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أ .د .عبير يذًذ سهًبٌ /كهيت االدارة واالقخصبد/جبيعت بغذاد /انًذبسبت
و .و  .رزكبر عهي أدًذ /كهيت االدارة واالقخصبد/جبيعت انسهيًبَيت /انًذبسبت
املستخهص:

يسػػػالباث اػػػثباثػػػلبواديػػػدباثا الػػػؿباثلػػػؤ رةبنيػػػلبا اوكػػػظرب الكظتيػػػةب يػػػظسبويػػػؾباثظػػػظ رةبا و ػػػظديةب ب

(اثػػر ابا اوكػػظرحابلاظس ػ يظاب افبا ليػػةبل ث ػ عباث اػػثبوػػتبـبلػػفبوا ػ ؿباظث يػػةباث يػػدافباثتظليػػةباثػػلبإ و ػػظدب
اثسػ ؽب اثػػذحبيل ػػؿب ػ رةبلػػفباأ و ػػظدباثرأسػػلظثلب اثوػػلبيل ػػؿباأاوكػػظربأاػػدبلرااػػؿبذثػػؾباأ و ػػظدب

ػػكظث ب

اءبكظتتبإاوكظرباث يعبأ باث راءبأ بإاوكظرباثلطيؽبللظبي ثدبأر ظاظابإاوكظريةب اثذحبيػؤ رب ػكؿبأ ب
اثلخويفةبس ا
آخربنيلباأ و ظدباثكيلبثويػؾباث يػدافبللػظبيت دػلبدراسػةبظػظ رةبا اوكػظرب و ير ػظبدػلبإ و ػظديظتبويػؾباثػد ؿب
اثولبلظزاثتبوا اب يبظدبل عبثهظبياززبل اهظبدلبإ و ظدباثس ؽب .ب

ايثبووبيلبإفبنلييةب يػظسباثػر ابا اوكػظرحبوتػدرجبثػلفبأسػي بباثليػظسباثل ػولةبلػفبخػ ؿب يػظسب
ؿبايربليل سةباظسػلةب

األ ؿباثديربليل سةب اثولبوك ّ فباثا الؿباثولبوؤدحباثلبظظ رةباأاوكظرب تظؾبأ
وثػػيؼب يلػػةبثي اػػدةباأ و ػظديةب وكػ ّ فباثا الػػؿباثلػػؤ رةبدػػلباأاوكػػظرب ػػلربرأسباثلػػظؿباث ػػرحابرأسباثلػػظؿب
اثهيكيلابرأسباثلظؿباثا ئلػلاباثز ػظئفاباكوسػظبباثوكت ث بيػظب ايػثب ػذلباثليلػةباثلثػظدةبوكػ فبر اػظابإاوكظريػظاب

ثلفباثر اباثظظ ربدلب ظئلةباثدخؿب ب

طظثلػػظبأفبنيػػـباثلاظس ػ ةبياو ػػربلػػفباثاي ػ ـباثلفو اػػةبديت دػػلبوا ػػيل بلػػعباثاي ػ ـباأبولظنيػػةباألخػػر ب

و بظيفػ بثدراسػػةبظػ ا رب يئيػػةب ابولظنيػػةب ا و ػػظديةب لتهػػظبظػػظ رةباأاوكػػظرابيت دػػلبل ابهػػةبواػػديظتباثليػػظسب
اثلاظس لب ظثيب ءباثلب سظئؿبل وكرةبثيليظسباثل وؽب اثواكللبثليظسباثر ابا اوكظرح .ب
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املقذمت :

كلظبلار ؼبافباثلاظس ةبتظظـبلاي لظتبلفو حبيؤ رب يو رب ظثاي ـباألخر ب لتهػظباأ و ػظدب لػظبيػرو طب

بلفبل ظكؿبياولدباؿببظتببلتهظبنيلباثلاظس ةب أد اوهظباب تظبيت دلبافبتاػرجبنيػلبل ػعباثلاظسػ ةبلػفب

ت نيةباثلداخؿباأ و ظديةبثتظريةباثلاظس ةب لظبيتوجبنتهظبلفبواديػدبلفػظ يـبخظ ػةباثلرو طػةب ويػؾباثلػداخؿبب
اولبتولكفبلفب يظفب اثابثو يربدظنييةباثلاظس ةب إداروهظباثلخويفةبنيلباثلداخؿباثلو ادلةبلاهظب.بب

دلظبثلتظ رباثلداخؿباأ و ظديةباثولبثهظب يةبثلتظ جباثتظريةباثلاظس يةبدإتهظبولسـباثلبلتظ ريفبرب

ظدباثبزئلب لتظ ربا و ظدباثكيلب ط لظابثلدخؿباأ و ظدباثبزئلب اثذحبنرد ب) Caseب(ب تػ ب
ب
اثلتظ ربا و
ذثؾباثت عبلفباأ و ظدباثذحبيواظلؿبلعباثالييػةباث ظظئفيػةبثردػرادب سػي ؾب اػداتبكظألنلػظؿباثفرديػةب اثاػظئ تب

ايثبواظليتباثلاظسػ ةباثبزئيػةب د اوهػظبلػعبذثػؾباثلػدخؿب لػفبخػ ؿبواييػؿبإتولػظئلبلاػز ازبنيػلببظتػببلاػيفب
بزئلبث تعباثل ارراتباأ و ظديةبنتدبلسو باث اػدةباأ و ػظديةبألػظبلػظبيخػصباأ و ػظدباثكيػلبدلػدب ثػعبكػؿب

لفب(بMc Connellf & Brueبابلفه لػظابثػ ب تػ بدراسػةبابألػظباأ و ػظدب ػكؿبكظلػؿبأ باأل سػظـباألسظسػيةب
لك تػةبثػ بأ بإبلظثيظوػ بكظثلطػظعباثاكػ للباباثلطػػظعباثاػظئيلباباثلطػػظعباألنلػظؿب اثػذحبواظليػػتبلاػ باثلاظسػ ةب
اثكييػػةب داروهػػظب ػػكؿب ػػل ثلبثوػ ديربلاي لػػظتبواكػػسباظثػػةباأ و ػػظدب ػػكؿبكيػػلبلػػفبخػ ؿباثواييػػؿباثبلاػػلب
ػيفب(Bristonبابخػ ؿب ثػ ب
دارةبكفبءةبثر و ظدب اثذحبتاولدبإفبأ ليو بو رزبدلب يئةباثد ؿباثتظليػةبايػثب ن ّ

أتلػ ذجباثلاظسػ ةباثلسػػوالؿباظثيػظابدػػلباثػػد ؿباثتظليػػةب اثػػذحب ػػظ بأتلػ ذجباأللريكػػل-اث ريطػػظتلبثػػـبياػػدبيفػػلب
ظاويظبظتبخططباثوتليةبدلبويؾباث يدافب اثبنيلبسرنةباثالؿب.ب

لفباثظ ا رباأ و ظديةباألك رببدأابلفب ؿباأ و ػظدييفب ػلبظػظ رةباأاوكػظرب اثوػلبووبيػلبدػلبايػظبب

اثلتظدسةب لظبيسلابثي ركظتب اوكظرباثسيعب ردعبأساظر ظباثلبلسػو بانيػلب ك يػربللػظبثػ بكظتػتبدػلباثسػ ؽب

اثوتظدسيةب ذلباثظظ رةبيت دلباثو دحبثهظبلفبخ ؿباثواييؿبثلسػو باأ و ػظدبكييػظاب اثػذحبيلكػفبإسػوياظ بدػلب
اد دبتطظؽباثواييؿبث ادةبلاظس يةبنفبطريؽب ادةبا

منهجيت انبحث

غب تطظ ب.ب

مشكهت انبحث :

وت طبظظ رةبا اوكظربدلباث يدافباثتظليةب لتهظبدلباثاراؽبايثبيك ػؼب ا ػعباثاػظؿبنػفبثػاؼبإ ولػظـب

ك يربلفبإدارةباث ػركظتبدػلباثاػراؽبثظػظ رةبا اوكػظرباثوػلبيلكػفبأفبيثػاؼباريػةباثوتػظدسب يتهػظبخ

ػظابإفب

اثاراؽبيوب بدلبلرايةبإ و ظديةبإتولظثيةبيوطيعبتا بإ و ظدباثس ؽباثللورحباثػذحبيروكػزبنيػلباثلتظدسػةباثاػرةب

دث ابثلظبثهذلباثظظ رةبلفبو يرب اثابدلبا و ظدباث طتلبإبلظأاب.ب
تظءبنيلبلظبس ؽبووبسدبل كيةباث اثبدلباثوسظؤ أتباثوظثيةبرب
ا

 -1ػػؿبيلكػػفبواديػدب يلػػةباثل بػ داتباثديػػربليل سػػةابثاظسػػلةباثوػػلبولويكهػػظباث ػػركةب اثوػػلبوسػ ببدػػلب
ت ءبويؾباثظظ رةبا و ظديةباثلول يةب ظ اوكظرب.ب

 -2ؿبيلكفبواديدباثر ابا اوكظرحب يظس بلاظس يظاب.بب

أهميت انبحث :
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افبا ليةبل ث عباث اثبوتبـبلفبوا ؿباظث يةباث يدافباثتظليةباثلبإ و ظدباثس ؽب اثػذحبيل ػؿب ػ رةب
لفباأ و ظدباثرأسلظثلب اثوػلبيل ػؿباأاوكػظربأاػدبلرااػؿبذثػؾباأ و ػظدب

اءبكظتػتبإاوكػظرب
ػكظث باثلخويفػةبسػ ا

اث يعبأ اث راءبأ بإاوكظرباثلطيػؽبللػظبي ثػدبأر ظاػظابإاوكظريػةب اثػذحبيػؤ رب ػكؿبأ ب ػآخربنيػلباأ و ػظدباثكيػلب

ثويؾباث يدافبللظبيت دػلبدراسػةبظػظ رةبا اوكػظرب و ير ػظبدػلبإ و ػظديظتبويػؾباثػد ؿب اثوػلبلظزاثػتبوا ػ اب يبػظدب
ل عبثهظبياززبل اهظبدلبإ و ظدباثس ؽب.ب

أهذاف انبحث :

بيهدؼباث اثباثلبرب
 -1واديدباثا الؿباثلؤ رةبنيلبا اوكظر.ب

 -2إلكظتيةب يظسبويؾباثظظ رةبا و ظديةب(باثر ابا اوكظرحبابلاظس يظاب.ب

إن فرضيت انبحث :

افبواديدب يلةباثل ب داتباثديربليل سةباثاظسلةب اثلس ةبث اوكظربيلكفبلفبخ ثهظب يظسباثر اباأاوكػظرحب

لاظس يظب

املبحث األول  :مفهىو االحتكار وانعىامم املؤثرة فيه

لفه ـبظظ رةباأاوكظر:ب

يل دب ظأاوكظرباتفرادبل ر عبلػفباثل ػر نظتب الػؿبإتوػظجبلاػيفبيلػ ـب ػ اب ايػثبأبيسػوطيعبل ػر عب
آخػػربلتظدسػػو بدي ػ اب يوروػػببنيػػلبذثػػؾبأفباثلاوكػػربيسػػوطيعباثسػػيطرةبنيػػلباثس ػ ؽبلػػفبايػػثبواديػػدباألسػػاظرب
اثكليظتاب يواطؿببهظزباث لفب يفلدبدظنييو بدلبو زيعب وخ يصباثل اردب كؿ يالؽباثكفظءةاب لػفبلسػظ ئب

اأاوكظربأفباثلاوكربييب بإثلبواديدبابـبا توظجاب ارلظف اثس ؽبلفباثسياةبثردػعبأسػاظر ظاب واليػؽبأر ظاػ ب
اأاوكظريػػػةاب راػػػـبأفبدػػػلبإلكػػػظفباثل ػػػظتعب اثلػػػزارعبأفبوتػػػوجباثلزيػػػدب سػػػاظربلتخفثػػػةابإأبأفباثلاوكػػػريفب
يفثي فب لظءبآأوهـبنظطيػةب لػزارنهـبيظ سػةباوػلبيلػؿباثلاػر ضبلػفباثسػياةب وروفػعبأسػاظر ظاب كػذابيػؤدحب

اأاوكظربإثلبس ءباسوخداـبثيل اردباأ و ظدية.ب

يؤدحبأيثظبإثلبس ء
كذابيؤدح اأاوكظربإثلباسود ؿباثلسوهيكيفبث ظثابأ اظببرؤ سباأللباؿاب
ا

اسود ؿبثيلػ اردابللػظبباػؿبك يػربلػفباثاك لػظتباثرأسػلظثيةبووػدخؿبثلتػعباأاوكػظربلػفبخػ ؿ إ ػداربو ػرياظتب
سفب اتيفبثلتعباأاوكظراب اثولييدبلفبسيطظو بث ظثا اثلسوهيؾ(.بكلظؿبا1986بابص39باب

اأاوكظرب باثوسيطبنيلباألس اؽب راءبلظب هظبلفبسيعب ثظئعاب لظبياوظب باثتظسبلفبثػر ريظتب

اثايظةاب ادخظربذثؾبث تباثد ءاب اثواكـبدلبأساظر ظاب ي ياهظب لظفبلروفاػةاب دػلب ػذاباأللػربوثػيؽب ثػررب
ظثلسوهيكيفاب ديهظبأكؿبأل اؿباثتظسب ظث ظطؿ.بيل ؿبواظثلرب"يظبأيهظباثذيفبآلت ابأبوظكي ابأل اثكـب يػتكـب ظث ظطػؿب

فبوبظرةبنفبوراضبلتكـ".ب ا س ـبارـبذثؾب ػظؿب ػيلباعبنييػ ب سػيـرب"لػفبااوكػرباثطاػظـبأر اػيفب
ب
إأبأفبوك
ثييةبدلدب رئبلفباعب ب رئباعبلت "اب ظؿب يلباعبنيي ب سيـب"اثلاوكربليا ف".ب
ث اوكظربأت اعب

ربلواددةبدهتظؾبااوكظرباث ػظئعبأ اثلتػوجرب ػ باألك ػرب ػي نظباب ذثػؾبثلػفبيػواكـب

دلبنرضبكليظتباثسيعبدلباثس ؽب ظثوظثل دلبأساظر ظباب أاوكظرباثل ور ربل ظؿباثلتوجباث ايدبثسيا بلايتةب
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ثهظبخدلظتبثيسبثهظ اسوخداـب دؿبديك فبلاوكرابث راءبويؾباثخظلظت.ب ووتػ عبدربػظتب لسػو يظتباأاوكػظربكلػظب
ييل:ب

-1باأاوكظرباألاظد بربايثبيواكـبدردبأ بلت ةب اادةبدلباثكلية اثلودا ث بدلباثس ؽب ياظب راء.ب

 -2ااوكػظرباثليػةبربايػثبيػواكـبنػددبلاػد دبدػل اثسػ ؽب ذثػؾب لػظبأبييدػلباثلػدرةبأل باثواكليػةبلػتهـبدػلب

اثساربولظلػظباب افب يػتبدربػة اثهيلتػةبأ باثػواكـبأل بلػتهـبنلػظبيوالػؽبدػلبسػ ؽباثلاوكػرباألاػظدحب(اثالػرب
آخر فبا2002اص14اب.ب

ير باث ظا ظفبافبلسو يظتباأاوكظربدلباايبباثد ؿباثتظليةب لتهظباثاراؽب لبااوكظرب ية.ب

 -3اثلتظدسة اأاوكظريةبرب

ب ثعبيوالؽبلظب يفباأاوكظرب اثلتظدس باثكظليةبابايثبيوادد اث ػظئا فبثسػياةب

اادةب افبكظتتبايربلوبظتسةباث فظتبديلػظب يػتهـباب دػلب ػذلباثاظثػة ياػوفظباثػ اضبلػتهـب وليػزبدػلبت نيػةب

اثسياةبأ ب تاهظبأ بدربةباثب دةب لظبيويابدربةبلف اثواكـب اثوليزبدلباثسػار.

يالؽباثلاوكربدلببليعباظأو بار ظحبايربنظدية (ااوكظريةابد فباأ ولظـب ب دةباثلتوجب ذثػؾبنيػلباسػظبب

اثلبولعبككؿب لظبيؤد باثلبس ء اسوخداـباثل ارد.ب

ب اثلتظدسةبا اوكظريةب لب..األك ربب ا اي ب لتطليةب واتلب..ب
-1ب بػ دبنػػددبلػػفباثلتوبػػيف.ب ثكػػفبكػػؿبلتػػوجبلػػفباثلتوبػػيف..بثػ بإتوػػظجبلوليػػزبنػػفباألخػػرب اظث ػػظبلػػظبيك ػ فب
ظثا لةباثوبظريةب.ب

-2بب لبكيفيةباثولييزب يفبأت اعباثطيبب ذثؾبلفبأبؿبولديرب واديػدبابػـبا توػظجباب لػفب ػـبوسػوطيعبواديػدب

لسويزلظتبذثؾبا توظجبب اث تباثلتظسبب(ب ل خباب2011بابص24اب.بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ير باث ظا ظفبأت ب افبكظفبأ دبلفباأاوكظربدييكفبااوكظراب ظت تيظبدلبيدباثد ثةبأ بواػتبإ ػرادهظابإذبأفب

ااوكػػظرباثليػػةبلػػفباألدػرادبأ باث ػبػركظتبخطػػربنيػػلباثبلهػ راب ػػذابألػػربي ػػد بلتطليػػظابدػػإذابكػػظفباثلاوكػػرب-دػػلب

اأ و ظدباثارب-بأفبي ورطبدلبولديربأ لظفبسياو ابدإفباثلاوكرب(بلولبكظفب ػركةبللي كػةبثيد ثػةبابأبيكػ فب
إأبلبردبل ر عبنظـبوارؼبأ لظفبسيا ب ظأل لظفباثاظلةاب لبأ لظفبيرانلبديهظبلايظرباثوكيفة/بنظئدب.ب

اثا الؿباثلؤ رةبدلباثر اباأاوكظرحرب
 -1اثوكت ث بيظب.ب

 -2اثليكيةباثفكريةب.
 -3اثل اتيفب.
ب

 -4رؤ سباألل اؿب.

ب
ب

ا أابرباثوكت ث بيظبرب

لػف أدثػؿ اثوفسػيرات ثو سػع اث ػركظت اثال ػة دػل اثاػظثـ اثوفسػيرباثػذح دلػ "سػويفف ػظير"

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد ( )21لسنة 1221

415

حتديد ظاهرة اإلحتكار وفق رؤية حماسبية
" "Stephen Hymerاثذح ركز نيل ك ف ذل اث ركظتب ظدرة نيل واليؽ لادأت ر ا نيل اسو لظراوهظ دل
اثخظرج أنيل ك ير لفبلادأت اثر ا دل داخؿ د ثهظ دل لبظأت اسو لظرية .للظ ية يربع ذاباثفظرؽ اثهػظـ

دل اثر اية إثل ك ف ذل اث ركظت وولوع دربة نظثية لفباأاوكظر ثيوكت ث بيظ ثيلاردة اثوكت ث بية ثيوتظيـ
ا دارة اثادي ةب ثيخ رات اثكفظءات اثلظثيةباثلوخ

ة ا كلظ وولوع لدرة ول ييية ظئيةببداخؿ يد ظ األـ دل

األس اؽباثلظثية اثد ثية داخؿ اثد ؿ اثتظلية تفسػهظ.ب لػع كػؿ ػذلباثلػدخ ت اأاوكظريػةب" Monopolistic
 "inputsإذاببظز اثوا يربد اد تلطة لايتػة دػظف اث ػركة و ػدأ ػظثوفكير ظثتسػ ة ثل اهػظ ا ػوهظ دػلباثسػ ؽ
اثد ثية ككؿ ثيس دل س هظ األ يية دل اث أيظتباثلوادة أ دلبد ثة أ ر ية لايتة نتد ظ و دأ ػظثوخطيط

ثالييظوهظ نيل أسظس ا لكظتظتب اثلوطي ظت اثلوظاة نيل لسو

اثاظثـب(بكرـباب1990بابص75با.ب

إفباليلةبك فباظث يةبا خورانظتباثلسػبيةبدػلباثػد ؿباأل ػؿبتلػ ااب اثتظليػةابواػ دبثبهػظتبأبت يػةابأبوليػؿبلػفب

أ ليةباثد رباثلذك ربث راءاتبا خوراعابإذبدثتبباثدراسظتبأفباثك يربلفباثد ؿاباثدر يةب اير ظاب تتباتط وهظباث تظنيةب

نيلباسود ؿب وط يربا خورانظتباثلسو ردةبدلباثخظرجاب لفباثوبػظربباألخيػرةبيلكػفبذكػرباثيظ ػظفب ك ريػظبد اػدباثاػربب
اثاظثليةباث ظتيةاب تتباثيظ ظفبإنظدةباتط وهظبنيلباثوكت ث بيظباألبت يةاب كؿبخظصبلفباليركػظاباثوػلبا ػيتب

نييهظب ل بببوػراخيص.ب لتػذباثسػويتظتب ػدأتبتسػ ةباثوكت ث بيػظباثلطػ رةبدػلباثيظ ػظفبوزيػداب دػلبنػظـب1987ب

دلطبأ

اتباثيظ ظفبو دربوراخيصبوكت بث بيةبثيخػظرجبأك ػربللػظبوسػو رداب راػـب ػذاب ليػتبوسػو ردبكلػظاب ػظئ اب

لفباثوراخيصاب دربأفباثيظ ظفب ذثؾباسوفظدتبنيلباثلسو باأ و ظدحب اأبولظنلبلفباأتفػظؽبنيػلباث اػثب
اثوط يربدلباليركظابأك ربللظباسوفظدو بأليركظبذاوهظ.ب دلبك ريظابث اظب ب دبو ازحب يفبوسظرعبنلييػةباثوطػ رب

اأ و ظدحباثذحباتطيؽبنظـب1962ب وزايدبتس ةبوسبيؿب راءاتبا خوراعب اثا لظتباثوبظريةباألبت ية.ب
وبدربا

ظرةبواو رباثد ؿباأل ؿبتل اب اثتظليةبأدلرباثد ؿب ظثوكت ث بيظاب ذلباثػد ؿب اظبػةبثاػد دبدتيػظب

لػػفباألتلػػظطباثوكت ث بيػػةبثوػػدنـبنلييػػةباثوتليػػةباأ و ػػظديةب اأبولظنيػػةبديهػػظاب ػػلبثػػفبوسػػوطيعبو ػ ديرب ػػذلب
اثاد دباثدتيظب د فباسولداـباثوكت ث بيظب و طيتهظب ذثؾبيوـب ػكؿبأسظسػلبنػفبطريػؽباثا ػ ؿبنيػلبوػراخيصب

أسود ثهظب(بديظببا2001باص31باب.ب

بيلكفبا رباثسلةباأاوكظريةبثيوكت ث بيةبدلباثا ظتباثوبظريةبدلرب

*بو ايةبأاي يةباثد ؿباثتظليةبثيس ؽباثرأسلظثلبدلبوبظرةباثسيعب باثخدلظتباثوكت ث بية.ب
*باثسيطرةباثكظليةبثي ركظتباثلواددةباثبتسيظتبدلباثسػ ؽباثػد ثلبثيوكت ث بيػةب بلػفبوػـباثػواكـبدػلبأسػاظر ظبب

(بن دباثلطيبابلربعبسظ ؽبابصب374باب.ب

ير باث ظا ظفبيلكفبأفبيك فبلسو باثوط رباثولتلب اثوكت ث بلب روفظعبدربةباثوركزب ب دبلت آتبااوكظريػةب
ك يػػرةبثوالػػؽبأر ػػظحبلروفاػػةب ولكػػيفبويػػؾباثلت ػػآتبلػػفباتفػػظؽببظتػػببلػػفبويػػؾباألر ػػظحبنيػػلباث اػػثب اثوط ػ يرب

اثوكت ث بل.ب

ً
ثانيا  :املهكيت انفكريت :
ب

ا

ظرة إثل اثليكية اثفكرية ووفؽ لع اتيف لكظداػة اأاوكػظرات بلياهػظ ولري ػظا

وػراخيصب
ػل واظلػؿ ب

اثوكت ث بيظ ظنو ظر ظ" اوفظ ظت " وفا هظ ثيوالؽ لفبخي ظ لف أية ي د أ إسظءة اسوالظؿ كلظ دػل اظثػة أح
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اوفظؽبآخرا ذثؾ ظسو تظء أف لظبولتا اثد ثة ثيلخورنيف لفبالويظزات ظت تية ا رية د ي رر بػ د اػض
اثلي د اثول أ وك ف لل ثة دل سيظ ظت أخر ب.ب

يت دػل ل اظػة أف الػ ؽ اثليكيػة اثفكريػة ػد أدتبدػل نػدة يػداف إثػل ظهػ ر ل ػظكؿ ديلػظ يوايػؽ

ظثلتظدسػة  .تظػرابإثػل اثل ػظكؿ اثلوايلػة ظثلتظدسػة اثتظ ػئة نػف للظرسػة الػ ؽباثوػ ثيؼ اثت ػر ػراءات

اأخوراع اثا لظت اثوبظريةا رأتبندة يداف ل ؿ ب(إس ظتيظ (

) اثلليكة اثلوادة( ا كذثؾباأواظد األ ر لا

أف لف اثثر رح ثع أتظلة لاددة ووتظ ؿبال ؽ اثـ ثكية اثفكرية لػف ايػث

ػيوهظ ظثلتظدسػة  .انولػدت

اث أيظت اثلوادة أيثظ ل ظدئ و بيهية ورلل إثلبلسظندة أ ثئؾ اثذيف ياوظب ف إثل اثوت ؤ لظ إذا كظتتب كظأت ا تلظذ

سوطاف دل للظرسة لظ

فهظ لظتاةبثيلتظدسػة  .لػف اثلهػـ أيثػظ أف ي ثػع دػل اثاسػ ظف اثورويػبباثلوايػؽ لكظداػة

اثللظرسظتباثلظتاة ثيلتظدسة دل اثوراخيصباثواظ دية اث ارد دل اوفػظؽ ب اتػب الػ ؽ اثليكيػة اثفكريػةباثلو ػية ظثوبػظرةب

دإف يئظت لكظداة اأاوكظر ووتظ ؿ ل ؿب ذل اثلسظئؿ كيلظ ظهرت ثهظ آ ظر نيل اثلتظدسةب.ب

لػػفبأبػػؿبو ػػبيعبنلييػػةباأ وكػػظربابيواػػيفباثسػػلظحبثيل وكػػريفبواليػػؽبأر ػػظحبلبزيػػةباب اأبدػػإتهـبثػػفب

يوالي ابلخػظطرب ل ػلةب ل ػر دظتباثسػالبثي

ػ ؿباثػلبإ وكػظراتبلفيػدةباب ثػد باظث يػةباث يػدافبا فب ػ اتيفب

وخوصب راءاتبا خوراعب اير ظبلفباثل اتيفباثولبواللباثليكيةباثفكريةباثوػلبوسػلابثيل وكػريفب ػظثولوعباب ثػ ب
لؤ وػػظباب ظاوكػػظربل وك ػراوهـباب يخويػػؼبا و ػػظدي فب ػ فباثفوػػرةباثوػػلبيواػػيفبأفبوسػػولربخ ثهػػظبويػػؾباثالظيػػةب
خ

ػػػػػظابنيػػػػػلبثػػػػػ ءبا ػػػػػظرباثسػػػػػي يةباثوػػػػػلبوت ػػػػػ بنػػػػػفبأحبإاوكػػػػػظرب...ب كػػػػػذاا.ب(بecon.to-

relax.net/t1034-topic,2010باب

http://

ير باث ظا ظفبأفبلتابالػ ؽباثليكيػ باثفكريػ بيالػؿبنيػلببو ػبيعبخيػؽبادكػظرببديػدلاب اثفكػرةب ػلبافباثليكيػةب
اثفكري ببظءتبتويبةبولديـبا ادزبلظدي بثو ثيدبادكظرب.ب

ثانثا  :انقىانني

أايػػبباثل ػ اتيفباثوػػلب ػػدرتبا ػ ؿبظػػظ رةباأاوكػػظرب لتهػػظبلػػظبا ػػدرتباألػػـباثلواػػدةب اثػػذحبيػػدن

اثاك لظت إثل اثليػظـا دػل أ تػظء اثل ػظ رات اثلل يػة دػل ابولظنػظت دريػؽباثخ ػراء اثاكػ لل اثػد ثلا و ثػيا
تطػظؽ أ وط يػؽ ػ اتيف سيظسػظت اثلتظدسػة ثػديهظ ديػة واسػيفباثفهػـ اثلو ػظدؿ ثيل ػظدئ ا بػراءات اثفتيػة
ثل اتيف سيظسظت اثلتظدسة  .دل سيظؽ ذل اثالييةاب د وراب اثاك لظت دل اث لظ ييل:ب

-1بطريلػة وط يػؽ ػ اتيف سيظسػظت اثلتظدسػة نيػل أت ػطة اثػد ؿ ل ػؿ وتظػيـبل ػظريع اثد ثػةا ااوكػظرات اثد ثػةا
اأاوكظرات اثط ياية اثل ظريع اثول ولتاهظ اثد ثةبال اظ ا ريةب.ب

لافزة ثرس اؽ  .و لؿ ذل اثللظرسػظت اثلظتاػة ثيلتظدسػة اثوكػو ت اأاوكظريػة
-2بوثع اثاك لظت لبل نظتب رالج ّ
اسػوخدالظ ايػربلوتظسػبا ل ػؿ
اثولبوؤ ر نيل اثل وريظت اثاظلة اثلطظنظت اثول يسوخدلهظ اثفلػراء اثفئػظت اثلار لػة
ا
طظنل اثتلؿ اثرنظية اث ايةب.ب

ب

-3بأ ظر اض اثلتد يف إثل أد ار األ تكوظدب لتظلظت أخر ل ؿ

كة اثلتظدسة اثد ثية دل وازيػز ويسػير

اثػر ط اث ػ كل ػيف سػيطظتباثلتظدسػة ديػة اثو ػبيع نيػل و طيػد اثواػظ ف اثوتسػيؽ دػل اػظأت اثوكػو ت
اأاوكظريػةب اأتػدلظبظت اثد ثيػة  .أ
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لثظيظ اثلتظدسة.
-4ب ػرنت اثبيسػة دػل لتظ ػة ر وػل اثلاي لػظت األسػظس يػة اثلاتػ تويف  " :اثال ػظت سػ ؿباأتو ػظؼب
اثلتظسػ ةب"ب )(TD/RBP/CONF.7/5باسػوخداـ ػرالج اثوسػظ ؿ أد اة تفػظذ ػ اتيف اثلتظدسػة ثػد اثوكػو ت

اأاوكظريػة اثل يػة دػل اث يػد اثتظليػةب)  (TD/RBP/CONF.4ب وُ ػرزباثسػط ر اثوظثيػة لتظ ػظت اثخ ػراء
اثار ض اثللدلة دل سيظؽ كؿ ر ة لف ر ولباثلاي لظتب تلظط اثتلظش األسظسيةب.ب

ف لظ إذا كظف يت دل أ ف و ػ ا اث أيػظت اثلواػدة األلريكيػةاب ظنو ظر ػظ أ ػدـ اث أيػظت

-5ب ُ أ يرت وسظؤأت
ذبػظ يلكػف تليػ إثػل
اثلثظئية اثول ط لت اتيف ثلكظداة اأاوكظرات أدخيت اثال ظتباثلدتيػة اثبتظئيػةا تل ا
تظـ أخر ثالظية اثلتظدسة.ب
-6بأ ي بػد ثػ اض اث يػداف اثتظليػة تظػظـ ثيوسػظ ؿا ثكػف ط ِّلػت اثدرالػظت اثلروفاػة دثػ بنػف وبػريـ سػي ؾ

اثوكو ت اأاوكظرية ك سيؿ ة ثيردع  .دفل زال يظ أا أ ي بػد تظػظـبثيوسػظ ؿا ثكػف اثوكػو ت اأاوكظريػة واظن ػب
فػرض ارالػظت و ػؿ إثػل  2لييػ ف د أرب وبػريـ سػي ؾ اثوكوػؿ اأاوكػظرح .

ػظثتظر إثػل إلكظتيػة وط يػؽ

اثال ػػظت اثبتظئيػػةا دػػإف لػػةباظبػػةبإثػػل ولػػديـ أدثػػة أ ير ػػل إثيهػػظ اث ػػؾ ثوي يػػة اثلايػػظر اثبتػػظئلبب
(األلـباثلوادةبا2011باص35-7با .ب

أف اػض اأوفظ ػظت يكػ ف ابلهػظ لػفباث ػدر ايػث أ وسػ ب أح أذ

اليلػل ثيلتظدسػة أ وكػ فاب

ظثوظثلا لاؿ يؽ اليلل ثيسيطظت اثلاتية ظثلتظدسة ) يت دلبولييزل نف لفه ـ اض اأوفظ ظت األخر اثول

ثهظ سلظت لظتاةبثيلتظدسة اثول د وسواؽ لع ذثؾ أف وسػو تل سػ ب سػلظتبأخػر واػ ض نتهػظ .

ػد وػـ

اأنوراؼ ك اثلفهػ ليف دػلب ػظت ف كػؿ لػف اثلليكػة اثلواػدة اأواػظد األ ر ػلاب(لاظ ػدةبر لػظباب1995ا.ب
ير باث ظا ظفبأفب ب دب اتيفب دبو بعبنيلبظظ رةبا اوكظرب هػدؼبالظيػةباثليكيػةباثفكريػةب الػ ؽبا خوػراعب
كؿب اسعب دبوا ضباثل اتيفباثولبوتظدحب لتعباأاوكظر.ب

ً
رابعا  :رؤوس األمىال :

ظلتباثلرايػةباأاوكظريػةبلػفباثطػ رباثرأسػلظثلبنيػلبوػراكـب ر ػ ب اسػولطظببرؤ سباألػ اؿبابدػظثوراكـب

اثلظدحب كؿبأت ان بأد باثلبإلكظفبواظظـبابـباأل اؿبب تظب تظؾبثد ب اضباثرأسػلظثييفباب اثػلب ػر زبظػظ رةب
و ايةبنددبلفبرؤ سباأل اؿباثلبلركزبرأسلظثلب حب(باثلب ر زبإسولطظببرؤ سباأل اؿا.ب

كػػظفبثيل ػػظرؼبد رباظسػػـبدػػلبواليػػؽبويػػؾباثظ ػ ا رباأاوكظريػػةب.ب ػػدبوا ثػػتب ػػذلباثلؤسسػػظتبدػػلب

لرايةباأاوكظربلفبد رباث سيطباثلو اثػعباثػذحبكػظفبيكوفػلب ظثليػظـب ظأنلػظؿباثل ػرديةباث اوػةبكفػواباسػظبب

وسييؼب وا يؿباثخباثلبد رباثل رؼبنيلبلبلؿباثت ظطباأ و ظدحبدلبكؿب يدب اثلودخؿبدلباثك يرةب اث ػديرةب

دي ب اثلخثعبثب ر و بكؿب ظاببل ر عبأ ب ركةبأ بإاوكظرب.ب
ب

ب الوزجبرأسباثلظؿباثل ردلب ػرأسباثلػظؿباث ػتظنلب اخوفػتباثاػد دب يتهلػظبربوت نػتبأنلػظؿباثسػفوبةب

والدتب و ساتب ظثللظ ؿبرؤ سباأل اؿباث تظنيةب اثوبظريةب(باولباثزرانيةبدلبك يربلػفباأايػظفبسػيلظبدػلب

اث دباثلولدلةبكظث أيظتباثلوادةباألريكيةباباثلبأسهـب
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اث ر ظتباب كظفب ذاباثظرؼباثبديدبل ئلظبكؿباثل ئلةبثي يظردةباثيه دبدلباأنلظؿباثل ػرديةبدولكتػ ابثػذثؾب
لػػفبااػػو ؿبلكػػظفبلرل ػ ؽبدػػلب يػػظدةباأ و ػػظدباثرأسػػلظثلباأاوكػػظرحبابأحبدػػلب يػػظدةب و بي ػ باأل ريظثيػػةب كػػؿب

أ كظثهظب ظر دهظباثاظثليةب()www.albizri.com,2013ب.ب

ثلدبث اظبأت ب ظثراـبلفب د رب اتيفبواريـباأاوكظربدلبك يربلفبد ؿباثتظظـباثرأسلظثلبل ػؿب ػظت فب

17بازي ػرافب1891ب ػػظت فباثوفر ػػةب ػػيفباأوفظ ػػظتباأاوكظريػػةباثاسػػتةب اثسػػيئةب1926بدػػلبدرتسػػظاب ػػظت فب

ػػيرلظفبAct Shermanبببدػػلباث ػػظتلبلػػفبولػ زبنػػظـب1890اب ثػػلب لاظر ػػةباوفظ ػػظتب يػػظـباأاوكػػظراتاببب
ظت فب/1914/باث ظدربنفباك لةبديلظفبWeimanباألثلظتيةب دايةباثاربباثاظثليةباأ ثلباثذحبيبيػزباػؿب

كؿبااوكظربلفب ؿب زيرباأ و ظدباثذحب كؿبلاكلةبسليتب«اثكظروؿ»ب نيلباثراـبلػفبكػؿب ػذلباثلػ اتيفباثوػلب
ات ػ تبنيػػلبلاظر ػػةباأاوكػػظرابوديػػرباثاػػظؿبدػػلبأنلػػظبباثاػػربباثاظثليػػةباأل ثػػلابدلػػدب ػػبعب ػػظت فب ػػدربدػػلب

اث أيػػػػػػظتباثلواػػػػػػػدةباأللريكيػػػػػػػةبدػػػػػػػلبأ ؿبنهػػػػػػػدباثػػػػػػرئيسبدػػػػػػػراتكييفبر زديػػػػػػػتب1933بت ػػػػػػػ ءباأاوكػػػػػػػظراب

(بwww.alukah.netاب يػػر باث ظا ػظفبأفباثلػػظت فباثلػػذك ربذ ػػببإثػػلباػػدبإت ػػظءباأاوكػػظربا ب ػػظرح.ب دػػلب
أثلظتيػػظبوكػػررباأللػػرب اػػدب ػػا دب ويػػربإثػػلباثاكػػـب.1933ب دػػلبدرتسػػظب ػػبعباثل ػػرعبلػػظب ػػيفب 1938ب1939ب

وك يفببلظنظتباأسويرادب ا ظلةباوفظ يظتب يفباثلتوبيف.

ً
املبحث انثاني  :انتحذياث انتي تىاجه قياس انربح اإلحتكاري حماسبيا :

ث اظطػػػػػػػةب ظثلل لػػػػػػػػظتباثايليػػػػػػػػةبثيليػػػػػػػػظسباثلاظسػػػػػػػػ لبيفوػػػػػػػرضبايثػػػػػػػػظحبلظيػػػػػػػػظولبتلػػػػػػػػ بنػػػػػػػػفبلطػػػػػػػػربب

(لطربا2004باب114باب.ب

لفه ـبنلييةباثليظسباثلاظس يةبرب
يتسببأ ؿبواريؼبنيللبلاددبثالييةباثليػظسب ػكؿبنػظـباثػلب(بCampellباباثػذحبنردهػظب كلػظببػظءب
هظبلطرب"بيول ؿباثليظسب كؿبنظـبدلب رفباألندادب ظأل يظءبثيوا يػربنػفبخ ا ػهظب ذثػؾب تػظءبثل انػدبط ياػلب

يوـبإكو ظدهظبإلظب طريلةبل ظ رةبأ ب طريلةبايربل ظ رةب"ب.بثكفب(ب Stevenابأثظؼب اد ابريظثيظاباثلبواريػؼب

نلييةباثليظسبايفبنردهظب لظبييلبربب

"بيول ؿباثليظسبدلباثلطظ لةب يفباثخ اصبأ باثا ظتب ل بببتل ذجبريظثلب".ب
ير باث ظاػثبإسػوتظد اباثػلباثواػريفيفبثالييػةباثليػظسباثلاظسػ لباثوػلبسػظ هظبكػؿبلػفب Campellب بStevenب
فباثر ابا اوكظرحباثذحبيل ؿباثخظ يةبلاؿباثليظسبوتط ؽبنييهظباثل ا فظتباثواريفيفبأن لب.ب
د ط ياةباثاظؿب اسببلظسظ بCampellبدظ ظ لكظفبأفبتلوػرفبأنػدادبول ػؿبل ػظثدبتلديػةب

نفبظظ رةبإ و ظديةبكظأاوكظربلفبخ ؿب يظسباثر ابا اوكػظرحبإسػوتظد اباثػلبآثيػظتبيػوـباثو
ايربل ظ رةب لاتلبتظوبةبلفبآثيظتبوليسب هظبخظ ػيةب

اثلب يظسباثر ابا اوكظرحب.ب
بألػػظب

ػ رةبل ظ ػرةب(اثػر اباثلاظسػ لابثو

ػيظءبوا ػرب

ػؿبإثيهػظب طريلػةب
ػؿبلػفبخ ثهػظب

ػػددبواريػػؼبStevenبثالييػػةباثليػػظسب لػػد بل ئلػػةبلػػعب يػػظسباثػػر ابا اوكػػظرحباثػػذحبيلكػػفب

يظس ب ل بببتلظذجبريظثيةبسييب باثيهظباث ظاثبأالظاب.ب

افباث ظا ػظفبيػػذ بباثػػلبافبخط ػ اتبنلييػػةباثليػػظسبو ػػلؿبلرااػػؿباثوسػػبيؿب اثوخ ػػيصب و ػػديؿبأ ب
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لاظثبةب ذلباثليظسظتبخ

ظابإذابلظبأدركتظبأفباثر ابا اوكظرحبيواددب يظس بلفبخػ ؿب يظسػظتبل ػولةبوتػوجب

لفبلاظثبظتب يظسباثر اباثلاظسػ لبكلػظبسػيردبأالػظاب.ب و سيسػظابثلػظببػظءبأنػ لباػ ؿبلفهػ ـبنلييػةباثليػظسب
اثلاظس لب تظؾبخط اتبيت دلباألخذب هظبثالييةباثليظسباثلاظس لب.ب

-1بواديدباثخظ يةبثيليظسباثلاظس لبرب

ول ؿباثخظ يةبلاؿباثليظسبادثبإ و ػظدحبآخػربنيػلباثلركػزباثلػظثلبثيلت ػ ةب يت دػلبنيػلباثلاظسػبببب

واديدبويؾباثخظ يةب

برلبد يلةبكلظبأسيفتظبدلبأن لبا ؿباثو يببك ادبلرااػؿباثليػظسباثلاظسػ لباب أ ػؾب

أفبظظ رةبا اوكظربو كؿبادثبإ و ظدحبيؤ ربنيلباثلركزباثلظثلبثي ركةباأللرباثذحبيوطيببواديدباثخظ يةبثػ ب
لاؿباثليظسباثذحبياو رباثر ابا اوكظرحب تظباباثذحبيدخؿبثلفبتطظؽباثر اباثلاظس لبثي ركةب.ب

أفباثر ابا اوكظرحب(اثخظ يةبلاؿباثليظسابلفباث ػا ةب لكػظفبإسػوخرابهظب دػؽبا بػراءاتباثولييديػةب

اثلاظس يةبكلظبأسيفتظبدلب ذاباثل اثبثكفبأبولتاتظبويؾباثولظثيدب ظثلثلب دلظابثواديدلبايثبيوفؽباث ظا ظفبلػظب

ذ بباثي ب(بDevineبابا ؿبذثؾبإذبيل ؿبرب

"بأفباثارصباثل ظثدبدي بلفببظتػبباثلاظسػ يفبنيػلباثولسػؾب ظثلفػظ يـب اثل ػظدئباثلاظسػ يةباثلواػظرؼبنييهػظب

دلبلبظأتباثليظسباثلاظس لبابثيسبس ب سييةبيػدار فب هػظبنػدـبإوفػظ هـباػ ؿبلفػظ يـباثخػ اصب األاػداثب
اثلطي ببدهـب يظسهظبألتهـب ولسكهـباثاردلب هذلباثلفظ يـب اثل ظدئبابإتلػظبيهػدد فباثػلبدرءباثلسػؤ ثيةباثوػلب
دبووروببنييهـبلػفببػراءباألخطػظءباثلاوليػةبدػلبنلييػةباثليػظسب"بب(Devine,Thomas,1966,pp:13-

26باب.ب

-2بواديدبت عباثلليظسباثلتظسببثالييةباثليظسبرب
اذابكظفباثدرضبلفبنلييةباثليظسب بواديدباثلاو باثكلػلبثياػدثبدايتهػظبيػوـباثيبػ ءباثػلباثلليػظسب
اثتس لب اثولبيسوخدـباثلاظسببدلبنلييةباثليظسبخظ يةباثواددباثتلدحبثيادثبا و ظدحب اثوػلبول ػؿب اػدةب

اثتلدب اثولبو ئـباثخظ يةبلاؿباثليظسب اثولبول ؿباثر ابا اوكظرحب.ب

-3بواديدبأسي بباثليظسباثلتظسببثالييةباثليظسبرب

ياولدبأسي بباثليظسباثلو عبدػلبنلييػةباثليػظسباثلاظسػ يةبنيػلباثهػدؼبلػفبنلييػةباثليػظسبدػإذابكػظفب

ػػدؼبنلييػػةباثليػػظسبلبػػردبو يػػبباثاػػدثبلاػػؿباثليػػظسبأ بإ ظو ػ بلاظس ػ يظابدلػػطبابايتئػػذبأبيواػػد بأسػػي بب

اثليػػظسبلػػظبياػػرؼب سػػي بببأ بطريلػػةباثليػػظسباثل ظ ػػرةبأ باألسظسػػيةبابألػػظبديلػػظبنػػدابذثػػؾبديسػػوخدـبأسػػي بب
اثليظسباثل وؽبأ بايػرباثل ظ ػرب اثػذحب ل ب ػ بواػددب ػيـباثليظسػظتبابدػلبإطػظربلػظبيسػللب الييػةبا اوسػظبب

اثل تيةبنيلبن ظتبريظثيةب.ب(بDon.W.Vickery,1970,pp:731-743باب

دػػلباثفلػػرةباثوظثيػػةبست ثػػابأ ػػـبأسػػظثيبباثليػػظسباثلاظس ػ لب أيػػفبلاػػؿب يػػظسباثػػر ابا اوكػػظرحبثػػلفبويػػؾب

األسظثيبب.ب

ً
ثانثا  :أسانيب انقياس احملاسبيت :
ب بنظـبو بدب

ةبأت اعبألسظثيبباثليظسباثلو اةبدلبنلييةباثليظسباثلاظس يةب لبرب

 -1أسظثيبب يظسبأسظسيةبأ بل ظ رةب.ب
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 -2أسظثيبب يظسبل ولةبأ بايرباثل ظ رةب.
 -3أسظثيبب يظسبواكليةب.ب(بI bid,pp:731-743باب

-1بأسظثيبباثليظسباألسظسيةبأ باثل ظ رةبرب

ل ببب ذاباألسي ببيلكفب يظسباثخظ يةبلاؿباثليظسبل ظ رةبد فباثاظبةباثػلبنلييػةبإاوسػظببلػفب

خ ؿب ب دبن ةبريظثيةب يفباثخ اصبلاؿباثليظسب.ب

يذكربلطربأفبنلييةباث تباثلاظس لبلػفبأ سػعباثلبػظأتبإسػوخدالظابألسػظثيبباثليػظسباألسظسػيةبأ ب

اثل ظ ػػرةابإذب ػػد فباثاظبػػةباثػػلبإسػػوخداـباألر ػػظـبيكػػفبإسػػوخداـباثخظ ػػيةباثلوخػػذةبأسظس ػظابثيو يػػببكلليػػظسب
ل ب بي بباثادثبا و ظدحبلاؿباثو يببدلباثفئةبأ باثلبل نةباثولبيتوللباثيهظب دؽبويؾباثخظ يةبك فب

ي ػ ببأ ػػؿبدػػلبدئػػةباأ ػ ؿباث ظ وػػةبأ بل ػػر دظابدػػلبدئػػةباثل ػػر دظتباثلوديػػرةب كػػذابب(بلطػػرباب2004باب

ص125با.ب

-2بأسظثيبباثليظسباثل ولةبأ بايرباثل ظ رةببDerived or Indirect Methodبرب

يل ؿبلطربنتدلظبيواذربنيلباثلاظسبب يظسب يلػةباثاػدثبا و ػظدحبلاػؿباثليػظسب طريلػةبل ظ ػرةباب

ايتئذبأ دبلفب يظسب يلةب ذاباثادثب طريلةبايربل ظ رةب.ب

دبإزدادبإنولظدباثلاظسببنيلباألسظثيببايرباثل ظ رةبأ باثل ولةبدلباثليظسب ادبوزايدبأ ليةبنلييػةب

و ديؿباث يظتظتباثلاظس يةبابألفبنلييةبو ديؿباث يظتظتب لدخ وهظب لخربظوهظبواولدباثلبادبك يربنيػلبنلييػةب
اثواييؿباثولبأيلكفبإتبظز ظب د فبنلييةبا اوسظبب اثولب لب ل ظ ةباألسظسباثولبول ـبنييةبأسظثيبباثليػظسب
ب
اثل ػولةبايػرباثل ظ ػرةباب أيلكػفبثالييػةباثليػظسبايػربل ظ ػرةبأفبوتفػذبد فبأفبوكػ فبلسػ ةب الييػةب يػػظسب

ل ظ رةب.ب(ل دربسظ ؽبباببص125بباب

-3بأسظثيبباثليظسباثواكليةبربArbitrary Methodsبب
دلبلبظؿب

ف بثهذاباثت عبلفباثليظسبيل ؿب(بIjiriبابوك فبأسظثيبباثليظسبواكليةبدلباثظر ؼباثوظثلرب

أ-بإذابثـبو بدب اندبلتطليةب(بLogical Rulesبابوواكـبدلبخط اتبوتفيذبنلييةباثليػظسباب ػذثؾبأووػ درب
اثل رراتباثلتطليةباثولبيلكفبا نولظدبنييهػظبدػلبإ ػظتبأفباثػر ـبا ػييةباثليػظسبابيل ػؿبداػ اباثليلػةباثفاييػةب

ثيخظ يةبلاؿباثليظسب.ب

ب-ب وروي ػظابنيػػلبلػػظبس ػ ؽبوػػزدادباثفػػرصب اولػػظؿبظه ػ ربخ ػ ؼبا ػ ؿبتوػػظئجبنلييػػةباثليػػظسب ػػيفباأل ػػخظصب
اثلػػػػػػظئليفب هػػػػػػذلباثالييػػػػػػةبطظثلػػػػػػظبثػػػػػػـبووػػػػػػ دربثهػػػػػػـباثلاػػػػػػظييرباثل ثػػػػػػ نيةبثياكػػػػػػـبدػػػػػػلب ػػػػػػذاباثخػػػػػػ ؼ.ب

(p:22اA.A.A,OP,Citباب
ب
ب

يؤكدبلطرب ت بوتدرجبلاظـبأسظثيبباثليػظسباثلاظسػ يةبواػتب ػذاباثتػ عبلػفبأسػظثيبباثليػظسبابدلػ اب

دلب يظسب يلةبأ ؿبلايفبلفبأ

ؿباثل ر عبو بػدبألػظـباثلاظسػبب ػدائؿبلخويفػةبثليػظسب ػذلباثليلػةبيػؤدحب

كؿبلتهظباثلبتويبةبوخويػؼبنػفباثتوػظئجباثلاللػةب ظث ػدائؿباألخػر باب اخويػظربأحب ػديؿبلتهػظبيخثػعبدػلباثدظثػبب
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بوهظداتب خ يةبأ بواكليةبلفب ؿباثلاظسبب.ب(بلطربا2004بابص127باب
اوكػظرحبوتػدرجبواػتبأسػي بباثليػػظسب
ب
و سيسػظابثلػظببػظءبأنػ لبيػر باث ظا ػظفبأفبنلييػةب يػظسباثػر ابا

اثل وؽباثذحب ل ب بوواددب يـباثليظسظتب طريلةبايربل ظ ػرةبل تيػةبنيػلبتلػظذجبريظثػيةبألتهػظبثيسػتبلبػردب

ادثبإ و ظدحبو ريخلبياولدباثلاظسببدلب يظس بنيلبأسظثيبب سيطةبلفباثت عباثل ظ رةبإثظدةباثلبذثؾبلػفب
اثلاولػػؿبدخػ ؿبنلييػػظتب يػػظسبواكليػػةباثػػلببظتػػبباثليظسػػظتباثل ػػولةبدػػلبواديػػدباثػػر ابا اوكػػظرحبلػػفبخػ ؿب

إخويظرباث ديؿبلفب دائؿباثتلظذجباثريظثيةباثولبواددبذثؾباثر اب اثولبيخثعبأاي هظبثإلبوهظداتب.بب
ديلظبييلبا طظرباثلفظ يللبثليظسباثر ابا اوكظرحبنيلبث ءبلظببظءبان لب.ب

تظءب
اثلفه ـبببببباثر ابا اوكظرحب بإ ورافبأندادبول ؿبل ظثدبتلديةبوا ربنفبظظ رةبإ و ظديةب اب

بببببببببببببنيلبل اظظتبلظثيةبأ ببظريةب( ي كؿببزء ابلفباثر اباثلاظس لباثذحبيتوجبلفب

بببببببببببببأاداثبإ و ظديةبلظثيةبول ؿبتويبةبت ظطباث ركةابيلظسبب طريلةبايربل ظ رةبوتػوجببببببببب
ببإ وداء ابلفب يظسظتبخ اصببولظسب طريلةبل ظ رةب(اثر اباثلاظس لب اثفرؽب يفببببببببببب

بببببببببببببببايراداتب بل ر دظتب.ب

اثليظسببببب-1بواديدباثخظ يةبلاؿباثليظسبرب
ببا اوكظربادثبإ و ظدحبيؤ ربنيلباثلركزباثلظثلبثي ركةبيت دلبواديدباثخظ ػيةبثػ بببب
لاؿباثليظسب(باثر ابا اوكظرحباب اثذحبيدخؿبثلفبتطظؽباثر اباثلاظس لبثي ادةببببب

ببببببببببببا و ظديةب.ب

بببببببببببب2ب-بواديدبت عباثلليظسباثلتظسببث برببب

بببببببببببباثلليظسباثتس لباثلسوتدبنيلبخظ يةباثواددباثتلدحبثيادثبا و ظدحب اثولبول ؿبب
ادةباثتلدب.ب

ببببببببببب-3بأسي بباثليظسباثلتظسببث برب
ببببببببببببأ-بأسي بباثليظسباثل وؽب.ب

بببببببببببب-بأسي بباثليظسباثواكللب.ب
ب

أسظثيبببببببببببأ-بأسي بباثليظسباثل وؽببابلفب يظسظتبولييديةببب(بر ابلاظس لباب.ب
اثليػػظسببببببببببببب-بأسػػي بباثليػػظسباثواكلػػلبربوػػدخؿبنلييػػظتب يػػظسبواكليػػةباثػػلببظتػػببباثليظسػػظت بببب
اثلاظس لببببببباثل ولةبدلبواديدباثر ابا اوكظرحبلفبخ ؿبإخويظرب ديؿبلفب دائؿ اثتلظذجباثريظثيةب.بب
ب
ب
ب

للظببظءببدلبأن لبير باث ظا ظفبأت بيلكفباثيب ءباثلباثليظسباثديػرباثل ظ ػربثليػظسباثػر ابا اوكػظرحب

إسوتظد اباثلبأسظثيببايربل ظ رةب ل ولةبثليظسباأل

ؿباثديرباثليل سةباثوػلبوكػ فباثا الػؿباثلؤديػةببثظػظ رةب

ا اوكظرب اثلذك رةبدلببباثل اثباأل ؿب اثولبو كؿبأ ليةب
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خيؽبأر ظحبإاوكظريةبإثظديةبد ؽباثاظديةب.ب
اتط ػظابلػػفباثا الػػؿباثلػػؤ رةبدػػلبا اوكػػظرببب اثوػػلبوول ػػؿب ظثوكت ث بيػػظب اثليكيػػةباثفكريػػةب اثل ػ اتيفب ب

رؤ سباألل اؿبسيركزباث ظاثبنيلب اضباثل ب داتباثديربليل سةباثولبثهظبن ةب ويؾباثا الؿب اسػوتظد اباثػلب
ابـب ط ياةبت ظطباث ادةبا و ظديةب اثليلةبا ثظديةبثي ادةبا و ظديةب دؽباثلخططبا برائلبا ولرببب
اث كؿببب(ب1بابن ةب اضباثل ب داتبايرباثليل سةب ظثا الؿباثلؤ رةبدلبا اوكظر
اثا الؿباثلؤ رةبدلبظظ رةبا اوكظر
نرضبأ ـباثو تيفظتبثيل ب داتبايرباثليل سة

إخويظربأ ـباثل ب داتباثديربليل سةبذاب يةب ظثا الؿباثولبوؤدحب
ا اوكظربإسوتظد اباثلبابـب ط ياةبت ظطباث ادةبا و ظديةب

اثل دربربلفبإندادباث ظا ظفب

إتاكظسبظظ رةبا اوكظربنيلب يلةباث ادةبا و ظديةبرب
افباث ركةبوك فبلاوكرةبإذابإسػوطظنتبأفبوفػرضباألسػاظرباثوػلبوراػببديهػظبثاػدـب بػ دب ػركظتبأخػر ب

ثلتظدسوهظبايثبنرؼبل عب يكي يديظبا اوكظربدلباثلطظعباثخظصب"ب

بنتدلظبواددباث ركةبتفسهظبسارباثل يػعب

اسبباثطيبب دلبتفسباث تبوسوطيعبواديي باسببكليةبا توظجب(بar.wikipedia.org/ wikiباب

نيي ػ بتسػػوطيعباثل ػ ؿبأفباثلا ػػيةباثتهظئيػػةبثي ػػركظتباثلاوكػػرةب ػ بزيػػظدةبأسػػاظربأسػػهلهظب ظاثس ػ ؽب

سػػاظربد ػ ؽباثاظديػػةبسػػظندتبدػػلبزيػػظدةب يلػػةباث ػػركةب سػ ببظػػظ رةبا اوكػػظرب اثوػػلبت ػ تبلػػفبوػ يربن الػػؿب

نديدةبس ؽب ا تظ ظبسظ لظاب(باثوكت ث بيظباباثليكيةباثفكريةبابرؤ سباألل اؿباثثخلةباباثل اتيفباب.ب

كلظبذكرتظبدلباثل اثباثسظ ؽب بػ دبنتظ ػربلافػزةب وبسػدبويػؾباثا الػؿباثلػؤ رةبدػلبت ػ ءبا اوكػظرب

أ لهظب اضبلك تظتباثل ب داتبايرباثليل سةب اثولبأبلتػظصبلػفب اػثبب اتػببلتػ ب يلػةبويػؾباثل بػ داتب

ثلاردةبلد بدظنييةبو ير ظبدلباثا الؿباثلت ةبثظظ رةبا اوكظرب.ب

أفباأل ػ ؿبايػػرباثليل سػػةبوسػظ ـبدػػلبزيػػظدةب يلػةباث اػػدةبا و ػػظديةبايػثبيؤكػػدبLevبأفباثل بػ داتباثديػػرب

ليل سةبوخيؽب يلةبإذابإسوبظ تبثيللظييسباثوظثيةبرب(بLev , 2001 , p: 27باب

حتذيذ عناصر املىجىداث انغري مهمىست وانتي تشكم انعىامم املؤثرة  ي نشى ااهرة اإلحتكار
وا

ابلعبلظب ردبدلباثل اثباثسظ ؽبدإفباثوركيزب تظبسيت ببنيلباثل بػ داتباثديػربليل سػةب اثوػلب

ثهظبن ةب ابـب بت نيةباث ادةبا و ظديةباثولبوليؾب ةبإاوكظريةبدلباثس ؽب ول ؿبأت اعباثل ب داتباثديرب
ليل س ػ ةباثوػػلبو ػػتؼباسػػببإتولظئهػػظباثػػلبرأسباثلػػظؿباث ػػرحب رأسباثلػػظؿباثهيكيػػلب رأسباثلػػظؿباثا ئلػػلب
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ػػػفهظب ػػػظثل ب داتباثديػػػربليل سػػػةباثاظسػػػلةبوليػػػزابنػػػفب

اثالػػػ ؽباثفكريػػػةب اثوكت ث بيػػػظب اثز ػػػظئفب سػػػ ؼبت

اثل بػ داتباثديػربليل سػػةباألخػر ب أفبلػظبيؤيػػدبلػظبذ تػظباثيػ ب ػ بأفبويػؾباثل بػ داتباثديػرباثليل سػةبسػ اءب

كظتتبل اردبأ بأت طةبثهػظبلػفباأل ليػةب لكػظفبك تهػظبدظنيػةبدػلبوتفيػذباثهػدؼبا سػوراويبلبثي اػدةبا و ػظديةب
ظثوظثلبوك يفب يلةبإثظديةبثهظب اسبباثلخططبأدتظلبرب

اث كؿب(ب2باب

لخططبثارضبولظريربرأسباثلظؿباثفكرحب

ب

خيؽباثليلة

بببببببببببببببببببب

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرؤيةببببببببببببب
اثهدؼبا سوراويبل
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباث ركةب

ب

األ

ب
ب

األت طةبباأل

ب

ؿباثديرب

اثل اردباأل

ليل سة

ب

ؿبايرباثليل سةباثاربة
ؿباثديرب

ليل سة

ت ظط
بببببب ر
أسباثلظؿباث
ر
ببببحببببببببببببببببال ظدرببببببببببببببببببببببببب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ل ارد
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اأت طةب
رأسباثلظؿباثهيكيل
ت ظط
ل ارد
ب
ب

ت ظط

ب

رأسباثلظؿباثا ئلل

ل ارد

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتظظـبب
تظظـباثلؤ رات
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباثلؤ راتب
) ) Capitalwww.urjc.es/innotec/tools/Intellectual
ير باث ظا ظفباثظدةب ثب ئػظتباخػر باثػلباثل بػ داتباثديػربليل سػةبدػلباث ػكؿبانػ لب ػلباثالػ ؽب
اثفكريةب اثوكت ث بيةبب اث يةب ظثز ظئفببك تهظبايثظبول ؿبل بػ داتبايػربليل سػةباظسػلةبوػؤدحباثػلباأاوكػظرب
خيربدثيؿبنيلبلظذ تظباثي ب بلظا ردو بدراسةبثا رب ركظتبس يديةب داتلظركيةبوؤكدبذثؾبلفبخ ؿباثبػد ؿب

اأولرب

ب

اثبد ؿب(1اب
نظرثةباسظ ظتباثليظسظتبثيرأسباثلظؿباثفكرحب
انفئت  /انًُورس

"يبرا هُبك":
انًعهويبث اإلدصبئيت
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"يبرا يذذد":
"يب يخى":
األرقااااابو انرئيسااااايت انذا هيااااات حأرير األهذاف
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انًوارد انبشريت

انسببئٍ

حكُونوجيب

انعًهيبث

طاات

* رضب انعبيهيٍ
* دوراٌ انًوارد انبشريت
* انسياااااااابدة ان يًاااااااات نكاااااااام
انعبيم
* رضاااااااااااااااااب انسبااااااااااااااااابئٍ
* حكاااااااااااااااارار انشاااااااااااااااارا
* انسببئٍ ي انع قابث بعياذة
انًذى

* يشاابركت انعاابيهيٍ ي ا
* األقذييت
انخًُيت
* انخعهيى
* عذد أيبو انخًُيت نكام يوفاف
* حكبنيف انخعهيى
* حكبنيف انخعهيى نكم يوفف
* انعًاااااااا نكاااااااام يوفااااااااف
* حوزياااااا دوراٌ فااااااي األسااااااوا
وانًُخجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابث * َف اابث انخسااويق نكاام حكهفاات
DKK
* َف بث انخسويق
* انخكاااااابنيف اإلداريااااااات نكااااااام
انخسويق DKK
يعرفت حكُونوجيب انًعهويبث
* إجًاااابني اسااااخزًبراث حكُونوجيااااب *  PCنكم يوفف
* َف بث حكُونوجياب انًعهويابث
انًعهويبث
نكم يوفف
* عذد يٍ
انذا هيت  /انخبرجيت
حكُونوجيب انًعهويبث
انسببئٍ
* يعذل طأ
* قيبدة انوقج
* حكبنيف كم عًهيت
* وقج االَخظبر
* حطوير وقج انًُخجبث
* انًوارد انبشريت
* انجودة
* حشغيم انُف بث
انخوزي يٍ ل عًهيبث
* سًعت انشركت
* اسااااخزًبراث فااااي يجاااابل انبذااااذ نهودذاث انخُظيًيت انجذيذة
وانخطوير
وانبُيت انخذخيت

( ( R.K.Mishra & Shital Jhunjhunwala, 2009, p:93بب

إفبلظببظءبأن لبدلباثلخططب باثبد ؿبياززبرأيتظب واديدباثفئظتباثسوةبثيل ب داتباثديػربليل سػةبثلػظب

ووثلت بلفبل ب داتباظسلةبوثيؼب يلةبثي ادةبا و ػظديةب بثلػظبوسػ بلػفببن الػؿبوت ػ بظػظ رةبا اوكػظرب
ظثوظثلباثر ابا اوكظرحب.بب

املبحث انثانث  :اجلانب انتطبيقي

ببير باث ظا ظفبافب ركظتباثهظوؼباثتلظؿبدلباثاراؽبول ؿببب ركظتبااوكظرباثليةب لتهظب ركةباسػيظبسػيؿب اثوػلب
سول ؿبنيتةباث اثبب

ت ذةبنفب ركةبآسيظبسيؿبثإلو ظأتبرب

أ أابربا سـبرب ركةبآسيظبسيؿبثإلو ظأتبلسظ لةباثخظ ةب.بب

والػػؿبآسػػيظبسػػيؿبرخ ػػةبو ػػديؿبلػػدوهظب15بسػػتةبأ ػػدروهظب يئػػةبا نػ ـبا و ػػظأتبدػػلبنػػظـب2007ب

لخ ثةباث ػركةب تػظءب و ػديؿب ػ كةبإو ػظأتبتلظثػةبدػلببليػعبأتاػظءباثاػراؽباباللػتبآسػيظبسػيؿبودطيػةبنيػلب

اثلسو باث طتلبث كوهظب اي ؿبنظـب2009باب ودطلباظثيظاب99%بلفبإبلظثلبسكظفباثاراؽب.ب
ب

بأدربتبأسهـب ركةبآسيظبسيؿبدلبس ؽباثاراؽبثر راؽباثلظثيةبدلبكظت فباث ظتلب2013بدلبطرحب ػ ب
األك ػػربدػػلباث ػػرؽباأل سػػطب ػػلظؿبأدريليػػظبلتػػذبنػػظـب2008بايػػثب يدػػتب يلو ػ ب1.22بلييػػظربد أربألريكػػلب
يوك فبرأسلظؿباث ركةبلفب270بلييظربسهـب ليلةبإسػليةب1بديتػظربن ار ػلباب يلػةبرأسبلػظؿباث ػركةباثسػ لب

ولري ظاب5بلييظراتبد أربدلب تباثطرحبا.ب ركةبآسيظبسيؿب لب ركةبا و ظأتباأل ثلبدلباثاػراؽباثوػلب ظلػتب

ظث دظءب ر طباثورخيصب إدراجب25%بلفبرأسلظثهظبدلبس ؽباثاراؽبثر راؽباثلظثيةب.بب
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ركةبرباثاراؽب–باثسييلظتيةب–ب ثهظباثاؽبأفبوفواباثفر عبداخؿباثاراؽب خظرب .ب
ب
ظتيظابربلركزباث

ظث ػظابرباػػرضباث ػػركةب ط ياػػةباثالػػؿبربوهػػدؼباث ػػركةباثػػلبلسػػظ لةباثفاظثػػةبدػػلبوتليػػةبا و ػػظدباث ػ طتلب
وط يرب طظعبا و ظأتبدلبنل ـباثاراؽب دلظٌبثيوط يراتب ا سهظـبدلبوت يطب ػذاباثلطػظعبنػفبطريػؽبو ظيػؼب

رأسباثلػػظؿباثػ طتلب خ ػػرةباثلطػػظعباثخػػظصبخدلػػةبثإل و ػػظدباثػ طتلب ظثوتسػػيؽبلػػعبخطػػطب ػرالجباثوتليػػةبدػػلب
اثاراؽب اثدخ ؿبدػلبل ػظريعب واهػداتب نلػ دب للػظ أتبدػلبلبػظؿبا و ػظأتب لاتظ ػظباث اسػعب ت ػبب ػ كظتب
اثهظوؼباثتلظؿب األتورتيتب بليعباألت اعباألخر بلفبا و ظأتباثسػيكيةب اث سػيكيةب اثل ػظريعباألخػر باثداخيػةب

ثلفبإخو ظصباث ركة.ب

دلبس يؿبواليؽبارثهظب ت ظطهظباثليظـب لظبي ولبرب

 -1إب ػراءباثلاػػظل تباثلظت تيػػةب ا ػراـباثال ػ دب اثو ػػردظتببباثوػػلبو ار ػػظبلتظس ػ ةبثوتفيػػذبأا ػراضباث ػػركةب
اثػدخ ؿبدػلباثواهػداتب اثلتظ

ػظتب اثلزايػداتبلػعببليػعباثبهػظتب اثػد ائرباثرسػليةب ب ػ باثرسػػليةب

اثبلايػػظتب األ ػػخظصباثلات يػػةب اثط يايػػةب اثلتظلػػظتباثوظ اػػةبثرلػػـباثلواػػدةب اثلتظلػػظتباثخيريػػةب

اثاظليةبدلباثاراؽب خظرب .بب

 -2وليػػؾباألل ػ اؿباثلتل ثػػةب ايػػرباثلتل ثػػةبللػػظبولوثػػي بأنلػػظؿباث ػػركةبكظثلاظلػػؿب اثلكػػظئفب اثلاػػداتب
ا أتباثخظ ػػةب ا أتباثهتدسػػيةباثلسػػوخدلةب سػػظئؿباثتلػػؿب اير ػػظبلػػفباألل ػ اؿب وسػػبييهظب إسػػـب

اث ركةب ياهظب ر تهظب واسيتهظب

 -3دواباثاسظ ظتباأل
-4

 -5ا

يظتوهظبثواليؽبأ داؼباث ركة.

ثيةبكظدةبثد باثل ظرؼب.

راءب يعب ايبظرب اسوئبظرباألل اؿباثلتل ثةب ايرباثلتل ثةب وسبييهظب إسـباث ركةب.

وراؾب و سيسباث ركظتباثللظ يةبثت ظطهظب ا تدلظجب اثثـب ا كووظبب هظب ػراءباألسػهـبديلػظبإذاب

كظفب ذابثر ريظاب ل ئلظابثت ظطباث ركةب.

 -6ا

وراؾبدلبكظدةباثلاظل تب اثال دباثولبو ار ظبلتظس ةب أزلةبثي

 -7لراباةباثل ظرؼب اثلؤسسظتباثلظثيةب دواباثاسظ ظتب إسـباث ركة.

ؿباثلبأاراضباث ركةب.

اءبأ ييةبأ باك ليةبأ بلاييةبأ بأبت يةبأ بلػفباثلؤسسػظتباثلظثيػةب
 -8طيبباثلر ضبلفباثل ظرؼبس ا
اثبهظتباثلطظنيةباألخر ب.
 -9وتظػػػيـب سػػػابب ا ػػػدارب وظهيػػػربكظدػػػةباث ػػػك ؾب اثسػػػتداتب اثكل يػػػظأتب األ راؽباثلظثيػػػةب اثسػػػتداتب
اث افبأ بأحب يلةبأخر ب ظثاةبثيتلؿبأ باثودا ؿب.

10ب -راءب ولييؾب اسود ؿبأحباؽبأ بن لةبوبظريةبأ بإنطظءباألذفبثيديرب.

-11إيبظرب اسوئبظرب راءب اسويرادبأيةبل ادب ثػظئعبأ بنػددبأ با أتبوخػصباظبػةباث ػركةب ت ػظطهظب
ابراءبكظدةباثو ردظتباثتظ يةبثيليكيةب.

 -12ثهظباثاؽبا سوفظدةبلفباثخ راتباثلاييةب األبت يةب اسوخداـباثاظلييفباثارببثخدلةبأاراضباث ركةب.
ار اظابربرأسلظؿباث ركةبرب(ب270,012,000,000بابلظئوظفب س ا فبلييظرب ا تظبن ػربلييػ فبديتػظربن ار ػلب
للسلةباثلب(ب270,012,000,000باببلظئوظفب س ا فبلييظرب ا تظبن ربليي فبسػهـب يلػةباثسػهـباث ااػدب
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ديتظربن ار لب ااد.ب
خظلس ػظابربيك ػ فبنػػددبأنثػػظءبلبيػػسبا دارةبس ػ اةبأنثػػظءبأ ػػيييفب ل ػ يهـبإاويػػظطبوتوخ ػ هـباثهيئػػةباثاظلػػةببب

(بwww.asiacell.comباب.ب

تلظذجب يظسباثل ب داتباثديربليل سةب اثولبول ؿباثا الؿباثلؤ رةبدػلبظػظ رةبا اوكػظربولهيػد اب

ثليظسباثر ابا اوكظرحبربب

و بػػدبتلػػظذجبنديػػدةبثلػػداخؿباثليػػظسبثيل ب ػ داتباثديػػربليل سػػةب تظػػرباث ظا ػظفبيل ػػؿباثلػػدخؿباثػػذحب

إ ورا بSveibyبتل ابنفببظ ربلفباثلداخؿباثل ث نيةب كظ ولبرب

(بSveiby,2001,p:163بابلفب(ببظ ربا2010باص76باب

 -1تلػػظذجبرأسباثلػػظؿباثلاردػػلباثل ظ ػػرةبرب ل بػػبب ػػذلباثتلػػظذجبواػػددبلك تػػظتباأل ػ ؿبايػػرباثليل سػػةبأ أاب

لػػػفب ػػػـبوػػػ لفبثولػػػديرب يلوهػػػظباثتلديػػػةباب لػػػفباألل يػػػةبنيػػػلب ػػػذلباثتلػػػظذجبطريلػػػةب ر كػػػرباثوكت ثػػػ بلبب

(ب,1996

Brookingباباب طريلػػػػػػػػػػػػةبا سو ػػػػػػػػػػػػهظدب ػػػػػػػػػػػػراءاتبا خوػػػػػػػػػػػػراعباثل ز تػػػػػػػػػػػػةبب

(بCitation-weighted patentsباب(بBontis ,1996باب.ب

 -2تلظذجبرسليةباثس ؽبرباثفرؽب يفباثليلػةباثسػ يةباثلرسػليةبثي ػركةب الػ ؽباثلسػظ ليفبياسػببكليلػةبثر ػ ؿب
ايرباثليل سةباب لفبأل يةب ذلباثتلظذجبتس ةباثليلةباثس يةباثلباثددوريةب أتل ذجب(بTobin's Qباب.

 -3يفبتلظذجباثاظئدبنيلباأل

ؿبربووثلفب ذلباثلبل نةبتلظذجب يظسبلظثيةبلخويفػةب اثوػلبواولػدباثا ػةب

األ ػػػػػػػ ؿبايػػػػػػػرباثليل سػػػػػػػةب اثر ايػػػػػػػةباب لػػػػػػػفبأل يوهػػػػػػػظبأتلػػػػػػػ ذجباثليلػػػػػػػةبا و ػػػػػػػظديةباثلثػػػػػػػظدةب

ب(بStewart,1995اباب كػػذثؾبأتل ػ ذجباث ليل سػػظتباثلاس ػ ةبثػػذاتباثكوػػظببنػػظـب2001باب أتل ػ ذجب
واديدبكيفةباثل ردباث رحب(بjohanson,1999با.

 -4تلػػظذجب طظ ػػظتباألداءبرب ل ب هػػظبواػػددبنتظ ػػربأ بلك تػػظتباأل ػ ؿبايػػرباثليل سػػةبأ أاب لػػفب ػػـبولػ نػيـب
إسػػػػوالظؿبللػػػػظييسبايػػػػربلظثيػػػػةبرئيسػػػػيةباب لػػػػفبأل يوهػػػػظبأتلػػػػ ذجب(بNavigator

Skandiaبباب

ب(ب Edvinsson & Malone, 1997اب أتلػ ذجبث اػةبأداءبسيسػيةباثليلػةب(Lev,2002اب أتلػ ذجب
ب

طظ ةباألداءباثلو ازفب(بKaplan & Norton,1996با.بب

ب
ب

إخويظرباث ديؿباثلتظسببثليظسباثل ب داتباثديربليل سةبولهيد ابثليظسباثر ابا اوكظرحبثي ادةبا و ظديةرب

تر بلفباثتلظذجبدلباثل اثباثسظ ؽبليزاتبببلوفظ وةبابد ظثتس ةبثيتلػ ذجباأل ؿبأبيلكػفبواليلػ بنيػلب

بليػعبأتػ اعباثل بػ داتباثديػربليل سػةبألػظباث ػظتلب اث ظثػثبذاتباثولػيـباثتلػدحبيكػ فبلفيػدةبدػلباظثػةبإكوسػػظبب

األ ػ ؿباثديػػربليل سػػةب الكظتيػػةباثوليػػيـبسػ ؽباأل براؽباثلظثيػػةب"ب ػػلببيػػدةبدػػلباظثػػةباثللظرتػػةب ػػيفباث ػػركظتب
ثلفباث تظنةب اادةب وسوطيعبويػؾباثتلػظذجبلػفباثوليػيـباثلػظثلباثبيػدبثويػؾباثل بػ داتباب وبػدربا
اثلبأفباثتل ذبيفب تيتب دؽباثل اندباثلاظس يةباثل وةب لبسهيةباثواظلؿبلعباثلاظس يفب.ب
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أأبإت ػ بنيػػلباثتلػ ذبيفباثلتػ لبنتهلػػظب تهلػػظبيواػػظل فب ظثليػػظسباثتلػػدحبا ػػريظابللػػظبو ػ ابسػػطايةب

ايربذاتبنلؽبابإثػظدةباثػلبإ وػرافبتلػ ذجبROAب لاػدؿباثفظئػدةباثسػظتدةب ولػظسبدلػطبنيػلبلسػو باث اػدةب

ا و ظديةبد فبا كوراثب ظثلسو يظتبا داريةباألدتلب.بب

ألػػظب ظثتس ػ ةبثيتل ػ ذجباألخيػػربلػػفباثليػػظسبدػػيلكفبأفبي ػػدرباث اػػدةبا و ػػظديةب ل ا ػػفظتبوفسػػيريةب

و ثيايةبنرثظابنفباثللظييسباثلظثيةب للكفبوط يل ب ػ حبلسػو بثي اػدةبا و ػظديةباب لػفبليزوػ بوط يلػ ب

أك ػربسػرنةب أك ػربد ػةبديلػظبأبواوػظجباثليػظسبثػػلفباث ػر طباثلظثيػةباب ياػظببنيػلباثتلػ ذجبأتػ بواولػدبنيػػلب

اثك ـب للكفبواديؿباثليظسبثكؿب ادةبإ و ظديةب ألحبارضب اثللظرتةب يفباث اداتببد اب ا ةب.ب

ػظاباثػذحبيػر فبكػؿب

ذاباثتل ذجبثيسب ظثيسيربأفبووـباثل ادلةبنيي بلػفب ػؿباثلبولػعب اثلػدراءبخ

لءبلفبلتظ ربلظثلب اتبأثػؼباثػلبذثػؾبأفب ػذاباثلػدخؿبي ثػدب اػظربلػفباث يظتػظتب اثوػلبوكػ فب ػا ةبلػفب

تظايةبوايييهظب اي ظثهظب(بR.K.Mishra,S.J,2009,p:49با.ب

لظبػػظءبأنػ لبيػػر باث ظا ػظفبأفباثتلػ ذبيفباث ػػظتلب اث ظثػػثبثليػػظسباثل بػ داتباثديػػربليل سػػةبأدثػػؿبأفبو اػػثب

ألاراضباث اثبخ

ظاب اتهظبلو ادلةبلعباثل اندباثلاظس يةبدث ابنفبإ و ظر ظبنيلباثليظسباثتلدحبديهظب.ب

ثكفبأحبلفباثتلظذجبتخوظر؟ب ؿبتلظذجبرسليةباثسػ ؽبأـبتلػظذجبROAب؟ب ك

لػظبيسػوال فبللػظييسب

لظثيػػةب.بث ػ باييتػػظباألتلػ ذجباث ػػظتلب(بتلػػظذجبرسػػليةباثس ػ ؽبابث بػػدتظبافبلػػفباألل يػػةبنييػ ب ػػلبتسػ ةباثليلػػةب
اثس يةباثلباثددوريةب طظثلػظبأاػدباثلوديػراتباثتسػ ةبواولػدباثليلػةباثسػ يةبابثػذابإدولػدتب تػظباثل ثػ نيةبألفب

اثس ؽبدلباث يئةباثا ار يةبايربكف ءةب ذ بب اثهـباثلبإسو داثهظب ليلةباثلسػو باثاػظـبثرسػاظرب اثػذحبواػ ـب

ا ث باث هظتب دولظرِلباثل ث نيةباثايليةبك فبإ و ظدتظبأيزاؿبايربلسولر.بب

و سيسػػػظابثلػػػظببػػػظءبأنػػػ لبيػػػر باث ظاػػػثبأفباثتلػػػ ذجبROAب ػػػ باألدثػػػؿبدػػػلبا نولػػػظدبنييػػػ بثليػػػظسب

اثل ب ػ داتباثديػػربليل سػػةبألػػظب ليػػةباثتلػػظذجباثوػػلبوػػدخؿبثػػلفب ػػذلباثفئػػةب سػػـبلتهػػظبياولػػدبنيػػلبلودي ػراتب
إ و ظديةب او بككيفةبرأسباثلظؿبنتدب يظسبأتل ذجباثليلةبا و ظديةباثلثظدةبEVAب.بب
ب
ب
ب

بب

ب-بوط يؽباألتل ذجبنيلباث ركةبربببببببب
-1

اػػػدباثربػػػ عباثػػػلباثك ػػػ دظتباثلظثيػػػةبثي ػػػركةبدػػػلب2012/12/31بثواديػػػدبأ ػػػرزباثل بػػػ داتباثديػػػرب

ليل سةباثاظسلةبإسوتظد اباثػلبلػظبوػـباثو

ػؿباثيػ ب بظتػبباثتظػرحب(بدػلباثل اػثباث ظثػثبلػفباثف ػؿب

اثسػظ ؽباب بػدبأفبرسػ ـباثوػرخيصبثػػلفبك ػؼباثتفلػظتبا يراديػةباثلؤبيػةب ل يػػدب986246195ب

ديتظربكر يدبدلبتهظيةباثفورةب.ب

 -2وػػـبإخويػػظربطريلػػةباثليلػػةباث ليل سػػةباثلاس ػ ةب(بCIVبابCalculated Intangible Valueبب
(ب لبأاػدبتلػظذجبطريلػةباثاظئػدبنيػلباأل ػ ؿب(بROAباباب سػيوـباخويػظرب ػركظتباثلطػظعباثخػدللب
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اثلدربةبدلبس ؽباثاراؽبث ل اؿباثلظثيةبك فبنيتةباث اثبثلفب ركظتباثلطظعباثخدلل.
 -3إفبآثيػػةب يػػظسباثػػر ابا اوكػػظرحبث ػػركةبآسػػيظبسػػيؿبدػػلبتهظيػػةبنػػظـب2012بسػػووـب دػػؽب ػػديؿب يػػظسب
اثليلةبا ثظديةبثيل ب داتباثديربليل سةباثاظسلةب اثولبول ؿب تظبرس ـباثورخيصبثي ركةب.

ؿباثلباثليلةبثيل ب داتباثديربليل سةب اس لظببظءب بسوي ارتب(ب

ل بببأتل ذجبب(بCIVبابيوـباثو

Stewart,1997,p:26باب نيػػلبثػػ ء ظبسػػيوـبإ ػولظؽباثليلػػةبا ثػػظديةبثيل ب ػ داتباثديػػربليل سػػةب
اثاظسلةب اثولبوثظؼباثلب يلػةباث اػدةبا و ػظديةبثيوسػتلبواديػدباثػر ابا اوكػظرحبثػلفباثػر اباثلايػفب

ثهظبدلباثل ائـباثلظثيةب دؽبلظبي ولبرب

يوـبإاوسظببلو سطباألر ظحباثست يةب ؿباثثري ةبثي ركةب ثلدةب3بست اتب.ب

أ-
ة-

يوـبإاوسظببلو سطب يلةباأل

س-

يوـبإسوخراجباثاظئدبنيلباأل

ؿبليل سةبثتفسباثفورةب.

ؿب(بROAباب كظ ولبر

ROAب=بلو سطباألر ظحب ؿباثثري ةب÷بلو سطب يلةباأل

ؿباثليل سة

ؿباثليل سةبثي ركةباثلاتيػةب(بROAبابلػعباثاظئػدبنيػلباأل ػ ؿبثيخػدلظتاب

د-

للظرتةباثاظئدبنيلباأل

ِ-

يوـبإسوخراجباثزيظدةبدلباثاظئدب كظ ولبر

اذابكظفب(بROAبابثي ركةبأك ربلفب(بROAبابثيخدلظتبوتولؿباثلباثخط ةباث الةب.

باثزيػػظدةبدػػلباثاظئػػدب=باألر ػػظحب ػػؿباثثػػري ةب–ب(بلاػػدؿباثاظئػػدبنيػػلباأل ػ ؿبثيخػػدلظتب×ب يلػػةباأل ػ ؿب
اثليل سةبثي ركةباب.

و-

إفباثزيػػظدةبدػػلباثاظئػػدبدػػلباثخط ػ ةباثسػػظ لةبتظوبػػةبلػػفببليػػعباثل ب ػ داتباثديػػربليل سػػةب نيي ػ بدػػإفب
اثزيػػظدةبدػػلباثاظئػػدباثتػػظوجبلػػفباثل بػ داتباثديػػربليل سػػةباثاظسػػلةب اثوػػلبوا ػػربنػػفباثػػر ابا اوكػػظرحب

للكفبإسوتوظبهظبكظ ولبر

اثزيظدةبدلباثاظئدباثتظوجبنفباثل ب داتباثديربليل سةباثاظسلةب=
اثزيظدةبدلباثاظئدب×ب يلةباثل ب داتبايرباثليل سةباثاظسلة

ببببببببببببببببببببببب يلةبابلظثلباثل ب داتبايرباثليل سةبب
=باثر ابا اوكظرحبب
ب

ستاظ ؿبديلظبيػ ولبواػ يضباثخطػ اتبأنػ لب ظألر ػظـباثلسػولدةبلػفباثلػ ائـباثلظثيػةبثي ػركةبنيتػةباث اػثب

نفبباثاظـباثلتوهلب2012ب كظ ولبربب
 -1إدخسبة يعذل انعبئذ قبم انضريبت نًذة  3سُواث  2412 ، 2411 ، 2414وكبآلحي :
= % 24 = % 44 = % 45 + % 4 + % 34
3
3
-2بيوـبإسوخراجبROAبؿبدلباث يئةباثا ار يةب ثتفسباثفورةب2010باب2011باب2012ب اسػبباثبػد ؿبا وػلب
اثولبووثلفبس اةبلفبأ ؿبن رةب ركظتبدلب طظعباثخػدلظتبثسػ ؽباثاػراؽبثػر راؽباثلظثيػةب وػـبإخويػظربويػؾب

اث ركظتبدلطب تهظباللتبأر ظحببثلفبتفػسباثفوػرةبألػظب ليػةباؿب3ب ػركظتبديػـبوػ دربثػديهظب ػ ائـبلظثيػةبخػ ؿب
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تفسباثفورةب.ب
بد ؿبر ـب(ب2باب

بد ؿبوؤ ربلادؿباثاظئدبنيلبا سو لظربROAبث اضب ركظتباثلطظعباثخدللبدلبس ؽباثاراؽبثر راؽب
اثلظثيةب ثفورةب

ةبست اتب2010باب2011باب2012ب

إسى انشركت
 -1انببديت نهُ م انعبو
 -2انًوصم نًذٌ االنعبة انسيبديت
 -3شركت انُخبت نهً بوالث االَشبئيت
 -4بغذاد نهُ م انعبو واالسخزًبراث انعراقيت
 -5انشركت انعراقيت نهُ م انبري
 -6يذيريت انعبة انكرر انسيبديت
 -4شركت انًعًورة ن سخزًبراث انع بريت

انًعذل
%5.3
%3
% 12
% 26
%6
% 31
% 3,5

لفباثبد ؿبأن لبوـبإسوخراجبلادؿباثخدلظتبؿبROAب اد دب16.5ب%ب ث ب ظرتػظبلاػدؿباثاظئػدبنيػلب

األ ػ ؿب( ROAبابث ػػركةبآسػيظبسػػيؿبثيفوػرةب(ب2010باب2011باب2012بابلػػعبلاػدؿباثاظئػػدبنيػلباأل ػ ؿب
( ROAبابثيخػػدلظتب ثػػتفسباثفوػػرةبث بػػدتظبأفبلاػػدؿبنظئػػدباث ػػركةبيف ػ ؽبلاػػدؿباثخػػدلظتبث ػػتظنةب تس ػ ةب
أيسوهظفبديهظب نيي بستتولؿباثلباثخط ةباث الةباثلول يةب إسوخراجباثزيظدةبدلباثاظئدب كلظبي ولبرب

اثزيظدةبدلباثاظئدباثتظوجبلفببليعباثل ب داتباثديربليل سةب(بتفلظتبإيراديةبلؤبيةبابب=باألر ظحب ؿباثثري ةب
ؿباثليل سةبثي ركةباب.بببب

–ب(بلادؿباثاظئدبنيلباأل ؿبثي تظنةب×ب يلةببباأل
= ) 1142264444 × 16,5% ( – 444446644
= 141444513 –444446644
=  546532124ديُبر
اسوتظد اباثػلبا ألتلػ ذجباثللوػرحبدػإفباثل بػ داتباثديػربليل سػةباثاظسػلةب اثوػلبثهػظبن ػةبسػ يةبدػلب
اثا الػؿباثلػؤ رةبثت ػ ءبظػظ رةبا اوكػظربول ػؿبرسػ ـباثوػرخيصب نييػ بدػإفباثزيػظدةبدػلباثاظئػدبثيل بػ داتباثديػرب

ليل سةباثاظسلةب(برس ـباثورخيصباب اثولبوا ربنفباثر ابا اوكظرحب اثذحبي وؽبكظ ولبربب
انربخ اإلدخكبري = 446246145 × 546532124
1142264444
=  533441444ديُبر انربخ اإلدخكبري .
َسبت انربخ االدخكبري يٍ اجًبني االرببح قبم انضريبت = %64 = 144 x 533441444
444446644

االستنتاجاث وانتىصياث:

االستنتاجاث :

 -1إفبأ ـباثا الؿباثلس ةبثظظ رةبا اوكظرب لباثوكت ث بيظب اثليكيةباثفكريةب اثل اتيفب رؤ سباألل اؿ.ب
 -2إفبنلييػػةب يػػظسباثػػر ابا اوكػػظرحبوتػػدرجبثػػلفبأسػػي بباثليػػظسباثل ػػولةبلػػفبخػ ؿب يػػظسباأل ػ ؿب

-3

اثديربليل سةب اثولبوك ّ فباثا الؿباثولبوؤدحباثلبظظ رةبا اوكظرب.ب كلظب ردبدلبا طػظرباثلفػظ يللب
ثيل اثباث ظتلبلفب ذاباث اثب.
تػػظؾبأ ػ ؿبايػػربليل سػػةباظسػػلةبوثػػيؼب يلػػةبثي اػػدةبا و ػػظديةب وك ػ ّ فباثا الػػؿباثلػػؤ رةبدػػلب
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ا اوكظرب لبربرأسباثلظؿباث رحبابرأسباثلظؿباثهيكيلبابرأسباثلظؿباثا ئلػلباباثز ػظئفبابإكوسػظبب
اثوكت ث بيظب ايثب ذلباثليلةباثلثظدةبوك فبر اظابإاوكظريظابثلفباثر اباثظظ ربدلب ظئلةباثدخؿب.

انتىصياث :

 -1طظثلػػظبأفبنيػػـباثلاظسػػ ةبياو ػػػربلػػفباثايػػ ـباثلفو اػػػةبديت دػػلبوا ػػيل بلػػػعباثايػػ ـبا بولظنيػػةباألخػػػر ب
و ثيف بثدراسةبظ ا رب يئيةب ابولظنيةب ا و ظديةب لتهظبظظ رةبا اوكظرب.ب

 -2يت دلبل ابهةبواديظتباثليػظسباثلاظسػ لب ػظثيب ءباثػلب سػظئؿبل وكػرةبثيليػظسباثل ػوؽب اثواكلػلبثليػظسب
اثر ابا اوكظرحب.

 -3إسوخداـبأتل ذجبللورحبثي اثبثليظسباثر ابا اوكظرحبك ت بيل ؿبظػظ رةبإ و ػظديةبيت دػلبا د ػظحبنتهػظب
ثيولكفبلسوخدل اباثل ائـباثلظثيةبلفبور يدب ارراوهـبا و ظديةب.

 -4يت دلبزيظدةبا ولظـبثالييةبإ غباثلظثلبثيسبدلطبنيلبلسػو با و ػظدباثبزئػلب(اث اػدةبا و ػظديةباب
ؿبا تط ؽبتا با و ظدباثكيلبثلظبث بأ ربدلبواديدبو بهظتبا و ظدباث طتلب.ببب

املصادر :

-1باأللـباثلوادةبا(لؤولر األلـ اثلواػدةبثيوبػظرة اثوتليػةبابا"ولريػر لػؤولر األلػـ اثلواػدة اثسػظدس اثلاتػل
اثلت فة اثلوفؽ نييهظباوفظ بظا لوادد األطراؼ لف أبؿ
ظسواراض بليعبب اتب لبل نة اثل ظدئ اثل اند ُ
لكظداة اثللظرسظتباثوبظرية اثولييديةب"باببتيؼباب2011 January 25ب

-2بببظ ربابن دباثرثظباسفبسا دباب(ب يظاةبأتل ذجبثإل غباثلظثلبنفباأل
دكو رالبديسفةبدلباثلاظس ةبابكييةبا دارةب ا و ظدباب ددادباب2010.ب

ؿبايرباثليل سةابأطر اػةب

-3بديظببالالدباظدظبباباثخ خ ةبلػفباألاوكػظرباثاػظـباثػلباألاوكػظرباثخػظصابلبيػةباثار ػلاباثاػددب507اب
ظطب/بد رايرب2001ابص31.ب

-4ب ي لباأكرـ أالد إ ار يـ ا ا و ظديظت اثل ر عا اثبزء األ ؿاباثز ظزيؽ -1990:ب2000ب

-5ب ل خباباثلليكةباثار يةباثسا ديةباببظلاةبا لظـبلالدب فبسا دبا س ليةبابنلػظدةباثوايػيـبنػفب اػدباب
كييةباأ و ظدب اثاي ـبا داريةباب2011ب

-6باثالرباباسيفباب(ب اخر فباباب"بللدلةبدلباأ و ظدباث تظنلب"بابلت
اثط اةباأ ثلباب2002بـب

راتبذاتباثس سػؿب–باثك يػتب–ب

-7ب ػظت ف اثلتظدسػة ثيلليكػة اثلواػدةا اثف ػؿ األ ؿا  1995ا اثلاظ ػدة اثلت ػئة ثيبلظنػة اأ و ػظدية
األ ر ية لاظ دة ر لظا ر لظا  25آذار/لظرس . 1957ب

-8بلطرا لالدا ا تظرية اثلاظس ة ا و ظد اثلاي لظتب.ب2004ب

-9بي سػػؼبكلػػظؿب(اأسػ ـب اثلػػذا بباأ و ػػظديةباثلاظ ػػرةابصب39ب لػػظب اػػد ظبدارباث دػػظءبثيط ظنػػةب اثت ػػرب
اثو زيع.ب1986/01/01ب
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Identifying the Phenomenon of monopoly according to the vision of
Accounting
Abstract :
The research seeks to identify the factors affecting the monopoly and the
possibility of measuring the phenomenon of economic ( monopolistic profit)
accounted for and that the importance of research topic arising from the
transformation of the majority of developing countries to the market economy,
which represents the image of the capitalist economy, which is a monopoly, a
stages that economy in its various forms, whether Market Worldwide sales
monopoly or monopoly, which generates absolute monopolistic profits, which
more or less affect on the overall economy of those countries than they should
study the phenomenon of monopoly and its impact on the economies of those
countries that still love to find her site reinforces its position in the market
economy .
As manifested that the process of measuring monopolistic profit fall within
the measurement method derived by measuring the intangible assets, which are
the factors that lead to the phenomenon of monopoly and there are intangible
assets critical to add value for the unit and economic factors are affecting the
monopoly, namely: human capital, capital structural , relational capital,
customers, acquisition of technology, so this added value be profitable within a
monopolistic profit shown in the income statement
As long as the science of accounting is one of the open science should with
other social sciences and added to study the environmental, social and economic
phenomenon, including the monopoly, should face the challenges of accounting
measurement resorting to innovative ways of measuring the derivative and
arbitrary measure of monopoly profit.
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