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رئيس اللجنة العلميــة
د .عائشة حديدي ،جامعة الجزائر  ،03الجزائــر.
هيئة التحريـــر
أ .وليـــد أحمد النعيمي ،العــــراق.

أ .حسن عطا هللا عبد هللا الرضيع ،غــزة ،فلسطيــن.
أ .بوسبالة محمد رشيد ،الجزائــر.

أعـضاء الّلجنة العلميــة
• أ .د .كريـ ـم سالم حسين جب ـ ـر الغالبي ،ج ـ ـ ـامعة القـ ـ ـادسية – الع ـ ـ ـراق.
• أ .د .منصف ب ـ ـن خديجة ،ج ـ ـ ـامعة سوق أه ـ ـ ـ ـراس – الجزائ ـ ـر.
• أ .د .رج ـ ـاء عبد هللا عيسى السالم ،ج ــامعة البصرة – العـ ـراق.
• د .ايـ ـ ـ ـمان ق ـ ـ ـاسم هاني ح ـ ـمد الصـ ـافي – الع ـ ـ ـراق.
• د .ربيـ ـ ـ ـعة مالل ،جـ ـ ـامعة سعيـ ـ ـ ـ ـدة – الجـزائـ ـ ـ ـر.

• د .اولحيسـ ـ ـان اسناد دالل ،جـ ـ ـ ـامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس – الجزائـ ـ ـر.
• د .إسماعي ـ ـ ـل عبد المجيد المحي ـ ـ ـشي ،كليـ ـ ـة العل ـ ـوم التقنية – ليبـ ـ ـيا.
• د .منـ ـ ـ ـير خروف ،ج ـ ـامعة قـ ـ ـالمة – الجزائ ـ ـ ـر.

• د .محمد األمي ـ ـن بودخي ـ ـ ـل ،ج ـ ـامعة بشـ ـار – الجزائ ـ ـر.

• د .دوعـ ـ ـاء محم ـ ـ ـود سليمان ،معهد بحوث االقتصاد الزراعي ،القاه ـ ـ ـرة  -مصر.
• د .صايم مصطفى ،جامعة تلمسان – الجزائ ـ ـ ـر.

• د .سعدونـ ـ ـي محمد ،ج ـ ـ ـامعة بشـ ـار – الجزائ ـ ـ ـ ـر.

• د .سكنة جهية ف ـ ـ ـرج جبارة الس ـ ـ ـ ـ ـاري ،ج ـ ـ ـ ـامعة البصرة – الع ـ ـ ـراق.
• د .لي ـ ـ ـندة فريحة ،ج ـ ـ ـامعة قالم ـة – الجزائـ ـ ـر.

• د .انيـ ـ ـسة سدرة ،جـ ـ ـامعة الجزائـ ـ ـر  – 03الجزائـ ـ ـر.

• د .ام ـ ـ ـل خيري ،باحثة في االقتصاد واإلحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،الق ـ ـ ـاهرة – مص ـ ـر.
• د .عـ ـامر شبل زيا ،باح ـ ـث في الشؤون االقتصادية ،مدير سابق في و ازرة الثقافة العراقية – الع ـ ـراق.

• د .بالل نج ـ ـاح جبير ،عضو في دائرة البحوث الزراعية لو ازرة الزراعة العراقية ،ج ـامعة بغداد – العـ ـراق.
• د .حيـ ـدر عباس دريبي ،ج ـ ـامعة القادسية – العـ ـ ـراق.

• د .بـ ـ ـدر شحدة سعي ـ ـد حمدان ،مدير دائرة الدراسات واألبحاث ،اإلتحاد العام لنقابات العمال – فلسطيـ ـن.
• د .محمد سعيد بسيـ ـوني ،جـ ـامعة بنها – مص ـ ـر.

• د .خـ ـالد المغاري ،عضو االكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا – فلسطيـ ـن.

• د .ونوغي نبي ـ ـل ،محامي ورئيس ديوان المركز الجامعي سي الحواس ببريكة – الجزائـ ـ ـر.
• د .ف ـ ـ ـاطمة الزهراء الديش ،جـ ـامعة سيدي بلعباس – الجزائـ ـر.
• د .أب ـ ـوبكر خ ـوال ـ ـ ـد ،جـ ـ ـامعـة عنابـ ـة – الجزائ ـ ـ ـر.

• د .حمزة رملي ،المركز الجامعي ميلة – الج ازئـ ـ ــر.

• أ .حسن الش ـ ـاكر الشمري ،جــامعة الكوفة – الع ـ ـراق.
• أ .مشيرة العشري ،جامعة دمياط – مصـ ــر.
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• د .عـ ـ ـطار نسيـ ـ ـمة ،جـ ـ ـامعة تلمسان – الجزائ ـ ـ ـر.

شــــــروط النـــــشر
• أن يكون البحث إضافة علمية أصيلة ،في الجانب النظري أو التطبيقي ،ضمن أحد مجاالت الفكر والمعرفة
االقتصادية ،أو يتعلق بقضايا ومستجدات االقتصاد العربي والعالمي.

• أال يكون البحث منشو ار أو تم تقديمه للنشر لدى جهة أخرى ،أو تم عرضه في إحدى الفعاليات العلمية.
• أال يتجاوز البحث  20صفحة بما في ذلك المراجع والمالحق.

• أن يتبع المؤلف األصـ ـ ــول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث والد ارسـ ـ ــات العلمية بما في ذلك
التقديم للبحث بتعريفه ألهدافه والمنهجية المتبعة ،وتنس ـ ـ ـ ـ ــيق أقس ـ ـ ـ ـ ــامه ،ووثبات مص ـ ـ ـ ـ ــادر المعلومات وتوثيق

االقتباس وااللتزام باألمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر.

واسـ ــم صـ ــاحبه وصـ ــفته العلمية ،وعنوان البريد اإللكتروني ،والمؤس ـ ـسـ ــة التي ينتمي إليها ،مع مل صـ ــين عن
البحث أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية ،على أن ال يتجاو از مجتمعين  250كلمة.

• يرفق كل مل ص بكلمات مفتاحية بين ( )7-5كلمات ترتب هجائياً ،باإلضافة للتصنيف حسب نظام ،JEL
والذي يوضع بعد الكلمات المفتاحية للمل ص باللغة األجنبية.
• يحرر البحث باست دام برنامج ( )MS Word 2016فما فوق ،وفقا للشروط التالية:

 المقاالت المكتوبة باللغة العربية :تكتب ب ط ( )Simplified Arabicحجم  ،14وحجم  12بالنسبةللهوامش ،بمسافة  1بين األسطر ،وتكون العناوين بال ط الغامق (.)Gras

 بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للمقاالت المكتوبة بلغة أجنبية :تكتب ب ط ( )Times New Romanحجم  ،12و10بالنسبة للهوامش.

 -إعدادات الصفحة :أعلى  ،2.5أسفل  ،2يمين  2ويسار .2

 تست دم األرقام العربية ( )Arabic…3-2-1فـي جميع ثنايا البحث. -يكون ترقيم صفحات البحث فـي منتصف أسفل الصفحة.

• يتأكد الباحث من سالمة لغة البحث ،وخلوه من األخطاء اللغوية والنحوية.

• إذا رأت إدارة المجلة أن المقال يحتاج إلى بعض التعديالت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلية تقوم إدارة المجلة بتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمه للباحث
مشفوعا بمالحظات هيئة التحكيم.

• يكون التهميش في آخر المقال ( )Notes de finبطريقة آلية.
• تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط.

• ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها.
• ترسل المواد العلمية إلى عنوان المجلة اإللكتـ ـ ـ ـروني:

economie@democraticac.de
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• يكتب في الورقة األولى عنوان البحث مع ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية إذا كان البحث بلغة غير اإلنجليزية،

أهـــداف ومجاالت المجلــة
تنشــر المجلة الد ارســات والبحوث العلمية والفكرية ،التي تتبنى المعايير العلمية الرصــينة في م تلف فروع المعرفة

االقتص ــادية ،بإشـ ـراف هيئة تحرير مش ــكلة من أس ــاتذة وباحثين وهيئة علمية واس ــتش ــارية ألفض ــل األكاديميين من

الدول العربية واألجنبية ،كما ترمي المجلة إلى بناء فضاء للحوار العلمي ،يكون مفتوحا لكل الباحثين الذين لديهم
أعمال بحثية أصيلة من م تلف الجامعات العربية واألجنبية.

تتنوع اهتمامات المجلة بشكل يضم طيفا واسعا من القضايا والمواضيع االقتصادية الراهنة في االقتصاد العالمي،

مثل :الس ــياس ــات االقتص ــادية (النقدية ،المالية ،التجارية وس ــياس ــة الصــرف األجنبي) ،التنســيق الدولي للســياســات

االقتص ـ ــادية الكلية ،س ـ ــياس ـ ــات واس ـ ــتراتيجيات التنمية وتمويلها في الدول النامية والناش ـ ــئة ،قض ـ ــايا الفقر والبطالة

الس ــيادية…) ،المؤسـ ـس ــات المالية ،األسـ ـواق المالية ووص ــالح القطاع المالي ،التكتالت االقتص ــادية واالندماج في
االقتصاد العالمي ،المؤسسات المالية الدولية ووصالح النظام النقدي والمالي العالمي ،الحروب المالية ،استشراف

االقتص ــاد العربي والعالمي وتغير موازين القوة في االقتص ــاد العالمي ،وكاالت التص ــنيف العالمية ،األمن الغذائي

والطاقوي ،الطاقات المتجددة ،اقتصــاد ال دمات ،اقتصــاد المعرفة ،الشــركات متعددة الجنســية ودورها المتعا م في
االقتصاد العالمي ،االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،االقتصاد واألخالق.

تمنح المجلة حي از مهما للد ارسـ ـ ـ ـ ــات النقدية ( )Critical Studiesللفكر االقتصــ ـ ـ ــادي الســ ـ ـ ــائد والليبرالية الجديدة
وقضـ ــايا العولمة ،وتقديم النظريات واألفكار والبدائل الجديدة المطروحة في االقتصـ ــاد العالمي .كما ترحب المجلة

بتقارير المؤتمرات والندوات االقتصادية ،ومراجعات الكتب االقتصادية الحديثة والتعليق عليها.
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والعــدالــة االجتمــاعيــة ،التنويع االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والبــدائــل الممكنــة ،األزمــات (المــاليــة ،المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يــة ،العملــة ،الــديون

افتتاحيــة العــــدد الســـادس

يسر المركز الديمقراطي العربي أن يضع بين يدي قراء المجلة الدولية للدراسات االقتصادية العدد السادس للمجلة
وذلك في حلة جديدة عملت عليها هيئة التحرير بما يلي ـ ـ ـ ـق وتطلعات ق ـ ـ ـرائها مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الباحثين.
العربية ،الفرنس ـ ـ ــية واإلنجليزية ،وذلك بمش ـ ـ ــاركة باحثين من م تلف الدول :العراق ،الجزائر ،المغرب ،الس ـ ـ ــودان،
واليمن ،مالي ـ ـ ـزيا والذين سـ ـ ـ ـ ـاهموا في إثراء هذا العـ ـ ـ ـ ـدد بدراسة م تلف الشؤون والقضـ ـ ـ ـ ـايا االقتصادية الهام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
والمعاصرة ،وذلك وفـ ـ ـ ـ ـ ـقا للمنهج العلمي األصي ـ ـل الذي يناسب رؤية وأهداف المجل ـ ـ ـة.
يأم ـ ـ ـ ـ ـل طاق ـم المجلة الدولية للدراسات االقتصادية أن يكون ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا العدد إضافة متميزة ف ـ ـ ـ ـ ـي مسيرة المجلة نحو
تحقيق تطلعاتها المستقبلي ـــة في تقدي ـــم البحوث األكاديمية ذات األصالة والج ـــودة والتي تضعها بي ــن ي ــــدي قرائها
م ـ ـ ـ ـن الباحثين والطلبـ ـ ـ ـة على أمل أن يجدوا فيـ ـ ـ ـ ـها الزاد الواف ـ ـ ـ ـي من العلم والمعرفـ ـ ـ ـ ـة.
رئــــــيسة التــحريـــــــر
د .رانجة زكيـــــــة

R .Z
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وقد تضمن ه ــــذا العدد ستة عشر بحثا متن ـوعا من ناحية المواضي ـــع ومن ناحية لغ ـــات النش ــــر والتي تنوعت بين
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 دراسة قياسية: المؤسسات والنمو االقتصادي خارج المحروقات في الجزائر،الفساد
Corruption, enterprises and economic growth outside of hydrocarbons in Algeria :
An econometric study
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الملخص

معلومات عن المقال

الهدف من هذه الورقة البحثية هو قياس العالقة بين الفســـاد والنمو االقتصـــادي

:الكلمات المفتاحية
الفساد

،2017 – 2002 خ ــارج المحروق ــات في االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الجزائري خالل الفترة

 توصــلت،باســتعمال اختبار الســببية ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجرانجر والتكامل المشــترك لجوهانســون
الدرسـ ــة إلى وجود عالقة سـ ــببية بين متغيرات المسـ ــتقلة والمنتوج الداخلي ال ام
ا

المؤسسات
النمو االقتصادي خارج المحروقات
التكامل المشترك

 وك الص ـ ــة رئيس ـ ــية في هذه الورقة، وعالقة تكامل مش ـ ــترك،خارج المحروقات

 توجــد ععبــات تعيق تطور االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الجزائري وتعرقــل تحولــه من،البحثيــة

السببية

الجزائر

. وهذا ما أثبت فرضياتنا الرئيسية،اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي
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 .1المقدمة

يعتبر النمو االقتصادي من أهم المؤشرات االقتصادية الكلية التي تعكس حال االقتصاد الوطني ،ويعتمد تغير

مستوى هذا المؤشر على االستغالل األمثل للموارد المتاحة والتي تتجلى في الموارد الطبيعية والبشرية و رؤوس

األموال والتقنية المست دمة وغيرها ،كما يرتبط النمو االقتصادي بمجموعة من العوامل األساسية التي تم التوصل
إليها انطالقا من دراسة ) )1( (Lipset, 1960و التي توصلت إلى ان النمو االقتصادي يؤدي الى وجود مؤسسات

افضل بسبب تراكم راس المال البشري و االجتماعي ،و يؤكد  D.Northبأن التفسير الرئيسي لالختالف في

مسارات وويقاعات النمو بين البلدان يكمن في االختالف في مؤسساتها.
من جهة أخرى تشير ،دراسة )(Mauro, 1995

()2

والتي خلصت إلى وجود ارتباط سلبي بين الفساد

واالستثمار فضال عن النمو ،ومع ذلك فإن معظم الدراسات التي تناولت اهرة الفساد بالدراسة والتحليـل حتى
بداية الثمانينات من القرن الماضي كانت تبحث في الجوانب االجتماعية والثقا ية والسياسية وغاب عنها تناول
الجانب االقتصادي لتلك الظاهرة ،ولذلك يرى ) )3( (Tanzi, 1995أن دراسة "اقتصاديات" الفساد لم تلق االهتمام
الكافي من قبل االقتصـاديين الـذين تجاهلوا اآلثار االقتصادية المترتبة على الفساد.

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة التي تهدف إلى قياس أثر العالقة ما بين الفساد والنمو االقتصادي

خارج المحروقات في الجزائر ،بغية توضيح هذا األثر قمنا بدراسة قياسية باست دام اختبار السببية والتكامل
المشترك ( ،)Test de Cointegrationلفحص العالقة في المدى الطويل ،وسوف نعتمد في ذلك على سلسلة

بيانات دورية منشورة من طرف المؤسسات والمنظمات الدولية .منها بيانات زمنية سداسية ممتدة من الفترة الزمنية

 2002إلى  2017الممثلة في معدل نمو الناتج المحلي ال ام خارج المحروقات الصادر عن و ازرة الصناعة

وتطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتو يف فيها ،ومنها بيانات سنوية متمثلة في مؤشر مدركات الفساد
( )CPIالصادرة عن منظمة الشفا ية الدولية وهو يعيس مستوى إدراك الفساد ال للفساد نفسه ،وفي هذا اإلطار

ومن خالل ما تقدم يمكن طرح إشكالية الدراسة .والتي تتمحور في طرح التساؤل الرئيسي التالي :هل هناك أثر
للعالقة ما بين المؤسسات والفساد على مؤشرات النمو االقتصادي خارج المحروقات بالجزائر خالل الفترة

2017-2002؟

فرضيات الدراسة

استنادا إلى مشكلة الدراسة الحالية ،ولإلجابة على التساؤل الرئيسي ندرج الفرضيات التالية:

 إن نس ـ ــبة النمو االقتص ـ ــادي خارج المحروقات في الجزائر يمكن تحديدها بمجموعة من المتغيرات هي:الفساد ،وتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل فيها.

 هناك عالقة س ــببية بين مؤش ــر مدركات الفس ــاد ونس ــبة النمو االقتص ــادي خارج المحروقات المحققة فيالجزائر خالل الفترة .2017-2002
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التي بينـت أن الفسـاد يـؤثر علـى الكفـاءة اإلنتاجيـة والتوزيعية وعلى ت صيص

الموارد وعلى االستثمار والنمو االقتصادي ،من خالل مقاربـات مؤشـرات الفسـاد بـين عـدد مـن الـدول بـأن هنـاك

ارتباط ـاً ســالباً مــا بــين الفســاد ومعــدالت االســتثمار والكفــاءة ونوعية البنيــة التحتيــة والنمــو االقتصـادي .كمـا أ هـرت
الد ارسـة بـأن هنـاك ارتباطـاً موجبـاً مـا بـين مكـون اإلنفـاق ال أرسـمالي واإلنفـاق العــام وبـين مســتوى الفسـاد مــع مالحظـة

أن مؤشــر الفسـاد المســت دم فـي المقاربــات الدوليــة ذو طبيعــة تعيميــة تعتمــد علــى انطباعــات المســتثمرين األجانــب

حيــث ال ت لــو تلــك االنطباعات من تميز ثقافي.

أما دراسة ) )5( (Mauro P. , 2000و التي تعتبر مسـاهمة ارئـدة فـي األدبيـات االقتصـادية فقـد تـم استكشـاف

أثـر الفسـاد علـى األداء االقتصـادي مـن خـالل تقـدير العالقـة السـببية بـين مؤشـر األداء االقتصادي كمتغير تابع،

ومؤشر الفساد كمتغير مفسر وذلك في إطـار عينـة دوليـة وقـد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة بين متغيرات

المدروسة بحيث إذ تحســن مؤشــر الفســاد بنقطتــين يــؤدي ذلك إلــى ازديــاد كل من معــدل االســتثمار ح ـوالي 9.1

نقطة مئوية ،و معـدل النمـو االقتصـادي بـ  0.58نقطة مئوية ،كما يتوقع زيـادة فـي اإلنفـاق علـى التعلـيم حـوالي
 0.54نقطـة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

أما دراسة ) )6( (Dong, 2011هدفت إلى دراسة "أسباب وآثار الفساد" إلى تحليل شامل ألسباب الفساد وآثاره

في عدة دول مع التركيز بشكل خاص على الصين واست دمت منهجية االقتصاد العياسي من خالل اختبار التكامل
المشترك و تصحيح ال طأ ،وألن الفساد بيئة صعبة العياس والتحليل تم است دام تحليل الحساسية لضمان مصداقية

الدراسة لمجتمع الدراسة المتمثل في محافظات ومدن الصين وتمثلت النتائج والتوصيات للدراسة في أن هناك عالقة

إيجابية بين التنمية االقتصادية والفساد بالتوازي مع وجود اهتمام سياسي للحد من الفساد كما أن الفساد يشوه

النفقات العامة في الصين وأن التفاعل االجتماعي يلعب دو ار هاما في الحد منه.
أما دراسة )(Pieroni & D’Agostino, 2013

()7

فتهدف إلى تحليل مكونات الفساد التي تحد من الحرية

دمة النماذج االحتمالية متعددة المستويات،
االقتصادية والنمو االقتصادي واتبعت الدارسة المنهجية الوصفية مست ً

وذلك باست دام البيانات الربعية لسبعة وستون دولة من الدول المتقدمة والنامية ،بمتوسط مئة منشأة تمت مقابلتها
من خالل است دام اختبار التكامل المشترك وتصحيح ال طأ.

وتمثلت أهم نتائج الدراسة في أن زيادة التدخل الحكومي في القطاع ال اص يؤدي إلى الفساد وتقليل الحرية

االقتصادية ،وأن دخول القطاع الحكومي في منافسة مع القطاع ال اص في البلدان األقل نموا أحد أهم األسباب

للحد من الفساد ،كما أن الفساد يرتبط بدرجة كبيرة بتراجع التنمية االقتصادية في الدول النامية وتوصلت الدراسة

إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة وجود نموذج لحماية حقوق الملكية ،ودعم سياسة المنافسة بين القطاع
ال اص والقطاع الحكومي ،باإلضافة إلى الحد من التدخالت الحكومية داخل الشركات.
كما تطرقت دراسة )(Audretsch & ALL, 2015

()8

إلى تحليل العالقة بين إنشاء مؤسسات جديدة

والتنمية االقتصادية حضرية ،باست دام بانل مكون من  127مدينة أوروبية خالل الفترة ( ،)2009-1994تم ذلك
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بإجراء دراسة قياسية بتحليل آثار خلق مؤسسات جديدة على التنمية االقتصادية الحضرية المعبر عنها بالناتج
المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،أ هرت النتائج التجريبية بأن هنالك تأثيرات إيجابية مباشرة وغير مباشرة (بنسبة

للمدن الكبيرة) ذات داللة إحصائية بين خلق المؤسسات (األعمال) الجديدة وتحسين التنمية االقتصادية بشكل

كبير.

أما دراسة )(Hakimi & Hamdi, 2015

()9

تهدف هذه إلى تحليل آثار الفساد على االستثمار والنمو في

 15بلداً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريعيا ) (MENAخالل الفترة الممتدة من 1985إلى  ،2013و

باست دام مؤشر الفساد ال اص بدليل الم اطر الدولية ) (ICRGتم إجراء تحليل التكامل المشترك للبانل واجراءات
تحليل السببية لـ  Grangerالكتشاف العالقات الديناميكية بين المتغيرات ،أ هرت النتائج الرئيسية لهذه الورقة
أن الفساد يشكل ععبة خطيرة أمام النمو االقتصادي في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريعيا ،حيث يؤثر
على األنشطة االستثمارية وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر.
أما دراسة )(Bouchikhi & ALL, 2016

()10

هدفت إلى تبيان مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة و

المتوسطة على النمو االقتصادي خارج المحروقات في الجزائر خالل الفترة ( ،)2013-2001وقد اعتمدت الدراسة

على تحليل االنحدار المتعدد ،وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة لتنويع القطاع

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خارج المحروقات فالنتائج المحققة تعتبر ضعيفة ،فضال عن أن برامج التأهيل

واجهت قيود م تلفة ،لكن برغم من هذا أشارت نتائج الدراسة بأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي بمثابة
المشغل (المحرك) للنمو االقتصادي.

أيضا دراسة )(Hossein & ALL, 2017

()11

تهدف إلى إ هار كيف يؤثر متغير الشفا ية على التقدم

االقتصادي ،إذ تمت مناقشة العالقة بين مؤشر إدراك الفساد ورأس المال البشري ورأس المال المادي والقوى العاملة

مع النمو االقتصادي في بلدان الشرق األوسط ( 14دولة) خالل السنوات الـ  13الماضية (،)2015-2003

أ هرت نتائج الدراسة أن العالقة بين الشفا ية والنمو االقتصادي في دول الشرق األوسط هي عالقة مباشرة وهامة،
كما أن العالقة بين تكوين رأس المال اإلجمالي ومشاركة القوة العاملة هي عالقة مباشرة وهامة مع النمو االقتصادي
لهذه البلدان.

اإلطار النظري للدراسة

 1.3تعريف الفساد وخصائصه
 1.1.3تعريف الفساد

تنوعـت مفـاهيم الفسـاد و تغيـرت تبعـاً للباحثين و الهيئات الدولية ،و سـعياً لتحدد مفهـوم واضـح ودقيـق لـه،

نذكر بعض تعاريف على غرار منظمة الشفا ية الدولية التي عرفته بأنه " إساءة استعمال السلطة العامة أو الو يفة
العامة للكسب ال اص بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أغراض ش صية مستندة للمحسوبية" ( ،)12كما عرفه
البنك الدولي على أنه" :إساءة استعمال الو يفة العامة للكسب ال اص ،والفساد يحدث عادة عندما يقوم مو ف

بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح مناقصة عامة ،كما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء الشركات
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أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح

خارج إطار القوانين المنظمة للعمل ،)13( .بينما ي تصره صندوق النقد الدولي في "عالقة األيدي الطويلة المتعمدة

والمستفيدة لش ص واحد أو لمجموعة أش اص ،وهو بهذا الشكل يميز بين حالتين من الفساد ،األولى مرتبطة
برشوة عند تقديم خدمة اعتيادية ومشروعة ومقررة ،أما الثانية فتمثل في تأمين خدمة غير مشروعة وغير منصوص
عليها وم الفة للقانون مقابل تقاضي رشوة ،كإفشاء معلومة سرية ،أو إعطاء تراخيص غير مبررة ،أو تقديم

تسهيالت ضريبية واتمام صفقات غير شرعية (.)14
 2.1.3خصائص الفساد

من خالل االستعراض السابق لمفهوم الفساد نالحظ بـأن الفسـاد يتميـز ،بوصـفه تعبيـر عــن انتهــاك الواجبــات

الو يفيــة ،وممارســات خاطئــة ،تعلــي شــأن المنفعــة الش صــية علــى حساب المنفعة العامة .ويتميز الفساد بعدة

خصائص أبرزها:

()15

أ .الســرية :تــتم ممارســة الفســاد وتحــت جــنح الظــالم الــدامس وبأساليب التحايــل وال ديعــة ،بسبب ما يتضمنه
النشاط من ممارسات غيـر مشـروعة وغيـر قانونيـة وغيـر أخالقيـة .والسـرية ميزة مرافقة للفساد في أغلب األحايين،

إال إنه من الممكن أن تصبح علنيـة فـي حـال اسـتفحال بعض مظاهر الفساد في المجتمع وسيرورتها كشـيء عـادي

غيـر مسـتهجن ،وهـذا مـن أخطـر المراحل على المجتمع.

ت .اشـــتراك أيثـــر مـــن طـــرف :فقــد تضــمن تقريــر األمــم المتحــدة عــام 1989م إن الفســاد يتضمن أكثر من

طرف ،كما تكـون هنالـك عالقـات تبادليـة للمصـالح والمنـافع وااللت ازمـات بـين األطراف المتعاطية للفساد ،إضافة
إلى قيام المتورطين بالتمويه والتسـتر علـى أعمـالهم الفاسـدة بنشــاطات أخــرى ربمــا تكــون أعمــال خيريــة ،وقــد تكــون

تعبيــر عــن اتفاق إرادة صــانع الق ـرار والمــؤثر بتكييفــه مــع إرادة أولئــك الذين يحتــاجون إلــى ق ـ اررات ت ــدم مصــالحهم
الفرديــة أوالً وأخي اًر .

ج .يــرتبط بمظــاهر التخلــف اإلداري الســائدة :يت ارفــق الفســاد أحيان ـاً كثي ـرة بــبعض مظــاهر الفسـاد مثــل تــأخير
المعــامالت ،والتغيــب عــن العمــل ،وســوء اســتغالل الوقــت ،والعصبية مــع المتعـاملين وغيرهـا مـن المشـاكل اإلداريـة،

والتـي تعتبـر األرض الرطبـة النتشـار الفسـاد .وهـذا مـا يـؤدي إلـى هـور شـعور عـام لـدى العناصـر الصـالحة فـي
النظـام أو الجهـاز اإلداري بعـدم ال ارحـة فـي فقـدان الحــافز علـى العمـل الجـاد وخــوفهم مـن أذى العناصـر الفاسـدة

خاصــة ،إذا كــانوا مــن أصــحاب الق ـرار فــي الجهــاز اإلداري .وفــي ذلــك حمايــة المنحــرفين وعــدم كشــف انح ارفـاتهم

واآلثـار ال طيرة التـي يمكـن أن تترتـب مـن إجـراء ممارسـاتهم والتـي يمكـن أن تمتـد إلى خارج الجهاز اإلداري لتؤثر
على المجتمع ككل.

د .سـرعة االنتشـار :أهـم مـا يميـز الفسـاد هـو سـرعة انتشـاره ،فقـد تـم تشـبيهه بالسـرطان الـذي ين ـر أعضـاء الجهـاز

اإلداري تـدريجياً ،إذا وجـد البيئـة المالءمـة ،وبهـذا يـزداد نفـوذ الفاسـدين ممــا يعطــيهم القــوة الالزمــة للضــغط علــى
بــاقي أجه ـزة اإلدارة للســير علــى ُخطــاهم طوع ـاً أو كره ـاً ،وخاصــية االنتشــار هــذه ال تقتصــر علــى حــدود الجهــاز
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اإلداري بــل هــي ســمة عالميــة عابرة للقارات تنتقل من دولة إلـى أخـرى ،خصوصـاً فـي ـل التحـديات الكثيـرة،
كالعولمـة وثـورة االتصاالت ،والسوق المفتوحة ،واالنفجار المعرفي.

 .4مفهوم النمو االقتصادي وقياسه

 1.4مفهوم النمو االقتصادي

يعرف  Jean Arrousالنمو االقتصادي بالزيادة المستمرة في كمية السلع وال دمات المنتجة من طرف الفرد

في محيط اقتصادي معين ،وهو يعد بمثابة مجموع العيم المضافة إلى كافة وحدات اإلنتاج ( .)16وفي تعريف أخر
هو عبارة عن زيادة في معدل اإلنتاج أو الدخل الحعيقي في دولة ما خالل فترة زمنية معينة .و يعكس النمو
االقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة اإلنتاجية ومدى استغالل هذه الطاقة ،فكلما ارتفعت نسبة استغالل الطاقة

واإلنتاجية المتاحة في جميع القطاعات االقتصادية ،كلما ازدادت معدالت النمو في الدخل القومي ،والعكس صحيح
كلما قلت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية كلما ان فضت معدالت النمو في الدخل القومي (.)17

كما يعرف  S.KUNZETالحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد سنة ُّ 1971
النمو االقتصادي بأنه" :ارتفاع

طويل األجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان ،وتستند هذه اإلمكانيات المتنامية
إلى التقنية المتقدمة والتكيف المؤسسي واأليديولوجي المطلوب لها" .من هذا التعريف نالحظ مجموعة من السمات،

منها:

()18

 التركيز على ُّالنمو طويل األجل ،وبالتالي على النُّمو المستدام وليس العابر.
 دور التقانة المركزية في ُّالنمو طويل األجل.

 ضرورة وجود تكيف مؤسسي وأيديولوجي ،مما يظهر أهمية النظام المؤسساتي في عملية ُّالنمو.

 2.4قياس النمو االقتصادي

إن النمو اإلقتصادي هو مؤشر عن واقع األداء اإلقتصادي ،حيث من خالله تتبين العالقة بين مدخالت

وم رجات االقتصاد ،ومن هذا األساس تنطلق أهمية قياس النمو االقتصادي

()19

حيث أن دراسة دور الدخل

القومي هو في صميم دراسات النمو االقتصادي حيث عادة نستعمل معيارين أساسيين لعياس هذا الدخل.

أ .الناتج الوطني الخام

هو قيمة مجموع السلع وال دمات النهائية المنتجة في سنة معينة وتستثنى السلع الوسطية (السلع المست دمة في

إنتاج سلع أخرى) ،وهو يأخذ في الحسبان إنتاج المواطنين المعيمين ،بما في ذلك قيمة السلع وال دمات المنتجة

من قبل أولئك الذين يعيمون خارج البالد وهو األكثر شيوعا في حساب الدخل أي عوامل إنتاج ذات جنسية معيمة

سواء موجودة في االقتصاد المحلي أو في ال ارج.

ت .الناتج الداخلي الخام

يشبه الناتج المحلي ال ام إن لم يكن ذلك بإدراج جميع اإلنتاج داخل البالد حيث وضعت أصولها من قبل معيمين
أجانب ولكن باستثناء قيمة اإلنتاج من المواطنين الذين يعيشون في ال ارج ،أي من طرف عوامل إنتاج معيمة

والتي تتكون من عوامل وطنية وأخرى خارجية (.)20
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 3.4أنواع النمو اإلقتصادي

يميز االقتصاديون بين ثالثة أنواع من النمو االقتصادي وهي:

أ .النمو التلقائي Growth Spontanous

ويقصد به ذلك النمو الذي يحدث تلقائيا دون إتباع أي م طط اقتصادي ،ودون تدخل الدولة بل ينبع من قوى
ذاتية أي مجهودات القطاع ال اص ،أو المؤسسات االقتصادية على مستوى الدول الرأسمالي.

ت .النمو العابر Growth Transient

وهو النمو الذي يتميز بالزوال وعدم الثبات وذلك نتيجة لعوامل خارجية تستحدثه وسرعان ما تزول يرافقها زوال
النمو ونراه خاصة في الدول النامية والدول العربية النفطية التي ترتفع استثماراتها بارتفاع أسعار البترول وتن فض

بان فاضه.

ج .النمو المخطط Growth Planned

ويكون ناتجا عن عملية ت طيط شاملة لموارد ومتطلبات المجتمع ،ويسمى الت طيط القومي الشامل لكافة

القطاعات ويكون للحكومة دور مركزي في هذا النوع من النمو يسود الدول االشتراكية أي يقوم على سياسة الملكية
الجماعية لوسائل اإلنتاج وهنا تأتي أهمية العدالة االقتصادية واالجتماعية في القطر ،ونجاح هذا النمط يعتمد على
إمكانيات وقدرة الم ططين وواقعية ال طط المرسومة وفاعلية التنفيذ والمتابعة والمشاركة من قبل الجماهير الشعبية

في عملية الت طيط وعلى جميع المستويات (.)21
 .5الدراسة القياسية

تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لبلورة اإلطار النظري للدراسة ،وتجنباً للنتائج
الزائفة التي قد تنتج لسالسل زمنية ( )OLSعن است دام طريقة المربعات الصغرى غير مستقرة ،فقد تم االعتماد
على المنهج العياسي الذي تبنته العديد من الدراسات السابقة ،وذلك باست دام منهجية التكامل المشترك الذي اقترحه

كل من  ،Granger (1988) and Johansen and Juseliusفضال عن اختبار وجود اتجاه العالقة السببية

بين المتغيرات في األجل القصير باست دام نموذج .)1969( ،Granger and Engle

ولتحديد عدد متجهات التكامل المشترك بحسب منهج  ،johansen and juselius testهناك اختبارين هما(:)22
• إختبار األثرTest Trace :

ي تبر فرضية العدم القائلة بان عدد متجهات التكامل المشترك يقل عن أو يساوي العدد  ، (r q) qفي مقابل
الفرض البديل الذي يقول إن عدد المتجهات يساوي  (r =q) qويحسب وفق الصيغة األتية.
𝑝

)𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑇 𝑙𝑛 ∑ 𝑙𝑛( 1 − 𝜆𝑖) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1
𝑖=𝑟+1

• إختبار القيمة الذاتيةMaximum Eigen Values Test :

ويحسب وفقا للصيغة األتية
)= −𝑇 𝑙𝑛( 1 − 𝜆𝑟+1 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … . . . (2
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ويتم اختبار فرضية العدم القائلة بان عدد متجهات التكامل المشترك يساوي  (q=r) rمقابل الفرضية البديلة والتي
تقول بأن عدد متجهات التكامل المشترك يساوي .)23( (q =r +1) r+1

 1.5متغيرات الدراسة ومصادر جمع البيانات

من أجل تقدير النموذج المعتمد في هذه الدراسة ،تم اختيار متغيرات الدراسة بما ينسجم مع النظرية االقتصادية

والدراسات السابقة ،من خالل بيانات سالسل زمنية سداسية وسنوية للفترة الممتدة من  2002إلى  2017ويرجع
اختيار هذه الفترة لتوفر أكبر قدر من البيانات خاللها.

جدول رقم ( :)01متغيرات الدراسة
الرمز
CROPIBHH

المصدر

اسم السلسلة (المتغير)

نشرية المعلومات اإلحصائية ال اصة بو ازرة الصناعة

نسبة المنتوج الداخلي ال ام خارج المحروقات

بيانات منظمة الشفا ية الدولية

مؤشر مدركات الفساد

CPI

نشرية المعلومات اإلحصائية ال اصة بو ازرة الصناعة

تطور تعداد مؤسسات صغيرة ومتوسطة

ENPME

نشرية المعلومات اإلحصائية ال اصة بو ازرة الصناعة

تطور التو يف في المؤسسات صغيرة ومتوسطة

EEPME

المصدر :إعداد الباحثين.

 2.5التحليل الوصفي ودراسة استقرارية متغيرات الدراسة
أ -التحليل الوصفي للسالسل الزمنية

يعرض الملحق رقم ( )01مجموعة من االختبارات اإلحصائية على المتغيرات التفسيرية المستعملة في نموذج
الدراسة ،وتظهر النتائج ال صائص اإلحصائية لعيم جل المتغيرات المعتمدة في النموذج ،إذ يتضح وجود تفاوت

كبير في قيم جل المتغيرات المعتمدة ،كما يبين الجدول قيم المتوسط واالنحراف للمتغيرات المدروسة ،التي من
خاللها يمكن الحكم على نسبة التقلبات ( )Volatilityبأنها ضعيفة ،كما تشير قيمة اختبار االحتماالت المقابلة

إلحصائية  Jarque-Beraوالبالغة أكبر من  %5لكل المتغيرات ،وعلية كل المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي (أي
قبول فرضية العدم القائلة بأن توزيع العيم ي ضع للتوزيع الطبيعي) ،وهو ما يمكن التحقق منه بقراءة معامالت

االلتواء ( )Skewnessوالتفلطح ( )Kurtosisباعتبارها مقاييس الشكل.

ت -إختبار استقرارية السالسل الزمنية

قبل إجراء عملية التقدير يجب اختبار اســتق اررية الســالســل الزمنية لمتغيرات الد ارســة لمعرفة درجة تكاملها ولتجنب

بعض المش ـ ـ ــاكل العياس ـ ـ ــية واالنحدار الزائف  ،)24( See Engle & Grangerوبما أن العملية العشـ ـ ـ ـوائية قد
تتض ـ ــمن الحد الثابت أو االتجاه الزمني أو معا ( ،)25ولذلك س ـ ــوف نس ـ ــتعين باختبار كل من ديكي فولر الموسـ ــع

 ADFواختبار فيلي ـ ـ ـ ـ ـﺏ بي ـ ـ ـ ـ ـﺭﻭﻥ  ،PPوالجدولين رقم ( )02و ( )03يوضحان نتائج هذا االختبار باإلضافة إلى
تحديد درجة التكامل المناسبة لكل سلسلة.
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جدول رقم ( :)02نتائج إختبار جذر الوحدة عند المستوى
عند المستوى ADF

المتغيرات
CROPIBHH
CPI
ENPME
EEPME

عند المستوى PP

درجة

ثابت

ثابت واتجاه

ثابت

ثابت واتجاه

التكامل

-0.8455

-2.9920

-0.8063

-2.5281

/

()0.7912

()0.1514

()0.8029

()0.3134

-1.7010

-4.6875

-1.7010

-1.9262

()0.4202

()0.0053

()0.4202

()0.6153

1.2911

-2.5380

1.5663

-2.0734

()0.9980

()0.3090

()0.9991

()0.5397

-0.2340

-2.1128

-0.1454

-2.3104

()0.9237

()0.5189

()0.9355

()0.4164

/
/
/
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جدول رقم ( :)03نتائج إختبار جذر الوحدة عند الفرق األول
الفرق األول ADF

المتغيرات
CROPIBHH
CPI
ENPME
EEPME

الفرق األول PP

درجة

ثابت

ثابت واتجاه

ثابت

ثابت واتجاه

التكامل

-4.7740

-4.9052

-4.7483

-5.8776

)I (1

()0.0007

()0.0026

()0.0007

()0.0002

-5.2377

-5.2377

-5.2377

-5.2822

()0.0002

()0.0011

()0.0002

()0.0011

-4.4331

-3.8054

-4.4451

-4.5005

()0.0015

()0.0313

()0.0014

()0.0062

-4.5517

-4.4439

-4.5578

-4.5206

()0.0011

()0.0071

()0.0011

()0.0059

)I (1
)I (1
)I (1
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من خالل نتائج الجدولين ( )02و ( )03نالحظ أن قمة االحتمالية لنتائج إختبار جدر الوحدة باست دام ADF

و  PPلكل السالسل عند المستوى هي أكبر من ،%5وبالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم أي أن كل السالسل
تحتوي على جذر الوحدة وبالتالي فهي غير مستقرة عند المستوى ).I(0

لكن بعد أخذ الفرق األول نالحظ أن القمة االحتمالية لوجود جذر الوحدة أقل من  %5وبالتالي نرفض الفرض
العدمي ونقبل الفرضية البديلة أي أن السالسل الزمنية (  )EEPME ، ENPME ، CPI ،CROPIBHHمحل
الدارسة ال تحتوي على جذر الوحدة وبالتالي فهي مستقرة عند الفرق األول ).I(1
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 3.5تحليل نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك ()Johansen Test

الختبار وتقييم وجود عالقة طويلة األجل تتجه من متغيرات (مؤشر مدركات الفساد ،تطور تعداد المؤسسات

الصغيرة ومتوسطة و تطور التو يف في المؤسسات صغيرة ومتوسطة) نحو نسبة النمو اإلقتصادي خارج

المحروقات ( %الناتج الداخلي ال ام خارج المحروقات) ،ومعرفة عدد المتجهات وطبيعة عالقة التوازن بينهما في

الم دى الطويل ،تم إجراء اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن الذي يستند إلى اختبارين إحصائيين هما،

اختبار األثرTrace

واختبار العيمة الكامنة العظمى ، Maximum Eigen Valuesالختبار فرضية

العدم القائلة بعدم وجود عالقة تكاملية على المدى الطويل بين المتغيرات (عدم وجود متجهات للتكامل المشترك)
) ، (r =0مقابل الفرضية البديلة التي تنص على وجود عدة بدائل لمعادالت التكامل المشترك ،إذ تشير النتائج

من خالل الملحق رقم ( )02إلى رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود متجه تكامل مشترك بين متغيرات

الدراسة ،ومن ثم تم قبول الفرضية البديلة ،حيث بلغت العيمة المحسوبة الختبار األثرTrace

وهي ذات داللة عند مستوى معنوية أقل من .%5

(،)49.16

كما تشير النتائج أيضا أن العيمة المحسوبة الختبار العيم المميزة العظمى ()Maximum Eigen Values

حيث بلغت ( )30.62وهي أكبر من العيمة الحرجة ( )27.58عند مستوى معنوية  ،%5وبالتالي يظهر اختباري

األثر والعيمة الذاتية العظمى بوجود شعاع للتكامل المشترك بين متغيرات النموذج ومنه نستنتج من ذلك وجود

عالقة طويلة األجل كما تبين النتائج أيضا إلى وجود متجه تكاملي وحيد.

 4.5تحليل نتائج اختبار السببية ()Causality test
تم إجراء اختبار سببية جرانجر الختبار وجود اتجاه

العالقة السببية في األجل القصير ،وبمقارنة العيمة

االحتمالية المقابلة للفرضية العدمية حيث نقبلها عندما تكون أكبر من  %5ونرفضها عند العكس ،والنتائج موضحة

في الملحق رقم (:)03

• وجود عالقة سببية باتجاه واحد من  CPIإلى  CROPIBHHأي أن التغيرات السابقة في مستوى
إدراك الفساد من خالل مؤشر مدركات الفساد تفسر التغيرات الحالية في نسبة النمو اإلقتصادي خارج
المحروقات.

• وجود عالقة سببية باتجاه واحد من  ENPMEإلى  CROPIBHHأي أن التغيرات السابقة في تطور
تعداد مؤسسات صغيرة ومتوسطة تفسر التغيرات الحالية في تفسر التغيرات الحالية في نسبة النمو
اإلقتصادي خارج المحروقات.

• وجود عالقة سببية باتجاه واحد من  EEPMEإلى  CROPIBHHأي أن التغيرات السابقة في تطور
التو يف في المؤسسات صغيرة ومتوسطة تفسر التغيرات الحالية في نسبة النمو اإلقتصادي خارج

المحروقات.
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• وجود عالقة سببية باتجاه واحد من  CPIإلى  ENPMEأي أن التغيرات السابقة في مستوى إدراك
الفساد من خالل مؤشر مدركات الفساد تفسر التغيرات الحالية في تطور التو يف في المؤسسات

صغيرة ومتوسطة.

• وجود عالقة سببية باتجاه واحد من  CPIإلى  EEPMEعند من  %10أي أن التغيرات السابقة في

مستوى إدراك الفساد من خالل مؤشر مدركات الفساد تفسر التغيرات الحالية في تطور التو يف في

 .6الخاتمة

المؤسسات صغيرة ومتوسطة.

تسعى جميع الدول إلى تحقيق معدالت نمو مستدامة خارج قطاع المحروقات ،لذا عكفت النظريات االقتصادية

والعديد من الدراسات التجريبية صياغة وتحديد نماذج مفسرة لطبيعة العالقة بين النمو اإلقتصادي وم تلف

المحددات المؤثرة يه .وفي هذا السياق ،حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا الموضوع من خالل اختبار

وجود عالقة بين معدل (نسبة )%النمو اإلقتصادي خارج المحروقات في الجزائر وكل من :مؤشر مدركات الفساد
وتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناصب التو يف فيها ،وذلك من أجل اإلجابة عن اإلشكالية
الموضوعة في بداية والتأكد من صحة الفرضيات.

وإلتمام هذا البحث ،است دم الباحثون أسلوب التكامل المشترك ،وسببية جرانجر في تقدير العالقة بين

المتغيرات ،اعتمادا على بيانات سداسية و سنوية لمتغيرات الدراسة ،غطت الفترة من  2002إلى  ،2017األمر
الذي سمح لنا بال روج بمجموعة من نتائج التي أسفرت عنها الدراسة العياسية ،حيث اتضح استقرار كل متغيرات

النموذج عند الفروق األولى ،أيضا أشارت نتائج التقدير الختبار ( )Johansenوجود عالقة توازنيه في طويلة

األجل (تكامل مشترك) تتجه من المتغيرات التفسيرية نحو المتغير التابع ( %المنتوج الداخلي ال ام خارج محروقات)

عند مستوى معنوية ( .)%5إضافة إلى ذلك ،تبين لنا وجود أثر عالقة السببية في األجل القصير بين مؤشر

مدركات الفساد ) (CPIوالنمو اإلقتصادي خارج المحروقات ) (ENPME) ، (PIBHHو ) ،(EEPMEوبذلك

يمكن أن قبول فرضيات الدراسة.

باإلضافة إلى ما سبق ذكره ،تتفق جزئيا نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه العديد من الدارسات السابقة،

مثل دارسة ) (Hakimi & Hamdi, 2015في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريعيا ) ،(MENAودارسة كل
من ) (Mauro P. , 2000و ) (Bouchikhi & ALL, 2016في الجزائر ،حيث تدعم نتائج الدراسة الحالية

نتائج بعض الدراسات السابقة ،وتعكس هذه النتائج أثر
المحروقات في الجزائر.

اهرة الفساد على مستويات النمو االقتصادي خارج
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Analytical vision of the repercussions of the economic crisis in the UAE (Dubai debt crisis)
on the economies of the GCC countries
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الملخص

"تهدف هذه الد ارسـ ــة إلى إبراز تأثير هذه األزمة والتي سـ ــميت "بأزمة ديون دبى
 وتحــديــدا دول مجلس،في اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اإلمــارة في حــد ذاتهــا وعلى دول الجوار

التعاون ال ليجي التي تربطهم عالقات تجارية كبيرة باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى مش ـ ـ ـ ــاريع

 خلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى أن دول مجلس التعاون ال ليجي تتمتع.عقارية

بالتنوع االقتصادي مما يجعلها قادرة على تحمل الصدمات االقتصادية العالمية

معلومات عن المقال
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شركة دبي العالمية

األزمة المالية العالمية
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الديون المتعثرة
العسر المالي

 فقـ ــد مرت أزمـ ــة ديون دبى مرور الكرام على دول،والتعـ ــامـ ــل معهـ ــا بمرونـ ــة
المجلس فلم تتأثر اقتص ـ ـ ـ ـ ــاديات دوله خاص ـ ـ ـ ـ ــة عندما قررت حكومة دبى إعادة

.هيكلة ديون الشركة باإلضافة إلى تدخل إمارة أبو بي في مساعدة دبى
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Abstract

This study aims to highlight the impact of this crisis, which
was called the "Dubai debt crisis" on the economy of the
emirate itself and on the countries of injustice and
specifically the Gulf Cooperation Council countries, which
have great commercial relations and also real estate projects.
The study concluded that the GCC countries have a diversity
in the economy of the country, which makes it able to
withstand the global economic shocks and deal with them
flexibly. The debt crisis of Dubai has passed through the
GCC countries, especially when the Dubai government
decided to restructure debts. As well as the intervention of
the Emirate of Abu Dhabi in assisting Dubai.
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 .1المقدمة

هرت دبي في العقدين الماضـ ــيين كأحد القوى االقتصـ ــادية العالمية من حيث الحضـ ــارة والتقدم التكنولوجي

والعقارات الجميلة واألبراج الف مة ،إذ تعد المركز المالي والتجاري والس ـ ــياحي لدول الش ـ ــرق األوس ـ ــط وقبلة الكثير
من المسـ ــتثمرين العالميين ويعود الفضـ ــل إلى هذا إلى شـ ــركة دبي العالمية هذه الشـــركة االســـتثمارية التي تقع في

مدينة دبي وملكا لحكومة اإلمارة.

بظهور األزمة المالية العالمية سنة  2007أثرت كثي ار في عمل شركة دبى العالمية العمالقة و السبب يعود

بالدرجة األولى إلى انفتاح اقتصـ ـ ــاد اإلمارة على العالم ال ارجية و بالتالي يتأثر بصـ ـ ــدمات االقتصـ ـ ــادية (المالية)

العالمية ،باإلضافة إلى مشكل االقتراض الذي كانت تعتمد عليه الشركة من اجل التوسع في االستمارات و بناء

العقارات الضـ ـ مة و الفاخرة  ،وجدن حكومة دبى تواجه ديونا خيالية بس ــبب االقتراض الذي اعتمدت علية ش ــركة

دبى العالمية و عدم القدرة على الســداد ووصــول أجال االســتحقاق ،هنا أدركت حكومة دبى أنها مقبلة على نثر و

عسر مالي شديد فلجأت في بداية األمر إلى منقضها المعتاد الجارة الشعيقة أبو بي ألجل إق ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها  9مليار

دوالر أمريكي و لكنها امتنعت عل اإلقراض مما أجبر حكومة دبى من دائنيها تأجيل استحقاق الديون و لكن هذا

اإلجراء خلق فوض ــى كبيرة مما أدي إلى إعالن على إعادة هيكلة ديون ش ــركة" دبى العالمية " األمر الذي ش ــكل
صـ ـ ــدمة كبيرة في العالم و على دول مجلس التعاون ال ليجي الذي تربطه عالقات تجارية اسـ ـ ــتثمارية مالية كبيرة

فأي هزة في اقتصاد دبى سينقل عدواه إلى دول المجلس.

إشاالية الدراسة

من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكال الرئيسي لهذه الدراسة والذي يتمثل في :هل أثرت أزمة ديون دبي على
اقتصاد اإلمارة فقط أم أنها نقلت العدوى إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وكيف ذلك؟

فرضيات البحث

من خالل اإلشكالية السابقة يمكن طرح الفرضيات التالية:

 -أثرت األزمة المالية العالمية على اقتصاد إمارة دبي وأثرت على قطاعاته سلبيا.

 اعتبار النموذج االقتصادي إلمارة دبي الذي يعتمد على االقتراض والقائم على رؤوس األموال األجنبيةوبناء المشاريع العمالقة غير قادر على ت طى األزمات والصدمات ال ارجية.

 -أثرت أزمة ديون دبي سلبا على اقتصاديات مجلس التعاون ال ليجي باعتبارها شريكا تجاريا.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في إبراز أن االقتراض هو معاملة مالية تعتمد عليه الدول في دفع عجلة النمو االقتصادي

و لكن عندما يكون االقتراض مفتوحا أي غير محدود فان هذه الدول ستواجه عثرات مالية ،و هذا ما حدث لحكومة

دبى التي اعتمد على االقتراض من أجل التوسع في مشاريعها العقارية العمالقة بديون تفوق ميزانية حكومة دولة
اإلمارات في حد ذاتها ،و مع تداعيات األزمة المالية العالمية التي عصفت بالنظام المصرفي العالمي و شركات

العقار و التأمين العالمية ،انعكس هذا على إمارة دبى سلبا فوجدت نفسها غارقة في ديون كبيرة و قروض بأموال
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طائلة و أرقام خيالية واجبة السدادـ ،إن هذه األزمة التي مست اقتصاد إمارة دبي بإمكانها أن تؤثر على شريكها

االقتصادي في المنطقة دول مجلس التعاون ال ليجي.

منهج الدراسة

إن المنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع المعلومات التي ترتبط بموضوع البحث
ومن ثمة تحليلها ،ودراسة المتغيرات ال اصة بالموضوع واألحداث التي سبقته ثم تحديد اآلثار الناجمة عن الحدث،

وتأثيره على دول مجلس التعاون ال ليجي ،وأخي اًر االستنتاجات التي تم التوصل إليها.
 .2مفهوم األزمة المالية واالقتصادية

تطرق العديد من الكتاب إلى مفهوم األزمة المالية ،ومن زوايا م تلفة:

 1.2مفهوم األزمة المالية

بغية توضيح المعنى العام لهذا المفهوم يتم التطرق إلى التعاريف اآلتية:

تعرف األزمة المالية بأنها " :تلك التذبذبات التي تؤثر على مجمل المتغيرات المالية ،بصفة كلية أو جزئية ،ومنها

حجم اإلصدار ،أسعار األسهم والسندات ،وأيضا اعتمادات الودائع المصر ية ومعدل الصرف "" (.)1

تعرف أيضا أنها" :مرحلة حرجة تواجه المنظومة المالية ،وينتج عنها خلل أو توقف في بعض الو ائف الحيوية
لهذه المنظومة أو كلها ،ويصاحبها تطور سريع في األحداث ،ينجم عنه عدم استقرار في النظام األساسي لهذه

المنظومة ،ويد فع سلطة ات اذ القرار فيها إلى ضرورة التدخل السريع لنجدتها ،ووعادة التوازن لهذا النظام" (.)2

"حدوث ان فاض حاد في أسعار األصول المالية والذي ينجم عن عدم التفاعل واالنسجام بين السياستين المالية
والنقدية وسياسات االستثمار يؤدي إلى فوضى اقتصادية ووفالس العديد من المصارف وشركات التأمين والوساطة،

وولى ان فاض معدالت النمو االقتصادي" (.)3

إن األزمة المالية تحدث انهيا ار مفاجئ في سوق األسهم أو في قيمة العملة المحلية لدولة ما أو في سوق

العقارات أو مجموعة من المؤسسات المالية لتمتد إلى باقي االقتصاد كما ينتج عن انهيار هذه األصول أيضا

انفجار فقعات مالية أو سعرية و أيضا فقعات مضاربة و التي تتمثل في بيع و شراء كميات ض مة من نوع أو

أكثر من األصول المالية أو المادية ،األسهم أو المنازل مثال بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحعيقي ،و منه
فاألزمة المالية هي حالة من التذبذب وعدم االستقرار تصيب الجانب المالي والنقدي لالقتصاد ،ومن الممكن أن

تصل تأثيراتها لتمس حتى الجانب الحعيقي له ،وعندها يتم التحول من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية.

 2.2تحول األزمة المالية إلى أزمة اقتصادية

في كثير من األحيان تبدأ األزمات التي تصيب النظام الرأسمالي في الجانب المالي والنقدي (األسواق المالية

وأسواق االئتمان) ( )4أي أن األمر يتعلق بحدوث أزمة مالية أو مصر ية أو أزمة متعلقة بالصرف ،ولكنها قد

تتحول إلى أزمة اقتصادية ،لتصيب الجانب الحعيقي لالقتصاد (االستثمار ،مستوى النمو ،اإلنتاج ،العمالة)...؛
أي أن االقتصاد يدخل في مرحلة ركود حاد (كساد اقتصادي) ،بحيث يصبح أهم ما يميزه؛ هو حدوث ان فاض
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كبير في االستثمار واإلنتاج ،ومعدل النمو ،وارتفاع معدالت البطالة وغيرها ،وهذا على غرار ما حدث في األزمة
االقتصادية العالمية لعام  ،1929وكذلك االقتصادية الحالية في .2008

إن تحول األزمة المالية إلى أزمة اقتصادية ،هو بسبب وجود ترابط ( )Interdépendanceبين الجانب

المالي والجانب الحعيقي لالقتصاد ،وذلك ألن كل النشاطات االقتصادية في إطار النظام االقتصادي الرأسمالي،

يجب تمويلها ،كما أن هذا الترابط يكون مرفوقا بترابط آخر بين الفرد والنظام؛ أي بين المستوى الجزئي والكلي،

حيث أن تفسير أحدهما يسمح بفهم اآلخر ،فالحعيقة االقتصادية ال تنحصر فقط في المستوى الجزئي فقط ،وال في
المستوى الكلي كذلك ،وونما في كليهما معا وفي الوقت نفسه (.)5

 3.2قراءة في أزمة الرهن العقاري 2008

 1.3.2الركود االقتصادي في الواليات المتحدة األمرياية

عرف االقتصاد األمريكي ضعفا حعيعيا و ملحو ا سنة  ،2008فقد هبط مؤشر ( )Daw jonzeالصناعي

لألسهم ال اصة بالشركات األمريكية الكبرى بمقدار  679نقطة كما ان فض مؤشر ستاندارد & بور ( )S&Pب

 75نقطة و مؤشر ( )Nasdaqب  95.2نقطة ( )6كما حقق االقتصاد األمريكي عج از بحوالي  455مليار دوالر
و وصلت النفقات العامة إلى  2.98تريليون دوالر بسبب الموازنات العسكرية الض مة لتمويل الحروب التي تقودها
أمريكيا و الذي أدي أيضا إلى ارتفاع الدين العام و ساهم في ت فيض كبير في قيمة الدوالر األمريكي أمام م تلف
العمالت العالمية  ،كما ان فضت أسعار المنازل في أمريكيا إلى % 95

()7

هذه العوامل لعبت دو ار كبي ار في

األزمة المالية إلى جانب األسواق المالية و البورصات التي سيطرت على األحداث في م تلف دول العالم دون
تدخل و رقابة للدولة في إطار تطبيق احد فلسفات الليبرالية االقتصادية.

 2.3.2قروض الرهن العقاري

كان سعر الفائدة األمريكي احد أهم مسببات األزمة المالية فمن خالله قامت العديد من المصارف منح قروض

لشراء المساكن بفائدة ضعيفة وصلت حتى   5الشيء الذي جعل المستهلكون األمريكيون يتسارعون إلى شراء
المساكن و البيوت في م تلف أنحاء البالد و عمدت المصارف إلى إعطاء المزيد من القروض العقارية بسبب
توفر السيولة و الفائض النقدي لدى البنوك بسبب السياسة التوسعية و القدرة على خلق النقود و بالتالي زادت

أسعار العقارات في الواليات المتحدة األمريكية إلى أكثر من الضعف و هذا ما رفع حجم التمويل العقاري و

بالتالي زيادة كبيرة في الطلب على العقارات قامت بذلك المؤسسات المالية إلى طرح عقود في شكل قروض

سندات استثمارية و هذا ما أدى إلى هور سوق ثانوية مهمتها التجارة في هذه القروض و بيعها عدة مرات  ،إن
ازدهار سوق العقارات أدى إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري ،األمر الذي مثل ضغطاً إضا ياً على الطلب على

العقارات بسبب وفرة التمويل وشروطه الميسرة ،ومن جانب آخر قامت المؤسسات المالية التي أخذت هذه العقود

االئتمانية بطرح هذه القروض كسندات استثمارية مما أدى إلى وجود سوق ثانوية مهمتها التجارة في هذه القروض

وبيعها لعدة مرات ،والنتيجة أن الفجوة بين األسعار الحعيعية واألسعار السوقية قد اتسعت إلى حد كبير .وحينما
يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار الحصول على قرض جديد ،وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة
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الثانية (الرهون األقل جودة) ( )sub primeأي أنها أكثر خطورة يحال ان فاض ثمن العقار ،والواقع أن حجم
القروض كان يعطى أولوية على نوع القروض ،حتى يطمئن المستثمر قامت هذه الشركات بالتأمين على القروض
والسندات في حالة التعثر وعدم السداد .ويتكرر السيناريو والنتيجة المتوقعة والمحتملة أن المدين األول قد يعجز

عن السداد يضطر إلى بيع العقار .ونتيجة ت لف كثير من المدينين عن السداد أصيب العديد من المؤسسات

المالية بالعسر المالي الحعيقي ،كما أن السندات العقارية فقدت قيمتها السوقية ،فضال عن قيام العديد من مؤسسات

القروض المالية بإعطاء قرض ثانوي على نفس البيت ،وأصبح البيت الواحد إما مرهون ألكثر من جهة ،أو عليه

أكثر من رهن (.)8

 3.3.2ضعف الرقابة الحاومية على النظم المالية والمصرفية واالستثمارية

إن سياسية عدم تدخل الحكومي خاصة في الو م أ هو تطبيقا للنظام الرأسمالي فاالقتصاد األمريكي يتبنى

العمل بتلقائية السوق و يالحظ من خالل تاريخ الميول السياسي للحكومات األمريكية المتعاقبة من  1933حتى

 1988أنها عملت بمبدأ التدخل المحدود في االقتصاد لتجنب حدوث أزمة الكساد الكبير ( ،)9ولكن عند وصول
الرئيس األمريكي السابق" رونالد ريجان " قلل من الدور الرقابي للدولة بشكل كبير و اخذ بمبدأ التوازن التلقائي

،و تبعه في ذلك جميع الرؤساء المتتاليين للواليات المتحدة األمريكية حتى  2008و بظهور اهرة العولمة خالل
هذه الفترة أصبحت مبادئ الرأسمالية من أهم شعاراتها و أصبحت بذلك الواليات المتحدة األمريكية كبر المتحمسين

لتطبيق نظام اقتصاد السوق الداعي إلى عدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية.

 4.3.2توريق الديون العقارية

التوريق هو عملية تحويل الموجودات السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول ،و بالتالي فان تحويل الديون

التي تم إقراضها من البنك أو المؤسسات المالية ألجل شراء المنازل إلى مقترضين آخرين في شكل أوراق مالية

قابلة للتداول في األسواق المالية

()10

وهذا ما أدي إلى جمع محفظة كبيرة من الرهونات العقارية البنك مما أدى

إلى است دامها إلصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من مؤسسات مالية أخرى بضمان هذه المحفظة و لم يقف
البنك عند االقتراض األول فقط بل اصدر أصول مالية أخرى بضمان هذه الرهون العقارية واستمرت هذه العملية

حتى تولد عن هذا االقتراض طبقات متتالية من اإلقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد األخر و يمكن أن
ينهار إذا انهارت أي طبقة.

 5.3.2المشتقات المالية

تعرف المشتقات المالية على أنها المضاربة على األوراق المالية وهي تشمل المستقبليات وال يارات والعقود

اآلجلة والمبادالت وقد بلغ حجم عقود المشتقات على اختالف أصنافها  25372بليون دوالر أمريكي أما المبلغ

اإلجمالي لجميع المشتقات غير المسددة وقدر حجم التسويات الرسمية حوالي .600

 6.3.2التوسع في منح بطاقات االئتمان ( )credit cardدون رصيد

أفرطت البنوك األمريكية في تطبيق نظام بطاقات االئتمان دون رصيد (سحب على المكشوف) التي تحمل

صاحبها تكاليف عالية وعندما يعجز صاحب البطاقة على سداد ما عليه من ديون ارتفع سعر الفائدة وال اص به
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وهكذا حتى يتم العجز فيلجأ صاحب البطاقة إلى رهن سيارته أو منزله وهذا ما يؤدي إلى وجود خلل في ميزانية
البيت وكان سببا في أزمة بعض البنوك الربوية.

 7.3.2أهم األسبات األخرى

نذكر أهم األسباب األخرى في النقاط التالية:

• عدم مراعاة قواعد الحوكمة الرشيدة ومنح مدراء ورؤساء البنوك الكبيرة مكافأة خيالية واعتماد األداء الرقمي
للمؤسسات وليس األداء الحعيقي.

• عدو كفاءة اإلدارة التي تمنح قروض دون ضمانات أو مقابل ضمانات غير كا ية.

• التالعب المحاسبي الذي إلى خداع الدولة والمستثمرين ولجوء مكاتب المحاسبة إلى أساليب ملتوية.

• كما تعد من األسباب غير المباشرة وهو انشغال اإلدارة األمريكية بالسياسات ال ارجية والهيمنة العالمية
ووهمال الوضع داخل الواليات المتحدة األمريكية.

• ارتفاع تكلفة الحرب على اإلرهاب األمر الذي أثقل كاهل دافع الضرائب األمريكي بشكل غير مسبوق
األمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل المالية االقتصادية نتيجة ارتفاع مستوى الدين العام.

 .3جذور األزمة االقتصادية في إمارة دبى

إن األزمة العالمية التي أصابت االقتصاد األمريكي أدت إلى أزمات اقتصادية مست دول العالم كلها تقريبا،

وما حصل في دولة اإلما ارت العربية المتحدة ل ير دليل على ذلك ،األزمة التي عرفت " أزمة ديون دبي " فقبل
البدء في تفصيل هذه األزمة البد من شرح م تصر الزمة الرهن العقاري التي هزت أركان أعظم اقتصاد عالي

والتي تعد امتدادا ألزمة دبى المالية.
 1.3إمارة دبي

هي إحدى إمارات دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتعتبر ثاني أكبر إمارة في االتحاد بعد إمارة أبو بي حيث

تبلغ مساحتها  4،114كم 2وهو ما يعادل  %5تقريبا من مساحة اإلمارات .يبلغ عدد سكان اإلمارة 2،262،000

كأكبر إمارة تعداداً للسكان في االتحاد اإلماراتي منهم  214،000مواطنين والباقي من األجانب أي ما يعادل
 %9.5من إجمالي السكان .تحد دبي كل من إمارة أبو بي في الغرب وومارة الشارقة في الشرق ،وتعتبر
العاصمة االقتصادية لإلمارات العربية المتحدة ،وقد تطورت تطو اًر كبي اًر خالل السنوات الماضية تحت والية الشيخ

مح مد بن راشد آل مكتوم .االقتصاد الحر والنشط في اإلمارة وعدم وجود نظام ضريبي لعب دو ار كبي ار في جذب
المستثمرين من جميع أنحاء العالم .وتقع إمارة دبي بين إمارتي أبو بي والشارقة .تتميز دبي بأن دخلها االقتصادي
ال يعتمد على اإليرادات النفطية بشكل أساسي على عكس باقي دول ال ليج العربي حيث يعتمد اقتصاد دبي على

التجارة والعقارات وال دمات المالية وأيضا على السياحة .النفط والغاز يشكلون  %6من إجمالي االقتصاد .جلبت
النهضة االقتصادية والعمرانية الكبيرة التي في دبي شهرة عالمية لإلمارة لتحتل مكانة مرموقة عالميا.
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 2.3أسبات أزمة الديون في إمارة دبى

تأثرت اإلمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة دبي التي تأثر قطاعها المصرفي والعقاري ،صرح " ال بير

السعودي عبد المجيد الفايز " إن سبب أزمة دبى أنها أسرفت في المشاريع العقارية العمالقة والتي ارتكزن على

مشاريع عقارية وسياحية من النوع الفاخر ،قامت الشركات الحكومية وأهمها شركة "دبى العالمية " باقتراض ديون

تفوق طاقة دولة اإلمارات نفسها على أمألن تباع هذه الممتلكات والعقارات وبالتالي يتم تسديد الديون.

أ -دبى العالمية

شركة دبي العالمية المملوكة من قبل حكومة دبي بالكامل باإلضافة إلى شركتين عمالقتين أخريين هما دبي

القابضة ومؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية أكبر ثالث شركات تتبع لحكومة اإلمارة .وتعتبر شركة دبي العالمية

بصفة خاصة أهم شركات اإلمارة وقاطرة االستثمار العقاري فيها ،وتشمل أنشطتها العديد من المجاالت داخل
اإلمارة وخارجها ،وتمتلك العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة (ن يل) ،أكبر شركة تطوير عقاري في

دبي ،و(ليمتلس) ،كما تمتلك الحصة األكبر في شركة (موانئ دبي العالمية) التي تدير  49محطة في مناطق

عديدة في العالم ،وتمثل شركة (استثمار) الذراع االستثمارية للشركة والتي تدير أصوالً تقدر قيمتها بحوالي 36
مليار درهم في م تلف أنحاء العالم أهمها حصة في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني .كما تمتلك دبي العالمية

أيضاً شركة المناطق االقتصادية والتي تتبع لها منطقة جبل علي الحرة (جافزا) التي تعد واحدة من أكبر المناطق
الحرة في العالم ،فضالً عن العديد من المناطق الحرة الناشئة ،باإلضافة إلى عدد من الشركات األقل أهمية مثل
مدينة دبي المالحية واألحواض الجافة وليجر كورب.

بعد األزمة المالية العالمية تراجعت السيولة العالمية وبالتالي تراجعت بنوك العالم عن اإلقراض وبالتالي تعذر

على حكومة دبي بيع تلك األصول ،تفاقم األمر كثي ار حيث أعلنت دبى أنها لن تبيع منتجاتها وأصولها العقارية

بثمن اقل من السوق حتى لو كلفها هذا إعالن إفالسها ،وبالتالي أجحف عن شراءها المستثمرون وأصحاب رؤوس
األموال والراغبون في الشراء ،فحل موعد السداد وجاءت معه الكارثة ولم تستطع حكومة دبى السداد بسبب نقص

السيولة.

ت -تطورات إعادة هيالة مجموعة دبى العالمية

()11

عندما هرت االحتياجات التمويلية لم تلف الشركات العامة التابعة لحكومة دبى سنة  2009قامت هذه

األخيرة بات اذ إجراءات أكثر جدية و مركزية إلدارة هذه األزمة التمويلية و أنشأت بذلك صندوق دبى الدائم المالي

"  " DFSFإلدارة حصيلة برامج سندات دبى الجديدة بعيمة إجمالية تقدر ب ـ ـ ـ ـ  20مليار دوالر أمريكي و كان قم

تم شراء  10مليار دوالر من طرف مصرف اإلمارات المركزي  ،طلبت الحكومة في شهر نوفمبر  2008تمديدا

لمدة ستة أشهر على تسديد الديون المستحقة الدفع على شركة دبى العالمية بما في ذلك سداد صكوك بعيمة 3.5
مليار دوالر أمريكي من قبل شركة الن يل  ،تم تعيين فريق معني بإعادة الهيكلة لفحص أوضاع شركة دبى العالمية

وأعلنت بذلك الدائرة المالية لحكومة اإلمارة ببيع سندات بعيمة  5مليار دوالر أمريكي ،قامت حكومة أبو بي بتقديم
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قرض بعيمة  10مليار دوالر و تم استغالل هذه التسوية بصكوك مستحقة لشركة ن يل بعيمة  3.5مليار دوالر
إلى جانب سداد ديون المقاولين و الباقي استغل قي استيعاب التسهيالت للبنوك التجارية.

أعلنت شركة دبى العالمية و شركة الن يل عن اقتراحات مرتبطة بإعادة الهيكلة في  2010و ضم هذا المقترح

 20مليار دوالر 9 ،مليار دوالر لتحويل صندوق دبى للدعم المالي الذي في ذمة شركة دبى العالمية إلى أسهم
في رأس المال 1.5 ،مليار دوالر موارد مالية جديد لدبى العالمية ،و  8مليار دوالر من الموارد المالية الجديدة

لشركة الن يل 1.2 ،مليار دوالر لتحويل ديون صندوق دبى لدعم المالي الذي في ذمة شركة الن يل إلى أسهم
في رأس المال و بذلك تستحق كل ديون شركة الن يل سنة  2010و  2011أما الديون الباقية لشركة دبى العالمية

سيتم عرض صكوك جديدة بأجل استحقاق  5سنوات أو  8سنوات.

حاولت حكومة إمارة دبى على ت فيف أعباء الديون المتراكمة وتم توقيف النشاط العقاري بموجب إعادة

الهيكلة التي تضم إجراءاتها بعض ال سائر والتغيرات في تركيبة أجال االستحقاق واألصول بالنسبة للدائنين
ويتوجب على حكومة دولة اإلمارات على التحكم في خسائر القروض الن الدعم المالي الحكومي في مثل هذه

الظروف واألزمات أمر ال بد منه.
نتج عن هذه األزمة ما يلي:

 توقفت المصارف العالمية والمحلية عن تمويل المشروعات الحديثة بشكل غير مباشر خاصة مشاريعالبناء والعقار فقد وصلت المشاريع العمرانية الملغاة  260مليار دوالر تقريبا وهذا بسبب أن مصارف

الدولة أعادت النظر في هذه المشروعات وطرق تمويلها.

 إفالس العديد من الشركات بسبب دخول عدد منها إلى أسواق العقار والمستثمرين بقروض مالية خارجية. -انهيار القطاع المصرفي والمالي بشكل كبير مما أدى بحكومة اإلمارة إلى دعم المصارف الرئيسية.

 تذبذب قيمة الدوالر األمريكي عالميا وهذا ما أثر على جميع المعامالت والصفقات المالية التي تعتمد علىعملة الدوالر األمريكي وهذا ما أثر على السوق المالي بدبى.

 إفالس القطاعات المهنية غير المربحة اقتصاديا وتم دمج الشركات وتقليل المصاريف التسويعية وهذاأدىإلى ضعف رواتب المو فين.

 سبب عدم وجود القدرة التنافسية المناسبة لبيع األصول أدى بالمستثمرين ال ليجيين بإعادة النظر حولاستثماراتهم في القطاع العقاري.

 .4تداعيات األزمة على اقتصاد اإلمارة

 1.4تدهور سوق رأس المال بإمارة دبى

شهدت أسواق المال العالمية عند إعالن شركة دبي العالمية عن إجراءات هيكلة ديونها ان فاضاً ملحو اً،
لكن عطلة عيد األضحى األسواق ال ليجية والعربية منعت هذا التهاوي ،ولكنه حدث بعد انتهاء العطلة ،وتراجعت

أسهم العديد من البنوك العالمية وخصوصاً تلك المنكشفة على دبي العالمية كالبنوك األوروبية الكبرى مثل (إتش
إس بي سي) وستاندرد تشارترد يما أعلنت بنوك أخرى حول العالم أن انكشافها محدود أو أنه تحت السيطرة إال
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أن االستقرار عادة في األسواق بعد إعالم البنك المركزي اإلماراتي ضخ كميات إضا ية من السيولة ،إمارة  ،مع

إمكانية تلقى مساعدات من أبو بي .كما كشفت مجموعة دبي العالمية عن إعادة هيكلة ديون تقدر فقط بعيمة 22

مليار دوالر ،وأبلغت الدائنين بأن إجمالي ديونها يبلغ  40مليار دوالر ،وشرحت وضعها المالي للدائنين وسعيها

إلعادة هيكلة ديون مرتبطة بها وبوحدتي ن يل وليمتلس العالمية العقاريتين التابعتين لها.

إن حجم الديون ال اصة بحكومة دبي يبلغ  10مليارات دوالر فقط ،و 70مليار دوالر أخرى ديون الشركات

التابعة لها ،وأن حجم أصول الحكومة في دبي يصل إلى  90مليار دوالر ب الف الطرق والمطارات والموانئ ،أما

أصول الشركات التابعة للحكومة فتبلغ  260مليار دوالر .ويبلغ الناتج اإلجمالي المحلي لإلمارة في حدود 50

مليار دوالر ،وتعتمد دبي في ناتجها المحلي على ال دمات ،ويحتل القطاع العقاري والمالي والسياحي األولوية في
اإلمارة بينما ال يمثل النفط إال  6في المائة من الناتج اإلجمالي المحلي لإلمارة (.)12

هناك عدة أسباب أدت إلى تدهور أسواق رؤوس األموال في دبى بسبب هذه األزمة يذكر منها:

 أعلنت حكومة دبى عن العجز في تسديد الديون والبالغة  130مليار دوالر وهذا بسبب خلل مالي. -أدى هذا التصريح إلى نزول أسعار األسهم وأثر هذا على أرباحها.

 -تأثر أسواق المال بإمارة دبى باألزمة العالمية خاصة على القطاع المصرفي وال اص.

 عدم وجود تنوع تمويلي في إمارة دبى فال يوجد لها قطاعات موازية تساهم في تسديد الديون وحل األزمةخاصة قطاع النفط إذ أنها تفتقر لهذا القطاع.

 -وجود بدائل جديدة لالستثمار أقل خطورة وتمتلك قواعد تنظيمية أفضل من دبى مثل السعودية ،البحرين

 ......فهى تسعى جاهدة الن تكون مكان دبى في استقطاب االستثمارات لتصبح مراكز تجارية وتلحق
بالركب التكنولوجي يما تعاني دبى من غياب التمويل.

 انهيار قيمة الدوالر األمريكي في األسواق العالمية وهذا أثر سلبا على سوق األوراق المالية التي تكبدتخسائر كبيرة.

 -تراجع أسعار برميل النفط وتذبذبها في أسواق الطاقة العالمية وتزايد االجتماعات الدورية والطارئة لمنظمتي

األوبك واألوبك .وسبب التذبذب في األسعار هو الم زون النفطي الكبير الذي يوجد لدى الدول والشركات
سواء كان م زونا عائما أو على األرض ،وكذلك وجود مؤشرات عديدة تدل على وجود مضاربين في

السوق (.)13

 2.4أثر أزمة ديون دبى على المؤشرات االقتصادية لإلمارة
أ -الناتج المحلي اإلجمالي

تأثر اقتصاد اإلمارة سلبا من اثر أزمة  2008الن اقتصادها يتسم باالنفتاح و تكامله مع االقتصاد العالمي،

خاصة في قطاع السياحة و قطاع التجارة ال ارجية ،انكم ـ ـ ـ ـ ـ ــش معدل الناتج اإلجمالي الحعيقي بنس ـ ـ ـ ـ ــبة (-

 )2.6سنة  2009وهذا في أعقاب األزمة التي استنزفت النمو في جميع القطاعات خاصة قطاع التشييد و
اإلعمار ،عاود الناتج االرتفاع من جديد سنة  2010أثر النمو االيجابي الذي عرفها االقتصاد العالمي و ل
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يسجل نموا حتى سنة  2014أين عاود االن فاض اثر ان فاض أسعار النفط دوليا من  115دوالر للبرميل إلى

حوالي  70دوالر للبرميل ،بلغ النمو سنة  2016حوالي(  ،)3.1و ( )4سنة  ،2015و هذا ما يبينه الرسم
البياني التالي:

شال رقم ( :)01الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ( األسعار الثابتة ) ومعدل النمو االسمي ()
خالل ( )2017-2008

المصدر :التقرير االقتصادي إلمارة دبى ،2018 ،ص .24

من خالل الرسم البياني يتضح أن مسار الناتج المحلي اإلجمالي الحعيقي ومعدل النمو في تباطؤ مستمر وهذا

التباطؤ يعود إلى تناقص الطلب الدول ذات الشراكة التجارية مع إمارة دبى والتي تأثرت بتراجع أسعار النفط ،ولكن
القاعدة االقتصادية في دبى ساعدها على احتواء اثأر بعض التطورات السلبية مثل أسعار النفط أو الصدمات

ال ارجية (.)14

ت -متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي

بلغ نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي الحعيقي للفرد في إمارة دبى  35.63ألف دوالر أمريكي سنة 2017

بنسبة ان فاض تقدر ب 6.8



مقارنة بسنة  2006والتي كانت  38.22ألف دوالر أمريكي ،وما يالحظ أيضا

أن نسبة كتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحعيقي سنة  2013كانت من فضة وحسب السلطات االقتصادية

في اإلمارة فان السبب يعود إلى زيادة نسبة السكان في دبى بنسبة تقدر ب ( )51سنة .2013
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جدول رقم ( :)01متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي للفرد في اإلمارة ( ألف دوالر)

الوحدة ألف دوالر

السنة
متوسط د .ف من PIBr

2012 2011 2010 2009

2013

2014

2015

2016

2017

41.7

41.56

41

40.77

38.22

34.43

45.3

42.9

42.3

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير االقتصادية إلمارة دبى 2017،و.2018
شال رقم ( :)02متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي للفرد في اإلمارة (ألف دوالر)

المصدر :التقرير االقتصادي إلمارة دبى  ،2017،ص  ،13ص .11

إن المسار الذي اتبعه متوسط نصيب الفرد في دبى خالل ( )2016- 2008نجم عنه التفاعل بين كل من معدل
الناتج المحلي اإلجمالي الحعيقي ونمو السكان ف الل هذه الفترة فان معدل الناتج اقل من معدل نمو السكان وهذا

ما أدى إلى تنافس نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحعيقي كما يبينه الرسم البياني التالي:

شال رقم ( :)03معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل الساان في دبي ()

المصدر :التقرير االقتصادي إلمارة دبي ،2017 ،ص  ،11ص .13
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ج -السيولة المحلية

بدا معدل السيولة المحلية رحلة االن فاض منذ األزمة العالمية واستمرت حتى  2016حيث أن اتجاه السيولة

المحلية يكون على أساس عرض النقود  M2الذي اخذ مسا ار تنازليا وما يالحظ من خالل الرسم البياني رغم أن

معدل نمو السيولة اخذ في االن فاض من  2013حتى  2016ليصل أدنى مستوى له  3.3:وهذا بسبب انعكاس
ان فاض نمو االئتمان ،إن هذه التطورات في معدالت السيولة المحلية نتيجة التطور االقتصادي في دولة اإلمارات

وخاصة إمارة دبى.

شال رقم ( :)04معدل نمو السيولة المحلية في دولة اإلمارات على أساس M2

المصدر :التقرير االقتصادي إلمارة دبي ،2017 ،ص .13

أما ب صوص سعر صرف الدرهم اإلماراتي الذي يرتبط بالدوالر األمريكي قد عرف عدة تطورات إذ بلغ سعر

صرف الدرهم اإلماراتي المثبت من طرف مصرف اإلمارات المركزي  3.6725درهم إماراتي لكل دوالر أمريكي ـ

اثر ان فاض قيمة الدوالر األمريكي مقابل األورو بين سنتي  2008- 2006في أعقاب األزمة االقتصادية كان
الدرهم اإلماراتي في ان فاض أيضا مقابل األورو مما أدى إلى زيادة حدة التض م في اإلمارة خاصة التض م

المستورد من جراء الواردات من االتحاد األوروبي ،كما أن زيادة أسعار النفط في السوق الدولية و تزايد أموال
المضاربة التي تدفقت لداخل إمارة دبى عامالن ساعدا في زيادة الضغوط التض مية و هذا ما جعل بحكومة الدولة

إلى إعادة تقييم الدرهم اإلماراتي و بالتالي ارتفاع سعره ،و تعاقبت األحداث االقتصادية و جاءت مرحلة ما يسمى
بإعادة االقتران في منتصف  2008عندما حدث تصحيح رئيسي لمعدل الدوالر األمريكي مقابل األورو و بان فاض

أسعار النفط في السوق الدولية و تباطؤ نشاط األسواق المالية الناشئة بدا الدرهم اإلماراتي باالرتفاع مقابل األورو
ارتفاعا طفيفا و متباطئ و وان فض بذلك معدل التض م كما يبينه الشكل البياني التالي:
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شال رقم ( :)05سعر صرف الدرهم اإلماراتي مقابل األورو والتضخم المحلي في دولة اإلمارات

المصدر :التقرير االقتصادي إلمارة دبي ،2017 ،ص .13

 3.4تأثير أزمة ديون دبي على دول مجلس التعاون الخليجي
 1.3.4مجلس التعاون الخليجي

()15

هي منظمة إقليمية و اقتصادية عربية مكونة من الدول اآلتية :اإلمارات ،البحرين ،السعودية ،سلطنة عمان،

الكويت و قطر تأسست في  25ماي  ،1981يقع ال ليج العربي في الجزيرة العربية جنوب شرق أسيا بين خطى

عرض  °15إلى  °35شمال خط االستواء و بين خطي  °35و  °60شرق غريتيتش ،يمتد جغ ار يا من مدخله في
خليج عمان عبر مضيق هرمز ،يحده من الشمال جمهورية العراق و من الجنوب الجمهورية العربية اليمنية و

البحر األحمر و من الشرق ال ليج العربي و من الغرب البحر األحمر ،موقع دول ال ليج العربي استراتيجي حيث

يتوسط ثالث قارات هي  :أسيا ،إفريعيا و أوروبا.

 2.3.4أثر أزمة دين دبى على دول الخليج العربي

بالنسبة لتأثير أزمة دبي في دول مجلس التعاون ،فقد رأى البعض أن تلك األزمة ستكون بداية ألزمات

متالحقة في دول مجلس التعاون .بينما رأى البعض اآلخر أن تلك األزمة كشفت أن نموذج دبي هو نموذج هش

لعيامه على الفقاعات سواء أكانت عقارية أم مالية أم سياحية .ورأى طرف ثالث أن االستثمارات ستنتقل إلى دول
أخرى داخل مجلس التعاون خاصة االستثمارات العقارية ،بل اتجه رأي آخر إلى اتجاه األموال لالستثمار خارج

دول مجلس التعاون ال ليجي.

في دراسة لصندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون ال ليجي تأثرت بأزمة ديون دبى عبر ما يسمى

بم اطر االئتمان خاصة عند إعادة هيكلة ديون شركة (دبى العالمية) ،ف الل سنوات األزمة المالية أ هرت
Page | 36

بهلول لطيفة

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 39 – 24 )2019( 06

فروقات التامين و مبادلة م اطر االئتمان السيادية في مجلس التعاون ال ليجي تقلبات كثيرة خاصة في أعقاب

انهيار بنك (ليمان برادرز) و إعالن إمارة دبي عن إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية و السبب يعود إلى
الروابط الوثيقة بين بلدان المجلس و هذا معناه أن العسر المالي

()16

في إحدى بلدان المجلس له عدوى على بعية

بلدان المجلس األخرى و هذه التبعية في العسر المالي بين الحكومات التي كان سببها األزمة المالية العالمية و
بدرجة كبيرة أزمة ديون دبى و نوقف مجموعتي "السعد"و " القصيبي " عن السداد ( ،)17و تأثر كثي ار القطاع
المصرفي و أنشطة المؤسسات المالية العابرة الحدود في المنطقة و المتزايدة بشكل كبير من أجل تحقيق االندماج

في األسواق المالية والرأسمالية من اجل تكريس مبادئ العولمة المالية في دول مجلس التعاون ال ليجي و هذا ما

أدى إلى توليد العدوى.

على الرغم من أن فترة األزمة المالية العالمية اتسمت بدرجة مرتفعة من العسر المالي في المنطقة فان

األحداث منذ ذلك الحين لم تولد تحركات كبيرة في ال طر المطلق ،في دراسة لصندوق النقد الدولي حول معامل

التداعيات ( )18أوضحت أن المعامل في بلدان الشرق األوسط في تزايد حاد و مع ائتمان زيادة الم اطر في اآلجال

الطويل و قد أدت األحداث في ذلك الحين إلى إعادة هيكلة الديون ال اصة بشركة دبى العالمية و كذلك انتفاضات

الربيع العربي أدت إلى زيادة الم اطر بصورة مباشرة و قد تعدت هذه الم اطر إلى البلدان األخرى في المنطقة،

لكنها اتسمت بأنها اقل بكثير من وقت األزمة العالمية (.)19

شال رقم ( :)06المساهمة في تغيرات معامل التداعيات 2011-2008

المصدر :سامية بيدس وآخرون ،دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم النتائج االقتصادية في اقتصاد عالمي

 .5الخاتمة

يسوده عدم اليقين ،تقرير صندوق النقد الدولي ،ماتبة الكونغرس ،واشنطن ،2011 ،ص.72

لم تتضح أبعاد األزمة المالية في دبي بصورة كاملة ولكن كان اإلعالن عن اتفاقيات تأجيل الديون لشركة

دبى العالمية في نهاية  2009كان له التأثير الكبير على تضييق الم اطر االئتمانية ألنه لم يعد في مقدور

األطراف المشاركة في السوق أن تكتفي بمجرد الضمانات السيادية ،فعند إعالن شركة دبي العالمية عن العجز

في الوفاء بديونها تدهورت عالوات الم اطر في منطقة الشرق األوسط بصورة ملحو ة ،وبالتالي فان األزمة
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العالمية أثرت سلبا على اقتصاد إمارة دبى وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى ،الواقع أن أزمة دبي أخذت أكثر
من حجمها ،فدبي تملك من األصول ما يكفي لسداد ديونها ،لكن من المسلمات االقتصادية أال يتم بيع تلك

األصول بعيمة تقل بصورة كبيرة عن قيمتها الحعيعية ،وهو ما دفع دبي العالمية إلى جدولة ديونها وفقاً لمبدأ
(المنافع  /التكاليف) ،كما أن دبي وعت درس الفقاعات العقارية واعتماد الناتج المحلي فيها على الريع من خالل

إلى تنويع هيكل اإلنتاج فيها والتوجه نحو التصنيع ،وهو اتجاه طيب ،وون كان لم يؤت ثمرته بعد نتيجة لحداثته،
كما أنه عقب تلك األزمة عززت حكومة دبي من ترشيد نفقاتهـا ،و بالتالي فان نموذج دبى االقتصاد قادر على

ت طي األزمات المالية و هذا ما يثبت خطأ الفرضية الثانية.

حسب ال براء االقتصاديون فان دول مجلس التعاون ال ليجي لم تتأثر بأزمة ديون دبى حيث أن عرض إعادة

هيكلة ديون للمجموعة وتحويل الدين الذي كان في ذمتها إلى أسهم في رأس المال وتحويل أموال ض مة لشركة

ن يل العالمية ،باإلضافة أن مساعدة أبو بي وتدخل حكومة دولة اإلمارات حد من اآلثار السلبية على دول
المجلس وهذا ما يثبت خطا الفرضية الثالثة.

إن أزمة دبي كان أمر عارض وسوف ينتهي بصورة طبيعية ،خاصة أن تلك األزمة كشفت عن مد يد العون

لدبي ،وأنها ليست وحدها ،حتى إن الكويت عرضت يد المساعدة ،وهذا شيء منطقي ألن انهيار اقتصاد أي إمارة

أو دولة خليجية ستكون له آثار سلبية في بعية دول المجلس ،ومن ثم لن تقف دول مجلس التعاون مكتوفة األيدي
أمام تلك األزمة وذلك من خالل مد يد العون المالي لدبي وتحقيق الثقة والطمأنينة لدى الدائنين وجمهور المتعاملين،

األمر الذي يسهم في تعافي دبي من تلك األزمة ،كما أن دبي قادرة على إدارة األزمة ،وهذا ليس جديداً عليها وون
كانت أزمة ديون ،ويعزز ذلك نجاح مركز دبي المالي وشركة دبي القابضة في تسديد قروض مستحقة على الشركة

في نوفمبر .2008

ختاماً فإن هذه األزمة ستشكل عالمة فارقة ودرساً مستفاداً من النهج التوسعي الذي رسمته دبي طوال العقد
الماضي ،والذي يبدو أنه سيمر بمرحلة من إعادة النظر خالل السنوات المقبلة وفقاً ألوليات االستثمار مع تعزيز

التوجه نحو تنويع هيكل اإلنتاج.
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الملخص

معلومات عن المقال

تأتي هذه الورقة البحثية لتســلط الضــوء على العديد من جوانب تنســيق ســياســات

:الكلمات المفتاحية

 وكيفية،االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الكلي بين الدول العربية منذ نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة جامعة الدول العربية

النهوض بها من خالل عرض آلية تفصيلية مقترحة لتنسيق سياسات االقتصاد

سياسات االقتصاد الكلي
تنسيق سياسات االقتصاد الكلي

الكلي بين الدول العربية تسـ ـ ــاعد على تش ـ ـ ـ يص المشـ ـ ــاكل االقتصـ ـ ــادية وحلها

الدول العربية

 وبما يعود بالفائدة على، وتحديد أطر زمنية للتنفيذ،بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل جماعي وواقعي

.جميع الدول العربية دون استثناء
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 .1المـقـدمة

لقد أوضحت العديد من الدراسات أهمية تدخل الدول في اقتصاداتها من خالل السياسات االقتصادية التي

تنتهجها من وقت ألخر للوصول إلى حالة االستقرار االقتصادي في المدى القصير ،وبلورة طموحاتها على المدى

البعيد ،حتى مع اختالف النظم االقتصادية والسياسية السائدة في كل بلد ،وكذلك مع اختالف التصنيف االقتصادي

لكل دولة ،صناعية أم غير صناعية ،متقدمة أم مت لفة أو في طور النمو ،بل تعدى األمر حدود الدولة الضيقة
ليكون هنالك تنسيق جماعي في جميع سياسات االقتصاد الكلي بين مجموعة من الدول لتشكل تكتل اقتصادي

قوي وقادر على المنافسة مع العالم ال ارجي.

تتضمن سياسات االقتصاد الكلي السياسات المالية والسياسات النقدية واالئتمانية وسياسات سعر الصرف

والسياسات التجارية وسياسات االستثمار والسياسات التصنيعية والسياسات اإلنمائية وسياسات العمل وغيرها من

السياسات .حيث يشكل التنسيق بين مجمل هذه السياسات ضمن إطار التكتل االقتصادي أهمية بالغة في اختيار
الق اررات االقتصادية المناسبة ال اصة بأنواع االستثمارات لكل دولة في التكتل ومعدالت أسعار الصرف وأسعار

الفائدة والقيود أو اإلعفاءات الجمركية بين دول التكتل أو مع العالم ال ارجي ،وغير ذلك من أعمال التنسيق.

وللنهوض بالتكامل العربي يتعين وضع آلية لتنسيق سياسات االقتصاد الكلي بين الدول العربية مبنى على إدراك

لواقعها كال على حدة ،ومتوافق مع تطلعات شعوبها ،ويكون له القدرة على تش يص المشاكل االقتصادية وحلها

بشكل جماعي من خالل آلية عمل مؤسسية واضحة ،واطر زمنية محددة ،وبما يعود بالفائدة على جميع الدول

العربية دون استثناء.
أهمية الدراسة

أهمية هذه الدراسة تكمن في بيان دور تنسيق سياسات االقتصاد الكلي في تعزيز المكاسب االقتصادية بين الدول

وتحقيق العديد من المصالح العليا لشعوبها.

كما تمكن نتائج الدراسة وتوصياتها القائمين على إدارة التعاون العربي المشترك في جامعة الدول العربية ،من تقديم

مفاهيم علمية وعملية تضم إحدى صور وطرق تقسيم العمل العربي المشترك اقتصادياً بما يعود بالنفع لجميع
الدول العربية بدون استثناء ،وبما ال يتعارض سياسياً مع توجهات كل دولة.

مشالة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة التي تسعى الدراسة لمعالجتها في السؤال الرئيسي التالي :ماهي متطلبات نجاح تنسيق

سياسات االقتصاد الكلي بالدول العربية؟

يجرنا السؤال الرئيسي إلى طرح األسئلة الفرعية التالية:

 -ما هو تنسيق سياسات االقتصاد الكلي ،وكيف يتم؟

 -ما الدور الذي يؤديه تنسيق سياسات االقتصاد الكلي؟

 ما هي التحديات التي يمكن أن تواجهها عملية تنسيق سياسات االقتصاد الكلي وكيف يمكن مواجهتها؟ ما هي ال طوات الالزم ات اذها من أجل تفعيل تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بالدول العربية؟Page | 41
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أهداف الدراسة

 -تحليل سياسات االقتصاد الكلي وتحديد دورها.

 -الكشف عن واقع التنسيق يما ي ص سياسات االقتصاد الكلي منذ نشأة جامعة الدول العربية.

 -تقديم التوصيات لبيان كيف يمكن للدول العربية تنسيق سياسات االقتصاد الكلي من وجهة نظر الباحث .

أسبات ودوافع اختيار موضوع الدراسة

هنالك عدة أسباب دفعت الباحث الختيار هذا الموضوع والبحث يه وأهما كما يلي:

 -األهمية التي يتضمنها موضوع تنسيق سياسات االقتصاد الكلي باعتباره المواضيع الشاملة التي تعالج

العديد من القضايا االقتصادية خصوصاً على المستوى اإلقليمي وبما يؤدي إلى استفادة جميع األطراف
في الغالب.

 اعتقاد الباحث أن تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بين الدول العربية هو الطريق األنجح لمواجهة التحدياتاالقتصادية والسياسية .

 اقبال الباحثين على الموضوع من جوانب جزئية عديدة ،فهناك من الباحثين من ركز على تنسيق السياساتالمالية وأهميته في جذب االستثمارات ،والبعض ركز عل أهمية التنسيق الضريبي بين دول التكتل لتشجيع

االستثمارات وجذب رؤوس األموال ،وأخرين اعتبروا أن األهم هو إقامة مشروعات مشتركة من أجل تحقيق

التكامل االقتصادي ،وكذلك هنالك من اهتم بتنسيق السياسات النقدية وباألخص الجوانب المتعلقة بأسعار
الصرف ،على اعتبار أنها هي المدخل األمثل لمواجهة التحديات التي تعاني منها دول أي تكتل ،وغيرها

من الرؤى الجزئية.

ولذلك فقد رأى الباحث أن دراسة تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بين الدول العربية سوف تقدم نظرة شاملة لجميع
السياسات االقتصادية ودورها في مواجهة التحديات وتأثيرها بصورة جماعية على المتغيرات االقتصادية.

منهجية الدراسة

من أجل اإلجابة على أسئلة مشكلة الدراسة فقد تم االعتماد على أكثر من منهج ،حيث است دم المنهج الوصفي
يما ي ص الجانب النظري من أجل توضيح وتغطية مكونات موضوع الدراسة وأجزائه ،كما تم االعتماد على

المنهج التاري ي الذي يعتمد للوصول إلى المعرفة من خالل الرجوع إلى الماضي ،ويتجلى ذلك من خالل عرض

لتجربة تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بالدول العربية والمراحل التي مرت بها ،أما المنهج التحليلي فقد است دم

في تحليل البيانات والمعلومات ال اصة بموضوع الدراسة وتقييمها وتفسيرها.

فرضية الدراسة

لتنسيق سياسات االقتصاد الكلي من جميع الجوانب بين الدول العربية دور إيجابي في التوفيق بين األهداف
االقتصادية المحلية لكل دوله عربية واألهداف االقتصادية للدول العربية مجتمعة ،ووزالة العديد من االختالالت

الهيكلية والقيود القانونية ،وبما ال يتعارض مع خصوصية كل بلد عربي وسيادته.
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 .2أساسيات حول مفهوم التنسيق اإلقليمي للسياسات االقتصادية الكلية

سيتم التطرق إلى تعريف سياسات االقتصاد الكلي ،وأهدافه ،واالختالف بينها وبين النظرية االقتصادية ،ومن ثم
تعريف تنسيق سياسات االقتصاد الكلي مع تحديد ألهدافه ،وأنواع الصراعات والصدمات المحفزة له ومعوقاته،
والوقوف على حجج المؤيدين والمعارضين لتنسيق سياسات االقتصاد الكلي ،والتطرق ألهم نماذج قياس تنسيق

سياسات االقتصاد الكلي.

 1.2تنسيق سياسات االقتصاد الكلي وتنسيقها التعريف واألهداف
 1.1.2تعريف سياسات االقتصاد الكلي وأهدافها
أ -تعريف االقتصاد الكلي

يعرف االقتصاد الكلي بأنه ذلك الفرع من فروع النظرية االقتصادية الذي يهتم بدراسة النشاط االقتصادي الجمعي

أو الكلي مثل نظريات الطلب الكلي والعرض الكلي ،نظريات تحديد الدخل ،وتحليل التوازن االقتصادي الكلي،

إضاف ًة إلى نظريات التض م والبطالة وغيرها من مسائل التحليل االقتصادي الكلي
ت -تعريف سياسات االقتصاد الكلي

)(1

تعرف السياسة االقتصادية بأنها" :مجموعة الوسائل والتقنيات واإلجراءات والتدابير التي تت ذها الدولة من أجل

تنظيم الحياة االقتصادية ).(2

كما يمكن تعريفها بالعموم ،بأنها كل ما يتعلق بات اذ الق اررات ال اصة باالختيار بين الوسائل الم تلفة التي يملكها
المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينه والبحث عن أفضل الطرق الموصلة إلى تحقيق هذه األهداف

)(3

كما تعرف بأنها مجموعة من اإلجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئة االقتصادية التي تعمل في لها الوحدات

االقتصادية األخرى.

)(4

ج -السياسات االقتصادية الكلية والنظرية االقتصادية

ت تلف السياسات االقتصادية عن النظرية االقتصادية حيث أن النظرية االقتصادية تعبر عن مجموعة النظريات

ال اصة بشرح سلوك الظواهر االقتصادية الم تلفة .كما أنها هي التي تضع القواعد والمبادئ االقتصادية والتي

تكون بمثابة مرشد في ات اذ الق اررات في ل مجموعة من الظروف .فهناك الكثير من الظواهر االقتصادية التي
يمكن أن نشاهدها والتي تجعلنا نتساءل عنها وعن العالقة التي نجدها بين شيئين أو أكثر فيها .وترتبط تلك

الظواهر مع بعضها بعالقات متشابكة ينبغي اكتشافها والتعرف على حركتها وكيفية التأثير فيها ،ويكون ذلك من

خالل النظرية .والنظرية االقتصادية تتكون كأي نظرية علمية من:

 -مجموعة من التعاريف التي توضح المقصود من التعبيرات والمفاهيم الم تلفة المست دمة.

 -مجموعة من الفروض الشرطية والتي تحدد الظروف التي البد من توافرها حتى تنطبق النظرية.

 واحد أو أكثر من الفروض االحتمالية عن كيفية سلوك بعض الظواهر .ولكي تكتمل النظرية فالبد مناختبار هذه الفروض لمعرفة يما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد الفروض لكي يتم قبول النظرية،
)(5

وون لم يكن ترفض النظرية.
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أما السياسة االقتصادية ومن الناحية االقتصادية كما سبق تعريفها فتعني ات اذ ق اررات معينة في ل روف

معينة .ولو أنه من المستحسن أن تتبع سياستنا االقتصادية النظرية االقتصادية ،إال أنه كثي اًر ما تعدل السياسة
االقتصادية بواسطة السياسات االجتماعية أو الحربية أو الظروف واألحداث السياسية .فقد ترى النظرية االقتصادية

وجوب األخذ بمبدأ الحرية التجارية وولغاء القيود على المبادالت الدولية ،لكن نظ اًر لضغوط سياسية معينة تتبع
)(6

الحكومة سياسة اقتصادية من شأنها زيادة القيود المفروضة على التجارة ال ارجية.

د -أهداف السياسة االقتصادية

يذكر االقتصاديون غالباً أن هناك أربعة أهداف أساسية للسياسة االقتصادية ،تتمثل في التالي:
• العمالة الكاملة.

)(7

• استقرار األسعار.

• النمو االقتصادي.
• التوازن ال ارجي.

 2.1.2تعريف تنسيق سياسات االقتصاد الكلي وأهدافه
أ -تعريف تنسيق سياسات االقتصاد الكلي

معنى التنسيق في الغالب يعتمد على السياق أو العلم الذي يظهر يه ،كالعلوم السياسية أو العلوم التنظيمية

واإلدارية ،أو البالغية ،أو الزراعية وغيرها .وما يهمنا هو معناه في العلوم االقتصادية وهو ما سيتم التركيز عليه.

يعرف التنسيق على أنه عبارة عن اتفاق للتعاون متعدد األطراف ،يتضمن إقامة أدوات وأهداف مقننة على المدى
)(8

البعيد.

كما يعرف التنسيق بأنه عبارة عن محاولة تتضمن التقارب المتواصل للسياسات االقتصادية للدول ،عن

طريق عملية اتصاالت ومشاورات مكثفة داخل جهاز دولي أو جهوي ،وهذا لوضع برنامج يهدف إلى تحقيق أهداف
)(9

اقتصادية رئيسة لهذه الدول والتي ال يمكن تحعيقها بطريقة منفردة.

وكذلك يعرف التنسيق بأنه آلية الستيعاب العوامل ال ارجية ومواجهة األخطار وال روج من المآزق بشكل

جماعي بما يحقق المصالح الذاتية دون اإلضرار باآلخرين (10).كما يشير مفهوم التنسيق على المستوى الدولي
إلى التعديل الجذري للسياسات القومية للدول في سبيل إدراك التعاون االقتصادي المشترك.

)(11

وهناك تعريف آخر للتنسيق بين السياسـات االقتصادية ،يبين بأنها تشير إلى القواعد أو المبادئ التي تتجاوز

القوميات والتي تم االتفاق عليهـا من قبل كافة الدول األعضاء ،بحيث يتم تفويض المسئوليات الرئيسية إلى
)(12

حكومات الدول مـع وضع حدود تقيد من حريتها الكاملة في التصرف.

ويمكن تعريف تنسيق السياسات الدولية على أنه القواعد أو المعايير فوق الوطنية التي وافقت عليها جميع الدول

األعضاء في التكتل ،ويتضمن المسؤوليات األساسية للسلطات الوطنية ،ومجموعة القيود واإلجراءات لفرض القواعد
)(13

التي تتفق مع روح السياسة المشتركة للوصول إلى األهداف بالمعايير التي تحددها التشريعات.

ت -أهداف تنسيق السياسات االقتصادية الكلية
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يهدف التنسيق إلى بناء مزيج متناغم يضم جميع سياسات االقتصاد الكلي تفضي إلى كل من استقرار األسعار

والنمو االقتصادي ( ،)14كما أن جميع أهداف السياسة االقتصادية ،هي أهداف لتنسيق سياسات االقتصاد الكلي

ولكنها تكون أشمل ،وهناك األهداف االجتماعية والتي تتمثل في حماية مصالح بعض الفئات االجتماعية كمصالح
الزراعيين أو المنتجين لسلع معينة تعتبر ضرورية أو أساسية في الدولة ،ووعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات

والطبقات الم تلفة ( .)15وكذلك األهداف االستراتيجية والتي تتمثل في هدفين هما :األول المحافظة على األمن
في الدولة من الناحية االقتصادية والغذائية والعسكرية ( ،)16والثاني يتمثل في العمل على توفير الحد األدنى من
اإلنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثال.

 .3تنسيق سياسات االقتصاد الكلي النظرية وعالفته بالتكامل االقتصادي

 1.3نظرية تنسيق سياسات االقتصاد الكلي

تتأثر نظرية تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بنظريات النمو االقتصادي في كثير من جوانبها بداية بالنظرية

الكالسيكية مثل نظرية آدم سميث ونظرية دافيد ريكاردو ونظرية روبرت مالثوس ونظرية كارل ماركس مرو اًر

بالنظرية الكالسيكية الجديدة ونظرية كينز ونموذج سولو وغيرها من النظريات إال أن أصول نظرية تنسيق سياسات
االقتصاد الكلي تعود إلى النظرية المشهورة بنظرية األلعاب ،فقد تطورت هذه النظرية كثي اًر ،ولها تطبيقات اقتصادية

متعددة ،كما أن لها حاالت م تلفة ،منها حالة التوازن أو عدم التوازن الذي ركز عليها جون ناش ،أو حالة التعاون

كما ركز عليها أومان ،أو حالة النزاع ،أو حالة الحرب والسلم ،أو التعاون والتناحر والتنافس ،وغيرها من الحاالت
)(17

االزدواجية المتناقضة.

 2.3تنسيق سياسات االقتصاد الكلي والتكامل االقتصادي

يرى بعض الباحثين أن التكامل االقتصادي هو عملية تنسيق مستمرة متصلة وصيغة من صيغ العالقات

االقتصادية الدولية.

)(18

كما يعرف بعض الباحثين االندماج االقتصادي بأنه عمل إداري من قبل دولتين أو أكثر

يقوم على إزالة كافة الحواجز والقيود على المعامالت التجارية ،وعلى تنقل عوامل االنتاج يما بينها .كما أنه
)(19

يتضمن تنسيق السياسات االقتصادية وايجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول األعضاء.

كما يرى آخرون أن التكامل االقتصادي يأخذ على عاتقه تهيئة المناخ المالئم للتنمية ،فهو يضمن قد اًر من

التنسيق في السياسات االقتصادية ،ويظهر ذلك عند االتجاه إلى توطين المشروعات في أماكنها االقتصادية،

فالمشروعات المنشأة في منطقة تعاني من نقص الكوادر الفنية واإلدارية يمكن أن تحصل على متطلباتها من القوى
العاملة من منطقة أخرى بها فائض .كذلك يؤدي التكامل إلى نوع من التنسيق يما يتعلق بمشروعات التنمية

اإلقليمية ،أو ما يسمى بالبنية األساسية ،مثل الطرق والكباري والموانئ ... ،إلخ.

 3.3تنسيق سياسات االقتصاد الكلي الصراعات المحفزة والصعوبات

)(20

 1.3.3أنواع الصراعات والصدمات المحفزة لتنسيق سياسات االقتصاد الكلي:

يوجد نوعان رئيسان للصراعات ،صراعات استقرار مؤقتة وصراعات مستمرة ودائمة.
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صراعات استقرار مؤقتة :قد تحدث بسبب جمود األجور واألسعار ،وفي نهاية المطاف ت تفي مع ضبط األجور

واألسعار ،كما قد تنشأ صراعات االستقرار بسبب اضطرابات أو تغييرات في السياسة ال ارجية ،وعادة تنشأ
صراعات االستقرار بسبب الصدمات ال ارجية والتي لها ثالث تكوينات أساسية:

• الصدمات المتماثلة :وهي صدمات تؤثر على كال البلدين بنفس الطريقة .ومن أمثلتها صدمات أسعار

النفط تجسد الصدمات المتماثلة تقريباً لمعظم الدول الصناعية ،وكذلك اعتبار معدالت التض م في أوربا

عام 1980م من الصدمات المتماثلة.

• الصدمات غير المتماثلة :وهي صدمات تؤثر بتفاوت على كال البلدين ،ومن أمثلتها التوسع المالي في
الواليات المتحدة وما قابلة من انكماش في أوربا واليابان عام 1980م.

• الصدمات القطرية :وهي صدمات تصيب قطر واحد دون اآلخر ،ومن أمثلتها توحد ألمانيا في 1990م،
وفقاعة األصول اليابانية ،من الصدمات ال اصة بكل بلد.

الصراعات المستمرة :تنشأ عند تعارض األهداف بين الدول.

 2.3.3صعوبات تنسيق سياسات االقتصاد الكلي:

)(21

هنالك ثالث صعوبات تحول دون نجاح تنسيق سياسات االقتصاد الكلي وهي:

• صعوبة ضمان االمتثال :حيث ي شى أن كل بلد سيحاول ات اذ سياسات محفزة لالقتصاد من جانب واحد
فقد يت ذ سياسات انكماشية في وقت تت ذ سياسات توسعية في بلدان أخرى.

• صعوبة المصداقية :خطط التنسيق يرجح أن تكون طويلة المدى وفي هذه الفترة يرجح تغير أربعة مؤشرات
مهمة :العرض النقدي ،ومستوى األسعار ،وأسعار الذهب ،وأسعار الصرف ،في ل وجود صدمات يكون
من الصعب التقيد باالتفاقيات ،وباألخص عند هور ضغوط محلية.

• صعوبة اليقين :حيث يصعب الجزم بجدوى التنسيق لسياسات االقتصاد الكلي بين مجموعة من الدول،
والت لي عن جزء من السيادة الوطنية واالن راط في عمل جماعي يحد من صالحيات البلدان ،كما يصعب
على كل بلد معرفة ما هي التغييرات السياسية الواجب إتباعها وكمثال (هل التغييرات في السياسة المالية

هي األفضل ،أم أن األفضل أن تكون في السياسات النقدية ،أم في سياسات العمل وأن تكون العمالة

كاملة أو غيرها من السياسات) وذلك إلحداث التغييرات المطلوبة .كما تظهر صعوبة قياس المكاسب من
تنسيق السياسات ،باإلضافة إلى مسألة تبادل المعلومات وبشفا ية بشأن تطبيق االتفاقيات وااللتزامات

وأيضاً هل المعلومات ناقصة أم مكتملة.

 4.3تنسيق سياسات االقتصاد الكلي ،حجج المؤيدين والمعارضين ونماذج القياس
 1.4.3حجج مؤيدي ومعارضي تنسيق سياسات االقتصاد الكلي

يوجد خالف بين مؤيدي ومعارضي تنسيق سياسات االقتصاد الكلي في إطار إقليمي ولكل فريق حججه

ويمكن عرضها كالتالي:

فمعارضي التنسيق بين سياسات االقتصاد الكلي يوردون الحجج التالية:
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 أن التنسيق سوف يضيق من حرية التجارة ال ارجية. -أن المكاسب المحتملة من التنسيق صغيرة.

)(22

 أنه سيساعد على توفير مصالح مجموعة من الدول وبالطبع هي التي سوف تدخل في إطار التنسيق،بينما سيضر بدول أخرى.

 -إذا حدث يجب أن يكون لظروف استثنائية فقط.

 -أنه على المدى البعيد لن يكون له تأثير قوي ،ويضعف تأثيره مع مرور الوقت.

 -إذا حدث التنسيق على سياسات خاطئة من البداية فإن هذا التنسيق سيعقد ويزيد من المشاكل التي يصعب

حلها في المستقبل حتى بشكل جماعي ،فكيف سيكون الحال عند معالجتها بصورة فردية ،كل دولة على

حدة.

 تكمن الصعوبة عادةً في الحصول على الموافقة الداخلية من داخل البلد لتنفيذ اتفاق خارجي. قد يكون من الصعب إقناع البلدان بتسليم بعض من سيادتها الوطنية والسماح بالت لي عن بعضصالحياتها لمنظمات فوق الوطنية.

 صحيح أن االجتماعات الدورية بين المسؤولين قد تكون مفيدة .فالتشاور كفيل بالحد من المفاجآت .وقديساعد تبادل وجهات النظر في تضييق االختالفات في المفاهيم .ولكن بعض النداءات الداعية إلى التنسيق

الدولي أقل جدوى ،وخاصة عندما يكون الهدف هو إلقاء اللوم على األجانب من أجل تشتيت االنتباه عن
)(23

القيود وال الفات المحلية.

أما مؤيدو التنسيق لسياسات االقتصاد الكلي حججهم كالتالي:

 -هنالك مشاكل اقتصادية ال تستطيع الدول بمفردها السيطرة عليها بمفردها ،حيث ستكون السيطرة جزئية.

 أن تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بشكل جماعي ليس فقط لمواجهة المشاكل االقتصادية ،بل يتعدى ذلكليكون حماية ضد الصدمات االقتصادية المحتملة في المستقبل.

 -تقليل الكلف االقتصادية بل والسياسية عند العمل بشكل جماعي بعكس تنفيذ ال طط بشكل فردي.

 أثبتت العديد من التجارب أهمية تنسيق سياسات االقتصاد الكلي في حل العديد من المشاكل ،كمكافحةالبطالة المتصاعدة ،وحماية الطاقة ،والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

الحعيقة أن تنسيق سياسات االقتصاد الكلي هي قضية قديمة ،وقد يعود االختالف بين المؤيدين والمعارضين له،

إلى االختالفات في نماذج االقتصاد العياسي

()24

المست دمة في التقييم حيث أن نتائج بعضها كانت م يبة

لآلمال ،لكن أزمة 2008م قد أدت إلى تغيير أساسي في ميزان الحجج ،ويمكن است الص عدد من الدروس

األولية كالتالي:

)(25

• التعاون الفعال عبر اإلمكانيات الم تلفة للسياسة الداخلية – خصوصاً المالية والنقدية ،والهيكل المالي
الكلي -هو المهم.
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• التكاليف الناتجة عن قلة التعاون والتنسيق يمكن أن تكون كبيرة جداً ،ال سيما في أوقات األزمات .كما
أن الفوائد تكون كبيرة جداً خاص ًة في أوقات األزمات.
• هناك حاجة إلى اتفاق سياسي وترتيب مؤسسي لمسألة التنسيق.

• يتطلب التعاون والتنسيق فهم مشترك لحجم واتجاه اآلثار غير المباشرة بين الدول ،وتظهر الصعوبة في
أن اآلثار تكون غير متماثلة بحسب األهمية النظامية للدول.

• إذا كان الدافع الرئيسي هو تحديد الم اطر والت فيف من آثارها ،فهناك فوائد من التنوع في وجهات النظر
بين الدول والمؤسسات واألطر التحليلية.

• في جميع المحافل الم تلفة لتنسيق سياسات االقتصاد الدولية ،ربما النشاط األكثر ثباتاً هو تبادل المعلومات

اء بشأن الحالة المتصورة بعد التنسيق ومناقشة السياسات الداخلية في كل بلد .وهذا يساعد صانعي
سو ً
)(26
السياسات من خالل المقارنة بين التصور والواقع على تقييم السياسات وتعديل االنحرافات .

 2.4.3نماذج قياس تنسيق سياسات االقتصاد الكلي

تعد نماذج االقتصاد الكلي بشكل عام من أهم أدوات الت طيط االستراتيجي التي يجب توفرها لدى صناع

القرار عندما يتعلق األمر بوضع السياسات االقتصادية العامة (مالية ،نقدية ،تجارية ،إلخ) ،وهي ذات أهمية أكبر

عندما يكون االقتصاد أشمل على شكل إقليمي.

الفكرة األساسية من النماذج هي قياس تأثير تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بين البلدان وهل يؤدي إلى رفاهية

أعلى للبلدان التي تقوم بتنسيق سياساتها بشكل جماعي ،وأهمية ودور التنسيق في معالجة العديد من المشاكل،

وكذلك قياس تأثير أي إجراءات في السياسات االقتصادية ألي بلد على رفاه الدول األخرى ،ومن هذه النماذج .

)(27

د :تحليل األثر االقتصادي على المنظمات.

أ :نموذج أوديس وساكس.

ب :نموذج غوش وماسون.

ه :التحليل االقتصادي العالمي.

جـ :نموذج المدخالت – الم رجات.

 5.3قنوات تنسيق السياسات االقتصادية الكلية

إن المعنى الواسع للسياسات االقتصادية يجمع العديد من األشكال والقنوات التي تعطي للسلطات صالحيات

واسعة للتدخل في الحياة االقتصادية والتعامل مع العديد من العوامل ال ارجية ،ومن هذه السياسات االقتصادية،
السياسات النقدية والسياسات المالية وكذلك السياسات التجارية ،وسياسات االستثمار ،والسياسات الصناعية،

والسياسات التنموية وسياسات العمل والسياسات البيئية.

 1.5.3السياسات النقدية والسياسات المالية
أ -السياسات النقدية

تعرف السياسة النقدية بأنها ،مجموعة اإلجراءات والتدابير المت ذة من قبل السلطة النقدية بقصد إحداث أثر على
)(28

االقتصاد ،ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصرف.
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كما تعرف بأنها ،مجموعة اإلجراءات واألحكام التي تتبعها الدولة بغرض التأثير والرقابة على االئتمان ،بما

يتق وتحقيق مجموعة أهداف السياسة االقتصادية.

)(29

)(30

كما يمكن أن نعرف السياسة النقدية بأنها است دام عرض النقود لتحقيق أهداف اقتصادية معينة.

مما سبق يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها عبارة عن جميع الوسائل الم تلفة التي تطبقها السلطات الم تصة

في شؤون النقد واالئتمان (البنوك المركزية بمساعدة الحكومات) لتحقيق هدف اقتصادي محدد وذلك بإحداث
التأثيرات على النقود في أي ناحية من نواحيها ،وبالمفهوم الواسع اإلقليمي أو الدولي تمثل موقف السلطة السياسية

تجاه النظام النقدي الدولي للمجتمع الذي يحكمه.

ت -السياسات المالية

تعرف السياسة المالية بأنها مجموعة من السياسات المتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة بقصد تحقيق أهداف
)(31

محددة.

كما تعرف بأنها مجموعة األهداف والتوجيهات واإلجراءات والنشاطات التي تتبناها الدولة للتأثير في

االقتصاد القومي والمجتمع بهدف المحافظة على استق ارره العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف
)(32

المتغيرة.

كما تعرف من الناحية الفنية بأنها اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة بغية تحقيق التوازن المالي العام،

مست دمة بذلك الوسائل المالية الهامة من الضرائب والرسوم والنفقات العامة والقروض العامة وذلك للتأثير على
)(33

المتغيرات االقتصادية الكلية ،بغية الوصول إلى أهداف السياسة االقتصادية العامة للدولة.

كما تعرف السياسة المالية أيضاً بأنها تحريك أدوات الموازنة من نفقات وويرادات للتأثير على االستثمار وتحقيق
)(34

األهداف االقتصادية العامة.

يما ي ص تنسيق السياسات النقدية في الدول العربية فإن دور مؤسسة النقد العربية ،المتمثلة في صندوق

النقد العربي والذي مازال قائماً ،ال تزال دون المطلوب وفي الحدود الدنيا ،رغم أن تنسيق السياسات النقدية للدول
العربية وتطوير التعاون بين السلطات النقدية بين الدول العربية هو أحد وسائل تحقيق أهداف الصندوق والتي منها
تصحيح االختالالت في ميزان مدفوعات الدول العربية ،والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية

موحدة ،والمالحظ أن الصندوق مازال ذا أهمية بالغة في جانب الدراسات والمشورات النقدية والمالية العربية،
واصدار التقارير االقتصادية العربية كالتقرير االقتصادي العربي الموحد ،وغيرة من التقارير االقتصادية باإلضافة
إلى العيام بدورات تدريبية للعاملين في المؤسسات النقدية والمالية العربية وتقديم العديد من المقترحات ال اصة

بأهمية وكيفية تنسيق سياسات االقتصاد الكلي ،ومن االنجازات الهامة للصندوق ،مشروع إنشاء نظام إقليمي
لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام التسويات العربي) ،باإلضافة إلى تشجيع است دام العمالت العربية

في المعامالت المالية العربية البينية ،وذلك لدعم فرص نمو التجارة واالستثمارات البينية واالندماج المالي اإلقليمي

مستقبالً.

وبالنسبة لتنسيق السياسات المالية العربية ،يما ي ص التنسيق الضريبي وبسبب تباين وتباعد الهياكل

واألنظمة والتشريعات الضريبية يما بينها ،وبما يساعد على االستغناء عن كثير من االتفاقيات الثنائية والجماعية
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وخاصة المتعلقة بالضرائب ،قامت األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية ،بإعداد برنامج أساسي للتنسيق
الضريبي بين دول مجلس الوحدة االقتصادية العربية وبرنامج عمل للتنسيق الضريبي ،ويتضمن البرنامج األساسي
للتنسيق الضريبي على مجموعة من النصوص واألحكام المتعلقة بأهداف وأغراض البرنامج ومرتكزاته األساسية

والضرائب التي سيشملها التنسيق ،ويعتبر برنامج العمل ال اص بالتنسيق الضريبي مكمال لالتفاقيات الثنائية

واالتفاقيات متعددة األطراف ،حيث يحدد هذا البرنامج آلية العمل ووضع المراحل الزمنية إلخراج البرنامج األساسي

للتنسيق الضريبي ،ويعتبر هذا البرنامج أول محاولة جادة لعملية التنسيق الضريبي ،ولقد واجهته العديد من

المعوقات.

ومن المعلوم أن التعاون العربي في الجانب النقدي والمالي ،بدأ في مرحلة الثمانينيات بالتجزؤ مع إنشاء

صندوق النقد ال ليجي ،ومجلس التنسيق النقدي ال ليجي والذي كان ينحصر عملة على معالجة السياسات النقدية

والمالية والمصر ية لدول مجلس التعاون لدول ال ليج العربي ،كما أصبح يالحظ اختالف البنى التحتية للمؤسسات

النقدية والمالية بين الدول النفطية والغير نفطية ومدى قدرة كل بلد على مواجهة األزمات بصورة فردية من خالل

ما لديها من احتياطيات من العمالت الصعبة ،وبشكل غير م طط له وهو ما يبين ال سائر الض مة للعديد من
المستثمرين العرب وال ليجيين باألخص عند حدوث األزمات المالية.

يرى الباحث أن على الدول العربية في مجال تنسيق السياسات النقدية والمالية إنشاء مجلس خاص بتنسيق

السياسات النقدية وأخر لتنسيق السياسات المالية كالتالي:

مجلس تنسيق السياسات النقدية بين الدول العربية ،يتكون من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية أو من

ينوب عنهم ،باإلضافة إلى مؤسسات النقد العربية كصندوق النقد العربي ومجلس النقد ال ليجي ،وغيرها ،ويجتمع
ثالث مرات بالعام ،يناقش فيها كل ما يتعلق بالسياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف ،واالتفاقيات النقدية
العربية البينية أو العربية ال ارجية ،ووضع جداول زمنية للتنفيذ ،كما يشرف على التشريعات واللوائح ال اصة

بأمور النقد والمتابعة المستمرة والتقييم لكل ما يت ذ من أجل تطبيقه بشكل سليم ،والتعديل المستمر لتالفي األخطاء.
مجلس تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ،يتكون من وزراء المالية بالدول العربية أو من ينوب عنهم،

باإلضافة إلى المؤسسات المالية العربية ،ويجتمع ثالث مرات بالعام ،يناقش فيها كل ما يتعلق بالسياسات المالية،
من خالل تحويل األهداف العربية العامة إلى أهداف فرعية ،يتم ادراجها في الميزانيات العامة لكل دولة عربية،

بما يحقق األهداف العامة المزمنة ،فمثالً إذا كان هنالك اتفاق على مشروعات مشتركة بين الدول العربية وتحديد

أماكنها ونسبها لكل دولة ،يقوم مجلس تنسيق السياسات المالية ،باعتماد هذه المشاريع لدى ميزانيات الدول العربية
كالً بنسبته وتحديد النفقات ال اصة بذلك في ميزانية كل دولة ،ووضع جدول زمني إلنجاز ذلك ،باإلضافة إلى
تحديد تكاليف البنية التحتية المطلوبة إلنجاز هذه المشاريع المشتركة ،لالتفاق على عملية التمويل كيف يمكن أن

تتم ،وكذلك العمل على توحيد أو تناسب الضرائب والعمل على عدم تكرارها ،باإلضافة إلى تنظيم األسواق المالية

العربية ،واالشرف على التشريعات واللوائح ال اصة بأمور السياسات المالية والمتابعة المستمرة والتقييم لكل ما

يت ذ من أجل تطبيقه بشكل سليم وتالفي األخطاء.
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 2.5.3تنسيق السياسات التجارية والسياسات االستثمارية والسياسات الصناعية
أ -السياسات التجارية

حيث تعرف على أنها :مجموعة اإلجراءات التي تطبقها الدولة في مجال التجارة ال ارجية بغرض تحقيق بعض

األهداف ،مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة للتدخل في تجارتها ال ارجية بقصد تحقيق بعض األهداف.

)(35

اختيار الدولة وجهة معينة ومحددة في عالقاتها التجارية مع ال ارج (حرية أم حماية) وتعبر عن ذلك بإصدار

تشريعات وات اذ الق اررات واإلجراءات التي تضعها موضع التطبيق ) ،(36مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة
)(37

للتدخل في تجارتها ال ارجية بقصد تحقيق بعض األهداف .

ت -السياسات االستثمارية

تعرف بأنها مجموعـة القواعـد واألسـاليب والتـدابير التـي تقوم بها الدولة (الحكومـة) فـي أي مجتمـع لتحقيـق مجموعـة

مـن األهـداف االقتصـادية فـي إطـار تحقيـق أكبـر قـدر ممكـن مـن الزيـادة فـي الطاقـة اإلنتاجيـة فــي االقتصـاد
القـومي ،مـع توزيـع االسـتثمارات علـى القطاعات واألنشطة واألقاليم االقتصادية بالشكل الذي يحقق أعلى معدل
)(38

نمـو اقتصـادي ممكـن خـالل فترة زمنية معينة .

ج -السياسات الصناعية

تعرف بأنها مجموعة من االجراءات أو األدوات التي تست دمها الحكومة مثل التعريفة الجمركية وغير الجمركية،

والدعم ،وسعر الصرف ،واالئتمان الصناعي ،وأسعار الفائدة الخ ،...للتأثير على الق اررات الصناعية والسلوك
الصناعي وحماية الصناعات الناشئة ،وتهدف هذه السياسة إما إلى إحالل المنتجات المحلية محل المستوردة
)(39

(سياسة إحالل الواردات) ،أو تشجيع الصادرات الصناعية (ساسة تشجيع الصادرات) ،أو كليهما.

وال يتطلب التنسيق بالضرورة توحيد السياسات ،بقدر ما يتطلب تنسيقها بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق تنمية

اقتصادية اقليمية متوازنة ،باإلضافة إلى وضع سياسات مشتركة للتعامل مع الدول الواقعة خارج التكتل.

إن كبر السوق للدول المتكاملة ،وامكانية توزيع االستثمارات بما يتوافق مع طبيعة كل دولة باإلضافة إلى

االستفادة من الميزة النسبية لكل دولة ،حتى لو اقتضى األمر أن يتم توزيع االستثمارات الكبيرة على العديد من

دول التكتل ،ووضع التسهيالت المشتركة االدارية والتجارية والتشريعية ،من خالل تنسيق السياسات االقتصادية،
سيحد ذلك من المنافسة بين دول التكتل باإلضافة إلى جعل موقف االستثمارات المشتركة في موقف تنافسي قوي
أمام ال ارج ،ويجب أن يضل التنسيق مستمر لمعالجة ما يط أر من مشكالت وعيوب وحلها بصورة مشتركة من
جميع النواحي االقتصادية ،النقدية والمالية وغيرها من السياسات.

وبالنسبة للدول العربية ،فإن هناك العديد من االتفاقيات التجارية البينية ومع دول أخرى ،ومنها اتفاقية تسهيل

التبادل التجاري والتي مرت بالعديد من التعديالت وتم تفعيلها في التسعينات ،باإلضافة إلى إعالن منطقة التجارة
الحرة العربية ودخولها حيز التنفيذ ،وذلك من أجل تسهيل انسياب السلع ذات المنشأ العربي بين األقطار العربية

ووتاحة سوق اوسع لها وزيادة الطلب عليها ،لالرتقاء بالعمل االقتصادي العربي وصوال إلى إقامة سوق عربية
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مشتركة ،ومن ثم االنتقال إلى مرحلة جذب االستثمار إلى المنطقة الحرة العربية الكبرى ولكن هنالك العديد من
العوائق الجمركية وغير الجمركية واالدارية تحتاج لوجود تنسيق أكثر بين الدول العربية.

وما ي ص تنسيق سياسات االستثمار والسياسات الصناعية العربية ،فقد تبنت الدول العربية العديد من

التشريعات الم تلفة لتحسين مناخاتها االستثمارية المحلية واألجنبية ،وكذلك حماية االستثمارات المحلية من
المنافسة ،كما أبرمت لذلك العديد من اتفاقيات االستثمار الثنائية والمتعددة األطراف ،وسعت الدول العربية منفردة

ومجتمعة عبر خططها التنموية وعبر التعاون العربي المشترك في مجال التنمية الصناعية بمنح األولوية
للمشروعات المحلية والمشروعات المشتركة لضمان تحقيق أفضل استغالل للموارد المتاحة بهدف تطوير الصناعات

التحويلية لتلبية االحتياجات الحيوية لمجتمعاتها ،ثم تصدير الفائض من تلك الصناعات إلى ال ارج ،وعقدت لذلك

العديد من المؤتمرات والندوات ،واهتمت بإنشاء المناطق الحرة وسعت إلنشاء اتحاد عربي للمناطق الحرة وكان لها

ذلك في العام  ،2009حيث تأسس (االتحاد العربي للمناطق الحرة) مت ذاً األردن مق اًر دائماً له ،إال أن اإلنجازات
التي تحققت لم ترقى إلى مستوى الطموحات ،حيث ال يوجد تنسيق بالشكل الكافي بين الدول العربية ،والذي تتبناه

جامعة الدول العربية ،ويظهر ذلك من خالل نصيب الدول العربية المتدني من االستثمارات األجنبية مقارنة مع

نصيب تكتالت أخرى ،وكذلك قلة المشروعات العربية المشتركة .

يرى الباحث أن على الدول العربية في مجال تنسيق السياسات التجارية وسياسات االستثمار والسياسات

الصناعية إنشاء مجالس خاصة بها كالتالي:

مجلس تنسيق السياسات التجارية بين الدول العربية ،يتكون من وزراء التجارة بالدول العربية أو من ينوب عنهم،

ومسؤولي المنافذ الجمركية في الدول العربية ،واالتحاد الجمركي العربي ويجتمع ثالث مرات بالعام ،يناقش فيها

كل ما يتعلق بالسياسات التجارية ويهتم بتسهيل وتطوير ما ي ص التجارة العربية البينية أو التجارة العربية ال ارجية،
والسعي باستمرار وبسرعة إلى إزالة كافة القيود الفنية واإلدارية والجمركية واإلجرائية لحركة التبادل التجاري بين

الدول العربية ،أو الدول ال ارجية ،بما يحقق المصالح العربية المشتركة ،ويشرف على االتفاقيات العربية  -العربية

أو االتفاقيات العربية – ال ارجية ،وبما يصب في مصلحة الدول العربية ،وكذلك االشراف على تنفيذ ما يتم االتفاق
علية بين الدول العربية يما بينها أو مع ال ارج ،وتحديد جداول زمنية لإلنجاز ،كما يشرف على التشريعات

واللوائح ال اصة بأمور التجارة والمتابعة المستمرة والتقييم لكل ما يت ذ من أجل تطبيقه بشكل سليم وتالفي األخطاء.
مجلس تنسيق سياسات االستثمار والسياسات الصناعية بين الدول العربية ،يتكون من وزراء االستثمار بالدول

العربية أو من ينوب عنهم ،باإلضافة إلى المؤسسات ذات العالقة كهيئات االستثمار الوطنية ،وممثلي المناطق
الحرة والمناطق الصناعية في الوطن العربي ،ويجتمع ثالث مرات بالعام ،يناقش فيها كل ما يتعلق بسياسات

االستثمار والسياسات الصناعية ،كتحديد االستثمارات التي يمكن أن يتم المشاركة في تنفيذها وكيفية توزيعها بين

الدول العربية وبما يتناسب مع الميزة النسبية لكل دولة عربية ،وعمل جدول زمني بذلك ،باإلضافة إلى اختيار

التقنيات المناسبة لنقلها لهذه المشاريع المشتركة ،وتحديد األماكن ،واحتياجاتها من البنية التحتية ،وعمل دراسات

جدوى متكاملة ،تتميز بالواقعية واالستم اررية ،ووضع جداول زمنية للتنفيذ لكل دولة ،واالشرف على التشريعات
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واللوائح ال اصة بجوانب سياسات االستثمار والسياسات الصناعية والمتابعة المستمرة والتقييم لكل ما يت ذ من

أجل تطبيقه بشكل سليم وتالفي األخطاء.

 3.5.3تنسيق السياسات التنموية والبيئية وسياسات العمل
أ -السياسات التنموية

تـعرف الـسيـاسـات التـنمـوية بـأنـها مـجمـوعة المـبادئ والـقـ اررات التـي تتـوصل إلـيـهـا الحـكـومـة والـتـنـظـيمـات والجـمـاعـات

والـقـوى الـسـيـاسـية والمـهـنـيـة واالجـتـمــاعـيـة في إطـار ديـمقـراطي ،وبمـقـتـضــاهـا تـتـحـدد األسـالـيب والـغـايـات الـتـنـمـويـة
لـلـم ـجـتـمع .ويـتم تحـديـد تـلك الـس ـيـاسـات في إطـار مـجـمـوعـة من المحـددات االقـتصاديـة واالجتـماعـية والـسياسـية

،الـتي تأخـذ صورة تـشريـعيـة في أغلب األحوال وتحقق األهداف التنموية المبتغاة ( .)40ويالحظ تركيز هذا التعريف
على أهميـة عـنصر المـشاركة في وضع الـسـياسـات التـنمـويـة.

ت -سياسات العمل

هي مجمل التشريعات والق اررات الحكومية واالتفاقيات الثالثية األطراف (الحكومة – أصحاب األعمال – العمال)

الهادفة الى التنظيم ووضع الضوابط والمعايير ألداء سوق العمل .وهي تنقسم الى سياسات عمالة نشطة تهدف

الى تطوير مهارات وقدرات القوى العاملة وتحسين فرص العمل المتاحة  ،والى سياسات عمالة وقائية (سلبية)
)(41

تهدف الى الحد من اآلثار الناجمة عن البطالة ووعادة التكييف االقتصادي والهيكلة.

ج -السياسات البيئية

عمدا إلدارة
يشير مصطلح السياسة البيئية إلى أي (مسار من) اإلجراءات التي يتم ات اذها (أو التي لم تُت ذ) ً
األنشطة البيئية بهدف منع اآلثار الضارة على الطبيعة والموارد الطبيعية أو تقليلها أو ت فيفها ،وضمان عدم
)(42

تسبب التغيرات التي من صنع اإلنسان في إحداث آثار ضارة على اإلنسان.

ما ي ص تنسيق السياسات التنموية والبيئية وسياسات التشغيل العربية ،نجد أن تنسيق السياسات التنموية

يرتبط بتنسيق باقي السياسات االقتصادية وباألخص السياسات المالية والتي بدورها ما تزال متواضعة ،ويظهر ذلك

جلياً من خالل ارتفاع نسبة البطالة ومعدالت الفقر في الدول العربية ،وما ي ص تنسيق السياسات البيئية ،تتبنى
البلدان العربية على المستوى اإلقليمي وبدرجات متفاوتة خططاً وبرامج طموحة لتنمية قطاع البيئة ومكافحة التلوث
وتتولى تنفيذ ال طط والبرامج مراكز بحوث مت صصة ،وهناك األجهزة التنظيمية والتشريعية للمنظمات والوكاالت

العربية والدولية المعنية بالعمل البيئي التنموي العربي وخاصة برنامج األمم المتحدة للبيئة انطالقاً من إعالن ريو
وجدول أعمال القرن الحادي والعشرين ،وقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا رقم ( 180د )16/بشأن
التعاون اإلقليمي والتنسيق في ميدان البيئة والتنمية المستدامة ،وقرار مؤتمر األغذية والزراعة رقم ( )91/2بشأن

إيجاد آلية مناسبة للبيئة والتنمية في الوطن العربي .وهناك العديد من االتفاقيات الدولية لحماية البيئة التي تشارك

فيها البلدان العربية كأعضاء مثل معاهدة مونتريـال لحماية األوزون ،مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ،معاهدة

بازل ،قانون البحار ،ومؤتمر األمم المتحدة للتغيير المناخي ) (FCCCواتفاقية كيوتو المنبثقة منه ،وتلزم هذه

االتفاقيات الدولية الدول العربية كغيرها من دول العالم بالتعاون مع األسرة الدولية في حماية البيئة المحلية والدولية
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باعتماد السياسات وخطط العمل القطرية الالزمة لمواجهة التحديات البيئية الماثلة والمستقبلية ،وانطالقاً من هذه
االلتزامات تبذل العديد من الدول العربية جهودا حثيثة في تبني السياسات والتشريعات الالزمة لحماية البيئة،

وتحسين وتطوير البنيات اإلنتاجية ،وترشيد األنماط االستهالكية بما يتماشى مع هذه االلتزامات وتوجهات التنمية

المستدامة في هذه البلدان ،وفي هذا اإلطار تأتي جهود المنظمات القومية واإلقليمية في تفعيل هذه االتجاهات

بعقد الندوات ،وورش العمل والملتعيات العلمية وبإعداد البحوث والدراسات الالزمة ،وبما ي ص سياسات العمل

والتشغيل ،فلقد تضمن العمل العربي العديد من االتفاقيات الصادرة عن مؤتمر العمل العربي والتي ت تص بالعديد
من األمور كمستويات العمل ،وتنقل األيدي العاملة ،والحد األدنى لألجور ،وكذلك ما يتعلق بالسالمة المهنية

والحريات والحقوق ،وما يتعلق بالمرأة العاملة وغيرها ،باإلضافة إلى االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة

والتشغيل ،والتي تم ضت عن مجهود كبير استمر عدد من السنوات ،وتم اشراك أطراف اإلنتاج في صياغتها
والتي اقترحت تعديالت كثيرة عليها حتى الوصول إلى الصيغة النهائية.

يرى الباحث أن على الدول العربية في مجال تنسيق السياسات التنموية ،والبيئية وسياسات العمل ،إنشاء

مجالس خاص بتنسيق تلك السياسات كالتالي:

مجلس تنسيق السياسات التنموية والبيئية بين الدول العربية ،يتكون من وزراء التنمية بالدول العربية أو من ينوب

عنهم ،باإلضافة إلى المؤسسات التنموية ،ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة والتنمية ،واللجنة
المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي التي أنشئت عام 1993م ،كما يجب اشراك منظمات المجتمع المدني

وكذلك القطاع ال اص العربي في االجتماعات ،ويمكن االستعانة بوزراء أخرين كوزراء النقل أو وزراء النفط

وأساتذة من الجامعات وغيرهم ،ويجتمع ثالث مرات بالعام ،يناقش فيها كل ما يتعلق بالسياسات التنموية والبيئية،
ومنها العمل على تحقيق أهداف مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة والتنمية ،واالستفادة من التجارب
الدولية ،ووضع جداول زمنية لتنفيذ األهداف التنموية والبيئية لكل دولة ،واالشرف على التشريعات واللوائح ال اصة
بأمور السياسات التنموية والمتابعة المستمرة والتقييم لكل ما يت ذ من أجل تطبيقه بشكل سليم وتالفي األخطاء.

مجلس تنسيق سياسات العمل والسياسات التشغيلية بين الدول العربية ،يتكون من وزراء العمل بالدول العربية

أو من ينوب عنهم ،باإلضافة إلى المؤسسات ذات العالقة كنقابات العمال ،ويجتمع ثالث مرات بالعام ،يناقش

فيها كل ما يتعلق بسياسات العمل ،والعمل على تنفيذ أهداف االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل

والتي أقرت في العام 2003م من قبل مؤتمر العمل العربي ووضع جداول زمنية لتنفيذ أهداف االستراتيجية لكل

دولة ،واالشرف على التشريعات واللوائح ال اصة بأمور السياسات التشغيلية والمتابعة المستمرة والتقييم لكل ما
يت ذ من أجل تطبيقه بشكل سليم وتالفي األخطاء ،باإلضافة إلى االستفادة من اتفاقيات العمل العربي الصادرة

مؤتمر العمل العربي.

 .4الخاتمة

أ هرت الدراسة جملة من النتائج هي على النحو التالي:
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رغم أن ميثاق العمل االقتصادي القومي تضمن ضرورة تنسيق السياسات االقتصادية والمالية فـي األقطـار

العربيـة بشكل فعال من أجل القضاء على أسباب التجزئة يما بينها ،فقد أكد على القطرية عند التزام الدول

بالق اررات التي تقبلها فقط ،وعلى تجريد الجامعة من أية سلطة تنفيذية أو تشريعية تمكنها من تنفيذ ق ارراتها ،واقتصار

التمثيل على الحكومات العربية دون مشاركة شعوبها ،كما جاء واهناً إلى حد بعيد ،حيث أن مجلس الجامعة ليس
بوسعه (من الناحية القانونية) أن يصدر أي قرار مهم إال بإجماع الدول األعضاء (المادة السادسة من الميثاق)،

وهذا يعني أن كل دولة عربية عضو في الجامعة تعتبر متمتعة بما يشبه "حق الفيتو" المنصوص عليه في ميثاق
األمم المتحدة وبذلك قلص الميثاق قدرة الجامعة على العمل المشترك ،وجعلها فريسة لل صومات والمنازعات التي

تقع بين الدول األعضاء.

يواجه تنسيق سياسات االقتصاد الكلي العديد من الصعوبات والمعوقات منها :

عدم التوفيق في األهداف االقتصادية المحلية واألهداف االقتصادية االقليمية العربية ،وعدم االنسجام في العديد

من القوانين والتشريعات بين الدول العربية في ما ي ص سياسات االقتصاد الكلي ،ونقص المؤسسات ال اصة

بالتنسيق على مستوى العالم العربي وعدم تفعيل الموجودة فعالً ،وقصور النظر في صنع القرار االقتصادي،
ووشكالية التأخر في تنفيذ السياسات االقتصادية وبطء سرعة التأقلم مع العالم ال ارجي ،وغياب الكوادر المؤهلة

التي تصنع أو تنفذ السياسات االقتصادية واللجوء إلى استيعاب السياسات االقتصادية المعلبة دون فهمها ،والتباين
في المواقف من اشراك القطاع ال اص في العملية التنموية وتطويره.

شكلت روف سياسية واقتصادية عربية ودولية عوائق أمام تحقيق التكامل االقتصادي العربي وقد بينتها

دراسات سابقة قامت بها لجان منبثقة عن المجلس االقتصادي لدراسة أسباب تواضع التعاون االقتصادي العربي
وتقييم االتفاقيات والمشروعات القائمة ،وأ هرت أن التعاون االقتصادي العربي يشكو في الجانب التنظيمي من

أمرين:

• عدم وجود جهة مركزية مسئولة عن الت طيط واإلشراف على التنفيذ.

• تعدد المؤسسات والمنظمات العربية وتضارب اختصاصاتها وق ارراتها وازدواجية نشاطاتها ،في ل
غياب تنسيق فعال يوفر الوقت والمال والجهد العربي.

وهو ما أكدت عليه الدراسة الحالية ،ورغم تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي

وتكليف المجلس االقتصادي مسؤولية قيادة العمل االقتصادي العربي والعيام بمهام الت طيط والتنسيق والتقييم
واإلنشاء واإلشراف على العالقات االقتصادية ال ارجية .ورغم ما حققه المجلس من بعض اإلنجازات مثل إقرار

استراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك ووعادة النظر في بعض االتفاقيات وخصوصا يما يتعلق بتشجيع

وتنظيم تدفق رؤوس األموال العربية إلى الدول العربية وتيسير التبادل التجاري ،ال يزال واقع العمل العربي المشترك

شديد السوء ،فمعدالت التبادل التجاري بين األقطار العربية وبعضها من أقل ما يمكن ،وهو انكماش يشبه المقاطعة

وكذلك فإن حركة استثمار رؤوس األموال العربية في األقطار العربية األخرى دون المستوى.
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من أسباب أزمة العمل العربي المشترك ( االختالفات الهيكلية ،ومداخل التكامل المتبعة ،واألنماط التنموية

والقيود القانونية والسياسية ،وعدم وجود نظام فعال للجزاءات).
توصل الباحث إلى التوصيات التالية:

يتحتم تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ،وميثاق العمل االقتصادي القومي تعديال جذريا لوضع آلية مركزية

فعالة وذات صالحيات كا ية لمتابعة تنفيذ الق اررات ،وتفعيل مؤسسات العمل االقتصادي العربي المشترك .والسيما
مجلس الوحدة االقتصادية العربية ،ومحاولة الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب االقتصادية قدر اإلمكان،

والتركيز على الفوائد االقتصادية لكل طرف عربي ،والعمل على تنسيق سياسات االقتصاد الكلي الذي يعتبر
المدخل العملي والمقدور علية ،والذي يضمن توزيع المصالح االقتصادية على جميع األطراف.

أهمية تكوين اطار مؤسسي في شكل هيئة خاصة بتنسيق سياسات االقتصاد الكلي بين الدول العربية ويكون

تابع لجامعة الدول العربية ويضم مجموعة من المجالس كالتالي:
•

مجلس تنسيق السياسات التجارية بين الدول العربية.

• مجلس تنسيق السياسات النقدية بين الدول العربية.
• مجلس تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية.

• مجلس تنسيق السياسات التنموية والبيئية بين الدول العربية.

• مجلس تنسيق سياسات العمل والسياسات التشغيلية بين الدول العربية.

• مجلس تنسيق سياسات االستثمار والسياسات الصناعية بين الدول العربية.

مجلس مت صص في تحويل ما ينتج عن اجتماعات هيئة تنسيق سياسيات االقتصاد الكلي للدول العربية

وصياغته إلى قوانين وتشريعات ولوائح يتم إلزام الدول العربية بمناقشتها وادراجها ضمن قوانينها ولوائحها التنفيذية

وبما يتالءم مع خصوصية كل دولة ،ووضع وتطوير نظام للجزاءات في حالة اإلخالل بالقوانين أو باالتفاقيات

وتطبيق األنظمة المعتمدة وكذلك ال اصة بفض المنازعات ،من أجل تقوية الق اررات المتعلقة بسياسات االقتصاد
الكلي المنبثقة عن الجامعة واعطائها قوة تنفيذية كبيرة ومستمرة.

على الدول العربية أن تسرع في عملية التنسيق لجميع سياسات االقتصاد الكلي ،ألن التباطؤ في ات اذ

اجراءات التنسيق لن يكون تأثيره ذا جدوى كبيرة إذا طالت المدة ،كما هو الحال مع إعالن منطقة التجارة الحرة

العربية ،والتي أتت متأخرة جداً حيث جاءت بعد إعالن منظمة التجارة العالمية ،والتي من أهدافها العمل على جعل
العالم منطقة تجارة حرة.
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استقامة القيادة كمتغير وسيط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي

" دراسة استطالعية بالمركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق " تبسة
Integrity of the leadership as an intermediate variable between whistle blowing and
organizational silence: An exploratory study of the mining complex at djebel el Onk
a1
2
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. الوادي – الجزائر، جامعة الشهيد حمة ل ضر1
. عنابة – الجزائر، جامعة باجي م تار2

الملخص

معلومات عن المقال

 في وجود استقامة،تهدف هذه الدراسة إلى اختبار األثر بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي

:الكلمات المفتاحية

 يعملون،121  مو فاً من أصل89  وقد شملت عينة تتكون من.العيادة كمتغير وسيط بينهما

 وتقوم الدراسة على افتراض أن هناك ارتباط.في اإلدارة بالمركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق
 وأن دخول استقامة العيادة كمتغير وسيط يؤدي إلى،عكسي بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي

 وقد است دمت االستبانة. وبالتالي ان فاض مستوى الصمت التنظيمي،زيادة مستوى نفخ الصافرة
 وقد تم است دام العديد من األساليب.ً ُبعدا13  فقرة تعيس39  إذ تكونت من،كأداة لجمع البيانات
 وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين متغيري.اإلحصائية

استقامة العيادة
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Abstract
The aim of this study is to test the effect between whistle blowing and
organizational silence, in the presence of leadership integrity as an interactive
variable between them. A total of 89 out of 121 staff members were questioned
in the management of the mining complex at djebel el Onk, Bir el ater Tebessa.
The study is based on the assumption that there is an inverse correlation
between whistle blowing and organizational silence, and that entering the
integrity of the command as an interactive variable between them leads to an
increase in whistle blowing level, thus reducing the level of organizational
silence. The study concluded that there is a statistically significant correlation
between the whistle blowing variables and the organizational silence, the
presence of a whistle blowing effect in the organizational silence, and the
integrity of the leadership has a moderating interactive role between the two
previous variables.economy and hinder its transformation from rent economy
to a productive economy. This is what has proved our main hypotheses.
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 .1المقدمة

استقامة العيادة تعبير جديد عن أفكار قديمة ،زادت الحاجة إليها في هذا العصر ،أين انتشرت الممارسات

غير األخالقية داخل المؤسسات ،مع عدم جدوى أغلب اإلجراءات العقابية التي رافقتها .ويتفق أغلب الباحثين

ورواد اإلدارة على أن است دام هذا األسلوب ،يمكن أن يعود بالنفع على العاملين والمؤسسة على حد سواء .إن
القائد المستعيم في عمله مصدر إلهام للعاملين ،إذ إن استقامته ونزاهته وعدالته تنعكس في ق ارراته ،فتكسر الجليد

بينه ومرؤوسيه ،وتزيل حاجز ال وف والرهبة من نفوسهم ،ألنهم يؤمنون بعدالته وال ي افون سطوته ،فتنشأ بينه

وبينهم الثقة واالحترام ،وتنطلق أصواتهم من الصمت ،للتبليغ عما يرونه خاطئاً ،مدفوعين في ذلك بمبادئهم
وأخالقهم ،دون ال وف من العقاب .غير أن العديد من العاملين الذين يحملون قيماً ومبادئ أخالقية ،يلتزمون بها،
ال يبلغون عن الممارسات غير المشروعة في المؤسسة ،بسب خوفهم من خسارة حوافز مادية أو مناصب إدارية،

أو من تِبعات ما سيقدمون عليه ،والتي ال تكون في صالحهم في غالب األحيان.

وقد اتجهت أغلب المؤسسات في الدول المتقدمة إلى تصنيف العاملين لديها إلى فئتين ،األولى هي الفئة

الصامتة تنظيمياً ،وهي فئة مؤيدة لما يجري داخل المؤسسة؛ والفئة الثانية هم المتحمسون لما يجري داخل المؤسسة،

وهم ناف وا الصافرة .غير أن هذا التصنيف يصعب العثور عليه في مؤسساتنا ،إذ إن الفئة الصامتة يمكن تقسيمها
بدورها إلى فئات ،فئة صامتة مساندة لما يجري؛ وفئة أخرى صامتة وغير راضية عما يجري ،إال أنها ت اف من

تبعات نفخ الصافرة .كما أن ناف وا الصافرة يمكن تقسيمهم إلى فئتين ،فئة تنفخ الصافرة انطالقا من مبادئها

وتحل محلها.
وضميرها خوفا على المؤسسة ،وفئة أخرى تنفخ الصافرة لمصالح ش صية أو لتزيح جماعة ُ
ثم إن مصطلح نفخ الصافرة في حد ذاته إذا كان في الفكر اإلداري والتنظيمي الغربي ،يعني حرص العامل

على مؤسسته وسعيه الدائم والدؤوب للحفاظ على مكتسباتها ونهجها األخالقي ،وارتباطه برسالتها وويمانه العميق

بأهدافها .يبقى هذا المصطلح في مؤسساتنا مقرونا بالوشاية ،وهو فعل مذموم عند الغالبية العظمى من الناس ،بل

ويفضلون ممارسة ما يطلق عليه السكوت الذهبي .غير أن ممارسة هذا النوع من الصمت في مثل هذه الحاالت،
في الحعيقة ،هو صمت عن الحق ،فلوال ناف وا الصافرة لما عرف العالم ما جرى ويجري وراء الجدران واألبواب
المغلقة .فها هي ويكيلكس على سبيل المثال تفضح المتآمرين ،وتنشر ما يحدث من انتهاكات في كل دول العالم،

وبوجود أمثال إدوارد سنودن في المؤسسات واإلدارات ،لن تكون هناك أس ار اًر مطوية ،وممارسات غير أخالقية،
سرية ،وغير معروفة إلى األبد.

مشالة الدراسة

إن الفساد اإلداري والمالي المتوغل في كل مفاصل اإلدارة ،في المؤسسات العامة وال اصة ،والممارسات التي
تتنافى مع الدين وكل األعراف والقوانين ،مع االزدواجية العيمية التي تعيشها المجتمعات على اختالفها ،دفعت

بالحكومات إلى إنشاء العديد من الهيئات الرقابية ،مهمتها محاربة تلك الظواهر ،غير أن ذلك لم يجد نفعاً ،وال
تزال د ار لقمان على حالها .كل ذلك بسب عدم التوصيف الدقيق للمشكل ،إذ إن األغنام تسير على خطى ِم ْرياعها،
فلو ُركزت الجهود على إعداد قادة يحملون قيماً يحترمونها ،وأخالقاً يديرون بها األعمال ،ألختلف الحال ،ولن
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تكون هناك حاجة للهيئات الرقابية ،فالرقابة ستكون داخلية من طرف العمال أنفسهم ،تنطلق أصواتهم ضد كل من

يحاول أن يتالعب أو يعبث بمقدراتهم ومستقبل مؤسستهم .من أجل ذلك كله جاءت هذه الدراسة ،محاولة لفهم

العالقة بين استقامة العيادة ونفخ الصافرة والصمت التنظيمي في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق .واستناداً
إلى ما تقدم تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال التالي :ما هي العالقة بين االستقامة في القيادة ومستوى نفخ
الصافرة والصمت التنظيمي في المؤسسة المدروسة؟

فرضيات الدراسة

يمكن تحديد فرضيات البحث في اآلتي:

 توجد عالقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي. يوجد أثر ذو ِداللة إحصائية بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي. -يوجد تأثير وسيط الستقامة العيادة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية المتغيرات التي تتناولها ،فليس من الجديد القول أن موضوع استقامة العيادة يحظى

باهتمام بالغ في هذه األيام ،لما تعيشه المؤسسات من ممارسات ال أخالقية ،وسلوكيات ال تنسجم وأغلب رسائل

وثقافات المؤسسات .كما أن نفخ الصافرة والصمت التنظيمي من الموضوعات المهملة في حسابات غالبية

المؤسسات ،بل إن الحديث عن نفخ الصافرة ُيفهم على أنه نوع من الوشاية غير المرغوب فيها ،بسب الفهم
ال اطئ للمصطلح عند العديد من الممارسين لإلدارة والعاملين في المؤسسات ،وعلى ذلك تستوفي الدراسة أهميتها

وقيمتها من توضيحها لهذا المفهوم ورفع اللبس الحاصل يه .فضالً عن ذلك لم يعثر الباحثان –حسب علمهما-
على دراسة عربية واحدة تربط بين استقامة العيادة ونفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،على اعتبار استقامة العيادة

كمتغير داعم لنفخ الصافرة من جانب ،ومحفز للصامتين تنظيمياً ليطلقوا صفاراتهم.

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 التعرف على مستوى است دام المؤسسة المدروسة استقامة العيادة ،وطبيعة العالقة بين هذه األخيرةونفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

 -التحقق من العالقة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

 -تحديد إن كان هناك أثر وسيط الستقامة العيادة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

توضيح المفاهيم المتعلقة بالحالتين.

 .2اإلطار النظري

 1.2استقامة القيادة

مع تزايد الفضائح األخالقية وانتشار الفساد اإلداري في غالبية المؤسسات في العالم المعاصر ،نتيجة تراجع

العيم األخالقية في غالبية المجتمعات ،وفشل اإلجراءات المقابلة لهذه الظواهر ،التي لم تتعدى نطاق تشديد الرقابة
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والقواعد المحددة للسلوك ،جاء مفهوم استقامة العيادة كميزة أو خاصية تنظيمية ،يمكن بواسطته القضاء على
المظاهر سالفة الذكر.

 1.1.2مفهوم وأهمية استقامة القيادة

االستقامة لغ ًة االعتدال ،وقوله تعالى "فاستقيموا إليه" ،أي في التوجه إليه دون اآللهة ،وقام الشيء واستقام
اعتدل واستوى ( .)1وفي اللغة اإلنجليزية مشتقة من الكلمة الالتينية " ،"Virtusالتي تعني القوة والتميز .وتُعرف
اصطالحاً بأنها السلوك اإلنساني المتعلق بالصواب وال طأ ،والجيد والرديء ،وما هو مالئم وغير مالئم في بيئات

متعددة (.)2

أما استقامة القيــادة فهي التوضــيح العملــي للســلوك المناســب طبيعيــا مــن خــالل التص ـرفات الش صــية،

والعالقــات التفاعليــة ،وتعزيــز هــذا الســلوك لــدى العــاملين مــن خــالل االتصــال باتجــاهين ،وات ـاذ القرار( .)3والقائد

له تأثير هام على العيم األخالقية ،بتعبيره عن العيم التنظيمية التـي ينبغـي أن يعتنقهـا العـاملون ،ونشـر هـذه القـيم

فـي كـل أنحـاء المنظمـة ،وينبغـي أن يؤسس لهذه العيم في سلوكه اليومي ،وبالتالي فإن العيادة ينتج عنها مستوى

عال من االحترام والتقدير من المرؤوسين (.)4

واستقامة العيادة من الممكن أن ت لق مشاعر إيجابية لدى العاملين ،وتساعد على بناء رأس مال اجتماعي،

فقد أشار نيكاندرو وساشوريدي ( )Nikandrou & sachouridiإلى أنها مفتاح للحفاظ على المؤسسة والعاملين،

وتساعد المؤسسة على التعافي من الصدمات واألزمات ،بسبب القوة العاملة الم لصة والداعمة ،حتى خالل فترات

األزمات المالية (.)5

 2.1.2أبعاد استقامة القيادة

عالج دافت ( )Daftفي كتابه "العيادة" االعتبارات األخالقية الست دام القوة والمكانة والنفوذ من ِقبل القادة في

سياق العمل ،مشدداً على ضرورة االلتزام باألطر األخالقية ،وتحقيق العدالة والمساواة .كما قرر أن من أهم مقومات
القائد األخالقي ،األمانة والنزاهة ،مشي اًر إلى أن العاملين يتعلمون العيم والمعتقدات من مراقبة سلوكيات القائد،
وعلى ذلك ينبغي على القائد أن يست دم الرموز والشعارات وال طابات ،ويراعي قواعد السلوك التي تتطابق مع
العيم األخالقية ،فالتصرفات لها وقع أكبر من الكلمات ( .)6وقد صمم كمرون ( )Cameron et al.وزمالئه

معياساً يتكون من خمسة أبعاد لعياس استقامة العيادة ،هي :التفاؤل ،التسامح ،الثقة ،الرحمة ،األمانة والنزاهة (.)7

والقائد المستعيم يعمل على تطوير االعتقاد بأنه سينجح في فعل ال ير ،حتى وون واجه تحديات كبيرة ،إذ إنه

يغفر أخطاء المرؤوسين بسرعة ويتسامح معهم ،بمعنى أنه يجعل المواقف اإليجابية تحل محل المواقف السلبية.

وثقة العيادة عمل حاسم في تعزيز نجاح المؤسسة على المدى الطويل ،إذ تمثل الثقة التنظيمية رغبة الفرد في بناء
العالقات مع اآلخرين ،بغض النظر عما إذا كانت اإلجراءات والق اررات ذات الصلة للطرف اآلخر يمكن رصدها

أو السيطرة عليها .والعيادة المستعيمة تتميز بالرحمة واالهتمام بالعاملين ،وتلبية احتياجاتهم أثناء العمل ،مما يعزز

مصداقية المؤسسة .كما أن نزاهة القائد تتجلى في تفاعله األخالقي مع المعايير واألنشطة والنتائج ،وكل ذلك

ضمن عمليات ات اذ القرار(.)8
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 2.2نفخ الصافرة

بدأ االهتمام بهذا المفهوم في الفكر اإلداري في الثمانينيات ،وهو من المصطلحات المفضلة لدى الصحفيين

بشكل خاص ،فغالباً ما يكون بار اًز في العناوين الرئيسة للصحف ،ويست دمونه في سياقات كثيرة ،للتعبير عن
الذين يفجرون الفضائح األخالقية والممارسات غير القانونية داخل مؤسساتهم ،عمومية كانت أو خاصة.

 1.2.2مفهوم نفخ الصافرة

يعرف قاموس واب ستار ( )Merriam Websterنافخ الصافرة ،بالش ص الذي يكشف شيئاً سرياً ،أو ي بر

عن أش اص آخرين ( .)9ويعرفه قاموس كولين ( )Collinsبأنه الش ص الذي يرى أن المؤسسة التي يعمل فيها

تمارس شيئاً غير أخالقي أو غير قانوني ،وي بر به السلطات أو الجمهور(.)10

وفي هذا الصدد عرف رايت ونو ( )Wright and Noe, 1986نافخ الصافرة بأنه ش ص شهم ،يملك

ضمي اًر حياً ،يقف حائالً بين من يقومون بأعمال غير مشروعة وال أخالقية ،وتحعيقهم لطموحاتهم ،حتى لو استلزم
األمر إعالم الجمهور بذلك ،أو عصيان األوامر غير األخالقية واال قانونية ( .)11وفي السياق نفسه يرى ليتش

( )Leechأن نفخ الصافرة عملية ،يقوم من خاللها بعض العاملين بالتبليغ عن حاالت ،يعتقدون بتورط أحد العمال
أو المؤسسة أو قسم من أقسامها في ممارسات غير قانونية وسلوكيات ال أخالقية (.)12

ويرى كاميرر ( )Camererأن نفخ الصافرة يجب أن يكون عبر القنوات الداخلية المتاحة في المؤسسة ،أو

كملجأ أخير عبر الهيئات القانونية أو الصحافة أو الشرطة .يما وجد سانغويني ( )Sangweniأن غالبية المو فين

ي افون جداً من نفخ الصافرة داخلياً ،بسب انضباطهم أو ال وف من الفصل .بينما أكد أورياكومب
( )Auriacombeعلى أن ناف ي الصافرة ألطراف خارجية ،مثل الصحافة ،يتعرضون لرد فعل سلبي من المشرفين
أو الزمالء .وهذا يعني أن نافخ الصافرة يتعرض لضغوط داخلية وخارجية ،كما أن قيامه بهذا العمل ربما يجلب
عليه مشاكل من كل االتجاهات .ففي حين ينظر الناس إلى نافخ الصافرة كبطل ،يعتبر هذا األخير خائناً وغير

م لص بالنسبة للمؤسسة والزمالء (.)13

وعلى الرغم من أن توفير الحماية القانونية لنافخ الصافرة قد يحفز المو فين على التبليغ عن الممارسات غير

القانونية ،إال أن ذلك قد تكون له آثار مدمرة على المستقبل الو يفي للمبلغ ،فقد تتم مضايقته بكل األشكال ،مثل:
تقييم أداء متدني ،تحويل عقابي ،ت فيض الراتب ،الحرمان من الترقية ،االتهام بالتبليغ من مكاسب ش صية ،أو

حتى الفصل من الو يفية ،كما أن نبذ اإلدارة للمبلغ وتشكيك الزمالء قد يعوق فرص التو يف المستقبلية .ونفخ

الصافرة عندما يكون متسقا مع الصالح العام ،يعتبر شكالً من أشكال السلوك االجتماعي المحمود ،الذي يوصف

فاعله باألصيل ،من حيث أنه يهتم برفاهية مجموعة أوسع من الناس ،ويبحث عن مصلحة كل األطراف بما فيهم
المؤسسة والمو فين.

 3.2الصمت التنظيمي

في أدبيات اإلدارة يُعد هيرشمان ( )Hirschman, 1970أول من حاول تحديد مفهوماً للصمت التنظيمي،
وحدد له إطا اًر باعتباره استجابة سلبية ،غير أنه بناه كمرادف للوالء التنظيمي ،وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي
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( 1980تحديداً) ،بدأت دراسة الصمت والصوت في نظرية العدالة اإلدارية ،التي هرت في أعقاب الفضائح

األخالقية في العديد من المؤسسات .إال أن التركيز كان منصباً على آليات الصوت التنظيمي حتى سنة ،2000
أين نشر موريسون وميليكان ( )Morrison and Millikenمقاالً يبحث في العالقة بين الممارسات اإلدارية

والسياسة التنظيمية ،والصوت التنظيمي والصمت التنظيمي (.)14

 1.3.2مفهوم الصمت التنظيمي

كان ُينظر إلى الصمت على أنه مفهوم وحدوي بسيط ،يعني غياب الكالم ،وليس سلوكاً جماعياً ،غير أن
اعتبار الصمت كسلوك فردي ،جعل من دراسته أصعب مقارنة بدراسة الصوت المعلن ( ،)15وهذا السلوك الفردي

من الممكن أن يؤثر على اآلخرين ،يصبح الصمت سلوكاً جماعياً ( .)16وقد عرفه كل من موريسون وميليكان

على أنه اهرة جماعية ،تحدث بأن يحجب العمال أراءهم واهتماماتهم بشأن مشاكل محتملة في المؤسسة ،نتيجة
االعتقاد أن أراءهم ليست ذات قيمة ،وكذلك خوفهم من النتائج السلبية (.)17

ويعرف أيضاً بأنه قضية سلوكية ،حيث ال يعبر األفراد عن أفكارهم وآرائهم ،وتقديم االقتراحات التي من شأنها
ُ

أن تساعد في الكشف عن االضطرابات ،وتحسين أنشطة المؤسسة ( .)18كما يعرف الصمت التنظيمي بأنه سلوك

جماعي يحجب يه العمال معرفتهم أو معلوماتهم عن مشرفيهم بصورة متعمدة ،العتقادهم بعدم قدرتهم على التأثير
في مؤسساتهم (.)19

وفي واقع الحال يعد الصمت عملية غير فعالة ،قد تؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة نحو التطوير ،وقد يت ذ

أشكاالً م تلفة ،مثل :الصمت الجماعي في االجتماعات ،ضعف المشاركة في وضع ال طط واألهداف في
المؤسسة ،إذ يرى موريسون أنه يشكل خط ار على المؤسسة ،فقد يؤدي مع مرور الوقت إلى الالمباالة بين المو فين

بأعمالهم ورؤسائهم ( .)20كما تجدر اإلشارة هنا إلى أنه ليست كل أشكال الصمت ،هي امتناع عن الكالم أو دور
سلبي للعامل ،ففي بعض الحاالت يكون الصمت مفيداً ،كحماية المعلومات السرية ،من خالل حجبها عن اآلخرين،
أو يمكن أن يكون الصمت استراتيجية تتبعها المؤسسة .وصمت المو فين قد يرجع إلى عدة أسباب ،فقد يظهر

نتيجة عدم الثقة بين المو فين واإلداريين ،وال وف من االستبعاد أو تضرر العالقات ،والجدول الموالي يوضح
األسباب والعوامل التي تؤدي إلى الصمت التنظيمي.

جدول رقم ( :)01أسبات وعوامل الصمت داخل المؤسسات
العوامل المؤثرة

نوع الخوف والخطر المتوقع
ال وف من الوصف السلبي.

عوامل ش صية

ال وف من فساد العالقات وفقدانها

العوامل التنظيمية

االحترام).

الظلم داخل المؤسسة).

(دائم الشـ ـ ـ ـ ـ ــكوى ،صـ ـ ـ ـ ـ ــانع المشـ ـ ـ ـ ـ ــاكل ،فضـ ـ ـ ـ ـ ــولي ،كثير نقص ال برة ،ضعف مكانة الفرد داخل المؤسسة ،ان فاض
مستوى تقدير الذات ،تكيف ذاتي ٍ
عال ،ضعف االتصال.
التذمر...الخ).
(ال وف من فقدان دعم المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفين وخسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارتهم ،فقدان (الهيكل الهرمي في المؤسـ ـس ــة ،س ــياس ــة ص ــم األذن ،ثقافة
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ال وف من العقاب أو االنتقام

العوامل اإلدارية

العمل كانتقام).

صعوبة الوصول للمدير ،المعتقدات الضمنية للمشرفين ،رد

(فقدان العمل ،تغيير منصب أو مكان العمل ،زيادة أعباء (المدراء ال يدعمون ثقافة الحوار ،عدم الثقة في المدراء،
الفعل السلبي).

ال وف من العزلة (اتهام بعدم القدرة على التكيف ،قلة

االحترام والشعور المرافق له).

ال وف من التأثير السلبي على األخرين (تجنب تسبيب

ال جل لش ص آخر أو خلق مشاكل له).

المصدر:
Gulsum Erugic et al., The Causes and Effects of The Organizational Silence, journal of Management Economics
and Business, Vol. 10, No. 22, (2014), p.134.

 2.3.2أبعاد الصمت التنظيمي

يمكن التمييز بين ثالثة أبعاد للصمت التنظيمي ،بحسب دوافع العاملين للصمت ،هي:

أ .الصمت االجتماعي :يقوم العاملون بحجب المعلومات واألفكار المتصلة بعملهم ،لحماية أش اص
آخرين أو المؤسسة على أساس دوافع تعاونية ،ويعتبر سلوكاً هادفاً ومقصوداً (.)21

ت .الصمت الدفاعي :وهو سلوك متحفز نابع من ال وف من العواقب السلبية ،يهدف إلى حماية الذات
من التهديدات ال ارجية (.)22

ت .الصمت اإلذعاني (صمت االستسالم) :بعض األفراد يملكون معلومات مفيدة للمؤسسة ،إال أنهم
يحجبونها عن مشرفيهم ،بسبب انعزالهم وت ليهم عن مسؤولياتهم .ويوصف هذا الصمت بصمت

التقاعس أو اإلهمال ،وبأنه قبوالً سلبياً للوضع القائم (.)23

 .3الدراسة التطبيقية

 1.3مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من المو فين اإلداريين في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق ،البالغ عددهم وقت

إجراء الدراسة ،مائة وواحد وعشرون ( )121مو فاً ومو فة ،وكانت العينة الالزمة لتمثيل المجتمع تتكون من
اثنان وتسعون ( )92فرداً .وقد تم تحديد حجم العينة المطلوب عند مستوى الداللة  ،0.05باعتماد معادلة ريتشارد
جيجر لحساب حجم العينة من المجتمع ،كما هو مبين أدناه.
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121

N

______________

0.00826

92.19961917

حجم العينة =

1536.64

1.96

39.2

0.05

2

معادلة ريتشارد جيجر

z
2
)   (0.50
d

=n
2

1  z 
2
1 +    (0.50) − 1
N  d 


حجم المجتمع

الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى

الداللة  0.95وتساوي 1.96

نسبة ال طأ

N
z

d

المصدر :مخرجات برنامج أيسل باالعتماد على معادلة ريتشارد جيجر.

 1.1.3أداة الدراسة ووسائُلها
 1.1.1.3أداة الدراسة

است دمت االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقد قسمت إلى ثالثة محاور رئيسية ،يعيس المحور األول متغير

استقامة العيادة ،ويتكون من  15فقرة موزعة على خمسة أبعاد (الثقة ،النزاهة ،الرحمة ،التفاؤل ،التسامح) .ويعيس

المحور الثاني متغير نفخ الصافرة ،ويتكون المحور من  12فقرة موزعة على خمسة ( )5أبعاد (وجهة النظر
الش صية ،الموقف تجاه الزمالء ،المكافئات المادية ،العواقب ،البيئة الداعمة) .أما المحور الثالث يعيس متغير

الصمت التنظيمي ،ويتكون كذلك من  12فقرة موزعة على ثالثة أبعاد (الصمت الدفاعي ،الصمت اإلذعاني،
الصمت االجتماعي) .وقد تم است دام معياس ليكرت المتدرج ذي النقاط ال مس ،لعياس العبارات السابقة ،بحيث

أخذ هذا المعياس الشكل التالي :إعطاء  5عالمات لالختيار موافق تماما؛  4عالمات لالختيار موافق؛  3عالمات
لالختيار إلى حد ما؛ عالمتين لالختيار غير موافق؛ وعالمة واحدة لالختيار غير موافق إطالقاً.

ومن مجموع االستبانات الموزعة ،تم استرجاع  90استبانة ،استبعد منها استبانتين لعدم صالحيتهما للتحليل
اإلحصائي ،بسبب عدم اكتمال بياناتهما األساسية ،وبالتالي أصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل 89 ،استبانة.

وقد تم وصف متغيرات الدراسة وترميزها ،لضمان الدقة في عمليات التحليل اإلحصائي للبيانات المتحصل عليها
من االستبانة ،والجدول الموالي يوضح ذلك.
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جدول رقم ( :)02وصف وترميز متغيرات الدراسة
البعد

المتغير
استقامة القيادة
()LV

نفخ الصافرة
()WB

الصمت التنظيمي
()OS

عدد الفقرات

الرمز

التسامح

3

TO

الرحمة

3

ME

التفاؤل

3

OP

الثقة

3

CO

النزاهة

3

IN

وجهة النظر الش صية

2

WP

تصورات أفعال الزمالء يما يتعلق باإلبالغ

2

WO

عواقب اإلبالغ

3

WS

المكافئات المادية

2

WR

البيئة الداعمة

3

WC

الصمت اإلذعاني

3

SD

الصمت االجتماعي

3

SS

الصمت الدفاعي

3

SM

المصدر :باالعتماد على األسماء باللغة اإلنجليزية.

 2.1.1.3الوسائل المستخدمة

تم تفريغ وتحليل نتائج البيانات المتحصل عليها بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

( ،)SPSSوبرنامج أموس ( .)AMOSواست دمت االختبارات اإلحصائية الالمعلمية (،)Nonparametric test
ألن معياس ليكرت معياس ترتيبي .وعليه ،تتم معالجة البيانات بالوسائل اآلتية:
 -اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronpach's Alphaلمعرفة ثبات البيانات.

 معامل ارتباط الرتب سبيرمان براون ( )Spearman'sلعياس االرتباط. -التحليل العاملي التوكيدي لدراسة الصدق البنائي للمعياس.

 نمذجة المعادالت الهيكلية ( :)SEMتم است دام نموذج المعادالت الهيكلية بغرض اختبار مدى مطابقةالنموذج لبيانات العينة المست دمة ،لمعرفة إن كانت تلك البيانات تعيس فعال ما أعدت لعياسه .والجدول

الموالي يوضح مؤشرات جودة المطابقة التي تقارن بها النتائج.

جدول رقم ( :)03مؤشرات جودة المطابقة
المدى المثالي للمؤشر

المؤشر
مربع كاي ()Chi-square

أقل ما يمكن غير دال إحصائيا

مربع كاي المعياري ()Chi-square/df

أقل من  5قبول وتطابق حسن

مؤشر المطابقة المقارن ()cfi

أكبر من  0.95تطابق أفضل
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مؤشر توكر -لويس ()TLI

أكبر من 0.9

جذر متوسط مربعات ال طأ التقريبي

0.08 <Rmsea<0.05

جودة المطابقة ()GFI

أكبر من 0.90

حسن المطابقة المصحح ()AGFI

أكبر من 0.90

مؤشر المطابقة المعياري ()NFI

أكبر من 0.90

مؤشر المطابقة المتزايد ()IFI

أكبر من 0.95

المصدر:

http://amosdevelopment.com/webhelp/index.html?textmacros1.htm

وقد اعتمدت هذه الدراسة ،في شقها النظري على المنهج الوصفي للتعبير عن موضوع الدراسة ،وتحليله ،للكشف
عن العالقة بين متغيرها الدراسة .والمنهج الوصفي يستعمل على نطاق واسع في العلوم االجتماعية والسلوكية،

وهو طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها ،من طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة ،وتصنيفها وتحليلها
ووخضاعها للدراسة الدقيقة .كما يساهم هذا المنهج في توفير البيانات ،وتحليل الظواهر والحقائق حول المشكلة

تحت الدراسة.

 2.1.3ثبات وصدق المقياس
 1.2.1.3اختبار ثبات المقياس

يعني ثبات االستبانة ،الحصول على نفس النتائج تقريبا لو تم است دام االستبانة لنفس المجتمع تحت نفس

الظروف ،والنتائج يوضحها الجدول الموالي:

الجدول رقم ( :)04نتائج تحليل ألفا كرونباخ
المحور

الثبات

استقامة العيادة

0.901

نفخ الصافرة

0.853

الصمت التنظيمي

0.717

كامل االستبانة

0.893

المصدر :من مخرجات برنامج (.)SPSS, V.21

يظهر من الجدول أعاله أن قيم كرونباخ ألفا لكل محور ،وكامل االستبانة مرتفعة ،ويدل ذلك على أن االستبانة
بجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،ويمكن االعتماد عليها في الدراسة.

 2.2.1.3الصدق البنائي للمقياس

بغرض التحقق من الصدق البنائي للمعياس ،تم است دام التحليل العاملي التوكيدي ،ومن طريق مؤشرات

جودة المطابقة التي يعطيها برنامج أموس ،يتم قبول أو تعديل النموذج.

أ -نموذج استقامة القيادة

يقدم الشكل  1نموذج متغير استقامة العيادة ،الذي يتكون من خمسة أبعاد أساسية.
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شال رقم ( :)01نموذج العالقات بين أبعاد استقامة القيادة

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

ويمكن مقارنة قيم النموذج مع العيم المطلوبة لجودة المطابقة ،كما يظهر في الجدول الموالي:
جدول رقم ( :)05مقارنة قيم المؤشرات المستخرجة مع مح ّاات القبول
القيمة المستخرجة في البرنامج

المؤشر

مح ّاات القبول

يكون غير دال

مستوى داللة كاي تربيع

0.817

مربع كاي المعياري

مؤشر المطابقة المقارن

1.347

أقل من 5

0.963

أكبر من أو يساوي 0.90

مؤشر توكر-لويس

0.946

أكبر من أو يساوي 0.90

مؤشر رمسي

0.063

أقل من 0.08

مؤشر المطابقة المتزايد

0.965

أكبر من أو يساوي 0.90

مؤشر المطابقة المعياري

0.877

أكبر من أو يساوي 0.90

القبول.
المصدر :مخرجات ) ،(AMOS, V.22ومح ّاات َ

يظهر من نتائج الجدول أعاله أن النموذج قد حاز على قيم مؤشرات جيدة مقارنة مع محكات القبول ،والجدول

الموالي يوضح تقديرات النموذج.

جدول رقم ( :)06تقديرات نموذج متغير استقامة القيادة
Label

P

C.R.

S.E.

***
***

8.653
8.324

.121
.107

Estimate
1.000
1.047
.887
1.000
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Label

P
***
***

C.R.
6.084
5.674

S.E.
.216
.152

***
***

6.567
4.981

.147
.181

***
***

8.498
5.876

.105
.118

***
***

7.728
4.321

.121
.095

Estimate
1.313
.863
1.000
.963
.903
1.000
.890
.691
1.000
.936
.411

<--- ME
<--- ME
<--- OP
<--- OP
<--- OP
<--- CO
<--- CO
<--- CO
<--- IN
<--- IN
<--- IN

ME7
ME8
OP9
OP10
OP11
CO14
CO13
CO12
IN1
IN2
IN15

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

تكشف نتائج الجدول رقم  6أن جميع تقديرات النموذج معنوية عند مستوى  ،0.01وكذلك قيم  CRأكبر من

 ،1.96وبالتالي يتم قبول قيم معامالت التشبع التي تحكم بالقبول والصدق للفقرات ،وأنها حققت الشرط بأنها أكبر

أو تساوي  ،0.40أي بمحك قبول ال يقل عن  0.4كدرجة لقبول تشبع كل فقرة بالعامل الذي تنتمي إليه ،مما

يعني أن فقرات كل بعد صادقة لما أعدت لعياسه (.)24
ت -نموذج نفخ الصافرة

يتم في الشكل الموالي بناء نموذج المعادلة الهيكلية لمتغير نفخ الصافرة ،الذي يتكون من خمسة أبعاد أساسية.
شال رقم ( :)02نموذج العالقات بين أبعاد نفخ الصافرة

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

يتضح من مؤشرات جودة المطابقة المست رجة والموضحة في الشكل أعاله ،بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة،

إذ يالحظ أن قيمة كاي تربيع غير دالة ،ومربع كاي المعياري كان أصغر من  ،5وكذلك كان مؤشر توكر –
لويس ،الذي بلغ العيمة  1داللة على مطابقة البيانات للنموذج مطابقة جيدة ،باإلضافة لمؤشر رمسي ،الذي بلغ

العيمة  .0.00والجدول التالي يوضح تقديرات النموذج:
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Label

متغير نفخ الصافرة
جدول رقم ( :)08تقديرات نموذج ّ
P

C.R.

S.E.

***

8.129

.187

***

8.098

.155

.007
.004

2.690
2.879

.730
1.033

***
***

5.881
6.173

.187
.159

***

6.220

.171

Estimate
1.000
1.516
1.000
1.252
1.000
1.963
2.974
1.000
1.100
.979
1.000
1.062

<--- WP
<--- WP
<--- WO
<--- WO
<--- WC
<--- WC
<--- WC
<--- WR
<--- WR
<--- WR
<--- WS
<--- WS

WP6
WP10
WO4
WO12
WC5
WC1
WC11
WR8
WR7
WR3
WS2
WS9

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

يظهر من جدول التقديرات أن المعنوية عند مستوى  ،0.01وكذلك قيم  CRأكبر من  ،1.96وبالتالي يتم قبول
قيم معامالت التشبع التي تحكم بالقبول والصدق للفقرات ،وأنها حققت الشرط ،كل قيمها أكبر أو تساوي ،0.40
مما يدل على أن فقرات كل بعد صادقة ِلما أعدت لعياسه.

ت -نموذج الصمت التنظيمي

شال رقم ( :)03نموذج العالقات بين أبعاد الصمت التنظيمي

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

يتبين من مؤشرات جودة المطابقة المست رجة والموضحة في الشكل  ،3بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة
لمؤشرات جودة المطابقة ،والجدول التالي يوضح تقديرات النموذج:
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جدول رقم ( :)10تقديرات نموذج الصمت التنظيمي
Label

P

C.R.

S.E.

***
***
***

3.994
4.878
4.644

.147
.130
.199

***
***
.412

5.607
4.368
-.820

.198
.201
.206

***
***
.066

5.742
4.500
1.835

.134
.127
.157

Estimate
1.000
.588
.635
.926
1.000
1.110
.879
-.169
1.000
.771
.573
.289

SD
SD
SD
SD
SM
SM
SM
SM
SS
SS
SS
SS

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

SD1
SD2
SD3
SD4
SM1
SM2
SM3
SM4
SS1
SS2
SS3
SS4

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

يظهر من جدول التقديرات أنها معنوية عند مستوى  ،0.01وكذلك قيم  CRأكبر من  ،1.96وبالتالي يتم قبول
قيم معامالت التشبع التي تحكم بالقبول والصدق للفقرات ،وأنها حققت الشرط بأنها أكبر أو تساوي  ،0.40أي
بمحك قبول ال يقل عن  0.4كدرجة لقبول تشبع كل فقرة بالعامل الذي تنتمي إليه ،مما يعني أن فقرات كل بعد

صادقة لما أعدت لعياسه.

 3.1.3التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة (اإلجابة على أسئلة الدراسة)

لإلجابة على أسئلة الدراسة الثالث ،تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد المحاور الثالثة،

وكذلك الوسط الحسابي الكلي واالنحراف المعياري الكلي ،والجدول الموالي يوضح النتائج.

جدول رقم ( :)11المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد الدراسة

المتغير

استقامة القيادة
()LV

نفخ الصافرة
()WB

البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التسامح

2.97

0.97

الرحمة

2.69

0.89

التفاؤل

2.89

0.76

الثقة

2.83

0.96

النزاهة

2.62

0.72

وجهة النظر الش صية

1.93

0.55

2.40

0.85

عواقب االبالغ

3.86

0.80

المكافئات المادية

2.27

0.77

تصورات أفعال الزمالء يما يتعلق باإلبالغ
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البيئة الداعمة

2.20

0.48

الصمت اإلذعاني

3.12

0.56

الصمت االجتماعي

4.10

0.72

الصمت الدفاعي

3.49

0.68

استقامة العيادة

2.80

0.50

نفخ الصافرة

2.22

0.87

الصمت التنظيمي

3.57

0.91

المصدر :من مخرجات برنامج (.)SPSS, V.21

يتضح من نتائج الجدول أعاله أن أبعاد محور استقامة العيادة تتراوح متوسطاتها بين  2.62و ،2.97وتقع في
الفئة الثالثة من معياس ليكرت ال ماسي ( 2.6إلى أقل من  ،)3.4كما أن المتوسط الحسابي العام للمحور قد بلغ

 ،2.80بانحراف معياري قدره  ،0.50مما يعني أن أفراد عينة الدراسة في المركب المنجمي يعتقدون بأن مستوى
استقامة العيادة في مؤسستهم متوسط بشكل عام.

وبالنسبة لمحور نفخ الصافرة ،كانت متوسطات أبعاده ال مسة بين  1.93و ،3.86إذ تنتمي أبعاد (وجهة

النظر الش صية ،تجاه الزمالء ،المكافئات المادية ،البيئة الداعمة) للمجال ( 1.8إلى أقل من  ،)2.60وهي أقل

من الوسط االفتراضي للمجتمع ( ،)3أي أنها ضعيفة .بينما ينتمي ُبعد عواقب اإلبالغ إلى المجال الرابع من
المعياس بنسبة موافقة جيدة ،حيث بلغ متوسط البعد  3.54بانحراف معياري مقداره  ،0.93مما يدل على اتفاق

أفراد العينة على أن التبليغ عن الم الفات في مؤسستهم ،من وجهة نظرهم ،له عواقب سلبية على مستقبلهم

الو يفي.

كما أن المتوسط الحسابي العام للمحور يساوي  2.47بانحراف معياري مقداره  0.87مما يدل على أن أفراد

عينة الدراسة يتفقون بشكل مؤكد على أنهم ليسوا من ناف ي الصافرة ،إذ إن كل فرد منهم ال يمارس نفخ الصافرة

من وجهة نظره (متوسط البعد ضعيف ،)1.93 ،وال يرى أن زمالئه في العمل يمارسون ذلك ،وال تدفعهم المكافئات
المادية للتبليغ عن الم الفات داخليا أو خارجيا ،إضافة إلى أن بيئة المؤسسة من وجهة نظرهم ليست داعمة

لناف ي الصافرة أو المبلغين عن الم الفات .ويعزز هذه النتائج ما جاء في أدبيات الدراسة ،بأن أغلبية العاملين
ينظرون للتبليغ ونفخ الصافرة كنوع من الوشاية ،ي افون عواقبها ويمتنعون عن فعلها.

أما المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث ،فقد بلغ  3.57بانحراف قدره  ،0.91مما يدل على عدم تشتت

إجابات المبحوثين حول الفقرات ،وينتمي المتوسط العام للمحور للمجال الرابع من المعياس (من  3.4إلى أقل من

 ،)4.2ويعني ذلك أن مستوى الصمت التنظيمي لدى أفراد الدراسة مرتفع ،وبكل أبعاده ،خاصة بعد الصمت
االجتماعي ،بلغ المتوسط  ،4.10إذ يرى أفراد الدراسة أن صمتهم وعدم التبليغ عن الم الفات نابع من حرصهم

على مؤسستهم.
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وخالصة القول إن مستوى استقامة العيادة في المؤسسة المدروسة كان متوسطاً بشكل عام ،غير أن النتائج
كشفت عن مستوى ضعيف لممارسة نفخ الصافرة في المؤسسة ،بينما كان مستوى الصمت التنظيمي مرتفع إلى

حد ما ،كما بينت إجابات المبحوثين على فقرات الدراسة.

 2.3اختبار فرضيات الدراسة
 1.2.3فرضيات االرتباط

للتحقق من الفرضية األولى ،التي تشير إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين متغير نفخ الصافرة ومتغير

الصمت التنظيمي في المؤسسة المدروسة ،تم است دام معامل ارتباط سبيرمان براون ،والنتائج موضحة في الجدول:
جدول رقم ( :)12معامل االرتباط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي
نفخ الصافرة
الصمت التنظيمي

**-0.37-

** دال عند مستوى داللة  0.01فأقل.

المصدر :من مخرجات برنامج (.)SPSS, V.21

يتضح من نتيجة االرتباط بين المحورين ،التي بلغت  ،-0.37أن هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية عند

مستوى داللة  0.01فأقل ،بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،هذا االرتباط عكسي (اإلشارة السالبة) ،وعلى
الرغم من ضعف هذا االرتباط ،إال أنه يدل على أن ان فاض مستوى نفخ الصافرة في المؤسسة يؤدي إلى ارتفاع

مستوى الصمت التنظيمي والعكس صحيح.

 2.2.3اختبار أثر نفخ الصافرة على الصمت التنظيمي (عالقة تأثير مباشرة)

يوضح الشكل الموالي العالقة بين المتغيرين وأثر نفخ الصافرة على الصمت التنظيمي.
شال رقم ( :)04النموذج البنائي

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

يظهر من الشكل أعاله أن نفخ الصافرة يرتبط مع الصمت التنظيمي في عالقة عكسية ،إذ بلغت قيمة ،0.37- R

ومعامل التفسير  ( R2مربع قيمة  )Rيساوي  ،0.13مما يعني أن متغير نفخ الصافرة يفسر  %13من التغير

الحاصل في مستوى الصمت التنظيمي ،في اتجاه عكسي ،بمعنى أن زيادة مستوى نفخ الصافرة يؤدي إلى ان فاض

مستوى الصمت والعكس صحيح .أما باقي التغير فتفسره عوامل أخرى من خارج النموذج ،سيتم التحقق منها في
اختبار الفرضية الثالثة.
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 3.2.3اختبار عالقة نفخ الصافرة بالصمت التنظيمي في وجود متغير استقامة القيادة كمتغير وسيط بينهما
(عالقة تأثير غير مباشرة)

بغرض التحقق من فرضية التأثير غير المباشرة التي تشير إلى أن هناك عالقة تأثير بين نفخ الصافرة

والصمت التنظيمي في وجود استقامة العيادة كمتغير وسيط بينهما .والشكل التالي يوضح ذلك:

شال رقم ( :)05التأثير الوسيط الستقامة القيادة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

يكشف الشكل رقم  5عن العالقة واألثر بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي في وجود متغير استقامة العيادة

بينهما كوسيط ،والجدول الموالي يبين نتائج التحليل.

جدول رقم ( :)13عالقة التأثير غير المباشرة للمتغير الوسيط
Label

P
.743
***
***

C.R.
.328
-8.905
18.766

S.E.
.086
.023
.029

Estimate
.028
-.209
.546

LV <--- WB
OS <--- WB
OS <--- LV

المصدر :مخرجات ).(AMOS, V.22

تكشف نتائج الجدول أعاله عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير الوسيط (استقامة العيادة )LV

والصمت التنظيمي ( ،)OSإذ بلغت قيمة معامل التفسير  ،R2=0.29كما أن قيمة  CRأعلى من المعيار المحدد
للقبول  ،1.96مما يدل على أن دخول استقامة العيادة كمتغير وسيط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،يلطف

العالقة بينهما ،فنفخ الصافرة في وجود قيادة مستعيمة يؤدي إلى تغير كبير في مستوى الصمت في المؤسسة.

وبعد اختبار المتغير الوسيط ال بد من التحقق من معنوية االختبار ،ويتم ذلك باست دام اختبار سوبل (،)Sobel
كما هو موضح أدناه:

جدول رقم ( :)14اختبار سوبل لمعنوية المتغير الوسيط

المصدرhttp://quantpsy.org/sobel/sobel.htm :
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يظهر من اختبار سوبل معنوية جميع االختبارات ال اصة بالمتغير الوسيط (استقامة العيادة) .وعليه ،تقبل الفرضية
الثالثة التي تشير إلى وجود دور وسيط الستقامة العيادة في العالقة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي.

 .4الخاتمة

اجتازت محاور الدراسة بأبعادها (التي تم تحويلها إلى نموذج وفق أسلوب نمذجة المعادالت الهيكلية ()SEM

كل اختبارات الصدق البنائي ،وجودة المطابقة المطلوبة ،إذ تراوحت قيمة المؤشرات بين قبول وقبول مثالي ،مما

يعني قبول النموذج هيكلياً ووحصائيا.

وجدت الدراسة أن مستوى استقامة العيادة في المؤسسة المدروسة كان متوسطاً بشكل عام ،من وجهة نظر
أف ارد الدراسة ،وكان أكثرها قبوال ُبعدي التسامح والتفاؤل ،وهما من أهم خصائص القائد المستعيم ،تلك ال صائص
تسمح ببناء عالقات جيدة بين القادة والمو فين ،مما يحرضهم على اإلبالغ عن أي م الفة يرون بأنها تضر

بمصلحة المؤسسة ،وت رج الصامتين تنظيمياً عن صمتهم.
كشفت الدراسة أن أفراد العينة المبحوثة يتفقون بشكل مؤكد على أن مستوى نفخ الصافرة لديهم ضعيف،

وأنهم ال يمارسون اإلبالغ عن الم الفات التي تحدث أو من الممكن أن تحدث في المؤسسة ،إذ كان متوسط بُعد
المكافئات يساوي  ،2.27بمعنى أن أفراد الدراسة لن يبلغوا عن الم الفات حتى لو كان هناك مقابل مادي أو
شزر وبنظرات
مكافئة نظير التبليغ ،وهذا ربما يرجع للثقافة السائدة في المجتمع ،باعتبار المبلغ واشي ،ينظر إليه ًا

معادية في أغلب األحيان ،ويعزز ذلك متوسط ُبعد البيئة الداعمة ،الذي كان بدوره ضعيفاً .في حين كان متوسط
ُبعد عواقب التبليغ مرتفع ،بلغ  ،3.86مما يعني أن أفراد الدراسة يحجمون عن التبليغ بسبب خوفهم من عواقبه،
التي تكون في أغلبها مدمرة على مستقبلهم الو يفي.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن ان فاض مستوى نفخ الصافرة في مقابل ارتفاع مستوى الصمت التنظيمي ،مرده

عوامل تتعلق بالعامل ،وأُخرى خارجية ،أما يما يتعلق بالعامل ،هو خوفه على سمعة مؤسسته ورغبته في الحفاظ
على أسرارها ،ودليل ذلك متوسط ُبعد الصمت االجتماعي الذي كان مرتفع إلى حد كبير ،إضافة إلى ارتفاع مستوى

الصمت الدفاعي .أما العوامل ال ارجية فتتمثل في خوف العامل من انتقام اإلدارة ،ونبذ الزمالء والمجتمع ككل.

كما أ هرت نتائج تحليل االرتباط وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين متغيري نفخ الصافرة

والصمت التنظيمي ،وون كانت تلك العالقة االرتباطية دون المتوسط ،إال أنه من الممكن أن يعتد بها في تفسير

سبب ارتفاع مستوى الصمت وان فاض مستوى نفخ الصافرة.

تبين من اختبار أثر فرضية التأثير ،أن نفخ الصافرة يفسر  13بالمائة من التغير في مستوى الصمت

التنظيمي ،والباقي تفسره عوامل من خارج النموذج ،مثل :ثقافة المجتمع (تعتبر المبلغين واشين ،حتى وون كان

التبليغ في محله) ،ال وف من فقدان الو يفة ،الصمت ألسباب ش صية.

أثبتت الدراسة أن استقامة العيادة لها دور وسيط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي ،بمعنى أن نفخ الصافرة

سيزيد بوجود قيادة موجهة باألخالق واالستقامة ،مما يؤدي بالضرورة إلى ان فاض مستوى الصمت التنظيمي.

وفي ل النتائج المتوصل إليها يوصي الباحث بالنقاط التالية:
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 ضرورة التوعية المجتمعية ،ومحاربة ثقافة الوشاية المنتشرة بشكل كبير بين المو فين في المؤسسة ،وتوعيتهمبأهمية الحفاظ على مكتسبات المؤسسة ،من خالل التبليغ عن أي م الفة من الممكن أن تضر بها.

 من الضروري وجود قنوات مفتوحة داخل المؤسسة يما يتعلق بشكاوى المو فين ،والتحقيق فيها بأسرع وقتممكن ،ل لق الثقة لدى المو ف ،بأن إدارته تأخذ بشكواه على محمل الجد.

 وضع آليات للتبليغ عن الم الفات تحمي العامل من المتابعة ،مثل وجود ال ط الساخن ،الذي يمكن المو فمن التبليغ عن أي م الفة دون أن تكشف هويته.

 زيادة الوعي وتعزيز المبادئ األخالقية داخل المؤسسة ،خاصة إن تعلق األمر بالعيادة ،فهي قدوة المو ف،وقد قالت العرب قديما ،أن األغنام تسير على خطى ِم ْرياعها ،والمرياع هو القائد ،فإن وجد العامل قائداً
مستعيما ونزيها يثق يه ،وفي عدالته ،سيقدم للتبليغ عن أي شيء يرى يه ضر اًر بمؤسسته.
 إنشاء لجنة أخالقية ،داخل المؤسسة ،مسؤولة عن متابعة الم الفات المبلغ عنها ،ومكافأة من يقوم بالتبليغ. تشجيع المبادرات الفردية ،وتشكيل لجان مت صصة لدراسة أية مقترحات ومشكالت تطرح من قبل المرؤوسينوااللتزام بتنفيذ ما يصدر عنها من توصيا ،فتح قنوات االتصال أمام المرؤوسين لتوصيل وتسهيل االتصال
بالرئيس األعلى في حالة عدم استجابة الرئيس المباشر.
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 الهيمنة الذكورية وتمثل األدوار التنموية للمرأة،النخبة المحلية
The Local elite, male domination and how the developmental role of the women is conceived
a1
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الملخص

معلومات عن المقال

 وتتقمص مجموعة،لكل مجتمع من المجتمعات ن ب اجتماعية تتمتع بالهيبة والقوة االجتماعية

:الكلمات المفتاحية

 فهي المعنية. هذه الن ب تعتبر مركز ومنبع أي تغير اجتماعي ممكن.من األدوار الو يفية

، بين متعلم وجاهل، ومن تم عبور الفجوة بين قلة غنية وكثرة فقيرة،بتحمل عبء التنمية الثقيل

الن بة
الهيمنة الذكورية

 لهذا فالدراسة التحليلية لمجموع التمثالت والتصورات. بين العصري والتقليدي،بين المدينة والقرية

 تبين كيف أن هذه التوجهات تؤهل المرأة للعيش،والمواقف التي تنسجها الن بة المحلية حول المرأة

، بحيث تبقي على العالقة التراتبية بين الرجل والمرأة،في إطار مواقع اجتماعية عنوانها الهشاشة

المرأة

الت لف
التنمية

 وعلى نحو خاص،وتجعل من النساء مقصيات من عالم األشياء الجدية ومن الشؤون العامة

 إن هيمنة عقلية المجتمع المتقادم تفضي إلى بناء مجموعة من التمثالت.الشؤون االقتصادية

 كما تحول دون التفاعل االيجابي ما بين،  تؤثر على المشاركة في تنمية الجماعة،حول الذات

 وهو الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مؤشرات التنمية.الفرد والمبادرات التنموية المطروحة

. وتحديدا مستوى المعيشة والولوج للصحة والحق في التعليم،االجتماعية
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Abstract
Each community has social elites with prestige and social power, and a range
of functional roles. These elites are the center and source of any possible social
change. It is concerned with bearing the heavy burden of development and
bridging the gap between the rich and the poor, between the educated and the
ignorant, between the city and the village, between the modern and the
traditional. Therefore, the analytical study of the total representations,
perceptions and attitudes of the local elite on women shows how these trends
empower women to live in social settings called vulnerability, so that they
maintain the hierarchical relation between men and women and exclude
women of the world of serious things and public affairs, and more specifically
the economic affairs. The dominance of an aging society's mentality leads to a
series of self-centered representations that affect participation in the
development of the community, as well as prevent positive interaction between
the individual and the development initiatives in question. This is reflected
negatively on indicators of social development, namely the standard of living,
access to health and education.
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 .1المقدمة

إن مش ــروع التنمية كمش ــروع مجتمعي ،اعترض ــته مجموعة من العوائق التي أترث س ــلبا على مس ــألة التنمية،

وحولتهــا إلى مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ريعي نتج عنــه "تنميــة الت لف" بحيــث أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحنــا نتحــدث عن "أزمــة األزمــة" أو "األزمــة

المسـ ــتدامة .والس ـ ـؤال الذي يطرح نفسـ ــه هو :ما هي العوامل البنيوية التي أدت إلى هذا الوضـ ــع االجتماعي؟ ثمة
عالقة ترابطية بين الثقافة العامة السـ ـ ـ ـ ــائدة في المجتمع المغربي ،وما تتضـ ـ ـ ـ ــمنه من تصـ ـ ـ ـ ــورات وقيم حول الفعل

التنموي ،وم تلف الفاعلين االجتماعيين في م جال التنمية المحلية .فالفاعل الحزبي واإلداري والفاعل الجمعوي،

يشـ ـ ـ ـ ــكلون "ن بة محلية" لها تصـ ـ ـ ـ ــوراتها ورهاناتها بصـ ـ ـ ـ ــدد التنمية .عندما تمارس هذه "الن بة المحلية" نشـ ـ ـ ـ ــاطها

االجتماعي وتش ـ ـ ــارك في ص ـ ـ ــناعة القرار الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي االقتص ـ ـ ــادي ،هناك خلفيات ومرجعيات ثقا ية معينة تحكم
سلوكها  ،وتوجه فعلها ليصبح بذلك فعل التنمية مرآة عاكسة لبنية ثقا ية اجتماعية معينة .لذلك فالهدف األساسي

الذي سـ ــعينا إليه من خالل هذه الد ارسـ ــة هو البحث في طبيعة وخصـ ــائص تمثالت "الن بة المحلية" حول التنمية

وتحديدا التمثالت التي تحملها هذه الن بة حول وضــعية المرأة في إطار المجتمع المحلي ،وتقييمها لمشــاركة ذات
المرأة في التنمية المحلية .ومن خالل ذلك سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحدد كيف تؤثر هذه المواقف على التنمية كمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع مجتمعي.

فالتنمية قبل أن تكون ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فهي مبادئ وأفكار يجب االقتناع بها قبل تطبيقها .لذلك هناك حاجة لد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

توجهات ومواقف الن بة المحلية وتصوراتها حول مشاركة المرأة ومن خاللها حول التنمية.

اإلطار المنهجي والتصوري للدراسة
إشاالية الدراسة وفرضياتها

الن بة المحلية وانطالقا من المواقع التي تحتلها في إطار النسق االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،تملك تصورات

معينة حول ذات المرأة وأدوارها التنموية .إن هذه التمثالت أو هذه التصورات تؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة

مشاركة المرأة في تدبير التنمية المحلية .فالقوانين موجودة والمؤسسات المعنية قائمة وال طاب الذي ننتجه حول

المرأة ،خطاب متطور ،غير أن المشكل كل المشكل هو كيف تتمثل الن بة المحلية كل هذه العناصر .لذلك

فالموضوع الرئيسي لهذه الدراسة ،يتمحور إذن حول اإلشكالية المرتبطة بطبيعة العالقة القائمة بين الن بة المحلية،
السياسية منها واإلدارية ،ووضعية مشاركة المرأة في مجال التنمية المحلية ،وتحديدا طبيعة التمثالت االجتماعية

التي تكونها الن بة المحلية عن األدوار التنموية للمرأة وعالقتها بالتنمية .إن هذه العالقة تطرح مجموعة من األسئلة

اإلشكالية نل صها في سؤالين موجهين للدراسة :ما هي طبيعة التمثالت والتصورات والقيم التي تحملها النخبة

السياسية واإلدارية حول وضعية المرأة في مجال التنمية المحلية؟ وكيف تؤثر ذات التمثالت االجتماعية

والثقافية على مشاركة المرأة في مجال التنمية المحلية ؟

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن األسئلة اإلشكالية هذه قد تم ترجمتها إلى فرضيتين أساسيتين:

الفرضيات األساسية

 نفترض أن التمثالت االجتماعية والثقا ية التي تحملها الن بة السياسية واإلدارية حول ذات المرأة ووضعيتهااالقتصادية واالجتماعية والسياسية وما تنتجه من مواقف سلبية تعتبر قوة معطلة للتنمية المحلية.
Page | 80

عبد الصبور لكرمات

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 98 – 79 )2019( 06

 نفترض أن المواقف والتوجهات والتصورات التي تحملها الن بة السياسية واإلدارية حول دور المرأةومشاركتها في التنمية يؤثر سلبا على مردودية المبادرات والمشاريع التنموية ويعيق تحسين جودة الحياة

على مستوى الصحة ،التعليم والتشغيل.

عينة الدراسة

إن الدراسة العلمية لإلشكالية موضوع البحث والتحقق من صدق الفرضيات مسألة تستدعي بداية تحديد عينة

البحث ووخضاعها للدراسة بغاية الوصول إلى نتائج علمية دقيقة .من هنا نقول أنه بالنسبة للعينة المجالية فقد تم

التركيز على المجال الحضري لمدينة قلعة السراغنة .بوصفه المجال الذي تتحرك وتتفاعل يه الن بة السياسية
واإلدارية ،لقد تم التركيز بالنسبة للن بة السياسية :على المجلس اإلقليمي بمقر عمالة قلعة السراغنة ،بلدية قلعة
السراغنة ،باإلضافة إلى المجالس الجماعية وبالنسبة للن بة اإلدارية :فقد تم التركيز على المرافق اإلدارية التالية

العمالة ،المقاطعات ،الصحة ،التعليم ،التشغيل.

وب صوص عينة البحث البشرية فقد تم العمل على تحديدها وفقا لضوابط علمية .ونشير هنا إلى أن هذا التحديد

قد اعترضته مجموعة من الصعوبات ،ترجع باألساس إلى تعدد عينات الفاعلين الذين يدرجون ضمن خانة الن بة
المحلية .إن االنفتاح على الن بة السياسية كمجتمع للدراسة يجعلنا نقف أمام كثرة متكثرة من الن ب فهناك ن ب

الثروة ون ب القوة ون ب الجاه ون ب االستحقاق ون ب المعرفة ون ب السلطة .فهناك إذن عينات م تلفة للفاعلين

السياسيين واإلداريين والذين يمكن أن ن ضعهم لتصنيفات معيارية عدة ،كالمعيار الترابي ،المعيار القطاعي،
المعيار الكمي النوعي ،والمعيار الضبطي .أمام هذا التعدد وغياب التجانس بين م تلف المجموعات المشكلة
للمجتمع األصلي ،فقد تم االعتماد على أسلوب العينة االحتمالية الحصصية وذلك بهدف الحصول على تمثيلية

كل الطبقات ومنه الحصول على نتائج أكثر دقة.

ارتباطا بذلك وانطالقا من قاعدة البيانات اإلحصائية ،المتعلقة بالن بة السياسية واإلدارية .فقد تم العمل على

تحديد حجم العينة بشكل يتناسب مع حجم المجتمع األصلي بالنسبة للن بة السياسية والتي يبلغ عددها 980

مفردة ( )1فقد تم االشتغال على عينة تتألف من  100مفردة تمثل نسبة  %10من حجم المجتمع األصلي .وبالنسبة
للن بة اإلدارية والتي يبلغ عددها  2004مفردة فقد تم االشتغال على نسبة  %10أي ما مجموعه  200مفردة.

ومنه فمجموع أفراد العينة المبحوثة كان هو  300تم توزيعهم بشكل يتناسب مع حجم كل فئة:
الطبقة األولى  :الن بة السياسية المسيرة للمجالس الجماعية 24:مفردة
24

n (Nn/N) =100 (186 / 781) = 23,81

الطبقة الثانية  :الن بة السياسية المعارضة 76 :مفردة
الطبقة الثالثة :الن بة اإلدارية 200 :مفردة

76

n (Nn/N) = 100 (595/781) = 76,18
2009X0,10= 200,9
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منهج وأدوات الدراسة

وباالنتقال إلى منهج البحث يمكن التأكيد في هدا الباب على أن الدراسة السوسيولوجية للتمثالت االجتماعية،

عملية تستدعي استقراء اآلراء والمواقف "المضمرة" ،على اعتبار أن بنية المحتوى المتضمن في التمثل ال تكشف

عن نفسها بنفسها .فهي تحتاج لعملية "كشف" علمي يقوم بها الباحث؛ لذلك يمكن التأكيد على أن اعتماد المنهج

الكمي والكيفي مسألة مكنتنا بداية من إنتاج بيانات عددية حول الموضوع ،ليتم االنتقال بعد ذلك إلى مستوى

التفسير والتحليل والتأويل الدقيق لكل المعطيات التي تم تجميعها ،وذلك بهدف الوصول في مستوى أعلى إلى

الرصد الدقيق للعوامل والظروف المتدخلة في فعل التنمية.

وب صوص أدوات البحث المستعملة ،فقد تم االعتماد وبشكل رئيسي على المالحظة العلمية االستمارة والمقابلة

باإلضافة إلى تقنية تحليل المضمون ال اصة بالوثائق .ونشير أنه بالنسبة لالستمارة فقد تم توجيهها إلى مجموع

أفراد العينة المبحوثة ،أي ما مجموعه  300استمارة وزعت على الن بة السياسية واإلدارية تبعا للتقسيم الذي تم
اعتماده .كما تمت االستعانة كذلك بالمقابلة كأداة مكملة لالستمارة ،وقد كنا موجهين في إجرائها باستمارة ضابطة

خضع بناء أسئلتها ألهداف الدراسة .ونشير هنا إلى أنه ونظ ار لعامل الوقت والتكلفة المادية والمعنوية التي تتطلبها

المقابلة ،فقد تم االكتفاء بإجراء  30مقابلة مع الن بة السياسية واإلدارية تم اختيارهم بشكل قصدي وذلك تبعا

للتقسيم التالي:

• إجراء  10مقابالت مع الن بة السياسية الحاكمة.

• إجراء  10مقابالت مع الن بة السياسة المعارضة.

• إجراء  10مقابالت مع الن بة اإلدارية العاملة في العمالة ،الصحة ،التعليم والتشغيل.

 .2اإلطار المفاهيمي

لقد تم االشتغال في إطار هذه الدراسة على مقاربة مفهوم التمثالت االجتماعية ،باالنفتاح على المقاربة

البنيوية التكوينية مع "بيير بورديو" ،على اعتبار أن التصورات والتمثالت االجتماعية هي في النهاية ال تبتعد عن

النسق اإلدراكي أو ما عبر عنه "بيير بورديو" "بالهابيتوس"( أو اآلبيتوس)

()2

 .Habitusوقد حاولنا كذلك مقاربة

مفهوم التنمية المحلية باستثمار المنطلقات الفكرية ال اصة بنظرية "التحديث" ،مركزين في دلك على العالقة الجدلية

القائمة بين :الحداثة و"التقليد" والتقلدة ،والتكيف والتقمص ،و"الهوية المغلقة" والمفتوحة .وب صوص مفهوم الن بة

فقد تم االنفتاح على أعمال موسكا" و"باريتو ودورة الصفوة وريمون آرون ومفهوم الصفوة الحاكمة .وقد انتهينا من

خالل كل ذلك إلى تحديد المفهوم اإلجرائي بحيث تم التركيز على مقاربة مفهوم الن بة المحلية ضمن المجال
المفهومي ال اص ببراديغم الفاعل االجتماعي ،والذي يعبر في جوهره عن حاصل لعبة اجتماعية ،ت ضع لعالقة
السلطة القائمة بين الفاعلين .ونشير إلى أن تحديد المفهوم اإلجرائي قد وجهنا إلى اختيار مجموعة من التوجهات

النظرية الحاضنة لهذا االختيار ،والتي أتاحت لنا إمكانية التحليل السوسيولوجي ،لمجموع المعطيات التي تم

تجميعها بشكل يضمن للد ارسة علميتها وقيمتها الموضوعية.
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 1.2المرجعيات النظرية

لقد تم العمل على تو يف المنطلقات الفكرية لنظرية الممارسة واستثمار رؤية "بورديو" لآلليات المتحكمة في

سلوك الفاعل االجتماعي ،كما تم االعتماد كذلك على نظرية الفاعل االجتماعي لميشيل كروزيي بحيث عملنا على

استثمار هذا اإلطار النظري ،للتعرف على الكيفية التي تتمثل بها هذه الن ب واقع المرأة ،وكيف تتمثل أدوارها

ومصالحها في إطار شبكة العالقات االجتماعية ( ،)3التي تعكس بالضرورة عالقة سلطة بين األفراد والمجموعات.

كما تم كذلك تو يف المنطلقات الفكرية للمنهجية الفردانية مع ريمون بودون وذلك إلبراز حدود العالقة القائمة ما
بين التوجهات واألحكام والمواقف التي نصدرها كن ب حول مجموعة من القضايا التنموية ،وما يعمد الفاعل

إلعداده من جدول لألفضليات يتالءم وقدراته وكذلك الغاية المرجوة والمشروطة بمستوى معين من الرضا أو الفائدة.

 1.1.2الهشاشة كواقع وتمثل النخبة لوضعية المرأة وألدوارها التنموية
أ -المرأة كتمثل :التبعية والوجود التقبلي

إن التوقف عند تمثل الن بة للوضعية التي تعيشها المرأة في إطار المجتمع المحلي لمدينة قلعة السراغنة مسألة

غاية في األهمية ،ذلك أنها تتيح للباحث إمكانية معرفة التحوالت التي حدثت على مستوى التشكيالت التقليدية
كمؤسسات طبيعية يولد الفرد منتميا إليها

()4

مندمجا في منظومتها العيمية ،وانعكاس ذلك التغير على وضعية

المرأة وعلى مدى مشاركة المرأة في المشاريع التنموية .لذلك فقد تم التركيز من خالل المقابالت ،على تحديد موقف

الن بة السياسية واإلدارية من هذه التحوالت ،وتحديدا التمثل السائد والمرتبط بالنظرة إلى المرأة ووضعيتها في إطار
البنية الثقا ية للمجتمع المحلي ،وما تتمتع به من هوامش للحرية وهو ما يبينه الجدول أسفله:

جدول رقم ( : )01توزيع أفراد العينة حسب تقييمهم لمدى حرية المرأة في ظل التحوالت التي عرفها المجتمع المحلي
هل تبدلت المنظومة القيمية بشال

النخبة السياسية

المجموع

النخبة اإلدارية

سمح بتوسيع هامش حرية المرأة؟

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

نعم

14

70%

06

60%

20

66,66%

ال

06

30%

04

40%

10

33,33%

المجموع -النسبة المئوية

20

100%

10

100

30

100%

المصدر :البحث الميداني (المقابلة).

يبدو أن موقف الن بة المحلية اتجاه وضعية المرأة في المجتمع ومدى تمتعها بهامش الحرية عرف تحوال نوعيا

تبعا لمجموعة من المتغيرات ،حيث اعتبرت نسبة  %70من الن بة السياسية و %60من الن بة اإلدارية ،أن هذه

التغيرات قد سمحت بتوسيع هوامش الحرية بالنسبة للمرأة .وانطالقا من هذه المواقف يمكن القول بأن نسبة 66,66

 %من الن بة السياسية واإلدارية تحيى في إطار أسرة نووية .وهو ما يفيد التغير الذي لحق التشكيالت االجتماعية

التقليدية ( )5وتحديدا طبيعة األسر في المجتمع المحلي .لقد خلصت األسرة النووية المرأة من عبء عائلة ممتدة
لم يكن يحتلن ضمنها سوى مكانة دونية وو ائف محدودة ،ك دمة المنزل وونتاج األوالد ،وهذا أمر إيجابي سمح
بتحسين وضعية المرأة خصوصا في ضوء ت لصهن من اهرة تعدد الزوجات واقتسام الزوج .وتجدر اإلشارة أنه
على الرغم من مساحة الحرية التي أصبحت متروكة للمرأة في إطار التحول الذي مس بنية األسرة بالمجتمع
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المحلي لقلعة السراغنة ،فالمالحظ إذن أنه من الجلي أن التمثالث التي يتم نسجها حول المرأة ،تفقد المرأة القدرة

على المبادرة وتكسبها ثقافة التبعية واالنسحاب من مساحة الفعل االجتماعي .بحيث تحفظ لنفسها أدوار "ثانوية"
أو مكملة للرجل .وترتبط هذه الوضعية االجتماعية للمرأة بالثقافة السائدة وما تفرزه من تمثالت ذكورية سلبية.

إن المقاربة العلمية لنظرة الن بة المحلية للمرأة دفعتنا للتساؤل حول تصور الن بة السياسية واإلدارية للمرأة .وقد

تبين من خالل العمل الميداني كيف أنها نظرة تتصف بالهيمنة الذكورية .وسمح لنا تحليل المضمون للمقابالت،
أن نستنتج مجموعة من التمثالت التي تدور حول المرأة كجسد لالستهالك أو "كعورة" .وتلك صورة عاكسة لجملة

من األحكام العيمية  ،التي تطلق على المرأة في إطار المجتمع المحلي؛ الذي يعمل على إنتاج وتداول مجموعة
من الصور الحسية حول المرأة ،يستدمجها كل من الرجل والمرأة على حد سواء .إن هذه الصور تؤثر في وعي

المرأة نفسها ،فهي تدرك بأن جسدها المس ر لالستهالك ،يفترض أن تتعلم مند الصغر األسلوب ال اص لضبطه

وطرق تقديمه لآلخرين .إن المجتمع الذكوري وعبر قناة المرأة نفسها ،يعلم النساء كيفية ملء الفضاء والسير،

وتبني وضعيات مالئمة للجسد مع التحكم في حركة الجسد تبعا لترسيمات استعمالها .إن هذا األمر الزال يعتبر

ضروري في تقييم المركز الذي تحتله المرأة في الفضاء األخالقي االجتماعي .وهي تكبر إذن تكبر معها عقدة
الجسد الذي يتحول إلى حبس رمزي

()6

أو ما يمكن تسميته بالعبودية الطوعية للجسد ،وما ينتج عنها من قتل

وتقييد لحرية الفعل والحركة ،تبعا للموانع ال ارجية التي يفرضها المجتمع المتقادم .وهو األمر الذي يحد بكل تأكيد
من الحرية ،كشرط أساسي لتحقق إمكان الفعل في إطار مجال الممارسة ،كمجال للفعل والشغل والحركة (.)7

ت-النخبة وإماان تأهيل المرأة في مجال التعليم

يشكل ولوج المرأة (أو الفتات) إلى التعليم ليس حقا طبيعيا بل شرطا ضروريا إلنجاز أي مشروع تنموي فعلي؛

وذلك ألن المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع لكونها المسؤولة عن تربية الناشئة في المجتمع .ومن ثمة يعتبر

تأهيل أو تكوين الفتاة (ومن خاللها المرأة) اللبنة األساسية ألية فعل تنموي .ومن هنا يطرح التساؤل حول الدور

الذي تلعبه الن بة المحلية بشقيها اإلداري والسياسي في االهتمام بتأهيل المرأة تأهيال علميا من شأنه أن يضمن
تحريرها من قيود المجتمع التقليدي التي تعطل قدرتها الطبيعية على العمل واإلبداع في ميادين شتى .إن التوقف

عند مجموع التمثالت ،وما تفرزه من مواقف سلبية حول المرأة التي تنهل في جوهرها من المنظومة العيمية،

مسألة تبين لنا كيف أن هذه التمثالت السلبية تعتبر عامل مفسر الستمرار مجموعة من الممارسات من قبيل

االعتراض على تعلم الفتاة خارج مجال المدينة ،بحيث وجدنا من خالل مجموع المقابالت التي تم إجراؤها أن

نسبة  30%من الن بة السياسية و 20%من الن بة اإلدارية قد أبدوا عدم تحمسهم لفكرة تعلم الفتاة بعيدا عن

مركز إقامة الوالدين .والمبرر هو ال وف عليها من أن تقع في المحظور اجتماعيا .عملية إعادة اإلنتاج هذه تؤثر
سلبيا على هوامش الفعل والحركة ،التي يسمح للمرأة وللفتاة التحرك في إطارها  .لهذا االعتبار يمكن القول بأنه

وباالنتقال إلى واقع المجتمع المحلي ،نالحظ أن هذا النمط من الوعي نجد له مجموعة من االمتدادات واقعيا .ومن

بين األ مثلة التي يمكن إدراجها في هذا اإلطار اهرة الهدر المدرسي وتحديدا في أوساط الفتيات .ونسجل في
هذا الصدد أن نسب الهدر المدرسي وتبعا لإلحصائيات تعتبر نسب جد مرتفعة (.)8
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إن التوقف عند هذه المعطيات اإلحصائية يبين لنا كيف أن هناك عالقة مباشرة بين ارتفاع نسب الهدر

المدرسي في أوساط الفتيات واستمرار هيمنة العيم التقليدية تجاه المرأة .ففي كثير من المواقف التي تم الوقوف

عندها ،تبين كيف أن حرمان الفتاة من حقها في التعلم يتم إما بموجب ال وف عليها أو ال وف منها ،وهو األمر
الذي نلمس أن له مجموعة من االنعكاسات السلبية على مستقبل الفتاة التي تبقى أمامها نافذة وحيدة وهي نافذة

الزوج الم لص ،الشيء الذي يفسر إقبال الفتاة على الزواج وهي دون السن القانونية .ويعد الفقر والهشاشة

االجتماعية هما السبب الرئيس في إعادة إنتاج هذه العيم والتصورات التقليدية التي تحول دون تعليم الفتاة والمرأة
على السواء ،وبالتالي ولوجها إلى وضعية اجتماعية متطورة .بالتأكيد ال يمكن تصور تنمية في ضوء غياب
المشاركة الفعالة للمرأة .التنمية ال يمكن أن تتحقق في مجتمع ال تستطيع الفتاة يه الولوج إلى التعليم ألسباب

اقتصادية بالدرجة األولى ،ثم نتيجة إعادة مجموعة من العيم التقليدية ،التي تضعها في وضعية اجتماعية دونية،
نظ ار لوضعيتها االقتصادية الهشة .بحيث يتم تقديم فريضة الزواج "كآلية" لل الص من المشاكل االجتماعية

واألخالقية على حساب التأهيل العلمي الذي يدمجها في سيرورة التنمية ويمكنها من تلبية حاجياتها األساسية في

ل العجز العام الذي تعرفه العديد من المؤسسات االجتماعية العمومية ،على مستوى تغطية الحاجات األساسية

وتحديدا في صفوف النساء (.)9

جدول رقم ( :)02توزيع نسب األمية في إقليم السراغنة حسب متغير الجنس والمجال
األمية  /المجال

الذكور

اإلناث

المجموع

النسبة%

النسبة%

النسبة%

المجال الحضري

35 ,3

58,5

46,6

18,1

38,3

28,5

المجموع

30 ,5

52,5

41,2

المجال قروي

المصدر :المندوبية السامية للتخطيط إحصاء  2014بتصرف.

بناء على المعطيات اإلحصائية يتبين أن نسبة األمية عند النساء أكثر منها عند الرجال  52,5%عند النساء،

مقابل  30,5%عند الذكور ،كما يالحظ أيضا أن نسبة األمية عند النساء في المجال القروي ( )58,5%أكثر
منها عند النساء في المجال الحضري ( .)%38.3وهو ما يفيد بأن نسبة األمية تزيد كلما انتقلنا من الذكور إلى

اإلناث ومن العالم الحضري إلى العالم القروي .عموما نستنتج أن األمية الزالت منتشرة في مجال اإلقليم وخصوصا
في أوساط النساء ،ومرد دلك باألساس إلى مجموعة من العوامل المادية االقتصادية واالجتماعية الثقا ية والتي

تحد من إمكانية ولوج الفتاة للمدرسة .وهو األمر الذي يحول دون ترقيتها اجتماعيا وثقا يا .ويعطل قدرتها على
اإلنتاج والمشاركة بالفعل ،في التنمية المطلوبة محليا ووطنيا .إن األمية والفقر وجهان لنفس الدائرة المفرغة التي

تحول دون التنمية المحلية؛ وتشكل في ذات الوقت عامال أساسيا في إعادة إنتاج وتكريس العيم التقليدية التي ترزخ

تحتها عموما المرأة في المجتمع المغربي.

ث -محدودية ولوج المرأة إلى العمل
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إن المالحظة الدقيقة للواقع االجتماعي تؤكد أن هناك تغير حادث في اتجاه الت لص من المركزية الذكورية ،وون

كان األمر بطيئا .فالمركزية الذكورية لم تعد تفرض نفسها كما كانت ،وذلك بسبب العمل النقدي الض م للحركة

النسائية ،والتي استفادت من التحوالت العميقة التي عرفها الوضع النسوي ،خاصة على مستوى الن بة أو الفئات
المحظو ة اجتماعيا ،والتي استفادت من مجموعة من التغيرات ،من قبيل تزايد نسب بلوغ التعليم الثانوي والعالي
في المدن وضواحيها ،وزيادة عدد النساء العامالت ،وتحسن روف الحياة نسبيا مع تطور الوسائل التقنية التي

ساهمت بشكل ال يستهان به في الت فيف من وطأة وثقل المهام المنزلية .لقد ساهمت هذه التغيرات بشكل مهم في

تراجع النماذج التقليدية ،غير أنه ومع ذلك فهذه التغيرات لم تصل بعد إلى القضاء على النموذج التقليدي المهيمن
الذي يسكن الهابتوسات الجامدة ( .)10فقاعدة التمييز الجنساني تمتد لتؤثر على تقسيم األدوار ما بين الرجل والمرأة،
حيث سيادة نوع من التقسيم الجنساني لألدوار ومنه لألعمال ،التي يمكن أن تقوم بها المرأة ،وهو ما يؤثر على

مشاركة المرأة التنموية وعلى إمكانيات تحررها من واقع الفقر والتبعية المطلقة للرجل.

إن وضعية المرأة في إطار المجتمع المحلي ،وضعية تعكس حدة التباين بين التحديث والحداثة ودرجة التغير

االجتماعي التي تمس منظومة العيم وما تفرزه من مواقف وسلوكات سلبية اتجاه المرأة .وتعرقل مسألة التباين

مشروع التنمية ،الذي ال يمكن بأي حال من األحوال أن ي تزل إلى مجرد مشكل اقتصادي أوتقني .فالتنمية عملية
متداخلة األبعاد ،فهي مشروع كلي يالمس كل مجاالت الحياة ويستجيب لتطلعات لكل الفئات االجتماعية .وبالعودة

إلى واقع المجتمع المحلي لقلعة السراغنة ،يمكن القول أن هناك نوع من التواطؤ بين الن بة المحلية والعامة .تواطؤ

يعبر عنه بالصمت أحيانا وأحيانا أخرى بال طاب المبرر أو المبارك لمجموعة من الممارسات ،التي ال ت دم
التنمية كمشروع مجتمعي ،بل ت دم مصالح فئوية وليست مجتمعية .ويعتبر ذلك في واقع الحال نتيجة للهيمنة

الذكورية ،التي تشكل من النساء موضوعات لالستهالك واالستغالل .فكرة االستغالل هذه ترتبط باكراهات البنية
التي تمنح للرجل السلطة الرمزية ،التي ت ول له توجيه المرأة وجعلها تتحرك ضمن إطار هو من يحدد معالمه

وتمظهراته .إن التوقف عند الهيمنة الذكورية وتقسيمها للمجتمع على أساس مانوي ،يجعل المرأة تابع للرجل ،تقسيم

يمتد تأثيره ليلمس حق المرأة في العمل ،بحيث يضع القيود أمام فرص حصولها على عمل .وهي قيود يحملها
الفرد في بنيته السيكولوجية وتؤثر بشكل سلبي على األدوار التنموية للمرأة كما تفضي إلى عطالتها.
جدول رقم ( :)03توزيع نسب البطالة في إقليم السراغنة حسب متغير الجنس والمجال
الذكور%

اإلناث%

المجموع%

البطالة /المجال
المجال الحضري

6,7

33,8

8,6

12,8

34,5

17,5

المجموع

8,3

34 ,2

11,2

المجال القروي

المصدر  :المندوبية السامية للتخطيط ،إحصاء  2014بتصرف.

بناء على الجدول السابق (رقم ) 4نالحظ محليا أن هناك ارتفاع لنسب البطالة في صفوف النساء حوالي 33,8%
في المجال القروي و  34,5%في المجال الحضري وهي نسب مرتفعة مقارنة بالذكور .وتجدر اإلشارة هنا إلى

أن النساء اللواتي حصلن على فرصة شغل هناك أعداد مهمة منهن يتم استغاللهن .سواء في المعامل أو الحقول
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أو في "أعمال الس رة" وبأثمنة ب سة .وبسؤالنا الن بة السياسية عن المبرر كان الجواب هو أن هناك أعمال تعجز

المرأة عن أدائها بحكم بيولوجيتها .ومع اضطرارها لذلك فإن المقابل يكون هزيل بقدر قدرتها الطبيعة على أداء

العمل .والمالحظ أن نسبة  70%من الن بة السياسية و  60%من الن بة اإلدارية تقر بهذه الفروق الطبيعية .كما
تقر بضرورة توزيع الو ائف واألدوار بحسب القدرات الطبيعية .والواقع أن هذه التمايزات ما بين الهوية الذكورية

واألنثوية تقترن أساسا بمجموع االستعدادات العاكسة لثقافة المجتمع التقليدي وما يرتبط بالشكل التقليدي من

استسالم ،من تشاؤم ،من انغالق ومن خوف ( ،)11االستعدادات هذه التي لقنتها العائلة والنظام االجتماعي للرجل
والمرأة .ويتم بموجبها تقسيم العمل وفق عالقة تراتبية تمنح األفضلية والعيمة للمهام واألدوار التي يؤديها الذكر،

مقابل الدونية والتبسيط للمهام واألعمال التي تقوم بها النساء ،ومن تم نفي وجود النساء ووجبارهن على ال ضوع.
جدول رقم ( :)04توزيع غير متكافئ لألجور على أساس جنس اليد العاملة
مجال العمل

النساء

الرجال
حدود األجر في اليوم

حدود األجر في اليوم

الفالحة ( جني المحاصيل)

ما بين 100و120درهم

ما بين 30و 50درهم

الخياطة والنسيج

ما بين 90و  130درهم

ما بين 40و60درهم

ما بين 60و80درهم

ما بين40و60درهم

معامل الزيتون

المصدر :البحث الميداني.

إن هذا التصور لقدرة المرأة ولعدم كفايتها الطبيعية على اإلنتاج ينعكس سلبيا على قيمة األجر اليومي للنساء،

وب اصة اللواتي يعملن في جني الزيتون أو الحصاد الموسمي أو معامل إنتاج بعض المواد الغذائية ،بحيث يتم
استغالل قوة عمل النساء مقابل أجور هزيلة .وهو ما يمكن اعتباره أحد العوامل المساهمة في تنمية واقع الهشاشة

بدل القضاء عليها .كما يفسر أيضا فشل العديد من البرامج التنموية الهادفة إلى محاربة الفقر ،ومواجهة وضعية

الهشاشة بالنسبة للمرأة .تنجز المرأة نفس العمل الذي يقوم به الرجل ،غير أنه يتم دائما النظر لعمل المرأة وفق

مبدأ األهلية المنقوصة ،ومن ثمة تفقير العمل األنثوي مقابل حفظ العيمة العليا للعمل الذكوري .وتجدر اإلشارة إلى
أن هذه األحكام نجدها تتأصل في األجساد في شكل استعدادات تفرض توافق التطلعات مع اإلمكانات ،وتحد من

إمكانات المرأة بأن سطرت لها ال طوط الحمراء وجعلت بنية الفوارق قائمة .وتجعل فكرة التقسيم من المرأة كائن

دوني يفرض عليه أن يقبل بعالقة تراتبية يتمتع فيها الرجل بوضعية السلطة.

جدول رقم ( :)05توزيع أفراد العينة حسب تمثالتهم لدرجة تثمين عمل المرأة
عمل المرأة

تثمين عال
التكرار

%

تثمين متواضع
%

التكرار

تبخيس أو غير ماترث
التكرار

المجموع

%

النخبة السياسية

07

23,33

05

16,66

08

26,66

20

النخبة اإلدارية

04

13,33

04

13,33

02

6,66

10

المجموع

11

36,66

09

30

10

33,33

30

المصدر :البحث الميداني.
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يتضح من خالل الجدول التوضيحي كيف أن  36 ,66 %من الن بة السياسية واإلدارية تنظر بإيجابية لعمل
المرأة .وهي فئة في غالبيتها كما تبين من خالل المقابالت ،أنها من الن بة السياسية الحاكمة أو اإلدارية التي

تتولى مراكز القرار ،في حين نجد أن  63 ,33 %ينظرون لعمل المرأة نظرة متواضعة أو نظرة غير مكترة وهو

ما يبدو جليا من خالل تحليل مضمون المقابالت التي وردت في هذا اإلطار .فهناك عبارات وردت من قبيل[:

المرأة مجرد لعبة ،وسيلة لترويج أهداف معينة ،تعامل على أساس أنها أقل كفاءة من الرجل ،عدم الثقة في المرأة

والعوامل تعود لطبيعة المرأة] فهذه المواقف تعبر عن نوع من التشكيك في قدرة المرأة على المشاركة اإليجابية في
تدبير فعل التنمية ،بحيث يتم تثمين عمل الرجل في مقابل تب يس أدوار المرأة .إن هذه المواقف إنما تعكس

استمرار هيمنة التقسيم المانوي الموجه لألفعال والسلوكات وما يفرزه ذلك من تمثالت سلبية ،تفضي إلى تب يس

المجهودات النسائية؛ وهو تمثل في األصل يرتبط بالتنشئة االجتماعية التي تعمل على تمرير مجموعة من الصور
النمطية إزاء النساء  ،عبر فاعلين متعددين فرادى وجماعات.

إن تحقيق التنمية كما يؤكد دانيل لرنير ،عملية مشروطة أساسا بإمكانيات تجاوز الهوية المغلقة والتمركز

حول الذات ،باالنفتاح على الم الف ومد جسور التواصل مع كل ما هو مغاير للذات والتاريخ .إن مالحظة الواقع

المحلي تبين كيف أن الذات الفاعلة الزالت قابعة في هويتها المغلقة ،مقاومة بذلك كل إمكانية إلحالل التغيير

على مستوى المعايير المحددة ألشكال العالقة ما بين الرجل والمرأة .إن عالقة التساكن القائمة ما بين الذات

والتفكير المتقادم ،إنما تعبر في عمقها عن رغبة واعية موجهة بوعي قصدي ،يجعلنا ن تار للرجل مواقع السلطة
مقابل تولية المرأة لمواقع التبعية .إن عالقة التعالي هذه تؤثر على نظرة الن بة للمرأة  ،كما تحد من قدرتها على

الفعل .إنها نظرة تقوم على التقسيم الجنسي للعمل ،والتوزيع الصارم جدا للنشاطات الممنوحة لكل واحد من الجنسين
إنه العالم االجتماعي بهويته الذكورية ( ،)12والذي يبني واقعا مجنسا يقوم على مبدأ االختالف البيولوجي بين

الجنسين ،أي بين األجساد الذكورية واألجساد األنثوية .لتُرسم بذلك حدود لقدرة المرأة على الفعل انطالقا من رسم
الحدود للجسد .إن هذا الترسيم لحدود إمكانات الجسد األنثوي ،إنما يؤثر على تصورنا لمشاركة المرأة وخروجها
للعمل ،بحيث نعتبر أن خروج المرأة للعمل في م تلف المجاالت (الفالحي ،الصناعي ،ال دماتي ،اإلداري) قد
أضاف لها أعباء جديدة ال تقدر عليها ،الشيء الذي سيجعلها تفقد المزيد من حريتها وهذا ما أكده العمل الميداني.
شال رقم ( :) 01موقف النخبة المحلية من القول بأن عمل المرأة أفقدها حريتها وجنسانيتها
53,50%
46,50%

ضد

المصدر :العمل الميداني.
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نالحظ كما هو مبين في المبيان أعاله كيف أن نسبة  53,50 %من الن بة المحلية ترى أنه وبحكم طبيعة العمل
الذي تؤديه المرأة ،وتحديدا في مجاالت الصحة والتعليم ،إن ذلك يعتبر مكلفا بالنسبة إليها بحيث أضاف إليها في
تصورهم أعباء جديدة وجعلها تفقد حريتها بل وحولها إلى أداة إنتاج ،الشيء الذي يفسر النسبة المرتفعة التي تم

تسجيلها ب صوص إقبال النساء على التقاعد النسبي خالل موسم  2018-2017حيث وصل عدد الملفات إلى

 300000ألف ملف تمت تلبية حوالي  4000مطلب ،على المستوى الوطني ( .)13تعكس هذه األرقام في حعيقة
األمر معاناة المرأة ،حيث أدى انتقال المرأة من البيت إلى المصنع ،أو اإلدارة ،أو المقاولة إلى إضافة أعباء جديدة

على مسؤوليتها ،وضيق من هامش حريتها ،باإلضافة إلى أعباء األسرة وتربية األبناء .إن هذا التمثل ( )14إنما

يرتبط في عمقه بالنظام االجتماعي الذي يتشكل من تقسيمات عاكسة لعالقات الهيمنة واالستغالل االجتماعي
وهي تقسيمات تندرج في الهابيتوس الذي ي تزل التعارض بين المذكر والمؤنث ،ويجعل النساء محكومات بهوية

منتقصة خصصت لهن اجتماعيا .فعليهن تقع المهمة الطويلة والقاسية والدقيقة المرتبطة بأعمال البيت ،وكذا

االهتمامات اإلدارية التي تتميز بالرتابة.

إن هذه التمثالت ترتبط بالثقافة التي تجعل من النساء مندوارت رمزيا لل نوع والكتمان وهي بنى تؤثر على

استعدادات النساء وقدرتهن على االنجاز .االستعدادات التي هي في الواقع نتاج استدماج النساء الحكم المسبق

الس لبي ضد "المؤنث" ،ويعتبر ذلك من آثار االصطفاء االجتماعي الذي يجعل من قضية المساواة بين النساء

والرجال قضية شكلية .فالنساء هن األقل حضوة ،كما أن المراكز التي تحتلها النساء في سوق العمل ،خارج نطاق
الو يفة العمومية ،تعتبر مراكز ثانوية وخدمية كمواقع المساعدة والرعاية ،خادمات منازل ،عامالت مطاعم،

مساعدات أطفال ،كما أنهن أقل أج ار من الرجال على الرغم من التساوي بينهما في كل شيء في المهام وفي
طبيعة المؤهالت .هذا باإلضافة إلى أنهن األكثر عرضة للبطالة ولهشاشة العمل من الرجال ،على اعتبار أن

الو ائف والمواقع األكثر هشاشة هي التي ت صص للنساء ،وكل ذلك يرتبط باألساس بالبنى االجتماعية التي

تبقي على الفوارق بين الجنسين وتورث االستعدادات "السلبية" للنساء .وهي االستعدادات ذاتها التي تصبو بالرجال

إلى الت لي للنساء عن بعض المهام الدونية تكريسا لقاعدة ال ضوع األنثوي (.)15
 2.1.2المرأة ووصاية الرجل

إن االشتغال على هذا الموقف القائم على أساس التقسيم البيولوجي لألدوار ما بين الذكر والمؤنث ،إنما يفسر

استمرار منطق التفكير التقليدي والذي ينظر للمرأة كذات فاقدة لألهلية لم تصل بعد إلى سن الرشد ،بل واألكثر

من ذلك فإن هذه النظرة تمتد لتؤثر على مجموعة من الحقوق كحق المرأة في امتالك األرض .فمن األشياء التي
توقف الباحث في إطار إقليم مجال الدراسة هو أن استغالل المرأة ال يتوقف عند حدود نهب قوة العمل .بل إن

األمر يتعدى ذلك إلى حرمان النساء من حقهن في ملكية األرض وتحديدا يما يسمى بأراضي الشياع ( أراضي
الجموع) .وهي اهرة متفشية بشكل كبير في المنطقة .فمن المعروف أن أغلبية األراضي الفالحية باإلقليم هي

أراضي شياع وفي حالة وفاة األب فإن المرأة قد تأخذ حقها من اإلرث من الماشية ومن المنقوالت األخرى وال يحق
لها أن تأخذ نصيبها من األرض .وهي اهرة قد عمرت طويال بالمنطقة ،بحيث يتم التحايل على النساء تحت
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مسمى القوانين العر ية ليتم حرمانهن من حقهن في اإلرث .إن الوقوف عند موقف الن بة السياسية واإلدارية من

حرمان المرأة من الميراث نجد أن  70%من الن بة السياسية و  90%من الن بة اإلدارية تعارض هذا القانون

العرفي ،غير أنه بالعودة لواقع الممارسة ومن خالل المالحظة السوسيولوجية ،يتبين أن أفراد الن بة أنفسهم ،يعملون
على استغالل هذه القوانين .وهو ما يفيد كيف أن ال طاب شيء والممارسة شيء آخر .فالذات وتبعا لمصالحها

تن رط بشكل واعي وغير معلن في النسق المعياري المحدد والمنظم للسلوك االقتصادي واالجتماعي للجماعة،
الشيء الذي يغذي ممارسات من قبيل استغالل المرأة وحرمانها من حقوقها .إن مثل هذه الممارسات القائمة على

" التقلدة " ( )16تجعلنا نواجه أزمة مرور من المجتمع المتقادم إلى المجتمع الحديث .إنها ممارسات تزيد من تعميق
أزمة الهشاشة التي تعاني منها نسبة كبيرة من النساء باإلقليم .وهو واقع يعتبر نتيجة عملية الستمرار هيمنة منطق

المجتمع التقليدي.

إن التساؤل حول تمثل الن بة السياسية واإلدارية لعالقة الوصاية بين الرجال والنساء ،يبين كيف أنها عالقة

تراتبية مقبولة في الماضي وما زال جل أفراد العينة غير الشابة يرغبون في استمرارها حتى في الوقت الحاضر،

وصاية ترتبط في عمقها بالهيمنة الذكورية.

شال رقم ( :)02موقف النخبة المحلية من وصاية الرجل على المرأة
مع الوصاية
57%

59%

56%
43%

المجموع

44%

النخبة اإلدارية

41%

النخبة السياسية

المصدر :البحث الميداني.

يتضح أن  57%من الن بة المحلية ترفض استمرار وصاية الرجل على المرأة ،مقابل  43%منها تقر بضرورة

استمرار الوصاية على المرأة وبالعودة إلى متغير السن فالمالحظ أن المتوسط العمري المالحظ بالنسبة لهذه الفئة

يتجاوز  45سنة مقابل ذلك نجد أن الفئة التي ترفض استمرار الوصاية هي فئة شابة وهو ما يبين تأثير متغير
السن على تمثل الن بة لعالقة الوصاية ،التي يمكن أن تسود بين الرجل والمرأة في إطار المجتمع المحلي .ونالحظ
أنه بالنسبة إلى الفئة الشابة من أفراد العينة ،أنها قد تأثرت بمجموع التغيرات ،التي مست القواعد المعيارية المنظمة
لعالقة الرجل بالمرأة ،مقابل استمرار هيمنة الفكر التقليدي على الفئة الغير الشابة .إن تمثل الوصاية هذا» مع

الوصاية -ضد الوصاية« يعبر في عمقه عن خطوط تماس بين مبدأ المركزية الذكورية والتقليد القبلي ،الذي

يؤسس ألركيولوجية الالوعي والتي توحد بشكل مفتوح بين تصوراتنا وأفعالنا وتقاليدنا ال اصة؛ ويكون لها أثر
ملموس على حركة األجساد والعقول ،باتجاه تكريس عالقة القوة المادية والرمزية بين الجنسين ( .)17إن التوقف
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عند مجموع هذه المواقف التي تؤهل المرأة للعيش في إطار مواقع اجتماعية عنوانها الهشاشة "القانونية"

و"االجتماعية" ،تبين كيف أن نسبة مهمة من الن بة السياسية واإلدارية ،تستدمج بشكل ال إرادي مجموع المبادئ

والعيم المعبرة عن المجتمع التقليدي ،وتقبل بمجموعة من الممارسات اتجاه المرأة .وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من

يعترض بالقول أن عددا من النساء قد قطعن في أيامنا هذه مع المعايير واألشكال التقليدية بصناعة أمكنة للتحرر
من القيود .غير أنه ومع ذلك نجد أن فكرة التحرر هذه تبقى مراقبة بشكل كبير وخاضعة لوجهة النظر الذكورية،

كبنية هيمنة يعاد إنتاجها ،بفضل أعوان فرادى كالرجال أو المؤسسات والعائالت والمسجد والمدرسة والدولة .هؤالء
يجعلون من عالقة الهيمنة تبدو وكأنها عالقة هيمنة طبيعية ،الشيء الذي يؤدي إلى نوع من "التب يس" الذاتي.
إن هذه الصورة العاكسة للمواقف التقليدية ،تؤثر على وضعية المرأة والفتاة في إطار المجتمع المحلي .وتجعل من

النساء مقصيات من عالم األشياء الجدية ومن الشؤون العامة ،وعلى نحو خاص الشؤون االقتصادية .لتبقى
محصورة بالعالم المنزلي وبالنشاطات المرتبطة بإعادة اإلنتاج البيولوجي أو العائلي .كما يعرضها لمجموعة من

الممارسات التي تحط من كرامتها اإلنسانية من قبيل أن تتزوج وهي قاصر بإعمال مبدأ الوصاية ،لذلك تم التركيز
على من خالل المقابالت على تبيان موقف الن بة من هذه الممارسة وهو ما يبينه الجدول أسفله:
شال رقم ( :)03موقف النخبة السياسة من زواج القاصر بالكونطرة
مع

ضد

90%

85%

10%

15%

النخبة اإلدارية

النخبة السياسية

المصدر :البحث الميداني.

إن القراءة العميقة لهذه التصورات يفضي إلى تفجير األسئلة بتعبير بيير بورديو وعليه فظاهرة تزويج الفتيات

القاصرات (زواج بعقد عرفي) ( )18ال يمكن قراءتها بشكل سوي إال باالعتماد على األسئلة المحرجة بعيدا عن كل
أشكال االختزال والنمذجة االختزالية هناك نسبة  86,66%تعترض على هذا الشكل من الزواج في حين نجد أن

نسبة  13,33%منها  75%من الن بة السياسية وتحديدا فئة األعيان ،التي ترى من خالل المقابالت ،كيف أن

هذا الشكل من الزواج يمكن أن نجد له مبررات ترتبط بالعادات والتقاليد .وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من

أن غالبية أفراد العينة يرفضون هذه الممارسة ،إال أنه المالحظ أنه على مستوى ال طاب الذي يتم تداوله أن هناك
نوع من التقبل لهذه الممارسة .كما أنك تلمس من خالل ال طاب ،أن هناك اعتراف ضمني بهذا الشكل من

الزيجات والذي يتم ربطه في الغالب بمبررات يمكن تل يصها في العادات والتقاليد وثقافة المجتمع ليتم غض

الطرف على واقع الهشاشة ،بحيث نجد أنه كلما زادت نسبة الهشاشة والفقر زادت معها نسب تزويج الفتيات

القاصرات ،وذلك كرغبة من العائلة في الت لص من عبئ فتاة قد تكون مصدر لجلب العار للعائلة أو أنها تحمل
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األسرة فاتورة النفقة عليها  .لذلك هناك مجموعة من الناس يفضلون تزويج بناتهم صونا لهن قبل أن يصلن إلى

سن يصعب عليهن الزواج يه .بناء على ما سبق يمكن القول بأن تمثالت الن بة المحلية للمرأة ووضعيتها
االجتماعية ،تستند على تصورات تتسم بازدواجية المعايير .هناك اعتراف صريح بالظاهرة وفي نفس الوقت نجد

أن هناك قبول ضمني بالممارسة .ووراء ال طاب ت تفي الحعيقة التي يتم العمل من طرف الن بة المحلية على
مواراتها ،بحيث يتم العمل بشكل إرادي على طمس الواقع ،الذي يشجع على هذا النوع من الممارسات .وهو واقع

يرتبط في عمقه بمجموعة من الظروف الوسيواقتصادية المنتجة للفقر والهشاشة والتبعية آلخر .عموما يمكن القول

أنه من أقاصي الهشاشة االجتماعية ،تولد الظاهرة وتستمر في االتساع الكمي والنوعي .فالفقر هو الذي يولد
التعثر في المشروع الدراسي ،وهو الذي ينتج الهدر واالنقطاع الدراسي .كما أنه من رحم الهشاشة والت لف

االقتصادي تولد التمثالت ال اطئة ،التي تنزع الثقة من التعليم ومن الشهادات العليا .إن كل هذه الهواجس هي

التي تدفع باألسر إلى الزج ببناتهن في مشاريع زواج ولدت ميتة.

 3.1.2تمثالت النخبة المحلية لدور المرأة في التنمية المحلية

إن االشتغال على تبيان نظرة الن بة المحلية للمرأة ولواقع العنف والهشاشة التي تعانيها في إطار المجتمع

المحلي .مسألة توضح لنا كيف أنه الزال هناك استمرار لهيمنة المجتمع التقليدي وللعقليات التقليدية ،والتي تتعامل
مع المرأة بمنطق الوصاية والتبعية ،والذي يسكن البنية السيكوسوسيولوجية للذات ،حيث هيمنة عقلية المجتمع

الذكوري الذي يب س كل األدوار التي يمكن أن تقوم بها الم أرة .وهو ما تم الوقوف عليه من خالل العمل الميداني

 2.2النخبة وتقييم مشاركة المرأة في المشاريع التنموية

إن نظرة الن بة المحلية لمشاركة المرأة في التنمية وتحديدا ان راطها في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

يمكن القول أنها تتأرجح بين التقييم السلبي واإليجابي ،وقد ينتج عنها نوع من التعامل السلبي مع مشاركة المرأة
في مجموعة من المشاريع التنموية باإلقليم ،الشيء الذي يثر على إمكان تحرر امرأة من واقع الت لف بوصفه

المضمون العيني لكل حرية ( .)19إن تتبع أهم االنجازات التي تم تحصيلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية

البشرية ،تبين لنا أن هناك مجهود محدد تم بالفعل من أجل دمج المرأة في إطار سوق العمل ،وهو ما أكدته الن بة
السياسية من خالل نظرتها اإليجابية لمشاركة المرأة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .في حين كانت

الن بة اإلدارية أكثر تحفظا ألنها تعتبر (بنسبة  )52%أن مشاركة المرأة تبقى سلبية وبأفق محدود وهو ما يوضحه
شال رقم ( :) 04تقييم النخبة المحلية لمشاركة المرأة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
مشاركة سلبية

52%

مشاركة ايجابية
72%

48%

28%

النخبة السياسية

النخبة اإلدارية

المصدر :البحث الميداني.
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نست لص من استقرائنا لمواقف الن بة المحلية تجاه مشاركة المرأة في التنمية أنه  28%من الن بة السياسية ،تؤكد

على المشاركة السلبية ،مقابل  52%من الن بة اإلدارية تؤكد على أن مشاركة المرأة في مجموعة من البرامج

والمشاريع المذرة للدخل ،والتي تهم باألساس إعادة إدماج النساء في وضعية الهشاشة .وتهتم معظم هذه المشاريع
بفتح ورشات صغيرة لل ياطة ،أو جمعيات لتحضير بعض مواد التجميل أو األعشاب الطبية ،أوتربية الماشية
بالنسبة إلى النساء القرويات؛ لكن تظل مشاركتهن سلبية حسب تقييم الن بة اإلدارية .وهو موقف يمكن تفسيره

بطبيعة العالقة التي تربط الن بة السياسية أو اإلدارية بالمشاريع التنموية ،التي تشارك فيها المرأة في إطار المبادرة

الوطنية للتنمية البشرية .فالبنية اإلدراكية للذات هنا ،تتأثر بطبيعة المواقع واألدوار وطبيعة المشاركة التي تؤديها

الذات ،في إطار دائرة الفعل .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بنية اإلدراك هذه تبقى محكومة بحس برغماتي ،حيث

تتبنى الذات مواقف وتصورات معينة .فالفاعل السياسي ،على سبيل المثال ،يعيم المشاركة انطالقا مما هو مفيد

بالنسبة إليه واإلداري هو اآلخر يعيم المسألة انطالقا من مصالحه الذاتية .وتجدر اإلشارة إلى أن مسألة المصلحة
أو المنفعة قد تأخذ بعدا رمزيا ثقا يا وقد تأخذ بعدا ماديا صرفا .بالتالي فالفرد قد يدافع عن واقع معين بدافع جني
المكاسب السياسية أو االقتصادية وقد يواجه األمر ويهاجمه بدافع التماهي واالنسجام اإلرادي مع أنساق ثقا ية

تنتصر لمكانة الرجل الرمزية وتبقي على دونيتها وتبعيتها له .إن هذه المسألة تعتبر غاية في األهمية ألنه في
كثير من المواقف قد نلجأ إلى مواجهة شيء بدافع الحذر أو ال وف على فقدان مرتبة األولوية على سلم اجتماعي،
يعطي األسبعية للرجل على المرأة ويجعلها تابعة له .و يما يتعلق بالعوامل التي تعيق مشاركة المرأة في التنمية

المحلية وتحولها إلى مشاركة سلبية ،تبين أن  75%من المقابالت مع الن بة السياسية واإلدارية تركز بشكل كبير
على مقاومة العقليات التقليدية ،والتي ال تفسح المجال لمشاركة المرأة بشكل موسع .إن المواقف التقليدانية وما

تنتجه من تمثالت عند العامة كما ال اصة ،تحد من مبادرة المرأة التنموية ،وتحولها إلى مبادرات فاقدة للجدوى

والفاعلية التنموية ،بحيث يتم النظر لمثل هذه المبادرات على أنها محدودة الجدوى .إن المواقف والقناعات التي
نتبناها كذوات ،والعاكسة لهيمنة التفكير التقليدي ،تنتج رؤىة ال شكلية لقضية التنمية والمرتبطة بالمثيرات اآلنية
التي تدفع الفاعل إلى التعامل مع وضع المرأة ،بطريقة اعتباطية ينقصها التنظيم والت طيط المسبق (.)20

وقد بينت ا لمالحظة السوسيولوجية ،أن الن بة المحلية وخاصة السياسية منها تركز على المواقع بدل الواقع،

فهناك انغماس وانعياد للن بة وراء ما يمكن تسميته بدائرة االستقطاب السياسي ،بحيث يتم استغالل النساء
المن رطات في جمعيات تنموية عاملة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ك زان انت ابي .وهو ما تم

الوقوف عليه بشكل واضح في خضم الحملة االنت ابية التي ت ص االنت ابات الجماعية ،بحيث وجدنا أن هناك

تو يف سيء للمرأة كصورة تستغل كواجهة انت ابية ،بل واألكثر من ذلك هو أنه حتى على مستوى البرامج التي
تقترحها األحزاب محليا هناك تغييب للمرأة والتنمية ،بحيث يتم التركيز على المرأة كصورة وكاسم ،ليحضر الشكل

ويغيب المضمون .لتصبح قضية تنمية المرأة وان راطها في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،قضية تستغل للحساب

ال اص للن ب ،بحيث يتم النظر للمرأة المحلية كزبون يتم العمل على تعبئتها وتجنيدها ،مستغلين في ذلك الضغوط

المعنوية المرتبطة بتأثير الوالءات األسرية والعشائرية ،أو الضغوط المادية المرتبطة بدعم الن ب السياسية  -التي
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تملك سلطة القرار المحلي  -بعض المشاريع التي تن رط المرأة فيها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو
بتقديم بعض المساعدات العينية أو ال دمات الفعلية ( .)21وفي كثير من األحيان يتم االكتفاء بتوزيع الوعود وتغذية

الطموحات وبث اآلمال في النفوس ،ووضع المرأة في حالة انتظار ،الشيء الذي يحول العالقة بين الن بة السياسية

والمرأة ،إلى "عالقة زبونية" تحكمها مصالح يفترض أنها متبادلة .وبمقتضى هذا النوع من العالقات يصبح المنطق

السائد هو منطق "هاك وارا" بالتعبير العامي .هذا الفكر كما أكد على ذلك محمد جسوس ،من خالل سوسيولوجية
عالقات الزبونية ( .)22قد أصبح يغزو م تلف المجاالت والقطاعات المجتمعية ،ليتحول إلى واقع مجتمعي معترف
به تبرره وتعززه مجموعة من العيم والمعتقدات ،واقع يحول المرأة إلى مجرد وسيلة أو مطية يتم استغاللها في مرحلة

معينة من الزمن االنت ابي .كما يجعل من الحلول والمقترحات التي تطرح لحل مشكلة الهشاشة ،حلول ال تنضبط
لل طاطة العقالنية ،التي تقتضي إقصاء كل ما هو ذاتي والتعامل مع واقع الهشاشة بنوع من الموضوعية ،بعيدا

عن الحسابات والمصالح الذاتية الضيقة .حضور النزعة الذاتوية والبرجماتية في التعاطي مع المشاكل ،أثر بشكل

سلبي على مردودية المشاريع المطروحة في إطار السياسات العمومية ،وتحديدا في مجال المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية وذلك بهدف تحسين وضعية المرأة سواء في المجال الحضري أو القروي.

 3.2المرأة ونهب قوة العمل

إن من بين أهم األهداف التي تم تسطيرها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،نجد محاربة الفقر

والهشاشة ،وذلك بالعمل على تشجيع المبادرات المحلية والهادفة إلى إنجاح مشاريع تنموية ت فف من حدة الفقر

خصوصا في أوساط النساء .وبالمقارنة بين األهداف المعلنة والواقع يتضح أن هناك تباين كبير بين الواقع

والمأمول .هناك مجموعة من المشاريع تم تسطيرها لفائدة النساء غير أن هذه المشاريع لم تؤتي أكلها .وبالتوقف

عند العوامل التي تحول دون تحقق األهداف المعلنة ،تبين أن وضع المرأة المتسم بضعف التكوين ونقص في

المؤهالت بسبب األمية التي تبلغ أكثر من  60%باإلضافة إلى عدم استقالليتها ،بسبب استمرار هيمنة أنماط
التفكير التقليدية كلها عوامل تضعف مشاركة المرأة في التنمية المحلية ،وتبعدها من دوائر القرار ومن المشاركة

في ات اذ القرار ،بالنسبة إلى المشاريع التنموية التي يراد إدماجها فيها .وهو األمر الذي يتناقض من حيث المبدأ

مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والتي انطلقت بدءا من  2005مركزة بشكل كبير على دعم المرأة
وخاصة النساء اللواتي يعانين من الهشاشة ،وذلك بتبويئها مراكز قيادية ،غير أن الواقع يفيد شيء آخر فهناك

ضعف التمثيلية النسوية بالمجالس الجماعية والتي تكاد تكون منعدمة ،على اعتبار أن مجال التسيير الجماعي

مجال ذكوري بامتياز .وهي مسألة تؤثر على األدوار المحتملة للمرأة في مجال الحكامة والتسيير التشاركي ،كما
تسهم في استمرار تهميش المرأة ،وتدعم وجودها خارج دوائر القرار .وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى في حالة مشاركة
المرأة في المجالس التمثيلية ،فالمالحظ أنها تكتفي بلعب أدوار " ثانوية " في الجماعات الترابية .هناك مجموعة

من المؤشرات التي سبق الحديث عنها والمرتبطة بأميتها وعدم تصدرها مواقف القرار وكذلك وضعيتها غير اآلمنة
من حيث األجر والشغل وحالة الفقر .هذه التمظهرات البنيوية في واقع الحال تعتبر أحد األسباب الرئيسية ،التي

تحد من ولوج المرأة إلى عالم الحكامة وتصدر قرار تدبير الشأن المحلي .فاألمية والفقر والبعد عن دوائر القرار
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كلها أمور تجعل المرأة المحلية تتحرك في حلقة مفرغة .فاألمية والفقر ينتج عنهما نقص في التكوين والمؤهالت

وغياب ذلك يجعلها بعيدة عن دوائر القرار .ومن تم فهي ال تقرر بنفسها الحلول العملية لتجاوز وضعيتها ،بل يتم
ات اذ القرار بدال عنها ،الشيء الذي يتناقض من حيث المبدأ مع مبادئ الحكامة الجيدة الذي تم رفعه كشعار.

أمام هذا الوضع فإن غالبية النساء في وضعية الهشاشة ال يجدن إال المعرفة اليدوية ،والتي تحيل في الغالب على

مهن يدوية غير مربحة وتتطلب مجهودا بدنيا ،كما أن أصحاب هذه المهن يعيشون وضعية هشاشة ،الشيء
الذي يسهم بشكل أو بآخر في زيادة نسب البطالة المقنعة ،التي تنتشر بشكل كبير في أوساط الرجال والنساء

خاصة ،تجد النساء مثال يتعاطين لبعض الحرف أو المهن التي تكلفهن مجهود كبير مقابل أجر زهيد .فهناك من

تعمل في مجال صناعة ال بز وبيعه في األسواق المحلية والمدخول يكون هزيل جدا.

جدول رقم ( :)06تكلفة ومردودية بيع الخبز المرأة واحدة في اليوم
يمية الدقيق

عدد الخبز المصنوع لــــــ kg

ثمن الوحدة

إجمالي الخبز المباع

المدخول

1kg

2

3dh

60

30dh

المصدر :البحث الميداني.

وهناك نسبة مهمة من النساء قد تمكن وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من االستفادة ،وفي إطار

الجمعيات النسوية التي ينتمون إليها ،من آليات لل ياطة غير أنه المالحظ أن مقرات هذه الجمعيات قد تحولت
إلى معامل عشوائية ،أصبحت تنتشر وبشكل كبير في األحياء الشعبية وفي الدواوير التي تحادي المدينة .وتعمل

هذه المعامل على صناعة ما يصطلح على تسميته "بالتشامير المحلي" الذي يتم تسويقه الحقا من طرف التجار

الذين يجنون األرباح من بيعه في م تلف المدن المغربية ،في حين نجد أن المرأة تأخذ مقابال هزيال .والمالحظة
التي تثير االنتباه هنا وهي األجر الذي تأخذه المرأة مقابل خياطة قطعة واحدة.

جدول رقم :7يوضح عمليات الخياطة والمردودية المرأة واحدة
العمليات المنجزة

الثمن

عدد الوحدات المصنوعة في اليوم

المدة الزمنية

المدخول اإلجمالي

السورجي

1DH

بين  10و 20وحدة

 9ساعات

30dh- 40dh

الخياطة

2DH

المصدر :البحث الميداني.

إن التوقف عند هذه األرقام يبين لنا كيف أن المرأة كقوة عمل يتم استغاللها مقابل أجور زهيدة ،بل واألدهى من

كل ذلك هو عملها في أماكن عشوائية بدون تغطية صحية وبدون ضمان اجتماعي ،الشيء الذي يجعلها عرضة
لتقلبات الزمن تقول إحدى النساء » كل انهار بنهارو ،لما اخدمتي ما تأكل « وبسؤال الن بة المحلية عن هذا
الوضع وتحديدا الن بة السياسية التي تتولى مهام تمثيلية في الغرف المهنية وجدنا أنها تنظر ايجابيا لهذا الوضع.

وهو ما يفسر كيف أن وضعية الهشاشة التي تعاني منها الكثير من النساء في العالم القروي والحضري على حد

سواء ،تعد وضعية تحكمها عالقة مباشرة بطبيعة الوعي الفردي السائد في المجتمع المحلي ،والذي يعبر في عمقه

عن هيمنة التفكير التقليدي .فكر يعبر في عمقه عن خطوط تماس ما بين مبدأ المركزية الذكورية واالصطفاء

االجتماعي ،الذي يؤسس ألركيولوجية الالوعي ،والتي توحد بشكل مفتوح ما بين تصوراتنا وأفعالنا وتقاليدنا ال اصة.
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كما يكون لها أثر ملموس على حركة األجساد والعقول ،باتجاه تكريس عالقة القوة المادية والرمزية بين الجنسين
والتي ينتج عنها حتما عالقة وصاية وتبعية المرأة للرجل ،كأثر لالصطفاء االجتماعي الذي يجعل من قضية

المساواة بين النساء والرجال قضية شكلية .فالنساء هن األقل حظوة .كما أن المراكز التي تحتلها النساء في سوق
العمل ،خارج نطاق الو يفة العمومية ،تعتبر مراكز ثانوية وخدمية .هذا باإلضافة إلى أنهن األكثر عرضة للبطالة

ولهشاشة العمل من الرجال ،على اعتبار أن الو ائف والمواقع األكثر هشاشة هي التي ت صص للنساء .لذلك
هناك حاجة ماسة للعمل على تفكيك التقاليد لتتغير وتتطور بمفعول النقاش النقدي وبالتفاعل مع المشاكل الجديدة

محل الرأي العام ( ،)23وسيعطي ذلك النضج الضروري لمواجهة مشكلة التنمية-المرأة ،انطالقا من وجهات نظر

دائما متعددة وم تلفة .نموذج التفكير هذا يقوم على التحرر بواسطة المعرفة من أولئك الذين يقدمون أنفسهم
كمرشدين أو أوصياء ،واحترام الرأي المتعقل للغير لنتمكن معية من ممارسة فعل االختيار ال اص ،خارج كل

تأثير إيديولوجي أو الثقافة السائدة المتجلية في الرأي العام "ككائن مفتعل" والذي يفترض أن ننظر إليه كنتيجة ال

كمنطلق ،كغاية ال كمبدأ ،كمفعول ال كفاعل (.)24
 .3الخاتمة

إن االشتغال على تحديد مواقف الن بة السياسية واإلدارية للتنمية في ضوء استراتيجية محاربة الهشاشة

واإلقصاء االجتماعي الذي تعاني منها المرأة ،يؤكد لنا صحة الفرضيات التي تم االنطالق منها بحيث تبين كيف
أن المواقف والتصورات التي تحملها الن بة المحلية حول وضعية المرأة ،هي مواقف تتباين وت تلف باختالف

المواقع التي يحتلها الفاعل في إطار النسيج االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي .كما تبين أيضا أن فكرة التباين

الحاصلة على مستوى المواقف والتصورات تؤثر سلبيا على تنمية وتأهيل الرأسمال البشري ،وتحسين جودة الحياة

على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل.

المرأة ال زال يتم التعامل معها تبعا لهيمنة منطق التفكير التقليدي ،وما ينتج عنه من استدماج لمجموعة من

المبادئ والعيم التي تؤثر على فاعليتها وتؤهلها للعيش في إطار مواقع اجتماعية تتميز بالهشاشة .ورغم مساحة
الحرية التي أصبحت متروكة للمرأة ،في إطار التحول الذي مس بنية األسرة بالمجتمع المحلي .باإلضافة إلى

االنتشار النسبي للثقافة العالمة وما رافق ذلك من تعديل للسلوك الفردي ،باتجاه تبني مواقف عاكسة لمبادئ الحداثة
تبعا للمراكز الو يفية التي يحتلها الفرد ،إال أنه ومع ذلك فالمالحظ أن التمثالت التي يحملها الفاعل االجتماعي
حول المرأة ،تمثالت تعكس الهيمنة الذكورية ،كمنطق تفكير يفقد المرأة القدرة على المبادرة ويكسبها ثقافة التبعية

واالنسحاب من مساحة الفعل االجتماعي ،بحيث تحفظ لنفسها أدوار "ثانوية" .وتظل فكرة اإلقصاء في عالقة

ترابطية مع الثقافة السائدة وما تفرزه من تمثالت سلبية تؤثر على طبيعة الوعي السائد في إطار المجتمع المحلي.

وتؤثر هذه التمثالت بدورها على طبيعة االستعدادات عند المرأة ،وقدرتها على اإلنجاز وتولد لديها "عقدة" الجسد
واألمكنة ،بحيث تمارس نوعا من اإلقصاء الذاتي ،الذي يعمل بشكل سلبي باتجاه وضع قيود على حقها في الولوج
لبعض األمكنة والو ائف أو ممارسة بعض األدوار االجتماعية التي يحتكرها الرجل.
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إن التعامل مع قضية الفقر والهشاشة التي تعاني منها المرأة المحلية وخاصة القروية منها وفق رؤية إستراتيجية

بغاية تحقيق التنمية المحلية ،مسألة تستدعي تجاوز تلك الرؤية التبسيطية والتعامل مع الهشاشة التي تعيشها

المرأة ،باعتبارها هشاشة بنيوية تالمس كل أشكال تواجد المرأة بمجالها .الشيء الذي يجعلنا نتملك رؤية شمولية
تستحضر وفي اآلن ذاته ما هو اجتماعي ثقافي وما هو سياسي اقتصادي ،بغاية وضع حلول عملية تمكن من

تجاوز العوائق التي تحول دون تحسين أوضاع المرأة ،على مستوى التعليم أو الصحة أو التشغيل .وهناك مجموعة
من المؤشرات التي سبق الحديث عنها والمرتبطة بأميتها وعدم تصدرها مواقف القرار ،وكذلك وضعيتها غير اآلمنة
من حيث األجر والشغل وحالة الفقر .هذه التمظهرات البنيوية في واقع الحال تعتبر أحد األسباب الرئيسية التي

تحد من ولوج المرأة إلى عالم الحكامة وتصدر قرار تدبير الشأن المحلي .فالثقافة السائدة العاكسة للمجتمع المتقادم،
إضافة إلى األمية والفقر والبعد عن دوائر القرار كلها أمور تجعل المرأة المحلية تتحرك في حلقة مفرغة.

إن الوصول إلى التنمية المحلية كهدف نواة ،مسألة تستدعي إحداث تغيير عميق في هذا الواقع ،وذلك بالعمل

على تحرير المرأة ومدها بالوسائل الضرورية ،التي تمكنها من مجاوزة ما تعانيه من استغالل وتهميش وحرمان
وفقر وأمية .فاألمية وعدم تصدرها لمراكز القرار ،وكذلك وضعيتها غير اآلمنة من حيث األجر والشغل وحالة

الفقر ،هي في واقع الحال تمظهرات بنيوية ،تحد من ولوج المرأة إلى عالم الحكامة والمشاركة في صناعة القرار

التنموي المحلي .األمر الذي يجعل المرأة تتحرك في حلقة مفرغة بحيث نجد أنه من رحم الهشاشة والت لف
االقتصادي تولد التمثالت ال اطئة ،التي تجعل الذات تفتقر للثقة في قدرتها على مواجهة واقع الغبن الذي تعيشه

المرأة .فاألمية والفقر ينتج عنهما نقص في التكوين والمؤهالت ،وغياب ذلك يجعلها بعيدة عن دوائر القرار ،ومن

تم فهي ال تقرر بنفسها الحلول العملية لتجاوز وضعيتها .كما أن وضعها الراهن ال يسمح لها بمشاركة الرجل مهام
العيادة ،الشيء الذي يؤثر على التنزيل الفعلي للحكامة والتدبير التشاركي كمدخل أساسي للتنمية المحلية.
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الملخص

 ومن منظور أبعاد هذه،تعد بطاقة األداء المتوازن من األدوات الحديثة للتفكير االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي

 فإنها تبنى أسـ ـ ــاسـ ـ ــا، والعمليات الداخلية محوري العمالء والمالي، محور النمو والتعلم- البطاقة

 تناقش هذه الد ارس ـ ـ ـ ــة دور تأهيل.على عالقات س ـ ـ ـ ــببية بين جميع منظوراتها الداخلية وال ارجية

معلومات عن المقال
:الكلمات المفتاحية
تأهيل الموارد البشرية

إدارة رأس المال البشري

 من خالل العمل،الموارد البشرية وودارة رأس المال البشري في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية

أداء

 وتحديد درجة االرتباط يما بينها باس ــت دام المنهج الس ــببي،على تحديد العالقة بين المتغيرات

 يحــدد مكــانــة،(Interpretation) ( وفقــا إلطــار تص ـ ـ ـ ـ ـ ــوري تــأويليExplanatory study)

 وقد توص ـ ـ ـ ـ ـ ــلنا إلى مجموعة من النتائج كان من.المؤثرات االجتماعية في الظاهرة المدروس ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 أن تأهيل الموارد البش ـ ـ ـرية واالسـ ـ ــتثمار في رأس المال البشـ ـ ــري يعد بعدا جوهريا وقاعديا:أهمها
.بالنسبة لتحسين األداء
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Abstract
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 .1المقدمة

تعد بطاقة األداء المتوازن ( )BSC : Balenced Scorecardإحدى األدوات الحديثة التي است دمت في

بداياتها في قياس وتقييم األداء ،بإدراج مجموعة من المؤشرات غير المالية إلى جانب المؤشرات المالية وارتباطها

أكثر باألداء المستقبلي للمؤسسة – ال باألداء الماضي -والنظر إلى أداء المؤسسة من خالل تفاعل أربعة منظورات
محددة لألداء ،منظورين داخليين يرتبطان بالنمو والتعلم إلى جانب محور العمليات الداخلية ،ومنظورين خارجيين

يتعلقان بمحور العمالء والنتائج المالية ،والربط بين م تلف هذه المنظورات األربعة بتحليل سببي (السبب يؤدي
إلى النتيجة واألثر) ،والتي يتوقف فيها أداء المؤسسة على محور النمو والتعلم الذي يتعلق بمهارات األفراد

ومعارفهم ،المناخ االجتماعي والممارسات التنظيمية إلى جانب البنى القاعدية التكنولوجية.

في مرحلة متقدمة ،أصبح ينظر إلى بطاقة األداء المتوازن كأداة تست دم في التفكير اإلستراتيجي ،سيما

المتعلقة بعمليات تنفيذ اإلستراتيجية ورصف أهدافها وترجمتها في شكل مجموعة من التصرفات والسلوكات

( ،)Actionsوهذا ما زاد االهتمام أكثر بما تمتلكه المؤسسة من موارد سيما مواردها الداخلية غير المنظورة ،
حيث أكدت العديد من الدراسات ومن أشهرها  Thomas Stewartبأن األصول الفكرية هي األصول أكثر قيمة
من األصول المادية لنجاح المنظمات وتحعيقها األداء المتميز.

تزايد االهتمام والتأكيد على مدى أهمية رأس المال البشري من حيث استقطابه ،تطويره والمحافظة عليه ،بناء

على ذلك أصبحت تنمية الموارد البشرية وتأهيلها عامال مهما في تعزيز القدرات اإلنتاجية ،واإلبداعية والمعر ية

لألفراد ،خاصة تلك المتعلقة بإنتاج معارف جديدة والتي أصبح ينظر إليها بمثابة سالح أساسي لتنافسية المؤسسة،

وتحسين األداء.

مما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية على النحو اآلتي :ما مساهمة تأهيل الموارد البشرية وإدارة رأس المال

البشري في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية ،من منظور بطاقة األداء المتوازن؟

لتنبثق وتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية ،مجموعة من التساؤالت الفرعية ،والتي يمكن إثارتها من خالل التساؤالت

اآلتية :ما مساهمة تأهيل الموارد البشرية في األداء من منظور النمو والتعلم؟ يما تتمثل ممارسات إدارة رأس المال

البشري؟ من منظور العالقات السببية في بطاقة األداء المتوازن ،هل هناك أثر لمحور النمو والتعلم في أداء
المؤسسة؟

فرضيات البحث

تبنينا في معالجة هذه اإلشكالية ،مجموعة من الفرضيات والممثلة في:

 -من منطلق العالقات السببية في بطاقة األداء المتوازن ،يساهم تأهيل الموارد البشرية وودارة رأس المال

البشري في تحسين أداء المؤسسة من منظور النمو والتعلم.
لتتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات اآلتية:

 يتعلق منظور النمو والتعلم في بطاقة األداء المتوازن بعملية تأهيل الموارد البشرية في المؤسسة. تساهم إدارة رأس المال البشري في تحسين أداء المؤسسة.Page | 100
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 -يعد النمو والتعلم محور جوهري في تحسين باقي االداءات من منظور العالقة السببية في بطاقة األداء

المتوازن.

أهداف البحث

إن الهدف الرئيس لهذا البحث هو الوقوف على مساهمة تأهيل الموارد البشرية وودارة رأس المال البشري في تحسين
أداء المؤسسة؛ بذلك نستطيع الوقوف أيضا على مجموعة من األهداف والممثلة يما يلي:
• الوقوف على ممارسات والعمليات المتعلقة بتأهيل الموارد البشرية.

• تبيان طبيعة العالقات السببية بالنسبة لمنظورات بطاقة األداء المتوازن في تفسيرها ألداء المؤسسة
ككل ،وكذا مستوى األداء المرتبط بهذه المنظورات كل على حدى ،سيما منظور النمو والتعلم وأثره

على المنظورات األخرى.

• تحديد طبيعة العالقة بين تأهيل الموارد البشرية وودارة رأس المال البشري بأداء المؤسسة.

• تحديد الممارسات التي من شأنها تأهيل الموارد البشرية في المؤسسة في محور النمو والتعلم.
• إ هار مكانة رأس المال البشري بالنسبة ألداء المؤسسة.

أهمية البحث

يكتسي هذا البحث أهمية بالغة ،سيما مع التوجه لنظم التسيير الحديثة ذات الصلة بتسيير وتنمية الموارد البشرية

،باعتبارها عوامل تنافسية تساهم في خلق العيمة وتحقيق التفوق والنجاح للمؤسسات ،وتزايد االهتمام بها أكثر لما

تشكله من أصول فكرية ورأس مال بشري في المؤسسة ،ويمكن إبراز أهميتها من خالل النقاط التالية:

• التأكيد على دور ومكانة الممارسات والسياسات الجديدة المتعلقة بالموارد البشرية وتطويرها ،من خالل
التأكيد على أهمية مشاركة األفراد أكثر في ات اذ القرار ،تعبئتهم وتعنيتهم  ،زيادة مسؤوليتهم  ،تنمية

روح اإلبداع لديهم  ،تحفيزهم ،التوجه بفرق العمل ،تطوير مهاراتهم ومعارفهم ...

• التأكيد على أهمية الموارد البشرية التي تعد بمثابة مصدر للميزة التنافسية  ،وما تمتلكه من معارف
ومهارات سيما المعارف الضمنية لدى األفراد.

• التأكيد على أن استعدادات ،وقدرات ،وسلوكات األفراد ومدى دافعيتهم وتحفيزهم يرتبط بحد كبير على
طبيعة العالقات بين األفراد يما بينهم ،وبين المسيرين والعاملين من حيث مدى تمكينهم في المؤسسة،

واالهتمام بمهاراتهم ومعارفهم والكيفية التي يتم بها إدارتها.

• التأكيد على أهمية المؤشرات غير المالية إلى جانب المؤشرات المالية ،وضرورة أخذها بعين االعتبار
منهج البحث

عند دراسة وتقييم أداء المؤسسة.

تم االعتماد في هذا البحث على إحدى األطر التصورية المعتمدة في مجال البحث في العلوم اإلدارية وفقا إلطار

تصوري تأويلي( ،)Interprétationباست دام المنهج السببي ( ،)Explanatory studyيحدد مكانة المؤثرات
االجتماعية في الظاهرة المدروسة.

Page | 101

عادل بومجان & فريد بن عبيد & نادية عديلة

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 114 – 99 )2019( 06

استندنا من خالله على نموذج ) (modèleاالفتراض االستنباطي ) )1( (Hypothético-déductifمن خالل
البحث عن االفتراضات التي تحدد العالقات بين الظواهر واألسباب يما بينها ،وهذا من خالل تبيان مساهمة

تأهيل الموارد البشرية وودارة رأس المال البشري في تحسين أداء المؤسسة.
 .2اإلطار النظري للبحث

تم التطرق في هذا البحث إلى المفاهيم ذات الصلة بالتأهيل في الجانب االقتصادي عموما ،وكذا تأهيل الموارد
البشرية على وجه ال صوص ،ووبراز مكانتهما في تحسين أداء المؤسسة من خالل االهتمام بإدارة في رأس المال

البشري .باإلضافة إلى تناول م تلف أبعاد بطاقة األداء المتوازن واست داماتها.

 1.2التأهيل وتطوير المؤسسات

التأهيل لغة  :تأهل أي " انتهل ولألمر صار له أهال  ،ووهالة الشيء استوجبه واستحقه ،ويقال هو أهل لكذا

هو يسـ ـ ـ ـ ــتحق له " ( ،)2وبصـ ـ ـ ـ ــفة عامة فان التأهيل هو" مجموعة المعارف والقدرات وال برات التي تسـ ـ ـ ـ ــمح بتنفيذ

والعيام بعمل محدد" ( .)3في ميدان العلوم االجتماعية ،العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرنة عموما هي حدث مرجعي أثناء تحول (تطور)
المجتمع ــات ( )la modernisation fait référence à la transition d'une sociétéمن المجتمع ــات

التقليدية أو السـ ـ ــائرة للنمو والتطور إلى المجتمعات المتطورة ،كما أن العص ـ ـ ـرنة هو مصـ ـ ــطلح متعدد المفاهيم،

يرتبط باسـ ـ ــت داماته المتنوعة والتي نعطيها لهذا المصـ ـ ــطلح (( )4من حيث المعنى والمضـ ـ ــمون الجانب التاري ي،

االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،االجتماعي ،)...،وحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب  Danièle Linhartفي كتابه عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنة المؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ( La
 )modernisation des entreprisesفيرى أن التغيير المتعلق باألفراد يكون مسـ ـ ـ ــبقا قبل التغييرات المتعلقة

بالعمل (مناصـ ـ ــب العمل) "  ،)5( "changer les salariés avant de changer le travailوهذا ما يعطي
أبعادا جد كبيرة بالنسبة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية تماشيا مع األهداف المتوخاة من عصرنة المؤسسات-كما
هو الحال بالنس ـ ـ ــبة للمجتمعات التي قامت باالس ـ ـ ــتثمار في الموارد البشــ ـ ـرية – وتحقيق التنمية المسـ ـ ــتدامة ( (Il

).n’est de richesse ni de force que d’hommes (Jean BODIN

 2.2التأهيل في المجال االقتصادي

اقترن مصطلح التأهيل من حيث المضمون بالعديد من األبعاد ،كتطوير األداء ،تحسين التنافسية ،مواكبة

التغيرات الحاصلة وهذا لمواجهة التحديات التي أفرزها المحيط التنافسي ،من خالل م ططات التأهيل سواء تعلق

األمر بمجموعة من متطلبات التأهيل ال ارجية أو الداخلية ، ،كما أن من الباحثين من است دم مصطلح التأهيل

في مجال إدارة الموارد البشرية وعادة ما اقترن بمصطلحات أخرى كتنمية وتطوير الموارد البشرية ،االستثمار في

رأس المال البشري ،واست دمت مصطلحات ذات الصلة به لها كـ,Habilitation , Modernisation :

 Développementمن أجل االستجابة لم تلف التحوالت االقتصادية التي تعيشها المؤسسات.
 1.2.2تعريف التأهيل

عرف التأهيل بأنه تطوير المؤسسة من أجل أن تصبح قادرة على المنافسة من ناحية الجودة ،والكفاءة الداخلية

باست دام مواردها حتى تضمن شروط البقاء وتحقيق مردودية اقتصادية ،أما منظمة األمم المتحدة للتنمية
Page | 102

عادل بومجان & فريد بن عبيد & نادية عديلة

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 114 – 99 )2019( 06

الصناعية(ONUDI) Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel- -
عرفت التأهيل بأنه " عملية تحسين أداء المؤسسة وتنافسيتها ،مما يسمح لها بمواجهة تحديات التنافسية المفروضة

لضمان بقائها والنمو " ( .)6كما أن هناك من ينظر إلى التأهيل أنه " مجموعة األعمال واألنشطة المادية والالمادية،
التي تتبعها المؤسسة للرفع من األداء التنافسي للمؤسسة " (.)7

من خالل هذه التعاريف ،يتبين لنا أن التأهيل يرمي إلى تطوير وتحسين أداء المؤسسة ،وبما يسمح لها كذلك

بتحسين تنافسيتها ،والعمل على اكتساب مزايا تنافسية تحقق التفوق والتميز في األداء ،ومن هذا المنظور سعت
الجزائر إلى تأهيل المؤسسات االقتصادية بإعداد برنامج خاص لتأهيل وترقية التنافسية للمؤسسات الجزائرية

بالتنسيق مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،وكذا برنامج األمم المتحدة للتنمية - Programme des

 )PNUD( Nations unies pour le développementعلى اعتبار أن التأهيل هو" برنامج محفز لتحسينتنافسية المؤسسة ،ويساعدها على وضع آليات تطوير ،توقع وتحليل جوانب الضعف في المؤسسة " (.)8

 2.2.2تأهيل الموارد البشرية

قبل أن نعرف تأهيل الموارد البشرية نقف على أوال على تعريف إدارة الموارد البشرية" ،بأنها "التسيير الفعال

لألفراد في العمل" ( .)9لذا وجب عل المؤسسات أن تعتمد على منطعيات وأساليب تفكير جديدة لتسيير مواردها
البشرية تماشيا مع التحوالت والمستجدات التي نعيشها .فهي تتعلق كثي ار باألدوار المرجوة منها يتنمية الموارد

البشرية التي ينظر إليها أنها " تطوير المهارات العامة للعاملين ليصبحوا أكثر استعدادا لقبول متطلبات مهام

جديدة " ( ،)10لذلك اعتبر أيضا بعض الباحثين أن "تنمية الموارد البشرية تعتبر شرط سابق وأساسي إلحراز التنمية
البشرية ،وبالتالي ال يمكن الحديث عن التنمية البشرية دون الحديث عن تنمية الموارد البشرية " ( ،)11لذلك هناك

من يرى أن تنمية الموارد البشرية هي تراكم رأس المال البشري وأنها استثمار فعال للتنمية االقتصادية ،كما تهدف

التنمية المستدامة للموارد البشرية (Développement des Ressources Humaines -DRHD
 )Durableإلى تطوير أداء المؤسسة ،ومسؤوليتها االجتماعية ،باألخذ بعين االعتبار التحديات البيئية اإليكولوجية

واالجتماعية ،وهذا للمحافظة على األجيال في المستقبل ،ويتجلى ذلك من خالل :تفعيل التشغيل ،وضمان تحديث
وتطوير المهارات ،تثمين إمكانات األفراد ،تثمين رأس المال الالمادي واعتبار أن المسؤولية الفردية كقاعدة للمسؤولية

الجماعية.

ويحمل هذا المصطلح - DRHD -في مضمونه تفعيل العيم ،األفكار ،وكذا الممارسات والتي تنعكس آثارها

نحو التطوير ،من خالل تصور مشترك وموحد على مستوى كل مؤسسة ،وم تلف األنشطة المتعلقة بالتأهيل
وترتبط بحجم المؤسسة ،قطاع نشاطها ،وكذا ثقافة مواردها البشرية ،ومع أية مستجدات أو تغيرات تط أر على ميدان
العمل داخل المنظمة وخارجها .بذلك يتجلى أن تأهيل الموارد البشرية واالستثمار في رأس المال البشرية وودارته،
يتعلق بحد كبير في مواجهة التحديات المفروضة على إدارة الموارد البشرية وتبني سياسات حديثة ،لتحسين

تنافسيتها وتحقيق أداء متميز.
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 3.2األداء وبطاقة األداء المتوازن

حظي موضوع األداء باهتمام كبير ،ودراسته من قبل العديد من الباحثين في مجال اإلدارة واالقتصاد على

حد السواء ،فأداء المؤسسة يتحدد بدرجة أساسية بقدرتها على تعظيم االستفادة من الموارد الم تلفة بصفة عامة،
ومن مواردها البشرية بصفة خاصة ،ولقد تعددت المداخل التي تناولت موضوع األداء وتقييمه وتحسينه ،وحفلت

األدبيات التسييرية بالكثير من األبحاث والدراسات النظرية والعملية ،فهناك من تطرق إلى األداء من منظور الكفاءة

والفعالية ،كما ركز باحثون آخرون على الطرق الكمية في العياس (ما يمكن قياسه يمكن تحسينه) واالعتماد على
المؤشرات المالية لتحديد مستوى األداء ،ومع التحوالت الحاصلة في شتى المجاالت ،وخاصة المجال االقتصادي

تم إدراج مجموعة من المؤشرات غير المالية ،من خالل بطاقة األداء المتوازن كمدخل حديث لألداء االستراتيجي،

لذلك أصبح ينظر إلى األداء على أنه كل ما يساهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة ،وتعظيم ثنائية

العيمة والتكاليف.

 1.3.2تعريف األداء

يعد مصطلح األداء من بين المصطلحات صعبة اإلحاطة ،والتحديد والتعريف الدقيق بشكل متفق عليه،

ويرجع االختالف يه إلى تباين وجهات الباحثين من جهة ،ومن جهة أخرى إلى طبيعة الموضوع كغيره من العلوم
االجتماعية واإلنسانية ،لهذا سنبين أهم ما ورد من التعريفات التي تطرقت إليه من العديد من المداخل.

فمنهم من عرفه على أنه '' الم رجات أو األهداف التي يسعى النظام إلى تحعيقها '' ( ،)12وهذا التعريف

يتماشى مع آراء العديد من الباحثين الذين ركزوا على األداء ،من حيث تحقيق األهداف و نسبة الوصول إليها،

أي ما يتعلق أكثر بالفعالية فقد تم تعريفه أيضا على نفس النحو السابق ،بأنه انعكاس لقدرة منظمة األعمال

وقابليتها على تحقيق أهدافها ،كما وضح  Miller and Bromileyاألداء في إشارة أكثر لمفهوم الكفاءة ،حيث تم
النظر إلى" أن األداء هو محصلة أو انعكاس لكيفية است دام المنظمة لمواردها المادية والبشرية ،واستغاللها

بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها'' ( .)13كما اعتبر األداء من منظور استراتيجي بأنه'' كل ما يساهم

في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة'' ( .)14لذلك فان العيادة اإلستراتيجية لألداء من منظور حديث يجب أن
ننظر إليه كنظام لتحديد العالقة بين العيمة والتكلفة.

 2.3.2بطاقة األداء المتوازن

تقدم بطاقة األداء المتوازن إطار عمل كامل للمشروع المستقبلي ووستراتيجية المؤسسة شاملة لمجموعة متناسقة

من مؤشرات األداء" ،وهي بمثابة لوحة قيادة ذات توجه استراتيجي من خالل مجموعة من المؤشرات المكونة
للنظام ،ليس فقط بهدف قياس األداء الشامل وتطوره من خالل أبعاده  ،وونما أيضا لمرافقة وتطبيق اإلستراتيجية

المتبناة من قبل المنظمة ( .)15وهو الطرح الذي جاء به الباحثين Norton et Kaplan :في الوصول إلى هذه
البطاقة المتوازنة فهي" تترجم المهمة واإلستراتيجية إلى أهداف ومقاييس ،والتي يتم تنظيمها في أربعة منظورات

م تلفة :المالي ،العمالء ،العمليات الداخلية ،النمو والتعلم " ( .)16كما يمكن أن تنظر إلى البطاقة المتوازنة لألداء
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" أنها تدمج التحسين المستمر للتحكم في العمليات ،وكذا البناء والتحضير لإلستراتيجية والتي توجه كلها من أجل

الحصول على مزايا تنافسية للمؤسسة " (.)17

وقد أوضح الكاتبين  Norton et Kaplanفي تعريفهما للبطاقة النقاط التالية:
تسمح هذه البطاقة باإلجابة عن أربعة أسئلة هامة تتعلق بالمنظورات:

 كيف يجب أن تبدو بالنسبة للعمالء ؟ (محور العمالء)؛ -ماذا يجب أن نتفوق يه ؟ (محور العمليات الداخلية)؛

 هل يمكن أن نستمر في التحسين وخلق العيمة ؟ (منظور النمو والتعلم) ؛ -كيف يجب أن نبدو للمساهمين ؟ (المحور المالي) .

حيث أن المنظورات األربعة في البطاقة تسمح كذلك بما يلي:

 -الموازنة بين األهداف في المدى القصير والمدى الطويل.

 -الموازنة بين النتائج المرغوبة واألداء الذي يقودنا إلى هذه النتائج.

 الموازنة بين مقاييس األهداف الكمية وأكثر موضوعية بالنسبة للمقاييس النوعية أي بين المؤشرات الماليةوغير المالية لتقييم األداء حيث أكد الباحثين أن المقاييس المالية لوحدها غير قادرة على تقييم أداء

المؤسسة بقدر االعتماد على مقاييس ذات مستوى كما هو بالنسبة لـ.BSC :

 التوازن بين مؤشرات األداء المستقبلي بإتباع اإلستراتيجية (القائدة) ومؤشرات األداء الحالي (التابعة) التيتبين النتائج بناءا على اإلستراتيجية.

 3.3.2منظورات ومحاور بطاقة األداء المتوازن

جاءت بطاقة األداء المتوازن منسجمة مع التطورات الحاصلة في جوانب اإلدارة ،ومصاحبة للعديد من

المداخل ،والتي انعكست بشكل ايجابي لتعطي ميالد بطاقة سميت بالبطاقة المتوازن ،وترجع بوادرها إلى جهود
الباحثين  Robert .S.Kaplan and David .P.Nortonوتزامنت مع تطور العديد من المفاهيم خالل فترة

التسعينات من القرن الماضي ،وال تعد بطاقة األداء المتوازن عملية تجديد مطلق في أساليب التقييم ،وونما كرد
فعل وتماشيا مع المعطيات الجديدة والتحوالت الحاصلة سيما منها في إطار التنافسية ،و هور فترة جديدة سميت

باقتصاد المعرفة .ومنذ بداية است دامها في بداية التسعينات ،كان الباحثان يعقدان اجتماعات كل شهرين لمجموعة

من المؤسسات في معهد  Nolan and Nortonمن أجل تحديد ال طوط الرئيسية لوسيلة التوازن بين المدى
الطويل والمدى القصير ،وبين النتائج والعمليات ،وبين المقاييس المالية وغير المالية ،وقد تم تحديدها في أربعة

منظورات رئيسية ،كما أشار الباحثين إلى إمكانية إضافة محاور أخرى كالبعد البيئي والمسؤولية االجتماعية.

 4.3.2منظور النمو والتعلم

يتعلق هذا المنظور باإلجابة عن الكيفية التي يتم من خاللها قيادة التغيير والتحسين ،فاألداء في المنظورات

الثالثة األخرى هي بمثابة المجاالت وأبعاد تريد المؤسسة أن تحقق التميز فيها ،مما يحسن أدائها المالي ،التسويقي

والعمليات الداخلية ،أما األهداف المتعلقة بالنمو والتعلم فهي بمثابة العوامل والوسائل التي تساعد على تحقيق
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األهداف المتعلقة بالمنظورات الثالثة السابقة ،وكمرتكز أساس يبين العالقة السببية ألداء المنظورات في البطاقة

المتوازنة ،وهذا من أجل الوصول إلى أهداف النمو المالي في المدى الطويل ،وعلى اختالف قطاعات النشاط

يمكن أن نحدد  03عناصر أو مكونات هامة في محور النمو والتعلم أو التعلم التنظيمي وهي (:)18
 -مهارات إمكانات األفراد.

 -قدرات أنظمة المعلومات.

 -التحفيز وتعنية األفراد ومواءمة أهداف المؤسسة واألفراد ( المناخ االجتماعي).

 5.3.2مقاييس النتائج المتعلقة بهذا المنظور

هناك ثالثة مقاييس للنتائج تتعلق بأهداف األفراد في المؤسسة ،وقد تم تدعيمها بمحددات خاصة بالنسبة لكل

معياس ،وتتمثل هذه المؤشرات في :رضا األفراد ،وفاء ووالء األفراد ،إنتاجية الفرد.

لهذا فإن تحقيق األهداف المتعلقة بالمحاور الثالثة السابقة – المالي ،العمالء ،العمليات الداخلية – تتعلق

وترتكز أساسا على أداء المؤسسة في منظور النمو والتعلم ،وهذا ما يتطلب استثمارات هامة لتطوير الموارد البشرية

وتأهيلها وكذا تلك المتعلقة بالمناخ التنظيمي.

تعد المؤشرات المتعلقة بالرضا ،والوالء واإلنتاجية بالنسبة لألفراد بمثابة ما تجنيه المؤسسة وكمحصلة

الستثمارها في الموارد البشرية وما توفره من مناخ تنظيمي مناسب.

 6.3.2منظور العمليات الداخلية

يسعى المسيرون إلى تحديد العمليات األساسية لتحقيق األهداف المتعلقة بالعمالء والمساهمين ،وفقا لهذا

المنظور يتم تطوير بصفة عامة األهداف والمؤشرات التي تتماشى مع المحورين السابقين أي المحور المالي

ومحور العمالء .حيث أنه وفقا لإلستراتيجية المتبناة ،فإن المؤسسات تحدد األهداف المتعلقة بالعمليات الداخلية

قبل تلك المتعلقة بالمحور المالي والعمالء وهذا باالعتماد على نقاط القوة إلنشاء ميزة تنافسية دائمة وفي هذا
اإلطار فإنها تعمل على تحويل إمكاناتها إلى أهداف ومؤشرات خاصة بالنسبة للعمليات والتي تستطيع بعدها أن

ترتكز على العمالء ألجزاء السوق المستهدفة ،وبالنسبة ألغلبية المؤسسات فإنها توجه أنظمة قياس األداء نحو
تحسين عمليات اإلنتاج ،ومن حيث توجه البطاقة المتوازنة لألداء فإن مجموع العمليات يتعلق باإلبداع إلى غاية

العمليات المتعلقة بمصلحة ما بعد البيع (م تلف العمليات والعمليات الوسيطية) ،فتحديد األهداف وتعريفها إلى

جانب المؤشرات المتعلقة بالعمليات الداخلية ،هو الفرق الجوهري بين البطاقة المتوازنة واألنظمة الكالسيكية لعياس
األداء ،والذي يتحدد بمراقبة وتحسين نتائج مراكز المسؤولية والوحدات .أمام محدودية المؤشرات المالية في قياس

األداء واألدوات المالية لتقييم ومراقبة األداء ،تم إدراج مؤشرات أخرى إلى جانب المؤشرات المالية كمؤشرات
الجودة ،العائد ،حجم اإلنتاج ،مدة أو فترة دورة اإلنتاج .وهذه األنظمة المكملة شكلت تطور هام إلى جانب هدفها
األساسي في تحسين األداء الفردي لكل دائرة ،حيث تعيس األنظمة الحديثة أداء العمليات الداخلية على أساس

المعايير العرضية كتنفيذ الطلبيات ،المشتريات ،ت طيط اإلنتاج وفي إطار عام تم تطبيق مؤشرات للعمليات
الداخلية والمتعلقة بالتكاليف ،الجودة ،حجم اإلنتاج وكذا اآلجال.
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تسعى جل المؤسسات إلى تحسين الجودة ،ت فيض فترات اإلنتاج ،زيادة المردودية ،إنتاج أفضليات ،ت فيض

تكاليف عملياتها الداخلية بأقل ما تملكه من العمليات األكثر كفاءة مقارنة بالمنافسين من حيث الجودة ،السرعة

في رد الفعل ،اإلنتاجية ،التكاليف ووذا ما أخذنا هذه التحسينات على حدا بدون نظرة تكاملية فإنها ال تمكننا من
خلق ميزة تنافسية دائمة  .فاألهداف والمؤشرات المتعلقة بمحور العمليات الداخلية في البطاقة المتوازنة يتم تحديدها
من خالل إستراتيجية واضحة ومبينة ،موجهة نحو االستجابة النتظارات المساهمين والعمالء المحددين (الدارئين)
وهي بمثابة مقاربة مرحلية سمحت باالنتقال من القمة إلى أسفل المستويات في المؤسسة والكشف عن العمليات

الكلية الجديدة التي وجب على المؤسسة التميز فيها.

 7.3.2سلسلة العمليات الداخلية

لكل مؤسسة سلسلة العمليات الداخلية ال اصة بها والتي تسمح لها باالستجابة النتظارات عمالئها وما يمكنها

من كسب عوائد مقابل ذلك وعلى نحو عام  ،يمكن أن نجد نموذج شامل لسلسلة العمليات الداخلية ويمكن أن

تتبناه المؤسسة في تحديدها لمؤشرات محور العمليات الداخلية وهذا النموذج يتكون من  03عمليات وهي(:)19
اإلبداع ،اإلنتاج ،خدمات ما بعد البيع.

 8.3.2منظور العمالء

يحدد المنظور المتعلق بالعمالء تقسيمات السوق ،والتي على أساسها تحبذ المؤسسة التموقع فيها ،من خالل

ما يتطلبه من تحقيق لرقم األعمال المناسب للوصول إلى األهداف المالية .كما تسمح مؤشرات هذا المنظور

بتحديد العياسات األساسية لألداء والمرتبط بالعمالء والمتمثلة أساسا في رضا العمالء ،الوالء ،االحتفاظ بالعمالء

جلب العمالء والمحافظة على المردودية ،وهذا بالنسبة لكل تقسيم من تقسيمات السوق المحددة (أجزاء السوق التي
تزيد المنافسة فيها) ،كما يتم أيضا بتحديد وتقييم عرض المؤسسة وخصائص كل تقسيم والتي تعد بمثابة محددات
األداء بالنسبة للعمالء.

إذا ما تم تحديد أجزاء وتقسيمات السوق ،يمكن تحديد كذلك األهداف والمؤشرات المتعلقة بهذه األجزاء ،ويتم

تسطير سلسلتين من المؤشرات عموما يما يتعلق بالعمالء وهما:

 −األولى :متعلقة بصفة عامة بالعياسات المرتبطة بإرضاء العمالء ،حصة السوق ،الوالء  .وهي بمثابة
المؤشرات األساسية المحددة لألداء بالنسبة ألغلبية أنظمة تقييم األداء؛

 −الثانية :تتكون من محددات األداء من خالل عوامل التمييز والتي تعكس اإلجابة عن التساؤل اآلتي :ما
يجب فعله لتقديم منتوجات وخدمات للعمالء والتي تلبي انتظاراتهم أو ما تتماشى معها.

وفي كيفية الوصول إلى معدالت مرتفعة إلرضاء العمالء ،والئها ،ربح وكسب عمالء جدد وحصص كبيرة من

السوق ،بذلك فان محددات األداء تبين خصائص عرض المؤسسة في شكل أجزاء السوق التي ترغب فيها.

أ -المؤشرات األساسية لمنظور العمالء

يمكن تصنيف العياسات المتعددة بالنسبة لهذا المنظور إلى خمسة أصناف وهي:
 −حصة السوق.
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 −االحتفاظ بالعمالء.

 −كسب عمالء جدد.
 −إرضاء الزبائن.

 −ربحية جزء من تقسيمات السوق أو مردودية الزبائن.

 9.3.2المنظور المالي

على الرغم من األهمية الكبيرة المعطاة للمقاييس غير المالية ،إال أن هذا هناك العديد من الباحثين ال يزالون

يعتبرون أن األهداف المالية هي من بين المؤشرات األساسية التي تحكم أداء المؤسسة (باعتبارها محصلة لباقي

االداءات األخرى) ،والتي يجب است دامها جنبا إلى جنب مع المؤشرات غير المالية ،ومن خالل هذا المنظور

نراعي مدى ترجمة إستراتيجية المؤسسة في شكل أهداف مالية ،ومدى ربط هذه األخيرة بأداء المنظورات األخرى

من وجهة النظر اإلستراتيجية بالنسبة لألداء المالي ،نقف على مدى تهيئة ووعداد الق اررات المؤمنة لفعالية األهداف

المسطرة  ،ولكفاءة است دام الوسائل المتاحة وهذا من خالل اإلستراتيجية التي ت تارها المنظمة " ( ،)20وتفسير
األداء المتوازن بين منظوراته األربعة ،يكون من خالل ربط األهداف المالية بسلسلة من التصرفات أو محركات

األداء ( )levier de performance , actionالمتعلقة بكل بعد سواء كانت العمليات المالية ،الزبائن ،العمليات
الداخلية والنمو والتعلم لذلك اعتبر بعض الباحثين أن " المعايير المعتمدة في قياس األداء يجب أن تستند على

مدخل ديناميكي متعدد األبعاد والمجاالت .كما هو الحال في البطاقة المتوازنة خاصة عندما نأخذ بعين االعتبار

العالقة السببية والنتيجة (أو األثر) بين م تلف المنظورات األربعة ،والتي تظهر أكثر نتائجها في شكل مقاييس
مالية كمحصلة لألداء المؤسسي .وهذا من خالل " ربط النتائج التي تزيد المؤسسة الوصول إليها ،بالعوامل المحددة

لها "

()21

وبذلك يقوم المسيرون بتعبئة الطاقات وتوجيه المهارات والمعرفة لكل الفاعلين لتحقيق األهداف طويلة

األجل .وتعتمد البطاقة المتوازنة على المؤشرات المالية لتقييم اآلثار االقتصادية للعمليات السابقة تقييما فعاال،

حيث تسمح بتحديد مدى مساهمة المبادرات القصدية ( )intentionوتطبيق اإلستراتيجية في تحسين النتائج المالية

،وعموما هناك العديد من األهداف المالية التي تصبو المؤسسة الوصول إليها وهي تتمحور أساسا حول المردودية

والتوازن المالية ،هذان الهدفان بتحعيقهما سنصل إلى أهداف متكاملة أخرى كالسيولة ،األمان ،المالئمة المالية
والقدرة على السداد ومن بين المؤشرات التي نعتمد عليها :نتيجة االستغالل ،العائد على األموال المستمرة أو
المردودية المالية ،العيمة االقتصادية المضافة ( )VAEكذلك يمكن تش يص تطور ونمو رقم األعمال وكذا السيولة
.بذلك تتجلى أهمية البطاقة المتوازنة أكثر في مساهمتها في تمكين الوحدات العملياتية (التشغيلية) بتنسيق ومدى

تجانس األهداف المالية مع إستراتيجية المؤسسة.

 .3مساهمة إدارة رأس المال البشري في تحسين أداء المؤسسة

 1.3تعريف رأس المال البشري

يمثل رأس المال البشري "م زون المعارف ،ال برة والقدرة ،والتي تتركز في الفرد" (.)22كما تم تعريف رأس

المال البشري من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEبأنه " المعرفة ،المهارات ،الكفاءات والسمات
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المجسدة في األفراد والتي تسهل في خلق قيمة ش صية ،اجتماعية واقتصادية" ( .)23يصف كل من Becker

 Snell & Bohlanderرأس المال البشري بأنه " معارف ،مهارات ،قدرات ،التزام ،المعرفة العملية ،األفكار

وصحة األفراد" ( .)24مما سبق ،يمكن أن نعرف رأس المال البشري على أنه ذلك المزيج المتفاعل من المعارف،
المهارات ،ال برات ،القدرات اإلبداعية  -تكون نتاج خصائص فطرية و/أو مكتسبة  -والمترس ة في األفراد والذي

يحقق قيمة مضافة على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسة.

 2.3إدارة رأس المال البشري

عرفت إدارة رأس المال البشري ) (Rachel Grace & Nicol-Keita,2013بأنها "مقاربة إستراتيجية إلدارة

األفراد تركز على المعارف ،المهارات ( ،)25اإلمكانيات والقدرة على التطوير واالبتكار التي يمتلكها األفراد في

المؤسسة" .تعرف أيضا حسب ) (Nathalie Balthazar et all,2011بأنها " مقاربة إستراتيجية وم ططة
إلدارة ما تمتلكه المؤسسة من أفراد يشاركون بشكل فردي أو جماعي في تحقيق أهداف المؤسسة" (.)26

من خالل ما سبق وباالعتماد على قراءات في بعض من أدبيات اإلدارة فإن إدارة رأس المال البشري عبارة

عن المقاربة الم ططة واإلستراتيجية التي تعنى باستقطاب ،تطوير رأس المال البشري والمحافظة عليه.

تتشابه أنشطة إدارة رأس المال البشري وو يفة الموارد البشرية :ت طيط القوى العاملة ،التو يف ،التوزيع ،التقييم،
التدريب والتطوير ،المحافظة واإلحالة؛ وفي دراستنا هذه سنعتمد األبعاد الثالثة اآلتية الممثلة في استقطاب رأس

المال البشري ،تطويره ،والمحافظة عليه باعتبارها مدخال هاما لتأهيل الموارد البشرية ،والممثلة في:

 -استقطات رأس المال البشري :يركز هذا البعد على البحث عن ال برات المتقدمة ،جذب المهارات التقنية

وتوفير نظام معلومات يسهل مهمة الجذب واالستقطاب ( .)27بعرف االستقطاب بأنه " البحث عن األفراد الصالحين
لملء الو ائف الشاغرة في العمل واستمالتهم وجذبهم واختيار األفضل منهم بعد ذلك للعمل" ( .)28يمكن القول أن

استقطاب رأس المال البشري هو العملية التي تعنى بالبحث وجذب األفراد أصحاب رأس المال البشري المالئم
لشغل الو ائف الشاغرة في المؤسسة في الوقت المناسب لتحقيق أهداف المؤسسة.

 -تطوير رأس المال البشري :يقصد بها كذلك بأنها "زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للقوى العاملة

القادرة على العمل في جميع المجاالت ،والتي يتم انتقاؤها واختيارها في ضوء ما أجري من اختبارات م تلفة بغية

رفع مستوى كفاءتهم اإلنتاجية ألقصى حد ممكن" ( ،)29وقد خلص كل من ) (Mahoney & Pandianو (Hatch

) & Dyerإلى أن المؤسسة تطور ميزة تنافسية عندما يساهم التطوير والتكوين الداخلي في إنتاج رأس المال

البشري ال اص والمتفرد للمؤسسة.

 -المحافظة على رأس المال البشري :يمكن أن تعرف هذه العملية بأنها العملية التي تركز بشكل استراتيجي

على إبقاء الموهبة داخل المؤسسة ،من خالل تشجيع االستثمار في األفراد العاملين وبشكل مستمر .يمكن القول

أن االحتفاظ برأس المال البشري هو تلك األنشطة والعمليات التي تقوم بها المؤسسة من أجل تحفيز رأس المال

البشري وتوفير الشروط والبيئة المالئمة من أجل إبقائه في المؤسسة.
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يعد المورد البشري الذي يمتلك المعارف والمهارات وال برات في قمة الهرم االستثماري ضمن هرم االستثمارات

الفكرية للمنظمة ،ألن المعارف والمهارات وال برات التي يتمتع بها المورد البشري هي األساس في تحديد قيمة

المكونات األخرى وإلبداع واالبتكار ما هما إال نتيجة لعيمة رأس المال البشري ،لذلك فان االستثمار في رأس المال
البشري ضرورة حتمية ،وليس خيا ار في حد ذاته لالنتقال إلى مجتمع واقتصاد المعرفة (.)30

ويتضمن رأس المال البشري ثالثة أبعاد وهي:

 -القابلية للمنافسة على أساس مهارات العاملين والمعرفة.

 -اتجاهات العاملين :التي تتأثر بواسطة الحوافز والسلوك وأخالقيات األفراد.

 -السرعة في االستجابة :من خالل القابلية لإلبداع ،التقليد ،التكيف والتكامل.

 3.3مساهمة تأهيل الموارد البشرية ورأس المال البشري في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية

يعد تأهيل الموارد البشرية بمثابة العمليات والممارسات الكفيلة بتطويرها ،والتي تتجلى أكثر في االستثمار في

رأس المال البشري وودارته ،كمحصلة للتطوير االجتماعي ،فيلعب رأس المال البشري دو ار مهما في نمو وتطوير
المؤسسة ،وما لم يتم االهتمام بنمو العنصر البشري فإن المؤسسة لن تحقق أهدافها ( .)31إن القدرة على إدارة

التغيير يجب أن تعلم وأن يكون هناك برنامج تعلم لألفراد العاملين ،وكذلك التدريب خالل التغيير ،كل هذا يجب

أن يؤخذ في عين االعتبار في كيفية تنفيذ هذه اإلستراتيجية .التدريب في إدارة التغيير يمكن أن يساعد في توفير

معارف أعمق لمبادئها .وفهم طريقة تنفيذ التغيير وودارته في المؤسسة من خالل زيادة قدرة المؤسسة مع تو يف

تدريب األفراد .والتدريب يمكن أن يحسن ليس فقط قدرات المؤسسة وونما أيضا تنفيذ التغيير االستراتيجي (.)32

كما يرى  Pfefferفي دراسته حول دور رأس المال الفكري كمصدر فريد في تعزيز الميزة التنافسية-باعتبار

رأس المال البشري من أهم مكوناته ،-أن التسيير الفعال لرأس المال الفكري يمكن من بناء أنظمة عمل األداء
العالي ،التي تعتمد على آلية الربط بين األجور والسلوكيات ونتائج األداء المطلوبة  ،فهي تعمل بشكل فعال على

االختيار واالحتفاظ بالموارد البشرية ذات مستوى الذكاء العالي .كما انه في دراسة لـ  Stewartوجد أن الموارد
الفكرية تعد أهم موارد المؤسسة وأن االستثمار في المقدرة العقلية ،والعمل على تعزيزها وتسييرها بشكل فعال ،يحقق

األداء الفكري ( )Intellectuel Performanceالمؤدي إلى التفوق التنافسي .كما أكد  Pfefferعلى الدور
المحوري للرأس المال الفكري في تعزيز أداء المؤسسة وميزتها التنافسية  ،وأوضح أيضا  Gwanأن العيمة الحعيعية

للمؤسسة تكمن في رأسمالها البشري وقدرة تو يفها المعرفة الكامنة – الضمنية – يه وتحويلها إلى تطبيقات تحقق
األداء العالي  ،بينما أشار " "Youndtإلى أن التسيير الفعال لرأس المال الفكري ،وليس لرأس المال المادي يعد

محددا أساسيا ألداء ونجاعة المؤسسة ،وبالتالي يتطلب األمر من المؤسسات التي تهدف إلى التفوق التنافسي أن

تحسن االستثمار في موجوداتها الفكرية ،وحسب  Millerأن الموجودات الفكرية األساسية لدى أي مؤسسة تتمثل
في المعرفة والذكاء الذين يؤثران على األداء الكلي للمؤسسة ،وأن نجاح المؤسسة يعتمد على مدى استثمارها

للقدرات العقلية ،وأن العيمة الحعيعية للمؤسسة تتوقف على قدرة التعلم ونقل المعرفة الجديدة ،والتشارك فيها،
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ووضعها حيز التطبيق من أجل ضمان األداء المتفوق .كما أن التسيير الفعال لرأس المال الفكري يمثل الوجه
الجديد القتصاد المعرفة ،لدوره الكبير في خلق قيمة للمؤسسة والتي يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها (:)33

ت فيض التكلفة ،تحسين اإلنتاجية ،اكتساب موقع تنافسي ممتاز كأن تهدف المؤسسة الستحواذ حصة سوقية عالية
أو قيادة االبتكار التكنولوجي ،أو تحقيق عالمة تجارية ،تراكم األرباح ،وخلق الثروة كنتيجة لتسويق المنتجات

وال دمات ،وزيادة والء العميل الداخلي وال ارجي.

 .4الخاتمة

من أهم ما توصلنا إليه من نتائج لهذا البحث ما يلي:

• تكمن أهمية بطاقة األداء المتوازن أكثر باست دامها كأداة للتفكير اإلستراتيجي ،وبإدراج مؤشرات األداء

المستقبلي التي تحكم توجه المؤسسة ،إلى جانب كونها كأداة للعياس والتقييم واالتصال.

• تجلت مساهمة الباحثين  D.Norton et S.Kaplanبإدراج المؤشرات غير المالية إلى جانب المؤشرات

المالية ،بالنسبة للمنظورات األربعة لبطاقة األداء المتوازن والممثلة في المحور المالي ،محور العمالء  ،والعمليات
الداخلية إلى جانب محور النمو والتعلم  ،إال أننا نلمس صعوبة في تحديد العديد من العياسات المتعلقة بها– في

ترجمتها في شكل قياسات ومؤشرات ترتبط بالجوانب غير المالية كالرضا الو يفي .-

• تحليل السببية أو العالقة السببية الذي اعتمد عليه الباحثين  Norton et Kaplanبالنسبة لمنظورات

البطاقة المتوازن( سبب -نتيجة) يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة  ،وليس بالضرورة أن يؤدي إلى تحسين

أداء المؤسسة  ،خاصة عندما نأخذ بعين االعتبار تغيرات المحيط ،ومدى قدرة المديرين في اكتشاف واستغالل

الفرص ،أو لتفادي التهديدات والم اطر.

• يعد محور النمو والتعلم – هناك من يسميه بالتعلم التنظيمي – كمحور جوهري وقاعدي ،أساس بالنسبة

لبعية المنظورات األخرى (العمليات الداخلية  ،العمالء  ،المالي ) خاصة في ل التفاعل اإليجابي بين مهارات
األفراد والمناخ التنظيمي ،وتوفر المؤسسة على البنى القاعدية التكنولوجية  ،فجميع هذه المحددات المتعلقة به

تتكامل مع بعضها البعض  ،وتحدد طبيعة األثر الناجم عنها.

• في ل اقتصاد المعرفة ،تم التأكيد أكثر على أن الموارد البشرية هي عوامل تنافسية ومحددة لنجاح وتميز

أداء المؤسسات ،وأن المعرفة هي سالح جوهري ومصدر للميزة التنافسية وخلق العيمة ،هذا ما يتطلب االستثمار

في رأس المال البشري وودارة رأس المال الفكري.

من خالل هذا البحث ،ومن خالل ما توصلنا إليه من نتائج نظرية مدعمة بدراسات سابقة لمجموعة من

الباحثين ،نوصي بما يلي:

• ضرورة تبني أساليب وممارسات تسييرية حديثة ،سيما التي تعنى بإدارة مواردها البشرية من أجل
تطويرها وتأهيلها أكثر مع هذه المستجدات من خالل:

تعزيز التعاون بين األفراد ،التشارك يما بينهم (من حيث التوجه الفكري واالتصال ،التشارك المعرفي ،المشاركة

في السلطة وتفويضها) تشجيع المبادرة واإلبداع ،تعنية األفراد ،منح صالحيات أوسع لألفراد ،التوجه بفرق العمل،
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تشجيع الرقابة الذاتية والثقة ،العمل على اكتساب المهارات ،تطويرها والمحافظة عليها ،وودارة معارفهم ورسملتها،
التوجه نحو تبني التنظيمات المرنة والمسطحة ،إشراك األفراد أكثر في ات اذ القرار ،مراعاة توجهات وانتظارات

األفراد بما يتماشى مع أهداف المؤسسة وتحفيزهم.

• االهتمام برأس المال البشري وضرورة االستثمار يه ،الى جانب استقطابه ،تطويره والمحافظة عليه.

• التأكيد على المكانة الكبيرة للموارد البشرية ذات ال صائص التنافسية ،من كونها قيمة ،نادرة ،عدم
القدرة على استبدالها ،وعلى عدم تقليدها ،وضمان التنظيم المناسب لها.

• مسايرة التطورات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات-كبنى تحتية ،-باعتبارها مصدر أساسي للميزة
التنافسية.

• إلى جانب اهتمام المؤسسة بإدارة رأس المال البشري ،وتأهيل مواردها البشرية ،من منظور النمو والتعلم
في بطاقة األداء المتوازن وجب مراعاة أيضا البنى التحتية والمناخ التنظيمي المناسب.

• التأكيد على اإلفصاح المحاسبي لرأس المال البشري والفكري ،ومساهمته في أداء المؤسسة وخلق
العيمة.
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الملخص

معلومات عن المقال

هدفت الد ارســة لبيان مدي مقدرة المؤسـســات التمويلية غير المصــر ية في تنشــيط وتطوير

:الكلمات المفتاحية

، ممثلة في مؤسـسـة التنمية االجتماعية كد ارسـة حالة،خدمات التمويل األصـغر بالسـودان
 تكتسـ ـ ــب الد ارسـ ـ ــة أهميتها من الدور الذي تلعبه،أهمية التمويل األصـ ـ ــغر لألسـ ـ ــر الفقيرة

 من،مؤسسات التمويل في خدمة األسر الفقيرة من خالل تقديم خدمات التمويل األصغر
أهم الفروض أن وجود وس ــائط مالية مت صـ ـص ــة للتمويل األص ــغر يؤدي لتوفير التمويل
، التحليلي واإلحصـ ــائي، اسـ ــت دم في هذه الد ارسـ ــة المنهج التاري ي والوصـ ــفي.األصـ ــغر

التمويل األصغر
خدماته

المؤسسات غير المصر ية
التنمية االجتماعية
المشروع الصغير

 توصــلت الد ارســة لعدد من النتائج منها أن وجود وســائط مالية.بجانب المصــادر األخرى

 تضـ ــمنت التوصـ ــيات ضـ ــرورة.مت ص ـ ـصـ ــة يؤدي لتوفير التمويل للمشـ ــروعات الصـ ــغيرة
.خفض تكلفة القروض الصغيرة بالعمل من خالل المجموعات القاعدية
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Abstract
The study aimed to demonstrate the importance of microfinance
institutions in activating and developing microfinance services in
Sudan, represented by the Social Development Foundation as a case
study, on the importance of microfinance for poor households. The
study is important in the role of financial institutions in serving poor
households through the provision of microfinance services; one of the
main assumptions is that the existence of specialized microfinance
financial instruments leads to the provision of microfinance. The study
used historical, descriptive, analytical and statistical approaches, as
well as other sources. The study reached a number of results, including
the existence of specialized financial media leading to the provision of
financing for small projects. Recommendations included the need to
reduce the cost of microcredit by working through grassroots groups.
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 .1المقدمة

تعتبر وسائط التمويل أش اص أو هيئات مت صصة في م تلف الو ائف التمويلية للعمليات االستثمارية،

مما يحتم عليها المعرفة التامة باألعمال االستثمارية أحوال السوق والظروف المحيطة به من العرض والطلب.

تهدف مؤسسات التمويل األصغر من قيامها بعملية الوساطة المالية إلى تقديم خدمات التمويل األصغر للفئات

المستهدفة من ذوي الدخل المحدود من الفقراء النشطين اقتصاديا .تحعيقاً ل دمة األهداف العامة أوالً وخدمة أهداف
المنشأة أو المؤسسة ثانياً .تأتي عملية تقديم خدمات التمويل األصغر من قيام المؤسسة بتوجيه الجزء الم صص
للتمويل األصغر من إجمالي التمويل المسموح به في شكل قروض قصيرة األجل .لذلك تسعى الدراسة لمعرفة

مدي مقدرة المؤسسات التمويلية غير المصر ية في تنشيط وتطوير خدمات التمويل األصغر بالسودان .تقابل
عملية تقديم القروض الصغيرة للفئات المستهدفة ،عملية االسترداد لعيمة القرض من الفئات المستهدفة للمؤسسة

المالية .فإن كان حجم االسترداد للمبالغ المقترضة صغي اًر فإن هذا يؤثر سلباً على تمويل االستثمار قصير األجل

وتمويل المشروعات الصغيرة بسبب ضعف العائد الذي يؤثر على التمويل األصغر .عليه يتضح أهمية دور

المؤسسات التمويلية في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة.

مشالة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في محدودية خبرة مؤسسات التمويل وضعف معرفتها بالفئات المستهدفة ،من الممكن صياغة

أسئلة الدراسة يما يلي :هل هناك وسائط تمويلية كافية لقيام المشروعات الصغيرة؟ إن كان فما هو دورها وأثرها
الذي يمان أن تحققه؟ كيف يتم تحديد المستهدفين من هذه المشاريع ،هل هناك آلية محددة متفق عليها؟ هل
للضمانات أثر على تشجيع مشاريع التمويل األصغر؟ هل مطلوبة كشرط لمنح التمويل؟ كيف يتحصل العميل

عليها؟

أهداف الدراسة

 -تهدف الدراسة لمعرفة توفر التمويل األصغر مقارنة بتمويل القطاعات االقتصادية األخرى.

 -بيان أهمية التمويل الذي توفره مؤسسات التمويل األصغر لألسر محدودة الدخل ومدي مالئمة الضمانات.

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من الدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسات التمويل غير المصر ية في خدمة أهداف وموجهات

السياسات االقتصادية لدفع عجلة التنمية بالبالد ،كما تظهر الدراسة أهمية التعريف للتمويل األصغر والمستهدفين

لنجاح التمويل األصغر.

فروض الدراسة

 -وجود وسائط مالية مت صصة يؤدي إلى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة.

 عدم وجود تعريف محدد للفئات المستهدفة يضعف نجاح التمويل األصغر بالسودان. -صعوبة الضمانات المطلوبة تعيق عملية التمويل األصغر.

 تقديم التمويل األصغر للفئات المستهدفة يؤدي إلى معالجة القضايا االجتماعية.Page | 116
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منهجية الدراسة

اعتمد الباحث في منهجيته لتحقيق اهداف وفروض البحث على عدد من المصادر تمثلت بالكتب ،التقارير،

النشرات ،البحوث ،الدراسات العلمية ،والمقابالت مع المسؤولين والباحثين ذو العالقة بموضوع البحث ،واالستبيان

اإلحصائية.

 .2الدراسات السابقة

(دراسة :فرح ،جعفر محمد )2004 ،هدفت دراسته للتعرف على مجال ال دمات المالية الصغيرة المتبادلة باألسواق
من خالل التعرف على كفاءة القدرات المؤسسية والتشغيلية بجانب فرص التبادل المالي لتحريك المدخرات
الستقطاب الموارد المحلية واألجنبية وذلك ببناء مؤسسات الوساطة المالية ،توصلت الدراسة لمجموعة نتائج منها

البناء المؤسسي الحالي لمؤسسات التوسط المالي يمكنها بدور الوساطة المالية المحلية وضعف العمق المالي

المصرفي لم يساعد على إنشاء المؤسسات لتأثير السياسات النقدية ،أما أهم توصياته منها تبني وتطبيق مفاهيم

ومناهج عمل التمويالت الصغيرة في هياكل الوساطة السوقية ،تطوير أنظمة الضمان وتشجيع بناء صناديق
ضمان للتسليف من خالل تجنب نشب من ودائع االدخار .لقد تناول الدراسة السابق نوعية ال دمات المالية

المتاحة في السوق ،أما الدراسة الحالية تناولت الموضوع من جانب متعلق بدراسة الوسائط ودورها في تقديم التمويل

األصغر(.)1

(دراسة :عبد العال ،نادية محمد .)1997 ،دراسة دكتوراه بعنوان" تمويل نشاط الصناعات الصغيرة مع التطبيق
على صناعات الغزل والنسيج ،هدفت دراستها للتعرف على كيفية الحصول على تمويل الصناعات الصغيرة

والضمانات المطلوبة للحصول عليه ،لقد توصلت الدراسة لمجموعة نتائج منها ،صعوبة الضمانات تساهم في عدم
الوصول للجهات المستهدفة من التمويل األصغر ،أما أهم توصياتها التساهل والتبسيط في الضمانات يساعد في

الحصول على التمويل االصغر وبالتالي الوصول إلى االهداف االساسية منه المتمثلة في تحسين مستوي المعيشة
ومكافحة الفقر .تناول الدراسة السابق تمويل الصناعات الصغيرة ،أما الدراسة الحالية تناولت الموضوع من جانب

آخر متعلق بدراسة الوسائط نفسها ودورها في تقديم التمويل األصغر للمشروعات عموماً صناعية كانت أو غيرها.
وأهمية دراسة المشروع المقدم للتمويل لضمان نجاحه من قبل الجهة المانحة للتمويل (.)2

 .3اإلطار النظري

 1.3مفهوم التمويل األصغر

برز التمويل األصغر كمنهج للتنمية االقتصادية يستهدف الفقراء ذوي الدخل المحدود من الرجال والنساء،

أداة لتوسيع فرص العمل بإنشاء المشروعات الصغيرة فهو حقل مت صص يربط نظام الصيرفة باألهداف

االجتماعية ،وبتطوير مؤسسات التمويل يمكن تقديم خدمات مالية متنوعة ومستدامة للفقراء (.)3

لقد هر التمويل األصغر في عهد الثمانينات ،عندما بدأ التشكيك في جدوى القروض المدعومة التي توفرها الدولة

للمزارعين الفقراء ،نسبة للتراكم الكبير للديون المتعثرة بسبب ال سائر الناتجة من تلك البرامج التي تقدم التمويل
المدعوم ،مما استوجب تغذيتها برؤوس أموال تمكنها من االستمرار في عملها وبالتالي أُعتبر التمويل جزءاً من
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النظام المالي الكلي فأصبح يركز على بناء مؤسسات قاعدية مستدامة تعمل على توفير خدمات التمويل للفقراء

بدالً عن تقديم القروض المدعومة للفئات المستهدفة (.)4

 2.3أهداف التمويل األصغر

تتمثل في سد الفجوة في أنظمة التمويل الرسمية باستهدافه لالحتياجات ال اصة بالفقراء من خالل أدوات

مالية تستجيب الحتياجاتهم الفئات األكثر فق اًر ،توفير ال دمات المالية لتنشيط أعمالهم اإلنتاجية محققا هدفاً

اجتماعياً ببناء الثقة بين أفراد المجتمع ومحو األمية المصر ية بالتدريب والممارسة المالية وتقوية المقدرات اإلدارية
لألفراد أو المجموعة حسب المنهج المتبع في التسليف (.)5

 3.3الطلب والعرض على خدمات التمويل األصغر

إن معرفة حجم الطلب على التمويل األصغر ضرورية لمعرفة حجم السوق ،فمثالً مؤشرات معدالت الفقر في

إطاره الريفي والحضري يمكن من تحديد أهداف وأوليات الطلب على التمويل ،كما أن معرفة الطلب على التمويل
األصغر في مجال ال دمات المالية من تقديم سلفيات ،خدمات االدخار ،خدمات التأمين والتحويالت المصر ية

لتلبية حاجة الفقراء يمكن من تحديد الطلب الفعلي وبالتالي قياس قدرة البنك ومؤسسات التمويل األخرى لتقديم

منتجات التمويل األصغر لإليفاء بالطلب .أما عملية العرض من خدمات التمويل األصغر تتمثل في المنتج من

ال دمات المالية المستدامة لسد حاجة الفئات المستهدفة من فقراء المجتمع وذوي الدخل المحدود ،من تسهيالت

اء كانت بهدف حفظ المدخرات لموازنة االستهالك ومقابلة الطوارئ ،أو بهدف تراكم
إيداع للمدخرات الصغيرة سو ً
الموارد للتمويل الذاتي لالستثمارات الصغيرة ،تسهيل خدمات التأمين الصغيرة من خدمات مت صصة كالتأمين
على الحياة أو التأمين الصحي ،أو خدمات غير مت صصة كالحماية االجتماعية ،أو تقديم السلفيات الصغيرة لهم

كمورد خارجي إضافي لتمويل االستثمارات الصغيرة بهدف توفير فرص لزيادة الدخل عن طريق االست دام الذاتي

فتتم خدمات التمويل عبر نظم م تلفة منها نظم االئتمان غير الرسمي ،نظم االئتمان ال اصة التي تديرها المصارف

والمؤسسات المصر ية البديلة وتحدد فا علية هذه النظم بقدرتها على تغطية الطلب وكيفية التعامل مع م اطر

السداد (.)6

الطلب على منتجات التمويل في تنا ٍم بسبب زيادة حدة الفقر ،مما أدى لجعل الطلب على خدمات التمويل

العرض ولتضييق الفجوة بينهما يمكن العمل على استهداف طلب العمالء النشطين ذوي ال برة االئتمانية وتوسيع

جانب العرض بالوصول لمؤسسات األعمال الناشئة في أماكن العمل .إن الطلب على خدمات التمويل األصغر
غير محدد بتوفير الموارد للشرائح الفقيرة وتحسين روفهم االقتصادية واالجتماعية لل روج من دائرة الفقر بتأمين

فرص أوسع ومستدامة لزيادة الدخل إنما بتحديد احتياجات المجتمعات الفقيرة حسب الفرص المتاحة للتشغيل،
تعميم منتجات خدمات التمويل األصغر المناسبة وفقاً لتلك االحتياجات (.)7

ألهمية التمويل األصغر ودوره في معالجة قضايا الفقر ،عملت السياسة التمويلية على تحديد سقوف ائتمانية

لكل بنك كأداة من أدوات السياسة التمويلية ،بهدف ضبط السيولة واستقرار لسعر الصرف وغيرها ،تحدد السقوف
االئتمانية بحسب رأس مال البنك ،موارده المالية وعدد فروعه ،عند صدور السياسة التمويلية للعام 1994م تم
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إلغاء السقوف التمويلية واإلبقاء على السقوف القطاعية لتعارضها مع االتجاه العام للسياسات ،أما عملية إبقاء

السقوف القطاعية يتم بواسطة موجهات عامة تبين القطاعات المستهدفة بالتمويل بما يعرف بالقطاعات االقتصادية

ذات األولوية التي تشمل قطاع الزراعة الصناعة ،النقل ،الت زين ،الصادر وقطاع الحرفيين وتراوحت نسب تمويليه

مابين %40-%30كحد ادني من تمويل القطاعات ذات األولوية ،كما يفرض بنك السودان.
غرامات مالية على البنوك التي تتجاوز السقوف التمويلية المحددة

()8

.

لت موجهات السياسة التمويلية منذ  1998–1997ال تحمل في طياتها نسب تمويلية محددة من جملة

التمويل الموجه للقطاعات ذات األولوية لتمويل قطاع التنمية االجتماعية (الحرفيين والمهنيين وصغار المنتجين)

حتى  ،1994أضيف إليه قطاع األسر المنتجة في1996،1999م وجهت السياسة التمويلية البنوك بتمويل التنمية
االجتماعية بصيغة المضاربة المقيدة أال يتجاوز التمويل للعميل من صغار المنتجين  3مليون جنيه للعملية وتوجيه
البنوك ألخذ الضمانات المناسبة عند فتح التمويل للتأكد من أن العميل حرفي أو مهني قبل فتح التمويل.
جدول رقم ( :)01نسب تمويل المشروعات الصغيرة المدة من 1995م2001-م
من جملة تمويل القطاعات ذات األولية
القطاع/العام

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

صغار المنتجين واألسر المنتجة

-

-

-

-

%5

%7

%7

القطاعات ذات األولوية

%90

%90

%95

%95

%95

%85

-

المصدر :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على - :بنك السودان ،السياسات التمويلية للمدة 1983م2004-م.

يبين الجدول ( )1بدء تحديد سقف التمويل لقطاع صغار المنتجين واألسر المنتجة في 1999م بنسبة  %5من
جملة التمويل الموجه للقطاعات ذات األولوية ثم ارتفعت إلى  %7في المدة من .2001-2000

أما في المدة من  2008-2002واصل االرتفاع في نسبة سقف التمويل حتى بلغ  %10بغرض تشجيع القطاع

المصرفي للتعامل مع هذه القطاعات لرفع مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود وزيادة دخولهم .أما خالل المدة من

1995م1998-م لم يكن هناك اهتمام بهذا القطاع مما يبين أن السياسات التمويلية لم تحدد تمويالت له بالرغم
من إدراجه ضمن القطاعات ذات األولية

()9

.

عام  1999وجهت السياسات التمويلية البنوك بتوجيه نسبة%95من حجم التمويل الكلي للقطاعات ذات األولوية

تحعيقا للتو يف األمثل للموارد المصر ية وأن يمول قطاع األسر المنتجة وصغار المنتجين بنسبة ال تقل عن%5
من جملة التمويل الموجه للقطاعات ذات األولوية ،أن يستثنى من ذلك تمويل األسر المنتجة وصغار المنتجين

والحرفيين في  ،2000في  2001حددت موجهات بنك السودان بت صيص نسبة  %85للقطاعات ذات األولوية،
ارتفعت نسبة تمويل مشروعات التنمية إلى %7من جملة التمويل .خالل 2002م2004-م وجهت السياسة

التمويلية المصارف بتوجيه التمويل لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وأال يقل تمويل مشروعاتها عن %10

من جملة التمويل المحدد للقطاعات ذات األولوية .تكون فترة التمويل لهذه الشريحة سنتين كحد أقصى.
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جدول رقم ( :)02تطور نسب المشاركات لقطاع المشروعات الصغيرة المدة من العام 1995م1997-م
القطاع /العام
المهنيين والحرفيين
صغار المنتجين واألسر المنتجة

1995م

1996م

1997م

%15

%25

%35

ـ

%20

%30

المصدر :عمل الباحثة باالعتماد على - :بنك السودان ،السياسات التمويلية للمدة 1995م 2008-م.

يوضح الجدول ( )2تطور نسبة المشاركات لقطاع التمويل األصغر ،تزايد نسبة المشاركات لصغار المنتجين بما
في ذلك األسر المنتجة حيث وجهت السياسات التمويلية أال تقل مشاركات العميل عن %20ونسبة%30للعام
1997م ،في العام 1995ترك للبنك تحديد نسبة مشاركة العميل .لقطاع المهنيين والحرفيين أخذت نسب مشاركة

العميل في التزايد بنسبة %10بحسب موجهات السياسة التمويلية ،نسبة  %5للعام 1995م %25،للعام ،1996

 %35للعام  ،1997أما من  2008-1998تم تعديل السياسات التمويلية وترك تحديد النسب وهوامش اإلدارة
للبنوك التجارية (.)10

جدول رقم ( :)03تطور هوامش المرابحات للمشروعات الصغيرة المدة (1995م – 1997م)
1995م

1996م

1997م

القطاع /العام
المهنيين والحرفيين

%25

%30

%40

صغار المنتجين واألسر المنتجة

%25

%20

%35

المصدر :عمل الباحثة باالعتماد على -بنك السودان ،السياسات التمويلية للمدة 1995م2007-م.

يوضح الجدول ( )3أن نسب هوامش المرابحات المدة (1995م1997-م) للقطاعات التمويلية الصغيرة من أسر
منتجة و صغار منتجين ومهنيين حرفيين تطورت خالل  1997-1995وجهت السياسات التمويلية البنوك بااللتزام

بنسب أرباح للتمويل لقطاع المهنيين والحرفيين وصغار المنتجين بما يه األسر المنتجة والتي يبين الجدول أعاله

إنها في تزايد ففي العام 1995م كانت نسبة أرباح التمويل للمهنيين والحرفيين  %25ثم بلغت  %30للعام 1996م

 %40،للعام 1997م ،أما صغار المنتجين واألسر المنتجة فقد بلغت نسبة األرباح  %35،%20،%15لألعوام
1995م 1996م1997،م على التوالي.

أما المدة من  2008–1998فقد وجهت السياسات التمويلية البنوك بااللتزام بنسب أرباح تمويل للقطاعات ذات

األولوية بصورة خاصة دون ت صيص للقطاعات أن يكون الحد األدنى لهوامش المرابحات  %30للعام 1998م

 %20،للعام 1999م ثم ارتفعت إلى %30للعام  ،2000أما من 2001م2004-م حددت النسبة للتمويل بصيغة

المرابحة %30من حجم التمويل الكلي للمصرف مع تطبيق هامش مرابحة  %12في العام أال تتعدى  ،%15ثم

ان فضت النسبة في  2004إلى  %10للقطاعات ذات األولوية عامة التي يتم تمويلها بصيغة المرابحة (.)11
 .4مؤسسة التنمية االجتماعية

 1.4النشأة والتطور

أنشئت في 1997م بموجب مرسوم دستوري كمؤسسة عاملة في مجال ت طيط وتنفيذ برامج الفقر لمعالجة

أوضاع الفقراء عن طريق التدريب المهني والحرفي ،في 1997عقدت والية ال رطوم ممثلة في و ازرة الشئون
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االجتماعية والثقا ية اتفاقية مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي ومشروع الترقية الحضرية بوالية ال رطوم اتاح
للمؤسسة أن تبدأ أعمالها وهي بارتباط مع جهات عالمية تجعلها على إطالع بكل المفاهيم والوسائل العالمية،

بجانب الفائدة من برنامج تدريب الكادر ال اص بالمؤسسة الذي تنص عليه االتفاقية .تتبع مؤسسة التنمية في

تنفيذ برامجها نهج التنمية من القاعدة للقمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بو ازرة الشئون االجتماعية والحكم المحلي
من خالل مكاتبها المنتشرة ،توسيع عملها بحيث يشمل مبادرات مؤسسات المجتمع القاعدية وربط برامج التدريب

مع برامج المشروعات ،تفعيل المراكز االجتماعية المقامة لدعم المستفيدين من خالل تنفيذ برامج تدريبية ودعم

المشروعات ال دمية األساسية بهدف استعادة التكلفة وتنفيذ المراحل األساسية للت طيط سعياً من المؤسسة لتحقيق

أهدافها من خالل أربعة محاور أساسية ت فيف حده الفقر الناتج من قلة الدخول ،إشاعة روح التكافل ،توسيع مظلة
التامين الصحي لألسر الفقيرة وتنسيق الجهود التي تعني بمكافحة الفقر من البرامج الرسمية الشعبية (.)12

تنبت مؤسسة التنمية عدة وسائل لتحقيق أهدافها الرامية لت فيف حدة الفقر مثل إلحاق األسر الفقيرة بأنشطة

مدره للدخل بإعطاء قروض صغيرة لتحسين أوضاعها من خالل اإلنتاج ،تطوير أداء مراكز التنمية االجتماعية

بهدف تنمية مهارات وقدرات الفئات المستهدفة ،إدخالهم تحت مظلة التأمين العملي وتنسيق الجهود لجذب الموارد

وال برات من الدول والمنظمات التطوعية ذات الصلة بتقديم ال دمات المالية ،اتسمت المدة األولى إلنشاء مؤسسة

التنمية خالل 1998م1999-م بإدارة المشروعات الموجهة للدعم االجتماعي لألسر باالستفادة من مال الزكاة
المست دم عبر نافذة الدعم االجتماعي باإلضافة للموارد المالية التي تم الحصول عليها من و ازرة المالية االتحادية

والوالئية ،تم صرف تلك األموال على المشروعات الجماعية تأسيس وصيانة المراكز ومن أهم مشروعات تلك

المرحلة مشروع ود رملي الزراعي بتكلفة بلغت  170مليون دينار ،سندس الزراعي  200مليون وبناء وتأهيل مراكز

اجتماعية منها أبو حليمة وغيرها من المشروعات الصغيرة

()13

.

شهدت المدة من 2001-2000م افتتاح مكاتب للمؤسسة في محافظات والية ال رطوم إلجراء الدراسات،

التنفيذ والمتابعة وتحصيل االسترداد مما أدى إللغاء بنك االدخار كوسيط بين المؤسسة والمستهدفين ،من مهام

المكاتب إشاعة التمويل وأهمية االسترداد لضمان االستدامة المالية مما أدى لتكوين ما يعرف بلجان التنمية القاعدية
في المجتمع المحلي لمساعدة الرسميين في الحصول على المعلومات ومتابعة االسترداد بجانب إيجابيات هذه

المدة تم إنشاء مراكز جديدة وافتتاح معارض لألسر المنتجة وغيرها ،هناك سلبيات أهمها هور الفتوى الشرعية

بعدم جواز الصرف بالوكالة في أموال الزكاة مما أدى إليقاف نسبة 17.5من موارد المؤسسة وبالتالي تقلصت
الموارد المالية بجانب عدم تعمق مفاهيم الضغط المجتمعي كآلية من آليات االسترداد (.)14

اتجهت مؤسسة التنمية نحو الت طيط االستراتيجي الذي تتمثل في تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال محاربة

الفقر كمشروعات المياه ،الغاز وغيرها مما أخرج المؤسسة من مجال تقديم خدمات مالية لمشروعات اإلعاشة
لتقديم مكونات ال دمات األساسية خالل المدة من 2002م2005-م لقد تم تمويل المشروعات بالدعم الحكومي

والقطاع ال اص بجانب تحريك أموال المجتمعات كما أدى التحريك المجتمعي وال برة لدى الكادر العامل بالمؤسسة
في زيادة التحصيل وبروز دور الجمعيات في االسترداد الذي بلغ  %89في بداية العام 2004م .لزيادة حصة
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التمويل وبالرغم من هذه اإليجابيات خالل هذه المرحلة إال أن بعض السلبيات المتمثلة في ان فاض الدعم الحكومي

بما يعادل  %50مما جعل المؤسسة تتجه نحو البدائل لسد الفجوة التمويلية كاللجوء للقطاع ال اص واستعمال
الضمانات المالية والتوسع المالي وذلك متسبباً في زيادة التزامات المؤسسة والديون المستحقة بالرغم من ارتفاع
نسبة االسترداد أما في نهاية المدة توقف تمويل المشروعات الكبيرة بسبب شح التمويل الناتج عن تقلص حجم

الموارد المالية.

 2.4الموجهات العامة لمؤسسة التنمية االجتماعية

من أهم الموجهات تمويل المشاريع اإلنتاجية ذات الجدوى االقتصادية واالجتماعية بهدف االكتفاء الذاتي،

ووتاحة فرص عمل للمستفيدين بتمويل المشاريع اإلنتاجية والتدريب المهني واإلداري االهتمام بالمشاركة الشعبية
في مجال ت طيط وتنفيذ إدارة المشاريع اإلنتاجية بتوفير المعلومات ال اصة بأنشطة المؤسسة من خالل شبكة

معلومات تساعد اإلدارة الت اذ القرار في الوقت المناسب وتوثيق تجربة المؤسسة بالتقارير الدورية والدراسات

والبحوث ،تشجيع االدخار وسط المستفيدين على حسب عدد المستهدفين والمشاريع المقترحة (.)15
 3.4التمويل وتنمية الموارد البشرية

استقرت الدراسات التقييمية الداخلية لمؤسسة التنمية إلى أن نشاطها ينحصر في ثالث و ائف أساسية لبرنامج

ت فيف حدة الفقر متمثل في الدعم االجتماعي والتمويل األصغر ،التنمية البشرية ويدار محور التمويل وفق
استراتيجية اقتصادية وتجارية ت تلف عن استراتيجية الدعم االجتماعي وذلك بهدف توفير التمويل للفئات المستهدفة

مرتكز على مبادئ أساسية منها:

()16

 تغطية التكاليف :استم اررية التمويل األصغر يتطلب أن تغطي إدارة االئتمان الصغير تكلفة عملياتها،المحافظة على األموال لضمان استدامة تقديم خدماتها.

 تحقيق معدل مرتفع للقروض :بتحقيق االستم اررية فإن تحقيق معدل مرتفع للقروض من خالل عملياتاالسترداد يزيد من فرص توزيع القروض ألعداد أكبر مرة أخرى.

 -تعزيز توصيل الخدمات البعيدة :توفير ال دمات وتوصيلها تمكن من سهولة استردادها على أساس التدفق

النقدي للش ص المقترض بدالً عن االعتماد على الضمان المبني على األصول.
 المحافظة على وضوح الرؤية :أن تكون ال دمات المقدمة من قبل إدارة التمويل مفهومة لدى المستهدفينوعدم ال لط بين توصيل خدمات التمويل وتقديم ال دمات االجتماعية.

تعمل إدارة التمويل بالمؤسسة مع األفراد مباشرة على أسس تجارية لتطوير برنامج مستدام بالتركيز على نشاطات

األفراد المدرة للدخل ،أما تنمية الموارد البشرية يقوم على مبدأ رفع الكفاءات اإلدارية واإلنتاجية وتمليك الفقراء

قدرات تقنية متالئمة مع إمكانياتهم وقدراتهم اإلدارية وتقديم برامج لرفع درجة الوعي المجتمعي من تثعيف صحي

وغيرها ودعم األفراد بال برات المهنية والحر ية التي تساعدهم على إنجاح مشروعاتهم انطالقاً من مبدأ إن االئتمان

يمكن أن يساهم في ت فيف حدة الفقر من خالل االعتماد على الذات .الفقراء يمكن االعتماد عليهم في ات اذ

الق اررات االستثمارية .أما في العام  2007بدأت مؤسسة التنمية االجتماعية برنامج مت صص في مجال التمويل
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يعرف برنامج األمل ،يقدم خدمات مالية متعددة لألفراد والمجموعات األقل دخالً من النشطين اقتصادياً بهدف

تحسين الدخول والمساعدة في مناهضة الفقر بغرض تحقيق تنمية مستدامة ليتحقق التقدم االقتصادي واالجتماعي

لألفراد واألسر ،يعمل من خالل ثالث وحدات فرعية بوالية ال رطوم ،يتم تمويله بالشراكة مع بنك السودان المركزي

وحكومة والية ال رطوم .تعمل مؤسسة التنمية االجتماعية في برنامجها األمل للتمويل وفق رؤية استراتيجية لجعل
التنمية االجتماعية القائمة على الت طيط بالمشاركة الهم األول لكل قطاعات المجتمع من أجل الوصول إلى مبادئ

نظام اجتماعي متكامل لتو يف جهود الجميع من خالل البناء التنظيمي المجتمعي وتقوية منظمات المجتمع

المدني ،التدريب ورفع القدرات ،تطوير صناعة التمويل والمعلومات والدراسات والبحوث للوصول لألهداف
االستراتيجية وال اصة بالمؤسسة المتمثلة في الوصول بعدد المستفيدين من خدمات البرنامج إلى  2.000عميل

بنهاية 2010م .الحصول على شهادات التصنيف من مؤسسات التقييم العالمية كأفضل مشروع للتمويل بالسودان،

مراعاة االلتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها في نشاط األغراض الصغرى في تقييم أداء البرنامج .االهتمام
بدراسات األثر االقتصادي واالجتماعي .أن يصبح برنامج األمل أكبر جهة مقدمة للتمويل األصغر في الوالية

بزيادة االنتشار وفتح العديد من الفروع والوحدات المتحركة ،تفعيل االدخار اإلجباري لعدد  250مجموعة كهدف

خاص للمؤسسة .وزيادة عدد العمالء ليصل  15ألف .وتحقيق نسبة نمو  %45خالل العام .إنشاء الشبكة الداخلية
وبداية العمل بالنظام االلكتروني( .)17تطوير برامج المتابعة ورصد المعلومات من خالل إدخال  3برامج

مت صصة.

جدول رقم ( :)04حجم المشروعات المنفذة بالمحليات وموقف االسترداد خالل العام 2006
البيان

الجماعات المستفيدة

المشروعات المنفذة

أصل التمويل

حجم التمويل

المسترد

نسبة االسترداد

بماليين الجنيهات

بماليين الجنيهات

بماليين الجنيهات

الخرطوم

10

144

4.465.300

6.832.644

2.549.762

%87

جبل أولياء

13

130

3.855.598

4.075.244

2.139.902

%82

بحري

شرق النيل

03

067

1.890.000

1.905.680

0.492.750

%100

02

021

0.630.000

0.667.800

-

-

امدرمان

09

083

02.460.000

2.656.800

1.296.000

%90

أمبد

يرري

07

102

02.715.800

2.824.432

1.059.172

%78

06

095

3.089.500

3.141.080

1.006.200

%89

المجموع

50

642

19.106.198

22.103.680

8.543.786

%86

السودانية

السودانية

السودانية

المصدر :عمل الباحثة باالعتماد على :مؤسسة التنمية االجتماعية ،التقرير السنوي لألداء لعام 2006م ،الخرطوم،
2007م ،ص.1
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 1.3.4أنواع التمويالت التي يقدمها البرنامج

يقدم المشروع خدماته التمويلية للفقراء الناشطين اقتصادياً وأصحاب األعمال الصغيرة التي تساهم في إدارة
الدخل وخلق فرص عمل أو تلك التي تسعى لتوفير السلع وال دمات للمناطق والمجموعات المستهدفة من خالل

تمويل أنشطة تجارية بسيطة .تمويل أنشطة خدمية واستهالكية ذات مردود اقتصادي .دفع رسوم تأمين وترخيص

وتمويل األنشطة الصناعية .صيانة وتحسين المنازل .سلفيات لدفع رسوم دراسية في شكل القرص الحسن (.)18

 4.4األداء المالي لتجربة مؤسسة التنمية االجتماعية

يتم التحصيل بالمؤسسة عن طريق استالم األقساط مباشرة بواسطة المؤسسة أو عبر متحصلي الجمعيات

وتوريدها للمؤسسة ،يتم االسترداد يومياً ،أسبوعياً أو شهرياً بحسب االتفاق بين العميل والمؤسسة .لقد واجهت

مؤسسة التنمية في المرحلة األولى من تأسيسها مهددات مفهوم المال الدوار بنسبة  17.5من إجمالي موارد

المؤسسة مما جعل المواطنين يمتنعون عن السداد ،بلغ متوسط نسبة التحصيل  41.6خالل المدة 1998م-

2002م ويعزي ذلك إلى أن المال مال زكاة باإلضافة لتعمق مفهوم الرعاية االجتماعية باعتبار الشرائح المستهدفة
ذات حاجة خاصة بجانب عدم وجود آليات واضحة للمتابعة .عدم تزامن تدريب المستهدفين مع تنفيذ المشروع

عدم تعمق مفاهيم الضغط االجتماعي لالسترداد (.)19

يوضح الجدول ( )5العالقة ما بين عدد السكان بوالية ال رطوم وجملة ما تنفقه الوالية من موارد مقارنة بما

هو م صص لمؤسسة التنمية االجتماعية كآلية لمكافحة الفقر خالل المدة(1999م2003-م).

جدول رقم ( :)05العالقة بين عدد الساان والتدفقات المالية بوالية الخرطوم المدة (1999م2003-م)
السنة /البيان

إجمالي ساان والية

التدفقات الفعلية للمؤسسة

ماليين الجنيهات السودانية

ماليين الجنيهات السودانية

1999م

4.327.345

346

21.800

1.6

2000م

4.634.685

285

27.555

%1.04

2001م

4.912.766

239

31.700

%.75

2002م

5.207.532

205

45.790

%.45

2003م

6.000.000

155

70.00

%.25

الخرطوم

األداء المالي الفعلي للوالية

نسبة التحصيل

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على :مؤسسة التنمية االجتماعية ،التقارير السنوية للمدة (1999م2003-م).

يعكس الجدول ( )5العالقة الطردية ما بين عدد السكان بوالية ال رطوم وما هو م صص من موارد لتجويد األداء

الكلي بالوالية ومؤشر على اهتمام الحكومة بمكافحة الفقر عبر محاور أخرى متنوعة كاالهتمام بالطرق والصحة

والتعليم وغيرها ،تعتبر العالقة العكسية بين تزايد عدد السكان وان فاض التدفقات الحكومية لمؤسسة التنمية مؤشر
سالب يعبر عن عدم التزام الحكومة لمجابهة الفقر عبر مؤسسة التنمية ،مما أدى إلى ان فاض نسب الت صيص

لتمويل المشروعات الصغيرة بسبب ان فاض موارد المؤسسة من  %1.6لعام 1999م إلى  % .25لعام 2003م.
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 1.4.4نسبة استرداد المال الدوار

تتراوح نسبته خالل المدة (1998م2008-م) ما بين  %13إلى  %90ويعزى االرتفاع التدريجي في نسب

االسترداد إلى تنوع الفئات المستهدفة التي تحولت من أفراد إلى مشروعات جماعية تقوم على أساس فردي مستفيدة
من شيك المجموعة لضمان االسترداد ،ثم إلى منظمات مجتمع مدني ذات ش صية اعتبارية .أن ان فاض

التمويالت الحكومية جعل المؤسسة تعمل على إعادة تو يف مواردها بهدف إيجاد فوائض تراكمية إلعادة توزيعها

في شكل مشروعات مستردة ،أما في العام 1999م تزايدت النسبة إلى  %35.3ويرجع ذلك إلى مسئولية التحصيل
التي من مهام بنك االدخار بسبب العالقة التي كانت قائمة ما بين المؤسسة وبنك االدخار والرعاية االجتماعية

والزكاة ،لت نسبة االسترداد في تزايد خالل األعوام التالية ،ارتفعت النسبة في 2002م على  %72مقارنة بنسبة
 43.3لعامي  ،2000،2001يرجع التزايد في نسب االسترداد المدة  2008-2000م لبدء نشاط الجمعيات في

العام 2002م وتقوية آليات المتابعة والضمان اشتراط الشيكات للسداد في حالة الجمعيات .كما يوضحه الجدول.
جدول رقم ( :)07نسب االسترداد بمؤسسة التنمية االجتماعية المدة من (1998م2008-م)
البيان/العام

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نسبة االسترداد

%13

%35.3

%43.1

%43.19

%72

%89

%89

-

%86

حجم التمويل

-

43.763

285.8

14.376.7

161.153

-

-

-

22.13.6

بماليين الجنيهات

0

8

السودانية

عدد المستفيدين

-

832

1807

9691

-

-

-

-

642

المصدر :مؤسسة التنمية االجتماعية ،التقارير السنوية واإلدارة المالية للمدة (1998م2008-م).

 .5الدراسة الميدانية

اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات والبيانات عن المشروعات الصغيرة ومؤسسات التمويل األصغر في

السودان على أسلوب المسح االجتماعي لعينة من تلك المشروعات والفئات المستهدفة بالتمويل األصغر باالستعانة
بإجراءات بحثية واحدة متمثلة في استمارة االستبيان .تم تعميم االستبانة العلمية لتغطية أسئلة الدراسة الرئيسية

بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات لمعالجة مشكلة الدراسة ،كما عمل الباحث على تسجيل اإلجابات مع العمالء
مباشرة وتقديم أسئلة خارج االستبيان مع العميل في غياب ضباط السلفيات العاملين مع الجهات المقدمة للتمويل.

اختيرت عينة عشوائية مع مراعاة تمثيلها للجنسين.

تم تقسيم األسئلة إلى أربع مجموعات المجموعة األولى لتوفير المعلومات األولية عن المفحوصين .اشتملت

على المهنة التي يمارسها بجانب العمل في مشروعه الصغير وطبيعة نشاطه في المشروع كوكيل أو شريك،

يمارس نشاط تجاري أم زراعي ،حرفي وغيره ،مستوى التعليم ونوعية حيازة المشروع ملك أم إداري فقط .المجموعة

الثانية من األسئلة عن مصدر التمويل هل هو ذاتي ،مصرفي من األصدقاء أو أي مصادر أخرى ،صيغ التمويل

المست دمة في التمويل والتي يتم التعامل بها من مرابحة ،مشاركة ،مضاربة وصيغ التمويل اإلسالمية األخرى.
المجموعة الثالثة من األسئلة عن إدارة التمويل لمعرفة إجراءات التمويل التي تطبقها المؤسسات هل معقدة ،معقدة
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جداً أو معقولة ،نوع الضمانات التي تطلبها مؤسسة التمويل غير المصر ية ،المجموعة الرابعة عن كفاية التمويل،
كاف أو غير ٍ
كاف جداً ،أم ٍ
هل هو ٍ
كاف ،باإلضافة لمعرفة تكلفة التمويل هل هي مناسبة أو مناسبة جداً أم غير
مناسبة وارتباط ذلك بالعائد من التمويل واألرباح المحققة.

 1.5بيئة مجتمع الدراسة

تم توزيع االستبانة على عدد من عمالء التمويل األصغر بوالية ال رطوم اشتملت التغطية على ثالثة محليات،

ال رطوم ،بحري وأم درمان حيث تم توزيع عدد  113استبانة للفئات المستهدفة بكل من المؤسسات التمويلية غير

المصر ية ممثلة في مؤسسة التنمية االجتماعية ،لقد تم استالم  113استبانة بنسبة  %100تم تحليلها واستفاد

الباحث من المعرض المقام بمباني مؤسسة التنمية االجتماعية بتاريخ 2009/4/12م فقام بإجراء االستطالعات

مع قيادات العمل بالمؤسسة والعمالء المستهدفين من برنامج األمل للتمويل األصغر بالمؤسسة ،توزيع االستبانة

وجمعها في وقتها بتعاون من مو في اإلدارات بالمؤسسة الذين ساهموا بتوجيه العمالء بملء االستمارات وورجاعها
كاملة .أ هر التحليل أن  %63من أفراد العينة عرفوا عن برنامج التمويل األصغر من آخرين %28 ،منهم تعرفوا
عليه من ضباط التسليف  %9عرفوا برنامج التمويل األصغر من اإلعالنات.

جدول رقم ( :)08طريقة اختيار العينة داخل مجتمع الدراسة
المحافظة

الخرطوم

أم درمان

بحري

المجموع

حجم العينة

40

42

31

113

السليم

40

42

31

113

التالف

صفر

صفر

صفر

صفر

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يبين تحليل الجدول ( )8أن الحجم الكلي للعينة  113عميل من المستهدفين بالتمويل األصغر يمثلون  113أسرة
من والية ال رطوم بمتوسط عدد  5أفراد لألسرة ،ذلك من خالل األسئلة المباشرة خارج أسئلة االستبيان وقد تبين

من الجدول( )8أن  %42منهم من محلية أم درمان نسبة للكثافة السكانية العالية وضعف ال دمات مقارنة بمحلية
ال رطوم  %40لل رطوم و %30بحري .أما الجدول ( )9يوضح أن مؤسسات التمويل األصغر غير المصر ية
تغذي مشروعات صغيرة بنسبة  %79لإلناث مقارنة بعدد الذكور البالغ  23عنصر من إجمالي حجم العينة أي

بنسبة  ،%21باعتبار أن النساء الصنف المستهدف بالتمويل األصغر العتبارها مجموعات معرضة الرتفاع
معدالت الفقر في وسطها وتعرضهن بصورة أكبر لآلثار الناتجة عنه.

جدول رقم ( :)09خصائص عينة البحث (حسب النوع)
النوع

أنثى

ذكر

المجموع

العدد

90

23

113

النسبة

%79

%21

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

كما يبين الجدول ( )10أن نسب المستفيدين المتزوجين من المشروعات الصغيرة مثلت  %31من إجمالي حجم
العينة البالغ 113عميل ويعزي ذلك الهتمام مؤسسات التمويل األصغر بنوعيها المصرفي وغير المصرفي بذوي
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األسر ،والسعي لتوفير العيش الكريم برفع مستواهم المعيشي واالقتصادي ،بينما مثلت نسبة األرامل  %29تليها

العزاب بنسبة  %13.3من حجم العينة مما يشير إلى تنوع المستهدفين من التمويل األصغر.
المطلقات  %29ثم ُ
جدول رقم ( :)10الحالة االجتماعية لعينة الدراسة

الوضع االجتماعي

متزوج

أرملة

مطلق

عازت

المجموع

العدد

35

33

30

15

113

النسبة

%30.9

%29.2

%26.6

%13.3

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يبين الجدول ( )11أن نسبة  %35من المستهدفين من حملة الشهادة السودانية مما يعكس األحوال االجتماعية

لغالبية األسر لعدم تمكنها من الصرف على األبناء لمواصلة التعليم الجامعي وما فوق الجامعي ،أما نسبة

الجامعيين وحملة شهادة األساس واحدة بينهم حيث بلغت  %22.1من حجم العينة يشير ذلك لعدم توفر العمل

لحملة الشهادات الجامعية والفاقد التربوي لشهادة األساس مما يعكس نسبة اإلعالة لعائل األسرة بالتالي زيادة

الضغط المعيشي .أما للوضع االقتصادي لألسر تبين أن الفقر شبه متوارث فيها ،وأن األعمار للمستهدفين تتراوح

ما بين  50-15عاما.

جدول رقم ( :)11مستوى التعليم لعينة الدراسة

المستوى

العدد

النسبة

أمي

13

%11.5

أساس

25

%22.1

ثانوي

40

%35.4

جامعي

25

%22.1

فوق الجامعي

10

%8.9

المجموع

113

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يرى الباحث االقتصادي والزراعي عمر بابكر حجازي ،أن برنامج التمويل األصغر أصبح يستقطب المتعلمين
ويعود ذلك ألسباب منها ،أن نشاط المشروعات الصغيرة هو البديل للو يفة سواء في القطاع العام أو ال اص.

إن المشروعات الصغيرة بنشاطاتها الم تلفة تمثل خط األمان األول واالستقرار لمرحلة ما بعد الجامعة ،أي من

الشهادات أساس كانت أو ثانوي باإلضافة إلى استثمار فائض الوقت والمال في مشروع صغير يدر دخالً يغطي
االحتياجات لفئات المو فين ألن المرتب ال يفي بالحد األدنى لتكاليف المعيشة .كذلك تعتبر المشروعات الصغيرة
االستثمار الحعيقي لقطاع واسع من أصحاب الدخول المتدنية وممن يملكون فائض ادخاري ولو قليل ( ،)20نتيجة

لتوسع فرص التعليم الجامعي وضيق فرص التو يف تعتبر المشروعات الصغيرة مالذا لهم .تفضل مؤسسات
التمويل األصغر التعامل مع الفئات المتعلمة ألنها تتفهم أنه مال يرد ألصحابه وليس هبة مما يساعد على عملية

االسترداد.
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جدول رقم ( :)12نوع المشروع داخل عينة الدراسة
النوع

صناعي

زراعي

تجاري

حرفي

المجموع

العدد

25

10

75

03

113

النسبة

22.1

8.9

66.4

2.6

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يوضح الجدول ( )12أن النسبة األعلى من نشاط األفراد المستهدفين التجاري متمثلة في التجارة البسيطة داخل

األحياء أو المؤسسات في شكل البيع بالتقسيط أو نظام الطلبيات الصغيرة ،تليها الصناعة  %22.1من حجم

العينة متمثلة في صناعة ال بائز ،الجبنة ،العطور وغيرها .أما الحرفي بلغت نسبة العاملين بها  %2.6من جملة
الفئات المستهدفة .الزراعة بلغت نسبة العاملين بها  %8.9بالرغم من أنها النشاط السائد لكثير من الفئات المعنية

بالتمويل األصغر في السنوات األخيرة أحجمت مؤسسات التمويل عن تمويلها بسبب تعدد الم اطر وتأثرها المباشر

باألحوال الطبيعية ،مما أدى إلى تزايد نسبة تعثر سدادها.

جدول رقم ( :)13عدد العمالة بالمشروع
النوع

 5- 1عامل

 10 – 5عامل

 25 – 10عامل

 50 – 25عامل

المجموع

العدد

90

23

-

-

113

النسبة

%79.7

%20.3

-

-

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يعكس الجدول ( )13أن أكبر عدد من العمالة بالمشروع تتراوح ما بين  5–1عمال من أفراد األسرة الواحدة ،بلغت

نسبة  ،%79.7أما نسبة  %20.3من العمالة ما بين  10–5من العمال مما يعكس مساهمة المشروعات الصغيرة
في خفض معدالت البطالة .من المميزات االقتصادية للمشروعات الصغيرة است دامها للموارد المحلية والعمالة
المكثفة بأقل تكلفة بجانب األساليب التقنية البسيطة مما يقلل من تكلفة المشروع ،يساهم خفض معدالت البطالة

ومن خالل التدريب والمتابعة المستمرة تجعل منهم خبراء في مجال إدارة المشروع وتحمل األعباء والم اطر

المحيطة بالمشروع.

 2.5ضمانات التمويل األصغر وإجراءاته

تتمثل الضــمانات التي تعمل بها مؤســس ــات التنمية في قبول الرواتب الشــهرية والضــمان الجماعي في إطار

ضـ ــمان منظمات المجتمع المحلي .يحدد نوع الضـ ــمان نوع وحجم التمويل ،يفضـ ــل في القطاع الزراعي الضـ ــمان

العقاري بسبب المساحة الواسعة والتكلفة العالية إما في المروي فإن المؤسسة تقبل الضمان الش صي أو ضمان
منظمات المجتمع المحلي وغيرها (.)21

Page | 128

محاسن عثمان محمد حاج نور

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 137 – 115 )2019( 06

جدول رقم ( :)14نوعية حافظة اإلقراض وفقاً للضمانات لبعض المصارف
معدل

المصرف نوع الضمان

االسترداد

المصرف نوع الضمان

نسبة تعرض

الحافظة للخطر

* بنك االدخار والتنمية

معدل

االسترداد

نسبة تعرض

الحافظة للخطر

* لبنك الزراعي السوداني
الضمان الش صي مدعوماً
بشيك مؤجل

الضمان الش صي بصناديق األفرع

%43

%82

%14.7

صناديق ضمان االعتماد

%25
%4

%26

ضمان منظمة المجتمع المحلي

% 47

%71

صناديق ضمان االئتمان

الضمان الش صي مدعوم ًا بشيك
مؤجل

صفر

صفر

مدعومة بشيك مؤجل

%49

%7

وصناديق ال ريجين"

%30

ضمان منظمة المجتمع

%8

المصدر :شركة يونكوينز االستشارية ،لتحليل الوضع الراهن للتمويل األصغر في السودان (.)22

 3.5ضمانات التمويل االصغر للحصول على التمويل

الجدول ( ) 14يعكس نوعية الضمانات المطلوبة من المستهدفين عند التقديم لطلب التمويل األصغر متمثلة

في ضمان (العقار ،الش صي ،المجموعة) وغيرها من الضمانات التي تعتبر ضمانات تقليدية .أن نسبة %55.7

أي ما يعادل  63فرداً من العينة موضع الدراسة خاصة في القطاع المصرفي أما عمال المنظمات والمؤسسات
غير المصر ية فشكل الضمان عبارة عن ضمان المجموعة.

جدول رقم ( :)14نوع ضمانات التمويل
نوع الضمان

العدد

النسبة

عقار

63

%55.7

شخصي

10

%8.9

ضمان المجموعة

40

%35.4

المجموع

113

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

إن نسبة  %35.4يرون أن الضمانات التي تتمثل في شيك المجموعة مناسبة لهم، ،أما  %58ضمان العقار غير
مناسبة لهم لعدم امتالكهم لعقار يقدمونه كضمان بجانب ارتفاع قيمة الضمانات %8.9 ،أن الضمانات الش صية
غير مناسبة ألن المستفيد قد يلجأ لالستعانة بمو ف كضامن مما يؤدي إلى تحويل مرتبات المو فين كضامنين

إلى البنوك وفي بعض الحاالت يصل األمر إلى تحرير شيك بدون رصيد على المستفيد ،جميعها غير مالئمة
لعمالء التمويل األصغر بجانب خطورتها القانونية مما يؤدي لتردد المستفيد قبل اإلقدام عليها ،بالتالي تطول فترة

اإلجراءات للحصول على القرض .والجدول ( )15يبين حجم اإلقراض مقابل الضمان.
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جدول رقم ( :)15حجم اإلقراض مقابل نوع الضمانات
نوع الضمان
*اإلقراض الفردي

الضمان الشخصي
ضمان المرتب

صندوق ضمان المانحين
ضمان منظمة المجتمع

*اإلقراض لمنظمات المجتمع
ضمان منظمة المجتمع

صندوق ضمان منظمة المجتمع

المجموع

عدد

القروض

المستفيدين
(مستفيد)

حجم القرض

(جنيهات سودانية)

نسبة

القروض

نسبة

المستفيدين

نسبة القرض

1460

2460

448529

%56

17

26

002860

%1

%75

%43

1139

1139

108470

%،04

%18

1

1

2

429

7

72

1000

334468

598019

2626

%،5

%،02

%27

%14

%’08

%2

%6
%1

%100

%100

%100

المصدر :شركة يونكوينز االستشارية ،لتحليل الوضع الراهن للتمويل األصغر في السودان (.)23

يرى البعض أن المصارف تفضل الضمانات العقارية مما يعني أن التمويل يوجه للمقتدرين بالمناطق الحضرية

التي يتم فيها تسجيل العقارات .است راج شهادات الدراسة ،أن الضمان الش صي هو السائد خاصة في المناطق

الزراعية بسبب عدم تعامل المزارع مع البنك إال في حاالت االضطرار نتيجة لتعدد دخل المزرعة من المحاصيل

السنوية بجانب النشاط البستاني الذي يقوم به المزارع ،وت وفه من األثر االجتماعي الذي يمكن أن يحدث له في

حاالت تعرضه إلجراءات قانونية أو يحاكم بسبب اإلعسار ،مما ي رج صغار المزارعين من مظلة التمويل وبالتالي

عدم عدالة في توزيع الدخل ،تعتبر إجراءات تقييم وتسجيل الرهن العقاري التي تطلبها البنوك من أصحاب المشاريع

سبب في تأخير التمويل الذي يؤثر بصورة مباشرة خاصة على المزارع ألن الزراعة لها مواقيت محددة ووذا تأخر

التمويل يمكن أن يؤدي إلى عدم نجاح الموسم

()24
.

يما يتعلق باستحداث آليات الضمان غير التقليدية وومكانية تطبيق البنوك لها يرى المسئولون بإدارة وحدة

التمويل األصغر ببنك السودان أن هذا النشاط خطط له للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط ويعتبر ضمن أول

األنشطة التي تمت معالجتها من قبل وحدة التمويل األصغر ،لقد أجرت الوحدة دراسة حول موضوع استحداث

آليات الضمان وبموجبها قام البنك المركزي بإصدار منشور رقم 2008/5م بتاريخ 2008/3/10م يشجع مقدمي
خدمة التمويل األصغر باعتماد الضمانات غير التقليدية ،غير أن هناك حالة من االرتباك يما يتعلق بمعنى

الضمانات التقليدية واستحداثها ومدى قابليتها للتطبيق من قبل البنوك وحاجة البنوك لالبتكار بما يواكب التقنية

مع الظروف التي تعمل فيها .تمثل المستندات والوثائق واإلجراءات التي تطلبها المصارف للحصول على التمويل

أحد محددات التمويل وومكانية الحصول عليه والتي تحول دون حصول المستهدفين على التمويل بيسر كما يظهر

من تحليل عينة الد ارسة في الجدول (.)16
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جدول رقم ( :)16إجراءات التمويل بالنسبة للفئات المستهدفة
اإلجراءات

غير معقولة

معقولة

العدد

35

65

معقولة جداً
13

النسبة

%31

%57.5

%11.5

المجموع
113
%100

المصدر :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

الجدول ( )16يوضح أن نسبة  %58من إجمالي العينة يرون أن إجراءات التمويل معقدة بينما يرى  %31منهم
أن اإلجراءات مقبولة وغالبيتهم من عمالء المؤسسات التمويلية غير المصر ية ،أما نسبة  %11.5يرى أن

اإلجراءات معقولة جداً بينهم  10عمالء من أصل  13عميل من عمالء المؤسسات المصر ية.

يبعث التمويل المج أز حسب النشاط االقتصادي وبصورة جزئية من إجمالي التمويل الذي يحتاجه العميل على

عدم الطمأنينة لدى العميل ،مما يؤدي الستكمال التمويل من مصادر متعددة وبالتالي ينعكس ذلك على التحصيل

بسبب تعدد الجهات الممولة التي تعمل على الحصول لعائد تمويلها مسبباً ضعفاً في عملية استرداد أموال المؤسسة
التمويلية واإلخفاق في السداد من جانب العميل مما يعرضه لم اطر التمويل .مما أدى لتسرب موارد مؤسسات

التمويل ألش اص غير مؤهلين للعيام بإدارة المشروعات الصغيرة في ل اإلجراءات الحالية التي ال تهتم باإلنتاج

ومدى قدرة العميل على االسترداد (.)25

يرى بعض الم تصين أن إجراءات طلب التمويل غير معقدة وأن المستندات المطلوبة يمكن إعدادها ،ويعكس

سرعة إعداد المستندات المطلوبة وتسليمها في وقت مبكر مع طلب التمويل دليل على جدية العميل وخبرته

واهتمامه .واإلجراءات بصورتها الحالية ضرورية للتأكد من المعلومات الواردة في طلب التمويل أن إجراءات التمويل
تتوقف على نوع العملية والنشاط المعني (.)26

 4.5حجم ونوعية التمويل األصغر

إن الفئات المستهدفة من التمويل األصغر هم محدودي الدخل ،تزداد الحاجة لديهم لكل مصدر يدر عليهم

دخالً ولو بالنسبة البسيطة من خالل تمليكهم لمشروع صغير يمكن أن يساهم في تغيير حياتهم بتوفير التمويل

الكافي لهم .والجدول ( )16يبين نوعية التمويل المطلوب من عمالء التمويل األصغر .أن نسبة  %58من إجمالي
العينة عبارة عن تمويل للمصروفات التشغيلية أي أن طبيعة المشروعات قديمة قائمة ومطلوب تمويلها بهدف

توسعتها أو لضمان استم ارريتها وحل ديونها إن وجدت .أو مشروعات أخرى قديمة يراد إعادة تشغيلها .أما نسبة

 %31من التمويل المطلوب كرأسمال لمشروعات جديدة أو قديمة توقف العمل بها .أما عند سؤال أفراد العينة

سؤاالً مباش اًر لكل فرد عن كفاية التمويل لمشروعه الصغير كانت النتيجة أن نسبة  %67من أفراد العينة يرى أن
التمويل غير ٍ
كاف لكنه ر ٍ
اض به لحاجته لكل مبلغ من المال ولو بسيطاً أما  %17من العينة فيرون أن مبلغ

التمويل ٍ
كاف جداً وبالرجوع لنوع النشاط الممارس تبين أن مشروعاتهم متناهية في الصغر مثل التجارة في المالبس
كاف جداً ،نسبة  %4من أفراد العينة أن التمويل ٍ
باألقساط وغيرها ،نسبة  %25يرى أنه غير ٍ
كاف لنشاطهم
االقتصادي.
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جدول رقم ( :)17نوعية التمويل المطلوت
نوع التمويل

رأسمالي

عمالة

تشغيل

المجموع

العدد

35

13

65

113

النسبة

%31

%11.5

%57.5

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يرى خبير اقتصادي أن التمويل المصرفي ضعيف إذا ما قورن بالتمويل غير المصرفي الممثل في مؤسسة التنمية
إن التمويل المصرفي وحجمه المستهدف للقطاع الزراعي خاصة غير متوفر وتقدم تمويل العيني خاصة الجازولين

في مرحلة الزراعة وهو تمويل غير متكامل أي ال يغطي متطلبات العمليات األخرى من قطع غيار لآلليات وغيرها.
من اآلثار السالبة أن التمويل العيني يدفع بالمزارعين للتوسع في المساحة المزروعة ودون مراعاة للمقدرة المالية

فيتوقف التمويل عند عمليات النظافة والحصاد مما يؤدي لضعف اإلنتاجية والعائد وبالتالي صعوبة استرداد التمويل
والدخول في دائرة اإلعسار وال روج من النشاط الزراعي وضياع أموال البنك مع مالحظة أن المشروعات الزراعية
الصغيرة تست دم عمالة أكبر من حجمها خاصة فترات الحصاد (.)27

تعتبر خبرة العميل ومقدرته على إدارة المشروع المتقدم به للتمويل مؤش اًر من مؤشرات حجم التمويل الذي

يمكن أن يمنح له من قبل مؤسسة التمويل المعنية بجانب حجم التدفقات المالية التي تعكس مقدرة العميل لسداد

القرض من خالل مشروعه الصغير .الجدول ( )18يبين خبرة العمالء داخل عينة الدراسة.
جدول رقم ( :)18المستهدفين وخبرة العمل
الخبرة السابقة
العدد

جيدة جداً

النسبة

جيدة

المجموع

معقولة

15

35

63

113

13.2

31

55.8

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

إن نسبة  %56من المستهدفين خبرتهم في مجال إدارة المشروعات التي يمارسونها معقولة كما يوضح الجدول

( ،)19لم يسبق لهم العمل في مجال حكومي أو قطاع خاص ،يتكون ثلثي العينة وأن المستهدفين هم فئة
المتبطلين ،معظمهم من فئة الشباب  %35من أصحاب التعليم الثانوي %22 ،خريجي الجامعات مما يعكس

توجه المؤسسات التمويلية العاملة في مجال التمويل األصغر المتصاص البطالة بتوجيهها نحو العمل الحر من

خالل المشروعات الصغيرة.

 5.5اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة

تعني التنمية االجتماعية توفير قدر من التعليم ،الصحة ،السكن والعمل من خالل األنشطة التي تبذل إلحداث

تغيرات بنيوية وو يفية متعلقة بالجوانب االقتصادية االجتماعية والثقا ية بهدف زيادة قدرة األفراد الستغالل الموارد
المتاحة إلشباع االحتياجات األساسية وتحقيق الحرية والرفاهية وفق ت طيط مرسوم للتنسيق بين اإلمكانيات البشرية

والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين بهدف تحسين الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة
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 6.5اآلثار االجتماعية للفئات المستهدفة

تتمثل أهداف تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للمشروعات الصغيرة في معرفة التكاليف والمنافع التي

تترتب على قيام المشروع ومقارنتها في حالة عدم قيامه .فلكل مشروع أهداف مثل تعظيم العائد الذي تعيش عليه
أسرته ،رغبة المستهدفين في تعليم أبنائهم وتحسين بيئة السكن ونوعية الوجبات ،لقد تم األسئلة الشفهية المباشرة

للمستهدف بجانب أسئلة االستبيان مثل الحالة الصحية والموقف المالي واألهداف التي تتوقع تحعيقها قبل وبعد
المشروع بهدف معرفة األثر االجتماعي على األفراد المستهدفين بالتمويل األصغر ،لقد تبين من تحليل األسئلة

المباشرة أن نسبة  %13منهم حالتهم الصحية كانت جيدة قبل مشاركتهم في المشروع ثم تحسنت قليالً بعد المشاركة
لتصل  %50بسبب تحسن دخلهم ورفع وعيهم الصحي بالمحاضرات والحلقات التدريبية والجدول ( )19يوضح
إجابات المستهدفين من أفراد العينة عن أحوالهم الصحية قبل وبعد مشروعاتهم الصغيرة.
جدول رقم ( :)19الحالة الصحية ألفراد العينة
الحالة الصحية

النسبة

العدد
قبل

بعد

قبل

بعد

جيدة

15

56

%13.3

%49.6

متوسطة

39

37

%34.5

%32.7

سيئة

59

20

%52.2

%17.7

المجموع

113

113

%100

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يوضح الجدول ( )19أن نسبة  %52باعتبارها النسبة األكبر أشارت أن الحالة الصحية سيئة قبل المشروع .أما
بعد المشروع فقد ان فضت إلى  %18تقريبا تعتبر الحالة الصحية للفرد إحدى المؤثرات العالمية للتنمية أما عن
التعليم ومساهمة مؤسسات التمويل األصغر .أجاب  %63من أفراد العينة بأن مؤسسات التمويل األصغر المصر ية

وغير المصر ية لم تحل مشاكلهم المتعلقة بالتعليم .أما  %32أن بعض عائدات مشاريعهم ساهمت في استقرار

تعليم أبنائهم بجانب دور مؤسسة التنمية االجتماعية في دفع الرسوم الدراسية لهم مقابل قرض حسن يسترد دون

فائدة عليه .كما أوضحت نتائج تحليل األسئلة المباشرة ألفراد العينة عن تمويل مشروعاتهم قبل أن يتقدموا بطلبات

للحصول على قروض ،نسبة  %20يعتمدون على مواردهم الذاتية  %19منهم يحصلون على التمويل من

مؤسسات تمويل متعددة %45 ،كانوا يعتمدون على األسرة أو األصدقاء %22 ،من التجار أو من آخرين ميسوري
الدخل مما يعكس أن الجهات غير الرسمية تمثل المصادر الرئيسية للتمويل األصغر قبل برنامج التمويل األصغر.

فيرى الباحث االقتصادي محمد المصطفى إبراهيم أن قدرات المصارف المالية ضعيفة ال يتجاوز التمويل المصرفي
 %2.5في أفضل حاالته من إجمالي التمويل المسموح به بالرغم من الضمانات بجانب نسب االسترداد الجيدة،

أن سياسات التمويل أثرت سلباً على الفئات ضعيفة الدخل ،خاصة المزارع الذي تأثر بالظروف االقتصادية من
كساد وغيره مما أدى لزيادة تكلفة اإلنتاج وان فاض أسعار المنتج زيادة حاالت اإلعسار في السداد (.)29
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جدول رقم ( :)20مصدر التمويل األصغر
مصدر التمويل

ذاتي

مصرفي

شعبي

األقارت

المجموع

العدد

23

20

25

45

113

النسبة

%20.3

%18.7

%22.1

%38.9

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

أما الجدول ( )21يبين أن  %48من أفراد العينة يصفون وضعهم المالي بالضعيف قبل مشاركتهم في أنشطة
التمويل األصغر وعند مقارنة حالتهم بعد المشاركة يالحظ ارتفاع نسبة الوسط من  %45إلى  %58وان فاض

نسبة ضعيف من  %48إلى  %14مما يعني مساهمة المشروعات الصغيرة في تحسين أحوال المستفيدين المالية،

لقد انعكس التحسن في األوضاع المالية على المستوى التعليمي لألبناء .عدد الوجبات اليومية لألسر .فارتفعت

نسبة األسر التي تتناول ثالث وجبات في اليوم من  %67قبل المشروع إلى  %70بعد المشروع.
جدول رقم ( :)21األحوال المالية للمستهدفين من العينة قبل وبعد المشروع

المستوى المالي

النسبة قبل

النسبة بعد

ضعيف

%48

%14

وسط

%45

%58

جيد

%7

%14

ممتاز

صفر

%14

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

أيضاً أوضحت نتائج الدراسة من خالل الجدول ( )22أن %5.3من التمويل األصغر يست دمون األرباح في
االدخار %59 ،في األكل والشرب %17.8 ،في األكل والتعليم %17.9 ،الصحة والتعليم مما يدل على أن
األرباح تصرف في االستهالك اليومي لألسرة مما يتطلب تحسين المشروعات لزيادة عائداتها الجدول ( )23يوضح

است دام أفراد العينة لعائدات مشروعاتهم الصغيرة.

جدول رقم ( :)22استخدام عائدات المشروع
االستخدام

طعام

طعام وتعليم

الصحة والتعليم

االدخار

المجموع

العدد

67

20

20

6

113

النسبة

%59.3

%17.7

%17.7

%5.3

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

أما لمعرفة األثر االقتصادي واالجتماعي الذي تحقق من خالل أهداف وتوقعات الفئة المستهدفة قبل ممارسة

نشاطاتهم الصغيرة وبعدها يبين الجدول ( )2توقعات أفراد العينة:

جدول رقم ( :)23توقعات أفراد العينة قبل وبعد المشروع
أهداف تحققت

أهداف توقع تحقيقها
الهدف

النسبة

الهدف

النسبة

زيادة دخل األسرة

%56

مصاريف تعليم وعالج

%33

تحسين األحوال

%3

زيادة الدخل

%25
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تعليم األبناء

%3

فرص عمل

%25

إيجاد وسيلة دخل

%35

نفقات يومية

%17

شراء أثاث

%3

-

-

المجموع

%100

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

بين الجدول ( )24أن زيادة الدخل تمثل أول توقعات أفراد العينة مما يؤكد أن الهدف األساسي من المشروع العمل
على زيادته.

أن المشروعات المدرة للدخل التي تم تنفيذها بوالية ال رطوم قد حققت في مجملها نجاحاً اقتصادياً واجتماعياً ولو
بنسبة بسيطة للمستهدفين ،لقد كان األثر االجتماعي والنفسي أكبر من العائد االقتصادي في معظم المشروعات

لشعور الفرد بالملكية والقوي االجتماعية بسبب زيادة الدخل قليالً الذي أدى إلى تحقيق نوع من االستقرار وتحسين
األوضاع المعيشية واالستقرار الدراسي ألفراد األسرة من األبناء (.)30

جدول رقم ( :)24زيادة الدخول الناشئة من المشروعات الممولة بنسب متفاوتة
الدخل

متزايد جدا

متزايد

غير متزايد

المجموع

العدد

13

25

75

113

النسبة

%11.5

%22.1

%66.4

%100

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية.

يعكس الجدول ( )24أن نسبة  %66.4من حجم العينة يري أن الدخل بعد المشروع غير متزايد وأنه تقابل به

االحتياجات المعيشية وتسعي لتوفير العيش الكريم ألفراد أسرتها أما  %22منهم تزايد دخلهم بنسب بسيطة لم

تصل إلى تحقيق الرفاهية والكماليات حوالي  %12يري تزايد الدخل بصورة جيدة نسبة لوجود مصدر آخر للدخل
بجانب مشروعاتهم الصغيرة ،أن أرباح المشروع متوسطة بصورة تغطي تكاليفه وأقساط التمويل .أما  %55من

المستفيدين تصل بهم مشروعاتهم إلى درجة ال سارة بحسب روف السوق لكنهم يتجاوزونها باالقتراض مرة أخرى

واإلصرار لبلوغ غايتهم لتحسين مستواهم المعيشي .إن العائد من التمويل األصغر يه جانب اجتماعي أكثر من

استثماري ولقد أثبتت التجارب العالمية أن قطاع التمويل األصغر يعتبر عائداً اقتصاديا واجتماعيا .كما أن البنك
الزراعي ل لعدد من السنيين يحقق خسارة بسبب ضعف العائد من التمويل الزراعي الذي ال يمثل أكثر من %40

من إيرادات البنك مما أدي لضعف كفاية موارد البنك المالية وأن هوامش التمويل غير واقعية بجانب ضمور

وقصور األنشطة التجارية بالبنك وان فاض مساهمتها في إيرادات البنك ويرجع ذلك لإلعسار الذي يصعب تحديده

والعمل بنظام جدولة الديون مما ساهم في تدني وان فاض العائد بالنسبة للعميل المستهدف بصفة خاصة.

 .6الخاتمة

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن صياغتها كالتالي:

عدم مالئمة الضمانات وطول إجراءات الحصول على قرض أدى إلى انسحاب المستهدفين عن تقديم طلباتهم،

ضعف السداد وعدم توفر الضمانات أثر سلباً على قيام مؤسسات التمويل بتقديم خدمات التمويل األصغر ،بسبب
Page | 135

محاسن عثمان محمد حاج نور

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 137 – 115 )2019( 06

ضعف ال برة الفنية واإلدارية للفئات المستهدفة لم يتحقق النجاح المطلوب للمشروعات الصغيرة ،الفهم ال اطئ

للعمالء أثر في استرداد األموال ،ممثل في اعتقادهم أن المال الممنوح هو على وجه الصدقة.

في األخير يوصي الباحث بالنقاط التالية:

 ضرورة خفض تكلفة تقديم القروض الصغيرة بالعمل من خالل المجموعات القاعدية.-

أهمية قيام مؤسسات التمويل األصغر بتوفير تدريب مت صص للمو فين لتجويد أدائها في مجال التمويل

األصغر.

 ضرورة ارتباط برنامج التمويل األصغر بالبرامج التدريبية للمو فين في المؤسسات لتطوير أداء المقترضينوتقليل م اطر الفشل.

 -زيادة فرص إتاحة ال دمات المالية للفئات المستهدفة بتوسيع نطاق الوصول إليهم.

 ضرورة وضع قاعدة بيانات والمحافظة عليها وتحديثها بصورة منتظمة تتضمن مقدمي ال دمات من ذويال برة في مجاالت العون الفني والتدريب.

 أهمية وضع وتطبيق مؤشرات رئيسية لألداء لمؤسسات التمويل األصغر من واقع المعايير المعتمدة عالميا.الهوامش والمراجع
 .1جعفر محمد فرح ،الخدمات المالية الصغيرة بين حداثة المفهوم وتقليدية الممارسة دراسة تطبيقية عن فرص التبادل بين أسواق
التوسط السوقي والذاتي في المدة من  ،2003–1998رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة النيلين ،السودان.2004 ،

 .2نادية محمد عبد العال ،تمويل نشاط الصناعات الصغيرة مع التطبيق على صناعات الغزل والنسيج ،رسالة دكتوراه غير منشورة.
كلية االقتصاد .جامعة القاهرة.1997 ،

 .3عابدة يحيى المهدي ،إعداد رؤية تنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر .ورقة مقدمة لندوة بعنوان :دراسة وتحليل الوضع الراهن
للتمويل األصغر بالسودان ،بنك السودان .ال رطوم2006 ،م ،ص.3

 .4محمد خيري فقيري ،رؤية تطوير وتنمية التمويل األصغر بالسودان .ورقة مقدمة لندوة بعنوان :دراسة وتحليل الوضع الراهن
للتمويل األصغر بالسودان ،بنك السودان .ال رطوم ،2006 ،ص .7

 .5صالح جبريل أحمد جبريل ،وحدة التمويل األصغر بنك االدخار ،ال رطوم ،السودان2006 ،م ،ص .02

 .6عزة عبد العزيز محمد كيالني ،واقع الصناعات الصغيرة والمشايل التي تواجهها على مستوى األقاليم والمحافظات ،معهد
الت طيط القومي للنشر ،القاهرة1996 ،م ،ص .13

 .7عبد الرحمن يسري أحمد ،تنمية الصناعات الصغيرة ومشاالت تمويلها ،الدار الجامعية للطباعة والنشر1996 ،م ،ص.5
 .8بنك السودان المركزي ،التقرير السنوي لعامي 1994م ،1995 ،ص ،15ص 17على التوالي.
 .9بنك السودان ،التقرير السنوي ،أعداد م تلفة ،ال رطوم ،السودان.
 .10بنك السودان ،السياسات التمويلية للمدة 1995م.2008-
 .11بنك السودان ،السياسات التمويلية ،المرجع السابق.

 .12محمد خضر إبراهيم البيلي ،اآلثار االقتصادية للمشروعات الصغيرة .مؤسسة التنمية .ال رطوم2008 .م ،ص.2
 .13مؤسسة التنمية االجتماعية ،التقرير السنوي لعامي 1998م1999 ،م ،ص ،12ص 14على التوالي.
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 .14مؤسسة التنمية االجتماعية ،التقرير السنوي لعام  ،2001ص.17
 .15مؤسسة التنمية االجتماعية ،التقرير السنوي للمدة .2004-2000
 .16محمد خضر البيلي ،مرجع سابق ،ص.10

 .17محمد نور دفع هللا دفع هللا ،وحدة التمويل األصغر ،مؤسسة التنمية االجتماعية ،مقابلة بتاريخ 2009/4/16م.
 .18فتحية عثمان ،وحدة التمويل األصغر ،مؤسسة التنمية االجتماعية ،مقابلة بتاريخ 2009/4/12م.
 .19البيلي ،مرجع سابق ،ص.20

 .20عمر بابكر حجازي ،مدير إدارة الت طيط والبحوث ،البنك الزراعي ،ال رطوم ،مقابلة بتاريخ 2009/4/2م.
 .21دفع هللا محمد نور ،مصدر سابق.

 .22شركة يونكوينز االستشارية ،لتحليل الوضع الراهن للتمويل األصغر في السودان .ال رطوم ،العمارات ،السودان.
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دور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز عملية التسويق اإللكتروني
دراسـة وصةية تحليلية لصفحة موبليني نموذجا

The role of social networking sites in promoting electronic marketing
An Analytical descriptive study of the meubliny page
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الملخص

معلومات عن المقال

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة الدور الذي أصـ ـ ـ ــبحت تلعبه مواقع التواصـ ـ ـ ــل

:الكلمات المفتاحية

 وذلك من خالل العيام،االجتماعي في تنمية التسويق اإللكتروني الفيسبوك نموذجا

 حيث اخترنا صـ ـ ــفحة موبليني التي تعمل على ترويج غرف النوم،بد ارسـ ـ ــة ميدانية

 من أجل الكشف عن فلسفة،خاصة لدى فئة الشباب الجزائري المقبل على الزواج

التسـ ـ ـ ــويق الجديدة في ل الوسـ ـ ـ ــائط االتصــ ـ ــالية الجديدة التي أفرزت نموذج جديد

للتسـويق من خالل دخول بعض األسـاليب والعيام بنشـاطات تسـويعية لم تكن تتوفر

األنترنت
مواقع التواصل االجتماعي
الفيسبوك
الشباب

التسويق اإللكتروني
صفحة موبليني

 وخلصـ ـ ــت د ارسـ ـ ــتنا إلى أن الفيسـ ـ ــبوك أصـ ـ ــبح أداة،في الوس ـ ـ ـائل التقليدية األخرى
.استراتيجية مهمة في مجال التسويق
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Abstract

In this paper we are going to try to shed light on the role played
by the social networking sites in the development of e-marketing
Facebook as a model, by conducting a field study where we chose
Meubliny page which promotes the bedrooms, especially among
the young Algerian next to marry, On the new marketing
philosophy under the new communication media, which
produced a new model of marketing through the introduction of
some methods and marketing activities were not available in
other traditional means, our study concluded that Facebook has
become an important strategic tool in marketing.
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 .1المــقــدمة

إن التطور السريع الذي يشهده عالمنا المعاصر في مجال تكنولوجيا االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات،

بصورة واسعة وكبيرة ،ساهم في بناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ولعل األنترنت كبيئة تكنولوجية
في تغير مستمر ،وسرعة كبيرة تتطلب مراقبتها لالستفادة من الفرص التي تنتج منها ،فلم تعد األنترنت مجرد وسيلة
إلرسال أو استعبال البريد اإللكتروني ونقل البيانات عبر الشبكات الحاسوبية ،بل أصبحت مكان يعج بالناس

وباألفكار يستطيع زيارته والتجوال في جنباته ،وهو ما يعرف بالعالم االفتراضي ،لقد كانت هذه الشبكة تعتمد على

بث المعلومات ونشرها ولكن أضيف لها بعدا جديدا أال ،وهو التفاعل عن بعد ،وعندما نتحدث عن آليات االتصال

فإننا نذكر أنها متعددة من حيث الشكل واألساليب ومن حيث األدوات المست دمة ،لكن نحن سن ص في هذه

الدراسة عن آلية التواصل االجتماعي ما يعرف بالفيسبوك  ،facebookكظاهرة اتصالية ناتجة عن التطورات في
ميدان تكنولوجيا االتصال الحديثة ،واعتبارها من أكثر الوسائط االتصالية است داما من قبل األفراد في المجتمع

الجزائري عموم ا ،وأنه يعد األكثر تداوال اليوم بين األفراد ،وأصبح اليوم وسيلة اتصالية متاحة االست دام لعامة
الناس وأصبح تجاهلها أو عدم است دامها يعني عدم مواكبة العصر ،فقد أصبح فعال االنتفاع من األنترنت بواسطة

الفيسبوك كأسلوب للمتاجرة وكأداة رئيسية في التسويق اإللكتروني مما جعلها مؤهلة أن تكون الوسيلة األنسب في
التسويق اإللكتروني الذي يعتمد بالدرجة األولى على تكنولوجيا المعلومات بصورة كبيرة ،من خالل إدراج بعض

الممارسات التي تتمتع بصفة الرقمية ،واست دامه كوسيلة لإلعالن لالستفادة من ما يتميز به من صفات تساعد

المسوقين في نشر إعالناتهم ومنتوجاتهم ووضع است دامها ضمن استراتيجيات التسويق ،فلم تعد عملية التسويق

تتماشى وفق النمط التقليدي الذي يقترن بالذهاب إلى المتاجر ،وونما عززت هذه التكنولوجيا الجديدة فرصة التجول

لم تلف المحالت التجارية عبر هذه الوسائط االتصالية دون بذل أي جهد وفي أي وقت ،بالتالي يمكننا القول أنه

اليوم أصبح الفيسبوك كأهم موقع عالمي وأهم منصة تسويعية في العالم وفي الجزائر خاصة ،هذا ما دفعنا للعيام

بدراسة ميدانية في الفترة ما بين  15أوت إلى غاية  30سبتمبر  2018للوقوف على أبجديات اإلشكالية من خالل
البحث عن عملية التسويق اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وفك شفرة اإلستراتيجية المنتهجة من قبل
صاحب المتجر عبر هذه الصفحة االفتراضية المتمثلة في دوافع اشتراك هؤالء الشباب لصفحة موبليني ،وذلك

باالعتماد على تقنية المالحظة بالمشاركة ،وهذا من خالل ان راطنا في هذه الصفحة التي تعمل على ترويج غرف
النوم واألرائك ال اصة لدى فئة الشباب المقبل على الزواج ،وتسجيل م تلف انطباعات المستهلكين حول جودة

السلعة ونوعيتها وال دمة المقدمة لهم من خالل عملية البيع والشراء ،وعرض آرائهم وتعليقاتهم عبر هذه الصفحة.
ومن هنا ارتأينا أن نطرح اإلشكالية كما يلي :ييف ساهمت شباات التواصل االجتماعي عبر صفحة موبليني

التجارية في تنمية عملية التسويق اإللكتروني لدى الشبات المقبل على الزواج ؟

الفرضيات

اندرجت فرضيات دراستنا على النحو التالي:
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 مجانية ومرونة التواصـ ــل عبر الوسـ ــائط االتصـ ــالية ( الفيسـ ــبوك) وفق الصـ ــورة والفيديو وتقنية التسـ ــجيلالمرئي  En Directعن طريق الش ـ ــرح المفص ـ ــل عن نوعية السـ ــلعة وبنود الشــ ـراء من بين العوامل التي
سمحت باستقطاب العديد من المستهلكين لهذه الصفحة التجارية.

 س ــياس ــة إشـ ـراك المس ــتهلك وتحقيق الرض ــا بينه وبين ص ــاحب المنتوج في عملية التس ــويق اإللكتروني منبين الرهانات واالستراتيجيات األساسية لنجاعة فلسفة التسويق لصفحة موبليني من خالل االنضمام إلى

غرف الدردشة ال اصة بها وترك انطباعاتهم حول المنتوج.

 .2تحديد المفاهيم

يعتبر ضبط المصطلحات من بين اآلليات التي يعتمد عليها أي باحث في أي دراسة علمية ،ومن ثم يمكن
تجسيدها في النقاط التالية:

 1.2االنترنت

تعرف فريحة من وجهة نظر السوسيولوجين أن " :األنترنت تمثل مجتمعا جديدا يه العديد من النشاطات

التي ت ص الحياة اليومية :العمل والتعليم والبيع والشراء إلى غير ذلك ،ومن هنا يمكن تعريف األنترنت باعتبارها
مجموعة الشبكات المتداخلة التي تمثل منتدى عالميا لكل الثقافات واألداء والنشاطات الم تلفة والتي تقوم على

فكرة تفاعل المعلومات التي تتم بين طرفين يعبر كل منهما مرسال في نفس الوقت " ( ،)1حيث باشر الشباب المقبل

على الزواج التسوق إلكترونيا لالطالع على أنواع م تلف مستلزماتهم وأسعارها عبر الصفحات التجارية ،وهذا ما

يشير إليه  ": Bruno Thirayأن التجارة اإللكترونية للمؤسسات التي تعمل على إتاحة مجموعة من الفوائد كتنظيم
النشاط والتبادل التجاري بواسطة النظام المعلوماتي " ( )2كما أشار كذلك بيار ليفي أن " :الفضاء السيبيري أصبح
مكان يأخذ شكل جديد من الديمقراطية المباشرة على نطاق واسع " (.)3

 2.2مواقع التواصل االجتماعي

يعرفها سلمان بكر بن كران بأنها  " :شبكة مواقع فعالة جدا في تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من

المعارف واألصدقاء ،كما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال بعضهم البعض وبعد طول سنوات ،وتمكنهم أيضا
من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية بينهم" (.)4

ونقصد بها في هذه الدراسة بأنها عبارة عن بيئة افتراضية تسهل عملية التواصل بين مست دميها ،حيث

عملت على تقريب المسافات بين الشعوب والحضارات ،فلم تقتصر و يفتها على توسيع العالقات االجتماعية فقط

بل تعدت ذلك ،وأصبحت أكثر حضو ار في المجال التسويق والتجارة ،حيث بات ينحصر مجالها في قيام أصحاب

الشركات بحمالت إعالنية تجارية وذلك بفضل االستعانة بتوفر موقع الفيسبوك على تطبيقات عديدة ،نذكر منها

الصفحات  ،PAGESحيث سهلت عملية ربط عالقة أصحاب العمل والشركات بزبائنهم في تسويق وترويج
منتوجاتهم بشكل مجاني ،وفي دراستنا هذه تم اختيار صفحة موبليني التجارية كنموذج.
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 1.2.2الةيسبوك

يعد الفيسبوك من بين البيئات االفتراضية األكثر تداوال للشبكات االجتماعية ،حيث القت أكثر ترحيبا من قبل

الجماهير لم تلف أنحاء العالم ،من خالل انضمام العديد من المست دمين نظ ار لما بتوفر عليه هذا الموقع
االفتراضي ،ويعرفه البعض بأنه عبارة عن" :أكبر مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية سرعة االنتشار والتوسع،

قيمته السوقية عالية وتتنافس على ضمه كبيرات الشركات ،نقطة القوة األساسية في الفيسبوك هي التطبيقات التي

أتاحت الشبكة فيها للمبرمجين من م تلف أنحاء العالم ببرمجة تطبيقاتهم الم تلفة وأضافتها للموقع األساسي (.)5
وحسب دراستنا يعتبر الفيسبوك عبارة عن سوق تجارية ،حيث بات يست دم في الجانب التجاري من خالل

نشر حمالت إعالنية تتيح ألصحاب الشركات ترويج منتجاتهم ،وذلك وفق إنشاء صفحات تتم فيها وضع كل
المعلومات الش صية والسلعة المراد ترويجها بغية تزويد الزبون بم تلف المعلومات ،وهذا ما تعمل به م تلف

الشركات الكبرى لتقديم عروضها التجارية ملغية حدود الزمان والمكان عبر هذه السوق االفتراضية التي ت تلف

عن السوق التقليدية التي تعترف بالمكان والزمان ،والوجود الفيزيائي للزبون وصاحب المتجر ،ويرى بعض المفكرين

أنه" :باستعمال سوق الفيسبوك  Market Placeيمكنك إنشاء واستعراض لوائح أعمال ،مركبات ،حيوانات أليفة،

خدمات ،وبنود للبيع" (.)6

الفيسبوك هو إذن وسيط من وسائط التواصل االجتماعي األكثر تداوال واست دمه الشباب الجزائري كأداة

للتسوق اإللكتروني في صفحة موبليني لبيع غرف النوم إنتاج جزائري محلي.

 2.2.2الشبات

يؤكد بيار بوردبو أن مصطلح الشباب ال بعبر عن فئة اجتماعية واضحة المعالم ،وال يمكن تدارك مفهوم

الشباب إال في سياق اجتماعي ،حيث يقول بيار بورديو" :نحن ال نعرف أين ينتهي الشباب لتبدأ الشي وخة " (.)7
ونقصد بهذه الشريحة في هذه الدراسة هم فئة شباب مقبلين على الزواج يزيد سنهم عن سن الثامن عشر،

حيث أصبحوا هؤالء الشباب يبحرون في هذا العالم االفتراضي عبر صفحة موبليني الم تصة بترويج أثاث غرف
النوم من أجل االطالع والتزود بالمعلومات للسلعة المروجة من حيث السعر والنوعية والجودة وما بعد ال دمة.

 3.2.2التسويق اإل لكتروني

لقد فتحت مواقع التواصل االجتماعي الباب على مصراعيها حيث وفرت شبكة األنترنت ترويج م تلف

المنتوجات عبر هذه الوسائط االتصالية ،حيث باشر شبابنا اليوم يتسوق إلكترونيا عبر الصفحات التجارية (صفحة

موبليني نموذجا) من أجل اقتناء هذه السلعة دون مراعاة خاصية الزمان والمكان دون تحمل عناء التنقل للمحل
التجاري عكس التسوق التقليدي ،كما يشير التسويق اإللكتروني « :إلى مجموعة من األنشطة التسويعية التي تعتمد
على الوسائط اإللكترونية وشبكات الحاسب اآللي واإلنترنت» (.)8

ويعرف فيليب كوتكر  1980التسويق هو « :العملية االقتصادية واالجتماعية التي تلبي من خاللها األفراد

والجماعات حاجاتهم ورغباتهم بواسطة خلق وتبادل المنتجات واألفكار العيمة بالنسبة لآلخر» (.)9
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 3.2صفحة موبليني

من المعروف أن شبكات التواصل االجتماعي تحتوي على العديد من الصفحات ذات التوجهات االقتصادية

والسياسية والثقا ية ،وبإمكان أي ش ص يملك حساب الفيسبوك أن يفتح صفحة حسب طبيعة توجهاته وأذواقه

واهتماماته ،وفي هذه الدراسة تم االستنجاد بهذه الصفحة التي تروج األثاث من أرائك وغرف للنوم للشباب الجزائري،

تحمل هذه الصفحة اسم .Meubliny

 1.3.2إثنوغرافيا صفحة موبليني

هذه الصفحة تم فتحها من صاحب المحل التجاري منذ ثالث سنوات ،حيث يوجد هذا المحل التجاري الكائن

مقره بتيبازة –القليعة ،-تعمل هذه الصفحة بترويج غرف النوم واألرائك خاصة لدى فئة الشباب المقبل على الزواج

من م تلف القطر الوطني ،وهذا تزامنا مع التطور المحدق التي أصبحت تتمتع به وسائل االتصال الحديثة ،يعود
أصل تسمية هذه الصفحة ب:موبليني التي تعود بالدرجة األولى األثاث ال شبي ،حيث تعد التسمية من بين
العناصر األساسية لعملية التسويق التي تعمل بدورها على مصدر تقرب المستهلك على السلعة وتسهل عملية

اقتناء نوعية السلعة بسهولة مقارنة بالعدد الوافر من الصفحات التجارية األخرى التي تروج منتوجاتها ،حيث باشر

صاحب المحل التجاري االستنجاد بمواقع التواصل االجتماعي التي تحتوي على م تلف الصفحات سواء كانت

تجارية أو ثقا ية أو سياسية ،حيت لم تعد عملية تسويق أي متتوج كان ،تسوق في العالم الواقعي بل تعدت ذلك
وتوسع نطاقها إلى أبعد حدود ،من خالل العيام صاحب الصفحة بعرض منتوجه المحلي عبر منصة مواقع

التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك ،الذي يحتوي على وسائط اتصالية تعمل بموجبها على عرض المنتوج على

أحسن وجه ،ومدفوعة األجر  sponsoriséمما توحي على مصداقية كبيرة تعمل بموجبها على استقطاب عدد

كبير من المستهلكين.

 2.3.2الةيسبوك كأشهر وسائل التسويق عبر شبﻜات التواصل االجتماعي

إن االنتشار الواسع لوسائل التواصل االجتماعي واالست دام اليومي المتزايد لها ،حيث لقي شعبية كبيرة ،ولعله

رائد مواقع التواصل االجتماعي وأكثرهم است داما وشهرة وتفوقا كونه وسيلة من هذه الوسائل حتى لقب بعمالق

مواقع التواصل االجتماعي ،ويشير حسان أحمد قمحية إلى هذا بقوله  « :يعد موقع الفيسبوك أكثر مواقع التواصل

االجتماعي انتشارا ،حيث يرتاده حوالي ملياري مست دم حول العالم شهريا » ( ،)10كما تميز عن غيره من المواقع
األخرى نتيجة تطوره يوما بعد يوم وبوتيرة متسارعة آخرها إضافة التسجيل المرئي المباشر ،كما أن است دامه في

جميع أنواع األجهزة اإللكترونية كالحواسيب الش صية ،واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية قد مكن أصحاب الشركات

المتعددة وأصحاب المشاريع الحرة إلى النظر إلى الفيسبوك كوسيلة وكمنصة تسويعية إلكترونيا تتميز باالتصال

المباشر المت صصة في النشر والتفاعل ومشاركة المحتوى من خالل ال اصيات التي طورها من صور ومقاطع
صوتية ومصورة ،مكنت من االلتفات نحوه وبالتالي استثماره وتو يفه ضمن إستراتيجية التسويق اإللكتروني ،وهو

ما أدى إلى رجال التسويق انتهاز هذه الشبكة واعتبارها فرصة تسويعية تحوي ماليين الزبائن المحتملين ،بدءا
بالتفكير في توجيه برامجهم التسويعية وولى ترويج منتجاتهم وحمالتهم اإلعالنية عبر هاته الشبكة خاصة كونه
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يتيح لهم معرفة تعقب الزبائن وفهم أفكارهم ومشاعرهم بشكل أفضل وتحسين المشاركة العامة ،حيث أن أكثر

الزبائن يتفاعلون ويتفقدون حساباتهم في الفيسبوك بشكل يومي ،لذا فالشركات تسعى بالتواجد بشكل مستمر على

الشبكة من خالل إنشاء حسابات خاصة بها على الفيسبوك تقوم من خاللها بطرح خدماتها ومنتجاتها وتتواصل

من خاللها مع زبائنها عن طريق الردود على التعليقات واإلجابة عن االنشغاالت وكذا طرح أسئلة منوعة خاصة

بالرضا تجاه ال دمات التي تطرحها ،كما أن صفحات الفيسبوك تتيح للمعلنين بنشر معلومات والبيانات المهمة

حول منتجاتهم ،إضافة إلى ذلك القدرة على إدراج الفيديو أو الصور دون قيود أو حدود معينة ،كما أن است داما

لفيسبوك سهل جدا عملية اختيار الزبائن وكيفية استهدافهم وطريقة الوصول إليهم من خالل تحديد الفئة المستهدفة،

وماهي أعمارهم وأماكنهم الجغ ار ية ،ويمكن تل يص خطوات التسويق عبر الفيسبوك في ما يلي:

• إنشاء صفحة :أي حساب عبر الفيسبﻮك  www.facebook.comعلى ثم العيام بوضع اإلسم التجاري
ال اص بالشركة ،كذا وضع صورة لعالمتها التجارية وكل ما ي ص الشركة من موقع إلكتروني ،أرقام

هواتف ،كذلك خريطة جغ ار ية ،ثم إضافة محتوى إلى الحائط ال اص من عروض وخدمات وأحداث (.)11

• الترويج للصفحة :وذلك من خالل دعوة األش اص من خالل البريد اإللكتروني أو اإلعالنات الجانبية

المدفوعة في الفيسبوك ويمكن معرفتها بكلمة  sponsoriséخالل وجود هاته الكلمة تحت اإلسم التجاري

حيث تكتب بلغة أجنبية ،والغرض منها الوصول ألكبر فئة ممكنة متصفحة للفيسبوك وفق نطاق جغرافي
محدد وفئة محددة من طرف المعلن و هورها في صفحة كل من لديه حساب يسبوك وفق الفئة المحددة

والنطاق الجغرافي المحدد (.)12

• نشﺮ المحتوى :تقوم الشركة بعد ذلك بنشر رسائلها اإلعالنية من خالل وعروض م تلفة ،كذلك نشر
محتويات تثعيفية وترفيهية لتجنب ملل الزوار والمعجبين (.)13

• تحويل الزوار إلى معجبين :وهي من أهم ال طوات التي يسعى إليها المسوقين ،حيث يقومون بجذب انتباه
المست دمين والزوار ،ومن ثم إثارة اهتمامهم فإثارة الرغبة لالنتساب إلى الصفحة (.)14

• تحويل المعجبين إلى زبائن :وهو الهدف الذي يسعى المسوقين إلى تحعيقه فمن دفع الزائر من مست دم إلى

معجب يكون بمثابة الزبون المحتمل لدى الشركة يصبح يتواصل ويتفاعل مع مسؤولي الصفحة وعلى
الشركة تكثيف جهود االتصال وتوطيد العالقة ألجل بلوغ وتحقيق والء ورضا الزبون ( .)15وهذا ما يوضحه
الشكل التالي في دراستنا الميدانية:

شال رقم ( :)01يوضح ملمح وشعار صفحة موبليني

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :
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كما يعرض المنتوج عبر تقنية  EN DIRECTالتي تتوفر على تقنية الصوت والصورة التي توفي بمجمل التفاصيل
على نوعية السلعة ولونها وتحديد سعرها وشكلها وطولها وعرضها ،وتتميز هذه الحملة اإلعالنية ب اصية ومدفوعة

األجر  sponsoriséمما توحي على مصداقية كبيرة تعمل بموجبها على استقطاب عدد كبير من المستهلكين،

والتعريف بنوعية السلعة وسماتها اإليجابية لدى المستهلكين ،كما تحتوي هذه الصفحة على ملصقات إشهارية
بالشكل واللون ،ويمكن توضيحها على النحو التالي:

شال رقم ( :)02يوضح عرض المنتوج عبر تقنية En direct

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

وتتوفر الصـ ـ ــفحة كذلك على دردشـ ـ ــة جماعية بين الشـ ـ ــباب المقبل على الزواج لالسـ ـ ــتفسـ ـ ــار على نوعية السـ ـ ــلعة
وجودتها تتجســد أطرها عبر التعليقات وتعكس مدى تجاوب صــاحب الصــفحة مع المســتهلكين ،ناهيك عن توفرها
على رابط إلكتروني يوفي بكل المعلومات ال اص ـ ــة بالمنتوج المحلي ،حيث يجوب م تلف المس ـ ــتهلكين على هذا

الرابط من أجل االطالع على أنواع السـ ــلعة المعروضـ ــة لديهم حسـ ــب أذواقهم و روفهم المادية من ناحية الشـ ــكل

واللون والسعر ،وهذا ما يتجلى في الشكل اآلتي:

شال رقم ( :)03يوضح استفسارات وتعليقات المستهلكين عبر الصفحة

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :
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ومن ثم يتم تقديم الطلب النهائي على نوعية السلعة ،هذا من جانب ومن جانب آخر ،معرفة صاحب المنتوج

نوعية السلعة المراد اقتنائها من طرف المستهلكين ،وهذه العملية تعد جد أساسية في فلسفة التسويق ،حيث يشير

العديد من ال براء على أن التنبؤ بنوعية السلعة المطلوبة في السوق من بين اإلستراتيجيات الهامة لرسم سياسة

تسويعية تعمل على نجاعة المشروع ،إضافة إلى تقديم ال دمة المجانية للنقل والتركيب لم تلف ربوع الوطن والدفع
بعد التسليم ،وهذا ما لمسناه في دراستنا الميدانية ،وخير شاهد على ذلك:

شال رقم ( :)04التعريف بخصائص السلعة

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

 .3العوامل األساسية التي سمحت بانخراط هؤالء الشبات على صفحة موبليني

لقد انتعشت المنظومة التسويعية وشهدت قفزة نوعية ،وهذا بعد ما أحدثته األنترنت حيث أدخلت مفاهيم جديدة

لم تكن مألوفة من قبل ،وأعطت للمعامالت التجارية صبغة الرقمنة ،وهذا نتيجة ما تتوفر عليه هذه الوسائط

االتصالية الجديدة الفيسبوك نموذجا من صفحات تجارية خاصة سمحت بتصفح العديد من المستهلكين هذه
المتاجر االفتراضية ،وفي دراستنا هذه سنعرض أهم مبررات المستهلكين على صفحة موبليني ،ويمكن تجسيدها

في النقاط التالية:

 1.3مرونة التفاعل والتواصل

لقد أضافت مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك وما يتوفر عليه من وسائط كالصورة والفيديو على

استقطاب شعبية كبيرة على هذه الصفحة التجارية ،حيث كانت الفئة المستهدفة تتمثل أساسا في فئة الشباب المقبل

على الزواج على اقتناء هذه السلعة ،حيث سمحت بتفعيل عملية التواصل التفاعلي ،وذلك بعرض الفيديو المباشر
من أجل شرح نوعية السلعة من ناحية الحجم والنوعية والشكل واللون وطبيعة الصنع وغيرها ،إضافة إلى كيفية

است دامها ،وأصبح بإمكان الزبون البعيد عن المحل بأميال من الكيلومترات بإمكانه مشاهدة الفيديو ،هذا ما أنتج
بزيادة نسبة المشاهدة وارتفاع نسبة التفاعل في حدود هذا العالم االفتراضي وكذلك القدرة على االستفسار لنوعية

ال شب والمادة الصنع ،آلية التواصل بين أعضاء الفيسبوك لصفحة موبليني مكن الفيسبوك من خالل ما يتميز
به من عدة خاصيات من سهولة التواصل واالتصال بين أعضاء صفحة موبليني على الفيسبوك وتفاعلهم يما

بينهم أو حتى مع صاحب الصفحة ،من خالل إبداء آرائهم الم تلفة حول نوعية المنتج وكذلك األلوان ونوع الغرفة
والتساؤل على نوعية ال شب التي است دمها في المنتج ،ومن التساؤالت التي تعتبر مهمة في نظر المستهلك وذلك
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من خالل خاصية التعليقات حيث مكنت هاته األخيرة من إضافة تعليق على صفحة موبليني أو حتى وضع صورة

لنوع الغرفة التي يريد الزبون شرائها على سبيل المثال ،وكذلك إتاحة هذا الموقع أي الفيسبوك ما يعرف باإلشارة

الغرض منها لفت انتباه صديق عبر اإلشارة لهم في الصورة أو الفيديو المراد مشاهدتها ،كما أن اإلعجاب ك اصية
ثالثة متاحة بنفس آلية التعليقات سواء بين األصدقاء أو الصفحات ،حيث يقوم المست دم بالضغط على معجب
ألي صورة أو نص أو فيديو موجود على صفحة موبليني ،إلى جانب أن خاصية معجب »  « Likeطورت سنة

 2010وقد تمت إضافتها للموقع الفيسبوك كوسيلة للترويج للمواقع ،وقد أشار الباحث وائل مبارك خضر فضل
هللا في كتابه حول "أثر الفيسبوك على المجتمع" إلى هاته ال اصيات على النحو التالي:

• التعليقات ) :(Commentairesخاصية التعليقات متاحة بين األصدقاء وفي المجموعات والصفحات
المنضمين لها ،وذلك يعتمد أيضا على الصالحيات الممنوحة – يمكن للمست دم أن يكتب تعليقا في

مساحة التعليقات ويمكنك الضغط على زر commentaireإضافة تعليق ،وفي نفس المساحة يمكنك

أن تضيف رابط موقع أو صورة.

• اإلشارة ( :)Tagsخاصية اإلشارة متاحة في الصور والفيديو والصوت ،بحيث يمكنك أن تلفت انتباه
أصدقائك عبر اإلشارة لهم في صورتك أو في مقطع فيديو المحمل عبر الفيسبوك ،وبالتالي سترسل

لهم تنبيهات ألي تحديث جديد في الصورة.

• اإلعجات ) :(Likeخاصية معجب أيضا متاحة بنفس آلية التعليقات بين األصدقاء والمجموعات
والصفحات المنضمين لها ذلك يعتمد أيضا على الصالحيات الممنوحة ،حيث يمكن للمست دم أن يقوم

بعمل معجب  likeألي نص أو صورة أو فيديو ألصدقائك وهذه ال اصية (معجب) طورها موقع
الفيسبوك في  ،2010وقد تمت إضافتها في كل المواقع األخرى كوسيلة لربط المست دم بحسابه في

الموقع وبنظرة أخرى تهدف للترويج للمواقع ( ،)16وجاءت التعليقات في حدود ستة مئة ووثنان وسبعون

 672لالستفسار على نوعية السلعة.

شال رقم ( :)05يوضح عدد المتفاعلين للصفحة من حيث( :اإلعجات والتعليق والمشاركة)

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :
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 2.3سهولة الشراء

لقد أصبح اآلن المستهلكون يجولون السوق االفتراضية لالطالع على المتاجر االفتراضية عبر هذه الصفحة

في أي وقت كان من أجل شراء واقتناء السلعة من دون عناء ،بإمكان الشباب المستهلكين التجول عبر هذه المنصة
للتسوق لم تلف أيام األسبوع ،وهذا التسوق اإللكتروني ال يعترف بالمكان والزمان وال حتى بالعطل الدينية

والوطنية ،من خالل الضغط على زر الطلب النهائي  ،لكن الجديد هو أن العالم يعرف تطو ار هائال في األسواق

النقدية والمالية مما يجعلها عالمية التوجه ،)17( Globalization of the Financial markets ،وهذا ما استقيناه

من دراستنا الميدانية.

شال رقم ( :)06يوضح قواعد الشراء عبر الصفحة

 3.3التزود بالمعلومات

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

تتوفر هذه الصفحة على كافة المعلومات والتفاصيل حول هذا المنتوج المحلي عن طريق شرح بإسهاب حول

نوعية السلعة وسماتها ،وكيفية است دامها عبر خاصية المباشر  En directالتي تعزز عملية انتباه المستهلك،

وتعمل على استقطاب عدد وافر من الجمهور من خالل توفرها على تقنية الصورة والفيديو التي تسهم غب توطيد
العالقة بين المنتج والمستهلك.

شال رقم ( :)07المعلومات األساسية الخاصة بالصفحة

 4.3األسعار المشجعة

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

تعد عملية ت فيض األسعار من بين اإلستراتيجيات الهامة الستقطاب عدد وافر من المستهلكين في المجال

التسويقي ،وهذا ما تتميز بها هذه الصفحة تعمل كل سنة مع شهر ديسمبر بعرض خاص ،تت ذ الصفحة في

تسويقها عدة مجهودات للتأثير في سلوك العمالء الشرائي نحو ات اذ القرار الشرائي ،وذلك من خالل إثارة دوافعهم
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ووقناعهم با لمنتج ،ويتبين ذلك من خالل مالحظة اعتماده على تنشيط المبيعات عن طريق إثارة الطلب مثل:
الت فيضات التي تتراوح قيمتها بين  18000.00دج مع تحديد فترة الت فيضات ،وخير شاهد على ذلك:
شال رقم( :)08يوضح عروض تخةيض األسعار مع نهاية كل سنة

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

يجد المستهلك ضالته من خالل تجوله االفتراضي عبر الموقع ال اص  www.meubliny.comبالصفحة

لالطالع على أحدث المستجدات ال اصة بنقاط البيع والشراء ،حيث يتوفر هذا الموقع اإللكتروني على عروض

من الغرف واألرائك بم تلف األلوان واألشكال واألسعار ،هذه العملية تهدف بدورها على استقطاب وتشجيع عدد

هائل من المستهلكين لزيادة الطلب على نوعية السلعة المعروضة ،وهذا ما نشاهده في الشكل التالي:
شال رقم ( :)09نوعية السلعة الجاهزة من حيث النوعية والسعر

 5.3خدمة الزبائن

المصدرwww.meubliny.com :

لقد أكد العديد من ال براء في مجال التسويق أهم العناصر األساسية لنجاعة عملية التسويق بصورة فعالة ال

بد تأخذ في الحس ـ ـ ــبان وبالدرجة األولى انطباع المس ـ ـ ــتهلك اتجاه الس ـ ـ ــلعة من خالل أن تدرك وتقترب من س ـ ـ ــلوك
المس ــتهلك ومعرفة أذواقه ،إذ يعتبر المس ــتهلك س ــيد القرار القتناء الس ــلعة بمحض إرادته ،من خالل العيام بتقييمه

للس ــلعة على مس ــتوى الس ــعر أو الحجم والش ــكل ،ومن ثم يدرك ص ــاحب المنتوج أذواق المس ــتهلك ونوعية الس ــلعة
التي تعمل على تلفت انتباه المستهلك ،كما أن خدمة الزبون ال تتوقف في حدود البيع والشراء ،وونما تت طى ذلك
Page | 148

ميلودي محمد & ياحي فاطمة الزهراء

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 154 – 138 )2019( 06

إلى أبعد حدود يما ي ص ما بعد ال دمة » و اآلن أص ــبحت س ــياســة ال دمة من الســياســات التي يتنافس عليها

المنتجون والبائعون خاص ـ ــة في حالة الس ـ ــلع االس ـ ــتهالكية المعمرة ( ،)18فأص ـ ــبحت أداة من أدوات المنافس ـ ــة مثل
المنافسة السعرية ».

 6.3تقدير المبيعات

« يقصد بتقدير المبيعات المؤسسة تقدير األصناف والكميات الم تلفة التي ترغب وتقدر المؤسسة على

إتاحتها للبيع خالل عدد معين من السنوات » (.)19

 1.6.3شروط تقدير المبيعات

إن من الشروط التي يجب توفرها يما ي ص تقدير المبيعات تعتبر ضرورية ومهمة جدا كونه يؤثر بدرجة

كبيرة على نشاطها مستقبال ،والبد من األخذ بعين االعتبار هاته الشروط الموجزة في النقاط التالية:
• استطاعة اإلنتاج وأنواع السلع الم تلفة.

• ضرورة التأكد من وجود طلب في السوق أي طلب المستهلكين على انواع السلع المتوقع بيعها (.)20

 2.6.3العوامل المساعدة على تقدير المبيعات

أصبح من الضروريات األساسية لنجاعة عملية التسويق واستمرارها بشكل فعال يتوقف أساسا على معرفة

أذواق ورغبات المستهلكين بالدرجة األولى ونوعية السلعة وجودتها.
• « دراسة أذواق ورغبات المستهلكين:

وتشمل هذه الدراسة على التعرف بتفصيالت المستهلكين بالنسبة لنوع وشكل السلعة وحجمها ومكوناتها

وتغليفها...إلخ ،وكما هو معلوم فإن أذواق ورغبات المستهلكين تتأثر بعوامل كثيرة منها مثال العمر،
الجنس ،المستوى الثقافي واالجتماعي ونشاط وسائل الدعاية واإلعالن.

• دراسة مستويات الدخول وتفاوتها:

لهذه الدراسة أهمية بالغة في تحديد مقدار الطلب على السلعة ،فاألسرة ذات الدخل المحدود تتجه إلى الشراء

مقارنة مع دخلها ،فمن مصلحة المؤسسة اإلنتاج بم تلف األحجام لزيادة مبيعاتها.

عامل التنافس مع من تنتج نفس السلع  ،وخاصة يما يتعلق بتكاليف اإلنتاج ،النوعية ،طريقة اإلعداد

والعرض وطريقة الدفع » (.)21

أما يما ي ص دراستنا فإن أهم طريقة يست دمها صاحب السلعة نتيجة ل برته السابقة ،ونظرته المستقبلية هو

االعتماد في تقدير مبيعاته باست دام أسلوب االستقصاء ،أي استقصاء آراء المستهلكين من خالل تعليقاتهم حول

المنتج بعد التواصل المستمر والمباشر بين صاحب الصفحة والمشتركين كمستهلكين ،لهذا المنتج ،وبالتالي دورهم
في تزويد المروج بمعلومات تفصيلية حول المنتج مما يمكنه من تحسين األداء مستقبال  ،وهنا تقوم حوحو حسينة

بنظرة تقييمية حول مزايا وعيوب هذه الطريقة كما يلي:

« استقصاء آراء المستهلكين :عند عدم توفر المعلومات الكا ية حول حجم المبيعات المتوقعة ،تلجأ المؤسسة إلى

االستطالع آراء المستهلكين حول حجم مشترياتهم للفترة القادمة ،خاصة إذا كان هؤالء في تعامل دائم مع المؤسسة.
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فمن مزايا هذه الطريقة ،االتصال المباشر بين المنتج والمستهلك وتزويد المؤسسة بمعلومات تفصيلية ،أما عيوبها

فهو ال وف من عدم تعاون المشترين الرئيسيين باإلضافة إلى عدم است دامها عندما يكون عدد الذين يتعاملون
مع المؤسسة كبير وذلك ألنها تحتاج عملية استقصاء آرائهم إلى وقت وجهد كبيرين » (.)22

 .4معايير إستراتيجية التسويق عبر صفحة موبليني

تعد إستراتيجية التسويق الماهية ال الدة عبر الزمان والمكان لنجاعة المشروع واستم ارره ،حيث تتقاسم هذه

العملية كل من البائع في حد ذاته أن يتصف بمجموعة من السمات التي تعمل على جذب أكبر قدر ممكن من

المستهلكين إضافة إلى إشراك المستهلك في خطة التسويق ناهيك عن السلعة وجودتها وتقديم ال دمة للزبون على

أحسن وجه ،وسنعرض أهم االستراتيجيات الهامة يما يلي:

من أهم اإلستراتيجيات الهامة التي يعول عليها رجال التسويق ،حيث نجد أن عملية التسويق تتم بصورة فعالة

إال إذا تم االعتماد على منهج من قبل البائع ،ومن بين هذه المناهج نجد :المنهج البيعي حيث » هرت الحاجة
إلى تقرير المنهج البيعي الذي يجب است دامه ،ويعتبر هذا القرار من الق اررات اإلستراتيجية التسويعية الهامة ،لذلك
يترك للمسؤولين في المشروع تحديده ،ويدرب رجال البيع تدريبا مستفيضا على هذه المناهج قبل خروجهم إلى

ميدان البيع ومواجهتهم للعمالء » ( ،)23وهذا ما لمسناه في دراستنا الميدانية من خالل صاحب هذه الصفحة عرض
غرف النوم لدى الشباب الجزائري عبر الوسائط االتصالية الفيسبوك وفق تقنية  EN DIRECTعن طريق عرض
فيديو مباشر يشرح بإسهاب نوعية السلعة وخصائصها ومميزاتها اإليجابية ،ناهيك عن الكتابة على الحائط باللغة
العربية والفرنسية ،كما تتوفر الصفحة على مجموعة  Groupesالهدف منها إبداء آرائهم وأفكارهم حول م تلف

العروض التي تم عرضها على الصفحة ،كل هذا يشعر المستهلكين بأنهم جزء ال يتج أز من العملية التسويعية من

خالل ترك الكلمة لالستفسار وطرح انشغاالتهم حول نوعية السلعة التي تناسب أذواهم ،وهذا ما يوضحه الشكل

التالي:

شال رقم ( :)10يوضح طرح انشغاالت المستهلكين عبر المجموعة

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

ولذا يعتبر هذا المنهج من بين المناهج األساسية لتحقيق الهدف المنشود من قبل رجال األعمال ،كما يجب على

البائع أن يتصف بمجموعة من الصفات من أجل تحقيق عملية البيع ،من خالل تمتع صاحب الصفحة بثقة عالية
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والكلمة الترحيبية التي تعمل بموجبها على ترك انطباع إيجابي لدى المستهلك ،بمجرد زيارة الموقع اإللكتروني،
فتأتيك مباشرة كلمة ترحيبية ،وهذا ما يمثله الشكل التالي:

شال رقم ( :)11يوضح بشاشة صفحة موبليني

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

كما أصبح ضمان جودة السلعة من بين األوليات األساسية كرهان حعيقي من أجل بلورة الفكر التسويقي وكسب

الزبون ،وهذا ما تسعى إليه معظم الشركات الكبرى وفق ترك انطباع إيجابي حول المنتوج من أجل دفع عجلة

التسويق إلى األمام ،وهذا ما لمسناه في هذه الدراسة.

شال رقم ( :)12يوضح االنطباعات اإليجابية حول المنتوج المحلي

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :

تعد عملية كسب الزبون وتحقيق الرضا بين المنتج والمستهلك بعد ال دمة من بين العناصر المهمة لرسم خطة
تسويعية فعالة خاصة في ل عصر التكنولوجيا الجديدة التي عملت على صقل الممارسة التسويعية ،حيث يجوب
االنترنت الماليين من المستهلكين يوميا ،ليطلعوا على السلع المعروضة في المتاجر االفتراضية ،والتي يمكن

تصفحها من خالل الصفحات التجارية اإللكترونية بدال من الكتيبات الورقية  Catalogueوكذلك باالعتماد على

الصور الثالثية األبعاد ،التي وفرها التقدم السريع في تصميم المواقع ،من دون إغفال دور البائع السابيروني ذي

الشكل اآلدمي الثالثي األبعاد ( ،)24الذي يتحرك ،وي اطب الزبون عبر شاشة الحاسوب لتوجيهه إلى االختيار
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الصحيح " .يستدعي خبراء األعمال في العصر الرقمي الجديد نموذجا جديدا إلستراتيجية التسويق ،وممارسته
العملية وأدخلت االنترنت ثورة في كيف تنتج الشركات قيمة للعمالء ،وتبني عالقات عمل ،وغير العصر الرقمي
أفكار المستهلكين األساسية للراحة ،والسرعة ،والسعر ،ومعلومات المنتج وال دمة ،لذلك يتطلب التسويق الحالي

تفكير ووجراء جديدين " (.)25

شال رقم ( :)13يوضح مدى الرضا بين المنتج والزبون

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :
شال رقم ( :)14يوضح انطباعات المستهلكين بعد الخدمة

المصدرhttps://web.facebook.com/meubliny/ :
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 .5الخاتمة

مما سبق يمكن أن نستنتج أن التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك ،لم تلف الصفحات

التي أصبح يعول عليها الكثير لترويج أي منتوج ،وهذا تماشيا مع متطلبات العصر ،حيث لم تعد العملية التسويعية

حبيسة العالم الواقعي فقط ،وونما أدخلت عدة تعديالت على هذه العملية ،وهذا بفضل ما أفرزته الوسائط االفتراضية
عبر منصة الفيسبوك الذي أصبح بمقدوره عرض م تلف السلع والمنتوجات عبر م تلف الصفحات التجارية،

وفق نقل وعرض السلع بالصوت والصورة والفيديو ،والعيام بحمالت إعالنية تحت عباءة اإلشهار ،كحتمية فرضها

عصر الرقمنة ،هذا ما أهلها إلى استقطاب العديد من المشتركين والمستهلكين يجولون هذه السوق االفتراضية،
متجاوزين الحدود الجغ ار ية والمكانية ،كما أصبحت هذه العملية التسويعية اإللكترونية إحدى المؤشرات الحعيعية

الناجحة التي تعمل على التوفيق بينها وبين السوق التقليدية بغية تحقيق األهداف المنشودة ،كما أن التسويق

اإللكتروني هو نقل ال برة للتسويق التقليدي وتكيفه مع الوسط االفتراضي وفق مستجدات العصر من تكنولوجيا

وتحديث االتصال ،ووفق ما يتناسب معه من وسائط مكنت وسهلت هذه العملية االفتراضية ،كما أن التسويق عبر
الوسائط االجتماعية والعالم االفتراضي أنه ليس افتراضيا بالكامل في معامالته بل هناك جانب تقليدي تمثل في

المعاملة المالية التي بقيت بأسلوبها التقليدي أي االستالم التقليدي بدل الدفع االلكتروني.
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 وسن هادي فيحان.أ

. جامعة البصرة – العراق، عضوة بمركز دراسات البصرة وال ليج العربي1

الملخص

 فالعراق،تعد مش ـ ـ ــكلة النزوح والهجرة من المش ـ ـ ــكالت التي تؤرق الض ـ ـ ــمير االنس ـ ـ ــاني

معلومات عن المقال
:الكلمات المفتاحية
الهجرة

 هجرة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب والكفاءات الى دول،احدى الدول التي تعاني من نوعين من الهجرة

 والهجرة القسـ ـ ـ ـ ـ ـرية واالجبارية للعائالت المش ـ ـ ـ ـ ــردة اللذين اص ـ ـ ـ ـ ــبحوا بال مؤوى،ال ارج
 يهدف البحث إلى بيان أهم اآلثار واألبعاد.(النازحين) من الموصـ ــل واالنبار وكركوك

النزوح

النظريات المفسرة للهجرة

 ومدى تأثيرهما معا على االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،الظاهرة وال فية للهجرة تارة وللنزوح تارة أخرى

 وتنبع أهمية البحث من أهمية الكفاءات العلمية، وعجلة التنمية االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية،القومي
 فهجرة الكفاءات ت فض من الرصــ ــيد المعرفي ومن ثم الناتج.في التنمية االقتصـ ـ ــادية

 لقد ترتب.االجمالي في بلد األصــل مما ي فض من وفورات الحجم في المعرفة للدولة

. وخاصة أن العراق قد عاصر كافة األنواع.على الهجرة بكافة أنواعها آثا اًر سلبية
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Iraq is one of the countries suffering from two kinds of
migration, the emigration of youth and competencies to
foreign countries, and the forced and compulsory migration
of displaced families who have become displaced (IDPs)
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 .1المقدمة

تعددت أنماط وأنواع الهجرة في العراق مما جعله أنموذجاً يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب به في كثير من المحافل الدولية وكأنه
فسـ ـ ــيفسـ ـ ــاء من الوان الطيف ،فهناك الهجرة الداخلية  ،والهجرة الدولية ،والهجرة القس ـ ـ ـرية ،والهجرة الطوعية .وبين

نموذج وآخر هناك عوامل ساهمت بشكل وبآخر في تكريس آثارها.

قســم البحث الى ثالثة عناصــر االطار المفاهيمي للهجرة وأنواعها ،النظريات المفس ـرة للهجرة الدولية والداخلية مع

تناول األسباب والعوامل المؤدية للهجرة واألبعاد االقتصادية في العراق.

مشالة البحث

يعاني العراق من مشـ ـ ــكلة الهجرة منذ أربع سـ ـ ــنوات بسـ ـ ــبب انعدام العامل األمني ،فتركت بضـ ـ ــاللها الكارثية على

موازناتها فأثقلتها وانهكتها ،ناهيك عن اإلثار االقتصــادية واالجتماعية التي مســت جميع هياكل الدولة ،فأضــعفت
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار ،وزادت من نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب البطالة والفقر في الدولة ،فانعدام العامل األمني قد يزيد من حدة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل
االقتصادية في البلد.

أهمية البحث

مما ال شـ ــك يه تمثل الهجرة عامالً مهماً في التنمية البش ـ ـرية والتنمية المسـ ــتدامة ،وكذلك تمثل التحويالت المالية
للمهاجرين نسـبة كبيرة من الناتج المحلي االجمالي للدول المصـدرة ،ألنها تمثل نسـبة أكبر من أرباحهم من العملة
األجنبية ،وعملت على تدعيم النمو االقتصادي العالمي وتطور المجتمعات.

فرضية البحث

يمثل العامل االقتصادي واالمني سبباً مهماً للهجرة في العراق.

هدف البحث

 يهدف البحث الى توضــيح أهم العوامل االقتصــادية التي ســرعت في توجيه نســبة كبيرة من ســكان العراقنحو الهجرة لل ارج أو الداخل.

 يهدف البحث الى توضيح أهم النظريات والنماذج التي فسرت العامل االقتصادي للهجرة في العراق. -يهدف البحث إلى إيضاح اإلبعاد االقتصادية للهجرة في العراق.

هيالية البحث

قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم البحث إلى ثالث أجزاء تناولت االطار المفاهيمي للهجرة والنزوح ،مع االش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أهم أنواعها .والجزء

الثاني يوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أهم النماذج والنظريات المفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة للهجرة في العالم .والجزء الثالث تناول واقع النزوح والهجرة في

العراق ،والبعد االقتصادي للهجرة والنزوح يه.

 .2اإلطار المفاهيمي للهجرة والنزوح

 1.2الهجرة والنزوح مفاهيم أساسية

(هج ُر) ضد الوصل نصر و (هجرانا) أيضاً ،واالسم (الهجرة) ،و(المهاجرة) من أرض إلى
تعرف الهجرة ب ـ ـ ـ ـ ْ
أرض ترك األولى للثانية( ،والتهاجر) التقاطع (.)1
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بعد عن دياره غيبة بعيدة،
حعد) .ونزح نازحاً أي ُ
بعدت الدار وبابه خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  ،ونزح نزوحاً أي (ب ُ
ونزح الدار أي ُ
وعليه تعرف الهجرة لغوياً وبشــكل عام ( " : )2ال روج من البلد ويســمى الش ـ ص مهاج اًر عندما يهاجر ليعيش في
أرض أخرى أو المغادرة إلى ارض ثانية طلباً لألرض وللعدل وللعيش الرغيد ".
وعليه تعرف الهجرة اص ــطالحاً حس ــب وص ــف اللجنة الوطنية للس ــياس ــات الس ــكانية " وهو الحراك الس ــكاني
مدعوماً باالنتقال الذي يمكن أن يكون طوعياً أو اجبارياً " ويتم الفصـ ــل بينهما على أسـ ــاس أن االنتقال االجباري

يجبر المهاجر على الحياة بمعنويات أدنى – أي العمل بأجور أدنى أما االنتقال الطوعي فينتج عنه تحس ـ ـ ـ ـ ــن في
المستوى المعاشي للمهاجر (.)3

وعرفت األمم المتحدة الهجرة القس ـ ـرية بأنها " حركة الس ــكان التي يتوفر فيها عنصـــر الضـــغط واالجبار ،بما

في ذلك ال وف من االضطهاد وال طر على الحياة والرزق سواء كانت بفعل البشر أو بفعل الطبيعة مثل اللجوء

أو الهجرة القسـ ـرية داخلياً  ،والهجرة القسـ ـرية بس ــبب الكوارث الطبيعية أو الكيميائية أو النووية أو بس ــبب المجاعة
أو المشاريع التنموية

()4

".

أ مـا النزوح فقــد عرفـه حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ال فــاجي* (بـأنـه حركـة الفرد او المجموعـة في مكــان إلى أخر داخـل حـدود

الدولة ،ويتم النزوح رغما عن إرادة النازح بسـ ـ ــبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة ،أو الحرب ،او الجفاف او

التصـ ـ ـ ـ ـ ــحر ،او اي كوارث أخرى ،تدفع النازح إلى موقع أخر طمعا في ال الص من تلك الظروف) .فليس هناك
اختالف كبير بين النزوح والهجرة القسريه فكالهما يكونان داخل حدود الدولة.

 2.2أهم النماذج المفسرة للهجرة

يتم النظر إلى الهجرة في أي نموذج اقتصـ ـ ـ ــادي كقرار اسـ ـ ـ ــتثماري مثل باقي الق اررات االسـ ـ ـ ــتثمارية األخرى.

فالق اررات االســتثمارية تتضــمن تكاليف يتم تحملها انتظا اًر لمنافع مســتقبلية ،ولهذا فإن المســألة االســاســية بالنســبة
ألي قرار اس ـ ــتثماري يتمثل في التعرف على تكاليف ومنافع الهجرة ،أي تفس ـ ــير الهجرة تفس ـ ــي اًر اقتص ـ ــادياً يتطلب
المعرفة الحعيعية للمنفعة المتأتية من الهجرة والتكاليف التي سيتحملها المهاجر.

وهنا سأرصد طياً عدد من النماذج االقتصادية المفسرة للهجرة وكاآلتي:

 1.2.2نموذج هاريس – تودارو ()Harris – Todaro

يفسر نموذج هاريس – تودارو سبب استمرار تدفق الهجرة من الريف إلى المدينة برغم وجود نسبة كبيرة من

البطالة .إذ يقوم النموذج على افتراض أن الهجرة تعتمد أساساً على المقارنة بين مستويات األجر في سوق العمل
في الريف ومس ـ ـ ـ ـ ــتويات األجر في س ـ ـ ـ ـ ــوق العمل بالمدينة وبما أنه من الممكن أن تكون هناك بطالة في المدينة،
وبالتالي قد ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع كل مهاجر أن يجد و يفة في المدينة ،فإن النموذج يفترض أن المهاجر يقوم بالمقارنة

بين األجر في الريف واألجر المتوقع في المدينة .ويحس ـ ـ ـ ــب األجر المتوقع في المدينة على أنه يس ـ ـ ـ ــاوي احتمال

حسب الصيغة اآلتية:

F( wu – wr( = mt

حيث أن  = mtعدد المهاجرين من الريف الى الحضر في الفترة الزمنية ()t
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 = Wuمعدل األجر في الحضر.

 = Wrمعدل المهاجر في الريف.

ويحس ــب األجر المتوقع في المدينة على أنه = احتمال الحص ــول على و يفة المدينة مض ــروباً في األجر الفعلي
في المدينة أي أنه:
*

Wu = pwu
*

حيث أن  = Wuمعدل األجر المتوقع في المدينة
 = Wuاألجر الفعلي في المدينة

 = Pاحتمال الحصول على و يفة في المدينة

اذن ماهي الطريقة التي يتم حساب بها  pاحتمال الحصول و يفة في المدينة أن أحد االساليب الهامة لحساب
 Pهنا هي أنه:

Eu / ( Eu + Nu ) = P

حيث أن  = Euانحدار العمال المشتغلين مثالً في المدينة.
 = Nuأعداد العمال العاطلين في الريف.

أي أن احتمال الحصول على و يفة في الحضر يساوي نسبة العمال المشتغلين الى اجمالي عدد العمال فإذا
كانت نسبة العمال المشتغلين إلى أجمالي العمال =  %90فإن ذلك يعني أن هناك احتمال ( )Pقدره  %90في

أن يحصل المهاجر على و يفة في المدينة.

ووفقاً لهذه الصـ ـ ــياغة أن كل فرد من أفراد قوة العمل في الحضـ ـ ــر تتكافئ الفرص لديهم في الحصـ ـ ــول على
الو ائف مما يعني ان األجر المتوقع  Wuيسـ ـ ــاوي معدل االجر السـ ـ ــائد في الحضـ ـ ــر (المدينة ) مضـ ـ ــروباً في

معدل البطالة في الحضر وعلى ذلك فإن الهجرة تعتمد على ثالث عوامل:
• الفرق بين معدل األجر في الحضر ومعدل األجر في الريف.
• معدل البطالة في الحضر.

• درجة استجابة المهاجرين للفرص المتاحة للتو ف في الحضر  .وحسب الصيغة اآلتية:
حيث أن  = mtالهجرة في الفترة الزمنية .t

H ( pwn – wr ) = mt

 = hدرجة استجابة المهاجرين.

 = Pwuمعدل االجر المتوقع في الحضر.
 = Wrمعدل االجر في الريف.

وعليه نجد أن هذا النموذج يفترض وجود عالقات بسـ ـ ـ ـ ـ ــيطة بين قطاعين فقط في االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد هما القطاع الريفي

والقطاع الحضري الرسمي (.)5
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والشكل التالي يوضح آلية التوازن بين القطاعين:

شال رقم ( :)01آلية التوازن بين القطاعين

Wr

W
األجور في القطاع
الزراعي

D

B

A
X

L

C
Lf

Wr

w
األجور في القطاع
الحضري

توازن السوق في حالة مرونة األجور.
المصدر :من إعداد الباحثة.

يتحقق التوازن في النموذج اعاله عندما يتسـ ـ ـ ـ ــاوى األجور في كال القطاعين وهذا يحصـ ـ ـ ـ ــل عند تقاطع المنحنيين

 CD ، ABوعند نقطة التقاطع هذه توضـ ـ ـ ـ ـ ــح مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى األجور في كال القطاعين والتوزيع القطاعي للعمل وكما

يظهر في الشكل اعـ ـ ــاله فإن معدل األجر التوازني سيكون  ،Wويتـ ـ ـوزع العمال بواقع  Lفي القطاع الزراعيLf ،

في القطاع الحضري حالة التوازن ،هذه ال تتضمن ميالً للهجرة من الريف الى المدينة (.)6
 2.2.2نموذج تحليل تاونسند وكانتيلون

أكد كل من تاونســند وكانتيلون أن النمو والســكان ال يتوقفان اال عند التطابق مع الموارد المعيشــية االســاســية

فقد أكد تاونس ـ ـ ـ ــد أن هذا النوع من الهجرة س ـ ـ ـ ــببه الزيادة الحعيعية في الس ـ ـ ـ ــكان أي هناك عالقة وثيقة بين الموارد

الحعيعية والس ـ ـ ـ ـ ــكان ،فإن أي زيادة بالس ـ ـ ـ ـ ــكان تؤدي الى زيادة قوة العمل وبالتالي ان فاض أجورهم ،وهذا الفائض

يؤدي الى تهالك مســ ــتوى المعيشــ ــة للعمال وبالتالي فإن األجر الذي يتقاضــ ــونه ال يكفيهم مما يعرضــ ــهم للمرض

والهالك ثم الموت ،أما الهجرة ال ارجية من القطر فقد أكد (تاونسـ ـ ـ ـ ــند) إلى ان فاض الســ ـ ـ ــكان بســ ـ ـ ــبب مغادرتهم

لل ارج مما يترتب عليه ان فاض األيدي العاملة إلى حد الندرة ،مما يؤدي الى ارتفاع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى األجور الحعيعية

مما يؤدي الى هبوط معدل الو يات ،فزيادة في عدد الس ــكان الى الحد الذي يتوازن يه الس ــكان ثانية مع الموارد
الحعيعية وعليه تعتبر الهجرة أحد عوامل اختالل التوازن بين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان والموارد المعيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،وقد يعود ثانية الى

التوازن بعد تأثيرات أفرزتها الهجرة على موطن العمل واالجور ومستويات المعيشة ،ومعدل زيادة السكان.

 .3أهم النظريات المفسرة للهجرة

 1.3نظرية التجارة الدولية
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تعد هذه النظرية تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــي اًر آخر للهجرة ،فما دام دول العالم ت تلف في مواردها وامكاناتها المادية والبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية
واالنتاجية ،يمكن ان يحص ـ ـ ــل تبادل عناص ـ ـ ــر االنتاج (رأس المال والعمل) أن تحقيق نوع من التوازن والتو يف
االمثل لها بحيث يمكن أن يكون ألحدها ميزة إنتاجية ببعض الس ـ ـ ــلع على النوع اآلخر وعليه ال يمكن تحقيق هذا

الهــدف إ ال عن طريق الهجرة والتجــارة الــدوليــة التي تعمــل على رفع دخول الــدول التي تــدخــل في هــذا النوع من

ويعد االقتصـ ـ ـ ـ ــادي (مندل) في مقدمة االقتصـ ـ ـ ـ ــاديين المؤيدين لعملية هجرة القوى العاملة من الدول ذات
التبادلُ ،
الفائض والتي تكون االجور فيها من فض ـ ــة باتجاه الدول ذات االجور المرتفعة لذا فأن الحجر األس ـ ــاس ـ ــي للهجرة
هي األجور المرتفعة بين الدول.

 1.1.3مدرسة التبعية االقتصادية

بعد الحرب العالمية الثانية هر تحول في الفكر االقتص ـ ــادي على يد رواد مدرس ـ ــة التبعية االقتص ـ ــادية ،إذ

تعتبر هذه النظرية أن دول العالم الثالث محاصــرة بالعراقيل المؤســســية والســياســية واالقتصــادية ســواء المحلية أو

الدولية فض ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن وقوعها في تبعية الدول الغنية .تعتبر هذه النظرية أن تطور المجتمع ال أرسـ ـ ـ ـ ـ ــمالي أدى الى
نظــام دولي عــالمي مكون من دول المركز متطورة ودول محيطــة بهــا مت لفــة ،فتربطهــا عالقــة غير متكــافئــة من

جراء استغالل األولى للثانية وبالنهاية يكون الت لف نتيجة تبعية دول المحيط بدول المركز.

هر هذا االتجاه على يد االقتصــادي ميردال إذ بين أن اســتغالل دول المركز بالدول المت لفة ليس لصــالح

(دول المحيط المت لفة) ألن هجرتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للدول المتقدمة ستكرس عامل الت لف فيها وتزداد تبعيتها لألقطار

المتقدمة.

وأسـ ـ ــتشـ ـ ــهد بذلك ما يسـ ـ ــمى (بالهجرة العمالية) ألقطار أوربا الغربية التي أدت الى تنميتها وجعلها من الدول

الصــناعية المتقدمة أي أنه أعتبر الهجرة ذات تأثير ايجابي فقط على اقطار االســتعبال ،بينما أثرها الســلبي على
االقطار المرسلة ما دامت هذه الهجرة تزيد من تبعية أقطار العالم الثالث للغرب الرأسمالي.

وفي ذات الوقت أعتبر الهجرة الداخلية تحدث داخل حدود القطر الواحد ذات آثار ايجابية ألنها تســاعد على

توزيع موارده البشرية وفقاً ألماكن وجود المواد الطبيعية التي يملكها.

من جانب آخر أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ميردال إلى اعادة توزيع الدخول ذات أثر ايجابي على اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديات القطر ،ألنها

تســاعده على تنشــيط الفعاليات االقتصــادية واالجتماعية المصــاحبة لها وبالتالي تعجل من التقدم االقتصــادي ،أما

الهجرة ال ارجية فأعتبرها ذات أثر س ـ ـ ــلبي على القطر المهاجر منه ،وربما تكون أحد عوائق التنمية االقتص ـ ـ ــادية
ألن المهاجرين قد يكونون بفئات عمرية ومسـ ـ ـ ـ ــتوى تعليمي ومهارات عالية يكون البلد المهاجر منه بأمس الحاجة
اليهم في مش ـ ــروعاتهم التنموية ،وهذا ما ينطبق بالفعل ما ش ـ ــهدته الدول النامية التي عانت من هجرة عناص ـ ــرها
ذات الكفاءة العالية مما اعاق عجلة التنمية فيها.

أما في إطار الهجرة ال ارجية ركز ميردال على عاملين مهمين آلثار الهجرة العمالية منها:

أ -أثر سلبي على االقطار المصدرة للعمالة ألنها تزيد من قصرها نتيجة خسارة العناصر البشرية المهاجرة.
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ت -أثر ايجابي وهو حص ــول المهاجرين على فرص عمل ودخل اض ــافي ألن الهجرة عملية يص ــاحبها تحويالت
العاملين الى البلد األم من العمالت الصـ ــعبة " كل هذا يسـ ــاعد على احداث آثار إيجابية على اقتصـ ــاديات البلد

األم " ،لذلك نجد ان ميردال رجح العوامل الســلبية للهجرة على العوامل االيجابية ،لذلك نجد أن ميردال لم يشــجع
هجرة االيدي العاملة من اقطار العالم الثالث مادامت اآلثار السلبية أكثر اآلثار االيجابية التي تحصل عليها هذه

االقطار.

كذلك نجد أن االقتصــادي (بول باران) وهو من اهم رواد مدرســة التبعية ،قد أعتبر أن الهجرة بمثابة تصــدير

لفائض العيمة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح االقطار المتقدمة وهي جزء من العالقة التجارية غير المتكافئة بين الدول الغنية والدول

الفقيرة ،والواقع أن الدول الغنية لم تتقدم اال بعد مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرتها لفائض العيمة من رأس المال والعمل الموجود في

األقطار الفقيرة التي اخضعتها منذ البداية لشروط التجارة الغربية ومن ثم االستعمار الغربي.

لذلك لم يش ـ ــجع أنص ـ ــار هذه النظرية على الهجرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة مادامت هذه الهجرة

ستزيد من تبعية االقطار النامية.

 2.3نظرية عوامل الطرد والجذت

قد تصـ ـ ـ ـ ـ ــنف أسـ ـ ـ ـ ـ ــباب الهجرة الدولية إلى مجموعتين اثنين فقط هما عوامل الطرد عوامل الجذب وكما مبين

بالشكل التالي:

عوامل الطرد البسيطة
الفقر

شال رقم ( :)02أسبات الهجرة الدولية

االضطهاد

عوامل الطرد الصعبة
احتجاجات

العزلة

الحرب

الكوارث

المصدر :عبد هللا زاهي الرشدان ،ص.284

ولقــد تطرق عــدد كبير من البــاحثين مثــل (جولين) ( )1991وهــايــدن ( 1991 )Heydenالطرق التي تؤثر من
خاللها هذه العوامل من الهجرة من الجنوب إلى الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمال ،وقد تكمن هذه عوامل الطرد عوامل بنائية مثل النمو

السـ ــكاني العالمي الس ـ ـريع وأثره على عمليات التنافس على الغذاء والموارد األخرى والنمو السـ ــكاني أكثر وضـ ــوحاً
في البالد الفقيرة والتي تتأصــل فعالً في مواجهة مشــكالت غذاء كبرى ويرتبط الســبب البنائي اآلخر في تلك الهوة
المرتبطة بالرفاهية بين الشمال والجنوب ويمكن ان ترتبط عوامل الطرد بدوافع ايجابية وكما بالشكل أعاله.

والحرب كعامل من عوامل الطرد التي قد تنش ـ ــب داخل األمم المتحدة وخارجهما بس ـ ــبب عوامل من التوترات

والتي قد تدوم طويالً إضـ ـ ـ ــافة إلى غياب العدالة االقتص ـ ـ ـ ــادية ،وبإمكان الحرب أن تحدث تدفق كبير في تيارات
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الهجرة كما يوجد االضــطهاد في أجزاء كثيرة من العالم ،وتؤدي التوترات العرقية إلى القتل في أوقات الحرب وولى

االضطهاد ف ي أوقات السلم  ،كما أن المجــــــــ ـــاعات التي يترتب عليها معدل و يات عال تنتشر في بلدان كثيرة،
كمـا يحتمـل هور المجـاعـات في البالد الفقيرة التي يقـل فيهـا أنتـاج الغـذاء .وعليـه يمكن ان نقول أن الفقر أكبر

عامل يقف وراء تدفق تيارات الهجرة الحالية حيث تشــكل القوة االســاســية المعاص ـرة وفي المســتقبل التي تدفع إلى

الهجرة الدولية.

والتفرقة بين عوامل الجذب والطرد غير واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ،فالثروة يمكن أن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عامل من عوامل الجذب من

مجتمعات الش ـ ـ ـ ـ ـ ــمال ،وتجذب المهاجرين من البالد الفقيرة ،غير ان هذا العامل يمكن وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعه من عوانل الطرد

كنقص الثروات في دول الجنوب.

 3.3النظريات التقليدية لمحددات الهجرة

بعد ان تطرقنا الى النظريات الحديثة س ـ ـ ـ ــوف نتطرق إلى النظريات التقليدية لمحددات الهجرة ومن ض ـ ـ ـ ــمنها

اآلتي:

 1.3.3النظرية النيوكالسياية

ركزت على نموذج بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط لتعظيم المنفعــة تحــت قيــد األجور ،وعليــه يعتمــد هــذا النوع من النظريــات على

الفروقات في األجور ما بين دول االصل والدول المستقبلة.

لقد القت هذه المقاربة انتشـ ـ ـ ـ ــا اًر واسـ ـ ـ ـ ــعاً خاصـ ـ ـ ـ ــة عند ( )1996( )Harris, Todaroبالهجرات بين المدن

واســت رجوا الفرضــية النيوكالســيكية للتشــغيل الكامل وأدرجوا احتمال ايجاد عمل بداللة دالة المنفعة للمهاجر وهذا
ما يفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر توجه الهجرة نحو االقاليم المدنية الجاذبة من ح يث األجور ولهذا أكثر م اطرة في الو ائف الريفية

وهناك يكون احتمال ورود عنصر البطالة.
 2.3.3نظرية رأس المال البشري

طور رواد هذه النظرية دور الهجرة في تطوير رأس المال البش ـ ـ ـ ــري باعتباره نوع من االس ـ ـ ـ ــتثمار ،ومن ابرز

رواد هذه النظرية شولز ( )1961 Shulisو(بيكر  )1964ولوكاس ،تعتمد هذه النظرية على دور الفرق باألجور
ما بين دول االصل والـ ـ ــدول المستقبلة وكذلك عمر المهاجر تدخل كعامل في تحديد الفرق باألجر الحالي ،حيث

كلما كان المهاجر أصـ ـ ـ ـ ــغر عم اًر ،كلما كان الفرق المحسـ ـ ـ ـ ــوب على دورة الحياة أكثر أهمية وبالتالي تزيد نسـ ـ ـ ـ ــبة
الهجرة.
كما تعتمد الهجرة على المستوى التعليمي وعلى مدى كفاءة المهاجر وتأهيله ،حيث أن زيادة مستوى التأهيل

يقلل من ال طر المرتبط بالهجرة ،وبالتالي فأنها تتزايد مع تزايد مستوى التأهيل وال برة.

وبالمقابل فإن نظرية (تس ـ ــرب وهجرة األدمغة) تكش ـ ــف عدم تماثل المعلومة حول مس ـ ــتوى الحض ـ ــارة وتأهيل

المهاجر (ألن دول المقص ـ ـ ـ ــد تملك معلومات أكبر حول كفاءة المهاجر من دول االص ـ ـ ـ ــل) ،أن عدم التقارب هذا

(يفسر أن العاملين في الدول المستقبلة لهم يتقاضون اجورهم وفقاً لإلنتاجية الحعيعية لهم) في حين أن العمال في
دول األصـ ـ ـ ـ ــل يتقاضـ ـ ـ ـ ــون اجورهم وفقاً لإلنتاجية (المتوقعة) ( )7وعليه اثبتت هذه النظرية أن هجرة االدمغة تتزايد
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كلما كان مردود الكفاءة أكبر من الدول المســـتقبلة  ،فضـ ـالً انها تنتج ســـياســـة االبقاء على هذه الفئة ذات الكفاءة
بالبقاء في دولهم من خالل سياسة التشجيع على االبداع المنتهجة من طرف هذه الدول (.)Hall 1005

 3.3.3نظرية النظام العالمي

ركزت هذه النظرية على أن الهجرة الدولية هي نتاج للنظام ال أرس ـ ـ ـ ـ ــمالي وأن نماذج الهجرة المقدمة تميل إلى

تأكيد تقسيم العالم إلى مركز (الدول الغنية) ومحيط (الدول الفقيرة) كما يسبب التطور الصناعي في الدول االولى

من إحداث مشـ ــكالت هيكلية في اقتصـ ــاديات الدول النامية ،مما يشـ ــجع على الهجرة .يرى انصـ ــار هذه النظرية
أنها من نتائج تأثيرات العولمة التي من ش ـ ــأنها ترك اقتص ـ ــادات العالم الثالث معتمدة على الزراعة وتص ـ ــدير مواد

ال ام مما يفسر تأخرها وتوجه الهجرات نحو دول المركز.

 .4واقع النازحين والمهاجرين في محافظات العراق

 1.4موقع المهاجرين والنازحين العراقيين بين دول المشرق العربي

بداية سنصف اتجاهات الهجرة في العراق م ـ ـ ـ ـ ــن تصنيف حسب بـ ـ ــلدان المشرق العربي للفترة من (-1990

 )2013وتحديد تصنيف العراق مقارنة مع بعية بلدان المشرق العربي.

نالحظ من الشــكل رقم ( )3من تقرير الهجرة الدولية ،أن العراق يأتي بالمرتبة الثانية بعد فلســطين من خالل

عدد المهاجرين للفترة ( )2013 -1990وكما هو موضح بالشكل البياني أدناه:

شال رقم ( :)03ترتيب العراق بين بلدان المشرق العربي من حيث عدد المهاجرين

المصدر :الهجرة والنزوح والتنمية في منطقه عربيه متغيرة ،األمم المتحدة ،تقرير الهجرة الدولية لعام ،2015االساوا.2015 ،

تشــير بيانات جدول إلى ان المهاجرين إلى بلدان المشــرق العربي آتون في الغالب من بلدان عربية أخرى فالعراق

بلغ عدد المهاجرين منه بحدود  %23مقارنة بفلسـ ـ ـ ـ ــطين  %52فقد شـ ـ ـ ـ ــكل العراقيون ( )1 ,337 ، 017مهاج اًر
والفلس ـ ـ ـ ـ ــطينيين ما يقارب (  )3 ,016 ,416مهاج اًر .نالحظ أن بلدان المنش ـ ـ ـ ـ ــأ ش ـ ـ ـ ـ ــهدت تقلبات عديدة للمقدمين
 2013- 1990فبلغت الهجرة ذروتها بما شـ ــهدته المنطقة من تطورات سـ ــياسـ ــية واقتصـ ــادية أسـ ــهمت في تحديد
وجهــات الهجرة ففي الفترة من ( )1995-1990بلغــت الهجرة ذروتهــا من البلــدان العربيــة ،ولبنــان نتيجــة حرب
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ال ليج عام  1990وتسـ ـ ــببت بتهجير أعداد كبيرة من السـ ـ ــكان السـ ـ ــيما العمال االجانب من العراق وبلدان مجلس

التعاون ال ليجي فأرتفع عدد المهاجرين والالجئين داخل المنطقة للفترة من ( )2005-2000هو تجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد لما
اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب العراقيين من تهجير بعد دخول االمريكان عام  2003مما ادى الى تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع الهجرة إلى بلدان مجلس

التعاون ال ليجي بسبب الثورة االقتصادية التي شهدتها البلدان بين ارتفاع أسعار النفط (.)8

ونالحظ من الجدول أن هذه النسب آخذة باالرتفاع في دول وآخذة باالن فاض في دول أخرى  ..ففي ايران

ارتفعت نسبة المهاجرين من العراق ما يقارب  % 14 ,076عام  1990إلى  %25 ,181عام  2000الى

 %15 ,611عام .2013

 2.4واقع النزوح والتهجير في العراق

مما ال شك يه هناك مجموعة من االسباب السياسية واألمنية واالجتماعية التي تقف وراء تنامي الهجرة في

العراق يمكن ادراجها بالعوامل التالية *:

أوال :األســــبات الســــياســــية :تعد األس ـ ــباب الس ـ ــياس ـ ــية لها أهمية كبيرة في هجرة العقول العراقية لل ارج بعد العام

 ،2003لعدة أسباب منها:

• اإلحباط التي أص ـ ــيب بها العديد من الشـ ـ ـرائح المثقفة واألكاديميين في المجتمع ،والس ـ ــبب هو اس ـ ــتالم
األقل كفاءة المســؤولية األولى عن تســيير دفة العمل والت طيط في المراكز العلمية مثل مجلس النواب

والوزراء والمدراء العاميين وحتى وصـ ــل األمر إلى الجامعات ومراكز األبحاث وغيرها ،حتى إن اغلب
التعيينات تتم عن طريق األحزاب الســياســية الماســكة بزمام الســلطة في و ازراتها ،فال تتوفر أي فرصــة
إال ناد ار ألي ش ص مستقل بان يصبح مثال وزي ار أو نائبا في البرلمان أو حتى مدير عام إن لم يكن

منتميا إلى جهة ســ ــياســ ــية معينة ،فهؤالء الســ ــياســ ــيين نجد إن لديهم مركب نقص ويعرفون في دواخل
أنفس ـ ـ ــهم مس ـ ـ ــتواهم لذلك يعتبرون كل إنس ـ ـ ــان واعي وكفء عدواً لهم الن وجوده يظهر نقص ـ ـ ــهم أمام
اآلخرين ،فيلجئون إلى كل وسـ ـ ـ ــائل اإلحباط الممكنة للت لص منه ووذا عجزوا عن ترويضـ ـ ـ ــه بالطرق
العادية لجئوا إلى الطرق الملتوية من تهديد أو عزله من المناصـ ــب العليا أو حتى اتهامه بشـ ــتى التهم

مما يضطره أخي ار للهجرة إلى البالد األخرى.

• إن سـ ـ ــياسـ ـ ــات الغرب من اسـ ـ ــتقطاب الكفاءات العراقية والعربية  ،الذين هم أمل المسـ ـ ــتقبل والبناء في
البالد ،خلفه أجندات خارجية (دولية ووقليمية) وهي الص ـ ـ ـ ـ ــفحة األخرى من ص ـ ـ ـ ـ ــفحات اإلرهاب ،بعد

سنوات من مقاومة سوريا والعراق لتنظيم داعش اإلرهابي تحاول دول في المنطقة وأمريكا ودول أوربية
تش ـ ـ ــجيع الش ـ ـ ــباب على الهجرة من اجل إض ـ ـ ــعاف الجبهة الداخلية لهذه الدول ووض ـ ـ ــعاف قدرتها على

مواجهة اإلرهاب.

• لقد طرأت على المجتمع العراقي مفاهيم جديدة أدت إلى تدمير أس ـ ـ ــس الدولة العراقية ،فقد اعتمد نفس
األسـ ـ ــلوب المتبع من قبل النظام السـ ـ ــابق الذي حرم اآلالف من العراقيين من التعيين في دوائر الدولة
ألسـ ــباب عديدة ومنها معارضـ ــة النظام ،فقد اعتمدت أيضـــا أس ــس خاطئة وهي المحاصـ ـصـــة الحزبية
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والطائفية التي حرمت العراقيين من التعيين والوصـ ـ ـ ـ ــول إلى مراكز متقدمة في الدولة ،فقد تم اقتسـ ـ ـ ـ ــام

المناصب الحكومية بين الكتل واألحزاب.

ثانيا :األسبات االقتصادية :تعد األسباب االقتصادية دافع أخر للهجرة إلى خارج العراق ،ومنها:

• باإلض ـ ــافة إلى عدم فس ـ ــح الفرص ألص ـ ــحاب الكفاءات العليا بالمناص ـ ــب التي يس ـ ــتحقونها ،كذلك يتم
حرمانهم من التقدم العلمي من خالل التشــدد في شــروط البعثات واإلجازات الد ارســية ،من خالل تقليل

نفقات الد ارسـ ـ ـ ـ ــة ،بل وولغائها ،واعتبار اإلجازة الد ارسـ ـ ـ ـ ــية بدون راتب أيضـ ـ ـ ـ ــا ،واقتصـ ـ ـ ـ ــارها على أبناء

المسؤولين ألنهم لديهم اإلمكانيات المادية للدراسة ،هذا ما اضطر العديد من العلمية إلى الهجرة طلبا

للطموح العلمي الــذي ال يحققــه الموقع الــذي يتواجــد يــه حتى وان احترم وقــدم على غيره لــذلــك تجــده

يذهب إلى حيث يجد ضــالته وهي إشــباع روح البحث والتطوير أو المشــاركة الفاعلة في الرأي وال برة

أو الحصـ ـ ــول على الدعم المادي والمعنوي وولى حيث يسـ ـ ــتجاب لطلباته مهما كلفت ما دامت سـ ـ ــوف

تؤدي إلى نتيجة تفيد الممول وتحفظ حق العالم والمؤسسة العلمية.

• البطالة المســتش ـرية بين اغلب العراقيين ،فأكثرهم هناك يعيشــون بوضــع اقتصــادي مؤلم وصــعب جداً،
فرغم من العراق هو اغني دول الع ــالم ب ــالموارد االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة مث ــل النفط والغ ــاز والز ارعــة ،إال إن
اإلجراءات األمنية المشــددة وقطع الطرق ،والتفجيرات اإلرهابية ،التي جعلت العراقيين يجدون صــعوبة

في إيجاد فرصــة عمل لهم ،أو الحفاظ على حياتهم ،وال ننســى الفســاد المســتشــري في اغلب مؤسـســات
الدولة العراقية.

• إن االعتقاد السـ ـ ــائد إن هجرة الكفاءات لل ارج سـ ـ ــوف يقوي اقتصـ ـ ــاديات البلد إالم بسـ ـ ــبب ما يرسـ ـ ــله
المهاجرون من عملة ص ــعبة إلى ذويهم متناس ــين في ذلك إن نزيف العقول غالبا ما يؤدي إلى تدمير
اقتصـ ـ ــاديات البلد واعتماده على ما يسـ ـ ــتورد من ال ارج من تقنية وكوادر علمية أجنبية لتغطية العجز
الناجم عن هجرة العقول المحلية.

ثالثا :األســبات األمنية :تعد األس ــباب األمنية من أهم األس ــباب للهجرة إلى ال ارج ،بحثا عن األمان واالس ــتقرار،
ومن هذه األسباب األمنية هي:

• إن عملية الهجرة عملية منظمة ومدبرة وتقف وراءها إطراف تمولها وت طط لها فغايتها إفراغ العراق
من كفاءاته العلمية واألس ـ ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي ذو إمكانيات متميزة في التدريس ،فالجامعات العربية ما زالت

تحتفظ باألس ـ ـ ــاتذة العراقيين الذين هاجروا إليها في العقد الماض ـ ـ ــي ،والس ـ ـ ــبب إن جميع إجراءات و ازرة
التعليم العالي والبحث العلمي غير مجدية وغير عملية ودون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الواقع فهي ال تؤمن الحماية
الكا ية لألساتذة والتدريسيين.

• الحروب التي تقودها الحكومة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلرهاب واحتالل داعش لكركوك والموصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والحويجه التي

أخذت مديات واسعة للمدة من( ،)2017-2014وأدت إلى عسكرة البالد واستنزاف الطاقات ،وخسائر
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اقتصـ ـ ــادية هائلة ،وسـ ـ ــوء اإلدارة ،جعلت العديد من الشـ ـ ــباب يفقد األمل بالمسـ ـ ــتقبل ويتجه إلى الهجرة

لدول الغرب تحت تأثير المغريات التي تطرحها بعض هذه الدول.

رابعا :االسبات االجتماعية :وهي أسباب أخرى لهجرة الشباب والكفاءات إلى خارج العراق ومنها:

• عدم تفهم المجتمع والمؤسسة السياسية ألهمية التطور العلمي والبحث العلمي والصناعات المتطورة ،وتقبل
المجتمع الموارد واإلمكانيات المتواضعة المتوفرة لدية ،بل وانه كان ينشد ضالته بما يستورده من دول

الجوار ودول العالم األخرى من أجهزة ومعدات الكترونية لم تساهم القدرات العلمية العراقية في تطويرها

وصناعتها وانما اصبح البلد سوقا استهالكية بحتة.

• غياب السياسة الواضحة المتصاص االعداد الكبيرة من خريجي الجامعات واجبارهم على اللجوء الى

االعمال االخرى مثل التطوع في الجيش والشرطة ،لفترات طويلة ساعد على ابتعادهم عن األجواء العلمية

ونسيان ما تعلموه في الجامعات ومن ثم ازدياد البطالة بين أوساطهم ،وكان هذا من االسباب المهمة التي
دفعت العديد من خريجي الجامعات العراقية للهجرة الى دول العالم الصناعي ،اال ان الكثير منهم انتهى
بهم الحال الى العمل في مجاالت معيشية واعمال حرة بعيدة عن المجاالت العلمية والتقنية وهي خسارة

مؤسفة لطاقات شابة انفقت عليها حكوماتها الكثير من األموال لبلوغ المرحلة الجامعية.

ففي عام  2009أصدرت المفوضية العليا لشؤون الالجئين خطة استراتيجية بعنوان (تسهيل االنتقال من اللجوء
إلى العودة ووعادة واندماج في العراق )مؤكدة على أن االوضاع في العراق كانت تت ذ منحنى موجباً مع انحسار

موجة العنف إلى مستويات عام  .)9( 2003ومع قدوم داعش واحتالله للمحافظات الغربية والشمالية وقيام عمليات

التحرير بشكل عام تزايد أعداد النازحين إلى اقليم كردستان العراق منذ انطالق عمليات " قادمون يانينوى" لتحرير
المحافظة في ( ،)2016 /10 /17عاني النازحون الجدد في م يم ديبكة وحسن شامي والجدعة من صعوبة

الحصول على مكان االيواء .حيث بلغ عددهم نحو  4آالف ش ص حتى االن بعد التحرير وما يقارب  36حياً
سكنياً في (الموصل) من أصل أكثر من  4الجئاً.
ولعل أهم سبب من أسباب نزوح هذه العوائل من داخل المناطق المهجرة من الموصل هو القصف العشوائي

الذي تقوم به عصابات " داعش" بمدافع الهاون وعمليات القنص التي يتعرض لها المواطنون في ل عدم قدرة
القوات العراقية على التقدم بشكل سريع ،ألنها ال ترغب في تدمير األحياء وممتلكات المواطنين والمجازفة بأرواحهم

من أجل التحرير السريع.

تشــير االرقام شــبه الرســمية إلى أن الحكومة العراقية أنفقت ما يقارب  2 ,0مليار دوالر أمريكي منذ أحداث

يونيو ( )2014إال انها لم تس ــت دم بش ــكل ص ــحيح حتى تس ــتوعب النازحين بس ــبب الفس ــاد المس ــتش ــري في جس ــد
مؤسسات الدولة العراقية.

ورغم األموال التي صرفت خالل عام  2017والمزمع صرفها عام  2018ألنهاء محنة النازحين والمهجرين

وبما يقارب  540مليون دوالر امريكي .إال انها غير كا ية ألنها بحاجة إلى دعم عالمي كبير.
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جدول رقم ( :)01أعداد األسر النازحة الذي تمت مقابلتهم بالمسح الوطني حسب المحافظة بالعراق
المحافظة

تقديرات وزارة الهجرة والمهجرين

المشمولين بالمسح الوطني للنازحين

نسبة التغطية %

ديالى

26640

25640

96

يركوك

50493

54060

107

بغداد

38496

29323

76

بابل

8746

8544

98

يربالء

12387

11033

89

واسط

5042

3409

68

النجف

12367

10436

84

القادسية

2880

2725

95

المثنى

891

1010

113

ذي قار

1680

1445

86

ميسان

1033

1070

104

البصرة

1808

1601

89

االجمالي

162461

150296

93

لغاية ناتج 2014 /12/1

بدأوا بالعمل 2014/3/16

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،المسح الوطني للنازحين من العراق  ،2014بغداد جدول  ،2015 ،2ص .4

من الجدول اعاله نالحظ بلغت نسبة التغطية لكركوك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  %107وهي أعلى المحافظات المنكوبة حيث بلغت

عدد االســر النازحة  50493ألف أس ـرة يليها محافظة بغداد يما يقدر (  )38,490ألف أس ـرة ثم بمحافظة ديالى

بالمرتبة الثالثة وبما يقدر  26640ألف أسـرة .أما أعداد االســر النازحة حســب المحافظة فنالحظ أن كركوك تأتي
بالمرتبة االولى حيث بلغت األس ـ ـ ـ ــر النازحة اليها ب(  )54060ألف أسـ ـ ـ ـ ـرة ،ثم بغداد بلغت  29323أسـ ـ ـ ـ ـرة ،ثم

كركوك أتت بالمرحلة الثالثة بلغت ب (  )25640ألف أسرة ،حيث المسح الوطني لعام .2014
جدول رقم ( :)02أعداد األسر النازحة حسب المحافظات المشمولة بالمسح
المحافظة

عدد األسر

يركوك

54060

ديالى

25640

بغداد

29323

بابل

8544

يربالء

11003

واسط

3409

النجف

10436

القادسية

2725

المثنى

1010
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ذي قار

1445

ميسان

1070

البصرة

1601

المجموع

502963

المصدر :المسح الوطني للنازحين من العراق  ، 2014جدول  ، 3ص .5

أما بالنسبة ألعداد المهجرين والنازحين في محافظة البصرة وخاصة بالمركز نالحظ انقسامهم الى نوعين

مهجرين وعائدين من النزوح ال ارجي فكانت اعدادهم تبلغ  12319ألف ش ص ،أما اللذين نزحوا من المحافظات
الشمالية والغربية خاصة الموصل واالنبار فقد بلغت  3425ش ص خالل االعوام  ،2007-2006وان فضت

الى  2043الف ش ص عام  2017وذلك بسبب عودة قسم منهم الى محافظاتهم بعد التحرير وكما هو واضح

بالجدول رقم (.)3

جدول رقم ( :)03أعداد المهجرين والنازحين في محافظة البصرة للسنوات ( )2007-2006و()2017-2014
المهاجري والعائدين من النزوح الخارجي

العدد(الف نسمه)

اماين تواجدهم

نوع الفئه

12319

مركز قضاء البصرة

النزوح الداخلي عام 2007-2006

3425

مركز قضاء البصرة

النزوح الداخلي من عام 2014ولغاية

2043

مركز قضاء البصرة

2017

المصدر :وزارة الهجرة والمهجرين ،محافظة البصرة ،شعبة االحصاء  2018بيانات غير منشورة.

 3.4األبعاد االقتصادية للنزوح والهجرة من العراق

مما الشـ ـ ــك يه دخل العراق عام  2018وهو يواجه مسـ ـ ــتقبل تشـ ـ ــوبه الكثير من الضـ ـ ــبابية بسـ ـ ــبب النزعات

السـ ـ ــياسـ ـ ــية ناهيك عن الفسـ ـ ــاد المتعا م للدولة ،والجماعات المسـ ـ ــلحة والتنظيمات االرهابية ،ومسـ ـ ــتقبل النازحين

الغام ض الذي يحتاج الى ميزانية فلكية حتى تســتقر وتنهض من جديد فهناك تركة ثقيلة من التكاليف االقتصــادية
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببها داعش مما انهك الميزانية بعد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات عجاف من التدمير والحروب والتهجير والنزوح والكلف المادية

واالنفاق الكبير على العمليات العسكرية منذ عام  ،2013تمثل أكبر قيد على االقتصاد العراقي ومستقبله ،فهناك
مجموعة من األبعاد االقتصادية للهجرة والنزوح في العراق يمكن إيجازها باآلتي:

أوالً :انكماش معدالت النمو االقتصادي العراقي
مما الشك يه أن عدم اليقين المرتبط ببيئة غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مستقرة يقلل مـ ـ ـ ـ ــن االستثمار نتيجة ارتفاع عنصر
الم اطرة ،كذلك يس ــبب بارتفاع معدالت التضـ ـ م ،مما يؤدي الى سـ ـوء ت ص ــيص االس ــتثمارات وض ــعف التراكم
ال أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالي ومن ثم ان فاض معدالت النمو االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،كما انه من جانب آخر يؤدي إلى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف األداء

االقتصادي للحكومة نفسها ويترب عليه االضطرابات السياسية وعدم االستقرار السياسي هو مفهوم متعدد االبعاد

ال ينطوي على متغير واحد وبالتالي ،فهو متغير مركب حيث يقاس من خالل عديد من المتغيرات منها الثورات
وأزمات الحكومة وتكررها ،وعدم الرضا عن االداء الحكومي واالضطرابات.
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لقد أثبتت العديد من الدراسات أن هناك تأثير سلبي لعدم االستقرار السياسي على النمو االقتصادي  ،بحيث

يترتب عليه العديد من روف عدم التأكد مما يعوق االستثمار والتراكم الرأسمالي سواء المادي والبشري ألن البيئة
المحلية غير مالئمة للكفاءات وال برات ( )Drain Prainإلى ال ارج وكذلك يؤثر عدم االستقرار السياسي

بان فاض معدل نمو الناتج المحلي واالجمالي ونصيب الفرد منه (.)10

بالنسبة للوضع في العراق نالحظ هناك ارتباط واضح بالوضع االمني والنمو االقتصادي فكلما كان الوضع

متدهو اًر أنعكس سلباً على االقتصاد ككل بسبب توقف عجلة االستثمار وتدني الثقة باالقتصاد سواء من المستثمر

االجنبي أو الوطني.

ومع تص ـ ــاعد العمليات العس ـ ــكرية ض ـ ــد داعش ،وتزايد االنفاق الحكومي على التس ـ ــليح والنازحين والمهجرين

على الرغم من ان فاض ت صــيصــات النفقات العامة في الموازنة مما ادى الى انكماش االقتصــاد العراقي بســبب
توقف جميع النشــاطات االقتصــادية  ،وتوقف العمل الكامل في المحافظات المنكوبة  ،حيث أن فض معدل النمو

االقتص ـ ــادي في تشـ ـ ـرين األول عام ( )2014الى  %2,7بعد نمواً قد يص ـ ــل عام  2013بما يقارب  ،%5,9في
حين كان االن فاض عام  2015سالباً  %1,2حسب احصاءات صندوق النقد الدولي ( )11بسبب:

• ان فاض أسعار النفط عالمياً مما أثر على الموازنة العامة للدولة.
• تعا م االنفاق العس ـ ــكري ض ـ ــد الجماعات االرهابية ألن االقتص ـ ــاد العراقي هو اآلن في وض ـ ــع أزمة،
وكما موضح بالجدول اآلتي:

جدول رقم ( :)04تطور إيرادات ونفقات الموازنة للمدة ()2017 -2013
2015

2014

األبوات

2013

االيرادات

113840

معدل النمو

غير متوفرة

7 .2 -

النفقات

119128

113473 .1

70397 .5

معدل نمو الفائض أو العجز

5288 -

4 .7 -

38 .0-

2016

2017

54409 .17

82089 .66

37 .1 -

18 .1-

1 .8

67067 .3

107 .89 .5

4 .7 -

ـــــــــــــــ

66470 .52 10560 .84

78637-

مليار دوالر

3927 .25

25 .019 .8 - 12658 .6 -

المصدر  :البنك المركــــزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي للبنـــك المركزي العراقـــــــي  2016عام ،2016
ص ،57ج .16

من الجدول السابق نالحظ ان فاض حجم االيرادات من  113 ,840مليار دوالر عام  2013إلى  87,860مليار

دوالر  .2017وهذا دليل واضح على ان فاض معدل نمو االيرادات إلى  %1,8عام  2017عام  2013بالمقابل
ان فضت النفقات العامة من  119, 128مليار دوالر عام  2013إلى  107,08مليار دوالر عام  .2017والسبب

الرئيس يعود إلى ان فاض أسعار النفط واالزمة المالية التي عصفت بالعالم عام .2014

ثانياً :تدني أنتاج النفط العراقي
تأثر االقتص ـ ـ ــاد العراقي بش ـ ـ ــكل كبير من خالل متغيرين رئيس ـ ـ ــين :األول " يتعلق بان فاض عائداته النفطية

بسبب توقف التصدير لبعض حقول العراق الشمالية التي سيطر عليها داعش وخاصة حقول كركوك من االنتاج،
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ما قد يســبب ان فاض يصــل الى  %10من االنتاج الكلي  2008والعامل اآلخر ان فاض أســعار النفط بالموازنة

بمقدار أقل من حدوده في العام الماض ــي .وتجدر االش ــارة إلى جوالت التراخيص جاءت بها الحكومة العراقية من

أجل زيادة االنتاج ما يقارب  12مليون برميل ،اال أن وجود داعش دفع إلى االبقاء على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقف االنتاج النفطي

بحدود  3مليون برميل يومياً وذلك بسبب التطورات االمنية التي عصفت بالعراق وخاصة خالل االعوام -2014

 .2015فقد س ـ ـ ـ ـ ـيطر االرهابيين على  13حقل نفطي ومصـ ـ ـ ـ ــافي في الشـ ـ ـ ـ ــمال العراق ومنها حقلي (عين زالة) (
وبطمة) العراقيين اللذين تبلغ طاقتهما االنتاجية  30ألف برميل من النفط ال ام .وحقل العيارة الذي يتيح حوالي

 7000برميـل ،وحقـل الـدجيـل والحقول الموجودة في جنوب تكريـت ،حقـل تعـدين الـذي ينتج  5000برميـل يومياً
وحقــل عجيــل الــذي ينتج حوالي  125ألف برميــل يومي ـاً من النفط ال ــام و  150مليون قــدم مكعــب من الغــاز

الطبيعي ،مما انعكس سلباً على الناتج المحلي للنفط اضافة إلى عمليات التهريب التي يقوم بها داعش يومياً وبما
يقدر  4مليون دوالر يومياً ،حيث تقوم ببيعه على دول الجوار في سـ ــوق سـ ــوداء بأسـ ــعار من فضـ ــة جداً أقل من
السـ ـ ـ ــوق العالمي بحوالي  17دوالر للبرميل الواحد من خالل وسـ ـ ـ ــطاء في المنطقة ويهرب الى تركيا وويران ويباع

الص ـ ــهريج الواحد بواقع  10ألف دوالر أمريكي ويقدر عدد الص ـ ــهاريج التي تباع  60ص ـ ــهريجاً يومياً ،من جانب

آخر أن االن فاض الكبير في منتص ـ ـ ــف عام  2014ألس ـ ـ ــعار النفط حث ش ـ ـ ــركات االس ـ ـ ــتثمار العمالقة وتطوير

وس ـ ـ ـ ــائل االنتاج في زيادة المعروض النفطي الصـ ـ ـ ـ ـ ري بمقدار  4مليون برميل يومياً ،ايضـ ـ ـ ـ ـاً العراق خالفاً لكل
التوقعات قد زاد من معدالت االنتاج النفطي بس ــبب عدم االس ــتقرار االمني والعمليات العس ــكرية لمواجهة االرهاب

مما أدى إلى هبوط اسعار النفط العالمية والي  3 .9دوالر في نهاية عام  2014وبداية عام .)12( 2015

ثالثاً :تفاقم الضغوط االنفاقية في الموازنة العامة

يش ـ ـ ــمل الس ـ ـ ــعر النفطي بالعيمة النقدية لبرميل النفط ال ام المقاس بالدوالر االمريكي وي ض ـ ـ ــع هذا الس ـ ـ ــعر

لتقلبات مس ــتمرة بس ــبب طبيعة س ــوق النفط الدولية التي تتس ــم بالديناميكية وعدم االس ــتقرار ،مما انعكس ذلك على
أســـعار النفط وجعلها أســـعا اًر غير مســـتقرة وت ضـــع للتقلبات المســـتمرة حتى اصـــبحت اهرة التقلبات مثيرة للقلق

على المسـ ــتوى العالمي منذ سـ ــبعينات القرن الماضـ ــي وحتى اآلن ،وب صـ ــوص االرتفاعات الكبيرة خالل العامين

 2006و 2007والتي ازداد فيها س ــعر النفط إلى  $ 147للبرميل ،ولكن بعد ذلك س ــرعان ما ان فض إلى $40
للبرميل ،ومن ثم ازدادت هذه االســعار مرة أخرى خالل االعوام ما بعد  2007و 2008ان فضــت مرة أخرى إلى

ما يقارب  50دوالر في نهاية  2014وبداية  2015نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية (.)13

وهذا االن فاض في أس ـ ــعار النفط قد خلق عج اًز كبي اًر بالموازنة بس ـ ــبب اعتمادها على عوائد تص ـ ــدير النفط

لل ارج بنسـ ـ ــبة  %90مما أدخل العراق مع وجود تهديد أمني اال وهو تنظيم داعش ،بأزمة خانقة حيث تعرضـ ـ ــت

الموازنة لضـ ــغوط كبيرة نتيجة لزيادة االتفاق االمني وكلفة التعامل مع ازمة المهجرين االنسـ ــانية ،حيث ان هناك

عدد كبير من النازحين والمهجرين من المحافظات الغربية والشمالية.

مما ترتب عليــــــــــــــــــه انفاق مبالغ كبيرة من أجل اق امة م يمـــــــــــــات لالجئين ،وكذلك توفيــــــــــــــــر المواد

الغذائية ،وعليه فالعراق مقبل على أزمة تمويـــــــــــــــل كبيرة تفاقت في بقاء العمليات العسكرية ضد داعش للمدة من
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( ،) 2017 – 2013ألن كلف االنفــاق على الــدفــاع واألمن قــد تعــا مــت بــالوقــت الــذي نحن بحــاجــة إلى تمويــل
إلدامة متطلبات الحياة الكريمة للشعب العراقي ،وكما هو موضح بالجدول أدناه.

جدول رقم ( :)05النفقات العامة لألعوام  2016 ، 2015 ، 2014في الموازنات العامة العراقية (مليار دينار)
االنفاق العام

2016

المبلغ

نسبة التغير %

النسبة الى الناتج المحلي
(االجمالي ) باألسعار

2014

2015

االنفاق االستثماري

77986 .2

51832 .8

33 ,5-

35487 .4

18564 .7

47 ,7-

13 ,7

إجمالي االنفاق العام

113473 .6

90397 .5

38 ,0-

43 ,8

االنفاق الجاري

2014

2015

30 ,1

27 ,0
9 ,7
36 ,7

المصدر :البنك المركزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي  ،2015ص.72

من الجدول السابق نالحظ ان فاض النفقات الجارية عام  2015بمقدار ( )26 ,2تريليون دينار ،أي بنسبة (-

 )%32,5لتبلغ ( )51,8تريليون دينار مقارنة ب ـ ( )78 ,0ترليون دينار للعام السابق لتسجل نسبة  %27,0من
الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية ،الناجم عن االن فاض الحاصل في جميع مكونات النفقات الجارية.
جدول رقم ( :)06النفقات العامة لعام  2016مقارن ًة بعام 2015
االنفاق العام

نسبة

المبلغ

التغير %

االنفاق الجاري

2015

2016

51832,84

4

االنفاق االستثماري

18564,67

15894,00

14,4 -

إجمالي االنفاق العام

70347 ,51

67667 ,43

4 ,7-

51173,3

النسبة الى الناتج المحلي

(االجمالي ) باألسعار الجارية%
2015

2016

1,3 -

24 ,7

26

7 ,6

8 ,1

33 ,6

34

المصدر :التقرير االقتصادي للبنك المركزي العراقي .2015

من الجدول السابق أعاله سجلت النفقات العامة عام  2016ان فاضاً مقداره ( )3,3تريليون دينار ،أي نسبة ( ,7

 )%4بعام  2015لتبلغ (  )67,06تريليون وبنسبة (  )%34,1من الناتج المحلي االجمالي باألسعار وذلك نتيجة

لالن فاض الحاصل في النفقات العامة بشقيها (الجارية واالستثمارية) وبنسبة ( )%14,4-( )%1,3-لكن منهما

على التوالي مقارن ًة بعام  .2015ومن الجدير بالذكر سجلت النفقات االستثمارية عام  2015ان فاضاً مقداره (-
 )%117,7لتبلغ ( )18,6تريليون دينار وبنسبة ( )%09,7من الناتج المحلي باألسعار الجارية مقارن ًة بـ ـ ()35,5

تريليون دينار عام  2014وبنسبة ( )%13,7من الناتج المحلي االجمالي وباألسعار الجارية وسجلت النفقات

االستثمارية عام  2016ان فاضا مقداره ( )2,67تريليون دينار وبنسبة (  )%14, 4-ليبلغ ( )15,89تريليون

دينار وبنسبة ( )%8,1من الناتج المحلي االجمالي مقارن ًة ب ــ( )18,6ترليون دينار عام  2015وبنسبة ()% 8 ,9
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من الناتج .وقد استحوذ القطاع الصناعي على نسبة عالية من الت صيصات االستثمارية اذ سجلت نسبة ()%83,7

عام  2016مقارن ًة ب ــ( )%79,6عام  2015يليها قطاع المباني وال دمات وبنسبة ( )%10,4عام 2015
و( )%12,7عام .2016
وعليه نجد أن هناك ش ـ ـ ــلل كبير في مش ـ ـ ــاريع االس ـ ـ ــتثمار بالعراق وخاصـ ـ ــة المناطق التي تتضـ ـ ــمن عمليات

عسكرية ونازحين ومهجرين ،حيث توقفت جميع مشاريع االسكان ومشاريع القطاع ال اص والقطاع الحكومي مما

أثر س ـ ـ ــلباً على االقتص ـ ـ ــاد العراقي حيث أن هناك  4ماليين عاطل عن العمل إض ـ ـ ــافة الى عجز الموازنة عندما
قلص االنفاق الحكومي ومما أثر على خفض االنفاق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثماري مما أدى إلى تبرير اللجوء لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق النقد

لغرض االقتراض منه.

رابعاً :زيادة نسبة البطالة والتضخم والفقر
أدت عمليات التهجير القسـ ـ ــري بسـ ـ ــبب عمليات االرهاب في المحافظات الشـ ـ ــمالية إلى زيادة نسـ ـ ــب البطالة
وتوقف العمل في دوائر الدولة ومؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاتها بالمحافظات التي ش ـ ـ ــهدت عمليات عس ـ ـ ــكرية  ،مما ادى إلى توقف

رواتب المو فين يض ـ ـ ـ ــاف إلى ذلك عمليات التهجير القس ـ ـ ـ ــري والتي أدت إلى زيادة نس ـ ـ ـ ــبة النازحين والمهجرين،
وبالتالي العيش في م يمات تفتقر إلى ال دمات االساسية مما أدى إلى زيادة نسب الو يات وخاصة بين االطفال

وكذلك نجد ارتفاع معدالت التضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م حيث وص ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى  %6,2عام  2015بعد أن كان  %1,9عام ،2013

وايضـ ـاً ارتفعت نس ــب الفقر كانت قبل س ــيطرة داعش على بعض المحافظات  %19ازدادت الى أكثر من %30
بعد أض ـ ــافة أعداد النازحين البالغ مليون و 800ألف نازح وفق بيانات االمم المتحدة ( ،)14ويمكن ايض ـ ــاح نسـ ــب
الفقر في العراق للمدة (.)2014 -2012

جدول رقم ( :)07نسبة الفقر في العراق للمدة ()2014 -2012
نسب الفقر

التفاصيل
السنة

2012

2014

بدون التهجير وداعش

بوجود التهجير وداعش

العراق

18 ,9

15 ,0

22 ,5

يوردستان

3 ,5

3 ,5

12 ,5

المناطق المحتلة من قبل داعش

25 ,7

20 ,5

41 ,2

بغداد

12 ,5

8 ,5

12 ,8

يركوك وديالى

14 ,9

12 ,1

17 ,7

محافظات وسطية

15 ,8

12 ,7

18 ,6

محافظات جنوبية

33 ,6

26 ,1

31 ,5

المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،قسم التنمية البشرية ،بغداد ،2015 ،ص.15

من الجدول أعاله نالحظ ارتفاع معدالت الفقر في المناطق التي يتواجد فيها االرهاب والنازحين ،ففي عام 2012

نالحظ ان نس ـ ــب بالفقر كانت  %25 ,7وهذا قبل كارثة احتالل داعش والتهجير لها ،فكانت النس ـ ــبة األعلى بين
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المحــافظــات العراقيــة ،حيــث أقــل نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة للفقر في بغــداد فقــد بلغــت  ،%12 ,50وفي عــام  2014قبــل التهجير

ودخول داعش نســبة الفقر  ،%15ثم ارتفعت بعد دخول داعش الى  .%22 ,5وارتفعت نســب الفقر بعد ذلك في
جميع المحافظات خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المناطق المحتلة من قبل داعش إلى  .%41 ,2أما بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لمعدالت البطالة فقد

ان فضــت إلى  %8ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  2011بعد أن كانت  %15عام  ،2008و %17 ,5عام  ،)15( 2006وبعد دخول
داعش وأتساع الهجرة والنزوح وصلت إلى  %22,7عام .)16( 2016

أما بالنس ـ ـ ـ ــبة ألثر االزمة االمنية على الرقم العياس ـ ـ ـ ــي ألس ـ ـ ـ ــعار المس ـ ـ ـ ــتهلك فقد س ـ ـ ـ ــجل العراق عام 2015

( )17( )148,0نقطة مقابل (  )145,9نقطة عام  2014محققاً زيادة بلغت نسبتها (.)%1,4
وفي عام  2016بلغ معدل التض ـ م العام السـ ـنوي في عموم العراق عام  )%0, 4( 2016إذ أرتفع المعدل

السنوي للرقم العياسي ألسعار المستهلك إلى ( )104 ,1نقطة بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــد أن كان قد سجل ( )103,7نقطة عام

 .2015كما بلغ معدل التض ـ م االســاس الســنوي ( )%1,2بعد ان ســجل ما نســبة ( )1,7من  ،2015إذ ســجل
الرقم العيسي ب ـ ـ ( )104,2نقطة عام  2016مقابل ( )103,0نقطة عام .)18( 2015

خامسا :انخفاض مؤشرات دليل التنمية البشرية في العراق

لقد أدى التهجير والنزوح إلى تدهور مؤش ـ ـرات دليل التنمية البش ـ ـرية وهي متوسـ ــط نصـ ــيب الفرد من الدخل،

ومؤش ـ ــر الص ـ ــحة ،ومؤش ـ ــر التعليم فالتدمير طال جميع المدارس والمؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليمية والجامعية في الموص ـ ــل

وصالح الدين وتكريت واالنبار وكركوك.

جدول رقم ( :)08قيمة دليل التنمية البشرية للعراق
قيمة دليل التنمية

حسب الجنس الترتيب

دليل الفقر القيمة

الترتيب حسب دليل التنمية
121

2014

0,654

123

0,052

121

2015

0,649

123

0,052

المصدر :األمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية  ، 2016تنمية المجتمع ،2016 ،ص.23
األمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية  ، 2015التنمية في كل عمل ،2015 ،ص.32

حيث اتجهت الو ازرة الى أعمال النقل واالس ـ ــتض ـ ــافة الى جميع الجامعات العراقية في بغداد والجنوبية األخرى مما
أثر على جودة التعليم ايضـ ـاً تردي الواقع الص ــحي بين التدمير الكلي للمس ــتش ــفيات ايضـ ـاً أن فض أو انعدم اداء

الصرف الصحي والبنى التحتية مما ادى إلى زيادة معدالت الفقر وان فاض مؤشرات الرفاهية حيث اتجهت (،)19

وكل ذلك يبين توجه االنفاق لصـ ــد داعش فبددت االموال واالرواح واالصـ ــول ،فض ـ ـالً عن اآلثار السـ ــلبية للهجرة،
مما ادى إلى ان فاض مؤشـ ـ ـ ــر دليل التنمية البش ـ ـ ـ ـرية في العراق وكما موضـ ـ ـ ــح بالجدول اعاله حيث يأتي العراق

بالمرتبة  121حسب قيمة الدليل وقيمة الدليل قد ترتب من  0,654عام  2015إلى  0,649عام .2016
 .5الخاتمة

مما ال شك يه هناك اثار سلبيه قد غفل عنها الم ططون وواضعي السياسة االقتصادية للهجرة والنزوح،

فالعراق يفتقر الى قاعدة أساسيه بحيث ال يقدر أن يحمي نفسه من كل الم اطر ال ارجية غير المتوقعة سواء

كانت هجرة ال سباب اقتصاديه ،أو نزوح ال سباب أمنيه متمثال بال طر الداعشي .فالبد لم ططي وواضعي
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السياسة االقتصادية ان يأخذوا باالعتبار عند وضع الموازنات هذه الم اطر لدفع اي خطر قد يتسبب بتعطيل

ابواب النفقات مما يترتب عليها تأخير ابواب االستثمار ،الذي هو بأمس الحاجة له .فالبد من معالجة الوضع

االقتصادي المتردي في البالد والذي يعتمد بشكل أساس على تصدير مادة النفط فقط ،واعتماد سياسات اقتصادية
تقود إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير الزراعة والصناعة وعدم االعتماد على المواد المستوردة التي تقود إلى

استنزاف العملة ،وتوفير فرص عمل للعاطلين ،من خالل القضاء على آفة الفساد المالي واإلداري في البالد.

الهوامش والمراجع

 .1محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،م تار الصحاح ،ج ، 1ص(.)308
 .2مجد الدين ابي طاهر الفيروز أبادي القاموس المحيط  ،ص.90

 .3تحليل الوضع السكاني في العراق  ،2012اللجنة الوطنية للسياسات السكانية ،صندوق االمم بالمتحدة للسكان ،2012 ،ص.85
 .4األمم المتحدة :منظمة الهجرة الدولية ،تقرير الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة ،2015 ،ص .118
 .5صقر احمد صقر ،التنمية االقتصادية ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت ،2009 ،ص .384

* حسين عكله ال فاجي ،تعريف النزوح واللجوء والهجرة ،مقالة منشورة ،مجلة دنيا الوطن ،نشرت بتاريخ .2015-6-7

 .6مفيد ذنون يونس ،اقتصاديات السكان.
 .7مفيد ذنون يونس ،المصدر السابق.

 .8األمم المتحدة ،تقرير الهجرة الدولية لعام  ،2015ص.29

* حمد جاسم محمد ،ظاهرة هجرة الكفاءات العراقية الى الخارج  ....األسبات والمعالجات ،مركز الفرات للتنمية والدراسات

اإلستراتيجية.

 .9مركز دراسات الالجئين ،الالجئون العراقيون – ما وراء التسامح ،مل ص سياسات الهجرة القسرية ( ،)4جامعة أكسفورد،
 ،2009ص.4-3

 .10علي عبد الوهاب نجا ،أثر االستقرار االقتصادي والسياسي في النمو االقتصادي في مصر خالل الفترة ()2012 -1990
دراسة تحليلية قياسية ،بحث منشور ،2013 ،ص.5

 .11الموقع االلكتروني .aanga @ hotmail . com

 .12إحصاءات صندوق النقد الدولي.

 .13صندوق النقد الدولي ،العراق ،تقرير القضايا المختارة ،التقرير القطري رقم .2015 ،236

 .14عصام محمد عبد الرضا ،اآلثار االقتصادية النخفاض أسعار النفط على االقتصاد العراقي  ،2016 - 2014بحث منشور،
مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيعية ،المجلد  ،24العدد  ،2014 ،08ص .128

 .15سهام حسين البصام ،وسميرة فوزي شهاب الشريدة ،مخاطر إشااليات انخفاض أسعار النفط في أعداد الموازنة العامة للعراق

وضرورات تفعيل مصادر الدخل غير النفطية دراسة تحليلية ،مجلة بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد ،2013 ،36

ص.5

 .16و ازرة الت طيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،قسم التنمية البشرية ،بغداد  ،2015 ،ص.15

 .17و ازرة الت طيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،تقرير التنمية البشرية مؤشرات التشغيل وانعكاسه.
 .18و ازرة الت طيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،تقرير التنمية البشرية ،بغداد ،مؤشرات هامة.

 .19البنك المركزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي  ،2015دائرة االحصاء واالبحاث ،بغداد،2015 ،
ص.81
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تقييم أثر التعامل بالتورق في تعظيم ربحية المصارف اإلسالمية والتحام في تكاليفها

)2016 - 2008 دراسة تحليلية إحصائية مقارنة (المصارف اإلسالمية الماليزية نموذجا
Evaluation the effect of dealing with - tawarruq - to emplify the profitability of Islamic banks
and control their costs
Analytical statistical comparative study (Malaysian Islamic banks -pattern 2008 - 2016)
a1

 بن عامر زين الدين.د

. الجزائر – الجزائ ـ ـر، جامعة غرداية1

الملخص

تهدف هذه الدراسة لمعرفة عالقة التعامل بالتورق من قبل المصارف اإلسالمية بتعظيم األرباح

معلومات عن المقال
:الكلمات المفتاحية
التكاليف

 وهل المصارف اإلسالمية التي تتعامل بالتورق أكثر قدرة على التحكم،والتحكم في التكاليف

في تكاليفها من غيرها؟ لفهم سبب توسع المصارف اإلسالمية في التعامل بهذه األداة رغم كل
 وقد توصلت الدراسة إلى أن المصارف اإلسالمية الماليزية التي،ما قيل عن عدم شرعيتها

 بحث،ال تتعامل بالتورق أكثر ربحية من المصارف اإلسالمية الماليزية التي تتعامل بالتورق

التورق

المصارف اإلسالمية
تعظيم الربحية

أن قدرتها على تحقيق األرباح والسيطرة والتحكم في مصاريفها و ت فيض ضرائبها أكبر

تقييم األثر

 وون تعامل المصارف اإلسالمية الماليزية بالتورق- وفق مؤشر الدراسة – مؤشر هامش الربح

 حيث كلما ارتفعت نسب التعامل به من قبل هذه المصارف لم،لم يؤثر إيجابيا على ربحيتها

.يصاحب ذلك زيادة في ربحيتها وفق مؤشر الدراسة
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Abstract
This study aims to know the relationship of dealing with the
TAWARUK from the Islamic banks by amplifying the profits and
controlling costs , and do the Islamic banks are more able to control their
costs from the other non-Islamic banks .? To understand the reason
behind the expansion of the Islamic banks dealing with this method
frequently despite of all what was said about its illegitimacy. This study
has concluded that the non-Islamic Malaysian banks which thy don’t use
TAWARUK are more profitable than the Islamic banks, therefore their
ability to realize the profits and to control their costs and reducing their
taxes are more than the Islamic banks. So the use of TAWARUK from
the Malaysian Islamic banks did not affect positively their profits where
the high rate dealing with it from those banks were not followed by
increasing in their profitability according to the study index
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 .1المقدمة

إن تعظيم األرباح و التحكم في التكاليف هدف كل مؤسسة اقتصادية ،و ال ت رج المصارف اإلسالمية عن

هذه القاعدة ،لذلك اعتمدت هذه األخيرة على األدوات و األساليب الكفيلة بتعظيم أرباحها و التحكم في تكاليفها ،و

التي من بينها أداة التورق المصرفي ،و التي أصدر المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي سنة

2003م حكم يحرم التعامل بها ،و هذا لم يمنع المصارف اإلسالمية ال ليجية من مواصلة التعامل بها و التوسع

في ذلك ،و ال منع المصارف اإلسالمية الماليزية من إدخالها لعملها سنة 2007م ،و إنشاء سوق للتعامل بها سنة

2009م سميت  -سوق السلع الماليزية  -فإلى أي مدى أ ّثر التعامل بالتورق المصرفي في تعظيم ربحية
المصارف اإلسالمية والتحام في تكاليفها؟

التساؤالت الفرعية

 ما المقصود بالتورق المصرفي؟ وهل الربحية سبب تمسك المصارف اإلسالمية بـ أداة التورق؟ -ما هو األثر الذي أحدثه التعامل بالتورق على ربحية المصارف اإلسالمية الماليزية؟

 أي المصارف اإلسالمية الماليزية أكثر ربحية وأكثر تحكما في التكاليف ،التي تتعامل بالتورق أم التي التتعامل به؟

الفرضيات

 إن التعامل بالتورق يؤثر إيجابيا على ربحية المصارف اإلسالمية وهو سبب تمسكها به؛ -إن التعامل بالتورق يجعل المصارف اإلسالمية أكثر قدرة على التحكم في تكاليفها؛

 المصارف اإلسالمية الماليزية التي تتعامل بالتورق أكثر ربحية وأكثر قدرة على التحكم في تكاليفها مقارنةبالمصارف اإلسالمية الماليزية التي ال تتعامل به.

أهمية الدراسة

يعتبر العمل بالتورق من المواضيع الحديثة لكونه أُدخل لعمل المصارف اإلسالمية قبل فترة وجيزة نسبيا ،ومع ذلك
الحظنا توسعها الكبير في التعامل به ،رغم كل اإلشكاليات الشرعية التي تحيط بهذا المنتج ،ومن المؤسف أن

التورق المصرفي لم يدرس بالشكل الكافي خصوصا من الناحية االقتصادية ،على اعتبار أن أغلب الدراسات التي

تطرقت للتورق كانت دراسات شرعية ،لتأتي هذه المحاولة لسد جزء يسير من هذا النقص ،ولتسلط الضوء على

التعامل بالتورق وأثر ذلك على ربحية المصارف االسالمية.

أهداف الدراسة

 -التعريف بمنتج التورق المصرفي ،النظام المصرفي الماليزي والمصارف االسالمية الماليزية؛

 التعرف على نسب تعامل المصارف اإلسالمية الماليزية بالتورق إلى إجمالي التمويالت ،في الفترة الممتدةما بين  2008و2016م؛

 -تقييم أثر التعامل بالتورق في تعظيم ربحية المصارف اإلسالمية والتحكم في تكاليفها.
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منهجية البحث

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التجريبي المقارن ،لدراسة األثر الذي أحدثه التعامل بالتورق على الربحية

والتكاليف لدى المصارف اإلسالمية الماليزية التي تتعامل بالتورق مقارنة مع الربحية والتكاليف لدى المصارف

اإلسالمية الماليزية التي ال تتعامل بالتورق ،كما نشير إلى أننا اعتمدنا على مؤشر واحد في دراستنا هذه وهو

مؤشر هامش الربح.

 .2مفاهيم نظرية

 1.2تعريف المصارف اإلسالمية

هي "مؤسسة مالية تقدم خدمات مصر ية ومالية كما تباشر أعمال التمويل واالستثمار في المجاالت الم تلفة،

على ضوء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية ،بهدف غرس العيم والمثل اإلسالمية في مجال المعامالت المالية،

والمساعدة على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق الحياة الكريمة للشعوب اإلسالمية" (.)1

وهي "مؤسسة نقدية مالية تعمل على جلب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتو يفها وفقا ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،بشكل يضمن نموها ويحقق هدف التنمية االقتصادية واالجتماعية" (.)2

 1.1.2تعريف التورق المصرفي

لغة :التورق في اللغة طلب الورق بكسر الراء ووسكانها ،وهي الدراهم من الفضة ألنها النقود الرائجة في السابق،

أما المعنى اللغوي المعاصر للتورق هو طلب النقود المتداولة حاليا مهما كان نوعها (.)3
اما  ..اآلية [سورة الكهف]19 :
قال هللا تعالى  :ف ْابعثُوا أحد ُكم ِبوِرِق ُك ْم ه ِذِه ِإلى اْلم ِدين ِة فْلين ُ
ظ ْر أيُّها أ ْزكى طع ً
وفي القاموس المحيط رجل وراق أي كثير الدراهم ( ،)4وقد ذكر لفظ التورق عند الحنابلة دون غيرهم من (.)5

اصطالحا :عرفه المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بقوله" :قيام المصرف بعمل نمطي يتم
يه بيع سلع (ليست من الذهب والفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ،على المتورق بثمن آجل ،على أن

يلتزم المصرف إما بشرط مكتوب في العقد صراحة أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها إلى مشتري

آخر ،بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمتورق" (.)6

وسمي التورق بالمصرفي ألنه أدخل إلى عمل المصارف بعد أن كان مقتص ار على المعامالت الفردية ،وسمي

بالمنظم ألن المصرف هنا يرتب عملية حصول العميل على النقود أو الورق فيبيعه سلعة بأجل ،واألهم أن ينوب
عن العميل في بيعها عنه بثمن حال ،ويسلم له الثمن ،ولم يعد ذلك العمل عفويا.

 2.1.2تعريف الربحية

" هي عبارة عن العالقة بين األرباح التي تحققها المشروعات واالستثمارات التي ساهمت في تحعيقها ،وهي

هدف تتطلع لتحعيقه إدارات المصارف لكونه معياسا للحكم على كفاءتها وفاعليتها في است دامها لمواردها ،وتعتبر

مؤشر ألداء المصارف" (.)7
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 3.1.2التعريف بالمؤشر وكيةية حسابه

بداية تعتبر الربحية مؤشر هام على نجاح المؤسسات عموما والمصارف خصوصا ،لذلك تهتم جميع األطراف

مالك أو مستثمرين أو غيرهم بهذا المؤشر ،ويعتبر هامش الربح من بين أهم النسب المعتمدة في قياس الربحية

لمعرفة مدى نجاح المؤسسة ،وبالتالي تحديد مدى قدرتها على البقاء وقبل ذلك قياس قدرتها على التو يف األمثل
للموارد في االستثمارات المربحة و ِ
المدرة للدخل.
كما يعيس مؤشر هامش الربح قدرة المصارف في الرقابة والسيطرة على النفقات وت فيض الضرائب ألن:

صافي الربح = مجموع اإليرادات ( -المصروفات  +الضرائب) ( .)8فهذا المؤشر إذن يعيس شيئين في آن واحد،

قدرة المصرف على تحقيق األرباح الصا ية ،وفي نفس الوقت مقدرته على السيطرة والتحكم في مصاريفه

وت فيض ضرائبه ( .)9حيث أنه كلما كانت نسبة هامش الربح أكبر فهذا أمر ايجابي ويدل على التو يف األمثل
للموارد في االستثمارات المربحة والمدرة للدخل ،وبالتالي تحقيق النجاح والبقاء واالستم اررية المنشودة ومزيد من
التحكم في النفقات وت فيض الضرائب ،وقد تم حساب هذه النسبة وفق المعادلة التالية:

نسب هامش الربح = صافي الربح بعد الضريبة  /إجمالي المداخيل * 100

 .3لمحة عن النظام المصرفي الماليزي

إن الحديث عن النظام المصرفي الماليزي يقودنا للحديث عن صندوق الحج الماليزي أو (تابونج حاجي)

باللغة الماليزية ،فمن بين أسباب اهتمام ماليزيا بالصيرفة اإلسالمية و توجهها نحوها هي الثمار اإليجابية التي

لمستها من خالل استثمار صندوق الحج الماليزي لمدخرات الحجاج و الذي أنشا سنة 1962م ،و في سنة 1981م

تم تأسيس هيئة عامة من قبل الحكومة الماليزية تتكون من عشرين خبي ار مصر يا ،لدراسة إمكانية إنشاء مصارف
إسالمية ماليزية ،و رفعت النتائج للحكومة الماليزية و التي وضعت قانون لعمل المصارف اإلسالمية سنة 1983م،

فظهر بذلك أول مصرف إسالمي ماليزي في نفس هذه السنة ،و في سنة 1993م شجع البنك المركزي الماليزي
المصارف التقليدية العاملة في ماليزيا على تقديم خدمات مصر ية إسالمية جنبا إلى جنب مع خدماتها األصلية،

وفي مرحلة أخرى أعطيت رخص للمصارف اإلسالمية األجنبية بفتح فروعها في ماليزيا ،و حاليا يوجد بماليزيا

 16مصرفا إسالميا  9منها أجنبية و  7محلية باإلضافة إلى 27مصرفا تقليديا (.)10
 1.3لمحة حول المصارف اإلسالمية الماليزية ونسب تعاملها بالتورق

نحدد من خالل الجداول الموالية المصارف اإلسالمية الماليزية التي ال تتعامل بالتورق وتواريخ نشأتها ،ثم

المصارف اإلسالمية الماليزية التي تتعامل به وتواريخ نشأتها إضافة إلى نسب تعاملها بالتورق إلى إجمالي
التمويالت ،في الفترة الممتدة ما بين  2008و2016م ،مع التعليق على كل الجداول علما أن عينة البحث هي
جميع مفردات المجتمع ممثلة في كل المصارف اإلسالمية الماليزية في الفترة الممتدة ما بين  2016-2008م.
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جدول رقم ( :)01المصارف اإلسالمية الماليزية التي ال تتعامل بالتورق وتواريخ نشأتها
المصارف التي ال تتعامل بالتورق

اسم

المصرف
التأسيس

ambank

cimb

islamic

amanah

berhad

bank

berhad

malaysia
berhad

berhad

2006م

2003م

2007م

2008م

islamic

hsbc

maybank
islamic

public
bank

2008م

islamic

rhb islamic

bank berhad

al rajhi

banking

malaysia

berhad

berhad

2005م

2006م

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مجمعة من المواقع الرسمية للمصارف السبعة المعنية.

جدول رقم ( :)02المصارف اإلسالمية الماليزية التي تتعامل بالتورق وتواريخ نشأتها
المصارف التي تتعامل بالتورق

اسم

المصرف

affin

islamic

finance

leong

finance

alliance
islamic

bank

islam

muama

bank

bank

islamic

house

bank

malaysi

lat

berhad

a

berhad

التأسيس

2005م

asian

berhad
2005م

hong

bank

kuwait

berhad
2005م

2005م

berhad
2009م

a

1983م

bank

malaysi
1999م

ocbc
al-

standard

amin

d saadiq

bank

berhad
2008م

chartere
berhad

2008م

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مجمعة من المواقع الرسمية للمصارف التسعة المعنية.

 1.1.3مالحظات حول الجدولين السابقين

نالحظ أن جميع المصارف اإلسالمية الماليزية تأسست في الفترة الممتدة ما بين 2008 – 2003م ،إذا

استثنينا مصرفي  bank islam malaysia berhadو  bank muamalat malaysia berhadو الذين

تأسسا سنة 1983م و 1999م على التوالي ،مع مالحظة أن هذين المصرفين هما من المصارف التي تتعامل
بالتورق ،و عموما هناك تقارب في عمر مجموعة المصارف التي تتعامل بالتورق و مجموعة المصارف التي ال
تتعامل به باستثناء المصرفين سالفي الذكر ،و بالتالي تقارب عمر المصارف في المجموعتين أمر جيد يفيدنا في

المقارنة بين المجموعتين وفق مؤشر الدراسة.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المصارف المذكورة أعاله تأسست قبل التواريخ التي أشرنا إليها ،ولكن كمصارف

تجارية قبل أن تتحول إلى مصارف إسالمية (.)11
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جدول رقم ( :)03نسب تعامل المصارف اإلسالمية الماليزية بالتورق إلى إجمالي التمويالت ،في الفترة الممتدة ما بين
 2008و 2016م.
النسب المئوية

السنوات
Asian

kuwait

bank

bank

finance

finance

muamalat

islam

al-

bank

house

malaysia

malaysia

amin

berhad

)(malaysia

berhad

berhad

berhad

ocbc

bank

alliance

standard

hong

islamic

chartered

leong

islamic

bank

saadiq

islamic

bank

berhad

berhad

berhad

bank

affin

berhad

berhad

2008

52,61

4,64

5,27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2009

55,65

4,02

10,93

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

59,36

3,95

17,38

20.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011

79,28

4,30

20,69

26.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012

91,73

5,20

26,97

37.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013

88,97

5,31

31,20

51.47

24,09

0.00

0.00

0.00

0.00

2014

90,95

4,05

33,20

62.83

21,11

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

94,13

4,77

54,17

70.87

20,77

3,38

23,37

70,25

66,20

2016

93,48

4,63

62,23

75.11

21,21

9,52

25,84

71,83

67,45

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات مجمعة من التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية الماليزية.

 2.1.3مالحظات حول المعطيات الواردة في الجدول السابق:

إن هور التورق في المصارف اإلسالمية الماليزية كان متأخ ار مقارنة بالمصارف اإلسالمية ال ليجية التي

تعتبر السباقة في التعامل بهذا المنتج بداية من سنة 2000م ( ،)12أما في ماليزيا كان أول هور له سنة 2007م

في مصرفي  asian finance bank berhadو  ،finance house (malaysia) berha kuwaitو سبب
تأخر المصارف اإلسالمية الماليزية عن التعامل به يرجع في نظرنا العتمادها على العينة و التي أغنتها عن

التورق ،حيث أن العينة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به التورق مع مزيد من البساطة في اإلجراءات ،الشتمال العينة

على طرفين فقط بدل ثالث أطراف كما هو في التورق؛ ( .)13نالحظ أن نسب تعامل المصارف اإلسالمية الماليزية

بالتورق في ارتفاع مستمر وتجاوزت لدى بعضها نسبة 70بالمائة ،وهذا يتعارض مع طبيعة المصارف اإلسالمية،

فهي ليست مصارف مت صصة؛ نالحظ توجها عاما من المصارف اإلسالمية الماليزية للتعامل بالتورق ،خاصة

بعد إنشاء ماليزيا سوقا للتعامل به سنة 2009م سميت سوق السلع الماليزية ،حيث كان عدد المصارف اإلسالمية
الماليزية التي تتعامل بالتورق سنة 2007م مصرفين ،ليصير عددها ثالثة مصارف سنة 2008م و ابتداء من

سنة  2009م صارت أربعة مصارف ،ليصل عددها سنة 2013م إلى خمسة مصارف و تسعة مصارف سنة

 2015م.

 2.3مدخل لبداية التحليل

توصلنا من خالل حساب معدل هامش الربح لجميع المصارف اإلسالمية الماليزية خالل جميع سنوات الدراسة

2016-2008م ،إلى أن المعدل المعياري أو متوسط الصناعة لنسب هامش الربح كان  23.12بالمائة ،أما
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المعدل العام لهامش الربح للمصارف التسعة التي تتعامل بالتورق خالل جميع سنوات الدراسة كان  14.57بالمائة،

والمعدل العام لهامش الربح للمصارف السبعة التي ال تتعامل بالتورق خالل جميع سنوات الدراسة أيضا كان
 31.67بالمائة.

فالمالحظة األولى أن المصارف التي لم تتعامل بالتورق مجتمعة حققت معدل عام لهامش الربح أكبر من

متوسط الصناعة ،وأكبر من المعدل العام لهامش الربح للمصارف التي تعاملت بالتورق خالل فترة الدراسة -2008
2016م ،هذه النتيجة أو المالحظة يتم تفصيلها في العناصر التالية:

 3.3تحليل النتائج التي حققتها المصارف التي ال تتعامل بالتورق

 1.3.3نسب المتوسطات السنوية لهامش الربح للمصارف التي ال تتعامل بالتورق

بعد حساب معدل هامش الربح للمصارف اإلسالمية الماليزية التي ال تتعامل بالتورق ،قمنا بحساب نسب

المتوسطات السنوية لهامش الربح لهذه المصارف ،والتي نوردها في الجدول الموالي:

جدول رقم ( :)04نسب المتوسطات السنوية لمعدل هامش الربح للمصارف اإلسالمية الماليزية التي ال تتعامل
بالتورق.

السنة

نسبة المتوسطات

2008

15,58

2009

27,66

2010

32,50

2011

38,47

2012

36,53

2013

34,31

2014

34,21

2015

34,60

2016

31,25

المعدل العام

31,67

المصدر :من إعداد الباحث استنادا للتقارير السنوية للمصارف المعنية.

شال رقم ( :)01نسبة المتوسطات السنوية لمعدل هامش الربح للمصارف التي ال تتعامل بالتورق
50
40
30

نسبة المتوسطات السنوية لمعدل
هامش الربح للمصارف التي ال
تتعامل بالتورق

20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول السابق.
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 2.3.3مالحظات حول الجدول والمنحنى البياني السابقين

نالحظ أن هذه المتوسطات السنوية لمعدل هامش الربح للمصارف التي ال تتعامل بالتورق ،تتراوح ما بين

 15.58و 38.47بالمائة ،حيث أن النسبة األضعف سجلت سنة 2008م ،لترتفع هذه النسب باستمرار لثالث

سنوات متتالية ،وتسجل سنة 2011م النسبة األعلى المشار إليها سابقا  38.47بالمائة ،لتن فض في السنة الموالية

وتستقر في حدود  34بالمائة خالل سنوات 2015-2013م ،وتسجل ان فاض أخير سنة 2016م ،حيث سجلت
نسبة  31.25بالمائة.

كما نالحظ أن سبب تسجيل هذه المجموعة لمتوسط ضعيف قدر ب ـ ـ  15.58بالمائة سنة 2008م ،وهو بعيد

عن ثاني أضعف متوسط ،يرجع لتحقيق مصرف  Al Rajihiلنسبة سالبة ومتطرفة قدرت ب ( ،)-121.46كما

يرجع االن فاض األخير المسجل سنة 2016م لنسب المتوسطات من  34.60إلى  31.25بالمائة ،إلى تسجيل

مصرف  Al Rajhiأيضا لنسبة سالبة قدرت ب ـ ـ ـ ( )-1.87مثلما سنالحظه من خالل الجدول رقم (:)05

 3.3.3النسب السنوية لمعدل هامش الربح لكل مصرف من المصارف التي ال تتعامل بالتورق

لمواصلة تحليل نتائج مؤشر هامش الربح التي حققتها المصارف اإلسالمية الماليزية السبعة التي ال تتعامل

بالتورق ،ننظر للنسب التي حققها كل مصرف منفردا من هذه المصارف ،ونورد لذلك الجدول التالي مع التعليق
عليه:

جدول رقم ( :)05النسب السنوية لمعدل هامش الربح للمصارف التي ال تتعامل بالتورق
نسب هامش الربح للمصارف التي ال تتعامل بالتورق

السنة

AmBank

CIMB

HSBC

Maybank

Public

Berhad

Bank

Malaysia

Berhad

Bank

Islamic

Islamic
Berhad

Amanah

Islamic

Berhad

Islamic
Berhad

RHB

Islamic

Al Rajhi

Banking

Malaysia Bank

Berhad

Berhad

2008

59,80

40,71

31,26

47,27

/

35,91

-121,46

2009

34,73

32,13

28,71

35,79

/

26,77

7,84

2010

34,74

47,56

19,92

45,53

/

28,59

18,70

2011

34,14

43,61

34,68

45,69

57,78

33,33

20,07

2012

34,14

39,78

35,72

47,10

51,75

39,07

8,20

2013

34,54

36,64

35,92

45,43

48,48

37,29

1,88

2014

32,37

38,61

33,87

42,96

47,73

42,24

1,72

2015

31,47

38,43

31,52

42,00

44,80

44,18

9,85

2016

21,13

44,47

25,87

43,50

45,18

40,50

-1,87

المعدل الفردي

35,21

40,21

30,83

43,91

49,28

36,43

-55,07

المصدر :من إعداد الباحث استنادا للتقارير السنوية للمصارف المعنية.
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شال رقم ( :)02نسبة هامش الربح للمصارف التي ال تتعامل بالتورق
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المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول السابق.

 4.3.3مالحظات حول الجدول والمنحنيات السابقة

نالحظ أن أكبر قيمة للمعدل الفردي لهامش الربح لدى المصارف اإلسالمية الماليزية التي ال تتعامل بالتورق

هي  49.28بالمائة ،والتي سجلها مصرف  ،Public Islamic Bank Berhadوالذي تراوحت نسبه السنوية ما

بين  44.80و 57.78بالمائة .وثاني أكبر معدل فردي قدر بـ ـ ـ  43.91بالمائة سجله مصرف Maybank
 ،Islamic Berhadوالذي تراوحت نسبه السنوية ما بين  35.79و 47.27بالمائة.

أما أضعف معدل فردي فتم تسجيله من طرف مصرف  Al Rajhiوقدر بـ ( ،)-55.07وهذا المعدل الفردي

السالب يرجع لتسجيل هذا المصرف لعيمة سالبة متطرفة قدرت بـ( ،)-121.46وهي أضعف نسبة سنوية سجلها

مصرف من المصارف التي ال تتعامل بالتورق ،أما أعلى نسبة سنوية سجلها مصرف  Al Rajhiفقدرت بـ 20.07

بالمائة .وبقيت المعدالت الفردية للمصارف األربعة المتبعية تراوحت ما بين  30.83و 40.21بالمائة ،وتعتبر

نسبة  59.80بالمائة المسجلة من طرف مصرف  ،AmBank Islamic Berhadأعلى نسبة سنوية لهامش
الربح يسجلها مصرف من المصارف التي ال تتعامل بالتورق.

 4.3تحليل النتائج التي حققتها المصارف التي تتعامل بالتورق

 1.4.3نسب المتوسطات السنوية لهامش الربح للمصارف التي تتعامل بالتورق

نورد اآلن نسب المتوسطات السنوية لهامش الربح للمصارف اإلسالمية الماليزية التي تتعامل بالتورق من

خالل الجدول التالي ونعلق على هذه المتوسطات:
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جدول رقم ( :)06نسب المتوسطات السنوية لمعدل هامش الربح التي حققتها المصارف اإلسالمية الماليزية التي
تتعامل بالتورق

السنة

نسبة المتوسطات

2008

-0,84

2009

19,29

2010

-31,52

2011

9,47

2012

25,41

2013

29,34

2014

30,46

2015

22,86

2016

27,71

المعدل العام

14,68

المصدر :إعداد الباحث استنادا للتقارير السنوية للمصارف المعنية.

شال رقم ( :)03نسبة المتوسطات السنوية لمعدل هامش الربح للمصارف التي تتعامل بالتورق
40
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نسبة المتوسطات السنوية لمعدل
هامش الربح للمصارف التي تتعامل
بالتورق

10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-10
-20
-30
-40

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول السابق.

 2.4.3مالحظات حول الجدول والمنحنى السابقين

نالحظ أن نسب المتوسطات السنوية لهامش الربح للمصارف التي تتعامل بالتورق قدرت ب ـ ـ ( )-0.84بالمائة

سنة 2008م ،لترتفع في السنة الموالية إلى  19.29بالمائة ،ثم تن فض مرة أخرى وتسجل أضعف متوسط قدر

بـ ( )-31.52بالمائة سنة  2010م ،لترتفع بعدها بشكل مستمر ألربع سنوات  2014-2010م ،حيث قدر
المتوسط في سنة  2014م بـ  30.46بالمائة ،وهو أعلى متوسط سجلته المصارف التي تتعامل بالتورق لهامش
الربح ،كما نالحظ أنها ان فضت ثم ارتفعت في السنتين األخيرتين  2015م و 2016م.

Page | 184

بن عامر زين الدين

المجلة الدولية للدراسات االقتصادية 191 – 175 )2019( 06

ونرجع سبب تسجيل المصارف التي تتعامل بالتورق لمتوسط سالب سنة 2008م إلى تسجيل مصرفين لنسبتين
ُ
سالبتين ،وهما  Asian Finance Bank Berhadو ،OCBC Al-Amin Bank Berhadوقدرت النسبتين

بـ( )-131.87وبـ ( )-53.45على التوالي .كما أن المتوسط السالب المسجل سنة 2010م والمقدر بـ(-31.52
) يرجع لتسجيل مصرفين كذلك لنسبتين سالبتين ،وهما  Asian Finance Bank Berhadو KUWAIT

 ،FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHADوالنسبتين قدرتا بـ ( )-191.20و( )-320على التوالي.

وكذلك الشأن بالنسبة للمتوسط الضعيف المسجل سنة 2011م والمقدر ب ـ ـ ـ  9.47بالمائة ،يعود ذلك إلى تسجيل
مصرف  KUWAITلنسبة سالبة قدرت بـ ( )-103.06وسنرى هذا من خالل الجدول الموالي.

 3.4.3النسب السنوية لمعدل هامش الربح لكل مصرف من المصارف التي تتعامل بالتورق

بالرجوع للنسب التي حققها كل مصرف على حدا ،والمعدالت الفردية لهامش الربح للمصارف التي تتعامل

بالتورق ،نورد الجدول التالي مع التعليق عليه:

جدول رقم ( :)07نسب معدل هامش الربح للمصارف التي تتعامل بالتورق
نسب معدل هامش الربح للمصارف التي تتعامل بالتورق

السنة

Affin

Asian

Hong

KUWAIT

Alliance

Bank

Bank

OCBC

Standard

Islamic

Finance

Leong

FINANC

Islamic

Islam

Muama

Al-

Chartere

Berhad

Berhad

Bank

HOUSE

Berhad

a

Bank

Bank

Islamic

E

Berhad

(MALAY

Bank

)SIA

Malaysi

lat

Malaysi

Bank

Berhad

a

Berhad

Berhad

Amin

d Saadiq
Berhad

BERH
51,37

11,57

-53,45

21,43

2008

25,84

-131,87

46,38

21,98

23,17

24,50

18,35

15,62

2009

26,51

6,53

48,52

-21,55

32 ,00

27,92

19,40

44,12

2010

18,96

-191,20

41,65

-320,0

44,82

30,64

16,14

25,70

2011

29,97

0,42

33,62

-103,6

32,52

33,38

17,15

31,75

2012

36,29

-21,35

41,18

20,79

36,05

33,49

27,59

22,98

2013

30,93

18,46

45,85

25,23

30,41

33,91

22,54

39,24

17,52

2014

31,53

33,62

47,43

26,13

32,82

33,84

24,66

26,19

17,99

2015

36,94

1,49

46,16

-29,31

34,48

32,17

16,44

38,08

29,33

2016

38,21

7,76

43,08

21,07

30,75

32,41

25,30

36,06

14,81

المعدل الفردي

30,57

-30,68

43,96

-37,58

34,23

33,82

21,96

18,11

24,25

المصدر :من إعداد الباحث استنادا للتقارير السنوية للمصارف المعنية.

نمثل المعطيات الواردة في هذا الجدول بالمنحنيات البيانية لتوضيحها.
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شال رقم ( :)04المجموعة األولى
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المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول السابق.
شال رقم ( :)05المجموعة الثانية
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المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول السابق.

 5.4.3مالحظات حول الجدول والمنحنيات السابقة

مثلنا المعطيات الواردة في الجدول بالمنحنيات البيانية من خالل تقسيم المصارف التي تتعامل بالتورق

لمجموعتين ليكون الشكل البياني أكثر وضوحا ،وسبب ذلك وجود قيم سالبة ومتطرفة ستؤثر على الشكل البياني

للمصارف مجتمعة؛ كما نالحظ أن أكبر قيمة للمعدل الفردي سجلها مصرف Hong Leong Islamic Bank
 ،Berhadوقدرت بـ ـ ـ ـ  43.96بالمائة.

أما أضعف معدل فردي فسجله مصرف )KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA

 ،BERHADوقدر بـ( ،)-37.58بسبب تسجيله ل سائر خالل أربع سنوات قدرت بـ ـ ـ ( )-21.55و ( )-320و
( )-103.63و( ،)-29.31في سنوات 2015-2011-2010-2009م على التوالي.
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وثاني أضعف معدل فردي سجله مصرف  Asian Finance Bank Berhadوقدر بـ( ،)-30.68بسبب تسجيله
ل سائر خالل سنوات 2012-2010-2008م قدرت ب ـ ـ ـ ( )-131.87و( )-191.20و( )-21.35على
التوالي .أما بقيت المعدالت الفردية للمصارف الستة المتبعية فتراوحت ما بين  18.11و 34.23بالمائة.

 .4أثر التعامل بالتورق من قبل المصارف مجتمعة على مؤشر هامش الربح لديها

نحاول اآلن تحديد طبيعة األثر الذي أحدثه التعامل بالتورق من قبل المصارف اإلسالمية الماليزية على

ربحيتها والتحكم في تكاليفها ،استنادا لنتائج مؤشر هامش الربح ،ونورد لذلك الجدول التالي ثم نعلق على ما ورد
يه.

جدول رقم ( :)08نسب المتوسطات السنوية (للتعامل بالتورق ولمعدل هامش الربح) للمصارف التي تتعامل بالتورق
السنة

نسب المتوسطات السنوية لمعدل هامش الربح

نسبة المتوسطات السنوية

2008

-0,84

6,94

2009

19,29

8,01

2010

-31,52

11,28

2011

9,47

14,56

2012

25,41

17,96

2013

29,34

22,33

2014

30,46

23,56

2015

22,86

45,32

2016

27,71

47,92

للمصارف التي تتعامل بالتورق

للتعامل بالتورق

المصدر :من إعداد الباحث استنادا للتقارير السنوية للمصارف المعنية.

شال رقم ( :)06نسب المتوسطات السنوية (للتعامل بالتورق ولمعدل هامش الربح)
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المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول السابق.
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 1.4مالحظات حول الجدول والمنحنيات البيانية السابقة

إن المالحظ من خالل هذا الجدول أن نسب التعامل بالتورق من قبل هذه المصارف في ارتفاع مستمر ،وهذا

االرتفاع في نسب التعامل بالتورق لم يصاحبه االرتفاع المفترض في نسب هامش الربح ،والتي كانت متذبذبة في

األربع سنوات األولى2011-2008م ترتفع وتن فض من سنة ألخرى ،وتراوحت ما بين ( )-31.52و19.29

بالمائة ،لتكون أكثر استقرار في السنوات ال مسة األخيرة 2016-2012م ،وتراوحت ما بين  22.86و30.46

بالمائة.

 2.4أثر التعامل بالتورق من قبل كل مصرف منفردا على مؤشر هامش الربح لديه

نحاول اآلن تحديد طبيعة األثر الذي أحدثه التعامل بالتورق من قبل كل مصرف من المصارف اإلسالمية

الماليزية منفردا ،على ربحيته والتحكم في تكاليفه ،استنادا لنتائج مؤشر هامش الربح ،ونورد لذلك الجدول التالي

ثم نعلق على ما ورد يه.

جدول رقم ( :)09نسب التعامل بالتورق إلى إجمالي التوظيفات للمصارف اإلسالمية الماليزية التسعة
نسب التعامل بالتورق إلى إجمالي التوظيفات للمصارف اإلسالمية الماليزية التسعة

السنوات
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

91,73
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62,83

21,11
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94,13
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20,77
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المصدر :من إعداد الباحث استنادا للتقارير السنوية للمصارف المعنية.

شال رقم ( :)07نسب التعامل بالتورق إلى إجمالي التوظيفات للمصارف اإلسالمية الماليزية
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المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول السابق.
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 3.4مالحظات حول الجدول والمنحنيات البيانية السابقة

انطالقا من هذا الجدول ومقارنته بجدول النسب السنوية لمعدل هامش الربح للمصارف التي تتعامل بالتورق،

والوارد في العنصر رقم  2-7نالحظ ما يلي:

• إن مصرف  Asian Finance Bank Berhadتعامل بالتورق منذ السنة األولى للدراسة ،و بنسبة كبيرة
قدرت  52.61بالمائة ،لترتفع هذه النسبة بشكل مستمر تقريبا و تصل إلى  94.13بالمائة سنة 2015م،

و تتراجع بعدها قليال سنة 2016م ،و هذا االرتفاع المستمر في نسب التعامل بالتورق لم يصاحبه ارتفاع
في نسب هامش الربح لهذا المصرف ،حيث أن هذا المصرف سجل ثالث خسائر كبيرة (أو نسب سالبة)

قدرت ب( )-131.87و ( )-191.20و ( ،)-21.35وذلك سنوات  2012-2010-2008م ،أما بعية
النسب فكانت متذبذبة ترتفع و تن فض من سنة ألخرى و تراوحت ما بين  0.42و 33.62بالمائة ،وهذا

ينفي صحة فرضية وجود األثر اإليجابي للتعامل بالتورق على نسب هامش الربح لدى هذا المصرف؛

• أما مصرف  KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) Berhadفإن نسب تعامله بالتورق
كانت مستقرة في حدود  3إلى  5بالمائة تقريبا ،ولم تشهد ارتفاعا ملحو ا ،ووافق ذلك تسجيل هذا المصرف

لنسب سالبة أو ل سائر كبيرة خالل أربع سنوات هي 2015-2011-2010-2009م ،وقدرت النسب بـ

( )-21.55و ( )-320و ( )-103.63و ( )-29.31على التوالي ،أما بعية نسب هامش الربح لهذا

المصرف فقد كانت متقاربة وتراوحت ما بين  20.79و 26.13بالمائة ،وبالتالي الظاهر أن التعامل بالتورق

لم يأثر إيجابيا على نسب هامش الربح في هذا المصرف كذلك؛

• إن مصرفي  Bank Islam Malaysia Berhadو  ،Bank Muamalat Malaysiaشهدا ارتفاعا

مستم ار في نسب التعامل بالتورق بين سنتي 2008م2016-م ،من  1.56إلى  75.11بالمائة و من5.27
إلى  62.23على الترتيب للمصرفين سالفي الذكر ،و في نفس الوقت فإن نسب هامش الربح لهاذين
المصرفي شهدت نوع من االستقرار ،حيث كانت متقاربة و تراوحت ما بين  23.17و  33.91بالمائة

بالنسبة لمصرف ،Bank Islamو بين  17.15و 27.92بالمائة بالنسبة لمصرف ،Bank Muamalat

باستثناء النسبة المسجلة سنة 2008م و التي كانت مرتفعة بالنسبة لمصرف  Islamو قدرت ب51.37

بالمائة ،و من فضة بالنسبة لمصرف  Muamalatو قدرت ب 11.57بالمائة ،و بالتالي ال نرى أن التعامل

بالتورق أثر إيجابيا على نسب هامش الربح في هاذين المصرفين كذلك؛

• إن مصرف  OCBC Al-Amin Bank Berhadتعامل بالتورق ألربع سنوات األخيرة فقطن و نسب
التعامل بالتورق في هذا المصرف كانت مستقرة في حدود  20إلى  24بالمائة ،و لم تشهد ارتفاعا ملحو ا،

و بالنسبة لنسب هامش الربح في السنة األولى  2008م سجل هذا المصرف خسارة قدرت ب()-53.45

بالمائة ،ليسجل في السنوات األربعة الموالية نسب متقاربة تراوحت ما بين  18و 22بالمائة ،أما في األربع

سنوات األخيرة و التي تعامل هذا المصرف فيها بالتورق فلوحظ ارتفاع محسوس في نسب هامش الربح
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لديه ،و التي تراوحت ما بين  26.19و  39.24بالمائة ،و بالتالي يمكن أن نعتبر أن االرتفاع في نسب

هامش الربح في األربع سنوات األخيرة في هذا المصرف يعود في جزء منه لتعامل هذا المصرف بالتورق؛

• أما المصارف األربع المتبعية من مجموعة المصارف التي تتعامل بالتورق ،فإنها تعاملت به خالل السنتين
األخيرتين فقط ،ومع ذلك الحظنا أن هذه المصارف حققت نسب جيدة لهامش الربح طيلة فترة الدراسة ،بل
إن أفضل معدلين فرديين في مجموعة المصارف التي تتعامل بالتورق حققها مصرفي Hong Leong

Islamic Bank Berhadو ، Alliance Islamic Bank Berhadبمعدلين قد ار ب  43.96و34.23
بالمائة على التوالي.

ومتوسط المعدالت الفردية للمصارف األربع التي تعاملت بالتورق للسنتين األخيرتين فقط بلغ  33.25بالمائة ،وهو
أكبر من المعدل العام الذي سجلته المصارف التسعة التي تتعامل بالتورق مجتمعة ،والنسب األفضل التي سجلتها

هذه المصارف األربع كانت في غير السنتين اللتين تعاملت فيها بالتورق ،باستثناء مصرف Affin Islamic

 Bank Berhadالذي سجل نسبتين جيدتين في السنتين األخيرتين .وبالتالي التورق لم يكن له األثر الجيد أو
اإليجابي المفترض ،على نسب هامش الربح لدى هذه المصارف األربع هي األخرى.

 .5الخاتمة

انطالقا من الدراسة التي أجريناها على المصارف اإلسالمية الماليزية ،توصلنا إلى أن المصارف التي ال

تتعامل بالتورق منها أكثر ربحية ،وتتمتع بقدرة أكبر على التو يف األمثل للموارد في االستثمارات المربحة والمدرة
للدخل ،وأكثر قدرة على التحكم في التكاليف ،وبالتالي هي أكثر نجاحا وأكثر قدرة على البقاء من المصارف التي

تتعامل بالتورق.

حيث أن تعامل المصارف اإلسالمية الماليزية بالتورق لم يؤثر إيجابيا على هامش الربح لديها ،فكلما ارتفعت

نسب التعامل بالتورق من قبل هذه المصارف لم يصاحب ذلك زيادة في نسبة هامش الربح لديها ،و هذا بالنظر
للمتوسطات السنوية للمصارف اإلسالمية الماليزية التسعة التي تتعامل بالتورق مجتمعة ،و كذلك بالنظر للنسب
التي حققها كل مصرف على حدا ،باستثناء مصرف واحد هو  ،OCBC Al-Amin Bank Berhadو الذي

الحظنا ارتفاعا في نسب هامش الربح لديه خالل السنوات التي تعامل فيها بالتورق ،و بالتالي نرجع هذا االرتفاع

في هامش الربح لدى هذا المصرف فقط إلى التعامل بالتورق و لو بشكل جزئي ،و هذا األثر اإليجابي لم يظهر
لدى بعية المصارف الثمانية مجتمعة أو منفردة.

انطالقا مما قلناه يظهر لنا أن هناك أسباب أخرى غير الربحية تدفع المصارف اإلسالمية للعمل بالتورق رغم

كثرة الشبهات الشرعية المثارة حوله ،وبالتالي فإننا ننفي الفرضيات التي انطلقنا منها.

الهوامش والمراجع
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 نظ ار لما تلعبه هذه األخيرة من أدو ٍار مهمة،يشكل البحث في موضوع المقاوالت أهمية بالغة
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 .1المقدمة

أدركت العديد من الدول  -باختالف درجة ِ
نموها االقتصادي  -أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها

ايدا بتقديم الدعم والمساعدة لتأهيل هذا القطاع والنهوض
الف حعال في تحقيق أهدافها التحنموية ،وقد أولت لها
اهتماما متز ً
ً

به من أجل تحقيق اإلقالع االقتصادي واالجتماعي المنشود.

ونظ ار ألهمية موضوع المقاولة يرى علماء االقتصاد والقانون أن تطوير المؤسسات ذات المشروعات الصغيرة
ٍ
بشكل
أهم روافد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في الدول
والمتوسطة ،وتشجيع إقامتها هو من ِ
منطلقا أساسيا لزيادة ح
ٍ
ٍ
الطاقة اإلنتاجية من ناحية ،والمساهمة في
خاص؛ وذلك باعتبارها
بشكل
عام والدول النامية
ً
ً
ايدا ،وق حدمت
معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى .ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشروعات
اهتماما متز ً
ً

السُبل واإلمكانيات المتاحة.
لها العون والمساعدة بم تلف ُّ
إشاالية البحث

السؤال اإلشكالي في هذا الموضوع هو :ييف يمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تضمن تمويلها بالموازاة

التمويـل َّ
مع الخصائص التي تميزها؟ وإلى أي مدى يمان أن ياون َّ
الحل األمثل لمعالجة إشاالية
التشاركي
ُّ
تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالوسط المغربي؟
فرضيات البحث

تطلب اإلجابة عن أسئلة الدراسة تحديد الف ْرضية الرئيسة والتي يتفرعُ عنها فرضيات فرعية كما يلي:
الفرضية الرئيسة :ال يوجد أثر ذو فعالية وداللة إحصائية لتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
الفرضيات الفرعية

 ال يوجد أثر ذو داللة واقعية يرصد التدابير الفعلية لتعزيز وهيكلة نسيج المقاوالت الصغرى والمتوسطةبالمغرب.

 -صعوبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتبط بالم اطر التي ترافقها.

 صعوبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتبط بال صائص التي ِتميزها.

 التمويل التشاركي (اإلسالمي) أداة تمويلية جديدة ،وربما ال تكون فاعلة في تمويل المقاوالت الصغيرةوالمتوسطة أمام مجموعة من اإلكراهات الحالية.

أهمية البحث

تتجلى أهمية الموضوع ،كونه ُيسهم في تسليط ح
حاليا حول ُسُبل إيجاد نوافذ
الضوء على جانب من البحث الدائر ً
المتحكـمة في إفراز إشكالية تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب ،خصوصا ما ح
ِ
لمعالجة المشاكل
تعلق
ً
منها بصعوبة الولوج إلى التحمويـل البنكي ،واآلفاق التي يمكن أن ِ
يوفـرها التحمويل التحشاركي لهذه المنشآت.

 .2الدراسـات السابقـة

من بين البحوث والدراسات التي اهتمت ببعض جوانب الموضوع نشير إلى ما يلي:
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المغرت والمستقبل :تأمالت في االقتصاد والمجتمع ،للدكتور /إدريـس الك حـراوي ،وقد تناول في كتابه موضوعات
اقتصادية متنوعة دقيقة ،ومن بينها :حديثه عن أهمية المقاولة في الواقع المغربي من حيث إعداد ميثاق حعيقي

لحسن التدبير والحكامة الجيدة في تأطير قضايا المجتمع.

التمويل البنكي لمقاولة في وضعية صعبة ،للدكتورة /خديجة مضي ،المنبر القانوني ،ع  ،2015 ،9ص ص:

 ،16 -11وقد خصصت الباحثة حديثها عن :المقاوالت ذات صعوبات والتمويل البنكي للمقاولة.

من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد التمويل الذاتي للمقاولة المغربية :إطاللة على القانون رقم  53-00المتعلق

بميثاق المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،عز الدين بنستي ،مجلة المناهج ،ع  ,2004 ,6-5ص ص،62-53 :

وقد خصص الباحث حديثه لمناقشة موضوع :تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،ومسألة تقديم القروض ،ثم

ناقش قانون الشركات وموقع هذه العينة من المقاوالت يه.

االحتياجات المالية الخاصة للمقاوالت الصغرى وآفاق التمويل األصغر اإلسالمي بالمغرت ،أحمد شـاكر ،المجلة
العالمية للتسويق اإلسالمي ،مج ،4ع ،2مايو (أيار)  - 2015رجب 1436هـ ،ص ص.12 - 5 :

وقد حدد الباحث هدفه الرئيس من هذه الورقة هو :إ هار إلى أي مدى وتحت أي روف وشروط يعتبر هور
مؤسسات القرب للتمويل اإلسالمي األصغر على المستوى المحلي أداة فعالة لتنمية المنشآت الصغيرة المحلية.

مؤشـر سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتوسطية 2018

التقييم المرحلي لإلصالحات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم) ،وهي دراسة حديثة أنجزتها مجموعة
من الجهات األوروبية وهي ،)European Training Foundation ،European Union ،OECD( :وذلك

سنة 2018م ،الطبعة األولى لدار النشر (  )OECD Publishingبباريس.2019 ،

منهج البحث

تماشيا مع طبيعة الموضوع وأهدافه.
اعتمدنا في بحثنا لمعالجة هاته اإلشكالية المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك
ً
خطة البحث
ِ
محدداتها ،اعتمدنا ح
خطة قوامها مبحثان وفق اآلتي:
وبناء على
انطالًقا من اإلشكالية المحوريحة للبحث،
ً
• الجزء األول :مظاهر وأسباب محدودية التحمويل البنكي للمقاوالت الصغرى والمتوسطة.

• الجزء الثاني :إمكانيات تجاوز إشكاالت تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة في ل قانون البنوك
التشاركية.

 .3مظاهر وأسبات محدودية َّ
التمويل البنكي للمقاوالت الصغرى والمتوسطة

يهدف هذا المحور إل هار أبرز مظاهر وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب محدودية التحمويل البنكي التحقليدي للمقاوالت الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغرى
و ِ
المتوسطة.
الصغرى والمتوسطة إلى َّ
التمويل البنكي
 1.3واقع
َّ
محدودية ولوج المقاوالت ُّ
ٍ
اقتصاديـون يحظون
نجد أن هناك قطاعات وفاعلون
بنصيب واف ٍـر ضمن
ُّ
في إطار الحنشاط التح ِ
مويلي للبنوكُ ،
ح
الموزعة ( .)1وتبقى مقاوالتنا الصغرى والمتوسطة خارج هذه الشريحة .وهو ما تبحين لنا من خالل قراءة
التمويالت
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فاحصة في حصيلة تمويلها البنكي ،سواء المتعلق منها بالقروض التقليدية وقروض دعم التشغيل الذاتي ،أو ذلك
المتعلق بصيغ تمويل التأهيل وصناديق الضمان ،يمكن من خاللها ال روج بالمالحظات اآلتية:
• ضعف حجم وفعالية القروض الم صصة لتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة:

يمكن أن نتأ حكد من ذلك من خالل الدراسة التي قامت بها مديرية التوقعات االقتصادية التابعة لو ازرة المالية ،في

شأن تقييم حصيلة تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب ،وذلك خالل الفترة الممت حدة ما بين (- 1996

 ،)2( )2003والتي يتبيحن من خاللها ح
أن سياسة إنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب تعاكسها تعبئة

ضعيفة للقروض البنكية .ح
إن ضعف التحمويل ذي األجل المتوسط والطويل ،يدفع بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة
نحو االستدانة قصيرة األمد "السهلة" ،لكنها ثقيلة التكاليف .حيث تُ ِ
شك ُل تسهيالت الصندوق أكثر من نصف الديون
سلبا على بنيتها المالية التي تتح ُذ البنوك من هشاشتها ذريعة
اإلجمالية لهذه المقاوالت ،وهو ما من شأنه التأثير ً
لرفض ِ
مدها بالقروض الالزمة لكي يبقى بذلك تمويل مقاوالتنا الصغرى والمتوسطة يدور في فلك هذه الحلقة
طور(.)3
المفرغة من التحنمية ومواكبة التح ُّ

• ضعف فعالية قروض دعم التشغيل الذاتي (نموذج برنامج مقاولتي):

من أجل تشجيع الشباب على خلق مقاوالتهم ،وبالتالي تحقيق اندماجهم في الحياة المهنية وسوق الشغل ،والتقليص

من نسبة البطالة ( ،)4تم وضع أشكال من القروض البنكية الهادفة إلى دعم التشغيل الذاتي ،بدأت بقروض
المقاولين الشباب وقروض المنعشين الشباب ،اللذان تم تعويضهما بصيغة قروض خلق المقاولة الشابة ،بعدما

نموذجا للتدليل على ضعف إسهام
عرفا مجموعة من المشاكل ،انتهاء ببرنامج مقاولتي .هذا األخير ،سنعتمده
ً
قروض التشغيل الذاتي في دعم استثمارات الشباب.
• محدودية استغالل ضعف استغالل صناديق الضمان ،وال طوط األجنبية لتمويل تأهيل المقاوالت
الصغرى والمتوسطة:

ح
إن البحث عن مصادر جديدة لتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،كان وراء إنشاء مجموعة من صناديق
الضمان ،وكذا صناديق الضمان المشترك ،هدفها مرافقة هذه األخيرة في مجهودات التحأهيل.
خارجي ،إما عن طريق ِ
ٍ
االتفاقيات الموحقعة في إطار
مصدر
إلى جانب ذلك ،جاءت خطوط تمويليحة أخرى ذات
ٍ
الشراكة مع االتحاد األوربي أو العالقات التي تربط بالدنا بدول أخرى ،لتصاحب المقاوالت الصغرى والمتوسطة

من أجل التأهيل وأخرى تم اإلعالن عنها في إطار برامج اإلقالع الصناعي عن تدبيرين أساسين للنهوض

بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،فالبرنامج األول يهدف إلى مواكبة المقاولة في جهودها للتحديث ولتحسين

مردوديتها (برنامج مساندة) ،أما الثاني :فيرمى إلى مساعدتها في الحصول على الدعم المالي من طرف األبناك
المغربي (برنامج امتياز).

لكن بدراسة آخر حصيلة

والمتوسطة.

()5

لم تلف هذه اآلليات ،نست لص محدودية دعمها لتمويل المقاوالت الصغرى
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ِّ
المفسـرة لمحدودية َّ
التمويل
 2.3هشاشة العالقة بين المقاولة الصغرى والمتوسطة ،وبين البنوك ،أو األسبات
ّ
البنكي
الصغرى و ِ
ح
المتوسطة إلى التحمويل البنكي كانت  -وما زالت  -موضوع نقاشات
إن صعوبة ولوج المقاوالت ُّ
حا حد ٍة بالمغرب .فمن جهة تشتكي المقاوالت من حذر البنوك ،وضعف اهتمامها بتمويلها ،بينما تجيب البنوك ح
بأن

السبب ضعف جودة ملفات االستثمار وطلبات القروض .إن هذه المظاهر تُ ِبيـن عن مدى هشاشة العالقة "االئتمانية"
الرابطة بين المقاولة الصغرى والمتوسطة ،ويتبيحن لنا األمر أكثر ،إذا ما علمنا ُّ
نح
الظـروف التي ُّ
يتم في إطارها م ُ
القروض من طرف البنوك ،وما تتميحز به هذه األخيرة من ارتفاع في التكلفة ،ويجدر بنا أن ِ
نبين هذا اإلشكال من
خالل األسباب اآلتية:

المتحكمة
وتخوف البنوك من تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة :األسبات
أ -حذر
ُّ
ِّّ

ف البنوك من منح قروض ،خصوصا للمقاوالت ذات البنية المالية ح
نظر لما يمكن أن ينجم
الهشةً ،ا
غالبا ما تت حو ُ
ً
عن ذلك من م اطر التحـقصير في األداء ،وهذه الرؤية مبنية على أسباب ،منها:
• ضعف بنية المقاوالت الصغرى و ِّ
المتوسطة:
ّ
الرساميل الذاتية وديون التمويل ،ثم
كما هو معلوم ،أن هناك مصدران للتمويل ،وهما :التمويل الدائم المكون من ح
الديون ذات المدى القصير التي يمكن أن تكون من مصدر تجاري على شكل تسهيالت في األداء ،ممنوحة من

طرف الممونين أو من مصدر بنكي .وتُ ُّ
عد الرساميل الذاتية مرادًفا لتحقيق المقاولة الستقاللها المالي ،مع ما ينجم
عن ذلك من تقليص لم اطر االئتمان ( ،)6غير أنه بتحليلنا لتركيبة البنية الماليحة لهذه المقاوالت ،يالحظ ضعف
نسبة هذه األموال ،مقابل ارتفاع نسبة المديونية قصيرة األجل ،وهو ارتفاع تتح حكم يه مجموعة من األسباب ،ومن

بينها ما يلي:

 غلبة الودائع ألجل داخل موارد البنوك ،التي تدفعها إلى الحرص على العيام بمعامالت قصيرة األجل. -أهمية حاجيات رأس المال العامل والتمويل الدوري داخل المقاوالت الصغرى والمتوسطة.

غالبا -فارق بين فترة إنفاق المقاولة وتوافر الموارد لتغطية هده النفقات ،تلجـأ المقاولة الصغرى
ًا
ونظر لتواجد ً -
والمتوسطة ،في ل عدم قدرة موارد االستغالل على ِ
سد هذه الحاجيات ،إلى القروض البنكية قصيرة األجل ،والذي
ِ
يشك ُل كل من ال صم والحساب المكشوف ضمنها أهم موارد التمويل المستعملة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه القروض ،ال تستعمل فقط كموارد آنية ،ولكن كموارد دائمة لتمويل حاجيات رأس المال
العامل ،وهو األمر الذي من شأنه اإلسهام في ارتفاع االستدانة ذات المدى القصير بشكل مفرط.
 المقاربة البنكية التي تعتمد ِمهم في تعامالتها مع هذه األخيرة .فمن وجهة
الذمة الماليحة للمقاولة كمعيار ٍ
نظر اقتصادية لمو في القطاع البنكي ،يبقى ُّ
مد المقاوالت الصغرى والمتوسطة بقروض طويلة األجل،
نظر لضعف أموالها ح
الذاتية بالمقارنة مع ديونها.
عمال يحمل في طياته م اطر كبيرة؛ ًا
ً
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ونظر لضعف بنية المقاوالت الصغرى و ِ
المتوسطة وت بُّطها في جانب التمويل البنكي ،ركزت الكتابات المعاصرة
ًا
المضي ُق ُد ًما في تشجيعها ،باعتبارها أداة فعالة تقود قاطرة التنمية االقتصادية
على االهتمام بها ومساندتها ،و
ِ
واالجتماعية بالبلد (.)7
• ارتفاع درجة مخاطر تمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة من وجهة نظر بنكية:

غالبا ما تتذرع البنوك بالم اطر المتعلقة بتمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة ،لكي تبرر ضعف تمويالتها لفائدة
ً
هذه الشريحة من المقاوالت .فضعف التدبير المالي لهذه الشريحة من المقاوالت ذات الطابع العائلي المنغلق،
باإلضافة إلى عدم توفر معظمها على الضمانات الالزمة ،يبرران حذر وتحفظ البنوك في غالب األحيان من هذا

التمويل .إن البنك باعتباره مقاولة من المقاوالت ،ي ضع في تسييره لمجموعة من الضوابط األساسية .فعندما يهم
بتوزيع الموارد المالية المتاحة على م تلف االست دامات ،فهو يحاول أن ي تار أفضل االستعماالت الممكنة.

واالست دام األفضل للموارد المالية ،من وجهة نظر البنك ،هو ذلك االست دام الذي يستجيب للعديد من االعتبارات

المالية وغير الماليحة (.)8

فأما األولى :فهي ترتبط أكثر بمعايير الربحية ،المردودية والسيولة ،وأما الثانية :فهي ِ
تشكل في الواقع ،واحدة من
مصادر التهديدات بالنسبة للبنك ،تتمثل في التغييرات التي يمكن أن تحدث ما بين لحظة منح القرض ولحظة

استرداده.

إن م اطر تمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة بالنسبة للبنك ذات تسمية واحدة ،تتمثل  -في غالب األحيان-

في ان فاض أو الضياع النهائي للمردودية ،خصوصا وأن هذا النوع من المقاوالت تبقى ضعيفة أمام مواجهة
تحو ٍ
الت اقتصاديحة
التحغيرات التي يمكن أن تحدث في محيطها العام ،وما يمكن أن تعرفه السياسة االقتصاديحة من ُّ
عميقة على أكثر من صعيد (أنماط اإلنتاج االقتصاديحة ،العيم الثحقا ية ،والتحقاليد االجتماعية ...إلخ) ( .)9فالم اطر

تمسهما ،وهو ما ال ُي ِ
حبذه
هنا ترتبط أكثر بالمردودية ،وبدرجة توازن البنية المالية ،وكذا بالتحغييرات التي يمكن أن ح
بنية مالي ٍ
المهتمين الذين يرون إمكانية فشل مشروٍع استثمارٍي قائ ٍم على ٍ
ِ
كثير من
مبدئيا – جيدة (.)10
حة -
ً
المتوسطة من طرف البنوكِ ،
توقع ارتفاع درجة م اطر تمويل المقاوالت الصغرى و ِ
يؤثـر  -بدون ٍ
إن ُّ
ح
شك -

طـرق دراستها وقبولها لملفات القروض المق حدمة من طرف هذه األخيرة ،وهذا ما تناولته في المطلب الموالي.
على ُ
ت -عدم فعالية األساليب المعتمدة لقبول منح القروض للمقاوالت الصغرى والمتوسطة:

ح
إن البنك مهما كانت مصادر موارده المستعملة ،فإنه يريد تو يف هذه األخيرة بالشكل الذي يحافظ عليها ويضمن
سالمتها .وهذا األمر يصبح لزاما عندما يتعلق األمر باستعمال موارد الغير .غير أن ما يعاب على البنوك التجارية
بالمغرب ،هو اعتمادها لمقاربة كالسيكية في دراسة ملفات القروض ومبالغتها في طلب الضمانات.
• اعتماد المقاربة التقليدية في دراسة ملفات القروض البنكية:

مهما من طلبات القروض ،وتت ذ مجموعة من الق اررات ،قد يكون جزء كبير منها غير
عددا ًّ
يوميا ً
تفحص البنوك ً
مالئم .فإذا كان من المقبول الحكم بضرر قرار منح قرض لمقاولة "سيئة" ،فإن هناك أيضا ق اررات أخرى قد تضر
بالمقاولة "الجيدة" ،ترجع في كثير من األحيان إلى عدم اعتماد تش يصات جيدة لوضعيتها المالية للمقاولة.
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وللتفصيل في ذلك ،اعتمدنا على خالصات دراسة قام بها أحد الباحثين األكاديميين حول موضوع" :استراتيجية

توزيع القروض وتشخيص توقف المدينين عن الدفع" ( ،)11حاول من خاللها دراسة المعايير المعتمدة في ق اررات
منح القروض للمقاوالت من جهة ،وتفسير ِ
محددات ُّ
توقف هذه األخيرة عن الدفع من جهة أخرى .وهكذا تم التحمييز

بين نوعين من المعامالت و ِ
النسب المالية المعتمدة ،أحدهما :متعلق بنشاط االستغالل (معامل اإلنتاجية ،معامل
المردودية) ،أما اآلخر :فهو ِ
متعلـق بالبنية المالية (معامل نصيب المصاريف المالية في النتائج ،معامل القدرة على
التسديد ،معامل المديونية ،ثم معامل المالءة) (.)12

ح
إن اعتماد درجة "المالءة" ومستوى "المديونية" بصفة أساسية ،يمكن أن يؤدى بالبنك ،إما إلى المبالغة واإلفراط

في تقدير خطر التقصير أو تقديره بأقل من الحعيقة ،وتصنيفه بالتالي "المقاوالت السليمة" ضمن تلك التي يحمل

مساهما بذلك البنك نفسه في تحقيق م اطر االئتمان.
تمويلها م اطرة كبيرة ،والعكس صحيح،
ً
ُّ
تشدد البنوك في طلب الضمانات البنكية:
•

بالمغرب ،تلجأ البنوك إلى طلب الضمانات كأحد معايير ت صيص وتقييد توزيع مواردها بين زبنائها ( .)13لكن

نجد أن ذلك يتم على حساب المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،المطالبة دائما برهن مجموع أموالها من أجل التدليل
مستقبال.
على الوفاء بالتزاماتها
ً

وتبقى الضمانات المبالغ في طلبها من طرف البنوك ،أحد أهم االنتقادات الموجهة لهذه األخيرة .ولعل األمر

سيتضح أكثر ،مع معطيات تقرير البنك الدولي حول "تقييم مناخ االستثمار بالمغرب" ،التي تفيد بأحنه ضمن نسبة

قرضا وت حم رفض ملفاتها؛ ألن تسعة وستون بالمائة ( )69منها ال يملك ضمانات (.)14
المقاوالت التي طلبت ً
غالبا ما تطلبها البنوك ،تلعب ح
ص أنواع ح
الضمانات العقارية دور "بطاقة الدخول"
أما يما ي ُّ
الضمانات التي ً

إلى سوق االئتمان.

وعلى الرغم مما يقوم به صندوق الضمان المركزي  -باعتباره مؤسسة ماليحة عمومية في حكم المؤسسات

البنكية التي أحدثت سنة  ،-1949يساهم باعتباره آلية من آليات الدولة ،في تحفيز المبادرة ال اصة عبر تشجيع

خلق المقاوالت وتطويرها وتحديثها ،باإلضافة إلى دعم الولوج للسكن ،وضمان قروض االستثمار واالستغالل ووعادة
الهيكلة المالية ،ونحوها من ال دمات.

طبيعيا للبنوك أبرم مع هذه األخيرة اتفاقيات للتعاون في مجال است دام منتجات ح
الضمان
يكا
ورغم وصفه شر ً
ً
والتحمويل المشترك ،ح
فإن هذه الجهود تبقى ضئيلة وغير ومواكبة للتطور االقتصادي المنشود الذي يشهده العالم.

يضر
طا مه حما للحصول على القروض البنكية ،وهو ما ُّ
وهكذا تبقى ملكية األرض  -في الواقع المغربي  -شر ً
ح
غالبا  -على هذا الحنوع من ح
الضمانات ( ،)15وباإلضافة إلى هذه
بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة التي ال تتوفـر ً -
ح
الرهن
الضمانات ،فإن البنوك المغربية تتحجه إلى تعبئة ضمانات أخرى ،كالرهن الحيازي لألصول التجاريحة ،و ح

للمع حدات (.)16
الحيازي ُ
ح
خصوصا تلك التي
للمؤسسات البنكيحة ،عبر مغاالتها في مطالبة زبنائها بتقديم ضمانات،
وجه الحنفعي
إن التح ُّ
ح
ً
لها ارتباط ِ
بالذ حمة الماليحة للمقاولة ،من شأنه التحـأثير على ارتفاع تكلفة التمويل المو حجـه للمقاوالت الصغرى والمتوسطة.
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 3.3ارتفاع تكلفة َّ
التمويل البنكي للمقاوالت الصغرى والمتوسطة
لقد حلت المقاوالت الصغرى و ِ
المتوسطة تتح حمل أسعار فائدة جد مرتفعة ،دون أن يكون لها نصيب في

ٍ
تفع عن الم اطر.
امتياز كمثيلتها الكبرى ،مجبرة بذلك على أداء
ًا
االستفادة من شروط التحمويل األكثر
تعويض مر ٍ
إن هشاشة المقاولة الصغرى والمتوسطة ،ال ِ
ح
تفسـر وحدها اكتواء هذه األخيرة بارتفاع أسعار الفائدة ،بل إن "عدم
الطـرفين من جهة ،وضعف الوضع التفاوضي للمقاولة من جهة أخرى ،أمران ِ
تناسب المعلومات" بين ح
مؤثـران على

ارتفاع تكلفة هذا التحمويل.

أ -عدم تناسب المعلومات:

غالبا ،ما يستعمل "عدم تناسب المعلومات" ،من أجل التدليل على وضعية تكون فيها المعلومة غير مدركة بنفس
ً
الطريقة من طرف م تلف الفاعلين .فقد يمتلك هؤالء نفس المعلومة ،لكن يكون بعضهم مدركا لها بطريقة أحسن

عاما بالنسبة لكل تمويل خارجي ،والذي يمكن
وأفضل من اآلخرين ( .)17ويبقى "عدم تناسب المعلومات"
إشكاال ًّ
ً
أن يؤدي بالبنك إلى منح قرض على أساس نفس معدل الفائدة إلى مقاوالت تمثل م اطر م تلفة .كما يمكن أن

يؤدي إلى انتقائية جد متشددة في مجال منح قروض إلى المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وكذا ارتفاع تكلفتها.
ولكي نفهم هذا الوضع أكثر ،نأخذ مثال مقاولة تحتاج في وقت من األوقات إلى تمويل ،هكذا تقرر الحصول على

قرض بنكي ،يتوجه مسيرها نحو وكالته البنكية ،يقدم طلب القرض ،يدرسه البنكي لعياس مدى قدرة المقاولة على
الوفاء ،وذلك باالعتماد على مجموعة من المعايير ،والتي كلما ات ذت االتجاه السليم ،كلما قلت أسعار الفائدة

المطبقة ،ذلك أن م اطر االئتمان تكون أقل .لكن نجد البنك يقترح على المقاولة نسبا ثابتة ،وأيضا أنماط ضمانات

ثابتة ،لماذا؟ ألن هناك ،دائما ،ذلك االعتقاد لدى البنكي ،كون المقاول ي في معطيات يمكن أن تكون مفاتيح
أساسية للوضعية الحعيعية لذمة المقاول أو مشروعه .إنه "عدم تناسب المعلومات" بكل بساطة .والذي يؤدي إلى

سلوك طرق لالنتقاء ،تقييدية بشأن البعض دون اآلخر وبروز "نظام المفضلين" (كما هو الشأن بالنسبة للمقاوالت
الكبرى بالمغرب) ،وتطبيق تعويض على اآلخرين (كما هو الشأن بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب).

فما يكون على المقاول سوى اختيارين :إما قبول هذه الشروط باهظة الثمن ،أو االمتناع ومغادرة ،بذلك ،سوق

القروض (.)18

طويال؛ ألن عالقتها
بالمغرب ،تبقى مجموعة من المقاوالت الصغرى والمتوسطة ُمقصاة من سوق القروض
ً
مع البنك ال تقوم على أساس معلومات جيدة وضرورية بالنسبة لهذا األخير من أجل توقع الم اطر ،طالما أنها

تبقى غير متحم سة لجعل حساباتها أكثر شفا ية ،فال يمكن المجازفة بالتكلفة الضريبية من أجل الحصول على

قرض بنكي (.)19

ت -ضعف الوضع التفاوضي للمقاولة الصغرى والمتوسطة في عالقتها مع البنوك:
في ِل ضعف قنوات التحمويل البديلة ،تبقى المقاولة الصغرى والمتوسطة مرتبطة إلى ٍ
حد كبير بالتمويل البنكي.
مع هذا الوضع تبقى ملزمة بأداء جزء كبير من المصاريف البنكية الثابتة المرتبطة بتدبير أدوات األداء وخدمات

االستشارة.
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صعبا بالنسبة إلى
ماليا
فان فاض اإلنفاق الحكومي من جهة ،وانحسار التمويل البنكي من جهة ثانية ،أنتج
ً
وضعا ً
ً

مؤسسات القطاع ال اص التي تحاول تنظيم أمورها المالية لمواجهة الوضع الجديد في السوق .ومن جهة أخرى

تضر بهذه
أثبت الواقع أن ارتفاع تكلفة القروض يرجع باألساس إلى الممارسات البنكية غير "المشروعة" التي
ُّ

المقاوالت.

السابقين ،يتحضح لنا أن إشكالية تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة
من خالل ما ت حم تناوله في المطلبين ح

في عالقتها مع البنوك التجارية التقليدية ،مرتبطة بإشكالين أساسيين:

 األول :إشكال صعوبة ولوج هذه المقاوالت إلى التمويل البنكي (والمتحكمة يه مجموعة من العوامل). -الثاني :إشكال عدم مالءمة بعض صيغه لواقع هذه األخيرة وعدم تكيفه مع حاجياتها .فهو تمويل ،في

غالب األحيان ،قصير األمد ،ال يتجه لدعم دورة استثمار المقاوالت الصغرى والمتوسطة وتقوية أموالها الذاتية،
خصوصا في ِل أزمة مالية ،بدأت تتضح آثارها السلبية على مجموعة من
وهو إشكال يفرض أهميته بقوة،
ً
القطاعات ،خصوصا تلك المتجهة للتصدير.
سببا في ِات اذ مجموعة من المبادرات ،آخرها ح
ح
نظاما تحفيزيًّا إلعادة
إن هذا الوضع كان ً
أن بنك المغرب وضع ً
تمويل القروض الموجهة لهذا ِ
الصنف من المقاوالت ،ووحداثه "صندوق ال حدعم المالي للمقاوالت الصغيرة ًّ
جدا

والمقاوالت الصغرى والمتوسطة" بغرض تعزيز مساهمتها في النمو االقتصادي.

ومن وجهة نظرنا يتحضح ح
أن تجاوز إشكالية تمويل المقاوالت الصغرى ال ترتبط بإحداث وتنويع آليات التحمويل،

بقدر ما ترتبط بطبيعة هذه آلليات وصعوبة الولوج إليها .وهو ما يستدعي ميالد عالقة دائمة بين الطرفين ،أساسها

الثقة ،تعتمد في منحها للتمويل الضمانات المعنوية (الجودة ،خصائص التسيير ،المراقبة )...من جهة ،ومن جهة

أخرى مقاربة انتقاء تأخذ بعين االعتبار تالؤم المشروع مع الم طط العام للتنمية االجتماعية للبالد ،وذلك بتقنيات
تبتعد عن إرهاق كاهل المقاولة الحناجم عن تطبيق الفوائد (ال صم ِ
التجاري
أنموذجا).
ً
ح
إن مثل هذه ال صائص وغيرها تمثل أساس التحمويل المصرفي اإلسالمي ،وهو ما يجعلنا نتساءل عما يمكن
أن ِ
تقدمه المصارف التشاركية بالمغرب من بدائل ت دم إشكالية تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة.

 .4إماانيات تجاوز إشااالت تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة في ظل قانون البنوك التشاركية

مويلي للمقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب ،في عالقته مع البنوك التجارية وما يعرفه من
يكشف الواقع التح ِ

ِ
معوقات ،مدى الحاجة إلى تجاوز هذه األخيرة والعمل على عالجها .وتبدو هنا أهمية منتجات المالية التشاركية
متميزة ،في إيجاد وتقديم بدائل تساهم في ِ
بما تحمله من خصائص وسمات ِ
حل مشاكل تمويل المقاوالت الصغرى

والمتوسطة شريطة رفع مجموعة من العراقيل والتححديات التي تواجه اعتمادها.

التشاركية لالستجابة لحاجيات المقاوالت الصغرى والمتوسطة َّ
المالية َّ
مويلية
 1.4مدى قدرة منتجات
الت َّ
َّ
ميز البنوك التحشاركية (اإلسالمية) في مجال التحمويل المصرفي ،هو استبدال عالقة القرض بعالقة
إنح ما يُ ُ

تغيير جذرًيا في أنواع المنتوجات التحمويلية.
المشاركة ،وعالقة الفائدة بعالقة الربح ( .)20هاته العالقة هي التي تُحدث ًا
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هكذا تقوم أدوات التحمويل في البنوك التحشاركية ،على مبدأ المشاركة في األرباح وال سائر ،كالمضاربة والمشاركة.

وولى جانبها أدوات تعتمد على مبدأ الهامش ِ
الربحي ،كالبيوع واإلجارة ،وأدوات ال تعتمد على ِ
بح ،كالقرض
أي ر ٍ
الحسن والمضاربة.

تمويلية تهم على وجه الخصوص" :المرابحة" ،و"المشاركة"،
وقد أنشأ القانون البنكي الجديد منتوجات
َّ

و"السـلـم" ،و"االستصناع" ،كما يسمح ذات القانون للبنوك التشاركية بتمويل عمالئها
و"المضاربة" ،و"اإلجارة"،
ح

الرأي بالمطابقة
بواسطة أي منتوج آخر ،والذي تُح حدد مواصفاته التقنية ،وكذا كيفيات تقديمه إلى العمالء بعد ح
الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي األعلى.
وحسب رأي المت ِ
فإن البنوك التشاركية  -على غرار البنوك التقليدية  -تُ ِ
صصين ح
مو ُل المقاوالت التي تملك
السداد فقط ،أما تمويل هذه البنوك لألفراد فهو أمر سهل ،وذلك من خالل ضمانات عالية ،كرهن
القدرة على ح

العقار ،ونحو ذلك من الطرق القانونية ،وحتى المقاوالت التي تمتلك ضمانات قوية ،يكون من السهل عليها
تمويل بنكي ،لكن بالنسبة لتمويل المقاوالت يكون األمر صعبا؛ ألنه ح
ٍ
يتعل ُق بمداخيلها الشهرية والسنوية
االستفادة من
ً
وموجوداتها هل هي كبيرة أم ال؟ مع مراعاة قيمتها المادية في كل األحوال.

أ -مدى مالءمة منتجات المالية التشاركية لحاجيات تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة

التمويل اإلسالمي أو التمويل البديل هو نوع من التمويالت المتاحة للمقاوالت والذي ال يرتكز إلى الفائدة بل إلى

تقاسم األرباح .وهنالك العديد من العروض ،مثل المرابحة ،المضاربة ،المشاركة ،االستصناع...
• صيغة التمويل بالمرابحة ومدى مالءمتها للمقاوالت الصغرى والمتوسطة:

عرف قانون البنوك التشاركية المرابحة في المادة ( ،)58الفقرة (أ) بأنها« :يل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي،
ح

مسبقا» (.)21
َّدا وفي ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه ،مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما
منقوًال أو ًا
ً
عقار محد ً
ويعتمد نظام المرابحة على قيام المصرف اإلسالمي بشراء البضائع والسلع التي يطلبها المتعامل مع المصرف
اإلسالمي ،على أساس التزام الطالب بشراء ما أمر به حسب سعر التكلفة مع إضافة الريح المتحفق عليه حسب

لوائح المصرف اإلسالمي ،وهي النسب التي تدور في مع حدلها ما بين ( 8في المائة و 10في المائة) عادة إذا

حسبت على األساس السنوي لمردود رأس المال.
وبالحنظر ِ
لتدني هذه النسبة عن حدود الربح الفعلي الذي يمكن الحصول عليه عن طريق المشاركة ،فقد ترى

إدارة المصرف اإلسالمي إمكان استحداث عقد جديد في صورة شركة المرابحة وفق قواعد محددة.
ِ
ِ
نسبيا،
وتكمن أهمية صيغة هذا العقد  -أي :المرابحة -في كونها غير ربوية ،ورغم كون هذه العملية مكلفة ً
فضال عن كون البنك ينضبط لنظرية
حإال أنحها خالية من الربا ،ومرونتها ،وتغطيتها لم تلف المجاالت والقطاعات،
ً

موجودا في األبناك ِ
الربويـة (التقليديحة).
المخاطرة ( ،)22وقاعدة (ال ُغـْن ُم بال ُغ ْـرمِّ) ،وهو ما ليس
ً
وبذلك يتحضح ح
أن هذه المعاملة تتميحز بمجموعة مزايا قادرة على التحغلب على معوقات تمويل المقاوالت موضوع
البحث ،ونورد بعضها في اآلتي:
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ِ
الحد من مشكلة نقص التمويل الكافي والمالئم الحتياجات هذه المقاوالت ،فالمتعاملون بصيغة المرابحة
-

يتم حكنون من الحصول على السلع التي يحتاجونها والتي ال يتوافر ثمنها لديهم وبالمواصفات التي
ي ِ
حددونها (.)23
ُ
إن هذه الصيغة ِ
 حتمكن البنك من استغالل الودائع تحت الطلب أو الحسابات الجارية ،باعتبارها قصيرة
األجل وسريعة الطلب من توسيع إمكانيتها التمويلية بواسطة المرابحة ،وهو ما ي فف من الم اطر

المرتبطة بهذه الصيغة التحمويلية.

 تساهم هذه المعاملة في مواجهة صعوبة انتظام التحدفقات المالية للمقاوالت ،وذلك لما تتميز به المرابحةأيضا
من سعة نطاق
ٍ
تمويلي ،ال يشمل فقط تمويل األموال اإلنتاجية (عقار ،تجهيزات...إلخ) ،وونما ً
السلع وال دمات االستهالكية التي تحتاجها المقاولة طيلة دورة حياتها.

• صيغة التمويل باإلجارة ومدى مالءمتها للمقاوالت الصغرى والمتوسطة:

اإلجارة  -كما عرفها قانون البنوك التشاركية  -هي« :يل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي ،عن طريق اإليجار،

قانونا» (.)24
َّدا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به
منقوًال أو ًا
ً
عقار محد ً
الصيغة ،فإنها  -مبدئيا  -قادرة على ِ
مميزات هذه ِ
وبالنظر إلى ِ
ِ
المعوقات التحمويلية للمنشآت
الحد مجموعة من
ً
الصغيرة ،نوردها كما يلي:

الت ُّ
َّأوًالَّ :
غلب على مشالة الضمانات التي تفتقر إليها المقاوالت الصغرى والمتوسطة:

فصيغة اإلجارة ت ُّ
حد من م اطر االئتمان المتعلقة بعدم إمكانية تحصيل األقساط ،وذلك القتران البيع بصيغة
ِ
المؤجـر ،ومن تم إذا توحقـف ح
السداد أو أفلس
التأجير فقانونا وشرعا تظل ملكية العين المستأجرة في يد
الزبون عن ح

ُّ
يسترد المؤ ِج ُـر العين المؤ حجرة.
عد ُّ
وي ُّ
أهم أشكال ح
أهم
الضمانات ،وهو ما ُيسهم في التحغلب على ِ
تملك البنك التحشاركي للوحدة اإلنتاجية أحد ِ
ُ
()25
ِ
معوقات المقاوالت التي ال يتوافر لديها ضمانات .
ثانياُّ :
سد الحاجيات التمويلية لدورة االستغالل الخاصة بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة:
ً
يتيح عقد اإلجارة للمقاولة ت صيص األموال المتاحة لديها في تمويل دورة استغاللها خالل مدة تكون عموما أطول
من تلك التي تسمح بها طرق التمويل األخرى .وهو بذلك يلبي حاجات أصحاب المقاوالت الصغرى والمتوسطة
غير الراغبين في ولوج التمويل البنكي التقليدي ،إما لرغبتهم في الحصول على تمويل ألطول أجل ،مع تقسيطه

حسب توقعاتهم الربحية أو لعدم قدرتهم الحصول على هذا التحمويل (.)26

الصغرى و ِّ
• صيغة َّ
المتوسطة:
للمقاوالت ُّ
ّ
التمويل بالمشاركة ومدى مالءمتها ُ
حسب مقتضيات قانون للبنوك التشاركية ،ح
عقد ياون الغرض منه مشارك ُة بنك
يل ٍ
فإن عقد المشاركة هوُّ « :

ِّ
ربـح» (.)27
تشاركي في مشروٍع قصد
تحقيق ٍ
ٍّ
تحمـل ال سائر في حدود مساهمتهم ،وفي األرباح حسب ِنس ٍب مح حد ِ
دة مسبًقا بينهم .وقد
ويشارك األطراف في ُّ
تكتسي المشاركة أحد ح
الشكلين اآلتيين:
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أيضا بالمشاركة ال حدائمة أو "المشاركة في رأس مال
❖ األول :المشاركة الثابتة ،وتس حمى هذه المشاركة ً
يقل على
المشروع ،وفيها يشارك
احد أو أكثر في تمويل جزٍء من رأس مال مشروٍع معيحن ال ُّ
صا و ً
ُ
المصرف ش ً

يكا في ملكية هذا المشروع ،وفي إدارته
 15في المائة من رأس مال المشروع ،ويترتح ُب عن ذلك :أن يصبح شر ً
ٍ
يكا في ِ
طرف من األطراف
وبناء على هذه الصيغة تبقى لكل
كل ما ينتج عنه.
وتسييره واإلشراف عليه ،وشر ً
ً
حصته الثابتة في المشروع إلى حين انتهاء المشروع أو الم حدة التي ح ِددت في ِ
االتفاق (.)28
ح
ُ
❖ الثاني :المشاركة المتناقصة :وتعني المساهمة المتناقصة في البنك اإلسالمي :هي تلك الصيغة البديلة

عن التحمويل بالقروض طويلة األجل في البنوك ِ
الربوية؛ ذلك أن المساهمة تعني :استم اررية المشاركة المتناقصة
يجي في إطار ترتيب ح
بأن البنك سي رج بعد م حد ٍة معيحنة في ٍ
منظ ٍم ومتح ٍ
التي توحي ح
فق عليه.
شكل تدر ٍ
وعلى ذلك ِ
المتوسطة و ح
ِ
الطويلة في جميع المجاالت
تمثل المساهمة المتناقصة وسيلة لتمويل االستثمارات

()29
يجيا من المشروع وْفق بنود العقد (.)30
االستثمار والتنمية  :ينسحب البنك تدر ً
وبالتالي ح
فإن هذه الصيغة تبرز فكرة أن البنك التشاركي ليس مجرد ممول ،ولكنه مشارك للمتعاملين معه ،وأن

العالقة التي تربطه بهم وهي عالقة شريك بشريكه وليست عالقة دائن بمدين .وتتمتع هذه الصيغة بالمرونة التي
ألي منشأة ،سواء كانت صغيرة أو كبيرة ،ال سيما المشاركة المتناقصة حيث تُ ِ
تظهر في إمكانية تمويلها ٍ
مك ُن
ُّ
ح
المنشأة بعد االنسحاب التحدريجي للبنك.
الشريك من تملك ُ
• صيغة َّ
التمويل بالمضاربة ومدى مالءمتها للمقاوالت الصغرى والمتوسطة:

(رت المال)
ع حـرف قانون البنوك التشاركية عقد المضاربة بأنه« :يل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية ُّ
تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا ،ومقاول أو عدة مقاولين (مضارت) يقدمون عملهم قصد

إنجاز مشروع معين .ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع .يتم اقتسام األرباح
المحققة باتفاق بين األطراف ويتحمل رت المال وحده الخسائر إال في حاالت اإلهمال ،أو سوء التدبير ،أو

الغش ،أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارت» (.)31

ح
إن هذه الصيغة هي شكل من أشكال إقامة وتنظيم المشروعات االستثمارية ،بحيث يقوم فيها المضارب

باإلدارة ،بينما يؤمن البك التشاركي الموارد المالية والمادية الالزمة إلقامة المشروع ،وتوزع األرباح بين البنك ورب
العمل بنسبة ،متفق عليها ،ووذا حدثت خسارة فإن البنك يتحملها في حالة عدم تقصير المضارب وعدم إخالله

بشروط المضاربة المتفق عليها.

وبالتالي ،ح
فإن هذه الصيغة بميزاتها العديدة تكون قادرة على مواجهة معوقات التمويل التقليدي للمقاوالت

الصغيرة والمتوسطة ويتجلى لنا ذلك من خالل ما يلي:

ُّ
الحد من مشكلة الضمانات ،حيث ح
إن الضمانات هنا ليست ضمانات عينية أو ش صية ،بقدر ما إنها
ترتبط أكثر بالمنتج والسوق وش صية المقاول ،والتي يتو حج ُب الحرص على مراعاتها.
 التغلب على مشكلة نقص التمويل الكافي للمقاولة .فأسلوب المضاربة يتعدى كونه شراكة مالية بينالطرفين ،ذلك أنه يشكل في الواقع ،شراكة فعلية تساهم في تأهيل إرقاء هذه المقاوالت ،تتحقق من خالل
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تطبيقا لقاعدة (الغنم بالغرم)،
معا ( ،)32وذلك
ً
معا أو ي سران ً
المزج بين المال وال برة ،حيث ينجح الطرفان ً

أسلوبا للضمان وفق األساليب االستثمارية المتداولة ،كالمشاركة ،والمضاربة ،تتطلب دراسة دقيقة
باعتبارها
ً

لتحمل المصرف الم اطرة بجانب العميل ،والمساهمة في ال سائر في
للمشروع المقترح ،وعناية فائقةُّ ،
ح
أيضا دراسة واختيار العميل المشارك أو المضارب ،بكفاءة عالية؛ ُّ
لتوقف نجاح أو
حالة حدوثها ،وتتطلب ً
فشل العملية على كفاءته ،وأمانته بدرجة كبيرة.

• صيغة َّ
بالسـَلـم ومدى مالءمتها للمقاوالت الصغرى والمتوسطة:
التمويل َّ
السـلـم أحنه« :يل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين ،البنك التشاركي أو العميل
ع حـرف القانون البنكي ح

( ،)33مبلغا

محددا للمتعاقد اآلخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل».
فالسلم عقد من عقود االستثمار يتم بموجبه الشراء المسبق إلنتاج المؤسسة أو للمحصول الزراعي المتوقع مقابل
ح
حصول المقولة البائعة على التمويل المسبق الذي بواسطته يقوم بنشاطها اإلنتاجي أو التجاري .وتالئم هذه الصيغة
بصفة أكثر المشروعات الزراعية لصغار الفالحين ،وكذا تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة (.)34

دور في توفير السيولة النقدية لهذه المنشآت ،عن طريق شراء
ويمكن أن تلعب هذه الصيغة بمميزاتها هاتهً ،ا
نقدي واستالم مؤ حجل) ،أو عقد اتفاقيات مع الشركات التي تست دم
السـلـم األصلي (دفع ٌّ
البنك إنتاج المقاولة ،بعقد ح

السـلـم الموازي أو االتفاق مع بعض
إنتاج المقاوالت الصغيرة كمكونات لمنتجها النهائي وبيعها لهم عن طريق عقد ح

عمالئه (الموزعين) على بيعهم المنتجات النهائية للمقاوالت إما سل ًما موازًيا أو مرابحة .وهو ما يبرز الدور الكبير
الذي يمكن أن تلعبه هذه الصيغة في تمويل رأس المال العامل لهذه المقاوالت (.)35

• صيغة َّ
الصغرى والمتوسطة:
التمويل باالستصناع ومدى مالءمته للمقاوالت ُّ
عرف قانون البنوك التشاركية "االستصناع" بأنه« :يل عقد يشتري به مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين،
ح

البنك التشاركي أو العميل ،بتسليم مصنوع بمواد من عنده ،بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من

طرف المستصنع حسب الكيةية المتفق عليها بين الطرفين».

ويمكن تمويل المقاوالت بهذه الصيغة ،من خالل صورتين:

 -األولى :يقوم بمقتضاها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،بدراسة لألسواق

المحلية وال ارجية لتحديد السلع التي يكثر رواجها واألكثر مالءمة ألذواق المستهلكين ومتطلباتهم ،وكذا البحث

عن إيجاد سلع جديدة أو سلع موجودة مع إدخال تحسينات علها والترويج لها لجذب المستثمرين وتمويلهم من

خالل عقد االستصناع والذي يقضي بإسناد البنك تصنيع هذه السلع إلى العديد من المقاوالت الصغرى والمتوسطة.

تمويليا
أجير
 الثانية :يقوم بمقتضاها البنك باستصناع السلعة عن طريق إحدى المقاوالت ثم تأجيرها ت ًاً
لمنشآت صغيرة (.)36
قادر على ِ
ح
مد المشروعات باألموال الالزمة قصيرة،
إن التمويل بصيغة االستصناع له من المزايا ما يجعله ًا
ِ
أيضا ت ليص أصحابها من معظم المشاكل
متوسطة أو طويلة المدى مغطًيا بذلك كافة الدورات اإلنتاجية للمقاولة .و ً
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التنظيمية والثقا ية والتسويعية دون التعرض لم اطر الديون وفوائدها ومشاكلها القانونية واالقتصادية ،كما تظهر
أهمية هذه ِ
ِ
الصيغة التحمويلية في ال حدور الذي يمكن أن تلعبه في خلق وحدات جديدة.

يتحضح من خالل ما قمنا ببيانه في هذا المحور ،ح
متالئما مع
تمويال
أن التمويل التشاركي (نظرًيا) ،يظل
ً
ً
الحاجيات التحمويلية لنسيج المقاوالت الصغرى والمتوسطة ببالدنا ،سواء عبر منتجات التمويل بهامش ربحي ،أو
منتجات التمويل بالمشاركة ،ويمكن لهذه ِ
الصيغ أن تُ ِ
حقق اآلتي:
دور أساسيا في ِ
حل مشكل ضعف رأس المال العامل الذي تعاني منه هذه المقاوالت مقارنة
 يمكن أن تلعب ًاً
مع المنشآت الكبرى ،مما ينجم عنه نقص دائم في السيولة الناجم عن هشاشة بنيتها المالية.

 أن تعالج مشكل االستدانة الزائدة الناجمة عن ضعف أموالها الذاتية والتي ت لق تكاليف مالية مهمةتتحملها المقاولة وت ل ل توازنها المالي .بينما هذه المنتجات ال تقوم على فوائد ثابتة ،وونما تقوم على مبدأ

توزيع األرباح وال سارات.

 أن تسهم في حل مشكل الضمانات كمعيق أساسي للمقاوالت الصغيرة للولوج إلى التمويل الكافيف صائصها ال تستلزم الضمانات التقليدية المعمول بها.

 -أن ت رج هذه المقاوالت من مأزق توزيع الموارد التمويلية المتاحة ،على أصحاب المالءة المالية فقط.

اعتمادا على تجارب
ونأتي هنا للتححقق من هذه الفرضيات ،انطالًقا من حعيقة وواقع تطبيق هذه المنتجات،
ً
اعتمادا على دراسات ميدانية قام بها بعض الباحثين والمهتمين في مجال التمويل
بعض البنوك اإلسالمية ،وكذا
ً
التشاركي ببالدنا.

ت -واقع استجابة التمويل التشاركي (اإلسالمي) لحاجيات المقاوالت الصغرى والمتوسطة:

من بين آثار ضعف األموال الذاتية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،عدم قدرتها على تمويل رأس المال الثابت.

فصعوبة التجاء هذه المقاوالت للسوق المالية ،من جهة ،وكذا صعوبة حصولها على األشكال التمويلية البنكية
التقليدية (حيث تظل إما عاجزة عن تمويل الرأس مال الثابت بالكامل ،أو واقعة في شباك مديونية قد ال تستطيع

الوفاء بها ،)....من جهة أخرى يكشف عن أهمية عمليات التأجير أو عمليات المشاركة المتناقصة ،وأيضا

المرابحة.

خصوصا الصغرى والمتوسطة :نجد أن المرابحة قد تمكنت
فمن الجهة العملية الخاصة بتمويل المشاريع
ً
من خدمة آالف من أصحاب هذه المشاريع الذين استطاعوا عن طريقها الحصول على تمويل يرتبط بنشاطهم

اإلنتاجي مباشرة ،وبشروط أفضل مئات المرات ،بل ال تقارن بشروط التمويل التح ِ
قليدي (.)37

بالنسبة لإلجارة :فقد أثبتت التجربة مرونتها  -وون كانت نسبحي ًة ،-وقدرتها على االستجابة لحاجيات
المشروعات الصغرى والمتوسطة ،هذا بالرغم من ارتفاع تكلفتها.
نأتي اآلن إلى ما يمكن أن ِ
ٍ
حلول بشأن مشكل الضمانات ،وكما ُيالحظ أنه بدراستنا
تقدمه هذه المنتجات من
لهذا الجانب ت حم التح ُّ
حقق من باقي الفرضيات المق حدمة.
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معلوم أن قضية الضمان ترتبط بعملية التو يف وطبيعة الم اطر التي يحتمل التعرض لها .فطبيعة الم اطر

التي يتعرض لها البنك في حالة التمويل بواسطة القروض التقليدية ،ت تلف عن تلك التي يتعرض لها في حالة

التمويل بالمنتجات البديلة المذكورة.

ح
إن الم اطر التي تواجه البنك في الحالة األولى ،هي م اطر عدم االلتزام بالتسديد ،وبالتالي يجب توفير

الضمانات الالزمة .إن نوعية الضمان يجب أن تكفل له استرداد حقوقه (ضمانات عينية وش صية) .فالعالقة هنا
بين الطرفين (المقاولة والبنك) ،عالقة دائن بمدين .بالمقابل ،نجد طبيعتها في ل التمويل التشاركي ،عالقة
مشاركة في الربح وال سارة (خصوصا في ل عقد المشاركة) ،وفي ضوء ذلك ،ال ترجع الم اطر هنا فقط،

الحتماالت عدم التزام العميل بالتحسديد ،وونما ترتبط أيضا بنوعية العملية االستثمارية.

يتعرض لها البنك في هذا الصدد ،تأتي من قبل العميل المستثمر طالب
فأول هاته الم اطر التي يمكن أن ح
ح

أساسيا لنجاح أو فشل العملية االستثمارية ،إذ يرجع بعضها إلى عدم كفاءته الفنية
عنصر
ًا
التمويل .حيث يمثل
ً
واإلدارية ،بينما البعض اآلخر يرجع إلى عدم أمانته ومحاولة تزويره الوثائق .ومن ت حم فطبيعة ح
الضمانات التي يجب
توافرها هنا ،يلزم أن تكون مالئمة لطبيعة الم اطر(.)38
ويتحضح مما سبق أن الضمانات الالزمة لمواجهة هذا النوع من الم اطر تتركز حول نوعين :ضمانات أساسية

تتمثل في ،توافر الكفاءة األخالقية والعملية في الزبون ،ضمانات تكميلية ،تتمثل في :الضمانات الش صية،
والضمانات الحعيعية.

حل
فهذا هو اإلطار النظري للضمان المفترض العمل به في ل هذا النوع من التمويل ،وهو ما من شأنه ُّ

إشكالين ،وهما:

 -إشكال اعتماد تقنيات اختيار الملفات المستفيدة من التمويل على أساس معيار المالءة المالية ،دون األخذ

بعين االعتبار قدرة المشروع على تدبير مسلسل التمويل في اتجاه خلق العيم واالستثمارات.

حل إشكال عدم توفر المقاوالت الصغرى والمتوسطة على الضمانات الكا ية ،خصوصا في ِ
الش ِق
أيضا ُّ
و ًً
المتعلق بالضمانات الحعيعية .لكن ِ
ِ
باطالعنا على تجارب مجموعة من البنوك اإلسالمية في است دام هذه الصيغ
التمويلية ،الحظنا أنه في ل عدم توافر عناصر ح
الضمان المالئمة لطبيعة هذه المنتجات البديلة (عدم توافر

الحنوعية المالئمة من المتعاملين لطبيعة هذه التحمويالت ،بصرف الحنظر عن كونه راجع إلى واقع طبيعة البيئة،
قصور أجهزة استعالم هذه البنوك حول الزبناء ( ،)39قصور أجهزتها في دراسة وتقييم واختيار تنفيذ العمليات

االستثمارية) أ حدت في النهاية إلى انحراف في التحطبيق
الصحيح المفترض له والذي
ِ
العملي عن اإلطار الحنظرِي ح
ترتحبت عنه آثار ،ويجدر بنا أن نذكر ِ
أهمها يما يلي:
 -1االعتماد على ح
الضمانات التحقليدية بصورة أساسيحة.

 -2تفضيل المرابحة والبيع اآلجل ( ،)40كصيغ تقترب من أساليب التمويل التقليدية في تنفيذهـا على المشاركة،

مسبقا ،ويتحمل الزبون بمفرده م اطر وخسائر العملية تقر ًيبا.
حيث يحصل البنك على ربح مقطوع محدد ً
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ويتضح أن أسلوب المرابحة قد استحوذ على نصيب األسد ،من جملة استثمارات هذه البنوك ،وقد أثبتت -

السـوداني" في مجال تمويل الصناعات الصغيرة ،أن است دام صيغة المرابحة
مثال -تجربة بنك " يصل اإلسالمي ُّ
ً
يتم بطريقة أكبر مما هو عليه الشأن بالنسبة للمشاركة واإلجارة كصيغة لتقديم التمويل المضمون ،ذلك بنسبة تصل
ُّ
إلى ( )90في المائة ،في حين لم تحصل المشاركة إال على نسب قليلة ًّ
أيضا في تجربة
جدا ،وهو ما يالحظ ً
تسويق المنتجات البديلة ،والتي ِ
تمثلها مؤسسة "دار الصفاء" ،التابعة لمؤسسة "التجاري وفا بنك" ،حيث تنحصر
منتجاتها في صيغة المرابحة (.)41

وبتقييم مجموعة من تجارب البنوك اإلسالمية في مجال تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،يالحظ اعتمادها

على عقد المرابحة فقط في أسلوب التمويل دون عقد المشاركة والمضاربة ،بنسب تصل إلى أزيد من النصف (.)42
 -3تحول هذه المصارف عن تمويل غير القادرين على دفع الضمانات وأصحاب الصناعات الصغرى ،إلى

خصوصا ذوي المشاريع الكبرى (.)43
تمويل أرباب األموال القادرين على تقديم الضمانات،
ً
 -4التحركيز على العمليات االستثمارية ذات األجل القصير ،عوض االستثمارات طويلة األجل ،مع ما ينجم
عن ذلك من انعكاس على محدودية استفادة المقاوالت من تمويل استثماراتها .مما يوضح سقوط هذه المنتجات

أيضا في االعتماد على التمويل قصير األجل .وهو ما ال يتالءم مع حاجيات تنمية المقاوالت الصغرى والمتوسطة،
ً
التي تستوجب سياسة تمويلية قائمة على موارد طويلة األمد ،من شأنها اإلسهام في خلق استقرار لبنيتها المالية.

من هنا يتحضح أن م تلف اإلشكاالت المساهمة في بلورة إشكالية ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة إلى

التمويل البنكي التقليدي تبقى واردة أيضا في ل التمويل بواسطة المنتجات البديلة "اإلسالمية" .صحيح أن صيغ

التمويل البديلة ،هذه ،يمكن أن تساهم في تجاوز إشكال األموال الذاتية الذي تعاني منه المقاولة الصغرى والمتوسطة

(عبر عقد المشاركة) ،وسد حاجياتها التمويلية ال اصة برأسمالها الثابت (عقد اإلجارة وعقد المشاركة المتناقصة)،
ورأسمالها العامل (عقد المرابحة) ،لكن إشكال ِ
أهمية الضمانات لمواجهة م اطر التمويل والتصدي إلشكال "عدم
تناسب المعلومات " ،وعدم كفاءة المتعاملين ،مع ماله من انعكاس على إمكانات استفادة هذه المقاوالت من هذه

أيضا في ل
ًا
الصيغ ،غلبة التمويل قصير األجل من جهة ،وارتفاع تكلفته من جهة أخرى ،كل هذا يبقى
حاضر ً
اعتماد صيغ المالية التحشاركية.
ِّّ 2.4
تحديات البنوك َّ
التشاركية في مواجهة انتظارات المقاوالت الصغرى والمتوسطة.
مقابل الصعوبات والععبات التي يقدمها التمويل البنكي التقليدي ،فإن المقاوالت الصغرى والمتوسطة تبدي

اهتماما واسعا ب صوص المنتجات التشاركية ،بالرغم من فشل تجربة المنتجات البديلة ،وقد كشف المجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي "أن مساهمة هذا النوع من المنتوجات في إجمالي الودائع البنكية لم يتجاوز ()0.1

بالمائة أواخر سنة .2013

وحسب دراسة ميدانية ألحد الباحثين ه حمت ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة ببالدنا للمنتجات البنكية

البديلة ،فإن فقط ( )13بالمائة من ِ
العينة المعتمدة هي التي استعملت هذه المنتجات (.)44
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ُّ
وتطلعات هذه
وهذا ما كشفت عنه مجموعة من الدراسات الميدانية ،التي بحثت على أرض الواقع انتظارات
للسوق البنكية المغربية .وقبل االنتقال إلى رصد التححديات التي يجب
المقاوالت من عملية ولوج البنوك التشاركية ُّ
على البنوك التشاركية رفعها لربح رهان اإلسهام في تنمية المقاوالت موضوع البحثِ ،
ٍ
بإيجاز.
نبين حأوًال أبرزها

أ -انتظارات المقاوالت الصغرى والمتوسطة من ولوج البنوك التشاركية للسوق البنكية بالمغرت:

اعتمادا على معطيات الدراستين الميدانيتين اللتين ه حمتا رصد انتظارات المقاوالت الصغرى والمتوسطة من التحمويل
ً

التحشاركي بالمغرب ،خرجنا بهذه ال الصة المرحكزة والمبيحنة باألرقام في الجدول التالي:
انتظارات المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ِّ
الدراسة رقم ()1
ّ

تخةيض كلفة التمويل
أنواع التمويالت المرغوت فيها

()45

الدراسة رقم ()2

٪ 96

()46

٪ 57,6

مرابحة

مشاركة

مضاربة

مرابحة

مشاركة

مضاربة

........

........

٪ 83

........

٪ 56

٪ 31

تركيب بياني موجز من إعداد الباح َثين ،اعتمادا على معطيات ونتائج ِّ
الدراستين
ّ
ً

الدراستين ،يقف الباحث على ج ٍ
ومن خالل قراءة فاحصة لمعطيات هاتين ِ
الصعوبات التي ال زالت تت بحط
ملة من ُّ
ُ
المتوسطة ،في المقابل هناك طموحات ُّ
فيها المقاولة الصغيرة و ِ
وتطلعات ُّ
تود المقاولة المعنيحة تحعيقها ،ويمكن رصد

بناء على المعطيات المتوفرة -في اآلتي:
بعضها ً -
الصـغرى و ِ
 حطا فقط بالجانب
إن رغبة المقاوالت ُّ
المتوسـطة في التحسريع بالعمل بالمنتجات التحشاركية ليس مرتب ً
ٍ
العقائدي ح
تمويل بتكلفة مناسبة ،والتي يمكن أن تفرزها
بالرغبة في الحصول على
أيضا ح
ولكن مرتبط ً
(الشـرعي)ُ ،

المنافسة المتوحقع خلقها من خالل التح ُّ
عدد المرتقب للمتدخلين في السوق البنكية المغربية (بنوك إسالمية  -خليجية،
شبابيك إسالمية مغربية ،البنوك ِ
التجارية ...إلخ).

الصيغ التحمويلية ،ي ِ
ولعل البحث عن تكلفة من فضة لهذه ِ
الصعوبات التحمويلية التي تعاني منها
ح
فس ُر حجم ُّ
ُ
أساسا  -كما سبقت اإلشارة إلى ذلك  -بارتفاع التحكُلفة الحناجم عن ارتفاع نسب الفائدة ،وكذا
مقاوالتنا والمرتبط ً
ح
الطابع التحعجيزي ح
المطالب بها من طرف البنوك التحقليدية.
للضمانات ُ
 تُ ِفض ُل المقاوالت االستفادة من التحمويل بواسطة المشاركة والمضاربة اللتان تأتيان في المرتبة األولى وتأتي
بعدها المرابحة واإلجارة في المرتبة الموالية ،وهو ما ينم عن رغبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة في تمويل تحل
يه المشاركة محل الضمانات وفوائد االئتمان المكلفة .وهو ما يجعل البنوك التشاركية مدعوة لتقديم تمويل تشاركي

أيضا المستشار المالي واإلداري الذي
قائم بالدرجة األولى على تقاسم األرباح ،تقوم يه بدور الشريك ،المستثمر و ً
يسه ُـر على ُمواكبة المشروع في م تلف مراحله.
إذن ،يتحضح لنا من خالل ما سبق بأن هذه الطموحات هي أهم ما تنتظره المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ببالدنا من البنوك التحشاركية لتحعيقها ..فما هي َّ
التحديات التي يجب أن ترفعها َّ -أوًال -لالستجابة لها؟
الت ِّّ
التشاركية :ضـرورة تغليب الدور َّ
اقعية للبنوك َّ
تَّ -
اإلسالمية (التشاركية) على
التشاركي للبنوك
َّ
حديات الو َّ
دور الوساطة:
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إن أه حم ٍ
ح
تحد يجب رفعه من طرف البنوك اإلسالمية بالمغرب ،هو االبتعاد عن "تقليد" البنوك التقليدية التجارية

في كيفية تعاملها مع المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،من خالل رفضها تحمل الم اطر ،والبحث الدائم عن
"األمان" ،يما ي ص تو يف أموالها.

ح
إن هذه البنوك يجب أن تركز على دورها التشاركي ،والتأسيس لعالقة قوامها الثقة وتبادل المعلومات بين كال

الطرفين ،والتي تعد أهم عوامل الحد من تقييد االئتمان الذي تعاني منه هذه الشريحة من المقاوالت ،إلى جانب

التقليص من تكلفة التمويل .ومن أجل أن تكون هناك ثقة وتبادل المعلومات ،يجب أن ينظر إلى البنك كشريك،

يعتمد على فهم مش ص لزبونه ،وليس على إجراءات ذات طابع عام.

ح
إن التعاون بين هذا األخير وبين المقاولة ،يمكن من مصاحبتها خالل جميع مراحل حياتها ،من خالل تمويل

إقالعها عبر قروض طويلة األجل ،توجيهها نحو أهم الق اررات التي يمكن أن تت ذها على مستوى سياستها المالية

(نظر ألن البنك يتوفر على معلومات مهمة حول القطاع الذي تنشط يه) ،إعالمها
ًا
واستراتيجيتها الشمولية
بالمساعدات المالية المتوفرة وباقي االمتيازات الممنوحة من طرف الدولة ( ،)47مدها بقروض لتمويل استغاللها،
مساعدتها على حل المشاكل المالية (استشارة ،إعادة جدولة الديون ،خفض أسعار الفائدة ،إسقاط من الديون،)...

كل هذا من شأنه التصدي لمجموعة من األسباب التي تتحكم في ضعف ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة إلى
التمويل البنكي ،يبقى أبرزها ،مشكل غلبة المديونية قصيرة األجل "عدم تناسب المعلومات" ،ضعف الوضع

التفاوضي لهذه المقاوالت...

ح
أيضا بالعناية بتكوين مو ح ـفي البنوك خاصة
إن إنجاح تجربة البنوك التشاركية ،يبقى مرتب ً
طا  -في نظرنا ً -
يما ح
يتعلق بالجانب ح
ِ
المستمر لهؤالء لمواكبة كل النوازل والمستج حدات في المجال
أيضا االهتمام بالتحـكوين
الشـرعي ،و ً
ُ

المالي/االقتصادي.

اإلسالمية:
ج -االهتمام بتأهيل الموارد البشرية للبنوك
َّ
وفـر على الكفاءات البشرية المؤهلةِ ،
ح ُّ
عموما ،فصيغ هذا األخير
كبير أمام قطاع التحمويل التحشاركي
تحدًيا ًا
يعتبر الت ُ
ً
تحتاج في تطبيقها إلى نوعية خاصة من العاملين ،لدرجة تجعل توافر هذه النوعية ععبة رئيسة ت ُحول دون إمكانية
ِ
ِ
خاصا مصدره التحشريع اإلسالمي في ارتباطه بالعقيدة
بناء فكرًيا ًّ
تطبيقها؛ وذلك ألن أنظمة عمل هذه الصيغ ُيمث ُل ً
والمعامالت والفقه اإلسالمي في ارتباطه باألحوال والمستجدات ،كما ح
أن آليات العمل بها ،ت تلف عن آليات العمل
أساسيا في معامالتها ،األمر الذي يستدعى ضرورة توافر كفاءات
منطلقا
في األنظمة التي تعتمد سعر الفائدة
ً
ً
حكـم عمل هذه ِ
الشرعية ِ
الضوابط ح
ُمؤهحلة تُحيط بالقواعد و ح
الصيغ المعامالتية المعاصـرة ( ،)48مع الحرص
الكلية التي ت ُ
دائما مستج حدات عربية وعالمية تنزل بالمكلفين بين الفينة
على التكوين المستمر لها  -كما ذكرنا-؛ ألن هناك ً

مستنير بروح العصر يُواكبُها.
ًا
اجتهادا
واألخرى؛ مما يستدعي بحثًا متو ً
اصال و ً
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 .5الخاتـمـة

من خالل معالجتنا لهذا الموضوع ،خلصنا إلى مجموعة من النتائج ،ومن أهمها نذكر اآلتي:

• تتح حكم مجموعة من العوامل في إفراز إشكالية تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة أبرزها إشكال
ضعف المعلومات والتواصل بين الطرفين ،إشكال المبالغة في طلب الضمانات من طرف البنوك،

إشكال ارتفاع تكلفة التمويل البنكي الموجه للمقاوالت الصغرى والمتوسطة...فرغم مجيء اإلصالحات
بالشروط واآلليات التمويلية الالزمة لتقوية القدرات المالية لهذه األخيرة ،ووعدادها لمواجهة تحديات

االنفتاح المتزايد لالقتصاد المغربي ،فإنه لم يستطع التأثير على سلوك الطرفين في اتجاه نسج عالقة
ِ
األهمية التي يمكن أن تلعبها البنوك التحشاركية على
تشاركية ت دم مصلحة كليهما .من هنا تظهر
مستوى المساهمة في عالج إشكالية التحمويل هاته.

• إلزامية تغليب البنوك التحشاركية عند اعتمادها بالمغرب للمقاربة التحشاركية في تعامالتها التحمويلية؛ لتجاوز
السابقة ،والتأسيس لظروف ائتمانية جديدة ،يتحول من خاللها االهتمام من إدارة
سلبيات اإلصالحات ح
اإلقراض إلى إدارة االستثمار ،ومن التحركيز على ح
الضمانات  -بم تلف أنواعها  -إلى التحـركيز على

البحث عن الجدوى االقتصادية ،ومن منح االئتمان للحصول على فائدة إلى تحفيز ِ
االدخار واالستثمار.

هينا برفع مجموعة من المعيقات التي
•
اعتماد المقاربة التحشاركية من لدن البنوك اإلسالميةُّ ،
يظل ر ً
ُ
ستم ُّس  -بدون شك  -مجال المنافسة المشروعة المفترضة بينها وبين البنوك ِ
التجارية عبر إعادة
ُ
الحنظر في السياسة النقدية.

ويمكن أن نأخذ هنا  -على سبيل المثال  -آلية سعر ال صم أو سعر الفائدة الذي يعتمده البنك المركزي في
عملية ِ
بالسيولة ،والتي ستجد يه البنوك اإلسالمية نفسها غير مستفيدة من هذه اآللية ،العتماد هذا
مد البنوك ُّ

اإلقراض على الفائدة ،وستكون بذلك مجبرة على االحتفاظ بمعامل سيولة مرتفعة ،األمر الذي ينعكس على قدرتها
ٍ
أسلوب يتوافق مع العمل
االستثمارية ،وهو ما يستلزم معالجة هذا اإلشكال القانوني ،وذلك بالسعي الستحداث

أيضا -لهذه البنوك.
أيضا مال ًذا ً
آمنا ً -
البنكي اإلسالمي ،حتى يصبح البنك المركزي ً
• لقد أبانت مجموعة من ِ
الدراسات التي ه حمت ُّ
ظم المالية ،ح
أن صعوبات الولوج لالئتمان ترتبط في ُجـزٍء
الن ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وحديثة حول الوضعية المالية للم ِدينين ،وحول مستوى استدانتهم،
صادقة
معلومات
كبير منها بعدم توافر
وهو ما يدفع بالبنوك إلى مز ٍيد من الحذر وولى تقييد االئتمان ،وهو مشكل ُيعاني منه التحمويل البنكي
عموما .ومن ت حم ُي ُّ
عد تحسين اإلعالم المالي حول المقاوالت المغربية ،أحد التحدابير المه حمة
اإلسالمي
ً
ٍ
محيط مالئ ٍم لتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة.
والجوهريحة من أجل تأسيس

الهوامش والمراجع

وسع ،راجع :النظام البنكي بالمغرت وإشاالية تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،مرجع سابق ،ص ص.94 - 93 :
 .1للتح ُّ

2. Enquête sur le climat de l’investissement, Maroc, 2004. op. cit. p : 32.

 .3انظر :رشيدة ال ير ،مرجع سابق ،ص.157 :
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 .4من خالل تصريح رسمي لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي ،أنه رغم البرامج الكثيرة التي ُفتحت
في وجه الشباب من أجل خلق مقاوالت حإال أن نسبتها في المغرب ال تزال ُّ
جد ضعيفة ،حيث ال يتع حدى المتوسط ( )7.52شركات
لكل عشرة آالف نسمة ،في حين نجد هذه ِ
ِ
مثال  -تصل إلى ( )39شركة لنفس العدد ،وفي فرنسا ()33.8
النسبة في تونس ً -
شركة ،بينما ترتفع النسبة بدولة إسبانيا إلى ( )73شركة .انظر :سعيد الطواف ،المقاوالت الصغرى والمتوسطة ..العديد من
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الملخص

معلومات عن المقال

تهدف هذه الورقة البحثية الى تحليل وتقييم دور التفاعل ما بين الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــتين المالية

:الكلمات المفتاحية

والنقدية في مواجهة تداعيات تقلبات أسـ ـ ـ ـ ـ ــعار النفط على متغيرات االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد الكلي في

 للعيام بذلك تم توســعة النموذج الديناميكي العشـوائي للتوازن.االقتصــادات المصــدرة للنفط

) بما2005( Median and Soto  القتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مفتوح المطور من قبلDSGE العام
يتناس ـ ــب وال ص ـ ــائص الهيكلية لالقتص ـ ــاد الجزائري باعتباره أحد االقتص ـ ــادات المص ـ ــدرة
 باس ــت دام منهج المعايرة تم محاكاة أثر ص ــدمة موجبة عشـ ـوائية في أس ــعار النفط.للنفط

 أ هرت النتائج أن.وذلك في ض ــل أربع تفاعالت م تلفة من الس ــياس ــتين النقدية والمالية

االقتصادات المصدرة للنفط

السياسة المالية
السياسة القدية

سعر الصرف

 لالقتصادDSGE نموذج
المفتوح
صدمة أسعار النفط

pro-cycalical fiscal ( تبني السلطات المالية سياسة مالية مسايرة للدورة االقتصادية

الجزائر

) من طرفCPI inflation targeting( ) الى جانب اس ــتهداف معدل التضـ ـ مpolicy
 للحد من، من بين التوليفات األربعة المدروس ـ ـ ـ ـ ـ ــة،البنك المركزي هي التوليفة األنس ـ ـ ـ ـ ـ ــب

.تداعيات الصدمة النفطية على ديناميكية المتغيرات االقتصادية الكلية في الجزائر
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Abstract
This paper aims to analyse and evaluate the role of fiscal and monetary
policy interaction in confronting the negative effacts of the oil prices
fluctuations on macroeconomic variables in oil exporting economies.
To do this, the small open DSGE model developed by Median and
Soto (2005) has been expanded to fit the structural characteristics of
the Algerian economy as an oil-exporting economy. Using the
Calibration Method, we simulate the effact of a random positive shock
in oil prices under four different interactions of monetary and fiscal
policy. The results show that the adoption of a pro-cycalical fiscal
policy by fiscal authority along with CPI inflation targeting by the
Central Bank is the most appropriate combination, among four
combinations studied, to reduce the negative effacts of oil price shock
on the dynamics of macroeconomic variables in Algeria.
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 .1المقدمة

شـ ـ ــهد معـ ـ ــدل النمـ ـ ــو االقتصـ ـ ــادي فـ ـ ــي الج ازئـ ـ ــر ،بعـ ـ ــد الحـ ـ ــرب األهليـ ـ ــة المـ ـ ــدمرة ،اسـ ـ ــتق ار ار نسـ ـ ــبيا ،حيـ ـ ــث

وبفض ـ ــل االرتف ـ ــاع السـ ـ ـريع ف ـ ــي أس ـ ــعار ال ـ ــنفط بداي ـ ــة  ،s2000تمكن ـ ــت الج ازئ ـ ــر م ـ ــن تجمي ـ ــع م ـ ــدخرات مالي ـ ــة
كبي ـ ـرة واحتياطيـ ــات دوليـ ــة مكنتهـ ــا مـ ــن سـ ــداد معظـ ــم ديونهـ ــا ال ارجيـ ــة ،ومـ ــع ذلـ ــك لـ ــم تسـ ــتغل تلـ ــك المـ ــدخرات
للتغلـــب علـــى أوجـ ــه القصـ ــور الهيكليـ ــة فـ ــي نمـ ــوذج نموهـ ــا ،حي ــث ضـــل النمـــو االقتصـــادي ف ــي الج ازئـــر يعتم ــد

بشكل مفرط على الموارد المالية المتأتية من صادرات المحروقات (.)1

كش ـ ــف الت ارج ـ ــع المف ـ ــاجئ والح ـ ــاد ف ـ ــي أس ـ ــعار ال ـ ــنفط نهاي ـ ــة س ـ ــنة  2014ع ـ ــن تح ـ ــديات مهم ـ ــة لص ـ ــناع

السياسـ ـ ــات اال قتصـ ـ ــادية فـ ـ ــي الج ازئـ ـ ــر ،فلقـ ـ ــد أدى الن فـ ـ ــاض فـ ـ ــي عائـ ـ ــدات الصـ ـ ــادرات النفطيــ ــة الـ ـ ــى تسـ ـ ــجيل
عج ـ ــز كبي ـ ــر ف ـ ــي الحس ـ ــاب الج ـ ــاري ورص ـ ــيد المالي ـ ــة العام ـ ــة ،وت ارج ـ ــع ف ـ ــي االحتياطي ـ ــات الدولي ـ ــة ،واس ـ ــتنزاف

حـ ــاد لمـ ــدخرات صـ ــندوق ضـ ــبط اإلي ـ ـرادات ،كـ ــل هـ ــذه النتـ ــائج جـ ــاءت لتأكـ ــد م ـ ـرة أخـ ــرى علـ ــى حتميـ ــة الشـ ــروع

في إصالحات هيكلية لالقتصاد الوطني (.)2

إشاالية الدراسة

بـ ــالنظر إلـ ــى حجـ ــم واسـ ــتم اررية الصـ ــدمة األخي ـ ـرة فـ ــي أسـ ــعار الـ ــنفط ،فـ ــإن الحفـ ــاظ علـ ــى مسـ ــتويات عاليـ ــة مـ ــن

اإلنفـ ــاق الم ـ ــالي ق ـ ــد يتسـ ــبب ف ـ ــي اتس ـ ــاع نط ـ ــاق العجـ ــز ف ـ ــي الميزاني ـ ــة وتعمي ـ ــق العجـ ــز ف ـ ــي الحس ـ ــاب الج ـ ــاري

واسـ ـ ــتنزاف أسـ ـ ــرع للمـ ـ ــدخرات الماليـ ـ ــة واالحتياطيـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة ،ولهـ ـ ــذا سـ ـ ــيتطلب التكيـ ـ ــف مـ ـ ــع هـ ـ ــذه الصـ ـ ــدمة
جملـ ـ ــة مـ ـ ــن التـ ـ ــدابير ،ولعـ ـ ــل أهمهـ ـ ــا تبنـ ـ ــي الم ـ ـ ـزيج السـ ـ ــلس والصـ ـ ــحيح مـ ـ ــا بـ ـ ــين إج ـ ـ ـراءات السياسـ ـ ــة الماليـ ـ ــة

والسياسـ ــة النقديـ ــة الـ ــذي يعمـ ــل علـ ــى عـ ــزل المتغي ـ ـرات االقتصـ ــادية الكليـ ــة قـ ــدر المسـ ــتطاع عـ ــن التقلبـ ــات التـ ــي

تشهدها أسعار النفط في األسواق الدولة.

علـ ــى ض ـ ــوء م ـ ــا س ـ ــبق ،يتمح ـ ــور الس ـ ـؤال الرئيس ـ ــي له ـ ــذه الورقـ ــة البحثيـ ــة علـ ــى النحـ ــو اآلتـ ــي :فـــــي ضـــــل

تقلبـــات أســـعار الـــنفط ،مـــا هـــو المـــزيج األنســـب مـــن السياســـتين الماليـــة والنقديـــة الـــذي مـــن شـــأنه الحفـــا

الى االستقرار في كل من الناتج اإلجمالي ،مستوى التشغيل ،معدل التضخم ورصيد المالية العامة؟
من أجل اإلحاطة بحيثيات الموضوع تم صياغة األسئلة الفرعية التالية:

• كيف تأثر الصدمة النفطية على ديناميكية المؤشرات الكلية لالقتصاد الجزائري؟

• الـ ــى أي مـ ــدى يسـ ــاهم المـ ــزج بـ ــين السياسـ ــتين الماليـ ــة والنقديـ ــة فـ ــي الحفـ ــاض علـ ــى الرفـ ــاه االقتصـ ــادي
بعد الصدمة في أسعار النفط ؟

فرضيات الدراسة

تسعى هذه الورقة الى اختبار الفرضية التالية :يعتبر تبني سياسة نقدية مستهدفة لمعدل التض م ( CPI Inflation

 )Targetingإلى جانب سياسة مالية محايدة للدورة االقتصادية ( )Neutral Fiscal Policyالمزيج األنسب

لالقتصاد الوطني في ضل صدمات أسعار النفط.
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منهجية الدراسة

بـالنظر الى طبيعـة موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع البحـث تم اختيـار المنهج النيوكنزي الـدينـاميكي العش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائي للتوازن العـام New
 ،Keynesian DSGE Approachبحيث ســيتم بناء نموذج لالقتصــاد الكلي يكون بمثابة الم تبر لدى صــناع

الس ــياس ــات االقتص ــادية ،هذا النموذج س ــوف يس ــاعد على مناقش ــة خيارات الس ــياس ــات االقتص ــادية التي تواجهها

السلطات بعد الصدمات العشوائية ،كما يوفر إطا اًر تنظيمياً لتحليل السياسات االقتصادية من خالل تسهيل عملية
تقييم اس ـ ــتجابة الس ـ ــلطات لم تلف الص ـ ــدمات وآثار ذلك على اس ـ ــتقرار متغيرات االقتصـ ــاد الكلي .يعتبر النموذج

 DSGEالمقدم في هذه الد ارس ـ ــة توس ـ ــعة لنموذج ) Gali, and Monacelli (2005ال اص باقتص ـ ــاد ص ـ ــغير
مفتوح ،وهذا ليتالءم مع طبيعة االقتص ـ ــادات النفطية ،كالتبعية القوية للمحروقات وحجم القطاع العام في النش ـ ــاط

االقتصــادي ،بالنســبة لطريقة العياس تم اعتماد منهج المعايرة

فقد أجريت باالستعانة ببرمجية

()4

()3

 Approach Calibrationأما عملية المحاكاة

 Dynareالمطورة خصيصا لتقدير ومحاكاة نماذج .DSGE

أهمية الدراسة

إن األهمية التي يكتسيها موضوع السياسات االقتصادية دفعت باالقتصادين في الدول المتقدمة الى تكثيف أبحاثهم

ونقاشاتهم ،منذ مطلع ثالثينيات القرن الماضي ،حول جدوى السياسات االقتصادية بهدف تعديل النماذج القديمة

وجعلها أكثر تطو ار واتساقا ،ويعد النموذج  DSGEفي صيغته النيوكنزية من بين أحدث النماذج المتوصل اليها
في دراسة التقلبات وتحليل السياسات االقتصادية ،عرف هذا النموذج قبول واسع من قبل البنوك المركزية في الدول

الصناعية الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة االمريكية والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ،أما بالنسبة

لالقتصادات النامية المصدرة للنفط و في مقدمتها االقتصادات العربية ال تزال تعاني من نقص فادح في است دام

هذا النوع من النماذج الحديثة ،عدى بعض الدراسات نذكر على سبيل المثالAllegret and benkhodja :

)، Dib (2008a)، Romero(2007-2018(، Benkhodja, M. T. (2011) ، (2011عراقي عبد لعزيز
الشربيني و والء محمد محروس ( ،)5( )2013جميع هذه الدراسات وأخرى ركزت جل اهتمامها حول دور السياسة
النقدية في ضمان االستقرار االقتصادي وأهملت دور السياسة المالية بالرغم من أهميتها في الدول النامية الغنية

بالموارد الطبيعية ،فاإلنفاق العام في هذه الدول يعتبر من العوامل المهمة في تحريك العجلة االقتصادية.

من هذا المنطلق تبرز أهمية هذه الدراسة في بناء نموذج للتوازن العام يأخذ بمتطلبات الديناميكية في سلوك

المتغيرات االقتصادية وحاالت االيقين التي تميز البيئة االقتصادية الكلية وكذا دور السياسة المالية الى جانب

السياسة النقدية في مواجهة الصدمات ،ليكون هذا النموذج بمثابة أداة مفيدة لدى صناع السياسات االقتصادية في
فهم آلية انتقال الصدمات وبالتالي تقييم وتصميم سياسات هدفها الحفاظ على استقرار البيئة االقتصادية الكلية.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة أساسا الى:

• تحليل آلية انتقال أثر الصدمة في أسعار النفط عبر م تلف متغيرات االقتصاد الكلي في الجزائر.
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• تقييم تفاعالت م تلفة من السياستين النقدية والمالية في االستجابة الى صدمات أسعار النفط واختيار

التوليفة االنسب لعزل تقلبات أسعار النفط عن باقي المتغيرات.

تقسيمات الد ارسة

تـــم تنظـ ــيم هـ ــذه الورقـ ــة علـ ــى النحـ ــو التـ ــالي :الجـ ــزء الم ـ ـوالي تنـ ــاول توصـــيف معـ ــادالت النمـ ــوذج الهيكلـ ــي لهـ ــذه

الد ارس ـ ــة .الج ـ ــزء الثال ـ ــث ُخص ـ ــص لمع ـ ــايرة معلم ـ ــات النم ـ ــوذج .محاك ـ ــاة النم ـ ــوذج ومناقش ـ ــة السياس ـ ــات ج ـ ــاءت
في الجزء ال امس وخاتمة البحث في الجزء السادس األخير.

 .2توصيف النموذج الهيالي

لبناء نموذج هذه الدراسة تم افتراض أن االقتصاد يتكون من ست قطاعات :قطاع األسر ،القطاع غير

النفطي ،قطاع النفط ،البنك المركزي ،الحكومة والعالم ال ارجي.

نجد في قطاع األسر عدد كبير من العائالت المتماثلة ( )6تقوم باستهالك م تلف السلع وال دمات النهائية

الناتجة عن القطاع الغير النفطي ،كما تقوم بعرض العمالة لكال القطاعين النفطي والغير النفطي ،كما أن العمال

لهم الحرية التامة في التنقل بين هذين القطاعين كما أنهم ي ضعون لنفس األجر التنافسي بينهما.

يحتوي القطاع غير النفطي على عدد كبير من الشركات التي تقوم بإنتاج م تلف السلع النهائية باست دام

اليد العاملة والنفط ،هذا األخير يتم شراؤه من شركات المنتجة للنفط (أي قطاع النفط) ،تعمل شركات القطاع الغير

النفطي في بيئة تنافسية احتكارية ،حيث تقوم بتحديد أسعار منتجاتها وفقا لما جاء به ).Calvo(1983

في قطاع النفط تسعى الشركات في ضل بيئة تنافسية الى تعظيم أرباحها ،جزء من حجم النفط المنتج في

هذا القطاع يوجه لتلبية الطلب المحلى على النفط (إلى القطاع غير النفطي) والباقي يصدر نحو العالم ال ارجي

بأسعار تحدد في االسواق الدولية ،عائدات الصادرات النفطية هي ملك للدولة وتوجه مباشرة لالدخار في صندوق
ضبط االيرادات بالعملة المحلية.

نفترض أن البنك المركزي يستعمل سعر الفائدة االسمي وسعر الصرف االسمي كأداتين إلدارة السياسة النقدية

حيث يقوم بتغيير سعر الفائدة استجابة لتغيرات التض م أسعار االستهالك ،في إطار ما يعرف بقاعدة تايلر ،مع

تعويم سعر الصرف أو يقوم مباشرة بتثبيت سعر الصرف.

تست دم الحكومة االنفاق الحكومي كأداة لإلدارة السياسة المالية بحيث تقوم بزيادة وخفض االنفاق الحكومي

استجابة لتغيرات حجم م زون صندوق ضبط االيرادات والدين العام.

 1.2قطاع األسر

يمكن كتابة دالة المنفعة وقيد الميزانية ال اص باألسر كما يلي (:)7
𝜎𝑠1+

𝜎1−1⁄

∞

)(1

𝐿 𝑡𝐿
[ 𝛽 ∑ 𝐸0
−
]
𝐿𝜎 1 +
𝑡=0
𝜎1 − 1⁄

)(2

𝑡𝐵
𝑡𝑊 𝐵𝑡−1
𝑡𝑇
≤
+
𝑊𝑡 𝐿𝑠𝑡 +
𝑡𝑃 𝑡𝑅
𝑡𝑃
𝑡𝑃
𝑡𝑃
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حيث

𝜎  :مرونة االحالل يما بين الفترات الزمنية.

𝐿𝜎  :مقلوب مرونة عرض العمالة لألجر الحعيقي.

 : Wt ،مستوى األجور االسمية.

 : 𝐵tالسندات التي يمتلكها قطاع األسر.
 : 𝑅tسعر الفائدة االسمي.

 : 𝑃tالمستوى العام لألسعار.
 : 𝑇tصافي التحويالت.

𝑡𝑠𝐿  :عدد ساعات العمل في كال القطاعين النفطي والغير النفطي.

𝑡𝐶  :االستهالك ال اص وهو مركب من السلع األجنبية 𝑡 𝐶𝐹,و السلع المحلية 𝑡 𝐶𝐻,و يعطى بالدالة :)8( CES
)(3

𝑐𝜂
𝜂𝑐 −1 𝜂𝑐 −1
1
] 𝑐𝜂 ) 𝑡𝛼𝑐 𝜂𝑐 (𝐶𝐹.

+

𝜂𝑐 −1
1
𝜂
𝑐
)
(
)
𝑐𝛼
𝑐𝜂 𝑡𝐶𝐻.

𝐶𝑡 = [(1 −

حيث :

𝐶𝛼] : ∈ [0, 1مؤشر االنفتاح التجاري.

 : 𝜂𝐶 > 0يعيس درجة االحالل بين السلع المحلية واألجنبية .

يتحدد مستوى االنفاق على السلع المحلية واالجنبية وفقا للعالقتين االتيتين :
𝑐𝜂𝑃𝐻,𝑡 −
𝑐𝜂𝑃𝐹,𝑡 −
)(4
( ) 𝑐𝛼 = (1 −
( 𝑐𝛼 = 𝑡) 𝐶𝑡 ، 𝐶𝐹,
𝑡𝐶 )
𝑡𝑃
𝑡𝑃

𝑡𝐶𝐻.

ومنه فإن مؤشر أسعار االستهالك يعبر عنه كما يلي:
)(5

1
𝑐𝜂1−𝜂𝑐 1−
] 𝑡𝛼𝑐 𝑃𝐹,

+

𝜂1−
𝑐 𝑡𝛼𝑐 )𝑃𝐻,

𝑃𝑡 = [(1 −

تتحـ ــدد شـ ــرطي الدرجـ ــة االولـ ــى اللـ ــذان يسـ ــمحان لألسـ ــر بتعظـ ــيم منفعـ ــتهم (المعادلـ ــة رقـ ــم) )(1فـ ــي ضـ ــل قيـ ــد

الميزانية ال اص بهم (المعادلة رقم) )(2يما يلي:
)(6

1

Wt
Pt

=

𝐿𝜎 𝑠 𝜎1/
𝑡𝐿

𝑡𝐶

𝐶𝑡+1 −𝜎 Pt
({ 𝛽 𝑡𝑅 𝑡𝐸
( )
)} = 1
𝑡𝐶
Pt+1

)(7
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 2.2القطاع غير النفطي

تعمـ ــل شـ ــركات هـ ــذا القطـ ــاع فـ ــي بيئـ ــة تنافسـ ــية احتكاريـ ــة ،حيـ ــث تقـ ــوم كـ ــل شـ ــركة بإنتـ ــاج سـ ــلعا متنوعـ ــة

باسـ ــت دام الـ ــنفط المكـ ــرر 𝑡𝑂 والعمالـ ــة 𝑡𝑁 كمـ ــدخالت فـ ــي العمليـ ــة اإلنتاجيـ ــة

،.Roman

)(2008

كما تأخذ عملية االنتاج شكل دالة االنتاج ) (Cobb-Douglasذات غلة الحجم الثابتة:

)𝛼𝑌𝐻,𝑡 (𝑗) = 𝐴𝑡 𝐿𝑡 (𝑗)𝛼 𝑂𝑡 (𝑗)(1−

)(8

𝑡𝐴  :تمثل اجمالي انتاجية عوامل االنتاج ) (TFPكما تعرف أيضـ ـ ــا بالصـ ـ ــدمة التي تلحق بمسـ ـ ــتوى االنتاجية
وتحدد وفقا لمعادلة االنحدار الذاتي ):𝐴𝑅(1
)(9
حس ــب )Calvo (1983

()9

) 𝑎𝜎 log 𝐴𝑡 = 𝜌𝑎 log 𝐴𝑡−1 + 𝜀𝑎,𝑡 , 𝜀𝑎,𝑡 ∼ (0,
فإن للش ــركات س ــلوكين ،إما أن تحافظ على أس ــعارها دون تغيير و إما أن تزيحها

إلى المســتوى المثالي ،يمكن ترجمة الفكرة باســتعمال االحتماالت على النحو التالي؛ في أي فترة زمنية كل شــركة

باستطاعتها تغيير األسعار باحتمال قدره )𝜃  ،(1 −بالتالي فاحتمال إبقاء الشركة على أسعار ثابتة هي 𝜃 .
تستند الشركات التي تقوم بتغيير أسعارها الى تعظيم العالقة التالية:

∞

}]) 𝑘max ∑ 𝜃 𝑘 𝐸𝑡 {𝑄𝑡,𝑡+𝑘 [𝑌𝐻,𝑡+𝑘 (𝑃̅𝐻,𝑡 − 𝑀𝐶𝑡+

)(10

𝑘=0

وذلك في ضل القيد الموالي:

𝑡𝑃̅𝐻,

𝑡𝑃̅𝐻,
∗
)(11
( = )𝑗( 𝑘𝑌𝐻,𝑡+
𝑘) (𝐶𝐻,𝑡+𝑘 + 𝐶𝐻,𝑡+
)
̅
𝑡𝑃𝐻,
حيث 𝑀𝐶𝑡 :تمثل التكلفة الحدية االسمية وتعطى كما يلي:
1
𝛼𝑊𝑡𝛼 (𝑃𝑡𝑜 )1−
)(12
𝛼 = 𝑡𝐶𝑀
𝛼𝛼 (1 − 𝛼 )1−
𝑡𝐴
يتمثل شرط الدرجة األولى بالنسبة للشركات في العالقة التالية:
𝜎−1/

)(13

𝐶
𝑐𝜙
𝑘𝐸𝑡 [ 𝑡+𝑘 𝑃𝐻,𝑡+
] 𝑘𝑌𝐻,𝑡+𝑘 𝑀𝐶𝑡+
𝑘𝑃𝑡+
𝜙

𝑐
𝑘𝑃𝐻,𝑡+
] 𝑘𝑌𝐻,𝑡+

𝜎−1/
𝑘𝐶𝑡+

𝑘𝑃𝑡+

𝐾
∞∑
) 𝛽 𝑐𝜙(𝑘=0

𝐾
∞∑
[ 𝑡𝐸 ) 𝛽 𝑐𝜙(𝑘=0

𝜀
)(𝜀 − 1

= 𝑡𝑃𝐻,𝑡 (𝑗) = 𝑃𝐻,

 3.2قطاع النفط

حسـ ــب ) Romero .Roman E. (2008فإن الشـ ــركات النفطية تعمل في بيئة تنافسـ ــية تامة ،وأنها تقوم

بإنتاج النفط ال ام باس ـ ـ ــت دام العمالة 𝑡 𝑃𝑜,فقط ،حيث تعمل على اختيار حجم العمالة األمثل لتعظيم أرباحها عند

مستوى معين لـكل من  𝑊𝑡 :و 𝑡𝑃𝑜,
)(14

) 𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑃𝑜,𝑡 𝑌𝑜,𝑡 − 𝑊𝑡 𝐿𝑜,
𝑡𝐿𝑜,
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𝜇

)(15

𝑡𝑠. 𝑡 ∶ 𝑌𝑜,𝑡 = 𝐴𝑜,𝑡 𝐿𝑜,

حيث

𝑡 : 𝐿𝑜,تمثل عدد ساعات العمل في قطاع النفط.

𝑡 : 𝑌𝑜,تمثل إجمالي المعروض من النفط والذي يتحدد عن طريق دا لة االنتاج ذات غلة الحجم المتناقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

] : 𝜇 ∈ [0.1تمثل مساهمة العمالة في ناتج قطاع النفط.

𝑡𝑜𝐴 :اجمالي انتاجية عوامل االنتاج في قطاع النفط ،وتتحدد وفقا لمعادلة االنحدار الذاتي ): 𝐴𝑅(1
)(16

) 𝑜𝑎𝜎 𝜀𝑎𝑜,𝑡 ∼ (0,

log 𝐴𝑜,𝑡 = 𝜌𝑎 log 𝐴𝑜,𝑡−1 + 𝜀𝑎𝑜,𝑡 ,

يتمثل شرط الدرجة االولى الذي يسمح بتعظيم المعادلة رقم ) (16في ضل دالة االنتاج) (17يما يلي:
)(17

𝑡𝑊 =

 4.2العالم الخارجي

𝜇−1

) 𝑡𝐴𝑜,𝑡 𝑃𝑜,𝑡 (𝐿𝑜,

بافتراض أن االقتصادات األجنبية لها نفس هيكل االقتصاد المحلي ،يمكن كتابة الطلب األجنبي على السلع

المحلية كالتالي:

∗𝜂−

∗𝑡𝐶

)(18
حيث

∗
𝑡𝑃𝐻,
(
)
𝑃

)∗

𝛼 = (1 −

∗
𝑡𝐶𝐻,

∗
𝑡 : 𝐶𝐻,الطلب األجنبي على السلع المحلية.

) ∗ 𝛼  : (1 −مساهمة السلع المحلية في استهالك األسر األجنبية.
∗ 𝜂  :مرونة الطلب األجنبي.

∗
𝑡 𝑃𝐻,𝑡 = 𝜖𝑡 𝑃𝐻,و ∗𝑡𝑌 = ∗𝑡𝐶 في العالقة ( )18يمكن كتابة الطلب األجنبي على الس ـ ـ ـ ــلع المحلية
بتعويض

بالعالقة التالية:

∗ 𝜂−

)(19

∗𝑡𝑌

∗
𝑡1 𝑃𝐻,
∗
( ) 𝛼 = (1 −
)
∗𝑡𝑃 𝑡𝑅𝐸𝑅

∗
𝑡𝐶𝐻,

حيث 𝑅𝐸𝑅𝑡 :يمثل سعر الصرف الحعيقي يحدد بالعالقة التالية :
𝑡𝜖𝑡 𝑃𝑡∗ 𝑃𝐹,
= 𝑡𝑅𝐸𝑅
=
𝑡𝑃
𝑡𝑃

)(20
حيث:

𝑡𝜖  :سعر الصرف االسمي.

𝑡𝑃  :المستوى العام للسعار المحلية.

𝑡 : 𝑃𝐹,المستوى العام ألسعار السلع االجنبية معبر عنه بالعملة المحلية.

بالنسبة للسعر المحلي للنفط ،فهو يعطى بالعالقة التالية:
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∗
∗
𝑡𝑃𝑜,𝑡 𝜖𝑡 𝑃𝑜,
𝑡𝑃𝑜,
=
∗ 𝑡𝑅𝐸𝑅 =
𝑡𝑃
𝑡𝑃
𝑡𝑃𝐹,

)(21
حيث:

∗
𝑡 : 𝑃𝑜,السعر االسمي للنفط بالعملة األجنبية.

∗
𝑡𝑃𝑜,

 :السعر الحعيقي للنفط بالعملة األجنبية والذي يتبع السيرورة العشوائية ):AR(1

∗
𝑡𝑃𝐹,

)(22

) ∗𝑜𝑝𝑟𝜎 𝜀𝑟𝑝𝑜∗,𝑡 ∼ (0,

 5.2البنك المركزي

()10

استنادا الى مبدأ قاعدة تايلر

+ 𝜀𝑟𝑝𝑜∗ ,𝑡 ,

∗
𝑃𝑜,𝑡−1
∗ 𝜌𝑟𝑝𝑜∗ log
𝑃𝐹,𝑡−1

=

∗
𝑡𝑃𝑜,
∗ log
𝑡𝑃𝐹,

نفترض أن البنك المركزي يست دم سعر الفائدة االسمي كأداة إلدارة السياسة

النقدية ،حيث أن القاعدة االولى تتمثل في استهداف معدل التض م الى جانب تعويم سعر الصرف االسمي وذلك

على النحو اآلتي:

𝑡𝑅 1 +
𝜋𝜑)𝑖𝜌1 + 𝑅𝑡−1 𝜌𝑖 𝑃𝑡 (1−
(=
( )
)
𝑅1+
𝑅1+
𝑃𝑡−1

)(23
حيث:

] : 𝜌𝑖∈[0.1يشير الى درجة تمهيد سعر الفائدة االسمي.

𝜋𝜑 :تعيس درجة استجابة السياسة النقدية لـتغيرات معدل التض م العام.

أما القاعدة الثانية تتمثل في تثبيت سعر الصرف اإلسمي مباشرة وذلك كما يلي:
)(24

Δ𝜖𝑡 = 0

 1.5.2السياسة المالية

يمكن كتابة قيد الميزانية الحكومية في االقتصادات المصدرة للنفط على الشكل التالي:

) (25

𝑡𝑅𝐵

𝑡𝐸𝐵

⏞
⏞ = 𝑡𝐵 𝑇𝐴𝑋𝑡 + 𝐹𝑅𝑅𝑡−1 +
𝐹𝑅𝑅𝑡 + 𝑃𝐺𝑡 + 𝑅𝑡−1 𝐵𝑡−1

حيث

𝑡𝑅𝐵 :تمثل اجمالي االيرادات الحكومية وتتضـ ـ ـ ــمن كل من 𝑇𝐴𝑋𝑡 :االقتطاعات الض ـ ـ ـ ـريبة  𝐹𝑅𝑅𝑡−1 ،م زون

صندوق النفط في نهاية الفترة ) 𝐵𝑡 ،(𝑡 − 1العيمة االسمية إلجمالي الدين العام في نهاية الفترة 𝑡 .

𝑡𝐸𝐵  :يمثـل إجمـالي النفقـات الحكوميـة وتتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن كـل من 𝑃𝐺𝑡 :المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي لإلنفـاق الحكومي،

 𝑅𝑡−1 𝐵𝑡−1خدمة الدين العام 𝐹𝑅𝑅𝑡 ،م زون صندوق النفط في نهاية الفترة 𝑡 الذي يعطى بالعالقة التالية :
) (26

∗ ∗
𝑡𝑜𝑃 𝑡𝐹𝑅𝑅𝑡 = 𝐹𝑅𝑅𝑡−1 + ℰ
𝑡𝑂𝐻,
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تم افترض أن الحكومة تعتمد في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتها المالية على أداة واحدة وهي االنفاق الحكومي وذلك وفقا للقاعدة

التالية:

) 𝑔𝜌(1−

)(27

) 𝑡𝑒𝑥𝑝(𝜀𝑔,

𝑡𝐺
𝑏𝜑𝐺𝑡−1 𝜌𝑔 𝐹𝑅𝑅𝑡−1 𝜑𝑟𝑟𝑓 𝐵𝑡−1 −
(=
([ )
)
(
] )
𝐺
𝐺
𝑅𝑅𝐹
𝐵

حيث:

] : 𝜌𝑔∈[0.1معامل ) (ARيشير الى درجة استم اررية االنفاق الحكومي.

𝑓𝑟𝑟𝜑 و 𝑏𝜑  :معلمتان تعيس ــان على التوالي درجة اس ــتجابة الس ــياس ــة المالية لتغيرات م زون ص ــندوق النفط

والدين العمومي في نهاية الفترة) ، (𝑡 − 1في حالة ما إذا كانت الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة المالية حيادية فإن هذين المعلمتين

تؤوالني الى ".)11( A.Algozhina (2016)"0

) 𝑔𝜎  : 𝜀𝑔𝑡 ↝ 𝑖𝑖𝑑(0,متغير عشـ ـ ـوائي ،يمثل الص ـ ــدمة العشـ ـ ـوائية في الس ـ ــياس ـ ــة المالية ،يتبع التوزيع الطبيعي
بمتوسط  0وانحراف معياري 𝑔𝜎.

اسـ ـ ـ ــتنادا الى)Gali, Lopez-Salido, and Valles (2007

()12

و ) Aliya Algozhina (2016تم

افترض أن الدين العمومي هو الذي يعمل على توازن الميزانية الحكومية ،وبالتالي فإن االقتطاعات الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبية

𝑡𝑋𝐴𝑇 تقتضــي معادلة منفصــلة تشــمل الدين العام واإلنفاق الحكومي وتم اضــافة لهذه المعادلة م زون صــندوق

النفط في نهاية الفترة ) (t − 1لتتناسب مع خصائص االقتصادات النفطية حيث نكتب:
)(67.3

𝑇𝐴𝑋𝑡 = 𝜙𝑏𝑏 𝑏𝑡−1 + 𝜙𝑔 𝑔𝑡−1 − 𝜙𝑓 𝑓𝑟𝑟𝑡−1

حيث تمثل المعلمات 𝜙𝑓 ، 𝜙𝑔 ،𝜙𝑏𝑏 :درجة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة االقتطاعات الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبة لكل من الدين العام ،االنفاق
الحكومي وم زون صندوق النفط في نهاية الفترة) (𝑡 − 1على الترتيب.

 6.2التوازن العام

يتطلب توازن سـ ـ ـ ــوق السـ ـ ـ ــلع وال دمات أن يتسـ ـ ـ ــاوى مجموع ناتج القطاع غير النفطي وعائدات الصـ ـ ـ ــادرات

النفطية مع إجمالي االستهالك ال اص ،االنفاق الحكومي وصافي الصادرات:

∗ 𝑡𝑃𝑜,
)(28
𝑡𝐴𝐶 𝑂 = 𝐶𝑡 + 𝐺𝑡 +
𝑡𝑃𝑡 𝐻,
يتطلب توازن س ــوق الس ــلع وال دمات في القطاع الغير النفطي أن يتس ــاوى ناتج القطاع الغير النفطي مع
𝑌𝐻,𝑡 +

إجمالي االستهالك المحلي واألجنبي للسلع المنتجة محليا:
)(29

∗
𝑡𝑌𝐻,𝑡 = 𝐶𝐻,𝑡 + 𝐶𝐻,

بالنسبة لسوق النفط فإن المعروض من النفط ينبغي أن يتساوى مع الطلب المحلي واألجنبي عليه:
∗
)(30
𝑡𝑌𝑜,𝑡 = 𝑂𝑡 + 𝑂𝐻,
نفس الشـ ـ ــيء بالنسـ ـ ــبة لسـ ـ ــوق العمل فإن عرض العمالة من قبل االسـ ـ ــر ينبغي أن تتسـ ـ ــاوى مع طلب القطاعين

النفطي والغير النفطي على العمالة:
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𝑡𝐿𝑠𝑡 = 𝐿𝑡 + 𝐿𝑜,

)(31
في األخير ،صافي الصادرات يعبر عنه بالعالقة التالية:
)(32

𝑡𝑀 𝑡𝐶𝐴𝑡 = 𝑃𝑋,𝑡 𝑋𝑡 − 𝑃𝑀,

حيث 𝑃𝑋,𝑡 𝑋𝑡 :تمثل العيمة االسمية للصادرات:
∗
∗
∗
∗
∗
)(33
𝑡𝑃𝑋,𝑡 𝑋𝑡 = 𝜖𝑡 𝑃𝐻,
𝑡𝐶𝐻,
𝑡+ 𝜖𝑡 𝑃𝑡∗ 𝑂𝐻,
𝑡= 𝑃𝐻,𝑡 𝐶𝐻,
𝑡+ 𝑃𝑡 𝑂𝐻,
و 𝑡𝑀 𝑡 𝑃𝑀,العيمة االسمية للواردات:
∗
)(34
𝑡𝑃𝑀,𝑡 𝑀𝑡 = 𝜖𝑡 𝑃𝐹,
𝑡𝐶𝐹,𝑡 = 𝑃𝐹,𝑡 𝐶𝐹,
 .3معايرة معالم النموذج

الختبار مقدرة النموذج على تحليل أثر الصـ ــدمة في أسـ ــعار النفط على المتغيرات االقتصـ ــادية التالية :الناتج

اإلجمالي  ،GDPمعدل تض م أسعار االستهالك ،مستوى التشغيل ورصيد المالية العامة ،وذلك في ضل قواعد
م تلفة من السـ ـ ــياسـ ـ ــتين النقدية والمالية ،تم معايرة معالم النموذج بطريقة تعكس ال صـ ـ ــائص الهيكلية لالقتصـ ـ ــاد

الجزائري كأحد االقتصادات المصدرة للنفط.

بعض المعالم تم معايرتها بناء على د ارسـ ــات سـ ــابقة القتصـ ــادات ذات هيكل مماثل لالقتصـ ــاد الجزائري في

حين تم معايرة بعية المعالم استنادا الى بيانات سنوية لالقتصاد الجزائري وذلك من خالل تقديرها باست دام طريقة
المربعات الص ـ ـ ـ ـ ــغرى العادية ( )OLSوفقا لما تمليه معادالت النموذج ،والجدول رقم  01أدناه يبين العيم المعطاة
لكل معلمة من معلمات النموذج مع إبراز مصدر كل قيمة.

جدول رقم ( :)01معايرة معالم النموذج
الرقم

المعلمة

الوصف

1

𝛽

معامل ال صم

0.99

2

𝜎

مرونة احالل االستهالك يما بين

0.5

3

𝐿𝜎

مقلوب مرونة عرض العمالة لألجر

1

4

𝑐𝛼

مؤشر االنفتاح التجاري

0.69

5

𝑐𝜂

درجة االحالل بين السلع المحلية

0.8

6

∗𝜂

مرونة الطلب األجنبي

1

7

𝑝𝜃

معلمة كالفو

0.75

8

𝛼

مساهمة العمالة في ناتج القطاع

0.7

المصدر

القيمة
المعالم الهيالية

الفترات الزمنية
الحعيقي

واألجنبية

الغير النفطي
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)Allegret and benkhodja (2011

()14

)Mukhamediyev (2014
)Dib (2008a

()15

حددت من طرف الباحث
()16

)Romero .Roman E. (2008

)Benkhodja, M. T. (2011
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مساهمة العمالة في ناتج الشركات

9

ν

10

𝑏𝑏𝜙

درجة استجابة االقتطاعات

11

𝑓𝑓𝜙

درجة استجابة االقتطاعات

12

𝑔𝜙

درجة استجابة االقتطاعات

0.03

)Romero .Roman E. (2008

0.18

بيانات سنوية لالقتصاد الجزائري

النفطية
الضريبية لمستوى الدين العام
الضريبية لمستوى االنفاق الحكومي
الضريبية لم زون صندوق ضبط

()18

للفترة 2015-2000

1.06
0.91

اإليرادات

معالم السياستين النقدية والمالية
13

𝜋𝜙

درجة استجابة سعر الفائدة االسمي

1.9

)Allegret and benkhodja (2011

14

𝑏𝜙

درجة استجابة االنفاق الحكومي

0.35

بيانات سنوية لالقتصاد الجزائري

15

𝑓𝜙

درجة استجابة االنفاق الحكومي

0.17

لتقلبات معدل التض م

لتقلبات الدين العمومي

لتقلبات صندوق ضبط االيرادات

للفترة 2015-2000

معالم االنحدار الذاتي واالنحراف المعياري للصدمات

16

𝑎𝜌

معامل االنحدار الذاتي إلنتاجية

0.65

)Allegret and benkhodja (2011

17

𝑔𝜌

معامل االنحدار الذاتي للصدمة في

0.70

بيانات لالقتصاد الجزائري للفترة 2015-2000

القطاع غير النفطي
الطلب

18

∗𝑜𝑝𝑟𝜌

معامل االنحدار الذاتي للصدمة في

0.66

سلسلة أسعار النفط البرنت

19

𝑖𝜌

معامل االنحدار الذاتي لقاعدة تايلر

0.65

)Allegret and benkhodja (2011

20

∗𝑜𝑝𝑟𝜎

االنحراف المعياري للصدمة في

0.3

سلسلة أسعار النفط البرنت

أسعار النفط

أسعار النفط

 .4تحليل مزيج السياستين النقدية والمالية وأثره على استقرار االقتصاد الكلي

 1.4تحليل دوال االستجابة

لتحليل االستجابة الديناميكية للمتغيرات االقتصادية الكلية لتقلبات أسعار النفط وذلك في ضل تفاعالت م تلفة

من السياسة النقدية والمالية ،تم محاكاة أثر صدمة موجبة في أسعار النفط على أربع متغيرات وهي :الناتج الداخلي

ال ام ،معدل التض م ،مستوى التشغيل ،رصيد المالية العامة.

من خالل الرسومات البيانية الموضحة في الشكل رقم  01أدناه والمتمثلة في دوال االستجابة نستنتج ما يلي:
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 1.1.4الناتج الداخلي اإلجمالي

كما كان متوقعا فإن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة الموجبة في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر النفط تحدث نمو في الناتج الداخلي ال ام في ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

التفاعالت األربعة للســياســتين ،غير أن هذا النمو يكون أكثر اســتم اررية (حوالي أربعة ســنوات) في ضــل الســياســة

المالية المس ـ ـ ــايرة للدورة االقتص ـ ـ ــادية مع ثبات س ـ ـ ــعر الص ـ ـ ــرف (المنحنى األزرق) مقارنة مع التفاعالت األخرى،
خاصــة تلك المتضــمنة حيادية الســياســة المالية ،هذه االســتم اررية مصــدرها األول هو اســتم اررية االنفاق الحكومي

بفعل زيادة المداخيل المتأتية من العائدات اإلضا ية للصادرات النفطية بعد الصدمة الموجبة في أسعار النفط من

جهة ،ومن جهة أخرى فإن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوطات االجتماعية في إطار ما يعرف بالربيع العربي ألزمت الحكومات على
المحافظة على مستويات عالية ومستمرة من االنفاق الحكومي.

 2.1.4ناتج القطاع غير النفطي

من خالل دوال االسـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة لهذا المتغير يتضـ ـ ـ ـ ـ ــح لنا إمكانية وجود أثر المرض الهولندي في االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد

الجزائري ،ذلك أن الص ـ ـ ــدمة الموجبة في أس ـ ـ ــعار النفط أدت الى انكماش في الناتج خارج قطاع المحروقات وهذا
في ضل السياسة النقدية المستهدفة لمعدل التض م مع مرونة سعر الصرف (المنحني األسود واالصفر)؛ يحدث

هذا نتيجة تحس ــن قيمة الدينار الجزائري -في ض ــل نظام الص ــرف المرن -اس ــتجابة للص ــدمة النفطية مما س ــوف
يض ـ ــعف القدرة التنافس ـ ــية للمنتجات المحلية في األسـ ـ ـواق الدولية ،االمر الذي يؤدي الى االضـ ـ ـرار بقطاع الس ـ ــلع

المتداولة ومن ثمة القطاع الغير النفطي بصفة عامة وهو ما يعرف بأثر االنفاق.

على عكس من ذلك ،نالحظ أنه في ضل سياسة نضام الصرف الثابت ،تؤدي الصدمة الموجبة في أسعار

النفط الى نمو في الناتج خارج قطاع المحروقات هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر الى خصـ ـ ــائص االقتصـ ـ ــادات

النفطية أين نجد القطاع غير النفطي يتأثر هو األخر بأداء قطاع النفط.

شال رقم ( :)01االستجابة الديناماية لصدمة موجبة في أسعار النفط
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 3.1.4معدل التضخم

تؤدي الص ـ ـ ـ ـ ــدمة الموجبة في أس ـ ـ ـ ـ ــعار النفط الى ارتفاع معدل التضـ ـ ـ ـ ـ ـ م نتيجة زيادة الطلب الكلي (االنفاق

الحكومي  +االستهالك ال اص) ،من خالل الشكل رقم  01أدناه نالحظ وجود استم اررية أكبر في استجابة معدل
التضـ م في ضـل السـياسـة المالية المسـاير للدورة االقتصـادية (المنحنى األسـود) مقارنة بالسـياسـة المالية الحيادية

(المنحنى األص ـ ـ ــفر) وذلك بس ـ ـ ــبب اس ـ ـ ــتم اررية التي تميز االنفاق الحكومي ،إض ـ ـ ــافة الى ذلك ،فإن تقلبات معدل

التضـ ـ م بعد الص ــدمة النفطية في ض ــل س ــياس ــة نقدية تتبنى نظام الص ــرف الثابت جاءت أقل مقارنة بالس ــياس ــة

النقدية المستهدفة للتض م ،هذه النتيجة منطعية بالنظر الى درجة االنفتاح التجاري التي ميزت االقتصاد الجزائري
خالل السنوات األخيرة مما زاد من نسبة مساهمة السلع األجنبية في سلة استهالك االسر الجزائرية وهذا يعني أن

نسبة التض م المستورد الى اجمالي التض م كبيرة نسبيا مقارنة بالتض م المحلي.
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 4.1.4مستوى التشغيل

المالحظ من خالل دوال االســتجابة أن مســتوى التشــغيل ســجل اســتجابة ســالبة مباش ـرة بعد الصــدمة النفطية

في ضل التفاعالت األربعة ،غير أنه سرعان ما تحولت هذه االستجابة من سالبة الى موجبة وهذا في حالة مزيج

الس ـ ــياس ـ ــة المالية المس ـ ــايرة للدورة االقتص ـ ــادية مع نظام الص ـ ــرف الثابت (المنحنى األزرق) وبدرجة أقل في حالة

مزيج الســياســة المالية المســايرة للدورة االقتصــادية مع اســتهداف التض ـ م ،هذه الزيادة تكون مدفوعة في األســاس
بارتفاع األجور االسـ ـ ــمية وزيادة التو يف في القطاع العام الى جانب النمو االقتصـ ـ ــادي خارج قطاع المحروقات

في حالة المزيج المتض ــمن ثبات س ــعر الص ــرف ،أما بالنس ــبة للتوليفتين المتض ــمنتين س ــياس ــة مالية حيادية يمكن

تفسـ ــير االسـ ــتجابة سـ ــالبة لمسـ ــتوى التشـ ــغيل الى ما يسـ ــمى بأثر الثروة التي تحدثها الصـ ــدمة الموجبة في أسـ ــعار
النفط ،أين يصبح األفراد أقل استعدادا للعمل عند مستويات األجور السائدة.

 5.1.4رصيد المي ازنية العامة

تحدث الص ـ ــدمة النفطية تقلبات ش ـ ــديدة في رص ـ ــيد الميزانية العامة وهذه داللة على التبعية المفرطة لقطاع

النفط والمسـ ــاهمة الكبيرة لعائداته في إجمالي اإليرادات الحكومية والتي المسـ ــت  60في المائة سـ ــنة  ،2013من

حيث حجم االس ــتجابة فإنه في ض ــل تثبيت س ــعر الص ــرف من جانب البنك المركزي ،بغض النظر عن الســياســة
المالية ،نالحظ اس ـ ــتجابة أكبر مقارنة بقاعدة اس ـ ــتهداف التضـ ـ ـ م (المنحنى الزرق واألحمر) ،أما من حيث درجة
اســتم اررية االســتجابة فإنه في ضــل حيادية الســياســة المالية ،بغض النظر عن الســياســة النقدية نالحظ اســتم اررية

أكبر في فائض الميزانية العامة (أي ان فاض في مستوى المديونية).

 2.4التوليفة األنسب للسياستين النقدية والمالية

استكماال لتحليل دوال االستجابة سوف نقوم في هذا الفرع بتحديد التوليفة األنسب من بين التوليفات األربعة

للسياستين النقدية والمالية للحد من تداعيات تقلبات اسعار النفط.

نفترض أن التوليفة األنسب هي التي تسمح بتعظيم الرفاه االقتصادي بصفة عامة من خالل إلغاء التشوهات

االقتصادية الناجمة عن الصدمة ،توفر االدبيات االقتصادية طرق عديدة لعياس الرفاه االقتصادي منها ما يستند

الى تعظيم منفعة المس ــتهلكين خالل الزمن ومنها ما يس ــتند إلى تدنئة دالة ال س ــارة او دالة الهدف ( objective

 )loss function/functionإلى حدها أدني.

اسـ ــتنادا طبيعة االقتصـ ــادات النفطية والهدف من هذه الد ارسـ ــة تم افتراض أن الرفاه االقتصـ ــادي في الجزائر

يقترب إلى حد ما من دالة ال سارة التالية:
) 𝑡𝑏𝑎𝑙(𝑟𝑎𝑣 ℒ = 𝑣𝑎𝑟(𝜋𝑡 ) + 𝑣𝑎𝑟(𝐺𝐷𝑃𝑡 ) + 𝑣𝑎𝑟(𝑏𝑡 ) +

تحدد هذه العالقة حجم الرفاه االقتص ـ ـ ــادي الض ـ ـ ــائع  ℒجراء التقلبات في معدالت التضـ ـ ـ ـ م ،الناتج االجمالي،

رصـــيد الميزانية العامة ومســـتوى التشـــغيل ،بعبارة أخرى ،فإن المزيج االنســـب من الســـياســـتين النقدية والمالية هو

الذي يعمل على خفض قدر اإلمكان أثر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدمة النفطية على هذه المتغيرات األربعة ،وبالتالي ت فيض حجم

الرفاه االقتصادي الضائع الى أدني مستوى.
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جدول رقم ( :)02حجم الرفاه االقتصادي الضائع في ظل التوليفات األ ربعة
Pro-cyclical fiscal policy

Nuetral fiscal policy
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المصدر :من إعداد الباحث استنادا الى مخرجات برنامج .Dynare

توض ــح نتائج الجدول رقم ) (02أدناه بأن المزيج المتض ــمن س ــياس ــة نقدية مس ــتهدفة لمعدل التضـ ـ م الى جانب
سياسة مالية مسايرة للدورة االقتصادية يمكن اعتباره التوليفة األنسب من بين التوليفات األربعة المدروسة للحد من
تأثير الص ــدمة النفطية على المتغيرات االقتص ــادية الكلية الرئيس ــية باعتبار أن هذه التوليفة لها القدرة األكبر على

تدنئة حجم الرفاه االقتص ـ ـ ـ ــادي الض ـ ـ ـ ــائع )𝑳( إلى أدني مس ـ ـ ـ ــتوى ممكن مقارنة مع بعية التوليفات المقترحة ،هذه

النتيجة جاءت متوافقة مع د ارس ـ ـ ــات اخرى حول اقتص ـ ـ ــادات مص ـ ـ ــدرة للنفط وعلى س ـ ـ ــبيل المثال د ارس ـ ـ ــة Aliya

) Algozhina (2016حول االقتصاد الكازاخستاني.
 .5الخاتمة

باسـ ـ ـ ـ ــت دام صـ ـ ـ ـ ــيغة موسـ ـ ـ ـ ــعة من النموذج الديناميكي العش ـ ـ ـ ـ ـوائي للتوازن العام ) (DSGEالمطور من قبل

) Medina and Soto (2005القتص ـ ـ ــاد ص ـ ـ ــغير مفتوح بما يتناس ـ ـ ــب مع هيكل االقتص ـ ـ ــاد الجزائري كأحد
االقتصــادات المصــدرة للنفط ،قمنا من خالل هذه الورقة البحثية بمحاكات أثر تقلبات اســعار النفط على ديناميكية

المتغيرات االقتصادية الكلية وتحديدا الناتج الداخلي ال ام ،معدل التض م ،مستوى التشغيل ورصيد المالية العامة
وهذا في ضل توليفات م تلفة من السياستين النقدية والمالية وهي:

• استهداف التض م مع سياسة مالية مسايرة للدورة االقتصادية.

• تثبيت سعر الصرف مع سياسة مالية مسايرة للدورة االقتصادية.
• استهداف التض م مع حيادية السياسة المالية.
• تثبيت سعر الصرف مع سياسة مالية محايدة.

اســتنادا إلى نتائج المحاكاة قمنا بتحليل كفاءة كل توليفة ،من التوليفات األربعة المدروســة ،في عزل أثر الصــدمة

النفطية على المتغيرات االقتصـ ـ ــادية والمحافظة على مسـ ـ ــتوى أعلى من الرفاه االقتصـ ـ ــادي ،أ هرت نتائج عملية
تحليل دوال االس ـ ــتجابة ديناميكيات م تلفة للمتغيرات االقتص ـ ــادية نظ ار الختالف التوليفات بين الس ـ ــياس ـ ــة النقدية

والسياسة المالية ،ففي ضل التوليفات المتضمنة ثبات سعر الصرف حقق الناتج خارج قطاع المحروقات نموا بعد
الص ـ ـ ـ ــدمة النفطية على عكس التوليفات المتض ـ ـ ـ ــمنة نظام الص ـ ـ ـ ــرف المرن ،هذه داللة على إمكانية وجود اهرة

المرض الهولندي في االقتصاد الجزائري.
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كما وأوضــحت النتائج أيضــا أنه في حالة التوليفات المتضــمنة ســياســة مالية مســايرة للدورة االقتصــادية كانت

استجابة المتغيرات أكثر استم اررية مقارنة بالتفاعالت األخرى ،وهذه االستم اررية سببها استم اررية االنفاق الحكومي
الذي ال يزال يشكل المحرك األساسي في معظم القطاعات االقتصادية في الجزائر.

اسـ ــتناد الى حجم الرفاه االقتصـ ــادي الضـ ــائع جراء تراجع أسـ ــعار النفط فإنه في ضـ ــل التوليفة التي تتضـ ــمن

السياسة المالية المسايرة للدورة مع استهداف التض م فقد تم تسجيل أعلى مستوى من الرفاه االقتصادي (أي أدني

مســتوى للرفاه االقتصــادي الضــائع) وبالتالي يمكن أن تكون هذه التوليف األعلى كفاءة في مواجهة تقلبات أســعار
النفط في االقتصاد الجزائري.
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الملخص

معلومات عن المقال

يوض ـ ـ ــح البحث إمكانية تطبيق ص ـ ـ ــكوك المرابحة الحكومية كإحدى ص ـ ـ ــيغ التمويل التي

:الكلمات المفتاحية

يمكن است دامها لتلبية طلبات الحكومة الليبية في تمويل بعض المؤسسات العامة التابعة
 يتبنى البحث أسـ ـ ــلوب د ارسـ ـ ــة الحالة والمنهج الوصـ ـ ــفي التحليلي المبني.لبعض الو ازرات

،على جمع البيانات واإلحص ـ ــائيات معتمداً على قنوات اإلفص ـ ــاح الرس ـ ــمية للدولة الليبية

صكوك المرابحة السيادية
القطاع المصرفي

شهادات اإليداع

لعرض مشـ ـ ــكلة البحث واقتراح صـ ـ ــكوك المرابحة كأحد وأفضـ ـ ــل الحلول المحتملة لها في

 توص ـل الباحثان إلى أن صــكوك المرابحة تتمتع ب صــائص تؤهلها لتكون أداة.هذه الفترة

إدارة السيولة
ليبيا

 وفي نفس،لتمويل المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الحكومية في توفير األجهزة والمعدات واألليات وغيرها

الوقت تسـ ــاهم في تطوير عمل القطاع المص ـ ـرفي السـ ــتثمار جزء من سـ ــيولته التي كانت

 وتم،تستثمر باألدوات التقليدية مثل شهادات اإليداع المودعة لدى مصرف ليبيا المركزي
.2015 حظر العمل بها منذ العام
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Abstract
The research shows the possibility of applying Sovereign Murabaha
Sukuk, that could be used to meet the needs of the Libyan government
to finance some public institutions. The researchers have adopted the
case study method and analytical descriptive method based on collective
data and statistics from official channels of disclosure in Libya to
present the research problem. They have proposed Murabahah Sukuk as
one of the best possible solutions in this time. The researchers have
concluded Murabahah Sukuk has the necessary qualified characteristics
to be one of the most suitable instruments to finance government
institutions in the provision, machinery, vehicles, and other equipment.
On the other hand, implementing of Murabahah Sukuk will improve the
work of the Libyan banking sector, and it will enable it to invest part of
the liquidity that was invested by the Central Bank in conventional
instruments such as (CDs), which have been banned since 2015.
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 .1المقدمة

تعد الصـ ـ ـ ــكوك من أبرز منتجات المالية اإلسـ ـ ـ ــالمية التي شـ ـ ـ ــدت االنتباه إليها بما حققته من نتائج إيجابية،
ب اص ٍـة يما يتعلق بإدارة واسـتثمار السـيولة ،حيث تميزت بمواءمتها بين متطلبات االسـتثمار المتمثلة في السـيولة

والربحية واألمان من الم اطر ،وانفردت بتنوع إصــداراتها من دون األدوات المصــر ية األخرى ،كونها تُصــدر وفقاً
لصـيغ التمويل واالسـتثمار اإلسـالمية الم تلفة ،وهو ما مكنها من تنويع العمل االسـتثماري وم اطره ،ب اص ٍـة في

تمويل المشـ ــروعات الحكومية الكبرى وتلبية طلبات التمويل الالزم للشـ ــركات .ولقد حققت الصـ ــكوك نجاحاً نسـ ــبياً
واضحاً للدول التي اعتمدتها ضمن أدوات سياستها النقدية .يمكن للمصارف المركزية است دام الصكوك كأداة من
أدوات السـ ــياسـ ــة النقدية التي تسـ ــت دمها الدولة لتنفيذ سـ ــياسـ ــتها النقدية ،ومشـ ــاركة المصـ ــارف في االسـ ــتثمار في

الص ــكوك بديالً عن األوراق المالية التقليدية غير الش ــرعية ( .)1تس ــعى ليبيا للرقي االقتص ــادي في ل الص ــناعة
المالية اإلس ـ ــالمية ،فهي بذلك في حاجة لتبني إص ـ ــدارات الص ـ ــكوك ،خاص ـ ــة بعد ص ـ ــدور قانون خاص بها عام

2016م ،وبهيكلية تتماشى مع روف البيئة الليبية ،وبطبيعة المشروعات التنموية والمتطلبات الحكومية ،وتتسق
مع أدوات التمويل واالسـ ـ ـ ــتثمار الم تلفة ،مما يمكنها من إحداث إضـ ـ ـ ــافة كمية ونوعية جديدة من األوراق المالية

لسوق المال وزيادة عدد المتعاملين واالستفادة من الفوائض المالية بشكل عام (.)2
مشالة البحث

صدور قانون رقم ( )1لسنة 2013م في شأن منع المعامالت الربوية في ليبيا ،أحدث خلالً في أداء المصارف
ُ
وأثر سلباً على مؤشرات مراكزها المالية ،نتيجة إيقاف العمل بأدوات وصيغ التمويل واالستثمار التقليدية ،وجعل
المسؤولين في القطاع المصرفي ال قدرة لهم على التصرف وتو يف البديل بشكل فوري ،ولم تتمكن المصارف من

االستمرار في إدارة واستثمار سيولتها بالكامل كونها تفتقد ألدوات بديلة عن األدوات التقليدية التي كانت تست دمها.

وترتب عن ذلك اشكالية تمثلت في وجود فائض للسيولة دون استثمار ،وان فاض حاد في إيرادات المصارف،

وهجرة نسبة كبيرة من ودائع األفراد والقطاع ال اص خارج بيئة المصارف وخارج الدولة .ومن واقع مصادر

المعلومات والمالحظة المباشرة في مجتمع الدراسة ،حددا الباحثان االشكالية في النقاط التالية:

أ .حجم شهادات اإليداع غير المستثمر (بدون عوائد) لدى مصرف ليبيا المركزي (م.ل.م) .حيث "توقف احتساب
الفوائد على شهادات اإليداع ال اصة بالمصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي من تاريخ 2015/1/1م،

مما أدى إلى توفر سيولة عاطلة تقدر بمبلغ  24مليار دينار" (.)3

ت .ان فاض إيرادات المصارف ،نتيجة عدم وجود أدوات أو منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية لتلبية طلبات

التمويل واالستثمار الم تلفة" .ضعف الجهود المبذولة في إعداد أدوات إسالمية إلدارة السيولة في ليبيا" (.)4

حيث اقتصر تمويل المصرف المركزي للحكومة لسد العجز في الميزانية بصيغة القرض الحسن" .بلغ إجمالي
السلف التي منحها المصرف المركزي لو ازرة المالية (دين عام) حتى العام 2017م ،مبلغ وقدره  72مليار

دينار" (.)5
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ت .ضعف إدارة السيولة كونها تُعتبر العنصر األهم في تحديد كمية التدفقات النقدية والسقوف االئتمانية .حيث
نتج عن ذلك هجرة نسبة كبيرة من ودائع األفراد والقطاع ال اص خارج بيئة المصارف وخارج الدولة" ،قدرت
بما قيمته  30مليار دينار وبما يتجاوز  %70من الناتج المحلي اإلجمالي" (.)6

من واقع هذه المؤشرات التي تعبر عن إشكالية البحث ،يمكن صياغة سؤال لحل اإلشكالية على النحو التالي :هل

يمان للصاوك أن تكون أداة بديلة إلدارة واستثمار السيولة ،بحيث تساهم في تنشيط عمل القطاع المصرفي
وسوق المال والمستثمرين في ليبيا ،وما هي متطلبات وآلية توظيفها؟

فرضية البحث

استند الباحثان على فرضية نجاح تطبيق صكوك المرابحة السيادية في ليبيا في هذه المرحلة ،وذلك استلهاماً من
ٍ
اصة لتوفر عدة عوامل داعمة أهمها البنية القانونية والتشريعية الجديدة في ليبيا،
التجارب الناجحة لعدة دول ،وب

وسهولة هيكلة وآلية عمل صيغة المرابحة وخبرة وتجربة المصارف بها ،ولكون م اطرها قليلة مقارنة بأنواع
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الصكوك األخرى" .يالحظ من خالل تركز تو يفات المصارف في التمويل بصيغة المرابحة لآلمر بالشراء مقارن ًة
بصيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي األخرى ،حيث بلغت النسبة ( )%91من حجم التو يف في صيغ التمويل

واالستثمار اإلسالمي" (" .)7األمر الذي يتطلب من المصارف البحث جدياً عن أدوات بديلة لتو يف أموالها إلدارة
فائض السيولة في اآلجال القصيرة والطويلة ،والتي في مقدمتها الصكوك" (.)8

أهمية البحث

تُعتبر صكوك المرابحة إحدى أدوات التمويل واالستثمار الشرعية التي تم تطويرها حديثاً بديالً عن أدوات الدين
(السندات) ،ليستفاد منها في التمويل بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ولقد برزت على أنها أحد أهم
تعد من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات الحعيعية وتجميع
مكونات األصول في صناعة المصارف اإلسالمية ،وهي ُ

األموال الالزمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى االقتصادية واالجتماعية ،كما أنها تدعم وتقوي مكانة

المؤسسات المصر ية اإلسالمية في السوق المالية على النطاقين المحلي والدولي ( .)9وبذلك يمكن أن تصلح في

ليبيا لتمويل بعض المشروعات الحكومية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن البحث يلقي الضوء على التحديات والمعوقات
التي يتوقع أن تواجه هذه األداة التمويلية ومعرفة مدى مالءمتها مع الواقع الليبي .وعلى الرغم من وجود بعض

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الصكوك السيادية ،إال أن العيمة العلمية والعملية لهذا البحث تكمن في
تطبيقه على البيئة الليبية ،والتي حسب علمنا لم يتم الكتابة فيها بما يتعلق بصكوك المرابحة السيادية إلى اآلن،

وأن يسهم في تطوير العمل في القطاع المصرفي بتطبيق صكوك المرابحة بشكل عام.

منهجية البحث

يتبنى هذا البحث أسلوب دراسة الحالة والمنهج الوصفي التحليلي المبني على جمع البيانات واإلحصائيات معتمداً

على قنوات اإلفصاح الرسمية للدولة الليبية ،لعرض مشكلة البحث عرضاً وا ياً واقتراح صكوك المرابحة السيادية
كأحد الحلول المحتملة لمشكلة البحث ،وذلك بناءاً على دراسات سابقة تناولت موضوع صكوك المرابحة ،باإلضافة
إلى عرض التجارب الناجحة استئناساً بها .أسلوب دراسة الحالة هو أسلوب علمي يعتمده الباحث في اختيار حالة
معينة أو عدة حاالت لدراستها دراسة مستفيضة ( .)10وبما أنها تقتصر على تلك الحاالت الم تارة من قبل الباحث

فإنها تُعنى بتصور الحالة المستهدفة تصو اًر واضحاً يؤهله في إضفاء حكم عليها واقتراح حل لمشكلتها (.)11
 .2اإلطار النظري للبحث
 1.2مفهوم الصاوك

هي وثائق متساوية العيمة ،تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات
مشروع معين أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء است دامها
يما أُصدرت له (.)12

 1.1.2مفهوم المرابحة
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أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى بع السلعة ،ويشترط عليه ربحاً معيناً .وصورتها ان ُي بر البائع المشتري
برأس ماله في السلعة ويبيعه بزيادة شيء معلوم يكون رأس المال معلوم والزيادة معلومة ( .)13وهي بيع السلعة
بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم (.)14

• مفهوم بيع المرابحة لآلمر بالشراء :هو البيع الذي يتفاوض بشأنه طرفان أو أكثر ويتواعدان على تنفيذه
والذي يطلب بمقتضاه اآلمر من المأمور شراء سلعة لنفسه ،وي ِع ُد اآلمر المأمور بشرائها منه وتربيحه فيها،
على أن يعقد بيعاً بعد تملك المأمور للسلعة ( ،)15ويمكن أن يكون البيع ملزم أو غير ملزم لألمر بالشراء.
• مفهوم صاوك المرابحة :هي وثائق متساوية العيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة ،وتصبح

سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك .المصدر لصكوك المرابحة هو البائع للبضاعة ،والمكتتبون فيها
هم المشترون للبضاعة ،وحصيلة االكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة ،ويملك حملة الصكوك سلعة المرابحة،

ويستحقون ثمن بيعها (.)16

• مفهوم الصاوك الحاومية :الصكوك التي يكون المصدر فييها إحدى الو ازرات ،أو الهيئات ،أو المؤسسات
العامة ،أو وحدات الحكم المحلي ،أو الشركات المملوكة للدولة ملكية عامة (.)17

 2.1.2الهدف من إصدار صاوك المرابحة الحاومية

ُيهدف منها تمويل المؤسسات الحكومية ،بشراء وبيع بضاعة مرابحة ،مثل المعدات ،واألجهزة ،واآلليات،
والسيارات ،والطائرات ،والسفن ،ومحطات توليد الطاقة وغيرها ،والتي عجزت الحكومة على توفيرها للمؤسسات من

ميزانيتها العمومية ،أو لكونها ال ترغب في تمويل قيمتها كاملة من مواردها المالية ،نظ اًر لوجود متطلبات أخرى
ذات أهمية وأولوية" .يمكن للحكومة تنشيط الحركة التجارية عن طريق تمويل شراء بضائع مرابحة بثمن مؤجل
لمدة محددة قصيرة أو متوسطة ،مثل شراء الزيت أو القمح أو السكر أو غيرها من السلع الغذائية أو المعدات
واآلالت واألجهزة ،وتلجأ في ذلك إلى مؤسسة مالية إسالمية وسيطة وتطلب منها إصدار أدوات مالية إسالمية

كصكوك التمويل ،نيابة عن حملة الصكوك الست دام حصيلة إصدارها في شراء هذه السلع أو المعدات بثمن حال

يدفع على أقساط ،ويستحق حملة الصكوك الربح المتمثل في الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة من المورد

وثمن بيعها للحكومة" (.)18

 3.1.2أهم خصائص صاوك المرابحة

تُبنى صكوك المرابحة على عقد من أهم العقود الشرعية وهو عقد البيوع (بيوع األمانة) ،والذي تندرج تحته
عدة أنواع من البيوع .وت تص صكوك المرابحة بأنها تمثل ملكية حعيعية في أصول أو منافع أو خدمات معينة،

وهي بذلك تعد أحد أدوات التمويل اإلسالمية المنافسة لألدوات الربوية مثل القروض والسحب على المكشوف،
باإلضافة إلى كونها تتمتع بمرونة عالية في إمكانية تنوع مجال است دامها والوساطة المالية والحركة التجارية التي

تحققها .ولقد تميزت صكوك المرابحة بعدة خصائص في مجال التمويل واالستثمار ،وجعلت منها أداة مناسبة

الستثمار األموال في تمويل العديد من الطلبات ( ،)19ومن أهم ال صائص التي تميزت بها صكوك المرابحة التالي:
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 تستند على عقد شرعي دلت األدلة على اعتباره ووق ارره ،وهو عقد يؤطر العالقة بين أطراف عمليةالتصكيك.

 تمثل حصص ملكية في أصول حعيعية (السلعة) ،فهي ال تقبل التجزئة في مواجهة مصدرها (.)20 -تعتبر من األدوات المناسبة لتمويل األصول ،مع توفر المرونة في تحديد فترة السداد.

 إمكانية تحديد نسبة الربح عند التعاقد ،يتيح للمستثمر مقارنة العائد المتوقع مع عوائد األدواتاالستثمارية األخرى.

 -تنوع السلع وال دمات واألغراض التي يمكن أن يتم تمويلها بالمرابحة (.)21

 ب الف أنواع أخرى من الصكوك ،ال تكون الجدوى االقتصادية من المشروع هي األساس فقط فيمؤشر نجاح التمويل ،وونما المالءة المالية لطالب الشراء (العميل) وقدرته على السداد.

 -ان فاض الم اطر نظ اًر لوجود ضمانات ب الف السلعة ومعرفة تكلفة التمويل وهامش الربح ،ب الف

إصدارات الصكوك بصيغ أخرى والتي تتأثر باألوضاع االقتصادية غير مستقرة في بعض البلدان (.)22

 4.1.2شرعية صاوك المرابحة

تمثل حقوقاً ملكية شائعة في بضاعة أو خدمة معينة ،وتستند إلى عقد المرابحة لآلمر بالشراء الذي أجازته

المجامع الفقهية .وطريقته أن تتقدم الجهة الراغبة بالشراء إلى جهة تمويلية ،بطلب شراء سلعة محددة وبيعها لها.

حيث تقوم الجهة التمويلية بطرح صكوك لالكتتاب فيها من قبل المستثمرين ،وتقوم بتجميع قيمة السلعة وشرائها

نيابة عن أصحاب الصكوك الذين هم المالك الحعيقيين للسلعة التي تم شراؤها ويشتركوا في الربح ويتحملوا ال سارة

في حالة حدوثها ،ثم تقوم ببيعها للجهة طالبة الشراء (.)23

 5.1.2أهم ضوابط تطبيق صاوك المرابحة

أ .قبل شراء السلعة :وهي المرحلة التي تبدأ من قفل باب االكتتاب الست دام حصيلة الصكوك إلى مرحلة

ما قبل شـ ـراء الس ــلعة ،ففي هذه المرحلة تمثل الص ــكوك نقوداً ،يكون بيعها بيعاً للنقود ،وتداولها ي ض ــع
لشروط بيع النقود .لذلك فإن تداولها ي ضع لشروط بيع النقود ،بحيث يباع الصك بنفس العيمة األسمية

المدفوعة للصـ ــك دون زيادة أو نقصـ ــان" .إذا كان مال القراض المجتمع بعد االكتتاب وقبل المباش ـ ـرة في

العمل بالمال ما يزال نقوداً ،فإن تداول صـ ـ ـ ـ ـ ــكوك المقارضـ ـ ـ ـ ـ ــة يعتبر مبادلة نقد بنقد ،وتطبق عليه أحكام

الصـ ـ ـ ــرف" (" .)24إذا أصـ ـ ـ ــبح مال القراض ديوناً ،تطبق على تداول صـ ـ ـ ــكوك المقارضـ ـ ـ ــة أحكام التعامل
بالديون" (.)25

ت .بعد شراء السلعة :تكون السلعة مملوكة لحملة الصكوك ،والصك يمثل حصة في بضاعة .يجوز تداول
صكوك المرابحة بعد شراء السلعة وقبل بيعها وتسليمها للمشتري ،وبسعر التراضي عليه بين البائع

اء كان السعر مماثالً للعيمة اإلسمية أو السوقية أو أكثر أو أقل .ألنه بيع لحصة شائعة
والمشتري ،سو ً
من أعيان (.)26
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ت .بعد بيع السلعة :ال يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع السلعة وتسليمها للمشتري وثبوت الثمن في
ذمته ،ألنها تمثل أجزاء شائعة من الدين (ثمن البيع) ( .)27صكوك المرابحة تمثل سلعاً عينية ال يسمح
عملياً بتداولها بأسعار سوقية قد ت تلف عن العيمة اإلسمية ،وما أن تصير الصكوك ممثلة لديون في ذمة

المشتري (المستفيد) حتى تصبح خاضعة ألحكام حوالة الدين التي تمنع تداولها بغير العيمة اإلسمية (.)28

 .3تسعير المرابحة

يتحدد هامش الربح في صيغة المرابحة عادة بنسبة مئوية من التكلفة الكلية التي ترتبت عن شراء وتملك

البضاعة ،مع األخذ في االعتبار العوامل الرئيسية في ذلك مثل ( روف السوق ،المنافسة ،الم اطر ،التكاليف،

التض م ،التشريعات والقوانين) ،ومع مراعاة االلتزام بالشروط والضوابط والمعايير الشرعية عند عمليات االحتساب.

 1.3العوامل الرئيسية لتحديد سعر المرابحة

أ .التكلفة :من أهم العوامل األساسية لتحديد التكلفة الكلية لسعر المرابحة هي ثمن البضاعة المطلوب
شراؤها ،وقيمة المصرفات المترتبة عليها من الشراء حتى البيع ،باإلضافة لهامش الربح.

ب .األجل :يتأثر هامش الربح في صيغة المرابحة بعامل الزمن ،حيث كل ما كانت فترة السداد أطول كان
هامش الربح أعلى ،بشرط أن يتم تحديد هامش الربح بشكل قطعي عند إبرام عقد البيع ،وأال يتم زيادة

قيمة هامش الربح بأي شكل من األشكال حتى في حالة تأخر السداد.

ت .نوع العميل :في الم اربحة لآلمر بالشراء كأحد بيوع األمانة يتم اإلفصاح عن سعر الشراء وهامش الربح،
ويمكن للمصرف أن يحدد سعر م تلف من عميل آلخر ،فالعميل الملتزم في عالقته مع المصرف

والمنضبط في سداد التزاماته يمكن أن يكون هامش الربح عليه أقل من الزبون الذي يتأخر في السداد.

ث .نوع السلعة :ت تلف السلع عن بعضها من عدة عوامل أهمها من حيث نوعها و روف شراؤها وبيعها
والتكلفة اإلجمالية لشرائها وكذلك فترة سداد ثمنها بعد بيعها .وبما أن سعر المرابحة يتم بالتراضي بين

البائع والمشتري ،فسيكون من األفضل للمصرف أن يسعر المرابحة بحسب نوع البضاعة وآجل السداد

حتى ال يفرغ عملية المرابحة من مضمونها االقتصادي الشرعي وتصبح كأنها عملية اقراض الثمن للمشتري

بصورة مرابحة.

ج .مخاطر التمويل :أهمها الم اطر الشرعية والمصر ية ،فصحة تنفيذ المرابحات حسب ضوابطها الشرعية
والضوابط اإلجرائية يجنب المصرف ضياع األرباح ويعزز من سمعته ،وعدم التزام بعض العمالء بسداد

األقساط في تاريخ استحقاقها يترتب عليه ضياع عوائد مالية أخرى عن فرص استثمارية جديدة للمصرف.

ح .العائد على االستثمار :أحد اهداف المصارف تحقيق نسبة عائد مربحة عن األموال التي تست دمها

وتستثمرها من جهة ،ومن جهة أخرى لتحقيق عائد مرضي للمستثمرين عن أموالهم المستثمرة طرفها (.)29
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أطراف عملية التصايك

ُمصدر الصك :هو الذي يست دم حصيلة االكتتاب ،سواء كان من القطاع ال اص؛ كالمصارف والشركات

1
ن
ي
المصدر ،وقد
لحساب
اإلصدار
هذا
يكو
وقد
.
ير
ال
القطاع
أو
،
المساهمة ،أو من القطاع العام
ُ
يكون المصدر وكيل عن أطراف عملية التصكيك أو منظماً أو مدي اًر لعملية اإلصدار مقابل أجر أو عمولة

معينة.

ت .حملة الصاوك :وهم الحائزون لوثائق الصكوك بأنواعها الم تلفة ،التي تمثل الموجودات ،سواء كانت هذه
الموجودات أعياناً أو منافع أو خدمات ،أو خليطاً من بعضها أو كلها.

ت .مدير الصاوك :وهو من يتولى إدارة الموجودات المملوكة لحملة الصكوك نيابة عنهم ،وهو في الغالب
شركة ذات غرض خاص ) (SPVتتولى عملية اإلصدار ،وتقوم بات اذ جميع اإلجراءات التي تتطلبها

عملية التصكيك ،مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة اإلصدار ،وتكون العالقة بينها وبين حملة الصكوك

قائمة على أساس الوكالة بأجر.

ث .أمين االستثمار :وهو مؤسسة مالية تتولى حماية مصالح حملة الصكوك واإلشراف على مدير الصكوك،
وتحتفظ بالوثائق والضمانات ،وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر تحدده نشرة اإلصدار.

ج .وكاالت التصنيف :حيث تقوم هذه الوكاالت بدور أساسي في تصنيف اإلصدارات المالية التي تطرح في
أسواق رأس المال ،وتحديد السعر العادل لألوراق المالية المصدرة (.)30

 3.3أهم المخاطر المحتملة لتطبيق صاوك المرابحة الحاومية

❖ المخاطر الكلية :وهي الناتجة عن بيئة االقتصاد الكلي للدولة من حيث التغيرات التي تط أر عليها

كالتغير في أسعار السلع في السوق المحلي أو السوق الدولي أو نتيجة تقلبات أسعار العملة المحلية
أو التغير في سعر الصرف للعمالت األجنبية .هذا النوع من الم اطر غالباً ما يكمن في أدوات التمويل

الحكومية كالصكوك السيادية.

❖ مخاطر االئتمان :هي التي تنشأ عن تأخر السداد .أو في حالة نكول اآلمر بالشراء عن شراء السلعة،

خاصة إذا كانت هذه السلعة م تصة بنشاط محدد وغير منتشرة في البالد ،أو عدم قدرة المشتري على

الوفاء بمستحقات الصكوك ودفع مبالغ حسب الدفعات المحددة في العقد لألصول المصكوكة المشتراة،

(تأخر أو تعثر السداد).

❖ مخاطر التشغيل :تنشأ نتيجة أخطاء بشرية أو فنية أو حوادث ،وهي تندرج ضمن الم اطر العامة إذا
كانت بفعل عوامل خارجية كالكوارث الطبيعية .وتندرج هذه ضمن الم اطر ال اصة إذا كانت بفعل

عوامل داخلية كعدم كفاية التجهيزات أو وسائل التقنية ،أو فساد الذمم ،أو عدم توافر الكفاءات اإلدارية
القادرة على العيام بمهام الوكالة عن المالك وتحقيق األرباح مع نموها واستقرارها مستقبال ،والمحافظة

 1مثل الدولة ،أو المصرف المركزي ،أو المصارف الحكومية ،أو إحدى الو ازرات ،أو نحوها ،حيث تصدر الصكوك ألجل تمويل أحد مشروعاتها العامة ،أو
المشروعات ال اصة بالبنية التحتية ،أو ألجل التنمية االقتصادية أو االجتماعية أو الصناعية أو نحوها.
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على المركز التنافسي للصكوك ونحو ذلك ،أو من خالل صورية أو ضعف الرقابة الشرعية مما يؤثر

سلباً في ثقة المتعاملين ،وسمعة المنشأة لديهم ،وهو األمر الذي من شأنه أن يترك آثا اًر على العيمة
السوقية للصكوك.

❖ مخاطر المخالفات الشرعية :وهي الم اطر التي تنجم عن است دام أموال الصكوك في مجال آخر
غير الذي تم االكتتاب يه ،أو في حالة عدم االلتزام بتنفيذها حسب الضوابط الشرعية ال اصة بتداول
صكوك المرابحة ،أو بعدم اإلفصاح للزبائن أو بالتدليس عليهم ،أو بشراء السلع بسعر أعلى من السعر

الحعيقي (.)31

 .4اإلطار التطبيقي لمقترح البحث

 1.4آلية إصدار صاوك المرابحة الحاومية

بعد تحديد الحكومة لنوعية البضاعة المطلوب توفيرها للمؤسسات العامة ،والتأكد من أهميتها وتعذر شراؤها

مما هو مرصود ببنود ميزانيتها .يتم البدء في خطوات إصدار الصكوك حسب ال طوات التالية (.)32

 -الحكومة توجه طلب إلى المصرف لشراء عدد من األجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية (مثالً).

 ي صص المصرف محفظة مرابحة ،ويصدر صكوكاً لالكتتاب بصفته مدي اًر ،وبمقابل أجر معين. -تكون حصيلة االكتتاب هي التكلفة الكاملة لشراء البضاعة ،تودع في محفظة المرابحة.

 -يقوم المصرف بشراء األجهزة بصيغة المرابحة ودفع قيمتها للمورد ،وقبضها العبض الناقل للملكية.

 يمكن تداول صكوك المرابحة في سوق المال بعد قفل باب االكتتاب وشراء األجهزة وقبل تاريخ بيعها. يقوم المصرف ببيع األجهزة للحكومة مرابح ًة وبالتقسيط وبما يتوافق مع نهاية أجل الصك. الربح (العائد عن الصكوك) هو الفرق بين ثمن الشراء لألجهزة نقداً وبيعها باآلجل. المصرف يقوم بسداد العيمة (قيمة الصك  +هامش الربح) إلى حملة الصكوك.شال رقم ( :)01يبن آلية عمل صاوك الم اربحة
1

5
6

سوق
األوراق
المالية

7

مشتري بضاعة
المرابحة للمستشفيات

2

3

حملة الصكوك
المستثمﺮون

الحكومة

المصﺮف
4

شﺮكة متخصصة
مﻮرد بضاعة المرابحة

8

المصدر :بدر ،أسامة محمد حامد ،الصاوك اإلسالمية كأداة فعالة للتمويل ،دراسات كلية التجارة – جامعة طنطا –

مصر ،مجلد  ،16عدد .)33( 2015 ،2
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 2.4تجارت بعض الدول في إصدارات صاوك المرابحة السيادية

حسب االحصائيات والدراسات العالمية الزالت ماليزيا تتبوأ المرتبة األولى على مستوى العالم في إصدارات

الصكوك بجميع أنواعها ،حيث حافظت ماليزيا على هيمنتها بنسبة  %35من إصدار الصكوك العالمية ،تليها

المملكة العربية السعودية بنسبة  .%26.5وارتفعت إصدارات الصكوك في ماليزيا سنة 2018م عما كان متوقع،

وبلغ ما قيمته  123.39مليار رينجيت ،وجاء هذا النمو جاء نتيجة زيادة إصدارات الصكوك الحكومية.

 1.2.4تجربة ماليزيا

أخر ما تم من إصدارات صكوك المرابحة السيادية في السوق الماليزي ،قام مصرف إسالم باعتباره المستشار

والمدير الرئيس في السوق الماليزي ب صوص صكوك المرابحة بإصدار صكوك مرابحة سنة 2018م ،وكانت

الشريحة األولى بعيمة  300مليون رينجيت ،وذلك بهدف تعزيز كفاية رأس مال بنك إسالم ،وبما يتماشى مع

متطلبات بازل  ،3وأن مدة هذه الصكوك  10سنوات وهي غير قابلة لالستدعاء لمدة خمس سنوات .المصرف

تحصل على موافقة هيئة األوراق المالية الماليزية بإصدار مرابحة صكوك ثانوية و  /أو صكوك المرابحة في إطار

برنامجه ،وبتصنيف نهائي طويل األجل مستقر ( )A1&AA3وبما قيمته  10مليارات رينجيت ماليزي .وبهذا

اإلصدار ارتفعت أسهم المصرف ب مس أو  ٪1.35لتغلق عند  RM3.75يوم 2018-11-07م .وأكملت شركة

 Eco World International Bhdاإلصدار الثاني من صكوك المرابحة بعيمة إجمالية تبلغ  350مليون رينجيت
ماليزي بعيمة إسمية ،مع فترة ثالث سنوات من تاريخ اإلصدار في إطار برنامج مرابحة صكوك ستست دم ألغراضها
العامة ،ومتطلبات رأس المال العامل و  /أو التمويل المستقبلي ،وسيكون المديرون والمستشارون الرئيسيون

المشاركون والمرشحون لبرنامج صكوك المرابحة مع الشريك هما مصرفي (.)CIMB & MAYBANK

 2.2.4تجربة السعودية

حلت السعودية في المرتبة الثانية على مستوى العالم في حجم إصدارات الصكوك بعد ماليزيا ،حيث تمكنت

حكومتها من طرح العديد من الصكوك "السعودية تجمع ملياري دوالر من بيع صكوك جديدة" ،بهدف تنويع مصادر
الدخل لالقتصاد السعودي المعتمد على النفط ولتستكمل احتياجات المملكة التمويلية خاصة من العملة الصعبة.

وعلى مستوى صكوك المرابحة طرحت السعودية صكوك يضم اتفاق مضاربة بجانب تسهيل مرابحة يتضمن تجارة
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السلع الدولية ( .)34كما أصدرت أكبر شركة نفط في السعودية (أرامكو) صكوك هجينة (مضاربة  +مرابحة).

ويوجد في السعودية صندوق المرابحة (مرابح) ،وهو صندوق استثماري يستثمر أمواله في البيع اآلجل وفي الصكوك
للمعادن غير الذهب والفضة في سوق لندن وأسواق دول مجلس التعاون (.)35

 3.2.4تجربة األردن

تعتبر صكوك المرابحة من أهم القنوات االستثمارية الموجودة إلى األن في األردن ( .)36حيث است دم

المصرف المركزي األردني صكوك المرابحة لآلمر بالشراء لصالح شركة الكهرباء الوطنية لعدة إصدارات كان
أخرها اإلصدار الثالث في العام الماضي 2018م ،بعد أن تم أجازتها من طرف هيئة الرقابة الشرعية المركزية،

ووافق عليها مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية (.)37
 4.2.4تجربة السودان

تُعتبر التجربة السودانية في إصدار الصكوك من التجارب الناجحة نظ اًر لتمتعها بميزة تفقدها المصارف
المركزية األخرى وهي النظام المالي اإلسالمي الموحد والذي تم ضت عنه منتجات إسالمية ال ت ضع لضغوط

التنافسية كما الحال في الدول التي تتبنى نظاماً مالياً مزدوجاً .صكوك االستثمار الحكومية است دمت في تمويل
االنفاق الحكومي الرأسمالي والتنموي عن طريق عدة عقود والتي منها عقد المرابحة ،حيث تمكنت الحكومة من

تلبية مشتريات م تلفة للدولة من معدات وآليات ومتطلبات البنى التحتية وغيرها ( .)38وكانت صكوك االستثمار
الحكومية السودانية (صرح) تست دم عقود المرابحة أحد أهم است دامات الحكومة السودانية التي تستهدف منها

حشد المدخرات وأموال المستثمرين محلياً ووقليمياً في مجال تو يف الموارد ،فهي تتيح لحاملها المشاركة في أرباح

تمويل المشروعات الحكومية ال اصة بالتنمية والبنى التحتية ولتقليل األثار التض مية وتنشيط سوق رأس المال.

نست لص من عينة التجارب السابقة أن صكوك المرابحة تبوأت من سنين مكانة مهمة والزالت وكما هو

مبين في الرسم أدناه .وتست دم الشركات والجهات المالية في بعض األسواق صكوك المشاركة ،والمضاربة،

واإلجارة ،والوكالة على نطاق واسع ،في حين أن الجهات السيادية تميل إلى است دام صكوك المرابحة أكثر بسبب

الهيكلة السهلة والقدرة االئتمانية ،ويشير الرسم إلى صكوك السعودية الهجينة والتي تتكون من صكوك مضاربة

ومرابحة (.)39

إصدارات الصكوك السيادية (يناير  - 2001ديسمرب )2017
صكوك المرابحة

6%4%

صكوك اإلجارة
صكوك المشاركة
صكوك الهجينة

6%
7%

49%

9%

صكوك السلم
صكوك المضاربة
صكوك االستصناع

19%
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 3.4المناقشة والمقترحات

من أهم المحاور التي دار حولها البحث هي النقاط الثالثة المشار اليها في مشكلة البحث والمتمثلة في حجم

السيولة غير المستثمر ،وضعف إدارة السيولة ،ومحدودية االستجابة لطلبات التمويل واالستثمار بشكل عام ،والتي

ترتبط بشكل مباشر بموضوع السيولة والتي تعتبر في الحالة الليبية قد أخذت منحاً خطي اًر أدى إلى عدم قدرة
المصارف على االستثمار ،وتأخر الحكومة في تلبية متطلبات عدة مؤسسات وتأخر تطوير المشاريع التنموية

والبنى التحتية .وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل أثرت سلباً على آليات إدارة واستثمار السيولة ،أهم هذه العوامل هو
عامل االحتياطي النسبي على الودائع الذي فاض وتكدس لدى م.ل.م بالمليارات .بناءاً على نظرية االحتياطي
النسبي ،فإن قدرة المصارف على منح االئتمان مرهونة بحجم الفائض من االحتياطي النسبي وال يمكنها تجاوز

ذلك ( .)40هذه االستراتيجية هي صلب عمل المصارف التقليدية بحيث ُيقرض المصرف الفائض من االحتياطي
القانوني بسعر فائدة أكبر من المطلوب من ِقبل المودعين وهو ما يُصطلح عليه بـ ـ ـ "تكلفة التمويل" .وعلى الجانب
اآلخر فإن المصارف الليبية وبحكم القانون ممنوعة من است دام الفائدة ،مما يستوجب عليها تو يف أدوات

وبناء على النشرة االقتصادية الصادرة عن م.ل.م (،)41
ومنتجات مصر ية إسالمية بديلة.
ً
االحتياطي اإللزامي المفروض على المصارف التجارية يشهد حالة ارتفاع بشكل مستمر نظ اًر لعدم توفر بيئة
ل الفائض عن

استثمارية ُيستفاد من خاللها بهذه األموال ،وتوقف المصارف عن منح االئتمان للعمالء نتيجة لقانون منع العمل
بالفائدة منذ عام 2015م .وارتفع الفائض عن االحتياطي اإللزامي عام 2018م إلى  68،689.5مليار دينار،

األمر الذي يوحي إلى حجم الركود في القطاع المصرفي نتيجة عدم طرح أدوات ومنتجات مالية إسالمية من قبل

م.ل.م لتو يف هذه األموال في برامج استثمارية من شأنها أن تنعش اقتصاد البالد وتساهم في ت فيف حدة نقص

السيولة ،وتلبي طلبات الحكومة.
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المصدر :مصرف ليبيا المركزي( .النشرة االقتصادية لمصرف ليبيا المركزي للربع الرابع من عام 2017م).

األمر اآلخر هو شهادات اإليداع وهي أشهر أدوات السياسية النقدية التي من خاللها تتحكم المصارف المركزية

في كمية المعروض من النقد المحلي حيث تصدر شهادات إيداع لتقليص كمية المعروض أو تشتري شهادات
اإليداع لزيادة كمية المعروض .اعتمد الباحثان عينة توضيحية لشهادات اإليداع من واقع المركز المالي لمصرف

الجمهورية كونه أكبر المصارف الليبية ومملوك لـ م.ل.م بنسبة  .%80وحسب إحصائيات مصرف الجمهورية

لشهر يونيو من عام 2017م ،فإن حجم قيمة شهادات اإليداع لدى م.ل.م وصل إلى  12,069,935,163مليار

دينار ،وهو مبلغ ض م ال تُمنح عليه فائدة وال يستفيد منه مصرف الجمهورية إال من خالل تغطية الحواالت
ال ارجية والداخلية وقيمة العملة المشتراة من المصرف المركزي والتي تُ صم جميعها من حساب مصرف الجمهورية
لدى م.ل.م.

المصدر :مصرف الجمهورية( .المركز المالي لمصرف الجمهورية للربع الثاني لعام 2017م).
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أما سوق المال الليبي فالزال يفتقد للبيئة التنظيمية والتقنية المتكاملة إلصدار وتداول الصكوك ،والواقع

الحالي في ليبيا ال يحفز رؤوس األموال باالستثمار مع المصرف المركزي بشكل فوري ويجعلهم في حذر وتردد،

نظ اًر لتأخر عملية التوافق السياسي وما ترتب عليها من عدم وجود استقرار سياسي وأمني وتعدد المؤسسات
الحكومية الموازية ،ومع هذا الواقع المؤسف والذي نأمل أن يكون مؤقتاً وال يطول أمده ،إال أننا نتوقع أن يجد
م.ل.م إقباالً على االستثمار في حالة حدد آلية واضحة إلدارة الم اطر المتوقع أن تحدث وبحيث يضمن
المستثمرون وأصحاب رؤوس األموال حقوقهم ،ومن أهم مكونات آلية إدارة الم اطر الواجب على المصرف
المركزي توفيرها واإلفصاح عنها ب ط مو ٍاز مع إعالنه عن فكرة إصدار الصكوك هي :دراسة الجدوى ،الضمانات،
التأمين ،االحتياطيات ،التنويع ،التحوط ،والحوكمة.

ويرى الباحثان أنه في حالة تمكن مصرف ليبيا المركزي من توفير الضمانات المشجعة للمستثمرين فإنه

ومع الواقع الذي تعيشه ليبيا يمكن له إصدار صكوك المرابحة لحشد المدخرات لتمويل بعض من طلبات الحكومة،

بدالً من القروض (الحسنة) التي يمنحها اآلن للحكومة لسد العجز ولتوفير األصول من معدات وآليات للمؤسسات
الحكومية في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع االتصاالت وفي مجال األمن وغيرها هذا من جهة ،ومن جهة

أخرى لتمكين المصارف من استثمار جزء من أرصدتهم المودعة لدى المصرف المركزي وال يتقاضون عليها عائد.
وعليه فإن كال الحالتين السابقتين يحتمان على م.ل.م ضرورة تطوير أدوات السياسات النقدية اإلسالمية البديلة

للتحكم في الكتلة النقدية من حيث الزيادة والتقليص ،وللمساهمة في اإلدارة الفاعلة للسيولة ومنح الفرص الستثمارها

وتنشيط السوق ،والتي يرى الباحثان أن صكوك المرابحة هي أحد األدوات المالية اإلسالمية المناسبة لذلك في

ليبيا.

 4.4مقترحات لتطبيق صاوك المرابحة الحاومية في ليبيا

التصكيك يكون من قبل المنشئ مثالً (حكومة ،أو مصرف ،أو مؤسسة) ،بهدف الحصول على الموارد المالية

الالزمة لها .على أن يتم تقويم إصدار الصكوك المقترح إصدارها ،ودراسة الجدوى منها ،ومقارنة التمويل بإصدارها

مع مصادر التمويل األخرى المتاحة ،وتحديد اإليرادات والمصروفات والعائد المتوقع لتنفيذ العملية وودارتها .وفي

الواقع الحالي في ليبيا والذي يدعم إصدارات الصكوك من الجانب التشريعي إال أن الجانب التنظيمي الزال يفتقد

لإلمكانات الداعمة بشكل كامل لتداول الصكوك وتحديداً من جانب سوق المال ،وذلك نظ اًر لعدم وجود سوق المال
اإلسالمي .والبحث ي تص بصكوك المرابحة والتي ال يمكن تداولها إال بتوفر شروط ورقابة دقيقة وفي مرحلة

محدودة من عمرها ب الف بعض الصكوك األخرى ،وهو ما يرى الباحثان إمكانية إصدارها عن طريق القطاع
المصرفي الليبي وبدون الحاجة لسوق المال .و يما يلي بعض األمثلة التطبيعية المقترحة لصكوك المرابحة:
• شراء آليات ومعدات وأجهزة طبية لوزارة الصحة:

من المتعارف عليه عند الليبيين بشكل عام مالحظتهم في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات
العامة من نقص في بعض المعدات واألجهزة الطبية المهمة التي تست دمها في عملها اليومي ،وفي بعض الحاالت

حتى األدوية والمحاليل الطبية الالزمة وسيارات اإلسعاف خاصة في المناطق الريفية النائية ،وهو ما يجعل بعض
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المرضى المقتدرين مالياً مضطرين للسفر لمدن أخرى التي تتواجد في مؤسساتها الصحية هذه المعدات أو للسفر

خارج ليبيا .وتعجز الحوكمة أحياناً في توفير هذه المتطلبات والنواقص نتيجة عجز في الموازنة أو الطلب اإلضافي

غير المتوقع أو زيادة األسعار العالمية أو التغير في سعر الصرف أو النقص في السيولة ،وهو ما يستدعي منها
السعي في إيجاد الحلول التي يمكن عن طريقها أن تفيء بمتطلبات هذه المؤسسات لتوفير ال دمة للمجتمع وبدون
تأخير قدر اإلمكان .وفي حين يوجد لدى الحكومة إيرادات سنوية من الدخل القومي للبالد والمتمثل في العنصر

األساسي وهو النفط باإلضافة إلى الضرائب والجمارك وغيرها ،إال أن هذه اإليرادات ت ضع جميعها لبنود الموازنة

المعتمدة والتي تتعرض أحياناً للظروف الغير متوقعة مما يترتب عليه هور اختالفات في بنود الميزانية يتطلب

معالجته بأحد الحلول التي يمكن تطبيقها ،وما يراه الباحثان من حلول بهذه المرحلة لمعالجة هذه اإلشكالية يمكن
أن يتم بإصدار صكوك مرابحة وذلك على النحو التالي:

 تحيل و ازرة الصحة طلباً مرفقاً بدراسة تفصيلية للحكومة لتوفير أجهزة ومعدات طبية للمستشفيات العامة،مثل أجهزة التصوير المقطعي ،وأجهزة الغسيل الكلوي وغيرها من األجهزة المهمة التي تحتاجها
المستشفيات.

 توجه الحكومة طلباً لو ازرة المالية أو المصرف المركزي للنظر في كيفية توفير األجهزة والمعدات الطبيةللمستشفيات ،عن طريق إصدار صكوك حكومية مع وعد حكومي بالشراء.
 يكلف المصرف المركزي مصرف الجمهورية بالنظر في طلب الحكومة ووعداد تصور عن كيفية تلبيةالطلب.

 يقوم مصرف الجمهورية بدراسة الطلب وعرض مقترح للتنفيذ يشمل األسس الرئيسية لعملية التمويل والتيأهمها (نوع البضاعة ،سعر البضاعة ،هامش الربح ،آلية السداد ،مدة السداد ،الضمانات ،صيغة العقد،

تاريخ طرح الصكوك ،تاريخ الشراء ،تاريخ البيع) وغيرها من البيانات الواجب توفرها في نشرة اإلصدار

وفي العقود.

 في حالة موافقة الحكومة على مقترح مصرف الجمهورية ،يتم تكليف مصرف الجمهورية رسمياً من طرفالحكومة (المصرف المركزي) بالتنفيذ وباعتباره مدير اإلصدار.

 يؤسس مصرف الجمهورية محفظة استثمارية إلصدار الصكوك ،ويطرح صكوك مرابحة لحشد الموارد لهابعيمة التكلفة اإلجمالية لعملية شراء األصول (األجهزة والمعدات) ،والتي ستؤول ملكيتها للمستثمرين حملة

الصكوك .ويكون من األفضل في اإلصدارات األولى أن يتم االقتصار في طرح الصكوك على المصارف
فقط لالستفادة منها في إدارة السيولة ،ولضمان حسن التنفيذ وتجنب الم اطر.

 يقوم مصرف الجمهورية بتوقيع عقد مع المشتري الذي يمثل الحكومة وينوب عنها (و ازرة الصحة أوالمستشفيات) ،بصيغة المرابحة نيابة عن حملة الصكوك ،ويست دم مصرف الجمهورية حصيلة الصكوك
في شراء وتملك بضاعة المرابحة وقبضها قبل بيعها نيابة عن حملة الصكوك.
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 يتعاقد مصرف الجمهورية مع الشركات الم تصة عن طريق مناقصة دولية ،ويبرم عقد شراء بصيغةالمرابحة ،ويشتري األصول (المعدات الطبية) ويملكها.

 يقوم مصرف الجمهورية ببيع المعدات مرابحة للحكومة ،ويبرم عقد بيع بصيغة المرابحة ،وتسليم البضاعة(المعدات) للمستشفيات ،ومتابعة خصم األقساط حسب ما تم االتفاق عليه وأبرم في العقد.

 عند انتهاء مدة الصكوك وحلول موعد إطفائها ،يقوم مصرف الجمهورية بسداد قيمة الصكوك واألرباحلحملة الصكوك ،وتتكفل الحكومة بتغطية أي متأخرات للسداد.

هذه اآللية يمكن است دامها مع كل الو ازرات مثل (التعليم ،العدل ،المواصالت ،وغيرها) ،والتي لم تتمكن الحكومة
من توفير طلباتها السنوية من األصول أو التي تحتاجها لتنفيذ أعمالها المحددة لها في ال طة السنوية.
• صندوق المرابحة االستثماري:

مؤشر السيولة غير المستثمر لدى (م.ل.م) والمشار إلى أحد عناصره في الجداول السابقة والمتمثل في شهائد

اإليداع تسبب في ان فاض ربحية المصارف نتيجة توقف العائد عنها ،وأثر بشكل واضح على نسبتها نتيجة لهجرة

نسبة كبيرة من ودائع القطاع ال اص خارج بيئة المصارف وخارج الدولة .ويرى الباحثان أن هذه اإلشكالية يمكن

معالجة جزء كبير منها باالستثمار في صكوك المرابحة بشكل عام ،بحيث يمكن (م.ل.م) أن يؤسس صندوق

استثماري يكون منضبط بالضوابط الشرعية ،ويكون المصرف المركزي هو المدير للصندوق أو يكلف أحد المصارف

أو يوافق ألحدى الشركات االستثمارية بإدارته ،وعلى أن تستثمر المصارف في الصندوق بنسب معينة حسب

سياستها االستثمارية ،ويتم استثمار أموال الصندوق في البيع اآلجل (المرابحة) أو الوكالة باالستثمار ،أو االستثمار
في الصكوك ،ويمكن أن يتم ذلك في السلع المحلية مثالً (النفط) ،أو العالمية مثل (المعادن) ،وفي توفير متطلبات
الحكومة والمؤسسات العامة من المعدات واآلليات والمركبات وغيرها ،لآلجال القصيرة والمتوسطة والتي تصنف

على أنها ذات م اطر من فضة .ويمكن االستفادة من تجربة صندوق المرابحة االستثماري (رابح) في السعودية

ونقل التجربة إلى ليبيا.

 5.4بعض التحديات التي تواجه التطبيق المثالي لصاوك المرابحة في ليبيا

❖ المعرفة :محدودية المعرفة عن الصكوك في المجتمع بشكل عام ،وعن متطلبات وكيفية إصدارها.

❖ الكوادر :قلة الكوادر الوطنية البشرية المؤهلة علمياً وعملياً لإلشراف على عمليات إصدار الصكوك.

❖ المؤسسات :ضعف مكونات المؤسسات الوسيطة وبيوت ال برة التي تنظم عملية اإلصدار واإلشراف
على التصكيك والتي أهمها سوق المال.

❖ اللوائح :تأخر إصدار لوائح تنظيمية ووجرائية ورقابية عن الصكوك بشكل عام.

❖ األنظمة :حاجة األنظمة المعلوماتية في سوق المال وفي أغلب المصارف للتطوير لتتوافق مع الصكوك.
❖ التسعير :عدم وجود مؤشر خاص بتسعير الصكوك ،الزالت مؤشرات االئتمان العالمية هي المرجع في
تحديد العائد على إصدارات الصكوك مثل ( ،)Libor, Euriborوترتب عن ذلك إشكالية في أن العائد
على الصكوك ال يمثل العيمة الحعيقة ،وونما يمثل تكلفة التمويل على االئتمان.
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 .5الخاتمة

إدارة واستثمار السيولة ٍ
تحد تواجهه المصارف الليبية بشكل عام نظ اًر لقلة أدوات إدارة السيولة الشرعية المتاحة

لديها ،وهي ال تستطيع إدارة السيولة باألدوات المالية التقليدية إال ضمن الضوابط الشرعية ،فهي مطالبة بتطوير

أدوات شرعية تجمع بين الربحية والتنوع واالستجابة لم تلف آجال االستحقاق وبتوازن لتجنب الفائض من السيولة

بدون استثمار أو العجز فيها لسد االلتزامات وتغطية الطلبات ،وتطوير أو استحداث أدوات شرعية يتطلب تطوير

سوق المال بحيث يشمل سوق النقد اإلسالمي .ومن أهم األدوات التي نجحت في إدارة واستثمار السيولة الصكوك،

كونها قابلة للتداول وذات آجال متنوعة وسيولة عالية .وبذلك يمكن للمؤسسات المالية اإلسالمية است دامها إلدارة

السيولة ،فإن كان لديها فائض من السيولة اشترت هذه الصكوك ،وون احتاجت إلى السيولة باعتها في السوق
الثانوية .البحث حدد الصكوك أحد األدوات الشرعية التي يمكن أن تكون الحل البديل في هذه الفترة للقطاع
المصرفي الليبي ،كونها تتميز بالتنوع في الهياكل (البيوع ،المشاركة ،اإلجارة) ،وتتنوع حسب اآلجال (قصيرة،
متوسطة ،طويلة) ،والتجارب العالمية برهنت على أن الصكوك اإلسالمية تتمتع بمرونة عالية في تمويل الطلبات

الم تلفة للحكومات وبما يتالءم والطلب .والتي منها صكوك المرابحة ،فالطلب على إصدار الصكوك في ليبيا في
هذه المرحلة يأتي تلبية لطلبات جهات حكومية وفي وقت محدد وبشكل محدد ،وبحسب المؤشرات التي تشير الى
توفر المتطلبات الرئيسية المتمثلة في البيئة القانونية والتنظيمية في ليبيا ،باإلضافة إلى الرغبة الملحة والحاجة

الماسة من الجهات ذات العالقة .وبذلك توصل الباحثان إلى أن فرضية تطبيق صكوك المرابحة السيادية في ليبيا

في هذه المرحلة تعتبر مناسبة ويمكن تطبيقها لتمويل متطلبات الحكومة .بحيث يمكن لمصرف ليبيا المركزي
إصدار صكوك المرابحة السيادية لتوفير طلب الو ازرات ،ولتكون إحدى األدوات الشرعية البديلة التي يمكن أن

يعتمدها ضمن أدوات السياسة النقدية ،وتمكنه من تطوير عمله باستثمار جزء من السيولة الراكدة وتلبية طلبات
المصارف والحكومة والمستثمرين ،واستناداً على ذلك وحتى يتمكن مصرف ليبيا المركزي من إصدار الصكوك
كانت توصيات البحث على النحو التالي:

 -استكمال البيئة القانونية والتنظيمية المطلوبة لتطبيق الصكوك اإلسالمية.

 تطوير عمل سوق المال بما يضمن تنظيم عملية تداول الصكوك االسالمية. -زيادة عدد الكوادر البشرية التي يمكنها التعامل بالصكوك بالتأهيل والتدريب.

 نشر ثقافة است دام الصكوك االسالمية بين المستثمرين وبيان اهميتها للتنمية االقتصادية. -االستفادة من ال برات والتجارب التي قامت بها عدة دول.

 -البدء بإصدار صكوك لمشروع حكومي أولي كتجربة وبضمانات مرضية لجميع األطراف.

 إشراك البنك اإلسالمي للتنمية في عمليات إصدار الصكوك واالستفادة من خبرته ومساهمته وآليةالضمانات التي ينتهجها عن طريق المؤسسات التابعة له.
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يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على وضع الطاقة الشمسية في الجزائر مع اإلشارة إلى جهودها
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1.

Introduction
Electricity production in all Arab countries is still dependent on fossil fuels, but in recent years,
there has been a global trend to produce electricity from renewable sources, especially with increasing
demand, and the climate change problem with its negative effects. The Arab region has adopted an
ambitious strategy “Pan-Arab strategy for Development of Renewable energy 2010-2030” to develop
electricity production from renewable sources, setting targets to 2030 (1). Algeria is one of these
countries. Its energy sector has historically been at the centre of the country’s developments notably
in the recent years where the electricity demand reached more than 10%. Many indicators make
Algeria an ideal country for the implementation of the Concentrating solar Thermal plants (CSTP) (2).
Algeria envisages the substitution of the fossil energies by the renewable energy, especially solar
energy. Its government has committed itself to develop solar energy as its largest renewable energy
source by covering 30% of electricity from renewable sources by 2030 (3) through the program (20112030).The program in question foresees the establishment by 2030 of a 12,000 MW electricity
generation capacity exclusively for the domestic market. A whole range of renewable energies among
which 7,200 MW in thermo-solar, 2,800 MW in photovoltaic, and 2,000 in wind power had to come
from it. An additional 10,000 MW was even planned for export to Tunisia and Morocco. The openly
stated objective is to save as much as possible natural gas, largely for export.
It should also be noted that Algeria has a big delay in this area compared to the Arab country
such as Morocco and Egypt, according to BP Statistical Review of World Energy 2018, Egypt and
Morocco have produced more than 2.7TW in 2017 of electric energy by renewable energy while
Algeria produced only 533MW.
Geographically, Algeria is the largest area in Africa, with 2.381.741 km2, four times France, with
many forests in the middle; however, the Sahara alone represents 84% of the territory. In addition to
fossil energies, Algeria as well holds several sources of RE; solar energy, wing energy and others.
All of its natural energy qualifications make it one of the leading developing countries in the
investment of energy’s sustainable. In July 2011, Algeria inaugurated its first Concentrating solar
Power Plant. It is a hybrid 150MW integrated solar combined cycle system (ISCCS) with 30MW of
solar output. Many others ambitious projects are in different stages of consideration. The problematic
of this study comes as follows: What it is the potential and the devices that Algeria holds in
electricity production through solar energy ? What are their prospect ?
2.

Methodology
This paper is based on works in terms of articles and books on the subject of “Electricity
production via renewable energy focused on solar energy ”, from point of legal framework,
technical and economic joining this to the most credible statistical journals via their websites in the
field of energy studies such as:
• Amina Mekhelfi, Fatima Zohra Ben Seghier,& D.B (2018): Electricity Generation from
Renewable sources Algeria Cases: This research aims to underlining the renewable energies
position in Algeria, while referring to Algeria’s efforts in this field. The study results show that
Algeria possesses high potential in the field of renewable energies, in addition to political
efforts tending towards reinforcing and developing renewable policy. Nonetheless, generation
of renewable energy represents only 5.5% of total fossil energy. This ratio is still low in
comparison with Algerian energy potential. As a result, Algeria has little experience in
renewable energy technologies because it relies on fossil energy and well-mastered techniques.
• Amal Rahman & Abdelhak Bentafat, Reality and Prospect of electricity Production
from Renewable Energies in Arab Countries: analytical Study (1990-2017): This study
aims to highlight the status of electricity production from renewable energies in some Arab
countries due to their potential. As well as the contribution of RE in producing electricity
for every Arab Country (Algeria is one of them). That could lead to an increase in the
achievement of a significant part of sustainable development if it will be exploited. The
study find that there is a weak and low correlation (-0.420) between the electricity
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production from renewable and CO2 emission per capita which means that the increase in
the production of electricity from RE in Arab countries reduces CO2 emissions per capita.
Egypt and Morocco have taken rapid steps towards pioneering electricity production
through renewables.
Journals (Ministry of Energy of Algeria, Algeria's RE centers reports (CDER), Arab
future Energy Index AFEX 2016. this article is endowed with various statistics from
journals renowned at the international and national levels for renewable energy during the
period from 2011 outlook to 2030.

Discussion and result

3.1 Renewable Energy (RE) on the world: This title evokes briefly the definition and the benefits
of RE as well as the estimated RE of global electricity production, end 2016, and Electricity
production from solar sources.
3.2 Renewable energy definition and its benefits: Are often called «green», «clean», or
«sustainable energy resources», they are growing in importance as the 21st century matures; its energy
obtained from natural and persistent flows of energy occurring in the immediate environment. Like a
solar energy, where « repetitive » refers to the 24-hour major period. Note that the energy is already
passing through the environment as a current or flow, irrespective of there being a device to intercept
and harness this power (4).
Renewable energy uses energy sources that are continually replenished by nature: the sun, the
wind, water, the earth’s heat, and plants. Renewable energy technologies turn these fuels into usable
forms of energy- most often electricity, but also heat, chemicals, or mechanical power (5).
Renewable energy in generally is one of the most viable options, and ideal solution for the alternative
to fossil energy because of their negative effects, among which:
- Environmental degradation through climate change and resulting from global warming; as well
as the damage caused by the activities of the global fossil fuel industries. As the environmental crisis
of January 2018 caused by the flow of the Iranian ship off the coast of China, carrying 136 000 tonnes
of light crude oil in addition to human losses as well as the Gulf of Mexico crises in April 2010
caused by BP company;
- Destabilization of energy security in the countries and resulting in economic crises.
- Air pollution caused by particulate matter and other pollutants (Fossil fuels) not only acts directly
on the environment but by contamination of water and soil leads to their degradation. Wet and dry
deposition of inorganic pollutants leads to acidification of environment. These phenomena affect the
health of the people, increase corrosion, and destroy cultivated soil and forests. Most of the plants,
especially coniferous trees are not resistant oxides. Widespread forest damage has been reported in
Europe and North America. Many cultivated plants are not resistant to these pollutants, especially in
the early period of vegetation (6).
- Hidden Cost of Fossil Fuels: Some energy costs are not included in consumer utility or gas bills,
nor are they paid for by the companies that produce or sell the energy. These include human health
problems caused by air pollution from the burning of coal and oil; damage to land from coal mining
and to miners from black lung disease; environmental degradation caused by global warming, acid
rain, and water pollution; and national security costs, such as protecting foreign sources of oil (7).
3.3 Estimated renewable energy of global electricity production, end 2016
It has been argued that the main feature of renewable energy production is the generation of
electricity. Figure 1 clearly illustrates the share of electricity generation from renewable energy
sources during 2016 by:
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- 75.5% represents electricity generated by non-renewable energies, 24.5% from renewable sources
of which 16.6% is produced by hydropower, 4% produces wind power, 2% produced by biopower
and only 1.5% produced by solar PV.
- Hydroelectricity recorded a fixed percentage in 2016 compared to the previous year, estimated at
16.6% as the largest percentage of renewable electricity generation. But this low percentage is due to
the dominant interest of some leading countries (such as China and Britain) to invest in power
production technologies generated by solar and wind energy.

Figure n°1: Estimated Renewable Energy of Global Electricity Production ,End 2016
3.4 Electricity production from solar sources: Two quite district technologies are used to produce
solar power PV module technology uses one the properties of (generally silicon) semi-conductors
that generates electrical current when it is exposed to light. The second technology is solar thermal
plant (or concentrated solar power plant) technology that) the sun’s rays using mirrors on a focal point
to obtain very high temperatures (400-1000°C) to produce water vapor and thus electricity. These
concentrating solar power (CSP) plants can operate with another energy source (generally natural
gas), in which case they are known as hybrid plants. They can also be equipped with storage systems,
to continue producing electricity after sundown or in the temporary absence of sunlight during the
day (8).
By what was quoted above, it is clear that the rate of RE production global electricity in 2016,
generated by solar and wind energy remains very low compared to that of hydropower. Moreover,
this is due to the lack of natural resources such as the sun and space in most developed countries that
have alternative energy technologies and invest in them, such as Germany and China. While some
developing countries like Algeria are acquiring natural resources (in solar energy, wind power,
geothermal energy, significant geographical space), however, they do not have sufficient technology,
clean energy investment and the know-how in management.
4.

Situation of Algerian solar energy (potential, program and policy)
Algeria is one of the countries who get a varied potential in renewable energy. Consisting on:
solar energy with 3600h of sunshine a year, wind energy between 3 to 6 m/s, geothermal energy with
200 hot water springs in the north of the country (between 45° C and 98° C); biomass with 37 MTEP
for forests, 30MT for urban waste and hydroelectricity (9). This part exposes the Algerian energy
resources potential especially on solar energy, their strategy, and policy.
4.1 Potential of solar energy in Algeria
Solar energy is one of the most important sources in Algeria, providing one the highest solar
potentials in the world, with 86% of the national territory in the desert region (the Grand Sahara).
Page | 253

F.Z. Ben Seghier & A. Mekhelfi & D. Benanaya

International J of E Studies 06 (2019) 249 – 260

Algeria holds between 2500 and 3600 h of sunshine a year. The average solar radiation in Algeria
generates about 200 kwh/m2, which is twice radiation generated on the European continent (10), see
figure 2. The energy absorbed daily is on horizontal surfaces of 1m2 is 5 kwh over the major part of
the national territory or about 1700 kwh/(m2 year) for the north and 2650 kwh/(m2 year) for the south
of the country see table1 (11):

Figure n° 2: Geographic map of Algerian solar energy
Region
Coastal
High plateau
Surface (%)
04
10
Average duration of
2650
3000
saneness per annum (h)
Average energy received
1700
1900
2
(kwh/m annum)
Table n° 1: Solar potential in Algeria

Sahara
86
3500
2650

4.2 Algerian solar energy program
The solar wealth that Algeria holds can place it in one of the main exporting countries of this
energy. If the country will be well exploited this wealth with mastery of the solar energy technology.
This technology is divided into the following programs ones (12):
- Program development of Algeria’s solar energy in PV: the RE development program (REDP)
identified the development of the Algerian industry associated with this type of energy as well as
increased the rate of integration through developing the production of solar panels through the
establishment of an institution called Rouiba-Eclairage of the Sonelgaz institution, with private
institutions operating in this field. On the other hand, it is expected to produce a range of equipment
used in the field of renewable energies, such as batteries, transformers, cables and the completion of
the center of authentication (center homologation) on equipment destined for the production of
renewable energy. The Renewable Energies Program aims to achieve approximately 2,800 megawatts
of photovoltaic solar systems by 2030.
- Program of solar CSP energy in Algeria: The adoption of this technique, known as the
Concentration solar power (CSP), allows the exploitation of natural gas available in Algeria at night
as well as when the atmosphere is cloudy. In the daytime, solar energy is used. Solar rays heat up
fluids used in the production of turbines producing electricity. This type of technology is relatively
inexpensive and allows the storage of a large amount of energy better than the technology of
production of solar photovoltaic. Through its renewable energy program, Algeria is also aiming to
achieve 7200 MW of solar thermal systems in outlook 2030.
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4.3 Strategy of RE development in Algerian energy policy
Algeria has established a special program to develop the production of RE in general and solar
energy in particular.
4.3.1 The national program of RE since 2011 outlook to 2030
Algeria has developed an ambitious program for the evolution of renewable energy and
efficiency since 2011, with establishing a legal framework (as a Law N° 09-04 containing promotion
of capacities in the context of sustainable development) developing different institutions and centres
in this field. Such as (Creation of Centre for RE development CDER in 1988 and its units across the
national territory, the creation of Renewable energy research unit in Sahara area in 2001, creation of
New Energy Algeria in 2002 called NEAL). The company NEAL is a first in Algeria created by a
cooperation between the public and private sector. Its main role is to produce electricity from solar
energy based on research and investment in this field.
This platform allowed to develop a national program of RE in order to ensure the availability of
27% production on RE by 2030. Defined the future phases as follow (13):
-2020; An installation is expected to have a total capacity of approximately 2600 MW for the
domestic market and an export opportunity of the order of 2000 MW;
-By 2030: Planned to install a power of nearly 12000 MW for the domestic market as well as an
export opportunity of up to 10000MW.

Figure 3: Developing of the national production park in RE and outlook to 2030
4.3.2 Program of Solar energy
The program focused on the development of wind, solar photovoltaic and thermal energy. The
solar energy (PV and thermal) will present the largest source of clean energy production in Algeria
with a rate of 60% of total production 2030 according to the objectives of the project (14). As
mentioned in table2, the planned solar energy development, plant for Algeria during 2011-2030:
Type of energy
PV solar
CSP solar

2011 to 2020
800 MW
2011/2012
Completion of two projects
with capacity 150 MW

2016/2020
Completion of 4
centers with capacity
1200 MW

2021 to 2030
200 MW / year
2021/2023
2024/2030
500MW
600 MW
annually
annually

Table n°2 planned solar energy development plan for Algeria during 2011-2030
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5.

Projects electricity generated by solar energy in Algeria (state and difficulties)
This title develops the situation of Development of Installed renewable power capacity in Algeria
from 2000 to 2017 and their production.
5.1 Development of Installed renewable power capacity in Algeria (2000 – 2017)
Electricity production in Algeria is predominantly dependent on fossil energy, especially natural
gas, contributing with 94.5% in 2010, followed by 5% hydropower and 0.5% of solar energy (15)
(League of Arab states, 2010). As shown figure 6, over the past decade, a reducing 93% recorded in
2015 in the generated electricity dependence by gas either a decrease of 1.5% replaced by 3.4% in
RE production (16).
The below figure shows that there is a trend towards diversifying the sources of electricity
generation by focusing on other sources of RE, other than hydropower, especially wind energy and
solar energy.

Figure 4 Installed Renewable Power Capacity in Algeria (2000-2017)
Algeria has a lag in the development of electricity production by the energy solar. It was only in
2011, where exploited the solar energy as a sources of RE, although Algeria has one of the highest
solar potentials in the world with 86% of territory covered by the Sahara desert mentioned previously.
Moreover, even despite the fact solar energy came into service late compared to wind power in
Algerian energy production, however, it was able to occupy first place in electricity production in
2016 and 2017.
5.2 Electricity production in Algeria from solar energy in 2017
During the year 2017, Algeria installed about 435.2 MW RE capacities with an increase of
37.55% compared to the year 2016. Where solar energy representing with 64.10% of the total RE,
where 92% (400MW) generated by PV solar capacity and 6% (25 MW) generated by concentrated
solar power capacity (CSP) and only 2.2% (10.2) MW wind power capacity from the RE production
( fig 5).

Figure 5 : Dominance of solar PV production in Algeria, year 2017
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Algeria has used all of its territories for the installation of RE projects. and suffering from an
economic crisis due to fall oil prices, during the period 2014-2015, where reached in the $40.68 (17).
This has led Algeria to apply economic austerity and political freeze leading the delay and the
abolition of some projects programmed into RE. Like; the delay to realise in 2015 of 652 MW of RE
projects, and the achievement; only of 435.2 MW in 2017 is a delay of 214.8 MW . Other projects
have been cancelled in the application such as SPP III in Namaa and SPP IV in Hassi Raml and others
have been totally cancelled like the Desertec project (where this project has been took by Morocco).
5.3 Situation of Solar power Installed and their difficulties
One of the strong point of Algeria in its management of solar energy installed, it has exploited
its territory of an area, which exceeds 2 million km2, and several projects were installed. By
implanting some new photovoltaics powers plants, as well as an extension of already, existing diesel
powers stations in isolated areas and are limited to electrification, pumping, telecommunication,
public lighting, and small refrigeration systems (18). In the table n°3, illustrates the multiple
installations of central photovoltaic in several southern Algerian regions particularly in the region of
Adrar, Tamanrasset, Gharadai, Hassi R’Mel, Tindouf and others. Their production varies between
1.1 MW to 30 MW.
Years
14 June2011

10 July 2014

Installed projects Management
RE technology
Places
projects
gas and solar
Hassi R’mel
power plant
The multitechnologies solar
farm

February 2014

Ghardaia

Djanet(Illizi)

UNIT MW
150 = 25 mw
(CSP) + 125
MWgaz
1.1

Adrar

03
20

November 2015
December 2015
January2016

Kabertene (Adrar)
Tamanrasset
Tindouf
Z.Kounta (Adrar)
Reggane (Adrar)

03
13
09
06
05

February 2016

Timimoune (Adra)

09

Ain salah
(Tamanrasset)
Aoulef ( Adrar)
Ain El-Ibel
(Adrar)
Khnag (Laghouat)
Oued El-kebrit( Souk
Ahras)
Sedrate Leghzal
(Naama)
Ain Skhouna (saida)
Other projects solar
PV capacity

05

March 2016
April 2016

Mai 2016

----

Central photovoltaic Solar PV capacity

October 2015

05
20
20
15
20
30
218.9

Table n°03: Management of solar power installed Projects ( with 425MW)
The table n°3 demonstrate; that solar energy projects were carried out in two parts: the first consists
of electricity generation projects from solar thermal energy, the second involves production projects
electricity through photovoltaic solar energy, and these projects are divided as suits:
- Regarding power generation projects based on solar thermal energy, Algeria is lagging
behind, only Hassi R'mel, the first and only station generating electricity via solar energy,
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which came into effect in 2011. This hybrid solar thermal and gas plant, has a production
capacity of 150 MW in the Timeghlit region (19), including 25 MW of solar thermal energy.
- Projects for the production of electricity from photovoltaic solar energy: the latter represent
the largest share of renewable energy production in Algeria, with a rate of 270 MW during
the 2014-2016 periods. These projects are mainly concentrated in the south of Algeria,
distributed as follows:
- In the south region: electricity production from solar photovoltaic energy is estimated at 99.1
MW, including 1.1 MW in Ghardaia and 98 MW in southern states (Adrar - Ilizi and Tamanrasset).
This project has prospered thanks to the implementation of the project of Electrification of 18 villages
with solar PV including (Electrification of more than 1000 households, Electrification of 15 mosques,
Electrification of 15 schools, Electrification of 20 security posts (gendarmeries, - Communal guards).
- In the West region: Solar photovoltaic power generation reached 50 MW in the northwest,
including 20 MW in NAAMA, Sedrate Leghzal region and 30 MW in Saida, Ain region. Skhouna.
- In the interior region: Electricity production is focused mainly in the wilaya of Laghouat with a
production of 20 MW.
- In the Eastern Region: This region has the lowest production rate compared to other regions, the
production capacity has reached 15 MW in the extreme east of Algeria (Souk -Ahras, Oued El-kebrit
region).
Therefore, through what we have been addressed and despite the projects that Algeria has
achieved in the field of solar energy and its expansion in this sector, it’s still suffers from several
difficulties summarized as follows:
- Algeria is one of the oil exporting countries, and therefore it is one of the rich countries in this
resource and because of the easy exploitation of fossil energies. This is the main reason that reduces
the determination and will of the rush of officials towards the exploitation of different sources of
renewable energy, including solar energy. To have a negative impact on the system of oil production
and prices.
- The production and use of advanced technologies in the production of solar energy requires the
concerted efforts of a large number of partners, including manufacturers and users, legislative and
executive authorities related to scientific research and others.
- The difficulty of storing solar energy in addition to the high investment cost,
- The lack of technical and technical capabilities necessary for the application of solar energy
technology, which prevents the spread of large-scale, it requires adequate studies of the local capacity
in manufacturing and the requirements of the process of manufacturing components and equipment
and energy availability of labour,
- The problem of clarifying the property in the Algerian territory, despite the large areas of land
that must be allocated to solar projects, requires the existence of clear legislative texts for the use of
land and ownership of the state.
6.

Conclusion
The article entitled “ Solar energy as alternative to the electricity production in Algeria
(Situation and prospect), has meant to answer the main question : What it is the potential and the
devices that Algeria holds in electricity production through solar energy? What are their prospect?
The data of this research shows clearly the great potential in RE focused on solar energy through
there geographical location and climate point of view and territory. This advantage allowed Algeria
to be in 3rd place in renewable power capacities in Arab world after Morocco and Egypt.
It reveals from this study that Algeria get a political will to the encouragement of their own
energy production especially from solar energy, by publication of several laws and legal decrees.
These new energy policy has also allowed the creation of several institutions operating in the field of
RE such as (CREAD & NEAL) in order to implement the national program of RE- launched in 2011
outlook to 2030.
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Despite these difficulties cited in the Algeria solar sector, however, it is considered one of the
most promising technologies in the generation of electricity generated by solar energy and thus
replace fossil fuels (after exhaustion).
Algeria's strategic geographical position results in a significant flow of solar energy through
sunny weather most of the year. This will enable him to obtain investment projects from large
orchards in this area, particularly with the European partner because of its proximity. In addition,
local uses of solar energy will reduce distribution costs of other forms, strengthen self-supply by
providing an important source of energy, and by activating the political will in the field of renewable
energies and willing to apply them according to the following recommendations:
1- The need to develop a national renewable energy program based on the participation of the
public and private sectors in the exploitation of solar energy,
2- Ensure the establishment of a future renewable energy development entity in Algeria,
3- the need to support human expertise and the executives who control this technology in order
to eliminate the problem of non-control of technology and support the field of scientific
research in renewable energies,
4- Work on the development of solar energy infrastructure and take advantage of the experiences
of Western countries and major players in this field, such as Germany.
5- Encourage the private sector to invest in renewable energy,
6- Work to sensitize the Algerian community to the need to use renewable energies to preserve
the environment.
Notwithstanding Algeria's delay in clean energy production dominated by fossil energy production,
however, it is aware of its potential for renewable energy in general and solar energy in particular as
well as the need to substitute the production of electricity in fossil energy by the electricity production
by solar energy mentioned already in the national energy program of 2030. Where it aims to achieve
22 GW generated by renewable energies representing 27 % of energy production.
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Abstract

This paper aims to highlight the main stages of telecom reform
process in Morocco. Where the country has opted for a liberal
policy in the telecommunications sector since the 90s. This option
has been accompanied by a set of institutional reforms and major
restructuring that have given the telecommunications sector a
major boost, and a significant diversification of the services
offered as well as modernization of the infrastructure. However,
the liberalization of this sector has contributed significantly to the
decrease in the cost of communication, mainly due to the
emergence of an increasingly competitive environment.
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Introduction

Au Maroc, la libéralisation du secteur des télécommunications a contribué à améliorer les
conditions d’accès aux réseaux en favorisant une modernisation des infrastructures, une
diversification de l’offre de services et une baisse des tarifs. Pour autant, le changement de régime
institutionnel, introduit récemment par la réforme du code des télécommunications, relève d’une
transition complexe d’un mode de régulation administrative vers un mode de régulation libérale. La
réforme des télécommunications a principalement reposé sur la séparation des activités de
réglementation et d’exploitation, le démantèlement des monopoles publics et l’installation d’une
agence indépendante de régulation.
Ainsi, avec le nouveau règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a opté pour une
logique libérale, notamment en matière de télécommunications, qui s’est traduite par un ensemble de
réforme institutionnelles et d’importantes restructurations ayant donné lieu à un essor considérable
des offres financières permettant ainsi de diversifier largement l’offre des services et de moderniser
l’infrastructure nécessaire au développement de ce secteur.
Les efforts entrepris dans ce cadre s’inscrivent dans les orientations inspirées des hautes
directives royales de feu Sa Majesté le Roi Hassan II qui a décidé de mettre le secteur des
télécommunications au rang de ses priorités nationales. A l’occasion du Discours du Trône du 3 Mars
1997, le souverain rappelait que «dans le domaine des télécommunications, une réforme du cadre
institutionnel régissant ce secteur s’avère incontournable en raison des exigences de la libéralisation
accrue de l’économie mondiale d’une part, et l’évolution rapide des technologies d’autre part».
A cet effet, le Maroc s’est doté d’une loi moderne sur la poste et les télécommunications d’une
nouvelle loi sur la concurrence et d’une stratégie nationale d’insertion du Maroc dans la société de
l’information et du savoir. Le parcours n’a cependant pas été facile. Ce n’est qu’après sept ans de
discussions que le texte final de la loi relative à la poste et aux télécommunications a été adopté par
le Parlement en 1997 (1).
La loi 24-96 a permis de lancer une première étape de libéralisation du secteur des
télécommunications qui s’est traduite notamment par la création de l'Agence Nationale de
Réglementation des Télécommunications (ANRT), la création de deux nouvelles entités, Itissalat AL
Maghrib en tant que société anonyme (S.A) chargée du développement et de l’exploitation des
réseaux et services de télécommunications et Poste Maroc en tant qu’établissement public chargé du
développement et de l’exploitation des réseaux et services postaux et financiers, et ainsi que l’octroi
de nouvelles licences télécoms.
De par cette législation, il incombe à présent à l’ANRT d’exécuter les politiques en matières de
télécommunications, de contrôler l’application des lois et des règlements par tous les acteurs du
secteur des télécommunications et d’arbitrer les conflits en la matière. Les réformes se poursuivent
actuellement à un rythme accéléré et elles sont appelées à s’étendre à l’ensemble des secteurs des
infrastructures publiques (énergie, poste, transport, etc.). Ces réformes, doublées de la volonté
politique témoignée quant à leurs mises en application et leurs suivis au niveau gouvernemental, ont
permis au Maroc de s’imposer sur la scène internationale et d’acquérir un statut de pays stable, avec
des règles claires et un niveau de confiance élevé. Au niveau économique, ceci s’est traduit par des
investissements importants de compagnies étrangères dans le marché marocain des
télécommunications.
1.1 Intérêt du sujet
L’intérêt de cette quête est d’apprécier l’effet de la réglementation des télécommunications sur
le développement économique au Maroc. En effet, de nos jours les télécommunications deviennent
de plus en plus un fort déterminant de la croissance.
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1.2 Problématique
Depuis l’avènement du 21ème siècle, le Maroc est entré dans une concurrence acharnée en vue
d’attirer les flux des investissements sur leur territoire à travers des réformes institutionnelles
importantes des télécommunications, et en vue de renforcer le positionnement du Maroc à l'échelle
internationale, à la faveur d'une politique gouvernementale volontariste adossée à des réformes
profondes. Cette quête consiste en un essai de réponse à la problématique suivante : Quelles sont les
stratégies et les réformes qui ont porté leurs fruits et ayant posé les bases nécessaires à la
réglementation du secteur des télécommunications ?
De cette question principale découle les questions subsidiaires suivantes :
✓ Quelles sont les réformes à entreprendre pour réglementer le secteur de
télécommunications ?
✓ Quels sont les principaux intervenants sur le marché des télécommunications au
Maroc ?
2.

La réforme des télécommunications au Maroc : un processus de libéralisation du secteur
Depuis l’introduction du téléphone au Maroc spécialement après la signature du traité du
protectorat (2) en 1912 et précisément, de 1913 à 1997 période correspondant au monopole de
l’Etat en matière de télécommunications, cette période était marquée par une situation économique et
financière très critique due à l’endettement extérieur, au niveau très bas des réserves en devises, à la
faible croissance et au taux d’inflation relativement élevé (3). On peut distinguer trois phases
fondamentales. Ces trois volets ont été caractérisés par la création de trois entités : L’office chérifien
des Postes, des Télégraphes et des Téléphones(PTT) entre 1913-1956(1), le Ministère des PTT entre
1956-1984 (2) et l’ONPT entre 1984-1997 (3).
2.1 L’Office Chérifien des Postes, des Télégraphes et des Téléphones : 1913-1956
En 1913, l’Office Chérifien des Postes, des Télégraphes et des Téléphones (PTT) voit le jour,
suite à la signature d’une convention franco-marocaine. Il lui a dévolu le monopole de l’Etat en
matière des télécommunications, jusqu’à la fin des années 50, les lignes télégraphiques et
téléphoniques étaient utilisées et gérées sous forme de monopole naturel servant principalement par
les administrations coloniales à des fins militaires et pour des besoins d’encadrement essentiellement
spatial des populations (4).
En effet, pour l’occupant français, les installations télégraphiques constituaient un moyen de contrôle
politique et militaire sur les zones occupées (5).
L’office des Postes et des Télégraphes du Maroc engage le public à confectionner ses envois
avec le plus grand soin, notamment lorsque ceux-ci contient des objets aux denrées susceptibles de
perdre toute valeur ou même simplement de se détériorer par suite de chocs, de menus d’accidents de
transport, ou des manipulations successives qui ne peuvent toujours s’accomplir aux armées avec les
mêmes précautions qu’à l’intérieur (6).
L’avenant à la convention du 1er Octobre 1913, relatif à la création d’un Office des Postes, des
Télégraphes et des Téléphones au Maroc, signé à Paris, le 5 Juillet 1920, (7) est de demeure
expressément ratifié. Il sera promulgué et exécuté comme loi d’Etat dans l’Empire Chérifien et parmi
les dispositions de cette loi on peut citer ce qui suit :
l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones est autorisé à radiodiffuser, par téléphonie
sans fil, les annonces de publicité, aux heures habituelles d’émission du poste Radio-Maroc (8).
• la publicité ne peut avoir pour objet des émissions financières privées faisant appel à
l’épargne publique, ni avoir un caractère politique ou confessionnel (9).
Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones pourra exiger la suppression
ou la modification de certaines annonces dans le cas où il jugerait nécessaire.
Bien que ce droit de contrôle soit réservé à l’office, l’annonceur est responsable de toutes actions
judiciaires ou extrajudiciaires qui pourraient être intentées par des tiers, à propos de publicité diffusée.
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L’Office des Postes, des Télégraphes et des téléphones pourra refuser toute annonce sans aucun
recours pour les annonceurs, sauf remboursement des sommes versées par eux (10).
La circulation du personnel de l’office pour les besoins de service, en temps de guerre a été
soumise à une réglementation particulière et ce, après la publication d’un ordre du général de corps
d’armée commandant les troupes du Maroc.
Par ailleurs, les difficultés d’approvisionnement et l’augmentation des prix pendant la deuxième
guerre mondiale ont obligé l’Office des PTT à appliquer des mesures d’austérité budgétaire (11). Ces
mesures ont été maintenues pendant un certain temps après la fin de la guerre (12).
Les copies de transit des télégrammes officiels, chiffrées ou non, déposées par l’autorité militaire
dans les bureaux de l’Office ont été soumises à une réglementation très stricte pendant la durée de
l’hostilité.
L’exercice de ce monopole sur le secteur des télécommunications, consacré à la législation
depuis 1924 en faveur de la puissance publique a été confié au Ministère des Postes, des Télégrammes
et Téléphones, et après à l’Office National des Postes et des Télécommunications (ONPT) depuis sa
création en 1984.
2.2 Le Ministère des Postes, Télégrammes et Téléphones : 1956-1984
Il est clair que pendant la période de protectorat, le raisonnement sécuritaire et policier explique
à lui seul, aisément, le monopole de l’Etat en matière de télécommunications.
L’année 1956 a connu le lancement par le Maroc d’un vaste programme d’extension de
modernisation de réseau des télécommunications et précisément après la création du ministère des
Postes, Télégrammes et Téléphones. Il a aussi mis fin à l’existence de plusieurs concessions
étrangères dans le pays comme la concession qui a été accordée à la société Telefonica. La création
du budget annexe durant la même année 1956 a marqué la volonté de l’Etat de se doter d’une nouvelle
structure adaptée à la réalité du secteur d’après.
En revanche, après l’indépendance du Maroc il faudra ajouter, en plus du raisonnement précédent
d’autres facteurs qui ont milité pour le maintien du monopole.
• D’abord l’absence d’un secteur privé national fort du moins durant les deux décades 60 et
70, capable d’investir dans le secteur des sommes importantes;
• Ensuite afin d’assurer l’intégration des différentes régions du Maroc dans le processus de
développement économique, il fallait investir et créer des réseaux mêmes dans les zones
les moins rentables du territoire du Royaume, chose que seul l’Etat pouvait faire dans le
cadre des missions de service public et au nom de l’intérêt général;
• Enfin il convient d’ajouter un dernier obstacle d’ordre technique lié à l’interconnexion
entre réseaux au cas où le secteur était ouvert, à cette époque, à la concurrence puisque la
démonopolisation suppose l’existence de plusieurs réseaux sur le marché.
2.3 L’Office National des Postes et Télécommunications : 1984-1997
Pendant la période antérieure à l’ONPT, le secteur des télécommunications était directement
géré par le Ministre des Postes, des Télégrammes et Téléphones (PTT).cette gestion laissait beaucoup
à désirer. Le secteur souffrait d’une pénurie chronique de l’offre du service téléphonique. Le
déséquilibre entre l’offre et la demande atteignait une telle ampleur que le délai d’attente pour
bénéficier d’un raccrochement téléphonique dépassait facilement cinq ans (13).
Depuis sa création en 1984, l’Office National des Postes et Télécommunications (ONPT), a été
érigé en organisme à caractère commercial et industriel et acquittant une redevance de monopole.
Les fonctions de planification et l’élaboration des règlements restant dévolus à l’Etat par l’entremise
du ministre des postes et télécommunications. L’ONPT s’est attelé depuis sa création à la lourde tâche
d’aménagement du territoire en moyen de communication. Le suivi de la technologie des
télécommunications et de désenclavement des zones restaient longtemps marginalisées. L’ONPT a
entrepris à cet effet un vaste programme de modernisation et d’extension du réseau visant à résorber
le retard accumulé les années antérieures (14).
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Ainsi le dahir de 1984 portant institution de l’ONPT crée une personne morale distincte de l’Etat
qui exploite les télécommunications, dans l’intérêt général et selon les méthodes industrielles et
commerciales.
L’ONPT, comme la plupart des opérateurs de télécommunications en situation de monopole
avait recours au mécanisme de « la subvention croisée » pour assurer le développement des
télécommunications publiques.
Ainsi, par exemple, les recettes engendrées par le trafic téléphonique international étaient utilisées
pour subventionner les communications locales et interurbaines dans la mesure où le trafic
international est avant tout de nature professionnelle.
Cette ouverture à la concurrence, qui était devenue indispensable et indéniable à cause de plusieurs
facteurs et indicateurs, allait bouleverser radicalement l’environnement du secteur des
télécommunications au Maroc (15).
2.4 L'environnement réglementaire de télécommunications au Maroc : une accélération de la
libéralisation et de la mise en concurrence
Depuis le début des années 80, deux phénomènes majeurs, d’ampleur inédite et de portée «
universelle » se combinent et s’associent pour rendre toute approche des télécommunications difficile
et confuse : les mutations technologiques et les mouvements de déréglementation, de libéralisation et
de privatisation. Le gouvernement du Maroc a mis fin au monopole de télécommunications des
services mobiles en 1999 (16).
Si de l’interaction des mutations technologiques et des processus de déréglementation et de
libéralisation du secteur des télécommunications que pourrait transparaître l’ébauche des premières
mises en doute quant aux formes de monopole jusqu’ici en vogue, elle n’est pas, par-delà ceci, moins
significative des grandes remises en cause des statuts d’opérateurs dits, jusqu’à tout récemment,
« historiques » parce que l’histoire du secteur s’est associée et confondue à la leur (17).
2.5 Promulgation de la loi 24-96 : une réforme réglementaire pour renforcer la concurrence
A partir de 1984, la séparation des activités de la poste et des télécommunications, et la
séparation des fonctions de réglementation de celles d’exploitation, ont été considérées comme les
tendances de l’Etat pour l’ouverture à la concurrence (18). La réforme sectorielle prend forme sous des
auspices forts traditionnels, directement inspirés des expériences étrangères. Le Maroc peut être
considéré (19), le pays dont le processus de libéralisation est plus avancée dans la Région MENA En
1996, les transformations s’accélèrent, avec le vote de la loi 24/96 qui clarifie les fonctions de l’État
dans ce secteur, et admet le principe de la concurrence dans tous les secteurs du marché des
télécommunications et précisément Depuis le 7 Août 1997, la Loi n° 24-96 relative à la poste et aux
télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-126, a fixé les contours généraux de la
réorganisation du secteur de télécommunications et a mis en place les principes de la libéralisation et
de régulation de télécommunications, elle a ainsi scellé l’émergence d’un nouveau paysage des
télécoms au Maroc.
Ladite loi régit l'interconnexion des différents opérateurs des réseaux et établit les critères et les
avantages accessoires pour les services de télécommunications de l’offre (20), et créant un
établissement public, régulateur indépendant, l’ANRT et deux entreprises publiques qui deviendront
par la suite sociétés anonymes : l’opérateur télécommunications, IAM (Itissalat Al Maghrib), devenu
plus tard Maroc Telecom et l’opérateur postal, BAM (Barid Al Maghrib) (21).
On y trouve ensuite un énoncé des objectifs à atteindre dans le cadre de la nouvelle structure à savoir :
- Doter le secteur des télécommunications d’un cadre réglementaire efficace transparent
favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services
des télécommunications ;
- Fournir un service public sur l’ensemble de territoire du Royaume et à toutes les
couches de la population dans le cadre d’un plan de développement économique et
social ;
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-

Offrir à l’économie nationale des moyens de la consommation basés sur des
technologies en constante évolution de façon à accroître son ouverture et son intégration
dans l’économie mondiale et encourager la création d’emplois liés au secteur soit
directement ou indirectement ;
- Poursuivre le développement de ces réseaux et services en encourageant les initiatives
propres à les adapter à l’évolution des technologies et aux progrès scientifiques.
A l’exception de quelques textes juridiques antérieurs, le droit marocain des télécommunications est
désormais constitué essentiellement par la loi 24-96 et ses textes d’application. En effet, la nouvelle
politique marocaine des télécommunications puise ses fondements juridiques dans les textes
suivants :
✓ Le préambule de la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications qui a
constitué l’exposé des motifs politiques, juridiques, économiques et sociaux de
celui-ci ;
✓ La loi sur la déréglementation du secteur des télécommunications adoptée en
Juin 1997 et promulguée en Août de la même année (22). Les décrets
d’application et les nominations sont publiés en Février 1998 et, à partir de cette
date, le nouveau système se met en place. Deux opérations exceptionnelles vont
marquer le paysage tant sectoriel que macro-économique et politique :
l’attribution de la seconde licence GSM et son succès éclatant en Juin 1999 ; la
privatisation partielle de l’opérateur historique, plus laborieuse, mais finalement
réussie, en Décembre 2000. Sous l’effet de la libéralisation, le secteur des
télécommunications est devenu un secteur à fort potentiel de développement.
En 2002, le Maroc avait un des PIB du secteur les plus bas du continent mais l’approche à la
libéralisation a fait en sorte que le pays est devenu un leader dans les télécommunications, passant
d’un taux de pénétration très bas à un taux très élevé (23).
Le succès de la libéralisation du secteur des télécommunications au Maroc réside, notamment,
dans l'instauration d'un cadre juridique adéquat en matière d'interconnexion (24). Conscient de
l'importance cruciale que représente l'interconnexion quant à la promotion de la concurrence dans le
secteur des télécommunications, le législateur marocain a réglementé de manière précise
l'interconnexion des réseaux publics de télécommunications, laquelle réglementation se concrétise à
travers l'expérience menée en la matière (25).
Au même moment, des campagnes de communications se mettent en place pour créer une
opinion publique favorable au projet de libéralisation des réseaux des télécommunications. Dans le
même temps, en quittant le monopole, le secteur des télécoms va connaître une explosion planétaire
extraordinaire (26).
Par ailleurs, l’ouverture à la concurrence de tous les services de télécommunications et la mise
en place de leviers pour le développement d’une concurrence saine et loyale sont au nombre des
engagements internationaux pris par notre pays dans le secteur. C’est pourquoi, et pour consolider les
bases de la libéralisation engagée, le gouvernement a pris des mesures significatives permettant aux
acteurs du marché et aux futurs investisseurs d’avoir toute la visibilité nécessaire. Il s’agit en
particulier de :
➢ La refonte du cadre réglementaire ;
➢ L’adoption d’un calendrier de mise en place d’actions spécifiques de régulation ;
➢ La publication du plan national de fréquences ;
➢ L’adoption d’un calendrier réaliste de libéralisation garantissant la sauvegarde des acquis du
secteur et permettant une concurrence saine et loyale entre opérateurs viables (27).
Ces mesures devraient constituer autant d’atouts supplémentaires dans le développement du secteur
des télécommunications au Royaume du Maroc. Cette accélération de la libéralisation et de la
concurrence est nécessaire pour la banalisation des outils des technologies de l'information et de la
communication (TIC) et leur généralisation dans la société, à travers notamment la baisse des prix et
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l'expansion des services concurrentiels. L'environnement évolue en effet inéluctablement vers un
cadre concurrentiel dans toutes les technologies de l'information et de la communication (28).
Les opérateurs et établissements qui développent des activités de fourniture de services dans un
tel environnement, ne peuvent plus conserver le caractère d'administration ou d'organisation similaire,
et l'esprit de monopole .Qu'ils soient publics ou privés, ces organismes doivent acquérir la dimension
d'entreprises de communication pratiquant une gestion d'entreprise dans un champ concurrentiel.
La libéralisation du marché des télécommunications fixes s’est concrétisée à travers une "feuille
de route" où ont été déclinées les différentes étapes du processus. S’appuyant sur la note
d’orientations générales du gouvernement fixant le plan de libéralisation (2004-2008), ce processus
a consisté d’abord en l’élaboration d’un état des lieux exhaustif, en l’évaluation du potentiel du
marché et d’une prise en compte de l’environnement économique et technologique. En parallèle, un
certain nombre de préalables devaient être réunis afin de donner toutes ces chances à ce processus et
enfin, il fallait identifier et prendre en compte les différents facteurs clés pour l’aboutissement du
processus (29).
D’ailleurs, la libéralisation des télécommunications entraîne deux conséquences majeures:
• Elle abolit une réglementation simple, mais largement exorbitante et dépassée ;
• Elle oblige à construire une réglementation nécessairement complexe et évolutive
comportant une dimension technique et économique (30).
La réforme est la mise à niveau du secteur des télécommunications sont impératives puisqu’elles
constituent la clef de voûte de démarrage économique et du dynamisme de l’entreprise marocaine.
De même, l’accord conclu entre le Maroc et l’Union Européenne dans le but de créer une zone de
libre-échange constitue la voie obligée (31), celle de la libéralisation et de l’ouverture du marché
national.
La concurrence à, également, un effet favorable sur l’économie et sur l’emploi, elle stimule
la croissance, elle améliore la compétitivité de notre économie. Les télécommunications auront
dès l’année 2010 un poids économique plus important que celui de l’industrie automobile, l’ouverture
des télécommunications entraîne une création nette d’emplois, chez les nouveaux opérateurs dans le
secteur associé dans les nouveaux services (mobile, multimédia, téléservices) et dans les entreprises
qui bénéficient de moyens de télécommunications plus compétitifs (32).
Conformément à la réglementation adoptée, le Maroc installe une agence nationale de
réglementation des télécommunications pour assurer des conditions justes et équitables relatives à
l’installation, au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux. Cette agence chargée de conduire
l’ouverture du marché à la concurrence et de veiller au respect des règles établies (33).
2.6 Loi 55-01 : un cadre réglementaire encourageant les nouveaux opérateurs télécoms
La description de la réglementation applicable aux activités de Maroc Telecom S.A, tient compte
des dispositions de la loi 55-01 adoptée par le parlement le 13 Juillet 2004, et promulguée par le dahir
1.04.54 du 4 Novembre 2004. Ce cadre, inscrit la volonté d’offrir aux entreprises des services de
télécommunications de nature à augmenter leur compétitivité et de renforcer le rôle du Maroc en tant
que plate-forme régionale dans le domaine des télécommunications (34).
Au Maroc, désormais, la promulgation de la loi 55-01 par le dahir n° 1-04-154 du 2 Ramadan
1425 (4 Novembre 2004), qui modifie et complète la loi 24-96 susvisée, l’ANRT exerce dans le
secteur des télécommunications certaines des compétences du conseil de la concurrence institué par
la loi 6-99 promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421 (5 Juin 2000), ladite loi apporte des
innovations réglementaires dans l’objectif d’adapter l’arsenal juridique à la nouvelle configuration
du marché national. Celui-ci devrait subir des changements de taille en raison de l’attribution future
de plusieurs nouvelles licences (deuxième licence du fixe, des licences radio, licence 3ème génération
du mobile). Cette novation qui s’inspire du modèle de l’OFCOM (35), régulateur anglais s’inscrit dans
le cadre de la volonté du législateur de donner de nouvelles missions au régulateur pour poursuivre
le processus de libéralisation tout en assurant le respect d’une concurrence loyale.
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La loi 55-01 précitée a été aussi élaborée pour tirer les enseignements de l’expérience des
premières années de régulation de l’émergence des nouvelles technologies et permettre la réalisation
d’une politique plus équitable d’aménagement du territoire.
Le nouveau texte de loi promulguée a ainsi introduit de nouvelles définitions, a accordé de
nouvelles compétences au régulateur et, par suite, plus de visibilité aux opérateurs.
La loi 55-01 précise notamment les notions de services à valeur ajoutée, modifie celle de service
universel (36), ajoute celles d’infrastructures alternatives et d’exploitants d’infrastructures alternatives,
et enfin de boucle locale (37). Le service universel fait l’objet désormais d’une nouvelle définition qui
inclut la fourniture de services à valeur ajoutée comme l’Internet. Un nouveau régime qui fait appel
aux mécanismes de marché est prévu aux articles 13 bis et 13 ter de la loi 55-01.
L’ajout des définitions d’infrastructures alternatives et d’exploitants d’infrastructures
alternatives permettra d’intégrer de nouvelles technologies, d’optimiser les investissements des
opérateurs existants et d’offrir aux opérateurs entrants la possibilité de louer des capacités
excédentaires dans les meilleures conditions. La notion de boucle locale a été introduite en vue de la
mise en œuvre de dégroupage, tout d’abord partiel, puis total conformément à la note d’orientations
générales pour la libéralisation du secteur des télécommunications pour la période 2004-2008 (38).
Il résulte des dispositions de la loi 55-01 un cadre législatif rénové qui doit être complété par un
nouveau cadre réglementaire. Trois projets de décrets d’application de la loi 55-01 relative à la poste
et aux télécommunications. Ces textes, ainsi élaborés en concertation avec les départements
ministériels concernés, ont été adoptés en conseil du gouvernement le 3 Mars 2005. Ces textes doivent
accompagner la poursuite du processus de libéralisation, est-il indiqué auprès de l’ANRT :
- Le premier projet de texte examiné par le Conseil d’Administration de l’ANRT explicite les
conditions d’application des règles d’une concurrence loyale et modifie le décret relatif aux
conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications. Il précise
notamment les nouvelles règles en matière de tarifs, de contributions au titre de la formation,
de la normalisation et de la recherche scientifique, de contribution et de réalisation des
missions de service universel. Il définit les modalités de partage d’infrastructures et fixe celles
relatives à la gestion des ressources rares. Celles-ci seront déterminantes pour le
développement de la couverture du territoire. Ce texte précise aussi les règles de partage
d’infrastructures et la numérotation. Il prévoit aussi des appels à commentaires qui visent à
institutionnaliser la consultation de l’ensemble des acteurs concernés et à assurer la
transparence des décisions du régulateur ;
- Le deuxième projet modifie le décret relatif à l’interconnexion des réseaux des
télécommunications en tenant compte aussi des engagements pris par le Maroc dans le cadre
de l’OMC et pour l’application de l’accord de libre-échange conclu avec les Etats-Unis. Il
introduit de nouvelles notions comme la position dominante sur un marché donné et fixe, en
particulier, les modalités de mise en œuvre de la portabilité, de la présélection et de
dégroupage. Ces définitions sont nécessaires pour anticiper les changements des nouvelles
technologies et les évolutions des marchés qui en découleront, souligne-t-on auprès de
l’ANRT ;
- Le troisième est nouveau, il fixe les règles de procédure en matière de règlements de litige, de
sanctions et pratiques anticoncurrentielles. Il a pour objet de préciser les règles de procédure
applicables devant l’ANRT. Il s’agit plus précisément des modalités de saisine qui sont
davantage explicitées dans un souci de transparence et de lisibilité pour l’ensemble des acteurs
du marché. La procédure pleinement contradictoire est garante du droit des parties et de
l’impartialité du régulateur.
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Il convient de signaler que la stratégie de développement du secteur des télécommunications, que ce
soit au niveau du processus de libéralisation du secteur et donc des investissements à effectuer dans
l’avenir, ou de règlements des différents et des contentieux des télécommunications peuvent entrainer
le Maroc dans un véritable cycle de croissance. A cet effet, pour ce, le Maroc doit maîtriser les
technologies et s’inscrire résolument dans l’économie du savoir, ce qui ouvrira pour le Royaume des
nouveaux horizons pour adhérer au monde de l’information.
Les principaux intervenants sur le marché des télécommunications au Maroc
Le marché des télécommunications au Maroc a connu un développement important suite à la
libéralisation du secteur en 1999. En effet, et depuis la promulgation de la loi n° 24-96 relative aux
télécommunications modifiée et complétée par la loi n° 55-01 du 8 Novembre 2004, plusieurs actions
ont été entreprises visant à introduire et à promouvoir la concurrence. Soit au niveau de la téléphonie
fixe et mobile, soit au niveau de la diffusion de la nouvelle technologie de l’information et de la
communication.
3.

3.1 La téléphonie fixe
L’évolution du parc des abonnés au Maroc a eu un impact remarquable sur la densité
téléphonique, après avoir atteint 375.000 en 1997 précisément après la libéralisation du secteur des
télécommunications et la création de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
(ANRT), le nombre d’abonnés au téléphone fixe a continué à augmenter en enregistrant un chiffre de
1,4 million en 1998 et en atteignant, un an après, le cap de 1,51 million. A la fin de l’année 1999, ce
taux était de 5,22% soit plus de 5 lignes pour 100 habitants, contre 1,6% au début de la décennie.
Mais avec la baisse du parc depuis l’an 2000, cette densité a chuté elle aussi pour se situer à seulement
4,18% en l’an 2001 (39). Et poursuivi en même année qui a entraîné une baisse du parc des abonnés
au réseau fixe. Celui-ci est passé à 1,1 million de lignes. Le segment des clients résidentiels a été le
plus affecté par cette baisse.
Ces performances n’ont pu être poursuivis à cause du mouvement de résiliations amorcé en 2000
et poursuivi en 2001 et qui a entraîné une baisse du parc des abonnés au réseau fixe. Celui-ci est passé
à 1,1 million de lignes. Le segment des clients résidentiels a été le plus affecté par cette baisse
Le diagramme ci-après retrace l'évolution et taux de pénétration du fixe au cours de la période allant
du 31 Décembre 2003 au 30 Septembre 2017 :
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Cette situation s'est répercutée sur le taux de pénétration qui a atteint 5,87% à la fin de Septembre
2017 contre 6,27% de la même période de l’année écoulée. En ce qui concerne les parts des différents
segments du marché, nous remarquons que la structure du marché de la téléphonie fixe est restée
inchangée entre la période 2003- 2006.
En outre, la répartition du parc entre abonnés résidentiels, professionnels et publiphones entre
31 Décembre 2010 et 30 Septembre 2017 est affichée dans les tableaux suivants :
Téléphonie Fixe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017-3

Parc Professionnel

403 028

416 364

426 307

489 741

452 272

465 403

476 771

483 302

Croissance nette
annuelle
Croissance en %

15 944

13 336

9 943

63 434

37 469

13 131

11 368

6 531

4,20%

3,31%

2,39%

14,88%

-8,28%

2,9%

2,44%

1,37%

Source : Ensemble des statistique de l’ANRT (Effort personnel).

Téléphonie Fixe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017-3

181 580

128 636

75 532

58 290

45 860

31 087

11 747

8364

Croissance nette annuelle

7 981

-52 944

-53 104

-17242

-12 430

-14773

-19 340

-3383

Croissance en %

4,60%

-29,16%

-41,28%

-22,83%

-8,28%

-32,21%

-62,21%

-28,8%

Parc de Publiphone

Source : Ensemble des statistique de l’ANRT (Effort personnel).

Téléphonie Fixe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017-3

Parc Résidentiel

3 200 750

3 054 626

2 798 052

2 341 130

2 001 846

1 733 846

1 586 043

1 555 257

Croissance nette
annuelle
Croissance en %

339 971

-146 124

-256 574

-456 922

-339 284

-268 000

-147 803

-30 786

11,44%

-4,57%

-8,40%

-16,33%

-14,49%

-13,39%

-8,52%

-1,94%

Source : Ensemble des statistique de l’ANRT (Effort personnel).

L'examen des trois types d'abonnement qui constituent la clientèle de la téléphonie fixe montre
essentiellement que la part d’abonnés résidentiels s’est affaiblie au profit des abonnés professionnels
au titre du 3ème trimestre 2017. Néanmoins, les abonnés résidentiels continuent de se positionner,
largement, en tête du marché accaparant 75,61% du parc devant les professionnels (23,61%) et les
publiphones (0,41%) (40).
La plus forte baisse est supportée par le parc résidentiel qui est passé de 3,2 millions d’abonnés
en 2010 à 1,55 millions durant le troisième trimestre de l’année 2017, soit une régression
remarquable de l’ordre de 51,56%. Ce recul est expliqué par la baisse importante des prix des
communications qui a encouragé l’adoption du mobile comme moyen de communication privilégié.
3.2 La téléphonie mobile
La révision en 1996-1997 de la loi sur les télécommunications 24-96 et les perspectives de
libéralisation qui ont commencé à se faire jour à partir de 1999, ont amené Maroc Telecom à
différencier ses produits et à commencer à offrir des abonnements à prépaiement. Les cartes à
prépaiement sont apparues sur le marché quelques mois seulement avant l'arrivée du deuxième
opérateur mobile; elles offraient aux utilisateurs finals la possibilité d'avoir un téléphone pour un petit
investissement initial sans avoir à payer d'abonnement mensuel.
D'autre part, pour résoudre le problème du coût élevé des combinés portables, les deux opérateurs
ont commencé à subventionner l'achat des terminaux mobiles en offrant des forfaits de lancement qui
comprenaient un combiné mobile, le raccordement et une carte SIM pour une fraction du prix réel.
Dans le secteur des communications mobiles, la participation au coût du combiné portable est utilisée
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comme une stratégie essentielle de commercialisation pour attirer les consommateurs et pour
favoriser la pénétration du marché, en rendant moins chère l'entrée de l'abonné sur le marché des
services mobiles.
Plusieurs facteurs expliquent la demande de la téléphonie mobile : l’évolution démographique et
culturelle, l’utilisation de plus en plus importante de l’information et de la communication dans les
différents processus économiques et sociaux de production et de consommation de biens et de
services, etc. Mais les déterminants les plus importants de la demande de la téléphonie mobile sont le
prix de la communication et le revenu des consommateurs. Aussi, une attention importante devrait
être accordée à l’analyse des élasticités prix et revenu.
Le tableau ci-après retrace l'évolution de la croissance nette annuelle du marché du mobile jusqu'à
30 Septembre 2017:
Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 T3

Marché du mobile
en millions
Croissance nette

31,982

36,554

37,422

42,400

44,114

43,080

41,514

44,250

6,671

4,572

0,868

4,978

1,715

1,714

-1,566

2,736

Croissance en %

167,37%

14,29%

2,37%

13,3%

4,04%

-2,34%

-3,63%

6,59%

Source : Ensemble des statistique de l’ANRT (Effort personnel).

Actuellement, trois opérateurs de télécommunications Mobile partagent le marché. Il s’agit de :
Maroc Télécom (42,64% du marché), Orange (34,76% du marché) et Wana Corporate (22,60% du
Marché); L'offre s'est améliorée au cours des dernières années : les services (MMS, GPRS), nouvelles
offres commerciales (système de fidélisation à points, forfaits variés, etc.) et baisse régulière des tarifs
des appels, Le SMS est utilisé par près de 80% des détenteurs de téléphone mobile a atteint 1,627
milliards SMS jusqu'à 30 Septembre 2017, et il est considéré et de loin comme le service à valeur
ajouté préféré des marocains (41).
En ce qui concerne l’évolution des tarifs dès l’annonce de l’attribution d’une troisième licence
de téléphonie mobile, les opérateurs télécom ont revu leurs tarifs à la baisse, surtout après l’arrivée
de Wana Corporate a conduit à une guerre des prix qui a maintenu sur le marché des tarifs très
attrayants.
3.4 L’évolution du marché de l’internet au Maroc
Le marché de l´Internet au Maroc a connu, à l'instar des marchés internationaux, des évolutions
tant sur le niveau quantitatif que qualitatif. L'Internet est devenu une ressource publique mondiale et
sa gouvernance devrait être un point essentiel de l’ordre du jour de la société de l'information (42). La
gestion internationale de l'Internet devrait s'exercer de façon multilatérale, transparente et
démocratique, avec la pleine participation des Etats, du secteur privé, de la société civile et des
organisations internationales. Pour mesurer la performance du secteur des télécommunications,
L’Internet est accessible au Maroc depuis Novembre 1995. A l’image des lignes fixes au Maroc,
l’Internet est essentiellement dominé par l’opérateur marocain I.A.M (Maroc Télécom) qui gère les
adresses électroniques ainsi que les connexions au réseau Internet mondial. I.A.M distribue Internet
via son propre réseau ou via les 130 fournisseurs d'accès qui fixent librement les tarifs de connexion
à leurs abonnés.
Le tableau et le graphique qui suivent retracent les nombres des abonnés durant la période allant
du 31 Décembre 2013 au 30 Septembre 2017:
Marché Internet

2013

2014

2015

2016

2017 –T3

Parc Global

5,776

9,969

13,337

17,058

22,564

Croissance nette annuelle

1,819

4,193

3,368

3,721

5,506

Croissance en %

45,97%

72,59%

33,78%

27,9%

32,27%

Source : Ensemble des statistique de l’ANRT (Effort personnel).
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Source : Effort personnel.

Source : Effort personnel.
En termes de part de marché, IAM détient 49% du parc Internet suivi de Orange avec 29% et Wana
Corporate avec 22% selon les dernières statistiques de l’ANRT (fin de Septembre 2017). (voir le
graphique ci-après) :
En effet, Le Maroc aborde sereinement le virage de l’accès aux technologies mobiles 4G. Une
nécessité technologique censée offrir aux usagers marocains l’accès au très haut débit sur mobile.
Concrètement, la 4G, elle permet de disposer d’un débit descendant important, jusqu’à dix fois
supérieur à celui offert par la 3G (43). Cette technologie haute débit permet du coup d’accéder, depuis
le mobile, à des services qui nécessitent une grande capacité de transport de données comme le
streaming en haute définition, les appels en Visio, etc. l'arrivée de ce service a accusé un certain retard
au Maroc, à cet effet, Orange (ex-Médi Télécom) est le premier opérateur à lancer la
commercialisation de la 4G, le 8 Juin 2015, suivi par Wana Corporate le 15 Juin 2015 et l'opérateur
historique Maroc Telecom le 13 Juillet de la même année (44).
4.

Conclusion
Alors, que les conclusions qu'on a pu tirer, permettent de confirmer que la réglementation des
télécommunications au Maroc, a franchi, des étapes décisives notamment le volet concernant les
efforts de libéralisation, il demeure encore nécessaire de pousser plus loin, la libéralisation dans ce
secteur, en élargissant la portée des régimes d'autorisation et en octroyant d'autres licences
d'exploitations aux opérateurs étrangers. Le renforcement davantage de l'offre du royaume, dans le
secteur des télécommunications, ne peut que donner une prévisibilité aux opérateurs étrangers et
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encourager ainsi les investissements dans ce secteur vital pour l'économie nationale. La concurrence
demeure, de ce fait, le meilleur levier pour améliorer le rapport qualité prix des produits et services
offerts aux clients. Il est également, nécessaire, de signaler que les régulateurs nationaux, ne doivent
pas freiner l'évolution de la technologie et il ne doivent pas constituer une barrière pour l'innovation
et la concurrence entre opérateurs nationaux et étrangers.
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Introduction

Les changements climatiques ainsi que les initiatives prises par l’ONU ont fait apparaitre le
concept du marketing vert qui sert non seulement à satisfaire les besoins et les désirs de l’humain
mais aussi à protéger l’environnement naturel.
La production agro-alimentaire par l’agro-écologie est une partie du marketing vert (Md Saiful
Islam, Iffar Zabin, 2013); selon (Hanqing lin 2006) l’aliment vert est le produit alimentaire qui fait
référence à la sureté, à la qualité et aux aliments nutritifs qui sont produits par un modèle spécifique
sous les principes du développement durable.
Les produits alimentaires biologiques se réfèrent aux produits alimentaires développés et stockés
ou transformés sans usage des produits chimiques, des engrais, des herbicides, des pesticides, des
fongicides, des hormones de croissance et les modifications génétiques (Salimee Santiteerakul 2016).
L’Algérie qui est un pays en voie de développement et à ses premiers pas par rapport aux
orientations entrepreneuriales vertes de façon générale, mais si l’on prenait le secteur agroalimentaire
nous trouverons que la société algérienne été paysanne dans sa majorité et avait un mode de
production et de consommation alimentaire sain et naturel bien avant l’arrivé des nouveaux modes
de production et de consommation issues de l’industrialisation et de la libération des marchés,
d’ailleurs, le producteur à l’époque n’utilisait pas de produits chimiques pendant la production
(pesticides, herbicides, fongicides).
Vu l’importance grandissante du produit alimentaire vert qui est considéré aux yeux du
consommateur comme un aliment protégeant à la fois sa santé et l’environnement naturel, des
modifications profondes des comportements de consommation ont émergé, surtout par rapport à la
consommation ayant pris conscience de l’importance de manger sain, cela a engendré une demande
sur le produit alimentaire vert et a mené à la création de quelques entreprises productrices d’aliment
vert.
Notre recherche s’inscrit dans la mesure de la problématique suivante : quelle stratégie
marketing vert adopte l’entreprise agroalimentaire algérienne dans un environnement hostile
par rapports aux pratiques entrepreneuriales vertes ?
La méthode que l’auteur doit appliquer afin de répondre a cette problématique est la méthode
qualitative, nous procéderons à une analyse de discours afin de bien expliquer les stratégies marketing
vert appliquées au sein des entreprises de notre échantillon d’étude. L’analyse de discours consiste à
dégager les thèmes présents dans un corpus et à établir une analyse dessus par la suite. Dans cette
démarche, le traitement des données passera par deux étapes principales qui sont : La thématisation
du corpus et l’étude des thèmes et des catégories en abordant une approche interprétative du corpus
afin d’accorder des explications aux données recueillies.
La méthode qualitative et le guide d’entretien semi directif sont les outils les plus appropriés pour
l’étude d’une problématique qui traite un phénomène dans un environnement hostile, cela pour
accorder aux interviewés plus de possibilité et de liberté pour expliquer le phénomène en suivants
les différents axes du guide d’entretien.
1.1 Echantillon
La sélection des producteurs de notre échantillon a été soigneusement choisie, nous avons
sélectionné un producteur de chaque catégorie de producteur de produit alimentaire à large
consommation à partir de la liste non exhaustive des producteurs de produits de terroir qui a été
délivrée par la fondation méditerranéenne du développement durable d’Alger. Nous avons ainsi veillé
à ce que l’échantillon soit un ensemble diversifié incluant plusieurs catégories de producteurs
alimentaires à large consommation et surtout plusieurs types d’entreprise.
La diversité des types de ces entreprises est censée apporter plus de compréhension et aidera à
mieux cerner les stratégies marketing vert appliquées au niveau du secteur agroalimentaire. Les
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résultats et les données issues d’une série d’entretiens semi directifs avec les responsables de ces
institution feront l’objet d’une analyse lexicale du contenu plus précisément une analyse thématique.
1.2 Méthodologie
Notre étude consiste à une enquête auprès du producteur qui se caractérise au niveau de notre
analyse par un échantillon de 5 producteurs de produits alimentaire vert, Notre échantillon représente
une bonne diversité de producteurs : (ancienne exploitation apicole), (nouvelle EURL confiserie),
(nouvelle coopérative laitière), (ancien complexe oléicole), (association de maintien de l’activité
paysanne qui fait la production de fruit et de légume) et ce dans le but de mieux cerner les principales
stratégies vertes de production et de la promotion de leurs produits alimentaires verts.
Nous avons choisi la méthode qualitative pour son adéquation au type de notre enquête, et une
enquête a été établie par le biais d’un guide d’entretien semi directif. Les résultats de l’enquête feront
objet d’une analyse de discours plus précisément une analyse thématique.
Nous n’avons pas fait appel aux logiciels d’analyse de données qualitatives utilisés généralement
aux études qualitatives des sciences sociales et commerciales tel que NVIVO, mais nous avons établie
l’analyse thématique en suivant ses différentes phases de façon manuelle, nous avons fait des
enregistrements audio des différents interviews pour mettre en avant les différents compte-rendu,
ensuite nous avons suivie les étapes de l’élaboration d’une analyse thématique de façon manuelle
pour arriver au finale à l’interprétation des données qualitatives (1).
2.

Revue de littérature

(Fuller 1999) a indiqué que le marketing vert est le processus décisionnel qui consiste à contrôler
et à superviser le développement d’un produit ainsi que son prix, sa promotion et sa distribution d’une
façon compatible aux 3 critères :
- La satisfaction du consommateur (à l’égard de ses attentes et besoins).
- L’atteinte des buts organisationnels de l’entreprise.
- La compatibilité du processus avec l’environnement naturel.
(Haradhan Kumar Mohjan 2012) considère que le terme marketing vert fait référence au
développement et à la promotion du produit ou du service satisfaisant les besoins du consommateur
sans effet négatif sur l’environnement naturel.
De ces définitions on comprend que le marketing vert garde son objectif en tant que marketing à
savoir la satisfaction des besoins et des désirs de l’humain, mais cela doit être en adéquation avec la
protection de l’environnement naturel, que ce soit : stimuler la recherche et développer des astuces
qui servent à protéger l’environnement naturel ; à minimiser l’exploitation des ressources naturelles
épuisables ; à limiter la pollution ; et à réutiliser des ressources.
2.1 Le produit alimentaire vert
(Phuah Kit Teng, Golnaz Rezai, Zainalabidin Mohamed, Mad Nasir Shamsudin 2012) ont
démontré que le produit alimentaire vert se divise en deux groupes :
Celui Permettant l’usage d’une certaine quantité de produits chimiques, et le deuxième c’est celui
connu par le produit bio alimentaire. Les aliments verts mettent l’accent sur le durable, l’amélioration
de l’éco-environnement et la coordination entre les facteurs socio-économiques et l’éco efficacité
environnementale.
Tableau 01: La comparaison entre 2 types de produits alimentaires.
L’aliment conventionnel
L’aliment vert
objectif
A haut rendement et haute Bon environnement ;
efficacité économique.
Sécurité alimentaire ;
Efficacité économique et sociale élevés.
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caractéristiques

Forte utilisation de produits Utilisation de produit moins chimique.
chimiques
Terres cultivées plusieurs
Limité mais pourrait être élargie.
Source : Elaboré par nous-même sur la base de : (Hanqin lin 2006).

2.2 L’analyse des données qualitatives
2.2.1 L’analyse du contenu
Selon (André Picard., 1996, cité par Bardin, 1989) « L’analyse de contenu est un mode de
traitement d’informations qui s’applique à toute forme de communication, de discours et d’images.
Elle sert à décrire et à déchiffrer tous passages de signification d’un émetteur à un récepteur».
« l’analyse de contenu est une technique de recherche qui sert à la description objective, systématique
et quantitative du contenu manifeste des communications» (Berelson) (2). Cette dernière peut
permettre d’évaluer des sujets par le biais d’une variété de documents issus d’une enquête qualitative
ou alors quantitative.
Donc l’Analyse de Contenu est la méthode qui opte pour clarifier ce que disent les interviewés
d’une façon objective et la plus fiable possible.
Selon (Jean-Claude ANDREANI, Françoise CONCHON 2015 par BARDIN, 1977) la démarche
de l’analyse du contenu consiste à la transformation d’un discours oral en texte, et puis la construction
d’un instrument adéquat d’analyse afin de mener l’étude de signification des propos. Ensuite il
devient impératif de faire intervenir un chargé d’étude afin d’utiliser l’instrument d’analyse et décoder
ce qui a été dit, donc l’analyse établit le sens du discours.
2.2.2 L’analyse thématique
Selon (Madeleine Mutel, Nicole Sibelet) « cette méthode consiste à dégager les thèmes présents
dans un corpus afin d’établir une analyse là-dessus. C’est une approche subjectiviste qui sert à
reformuler, à interpréter et à théoriser les phénomènes. Elle s’inscrit dans l’ensemble des méthodes
de recherche qualitative caractérisées par le recours à des méthodes et techniques d'approche directe
du sens des phénomènes humains et sociaux sans le passage par la mesure et la quantification ».
Dans cette démarche, le traitement et l’interprétation des données se rattachent à deux
logiques particulières (3).
•

La thématisation du corpus selon une logique classificatoire : c’est l’organisation des données
impliquant une « segmentation » des entretiens ;
• L’examen des thèmes et des catégories qui émergent selon une logique interprétative
du corpus. L’objectif est de donner du sens aux informations recueillies.
Pour l’adéquation de la méthode de l’analyse thématique à la nature de nos données recueillies par
le biais de notre guide d’entretien semi-directif nous allons procéder à une analyse thématique.
Cependant nous établirons premièrement une thématisation du corpus, ensuite nous donnerons une
interprétation afin d’accorder du sens aux données recueillis.
3. Résultats
3.1 Identification du profil de l’interviewé
Question 1: décrivez en quelques mots votre entreprise.
Fréquence
%
Thème
Unités d’analyse
2
11,76%
entreprise
C’est une entreprise à unique responsabilité limité
1
5,88%
C’est un complexe d’un groupe
1
5,88%
C’est une coopérative ayant aspect industriel
4
23.52%
TOTAL
3
17,64%
association
Première association d’agroécologie en Algérie
2
11,76%
La première AMAP en Algérie
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Issue de l’expérience d’une table d’hôte
Production de confitures naturelles

5
2
2
4
1
1
2
1
1
2
17

29,41%
11,76%
11,76%
23.52%
5,88%
5,88%
11,76%
5,88%
5,88%
11,76%
100%

TOTAL
Complexe de exportatrice
production
Production oléicole
TOTAL
Coopérative Transformation de produits laitiers
de production Unique sur la ville de Constantine
TOTAL
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage des thématiques du corpus).
Commentaire : Selon les déclarations des interviewés les institutions sur lesquelles nous avons mené
notre étude ont l’aspect commercial d’une entreprise à 23,52%, 11,76% une coopérative de
production, 11,76% un complexe de production, Eurl à 23,52% et 29,41 association, cette répartition
reflète une bonne diversité en matière de type d’organisation, chose qui va enrichir les informations
et les résultats de recherche.
Question 2: quelle fonction occupez-vous actuellement ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
4
13.79%
Responsable de Je suis chargé de diriger la production
6
20,68%
production
Je veuille à ce que le produit soit issu d’un processus
respectueux de l’environnement
10
34,48%
TOTAL
5
17,24%
gérant
Je suis dirigeant
2
6,89%
Co-gérant de l’entreprise
7
24,13%
TOTAL
6
20,68%
responsable
Je suis responsable de l’entreprise.
6
20,68%
Je suis fondateur de l’entreprise.
12
41,37%
TOTAL
29
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : 34,38% des personnes interrogées sont des responsables de production, 41,37% sont
des responsables et fondateurs de l’organisation et 24,13% sont gérants au niveau des organisations
sur lesquelles nous avons mené notre étude.
Question 3: depuis combien de temps travaillez-vous pour cette entreprise ?
période
Fréquence pourcentage
8
44,44%
Depuis sa création
4
22,22%
Depuis 2015
2
11,11%
Depuis 2016
1
5,55%
Depuis 1968
1
5,55%
Depuis 1994
2
11,11%
Depuis que j’étais jeune
18
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : Une bonne partie des personnes interviewées (44,44%) travaillent pour leur
organisation depuis sa création puisque ce sont des entreprises privées et qui ont été créés par leurs
propres propriétaires et responsables, 22,22% travaillent pour ces organisations depuis 2015. Ce sont
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les organisations qui ont été créés pendant 2015, 11,11%, y travaillent depuis 2016, 5,55% depuis
1968, et 55,55% depuis 1994, 11,11% nous ont déclaré qu’ils travaillent pour leurs organisations
depuis qu’ils étaient jeunes.
Question 4: pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
4
13,79%
communication Je suis chargé de communication
3
10,34%
C’est moi qui gère la e publicité de l’entreprise
4
13,79%
Je gère les commandes du consommateur
11
37,93%
TOTAL
3
10,34%
Agriculteur
je suis responsable de la culture du jardin de
production
3
10,34%
Je gère la récolte
1
3,44%
Je forme des gens sur l’agroécologie
7
24,13%
TOTAL
1
3,44%
responsable
Je suis responsable de l’exploitation
4
13,79%
Je suis le propriétaire gérant
5
17,24%
TOTAL
4
13,79%
Encadrement Je gère le processus de production en collaboration
du processus avec d’autres dirigeants
2
6,89%
de production C’est moi qui fais la transformation de la matière
première en produit fini
6
20,68%
TOTAL
29
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : 37,93% des personnes interviewés travaillent dans la communication, (la gestion de
la e-publicité, les commandes en ligne), une partie de 24,13% travaille dans le cadre de l’agriculture
de l’organisation dans laquelle ils travaillent tout comme (la production, la récolte, les formations à
l’agroécologie dans le cadre de l’activité d’une association), 17,24% sont responsables, 20,68%
encadrent le processus de production.
3.2 Produit vert et processus de production
Question 1: c’est quoi un produit vert pour vous ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
8
Produit
Aspect environnemental
8
naturel
Aspect sanitaire
2
Relativement naturel
6
100% naturel
24
TOTAL
3
Produit
100% biologique n’existe pas
3
biologique
Relativement biologique
1
Argument vendeur
7
TOTAL
7
Produit du
Respect de la terre, de la nature et de l’environnement
5
terroir
Savoir faire
8
Contribution eu développement durable
20
TOTAL
51
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
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Commentaire : 47,05% des interviewés ont défini le produit vert comme un produit qui peut être
relativement naturel ou 100% naturel, ayant l’aspect sanitaire et environnemental, 13,72% ont évoqué
le produit biologique en disant qu’un produit pourrait être relativement biologique, mais jamais 100%
biologique et que l’aspect 100% biologique n’est qu’un argument de vente, 39,21% ont dit que le
produit alimentaire vert est un produit de terroir dont la production exige le respect de la terre et le
savoir-faire, il contribue énormément au développement durable par ses trois piliers,
environnemental, social et économique.
Donc les trois catégories considèrent que le produit alimentaire vert est le produit qui a l’impact le
moins nocif sur l’environnement, sur la santé de l’humain et sur les espèces.
Question 2: selon vous, cette appellation (produit vert) est-elle adéquate à vos produits ? Si oui de
quelle catégorie votre produit fait partie ?
- Le produit naturel ;
- Le produit biologique ;
- Le produit de terroir : qui contribue au développement durable à travers ses trois piliers
(social, économique, et environnemental).
Appellation
fréquence Pourcentage
7
38,88%
Produit naturel
5
27,77%
Produit biologique
6
33,33%
Produit de terroir
18
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : 38,88% des interviewés considèrent leurs produits comme étant des produits
naturels. 33,33% considèrent leurs produits comme des produits biologiques. Et 27,77% considèrent
leurs produits comme des produits de terroir.
Question 3: votre entreprise applique-t-elle le mix marketing vert (produit vert, prix vert, publicité
verte, distribution verte) ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
6
10,52%
Produit vert
Produit de santé
11
19,29%
Produit de cuisine
2
3,5%
innovation
3
5,26%
Gamme de produit 100% naturel
1
1,75%
Gamme de produit relativement naturel
23
40,35%
TOTAL
4
7,01%
Publicité verte La e publicité
1
1,75%
On ne pratique pas de publicité verte, notre qualité de
produit est l’argument de vente
2
3,5%
Les dégustations
4
7,01%
Les foires spécialisées, nationales et internationales
4
7,01%
« Bouche à l’oreille »
1
1,75%
Les affiches publicitaires
16
28.07%
TOTAL
2
3,5%
Prix vert
Prix relativement bas
1
1,75%
Prix élevé
2
3,5%
Prix relativement élevé
2
3,5%
Couts de production chers
2
3,5%
Couts de production pas chers
3
5,26%
On bénéficie de l’aide de l’état
12
21,05%
TOTAL
4
7,01%
Distribution
Circuit court de vente (événements de ventes, points
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de vente..)
Les grossistes (circuit long)

2
6
57

TOTAL
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).

3,50%
10,52%
100%

Commentaire : 40,35% de notre échantillon nous ont déclaré qu’ils appliquent la production d’un
produit vert, naturel utilisé pour la santé et pour la cuisine. 28,07% appliquent une publicité verte qui
incite le consommateur à acheter un aliment de qualité et en conformité avec l’environnement et la
santé de l’humain, notamment par la e-publicité, les affiches publicitaires, les dégustations…ect,
1,75% des personnes interrogées ne pratiquent aucune publicité et trouvent que la qualité de leurs
produits est suffisante comme un argument vendeur. 21,05% ont déclaré que leurs prix vert a été cher,
puis a baissé grâce aux subventions de l’état. D’autres ont toujours les prix chers à cause des couts de
production de l’aliment vert qui sont plus élevés que les couts de production de l’aliment
conventionnel. D’autres ont un prix bas puisque le processus de production n’exige pas des couts
élevés notamment (la production apicole).
Quant à la distribution, 10,25% ont dit qu’ils travaillent avec des circuits courts et des circuits longs
de distribution, le circuit court consiste à la vente aux foires, aux évènements de vente et aux points
de vente directs, et la distribution par le circuit long se fait par le biais des grossistes.
3.3 La commercialisation
Question 1: pratiquez-vous de la publicité verte qui est un des outils marketing dont vous êtes censé
utiliser pour montrer votre intérêt vis-à-vis de l’environnement pour commercialiser vos produits ?
Si oui, en quoi consiste votre démarche de publicité verte ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
4
16%
La e publicité
Publicité sur les réseaux sociaux
3
12%
Publicité sur notre propre site
7
28%
TOTAL
4
16%
L’organisation Les foires spécialisées
4
16%
et la
Les expositions de produits de terroir
3
12%
participation
L’organisation des évènements de vente
aux événements
spécialisés
11
44%
TOTAL
1
4%
Les médias
TV berbère
2
8%
Documentaire télévisé
2
8%
radio
5
20%
TOTAL
1
4%
Les formations Les conférences sur le sujet de respect de la terre, de
l’humain, et de manger sain.
1
4%
Les formations accélérées en permaculture
2
8%
TOTAL
25
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaires : 28% de nos interviewés pratiquent la e-publicité par publicité sur les réseaux
sociaux et par leurs propres sites. 44% par la participation et l’organisation des évènements
spécialisés, notamment les foires spécialisées, les expositions et les évènements de ventes. 20% font
de la publicité par le biais des médias, la radio, les documentaires télévisés (comme dar el Djouddoud)
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et notamment Ifri Olive qui possède des chaines télévisées. 8% qui travaillent dans le cadre de
l’association Torba font des conférences et des formations accélérées en permaculture, agriculture
urbaine…..ect.
Question 2: pensez vous que la pub verte est un moyen efficace pour attirer la consommation ?, et
autant pour influencer cette dernière à prendre conscience du modèle de consommation alimentaire
responsable ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
3
9,09%
C’est relatif
Ils existent d’autres facteurs plus importants
3
9,09%
Cela dépend du niveau intellectuel
5
15,15%
Cela dépend du degré des connaissances
environnementales
4
12,12%
Cela dépend de la façon avec laquelle le
consommateur voit les choses
15
45,45%
TOTAL
6
18,18%
Oui absolument Les gens s’intéressent aux salons et aux expositions
de l’aliment vert
7
21,21%
La prise de conscience existe déjà fortement
5
15,15%
Les gens font des commandes de produits suite à leurs
visites aux salons spécialisés
18
54, 54%
TOTAL
33
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : 54,54% de nos interviewés sont tout à fait d’accord que la publicité verte est un
moyen efficace pour attirer la consommation, et autant pour influencer cette dernière à prendre
conscience du modèle de consommation alimentaire responsable, 45,45% ont dit que l’influence de
la publicité dans ce cadre est relative car il y a des facteurs qui jouent sur cette influence tout comme
le niveau intellectuel et la façon avec laquelle le consommateur voit les choses.
Question 3: pensez-vous que le prix vert (qui est plus élevé par rapport à celui conventionnel)
représente-t-il un obstacle dans l’achat de vos produits par rapport à vos clients ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
3
10,71%
Oui parfois cela Selon le niveau de la nécessité du produit
4
14,28%
cause un
Sa dépend au pouvoir d’achat
4
14,28%
obstacle
On ne peut pas vendre dans toutes superettes (juste
dans les superettes des quartiers huppés)
11
39,28%
TOTAL
8
28,57%
Il ne pose
Lorsque la vente est par le circuit court
5
17,85%
absolument pas La vente dans les expositions, et les événements
4
14,28%
de problème
Lorsqu’on reçoit les commandes, même si c’est par le
long circuit
17
60,71%
TOTAL
28
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : 39,28% des interviewés trouvent que le prix vert (plus élevé par rapport au prix
conventionnel) pose parfois un obstacle lors de l’achat du produit alimentaire vert, et c’est le pouvoir
d’achat qui empêche parfois le consommateur d’acheter en plus du degré de nécessité du produit par
rapport au consommateur, donc ces entreprises ciblent les superettes des quartiers huppés afin
d’assurer la vente de leurs produits.
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60, 71% des interviewés ne rencontrent pas du tout de problème de vente quant à leur prix chers. Ces
producteurs commercialisent leurs produits par le circuit court, (vente par commande en ligne, la
vente aux évènements de vents, aux points de ventes…ect).
Question 4: comment trouvez-vous la demande sur vos produits ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
4
7,40%
énorme
On n’arrive même pas à satisfaire la demande en
matière de quantité.
7
12,96%
Beaucoup de consommateurs sont soucieux, par
rapport à leur santé, donc à ce qu’ils mangent.
11
20,37%
TOTAL
1
1,85%
La majorité est La nature des produits sont destinés aux femmes.
4
7,4%
des femmes
Puisque généralement se sont les femmes qui sont
responsables de la cuisine.
3
5,55%
Elles sont plus soucieuses à la santé de leurs petites
familles.
8
14,81%
TOTAL
1
1,85%
La catégorie
je trouve que les jeunes couples, notamment qui
d’âge 25-35 ans viennent de fonder leurs foyers n’ont pas les moyens
d’acheter les aliments qui sont plus chers.
7
12,96%
Je trouve que les jeunes ont plus de demande sur ces
produits, et c’est eux qui viennent aux foires
spécialisées dans la majorité.
7
12,96%
Ils prennent du plaisir de consommer sain, puisqu’ils
ont des connaissances environnementales.
15
27,77%
TOTAL
8
14,81%
Les gens qui
Les gens ayant un certain niveau intellectuel, et qui
sentent le
font attention à ce qu’ils mangent.
4
7,40%
besoin de
Les gens qui ont des problèmes de santé.
8
14,81%
manger sain
Les gens ayant des connaissances environnementales
sur les effets nocifs à la santé et à l’environnement de
produire et de consommer les produits alimentaires
selon le mode conventionnel.
20
37,03%
TOTAL
54
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : Quant à la demande, 20,37% trouve que la demande sur leurs produits est énorme,
ainsi ils n’arrivent même pas à satisfaire la demande en quantité. 27,77% de nos interviewés trouvent
que la catégorie d’âge 25-35 ans est la catégorie la plus présente, 37,03% sont les gens qui perçoivent
que nos répondants ont exprimé un besoins de manger sain chez eux, tout comme les gens ayant des
problèmes de santé, les gens qui font attention à ce qu’ils mangent et les gens ayant des connaissances
environnementales. La demande de manger sain des femmes est majoritaire à la demande (14,81%).
Ils trouvent cette dominance de la catégorie femme est peut-être due à la nature de quelques produits
qui sont destinés aux femmes, (bio femme…), d’autres trouvent que les femmes sont plus soucieuses
de la santé de leurs petites familles et qu’elles sont responsables des repas qu’elles préparent dans
leurs cuisines.
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3.4 L’utilité environnementale et sociétale des produits alimentaires verts
Question 1: Quelle est la qualité de vos produits alimentaires ? Et est-ce que selon vous c’est la
motivation la plus importante chez le consommateur dans le choix de sa nourriture ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
8
12,5%
Produits 100% La motivation est la santé plus que tout.
2
3,12%
naturel
La santé des enfants.
5
7,81%
L’environnement en général est en deuxième
position dans les préoccupations.
15
23,43%
TOTAL
4
6,25%
Produit du terroir Le plaisir d’acheter un produit local.
6
9,37%
Savourer le gout d’un aliment issu d’un savoir-faire
existant depuis des décennies.
4
6,25%
Faire sa cuisine avec un produit de meilleure qualité
nutritionnelle.
7
10,93%
Consommer un aliment issu à 100% de la terre et qui
n’a pas été affecté par d’autres intrus chimiques.
6
9,37%
Qualité spécifique
27
42,18%
TOTAL
7
10,93%
Respect de
Respect de la terre
7
10,93%
l’environnement La protection de la diversité biologique (animal,
insecte…)
8
12,5%
La protection de la santé de l’humain
22
34,37%
TOTAL
64
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : 23,43% de nos interviewés ont déclaré que les produits de leurs entreprises sont
100% naturels comme ils ont tous précisé que la motivation la plus importante chez les
consommateurs à acheter ces produits est la préoccupation pour leurs santé et la santé de leurs enfants.
Après vient la préoccupation pour l’environnement et cela en deuxième position, 42,18% ont défini
leur produit comme produits de terroir, et leurs consommateurs veulent l’acheter parfois par plaisir
d’acheter un produit local, parfois pour le gout et pour les qualités nutritionnelles, 34,37% des
interviewés considèrent que l’aspect environnemental (de respect de la terre, diversité biologique) est
la motivation la plus importante pour le consommateur à acheter ces produits.
Question 2: Quel est l’apport de vos produits sur l’environnement ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
6
15.78%
Déchet
On ne génère pas de déchets
3
7,89%
On utilise des emballages recyclables
9
23,68%
TOTAL
1
2,63%
Pas d’intrus
On utilise des produits ayant le moindre impact nocif
chimiques
à la santé.
7
18,42%
On n’utilise pas du tout d’intrus chimiques dans la
production, ou dans la transformation.
2
5,26%
on utilise très rarement de petites quantités
d’insecticides lors de la phase de la production
agricole.
1
2,63%
On n’utilise pas de nettoyants chimiques.
11
28.94%
TOTAL
3
7,89%
Apports sur la On utilise un conditionnement qui protège le produit
Page | 285

TROUDI Hadjer & BOUYOUCEF Djamila

santé de
l’humain

TOTAL
Apports sur la
nature

International J of E Studies 06 (2019) 275 – 293

de l’air, et de la lumière.
Notre produit pourrait être considéré comme un
remède.
Notre produit a une meilleure qualité nutritionnelle.
On utilise du bio compost.
On a le projet d’exploiter des énergies propres
On protège l’équilibre naturel par l’élevage des
abeilles (qui sont responsables de pollinisation).

2

5,26%

8
13
3
1
1

21,05%
34,21%
7,89%
2,63%
2,63%

5
13,15%
TOTAL
38
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).

Commentaire : En ce qui concerne l’apport environnemental des produits 23,68% des interviewés
ont évoqué la question des déchets ; une partie a dit qu’ils ne génèrent pas de déchets, et une partie
a déclaré qu’ils utilisent des emballages recyclables, 28,94% des personnes interrogées ont dit qu’ils
n’utilisent pas d’intrus chimiques mais la minorité utilise les intrus nécessaires moins nocifs à la santé
et à l’environnement, 34,21% ont clarifié les apports de leurs produits sur la santé de l’humain en
évoquant la qualité nutritionnelle des produits, ainsi que la nature des produits qui pourraient être
considéré comme remède (par exemple le miel et ses dérivés, l’huile d’olive). 13,15% ont parlé des
apports positifs de leur mode de production sur la nature.
Question 3: Quels sont les bénéfices sociaux de vos produits ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
3
6,66%
Savoir faire
Mettre en relief des produits traditionnels de cuisine
7
15,55%
Ne pas perdre le savoir faire
3
6,66%
Faire connaitre à un maximum de personnes ces
savoirs faire par le biais des organisations, et des
formations
7
15,55%
Rendre au consommateur la confiance dans un
produit alimentaire locale
20
44,44%
TOTAL
8
17,77%
Une société qui Faire bénéficier la consommation locale des produits
mange sain
alimentaires locaux de bonne qualité nutritionnelle,
ayant un bon gout, et sains.
8
17,77%
Encourager et inciter la société à manger sain pour la
santé, et pour protéger l’environnement, et l’équilibre
naturel pour les générations futures.
16
35,55%
TOTAL
6
13,33%
La sécurité
Protéger la société du déséquilibre naturel et sanitaire.
3
6,66%
alimentaire
Donner la chance à toutes les catégories de personnes
de contribuer à parvenir a l’autosuffisance
alimentaire.
9
20%
TOTAL
45
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : en ce qui concerne les bénéfices sociaux des produis des entreprises sur lesquelles
nous avons mené notre étude, 44,44% des interviewés ont démontré l’importance du savoir-faire.
C’est un patrimoine social à ne pas négliger. Quant à la production alimentaire, ce savoir-faire
permettra de produire un aliment local de très bonne qualité ayant la confiance du consommateur. Un
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autre apport est déclaré par 35,55% des interviewés c’est d’assurer une alimentation saine à notre
société, ce qui est un intérêt collectif social. 20% ont évoqué la contribution aux efforts orientés vers
la sécurité alimentaire du pays.
Question 4: Qu’est-ce qui vous motive à adopter des règles de respect de la nature ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
3
7,31%
le danger
L’insécurité alimentaire
3
7,31%
Manque d’autosuffisance dangereuse en matière
d’alimentation
1
2,43%
L’importance de la préservation de l’abeille qui est
responsable de la majorité de la production agricole
5
12,19%
Le danger du déséquilibre environnemental à cause de
la pollution de la terre
6
14,63%
Le danger sur la santé de l’humain
18
43,9%
TOTAL
1
2,43%
La propreté
Depuis mon jeune âge mes parents m’ont appris à ne
pas salir l’environnement par les déchets.
5
12,19%
Je considère toutes sortes de pollution comme une
saleté. Il est inadmissible pour moi de vivre dans un
environnement sale.
6
14,63%
TOTAL
5
12,19%
Un domaine
Par amour de la terre.
4
9,75%
d’intérêt
Par conviction religieuse la culture d’un musulman
exige la propreté, le respect de l’environnement, et la
protection des espèces.
6
14,63%
C’est mon domaine de formation universitaire,
2
4,87%
Je me sens proche de l’environnement, et bien
impliqué dans sa protection en tant que vétérinaire.
17
41,46%
TOTAL
41
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : Quant à la motivation des interviewés pour l’adoption des règles de respect de la
nature. 43,90% l’ont expliqué par la sensation du danger (déséquilibre environnementale,
déséquilibre de la santé de l’humain, insécurité alimentaire, le manque d’autosuffisance alimentaire)
alors que le pays possède déjà beaucoup de moyens permettant à parvenir à l’autosuffisance. Certains
d’autres (14,63%) considèrent que toutes sorte de pollution et de contamination sont dues au manque
de la propreté, et considèrent leur orientation environnementale comme une lutte pour la propreté.
41,46% expliquent que le développement durable est leur domaine d’intérêt que ce soit par conviction
personnelle, ou alors par une orientation idéologique issue de leurs formations universitaires
(vétérinaires, agroalimentaire….).
3.5 Perspective
Question 1: Comment jugez-vous l’atmosphère socio-économique à l’égard de la production
alimentaire verte en Algérie ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
4
14,81%
favorable
Le pays dispose d’une énorme richesse en matière de
ressources d’énergies propres.
3
11,11%
Marché assuré par rapport à un échantillon qui est
limité à certains critères.
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L’état est entrain d’aider toutes sortes de production
agroalimentaire.
Il existe une prise de conscience qui n’est pas encore
générale.
TOTAL
défavorable

Il existe un manque de prise de conscience sur la
nécessité de revenir vers le mode de production et de
consommation propre.
Il y a un manque d’information sur les effets nocifs à
la santé, quant à la consommation des aliments
contaminés par des produits chimiques.
Le retard marqué en matière de production
alimentaire.
Le manque de la culture sur l’importance de protéger
l’abeille chez les citoyens en général.
La demande est entraine de baisser a cause de la
politique de l’austérité.

5

18,51%

5

18,51%

17
3

62,96%
11,11%

3

11,11%

2

7,4%

1

3,7%

1

3,7%

10
37,03%
TOTAL
27
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).

Commentaire : 62,96% qui représentent une majorité des personnes interviewés pensent que
l’atmosphère socioéconomique est favorable pour la production alimentaire verte, ils argumentent
leur vision par la disponibilité d’énormes richesses dans notre pays, les encouragements du
gouvernement par l’octroi des subventions quant à la production agroalimentaire, et l’existence de la
demande (qui est en évolution) pour ce type de produit. 37,03% pensent que l’atmosphère
socioéconomique de la production alimentaire verte n’est pas favorable à cause du manque de la
culture de consommation saine chez le consommateur, ainsi que le manque des informations relatives
aux problèmes environnementaux et sanitaires qui sont dues aux modes de production et de
consommation alimentaire conventionnels.
Question 2: Jugez-vous ce mode de production porteur de valeur surtout du point de vue de la
rentabilité économique par rapport à celui conventionnel ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
1
3,12%
Production
Très rentable, notamment pour quelques segments, et
oléicole
quelques consommations bien précises (entreprises
pétrolières, hôtels, ambassades…ect)
1
3,12%
Relativement rentable pour le marché international, et
pour celui nostalgique, (cherté des bouteilles en verres
emportées)
1
3,12%
La dépendance relative à la pluviométrie.
3
9,37%
TOTAL
1
3,12%
légumes
Dépendance à l’irrigation.
3
9,37%
Vu que la demande est énorme, nous n’arrivons pas à
satisfaire la demande en matière de quantité.
3
9,37%
Je juge ce mode de production très porteur de valeur
par rapport à celui conventionnel.
7
21,87%
TOTAL
2
6,25%
Produits laitiers La rentabilité dépend au pouvoir d’achat, qui dépend
lui-même aux fluctuations économiques.
1
3,12%
Rentable si on produit de petites quantités.
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Choisir ce mode de production est un risque à prendre.
La rentabilité dépend de la prise de conscience du
consommateur.
Il est porteur de valeur tout en ciblant le segment
approprié.
TOTAL
confiserie

TOTAL
Production
apicole

On ne peut pas encore dire qu’il est rentable.
La rentabilité dépend des quantités vendues.
Marché non-quantifié.
La rentabilité dépend de la pluviométrie.
Elle dépend aussi au degré de non-contamination de
la terre (par rapport aux traitements chimiques).
Il y a le risque du vole des ruches ce qu’exige
d’engager une garde qui va augmenter le cout de
production.

1
3

3,12%
9,37%

2

6,25%

9
1
2
2
5
2
3

28,12%
3,12%
6,25%
6,25%
15,62%
6,25%
9,37%

3

9,37%

8
25%
TOTAL
32
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).

Commentaires : Nous avons débattu le sujet de la rentabilité économique par rapport aux cinq
secteurs de production oléicole, légumes, produits laitiers, confiserie et production apicole.
En ce qui concerne la production oléicole qui constitue 9,37% de notre échantillon les interviewés
considèrent que le mode de production vert est rentable, notamment pour quelques segments. Et il est
relativement rentable par rapports à d’autres segments.
Pour le secteur des légumes qui représente 21,87% de notre échantillon, les interviewés pensent que
le degré de rentabilité de ce secteur est relatif à l’irrigation, ces producteurs travaillent pour le projet
de l’irrigation goute à goute qui permet de préserver l’eau et de ne pas la gaspiller. Les producteurs
de ce secteur ont une énorme demande et n’arrivent même pas à la satisfaire en matière de quantité ;
et donc ils jugent ce mode de production très porteur de valeur par rapport à celui conventionnel.
Notre interviewé du secteur laitier qui représente 28,12% de l’échantillon pense que la rentabilité de
ce mode de production dépend du pouvoir d’achat du consommateur et donc le choix de ce secteur
pourrait représenter un risque au producteur, sauf si ce dernier réussi à choisir le segment approprié
pour ses produits. Pour le secteur de la confiserie qui constitue 15,62% de notre échantillon, les
interviewés trouvent qu’on ne peut encore pas dire que le mode de production est rentable puisque le
marché n’est pas quantifié.
Quant à la production apicole (25%) de l’échantillon des interviewés trouvent que la rentabilité
dépend de la pluviométrie et du degré de la non-contamination de la terre (par rapports aux traitements
chimiques), et donc la rentabilité ne pourrait être un élément stable et dépend des facteurs extérieurs.
Question 3: Quelles sont les obstacles administratifs que vous avez rencontrés dans votre travail ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
Manque
Le manque d’institutions responsables d’analyses et 5
19,23%
d’encadrement de contrôle de la qualité (verte).
et de
Manque d’institutions de labellisation de l’aliment 6
23,07%
certification
vert.
(vert)
Interdiction de désignation de variété d’olive sur 1
3,84%
l’emballage de l’huile d’olive.
TOTAL
12
46,15%
Le retard
Nous avons attendu des années pour avoir notre 3
11,53%
agrément (association)
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Les rouages de l’administration sont compliqués
Nous avons galéré pour avoir l’agrément sanitaire
Le manque de la culture de la création de petites
coopératives dans beaucoup de villes
Il n’est pas facile d’exister avec l’administration
algérienne.

2
1
1

7,69%
3,84%
3,84%

2

7,69%

TOTAL
Pas d’obstacles

9
34,61%
Je n’ai pas confronté d’obstacles administratifs
1
3,84%
L’administration algérienne n’est pas nulle
1
3,84%
Ce n’est pas difficile d’avoir le registre de commerce 3
11,53%
d’une Sarl ou d’une Eurl.
TOTAL
5
19,23%
Total
26
100%
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Quant aux obstacles administratives que nos interviewés ont rencontré 46,15% des interviewés ont
rencontré des obstacles relatifs au manque d’encadrement et de certification (vert). Le manque
d’institutions responsables d’analyses et de contrôle de qualité (verte) empêche ces producteurs de
bénéficier du label vert qui pourrait être un moyen de promotion de leurs produits. Le manque de ce
label conduit le consommateur à ne pas faire la différence entre un aliment vert et un aliment
conventionnel.
Quant à la création des entreprises de ce genre de production. 34,61% des interviewés ont mis le point
sur le retard non-justifié de l’administration algérienne dans les procédures des différentes étapes de
création. Ils ont déclaré ainsi qu’il n’est pas facile d’exister avec dans de telles lourdeurs
administratives en Algérie. 19,2% déclaraient qu’ils n’ont pas confronté d’obstacles administratifs
surtout lors de l’obtention d’un registre de commerce d’une SARL ou d’une EURL, donc on ne peut
pas considérer que l’administration algérienne est totalement nulle.
Question 4: Pensez-vous que les consommateurs algériens sont-t-ils au point de prendre conscience
des questions environnementales et sanitaires qui concernent le produit alimentaire vert ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
6
18,75%
C’est relatif
La majorité pensent à leurs santé beaucoup plus
3
9,37%
La Qualité sanitaire est prioritaire pour eux
2
6,25%
Les soucis environnementaux viennent juste après les
soucis sanitaires.
3
9,37%
Il existe ceux qui sont préoccupés plus par
l’environnement.
14
43,75%
TOTAL
1
3,12%
non
les gens ne font même pas la différence entre un
aliment vert et un aliment conventionnel.
1
3,12%
Le consommateur Algérien n’a pas cette culture.
2
6,25%
TOTAL
7
21,87%
oui
La prise de conscience est entraine d’évoluer.
7
21,87%
Il existe déjà une consommation qui a pris conscience.
2
6,25%
La prise de conscience dépend de la culture
environnementale du consommateur et non pas de son
pouvoir d’achat.
16
50%
TOTAL
32
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
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Commentaire : Quant à la prise de conscience du consommateur (de ces questions
environnementales et sanitaires) 43,75% des interviewés pensent que cette prise de conscience est
relative. Une majorité des consommateurs ayant déjà pris conscience pense à leur santé avant de
penser à l’environnement. Il existe aussi une partie qui pense à l’environnement avant tout. 6,25%
estime qu’on ne peut pas encore dire que le consommateur algérien est conscient et sensible par
rapport aux questions environnementales et sanitaires qui concernent l’aliment vert. Ils avaient dit
que la majorité des consommateurs ne font même pas la différence entre un aliment vert et un aliment
conventionnel. 50% des interviewés pensent que cette prise de conscience existe déjà, et qu’elle
dépend surtout du niveau des connaissances environnementales du consommateur et non pas de son
pouvoir d’achat.
Question 5: Pensez-vous que l’état accordera plus d’importante à cet égard dans les années avenirs ?
Thème
Unités d’analyse
Fréquence
%
5
38,46%
Il le fait déjà
L’état subventionne la production agricole déjà
1
7,69
L’état a pris une courageuse décision d’arrêter
l’importation d’un nombre important de produits
alimentaires.
3
23,07%
Je pense que ce n’est pas à l’état de lui accorder de
l’importance, mais c’est aux producteurs de prendre
conscience, et de prendre l’initiative, et d’appliquer le
choix qui est en faveur du bienêtre de la société, et non
pas le choix qui est en faveur d’augmenter leurs
bénéfices au détriment de l’environnement et de la
santé du consommateur.
9
69,23%
TOTAL
3
23,07%
Il devrait
Il devrait lancer des centres d’analyses, de contrôle, et
orienter plus
de certification de produits alimentaires verts.
1
7,69%
d’efforts vers ce Il devrait lancer des systèmes de contrôle, sur les
mode de
administrations, quant aux procédures de création des
production
coopérations.
4
30,76%
TOTAL
13
100%
Total
Etablie par l’auteur sur la base de l’analyse thématique (codage du corpus).
Commentaire : Quant à l’importance accordée par l’état a ce mode de production, 69,23% des
interviewés déclarent que l’état le fait déjà par la subvention de la production agricole, et par l’arrêt
de l’importation d’un nombre important de produits alimentaires cette année (2018). 23,07% estiment
que ce n’est pas à l’état de lui accorder de l’importance mais c’est aux industriels de prendre
l’initiative et d’appliquer des modes de productions en faveur du bien-être de la société et de la santé
humaine avant tout. Surtout qu’il est devenu tout à fait possible de faire rentabiliser ce mode de
production aux différents secteurs de production alimentaires. 30,76% pensent que l’état doit orienter
plus d’efforts vers ce mode de production en lançant des centres d’analyse, de contrôle, et de
certification de produits alimentaires verts, pour faire approcher le concept de l’aliment vert aux
consommateurs, et aux producteurs qui bénéficieront du label vert qui va être porteur de motivation
et de confiance par rapport aux consommateurs.
4.

Conclusion

Nous avons réalisé cette étude qualitative afin d’en tirer les principaux axes de stratégies de
production agroalimentaire verte, le mix marketing vert, l’atmosphère socio-économiques, et les
obstacles de ce mode de production en Algérie. cette étude a été effectuée sur un échantillon qui
représente un ensemble de producteurs de différentes catégories de produits alimentaires verts
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(légumes, confiserie, miel, huile d’olive, lait et dérivées ) et de différents types d’organisations qui
sont (Eurl, association, exploitation apicole, coopérative laitière, complexe de production oléicole).
Nous avons établi une analyse du contenu avec la technique analyse thématique sur les données
recueillies par le biais de l’enquête,
Les organisations sur lesquelles nous avons mené notre étude appliquent le mix marketing vert,
de produits naturels de terroir ayant une multitude de bénéfices environnementaux et sociaux. Ces
organisations ont une demande acceptable sur leurs produits, et c’est cette dernière qui les fait exister.
Les consommateurs de cette demande sont préoccupés par leurs santés, et par l’environnement quant
à l’achat de leurs aliments.
Les responsables de ses entreprises ont expliqué les atouts socio-économiques disponibles sur le
territoire national qui sont en faveur de ce mode de production alimentaire vert. Ils ont ainsi évoqué
les obstacles dans ce cadre, tel que le manque de centres d’analyse et de contrôle de la qualité verte,
ainsi le manque de l’encadrement administrative de la production verte, mais il existe quand même
une prise de conscience de la nécessité de s’orienter vers le mode de production propre qui ne cesse
d’émerger et qui encourage cette orientation dans ses deux volets (producteur et consommateur).
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والموضوعية للمجالت الدولية المح ّامة.

International Journal of
® Economic Studies
International scientific periodical journal
Nationales ISSN - Zentrum für Deutschland
ISSN (Online) 2569 – 7366
VR.3341.6321.B
)Issue: 06 - May (2019

