٚ

  

ثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب،  قد ثهغ  إجّاٌي اٌذيْٛ/سأط اٌّاي(شٚبدح يت س ) (3

% قجم اَزشبز 5.432 إجّاٌي اٌذيْٛ/سأط اٌّاي(انًزٕظؾ انؾعبثٙ نًت س )

( ثًُٛب ازر   انًت س ثعد 2222انٗ  2202عبئؾخ رٕزَٔب )خالل ان زسح يٍ 

%، ْٕٔ األيس انر٘ ٚدل عهٗ 5.682% نٛجهغ 4.28اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ثُعجخ 

 .إجّاٌي اٌذيْٛ/سأط اٌّاي(زشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٗ يت س )انزيصٛس اإلٚغبثٙ الَ
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 2220( ٔعبيٙ )2222ٔ 2202ثٍٛ عبيٙ ) ٌٍٚىشف ػٓ دالٌت اٌفشٚق

(  ٙ يزٕظؾ يت س انس   انًبنٙ نهجُٕ  قٛد اندزاظخ، رى اظزاداو اخزجبز د" 2222ٔ

 ( الخزجبز ان سٔم يٍ خاللIndependent Samples t-testنهعُٛبد انًعزقهخ )

 (:02يزٕظربد يت س انس   انًبنٙ، ٔرى عسع انُزبئظ  ٙ انغدٔل )

 (11اٌجذٚي )

( ٌٍىشف ػٓ دالٌت اٌفشق بيٓ اٌّتٛعطاث اٌذغابيت ٌّششش اٌشفغ اٌّاٌيع t-testٔتائج اختباس )

 ((2122ٚ 2121(: )2121ٚ 2112تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ ))

 N ِششش اٌشفغ اٌّاٌي

2019-2020 2021-2022 

T Sig. 

Mean Std. Mean Std. 

 0.643 0.479 0.026 0.865 0.023 0.860 10 إجّاٌي اٌذيْٛ/إجّاٌي األصٛي

 0.133 1.651 1.370 6.616 2.104 5.571 10 إجّاٌي اٌذيْٛ/دمٛق اٌٍّىيت

 0.490 0.719 1.017 5.670 0.816 5.438 10 إجّاٌي اٌذيْٛ/سأط اٌّاي
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(: 2121ٚ 2112ٌّششش اٌشفغ اٌّاٌيع تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ ))(: اٌّتٛعطاث اٌذغابيت 1شىً )

(2121 ٚ2122)) 

بيٓ ( عدو ٔعٕد  سٔم ذاد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 10رترد انُزبئظ  ٙ عدٔل )

(: 2121ٚ 2112اٌّتٛعطاث اٌذغابيت ٌّششش اٌشفغ اٌّاٌيع تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ ))

انًؾعٕثخ نه سٔم عهٗ انًت ساد  "t، ؽٛش ٚالؽ  اٌ قٛى "((2122ٚ 2121)

)إعًبنٙ اندٌٕٚ/إعًبنٙ األطٕل، إعًبنٙ اندٌٕٚ/ؽقٕم انًهكٛخ، إعًبنٙ اندٌٕٚ/ز ض 

( عهٗ انزسرٛت، ْٔرِ انقٛى  ٛس دانخ إؽظبئٛب 2.802، 0.650، 2.482انًبل( ثهغذ )

ثيَّ  H1(. ْٔرِ انُزٛغخ رعُٙ ز غ ان سػٛخ األٔنٗ 0.05α≥عُد يعزٕٖ اندالنخ )

جذ ػفلت ايجابيت بيٓ أتشاس جائذت وٛسٚٔا ٚبيٓ ِششش اٌشفغ اٌّاٌي في اٌبٕٛن تٛ

 .اٌّصشفيت اٌغؼٛديت

 (:H2اٌفشض اٌخأي )

تٛجذ ػفلت ايجابيت بيٓ أتشاس جائذت وٛسٚٔا ٚبيٓ ِؼذالث اٌشبذيت في اٌبٕٛن  (2

 اٌّصشفيت اٌغؼٛديت.

د انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  نهزؾقق يٍ طؾخ ْرا ان سع رى ؽعبة يعدل انزغٛس  ٙ يعدال

 (:00انًظس ٛخ انععٕدٚخ قجم ٔثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب رًب ْٕ يٕػؼ ثبنغدٔل زقى )

 (11جذٚي سلُ )
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 ِؼذي اٌتغيش في ِؼذالث اٌشبذيت في اٌبٕٛن اٌّصشفيت اٌغؼٛديت لبً ٚبؼذ أتشاس جائذت وٛسٚٔا

 اٌّششش

Descriptive Statistics 

 ِؼذي اٌتغيش
ٔٛع 

 اٌتيحيش
Mean Min. Max. 

ت 
ذي

شب
اٌ
ث 

ال
ؼذ

ِ
 

صافي اٌشبخ بؼذ 

اٌضواة/إجّاٌي 

 األصٛي

لبً أتشاس 

 اٌجائذت 
1.631 0.518 2.645 

 عٍبي 7.77%-
بؼذ أتشاس 

 اٌجائذت
1.504 0.367 2.364 

صافي اٌشبخ بؼذ 

اٌضواة/إجّاٌي 

 اٌٛدائغ

لبً أتشاس 

 اٌجائذت 
2.173 0.730 3.252 

 عٍبي 6.91%-
بؼذ أتشاس 

 اٌجائذت
2.023 0.496 2.880 

صافي اٌشبخ بؼذ 

اٌضواة/إجّاٌي 

 دمٛق اٌٍّىيت

لبً أتشاس 

 اٌجائذت 
9.709 3.364 19.844 

 إيجابي 19.60%
بؼذ أتشاس 

 اٌجائذت
11.612 2.970 21.908 

 ٚيفدع ِٓ اٌجذٚي اٌغابك ِا يٍي:

ثعد اَزشبز عبئؾخ  األصٛي(صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي اَا بع يت س ) (0

صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي رٕزَٔب،  قد ثهغ انًزٕظؾ انؾعبثٙ نًت س )

انٗ  2202% قجم اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب )خالل ان زسح يٍ 0.630 األصٛي(

% نٛجهغ 8.88-( ثًُٛب اَا غ انًت س ثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ثُعجخ 2222

انزيصٛس انعهجٙ الَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٗ %، ْٕٔ األيس انر٘ ٚدل عهٗ 0.524

 .صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي األصٛي(يت س )
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ثعد اَزشبز عبئؾخ  صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي اٌٛدائغ(اَا بع يت س ) (2

صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي رٕزَٔب،  قد ثهغ انًزٕظؾ انؾعبثٙ نًت س )

انٗ  2202% قجم اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب )خالل ان زسح يٍ 2.083 اٌٛدائغ(

% نٛجهغ 6.20-( ثًُٛب اَا غ انًت س ثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ثُعجخ 2222

%، ْٕٔ األيس انر٘ ٚدل عهٗ انزيصٛس انعهجٙ الَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٗ 2.223

 .صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي اٌٛدائغ(يت س )
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ثعد اَزشبز عبئؾخ  افي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي دمٛق اٌٍّىيت(صشٚبدح يت س ) (3

صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي رٕزَٔب،  قد ثهغ انًزٕظؾ انؾعبثٙ نًت س )

 2202% قجم اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب )خالل ان زسح يٍ 2.822 دمٛق اٌٍّىيت(

% نٛجهغ 02.62( ثًُٛب ازر   انًت س ثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ثُعجخ 2222انٗ 

%، ْٕٔ األيس انر٘ ٚدل عهٗ انزيصٛس اإلٚغبثٙ الَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب 00.602

 .صافي اٌشبخ بؼذ اٌضواة/إجّاٌي دمٛق اٌٍّىيت(عهٗ يت س )

ْٔرا ٚعُٙ ؽدٔس اَا بع يهؾٕه  ٙ يزٕظؾ ذند انًعدل ثعد اَزشبز عبئؾخ 

انقسازاد  رٕزَٔب نهجُٕ  يؾم اندزاظخ، ٔٚسع  انجبؽش ذند االَا بع ر بلح

االظزضًبزٚخ  ٙ هم عبئؾخ رٕزَٔب  ٙ رؾقٛق انعبئد انًرهٕة انر٘ رس ت إدازح 

 رهد انًظبز   ٙ رؾقٛقّ يًب  صس ثبنعهت عهٙ اَا بع ْرا انًعدل.

 2220( ٔعبيٙ )2222ٔ 2202ثٍٛ عبيٙ ) ٌٍٚىشف ػٓ دالٌت اٌفشٚق

داو اخزجبز د" (  ٙ يزٕظؾ يعدالد انسثؾٛخ نهجُٕ  قٛد اندزاظخ، رى اظزا2222ٔ

( الخزجبز ان سٔم يٍ خالل Independent Samples t-testنهعُٛبد انًعزقهخ )

 (:02يزٕظربد يعدالد انسثؾٛخ، ٔرى عسع انُزبئظ  ٙ انغدٔل )
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 (12اٌجذٚي )

( ٌٍىشف ػٓ دالٌت اٌفشق بيٓ اٌّتٛعطاث اٌذغابيت ٌّؼذالث اٌشبذيتع تبؼا t-testٔتائج اختباس )

 ((2122ٚ 2121(: )2121ٚ 2112))اٌّتغيش اٌؼاَ 

 N ِؼذالث اٌشبذيت

2019-2020 2021-2022 

t Sig. 

Mean Std. Mean Std. 

صافي اٌشبخ بؼذ 

 اٌضواة/إجّاٌي األصٛي
10 1.631 0.731 1.504 0.591 -0.604 0.560 

صافي اٌشبخ بؼذ 

 اٌضواة/إجّاٌي اٌٛدائغ
10 2.173 0.984 2.023 0.743 -0.457 0.658 

صافي اٌشبخ بؼذ 

اٌضواة/إجّاٌي دمٛق 

 اٌٍّىيت

10 9.709 4.818 11.612 5.706 2.139 0.061 

 

 
(: 2121ٚ 2112(: اٌّتٛعطاث اٌذغابيت ٌّؼذالث اٌشبذيتع تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ ))2شىً )

(2121 ٚ2122)) 

بيٓ ( عدو ٔعٕد  سٔم ذاد دالنخ إؽظبئٛخ ثٍٛ 02رترد انُزبئظ  ٙ عدٔل )

(: 2121ٚ 2112اٌذغابيت ٌّؼذالث اٌشبذيتع تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ ))اٌّتٛعطاث 

انًؾعٕثخ نه سٔم عهٗ انًت ساد  "t، ؽٛش ٚالؽ  اٌ قٛى "((2122ٚ 2121)

( 0)إعًبنٙ اندٌٕٚ/إعًبنٙ األطٕل، إعًبنٙ اندٌٕٚ/ؽقٕم انًهكٛخ، ز ض انًبل )
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، 2.458- ،2.624-( /إعًبنٙ األطٕل، إعًبنٙ اندٌٕٚ/ز ض انًبل( ثهغذ )2+)

(. 0.05α≥( عهٗ انزسرٛت، ْٔرِ انقٛى  ٛس دانخ إؽظبئٛب عُد يعزٕٖ اندالنخ )2.032

تٛجذ ػفلت ايجابيت بيٓ أتشاس ثيَّ  H2ْٔرِ انُزٛغخ رعُٙ ز غ ان سػٛخ انضبَٛخ 

 .جائذت وٛسٚٔا ٚبيٓ ِؼذالث اٌشبذيت في اٌبٕٛن اٌّصشفيت اٌغؼٛديت

 (:H3اٌفشض اٌخاٌج )

في  وفايت سأط اٌّايابيت بيٓ أتشاس جائذت وٛسٚٔا ٚبيٓ ِششش تٛجذ ػفلت ايج (3

 اٌبٕٛن اٌّصشفيت اٌغؼٛديت.

وفايت سأط ِششش نهزؾقق يٍ طؾخ ْرا ان سع رى ؽعبة يعدل انزغٛس  ٙ 

 ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ قجم ٔثعد اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب رًب ْٕ يٕػؼ  اٌّاي

 (:03ثبنغدٔل زقى )

 (13جذٚي سلُ )

تغيش في  ّايِششش ِؼذي ٌا غؼٛديت لبً ٚبؼذ أتشاس جائذت وٛسٚٔا وفايت سأط ٌا ّصشفيت ٌا  في اٌبٕٛن ٌا

 اٌّششش
Descriptive Statistics  ِؼذي

 اٌتغيش

ٔٛع 

 .Mean Min. Max اٌتيحيش

( 2( +)1سأط اٌّاي )

 /إجّاٌي األصٛي

لبً أتشاس 

 اٌجائذت 
16.113 14.033 19.449 

 عٍبي 2.97%-
بؼذ أتشاس 

 اٌجائذت
15.635 12.027 19.328 

ثعد اَزشبز  (وفايت سأط اٌّاياَا بع يت س )ٚيفدع ِٓ اٌجذٚي اٌغابك 

% قجم 06.003 (وفايت سأط اٌّايعبئؾخ رٕزَٔب،  قد ثهغ انًزٕظؾ انؾعبثٙ نًت س )

( ثًُٛب اَا غ انًت س ثعد 2222انٗ  2202اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب )خالل ان زسح يٍ 

%، ْٕٔ األيس انر٘ ٚدل عهٗ 05.635% نٛجهغ 2.28-اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب ثُعجخ 

 .(وفايت سأط اٌّايانزيصٛس انعهجٙ الَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٗ يت س )
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 2220( ٔعبيٙ )2222ٔ 2202ثٍٛ عبيٙ ) ٌٍٚىشف ػٓ دالٌت اٌفشٚق

(  ٙ يزٕظؾ يت س ر بٚخ ز ض انًبل نهجُٕ  قٛد اندزاظخ، رى اظزاداو اخزجبز 2222ٔ

( الخزجبز ان سٔم يٍ خالل Independent Samples t-testد" نهعُٛبد انًعزقهخ )

 (:03يزٕظربد يت س ر بٚخ ز ض انًبل، ٔرى عسع انُزبئظ  ٙ انغدٔل )

 (14اٌجذٚي )

( ٌٍىشف ػٓ دالٌت اٌفشق بيٓ اٌّتٛعطاث اٌذغابيت ٌّششش وفايت سأط t-testٔتائج اختباس )

 ((2122ٚ 2121(: )2121ٚ 2112اٌّايع تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ ))

 N اٌّششش 

2019-2020 2021-2022 

t Sig. 

Mean Std. Mean Std. 

 0.576 0.581- 2.414 15.635 2.187 16.113 10 وفايت سأط اٌّاي
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(: اٌّتٛعطاث اٌذغابيت ٌّششش وفايت سأط اٌّايع تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ 3شىً )

((2112 ٚ2121( :)2121 ٚ2122)) 

بيٓ اٌّتٛعطاث ( عدو ٔعٕد  سٔم ذاد دالنخ إؽظبئٛخ 3رترد انُزبئظ  ٙ عدٔل )

 2121(: )2121ٚ 2112اٌذغابيت ٌّششش اٌشفغ اٌّاٌيع تبؼا اٌّتغيش اٌؼاَ ))

انًؾعٕثخ نه سٔم عهٗ انًت س )ر بٚخ ز ض انًبل(  "t، ؽٛش ٚالؽ  اٌ قًٛخ "((2122ٚ

(. ْٔرِ 0.05α≥(، ْٔرِ انقًٛخ  ٛس دانخ إؽظبئٛب عُد يعزٕٖ اندالنخ )2.520-ثهغذ )

تٛجذ ػفلت ايجابيت بيٓ أتشاس جائذت ثيَّ  H3انُزٛغخ رعُٙ ز غ ان سػٛخ انضبنضخ 

 .اٌّاي في اٌبٕٛن اٌّصشفيت اٌغؼٛديت وٛسٚٔا ٚبيٓ ِششش وفايت سأط

 ٔتائج اٌبذج:

ثعد  ٌ اظزعسع انجبؽش اإلؽبز انُنس٘ نهجؾش ٔانزرجٛقٙ رٕطم نعدح َزبئظ ربٌ يٍ 

  ًْٓب:

 ٌ يًٛصاد انسا عخ انًبنٛخ  َٓب رؼ  ػٕاثؾ نهًظبز  عهٙ عًهٛخ االقزساع  -0

األظٕام انًبنٛخ  ٔاظزادايّ ثؾكًخ، يًب ٚعبعد انًظس  عهٙ ثُبل ظًعخ ؽٛجخ  ٙ

 ْٕٔ يب ٚؾزبط إنّٛ انًظس  ٔخبطخ عُد انؾبعخ نالقزساع.

 ٌ يٍ يابؽس انسا عخ انًبنٛخ  َٓب عُد ؽدٔس اَا بع انعبئد عهٙ ؽقٕم -2

 انًعبًٍْٛ عُديب ركٌٕ ركه خ االقزساع  عهٙ يٍ انعبئد عهٙ االظزضًبز.
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٘ نزدخم انًقسػٍٛ  ٙ ٚتد٘ االقزساع ن سع قٕٛد عهٙ انجُد  ٔ انًُشيح يًب ٚتد-3

 إدازح انًُشيح يٍ  عم ػًبٌ رؾظٛم  يٕانٓى.

رٕعد عالقخ اٚغبثٛخ ثٍٛ اَزشبز عبئؾخ  اَّز غ ان سػٛخ األٔنٗ انزٙ رُض عهٙ -4

 رٕزَٔب ٔثٍٛ يت س انس   انًبنٙ  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

اَزشبز عبئؾخ  رٕعد عالقخ اٚغبثٛخ ثٍٛ اَّز غ ان سػٛخ انضبَٛخ انزٙ رُض عهٙ  -5

 رٕزَٔب ٔثٍٛ يعدالد انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

رٕعد عالقخ اٚغبثٛخ ثٍٛ اَزشبز عبئؾخ  اَّز غ ان سػٛخ انضبنضخ انزٙ رُض عهٙ  -6

 رٕزَٔب ٔثٍٛ يت س ر بٚخ ز ض انًبل  ٙ انجُٕ  انًظس ٛخ انععٕدٚخ.

 اٌتٛصياث ٚاالبذاث اٌّغتمبٍيت :

س   انًبنٙ ٔيؾبٔنخ  ًٓٓب ٔررٛقٓب ثشسٔؽ ٔػٕاثؾ يعُٛخ االْزًبو ثُعجخ ان -0

ؽٛش  َّ الثد يٍ  ٌ رغرٙ ان بئدح ثٍٛ االظزضًبز  ٙ األطٕل ٔ ٕائد االقزساع 

 نهؾظٕل عهٙ رهد األطٕل.

عًم  ثؾبس يعزقجهٛخ عٍ  صس اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٙ انك بلح انًبنٛخ نهجُٕ   -2

 انًظس ٛخ.

انًظس ٙ ٔعدو يُؼ انعًالل  ٘ قسٔع إال ثعد دزاظخ االْزًبو ثزُنٛى االئزًبٌ  -3

 رب ٛخ ٔػًبَبد.
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 اٌّشاجغ:

(.  صس انزًكٍٛ اإلداز٘ نهًس ح ثبنقربا انًظس ٙ عهٙ انعاليخ 2220 ؽًد خًٛط، آظس. ) -

دزاظخ ررجٛقٛخ عهٙ انجُٕ  انزغبزٚخ انًظسٚخ، يغهخ انجؾٕس انًبنٛخ ٔانزغبزٚخ، يغهد  –انًبنٛخ 

 .386: 305انضبَٙ، ، انعدد 22

(.  ظط انًقٛبض انًؾبظجٙ عٍ األطٕل انجٕٛنٕعٛخ ؽجقبً 2202 ؽًد عجد انؾب   ، عجٛس. ) -

ٔدٔزْب  ٙ انزُجت ثيظعبز األظٓى انًزدأنخ  ٙ ثٕزطخ األٔزام انًبنٛخ  40نهًعٛبز اندٔنٙ 

 ألشْس.انًظسٚخ، دزاظخ ررجٛقٛخ، زظبنخ درزٕزاِ، قعى انًؾبظجخ، رهٛخ انزغبزح، عبيعخ ا

(. 2220إظًبعٛم، يؾًٕد إظًبعٛم يؾ ٕه، ؽبيد يؾًٕد، يُظٕز، إثساْٛى ظاليخ، ؽهًٙ. ) -

 الر بقٛخؽجقبً  (Leverage)ٔانسا عخ انًبنٛخ  (CAR) صس انزكبيم ثٍٛ يعدل ر بٚخ ز ض انًبل 

عهٙ االظزقساز انًبنٙ نهجُٕ ، انًغهخ األربدًٚٛخ نهجؾٕس انزغبزٚخ انًعبطسح، انًغهد  IIIثبشل 

 .025-22األٔل: 

 …/http://www.mrehim.com/old/include/maرؾهٛم انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  انزغبزٚخ. -

(.  صس انس   انًبنٙ عهٙ األدال انًبنٙ  ٙ انشسربد انًعبًْخ 2202ؽكًذ عهٕٛ٘، َشيد. ) -

األزدَٛخ انًدزعخ  ٙ ظٕم عًبٌ انًبنٙ، زظبنخ يبععزٛس، رهٛخ إدازح األعًبل، عبيعخ انعبيخ 

 انشسم األٔظؾ.

(. انعالقخ ثٍٛ ررجٛق يعٛبز ر بٚخ ز ض انًبل ٔ قبً نًقسزاد 2205دثٛد، ْبَٙ  ؽًد يؾًٕد. ) -

ى ثبشل ٔزثؾٛخ انجُٕ  انزغبزٚخ  ٙ  هعرٍٛ، يغهخ انغبيعخ اإلظاليٛخ، رهٛخ انزغبزح، قع

 .82-45انًؾبظجخ ٔانزًٕٚم، 

(. قٛبض األدال انًبنٙ ثبظزاداو يت ساد 2202شاْٛخ، نعسا ، يظر ٙ،  سٚدح. ) -

دزاظخ ؽبنخ ثُد انعاليخ ٔانزًُٛخ انسٚ ٛخ  –انسثؾٛخ  ٙ انجُٕ  انزغبزٚخ انغصائسٚخ 

(BADR) 06-0/ 3، يغهخ إدازح األعًبل ٔاندزاظبد االقزظبدٚخ، انعدد. 

ظس ٙ ٔعالقزٓب ثإدازح يابؽس،  3(. ار بقٛخ ثبشل 2208شاٚدٖ، يسٚى. ) - بل اًن نقٛبض ر بٚخ ز ض اًن

و االقزظبدٚخ، عبيعخ يؾًد خؼس ثعكسح. ، قعى انعٕه  طٛغ انزًٕٚم اإلظاليٛخ، زظبنخ درزٕزِا

(. االَ زبػ انًؾبظجٙ عٍ يابؽس  شيخ رٕزَٔب انعبنًٛخ 2220ظٛد ؽعٍ عجد انجبقٙ، ؽعٍٛ. ) -

دزاظخ يٛداَٛخ، انًترًس انعهًٙ انساث  نقعى انًؾبظجخ ٔانًساععخ، رهٛخ  –نٛخ  ٙ انزقبزٚس انًب

 –انزغبزح، عبيعخ اإلظكُدزٚخ، رؾدٚبد ٔآ بم يُٓخ انًؾبظجخ ٔانًساععخ )انزؾٕل انسقًٙ 

 عبَؾخ رٕزَٔب(  ٙ انقسٌ انؾبد٘ ٔانعشسٌٔ، عدد خبص.
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خ ٔانسثؾٛخ ٔانس   انًبنٙ  ٙ (. رؾهٛم انعٕٛن2202ؽبزم هبْس، ععب ، رسٚى يؾًد، عهٙ. ) -

، 2205-2225ػٕل إدازح انًابؽس انًظس ٛخ. انًظس  انزغبز٘ انعساقٙ ؽبنخ دزاظٛخ 

 .82-53(، انعدد األٔل: 2يغهخ انًضُٙ نهعهٕو اإلدازٚخ ٔاالقزظبدٚخ، يغهد )

ظبز  ثبظزاداو يت ساد انعٕٛنخ 2222انكسٔ٘، ثالل َٕز٘ ظعٛد. ) -  دزاظخ –(. رقٛٛى زثؾٛخ اًن

 .22-50، 24يقبزَخ ثٍٛ يظس ٙ انس ٛد ٔانسا دٍٚ، انًغهخ انعساقٛخ نهعهٕو اإلدازٚخ، انعدد 

ا هٙ، ز د،  بئق ْٔٛت انصثٛد٘، ؽًصح ) - خ ٔدٔزْب  ٙ يت ساد 2206رسٚى قبظى إن بٛن (. انسا عخ اًن

ظبز  اإلظاليٛخ  ٙ انعسام، دزاظخ ؽبنخ: يظس  انزعبٌٔ اإلظاليٙ نالظزضًبز نه عُٕاد زثؾٛخ اًن

ؽُٙ انساث  نرهجخ 2202-2205) خ، عدد خبص، انًترًس إن ؾبظجخ انًبٛن ( ، يغهخ دزاظبد اًن

ب.   .06-0اندزاظبد انعٛه

(. دٔز انقًٛخ انعبيهخ نهًُشيح  ٙ انزُجت ثيظعبز األظٓى انًزدأنخ  ٙ 2202يؾًد يؾًد، ٔ بل ) -

ررجٛقٛخ، زظبنخ اندرزٕزاِ، انجٕزطخ انًظسٚخ ثبظزاداو ركُٕنٕعٛب انشجكبد انعظجٛخ، دزاظخ 

 قعى انًؾبظجخ، رهٛخ انزغبزح، عبيعخ األشْس.

يؼؾٙ انًسثٙ،  ثساز، عهٙ انغجبنٙ، زٚى، ؽًٕد انشًبٚغٙ  ٛاخ، ظبنى، اندٔظس٘، َغالل،  -

(.  صس اَزشبز عبئؾخ رٕزَٔب عهٙ عٕدح  زثبػ قربا اناديبد 2220 تاد  سؽبٌ، ٔطبل. )

انععٕدٚخ، انًترًس انعهًٙ انساث  نقعى انًؾبظجخ ٔانًساععخ،  االظزٓالرٛخ  ٙ انًًهكخ انعسثٛخ

 –رهٛخ انزغبزح، عبيعخ اإلظكُدزٚخ، رؾدٚبد ٔآ بم يُٓخ انًؾبظجخ ٔانًساععخ )انزؾٕل انسقًٙ 

 رٕزَٔب(  ٙ انقسٌ انؾبد٘ ٔانعشسٌٔ، عدد خبص.

ٙ ؛ْبَٙ اثٕ انععٕد، آالل - إثساْٛى انعغالٌ،  بؽًخ، عجد هللا عًبٚم، يؾًد انابرى، شُٚت، ؛ظبنى انصْسَا

خ يٍ يُنٕز انزكه خ ٔانعبئد ثبنزرجٛق 2220إظًبعٛم، يسٚى. ) بٛن (.  صس عبئؾخ رٕزَٔب عهٙ انقٕائى اًن

ترًس انعهًٙ انساث  نقعى انًؾبظجخ  –عهٙ قربا انربقخ ثبنًًهكخ انعسثٛخ انععٕدٚخ  دزاظخ ررجٛقٛخ(، اًن

خ انزغبزح، عبيعخ اإل ساععخ، رٛه ساععخ )انزؾٕل ٔاًن ظكُدزٚخ، رؾدٚبد ٔآ بم يُٓخ انًؾبظجخ ٔاًن

 رٕزَٔب(  ٙ انقسٌ انؾبد٘ ٔانعشسٌٔ، عدد خبص. –انسقًٙ 

(. ثعُٕاٌ )يساععخ ٔ ؾض 2226ْٛئخ انًؾبظجٍٛ انقبٍََٕٛٛ ثبنًًهكخ انعسثٛخ انععٕدٚخ. ) -

 .http://www.Socpa.org.saانزُجتاد انًبنٛخ انابطخ ثبنشسربد انًعبًْخ( َقالً عٍ 

(. دزاظخ  صس رُٕٚ  عًالل االئزًبٌ ثبنجُٕ  انًظس ٛخ عهٗ 2220عجد انؾب  ، عجٛس اؽًد .)-

دزاظخ ؽبنخ عهٗ ثُد يظس  ٙ عًٕٓزٚخ يظس انعسثٛخ، انًغهخ  -يعدل ر بٚخ ز ض انًبل

 022 -82انعبدض ٔانعشسٌٔ :  عدداألشْس انعبيعخ   –انعهًٛخ نقربا رهٛبد انزغبزح 

http://www.socpa.org.sa/
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(. يابؽس االئزًبٌ ٔ صسْب  ٙ 2202عجٕد، يؾًد عهٙ؛ ؽصٔز٘، ؽعٍ  ؽًد إظًبعٛم ) -

ر بٚخ ز ض انًبل انًظس ٙ )دزاظخ ررجٛقٛخ(، يغهخ عبيعخ انقدض انً زٕؽخ نألثؾبس 

 .252-246(، 2) 43ٔاندزاظبد، انعدد 

بؽس طٛغ انزًٕٚم االظاليٙ ٔعالقزٓب ثًعٛبز (. يا2222اثٕ يؾًٛد ،  يٕظٗ عًس يجبز  . ) -

ظبز   ظبز  2يٍ خالل يعٛبز ثبشل  اإلظاليٛخر بّٚ    زاض انًبل نًه ، زظبنّ درزٕزاِ ، قعى اًن

ّ انعهٕو  اإلظاليٛخ خرٛه ظس ٛخ انًبٛن و  انعسثٛخ األربدًٚٛخ،  ٔاًن خنهعٕه  . ٔانًظس ٛخ انًبٛن

(  ًْٛخ ر بٚخ ز ض انًبل  ٙ انجُٕ  اإلظاليٛخ 2202يؾًد، شٍٚ اندٍٚ، َٕٚط، يَٕخ ) -

دزاظخ ألصس اَزقبل ثعغ انجُٕ  اإلظاليٛخ األزدَٛخ يٍ ررجٛق  -ثبنًقبزَخ ي  انجُٕ  انزقهٛدٚخ 

 .822-62(، 43، يغهخ انؾقٛقخ، انعدد )IFSB(: نزرجٛق يعٛبز 2ثبشل )

(.  صس رعدٚم يعٛبز ر بٚخ ز ض انًبل ثًابؽس انزسرص عهٗ 2220عجدانزٕاة، يؾًد ؽًد٘ ) -

ر بلح إدازح انًابؽس ٔرؾعٍٛ  دال انجُٕ : انًدخم انًعزًد عهٗ انزظُٛف انداخهٙ نهًابؽس 

(IBB :ٙانًُنًخ انعسثٛخ نهزًُٛخ اإلدازٚخ، عبيعخ اندٔل انعسثٛخ. يزبػ عهٗ انسثؾ اٜر ،)

https://www.arado.org/MNGNews/?p=413 

(.يابؽس االئزًبٌ ٔاصسْب 2202انؾسٚش ، يؾًد عهٙ عجٕد يغٛد ؛ؽعٍ ، اؽًد اظًبعٛم .)-  

 نألثؾبس انً زٕؽخررجٛقّٛ ،يغهّ عبيعّ انقدض  دزاظخ ٙ ر بّٚ زاض   انًبل انًظس ٙ 

 .252-244ٔاندزاظبد ،انعدد انضبنش ٔاالزثعٌٕ، اصٍُٛ  جبؽ :

 ٔانعٕٛنخر بّٚ زاض انًبل ٔعٕدِ انًٕعٕداد (. اصس 2222انعًس٘ ،ظعٕد عٛد يشكٕز .)-

ثؾش ررجٛقٙ  ٙ يظس  ، يغهّ ركسٚذ نهعهٕو  انزغبزٚخاالزثبػ  ٙ انًظبز   إظكُدزٚخعهٗ 

 .022انٗ  024ص ص 22 22انغصل انضبَٙ  52انعدد  06انًغهد  ٔاالقزظبدٚخ اإلدازٚخ
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