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 شكر وعرفان
ًة لللددنلموا الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددسر الددس يوددل المل ددلوا الم لدد     مدد

 (. صل هللا اليه ال لمأجملوا  وهللنن محمهلل )
 إن مدددا الاجدددا ال  ددددن  أن أ شدددهللر قدددددنلت ذدددولش ال شدددهللكلش ة دددد ن    الم دددل    الددددهلل    ال 

الدس بو لادن ارذدلال الدس   دنل   اللمدن لادن مدا  ضدل الفال   وودل  د  إن دن    يضول س  نم   
 الل نلة ال شان هللا الجزاهن ان  يول ال زا . 

قدددنلت ذددولش للىددوهلل اموددهلل السليددة الالىددنفال أاضددن  الاويددة ال هلل  ىددية  دد  بىددم  كمددن أ شددهللر
 ال   مشهللم ام الهلل     ق ن  أ مهلل الللاب   ئيس الشىم.. لية الالمولفية ناللل ر الم

الددهللول ر ال ددالع اللددنملوا  دد  الشىددم  لاددم مندد   ددل   دد  مل لددة الال ددول م صدد م لزمسئدد 
 ال ول الال شهللكل. 

الذدددولش ةاضدددن  ل ندددة المننب دددة ل قضدددلام قنلم ا شدددة الدددس بوددد م  الأ شدددهللر ققدددنئا ا  لامددد 
 دد  إيددلاو نودد   مننب ددة الل ددنلةل الاللل ددنن م صدد م إلددس الىددوهلل المشدد ر اللذدد ش لل اددهلل المودداالم 

 . الملنل  ان الل نلة
الأ شددهللر ق ددولش إلددس ال ددهللال الهلل ا ددنع اللليددن الامددنفال السليددة الاللددنملوا  واددن المن ىددو  المو  ددة 

  ا فهم الم  اصلة     شهلليم المىناهللال    إن ن  الل نلة. لالبىم الهللال  نع 
أن أبددهللر يددنلت جاددهللش الال ددنن  ةصددحنا  ننال  ددن  الاتم نددنن يشضديالاجودد  إن الي نمدًن  دد

الهللام الملن ش الالمنفش الس محدهللالف للداكا الاكود ا م د ا   يدن   الصد ًت إلدس هداة المل لدةل الأيدت 
أي ا   الاكا  نن لام  دل القضدل أي    ال اة( الالالهلل   ال  ل  الح الالهللش )  مه هللا الطوا هللا ثل ا قنل

(     اوية الظدلالل المنن د ة ر مدنر مىدول   الللميدةل  لادم مند   دل   حننه ال لنلسما قلهلل هللا )
 ال ول الال شهللكل الالثنن .
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 المستخلص

وانهببباو،وفبببقوااديبببادتافوالدلببب والببب و وا ودوروكبيبببواووسقاقبببيواألورا والماليببب وتلعبببسواقببب ا 
العوا وسهمي وادنااي ولماولهاوانودوروكبيبوووسقبافوفبقو مب وتلبتواداديبادتاف ووالبتولمباوت دب  و
انوسدوافوواؤقسافوادن عب وتسسبهفوفبقوتم قباواتاعبافوواقبع وابنواألعمبا وواأل ابت والد ارقب ،و
وكذلتودورهاوفقوجذبوادقبدممارافوالم ليب ووال ينيب وواألجنبيب وامباوتسسبهفوفبقوادادهبارووالدتب رو

وفقوالدل وا ادفوال ياة.و
توكبتفوال راقب ولب  واايا يب وااااب وقب  ولبلورا والماليب وفبقوا اف ب ووانوهذاوالمنتلقوو

فوالوامي وفقوالب ث،وولدكب  و ين ىواافوالم اردوالمادت ووالباوق ووال غوافي ووكماول دتهاوالمؤشوا
ردتفا ولس  والعبوا ولبلورا والماليب والبذ وتممباواسبال والسب  واداديبادت وللعبوا وكلهباوفبقوال اب و

وال اضو.و
ولد قيببقواألهبب ابوالب ميبب وتدممبباوال راقبب وفببقوايببارقن،واألو نوتممبباوفببقوال ا ببسوالن ببو و

ولل ا سوالعملبقوابنوالب بث،والبذ وتممباوكم خاوللمفاهيفووال ظائ ووسهمي واألق ا والمالي وتمهي ا و
ب راق واقدتالعي وإلايا يب وااااب وقب  ولبلورا والماليب وفبقوا اف ب و ينب ى،وفبقوايبارواقبدتال و

والمق ااف،ووالم  داف،ووالمنافع.وثالث وا اور،وهقن
الكلمببببببافوالمفداليبببببب نواداببببببمنافوا اببببببااواألقبببببب ا والماليبببببب ،وا  نبببببب والم  ببببببا،ودراقبببببب و

واقدتالعي .



 ب 

لمحتوياتثبت ا  

 الصفحة الموضوع 

وآوالمسدللصو
وبووثب والم د قافو

وفووو اثب وال  و
وفوواألشيا ثب و

وفووثب والماللق
و1ووالمق ا 

و3-1 انه ي والب ثو
و14-4 مدخل مفاهيمي –الفصل األول: األسواق المالية 

و7-5والمب ثواألو نواألق ا والمالي نوافه اهاوووظائفها
و14-8واألق ا والمالي المب ثوالما قنوتينيفافو

و23-15 مقومات األسواق المالية ومحدداتها ومنافعها: الثانيالفصل 
و19-16والمب ثواألو نواق اافواألق ا والمالي 

و23-20واألق ا والمالي ووانافعها)اع ااف(والمب ثوالما قنوا  دافو
و43-24 الجانب العملي :  الثالثالفصل 

و35-25والمب ثواألو نوا اف  و ين ىواق ااتهاووبيئدهاوادقدممارق 
و44-36والمب ثوالما قنوعوضو دائجوال راق ووت ليلها

و45وادقدنداجافو
و46-45والمقدولافو

و50-47وثب والميادر
 55-51والماللق

 Aوالمسدللصوباللغ واإل كليتق 

 



 ت 

 ثبت الجداول 

رقم  

 الجدول
 الصفحة العنوان

و1
وكافوالعاالب وفبقوا اف ب و ينب ىوالمسب ل وفبقوقب  والعبوا ولبلورا والا

و2018المالي ووع دواألقهفووقيم والد او ولسن و
و28-30

و31و1/10/2018الماارقعواليناعي وفقوا اف  و ين ىولغات وو2
و31والقتاعافواللا  وفقو ين ىوو3
و36وت اقعوسفوادوعين وال راق وب سسوالد يياوال راققو4
و37وسفوادوعين وال راق وب سسواللقسوالعلمقوت اقعو5
و37 ت اقعوسفوادوعين وال راق وب سسوقن افوالل ا و6
و38وت اقعوسفوادوعين وال راق وب سسوالفئافوالعموق و7

و8
الد اقعافوالدكوارق وواألوقاطوال سابي وواد  وافافوالمعيارق وواعااالفو

وهبباوانافعوهاوا بب داتوادخببدالبولمدغيببوافواق اببافواااابب والسبب  والمببالق
وانووجه و  وواألكادتميين

و39-40

و40وت اقعوسفوادوعين وال راق وب سسويبيع والنااطو9
و41وت اقعوسفوادوعين وال راق وب سسوالعموو10
و41وت اقعوسفوادوعين وال راق وب سسوالد يياوال راققو11

و12
ق وواعااالفوالد اقعافوالدكوارق وواألوقاطوال سابي وواد  وافافوالمعيارو
وهبباوانافعوهاادخببدالبولمدغيببوافواق اببافواااابب والسبب  والمببالقووا بب دات

وانووجه وس  ابوالمهنوورجا واألعما 
و43

 ثبت األشكال 

رقم  

 الشكل
 الصفحة عنوانه 

و9وتينيفواألدوافوالمالي ووالمؤقسافوالعاال ووفقوالس  والمالقو1
ا دقبببا واألاببب ا وببببينوودورواألقببب ا والماليببب وفبببقواداديبببادووسهميدببب وفبببقو2

والقتاعافواداديادت والملدلف 
و23

 ثبت المالحق 

رقم  

 الملحق
 الصفحة عنوانه 

و54-51واقدمارةواقدبا  و1
و55وسقمااواللبوااووالم يمينوو2
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 المقدمة 
أ ضؤؤاألألاصؤؤ   تةايؤؤاألسوطةؤؤالًألساديةؤؤ  خًألسيةبي  ؤؤًأل تؤؤي األسواؤؤاسمألسية يوؤؤًأل ئيساأليفو ؤؤ األ ؤؤ أل

مة  يألسييةايؤا ألمةؤ ألأط ؤ ألتيةبؤسألهة ؤ  ةي  أل ؤ ألتعدبؤ ألمتؤعا ألمنت تؤًألي  ةؤاألدعخةؤاألتسسدؤعأل ؤعم ت  أل
ألدعمألسيعئل.أل األخ ىألتوااسمألسية يوًألميشنساألحقوقسوإيىألسيععألسيذاألأصبعتألمتاألئت اخ  ألسية يوًأل

ئاألخةكؤؤأألأتألتتةؤؤاألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألإاأل ؤؤ ألقؤؤاألتؤؤاس نألمدامؤؤ  ألميتؤؤع ئألم  خؤؤًألئ ةؤؤنيًألئ ب ؤؤًألأل
ألئسي اقوً.ألئسيب ىألسييعيوًألأل ألألئساجية عوً ألألئسادية  خً ألألئميك م ًألمأألسيتاسماألسي و اوً ألميستوًسايثة ييًألأل

أهتؤؤؤ  ألجا نيؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسيت ؤؤؤامألألسسايةؤؤؤنسًو األ أل دؤؤؤعألت  ئيؤؤؤتألسيعيساؤؤؤًألما ؤؤؤاخ األئ  ؤؤؤ عاألخ ؤؤؤىألمؤؤؤ ألتدؤؤؤعم أل
وً ألألسية يوً ئسادية  خً ألئمؤذي أل ؤ ألسين طؤلألسيةبؤعسط ألسيؤذاألتةثؤاأله كؤنئألم    ؤ ألوإد مؤًألاؤامأل ألألئسيةةًن

ئأهت   ؤؤؤؤ ألسينينسًوؤؤؤؤًألئسي ؤؤؤؤك طوًألسوئيسمألسية يوؤؤؤؤًأل ؤؤؤؤ ألمع  (ؤؤؤؤًألطب ؤؤؤؤاراألسييؤؤؤؤ ألتتكؤؤؤؤ ألميشؤؤؤؤنست  ألسيندةوؤؤؤؤًأل
يئألخ ؤؤىألإد مؤًألسي ؤؤامأليوكؤؤاتألي خ ؤؤ األئم ؤؤ خعساألئسيعضؤ ييًألماسي  ؤؤ ألسية  خؤؤًألئسيبةؤؤنيًألمدامؤ  ألحقوقوؤؤًألدؤؤ  أل

خ ؤؤؤىألجةوت ؤؤؤ ألئساجية عوؤؤؤًأل صؤؤؤاألساديةؤؤؤ  خًأل ي ؤؤؤامألسيتؤؤؤنسمأليؤؤؤائيسمألسية يوؤؤؤً ألئيط ؤؤؤ  أل ؤؤؤ ألت ةؤؤؤو ألسية
ألخ ىألطعاأل  صألئسيتنسمألخ ىألطعاألخ م.ألم يارألسيةع  (ًأل

ة   جألئمأألأجاألسإلح طًألهةبي فألمييبنس ألسيعيساً ألئسإلج هًألخ ىألسيي  ؤا أل دعألت ألسخية  ألسي
ألسياصفوًألئسييع ب وًألهإجنسعأل يساًألسايالالعوًألهةع ئيألثالثً ألئ  :أل

ألمدام  ألإد مًألسي امألسية ي أل  ألمع  (ًألطب ار.أل •
ألسيةعع س ألسيي ألدعألتاسجاأل كنئألإد مًألسي ام. •
ألأ ةوًألإد مًألسي امأل  ألأهت  هألسيةبي  ً.أل •
 

 منهجية البحث 
 المشكلةأواًل. 

 ةنيًألئمادت األإاينستونو األميةبسساألدي   ؤ أليقوؤ  ئألسية  صؤاألتةي  ألمع  (ًألطب ارألمدام  ألم  خًألئألأل
ساديةؤؤؤ  خًألئساجية عوؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسيتؤؤؤنسم.ألإاألأطؤؤؤاألئيتدؤؤؤا ألكم وؤؤؤًألخعدؤؤؤعئألتؤؤؤ ثن ألمؤؤؤاألم  صؤؤؤاألسيعوؤؤؤ ئأل ب ؤؤؤ أل

ئميا ؤؤ ت  ألسيت مؤؤًألئسيب صؤؤً ألح ي ؤؤ ألحؤؤ لألهقوؤؤًأل أل ؤؤ ألمبي ؤؤفألدال خ ت ؤؤ يثة ييًألاؤؤئتب  ؤؤتألسيعنمؤؤًألسا
تؤؤؤعمبنساألئ ؤؤؤنيساألهةؤؤؤني األألعسوكثؤؤؤنألئسواؤؤؤاأل اصؤؤؤ   ألأل2014سثألهتؤؤؤعألخؤؤؤ مألمؤؤؤعتألسيتؤؤؤنسم.ألئدؤؤؤعألشؤؤؤك تألسوحؤؤؤعأل

 ؤؤ ألسيةع  (ؤؤًأل ؤؤ ألسي ؤؤ اس ألسو بؤؤنئأل ؤؤنك ألئم  خؤؤ ا..ألئمؤؤوأل ؤؤنئكألميشؤؤنس ألسااؤؤيدنسيألسوم ؤؤ ألئسي و اؤؤ أل
 ألسيتعدؤؤعألمؤؤأألسيي ؤؤ ؤا ألخؤؤأألإمك طوؤؤًألأتألت ؤؤيتبعألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارأل ئي ؤؤ ألسينيؤؤ  األ ؤؤ ألسيعوؤؤ ئألساديةؤؤ  خً

ألإث يئألسيي  ؤا ألسيبعثوًألسآلتوً:أله  طوً ألئ ذسألم أل  ايألسيةةك ًألسيبعثوًألئسإلط ألئساجية عوً
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أل  أل  ايئأل كنئألإد مًألاامأليائيسمألسية يوًأل ب  ؟ئمدعيست  أل األخةكأألأتألتط   ألمدام  ألسيةع  (ًأل .1
 م ألسية   وألئسو ةوًألسيةيعددًألمأألإد مًألسي امألسية ي أل  ألسيةع  (ً؟أل .2
 نداألإد مًألسي ام ألئ األه إلمك تألسييت ماألمت  ألئتن ئك  ؟ألأ نكألسيةعع س ألسيي ألتتخ عألسيادافألأل .3

 الهدفثانيًا. 
ألد عفألسيبعثألسيىألتعدب ألم د  أل:

ت  و ألسيضاعألئت  ئلألخع ألمأألسية  هو ألسيةيت دًأله اؤاسمأليأ ألسيةؤ لألئتةؤ و  ت  ألئسية ؤ  وألسيةيعددؤًألألأل.1
ألمأألتاسجع  أل.

مع  (ؤؤًألطب ؤؤارأله خيب ي ؤؤ ألثؤؤ ط ألأكبؤؤنأل.أل يساؤؤًألمدامؤؤ  ألئمعؤؤع س ألإد مؤؤًألاؤؤامأليؤؤائيسمألسية يوؤؤًأل ؤؤ أل2
ألمع  (ًألهتعألسيت صةًألهيعس أل.

أل
 همية األثالثا.  

معايألسدية  خ  ألسيعئلأل  ألمبي فألمنسحاألتالاي ؤ ألاسمألسية يوًألسي ب ًألسوا اوًأل  ألألتةثاألسواأل
آ نأل ؤؤؤ ألتالؤؤؤاينألساديةؤؤؤ  خ  ألهؤؤؤ عؤؤؤاألأئأل ميدعمؤؤؤًألأمألط موؤؤؤً ألإ ألت ؤؤؤ خعألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًألاؤؤؤاسعألم طؤؤؤتأل

سياط وؤؤًألئت ةبي ؤؤ .ألئ ؤؤؤ ألقؤؤاأل يؤؤ ألتكةؤؤأألأ ةوؤؤؤًألسيبعؤؤثأل ؤؤ أل  ؤؤايئأل كؤؤؤنئألإمك طوؤؤًألإد مؤؤًألاؤؤؤامألسيةع وؤؤًألئأل
يائيسمألسية يوًأل  ألمع  (ًألطب ؤارألئ دؤ األواؤ ألخ ةوؤًألئما ؤاعوً ألإ ألتطتؤعألطب ؤارألثؤ ط ألأكبؤنألمع  (ؤًأل

 يتعدؤؤعألمؤؤأألسيةيشؤؤؤنس ألسييؤؤ ألخةكؤؤأألسييتببؤؤنألخ  ؤؤ أليدةوؤؤ ا ألمثؤؤا:ألخؤؤؤع أله ؤؤ ألسيتؤؤنسمألهتؤؤعألسيت صؤؤةًألهيؤؤعس أل
سيي ألدعألتةثاألطد ًألطاعوًألئمةوؤًأليالديةؤ  ألألسي ك ت ألسيةاسي ألسية  خًألئسيبةنيً ألسيععئ ألسينينسًوًألسيةيةبسئ

سيةع ؤؤ أل ؤؤ ألسيةع  (ؤؤًألئسيتؤؤنسمألإيؤؤىألمنسحؤؤاألميدعمؤؤً ألئتط ؤؤ  أل ؤؤ ألتالؤؤاينألم ؤؤيارألسين  هوؤؤًألساجية عوؤؤًأل
ألي ةع  (ًألئخةامألسيتنسم.أل

 ةالفرضي. رابعآ
ألًألسيبعث ألخةكأألصو غًألسي ن وًألسآلتوً:ألإيواأل  ألمةك أشبنألساي   ساألية ألأل

م  ؤ ألسيةدامؤ  ألمدامؤ  ألإد مؤًألسي ؤامألسية يوؤً ألألسينغ ألمأألسميالكألمع  (ًألطب ارألوغ لأل"خ ىألأل
ئسيبةؤؤنيًألئسينينسًوؤؤً ألإاألأتألمؤؤاأل يؤؤ ألاألخةثؤؤاأل  وؤؤًألساؤؤيثة ييًألمالفةؤؤًألإلد مؤؤًألسي ؤؤامأل ؤؤ ألقؤؤاألسية  خؤؤًأل

ألق   ".أل  ألسيةعع س ألسيي ألتتةا
أل

ألبحثمنهج ال. خامسآ 
أل ألئخ واأل دعألسخيةعألخ ىألسية  نبأألسآلتببأ:أل تضةأألسيبعثألج طببأ ألط(ناألئتع ب أل
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خ ؤؤؤىألسيكيؤؤؤلألئسيبعؤؤؤاثألئسيعيساؤؤؤ  ألئماسدؤؤؤوألسإلطينطؤؤؤتألسييؤؤؤ ألت  ئيؤؤؤتألسخيةؤؤؤعألًوؤؤؤاأل:ألئألالمننننهج الي نننف  .1
ألسيةا اع.أل

ينةؤؤؤؤوألاأل1وسية عؤؤؤؤ ألأل(Questionnaire)يةؤؤؤؤةو ألساؤؤؤؤية يئألساؤؤؤؤيب طًألخكؤؤؤؤاتأل :ألالمنننننهج اللحل لنننن  .2
معؤؤ ئيألمنسخؤؤ ئألدؤؤعيت  ألخ ؤؤىألتععدؤؤعألأ ؤؤنكألألتألسييؤؤ ألخ ؤؤعألصؤؤو غي  ألتةؤؤألأألسياسدؤؤوألسيةبؤؤعسط سيبو طؤؤ  ألخؤؤ

خ ىألخع ألمأألسيةعكةبأألسيةيبةةبأأل  أل ذسألسيةن لألي ي كعألمأألصؤعد  ألألألتألن سيبعثألهتعألأتألخطأل
ئدؤؤعألسخيةؤؤعألمقوؤؤ  أليوكؤؤن ألألا.2ئمةؤؤ أل ؤؤاألما ؤؤلأل ؤؤ ألسية عؤؤ ألوأل(Face Validity)سي(ؤؤ  ناأل

ت ؤؤ  ألمع دؤع ألاألأت ؤؤ ا ألئدؤؤعألصؤويتألسي دؤؤنس ألساؤي   ساألإيؤؤىألسين طؤؤلألاألوأ3 2 1 ئألسوئكستألوسيثالثؤ أل
األساؤؤية يئألخ ؤؤىألمنةؤؤاخيبأ أل80ودؤؤعألئكخؤؤتألسي (ؤؤناألئسينجؤؤاعألإيؤؤىألسيعيساؤؤ  ألئسوهعؤؤ ثألسي ؤؤ هدً.ألئأل

تةث ؤؤتألسيةنةاخؤؤًألسوئيؤؤىألوسيتب ؤؤًألسوئيؤؤىاأله وكؤؤ  خةببأألئسيةيبةةؤؤبأأل ؤؤ ألمنؤؤ لألسيت ؤؤامألسية يوؤؤًأل
وً ألأمؤؤؤؤ ألسيةنةاخؤؤؤؤًألسيث طوؤؤؤؤ ًألوسيتب ؤؤؤؤًألسيث طوؤؤؤؤًاأل يةث ؤؤؤؤتأله صؤؤؤؤع  ألسية ؤؤؤؤأألئسييطنؤؤؤؤ يألئيجؤؤؤؤ لألئسيةةؤؤؤؤًن

سوخةؤؤؤؤ ل ألئدؤؤؤؤعألساؤؤؤؤينجتتألسااؤؤؤؤية يس ألجةوت ؤؤؤؤ ألمؤؤؤؤأألسيتب يؤؤؤؤبأ ألئ ؤؤؤؤذي أل  يؤؤؤؤتألط ؤؤؤؤبًألسااؤؤؤؤينج عأل
 %ا.أل100و

 أسال ب اللحل ل اإلحصائ . سادسآ
  عفألسياصالألإيىألميشنس ألتبعمألأ عسفألسإلحة فوًألسو ئس ألت ألساخية  ألخ ىألمنةاخًألمأألأل

اؤؤؤً ألئدؤؤؤعألتةث ؤؤؤتأل ؤؤؤذهألسو ئس ألهؤؤؤ ييكنسيس ألئسي  ؤؤؤلألسية ايؤؤؤًألئسيةيااؤؤؤال  ألسيع ؤؤؤ  وًألئساطعنس ؤؤؤ  ألسيعيس
 ألمةؤ ألتؤ أل(SPSS, Ver. 11)سيةعو ييًألئمتةاألسا يالفأله اخية  ألخ ىأل نط مجألسييع بؤاألسإلحةؤ ف أل

%األئأل82,1سيي أل  يتألخ ىألسيياسي ألوأل(Cronbach's Alpha)سييعد ألمأألسات  مألسيعس   ألئسيثب  أل
أل%ا.أل80,04و
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 الفصل األول  
 _ مدخل مفاهيم   األسياق المالية

Financial Markets 

ط( م األم يو األخدامأل عئيألسياا طًألسية يوًأل بأألئحؤعس ألسي ؤ فوألئسيتنؤسألاامألسوئيسمألسية يوًألخطتعألأل
خاسفؤعألئم ؤ  وألسية ي .ألإ ألخدامألسو نس ألئسيةنم  ألئسيعكام  أله ايثة يألأماسي  ألئتاقو   ألي عةالألخ ؤىأل

خعدؤعئ.ألئيااؤؤاسمألسية يوؤؤًألئئق ف  ؤ ألئأ ئست ؤؤ ألئ ؤؤاسهال  ألئتد ؤوة ت  ألسييؤؤ ألتتةؤؤاأل  ؤ ألئمؤؤأأل الي ؤؤ ألئ ؤؤ أل
ألتةثاألأحعألأ نكأليم فسألتعدب ألسايعسمًألسادية  ألئتالاينألسيةنيةت  ألسيي ألتتةاأل  ألق   .أل

ئ ؤؤؤةأألسييؤؤؤ طبنألسي (ؤؤؤناألي عيساؤؤؤً أل دؤؤؤعألتؤؤؤ ألتد ؤؤؤو ألسي ةؤؤؤاألإيؤؤؤىألسيةب حؤؤؤثألئمؤؤؤأأل ؤؤؤذسألسية ال ؤؤؤ أل
ألسآلتوً:أل

 المالية ووظائفها.  المبحث األول: مفهيم األسياق
ألالمبحث الثان : تصنيفات األسياق المالية. 
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 المبحث األول 
 مفهيم األسياق المالية ووظائفها

 األسياق المالية أواًل. مفهيم 
إحؤعرألأ ؤ ألمكاطؤ  ألسي (ؤ مألسيةؤ ي أل ؤ ألساديةؤ   ألم  ًأله طاسخ  ألئأص     ألتطتعألسوااسمألسية يوًألألأل

وتةايؤؤا ألساؤؤيثة ي ألس  ؤؤ ي ألإدؤؤنسضا ألئمؤؤأأل ؤؤؤة   ألاتألسي (ؤؤ مألسيةؤؤ ي ألمؤؤأألمنةاخؤؤًألميا ؤؤ  ألإ ألديكؤؤ
ئسي دعخؤؤًألئيأ ألسيةؤؤ ل ألإ ألخةؤؤةاألة يوؤؤًألسيةةؤؤ يفألئميا ؤؤ  ألسييؤؤ مبأألئسيةؤؤنم  ألسيةبي  ؤؤً ألئسواؤؤاسمألسي

سألسينؤؤسعألسواؤؤ  ألمؤؤأألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألئتؤؤي أل س ؤؤاألمؤؤاألئحؤؤعئألأئألميا ؤؤًألخة وؤؤ  ألئمت ينؤؤ  ألم يوؤؤً ألذأل ؤؤ
ألا.أل11 أل2018عمألأ ئس ألم يوًألمي اخًألئميتع ئألوسينةبا ألئت يب

وسيةيدعمؤؤًألئسي  موؤؤًاألوط ؤؤ أل ؤؤنئييًأليقو م ؤؤ ألجةوت ؤؤ ألئتع(ؤؤىألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًأله  يةؤؤ مألسيؤؤعئلألأل
وئحؤؤؤعس ألسيتنؤؤؤسألئتاجب  ؤؤؤ ألطعؤؤؤاألسااؤؤؤيثة يس ألئحةؤؤؤع  ألهنةؤؤؤوألسا  ؤؤؤ يس ألوئحؤؤؤعس ألسي ؤؤؤ فوألسيةؤؤؤ ي األ

ة يوؤًألأتألدبعؤثألسيةدن ؤاتألخؤأألمدين ؤبأألم  اؤببأ ألئ  ؤ ألسية ي ا ألئيةكأألمذي ألمأأل اللألسوااسمألسي
خبؤنألسيتةؤاأل اصؤ األألئسااؤيثة ي ألخ ت أل ئيألسيةة يفأل  ألسي امألسية ي ألمة  خعأل  ألخة و  ألسييةايا

أل(Benefits) ألئتدؤامألسيةةؤ يفألأخضؤ األهنةؤوألسيةؤع نس ألمؤأألسو ؤنس ألمد  ؤاألتدؤعخ ألم ؤ  وألميتؤع ئأل األئاوال
ألئ آج لألمبي  ً.ألأل(Loans)خ ىألشكاألدنئضألمي اخًألئ  ات يألمبي  ً ألث ألإخ  ئألتاقو   أل

ئصؤ   د ألسااؤيثة يألسيةةؤينمًألأل(Insurance Companies)ئمؤذي ألتؤي األشؤنم  ألسييؤ مبأألأل
(Mutual Funds)ئيساأله يكساأل  ألت ةؤو ألسي ؤامألسيةؤ ي  ألإ ألتةكؤأألسيةؤنمًألمؤأألشؤنسعألأاؤ  ألسيةؤنم  ألأل 

سومؤؤاسل ألئ تألسيةيتؤؤ م بأأل ؤؤ ألسواؤؤاسمألسو ؤؤنرألأئأل وت ؤؤ  ألئمؤؤذي أل وؤؤوألأاؤؤ ة  أل  ؤؤعفألسيعةؤؤالألخ ؤؤىأل
ئييةث ؤؤؤاتأل ؤؤؤؤألأل(Lenders)ئسيةدن ؤؤؤبأألأل(Borrowers)سية يوؤؤؤًأل ؤؤؤ ألمنةاخؤؤؤًألمببؤؤؤنئألمؤؤؤأألسيةدين ؤؤؤبأأل

وسو ؤؤنس  ألسيةؤؤنم  ألسيب صؤؤًألئسيت مؤؤً ألئسيةيا ؤؤ  ألسيت مؤؤًألئسيعكاموؤؤًألئسي ؤؤ ال  ألسيةع وؤؤًألسو ؤؤنراألو لأل
ألا.أل35 أل2012شببل أل
مؤؤأأل الي ؤؤ أل ؤؤبأألنةؤؤوألأئألسيااؤؤب ًألسية (ةؤؤًألسييؤؤ ألخأل ؤؤ ألسآليوؤؤا طهئتتؤؤنفألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألأخضؤؤ األأل

غبؤؤؤنألسيةب شؤؤؤنألخؤؤؤأألطنيؤؤؤ ألألمكؤؤؤ تأل يؤؤؤ أله اتةؤؤؤ لألسيةب شؤؤؤنألأأسيال ؤؤؤلألخ ؤؤؤىألسومؤؤؤاسلألئخن ؤؤؤ   ألاؤؤؤاسعأل
ألأئألسيةنم  أل  أل ذسألسيةن ل.ألأل(Brokers)سي ة انئأل
سيةب شنألأل–أئأل األسيي (و ألسيذاألخةكأألأصع  ألسوماسلألسي  فضًألأئألسيسسفعئألمأألساتة لألسيعسف ألأل

مؤؤوألسوطؤؤنسفألسييؤؤ أليؤؤعد  ألخنؤؤسأل ؤؤ ألسومؤؤاسل ألإ ألخطةكؤؤ   ألمؤؤأألإتةؤؤ مألسييتؤؤ مال ألًوةؤؤ ألأل-أئألغبؤؤنألسيةب شؤؤن
ألا.أل157 أل2013ئ  ألشنئطألمعع ئألوش عا ألخ ىأل ب   ألهالنيدًألم (ةًأل



 6 

أئألأل(Financial Assets)سية يوؤؤًألئتتؤؤنفألأخضؤؤ األه ط ؤؤ ألسآليوؤؤًألسييؤؤ ألديؤؤ جنأل  ؤؤ ألهؤؤ يةاجا س ألأل
ئخ ؤىألطعؤاألميكؤني أل دؤعألاألخكؤاتأل  ؤ كألمكؤ تألمؤ  األأل(Financial Liabilities)سيةال ا ؤ  ألسية يوؤًأل

وسي  تف ألسإلطينطت ألسي  ك ا.ألئيةكؤأألسيدؤالألهؤ تأل:ألطة ألص د  ألت  ذألخبنألئا فاألميتع ئألم    ي  ام ألئأل
اؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًألتةثؤؤؤاألم  امؤؤؤ األئساؤؤؤت األئشؤؤؤ مالاأليتؤؤؤع ألمببؤؤؤنألمؤؤؤأألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤً ألم  ؤؤؤ :ألاؤؤؤامألسي دؤؤؤعألسو

(Money Market)ألئاامألسوئيسمألسية يوًأل (Stock Markets)ألئاامألتبؤ  لألسيتةؤال ألسوج بوؤًأل 
(Foreign Exchange Market)ألا.أل12 أل2018ئغبن  ألوسينةبا ألأل

أئأل ؤؤ ألعبؤؤ يئألخؤؤأألأاؤؤ ا ألأئألأ سئألديبؤؤ  لألمؤؤأأل الي ؤؤ ألأئأل ااؤؤ طي  ألهؤؤ فوألسوئيسمألسية يوؤؤًألمؤؤوألأل
خبؤنألسو سئأل ؤ ألتعايؤاألسومؤاسلألهك ؤ عئأل ؤبأألسيدال خؤ  ألسيةةيناألي ذهألسو ئس ألمد  األسي دؤع ألئتط ؤ  أل ؤذهألأل

سي ؤؤامألسيةؤؤ ي ألماجؤؤا أل سفةؤؤ األأد ةؤؤ ألئحؤؤعس ألسي ؤؤ فوألإيؤؤىألت ؤؤ ألسييؤؤ ألتتؤؤ ط ألمؤؤأألسيتنؤؤس ألئ ؤؤذسألخت ؤؤ ألأتأل
ئجع ألئا فاألسييب  لأل بأألسيب فوألئسيةةيناألهيوألسي (نألخأألت  بذألخة وًألسيبووألئسيةؤنسعألمب شؤنئاألأئألخؤأأل

ألا.ألأل37 أل2012ينطتألو لألشببل ألطني ألسي  تفألأئألسي  ك ألأئألسإلط
 

 ًا. وظائف األسياق المالية  نيثا
 Power)تيةثؤؤاألئقؤؤ ففألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًأل ؤؤ ألتعدبؤؤؤ ألسييؤؤاسكتأل ؤؤبأألدؤؤارألسيتؤؤنضألئسيال ؤؤؤلألأل

Supply & Demand)ألئمؤؤذي ألإجؤؤنسعألم  ؤؤًألسيةتؤؤ مال ألئسيةبؤؤ  ا أل ؤؤ ألساديةؤؤ   أل ضؤؤالاألخؤؤأأل 
ألا:أل42-41 أل2012شببل ألألاألو ل807 أل2018سياق ففألسو نر ألئ  ألوسيتببعا أل

تتب ؤؤًألسيةؤؤع نس ألئتةايؤؤاألسااؤؤيثة يس  ألأاألأتألم ةؤؤًألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًأل ؤؤ ألجؤؤذ ألسي ؤؤاسفوألسية يوؤؤًأل .1
غبؤؤنألسيةاق ؤؤًأل ؤؤ ألساديةؤؤ  ألئتعاي  ؤؤ ألإيؤؤىألساؤؤيثة يس أل ؤؤ ألسواؤؤ  ألئسي ؤؤ عس  ألئمؤؤذي ألتط ؤؤ  أل ؤؤ أل

ألتةاياأل ال ألسيي ةوًألسادية  خً.أل
تؤعألمؤأألسياقؤ ففألسية ةؤًأليااؤاسمألسية يوؤًألهتؤعألئقو ؤًأل ألئت(Saving Liquidity)تؤا بنألسي ؤبايًأل .2

يؤؤولألي ة ؤؤيثةنأل يجؤؤًألخ يوؤؤًألدتنةوؤؤوألسيةؤؤع نس  ألإ ألخكؤؤاتألسييؤؤعسئلألم ؤؤيةنساأل ؤؤ أل ؤؤذهألسواؤؤاسمألئسيؤؤذاأل
مؤؤؤأألسي ؤؤؤبايً ألم ةؤؤؤ أليغؤؤؤلألسية ؤؤؤيثةنأل ؤؤؤ ألتاقوؤؤؤاألأماسيؤؤؤاأل ؤؤؤ ألشؤؤؤنسعألسو ئس ألسية يوؤؤؤًألط يةؤؤؤ ألخةكؤؤؤأأل

 تعاي   ألإيىألطدعأله نخًألئ عئتأل   فن.أل
ةًأل ؤؤ ألتت(ؤؤو ألسيثؤؤنئئألسيةيةث ؤؤًأل ؤؤ ألسيقوةؤؤًألسينأاؤؤة يوًأليؤؤائيسمألسية يوؤؤًألئسيت ؤؤ عألقوةؤؤًألسواؤؤ  ألسية ؤؤ   .3

ئتا بنألأشك لألميتع ئألمأألسو ئس ألسية يوًألئسيةنؤ ا ألسااؤيثة ييًألئ ت حي ؤ ألإيؤىألسينة ؤايألئت ؤ باأل
 تعسئي  ألئسيعةالألخ ىألسي بايًألمة ألخد األمأأل يجًألسيةب طن.أل

اؤؤيثة يس ألئتبةؤؤومألسيةؤؤاسي ألي ةةؤؤ ييوأل س ألسينؤؤعئرألساديةؤؤ  خًألتؤؤا بنألسيةت امؤؤ  ألسيب صؤؤًأله ا .4
 سيت يوً ألئسية   ةًأل  ألكي  ئألطةاألسي  تجألمأأل اللألسيعئيألسي  خاأل  ألمن لألسا   يألئساايثة ي.أل
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سية ؤؤيئيوًألخؤؤأألطدؤؤاأليؤئ ألسومؤؤاسلألمؤؤأألسيدال خؤؤ  ألسي  فضؤؤًألإيؤؤىألدال خؤؤ  ألسيتنؤؤس ألئسيةاسعمؤؤًأل ؤؤبأأل .5
اللألت ؤؤ باألم ةؤؤًألسيؤؤع الألإيؤؤىألسي ؤؤامأل ينةوؤؤوألسيةؤؤع نس ألئحؤؤعس ألسي ؤؤ فوألئئحؤؤعس ألسيتنؤؤسألمؤؤأأل ؤؤ

مأألمبي فألسيةنسفلألئسيدال خ  ألئتعاي   ألإيىألئحعس ألسيتنسأل  عفألسية   ةًأل  ألسيت  عألمتؤعا أل
 سي ةاألسادية  األئكي  ئألساايثة يألث ألسإلطي ج.أل

سية ؤؤؤ خعئأل ؤؤؤ ألتعدبؤؤؤ ألسي و اؤؤؤًألسي دعخؤؤؤًألي عئيؤؤؤًألمؤؤؤأأل ؤؤؤاللأل  ؤؤؤالألسيةةؤؤؤنفألسيةنمؤؤؤساألإيؤؤؤىألسي ؤؤؤامأل .6
 ئسيي ثبنألخ ىألأات يألسي  فعئألئ ووألسي  عس ألسيعكاموً.

جؤؤذ ألسية ؤؤيثةنيأألمؤؤأأل ؤؤ يجألسيب ؤؤعألي ة ؤؤ  ةًأل ؤؤ ألسيةةؤؤ ييوألسيكببؤؤنئألم ؤؤي بعدأأل ؤؤذي ألمؤؤأألم ؤؤن س أل .7
 م(  نألسيتايةًأل  ألساط ي حألئسايبعسمألتد و  ألسيبو ط  ألئتك اياجو ألسيةت ام  .أل

 يفأل ؤؤؤؤ ألتةاي  ؤؤؤؤ ألئتؤؤؤؤا بنألسي ؤؤؤؤبايًألجةؤؤؤؤًألخؤؤؤؤأألخؤؤؤؤسئفألسيةةؤؤؤؤ اؤؤؤؤعألسي نؤؤؤؤائألسييةاي وؤؤؤؤًألي ةةؤؤؤؤ ييوألئسي  .8
 دةبنألسوجا.ألئتبفووألسييةاياأل

تا بنألسيعة خًألي ة يثةنيأألمأألأ ال يألسااؤيثة يس ألسيا ةوؤًألأئألغبؤنألسيةنعخؤًألسديةؤ  خ األمؤأأل ؤاللأل .9
شؤنئطألسإل يسجألواؤؤ  ألسيةؤنم  أل ؤؤ ألسي ؤؤامألسيةؤ ي ألئمنسقبؤؤًألخة وؤؤ  ألتؤعئياألسوئيسمألسية يوؤؤًألئ خنؤؤ  أل

 .أل(Financial Derivatives)سيةةيد  ألأل:مثاألأ ئس ألسييعّاطأل عألسيةب طن
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 Investment Banks. مصارف االسلثمار 1
وًألسييد بعخًألئسيةيعسئيًألمثاألشنسعألسو ئس ألسية يوًأل  ألميا   ألم يوًألاأل ألتدامأله وخة لألسيةةًن

يالحي ؤؤ بأل  ؤؤ ألئاألتي دؤؤىألسيا سفؤؤوألمؤؤأألسو ؤؤنس ألإطةؤؤ أل ؤؤ ألميا ؤؤ  ألم يوؤؤًألتت ؤؤ ألهتة وؤؤ  ألتكؤؤايأألسي ؤؤبايًأل
ألسية يوًألسيالكمًألخأألطني ألئقو يبأألم ةيبأ أل ة :أل

 نألسيةت امؤ  ألسسيألئسيقوؤ مأل بوت ؤ ألي نة ؤايألمؤوألتؤاألأئاا.ألإصعسيألسوئيسمألسية يوًألسينعدعئأل ؤ ألاؤامألسإلصؤعأل
يدعخ أل عم ت  ألإيىألسيةنم  ألسية   ةًألسيةيةث ًألهة  خعئأل ئسيبو ط  ألم  ًأل  عفألت ةو ألساايثة يألأل

 ؤذهألسيةؤؤنم  ألخ ؤىألتدؤؤعخ ألط ؤؤلأليي ؤنباألأئيسد ؤؤ ألسية يوؤًألئ دؤؤعسعألم  ؤؤ  ألساخيةؤ  س أليؤؤعرألسين ؤؤ  أل
أل.ألسية (ةًألي بايصًألوسي امألسية ي ا

تبأألئسية ؤيثةنيأأل س ؤاألسي ؤامأل.ألتيةثاأل يدعخ ألسيي ؤ بال ألسيالكمؤًألييؤعسئلألسوئيسمألسية يوؤًأل ؤبأألسيبؤ فث طو األ
ألا.أل39 أل2013بأ ألح ا أألو

 Commercial Banks. المصارف اللجارية 2
 ؤؤ ألميا ؤؤ  ألم يوؤؤًألئقو ي ؤؤ ألسوا اؤؤوًأل ؤؤ ألدبؤؤالألسيا سفؤؤوألمؤؤأألسو ؤؤنس ألئسيةؤؤنم  ألئ  ت ؤؤ ألخ ؤؤعألأل

اؤؤيعد م ألثؤؤ ألتدؤؤامأل ياقوؤؤاأل ؤؤذهألسيا سفؤؤوأل ؤؤ ألمنؤؤ لألدؤؤنئضألتن ييؤؤًألدةؤؤبنئألأئأل ؤؤ ألتؤؤ يي ألسا ألسيال ؤؤلأل
ئت (ؤؤو ألساؤؤيثة يست  أل أل  ظألسية يوؤؤًأليس  ف  ؤؤ سوجؤؤاألي ة ؤؤيثةنيأ ألئمؤؤذي ألتدؤؤامأل ؤؤذهألسيةيا ؤؤ  ألهؤؤإ سيئألسيةعؤؤ

ألا.أل64 أل2011  ألسي امألسية ي ألوسيت منا أل
 Stock Holding Companies. الشركات المساهمة 3
 ؤ أل  ؤوألية ألي  ألمأألت ثبنأله يكأل؛أل ئيساألم ة األ  ألطة طألسي امألسية ي   ةًألألتي األسيةنم  ألسية ألأل

ه ط ؤ ألموؤ تأل.ألئيةكؤأألتتنيؤاألسيةؤنم  ألسية ؤ  ةًألسية يارألساايثة ياألهؤ وئيسمألسية يوؤًألئتؤا بنألسي ؤبايً
خؤؤؤأألسيعئيؤؤؤًألئت  ةؤؤؤاأل ب ؤؤؤ ألسإل سيئألخؤؤؤأأل  ؤؤؤ ألسيدؤؤؤاسطبأألسيةؤؤؤ  يئألة ( ألختؤؤؤدؤؤؤ طاط ألأئألشبةؤؤؤوًألسخيب ييؤؤؤً.أل

أطةؤؤالي  ألإ ألخةكؤؤأألي ؤؤ ألسااؤؤيةنسيألهةسسئيؤؤًألأل؛هالؤؤالألخةؤؤنألسيةؤؤنمًئتيةبؤؤسألسيةؤؤنم  ألسية ؤؤ  ةًألسية كوؤؤً أل
سية ؤيئيوًألسيةعؤؤع ئألي ة ؤ  ةبأألهعؤؤعئ ألحةةؤؤ  ألحيؤىألهتؤؤعألئ ؤ ئألم يك ؤؤ ألسوصؤ  ألأئألميا ؤؤ   ألئمؤؤذي أل

إصؤؤؤعسيألسواؤؤؤ  ألئسي ؤؤؤ عس ألمب شؤؤؤنئاألخؤؤؤأألطنيؤؤؤ أل ؤؤؤ ألحدؤؤؤامألسية كوؤؤؤً.ألئتؤؤؤيةكأألسيةؤؤؤنم  ألسية ؤؤؤ  ةًألمؤؤؤأأل
 يؤؤؤاحأليؤؤؤ ألمد  ؤؤؤاألياؤؤؤامألمتب ؤؤؤًألواألمةؤؤؤ يفألسااؤؤؤيثة يألسيت م ؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي ألسوئألتةؤؤؤنيلألمؤؤؤأألدبؤؤؤ

ألا.أل21-17 أل2010 ألئس نئتأل
 Contractual Saving Institution. مؤسسات االدخار اللعاقدي 4

ئتدامألهنةوألماسي   ألخ ىألأا  ألتت دعاألموألسية ي بعدأأل أل  ألميا   ألم يوًألاألتدباألسيا سفوأل
شؤؤؤنم  ألسييؤؤؤ مبأألسييؤؤؤ ألتدؤؤؤعمأل ؤؤؤعم  ألمبي  ؤؤؤًأليةؤؤؤ أل:ألمثؤؤؤا ألعئألكم وؤؤؤًألمعؤؤؤعئ ئمؤؤؤأأل ؤؤؤعم ت  ألأئأل ؤؤؤاللألمؤؤؤ
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سو ؤنرألمد  ؤاألأئألسيةوبا ًألئسيعؤاس ثألسي ن فوؤًأل ألسيعني :ألألسيةيمأألمأألأ ال يألمي اخًألمثاديتنضألياألأل
ئسيتة لألمؤأألدبؤاأل ألتدامأله ديال عألجسعألمأأليئستلألسيةاق بأئمذي ألص   د ألسييد خعألسيي أل ألأد  طألمتب ً

ئمأألث ألتعاي   ألإيىألسايثة يس .ألئت يؤسمأل ألئألكم وًألومعئأل عمي  ألأئألمسسئيي  ألأخة ي  ا اللألمعألسيعكامًألأل
هةؤؤؤؤنفأليئستؤؤؤلألتد خعخؤؤؤًألي ؤؤؤ .ألئمؤؤؤؤذي ألميا ؤؤؤ  ألسااؤؤؤيثة يألسييؤؤؤ ألتطتؤؤؤؤعأله يةد  ؤؤؤاألهتؤؤؤعأل يؤؤؤ ألسيعكامؤؤؤًأل

ئ خؤؤ  ئألتاقو  ؤؤ أل أل ييااؤؤ أل ؤبأألتنةوؤؤوألسا  ؤؤ يس ألههتبؤؤعئألسومؤؤعأل ؤؤنصألسااؤيثة يألميا ؤ  ألم يوؤؤًألتتؤؤسكأل
ساؤؤيثة يس ألمي اخؤؤً ألئتيةيؤؤوألمةؤؤنئخ  ألسية ؤؤيثةنألسيةيا ؤؤ أل يؤؤ مبأألخؤؤ لأل ؤؤعألسيةبؤؤ طن ألألخ ؤؤىألشؤؤكا

ألا.أل25 أل2015 ألوسيةةناألئ ي أله بلألسيي اعأل  ألسيةع  ظألساايثة ييًأل
 Investment Funds. الصناديق االسلثمارية 5

 أليةؤ ي ييةؤنووألسيةؤاسي ألسية يوؤًألمؤأألئحؤعس ألسي ؤ فوألسهةث هؤًألد ؤاس ألتطتعألسية   د ألساايثة ييًألألأل
ئمؤأألثؤ ألساؤيثة ي  أل ؤةأألمعؤ  ظأل ألأئألسيةا خبأألمأألسو نس ألئسيةنم  أليو تألهة ًألئ سفوألأئألس  ؤ يس أل

األدعألديتنضألياألسية ؤيثةنألذألسيأل(Risk Distribution)مي اخً ألئ ذي ألتدامأل ياكيوألسيبالنألسايثة ييًأل
مبي  ؤؤً ألئخؤؤ  ئاألمؤؤ ألأليةؤؤنم  ألسيةبي  ؤؤًألألً ؤؤ ألح يؤؤًألتنمبؤؤسألمع نستؤؤا ألأاألت ايؤؤوألسااؤؤيثة يألهؤؤ وئيسمألسية يوؤؤ

ئتعدبؤؤ ألسوي ؤؤ ح ألمةؤؤ ألتتةؤؤاألصؤؤ   د ألأل ألهؤؤإ سيئأل ؤؤ ألتاجوؤؤاألسااؤؤيثة يس ألألتيةيؤؤوألسيةؤؤ   د ألسااؤؤيثة ييً
مؤأألت ايؤوألساؤيثة يست  ألييد بؤاألسيةبؤ طنألسييؤ ألدؤعألديتن ؤاتألساايثة يألخ ىألتةكؤبأألصؤي يألسية ؤيثةنيأألأل

سديةؤؤؤ  خ  ألسيعنؤؤؤ ألييد بؤؤؤاأل:ألمثؤؤؤا ألي ؤؤؤ  ألئتتيةؤؤؤعألصؤؤؤ   د ألسااؤؤؤيثة يألخ ؤؤؤىألدؤؤؤاسطبأألسديةؤؤؤ  خًألمي اخؤؤؤً
ألا.أل89 أل2012ئسيتةاا ألسية يوًألوسينةبا أل ألألسيةت م ًألسياسحعئ

 المجميعة الثانية: المؤسسات الساندة للسيق المال 
 يدؤؤعخ ألسيبؤؤعم  ألسية يوؤؤًألي ةيتؤؤ م بأأل ؤؤ ألسي ؤؤامألسيةؤؤ ي ألمؤؤأألأجؤؤاألت ؤؤىأل ؤؤ ألسيةيا ؤؤ  ألسييؤؤ ألتطألأل

تتةبؤ ألأ سعألسي ؤامألسيةؤ ي أل ؤ ألسي ةؤ طألساديةؤ  األمأألج ؤً ألئألألأل  ئ تة مت ةو ألئت  باألخة وًألسييعسئلألأل
ألا.أل40-19 أل2008مأألج ًألأ نرألوخا ئ أل

 ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألسيثؤؤؤ طااأليإلصؤؤؤعسيس ألسيةالنئحؤؤؤًأل، Promotion Companiesشنننركات اللنننرويج  .1
ألهينضألت ايد  .أل

سيةالنئحؤًألسيك مؤاأليؤائيسمألسية يوؤًأل ألUnderwriting Companiesشركات ضمان االكللنا   .2
يتة وؤؤؤًأل ؤؤؤة تألساكييؤؤؤ  ألسييؤؤؤ ألتدؤؤؤامأل  ؤؤؤ ألألأئأل ؤؤؤعدالاألألمكةؤؤؤالاألاأل ؤؤؤذهألسيةؤؤؤنم  ألي يؤؤؤعسئلألئيكؤؤؤاتألخةؤؤؤ
إ ألتدؤؤامأل ؤؤذهألسيةةؤؤ يفأل ؤؤ ألهتؤؤوألسوحوؤؤ تأل يامبؤؤاألشؤؤنم  ألسيضؤؤة تأليةؤؤنسعألأل؛مةؤؤ يفألسااؤؤيثة ي

   ألسوااسمألسية يوً.ألسوا  ألسيةيبقوًألمةكةاأليعئي  أل
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ميا ؤؤ  ألأل ؤؤ  ألCredit Worthiness Companiesشننركات تقننييم المننئتة االئلمانيننة  .3
ه بلألقنئفألئح ا ألخن وًألديتنضألي  ألسييعسئلأل  ألسي امألسيةؤ ي  ألئتدؤامألئجع ألألألألًحعدثم يوًألأل

 يدعخ ألسيةت ام  ألسية يوؤًألسية ضؤ ًألخؤأألطةؤ طألسواؤاسمألسية يوؤًألخ ؤىألين ؤًألإ سيئألسي ؤامألمؤوألإخالؤ عأل
يسمألئسيتؤؤنضألخ ؤؤىألسوئأل ألئسياقو ؤؤًألسيي    ؤؤوًألي  ؤؤامألمؤؤأألحبؤؤثألحنؤؤ ألسيال ؤؤلأل ألتدؤؤ يينأليع يؤؤًألسييؤؤعسئل

 سية يوًألهةبي فألأص     .
 Settlement, Clearing and Centralشنركات اللسنيية والمقا نة والحفنم المركن ي  .4

Conservation Companiesهة ةؤًألت ؤايًألسيةؤ د  أل ؤبأألسيةيتؤ م بأألتدؤامأل ؤذهألسيةؤنم  أل أل
 موأل ة تألحدامألسيةكييببأ.ألجةوت  ألسيةينتبًألخ ب  أل  ألسي امألسية ي ألإلكة لألسية يعد  أل

تدؤامأل ؤذهألسيةؤنم  أل ألConsulting Services Companiesركات الخندمات االسلشنارية شن .5
  يدعخ أل عم  ألساية ييًألي ةيت م بأأل  ألسوااسمألسية يوً.أل

 المجميعة الثالثة: المؤسسات اليسيطة
ألتيااؤؤ ألخة وؤؤ  ألسييؤؤعسئلأل ؤؤبأألسيةطأل  ألم يوؤؤًألا ؤؤ ؤؤ ألميألأل سية ؤؤيثةنألئأليألسي  ؤؤ ف ألي ايدؤؤًألسية يوؤؤًألعألةؤؤ 

ألا.أل40-19 أل2008  ف ألي ايدًألسية يوً ألئتينمسألئقو ي  أل  ألسوااسمألسيث طايًألوخا ئ ألسيةةيناألسي 
 وجيد األدوات المالية الئزمة لللداول ف  السيق المال 

خدةعأل   ألسوئيسمألسية يوًألسيي ألدي ألتعسئي  أل  ألسي امألسية ي أل  عفألت  بذألخة وًألسييعسئلألئطنحألأل
سوئيؤؤؤؤ ألمإصؤؤؤؤعسيألجعدؤؤؤؤعألينؤؤؤؤذ ألسيةؤؤؤؤع نس ألسية يوؤؤؤؤًأليا ؤؤؤؤنس ألسوئيسمألسية يوؤؤؤؤًألخؤؤؤؤ  ئاألمؤؤؤؤأأل ؤؤؤؤاللألسي ؤؤؤؤامأل

ئسيةؤؤؤنم  ألسيت مؤؤؤًألئسيب صؤؤؤًألئيؤؤؤي ألتؤؤؤعسئي  أل ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألسيثؤؤؤ طااألييعدبؤؤؤ ألسي ةؤؤؤ طألساديةؤؤؤ  األسيةال ؤؤؤا أل
ألئ خةامًألحنميا.أل

األ230 أل2015األوسيةؤؤؤةناألئ  ؤؤؤنئت أل40-19 أل2008ئتد ؤؤؤ ألسو ئس ألسية يوؤؤؤًألإيؤؤؤىألوخؤؤؤا ئ ألأل
ألا:أل585 أل2013وسيت منا أل

 

 األدوات المالية اللقل ديةأواًل. 
 . أدوات السيق النقدي )قص رة األجل( 1

ئتيةؤؤفأل ؤؤذهألسواؤؤاسمأل عيجؤؤًألخ يوؤؤًألمؤؤأألسي ؤؤبايًألئسطب ؤؤ ضألأاؤؤت يألسي  فؤؤعئألسيةة احؤؤًأليدةؤؤنأل
أل ج ي   ألئتد  ألإيى:أل
 Treasury Billsآ. أذونات الخ ينة 

ي  ؤؤ ألإيؤؤىألطدؤؤعأله ؤؤنخًألد   وؤؤًألتعاألمؤؤوألتتؤؤعألأ ئطؤؤ  ألسيبسي ؤؤًألمؤؤأألأكثؤؤنألأ ئس ألاؤؤامألسي دؤؤعألاؤؤبايًألأل
ألئتةعي  ألسيعكامًأليةاسج ًألسحيو ج ت  ألمأألسي  د  .أل
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  Certificates of Deposits . شهادات اإليداع 
دؤعسعألإ  ألش   س ألتةعي  ألسيةة يفألئسيةيا   ألسية يوًأليةا خب  ألسيي ألتعلألخ ىألأطاألدؤعألتؤ ألأل

األأشؤؤ ن ألمةؤؤ ألئدؤؤعأل9-3 أل ؤؤبأألوئمدؤؤعسيألسي  فؤؤعئألسية ؤؤيعدًألخ ب ؤؤ  ألئتيؤؤنسئحألمؤؤعت مب ؤؤمألمؤؤأألسيةؤؤ لأليؤؤعد  أل
ألسوم تألئابايًألمببنئ.ألئتيةيوأل عيجًألخ يوًألمأأل ألاةوًألمبي  ًسأئألأج بوًألئ قو ألأل ألتةعيألهتةال ألمع وً

 Commercial Papersت. األوراق اللجارية )الكمبياالت( 

  ألأ ئس أل دأألدةبنئألسآلج لألغبؤنألمضؤةاطًأل ؤة ط األم  خؤ ا ألئ طةؤ ألهتاسمؤاألأ ؤنرألتيةثؤاألهدؤعيئألأل
ديؤؤنضألسإلدنس خؤؤًألئسيثدؤؤًألسافية طوؤؤً ألئتةؤؤعي  ألسيةةؤؤ يفألأئألشؤؤنم  ألسية ؤؤ  ةًألسيكببؤؤنئأل س ألسي ؤؤةتًألسية

سية يوؤؤًألسينبؤؤعئألئسيةتنئ ؤؤًألئسيةيا ؤؤ  ألسية يوؤؤًألسيااؤؤوالًألئغبؤؤنألسيااؤؤوالًأل ؤؤ ألسواؤؤاسمألسية يوؤؤً.ألمةؤؤ ألأط ؤؤ أل
ةؤ  ألسي ؤ ال  ألتكاتألد   ًألي يعسئلألئتةعيأله    ألمبي  ًألئ آج لألتينسئحأل ؤبأألأاؤباعألئاؤ ًألئح ؤلألتت و

أئألسيعؤاسا أل ألأئألسيكةبو ا أل ألسي دعخً ألئتكاتألمتعا ألسي  فعئألخ ب  ألخ  ئاألم ب ضً ألئتيةثاأله يةكاك
ألسافية طوً.

 Banking Acceptanceث. القبيالت المصرفية 

 ؤؤؤ ألأئسمؤؤؤنأل  ؤؤؤوألدةؤؤؤبنئألسوجؤؤؤا ألأئأل ؤؤؤ ألئيدؤؤؤًألم يوؤؤؤًألم ؤؤؤعا ًألخ ؤؤؤىألمةؤؤؤنفألمؤؤؤأألدبؤؤؤاألأحؤؤؤعأل 
نمًألتن ييؤؤًألي ةةؤؤنفألسيؤؤذاألتيت مؤؤاألمتؤؤاأليي ؤؤعدعألمب ؤؤمألمتؤؤبأأل ؤؤاللألخةالف ؤؤ ألوميا ؤؤًألسديةؤؤ  خًألأئألشؤؤ

معئألمعع ئألاألتسيعألخؤأألاؤيًألأشؤ ن ألخدؤامألسيةةؤنفألهدباي ؤ ألوسييةؤعد ألخ ب ؤ األئساييؤسسمأل ي ؤعدعألقوةي ؤ أل
ألا.أل223 أل2015يع م   ألخ عألتدعخة  ألي ةةنفألوسيةةناألئ  نئت أل

 The Long Run Securities. األوراق المالية طييلة األجل 2

 Stocksآ. األسهم 

طؤاسعألأخدةعأله ي   ألحةًألسيةني ألسية يثةنأل  أليأ ألم لألسيةنمًألهع ألسية كوً ألئ  ؤ كألأي تؤًألأل
 ألئ ؤ ألسيقوةؤًألسيةثبيؤًألخ ؤىألشؤ   ئأل(Par Value) ألسوئيؤى:ألسيقوةؤًألسااؤةوًألي  ؤ  ألااؤ  سيقوةؤًأليمؤأأل

سيقوةؤؤًألسي ؤؤاقوًألث طوؤؤًأل  ؤؤ ألسييؤؤ ألدب ؤؤىألخ ب ؤؤ ألخدؤؤعألسيي اؤؤو ألي ةؤؤنمًألسيةةؤؤعيئأليؤؤا.ألأمؤؤ ألسيقوةؤؤًألسيألسي ؤؤ  
(Market Value)ألئ  ألسيقوةًألسي دعخًألسيةع اخًألمأألدباألسية يثةنأل  أليع(ًألكم وًألمتب ً ألئتيعؤع أل 

 ألئ ؤ أل(Book Value) ذهألسيقوةؤًألهةدؤعسيألسيال ؤلألخ ب ؤ .ألئسيقوةؤًألسيث يثؤًأل ؤ ألسيقوةؤًألسيع ينيؤًألي  ؤ  أل
ًألسينسهتؤؤؤًأل  ؤؤؤ ألسيقوةؤؤؤًألسيعقوقوؤؤؤًألي  ؤؤؤ  ألسيقوةؤؤؤًألسيةثبيؤؤؤًأل ؤؤؤ ألاؤؤؤنال ألسيةؤؤؤنم  ألسيةةؤؤؤعيئأليؤؤؤا.ألأمؤؤؤ ألسيقوةؤؤؤ

(Fair Value)ألئ ؤ ألسيقوةؤًألسيت  يؤًألي  ؤ  أل ؤ أل ؤاعألئجؤا ألماجؤا س ألسيةؤنمًألئمتؤعا ألسي ةؤاأل ؤ أل 
ألسوي  ح ألمة ألتتك ألح يًألسيياسكتأليقوةًألسي   أل  ألاامألسية ل.أل
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 Bonds . السندات 
صؤؤعيتاألمؤؤوألت ؤؤعدعألئ ؤؤ ألئيدؤؤًألم يوؤؤًأل س ألخ فؤؤعألث  ؤؤتألختالؤؤ ألم مؤؤاألسيعؤؤ ألخ ؤؤىألسين ؤؤًألسييؤؤ ألأأل

قوةياأل  ألط  خًألمعئألساايعد مألموألسي اسفعألسي  ايً ألئ األ ذي ألخدعأل بأألسيةدنضألئسيةدينضألااسعألمؤ تأل
ألمت اي ا.ألألمشبة األطبوعو األأ

 The Recentness Securitiesثانيًا. األوراق المالية المسلحدثة 
 The Two Folding Securities. األوراق المالية الم دوجة 1

 ألأئألسوئيسمألسية يوؤؤًأل(Convertible Securities) وئيسمألسية يوؤًألسيد   ؤؤًألي يعايؤؤاألئت ؤةىألهؤؤأل
 ألئتتؤنفأله ط ؤ ألسو ئس ألسية يوؤًألسييؤ ألتعةؤاألاؤةيبأ ألسوئيؤى:ألماط ؤ أل(Hybrid Securities)سي نب ؤًأل

ألأئيسمأل دأ ألئسيث طوً:ألماط  ألأئيسمألم كوً.أل
 Financial Derivatives. المشلقات المالية 2

أئألا تً ألئيةكأألمؤأأل الي ؤ أل وؤوأل ألأئألميشن أل ألم يوًألحعدثًألتنتب أله  سئألم يوًألمتب ً  ألأ ئسأل
ألأئألشنسعألسيةب طنألسية يوًألمأألسي امألسية ي .أل

معؤاألسييت دؤع ألئسيةةؤيد  ألسية يوؤًألأم ألقوةًألسو سئأل ييادفألخ ؤىألاؤتنألسيةاجؤا س ألأئألسيةيشؤنس ألأل
أئألخدؤا أل ج ؤًألأئألخدؤا ألمبؤ  ا أل أليدب و  ألأئألتكاتألخدؤا ألم ؤ ألخعئألأطاسع أل إم ألأتألتكاتألخدا أل و يس أل

ألا.أل585 أل2013أئألم  ا ألوسيت منا أل
أل

 :اتساع الطاقة االسليعابية لئسلثمار ف  االقلصاد
متبؤنساألخ  ؤ ألهةنةاخؤًألسي ؤنصألأئألسيةةؤ ييوأليالايثة يأل  ألساديةؤ  ألألخدةعأل   ألسيدعيئألسيعقوقوًأل

أل  ألسادية  .ألط جعًألئ ت يًألألعًألئأتألتكاتألسيي ألخةكأألأتألتعد ألخاسفعألمن ساايثة ييًأل
 اإلطار اللنظيم  واإلشراف اوآل : 

أ ؤؤؤؤ ألأاؤؤؤؤب  ألحؤؤؤؤعئثألسوكمؤؤؤؤًألسية يوؤؤؤؤًألسيت يةوؤؤؤؤًألختؤؤؤؤا ألإيؤؤؤؤىألسايي ؤؤؤؤ فألخ ؤؤؤؤىألسييةؤؤؤؤنيت  ألألمؤؤؤؤأألإتأل
سيالكمًألياااسمألسية يوًألمؤأأل الؤنألسيةيؤ منئألييا بنألسيعة خًأل ألسيي أل  ألأصالاألماجا ئئسوط(ةًألسيند  وًألأل

سيبب ؤؤؤؤًألسييةؤؤؤؤنيعوًألئسوطؤؤؤؤنألسيي (وةوؤؤؤؤًألي ةؤؤؤؤنم  ألئسيةيا ؤؤؤؤ  ألسيةعيجؤؤؤؤًألسيؤؤؤؤسألئسيةضؤؤؤؤ ي ًألئسيي ؤؤؤؤاي أل يت
سيضؤؤؤاسه ألئسيةتؤؤؤؤ دبنألسييؤؤؤ ألمؤؤؤؤأألشؤؤؤ ط  ألسية ؤؤؤؤ  ةًأل ؤؤؤ أل خؤؤؤؤ ألثدؤؤؤؤًألئسيقوؤؤؤؤ مأله اؤؤؤيععسثألهتؤؤؤؤوألئتالاين ؤؤؤ أل

تةؤ واألي دؤنئضألمةؤ ألمؤ تألخنؤلألأئألح ؤلألسييةؤ واألسيةتيةؤعأليةؤ ألألأل خالؤأطألسية يثةنيأألئحة دي   أل  ؤاألأل
ألا.أل120 أل2014تد ياألوسية تعسئا ألأكمًألسين أألسيألىت ألسياصالألإي
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   اإلطار المحاسب  واللدق قثانيآ : 
سيكبنرأله بلألسوكمًألسية يوًألسو بنئألأث يألم  يًألم ةًألجعساألتيت  ألإتألإ ال ألسيةنم  ألسيت يةوًألأل

ئسيةع اؤبوًألئطاخبي ؤؤ ألخ ؤؤىألسية ؤيايبأألسينسفؤؤ ألئسيك ؤؤ .ألئيين ؤلألئدؤؤاعألمثؤؤاأل أله  ةوؤًألسيةت امؤؤ  ألسية يوؤؤً
 Governance) إطاألاأل عألمأألإ   لألأط(ةؤًألسيعكامؤًألأل؛م  أل  ألسادية  ألئسوااسمألسية يوًسوكأل ذهأل

Systems)ئسطي(ؤؤ مألسإل ةؤؤ حأل ألئ يؤؤسسمألسيةؤؤنم  أل يالبود ؤؤ ألمؤؤوألسيتةؤؤاألخ ؤؤىألتاحبؤؤعألسيةتؤؤ دبنألسيةع اؤؤبوًأل
تأل ؤذهألسيةت امؤً ألإ ألم ةؤ ألم طؤخأألسيةت ام  ألسية يوًأل  عفألت  باألخة وًألسيةد يطًألئسييعدب أل ؤ ألصؤعًأل

سيعامةؤؤًألجبؤؤعئألي ةؤؤنم  ألاؤؤبي األ يؤؤ ألإيؤؤىألي ؤؤوألم ؤؤياي  ألئمتؤؤعا ألسإل ةؤؤ حألئسيةؤؤ  ًوًألخؤؤأألسيا ؤؤوأل
سيعئييًألسيةااؤتًألسييؤ أل ةنألسيةت ام  أل ئتدعخ ألسيةت ام  ألسية يوً ألئ ي أل ألألسية ي ألي ةنمًألئ ال ألسيتةا

يةيادؤوألخ ؤىألئت ايوألساايثة يس ألي ةنم   ألمة ألدسيؤعألمؤأألمتؤعا ألسيت فؤعألس ألألت  خعألخ ىألتع بأألسو سع
ألا.أل120 أل2014ساايثة يألوسية تعسئا أل
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 الفصل الثان 
 ومنافعها   ومحدداتها مقيمات إقامة األسياق المالية

سإلخن  وًأل  ألمبي فألم  صاألسيعو ئألسادية  خًألئساجية عوًألئسيب  فوً.ألياااسمألسية يوًأل ث ي  أل
 ألاأل ؤؤعألمؤؤأألتؤؤاس نألسيب ؤؤ عألسي وك ؤؤ أل ؤؤعئي  ألخ ؤؤىألطعؤؤاألم ؤؤي( ألخ ؤؤعألإد مي ؤؤ ئحيؤؤىألتدؤؤامألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًأل

ئسيةكاطؤؤ  ألئسو ئس ألئسييةؤؤنيت  ألئسيدؤؤاسطبأألسيالكمؤؤًأليؤؤذي أل ؤؤ ألمد  ؤؤاأل يؤؤ ألدؤؤعألتاسجؤؤاأل كؤؤنئألإطةؤؤ عألاؤؤامأل
ألمتب ًألسيتعدعألمأألسيةتاد  ألئسيةعع س ألسيي ألد بي ألتن ئك  .ألم يوًألحعئ ألمك طوًأل

ألئ  عفألت  ئلألميضة   ألسي ةاأل دعألت ألتد وةاألإيىألم ألخ ت :أل
 . ت إقامة األسياق الماليةاألول: مقيما المبحث

 . ومنافعها إقامة األسياق المالية( معيقاتمحددات )المبحث الثان : 
أل
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 المبحث األول 
 ت إقامة األسياق المالية مقيما

 أواًل. مقيمات إنشات سيق األوراق المالية
اسد  ألسية يوً ألئ ي ألط(نساأليدعألأ ع ألمت( أل ئلألسيت ي ألسيةيدعمًألئسي  موًألس ية م األمببنساأل يالاينألأاأل

 ؤ ألمؤاألجاسطؤلألسيي ةوؤًألساديةؤ  خً ألئمؤذي أليد  خؤًألت ؤ ألسيؤعئلألو ةوًألسيعئيألسيذاألتي خاأل ذهألسواؤاسمأل
ااؤؤؤوة ألهتؤؤؤعم ألشؤؤؤ ع ألمت(ؤؤؤ ألسيؤؤؤعئلألسوكمؤؤؤ  ألسيةيي يوؤؤؤً أل كؤؤؤ تأل ئيألئألسيةيسسدؤؤؤعئأله  ةوؤؤؤًألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًأل

سيد ؤؤؤاس ألسية  اؤؤؤبًألييتب ؤؤؤًألسيةؤؤؤع نس ألوسي ؤؤؤاسفوألأل ؤؤؤ ألتؤؤؤا بنئأ نك ؤؤؤ ألحؤؤؤعألأ ؤؤؤ ألسو ئسيألأسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًأل
سية يوًاألطعؤاألسيدال خؤ  ألساديةؤ  خًألسوكثؤنألم ؤ عئألئ  خ وؤًألئتعقودؤ األياي ؤ حأل ؤ ألساديةؤ  .ألمةؤ ألتتةؤاأل

ييعدبؤ ألمؤاسي ألإ ؤ ًوًألتط ؤ  أل ؤؤ أل أل ؤذهألسواؤاسمألخ ؤىألجؤذ ألسية ؤيثةنيأألئتؤا بنألسااؤؤيثة يس ألسيةالفةؤً
ئساخيةؤؤؤ  ألخ ؤؤؤىألساديؤؤؤنسضأل أل ؤؤؤمألسيع جؤؤؤًألإيؤؤؤىألساديؤؤؤنسضألسيبؤؤؤ يج خة وؤؤؤًألسيي ةوؤؤؤًألساديةؤؤؤ  خًألمةؤؤؤ ألخد

 ألسية ال  أل عأ ألسواؤاسمألسية يوؤًألتع(ؤىأله  يةؤ مألئخ  خؤًأل  صؤً ألإمؤ ألطعؤاألسييالؤاينسيعس    ألئمأأل ذسألأل
ئ يؤؤ ألط(ؤؤنساأليؤؤعئي  ألسيةعؤؤاياألسيةيادؤؤوأل؛ألاؤؤاسمألسية يوؤؤًألئسو ئس ألسية يوؤؤً ؤؤ ألسوأئألسيي اؤؤو أل ألأئألسييعؤؤعدثأل

ً ألئيكؤؤأألطبوتؤؤًألسااؤؤي   ئألخبي ؤؤفألمؤؤأأل ئيؤؤًألو ؤؤنرألتبت ؤؤ األيعيجؤؤًألتالاي ؤؤ  ألئمؤؤذي أل ؤؤ ألسيتة وؤؤًألسيي ةايؤؤ
ئسيةتؤؤؤ دبنألسيي (وةوؤؤؤًألسيةالبدؤؤؤًألم  ؤؤؤ أل أليبةؤؤؤ فمألساديةؤؤؤ  ألسيك ؤؤؤ ألئمؤؤؤعرألمالعمؤؤؤًألسيةنجعوؤؤؤًألسيد طاطوؤؤؤً

تألطنؤؤؤؤؤ حألسيةدامؤؤؤؤؤ  ألساديةؤؤؤؤؤ  خًألوخؤؤؤؤؤًأل ئيؤؤؤؤؤًألمن ؤؤؤؤؤاتألهةؤؤؤؤؤ ألخؤؤؤؤؤ ت ألئ ئسيةع اؤؤؤؤؤبوًألئسيد طاطوؤؤؤؤؤًألسيةتيةؤؤؤؤؤعئ أل
ألا:121-120 أل2014وسية تعسئا ألأل

:ألتي األسواؤاسمألسية يوؤًأل ئيساألهؤ يكساأل ؤ ألأا اؤو  ألساديةؤ  ألسيك ؤ ألئموفوؤًألاإلطار االقلصادي الكل  .أ
أ سعهألمؤؤؤؤأألحبؤؤؤؤثألإمك طوؤؤؤؤًألتكؤؤؤؤايأأليأ ألسيةؤؤؤؤ لألمؤؤؤؤأأل ؤؤؤؤاللألكيؤؤؤؤ  ئألسيةؤؤؤؤع نس ألئسجيؤؤؤؤذس ألسا  ؤؤؤؤ يس أل

ة يوؤؤًألسيت يةوؤؤًألساؤؤيثة يس أل ؤؤ ألمبي ؤؤفألسيدال خؤؤ  ألساديةؤؤ  خً ألإ ألم طؤؤتألسوكمؤؤ  ألسيئتعاي  ؤؤ ألإيؤؤىأل
تيب دأألخ ىألسادية  خ  ألسيةع وًألمأألحبثأل يجًألحعت  ألموألم ؤيارألسييالؤايألئسيك ؤ عئأل ؤ ألأاؤاسد  أل

وً ألإ ألأثبيؤؤؤتأل ؤؤؤذهألسوكمؤؤ  أل مؤؤؤعرألتؤؤؤعس األسديةؤؤؤ  خ  ألسيؤؤعئلأل ؤؤؤ ألخةؤؤؤنألسيتايةؤؤؤًألسية يوؤؤًألئسيةةؤؤؤًن
ينفو ؤًألسيةكاطؤًألئتي  خاألموألأخؤًألأكمؤًأل ؤ ألأاؤاسمألسيؤعئلألس ألألئتي ثنألأااسمألسيت ي  ألألئسيتب ط  أل بتض  

 ي ذسألسي ( مألسيت ية .أل
إتألسييةنيت  ألئسيداسطبأألسيي ألختةاأل  ألإط ي  ألسي ( مألسية ي ألمأألش ط  ألأتألتي األ:ألألاإلطار القانين  . أل

هةؤؤايئألإخن  وؤؤًألخ ؤؤىألتدايؤؤًألسيثدؤؤًأل  ؤؤذهألسواؤؤاسم ألئمؤؤذي ألدعيتؤؤاألخ ؤؤىألتعدبؤؤ ألم ؤؤياي  ألخ يوؤؤًألمؤؤأأل
ًألسيةنئطؤؤؤؤؤًألسيعسفةوؤؤؤؤؤًألئسية ؤؤؤؤؤيةنئألي ند هؤؤؤؤؤًألسيةؤؤؤؤؤ  ًوًألمؤؤؤؤؤأأل ؤؤؤؤؤاللألئجؤؤؤؤؤا ألط(ؤؤؤؤؤ مألدؤؤؤؤؤ طاط أل تؤؤؤؤؤ لألئد   وؤؤؤؤؤ

 ا.أل120121 أل2014وسية تعسئا ألأل
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:ألئتةثؤؤؤاألسينمبؤؤؤسئألسييؤؤؤ ألخ ؤؤؤي عألخ ب ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي  ألإ ألتةثؤؤؤاألاألطنننر اللنظيمينننة للسنننيق المنننال  . أل
منةاخًألمأألسوط(ةًألئسيداسطبأألئسإلجنسعس ألسيي ألتكاتألم ةي  أل ب ألخة و  ألسي امألسيةبي  ًألمأأل

أئألت ؤؤنباألسيةؤؤنم  أل ؤؤ ألسي ؤؤامألسيةؤؤ ي  أل ألأئألخدؤؤعألسيةؤؤ د  أل ألسية يوؤؤًألأئألإصؤؤعسيأليؤؤائيسم ألتؤؤعسئل
خ ؤؤىألأا اؤؤاألاؤؤامألدؤؤ مألخ ؤىألدؤؤ طاتألإلطةؤؤ عألسي ؤؤامألسيةؤؤ ي  ألسيؤذاألخةاأل ؤؤذهألسوطؤؤنأل ؤؤ ألسيبعسخؤؤًأليئتةؤ

تدؤؤؤامألهة ؤؤؤؤ مألخعدؤؤؤعئألم  ؤؤؤؤ ألإصؤؤؤعسيألسوئيسمألسية يوؤؤؤؤًألمؤؤؤ ي ألخطتؤؤؤعألميا ؤؤؤؤًألم يوؤؤؤًألي ؤؤؤؤ ألصؤؤؤ ًألسخيب ييؤؤؤؤًأل
دؤؤؤ طاتأل:ألتؤؤؤنتب أله ي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي ألهةؤؤؤايئألمب شؤؤؤنئألئتؤؤؤاثنألهؤؤؤاألمثؤؤؤاأل ب ؤؤؤ ألدؤؤؤاسطبأألأ ؤؤؤنرألتئتؤؤؤعسئي   ألثؤؤؤ أل

سيةة يفألئسيةيا   ألسية يوًألئسيةنم  ألسية   ةًألئمعدد ألسيع  ه   ألئمذي ألمؤ ألتةؤعيهألسين ؤ  أل
سيةبايؤؤؤًأله إلشؤؤؤنسفألئسيند هؤؤؤًألئسإل سيئألمؤؤؤأألتت وةؤؤؤ  ألئدؤؤؤنسيس أل ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي  ألئتعيؤؤؤااألسيالفعؤؤؤًأل

ئهوكؤاألإ سيتؤا ألي  امألئموفوًألتةكباألمن ؤ ألسإل سيئألسينفو ًألألألألي  امألسية ي ألخ ىألسو عسفسيعس  وًألأل
ئمؤؤؤؤؤؤذي ألس ية صؤؤؤؤؤؤ  ألأخضؤؤؤؤؤؤ عألمن ؤؤؤؤؤؤ ألسإل سيئألئسيةؤؤؤؤؤؤالحو  ألسيةبايؤؤؤؤؤؤًألئسيةؤؤؤؤؤؤالحو  ألسيةبايؤؤؤؤؤؤًأل

ئسوئيسمألسية ؤؤةاحأل يؤؤعسئي  ألئسيةؤؤنئطألسياسجؤؤلألئسيتضؤؤايً أل ضؤؤالاألخؤؤأألتةؤؤ واألسيةؤؤنم  ألسيةعيجؤؤًأل
ئاؤال عألئمؤ ألئسجبؤ ت  ألئسيعدؤامألسيةة احؤًألألم  ؤامألأم طاسألصؤ  خ األيألتاس ن  أل  ألسيكاس يألسيت م ًألااسعاأل

-19 أل2008ي ؤ  ألئتيضؤةأألسيالفعؤًألسيعس  وؤًألي  ؤامألسيةؤ ي ألمؤأألسوطؤنألسآلتوؤًألوخؤا ئألئ  ؤؤنئت أل
 ا:أل40
سإلجؤؤؤنسعس ألئسيي (وةؤؤؤ  ألسييؤؤؤ ألتيت ؤؤؤ ألهكوفوؤؤؤًألإ يسجألسوئيسمألسية يوؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي ألئموفوؤؤؤًأل .1

ألسييةنفأل   .
ةؤؤًألئمن ؤؤ ألسيتدا ؤؤ  ألئطاعوؤؤًألساطي  كؤؤ  ألسييؤؤ ألدؤؤعألتعؤؤعثألسي ةؤؤاصألسيد طاطوؤؤًألي ن ؤؤ  ألسيع ك .2

 سينس خًألي  .ألأل  وً ئسإلجنسعس ألسيع
دؤؤؤؤ طاتألسااؤؤؤؤيثة يألهؤؤؤؤ وئيسمألسية يوؤؤؤؤًألئسإلجؤؤؤؤنسعس ألسيةيبتؤؤؤؤًأل ؤؤؤؤ ألإ يسج ؤؤؤؤ أل ؤؤؤؤ ألسي ؤؤؤؤامألئسيناؤؤؤؤامأل .3

 ئسيضنسفلألسيي ألتبضوألي  .أل
ئيأ ألسيةؤ لأل أليةع  ئيأ ألسية لألس ألسيضاسه ألسيي (وةوًألسيي ألي  ألخالدًألهعنمًألسوااسمألسية يوً .4

 ئميال ب  ألسيياقواأل  ألسي امألسية ي .أل ألسوج ب 
ًاألئينؤلألسيي كبؤؤعألخ ؤؤىأل ؤؤنئيئألأتألتكؤؤاتألسي ؤؤ الًألسية يوؤًأل سييؤؤ ألتدؤؤامألهؤؤإ سيئألسي ؤؤامألسيةؤؤ ي ألم ؤؤيد 

ئتةؤؤؤنيعوًألاألتيؤؤؤع األ ؤؤؤ أل يوؤؤؤًألخةؤؤؤاألسي ؤؤؤامألساؤؤؤيدالااألمت ايؤؤؤ األخؤؤؤأألسيعكامؤؤؤًألسييؤؤؤ ألتطتؤؤؤعألاؤؤؤ الًأليد  وؤؤؤًأل
أطةؤؤؤالًألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي ألسييؤؤؤ ألمؤؤؤأألشؤؤؤ ط  ألسيةع  (ؤؤؤًألخ ؤؤؤىألت  بؤؤؤذألسيدؤؤؤاسطبأألألئيديةؤؤؤنألخة  ؤؤؤ ألخ ؤؤؤىألمنسقبؤؤؤً

ئ ة تألسيا وألسيي     ألي  امألهتبعساألخأألساحيك ي.ألئينلألأتألدي  ألسإلط يألسييةنيت أل عيجًألمنئطؤًأل
 ؤؤ ألتك ؤؤ ألاحيؤؤاسعألسية ؤؤينعس ألسييؤؤ ألتعةؤؤاأل ؤؤ ألساديةؤؤ   ألئأتألتكؤؤاتألدؤؤ  يئألخ ؤؤىألماسكبؤؤًألسييالؤؤايس أل
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سية يوًألمأألأجؤاألتال ؤ ألسيي ؤ ئ ألئسا ؤيالا ألسييؤ ألدؤعألتعةؤاأل ؤ ألسديةؤ  خ  ألسي امألسية ي ألئسو ئس أل
ألسيب عست.ألأل

ي  امألسية ي ألجةووألأ ئس ألئم ي سم  أل:ألخدةعأله يب ىألسييعيوًألألالمال تيافر البنى اللحلية للسيق   .ثأل
صؤؤؤنفألئسيةبؤؤؤ ط ألقوؤؤؤ مألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي ألمؤؤؤأألاو اؤؤؤ  ألئدؤؤؤاسطبأألئ جؤؤؤنسعس ألئأط(ةؤؤؤًألستةؤؤؤ لألئأج ؤؤؤسئأل

ةيا ؤؤ  ألسية يوؤؤًألئأط(ةؤؤًألسييؤؤعسئلألئسيةد صؤؤًألئط(ؤؤ مألسيي ؤؤاي  ألئأج ؤؤسئألح ؤؤظألمنمسيؤؤًألئسيةةؤؤ يفألئسي
ئمؤاس يألهةؤنيًألميبةةؤًألئأط(ةؤًألي ةت امؤ  ألئسيبؤعم  ألسيي    ؤوًألي ةيتؤ م بأ...ألئغبن ؤ .ألئتؤؤنتب أل

ي  امألسية ي  ألإ ألتدؤامألسي ؤ الًألسييةؤنيعوًألهإخؤعس ألجةوؤوألسوطنألسييةنيعوًألموألم  امألسيب ىألسييعيوًألأل
ئسي و ا  ألسية يوًألئمذي ألسو ئس ألسيي ألمأألش ط  ألتع ؤبأألم ؤيارألم ؤ عئألخة وؤ  ألسييؤعسئلألسيداسطبأألأل

 ئسيةةعسقوًألسيي ألدنتكسألخ ب  ألطة طألسي امألسية ي .أل
تؤؤاس نألسيةيا ؤؤ  ألسية يوؤؤًألسيت م ؤؤًأل ؤؤ ألسي ؤؤامألسيةؤؤ ي  ألئ ؤؤ ألمؤؤأألسيتاسمؤؤاألسية ةؤؤًألسييؤؤ ألتؤؤي األإيؤؤىأل .ج

كؤؤؤاتأل  ؤؤؤ كألتبؤؤؤع ألئمةؤؤؤ ألمبالؤؤؤ أليؤؤؤاأل ؤؤؤاألأتألطنؤؤؤ حألقوؤؤؤ مألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي ألئأ سعألئق ف ؤؤؤاألخ ؤؤؤىألطعؤؤؤاألج
ئتةايؤؤاألألاعئألمؤؤأأل ؤؤاللألجةؤؤوألسيةؤؤع نس ألميا ؤؤ  ألم يوؤؤًألدؤؤ  يئألخ ؤؤىألإ سيئألسية ؤؤ مألسية يوؤؤًألهةؤؤايئألم ؤؤ

ئتاجب  ؤؤ ألطعؤؤاألسيةةؤؤنئخ  ألسييؤؤ ألتؤؤي األإيؤؤىألتعدبؤؤ ألسوي ؤؤ حألئكيؤؤ  ئألئخن ؤؤ  ألسي ؤؤنصألسااؤؤيثة ييًأل
إ ألتطتؤعألأل؛الؤنألئتعدبؤ ألأخ ؤىألأي ؤ حألمةك ؤًئ  سيئألسيةع  ظألسية يوًألئتد باألسيبألأل ك  عئألسيةيا ًألسية يوً

سيعامةًألجبعئألي ةنم  ألئتي األإيىألي وأل ؤ ألم ؤياي  ألئمتؤعا ألسإل ةؤ حألئسيةؤ  ًوًألخؤأألسيا ؤوأل
ئسيةااؤتًأل ةؤنألسيةت امؤ  ألسيعئييؤًأل سية ي ألي ةنمًألئ ال ألسيتةاألئتدعخ ألسيةت امؤ  ألسية يوؤً ألئ يؤ أل

  ألمة ألدسيعألمؤأألمتؤعا ألسيت فؤعألسيةيادؤوألمنألسيي ألت  خعأل  ألتع بأألسو سعألئت ايوألساايثة يس ألي ة
 ايثة ي.خ ىألسا

 أل2017األوسين وتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أل28 أل2010ئ   يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ألمدامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ألأ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنرألئ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ألوسييةوةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أل
أل:ألاألأل69 أل2007وط  ي ا149

خ ؤؤؤؤؤىألأاؤؤؤؤؤ  ألسيثدؤؤؤؤؤًأله ي (ؤؤؤؤؤ مألأل األد فةؤؤؤؤؤأل األسية ؤؤؤؤؤ تألسااؤؤؤؤؤيثة يا:ألأتألخكؤؤؤؤؤاتألسية ؤؤؤؤؤ تألسااؤؤؤؤؤيثة ياألم  اؤؤؤؤؤب .1
 و اؤؤًألسية يوؤؤًألسيب صؤؤًألأله إلصؤؤعسيألسي دؤؤعاألئدؤؤاسطبأألساديةؤؤ  األئسي و اؤؤ ألسي ؤؤ فعألئمؤؤعرألئ ؤؤاحألسي

ألت (و ألساايثة يألئد طاتألسيةنم  .أل
سيدؤؤعيئألخ ؤؤىألتالببؤؤ أل   ؤؤ ًألسديةؤؤ  خًألئس ؤؤعًألدؤؤ  يئألخ ؤؤىألجؤؤذ أليأ ألسيةؤؤ لألسيبؤؤ ص ألئخؤؤعمألئجؤؤا أل .2

 دبا ألئحاسجسألتة وألطداأليأ ألسية لألئسيةع نس ألئسيثنئس .أل
ااووألد خعئألسيبو يس ألأم مألسية ؤيثةنيأألخ ؤىألطعؤاألسيي ألتط   أل  ألتسيي ايوأل  ألسو ئس ألساايثة ييًأل .3

 دسيعألمأألحن ألسي امألسية ي .أل
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سييالؤايألئسيي ايؤوأل ؤؤ ألسيةيا ؤ  ألسية يوؤؤًألئدؤعيت  ألخ ؤىألأ سعألمبي ؤؤفألسية ؤ مألوئاؤؤ طًألم يوؤًألئتنةوؤؤوأل .4
تاكيؤؤوألسيبالؤؤنألأئألتد ب ؤؤااأل ؤؤذسألمؤؤأألط حوؤؤً ألئمؤؤأألط حوؤؤًألأ ؤؤنرألدؤؤعيت  ألخ ؤؤىألمة ياؤؤًأل ئيألأل-س  ؤؤ يس أل

 ييً.ألسيةبن ًألساايثة 
 ي يعالألإيىألسي امألخبنألسيةاجا س ألسية يوًألسيةي اخً.حن ألم  الألمأألسا   يس ألسيد   ًأل .5
 ألهوكاألميا  ألم ( ألخعيااأل ذسألسي وكاألخ ىألط(ؤ ألإ سييؤًألئتةؤنيعوًألميك م ؤًألئتةؤنفألخ وؤاأل ب ؤً .6

أئألين ؤؤؤًألتيكؤؤؤاتألمؤؤؤأألأخضؤؤؤ عألسي ؤؤؤامألديةؤؤؤ اتألهؤؤؤ يببنئأل ؤؤؤ ألسيةؤؤؤيئتألسية يوؤؤؤًألئسااؤؤؤيثة ييً ألئمؤؤؤذي أل
 ه يعو  .ألألدية اتأل

  ألسي امألتةؤنيت  ألئس ؤعًألئخ ؤىألطعؤاألتضؤ  ألهؤاألصؤ ًألسية    ؤًألتعك أل يو  ألسييعسئلألئسيةي جنئأل .7
 ئم وألساحيك يألئ ة تألأي وًأل ةبًألي تنضألئسيال ل.أل

ئأحكؤ مألتعةؤ ألسيةيتؤ م بأأل ؤ ألسي ؤامألمؤأألسييؤعألئسييالخؤلألئتع ؤظألحدؤاد  ألهةؤكاألئجا ألتةنيت  ألأل .8
 مأألثدًألسية يثةنأل  ( مألسي ام.ألخضةأألسييةن   أل س ألسيدبالألسيت مألئيتسكأل

ئسيةت امؤؤؤ ت ألئتؤؤؤا بنألأط(ةؤؤؤًأل س ألتك اياجوؤؤؤ ألدؤؤؤ  يئألخ ؤؤؤىألمت ينؤؤؤًأل ألأط(ةؤؤؤًألم ؤؤؤاعئأليإل ةؤؤؤ حألسيةؤؤؤ ي  .9
 سيةت ام  أله ي نخًألئسيعدًألئسيةاثاقوً.أل

ط(ؤؤؤ ألستةؤؤؤ لأل ت يؤؤؤًألئميالؤؤؤايئأل ؤؤؤبأألخةؤؤؤامألسيةيتؤؤؤ م بأأل ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامأليضؤؤؤة تألخةؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألئاؤؤؤنخًأل .10
أل.ألطفواأل  ألسوات يتنضألئسيال لأله نخًألئ ييبنألييةاأل  ألسساين  ياأل  ألمت ينًألسيب األسيةع

 
أل
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 المبحث الثان  
 إقامة األسياق المالية ومنافعها)معيقات( محددات 

 معيقات إقامة سيق األوراق المالية أواًل. 
سييؤؤ ألد مؤؤًألاؤؤامألسوئيسمألسية يوؤؤًألحعدثؤؤًألسي ةؤؤ ئأل إط ؤؤ ألاؤؤيت ط ألمؤؤأألسيتعدؤؤعألمؤؤأألسيةتادؤؤ  ألإخ ؤؤعأل

-85 أل2014وخ كؤا، ألأل عسفألسيةال ا ً ألئمأأل ةأأل ؤذهألسيةتادؤ   ألمؤ ألخؤ ت تعالأل ئتألتعدب ألسو
أل:ا139-128 أل2002األوسوانج أل88
 . معيقات تلعلق بالسيق المال 1

 آ. عدم تنييع األوراق المالية المعروضة 
 ؤ ألسيؤعئلألسيةيدعمؤًألأمألسي  موؤًألختيةؤعألخ ؤىألأك تألإد مًألاامألم ي ألط جلألااسعألأ  ألمةبسس ألألمأألأل

سيةتنئ ؤؤؤؤًألي يؤؤؤؤعسئلأليكؤؤؤؤ ألديؤؤؤؤولألأمؤؤؤؤ مألسية ؤؤؤؤيثةنيأألسا يوؤؤؤؤ يأل ؤؤؤؤبأأل ؤؤؤؤ ألسوئيسمألسية يوؤؤؤؤًألت ايؤؤؤؤوألئتتؤؤؤؤع أل
ئسيتةاألخ ىألتةؤنووألصؤي يألسية ؤيثةنيأألخ ؤىألسااؤيثة يأل ؤ أل ألألئ  ألسيبعسفاألسيةي اخًخ ىألألساايثة يس ألأل

ألسوا  ألسيةبي  ً.أل
 و عدم فاعلية نظام المعليمات . انخفاض كفاتة السيق 

 ؤؤ ألمؤؤعرألتؤؤاس نألسيةت امؤؤ  ألدؤؤنتب أل ؤؤعئي  ألسيبؤؤ يكألسي ؤؤامألسيةؤؤ ي ألإتأل ئيألط(ؤؤ مألسيةت امؤؤ  أل ؤؤ ألأل
تألسيةت امؤًألسيةي حؤًألهؤ يك ألإسي ؤام ألإ ألطيؤ فجألحقوقوؤًألخؤأألم ؤ عئألاألختالؤ ألألذألئتععدعألمةوًألسيةت مال ألسيؤ

وط ؤؤ ألتؤؤنتب أله اؤؤت يألسوئيسمألسية يوؤؤًألسييؤؤ ألتؤؤيثنأله ييؤؤ ي ألخ ؤؤىألحنؤؤ ألسيال ؤؤلألئسيتؤؤنضأل؛أل ؤؤنئييًسيكؤؤ   أل
 أليةيعسئيؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي  ألئتتالؤؤؤ ألطيؤؤؤ فجأل قودؤؤؤًألئ اييؤؤؤًألينةوؤؤؤوألسيةيتؤؤؤ م بأسوئيسمألسية يوؤؤؤًألخ ؤؤؤىألس

ألأئأل ت   أل  ألسي ام.أل ألئسوااسمألسية يوًألسيي ألتتك ألئسدوألسوئيسمألسية يوًألمأألحبثألدات  
 . معيقات تلعلق بب ئة السيق المال 2

وً ألئغوؤ  ألشؤباألئسية يئتيةثاأل ذهألسيةتاد  أل  وة ًألسيدال عألسيت مألخ ىألسيةيا   ألسادية  خًأل
أئألسيك ؤ  ألئسيت ؤ عأل ؤ أل ألسيةيةث ؤًأله ييضؤب سيدال عألسيب ص أل ضالاألخأألسيتاسماألسو نرألت مأليةيا   ألأل

 ؤ أل تفأل  ألسيدؤائألسيةؤنسفوًأليا ؤنس ألا ب األخ ىألمتعلألساايثة ي أل ضالاألخأألمتعا ألسي  فعئألمة ألديثنأل
ي ؤ وألئسيبؤعم   ألمةؤ ألأ رألإيؤىألبال يًألئسيت  عأل  ألأاؤت يألسسيقاألسطب  ضألسوجايألئسيت  عأل  ألمتعا ألأل

ألتااووأل  أل سفنئألسي دنأل  ألسيةنيةوألئتد ومألسيدعيئألسا   ييًألئساايثة ييًأليا نس .أل
 . محددات اجلماعية وثقافية وضعف الثقة3

سيبال ألمؤأألئم ألش عتاأل ألتةةاألخع ألمأألسي اسح ألأئألسيتاسماألسيي ألمأأل ة   ألسيتاسماألسيي ييبوً
ئأم و ا ألئ  بلألسيعنئ ألئغبن   أل ضالاألخأألغو  ألسيثد  ًألسية يوًأل ألأل او األئاو ألألأئ  عألميع ايئألسدية  خ األ
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يكاتألسيتة وؤًألحعدثؤًألسيت ؤع أل ضؤالاألخؤأألهألسيثد  ًألذأل  ألسي امألسية ي  أل  و نس ألاألخةي كاتأل يثة ييًألألاسا
سيت مؤؤاألسيؤؤعد  ألسيؤؤذاألخعؤؤنمألتتؤؤ مال أل  صؤؤًأله ي ؤؤ عس أل س ألسيت فؤؤعألسيةضؤؤةاتأل ؤؤ ألشؤؤكاأل اسفؤؤعألمعنمؤؤًأل

أل ألخ يعخ ألسيبعثألخأأل يو  ألأ نرألتية شىألموألسيتدبعئألسإلاالموً.ألشنخ ا ألمة
 ؤ ألاؤامألئطدؤاألسية كوؤًأل ألئ  عألإجنسعستاأله ييؤعسئل أل.ألتب دأألأا يبلألسييدبو ألئسيالنحأل  ألاامألسإلصعسي4

ألسييعسئل.ألأل
ألص طتًألي  ام.أل.ألسا يد يألإيىألميا   أل5
ألهتوألسيةة يف.أل  ألئجةا   أل.أل آيًألسيةع  ظألسية يوًأل6
أل

 ومنافعها  األسياق الماليةهمية أ. ثانياً 
تكةؤأألأ ةوؤؤًألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألئم   ت ؤؤ أله يؤؤعئيألسيكببؤؤنألسيؤؤذاألتي خؤؤاألخبؤؤنألتنةوؤؤوألسيةؤؤاسي ألسية يوؤؤًألأل

سي ؤؤؤاسفوألسية يوؤؤؤًاألئتاقو  ؤؤؤ أل ؤؤؤ ألسيةنؤؤؤ ا ألسااؤؤؤيثة ييًألسيةبي  ؤؤؤًألمؤؤؤأأل ؤؤؤاللألسو ئس ألأل–وسيةؤؤؤع نس أل
ًألأخضؤؤؤ األخ ؤؤؤىألكيؤؤؤ  ئألسيك ؤؤؤ عئألسييةؤؤؤيب وًأل ألمةؤؤؤ ألئتتةؤؤؤاألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤ(Financial Tools)سية يوؤؤؤًأل

ي ة (ةؤ  ألأئألسيةؤنم  ألخؤؤأألطنيؤ ألتؤا بنألسي ؤؤبايًألسيالكمؤًألأئألطدؤاألم  ؤؤًأليأ ألسيةؤ لألئتعدبؤ ألسااؤؤيدنسيأل
ألا.أل547 أل2013سي  ب أل  ألأات يألسي اسفعألوسيت منا أل

ئتبؤؤنكألأ ةوؤؤًألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألخؤؤأألطنيؤؤ ألتةايؤؤاألسي ةؤؤاألساديةؤؤ  ا ألأاألتدؤؤامألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألأل
 يا بنألسومؤاسلألسيالكمؤًألسييؤ ألتعي ج ؤ ألسيةؤنم  ألأئألسية (ةؤ  ألييةايؤاألماجا ست ؤ ألأئألسيقوؤ مأله ااؤيثة يأل
 ؤؤؤ ألماجؤؤؤا س ألأ ؤؤؤنرألخؤؤؤأألطنيؤؤؤ ألقو م ؤؤؤ أل يبؤؤؤعداألسي دؤؤؤعأله ااؤؤؤيثة يس ألسييؤؤؤ ألتةؤؤؤعي  .ألئساؤؤؤيبعسمألسي دؤؤؤا أل

األسي ؤنصأل.ألئ تألغوؤ  ألسي ؤامألسيةؤ ي ألخد ؤ(Capital Assets)سيةعة ًأل  ألشنسعألماجا س أليأاؤة يوًأل
سااؤؤيثة ييًأل ؤؤ ألسيتعدؤؤعألمؤؤأألسيةؤؤنم  .ألئمؤؤذي ألتتةؤؤاألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألخ ؤؤىألإخؤؤ  ئأل وؤؤوألسااؤؤيثة يس  ألإ أل

وئدؤ   أل  ؤااألسدا نأل ووألأئألشنسعألسيةاجا س ألسية يوًألئ خ  ئألتب  ي ؤ ألأئأل وت ؤ ألمؤنئاألأ ؤنرألهؤ األئدؤتألمؤأأل
 ألإ أل(Stocks & Bonds)عس ألإخؤ  ئأل وؤوألسيةاجؤا س ألسية يوؤًألم واؤ  ألئسي ؤ ية ألأمكؤأألمنئطًألسي امأل

ت يي ألسايعد مألمتبأ ألئمذي ألسي  عس ألسييؤ ألخكؤاتألتؤ يي ألساؤيعد د  ألطايؤاألألا  ألسيي أليو أليعد  سوتألألإ
سوجاأليبي األ ي ألإيىألتد باألشنسعألسوا  ألئسي  عس ألمأألدباألسية يثةنيأ ألمةؤ ألخد ؤاأل ؤنصألسااؤيثة ي أل

يا ؤ  ألسيتعدؤعألمؤأألسي ؤنصألئيسيؤعألمؤأألأ الؤ يألئ ذسألسييد باأل  ألساايثة يألخطضؤّووألخ ؤىألسيةؤنم  ألأئألسية
ساايثة يس ألطاي ًألسوجا.ألئمذي ألدي أل  ألسوااسمألسية يوًألتععدعألقوةًألئاتنألشنسعألأئأل ووألسيةاجؤا س أل

ألا.أل62 أل2001م ًأل  ألسوااسمألمأأل اللألساايثة يس ألسيةة ث ًألوسيت منا أل سية يوًألي ةنم  ألسيت
أل
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يًألي ة يثةنيأألئ ي ألخأألطني ألطنحألمتعا أل  فعئألئت ي ألسوااسمألسية يوًأل يا بنألخ فعس ألمينألأل
مةؤؤنتًألي  ؤؤ عس ألأئألتدؤؤامأل يدؤؤعخ أل ؤؤة ط  ألحؤؤالألأاؤؤ  ألسيةؤؤنمًألمؤؤوأل ؤؤنئيئألتؤؤا بنألسيتعسيؤؤًأل ؤؤبأألطن ؤؤ أل

تعدبؤؤ أل ألهةت ؤؤىأل  ؤؤن ألتتةؤؤاألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألخ ؤؤىأل(Seller & Buyer)سيتة وؤؤًألسيبؤؤ فوألئسيةةؤؤيناأل
عألسيةتؤ مال ألئسيةبؤ  ا ألمةؤ ألجتؤاأليااؤاسمألسية يوؤًأللألئسيتؤنضألأث ؤ عألإجؤنسماسكطًأل ت يًأل ؤبأألدؤارألسيال ؤ

 ألئااوة أل  ألسيب عستألسيي ألتتيةعأل  ألسدية  خ ت  ألخ ىألجةوت  ألأل ئيساألم ة األئ  يكساأل  ألسدية  خ  ألسيب عست
ألسيةب  يس ألسي ن خًألئسينة عوًألياشب صألئسية (ة  ألئسيةيا   ألسيةبي  ً.أل

 ؤؤ أل ؤؤ ألساديةؤؤ  ألسيدؤؤام  ألتي ؤؤوألييةؤؤةاألأكبؤؤنألتألأ ةوؤؤًألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألئم   تإئيةكؤؤأألسيدؤؤالألأل
ألا:أل95-94 أل2006 أل ألمأألسوخة لألم   ألوه ش خعأل
تطتعألأ سئأل ت يًألينذ ألسي ؤ فوألساديةؤ  األغبؤنألسيةاقؤفألأئألسيت طؤاألئتعاي ؤاألإيؤىأليأ ألمؤ لأل تؤّ لأل .1

أثؤؤؤنألإخنؤؤؤ    ألأاألأتألأواؤؤؤ  ألئسي ؤؤؤ عس ألأث ؤؤؤ عألطنح ؤؤؤ ألتنؤؤؤذ أليأ ألسيةؤؤؤ لألئت ؤؤؤياخلألمؤؤؤع نس ألألا أل
ألالألسيةع نس ألإيىألسايثة يس ألئتد األمأألق  نئألساكي  كأل  ألسيةنيةو.ألسو نس ألئتع

تط ؤؤؤ خعألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًألخ ؤؤؤىألتؤؤؤا بنألمؤؤؤاسي ألحقوقوؤؤؤًألييةايؤؤؤاألسيةةؤؤؤنئخ  ألخؤؤؤأألطنيؤؤؤ ألطؤؤؤنحألأاؤؤؤ  أل .2
ئاؤؤ عس ألأئألإخؤؤؤ  ئأل وت ؤؤ ألمةؤؤؤ ألدؤؤي األإيؤؤؤىألتع ؤؤبأألم ؤؤؤ عئألسية (ةؤؤ  ألأئألسيةيا ؤؤؤ  ألسية يوؤؤًألئكيؤؤؤ  ئأل

   خ بي  .أل
ًأل اص   ألماّجاأليالايثة يس .ألأاألخ ؤعألسيت ؤ عألأاؤ  ألسيةةؤنئخ  ألدؤس س ألتاجؤاألتتةاألسوااسمألسية يو .3

ميشؤؤؤنساألم ةؤؤؤ األخ ؤؤىألأ ضؤؤؤ وًأل ؤؤؤذسألاصؤؤ   ألسية ؤؤيثةنيأألإيؤؤؤىألت ؤؤ ألسوطةؤؤؤالًألسيب صؤؤؤًأل  ؤؤذسألسيةةؤؤؤنئعأل 
 سيةةنئع.أل

أل  خؤاأل ؤ أل .4 ت ت ألأ ةوًألسواؤاسمألسية يوؤًألئم   ت ؤ أل ؤ أل  ؤوألصؤي يألسية ؤيثةنيأألي ة ؤ  ةًألخ ؤىألطعؤا 
ديةؤؤؤ  خًألوتألصؤؤؤي يألسية ؤؤؤيثةنيأألاألخةي كؤؤؤاتألأمؤؤؤاسااألمببؤؤؤنئألئاألديةك ؤؤؤاتألمؤؤؤأألإطةؤؤؤ عألسيتة وؤؤؤ  ألسا

تؤؤا نألي ؤؤ ألأل-سواؤؤاسمألسية يوؤؤًألأل–مةؤؤنئخ  أل  صؤؤًأل  ؤؤ أليةؤؤينألمؤؤ ألخةي كاطؤؤاألمؤؤأألأمؤؤاسلألئ ؤؤ أل  ؤؤذسأل
 ؤؤؤذي ألأ سئأل ّت يؤؤؤًألئم ةؤؤؤًألييةؤؤؤنووألسي ةؤؤؤاأل ؤؤؤ ألد ؤؤؤاس ألاؤؤؤ وةًأليالاؤؤؤيثة يألأمؤؤؤ مألسيةيا ؤؤؤ  ألئسو ؤؤؤنس  ألئأل

 سادية  ا.أل
عمألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألسية ؤؤ خعس ألي عكامؤؤًألي عةؤؤالألخ ؤؤىألسييةايؤؤاألسيؤؤالكمألوغؤؤنسضألت  بؤؤذأل ؤؤنسمجألتدؤؤ .5

سيي ةوًألئطنحألأ ئس ألم يوًألي عكامًأل  ألسي امألسيةؤ ي ألوساديؤنسضاألمثؤاألاؤ عس ألسيدؤنضألسيعكؤام أل
(Government Loan-Bonds)أل. 

تالؤؤايألسو ئس ألسية يوؤؤًألألإتألسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألئمؤؤ ألشؤؤ عتاألمؤؤأألتالؤؤايس أل ؤؤ ألسآلئطؤؤًألسو بؤؤنئألأ رألإيؤؤى .6
ئق ؤؤؤايألأ ئس ألجعدؤؤؤؤعئأل ؤؤؤؤ ألمنؤؤؤؤ ا ألوسييؤؤؤؤعئيا ألسواؤؤؤ   ألسي ؤؤؤؤ عس  ألئمؤؤؤؤذي ألسيةؤؤؤؤكاكأله طاسخ ؤؤؤؤ ا أل
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 ؤؤؤ ألأل األئيفو ؤؤأل األم ةؤؤألسييؤؤ ألأصؤؤبعتألخؤؤ مآأل(Investment Funds)ق ؤؤن ألصؤؤ   د ألسااؤؤيثة يأل
 ص  خًألسوااسمألسية يوًألسيع  نئألأئألسآلج ً.

 ألساديةؤؤؤ  ألئأ ةبيؤؤؤاأل ؤؤؤ ألسطيدؤؤؤ لألسومؤؤؤاسلأل ؤؤؤبأألئسيةؤؤؤكاألسآلتؤؤؤ ألدا ؤؤؤلأل ئيألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًأل ؤؤؤ
ألسيدال خ  ألسادية  خًألسيةبي  ً.أل

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

 

 (2الشكل )
 دور األسياق المالية ف  االقلصاد وأهم له ف  انلقال األميال ب ن القطاعات االقلصادية المخللفة 

Source: Frederic S. Mishkin, 2007, Flows of Funds Through the Financial System The 

Economic of Money, Banking & Financial Market, 24   
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 الفصل الثالث 
 الجانب العمل 

ئسجية عوؤؤؤؤًألخةامؤؤؤؤ األئمعد ؤؤؤؤًألسيةاصؤؤؤؤاألمنمس ؤؤؤؤ ألتععدؤؤؤؤعساألمك طؤؤؤؤًألسديةؤؤؤؤ  خًألألإتأليةع  (ؤؤؤؤًألطب ؤؤؤؤارألأل
مادت ؤؤ ألئحضؤؤ ييًألتينؤؤ ئكألحؤؤعئ   ألسياط وؤؤً.ألئ تألسمؤؤيالكألسيةع  (ؤؤًألي ةؤؤاسي ألسيبةؤؤنيًألئسيالبوعوؤؤًألئأ ةوؤؤًأل

سية ؤؤيثةنألسيةع ؤؤ ألألمسإلاؤؤينستون  ألديال ؤؤلألم   ؤؤ األساؤؤيثة يي األخ ؤؤ األموفوؤؤًألساؤؤيياللألسي ؤؤنصألسيةي حؤؤًألأمؤؤ 
ئسوج ب .ألئخ وا أل ؤإتأل كؤنئألإد مؤًألاؤامأليؤائيسمألسية يوؤًأل ؤ ألمع  (ؤًألطب ؤارألخكؤاتألي خ ؤ األي ؤامألسيتؤنسمأل

ة  األئساجية خ ألئسيعضؤ ياألوًأل  ألسي  اضأله ياسدوألسادي ةسية يوً ألخةثاألس نكألسيبالاس ألسيتألأليائيسم
ألي ةع  (ًألئسية   ةًأل  ألإخ  ئألإخة يألسيتنسمأل  أل ذهألسيةنح ً.

ألئيي  ئلألأهت  ألسيةا اعألم  نو األئ كني ا أل دعألت ألت  ئياأل  ألسيةبعثبأألسآلتببأ:ألأل
 المبحث األول: محافظة ن نيى: مقيماتها وب ئلها االسلثمارية. 

 ها. المبحث الثان : عرض نلائج الدراسة وتحل ل
أل
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 المبحث األول 
 محافظة ن نيى مقيماتها وب ئلها االسلثمارية 

 لمحة تاريخية عن محافظة ن نيى أواًل. 
كؤ األشؤة لألسيت صؤةًأل396معد ًألسيةاصاألمنمسألمع  (ًألطب ار ألتدوألشة لألسيتنسمألخ ؤىألهطتؤعألوأل

األخدؤعئألجب وؤًألخ ىألأطد ضألمعد ًألطب ارألسآلشاييً ألئتعيؤاألمادتؤ األخةثؤألهيعس  ألئ  ألمعد ًألت ييبوًألد متأل
شؤؤة اا.ألأل36.12شؤؤند األئ سفؤؤنئألخؤؤنضألأل43.8م ةؤؤًألمؤؤأألأدةؤؤىألشؤؤة لألسيؤؤاطأألخ ؤؤعألتدؤؤ طوأل الؤؤ ألطؤؤالأل

سيدؤؤعم أل دؤؤعألأحؤؤ طألاؤؤتعأل ؤؤأألخبؤؤعسية  ألسيةاصؤؤاأله ؤؤايألألذألخؤؤع ألمؤؤأألسيعكؤؤ مألم ؤؤئدؤؤعألتؤؤاسيىألخ ؤؤىألسيةاصؤؤاأل
ايىأل ؤ ألاؤامألاؤتبعألثؤ ألتؤ بألى  ألم نعساألخنفألوهة نعألخببعئا ألمة أل   بألألىئيصفألطند  أله يعن يئألئ  

سيؤذاألث ألتااهألمنئستأل أألمعةعألئتنعدعه ألد مألهإكة لألاايألطب ارألإ ألأ واألحك ألطب ارألمعةعأل أألمنئست أل
معد ًألطب ارألمأأل اللألإد مًألج نألخ ب ؤ ألئطةؤلألطند ت ؤ ألئجتؤاألي ؤ أل داسطؤ األدنأاؤاألك تألأئلألمأألخ( ألأل

ألنفو ًألحايا.ألئ عمألسية نعألسين موألئئاتاألئ   ألياألم  يئألئأح طاأله ااسمأل ك طتألأااسمألسيةاصاألسي
هتؤؤؤعألسطي ؤؤؤ عألسيعؤؤؤن ألسيت يةوؤؤؤًألسيث طوؤؤؤًألمؤؤؤوألمؤؤؤ أليس ؤؤؤ ألسيتؤؤؤ ي ألمؤؤؤأألتيبؤؤؤنس ألئألةؤؤؤعألهألسيذألئدؤؤؤعألتسسم ؤؤؤتأل ؤؤؤأل

هةبي فألسي اسح ألئسييدعمألسي  فاأل  ألئا فاألساتة لألئسطيد لألسو ك يألسييبالوالوًألإيىألم  ط ألخعئ.ألئ  أل
ط ألسي ؤك وً ألإ ألتضؤ خ تأل ؤ ألسوحوؤ عألئسيةبؤ م يةفألسي بتب   ألئ اللألسيثة طب   ألحؤعثتألكيؤ  ئألمببؤنئأل

ئسيت  عألم يارألسيةعوةًألئتاكيؤوألسويس ؤ ألمؤأألدبؤاألسيعئيؤًأل  أل  األسي ن ألخةنس ألسيةنس ألطيونًألسيسي  ئأل
وًألئتؤؤؤا بنأل ؤؤؤنصألي تةؤؤؤا ألئمؤؤؤذي أليس دؤؤؤتأل ؤؤؤذسألسييالؤؤؤايألكيؤؤؤ  ئأل ؤؤؤ أل ه يةنؤؤؤ تألئمؤؤؤ لألسيي ؤؤؤ بال ألسيةةؤؤؤًن

معتألسيتنسمألخأألغبن  ألمأألبس  ألتة أل ئسيةعسي ألئسين اي.ألئتس نألمع  (ًألطب ارألهةب تأل بسية يةفو  ألأل
مأألحبثألسيةادوألئسييةةو ألئق ؤايألسيتةؤنس ألمؤأألسيةعؤال ألئسوحوؤ عألسي ؤك وًأل ؤ يجألمنمس ؤ ألسيدؤعخ  ألإ أل
 ؤؤعأألسي ؤؤك تأل يؤؤنكألسيةعد ؤؤًألسيدعخةؤؤًألئستن ؤؤاسألإيؤؤىألسيضؤؤ ًألسيو ؤؤنرألمؤؤأألسيةعد ؤؤًألئمعؤؤال ألأ ؤؤنرأل ؤؤ ألسين ؤؤًأل

%األوحةبؤع أل33عألاك تألسيةعد ًألهععئ ألوإيىألمنةاألسيوة ى ألئ  ذسألأصبعتألط بًألاك تألسيض ًألسيو نرأل
ألا.أل104-99 أل2013

 الميقع. 1
تدوألمع  (ًألطب ارأل  ألسينسعألسيةة ي ألمأألسيتنسمألئتعع  ألأي بؤاألشؤند األئصؤالحألسيؤعدأألئسوطبؤ يألأل

ج ا ؤؤ األئ  ؤؤاكألشؤؤة ااألئسيعؤؤعئ ألسيعئيوؤؤًألمؤؤوألاؤؤايي ألغن ؤؤ األوئكسيئألسييبالؤؤو  ألسين ؤؤ كألسيةنمؤؤساأليإلحةؤؤ ع أل
ألا.أل2018
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 المساحة. 2
%األمؤؤؤؤأأل8,6األئتةثؤؤؤؤاأل ؤؤؤؤذي ألط ؤؤؤؤبًألمدؤؤؤؤعسي  ألو2مؤؤؤؤ أل33,313تب ؤؤؤؤمألم ؤؤؤؤ حًألمع  (ؤؤؤؤًألطب ؤؤؤؤارألوأل

األم  ؤؤؤؤ ألأدضؤؤؤؤوًألوئكسيئأل15األئحؤؤؤؤعئألإ سييؤؤؤؤًألوط حوؤؤؤؤًاألئتةؤؤؤؤكاألو31منةاخؤؤؤؤًألم ؤؤؤؤ حًألسيتؤؤؤؤنسم ألئتضؤؤؤؤ ألو
ألا.2018سييبالو  ألسين  كألسيةنمساأليإلحة ع أل

تعألمع  (ي ألسوطب يألخ ىألم يارألمع  (  ألسيتنسمألهئتعياألسيةنتبًألسيث يثًألمأألحبثألسية  حًألأل
ئسيةث ى.ألئ تألأكبنألدض عألمأألحبثألسية  حًأل  ألمع  (ًألطب ؤارأل ؤاألدضؤ عألسيعضؤنألسيؤذاألخعيؤاألأكثؤنأل

%األمؤأألإجةؤ ي ألم ؤ حًألسيةع  (ؤً أل25,33ةؤ ألخدؤ ي ألوهمع  (ًألطب ارألئ   ؤبًألتدؤعيألألمأألي وألم  حًألأل
ً ألئ  ؤؤذسأل ؤؤإتأل%األمؤؤأألإجةؤؤ ي ألم ؤؤ حًألسيةع  (ؤؤ24,33ئي وؤؤاألدضؤؤ عألسيبتؤؤ جألسيؤؤذاألتدؤؤعيألط ؤؤبًألهعؤؤعئ ألو

دضؤؤوًألوسيعؤؤ جألسوأألخعؤؤيالتألطةؤؤفألم ؤؤ حًألسيةع  (ؤؤًألتدنيبؤؤ األئسيبؤؤ د ألمؤؤاكعألخ ؤؤىألهقوؤؤًألدأألسيدضؤؤ عد ؤؤذأل
أل.ألا63-62 أل2010معةا  ألأل

 المناخ. 3
سيةؤواألج  ؤ األئحؤ يسا ألئأحؤعألسواؤب  أل ؤاألسيت  خ ؤ ألديةبسألسيةاصاألهة  تألشباألجؤ ف ألإ ألخكؤاتألأل

إيؤىألمؤ أل ئتألاألمينسا أل ب ة ألت سلأل يجؤ  ألسيعؤنسيئأل225سيد باأل امألم يارألااللألسيبعنألسيذاألاألدين ئكألو
األم ؤؤ  ألئي ؤؤد ألسيؤؤث جألأحو طؤؤ األوئكسيئألسييبالؤؤو  أل375سيةؤؤ نألئتةؤؤاألمةوؤؤًألسومالؤؤ يألسي ؤؤ ايًألمؤؤ ألمدؤؤعسيهألو

ألا.2018سين  كألسيةنمساأليإلحة ع أل
 ؤؤ ألسيتؤؤنئضألسيةتيعيؤؤًألسيعس  ؤؤً ألئتتؤؤعألسيةاصؤؤاألمؤؤأألسومؤؤ كأألمؤؤأألأتألسيةعد ؤؤًألتدؤؤوألئخ ؤؤىألسيؤؤنغ ألأل

مثبنساألتبي فألاألْما ألئ  أل  ذسألسيةتعلأل18تنت وألمتعا ألسيعنسيئألسي  ايًأل ب  ألإيىألأكثنألمأألوإ أل ألسيع يئ
خؤؤؤأألسيةتؤؤؤعا ألسي ؤؤؤ فعئأل ؤؤؤ ألئاؤؤؤ ألئج ؤؤؤا ألسيتؤؤؤنسم.ألئ  سألأ ؤؤؤذط أل  (ؤؤؤنألساخيبؤؤؤ يألسيقوةؤؤؤًألسي ت وؤؤؤًأليكةوؤؤؤًأل

الؤؤ دبأألسومالؤؤ يألطيونؤؤًألي  دؤؤعألسيتؤؤ ي ألأل يؤؤ ثبنألحؤؤنسيئألسيةؤؤواألئج ؤؤ فألسينؤؤا أل ؤؤإتألسيةعد ؤؤًألتدؤؤوأل ؤؤةأألط
م ؤ تألسيةؤع يرألسيعؤ يئألئم ؤ تألسينطؤل ألئ ةؤ ألإد وةببأأل ةؤ ألأدؤن ألإيؤىألسية ؤ تألسينؤ فألم  ؤ ألإيؤىألسية ؤ تأل

ألا.أل22 أل2013سيعة فعألسيدةبنئألوخ  ألئش  بأ أل
 المناطق الحرة ف  محافظة ن نيى ثانيًا. 

  ؤؤاك ألئتبتؤؤعألأل–تدؤؤوأل ؤؤذهألسية الدؤؤًأل ؤؤ ألشؤؤة لألسيب ؤؤعأل ؤؤ ألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارألئخ ؤؤىألطنيؤؤ ألماصؤؤاألأل
 ألئتيةبؤؤسألسية الدؤؤًألهؤؤ يةادوألسية ؤؤ  أل  ؤؤ أل2األمؤؤ 4,9األمؤؤ ألشؤؤة لألسيةاصؤؤاألئ ة ؤؤ حًألتدؤؤ ي ألو20وألعئ ألهعؤؤ

ئسي ؤؤؤك ألسيععدعخؤؤؤًأل ؤؤؤ ألستن  ؤؤؤ  ألمبي  ؤؤؤًألإيؤؤؤىألتنموؤؤؤ ألئاؤؤؤايي ألئسوي تألخ ؤؤؤىألم يؤؤؤنمألسيالؤؤؤنمألسيبنيؤؤؤًألتدؤؤؤوأل
ألئ دنست ألمة ألخنت   ألمعايألسيةب  ا ألسيين ييًألي بض فوأله تن هأل ذهألسيعئل.أل
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بًألمأألمة  يألسيتعدؤعألمؤأألسيةؤاسي ألسوئيوؤًألئسيب مؤ  ألئسية ينؤ  ألسيسيسعوؤًألإتألسية الدًألسيعنئألدنيأل
ئسيعباسطوؤؤؤً ألئ ؤؤؤذهألمؤؤؤع ال ألي تعدؤؤؤعألمؤؤؤأألسيةؤؤؤ  خ  ألسييذسفوؤؤؤًألم يةت بؤؤؤ  ألئم ينؤؤؤ  ألسويبؤؤؤ تألئمتنؤؤؤاتأل

أل سييؤؤسلألخؤؤأألصؤؤ  خًألئسيتةؤؤ فن أل ضؤؤالاأل ألئسيةةؤؤنئ   ألسيي كيؤؤًأل ئسيالعؤؤبأ ألئمت مؤؤاألسي ؤؤكن ألسيالةؤؤ ط 
ئمت ماألتتب ًألسيةوؤ هألئصؤ  خًألسية ( ؤ  ألئسيةتدةؤ  أل ألألن عخً ألئمت ماألسيبو طًئسية  خ  ألسي ألألئسي  وج

 ؤ ألمنؤ ا ألسيةؤ  خًألسيينةوعوؤًألئسية ي سم  ألسيالبوً.ألمة ألأط  ألأيضأل ةبًأليالايثة يس ألسيةؤ  عوًأل
ي ةكؤؤؤ فأألئسيةتؤؤؤعس ألئسآليوؤؤؤ  ألئسي ؤؤؤو يس ألئسوج ؤؤؤسئألسيك ن  فوؤؤؤًألئغبن ؤؤؤ ألوجة اييؤؤؤًألسيتؤؤؤنسم ألئكسيئألسية يوؤؤؤً ألأل

ألا.2018, ط ألسيعنئألسيت م ًأل  ألسيتنسمسية 
 فلف ل -. المنطقة الحرة األولى 1

شؤة ااألهعؤؤعئ ألم الدؤًأل   بؤاألسييؤؤ ألتبتؤعألخؤأألمنمؤسألمعد ؤؤًألسيةاصؤاألتدؤوأل ؤذهألسية الدؤًألسيعؤؤنئأل ؤ ألأل
األم  ألئتبتعألخأألسيعؤعئ أل100وم  ذألإ نسهو ألسيب بااألهععئ ألوئمذي ألتبتعألخأألسيععئ ألسيينموًألألألاألم 20و

األمؤ أل300األم  ألئتبتؤعألأخضؤ األخؤأألسيعؤعئ ألسإلدنسطوؤًألطعؤاألو120م  ذألي وتًألهععئ ألوخأألطني ألسي اييًألأل
مأألسومؤ كأألسيةؤعوعًألإلطةؤ عألسية ؤ ط ألسيعؤنئأليكاط ؤ ألألألعألت.ألئيطأل2ام400000ئتب مألم  حي  ألسإلجة يوًألو

ألتبتؤؤؤعألمثبؤؤؤنساألخؤؤؤأألسيب ؤؤؤعستألسيةنؤؤؤ ئيئ ألإ ألدؤؤؤا نألسيةادؤؤؤوألمدامؤؤؤ  ألسي نؤؤؤ حألي ةؤؤؤ ط ت  ألخؤؤؤأألطنيؤؤؤ ألتؤؤؤا بنألاأل
ئسيدؤؤنرألسيةنؤؤ يئ ألئخ ؤؤىألسيؤؤنغ أل ألًئسودؤؤعاألسيت م ؤؤًأل ؤؤ ألمنمؤؤسألسيةع  (ؤؤ ألئسيةؤؤاس ألسوئيوؤؤً ألمةؤؤ  يألسيال دؤؤً

مثاألوسيةاسصال ألألمأألمةبسس  ألإاألأط  ألتت ط ألمأألسي دمأل  ألسيب ىألسييعيوًألألمة ألتيةيوألهاأل ذهألسية الدًألأل
 كوًألئسيالاؤ كوًا أل ؤ ألشؤبكًألساتةؤ ا ألوسي ؤمةؤ ألئتتؤ ط ألمؤأألد ؤًألألألألئسياا فاألسيععدثؤًألئاؤك ألسيععدؤعا

ألئتت ط ألأخض األمأألطدمأل  ألسيال دًألسيك ن  فوًألئشبك  ألسيةو هألئسيبعم  ألسي  عقوًألئغبن  .أل
ئي ؤوةأألسي ةؤ طألسيينؤؤ ياألخ ؤىألطةؤؤ طألسية الدؤًألسيعؤؤنئألخ ؤىألطعؤاألئس ؤؤلألمؤأأل ؤؤاللأل ؤستألسي ؤؤ وألأل

 ألمؤؤوأل ئلألئ وت ؤؤ ألئسيينسطسيؤؤتألئت كوؤؤ ألسي ؤؤو يس ألئغبن ؤؤ .ألئمؤؤذي ألت ؤؤ خعألخ ؤؤىألتعدبؤؤ ألسييك مؤؤاألسإلد وةؤؤ
خ ىألخن ًأل مألموألتنمو ألئاايي أل  ألمن لألسيين يئألسيذاألختك أل عئيهألطيونًألإخن  وًألسيناسيألئخ ىألسو

ألا.أل112-111 أل2010ئسوج ب أل  ألسيةع  (ًألوسيع جألمعةا  أل ألساايثة يألسيةع  
 برطلةناحية . مشروع إنشات منطقة حرة ب ن قضات الحمدانية و 2

ية ةؤؤًألخ ؤؤىألسيةؤؤتبعألسيك ؤؤ ألي ةع  (ؤؤًألييؤؤنضألتاكيؤؤوألمنسكؤؤسألخطتؤؤعأل ؤؤذسألسيةةؤؤنئعألمؤؤأألسيةةؤؤ ييوألسأل
سيينمبؤسألساديةؤ  األ ؤ ألسيةع  (ؤً ألإ ألت ؤ خعأل ؤذهألسية الدؤًألخ ؤىألتعدبؤ ألسييك مؤاألسيةع ؤ أل ؤ ألسية الدؤؤًأل
سيةنقوًألي ةع  (ًألهب صً ألئمأأل اللأل ذسألسيةةنئعألخةكؤأألت تبؤاألسيتةؤاألسيينؤ ياألمؤوألإد ؤو ألماي اؤي تأل

إيىألساايثة يأل  ألئا فاألسي داأله طاسخ  ألمأألطنمألماسصال ألئاك ألئمأألث ألإدنست.ألئ ذسألسومنألخعي جأل
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ئ د ؤؤؤو ألماي اؤؤؤي تألأئاا ألئ ؤؤؤبأألطب ؤؤؤارألئ دؤؤؤنستألخؤؤؤأألطنيؤؤؤ ألإد ؤؤؤو ألسية ؤؤؤ  ًأل ؤؤؤبأألطب ؤؤؤارألألحعدؤؤعألييؤؤؤنضألتد بؤؤؤا
ًاألوسيع جألمعةا  أل ألا.أل115 أل2010كاي اي تألث طو

أل
 (576, 2011ن ,,الحس )محميدالياقع األقلصادي والفرص االسلثمارية ف  محافظة ن نيى :

ألخةكأألتد و ألألسياسدوألسادية  األيةع  (ًألطب ارألح لألسيدال خ  ألسودية  خًألسيىألسات :
 الصناعه:

تةؤؤي نألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارأله يةؤؤ  خ  ألئسيعؤؤنفألسيبعئيؤؤاألم ؤؤذألسيدؤؤعمألئمؤؤأألت ؤؤ ألسيةؤؤ  خ  ألسييؤؤسلألئسي  ؤؤوجأل
يةااؤؤؤ بأاألخ ؤؤؤىألسيةي ؤؤؤاعألس ألغؤؤؤس ألصؤؤؤ  خًألسي  ؤؤؤوجألسيةاصؤؤؤ وًألساؤؤؤاسمألسئيئ ؤؤؤ ئت ألسطؤؤؤالمألساؤؤؤ ألط ؤؤؤوجألوس

سخضؤؤؤؤآألهةؤؤؤؤ  خًألسوئسطؤؤؤؤ ألسية سيوؤؤؤؤاألسيدةؤؤؤؤ ،ألسيةةؤؤؤؤ وأل ب ؤؤؤؤ ألط ؤؤؤؤبًألسيؤؤؤؤىألمعد ؤؤؤؤًألسيةاصؤؤؤؤاألمةؤؤؤؤ ألسشؤؤؤؤي ن أل
ألئسية  خ  ألسيبةبوًألئسي دعألخ ىألسيبةلألهالنمألجذسهًأل.

ئتيةبؤؤؤؤسألسخضؤؤؤؤآأله يةؤؤؤؤ  خ  ألسييذسفوؤؤؤؤًأليكثؤؤؤؤنئألسويس ؤؤؤؤ ألسيسيسعوؤؤؤؤًأل ب ؤؤؤؤ ألئ ةؤؤؤؤا ًألسويضأل ألحبؤؤؤؤثألتتؤؤؤؤعأل
أل جآألي دةلأل.سيةع  (ًألمأألسكبنألمعتألسية الدًألسطي

ئتاجعألسخضآأل  ألطب ارألص  خًألسيكبنيؤتأل ؤ ألحدؤاألسيةةؤنسمألئسيؤذاألختؤعألمؤأألسكبؤنألحدؤالألسطيؤ جألسيكبنيؤتأل
أل  ألسيتنسمأل.

ئتيا نأل  ألمع  (ًألطب ارألص  خ  ألإطة فوًألئئيقوًألئمتعطوًألئم ن  فوًألئموةو فوًألئسيتعدعألمؤأألسيةت مؤاأل
ألاألمتةاألئمة وألئشنمً.1500سيي ألدسيعألخع   ألخأألو

مؤؤؤاس يأل  وؤؤؤًألميةبؤؤؤسئأل ؤؤؤ ألجةوؤؤؤوألخنؤؤؤ  ألسيؤؤؤىألإ رألأسيضؤؤؤب ألمؤؤؤأألسيةةؤؤؤ طوألسيكببؤؤؤنهألئسيةؤؤؤيبنئألئ ؤؤؤذسألسيكؤؤؤ أل
ألسيةن ا ألمة ألجتاألطب ارألث ط ألسكبنألمنمسألص  خ أل  ألسيتنسمألهتعألسيت صةًألهيعس .أل

أل
 ال راعه:

 ب ؤ ألئسييؤ ألتيةفألسيسيسخًأل  ألمع  (ًألطب ارأله يعخةوًألئط(ن ألياجؤا ألم ؤ ح  ألئساؤتًألصؤ يعًألي سيسخؤًأل
اكب ؤؤاألميؤؤن ألمن تؤؤآأل,أل دؤؤعألتؤؤ ألتبةؤؤومألسينسعسوكبؤؤنألم  ؤؤ أل ؤؤ ألكيسخؤؤًألمع صؤؤباأل19000 ألوتدؤؤعيألهعؤؤاسي

سيع الًألئسيةتبنألئسيدالأألئسية لألئسيذيئألسية نسعألئك نئألسيةة ألئسيبضؤنسئس ألئسيبدايوؤ  ألئسيبؤذئيألسيسييوؤًأل
ألئساخالفأل.

ينستونوآألئتيؤؤا نأل ب ؤؤ ألمةؤؤ ييوألأيئسفوؤؤًأل ؤؤبةًألم ؤؤعألسيةاصؤؤاألئمةؤؤنئعألياألسينسيؤؤنئألسيؤؤذاألختؤؤعأل سسطؤؤآألساؤؤ
وؤًألي ةو ئأل  ألسيةع  (ًأل  صًألأل ئ  ألسيتنسمألهةكاألخ مأل ألئتعيااألسخضآألخ ىألمبسئتأل  فاألي ةو ئألسينًا
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وؤًألمةؤ ألاؤ خع  ألمثبؤن أل ؤ ألمنؤؤ لأل حبؤثألتتؤعألمؤأألسكثؤنألسيةع  (ؤ  ألسيتنسقوؤًألسييؤ ألتعيؤؤااألخ ؤىألموؤ ئألجًا
ألسيسيسخً.أل

سوئيؤىأله يةاسشؤ ألئم ين ت ؤ ألمؤأألألتتؤعألمع  (ؤًألطب ؤارألمؤأألمؤ ألمنسكؤسألسيثؤنئئألسيعباسطوؤًألئسيةيةث ؤًأله يعيجؤً
سيع بلألئسيةافألئسين ا أل,ئ تؤعألمؤاأل ؤذئألسيبةؤ فمألسيسيسعوؤًألسصؤبعتألمع  (ؤًألطب ؤارألمي  ؤًألود مؤًأل

ألسيتعدعألمأأل ذئألسيةة ييوألوسيسيسعوا ألشنم  ألسوطي جألئسست اي ألسيسيسخ ا.
 

 السياحة: 
هةؤؤكاألمببؤؤنألوك ي ؤؤو حًألأل حًتتيبؤؤنألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارألمؤؤأألسومؤؤ كأألسيةيك م ؤؤًألاؤؤو حوآأل,ألئتس ؤؤنأل ب ؤؤ ألسي ؤؤو

سيعد وؤؤؤًألئسيين ب وؤؤؤًأل,ألساثنيؤؤؤًأل ألسيتالجوؤؤؤًألاألس ألستألسية ؤؤؤ ط ألسي ؤؤؤو حواأل ب ؤؤؤ ألمثبؤؤؤنئألئمي اخؤؤؤًألم الدؤؤؤًألاؤؤؤعأل
ألسيةاصاألئم الدًألسيي ه  ألسيي ألتدوألخ ىأل  ي ألط نأل ج ًألئم الدًألسيةالا أل.

ئ د خؤ ألاؤايألطب ؤارألئاؤايألألئتاجعألسخض أل ب  ألهد خؤ ألسيد تؤًألسوت هكوؤًألسيةتنئ ؤًألهد تؤًأله شؤال  و ألئدؤنئألاؤنسا
سيةاصؤؤؤاألسييؤؤؤ أل ؤؤؤ ألمؤؤؤأألطيؤؤؤ جألسيعضؤؤؤ يئألسوشؤؤؤاييًأل,ئمعد ؤؤؤًألسيعضؤؤؤنألسياسد ؤؤؤًألسيؤؤؤىألسين ؤؤؤا ألمؤؤؤأألمعد ؤؤؤًأل
سيةاصاألئسيي ألتةثاألط  ذئألسيع الألسيؤىألسيب  خؤًألسيين وؤًأل ؤ ألسيتؤنسم,ألئمؤذي ألمعد ؤًألمؤ يلألسوشؤاييًألئسييؤ أل

مؤؤ يألمؤؤايمو ألئ دؤؤنألمؤؤ يأل   ؤؤ مألئمندؤؤعألت ؤؤةىألهؤؤ ي ةنئ أل,ئتاجؤؤعألسا دؤؤنئألسيدعخةؤؤًألمثؤؤاأل دؤؤنألمؤؤ يمي ألئ دؤؤنأل
ألسيةو ألخ  األئشنفألسيعدأأل.

ئتاجؤؤعألسخضؤؤ أل ؤؤ ألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارألم ؤؤ ط ألي تؤؤالجألئسااؤؤينة مألمثؤؤاألم الدؤؤًألحةؤؤ مألسيت بؤؤاألئسييؤؤ ألتعيؤؤااأل
, ضؤؤؤالألخؤؤؤأأل يؤؤؤ ألسويس ؤؤؤ ألسيةيةاجؤؤؤًألئشؤؤؤبًألسينب وؤؤؤًألئسييؤؤؤ ألخةكؤؤؤأألستألتكؤؤؤاتألمؤؤؤأألخ ؤؤؤىألموؤؤؤ هألمتعطوؤؤؤًأل

ألًألمثاألهتةودًألئجباألا ن يألئجباألمد ا ألئم الدًألساك ألماصا.سية ينت  ألسي و حوًألسينةب ًألئسينسفت
ئسيىألج طلأل ي ألتض ألسيةعد ًألحض يس ألخنيدؤًألم وشؤاييًألئسي ةؤنئ ألئسية ؤ جعألسيدعخةؤًألوكنؤ موألسي ؤاياأل
سيكببؤؤؤنألهة  يتؤؤؤًألسيعؤؤؤعه عألسية ف ؤؤؤً,ج موألسي بؤؤؤ ألدؤؤؤاط أل جؤؤؤ موألسي بؤؤؤ ألشؤؤؤبتأل جؤؤؤ موألسيعضؤؤؤناكة ألتعيؤؤؤااأل

ألوئيىألمثاأل  عمألطب ارألسيعئي ألئ يعمألسيةاصاألئ  عمألسشاي.سيةعد ًألخ ىأل    مألمأألسيعيجًألس
أل

 الصحة:
تتعألمع  (ًألطب ارألث ط ألأكبنألمع  (ًأل  ألسيتؤنسمألهتؤعألسيت صؤةًألهيؤعس ألمةؤ ألخنت  ؤ ألمنمؤسألثدؤاألتنؤ ياأل

ألتالايألساألم الدًأل  ألسيت ي .ئاك ط ,ألئيتعألسيدال عألسيةع ألسحعألس  ألسيدال خ  ألسيذاألخقو ألمعرأل
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تي يفألمأألخع ألمأألسودضوًألهدال خ  ألسيةع ألسيةيةبسألحبثألتعيااألخ ؤىألئتيةبسألمع  (ًألطب ارألسيي أل
م يةؤؤ ىألأل16خةؤؤنس ألسيةيا ؤؤ  ألسيةؤؤعوًألئستأل  ؤؤ كألخؤؤع ألمببؤؤنألمؤؤأألسية يةؤؤفو  ألخةؤؤاألسيؤؤىألحؤؤاسلأل

ألمنمس .أل165مبيبن ألئيب مألخع ألسيةنسكسألسيةعوًألسيىألسكثنألمأألأل92ئسكثنألمأأل
ئيؤؤؤًألطب ؤؤؤارألئيتيبؤؤؤنألمؤؤؤأألسحؤؤؤعألس ؤؤؤ ألئتعيؤؤؤااألسيةع  (ؤؤؤًألخ ؤؤؤىألمتةؤؤؤاأليةؤؤؤ  خًألسو ئيؤؤؤاألدؤؤؤعخىألمةؤؤؤ وألس أل

مة طوألسو ئيؤًأل ؤ ألسيتؤنسمألت ؤيجألًوؤاألمبي ؤفألسطؤاسعألسو ئيؤًألئسية ؤي سم  ألسيالبوؤًأل,ألئ  ؤ كألمتةؤاألس  ؤ أل
أليا ئيًألئ  ألشنمًألسيعكة عأليا ئيًألسيع ص ًألخ ىألش   ئألسودسئأل.

أل
 المصارف:

مؤؤأألسيبؤؤعم  ألسية يوؤؤًألألتاجؤؤعأل ؤؤ ألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارألسيتعدؤؤعألمؤؤأألسيةةؤؤ يفألسيعكاموؤؤًألئسو  وؤؤًألتدؤؤعمألسيتعدؤؤعأل
وًألمؤؤؤأأل ؤؤؤيلألح ؤؤؤ ه  ألج ييؤؤؤاألئ ج ؤؤؤًألئ ال هؤؤؤ  أل ؤؤؤة ت,ألحبؤؤؤثألتيةثؤؤؤاألسيةةؤؤؤ يفألسيعكاموؤؤؤاأل ئسيةةؤؤؤًن
هةةن  ألسينسدعدأألئسينشبعألئسيتعدعألمؤأأل ؤنئعألسيةةؤ يفألسية يةؤنئأل ؤ ألخةؤامألسيةع  (ؤًأل,ألأمؤ ألسيةةؤ يفأل

سإلاؤؤؤيثة يألسو  وؤؤؤًأل دؤؤؤعألتؤؤؤ ألسطةؤؤؤ عأل ؤؤؤنئعألي ةةؤؤؤ يفأل ؤؤؤ ألسيةع  (ؤؤؤًألمثؤؤؤاألمةؤؤؤنفألسيةاصؤؤؤاألي ي ةوؤؤؤًألئأل
ألئمةنفألسيةة لألئسيةةنفألسإلاالم ألئمةنفألسيةنمألسوئا ألئغبن  ألمأألسيةة يف.أل

م بؤاتألأل4ئط(ن ألي ثداألسي ك ط أل  ألمع  (األطب ؤارألس ألدب ؤمألتتؤعس ألاؤك ط  ألح ؤلألس ؤنألسحةؤ فوًألحؤاسي أل
سيؤؤؤفألمؤؤؤأألأل100 ؤؤؤ تأليكؤؤؤاألط ؤؤؤةًألت ؤؤؤةلألي ؤؤؤ ألهإطةؤؤؤ عألسيتعدؤؤؤعألمؤؤؤأألسيةةؤؤؤ يفألألئح ؤؤؤلألسيةتؤؤؤ دبنألسيعئيوؤؤؤًأل

كأأل ؤيلألمةؤنفألسئأل ؤنعأليةةؤنفأل,يؤذي أل  ؤ كألسمك طوؤًألي ؤيلألسيتةؤنس ألمؤأأل ؤنئعألسيةةؤ يفألسي ك تألخة
ألسا  واأل  ألسيةع  (ً.

أل
أل

سيةيةث ؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسيةؤؤؤنم  ألسية ؤؤؤن ًأل ؤؤؤ ألاؤؤؤامألسيتؤؤؤنسمألألسااؤؤؤيثة ييًسي ؤؤؤنصألا1 ألسينؤؤؤعئلألوئيتكؤؤؤأل
أل2018يائيسمألسية يوًألئسيت م ًأل  ألمع  (ًألطب ارأليت مأل

أل
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 ( 1الجدول )

 ملة في محافظة نينوى المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية وعدد االسهم وقيمة  شركات العاال

أل2018التداول لسنة 

معةا ألئسيع ب   ألأمك طوًألقو مألاامأليائيسمألسية يوًأل  ألألأل,سيىألسيةةعي:ألمأألسخعس ألسيب حثاألأاي    
ئسية يوً ألئد فوألسيةيتةنألسيت ة ألسي  اا ألم وًألسا سيئألألألسادية  خًمع  (ًألطب ار أل يساًأل  ألسيةيال ب  أل

أل.دية   ج متًألسيةاصائسإل
أل

األإيؤؤىألسيةةؤؤ ييوألتعؤؤتألسيي اؤؤو ألئسيك م ؤؤًألسيي اؤؤو أل ؤؤ ألسيةع  (ؤؤًألحيؤؤىأل2كةؤؤ ألخةؤؤبنألسينؤؤعئلألو
ألئ  ألتةثاألأخض األيس عساألمأأليئس عألإد مًألاامأليائيسمألسية يوًأل  ألمع  (ًألطب ار.ألأل2018خ مأل

 القيمة المتداولة  االسهم المتداولة  الشركات

 178,018,756,11 934,019,519,54 مصرف الموصل 

 681,871,212,5 357,480,947,29 مصرف الشمال

 205,648,195,2 000,711,283,8 مصرف آشور 

 039,227,162,28 464,723,258,57 مصرف بغداد 

 207,587,841,8 864,236,447,19 مصرف الموصل للتنمية واألستثمار 

 985,852,958,9 416,152,837,3 الموصل لمدن األلعام 

 037,973,792,4 367,319,147,3 الكندي ألنتاج اللقاحات 

 917,181,29 452,132,5 سد الموصل السياحية 

 070,129,34 657,751,4 فندق آشور

 017,204,279,1 370,864,77 فندق السدير
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 (2الجدول )
 10/2018/ 1المشاريع الصناعية ف  محافظة ن نيى لغاية 

حالة 

 ريع المشا

الصناعات  

 النسيجية 

الصناعات  

 المعدنية 

الصناعات  

 اإلنشائية 

الصناعات  

 الكيمياوية 

الصناعات  

 الغذائية
 المجموع 

تحت 

 التأسيس 
2 21 184 63 89 359 

الكاملة 

 التأسيس 
273 206 729 115 363 1,686 

 . 2018: وزارة الت طيط، المديرية العامة للتنمية الصناعية،  المصدر

 ( 3الجدول )

 2019لسنة  لقطاعات الخاصة في نينوىا

 العدد  النيع
أل30ألسيةذس نأل

أل510ألسيةبعيو  أل
أل31أليي ضألسوط  لألأل

أل85ألسيةعسي ألسا يعسفوًألأل
أل55ألسيةعسي ألسيث طايًأل

أل189165ألخع ألسيالال 
 .    2019مديرية تربية نينوى، شعبة اإلحصا ؛ مديرية صحة نينوى، شعبة اإلحصا : المصدر

 
 اق لألوراق المالية سيق العر ثالثًا.  

 األاامأليائيسمألسية يوًأل ؤ ألسيتؤنسم ألئيطتؤعألسي ؤامألسياحبؤعألسيةاجؤا أل ؤ ألسيتؤنسم ألئمدؤنهألسيؤنفو ألأل
 ؤيلأل ؤنئعأل ؤ ألمؤعتألخنسقوؤًأل  ألهيعس  ألئيدعمأل عم  ألم يوًألمي اخًألئ د األو عسفألسيد طات ألئاألخة ؤوألأتألتطأل

ألأ نرأل  ألح لألتاس ن أل   ألمدام  ألإلطة عألمثاأل كذسألاام.أل
 ؤؤ ألهيؤؤعس ألسئلألمؤؤنهألثؤؤ ألجؤؤنرألأل268هةاجؤؤلألسيدؤؤنسيألأل6/8/1991ألسي ؤؤامأل ؤؤ ألتأل ؤؤذهت ا ؤؤألئدؤؤعألأل

واؤاسمألسوئيسمألسية يوؤًألئتيبؤنألًوةؤ ألم تألخ ةىأله يد طاتألسيةيدتألأل2004تتعد األ  ألش نألحسينستألي  ًألأل
ئم يوؤ األتة مؤؤ ا ألئ ؤؤاألاألخ ؤؤي عفأل أل ألئيتؤؤعأل ب ؤًألم ؤؤيد ًألإ سييؤؤ األهتؤعأليوةؤؤبلألاؤؤامألسيتؤنسمأليؤؤائيسمألسية يوؤؤًأل

ألين لألئتتا ألم كبياألياخض ع.ألس
ئتكاتألمت مالتاألسيين ييًألسيةةينمًألموألسييبنألهالنيدًألتن ييؤًألاألتي ؤ دوألمؤوألسيدؤاسطبأألسيعسفةوؤًألأل

اؤؤ ألهالنيدؤؤًألت اؤؤو ألسي ب ؤؤًألسومنيكوؤؤًأليؤؤائيسمألسية يوؤؤًألئسواؤؤاسمألسية يوؤؤًألط  ؤؤ  .ألئخ ؤؤعألأطألدؤؤعألئسيةيديؤؤً ألئأل
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شنمًألمعيجًأل  ألسي ام ألأم ألسآلتأل إط  ألتض ألألا15م طتأل   كأل د ألوألأل2004 عسخًألت او   أل  ألداطباألأل
األشؤؤنمًألتةؤؤةاألسيةؤؤنم  ألسيةعيجؤؤًأل ؤؤ ألاؤؤامألسيتؤؤنسمأليؤؤائيسمألسية يوؤؤًألخ ؤؤىألسيتعدؤؤعألمؤؤأأل100أكثؤؤنألمؤؤأألو

سيةؤؤنم  ألئسيةةؤؤ يفألئسيدال خؤؤ   ألإ ألدب ؤؤمألخؤؤع ألسيةةؤؤ يفألسية ؤؤن ًأل ؤؤ ألاؤؤامألسيتؤؤنسمأليؤؤائيسمألسية يوؤؤًأل
األ9 ألم ؤؤؤن ً ألأمؤؤؤ ألدالؤؤؤ عألسااؤؤؤيثة يأل بب ؤؤؤمألواألشؤؤؤنم 5األمةؤؤؤن  ا ألئمؤؤؤذي ألدب ؤؤؤمألدالؤؤؤ عألسييؤؤؤ مبأألو41و

األشنم   ألئدال عألسي  ؤ  مأل5األشنم   ألئدال عألسية  خ  ألو10شنم   ألئمذي ألدب مألدال عألسيبعم  ألو
األشنمًألم ن ً.ألأم أل2األشنم   ألئدال عألساتة ا ألو6األ    م ألئسيدال عألسيسيسخ أل  مألو10سي و حوًألو

امألمأألدباألمن ؤ ألسيةعؤ  (بأ ألئيؤاألسيعؤ أل ؤ ألاألشنمً.ألئيعسيألسي 17شنم  ألسييعاياألسية ي أل ب يتألو
تة ؤؤ ألسومؤؤاسلألسية دايؤؤًألئغبؤؤنألسية دايؤؤًألهضؤؤة   ألسيتدؤؤ يس  ألئت يؤؤسمأل يت وةؤؤ  أل ب ؤؤًألسوئيسمألسية يوؤؤًألطبدؤؤ األ
يد طاتألسوئيسمألسية يوًألسيةيدت ألأئألأاألد طاتأل  ؤنألخعؤاألمع ؤا.ألئمؤذي ألي  ؤامألسيعؤ أل ؤ ألي ؤوألسيؤعخ ئرأل

ئأمؤؤ مألأخؤؤًألاؤؤ الًألأ ؤؤنرألخ ؤؤىألأتألخةثؤؤاأل ااؤؤ طًأليفؤؤو ألمن ؤؤ أل ألًأئألسي ب ؤؤ  ألسييعقوقوؤؤ ألأمؤؤ مألسيةعؤؤ ك 
طًألشبمألمبالألمأألدب ا.ألئتكاتألم يئيوًألسي امألمعع ئأله يةاجا س ألسيةة امؤًأل أئأل اا ألألسيةع  (بأ

ياألئاألتةةاألسيةاجا س ألسيةة امًألياخض ع.ألئدعألمؤ تألخال ؤ ألخ ؤىألسي ؤامألسيع يوؤًأل بايصؤًألهيؤعس ألدبؤاأل
ئكسيئألسية يوؤؤًألسيتنسقوؤؤً ألأمؤؤ ألسآلتأل  ؤؤ أل ستوؤؤًألسيي (ؤؤو ألمثؤؤاأل ايصؤؤًألألسييؤؤسئألسومنيكؤؤ ألسييؤؤ ألم طؤؤتألتؤؤعدن  

ألا.أل2019طبايايكألواامألسيتنسمأليائيسمألسية يوً أل
ئي ؤعفألاؤامألسيتؤؤنسمأليؤائيسمألسية يوؤًألإيؤؤىألتالؤاينألاؤامألسيةؤؤ لأل ؤ ألسيتؤنسمألهةؤؤ ألخبؤعمألساديةؤؤ  ألأل

يؤؤسألمةؤؤ يلألسية ؤؤيثةنيأألسيؤاط  ألئم ؤؤ خعئألسيةؤؤنم  أل ؤؤ ألتتب ؤؤًأليؤئ ألسومؤاسلألسيالكمؤؤًأليالاؤؤيثة يألئتتسأل
 ؤؤ أليؤئ ألسومؤؤاسلألئتؤؤا بنألسيةيشؤؤنس ألسي ؤؤاقوً.ألئدؤؤعألكس  ألأل  ؤؤ ألاؤؤامألحؤؤنئألتي ؤؤ أله يةؤؤ  ًوًألئسيي    ؤؤوً

سآلئطًألسو بنئألخع ألسيةنم  ألسيةعيجًأل ؤ ألسي ؤامألئكيؤ  ئألحنؤ ألساكييؤ  ألسي ؤ تجألخؤأألسيسيؤ  ئأل ؤ ألسيؤاخ أل
 ؤ ألاؤامألسيتؤنسمأليؤائيسمألسية يوؤًألسيؤذاألسية ي  ألمةؤ ألأ رألإيؤىألكيؤ  ئألم ؤيةنئأل ؤ ألخؤع ألسواؤ  ألسيةيعسئيؤًأل

ألا.أل160 أل2017خةكأألمأأل الياألتعدب ألخاسفعألمببنئألي ةنم  ألسيةاجا ئأل  ألسي امألوسين وت  أل
ألاأل:82-78 أل2010ومااى حال   ديكاتألهوكاألاامألسيتنسمأليائيسمألسية يوًألمأ:ألأل

خؤؤعس ألسييدؤؤ يينأل:ألتيكؤؤاتألمؤؤأأل بؤؤنسعألمن ؤؤ ألسيةعؤؤ  (بأألوثالثؤؤًألأخضؤؤ عاألديايؤؤاتألم ؤؤ مألإأللجنننة الرقابننة .1
سية نيًألئتد يينألمن اخًألي  ألمأألد  ألسيند هًألئسيي يوعألخأألسي ة طألسيبام  ألئمذي ألسيي كعألمأألت  بذأل

أل.ئتدبوة  ألدنسيس ألمن  ألسيةع  (بأألئتع باألسيييبنس ألسيع ص ًأل  ألسييعسئا ألسيباموً
 ألئت  بؤؤذألدؤؤ طاتأل:ألسيؤؤذاألخكؤؤاتألم ؤؤيئااألخؤؤأألسومؤؤايألسإل سييؤؤًألئسية يوؤؤًألئسي  وؤؤًألي  ؤؤامألالمنندير المفننيض .2

ئستبؤؤؤ  أل ألئت  بؤؤؤذألتت وةؤؤؤ  ألئدؤؤؤنسيس ألمن ؤؤؤ ألسيةعؤؤؤ  (بأ ألئتت وةؤؤؤ  ألئداسخؤؤؤعألسي ب ؤؤؤً ألسوئيسمألسية يوؤؤؤً
م ؤؤؤوألسوشؤؤؤب صألمؤؤؤأأل:ألئم  ؤؤؤ  ألسإلجؤؤؤنسعس ألسيضؤؤؤنئييًألي ع ؤؤؤ بألخ ؤؤؤىألسي (ؤؤؤ مألأث ؤؤؤ عألج  ؤؤؤ  ألسييؤؤؤعسئل
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تؤعسئا ألتةؤكاأل  الألسيد خًألإ سألئجعأله تألحضاي  ألدعألديثنألخ ىألسييت ماألسية ؤي( ألًوؤاألئ ييؤ عألأخؤًأل
ئتاقوؤؤوألسياثؤؤ ف ألئسيةنساؤؤال ألسيالكمؤؤًألئتتبؤؤبأألسيةؤؤالكألأل  سطي  كؤؤ األي دؤؤ طاتألأئأليداسخؤؤعألسي ب ؤؤًألأئألتتؤؤعد 

ئسيي كؤؤؤعألمؤؤؤأألسإل سيئألسي ؤؤؤ وةًألي  ؤؤؤامألئ خؤؤؤعس أل ألسيؤؤؤاقو  ألي  ؤؤؤامألطبدؤؤؤ األييت وةؤؤؤ  ألمن ؤؤؤ ألسيةعؤؤؤ  (بأ
ع ؤؤؤ ه  ألسيبي موؤؤؤًألي  ؤؤؤ ًألمةؤؤؤنئعألسيةاسكطؤؤؤًألي  ؤؤؤ ًألسية يوؤؤؤًألسيةدب ؤؤؤً ألئ خؤؤؤعس ألسيع ؤؤؤ ه  ألسيةؤؤؤ نيًألئسي

 سي  هدًألئتسئيعألسي ب ًأل    ألمأألدنسيس ألسي ب ًألسيت مًألئمن  ألسيةع  (بأ.أل
ئمي هتؤؤًألسيةؤؤيئتألسإل سييؤؤًأل ألسية ؤؤاضأل ؤؤ ألحؤؤ لألغو هؤؤاسيةؤؤعدنأل:ألديؤؤايىألم ؤؤ مألنائننب المنندير المفننيض .3

 هععئ ألسيةالحو  ألسيةة احًأليا.ألئمنسدبي  ألألئسية يوًألئسي  وًألسيباموًألي  امأل
ئسية ؤؤؤي عس أل ألئسيةع  ؤؤؤن أل:ألخدؤؤؤامأل ي ب ؤؤؤًألجؤؤؤعئلألأخةؤؤؤ لألسيةعؤؤؤ  (بألمحننننافظ نمكلنننب مجلننن  ا .4

ئصؤؤو غًألدؤؤنسيس ألئطب خي ؤ ألئت (ؤؤو ألدؤنسيس ألسيةن ؤؤ أل ألسيةيت دؤًأله يدضؤؤ خ ألسيةتنئ ؤًألخ ؤؤىألسيةن ؤ 
ئسيقو مألهكؤاألمؤ ألخك ؤفألهؤاألمؤأألأخةؤ لألجةوت  ألمع  نألسين    ألئألئح ظألسيدنسيس ألألئت  بذ  ألألسيةن  ألأل

 مأألدباأليفو ألسيةن  .أل
ئمال هدؤؤًألمةؤؤا   أل أل:ألخدؤؤامأل يؤؤعدب ألسيبو طؤؤ  ألسية يوؤؤًألئسي ؤؤنال ألسيةع اؤؤبوًالرقابننة واللفلنني  قسننم .5

ئجؤن ألمبؤستألسي ؤامألمؤأأل ؤاللأل ألئمي هتؤًألتالبود ؤ  ألئ خؤالمألشؤنم  ألسيااؤ طًألهؤ يدنسيس ألسيةةؤ يف أل
ئتؤؤعدب ألسييسسمؤؤ  ألشؤؤنم  ألسيااؤؤ طًأل ؤؤ أل ألئتؤؤعدب ألسوئسمؤؤنألئسيي  ؤؤب ألمؤؤوأليد هؤؤًألسي ب ؤؤً ألين ؤؤًألسينؤؤن أل

ئسيقوؤ مألأل  ال ه  ألسيضة تألئمي هتًألإجؤنسعس ألسيةؤنم  ألئتؤعدب ألشؤك ئرألسية ؤيثةنيأألئ يساؤي  ألألتدعخ 
  سي يس ألت يوةوًألخ ىألشنم  ألسياا طًألي ي كعألمأألسي نال ألئسيةت مال .أل

:ألئيد  ألإيىألوشعبًألسإل يسج ألسإل ة ح ألإ سيئألسييعسئلألئسيند هًألخ ب ؤ ا.ألخدؤامألقسم اإلدراج والعمليات .6
يسجألئسيبو طؤؤؤ  ألئسيةت امؤؤؤ  ألسيةدعمؤؤؤًألمؤؤؤأألدبؤؤؤاألسيةؤؤؤنم  ألئسإلشؤؤؤنسفألخ ؤؤؤىأل ؤؤؤيلأل يؤؤؤعدب ألط بؤؤؤ  ألسإل أل

ئتعدب ألسي ةنس ألسية  يئألمأألد ؤ ألسيعيساؤ  ألئتالببؤ ألدؤنسيس ألسيةن ؤ ألأئألإغالد   ألألألج    ألسييعسئل
 .أل  ت  ئ خألئسي ب ًأل  ألإخد فألسيةنم  ألي يعسئل

يالؤؤاينألسيبنمنؤؤ  ألئشؤؤعبًأل:ألئيد ؤؤ ألإيؤؤىألشؤؤعبًألسيؤؤعخ ألسي  ؤؤ  ألشؤؤعبًألسيقسننم المنظيمننة اإللكلرونيننة .7
ئمي هتؤؤؤًألشؤؤؤيئتألأط(ةؤؤؤًأل ألئسإلشؤؤؤنسفألسي  ؤؤؤ  ألسيؤؤؤ ( ألئسييةؤؤؤيباا ألئيدؤؤؤامألهؤؤؤإ سيئألسية (امؤؤؤًألسإليكينئطوؤؤؤً

ئسييعؤؤؤعدثأل ؤؤؤ أل ألئت  بؤؤؤذألخة وؤؤؤ  ألسيةؤؤؤو طًألئخة وؤؤؤ  ألسييالؤؤؤاين ألسيةت امؤؤؤ  ألئ  سيئألشؤؤؤبك  ألسييؤؤؤعسئل
 سوط(ةًألئغبن  .أل

 ؤنس  ألسيةؤو طًا ألئم ةي ؤ ألتؤ مبأألسحيو جؤ  أل:ألخد ؤ ألإيؤىألوشؤعبًألسومؤأ ألسوقسم الدراسات واللطنيير .8
ئتا بنألسيبؤعم  ألسيضؤنئييًألئساشؤينسكأل ؤ ألين ؤًأل ألألئمي هتًألشيئتألسيةاق بأ ألألسي امألمأألسيةاق بأ

 سيةةيني  ألئ  سيئألمبستألسي اسكمألئسيين بسس ألئم  ألسي نال ألئغبن  .أل
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ياألئ خؤعس ألسيةاسكطؤ  أل:ألسيقو مأله وخةؤ لألسيباموؤًألئ خؤعس ألسييدؤ يينألخ ؤىألطعؤاأل ئألقسم الشؤون المالية .9
 ئتعدب ألإشت يس ألخةاا ألسين    ألموألمةنفألسيةد صًألئغبن  .أل

:ألئيدامألهةي هتًألسيدض خ ألسييؤ ألخقوة ؤ ألسي ؤامألسييؤ ألتدؤ مأل ؤعألسي ؤامألئسيقوؤ مألقسم الشؤون القانينية .10
 ه يةة ئيس ألسيد طاطوًألئاكنت ييًألين ًألساطضب ط.أل

ئم ةيؤؤؤاألت  بؤؤؤذألسيةد صؤؤؤًأل أل(امؤؤؤًألسإليكينئطوؤؤؤًاد ؤؤؤ ألسيةد صؤؤؤًألئسيي ؤؤؤايً:ألمؤؤؤنتب ألح يوؤؤؤ األهد ؤؤؤ ألوسية  .11
ئ خؤؤعس ألسييدؤؤ يينألهؤؤ يتةاا ألسيةيعددؤؤًأل ألئخةايؤؤًألسي ؤؤامأل ألسإليكينئطوؤؤًألئسيي ؤؤايًألئ خؤؤعس ألم ؤؤفألسيي ؤؤايً

 .ألسومأألئمنسقبًألتت وة  أل ألوش نيً ألا ايًا
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 المبحث الثان  
 عرض نلائج الدراسة وتحل لها

 أواًل. اخلبار الصدق الظاهري والداخل 
تاج   ألسيعيساًألئمضؤ مبأألسي ن ؤوًألسيبعثوؤًألئاؤعو األييعدبؤ ألسو ؤعسف أل دؤعألألموألطبوتًألألتة شو األأل

  ألحؤعئ   ألئسايالالخ  ألسايت طتألسيب حثًألهةنةاخًألمأألسو ئس ألسإلحة فوًألييع باأل يسعألخب ًألسيبعثأل
أل:ة سيي ألتةث تألهةنةاخيبأأل  ألئألسيةك طوً
وً.ألتأل  ألسيت امألسية يوًألئسيةاألتألئسيةيبةةاأل:ألسوك  خةباألولى ألةًن
ألئأصع  ألسية أألسيةبي  ً.  ألسيدال عألسيب صألمأأليج لألسوخة لألتألاأل:ألسيت م الثانية

ألسيتعدعألمأألسيبالاس  ألئ  ألخ ىألسي عاألسآلت :ألئ  ألخ ىألئدعألت أل ي ألأل
 (Face Validity). اخلبار الصدق الظاهري والحيادي  1

ةاخؤؤؤًألمؤؤؤؤأألمنيؤؤؤؤ ألمؤؤؤأأل ؤؤؤؤاللألخن ؤؤؤ  ألخ ؤؤؤؤىأل ألاألئأل1دبؤؤؤاألتاكيؤؤؤؤوألساؤؤؤية يئألسااؤؤؤؤيب طًألوسية عؤؤؤ ألأل
مؤؤأألثبؤؤ  أل دنست ؤؤ ألئشؤؤةايبي  أل ؤؤ ألقوؤؤ  ألمييبؤؤنس ألسيعيساؤؤًألئمةؤؤ ألسيةيبةةؤؤبأأل ؤؤ أل ؤؤذسألسيةنؤؤ لألي ي كؤؤعأل

ألا ألئدعألت ألأ ذألأغ لألسيةالح(  ألسيت ةوًألئسيةك وًألي ةعكةبأ.أل2وسية ع ألمة يألإيب  أل  أل
تألسيب حثؤؤًألسخيةؤؤع ألخ ؤؤعألتاكيؤؤوألساؤؤية يئألسااؤؤيب طًألخ ؤؤىألخؤؤعمألتؤؤع    أل ؤؤ ألإج هؤؤ  ألأ ؤؤنس ألأكةؤؤ ألأل

سيعةؤالألخ ؤىألألاألساؤية يئأليكؤاألمنةاخؤًأل  ؤعف40 اسدؤوألواألساؤية يئألتاكخؤتأل80سيتب ًألئسيب يمألخع   ألو
أل%.أل100ما اعوًألئحو  خًألئم طتألط بًألساينج عألسااية يس ألإج ه  أل
 Internal)ئسات ؤؤؤؤؤ مألسيؤؤؤؤؤعس   ألأل(Alpha Cronbach)  ؤؤؤؤؤمألمت مؤؤؤؤؤاألسيثبؤؤؤؤؤ  ألئدؤؤؤؤؤعألأل

Consistency)تألاأل ؤؤ ألسيةنةاخؤؤًألسيث طوؤؤً.ألئدؤؤعألساؤؤيبعم80,25األ ؤؤ ألسيةنةاخؤؤًألسوئيؤؤىألئألو84,2وأل
  ؤؤعفألسيياصؤؤاألإيؤؤىألميشؤؤنس ألمةوؤؤًألتبؤؤعمألأ ؤؤعسفألسيعيساؤؤًألأل(SPSS, Ver. 11)سيبنمنوؤؤًألسينؤؤ  سئأل

أله ايبعسمألسو ئس ألسإلحة فوًألسآلتوً:
أل.ألFrequencyسييكنسيس أل •
أل.ألMeanسياا ألسيع    أل •
أل.ألStandard Deviationساطعنسفألسيةعو ياأل •
أل.ألCoefficient of Variationمت ماألسا يالفأل •

األختبؤنألخؤأألستنؤ هألسيعيساؤًألسااؤيالالعوًأل ؤ ألمييبنست ؤ ألذألئدعألسايبعمألمقو  أليوكن ألسيثالث ألسي
 ؤبأألسواؤ  ًألئدائألسيتالدؤًألأل(Reliability)ألئحعئ   ألسيةك طوًألومع  (ًألطب اراألئيقو ألثب  ألسيةييبنس أل

ألئسيينسه أل ب   .أل
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 ثانيًا. و ف ع نة البحث
 مجميعة األكاديم  ن

 ألتةثؤاألإلج هؤ  ألسيةبعؤاثبأألإيؤىألجؤسأدأأل(Questionnaire Form)يب طًألاساية يئألساألتأل ةدطألأل
 ؤ ألسوئلأله يةت ام  ألسييتنيفوًألخ   .ألأم ألسيث ط أل دؤعألتةثؤاأله واؤ  ًألسااؤيالالعوًأليةييبؤنس ألسيعيساؤًألئأل

أل :أل  ألئص   ألخ ىألسي عاألسآلتثالثًألمع ئيألا ي  ئي  ألتب خ ا ألئدعألم طتألسيةت ام  ألسييتنيفوًأل
 اللحص ل الدراس 

األأتألسي  ؤؤبًألسوكبؤؤنألمؤأألسوكؤؤ  خةببأألخعة ؤؤاتألشؤؤ   ئألسية ج ؤؤيبنأل   ؤؤبًأل4ديضؤلألمؤؤأألسينؤؤعئلألوأل
خ ؤؤؤىألشؤؤؤ   ئألسيؤؤؤعميايسهأل   ؤؤؤبًألسيع صؤؤؤ اتألمؤؤ تألسيينتبؤؤؤلألسيثؤؤؤ ط ألمؤؤؤأألحة ؤؤؤًألسيةؤؤؤ   س أل دؤؤعألمؤؤؤ تأل%ألئأل55

كؤ ياييا أل ؤ ألًألح م  ألش   ئألسيبئم طتألط بأل %10ط بًألمأأل  ألمأألحة ًألسيع  امألأل% ألئم طتأل5,32
أل%.أل5,2

 ( 4الجدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب التحصيل الدراسي

 النسبة المئيية  اللكرار اللحص ل الدراس 
أل5,2أل1ألهك ياييا أل
أل0,10أل4أل   امألخ ي أل

أل0,55أل22ألم ج يبنأل
أل5,32أل13أل ميايسهألأل

 100 40 المجميع
ألسإليكينئطوً.:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألالمصدر

 اللقب العلم 
يةؤأألخعة ؤاتأليدؤؤلألأل%أل5,2  ألسيت ةوؤؤًأليتب ؤًألسيبعؤثألم طؤؤتألاألهؤ تألسويدؤ5ديضؤلألمؤأألسينؤؤعئلألوأل

% ألئجؤؤ عألط ؤؤبًألحؤؤ م  أليدؤؤلأل5,27حؤؤ م  أليدؤؤلألومؤؤعي ألم ؤؤ خعاألم طؤؤتألومؤؤعي ا ألًوةؤؤ ألم طؤؤتألط ؤؤبًأل
ألتا.ألاألك  خةب%ألمأألأ نس ألخب ًألسيبعثألمأألسيةنةاخًألسوئيىألوسو20خ ة ألوأاي  ألم  خعاألدعأل  يتأل
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 ( 5الجدول )

 اللقب العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب 

 النسبة المئيية  اللكرار اللحص ل الدراس 
أل5,27أل11ألمعي ألم  خعأل

أل5,52أل21ألمعي أل
أل0,20أل8ألأاي  ألم  خعأل

 100 40 المجميع
أل:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألسإليكينئطوً.المصدر

 

 سنيات الخدمة
األاؤؤ ًألئ  يؤؤتأل15-10األ ؤ ألو6ديضؤلألأتألسي  ؤؤبًألسوخ ؤىألي ؤؤ اس ألسيبعمؤؤًألمةؤ أل ؤؤ ألسينؤؤعئلألوأل

% ألأمؤؤ أل5,22األاؤؤ ًأل   ؤؤبًأل20 ت  ألأكبؤؤنألمؤؤأألو% ألئمؤؤأألثؤؤ ألجؤؤ ع ألسي  ؤؤًألسييؤؤ ألم طؤؤتألاؤؤ اس أل ؤؤعم45
األا اس ألسيي ألمث تألط ؤبًأل5سيينتبلألسو بنأل  أل ذسألسيةن لأل ك تألي   ًألسيي ألتداألا اس أل عمي  ألخأألو

أل%.أل5
 ( 6دول )الج

 سنوات الخدمة توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب 

 النسبة المئيية  اللكرار اللحص ل الدراس 
أل5أل2ألاألا اس أل5أداألمأألو

أل15أل6ألا أًلأل5-10
أل45أل18ألا أًلأل10-15
أل5,12أل5ألا أًلأل15-20
أل5,22أل9ألا أًلأل20نألمأألألثأك

 100 40 المجميع
ألإليكينئطوً.:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألسالمصدر

 الفئات العمرية
% ألئدؤؤؤعأل45األاؤؤؤ ًألم طؤؤؤتأل   ؤؤؤبًأل40-35األأتألسي  ؤؤؤًألسيتةنيؤؤؤًألمؤؤؤأألو7ت( ؤؤؤنألطيؤؤؤ فجألسينؤؤؤعئلألوأل

أل30-25اؤ ًا ألأمؤ ألسي  ؤًألسيتةنيؤًألوأل40ت  ئ أل ذهألسي  بًألموألط بًألمأأل  أله ي  ًألسيتةنيًألوأكبؤنألمؤأأل
أل%.أل5,7ط بي  ألا ًاأل ب يتألأل35-30نيًألو% ألئج ع ألسي  ًألسيتة5,2ا ًاأل دعألم طتألط بي  أل
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 ( 7الجدول )

 الفئات العمرية توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب 

 النسبة المئيية  اللكرار اللحص ل الدراس 
أل5,2أل1ألا أًلأل25-30
أل5,7أل3ألا أًلأل30-35
أل45أل18ألا أًلأل35-40
أل45أل18ألا ًأل  كثنألأل40

 100 40 المجميع
ألينئطوً.:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألسإليكالمصدر

أل

 ثالثًا. عرض نلائج الدراسة وتحل لها لمجميعة األكاديم  ن
 المحير األول: المقيمات

أخ ؤؤؤؤىألتاكيؤؤؤؤوألاألأتأل8 ألإ ألديضؤؤؤؤلألمؤؤؤؤأأل ؤؤؤؤاللألسينؤؤؤؤعئلألو)8X-1X(ألةنةاخؤؤؤؤًألسواؤؤؤؤ  ًهيةثؤؤؤؤاألتئألأل
%ألئئاؤ ألح ؤ   أل85ئ   ؤبًألأل34 ؤمأل ياكيوألتكؤنسياأل أل)4X(تكنسياألتعتألسيبو يألوست  األم تألي ةييبنأل

ئيةثؤؤاألسيي ؤؤ ؤلألوسيةادؤؤوألسإلاؤؤينستون ألأل199,0ئمت مؤؤاألس ؤؤيالفأل ألأل644,0نسفألمعوؤؤ ياألئسطعؤؤ أل18,1
سيينتبؤؤلألسيثؤؤ ط ألئتعؤؤتألأل)7X(ي ةع  (ؤؤًألخةثؤؤاألخؤؤ مالاألم ؤؤ خعساأل ؤؤ ألإد مؤؤًألسي ؤؤاما.ألئدؤؤعألسحيؤؤاألسيةييبؤؤنأل

%األ اا أل5,82ئ األم ألخةكاألوأل33اكيوألتكنسياألسيبو يألوأت  األ ةأأل ذهألسيةنةاخًألمأألسوا  ًألئ ي
 ألئدؤؤعألمؤؤ تألمعيؤؤارألأل148,0ئمؤؤ تألمت مؤؤاألسا ؤؤيالفأل ألأل385,0ئسطعؤؤنسفألمعوؤؤ ياأل أل8,1ألح ؤؤ   ألدؤؤعيه

 كؤؤؤنئألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي أل ؤؤؤؤ ألمع  (ؤؤؤًألطب ؤؤؤارألتؤؤؤا نألشؤؤؤؤبكًألسيي ؤؤؤ ؤلألومؤؤؤأألسيتاسمؤؤؤاألسية ؤؤؤ خعئأل ؤؤؤؤ ألتتسيؤؤؤسأل
مأألسيي  ؤا ألسيبعثوًأل دؤعألم طؤتألي ةييبؤنألألساتة ا ألسيععدثًا.ألأم ألسييكنسيس ألسوداأل  أل ذهألسيةنةاخً

)8X(أل0.490معوؤؤ ياألألئسطعؤؤنسفأل38,1%ألهةيااؤؤ ألح ؤؤ   أل5,62ئ   ؤؤبًأل  يؤؤتألأل25يؤؤوألتكؤؤنسياألياكأل أل
أل.ألأل24,0ئمت ماألس يالفأل

 المحير الثان : محددات إقامة السيق ف  محافظة ن نيى 
األأتألأخ ؤؤؤؤىألتاكيؤؤؤؤوأل8 ألإ ألديضؤؤؤؤلألمؤؤؤؤأأل ؤؤؤؤاللألسينؤؤؤؤعئلألو)16X-9X(تيةثؤؤؤؤاألهةنةاخؤؤؤؤًألسواؤؤؤؤ  ًألأل

ئسطعؤؤؤنسفألأل10,1ئ ااؤؤؤ ألح ؤؤؤ   أل أل%90ئ   ؤؤؤبًألأل36 ياكيؤؤؤوألتكؤؤؤنسياألأل)13X(تكؤؤؤنسياألم طؤؤؤتألي ةييبؤؤؤنأل
ئسوم ؤؤؤ ألسيؤؤؤذاألست ؤؤؤةتألهؤؤؤاأل ألوخؤؤؤعمألسااؤؤؤيدنسيألسي و اؤؤؤ أل92,0ئمت مؤؤؤاألس ؤؤؤيالفأل ألأل304,0معوؤؤؤ ياأل

ئ   ؤؤؤبًألأل35أله يةنتبؤؤؤًألسيث طوؤؤؤًألتعؤؤؤتأل وؤؤؤ يألوأت ؤؤؤ األ ياكيؤؤؤوألتكؤؤؤنسياألأل)14X(سيةع  (ؤؤؤًا.ألئجؤؤؤ عألسيةييبؤؤؤنأل
سألذألم طؤؤؤتألطبوتؤؤؤًألسيي ؤؤؤ ؤلألخؤؤؤأأل ؤؤؤألئدؤؤؤعألأل335,0ئسطعؤؤؤنسفألمعوؤؤؤ ياألأل13,1%ألئ ةيااؤؤؤ ألح ؤؤؤ   أل5,87

ألمأتت ؤؤ ألسومؤؤنأله يدالؤؤ عألسيتؤؤ مألأيةثؤؤاأل ؤؤ ألوخؤؤعمألئجؤؤا ألسين ؤؤ كألسيةةؤؤن  أليةسسئيؤؤًألأطةؤؤالًألاؤؤاسعألتسيةعؤع أل
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 ؤؤؤ ألمعؤؤؤايألدؤؤؤاألسيياكيتؤؤؤ  ألسييكنسييؤؤؤًألأمةؤؤؤ ألخةثؤؤؤاألخؤؤؤ مالاألمعؤؤؤع ساألإلد مؤؤؤًألسي ؤؤؤاما.ألئدؤؤؤعألم طؤؤؤتألأل؛سيبؤؤؤ صأل
أل586,0ئسطعؤؤنسفألمعوؤؤ ياأل ألأل38,1ئ ةيااؤؤ ألح ؤؤ   أل  ؤؤمأل أل%27   ؤؤبًألأل)12X(سيةعؤؤع س ألي ةييبؤؤنأل

 ألئدعألتةثاألت  ؤلأل ذسألسيةييبنأله آلت :ألوت يدنألسيةع  (ًألي اخ ألساايثة ياألألأل343,0ئمت ماألس يالفألأل
ه  ةوًألسي ؤامألسيةؤ ي ألمؤأألدبؤاألسيت مؤًألئسيةيتؤ م بأأل ؤ ألاؤامألسيتةؤاا.ألأمؤ ألهقوؤًألسيةييبؤنس ألئمؤأأل ؤةأأل

أل  ئيًألتدنيب ا.ألئط ب  ألميمعايألسيةعع س أل دعألم طتألتاكيت ت  ألسييكنسييًأل
 المحير الثالث: المنافع الملحققة من إقامة السيق 

األه تأل   كألتد ي ؤ األط ؤبو األ8 ألإ ألديضلألمأأل اللألسينعئلألو)24X-17X(سوا  ًألألتةثاألمنةاخًألألأل
سييكنسييؤؤًألسوخ ؤؤىألمؤؤوأل ؤؤذسأل دؤؤعأل  يؤؤتألسيياكيتؤؤ  ألئط ؤؤلألت ؤؤ ألسيياكيتؤؤ   ألئيكؤؤأأل أل ؤؤ ألتاكيت ت ؤؤ ألسييكنسييؤؤً
أل25,1ئميااؤؤؤ ألح ؤؤؤ   أل أل%5,82   ؤؤؤبًألأل33 ياكيؤؤؤوألتكؤؤؤنسياألأل)22X( ةييبؤؤؤنألئتعؤؤؤتأل وؤؤؤ يألوأت ؤؤؤ األي

ئمؤؤؤ تأل ؤؤؤذسألسيةييبؤؤؤنألخضؤؤؤ ألسيي ؤؤؤ ؤلألسآلتؤؤؤ :ألألأل346,0ئمت مؤؤؤاألس ؤؤؤيالفأل ألأل588,0ئسطعؤؤؤنسفألمعوؤؤؤ ياأل
وسية   ةًأل  ألإخن  أل نصألخةاألجعدعئألمؤأأل ؤاللألسي ؤنصألسااؤيثة ييًألي ةؤنم  ألسية ؤن ًأل ؤ ألسي ؤامأل

داألمييبنأل  ألتاكيت تاألسييكنسييًألئط بًأل ؤذسألسيةعؤايأل دؤعألمؤ تألأأم ألألألألخد مأل نائألسيبال يًأل  ألسيةع  (ًا.
أل33,1%ألئ ةيااؤؤؤ ألح ؤؤؤ   أل5,72ئ   ؤؤؤبًألأل29 ؤؤؤ األ ياكيؤؤؤوألتكؤؤؤنسياألتعؤؤؤتأل وؤؤؤ يألوأتأل)17X(سيةييبؤؤؤنأل

أل.ألأل328,0ئمت ماألس يالفألأل0.572سفألمعو ياألئسطعنأل
 (8الجدول )

لملغ رات    ومعامئت االخلئفالليزيعات اللكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 من وجهة نظر األكاديم  ن هاومنافع  هاومحددات مقيمات إقامة السيق المال 

 المتغير 

 االستجابة 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االختالف 
 ال أتفق  محايد أتفق 

 % تكرار  % تكرار  % تكرار 

1X 28 70 8 20 4 10 40,1 672,0 451,0 

2X 28 70 9 5,22 3 5,7 38,1 628,0 394,0 

3X 28 70 8 20 4 10 40,1 627,0 451,0 

4X 34 85 5 5,12 1 5,2 18,1 446,0 199,0 

5X 26 65 11 5,27 3 5,7 43,1 636,0 404,0 

6X 30 75 7 5,17 3 5,7 33,1 616,0 379,0 

7X 33 82,5 7 5,17 - - 18,1 385,0 148,0 

8X 25 62,5 15 5,37 - - 38,1 490,0 240,0 

9X 30 75 9 5,22 1 5,2 28,1 506,0 256,0 

10X 30 75 10 25 - - 25,1 439,0 192,0 

11X 30 75 10 25 - - 25,1 439,0 192,0 

12X 27 67,5 11 5,27 2 5 38,1 586,0 343,0 
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 المتغير 

 االستجابة 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االختالف 
 ال أتفق  محايد أتفق 

 % تكرار  % تكرار  % تكرار 

13X 36 90 4 10 - - 10,1 304,0 092,0 

14X 35 5,87 5 5,12 - - 13,1 335,0 112,0 

15X 34 85 6 15 - - 15,1 362,0 131,0 

16X 32 80 6 15 2 5 25,1 543,0 295,0 

17X 29 5,72 9 5,22 2 5 33,1 572,0 328,0 

18X 32 80 8 20 - - 20,1 405,0 164,0 

19X 31 5,77 8 20 1 5,2 25,1 494,0 244,0 

20X 31 5,77 6 15 3 5,7 30,1 608,0 369,0 

21X 31 5,77 7 5,17 2 5 28,1 553,0 307,0 

22X 33 5,82 4 10 3 5,7 25,1 588,0 346,0 

23X 31 5,77 7 5,17 2 5 28,1 554,0 307,0 

24X 30 75 8 20 1 5,2 78,1 317,0 999,1 

أل:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألسإليكينئطوً.المصدر
 

 األعمال  رابعًا. و ف ع نة البحث من مجميعة أ حا  المهن ورجال
أل  ألئص   ألخ ىألسي عاألسآلت :ألك طتألسيةت ام  ألسييتنيفوًألي ذهألسيةنةاخًألأل

 طبيعة النشاط
وصع  ألسي ةؤ ط  ألسيبعموؤًألم طؤتألدؤعأل  يؤتألاألأتألسيياكيت  ألسييكنسييًألأل9ديضلألمأألسينعئلألوأل

يؤوألكأل%ألمأألأ نس ألسيتب ً ألئج ع أل  ألسيينتبؤلألسيثؤ ط ألسوطةؤالًألسيين ييؤًأل ياأل45ئم طتألط بي  ألتةثاألألأل18
ئط ؤبي  ألأل4%.ألأم ألسوطةالًألسيةؤ  عوًأل دؤعأل  ؤمألتاكيت ؤ ألسييكؤنسياأل5,37ئشك تألم ألط بياألألألأل15تكنسياألأل

ئ  يؤؤؤتألط ؤؤؤبي  ألأل3يت ؤؤؤ ألسييكؤؤؤنسياأل ؤؤؤ ألسيينتبؤؤؤلألسو بؤؤؤنألئمؤؤؤ تألتاكألأل ألساطةؤؤؤالًألسيسيسعوؤؤؤً% ألئجؤؤؤ ع10
أل%.أل5,7

 ( 9الجدول )

 طبيعة النشاطتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب 

 النسبة المئوية  رارالتك التحصيل الدراسي

أل5,37أل15ألتن ياألأل
أل10أل4ألص  خ أل

أل45أل18أل عم 
أل5,7أل3ألكيسخ أل

 100 40 المجموع 

أل:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألسإليكينئطوً.المصدر



 42 

 العمر
ه  ؤؤًألسيتةؤؤنألهؤؤ تألأخ ؤؤىألتاكيتؤؤ  ألسيبؤؤ صألاأل10وطالحؤؤظألمؤؤأأل ؤؤاللألسيةيشؤؤنس ألسيندةوؤؤًألي نؤؤعئلألأل
% ألثؤؤ ألجؤؤ ع أل ؤؤ أل30األ   ؤؤبًألدؤؤعي  أل12األاؤؤ ًألئ  يؤؤتألو40دأألتسيؤؤعألأخةؤؤ ي  ألخؤؤأألوم طؤؤتألي ؤؤذألتكنسييؤؤًأل

أل9ياكيؤؤوألتكؤؤنسياألأألاؤؤ ًأل بأألإيؤؤىألثالثؤؤيسيةنتبؤؤًألسيث طوؤؤًألسي  ؤؤ  ألسيتةنيؤؤًألسييؤؤ ألتنسئحؤؤتأل ؤؤبأأل ة ؤؤًألئخةؤؤنأل
أألا ًأليأألإيىأل ة ألئخةنأليسيي ألتنسئحتأل بأألخةنأل% ألًوة ألسحي تألسي  ًألسيتةنيًألأل5,22ئ  يتألط بي  ألأل

أل%.أل5,12أألحبثألسييكنسيألئ   بًأل  يتألمألسي  ًألسودا
 ( 10الجدول )

 العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب 

 النسبة المئوية  التكرار التحصيل الدراسي

أل5,12أل5ألا أًلأل20
أل5,22أل9ألا أًلأل25-30

أل15أل6ألا أًلأل35-30أكبنألمأألأل
أل20أل8ألا أًلأل40-35أكبنألمأألأل
أل30أل12ألا أًلأل40أكبنألمأألأل

 100 40 المجموع 
 د الباحثة استناداً إلى م رجات الحاسبة اإللكترونية.: من إعداالمصدر

 اللحص ل الدراس 
األهؤؤؤ تألأخ ؤؤؤىألتاكيؤؤؤوألتكؤؤؤنسياألمؤؤؤ تأليعة ؤؤؤًألشؤؤؤ   ئألسيبكؤؤؤ ياييا أل11طالحؤؤؤظألمؤؤؤأأل ؤؤؤاللألسينؤؤؤعئلألوأل

%ألمؤؤأألسيتب ؤؤًألسيةبعاثؤؤً ألًوةؤؤ ألسحيؤؤاألحة ؤؤًألشؤؤ   ئأل5,87سيؤؤذاألشؤؤكاألط ؤؤبًألمدؤؤعسي  ألأل35ياأل ياكيؤؤوألتكؤؤنس
% ألثؤؤ ألحةؤؤاألمؤؤاألمؤؤأألحة ؤؤًألشؤؤ   ئألسية ج ؤؤيبنأل5,7   ؤؤبًألشؤؤك تألأل3  ؤؤمألاكيؤؤوألتكؤؤنسياألسيؤؤع  امألثؤؤ ط ألت

أل%أليكاألم  ة .أل5,2ئ   بًألأل1وألتكنسياألمي  ئاألئ األئسيعميايسهألخ ىألتاكي
 ( 11الجدول )

 التحصيل الدراسيتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب 

 النسبة المئوية  التكرار التحصيل الدراسي

أل5,87أل35ألهك ياييا أل
أل5,7أل3أل   ام
أل5,2أل1أليبنألم ج 

أل5,2أل1أل ميايسهأل
 100 40 المجموع 

أل:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألسإليكينئطوً.المصدر
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 خامسًا. عرض نلائج الدراسة وتحل لها لمجميعة أ حا  المهن ورجال األعمال
 المحير األول: المقيمات

األهؤؤؤ تألأخ ؤؤؤىأل12عئلألو ألإ ألديضؤؤؤلألئمؤؤؤأأل ؤؤؤاللألسينؤؤؤ)8X-1X(تبؤؤؤنألخؤؤؤأألمنةاخؤؤؤًألسيةييبؤؤؤنس ألخطألأل
%أل95سييؤؤؤ ألتةثؤؤؤاألمؤؤؤ ألط ؤؤؤبياألأل)4X(ئألأل)1X(تاكيؤؤؤوألتكؤؤؤنسياألئتعؤؤؤتألسيبوؤؤؤ يألوأت ؤؤؤ األم طؤؤؤتألي ةييبؤؤؤنس أل

 أل)1X(ي ةييبؤنألألأل049,0ئمت مؤاألس ؤيالفألدؤعيهأل ألأل221,0ئسطعنسفألمعو ياأل ألأل05,1هةياا ألح    ألأل
مؤؤؤاأل ئمتأل221,0ئمؤؤؤ تألساطعؤؤنسفألسيةعوؤؤؤ ياألأل05,1يؤؤؤاأل دؤؤعألمؤؤؤ تألسيااؤؤؤ ألسيع ؤؤ   ألأل)4X(أمؤؤ ألي ةييبؤؤؤنأل

 ؤؤاألوسيت ؤؤ عألسية ؤؤيارألسيةت شؤؤ ألئسيةؤؤع نس أل ؤؤ ألأل)1X(ئدؤؤعألمؤؤ تألسيي ؤؤ ؤلألي ةييبؤؤنألأل049,0سا ؤؤيالفأل
 دؤؤؤعألتةثؤؤاألسيي ؤؤؤ ؤلألهؤؤ آلت :ألوسيةادؤؤؤوألأل)4X( ؤؤ  أل ؤؤؤ ألإد مؤؤًألسي ؤؤؤاما.ألأمؤؤ أله ي  ؤؤؤبًألي ةييبؤؤنألخطألسيةع  (ؤؤًأل

كؤنسياألسودؤاأل ؤ ألمعؤايألا.ألأمؤ ألسيياكيؤوألسييخةثاألخ مالاألم  خعساأل ؤ ألإد مؤًألسي ؤامألاينستون ألي ةع  (ًألألإلس
%ألهةيااؤ أل70هةؤ ألط ؤبياألأل28 و يألوست  األئ ياكيؤوألتكؤنسياألألألتألئتعألأل)5X(سيةدام  أل دعألم تألي ةييبنألأل

 ألئدعألمؤ تألسيي ؤ ؤلألدؤعئيأل112,0ئمت ماألس يالفألدعيهألأل335,0ئسطعنسفألمعو ياألأل13,1ح    ألدعيهألأل
ت مؤؤًألمؤؤأألسيةؤؤتلألخةثؤؤاألسيبطتؤؤعألسييؤؤ ييب ألئسيعضؤؤ ياألئسي ؤؤو ح ألئسيؤؤاخ أله  ةوؤؤًألسي ؤؤامأليؤؤعرألسيحؤؤال:ألو

ألم   ةًألمض  ًألإلد مًألسي اما.أل
 المحير الثان : محددات إقامة سيق األوراق المالية ف  محافظة ن نيى 

األأتأل12.ألإ ألديضؤؤلألمؤؤأأل ؤؤاللألسينؤؤعئلألو)16X-9X(ختبؤؤنألخؤؤأألسيةعؤؤايألهةنةاخؤؤًأل دؤؤنس أل ؤؤ ألأل
تؤؤ  ألتكنسييؤؤًأل  يؤؤتألئ ياكيأل)61X(ئألأل)14X(أخ ؤؤىألتاكيؤؤوألتكؤؤنسياألتعؤؤتألسيبوؤؤ يألوأت ؤؤ األمؤؤ تألي ةييبؤؤنس أل

ئسطعؤؤنسفألأل08,1كؤؤالألسيةييبؤؤنيأألئ ةيااؤؤ ألح ؤؤ   أل  ؤؤمأل%ألأخضؤؤ األي5,92ئ   ؤؤبًأل أليكؤؤالألسيةييبؤؤنيأأل37
 دؤؤؤعألمؤؤؤ تألأل)16X( ألأمؤؤؤ أله ي  ؤؤؤبًألي ةييبؤؤؤنأل)14X(ي ةييبؤؤؤنألأل071,0ئمت مؤؤؤاألس ؤؤؤيالفألأل267,0معوؤؤؤ ياأل

عألمؤؤؤ تأل ألئدؤؤؤأل071,0مأل  ؤؤؤئمت مؤؤؤاألس ؤؤؤيالفأل ألأل267,0هؤؤؤ طعنسفألمعوؤؤؤ ياألأل018,1ااؤؤؤ ألسيع ؤؤؤ   ألسيةي
 اصؤؤ   ألإحؤؤعرألمعؤؤع س ألسية ؤؤ تأل ؤؤا:ألو ؤؤنئكألقؤؤ  نئألسي  ؤؤ  ألسيةؤؤ ي ألئسإل سياألأل)14X(سيي ؤؤ ؤلألي ةييبؤؤنأل

  ؤؤا:ألو ؤؤتفألساخيةؤؤ  ألخ ؤؤىألساؤؤيثة يس ألسيدالؤؤ عألأل)16X(سااؤؤيثة ياا ألأمؤؤ ألسيي ؤؤ ؤلألسيةيت ؤؤ ألهؤؤ يةييبنأل
ألسيب صأل  ألمة ييتاألسية  عوًألئسيين ييًألئسيبعموًألئسي و حوًا.

 نافع الملحققة من إقامة السيق المحير الثالث: الم
 ألإ ألديضؤلألمؤأأل ؤاللألسينؤعئلألهؤ تأل)24X-17X(سيةنةاخًألهةنةاخًألت  ؤا أل  ألألألألهيةثاأل ذألت 

   ألأل%ألهةياا ألح 95   بًألألألأل38م طتألألألأل)22X( ألأل)17X(دعأل  يتألي ةييبنس ألألأخ ىألسيياكيت  ألسييكنسييًألأل
ئألهةياا ألح    ألألأل)17X(ي ةييبنألألألأل122,0ئمت ماألس يالفألدعيهألألأل35,0يهأله طعنسفألمعو ياألدعألألأل08,1
مؤؤؤ تألسيي ؤؤؤ ؤلألألإ أل.أل)22X(ي ةييبؤؤنألأل26,0ئمت مؤؤؤاألس ؤؤيالفأل  ؤؤؤمألأل16,0ئسطعؤؤنسفألمعوؤؤؤ ياألدؤؤعيهألأل03,1



 44 

 ا:ألوتالاينألسادية  ألسيةع  ألئمأألث ألسيؤاط  ألئم ؤ خعئألسيةؤنم  أل ؤ أل  ؤ عألألأل)17X(سيب صأله يةييبنألأل
  ؤا:ألوسية ؤ  ةًأل ؤ ألإخنؤ  ألأل)22X( ألأم ألسيي ؤ ؤلألسيةيت ؤ ألهؤ يةييبنأليؤئ ألسوماسلألسيالكمًأليالايثة يا

 نصألخةاألجعدعئألمأأل اللألسي نصألساايثة ييًألي ةنم  ألسية ن ًأل  ألسي امألئتد ؤومأل نؤائألسيبال يؤًأل
أل  ألسيةع  (ًا.

 ( 12الجدول )
الليزيعات اللكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامئت االخلئف لملغ رات  

 من وجهة أ حا  المهن ورجال األعمال  هاومنافع  هاتومحددامقيمات إقامة السيق المال  

 المتغير 

 االستجابة 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االختالف 
 ال أتفق  محايد أتفق 

 % تكرار  % تكرار  % تكرار 

1X 38 95 2 5 - - 05,1 221,0 49,0 

2X 32 80 7 5,17 1 5,2 23,1 480,0 230,0 

3X 34 85 5 5,12 1 5,2 18,1 446,0 199,0 

4X 38 95 2 5 - - 05,1 221,0 49,0 

5X 28 70 9 5,22 2 5 13,1 335,0 112,0 

6X 35 5,87 5 5,12 - - 13,1 335,0 112,0 

7X 35 5,87 5 5,12 - - 15,1 362,0 131,0 

8X 34 85 6 15 - - 13,1 335,0 112,0 

9X 35 5,87 5 5,12 - - 43,1 813,0 661,0 

10X 34 85 6 15 - - 15,1 362,0 131,0 

11X 32 80 7 5,17 1 5,2 23,1  480,0 230,0 

12X 29  5,72 9 5,22 2 5 33,1 572,0 328,0 

13X 36 90 3 5,7 1 5,2 13,1 404,0 163,0 

14X 37 5,92 3 5,7 - - 08,1 267,0 71,0 

15X 34 85 6 15 - - 15,1 362,0 131,0 

16X 37 5,92 3 5,7 - - 08,1 267,0 71,0 

17X 38 95 1 5,2 1 5,2 08,1 350,0 122,0 

18X 36 90 3 5,7 1 5,2 13,1 404,0 163,0 

19X 37  5,92 3 5,7 - - 08,1 267,0 71,0 

20X 34 85 6 15 - - 15,1 362,0 131,0 

21X 36 90 4 10 - - 10,1 304,0 92,0 

22X 38 95 1 5,2 - - 03,1 160,0 26,0 

23X 33 5,82 7 5,17 - - 18,1 385,0 148,0 

24X 36 90 3 5,7 - - 08,1 273,0 75,0 

أل:ألمأألإخعس ألسيب حثًألساي   ساألإيىألمبنج  ألسيع ابًألسإليكينئطوً.المصدر
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 االسلنلاجات والمقلرحات 
 : االسلنلاجاتأواًل. 

 أل
خةك  ؤ ألمؤأألأتألتكؤاتألألتةي  ألمع  (ًألطب ارألماسي ألم  خًألئ ةؤنيًألئمادتؤ األجينسًوؤ األإاؤينستونو األميةبؤسساأل .1

 سيةع وًألئسياط وًألئسوج بوً.ألألئج  هًأليالايثة يس ألم الدًألمي  ًألإلد مًألاامأليائيسمألسية يوًأل
خك ؤؤتألسيعيساؤؤًألهؤؤ تأل   يؤؤ ألتب د ؤؤ األ ؤؤ ألسآليسعألخؤؤأألمعؤؤايألمدامؤؤ  ألإطةؤؤ عألسي ؤؤامأل ؤؤ ألسيةنةؤؤاخيبأأل .2

ا نألشبكًألساتة ا  ألسيبعثبيبأ أل دعألأش ي ألسيةنةاخًألسوئيىألإيىألخاسماألسيةادوألسإلاينستون ألئت
ًوةؤؤؤ ألحؤؤؤؤع  ألسيةنةاخؤؤؤؤًألسيث طوؤؤؤؤًألخؤؤؤؤ م  ألسيت ؤؤؤ عألسية ؤؤؤؤيارألسيةت شؤؤؤؤ ألئمؤؤؤؤذي ألسيةادؤؤؤؤوألسإلاؤؤؤؤينستون أل

 ي ةع  (ً.أل
ئ ؤؤؤ ألمعؤؤؤؤايألسيةعؤؤؤؤع س أل دؤؤؤؤعألمؤؤؤ تأل  ؤؤؤؤ كألست ؤؤؤؤ مألئتالؤؤؤؤ   أل ؤؤؤ أل يسعألسيةنةؤؤؤؤاخيبأألحؤؤؤؤالألأ ؤؤؤؤنكألت ؤؤؤؤ أل .3

ئسإل سياأل ؤؤؤؤ ألألسيةعؤؤؤؤع س ألسييؤؤؤؤ ألتةث ؤؤؤؤتألهتؤؤؤؤعمألسااؤؤؤؤيدنسيألسي و اؤؤؤؤ ألئ ؤؤؤؤنئكألقؤؤؤؤ  نئألسي  ؤؤؤؤ  ألسيةؤؤؤؤ ي 
 سيةع  (ً.أل

خك ؤتألسيعيساؤؤًألهؤؤ تأل  ؤ كألتال هدؤؤ األ ؤؤ ألتععدؤؤعألسية ؤ  وألسيةيعددؤؤًألمؤؤأألإد مؤًألسي ؤؤامأل ؤؤ ألسيةنةؤؤاخيبأأل .4
سوئيؤىأل ؤؤ ألئتععدؤعساألًوةؤ ألديت ؤ أل ؤ ألسية ؤ  ةًأل ؤ ألإخنؤؤ  أل ؤنصألخةؤاألجعدؤعئ ألئس ي  ؤتألسيةنةاخؤًأل

ي ألإيؤؤؤىألخ مؤؤاألتالؤؤؤاينألتععدؤؤعألخ مؤؤاألسيياعوؤؤؤًأله  ةوؤؤًألسااؤؤيثة يألخؤؤؤأألسيةنةاخؤؤًألسيث طوؤؤؤًألسييؤؤ ألأشؤؤ 
 سياط  .ألسادية  ألسادية  ألسيةع  ألئمأألث أل

ئسي كنيًألخأألسيالبوتًألسية  وًألوصع  ألسية ؤأألئيجؤ لألسيالبوتًألسوك  خةوًألس يالفألخ ىألسينغ ألمأأل .5
سآليسعألم طتألميد ي ًأل  ألأتألمع  (ؤًألطب ؤارألتةي ؤ ألسيةدامؤ  ألإلد مؤًألسي ؤام ألمةؤ ألسوخة ل ألإاألأتأل

 خ ينضألتن ئك  أل  ألابباألتعدب ألسية   وألمأألسي امألسية ي .ألأط  ألتتةاأل  ألقاألمعع س أل
ديادؤؤفألخ ؤؤىألسيبب ؤؤًألإتألطنؤؤ حألإد مؤؤًألسي ؤؤامألسيةؤؤ ي أل ؤؤ ألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارألئمنمس ؤؤ ألمعد ؤؤًألسيةاصؤؤاأل .6

 .ألم  ًألئساجية عوًألئسوم وًألسيع   ًألياأل  ألم  ص   ألسادية  خً
أل

 ثانيًا. المقلرحات
مأل ي  بؤؤذألمةؤؤ ييوألجعدؤؤعئألئتالؤؤاينألمؤؤ أل ؤؤاألدؤؤ ف ألمؤؤأألسيتةؤؤاألخ ؤؤىألت ب ؤؤًألم ؤؤ تألساؤؤيثة ياألحقودؤؤ ألي قوؤؤ  .1

سيةةؤؤ ييوألئسيةيادؤؤفألمؤؤوألتؤؤا بنألمؤؤاألسي ؤؤباألسييؤؤ ألمؤؤأألشؤؤ ط  ألأتألتط ؤؤ  أل ؤؤ ألساؤؤيدال  ألسااؤؤيثة يس أل
ألسياط وًألئسوج بوًألئ  ايئأل كنئألإد مًألسي امألسية ي أله يةكاألسيت ة .أل



 46 

خيدؤ  ألسي ؤ فعأل ؤاألسطتؤعسمألسي و اؤوً أل  اتاحبعألسينؤرألسي و اوًأليكاألسوطؤنسفألسيةةؤينمًأل ؤ ألسيتة وؤًأل .2
 ذهألسينؤيًألئسيةنسخ  أل  ألأحعألأ نكألم بب  ألإد مؤًألمةؤ ييوألأدؤاألجؤعئرألمؤأألإد مؤًألاؤامأليؤائيسمأل

 سية يوًأل  ألسيةع  (ً.أل
ط ؤؤؤ مألسااؤؤؤيثة ياألئتاجوؤؤؤاأل ؤؤؤ ألسيةع  (ؤؤؤًألأتألتضؤؤؤوألمتؤؤؤ دبنأليالسيةع وؤؤؤًألسيةنمسيؤؤؤًألئألاأل ؤؤؤعألي عكامؤؤؤًأل .3

 خبعمألسيياج   ألإلد مًألسي امأل  ألسيةع  (ً.ألألساايثة يألي دال عألسيب صألسيةع  ألئسوج ب ألئ ة 
سيةةؤ يمًألسي  خ ؤًألمؤأألطب ارألئ خ  ئألإخة ي  أل  أل ذهألسيةنح ؤًألخ ؤياجلألإتألت ةو ألسدية  ألمع  (ًأل .4

ألمم  ؤؤؤن ئألأهةؤؤايئألأكؤؤ تألئسياط وؤؤًألاؤؤاسعاأل ألئسيةؤؤنم  ألسيةع وؤؤً ألئسيةدؤؤ ئيبأ ألدبؤؤاألأصؤؤع  ألسوخةؤؤ ل
ئألي ةؤؤنم  ألسية ؤؤن ًأل ؤؤ ألاؤؤامألمع  (ؤؤًألطب ؤؤارألأاؤؤ ا ألسيةؤؤنسكًألييكؤؤاتألهتؤؤعأل يؤؤ أل ؤؤذهألسيةؤؤنم  ألطؤؤاسأل

 يائيسمألسية يوً.أل
إتألسييةعاألي(اس نألسي    ألسإل سياألئسيةؤ ي ألئسيببنئدنسطوؤًألخةثؤاألأ ؤنكألمدامؤ  ألجؤذ ألسااؤيثة يس أل .5

 سيةع وًألئسوج بوًألئم   ةًأل  خ ًأل  أل  ايئأل كنئألإد مًألسي امألسية ي .أل
سومأألسييذسف أل  ألسيتؤنسمألئتععدؤعساألسيةع صؤباألمع  (ًألطب ارألتةكاأليدة األصعب األ  ألخة وًألأتألألألأل ةه .6

سيينمبؤسألخ ؤىألإطةؤ عألشؤؤنم  ألخنؤلألألاسإلاؤينستونوًألمثؤاألسيع الؤًألئسيةؤتبنألئ  نؤنألسي ؤكن ألخ وؤا أل إطؤ
 ئيسمألسية يوًأل  ألسيةع  (ً.ألكيسعوًألتكاتألطاسئألي امألسو

 ألتتسيؤسأل بي ألسااي   ئألمأألتن ي ألسوااسمألسية يوًأليبتوألسيعئلألسيتن وًألم يكايتألئاامأل  ؤ أل ؤد .7
 اامألمع  (ًألطب ارأل  ألح لألتب اي أل كنئألإد ميا.أل

مةؤ أل؛ألخةثؤاألي خ ؤ األي ؤامألسيتؤنسمأليؤائيسمألسية يوؤًإتألإد مًألاامأليائيسمألسية يوؤًأل ؤ ألمع  (ؤًألطب ؤارأل .8
 خت  ألتااووألسيي    وًأل بأألسي ادبأألئسييت ئتأل ب  ة أليييالوًألم الدًألجينسًوًألأئاوألمأألسيتنسم.أل

 ةوؤؤًألإد مؤؤًألسي ؤؤامأليةؤؤ أليؤؤاألمؤؤأألم ؤؤ  وألميتؤؤع ئألئسااؤؤي   ئألمؤؤأألمبنجؤؤ  ألكيؤ  ئألسيياعوؤؤًألسيةنيةعوؤؤًأله  .9
وًأليؤعخ ألإد مؤًأل سييت ؤو ألسيتؤ ي ألئتععدؤعساألمؤأألسيةؤاسي ألسيبةؤنيًأل ؤ ألتبةةؤ  ألسيت ؤامألسية يوؤًألئسيةةؤًن

 سي ام.أل
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 المصادر ثبت 
 أواًل. القرآن الكريم. 

 اليثائق والنشرات الرسمية ثانيًا. 
ألأل.iq.net-www.isxألأل201 20189اامألسيتنسمأليائيسمألسية يوًألأل .1
ألأل/cosit.gov.iq/ar أل2018ئكسيئألسييبالو  ألسين  كألسيةنمساأليإلحة ع أل .2
أل.2018.ألجة اييًألسيتنسم ألئكسيئألسية يوً ألسية  ط ألسيعنئأل  ألسيتنسم أل4
أل.أل2018.ألئكسيئألسييبالو  ألسيةعدنيًألسيت مًألي ي ةوًألسية  عوً أل5
أل.2019يًألتن وًألطب ار ألشعبًألسإلحة ع أل.معدنأل6
أل.2019.معدنيًألصعًألطب ار ألشعبًألسإلحة ع أل7
 الرسائل واألطاريحًا. لثثا
 أل ئيألاؤؤامألسوئيسمألسية يوؤؤًأل ؤؤ ألت ةوؤؤًألسا  ؤؤ يأل ؤؤ ألمةؤؤن أل2002سواؤؤنج ألح ؤؤبأألخبؤؤعسيةال ل أل .1

أل ألم وًألسيين يئ ألمةن.ألجامعة ال قازيقيا يًألم ج يبنألوم ةايئا أل
 يساؤؤؤًألقو اؤؤؤوً ألأل– أل ت يوؤؤؤًألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسيؤؤؤعئلألسي  موؤؤؤًأل2013ن أل ؤؤؤأألح اؤؤؤبأ أل ؤؤؤأألخةؤؤؤ .2

جامعنة أبن  أطنئحًأل ميايسهألوم ةؤايئا ألم وؤًألسيت ؤامألساديةؤ  خًألئسيت ؤامألسيين ييؤًألئخ ؤامألسيي ؤببن أل
أل ألسينسسفن.ألتلمسان-بكر بلقايد

 ؤؤؤؤىأل ألمدامؤؤؤؤ  ألئمنؤؤؤؤ ا ألسااؤؤؤيثة يألمؤؤؤؤوألسيينمبؤؤؤؤسألخ2010سيعؤؤؤ جألمعةؤؤؤؤا  ألأيشؤؤؤؤعألمعةؤؤؤعألأحةؤؤؤؤع أل .3
سية ؤؤؤ ط ألسيعؤؤؤنئأل ؤؤؤ ألمع  (ؤؤؤًألطب ؤؤؤار ألياؤؤؤ يًألم ج ؤؤؤيبنألوغبؤؤؤنألم ةؤؤؤايئا ألم وؤؤؤًألسإل سيئألئساديةؤؤؤ   أل

أل ألسيتنسم.جامعة المي ل
 ألاامألسوئيسمألسية يوًألئ ئيهأل  ألتعدبؤ ألسيي ةوؤًألساديةؤ  خًأل" يساؤًألح يؤًأل2014خ كا، ألأحالم ألأل .4

امألسيين ييؤؤًألئخ ؤؤؤامألسيي ؤؤؤببن ألسينسسفؤؤن" ألياؤؤؤ يًألم ج ؤؤيبنألوم ةؤؤؤايئا ألم وؤؤًألسيت ؤؤؤامألساديةؤؤ  خًألئسيت ؤؤؤ
أل ألسينسسفن.ألجامعة أم البياق 

 ألتدبؤؤؤو ألئسدؤؤؤوألتؤؤؤعسئلألسواؤؤؤ  أل ؤؤؤ ألاؤؤؤامأل2010د اؤؤؤ  أل ؤؤؤ  األمااؤؤؤى ألمعةؤؤؤعألخبؤؤؤعسي الواألحالؤؤؤ   أل .5
 أل اسهؤًألسيبعؤاث ألجامعنة أهنل الب نت علن هم السنئم ألأل2010-2004سيتنسمأليائيسمألسية يوًألي  يؤنئألأل

أل.ألhttp://abu.edu.iqسيتنسم:أل
 ًا. المجئت والدورياترابع
 ألأ ةوًألسيؤعئيألساديةؤ  األيااؤاسمألسية يوؤًألمؤوألسيينمبؤسألخ ؤىألسي ؤامأل2006ه ش  ألمني ألخبعسي ب  أل .1

  ألسيتع ألسيي او ألم وًألسية ةايألسين متً ألهيعس  ألسيتنسم.ألمجلة المنصيرسيتنسقوًأليائيسمألسية يوً أل

http://www.isx-iq.net/
http://abu.edu.iq/
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 ألسوااسمألسية يوً:ألسإلط يألسيت مألئمدام  ألسي ن ح أل2008 ألألهةبنأل   األخا ئ ألك نئألح بأألعب   .2
  ألسيةن عألسيث ط  ألسيتع ألسينسهو ألم وًألسإل سيئألئسادية  ؤ ألج متًألسيبةنئ ألسيتنسم.ألدراسات إدارية

 ألساخيب يس ألسية   وًأل  ألتبالؤو ألئخةؤ يئألسيةعد ؤًأل2013م ألح أألخ   أل  نتأليش  ألش  بأ ألألتنأل .3
أل ألسيتنسم.أل1 ألسيتع ألهندسة الرافدينصاألسيدعخةًألأطةا ج ا" ألسيتن وًألسييد بعخًأل"معد ًألسيةاأل

 ألم ؤؤؤ عئألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًأل ؤؤؤ ألسيب ؤؤؤعستألسيب ونوؤؤؤًألمؤؤؤوألإشؤؤؤ يئأل2017سين وتؤؤؤ  أليجؤؤؤ عألخبؤؤؤا  ألمااؤؤؤى أل .4
مجلنة كلينة اإلدارة واالقلصناد للدراسنات ا ألأل2014-2007 يساؤًألتع ب وؤًألي ةؤعئألوألأل-  صًألي تؤنسم

ألا ألج متًأله  ا أله  ا ألسيتنسم.1ا ألسيتع ألو9ن عألو ألسيةاالقلصادية واإلدارية والمالية
 ألسوااسمألسية يوًألئأثن  أل  ألسيي ةوًألسادية  خً ألاؤامألسيتؤنسمأليؤائيسمأل2013ش عا ألأ دلألد ا  ألأل .5

 ألخؤع أل ؤ صألهةؤيتةنألسيك وؤً ألمجلة كلية بغداد للعلنيم االقلصنادية الجامعنةسية يوًأل" يساًألح يؤً" أل
ألج متًألئسا  ألسيتنسم.أل

 ألاؤؤؤامألسوئيسمألسية يوؤؤؤًألئ ئي ؤؤؤ أل ؤؤؤ ألت تبؤؤؤاألسااؤؤؤيثة يس  أل2018 ضؤؤؤبنألعبؤؤؤ   ألألسيتببؤؤؤعا ألك ؤؤؤنئ .6
ا ألم وؤؤًألسإل سيئألئساديةؤؤ   أل28 ألسينؤؤسعألسيثؤؤ ط  ألسيتؤؤع ألومجلننة الكننيت للعلننيم االقلصننادية واإلداريننة

ألج متًألئسا  ألئسا  ألسيتنسم.ألأل
ن ؤؤؤًألمؤؤؤاألمؤؤؤأأل ألم ؤؤؤ عئألسواؤؤؤاسمألسية يوؤؤؤًألسيتن وؤؤؤً:أل يساؤؤؤًألتع ب وؤؤؤًأليين2014سية ؤؤؤتعسئا ألدااؤؤؤف أل .7

ا أل42 ألسيتؤع ألوالجامعنةألمجلة كلينة بغنداد للعلنيم االقلصنادية ايصًألسينسسفنألئسي تا خًألئمةؤن أل
ألسيب بعئ ألسينسسفن.أل

ط(ؤنئألأل– ألمدام  ألطن حألاامأل مة أليائيسمألسية يوًألئسيةنم  ألسية   ةًألًواأل2007ط  ي ألط    ألأل .8
ا أل4ا ألسيتؤع ألو29 ألسيةن ؤعألوميةمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحيث العلسايةنسًوًألم يدب وً ألأل

ألج متًألتةنيأ ألسيال قوً ألاايي .أل
 الندوات والمؤتمرات.اً خامس
 ألأمك طوًألقو مألاامأليائيسمألسية يوًأل ؤ أل2011معةا  ألط خاألمعةع ألسيع ب   أل خ عألطتة ت أل .1

 ألئدؤ فوألسيةؤيتةنألسيت ةؤ ألسي ؤ اا ألدراسة فن  الملطلبنات اإلقلصنادية والمالينةمع  (ًألطب ؤار أل
ألإل سيئألئسودية   ألج متًألسيةاصا ألسيةاصا ألسيتنسم.ألك وًألس

 الكلب سادسآ.
 أل سيألسية ؤؤؤبنئألي  ةؤؤؤنألئسيياكيؤؤؤوأل1 ألطاألسنننياق المالينننة والنقدينننة أل2012 لألشؤؤؤببل أل ييؤؤؤعألم مؤؤؤا أل .1

ألئسيالب خً ألخة ت ألسوي ت.أل
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 ألتنجةؤؤً:ألمعةؤؤعألاإلدارة الماليننة: مفنناهيم أساسننية وتق ننيم األوراق الماليننة أل2010 نغؤؤ م ألأجؤؤبأ أل .2
أل ياحألئألمعةعألخبعسيكني ألئخةنألخبعسيكني  ألشت عألي  ةنألئسيت ام ألح ل ألاايي .أل

 ألسيالبتؤًألسيتن وؤً ألاألسياق المالية إطار ف  اللنظيم وتق يم األدوات ألأل2010سييةوة  ألأيشعأل ؤيس  ألأل .3
أل سيألسيو كئياألسيت ةوًألي  ةنألئسيياكيو ألخة ت ألسوي ت.أل

 أل1 ألطلمؤسسات المالية )نظريات وتطبيقات(المدخل إلى إدارة ا ألأل2012سينةبا ألانمعألمامل أل .4
أل سيألس أألسوثبنألي الب خًألئسي ةن ألج متًألسيةاصا ألسيةاصا ألسيتنسم.أل

 أل سيألسوكؤؤؤ  خةباتألي  ةؤؤؤنأل1 ألطالمننندخل إلنننى األسنننياق المالينننة أل2018سينةبؤؤؤا ألاؤؤؤنمعألمامؤؤؤل أل .5
ألئسيياكيو ألخة ت ألسوي ت.أل

 ألم وؤًألسيينؤ يئ ألفن  األوراق المالينةاالسنلثمار  أل2012سيع  ئا ألمعةعألص يل ألسية  ئا ألط يم ألأل .6
 ج متًألسإلاك عييً ألسيعسيألسين معوًألي الب خً ألسإلاك عييً ألمةن.أل

اللميينننل الننندول : أسننن  نظرينننة وأسنننال ب  أل2015سيةؤؤةنا ألمؤؤؤ خلألشؤؤؤببل ألح ؤؤؤأألألمؤؤؤني ألحةؤؤؤسئ أل .7
أل أل سيألسيضو عألي الب خًألئسي ةن ألسي نفألسوشنسف ألسيتنسم.أل1 ألطتحل لية

معةؤؤعألإ ؤؤنسهو  ألصؤؤ    ألئيبؤؤعألأحةؤؤع أل دؤؤل ألاؤؤاكستألاؤؤةبن ألسينسمب ؤؤ  ألشؤؤدبنا ألطؤؤاياألمااؤؤى ألطؤؤاي أل .8
 أل سيألسية ؤؤؤؤبنئألي  ةؤؤؤؤنألئسيياكيؤؤؤؤوألالمؤسسننننات الماليننننة المحليننننة والدوليننننة أل2009إد ؤؤؤؤ  ألقؤؤؤؤ  ن أل

 ئسيالب خً ألخة ت ألسوي ت.أل
 أل سيألس ؤؤؤأألسوثبؤؤؤنألي الب خؤؤؤًألئسي ةؤؤؤن أل1 ألطاإلدارة المالينننة أل2001سيتؤؤؤ منا ألمعةؤؤؤعألخ ؤؤؤ ألإ ؤؤؤنسهو  أل .9

 ةاصا ألسيةاصا ألسيتنسم.ألج متًألسي
سيةد ئمًألسيثد ًوًأل  ألسيبب ًألسيعضنيً: يساًألتع ب وؤًأل ؤ ألتعؤاا أل ألأل2013حةبع أل  ي ألشكنا  .10

ألسي ايًألسيتةنسطوً ألطبتًألسئيى أل سيألسيببنئط ألي  ةنألئسيياكيو خة ت ألساي تأل.
ي ةؤؤؤن أل أل سيألس ؤؤؤأألسوثبؤؤؤنألي الب خؤؤؤًألئس1 ألطاإلدارة المالينننة أل2011سيتؤؤؤ منا ألمعةؤؤؤعألخ ؤؤؤ ألإ ؤؤؤنسهو  أل .11

ألج متًألسيةاصا ألسيةاصا ألسيتنسم.أل
 أل سيألئسفؤؤاألي  ةؤؤنألئسييايؤؤو أل1 ألطاإلدارة الماليننة الحديثننة أل2013سيتؤؤ منا ألمعةؤؤعألخ ؤؤ ألإ ؤؤنسهو  أل .12

 خة ت ألسوي ت.أل
  ألميا ًألسيايسمألي  ةنألئسيياكيو ألخة ت ألسوي ت.ألالمالية الدولية أل2007سيدنية  ألمعةعألص يل أل .13

 

14. Mishkin, Frederic S., 2007, The Economics of Money, Banking and 

Financial Markets, 8th ed., Copyright 2007 Pearson Addison-Wesley, 

USA. 
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 ( 1الملحق )
 جامعة المي ل 

 كلية اإلدارة واالقلصاد 
 قسم العليم المالية والمصرفية 

 الميضيع/ اسلبانة 
 تحية ط بة... 

ملضمنات إنشات سيق رأس المال ف   يةااامً:أل"ت ااألط يبًألسيع  امألسيت ي ألإجنسعألسيعيساًألسأل
جؤؤسعألمؤؤأألميال بؤ  ألطبؤؤاألشؤؤ   ئألسيؤؤع  امألسيتؤؤ ي أل ؤؤ ألسيت ؤؤامأل ألئ ؤؤ أل"مدينننة المي ننل: دراسننة اسننلطئعية

وً ألئ  خيبؤؤؤ يم ألمؤؤؤأألسية يةؤؤؤبأألئ ئاألسيببؤؤؤنئألئسا يةؤؤؤ صأل ؤؤؤ أل ؤؤؤذسألسيةنؤؤؤ ل ألطنجؤؤؤاأل سية يوؤؤؤًألئسيةةؤؤؤًن
ساؤؤية يئألسااؤؤيب طًألسييؤؤ ألط ؤؤتىألأتألألا ألسيؤؤاسي ئأل ؤؤ سااؤؤي    ألهؤؤآيسفك ألمؤؤأأل ؤؤاللألسإلج هؤؤًألخ ؤؤىألسيي ؤؤ ؤأل

ألتكاتألمقو ا األخعةاألسيتعدعألمأألسيةيشنس ألسيةيت دًألهةا اعألسيبعث...ألموألشكنط ألئتدعدنط أليك .أل
أل
أل

 المشرف 

 المدرس 

 الدكتورة حال سامي خضير 

 الباحثة

 طالبة الدبلوم العالي

 صفاء سعيد محمد 

أل
 مفاهيم ملغ رات البحث 

ألاسمألسية يوً.ألأئاا.ألمدام  ألسوا
ألث طو ا.ألمعع س ألإد مًألسوااسمألسية يوً.أل

ألث يث ا.ألسية   وألسيةيعددًألمأألإد مًألسوااسمألسية يوً.ألأل
أل

 المعليمات اللعريفية 
ألسية  ً..........................أل .1
ألألوألألاأل عم ألوألألألألاألكيسخ ألوألألاألص  خ ألألاألتن ياألألألطبوتًألسي ة طألسيين ياألوأل .2
  ً.ألسيتةنأل......................ألا .3
 سييعةباألسيعيسا أل.................أل .4
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 أواًل. مقيمات إقامة سيق األوراق المالية ف  محافظة ن نيى  
  ألمنةاخًألسوا ألسييؤ ألتةثؤاألأيمؤ تألإد مؤًألاؤامأليؤائيسمألسية يوؤًألمؤ يةاسي ألسية  خؤًألئسيبةؤنيًأل

ألية  ا.ألئسييةنيعوًألئسيب ىألسييعيوًألمثاألشبك  ألساتة لألسيععدثًألئساايدنسيألسوم  ألئساد
 ال أتفق  محايد  أتفق   الفقرة  ت
سيت ؤؤ عألسية ؤؤيارألسيةت شؤؤ ألئسيةؤؤع نس أل ؤؤ ألسيةع  (ؤؤًألخط ؤؤ  أل ؤؤ ألإد مؤؤًألأل1

ألسي امألسية ي أل ب  
ألألأل

إمك طؤؤؤ  ألسيةع  (ؤؤؤًألمؤؤؤأألسيةؤؤؤاسي ألسيالبوعوؤؤؤًألسيةبي  ؤؤؤًألتةثؤؤؤاألأحؤؤؤعألأ ؤؤؤنكألأل2
ألسيتاسماألسية   ةًأل  ألإد مًألسي امألسية يوًأل  ألح لألسايثة ي  

ألألأل

ةع  (ؤؤؤؤؤًألمؤؤؤؤؤاسي ألهةؤؤؤؤؤنيًأل س ألتبةةؤؤؤؤؤ  ألأك  خةوؤؤؤؤؤًألئم  وؤؤؤؤؤًألتةي ؤؤؤؤؤ ألسيأل3
ألمبي  ًألتط   أل  ألإد مًألسي امأل

ألألأل

ألألألألاألخ مالاألم  خعساأل  ألإد مًألسي امألثسيةادوألسإلاينستون ألي ةع  (ًألخةأل4
سيبطتعألسيي ييب ألئسيعض ياألئسي و ح ألئسياخ أله  ةوًألسي امأليعرألخ مًألأل5

ألسيةتلألخةثاألهتعساألمض   األإلد مًألسي امأل
ألألأل

وًألت ؤؤؤؤؤؤؤةلأله اؤؤؤؤؤؤؤيدال  ألإألأل6 خؤؤؤؤؤؤؤ  ئألإخةؤؤؤؤؤؤؤ يألسيةيا ؤؤؤؤؤؤؤ  ألسية يوؤؤؤؤؤؤؤًألئسيةةؤؤؤؤؤؤؤًن
ألسيةع نس ألئسيتةاألخ ىألت ةو ألإد مًألسي امألسية ي أل  ألسيةع  (ً

ألألأل

مأألسيتاسماألسية  خعئأل  ألتتسيسأل كنئألإد مؤًألسي ؤامألسيةؤ ي ألتؤا نألشؤبكًألأل7
ألساتة ا ألسيععدثًأل  ألسيةع  (ًأل

ألألأل

وًألئسإل سيئألتةثؤؤؤاألمبنجؤؤؤ  ألسييت ؤؤؤو ألسيتؤؤؤ ي أل ؤؤؤ ألسيت ؤؤؤامألسية أل8 يوؤؤؤًألئسيةةؤؤؤًن
ألئسيد طاتأل  ألسيةع  (ًألأ نكألمدام  ألإد مًألسي امألسية ي 

ألألأل

 
 إقامة سيق األوراق المالية ف  محافظة ن نيى  ثانيًا. محددات 

  ألمنةاخًألسيتاسماألسادية  خًألئسيد طاطوًألئسيبةنيًألئسية  خًألسيي ألتي األإيىألخند ؤًألأئألتععدؤعأل
ألألإد مًألأئألإطة عألسوااسمألسية يوً.

 ال أتفق  محايد  أتفق   الفقرة  ت
ألألألأل ننئألمثبنألمأأليؤئ ألسوماسلأل  ألسيةع  (ًأل1
س يدؤؤ يألسيةع  (ؤؤًألإيؤؤىألمةؤؤؤ يفألسإلصؤؤعسيألسوئيؤؤ ألئسيي ؤؤايًألئسيةد صؤؤؤًألأل2

ألئسإلدعسعألئسيداسطبأألسية (ةًألي  
ألألأل
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 ال أتفق  محايد  أتفق   الفقرة  ت
وًألإلد مؤؤؤًألأل3 خؤؤؤعمألتؤؤؤاس نألسيبب ؤؤؤًألسااؤؤؤيثة ييًألئسية (امؤؤؤًألسية يوؤؤؤًألئسيةةؤؤؤًن

ألسي ام.أل
ألألأل

دؤؤؤنألسيةع  (ؤؤؤًألي ؤؤؤاخ ألسااؤؤؤيثة ياأله  ةوؤؤؤًألسي ؤؤؤامألسيةؤؤؤ ي ألمؤؤؤأألدبؤؤؤاألت يأل4
ألسيت مًألئسيةيت م بأأل  ألاامألسيتةا

ألألأل

ألألألألخعمألساايدنسيألسي و ا ألئسوم  ألسيذاألست ةتألهاألسيةع  (ًأل5
 ؤؤؤؤنئكألقؤؤؤؤ  نئألسي  ؤؤؤؤ  ألسيةؤؤؤؤ ي ألئسإل سياأل اصؤؤؤؤ األأحؤؤؤؤعألمعؤؤؤؤع س ألسية ؤؤؤؤ تألأل6

ألساايثة ياأل
ألألأل

أطةالًألااسعألتت  ألسومنأله يدال عألئيًألخعمألخا ئألسين  كألسيةةن  أليةسسأل7
ألسيت مألأئألسيب صألمة ألخةثاألخ مالاألمعع ساألإلد مًألسي امأل

ألألأل

 ؤؤؤؤؤتفألساخيةؤؤؤؤؤ  ألخ ؤؤؤؤؤىألساؤؤؤؤؤيثة يس ألسيدالؤؤؤؤؤ عألسيبؤؤؤؤؤ صأل ؤؤؤؤؤ ألمةؤؤؤؤؤ ييتاألأل8
ألسية  عوًألئسيين ييًألئسيبعموًألئسي و حوً

ألألأل

 
 إقامة سيق األوراق المالية ف  محافظة ن نيى المنافع الملحققة من  ثالثًا. 

اؤؤؤامألإد مؤؤًألسيةسسخؤؤ ألأئألسيةك اؤؤلألسيةيعددؤؤًألئسييؤؤ ألتةثؤؤاأل ؤؤ ألسيادؤؤتأل ستؤؤاألأ ةوؤؤًأل ؤؤ ألمنةاخؤؤًأل
ألألي  ن ألئسيةنيةوألئسادية  ألسيةع  ألئسياط  .ألسية يوًسوئيسمأل

 ال أتفق  محايد  أتفق   الفقرة  ت
تالاينألسادية  ألسيةع  ألئمأألث ألسياط  ألئم ؤ خعئألسيةؤنم  أل ؤ أل  ؤ عألأل1

ألثة ييؤئ ألسوماسلألسيالكمًأليالاي
ألألأل

ألألألألتاعوًألسية يثةنيأأل  ألسيةع  (ًأله  ةوًألساايثة يأل  ألسي امألأل2
ئ  ييؤؤ ي ألسية ؤؤ  ةًأل ؤؤ ألسيت ؤؤ عألئتع ؤؤبأألسيؤؤع األسيةع ؤؤ أل ؤؤ ألسيةع  (ؤؤًألأل3

ألسيت  عألم يارألسيةعوةً
ألألأل

ألألألألسية   ةًأل  ألجذ ألساايثة يس ألئيؤئ ألسوماسلألسوج بوًألأل4
ألألألألة ا ألتع بسألئتالاينألي ب ىألسييعيوًأل  ألمن لألساتأل5
سية ؤؤؤؤ  ةًأل ؤؤؤؤ ألإخنؤؤؤؤ  أل ؤؤؤؤنصألخةؤؤؤؤاألجعدؤؤؤؤعئألمؤؤؤؤأأل ؤؤؤؤاللألكيؤؤؤؤ  ئألسي ؤؤؤؤنصألأل6

ي ةؤؤؤؤنم  ألسية ؤؤؤؤن ًأل ؤؤؤؤ ألسي ؤؤؤؤامألسيةؤؤؤؤ ي ألئتد ؤؤؤؤومأل نؤؤؤؤائألسااؤؤؤؤيثة ييًأل
ألسيبال يًأل  ألسيةع  (ً

ألألأل



 53 

 ال أتفق  محايد  أتفق   الفقرة  ت
تتسيسألسيي    وًألئسية  ًوًأل  ألسيةؤنم  ألسيت م ؤًأل ؤ ألسيةع  (ؤًألئمؤأألثؤ ألأل7

ألألأات يألسي  وألسية ين  ألسية   ةًأل  أل  وأل
ألألأل

ك طوؤؤؤؤؤًألي ؤؤؤؤؤ ألسي ؤؤؤؤؤامألئسااؤؤؤؤؤي   ئألمؤؤؤؤؤأألسيببؤؤؤؤؤنس ألسياقوفوؤؤؤؤؤًألئسإلد وةوؤؤؤؤؤًألإمأل8
ألئسيعئيوًألأل

ألألأل

أل
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 (2الملحق )
 أسمات الخبرات والمحكم ن  

 االخلصاص  اللقب العلم  االسم  ت
 إاينستونوأًلإ سيئأل أاي  أل سيةت  بعائخعهللاألسيعميايألمتأأل 1
 إ سيئألمة يف أاي  ألم  خعألألسيعميايألهة يأل طاتألسيةكنج أل 2
 إ سيئألت اي أل أاي  ألم  خعأل عميايألخالعألخبعسي المألخعبىسي 3
 سدية  ألمتن ً أاي  ألم  خعأل سيعميايألمعةعألط خاألمعةا أل 4
ألط( ألسيةت ام  ألسإل سييأًلألأاي  ألم  خعألألسيعميايألأحةعألداط ألسي بت ئاأل 5

أل



Abstract 

 For the financial stock market in a variety economics and Iraqi 

economic a vital role depending on its big and bases role in this economics 

growth; according to its contents of different tools and associations, that it 

participate in the financing wide sectors in business and commercial activities, 

besides its role in bringing the foreign, national and local investments, and its 

participation in survival and developments in all life domains.     
 From this point of view, the research aims to study the possibility of 

establishing financial stock market in Nineveh governorate based on this 

human, physical, and geographical resources according to the economic 

indicators, this market can be a reservist for the Iraqi stock market in Iraq.  

 To achieve the research goals, the study represented in two frames, the 

first one is theoretical, in this frame the researcher represented the conceptual 

and functions and the importance of financial markets. The second frame 

represented the pilot study for the possibility of establishing a financial stock 

market in Nineveh governorate by explanatory three axis, these axis is: 

Components, determinates and benefits.   
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