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مخلص:
هضف البدث بكيل عةِـ ئلى الخأصُل الللمي مً زالٌ الخلغف كلى أزغ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ
إلاػاع املفاهُمي ألبلاص املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ،ولإلحابت كلى الدؿاؤالث البدثُت وازخباع فغطُاث البدث أكخمض الباخثان
كلى املىهج الىصفي الخدلُلي في جبُين وجىطُذ الجاهب الىـغي مً زالٌ الضعاؾاث الؿابلت والضوعٍاث والغؾاةل الللمُت ،وجدلُل
هخاةج الضعاؾت الخؼبُلُت وازخباع الفغطُاث باؾخسضام البرهامج الاخصاتي ( .)SPSSهما اؾخسضم الباخثان الاؾدباهت هأصاة للبدث
ووػكذ كلى كُىت البدث امليىهت مً املضعاء اللامين ،واملضعاء املالُين وعؤؾاء ألاكؿام واملداؾبين ،واملغاكبين املالُين ،ومضكلي
الخؿاباث اللاملين بالكغواث واملإؾؿاث املالُت( البىىن) املضعحت في ؾىق فلؿؼين والبالغ كضصهم ( )39مىؿف ومىؿفت.
الكلماث املفخاحيت :امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ،إلاػاع املفاهُمي ،الخىمُت املؿخضامت ،بىعصت فلؿؼين.
Abstract:
The main objective of the research is to scientific rooting by recognizing the impact of the
application of international financial reporting standards in developing the conceptual framework
for the dimensions of accounting for sustainable development. And periodicals and theses, analysis
of the results of the applied study and testing hypotheses using the statistical program (SPSS). The
researchers also used the questionnaire as a research tool and distributed to the research sample
consisting of general managers, financial managers, heads of departments, accountants, financial
controllers, and auditors working in companies and financial institutions (banks) listed in the
Palestine market, and their number is (39) male and female employees.
Keywords: International Financial Reporting Standards, conceptual framework, sustainable
development, Palestine Exchange.
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 1ملدمت:
ً
ً
أزظث املداؾبت صوعا هاما مً زالٌ صعاؾتها للمفاهُم املداؾبُت وإلافصاح كنها للخأهض مً
الاؾخسضام ألامثل للمىاعص بهضف حلـُم وجىمُت الثروة ألصخاب املصالح واملؿدثمغًٍ واللمل كلى
جدمل ئصاعة الكغواث ملؿإولُاتها الاحخماكُت والبُئُت والاكخصاصًت وجىفُظ ألاكماٌ بصىعة جسضم
املصالح اللامت وبما جدلم الاهخفاق ألصخاب اللمل واملجخمم هيل.
خُث ئن ملـم الكغواث التي تهخم بالخىمُت املؿخضامت في كملُاتها جغهؼ في بغامجها كلى
جدلُم ألابلاص الاحخماكُت والبُئُت الاكخصاصًت ،وكلى الغغم مً كضم وحىص الىثير مً الكغواث التي
حؿعى ئلى كُاؽ وجدلُم أبلاص املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ،أال أن هىان طغىغ مً مسخلف
أصخاب املصالح كلى الكغواث للُاؽ أصائها الاحخماعي والبُئي والاكخصاصي والافصاح كىه في جلاعٍغ
املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت مً زالٌ الالتزام بخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت كىض
ئكضاص هظه الخلاعٍغ.
ولهظا ؿهغث الخاحت امللخت ئلى وحىص هـم مداؾبُت كىٍت جخميز بالىفاءة والفاكلُت مً أحل
جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت مً كبل الكغواث ،لإلؾهام في كُاؽ وجدلُم أبلاص
الخىمُت املؿخضامت الكاملت لتزوٍض أصخاب املصالح واملؿدثمغًٍ بما ًدخاحىهه مً مللىماث ملىاحهت
جدضًاث الخىمُت املؿخضامت ،خُث أصبذ مً الظغوعي أن جلتزم حمُم الكغواث بخؼبُم ملاًير
املداؾبت الضولُت كىض ئكضاص كىاةمها املالُت ،الؾخلؼاب عؤوؽ ألامىاٌ والاؾدثماعاث ألاحىبُت ،وطلً
مً أحل جدلُم الخىمُت املؿخضامت في املجاالث الاحخماكُت والبُئُت والاكخصاصًت.
 2/1مشكلت الدزاشت:
حلخبر الىـم املداؾب ُت الخالُت كاحؼة كً كُاؽ أبلاص الخىمُت املؿخضامت ،وهظا أصي ئلى
وحىص كصىع في مسغحاث الىـم املداؾبُت للُاؽ مضي مؿاهمت الكغواث في جدلُم أبلاص الخىمُت
املؿخضامت واملىافم التي حلىص كلى املجخمم والبِئت والاكخصاص مً الاوكؼت التي كامذ بدىفُظها جلً
الكغواث.
ومً هىا ال ًؼاٌ هىان مكيلت هبيرة في وحىص هـم مداؾبُت ًخم مً زاللها كُاؽ ألابلاص
املسخلفت للخىمُت املؿخضامت (الاكخصاصًت والبُئُت والاحخماكُت) ،ومً هىا البض مً وحىص ئػاع مفاهُمي
مخيامل للُاؽ أبلاص املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت مً زالٌ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ
ً
املالُت.وبىاءا كلى طلً ًمىً صُاغت مكيلت الضعاؾت في الدؿاؤالث الخالُت:
الصؤال السئيض :هل ًىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي
ألبلاص املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت؟
ويخفسع من الصؤال السئيض الدصاؤالث الفسعيت الخاليت:
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 -1هل ًىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الاحخماعي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت؟
 -2هل ًىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض البُئي
للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت؟
 -3هل ًىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الاكخصاصي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت؟
 4هل ًىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الخىىىلىجي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت؟
 3/1أهداف الدزاشت :تهضف الضعاؾت أؾاؾا للخأصُل الللمي مً زالٌ الخلغف كلى أزغ جؼبُم امللاًير
الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي ألبلاص املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت للؼاق
البىىن والخضماث املالُت املضعحت في بىعصت فلؿؼين ،وفي ؾبُل جدلُم هظا الهضف الغةِـ البض مً
جدلُم أهضاف فغكُت وهي:
 -1الخلغف كلى أزغ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الاحخماعي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
 -2الخلغف كلى أزغ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض البُئي
للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
 -3الخلغف كلى أزغ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الاكخصاصي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
 -4الخلغف كلى أزغ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الخىىىلىجي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
 4/1أهميت الدزاشت:
جـهغ أهمُت هظه الضعاؾت في أزغ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي
ألبلاص املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت كؼاق البىىن والخضماث املالُت املضعحت في بىعصت فلؿؼين،
ً
ً
خُث جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت اهخماما هبيرا مً كبل ألاواصًمُين الباخثان املهخمين
كلى خض ؾىاء ،وللض قهض الفىغ املداؾيي امللاصغ بلع الضعاؾاث والىخاباث التي جىاولذ هظا املفهىم
وأهمُخه ومضي جؼبُله في الكغواث املضعحت في أؾىاق عأؽ املاٌ للُاؽ وجدلُم أبلاص املداؾبت كً
الخىمُت املؿخضامت ،وؾخيىن هظه الضعاؾت مؿاهمت كلمُت مخىاطلت ٌؿخفُض منها الباخثان واملهخمين
في هظه املجاٌ.
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 5/1فسضياث الدزاشت:
ً
بىاء كلى مكيلت وأهضاف الضعاؾت ًمىً صُاغت مجمىكت مً الفغطُاث كلى الىدى الخالي:
الفسضيت السئيصت:
ًىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي ألبلاص املداؾبت كً
الخىمُت املؿخضامت.
الفسضيت ألاولىً :ىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي
للبلض الاحخماعي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
الفسضيت الثاهيتً :ىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي
للبلض البُئي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
الفسضيت الثالثتً :ىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي
للبلض الاكخصاصي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
الفسضيت السابعتً :ىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي
للبلض الخىىىلىجي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.
 6/1مخغيراث الدزاشت:
مً زالٌ جدلُل مكيلت الضعاؾت واهضافها واهمُتها وصُاغت فغطُاتها الغةِؿُت والفغكُت جم اكضاص
الىمىطج الخالي الظي ًىضح مخغيراث الضعاؾت املؿخللت والخابلت واللالكت التي جغبؽ بُنها هما هى
مىضح بالكيل الخالي:

تطبيق المعايير

المتغير التابع:

البعد االجتماعي

االطار المفاهيمي

البعد البيئي

التقارير المالية

التنمية المستدامة

المتغير المستقل:
الدولية إلعداد

ألبعاد المحاسبة عن

البعد االقتصادي
البعد التكنموجي

 8/ 1هيكل الدزاشت:
في ئػاع مىطىق الضعاؾت وأهمُتها واهضافها وفغطُاتها ومىهجُتها ،ؾِخم جدىأوٌ هظه الضعاؾت
مً زالٌ اللىاصغ الخالُت:
 الضعاؾاث الؿابلت. أهمُت وملىماث جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت. إلاػاع املفاهُمي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت.56
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 الضعاؾت الخؼبُلُت. الخالصت والىخاةج والخىصُاث. ملترخاث ألبدار مؿخلبلُت. -2الدزاشاث الصابلت:
كام الباخثان باؾخلغاض الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ مخغيراث الضعاؾت ،وجم جلؿُمها ئلى
صعاؾاث باللغت الغغبُت وصعاؾاث باللغت الاهجليزًت هما ًلي:
ا
أوال -الدزاشاث العسبيت:
 -1دزاشت (جالولت ،و جىدة:)2015 ،
هضفذ الضعاؾت ئلى الخلغف كلى مفهىم مداؾبت الاؾخضامت وكىاصغها ،والخلغف كلى ػبُلت
اللالكت التي جغبؽ بين صعحت إلافصاح كً كىاصغ مداؾبت الاؾخضامت في الكغواث املؿاهمت اللامت
الفلؿؼُيُت وزصاةص الكغهت ،ولخدلُم أهضاف الضعاؾت جم بىاء مإقغ للُاؽ مؿخىي إلافصاح كً
كىاصغ مداؾبت الاؾخضامت في الخلاعٍغ الؿىىٍت للكغواث ،ومً جلاعٍغ الاؾخضامت املؿخللت امليكىعة كبر
املىاكم الالىتروهُت لهظه الكغواث ،واكخمضث الضعاؾت كلى املصاصع الثاهىٍت وألاولُت ،خُث اؾخسضمذ
الاؾدباهت هأـضاة للضعاؾت ،خُث بلغ مجخمم الضعاؾت مً حمُم الكغواث املؿاهمت اللامت املضعحت في
ؾىق فلؿؼين لألوعاق املالُت زالٌ للام  2015والبالغ كضصها ( ،)51وؾخيىن كُىت الضعاؾت قامله
ملجخملها ،وهي مخظمىت زمؿت كؼاكاث عةِؿُت (كؼاق الخضماث ،البىىن والخضماث املالُت ،كؼاق
الخامين) ،و جىصلذ الضعاؾت ئلى جباًً مؿخىي إلافصاح كً كىاصغ مداؾبت الاؾخضامت بين اللؼاكاث
الاكخصاصًت مدل الضعاؾت ،هما أن مؿخىي إلافصاح باملخىؾؽ لم جخجاوػ  ،%70بِىما جصضع اللؼاق
املصغفي والخضماث املالُت مً بي ن اللؼاكاث الخمؿت ،خُث بلغذ وؿبت إلافصاح كً كىاصغ
مداؾبت الاؾخضامت  ،%90هما هكفذ الضعاؾت كً وحىص فغوق في مؿخىي إلافصاح كً أبلاص
مداؾبت الاؾخضامت للكغواث جبلا لللؼاق الاكخصاصي.
 -2دزاشت (شالمت:)2017 ،
هضفذ الضعاؾت ئلى جدلُل أزغ جبني ملاًير الخلغٍغ املالي الضولُت كلى حظب الاؾدثماعاث
ألاحىبُت املباقغة ئلى مصغ وصوعه في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت املؿخضامت ،وحكير هخاةج الضعاؾت ئلى أهه
كلي الغغم مً وحىص كالكت اعجباغ ئًجابي بين الاؾدثماع ألاحىيي املباقغ وجبني ملاًير الخلغٍغ املالي
الضولُت في مصغ ،خُث أن جبني ملاًير الخلغٍغ املالي الضولُت صاخبه ػٍاصة في حجم الاؾدثماع ألاحىيي
املباقغ ،ئال أن هخاةج جدلُل الاهدضاع حكير ئلى أهه ال جىحض كالكت جأزيرًت كالكت ؾببُت بين جبني ملاًير
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الخلغٍغ املالي الضولُت وبين حجم الاؾدثماع ألاحىيي املباقغ ،خُث أن جبني ملاًير الخلغٍغ املالي الضولُت لم
ًإزغ حىهغٍا كلي جضفلاث الاؾدثماعاث ألاحىبُت املباقغة.
 -3دزاشت (البلمي ،و البشخاوي:)2014 ،
هضفذ هظه الضعاؾت ئلى البدث في واكم املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت في الكغواث الصىاكُت
ألاعصهُت وبُان أصائها البُئي والاحخماعي والاكخصاصي مً زالٌ جبىيها ملباصب الخىمُت املؿخضامت ومخؼلباث
جؼبُلها فيها ،واكخمضث الضعاؾت املىهج الىصفي الخدلُلي ،خُث قمل مجخمم الضعاؾت الكغواث
الصىاكُت ألاعصهُت املضعحت في بىعصت كمان ،خُث صممذ اؾدباهت هأصاة للضعاؾت ووػكذ كلى كُىت مً
مجخمم الضعاؾت الظي قمل ( )13قغهت مً قغواث الصىاكاث الاؾخسغاحُت والخلضًيُت ،و ( )10قغواث
مً الصىاكاث الىُماوٍت  ،وجىصلذ هخاةج الضعاؾت ئلى أهه ال ػاٌ اهخمام بلع الكغواث ألاعصهُت
بخؼبُم مباصب الخىمُت املؿخضامت غير وافي ئلى الضعحت التي جليي اهخمام ئصاعة الكغواث بمصالح الاػغاف
الخاعحُت (البِئت  ،املجخمم  ،الاكخصاص) وجفظُلها كلى اهخمامها بخدلُم أكلى وؿب لألعباح وحلـُمها،
وأن التزام ئصاعاث الكغواث الصىاكُت ألاعصهُت بخؼبُم املؿإولُت الاحخماكُت ٌلؼػ مً جؼبُم الخىمُت
املؿخضامت فيها ،والاهخمام بخىفغ املللىماث والبُاهاث اليافُت واملخلللت باملجخمم والبِئت ومخؼلباث
الغفاهُت الاحخماكُت طمً الخلاعٍغ املالُت.
 -4دزاشت (هىز ،و اخسون:)2013 ،
هضفذ الضعاؾت ئلى الخلغف كلى أزغ مداؾبت الاؾخضامت كلى امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ
املالُت في الكغواث الصىاكُت املؿاهمت اللامت الاعصهُت ،واكخمضث الضعاؾت املىهج الىصفي الخدلُلي،
وٍخيىن مجخمم الضعاؾت مً الكغواث الصىاكُت املؿاهمت اللامت ألاعصهُت والبالغ كضصها ( )84قغهت،
أما كُىت الضعاؾت واهذ مً املضعٍين املالُين واملداؾبين واملضكلين اللاملين في أكؿام املداؾبت في هظه
الكغواث ،وزلصذ هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص أزغ للىاصغ املداؾبت املؿخضامت (البلض البُئي ،البلض
الاحخماعي ،البلض الاكخصاصي) كلى امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في الكغواث الصىاكُت
املؿاهمت اللامت ألاعصهُت وطلً مً وحهت هـغ املضعٍين املالُين واملداؾبُين واملضكلين اللاملين في
أكؿام املداؾبت.
 -5دزاشت (العسمىطي:)2013،
هضفذ الضعاؾت ئلى بُان أزغ كىاصغ مداؾبت الاؾخضامت كلى جلاعٍغ امللاًير الضولُت إلكضاص
الخلاعٍغ املالُت في الكغواث الصىاكُت املؿاهمت اللامت الاعصهُت ،والخلغف كلى املكاول وامللىكاث التي
جىاحه الكغواث الصىاكُت املؿاهمت اللامت الاعصهُت في جؼبُم كىاصغ مداؾبت الاؾخضامت ،واؾخسضمذ
الضعاؾت املىهج الىصفي الخدلُلي ،واؾخسضمذ الاؾدباهت هأصاة للبدث ووػكذ كلى كُىت الضعاؾت مً
املضعٍين املالُين واملداؾبين واملضكلين اللاملين في أكؿام املداؾبت الكغواث الصىاكُت املؿاهمت
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اللامت الاعصهُت والبالغ كضصهم ( )336مىؿف ومىؿفت ،هما جىصلذ هخاةج الضعاؾت ئلى كضم املام
الكغواث بأهمُت مداؾبت الاؾخضامت ،وججىب الكغواث اللُام بالخلغٍغ كً املؿئىلُت الاحخماكُت
والبُئُت اكخلاصا منها أن طلً ًلخم الظغع بلُمت اؾدثماعاتها.
ا
ثاهيا -الدزاشاث ألاجنبيت:
 -1دزاشت (:)Cherepanova, V., 2017
ً
ً
هضفذ هظه الضعاؾت ئلى جلضًم هلا جدلُلُا إلطفاء الؼابم املإؾس ي كلى جلاعٍغ الخىمُت املؿخضامت في
ؿل جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ،هلاغ اللىة والظلف في امللاًير الضولُت إلكضاص
الخلاعٍغ املالُت وػغٍلت اكخماصها ،واؾخسضمذ الضعاؾت املىهج الىصفي الخدلُلي ،وجىصلذ الضعاؾت ئلى
أن الخلاعٍغ كً الخىمُت املؿخضامت مىحه ئلى مجمىكت مً أصخاب املصالح الظًً جيىن مكاعهتهم
خاؾمت لخدلُم أهضاف هاصفت للخىمُت املؿخضامت ،وأن جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت
ألغغاض الخلغٍغ كً الخىمُت املؿخضامت مدضوص.
 -2دزاشت (:(Kozuharov, S., et al, 2015
هضفذ هظه الضعاؾت ئلى الخلغف كلى صوع وأهمُت البُاهاث املالُت واملللىماث امللضة وفم
امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت والتي ًخم الىكف كنها كىض كملُت اجساط اللغاعاث مم الترهيز
بكيل زاص كلى مضًغي الكغواث املخىؾؼت والصغيرة في حمهىعٍت ملضوهُا ،واؾخسضمذ الضعاؾت
املىهج الخدلُلي ،وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً مجمىكت مً الكغواث املخىؾؼت والصغيرة في حمهىعٍت
ملضوهُا ،وجىصلذ الضعاؾت ئلى أن الخضفم املؿخمغ للمللىماث املىزىكت طاث الصلت واملهمت مً الىاخُت
املالُت أمغ طغوعي الجساط اللغاعاث الاؾدثماعٍت ،وأن جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت أصث
حلؼٍؼ الكفافُت في الخلاعٍغ املالُت للمؿدثمغًٍ ،وجدُذ مىاءمت الخلاعٍغ املالُت ،وحؿهُل الخىمُت
املؿخضامت للكغواث امللضوهُت وؾىف جإزغ بكيل غير مباقغ كلى الخىمُت الاكخصاصًت املؿخضامت للضولت.
 -3دزاشت (:)Gurvitsh, N., Sidorova, I., 2012
هضفذ هظه الضعاؾت ئلى الخلغف كلى الافصاخاث الاحخماكُت والبُئُت في الخلاعٍغ الؿىىٍت
للكغواث املضعحت في بىعصت اؾخىهُا لألوعاق املالُت ،واؾخسضمذ املىهج الىصفي الخدلُلي ،هما كامذ
الضعاؾت بفدص  15جلغٍغ لهظه الكغواث مً اللؼاكاث املسخلفت مً اللام  ،2010 -2007وجىصلذ
الضعاؾت ئلى أن الافصاخاث الاحخماكُت والبُئُت جؼاًضث كبر هظه الؿىىاث ولىً بكيل كلُل وواهذ
كلى قيل جلاعٍغ مؿخللت ،واخخىث هظه الخلاعٍغ كلى أمىع هثيرة طاث كالكت بالخىمُت املؿخضامت لهظه
الكغواث.
الخعليب على الدزاشاث الصابلت:
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 أوجه الاجفاق بين الدزاشت الحاليت والدزاشاث الصابلت :جخفم الضعاؾت الخالُت مم الضعاؾاثالؿابلت في حىاهب مخلضصة ،أهمها أنها جدىاوٌ مفهىم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت  ،وأبلاص
الخىمُت املؿخضامت ،وأهم ملىماث جؼبُم امللاًير الضولُت في البِئاث املسخلفت للضوٌ ،وما جىفغه مً
ئػاع مفاهُمي مىخض لخؼبُم هظه امللاًير ،وطلً للُاؽ ألابلاص البُئُت والاحخماكُت والاكخصاصًت
ً
والخىىىلىحُت للخىمُت املؿخضامت مداؾبُا.
 أوجه الاخخالف بين الدزاشت الحاليت والدزاشاث الصابلت :جسخلف الضعاؾت الخالُت كً الضعاؾاثالؿابلت في حىاهب مخلضصة أهمها أنها جغبؽ بين جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت وبين
جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للُاؽ أبلاص املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ،هظلً فانها جسخلف كً
الضعاؾاث الؿابلت في كُىت الضعاؾت ،خُث ػبلذ كلى كؼاق البىىن والخضماث املالُت املضعحت في
بىعصت فلؿؼين.
 أوجه الاشخفادة من الدزاشاث الصابلت :اؾخفاص الباخثان مً الضعاؾاث الؿابلت في مجاٌ ئزغاءالضعاؾت الخالُت ببلع املفاهُم والخلغٍفاث ،والىخاةج والخىصُاث ،هظلً جم ئكضاص الاؾدباهت
ومجاالتها في طىء الضعاؾاث الؿابلت.
 /3إلاطاز النظسي للدزاشت:
 1/3مفهىم املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت:
أـضي جؼاًض اليكاغ املالي والاكخصاصي كبر الخضوص الضولُت ئلى طغوعة وحىص ملاًير مداؾبُت
طاث حىصة كالُت ،جمىً املؿخسضمين لللىاةم املالُت مً اجساط كغاعاتهم الاؾدثماعٍت كلى اؾـ كلمُت
ؾلُمتً ،
بىاء كلى مللىماث حُضة جسلى مً الخدغٍف ،وجمثل الىطم املالي للكغهت بصىعة كاصلت
وصخُدت ,وفي هظا الؿُاق فلض "خضص مجلـ ملاًير املداؾبت الضولُت اعبم زصاةص ججلل مً
املللىماث املداؾبُت امللغوطت مفُضة للمؿخسضمين وهي :اللابلُت للفهم  ,واملالءمت  ,واملىزىكُت ,
واللابلُت للملاعهت (مسلىف ،) 2014 ،ومً أحل ان جخىافغ جلً الخصاةص في املللىماث التي جدخىيها
الخلاعٍغ املالُت فلض اؾخىحب طلً الالتزام بخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت )(IFRS
الصاصعة كام  2001كً مجلـ ملاًير املداؾبت الضولُت ) (ASBلخدل جضعٍجُا مدل ملاًير املداؾبت
الضولُت.
 1/1/3الحاجت إلى املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت :ان الخؼىعاث املدؿاعكت في كالم الاكماٌ
والخلضم الخىىىلىجي الىبير وجأزيراث اللىملت  ,والتي وان مً ابغػها جؼىع هـام الاجصاالث  ,ول هظه
امللؼُاث أللذ بـاللها كلى كلم املداؾبت بصىعة كامت وكلى وكىء امللاًير الضولُت للخلاعٍغ املالُت
بصىعة زاصت  ,اط ًمىً اعحاق وكىئها ئلى اخخُاحاث كصغ اللىملت  ،الامغ الظي اولىـ بضوعه كلى
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كىملت املداؾبت  ,فاملداؾبت اؾاؾا هي لغت الاكماٌ ولغت الاؾدثماعاث كلى حمُم الاصلضة املدلُت
والاكلُمُت والضولُت  ,وجخمثل اؾباب الخؼىع في الخلاعٍغ الضولُت للخلاعٍغ املالُت لالحي(مسلىف:)2014 ،
ا
أوال :الخاحت ئلى مىاهبت الخلضم والخؼىع اللالمي واًجاص آلُت لخؼىٍغ كلم املداؾبت  ،وطلً لخىخُض
امللالجاث املداؾبُت واؾدبلاص الخىاكظاث الىاججت كً ازخالف الؿُاؾاث واملباصب املداؾبُت.
ا
ً
ثاهيا :اهفخاح البىعصاث وأؾىاق املاٌ كاملُا ،وطلً جماقُا مم الاهفخاح الاكخصاصي اللالمي واؾخلؼاب
الاؾدثماعاث الخاعحُت.
 2/1/3أشباب الاهدشاز العاملي ملعاًير اعداد الخلازيس املاليت الدوليت :جبيذ الىثير مً صوٌ اللالم
امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت وطلً لخؼبُلها مً كبل الكغواث املؿاهمت اللامت ،وكضص جمثلذ
اؾباب الاهدكاع اللالمي للملاًير الضولُت ما ًلي( حمله ،وكماع:)2014 ،
 جكلفت اعداد معاًير محاشبيت :خُث ان اكضاص ملاًير مداؾبُت هب كملُت مغهبت ومىـمت
ٌؿاهم فيها اللضًض مً الجهاث الخيىمُت واملىـماث املهىُت واملإؾؿاث الخللُمُت واصاعة
أؾىاق املاٌ ،وجخؼلب اًظا الىثير مً املإجمغاث ووعف اللمل واللجان املسخصت  ،مما ًجلل
جلً اللملُت مللضة وطاث جيلفت مغجفلت ،الامغ الظي حلل مً الافظل لخلً الضوٌ اكخماص
امللاًير الضولُت .
 جكلفت اعداد اللىائم املاليت ومساجعتها :خُث ان الكغواث اللاملُت التي جلىم باكضاص كىاةم
مالُت مىخضة واهذ ججبر كلى اكاصة اعجاج كىاةم مالُت للكغواث أو الفغوق الخابلت لها في
الضوٌ املسخلفت التي جؼبم ملاًير وػىُت ،مما ًؼٍض بكيل هبير مً جيالُف اكضاص اللىاةم
املالُت  ،الامغ الظي حلل مً الافظل لخلً الضوٌ والكغواث جبني امللاًير الضولُت إلكضاص
الخلاعٍغ املالُت.
 جكلفت زأس املال :جلجا الىثير مً الكغواث املؿاهمت ئلى أؾىاق عأؽ املاٌ اللاملُت لبُم
اؾهمها وؾىضاتها للخصىٌ كلى الخمىٍل الاؾدثماعي ،وهـغا الن أؾىاق عأؽ املاٌ اللاملُت
حكترغ ان جيىن اللىاةم املالُت طاث حىصة كالُت وكابلت للملاعهت مم اللىاةم املالُت للكغواث
اللاملُت ،الامغ الظي احبر جلً الكغواث كلى اكضاص كىاةمها املالُت ػبلا للملاًير الضولُت
إلكضاص الخلاعٍغ املالُت
 3/1/3دوز املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت في حعزيز جىدة الخلازيس املاليت :جللب امللاًير
ً
الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت صوعا هاما في حلؼٍؼ حىصة الخلاعٍغ املالُت بما جدلله مً ػٍاصة كضعة
مخسظي اللغاعاث كلى الاؾخفاصة مً املللىماث املالُت التي جىفغها الخلاعٍغ املالُت ،خُث حؿاكض جلً
الخلاعٍغ وافت الاػغاف التي حلخمض كلى الخلاعٍغ املالُت في اجساط كغاعاث ؾلُمت ،فلض اقاعث صعاؾت
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(ألاكغج ،و عقىان )2017 ،ئلى أن جبني امللاًير الضولُت ًدؿً مً حىصة الخلاعٍغ املالُت وٍمىً مً
حظب الاؾدثماعاث الخاعحُت ئلى فلؿؼين باإلطافت ئلى صوعها في بىاء وجؼىٍغ ؾىق عأؽ ماٌ كىي
وهفء صازل الاعاض ي الفلؿؼُيُت وحلؼٍؼ بِئت صضًلت للمؿدثمغ ،بِىما اقاعث صعاؾت (كىض)2011 ،
أن امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت كض اؾخؼاكذ ػٍاصة حىصة الخلاعٍغ املالُت مً زالٌ:
 ئًجاص هـام للؿىق ٌلخمض كلى قفافُت املغهؼ املالي للكغواث وئصاعتها للمساػغ. جىفير ئػاع مؿخلغ ومالءم لخىلُض جلاعٍغ مالُت طاث حىصة كالُت. جللُص كضم جمازل وجباًً املللىماث املداؾبُت ملخسظي اللغاعاث. 4/1/3مخطلباث جطبيم املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت :خضص (كابضًً )2013 ،املخؼلباث
الىاحب جىفغها لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت واملخمثلت في الاحي:
 الخأهُل الللمي واللملي للمداؾبين ،خُث أن كضم الخأهُل اليافي ؾُدىٌ صون ملضعة
املداؾبين كلى فهم وجؼبُم امللاًير الضولُت .
 الاهـمت واللىاهين الخاصت بمهىت املداؾبت ،ئط ًجب أن جيىن ألاهـمت واللىاهين املهىُت
مالءمت ومخىافلت مم امللاًير الضولُت.
 جؼىٍغ الكغواث ،لظا ًجب كلى الكغواث املؿاهمت اللامت جؼىٍغ أهـمتها املالُت واملداؾبُت
بما ًخالءم مم مخؼلباث جؼبُم امللاًير الضولُت.
 2/3إلاطاز املفاهيمي للمحاشبت على الخنميت املصخدامت:
 1/2/3مفهىم وأهميت الخنميت املصخدامتً :مىً اللىٌ أن الخىمُت املؿخضامت حلض مً املىاطُم الهامت
التي حكهض اهخماما متزاًضا مً كبل املىـماث املهىُت والىلابُت وألاواصًمُت والخيىمُت ،وطلً ملا جمثله
مً زؼىعة كلى ألاحُاٌ املؿخلبلُت ئطا لم ًىطم لها طىابؽ وئحغاءاث جدفف خلىق ألاحُاٌ اللاصمت
مً املىاعص الؼبُلُت والبُئُت .وكض وعصث حؿمُاث كضة للخىمُت املؿخضامت منها الخىمُت املخىاصلت،
والخىمُت املؿخمغة ،والخىمُت املؿخضامت ،والخىمُت اللابلت لالؾخمغاع ،وكض كغف( وىعجل)6 ،2008 ،
الخىمُت املؿخضامت بانها اؾخلماٌ املىاعص الؼبُلُت املخجضصة بؼغٍلت ال جإصي ئلى فىائها أو جضهىعها أو
جإصي ئلى جىاكص ئحغاءاتها املخجضصة باليؿبت لألحُاٌ اللاصمت ،وطلً مم املدافـت كلى عصُض زابذ
بؼغٍلت فلالت أو غير مخىاكصت مً املىاعص الؼبُلُت .وٍغي(الغوابي )441 ،2014 ،أن الخىمُت املؿخضامت
جىمُت زالزُت ألابلاص مترابؼت ومخياملت ومخضازلت جغهؼ كلى الجاهب الاكخصاصي ئلى حاهب جغهيزها كلى
الجىاهب البُئُت والاحخماكُت.
 2/2/3خصائص الخنميت املصخدامت :جخمثل اهم زصاةص الخىمُت املؿخضامت في الاحي( & Grosskuth
:)Rotmans, 2005, 135
أ -الخىمُت املؿخضامت ؿاهغة طاث بلض ػمني مخىاصل ،وجدضر كبر فترة ال جلل كً حُلين.
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ب -الخىمُت املؿخضامت طاث بلض أفلي غير مدضص بدضوص حغغافُت ،فهي طاث أبلاص مدلُت
واكلُمُت وكاملُت.
ج -جخلضص مداالث وأبلاص الخىمُت املؿخضامت لدكمل باإلطافت ئلى املجاٌ الاكخصاصي املجاالث
البُئُت والاحخماكُت.
ً
ص -الخىمُت املؿخضامت طاث مفاهُم وحلغٍفاث مخلضصة ًمىً جفؿيرها وفلا ملىـىعاث مسخلفت
ً
ػبلا لخلضًغ الاخخُاحاث إلاوؿاهُت الخالُت واملؿخلبلُت وهُفُت الاًفاء بها.
 2/2/3أبعاد الخنميت املصخدامت :ئن الفىغة ألاؾاؾُت التي بىِذ كليها أحىضة اللغن الخاصي واللكغًٍ
هي فىغة الخىمُت املؿخضامت أو املخىاصلت .وكض خضص ملهض املىاعص اللاملُت في جلغٍغه كام  1997أعبم
أبلاص عةِؿُت للخىمُت املؿخضامت جخمثل في ألابلاص الاكخصاصًت ،وألابلاص البُئُت ،وألابلاص الاحخماكُت
وإلاوؿاهُت ،وألابلاص الخىىىلىحُت(ئبغاهُم ،وكبض الغخمً .)2015 ،خُث ٌلىـ البلض الاكخصاصي
املإقغاث الخالُت واملؿخلبلُت لليكاغ الاكخصاصي للمجخمم والظي ًخظمً ملضٌ هصِب الفغص مً
اؾتهالن املىاعص الؼبُلُت ،وجدؿين مؿخىي امللِكت ،والخض مً الخفاوث في جىػَم الضزىٌ ،بِىما
ٌلىـ البلض الاحخماعي مضي جىافغ املؿخلؼماث الاحخماكُت لخدلُم الخىمُت املؿخضامت والظي ًخظمً
الخىم الصالح ،جىفير زضماث الصخت والخللُم ،والىمى والخىػَم الؿياوي .اما البلض البُئي فُلىـ
الخفاؾ كلى البِئت وخماًتها مً الخلىر ،وٍخظمً هظا البلض املدافـت كلى املىاعص املاةُت وخماًت
املىار مً الاخخباؽ الخغاعي .اما البلض الخىىىلىجي فُلىـ مضي مؿاهمت الخىىىلىحُا في ػٍاصة
الاهخاحُت ،وٍخظمً هظا البلض اؾخلماٌ الخىىىلىحُا الاهـف في الصىاكت وجبني الخىىىلىحُا اللالُت.
 4/2/3معاًير أداء الخنميت املصخدامت :أصضعث مإؾؿت الخمىٍل الضولُت الخابلت للبىً الضولي كام
 2012كضة ملاًير زاصت باألصاء البُئي والاحخماعي والاكخصاصي ًيبغي كلى الكغواث الالتزام بها
لخدلُم مخؼلباث الخىمُت املؿخضامت ،خُث ًدىاوٌ امللُاع ألاوٌ جلُُم واصاعة املساػغ والازاع الاحخماكُت
والبُئُت ،بِىما جىاوٌ امللُاع الثاوي اللمالت وؿغوف اللماٌ ،في خين ًخللم امللُاع الثالث بىفاءة
اؾخسضام املىاعص ومىم الخلىر ،أما امللُاع الغابم فُخللم بصخت وؾالمت وامً املجخمم املدلي( بضوي،
وبُىمي.)645 ،2015 ،
 5/2/3فىائد املحاشبت عن الخنميت املصخدامت :حلخبر املداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت في اللصغ
الخالي مً املخؼلباث الظغوعٍت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ،خُث أن الخلبير كً ألاصاء غير املالي ًخم كُاؾه
مً واكم كضعة الكغهت كلى املدافـت كلى املىاعص الاكخصاصًت والبُئُت للمجخمم ،وكض حاء طلً مخىافلا
مم هـام جلُُم ألاصاء املؿدىض ئلى بؼاكت الاصاء املخىاػن .وٍمىً جىطُذ فىاةض جؼبُم مخؼلباث الخىمُت
املؿخضامت هما ًلي (اللاًب:)2011 ،
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 حلمل الخىمُت املؿخضامت كلى جدلُم الخىاػن بين مصالح وافت الاػغاف املخلاملت مم الكغهتؾىاء واهىا صازلُين أم زاعحُين.
 حؿاكض الخىمُت املؿخضامت كلى جدلُم الىفاءة الاكخصاصًت ،اطافت ئلى جأزيرها كلى الخىمُتالاحخماكُت.
 حؿاكض الخىمُت املؿخضامت كلى جدؿين أعباح الكغواث واؾخمغاع جلً ألاعباح للكغواث كلىألاحل الؼىٍل.
 جدؿً الخىمُت املؿخضامت مً مياهت الكغواث أمام املجخمم بما ًدافف كلى ئمياهُتاؾخمغاعها أمام الخللباث واملىافؿاث الاكخصاصًت.
 6/2/3واكع املحاشبت عن الخنميت املصخدامت :مً الؿماث اللامت للصغ الخىىىلىحُا واللىملت التزاًض
املؿخمغ للمكىالث البُئُت الىاجج كً ؾىء اؾخغالٌ الكغواث للمىاعص الؼبُلُت والبُئُت ،وؾىء
الخصغف بالىفاًاث الصىاكُت  ،والاؾخسضام غير املىـم للمىاعص الىُماوٍت الظاعة ،وخُث ان اللملُاث
املداؾبُت في الىكذ الغاهً كاةمت كلى كُاؽ الاخضار املالُت الضازلُت فلؽ للكغواث ،وعجؼها كً
كُاؽ ألازاع الخاعحُت لخلً الكغواث واولياؾاتها الاحخماكُت والبُئُت الخالُت واملؿخلبلُت ،طلً أصي
ئلى وحىص كصىع في مسغحاث الىـام املداؾيي للُاؽ مضي مؿاهمت الكغواث في جدلُم الغفاهُت
الاحخماكُت والخىمُت املؿخضامت ،وطلً ٌؿخىحب مً املداؾبت الخغوج كً إلاػاع الخللُضي املخلاعف
كلُه ئلى ئػاع ًخصف بالكمىلُت ،وَلمل كلى كُاؽ الاخضار كً الاصاء الاحخماعي للكغواث والخلغٍغ
كنها(الخُالي.)45 ،2011 ،
ً
 7/2/3دوز محاشبت الاشخدامت في دعم الخنميت املصخدامت :هـغا لؼٍاصة الظغىغ الاحخماكُت والبُئُت
كلى قغواث الاكماٌ لإلفصاح بمللىماث خىٌ ألامىع البُئُت والاحخماكُت والاكخصاصًت ،ألامغ الظي
أعغم جلً الكغواث كلى ئكاصة الىـغ في كغاعاتها وأصائها الفللي الظي لم ٌلض ًلخصغ كلى الىىاحي املالُت
بل جىؾم لِكمل حىاهب غير مالُت جخللم بالىىاحي البُئُت والاحخماكُت وكض أقاعث صعاؾت (أبى ػع،
 )2011أن الخؼىعاث امللاصغة اؾخىحبذ جؼىع كلم املداؾبت لِكمل اللظاًا املخلللت بالخىمُت
املؿخضامت  ،خُث ؿهغث مداؾبت الخيالُف البُئُت التي اهخمذ بخدضًض الخيالُف وإلاًغاصاث املخلللت
ً
باللىامل البُئُت .هما ؿهغث اًظا مداؾبت املؿئىلُت الاحخماكُت التي تهخم بلُاؽ وحسجُل املؿاهمت
الاحخماكُت للكغهت بصىعة جمىً مً جلُُم أصائها الاحخماعي.
 3/3جبني املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت والخنميت املصخدامت :بمىً ان ٌؿاهم جيبني وجؼبُم
الكغواث املؿاهمت اللامت للملاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ الضولُت في الخىمُت املؿخضامت بأبلاصها
الاحخماكُت والاكخصاصًت والبُئُت والخىىىلىحُت ،خُث أن جؼبُم امللاًير املالُت الضولُت ٌؿاهم في
حلل املللىماث الىاعصة في الخلاعٍغ املالُت للكغواث املؿاهمت اهثر وطىخا ومصضاكُت ملخسظي اللغاعاث
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املالُت وإلاصاعٍت ،ألامغ الظي ًسلم بِئت اؾدثماعٍت وجىمىٍت مىاؾبت جىلىـ بكيل مباقغ وغير مباقغ
كلى أبلاص وحىاهب الخىمُت املؿخضامت ،فلض هصذ الفلغة عكم ( )20مً امللُاع الضولي عكم ""8
اللؼاكاث الدكغُلُت أهه "ًجب كلى امليكاة ان جفصح كً مللىماث جمىً مؿخسضمي كىاةمها املالُت
مً جلىٍم ػبُلت اوكؼت الاكماٌ التي جلىم بها وأزاعها املالُت والبِئاث الاكخصاصًت التي حلمل فيها"،
هما أقاعث صعاؾت ( اللغبي )2015 ،أن جبني ملاًير الخلاعٍغ املالُت الضولُت ًغفم مً صضق املللىماث
املالُت وجىفغها بالكيل املالةم ،مما ٌؿاكض في اؾخلؼاب وحظب الاؾدثماعاث الخاعحُت واهخلاٌ
الخىىىلىحُا وامللغفت ئلى الكغواث املدلُت وػٍاصة هفاءة وزبرة املىاعص البكغٍت اللاملت في جلً
الكغواث ،وهظلً ػٍاصة وهمى املإقغاث إلاهخاحُت وزلم مىاعص جمىٍلُت جؼٍض مً عفاهُت املجخمم .وكض
أقاعث صعاؾت ( )Houqe & Monem, 2016أن الىخاةج اللملُت حكير ئلى ان جبني الخلاعٍغ املالُت الضولُت
ٌؿهم بكيل هبير في الخض مً الفؿاص ،في خين زلصذ هخاةج صعاؾت (ؾالمت )2110 ،2017 ،أن جؼبُم
امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في مصغ ؾاهم في ػٍاصة حجم الاؾدثماعاث الاحىبُت املباقغة
باإلطافت ئلى املؿاهمت في ػٍاصة ملضالث الىمى في الىاجج املدلي الاحمالي.
 /4الدزاشت الخطبيليت:
كام الباخثان باحغاء الضعاؾت الخؼبُلُت الزخباع فغطُاث البدث وجدلُم أهضف الضاعؾت هما ًلي:
 1/4منهج الدزاشت :جم اؾخسضام املىهج الىصفي الخدلُلي ليىهه املىهج املىاؾب لضعاؾت الـىاهغ
الاحخماكُت وإلاوؿاهُت ،وٍخم الاكخماص في حمم البُاهاث كلى املصاصع الثاهىٍت واملصاصع ألاولُت والخالي:
 -1املصاصع الثاهىٍت :وجخيىن مً الىخب وألابدار والغؾاةل الللمُت والضوعٍاث وقبىت إلاهترهذ.
ً
 -2املصاصع ألاولُت :وجخيىن مً اؾدباهت أكضث زصُصا لهظا الغغض ،للخصىٌ كلى املللىماث املؼلىبت،
هما ًخم اؾخسضم البرهامج إلاخصاتي  SPSSلخدلُل الاؾدباهت ،وازخباع فغطُاث الضعاؾت.
 2/4مجخمع وعينت الدزاشتً :خمثل مجخمم الضعاؾت في ًخمثل مجخمم الضعاؾت في الكغواث واملإؾؿاث
املالُت( البىىن) املضعحت في ؾىق فلؿؼين ،وكض جم ازخُاع الكغواث واملإؾؿاث املالُت املضعحت في ؾىق
ً
فلؿؼين هـغا الن جلً املإؾؿاث ملؼمت بخؼبُم امللاًير الضولُت للخلاعٍغ املالُت باإلطافت ئلى مؿئىلُتها
املجخملُت في الخىمُت املؿخضامت والدسجُل واللُاؽ املداؾيي لخلً املؿاهمت  .وكام الباخثان بخدضًض
كُىت الضعاؾت مً زالٌ امللاًىت الهاصفت الاحتهاصًت ،خُث جم ئعؾاٌ كاةمت الاؾخلصاء الخاصت
بالضعاؾت ئلى كضص  39مىؿفا ممً ٌلملىن في البىىن في مدافـتي عفذ وزاهُىوـ في كؼاق غؼة.
والجضوٌ الخالي عكم (ً )1ىضح جىػَم أفغاص اللُىت خؿب ول مً :املؿمى املنهي ،ؾىىاث الخبرة ،واملإهل
الللمي.
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حضوٌ ( )1جىػَم أفغاص اللُىت
املؤهل العلمي

الخخصص العلمي
املصمى املنهي
ماليت
مدً
البيان مدً مدكم مساكب زئيض
محاشبت إدازة ومصسفيت اخسي دبلىم بكالىزيىس ماجصخير
ز حصاباث مالي حصاباث محاشب ز
مالي
عام
3
34
2
2
3 10
24 4
13
14
2
الخكساز 3 3
7.5
87.5
5
5
7.5 26
61.5 11
33.5
35.5
5
النصبت 7.5 7.5

ً
وحللُلا كلى الجضوٌ الؿابم عكم ( )1الخف الباخثان ما ًلي:
 -1جخمثل كُىت البدث في ول مً وؿاةف مخلضصة وجسصصاث كلمُت مسخلفت ،ئال أنها طاث اعجباغ
مباقغ بؼبُلت اللمل املالي واملداؾيي في املإؾؿاث املالُت ،مما ًجلل جلً اللُىت مىاؾبت
للضعاؾت.
 -2جتراوح املإهالث الللمُت ألاواصًمُت ألفغاص اللُىت بين صبلىم ،وبيالىعٍىؽ ،وماحؿخير ،مما ًجلل
كُىت الضعاؾت ممثلت ليافت املإهالث اللملُت املداؾبُت.
 3/4أداة الدزاشت :اؾخسضم البدث كاةمت الاؾخلصاء هأصاة عةِؿُت في الضعاؾت الخؼبُلُت ،خُث جم
جؼىٍغ كاةمت الاؾخلصاء في طىء املغاحلت الكاملت للضعاؾاث الىـغٍت والللمُت الؿابلت التي جىاولذ
مخغيراث البدث ،وكض اقخملذ كاةمت الاؾخلصاء كلى زالزت مداوع عةِؿتً :خمثل املدىع ألاوٌ في زالر
فلغاث زاصت بالبُاهاث الشخصُت ألفغاص كُىت البدث ،بِىما ًخمثل املدىع الثاوي بملاًِـ للمخغير
املؿخلل املخمثل بخؼبُم امللاًير الضولُت للخلاعٍغ املالُت ،و ًخظمً  7فلغاث للُاؽ هظا املخغير .بِىما
جظمً املدىع الثالث املخللم بأبلاص الخىمُت املؿخضامت أعبم مداوع فغكُت جظمىذ  26فلغة للُاؽ
أبلاص الخىمُت املؿخضامت املخمثلت في البلض الاحخماكُت والبلض الاكخصاصي والبلض البُئي والبلض
الخىىىلىجي .وكض كام الباخثان بازخباع صضق وزباث كاةمت الاؾخلصاء هما ًلي:
 1/3/4صدق الاحصاق الداخلي للائمت الاشخلصاء  :جم خؿاب صضق إلاحؿاق الضازلي لفلغاث
كاةمت الاؾخلصاء ،وطلً بدؿاب ملامل ئعجباغ بيرؾىن بين الضعحت اليلُت ليل مجاٌ ،والضعحت اليلُت
للاةمت الاؾخلصاء.
حضوٌ عكم ( )2ملامل اعجباغ بيرؾىن بين صعحت ول مجاٌ مً مجاالث كاةمت الاؾخلصاء مم الضعحت اليلُت للاةمت الاؾخلصاء.

م
1
2
3
4

معامل ازجباط بيرشىن

املحىز

**0.834
**0.799
**0.914
**0.903

جؼبُم امللاًير الضولُت للخلاعٍغ املالُت
 كياس البعد الاجخماعي كياس البعد البيئي كياس البعد الاكخصادي66

أثس جطبيم املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت في جطىيس إلاطاز املفاهيمي ألبعاد املحاشبت عن الخنميت
املصخدامت(دزاشت جطبيليت على املؤشصاث املاليت املدزجت في بىزصت فلصطين)
5

**0.757

 -كياس البعد الخكنىلىجي

** حكير ئلى ملىىٍت ملامل الاعجباغ لبيرؾىن كىض مؿخىي 0.01
حكير هخاةج ملامالث اعجباغ بيرؾىن الىاعصة في الجضوٌ الؿابم عكم ( )2ئلى جىافغ صضق الاحؿاق
الضازلي في مجاالث كاةمت الاؾخلصاء ،خُث بلغ أكلى ملامل اعجباغ  0.914كىض مؿخىي ملىىٍت 0.01
للمدىع املخللم بلُاؽ البلض البُئي ،بِىما بلغ أكل ملامل اعجباغ  0.757كىض مؿخىي ملىىٍت .0.01
للمدىع املخللم بلُاؽ البلض الخىىىلىجي.
 2/3/4ثباث كائمت الاشخلصاء:
كـام الباخثـان بازخبـاع زبـاث كاةمـت الاؾخلصـاء مــً زـالٌ اخدؿـاب ملامـل اعجبـاغ ألفـا هغوهبــار
( )Cronbach Alphaليل مجاٌ مً مجاالث اللاةمت  ،هما هى مىضح بالجضوٌ عكم ( )3الخالي:
حضوٌ عكم ( )3هخاةج زباث كاةمت الاؾخلصاء باؾخسضام ملامل اعجباغ ألفا هغوهبار
م
1
2
3
4
5

املجال
جؼبُم امللاًير الضولُت للخلاعٍغ املالُت
 كُاؽ البلض الاحخماعي كُاؽ البلض البُئي كُاؽ البلض الاكخصاصي -كُاؽ البلض الخىىىلىجي

عدد الفلساث

معامل ألفا كسوهباخ

7
7
6
6
7

0.949
0.950
0.927
0.943
0.938

ًخطح مً الجضوٌ الؿابم أن ملامالث ألفا هغوهبار جتراوح ما بين  0.927- 0.950وهظا ًضٌ
كلى ّ
أن كاةمت الاؾخلصاء جخمخم بضعحت ملبىلت مً الثباث جؼمئن الباخثان ئلى جؼبُلها كلى كُىت
الضعاؾت.
 4/4هخائج الدزاشت امليداهيت:
 1/4/4إلاحصاء الىصفي للمخغيراث:
حضوٌ عكم ( )4إلاخصاء الىصفي ملخغيراث الضعاؾت
زمز املخغير
X
Y1
Y2
Y3
Y4

أشم املخغير
ز.م
 1جؼبُم امللاًير الضولُت للخلاعٍغ املالُت
 2البلض الاحخماعي
 3البلض البُئي
 4البلض الاكخصاصي
 5البلض الخىىىلىجي
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املخىشط
3.49
3.23
3.43
3.54
4.03

الاهحساف املعيازي
0.971
0.936
0.892
0.870
0.80
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ً
وحللُلا كلى أهم الىخاةج املؿخسلصت مً الجضوٌ عكم ( ) 4الؿابم ًالخف الباخثان ان البلض الخىىىلىجي
اهبر بلض مخىافغ لضي كُىت الضعاؾت ،خُث بلغ مخىؾؽ هظا البلض  ،4.03هما ًالخف جىافغ باقي ألابلاص
بضعحاث مسخلفت.
هما ًىضح الجضوٌ عكم ( )5الخالي ،مصفىفت ئعجباغ بيرؾىن بين جؼبُم امللاًير الضولُت الكضاص
الخلاعٍغ املالُت وأبلاص الخىمُت املؿخضامت املخمثلت في البلض الاحخماعي والبلض البُئي والبلض الاكخصاصي
والبلض الخىىىلىجي .
حضوٌ عكم( )5ملامل الاعجباغ بين مخغيراث الضعاؾت
X

Y1
**0.556

Y2
**0.774

Y3
**0.624

Y4
**0.553

** حكير ئلى ملىىٍت ملامل إلاعجباغ لبيرؾىن كىض مؿخىي 0.01
ً
و حللُلا كلى الجضوٌ عكم ( )5الؿابم ًالخف وحىص كالكت ئعجباغ ػغصي بين املخغير املؿخلل ( )Xالظي
ٌلبر جؼبُم امللاًير الضولُت للخلاعٍغ املالُت واملخغيراث الخابلت ( )Y4 ,Y3, Y2, Y1التي حلبر كً أبلاص الخىمُت
املؿخضامت املخمثلت في البلض الاحخماعي ،والبلض البُئي ،والبلض الاكخصاصي ،والبلض الخىىىلىجي.
 2/4/4إلاحصاء الخحليلي واخخباز الفسضياث:
كام الباخثان باؾخسضام هماطج إلاهدضاع الخؼي البؿُؽ إلزخباع فغطُاث البدث هما ًلي:
إخخباز الفسضيت ألاولىً :ىحض أزغ لخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ( )Xفي جؼىٍغ إلاػاع
املفاهُمي للبلض الاحخماعي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت (.)Y1
حضوٌ عكم ()6
أزغ جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ( )Xفي جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض الاحخماعي
للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ()Y1
Y1=B0+B1X
)Y1=1.358+0.536(X
(**2.844)1
(**4.074)1
ف املدؿىبت = **16.599
مؿخىي الضاللت = 0.000
ملامل الخدضًض R2=%31

ص ح = ( ) 38 ، 1
صالت كىض مؿخىي 0.01
الخؼأ امللُاعي = 0.478

ٌ -1كير ئلى كُمت ازخباع "ث"
** حكير ئلى ئزخباعي " ث  ،ف " كىض مؿخىي ملىىٍت 0.01
حكــير الىخــاةج بالجــضوٌ الؿــابم ئلــى ملىىٍــت همــىطج إلاهدــضاع الخؼــي البؿــُؽ لخــأزير جؼبُــم امللــاًير
الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت ( )Xفــي جؼــىٍغ إلاػــاع املفــاهُمي للبلــض الاحخمــاعي للمداؾــبت كــً الخىمُــت
68

أثس جطبيم املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت في جطىيس إلاطاز املفاهيمي ألبعاد املحاشبت عن الخنميت
املصخدامت(دزاشت جطبيليت على املؤشصاث املاليت املدزجت في بىزصت فلصطين)

املؿ ــخضامت ( ،) Y1خُ ــث بلغ ــذ كُم ــت ئزخب ــاع " ف " ( ف املدؿ ــىبت =  )16.599مم ــا ًإه ــض كل ــى صاللته ــا
إلاخصـاةُت كىـض مؿــخىي  0.01وطلـً بـضعحاث خغٍــت ( ،)38 ،1ئال أن كُمـت ملامـل الخدضًــض كـض أوضــخذ
أن الضعحت الخفؿيرًت أكل مً مخىؾؼت ( .)R2= %31
وبنـ اـاء علــى مــا شــبم ًمكــن كبــىل هــر الفسضــيت ،حيـ جب ـين وجــىد عالكــت معنىيــت طسدًــت ذاث
داللــت إحصــائيت لخــأزير جؼبُــم امللــاًير الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت فــي جؼــىٍغ إلاػــاع املفــاهُمي للبلــض
ً
الاحخمـاعي للمداؾــبت كــً الخىمُــت املؿــخضامت ،وٍــغي الباخثــان ّ
أن هــظه الىدُجــت كــض جيــىن مىؼلُــت ،هــغا
ّ
ألن جؼبُـ ــم املل ـ ــاًير الضولُ ـ ــت إلك ـ ــضاص الخل ـ ــاعٍغ املالُ ـ ــت جـ ــضفم املإؾؿ ـ ــاث املالُ ـ ــت كل ـ ــى الاهخم ـ ــام بالبل ـ ــض
الاحخمـ ــاعي للخىمُـ ــت املؿـ ــخضامت والبدـ ــث كـ ــً هُفُـ ــت جؼـ ــىٍغ الىــ ــام املداؾـ ــيي بمـ ــا ًمىـ ــً مـ ــً اللُـ ــاؽ
والدسجُل املداؾيي لهظا البلض.
إخخبــاز الفسضــيت الثاهيــتً :ىحــض أزــغ لخؼبُــم امللــاًير الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت ( )Xفــي جؼــىٍغ إلاػــاع
املفاهُمي للبلض البُئي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت (.)Y2
حضوٌ عكم ()7
هخاةج جأزير جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ( )Xفي جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض البُئي
للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ()Y2
X2=B0+B2 Y
=0.945+0.774(X)2 Y
1
1
)) 7.431
**( (**2.725
ف املدؿىبت = **55.215
مؿخىي الضاللت = 0,000
ملامل الخدضًض R2=%60

ص ح = ( ) 38 ، 1
صالت كىض مؿخىي 0,01
الخؼأ امللُاعي = 0.347

ٌ -1كير ئلى كُمت ئزخباع "ث"
** حكير ئلى ئزخباعي " ث  ،ف " كىض مؿخىي ملىىٍت 0.01
حكــير الىخــاةج بالجــضوٌ الؿــابم ئلــى ملىىٍــت همــىطج إلاهدــضاع الخؼــي البؿــُؽ لخــأزير جؼبُــم امللــاًير
الضولُ ــت إلك ــضاص الخل ــاعٍغ املالُ ــت ( )Xف ــي جؼ ــىٍغ إلاػ ــاع املف ــاهُمي للبل ــض البُئ ــي للمداؾ ــبت ك ــً الخىمُ ــت
املؿ ـ ــخضامت ( ،) Y2خُ ـ ــث بلغ ـ ــذ كُم ـ ــت ئزخب ـ ــاع " ف " ( ف املدؿ ـ ــىبت  )55.215مم ـ ــا ًإه ـ ــض كل ـ ــى صاللته ـ ــا
إلاخصاةُت كىض مؿخىي  0,01وطلً بـضعحاث خغٍـت ( ،)38 ، 1ئال ّ
أن كُمـت ملامـل الخدضًـض كـض أوضـخذ
أن الضعحت الخفؿيرًت هبيرة ( .) R2= %60

وبنـ اـاء علــى مــا شــبم ًمكــن كبــىل هــر الفسضــيت ،حيـ جبــين وجــىد عالكــت معنىيــت طسدًــت ذاث
داللــت احصــائيت لجؼبُــم امللــاًير الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت ( )Xفــي جؼــىٍغ إلاػــاع املف ـاهُمي للبلــض
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ً
البُئــي للمداؾــبت كــً الخىمُــت املؿــخضامت ()Y2وٍــغي الباخثــان أن هــظه الىدُجــت كــض جيــىن مىؼلُــت ،هـ ـغا
ّ
ألن جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ًـضفم الكـغهت ئلـى جؼـىٍغ الىــام املداؾـيي لُيـىن كـاصعا
كلى كُاؽ وازباث البلض البُئي.
إخخبــاز الفسضــيت الثالثــتً :ىحــض أزــغ لخؼبُــم امللــاًير الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت ( )Xفــي جؼــىٍغ إلاػــاع
املفاهُمي للبلض الاكخصاصي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ()Y3
حضوٌ عكم ()8
هخاةج جأزير جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ( )Xفي جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الاكخصاصي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ()Y3
X3=B0+B3Y
=1.121+0.624(X)3Y
1
1
)) 4.858
**( (**2.168
ف املدؿىبت = **23.603
مؿخىي الضاللت = 0,000
2
ملامل الخدضًض R =%38.9

ص ح = ( ) 38 ، 1
صالت كىض مؿخىي 0,01
الخؼأ امللُاعي = 0.517

ٌ -1كير ئلى كُمت ئزخباع "ث"
** حكير ئلى ئزخباعي " ث  ،ف " كىض مؿخىي ملىىٍت 0.01
حكــير الىخــاةج بالجــضوٌ الؿــابم ئلــى ملىىٍــت همــىطج إلاهدــضاع الخؼــي البؿــُؽ لخــأزير جؼبُــم امللــاًير
الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت ( )Xفــي جؼــىٍغ إلاػــاع املفــاهُمي للبلــض الاكخصــاصي للمداؾــبت كــً الخىمُــت
املؿ ـ ــخضامت ( ،) Y3خُ ـ ــث بلغ ـ ــذ كُم ـ ــت ئزخب ـ ــاع " ف " ( ف املدؿ ـ ــىبت  )23.603مم ـ ــا ًإه ـ ــض كل ـ ــى صاللته ـ ــا
إلاخصاةُت كىض مؿخىي  0,01وطلً بـضعحاث خغٍـت ( ،)38 ، 1ئال ّ
أن كُمـت ملامـل الخدضًـض كـض أوضـخذ
أن الضعحت الخفؿيرًت اكل مً مخىؾؼت ( .) R2= %38.9

وبنـ اـاء علــى مــا شــبم ًمكــن كبــىل هــر الفسضــيت ،حيـ جبــين وجــىد عالكــت معنىيــت طسدًــت ذاث
داللــت احصــائيت لجؼبُــم امللــاًير الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت ( )Xفــي جؼــىٍغ إلاػــاع املفــاهُمي للبلــض

الاكخصــاصي للمداؾــبت كــً الخىمُــت املؿــخضامت ()Y3وٍــغي الباخثــان أن هــظه الىدُجــت كــض جيــىن مىؼلُــت،
هـ ًغا ّ
ألن جؼبُم امللاًير الضولُـت إلكـضاص الخلـاعٍغ املالُـت ًـضفم الكـغهت ئلـى جؼـىٍغ الىــام املداؾـيي لُيـىن
كاصعا كلى كُاؽ وازباث البلض الاكخصاصي.
إخخبــاز الفسضــيت السابعــتً :ىحــض أزــغ لخؼبُــم امللــاًير الضولُــت إلكــضاص الخلــاعٍغ املالُــت ( )Xفــي جؼــىٍغ إلاػــاع
املفاهُمي للبلض الخىىىلىجي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ()Y4
حضوٌ عكم (:)9هخاةج جأزير جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ( )Xفي جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي
للبلض الخىىىلىجي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ()Y4
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أثس جطبيم املعاًير الدوليت إلعداد الخلازيس املاليت في جطىيس إلاطاز املفاهيمي ألبعاد املحاشبت عن الخنميت
املصخدامت(دزاشت جطبيليت على املؤشصاث املاليت املدزجت في بىزصت فلصطين)
X4=B0+B4 Y
=2.422+0.553(X)4 Y
1
1
)) 4.038
**( (**5.854
ف املدؿىبت = **16.309
مؿخىي الضاللت = 0,000
2
ملامل الخدضًض R =%30.6

ص ح = ( ) 38 ، 1
صالت كىض مؿخىي 0,01
الخؼأ امللُاعي = 0.414

ٌ -1كير ئلى كُمت ئزخباع "ث"
** حكير ئلى ئزخباعي " ث  ،ف " كىض مؿخىي ملىىٍت 0.01
حكير الىخاةج بالجضوٌ الؿابم ئلى ملىىٍت همىطج إلاهدضاع الخؼي البؿُؽ لخأزير جؼبُم امللاًير
الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ( )Xفي جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض الاكخصاصي للمداؾبت كً الخىمُت
املؿخضامت ( ،) Y4خُث بلغذ كُمت ئزخباع " ف " ( ف املدؿىبت  )16.309مما ًإهض كلى صاللتها
إلاخصاةُت كىض مؿخىي  0,01وطلً بضعحاث خغٍت ( ،)38 ، 1ئال ّ
أن كُمت ملامل الخدضًض كض أوضخذ
أن الضعحت الخفؿيرًت اكل مً مخىؾؼت ( .) R2= %30.6
ا
وبناء على ما شبم ًمكن كبىل هر الفسضيت ،حي جبين وجىد عالكت معنىيت طسدًت ذاث
داللت احصائيت لجؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ( )Xفي جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للبلض
الاكخصاصي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت ()Y4وٍغي الباخثان أن هظه الىدُجت كض جيىن مىؼلُت،
هـ ًغا ّ
ألن جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ًضفم الكغهت ئلى جؼىٍغ الىـام املداؾيي لُيىن
كاصعا كلى كُاؽ وازباث البلض الخىىىلىجي.
 /5الخالصت والنخائج والخىصياث:
جىاوٌ البدث الخلغٍف بامللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ الضولُت والخاحت اليها ،زاصت في ؿل
اخخُاحاث كصغ اللىملت وما عافله مً جؼىع هـام الخىىىلىحُا والاجصاالث ،خُث أصي طلً ئلى
الخاحت ئلى جؼىٍغ قيل ومظمىن الخلاعٍغ املالُت لخىخُض امللالجاث املداؾبُت واؾدبلاص الخىاكظاث
الىاججت كً ازخالف الؿُاؾاث واملباصب املداؾبُت لخصبذ مالةمت مم كىملت البىعصاث وألاؾىاق
املالُت في ؿل الاهفخاح الاكخصاصي اللالمي واؾخلؼاب الاؾدثماعاث الخاعحُت .وجم الخلغف كلى اؾباب
الاهدكاع اللالمي للملاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت وامللىماث الاؾاؾُت الىاحب جىافغها لخخمىً
الكغواث املؿاهمت مً جؼبُلها بصىعة صخُدت ،خُث جخمثل اهم جلً امللىماث في الخأهُل الللمي
واللملي اليافي للمداؾبين باإلطافت ئلى جؼىٍغ الاهـمت واللىاهين الخاصت بمهىت املداؾبُت في الضولت
لخخىافم مم امللاًير الضولُت.
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ً
وجىاوٌ البدث اًظا جدضًض مفهىم الخىمُت املؿخضامت واهمُت الخاحت اليها ملا لها مً صوع في
خفف خلىق الاحُاٌ اللاصمت مً املىاعص الؼبُلُت والبُئُت ،وجم الخلغف كلى أبلاص جلً الخىمُت التي
جمثلذ في البلض الاحخماعي والبلض البُئي والبلض الاكخصاصي والبلض الخىىىلىجي.
واهؼالكا مً أهمُت وطغوعة الخىمُت املؿخضامت فلض جىاوٌ البدث فىاةض وأهمُت املداؾبت
كنها ،بدُث حلمل كلى جدلُم الخىاػن بين مصالح وافت ،هما جؼغق البدث لىاكم وصوع املداؾبت في
صكم الخىمُت املؿخضامت اهؼالكا مً الظغىغ الاحخماكُت والبُئُت كلى قغواث الاكماٌ لإلفصاح كً
املللىماث املخلللت باألوكؼت البُئُت والاحخماكُت والاكخصاصًت لخلً الكغواث.
ً
وجم أًظا الخلغف كلى مضي اهخمام امللاًير الضولُت بالؼام الكغواث في املؿاهمت في جدلُم
الخىمُت املؿخضامت واللُاؽ والافصاح املداؾيي كً جلً املؿاهماث.
وكض جبين مً زالٌ الضعاؾت املُضاهُت أن جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ًإزغ
بيؿب مخفاوجت في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للمداؾبت كً الخىمُت املؿخضامت بأبلاصها الاعبلت ،خُث أن
جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ًإزغ في جؼىٍغ بلض املداؾبت كً البلض الاحخماعي للخىمُت
املؿخضامت بيؿبت .%31
في خين أن جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ًإزغ في جؼىٍغ بلض املداؾبت كً
البلض البُئي للخىمُت املؿخضامت بيؿبت .%60
هما أن جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت ًإزغ في جؼىٍغ بلض املداؾبت كً البلض
الاحخماعي الاكخصاصي املؿخضامت بيؿبت .%38.9
هما ؾاهم جؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص الخلاعٍغ املالُت في جؼىٍغ بلض املداؾبت كً البلض
الخىىىلىجي للخىمُت املؿخضامت بيؿبت .%30.6
مما ؾبم ًىص ي الباخثان بظغوعة التزام املإؾؿاث املالُت بخؼبُم امللاًير الضولُت إلكضاص
الخلاعٍغ املالُت بما ٌؿهم في جؼىٍغ إلاػاع املفاهُمي للخىمُت املؿخضامت وٍدلم أفظل كُاؽ وحسجُل
مداؾيي للبلض الاحخماعي والبلض البُئي والبلض الاكخصاصي والبلض الخىىىلىجي.
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