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النشرشروط   
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 ن يكون البحث إضااااااااا أص لة، ص  اااااااااا ةص  و  اتط يق الضمن   د الاالب ال  ضااااااااا،ال  صا ية  أ ال  ن دا  نأص ا  ا ااااااااا  يص   د أ

 .يا ةق باض ي  ديساةااأ ا  ا    ال نبل دال  لمي
  تااي،ه لةنشن لاى جهص  خنى   د تم لنضه و  إصاى ال   ل  أ ال ة، ص.   يكون البحث ينشورا  د تم 
  ا حص ب،  و  ذلك ا ناجع دا الصق. 02   ياة دز البحث 
  ن يتبع ا ؤلف األاول ال ة، ص ا ا  رف لةيه  و  إلاا  دكا بص البحوث دالاراس أ ال ة، ص ب،  و  ذلك الااايم لةبحث با ني ه 

ا اب ص  دتنسااااااااا ق   سااااااااا يه  دإتب أ ي ااااااااا  ر ا  ةوي أ دتوت ق ا  اب ف دا ليشا  ب ألي يص ال ة، ص و   ه،   ألهااأه دا ضهط ص 

 ا ناجع دا    ر.
  تاة دز نسبص ا  اب ف 

ّ
 إج، ل  الور ص البحث ص. و  51%  

  51إذا ك يت الور ص البحث ص  ااااااااااا ةص دتا،ّثش ب تقااتص دتم  بوله  يال  نف اليطضص ال ة، ص لة،ةةص دتة دزأ نساااااااااابص ا  اب ف% 

 إل  ة ال   غص و  ال اناأ ا الةوبص.  صق به يالةق يال 
 لباا صااث  د اةةثشيااص  داساااااااااااااام ي اااق و  الور ااص األدلو لضوان البحااث يع تنج،اااه إلو الةيااص اذيةةثشيااص إذا كاا ن البحااث بةيااص غث  اذي

إليه   يع  ون ينا، التي سااااااااااااا أدا ؤسااااااااااااا ال الب يا اذل ي دنل يد  ال ة، ص  دلض مداااااااااااااا  هب لةيص ال نب ص )دب لةيص الالت ن ص(  الب صثثن

 كة،ص. 012ييخ ثن لال البحث  صاه،  ب لةيص ال نب ص داآلخن ب لةيص اذيةةثشيص  للو  ن   ياة دزا يةا، ثن 
 ( ب ذضاااااااااا أص لةا اااااااااان ف صسااااااااااق يم   7-1ينأق كل ييخص بكة، أ ي ا ص ص بثن  

ً
  دالذ  يوضااااااااااع   ا JEL( كة، أ تنتق هط ئ  

 الكة، أ ا  ا ص ص لة،يخص ب لةيص األجضب ص.
 دأا  لةشندط الا ل ص:  الور ص البحث صحّنر ت 

لا ئ،ص ا  اااااا  ر ب لنساااااابص  25  دحطم 05( حطم Simplified Arabicا ا  أ ا  اوبص ب لةيص ال نب ص: ت اق بخط ) -

 (.Grasبثن األسالن  دتكون ال ض ديال ب تخط الي يق ) 5  ب،س أص دا ناجع

لاا ئ،اص با لنسااااااااااااااباص  52  د50( حطم Times New Romanبا لنسااااااااااااااباص لة،اا  أ ا  اوباص بةياص  جضب اص: ت ااق بخط ) -

 .ا    ر دا ناجع

 .5.1ديس ر  5.1  ي،ثن 0   س ل 0.1إلاا اأ ال  حص:  للو  -

 ( أال ج، ع تض ي  البحث.Arabic…3-0-5تساخا  األر    ال نب ص ) -

 البحث أال يضا ف  س ل ال  حص. ا ح أ يكون تن  م  -
    ،ال ص و  اخن ا ا  أ.  بالنياصيكون ال ه 

  
ّ
 وه يال األخال ء الةيويص دالضحويص.ياأكا الب صث يال ساليص ليص البحث  دخة

  الذكن ضااااندريص د   در ص بحث ص   تساااااوو  الشااااندط الشااااكة ص دا وضااااول ص تنأى يب  اااانة د  تحّول إلو كل الشااااندط الساااا باص

 اليطضص ال ة، ص يال  جل ل،ة ص الاح  م.

 .إذا ر أ إ ارة املطةص  ن ا ا ل يحا ج إلو   ى الا ايالأ الشكة ص تاو  بتسة ،ه لةب صث يش ول  ب،الصم أ ه ئص الاح  م 

  نشورة و  املطةص لال آراء  صق به  أاط.ت ّب  ا وا  ا 

 . يةوز إل  ة نشن  بح ث املطةص و     يالبولص  خنى إ  بإذن كا بل يال رئ س تحنينه   
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  امللخص:

قطاع انتاج االسماك من القطاعات املهمة التي تؤثر     

بشكل كبير على االقتصاد املحلي، وبعد التطور األخير في 

مجال انتاج األسماك واملتمثل بتربية او ما يسمى صناعة 

األسماك وذلك من خالل جمع األسماك بعمر 

معين)الكفيات( في اقفاص عائمة او احواض ترابية ومن ثم 

لعلف الالزم لنموها ، كل ذلك أدى الى تطور اعطاءها ا

انتاج األسماك املحلية، االمر الذي استدعى القيام بهذه 

الدراسة التي تهدف الى دراسة العوامل املؤثرة في انتاج 

األسماك املحلية وعلى شقيها اإلنتاج املعتمد على الصيد 

واإلنتاج من االستزراع السمكي، وتوصلت الدراسة الى 

من النتائج أهمها ان مشاريع االسترزاع السمكي مجموعة 

 مسجلة معدل نمو بنحو
ً
 موجبا

ً
وهي  %21اخذت نموا

معدل نمو مرتفع نسبيا في السنوات القليلة التي انتشرت 

فيه هذه التقنية ، كما ان اإلنتاج املحلي ونتيجة لذلك 

 قدر بنحو 
ً
وهو ناتج من  %4بالزيادة و سجل نموا

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من االستزراع السمكي، 

النتائج أهمها ينصب على ضرورة دعم مشاريع االستزراع 

السمكي وتحويلها من املشاريع الصغيرة املجزءة الى مشاريع 

عمالقة بهدف الوصول الى مستويات عالية من اإلنتاج 

تسد حاجة الطلب املحلية ومن ثم نصل الى الفائض 

دير ال سيما وان العراق املرغوب الذي يمكن توجيهه للتص

 ينعم باالمكانيات والخبرات الالزمة لتحقيق ذلك.

:انتاج األسماك ، االستزراع السمكي ،  كلمات دالة

 االقفاص العائمة ، االحواض الترابية .
 

 

 

 

 

 

Abstract : 

    The fish production sector is one of the important 

sectors that occurs largely on the local economy, and 

after the recent development in the field of fish 

production represented by rearing or the so-called fish 

industry, by collecting fish of a certain age (coffins) in 

floating cages or earthen ponds and then giving them 

special feed for their growth All this is to present it to 

the development of local fish production, which 

necessitated carrying out this study, which will study 

the factors affecting the production of local fish and its 

two parts, the production that depends on fishing and 

the production resulting from fish farming. The study 

reached a set of results, the most important of which is 

that the fish farming projects started to achieve 

Positive, registering a growth rate of about 12%, which 

is a high rate of growth in the years in which this 

technique spreads, as is the case in local production, so 

this production was taken with an increase that 

recorded a growth rate of about 4%, which is a result 

of fish farming, and the study reached a set of results, 

the most important The focus of the resort is to support 

fish farming projects and transform them from small, 

fragmented projects into mega-projects to see high 

levels of production that meet the demand of local 

demand and then we reach The surplus has a desire 

that can be directed to the design, especially as Iraq is 

blessed with the capabilities and expertise necessary to 

achieve this 

Key Words; Key words: fish production, fish farming, 

floating cages, and earthen ponds 
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  املقدمة:

يعد قطاع األسماك مصدرا مهما لكثير من فرص العمل والدخول للعاملين فيه اذ يعملل فيله الكثيلر ملن الطاقلات البشلرية ،     

وتوفر تجارة األسماك ومنتجاتها العمالت األجنبية لصالح اقتصادات الكثيلر ملن اللدول ، واصلبا هلذا القطلاع صلناعة متطلورة 

ات التنمويللللللة الشللللللاملة ومجللللللاال واسللللللعا لالسللللللتثمار وفللللللرص العمللللللل هللللللذا مللللللن الناحيللللللة فللللللي معاللللللم بلللللللدان العللللللالم و احللللللد املرتكللللللز 

االقتصللادية، امللا مللن الناحيللة الغذائيللة فتتميللز لحللوم األسللماك باحتوايهلللا علللى نسللبة عاليللة مللن البللروتين الحيللواني الللذي يقلللدر 

( ، وهللذا 1،21،2لفيتامينللات )علللي ،والللدهون املحتويللة علللى احمللاض اميعيللة فاللال عللن احتوايهللا علللى العديللد مللن ا %14بنحللو 

 يجعلها من املكونات املهمة في التوازن الغذائي والصحي .

 فلللي مجلللال اإلنتلللاج وتجلللارة األسلللماك ، اذ بلللل  معلللدل 
ً
 متسلللارعا

ً
 ونملللوا

ً
 مسلللتمرا

ً
يشلللهد السلللوق العلللالمي لالسلللماك ومنتجاتهلللا توسلللعا

 fao)منامللللة األغذيللللة الزراعيللللة  2،،1مليللللار دوالر لعللللام  44.1مليللللون بللللن وبقيمللللة  21.1وبانتللللاج مقللللداره  %1.1النمللللو السللللنوي 

،1،2،. ) 

فيما يخص اإلنتاج العربي من األسماك تعد مصلر ملن اكبلر منتالي األسلماك عللى العلرب وافريقيلا وبلاملركز التاسلع عللى مسلتوى 

البحريللة الطبيعيللة ، وبالعسللبة ، وتلليتي املغللرب بللاملركز الثللامن عشللر علللى مسللتوى العللالم فللي مصللايد األسللماك  1،21العللالم لعللام 

للعللراق فينلله يعللد مللن اللللدول الفقيللرة فللي انتللاج واسلللرهالك األسللماك ، علللى الللرغم مللن تلللوفر اإلمكانيللات واملقومللات األساسللية ملللن 

ا وهلو كغلم   سلنوي 2.1املوارد البشرية واملالية واملائية املالئمة لنمو وتكاثر األسماك املختلفة ، اذا بلل  متوسلا اسلرهالك الفلرد 

كغللم   سلنويا وال يصلل حتللى  22.2ال يرتقلي اللى الكميللات املسلرهلكة ملن قبللل شلعوب العلالم البقيللة التلي يصلل اسللرهالكها اللى نحلو 

 كغم  سنويا .  7الى الكميات املوص ى بها صحيا وهي بحدود 

 فللي مجللال انتللاج األسللماك ، سلليما ب
ً
 م حوتللا

ً
عللد مللا تللم االعتمللاد علللى االقفللاص شللهد العللراق فللي السللنوات األخيللرة املاضللية تطللورا

العائمللللة والبحيللللرات الصللللناعية فللللي عمليللللة اإلنتللللاج أي بعللللد مللللا تللللم التحللللول الللللى مفهللللوم صللللناعة األسللللماك وللللل   االقتصللللار عللللللى 

عماليللات اإلنتلللاج الطبيعيللة املعتملللدة علللى الصللليد، ورغللم هلللذا التطلللور الللذي سللل تم التطللرق اليللله الحقللا فللل ن اإلنتللاج املحللللي ملللن 

ال يللزال ال يسللد الحاجلة املحليللة ، ممللا يتطللب دراسللة هللذا اإلنتلاج والتركيللز علللى اهلم العوامللل التللي تسلاعد علللى تطللوير األسلماك  

 انتاج األسماك في العراق .

يسللتمد البحله أهميتلله ملن جللانبين ، الجانلب األول يعبللع مللن أهميلة لحللوم األسلماك التللي تعلد مصللدرا غللذائيا   : أهميةة البحةة 

مهمللللللا لكثيللللللر مللللللن دول العللللللالم ويعتمللللللد عليلللللله كوجبللللللة رئ سللللللة مكتملللللللة العناصللللللر الغذائيللللللة ، والجانللللللب االخللللللر يللللللاتي مللللللن األهميللللللة 

من االيدي العاملة ويوفر دخول لكثير من العائالت ، االمر الذي االقتصادية واالجتماعية لهذا القطاع الذي يعمل فيه الكثير 

يجعل من األهمية بمكان دراسة هذا القطاع والتركيز على العوامل التي تساعد في تطويره ال سيما بعدما أصبا انتاج األسماك 

واملسيطر عليه من قبل العاملين  عملية يتدخل االنسان بصناعرها وتحول اإلنتاج من اإلنتاج الطبيعي فقا الى انتاج املخطا

 في هذا املجال.

على الرغم من التحول الكبير في عملية انتاج األسماك الى صناعرها في العراق من خالل البحيرات الصلناعية : مشكلة البح 

وصل ى بهلا وال يحقلق واالقفاص وغيرها والتي أدت الى تطور م حوظ في انتاج األسماك اال ان هذا اإلنتاج الزال دون املستويات امل
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االكتفاء الذاتي ، وحتى لو حقق نسب معينة من االكتفاء الذاتي فين التفكيلر فلي زيلادة اإلنتلاج لغلرض تصلدير الفلائض منله اللى 

الخللارج لللم يللتم الوصللول اليلله وهللي عمليللة ان حصلللت فللين هللذا القطللاع سلليكون مصللدراص مللن مصللادر تمويللل امليزانيللة العامللة 

 ساهم في توفير العملة الصعبة، ولهذا يعبغي ان يتم دراسة هذا التطور وصوال الى هذه املرحلة .واحد القطاعات التي ت

 يهدف البحه الى ::  هدف البح 

 ( . 1،24- 2،،1دراسة اثر بعض العوامل املؤثرة في انتاج األسماك املعتمدة على الصيد للمدة ) .2

 ( . 1،24 – 2،،1املعتمدة على االستزراع السمكي للمدة )دراسة اثر بعض العوامل املؤثرة على انتاج األسماك  .1

 ( . 1،24- 2،،1اثر الكميات املنتجة من األسماك على متوسا نص ب الفرد من اسرهالك األسماك للمدة ) .3

 مصادر البيانات والطريقة البحثية :

ركات الحكوميللة واملنامللات الدوليللة اعتمللد البحلله علللى البيانللات الثانويللة املسللجلة لللدى الللوزرات والهيشللات والللدوائر والشلل

املعنيلللة بقطلللاع انتلللاج األسلللماك ، وكلللان املصلللدر اللللرئ   للبيانلللات هلللو وزارة التخطللليا العراقيلللة عبلللر معشلللورتها االكترونيلللة 

بخصللوص نصلل ب الفللرد العرالللي مللن لحللوم األسللماك ، فيمللا تللم االعتمللاد علللى دائللرة الىللروة الحيوانيللة ل حصللول علللى بيانللات 

املحلي ومساحات واعداد مشاريع الىروة السمكية، كما تم االعتملاد عللى املناملة العربيلة للتنميلة الزراعيلة  تخص اإلنتاج

 في توفير ب نات تخص استيراد األسماك من الخارج .

امللللا الطريقللللة البحثيللللة فقللللد اعتمللللد البللللاحثون علللللى احللللدا الطللللرق فللللي تحليللللل بيانللللات السلسلللللة الزمنيللللة واملتمثلللللة بقيللللا     

 استقرارية السالسل الزمنية خال املدة املدرسة ومن ثم اعتماد االنموذج الذي يالئم استقرارية هذه املتغيرات.

 ( : 1،24 – 2،،1واقع انتاج األسماك في العراق للمدة )

( كميات االنتاج املسوقة واملتحصل عليها من خالل الصيد من قبل الصيادين كما وياهر اياا كمية 1يبين الجدول )     

(، نالحظ بالسنوات االولى 2005-2019االسماك املستوردة وعدد العاملين فاال عن دخل الصيادين من الصيد للمدة )

لبمعتمدة على الصيد في الوقت الذي ياهر ارتفاع الكميات املستوردة من انخفاض كميات االنتاج املسوقة من االسماك ا

االسماك لسد النقص الحاصل في السوق املحلية مما ادى الى انخفاض دخل الصيادين, و في السنوات االخيرة من املدة اصبا 

دخول الصيادين وهذا ما يب نه  هناك تحسن في الكميات املنتجة مقارنة بالكميات املستوردة وهذا بدوره ادى الى ارتفاع

 (.1الشكل )
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 ( كميات االنتاج البحرية السوقة من االسماك واالسماك املستوردة وعدد العاملين ودخل الصيادين1جدول)

 السنوات
د انتاج االسماك من الصي

 املسوق بن

االسماك 

 املستوردة بن

عدد العاملين في 

 مجال الصيد

دخل الصيادين من 

 بالدينارالصيد 

2005 2527.7 4563 1226 26028000 

2006 1277.4 2330 1222 26880000 

2007 9560 17145 1227 28080000 

2008 4814 14630 1200 25387200 

2009 6484 31750 1250 25387200 

2010 7118 59329 1237 26010000 

2011 1781.5 30844 1244 26020800 

2012 9696 44440 1260 24019200 

2013 3986 46653 1341 39094800 

2014 5790.5 20203 1220 29498400 

2015 4817.3 7192 1220 27801600 

2016 5160 21250 1220 30446400 

2017 7905 13586 1225 29613600 

2018 10665 6858 1360 29823600 

2019 12858 3785 1385 31674000 

 0.014 0.005 0.002- 0.082 معدل النمو

  املصدر:

 . وزارة الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية 

 . املنظمة العربية للتنمية الزراعية / بيانات منشورة 

بن  21222اذ بلغت نحو  1،24( يالحظ ان اعلى كمية لالسماك املسوقة الناتجة من الصيد كانت في عام 2في ضوء جدول )

بن ، ويعود هذا التفاوت الكبير  2177.4اذ بلغت نحو  1،،1لالسماك املسوقة في عام خالل العام ، في حين كانت ادنى كمية 

في تسويق األسماك يعود الى الكثير من العوامل أهمها تفاوت االمطار من سنة الى أخرى اذ تؤثر قلة املياه في شحة بعض 

 في زيادة  البحيرات واالنهر الفرعية ويؤدي ذلك الى انخفاض اعداد الكائنات الحية في
ً
املياه في حين ان وفرة املياه تكون سببا

 األسماك وعمليات تكاثرها، وهناك بالطبع عوامل كثيرة تسبب هذا التباين في كميات األسماك.

وتبعا لهذا التباين في انتاج األسماك تتباين كميات األسماك املستوردة بصورة عكسية مع هذا اإلنتاج فتزيد في أوقات قلة    

اإلنتاج املحلي وتنخفض مع زيادة املنتج املحلي ، اذا تعد االستيرادات من املتغيرات املؤثرة جدا في عمليات الصيد كونها تؤثر في 
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ك تتباين دخول املنتجين والصيادين من سنة الى أخرى تبعا لهذا التباين في اإلنتاج واالستيراد وتحوالت أسعار األسماك، كذل

 األسعار 

 ( يوضح هذا التباين من سنة الى أخرى.1الشكل )

 

 موجبا قدر بنحو )2يالحظ من الشكل )
ً
 نموا

ً
من خالل ( وهذا واضح 2،.،( ان اإلنتاج املحلي املعتمد على الصيد سجل معدال

خا االتجاه العالم الذي يتجه الى األعلى في حين اخذ خا االتجاه العام لالستيرادات من األسماك اتجاها منحدرا الى األسفل 

( وهذه النتيجة توضح مدى التحول نحو رغبة املسرهلكين بيسرهالك األسماك 1،.،مسجال ً معدل نمو سالب بلغت قيمته )

 نتجات املستوردة .املحلية واالبتعاد عن بلب امل

بدأ في العراق انتشار فكرة صناعة األسماك بشكل واسع ، وتتامن هذه الفكرة انشاء احواض ترابية او اقفاص عائمة او 

مشاريع مغلقة الغرض منها تربية األسماك فيها وتقديم الالزم لنموها من علف وب شة مناسبة للع ش وغيرها ، أنتشرت هذه 

واخذت بالتزايد بشكل كبير من سنة الى أخرى مما حقق نسب قريبة من االكتفاء الذاتي  2،،1العام الفكرة في العراق في 

 وساعد بشكل كبير في توفير املنتج املحلي بسعر مقبول واستوعب هذا القطاع الكثير من االيدي العاملة .

بية واالقفاص العائمة واملشاريع املغلقة ولتوضيا انتاج االسماك من مشاريع االستزراع السمكي ومشاريع البحيرات الترا

 (.1وغيرها نورد جدول )
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 ( كميات من األسماك الناتجة من االستزراع السمكي واعداد املزارع ومتوسط نصيب الفرد2جدول)

 السنوات
 انتاج األسماك النهري املسوق  بن

 اعداد املزارع السمكية

 )قفص بحيرة ترابية  مغلق(

 متوسا نص ب الفرد

 فرد  كغم

2005 25733.8 738 0.233114166 

2006 33567.3 1188 2.624088858 

2007 31275.7 547 3.471560445 

2008 31077 360 2.985241753 

2009 33272 295 3.414243442 

2010 34789 383 2.646888611 

2011 34891 1118 3.198913879 

2012 41381 1665 3.075626344 

2013 78884 1210 2.249351535 

2014 57210.3 1987 0.585490501 

2015 29870.3 1987 2.612111179 

2016 36733 2141 3.724527505 

2017 38603 2168 5.082090961 

2018 56794 2309 5.159292234 

2019 62022 2655 5.294062065 

 0.08 0.12 0.04 معدل النمو

  املصدر:

  الثروة الحيوانية .وزارة الزراعة / دائرة 

 . املنظمة العربية للتنمية الزراعية / الكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية في الوطن العربي / بيانات منشورة 

 موجبا بل   1في ضوء جدول 
ً
وهو معدل جيد  %4نالحظ ان انتاج األسماك من مشاريع االستزراع السمكي سجل معدال نموا

 بالفترة الزمنية املبحو 
ً
فان  %21ثة ، ولكن عند مقارنة هذا املعدل مع معدل النمو ملشاريع االستزراع السمكي الذي بل  مقارنة

اإلنتاج السمكي ينمو بمعدل اقل من النمو في مشاريع االستزراع املختلفة، وهذا يعود الى صغر احجام املشاريع السمكية 

يع كبيرة وواسعة وذات تخطيا انتاجي جيد لنمى اإلنتاج والتي ينمو انتاجها بصورة بطيشة، ولو كانت هذه املشاريع مشار 

السمكي بعسبة اكبر ولتوصلنا الى مستويات متقدمة من انتاج األسماك التي تحقق نسب عالية ،اما ما يخص نص ب الفرد 

نيات وتحققت هذه الزيادة العسبية بعد ادخال مشاريع االستزراع السمكي كتق %2فقد بل  معدل نمو نص ب الفرد نحو 

 مبتكرة النتاج األسماك او صناعة األسماك 
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 (.2( توضح االتجاه العام للمتغيرات الواردة في جدول )2،3،2االشكال )

 

 (.2املصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات جدول )

 

 (.2املصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات جدول )
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 (.2الباحثين باالعتماد على بيانات جدول )املصدر :من اعداد 

 النتائج واملناقشة :

باعتمللاد بيانللات السالسلللل الزمنيللة ملجموعللة ملللن املتغيللرات املختلفللة التلللي تتعلللق بقطللاع اإلنتلللاج السللمكي والتللي تلللؤثر فيلله، تلللم     

م دراسلللة اسلللتقرارية هلللذه السالسلللل االعتمللاد عللللى األسلللاليب اإلحصلللائية والقياسلللية الحديثللة فلللي تحليلللل السالسلللل الزمنيلللة، اذ تلل

ومللللن ثللللم اختيللللار االنمللللوذج املالئللللم الللللذي يللللتالئم مللللع رتبللللة االسللللتقرار للمتغيللللرات وأخيللللرا تللللم صللللياغة وتوصلللليف العالقللللة الداليللللة 

 للوصول الى هدف البحه وفي هذا الجزء من البحه تم توضيا هذه العالقات بالتفصيل.

 استقرارية السالسل الزمنية :

السلسلة الزمنية املستقرة بالسلسلة الزمنيلة التلي ال تتغيلر مسلتوياتها عبلر اللزمن ، أي عدم وجود اتجاه عام وال تعرف     

وتعد ،  ( 271،  ،1،2الزمن )عبد الوافي ، عبر مركبة فصلية ) تقلبات فصلية ( ، والتلي يكلون متوسلطها الحسلابي وتباينهلا ثابلت

، وكذلك ثبات التباين  µtE(Y=(توافرت فيها ثالا خصائص هي ثبات متوسا القيم عبر الزمن سلسلة زمنية ما ساكنة اذا 

( بين اي قيمتين للمتغير نفسه معتمدا Covariance، و اخيرا ان يكون التغاير املشترك )  2δ=2)µ -t)= E(Ytvar(Yعبر الزمن 

 (. 124،  ،،،1الذي يحسب عند التغاير ) عطية ، الفجوة الزمنية بين القيمتين ول   على القيمة الفعلية للزمن 

اما السالسل غير املستقرة هي تلك السالسل الزمنية ذات االتجاه العام وهناك نوعان من السالسل الزمنية غير املستقرة ، 

وهذا النوع يمتاز بانه اي صدمة من الصدمات  (( TC Trend stationaryاولهما السالسل الزمنية غير املستقرة من النوع 

 Differenceفقا  ، اما النوع الثاني فهي السالسل الزمنية من النوع ) tتكون مؤثرة في ال حاة  tالتي تصيبها في ال حاة 

Stationary ) تمر مقارنة بالنوع االول ، اذ يكون اثر الصدمة في لحاة معينة له انعكا  مس والذي يعد اكىر انتشارا
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ومتناقص على السلسلة الزمنية في فترات الحقة، وتستعمل عادة بريقة الفروق من اجل ارجاع السالسل الى حالة االستقرار 

 ( .247، ،1،2)سمية  ،

– PP  (Phillips( وكذلك اختبار   Augmented Dickey - Fuller) ADF اختباروهناك عدة اختبارات لالستقرارية منها 

Perron يعرف باستقرارية السلسلة )اختبارات جذر الوحدة( اذ ان تحديد رتبة االستقرار مهم جدا في تحديد  (  وهو ما

االنموذج القياس ي الذي يعبغي ان يستعمل لدراسة العالقة بين متغيرين او اكىر، وفي هذا الجانب تم االعتماد على اختبار 

ADF  وهو األكىر استعماال وشيوعا ، وبعد تطبيق االختبار على املتغيرات املعتمدة في الدراسة جميعها وجدنا ان جميع

املتغيرات غير مستقرة عند املستوى وعند الثالا معطيات ) مع الثابت ، مع الثابت واالتجاه ، بدون ثابت واتجاه ( ، وان 

 ،(2،1الفروق األولى لها ، والنتائج موضحة في املالحق )املتغيرات جميعها اكتسبت السكون بعد اخذ 

لتحليل العالقات بين املتغيرات ، اذا يسما هذا االنموذج بتقدير العالقة الخطية   ardlونتيجة ملا تقدم االعتماد على انموذج  

 ( . 217، 1،27في حالة استقرار املتغيرات عند فروقها األولى ) جبير ، 

ر ان هناك مجموعة من النماذج تم تقديرها لتكوين صورة متكاملة عن قطاع األسماك في العراق ، كما تم وهنا يعبغي ان نذك

التفرقة بين انتاج األسماك املعتمد على الصيد وإنتاج األسماك املعتمد على  االقفاص والبحيرات الصناعية )االستزراع 

وف انتاجهما مختلفة كذلك تختلف املتغيرات التي تؤثر في كل السمكي( وجعل كل جزء منهما منفصل عن االخر باملا ان تر 

 منها . 

 / اثر بعض املتغيرات في كمية اسماك الصيد املسوقة  :
ً
 اوال

 ومنها يصعب تحديده العتماده 
ً
يؤثر في انتاج األسماك املعتمد على الصيد  مجموعة من املتغيرات ، منها يمكن قياسه كميا

 بيختيار املتغيرات املسرهدفة .على عوامل كثيرة ، كذلك 
ً
 فين البيانات املتوافرة تحدد الباحه احيانا

 تم في هذا الجزء دراسة اثر بعض املتغيرات على انتاج اسماك ، وتم صياغة االنموذج القياس ي االتي :

n2im +b1Production  = bo + b 

 اذ ان ::

Production   ( املسوقة بالطن للمدة )( . 1،24- 2،،1: اإلنتاج الكلي من األسماك ) الصيد 

im ( 1،24- 2،،1: كمية االستيرادات من األسماك بالطن للمدة . ) 

n  ( في العراق للمدة )( . 1،24- 2،،1: عدد العاملين في مجال الصيد )عامل 

 صلية ولالجلين القصير والطويل وتم الحصول على نتائج التقدير االتية وبالقيم اال   ardlتم تقدير دالة االنحدار وفق انموذج 
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 ( دالة األسماك البحري قصيرة االجل3جدول )

P.value t.statistics S.E coefficient variabl 

0.0576 -2.2147 25520.76 -56523.25 constant 

0.431 -1.721 0.061 0.047- im 

0.144 1.619 27.414 29.025 n 

0.485 -0.730 0.338 -0.247 Production(-1) 

0.123 -1.721 0.061 -0.105 im(-1) 

0.278 1.163 20.222 23.530 N(-1) 

= 0.51        F=2.3482 R 

 .  EVIEWSاملصدر : من اعداد الباح  باالعتماد على برنامج        

 (.2.2وهي ) SC , FPI , LR, HQ ,AICتم تحديد القيم املتبابشة على وفق املعايير      -

وهي تمثل كمية األسماك من  56523.25-( نجد ان قيمة الحد الثابت بلغت 3وفي ضوء الدالة املقدرة واملوضحة في جدول )

الصيد املسوقة اذا كانت املتغيرات التوضيحية األخرى مساوية صفر ، وتعك  هذه القيمة اثر املتغيرات األخرى التي لم 

 ذج .يتامنها االنمو 

اما قيمة معامل االستيرادات من األسماك  فقد جاءت ب شارة موجبة في االجل القصيروهي غير معنوية وال تطابق النارية 

االقتصادية في تيثيرها على انتاج األسماك املحلي ، وهذا يعني عدم وجود تيثير الستيرادات األسماك املستوردة على  صيد 

القصير ، وهذه  االنحرافات في االجل القصير متمثلة بعدم تيثر اإلنتاج املحلي باالستيرادات  االسماك العراقية وهذا في االجل

 نتوقع ان يتم تصحيحها في االجل الطويل .

وجاءت ب شارة موجية لتؤكد العالقة الطردية بين  1،.14( نحو nبلغت قيمة معامل عدد العاملين في مجال الصيد البحري)

الصيد وكمية األسماك البحرية املسوقة واذا زاد عدد العاملين في مجال الصيد بمقدار وحدة واحدة  عدد العاملين في مجال 

بن خالل السنة الواحدة ، وبالطبع تتباين هذه النتيجة من موسم الى اخر   1،.14فين كمية األسماك املسوقة تزداد بمقدار 

 الختالف حركة األسماك خالل املواسم األربعة ، كذل
ً
ك فين املقصود من الوحدة الواحدة من عدد العاملين في مجال تبعا

الصيد هو اسطول الصيد الكامل الذي يام مجموعة من الصيادين فالصياد الواحد لديه مجموعة من الزوراق وشبكات 

 الصيد بهدف الحصول على اكبر قدر من السمك .

د على الصيد بكل من متغيري كمية األسماك املسوقة لسنة اتضح من خالل نتائج التقدير عدم تيثر اإلنتاج السمكي املعتم

 )production (-1)سابقة)
ً
( فاال عن عدد العاملين في سنة سابقة im(-1)( واالستيرادات من األسماك لسنة سابقة اياا

 وهذا لعدم معنوية تيثير املعامالت للثالا متغيرات في املتغير التابع )كمية األسماك املسوقة( .
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تحصلنا على الدالة بويلة   ardlمعرفة العالقة بويلة االجل بين املتغيرات التي تامنها البحه ومن خالل انموذج والجل 

 االجل االتية :

 ( دالة األسماك البحري طويلة االجل2جدول )

P.value t.statistics S.E coefficient variabl 

0.0460 -2.359 19208.7 -45322.3** constant 

0.332 -1.030 0.044 -0.0462 im 

0.026 2.717 15.508 42.140** n 

= 0.73      F=4.37**2 R            1.247***-cointEq= 

 .  EVIEWSاملصدر : من اعداد الباح  باالعتماد على برنامج        

 . %5** معنوي على مستوى  -

 . %1*** معنوي على مستوى  -

وهذا يعني ان االجل   %2وجاء بيشارة سالبة وبمعنوية   1.247( نالحظ ان معامل تصحيا الخطي بل  نحو 4في ضوء الجدول )

من تقلبات االجل القصير وهذا يدل على ان االنحرافات قصيرة االجل كبيرة جدا وان نسبة  %214الطويل يصحح ما نسبته 

تصحيحها بعد سنة واحدة ، وعلى الرغم من ذلك نالحظ انه في االجل الطويل كبيرة من التقلبات في االجل القصير س تم 

وهذا يعني ان زيادة  ،41.24اصبا فقا متغير عدد العاملين في مجال الصيد له تيثير معنوي على االنموذج وبلغت قيمته 

بن ،. اما  ،41.24ن الصيد بمقدار بوحدة واحدة في عدد العاملين في مجال الصيد يؤدي الى زيادة اإلنتاج السمكي الناتج م

معلمة كمية االستيرادات فقد جاءت ب شارة سالبة وتعني عالقة عكسية بينها وبين صيد األسماك فكلما زادت الكمية 

املستوردة أدى ذلك الى انخفاض كمية صيد األسماك ولكن عدم معنوية املعامل هو بسبب ان زيادة االستيرادات تؤدي الى 

األسماك وتغير الطلب املحلي من األسماك املحلية الى األسماك املستوردة املنخفاة السعر ، وهذا يعني  انخفاض أسعار

تيثير األسماك املستوردة على سعر األسماك بصورة مباشرة وعلى كمية األسماك التي يتم اصطيادها بصورة غير مباشرة اذ 

في نقطة معينة من الزمن مما يدفع الصيادون الى العزوف عن ان انخفاض األسعار يجعل صيد األسماك عملية غير مجزية 

الصيد او تحويل صيدهم الى جهات أخرى غير رسمية وبذلك ال تدخل ضمن اإلنتاج الرسمي وكل هذه األسباب أدت الى عدم 

 معنوية املعامل.

وهي اعلى من الحد   5.630قيمته  والذي بلغت  Bounds testان وجود التكامل املشترك بين املتغيرات ومن خالل اختبارات 

 بين املتغيرات محل  4.22والذي بل   %2األعلى ل حدود الحرجة وعند مستوى معنوية 
ً
وهذا يبين ان هناك تكامال مشتركا

 خالل الزمن مما يثبت وجود العالقة املشتركة بويلة االجل و جدول )
ً
( 2الدراسة ، وهذا يعني ان كال املتغيرات تتحرك سوية

 ح هذا االختبار .يوض
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 ( اختبار التكامل املشترك5جدول )

 النتيجة  F - statistic البيان

 **5.630 االنموذج 

 توجدعالقة تكامل مشترك

 الحد االدنى  الحد االعلى  القيم الحرجة 

1% 6.36 5.15 

5% 2..5 3.79 

10% 4.14 3.17 

 على مخرجات برنامج 
ً
 . Eviewsاعداد الباح  اعتمادا

 . %5** معنوي على مستوى  -

كما تم تطبيق اختبارات الدرجة الثانية للدالة املقدرة للتيكد من خلو االنموذج من املشاكل القياسية وقد اتضح عدم وجود 

( وهذا موضح في heteroskedasticity( ومشكلة عدم ثبات تجان  التباين ) autocorrelationمشكلتي االرتباط الذاتي )

 االختبارات التي تمثل مخرجات البرنامج وموضحة ادناه .

 

 LMختبار االرتباط الذاتي وفقا الختبار     

 الختبار 
ً
 Breusch-Pagan-Godfreyاختبار عدم ثبات التباين وفقا

 

 

 . eviewsاملصدر: مخرجات برنامج 

 -االستزراع السمكي: ثانيا ً/ اثر بعض املتغيرات في كمية االسماك املنتجة من مشاريع 

    
ً
ملللن اجلللل دراسلللة اثلللر بعلللض املتغيلللرات فلللي انتلللاج البحيلللرات الصلللناعية تلللم االعتملللاد عللللى دراسلللة االجلللل الطويلللل فقلللا اختصلللارا

 لذلك تم االعتماد على تحليل االجل الطويل لدراسة 
ً
للتحليل والتفسير والن االجل القصير كانت فيه نسب التيثير بسيطة جدا

ملتغيللللر التللللابع واملتغيللللرات املسللللتقلة، وتللللم صللللياغة االنمللللوذج القياسلللل ي االتللللي للتعبيللللر عللللن العالقللللة وفقللللا الختبللللارات العالقللللة بللللين ا
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(  ، والجللل 1التلي تللم تطبيقهلا عللى السالسللل الزمنيلة ووجلدنا ان املتغيللرات جميعهلا تسلتقر بعللد الفلرق األول )م حلق  االسلتقرارية

اللذي يتليا لنلا   fmols )() (Fully Modified ordinary least squareعللى انملوذج )تقلدير الداللة بويللة االجلل تلم االعتملاد 

( ، وتعللللد بريقللللة 22،  ،1،2اختبللللار العالقللللة التوزانيللللة الطويلللللة االجللللل للمتغيللللرات بعللللد اسللللتقرارها عنللللد الفللللرق األول) خاللللر ، 

 Pedrony  ( Pedrony                 , 729 – 731 للالم التي  بللورت  بلللواسطة العFMOLS )  املربعات الصلغرى  املصححة  كليا  ) 

 قياسلية كملا فلي بريقلة 2001 ,
ً
 او قيلودا

ً
، كملا تمتلاز هلذه    OLS( احدى برائق التكامل املشترك فلي التقلدير وال تتطللب شلروبا

حصلول عللى معادللة االنحلدار ( ، ويلتم الAgung,2009 , 66الطريقة بقدرتها على حل مشكلة االرتباط الذاتي وتحيلز املعلملات )

، وبعلد تقديرعلدة نملاذج للوصلول اللى انملوذج مناسلب  (  Miguel,2006 , 13   لالجلل الطويلل فقلا )   FMOLSوفلق بريقلة 

 ويحقق اهداف الدراسة توصلنا الى االنموذج الخطي االتي بالقيم االصلية .

+ui3x3+b2x2b1+x1b0+Y= b 

 اذ ان :

Y (.1،24- 2،،1املنتجة من مشاريع االستزراع السمكي بالطن للمدة ): كمية انتاج األسماك 

X1 ( 1،24- 2،،1: عدد العاملين في االستزراع السمكي للمدة. ) 

X2( 1،24-2،،1: عدد مشاريع االستزراع السمكي للمدة. ) 

X3 ( 1،24-2،،1: كمية االستيرادات من األسماك بالطن للمدة.) 

 لتحليل االنحدار تم الحصول على النتائج االتية لدالة االنحدار   eviewsوب عتماد برنامج 

 ( . دالة االجل الطويل الثر بعض املتغيرات على االستزراع السمكي  6جدول)

P.value t.statistics S.E coefficient variabl 

،.414 ،.،421 22477.12 1047.7 constant 

،.2،32 2.74 2.،222 4.2،1 X1 

0.0366 1.422 3.،31 7.313 X2 

،.،121 1.114 ،.2،4 ،.174 X3 

= 0.35    2 R 

 .  EVIEWSاملصدر : من اعداد الباح  باالعتماد على برنامج 

وهللي   2،47.7( نالحلظ اثلر بعللض املتغيلرات علللى انتلاج األسلماك ونجللد ملن خالللله ان قيملة الحلد الثابللت بلغلت 1فلي ضلوء جللدول)

 املستبعدة من االنموذج .تعك  اثر املتغيرات 
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وجلللاءت ب شلللارة موجبلللة لللتعك  عالقلللة برديلللة بلللين علللدد  4.2،1بلغللت قيملللة معاملللل علللدد العللاملين فلللي االسلللتزراع السلللمكي نحللو 

املشتغلين في مجال االستزراع السمكي وكمية اإلنتاج ، وجاءت املعلمة بتيثير غير معنوي في االنموذج وهذا يعني عدم وجلو اثلر 

 لعاملين في االستزراع السمكي على حجم اإلنتاج .معنوي لعدد ا

وب شللللارة موجبللللة وبتلللليثير معنللللوي وهللللي مطابقللللة للناريللللة االقتصللللادية وتعنللللي ان زيللللادة عللللدد   7.313نحللللو  x2بلغللللت قيمللللة معامللللل 

،  بللن تقريبللا 7.313مشللاريع االسللتزراع السللمكي املختلفللة بمقللدار وحللدة واحللدة يللؤدي الللى زيللادة اإلنتللاج السللمكي بمقللدار 
ً
سللنويا

وعلى الرغم من هذه الزيادة اإليجابية اال انها غير كافية وال تحقق األهداف املرجوة فاملشروع الواحد يمكن ان يعتج كمية اكبر 

مللن األسللماك لللو تللوفرت الاللروف املالئمللة ويعبغللي علللى املنتجللين تطللوير انتللاجهم حتللى يصلللوا الللى املسللتويات املتقدمللة مللن انتللاج 

 زيادة فعلية في عوائدهم واربحاهم . األسماك تحقق لهم

جللاءت إشللارة كميللة االسللتيرادات ب شللارة سللالبة وهللي ال تطللابق الناريللة االقتصللادية وهللذا يعنللي ان زيللادة االسللتيرادات يزيللد أياللا 

 عللى انتلاج األسلماك اال ان ا
ً
النخفلاض من انتاج األسماك املحلية، ومن املفتلرض ان تكلون زيلادة الكميلات املسلتوردة تلؤثر سللبا

فللي الكميللات املحليللة املنتجللة والتللي ال تحقللق حاجللة الطلللب املحلللي مللن األسللماك يجعللل ان كللل مللن متغيللري االسللتيرادات واإلنتللاج 

 وهلو 
ً
املحلي ييخذان نف  اتجاه الزيادة ، وعلى الرغم من ذلك ف ن تيثير االستيرادات على اإلنتلاج املحللي تليثير قليلل جلدا سلنويا

وهذا يعنلي ان زيلادة االسلتيرادات بمقلدار وحلدة واحلدة يلدفع املنتجلين أيالا اللى زيلادة اإلنتلاج املحللي بمقلدار بن     174.،بنحو 

 بن، والن األسعار مستمرة بالتباين في مستويات متقاربة  فين التيثير ياهر بهذا الشكل. 174.،

فقلللا ملللن التقلبلللات فلللي  %32االنملللوذج تفسلللر  وهلللذا يعنلللي ان املتغيلللرات املتالللمنة فلللي % 32بلغلللت قيملللة  معاملللل التحديلللد نحلللو 

العاملل التلابع، وهلي نسلبة منخفالة يعلود انخفاضلها اللى وجللود متغيلرات أخلرى يمكلن ان تلؤثر عللى العاملل التلابع واجله الباحلله 

اللللي صلللعوبة بالغللللة فلللي الحصللللول عليهلللا منهللللا أسلللعار األسللللماك وكميللللات اللللواردات املائيللللة السلللنوية واعللللداد االجلللازات املمنوحللللة ملنت

 األسماك سنويا.

 / دراسة العالقة بين كمية األسماك املحلية املسوقة واملستوردة واثرها على نصيب الفرد:
ً
 -ثالثا

تؤثر الزيادة في كمية األسماك املسوقة واملستوردة في زيادة حصة نص ب الفرد منها ، وتفترض النارية االقتصادية ان زيادة     

كال يعبغي ان يؤدي الى زيادة نص ب الفرد من اسرهالكها ، وفي هذا الصدد تم دراسلة اثركلل كميات األسماك باي شكل من االش

ملللن اإلنتلللاج املحللللي الكللللي ملللن األسلللماك وهنلللا نقصلللد اإلنتلللاج املسلللوق ملللن مصلللدرين هملللا الصللليد وانتلللاج االسلللتزراع السلللمكي او 

اك املسلللتوردة فلللي متغيلللر نصللل ب الفلللرد ملللن لحلللوم اإلنتللاج السلللمكي املعتملللد عللللى االقفلللاص والبحيلللرات الصلللناعية وكميلللات األسللم

األسللماك ، وتجللدر اإلشلللارة هنللا انلله بعلللد دراسللة العالقلللة وجللدنا عللدم وجلللود تلليثير قصلللير املللدى للمتغيللرات املسلللتقلة علللى املتغيلللر 

ة املختلفلة التابع ، لذلك اقتصرت النتائج على التحليل بويل املدى ، وهذا بهلدف االختصلار ملن التحليلل والعمليلات اإلحصلائي

 ، يتامن االنموذج القياس ي ثالا متغيرات مستقلة ) توضيحية( وواحد تابع ، والنموذج موضح باالتي .

+ui3x3+b2x2b1+x1b0+Y= b 

 اذ ان :

Y ( 1،24-2،،1: متوسا نص ب الفرد من األسماك بالكغم للمدة .) 

1X  ( 1،24- 2،،1: كمية األسماك املحلية املسوقة باالعتماد على الصيد بالطن للمدة .  ) 
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2X ( 1،24- 2،،1: كمية األسماك املحلية املسوقة باالعتماد على واالستزراع السمكي بالطن للمدة .  ) 

X3 ( 1،24- ،،،1: كمية األسماك املستوردة بالطن خالل املدة . ) 

Ui   ائي .: املتغير العشو 

التي تم تطبيقها على السالسل الزمنية ووجدنا ان املتغيرات جميعها تستقر بعد الفرق األول   وفقا الختبارات االستقرارية

 )() (Fully Modified ordinary least square( ، والجل تقدير الدالة بويلة االجل تم االعتماد على انموذج )2،1)م حق

fmols   وب عتماد صيغة الدالة اللوغارتمية املزدوجة التي اعطت افال النتائج تم الحصول على تيثير املتغيرات املستقلة على

 املتغير التابع موضحة بتقديرات نسبية ول   تقديرات كمية و الدالة االتية توضح النتائج املقدرة

 كي على متوسط نصيب الفرد ( دالة االجل الطويل الثر اإلنتاج واالستيراد السم7جدول )

P.value t.statistics S.E coefficient variabl 

0.0000 -7.803 2.857 -20.19*** constant 

0.0499 0.22 0.225 0.503** X1 

0.001 4.473 0.328 1.467*** X2 

0.051 2.191 0.066 0.146** X3 

= 0.55    2 R 

 .  EVIEWSاملصدر : من اعداد الباح  باالعتماد على برنامج 

 . %5** معنوي على مستوى  -

 . %1*** معنوي على مستوى  -

من تقلبات العامل التابع وهذا من  %22( نجد ان املتغيرات املستقلة املتامنة في االنموذج تفسر 7في ضوء جدول )

 تعود لعوامل أخرى لم يتامنها االنموذج .من التقلبات  % 42خالل قيمة معامل التحديد وان 

جاء معامل كمية األسماك املسوقة من مصدر الصيد ب شارة موجبة وهي مطابقة للنارية االقتصادية وقيمرها تشير ان 

 %3.،2يزيد من متوسا نص ب الفرد من اسرهالك األسماك بعسبة  %2زيادة كمية األسماك املسوقة من الصيد بعسبة 

أي زيادة قليلة في كمية األسماك املسوقة تنعك  على اسرهالك االفراد بزيادة نسبية اكبر ، وهذا يعود الى  وهذا يعني ان

ان زيادة كميات املسوقة يؤدي الى انخفاض نسبي في أسعار األسماك الن األسماك تعد من املنتجات السريعة التلف اال 

مما يجعل املنتجين يعملون على تخفيض األسعار بغية تسويق اذا تم حفاها في وسا مائي وهذا تطلب تكاليف إضافية 

 للتكاليف الخزنية اإلضافية وان هذا التخفيض بالسعر وفي مواسم معينة وهي مواسم وفرة 
ً
اكبر قدر ممكن تجنبا

الى زيادة  اإلنتاج يشكل دافع جيد لزيادة االسرهالك من قبل محدودي الدخل ، فتؤدي الزيادة العسبية البسيطة في اإلنتاج

 نسبية اكبر في حصول االفراد على كمية اكبر من لحوم األسماك.

واشارتها موجبة   1.467بلغت نسبة معامل األسماك املسوقة الناتجة من االستزراع السمكي او التربية السمكية نحو 

نص ب الفرد من لحوم لتعك  عالقة بردية بين كمية األسماك املنتجة من البحيرات الصناعية واالقفاص مع متوسا 

من األسماك املسوقة الناتجة من التربية الصناعية يؤدي الى زيادة نسبية تقدر  %2األسماك ، وان زيادة نسبية بنحو 

وهذا يعني ان اإلنتاج السمكي املعتمد على االقفاص له تيثير كبير على حصة نص ب الفرد من لحوم  % 241.7بنحو 



 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

25 

نتشرت في السنوات األخيرة أدت الى زيادة كبيرة في حصة نص ب الفرد من لحوم األسماك اذ األسماك وان املششاريع التي ا

 وفرت املنتج املحلي بيسعار مقبولة مما اثر على زيادة حصة الفرد من السمك سنويا .

 وقيمرهة بلغت نحو 
ً
من  %2سبرها وهي تعني ان زيادة ن 241.،اما معامل كمية االستيرادات فقد جاء باشارة موجبة أياا

، ان انخفاض نسبة تيثير األسماك  %24.1األسماك املستوردة تزيد من حصة نص ب الفرد من اسرهالك األسماك بعسبة 

 لعدم 
ً
املستوردة في حصة الفرد يعود الى سببين رئ سين األول هو قسم األسماك املستوردة التي ال يمكن تربيرها محليا

وتكون هذه األسماك من األنواع املمميزة واملرتفعة الثمن بحيه ال يستطيع شراؤها اال مالئمة الجوانب البيئية لتربيرها 

أصحاب الدخول العالية ول   بصورة دائمية فتنخفض نسبة تيثيرها بنص ب الفرد الن نسبة املسرهلكين املحليين قليلة 

الئم ذوق املسرهلك العرالي، وال تعد وجبة ، اما السبب الثاني فهو يتعلق بانواع األسماك املنخفاة السعر ولكنها ال ت

رئ سة بالعسبة له وتيتي بشكل معلبات تستخدم في الغالب ألغراض ثانوية ول   لوجبات رئ سة وأياا ل   بصورة 

 دائمية مما يسبب قلة اسرهالكها من قبل الفرد العرالي وبذلك تقل نسب تيثيرها في نص ب الفرد .

 مهما في استقرار أسعار ان املشاريع الكبيرة لتربية 
ً
األسماك التي انتشرت بشكل واسع في السنوات املاضية لعبت دورا

 بالرغم من حدوا بعض املشكالت التي اصابت قطاع 
ً
األسماك املحلية بشكل كبير وهذا االستقرار السعري كان واضحا

ن الخا البياني السرهالك لحوم األسماك انتاج األسماك وادت هذه املشكالت الى انخفاض اإلنتاج في بعض املواسم اال ا

استمر باالرتفاع وفي هذا الصدد يعبغي القول ان دعم مشاريع انتاج األسماك من األمور املهمة التي تحافظ على مستوى 

 لالسماك كما يحقق العسب املوص ى بها من قبل منامة 
ً
سعري ثابت مقبول من اغلب ببقات املجتمع ويحقق اسرهالكا

 ملية لحاجة الجسم من هذا االنوع من ال حوم .الصحة العا

أخير نقول كان من املجدي في هذه الدراسة الحصول على متوسا أسعار األسماك خالل املدة املبحوثلة ، ونتيجلة لعلدم تلوفر  

على البيانات وال سيما للسنوات األولى للدراسة فيما يخص أسعار األسماك فاال عن تروف أخرى التي حالت دون الحصول 

بيانات األسعار اذ كان ممكن ان تكون مفيدة جدا في هذا الجانب ، لذلك فهي نقطة بحثيلة يقتلرا الباحله اجراؤهلا  وبحمهلا ملن 

 قبل الباحثين االخرين .

 االستنتاجات :

ان مشاريع االستزراع السمكي حققت زيادة واضحة في نسب اإلنتاج املحلي من األسماك وانعكست هذه الزيادة عللى  .2

يادة حصة الفرد العرالي من كميات األسلماك املسلرهلكة سلنويا ، كملا ان نملو اعلداد املشلاريع بشلكل كبيلر خلالل هلذه ز 

 الفترة يعني ان هذه املشاريع تعود على أصحابها بدخول مجزية .

يللؤدي الللى  يتلليثر انتللاج األسللماك املعتمللد علللى الصلليد بشللكل كبيللر بمتغيللر عللدد الصلليادين، وان زيللادة اعللداد الصللايادين .1

زيللادة اإلنتللاج السللمكي، وان ادخللال األسللماك املسللتوردة بللدون عمليللة تنايميللة وتخطيطيللة يسللبب عللزوف الصلليادين 

 عن الصيد.

يوفر املشروع الواحد من مشاريع االستزراع السمكي سواء كان قفص حديدي او بحيرة ترابية او مشروع مغلق نحو  .3

 من قبل املسرهلك العرالي .بن سنويا من األسماك املحلية املروغبة  7
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يعتمللللللد غالبيللللللة املسللللللرهلكين العللللللراقين ال سلللللليما أصللللللحاب الللللللدخول املنخفاللللللة علللللللى اسللللللرهالك األسللللللماك الناتجللللللة مللللللن  .4

االسللتزراع السللمكي ، اذ اتضلللح مللن خلللالل دالللة متوسللا نصللل ب الفللرد ان  للمشلللاريع السللمكية تلليثير كبيلللر علللى حصلللة 

 الفرد العرالي .

 : التوصيات

االجللازات للمشللاريع السللمكية وفللق حاجللة البلللد املحليللة وتحويللل اإلنتللاج مللن اإلنتللاج املبعىللر واملجللزء تنالليم مللنا  .2

 الى مشاريع عمالقة تتدخل الدول في ادارتها حتى نصل الى مستويات متقدمة من اإلنتاج 
ً
وبمساحات صغيرة جدا

 السمكي وباسعار منخفاة.

نتج املحلي من األسماك ال سيما تلك األسماك البحرية مما يلدفع  ان االستيرادات من األسماك املحلية تناف  امل .1

صليادوها الللى تللرك الصلليد ، لللذلك يعبغللي منللع االسللتيرادات ملن مختلللف أنللواع األسللماك مللع مراعللاة تحديللد السللعر 

 من قبل املؤسسات الحكومية ذات العالقة ل حد من ارتفاع االسعار.

وإدخال التقنيلات الحديثلة لتحقيلق االكتفلاء اللذاتي ملن األسلماك  العمل على تطوير مشاريع االستزراع السمكي .3

املحلية وبهدف الوصول الى مستويات من الفائض يتم تصديرها واالعتماد على الىروة السمكية في جللب العمللة 

 الصعبة للبلد.

از احصلللائي االهتمللام  بعمليللات تسلللجيل البيانللات واإلحصللاءات الخاصلللة ب نتللاج األسلللماك والعمللل علللى تلللوفير جهلل .4

رسللمي لغللرض توثيللق كميللات اإلنتللاج املحلللي وكميللات األسللماك املسللتوردة واسللعارها وتشللريع القللوانين التللي تللنام 

 انتاج األسماك.

دعلم مللدخالت اإلنتللاج السللمكي واهللم هللذه املللدخالت هلي االعللالف وتوصلل ي الدراسللة دعللم أصللحاب معامللل تصللعيع  .2

 واد األولية الى معاملهم وتزويدهم بالطاقة الكهربائية والوقود.االعالف ومنحهم تسهيالت إدارية منها دخول امل

يتطلللللب انتللللاج األسللللماك معرفللللة دقيقللللة باألسللللعار  فيمللللا يخللللص األسللللماك املحليللللة واملسللللتوردة ، ويوصلللل ي الباحلللله  .1

 دراسة اثر تقلبات األسعار في انتاج األسماك املحلية وتيثير هذه التقلبات في أرباا املنتجين .

 

 : املصادر

." دراسة اقتصادية ألثر التقلبات في سعر الصرف على هيكل التجارة الخارجية الزراعية في  1،27بير، بالل نجاا ،ج .2

 " أبروحة دكتوراه ، جامعة بغداد،كلية الزراعة ،قسم االقتصاد الزراعي، بغداد. 1،22- ،244العراق للمدة 

النتاج األسماك في مصر "جامعة املنصورة ،قسم "دراسة اقتصادية 1،22الجندي،محمد صالا الدين،واخرون، .1

 .مصر. 173-117( ص ص 4( ، املجلد )4االقتصاد الزراعي ،بحه معشورة ،مجلة جامعة املنصورة ،العدد)

- 2444تيثير سعر الصرف على املؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيني ، ) ( "1،21)  خار ، زاهر عبد الحليم ، .3

غزة ،  رسالة ماجستير معشورة على املوقع االلكتروني -والعلوم االدارية جامعة االزهر( "، كلية االقتصاد  ،1،2

www.google.com  

، مذكرة تخرج " دراسلة حاللة الجزائلر–( " آثار تقلبات أسعار الصرف على العوائلد النفطيلة ،1،2سمية ، موري ، ) .4

 غيلر معشورة، جامعة تلمسان . -ماليلة دوليلة -سلتير فلي التسليير اللدولي للمؤسسلات لنيل شهادة املاج

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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(  " تقلبات الدوالر واثرها على االقتصاد العالمي _ حالة الجزائر "، رسالة ماجستير في ،1،2عبد الوافي ، بوليز ،) .2

 . العلوم التجارية غير معشورة ، جامعة مستغانم

، الطبعة الثانية ، الدار " ( " االقتصلاد القياسلي بلين الناريلة و التطبيلق،،،1ادر ،)عطية ، محمد عبلد القل .1

 الجامعية ، اإلسكندرية .

"تحليلللل سالسلللل القيملللة النتلللاج األسلللماك فلللي العلللراق " أبروحلللة دكتلللوراه، جامعلللة 1،21عللللي ، سلللعد جعفلللر إبلللراهيم . .7

 بغداد،كلية الزراعة ،قسم االقتصاد الزراعي ، بغداد.

 .3. حالة املوارد السمكية وتربية االحياء املائية .روما،ص،1،2منامة األغذية والزراعة ، .2

 . /www.aoad.org املنامة العربية للتنمية الزراعية   بيانات معشورة في املوقع االلكتروني .4
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بين التحقيق في العالقات تهدف هذه الدراسة الى  امللخص:

ملحددات املالية والنقدية للتضخم الركودي في ليبيا, وذلك ا

باستخدام النماذج الخطية و غير الخطية لالنحدار الذاتي 

 -م 8811على البيانات السنوية للفجوة الزمنية املوزعة 

م. النتائج كشفت عن وجود عالقات خطية و غير 7182

اظهرت خطية بين املتغيرات املستقلة و املتغير التابع, فقد 

ان هناك عالقات طردية بين االنفاق العام و عرض النقود 

و بين معدالت التضخم الركودي, و أن االنفاق العام هو 

املحدد الرئيس ي للتضخم في املدى الطويل و القصير, بينما 

عالقة النمو االقتصادي بالتضخم الركودي كانت سالبة في 

ان  NARDLاملدي الطوي, كما برهنت اختبارات نموذج 

تأثيرات النمو االقتصادي, واالنفاق العام, و عرض النقود 

على معدالت التضخم الركودي هي تأثيرات متماثلة. وهو ما 

يعني ان ظاهرة التضخم في االقتصاد هي ظاهرة نقدية تنشأ 

بسبب عوامل نقدية و مالية من بينها التوسع  في االصدار 

لى الحكومة تبني النقدي لتمويل االنفاق العام. لذلك ، ع

االستقرار االقتصادي , و  سياسات مالية و نقدية تحقق

تقلل من حدة الضغوط التضخمية من خالل خلق مصادر 

 .تمويل جديدة لتغطية نفقاتها العامة

  س ملسااااخ ةملل ااااخالكلمااااملف امليةمل  ااااخ:  الةطااااخ   ال  مللااااخ  

 س ملسخ نقديخ  النمو االقةصملدي  نموذج ق ملس ي

 

 

 

 

 

 

 

ظملهرة الةطخ  الركودي و انعكملسملتهمل على االقةصملد الل بي: دراسخ تحل ل خ للعالقملف الخ  خ و غير 

 الخ  خ للمحدداف اململل خ والنقديخ للةطخ  الركودي

The phenomenon of Stagflation and its repercussions on the Libyan economy 

 د.علي ةنصورع  خ/ كل خ االقةصملد والعلوم الس ملس خ / جملةعخ اجداب مل/ ل ب مل

ali1985mansour@gmail.com 

 ل ب ملد.ابوبكر خل يخ دلعملب /كل خ االقةصملد والعلوم الس ملس خ/ جملةعخ عمر املخةملر/ 

Qsw323@gmail.com 
 

Abstract : This study aims to investigate  the 

relationships between fiscal and monetary 

determinants  of Stagflation in Libya, by utilizing 

linear and nonlinear  ARDL models on the yearly 

data 1988-2017.The findings confirm the 

presence of linear and non-linear relationships 

between the independent variables and the 

dependent variable. The results also show that 

there are positive relationships between public 

expenditure and money supply, and Stagflation 

rates; moreover it's found  that public expenditure 

is the main determinant of inflation in the long 

and short term, while the relationship of 

economic growth with Stagflation was negative in 

the long term .On the other hand, results of 

NARDL tests also demonstrated that the effects 

of economic growth, public spending, and money 

supply on Stagflation rates are symmetric. 

Therefore, it can be concluded  that the 

phenomenon of inflation in the Libyan economy 

is a monetary phenomenon arising  due to 

monetary and fiscal factors. As a result, the 

government should adopt correct fiscal and 

monetary policies that achieve economic stability 

and reduce inflationary pressures by creating new 

sources of financing to cover its public 

expenditures. 

Keywords: Inflation, Unemployment, fiscal 

policy, monetary policy economic growth, 

econometrics model : NARDL Models. 
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  املقدةخ:

مشكلة التضخم الركودي من املشكالت املعقدة التي تواجه معظم االقتصادات املعاصرة سواء كانت على مستوى الدول 
والسياسية. املتقدمة والدول النامية. ويتمخض عن هذه املشكلة آثار ضارة على مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

 بين مختلف املدارس االقتصادية بشأن تحديد العوامل املفسرة لهذه املشكلة. وقد بدأ هذا الجدل حول 
ً
وهي تثير جدال فكريا

تقريبا عندما قام "فيليبس"  بنشر نتائج دراسته اإلحصائية عن العالقة بين  8891تفسير العوامل املحددة لها منذ عام 
(، وخاصة بعد أن تحولت هذه 8892 – 8188في األجور النقدية في اململكة املتحدة عن الفترة )البطالة ومعدالت التغير 

العالقة إلى عالقة بين معدل البطالة ومعدل التضخم، وأصبحت تعرف بمنحنى فيليبس حيث كان الكينزيون يؤمنون بفكرة 
زية.ألقت مشكلة التضخم الركودي ظالال من الشك التناوب التي يطرحها منحنى فيليبس ألنها تتفق مع منطق النظرية الكين

حول النظرية الكينزية, وأثارت جدال واسعا بين املدارس االقتصادية املختلفة بشأن تفسيرها وتقرير سياسات مواجهتها. 
بالدول  وتكتسب متابعة ذلك الجدل أهمية خاصة, من أجل تعميق فهم هذه املشكلة واإلحاطة بالعوامل املختلفة وراء نشأتها

املتقدمة, وال سيما تفاقم هذه املشكلة في بعض الدول النامية. ومن ثم التزود بهذه املعرفة النظرية يمثل نقطة البدء عند 
بحث تلك املشكلة بالدول النامية دون إغفال ما يتصف به هيكلها االقتصادي من خصائص وسمات معينة ووضع السياسات 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها ملا يتمخض عن مشكلة التضخم الركودي في االقتصاد  السليمة للحد من هذه املشكلةحيث
الليبي من آثار سلبية عديدة على املستوى االقتصادي واالجتماعي، حيث تؤدي إلى تدهور مستوى معيشة األفراد نتيجة 

صادية في تكوين الناتج املحلي اإلجمالي, االرتفاع الجامح للمستوى العام لألسعار, باإلضافة إلى تراجع أغلب القطاعات االقت
 تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل 

ً
وقصور في تشغيل قوة العمل املحلية, وإلى تشوهات هيكلية في بنية االقتصاد الليبي. وأيضا

 محاولة الوصول إلى العوامل املفسرة ملشكلة التضخم الركودي في االقتصاد الليبي.

 .ةشكلخ الدراسخ: 1.1

يعاني االقتصاد الليبي من مشكلة ارتفاع معدالت البطالة والتضخم )التضخم الركودي(, وذلك بسبب الحصار و الحروب      
( وإلى حد اآلن, وما حصل على هذه 7181-8818واألزمات املتعاقبة التي مرت بها ليبيا وخاصة في الفترة املمتدة بين عام )

  املعدالت من زيادة واضحة بشكل كبير وخاصة
ً
بعد فترة التسعينيات الحصار االقتصادي, وهذا يؤكد أن هناك خلال
 يؤثر بصورة سلبية على األداء االقتصادي الكلي ويمكن مالحظة هذا االرتفاع في معدل التضخم الركودي من خالل 

ً
اقتصاديا

حيث بلغ معدل  8888ي عام(, وليرتفع ف%2.8حيث كان معدل التضخم الركودي ) 8818املتابعة في بعض السنوات مثل عام 
سجل  7188(, وفي عام %72حيث بلغ معدل التضخم الركودي ) 8888إلى عام  8888(, ومن عام %21.17التضخم الركودي )

، وهكذا أخذت 7182( وذلك عام %29.8واخذ في التزايد الى ان بلغ معدل التضخم الركودي حده االقص ي ) %21.9معدل 
رتفاع وأصبحت العالقة بينهما طردية وهذا يدل على وجود مشكلة جديدة في االقتصاد الليبي معدالت التضخم والبطالة باال 

 (.Stagflationوهي التضخم الركودي )

وكذلك يالحظ أن معدالت النمو في الناتج املحلي اإلجمالي أخذت تتراجع وتنخفض بشكل ملحوظ بسبب توقف أغلب مواني     
ضا إتباع سياسة مالية خاطئة وهي التوسع بالنفقات مقابل التخلي عن التحصيل الضريبي النفط عن اإلنتاج والتصدير. وأي

وهذا يؤدي إلى التمويل بالعجز والذي يترتب عليه آثار تضخمية كبيرة. وأيضا سياسة نقدية فاشلة من خالل زيادة املعروض 
املعدل السنوي لنمو عرض النقد واملعدل نمو النقدي الذي له آثار تضخمية أيضا والتي تدل على وجود فجوة دائمة بين 

 السنوي للناتج املحلي اإلجمالي، مع غياب التوازن املطلوب بين سوق النقد وسوق السلع والخدمات.
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 . أسئلخ الدراسخ:1.1

 وةن خالل ةمل تقدم يمكن ص ملغخ اشكملل خ الدراسخ على شكل تسملؤالف وهي:

 مشكلة التضخم الركودي, وما هي السياسات التي يمكن تطبيقها لعالجها؟كيف تناولت النظرية االقتصادية تفسير 

 ما هي العوامل املفسرة ملشكلة التضخم الركودي في ليبيا؟ 

 كيف يمكن قيــاس محـددات التضخم الركودي في ليبيا؟

 كيف يمكن عــالج التضخـم الركــودي في ليبيا؟

 . فرض ملف الدراسخ:1.1

 خة ملر بعض اليرض ملف ةن أجل تحق ق أهدافهمل:تسعى هذه الدراسخ إلى ا

 ُيعزى التضخم الركودي في االقتصاد الليبي إلى االختالل في جانب العرض الكلي.  اليرض خ األولى:

 توجد عالقة طردية بين التضخم الركودي وارتفاع الطلب الكلي في الفترة الطويلة في ليبيا. اليرض خ الثملن خ:

توجد عالقة قوية ومباشرة بين التضخم الركودي, وبين زيادة األجور النقدية )عالقة طردية( وانخفاض  اليرض خ الثمللثخ:
 اإلنتاجية )عالقة عكسية( من جهة أخرى في االقتصاد ليبيا.

 . ةنهج الدراسخ:1.1

نب النظري من أجل توضيح تعتمد الدراسة على املنهج التحليلي واملنهج القياس ي،حيث يتم استخدام املنهج التحليلي في الجا
آراء املدارس االقتصادية املختلفة ومعرفة وجهات نظرها في طبيعة مالمح التضخم الركودي واألسباب التي تؤدي إلى حدوثه ، 
وبيان سياسات معالجته. واملنهج القياس ي في التعرف على العالقة الخطية والغير خطية بين املتغيرات املؤثرة على ظاهرة 

 ركودي في االقتصاد الليبي.التضخم ال

 الةطخ  الركودي:. االطملر النظري لظملهرة 1

 :الةطخ  الركودي في النظريخ االقةصملديخ. 1.1

رفضوا النيوكالسيك إمكانية قيام هذه العالقة التبادلية بين معدل التضخم ومعدل البطالة حتى في األجل القصير، وقد       
استندوا في ذلك على )فرضية التوقعات الرشيدة( والتي تشير إلى أن األفراد ال يعتمدون فقط على االتجاهات السابقة 

مات حقيقية وواقعية، لذا يمكنهم أن يتوقعوا معدالت التضخم في املستقبل، وإذا للتضخم، وإنما يعتمدون أيضا على معلو 
 حدث هذا سوف تنتفي تماما العالقة التبادلية بين التضخم والبطالة.

والنقديون كانون يشككون بصحة عالقة املبادلة هذه، ويرون أن منحنى فيليبس قد تجاهل التوقعات املتعلقة باألسعار    
هذه التوقعات في الحسبان سوف تنتفي هذه العالقة أي عالقة املبادلة ملنحنى فيليبس، وذلك ألن األفراد يبنون ومتى أخذت 

توقعاتهم عن األسعار من خالل استقراء األحداث املاضية، وأنهم سوف يحتاجون إلى فترة زمنية حتى يتمكنوا من التنبؤ 
ة التبادلية التي يعبر عنها منحنى فيليبس إنما توجد فقط في األجل بمعدل التضخم في املستقبل، ولذلك فإن هذه العالق

 القصير وهذا يعني أنها ليست دائمة.
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وقد بدأ يظهر واقع جديد في الدول الرأسمالية الغربية في بداية السبعينيات يتمثل في التزامن بين كل من التضخم والبطالة      
التضخم والبطالة حسب منطق منحنى فيليبس، وتظهر مشكلة جديدة اسمها  جنبا إلى جنب، وتنتهي العالقة العكسية بين

 التزامن بين التضخم والبطالة.

وبالرغم من أن مشكلة التضخم الركودي حسمت الخالفات السابقة حول منحنى فيليبس إال أنها كانت بحاجة إلى تفسير     
 أراء واتجاهات.مقنع لألسباب التي تقف وراءها، وقد أدى ذلك إلى ظهور عدة 

 حيث يرى البعض أن مشكلة التضخم الركودي قد تنشأ نتيجة عوامل كان لها تأثيرات سلبية على جانب العرض الكلي.  

 إلى السياسات املالية والنقدية والتي تؤثر على جانب الطلب. 
ً
 أما البعض اآلخر فيرى أن مشكلة التضخم الركودي تعود أساسا

 لة التضخم الركودي ترجع إلى اختالل في هيكلة جانب العرض الكلي وجانب الطلب الكلي.وفريق ثالث يرى أن مشك 

وقد تباين تفسير التضخم الركودي لدى املدارس الفكرية، ذلك أن مدرسة شيكاغو )النقديين( قد فسرت التضخم الركودي   
ها، ويرى النقديون أن العالج لهذه املشكلة ال بأنه ظاهرة نقدية بحتة وأنه يعبر عن االختالل بين عرض النقود والطلب علي

 يتمثل في التأثير على الطلب الكلي بل في التأثير على العرض الكلي من خالل زيادة اإلنتاج.

في حين أن مدرسة اقتصاديات العرض قد اتفقت مع املدرسة النقدية في أن سبب التضخم الركودي هو اإلفراط في عرض    
اسب مع النمو االقتصادي، إال أنهم ذهبوا إلى فكرة جديدة مفادها أن الضرائب املرتفعة يمكن أن تعد النقود وبصورة ال تتن

 من األسباب الجوهرية في حدوث التضخم الركودي. وينظرون إلى أن الضرائب تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتؤدي إلى 
ً
سببا

 (.7188استمرار الطلب، ترتفع األسعار للسلع) الجالل،  نقصان األرباح واإليرادات الحدية وبذلك يهبط اإلنتاج، ومع

وقد فسر أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة مشكلة التضخم الركودي بواسطة املفاجآت السعرية والتي تحدث إما بسبب      
ا مفاجآت السياسة أو بسبب صدمات العرض والطلب، ومفاجأة صدمة طلب ناجمة عن السياسة النقدية واملالية. أم

 صدمات العرض والطلب فهي تحوالت غير مرتقبة في العرض والطلب الكليين.

وقد أوضح )جون كنث جالبرث( رائد املدرسة املؤسسية أن السبب في التضخم الركودي يعود إلى قوتين يعتبرهما مسؤلتان   
 (.828، ص 7181مد،عن حدوث مشكلة التضخم الركودي هما قوة االحتكار وقوة النقابات العمالية ) عواد، مح

 . الدراسملف السملبقخ التى تةعلق بظملهرة الةطخ  الركودي:1.1 

نحاول في إطار الدراسات السابقة توضيح وجهات النظر حول ظاهرة التضخم الركودي وتشخيص األسباب الكامنة وراء     
السياسات االقتصادية والتضخم انبثاقها وتطورها. من خالل التتطرق إلى حالة الدراسات السابقة حول العالقة بين 

 في معدالت النمو االقتصادي 
ً
 في تراكم رأس املال وارتفاعا

ً
 واضحا

ً
الركودي ففي هذه الفترة شهدت هذه البلدان انتعاشا

ودرجة عالية من االستقرار ومعدالت منخفضة في البطالة. هذه الحالة من النمو املزدهر سرعان ما انخفضت عند بداية 
بسبب ارتفاع أسعار املوارد من املواد األولية لهذه البلدان وخاصة النفط الخام، ليبدأ عصر جديد من السبعينيات 

االضطراب والتوتر واألزمات االقتصادية، إذ بدأت معدالت النمو بالتراجع وزيادة عجز املوازنات والدين املحلي، وأدى ذلك إلى 
في اقتصادات هذه البلدان املتقدمة ركود اقتصادي مصحوب بارتفاع زيادة معدالت البطالة والتضخم في آن واحد وساد 

  .معدالت التضخم والبطالة وقد أطلق عليها ظاهرة التضخم الركودي

إلى تحليل معدالت التضخم  (1111)بشير, اهتمت العديد من الدراسات بدراسة  التضخم الركودي حيث تعرضت دراسة    
( وعلى مستوى االقتصاد الكلي والجزئي والعوامل املؤثرة فيه وقد قامت الدراسة 7188-7112في العراق خالل املدة من )

بتحليل معدالت التضخم واملؤشرات املتعلقة به على مستوى العراق خالل مدة الدراسة ، وهي عرض النقد وأسعار الفائدة 
الت البطالة، كما قامت الدراسة بتحليل نمو الناتج املحلي اإلجمالي ومكوناته ذات العالقة بالتضخم وهي وسعر الصرف ومعد
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اإلنفاق االستهالكي الحكومي واألسري ونسب االستيرادات والصادرات. واستخدمت هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي، 
ذات العالقة وهي اإلنفاق االستهالكي الحكومي واألسري ونسب وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الطلب الكلي ومكوناته 

  االستيرادات والصادرات وتعويضات العاملين في الحكومة كلها ذات عالقة بالتضخم ومعدالته.

 دوالر في الفترة األخيرة )بعد 91دوالر إلى  891أثر االنخفاض في أسعار النفط العاملية من  (1111)ال كري,  وبينت دراسة   
( والذي جعل من الدول النفطية التي تعتمد في موازناتها على إيراد الصادرات النفطية اكبر الخاسرين ومن هذه الدول 7112

بالطبع العراق وهي من الدول التي لم تستطع خلق إيرادات متنوعة من أجل مواجهة هذه األزمات وغيرها. قد أستخدم في هذه 
ت هذه الدراسة إلى أن العراق سوف يعاني من الركود بسبب انخفاض حركة البيع والشراء الدراسة املنهج االستقرائي، وتوصل

 عن غياب اإلنتاج املحلي ثم تظهر حالة البطالة ومع وجود حالة الركود قد ال تنخفض األسعار ألن تكلفة إنتاج السلع 
ً
فضال

الكثير من الناس بالضرر وخاصة العمال في القطاع قد أصبحت أكبر بكثير من قبل فيزيد سعرها بناًء على ذلك. وهذا يصيب 
 (.stagflationالخاص وقطاع البناء واإلنشاءات, وهذا الوضع يسمى التضخم الركودي )

-8881( إلى التحقق من العالقة بين التضخم والبطالة كما في منحنى فيليبس خالل الفترة )Herman,2010وهدفت دراسة )
( في رومانيا واستخدمت الدراسة املنهج االستنباطي القياس ي. وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين البطالة 7181

 وهذا يعني ع
ً
دم تحقق منحنى فيليبس في االقتصاد الروماني وهذا يدل والتضخم في األجل الطويل ولكنها غير معنوية إحصائيا

 على وجود ظاهرة جديدة في ذلك االقتصاد وهي التضخم الركودي. 

اما على صعيد االقتصاديات النامية و املتقدمة, و التي درست فيها العالقة بين النمو االقتصادي و عرض النقود و االنفاق 
لكشف العالقات الخطية و غير الخطية بين هذه املتغيرات  (NARDL & ARDL)العام و التضخم , و باستخدام نماذج 

بدراسة تأثير التضخم على النمو االقتصادي في كوريا, خلصت  (Najwa & Mansur,2018)االقتصادية, فقد قام كل من 
الطويل. و في الواليات املتحدة  الدراسة الى ان العالقة بين التضخم و النمو االقتصادي عالقة سلبية و غير متماثلة في االجل

االمريكية و اململكة املتحدة و اليابان كانت معدالت التضخم تستجيب بشكل غير متماثل للصدمات النقدية في املدى الطويل 
ان التضخم له تأثير سالب و غير  (Hoang, 2020). اما في فيتنام, فقد استنتجت دراسة (Cooray & Khraief,2019)في دراسة 

 ماثل في املدى الطويل، بينما عرض النقود و االنفاق العام لهما تأثير موجب في االمدين الطويل و القصير.مت

 الدراسخ الق ملس خ :. 1

 نموذج الدراسخ و ال  ملنملف و ةصدرهمل: 1. 1

تحاول هذه الدراسة تقييم العالقات الخطية و غير الخطية بين التضخم الركودي و بعض املتغيرات االقتصادية و املالية 
 8811كاألنفاق العام و كمية النقود املعروضة و النمو االقتصادي في ليبيا خالل اختبار البيانات السنوية للفترة الزمنية من 

ليب احصائية و قياسية حديثة كنموذج االنحدار الذاتي الخطي للفجوة الزمنية املوزعة م ، و ذلك باستخدام اسا7182الى 
ARDL  و نموذج االنحدار الذاتي غير الخطي للفجوة الزمنية املوزعةNARDL  لهذا فان الدالة التي يراد تقديرها ستكون على ،

 الشكل التالي:

INF = f (S, GDP, M) 

) التضخم الركودي( و بين املتغيرات INF  للعالقة التبادلية بين املتغير التابع    ARDLوعليه فإن موصفات نموذج       
 يمكن أن تقدر على النحو التالي: M )   و كمية النقود املعروضة )  (GDP)و النمو االقتصادي  (S)املستقلة ) االنفاق العام 

∆𝐼𝑁𝐹𝑡 =  𝛼0  +  ∑ 𝛽1∆𝐼𝑁𝐹𝑡−1 
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛽2∆𝑃𝑅𝑆𝑡−1 

𝑘
𝑖=1  + ∑ 𝛽3∆𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1 

𝑘
𝑖=1  +

 ∑ 𝛽4∆𝑀𝑡−1 
𝑘
𝑖=1 + 𝛾1𝐼𝑁𝐹𝑡−1  + 𝛾2𝑃𝑅𝑆𝑡−1  + 𝛾3𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1  + 𝛾4𝑀𝑡−1  +  𝜀𝑡……….(1) 
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ملا يتمتع به من   Shin et al. (2014)و الذي طوره   NARDLوفي هذا السياق فإن الدراسة فضلت استخدم اسلوب      
ير الخطية املتعددة بين املتغيرات املستخدمة في الدراسة، حيث يمكنه توضيح التكامل غير خصائص في تقييم العالقات غ

بين املتغيرات املقدرة، فهو قادر على اختبار التأثيرات غير الخطية و غير   (Asymmetric)و غير املتماثل   (Nonlinear)الخطي
الخطي و املتماثل،   ARDLين الطويل و القصير، فهو امتداد لنموذج املتماثلة للمتغيرات املستقلة على املتغير التابع في االجل

. كما يعد النموذج اداة قوية لتحليل التكامل املشترك بين املتغيرات في نفس املعادلة Pesaran et al. (2001)واملقدم من قبل 
تكون جميع املتغيرات متكاملة  ال يتطلب ان  NARDLالواحدة. و على عكس نماذج التكامل املشترك االخرى، فإن نموذج 

  I(1)او على الفرق االول   I(0)بنفس الترتيب، فهو يسمح بأن تكون املتغيرات املقدرة متكاملة سواء على املستوى 
ً
او االثنين معا

على ، عالوة على ذلك فهو مناسب في تحليل العينات الصغيرة، كما انه قادر  Hoang et al .(2016)كما هو موضح في دراسة 
، هذا باإلضافة Shin et al. (2014)حل مشاكل التعددية الخطية و ذلك عن طريق اختبار ترتيب التأخر املناسب للمتغيرات 

 يمثل نموذج تصحيح الخطأ غير Granger and Yoon, (2002)الى قدرته على الكشف عن التكامل املشترك املخفي 
ً
، فهو ايضا

 املتماثل.

بحيث أن  (symmetric)هي في االساس منية على افتراضات التماثل   NARDLيلة االجل في نموذج إن تقدير العالقات طو    
املتغيرات املستقلة تؤثر بشكل خطي على املتغير التابع، غير انه ) من الناحية الواقعية( فإن تحركات املتغير املستقل يمكن أن 

 سواًء بالسالب او املوجب.تحدث تغيرات  في املتغير التابع و في أي من االتجاهين 

تتطلب تحليل مكونات املتغيرات املستقلة  ARDLاملبنية على اساسيات النموذج السابق   NARDLإن عملية صياغة نموذج     
و تقسيمها الى مجموعتين اضافيتين من اجل معرفة تأثير التغيرات االيجابية و السلبية للمتغيرات املستقلة على املتغير التابع، 

-Delatte and López-Villavicencio, (2012).Verheyen (2013), Bahmani و ذلــك باتبــاع الدراســات الســابقة لكــل مــن 
Oskooee and Mohammadian (2016),Bahmani-Oskooee et al. (2005) 

 يمكن ان يحدد على النحو االتي:  Shin et al. (2014)و عليه فإن االنحدار الخطي و الذي وضحه  

𝑌𝑡 = 𝛽+𝑋+ +  𝛽−𝑋− + 𝜇𝑡  

 حيث أن: 

  𝛽+, 𝛽− ستقل تمثل املعلمات في املدى الطويل ملتجه االنحدار للمتغير امل𝑋𝑡 : و الذي يمكن تحليل مكوناته الى ، 

𝑋𝑡 =  𝑋0 + 𝑋𝑡
+ + 𝑋𝑡

− 

 حيث أن: 

   𝑋𝑡
+, 𝑋𝑡

، و الذي يمكن ان يتخذ الشكل    𝑋𝑡تعبران عن املجموع  الجزئي للتغير السالب و املوجب للمتغير املستقل  −
 التالي:

𝑋𝑡
+ =  ∑ ∆ 𝑋𝑡

+𝑘
𝑖=1 𝑋𝑡و           

− =  ∑ ∆ 𝑋𝑡
−𝑘

𝑖=1 

( في شكلها غير الخطي من خالل دمج و اضافة  سلسلة جديدة من التغيرات االيجابية 8وعليه يمكن اعادة كتابة  املعادلة )     
 على الشكل التالي:  NARDLو السلبية للمتغيرات املستقلة، و بالتالي ستكون معادلة نموذج 

∆𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛽1
𝑘
𝑖=1  ∆𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + ∑ (𝛽2

+𝑘
𝑖=1  ∆𝑃𝑅𝑆𝑡−1

+ + 𝛽3
− ∆𝑃𝑅𝑆𝑡−1

− ) +
 ∑ (𝛽4

+𝑘
𝑖=1  ∆𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1

+ + 𝛽5
− ∆𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1

− ) + ∑ (𝛽6
+𝑘

𝑖=1  ∆𝑀𝑡−1
+ + 𝛽7

− ∆𝑀𝑡−1
− ) +

𝛾1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛾2 𝑃𝑅𝑆𝑡−1
+ + 𝛾3 𝑃𝑅𝑆𝑡−1

−  + 𝛾4 𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1
+ + 𝛾5 𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1

−   +
 𝛾6 𝑀𝑡−1

+ + 𝛾7 𝑀𝑡−1
−  + 𝜀𝑡………………………..(2) 
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 :حيث أن 

تمثل املرونات في املدى القصير  𝛽7الى  𝛽1تعبر عن املرونات في املدى الطويل و املعلمات من    𝛾7الى   𝛾1املعلمات من  

𝛾0للنموذج. أما فرضية العدم التي يراد اختبارها فهي :  = 𝛾1
+ = 𝛾1

− =  𝐼𝑁𝐹𝑡. و تعرف متغيرات الدراسة كالتالي:   0
لسنة   (CPI)تعبر عن معدل التضخم الركودي و الذي تم احتسابه من خالل جمع معدل البطالة مع مؤشر سعر املستهلك 

7181  .𝑃𝑅𝑆𝑡  و𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡   عن النمو 
ً
يمثالن االنفاق العام الحقيقي و الناتج املحلي االجمالي الحقيقي و الذي يعبر ايضا

، و من ثم قسمتهما 7181قيم حقيقية من خالل قسمتهما على مؤشر سعر املستهلك لسنة  االقتصادي، حيث تم تحويلهما الى

و يمثل عرض النقود  𝑀𝑡على عدد السكان للحصول على نصيب كل فرد من مجمل االنفاق العام و الناتج املحلي االجمالي. 
 على النا

ً
، جميع البيانات السنوية املوسع )الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية+ السيولة( مقسوما

ُ
تج املحلي االجمالي. أخيرا

للمتغيرات االقتصادية املستخدمة في الدراسة  تم الحصول عليها من النشرات الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي و وزارة 
 املالية.

 اخة ملراف جذور الو دة: 1. 1

تعتبر اختبارات جذور الوحدة من االختبارات املهمة في تحليل نماذج التكامل املشترك، حيث تمكننا هذه االختبارات من      
معرفة املستوى الذي يمكن ات تكون عليه السلسلة الزمنية مستقرة او ساكنة، لذلك قامت الدراسة باستخدام اختبارات 

، و الجدول التالي  Phillips-Perron Test (PP)و  the Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)جذور الوحدة املعروفة )
 يعرض نتائج هذه االختبارات.

 ( نةملئج اخة ملراف جذور الو دة للمةغيراف املسةخدةخ 1جدول )

  ADF- Test PP-Test 

اليرق االول  I(0)املسةوى  قملطع املةغيراف
I(1) 

 I(1)اليرق االول  I(0)املسةوى 

INF  -1.6400(0) -5.0473*(0) -1.8946(1) -5.1309*(6) 

PRS  -0.5004(0) -3.340**(0) -1.2699(4) -3.3278**(3) 

PRGDP  -1.8041(7) -4.4964*(1) -1.3461(4) -4.3544*(3) 

M  -0.6289(0) -5.7491*(0) -0.5637(2) -5.7556*(3) 

  ADF- Test PP-Test 

اليرق االول  I(0)املسةوى  قملطع ةع اتجمله 
I(1) 

 I(1)اليرق االول  I(0)املسةوى 

INF  -1.7000(0) -4.134**(1) -1.9357(1) -6.0026*(10) 

PRS  -0.2154(2) -5.8801*(1) -0.7643(2) -7.1414*(2) 

PRGDP  -0.9567(7) -4.9872*(1) -2.2357(2) -7.0108*(2) 

M  -1.2602(0) -6.1302*(0) -1.0732(3) -6.3592*(11) 
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،  العالمات * و ** و **  Eviews10مالحظات: الجدول من اعداد الباحثين ، وكل االختبارات تم تنفيذها باستخدام برنامج 

( تعني القاطع و قاطع Intercept & Trend) ( و Intercept)على التوالي. املصطلحات   %81و  %9و  %8تشير الى درجة االهمية 

 ،
ُ
 ( تعني املستوى و الفرق االول.1stDifference( و )Level)مع اتجاه، ايضا

 للنتائج املبينة في الجدول يمكن مالحظة ان جميع املتغيرات املقدرة في النموذج ليست مستقرة )ساكنة( على املستوى    
ً
وفقا

I(0)  ين تم رفض ، بسبب عدم رفض فرضية العدم التي تنص على وجود جذور وحدة في كل متغير من متغيرات الدراسة. في ح

. I(1)هذه الفرضية على الفرق االول ، و اثبت كل اختبار ان كل متغيرات النموذج املقدر مستقرة )ساكنة( على الفرق االول 

 . I(0)، و غير مستقرة على املستوى   I(1) عليه يمكن استنتاج ان جميع املتغيرات مستقرة على الفرق االول 

 بين املةغيراف املقدرة في النمملذج:تقدير العالقملف االقةصملديخ   1. 1

تعتبر عملية الكشف عن وجود العالقة طويلة االجل بين املتغيرات املقدرة في النموذج من اهم الخطوات الرئيسية في تقدير   
 على تقدير Bounds Test 2)و تتم هذه الخطوة من خالل اجراء اختبارات الحدود ) ،((ARDLنماذج 

ً
، والذي يستند اساسا

. إن الغرض االساس ي من هذه االختبار Unrestricted Error-Correction Models (UECMماذج تصحيح الخطأ غير املقيدة )ن
هو للتحقق من فرضية العدم التي تقض ي بعدم وجود عالقة طويلة االجل بين املتغيرات املستخدمة في الدراسة، لذلك فقد 

 ملعيار  في النموذج  Lag (2)تم اختيار فترة التأخر 
ً
 . Schwarz Information Criterion (SIC) وفقا

 (: نةملئج اخة ملر وجود العالقخ طويلخ االجل بين املةغيراف املسةخدةخ 1جدول )

NARDL ARDL  

88% 89% 88% 89%  

I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0)  

5.691 3.976 4.148 2.794 5.966 4.614 4.306 3.27 FPSS 

8.527* 12.251* F-statistics 

 . %9.مالحظة: الرمز ** يشير إلى مستوى األهمية  يناملصدر: إعداد الباحث
  :FPSS تعني القيم الحرجة للحدود( Pesaran & Pesaran 2009 ). 
 
، باإلضافة الى عرض القيم  NARDLو   ARDL( يعرض نتائج اختبارات الحدود للنماذج املقدرة في اختباري 7الجدول )   

املحسوبة. من النتائج املعلنة، يتضح  F، و كذلك على القيم االحصائية ل Pesaran & Pesaran,( 2009الحرجة التي اقترحها) 
املحسوبة أكبر من القيم الحرجة في كال االختبارين، مما يعني رفض فرضية العدم و القبول  Fلنا القيم االحصائية ل 

لبديلة التي تنص على وجود عالقة طويلة االجل بين املتغيرات املقدرة في النموذجين، و بالتالي يمكن االنتقال الى بالفرضية ا
 الخطوة التالية و هي تقدير معلمات هذه املتغيرات في االجلين الطويل و القصير.

ين، يمكن لنا االن االنتقال الي املرحلة الرئيسية و بعد التأكد من وجود عالقة طويلة االجل بين املتغيرات املقدرة في النموذج     
في املدى الطويل و القصير بين التضخم  (Nonlinear ARDL)و غير الخطية  (Linear ARDL)هي تحليل العالقات الخطية 

( 3). و يعرض الجدول (M)، وعرض النقود (PRGDP)، والنمو االقتصادي (PRS)واالنفاق العام الحقيقي  ،(INF)الركودي 
و ، عالوة على عرض بعض نتائج اختبارات التشخيص على التوالى  NARDLو   ARDL( نتائج اختبارات نماذج 4والجدول )

 اختبارات االستقرار للتأكد من سالمة و صحة نتائج النماذج املقدرة في الدراسة.
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 الى النتائج املبينة في الجزء الخاص بتحليل نموذج    
ً
(، فإن هناك عالقة ايجابية ذات داللة 2في الجدول ) ARDLاستنادا

 
ً
 معاكسا

ً
احصائية بين كال من معدالت التضخم الركودي و بين االنفاق العام و عرض النقود، بينما هذه العالقة تتخذ اتجاها

مليار دينار واحد  )سلبية( بين معدل التضخم و النمو االقتصادي. فعند ارتفاع حجم االنفاق العام  و عرض النقود بمقدار
من الوحدات على التوالي، في حين ان التضخم سوف  1.72و   7.11سيؤدي الى ارتفاع معدالت التضخم الركودي بمعدل 

اذا حدثت زيادة في معدل النمو االقتصادي. وهذه النتائج تتفق مع اراء املدرسة النقدية ) فريدمان( في أن  8.8يرتفع بمعدل 
نشأ بسبب  عوامل نقدية و مالية من بينها التوسع في االصدار النقدي لتغطية النفقات العامة التضخم ظاهرة نقدية ت

للدولة، و بالتالي يعد التضخم االقتصادي في ليبيا من اهم معوقات النمو االقتصادي في االمد الطويل، بينما في  باألجل 
 ل نسبية.      القصير، وجد أن تأثير هذه املتغيرات اقل وطأة ، و تأثيرها اق

يحمل  Error Correction Model (ECM)أما فيما يتعلق بسرعة العودة الى التوازن ، فقد وجد أن نموذج تصحيح الخطأ   
اشارة سالبة و ذو داللة احصائية، مما يعني أن النموذج يستطيع تفسير العالقة بين املتغيرات بشكل سليم في االمدين 

معلومات واضحة حول سرعة التعديل ، و يشير إلى أن حالة عدم التوازن في املدى  ECMمعامل  الطويل و القصير، كما  يوفر
القصير سيتم معالجتها على املدى الطويل، و يشير املعامل في املعادلة إلى أن سرعة  العودة الى مستويات التوازن عند حدوث 

 احدة.بعد فترة زمنية تقدر بسنة و   % 87صدمة اقتصادية ستكون بنحو 

)االنفـاق العـام و ( بـين املتغيـرات املسـتقلة 2اما على الجانب املتعلق بالكشف عن العالقات غيـر الخطيـة املوضـحة بالجـدول)    

،  كمـا يجـب التنويـه هنـا، إن السـمة NARDLو املتغير التابع )التضخم الركودي( في نموذج  النمو االقتصادي و عرض النقود (

ـــز نمـــــو  ـــي تميــ ـــة   (ARDL)عـــــن النمـــــوذج الســـــابق   NARDLذج الرئيســـــية التــ ـــن العالقـــــات املتماثلــ ـــن الكشـــــف عــ هـــــي تمكنـــــه مــ

(Symmetry) والعالقات غير املتماثلة،(Asymmetry)  بين املتغيرات. و لهذا الغرض قامت الدراسة بأجراء اختبار والد(Wald 

Test)  ،و ذلك من خالل اختبار فرضية العدم )ال يوجد عـدم تماثـل( ضـد الفرضـية البديلـة )يوجـد للكشف عن هذه العالقات

قــد اظهــرت نتــائج االختبــار امكانيــة قبــول  و. %9وايلــد اقــل مــن الختبــار   Fعــدم تماثــل(, و تــرفض فرضــية العــدم اذا كانــت قيمــة 

غير خطية ذات داللة احصائية مهمة بين متغيرات  فرضية العدم و رفض الفرضية البديلة, مما يعني  وجود عالقات متماثلة و

فـــي املـــدى الطويـــل و القصـــير. فعنــدما تكـــون اشـــارات التغيـــر فـــي  املتغيـــر مختلفــة و علـــى مســـتوى مختلـــف مـــن االهميـــة ، الدراســة 

تماثـل فـي العالقـة. ، و العكـس فـي حالـة ال(Asymmetric effects)تكون عالقة املتغير املستقل باملتغير التابع عالقة غيـر متماثلـة 

وهنا بما أن اشارت و مستويات االهمية لكل متغير متشابه، فإنه يمكن الجزم بأن العالقة بين املتغيرين هـي عالقـة تماثـل، كمـا 

 اثبتت قيمة 
ً
وجود عالقـة متماثلـة و غيـر خطيـة بـين متغيـرات النمـوذج فـي املـدى الطويـل،   NARDLاملحسوبة في نموذج   Fايضا

نــه يجــب اخــذ العالقــات املتماثلــة و غيــر الخطيــة فــي الحســبان عنــد تقــدير العالقــات التكامليــة بــين معــدالت التضــخم ممــا يعنــي ا

 وبين االنفاق العام، والنمو االقتصادي، وكمية النقود املعروضة في االقتصاد الليبي.
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  ARDLبملسةخدام نموذج ( نةملئج اخة ملراف الةكملةل املشترك للعالقملف الخ  خ في االجلين ال ويل و القصير 1جدول )

 ARDL Model (2, 2, 2, 0)  

Short-run effect Long-run effect 

 املتغيرات .Coeff. t-Statistic Prob Prob t-Statistic Coeff املتغيرات

INF(-1) -0.929* -5.8920 0.0000 ….. ….. ….. INF 

D(PRS) 0.8834* 2.9472 0.0086 0.0001 4.8928 2.0826* PRS 

D(PRGDP) -0.081* -4.3542 0.0004 0.0001 -5.0208 -1.1078* PRGDP 

D(M) 0.2133* 6.1266 0.0000 0.0000 5.4726 0.2311* M 

C 2.1082 4.8545 0.5436 0.5641 3.081 2.037 C 

ECM(-1) -0.9229* -8.6527 0.0000 ….. ….. …..  

0.8695 R-squared 

13.329 F-statistic 

0.0000 Prob(F-statistic) 

1.8370 Durbin-Watson stat 

EC = INF - (2.0827*PRS  -1.1078*PRGDP + 0.2312*M + 2.0372 ) ARDL (Equ) 

 ةال ظخ: الجدول ةن اعداد ال مل ثين

بالنســبة الــى االجــل الطويــل، اثبتــت نتــائج التحليــل أن التغيــر فــي جميــع املتغيــرات التفســيرية للنمــوذج كــان لهــا تــأثير ســواًء كــان      

(. فـــالتغير )صـــدمة( %9هـــذا التغيـــر بالســـالب او املوجـــب علـــى املتغيـــر التـــابع، و عنـــد مســـتويات عاليـــة مـــن االهميـــة االحصـــائية )

 بقيمـــة بم (PRS)املوجـــب لألنفـــاق العـــام 
ً
 7.1قـــدار مليـــار دينـــار واحـــد ســـوف يـــؤدي الـــى زيـــادة معـــدالت التضـــخم الركـــودي  تقريبـــا

 وحدة اذا كان التغير السالب لألنفاق العام بمقدار مليار دينار واحد. 7.2وحدة، بينما تنخفض معدالت التضخم بمعدل 

وحـدة، فـي حـين ان  1.28ا معـدالت التضـخم بقيمـة أما التغير املوجب في عرض النقود بمقـدار وحـدة واحـدة سـوف تـزداد معهـ   

وحـــدة اذا تغيـــر عـــرض النقـــود  1.82الصـــدمة الســـالبة لكميـــة النقـــود فـــي االقتصـــاد ســـوف تقلـــل مـــن معـــدالت التضـــخم بمعـــدل 

 بمليار دينار واحد.
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بملسةخدام نمملذج نموذج عالقخ الةكملةل املشترك الغير خ  خ في االجلين ال ويل و القصير  ( نةملئج اخة ملر 1جدول )
(NARDL) 

 NARDL Model (2, 2, 2, 2, 1)  

Long-run effect [-] Long-run effect [+] Symmetry statistics 

P>F T-stat coeff. P>F T-stat coeff. املتغير الخارجي 

0.0025 3.7414 2.2537 0.0032 3.6098 2.7926 PRS 

0.0106 -2.9797 -1.2676 0.0030 -3.645 -1.1000 PRGDP 

0.0977 1.7588 0.1316 0.0033 3.4436 0.3617 M 

Short-run effect [-] Short-run effect [+]  

P>F T-stat coeff. P>F T-stat coeff. املتغير الخارجي 

0.9836 -0.0209 -0.0144 0.0119 2.9200 1.1469 D(PRS) 

0.1699 -1.4529 -0.2651 0.9710 -0.037 -0.0051 D(PRGDP) 

0.1593 1.4761 0.1010 0.0006 4.2744 0.3293 D(M) 

….. ….. ….. 0.0000 -7.754 -0.8680 ECM(-1) 

Short-run symmetry Long-run symmetry  

P>F F-stat P>F F-stat Wald Test 

0.0000 5.639735 0.0068 3.216018 PRS 

0.0056 3.200144 0.0020 3.864511 PRGDP 

0.0001 5.319745 0.0022 3.806512 M 

EC = INF - (2.7926*PRS_POS + 2.2538*PRS_NEG-1.1000*PRGDP_POS  -
1.2676*PRGDP_NEG + 0.3617*M_POS + 0.1316*M_NEG  + 5.0372 ) 

NARDL 
(Equ) 

 نةملئج االخة ملراف. 
ً
 Short or Long-run و Long-run effect [+]  Short orةال ظملف: الجدول ةن اعداد ال مل ثين  و وفقمل

effect [-]  تعن ملن تغير املةغير سواء بمللسمللب او املوجب(PRS-POS or PRS-NEG) symmetry .وتعني الةمملثل  
Diagnostics Tests. 

وكما هو متوقع، فان حجم الناتج االجمالي املحلي الحقيقي ) ممثـل عـن النمـو االقتصـادي فـي الدراسـة( كـان لـه تـأثيرات كبيـرة     

عكســـية علــــى معــــدل التضــــخم فــــي االقتصــــاد الليبــــي، فــــالتغير املوجـــب لهــــذا النــــاتج ســــوف يعمــــل علــــى هبــــوط معــــدالت التضــــخم 
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الطويل، بينما حدوث صدمة بالسالب في الناتج االجمالي املحلي ستعمل على زيادة  من الوحدات في االجل 8.8الركودي بمقدار 

 وحدة. 8.78معدالت التضخم الركودي في ليبيا بقيمة 

أما تحليل العالقات التماثلية بـين املتغيـرات االقتصـادية للنمـوذج فـي املـدى القصـير، فقـد اوضـحت النتـائج أن االنفـاق العـام     

س ي معدالت التضخم في االجلين الطويل و القصير في االقتصاد الليبي. فتغير االنفاق العام باملوجب سوف ترفع هو املؤثر الرئي

وحــدة فــي االجــل القصــير. أمــا بــالي متغيــرات الدراســة االخــرى )النمــو االقتصــادي و عــرض  8.89مـن معــدالت التضــخم الــى مقــدار 

 لها اعلى معدل في املدى الطويل.النقود( فقد كان تأثير التغير السالب او املوجب 

 االخة ملراف التشخ ص خ للنمملذج: 1. 1  

منها )اختبار االرتباط التسلسلي، و اختبار التجانس،  (5قامت الدراسة بأجراء عدة اختبارات تشخيصية موضحه بالجدول)    

 / NARDL)اختبـــار التوزاـــع الطبي ـــي(، و قـــد اثبتـــت جميـــع نتـــائج هـــذه االختبـــارات صـــحة و ســـالمة كـــال النمـــوذجين املقـــدرين 

ARDL) فاختبــار .(LM Test) لـــى عـــدم اســتبعد فرضـــية العـــدم )وجــود مشـــكلة ارتبــاط تسلســـلي بـــالبوالي فــي النمـــوذج(، و اكــد ع

ان النمـوذجين ال  (Breusch Pagan Test/ Normality Test) مشـاكل للبـوالي فـي النمـوذجين، عـالوة علـى ذلـك ، اثبـت اختبـاري 

.
ُ
 طبيعيا

ً
 يعانيان من مشاكل التجانس في البوالي ، كما ان البوالي موزعة توزاعا

 ( اخة ملراف تشخ ص النموذج5جدول رق ) 

ARDL Mode NARDL Model Diagnostics Tests 

P-Value F-Statistic P-Value F-Statistic Type of Test 

0.5570 0.607086 0.9836 0.000439 
Serial Correlation/LM 

Test 

0.9910 0.199915 0.7849 0.638951 
Heteroskedasticity Test/ 

Breusch/Pagan 

0.7701 0.52232 0.2884 2.48658 
Normality Test 

Jarque-Bera Test 

    Stability Tests 

0.3962 0.757657 0.616 0.264258 Ramsey RESET Test 

Stable Stable CUSUM Test 

Stable Stable CUSUMSQ Test 

  تعني Heteroskedasticity  تعني االرت ملط التسلسلي   Serial Correlationتعني االخة ملراف التشخ ص خ. ةال ظملف: 
 و تعني اخة ملر الةوزيع ال   عي. Normality Testالةجملنس  

 /Ramsey RESET Test)ملزيد من التأكيد على صحة النماذج، نفذت الدراسة اختبارات اخرى و تدعى اختبارات االستقرار      

CUSUM and CUSMSQ Tests)  للتأكـــد مـــن اســـتقرار  متغيـــرات الدراســـة أثنـــاء الفتـــرة الزمنيـــة للتحليـــل، و قـــد اثبتـــت كـــل
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االختبارات أن جميع املتغيرات املستخدمة في الدراسة كانت مستقرة و ال تعـاني مـن اي مشـاكل، ممـا يؤكـد علـى سـالمة و صـحة 

 النموذجين املقدرين.

 . النةملئج والةوص ملف :1

 النةملئج: 1. 1

هـذه الدراسـة الـى تقيـيم العالقـات الخطيـة و غيـر الخطيـة بـين معـدالت التضـخم الركـودي و بـين االنفـاق العـام والنمـو هدفت    

. و بغيـــة تحقيــــق هـــذا الهــــدف، قامــــت 7182-8811االقتصـــادي و عــــرض النقـــود فــــي االقتصـــاد الليبــــي خـــالل الفتــــرة الزمنيـــة مــــن 

رات قياسية و احصائية كاختبارات جذور الوحـدة ، و اختبـارات نمـاذج الدراسة باستخدام منهجية بحثية متعددة لعدة اختبا

، باإلضافة الى تشكيلة  (Nonlinear NARDL/ Linear ARDL)االنحدار الذاتي للفجوة الزمنية املوزعة الخطية و غير الخطية 

 من االختبارات التشخيصية، و قد توصلت الدراسة الى عدة نتائج نوردها كاالتي:

 ئج اختبــارات جــذور الوحــدة أثبتــت نتــا(ADT Test / PP- Test)   أن جميــع املتغيــرات املســتخدمة فــي الدراســة  غيــر

ـــتخدام I(1)علـــــى الفـــــرق االول ، و لكنهـــــا مســـــتقرة )ســـــاكنة( I(0)مســـــتقرة )غيـــــر ســـــاكنة( علـــــى املســـــتوى  ـــز اســ ـــا يجيــ ، ممــ

 . ARDLمنهجية 

  أكدت نتـائج اختبـارات الحـدود(Bounds Test) قـات توازنيـه طويلـة االجـل بـين املتغيـرات املقـدرة فـي كـال علـى وجـود عال

 (.7182-8811خالل الفترة الزمنية للدراسة) (NARDL/ ARDL)النموذجين 

  أظهــرت نتــائج اختبــار النمــوذج الخطــي لالنحــدار الــذاتي للفجــوة الزمنيــة املوزعــة(Linear ARDL)  أن هنــاك عالقــات

خطية ذات دالالت احصائية مهمة بين املتغيرات املستقلة ) االنفاق العام و النمو االقتصادي و عرض النقود( و بين 

املتغيـــر التــــابع )معــــدل التضــــخم الركــــودي( فـــي االجلــــين الطويــــل و القصــــير. فقــــد اوضـــحت النتــــائج عــــن وجــــود عالقــــات 

بين معـدالت التضـخم الركـودي و بـين االنفـاق العـام الحقيقـي  %9اقل من خطية و ايجابية عند مستوى من االهمية 

و الكميــة املعروضــة مــن النقــود، كمــا بينــت هــذه النتــائج ان زيــادة حجــم االنفــاق العــام و عــرض النقــود بمقــدار مليــار 

ي فـــي املـــدى وحـــدة علـــى التـــوال 1.28و  7.11دينـــار واحـــد ســـوف يولـــد ارتفـــاع فـــي معـــدالت التضـــخم بنســـبة تقـــدر بحـــوالى 

 الطويل. 

  .هذا باإلضافة الى اهمية دوراالنفـاق العـام مـن بـين بـالي املتغيـرات كمحـدد رئيسـ ي ملعـدالت التضـخم فـي االجـل القصـير

وبعبــارة اخــرى، إن اتبــاع سياســة ماليــة توســعية ممتثلــة فــي زيــادة االنفــاق العــام و التوســع فــي االصــدار النقــدي ســوف 

ـــــو يـــــــؤدي ارتفـــــــاع معـــــــدالت التضـــــــخم ا ـــــخم و النمــ ـــين معـــــــدل التضــ ــ ـــة بــ ــ ـــت العالقــ ــ ـــــل، كانــ ـــــبالد.  باملقابــ ــــي الــ ــ ـــــادي فـ القتصــ

فزيـــادة النـــاتج املحلـــي االجمـــالي الحقيقـــي )النمـــو االقتصـــادي( بمقـــدار مليـــار دينـــار واحـــد  االقتصـــادي عالقـــة عكســـية.

تتفـق الـى حـد وحـدة فـي االمـد الطويـل. و هـذه النتـائج  8.8سوف يعمـل علـى خفـض معـدالت التضـخم الركـودي بمعـدل 

بـين انـه فـي حالـة حـدوث فقـد  (ECM)بعيد مع النظرية االقتصادية النقدية. أما اختبار تقدير معامـل تصـحيح الخطـأ 

 بعدة فترة سنة واحدة.  %87فأن سرعة العودة الى التوازن االقتصادي ستكون بمعدل  اختالل اقتصادي 

  غيـــر املتماثلــة و فــي صـــدد الكشـــف عــن العالقـــات غيـــر الخطيــة املتماثلـــة و(asymmetric / symmetric effects)  ،

علـــى وجــود عالقــات غيـــر خطيــة و متماثلــة بــين معـــدالت التضــخم و بــين املتغيـــرات   NARDLبرهنــت اختبــارات نمــوذج 
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الجديـــــدة املوجبـــــة و الســــــالبة لألنفـــــاق العــــــام و النمـــــو االقتصــــــادي و عـــــرض النقـــــود عنــــــد درجـــــة عاليــــــة مـــــن االهميــــــة 

لب لألنفـــاق فـــي املـــدى الطويـــل. فقـــد اوضـــحت النتـــائج أن التغيـــر )الصـــدمة( املوجـــب او الســـا %9االحصـــائية اقـــل مـــن 

 على معدالت التضخم.
ً
فالتغير املوجب في حجم االنفاق العام بمليار دينار واحد سـوف يولـد  العام له تأثير قوي جدا

 فــي معــدل التضــخم بمقــدار 
ً
وحــدة، بينمــا التغيــر الســالب لالنفــاق العــام بمليــار دينــار واحــد ســوف يقلــص  7.1ارتفاعــا

ـــا اوضــــحت نتـــــائج النت جااااخ ةااااع اليرضاااا خ الثملن اااااخ للدراسااااخ وتةياااااق هااااذهوحــــدة.  7.2معــــدل التضــــخم بمعــــدل  ، بينمـ

التــــأثيرات املتماثلــــة فــــي االمــــد الطويــــل ملتغيــــري عــــرض النقــــود علــــى معــــدالت التضــــخم أن التغيــــر املوجــــب   الســــالب فــــي 

 الكمية املعروضة من النقود بقيمة بمليار دينـار واحـد سـوف تـؤدي الـى ارتفـاع  انخفـاض معـدالت التضـخم الركـودي

ـــا بمعــــدالت  ـــن  وذلاااا  ةاااامل يةممللاااا ى ةااااع اليرضاااا خ الثمللثااااخ للدراسااااخوحــــدة.  1.82و  1.28فــــي ليبيـ ، و كمــــا هــــو متوقــــع مـ

، فــإن العالقــة غيــر الخطيــة املتماثلــة بــين معــدل التضــخم و و متغيــري النمــو االقتصــادي )املوجــب و اليرضاا خ االولااى

ب للنمــو االقتصــادي بمليــار دينــار واحــد ســوف ينــتج الســالب( كانــت عالقــات ســالبة فــي االجــل الطويــل، فــالتغير املوجــ

 فـــي معــــدالت التضـــخم الركــــودي بمقـــدار 
ُ
 8.7وحــــدة، فـــي حـــين أن معــــدل التضـــخم ســــوف يرتفـــع بمقــــدار  8.8انخفاضـــا

 علـــى أن التضـــخم يعـــد مـــن املعوقـــات 
ً
وحـــدة فـــي حالـــة التغيـــر الســـالب للنمـــو االقتصـــادي. وهـــذه النتيجـــة تعطـــي برهانـــا

قتصادي في ليبيا، كما ينبيي على الحكومة العمـل علـى عـدم انخفـاض معـدالت النمـو االقتصـادي االساسية للنمو اال

 باعتبار ان انخفاض معدالت النمو لها التأثير األقوى باملقارنة مع تأثيرها في حالة االرتفاع.

  علـــى اهميـــة دور هـــذه املتغيـــر عل ااام يمكااان القاااول و 
ً
 تطبيقيـــا

ً
ات كمحـــددات رئيســـية ، أن هـــذه النتـــائج قـــد تكـــون دلـــيال

ملعــدل التضــخم الركــودي فــي االقتصــاد الليبــي، كمــا انهــا قــد  تعطــي اجابــات واضــحة و تفســيرات منطقيــة عــن اســباب 

 فــــي العقــــد االخيــــر.  فالتوجــــه نحــــو تبنــــي سياســــات اقتصــــادية 
ً
ارتفــــاع معــــدالت التضــــخم االقتصــــادي فــــي ليبيــــا تحديــــدا

ة فـي حجـم االنفـاق العـام املمـول مـن االقتـراض العـام  بواسـطة التوسـع توسعية )مالية و نقديـة( غيـر مدروسـة كالزيـاد

فـــي االصـــدار النقـــدي لتغطيـــة العجـــز املـــالي فـــي املوازنـــة العامـــة  بســـبب محدوديـــة االيـــرادات العامـــة و عـــدم قـــدرتها علـــى 

 الجاري منها. إن انتهاج مثل هذه السياسات 
ً
قد يكون له عواقب تغطية الزيادة املستمرة في النفقات العامة خصوصا

 عـن تمويلهـا 
ً
وخيمة على االقتصاد. فزيادة النفقات العامة بالقدر الذي يفوق زيادة حصيلة االيـرادات العامـة، فضـال

بإصدار نقدي جديد، سوف يولد املزيد من تراكم مستويات الـدين الحكـومي العـام بالشـكل الـذي يهـدد املـالءة املاليـة 

ء بالتزاماتها املالية في املستقبل مما يعمل على اضعاف القيمة املحلية للعملة الوطنية للدولة و عدم قدرتها على الوفا

باملقارنـــة مـــع العمـــالت االجنبيـــة. فاالقتصـــاد الليبـــي هـــو اقتصـــاد اســـتهالكي بامتيـــاز اك ـــر مـــن كونـــه اقتصـــاد اســـتثماري، 

ن العمـالت الصـعبة والتـي يتحصـل عليهـا وتعتمد القوى الشرائية لعملته املحلية علـى حصـيلة االحتياطيـات الدوليـة مـ

مـــن مبيعـــات الـــنفط والغـــاز، وبالتـــالي تتـــأثر هـــذه الحصـــيلة بشـــكل مباشـــر بـــالتغيرات التـــي تحـــدث فـــي االســـواق العامليـــة 

 اســـواق الـــنفط العامليـــة ســـواء علـــى جانـــب العـــرض او الطلـــب او األســـعار، ولـــذلك فـــإن اداءه االقتصـــاد اصـــبح 
ً
خاصـــة

 لعوائــــــده ا
ً
ـــا يتشــــــكل وفقــــــا ـــنجم عنهـــ ــــوف يـــ ـــدي ســ ــــالي والنقـــ ـــة التوســــــع املــ ــــي سياســـ ــــه يمكــــــن الجــــــزم أن تبنــ لنفطيــــــة. وعليــ

ضــغوطات تضــخمية مســتقبلة مــن شــأنها تخفــيض قيمــة العملــة املحليــة، االمــر الــذي ســوف يــنعكس فــي نهايــة املطــاف 

 على تدني املستوى املعيش ي ألفراد املجتمع.

 الةوص ملف: 1. 1 

 عالجة لظاهرة التضخم الركودي عبر استخدام السياسات املالية والنقدية كالتالي:جاءت التوصيات في سياق امل     
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ً
 للصــلة الوثيقــة بــين التضــخم والبطالــة فــي االقتصــاد الليبــي، فــإن الحلــول النقديــة ســتكون غيــر قــادرة أن تقــدم عالجــا

ً
نظــرا

ن نتــاج الحالــة االقتصــادية بمجملهــا "تســتطيع مــن خاللــه محاصــرة ظــاهرة التضــخم بالكامــل ألن التضــخم والبطالــة يمــثال 

."
ً
 ونتاج حالة القطاعات السلعية بشكل خاص وال عالج لهما إال من خالل عالج االقتصاد كليا

  تركيــز الجهــود علــى مكافحــة البطالــة قبــل التفكيــر فــي خفــض معــدالت التضــخم وبالتأكيــد فــإن خيــار التنميــة يمثــل الخيــار

، وزيــادة القـدرات اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد الوحيـد الــذي مــن خاللــه يمكـن خلــق فــرص 
ً
عمــل جديـدة المتصــاص البطالــة أوال

.
ً
 ملواجهة التضخم ثانيا

  فـــي تشـــغيل قطاعـــات إنتاجيـــة أخـــرى مســـاهمة فـــي النـــاتج املحلـــي 
ً
االســـتفادة مـــن الفرصـــة التـــي يوفرهـــا اإليـــراد النفطـــي حاليـــا

 ألي مـن مشــاكل االقتصـاد كونـه ال يمكــن اإلجمـالي، وال سـيما وأن االعتمــاد الكلـي علـى الــنفط ال يقـدم 
ً
 وال مسـتقرا

ً
 آمنــا

ً
حـال

، ممـــا يجعـــل االقتصـــاد الليبـــي فـــي حالـــة قلـــق وتذبـــذب 
ً
ضـــمان اســـتمرار تـــدفق الـــنفط، وال يضـــمن أســـعار مســـتقرة لـــه أيضـــا

 دائم، فينتعش عندما تنتعش أسعار النفط، وينكمش عندما تنكمش تلك األسعار.

  وفرص العمل بين شرائح وفئات املجتمع املختلفة، فإن منطق العدالة يقتض ي إتاحة الفرصة إعادة توزاع ال روة والدخل

 يقتنعون به، مع التأكيد على مناقشة اآلثار االقتصادية 
ً
للجميع، وتمكينهم من الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم دخال

بعـــض شـــرائح املجتمـــع مـــن العـــاطلين وذوي واالجتماعيـــة للتضـــخم والبطالـــة ومحاولـــة التخفيـــف مـــن األعبـــاء التـــي تحملتهـــا 

 الدخل املحدود.
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(2017-1985)محددات االستثمار األجنبي املباشر في اململكة العربية السعودية  

Determinants of foreign direct investment in kingdom of Saudi Arabia (1985-2017)   

 أستاذ االقتصاد املشارك -د. الصديق طلحة محمد رحمة 

 اململكة العربية السعودية-الرياض–جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 

dr.siddiq@hotmail.com 
 

  امللخص:

تهدف الورقة  الى دراسة محددات االستثمار األجنبي 

املباشر في اململكة العربية السعودية خالل الفترة  ) 

(. املتغير التابع هو االستثمار االجنبى  5891-7152

املباشر .اما املتغيرات املستقلة تتمثل فى التضخم و 

الناتج املحلى اإلجمالي و االنفاق الحكومي  و االنفتاح 

صادي و الصادرات. تم استخدام اختبار دكي االقت

فوللر املوسع  للتكامل املشترك الختبار جزور الوحدة 

وتشير النتائج الى وجود عالقة طويلة األجل بين 

.  FDIاملتغيرات املستقلة واالستثمار األجنبي املباشر 

ووفقا لنتائج نموذج تصحيح الخطأ فان جميع 

جل مار األجنبي في األ املتغيرات لها تأثير على االستث

البعيد . أما في املدى القصير توضح الدراسة  وجود 

عالقة معنوية بين الناتج املحلي اإلجمالي و االستثمار 

االجنبي املباشر .توص ي الدراسة بان على  اململكة 

العربية السعودية بذل  أقص ى املجهودات لجذب 

 االستثمار االجنبي  للنهوض باقتصادها .  

ت املفتاحية: اململكة العربية السعودية ، الكلما

االستثمار األجنبي املباشر ، املحددات ، التكامل 

 املشترك

 

 

 

 

 

 

 

Abstract : 

  The aims of this paper is to examine the 

determinants of foreign direct investment in 

Saudi Arabia over the period( 1985-2017). The 

dependent variable is foreign direct investment. 

The independent variables are inflation, GDP, 

government spending, economic openness, and 

exports. The  Dickey-Fuller test is used to 

determine whether a unit root, a feature that can 

cause issues in statistical inference, is present in 

an autoregressive model .The  result of the co-

integration shows significant relationship 

between foreign direct investment and the 

independent variables. According to the results 

of the error correction model, all the variables 

have significantly effect on foreign investment 

in the long run. In  the short, the study shows a 

significant correlation between GDP and FDI in 

the Saudi Arabia . The study  recommends that 

the Kingdom of Saudi Arabia must  make 

maximum efforts to attract FDI to promote its 

economy 

Keywords:  

Saudi Arabia, FDI, Determinants, Co-integration, 

ECM 
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   املقدمة: -5

ومن ثم معدل النمو يعد االستثمار من أهم مكونات الطلب الكلي وذلك ألن حجم االستثمار يحدد حجم اإلنتاج والدخل         

يع جاالقتصادي، ولدفع عملية التنمية االقتصادية يمكن انتهاج سياسات استثمارية مختلفة؛ وعلى الرغم من االهتمام والتش

لدفع عجلة التنمية االقتصادية والذي يتمثل في رفع كفاءة النشاط االستثماري في دول الخليج العربى إال الذي تقدمه الدولة

ي تواجه والتحديات التواملخاطر أنه لم يحقق املستويات ودرجة الكفاءة املطلوبة منه، وقد ُيعزى ذلك إلى العديد من املعوقات 

القة بين املتغيرات االقتصادية الكلية، ومن أهم هذه املتغيرات االستثمار إذ النشاط االقتصادي وهذا ما يدفع إلى دراسة الع

ا يترتب عليه ومالذى تشهده اململكة العربية السعودية تقع عليه مسؤولية التنمية خاصة في ظل النمو االقتصادي املتسارع 

 جديد وحديث في معظم معطياته.عالمى  من واقع اقتصادي 

لها ، والتي يتم من خاللها تحديد األنشطة  شراف على البنية التحتية واإل  إنشاءأن الحكومات تتولى مهمة  نظرا الى و      

تصادي في عملية النمو االق امهم ااالقتصادية كالطرق العامة و الكهرباء واالتصاالت وتطوير جميع الخدمات ، ولالستثمار دور 

االستثمار تؤدي إلى زيادة الطاقة االنتاجية وهذا يؤدي إلى زيادة قدرة الدولة على إنتاج مزيد من   زيادة معدالتحتى أن للدولة ، 

السلع والخدمات ، ومن ثم زيادة الدخل الحقيقي للمجتمع وتحسين مستوى املعيشة للمواطنين ، وتطور اقتصاد الدولة بشكل 

 الختالف كل دولة عن األخرى مستمر ، وتختلف مساهمة االستثمار العام في إجمالي النات
ً
ج املحلي من دولة إلى دولة أخرى نظرا

 لظروفها الخاصة فإن مساهمة االستثمار العام مهمة بالنسبة إلجمالي الناتج املحلي. و 
ً
 ستعرضت، ولكن جميع الدول ونظرا

ه في ار ، باإلضافة إلى تطور استثماراتهنا مفهوم االستثمار العام وأهدافه وأنواعه ومحفزات قيام هذا النوع من االستثم الورقة

 1ضوء خطط التنمية. 

م زيادة ملحوظة في حجم االستثمار األجنبي املباشر الوارد إليها وذلك 7111شهدت دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام          

جه االستثمار، إلى انت تقف في و في ضوء تنامي الثقة بالتطلعات املستقبلية لالقتصاديات الخليجية، وتقليص العوائق التي ك

 الجانب التحسن في السياسات االقتصادية والتشريعات ذات العالقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حجم التدفقات االستثمارية 

بحجم اقتصاديات دول الخليج أو بحجم االستثمار املتجه إلى األسواق الناشئة األخرى، األمر الذي  مقارنته زال محدودا إذا ي

د يتطلب بذل املزيد من الجهود لتشجيع االستثمار بشقيه املحلي واألجنبي ملا لذلك من تأثير على النمو والتكامل االقتصادي ق

 الى جذب االستثمار االجنبى املباشر اليها باعتباره حافزا للتنمية و النمو اململكة العربية السعودية اتجهت  فقدفي هذه الدول. 

 2سياسات اقتصادية تشجع على جذب االستثمارات االحنبية . اململكة ت بناملنفعة االقتصادية ، تاالقتصادى . ولتحقيق 

                                                           
 65,ص 9002-كتاب االقتصاد الكلي لـ أ.د/ محمد أحمد االفندي -1 

(. اإلستثمار االجنبي المباشر و أثره على النمو اإلقتصادي : دراسة تطبيقية على اإلقتصاد المصري. مجلة مصر المعاصرة  9002شلبي, م. ) -2 

001(600.) 
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مستمرة وجديدة تهدف إلى تشجيع متعددة و اململكة العربية السعودية ، إصالحات  تمنذ أوائل الثمانينات، شهد          

حرير الح املستثمرين األجانب. وتشمل هذه التطّورات املواتية، تاالستثمارات األجنبية املباشرة، وخلق بيئة قانونّية مواتية لص

دخول املستثمرين، و منحهم املزيد من الحوافز االستثمارية، وخفض الضرائب، وتوفير الضمانات والحماية. وتعتبر اململكة 

بلغت  اون الخليجي، حيثمن بين كبريات الدول املستفيدة من االستثمارات األجنبية املباشرة في منطقة دول مجلس التع

. % 12.7مليار دوالر أمريكي، بزيادة مقدارها  39.3ما قيمته  7119تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إليها خالل العام 

وعلى أساس معدل النمو السنوي املركب، ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى اململكة العربية السعودية 

، مما يبّين الجهود التي تبذلها اململكة العربية السعودية بهدف 7119والعام  7113خالل الفترة ما بين العام  % 552.8نسبة ب

 في االستثمار األجنبي املباشر بعد أن كان لها نصيب األسد من 7153تنويع اقتصادها. وفي عام  
ً
شهدت اململكة تراجعا

 7157مليار دوالر خالل العام  57.7من  ٪72حيث تراجع االستثمار األجنبي املباشر بواقع االستثمارات األجنبية في املنطقة. 

. وقد جاء هذا التراجع على الرغم من االستثمار في املشاريع الكبيرة كمشاريع البنية 7153مليار دوالر خالل العام  8.3ليصل الى 

 التحتية وتكرير النفط والبتروكيماويات

 األجنبي املباشر:مفهوم االستثمار  -2

 في دعم نمو اقتصادات الدول النامية ، ال        
ً
 هاما

ً
أدى االستثمار األجنبي املباشر خالل النصف الثاني من القرن املاض ي دورا

سيما خالل العقدين املاضيين اللذين شهدا زيادة كبيرة في حجم التدفقات االستثمارية. وتفسر التغيرات التي طرأت على هيكل 

قتصاد العالمي معظم تلك الزيادة وهي: االتجاه نحو اقتصاد السوق في معظم الدول النامية وتحرير نظم التجارة واالستثمار اال

 عن زيادة مساهمة هذه الدول في التكامل االقتصادي العالمي.
ً
 3، فضال

 وعات تقع خارج حدود الوطن األم وذلكيعرف االستثمار األجنبي املباشر بأنه قيام شركة أو منشأة ما باالستثمار في مشر   4

 عديدة ، كأنشاء 
ً
بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك املشروعات. ويمكن أن يتخذ االستثمار األجنبي املباشر أشكاال

 الدوليكما عًرف صندوق النقد  .يات الدمج والتملك. مشروع جديد بالكامل أو تملك أصول منشأة قائمة ، أو من خالل عمل

 %511و% 51،االستثمار  االجنبي  بانه" االستثمار في مشروعات داخل بلد ما يسيطر عليه مقيمون في بلد اخر بنسبة تتراوح بين 

 وال يشمل ذلك االستثمارات البنكية ما لم تنفق على اسهم وسندات واصول ثابتة.

 أهداف االستثمار األجنبي املباشر:  

 يمكن تلخيص مجموعة من األه
ً
داف التي تجعل الشركات أو األفراد تستثمر في الدول األخرى غير الدول األم ، وهذا سعيا

 :5لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها

                                                           
 22، ص:  1001ناجي شوقي جواد، إدارة األعمال الدولية، األهلية للنشر ا ولتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى،  -3 

 -االستثمار : تعريفه واطرافه ودوافع الطرف االخر المستثمر في االصرار على التحكيم(9005صندوق النقد الدولى )–ادارة االبحاث االقتصادية - 4 
-52م، ص 5002عبدالعزيز. االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد اإلسالمي، دار النفائس، عمان/األردن، عبدهللا، محمد  5

52. 
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  في ثمارات اإلستالقرب من املواد األولية وبالتالي التخفيض من التكلفة ، ألجل استخدامها في مشاريعها ومنه إقامة

 األولية.البلدان الغنية بهذه املواد 

  على مستوى اإلنتاج.الكبير وفرات الحجم ستفادة من اال 

  توزيع املخاطر التي من املمكن ان تتعرض لها االستثمارات األجنبية مثل ) الحروب والتأميم واملصادرة ..ألخ ( ، ومنه

 6انتشار هذه االستثمارات على عدد كبير من الدول سوف يقلل إلى أدنى حد من هذه املخاطر.

  انخفاض تكلفة املنتجات املحلية إذا ما قورنت باملنتجات األجنبية املستوردة وهذا النعدام الرسوم الجمركية وتكلفة

النقل ، مما أثر على مكانة املستثمرين األجانب في السوق املحلية ، وألزمهم إنشاء استثماراتهم مباشرة في الدول 

 املضيفة.

 :املباشرمحددات االستثمار األجنبي  -3   

بما أن الهدف األساس ي لالستثمار األجنبي املباشر في الدول النامية هو تحقيق أعلى األرباح املمكنة ، لهذا ال بد أن يأخذ               

هذا االستثمار بنظر االعتبار املحددات أو القيود أو العقبات التي تؤثر في تحقيق هذا الهدف. ويمكن أن توضح أهم تلك 

 -:7من خالل اآلتي املحددات

ا عامل غير مشجع لقيام هذذات  كلفة عناصر اإلنتاج بخاصة أجور قوة العمل ، فحينما تكون هذه الكلفة عالية تكون  .أ

 تؤدي إلى تشجيع هذا االستثمار . منخفضة االستثمار ، وبالعكس حينما تكون هذه الكلفة 

تجذب االستثمار األجنبي املباشر وبالعكس حينما تكون إنتاجية عنصر العمل ، فإذا كانت هذه اإلنتاجية عالية  .ب

 منخفضة.

معدالت النمو االقتصادي ، فحينما تكون هذه املعدالت عالية تقود إلى تحفيز هذا االستثمار ، وحينما تكون هذه  .ت

 لهذا االستثمار.
ً
 املعدالت منخفضة تكون مقيدا

 لالستثمار .ث
ً
  ارتفاع معدالت التضخم النقدي ، يمثل معيقا

ً
األجنبي املباشر ، وبالعكس حينما يكون هذا التضخم مرغوبا

 له.
ً
 يكون مشجعا

حجم السوق ، فالحجم الصغير للسوق الناتج عن انخفاض دخول األفراد في البلد النامي يكون عامل غير مشجع  .ج

 ار.لالستثمار األجنبي املباشر , وبالعكس حينما يكون هذا الحجم كبير فهو يشجع على هذا االستثم

ارتفاع حجم الصادرات في امليزان التجاري للبلد يجذب االستثمار األجنبي املباشر ، وبالعكس حينما يكون هذا امليزان في  .ح

 حالة عجز فهو يكون عنصر تقييد لهذا االستثمار.

                                                           
م. 9000-9000(. االستثمار األجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية في السودان خالل الفترة من عام 9002مختار, ا. م. ع. ) -6 

 (00)1اراباك, أم
 .265م، ص 5002مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،  7
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ر ، وبالعكس في شسياسات تقييد التجارة واملركزية في إدارة االقتصاد ، تكون عوامل غير مشجعه لالستثمار األجنبي املبا .خ

 حالة سيادة سياسات تحرير التجارة واإلصالح واالنفتاح نحو الخارج تكون عوامل محفزة لهذا االستثمار.

 مزايا االستثمار األجنبي املباشر:    -4 

 :8تتمثل هذه املزايا فيما يلي

حسين األموال األجنبية التي تؤدي إلى تيؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس بماتقليل الواردات وزيادة االنتاج املوجه للتصدير  -

 امليزان التجاري مما يحسن ميزان املدفوعات.

يساهم االستثمار األجنبي املباشر في دفع عملية التنمية االقتصادية عن طريق جلب األصول املادية والغير مادية  -

 واملتمثلة في رأس املال والتكنولوجيا واملهارات التنظيمية 

ي املباشر عامل في تحسين االستثمار املحلي من خالل تدفق رؤوس األموال األجنبية واملدخرات املحلية االستثمار األجنب -

 مما يؤدي إلى زيادة فوائد هذه االستثمارات التي بدورها ترفع من املدخرات.

لشركات التركيز ه اينمي االستثمار األجنبي املباشر روح املنافسة بين الشركات املحلية ، إذ يصبح من الضروري على هذ -

 على تحقيق هدف البقاء والتوسع وتطوير منشآتها.

املشروعات الجديدة التي توفرها الشركات متعددة الجنسيات وهذا من إنشاء تقليص حجم البطالة وهذا عن طريق  -

 أجل القيام بأعمالها الخاصة.

ألثر باشر من رأس املال النقدي والعييي من ارفع مستوى التنمية االقتصادية من خالل ما يوفره االستثمار األجنبي امل -

 االيجابي على االقتصاد وتجارة تلك الدولة وذلك بالقيام ببرامج تنموية متوسطة وطويلة األجل

 مخاطر  -5 -
ا
 ستثمار األجنب  اال

 تتركز مخاطر االستثمار األجنب  املباشر فى كل من: -

 عامال تمثل تصااااانيعها وإمكانية لالساااااتغالل القابلة الطبيعية املوارد توفر إن  املحددات االقتصاااااادية:    -5

 واأليدي معينة كفاءات بضاااااااااااارورة توفر املوارد هذه اسااااااااااااتغالل االسااااااااااااتثمار، ويرتبط عوامل من امهم

 على تساااااااعد حوافز حزمة املوارد هذه يصاااااااحب ان ينبغيو  املنخفضااااااة، التكلفة وذات دربةاملالعاملة 

 الدخل ومعدل ، اإلجمالي القومي الناتج في النمو بمعدل عنها معبرا ساااااااااااااليمة اقتصاااااااااااااادية بيئة خلق

 االقتصااااادي التحرر  حيث من والسااااياسااااات االقتصااااادية السااااوق  وحجم التضااااخم معدالت والفردي، 

 لالقتصاااااد الهيكلية البيى فضااااال عن توفر .اإلنتاج السااااوق وتكاليف في املنافسااااة ودرجة والخصااااخصااااة

 هذه فيها تتوفر التي فالدول   الكهرباء خدماتو  واالتصاااااااااااالت،الطرق،  مثل لالسااااااااااتثمار جاذبة كميزة

 لالستثمار.  جاذبةدول  تعتبر الخدمات

                                                           
جزائر، جامعة ال -فوضيل، فارس. أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية، مذكرة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصاد وعلوم التسيير 8

 .25م، ص5002
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 بلد أي في السااياساا ي يؤثر االسااتقرارإذ   البلد، في القائم السااياساا ي النظام وتمثل: املحددات السااياسااية -7

 املشاااااروع، رفض أو بقبول  قرارا يتخذ األجنبي فاملساااااتثمر ، األجنبية االساااااتثمارات في جذب كبيرا تأثيرا

درجة االسااااتقرار السااااياساااا ي للبلد، اذ  أساااااس ايضااااا على وإنما العائد أو السااااوق  حجم أساااااس على ليس

ه اإلنساااااااااااان لحقوق  والكفالة يوفر االساااااااااااتقرار الحرية  جاذبة ساااااااااااياساااااااااااية بيئة لخلق رئيس مطلب ألن 

 إلنشاااااااء رخص على للحصااااااول  املطلوب الزمن بتقليل تقوم حكومية أجهزة وجود يضاااااامو  لالسااااااتثمار،

 والترويج واملتابعة والتنفيذ للتخطيط باإلضاااااافة بشااااافافية، والعمل املالي ومحاربة الفسااااااد املشااااااريع،

ها مسااتقرة الديمقراطية األنظمة يفضاالون  االسااتثمارات األجنبية. فاملسااتثمرون لجذب  األنظمة أما ألن 

 .للتغيير عرضة فهي األخرى 

 حوافز وإعفاءات للمستثمر تكفل التيوالتشريعات  بالقوانين لتتمث :والتشريعية القانونية املحددات -3

 مثل مخاطر االقتصاااادية غير الى الحماية من املخاطر وقوانين خاصاااة بالضااارائب والجمارك باإلضاااافة

 إصاااااااااااادار على الدول  ولهذا تتنافس دولة، ألي أرباحه تحويل في لحقه باإلضااااااااااااافة التأميم واملصااااااااااااادرة

 الحوافز تؤدي هذه أال بشاااارط األخرى  الدول  تقدمها التي الحوافز تفوق  لالسااااتثمار محفزة تشااااريعات

 . ومكانتها املضيفة الدولة ومكانة سيادة من واألخذ القومية املوارد الى ضياع

 املشااااااااريع منتجات على الطلب بحجم وتتمثل :فيه الساااااااائدة املنافساااااااة وطبيعة ودرجة الساااااااوق  وضاااااااع -2

 منطقة نفس في الساالعة فيها املناطق التي تروج وخاصااة اتساااعه وامكانية بالسااوق  املتأثرة االسااتثمارية

  للساالع بالترويج يتعلق فيما خاصااة فضااال عن املخاطر العديدة لشاادة املنافسااة االسااتثماري، املشااروع

 في املسااااتثمرون لالسااااتثمار لذا يلجأ . األجنبي االسااااتثمار تدفق على يؤثر وهذا هائلةتكاليف  إذ تتطلب

 . املتقدمة الدول  بعكس املنافسة وانعدام االستثمار فرص لتوفر النامية الدول 

 محتويات البحث -6 -

:مشكلة البحث  

على الرغم من لخطوات الكبيرة التي قطعتها دول مجلس التعاون لتحسين املناخ االستثماري وتنويع اإلنتاج ونقل                

وتوطينها ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية والناتج املحلي اإلجمالي وتخفيف اعتماد التكنولوجيا 

إال انه مازال , القطاع الخاص الكبير على القطاع الحكومي وإيجاد حالة من اإلبداع واملبادرة االستثمارية لدى القطاع الخاص

جها والعمل على إنهائها، وذلك بغية زيادة التدفقات االستثمارية األجنبية، لدى هناك مجموعة من املعوقات التي ال بد من عال 

بدال من االعتماد على  قطاعات النفط والغاز و  تجاهل القطاعات االخرى   للمملكة العربية السعودية  

 يطرح البحث التساؤالت التالية 

ة لالستثمار األجنبى ؟ اململكة العربية السعودية جاذبهل السياسات االقتصادية فى  -5  

؟فى اململكةهل هنالك اتجاه لتنويع مصادر الدخل بدال من االعتماد على النفط  -7  
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؟الى اململكة العربية السعوديةعلى تدفق االستثمار االجنبى اهل هنالك عوائق تؤثر سلب -3  

؟اململكة العربية السعودية ما هى ابرز املجاالت لالستثمار فى  -2  

مدى تقدم اململكة العربية السعودية حوافز تشجع دخول اإلستثمارية إليها ؟الى أى  -1  

    اهداف البحث :

 التعرف على نوعية االستثمارات األجنبية املباشرة وحجمها في اململكة  . -5

 التعرف على العوامل التي تحد من تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة الى اململكة .  -7

 فى اململكةية والسلبية لالستثمارات األجنبية املباشرة.تقييم اآلثار اإليجاب -3

اتخاذها لتوفير املناخ املالئم لجذب املزيد من االستثمارات  ملكة امليجب الالزمة التي على  التعرف على اإلجراءات -2

 األجنبية وتجنب أكبر قدر من أعبائها.

مية  لجذب و تنات استراتيجي على وضعاستخدام نتائج تقييم الدراسة ملساعدة  واضعي السياسات االقتصادية  -1

 االستثمار األجنبي و تقليل االعتماد على النفط .

:فروض البحث  

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستثمار األجنبى املباشر والناتج املحلى االجمالى -5

 داللة إحصائية بين اإلستثمار األجنبى واإلنفتاح التجارى وجد عالقة ذات  -7

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلستثمار األجنبى وحجم الصادرات -3

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلستثمار األجنبى واإلنفاق الحكومى  -2

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستثمار األجنبى والتضخم  -1

تفترض الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االستثمار االجنبى املباشر كمتغير تابع و الصادرات و  

   -التضخم و الناتج املحلى االجمالى و االنفتاح االقتصادي  كمتغيرات مستقلة 

  :منهجية البحثمن 

باستخدام طرق .5271-5891التجريبي للفترة   وتحليل اإلنحدار  التحليل الكمي ومنهج  ىاملنهج الوصفتستخدم الدراسة 

ووزارة املالية و  مؤسسة النقد السعودىمن تقارير  تم الحصول على البيانات.تحليل متعددة اعتمادا على برنامج االفيوس 

 مصلحة االحصاء في اململكة العربية السعودية 

 :دالة اآلتية وعليه فإن نموذج معادلة محددات االستثمار األجنبي تأخذ شكل ال. 
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FDI = (GDP, EX, DOP, GOV,) 

 FD I=  االستثمار األجنبي املباشر 

    = GDPالناتج املحلى اإلجمالي 

                       EX الصادرات                  =

 DOP=   االنفتاح االقتصادي      

  GOV االنفاق الحكومي        =  

 

 الدراسات السابقة-7

 االستثمار االجنبي املباشر و النمو االقتصادي في ظل التكامل االقتصادي الخليجيدراسة  -5

 (7153بن يوب لطيفة و عوار عائشة )

-5895تناولت هذه الدراسة االستثمار االجنبي املباشر و النمو االقتصادي في ظل التكامل االقتصادي الخليج خالل الفترة 

باستخدام طريق التكامل املتزامن. توصلت الدراسة الى وجود عالقة سببية بين االستثمار االجنبي املباشر و النمو  7155

 9االقتصادي  

تاثير االستثمار االجنبي املباشر على االستثمار الخاص في اململكة العربية السعودية دراسة قياسية  -دراسة مها البقمي -7

  7151-5897، دراسة قياسية للفترة  

 الل خستثمار املحلي الخاص في اململكة العربية السعودية اال جنبي املباشر على اال ستثمار اال هدفت الدراسة الى توضيح تأثير 

نموذج  سل الزمنية باستخدامال سلوب الوصفي بين املتغيرين، واملنهج القياس ي للسانتهجت الدراسة اال .  7151-5891الفترة 

جنبي املباشر ال استثمار قة طردية بين اال الظهرت النتائج وجود عاو  ARDL نحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئةال ا

 10 وليست مزاحمة قة بينهما تحفيز وتشجيعالالعدل على أن يستثمار املحلي الخاص مما واال 

 م(7111)محماد، أميرة، دراسة  -3

االستثمار األجنبي املباشر مهم جدا وله دور أساس ي في تنمية اقتصاديات الدول النامية وذلك من خالل اوضحت الدراسة ان      

ى هذه الدول من االستثمار األجنبي املباشر وأثره عل إمداد ً الدول النامية بحزمة من األصول املختلفة في طبيعتها والنادرة في

النمو والتكامل االقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية  خالل الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل هذه األصول 

ال شيوعا  أكرر األشك ًرأس املال، التكنولوجيا، املهارات اإلدارية، كما أنها قناة يتم عن طريقها تسويق املنتجات دوليا. وهو من

                                                           
 2النمو االقتصادي في ظل التكامل االقتصادي الخليجي ، مجلة العلوم االقتصادية و التيسير ، العدد  لطيفة و عائشة ،االستثمار االجنبي المباشر و9 
،9002 . 

-0299ة  رمها البقمي ، تاثير االستثمار االجنبي المباشر على االستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية دراسة قياسية ، دراسة قياسية للفت10 

9006  
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روعات املستثمر األجنبي من ملكية املش -الخاص ً أو الحكومي أو االثنين معا –في الدول النامية، حيث يشارك املستثمر املحلي 

 االقتصادية ً املقامة على أراضيه، وبالتالي يشاركه في قرارات اإلدارة، وعن طريق هذه املشاركة يمكن تقليل املخاطر السياسية

ن ان عالتي قد يتعرض لها املستثمر األجنبي عن تخفيف األعباء املالية التي يتحملها من تأميم ومصادره وخالفه، فضال 

 االقتصاد املضيف نتيجة مشاركة املستثمر الوطيي في املشروع األجنبي املشترك

عبدالسالم، رضا، اعداد، املنصورة، مصر محددات االستثمار األجنبي املباشر في عصر العوملة دراسة -2

 11م(7117)

االستثمار األجنبي املباشر تبدو من خالل آثاره على الدولة املضيفة له، حيث يوفر العديد من  اوضحت الدراسة ان اهمية     

 :املزايا التي ال يمكن للمصادر املالية الدولية األخرى توفيرها مثل

 أنه وسيلة أكرر أمانا للتمويل إذا ما قورنت بالقروض الثابتة. ً  -5

  .نه يمثل أسهل وسيلة وطريقة أكرر فاعلية في الحصول على تكنولوجيا متقدمةإ -7

 يؤدي إلى خلق فرص وظيفية ورفع مهارات العمال وفتح أسواق جديدة للتصدير - 3

وير قدرتها اإلنتاجية والدخول في سوق املنافسة الدولية إذا ما تهيأت قد يساهم في مساعدة الشركات املحلية على تط - 2 .

 .الظروف لتحقيق ذلك

 

عداد ا  االستثمار األجنبي املباشر وأثره على النمو والتكامل االقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة -1

 5237معاوية احمد حسين 

م زيادة ملحوظة 7111العربية املعروفة بدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج       

في حجم االستثمار األجنبي املباشر الوارد إليها وذلك في ضوء تنامي الثقة بالتطلعات املستقبلية لالقتصاديات الخليجية، 

لعالقة. ت االقتصادية والتشريعات ذات اوتقليص العوائق التي كانت تقف في وجه االستثمار، إلى جانب التحسن في السياسا

وعلى الرغم من ذلك، فإن حجم هذه التدفقات االستثمارية ما زال محدودا إذا ما قورن بحجم اقتصاديات دول الخليج أو 

 هبحجم االستثمار املتجه إلى األسواق الناشئة األخرى، األمر الذي قد يتطلب بذل املزيد من الجهود لتشجيع االستثمار بشقي

 .12املحلي واألجنبي ملا لذلك من تأثير على النمو والتكامل االقتصادي في هذه الدول 

اثر االستثمار االجنبي في مستقبل االستثمار املحلي العربي دراسة تحليليةقياسية لبعض دول الخليج العربي دراسة    -6

 (7157نورية عبد محمد )اعداد 

                                                           
 92م( محددات االستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة، المنصورة، مصر، دار السالم للطباعة والنشر، ص9009رضا محمد ) عبدالسالم،11 

كلية  -جامعة ظفار  ،االستثمار األجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل االقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية،معاوية أحمد حسين  12 

 0129. وادارة األعمالالتجارة ٕ
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تحليل دور االستثمار االجنبي واثره في االستثمار املحلي في ظل بروز أفكار العوملة بمختلف لقد ركزت هذه الدراسة على                 

جوانبها وتقارب املسافات بين الدول بفعل التطور العلمي واملعرفي في وسائل االتصال ، لذا بدأت البلدان النامية ومنها دول 

بشكل عام واالستثمار االجنبي املباشر بشكل خاص عن طريق الخليج العربي تعمل جاهدة من أجل جذب االستثمار االجنبي 

 
ً
 أو ومنح حوافز سخية للمستثمرين األجانب ، كل ذلك ليس لكونه مصدرا مكمال

ً
استبعاد القيود على حركة رؤوس األموال بديال

لتسويقية وغير يمية واإلدارية وااملتطورة أو املهارات التنظ ةلتمويل التنمية االقتصادية فقط وانما في نقل القدرات التكنولوجي

ذلك من املدخالت الهامة من الخارج ، كما يشكل أداة لالندماج في الشبكات الدولية لإلنتاج والتسويق والتوزيع وأداة لتحسين 

 .13القدرة التنافسية الدولية للشركات واألداء االقتصادي للبلدان

ي املحلي العربي دراسة تحليليةقياسية لبعض دول الخليج العرباثر االستثمار االجنبي في مستقبل االستثمار دراسة  -2

 (5881)حمد خليل  ااعداد  5887-7157

حدد الباحث في هذه الدراسة اهم دوافع االستثمار االجنبي املتمثلة  .االستثمارات االجنبية واثرها على التنمية  تناولت الدراسة  .

اقص ى ربح ممكن وذلك في حال توافر جميع شروط االستثمار االجنبي أي تهيئة في العوامل املتصلة بالسوق ، ويليها تحقيق 

املناخ املناسب لنمو االستثمارات من حيث توافر املواد الخام ، وااليدي العاملة ، والبنية التحتية والتي تساهم بفاعلية في 

وامل مية االقتصادية للبلد وتحليل لعدد من العتحقيق اكبر قدر ممكن من االرباح مما يترتب عليه التاثير املباشر على التن

املؤثرة ومنها : االستقرار السياس ي، والوضع االقتصادي ، وبعض متغيرات االقتصاد الكلي التي لها تاثير على تدفقات االستثمار 

  .14االجنبي املباشر للبلدان النامية

 ( 7156صالع الصعيري و احمد البكر ) ياالستثمار األجنبي املباشر في دول مجلس التعاون الخليج  دراسة -9

جنبي كأحد ال استثمار اال جنبية املباشرة في دول الخليج العربية، وتبرز أهمية ستثمارات اال تستعرض هذه الورقة حالة اال        

طريقة ثار الثابتة وكذلك االم وتطبيق طريقة 7151-7111للنمو. وباستخدام بيانات مقطعية زمنية عن الفترة  املحفزة املصادر 

 بالتدفقات اال ستثمار اال املربعات الصغرى املعممة يتضح أن تدفقات 
ً
جنبي املباشر لدول الخليج العربية تتأثر إيجابيا

ثمارات ذات ستقتصادي. وتوص ي الدراسة بالتركيز على جذب اال االنظمة والنمو اال وفرة املوارد الطبيعية وجودة  ستثماريةاال 

 .15قتصاد والتي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوطين التقنيةلالضافة القيمة امل

 16(7152دراسة محمد اسماعيل و جمال قاسم ) -8

                                                           

 ا 9009-0229اثر االستثمار االجنبي في مستقبل االستثمار المحلي العربي دراسة تحليليةقياسية لبعض دول الخليج العربي ، نورية عبد محمد  - 13 

ج العربي قياسية لبعض دول الخلياثر االستثمار االجنبي في مستقبل االستثمار المحلي العربي دراسة تحليلية، نورية عبد محمدمحمد خليل في  14 

 ا 0229-9009

،ادارة االبحاث االقتصادية ،مؤسسة النقد العربي ستثمار األجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجيصالع الصعيري و احمد البكر  اال -  15 

 9005البسعودي،
16  
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ثمار ستال ال تقدير نموذج ملحددات المن ختناولت هذه الدراسة محددات االستثماراالجنبي املباشر في الدول العربية       

 لدراسة الى :توصلت ادولة عربية،  52جنبي املباشر في ال ا

 بي املباشرجناال ستثمار اال ساهم بشكل كبير في استقطاب املزيد من يقتصادي للدول العربية، االارتفاع معدل النمو     1 : 

 جنبية إلى أسواق الدولة املضيفةاال ستثمارات اال يساهم ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدية في جذب .  7

ل كبير في جذب ت ضريبية لهم بشكال تفاقيات بين الدول املضيفة واملستثمرين وتقديم تسهياالساهم تحرير التجارة وعقد ي .3

 .جنبيةال استثمارات ال ااملزيد من 

 واهم توصيات الدراسة تتمثل في:

  ةختااللت الداخلية والخارجياال قتصاد الكلي عن طريق تبيي عدد من السياسات الهادفة إلى التغلب على االتعزيز أداء  -5

 يةنتاجية والتنافساال تحسين مستويات  اللجل من خاال زمة لدعم مسارات النمو طويل ال حات الهيكلية الال صاال تبيي  -7

 . قتصادية ببعض الدول العربيةاالنشطة االتقليص حجم القطاع العام ودوره في  -1

 :  تميز الدراسة الحاليةالفرق بين الدراسات السابقة 

تميزت هذه الدراسة فى انها اعتمدت على فحص وتحليل البيانات املتوفرة من خالل رؤيتها ألهمية جذب          

االستثمارات األجنبية للمملكة العربية السعودية للنهوض باقتصادها فى ظل املتغيرات املتعددة خاصة مع تدنى 

ا بدائل وموارد موالية جديدة شمل باالضافة معدالت أسعار البترول عامليا مما دفعت باململكة تنهج نهجا يوفر له

لتشجيع االستثمارات األجنية فرض ضرائب القيمة املضافة وتفعيل آليات الخصخصة لتدفع بالقطاع الخاصة 

للمساهمة فى التنمية االقتصادية,لذلك نجد أن هذه الوؤقة لم تقتصر على محور واحد وانما جملة من املحاور 

 ا استراتيجية االستثمار االجنبى االستراتيجية وعلى رأسه

 النتائجومناقشة تحليل البيانات  7-

يختص هذا الفصل بالدراسة التطبيقية واستخدام األساليب اإلحصائية لتحليل متغيرات الدراسة وذلك بغرض الوصول        

 
ً
يقة منهجية الدراسة من حيث طر  إلى نموذج قياس ي لالستثمار األجنبي في اململكة العربية السعودية. وسيعرض البحث أوال

 يتم تحليل 
ً
اختيار العينة وجمع البيانات ثم مناقشة األساليب اإلحصائية املختلفة املستخدمة في اختبار فروض الدراسة وأخيرا

 نتائج االختبارات اإلحصائية للوقوف على مدى صحة افتراضات الدراسة .

 فترة الدراسة :

 ما يؤدى إلى عدم اال  (Parametersإن تقدير املعلمات )
ً
 غالبا

ً
طمئنان إلى استمرار العالقة أو العالقات من سلسلة صغيرة نسبيا

املقدرة ، لذا من الضرورة االهتمام بالفترة الزمنية التي يغطيها البحث لتتناسب مع أغراض التحليل اإلحصائي لذلك تم اختيار 
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 ألن جودة التقديرات تتوقف كافية   تعتبر( وهذه الفترة 2017-1985فترة البحث )
ً
للتأكد من استقرار العالقة املقدرة نظرا

 على جودة البيانات وكفاية درجة الحرية املستخدمة في اختبارات املعنوية وقد اعتمد البحث في جميع بيانات الدراسة 
ً
أساسا

 . يعلى البيانات واإلحصاءات املنشورة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعود

   Model specificationتوصيف متغيرات الدراسة ) توصيف النموذج( ( 1-7)

هنالك عدة نماذج قد تم استخدامها في الدراسات االقتصادية التي تناولت تحليل العالقة بين متغير االستثمار واملتغيرات 

 االقتصادية األخرى كما ورد ذلك سابق
ً
د وفي هذه ملقترحة في أدبيات االقتصافي الدراسات التطبيقية والنظرية واالقتصادية ا ا

 ستخدام نموذج من خمس متغيرات هي :االدراسة سوف يتم 

   Dependent variable:املتغير التابع  -5

ظيم جل تعأمثل للموارد املتاحة من نه التوجيه األ أ( ويعيى ذلك االستثمار األجنبي ويعرف على investmentيمثل االستثمار )

 هذه املوارد. ياملنفعة الكامنة ف

  Independent Variablesاملتغيرات املستقلة :  -7

 تتمثل املتغيرات املستقلة ) املفسرة ( فيما يلي : 

 Gross Domestic Product  (GDP ))أ( الناتج املحلي اإلجمالي : 

ن إك فعينة تكون عادة سنة ، لذلمه وهو عبارة عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها االقتصاد خالل فترة زمين

 لنظرية املعجل يرتبط حجم مخزون ر 
ً
 مع أهذا املحدد يتعلق بمستوى النشاط االقتصادي. ووفقا

ً
س املال املطلوب إيجابا

مستوى الطلب ، وبذلك يمكن اعتبار نمو الناتج املحلي كمؤشر يمكنه التعبير عن هذا النشاط ويرتبط بمستوى النشاط 

 (17)االقتصادي بعالقة إيجابية 

 ( DOP)ب( االنفتاح التجاري:)

ة كبير وايجابي فتحرير الواردات يؤدى إلى توسيع القاعدمن املعلوم أن تأثير التجارة الخارجية على النمو االقتصادي هو تأثير 

فتاح اإلنتاج الوطيي واألجنبي ولذلك فأن االن اإلنتاجية وتحديثها عن طريق توفير وسائل اإلنتاج الضرورية  وبالتالي يحفز

 
ً
فع مستوى ة االقتصادية ور أكبر لالستثمار ومن ثم الحصول على املوارد الضرورية الالزمة لعملية التنمي التجاري يتيح فرصا

 املعيشة ، إذ توجد دالة موجبة بين معدالت التنمية واالنفتاح الخارجي.

 )ج( الصادرات:

، فالزيادة في حجم الصادرات يؤدي إلى زيادة الدخل القومي  تعتبر الصادرات من العوامل املؤثرة على حجم االستثمار األجنبي 

 .يعمل على جذب االستثمارات األجنبيةوتحسين ميزان املدفوعات والذي بدوره 

 :ينفاق الحكوم)د( اإل 

                                                           
17 ) Blom strom , M, Lipsay , Rand , Zejan , (1996) “ is fixed investment the key to 

economic growth “ Quarterly Journal of economic , voll , PP 269. 
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من املؤشرات الرئيسية التي تؤثر على القرار االستثماري وقدرتها على جذب االستثمارات األجنبية  ينفاق الحكومإن زيادة اإل  

 .جنبيةوبين حجم االستثمارات األ   يوعادة ما يكون هناك عالقة موجبة بين إن زيادة االنفاق الحكوم

 :التضخم )د(  

جذب  استقرار معدل التضخم يودي الى و التضخم عالقة عكسية وعليه فان  األجنبى املباشرالعالقة املتوقعة بين االستثمار 

 االستثمارات االجنبية املباشرة 

 وعليه يأخذ النموذج الصيغ الرياضية العامة التالية 

FDI=B+BGDP+BGOV+BEX+BINF+U :  

FDI = f ( GDP,DOP , GOV, EX, INF) ………………………….(4-1)  

 حيث : 

I         حجم االستثمارات  ==FDI= 

GDP .الناتج املحلي اإلجمالي = 

 DOP = نفتاح التجاري وتم احتسابه عن طريق املعدلة: اال 

 معدل االنفتاح التجاري =

 
EX =     الصادرات 

INF  التضخم = 

 الحتمالية( ويصبح النموذج في صيغته ا2017-1985للفترة من ) يأخذها من مؤسسة النقد السعودوبيانات املتغيرات تم 

  التالية:

 :االحتمالية التالية

FDI =    +  GDP +  DOP +   GOV+ β4INF + β5 EX +U  

  بوسط حسابي يساوى error termتمثل حد الخطأ العشوائي للمعادلة ) uحيث 
ً
 طبيعيا

ً
( والذي يفترض أن قيمته موزعه توزيعا

,  [ وهذه الفروض ضرورة للحصول على مقدرات غير  UI = N(o)]  Constant varianceوتباين ثابت  with mean = zeroصفر 

 للنظرية االقتصادية فإن   ,β4, β5( من معلمات النموذج   ,   ,  ,   ,  parameterمتميزة وتتصف بالكفاءة لكل معلمة )
ً
ووفقا

 التوقعات املسبقة تشير إلى أن أثر كل من :

( على االستثمار يجب أن GOVنفاق الحكومي )( واإل EX) ( و الصادراتDOP( واالنفتاح التجاري )GDP) جماليالناتج املحلي اإل 

. 
ً
 سالبا  اما التضخم فاالثر يتوقعيكون موجبا
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 وصف وتحليل البيانات :

 Statistical Package for ( SPSSستخدام البرامج والحزم اإلحصائية الجاهزة )اتحليل بيانات الدراسة على الحاسب اآللي ب تم

Social and sciences  وEviews  

 في العلوم اال 
ً
 واستخداما

ً
جتماعية وقامت الباحثة بإجراءات تشغيل البيانات على وهي من أكرر البرامج اإلحصائية شيوعا

 : حاسب اآللي على النحو التالي ال

 : النتائج القياسية-8

 ههذ يبها من النموذج املقدر فلتوصل الحصائية والقياسية التي تم اهم النتائج اال أيستعرض هذا الجزء من الدراسة           

 ملا ٌومن ثم  الدراسة ,
ً
نتائج قاطعة  إلى يال تؤد ي النظر ن طريقة الفحص أالكثير من الدراسات ب أوضحتهتحليل النتائج ، ونظرا

 ستخدام اختبار جذور الوحدة التيااختبار سكون السالسل الزمنية بإعتمادلذلك فقد تم . بشأن طبيعة السالسل الزمنية

 الدراسة. ههذ ياعتماد ديكي فوللر املوسع ف ىوقد تم االختبار عل. الي نتائج اكرر دقة يتؤد

 :Group Unit Root Testمتغيرات النموذج(  اختبار جذور الوحدة الكلي ) لجميع

 

 جذور الوحدة الكلي اختبار (: نتائج اختبار استقرار املتغيرات باستخدام 1جدول رقم )

 

 



 

     
 

برلين المانيا  –المركز الديمقراطي العربي   
 

60 

 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 E-VIEWS 8إعداد الباحث من مخرجات برنامج  املصدر:                     

يتضح  (1) رقم في الجدول  إليهااملشار  املعدة ) بالثوابت واالتجاه العام ( وإحصائياتها من خالل نتائج اختبار جذور الوحدة       

(  Probوذلك وفقا لنتائج القيمة االحتمالية ) I (1) األولى من الدرجة أن جميع متغيرات النموذج مستقرة عند الفروق

 .( 0.0000لإلحصائيات املشار إليها في الجدول جميعها تساوي )

  بعد التأكد من استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة يمكن إجراء نموذج تصحيح األخطاء لالنحدار الذاتي  

VECM.بغرض تحليل  محددات االستثمار األجنبي املباشر في  متغيرات الدراسة 

 :VAR Lag Order Selection Criteriaمعيار اختيار فترة اإلبطاء املناسبة للنموذج 

(  املناسبة لهذا النموذج. حيث تكون درجة اإلبطاء األفضل التي Pقبل تقدير النموذج البد من تحديد الرتبة ودرجة اإلبطاء )     

 تعطي اقل قيمة للمعايير املحددة لألخذ بها في ذلك.

 (2بالنظر إلى اإلحصائيات الجدول رقم )

 على نتائج  
ً
 .هو األفضل لتقدير النموذج P =1ستوى اإلبطاء األول جميعها تعتبر أن م HQو  SCو  AICو  FPEو  LRواعتمادا

 : إحصائيات تحديد املستوى األفضل  لإلبطاء في متغيرات النموذج(2جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

            

املصدر: 

 E-VIEWS 8من إعداد الباحث من مخرجات برنامج 

 

 :Cointegration Testتحليل التكامل املشترك ملتغيرات النموذج 

يستخدم هذا االختبار للتأكد من وجود عالقة طويلة املدى بين متغيرات النموذج ، وباستخدام اختبار جوهانسون              

( يتضح وجود معادلتين على األقل يوجد بين متغيراتها تكامل مشترك 3للتكامل املشترك بين املتغيرات.  وفقا لنتائج الجدول رقم )

( ملعادلة االستثمار Traceومن هذه املعادالت نموذج االستثمار األجنبي املباشر حيث بلغت القيمة االحتمالية إلحصائية )، 

 .  FDI(. وهذا يدل على وجود عالقة  طويلة األجل بين املتغيرات املستقلة واالستثمار األجنبي املباشر 0.0001)
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لة  حيح الخطأ للتكامل املشترك لتحليل العالقة في األجل القصير بين املتغيرات املستقفي الجزء القادم سيتم تقدير نموذج تص     

 .FDIواالستثمار األجنبي املباشر 

 (: نتائج اختبار التكامل املشترك بين متغيرات النموذج3جدول رقم )

 
 E-VIEWS 8املصدر: من إعداد الباحث من مخرجات برنامج         

( يتضح وجود معادلتين على األقل يوجد بين متغيراتها تكامل مشترك ، ومن هذه املعادالت نموذج 3رقم )وفقا لنتائج الجدول 

(. وهذا يدل على وجود 0.0001( ملعادلة االستثمار )Traceاالستثمار األجنبي املباشر حيث بلغت القيمة االحتمالية إلحصائية )

 .  FDIستثمار األجنبي املباشر عالقة  طويلة األجل بين املتغيرات املستقلة واال 

في الجزء القادم سيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ للتكامل املشترك لتحليل العالقة في األجل القصير بين املتغيرات املستقلة       

 . ومن ثم يتم رفض فرضية العدم وقبول فرضيات الدراسة FDIواالستثمار األجنبي املباشر 

 :Vector Error Correction Model (VECM)الخطأ لالنحدار الذاتي  تحليل نتائج نموذج  تصحيح

 ( : نتائج تقدير النموذج التكامل املشترك للمدى القصير :4جدول رقم )

Variable Coefficient Std.Error p-value 

 FDI(-1) 0.08956- 0.176509 0.6167 

 LGDP(-1) 0.39697 0.182538 0.0402 

GOV(-1) 0.03154- 0.124211 0.8018 

 EX(-1) 1.99738- 0.725941 0.0114 

 INF(-1) 8347.89 6455.457 0.2088 

OPEN(-1) 33.2964- 22.14583 0.1463 

Ect (-1) -0.49712 0.175164 0.0093 
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 ( يمثل نتائج تقدير النموذج للعالقة قصيرة األجل بين املتغيرات، 4الجدول رقم )     

حيث يتضح معنوية التأثير االيجابي الناتج املحلي اإلجمالي في األجل القصير على االستثمار األجنبي املباشر حيث بلغت القيمة 

( . وأيضا نالحظ وجود تأثير عكس ي ومعنوي للصادرات على االستثمار األجنبي املباشر في املدى 0.0402االحتمالية للمعامل )

(. بينما لم نجد  أي تأثير معنوي في املدى القصير ملتغير مستوى االنفتاح 0.0114القصير حيث بلغت القيمة االحتمالية )

 18مي على االستثمار األجنبي املباشر.االقتصادي والتضخم واإلنفاق الحكو 

( 0.4971-كذلك ووفقا لقيمة معامل تصحيح الخطأ في النموذج نجد أن سرعة تعديل النموذج متوسطة حيث بلغت قيمة  )  

(Error Correction Term( بقيمة احتمالية بلغت )وهذا دليل على ان النموذج يحقق التوازن في املدى البعيد.0.0093  ) 

 (5رقم ) الجدول 

Serial correlation LM  LAG (1 ) Chi-square = 42.6628 0.2064 

Heteroskedasticity Chi-square = 283.2782 0.6628 

 E-VIEWS 8املصدر: من إعداد الباحث من مخرجات برنامج 

 :Model Stabilityنتائج اختبار خلو النموذج من املشاكل القياسية واالستقرار 

( نجد أن القيم االحتمالية الختبار االرتباط 5من خلو النموذج من املشكالت القياسية ، وفقا لنتائج الجدول رقم )للتأكد       

( ، وهذا يدل 0.05( أكبر من قيمة مستوى املعنوية  )Heteroskedasticity( واختبار عدم ثبات تباين حد الخطأ )LMالذاتي )

( والذي يوضح اختبار كوشم ) 1ن. وما يؤكد ذلك أيضا باإلشارة إلى الشكل رقم )على خلو النموذج من املشكلتين املذكورتي

CUSUM Stability Test وهذا يدل  %5( لتحديد مدى استقرار النموذج،  فيالحظ أن مسار النموذج لم يتجاوز حدود املعنوية

 على جودة استقرار للنموذج في املدى البعيد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1009الحسن باسم حمادي، االستثمار األجنبي المباشر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  -18 

 00ص:  -05.
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 (: اختبار مدى استقرار مسار النموذج 1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E-VIEWS 8املصدر: من إعداد الباحث من مخرجات برنامج 

 (Impulses Responses Analysis):تحليل الصدمات ودوال االستجابة 

والذي يسمح لنا بدراسة وتحليل آثار السياسة  VAR)يهدف هذا التحليل والذي يعد من تحليالت ديناميكية نموذج )      

االقتصادية املوجهة إلى تشجيع االستثمار األجنبي عبر متغيرات السياسات االقتصادية ممثلة في التغيرات التي يمكن ان تحدث 

دوث قياس أثر حفي الناتج املحلي اإلجمالي و اإلنفاق الحكومي و التضخم و التجارة الخارجية. حيث يعمل هذا التحليل إلى 

 19واثر ذلك على التغير في مستوى االستثمار األجنبي املباشر. tصدمة عشوائية مفاجئة  في  املتغيرات املستقلة للفترة الزمنية 

( أن الزيادة في  الناتج املحلي اإلجمالي واالنفتاح االقتصادي ومعدالت التضخم  ستؤدي إلى إحداث 2يتضح من الشكل رقم )    

في  زيادة  االستثمار األجنبي في املدى القصير و يتوقف هذا األثر بعد السنة الثالثة ثم يبدأ االستثمار باالنخفاض  أثر موجب

 مع مرور الزمن في املدى املتوسط و البعيد ، كما مبين في الشكل  
ً
 . Response of FDI to GDP,OPEN,INFويكون مستقرا

نفاق الحكومي  سيؤديان  إلى إحداث اثر سالب في االستثمار األجنبي في املدى القص ي إال أن الزيادة في مستوى الصادرات واإل 

 واملدى البعيد  

 

 

 

                                                           
 الصميدعي محمود جاسم، ردينة عثمان يوسف، إدارة األعمال الدولية،دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -19 

 9، ص:  1000الطبعة األولى،  -92.
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 (: نتائج تحليل الصدمات ودوال االستجابة ملتغيرات النموذج2الشكل رقم )

 
 

 E-VIEWS 8املصدر: من إعداد الباحث من مخرجات برنامج           

 النتائج والتوصيات:-9

:
ً
 النتائج أوال

بينت النتائج أن املتغيرات االقتصادية غير مستقرة في املستوى إال أنها مستقرة في الفروق األولى، وذلك باستخدام اختبارات   -1 

 استقرار السالسل الزمنية ]اختبار جذور الوحدة[.

 بحيثوجود عالقة توازنيه طويلة األجل بين متغيرات الدراسة ، مما يعيي اوضحت الدراسة  -7
ً
 أنها ال تبتعد عن بعضها كثيرا

.
ً
 متشابها

ً
 تظهر سلوكا

وفقا لنتائج نموذج تصحيح الخطأ جميع املتغيرات لها تأثير على االستثمار األجنبي في األجل البعيد . أما في املدى القصير  -3

ان أي زيادة  باشر في اململكة العربية حيثتوضح الدراسة  وجود عالقة معنوية بين الناتج املحلي اإلجمالي و االستثمار االجنبي امل

   3.81تؤدي الى زيادة االستثمار ب  %51في الناتج املحلي االجمالي ب 
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وفقا لنتائج تحليل الصدمات ودوال االستجابة: في حالة الزيادة في  الناتج املحلي اإلجمالي واالنفتاح االقتصادي ومعدالت   -2  

يادة  االستثمار األجنبي في املدى القصير و يتوقف هذا األثر بعد السنة الثالثة. في حالة  التضخم  ستؤدي ذلك إلى إحداث ز 

الزيادة في مستوى الصادرات واإلنفاق الحكومي  سيؤديان  إلى إحداث انخفاض في االستثمار األجنبي في املدى القصير ويتوقف 

 .  هذا األثر في املدى املتوسط والبعيد

 .ثانيا: التوصيات

ضرورة توجيه هذا االستثمار نحو القطاعات واألنشطة االقتصادية األساسية وفق نظام من األولويات يضمن تحقيق  -1

 .التنمية املستديمة

  يينبغي منح املستثمر األجنبي حوافز متقاربة مع املستثمر الوطي -7

 إعطاء أفضلية ملشاركة رأس املال الوطيي مع رأس املال األجنبي - 3

، والتسويقية ، والترويجية في الداخل ، والخارج بشكل عالمية والتسويقية ة باملزيد من اإلجراءات اال ضرورة قيام الحكوم -2

 .مستمر ودوري ، بهدف التعريف باملناخ واملزايا والحوافز االستثمارية املتوفرة ، فيما يتعلق بجذب االستثمار األجنبي 
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)،  2117 – 1981للمملكة العربية السعودية د ا رسة قياسية للفترة (  تحديد العوامل املؤثرة في تدفق االستثمار األجنبي املباشر ) 2111 (البسام، خالد ـ 2

 ، ع 25السعودية، مج  -االقتصاد واإلدارة-عبدالعزيز مجلة جامعة امللك

 .83(. سياسة تنمية االستثمار االجنبي املباشر إلى دول العالم العربي. بنك الكويت الصناعي)2115األسرج, ح. ع. )ـ 3

 املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية,  املحددات. -اآلثار  -(. االستثمار األجنبي املباشر : املفهوم 2112رخا, ح. ش. ع. )ـ 4

 .(1)35(. االستثمار األجنبي وأثره في اقتصاديات الدولة. اإلدارة املالية, 2116شرف, س. ر. )ـ 5

 .(. االستثمارات العربية ومستقبل التعاون االقتصادي العربي. القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية2119لطفي, ع. )ـ 6
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عةمتحليل واقع االستثمارات األجنبية املباشرة وآفاقها فى البلدان النامية ,أطروحة دكتوراة دولة فى العلوم االقتصادية,جا(  2005 )قويدرى ,محمد, م,ـ 13
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التعاون الخليجي. املجلة املصرية للتنمية  أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي في دول مجلس  (  2113)   بسيوني، محمد سعيد، ـ 14

 والتخطيط. املجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني،
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 مالحق:
Years   FDI GOV OPEN EX INF 

GDP FDI GOV OPEN ex inf 

5891 804279 059 592772 772807 917152 -8075 

5895 859001 172 580244 772158 077097 -8055 

5890 850209 9925 592858 771579 017858 -5010 

5899 844498 5870 527915 771852 957194 5078 

5898 817841 5241 512907 771480 087458 708 

5887 287882 4881 290241 771858 877494 4074 

5885 292918 5051 290241 771987 579882 2054 

5884 175818 0278 489890 775471 5427575 -7024 

5888 291587 8428 590987 771257 5717555 7092 

5882 282055 089 558005 772815 907228 7008 

5881 145772 5841 508828 771140 5717590 2089 

5885 195908 881 589550 771554 5787897 7098 

5880 579974 5785 445404 771205 5707528 -7088 

5889 185581 852 587757 772007 5547880 -708 

5888 188811 4554 598925 772822 5727897 -5049 

4777 580770 1955 481844 771018 5587427 -505 

4775 508558 5127 411527 771225 5557885 -5055 

4774 588597 0959 488177 771194 5457799 704 

4778 085155 9099 410777 775855 5897281 7055 

4772 848825 9708 491477 775054 5007518 708 

4771 5504888 08102 825202 770802 4447891 7005 

4775 5842115 89477 888844 770150 4557274 4045 

4770 5287005 882228 255429 770980 8897799 8098 

4779 5005478 07497 147758 779878 2857018 505 

4778 5888075 04777 185282 775054 8197487 204 

4757 5552227 58177 518991 775925 2777085 100 

4755 5529871 98814 055788 770980 2577980 208 

4754 5595911 04800 009815 779878 2447491 200 

4758 5052975 54574 925958 775054 2887088 2018 

4752 5020015 14440 872594 775925 2217595 208 

4751 5097070 25915 850125 770980 2157548 2058 

4755 5958510 85205 5787278 779878 2597709 8088 

4750 5925579 45575 57884040 775054 2087145 800 
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 امللخص:

 منذ واألفراد الحكومات بين بارزة مكانة االقتصادي الذكاء احتل

 الوسائل بين الجمع أجل من وذلك مرة أول  اليابان في ظهوره

 بعد فيما الدور  ليأتي املحلي، لالقتصاد خدمة والخاصة العامة

 ثقافة االقتصادي الذكاء جعل في والفرنسيين األمريكيين على

 .االقتصادية املؤسسة تسيير في راسخة

 في االقتصادي الذكاء أهمية بعنوان الدراسة هذه جاءت وقد

 ألن الجزائر في االقتصادية املؤسسة داخل االستثمار قرار اتخاذ

 وله الجزائر في نسبيا التطبيق حديث االقتصادي الذكاء مصطلح

 اقتصاد في يلعبه الذي الكبير للدور  نظرا املؤسسة في كبيرة أهمية

 في تناولنا حيث خاصة، بصفة املؤسسة وفي عامة بصفة الدول 

 التي العناصر وكل االقتصادي الذكاء مفهوم البحثية الورقة هذه

  أهمية هي ما مفادها اشكالية معالجة خالل من به عالقة لها

 املؤسسة في االستثمار قرار اتخاذ في االقتصادي الذكاء

 له االقتصادي الذكاء أن إلى الدراسة خلصت وقد ؟ االقتصادية

 . االستثمار قرار اتخاذ عملية في مهم أثر ودور 

 االستثمار، قرار االقتصادي، الذكاء :املفتاحية الكلمات

  .االقتصادية املؤسسة

   JEL:     .O19 A10 L51 M1 N1 تصنيف
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Abstract: 

 

Economic intelligence as a concept has taken 

pride of place and given a high image in the 

countries, governments and individuals who use 

this method which was invented by the Japanese 

and came for the first time in order to combine 

public and private means to serve the local 

economy and that the role later returns to the 

Americans and the French by making economic 

intelligence a corporate culture in the conduct of 

an economic foundation. 

This study was placed under the title of the 

importance of economic intelligence in making 

an investment decision in economic 

establishment in Algeria, because the term 

economic intelligence is relatively recent in 

Algeria and has great importance and 

advantages for the institution due to the great 

role it plays in the economy of countries in 

general and in the institution in particular, where 

we have treated This concept of research paper 

on economic intelligence and all the elements 

related to it by addressing a problematic effect 

of the application of business intelligence, and 

the study concluded that business intelligence 

has an important role in the investment decision 

process. 

Keywords: economic intelligence, investment 

decision, economic institution. 

JEL Classification: O19 A10 L51 M1 N1. 
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  املقدمة:

 مختلف على االعتماد يتم اصبح حيث ، العالية بالتنافسية تتميز بيئة ظل في وذلك العالم عبر تحديات االقتصادية املؤسسة تشهد

 في فاملعلومة ، االقتصادية املؤسسة تسيير في فعال دور  لها أصبح التي املعلومات بتكنولوجيا يسمى ما وخاصة التكنولوجية الوسائل

  .االقتصادي بالذكاء يعرف بات ملا الرئيس ي املدخل هي الحديثة االعمال ادارة ابجديات

 الذكية املدن ظهور  مع خاصة العربية، و العاملية املنظمات في كبيرا جدال تثير التي املهمة املواضيع من االقتصادي الذكاء موضوع إن

  الشرسة واملنافسة املعلومات تكنولوجيا ظل في كبير تحدي أمام خاصة بصفة واملنشآت عامة بصفة الدول  أصبحت املعامالت وتطور 

 .االستثمار قرار وبالخصوص  املصيرية القرارات ترشيد خالل من السوق  في دوما للبقاء تسعى

 بأقل املفيدة املعلومة إيجاد على يعمل املنشآت، في االلكترونية اإلدارة تطبيق مع ظهر نسبيا النشأة حديث مصطلح االقتصادي فالذكاء

 .املؤسسة في القرار متخذي تصرف تحت يضعها و ليحللها املناسب واملكان املناسب الوقت وفي تكلفة

 :التالي الرئيس ي التساؤل   خالل من االشكالية معالم تتجسد سبق ما خالل من

 االقتصادية؟ املؤسسة في االستثمار قرار اتخاذ في االقتصادي الذكاء يؤثر كيف

 : في تتمثل فرعية سئلةأ تحتها تندرج التي و

 االقتصادي؟ بالذكاء ملقصود ما 1

 ؟ االقتصادية املؤسسة و الدول  مستوى  على االقتصادي الذكاء نماذج أهم هي ما 2 

 ؟ االقتصادية املؤسسة في االستثمار قرار اتخاذ في االقتصادي الذكاء دور  يتمثل فيما 3

 الجزائر؟ في االقتصادية املؤسسة في االقتصادي الذكاء تطبيق واقع هو ما 4

 :كالتالي املحاور  إلى الورقة تقسيم تم أعاله الفرعية والتساؤالت الرئيس ي اإلشكال على لإلجابة

 .االقتصادي للذكاء مفاهيمي مدخل: األول  املحور 

 .االقتصادية املؤسسة في االستثمار قرار اتخاذ في االقتصادي الذكاء دور : الثاني املحور 

 .االقتصادية املؤسسة في االستثمار قرار باتخاذ االقتصادي الذكاء عالقة: الثالث املحور 

 . الجزائر في االقتصادية املؤسسات في االستثمار قرارا التخاذ االقتصادي الذكاء تطبيق واقع:  الرابع املحور 

 

 .االقتصادي للذكاء النظري  اإلطار: األول  املحور 

 : االقتصادي الذكاء ماهية:  أوال

 : اصطالحا الذكاء تعريف 1 

 وسرعة االستنتاجات، وبناء املشاكل، وحل والتخطيط، التحليل، على بالقدرة املتعلقة العقلية القدرات ويتضمن يشمل

 أيضا يتضمن كما التعلم، وسرعة اللغات، والتقاط األفكار، وتنسيق وجمع املجرد، التفكير على القدرة يشمل كما التصرف،

 (wikipidia) .اآلخرين مشاعر وفهم املشاعر وإبداء اإلحساس على القدرة العلماء بعض حسب
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 علم أن إال الذاكرة، بقوة مرتبطة جعلوها وربما األمور  هذه جميع يشمل للذكاء الناس عند السائد العام املفهوم أن كما

 .بالذاكرة املتعلقة الحافظة قوة وحتى والحكمة والشخصية، اإلبداع، عن مستقلة سلوكية كميزة الذكاء يدرس النفس

 : االستراتيجي الذكاء تعريف  2

 مصطلح يرتبط حيث الحلول  هذه بها تتم التي بالسرعة  املعقدة املشاكل حل على قدراتنا على  يطلق الذكاء مصطلح العادة في

 و اإلبداعي الذكاء التحليلي، الذكاء الذكاء، من أنواع ثالث إلى يقودنا ما وهذا تطبيق و تحليل، إبداع، وهي كلمات بثالث الذكاء

  )طراوبية ( : يلي كما يعرف الذي و البحثية ورقتنا ملوضوع صلة االقرب هو و االستراتيجي والذكاء التطبيقي الذكاء

 الى االصغاء من تمكنهم و القرارات صناعة في وتدعمهم باملعرفة القرار صناع تمد التي املعلومات لجمع أداة أو عملية هو  

 مع التكيف و املستقبلي التخطيط و التنبؤ في قدراتهم لتفعيل املعلومات هده تحليل ثم املنظمة فيها تعمل التي البيئة

 مستقبال او االن يحدث ما ازاء فكري  اطار وتهيئة املعلومات تنظيم الى يهدف متعاقب تسلسلي اطار في وذلك البيئية املتغيرات

 .املعرفة القتصاد كمدخل االقتصادي الذكاء لخلق جوهرية كقوى  التغير مسوغات تحليل ثم

  : االقتصادي الذكاء وتطور  نشأة 3  

 ايطاليا شمال في املدن بين املنافسة أن Fernand Braudel بين إذ السوق  اقتصاد بظهور  االقتصادي الذكاء فكرة جاءت

 للذكاء تعريف أول  Harold Wilensky 1967 ليقدم االقتصادي، والتجسس التجارية الهجومات بداية كانت فنلندا في واملدن

 املعرفة إنتاج كنشاط االقتصادي الذكاء عرف إذ  Lintelligence   Organisatonnelle : عنوانه الذي كتابه في االقتصادي

 وان سبق كما.   مفتوحة مصادر من قانوني إطار في وأنتجت خزنت للمنطقة، واإلستراتجية اقتصادية األهداف تخدم التي

 (MITI) والصناعية الدولية التجارة وزارة على املرتكز بها الخاص االقتصادي الذكاء نظام 0591 سنة في اليابان طورت

 .اقتصادها إلنعاش (JITRO) اليابانية الخارجية التجارة ومنظمة

 جعلها مما املعلومات، تكنولوجيا مجال في الهائل والتطور  األسواق عوملة الثمانينات سنوات شهدت املتحدة الواليات أن كما 

 .كبير بشكل االقتصادي الذكاء مفهوم تطور  في M.Porter وليساهم للمؤسسات الدولي العمل لدعم تنظيمية خطوات تتخذ

 تهدف والتي (ADIT) التكنولوجية املعلومات نشر وكالة أنشأت أين فرنسا، في ظهوره بداية التسعينات سنوات شهدت كما

 . الفرنسية للمؤسسات الدولي النمو وحماية تشغيلية مساعدة تقديم إلى

 في للتخطيط العامة املحافظة في العمل مجموعة طرف من ،0551 سنة ظهر االقتصادي للذكاء عملي تعريف أول  ظهر كما

 واملتدخلين لألعوان املفيدة املعلومة وبث معالجة بالبحث، املرتبطة األعمال مجموعة" أنه على تعريفه تم حيث فرنسا،

 سوق  في االستثمار جديد، منتج تطوير الستراتيجية املنشأة مدير اعتماد لضرورة ونظرا استراتيجيتهم، لصياغة االقتصاديين

 الذي املحيط فهم يتطلب األمر فإن املناسب، الوقت في الصائب القرار أخذ املنافسين، معرفة املردودية، تحسين جديد،

 يعمل االقتصادي فالذكاء للمنشأة الجيدة لإلدارة أساسية أولية مادة املعلومة تعتبر اإلطار هذا ففي باستمرار، ويتعقد يتسع

 فهو وبالتالي املناسب، الوقت في املنشأة في املقررين تصرف تحت ويضعها يحللها تكلفة، بأفضل املفيدة املعلومة إيجاد على

 على القدرة يعنى فهو اليقظة، مصطلح من أكثر معاني يحمل ألنه الذكاء مصطلح اختيار تم ولقد للمنافسة، أساس ي عامل

 (10، صفحة 4101/4109)بلحاج ،   .املحيط مع التأقلم
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  :التالية األساسية األفكار على يرتكز التعريف وهذا

 املعلومة إنتاج فكرة. 

 املعلومة وبث معالجة حيازة، دوران، فكرة. 

 واملالئمة املفيدة املعلومة فكرة. 

 الى املاض ي القرن  خمسينات منذ مراحل بعدة مفهومه وبلورة تطوره في مر االقتصادي الذكاء ان نالحظ سبق ما ضوء من

 خالل من املراحل هذه ايجاز ويمكن هذا الحالي مفهومه في االقتصادي للذكاء االخير املحطة تعتبر حيث فرنسا خاصة يومنا

 : التالي الجدول 

 االقتصادي للذكاء التاريخية النشأة تطور (  1) جدول 

 ظهوره او املفهوم نشأة الدولة او الكاتب العام ت

 الى العسكري  الذكاء من التحول  املتحدة اململكة 1870 1

 التسويقي الذكاء

 ومصدره االقتصادي الذكاء ظهر اليابان 1950 2

 العسكري  الذكاء االساس

 االعمال ذكاء ملصطلح ظهور  اول  Luhu  العالم 1958 3

4 1963 F.Aguilar لظاهرتي الثنائية الدراسة تمت 

 والذكاء اليقظة

5 1967 H.Wilensky اول  يعد  
 
  تعريفا

 
 للذكاء واضحا

 االقتصادي

 التنافس ي الذكاء من املفهوم تطور  االمريكية املتحدة الواليات 1980 6

 االعمال ذكاء مفهوم الى

 الذكاء ملفهوم ظهور  اول  يعد فرنسا 1990 7

 االقتصادي

 الذكاء ملفهوم الرسمي الظهور  فرنسا 1992 8

 االقتصادي

 للذكاء عملي تعريف اول  فرنسا 1994 9

 االقتصادي

 .10 ص ،4109-4101 تلمسان، جامعة ماجستير، مذكرة حالة، دراسة مع املتوسطة و الصغيرة املؤسسات في االقتصادي الذكاء واقع:  منةآ بلحاج: املصدر
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 :  بينها من نذكر االقتصادي للذكاء مختلفة تعاريف هناك: االقتصادي الذكاء تعريف  4

 واإلستراتيجية االقتصادية األهداف خدمة في املعرفة إلنتاج االقتصادي النشاط يحدد االقتصادي الذكاء هارولد تعريف

 .مفتوحة مصادر وذات قانوني سياق في واملنتجة جمعت التي للمنظمة

 و قدرتها معرفة و تفعيلها اجل من للجميع املتاحة املعلومات تفسير و البحث منهجية بأنه االقتصادي الذكاء  أربيلو تعريف

 جميع أي فيه الفاعلة األطراف هوية واألخالق، للمصداقية تمتثل يجعلها مما املفتوحة باملعلومات عالقة له التعريف هذا

 االقتصادي للذكاء تعاريف ايجاد يمكن كما (010، صفحة 4102)بتغة ،  .املعلومات ثقافة بناء في تشارك اإلدارة موظفي

 :التالي الجدول  خالل من الزمني التسلسل حسب

 .الزمني التسلسل حسب االقتصادي الذكاء تعاريف أهم( 2) جدول 

 بالتعريف خالصة العام املؤسسة أو الباحث ت

1 Luhu 1958 املتبادلة العالقات على القبض 

 الهدف نحو والعمل للحقائق

 .املنشود

2 H.wilensky 1967 وتحليل وتجهيز لجمع نشاط 

 .القرار صنع لغرض املعلومات

3 Ph.Baumard 1991 من وهجومي دفاعي تطبيق 

 العمل بين ووسيلة املعلومات

 .واملعرفة

4 M.Henri 1994 وبث بمعالجة ومرتبة منسقة تدابير 

 ارث وحفظ القانون  وفق املعلومات

 .املؤسسة

5 H.lesca 1995 وتحقيق لفعل املعلومات تحويل 

 الفرص واكتشاف مضافة قيمة

 .املخاطر وتقليل

6 G.colletis 1997 وحل للمعرفة املفاضلة على القدرة 

 .املشاكل ومعالجة

7 R.elaude 1998 وتوقع باملعلومات التحكم 

 في الاليقين وخفض التهديدات

 .القرار اتخاذ
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8 B.Martinety&M.Marti 1998 بيئتها لضمان املؤسسات قدرة 

 البيئة وفهم باملعرفة املرتبطة

 .ومحيطها

9 IHEDN 2000 وتحسين املؤسسة لخدمة منهج 

 لدعم الفرص واكتشاف التنافسية

 القرارات

10 AFDIE 2001 لجمع املنسقة التدابير مجموعة 

 قانونية بصورة املعلومات وحماية

 .القرار اتخاذ لغرض

11 B. Besson -  

 J.possin 4111 املعرفة نتاج ال املعلومات حيازة 

 .التساؤالت على لإلجابة والقدرة

12 Al.Juilet 2005 للوصول  املعلومات وحماية التحكم 

 .للتأثير واستخدامها للتنافسية

13 M.Porter - بوقت للمعنين املعلومة تزويد 

 باالتجاه البيئة وتطوير مناسب

 . املناسب

14 Toronta - والتكنولوجيات التطبيقات 

 التخاذ املساعدة للبيانات للوصول 

 القرار

 .40ص ،4102سنة القادسية، جامعة املعرفة، القتصاد الحديث املدخل االقتصادي الذكاء الجنابي، مهدي نبيل  :املصدر

 : وعناصره االقتصادي الذكاء ومراحل خصائص:  ثانيا

 النماذج من كغيره االقتصادي الذكاء أن االستنتاج تم االقتصادي الذكاء تعريف و تطور  و نشأة إلى التطرق  تم أن بعد     

 يلي كما وباختصار ايجازها يمكن املؤسسة تتبناه حديث كنموذج تركيبته في تدخل عناصر و خصائص على مبني االقتصادية

:  

 :  التالية النقاط في ونذكرها  :االقتصادي الذكاء خصائص 1

 تعد والتي القيمة ذات للمعلومات واالستراتيجي التكتيكي االداء يستخدم  
 
 اتخاذ عملية في التنافسية للميزة اساسا

  . القرارات
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 حيازته خالل من والجامعات، واملحلية املركزية واالدارات املؤسسات بين ومترابطة قوية عالقات يوفر 

  . وتبادلها للمعلومات

 كافة االقتصاديين االعوان بين الجهود بتنسيق تقوم وفاعلة قوية ادارة بوجود يمتاز .  

 والخارجية الداخلية بيئته في والتأثير للضغط جماعات يشكل . 

 والقانونية واالقتصادية والتقنية العلمية املعارف بدمج يقوم . 

 وقانونية مشروعة بطريقة عليها الحصول  وكيفية املعلومات نشر في بالسرية يمتاز . 

 : االقتصادي الذكاء مراحل 2 

 : يلي فيما تتمثل مراحل بعدة يمر النهائية تركيبته الى للوصول  للمؤسسة االقتصادية النماذج من كغيره االقتصادي الذكاء

 :االقتصادي الذكاء مراحل  11 الشكل

 
 العراق، القادسية، جامعة دكتوراه، أطروحة العراقي، االقتصاد تنمية في مساهمته وامكانية االقتصادي الذكاء الزبيدي، محمد نعمة محمد:  املصدر

 .11ص ،4102سنة

  :االقتصادي الذكاء عناصر  3

 التأثير سياسة االقتصادي األمن سياسة التنافسية السياسة: في تتمثل رئيسية عناصر ثالث من االقتصادي الذكاء يتكون 

 :اآلتي الشكل خالل من موضخ هو كما فرعية عناصر تحته تنطوي  عنصر كل حيث
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 :االقتصادي الذكاء عناصر يوضح( 2) شكل

 

 
 ،4102 العراق، القادسية، جامعة دكتوراه، أطروحة العراقي، االقتصاد تنمية في مساهمته وإمكانية االقتصادي الذكاء: الزبيدي محمد نعمة محمد : املصدر

 .11ص

 العالم، عبر االقتصادي الذكاء مجال في الرائدة النماذج أهم بين من :الدول  مستوى  على االقتصادي الذكاء نماذج:  ثالثا

 (4104)حمداني،  : يلي ما نذكر

 : الياباني النموذج 1 

 عن الياباني االقتصاد تدعيم في للمساهمة جماعي ومورد استراتيجي، سالح املعلومة يعتبر الياباني االقتصادي الذكاء نظام إن

 جعل ذاتها معرفة وكذا بالعموم، لخصومها االقتصادية املؤسسات فمعرفة واملالية، الصناعية االقتصادية املعلومة طريق

 رقم من %0,9 حوالي حيث القطاع، بهذا االستثمارات حجم في يجسد باملعلومة، االهتمام وهذا. القهر صعبة مؤسسات منها

  .االقتصادي الذكاء مجال في تستثمر املؤسساتي أعمال

 يتمثل والتي (MITI)  والصناعة الدولية التجارة كوزارة الحكومية، الهيئات على اليابان في االقتصادي الذكاء نظام يعتمد كما

 اليابانية، الجامعات من كل الوزارة بهذه يرتبط كما وإعالمها، وتوجيهها اليابانية املؤسسات مساعدة في األساس ي دورها

 .والعلمي البحثي الطابع ذات اإلدارية والهيئات املهنية املنظمات والتطوير، البحث مراكز تمول  التي العظمى التجارية الشركات

 متكاملة سياسة تتبنى القيمة بخلق تسمح التي للموارد الجيدة اإلدارة أن لقاعدة وفقا املؤسسات لفائدة النظام هذا أعد وقد

 .مهامهم حول  تقارير بإعداد هؤالء ومطالبة األجانب املتدربين واستقبال الخارج، إلى اليابانيين واملتدربين املتربصين إليفاد
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 التي ،(JOTRO) اليابانية الخارجية التجارة منظمة طرف من تقدم التي املعلومات طريق عن وتوجيهها األسواق توقع يتم كما

  .والتقنية العلمية املعلومة مجال في اليابان في التكنولوجيا وتستورد املعلومات، وتستقبل بالتجارة تتكفل

 األكثر تعتبر والتي أخرى  منظمة هناك الياباني، املجتمع في اليقظة ثقافة نشر على تعمل التي الهيئات هذه إلى باإلضافة

 العلمية املعلومة ونشر واستغالل جمع في دور  له والذي ،(JICST) باليابان واملعلومات للتكنولوجيا العلمي املركز وهي أهمية،

 .اليابان في والتكنولوجيا العلوم تطوير أجل من والتقنية

 في والخاصة العمومية املخابر ومهندس ي الباحثين ربط بهدف للمعلومات، شبكة اليابانية الحكومة أرست الصدد، هذا وفي

     .النظام لهذا تنشيط بعملية القيام خالل من أهمية ذو اليابان في املعلومات نظام في الدولة دور  يعتبر لذا. البلد نقاط جميع

 وفعالة ضخمة تجارة قوة بتأسيس قامت والتي ،lessogoShoshas  اليابانية للتجارة مؤسسات عدة توجد الجانب، هذا وفي

 تبادل بمستوى  األفراد يعمل أن في الدولة رغبة وتتمثل. للمعلومات ومعتبر ملموس مورد أنها إلى باإلضافة الخارج، في

  :مختلفين نظامين في املجسد املعلومات

      االستراتيجية؛ الحقيقية املعلومة باليابانية تعني والتيHONNE   هون 

 .متحالفين غير أو متحالفين كانوا سواء بالجميع تتصل التي املعلومة عن وتعبر حلقة، أدبيا تعني والتيTATENAE   تاتوناي

 الجماعية الثقافة إلى تميل التي اليابان نجاح يفسر الذي النظام ألداء محرك باعتبارها كبيرة بأهمية الثقافة عنصر ويحظى

 :هي أساسية مميزات ثالث في تتمحور  اليابانية باملؤسسات اليقظة إجراءات إن

 .اإلبداع مركزية عدم تعكس التي للمعلومات أفقية تدفقات•

 .املعلومة جمع في والتكرار الزيادة عن البحث•

 .ونشرها املعلومات لجمع مخصصة مهمة استثمارات•

  :األمريكي النموذج  2

 للتحوالت نتيجة السابق، القرن  من التسعينات عقد في كبيرا تحوال االقتصادي الذكاء مجال في األمريكي املشهد عرف لقد

 املتحدة للواليات رئيسيين منافسين باعتبارهما وأوروبا اليابان من كل حققها التي االقتصادية التنمية حجم بينها من الدولية

 للطيران األمريكية واإلدارة ،"أيرباص" طرف من شديدة منافسة األمريكية بوينغ شركة واجهت املثال سبيل وعلى

 .للفضاء" أريان" محطة قبل من (NASA)والفضاء

 عديدة أنواعا السوق  هذه تضم إذ بعد فيما رائدة أصبحت والتي للمعلومات رائجة سوق  إيجاد على األمريكيون  عمل ولهذا

  .الخاصة األمن هيئات املكتبات، والتفكير، البحث هيئات الجامعات، كالسماسرة، املعلومات متعاملي من

 لتحقيق الضغط جماعات وعمل التأثير دعم في فيتمثل املتحدة الواليات في االقتصادي الذكاء لعملية األساس ي الهدف أما

  :منها فرعية أهداف تندرج اإلطار هذا وضمن. الخارج في كما الداخل في العامة املصلحة أهداف

 للجميع واإلستراتجية االقتصادية القيمة ذات املعلومات على الحصول  عملية تسهيل. 

 الوطني التالحم تحسين و دعم. 
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 املعلومات تكنولوجيا في التحكم بغرض املوارد هدر تقليص. 

 للمعلومات الوطنية الشبكة حماية في التفكير إعادة.  

 والتخطيط للبلد، بالنسبة األولوية ذات الوطنية اإلستراتجية إعداد في واملؤسسات الهيئات كافة تشترك ذلك، إلى باإلضافة

 .الدقة محكمة عمل آلليات وفقا لتنفيذها

 األمن ومجلس األبيض البيت وهو النظام لهذا الرئيس ي املركز حول  أمريكا في املؤسسات تعمل األهداف هذه ولتحقيق

 وتركيز لجمع وذلك إستراتجية اعتبارها يتم سوق  بكل خاصة (warroom) الحرب بغرفة يسمى ما تشكيل يتم حيث القومي،

  .والخواص العموميين االقتصاديين األعوان بين بها الخاصة املعلومات وتوزيع

 كاملجلس أخرى  مركزية هيئات توجد كما لالستعالمات الخاصة الوكاالت لنشاط تبنيه النظام هذا على مالحظته يمكن وما

 .الهيئات ملختلف واالستشارة الدعم تقديم مجال في ثورة تأسيسه يعتبر والذي 0551 سنة أسس الذي الوطني االقتصادي

 هائلة، بشرية طاقات وتستخدم العالم أنحاء كافة إلى واملمتد الضخم بحجمها األمريكية االقتصادي الذكاء شركات وتتميز

 وتحقق العالم، حول  مكتب 21 على موزعين أجير 2111 -9111 بين ما توظف التيKrollInternational   مؤسسة ذلك ومثال

 العوامل على بناء والتجاري  االقتصادي الخطر تحليل على املؤسسة هذه تعمل. سنويا دوالر مليار 01 بحوالي يقدر أعمال رقم

 شبكات أمن والحماية، األمن خدمات املهنية، السوابق من التحقق والتحقيقات، األعمال االستعالمات،: التالية الستة

 .والتنافس ي االستراتجي والتحليل القضائية املساعدة املعلومات،

  :الفرنس ي  النموذج3 

 أن كما الكبرى  العمومية املؤسسات جانب إلى االقتصادي الذكاء ميدان في للحكومة قوي  دور  بوجود الفرنس ي النظام يتميز

 .خاص هو ما كل على تتغلب فرنسا في العمومية املبادرات

 محاور  مختلف تقديم بهدف املؤسسات، واستراتيجية االقتصادي الذكاء عنوان تحت 0551 عام Martre تقرير جاء وقد

  :بينها ومن والتصدير، التنافسية ودعم اإلنتاج وتحسين العوائق تجاوز  على ومساعدتها للمؤسسات االستراتيجي التوجيه

 الدولية املنافسة رهانات ظل في وهجومي دفاعي منطق من املعلومة استعمال أهمية تقييم. 

 للمؤسسات اليومي النشاط في وفهما معرفة أي االقتصادي والذكاء اليقظة وظيفة استيعاب. 

 املستخدمين احتياجات أساس على البيانات قواعد تطوير. 

 االقتصادي الذكاء مجال في للموظفين والتدريب التعليم دعم. 

 بين التركيز ودرجة العالقة شبكة حيوية دعم أي الوطني، للمستوى  واملرافقة البنائية املقاييس تعيين 

 .االقتصادي الذكاء مجال في واإلدارية اإلقليمية التكتالت املؤسسات،

 والقطاع( املحلية الجماعات) اإلقليمي املستوى  على والتطوير البحث وعمليات االقتصادي الذكاء تطوير التقرير اقترح كما 

 خاصة شركة استحداث تم كما عمومية مؤسسة وهي (ADIT) التكنولوجيا املعلومات نشر وكالة بإنشاء ذلك وتم الخاص

 .وأوروبية فرنسية صناعية ملؤسسات خدماتها تقدم والتي (CEIS) االستراتيجي للذكاء األوربية الشركة تسمى
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 :املختلقة بالعلوم االقتصادي الذكاء عالقة : رابعا

  :الصناعي بالذكاء االقتصادي الذكاء عالقة 1 

 وتعدد ، للكومبيوتر املتطورة التقنية التطبيقات خالل من االقتصادي للذكاء الوسائل أهم من يعد االصطناعي الذكاء

  االصطناعي للذكاء واملعلومات البيانات تعد إذ استخداماته
 
  خزانا

 
 من يعد وبالتالي ، كافة املجاالت في للباحثين مرجعيا

  الذكي القرار التخاذ املالئم واملناخ التحتية البنية تيهئ والتي ، االقتصادي الذكاء تطبيقات في الفاعلة الوسائل
 
 في اقتصاديا

  . املؤسسة

 :املعرفة باقتصاد االقتصادي الذكاء عالقة  2

 تولد التي البيانات من تبدأ والتي االقتصادي الذكاء دورة في حاصل تحصيل هي واملعرفة االقتصادي الذكاء بين العالقة إن

 يتم إذ املعرفي واالقتصاد االقتصادي الذكاء من لكل االساسية البنية تعد والتي وتلخيصها وتنقيحها فرزها بعد املعلومات

  الذكي القرار اتخاذ في املساهمة الى بدورها تؤدي والتي املعرفة انتاج وبالتالي ومعالجتها املعلومات تحليل
 
 الهدف وهو اقتصاديا

 للمؤسسة االمن ستحقق وبالنتيجة الحماية توفير الى تؤدي العملية وهذه املؤسسة في االقتصادي الذكاء لعملية املنشود

 أنها املعرفة اقتصاد و االقتصادي الذكاء بين العالقة واضح بشكل تبين والتي االقتصادي الذكاء دورة عليه يطلق ما وهذا

  .بالكل الجزء عالقة

 :القانونية بالعلوم االقتصادي الذكاء عالقة 3 

 خالل من التطوير و املستمر البحث في ضلوعها ومدى املعلوماتي ارثها على يعتمد للمؤسسة االقتصادي الذكاء أن بما

  .والتأليف و االختراع وملكية الصناعية وامللكية الفكرية امللكية يحمي قانون  هناك يكون  أن إلى بحاجة فهي املعرفة اقتصاد

 :االعمال بإدارة االقتصادي الذكاء عالقة  4

 االقتصادي الذكاء على تعتمد كما القرار التخاذ متطورة وبرامج املهيكلة الداخلية املعلومات من كل على تعتمد االعمال إدارة

 . مستقبلها لخدمة املؤسسة داخل الى املوجهة و الخارج من االتية املعلومات  خالل من

 .االقتصادية املؤسسة في االستثمار قرار اتخاذ في االقتصادي الذكاء دور : الثاني املحور 

 :االستثمار قرار ماهية:  أوال

  :االستثمار قرار مفهوم  1

 ( weston) :هو االستثمار قرار أن االستثمار قرار بإن الكتاب من فريق فيري  املجال، هذا في الكتابات تعددت فلقد

 بخسارة إال عنه الرجوع يمكن وال كبير مالي ارتباط علي يحتوي  ألنه وذلك للمشروع وخطورة أهمية األكثر القرارات من يعتبر

 قبلت ما هي إذا املنشاة به تخاطر األموال من قدرا يتطلب الذي القرار ذلك  بأنه االستثمار قرار آخر فريق وعرف كبيرة

   .استثماريا اقتراحا

 في والتضحية املنشاة وموارد أموال من معلوم مقدار تخصيص أو ربط بأنه األمد طويل االستثمار قرار املؤلفين أحد عرف

 مناسبة عوائد علي الحصول  أو تحقيق بغية واملقارنة والتقسيم للتحليل مسبق رشيد منهج علي استنادا الحاضر الوقت

 .نسبيا طويلة مستقبلة زمنية فترات مدار علي حدوثها يتوقع
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 من يعتبر االستثمار قرار أن إال االستثمار، قرار وأهمية مفهوم حول  الكتاب نظر وجهات تعدد السابقة التعريفات من ويتضح

 زمنية فترات في حدوثها يتوقع مناسبة عوائد علي الحصول  سبيل في املؤسسة بها تخاطر ضخمة أموال تضخ التي القرارات

 .مستقبلية

   :التالية الرئيسية الخصائص في ايجازها يمكن:  االستثمار قرار خصائص 2

 .الطويل باألجل ترتبط أنها االستثمارية القرارات*

 .عالية خطورة درجة تمثل االستثمارية القرارات*

 .التأكد لعدم مرتفعة درجة*

 :االستثمار قرار  أهمية 3

 فطبيعة تنفيذه يتم واقتصاديا فنيا وجدواه صالحيته ثبت فإذا للدراسة مقدم اقتراح أو فكرة إال هو ما االستثماري  القرار 

 تؤدي قد والتي واملتغيرات العوامل من بالعديد تتأثر وأنها خصوصا والعناية الجهد من مزيدا تستلزم أنها االستثمارية القرارات

 . القرار رفض أو قبول  إلى

 القرارات أن إلى هذا ويرجع ، تتخذها التي االستثمارية القرارات سالمة مدي علي كبير حد إلى يتوقف املؤسسة نجاح أن كما

 يترتب االستثمارية فالقرارات.  خطورة اكثر تجعلها التي الخصائص من بمجموعة التشغيلية القرارات عن تتميز االستثمارية

 .فيها الرجوع أو تعديلها السهل من ليس الثابتة األعباء من مجموعة عليها

 رأس زيادة أو ضخمة مبالغ باقتراض املؤسسة قيام تستدعي قد ضخمة مبالغ أنفاق عليها يترتب االستثمارية القرارات أن كما 

 عند تتخذ التي االستثمارية القرارات على املستقبل في املؤسسة نجاح ويتوقف للمؤسسة، املالي الهيكل علي يؤثر مما ، ماله

 من اخطر وال أهم األعمال قطاع في قرار هناك يكون  ال وربما الهامة القرارات من يعتبر االستثمار فقرار املشروع، حياة بدء

  . االستثماري  األنفاق قرار

 :االقتصادية املؤسسة في االقتصادي الذكاء:  ثانيا

  :االقتصادية املؤسسة في االقتصادي الذكاء أهمية  1

 التكنولوجي، التطور  سرعة و املنافسة حدة اشتداد ظل في املؤسسة نشاط توسع و بقاء في كبيرة أهمية لالقتصادي للذكاء إن

 كما الخارجية التغيرات مختلف مع التكيف و الفرص استغالل و الخارجية التهديدات من الحماية للمؤسسة يوفر بالتالي و

 : املوالي الشكل يوضح
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 :املؤسسة في االقتصادي الذكاء أهمية:  10 رقم الشكل

 
Source: Nabila Sahnoune, introducion à la démarch d’intelligence économique dans léntreprise, séminaire des 

sensibisation à l’intelligence économique et à la veille stratégique, alger-hotel el aurassi, algeria, le 23/12/2008,p3. 

 

 :  األتي تحقيق في فعال دور  له االقتصادي فالذكاء سبق ما إلى أضف

 .تنافسية ميزة على الحصول  و القرارات اتخاذ و األداء تحسين و جديد منتج تطوير في االقتصادي الذكاء يستعمل - 

 .االقتصاديين املتعاملين بين التعاون  خلق - 

 .الجامعات مشروعات مختلف بين روابط انشاء  -

 .التكنولوجية املمتلكات حماية ضمان أجل من املتوسطة و الصغيرة املشروعات طرف من املعلومة استغالل  -

 التي متوسطة و صغيرة مؤسسة 011 من متكونة عينة على  Sophie Larivet الفرنس ي الباحث بها قام التي الدراسة حسب و

 :التالي فوجد عامل 411 من أقل توظف

 .%40 بنسبة االقتصادي الذكاء تطبق صغيرة مشروعات -

 .%12 بنسبة اليقظة تطبق صغيرة مشروعات -

 .%14 بنسبة مدركة غير صغيرة مشروعات -

 :أنها وجد االقتصادي الذكاء تطبق التي املتوسطة و الصغيرة املشروعات و

 .الخاصة األلي االعالم برامج و األنترنت خاصة و املعلومات ألنظمة استعماال األكثر -

 .أهدافها تنفيذ أجل من تشاركي األكثر اإلستراتيجي املنهج تطبق التي هي -

 .استمرارية األكثر بالتالي و نجاحا األكثر املشروعات تلك -

 .نشاطها بطبيعة أو بحجمها ال مرتبطا ليس االقتصادي الذكاء استعمالها وإن -
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  :االقتصادية املؤسسة مستوى  على االقتصادي الذكاء  نماذج  2 

 .العامة املديرية وصاية تحت االقتصادي الذكاء مصلحة وضع في يتمثل :األول  النموذج

 

 

 .واملراجع املصادر من مجموعة على باالعتماد إعدادنا من :املصدر

 .الصلة ذات العمليات الوحدة وصاية تحت االقتصادي الذكاء مصلحة وضع في يتمثل :الثاني النموذج

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 .واملراجع املصادر من مجموعة على باالعتماد إعدادنا من :املصدر
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  :  هي أدوات ستة ويضم fuld   فولد نموذج : الثالث النموذج

o لديهم القرار اتخاذ إجراءات على التي العوامل وتحديد هؤالء بقرارات بالتنبؤ: املسيرين وقدرات نوايا.  

o و االنتاج لتحسين األخرى  املؤسسات تتبناها التي املمارسات بين من األفضل املمارسات تبني: البانشماركينغ 

 .وقت وأقل تكلفة أقل لبلوغ املؤسسة في األداء

 مختلف معرفة إلى تهدفswot   االستراتيجي التحليل مجال في املعروف النموذج نفسها وهي املستقبلية االستراتيجية تحليل

 . باملؤسسة تحيط التي التهديدات و الفرص وكذا والقوة الصعف نقاط

o التكنولوجيا التنظيمات و اللوائح وهي باملؤسسة املحيطة األربعة القوى  تحليل: التنافسية االستراتيجيات توقع 

  .الزبائن واخير   والدعم الضم عمليات النشاط قطاع في التغيرات

o وتحليلها الناتجة املعلومات على التعرف و للمؤسسة العمليات النشاطات متابعة: جديد منتوج دخالإ توقع.  

o و التجهيزات البنيات املعدات كشراء الحرجة  العوامل على بالتركيز امليزانية تحليل طريق عن: التكاليف تحليل 

 (4104)حمداني،  .االدارية التكاليف

 .االقتصادية املؤسسة في االستثمار قرار باتخاذ االقتصادي الذكاء عالقة: الثالث املحور 

 للجميع املتاحة املعلومات تفسير و البحث منهجية هو االقتصادي الذكاء أن على االول  املحور  في دراسته سبق ما خالل من

  .قدرتها معرفة و تفعيلها أجل من

 ايجازها يمكن املؤسسة خارج من به خاصة مالئمة معلومات في يتمثل به خاص اقتصادي ذكاء إلى يحتاج االستثمار فقرار

  :يلي فيما

 املال رأس النقدية، التدفقات موازنة اآلالت، شراء مصادر التمويل، مصادر السوق، تحليل: مالية معلومات 

 .التأكد وعدم املخاطرة البديلة الفرص العامل،

 املنافسين سلوك اإلنتاج، نمط واالستهالك، الضرائب:  جزئية اقتصادية معلومات. 

 القرار اتخاذ توقيت الفائدة، سعر القومي، الدخل االقتصادي، النمو الصرف، سعر التضخم،: كلية اقتصادية معلومات

 .االستثماري 

 قد فغالبا منه البعض في تتشابه الظروف كل في ليس املاض ي أحداث على التنبؤ هذا يعتمد :تاريخية معلومات 

  .تنبؤية أو استشرافية معلومات املاض ي من أحداثه املستقبل يستمد

 انخفاض أو ارتفاع من املاض ي في حدث ما أن ويفترض املاض ي بيانات علي التنبؤ هذا يعتمد :االتجاهي التنبؤ 

   .األجل قصير التنبؤ حالة في فقط مفيدا يكون  وربما بالضرورة ليس هذا أن رغم باملستقبل هو كما سيظل

 في ينخفض أن يجب املاض ي في ارتفاع من حدث ما أن بمعني االتجاهي التنبؤ عكس التنبؤ هذا :الدوري التنبؤ 

  . صحيح والعكس املستقبل
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 والدوائر الجهات مختلف تصدرها التي اإلحصائية والنشرات البيانات علي التنبؤ هذا يعتمد :االقتراني التنبؤ 

 هذا أن الباحثان ويرى  ارتباط، معامل املشروع نشاط وبين بينه يوجد مناسب قياس ي رقم إليجاد التجارية والغرف الحكومية

 إلى الوصول  في هامة أداة فهو إعداده أمكن وان املتوقعة، والظروف االقتصادية املؤشرات اعتباره في يأخذ التنبؤ من النوع

  . املستقبل عن وواقعية مقبولة بيانات

 علي التنبؤ مماثلة أخرى  بظواهر نقطة بمقارنتها الظواهر بعض شرح علي التنبؤ هذا يعتمد :املقارن  التنبؤ 

 علي مالحظات أي االعتبار في األخذ مع فعلية بيانات علي يعتمد التنبؤ فهذا فعال حدث ما علي بناء التوقع علي املقدرة أساس

  .املئوية النسب باستخدام التنبؤ إعداد يمكن قد كما املشروع، لنشاط أهمية لها يكون  أخرى  ظروف أي أو حدث ما

 . الجزائر في االقتصادية املؤسسات في االستثمار قرارا التخاذ االقتصادي الذكاء تطبيق واقع:  الرابع املحور 

 )بودارمة، /( .الجزائر في االقتصادية املؤسسة في االقتصادي الذكاء تطبيق مدى:  والأ

 استراتيجيتها في 4112 في الحكومة أدرجت عليه بناءا و ،4111 مطلع في الجزائر في االقتصادي الذكاء مصطلح للوجود يبرز بدأ

 بإسقاط و عالية مضافة قيمة لتحقيق التقنية و اإلستراتيجية املعلومة إلنتاج كألية االقتصادي الذكاء عملية على اإلعتماد

 :  يلي ما نجد  االستثمار قرارات لدعم االقتصادي الذكاء ميدان في الجزائري  االقتصاد على fuld نموذج أو مصفوفة

 نقاط القوة، الضعف، الفرص والتهديدات الذكاء االقتصادي و قرار االستثمار.يوضح  0الجدول رقم 

 التهديدات الفرص الضعف نقاط القوة نقاط

.التأسيس سهولة -  

.العمل فرص توفير -  

.املخاطر إنخفاض -  

 يدالتجد على القدرة زيادة -

.اإلبتكار و  

.اإلنتاج جودة ارتفاع -  

.التدريب فرص -  

 مع التكيف على القدرة -

 .جديد مستجد كل

 

 

 

 .األسواق عن املعلومات توافر عدم -

 .التمويل على الحصول  صعوبة -

 تكلفة وارتفاع التكنولوجيا نقل فرص قلة -

 .عليها الحصول 

.املشروعات بين الشبكي الترابط نقص -  

 .املنتجات بعض تكاليف تخفيض -

 منتجات لبعض املستهلكين معرفة عدم -

.املؤسسة  

 .الواردات تقليل -

 .الصناعية التنمية في املساهمة -

 إلى مصغرة مؤسسة من املشروع حجم تطور  -

 .كبيرة أو متوسطة

 للتجديد الفرص إتاحة -

 .االبتكار و

 أبواب فتح و املنافسة -

 .التصدير

 املوارد إستغالل -

 .املحلية

 .الفردية املبادرة تشجيع -

 رواد من قاعدة خلق -

 .األعمال

 .االحتكار من الحد -

 .الجمركية املعاملة -

 .الضريبية املعاملة -

 .األجور  إنخفاض -

 .املوسمية البطالة -

 .الجودة شروط -

 .البيئية السالمة -

 .املؤسسة القوانين و التشريعات -

 .اإلنتاجي الفن -

 .بديلة أو جديدة منتجات ظهور  -

 للمنتجات املستهلكين على املحافظة -

 .املرتفع السعر ذات

، مؤتمر دولي بعنوان ذكاء دور الذكاء االقتصادي في تحسين تنافسية املشروعات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية: بودرامة مصطفى: املصدر

 . 925األعمال واقتصاد املعرفة، الجامعة األردنية، ص
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 : الجزائر في االقتصادية املؤسسة في االقتصادي الذكاء تطبيق صعوبات: ثانيا

 :منها نذكر الجزائرية  املؤسسة في االستثمار قرار لدعم االقتصادي الذكاء تطبيق ميدان في الصعوبات من العديد هناك

 في متخصصة مراكز وجود لعدم نظرا االقتصادي الذكاء أهمية فهم من املؤسسات مسؤولي تمكن عدم 

 .التكوين

 .والتطوير التكوين حساب على العاجل بالربح املؤسسات من الكثير اهتمام 

 .ضيق حيز في وتنشط معلومات نظام تملك ال املؤسسات العديد 

  .القرار صنع في عليها تعتمد اساسية كوظيفة االستراتيجية اليقظة ثقافة تملك ال املؤسسات من الكثير 

 ريعي اقتصاد الغاز و البترول تصدير في الجزائر وتخصص الجزائرية املؤسسات من الكثير تنافسية ضعف 

 . االولى بالدرجة

 .باالستيراد املحلي االنتاج على القضاء مخاطر ارتفاع 

 .الباحثين دمغةاأل  هجرة 

 اهتم الذي و 4115 في أبوابه فتح هللا عبد سيدي يسمى واحد مجمع يوجد حيث تكنولوجية تجمعات غياب 

 .املعلومات معالجة وسائل وتطوير االقتصادي الذكاء بثقافة

 يحد وهذا االستثمار وبفرص العمل بسوق  املتعلقة املعلومات لنقص نظرا االقتصادية املعلومات تدفق نقص 

 .املعلومات تحليل في متخصصة هيئات لغياب نظرا االستثمار قرارات اتخاذ في املؤسسة قرة من

  :الخاتمة

 كإضافة القائمة املشروعات في التوسع أو قبل من املؤسسة تمارسه لم جديد نشاط ممارسة يشمل االستثماري  القرار إن

 عملية أيضا االستثماري  القرار يشمل وقد جديدة منتجات أو السابقة املنتجات نفس ينتج جديد إنتاجي خط أو مصنع

 عليها كانت التي الحالة إلى التشغيل إعادة بهدف وذلك القديمة اآلالت من مجموعة أو آلة استبدال أي مالي الرأس اإلحالل

 .التكاليف تخفيض أو املشروع ربحية تحسين

 الدقيقة، للمعلومة مصدر باعتباره االقتصادية املؤسسة داخل االستثمار قرار دعم اليات أهم من االقتصادي الذكاء ويعتبر

 إليها الوصول  يمكن علمية بطرق  واملخزنة  الجزئي املستوى  أو الكلي املستوى  على سواء السياسية و واملالية االقتصادية

  .وناجعة سهلة بطرق 

 الواقع هذا تعزيز إلى الجزائر سارعت بلد، ألي الوطني املستوى  على أهميته حيث من االقتصادي الذكاء واقع هو هذا كان وملا

 املؤسسات عند الجزئي املستوى  و الكلي املستوى  على الذكاء استعمال من يمكن جيد ومناخ ارضية انشاء خالل من

 .4112 عام منذ وذلك الكبيرة او الناشئة القتصادية

 استعمال على ما نوعا بعيدة تزال ال الجزائرية االقتصادية املؤسسة نأ الإ سنة عشر خمسة من اكثر مرور من بالرغم لكن

 ألصحاب التسييرية الثقافة ضعف:  اهمها صعوبات و معوقات لعدة نظرا استثماراتها في للتوسع االقتصادي الذكاء وتبني
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 الرقمنة على مبنية الجزائر في املعالم وواضحة متطورة معلوماتية منظومة وجود وعدم مجال، هكذا في واملؤسسات األعمال

  .املجال هذا في التكوين ضعف الى باإلضافة املعرفة، واقتصاد

  :املجال هذا في اقتراحها يمكن التي التوصيات ومن

 واالجتماعية واملالية االقتصادية املعلومة وصول  لتسهيل الكلي املستوى  على الرقمي االقتصاد نحو التوجه 

 . االقتصادية للمؤسسة

 اعالمي جهاز غياب من تعاني االقتصادية املؤسسات ان حيث االقتصادي االعالم منظومة تطوير  ضرورة 

 . متخصص

 البحث ومراكز والجماعات االقتصادية املؤسسات مستوى  على االقتصادي الذكاء مجال في بالتكوين االهتمام 

 . العلمي

 االقتصادية املؤسسة داخل واالتصال املعلومات تكنولوجيا باستعمال أكثر االهتمام . 

 امثل استغالل يضمن اقتصادي ذكاء نظام إنشاء املؤسسة على يفرض التأكد وعدم املخاطر درجة زيادة إن 

 .االستثمار قرار اتخاذ فعالية لدعم

 :املراجع و املصادر قائمة

 :األجنبية باللغة

weston , J.-F. E.-F. (s.d.). Managerial Accounting. Managerial , finance;, p. 422. 

wikipidia .)بال تاريخ( .wikipidia ، من 0505, 50 50. تاريخ االسترداد  wikipidia: www.wikipidia.com 
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 مراقب احلساابت ابستخدام البياانت الضخمة رمنوذج مقرتح لتطوير تقري
  ميدانية ةدراس

Proposed model for developing an auditor's report using big data 

Applied study  

 مصر  –جامعة األزهر   -أستاذ مساعد بقسم احملاسبة ـ كلية التجارة   -د/ كرمية حسن حممد حممد  
    K. H. M. Mohamed 

fatonsaid@yahoo.com 

  امللخص:

أحدثت التطورات السريعة واملتالحقة في تقنيات وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ثورة بيانات كبيرة وضخمة، وتهدف هذه 

تقديم نموذج مقترح لتطوير طريقة عرض تقرير   الدراسة إلى

مراقب الحسابات التي تعتمد علي وسائل وطرق أبسط وأسهل في 

عرض املعلومات من خالل تقديم فيديوهات أو جرافيك ....... إلخ، 

يعرض من خاللها النتائج التي تم الوصول إليها خالل عملية 

ذي يتم عرضة, املراجعة باإلضافة إلي تقرير مراقب الحسابات ال

األمر الذي يعمل على سهولة وسرعة تداوله بين املستفيدين من 

إجراء دراسة خالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة، وقد تم 

ميدانية بهدف استطالع آراء مجموعة من املراجعين العاملين في 

حول مدى قبول النموذج  بعض مكاتب املراجعة العاملة في مصر

املقترح لتطوير تقرير مراجع الحسابات في ظل البيانات الضخمة، 

ومن أهم النتائج التي تم توصلت إليها الدراسة أن النموذج املقترح 

 .يحقق العديد من املزايا باإلضافة إلى سهولة تطبيقه

  :الدالةالكلمات 

 - خمةالض اناتالبي ـ  املحاسبي اإلفصاح - اإللكتروني اإلفصاح

 االجتماعي. التواصل وسائل ـ الضخمة البيانات تحليالت

Abstract : 

The rapid and successive developments in 

information and communication technologies 

and technologies have revolutionized a large 

and huge data, and this study aims to present a 

proposed model for developing the method of 

presenting the auditor's report that relies on 

simpler and easier methods and information in 

presenting information by providing videos or 

graphics....... Etc. A field study was conducted 

with the aim of seeking the opinions of a 

group of auditors working in some of the audit 

offices operating in Egypt about the extent of 

accepting the proposed model to develop the 

auditor's report in light of big data, and one of 

the most important findings of the study is that 

the proposed model achieves many Benefits in 

addition to the ease of application 

Key words: Accounting Disclosure - Big Data 

- Big Data Analytics - Electronic Disclosure - 

Social Media. 

Jel classification : M420 Auditing 
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  املقدمة:

أحدثت التطورات السريعة واملتالحقة في تقنيات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ثورة بيانات كبيرة وضخمة, والتي لها تأثير 

والخاصة, ومع تنوع وتزايد حجم البيانات التي تتعامل معها الشركات في مباشر وغير مباشر على منظمات األعمال العامة 

 .الوقت الحاضر وجدت مهنة املحاسبة والتدقيق نفسها أمام طريقين أما تجاهل هذه البيانات أو التكيف معها لالستفادة منها

ملستفيدة من تلك املعلومات وذلك ويعتبر الهدف الرئيس ي للمحاسبة هو العرض واإلفصاح للمعلومات املحاسبية لألطراف ا

 من اجل ترشيد اتخاذ القرارات في كافه املجاالت

وقد ساعد التقدم التكنولوجي وظهور شبكة األنترنت في تطوير اإلفصاح والعرض للمعلومات املالية، وان كان  اإلفصاح  

قوانين تنظيمية أو تشريعية  تنظمه املحاسبي عن طريق األنترنت عملية غير منظمه في معظم دول العالم , وال يوجد 

(Khlifi,2010) ولم يقف األمر على اإلفصاح التقليدي على شبكه األنترنت ولكن انتشر على األنترنت في السنوات األخيرة ,

مواقع التواصل االجتماعي فهناك موقع الفيس بوك،  تتنّوعمواقع التواصل االجتماعي واستخدامها في اإلفصاح املحاسبي و 

 املواقع، تويتر، واللينكدإن، واالنستغرام، واليوتيوب، وهذا أّدى إلى تنّوع املواّد التي تعرض على هذهوال

وال شك أن البيانات املتاحة علي األنترنت تسهل وتسرع اتخاذ القرارات ملستخدميها، وقد نشأت مهنة املراجعة بهدف أبداء رأي 

 تقرير. التي تم اإلفصاح عنها. من خالل أعداد يةفني محايد عن مدى صحة وسالمة البيانات املال

 مشكلة البحث

 .لكي يتواكب املدقق الخارجي مع التطورات التكنولوجيا الحديثة ال بد من تطوير أدائه املنهي بما يتناسب مع هذه التطورات

 ألن تقرير املراجع الخارجي يخاطب أصحاب املصالح الخارجية والذين قد تتوافر لديهم
ً
املقدرة على قرأه وفهم البيانات  ونظرا

 عن االستعانة بطرف ثالث لشرح وتوضيح هذه البيانات
ً
 التي يعرضها تقرير املدقق وقد ال تتوافر لديهم هذه املقدرة وبعيدا

وتقدم هذه الدراسة نموذج مقترح لتطوير طريقة عرض تقرير مراقب الحسابات في ظل بيئة التكنولوجيا الحديثة والبيانات 

  -ضخمة التي تعتمد علي وسائل وطرق أبسط وأسهل في عرض املعلومات من خالل تقديم فيديوهات أو جرافيك ....... إلخ، ال

يعرض من خاللها النتائج التي تم الوصول إليها خالل عملية   تقرير ناطق ( ( بحيث يتم عرض تقرير املدقق  بصورة ناطقة

ابات الذي يتم عرضة حيث أنه قد يصعب علي بعض الذين ليس لديهم املقدرة علي املراجعة باإلضافة إلي تقرير مراقب الحس

, األمر الذي يعمل على سهولة وسرعة  -قرأة وتفسير البيانات واملعلومات املالية وغير املالية الواردة بتقرير مراقب الحسابات

ن ثم تطوير وسائل عرض تقرير مراقب الحسابات تداوله بين املستفيدين من خالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة , وم

بشكل جديد يتواكب مع تغيرات عصر التكنولوجيا بطريقة قد تيسر علينا معرفة عدد املشاهدات واالعجابات واملشاركات 

 ومن ثم عدد املستفيدين من تقرير املراجع.

 هدف البحث 
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مراقب الحسابات في ظل بيئة التكنولوجيا الحديثة  تهدف هذه الدراسة تقديم نموذج مقترح لتطوير طريقة عرض تقرير

 والبيانات الضخمة وذلك من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية:

 دراسة تحليلية للتطور في اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني. -

 دور اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية في تحسين جودة املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها. -

 التحديات التي تواجه تطوير تقرير املراجع في ظل البيانات الضخمة.  -

 دور النموذج املقترح في زيادة كفاءة وفاعلية جودة تقرير املراجعة الخارجية -

 مزايا تطبيق النموذج املقترح. -

 اختبار النموذج املقترح. -

 فروض البحث 

 اختبار الفرض الرئيس ي التالي:في ضوء مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها، تعتمد الدراسة على 

"ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية آلراء املراجعين حول مدى قبول النموذج املقترح لتطوير تقرير مراجع الحسابات في ظل 

 البيانات الضخمة"

 والختبار هذا الفرض تم تقسيم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:  

 املزايا للمنشأة واملستفيدين من تقرير املراجع وكذلك ملكتب املراجعة. النموذج املقترح يوفر العديد من .1

 هناك تحديات تواجه املراجعين عند تطبيق النموذج املقترح لتطوير تقرير مراجع الحسابات في ظل البيانات الضخمة .2

 حدود البحث

اختبار النموذج املقترح لتطوير تقرير والذي يقتصر على  الدراسة بموضوع املوضوعية الحدود حيث من الدراسة تلتزم -

 مراقب الحسابات الخارجي في ظل البيانات الضخمة.

تم تطبيق الدراسة امليدانية من خالل استطالع آراء مجموعة من املراجعين العاملين في بعض املكاتب املصرية وفروع املكاتب  -

 تقرير مراجع الحسابات في ظل البيانات الضخمة"حول مدى قبول النموذج املقترح لتطوير  العاملية العاملة في مصر

 منهج البحث

 في سبيل تحقيق هدف البحث سوف تقوم الباحثة بإتباع املنهجية التالية 

وفيه سوف تقوم الباحثة باالعتماد علي الكتب والدوريات واملراجع العربية واألجنبية بهدف الحصول علي  املنهج االستنباطي:

 البيانات األولية املتعلقة بمشكلة البحث. 

حول مدى قبول النموذج املقترح اختبار الفرض الرئيس ي واملتمثل في "إلجراء الدراسة امليدانية بهدف  املنهج اإلحصائي:

واختبار الفروض الفرعية للدراسة. وقد تم استطالع آراء رير مراجع الحسابات في ظل البيانات الضخمة"، لتطوير تق

 مجموعة من املراجعين العاملين في بعض املكاتب املصرية وفروع املكاتب العاملية العاملة في مصر.
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 خطة البحث

 وفي سبيل تحقيق أهداف البحث تم تقسيم البحث إلي:

 .لبيانات الضخمة على مهنة املحاسبة واملراجعةأثر استخدام ا .1

 دراسة تحليلية للتطور في اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني .2

 دور اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية في تحسين جودة املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها .3

 التحديات التي تواجه تطوير تقرير املراجع في ظل البيانات الضخمة. .4

 املقترح في زيادة كفاءة وفاعلية جودة تقرير املراجعة الخارجية دور النموذج .5

 مزايا تطبيق النموذج املقترح. .6

 الدراسة امليدانية .7

 النتائج والتوصيات

 املراجع
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 أثر استخدام البيانات الضخمة على مهنة املحاسبة واملراجعة: 1

في ظل ما يشهده االقتصاد العالمي من تقدم في جميع املجاالت االقتصادية نتيجة التغيرات السريعة واملالحقة في تكنولوجيا 

 املعلومات ، وأصبحت تكنولوجيا Big Dataاملعلومات واالتصاالت، مما أدى إلى ظهور كم هائل من البيانات الضخمة 

ها من أهم التحديات في مهنة املحاسبة واملراجعة، وقد تم االعتماد على البيانات واالتصاالت والبيانات الضخمة الناتجة عن

 radio frequency identificationالضخمة في العديد من املمارسات املحاسبية مثل استخدام تكنولوجيا تحديد التردد 

technology (RFID)  إلخ،،،، ، وقياس األصول غير امللموسة  (Miklos et al .,2015).  املعلومات تكنولوجياوبالتالي أصبحت 

تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مضمون وشكل وأسلوب عرض املعلومات املالية وغير املالية التي يتم اإلفصاح  واالتصاالت

 أكبر من قبل املحاسبين ومراجعي الحسابات  عنها بالتقارير التي تعدها الشركات، 
ً
من أجل والذي يتطلب بدوره مجهودا

إعطاء رأيه عن عدالة القوائم املالية وصحة املعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بتقارير الشركة، وتعتبر املحاسبة واملراجعة 

وسيلة ال غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة األطراف املستخدمة للقوائم املالية، بحيث تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها ورسم 

افهم. ولكي تكون هذه القرارات والسياسات سليمة، يجب أن تكون هذه القوائم على األقل تعكس سياستها وتحيق أهد

 من تأشيرة املراجع الذي يؤكد ذلك.
ً
 معلومات يمكن الوثوق بها، وهذا انطالقا

ة واملراجعة أمر واالتصاالت والبيانات الضخمة واستخدامها في مهنة املحاسب املعلومات تكنولوجيا وبالتالي أصبح التعامل مع

 أمام املحاسبين واملراجعين، فال يمكن تجاهلها. ويتجلى دور املحاسب واملراجع في مدي مهارته في التعامل مع 
ً
واقع وليس خيارا

 واالتصاالت والبيانات الضخمة الناتجة عنها وتحليلها واالستفادة منها.  املعلومات تكنولوجيا

في تحقيق العديد من  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ديثة والتطورات املتسارعةفقد أدت االبتكارات التكنولوجية الح

 املنافع للمنظمات األعمال أهمها: 

 تحسين األنشطة املحاسبية والتمويلية، واإلجراءات، والسياسات املالية. .1

رقابة اإلدارية، واإلبالغ كما ساعدت على تطوير جميع أوجه الوظائف املحاسبية كالقياس االقتصادي، والتخطيط، وال  .2

 املالي، والتدقيق.

واالتصاالت إلى تحويل  املعلومات تنظيم العمليات املحاسبية بشكل أكبر فعالية وكفاءة، حيث أدى استخدام تكنولوجيا  .3

ا أنها الطريقة التي تتم بها املحاسبة حيث أنه يتم تحرير املحاسب من الدور التقليدي، إلى دور أكثر كفاءة وفاعلية، كم

غيرت من الطريقة التي تدار بها املنشأة واتخاذ املفاهيم والطرق املحاسبية التقليدية من أجل خدمة التقدم التكنولوجي 

 (.2112الحديث، حيث أن املهنة التي ال تتكيف مع هذه التطورات تصبح بمعزل عنها. )حمادي، وأخرون، 

العمليات املحاسبية والتقليل من التكلفة والحد من الضرر البيئي التقليل من األعمال الورقية مما يساعد في تسريع  .4

للمخلفات الورقية، وسرعة عمليات التسجيل وإيصال البيانات وسرعة الوصول إليها، واإلبالغ عند حدوث األخطاء، وزيادة 

 الدقة في العمليات املحاسبية وتقليل الوقت الالزم للتدقيق.
األعمال وتطويرها من خالل سرعة االستجابة لتغيرات السوق بما يتماش ى مع الوقت إحداث تغيرات سريعة في منظمات  .5

الحاضر وسرعة فرز البيانات وسرعة تحويلها إلي معلومات وسرعة إيصال املعلومات إلى اإلدارات وإيصالها ملن يحتاجها 

 بالتالي تستطيع منظمات األعمال املنافسة والتطور.
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ودقيقه وحديثة فاملعلومة القديمة ال تفيد في اتخاذ القرار آلنها فقدت القدرة على الحصول على معلومات موثوقة  .6

استغاللها لصالح الشركة أو املستفيد وتكون بمثابة معلومات زائدة فتضلل الشركة واملستفيد ، ومن ثم جودة املعلومات 

 الحداثة(. -املوثوقية -حتي تكون مالءمة التخاذ القرار حيث توافر )الدقة

إيصال املعلومات لألطراف املستفيدة أينما كانوا فتعطي لكل إدارة املعلومات التي تحتاجها للتطوير واتخاذ القرار وتعطي  .7

 املستثمرين معلومات لالستثمار في الشركة وتعطي البنوك معلومات لإلقراض.

حاسبية واملستفيدين املختلفين من داخل املنظمة وتعتبر التقارير املالية أداة اتصال بين نظام اتصال بين النظام املعلومات امل

 لألهداف التي يمكن أن يتم الوصول إليها من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن أهمها:
ً
 وخارجها, ونظرا

 (2117)الوحيدي وحلس،

 .أقامة قنوات اتصال تتميز بالكفاءة والسرعة في األداء وبتكلفه منخفضه 

 القارات من خالل توصيل ملتخذي القرارات باملعلومات الحديثة والدقيقة وفي الوقت املناسب. تحقيق الفاعلية في 

 .تخفيض تكاليف معالجه البيانات وترشيد استخدام األيدي العاملة والحد من هدر في املواد 

 .توفير الجهد والوقت املوارد واستغاللها بكفاءة وفعالية 

  على أداء املنظمة.توفير احتياجات العاملين والعمالء 
ً
 من الخدمات مما يسهم إيجابيا

 .تحديد األخطاء واالنحرافات والتعرف على مواطن الضعف من خالل دورها في تعزير املساءلة والشفافية 

 (2113)الجواد،

خدام في ظل التغيرات املستمرة والتطور الهائل في مجال تقنيات معلومات واالتصاالت والتزايد والنمو السريع في است

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكة األنترنت. بدأت العديد من منظمات األعمال ادراك أهمية استخدام األنترنت كأداة 

 . لنشر قوائمها املالية في أطار ما يسمى باإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية

يل املعلومات املالية وغير املالية لألطراف املستفيدة، وقد زاد في اآلونة األخيرة اعتماد الشركات علي شبكة األنترنت لتوص

 ويعتبر النشر اإللكتروني للتقارير املالية احد أساليب اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني 

 دراسة تحليلية للتطور في اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني 2

 مفهوم اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية: 2/1

يمثل اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني للتقارير املالية حد أساليب اإلفصاح املحاسبي الذي يعتمد على وسائل تقنيات 

االتصاالت الحديثة في توصيل نتائج األعمال التي قامت بها الوحدة االقتصادية إلى الجهات املستفيدة منها. ) العربيد قرطالي، 

2116 .) 

اإللكتروني للتقارير املالية بأنه "استخدام الشركة أو املؤسسة ملوقعها على شبكة املعلومات  ( اإلفصاح2117ويعرف صالح )

 الدولية في عرض البيانات املالية املحاسبية لها خالل الفترات املناسبة التي قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية".
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ير كمية ضخمة من املعلومات املحاسبية بصورة مباشرة، ( اإلفصاح اإللكتروني بأنه "إمكانية توف2111كما عرف مصطفى )

والتي يستطيع املستخدم الوصول إليها في أي وقت وعلى حسب اهتماماته ورغباته مما يحقق مزايا تنافسية بين الشركات من 

 خالل استخدام األجهزة الذكية وصفحات الويب".

ملالية ليتعدى اإلفصاح علي مواقع املنشآت ليتطور ويتوسع من خالل وفي اآلونة األخيرة تطور اإلفصاح اإللكتروني للتقارير ا

الوسائل الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي لالستفادة منها في توصيل املعلومات التي يحتاج إليها ملستثمرين واألطراف ذات 

ت املالئم بهدف تعزيز درجة الثقة العالقة بالشركات في اتخاذ قراراتهم وتوفيرها لهم من خالل وسائل مبتكرة وفي التوقي

 املتبادلة بين الشركة وأصحاب املصالح.

لذا يمكن تعريف اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية بأنه "أحد وسائل اإلفصاح املحاسبي عن املعلومات املالية وغير املالية 

املعلومات وعدالة توزيعها واالستفادة منها من  للمنشأة عبر وسائل تقنيات املعلومات الحديثة املختلفة، بهدف تحقيق تماثل

 جميع األطراف". 

 غير ملزم حتى األن، حيث يرجع 
ً
 طوعيا

ً
ويعتبر اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية عبر األنترنت اختياري أي أنه إفصاحا

من املزايا املتعددة التي تحققها استخدام األنترنت كوسيلة لإلفصاح على رغبة إدارة املنظمة دون ألزام، بهدف االستفادة 

 التقنيات الحديثة في تطبيقات التواصل االجتماعي، من حيث االنتشار األوسع للمعلومات. 

 مراحل تطور اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية  2/2

تغيير وسائل عرض وتوصيل  شهدت اآلونة األخيرة تغيرات سريعة ومتالحقة في تكنولوجيا املعلومات والتي كان لها أثر فعال في

 املعلومات املحاسبية واإلفصاح عنها. وتتمثل مراحل تطور اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية فيما يلي:

تتمثل املرحلة األولى في اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية في قيام الشركات بإنشاء مواقع إلكترونية، املرحلة األولي: 

كأحدي وسائل اإلفصاح للتقارير املالية وكان ذلك بصورة غير منتظمة، وقد اتسمت هذه املرحلة بقلة  واستخدام األنترنت

 (.2112عدد الشركات التي تقوم بالنشر واإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية ) الخيال، 

خاصة بها، حيث تقوم بالنشر اتسمت هذه املرحلة بزيادة عدد الشركات التي تمتلك مواقع إلكترونية املرحلة الثانية: 

 تشبه هذه التقارير املالية التقارير التقليدية املطبوعة في صورة 
ً
واإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية بشكل منتظم، غالبا

PDF. 

م طرق اتسمت هذه املرحلة بالنشر واإلفصاح اإللكتروني للمعلومات املالية والغير مالية عن طريق استخدااملرحلة الثالثة: 

 ، XBRLمتطورة لعرض املعلومات مثل لغة تقارير األعمال املوسعة 

( مواقع التواصل االجتماعي كقناة مقبولة لإلفصاح املالي، SECقد اعتمدت هيئة األوراق املالية والبورصات )املرحلة الرابعة: 

الفيس بوك وتوبتر وغيرها .......( وأصبحت العديد من الشركات العامة تستخدم وسائل التواصل االجتماعي املختلفة )

لإلفصاح عن املعلومات و الوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر  للتواصل مع مساهميها واملستثمرين وأصحاب املصالح 

 ملساعدتهم في اتخاذ القرارات.
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 اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املاليةأساليب  2/3

 يتم اإلفصاح اإللكترونياإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية فقد هناك العديد من الوسائل واألساليب التي يمكن من خاللها  

 بأحدي األساليب التالية:

بحيث  Excelحيث يتم عرض لقوائم والتقارير املالية على شكل جداول إلكترونية باستخدام برنامج  الجداول اإللكترونية:  -

على املستخدم تحميل امللف الذي يحتوي على القوائم والتقارير املالية وإجراء التحليالت الالزمة عليها مباشرة، مما يسهل 

 (2116سامي، ) يختصر على املحللين املاليين الكثير من الوقت املستغرق في طرق العرض بالصورة التقليدية. 

بعض الشركات بعرض ملخص لقوائمها املالية، وأهم النتائج  حيث تقوم: العرض الحركي للقوائم والتقارير املالية -

  Power pointواملؤشرات املالية، وكذلك بعض البيانات الغير مالية من خالل استخدام برامج مختلفة مثل 

حيث تقوم بعض الشركات بعرض بعض مقاطع الفيديو لتوضيح بعض إنجازاتها، وهو ما العرض عن طريق الفيديو:  -

 (Deniz et al., 2018) حقيق مزيد من ثقة املستخدمين في املنشأة.يساهم في ت

 دوافع اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية 2/4

 هناك العديد من الدوافع الستخدام اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية ومن أهمها:  

الحياة ومنها املجاالت التجارية وخاصة التجارة التطور والنمو املتزايد في استخدام شبكة األنترنت في جميع مجاالت  -

اإللكترونية عبر شبكة األنترنت، ومدى الحاجة إلى معلومات فورية وعاجلة لتلبية متطلبات اتخاذا القرار وأثر ذلك على 

 (2117)عبد الحليم،  املعلومات املحاسبية بوجه عام واإلفصاح املحاسبي بصفة خاصة.

الية التي يتم اإلفصاح عنها بالطرق التقليدية، ومدي الحاجة إلى إفصاح فوري ومستمر في ظل تأخير أعداد التقارير امل  -

 الرتباط قيمة املعلومات املحاسبية بالتوقيت املالئم.     
ً
 بيئة األعمال الحديثة، ونظرا

هذه التقارير، وزيادة هناك العديد من مستخدمي التقارير املالية غير متخصصين في تحليل وفهم البيانات املنشورة ب -

 الحاجة إلى اإلفصاح عن هذه املعلومات بشكل مبسط وواضح.  

يعد اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية وسيلة فعالة في تحقيق قاعدة التوسع في املجال اإلعالمي للشركات وبالتالي  -

 واء على املستوى املحلي أو الدولي.تحسين الوضع التنافس ي للشركات وإمكانية جذب العديد من املستثمرين الجدد س

 (2117)عرفة، وآخرون،

يعد اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية وسيلة فعالة لتحقيق عدالة توزيع املعلومات حيث إتاحة املعلومات  -

 للمستخدمين دون قيود، ومن ثم عدم تربح البعض من توفير هذه املعلومات.

الية وسيلة فعالة للحصول علي تغذية مرتدة ملدى رضا مستخدمي التقارير املالية يعد اإلفصاح اإللكتروني للتقارير امل -

 وأحكام الرقابة علي األداء.
ً
 عن أداء الشركات ومن ثم إمكانية تحسين األداء مستقبال

من ثم تخفيض التكلفة والوقت والجهد املستغرق في أعداد التقارير التقليدية، وإمكانية التحديث السريع للبيانات، و  -

 نحسين جودة املعلومات املستخدمة في اتخاذ القرارات.  
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 مزايا اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية 2/5

هناك العديد من املزايا واملنافع التي تعود على املستخدمين الستخدام اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية، ومن أهم هذه 

 املزايا ما بلي:

واملعلومات للمستخدمين في وقت واحد عبر األنترنت مما يحقق العدالة في توزيع املعلومات وتخفيض حالة إتاحة البيانات  -

عدم تماثل املعلومات فيما بين املستخدمين، حيث يعد عدم تماثل املعلومات من أهم االنتقادات املوجه لإلفصاح 

 (2115)عبد امللك،  التقليدي للتقارير املالية.

إمكانية أجراء املقارنات بسهولة ويسر سواء علي مستوي الصناعة أو الشركات أو سوق املال، مما يساعد في تحسين جودة  -

 اتخاذ القرارات للمستخدمين. 

 الحصول على معلومات فورية، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها، ومن ثم زيادة دقة قرارات املستخدمين. -

املنشورة وتحليلها ومعالجتها باستخدام نماذج مختلفة تناسب القرارات املختلفة، وبأقل تكلفة إمكانية تخزين املعلومات  -

 ووقت للمستخدمين.

 إمكانية نشر املعلومات بلغات مختلفة تفي باحتياجات وقدرات املستخدمين املختلفة.  -

 وصوت وغير ذلك إمكانية استخدام وسائط متعددة لإلفصاح بأشكال مختلفة سواء أشكال بيانية وصور  -

 عيوب اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية 2/6

بالرغم من وجود العديد من املنافع واملزايا التي يمكن تحقيقها عند استخدام اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية، أال أن 

 هناك بعض العيوب التي قد تعوق االستفادة من هذه املنافع أهمها:

 علي مواقع الشركات، وذلك لعدم وجود اطار موحد اختالف املحتوى املع -
ً
لوماتي للبيانات التي يتم اإلفصاح عنها إلكترونيا

 وملزم للشركات ينظم اإلفصاح عبر األنترنت، مما يؤثر على قابلية املعلومات للمقارنة.

مما قد يؤثر على املستخدمين في  قد تحتوي املعلومات املنشورة علي معلومات لم يتم مراجعتها ومعلومات التي تم مراجعتها، -

 الحكم بنفس املستوى على درجة الثقة واملصداقية في هذه املعلومات.

 التغيرات السريعة واملستمرة في تحديث املعلومات، وإمكانية اختراقها قد يؤثر على قرارات املستخدمين.   -

 ت التي يتم اإلفصاح عنها:دور اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية في تحسين جودة املعلوما 3

 في اتخاذ القرارات املختلفة وان تتميز املعلومات املفصح عنها 
ً
 ال بد من أن يكون مفيدا

ً
لكي يكون اإلفصاح املحاسبي فعاال

 بمجموعة من الخصائص النوعية حتى تكون هذه املعلومات عالية الجودة ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

حيث يجب أن تكون هامة ومفيدة عند اتخاذ القرار حيث تكون املعلومات قادرة على تكوين تنبؤات  مالئمة املعلومات: -

 ,Jones, and Xiao, 2004) مستقبلية وتتحقق من صحة التوقعات السابقة وإن يتم الحصول عليها في التوقيت املناسب

p.240 ) 

حيث يجب أن تكون املعلومات التي يشملها التقرير محايدة وال تعطي مزايا خاصة  إمكانية االعتماد على املعلومات: -

 للبعض على حساب البعض األخر، أي أن تتميز بالصدق واملوضوعية وعدم التحيز ويمكن ملتخذ القرار أن يعتمد عليها.
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ة من الوضوح والبساطة في العرض حيث يجب أن تكون املعلومات قابلة للفهم بحيث تكون على درجة عالي القابلية للفهم: -

بحيث يمكن للمستخدمين إدراكها. تعني قابلية الفهم للمعلومات املحاسبية أن يتم تصنيف وعرض املعلومات بشكل 

واضح ودقيق، ويفترض أن لدى مستخدمي املعلومات املحاسبية مستوى معقول من املعرفة في مجال املحاسبة وفي أعمال 

قتصادية، ولديهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسة املعلومات املحاسبية املقدمة في التقارير املالية املنشاة ونشاطاتها اال

للشركة. كما يجب أن تكون املعلومات املالية املعروضة بعيدة عن التعقيد والصعوبة، إال أن ذلك ال يعني عدم عرض 

دة كما في بعض عمليات األدوات املالية مثل املشتقات املالية، املعلومات املحاسبية املتعلقة بالعمليات واألحداث املعق

 ولكن يجب أن تكون معروضة بشكل سهل وواضح ومفهوم ما أمكن.

حيث إمكانية مقارنة القوائم املالية لفترة مالية معينة مع القوائم املالية لفترة أو فترات أخرى سابقة إمكانية املقارنة:   -

لقوائم املالية للمنشأة مع القوائم املالية ملنشأة أخرى ولنفس الفترة. ويستفيد مستخدمو لنفس املنشأة، أو مقارنة ا

املعلومات املحاسبية من إجراء املقارنة ألغراض اتخاذ القرارات املتعلقة بقرارات االستثمار والتمويل وتتبع أداء املنشأة 

 .ومركزها املالي من فترة ألخرى، وإجراء املقارنة بين املنشآت

وتعني درجة االتفاق بين األفراد املستقلين واملطلعين الذين يقومون بعملية القياس باستخدام نفس القابلية للتحقق:  -

أساليب القياس. أي مدى وجود درجة عالية من اإلجماع بين املحاسبين املستقلين عند استخدامهم نفس طرق القياس 

 يث تتحقق خاصية التمثيل الصادق أيضا.والخروج بنتائج متشابهة لألحداث االقتصادية بح

التوقيت املناسب تعني خاصية التوقيت املناسب أن تكون املعلومات متوفرة التخاذ القرار في الوقت   :التوقيت املناسب -

الذي يكون للمعلومات تأثير في القرار، وكما هو معروف فإن املعلومات تفقد قيمتها بشكل سريع في عالم التجارة واملال 

أسعار السوق مثال يتم التنبؤ بها على أساس تقديرات املستقبل، كما أن البيانات عن املاض ي تساعد في إجراء التنبؤات ف

املستقبلية. ولكن مع مرور الوقت، وعندما يصبح املستقبل هو الحاضر، تصبح معلومات املاض ي وبشكل متزايد غير 

 .التخاذ القرارات مفيدة 

املوازنة بين التكلفة واملنفعة أي أن املنافع التي يتم الحصول عليها من املعلومات يجب أن  املنفعة:املوازنة بين التكلفة و  -

املنفعة( لكل الحاالت كونها  –تزيد عن التكاليف املتكبدة في توفير هذه املعلومات، وال يوجد معيار ثابت الختبار)التكلفة 

 . عملية اجتهادية لكل موقف على حدة

 لتي تواجه تطوير تقرير املراجع في ظل البيانات الضخمةالتحديات ا 4

ويتطلب تطوير تقرير املراجع باستخدام البيانات الضخمة إلى تدريب املراجعين الخارجيين وإكسابهم بعض املهارات الالزمة 

مل مع البيانات لتحليل هذه البيانات، حيث أثبتت معظم الشركات نجاحها على إكساب املراجعين بعض املهارات في التعا

قد يؤدي ذلك إلى سعي هذه الشركات إلى رفع سقف جودة التدريب وبالتالي زيادة التكاليف املناطة عليها  التقليدية. في املقابل

وقد تحتاج هذه الشركات إلى توظيف بعض علماء تحليل البيانات الضخمة و االستثمار في برامج تدعم التحليل وهذا مما 

 راجع الخارجي.يزيد من أتعاب امل

فيجب على الشركات التجاوز عن هذه التكاليف بسبب ما يشاع عن اندثار  مهنة املراجعة وهذا ما تطرق له البروفيسور 

David Yermack  أن مهنة  31/11/2112، خبير قانوني مالي واقتصادي، حيث ذكر في اللقاء املنعقد في جامعة نيويورك في

املراجعة قد تكون غير موجودة بعد عشر سنوات قادمة وذلك بسبب تكنولوجيا املعلومات الرقمية، بغض النظر عن رأيه 

أن مهنة املراجعة من املهن املهمة والتي ال يمكن االستغناء عنها  واألسباب التي أدت إلى وصوله إلى هذه النتيجة ترى الباحثات
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وذلك ألن املراجع هو من يقوم بتحليل البيانات والتأكد من صحتها وال يستطيع جهاز الكمبيوتر القيام بذلك فمهنة املراجعة 

عادة هيكلة لتتماش ى مع متطلبات السوق متجددة رغم بطئها إال أنها قابلة للتطوير عن طريق التكنولوجيا. تحتاج املهنة إلى إ

 في املستقبل.

 ومن ثم نشره 
ً
استخدام البيانات الضخمة ُيحمل املراجع ببعض املهام اإلضافية املتمثلة في أعداد الفيديو والجرافكس أوال

لذلك فاملراجع وجمع البيانات الضخمة من املستفيدين واملتمثلة في مشاركة هذا الفيديو وعدد املشاهدات واالعجابات و 

بحاجة لتعلم قراءة البيانات الضخمة وتحليلها مما يشكل عبء إضافي عليه. وهذا يزيد من األعباء املادية على الشركة أو 

املكتب للوصول إلى درجة عالية من تمكن املراجع في إعداد التقارير بصورة تتناسب مع التطور التكنولوجي، وقد ال تتناسب 

 تطبيق النموذج مع تكلفته. الفوائد العائدة من 

تقوم بقراءة البيانات املالية فقط وليس لديها القدرة على استيراد   CAAT Sبرامج عديدة منها  وهناك شركات استخدمت 

فتفادت بعض الشركات التي طبقت هذا  (Alles & Gray, 2016) املعلومات االجتماعية و سجالت البريد اإللكتروني وغيرها

املقترح على مراجعتها الداخلية هذه األعباء عن طريق استعانتها بأطراف خارجية لديها املعرفة واإلمكانيات املطلوبة، كما يمكن 

 .IBM and Wiproاستخدام بعض البرامج مثل 

 الخارجية:دور النموذج املقترح في زيادة كفاءة وفاعلية جودة تقرير املراجعة  5

يعرض من خاللها النتائج التي تم   تقرير ناطق(  (  يقدم النموذج املقترح شكل جديد لعرض تقرير املدقق  بصورة ناطقة

الوصول إليها خالل عملية املراجعة باإلضافة إلي تقرير مراقب الحسابات الذي يتم عرضة حيث أنه قد يصعب علي بعض 

ر , األم -الذين ليس لديهم املقدرة علي قرأة وتفسير البيانات واملعلومات املالية وغير املالية الواردة بتقرير مراقب الحسابات

الذي يعمل على سهولة وسرعة تداوله بين املستفيدين من خالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة , ومن ثم تطوير وسائل 

عرض تقرير مراقب الحسابات بشكل جديد يتواكب مع تغيرات عصر التكنولوجيا بطريقة قد تيسر علينا معرفة عدد 

 ستفيدين من تقرير املراجع.املشاهدات واالعجابات واملشاركات ومن ثم عدد امل

عندما يتم عرض بيانات التدقيق وتقاريره ونتائجه بالطريقة التقليدية، فإن الشخص املتلقي يحصل على عرض واحد لكافة 

البيانات دفعة واحدة، مما يجعل من الصعب التمييز بين األمور املهمة وغير املهمة، وهذا هو السبب في عدم فعالية مشاركة 

ت وعرضها بهذه الطريقة. بينما يساعد التمثيل والعرض املرئي للبيانات في تقديم وسيلة مرنة وموثوقة لتحديد املعلوما

املعلومات ذات الصلة وعرضها بأسلوب يستطيع أي شخص فهمه، وكذلك أمكانية معالجة وعرض قدر أكبر من املعلومات 

 من قراءة األرقام
ً
ف األحداث املستقبلية باستخدام العالقات املكانية واأللوان ووسائل توقع واكتشا، وكذلك التركيز على بدال

اإليضاح املختلفة، كما يساعد النموذج املقترح على تيسير وصول عدد أكبر من األشخاص إلى البيانات، وتوفير تجربة ثرية 

 وتفاعلية للمستخدمين،

عد تقنيات التحليل املرئي للبيانات أسرع طريقة لتحليل وفهم أ
ُ
مة بدون مساعدة ت

ّ
نظ

ُ
مة أو غير امل

ّ
نظ

ُ
ي حجم من البيانات امل

وتساعد التقنيات املرئية في تسريع وتحسين عملية اتخاذ القرار، من خالل الخرائط الحرارية واملخططات   تقنية املعلومات.

 .حولوحات القياس التفاعلية التي يسهل فهمها من جانب مستخدمي التقارير املالية وأصحاب املصال

 مزايا تطبيق النموذج املقترح 6
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 النموذج املقترح يسهل تطبيقه  -

 النموذج املقترح يتميز بالسهولة والبساطة في توصيل املعلومات للمستفيدين -

 في توصيل املعلومات للمستفيدين     -
ً
 النموذج املقترح أكثر وضوحا

-  
ً
 من قراءة األرقاميوفر النموذج املقترح معالجة وعرض قدر أكبر من املعلومات بدال

 توقع واكتشاف األحداث املستقبلية باستخدام العالقات املكانية واأللوان واألنماطيمكن من التركيز على  -

 يساعد على توفير تجربة ثرية وتفاعلية للمستخدمين -

 النموذج املقترح لتقرير املراجع أدق في وصول املعلومات للمستفيدين -

 املعلومات املتاحة به يوفر النموذج املقترح موضوعية في -

 النموذج املقترح يتميز بسرعة وصولة وانتشاره بين األطراف املستفيدة -

 النموذج املقترح يساعد على فهم أوسع للمعلومات من قبل املستثمرين األجانب -

 يوفر النموذج املقترح التغذية املرتدة عن انطباع املستفيد من تقرير مراقب الحسابات  -

 الحسابات االستفادة من تعليقات التي يوفرها النموذج املقترح في تحسين جودة تقريره.يمكن ملراقب  -

 النموذج املقترح يعمل على أنتشار أوسع للمنشأة ومن ثم زيادة القدرة التنافسية.  -

 املقترح على أضفاء ثقة أكبر لتقرير مراقب الحسابات. يمكن أن يعمل النموذج -

 ذج املقترح مزايا تنافسية للمكتب املراجعة القائم بهيحقق االبتكار في تطبيق النمو  -

 يمكن ملكاتب املراجعة الحصول على أتعاب إضافية نظير تطبيق هذا النموذج -

-  
ً
 انتشارا اكبر ملكتب املراجعة دوليا

 الدراسة امليدانية  7

على مدى قبول النموذج املقترح لتطوير تهدف الدراسة إلى استطالع آراء املحاسبين واملراجعين املمارسين ملهنة املراجعة حول 

 تقرير مراجع الحسابات في ظل البيانات الضخمة.   

 ولتحقيق هدف البحث سوف تقوم الدراسة في هذا القسم باختبار الفروض التي تقوم عليها الدراسة.  

 فروض الدراسة 7/1

 الفرض الرئيس ي التالي:في ضوء مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها، تعتمد الدراسة على اختبار 
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"ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية آلراء املراجعين حول على مدى قبول النموذج املقترح لتطوير تقرير مراجع الحسابات في ظل 

 البيانات الضخمة"

 والختبار هذا الفرض تم تقسيم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:  

 زايا للمنشأة واملستفيدين من تقرير املراجع وكذلك ملكتب املراجعة.النموذج املقترح يوفر العديد من امل .1

 هناك تحديات تواجه املراجعين عند تطبيق النموذج املقترح لتطوير تقرير مراجع الحسابات في ظل البيانات الضخمة .2

 مجتمع وعينة الدراسة 7/2

 لصعوبة تحديد حصر 
ً
يتمثل مجتمع الدراسة امليدانية في املراجعين العاملين في مكاتب املحاسبة واملراجعة واملمارسين للمهنة, ونظرا

مجتمع الدراسة بصورة دقيقة بسبب كبر حجم املجتمع، فقد قامت الدراسة على توزع قائمة االستقصاء علي مجموعة من املراجعين 

 تب املحاسبة واملراجعة. العاملين في بعض مكا

 أسلوب جمع البيانات 7/3

 اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على أسلوب االستقصاء
ً
 وإلكترونيا

ً
، وقد تم جمع البيانات عن طريق توزيع قوائم االستقصاء يدويا

 الحسابات في ظل البيانات الضخمة،مدى قبول النموذج املقترح لتطوير تقرير مراجع وتم توجهه إلى عينة الدراسة، بهدف التعرف على 

والحصول على البيانات الالزمة الختبار صحة الفروض باستخدام األساليب اإلحصائية، وقد تم عرض قائمة االستقصاء على مجموعة 

 ائية.من املحكمين، وتم أجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء املقترحات املقدمة حتى خرجت قائمة االستقصاء في صورتها النه

 وقد تم تقسيم استمارة االستقصاء إلي محورين: 

 أشتمل علي بيانات عامة عن آراء املراجعين حول مزايا تطبيق النموذج املقترح. -:املحور األول 

 معوقات تطبيق النموذج املقترح. أشتمل علي مجموعة من األسئلة عن آراء املراجعين حول  -:املحور الثاني
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 تحليل نتائج الدراسة اإلحصائية واختبار الفروض  7/4

 (Cronbach Alpha)معاملي الصدق والثبات   

Factor Analysis 

Communalities 

 Initial Extraction مزايا تطبيق النموذج املقترح

 750. 1.000  املقترح يسهل تطبيقه النموذج

 933. 1.000 توصيل املعلومات للمستفيديناملقترح يتميز بالسهولة والبساطة في  النموذج

 في توصيل املعلومات للمستفيدين النموذج
ً
 872. 1.000     املقترح أكثر وضوحا

 710. 1.000 املعلومات للمستفيدين النموذج املقترح لتقرير املراجع أدق في وصول 

 856. 1.000 النموذج املقترح موضوعية في املعلومات املتاحة به يوفر

 903. 1.000 املقترح يتميز بسرعة وصولة وانتشاره بين األطراف املستفيدة النموذج

 820. 1.000 من قبل املستثمرين األجانب النموذج املقترح يساعد على فهم أوسع للمعلومات

 960. 1.000  الحسابات النموذج املقترح التغذية املرتدة عن انطباع املستفيدين من تقرير مراقب يوفر

 927. 1.000 جودة تقريره ملراقب الحسابات االستفادة من تعليقات التي يوفرها النموذج املقترح في تحسين يمكن

 928. 1.000 ومن ثم زيادة القدرة التنافسية النموذج املقترح يعمل على أنتشار أوسع للمنشأة

 895. 1.000 الحساباتيعمل النموذج املقترح على أضفاء ثقة أكبر لتقرير مراقب  يمكن أن

 842. 1.000 االبتكار في تطبيق النموذج املقترح مزايا تنافسية للمكتب املراجعة القائم به يحقق

 910. 1.000 ملكتب املراجعة الحصول على أتعاب إضافية نظير تطبيق هذا النموذج يمكن

  يحقق النموذج املقترح انتشار اكبر ملكتب
ً
 913. 1.000 املراجعة دوليا

 (1الجدول رقم )
 

 Factor Analysisاختبار الصدق العاملي   -

( اختبار الصدق العاملي لالستبيان لتحديد كفاءة فقرات املحور األول والذي يقيس مزايا تطبيق النموذج املقترح 1يوضح الجدول رقم )

وهذا يشير إلي أن جميع الفقرات  960، . 710.ويتضح من التحليل العاملي أن قيمة الصدق العاملي لفقرات املحور والتي تتراوح بين  

 0.7لعاملي حيث أن لها معامل مرتفع أكبر من تتصف بالصدق ا
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Communalities 

 Initial Extraction معوقات تطبيق النموذج املقترح

 932. 1.000 املقترح يصعب تطبيقه على تقرير مراقب الحسابات النموذج

 895. 1.000 تتناسب أعباء تطبيق النموذج مع الفوائد املرجوة منه ال

 909. 1.000 املراجع املهارة التقنية ألعداد مثل هذا النموذج ال يملك

 901. 1.000 النموذج إلى أخصائي في مجال تكنولوجيا املعلومات ألعداده يحتاج

 904. 1.000 الوقت املحدد ألعداد التقرير طويل ال يتالءم مع  النموذج املقترح وقت يستغرق 

 958. 1.000 للمنشأةالنموذج املقترح إي مزايا  ال يضيف

 939. 1.000 النموذج املقترح إي مزايا ملكتب املراجعة ال يضيف

 797. 1.000 ال يضيف النموذج املقترح إي مزايا للمستفيدين من تقرير مراقب الحسابات 

 833. 1.000 املصداقية في التغذية املرتدة من املستفيدين قد يؤدي تطبيق النموذج املقترح إلى قله

 790. 1.000 تطبيق النموذج املقترح إلى صعوبة فهم بعض املعلومات من قبل املستفيدين يؤدي قد

(2الجدول رقم )  

( اختبار الصدق العاملي لالستبيان لتحديد كفاءة فقرات املحور الثاني والذي يقيس معوقات تطبيق النموذج 2يوضح الجدول رقم )

وهذا يشير إلي أن جميع  958، . 790.املقترح ويتضح من التحليل العاملي أن قيمة الصدق العاملي لفقرات املحور والتي تتراوح بين  

 0.7الفقرات تتصف بالصدق العاملي حيث أن لها معامل مرتفع أكبر من 

 Reliabilityاختبار الثبات   -

 

 

 

( اختبار مدي ثبات أداة جمع البيانات للتأكد من مدي اتساق ودقة فقرات االستبيان بشكل عام وقد كانت قيمة 3يوضح الجدول رقم )

Cronbach's Alpha  .926.ملدي استقرار االستبيان خالل الزمن 
ً
 وهذا يشير إلي ثبات االستبيان بشكل قوي ويعتبر هذا مقياسا

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.926 24 

(3الجدول رقم )  
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T-Test 

One-Sample Statistics 

 مزايا تطبيق النموذج املقترح
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ranking 

 9 021. 255. 3.99 154  املقترح يسهل تطبيقه النموذج .1

 5 043. 536. 4.37 154 املقترح يتميز بالسهولة والبساطة في توصيل املعلومات للمستفيدين النموذج .2

 في توصيل املعلومات للمستفيدين املقترح النموذج .3
ً
 11 046. 574. 3.47 154     أكثر وضوحا

 12 044. 544. 3.59 154 املعلومات للمستفيدين النموذج املقترح لتقرير املراجع أدق في وصول  .4

 6 044. 546. 4.36 154 النموذج املقترح موضوعية في املعلومات املتاحة به يوفر .5

 4 044. 540. 4.39 154 بسرعة وصولة وانتشاره بين األطراف املستفيدةاملقترح يتميز  النموذج .6

 2 047. 585. 4.52 154 من قبل املستثمرين األجانب النموذج املقترح يساعد على فهم أوسع للمعلومات .7

 7 059. 736. 4.18 154  الحسابات النموذج املقترح التغذية املرتدة عن انطباع املستفيدين من تقرير مراقب يوفر .2

 1 044. 549. 4.55 154 جودة تقريره ملراقب الحسابات االستفادة من تعليقات التي يوفرها النموذج املقترح في تحسين يمكن .2

 3 053. 659. 4.49 154 ومن ثم زيادة القدرة التنافسية النموذج املقترح يعمل على أنتشار أوسع للمنشأة .11

 10 037. 461. 3.78 154 ثقة أكبر لتقرير مراقب الحسابات يعمل النموذج املقترح على أضفاء يمكن أن .11

 8 037. 459. 4.16 154 االبتكار في تطبيق النموذج املقترح مزايا تنافسية للمكتب املراجعة القائم به يحقق .12

 8 063. 785. 4.16 154 ملكتب املراجعة الحصول على أتعاب إضافية نظير تطبيق هذا النموذج يمكن .13

  النموذج املقترح انتشار اكبر ملكتبيحقق  .14
ً
 3 051. 629. 4.49 154 املراجعة دوليا

(4الجدول رقم )  
 

آراء عينة الدراسة حول مدي موافقة املراجعين املزاولين ملهنة املراجعة علي املزايا التي يحققها  ( والذي يتناول 4يوضح الجدول رقم )

وهي أكبر من نقطة الفصل )املحايد( أي أنها تميل أكثر إلي  4.55،  3.47تطبيق النموذج املقترح أن قيمة الوسط الحسابي تراوحت بين 

ومن ثم قبول النموذج املقترح وتأكيد أنه يحقق العديد من املزايا إذا تم تطبيقه من   785.،   255.املوافقة وبانحراف معياري يتراوح بين 

 .وجهة نظر املراجعين

 ويمكن ترتيب املزايا التي يحققها تطبيق النموذج املقترح من وجهة نظر املراجعين كما يلي:

 جودة تقريره املقترح في تحسينملراقب الحسابات االستفادة من تعليقات التي يوفرها النموذج  يمكن .1

 من قبل املستثمرين األجانب النموذج املقترح يساعد على فهم أوسع للمعلومات .2

 ومن ثم زيادة القدرة التنافسية النموذج املقترح يعمل على أنتشار أوسع للمنشأة .3

  يحقق النموذج املقترح انتشار اكبر ملكتب .4
ً
 املراجعة دوليا

 .ة وصولة وانتشاره بين األطراف املستفيدةاملقترح يتميز بسرع النموذج .5

 املقترح يتميز بالسهولة والبساطة في توصيل املعلومات للمستفيدين النموذج .6

 النموذج املقترح موضوعية في املعلومات املتاحة به يوفر .7

 الحسابات النموذج املقترح التغذية املرتدة عن انطباع املستفيدين من تقرير مراقب يوفر .2

 االبتكار في تطبيق النموذج املقترح مزايا تنافسية للمكتب املراجعة القائم به يحقق .2

 ملكتب املراجعة الحصول على أتعاب إضافية نظير تطبيق هذا النموذج يمكن .11

 املقترح يسهل تطبيقه النموذج .11
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 يعمل النموذج املقترح على أضفاء ثقة أكبر لتقرير مراقب الحسابات يمكن أن .12

 في توصيل املعلومات للمستفيديناملقترح  النموذج .13
ً
     أكثر وضوحا

 املعلومات للمستفيدين النموذج املقترح لتقرير املراجع أدق في وصول  .14

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

x1 193.784 153 .000 3.987 3.95 4.03 

x2 101.241 153 .000 4.370 4.28 4.46 

x3 75.021 153 .000 3.468 3.38 3.56 

x4 81.962 153 .000 3.591 3.50 3.68 

x5 99.151 153 .000 4.364 4.28 4.45 

x6 100.867 153 .000 4.390 4.30 4.48 

x7 95.798 153 .000 4.519 4.43 4.61 

x8 70.497 153 .000 4.182 4.06 4.30 

x9 102.926 153 .000 4.552 4.46 4.64 

x10 84.587 153 .000 4.494 4.39 4.60 

x11 101.768 153 .000 3.779 3.71 3.85 

x12 112.314 153 .000 4.156 4.08 4.23 

x13 65.706 153 .000 4.156 4.03 4.28 

x14 88.682 153 .000 4.494 4.39 4.59 

(5رقم ) الجدول   

وهذا يدل على أن املستقص ي منهم إجاباتهم تميل   193.784،  65.706املحسوبة تراوحت بين  T  ( أن قيمة 5يتضح من الجدول رقم )

وهذا يعني أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط اإلجابة التي تعبر عن  %25إلى القبول بمعامل ثقة عالي بلغ 

, وهذا يعني قبول 0.05من وهو أكبر  000.وذلك عند مستوي معنوية  4.46،  3.38الرأي املحايد، كما أن متوسط الفرق تراوح بين 

فرض العدم الذي ينص علي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء املراجعين املزاولين للمهنة حول املزايا التي يحققها النموذج 

 املقترح.
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Ranking معوقات تطبيق النموذج املقترح

 2 051. 629. 2.49 154 املقترح يصعب تطبيقه على تقرير مراقب الحسابات النموذج .1

 1 079. 987. 2.82 154 تتناسب أعباء تطبيق النموذج مع الفوائد املرجوة منه ال .2

 6 038. 471. 2.12 154 املراجع املهارة التقنية ألعداد مثل هذا النموذج ال يملك .3

 5 091. 1.130 2.13 154 أخصائي في مجال تكنولوجيا املعلومات ألعدادهالنموذج إلى  يحتاج .4

 8 065. 805. 1.60 154 الوقت املحدد ألعداد التقرير طويل ال يتالءم مع  النموذج املقترح وقت يستغرق  .5

 3 059. 730. 2.42 154 النموذج املقترح إي مزايا للمنشأة ال يضيف .6

 10 052. 649. 1.52 154 مزايا ملكتب املراجعةالنموذج املقترح إي  ال يضيف .7

 9 049. 613. 1.58 154  ال يضيف النموذج املقترح إي مزايا للمستفيدين من تقرير مراقب الحسابات  .2

 4 052. 651. 2.34 154 املصداقية في التغذية املرتدة من املستفيدين قد يؤدي تطبيق النموذج املقترح إلى قله .2

النموذج املقترح إلى صعوبة فهم بعض املعلومات من قبل تطبيق  قد يؤدي -11

 املستفيدين
154 1.75 .797 .064 7 

(6الجدول رقم )  

 

آراء عينة الدراسة حول مدي موافقة املراجعين املزاولين ملهنة املراجعة علي معوقات تطبيق  ( والذي يتناول 6يوضح الجدول رقم )

وهي أقل من نقطة الفصل )املحايد( أي أنها تميل أكثر إلي عدم  2.82،  1.52النموذج املقترح أن قيمة الوسط الحسابي تراوحت بين 

ن ثم عدم قبول املعوقات التي تفترضها الدراسة عند تطبيق النموذج املقترح وم 1.130،   471.املوافقة وبانحراف معياري يتراوح بين 

وتأكيد أن املعوقات التي تفترضها الدراسة عند تطبيق النموذج املقترح يمكن التغلب عليها من وجهة نظر املراجعين املزاولين ملهنة 

 .املراجع، وان املزايا التي يحققها تفوق املعوقات

 كما يلي: املعوقات التي تفترضها الدراسة عند تطبيق النموذج املقترح من وجهة نظر املراجعين املزاولين ملهنة املراجعةويمكن ترتيب 

 تتناسب أعباء تطبيق النموذج مع الفوائد املرجوة منه ال .1

 املقترح يصعب تطبيقه على تقرير مراقب الحسابات النموذج .2

 أةالنموذج املقترح إي مزايا للمنش ال يضيف .3

 املصداقية في التغذية املرتدة من املستفيدين قد يؤدي تطبيق النموذج املقترح إلى قله .4

 النموذج إلى أخصائي في مجال تكنولوجيا املعلومات ألعداده يحتاج .5

 املراجع املهارة التقنية ألعداد مثل هذا النموذج ال يملك .6

 ت من قبل املستفيدينتطبيق النموذج املقترح إلى صعوبة فهم بعض املعلوما قد يؤدي .7

 الوقت املحدد ألعداد التقرير طويل ال يتالءم مع  النموذج املقترح وقت يستغرق  .2

 ال يضيف النموذج املقترح إي مزايا للمستفيدين من تقرير مراقب الحسابات .2

 النموذج املقترح إي مزايا ملكتب املراجعة. ال يضيف .11

 

 



 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

103 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

y1 49.091 153 .000 2.487 2.39 2.59 

y2 35.450 153 .000 2.818 2.66 2.98 

y3 55.812 153 .000 2.117 2.04 2.19 

y4 23.388 153 .000 2.130 1.95 2.31 

y5 24.639 153 .000 1.597 1.47 1.73 

y6 41.166 153 .000 2.422 2.31 2.54 

y7 29.055 153 .000 1.519 1.42 1.62 

y8 31.924 153 .000 1.578 1.48 1.68 

y9 44.714 153 .000 2.344 2.24 2.45 

y10 27.207 153 .000 1.747 1.62 1.87 

(7الجدول رقم )  
 

وهذا يدل على أن املستقص ي منهم إجاباتهم تميل إلى   55.812، 23.388املحسوبة تراوحت بين  T  ( أن قيمة 7يتضح من الجدول رقم )

وهذا يعني أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط اإلجابة التي تعبر عن الرأي  %25القبول بمعامل ثقة عالي بلغ 

, وهذا يعني قبول فرض  0.05وهو أكبر من  000.وذلك عند مستوي معنوية  2.487،  1.519املحايد، كما أن متوسط الفرق تراوح بين 

العدم الذي ينص علي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء املراجعين املزاولين للمهنة حول وجود معوقات عند تطبيق 

 النموذج املقترح.

 النتائج والتوصيات

لتطوير اسلوب عرض تقرير مراقب الحسابات بطريقة تتواكب مع بيئة تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح 

التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة والتي تعتمد علي وسائل وطرق أبسط وأسهل في عرض املعلومات من خالل تقديم 

يعرض من خاللها النتائج   تقرير ناطق ( ( بحيث يتم عرض تقرير املدقق  بصورة ناطقة  -فيديوهات أو جرافيك ....... إلخ، 

التي تم الوصول إليها خالل عملية املراجعة باإلضافة إلي تقرير مراقب الحسابات الذي يتم عرضة حيث أنه قد يصعب علي 

,  -بعض الذين ليس لديهم املقدرة علي قرأة وتفسير البيانات واملعلومات املالية وغير املالية الواردة بتقرير مراقب الحسابات

الذي يعمل على سهولة وسرعة تداوله بين املستفيدين من خالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة , ومن ثم تطوير األمر 

وسائل عرض تقرير مراقب الحسابات بشكل جديد يتواكب مع تغيرات عصر التكنولوجيا بطريقة قد تيسر علينا معرفة عدد 

 تفيدين من تقرير املراجع.املشاهدات واالعجابات واملشاركات ومن ثم عدد املس

أنه ال توجد فروق ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل أستطالع أراء عينة من املراجعين ومراقبي الحسابات أنه  

 ذات داللة إحصائية حول أراء املراجعين املزاولين للمهنة حول املزايا التي يحققها النموذج املقترح.

تفترضها الدراسة عند تطبيق النموذج املقترح يمكن التغلب عليها من وجهة نظر املراجعين املزاولين ملهنة املراجع، كما أن املعوقات التي 

 .وان املزايا التي يحققها النموذج يفوق املعوقات
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 املراجع

: املراجع العربية
ً
 :أوال

1.  

اإلفصاح في مواقع التواصل االجتماعي)الفيس بوك( على حجم (، "أثر 2112ارقيبات، أنوار نواف أحمد، الزغبي، عبدهللا محمد،)

 ، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة أل البيت. التداول للشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة عمان"

 om/Record/948747http://search.mandumah.c 

2.  
أثر إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات على التأهيل املحاسبي "دراسة ميدانية على الشركات مدرجة في (، " 2113الجواد، خولة )

 . رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.بورصة فلسطين لألوراق املالية"

3.  
(، "العوامل املؤثرة في نشر التقارير املالية للشركات املساهمة  عبر األنترنت"، كلية االقتصاد 2112الخيال، توفيق عبد املحسن،)

 213، ص  2، العدد 23، املجلد مجلة جامعة امللك عبد العزيزواإلدارة، 

4.  

مجلة وكمة الشركات: دراسة نظرية وميدانية"، (، "اإلفصاح املحاسبي عبر األنترنت وح2112الرشيدي، ممدوح صادق محمد، )

  64 - 1، ص 2112، يونيو 1، العدد 23، كلية التجارة، جامعة سوهاج، مجلد البحوث التجارية املعاصرة

  http://search.mandumah.com/Record/72693 

5.  

"اإلفصاح االختياري من خالل وسائل التواصل  (، 2112الزغبي، علي إبراهيم فالح، الحمود، تركي راجي، النادر، حسن النادي،)

، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة االجتماعي للشركات األردنية املدرجة في بورصة عمان: دراسة تحليلية"

 اليرموك، األردن،

 http://search.mandumah.com/Record/952845 

6.  

(، "دور اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني في تحسين التقارير املالية وتقليص فجوة عدم تماثل 2112الشطناوي، حسن محمود،)

 .317-222، ص 3، العدد 5، املجلد Global Journal of Economics and Businessاملعلومات في بيئة األعمال األردنية"، 

https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB-5-3-4.pdf 

7.  
دراسة  -(، "أثر اإلفصاح املحاسبي اإللكتروني على منفعة املعلومات املحاسبية2116العربيد، عصام وقرطالي، يوسف حافظ )

 . 34، العدد 32ميدانية على الشركات املدرجة في األسواق العربية لألوراق املالية مجلة جامعة البعث، املجلد 

2.  

، املركز مجلة العربي للدراسات اإلعالمية(، "وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على الوعي التنموي"، 2112العزي، خالد ممدوح،)

     41-13، ص  2112، أكتوبر 3العربي لألبحاث والدراسات اإلعالمية، العدد 

http://search.mandumah.com/Record/993089 

2.  

مؤتة (، "مدى اإلفصاح املالي عبر األنترنت: دراسة على الشركات األردنية"، 2112لحطيبان، زيدون عبد،)الهروط، يوسف علي خلف، ا
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  امللخص:

من اإلتجاهات الواضحة في بيئة األعمال الحالية زيادة 

املنافسة. في هذا السياق، أصبحت املنظمات أكثر وعيا 

بأهمية املعرفة كعامل رئيس ي في الحصول على ميزة 

االقتصادي أحد الحلول املمكنة تنافسية. حيث يعد الذكاء 

 ة.في حقل إدارة املعرف

الذكاء أهمية وعليه هدفت هذه الدراسة إلى تحديد 

االقتصادي كأسلوب حديث في تحقيق ميزة تنافسية شملت 

مؤسسة اإلتصاالت الجزائرية )موبيليس(وذلك  من خالل 

دراسة وصفية اعتمدنا فيها على استمارة اإلستبيان كأداة 

نسخة  SPSS، وتحليلها بإستخدام اتجمع املعلومدراسية ل

42 

اإلنحدار حيث أشارت النتائج أين تم اإلعتماد على تطبيق  

والذي توصلنا من خالله إلى وجود عالقة  الخطي البسيط

ب  التي قدرت وامليزة التنافسيةقوية بين الذكاء االقتصادي 

هذه  .%5. بمستوى ذو داللة إحصائية أقل من 81,9%

النتائج تؤكذ وجود التكامل بين الذكاء االقتصادي وامليزة 

 التنافسية.

ي ،يية  ذكاء االقتصادي ،أسلوب تسيي الكلمات املفتاحية:
احندار خطي بسيط ،تنافسية، يوبيليس  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract : 
One of the abvious trends in current business 

environment is the increased competition. In this 

context, organizations are becoming more and more 

aware of the importance of knowledge as a key factor 

in obtaining competitive advantage. A possible solution 

in knowledge management is Economic Intelligence 

(IE). 

The aimed of this study is to determine importance of  

Economic Intelligence as a modern approach to achieve 

competitive advantage in Algerian Communications 

company (Mobilis), through a descriptive field study in 

which we relied on the survey questionnaire as a main 

tool for collecting information, and analyze it using 

SPSS Ver. 24. 

The results of the study found out where to rely on the 

application of Simple Regression, Therefore, we found  

that there is a strong relationship between the Economy 

Intelligence and Competitive Advantage, where he 

estimated at 8 ,1 9%. At a statisticl level, which is less 

than 5%. Thus the results of the field study confirm 

that there is integration between the Economic 

Intelligence and Competitive Advantage 

Key words: Economic Intelligence, Modern Approach, 

Competitive Advantage,  Mobilis,  Simple Regression 
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  املقدمة:

املميزات املصاحبة إلقتصاد املعرفة حيث فرضت التكنولوجيا الجديدة  إن تغير أنظمة وطرق التسيير أصبحت من

لإلتصاالت واملعلومات زيادة وتيرة التطور التكنولوجي واإلبداعي وعليه وجب على املؤسسات االقتصادية البحث عن طرق 

حيث تمكنها من حسن استغالل وأساليب جديدة للتسيير تمكنها من زيادة مرونتها وتجعلها أكثر تأقلما مع محيطها املتغير 

مواردها املتاحة، تخفيض تكاليفها اكتسابها ميزة تنافسية عن غيرها من منظمات األعمال. حيث نجد أن أغلب منظمات 

األعمال تعتمد على الذكاء االقتصادي كأسلوب تسييري ينظم موردها املعرفي الذي يساعدها على دعم ميزتها التنافسية وهو 

 لتنمية االقتصادية التي تصبوا إليها كل الدول.ما ينعكس على ا

تحقيق قفزة نوعية من تحاول مؤسساتها هذا العالم، فمن البديهي نجد أن بإعتبار الجزائر جزء من و :  إشكالية الدراسة 1.1

وهذا لن يتم إال من خالل اإلعتماد على أسلوب تسييري حديث يعمل على تحسين ميزتها  ،أجل تحقيق التنمية االقتصادية

 .في قطاع املعلومات واإلتصال والرائدة التنافسية، بحيث سوف نحاول إسقاط هذه الدراسة على أحد املؤسسات الناشطة

صياغة مشكلة البحث في السؤال على هذا األساس يمكن وهنا نخص بالذكر مؤسسة اإلتصاالت الجزائرية )موبيليس( 

 الرئيس ي التالي:

ظل  موبيليس في اإلتصاالت على مستوى مؤسسةالميزة التنافسية  تحسينما مدى أهمية تطبيق الذكاء االقتصادي في 
 ؟التغيرات التي أصبحت تشهدها البيئة العالمية

 التالية:لتسهيل تحليل إشكالية الدراسة سيتم طرح الفرضيات   فرضيات البحث: 2.1

في مؤسسة اإلتصاالت الجزائرية هناك أهمية في تطبيق الذكاء االقتصادي على تحسين امليزة التنافسية  الفرضية الرئيسية:

 والتي يمكن أن تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:)موبيليس(. 

 .             )α (%5=د مستوى معنوية .لدى مؤسسة موبيليس إهتما بتطبيق الذكاء االقتصادي عن الفرضية الفرعية األولى:

وجود عالقة ذو داللة إحصائية بين الذكاء االقتصادي وامليزة التنافسية في مؤسسة موبيليس عند  الفرضية الفرعية الثانية:

 .             )α (%5=مستوى معنوية .

 في مؤسسة موبيليس امليزة التنافسيةالرئيسية في دعم الذكاء االقتصادي  إدارة املعرفة أحد أبعاد الفرضية الفرعية الثالثة:

 .)α (%5= عند مستوى معنوية

: لتحقيق هدف الدراسة تم اإلعتماد على املنهج الوصفي ملناسبته هذا النوع من الدراسات. وكانت منهجية الدراسة  1.1

 .V 24   SPSSاإلستبانة األداة لجمع البيانات الالزمة وتحليلها وذلك باستخدام برنامج

تستمد هذه الدراسة أهميتها من املكانة التي أصبح يحتلها الذكاء االقتصادي اليوم في ميدان اإلدارة  أهمية الدراسة: 1.1

الحديثة، إلهتمامه بتسيير مورد املعلومة الذي أصبح مورد حيوي في دعم امليزة التنافسية في املؤسسات االقتصادية، وهذا 

ارف تساعد متخذي القرار على مواجهة تحديات وتقلبات املحيط، وهو لقدرته على جمع املعلومات وتحليلها وتحويلها إلى مع

 ما يضمن السير الحسن والتسيير الجيد ملنظمات األعمال املعرفية بإعتبار أنها تعيش اليوم في عصر العوملة واملعرفة.
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 الدراسات السابقة:  1.1

 نذكر منها:هناك العديد من الدراساتالسابقة التي تطرقت ملوضوع البحث، 

ميدانية : دراسة تحليل العاملي التوكيدي للذكاء االقتصاديال؛ بعنوان (0202) نبيل كنوش وطويطي مصطفى دراسة

إلى إختبار النموذج الثالثي ملكونات الذكاء االقتصادي في بيئة دراسة الوهدفت لعينة من املؤسسات اإللكترونية في الجزائر: 

األعمال الجزائرية، فالذكاء االقتصادي يعتبر أداة إستارتيجية تسمح للمؤسسات بتحصيل املعلومات من محيطها بطريقة 

سسات اإللكترومنزلية، قان الباحثان بتطبيق املقياس على عينة عشوائية من إطارات املؤ منهجية، ولتحقيق أهداف الدراسة 

من خالل إجراء التحليل العاملي  SPSS-AMOS( إطارا؛ حيث تم تحليل البيانات بإستخدام البرنامج اإلحصائي 09بواقع )

التوكيدي، وقد أظهرت النتائج أن الذكاء االقتصادي يتركب من ثالثة عناصر مترابطة ومتكاملة وهي اليقظة اإلستراتيجية، 

 هو ما يدعم ويؤكد البنية الثالثية في بيئة األعمال الجزائرية على غرار البيئة العاملية.املاية والتأثير و 

 هدفت  -مقاربة مفاهيمية–الذكاء االقتصادي كسبيل لتحقيق امليزة التنافسية بعنوان  (،0202سارة زرقوط )دراسة

منظمات األعمال في وقتنا الحالي،  ا لدىنجاح   التسيرية أكثر فاتيحاملأهم الذكاء االقتصادي كالدراسة إلى التعرف على أحد 

السبيل الفعال لتوفير كل ما تحتاجه املؤسسة عن املحيط التنافس ي، هذا األخير الذي يتميز بعدم الثبات والتطور  ألنه

ة والشاملة حولتها إلى هي وفرت املعلومة الكافياملستمر، األمر الذي يجعل املؤسسة بين محيط من الفرص والتهديدات فإن 

وقد تم معالجة هذه الدراسة من الجانب  نقاط قوة لصالحها وجعلها تكتشف نقاط ضعفها لتقوم بتصحيحها مستقبال.

املفاهيمي من خالل استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالتطرق إلى أهم املفاهيم ذات الصلة بامليزة التنافسية والذكاء 

 تحليل العالقة بينهما وانعكاساتها على نموذج أعمال املنظمات على املدى الطويل.االقتصادي ومن ثم 

 أثره علىاملؤسسة و  تسيير الذكاء االقتصادي في إعتماد أهمية ، بعنوان (0212) زايد مراد، رماضنية عبد العزيزدراسة 

االقتصادي على امليزة التنافسية، حيث غلبت على هذه هدفت الدراسة إلى إبراز آثر اعتماد الذكاء  حيثتها التنافسية، ميز 

الدراسة املنهج الوصفي، حيث استهل الباحثان هذه الدراسة من خالل محاولة تبيان كيفية تكييف األساليب التنظيمية 

األسلوب للتوافق مع أنظمة الذكاء االقتصادي والتي تعرضت إليها مجموعة من النظريات والنماذج الرائدة في إدراج هذا 

التسييري الحديث ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وهو ما يجعل الذكاء االقتصادي ذات اهمية بارزة في تعزيز القدرات 

التنافسية للمؤسسات االقتصادية من خالل تطوير أساليب التوقع والتنبؤ بالتغيرات املتسارعة في األسواق الحاضرة 

 تيجيات التي يعتمد عليها املتنافسون اآلخرون، وسرعة اإلستجابة لها.واملستقبلية، مع الفهم ملختلف اإلسترا

الذكاء االقتصادي كآلية التحكم في املعلومة اإلستراتيجية ودوره في صناعة ؛ بعنوان (0212بتغة صونية ) دراسة

واقع تطبيق تقنيات ؛ والتي هدفت إلى الوقوف على مؤسسة تنافسية: دراسة حالة على عينة من املؤسسات اإلقتصادية

ومة لعستخدام هذه اآللية للتحكم في املآلية الذكاء االقتصادي على عينة املؤسسات املختارة، والتأكيد على أهمية ا

إطار من مختلف  591اإلستراتيجية، حيث تعّد هذه األخيرة ركيزة أساسية لصناعة مؤسسة تنافسية؛ وتمثلت عينتها في 

إلعتماد على اإلستبانة، املقابلة واملالحظة كأدوات لجمع البيانات؛ واستخدمت الدراسة املنهج القطاعات االقتصادية؛ وتم ا

الوصفي التحليلي في الجانب النظري، وتوصلت الدراسة إلى أن هذه املؤسسات االقتصادية ال تعي حقيقة مفهوم الذكاء 

عامة لهذه املؤسسات، وخلصت الدراسة إلى وجود االقتصادي وأهميته ممارسته كأسلوب إداري حدث ضمن اإلستراتيجية ال
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عالقة بين تطبيق تقنيات الذكاء االقتصادي وعملية التحكم في املعلومة اإلستراتيجية، وكذلك وجود عالقة بين التحكم في 

 املعلومة اإلستراتيجية وصناعة مؤسسة تنافسية.

دور الذكاء االقتصادي في الرفع من التنافسية الدولية للمؤسسات بعنوان ؛ (0212مغمولي نسرين ) دراسة

حيث هدفت الدراسة إلى التركيز على مباديء الذكاء ؛  عنابة– Fertialاالقتصادية الجزائرية دراسة حالة مؤسسة فرتيال 

ئرية في خضم اإلقتصادي الذي أصبح يشكل أحد الخيارات الضرورية في دعم تنافسية املؤسسات اإلقتصادية الجزا

املستجدات الراهنة باللجوء إلى إحدى اآلليات الحديثة النشأة واملتمثلة في نظام الذكاء اإلقتصادي الذي يعد املفتاح 

األساس ي لتعزيز املوقف التنافس ي للوحدة اإلقتصادية عبر تطوير املنتجات والخدمات، حيث توصلت الدراسة إلى وجود 

ا قدرت ب وعالقة تأثيرية بسيطة ومتعددة بين معايير نظام الذكاء اإلقتصادي )يقظة  0,98 عالقة إرتباط قوية جد 

ا.  إستراتيجية، حماية اإلرث املعلوماتي ونشاط الضغط والتأثير( وتنافسية املؤسسة دولي 

Etude de Teresa Guarda, Manuel Santos, Filipe Pinto, Maria Augusto and Carlos Silva (2013) ;  « Business 

Intelligence as a Competitive Advatage for SME » 

هدفت الدراسة إلى تبيان أهمية نظام ذكاء األعمال في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تعمل في 

ادة من املعلومات املتاحة بيئة تنافسية شرسة حيث أن الباحثين اقترحوا إطار يسمح للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة لالستف

واإلعتماد على مجموعة من التدابير التي يدعمها ذكاء األعمال كما هدفت الدراسة الى وضع إطار يجسد مدى انطباق ذكاء 

األعمال كفجوة دافعة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وكأداة التخاذ القرار فاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة البد من مالئمة 

ها للنمو معتمدة على أدوات االدارة املالئمة، فاستخدام تطبيقات البرمجيات الحديثة يمكن أن يكون الداعم استراتيجيات

 الجدري الذي تحتاجه ملواجهة تغيرات الحاصلة في األسواق ومع تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

 النظري اإلطار .0

 مفهوم الذكاء االقتصادي 2.2
إلى املعنى األصلي للذكاء. هذا املصطلح الذي تطّور في الواقع على مّر القرون وعبر اللغات والذي للقيام بذلك نقترح اإلشارة 

والتي تشير إلى  ’’Intelligenz’‘وكذا األملانية  ’’Intelligentia’‘إشتقت كلمة الذكاء من الالتينية حيث  أثار وجوب اإلهتمام به.

الكفاءة، والقدرة على الفهم وتطبيق املعارف وحل املشاكل. وقد تبلور بشكل كبير وواضح منذ مدة طويلة، ليستقر على 

، ات التي تقدمها املخابرات الخاصةعبارة عن املعلوم: ''من خالل تعريفه على أنهاألنجلوسكسونيين الذي قدمه املحتوى 

 .(ADIT, 2016, p. 1) جوسسة"طلح إستخبار أو والذي يؤدي إلى إعتماد مص

التي تطرقت له، حيث سنحاول  لقد تعددت املفاهيم حول الذكاء اإلقتصادي بتعدد توجهات وميوالت األطراف والهيئات

 التعريج على أهم اإلسهامات التي جاءت إلعطاء تصور لهذا املصطلح من خالل التعريفات التالية: 

 تعريفHarold Welsenky : من خالل كتاب بعنوان  5091الذي يعّد أول تعريف للذكاء اإلقتصادي الذي تم وضعه في عام

"l’Intelligence Organisationnelle ّالذكاء اإلقتصادي كنشاط إنتاج عام لخدمة األهداف اإلقتصادية  ف: "، فهو يعر"

  . (1، صفحة 4954)كباش،  "واإلستراتيجية لألعوان االقتصاديين حيث يتم تجميع املعلومات في إطار قانوني

 تعريفMartre Henri : الذين ُيعتبر أول من أعطى أول تعريف عملي للذكاء اإلقتصادي من خالل تقرير Martre  الذي تم

إعتماده من خالل أعمال املحافظة العامة للتخطيط الفرنسية، حيث تم تعريفه على أنه ''مجموعة األعمال املرتبطة 

مختلف هذه النشاطات يجب أن تكون موجهة بالبحث، معالجة وّبث املعلومة املفيدة لألعوان اإلقتصاديين، حيث أن 
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ا من حيث الوقت  بطريقة شرعية مع توفير كل ضمانات الحماية األساسية ملمتلكات املؤسسة في ظل أحسن الظروف سواء 

  .(Bricui, 2009, p. 2) ''الجودة أو التكلفة

 األهمية التي يضفيها الذكاء االقتصادي في دعم امليزة التنافسية نجد:أما من بين التعاريف التي عّرجت على 

 تعريف Michael Porter : وهو أستاذ في جامعةHavard إذ قال أنه ''يعتمد   وله دور في تطور مفهوم الذكاء اإلقتصادي

املناسب، والقيام بالتصرف على تزويد املعلومة املناسبة للشخص املناسب وفي الوقت املناسب من أجل إتخاذ القرار 

 (Diakhat, 2011, p. 8) ''ئته في اإلتجاه املناسب واملالئماملناسب واملثالي، وبالتالي تطوير بي

د على فعالية الذكاء االقتصادي في تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة
ّ
في ظل  من خالل هذا التعريف نرى ان الباحث أك

التنافسية الشرسة التي أصبحت تفرضها البيئة يتوقف على مدى نجاعة مساهمة الذكاء االقتصادي في عملية اتخاذ القرار 

 .ما يسمج بدعم امليزة التنافسية من خالل دعمه باملعلومات املفيدة التي تسمح له باالختيار بين أحسن البدائل

  تعريفChristian Harbulot  بفرنسا أيضا عمل كثيرا في هذا املفهوم، وعرف الذكاء االقتصادي كالتالي ''البحث وتفسير

املعلومات املتاحة للجميع، بهدف تحديد نوايا األعوان االقتصاديين، ومعرفة قدراتهم في تفعيلها، والذكاء االقتصادي يدرك 

ت التقليدية عن طريق طبيعة مجال تطبيقها، وبما أنها تتعلق كل عمليات املراقبة في البيئة التنافسية ويمّيز بين املعلوما

بمجال املعلومات املفتوحة تتطلب إذن االمتثال للمصداقية، هوية األطراف الفاعلة فيه. أي جميع موظفي اإلدارة تشارك في 

 به ''ء اقتصادي خاص بناء ثقافة املعلومات وخصائصها الثقافية ليس فقط الخبراء ألن كل اقتصاد وطني ينتج نموذج ذكا

(Coutenceau, 2010, p. 3) 

 وبإعتبار أن البيئة الجزائرية هي محور الدراسة فمن الواجب التطرق إلى:

 مجموع عمليات مراقبة   :وزارة الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية الذكاء االقتصادي على أنه تعريف"

املحيط الداخلي والخارجي من أجل جمع ودراسة وتحليل وتوزيع املعلومات املفيدة لألطراف االقتصادية، كما يشمل عملية 

 .(1، صفحة 4949)كنوش،  حماية املعلومات املنتجة واستعمالها في عمليات التأثير والعمل الضغطي"

ا باملعلومة وخاصة من خالل ما تطرقنا له  ا وثيق 
 
من تعاريف ملختلف الكّتاب، نالحظ أن الذكاء اإلقتصادي مرتبط ارتباط

دعم امليزة ادة األولية له واملفتاح ل، حيث هذه األخيرة تعتبر السبب أو الدافع لوجوده، كما تعتبر املعلومة املالتنافسية البيئة

 تسييرها. وذلك من حيثالتنافسية في املؤسسات اإلقتصادية 

 ويمكن إعطاء التعريف التالي الذي نحاول من خالله شمل النقاط التي تناولها الكّتاب السابقون، حيث أن:

"الذكاء اإلقتصادي هو عبارة عن عمل دفاعي وهجومي في شكل سيرورة متواصلة لجمع ومعالجة وتفسير ونشر املعلومات عن 

عرفة الفرص وإقتناهها والتهديدات لتجنهها، ومنه إتخاذ القرارات املثلى التي بيئة منظمات األعمال لألعوان اإلقتصاديين، مل

تؤدي إلى تقليص حاالت عدم التأكد وتحقيق األداء الناجع وبذلك تحقيق أهداف املؤسسة وضمان إستمراريتها على املدى 

 تمثل في:تالطويل". ومنه يمكن القول أّن الذكاء اإلقتصادي يقوم على مجموعة من املقومات 

 عبارة عن سيرورة متواصلة؛ 

 عبارة عن التحري عن املعلومات املرتبطة ببيئة منظمات األعمال؛ 

 يقوم على إيصال املعلومات لألعوان اإلقتصادية املرتبطة بإتخاذ القرارات؛ 

 يقوم على تقليص حاالت عدم التأكد؛ 

  ارية منظمات األعمال.إستمر بالتالي ضمان و دعم امليزة التنافسية يقوم على 
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 عناصر الذكاء االقتصادي 0.0

في االدارة االستراتيجية نجد أن األدبيات املتعلقة بالذكاء االقتصادي ما هي إال امتداد ألعمال الباحثين السابقين حول 

(Environnement Scanning)  املسح البيئي، حيث أن العناصر األساسية للذكاء االقتصادي التي تحتاجها املؤسسة

 ,Mabrouki, 2007)االقتصادية تختلف من اقتصاد الى أخر ومن مؤسسة إلى أخرى لكن يمكن حصرها في النقاط التالية: 

pp. 2-4) 

، وتارة أخرى استعالمية فكانت أقرب ما يكون للذكاء جاءت اليقظة تارة إعالميةحيث : اليقظة االستراتيجية  1.0.0

االقتصادي. وعليه فقد عرفت على أنها ''العملية االعالمية تقوم من خاللها املؤسسة باالستمتاع املسبق لإلشارات الضعيفة 

، مثل ماهي أيضا عملية إستعالمية (Lesca.H, 1994, p. 32) في محيطها، بهدف فتح نوافذ للفرص وتقليص عدم اليقين''

ونشاط تجسس ي أو استخباراتي تقوم به املؤسسة أثناء مسحها ملحيطها التنافس ي وفي رقابتها ملنافسيها، لتحل في عملها محل 

لإلستدالل عن إمكانية وجود أي خطر أو فرصة، عمل الرادار في رصد أية إشارة ضعيفة وفي الكشف عن أية عملية تنبيهية 

نجد اليقظة اإلستراتيجية لها دور في تفعيل املهام أن . وعليه من املفترض (J.C.Castagnos, 2000, p. 32) لسبق املنافسين

عليها خاصة فيما يتعلق بالتعرف على احتياجات املؤسسة عتماد التي يمكن اإل ، دارة املعلومةإفي لذكاء االقتصادي ل الرئيسية

نه يحقق إمع وترتيب املعلومات، وبالتالي فواملراحل واألدوات التي يعتمد عليها في عملية البحث ومن جهة أخرى يهتم بج

 الوظيفة االبتدائية أي اليقظة.

 الذي l’AFDIE *عنصر وهو ما برز من خالل تعريفجاءت العديد من التعاريف التي تؤكد على هذا ال إدارة املعرفة: 00.0.

من أجل انتاج املعلومات املفيدة التخاذ القرار في ظل األداء الناجع وخلق قيمة  ،مجموعة الوسائل املنظمة’’عرفته على أنه 

)إنتاج( حيث يتضح من خالل هذا التعريف أن مفهوم إدارة املعرفة يهتم بتوفير  .(Alain.J, 2004, p. 4)’’ لكل الجوانب املؤثرة 

املعلومات وإتاحتها لجميع العاملين في املنظمة، واملستفيدين من خارجها حيث يرتكز على االستفادة القصوى من املعلومات 

هم مميزات تطبيق هذا املفهوم هو االستثمار املتوفرة في املنظمة، والخبرات الفردية الكامنة في عقول موظفيها، لذا فإن أ

-J.Y.Prax, 2007, pp. 22)األمثل لرأس املال الفكري، وتحويله إلى قوة إنتاجية تساهم في تنمية الفرد ورفع كفاءة املنظمة 

 ل الشكل التالي:ويمكن أن نبرز عالقة إدارة املعرفة بالذكاء االقتصادي من خال .(26

 يبين عالقة ادارة املعرفة بالذكاء االقتصادي :95الشكل

 

 

 

 

 

 

 

Source :Frédérique Blondel & Serge Edouard & Mohamed el Marouki, Quelle articulation entre IE et KM au seine de l’entreprise 

,Vie et Science de l’entreprise, 2007 ,P 161. 

                                                           
* _ L’Association Française pour le Développement de l’Intelligence Economique. 

 إدارة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفــــــــــــــــــــة

 الــــــــــــذكــاء االقتــــــــــــــصادي

 الفعل البيانات المعلومات المعرفة
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نظم املعلومات، التي تمثل  ومن هنا يمكن أن نعتبر كال من إدارة املعرفة والذكاء االقتصادي على أنهما شكالن من أشكال

 مجموعات من األدوات واإلجراءات الجماعية املوجهة للتعلم التي تقوم على تحويل املعلومات إلى معرفة قابلة للتنفيذ.

في أدبيات الذكاء االقتصادي هناك العديد من األعمال التي تؤكد على الحماية أو ما يعرف بالذكاء : املعلوماتحماية  1.0.0

يجمع من ناحية بين مجموعة إجراءات حمائية لرأسمال الغير مادي ومن ناحية أخرى بين الـتأثير  األخيرهذا  املضاد،

الذي  )4991)املسئول األعلى  للذكاء االقتصادي بفرنسا سنة  A. JUILLET والجماعات الضاغطة. وهو ما تجلى في تعريف

"يشتمل على السيطرة و حماية املعلومة اإلستراتيجية لجميع األعوان االقتصاديين من أجل الوصول إلى:  على أنه:عّرفه 

 .(Peguiron.F, 2006, p. 37)املنافسة في املجال أالقتصادي األمن االقتصادي أمن املؤسسات تعزيز سياسة التأثير" 

 أي أن املعلومة 
ّ
ل باألساس رأسمال الغير مادي، وهي تشك

ّ
ل من أي وقت مض ى ثروة حقيقية للمؤسسة التي البد واملعرفة تشك

مؤثرة خاصة في حاالت  عليها صيانتها وحمايتها ولذلك ال يمكن تجاهلها أمام املخاطر التي يمكن أن تواجهها والتي تكون 

ملؤسسة أو تكون مقصودة بفعل إرادي للحصول على نحو غير خفاء بسبب عدم االنتباه أو نقص تنافسية ااجراءات اإل 

مشروع على املعلومات اإلستراتيجية. وعليه فإن الذكاء االقتصادي هو العملية التي تقوم على نوعية األفراد وتنفيذ االجراءات 

 وتقنيات الحمائية. 

 جوانب تطبيق الذكاء االقتصادي في منظمات األعمال 2.2
 من خاللها إلى نماذج التي يمكن من خاللها تطبيق الذكاء االقتصادي في منظمات األعمال، والتي تهدفيوجد العديد من ال

 ،تهاواستمراري هابقاءالتنافسية للمؤسسة للحفاظ على  دعم امليزة

 نموذج تقسيم مصلحة الذكاء اإلقتصادي إلى وظيفة تابعة لكل وحدة عملياتية )الذكاء العملياتي(  1.1.0

به القدرة على إدارة املعلومات العملياتية في إطار محيط تنافس ي، وتخص هذه املعلومات كافة حلقات سلسلة اإلنتاج ويقصد 

ا باإلنتاج املادي إلى غاية بلوغ مرحلة النوعية والتسويق، هذا النوع من الذكاء أكثر  ا من تصميم املنتج أو الخدمة مرور 
 
إنطالق

ا مع متطلبات املؤسسات ال  صغيرة واملتوسطة على املستويين املحلي واإلقليمي.تكيف 

 وظيفة تابعة لكل وحدة عملياتية )الذكاء العملياتي(( يبين نموذج تقسيم مصلحة الذكاء اإلقتصادي إلى 4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bertand Delecroix , « la mésure de la valeur de l’information en IE : application à la mise en place de solutions 

pour accroitre la plus-value d’information élaborée dans un contexte d’internet » ;Thèse de doctorat en Sciences de 

l’information et de la communication. Information scientifique et technique, Université de Marne-la-Vallée,2005,  P72. 

 املديرية العامة

 الذكاء اإلقتصادي الذكاء اإلقتصادي

 الذكاء اإلقتصادي

تاملبيعا العمليات مسؤول الذكاء اإلقتصادي  

 املالية
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ذكاء خاصة يتحكم من خالل الشكل نالحظ أن الذكاء اإلقتصادي موزع على مختلف مصالح املؤسسة، أي لكل منها وحدة 

شط للذكاء اإلقتصادي والذي يختص أيضا باإلدارة العامة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
ّ
فيها الفرع الكبير والذي هو من

 بالذكاء العملياتي حيث أنه لكل قسم وحدة ذكاء إقتصادي خاص به التي يمكن إبرازها كاألتي:

ها جمع وتحليل ونشر املعلومات املتعلقة بامليزانيات التقديرية هدف وحدة الذكاء اإلقتصادي الخاصة بقسم املالية:-

-                       الحسابات واإليرادات والنفقات ومصادر التمويل وطرق اإلستثمار والقوانين والتشريعات واألنظمة املالية.        

مات الخاصة بالعمالء واملراسالت والعقود هدفها الحصول على املعلو  وحدة الذكاء اإلقتصادي الخاصة بقسم املبيعات:

املبرمة وقوانين البيع التي تحدد نوع األصناف التي تم بيعها وعدد وحداتها وسعر بيع الوحدة منها وطريقة دفع قيمة املبيعات 

 .وطرق شحن األصناف املباعة وتكاليف الشحن والتأمين وحسابات العمالء وديونهم

هدفها هي املعلومات املتعلقة بتحديد متطلبات العمليات اإلنتاجية  اصة بقسم العمليات:وحدة الذكاء اإلقتصادي الخ- 

ومواصفات املنتجات وعدد اآلالت وطاقتها اإلنتاجية وساعات تشغيلها وتعطيلها وبرامج الصيانة واإلصالح ووضع مواصفات 

 العملية اإلنتاجية.

 وصاية الوحدة التسويقية )الذكاء التسويقي(  نموذج وضع مصلجة الذكاء اإلقتصادي تحت  0.1.0

إن تطبيق املؤسسة اإلقتصادية للذكاء التسويقي كإحدى آليات إدارة املعلومة التسويقية، يّوفر لها القدرة على النجاح 

ا أين يكسهها القدرة على إدارة موقعها التنافس ي، فتنبثق أهمية تطبيق الذكاء التسويقي ك ا وتنافسي  ونه يكسب إستراتيجي 

 املؤسسة خاصة التجارية منها مقومات النجاح في إدارة أعمالها.

حيث يمكن القول أن الذكاء التسويقي يتمثل في توفير كل البيانات الخارجية والداخلية والتي تم جمعها وتحليلها من قبل 

ذكاء التسويقي لتقييم فرص دخول منظمات األعمال حول األسواق والتي تستخدم في إتخاذ القرارات، ويمكن أن يستخدم ال

األسواق ورصد التهديدات الحالية والحتملة إضافة إلى كشف نقاط القوة والضعف وكذا املوارد املتاحة والوسائل 

 املستعملة. ويمكن أن نبرز منهج تطبيق الذكاء التسويقي في منظمات األعمال من خالل الشكل التالي.

 حة الذكاء اإلقتصادي تحت وصاية الوحدة التسويقية )الذكاء التسويقي(( يبين نموذج وضع مصل3الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bertand Delecroix (2005); « la mésure de la valeur de l’information en IE » ;Op Cit, P72. 

 اإلدارة

 املالية التسويق العمليات

 وحدة الذكاء اإلقتصادي
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من خالل الشكل نالحظ أن الذكاء اإلقتصادي يتعامل بصفة خاصة مع مصلحة التسويق إلعتبارها عصب املؤسسة والرابط 

بينهما وبين الزبون والتي بدورها لها عالقة مباشرة مع اإلدارة العامة ومع مختلف املصالح األخرى للمؤسسة، حيث نجد هذا 

لتي تهتم باملعلومات حول املنتوجات التي تبيعها هذه املؤسسة أو املنتجات النموذج يعكس الطبيعة التجارية للمؤسسة ا

البديلة التي تريد إدخالها للسوق ملواجهة املنافسين، كما تهتم بمعلومات التي تخص األسعار واإلشهارات وتكاليف التوزيع 

 وهو ما يمكن إطالق عليه ما يعرف بالذكاء التسويقي. 

 نموذج وضع مصلحة الذكاء االقتصادي تابعة ملديرية اإلنتاج )الذكاء التنافس ي(  1.1

يعد الذكاء التنافس ي أحد املداخل الهامة التي قد تساعد املؤسسات اإلقتصادية في إيجاد ميزة تنافسية لها، مما قد ُيسهم في 

سين ودراستها، والقدرة على التشخيص املبكر وصولها إلى املستوى التنافس ي املرغوب، وذلك عن طريق رصد حركة املناف

للفرص املتاحة والتهديدات املحيطة باملؤسسة، فهو يّوفر املعلومات الالزمة لصناع القرار في الوقت املناسب، مما قد 

 يساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت املناسب.

لجمع وتحليل البيانات املتاحة عن البيئة الخارجية  فالذكاء التنافس ي عملية منهجية تتضمن استخدام مختلف املصادر

واملنافسين وغيرها، ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات ذكائية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، واالستفادة منها في عملية صنع 

ل عن املشهد القرار داخل املؤسسة االقتصادية بما يدعم قدرتها التنافسية، كما أن الهدف منه هو تقديم فهم أفض

التنافس ي الذي توجد فيه املؤسسة، من خالل تحليل عوامل القوة والضعف لدى املنافسين، والتنبؤ بالفرص املتاحة 

حيث يساعد الذكاء التنافس ي  للتطوير، وإيجاد ميزة تنافسية للمؤسسة التي تجعلها على مستوى التنافس املحلي والدولي. 

من خالل فهم هياكل التسعير للمنافسين، وفهم عملية التصنيع وتأثيرها في تكاليف اإلنتاج  املؤسسة في مراحل عملية اإلنتاج،

التي تمكن املؤسسة من وضع التسعير األمثل خاصة عند اإلستعداد إلطالق منتج جديد.أين يعمل الذكاء التنافس ي على 

 (501، صفحة 4951)فرحات،   :املعلومات التاليةيعمل على توفير  حيثالذي يتميز بالتغيير الدائم،  الرصد املستمر للسوق 

 الجداول الزمنية التنظيمية؛ 

 مبيعات املنافسين واستراتيجية التسويق؛ 

 نشطة املنافسين في الترويج للمنتج في وسائل اإلعالم املرئية وغير مرئية، ومدى تأثيرها على أفكار وتوجهات أ

 :علىاملستهلكين؛ وهو ما يساعد املؤسسات االقتصادية 

 دعم املدراء التنفيذين على تقييم املنافسين وهذا بدوره يترجم إلى مفاجآت تنافسية أقل؛ 

 يحمي ضد التهديدات املحتملة للمنافسين؛تحديد الفرص السوقية، ف 

 الكشف عن التكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تؤثر على املنافسة؛ 

 معرفة تأثير التشريعات الحكومية على املنافسة؛ 

 .تعزيز جاهزية املؤسسة إلتخاذ القرارات وزيادة قدرتها على االستجابة بشكل مبكر 

لفعال والقيمة املضافة التي يضيفها الذكاء التنافس ي لتطوير املؤسسات، حيث حددها إلى الدور ا Selon Jonesenولقد أشار 

 األتية:في النقاط 

 التخطيط للحصول على حصة سوقية، مع املحافظة عليها؛ 

 توقع ردود أفعال املنافسين، والتصدي لها؛ 
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كل ركيزة أساسية من 
ّ
الركائز الضرورية التي تقوم عليها وفي األخير يمكن أن نؤكد أن الذكاء اإلقتصادي أصبح يش

اإلستراتيجية الصناعية لجعل املؤسسة اإلقتصادية تستجيب للتحوالت العصرية املترافقة والناتجة عن العوملة اإلقتصادية 

حافظ على مكانتها وحصتها في السوق في خضم املنافسة الشرسة بين مختلف املؤسسات اإلقتصادية وهي تعّبر عن إجمالي 
ُ
وت

 ط املنشأة ومواردها والعوامل التي تؤثر في أوجه نشاطاتها املختلفة.نشا

 اإلطار التطبيقي  .1

يعرف على أنه مجموعة املفردات املمكنة التي تربطها خصائص وسمات محددة. وحدد املجتمع  مجتمع وعينة الدراسة: 1.1

، وهو ما يبينه الشكل 19حيث تم اختيار عينة عشوائية مركبة من  االتصاالت للهاتف النقال )موبيليس(اإلحصائي ملؤسسة 

 التالي:

 :توزيع اإلستبيانات2الشكل 

 
 .Excel 2007من إعداد الباحثين إعتمادا على  املصدر:

 80قائمة من اإلستبيانات املوزعة القابلة للمعالجة والتحليل، أي بمعدل  29املالحظ من خالل الشكل أنه لم يسترجع سوى 

قوائم من اإلستبيانات  04في حين لم يتم إسترجاع  % 54قوائم غير مكتملة اإلجابة أي بمعدل  99. وذلك بعد إستبعاد %

 من إجمالي اإلستبيانات املوزعة. % 08املوزعة وهي التي تمثل 

،واملستوى التعليمي  Ageر ،العم Sexباإلضافة إلى املتغيرات الشخصية )الجنس متغيرات البحث والعبارات املقابلة لها : 0.1

Edu .فإن الجدول التالي يبين متغيرات البحث ) 

 (: يبين متغيرات البحث والعبارات املقابلة لها1جدول رقم )

 ترميز العبارات املقابلة عدد العبارات اإلسم متغيرات البحث

 IE 90 Q1-Q9 الذكاء االقتصادي

 KM 03 Q1-Q3 إدارة املعرفة

 Veille 03 Q4-Q6 اإلستراتيجيةاليقظة 

 SI 03 Q7-Q9 املعلومات حماية

 ADV 07 Q10-Q16 امليزة التنافسية

 من إعداد الباحثين.املصدر: 

8%
12%

80%

غير مسترجعة.إ

غير مكتملة.إ

مسترجعة.إ



 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

117 

 مثلما هو مبين في الجدول التالي: التاليةخصائص التتوزع مفردات عينة الدراسة وفق خصائص عينة الدراسة:  1.1

 الدراسة( يبين خصائص عينة 0جدول رقم )

 (%النسبة ) التكرار الحالة املتغير

 11 44 ذكر الجنس

 21 51 أنتى

 599 29 املجموع

 17,5 91 سنة 39أقل من  السن

 47,5 50 سنة 29إلى  39بين 

 7,5 93 سنة 19إلى  29من 

 27,5 55 سنة فما فوق  19من 

 100 40 املجموع

 55 44 تكوين املستوى التعليمي

 30 54 ليسانس

 51 99 دراسات عليا

 599 29 املجموع

 الخبرة املهنية

 

 

 

 41 59 سنوات 1أقل من 

 39 54 سنوات 59إلى  1من 

 51 99 سنة 51إلى  59من 

 39 54 سنة 51أكثر من 

 100 40 املجموع

 SPSS V24من إعداد الباحثين إعتمادا على نتائج مخرجات  املصدر:

وقد  Cronbach Alpha: للتأكد من درجة ثبات أداة القياس قمنا باإلعتماد على معامل الثبات القياسقياس ثبات أداة  4.3

اتضح أن أداة القياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث، بلغ معامل الثبات بالنسبة للعبارات املكونة ملتغير الذكاء 

 وهو ما توضحه النتائج التالية: % 89.7كانت  يزة التنافسيةاملبينما بالنسبة للعبارات املكونة ملتغير  %92.8االقتصادي 

 Cronbach Alpha: قياس معامل الثباث بإستخدام اختبار 3جدول 

 Cronbach Alphaمعامل الثيات  متغيرات البحث

 92,8 الذكاء االقتصادي

 93,4 إدارة املعرفة

 86,8 اليقظة اإلستراتيجية

 94,2  املعلومات حماية

 89,7 التنافسيةامليزة 

 SPSS V24من إعداد الباحثين إعتمادا على نتائج مخرجات  املصدر:

لليقظة  % 19.1أما فيما يتعلق بمعامل الثبات للمتغيرات التي تدخل ضمن تشكيل الذكاء االقتصادي فقد بلغت 

 وهو ما يدل على ثبات االستبانة . %60الحماية وهي كلها أكبر من  %0244و إلدارة املعرفة % 93.4االستراتيجية  و
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 وذلك لقياس إعتدالية التوزيعاختبار توزيع البيانات:  1.1

 Kolmogorov-Smirrnov: إختبار إعتدالية التوزيع بإستخدام إختبار 2جدول 

 مستوى الداللة Kolmogorov-smirnov Z محاور الدراسة

 0.515 1.429 الذكاء االقتصادي

 0.123 2.542 إدارة املعرفة

 0.332 2.376 اليقظة االستراتيجية

 0.451 2.239 حماية املعلومات

 0.340 2.122 امليزة التنافسية

 SPSS V24من إعداد الباحثين إعتمادا على نتائج مخرجات  املصدر:

 Asymp.Sigبالنظر إلى الشكل أعاله يتبين أن البيانات الواردة أن املتغيرات الخمسة تتمتع بالتوزيع الطبيعي حيث أن قيمة 

 املستوى املعتمد للدراسة. 9491لكل منها أكبر من 

 اختبار الفرضيات 2.1

 تهتم املؤسسة املبحوثة بالذكاء االقتصادي :الفرضية الرئيسية األولى 1.2.1

H0  غير مهتمة بتطبيق الذكاء االقتصادي.اإلتصاالت موبيليس : مؤسسة 

H1 مهتمة بتطبيق الذكاء االقتصادي . موبيليستصاالت إل:مؤسسة ا 

تقوم الفرضية الرئيسية األولى على مقارنة الوسط الحسابي لإلجابات على مدى تطبيق الذكاء االقتصادي مع الوسط 

 .One –Sample T Testالخماس ي املستخدم .والختبار هذه الفرضية استخدمنا  Likertعلى أساس مقياس  (3)الحسابي لألداة 

 إلختبار الفرضية األساسية األولى One Sample T Test: نتائج إختبار 1جدول 

 1,95الجدولية  Tقيمة   3,896قيمة اإلختبار  املتغير

 

الذكاء 

 اإلقتصادي

 Tقيمة 

 املحسوبة

القيمة  الحريةدرجة 

 اإلحتمالية

(Sig) 

الفرق بين 

 الوسطين

 فترة ثقة اإلختبار

الحد األدنى 

 لفترة الثقة

الحد األعلى 

 لفترة الثقة

10.534 39 0.000 0.896 0.724 1.069 

 SPSS V24من إعداد الباحثين إعتمادا على نتائج مخرجات  املصدر:

    وحيث أن قيمة  3.896تبين املخرجات أعاله أن الوسط الحسابي إلجابات العبارات املكونة للذكاء االقتصادي قد بلغ 

t وبالتالي يمكننا رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائمة على أن املؤسسة تطبق  10.534املحسوبة قد بلغت.

أي املستوى املعتمد ألن  0.05كان أقل من   Sig=0.000ار ان مستوى الداللة املحسوبالذكاء االقتصادي ومما يؤيد هذا القر 

كل املؤشرات توحي أن مؤسسة ه يمكن القول أن يوعل .وهو ما يؤكد صحة الفرضية األولى اختبار الفرضية من طرف واحد. 

الذي يتجسد من خالل تعقب املعلومات التي تم تحديدها في ''إستهداف اليقظة'' موبيليس تتبنى أسلوب الذكاء اإلقتصادي، 

والتي تخص الزبائن واملنافسين، بعدها تخضع املعلومات املجمّعة إلى املعالجة والتحليل، فرز وغربلة وإستخالص املعلومات 

 هو إعتمادها املفيدة واملهمة ثم نشرها وتوزيعها على مستعمليها لتغذية القرارات اإلسترا
 
ا وسهال تيجية. وما جعل من ذلك ممكن 
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ا للمزايا التي تقدمها هذه األخيرة، فاملالحظ أن الخلية املسؤولة عن الذكاء  على تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت نظر 

ق مجال اإلقتصادي تندرج ضمن مصلحة التخطيط واإلستراتيجية، إال أن إدراجها تحت مصلحة واحدة من املمكن أي يضي

خاص مصلحة التسويق واملصلحة التجارية  الذكاء اإلقتصادي التي من املفروض أن تشمل أغلب مصالح املؤسسة، وبشكل 

وهذا ألن هاتين املصلحتين هما األقرب لرصد التغيرات وكل املستجدات الخارجية، بحكم أنهما على إتصال مباشر بالزبائن 

 رة وهامة في تحصيل املعلومات الخارجية اإلستراتيجية.واملنافسين، ولذا تكون مشاركتهما كبي

في  وامليزة التنافسيةوجود عالقة ارتباطية ذو داللة إحصائية بين الذكاء االقتصادي  الفرضية الرئيسية الثانية: 0.2.1

 .موبيليستصاالت إلمؤسسة ا

H0  موبيليستصاالت إلفي مؤسسة ا التنافسية وامليزة:ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين تطبيق الذكاء االقتصادي. 

H1 :  موبيليستصاالت إلفي مؤسسة ا وامليزة التنافسيةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين تطبيق الذكاء االقتصادي. 

في مؤسسة  امليزة التنافسية: نتائج تحليل التباين لإلنحدار الخطي البسيط لتأثير أسلوب الذكاء اإلقتصادي على 9الجدول 

 موبيليستصاالت إلا

 اإلتصاالت موبيليسفي مؤسسة  امليزة التنافسية املتغير

 

 

 

الذكاء 

 اإلقتصادي

مجموع  النموذج

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

 sigالداللة 

معامل 

 2Rالتحديد 

معامل 

 Rاإلرتباط 

 0.819 0.670 0.000 77.139 5.921 1 5.921 اإلنحدار

الخطأ 

 املتبقي

خطأ  0.077 38 2.917

 التقدير

0.27705 

الجدولية عند  Fقيمة  39 8.837 املجموع

 α %05=مستوى داللة 

1.95996 

 SPSS V24من إعداد الباحثين إعتمادا على نتائج مخرجات  املصدر:

وهي قيمة عالية. حيث أن هذه القيمة توضح مقدار ما يفسره املتغير  0,819 اإلرتباطمن الجداول أعاله يتضح بأن معامل 

 %  81.9    املستقل من تغيرات تطرأ على املتغير التابع أي نسبة تفسير املتغير املستقل للمتغير التابع، بعبارة أخرى يعني أن

. والنسبة املتبقية موبيليستصاالت إلمؤسسة ا يعود إلى التغير في تطبيق الذكاء اإلقتصادي في امليزة التنافسيةمن التغير في 

 (. امليزة التنافسيةقد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على املتغير التابع )

من النموذج. وهي نسبة مرتفعة تدل على أن ملتغير الذكاء  %67كما يمكن القول بأن الذكاء اإلقتصادي يقوم بتفسير نسبة 

ا وتأثير معنوي  ا كبير   0,36 ، وأن خطأ التقدير قيمته موبيليستصاالت إلا امليزة التنافسية في مؤسسةفي دعم  اإلقتصادي دور 

 وكلما إقتربت قيمته من الصفر كان أفضل.

فبذلك نرفض  )α (%05=وهي أقل من مستوى الداللة  (0,00)مقارنة القيمة اإلحتمالية، وبما أنها تساوي  وهو ما يتأكد عند

امليزة الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل. وبالتالي يمكن إستنتاج بأن ملتغير الذكاء اإلقتصادي تأثير ذو داللة إحصائية على 

تعزيز  دور فيموبيليس له يمكن القول أن الذكاء اإلقتصادي في مؤسسة  وعليه.  % 95وذلك عند مستوى ثقة  التنافسية

وهذا بإتباع خليط من اإلستراتيجيات )التركيز، التميز، القيادة(  ،بالزبون  إهتمامهامن خالل ما يتجلة وهو ميزتها التنافسية 
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حيث  إلستقطاب أكبر عدد من املشتركين. وهو مانجحت فيه املؤسسة مع بداية العمل بنظام الجيل الثالث والجيل الرابع؛

 .يمكن تقدير اإلنحدار من خالل الجدول اآلتي

 (IE-Adv)نتائج تحليل التباين للمعالم املقّدرة لنموذج اإلنحدرا الخطي البسيط  1جدول 

 

 النموذج

 Tقيمة  املعادالت النمطية املعادالت الغير نمطية

 املحسوبة

القيمة 

 Tاإلحتمالية 

(Sig) 
B  الخطأ املعياري 

Std.Error 

Beta 

  Constant 1,168 0,324ثابت 

0,819 

3,604 0,001* 

 *0,000 8,783 0,082 0,724 اإلقتصادي الذكاء

( n-2=38عند درجة حرية ) 1,959الجدولية تقدر Tقيمة 

 Studentوذلك حسب جدول توزيع  α (%05=ومستوى داللة 

 N=40 % 01درجة الثقة 

 SPSS V24من إعداد الباحثين إعتمادا على نتائج مخرجات  املصدر:

 موبيليسفي مؤسسة إتصاالت  وامليزة التنافسيةيمكن إستنتاج معادلة اإلنحدار الخطي بين تطبيق الذكاء اإلقتصادي  حيث

 من خالل الجدول األخير، والتي يمكن صياغتها كما يلي :

 

 نتائج تحليل ومناقشة الفرضية الرئيسية الثالثة 2.6.2

من أهم أبعاد الذكاء االقتصادي التي لها دور في دعم امليزة  دراستنا تنص على أن اليقظة االستراتيجيةالفرضية الثالثة من 

الذي يقيس قوة اإلرتباط بين الذكاء االقتصادي  Pearsonوإلختبارها سيتم إستخدام معامل موبيليس، التنافسية مؤسسة 

الفرض اإلبتدائي والفرض البديل، والجدول اآلتي سيوضح  ومحدداته حيث أن هذا اإلختبار يعتمد فقط على فرضين وهما

 نتائج اإلختبار.

ليس سببه ( موبيليسامليزة التنافسية في مؤسسة )وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االقتصادي و : 0Hالفرضية العدمية  -

 .)α (%05=عند مستوى معنوية متغير إدارة املعرفة، 

سببه متغير  (موبيليسامليزة التنافسية في مؤسسة )ارتباطية بين الذكاء االقتصادي و وجود عالقة  :1Hالفرضية البديلة  -

 .)α (%05=عند مستوى معنوية إدارة املعرفة 

 

 

 

 

 

Adv = 1,168 + 0,724 IE 



 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

121 

 Pearsonبإستخدام معامل وامليزة التنافسية  قوة اإلرتباط بين أبعاد الذكاء االقتصادي(: 1الجدول رقم )

 امليزة التنافسية  املعزولةاملتغيرات  املتغيرات املدروسة

 

 إدارة املعرفة

 

 اليقظة االستراتيجية

 الحماية واألمن املعلوماتي

 معامل اإلرتباط

 مستوى الداللة

N 

0,646** 

0,000 

29 

 

 اليقظة االستراتيجية

 إدارة املعرفة

 الحماية واألمن املعلوماتي

 معامل اإلرتباط

 مستوى الداللة

N 

0,778** 

0,000 

29 

 

 املعلوماتحماية 

 إدارة املعرفة

 اليقظة االستراتيجية

 

 معامل اإلرتباط

 مستوى الداللة

N 

0,453* 

0,000 

29 

    )α (%5=اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  *   )α (%1=اإلرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  *

ا على نتائج املعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج املصدر  IBM SPSS Statistics 24.0: من إعداد الباحث إعتماد 

عند عزل تأثير محددات الذكاء االقتصادي، يتضح أن محدد اليقظة االستراتيجية لديه ارتباط قوي بمتغير امليزة التنافسية 

وهي بذلك تحتل املرتبة األولى. مقارنة بمحدد إدارة املعرفة ومحدد  (0,000)عند مستوى الداللة  (0,778)بمعامل إرتباط قدره 

وهذا يدل على صدق الفرضية التي تنص على أن اليقظة  (1الجدول )الحماية واألمن املعلوماتي كما هو موضح في نتائج 

فهي  موبيليسم أبعاد الذكاء االقتصادي التي عالقة تأثيرية قوية في دعم امليزة التنافسية في مؤسسة هاالستراتيجية  من أ

اال في توفير املعلومات الالزمة حول كل ما يؤثر على املنافسة ومساعدة املسيرين على صياغة امليزة التنافسية ا فعّ تلعب دور  

ق غاياتها وأهدافها وتقريهها من بيئتها ومساعدتها فيتكيفها مع املتغيرات التي التي من شأنها تمكين املؤسسة من املنافسة وتحقي

تحدث فيها والتنبؤ بالتغيرات في أذواق املستهلكين وأسعار املوردين وتوجيهات املنافسين ثم يأتي بعد ذلك إدارة املعرفة 

اد الذكاء االقتصادي والتي لها دور في دعم امليزة ( باعتبارها بعد من أبع9.999( عند مستوى الداللة )9.929بمعامل ارتباط )

التنافسية بحيث أن إدارة املعرفة تقوم على تحليل وتفسير ونقل املعرفة والتي تساهم في دعم القرارات االستراتيجية التي لها 

لضمانات الالزمة للمعلومة دور في اكتساب ميزة تنافسية إضافة الى الحماية و األمن املعلوماتي الذي يقوم على  توفير جميع ا

وحمايتها والحفاظ عليها من مخاطر الضياع و التلف من أجل تحقيق االهداف املحددة من طرف املؤسسة واستمرارية 

 وبالتالي يتم رفض الفرض البديل وقبول الفرض العدم.   نشاطها.

 .الخاتمة2

املستمر للتكنولوجيات، ومع انفتاح األسواق، وكثرة في ظل التحوالت البيئية الجديدة التي تعيشها املؤسسة، والتطور 

املعلومات التي تخص محيط املؤسسة الداخلي والخارجي وتشّعهها وتجدّدها بشكل سريع، أصبح أكبر تحدي تواجهه 

وفير املؤسسات اليوم هو التحكم في تسيير املعلومة التي تعتبر أساس اتخاذ القرار في املؤسسة، فما أصبح يهم اليوم ليس ت

تساعد على اتخاذ القرارات املناسبة في   املعلومة وإنما سرعة الوصول إليها قبل املنافسين وكيفية هيكلتها وتحليلها بحث

الذكاء االقتصادي الذي من أهم مهامه  هذا ما يدفع املؤسسة بالتفكير في  الوقت املناسب وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية.

والخارجي للمؤسسة ومتابعة كل تغيراته عن طريق وظيفة اليقظة االستراتيجية وحماية املمتلكات مراقبة املحيط الداخلي 
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واملؤسسة الجزائرية كغيرها من املؤسسات األخرى تعمل في ظل . املؤسسة من التهديدات الخارجية عن طريق وظيفة الحماية

 محيط تنافس ي، 

 :سسة محل الدراسةوهي كلها نتائج تؤكد أن املؤ  :نتائج الدراسة 1.2

وهو ما يتوجب ؤسسة، في نشاط املمورد رئيس ي بإعتباره  لومةملا له دور في خلق ونقل املعتهتم بتطبيق الذكاء االقتصادي  -

 تتبع ورصد التغيرات البيئية املحيطة باملؤسسة واإلحتفاظ وحماية الرأسمال املعرفي وتطويره في املؤسسة.عليها 

وهذا دليل على أن الذكاء االقتصادي له دور كبير في تحسين وجود عالقة قوية بين الذكاء االقتصادي وامليزة التنافسية، -

امليزة التنافسية من خالل تمكين املؤسسة من تفادي تهديدات واعتداءات املنافسين لها وتزويدها باملعلومات املتعلقة 

وتحقيق رضا العميل وذلك من خالل اإلستعانة  الخدمات التي تقدمها للزبائنجودة إضافة الى زيادة  ،بمنتجات املنافسين

 .بالتقنيات الحديثة

بين الذكاء االقتصادي وامليزة التنافسية في مؤسسة االتصاالت )موبيليس( هي اليقظة القوية القة سبب وجود الع-

ورصد التغيرات اإليجابية والسلبية التي تحدث في بيئتها  التي تقوم من خاللها املؤسسة على متابعة ومراقبةاإلستراتيجية، 

 الخارجية من طرف منافسيها، ذلك أن املؤسسة تولي إهتماما بدراسات املعمقة املتعلقة بالزبون، ملعرفة أذواقه وإحتياجاته

ل إلستقبال وهو ما جسدته املؤسسة من خالل تحديث خدمة الزبائن بوضع أرضيات مجهزة بأحدث تكنولوجيات اإلتصا

الزبائن ومعالجة الشكاوي، كما قامت املؤسسة بإنشاء أقسام مخصصة للزبائن على املوقع اإللكتروني ملوبيليس، أين توجد 

تلقوا تكوينا  Webنافذة تحت عنوان ''مساحة الزبائن'' وهي األولى بالجزائر، حيث يقوم بإدارة هذا القسم مستشارون في ال 

ى بتتبع حول أعمال الوسائط التع
ّ
ددة، وهو ما يؤكد على أن املؤسسة تضع الزبون في املرتبة األولى من أولوياتها.وهذا ما تجل

املؤسسة ملنتجات املنافسين، وخدماتهم املقدمة من حيث الجودة، النوعية والسعر من خالل إعتمادها على خليط من 

سة التي يشهدها سوق الهاتف النقال في الجزائر من خالل اإلستراتيجيات )التركيز، التميز، القيادة( ملواجهة شدة املناف

إستقطاب أكبر عدد من املشتركين، وكذا أن إهتمام باملحيط التكنولوجي العلمي والتغيرات التي تحصل فيه برصدها ألحداث 

وع التراب من مجم % 98التكنولوجيات والتقنيات املتجددة.جعلها مؤسسة رائدة في الخدمة التقنية بفضل تغطيتها ل 

مليون مشترك، خاصة مع بدء العمل بنظام  51الوطني، األمر الذي جعلها تحتل املرتبة األولى من بين املتعاملين الثالث ب 

 الجيل الرابع.

 االقتصادي في دعم امليزة التنافسية.وبالتالي نجد ان مؤسسة موبيليس تدرك نسبيا )نوعا ما( أهمية الذكاء 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة كان البد من تقديم مجموعة من التوصيات التي يكون لها  :إقتراحات الدراسة 0.2

 ، فإننا نقترح التوصيات التالية:غيرات البيئيةمؤسسة موبيليس من أجل مواجهة الت في دعم امليزة التنافسيةتأثير إيجابي على 

  ضرورة إستحداث مصلحة أو مديرية جديدة في الهيكل التنظيمي للمؤسسات اإلقتصادية تحت إسم الذكاء اإلقتصادي

وذلك من أجل توفير جميع املعلومات التي يحتاجها املسيريين واملوظفين من مختلف املستويات، ويجب أن تكون قريبة من كل 

 مصلحة؛

  اإلقتصادي تضم مجموعة من الخبراء واملختصين واملستشارين من أجل تعقب تكوين شبكات مختصة في املجال الذكاء

ما يسمى محترفي  املعلومة وتحليلها ونشرها في قرارات تساهم في خلق قيمة مضافة للمؤسسة اإلقتصادية، بغرض تكوين

الذكاء اإلقتصادي  اليقظة والذكاء اإلقتصادي بشرط أن تتوفر فيهم صفات خاصة، إذ يجب أن يتسم أعضاء فريق نظام

باملرونة والثقة املتبادلة بين مختلف أعضائه، ويجب أن يعمل هذا الفريق كوحدة واحدة لتعزيز الروح املعنوية، ويجب أن 
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تتوافر فيهم أيضا صفات التفاهم والتعاون مع الغير وكذا جودة التنظيم والصرامة والكفاءة املزدوجة من جانب اإلتصال 

 قنية؛وجانب املهارات الت

  يجب تقسيم مهام على أعضاء فريق الذكاء اإلقتصادي من خالل خلق خاليا مختصة داخل كل شبكة تقوم بمجموعة

 مهام متكاملة كما يلي:

           .خلية تختص في جمع وتعقب املعلومات 

            .لجنة تختص بمعالجة البيانات واملعلومات املحصل عليها 

             تنشر املعلومات املستخلصة من عملية املعالجة.لجنة 

            .لجنة تساعد املسيرين على إختيار املعلومات املناسبة من أجل بثها في شكل قرارات 

 ويجب أن تكون التغذية العكسية بين الخاليا للتأكد من أن املعلومات وصلت ملتخذ القرار بالشكل الصحيح.

 .املراجع2

التحليل العاملي التوكيدي للذكاء االقتصادي، دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات اإللكترونية في ؛ (4949) طويطي مصطفىكنوش نبيل، -

 .، العدد الثالث1املجلد  ،معسكر )الجزائر(  صادرة عن جامعةال والعمل، مجلة التنظيم الجزائر

 االقتصاد واإلدارةمجلة اإلمتياز لبحوث  -مقاربة مفاهيمية–التنافسية الذكاء االقتصادي كسبيل لتحقيق امليزة ، (4949) سارة زرقوط-

 .العدد األول  ، املجلد الرابعالصادرة عن جامعة األغواط )الجزائر(

، مجلة الحقوق أهمية إعتماد الذكاء االقتصادي في تسيير املؤسسة وأثره على ميزتها التنافسية؛ (4951) رماضنية عبد العزيز، زايد مراد-

 .4املجلد  41العلوم اإلنسانسة )دراسات إقتصادية( الصادة من جامعة زيان عاشور بالجلفة )الجزائر(، العدد و 

، الذكاء االقتصادي كآلية للتحكم في املعلومة اإلستراتيجية ودوره في صناعة مؤسسة تنافسية: دراسة حالة على عينة (4951) بتغة صونية-

 .العلوم اقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، أطروحة دكتورة غير منشورة، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، كلية من املؤسسات االقتصادية

دور الذكاء االقتصادي في الرفع من التنافسية الدولية للمؤسسات االقتصادية الجزئرية )دراسة حالة مؤسسة (، 4959مغمولي نسرين )-

Fertial –التجارية، كلية العلوم االقتصادة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(. ، رسالة دكتوراه في العلوم(-عنابة 

-Teresa Guarda, Manuel Santos, Filipe Pinto, Maria Augusto and Carlos Silva;  (2013) « Business Intelligence as a Competitive 

Advatage for SME » ; International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol.4, No.4.  

  _L’ADIT (2016) ; « Leader Européen de l’Intelligence Economique » ;voir le site suivant : 

20, consulté le 23/07/20www.adit.fr/euradit/ 

(ء، الذكاء االقتصادي كآلية للحد من األزمات املالية. امللتقى الدولي السادس حول الذكاء االقتصادي والتنمية 4954كباش فاطة الزهرا )-

 املستدامة في منظمات األعمال الحديثة. الجزائر: جامعة الشلف. 

_Sorin Bricui (2009):Toward a new approach of the economic intelligence process : basic concepts, analysis methods and 

, vol. 04(533), issue 04(533).Theoretical and Applied Economicsinformational tools;  

_ Djibril Diakhate  (2011); Des cours en veille strategique ; voire le site suivant :      

mooc.auf.org/IMG/pdf/Veille_maj.pdf-http://www.foad(Consulté le 07/04/2020)  

_Christian Coutenceau, (2010) ; « Guide pratique de L’Intelligence Economique » EYROLLES, édition d’organisation, Paris., P3. 

 

_El Mabrouki Nabil Mohamed  (2007), Le pratique de l’intelligence économique dans les grandes entreprises :voyage au 

:  voir le site suivant Conférence International de Management Stratégique;  em;14  cœur d’un système non univoque 

https://econpapers.repec.org/article/agrjournl/
http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/Veille_maj.pdf
http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/Veille_maj.pdf
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-de-pratique-la-aims/communications/2166-l-de-conference-xvieme-aims.com/events/conferences/7-http://www.strategie

univoque/download-non-systeme-dun-coeur-au-voyage-entreprises-grandes-les-dans-economique-lintelligence(Consulté le  

21/09/2020) 

_ Lesca.Humbert (1994) ,Veille stratégique pour le management stratégique de l’entreprise : Etat de la question et axes 

de recherche ; In Economies et Sociétés, Série Sciences de Gestion, SG N°20, 5/1994, voire le site suivant : 

50.pdf-31-1994-SG20-strategique.org/docs/LESCA-http://www.veille(Consulté le 13/08/2020)  

- J.C.Castagnos & Lesca.H. (2000),Capter les signaux faibles de la veille stratégique :comment amorcer le 

processus ?Retour D’éxperience et recommandation, voire le site suivant : 

castanhos.pdf-lesca-strategique.org/docs/2000-http://www.veilleConsulté le 15/09/2020)(  

- Alain Juillet (2004); Modèle d’intelligence économique ;Edition Economica ; Paris. 

.édition, DUNOD, Paris ème, 2 Le Manuel Du Knowledge Management;  (2007) Yves Prax-Jean - 

Frédérique Blondel & Serge Edouard & Mohamed el Marouki (2007), Quelle articulation entre IE et KM au seine de 

l’entreprise ,Vie et Science de l’entreprise. 

-Frédérique Peguiron (2006), Application de l'Intelligence Economique dans un Système d’Information Stratégique 

Universitaire : les apports de la modélisation des acteurs, Thèse de Doctorat (non publié), Université Nancy 2. 

-Bertand Delecroix (2005) , « la mésure de la valeur de l’information en IE : application à la mise en place de solutions pour 

accroitre la plus-value d’information élaborée dans un contexte d’internet » ;Thèse de doctorat en Sciences de l’information 

et de la communication. Information scientifique et technique, Université de Marne-la-Vallée. 

"، مجلة جامعة القدس املفتوحة الدوائيةدور الذكاء التنافس ي في التقليل من املخاطر في الصناعة "  (4951) فرحات سميرة، عيس ى خليفي -

 .العدد الثاني واألربعون –لألبحاث والدراسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strategie-aims.com/events/conferences/7-xvieme-conference-de-l-aims/communications/2166-la-pratique-de-lintelligence-economique-dans-les-grandes-entreprises-voyage-au-coeur-dun-systeme-non-univoque/download
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/7-xvieme-conference-de-l-aims/communications/2166-la-pratique-de-lintelligence-economique-dans-les-grandes-entreprises-voyage-au-coeur-dun-systeme-non-univoque/download
http://www.veille-strategique.org/docs/LESCA-SG20-1994-31-50.pdf
http://www.veille-strategique.org/docs/LESCA-SG20-1994-31-50.pdf
http://www.veille-strategique.org/docs/2000-lesca-castanhos.pdf
http://www.veille-strategique.org/docs/2000-lesca-castanhos.pdf
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 محـــــــــتوى االستـــــــــــــــبيان:  .املالحق8

 ( في كل فقرة حسب االطار املناسب.×_ضع العالمة )

 الجزء األول : البيانات الشخصية 

ــــس-5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الجنـــ

 أنتى                                     ذكر                       

ـــــي -4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوى العلمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  املستــــ

ــــ                 تكوين                             ـــ  دراسات عليا                                                                             تر                ماس                          انس          ليسـ

ــــن -3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الســ

 سنة 19أكثر من          سنة                   19و 29بين                سنة     29و 39بين         سنة                  39ن أقل م    

ــــية -2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــرة املهنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الخبـــ

 سنة 51أكثر من            سنة                51و 59بين            سنوات    59و 1بين     ات                    سنو  1أقل من   

 

 الجزء الثاني: البيانات املهنية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

 غير

 موافق

 

 غير

 موافق

 بشدة

 الرقم العبارة

 الذكاء االقتصادي

 إدارة املعرفة

 5 املرجعية وحضور مؤتمرات وورشات العملاكتساب املعرفة يكون باملقارنة      

 4 نقل املعرفة تكون من خالل االفراد     

 3 تنظيم املعرفة واسترجاعها تساعد متخذي القرار على استخدامها     

 اليقظة اإلستراتيجية

 2 اهتمام اليقظة بكل من اإلبداع واالختراع.....      

 1 الحاصل في محيط املؤسسةتتابع التطور العلمي و التقني      

 9 تتابع التطورات املحتملة في سلوك املستهلكين و عروض املوردين     

 الحماية واألمن املعلوماتي

 1 قبل اطالق أي مشروع البد من معالجة الجانب املتعلق بحماية املعلومات      

ومن ثم تقوم املؤسسة بتحديد كل من)املعارف، االبداعات، املهارات(      

 حمايتها
1 

تعمل املؤسسة على تامين نظام املعلومات بمختلف مكوناته للمحافظة على       0 
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 مكانتها في السوق 

 امليزة التنافسية 

 59 تهتم املؤسسة بإبداعات عمالها واالخذ بأفكارهم و اقتراحاتهم       

 55 تتبنى املؤسسة اإلبداعات حتي لو كانت مكلفة     

 54 تقدم املؤسسة منتجات ذات جودة عالية مقارنة بمنتجات املؤسسة املنافسة     

 تحفز جودة منتجات املؤسسة الزبائن باإلقبال على شراهها باستمرار     
53 

 52 عمال املؤسسة لديهم القدرة على خلق افكار جديدة     

 51 ذات بجودة عاليةتركز املؤسسة على زيادة كفاءة منتجاتها باستخدام مواد      

 59 تقوم املؤسسة بتقديم منتجاتها في الوقت املناسب للزبون ألجل الحفاظ عليه     
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 .تقويمية تحليلية دراسة: ليبيا في اإلسالمية املصارف في الشرعية الرقابة

Shari’ah supervisory in Islamic banks in Libya: “An Analytical and Appraisal Study.” 

1. DR. MOHAMMED KHALIFA AHMID ALI MASSOUD 

2. PROF. DR. MUSTAFA OMAR MOHAMMED 

 ماليزيا، - كواالملبور  ،(IIUM) العاملية اإلسالمية الجامعة ،(IIBF) والتمويل اإلسالمية املصرفية معهد. 1

 mohammed19761104@gmail.com: اإللكتروني البريد

 .ماليزيا –كواالملبور  ،(IIUM) العاملية اإلسالمية الجامعة واإلدارة، االقتصاد كلية. 2

 mustafa@iium.edu.my: اإللكتروني البريد

 

 

 

 هيئات واقع إبراز إلى الدراسة هذه هدفت امللخص:

 وتناول  الليبية اإلسالمية املصارف في الشرعية الرقابة

 هيئات عمل تواجه التي الحالية والصعوبات املشاكل

  فاعليتها من وتحد الشرعية الرقابة
 
 نظام لتطوير سعيا

 مالئمة لنتائج والوصول  الرقابية الهيئات هذه عمل

 عمل مع تتماش ى الشرعية للرقابة منهجية لتفعيل

 في الدراسة أهمية وتكمن ليبيا، في اإلسالمية املصارف

 الليبية املصارف في الشرعية الرقابة هيئات عمل آلية

 واألحكام الضوابط بتطبيق املصارف هذه التزام ومدى

 على أعضاءها قدرة ومعرفة معامالتها في الشرعية

 هذه واعتمدت للتحول، االنتقالية املرحلة قيادة

 واالستنباطي التحليلي الوصفي: املنهجين على الدراسة

 املصرفية للمعامالت الشرعي الضبط لضرورة

 عددها بلغ عينة على الدراسة تطبيق وتم اإلسالمية،

(21 ) 
 
 الهيئات وأعضاء واملوظفين املدراء من شخصا

 العينة عليها طبقت التي املصارف في العاملين شرعيةال

 .الشخصية املقابالت بأسلوب

 

 املصارف الشرعية، الرقابة التطوير، :الدالةالكلمات 

 .ليبيا املنهجية، اإلسالمية،

 

 

 

Abstract :  This study has therefore aimed at 

examining the practices of the Shari’ah supervisory 

body in the Libyan Islamic banks. The study has also 

investigated the extent to which the current problems 

and challenges the body faces have reduced its 

effectiveness so much so that there is a need for 

developing a practical model for the Shari’ah 

supervisory body coupled with developing the Shari’ah 

supervisory methodology that is consistent with the 

nature of Islamic banks in Libya. The significance of 

the study lies in creating the mechanism for the 

working of the Shari’ah supervisory body in the Libyan 

banks, investigating the extent to which these banks 

comply with implementing Shari’ah parameters and 

principles in their transactions, and to investigate the 

abilities of Shari’ah supervisory members in guiding 

this transitionary period towards a transformatory one. 

This study has adopted a qualitative method in the form 

of descriptive, analytical, and interviews with a sample 

of (Twelve) experts in total, that include managers and 

staff members working in banks and Shari’ah 

supervisory body. 

 

Key words: Development, Shari’ah supervisory, 

Islamic banks, Methodology, Libya. 
 

 

 

Jel classification : O16 – B40 – G20 – O55 – F63. 
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  املقدمة:. 1

يعتبر النصف األخير من القرن العشرين نشأة وميالد املصارف اإلسالمية، فلقد أعلنت هذه املصارف منذ إنشائها عزمها         

القيام باألنشطة واملشروعات التنموية والتجارية الحديثة للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان 

 من التزامها بمب
 
ادئ بأحكام الشريعة اإلسالمية، وبعد أن كانت املصارف اإلسالمية مجرد فكرة ترتجي، فإنها اإلسالمية أنطالقا

 لإلشعاع والتطوير، 
 
اليوم واقع ملموس تقدم إضافات جديدة كأداة لتحقيق وتعميق كل ما هو مرتبط بالقيم الروحية ومركزا

 إلى حياة كريمة ألفراد األمة اإل 
 
 عمليا

 
، واالستفادة من اآلراء والبحوث والفتاوى الشرعية iسالمية ومدرسة للتربية وسبيال

وزيادة تعاون املصارف في مجاالت تمويل التجارة بين الدول اإلسالمية، و إتباع منهجية منظمة وسليمة تساهم في تحقيق 

حل مشكلة ما ذات مكونات أعمالها املرتقبة، فاملنهجية بمفهومها الشامل "هي منظومة عمل تضع املبادئ واألفكار التوجيهية ل

"، كما أن التنمية املشتركة للمشروعات وإنشاء مصارف جديدة تساهم في iiعالجية منها املهام واألساليب والطرق واألدوات

َما  iiiتقدم مجتمعاتنا اإلسالمية وتسيير عجالت التمويل اإلسالمي في نبذ الربا 
َ
 ك

َّ
 َيُقوُموَن ِإال

َ
َبا ال ِ

وَن الر 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
ِذيَن َيأ

َّ
فقال تعالى:﴿ال

َح 
َ
َبا َوأ ِ

ُل الر 
ْ
َبْيُع ِمث

ْ
َما ال وا ِإنَّ

ُ
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َ
ُهْم ق نَّ

َ
ِلَك ِبأ

ٰ
ِ َذ

س 
َ ْ
اُن ِمَن امل

َ
ْيط

َّ
ُه الش

ُ
ط بَّ

َ
ِذي َيَتخ

َّ
َبا َيُقوُم ال ِ

َم الر  َبْيَع َوَحرَّ
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 في تنوع خدماتها ومنتجاتها لتغطي معظم احتياجات األفراد وشهدت ه       
 
 واسعا

 
 وانتشارا

 
 سريعا

 
ذه املصارف تطورا

والجماعات واملؤسسات على حد  سواء، ممثلة في ذلك اللبنة األولى لالقتصاد اإلسالمي في العصر الحديث، حتى تمكنت من 

لدول العربية واإلسالمية أو الدول الغربية، وأصبح من حق فرض نفسها في ساحة االقتصاد العالمي سواء على مستوى ا

املسلمين أن تكون لهم مؤسسات مصرفية تتعامل معهم على أساس دينهم وعقيدتهم وقيمهم واهتماماتهم، وترفع عنهم الحرج 

 به في املؤسسات املصرفية التقليدية
 
 .الذي كان متعامال

م تحت 1002لس أولى املؤتمرات الدافعة لنشأة الصيرفة اإلسالمية في منتصف سنة ولقد أقيمت في العاصمة الليبية طراب       

عنوان املؤتمر األول للخدمات املالية اإلسالمية، تلتها ورش عمل النشأة وعلى أثر األزمة املالية التي اجتاحت العالم ذلك 

م بالسماح للمصارف القائمة بفتح نوافذ 1009( لسنة 9الوقت وصمود املصارف اإلسالمية أمامها، فصدر املنشور رقم )

إسالمية وتقديم الخدمات املصرفية البديلة، أي اإلسالمية، ولتنظيم عمل هذه املصارف صدر عن املجلس الوطني االنتقالي 

م بشأن املصارف وإضافة 1002( لسنة 2م الخاص بتعديل أحكام القانون السابق رقم )1021( لسنة 46الليبي القانون رقم )

صل خاص بالصيرفة اإلسالمية، فباشرت بعض املصارف الكبرى العاملة في ليبيا عملها والتي استكملت متطلبات الشريعة ف

فيما يتعلق بعقود املرابحة واستثنت مصارف أخرى لعدم وجود رقابة شرعية فيها، وأثبتت دراسات محلية لبعض املصارف 

وى األداء سواء في العنصر البشري أو في أعمال الرقابة الشرعية داخل العاملة والتي تعتبر في طور التحول عن ضعف مست

املصارف سببه حداثة الصرفية اإلسالمية داخل البالد، وأوصت بتحفيز العاملين باملصارف ضمن إطار تطبيقهم ملبادي 

 .vوأصول الصيرفة اإلسالمية بما فيها الفهم الدقيق لنظام الرقابة الشرعية 
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 الدراسة:مشكلة  -

تعاني املصارف اإلسالمية الليبية من عدم وضوح الدور الفعلي ألعمال الرقابة الشرعية بسبب حداثة الصيرفة اإلسالمية        

، وتشتت  viفيها، وعدم إحاطة بعض املوظفين واإلداريين داخل هذه املصارف بدراية كافية بأحكام املعامالت املالية اإلسالمية 

لشرعية بين جهات متعددة داخل وخارج املؤسسة املالية مثل إدارة املراجعة الشرعية الداخلية، وإدارة وظيفة الرقابة ا

عب وكثرة املعامالت التي تجريها 
ُ
املراجعة الداخلية، والهيئة الشرعية، واملراقب الشرعي، واملراجع الخارجي، خاصة بعد تش

ة أو اختالفات في االختصاصات بين هذه الجهات على واجبات املصارف في الوقت الحاضر مما قد يحدث عنه سوء إدار 

ومسؤوليات هذه الوظيفة، أو تداخل في العمل، ويتوقف هذا على مدى فعالية املنهج املتبع لتوضيح نظام عمل الرقابة 

ما عملت هذه  الشرعية داخل املصارف اإلسالمية وتحديد نطاق وآلية عمل الجهات التي تمارس وظيفة التدقيق الشرعي، وهو

 الدراسة للمساهمة في بنائه.

وبالتالي فإن الفجوة التي تغطيها هذه الدراسة هو تطوير منهجية تدعم عمل هيئات الرقابة الشرعية داخل املصارف        

ستفادة اإلسالمية العاملة في ليبيا، سواء كانت داخلية أو خارجية، والخروج بنتائج وتوصيات تدعم عمل هذه املصارف، واال 

 من التطور الذي حدث في هذه العلوم لصياغة منهج متكامل لنظام الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية في ليبيا.

 أهداف الدراسة: -

 إبراز واقع تطبيق الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية الليبية. -

 خاصة وتحد من فاعليتها. تناول املشاكل الحالية التي تواجه الرقابة الشرعية عامة وفي ليبيا -

 تطوير نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية في املؤسسات املالية اإلسالمية في ليبيا. -

 فرضية الدراسة: -

 وجود منهجية عمل يساهم في تحسين مستوى أداء أعمال املصارف اإلسالمية في ليبيا. -

وتطبيقاتها يساهم في كفاءة أعمال املصارف وجود كوادر بشرية مؤهلة وملمة بكافة األحكام واملعامالت الشرعية  -

 اإلسالمية في ليبيا.

 تبلورت أهمية الدراسة في الجوانب التالية: أهمية الدراسة: -

 :األهمية العلمية 

إمكانية االستفادة من الدراسة من خالل تزويد املكتبة العلمية بنتائج وتوصيات هذه الدراسة التي ستضيف بيانات  -

يستفيد منها الباحثون وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الرقابة على املصارف والنقد، ومعلومات جديدة 

واملهنيون واملهتمين في هذا املجال للتعرف على مساهمة هيئات الرقابة الشرعية ومدى قدرة أعضاءها على قيادة 

ور الذي تساهم فيه هذه الهيئة داخل املرحلة االنتقالية لعملية التحول داخل إطار عمل املصارف اإلسالمية، والد

.
 
 املؤسسات املصرفية واإلسالمية تحديدا
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يأمل الباحث عرض صورة علمية للباحثين واملهتمين نحو االهتمام بالصيرفة اإلسالمية ومكوناتها للنهوض بهذه  -

 عن العمل الربوي.
 
 البالد وااللتحاق بالركب اإلسالمي بعيدا

 :األهمية النظرية 

الدراسة في آلية عمل الرقابة الشرعية داخل املصارف اإلسالمية ومدى إلتزام املصارف بتطبيق  تكمن أهمية -

 الضوابط الشرعية في معامالتها، 
 
 الرقابة الشرعية العليا في مصرف ليبيا املركزي. مع تماشيا

 الراهن.االستفادة من نتائج الدراسة ملعرفة أين موقف الرقابة الشرعية في املصارف في الوقت  -

 منهـــــــجية الدراسة: -

 :في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها تم االعتماد على املناهج اآلتية 

املنهج الوصفي التحليلي: وذلك عن طريق دراسة مستوى كفاءة وفاعلية أداء الرقابة الشرعية، وتحليل معوقات  -

داء دورها على الوجه األكمل، من خالل تحليل نتائج األداء، والصعوبات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية أل 

الدراسة واالعتماد على املراجع واملصادر العلمية التي تناولت بالتحليل موضوع الرقابة والتدقيق الشرعي في 

 املصارف اإلسالمية، ومن خالل املالحظة.

 من أهمية وضرورة الضبط الشرعي للمعامالت ا -
 
ملصرفية اإلسالمية، وبعد قراءة املنهج االستنباطي: انطالقا

وتشخيص الوضع الحالي للرقابة الشرعية سيتم وضع منهج مقترح للرقابة الشرعية الداخلية، والعمل على تطبيقه 

 باملصارف اإلسالمية.

 . الدراسات السابقة:2

بدراسة الحاجة إلى تقنين الرقابة الشرعية ويتمثل الهدف العام للدراسة في انفراد املؤسسات  viiم(1021) قام الخويلدي -

املالية برقابة إضافية تعرف بالرقابة الشرعية لبيان أدى التقنين في املجال القانوني، ويتفرع عن هذا الهدف العام مجموعة 

شاط هيئات الرقابة الشرعية، وما هي كيفية أداء هيئات الرقابة من األهداف الفرعية متمثلة في، ما هو األساس القانوني لن

 أو بمقابل( وما هي أوجه الشبه بين وظيفة هيئة الرقابة الشرعية ووظيفة مراقب الحسابات في 
 
الشرعية لوظيفتها )أي مجانا

 الشركات التجارية.

، وإنما تتولى  خلصت الدراسة بعدة توصيات منها هو أستحسان أال تؤدي هيئة الرقابة    
 
 مباشرا

 
 تنفيذيا

 
الشرعية دورا

أمانة الهيئة متابعة تنفيذ فتاوى وتوصيات الهيئة وهي حلقة االتصال بين الهيئة وإدارة املؤسسة حتى ال تتحمل هيئة الرقابة 

.
 
  الشرعية أعباء مسؤولية هي غير قادرة على إدارتها ماديا

أن هذه الدراسة اختلفت عن دراستنا من حيث املتغير واستفادة الدراسة من هدفها وهو مدى إلزامية  ويرى الباحثان     

قرارات هيئة الرقابة الشرعية وبرغم من أهمية هذا الهدف إال أن هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا املركزي أقر بإلزاميتها 

 باحث ألساليب املنهجية.بعد صدورها من أغلبية الحاضرين، في حين لم يتطرق ال
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بدراسة مدى مساهمة لجان التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية  viiiم(1022قام دحدوح؛ ومراد ) -

 السورية )دراسة ميدانية( تمثلت أهداف هذه الدراسة في محورين رئيسيين:

 ي املصارف اإلسالمية في سورية.أولهما: إبراز مساهمة لجنة التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية ف 

وثانيها: بيان فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء العاملين في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وآراء  

 .العاملين في إدارة العمليات املصرفية حول مساهمة لجنة التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية في سورية

 فإن املحور من الدراسة يهدف إلى محاولة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت هي: هل توجد     
 
وبشكل أكثر تحديدا

عالقة بين مهام لجنة التدقيق وتعزيز الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية في سورية؟ وهل توجد فروق ذات داللة 

لشرعي الداخلي، وآراء العاملين في إدارة العمليات املصرفية حول مساهمة لجنة إحصائية بين آراء العاملين في إدارة التدقيق ا

 التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية في سورية؟

، والعاملين في إدارة 22وأجريت هذه الدراسة على العاملين في إدارة العمليات املصرفية البالغ عددهم )     
 
( عامال

، وذلك في املصارف اإلسالمية في سورية والبالغ عددها )22شرعي الداخلي والبالغ )التدقيق ال
 
( مصارف إسالمية، 3( عامال

 من آراء العاملين في إدارة العمليات املصرفية، والعاملين 
 
وانتهت الدراسة إلى أنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين كال

 ل مساهمة لجنة التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية السورية.في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي حو 

أن هذه الدراسة اقتصرت على معامل فقط وهو ما أذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء  ويرى الباحثان 

 ف.العاملين، ولم تتطرق إلى عوامل آخرى كتحسين األداء واآللية املتبعة داخل املصار 

 

بدراسة دور الرقابة الشرعية في تحقيق املقاصد الشرعية للمالية اإلسالمية تناولت الدراسة تحديد  ixم(1024قام مشعل ) -

دور الرقابة الشرعية في تحقيق املقاصد الشرعية على مستويين، األول: املؤسسات املالية اإلسالمية، أما الثاني فهو: املنتجات. 

لى بيان نظرية مقاصد الشريعة وآليات العمل بها وآلية تحقيق مقاصد الشريعة في املنتجات كما ركزت هذه الدراسة ع

والعقود املالية اإلسالمية من منظور رقابي، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن املصلحة هي املنفعة التي 

لهم طبق ترتيب معين فيما بينهما. والتي من قصدها الشارع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموا

 في الدنيا بل يجمع إليها اآلخرة، وأن املقصد األهم هو حفظ مال األمة 
 
خصائصها: الزمن الذي يظهر فيه أثرها ليس محصورا

 وتوفيره لها.

أن هذه الدراسة لم تتطرق في جوانبها التفصيلية إلى إعداد املنهجية داخل املصارف اإلسالمية في  ويرى الباحثان 

 حين بينت بالشرح واملفهوم ركائز مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 

ه سرده من دراسات، عدم وجود دراسة علمية تطرقت لسد هذا الجانب، مما يؤكد األهمية العلمية لهذ ويتضح مما سبق -     

 الدراسة خاصة ملا ستحويه من نتائج تخص عمل املصارف اإلسالمية العاملة في ليبيا.
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 . اإلطار النظري للدراسة:3

 . مفهوم املصارف اإلسالمية.1. 3

تاب والباحثين في مجالي االقتصاد اإلسالمي 
ُ
تنوعت مفاهيم املصارف اإلسالمية وكثرت تعاريفها ووجهات النظر بين الك

رف" واملصرف في  فاألولى:والصيرفة اإلسالمية، حيث تعتبر كلمتين "املصارف اإلسالمية" مصطلح معاصر، 
ْ
هي مجموع "َمصـ

عني النقد بالنقد ويقصد به املكان الذي يتٌم فيه الصرف، كما أن استخدام اللغة العربية مأخوذة من الصرف، والصرف ي

كلمة َمْصِرف في اللغة العربية في واقعنا املعاصر تعني كلمة )بنك(، وكلمة بنك ليس لها أصل في اللغة العربية، وقد أجازها 

 للفظ َمْصِرف
 
 .xمجمع اللغة العربية بالقاهرة لتكون مرادفا

، حيت كان الصيارفة في xiمشتقة من الكلمة اإليطالية "بانكو" التي تعني املنضدة، أو الطاولة Bankنك وكلمة ب       

القرون الوسطى يجلسون في املوانئ واألماكن العامة للمتاجرة بالنقود وأمامهم مكاتب خشبية يطلق عليها أسم "بانكو" 

 ختلفة.يضعون عليها النقود ويمارسون عليها بيع وشراء العمالت امل

 وقد عَرف الباحثون مفهوم املصارف اإلسالمية بتعاريف عدة منها:

بأنه "مؤسسة مالية تعمل على دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات اإلسالمية من خالل القيام بجميع      

 ألحكام الشريعة  الخدمات واألعمال املصرفية واملالية والتجارية، وأعمال االستثمار مباشرة أو من خالل
 
املشاركة وذلك وفقا

 .xiiاإلسالمية ونبذ سعر الفائدة كأساس للتعامل وإحياء فريضة الزكاة" 

 بأنه "مؤسسة مالية متخصصة تقوم بدور الوسيط املالي ما بين مالكي األموال )املودعين( وطالبي التمويل      
 
وٌيعرف أيضا

لودائع من املودعين للمضاربة بأموالهم من خالل استثمارها بالطرق الشرعية، )املتمولين( فتقوم بدور املضارب عند قبول ا

 .xiiiوتقوم بدور املمول عند منح التمويل بما يلبي احتياجات طالبي التمويل

 . أهمية املصارف اإلسالمية.2. 3

تساهم املصارف اإلسالمية بفاعلية في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية إنسانية في إطار املعايير الشرعية وتحقيق النمو      

 لخروجها من سجن التبعية 
 
املتوازن والعادل لكافة املناطق وبالشكل الذي يسمح باالهتمام باملناطق والقطاعات األقل نموا

 تفرضه أحكام الشريعة xivفية واالجتماعية االقتصادية والسياسية والثقا
 
 شرعيا

 
، ويعتبر قيام املصارف اإلسالمية واجبا

اإلسالمية، باعتبار أن تأسيسها يقدم البديل الشرعي للقروض التي تعطى بفائدة، وكذلك كافة االستثمارات األخرى التي 

من جهة أخرى فأن املصارف اإلسالمية ضرورية لتمويل تصاحب املعامالت الربوية املحرمة التي تمارسها املصارف التقليدية، 

، ألن قواعد الشريعة تجعل من قيام الصناعات والزراعات 
 
الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا التمويل يعتبر واجب شرعا

يج والتجارات التي يتحقق بها مصالح الناس فريضة دينية، فطبيعة الناس واحتياجاتهم تتكامل في مسكن يسكنوه ونس

يلبسونه وفي كل األحوال هم محتاجون إلى من ينسج أو يبني لهم ذلك، ومن تم فقد كان الذين يتصدون للبحث حول صيغ 

 :xvإسالمية مناسبة للعمليات محكومين باعتبارين

 التسليم باألوضاع املصرفية القائمة على أنها الشكل الوحيد الذي ال شكل غيره. األول:     
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بلورة هذه األوضاع للبحث في األنماط املشابهة لها في الشريعة أو تطويع الشريعة لها في ضوء املصلحة  محاولة الثاني:    

املقصودة وترجيح هذه املصلحة على املفسدة اليسيرة، فقد صدر مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي قراره 

 عها، وبعد مقدمة حول أضرار الربا وتحريمه في اإلسالم، قرر ما يلي:السادس بشأن تفش ي املصارف الربوية وتعامل الناس م

ينظر املجلس بعين االرتياح والرضا إلى قيام املصارف اإلسالمية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، والتي  (2

جميع معامالته  يقصد بها كل مصرف ينص نظامه األساس ي على وجوب االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء في

 ويلزم إداراته بوجوب رقابة شرعية ملزمة.

 وعطاء  واملعاونة عليه بأي صورة من الصور  (1
 
يجب على املسلمين أن ينتهوا عما نهى هللا عنه من التعامل بالربا، أخذا

 حتى ال يحل بهم عذاب هللا وال يأذنوا بحرب من هللا ورسوله.

مصرف إسالمي أن يتعامل مع املصارف الربوية في الداخل والخارج، وال  يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع (3

عذر له في التعامل معها في حالة وجود البديل اإلسالمي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني 

 .xviبالحالل عن الحرام

 
 
قبل إنشائها في القطاع املصرفي التقليدي، كما ساهمت أهمية املصارف اإلسالمية بنوع من التعامل املصرفي لم يكن موجودا

فقد اعتمدت هذه املصارف في معامالتها على أساس املشاركة بالعمل واملال واألرباح والخسائر، وغير ذلك من صيغ التمويل 

 من التعامل التقليدي السابق وإقراض األموال بفوائد، وتعود هذ
 
ه األهمية كاملرابحة واملضاربة واالستصناع واملزارعة بدال

 :xviiإلى

قيامها بتطبيق أحكام الشريعة على األعمال والخدمات املصرفية، وال سَيما املعامالت املصرفية في النقود والسلع،  (أ

بحيث تكون خالية من الربا واالستغالل وغيرها من املحرمات، ويُعد هذا الهدف جوهر عمل املصارف اإلسالمية 

 وسر جودة بقائه.

تجميع الفائض من األموال املجمدة ودفعها إلى مجال االستثمار في مشروعاتها التنموية املختلفة، تجارية كانت أم   (ب

صناعية أو زراعية أم خدمية، فمن املُسلم به أن كثير من أبناء األمة اإلسالمية امللتزمين بعقيدتهم ومبادي دينهم 

 من أموال وتعاليمه ال يقومون على استثمار أموالهم وتنم
 
يتها في املصارف التقليدية )الربوية(، مما يجعل كثيرا

املسلمين في العالم اإلسالمي معطلة وال تستفيد منها مجتمعاتهم على الصعيد الفردي أو املجتمعي أو االقتصادي 

 .ككل، لذلك كانت املصارف اإلسالمية أداة مهمة لتشجيع الناس على االدخار واالستثمار بطرائق شرعية

ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية، إذ ينظر املصرف اإلسالمي إلى التنمية االجتماعية على أنها أساس   (ج

 الَبد لتحقيق التنمية االقتصادية من مراعاته.

توفير البدائل املصرفية الشرعية املناسبة وإرضاء املتعاملين من خالل طرح صيغ تمويلية تحظى بالقبول لدى  (د

ع، مثل املضاربة واملشاركة واإلجارة، مما يُعد من أفضل وسائل اجتذاب املدخرات الحقيقية وتجميع األموال الجمي

 الالزمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى االقتصادية واالجتماعية العالية.
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 . أهداف املصارف اإلسالمية.3. 3

 إن التصور العام ألهداف املصارف اإلسالمية هو االلتزام بمقاصد الشريعة اإلسالمية، واملساهمة بفعالية في      
 
بات واضحا

تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وإنسانية في إطار املعايير الشرعية واستخدام وسائل تتالءم معها، وفيما يسهم بفعالية في 

ي قد يجدها اإلنسان املسلم بين تعاليم القعيدة الحقة، وبين واقع املمارسات الفعلية التي تتم في القضاء على االزدواجية الت

 لشريعته
 
ْبَتِغي xviiiاملجتمع إعالء  لدين هللا وتطبيقا

َ
ِ أ

َّ
ْيَر اَّل

َ
غ
َ
ف
َ
، ومن أجل رفع الحرج عن املسلمين، وهللا عز وجل يقول: ﴿أ

ُم 
ُ
ْيك

َ
نَزَل ِإل

َ
ِذي أ

َّ
ا َوُهَو ال م 

َ
  َحك

 
ال ِكَتاَب ُمَفصَّ

ْ
وفي سبيل تحقيق رسالة املصارف اإلسالمية هناك العديد من األهداف xixال

 :xxستؤدي لتحقيق تلك الرسالة وهي

: األهداف املالية
ً
: وهي في املقام األول باعتبار أن املصارف مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم بأداء دور الوساطة املالية مبدأ أوال

 ديد من األهداف تعكس مدى نجاحها في أداء هذا الدور وهي:املشاركة، ولها الع

جذب الودائع وتنميتها: يعتبر من أهم أهداف املصارف اإلسالمية حيث يمثل الشق األول في عملية الوساطة املالية،  (أ

 للقاعدة الشرعية واألمر اإللهي بعدم تعطيل املوال واستثمارها بما يعود باألرب
 
اح إلفراد فهذا الهدف يعد تطبيقا

 املجتمع اإلسالمي.

استثمار األموال: يعتبر الشق الثاني من عملية الوساطة املالية، بالتالي فهو هدف أساس ي للمصارف اإلسالمية ملا   (ب

 يحقق من أرباح سواء للمودعين أو املساهمين.

املصرفي اإلسالمي والتي  تحقيق األرباح: أن ناتج عملية االستثمارات والعمليات املصرفية هي املحصلة من النشاط (ج

تنعكس في صورة األرباح املوزعة على املودعين واملساهمين، ويضاف إلى أن زيادة أرباح املصرف تؤدي إلى زيادة 

 القيمة السوقية ألسهم املساهمين.

: أهداف خاصة باملتعاملين:
ً
ى تحقيقها للمتعاملين مع املصارف اإلسالمية أهداف متعددة يجب أن يحرص املصرف عل ثانيا

 :xxiوهي

جودة الخدمات املصرفية: يعتمد نجاح املصارف اإلسالمية في تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين والقدرة  (أ

 
 
 للمصارف وهدفا

 
على جذب أكبر فئة منهم لتقديم خدمات متميزة في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية يعد نجاحا

 إلدارتها.
 
 رئيسيا

رين: يقوم املصرف باستثمار أمواله املودعة لديه من خالل أفضل قنوات االستثمار املتاحة توفير التمويل للمستثم  (ب

له وذلك عن طريق توفير التمويل الالزم للمستثمرين، أو عن طريق شركات تابعة الستثمار هذه األموال، أو 

 استثمارها مباشرة في السوق سواء  كانت محلية أو دولية أو إقليمية.

للمودعين: ويعتبر عامل نجاح املصارف ومدى الثقة فيها، ومن أهم عوامل الثقة توفير السيولة النقدية  توفير األمان (ج

 الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلى تسييل أصول 
ُ
الدائمة ملواجهة احتماالت السحب من ودائع العمالء خصوصا

 ثابتة.

: أهداف داخلية
ً
 األهداف الداخلية التي تسعى إلى تحقيقها وهي:للمصارف اإلسالمية العديد من : xxiiثالثا
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تنمية املوارد البشرية: يعتبر العنصر الرئيس ي لتحقيق األرباح في املصارف هي املوارد البشرية بصفة عامة، حيث أن  (أ

 بنفسها دون استثمار، ولكي يحقق املصرف هذه األرباح ال بد من توفير عنصر بشري مدرب 
 
األموال ال تدر عائدا

 على استثمار األموال للوصول إلى أفضل مستوى للعمل.
 
 قادرا

تحقيق معدل نمو: الهدف من أنشاء املؤسسات املصرفية بصفة عامة هو االستمرار حيث تمثل عماد االقتصاد  (ب

للدول، ولكي تستمر املصارف اإلسالمية في السوق املصرفية ال بد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو حتى يمكنها 

 املنافسة واالستمرار في األسواق املصرفية.

  (ج
 
: أن انتشار ظاهرة إنشاء املصارف اإلسالمية وتضاعف الدراسات من قبل املفكرين واملصرفيين xxiiiاالنتشار جغرافيا

سيزيد من نشاطها ويضاعف من قوتها، لتحقيق تلك األهداف السابقة وتوفير الخدمات املصرفية واالستثمارية 

د لها من االنتشار بحيث تغطي أكبر شريحة من املجتمع وتوفير لجمهور املتعاملين الخدمات للمتعاملين ال ب

 املصرفية في أقرب األماكن لهم.

: أهداف ابتكارية
ً
تشهد املصارف منافسة في السوق على اجتذاب العمالء سواء أصحاب الودائع االستثمارية أو  :xxivرابعا

يل تقدم لهم العديد من التسهيالت ومستوى أداء أفضل ولكي تكون هذه املصارف الجارية أو املستثمرين، وعلى هذا السب

 مواكبة للتطور ال بد لها اتباع الطرق التالية:

ابتكار صيغ للتمويل: لكي يستطيع املصرف اإلسالمي مواجهة املنافسة الناتجة من املصارف التقليدية في اجتذاب  (أ

الالزم ملشاريعهم املختلفة، فالواجب على املصرف إن يسعى إيجاد الصيغ املستثمرين، عليها أن توفر لهم التمويل 

االستثمارية اإلسالمية التي تتماش ى مع مشروعاتهم االستثمارية املختلفة بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة 

 اإلسالمية.

تطوير القطاع املصرفي، ابتكار وتطوير الخدمات املصرفية: يعتبر نشاط الخدمات املصرفية من املجاالت الهامة ل (ب

وعلى املصارف اإلسالمية العمل على ابتكار خدمات ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويجب عليها تطوير 

 املنتجات الحالية التي تقدمها املصارف التقليدية وتقديمها بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

: أهداف اجتماعية:
ً
 xxvاألهداف في:يمكن تحديد هذه  خامسا

تحقيق املصلحة االجتماعية ألفراد املجتمع الذي يعمل املصرف في نطاقه، ألن مصلحة املصرف ال تتم بمعزل عن  (أ

 مصلحة األمة والبيئة التي يتواجد فيها.

توجيه االستثمارات والخدمات بما تحقق مصلحة أفراد املجتمع واختيار مجاالت استثمارية تتبع الصيغ اإلسالمية  (ب

ختلفة والتي تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية ذلك عن طريق املضاربة واملشاركة أو املرابحة واالستصناع امل

 وغيرها.

القيام بواجباتها في التكافل االجتماعي، وذلك بكافة الطرق املشروعة من خالل مجموعة من الوسائل االجتماعية  (ج

لضرورية في تدرج األولويات اإلسالمية، والتعاون مع مثل منح القرض الحسن، وتجميع الزكاة، وتوفير السلع ا

 املؤسسات الخيرية في إرساء أنظمة امليراث والوصية.
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تكييف املعامالت املصرفية بما يتماش ى مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وإيجاد البديل اإلسالمي ملا يتعارض مع تلك  (د

 املسلمين وتجنبهم الوقوع في املحرمات.األحكام من اجتناب التعامل بالربا، وذلك لرفع الحرج عن 

محاربة البطالة عن طريق إيجاد فرص للعاملين من خالل تنفيذه املشاريع املختلفة ومساعدة املحتاجين عن طريق  (ه

 .xxviالزكاة، وإلغاء التفاوت الطبيعي بين أبناء الشعب الواحد

 . خصائص املصارف اإلسالمية.4. 3

إن إضافة كلمة إسالمي إلى املؤسسات املالية التي تقوم بأعمال البنوك التقليدية ليست مجرد كلمة وحسب، حيث يرتكز      

العمل املصرفي اإلسالمي على أسس ومبادئ وآليات وضوابط مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية تختلف عن تلك األسس 

، فمن خالل القاعدة الرئيسية للمصارف اإلسالمية وهي االلتزام بأحكام الشريعة التي يقوم عليها النظام املصرفي التقليدي

 :xxviiاإلسالمية، فإن خصائص تلك املصارف تتفرع إلى

 عدم استخدام الفائدة في كل أعمالها، وااللتزام بقاعدة الحالل والحرام مع ألغاء الفائدة. (2

كة في اعمال يحلها اإلسالم من أجل تنمية الصناعة إعطاء كل الجهود للمشروعات النافعة )االستثمار واملشار  (1

 والتجارة والزراعة( من أجل الصالح العام.

 العمل على تعبئة االدخار املجمد املبعد عن التعامل مع البنوك التقليدية في العالم اإلسالمي. (3

 تيسير وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول اإلسالمية. (6

إقامة صندوق خاص لجمع الزكاة تتولى هي إدارته وايصال هذه األموال إلى مصارفها  أحياء نظام الزكاة من خالل (2

 الشرعية.

املساهمة في استقرار وثبات القيمة الشرائية للنقود والحد من ظاهرة التضخم وخاصة في ظل نظام مصرفي إسالمي  (4

 يعمل في نظام اقتصادي إسالمي متكامل.

 حقيقية في املجتمع.إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية  (7

املصارف اإلسالمية ليس مجرد شركة تهدف إلى تحقيق الربح واألمان واالستمرارية، ولكنها تتميز بخصوصية  (2

 من منظومة االقتصاد اإلسالمي ذات األهداف السامية
 
 .xxviiiاملنطلقات الفكرية التي قامت عليها ولكونها جزا

ك اإلسالمية فيما يتعلق بمواردها واستخدامها لهذه املوارد، يغلب الطابع متوسط وطويل األجل على نشاط البنو  (9

بالتالي فهي تقدم التمويل الالزم لكافة األنشطة اإلنتاجية باملجتمع وتساهم في تحقيق التنمية االقتصادية 

 .xxixواالجتماعية باملجتمع

في كتابه وحرمه رسوله )ص( ومن عدم التعامل بالربا: حيث أجمع الفقهاء على حرمة التعامل بالربا الذي حرمه هللا  (20

 "ربا الش يء زاد، وبابه عدا، والرابية ما أرتفع من األرض، xxxبعده الصحابة والتابعون ومن بعدهم
 
، ويعرف الربا لغة

ْت مِ 
َ
نَبت

َ
ْت َوَرَبْت َوأ زَّ

َ
اء اْهت

َ ْ
ْيَها امل

َ
َنا َعل

ْ
نَزل

َ
ا أ

َ
ِإذ

َ
 ف

 
ْرَض َهاِمَدة

َ ْ
َرى األ

َ
ِ َزْوٍج َبِهيٍج كقوله تبارك وتعالى: ﴿َوت

ل 
ُ
، ومعنى xxxiن ك

 .كلمة "ربت" أي ارتفعت، وكذا الربوة بضم الراء وفتحها وكسرها، والربو: النفس العالي
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: "فالربا هو الزيادة التي ال عوض لها في عرف الشرع، ويطلق بعض الفقهاء الربا على كل بيع حرام، أو ما حرام 
 
أما اصطالحا

 .xxxiiالربا إلى ربا الديون وربا البيوع بأي وجه كان اكتسابه"، وينقسم

 . مصادر تمويل املصارف اإلسالمية.5. 3

تختلف مصادر األموال في املصارف اإلسالمية بعض الش يء عن مصادر األموال في البنوك التجارية، حيث إن االستثمار في      

املصارف اإلسالمية ال يتم بالفائدة، بل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، كما أن جميع املعامالت التي يتم استثمارها في 

واملضاربة  صفة شرعية، مثل املرابحة واالستصناع وبيع السلم والقرض الحسن املصارف اإلسالمية هي معامالت ذات

، وتنقسم xxxiiiواإلجارة والشراكة، بينما في املصارف التقليدية يتم االستثمار بالنقود بفائدة ربوية وهذا هو سبب االختالف

خارجية، ومصادر أخرى تتمثل  مصادر تمويل املصارف اإلسالمية إلى ثالث مصادر رئيسية هي مصادر داخلية، ومصادر

 :xxxivفي

 املصادر الداخلية لألموال في املصارف اإلسالمية تشمل: (1

 تختلف نسبة التمويل الداخلي إلى إجمالي التمويل من مصرف إلى آخر، وتمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر األموال وهي:

مثل رأس املال: وهو عبارة عن مجمل قيمة األموال التي يحصل عليها املصرف باعتباره  حقوق املساهمين: (أ

 عند تأسيس 
 
، من أصحاب املشروع عند بداية تكوينه، كما يشترط أن يكون رأس املال حاضرا

 
مشروعا

، وعادة ما يستغرق جزء من رأس املال في األصول الثابتة مما ال
 
ن من املشروع وال يجوز أن يكون دينا

 
 يمك

 االستفادة منه بصورة كبيرة في التمويل.

ام األمان لتفادي الخسائر والعثرات غير املتوقعة والتي يمكن أن تحدث في  ويعتبر رأس املال بالنسبة للمصارف بمثابة صم 

طريق اإليداع  املستقبل، ويشكل عادة نسبة ضئيلة من مصادر أموال املصرف ألن الحجم األكبر من مصادر األموال تأتي عن

 بأشكاله املختلفة.

وتعبر عن املبالغ التي تقتطع من صافي أرباح املصرف لتدعيم مركزه املالي وهي تعتبر حق من  االحتياطات:  (ب

حقوق امللكية مثل راس املال، منها االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري، بالتالي فهي مصدر من 

للمصرف وتأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث أهميتها في ضمان مصادر التمويل الذاتي أو الداخلي 

 حقوق املودعين لدى املصرف.

مع ذلك هناك احتياطات أخرى قد يكون فيها حق ألصحاب حسابات االستثمار في املصارف اإلسالمية، لذا عرفت معايير  

حقوق أصحاب حسابات االستثمار يحسم من املحاسبة اإلسالمية االحتياطي بأنه جزء من حقوق أصحاب امللكية و/ أو 

 :xxxvاألرباح وتمثل في نوعين هما

احتياطي معدل األرباح: وهو املبلغ الذي يجنيه املصرف من دخل أموال املضاربة قبل اقتطاع نصيب املضارب  -

 بغرض املحافظة على مستوى معين من عائد االستثمار ألصحاب حسابات االستثمار.
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االستثمار: وهو املبلغ الذي يجنيه املصرف من أرباح أصحاب حسابات االستثمار، بعد اقتطاع احتياطي مخاطر  -

نصيب املضارب لغرض الحماية من الخسارة املستقبلية ألصحاب حسابات االستثمار، وهذا االحتياطي ال يعتبر من 

ستثمار، بالتالي فأن مصادر األموال الداخلية في املصارف اإلسالمية ألنه من حقوق أصحاب حسابات اال 

االحتياطيات تثبت عندما تقرر إدارة املصرف وبموافقة أصحاب حسابات االستثمار. عادة ما تكون املصارف 

 في عقد فتح حساب االستثمار املطلق يفيد باقتطاع جزء من أرباح االستثمار املشترك 
 
اإلسالمية قد وضعت شرطا

 كاحتياطي مخاطر استثمار.

بالغ تقتطع من مجمل األرباح ملواجهة خطر محتمل الحدوث خالل الفترة املالية وهي م املخصصات: (ج

املقبلة كاستهالك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة األصول وال يمكن تحديد قيمتها بدقة تامة. 

فاملخصصات مبالغ تخصم من الدخل )اإليراد( إلظهار املوجودات بالقيمة املتوقع تحقيقها، كما إن 

 ص عبء يجب تحميله على اإليراد سوء تحققت أرباح أم لم تتحقق.املخص

وفي العادة تشترك البنوك التجارية مع املصارف اإلسالمية في آلية وكيفية وأهداف اقتطاع وإيجاد هذه الحسابات من 

 املخصصات مثل مخصص ترك الخدمة، أو مخصص ضريبة الدخل، أو مخصص إجازات الفرع.

وعين من املخصصات هما: مخصصات استهالك األصول، ومخصص مقابلة النقص في قيمة األصول ويمكن التفرقة بين ن

مثل مخصص الديون املشكوك في تحصيلها، ومخصص هبوط األوراق املالية، وفي هذا الصدد فرقت معايير املحاسبة 

 اإلسالمية بين نوعين من املخصصات:

محتمل وقوعها غير محددة في موجود  املخصص العام: وهو مخصص يتم حجزه ملواجهة خسائر .2

 معين.

املخصص الخاص: ويتكون ملواجهة االنخفاض في قيمة موجود معين إذا كانت القيمة املتوقع  .1

 .xxxviتحقيقها أقل من تكلفته وهذا ينطبق على موجودات الذمم واالستثمار والتمويل

 من مصادر التمويل الذاتي للمصارف اإلسالمية
 
وذلك خالل الفترة من تكوين املخصص حتى  وتمثل املخصصات مصدرا

الفترة التي يستخدم فيها في الغرض الذي أنش ئ من أجله وخاصة املخصصات ذات الصفة التمويلية مثل مخصص استهالك 

 األصول الثابتة، بالتالي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار استثمار هذه املخصصات ضمن االستثمارات متوسطة وطويلة األجل.

يعتبر القرض الحسن مورد أساس ي من املوارد التي تساهم في التمويل من املساهمين والقرض الحسن:  (د

عملية التنمية واستقرار املجتمع، وله مكانة سامية واهتمام في اإلسالم، فلقد اقترن لفظ قرض بالنظام 

، إال أن مكانة هذا اللفظ في التقليدي بسعر الفائدة املمنوحة والتي عادة ما تستخدم في املعامالت املالية

النظام االقتصادي اإلسالمي لها مدلوالتها القيمة التي تشير إلى سعة وسماحة هذا النظام وقدرته على 

ربط أواصر الرخاء واملحبة في أوساط املجتمع، فلذلك ارتبط هذا اللفظ بالبر واإلحسان، وأصبح القرض 

 من موارد النظام االقتصادي اإلسالمي
 
، بالتالي فهي بديل عن الربا ويساعد املعسرين في حل xxxvii موردا

سست لالستثمار وإفادة الناس في تنمية أموالهم لذا يجب عليها 
ُ
 من مشاكلهم، فاملصارف اإلسالمية أ

 
كثيرا
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ِقيَن xxxviiiأن تساعد في إيجاد القرض الحسن وطلب األجر من هللا في اآلخرة  ِ
د  صَّ

ُ ْ
، كما ذكر في القرآن:﴿ِإنَّ امل

ِريٌم وَ 
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم أ

َ
ُهْم َول

َ
 ل
ُ
ا ُيَضاَعف ا َحَسن  ْرض 

َ
َ ق

َّ
َرُضوا اَّل

ْ
ق
َ
اِت َوأ

َ
ق ِ
د  صَّ

ُ ْ
 .xxxixامل

 املصادر الخارجية لألموال: (2

تمثل املصادر الخارجية لألموال في املصارف اإلسالمية النسبة األكبر من إجمالي مصادر األموال، وتتركز هذه املصادر في 

 ها االئتماني واالستثماري.حسابات العمالء بنوعي

 حسابات العمالء االئتمانية واالستثمارية. (أ

 ودائع االدخار.  (ب

 صكوك املقارضة املشتركة )املطلقة(. (ج

 صكوك املقارضة املشتركة أو املخصصة )املقيدة(. (د

 الودائع ألجل )املتوسطة أو طويلة األجل(. (ه

 شهادات اإليداع وصناديق االستثمار. (و

 مصادر أخرى: (3

مصادر أخرى يمكن الحصول عليها كالتأمين املودع من قبل العمالء كغطاء اعتماد مستندي أو غطاء خطابات هناك 

، أموال من مؤسسات مالية أخرى ال تتعامل بالفائدة، مقابل الحصول على xlالضمان، وقيمة تأمين الخزائن الحديدية املؤجرة

 التي يقرها الفقه اإلسالمي.حصة من الربح بشكل ال يتعارض مع املعامالت املصرفية 

 . اإلطار التنظيمي والتطبيقي للدراسة:4

 . آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية:1. 4

، وبيان      
 
تعمل هيئات الرقابة الشرعية جاهدة في املصارف التي تتواجد فيها للتوجيه للمعامالت واألنشطة املباحة شرعا

ذير منها قبل املعامالت واألنشطة غير املباحة واملحرمة  بشكل واضح وصريح والتي قد تحوم حولها الشبهات، وذلك بالتح 

ارتكابها أو الدعوة الجتنابها واالنتهاء منها إن كانت قائمة، وفي نفس الوقت إيجاد البديل الشرعي لها والتخلي عنها، باإلضافة إلى 

 :xliاح مجمل تلك األهداف في التاليالقيام بدور الرقابة نيابة عن املودعين في هذه املصارف، ويمكن إيض

 للفتاوى والتوجيهات الصادرة عنها،  .2
 
املتابعة املستمرة لألنشطة والعقود التي يبرمها املصرف لضمان تنفيذها وفقا

 وبيان املشكالت والصعوبات وسبل تذليلها.

ت األخرى تكون مطابقة التأكد من أن تصميم النظم واألوراق املالية والنماذج املعدة إلبرام العقود والسجال  .1

 للتكييف الشرعي لها ومعرفة املخالف وتعديله إن وجد.

 اإلقالع والتباعد التام عن الربا وفوائده املتنوعة واملقامرة بكافة أشكالها وصورها. .3

 التأكد من إخراج املصرف لزكاة األرباح املتحققة وتوزيعها على مستحقيها. .6

يها واملتعاملين معها االلتزام في معامالتهم بتطبيق األحكام الشرعية وتجنب تحفيز املصارف اإلسالمية والعاملين ف .2

 .xliiأي عقود أو تجارة بما نص الشارع على حرمته ونهى عنه
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ترتيب زيارات ميدانية لفروع املصرف واإلشراف على املعامالت الصادرة من املصرف اإلسالمي، وطمأنة الجمهور  .4

 .xliiiلى شرعية النشاط الذي تقوم به املصارف واملؤسسات املالية اإلسالميةمن املتعاملين مع املصرف وغيرهم ع

التأكد من انتقاء العاملين في املصرف واختيارهم وفق املعايير والضوابط الشرعية حتى تضمن تطبيق أحكام  .7

 .xlivومبادئ الشرعية اإلسالمية، وهذه املعايير بالتكوين الشخص ي والتأهيل العلمي والعملي لهم

لحالل والحرام في أنشطة املؤسسة، وأعمالها، وعقودها، وآلياتها ومنتجاتها، وبالتالي بذل الجهد ملنعها عن بيان ا .2

الشبهات أو الحرام بقدر اإلمكان، والتشجيع على الحالل الطيب، ويعتبر هذا الهدف في غاية األهمية إذ إن آثار 

ى في الدنيا واآلخرة، بل تتجاوز إلى التأثير في قبول العبادات املال الحرام ال تنحصر في االثم والعقوبة عند هللا تعال

 والدعاء.

كشف ما وقع من املخالفات عند وقوعها من خال التدقيق والرقابة الدقيقة على أعمال البنك وأنشطته كلها،  .9

 .xlvوإصدار التقارير ورفعها إلى اإلدارة، ثم إلى املساهمين

 . أنواع الرقابة الشرعية:2. 4

تبنى العالقة بين الجهاز الشرعي ووحدات البنك املختلفة في ضوء طبيعة الوظيفة التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية،      

واملتمثلة في التأكد من إلتزام البنك بضوابط الشريعة اإلسالمية عند ممارسة نشاطه االقتصادي، كما أنه ال تقتصر الوظيفة 

بداء الرأي الشرعي فيما يعرض عليها، ولكنه يتخطاها إلى طلب إيضاحات وإبداء مالحظات، الشرعية على مجرد الفتاوى وإ

 :xlviوتنقسم الرقابة الشرعية لثالثة أنواع هي

 قبل أن يتم  الرقابة الشرعية السابقة: .2
 
ويقصد منها عرض املوضوعات واملسائل على هيئة الرقابة الشرعية مسبقا

تنفيذها، ليقوم بإبداء الرأي الشرعي فيها، ويتحقق من مدى موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، بحيث ال تقدم 

الشرعي وهنا تكون وظيفة إدارة البنك على تنفيذ املعاملة أو النشاط االقتصادي إال بعد عرضه على الجهاز 

 املشورة.

 بأول أثناء سير العمل في املصرف اإلسالمي، سواء بطلب من الجهاز  الرقابة الشرعية املصاحبة: .1
 
وهي تتم أوال

الشرعي أو من إدارة البنك، وقد يتم ذلك من خالل االجتماعات الدورية املنتظمة، أو من خالل طلب املعلومات 

 ألنشطة القائمة في البنك.والبيانات عن األعمال وا

 وهي قيام الجهاز الشرعي بمراجعة أعمال البنك ومعامالته للتحقق من أمرين هما: الرقابة الشرعية الالحقة: .3

  (أ
 
أن ما قامت إدارات البنك بتنفيذه من عمليات أو معامالت، لم يسبق عرضها على الجهاز الشرعي قد تم موافقا

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.

قامت إدارات البنك بتنفيذه من عمليات أو معامالت، سبق عرضها قد تم تنفيذها وفق ألحكام الشريعة أن ما  (ب

 اإلسالمية.
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وبالتالي فإن الرقابة الشرعية تتطلع الستنباط املزيد من األدوات املالية التي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتغطي 

إلى البنوك واملؤسسات اإلسالمية ملمارستها بما يؤدي إلى تطوير األساليب احتياجات العصر ومتطلبات التطور، وتقديمها 

 .xlviiوالخدمات املصرفية

 

 . النموذج املقترح للهيكل التنظيمي للمصارف اإلسالمية في ليبيا.3. 4

مصارف من خالل ما تم االطالع عليه من نماذج لهياكل تنظيمية مصرفية متعددة في مختلف الدول التي نشأت فيها      

إسالمية، ومن بعض الدراسات السابقة التي تناولت بش يء من التفصيل عن هيئات الرقابة الشرعية وموقعها في الهيكل 

بما يتماش ى مع بيئة )الشكل التالي( إلى وضع هذا النموذج املقترح  انالتنظيمي للمؤسسات واملصارف اإلسالمية، توصل الباحث

م الصادر من 1023( لسنة 2والتي بدأت أعمال الصيرفة اإلسالمية فيها والزمها القرار رقم )املصارف اإلسالمية في ليبيا 

الحكومة الليبية املتمثلة في املؤتمر الوطني العام في ذاك الوقت بمنع املعامالت الربوية التي تجرى بين األشخاص الطبيعية 

 والتي قد واالعتبارية واالنخراط في التحول إلى الصيرفة اإلسالمية، م
 
ع مراعاة الفروقات في إدارات املصارف القائمة حاليا

 تختلف حسب احتياجاتها وتعدد أعمالها واختصاصاتها.

وال شك في أن استقاللية هيئة الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي وموقعها يعطيها مكانة عليا في أتخاد القرارات وممارسة      

 أخرى تتبع  األعمال، ففي بعض الدول اختلف
 
 تكون التبعية ملجلس اإلدارة وأحيانا

 
موقع الهيئة في هياكلها التنظيمية، فأحيانا

املدير العام أو التنفيذي، أما في مقترحنا هذا فإنها تتبع الجمعية العمومية وتكون في نفس املستوى مع مجلس اإلدارة لكي 

 وصالحيات واسعة بحيث ال تعوقها حو 
 
 خاصا

 
اجز التسلسل الوظيفي داخل الهرم وال ازدواجية األعمال يعطيها موقعا

املتداخلة، فهذا املوقع يرأس الهيكل التنظيمي للمصرف بالتالي له مؤشرات إيجابية التي تنبئ عن الحرص الشديد لقيام هذا 

 الجهاز بكامل وظائفه على أتم وجه.
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 يا وموقع هيئة الرقابة الشرعية فيه.الهيكل التنظيمي املقترح ألعمال املصارف اإلسالمية في ليب

 املصدر: إعداد الباحثان.

 

 املناقشة واملقترحات:. 4. 4

في عمل هيئات الرقابة  الدراسة واملتمثلة مشكلة في اليها املشار النقاط هي الدراسة حولها دارت التي املحاور  أهم من     

املدرك بأحكام املعامالت املالية واإلسالمية بشكل عام، وحيث حداثة الصيرفة اإلسالمية، وقل الكادر الوظيفي الشرعية، و 

تعتبر الرقابة الشرعية صلب هذه املصارف واستمرارها منذو النشأة، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي، بإنشاء الهيئة 

املختصين في مجال القانون م، ويكون رئيسها ونائبه من بين األعضاء 1023-ه 2636( لسنة 4املركزية للرقابة الشرعية رقم )

واالقتصاد واملصارف وهدفها التحقق من التزام املؤسسات املالية اإلسالمية الخاضعة إلشراف مصرف ليبيا املركزي بأحكام 

 الشريعة اإلسالمية في جميع معامالتها ومنتجاتها التي تقدمها.

إذ لم يعرف في تاريخه ما يسمى بالصيرفة اإلسالمية ونظام كما أقتصر النظام املصرفي في ليبيا على البنوك التقليدية،      

عملها، غير أن تغير الوضع السياس ي في ليبيا إثر الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السياس ي السابق كان له اثر بالغ في 

، %200سلمين فيه تساوي استحداث أنظمة للصيرفة اإلسالمية، إذ صارت من مطالب املجتمع الليبي الذي يمتاز بأن نسبة امل

فلقد طفح هذا الحدث الهام إلى السطح بعد الثورة وعلقت اآلمال على السلطات الجديدة لتفعيل دور املصارف اإلسالمية في 

 ليبيا خاصة وأن البيئة االجتماعية والقانونية مالئمة ملثل هذا النوع من املصارف.

املصارف اإلسالمية بممارسة هذه املهمة من قبل هياكل قانونية تعمل بشكل وجرى التنظيم القانوني للرقابة الشرعية في 

 مستقل ويكمل كل منها اآلخر، وضمت أنظمة الرقابة ثالث مستويات هي:
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 . الهيئة املركزية للرقابة الشرعية: (1

، تتمتع هذه الهيئة 4 مكرر  200وهي هيئة مستقلة يتم تكوينها بمصرف ليبيا املركزي والتي تم تنظيمها بموجب املادة رقم 

بسلطة اإلشراف على املصارف التي تمارس الصيرفة اإلسالمية من الناحية الشرعية، يتم تشكيلها من عدد ال يقل عن ثمانية 

أعضاء، ومن ضمن تلك األعضاء خمسة مختصين في مجال فقه املعامالت والشريعة وال يقل عن ثالثة مختصين في مجاالت 

 لقانون.االقتصاد واملصارف وا

وتعد هذه الهيئة مرجع رئيس ي لهيئات الرقابة الشرعية داخل كل مصرف، تعمل على توحيد الرؤى الشرعية  

للصيرفة اإلسالمية ال سيما وأن قرارات هذه الهيئة ملزمة لجميع الهيئات الرقابة الشرعية باملصارف واملؤسسات العاملة في 

 .مجال الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي

 . هيئة الرقابة الشرعية باملصرف: (2

وتنشأ هذه الهيئة من قبل الجمعية العمومية لكل مصرف وتتكون من ثالثة أعضاء على األقل من ذوي االختصاص في مجال 

 الشريعة والقانون واملصارف اإلسالمية، وتختص باملهام اآلتية:

 ريعة اإلسالمية.مراقبة أنشطة وأعمال املصرف للتأكد من توافقها مع أحكام الش (أ

 مراجعة ميزانية املصرف وحساباته الختامية ونسبة األرباح والتحقق من سالمة أدائه من الناحية الشرعية. (ب

 اعتماد صيغ العقود الالزمة ألنشطة املصرف اإلسالمي وأعماله. (ج

 . إدارة املراجعة والتدقيق الشرعي: (3

شأن إضافة فصل خاص بالصيرفة اإلسالمية ورغبة من املشرع الليبي في ( ب23عالوة على االلتزامات املنصوص عليها في املادة )

 ألحكام الرقابة الشرعية على هذا النشاط، وبموجب املادة 
 
 200إحاطة نشاط الصيرفة اإلسالمية بالضمانات الكافية عمليا

مجلس اإلدارة باملصرف، وتكون  باستحداث إدارة املراجعة والتدقيق الشرعي، يتم يعيين مدير لهذه اإلدارة من قبل 2مكرر 

 .تبعيتها املباشرة له، ويناط بهذه اإلدارة املهام اآلتية

 للمعايير الدولية املقررة في شأن تدقيق العمليات  (أ
 
املراجعة والتدقيق الشرعي لألعمال اليومية باملصرف وفقا

 املصرفية اإلسالمية.

 جلس إدارة املصرف وهيئة الرقابة الشرعية.إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمالها وتقديمه إلى م (ب

 بعض الصعوبات واملعوقات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية داخل املؤسسات املصرفية في ليبيا.. 5. 4

ألزمت املصارف التي تمارس أنشطة الصيرفة اإلسالمية بأن تكون لها هيئات للرقابة الشرعية وأال يقل عدد أعضاءها عن 

في مجاالت مختلفة كالقانون وعلوم الشريعة واملصارف اإلسالمية وذوي الخبرة في فقه املعامالت، وال شك  ثالثة متخصصين

 أذا قل هذا العدد ستواجه املؤسسة صعوبات متعددة يمكن إجمالها في نقاط:

: صعوبات على مستوى البالد وتكمن في:
ً
 أوال

 واالنقسام املؤسس  (2
 
 ي الحاصل في البالد.األوضاع السياسية واألمنية تحديدا

 املنظومة املصرفية غير موحدة على املصارف بالكامل. (1
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 عدم التعاون مع إدارات املصارف بين املناطق. (3

: صعوبات على املستوى املؤسس ي وتتمثل في:
ً
 ثانيا

 ضعف رغبة وقدرة وتأهيل الكوادر الوظيفية والقيادية العتماد أساليب وأدوات التمويل اإلسالمي. (2

 الدور الرقابي أو محاولة عدم إشراكه في العملية املصرفية.إهمال  (1

 ضعف النظام الرقابي املتمثل بالهيئة الشرعية، واملدقق الشرعي أو إدارة التدقيق. (3

: صعوبات تواجه الكادر البشري وتتحدد في:
ً
 ثالثا

 انعدام كامل لتقييم األداء الوظيفي ملعرفة مدى االستفادة والتطوير. (2

 باألحكام الشرعية وتطبيقاتها.قلة املعرفة  (1

 ضعف مستوى العلم بالصيرفة اإلسالمية لدى الكثير من املوظفين. (3

 .الخاتمة. 5

تظل هيئة الرقابة الشرعية كمرجعية للمصارف اإلسالمية أمر مهم وملزم في تقديم املشورة وابدأ االقتراحات والتوصيات      

ناحية الشرعية وطمأنة املتعاملين لدى املصارف في املسائل التي تحتاج إلى في بعض املعامالت التي يكتنفها الغموض من ال

توضيح وتقص ي الحكم الشرعي فيها، وتعد مهمة هذه الهيئة كالخلية متعددة الجوانب واألبعاد، فهي الرقابة العالجية، 

قد خلصت هذه الدراسة باقتراح والوقائية، واالبتكارية، والتوجيهية في نفس الوقت داخل نطاق املصارف اإلسالمية، فل

نموذج للهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية الليبية يركز على تحسين األداء وتنسيق العمل املصرفي 

الداخلي لضمان سير هذه املصارف التي ال يمكنها االستغناء عن عمل املدقق الشرعي وفريق الهيئات الشرعية ملا لهم من 

في إنجاح املصارف اإلسالمية الناشئة في ليبيا، وتبرز القيمة املضافة لهذا النموذج خلق منهجية عمل منظمة أهمية بالغة 

ذات ميول واتجاهات حديثة في عمل اإلدارة والتنظيم وأتباع مبادئ التخصيص وتقسيم العمل وتحديد املسؤوليات بما 

وبخالصة هذا العمل توصلت الدراسة إلى جملة من لسلطات، يضمن مخرجات عمل متكافئة بعيدة عن االزدواجية وتنازع ا

 النتائج أهمها:

تأييد عينة الدراسة على النموذج املقترح واملعد ألعمال الرقابة الشرعية داخل املصارف اإلسالمية في ليبيا بما  .2

 يتضمن تحديد االختصاصات وتوزيع املسؤوليات.

التنظيمي للجمعية العمومية، باختالف اآللية في مصرف ليبيا املركزي  تأييد تبعية هيئة الرقابة الشرعية في الهيكل .1

 فهي تتبع ملجلس اإلدارة.

 سببه االنقسام املؤسس ي  .3
 
بطء في مجال تطوير العمل املصرفي اإلسالمي واملنتجات املصرفية اإلسالمية محدودة جدا

 وظروف البالد األمنية.

التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية باملصرف مما يصعب على  عدم إلتزام بعض املصارف بالضوابط والقرارات .6

 الجهات اإلدارية ضبطها والتحقق منها.
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 وفي ظل النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحثان بالتالي:

ضرورة الدعم الكامل للمؤسسات املصرفية العاملة في ليبيا لتواكب التطوير وتنهض بالصيرفة اإلسالمية من قبل   .2

.
 
، ومن مصرف ليبيا املركزي ثانيا

 
 الحكومة أوال

ضرورة توحيد القرارات والقوانين الصادرة من مصرف ليبيا املركزي لحماية هيئات الرقابة الشرعية على املصارف  .1

 سواء التي تمر بمرحلة التحول أو املنشأة بداية كإسالمية.كاملة 

التدارك واإلسراع من الجهات املسؤولة في الدولة تأسيس وإنشاء مرافق داعمة للمصارف اإلسالمية كاملؤسسات  .3

 التعليمية والتدريبية واإلستشارية.  

 يجب إنشاء منظومة مصرفية موحدة على املصارف بالكامل. .6
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 أهمية العالقات االقتصادية املغربية اإلفريقية

The importance of Moroccan-African economic relations 

 ا. ندوي محسن

 أستاذ زائر العالقات الدولية كلية الحقوق/ جامعة عبد امللك السعدي املغرب

Nadoui_mohcen@yahoo.fr 
 

  امللخص:

 -على تعزيز شراكة تضامنية مع إفريقيا  المغرب عمللقد 
الل عمل من خ -نتيجة الروابط الثقافية واالنتماء الجغرافي 

زيارات متبادلة، هدفها دفع قاطرة االقتصاد والتنمية، واحتلت 
إفريقيا أولوية السياسة االقتصادية الخارجية المغربية، مع 

ط، قاألخذ في الحسبان البعد التنموي، وليس االقتصادي ف
 .عضواً في االتحاد اإلفريقي بات غربعلى الرغم من أن الم

وعمل على تشجيع االستثمار الخاص في إفريقيا، واالنفتاح 
االقتصادي عليه، مما جعل المغرب ثاني أكبر بلد إفريقي 

ان الدينامية .مستثمر في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا
ير من من شأنها ان تحل كثالمغربية في افريقيا االقتصادية 

المشاكل التي تعاني منها إفريقيا ويوقف تسونامي الهجرة 
ديات .انما هناك تحالتي تعرفها القارة نحو "الشمال المتقدم" 

استراتيجية للدبلوماسية االقتصادية المغربية في افريقيا من 
حتية من تدني مستوى البنى التتعاني أفريقيا ان  بين اهمها
ولذلك سيحاول مها في العديد من المناطق .بل وانعدا

 بين االقتصادية للعالقات التقاء مركز المغرب لعب دور
دول  في خاصة العرب والشركاء األوروبيين والشركاء القارة

 الشركاء بعض مع أيًضا وربما ،مجلس التعاون الخليجي
 .اآلسيوي  الشرق  في

  :الدالةالكلمات 

العالقات  -االقتصاديةالدبلوماسية –الدبلوماسية 
 افريقيا -المغرب -االقتصادية

 

 

 

Abstract : 

Morocco has  worked to strengthen a  partnership of 

solidarity with Africa - as a result of cultural ties and 

geographical affiliation - through the work of 

reciprocal visits aimed at pushing the engine of 

economy and development, and Africa occupied the 

priority of Moroccan foreign economic policy, taking 

into account the development dimension, not just the 

economic Morocco has become a member of the 

African Union. And he worked to encourage private 

investment in Africa, and economic openness to it, 

making Morocco the second largest African investor 

in Africa after South Africa.The Moroccan economic 

dynamism in Africa would solve many of the 

problems afflicting Africa and stop the tsunami of 

migration that the continent knows towards the 

"developed north." However, there are strategic 

challenges for Moroccan economic diplomacy in 

Africa, among the most important of which is that 

Africa suffers from a low level of infrastructure. 

Therefore, Morocco will try to play the role of a 

meeting point for economic relations between the 

continent, European partners and Arab partners, 

especially in the Gulf Cooperation Council countries, 

and perhaps also with some partners in East Asia. 

 

Key words:  
Diplomacy- Economic diplomacy- Economic 

relations- Morocco- Africa 
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  املقدمة:

في ظل التغير في بيئة النظام العالمي، وتوحيد العوملة للجسد الدولي، من خالل انفتاح األسواق الوطنية على األسواق الحرة 

املفهوم التقليدي في إدارة العالقات بينها، وأصبح من الدولية، باتت قوة الدول تقاس بقوة اقتصاداتها، وتخلت الدول عن 

 في نشوء العالقات الدبلوماسية بين الدول 
ً
 رئيسيا

ً
 .املستحيل فصل السياسة عن االقتصاد، حتى أضحى االقتصاد سببا

مو السنوي الن فمن ضمن االقتصاديات العشرين األكثر نموا في العالم توجد إحدى عشرة منها في إفريقيا وحدها، وتجاوز معدل

، ورغم عدم استقرار هذا النمو بسبب انهيار أسعار السلع األساسية واألزمات السياسة 0202و 0222بين سنتي  ٪4.5في القارة 

في بعض دول شمال إفريقيا، التي أدت إلى تباطؤ نسبي في النمو، فإنه سيحافظ خالل السنوات القادمة على مستوى نمو 

 i ٪ 5.4متوسط ال يقل عن 

من األراض ي غير  ٪02بكونها قارة الفقر والنزاعات والتخلف ، حيث توجد في إفريقيا ولم تعد إفريقيا تلك القارة التي ينظر إليها 

 .iii من االحتياط العالمي من النفط ٪02من االحتياط العالمي من املعادن، و ٪42وتحتوي على أكثر من  iiاملزروعة في العالم،

أبان هذا الواقع عن تراجع واضح للمغرب عن ، 0895فبعد انسحاب املغرب من منظمة الوحدة االفريقية عام 

الساحة االقتصادية والسياسية،  مما جعل الدبلوماسية املغربية مضطرة إلعادة التموقع في إفريقيا، ومخاطبة كل دولها بما 

الخالف أحيل إلى األمم املتحدة. فكان أن اقترح الراحل الحسن الثاني سنة فيها تلك التي اعترفت بالبوليساريو على اعتبار أن 

ملجوعة من الدول  0888وضع مخطط مارشال جديد لصالح الدول اإلفريقية، كما شكلت زيارة الوزير األول املغربي سنة  0885

جاالت الطاقة واملعادن والصيد اإلفريقية جنوب الصحراء محطة هامة لتمتين العالقات االقتصادية مع هذه الدول في م

 .0802ivالبحري والصناعة والتجارة، كما عمل املغرب على تفعيل االتفاقيات املوقعة مع العديد من الدول سنة 

وقد توج املغرب هذا املنحى الجديد في ملء الكرس ي الفارغ باالنضمام إلى مجموعة دول الساحل والصحراء 

(COMESSA)  ثمانية عشر بلدا،  0220مارس  7بالخرطوم، هاته املجموعة أصبحت تضم منذ  0222براير في قمتها الثالثة في ف

وهكذا تمكن املغرب من تفعيل دوره اإلفريقي، وتعبيد الطريق ملختلف صناعاته ومنتجاته، لولوج سوق شاسعة تضم أكثر من 

 مليون نسمة. 042

ة االفريقية وخاصة ان القارة السمراء تعد سوقا ضخما فبحلول : تكمن أهمية املوضوع من السوق االقتصاديأهمية املوضوع 

مستهلكين عامليين من إفريقيا ، لذا فإن املغرب  5سيعيش أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وسيكون واحد من كل  0242عام

ى الترويج دية قادرة علتوجه إلى إفريقيا من جديد بعد ان اصبح عضوا في االتحاد االفريقي واستطاع فرض نفسه كقوة اقتصا

للتقدم امللموس في القطاع االقتصادي، خاصة البنوك، والصناعة، والتجارة، والعمل كحلقة وصل يربط بين الشمال 

 والجنوب.  
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 كيف تطورت العالقات الدبلوماسية املغربية االفريقية سوف نحاول اإلجابة في هذا البحث عن اإلشكالية التاليةاإلشكالية: 

 وصوال الى عهد امللك محمد السادس ؟ وما هي تحدياتها ؟تاريخيا 

 الفرضيات:

 .خمة حاجة تلك املشاريع لشركاء و لرؤوس أموال ضل الكبرى في افريقيا اريععلى تنفيذ املش امنفرد املغربربما ال يستطيع -

تجارة أفريقيا موجهة نحو الدول الصناعية وليست موجهة لزيادة التعاون التجاري واالقتصادي على املستوى  ربما تعد -

 . اإلقليمي

ربما يستطيع املغرب مساعدة عدة دول افريقية التي تعاني من تدني مستوى البنى التحتية بل وانعدامها في العديد من املناطق  -

 ما يؤدي إلى صعوبة النقل والشحن للبضائع وارتفاع تكلفته. 

 دول االفريقية التشريعات املشجعة لالستثمار سيساعد كثيرا الكثير من الربما تقدم املغرب في القوانين و  -

 وسوف نقوم باإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل املحاور التالية :

 أهمية الدبلوماسية االقتصادية املغربية في إفريقيا –املحور األول 

 أهمية التوجه االقتصادي املغربي نحو إفريقيا -املحور الثاني 

 بإفريقيااملبادالت التجارية و االستثمار املغربي  -املحور الثالث

 التحديات االستراتيجية للدبلوماسية االقتصادية املغربية في افريقيا -املحور الرابع 

 أهمية الدبلوماسية االقتصادية املغربية في إفريقيا : –املحور األول 

 تجربة املغرب في الدبلوماسية االقتصادية بإفريقيا : –اوال 

املاضية، تقدما ال يمكن إنكاره، سواء على الصعيد االقتصادي واالجتماعي أو على حقق املغرب، خالل السنوات الخمس عشرة 

مستوى الحريات الفردية والحقوق املدنية والسياسية. وقد ترجمت هذه التطورات تحديدا إلى نمو اقتصادي مرتفع نسبيا، 

م قر املدقع، والولوج الشامل إلى التعليوزيادة هامة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة الساكنة، والقضاء على الف

االبتدائي، وبشكل عام في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية األساسية، وأخيرا في تطور هام للبنى التحتية العامة. وبفضل 

 .)vرتغالبهذه التطورات، استطاع املغرب إطالق مسار اللحاق االقتصادي ببلدان جنوب أوروبا )إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وال

ماء نتيجة الروابط الثقافية واالنت –وعلى الصعيد االفريقي، عمل املغرب على تعزيز شراكة تضامنية مع إفريقيا 

من خالل عمل زيارات متبادلة، هدفها دفع قاطرة االقتصاد والتنمية، واحتلت إفريقيا أولوية السياسة  –الجغرافي 

في الحسبان البعد التنموي، وليس االقتصادي فقط، على الرغم من أن املغرب بات االقتصادية الخارجية املغربية، مع األخذ 

 في االتحاد اإلفريقي. كما ً، 
ً
ونشير أيضا إلى اإلجراء الهام الذي أعلنه العاهل املغربي واملتعلق بإلغاء وشطب ديون الدول عضوا

 .viدون قيود جمركية(، وجعل صادراتها تلج السوق املغربية PMAاإلفريقية األقل نموا )
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وعمل على تشجيع االستثمار الخاص في إفريقيا، واالنفتاح االقتصادي عليه، مما جعل املغرب ثاني أكبر بلد إفريقي مستثمر في 

 .إفريقيا بعد جنوب إفريقيا

الكهرباء، واألمن و  كما تبنى املغرب استراتيجية اقتصادية تهدف إلى عمل مشاريع مشتركة ذات طابع إقليمي فيما يتعلق باملاء،

الغذائي، واستطاع املغرب فرض نفسه كقوة اقتصادية قادرة على الترويج للتقدم امللموس في القطاع االقتصادي، خاصة 

وقد ركز امللك محمد السادس في الرسالة التي  .البنوك، والصناعة، والتجارة ، والعمل كحلقة وصل يربط بين الشمال والجنوب

على ضرورة تفعيل الدبلوماسية االقتصادية في العمل  0204غشت  42فراء املنعقدة بالرباط بتاريخ وجهها إلى ندوة الس

: ")...( يجب على حكومتنا إعطاء األولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة قادرة على تعبئة الطاقات بغية viiالدبلوماس ي حين قال

وكسب مواقع جديدة وتنمية املبادالت الخارجية. كما ندعوها  تطوير الشراكات وجلب االستثمارات وتعزيز جاذبية البالد

للتنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين االقتصاديين في القطاعين العام والخاص للتعريف باملؤهالت االقتصادية التي تزخر 

الوزارية التي  س ي بين القطاعاتبها بالدنا وخاصة في القطاعات اإلنتاجية الواعدة بهدف املساهمة في تنميتها وإلرساء تعاون مؤس

لها نشاط دولي في املجال االقتصادي. وإننا نعتبر سفراءنا بمثابة جنود يجب أن يسخروا كل جهودهم لخدمة القضايا 

 . «االقتصادية لبالدهم

 07ى القمة الـلتاريخية إلوال شك في أن طموح املغرب غدا أكبر في ريادة اقتصادية بالقارة السمراء وهو ما جاء في الرسالة امللكية ا

: ")..( وإن االنخراط املكثف للفاعلين االقتصاديين املغاربة، viiiحين قالها امللك صراحة 0204لالتحاد اإلفريقي في يوليوز 

وحضورهم القوي في مجاالت األبناك والتأمين والنقل الجوي واالتصاالت والسكن، يجعل من املغرب، في الوقت الحالي، أول 

فريقي في إفريقيا الغربية. وهو أيضا ثاني مستثمر في إفريقيا كلها. ولكن ليس لوقت طويل، ألنه عبر عن إرادته القوية مستثمر إ

  .«في أن يكون األول 

فاملغرب فام بتحوالت على املستوى اإلقتصادي وذلك بتقديم واقتسام مجموعة من السياسات العمومية الناجحة على مستوى 

خاصة أن إفريقيا أصبحت محط اهتمام العديد من القوى االقتصادية الكبرى كالصين والواليات املتحدة السياسات الداخلية 

   .األمريكية على مستوى االستثمار بعد استقرار القارة النسبي

 بوألجل ذلك قام بتزويد بعض بلدان قارتنا السمراء بمجموعة من السياسات العمومية كسياسة املغرب األخضر نظرا لغيا

سياسات فالحية فعالة بأغلب الدول اإلفريقية كان آخرها التوقيع على اتفاقية الشراكة الفالحية بين اململكة املغربية وجمهورية 

نونبر  27باديس أبابا وبدولة السينغال يوم اإلثنين  0200نونبر  08وإثيوبيا يوم  0200أكتوبر 08رواندا بالعاصمة كيغالي يوم 

  .تم التوقيع على اتفاقية إطالق شراكة ملواكبة وتطوير الفالحة الصغرى ولضمان األمن الغذائي بالقارة بالعاصمة دكار 0200

وفي نفس الصدد قام املغرب بتزويد العديد من البلدان اإلفريقية باألسمدة الفوسفاتية من أجل ضمان سوق لألسمدة داخل  

 00.4يماوية على رأس صادرات املغرب نحو القارة اإلفريقية فهي تمثل نسبة القارة اإلفريقية ، حيث تأتي األسمدة الطبيعية والك

باملئة وهي نسبة قابلة لالرتفاع في ظل االستراتيجية الجديدة القائمة على تلبية احتياجات القارة باألسمدة وتأتي األسمدة 
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لى ملغرب كأكبر مزود لدول العالم بالفوسفاط إالطبيعية والكيماوية على رأس صادرات املغرب نحو القارة االفريقية ، ويسعى ا

تركيز حضوره في سوق األسمدة في القارة االفريقية في إطار السياسة الخارجية الجديدة للمغرب تجاه إفريقيا القائمة على 

 0200دجنبر  20يوم االقتصادي املغربي في إطار رابح رابح ، باإلضافة إلى تحقيق هدف األمن الغذائي وكان آخر األمثلة   التعاون 

  .من خالل التوقيع على إتفاقية شراكة استراتيجية لتنمية صناعة األسمدة بعد الزيارة امللكية األخيرة لدولة نيجيريا

كما قام املغرب بنقل تجربة قطاع التأمين البنكي لتمكين املواطن اإلفريقي من قروض لالستثمار الفردي والجماعي ومن أجل 

باملئة من االستثمارات املغربية في القارة السمراء متبوعا 40املغربية بالقارة ويشكل قطاع املصارف ما يقرب  خدمة االستثمارات

  .باملئة ثم العقارات والصناعة00بقطاع االتصاالت بنحو 

يربط لغاز سعن إطالق مشروع إنجاز خط إقليمي ألنابيب ا  إلى جانب ذلك فاجأ املغرب ونيجيريا الخصوم باإلعالن في أبوجا

، كما   0200دجنبر 20  موارد الغاز لنيجيريا بأسواق العديد من بلدان غرب افريقيا واملغرب وذلك بعد الزيارة امللكية يوم

مليار دوالر حسب وزارة  0.7حيث وصلت الى 0205و0222   باملئة بين04ارتفعت صادرت املغرب نحو بلدان إفريقيا بحدود 

ا ، وبذلك أصبح املغرب ثاني أكبر مستثمر بالقارة بعد جنوب إفريقيا حسب البنك اإلفريقي للتنمية االقتصاد واملالية لبالدن

  .باملئة من استثماراته الخارجية املباشرة94حيث يوجه إليها 

عة بلدان إلى أرب0205  وباإلضافة إلى هذا التحول فإن الجولة امللكية التي قام بها امللك محمد السادس في فبراير ومارس سنة

اتفاقية تميزت بحضور وفد اقتصادي رفيع املستوى  80إفريقية هي )مالي وغينيا وكوت ديفوار والغابون والتي مكنت من توقيع 

لكل من دولة نيجيريا ورواندا   0207و0200والذي رافقه أيضا في الزيارات امللكية األخيرة لسنتي    مرافق ألول مرة مع جاللته

 .ا ..مما يعكس أهمية التعاون االقتصادي الجديدوتانزانيا وإثيوبي

وفي مجال االستثمار ، أصبح املغرب أول مستثمر أفريقي في منطقة املجموعة االقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا 

CEMAC  ومنطقة االتحاد االقتصادي والنقدي للغرب األفريقيUEMOA. 

 ملاذا الدبلوماسية االقتصادية للمغرب في إفريقيا؟  – ثانيا

سياسة تعتمد تطوير العالقات الثنائية ومتعددة األطراف باالعتماد على التعاون االقتصادي والثقافي  0895نهج املغرب بعد 

جموعة جهوية: املأساسا مع الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية في غرب ووسط إفريقيا واملجاالت املسلمة، واملنظمات ال

االقتصادية واملالية لغرب إفريقيا واملجموعة االقتصادية واملالية لوسط إفريقيا وتجمع دول الساحل والصحراء. ويساهم 

املغرب بعدد من القوات العسكرية لحفظ األمن تحت املظلة األممية بعدد من املناطق الحساسة في سبع عمليات،كأول دولة 

يقي تساهم من حيث العدد واملهمات في قوات حفظ األمن األممية،كما يشكل املغرب حالًيا ثاني مستثمر عربية من الشمال اإلفر 

 .اقتصادي داخلي بالسوق اإلفريقية بعد جمهورية جنوب إفريقيا
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فالبعد اإلفريقي للمغرب بدأ يتشكل بوضوح في بداية األلفية الثالثة باعتباره إحدى التوجهات املركزية في سياسة 

 ملغرب الخارجية.ا

ويمكن إبراز مظاهر هذا التوجه في مشاركة امللك محمد السادس بنفسه في العديد من املؤتمرات والزيارات إلى البلدان 

حيث ألقى خطابا يقول في  0224اإلفريقية، منها مشاركته في القمة اإلفريقية الفرنسية الثانية والعشرون املنعقدة بباريس عام 

بينما تقدر االحتياجات السنوية إلفريقيا من االستثمارات العمومية بعشرة ماليير أورو، إال أن البلدان مقتطفات منه: "و 

في املائة من مجموع املبلغ الذي رصده البنك الدولي لالستثمار في قطاع املاء.. هذا   4اإلفريقية جنوب الصحراء ال تمثل سوى 

(، هذه الكلمات تظهر رغبة املغرب في الحفاظ على املبادئ الخاصة لعالقته بدول ixالواقع املؤلم يطرح علينا تساؤالت عدة...")

الجنوب، ونخص بالذكر إفريقيا التي تحظى بتضامن ملحوظ يعكس مدى دفاع اململكة عن إفريقيا في املنتديات الدولية، كما 

 اإلفريقية املنعقدة بمصر وقمم ومنتديات أخرى...-هو الحال في القمة األوربية

وقد أصبح توجه املغرب نحو افريقيا جليا في سياسته الخارجية خالل السنوات القليلة املاضية. وقد توجت هذه اإلستراتيجية 

، والحصول 0207الجديدة بمجموعة من اإلنجازات املهمة ولعل أهمها هو االنضمام إلى منظمة االتحاد اإلفريقي في بداية سنة 

االنضمام إلى املجموعة االقتصادية لدول غرب   ، وتقديم طلب0209إلفريقي في بداية عام على عضوية مجلس األمن والسلم ا

إفريقيا "سيدياو"، باإلضافة توسيع املشاريع االستثمارية في العديد من الدولة اإلفريقية. وقد تحققت هذه اإلنجازات نتيجة 

 .عمل دبلوماس ي دؤوب ومسنود بأدوات اقتصادية واستثمارية مهمة

 أهمية التوجه االقتصادي املغرب  نحو إفريقيا : –حور الااي  امل

 :اإلفريق  لالتحاد املغرب النضمام االقتصادية اآلثار – أوال

 األطراف ميعلج منفعة ذات ”رابح رابح“ مقاربة وفق اإلفريقية الدول  من الكثير مع ثنائية اقتصادية عالقات بربط املغرب قام

 املغربية املقاوالت وتستفيد إفريقيا، في اقتصادية قوة خامس أنه اعتبار على املغربية التجربة من اإلفريقية الدول  تستفيد حيث

 .اإلفريقية البلدان على الجديدة امليادين من وغيرها والبنوك العقار في االستثمار في

 حيث مي،واإلقلي الثنائي الطابع ذات االستثمارات وتعزيز الدولية االتفاقات من واسعة شبكة نسج فاملغرب األرقام وبلغة

 تدابير 0200 ايرين منذ املغربية الحكومة واتخذت الضريبي، االزدواج تفادي اتفاقيات وتسع .إفريقية بلدان مع اتفاقية 09 بلغت

 من ملعفاةا االستثمارات سقف برفع وذلك اإلفريقية ارةالق في املغاربة املستثمرين تموقع لدعم تحفيزية صرف وإجراءات

 البلدان إلى املغربية األموال رؤوس لتدفق تشجيعا درهم، مليون  022 إلى درهم مليون  42 من الصرف مكتب ترخيص

 قطاعات في تنوعب وذلك إفريقيا، جنوب دولة بعد الثاني اإلفريقي املستثمر التدابير هذه بفضل املغرب أصبح حيث .اإلفريقية

 .xدولة 04 من أزيد في االستثمار

 وذلك إلشارة،ا سبقت كما الدول  من للعديد امللكية الزيارات بعد كبيرا زخما اكتسب إفريقيا على باالنفتاح املغرب اهتمام إن

 الدول  بعض لىع املترتبة الديون  إلغاء تم حيث االقتصادي، البعد على تركز اإلفريقية الدول  مع العالقة في جديدة مقاربة بتبني
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 الحاجة عن تكشف املغربي االقتصاد على ”اليورو“ منطقة أزمة فتداعيات .املتبادلة الثقة وتعزيز نية حسن كخطوة اإلفريقية

 أصبح املغرب أن كما إفريقيا، مع االقتصادية الشراكة تعزيز املتاحة الخيارات بين ومن للمملكة، االقتصاديين الشركاء لتنويع

 العمق على االعتماد دون  النجاح يالقي لن الصحراء في الذاتي الحكم ملقترح الدعم وحشد اقتصاده لتقوية جهد أي أن كيدر 

 .xiاإلفريقي

 لدول  الواعدة االقتصادات السياسية؛ األنظمة تطور  إلى باإلضافة االقتصادي امليدان في اإلفريقي املغربي التقارب على ساعد

 يةواألمن السياسية أوضاعها نتيجة االقتصادي النمو من عالية نسبة تحقق إفريقية بلدان ةعد أن نجد حيث إفريقيا،

 وى الق مقابل اإلفريقي املستوى  على العاملية النمو مؤشرات حسب جيدة أرقاما تحقق أصبحت صغيرة دول  املستقرة،

 في هي لنموا وتيرة أن غير التقليدية القوى  انمك احتلت أنها نعني ال االقتصاد نمو سرعة نقول  وحين التقليدية، االقتصادية

 دولها بين التعاون  نع ينتج أن يمكن وما إفريقيا في االقتصادي املستقبل فإن بالتالي -…إثيوبيا تنزانيا، أنغوال،– مستمر تسارع

 اإلفريقية رةفالقا واألمني، السياس ي االستقرار من املزيد معه باملوازاة تحقق لو األوربي االتحاد إليه وصل ما يتجاوز  أن يمكن

 .خارجها على االعتماد إلى الحاجة دون  طبيعية وثروات غذاء من الذاتي االكتفاء تحقق أن يمكن التي الوحيدة القارة هي

 انضمام املغرب ملنطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية –ثانيا 

والذي يعد أبرز نقطة في جدول أعمال القمة  الحرة اإلفريقيةمميزا بدخول اتفاقية إحداث منطقة التجارة  0208لقد كان عام 

ودخلت حيز التنفيذ  0209مارس  00االستثنائية العاشرة لالتحاد اإلفريقي التي افتتحت أشغالها بالعاصمة الرواندية كيغالي في 

 0208يونيو  04وصادق املغرب عليها في التي وقع وصادق عليها املغرب،   0208ماي  42في 

قام لها وت
ُ
نص ديباجة االتفاق املوقع في آخر فقراتها على أن منطقة التبادل الحر املرتقبة بين الدول اإلفريقية ال ُيمكن أن ت

وإن العديد من املؤشرات تؤكد أن املنطقة الحرة األفريقية تعد أكبر منطقة للتجارة  .قائمة إال على أساس االندماجات اإلقليمية

، حيث سيكون التكتل االقتصادي الجديد سوقا 0884لم منذ تأسيس منظمة التجارة العاملية في الحرة على مستوى العا

مليار مستهلك، وبالتالي فإن نجاحها رهين باتباع نموذج مشترك للتكامل ووضع الخالفات السياسية  0.0مفتوحة ألكثر من 

 .جانبا

ع والخدمات لفائدة أكثر من مليار مستهلك، مع ناتج داخلي وستساهم منطقة التبادل الحر هاته في إحداث سوق مشتركة للسل

، 0200باملائة في أفق سنة  40مليار دوالر؛ كما ستساهم في ارتفاع نسبة التجارة اإلفريقية البينية إلى  4222خام مركب يتجاوز 

 .9020وستمهد الطريق إلحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 

إن آفاق هذه االتفاقية على املغرب واعدة بحكم أن العالقات التي تجمع املغرب مع عدة دول افريقية هي عالقات متينة وهي 

الوحيدة التي في صالح املغرب. بالتالي فإن املغرب يتفاءل خيرا بحكم تموقعه في القارة، مما سيمكنه بفضل هذه االتفاقية من 

مليون من املستهلكين. املغرب طاملا عبر عن  022دولة افريقية بما يعادل مليار و 44بيرة تضم الولوج إلى أسواق جديدة وك

تموقعه الجيوسياس ي في القارة اإلفريقية عن طريق عدد من اإلشارات، منها عودته ملؤسسة االتحاد اإلفريقي سعيه لالنضمام 
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 اتفاقية الربط القاري بأنبوب الغاز، كل ذلك سيدعم من فرص إلى منظمة دول غرب إفريقيا وتوقيعه على اتفاقيات كبيرة منها

املغرب ضمن اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية. من جهة أخرى ال يمكن أن نغفل أنه هناك تحديات مطروحة فيما يتعلق 

كون له وقع دة وهذا سيباالندماج االقتصادي، ألن هذه التحديات يكون فيها رهان رابح رابح، بالتالي فاملغرب سيلج أسواق جدي

على التوازنات االقتصادية الحالية لدى املغرب في عالقته مع شركائه التقليدين وشركائه األفارقة. من الناحية الجيواستراتيجية 

يعد هذا االتفاق نقطة مهمة لخدمة للمصالح العليا للمغرب على رأسها القضية الوطنية. فهناك آفاق لهذه االتفاقية على 

، كما أنه في نفس الوقت تحديات سيكون لها وقع سلبي إذا لم يتم التعامل معها بشكل إيجابي من طرف الفاعلين املغرب

االقتصاديين الوطنيين، وهناك تجارب سابقة في هذا الجانب. ال يمكن للمنظومة االقتصادية البقاء على ما هو عليه وعدم 

 لمنظومة االقتصادية أكبر منها خطر لكن ينبغي على الفاعل االقتصادي املغربيالتأقلم مع املتغيرات. هذه االتفاقية هي فرصة ل

أن يعلم أن السوق اإلفريقية فيها العبين كبار مثل جنوب إفريقيا ونيجريا التي لها اقتصاديات صاعدة وهذه الدول في حالة 

  .االنفتاح ستطرح تحديات على املغرب

 واملغرب نيجريا بين الغاز  أنبوب اتفاقية مشروع أهمية– ثانيا

 على واملغرب جيرياني بين رابط غاز أنبوب إنشاء بموجبها سيتم والتي الغاز أنبوب مشروع في نيجيريا دولة مع اتفاقية بعقد وذلك 

 وأ البر عبر سيمر كان إن الدراسات وستحدد إفريقيا غرب دول  من دولة 04 حوالي من األنبوب سيمر حيث أوروبا، إلى يمتد أن

 نيجيريا بتزويد املغرب سيقوم ذلك مقابل منها، سيمر التي للدول  الطاقة في االكتفاء تحقيق منه يرجى الذي املشروع وهو البحر،

 الذي غطالض فك في دور  له سيكون  املشروع أن كما الفالحية، التقنيات من وغيرها األسمدة من بحاجياتها إفريقيا غرب ودول 

 .الطبيعي الغاز من ألوروبا الرئيس ي املزود أنها اعتبار لىع أوروبا على روسيا تفرضه

 0202 عام منذ يربط والذي إفريقيا، غرب غاز لخط امتداد بمثابة وهو كلم آالف خمسة حوالي العمالق الغاز أنبوب طول  يمتد

 امللكية زيارةال خالل هذه جيةاالستراتي الشراكة اتفاقية على التوقيع تم حيث “.والطوكو البنين“ عبر مرورا ”بغانا نيجيريا“

 ياديةالس االستثمار وهيئة ”كابيتال إثمار“ املغربي السيادي الصندوق  من كل بين ،0200ديسمبر 4و0 يومي لنيجيريا الرسمية

 عن لرسميا اإلعالن أن كما .إنجازه إمكانية حول  ومتشائم متفائل بين كبيرا نقاشا يحدث الزال الذي املشروع وهو النيجيرية،

 xiiدوالر. مليار 02 املشروع سيكلف البحري  الساحل عبر مروره قرار أن غير بعد، يتم لم الغاز أنبوب خط منه سيمر الذي املسار

 حيث لدولية،ا لتبعاته نظرا إفريقيا غرب منطقة تحمله اقتصادي تحدي أكبر املغرب–نيجيريا الغاز أنبوب خط مشروع ويعتبر

 التي باأورو  دول  على الروس ي الضغط وسيخفف القارة، في مؤثرا واقتصاديا سياسيا قطبا املنطقة من سيجعل املشروع أن

 كانت هأن خصوصا املشروع إفشال أجل من التحالفات يحشد قد الذي األمر منها، الطبيعي الغاز من حاجياتها مجمل تستورد

 كان يكتمل، لم نيجيري  جزائري  اتفاق– لنجاحا لها يكتب لم 0220 سنة ونيجيريا الجزائر بين مماثل ملشروع محاولة هناك

 مؤسسةو  الجزائرية سوناطراك شركة بين وقع أوروبا إلى يصل للصحراء عابر غاز بأنبوب ونيجيريا الجزائر ربط منه الغرض

 أن طاعاست ا،إفريقي غرب بمنطقة سينهض الذي املشروع هذا إلى باإلضافة فاملغرب العموم على .-النيجيرية الوطنية البترول
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 الدورة يف رسميا دعوته يتم أن على مبدئيا عضويته قبول  تم أن بعد ”إفريقيا لغرب االقتصادية املجموعة“ب مقعدا ينتزع

 .للمجموعة املقبلة

 االنضمام ملبادرة الشراكة مع افريقيا :-رابعا

وزراء املالية ومحافظي البنك املركزي في اجتماع  0207"سنة Compact Africa with"  تم إطالق مبادرة الشراكة مع إفريقيا

ملجموعة العشرين في بادن بأملانيا، من أجل تشجيع االستثمار الخاص في إفريقيا. وقد تم اختيار املغرب ضمن مجموعة أولى 

 ولة.د 00مكونة من سبعة بلدان إفريقية )كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، املغرب، رواندا، السنغال وتونس( وبات عددها اليوم 

تقوم مبادرة الشراكة مع أفريقيا على مبدأ أن استقرار االقتصاد الكلي، وبيئة مواتية لألعمال، ووساطة فعالة للقطاع املالي هي 

 شروط ضرورية لتحفيز االستثمار الخاص. 

 االقتصاد واملاليةوقد جاء اختيار هذه الدول بناء على معايير محددة ذكرها بالنسبة للمغرب السيد محمد بوسعيد وزير 

:"بالنسبة للمعيار األول هم بالخصوص االستقرار االقتصادي الشامل ، مذكرا بأن املغرب قد بذل جهودا جبارة في السنوات 

 األخيرة من أجل إعادة التوازن املالي ، والتحكم في العجز والديون وتعزيز النمو.

مؤكدا أن املغرب حقق خطوة هامة في هذا املجال حيث تم تصنيفه في  وأضاف الوزير أن املعيار الثاني يتعلق بمناخ األعمال

، ويطمح إلى  0200و 0228مركز ما بين  022، وربح 09السنة الجارية من قبل مؤسسة للبنك الدولي )دوين بيزنس( ، في املرتبة 

 . 0202دولة األولى في العالم في مجال تيسير األعمال في أفق  42أن يصبح ضمن ال

ملعيار الثالث ، وفق وزير املالية واالقتصاد ، فيتعلق بالنظام املالي بشكل عام والذي حقق فيه املغرب نقلة إلى األمام مشيرا أما ا

إلى أن املؤتمر كان فرصة لعرض كل اإلصالحات التي قام بها املغرب واألوراش التي فتحها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة 

ا الفرص الحقيقية ملختلف قطاعات االقتصاد املغربي. وأضاف الوزير أن كل هذه اإلنجازات عززت امللك محمد السادس وكذ

جاذبية املغرب ومكنت من تعزيز صمود اقتصاده، مشيرا إلى أن املغرب شارك في هذا املؤتمر كمستفيد وفي نفس الوقت كفاعل 

 xiiiفي التنمية في أفريقيا.

كة مع إفريقيا بالنسبة للمغرب فرصة سانحة الطالع املستثمرين األجانب على فرص وقد شكل االنضمام إلى مبادرة الشرا 

االستثمار في بالدنا وتعزيز ثقتهم في إمكانات االقتصاد املغربي وآفاقه. كما تشكل هذه املبادرة أيضا فرصة لتعبئة دعم املنظمات 

لبالدنا، من خالل تعزيز الركائز الرئيسية لدعم االستثمار الدولية والبلدان الشريكة من أجل تسريع اإلصالحات ذات األولوية 

 الخاص، األعمال والقطاع املالي. خصوصا على مستوى اإلطار املاكرو االقتصادي.
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 املغرب قاعدة اقتصادية ومالية نحو إفريقيا-خامسا 

اهم سحيث ية موجهة نحو إفريقيا. يطمح املغرب، الذي يقع في مفترق طرق األسواق العاملية، إلى أن يصبح قاعدة إقليم 

االستقرار السياس ي واالقتصادي للمغرب في تحسن مناخ األعمال وصورة البلد مام جعل منه نموذجا لدول جنوب الصحراء 

بالنظر لتجربته الرائدة في ميادين حيوية من قبيل تحديث الدولة وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة ووضع استراتيجيات قطاعية 

  .مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتيةوإنجاز 

وفي امليدان املالي، فإن إنشاء القطب املالي للدار البيضاء، لعب دورا كبريا في ترسيخ دور املغرب كبلد ميسر للمبادالت التجارية 

ى الرساميل األجنبية والعمل علوهنا يجب التنويه بأن الهدف الرئيس ي من وراء خلق هذا املركز املالي هو جلب  .واملالية العاملية

ومن أجل بلوغ هذا الهدف، تم العمل على  .إعادة استثمارها في القارة اإلفريقية وذلك من أجل مواكبة مرحلة النمو التي تعيشها

توفري جميع الظروف املالئمة للمستثمرين حتى يتسنى لهم الحصول على مردود أمثل الستثماراتهم في شامل وغرب ووسط 

من قبل البنك االفريقي للتنمية من  0204وتجسيدا لهذا التوجه االفريقي، تم اختيار القطب املالي للدار البيضاء سنة  .ياإفريق

الذي يهدف إلى تمكين القارة اإلفريقية من حيازة آليات مبتكرة من شأنها الرفع من مستوى “ 42إفريقيا “أجل احتضان صندوق 

ومن جهة أخرى، وبفضل مختلف  .ة لتنمية وتمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقياتعبئة املوارد وجلب تمويالت خاص

اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها املغرب مع العديد من الدول )االتحاد األوروبي، الواليات املتحدة، الدول املتوسطية(، يشكل 

من الناتج الداخلي % 02دولة تمثل حوالي  44ستهلك في املغرب لكافة شركائه التجاريين ومستثمريه منفذا لسوق من مليار م

كام أن بالدنا، نظرا ملعرفتها الدقيقة بأسواق غرب إفريقيا خاصة، تتوفر على مميزات تؤهلها إلرساء شراكات مع  .الخام العالمي

وتجدر اإلشارة  .حراب –قاربة رابح دول الخليج وتركيا وشركاء آخرين يتوفرون على قدرة استثمارية عالية لفائدة إفريقيا في إطار م

إلى أن فرصة الشراكة الثالثية األطراف هاته تفتح آفاقا جديدة للتعاون وتعزز التموضع الجديد لبالدنا داخل القارة اإلفريقية. 

وتوفر  .يةبويعتمد مبدؤها على تمويل مشاريع محلية في إفريقيا من لدن مانحني دوليين مع االستفادة من الخبرة الفنية املغر 

 .xivهذه اآللية للمقاوالت املغربية فرصا سانحة لتثمني وإبراز حرفيتها وبالتالي النمو خارج الحدود

 املبادالت التجارية و االستامار املغرب  بإفريقيا : -املحور الاالث

التوسع واالندماج بشكل إن "مختلف البنوك والشركات املغربية استطاعت  االمريكي للدراسات "Stratfor"بداية قال مركز 

، بعدما 0200أفضل داخل إفريقيا خالل السنوات األخيرة، نتيجة اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي قام بها املغرب سنة 

 ."نجح في تجنب رياح الربيع الديمقراطي الذي هّز دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 انتظار في الخارج  مع املغربي االقتصادي النشاط مجموع من املائة في 02 وى س اإلفريقي املغربي االقتصادي التبادل يشكل ال

 02 يتجاوز  ال حيث شديًدا ضعًفا اإلفريقي البيني التبادل يعرف وعموًما، . 0209 سنة املائة في 02 إلى تصل قد التي التوقعات

 .xvاملائة في  1تتجاوز  ال العربي املغرب دول  بين أضعف بنسبة الخارجية، تجارته مجموع من املائة في



 

     
 

برلين المانيا  –المركز الديمقراطي العربي   
 

159 

 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

ا في حجم املبادالت التجارية بين املغرب وإفريقيا، من مليار   مهمًّ
ً

ومن خالل تحليل األرقام االقتصادية، يمكن أن نالحظ انتقاال

 ، ووصل حجم الصادرات املغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء حوالي0205مليارات دوالر سنة  7.5إلى حوالي  0225دوالر سنة 

وهو ما يعني أن املغرب قد ضاعف حجم مبادالته التجارية 0224xviمليون دوالر سنة  002مقابل  0204مليار دوالر سنة  0.7

مع إفريقيا ست مرات خالل السنوات العشر املاضية، األمر الذي يعكس اهتماًما متزايًدا من املغرب نحو التعاون االقتصادي 

  .ةجنوب خاصة مع البلدان اإلفريقي-جنوب

بيد أن هذا الطموح املتزايد للمغرب في أفريقيا، يجب أال يخفي حقيقة أن مستوى تبادالته التجارية معها ال يرقى الى املستوى 

املطلوب، فبمقياس التوزيع الجغرافي للتيارات التجارية للمغرب مع الخارج، فإن أفريقيا تعتبر الحليف التجاري اإلقليمي الرابع 

 00املائة من حجم التجارة الخارجية العامة للمغرب، إذ تبقى أوروبا الحليف التجاري األول بأكثر من ب 0.4فقط، بما نسبته 

 .باملائة 00بـ  أميركاباملائة، ثم  08باملائة من مجموع التبادالت، ثم آسيا بـ 

ل املغربية فاململكة إفريقيا؛ في الفرنسية الشركات تمثيل حيث من األول  البلد املغرب ويعتبر
ّ
 من للعديد انطالق نقطة تشك

 العمل في الرائدة املجموعات إن .اإلفريقية األسواق وخدماتها بمنتوجاتها غزت التي واملتوسطة الصغيرة الفرنسية الشركات

 التي "املغرب اتصاالت" :أمثال من املغرب في السلطة دوائر من مقربة عامة مؤسسات معظمها في هي إفريقيا في االستثماري 

 "أونا" مجموعة أن كما إفريقيا، في تعمل التي الفرنسية العمالقة "فيفندي" شركة فروع من % 35 تمتلك

 كبير وزن ولها النشاطات متعددة مغربية شركة وهي )إفريقيا شمال أومنيوم  Omnium Nord Africain :الفرنس ي االختصار(

 شركة مع اندمجت قد وخارجه املغرب داخل االقتصاد من كبيرة قطاعات على املسيطرة فروعها عبر املغربي االقتصاد في

 .اإلفريقية البلدان بعض في االقتصادية املجموعات أنشط من الجديدة الشركة فصارت ، 0202 عام في الوطنية االستثمارات

 التي القطاعات من العديد يغطي الصحراء جنوب إفريقيا في البلدان من العديد نحو املباشرة املغربية االستثمارات تدفق إن

 واملناجم والصناعات والبناء والتأمين املصرفية والخدمات والالسلكية، السلكية كاالتصاالت عالية نمو بإمكانات تتمتع

 .xviiوغيرها

أما على مستوى بنية هذه املبادالت، فاملالحظ أن طبيعة العالقات هي نفسها التي كانت سائدة تقليديا بين أفريقيا ومستعمريها 

 ةالغربيين. إذ يستورد املغرب من أفريقيا حوالي نصف حاجياته من الغاز وباقي املشتقات النفطية، ويصدر إليها سلعا صناعي

أو نصف مصنعة، مكونة أساسا من "مصبرات" السمك واألسمدة الطبيعة والكيميائية وما شابه، وهي كلها مبادالت حصرا على 

وساحل  وغينيا وموريتانيا والسنغال دول فرنكفونية بعينها، حيث تمثل املبادالت التجارية بين املغرب من جهة،

 من جهة أخرى، حوالي ثلث صادرات املغرب لبلدان أفريقيا ككل. ومالي وغامبيا والغابون  العاج

وتشمل االستثمارات املغربية بإفريقيا قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة كبيرة مثل القطاع البنكي، وقطاع االتصاالت 

زراعة والصناعة وتكنولوجيا املعلومات، والبناء واألشغال العمومية، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية مثل ال

  xviiiواملعادن...إلخ.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ee2771a4-e7b3-4121-9f70-d403d5a85fde
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ee2771a4-e7b3-4121-9f70-d403d5a85fde
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0e268c28-1151-45e7-8980-f1f77a0dff2c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/0e268c28-1151-45e7-8980-f1f77a0dff2c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/48b6d60b-9f91-4a5b-ad8e-33f6fd2d31c0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/48b6d60b-9f91-4a5b-ad8e-33f6fd2d31c0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2b157261-e68a-4cf2-a5d2-7cab899f7adb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2b157261-e68a-4cf2-a5d2-7cab899f7adb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2b157261-e68a-4cf2-a5d2-7cab899f7adb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/6c0abccc-bbd3-4676-af63-1ba155677133
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/6c0abccc-bbd3-4676-af63-1ba155677133
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/344cd823-a48b-4638-9269-0505c10c2b79
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/344cd823-a48b-4638-9269-0505c10c2b79
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b03b8f31-1b05-4172-9ace-aaa8f360568c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b03b8f31-1b05-4172-9ace-aaa8f360568c
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، مع عدد من البلدان اإلفريقية تتضمن اتفاقيات مع القطاع الخاص 0222اتفاقية منذ سنة  422وقام املغرب بتوقيع حوالي 

يزيد وقد بلغ حجم هذه االستثمارات في بلدان القارة ما  .والحكومات اإلفريقية املختلفة، تشمل التجارة واالستثمار والتعاون 

 .0204في املئة مقارنة بالعام  74، و0205في املئة عن عام  00، بزيادة 0204مليار دوالر في  00على 

من  %40، نسجل أن حوالي ”xix(0202ماي /DEPF(مديرية الدراسات والتوقعات“ومن خالل املعطيات الرقمية التي أوردتها 

، ومن جهة أخرى سجلت 0224/0204جاه إفريقيا جنوب الصحراء ما بين االستثمارات املباشرة املغربية اتجاه الخارج كانت في ات

، تمثل صادرات تجارة املغرب منها  %7املبادالت التجارية املغربية مع دول املنطقة تطورا مهما خالل نفس الفترة حيث قاربت

قات فة التي تحد من تطور هذه العالوهي نسبة ضعيفة مقارنة مع اإلمكانيات، نظرا الستمرار العديد من املعوقات املختل 0,0%

 .بين الطرفين

وفي الصف األول من هذه الدبلوماسية التجارية الجديدة، شركات مهمة في القطاع الخاص تشارك في بعضها بما فيها الشركة 

 .كمساهم” الشركة الوطنية لالستثمار“القابضة لألسرة امللكية 

بنوك مغربية وهي التجاري وفا بنك والبنك  4إلى أن أكبر  0205واق الناشئة لسنة وتشير تقديرات تقرير املراقبة املصرفية لألس

الشعبي والبنك املغربي للتجارة الخارجية، تمكنت من خالل عمليات االستحواذ وافتتاح فروع واسعة، مضاهاة نظيراتها 

لى شركته كما يعتمد املغرب عغرب أفريقيا .الفرنسية الفاعل التاريخي األساس ي في البلدان األعضاء في البنك املركزي لدول 

مليار دوالر في  04أحد أهم املجموعات املنتجة لألسمدة في العالم وينوي استثمار ” املكتب الشريف للفوسفات“العامة مثل 

ا إذا ما قورنت بحجم .املقبلة 04إفريقيا في السنوات ال ومع ذلك، تبقى العالقات االقتصادية بين املغرب وإفريقيا ضعيفة جدًّ

 العالقات االقتصادية مع الشركاء التقليديين في بقية العالم وعلى رأسهم دول االتحاد األوربي. 

 التحديات االستراتيجية للعالقات االقتصادية املغربية في افريقيا -املحور الرابع

 االستراتيجية للعالقات االقتصادية املغربية في افريقيا كاالتي: إدراج التحدياتبمكن 

إن التحول الذي تشهده القارة اإلفريقية يتطلب تطوير بنيات تحتية ذات جودة، مشيرا إلى أن تمويل هذه البنيات يشكل حقال -

، أدرك أن إفريقيا يجب أن تعول على مواردها كما ان القطاع الخاص اإلفريقي . للفرص بالنسبة للقطاع البنكي باملغرب

ووسائلها الخاصة من أجل تحقيق نموها، مبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول عبر رؤى استراتيجية على املدى البعيد 

جاالت من أجل تشجيع االستثمارات ويمكن هنا للقطاع الخاص املغربي التعاون واالفادة انطالقا من تجربته في مختلف امل

 .واملشاريع

 في الخارج مع املغربي االقتصادي النشاط مجموع من املائة في 10 سوى  اإلفريقي املغربي االقتصادي التبادل يشكل وال هذا،

 ال حيث شديًدا ضعًفا اإلفريقي البيني التبادل كما يعرف عموًما، 0202 عام املائة في 20 إلى تصل قد التي التوقعات انتظار

 .املائة في 4 تتجاوز  ال العربي املغرب دول  بين أضعف وبنسبة الخارجية، تجارته مجموع من املائة في 02 يتجاوز 
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 االتصاالت، املنتجات التأمين، البنوك، املعادن، قطاع في تتمثل إفريقًيا املغرب فيها يستثمر اقتصادية قطاعات تبرز ذلك ومع

 .املوانئ الكهرباء، املاء، املواصالت، املنشآت، البناء، الزراعية،

 .حاجة تلك املشاريع لرؤوس أموال ضخمة ل الكبرى في افريقيا اريع" على تنفيذ املشا"منفرد املغربعدم مقدرة  -

معظم تجارة أفريقيا موجهة نحو الدول الصناعية وليست موجهة لزيادة التعاون التجاري واالقتصادي على املستوى إن  -

 . اإلقليمي

تعاني أفريقيا من تدني مستوى البنى التحتية بل وانعدامها في العديد من املناطق ما يؤدي إلى صعوبة النقل والشحن للبضائع  -

أهم  فريقياإأحد تقارير األمم املتحدة املتخصصة أن وجود شبكة بنية تحتية في  –على سبيل املثال  –وارتفاع تكلفته. وقد أكد 

 ى التجارة.بكثير من إزالة القيود عل

عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بطبيعة التشريعات املشجعة لالستثمار وحوافز وضمانات ذلك االستثمار وبخاصة في الدول  -

 األفريقية .

 قلة البيانات واملعلومات املتاحة عن فرص االستثمار في أفريقيا. -

, وجود سياسات مالية واقتصادية ثابتة تبعث على االطمئنانصعوبة التحويالت النقدية واملالية عبر بعض دول افريقيا, وعدم  -

 باإلضافة الى معاناة بعض الدول األفريقية من حالة عدم االستقرار السياس ي.

 عودة يخص ما في السياس ي مع تشترك بالضرورة باألساس، موضوعية أسباب تمليه إفريقيا نحو االقتصادي فالتوجه وعليه،

  يجد ما وهو املشتركة، املصلحة تمليه متميز حضور  بناء على والعمل اإلفريقي للكيان املغرب
ً
 اإلفريقية؛ السوق  لدن من قبوال

نجزت التي املشتركة املشاريع حجم إلى بالنظر وذلك
ُ
 األخيرة السنوات في املغربي والعام الخاص القطاع لدن من القارة بلدان في أ

ا 00 :االقتناء أو باملساهمة
ً
 النقال، للهاتف مستعِمل مليون  42 يقارب بما بالقارة االفريقية، لالتصاالت شركات 5 إفريقًيا، بنك

 .ذلك غير إلى والكوبالت، والنحاس الذهب :املعادن استخراج قطاع في دول  0 في الحضور  التأمين، قطاع في دولة 04 في الحضور 

يجعل  مما القارة؛ نحو تتجه الخارجية املغربية االستثمارات وثلثا اإلفريقية، السوق  في حاضرة مغربية مقاولة 842 هناك عموًما

 xxافريقيا. ووسط غرب في إفريقي مستثمر أول  املغرب

 على االرتكاز مميزاتها أهم من إفريقية، بينية استراتيجية عالقات بناء أفق في بالقارة املغربي االقتصادي الحضور  هذا ويندرج

 القارة بين االقتصادية للعالقات محوًرا/التقاء مركز املغرب جعل وآنًيا القريب املستقبل في تحاول  والتي الثالثية العالقات

 .اآلسيوي  الشرق  في الشركاء بعض مع أيًضا وربما دول مجلس التعاون الخليجي، في خاصة العرب والشركاء األوروبيين والشركاء

دول  خاصة اإلفريقي بالشمال العربية الدول  بين التبادل بنية تعرفه الذي والضعف الفراغ ملء إلى السياسة هذه تتجه كما

 الصحراء قضية حول  والجزائر املغرب بين النزاع بفعل الجامد العربي املغرب اتحاد

  الجزائر مع تنافسية أية العمل هذا يشكل ال لذلك
ً
 حيث البلدين وليس تنافس بينهما؛ اقتصاد تكامل بحكم ان هناك مثال

 هذا بإمكان بالعكس بل .املغرب عليه يتوفر ال الذي الش يء املحروقات؛ واستخراج تجارة على املائة في 82 بنسبة الجزائر تعتمد

 شراكة في التفكير تم لو األقل على كبرى  اقتصادية قوة يمثل أن افتراضًيا، الجزائر، على انفتح إن التعاون  من النموذج
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 الشريف املكتب املغرب في االقتصاد وهرم )للمحروقات سوناطراك( الجزائر في االقتصاد هرم بين موضوعية استراتيجية

 .للفوسفات

خالصة القول، إن التحركات الدبلوماسية الجديدة للمغرب على املستوى اإلفريقي تنم على الفاعلية األساسية للمؤسسة 

يا املؤسسة امللكية في الدبلوماسية املغربية إزاء إفريق» امللكية، بل تعتبر محددا أساسيا الختيارات الدولة الخارجية. إن دور 

يق األهداف املرسومة، نظرا لعنصر استمرارية املؤسسة امللكية وما راكمته من روابط أصبحت اليوم عامال مركزيا لتحق

 xxiسياسية وروحية واجتماعية مع دوائر القرار والنفوذ في الكثير من دول غرب إفريقيا 

 خاتمة:

ستحضر املغربية أن يشهد إفريقيا تغيرا مستمرا، وأغلب دولها ليست ثابتة على حال، لذلك على صانع السياسة الخارجية ت

هذا املتغير ومخاطره املستقبلية، وأن تكون له دائما خططا بديلة في حالة األزمات الكبرى واالنهيارات األمنية. وبغض النظر عن 

حجم املخاطر املحتملة والفرصة املمكنة، فليس للمغرب خيار عن التوجه نحو الجنوب، ليس فقط للفوائد التي سيجنيها من 

سة الجديدة، بل أيضا ألن هذا ما تفرضه حتمية التاريخ والجغرافيا والطبيعة وهي العوامل الثابتة في رسم مستقبل هذه السيا

سياسات الدول الخارجية. ال يتوجه املغرب وحده إلى إفريقيا، بل أعين كل اقتصاديات العالم مفتوحة نحو القارة، ولن يجد 

تضاربة مع هؤالء الفاعلين القادمين من خارج القارة مثل الصين وتركيا وإيران املغرب نفسه وجها لوجه فقط مع املصالح امل

والهند، بل قد يتصادم أيضا مع بعض الدول التي تجمعه معها عالقات تاريخية متميزة مثل فرنسا التي أعادت رسم أولوياتهما 

راتجية توافقية وتكاملية مع الفاعلين في القارة. لذلك ستنصب جهود صانع السياسة الخارجية املغربية على وضع إست

 .xxiiاالقتصاديين في القارة

وبفضل السياسة الخارجية والدبلوماسية امللكية بعد الزيارات املهمة للملك إلى عدد من الدول اإلفريقية و التي همت ما يفوق 

 أبدا يراهن على دوره استراتجيي فيالعشرين دولة،الش يء الذي يعطي إشارات سياسية و واضحة و قوية على أن املغرب دائما و 

مد جسور التواصل مع باقي الدول اإلفريقية و فتح بوابة أساسية نحوها، الش يء الذي يحتم على اململكة التفكير في إعادة 

  التموقع داخل املجال اإلفريقي جنوب الصحراء خاصة في مجال العالقات االقتصادية واالستثمار في افريقيا.
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 قائمة املراجع:

 املراجع بالعربية

 . 0200.عمان: دار الثقافة، 4غازي حسن صباريني، الدبلوماسية املعاصرة)دراسة قانونية ،( ط  -

ية الدبلوماس»حول الدبلوماسية االقتصادية بعنوان  بالسياسة الخارجية للدولة،« أكاديمية اإلمارات»محاضرة نظمتها -

 0200ماي  04، جريدة االتحاد االماراتية «االقتصادية: محور العالقات الدولية الجديدة

 .04، ص: 0204أكتوبر  5/02)السلسلة الجديدة(، من000مجلة مغرب اليوم، ملك إفريقيا، العدد-

، 09املغربية في إفريقيا"، مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية املغربية، العدد املبادالت التجارية واالستثمارات املباشرة 

 .07-05، ص 0204أغسطس/آب 

 2015  غشت28-  العدد. املغربية واملالية االقتصاد وزارة عن صادرة. املالية مجلة”. إفريقيا–املغرب العالقات ملف “-

 04والدولية، مركز الجزيرة للدراسات، اإلقليمية الحيوية والحسابات املصالح :إفريقيا في املغربية السياسة خالد الشكراوي،-

 0205يوليو 

: سياسة املغرب االفريقية الرهانات والدوافع واالفاق، مركز الجزيرة باماكو الخاص القانون  كلية عميد نائب غيسيما كاغو -

 0205يوليو  04للدراسات ، 

 األحداث اتجاهات”. إفريقيا غرب منطقة في املغربي االنفتاح استراتيجية: قومية مصلحة ،الهاشمي محمد-

 50 ص. املتقدمة والدراسات لألبحاث املستقبل مركز2015  أغسطس13  عدد

، املعهد املغربي لتحليل 00/4/0209السياسة الخارجية املغربية فوق الرمال املتحركة إلفريقيا،سعيد الصديقي، -

 https://mipa.institute/5498السياسات،

، 0252، املغرب في افق  0207تقرير البنك الدولي -

http://pubdocs.worldbank.org/en/402851494619282389/Morocco-CEM2017-summary-ARA.pdf 
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"دراسة تأصيلية تطبيقية "  إدارة الجودة الشرعية )األيزو( في املصارف اإلسالمية  

Sharia Quality Management (ISO)in ISIamic banks"An applied and basic study" 

 د. طارق محمد ابوتاية

   Dr.Tariq Mahumedes Aboutayeh 

 قاض ي /دائرة قاض ي القضاة / األردن 

tariq_abutayh2014@yahoo.com: البريد االلكتروني   
 

 امللخص

هدفت الدراسة إلى معرفة ماهية إدارة الجودة 
 الشرعية ، و الذي بدورها تؤمن الحماية الالزمة
ن  للمصارف اإلسالمية من المخاطر والتآكل ، وا 

ي أهم اإلجراءات اإلدارية التي لها شأن بّين ف من
ية حماية  ورفع كفاية رأس مال  المصارف اإلسالم

 من الخسائر هي إدارة الجودة الشرعية.

وتوصلت الدراسة إلى إّن إدارة الجودة من أهم 
ن  أساليب اإلدارة الحديثة في الفترة الحالية، وا 

دة المستقبل اإلداري سوف يحتاج إلى إدارة الجو 
و أن ،  كعنصر ووسيلة لتقدم اإلدارة في المستقبل

إدارة تطبيق المصارف اإلسالمية لمعايير ومبادىء  
ق يحقفي ت وبشكل كبير  يسهمالجودة الشرعية 
 اإلنتاجية. ئتها كفا ورفعاالستقرار المالي 

 ،  ،الجودة الشرعية اآليزو، إدارة  الكلمات الدالة :
 . المصارف اإلسالمية  الكفاءة اإلنتاجية ،

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:. 

The study aimed to find out what the Sharia 

Quality Management is, which in turn 

provides the necessary protection for Islamic 

banks from risks and erosion, and that one of 

the most important administrative procedures 

that have an obvious interest in protecting and 

raising the adequacy of the capital of Islamic 

banks from losses is the Sharia Quality 

Management. 

The study concluded that quality management 

is one of the most important modern 

management methods in the current period, 

and that the future administrative will need 

quality management as an element and means 

for the management to advance in the future, 

and that the application of Islamic banks to 

standards and principles of legitimate quality 

management contributes significantly to 

achieving financial stability and raising their 

productive efficiency. . 

Key words: management, ISO, Sharia 

quality, production efficiency, Islamic banks. 
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 املقدمة:

ة وأتم التسليم وعلى الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين محمد بن عبد هللا عليه أفضل الصال
 آله وصحبه  إلى يوم الدين وبعد:

ستراا  من المتاجرة أو فإّن من الفطرة التي جبلت عليها النفوس البشرية حب المال مع الحرص الشديد على تنميته وزيادته باال
مالية إلى من االستغالل بالمؤاجرة، وهذا األمر محاط بالمخاطر  من نقصان أو خسارة في رأس المال، ولذا يلجأ الفاقد للخبرة ال

ة ملحة لمعرفة إدارة مال إلى المحافظة عليه بما يحقق له النفع ويبعد عنه الضرر،حيث باتت الحاجيتقنها،ويسعى مستثمر ال
رعية. الجودة الشرعية ، وايان التأصيل الشرعي لها،ومعرفة تطبيق بعض من المصارف اإلسالمية إلدارة الجودة الش  

ين المستمر يرتقي مؤسسات المالية والمصرفية والتطوير والتحسومن المعلوم لدينا إنَّ التفوق والتميز في األداء والخدمة في ال 
ام المالي، وهذا ما بمستوى فاعليتها وكفاءتها اإلنتاجية إلى ما يضمن سالمة رأس مالها من المخاطر ويحقق االستقرار في النظ

ب وجود إدارة نشاط اقتصادي يتطلتقوم به إدارة الجودة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية ، حيث إن نجا  أي عمل أو 
ما كانت نتائجه على مستوى عاٍل من الكفاءة والتمييز ؛ فكلما كان العمل المؤسسي منظم وعلى قدر من الكفاءة االقتصادية كل

على العناصر اإلدارية . سليمة وأبعد عن األخطار، وهذا كله يعتمد  

-لتساؤالت التالية:تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على ا مشكلة الدراسة:  

ما مفهوم إدارة الجودة الشرعية ؟  - 1 

ما هو التأصيل الشرعي إلدارة الجودة الشرعية في المصارف اإلسالمية ؟  - 2 

 ؟مدى تطبيق بعض المصارف اإلسالمية لمعايير إدارة الجودة الشرعية وما أثر ذلكما   -3

 أهداف الدراسة:

 1 - معرفة مفهوم إدارة الجودة الشرعية.  

إيجاد دراسة تأصيلية شرعية إلدارة الجودة الشرعية.   - 2 

 . وأثر ذلك عليها إلدارة الجودة الشرعية المصارف اإلسالمية مدى تطبيق بعضمعرفة   -3

ت  الدراسات من خالل مطالعتي للدراسات السابقة لم أجد دراسة مستقلة تبحث إدارة الجودة الشرعية ، وكانالدراسات السابقة:
سابقة كاآلتي:ال  

م، كان 0202. عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت، طالل سليمان الدوسري، دار كنوز إشبيليا الرياض، د.ط، 1
األسعار  حديث الباحث مقتصرًا على التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت فبدأ بتعريف التحوط والمخاطر وتذبذب
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الشرعية في  الخيارات المالية والعقود المستقبلية، ولم يتحدث الباحث عن إدارة الجودةوالمشتقات المالية وتحدث عن عقود 
ارف المصارف اإلسالمية  و التي هي موضوع دراستي هذه ؛ فقد تحدثت عن دور إدارة الجودة الشرعية في حماية المص

رعي( في رة الجودة الشرعية )األيزو الشاإلسالمية من المخاطر مع بيان تأصيلها الشرعي في اإلسالم ، و كيف ساهمت إدا
رف اإلسالمية.حماية رأس المال والحفاظ عليه من المخاطر والتآكل ،وتناولت هذه الدراسة بعض من النماذج التطبيقية للمصا  

فيها م،تحدث 0222. التحوط في التمويل اإلسالمي "دراسة مقارنة" عبد محمود السميرات، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، 2
لتحوطية الباحث عن التحوط في االسواق المالية، وذكر أدوات التحوط في المؤسسات المالية وتطرق الى ذكر الصناديق ا
ة  و التي هي والصكوك االستثمارية ودورها في التحوط، ولم يتحدث الباحث عن إدارة الجودة الشرعية في المصارف اإلسالمي

ان تأصيلها ور إدارة الجودة الشرعية في حماية المصارف اإلسالمية من المخاطر مع بيموضوع دراستي هذه ؛ فقد تحدثت عن د
من المخاطر  الشرعي في اإلسالم ، و كيف ساهمت إدارة الجودة الشرعية )األيزو الشرعي( في حماية رأس المال والحفاظ عليه

المية.والتآكل ،وتناولت هذه الدراسة بعض من النماذج التطبيقية للمصارف اإلس  

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المناهج اآلتية: منهج البحث:   

المنهج االستقرائي: ويتمثل بتتبع مفردات المادة من مظانها األصلية التابعة لموضوع البحث.-1  

المنهج التحليلي: ويتمثل بتحليل النصوص الشرعية ذات الصلة بموضوع الدراسة. -2  

الشرعية وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية.  : إدارة الجودةخطة الدراسة  

طارها النظري  -:المبحث األول أدبيات الدراسة وا   

 المطلب األول: مشكلة الدراسة ومسوغاتها

 المطلب الثاني :أهمية الدراسة ومببراتها

 المطلب الثالث : أهداف الدراسة

 المطلب الرابع : الدراسات السابقة

الجودة الشرعية حقيقتها وتأصيلهاإدارة  -المبحث الثاني:  

  المطلب األول: حقيقة إدارة الجودة الشرعية

 المطلب الثاني: خصائص إدارة الجودة الشرعية وعناصرها

 المطلب الثالث: التأصيل الشرعي إلدارة الجودة الشرعية

في المصارف اإلسالمية تطبيقات إدارة الجودة الشرعية -المبحث الثالث:  
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البنك اإلسالمي األردني المطلب األول:   

  المطلب الثاني: البنك اإلسالمي الفلسطيني

 المطلب الثالث: مصرف سورية الدولي اإلسالمي

 المطلب الرابع : البنك العراي اإلسالمي الدولي.

 الخاتمة : النتائج والتوصيات

 المبحث الثاني : إدارة الجودة الشرعية حقيقتها وتأصيلها

قي بمستوى فاعليتها في األداء والخدمة في المؤسسات المالية والمصرفية والتطوير والتحسين المستمر يرتإنَّ التفوق والتميز 
م به إدارة وكفاءتها اإلنتاجية إلى ما يضمن سالمة رأس مالها من المخاطر ويحقق االستقرار في النظام المالي، وهذا ما تقو 

رعي؟ما هي إدارة الجودة الشرعية؟ وما خصائصها وما تأصيلها الشالجودة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية ف  

 المطلب األول

 حقيقة إدارة الجودة الشرعية 

ن المستقبل اإلداري سوف يحتاج إلى إدارة ا لجودة كعنصر إّن إدارة الجودة من أهم أساليب اإلدارة الحديثة في الفترة الحالية، وا 
إلدارية.ذا فإن إدارة المستقبل تعني تطبيق إدارة الجودة في جميع العمليات اووسيلة لتقدم اإلدارة في المستقبل، ل  

: وهي "عبارة عن شكل تعاوني إلنجاز األعمال يعتمد على القدرات والمواهب الخاصة بكل من أواًل: إدارة الجودة في االقتصاد
 (.0ل")اإلدارة والعاملين لتحسين الجودة اإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فرق العم

: إدارة الجودة الشرعية: " وهي عبارة عن تقييم لإلجراءات والمسارات التي اعتمدتها المؤسسات المالية اإلسالمية في تطوير ثانياً 
( ، حيث إن اتساع وتيرة العمل لدى 0واعتماد وتطبيق منتجاتها ومقدار التزام اإلدارة التنفيذية بها وبالضوابط الرقابية الشرعية " )

سسات المالية اإلسالمية وتطور منتجاتها وتنوع صور ظهورها في مختلف الميادين االستثمارية والتمويلية، واتساع دائرتها المؤ 
لدى تلك المؤسسات أمر يدعو إلى تطوير األنظمة والقوانين التي تحكم عمل المصارف اإلسالمية، لتواكب التطور االقتصادي 

 (.3على مستوى عاٍل من الفاعلية والكفاءة اإلنتاجية )وتحقق االستقرار في نظامها المالي 
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 المطلب الثاني: خصائص إدارة الجودة الشرعية وعناصرها.

 أوال: خصائصها.

 هناك خصائص وسمات إيجابية تعتمد عليها إدارة الجودة الشرعية وهي كاآلتي:

نجاز أعماله في . التركيز على إرضاء العميل أو الزاون: وهو أن تقوم المنظمة أو 1 المؤسسة باالهتمام بالعميل وتنفيذ طلباته وا 
الوقت الذي يحدده قدر اإلمكان إذ إن األهم عند العمالء هو سرعة اإلنجاز في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، باإلضافة إلى 

 (.4بلية)معرفة مدى رضاء العاملين على المنتج أو الخدمة مع محاولة التعرف على احتياجاته المستق

. الوصول إلى تحقيق مستوى الجودة المرغوب بمشاركة العاملين في إدارة الجودة واالستمرار في عملية التحسين 2
 (.5والتطوير)

. إلزامية المطابقة الشرعية، وهي لزوم األداء الصحيح، لمقتضى الفتوى ووضو  اإلجراءات ودقة اآلليات ومستوى ثقافة 3
 (.6االلتزام بمقتضى الفتوى)

. قدرة المؤسسة على التأقلم السريع مع مختلف المتغيرات المستجدة على مختلف األصعدة الداخلية والخارجية، وما يتفرع عنها 4
 (.7من متغيرات إضافية جديدة)

قة بتنفيذ . توافر العاملين في المصرف على القدر الكافي من المعرفة الشرعية بالمعامالت المالية واإلتقان لإلجراءات المتعل5
 (.8المنتجات ونحوها)

. دعم اإلدارة العليا لعملية إدارة الجودة الشرعية. وهو إيمان اإلدارة العليا بالمؤسسة بدور إدارة الجودة الشرعية بصفة دائمة 6
للمنظمة أو من كل النواحي العلمية والعملية، أي تصبح الجودة الشرعية بمثابة منهاج وتطبيق لإلدارة العليا عند قيادتها 

المؤسسة، ويظهر ذلك من خالل أهداف ولوائح وأولويات وسلوكيات هذه اإلدارة بما يضمن في النهاية تحقيق األراا  والقدرة 
 (.2التنافسية في األسواق)

 ثانيا :  عناصر إدارة الجودة الشرعية.

تعليم والتمدريب حتمى يتموافر لمدى األفمراد مهمارات تدل قلة الكفاءة ضممنًا علمى جمودة رديئمة وسميئة وطريمق عالجهما بمال . الكفاءة:1

معينممممة وتعليمممممًا جيممممدًا بممممأدوات العمممممل بممممالعلوم الشممممرعية وحكمممممًا سممممليمًا قممممادرًا علممممى تطبيممممق المعممممارف والعلمممموم المرتبطممممة بحممممل 

تتأكممد مممن تلبيممة المشممكالت، باإلضممافة إلممى الشممعور بالمسممؤولية، ألّن الكفمماءة تممرتبط بممالجودة ارتباطممًا وثيقممًا، حيممث إن الكفمماءة 

فإذا كانمت هنماك كفماءات عاليمة فمي المؤسسمة وعملمت علمى اخمراج المنمتج بجمودة عاليمة ومواكبمة  ،(02)المتطلبات المتفق عليها
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لسوق العصر الحديث؛فإن هذا األمر يساعد على رواج المنتج وتداولمه بشمكل كبيمر ممما يقلمل إلمى درجمة كبيمرة ممن المخماطر 

 المنتج، وهذا يرفع من كفاية رأس مال المؤسسة المنتجة.التي قد تحيط بهذا 

ويعنممى ذلممك التممزام العمماملين الكامممل نحممو الوصممول إلممى المسممتوى المطلمموب مممن األداء، مممن خممالل التممزام كممل موظممف  . االلتززما :2

 .(00)بأداء عمله على الوجه األكمل، وذلك لضمان نجا  إدارة الجودة الشرعية

يق وتبممادل المعلومممات واآلراء ووجهممات النظممر فممي المسممائل والموضمموعات المشممتركة وتنسمميق ممما يجممب وذلممك للتنسمم . االتصززال:3

 .(00)اتخاذه

إن إدخمال أي مبمدأ جديمد فمي المنظممة يتطلمب إعمادة هيكلمة أو . إعادة هيكلة ثقافزة المنظمزة والتزرولج لبرنزامج إدارة الجزودة: 4

املين بهمما، ألّن قبمممول أو رفممض أي مبمممدأ يعتمممد علمممى ثقافممة ومعتقمممدات تشممكيل أو غممرس لثقافمممة تلممك المنظممممة فممي أذهمممان العمم

المممموظفين العممماملين فمممي المؤسسمممة، والتمممرويج لبرنمممامج اإلدارة والتسمممويق لمممه يسممماعد كثيمممرًا فمممي تقليمممل اآلراء المعارضمممة للتغييمممر 

 .(03)والتعرف على المخاطر المتوقعة بسبب التطبيق حتى يمكن مراجعتها ومواجهتها

أهدافها .ثالثا:   

شكل دائم ومسمتمر، إّن هدف إدارة الجودة بشكل عام يكمن في إرضاء العميل وتحقيق متطلباته ورغباته بدرجة كبيرة وب

هم األهداف:وال يتم ذلك إال بمستوى عاٍل من كفاءة إدارة الجودة مما يضمن بقاء المؤسسة واستمراريتها، وفيما يلي عرض أل  

 .(04)من خالل التركيز على تقديم السلعة أو الخدمة حسب حاجات ورغبات العمالء وبالسرعة القصوى . تعزيز القدرة التنافسية 0

. التحسممممين المسممممتمر لإلجممممراءات ومهممممارات االتصممممال، فكلممممما عملنمممما بمبممممادت إدارة الجممممودة؛ فممممإن هممممذه المبممممادت تتطلممممب إجممممراء 0
 .(05)التحسينات المستمرة في األنشطة والعمليات

مشمجعة علمى االبتكمار وزيمادة معمدالت اإلنتاجيمة واالداء والجهمد، وكمذلك العممل علمى تشمجيع طمر  األفكمار والمرؤى . توافر بيئة 3
 .(06)ذات الطابع التطويري والمحدد بغرض تحسين وتطوير إجراءات العمل

 .(07)مادية. إنجاز أهداف المؤسسة في تحقيق النمو وزيادة األراا  عن طريق استثمارها لمواردها البشرية وال4

 .(08). التكيف مع المتغيرات التقنية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك إلدامة الرضا عن السلعة أو الخدمة لدى العمالء5
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 المطلب الثالث

 التأصيل الشرعي إلدارة الجودة الشرعية 

المسلم مطالب ه اإلسالمي بم)اإلتقان(، و إّن أساليب الجودة نجدها في تعاليم الدين اإلسالمي، وجودة اإلدارة هي ما يسميها الفق
رضاء اآلخرين وقد ورد في القرآن والسنة الشريفة مبادت ومفاهيم عامة إل دارة الجودة منها:بإتقان عمله إلرضاء هللا عز وجل وا   

. القرآن الكرل .1  

بشكل يرضي هللا تعالى)اإلتقان(، من إن الجودة في التشريع اإلسالمي تهدف إلى تحقيق السمات المطلوبة في المنتج أو الخدمة 
خالل استشعار المسلم بالرقابة الذاتية التي تعني رقابة الموظف على نفسه بنفسه خوفًا من هللا تعالى، ومن ثم إرضاء صاحب 

دلت  العمل الذي يدفع األجر، وكل ذلك لكسب العميل المستفيد وتقديم المنتج أو الخدمة التي يتطلع إليها وحول هذا المعنى
 (.02النصوص على ذلك)

ِ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيءٍ  أ. قوله تعالى: "  (.02") ُصْنَع َّللاَّ

 (.00") الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقهُ  وقوله تعالى: "

تقان ودقة م وجه الداللة:  (.00تناهية )ويستدل من اآليتين السابقتين أّن هللا سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه بإحكام وا 

حقاق الحقوق للعاملين. تقان األعمال وا   ويستنتج من ذلك أن في هذا األمر توكيد على جودة المتقن وا 

اِلَحاِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل قوله تعالى:  ب.  (.03" ) ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 (.04نفس معنى اإلتقان والجودة، وهو يعني عطاء فوق الواجب ووفاء بالشروط وزيادة) : واإلحسان هنا يحملوجه الداللة

. من السنة الشرلفة.2  

 وقد وردت عدة أحاديث تؤكد المعنى منها:

عن شداد بن أوس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إن هللا كتب اإلحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة   أ.
ذا ذ  (.05بحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولير  ذبيحته( )وا 

: إّن هللا سبحانه وتعالى قرر اإلحسان واإلتيان به في كل شيء حتى في ذبح الذبيحة ويستنتج من هذا الحديث أنه وجه الداللة
لرأفة مع بني اإلنسان أولى وأحسن، على المسلم الجودة واإلتقان في العمل، ولكن عليه المزيد من اإلحسان واستخدام الرحمة وا

 (، فاإلحسان واإلتقان مأمورًا بها ابن آدم في كل عمل وفي شتى ميادين الحياة. 06ألنهم خالئف هللا في األرض)

. عن عائشة رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إن هللا عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن ب
 (.07يتقنه()
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 وجه الداللة: ويستنتج من هذا الحديث إن اإلتقان في العمل له شقان هما:

. استخدام أقصى درجات المهارة واإلتقان والدقة في العمل.1  

 (.08. التوجه بالعمل هلل عز وجل واإلخالص فيه)2

 ويؤخذ من هذا االستنتاج أن إتقان العمل على أكمل وجه يعد مظهر من مظاهر الجودة.

ذا كانت إدارات اإلنتاج في العصر الحاضر تولي الرقابة على العمليات أهمية خاصة من خالل وضع مختلف األساليب  وا 
واألنشطة، نجد أن الرقابة في اإلسالم تكمن في األساس وتعتمد على الرقابة الذاتية واستشعار عظمة هللا والخوف منه في نفس 

 (.02المطلوب وعلى مستوى عاٍل من الجودة)المسلم لها األثر األكبر في إنجاز األعمال وفق 

يد الشخصي أم ويتبين من هذه األدلة أن إدارة الجودة الشرعية مطالب المسلم بنتفيذها في جميع أعماله سواء أكان على الصع
رضاًء ألفراد األمة، ليتميز على غيره، ويحقق الميزة التنافسية سة التي يعمل للمؤس على العمل المؤسسي إرضاًء هلل عز وجل، وا 
للمؤسسة. بها؛ فيسهم ذلك من رفع مالءة ومقدرة المؤسسة على استيعاب المخاطر اآلنية و المستقبلية وتحقيق األراا   
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 المبحث الثالث 

 تطبيقات إدارة الجودة الشرعية

يقاتها اإلسالمية، وسالمة تطبإنَّ جودة العمل المصرفي اإلسالمي واتساع قاعدة العمالء المتعاملين مع المصارف 

إلسالمي كلما اتسعت يؤمن السمعة الطيبة الجاذبة لمزيد من العمالء؛ فكلما ارتقى المستوى المهني والتطبيقي للعمل المصرفي ا

ة فاهيم إدارة الجودنشاطاته وزادت آفاقه واستقطب الزاائن والعمالء، ومن المعروف تفاوت المصارف اإلسالمية في تطبيقها لم

نجازات في العمل المص رفي على مما تقدم بعضها على بعض، ومن هذه المصارف اإلسالمية التي حققت نجاحات واسعة وا 

 سبيل المثال ال الحصر منها:

 المطلب األول   البنك اإلسالمي األردني:

بالعديمد ممن عمليممات يحمرص البنمك اإلسمالمي األردنمي علممى تقمديم الخمدمات بمأعلى درجممة ممن الجمودة واإلتقمان، فقممد قمام 

 :(32)التطوير والتجديد المستمر في مجال التقنيات والعمل المصرفي، ومن هذه التقنيات واإلنجازات ما يلي

اؤها على حساباته لتشمل إبالغ المشترك أو العميل عن الحركات التي يتم إجر   . التوسع في تقديم خدمة الرسائل القصيرة0

 لدى البنك.

ظام المراقبة للفروع واألجهزة الصراف اآللية عن طريق كاميرات فيديو.. استكمال تطبيق ن0  

. تطبيق خدمة 3 (VBV) منة من خالل رقم التي تمكن حامل بطاقة الفيزا الذهبية والفضية من التسوق عبر االنترنت بصورة آ 

 سري يتم إنشاؤه على موقع البنك.

 مما يمكن أن يستفاد من هذا:

تقمان وادرجمة مخماطرة أقملإن سياسة إدارة الجمودة  ،والقمدرة علمى  الناجحمة فمي البنمك أدت إلمى القيمام بأنشمطته بكمل ثقمة وا 

ل وقوعهمما مممما تصممور المسممتقبل بصممورة وّضمماءة والتعامممل مممع المخمماطر واألزمممات بمهممارة عاليممة وحكمممة متناهيممة والتصممدي لهمما قبمم

ي المستقبل.قاية ألي خطر يواجهه أو يعترض إليه فانعكس أثره اإليجابي على رأس المال وأصبح لديه درع حصين من الو   
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 (30)المطلب الثاني  البنك اإلسالمي الفلسطيني:

ولمعرفمة ممدى تطبيمق إدارة الجمودة فمي البنمك اإلسمالمي الفلسمطيني فقمد ُأجريمت دراسمة تطبيقيمة لهمذا المصمرف وخلصممت 

 (30)إلى النتائج اآلتية:

ياجات اإلدارية الجودة )التركيز على العميل وتحسين العمليات والتركيز على االحت. إن البنك تبنى أبعاد مفهوم إدارة 0

(.%77،76والتكنولوجية للمنافسة بوزن نسبي يصل إلى   

. اهتم المصرف بالعميل ومتابعة احتياجاته وحل مشاكله بصورة مستمرة.0  

ية وزيادة اإلنتاجية اإلدارة العليا في تحسين  الراح . إن األداء المؤسسي للمصرف يسير بدرجة كبيرة ويرجع ذلك إلى اهتمام3

 والقدرة التنافسية.

.وجود كوادر بشرية بنسبة عالية ذات خبرة ودراية كاملة بالعمل المصرفي.4  

 مما يمكن أن نخرج به من ذلك:

قدرته التنافسية  ومنإنَّ هذا التقدم التطور والحرص على تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشرعية يزيد من راحية المصرف 

 مما يرفع من مالءته المصرفية ويجذب أكبر عدد من العمالء لصالحه.

، وعلى رفع  فكلما كان تطبيق المصرف لمفاهيم إدارة الجودة الشرعية كلما كان أقدر على تحقيق االستقرار المالي

ميز.ته نحو اإلبداع والتفوق والتكفاية رأس ماله ، ويضمن بذلك بقاءه واستمراريته وارتقاء أعماله واستثمارا  

 (33)المطلب الثالث : مصرف سورلة الدولي اإلسالمي:

لقد حققت هذا المصرف نجاحات متصاعدة في الراحية لتطبيقه مفاهيم ومعايير إدارة الجودة الشرعية رغم حداثته حيث 

 (:34يقدم المصرف الخدمات والمنتجات اآلتية)

دارة حسابات االئتمان0 التوفير واالدخار  والودائع واالستثمار بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية وتضم )حسابات . فتح وا 

 وحسابات تحت الطلب وحسابات ودائع االستثمار المشترك(.
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. القيام بعمليات االستثمار المباشر أو المالي لحساب المصرف أو لحساب الغير باالشتراك معه.0  

صدار الكفاالت وتحصيل البوالص وذلك بما يتفق وأحكا. القيام بعمليات فتح االعتما3 م الشريعة اإلسالمية.دات المستندية وا   

. يقوم المصمرف بتقمديم مجموعمة ممن الخمدمات المصمرفية المتميمزة ومنتجمات سموق رأس الممال، والتمي ال تتعمارض ممع أحكمام 4

تكاملممة وتنظمميم إجممراءات العمممل للتتمموائم مممع الشممريعة اإلسممالمية، كممما عمممل المصممرف علممى إعممداد إسممتراتيجية وخطممة عمممل م

المعايير الموضموعة ممن قبمل مؤسسمة الخمدمات الماليمة اإلسمالمية،  وممن أهمم سياسمات المصمرف المتميمزة سياسمة فمي إدارة 

مخمماطر التشممغيل واالئتمممان ومخمماطر السمموق وسياسممته فممي مكافحممة غسمميل األممموال ، باإلضممافة إلممى إنشممائه وحممدة لمراقبممة 

 .(35)تكون مسؤوليتها تحديد المخاطر الناجمة عن االلتزام والرقابة على التمليات المصرفية االمتثال

 (36)المطلب الرابع : البنك العربي اإلسالمي الدولي: 

 يقدم البنك العراي اإلسالمي الدولي  خدمات رائدة في األعمال المصرفية من أبرزها :

 خدمة التحويل:

 -  حسابات العميل نفسهالتحويل المالي بين.  

 - مستفيدة التحويل المالي من حساب العميل إلى حساب عميل آخر لدى البنك مع إمكانية تحديد أرقام الحسابات ال
 مسبقاَ 

 خدمة البنك الناطق:

في مكان تواجدك  خدمة مميزة يقدمها العراي اإلسالمي لتمكينك من التواصل مع حساباتك البنكية و إنجاز معامالتك المصرفية 
.وفي أي وقت  

Debitحيث يمكن لجميع حاملي بطاقات فيزا  قديم العراي اإلسالمي لرئيسية استخدام خدمة البنك الناطق دون الحاجة إلى ت 
  البنك الناطق . طلب اشتراك خاص بخدمة

  

  الخدمات المقدمة من خالل خدمة البنك الناطق

 (  االستفسار عن رصيد حساباتك ) جاري ، توفير ، حساب االستثمار المشترك 
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  حركات تمت على حساباتك . 02االستفسار عن آخر 
 . الحصول على ملخص أرصدة حساباتك بواسطة البريد اإللكتروني 
  القائمة على حساباتك.االستفسار عن التمويالت 
 .التحويل بين حساباتك الشخصية أوالى حسابات عمالء البنك اآلخرين 
 لبطاقاتك االئتمانية المقسطة ) الفيزا العادية ، التسوق عبر اإلنترنت ( .  خدمات التحويل /االستفسار 
 : خدمات أخرى 

o .طلب كشف حساب 
o .طلب دفتر شيكات 

وتطلعاتك وضمن  ة من البطاقات االئتمانية وبطاقات القيد المباشر والتي تفوق احتياجاتكيقدم العراي اإلسالمي مجموعة مميز  
ية عموالت أو أراا  مزايا رائعة ويفخر البنك بأن يكون البنك األول في طر  بطاقة ائتمانية مقسطة متوافقة مع الشريعة بدون أ

  على المبلغ المقسط.

  فيزاdebit 
 فيزا المقسطة 
 فيزا اإلنترنت 
 فيزا الذهبية 

هذه االنجازات والنجاحات المتفوقة:مما يمكن أن يستنتج من   

الدقيق لمفاهيم  إنَّ وصول المصرف إلى هذا الحد من التقدم والتطور في زمن يسير منذ نشوئه كان نتيجة لتطبيقه

بعادها عنها قدر اإلمكان وزيادة مقدرته ومالءته المص رفية إدارة الجودة الشرعية مما أدى إلى حفظ رأس ماله من المخاطر وا 

لبالغ على رأس ة كفاية رأس ماله، وأصبح قادرًا على استيعاب المخاطر المستقبلية واحتضانها دون أن يكون لها األثر اوزياد

 المال .

 

 

 

 

 

https://www.iiabank.com.jo/ar/node/251
https://www.iiabank.com.jo/ar/node/247
https://www.iiabank.com.jo/ar/node/250
https://www.iiabank.com.jo/ar/node/245
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 الخاتمة :

-وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة :  

 أواًل : النتائج

ة اإلسالمية لإلجراءات والمسارات التي اعتمدتها المؤسسات الماليأن إدارة الجودة الشرعية وهي عبارة عن تقييم  -0 
 في تطوير واعتماد وتطبيق منتجاتها ومقدار التزام اإلدارة التنفيذية بها وبالضوابط الرقابية الشرعية.

 2 -إن إدارة الجودة الشرعية غير المالية في المصارف اإلسالمية تجنبه المخاطر وتضعه في دائرة األمان. 

ا اإلنتاجية ويرفع من كفاية إنَّ التفوق والتميز في األداء في المؤسسات المالية والمصرفية يرتقي بمستوى فاعليتها وكفاءته3 -3
 رأس مالها.

د من راحية ن تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشرعية يحجم من المخاطر المستقبلية لرأس المال المستثمر، ويزيإ - 4 
من مقدرتها التنافسية.المصارف اإلسالمية  و   

 

 ثانيًا: التوصيات.

عقد الندوات والمؤتمرات حول إدارة الجودة الشرعية في المصارف اإلسالمية.  -0   

ة.العمل على تطوير الصيغ التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بما يتواءم مع إدارة جودتها الشرعي - 0   
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 قائمة المصادر والمراجع :

 .33م، ص0227، 0األردن، ط –، دار جرير، عمان إدارة الجودة الشاملةالسامرائي، مهدي،  .0

 (.0558، العدد )07/3/0202، مقال في جريدة الوطن، البحرين، الموافق األيمو الشرعيالرويعي، محمد،  .0
 (.0558د )، العد07/3/0202، مقال في جريدة الوطن، البحرين، الموافق األيمو الشرعيالرويعي، محمد،  .3

 .80ص األردن، دار أسامة –، عمان 0، طمعايير الجودة الشاملةم( ، 0203طايل، مصطفى كامل، ) .4
 األردن. –، دار كنوز المعرفة، عمان 0، طإدارة الجودة الشاملةم(0226عبوي، زيد منير، ) .5

.57ص   
مجلزة جامعزة اإلمزا  آل سعود، عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، سياسمة الجمودة الشمرعية فمي المصمرفية اإلسمالمية،  .6

 .050م، ص0200، 02الرياض، عدد  محمد بن سعود اإلسالمية

 .54، مرجع سابق، صإدرة الجودة الشاملةالسامرائي،  .7

، المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسمات ة الشاملةتصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودلقري، محمد علي،  .8
 .00، ص0224المالية اإلسالمية، البحرين، 

 .83، مرجع سابق، صمعايير الجودة الشاملةطايل،  .2

 .08م، ص0202، دار عالء الدين، دمشق، د.ط، معجمة الجودة الشاملةالصرن، رعد حسن،  .02

 .75م، ص0222، 0األردن، ط –لمسيرة، عمان ، دار اإدارة الجودة الشاملةحمود، خضير كامل،  .00

 .20، مرجع سابق، صمعايير الجودة الشاملةطايل،  .00

 .34، ص0، ج0202األردن، د.ط،  –، دار المناهج، عمان إدارة الجودة الشاملةزيدان، سليمان،  .03

 .54، د.ط، ص0225األردن،  –، دار اليازوري، عمان إدارة الجودة الشاملةالعزاوي، محمد،  .04

 .66، ص0، مرجع سابق، جالجودة الشاملةزيدان، إدار  .05

 .82، مرجع سابق، صالجودة الشاملةطايل، معايير  .06

، دار جليس الزممان، الحديث النبوي الشرلف وأثره في بيان الجودة الشاملة في االقتصاد اإلسالميالغنيمات، عفيف،  .07
 .06، ص0203، 0األردن، ط –عمان 

 .47مرجع سابق، ص، إدارة الجودة الشاملةعبوي،  .08
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، 0، مطممابع الرشمميد، المدينممة المنممورة، طإدارة الجززودة الشززاملة فززي الفكززر اإلسززالمي المعاصززرالجممواير، عبممدالرحمن،  .02
 .44م، ص0225

 (.88سورة النمل، اآلية )  - .02

 (.7سورة السجدة، اآلية ) .00
، 0223، دار هجر، مصر  بالمأثورالدر المنثور في التفسير هم(، 200السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر )ت:   .00

 .405، ص00د.ط، ج

 (.32سورة الكهف، اآلية ) .03
 .8هم، ص0400، 0، دار الفكر، القاهرة، طالجودة الشاملة في العمل اإلسالميبدوي، محمود الشيخ،  .04

 (.5067، رقم الحديث )70، ص6رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد، باب األمر بإحسان الذبح وتحديد الشفرة، ج .05

 .45، مرجع سابق، صإدارة الجودة الشاملة في الفكر اإلسالميالجواير،  .06
، رقم الحديث 075، ص0هم، ج0435، دار الحرمين، القاهرة، المعج  األوسطرواه الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد،  .07

عيف الجامع الصغير (ض م0288(، وقال عنه األلباني إنه حديث ضعيف جدًا، األلباني، محمد ناصر الدين،) 0827)
 (.0600، رقم الحديث )85، ص0. بيروت ،المكتب اإلسالمي،  ج3، طوملادته

 .00، مرجع سابق، صالجودة الشاملة في االقتصاد اإلسالميالغنيمات،     .08
 .8، مرجع سابقق، صالجودة الشاملة في العمل اإلسالميبدوي،  .02
البنك اإلسالمي األردني ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك  القيسية ،فتحيه حامد سعيد ، تطبيق الجودة الشاملة في .32

 .056م، ص0228،
من ويمارس أعماله من خالل فرعه 0225هي شركة مساهمة عمومية تاسست في عام  البنك اإلسالمي الفلسطيني: .30

( 02ه )الرئيسي في مدينة غزة وشبكة فروعه المنتشرة في أنحاء فلسطين وعددها سبعة عشر فرعًا ويبلغ رأس مال
، الموقع اإللكتروني: 3مليون دوالر أمريكي، البنك اإلسالمي الفلسطيني، عقد التأسيس، ص

www.islamicbank.ps  05/00/0202تاريخ االطالع. 

، رسمالة ماجسمتير، الجامعيمة اإلسمالمية، أثزر تطبيزإ إدارة الجزودة الشزاملة علزء األاء الم سسزيعايش، شادي عطما،  .30
 ليها.وما ي 004، ص0228غزة، 

( مليممارات ليممرة سممورية تأسممس فممي تمماريخ 5: هممو شممركة مسمماهمة سممورية قطريممة برأسمممال )بنززك سززورلة الززدولي اإلسززالمي .33
م ،مهمته التي يريد الوصمول إليهما همي تقمديم أفضمل الخمدمات والمنتجمات المصمرفية اإلسمالمية المتطمورة ، 7/2/0226

 م.08/00/0202تاريخ االطالع  www.siib.syالموقع االلكتروني 

 

http://www.siib.sy/
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مرجممع سممابق، مقومززات تحقيززإ الجززودة فززي تقززدي  الخززدمات وانعكاسززاتها فززي تحقيززإ الميززمة التنافسززية  المممارديني،  .34
 .044ص

، مرجممع سممابق، التنافسززيةمقومززات تحقيززإ الجززودة فززي تقززدي  الخززدمات وانعكاسززاتها فززي تحقيززإ الميززمة المممارديني،  .35
 .044ص

لقد تأسس  و يمارس أعماله المصرفية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية أردني بنكالبنك العراي اإلسالمي الدولي ،وهو  .36
وسجلت في سجل  0282البنك العراي اإلسالمي الدولي كشركة مساهمة عامة بمقتضى قانون الشركات لسنة 

الموقع اإللكتروني  .م0227-3-32( بتاريخ 307الشركات المساهمة العامة تحت رقم )
https://iiabank.com.jo/  م2/0/0202تاريخ اإلطالع 
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 آليات ترقية قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطةوأهميتهفي دعم االقتصاد املحلي

 حالة  والية سطيف

Mechanisms for promoting the small and medium enterprisessector and its importance in supporting 

the local economyThe case of Setif Province 

 -أ  -د. علوني عمارأستاذ محاضر

ـالجزائر - 1جامعة سطيف  -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية   

allouni_am@yahoo.frالبريد 

 

 امللخص:

تتناول هده الدراسة قطاع املؤسسات الصغيرة 

  يؤديالذي و واملتوسطة 
ً
في جل دول العالم دورا

 في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية و 
ً
منها مهما

 تشكل هذه املؤسسات كما التنمية املحلية 
ً
مدخال

 
ً
خصائص  ملا لها منتنمية االقتصاد املحلي لمهما

ومزايا تؤهلها على االنتشار والتوطن في جميع 

ومحاربة  فرص عملره من توف  وماأقاليم الدولة

وإنتاج الثروة األمر الذي جعلها تكتس ي  الفقر

أهمية بالغة في تحقيق أهداف االقتصاد املحلي، 

أن الجزائر جعلت من  إلىولقد خلصت الدراسة 

ن قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة رها

وخاصة في الهضاب العليا ومنها  التنمية املحلية

ستغالل والية سطيف محل الدراسةوجعله أداة  ال 

القدرات املحلية لكن النتائج لم تكن مشجعة لحد 

التي مازالت تعترض  املتعددة نظرا للمشكالت اآلن

وخاصة في املناطق الداخلية  نمو هذا القطاع

 والهضاب العليا.

التنمية املحلية  ،  التنمية الكلمات املفتاحية:

 التشغيل -املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This study deals with the small and medium 

enterprises sector, which in most countries of the 

world plays an important role in achieving the goals 

of economic development, including local 

development. It also constitutes an important entry 

point for the development of the local economy by 

virtue of the peculiarities of these institutions, 

especially the ability to spread and exploit the 

capabilities of local groups and transform them into 

tools to provide job opportunities and fight Poverty 

and the production of wealth, which made it 

extremely important in achieving the goals of the 

local economy, and the study concluded that Algeria 

made the small and medium-sized enterprises sector 

a bet for local development, especially in the high 

plateaus, including the province of Setif, the subject 

of study and made it a tool for the exploitation of 

local capabilities, but the results were not very 

encouraging. Now due to the multiple problems that 

still hinder the growth of this sector. 
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ال احدددد ينكدددر اليدددول الددددور الدددذي تؤديددده املؤسسدددات ص و ل فدددي التنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة، كمدددا أصددد   مو دددوع مقدمـــة:

 عدن اهتمدال 
ً
 لددل الددول واملنظمدات الدوليدة فضدال

ً
االقتصداديين ههدا املؤسسات ص و ل من املو وعات التي تلقى اهتمامدا بالغدا

لقددد ، ولعدل السد ف فددي رلدع راجدع إلددى الددور الهدال الددذي يؤديده هدذا القطدداع فدي الددول املتقدمددة أو الددول املت لفدة علددى حدد سدوا 

انعكس االهتمال بقطاع املؤسسات ص و ل في و دع بدرامج خاصدة بده وهيددات دعدم ألجدل تنميتده وتطدواره، با  دافة إلدى العمدل 

 ات التي تعتر هكما أص   هذا القطاع الرهان األساس ي في معالجة ال طالة، تنمية الصدادرات، اسدتغالل على معالجة كل العق

املددوارد املحليددة، خلدددق الثددروة وتنميدددة الجماعددات املحليدددة، ممددا أدل إلددى نمدددو املؤسسددات ص و ل فدددي كددل دول العدددالم بحيدد  ت ددداوز 

مليدددون فدددي الوالياتاملتحددددة األمراكيدددة، تسددداهم هدددذه املؤسسددددات  22مليدددون مؤسسددددة و 24 حدددوالي عدددددها فدددي دول االتحددداد األور ددد 

مددن االختراعددات واالبتكددارات  %22مددن م مددل الو دائف كمددا تسدداهم بحدوالي  %06بشدكل فعددال فددي خلدق فددرص العمددل وصدلت إلددى 

فدي معظدم هدذه  %26زت من الصادرات، با  افة إلى أن حصتها في النداتج املحلدي ا جمدالي والتدي ت داو  %46في الدول املتقدمة و 

و لقدددد أدركدددت معظدددم الددددول الناميدددة واملنظمدددات الدوليدددة فدددي اآلوندددة األخيدددرة أهميدددة قطددداع املؤسسدددات ص و ل فدددي محاربدددة  iالددددول 

 في التنمية املحليدة ملدا لهدا مدن خصدائص ومزايدا 
ً
 هاما

ً
ال طالة والفقر واستغالل املوارد املحلية، حي  تؤدي هذه املؤسسات دورا

 ى االنتشدددار والتدددوطن فدددي جميدددع أقددداليم الدولدددة، ممدددا طسددداعد علدددى انتشدددار األنشدددطة االقتصدددادية امل تلفدددة وهدددذا يدددؤديتؤهلهدددا علددد

إلددى نمددو متددوازن وإزالددة الفددوار  الجهواددة، لقددد أ ددارت الكويددر مددن الدراسددات وخاصددة تلددع التددي قامددت ههددا منظمددة التعدداون  بدددوره

ت ص و ل والتنمية املحلية، إلى أن تدعيم هذه املؤسسدات مدن  د نه أن ي لدق والتنمية االقتصادية حول العالقة بين املؤسسا

إلــأ أ  تنميدة محليدة راتيدة تعتمدد علدى املدوارد والطاقدات املحليدة، وعليده فددثن هدذا ال حد  بهددف إلدى ا جابدة عدن سدؤال مفداده ،  

اليـة بو ى مساهمتها في التنمية املحليـة املؤسسات ص و م في التنمية املحلية، وما هو مستو قطاع ترقية  آلياتمدى تساهم 

 يتطلف ا جابة على األسدلة الفرعية اآلتية:؟ ولإلجابة على هذه  األسدلة  سطيف

 و ما هو الدور الذي يؤديه في اقتصاديات بعض دول العالم؟  ما هي دوافع االهتمال بقطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة؟*

مددا هددو الدددور الددذي يمكددن أن يؤديدده هددذا القطدداع فددي و   للو ددعية االقتصددادية الحاليددة فددي الجزائددر؟مددا مدددل مالئمددة هددذا القطدداع *

 ا مكانيات املتاحة له؟و ما هي النتائج التي حققها قطاع و  تدعيم التنمية املحلية بوالية سطيف ؟

 تختبر الدراسة مجموعة من الفروض وهي:كما 

 تحظ  ب همية خاصة.    و  دورا إي ابيا في التنمية االقتصادية واالجتماعيةفي معظم دول العالم ص ولتؤدي املؤسسات  *

تؤدي دورا فعاال في تنمية الجماعات املحلية بوالية و  أداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر ص ولاملؤسسات  *

 سطيف.

ملشكالت التي تعيق نموها وتطورها.في الجزائر من العديد من ا ص ولتعان  املؤسسات   *  

 وان ه و اخت ار صحة بتحقيقا لهدف ال ح  و على  و  ط يعته و مفاهيمه و فرو ه و حتى يتم ا ملال منهجية البحث:

في التنمية املحلية بوالية  ص ولالفروض تم االعتماد على املنهج الوصف  التحليلي للتعرف على أهمية ودور  املؤسسات 

 سطيف باالعتماد على تحليل ال يانات و املعلومات عن الظاهرة ووصف النتائج املتوصل إليها تحليلها و تفسيرها.

لقد أث تت كل الدراسات املتعلقة باملؤسسات ص ول عدن عددل وجدود ، خصائصها وأهميتها: iiالتعريف باملؤسسات ص وم -1

املؤسسدددات ، با  دددافة إلدددى أن كلمدددة تصدددغيرةت و تمتوسدددطةت لهدددا مفددداهيم نسددد ية ت تلدددف مدددن دولدددة تعرادددف محددددد وموحدددد لهدددذه 

 في  22، ولقد بلغ عدد تعاراف املؤسسات ص و ل حوالي  iiiألخرل ومن قطاع آلخر حتى في داخل الدولة الواحدة
ً
دولدة  52تعرافا

ivتعتمد هذه التعاراف على م موعة من املعايير، و منها ،v   فدي العدالم  معيار 
ً
 وانتشدارا

ً
عدد العمال وهو أكثر املعايير اسدت داما

بسدد ف سدددهولة تقددديره، معيدددار رأت املددال املسدددتومر، معيددار اجدددم ا نتدداج وامل يعدددات، معيددار مسدددتول التكنولوجيددا املسدددت دمة، 
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يدداران أو أكثددر، وا قددى لكددل معيدار اجددم األسددوا  التددي يتعامدل فيهددا املشددروع، كمددا أن بعددض التعداراف اعتمدددت علددى املددزج بدين مع

وفقددا ملعيدداري  ص ولاالتحدداد األور دد  املؤسسددات  عددرفدولددة وفقددا ملسددتواها االقتصددادي تعرافددا مناسدد ا ملؤسسددتها ص و ل، فقددد 

جددا  هددذا التعراددف لتوحيددد االسددتفادة مددن الددعم املددالي الددذي يقدددل لهددذا القطدداع الددذي طعت ددر محددر  viرأت املدال وعدددد العمددال، 

املؤسسدددة ص ول وفقدددا ملعدددايير العمالدددة ،   USAÏD"التحددداد األور ددد ، كمدددا عرفتهدددا الوكالدددة األمراكيدددة للتنميدددة ال ارجيدددة تالنمدددو فدددي ا

رأت املددددال وامل يعددددات، أمددددا منظمددددة األمددددم املتحدددددة للتنميددددة الصددددناعية فقددددد اعتمدددددت علددددى معيددددار العمالددددة فددددي رلددددع  ، كمددددا تتميدددد  

ان فدداض مسددتواات معامددل رأت املددال إلددى العمددل  viiمددن املؤسسددات ومددن أهمهددااملؤسسددات ص و ل ب صددائص تمي هددا عددن  يرهددا 

أكثر قدرة على استيعاب فائض العمالة، ان فاض الحجم املطلق لرأت املدال الدالزل  نشدا  املؤسسدة ي علهدا أكثدر جاربيدة  وهي

فرديددددددة والعائليددددددة أو فددددددي  ددددددركات لصددددددغار املدددددددخران ، اخددددددتالف أنمدددددداف امللكيددددددة وهددددددي التددددددي تتموددددددل فددددددي الغالددددددف فددددددي  ددددددكل امللكيددددددة ال

أش اصددهذه امللكيددة تكددون مسدداعًدا فددي إبددراز خ ددرات ومهددارات األفرادان فدداض وفددرات الحجددم واالسددتفادة مددن وفددورات الت مددع، 

است دال قنوات إنتاجية محلية، القدرة على االنتشار على م تلف األنشطة واملناطق، ال تحتاج إلى توفر عوامل محددة ألجل 

وتشدددغيلها وبالتدددالي فةدددي أداة هامدددة فدددي تددددعيم التنميدددة املحليدددة، فقدددد أث دددت الواقدددع أن هدددذه املؤسسدددات لهدددا القددددرة علدددى  انطالقهدددا

كمدددا أث دددت الواقدددع أ هدددا محدددر   2662الصدددمود فدددي فتدددرة األزمدددات واملودددال علدددى رلدددع صدددمودها أمدددال تدددداعيات األزمدددة املاليدددة العامليدددة 

 األهمية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات ص و ل ندرج العناصر اآلتية: وللوقوف على جل دول العالملتنمية في ا

تعت ددر املؤسسدات ص و ل املصدددر الرئلسد ي لتددوفير الو دائف فددي االقتصداديات الناميددة أو املتقدمدة علددى : تـويير يــرص العمالـة -أ

 حسددف تقدارار منظمددة  46حدد سددوا  فحددوالي 
ً
، كمددا أن األزمددات viiiالعمددل الدوليددةمليددون شدد ص يددخلون إلددى سددو  العمددل سددنواا

املاليددددة واالقتصددددادية املتتابعددددة التددددي عرفهددددا العددددالم منددددذ النصددددف الوددددان  مددددن القددددرن املا دددد ي أدت إلددددى ا هيددددار وإفددددالت العديددددد مددددن 

رة دقدآالف العمال إلى ال طالة، لذا تم ت ني إسدتراتي ية تطدوار وتنميدة املؤسسدات ص و ل ملدا لهدا مدن  أحالتالشركات العمالقة 

 معالجة مشكل ال طالة. على خلق و ائف جديدة وبالتالي

إن القاعددددددة الرئلسدددددية لتنميدددددة املؤسسدددددات ص و ل تت لدددددى فدددددي تكاملهدددددا امل ا دددددر مدددددع ب: تحقيـــــن التنميـــــة الصـــــناعية املتكاملـــــة: 

ملؤسسدات الصدغيرة املؤسسات الك رل ورلع من خالل التعاقد بحي  تلج  هذه األخيرة إلى هدذا الندوع مدن التكامدل نظدرا لقددرة ا

علدددى ا نتددداج بتكلفدددة أقدددل ففددد  معظدددم الددددول الصدددناعية توجهدددت املؤسسدددات الك دددرل إلدددى التعامدددل مدددع املؤسسدددات ص و ل بحيددد  

هدددذه األخيرةففددد  السدددنوات األخيدددرة عددددد املؤسسدددات ص و ل املتعاقددددة مدددع هأجدددزا  كويدددرة مدددن صدددناعة السددديارات  تصدددنع أصددد حت

General Motors وRenault  وCitroën  مؤسسدة صدغيرة علدى التدوالي مدع العلدم أن معظدم هدذه  0266، 2666، 0666وصدل إلدى

 .ixاملؤسسات تنشط في دول جنوب  ر  آسيا

لصددددادرات مددددن السددددلع وال دددددمات اأن نمددددو و تحتددددل الصددددادرات أهميددددة خاصددددة فددددي التنميددددة الريــــ  مــــن مســــتوى الصــــادرات:  –ج 

الكوير من الدول في تشجيع قطاع املؤسسات ص و ل على التصدير مما  لقد نجحت  xوالتكنولوجيا طعجل بالنمو االقتصادي،

لقددد أ ددارت الدراسدددة التددي قدددمتها منظمدددة التعدداون والتنميددة االقتصدددادية و xiسدداعدها علددى إعددادة التدددوازن إلددى مددوازان مددددفوعا ها

(OCDE)  مدن  %46ستول الدولي، وأن من املؤسسات ص و ل في الدول األعضا  تتوفر على قدرات تنافسية على امل %22إلى أن

مدن الصدادرات العامليدة، أمدا فدي الددول  %42و  %22رقم أعمالها ي ت  مدن نشداطها التصدديراكما تسداهم هدذه املؤسسدات بحدوالي 

أمدددا فدددي اليابدددان  xiiفدددي قطددداع ال دددمات %05( منهدددا 2660سددنة   %24تسددداهم فددي الصدددادرات الفرنسدددية بحدددوالي فالصددناعية الك دددرل 

 xiiiمن اجم الصادرات اليابانية. %02فةي تساهم بحوالي 
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 املؤسسددددددددددددددددددات ص و ل أداة هامدددددددددددددددددة فددددددددددددددددددي االسددددددددددددددددددتفادة مددددددددددددددددددن املددددددددددددددددددوارد املتاحددددددددددددددددددةتحســــــــــــــــــين الجــــــــــــــــــودة و يــــــــــــــــــادة ا  تاجيــــــــــــــــــة:  -د 

 ددددة و رلددددع مددددن خددددالل زاددددادة إنتاجيتهددددا لصددددالو املجتمددددع مددددن جهددددة وتحسددددين جددددودة السددددلع وال دددددمات مددددن جهددددة أخددددري و هددددذا نتي

 املنافسة فيما بين بعضها ال عض أو بينها وبين املؤسسات الك يرة.

ثرا فدتساهم املؤسسات ص و ل بدور فعال في رفع الكفا ة ا نتاجية وتعظيم الفائض االقتصادي للم تمع : إ تاج الثروة –هـ 

املؤسسة ن د أن املؤسسدات ص ما تم الربط بين رأت املال املستومر للعامل والفائض االقتصادي الذي يحققه حسف اجم 

. إن ا حصدددائيات املتدددوفرة تشدددير إلدددى أن املؤسسدددات ص و ل تحقدددق  xivول هدددي األقددددر علدددى تعظددديم الفدددائض االقتصدددادي للم تمدددع

وعلددى العمددول فددثن   xvكمددا حققددت %24مددن القيمددة املضددافة فددي فرنسددا أمددا فددي الواليددات املتحدددة األمراكيددة فتسدداهم بحددوالي  20%

 من القيمة املضافة املحققة في معظم دول العالم. %26ص و ل طساهم ب كثر من قطاع املؤسسات 

 لجددذب املدددخرات الصددغيرة نظددرا لتمي هددا باسددت دال املســاهمة فــي جــخب املــدخرات:  –و 
ً
 خصدد ا

ً
تعددد املؤسسددات ص و ل م دداال

 .رأت مال أقل وهذا ي علها أكثر جاربية لصغار املدخران

إن صفة االنتشار الجغرافي التي تتمي  هها املؤسسات ص و ل ت عل منها أداة لتحقيق املساهمة في التنمية املحلية:  –  

أهداف التنمية املحلية وبالتالي تقليل الفوار  بين الحضر والراف أو القطاع التقليدي واملعاصر ، استغالل املوارد املتاحة 

هذا با  افة إلى املجمعات الصناعية  xviسم  بتوطين السكان واستغالل املوارد املتاحةمحليا، تشجيع املؤسسة الصغيرة ط

في  Valenceفي أملانيا،  Nurembergبثيطاليا،  Arezzoفي الواليات املتحدة،  Silicon valleyالتي عرفتها الكوير من الدول مول 

املؤسسات ص و ل جعلت من األماكن املتواجدة هها أقطابا  في السواد، هذه املجمعات املكونة من   كة من Gnosjöإس انيا و 

 .xviiاقتصادية ساهمت في املقدرة االقتصادية للكوير من الدول في العالم

مدل فعالية املؤسسة الصغيرة بالدرجة األولى في محاربة الفقر ورلع عن  االلم دول  جل لقد أدركتأداة ملحاربة الفقر:  –ط 

، لتمكدين الفقدرا  مدن خلدق نشداف خداص ههدم طسدم  لهدم بالحصدول علدى مددا  (Micro-credit)صدغر طراق ما طسمى بالتموادل امل

خيددل طعلشددون منهددا، ولقددد أ ددار ال نددع الدددولي إلددى أن عدددد الدددذين طعلشددون تحددت عت ددة الفقددر يصددل اليددول إلددى مليددار شدد ص فدددي 

ا فددي الكويددر مددن الت ددارب فددي العددالم، لعددل أهمهددا ، و أن اسددت دال املؤسسددة املصددغرة كدد داة ملحاربددة الفقددر أث تددت ن اعتهددxviiiالعلددم

 في بنغالدطش. grameen-bankت ربة 

إن  دروف املعلشدة الصدع ة وال طالدة والفقدر وخاصدة فدي الددول الناميدة : الداخليـةتـويين السـكان والتقليـن مـن الهجـرة  –  

عدددة و منهاالضددغط علددى خدددمات  جعلددت سددكان الراددف بهدداجرون نحددو املدددن للتقددرب مددن فددرص العمددل ممددا أسددفر عددن سددل يات

املرافدددق امل تلفدددة وانتقدددال قدددوة العمدددل مدددن الرادددف إلدددى املديندددة و هددددور املددددن العشدددوائية كدددل هدددذا جعدددل الكويدددر مدددن الددددول تت نددددى 

 سياسة تو يت السكان  بتدعيم النشاطات االقتصادية عن طراق تدعيم قطاع املؤسسات ص و ل.

إن التعددداراف التدددي قددددمت للتنميدددة املحليدددة تمدددزج بدددين تعددداراف  : مقاربـــة  ةريـــة،املحليةدور املؤسســـات ص وم فـــي التنميـــة   -2

الهيدددات واملنظمددات وتعددداراف االقتصدداديين واالجتمدداعيين والهيددددات الدوليددة حيدد  عرفدددت هيدددة األمددم املتحددددة التنميددة املحليدددة 

ألو دددداع االقتصددددادية واالجتماعيددددة فددددي املجتمعددددات ب  هددددا تالعمليددددات التددددي يمكنهددددا توحيددددد جهددددود املددددواطنين والحكومددددات لتحسددددين ا

فعدددرف التنميدددة املحليدددة علدددى أ هدددا تت نيدددد للمتعددداملين  Pierre Ducasseاملحليدددة ومسددداعد ها علدددى االنددددماج فدددي حيددداة األمدددة  أمدددا 

يدة إسدتراتي ية املحليين  دولة، قطاع عال، خاص، منت ين، م تمع مدن ( امل ني على منطق املكان وعليه اعت رت التنميدة املحل

لتنميددة املجتمعددات املحليددة، إسددتراتي ية تعتمددد علددى م موعددة قواعددد منهددا  أهددداف محددددة وفقددا لإلمكانيددات املتاحددة، التعددداون 

ت التعداون الفعدال بدين  أ هداكمدا ، xixوالتكامل بين كل الفداعلين املحليدين،  هيددة منداا مناسدف طسدم  باسدتغالل القددرات املحليدة. 

إن عمليات التنمية ب ميع مستواا ها،هي عالقة ،   xxتحسين نوعية الحياة لسكان الت معات املحليةلوالحكوم  املجهود الشعبي 
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عضددواة تددؤثر و تتدد ثر ب عضددها الدد عض بددل أ هددا ال يمكددن أن تتحقددق بددالتركي  علددى الكددل وحددده فةددي تتندداول كددل مكونددات رلددع الكددل بكافددة 

، ومددددن ثددددم يمكددددن القددددول أن التنميددددة املحليددددة هددددي تم مددددوع العمليددددات واألنشددددطة التددددي  هدددددف إلددددى تطددددوار املسددددتول االجتمددددا ي   xxiجوان دددده

 xxiiواالقتصادي للم تمعات املحليةت

لقد حظيت املقاولة في الفكر االقتصادي بقدر ك ير من االهتمال حي  اعت ر الكوير املقاولة كمحرك للتنمية املحلية:   -1.2

القتصاديين املقاول درع املؤسسة الصغيرة، وت ت  أهمية هذه املؤسسة نتي ة  هور العديد من املشكالت التي لم تستطع من ا

املؤسسات الك رل التعامل معها، إن املقاولة  اهرة معقدة ت مع بين مشروع إنشا  املقاولة وحامل فكرة املشروع ورلع في 

 ية الكوير من األبحاث حول املقاول نتي ة تزايد دور املؤسسة ص و ل في لقد عرفت العشران سنة املا. xxiiiمحيط معين

 .Jالفعالية االقتصادية واالجتماعية عن طراق تفعيل املحيط ب لق فرص عمل واستغالل املوارد املحلية، فقد اقتنع 

Schumpeter ل تل ية هذه الحاجات ب ن املقاول الش ص الذي ي ح  عن تحقيق مصلحة ما ب مع الوسائل والقدرات من أج

( املقاول GATNER  0990ربط  كما( أول من تناول بالدراسة مفهول املقاول Richard Catillon  0506طعت ر  .xxivبتحمله امل اطر

يقول بنشاطه في  ل اقتصاد بالغ الديناميكيةوعليه فثن التنظيم هو xxvاعت ر املقاول محور التطور االقتصاديو باملؤسسة 

إن التنمية املحلية تعت ر منظومة دائراة متفاعلة مع املحيط لذلع تراوحت نظراات النمو والتنمية بين  .xxviمفتاح التنمية

طرفين، الطرف األول اعت ر أن قوة الدفع املحركة للعملية التنمواة تتدفق من حواف املحيط بصفة أساسية، بلنما اعت ر 

. وإرا ما أخذنا الطرف الوان  والذي ت لورت أفكاره مع  هاية xxviiالذاتالطرف الوان  أن التنمية تتلقى قوة دفعها من داخلها ب

 Leالقرن املا  ي ن د أن التنمية منظومة متمحورة أساسا حول مركزها أو مدفوعة من را ها ما يطلق عليه بد 

développementendogène،   هذه النظرة التي ت ناها أكثر االقتصادي األمراكPaul Romer   ،ها بعض الكتاب تناول ومنه

التحول السريع الذي عرفته إيطاليا في م ال التنمية املحلية، وعليه  هر تفسيرين لذلكاألول  واملستمدة منxxviiiا يطاليين 

الذي اعتمد على دور املجمعات الصناعية باعت ارها تولد وفورات بفعل ت مع نشاف صنا ي ري  A.Marshallمستمد من 

طابع عنقودي تتعامل فيه املؤسسات الصغيرة مع بعضها ال عض  لقد ولدت أفكار مار ال مفهول ا نتاج املحلي  هذا املفهول 

في مقدمة  (SPL)مو وع نظال ا نتاج املحلي الذين جعلوا من  xxixوكتاب آخرون  0922سنة  G.Becatteniالذي طوره 

اهتماما هم خاصة دراسة الت ارب املعروفة عامليا ومنها املجمعات الصناعية ا يطالية التي عرفت تطورا ملحو ا منذ 

نسا، في فر  A Sophia Antipolisفي الواليات املتحدة األمراكية،  Silicon Valleyال مسلنات با  افة إلى ت ارب أخرل مول 

هكتار من أجل  46ب لجيكا الذي خصص له  Louvain la neuveفي السواد، املجمع الصنا ي في  Edeonاملجمع التكنولوجي 

، خصصت له الحكومة حوالي 0922توطين املؤسسات الصغيرة وبرنامج ت مع املؤسسات الصغيرة في النرواج الذي انطلق في 

في الهند ألجهزة ا عالل اآللي وم مع  Bengalorع عن العديد من الت ارب مول ، ناهي xxxمليارات دوالر لتموال مشاريعه  0

واطلق عليه ات اه  Schumpeterإنتاج أدوات الجراحة الط ية في باكستان، أما التفسير الوان  واملستمد من أفكار 

رة االبتكاراة وا بداعات للمؤسسات الشوم تريين الجدد الذي فسر التنمية املحلية بقوة االبتكار ورلع من خالل تنام  القد

ع ر الزمن  ومن الشروف التي ت عل منطقة ما رات كفا ة ديناميكية هما ال ح  والتطوار، العمل املاهر، ت ادل ال  رات 

 . xxxiواملعارف

ب صددددائص  ص ولتتميدددد  املؤسسددددات القتصــــاديات الــــدوة الناميــــة:  ص وممــــدى م ئمــــة قطــــاع املؤسســــات املؤسســــات -2.2

ل وخصدددائص ال لددددان الناميدددة ورلدددع ملدددا لهدددا مدددن قددددرة علدددى تدددوفير فدددرص عمدددل واسدددتغالل اليدددد العاملدددة وتحوالهدددا إلدددى طاقدددة تدددتال 

 بت ايددد معدددل النمددو السددكان ، قدددر ها فددي تع دددة املدددخرات 
ً
منت ددة هددذا يمكنهددا مددن امتصدداص فددائض العمالددة الددذي يت ايددد سددنواا

ال لددان علدى سياسدة التصدنيع الوقيدل واملؤسسدات الك درل اعتقدادا منهدا أن هدذا الصغيرة ت ربة ، فقد اعتمدت الكوير من هذه 
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، صدددداح ها xxxiiالنمدددورج طعددددالج مشدددداكلها االقتصددددادية واالجتماعيددددة، ممددددا أدخلهددددا فددددي دوامددددة املديونيددددة ال ارجيددددة والت عيددددة لل ددددارج

حليددة، كدل هدذا جعلهدا تسدن قدوانين وهيدددات ارتفداع فدي معددالت ال طالدة والفقدر وتعثدر التنميددة الشداملة مدع  يداب كلدي للتنميدة امل

داعمة لالهتمال باملؤسسات ص و ل مدن أجدل تنميدة تعمدد علدى قددرا ها الذاتيدة، املؤسسدات ص و ل  تعتمدد علدى املدوارد املحليدة 

 لتددوفر هددذه املددوارد. إن املددتمعن فددي خصددائص املؤسسددات 
ً
ص و ل فددي ا نتدداج ممددا ي علهددا تددتال ل مددع و ددعية الدددول الناميددة نظددرا

ومقارنتهدددددا ب صدددددائص ال لددددددان الناميدددددة  ال طالدددددة، الفقدددددر، سدددددو  اسدددددت دال املدددددوارد املعطلدددددة، االعتمددددداد علدددددى الدددددواردات،  دددددعف 

الصددادرات مددن السددلع وال دددمات واالخددتالل فددي نمددو القطاعددات االقتصددادية،... الددة( سددوف يدددر  مدددل مالئمددة هددذه املؤسسددات 

 .  لظروف هذه ال لدان

مع بداية القرن الحالي أدركت الجزائر مودل بدا ي دول العدالم مددل في الجزائر وأهميتها االقتصادية:  ص ومواق  املؤسسات  -3

أهميدددة املؤسسدددات ص و ل فدددي التنميدددة االقتصدددادية، هدددذا ا درا  جدددا  نتي دددة األزمدددة االقتصدددادية التدددي عرفتهدددا الجزائدددر مدددع  هايدددة 

التحدول إلددى اقتصداد السدو ، هدذه ا صددالحات أفدرزت م موعدة مدن اآلثددار الومانلندات والتدي لجلدت بت نددي إصدالحات اقتصدادية و 

الفقددر مددع تراجدع معدددالت النمدو خاصددة فدي القطاعددات ا نتاجيددةو براز و ال طالدة  خاصددةالسدل ية خاصددة فدي الجانددف االجتمدا ي، 

 :واقع املؤسسات ص و ل في الجزائر وأهميتها االقتصادية واالجتماعية نتناول العناصر اآلتية

تعدددود نشددد ة املؤسسدددات ص و ل فدددي الجزائدددر إلدددى فتدددرة االسدددتعمار وابتدددداً  مدددن سدددنة تطـــور املؤسســـات ص و م فـــي الجزائـــر:  -1.3 

ملعمدددران وا بقدددا  علدددى ت عيدددة االقتصددداد واأصدد حت هدددذه املؤسسدددات تعمدددل ألجدددل تطدددوار صدددناعة محليددة ت ددددل املسدددتعمر  0922

ورثت الجزائر م موعة من املؤسسات ص و ل تتمركز في املدن الك رل تنشط ،  داة االستقالل xxxiiiالجزائري القتصاد فرنسا 

هذه املؤسسات في قطاع الصناعات االست راجية والصناعات االستهالكية. إن السياسة التنموادة املنتهجدة مدن طدرف الجزائدر 

ان ينظدددر لهدددا علدددى أسدددات أ هدددا ركدددزت علدددى الصدددناعات الك يدددرة املنت دددة لوسدددائل ا نتددداج بلنمدددا املؤسسدددات ص و ل فكددد 0905بعدددد 

، هدددذا القددانون الددذي كدددرت 0900xxxivصددناعة ثانيددة أمددا مؤسسدددات القطدداع ال دداص فقدددد تددم ت طيرهددا بموجدددف قددانون االسددتومار 

ات ددين مدددل األهميددة التددي أوالهددا و احتكددار الدولددة للنشدداف االقتصددادي ويسددم  فقددط ملددا طسددمى بالقطدداع ال دداص الددوطني املوجدده، 

ن  لقطاع املؤسسات املحلية وهذا ألجدل توزيدع التنميدة علدى م تلدف منداطق الدوطن، لكدن هدذه املؤسسدات امل طط الربا ي الوا

لواليددات السدداحلية كمددا أن ت ثيرهددا كددان  ددعيفا علددى التنميددة املحليددة عنددد مقارنددة عدددد واتركددزت أكثددر فددي واليددات الهضدداب العليددا 

 52-05مليدون دج، موزعددة علدى الفتددرة  946السدتومارات فقدد بلددغ حدوالي املشداريع امل رم دة فددي كدل واليدة بعدددد سدكا ها، أمدا اجددم ا

(  رورة االهتمال 24-26لقد جا  في برنامج امل طط ال ماس ي الوان    xxxvأي امل ططات الوالث ، الربا ي األول والربا ي الوان .

لقطاعدددددددات االقتصدددددددادية بقطددددددداع املؤسسدددددددات ص و ل واعت ارهدددددددا إحددددددددل أدوات معالجدددددددة العجدددددددز فدددددددي مناصدددددددف العمدددددددل وتددددددددعيم ا

( 22-22، أمدددا فدددي الفتدددرة   xxxviبال ددددمات الضدددروراة، با  دددافة إلدددى جعلهدددا مكملدددة للصدددناعات الك دددرل فدددي إنتددداج السدددلع وال ددددمات

وحسدددف توجهدددات امل ططدددين ال ماسددد ي األول والودددان  أعطيدددت أهميدددة خاصدددة لقطددداع املؤسسدددات ص و ل، تدددرجم رلدددع فدددي قدددانون 

ر الددددددذي أعطددددددى لقطدددددداع املؤسسددددددات ص و ل مكانددددددة هامددددددة فددددددي اسددددددتراجية التنميددددددة ممددددددا دعمهددددددا املتعلددددددق باالسددددددتوما 20/62/0922

بم موعددددة مددددن ا جددددرا ات التحفي يددددة كددددالحق فددددي الحصددددول علددددى املددددواد األوليددددة والت هيدددد ات، با  ددددافة إلددددى إنشددددا  ديددددوان يتكفددددل 

اص وإ دددراكه فدددي التنميدددة االقتصدددادية.أما بتوجيددده ومتابعدددة االسدددتومار ال ددداص، ولقدددد اعت دددر هدددذا بدايدددة االهتمدددال بالقطددداع ال ددد

 050مليدددون دج، تدددم إن ددداز منهدددا حدددوالي  06.0مشدددروع بم لدددغ اسدددتوماري قددددره  0249( فقدددد عرفدددت تودددجيل حدددوالي 25-22الفتدددرة  

 أي ما طعادل 
ً
، وهذا راجدع إلدى ال يروقراطيدة والعراقيدل التدي تقدف عاتقدا أمدال تطدور xxxviiفقط من م مل املشاريع %06مشروعا

الناجمدددة عدددن ان فددداض أسدددعار  0920سسدددة الصدددغيرة ال اصدددة. إن األزمدددة االقتصدددادية التدددي عرفتهدددا الجزائدددر مدددع بدايدددة سدددنة املؤ 

املحروقددات وارتفدداع مسددتول املديونيددة ومددا صددح ها مددن الدددعوة إلددى  ددرورة الت لددي عددن االقتصدداد امل طددط املوجدده واالنتقددال إلددى 



 0202عشر/ نوفمرب  الثالثاجمللة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد 

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

188 

نددددى م موعددددة مددددن التشددددريعات لتشددددجيع االسددددتومار ومنهددددا املرسددددول ال دددداص اقتصدددداد السددددو ، هددددذه الو ددددعية جعلددددت الجزائددددر تت 

 xxxviii، هدددذا املرسدددول الدددذي تضدددمن م موعدددة إجدددرا ات جديددددة منهدددا 62/06/0920بتطدددوار وتنميدددة االسدددتومارات الصدددادر بتدددارا  

رت طدددة بتكدددوان ملدددف أ دددهر، التقليدددل مدددن ا جدددرا ات ا دارادددة امل 60حرادددة االسدددتومار، تحديدددد مددددة دراسدددة امللدددف االسدددتوماري بدددد 

تشددير إلددى بقددا  معظددم املشدداريع االسددتوماراة م مدددة ، حيدد  وصددل عددددها  2666االسددتومار، لكددن ا حصددائيات املقدمددة فددي سددنة 

، وألجل ت ط  هذه العق ات تم تعديل قانون االستومار بالتعليمة رقم xxxixملف 40666امللفات املت قية في أدراج ا دارة حوالي 

والدذي اعت در ك ر ددية  2660با  دافة إلدى القدانون التدوجيةي للمؤسسدات ص و ل الصدادر فدي  26/62/2660 املؤرخدة فدي 60- 60

لالنطددال  فددي تدددعيم قطدداع املؤسسددات ص و ل فددي الجزائددر.  إن األهميددة التددي أولتهددا الدولددة لالسددتومارات ال اصددة سدداهم فددي تنميددة 

 موزعة كاآلت : 0999في مؤسسة  029265قطاع املؤسسات ص و ل حي  وصل عددها إلى 

 0999توزيع املؤسسات ص و ل حسف الط يعة القانونية لسنة (: 1جدوة )

 % العمالة % عدد املؤسسات يبيعة املؤسسة

 02.6 220.952 90.2 042.522 مؤسسة مصغرة

 25.2 050.500 2.52 9.066 مؤسسة صغيرة

 05.2 202.009 0.62 0.022 مؤسسة متوسطة

 066 004.052 066 029.265 املجموع

 CNES, Rapport surla PME en Algérie, 2002, p13املصدر:                 

مدددددن  %5مددددن املؤسسدددددات هددددي مؤسسدددددات مصددددغرة فيمدددددا املؤسسددددات ص و ل تسددددداهم بحددددوالي  %90.2مددددن الجدددددول يت دددددين أن 

وهددي تتمركددز أكثددر فددي قطدداع ال نددا  (، 0992فددي الندداتج املحلددي ا جمددالي   %20.2م مددوع هددذه املؤسسددات، كمددا تسدداهم بحددوالي 

(. إن صددددددور القدددددانون التدددددوجيةي 0992 إحصدددددائيات  %06.42يليددددده قطددددداع الت دددددارة بدددددد  %02.9واأل دددددغال العموميدددددة بحدددددوالي 

كددددان بموابددددة ا طددددار العددددال الددددذي جددددا  ليدددددعم نمددددو وتطددددور هددددذا القطدددداع، واضددددع إسددددتراتي ية  2660للمؤسسددددات ص و ل فددددي 

ه أداة ملعالجة آثدار سياسدات ا صدالح االقتصدادي والتعدديل الهيكلدي والتدي تمولدت فدي ارتفداع وسياسة خاصة لتنميته وجعل

معددددل ال طالدددة نتي دددة تقلدددص عددددد الو دددائف املسدددتحدثة فدددي القطددداع االقتصدددادي العمدددوم  با  دددافة إلدددى حدددل املؤسسدددات 

تقرادددر املفتشدددية العامدددة للعمدددل (، فحسدددف 92- 94عامدددل لل طالدددة بدددين سدددنوات   466.666العموميدددة والدددذي قدددذفت بحدددوالي 

مؤسسددددة محليددددة، نددددتج عنهددددا ارتفدددداع عدددددد  059مؤسسددددة اقتصددددادية عموميددددة و 004مؤسسددددة منهددددا  202تددددم حددددل  0992لعددددال 

والجددول املدوالي  0995مدع  هايدة  %06، ممدا رفدع معددل ال طالدة إلدى حدواليxlعامدل 462666العمال املحدالين علدى ال طالدة الدى

 (.2660- 0922يوضو تطور معدل ال طالة  

 (.2660 – 0922تطور معدل ال طالة في الجزائر   (:2جدوة )

1891 1891 1891 1899 1898 1881 1881 1882 1883 

 20.2 20.2 20.2 02.5 02.0 غ ل 20.4 غ ل 9.5

1881 1881 1881 1881 1888 2111 2111 2112 2113 

24.4 22.0 22.6 22.6 29.2 29.2 25.0 22.9 20.5 

 Institut de la méditerranée, FEMISE, profil pays, Algérie 2005, p:2املصدر:           

سدداهمت فددي رفددع  2666إلددى  ايددة  0994مددن الجدددول يت ددين أن تط يددق بددرامج ا صددالح االقتصددادي وبرنددامج التعددديل الهيكلددي منددذ 

حسدددف بعدددض تقدددارار بعدددض الهيددددات الدوليدددة  %04حددددة الفقدددر الدددذي وصدددل إلدددى  ازديدددادمعددددالت ال طالدددة إلدددى أعلدددى املسدددتواات، 
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انفصال السياسة االقتصادية عن السياسة االجتماعيدة وتركيد  ا صدالحات  الهشةبس فكال نع الدولي وبالتالي ت ثرت الفدات 

 االقتصادية في الجزائر على إعادة التوازنات االقتصادية الك رل. 

 سات ص وم في ظن برامج النمو وا نعاش االقتصاد :آليات دعم املؤس -2.3

لقددددبلغ عددددد املشددداريع امل رم دددة فدددي إطدددار ( علـــأ قطـــاع املؤسســـات ص وم: 2111-2111آثـــار بر ـــامج ا نعـــاش االقتصـــاد  ) -أ

أمددا املشدداريع امل صصددة xliمشددروع موزعددة 00600مددا يقددارب  2660والددى  ايددة سددنة  2001)- (2004برنددامج ا نعدداق االقتصددادي

وحددة  02منداطق نشداف، إعدادة ت هيدل  62منطقة صدناعية و 20إعادة  هيدة  xliiلتحسين محيط املؤسسات ص و ل فتمولت في 

إلدى  2660منصف عمل في الفترة املمتدة من  522000 لدية، تم توفير ما يقارب الوالئيةوالالطر  الوطنية، و  ةصناعية، عصرن

 .صناعةاقلها كان في ال 2660

 (.2664-2660تطور تعداد املؤسسات ص و ل ال اصة   (:3جدوة ) 

2660 2662 2660 2664 

059290 022290 265949 222449 

 (.2664إلى  2660إحصائيات وزارة املؤسسات ص و ل   املصدر:

ال رندددامج التكميلدددي لددددعم إن تقيددديم ( علـــأ قطـــاع املؤسســـات ص وم: 2118 -2111آثـــار البر ـــامج التلميلـــي لـــدعم النمـــو )-3.3

( فدددي م تلدددف القطاعدددات االقتصدددادية قدددد يتطلدددف بحودددا مسدددتقال، لكدددن انعكاسدددات هدددذا ال رندددامج علدددى قطددداع 2669-2662النمدددو  

املؤسسدددات ص و ل كاندددت مدددن حيددد  توجيددده االسدددتومار إلدددى القطاعدددات رات العالقدددة بددداملحيط االقتصدددادي سددداهمت ولدددو بشدددكل 

مؤسسددة صددغيرة ومتوسددطة  000025إلددى حدوالي  2662سسددات ص و ل حيدد  وصدل عددددها  هايددة بطد   فددي نمددو وتطدور تعددداد املؤ 

مؤسسددة  بمددا  20666وأن متوسددط عددد املؤسسددات املنشدد ة سدنواا طعددادل  2662مقارنددة بددد  % 06.5خاصدةأي بمعدددل نمددو قددره 

 فيها املؤسسات املعادة للنشاف(.

 (.2662-2662تطور تعداد املؤسسات ص و ل ال اصة   (:1جدوة ) 

 النمو 2662 2665 2660 2662 السنوات

 %04.59 000025 290940 209260 242242 عدد املؤسسات

 الجدول من ترتلف ال اح .  2662-2662إحصائيات  –: وزارة املؤسسات ص و ل املصدر

بشددكل ملحددوص خاصددة خددالل فتددرة  2662-2662ارتفددع عدددد مناصددف العمددل فددي قطدداع املؤسسددات ص و ل فددي الفتددرة املمتدددة مددن 

( خدددارج 2662-2662تط يدددق برندددامج ا نعددداق االقتصدددادي، والجددددول املدددوالي ي دددين تطدددور العمالدددة فدددي قطددداع املؤسسدددات ص و ل  

 قطاع الصناعات التقليدية. 

 (.2662- 2660في قطاع املؤسسات ص و ل   تطور العمالة(: 1جدوة )

 2662 2665 2660 2662 2664 2660 السنوات

 0.246269 0.022.099 0.222.045 0.025220 202264 562666 العمالة في قطاع املؤسسات ص و ل

 xliii 0566666 5.266.666 2066.666 2.022666 2.294.666 9.040.666العمالة ا جمالية 

و ل فددددي العمالددددة  مسدددداهمة املؤسسدددددات ص

 ا جمالية

06.22% 06.52% 04.29% 04.40% 02.55% 00.24% 
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( 2662-2660جدول مصمم من طرف ال اح  من خالل نشراة املعلومات ا حصائية، وزارة املؤسسات ص و ل   املصدر:

 www.ons.dz/emploi.Chomageوإحصائيات الديوان الوطني لإلحصا . 

مقارندددة بسددددنة  118%عامدددل أي بمعددددل نمددددو قددددره  0.246.269 ددددغل قطددداع املؤسسدددات ص و ل حددددوالي  00/02/2662إلدددى  ايدددة 

وهددددي نسدددد ة  %05وأن مسدددداهمة قطدددداع املؤسسددددات ص و ل بمددددا فيدددده قطدددداع الصددددناعات التقليديددددة فددددي التشددددغيل ال تتعدددددل   2660

و أكثر، أما مساهمة قطاع املؤسسات ص و ل  %56حصة هذا القطاع في التشغيل  عيفة مقارنة ب عض الدول التي ت اوزت 

فددي  %26.26و مسداهمته فدي النداتج املحلدي ا جمدالي وصدلت إلدى  2665فدي  %20فدي القيمدة املضدافة ا جماليدة فقدد وصدل إلدى حدوالي 

 نفس السنة.

 ( علأ قطاع املؤسسات ص وم:2111 -2111آثار بر امج دعم النمو ) -4.0

قدرت اعتماداته املالية بحوالي  2604 – 2606إن رنام االستوماراتالعموميةالذيو عللفترةاملمتدةمابين

ملياردوالريشملشقين اثنينهما استكماالملشاريعالك رىالجاراثن ازهاأما دعم ال رنامج  191 ملياردينارجزائراماطعادل20.204

التشغيل وبالتالي ت فيض معدالت ال طالة  هة لهذا القطاع والهدف منلقطاع املؤسسات ص ول فقد أولى ال رنامج أهمية ك ير 

 من ال نشا مناطق صناعيةودعمالقرو ال نكيةالتيقدتصإللىص وملياردجلترقيةاملؤسسات 620 حي  خصص مايقارب

 .ملياردج لنفسالغرض 200

لقد تم إنشا  هيدات خاصةهدفها تدعيم الش اب الرا ف في إقامة نشاف خاص املؤسسات ص وم:   آليات دعم وترقية -1.3

مدددن الفدددوار  االجتماعيدددة والقضدددا  علددددى  للتقليددددلأو تددددعيم العمدددال الدددذين فقددددوا مناصددددف عملهدددم و مؤسسدددة القدددرض املصدددغر 

 22الشد اب ال طدال األقدل مدن  وكلت لها مهمة تدعيم دعيم تشغيل الش ابلالوكالة الوطنية من أهم هذه الهيداتو  اهرة الفقر 

سنة على خلق نشاف خاص ، با  دافة إلدى مهمتهدا األساسدية وهدي املسداهمة فدي إدمداج العداطلين عدن العمدل للت فيدف مدن حددة 

الصندو  الوطني للت مين ل طالين الذين ال يوجد لدبهم دخل سواً  منتظم أو  ير منتظم، مهمتهدعما القرض املصغرال طالة 

سددنة فدي األعمدال الحددرة، والجددول املدالي يوضددو مسداهمة الصدندو  الددوطني  02م ددتص فدي إدمداج ال طددالين مدا فدو   عدن ال طالدة

 للت مين عن ال طالة في إنشا  املؤسسات الصغيرة مقارنة بالوكالة الوطنية لتشغيل الش اب. 

 

 . 2600/2602العمالة واالستومارات  -تطور تعداد املؤسسات ص ول (:1جدوة )
 هيئة الدعم/ مؤسسة ص وم 2111 2111 2119

054022 056206 004666 Ansej 

040490 046090 002050 Cnac 

244920 590000 509040 Angem 

 العمالة

 هيدة الدعم/ عامل 2600 2605 2602

292099 222660 256005 Ansej 

066062 292942 226220 Cnac 

0205029 0094499 0024452 Angem 

 

 

 

http://www.ons.dz/emploi
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 االستثمارات

 هيدة الدعم دج 2600 دج 2605 دج 2602

 Ansejدج  486  0009292625 0005040205602 00029002622

471951,51 292942,30 404202,77 Cnacمليون دج 

 Angemدج 45099029922,88 49691596108,88 20945966402,80

 2602/  2600الصناعة واملناجم : جدول م مع من معطيات النشراة ا حصائية لوزارة املصدر

طعت ددر التمواددل مددن أهددم املعوقددات التددي تعتددرض نمددو وتطددور املؤسسددات ص و ل ولهددذا الغددرض قامددت الجزائددر بثنشددا  الصددندو  

الوطني لضمان القروض وهذا لتسهيل حصول املستومران على القدروض ال نكيدة نظدرا لعددل تدوفر الضدمانات لددل الكويدر مدن 

 %05مليدددار دج  لكدددن نالحددد  أن  9.94 دددمان  بتكلفدددة قددددرها  2229القروض،حيددد  بلدددغ عددددد الضدددمانات املمنوحدددة طدددالبي هدددذه 

نظدرا ألهميدة االسدتومار و  .xlivفقط من طل ات  مان القرض تمت تل يتهدا وهدذا الطشدجع املسدتومران الصدغار وخاصدة ال طدالين 

، با  دددافة إلدددى املجلدددس الدددوطني لالسددددتومار  ANDIxlvاالسدددتومار فدددي التنميدددة االقتصدددادية تدددم تدعيمددده بالوكالدددة الوطنيددددة لتطدددوار 

(CNI)  هددذه الهيدددات التددي أوكلدددت لهددا مهمددة تددددعيم االسددتومار وخاصددة فددي املنددداطق النائيددة والهضدداب العليدددا، هددذه الهيدددات التدددي ،

 ات الج ائية با  افة تعمل بصيغة الش ا  الوحيد الذي طعمل على تشجيع املستومران بمنحهم امتيازات خاصة مول ا عفا

مددن االسددتومارات  %52ات ددين أن و إلددى التقددرب مددن املسددتومر بفددت  فددروع للوكالددة الوطنيددة لتطددوار االسددتومار فددي معظددم الواليددات، 

مليدددددون دج  202مليدددددون  دج مقابدددددل  00526200وجهدددددت نحدددددو املؤسسدددددات ص و ل ، حيددددد  بلدددددغ اجدددددم هدددددذه االسدددددتومارات حدددددوالي 

. لقدددد أ دددار القدددانون التدددوجيةي xlviمنصدددف عمدددل  0692600تدددوفر هدددذه االسدددتومارات مدددا يقدددارب مدددن  لصدددالو املؤسسدددات الك دددرل ،

الوكالدة الوطنيدة للتنميددة xlviiإلدى تددعيم املؤسسدات ص و ل ههيدددات دعدم أخدرل ندذكر منهدا  2660للمؤسسدات ص و ل الصدادر فدي 

صددات املناولددة مددع إنشددا  م لددس وطنددي ، مراكددز التسددهيل ومشدداتل املؤسسددات، صددناديق  ددمان القددروض، بور ADSاالجتماعيددة 

، ، ترقيدددددة التكدددددوان ألربددددداب املؤسسدددددات ص و ل تشدددددجيع ص وللترقيدددددة املناولدددددة، نظدددددال لإلعدددددالل االقتصدددددادي خددددداص باملؤسسدددددات 

بددين سدددنوات  % .73.6إن التدددعيم الدددذي عرفدده قطدداع املؤسسدددات ص و ل جعلدده ينمدددو بحددوالي املؤسسددات ص و ل علددى التصددددير. 

 264220أي بزادادة قددرها  0690056مؤسسدة إلدى  222225بحي  انتقل عدد املؤسسات ص و ل ال اصدة مدن ( ، 2602 – 2660 

مؤسسدددة فدددي السدددنة وهدددو معددددل  دددعيف جددددا مقارندددة حتدددى بددد عض الددددول  20002مؤسسدددة فدددي  دددرف سدددتة عشدددر سدددنة، أي بمعددددل 

 النامية وهذا ما ي لنه الجدول املوالي:

 ( 2602 – 2602 – 2606 – 2662 – 2660ل  تطور تعداد املؤسسات ص و (: 1جدوة )

 2660/2602النمو  2602 2602 2606 2660 السنوات

 50.0 0690056 904209 009652 222225 مؤسسات خاصة

 (2602-2660نشراة املعلومات االقتصادية ، وزارة الصناعة واملناجم  املصدر:
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(2662- 2660 (: تطور العمالة في قطاع املؤسسات ص و ل 9جدوة )  

 2119 2111 2111 2113 السنوات

 2060922 2050626 0022020 562666 العمالة في قطاع املؤسسات ص و ل

 xlviii 0566666 9052666 06294666 06222666العمالة ا جمالية 

مساهمة قطاع املؤسسدات ص و ل في العمالة 

 ا جمالية

06.22 00.56 22.02 20.90 

 (2602 – 2660جدول م تصر من خالل نشراة املعلومات ا حصائية، وزارة الصناعة واملناجم   املصدر:

 

وهددي  %26والجددول يوضددو وأن مسداهمة قطدداع املؤسسدات ص و ل بمددا فيهددا قطداع الصددناعات التقليديدة فددي التشدغيل ال تتعدددل 

و أكثدر، أمدا مسداهمة قطداع املؤسسدات  %56نس ة  عيفة مقارنة ب عض الدول التي ت داوزت حصدة هدذا القطداع فدي التشدغيل 

و مسددداهمته فددددي النددداتج املحلدددي ا جمدددالي وصدددلت إلددددى  2602فدددي  %26ص و ل فدددي القيمدددة املضدددافة ا جماليدددة فقدددد وصددددل إلدددى حدددوالي 

 في نفس السنة. 26.26%

 

       (                                                                                                                            2602 – 2660القطاع ال اص والعال في القيمة املضافة   مساهمة(: 8جدوة )

 2119 2111 2111 2113 السنوات

 52.2 52.2 52.0 52.2 قطاع خاص

 24.2 20.2 20.5 24.2 قطاع عال

 066 066 066 066 املجموع

 (2602 – 2660جدول م تصر من خالل نشراة املعلومات ا حصائية، وزارة املؤسسات ص و ل   املصدر:

 

تعت ددر املؤسسددات ص و ل ركيدد ة التنميددة املحليددة فددي معظددم دول فــي التنميــة املحليــة بواليــة ســطيف:  ص ومدور املؤسســات   -1

بدددده مددددن مرونددددة وتدددد قلم مددددع م تلددددف األو دددداع االقتصددددادية وملعرفددددة مدددددل مسدددداهمة هددددذه املؤسسددددات فددددي تنميددددة  العددددالم ملددددا تتميدددد 

 املحلية بوالية سطيف نتناول بالدراسة املحاور اآلتية:اعاتاملجم

تستمد والية سطيف خصوصيتها االقتصادية من موقعها ا ستراتيجي، حي  تتوسط ستة  بخة عن والية سطيف:  -1.1

 1.692.615واليات وهمزة بين الشمال والجنوب والشر  والغرب، تحتل املرت ة الوانية وطنيا من حي  عدد السكان بحوالي  

على    كة طرقات تقدر الوطنية منها دائرة كما تتوفر والية سطيف  26بلدية و 06نسمة سكان والية سطيف موزعون على 

من السكان مزودون بالكهربا ، أكثر من   %99.01كلم ، أكثر من  2002.026كلم وال لدية  029.052كلم والوالئية 004.49

في سن العمل ، حافظت على طابعها الفالحي  % 06من سكا ها   اب ، منهم  % 56مزودون بالغاز الط يعي،  87.35%

 ،بنع ( ، تتوفر على قطاع سياحي متنوع  29، فيها تمويل عن كل ال نو  املعتمدة بالجزائر    % 20بحوالي بمساحة صالحة 

 ة.تتوفر على مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة وك يرة كما أ ها من أهم األقطاب الوطنية في م ال الصناع

التي تعاق ت منذ االستقالل سمحت بتحقيق نتائج  إن سياسات التنمية املحليةالتنمية املحلية بوالية سطيف:   واق  -2.1

حسنة خاصة في م ال التنمية ال شراة لكن لم تنجو في التقليل من الفوار  الجهواة سواً  بين الشرائ  االجتماعية أو 

وبقيت  النشاطات االقتصادية، با  افة إلى أن االستومارات التي قامت هها الدولة خدمت أكثر املجمعات السكنية الك رل 
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املدن الصغرل بعيدة عن تنمية محلية حقيقية، مما شجع على الهجرة نحو املدن الك رل واملتوسطة وما صاحف رلع من 

 مشكالت مول السكن وال دمات ، با  افة إلى توفير مناصف العمل والتعليم والصحة و يرهما من الحاجيات الضروراة.

علدددى الدددر م مدددن الصدددعوبات التدددي تعتدددرض تل يدددة املحـــيمل املحلـــي بواليـــة ســـطيف: بـــرامج التنميـــة املحليـــة وآليـــات تـــدعيم   3.1

حاجيات املجتمع املحلي ت ق  ال لدية كقطف قاعدي فدي بندا  تنميدة محليدة حقيقيدة وتددعيم االسدتومار املحلدي،  هدذا االسدتومار 

ة أو  ددراكة فعالددة بددين القطدداعين الددذي يتطلددف تددوفر مندداا مناسددف وفددت   ددراكة فعالددة بددين القطدداع ال دداص والجماعددات املحليدد

العدددددال و ال ددددداص وم تلدددددف الفددددداعلين فدددددي املجتمدددددع املحلدددددي، إن مسددددداهمة املؤسسدددددات ص و ل فدددددي التنميدددددة املحليدددددة يتطلدددددف تدددددوفر 

م موعددة عوامددل نددذكر منهددا  ال نددى التحتيددة، العمالددة رات الكفددا ة، القددرب مددن املددوردين والعمددال ، الطاقددة الكهربائيددة الكافيددة، 

لنقددل، امليدداه والعقددار، هددذه العوامددل تعت ددر العمددود الفقددري للتنميددة االقتصددادية املحليددة النا حددة، لقددد عرفددت بلددديات وسددائل ا

واليدددددة سدددددطيف الكويدددددر مدددددن التددددد خر فدددددي م دددددال التنميدددددة املحليدددددة فدددددي مرحلدددددة التسدددددعينات وهدددددذا راجدددددع إلدددددى عددددددة عوامدددددل ندددددذكر منددددده 

ت الدولددة وخاصددة النفقددات رات الطددابع االسددتوماري بسدد ف الشددروف االن فدداض الددذي عرفتدده نفقددات الدولددة ، ان فدداض نفقددا

التددددي فر ددددها صددددندو  النقددددد الدددددولي،  ددددعف اسددددتومارات القطدددداع ال دددداص،  يدددداب كلددددي ل ددددرامج التنميددددة املحليددددة،  يدددداب سددددلطة 

ات ا نتاجيدددددة حقيقيدددددة فدددددي ال لدددددديات ، حدددددل املؤسسدددددات املحليدددددة مودددددل املقددددداوالت مدددددا بدددددين ال لدددددديات، األروقدددددة الجزائرادددددة واملؤسسددددد

وال دمية هدذه املؤسسدات التدي كاندت ركيد ة اقتصداد الجماعدات املحليدة، العجدز املدالي الدذي عرفتده معظدم ال لدديات هدذا العجدز 

 -0999لقدددد عرفدددت الفتدددرة  ، بلديدددة علدددى مسدددتول واليدددة سدددطيف 26بلديدددة علدددى املسدددتول الدددوطني وأكثدددر مدددن  0266مدددس أكثدددر مدددن 

ارتفاعا ملحو ا في اجم االستومارات املوجهة للتنمية املحلية خاصة في إطار برنامج ا نعاق االقتصادي الدذي انطلدق   2662

في بعض ال لديات، معالجة الفقر  45%، الهدف من هذا ال رنامج،  ت فيض ال طالة التي وصلت إلى حوالي 2666في بداية سنة 

ال يدددة بلدددديات الواليدددة، و دددع حدددد للنددد وح الرافددد  نحدددو مقدددرات الددددوائر أو عاصدددمة الواليدددة، القضدددا  علدددى التهمدددلش الدددذي مدددس  

منهدا وجده  60%مليدار دج  37,8باسدتومارات قددرها  2662إلدى  0999عمليدة مدن  400والفوار  الجهواة، حي  تم توجيل حدوالي 

يددددة، والجدددددول املددددوالي ي ددددين توزيددددع االسددددتومارات  يددددر فددددي إطددددار برنددددامج نحددددو القاعدددددة الهيكليددددة والقاعدددددة االقتصددددادية واالجتماع

 بوالية سطيف. 2662-99ا نعاق االقتصادي حسف الدوائر للفترة 

: ال رامج PSD(.  2662-99توزيع االستومارات في إطار برنامج ا نعاق االقتصادي ب عض دوائر والية سطيف  (: 11جدوة ) 

 دج  0666 لدية للتنمية ( الوحدة:: امل ططات الPCDالقطاعية، 
 PSD 2662عدد السكان  الدائرة

 دج0666 

PCD 

 دج 0666

 % PSD+PCDاملجموع 

 45,49 0920929 45266 0.254.429 259225 سطيف

 6,17 200609 54266 020209 22022 عين أرنات

 3,06 029020 46226 22550 25004 عين الك يرة

 1,44 06900 22090 02246 04292 بابور 

 2,56 062009 40666 05009 25522 بني ورتيالن

 13,21 222202 40200 020422 20042 بوعندات

 2,15 96906 20226 05626 00002 بوقاعة

 0,60 22402 24202 0920 2620 قانزات

 8,05 046044 22666 222044 096904 العلمة

 مديراة الت طيط والتهيدة العمرانية سابقا، والية سطيف.جدول مرتف اعتمادا على املعطيات ا حصائية، املصدر: 
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، أمدا الددوائر األخدرل 45,49%من الجدول يت ين أن االستومارات املوجهة للتنمية املحلية تمركزت أكثر بعاصدمة الواليدة بحدوالي 

مددن اجددم االسددتومارات املحليددة، وإرا مددا أخددذنا توزيددع االسددتومارات فددي  5%دائددرة مددن أصددل عشددران اسددتفادت ب قددل مددن  04وهددي 

دج تقرا ددددا لكددددل  0266إطدددار برنددددامج ا نعدددداق االقتصددددادي  بالنسدددد ة  لعدددددد السددددكان ن دددد أن دائددددرة بوقاعددددة مددددوال اسددددتفادت مددددن 

مدن ال طالدة و الفقدر والدنقص دج/ساكن، هذا ي ين ب ن الددوائر التدي تعدان   0566ساكن، أما دائرة بابور فلم تستفد سوي من 

الك ير في الهياكل القاعدية لم تتلق  االستومارات الالزمة لل روج من العزلة والتهملش التي تعلشها. لقد جا  ال رنامج التكميلي 

ألجدددل تكملددددة بدددرامج التنميددددة املحليدددة وخلددددق إطدددار مناسددددف للحيددداة خاصددددة فدددي املندددداطق الرافيدددة والتددددي  2118 -2111لددددعم النمددددو  

تضددددررت بفعددددل عدددددة عوامددددل، منهددددا بددددرامج ا صددددالح االقتصددددادي لفتددددرة التسددددعينات والو ددددعية األمنيددددة حيدددد  أفددددرزا العديددددد مددددن 

املشددددكالت رات الطددددابع االقتصددددادي واالجتمددددا ي، موددددل ال طالددددة، الفقددددر، الهجددددرة الرافيددددة والتدددد خر فددددي إن دددداز املرافددددق الضددددروراة 

 .2662-2662وزيع امل ططات ال لدية للتنمية في الفترة املمتدة من والقاعدة الهيكلية، والجدول املوالي ي ين ت

 دج 0666(. 2669-2662( حسف القطاعات  PCDتوزيع امل ططات ال لدية للتنمية  (: 11جدوة )

 %النمو 2118 2119 2111 2111 2111 القطاعات

 38,21 509832 436568 957093 1.001745 368866 الطر  ال لدية

 486 349753 384606 1132749 573311 59600  هيدة حضراة

 36,8- 10110 39865 36108 86800 16000 تدعيم ال لديات

 27,9- 15000 160300 179210 263444 215239 ال دمات

 (، مديراة الت طيط والتهيدة العمرانية سابقا، سطيف.2669-2662جدول مرتف حسف املعطيات ا حصائية  املصدر: 

، حيددد  تصددددرت هدددذا النمدددو كدددال مدددن 2669إلدددى  2662نالحددد  أن جميدددع القطاعدددات عرفدددت نمدددوا مميددد ا خدددالل الفتدددرة املمتددددة مدددن 

التهيدة الحضراة، الطرقات وال رامج ال لدية وهذا يدعم أكثر القاعدة الهيكلية ل لق محيط اقتصادي واجتما ي من   نه أن 

فقدددد عرفدددت  (PSD)حليدددة علدددى اسدددتغالل مواردهدددا املحليدددة، أمدددا ال دددرامج القطاعيدددة يحفدددز االسدددتومار املحلدددي واحفدددز الجماعدددات امل

وهذا راجع إلى االن فاض الذي عرفته ال رامج القطاعية  ير املمركزة في بعدض القطاعدات مودل النقدل،  2,8%ان فا ا بمعدل 

واليددددة سددددطيف، تشددددير إلددددى أن هددددذه املشدددداريع إن املعطيددددات املتددددوفرة حددددول توزيددددع املشدددداريع االسددددتوماراة فددددي  .التوزيددددع واالتصدددداالت 

تتمركددددز أكثددددر فددددي املندددداطق الحضددددراة القرا ددددة مددددن ال دددددمات واألسددددوا ، با  ددددافة إلددددى قرههددددا مددددن مصددددادر املددددواد األوليددددة واملندددداطق 

 .2605الصناعية ومناطق نشاف، والجدول املوالي يوضو توزيع املشاريع االستوماراة  حسف الدوائر وط يعة االستومار لسنة 

 (.2605املعلنة حسف ط يعة االستومار ل ب عض الدوائر   توزيع املشاريع االستوماراة(: 12جدوة )

 خدمات سياحة  قن صناعة البناء وش. ع الصحة الدوائر

 60 62 02 09 20 62 سطيف

 06 6 00 62 62 60 عين أرنات 

 02 6 06 60 60 60 عين الك يرة 

 60 6 6 62 60 60 قانزات

 06 0 22 6 6 6 موكالن

 00 62 02 02 0 62 العلمة 

 60 60 64 60 60 6 سةحمال 

 62 6 60 6 6 60 بئر العرق 

 60 6 62 6 60 6 جميلة

 جدول مرتف وفقا  حصائيات الوالية والوكالة الوطنية لتطوار االستومار د سيطف.املصدر: 
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إن توزيع املشاريع االستوماراة على ال لدديات ي دين أن هدذه املشداريع تتمركدز أكثرفدي كدل مدن بلديدة سدطيف، عدين أرندات،  بوقاعدة 

مشروع استوماري علدى مسدتول  252مشروع من أصل  226بلدية استفادت من حوالي  06بلدية من أصل  00والعلمة، إي أن  

اريع امل رم ة في إطار الوكالة الوطنية لتطوار االستومار، وهذا الطسدم  بقيدال تنميدة من م موع املش 80%الوالية أي ما طعادل 

علدددى مسدددتوي الواليدددة. إن التددد خر الدددذي عرفتددده التنميدددة االقتصدددادية واالجتماعيدددة لواليدددات الهضددداب العليدددا أدل إلدددى ا عدددالن عدددن 

بلديددة تددم ت صدديص  00لواليددات ب رنددامج لصددالو برنددامج خدداص لصددالو هددذه الواليددات، حيدد  اسددتفادت واليددة سددطيف موددل بددا ي ا

منصددف عمددل  05600منصددف عمددل دائددم و 0000عمليددة الهدددف منهددا خلددق 000مليددون دج  ن دداز  026 ددالف مددالي قدددر بحددوالي 

 21,09%مليون دج أي ما طعادل  6,7عملية بتكلفة قدرها  00مؤقت، أما القاعدة االقتصادية واالجتماعية فقد استفادت من 

أهميددة للتنميددة املحليددة بحيدد  اسددتفادت واليددة  2606/2604، لقددد أولددى برنددامج دعددم النمددو xlixل الغددالف املددالي لل رنددامج مددن م مدد

سطيف من اعتمادات مالية مهمة تسم  بتحسين محيط الجماعات املحلية مول النقل ، األ غال العمومية والتنمية الرافيدة 

ملين دج هذه االستومارات التدي تعت در إحددل الركدائز األساسدية فدي  22504و 0406و  0002اعتمادات مالية موزعة على التوالي  

 تدعيم مناا األعمال للجماعات املحلية وجلف املستومران وتشجيعهم خاصة في تنمية قطاع املؤسسات ص و ل بالوالية.

 واق  قطاع املؤسسات ص وم في والية سطيف ودوره في التنمية املحلية.  -1

إن التنميدددة املحليدددة تعتمددد بالدرجدددة األولدددى علددى اسدددتغالل املدددوارد ؤسســات الصـــغيرة فـــي اســـتغ ة املـــوارد املحليــة: دور امل - 1.1

املحليددة وتومينهددا وجعلهددا فددي خدمددة التنميددة االقتصددادية. إن الجماعددات املحليددة فددي واليددة سددطيف تتددوفر علددى مددوارد هامددة لددم يددتم 

 ي يوضو نس ة اعتماد الصناعات ص و ل على الواردات من املواد األولية.استغاللها إلى يومنا هذا ، والجدول املوال

 (2111(: نسبة اعتماد املؤسسات ص و م الصناعية علأ الواردات من مدخ ت ا  تاج )13جدوة )

 املحلية املستوردة يبيعة املواد

 %00.4 %20.0 الحليف ومشتقاته

 %20 %54 الح وب ومشتقا ها

 %26 %26 والعصائراملشروبات الغازاة 

 %40 %25 النسيج

 %9 %90 ال شف ومشتقاته

 %2 %92 الور  واملواد املكت ية

 جدول مرتف من طرف ال اح  اعتمادا على املعطيات ا حصائية لد: املصدر:

Euro développement – PME, recueil des fichiers sous sectorielles, pp: 57, 94, 127,160 

يت ين أن املؤسسدات الصدناعية ص و ل تعمدد و شدكل ك يدر فدي انتاجهداعلى املدواد األوليدة املسدتوردة وصدلت إلدى حدد من الجدول، 

 ،على الر م من أن الكوير من هذه املواد األولية مول الحليف و ال شف والح وب يمكن توفيرها محليا . 96%

املؤسسددات ص و ل قدددر ها علددى االنتشددار فددي م تلددف  مددن خصددائصدور املؤسســات ص و م فــي تنولــ  اللســيج الصــنا ي:  - 2.1

املناطق وبالتالي تساهم بشدكل فعدال فدي تنميدة الجماعدات املحليدة، والجددول املدوالي يوضدو توزيدع قطداع الصدناعات ص و ل علدى 

 جغرافية الوالية.
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 والية.توزيع املؤسسات ص و ل الصناعية جغرافيا على بعض القطاعات األساسية في ال(: 11جدوة )

 جنوب الوالية وسمل الوالية شماة الوالية القطاع

 %5 %40 %22 الحليف ومشتقاته

 %06 %29 %00 الح وب

 %00 %04 %26 املشروبات والعصائر

 %00 %40 %40 ال شف ومشتقاته

  ,Euro développementANDPME, op. cit., pp 57,94, 127بتصرف املصدر:              

أن  ال يدددة الصدددناعات األساسدددية متواجددددة فدددي  دددمال ووسدددط الواليدددة، ممدددا يولدددد فدددوار  ك يدددرة بدددين م تلدددف يتضدددو مدددن الجددددول 

 مناطق الوالية.

 2060922إلدى حدوالي  2602لقدد وصدل عددد العداملين فدي قطداع املؤسسدات ص و ل سدنة دور املؤسسات ص و م في التشغين:  - 3.1

ل املحلددي فددثن تمركددز املؤسسددات ص و ل فددي املندداطق الحضددراة الك ددرل جعددل فعاليتهددا عامددل ، هددذا علددى املسددتول الددوطني أمددا علددى املسددتو 

 من حي  خلق و ائف جديدة على مستول الجماعات املحلية  عيف جدا مقارنة بمعدالت ال طالة التي تعرفها ال لديات .

 06/0/2602املؤسسات ص ول مع مناصف العمل حسف قطاعات النشاف إلى  اية  توزيع(:11جدوة )

 

 

 

 

 

 الصادرة عن مديراة ال رم ة ومتابعة املي انية لوالية سطيف 2017الحولية ا حصائية لسنة املصدر: 

من خالل الجدول نالح  أن قطاع الت ارة ي ت  في املرت ة األولى ثم ن د قطاع األ غال العمومية ي ت  في املرت ة الوانية من 

معت رة على الر م من كونه األكثر حيواة في التنمية  خالل عدد املؤسسات أما القطاع الصنا ي فلم يحظى باستومارات

 املحلية.

مناصف الشغل الجدول املوالي يوضو توزيع املشاريع املمولة و التشغين في إيار الوكالة الوينية لدعم تشغين الشباب:  -1.1

(2605 – 4260املحققة في والية سطيف في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الش اب     

ة لدعم تشغيل املمولة ومناصف العمل املحققة في والية سطيف في إطار الوكالة الوطني توزيع املشاريع:( 11جدوة )

(.2260 – 4260الش اب     

 

 

 

 

 مناصب العمن مؤسسة ص وم القطاعات

 2502 0466 الصناعة

 2065 0504 النقل

 20562 2002 ال نا  واأل غال العمومية

 06042 2600 الت ارة

 02402 0494 قطاعات أخرل 

 00200 09529 املجموع

 مناصب الشغن املستحدثة املشارل  املمولة السنوات

2604 0422 2026 

2602 229 0054 

2602 464 0202 

 02299 2090 املجموع
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2602  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الش اب، مديراة سطيف املصدر:  

ة الوطنية توزيع املشاريع املمولة ومناصف العمل املحققة في بلديات والية سطيف في إطار الوكال( : 11جدوة )

(.2260 – 2600لدعم تشغيل الش اب     

 % مناصب الشغن املحققة % عدد املؤسسات عدد البلديات

 02.2 06002 04 2926 بلديات 06

 04.2 2405.4 00 0006 بلدية 26

 066 02299 066 4026 املجموع

 ، مديراة سطيف.2602 جدول مرتف اعتمادا على إحصائيات الوكالة الوطنية لتشغيل الش اب املصدر:

مددن املشدداريع تتمركددز فددي املدددن الك ددرل موددل العلمددة، عددين وملددان وسددطيف، أمددا فددي بددا ي ال لددديات فلددم  %04مددن الجدددول يت ددين أن 

 26سدددنوات  وتشدددير بعدددض ا حصدددائيات إلدددى أن عددددد ال طدددالين فدددي  62مدددن الو دددائف علدددى مددددل  %04تحقدددق هدددذه املشددداريع سدددول 

ن اجددددم ال طالددددة، أمددددا الوكالددددة الوطنيددددة لدددددعم مدددد %20.42بطددددال،أي مددددا طعددددادل  02206وصددددل إلددددى  06/0/2600بلديددددة إلددددى  ايددددة 

 002029مدددن اجدددم العمالدددة الكلدددي علدددى مسدددتول واليدددة سدددطيف واملقددددرة بحدددوالي  %4.0تشدددغيل الشددد اب فدددال تتعددددل مسددداهمتها 

 liفي م تلف القطاعات بما في رلع العقود ما ق ل التشغيل والعمل املؤقت. lمنصف عمل 

لقددد كانددت مسدداهمة الصددندو  الددوطني للتدد مين عددن ال طالددة البطالــة:  عــن لتــيمينلالتشــغين فــي إيــار الصــندو  الــوي    -1.1

 كاألت :

 2602 - 2605املنش ة عن طراق الصندو  الوطني للت مين على ال طالة  : املؤسسات (19جدوة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مرتف اعتمادا على إحصائيات الصندو  الوطني للت مين عن ال طالة، مديراة سطيف. املصدر:

إلددددددددددددددددددى  ايددددددددددددددددددة  2600مسدددددددددددددددددتمر بدايددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددن نالحددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددن الرسدددددددددددددددددم ال يددددددددددددددددددان  أن عددددددددددددددددددد املشدددددددددددددددددداريع املمولددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي ان فدددددددددددددددددداض 

 .%04وكذلع عدد مناصف الشغل بنس ة تقدر بد  %04.40بنس ة تقدر بد : 2605

ش والجدول طعت ر القرض املصغر من األدوات الفعالة في محاربة الفقر والتهملالتشغين في إيار القرض املصغر:  -1.1  

 املوالي يوضو نشاف هذه الهيدة.

 2111/2119  املصغرة املنش ة عن طراق الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر املؤسسات( : 18جدوة )

 تكلفة االستثمار مليون د.ج مناصب الشغن عدد املؤسسات  السنوات 

2600 002 0669 06.504 

2604 024 2446 29.552 

2602 052 0659 05.226 

2602 055 0922 40.200 

 040.622 24420 0402 املجمددددددددددوع
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 2605الحولية ا حصائية لوالية سطيف املصدر: 

وهذا راجع إلى  2605منصف عمل في  495نالح  أن نشاف هذه الهيدة تراجع في السنوات األخيرة بحي  لم طستحدث سول 

 تراجع تموال الكوير من القطاعات با  افة إلى إدراج  روف جديدة لالستفادة منه.

 إيار مشارل  الوكالة الوينية لتطوير االستثمار:التشغين في  -د

 . 2600/2602املصغرة املنش ة عن طراق الوكالة الوطنية لتطوار االستومار  املؤسسات(:21جدوة )

 

 

 

 

 

 

 الوكالة الوطنية لتطوار االستومار مديراة سطيف. املصدر :

سنوات على الر م من  62مشروعا في  42نالح  أن تطور املشاريع االستوماراة كان  عيفا حي  لم يتم ان از سول 

 االمتيازات املمنوحة للمستومران.

السددكان تحكمدده العديددد مددن العوامددل أهمهددا تددوفر مناصددف العمددل إن اسددتقرار دور املؤسســات ص و م فــي تــويين الســكان:  -1

وال دمات العمومية الضروراة وبالتالي فثن املؤسسات ص و ل رات أهمية ك يدرة فدي تدوطين السدكان واسدتقرارهم والتقليدل مدن 

املا ددددد ي وسياسدددددة الهجددددرة نحدددددو املندددداطق الحضدددددراة الك ددددرل. إن عددددددل االهتمددددال بالتنميدددددة املحليدددددة فددددي العشدددددران سددددنة مدددددن القددددرن 

التصددنيع  كانددا السدد ف فددي يجددرة رافيددة ك يددرة، ممددا صددعف مددن إدارة املدددن وتددوفير الحاجيددات األساسددية وال دددمات العامددة، ففدد  

، كمدا بلدغ عددد سددكان  liiدائددرة  26دوائدر مدن أصدل  62مدن سدكان الواليدة يتواجدددون فدي  %02.02واليدة سدطيف علدى سد يل املوددال 

نسدددمة فدددي املنددداطق الرافيدددة و ددد ه الحضدددراة ممدددا زاد مدددن الضدددغط علدددى  206206نسدددمة مقابدددل  040292املددددن الحضدددراة حدددوالي 

السددددلطات املحليددددة مددددن حيدددد  تددددوفير املرافددددق العموميددددة، السددددكن، امليدددداه و يرهددددا مددددن ال دددددمات العامددددة، وارجددددع رلددددع إلددددى  يدددداب 

بلديددة، والجدددول  26تول املجموعددات املحليددة خاصددة املؤسسددات ص و ل وهددذا فددي أكثددر مددن نشدداطات اقتصددادية هامددة علددى مسدد

 (. 2604-0992 -0925املوالي ي ين حركة الهجرة بوالية سطيف بين سنوات  

 

 

 تكلفة االستثمار مليون د.ج مناصب الشغن عدد املؤسسات  السنوات 

2600 002 0669 06.504 

2604 024 2446 29.552 

2602 052 0659 05.226 

2602 055 0922 40.200 

 040.622 24420 0402 املجمددددددددددوع

 مناصب الشغن املستحدثة املشارل  املمولة السنوات

2600 2045 0025 

2604 2444 0202 

2602 2650 2252 

2605 020 495 

 9002 5254 املجموع
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 ( 2604-0992 – 0925حركة الهجرة في والية سطيف  ( 21جدوة )

 بلديات جاذبة بلديات متوا  ة بلديات ياردة

 بلدية 02 بلديات 06 بلدية 02

 بلدية 06من أصل  بلدية 06من أصل  بلدية 06من أصل 

 CENEAP,journéed'étudessur le développement des zones de montagnenord de la wilaya de Sétif, 19املصدر: 

Mai 2009.p7. 

لقدددددد عرفدددددت الجماعدددددات املحليدددددة فدددددي م تلدددددف منددددداطق الدددددوطن ارتفاعدددددا ك يدددددرا دور املؤسســـــات ص و م فـــــي معالجـــــة الفقـــــر:  -1.1

لل طالدددةوبالتالي ارتفددداع معددددالت الفقدددر فدددي فتدددرة ا صدددالحات االقتصدددادية والتعدددديل الهيكلدددي تدددم اسدددتحداث التموادددل املصدددغر فدددي 

الصدددددغيرة الحجدددددم النشددددداطات و الجزائدددددر الهددددددف منددددده تموادددددل مشدددددروعات مصدددددغرة موجهدددددة لعدددددديمي الددددددخل مودددددل العمدددددل بال لدددددت 

وال دماتوحسف إحصائيات وزارة املؤسسات ص و ل بلغ اجم القروض  ير املعو ة لصدالو الفقدرا  مندذ إنشدا  هدذا الجهداز 

نسدا .إن  2260منصف عمل منهم  02022بطال، حققت هذه املشاريع الصغيرة  22226مليون دج ، استفاد منها  094.2حوالي 

عدددن الهددددف الدددذي وجددددت مدددن أجلددده وهدددو معالجدددة آثدددار فتدددرة التسدددعينات علدددى الجاندددف  سياسدددة القدددرض املصدددغر مازالدددت بعيددددة

فقددط مددن هددذه الطل ددات وجدددت ق ددوال لدددل ال نددو  وعددددها  %0.02طلددف مقدددل  02266االجتمددا ي وخاصددة الفقددر، فمددن بددين 

، ومدع التددعيم الدذي  liiiع، مشدرو  5452ال يتعددل  2600مشروع، بلنما عدد املشاريع التي دخلت حي  االستغالل إلدى  ايدة  954

، كمددا  2600مشدروع مدع  هايدة  42.950قددل فدي السدنوات األخيدرة ارتفدع عددد املشداريع املمولدة فدي إطدار القدرض املصدغر إلدى حدوالي 

. إن املشاريع املصغرة املنش ة  في إطار القرض املصغر بقيت هي كدذلع liv 2602مشروع في سنة  066.666يتوقع تحقيق حوالي 

مشدروع ،  2900حدوالي 06/0/2605في املناطق الحضراة، فف  والية سطيف موال بلغ عدد املشداريع الصدغيرة إلدى  ايدة متمركزة 

دائدددرة، أمدددا املشددداريع املصدددغرة وفقدددا لصددديغة التموادددل الوالثددد  فلدددم يتعددددل  26( دوائدددر مدددن أصدددل 62تتمركدددز فدددي ثمانيدددة   %22منهدددا 

ملددف مددودع لدددل وكدداالت القدددرض املصددغر لددم يمددول منهددا سدددول  2204صددل مشددروع نظددرا لصددعوبة التمواددل، فمدددن أ 062عددددها 

منصدددف عمدددل علدددى  0022، هدددذا با  دددافة إلدددى أن سياسدددة القدددرض املصدددغر لدددم تحقدددق سدددول %4.20مشدددروع، أي مدددا طعدددادل  062

 مستول الوالية، و هذا طعت ر قليال مقارنة بعدد املهمشين والفقرا .

إن مؤ ر ثروة الجماعات املحلية املتكون من مدا   من ثروة الجماعات املحلية: مساهمة املؤسسات ص و م في الري - 1.1

خيل ال لديات من الضرائف والرسول و أمالكها العقاراة تتحكم فيه العديد من العوامل، من أهمها مستول النشاف 

بلدية مؤ را   905 سجلت 2600االقتصادي، هذا النشاف الذي يتمي  بالضعف في  ال ية بلديات الوطن، فف  سنة 
lv فقط من ال لديات مؤ ر الغنى هها  %2دج/ساكن/سنة و 266من عدد ال لديات الكلي أي أقل من  %02.5 عيفا ما طعادل

 ( دج/ساكن/سنة، والجدول املوالي ي ين مؤ ر الثروة ل لديات والية سطيف0266-906يتراوح بين  

 (2605 مؤ ر الثروة في بلديات والية سطيف ( 22جدوة )

 درجة املؤشر % عدد البلديات املؤشر

  عيف جدا %60 36 دج266أقل من 

  عيف %20.04 04 دج966 – 066

 متوسط %06 0 دج0266- 0666

 مق ول  %0.00 4 دج0266أكثر من 

  066 06 املجموع

 2600الحولية ا حصائية لوالية سطيف  املصدر:
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دج / ساكن/سنة، حي  وصل إلى أقل من  266من ال لديات مؤ ر ثرو ها  عيف جدا أي أقل من  %06من الجدول يت ين أن 

دج في معظم ال لديات ، هذا املؤ ر الذي يدل على فقر هذه ال لديات نظرا لغيداب كلدي لالسدتومار وللنشداف االقتصدادي.  266

دج/ساكن/سدددنة هدددي بلدددديات يقدددع فدددي محيطهدددا  4666مدددن  وت دددر ا  دددارة هندددا إلدددى أن ال لدددديات التدددي وصدددل مؤ دددر ثرو هدددا إلددى أكثدددر

مرك دددات صدددناعية ك دددرل تسدددتفيد منهدددا هدددذه ال لدددديات مدددن نسددد ة مدددن الضدددرائف والرسدددول وخاصدددة الرسدددم علدددى القيمدددة املضدددافة، 

الثروة وبالتالي فان هذا املؤ ر ال طعكس وجود نشاف اقتصادي متمي  في هذه ال لديات مول بلدية أوالد عدوان التي بلغ مؤ ر 

 مصدره الرسم على القيمة املضافة املحولة لها من مركف االسمنت ومشتقاته. 2600دج/ساكن/سنة   هاية 0224.2فيها 

 إلى م موعة من النتائج نوجزها في األت :وفي  قها التط يق  بوالية سطيف  توصلت هذه الدراسة تائج الدراسة:  -1

مازالت  عيفة سوا  من حي  استحداث مناصف  التنمية املحليةبوالية سطيفمساهمة قطاع املؤسسات ص و ل في  -1.1

 أو من حي  استغالل املوارد املحلية، ، محاربة التهملش، تحقيق أهداف املجتمعات املحلية العمل

هدا مدا جعلم مركز الوالية وفدي املددن املتوسدطة رات الكوافدة السدكانية والنشداف االقتصداديتمركز املؤسسات ص و ل في  -2.1

 مساهمتها في التنمية املحلية.   بعيدة عن تنمية جل بلديات الوالية و عف

 تعداد املؤسسات بوالية سطيف مقارنة بعدد السكان مازال بعيدا عن املعايير الدولية. -3.1

ة املحليددددة مدددن العديدددد مددددن املشدددكالت جعلدددت مسدددداهمته فدددي التنميددد علدددى املسدددتول املحلددددي طعدددان  قطددداع املؤسسددددات ص و ل -1.1

مددن املشدداريع ال ت ددد طراقهددا للتمواددل بسدد ف الشددروف والضددمانات املطلوبددة مددن  %06مددن بينهامشددكلة التموالحيدد  و  ددعيفة 

طددرف ال نوك ا  ددافة إلددى  ددعف فعاليددة هيدددات  ددمان القددروض،  ددعف تدد طير ومرافقددة املشدداريع الصددغيرة،  ددعف فعاليددة 

اجدم االقتصداد  يدر الرسدمي ، قراطيدة وطدول مددة دراسدة امللفدات املقدمدة ،ال يروص ولالهيدات الداعمدة لقطداع املؤسسدات 

ومنافسدددته  يددددر القانونيددددة للمؤسسدددات التددددي تنشددددط فدددي ا طددددار الرسددددمي ، ال يدددة ال لددددديات ال تملددددع منطقدددة نشدددداف تمكنهددددا مددددن 

ى منددددداطق إلددددد املتواجددددددة اسدددددتقطاب اسدددددتومارات ال دددددواص فدددددي قطددددداع املؤسسدددددات ص و ل كمدددددا تحولدددددت بعدددددض منددددداطق النشددددداف

سدددكنية،املحيط االقتصدددادي للم موعدددات املحليدددة اليدددوفر ال لددددة املناسددد ة التدددي تسدددم  ب دددذب االسدددتومارات الصدددغيرة  دددعف 

موارد ال لديات املاليدة ال طسدم  لهدا بتهيددة محيطهدا االقتصدادي ،القدوانين التدي تسدير الجماعدات املحليدة حاليدا ت اوزهدا الدزمن 

ن قيدددال تنميدددة محليدددة حقيقيدددة  يتطلدددف تحرادددر الجماعدددات املحليدددة مدددن القدددرارات الفوقيدددة ، والتنميدددة املحليدددة علدددى اوال تشدددجع 

وتط يق مفهول الالمركزاة بشكل فعال مما يدعم استغالل هذه املوارد املتاحة محليا عن طراق تحسدين املحديط االقتصدادي 

 . املحلية حر  الرئلس ي للتنميةوتدعيم االستومار وخاصة االستومار في قطاع املؤسسات ص ول التي تعت ر امل
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التكافلي التأمين شركات فعالية لزيادة كآلية االلكتروني التسويق  

 (للتأمين التعاونية شركة حالة دراسة)

E-marketing as a mechanism to increase the effectiveness of takaful insurance companies (case study 

of Tawuniya insurance company) 

 بن الزاوي اشراق 

 -الجزائر-ورقلة  مرباح، قاصدي جامعة، بنوك وتأمينات،  باحثةبن 
 

  امللخص:

  للتأمين  التعاونية شركة على الدراسة هذه أجريت

 تقنية تبني إلى سارعت التي الشركات أهم أحد باعتبارها

 صنع  خالل من أساليبها وتطوير اإللكتروني التسويق

 أكثر حاليا املوجودة وجعل املحتوى، في جوهرية تغيرات

 سوق  في السوقية حصتها زيادة بهدف وربحية كفاءة

 العربيةالسعودية،وقد تم باململكة التكافلي التأمين

 بغرض وذلك والتحليلي الوصفي  املنهج استخدام

 دراسة ومنهج البحث من املنتظرة النتائج إلى الوصول 

 تم حيث. البحث موضوع طبيعة مع يتوافق الذي حالة

 االلكتروني التسويق استخدام ساعد قد أنه إلى التوصل

 بالشكل التعاونية بشركة الترويج تكاليف خفض في

 للعمالء املقدمة املنتجات أسعار خفض إلى أدى الذي

 ضرورة يتطلب الذي األمر  الشركة ربحية زيادة ومنه

 االلكتروني للتسويق التكافلي التأمين شركات باقي تبني

 .وفعاليته لنجاحه املالئمة البيئة وتوفير

 إلكترونية؛ إلكتروني؛تجارة تسويق؛تسويق :الدالةالكلمات 

 مزيج التكافلي؛ التأمين شركات التأمينية؛ الخدمات تسويق

 .تسويقي

Abstract : 

 The emergence of e-marketing as a popular term in 

recent years has helped many insurance companies 

realize that e-business does not mean effectiveness in 

working, distributing insurance products over the 

Internet and browsing new distribution channels, but 

rather making substantial changes in content and 

making existing ones more Efficiency and profitability, 

this study was conducted on Tawuniya insurance 

company as one of the most important companies that 

rushed to adopt this technology and develop its 

methods in order to increase its market share in the 

market takaful insurance in Saudi Arabia, and has been 

using the analytical approach in order to reach The 

expected results of the research and the case study 

method that corresponds to the nature of the subject of 

the research. It was concluded that the use of e-

marketing has helped to reduce the costs of promoting 

Tawuniya company in a way that has reduced the 

prices of products provided to customers, including 

increasing the profitability of the company, which 

requires the adoption of other insurance companies 

takaful electronic marketing and the provision of the 

environment appropriate for its success and 

effectiveness. 

Key words: Marketing; E-marketing; E-commerce; 

Marketing of Insurance Services; Takaful insurance 

companies; Marketing mix. 

 

Jel classification : N2؛O3؛ G22؛ M31. 
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  املقدمة:

ساهم ما أحدثته الثورة التكنولوجية السريعة واملتالحقة في عالم االتصاالت ونظم املعلومات ، والتي جعلت العالم  

طرفي االتصال دون عوائق تذكر. حيث برز التسويق االلكتروني بمثابة قرية صغيرة يسهل فيها تبادل املعلومات والبيانات بين 

ساعدت في تحويل الوظائف التسويقية إلى  وسريعة    كمصطلح رائج في األعوام األخيرة ملا يوفره من إمكانيات تقنية حديثة

والشراء ومختلف املبادالت مفهوم حديث، وباتت تأخذ أكثر فعالية مما يجعل املنظمات تقوم بمعامالتها التجارية مثل البيع 

وغيرها عن طريق االنترنت والشبكات العاملية األخرى ، حيث أصبح التسويق االلكتروني مهما نظرا للمزايا التي يتمتع بها من 

خفض التكاليف وتوفير طرق اتصال مناسبة مع الزبائن وتوثيق العالقة معهم بطريقة جيدة من خالل التفاعل املستمر. 

مين التكافلي كغيرها من الشركات التي تسعى إلى تحقيق مزايا إضافية لعمالئها لتعزيز صورتها لديهم لذلك قامت وشركات التأ

 بتبني التسويق االلكتروني باعتباره األداة الفعالة لتحقيق النمو.

 مما سبق يمكن طرح التساؤل التالي:

 التكافلي أن يساهم في زيادة فعاليتها ؟كيف يمكن لتبني التسويق االلكتروني  بشركات التأمين 

I .1-:ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ، نقدم إجابات مؤقتة يمكن صياغتها في شكل فرضيات كاألتي: فرضيات الدراسة 

  إن تبني شركة التعاونية للتأمين للتسويق االلكتروني  وفق نظام معلومات فعال ومتطور مكنها من زيادة حصتها

 سوق التأمين التكافلي باململكة العربية السعودية. السوقية في

I .2-:تهدف الدراسة إلى بيان دور وأهمية التسويق االلكتروني في تطوير صناعة التكافل وإبراز فعالية  هدف الدراسة

البنى التحتية التسويق االلكتروني في العملية التسويقية وانعكاس نتائجه على نشاط شركات التأمين التكافلي، والتعرف إلى 

وعمليات وأنشطة التسويق االلكتروني بشركات التأمين التكافلي و واقع التسويق االلكتروني بشركة التعاونية للتأمين 

باململكة العربية السعودية باعتبارها من أبرز الشركات التي نجحت في تطبيقه، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين التكافلي 

 ت البيئة املحيطة في ظل العوملة واالنفتاح االقتصادي العالمي.على التكيف مع التطورا

I .3-  :تكمن أهمية الدراسة في بيان الدور الذي  يلعبه التأمين االلكتروني من خالل عملية التسويق أهمية الدراسة

يجعلها تواكب التطورات  االلكتروني في تطوير صناعة التأمين التكافلي ودقته والنهوض بواقع شركات التأمين التكافلي بما

 الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين ويساهم في االرتقاء بمستوى أدائها ودقة إنجاز ملعامالتها ملواجهة املنافسة العاملية.

I .4-  : الدراسات السابقة 

مين نظرا لقلة الدراسات واألبحاث حول موضوع التسويق االلكتروني  للخدمة التأمينية خاصة بشركات التأ

 التكافلي، وعليه و في حدود ما تم التوصل إليه من خالل البحث تم التطرق إلى أهم الدراسات التي تخدمنا من بينها:

 (2111أحمد خلف حسين:)" التسويق االلكتروني للخدمة التأمينية وانعكاساته على عناصر مزيجها املوسومة بــ

ملعرفة مدى إمكانية تبني التسويق االلكتروني حيث استندت "  هدفت الدراسة إلى توصيف الوضع الحالي التسويقي

الدراسة على متغيرين أولهما التسويق االلكتروني والثاني عناصر املزيج التسويقي للخدمة التأمينية وتوصلت 
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ليف الدراسة إلى ضرورة تطبيق التسويق اإللكتروني ملا له من فوائد في ربط الشركة باملنظومة العاملية وتقليل تكا

 الخدمة.

 

I.5- : مفاهيم عامة حول التسويق اإللكتروني لخدمات التأمين التكافلي 

-1.5.Iمدخل إلى التأمين التكافلي: 

 يتميز التأمين التكافلي بخصائص ومنتجات معينة سيتم التطرق إليها فيما يلي:

 :التأمين التكافلي هو آلية  تأمين الضمان املشترك والتي تقوم على أساس قانون األعداد  تعريف التأمين التكافلي

 ,Maysamiالكبيرة التي تجمع مجموعة من أفراد املجتمع ومواردها املالية معا ضد الخسائر املحتمل التعرض إليها. 

Kwon , 1999,p01)) 

ومحل العقد هنا هو املال والقصد منه هو رفع الضرر  و يختص بالتكافل بين جماعة من املشتغلين بإحدى املهن،

عن كاهل من وقع عليه، بأن يسهم في حمله معه آخرون من لهم مثل ما لصاحبنا الذي أصابه الضرر، وشرط هذا 

 (81،ص8791التأمين التبادلي هو أنه ال يحقق ربحا.)عبده،

 أموالها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وتدير هي شركة مالية تقوم بإدارة : تعريف شركة التأمين التكافلي

 (.82،ص2882العمليات التأمينية بمقتض ى عقد التأمين التعاوني)الجرف،

 (: اجتماع 02-08، ص ص2882: تتمثل خصائص التأمين التكافلي فيما يلي)الجرف، خصائص التأمين التكافلي

ديمقراطية امللكية ، لتأمين بأقل تكلفة ممكنةتوفير ا، ،انعدام عنصر الربحصفة املؤمن واملؤمن له لكل عضو

تضامن و تغير قيمة االشتراك ، واإلرادة بمعنى ال يوجد تمييز بين فرد وآخر يريد االنضمام إلى شركة التأمين التكافلي

 عدم الحاجة إلى وجود رأس مال.،التميز املعرفي والفني، األعضاء

 :تتمثل املنتجات التي تقدمه شركات التأمين التكافلي فيما يلي)  منتجات التأمين التكافلي Mulhim, Sabbagh 

2019 ,p31): 

  ؛تأمين الحريق واألخطار امللحقة 

  التأمين البحري: تقدم دائرة التأمين البحري في التأمين التكافلي على تأمين نقل البضائع وتأمين الطائرات

 ؛واملسؤوليات

  ساعة وفي كافة  24هذا التأمين لألفراد واملجموعات ضد خطر الحوادث وذلك على مدار الحوادث الشخصية :يمنح

الوفاة الناجمة عن حادث أو العجز الكلي الدائم الناجم عن حادث أو : أنحاء العالم حيث تغطي املنافع التالية

 ؛ العجز الجزئي الدائم الناجم عن حادث.
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  اإلصابات الجسدية بما فيها الوفاة التي تصيب العامل نتيجة حادث أثناء تأمين تعويض العمال: يغطي هذا التأمين

 ؛الوظيفة الرسمية املوكلة له بسبب قيامه بعمله االعتيادي وخالل دوام عمله الرسمي

  التأمين املنزلي الشامل: حيث يغطي املباني واألثاث واملوجودات وكذلك تغطية الحوادث الشخصية التي تلحق بمالك

أو زوجته، واملسؤولية القانونية للمؤمن له تجاه الغير وتأمين خسارة اإليجار وذلك في حال حصول خسارة أو  املنـزل 

 .ضرر ناتج عن حادث حريق أو السرقة املصحوبة بالدخول فعال وعنوة للمنـزل أو ....

 ملفاجئة والتي قد تتعرض لها التأمين على معدات وآليات املقاولين: يغطي هذا التأمين الخسائر واألضرار املادية ا

 ؛ املعدات واآلليات املستخدمة من قبل املقاولين في تنفيذ أعمالهم .

  التأمين على األجهزة واملعدات االلكترونية: يغطي هذا التأمين الخسائر واألضرار املادية املفاجئة والتي قد تتعرض لها

 ؛إعادة طباعة البيانات مع تغطية كلفة استئجار جهاز بديل األجهزة واألنظمة االلكترونية باإلضافة إلى تغطية كلفة

  التأمين املصرفي الشامل: للمصارف والبنوك اإلسالمية أهمية كبرى في حياتنا املعاصرة لهذا فقد خصص لهذا

القطاع الهام وثيقة التأمين املصرفي الشامل وذلك ضد األضرار والخسائر الناتجة عن مجموعة من األضرار خيانة 

 .مانة املوظفين وأمناء الصناديق أو الشيكات و/أو األوراق املزورة أو الجرائم االلكترونيةأ

 

-2.5.I       التسويق عالم في واملبتكرة الجديدة املفاهيم من اإللكتروني التسويق مصطلح يعد : اإللكتروني التسويق مفهوم ، 

 التسويق استراتيجيات إعادة بهدف املعلومات تكنولوجيا من واسعة ةللسلس تطبيق بأنه اإللكتروني التسويق مفهوم ُحدد إذ

( كما يعرف على 27،ص2880والخدمات)نصير، البضائع وتسعير والترويج والتوزيع األفكار لتنفيذ فاعلية أكثر وتخطيط

 تكنولوجيا على باالعتماد املشتركة املنافع تحقيق أجل االفتراضية من البيئة فضاء في والزبون  الشركة بين التفاعل أنه"إدارة

 باملنتج املتعلقة التسويقية الفعاليات وتنفيذ تخطيط" يعني التسويق االلكتروني ( ، و830، ص2880االنترنت")أبو فأرة، 

 (322،ص2884.)نجم، الشركة أهداف وتحقيق الزبون  حاجات إلشباع االنترنيت عبر والتوزيع واإلعالن والترويج التسعير

 التأمين شركة بين املتبادلة الثقة كبير على بشكل تعتمد فإنها االنترنيت عبر التأمين وشراء خدمات بيع عملية يخص فيما أما

 التي البيانات عن التأمين طالب إفصاح طريق عن تكون  الخدمات هذه بيع آلية وان ، الطرفين التقاء عدم بسبب له واملؤمن

  ، بذلك خاص نموذج يملئ ويقوم الشركة تطلبها
 
 بتحديد التأمين شركة تقوم التأمين طالب بها يدلي التي البيانات على وبناءا

 تقوم بالتعويض التأمين شركة ومطالبة الضرر  حصول  حالة وفي له، املناسبة التأمينية خدماتها وأسعار الخطر درجة

 مدة أما .املالية التعويضات على له املؤمن يحصل ال صحيحة غير البيانات هذه أن تبين وإذا البيانات هذه من بالتأكد الشركة

 أنواع بعض باستثناء واحدة سنة تكون  ما غالبا فإنها له واملؤمن الشركة بين االلكتروني التأمين عقد

 (812،813،ص ص2880التأمين.)أبوفأرة،
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-3.5.I وتتمثل التسويقية البيئة هذه تميز التي الخصائص معرفة الضروري  من :اإللكتروني للتسويق املميزة الخصائص 

 :باالتي

 وتقديم أنفسهم تحديد من االنترنت شبكة مواقع زوار بإمكان االنترنت تكنولوجيا جعلت : التحديد قابلية .8

 الزبائن تحديد على سوق  أي وقدرة املشتريات على اإلقدام قبل ورغباتهم املنتجات من حاجاتهم املعلومات بشأن

 (34، ص2882؛)العزاوي،  التحديد على بالقابلية تدعى معينة شراء عملية يقدموا على أن قبل

لالتصاالت  استجابة للشركة مباشرة ورغباتهم حاجاتهم عن التعبير على الزبائن قدرة التفاعل ويعطي : التفاعل .2

 . الشركة بها تقوم التي التسويقية

وتاريخ  الزبائن عن املعلومات تتضمن التي البيانات ومستودعات قواعد إلى الوصول  على القدرة وهي : الذاكرة .3

 (32،ص2882وتفضيالتهم.)سعادي، املاضية مشترياتهم

 يستعرضوه في ما يحددون  املستخدمين ألن معينة، سحب وسيلة أنها على إليها يشار الدولية الشبكة إن : السيطرة .4

 (393، ص 2888؛)حسن، الدولية الشبكة مواقع

 يشار إليها عليها الحصول  على ،والقدرة االنترنت في متاحة املعلومات من اعتيادي غير قدر هناك : الدخول  قابلية .0

 .الدخول  على بالقدرة

 املنتجات كأجزاء بعض األقل على أو معين منتوج عرض على القدرة إلى الرقمي األسلوب يشير : الرقمي األسلوب .2

 وتعزيز تلك توزيع أجل من استخدامه يمكن الذي االنترنت موقع الرقمي األسلوب ويعني. املعلومات من رقمية

على  والعمل مزجها السهولة من بأنها الرقمية املفردات وتتصف نفسها املادية املفردة عن النظر بغض السمات

 .(87، ص2880,)طايل،انفراد على منهم كل الزبائن طلبات مواجهة

-4.5.I  :الرفاهية من مزيد للزبائن تحقق متطورة تسوق  بيئة أوجد قد اإللكتروني التسويق إنمزايا التسويق اإللكتروني 

 الشركات من لكل اإللكتروني :التسويق يحققها التي الفرص أهم تحديد ويمكن. وإشباعها احتياجاتهم  عن البحث في واملتعة

 :(39، ص2888املتغيرة)أبو القاسم،  األعمال وبيئة التكنولوجية التطورات ظل في والزبائن

 ؛العاملية األسواق إلى الوصول  إمكانية 

 ؛الزبون  حاجات وفق على والخدمات السلع تقديم 

  ؛املنتجات لتطوير مرتدة معلومات على الحصول  

 ؛ املرن  التسعير واستخدام التكاليف تخفيض 

 ؛للتوزيع جديدة وقنوات أشكال استحداث 
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  ؛ الزبائن مع تفاعلية ترويج أساليب استخدام 

  ؛ الزبائن مع العالقاتإدارة  وتفعيل دعم 

 السوق  في استراتيجي وموقع تنافسية ميزة تحقيق . 

-5.5.I  :8722ظهر مصطلح املزيج التسويقي وألول مرة على يد البروفيسور "جيروم ماكارثي" عام املزيج التسويقي االلكتروني 

ول كثير من الباحثين بإضفاء بعدا أكبر وهو يتضمن أربعة عناصر وهي )تخطيط املنتج، التسعير، الترويج، التوزيع( وقد حا

( بعد أن كان ps9معتمدين بنفس الوقت على العناصر الرئيسية األربعة للمزيج التسويقي الخدمي الذي كان يمز له اختصارا)

( وذلك ملا تتمتع به الخدمات من خصائص تختلف عن السلع املادية التي على أساسها كان يشير به املزيج ps4يرمز له)

التسويقي التقليدي وبعد إضافة األبعاد الثالثة األخرى أصبح أكثر مالئمة لقطاع الخدمات السيما الخدمات التأمينية 

وتحقيق األهداف املطلوبة، وهذه العناصر الثالثة هي )البيئة املادية، العمليات، األفراد( ،ويطلق على املزيج التسويقي 

 ( ويتمثل فيما يلي:28،ص2884جي،( )البراوي،البرزنps9الخدمي الجديد ب)

يساعد هذا العنصر التسويق االلكتروني على تدقيق املعلومات حول املنتجات املختلفة وان توفر معلومات  املنتج: .8

هائلة لكل عميل عن منتجاته التي يتبادل بها يؤدي إلى وحدة التنافس في الجودة واملواصفات 

 (832، ص2889واألسعار.)الصيرفي،

توفر الشبكة االلكترونية العديد من املزايا للعمالء واملستهلكين من التسعير ومن أهمها التعرف على  التسعير: .2

قوائم التسديد لكافة املنتجات وبذلك يوفر للمستهلك حرية اختيار األسعار وحسب املواصفات للبيع وفي نفس 

هم واملنتجات الوقت يعطي الفرصة للمنتجين أيضا إلجراء مقارنة بين تكاليف منتجات

 (832،ص2889املنافسة.)الصيرفي،

إن القيام بتوزيع املنتجات عبر الرسائل االلكترونية يؤدي إلى القضاء على املسافات بين املنتج والعميل  التوزيع: .3

وتهدف إدارة قناة التوزيع إلى توصيل املنتجات املناسبة وبالكميات املالئمة وفي الوقت املناسب وبأقل تكلفة وذلك 

 (320،ص2884عن طريق استخدام الشبكة.)كوتلر،

إن الغاية من عمليات الترويج عبر االنترنت هو جذب انتباه العمالء الستخدام صفحات الشبكة  الترويج: .4

العنكبوتية العاملية حيث تساع خطوط االتصال املفتوحة بين املعلنين ومستخدمي االنترنت أن يقدم املعلنون عمال 

ة قصيرة األمد واملهمة لتنشيط عملية أفضل وأكثر كفاءة لترويج منتجاتهم مع تقديم حزمة من األدوات التحضيري

 (82،ص2884البيع في مدة زمنية معينة .)دالي،

 بالدليل يسمى ما أو املادية البيئة في عنصر كبير نوعي تغيير إحداث في اإللكتروني التسويق أسهم البيئة املادية: .0

 – الواقعي العالم في واملكاتب املادية والساحاتاملباني  من املؤلفة البيئة من التحول  في التغيير هذا تمثل وقد املادي

 الوسط تقنيات وظهور  ،hardware &software )وبرمجيات ) حاسوب اعتدة من مؤلفة افتراضية بيئة إلى



 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

209 

 البيئة هذه طريق عن بالكامل تقدم الخدمات إذ أصبحت ، املادية البيئة عن للتعويض ( multimedia  املتعددة)

 الواقع تجسد تقنيات عن عبارة وهيvirtual Reality )الواقع االفتراض ي) تقنيات ظهور  عن فضال. االفتراضية

 واللقاءات املؤتمرات . والصوت والرسومات )للصور )الجرافيك الفاعل االستخدام طريق عن مصطنع بشكل

 قارات عبر الوقت في مختلفة شبكات عبر تتم والباحثين وغيرهم ، املبيعات مندوبين وتوجيه ، النقاش وجلسات

 الفارة على بسيطة بنقرة الوصول  سهلة إذ أصبحت  websites الويب مواقع تقنيات وتنامي. املختلفة العالم

  املحددة املادية البيئة تحولت وبهذا)املاوس(
 
 حول  االنترنت لزائريي ومتاحة متنقلة افتراضية بيئة إلى مكانا

 (42،ص2889العالم.)عقيل، 

 زر  بنقرة إليه الوصول  ويمكن واملنتجين، املوزعين متناول  في إرضائهم و األفراد إلى الوصول  أصبح العنصر البشري: .2

  الزبون  مع التخاطب وأضحى املنتجين و األفراد بين املادية الحواجز سقطت واحدة،  لقد
 
  مباشرة أمرا

 
 ال عاديا

  عليه يطلق ما أو األفراد عنصر يتضمنه وملا . واملستشارين املتخصصة والوكاالت بالوسطاء االستعانة يستلزم
 
 أحيانا

 التفاعلية ،العالقات الخدمة ،متلقي الخدمة مزودي( من يتألف بأنه التأمينية للخدمة التسويقي املزيج في بالناس

 مزودي على اإللكتروني التسويق أثر وقد ،) أنفسهم الخدمة متلقي مع ،العالقات الخدمة ومتلقي مزودي بين

 بني من خدمة مزودي إلى حاجة هناك يعد ولم ، والبرمجيات واملعدات باألجهزة الشركات استبدلتهم إذ الخدمة

 واملعدات واألجهزة البرمجيات عبر يتم الخدمة مزودي مع اتصالهم أصبح فقد ، الخدمة متلقي بخصوص أما. البشر

 وقد .الخدمة جودة في التباين أو ، االستجابة في التأخر أو املباشرة الشخصية املواجهة احتماالت من قلص مما

 توقف وبدون  الساعة مدار على تتم أصبحت التي ومتلقيها الخدمة مزودي بين التفاعلية العالقات على ذلك انعكس

  (33،ص2882راقية.)رزيق، رقمية أعمال نماذج تحكمها إذ ،

: تعتبر هذه العملية عنصر أساس ي من عناصر املزيج التسويقي للخدمة التأمينية تشمل كافة العمليات العمليات .9

 عدم إلى أدى واملعلومات االتصاالت وتقنيات املتاحة الشبكات ، حيث أن توافرلحين وصول الخدمة إلى الزبون 

 عبر تكون  التأمينية الخدمة تسليم أو توصيل عملية أصبحت إذ .الشخص ي واالتصال الخدمة مقدم إلى الحاجة

  املختلفة االتصال تقنيات
 
 قابلة بديلة تسويقية قناة إلى االنترنت تحول  ومع . املباشر الشخص ي االتصال من بدال

  الخدمة ومكونات عناصر من عديد شهد ، اإللكترونية الشبكات قوة باستغالل األعمال وقيام للتطبيق
 
 " إلى تحوال

 في الشبكات عبر يتم أصبح بالكامل لطلباتهم واالستجابة ، العمالء مع والتواصل فاالتصال " اإللكترونية الخدمة

 بعمليات استبدلت فقد البيعية والتفاوض الصفقة مثل )الخدمة توصيل( تقديم عناصر بعض إما الحقيقي الوقت

 قبل من السعر تحديد ونماذج األسعار مقارنة ووكالء العميل يتوالها التي الذاتية الخدمة عمليات مثل أبسط

 (34،ص2889.)رزيق،وغيرها العميل

 لذا كان البد على الشركة من االهتمام بهذه العناصر مجتمعة من أجل تحقيق أهداف كل األفراد.  

-6.5.I للخدمة اإللكتروني التسويق تطبيق عملية إن   :اإللكتروني التسويق عبر التأمينية الخدمة تقديم مراحل و خطوات 

  تحدث وأساليب آليات وفق الحال بطبيعة تتم ال التأمينية
 
 التسويقي بالنشاط عالقة ذات إجراءات بموجب وإنما اعتباطا

 تنظيمي هيكل له حيوي  مجال على تأثير ذات ومنظومة متكامل برنامج إدخال طريق عن االنترنت شبكة عبر التأمينية للخدمة



 0202 نوفمرب عشر/ الثالث العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

210 

 مبرمجة خطوات وفق تتم االنترنت شبكة عبر التأمينية الخدمة تسويق عملية أن نجد لذا ، اتصال خطوط تنظمه وعالقات

 بلورتها يمكن التي املتناسقة املراحل وتكمن هذه ، مختلفة وبأساليب متعددة بأشكال املتخصصة األدبيات إليها أشارت قد

 (:40،ص2884تي )نجم،باآل

 الشركة عن معلومات بتقديم املوقع هذا ويكون  االنترنت، شبكة على لها ويب موقع بإنشاء التأمين شركة تقوم .8

 ؛ الشركة تقدمها التي والخدمات املنتجات عن إعالن في تتمثل

 ؛ شراؤها املطلوب التأمينية الخدمة على ويتعرف التأمين لشركة اإللكتروني املوقع التأمين طالب يتصفح .2

 في معينين بأفراد االتصال طريق عن أو اإللكتروني البريد باستعمال التأمين وطالب التأمين شركة بين التفاعل يبدأ .3

( 34،ص8777البحث)رأفت، من الزبائن تمكن بيانات الشركة تضيف أن يمكن اإللكتروني البريد بعد وما الشركة

 املوقع على املوجودة التأمين طلب استمارة بمأل يقوم ، فيه يرغب الذي التأمين نوع التأمين طالب يختار أن بعد

 ؛ .للشركة اإللكتروني

 على الخط إمالؤهُ  يتم إلكتروني طلب وصل بتسجيل التأمين طالب يقوم التأمين طلب على الشركة موافقة حال في .4

فأن  ، اإللكتروني النقد أو االئتمان ببطاقة التأمين قسط تسديد حالة وفي الشخصية املعلومات جميع وتقديم

من  التأكد ويتم واملعلومات البيانات سرية على املحافظة مع الدفع عملية وتؤمن الحالة تعالج معينة طريقة هناك

بإرسال  التأمين شركة تقوم املرحلة هذه وفي .التأمين قسط لتسديد الالزمة النقود تواجد ومن البطاقة صالحية

 ؛ .التأمين وثيقة بإصدار تقوم وبعدها التعامل صالحية لتأكيد التأمين طالب إلى إلكترونية رسالة

 ؛ التعامل رفض لتأكيد التأمين طالب إلى إلكترونية رسالة بإرسال تقوم التأمين طلب الشركة رفض حالة في .0

 عن وانجازها اإللكترونية العملية انجاز سرعة بين التوافق تحقق أن   التأمين شركة على يجب الحاالت كل وفي .2
 
 ماديا

ن مناسبة نقل وسائل توفير طريق  .الظروف أحسن في الزبائن إلى خدماتها إيصال تؤم 

-7.5.I تتمثل اإلجراءات الواجب إتباعها العتماد التسويق  :اإللكتروني التسويق العتماد الالزمة واآلليات اإلجراءات

 (:837-839،ص ص2888االلكتروني فيما يلي)بهاء،

 ؛ اإللكتروني التسويق العتماد أولية دراسة 

 ؛ املستهدفة السوق  تحديد 

 فيها تصلح املتعامل الخدمة أو السلعة كانت إذا ما تحديد يعد اإللكتروني التسويق عبر املنتج بيع إمكانية دراسة 

 كان حالة إذا في .اإللكتروني للتسويق موقع قرار إنشاء اتخاذ في ثانية خطوة بمثابة ال أم االنترنت طريق عن لبيعها

خدمات  تقدم أن الشركة على يجب التقليدية األسواق في املوجودة الشركات من عليه الحصول  يمكن املنتج
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 الخاص بالزبون  املنزل  إلى املنتج على الحصول  طلب كتوصيل التقليدية األسواق توفرها ال متميزة املوقع على إضافية

 ؛

 بعض  بإجراء زبائنها آراء استطالع أيضا الشركة على يتعين اإللكتروني كما للتسويق العمالء استجابة دراسة

 .الشراء في الجديدة الوسيلة لهذه استجابتهم مدى الدراسات ملعرفة

II -  : الطريقة واألدوات 

موضوع الدراسة هو التسويق االلكتروني كآلية لزيادة فعالية شركات التأمين التكافلي _دراسة حالة شركة التعاونية 

الدراسة إلى دراسة دور و أهمية التسويق االلكتروني  في تحسين أداء شركات للتأمين _ ،حيث تم  اللجوء في معالجة موضوع 

التأمين التكافلي وزيادة فعاليتها، وتطوير صناعة التأمين التكافلي بما يتماش ى والتطورات العاملية وذلك بالتطرق إلى  أساليب 

مان بشكل فعال في تحسين  وتطوير الخدمة التسويق االلكتروني الحديثة واملزيج التسويقي االلكتروني اللذان  يساه

التأمينية التكافلية  املقدمة من خالل عرض تجربة شركة التعاونية للتأمين باململكة العربية السعودية  في هذا املجال 

ة باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة التأمين التكافلي وأفضل شركات التأمين  التي تقدم خدمات إلكتروني

 باململكة.

اإلحاطة بمختلف جوانب املوضوع واإلجابة على إشكالية البحث  بغية الوصول إلى األهداف املرجوة لهذه الدراسة فقد  قصد

تم اعتماد مناهج مختلفة منها: املنهج الوصفي بهدف عرض ووصف مختلف أبعاد املوضوع الضرورية واملتمثلة في  التسويق 

التأمين التكافلي ومزيج التسويق االلكتروني بشركات التأمين، واملنهج التحليلي في اإلطار التطبيقي وذلك االلكتروني للتأمين و 

بغرض الوصول إلى النتائج املنتظرة من البحث ، معتمدين فيها على مجموعة من األدوات منها:أسلوب املسح املكتبي، القوائم 

ية اإللكترونية للحصول على املعطيات من املوقع الرسمي لشركة التعاونية املالية، كما تمت االستعانة بالشبكة املعلومات

 للتأمين  وتقارير سوق التأمين السعودي.

ملعالجة   EXCELفقد تمت االستعانة ببرنامج   أما أدوات العرض والتحليل للبيانات املجمعة حول شركة التأمين املدروسة،

ة والهندسية وغيرها بغرض تحليلها والتعرف على النشاط التسويقي لشركة مختلف املعطيات باستعمال األشكال البياني

 التعاونية للتأمين.

III-  ومناقشتها : النتائج 

-1.III تطبيق التسويق اإللكتروني في شركة التعاونية للتأمين التكافلي: 

وتوزيع منتجات التأمين عبر أدركت العديد من شركات التأمين أن العمل االلكتروني ال يعني الفاعلية في العمل 

االنترنت وتصفح قنوات توزيع جديدة، بل تتعداها إلى صنع تغيرات جوهرية في املحتوى وجعل املوجودة حاليا أكثر كفاءة 

وربحية، لذا فإن التسارع التقني الذي تطلقه شبكة االنترنت سيغير الطريقة التي تتعامل معها صناعة التأمين التكافلي 
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ونية تعد أحد أهم الشركات التي سارعت إلى تبني هذه التقنية وتطوير أساليبها وفيما يلي سيتم التطرق إلى آلية وشركة التعا

 تطبيق التسويق االلكتروني بهذه الشركة.

-1.1.III نشأة وتأسيس الشركة: 

ات في اململكة تعد شركة التعاونية للتأمين من أول شركات التأمين التكافلي من حيث التأسيس ومن أهم الشرك

العربية السعودية من حيث نشاط التأمين.تأسست كشركة مساهمة مغلقة في الرياض باململكة العربية السعودية بموجب 

، تحت اسم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني 81/88/8712وتم تسجيلها بتاريخ  88/88/8710بتاريخ  0/املرسوم امللكي رقم م

قام صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة  24/88/2884سعودي، وفي ريال ن مليو  088برأس مال مصرح بيه 

على التوالي من حصة أسهمهم في  ريالمليون  0,39و   ريالمليون  90للتأمينات االجتماعية واملؤسسة العامة للتقاعد بدفع 

ليتوافق مع متطلبات نظام التأمين والئحته تم تعديل النظام األساس ي للشركة  28/88/2884رأسمال الشركة، وبتاريخ 

التنفيذية وليسهل تحول الشركة )من شركة مغلقة مملوكة للحكومة إلى شركة مساهمة مملوكة للجمهور(، وبتاريخ 

قام مجلس الوزراء باملوافقة على بيع جزء من حصة الحكومة في شركة التعاونية للتأمين من خالل االكتتاب  24/80/2884

 (238،ص2889عمر،العام.)م

-2.1.III  أهداف وغايات الشركة: 

تأسست التعاونية من قبل الحكومة السعودية لهدف معين هو تلبية الحاجة إلى وجود شركة تأمين تقوم بأعمال التأمين 

 وفقا ملفهوم التأمين التكافلي املقبول في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية كبديل عن التأمين التجاري.

 (237،ص2889أعمال التأمين التكافلي بما فيها إعادة التأمين وأنشطة الوكيالت.)معمر،مزاولة  -

-3.1.III أهم وثائق التأمين التي تصدرها: 

لتغطية مختلف األخطار التي قد تصيب األفراد واملنشآت تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين مختلفة تختلف باختالف 

 (:2828ثائق فيما يلي)شركةالتعاونية للتأمين،الخدمة التي تقدمها  وتتمثل هذه الو 

تأمين املمتلكات والحوادث ويتمثل في: تأمين السيارات، تأمين املساكن، تأمين السفر الدولي، تأمين أخطاء ممارسة  -

 املهن الطبية، تأمين أصحاب املحالت؛

 أفرادها. التأمين الطبي ويشمل برنامج عائلتي الذي يوفر الرعاية الصحية للعائلة بجميع -

-4.1.III :إستراتيجية مزيج التسويق االلكتروني بشركة التعاونية للتأمين 

بتطوير هيكل التسويق ليتماش ى مع األهداف اإلستراتيجية الجديدة وركزت  شركة التعاونية للتأمينقامت شركة 

على تقديم منتجات حديثة ومبتكرة تتماش ى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ومواكبة للتطورات العاملية، وفيما يلي سيتم عرض 

 (:2881للتأمين، دارة لشركة التعاونية مكونات املزيج التسويقي  االلكتروني بالشركة)تقرير مجلس اإل 
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 املنتج: .8

حازت شركة التعاونية للتأمين على جائزة أفضل شركة تأمين عام تقدم خدمات إلكترونية في اململكة العربية السعودية 

. وقد منحت لجنة التحكيم هذه الجائزة للتعاونية  Global Banking and Finance Review  ، والتي تمنحها2887لعام 
 
سنويا

بعد أن استوفت مجموعة املعايير التي وضعتها اللجنة الختيار الفائزين، والتي تضمنت جودة الخدمات اإللكترونية، وتطوير 

يجة التطوير املستمر قنوات االتصال واألنظمة التقنية ووسائل التكنولوجيا املستخدمة لتحسين خبرة العمالء. جاء ذلك نت

الذي تقوم به التعاونية للبنية التحتية املعلوماتية ضمن رؤيتها اإلستراتيجية للتحول الرقمي وتحديث الكثير من األنظمة 

 في التأمين منذ أكثر من 
 
 متخصصا

 
 20والتطبيقات، حيث تعد الشركة رائدة التأمين الذكي في اململكة وأول شركة تصدر نظاما

.
 
 عاما

هذا وقد نجحت التعاونية في رفع مستوى األمن السيبراني وطرح الكثير من الخدمات اإللكترونية ملواكبة تطلعات عمالئها، 

 عن دورها الريادي في إنشاء أول متجر إلكتروني في اململكة متخصص في بيع منتجات التأمين والسيما تأمينات األفراد 
 
فضال

استقطب مختلف  إن هذا التميز في تقديم الخدمة  ين السفر وتأمين أخطاء املهن الطبية.برامج تأمينات السيارات وتأم  مثل

إجمالي أقساط شرائح املجتمع وأدى إلى زيادة  عدد املكتتبين  في الشركة وذلك لتميزها بمحفظة تأمينية متنوعة حيث ارتفع 

مليون ريال  1,390 ووصل  2887إلى غاية  2883لفترة من التأمين املكتتبة في شركة التعاونية للتأمين قد عرفت زيادة خالل ا

 (.88الشكل رقم )( و 88الجدول رقم ) ، وهذا مايوضحه  2887سعودي خالل سنة 

 

.2112إلى غاية  2113(: إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  في شركة التعاونية للتأمين خالل الفترة من 11الجدول رقم )  

مليون ريال سعوديالوحدة:                                                             

 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2113 السنوات

 1,390 9,748 1,489 055, 8 7,545 2,281 0,280 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

 

-2883املوجودة في التقارير املالية السنوية لشركة التعاونية للتأمين)من إعداد الباحثة باإلعتماد على املعلومات املصدر:

2887.) 
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 (2112 - 2113(: تطور إجمالي أقساط التأمين املكتتبة بشركة التعاونية للتأمين خالل الفترة ) 11الشكل)

 مليون ريال سعوديالوحدة:                                                                                                                     

 

 (88بيانات الجدول رقم )من إعداد الباحثة باالعتماد على  املصدر:

في سوق التأمين السعودي وحققت أعلى حصة سوقية بنسبة  2889حيث احتلت هذه الشركة املرتبة األولى خالل سنة 

 ( يوضح تطور الحصة السوقية لشركة التعاونية.82والشكل رقم ) ،في  سوق التأمين السعودي وهي تمثل أعلى نسبة 24.3%

 (2112- 2112(: تطور الحصة السوقية بشركة التعاونية للتأمين خالل الفترة )12الشكل)

 

 (2887  - 2884التعاونية ) من إعداد الباحثة باالعتماد على  معلومات تقارير مجلس اإلدارة لشركة املصدر:
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إذ تغطي شركة التعاونية للتأمين فروع مختلفة للتأمين، األمر الذي يبين لنا مدى تحكمها في نشاط التأمين التكافلي وتطور 

نشاطها الذي يعكسه قدرتها على تنويع محفظتها التأمينية، وقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في هذه الفروع بنسبة 

 نسبة وزيادة الطبية املطالبات عمليات جودة مستوى  رفع في الشركة نجحت ، وقد2881مقارنة بسنة  2887لسنة    7.28%

مقارنة بالعام السابق،األمر الذي يبين لنا حرص الشركة على تلبية  2887خالل  % 25 سنة   اإللكترونية بمعدل  املطالبات

 الشركة وزيادة اإلقبال على خدماتها التأمينية التكافلية.كفاءة املطالبات وتعويض املشتركين و 

يعد تنويع املنتجات من األهداف اإلستراتيجية التي تسعى إليها جميع الشركات والتي تمثل إحدى مقومات البقاء األساسية 

استجابة  الحتياجات  ألي شركة، وفي هذا الصدد تبدل شركة التعاونية للتأمين مجهودات كبيرة لتنويع منتجاتها وخدماتها

وتطلعات العمالء ، وهذا إدراكا من املسؤولين بأهمية سياسة التنويع وأثرها في دعم مركز الشركة التنافس ي وزيادة ربحيتها، 

والتركيز على االلتزام بمبادئ أخالقيات املهنة املبنية على أسس فنية وسليمة وتسوية املطالبات بشكل سريع وكذلك الشفافية 

 عامل مع العمالء وتتمثل املنتجات التي تقدمها الشركة فيما يلي:في الت

تأمين املمتلكات والحوادث ويتمثل في: تأمين السيارات، تأمين املساكن، تأمين السفر الدولي، تأمين أخطاء ممارسة  -

 املهن الطبية، تأمين أصحاب املحالت؛

 لرعاية الصحية للعائلة بجميع أفرادها.التأمين الطبي والتكافل ويشمل برنامج عائلتي الذي يوفر ا -

كما قامت الشركة بإطالق ألربعة برامج تأمين طبي مخصصة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة وقيامها بتحديث أنظمة التأمين 

الطبي لتعزيز األداء وتحسين جودة الخدمة، وتطوير أنظمة املطالبات الطبية واعتماد الربط االلكتروني مع معظم مقدمي 

دمة. وتعاقدت الشركة مع املستشفيات وقامت بتوسيع شبكة الصيدليات املعتمدة وتعزيز إجراءات املوافقة الطبية الخ

وتحسين آلية صرف األدوية من الصيدليات، وأضافت الشركة إلى نظامها الذكي لالحتيال مؤشرات جديدة الكتشاف 

 قات التأمين.العمليات االحتيالية سواء من مقدمي الخدمة أو من حملة بطا

حصول الشركة على املوافقة إلصدار ستته منتجات جديدة هي: التأمين االلكتروني وتأمين املساكن ضد الحريق  -

والتأمين الشامل للمكاتب باإلضافة إلى ثالثة برامج مخصصة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة هي تجار، صناع 

 وضيافة.

  التسعير: .2

تعتمد شركة التعاونية للتأمين تقديم أسعار تنافسية لجذب اكبر عدد ممكن من العمالء وذلك من خالل تقديمها 

لخدماتها عن طريق املوقع االلكتروني الذي العديد من املزايا للعمالء واملستهلكين من التسعير ومن أهمها التعرف على قوائم 

لك حرية اختيار األسعار الكترونيا وحسب املواصفات للبيع وفي نفس الوقت التسديد لكافة املنتجات وبذلك يوفر للمسته

 متقدمة منهجية التعاونية طورتيعطي الفرصة للمنتجين أيضا إلجراء مقارنة بين تكاليف منتجاتهم واملنتجات املنافسة، كما 

 تأمين لبرامج جديدة تسعير نماذج هاخالل من نفذت حيث العالم، في تسعير طريقة وأدق أقوى  تعد والتي ( GLM لالكتتاب)

 يسمح بما االكتتاب قواعد بتحسين الشركة وقامت .السعودي التأمين سوق  وفي التعاونية في مرة ألول  تطبيقها يتم املركبات
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 التزمت أن بعد متطورة تسعير أدوات الشركة كما طبقت املحفظة، في االختيار مقاومة من والحد التسعير مفاجآت بتجنب

 وانخفاض ، الوثائق تجديد معدالت زيادة عن تلك اإلجراءات أسفرت وقد .األسعار في العمالء دراسة رأي تراعي جديدة آلية

، كما تقوم بتوزيع الفائض التأميني التأمين سوق  في العمالء من رضا نسبة أعلى وتحقيق املركبات، تأمين في الخسارة معدل

أنواع التأمين التكافلي املختلفة وحدة واحدة ، حيث يعتبر توزيع الفائض التأميني أحد  والذي يتم احتسابه على اعتبار جميع

العوامل التي تساعد على جذب العمالء ألنه حق لحملة الوثائق ويتم توزيعه عليهم بنسب اشتراكاتهم خالل الفترة املالية  

 بموجب قرار الهيئة الشرعية.

  التوزيع: .3

ين بتوزيع منتجاتها عبر الرسائل االلكترونية بالشكل الذي يؤدي إلى توصيل املنتجات املناسبة تقوم شركة التعاونية للتأم

وبالكميات املالئمة وفي الوقت املناسب وبأقل تكلفة وذلك عن طريق استخدام الشبكة بالدخول إلى موقع الشركة والتعرف 

ية والتي تسمح من خاللها للمشترك بتجديد وثيقة على خدماته االلكترونية من خالل تصفح بوابة الخدمات االلكترون

التأمين، سداد اشتراكات التأمين، متابعة التعويضات، خدمات، املعلومات الشخصية، فحص وثائق تأمينه واشتراكاته 

وتوريخ انتهاءها، الحصول على جدول وثيقته، طلب نسخة أصلية من وثيقة التأمين، طلب إجراء تعديالت، طلب خدمات 

اية الصحية  ونظام توزيع الفائض على العمالء  وتطبيق استعاضة املصروفات الطبية  وتحسين متجر التعاونية الرع

االلكترونية وتحسين تطبيق تأمين الزوار ،كما تتيح الشركة االستفادة من خدماتها على الهاتف املحمول من خالل تطبيق 

(APP STORE ,GOOGLE PLAY.) البيع معدالت وزيادة الخدمات لتحسين إجراءات دةع الشركة هذا وقد اتخذت 

 لتتم الوطنية بأرقامهم اإللكتروني والتطبيق اإللكتروني املوقع واستخدام من التسجيل األجانب العمالء وتمكين اإللكتروني،

 عن اململكة، خارج من خدمتهم
 
 املوقع طري  عن الزيارة تأشيرة تأمين وتمديد السياحية التأشيرة تأمين منتج شراء تمكين فضال

 في اإلجراءات تلك ساهمت وقد ،اإللكتروني التطبيق خالل من السفر منتجات شراء من العمالء مكينت تم كما اإللكتروني،

 .اإللكترونية املبيعات ارتفاع

 الترويج: .4

في ظل االنفتاح االقتصادي العالمي والتطورات التكنولوجية الهائلة ركزت شركة التعاونية للتأمين على عنصر الترويج  

باعتباره أحد العناصر األساسية في املزيج التسويقي لتدعيم سمعتها في السوق، لذلك قامت الشركة باعتماد إستراتيجية 

ئلة التي يشهدها نشاط التأمين في املجال التكنولوجي واملعلوماتي واملنافسة الحادة لتطوير أنظمتها تماشيا مع التطورات الها

حيث قامت بإطالق عدة برامج لتفعيل إستراتيجية "التمحور حول العميل" من أهمها برنامج  من طرف شركات التأمين.

ة املنافسة بين املوظفين لخدمة العمالء ، تقسيم العمالء إلى قطاعات، برنامج االبتكار  برنامج أبطال خدمة العمالء لزياد

وبرنامج يوم مع العميل ونفد قطاع خدمة العمالء أيضا عملية التحول إلى النظام الصوتي للتمحور حول العميل. باإلضافة 

ة إلى تنفيذ عدة حمالت تسويقية للتوعية بالتوسعة الجغرافية لبرنامج الشامل لتأمين املركبات.وكذا تشكيل فريق إعاد

االتصال بالعميل للتعرف على رأي العميل وتقييمه للخدمة مع االتصال. طورت الشركة هيكل التسويق ليتوافق مع 

والحسابات الرئيسية ، الشركات (األهداف اإلستراتيجية الجديدة وليكون أكثر تركيز على قطاعات املبيعات الرئيسة الثالثة 

نفدت الشركة سلسلة من الحمالت التسويقية التي تستهدف جميع العمالء مع  . وقد)املنشآت الصغيرة واملتوسطة، األفراد
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للمنشآت الصغيرة واملتوسطة، وبرامج باقات األعمال التي تشمل برامج تجار  328التركيز على املنتجات املبتكرة مثل برنامج 

 ؛وصناع وضيافة ومقاولون 

األفراد لتقديم خدمات إضافية مثل التقسيط، وخصومات الوالء وقد تم تنفيذ مجموعة من املبادرات التسويقية للعمالء 

وخلو السجل من الحوادث وخصومات خاصة للطلبة وحمالت تسويقية لبرامج السفر الدولي، وواصلت التعاونية تقديم 

 برامج وخدمات إضافية مثل برنامج التعاونية هيلث زون، وخدمة دوائي، وبرنامج الصحة والعافية.

لشركة برنامج التحول في أنظمة املعلومات بعد أن أعادت تقييم البنية التحتية لهذا القطاع، ووضعت خطة كما أطلقت ا

لالرتقاء والتطوير لتتماش ى مع أفضل املمارسات الدولية ولتلبي طلبات قطاعات األعمال، مع إجراء عملية التحول الشامل إلى 

تشغيل وتقديم منتجات وخدمات أفضل وساعد على خفض تكاليف األعمال الرقمية مما يساعد على تطوير إجراءات ال

 (.83الترويج وهذا ما يظهر في الشكل رقم )

 (2112- 2112(: تكاليف الدعاية واإلعالن بشركة التعاونية للتأمين خالل الفترة )13الشكل)

 

 ألف ريال سعوديالوحدة:                                                                                   

 

 .(2881- 2880من إعداد الباحثة باالعتماد على  معلومات التقارير املالية السنوية لشركة التعاونية )املصدر:

باقي املنافسين، كما بدأت باستخدام املنصة الرقمية وتطبيق بعض الخدمات وبالتالي زيادة رضا العمالء وتمييز التعاونية عن 

 زيادة في التعاونية نجحت الجديدة وتطوير بعض الخدمات القائمة وإعادة تفعيلها باملنصة الرقمية لتقديم أداء أفضل.

 الرقمي املحتوي  تطوير بعد االجتماعي التواصل قنوات مختلف على متابعيها قاعدة ومضاعفة اإلعالمي الظهور  معدالت

 من .والتفاعل والنمو املحتوى  ناحية من التأمين قطاع في اجتماعي تواصل قناة كأفضل مستقلة جهة من الشركة وتصنيف
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  الشركة أطلقت أخرى  جهة
 
  الشركة وقطعت .العربي الخليج لدول  السفر تأمين أبرزها التأمين منتجات من عددا

 
 ا كبي شوطا

 العمالء عالقات إدارة نظام طورت كما فيتالتي، شركاء مع والتعاقد برنامج فيتالتي لتفعيل التسويقية خطتها تنفيذ إطار في ر  

  .عالية بكفاءة وإدارتها املحتملين العمالء بيانات لجمع وحمالت إجراءات وتفعيل

تميزت شركة التعاونية للتأمين بتقديمها لتشكيلة متنوعة من الخدمات كما بدلت جهود كبيرة من أجل توفير البيئة املادية: 

البيئة املالئمة لتقديمها كما قامت بتنفيذ العديد من املشروعات التي تساهم في تحسين بيئة العمل من بينها أعمال توسعة 

األمنية تم تكوين وحدة املتابعة واإلرشادات األمنية في حاالت اإلخالء  إدارات خدمات العمالء، وفي إطار تحسين اإلجراءات

الطارئة، وإنشاء البوابات االلكترونية للمركز الرئيس ي وتطوير إجراءات األمن والسالمة حيث أنها نجحت في رفع مستوى األمن 

ألمن املعلومات اإللكترونية كأول شركة  ISO27001السيبراني ملواكبة تطلعات عمالئها  مما جعلها تتحصل على شهادة اإليزو 

هذه الشهادة بعد أن تأكدت من توافق أنظمة املعلومات اإللكترونية في الشركة مع املعيار الدولي،  SGSتأمين منحتها مجموعة 

أهميتها  ومركز تعويضات السيارات، كما قامت الشركة بتحديد تقنية املعلومات كمساعد استراتيجي رئيس ي، األمر الذي عزز 

لتلبية أهداف الشركة واحتياجات األعمال املستقبلية. كما تم االنتهاء من تطوير البنية التحتية املعلوماتية للشركة وتنفيذ 

مشروعات في عدة مجاالت تتضمن املعالجة التقنية، وتأسيس التقنية و تأسيس األعمال والتحول في التقنية واألعمال 

ات، وفي هذا اإلطار تم تنفيذ عدد كبير من املشروعات ضمن خطة التعاونية للتحول في ونموذج تشغيل تقنية املعلوم

التقنية، وفيما يتعلق باألنشطة األخرى لقطاع خدمات املعلومات تم إصدار وتحديث كما بدأت تطوير عدد من األنظمة منها: 

اونالين وتمديد وإلغاء تأمين تأشيرة الزيارة نظام خدمات البيع االلكتروني لبرامج التأمين وتقديم مطالبات السيارات 

اونالين.إضافة إلى تعديل األنظمة بما يتوافق مع التعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية. كما تتميز شركة التعاونية بالتصميم 

وجه إلى الوكالة. الجيد ملوقعها بما يمكن العميل من الحصول على كل مايري عن طريق املوقع االلكتروني دون تكبد عناء الت

كما تتسم بالسرعة في إنجاز املعامالت، وتقوم شركة التعاونية باستخدام املصطلحات املوجودة في الئحة املعاني الواردة في 

 الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي 

الل موقعها االلكتروني جميع املعلومات الالزمة وبشكل واضح للعمالء، حيث إضافة إلى ذلك توفر شركة التعاونية من خ

توافر املوقع على جميع هذه املعلومات والتصميم الجيد لها أكسب شركة التعاونية مكانة هامة في سوق التأمين التكافلي 

 باململكة العربية السعودية ومكنها من التمتع بالصدارة.

 العنصر البشري:  .0

التسويقي االلكتروني للخدمة التأمينية من أهمية ، ركزت شركة التعاونية على  يتضمنه عنصر األفراد في املزيج نظرا ملا

ساعة وبدون توقف، وذلك من خالل  24تأهيل األفراد من أجل تطوير الخدمات عن طريق موقع الشركة  للعمالء على مدار 

، والدورة الثانية لبرنامج FIT2املسار السريع في التأمين في دورته الثانية القيام ببرامج تدريبية عامة ومتخصصة شملت برنامج 

تطوير القيادات الصاعدة وبرامج الدورات االلكترونية والدورات التدريبية اإلدارية والفنية وغسل األموال باإلضافة إلى عقد 

أنه هناك إنخفاض لتكاليف البرامج  2881ومايالحظ خالل سنة   IFCEاختبار لشهادة أساسيات التأمين  818أكثر من 
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( يوضح تكاليف 84ريال سعودي والشكل رقم ) 2109قمية 2881التدريبية مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغت خالل سنة 

 التدريب بشركة التعاونية.

 

 .(2112- 2112(: تكاليف التدريب بشركة التعاونية للتأمين خالل الفترة )12الشكل)

 ريال سعوديالوحدة:                                                                                                                                     

 

 .(2881- 2880من إعداد الباحثة باالعتماد على  معلومات التقارير املالية السنوية لشركة التعاونية ) املصدر:

 

 بعض حول  املوظفين من منتقاة رؤية مجموعة على للتعرف "تفكير جلسة" تنظيم تم االبتكار على املوظفين ولتشجيع

 العميل رحلة على للتعرف تسويقية بحث ودراسة 22 تنفيذ تم كما لتطويرها، املبتكرة وأفكارهم العمل إجراءات املفاهيم

 أصحاب رضا لقياس وكذلك جديدة، لبرامج تأمينية مفاهيم بشأن العمالء رؤية واختبار محددة، تأمينية منتجات لشراء

 تطوير على والعمل الجديد، األداء إدارة نظام تطبيق الشركة، وبدء نفذتها ترويجية حمالت وتقييم الخارجيين، املصالح

 .البشري  املال رأس لقطاع اإللكتروني النظام

 العمليات: .2

مع تحول االنترنت إلى قناة تسويقية بديلة قابلة لتطبيق وقيام األعمال باستغالل قوة الشبكات االلكترونية، قامت  

التعاونية باستغالل هذه التقنية باستخدام مختلف تقنيات االتصال املختلفة لالتصال والتواصل  مع العمالء واالستجابة 

از جميع العمليات والخدمات التأمينية، حيث طورت العديد من الخدمات لجميع متطلباتهم وذلك من خالل تنفيذ وانج

االلكترونية مثل خدمة استرداد املصروفات الطبية وتحديث البيانات الشخصية، خدمات البيع اإللكتروني لألفراد وبرامج 
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لى الطريق  لعمالء الشامل الوالء وخدمة دوائي والخدمات االلكترونية للمنشآت الصغيرة  واملتوسطة، خدمة املساعدة ع

واإلصدار الفوري لعروض األسعار وخدمات تقديم ومتابعة  املطالبات والتعويضات، باإلضافة إلى إصدار خطابات التعميد 

 الفوري واملوافقات الطبية آليا خالل أسرع توقيت زمني.

IV- : الخالصة 

االلكتروني في زيادة فعالية شركات التأمين التكافلي وواقعه اعتمادا على ما سبق ذكره وفيما يتعلق بدور تطبيق التسويق 

 بشركة التعاونية للتأمين باململكة العربية السعودية، تم التوصل إلى النتائج التالية:

  يوفر التسويق االلكتروني طرق بسيطة وسريعة لتوصيل الخدمة للعمالء في الوقت واملكان املناسبين كما يساهم في

 ؛ دمة املقدمة للعمالء من حيث الدقة وحداثة املعلوماتتحسين جودة الخ

  تطبق شركة التعاونية للتأمين التسويق اإللكتروني في جميع األنظمة املتعلقة بإدخال البيانات والتأمين كما تمارس

 ؛ كافة األنشطة الخاصة باملزيج التسويقي باألسلوب الحديث

 ؛ فعال ومتطور يلبي كافة متطلبات التسويق االلكتروني امتالك شركة التعاونية للتأمين نظام معلومات 

  يتميز املوقع اإللكتروني لشركة التعاونية على شبكة االنترنت بديناميكية الحركة ويمكن إنجاز من خالله جميع

 ؛ العمليات مما جعله يتميز باالحترافية والنضج

 وفر الجو املالئم لنجاح تطبيق  كة العربية السعوديةوجود نظام تشريعي ينظم عمل بيئة التسويق االلكتروني  باململ

 ؛ هذه التقنية بالشركة

  تشكل البنية التحتية والصعوبات التقنية لدى األطر الفنية في شركات التأمين التكافلي  التي تسوق الكترونيا عقبة

 ؛ أمام التسويق االلكتروني واستخدام طرق الدفع االلكتروني في إنجاز املعامالت

   يساعد التسويق االلكتروني في خفض تكاليف الترويج مما يؤدي إلى خفض أسعار بيع املنتجات إلى العمالء ومنه

 زيادة مبيعات الشركة وربحيتها.

  التسويق االلكتروني يفتح أمام شركات التأمين التكافلي فرصا تسويقية واسعة، مما يجعلها قادرة على تحسين

 .درة على تحقيق أقل التكاليفوتطوير أدائها التنافس ي وقا

 نظام وفق  االلكتروني للتسويق للتأمين التعاونية شركة تبني أن على  تنص التي الفرضية صحة تثبت النتائج هذه أن الشك

 مع تتفق كما. السعودية العربية باململكة التكافلي التأمين سوق  في السوقية حصتها زيادة من مكنها ومتطور  فعال معلومات

 يفتح أنه كما ، العاملية باملنظومة الشركة ربط في فوائد من له ملا اإللكتروني التسويق تطبيق ضرورة في  السابقة الدراسات

 على وقادرة التنافس ي أدائها وتطوير تحسين على قادرة يجعلها مما واسعة، تسويقية فرصا التكافلي التأمين شركات أمام

 .التكاليف أقل تحقيق

النتائج السابقة نوجز فيما يلي أهم التوصيات لجعل األعمال االلكترونية والتسويق االلكتروني أكثر كفاءة وعلى أساس 

 وفعالية من خالل النقاط التالية:

  ؛ إصدار تشريعات قانونية لتنظيم وحماية تداول النقدي االلكتروني وأمن الشبكات وجودة الخدمات 
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  على جميع شركات التأمين التكافلي البد من توفر النية التقنية الالزمة لذلك حتى يمكن انتهاج التسويق االلكتروني

من تكنولوجيا املعلومات الضرورية ، قواعد البيانات االلكترونية ومعلومات وخدمات إلكترونية تجارية، اليد 

 ؛ العاملة املؤهلة لتقديم الخدمات املرتبطة بالتسويق االلكتروني والنظم األمنية والحماية

 .إدراج األعمال االلكترونية من تجارة الكترونية وتسويق الكتروني وغيرها ضمن الدراسة التكوينية 

 

 -  اإلحاالت واملراجع :

 :املراجع باللغة العربية

 الكتب:

(، استراتيجيات التسويق املفاهيم واألسس، 2884البراوي نزار عبد املجيد ، البرزنجي أحمد محمد فهمي ، ) .8

 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.الوظائف، 

، الطبعة األولى ، الفاروق الحديثة للطباعة -رؤية إسالمية -(، العوملة والتجارة االلكترونية 2888بهاء شاهين ،) .2

 والنشر،القاهرة، مصر.

 مصر.(،عالم التجارة االلكترونية،  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة، 8777رأفت رضوان ،) .3

(، التسويق عبر االنترنت، الطبعة االولى، مكتبة املجتمع 2889عقيل سعيد جمعة ، النادي نورالدين احمد ،) .4

 العربي، عمان األردن،.

 (،كوتلر يتحدث عن التسويق،الطبعة الثانية،مكتبة جرير، اململكة العربية السعودية.2884كوتلر فيليب ) .0

 وني، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر.(، التسويق االلكتر2889محمد الصيرفي،) .2

، داراملريخ للنشر، الرياض،  -اإلستراتيجية والوظائف واملشكالت-(، اإلدارة االلكترونية2884نجم نجم عبود  ،) .9

 اململكة العربية السعودية.

 الرسائل و األطروحات:

 

-التأمينية وانعكاساته على عناصر مزيجها التسويقي ( ،  التسويق االلكتروني للخدمة2888حسين أحمد خلف،) .8

دراسة حالة شركة التامين الوطنية،رسالة ماجستير غير منشورة، املعهد العالي للدراسات املحاسبية واملالية، 

 جامعة بغداد، العراق.

دراسة –تسويقي (  ، التسويق االلكتروني وتفعيل التوجه نحو الزبون من خالل املزيج ال2882سعادي الخنساء ،) .2

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر.-تقييمية ملؤسسة بريد الجزائر

-تصميم  نظام مقترح ملصرف رشيد -(، تسويق الخدمات املصرفية عبر شبكة االنترنت2882العزاوي هدى عطية ، ) .3

 رة واالقتصاد، جامعة بغداد،العراق.، رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص العلوم اإلدارية، كلية اإلدا

دراسة بعض تجارب -(، دور تطبيق مبادئ الحوكمة في دعم نشاط  شركات التأمين التعاوني2889معمر حمدي ، ) .4

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص مالية واقتصاد دولي، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر. -عربية
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 التقارير:

 

 (،اململكة العربية السعودية.2881ارة  لشركة التعاونية للتأمين ،)تقرير مجلس اإلد .8

 

 البرامج وامللتقيات:

( ، التأمين التعاوني األحكام والضوابط الشرعية، الدورة العشرون 2882ديسمبر 81-83الجرف محمد بن سعد ،) .8

 ملؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الجزائر  .

السوق العاملية للتكنولوجيا الجديدة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة (، ندوة 2884دالي إبراهيم ،) .2

 الجزائر، الجزائر.

(، التسويق اإللكتروني ، فعاليات امللتقى الدولي بكلية العلوم االقتصادية، جامعة وهران، 2882رزيق كمال ،) .3

 الجزائر.

لكتروني بمنظمات األعمال كأداة للتميز بمنظمات (، توظيف التسويق اال2880طايل مجدي محمد محمود ،) .4

 األعمال، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التجارة االلكترونية، جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية.

 املواقع اإللكترونية:

لكتروني: ،  على املوقع اإل 2828-82-82شركة التعاونية للتأمين باململكة العربية السعودية، تاريخ اإلطالع  .1
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 امللخص:

 

عرف اقتصاد املعرفة في اآلونة األخيرة أهمية متزايدة على جميع 

حيث أصبح يفرض نفسه كبديل لالقتصاد  األصعدة واملستويات،

التقليدي، وبالتالي االنتقال من االعتماد على املوارد الطبيعية التي 

تتميز بالندرة إلى االعتماد على املعرفة باعتبارها جوهر االقتصاد 

رفي، إن اعتماد االقتصاد املعرفي يتطلب توفر جملة من الشروط املع

واآلليات التشغيلية في البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

وحتى الثقافية، مع التركيز على الركائز األربعة البحث والتطوير، 

والذي من  التدريب واالبتكار، رأسمال البشري، تكنولوجيا املعلومات،

يحقق قفزة نوعية القتصاديات الدول ومؤشرات تنموية شأنه أن 

عالية إضافة إلى زيادة الدخل القومي اإلجمالي، حيث أصبح ُينظر إليه 

ية في جميع على أنه مصدر للنمو االقتصادي والقدرة التنافس

 .القطاعات االقتصادية

يتميز اقتصاد املعرفة بوجود قوة عاملة ذات مهارات عالية في بيئة 

املؤسسات والصناعات تخلق ف ،صاد الجزئي واالقتصاد الكلياالقت

فرص عمل تتطلب مهارات متخصصة من أجل تلبية احتياجات 

دخل إضافي للعمالة مينظر إلى املعرفة على أنها  ،السوق العاملية

من حيث املبدأ فإن رأس املال الفردي األساس ي للفرد هو  ،ورأس املال

درة على األداء من أجل خلق قيمة املعرفة جنًبا إلى جنب مع الق

تحاول هذه الورقة إعطاء نظرة شاملة عن اقتصاد  .اقتصادية

املعرفة وإبراز أهمية هذا األخير في التنمية االقتصادية، مع اإلشارة إلى 

 كيفية قياس اقتصاد املعرفة،

 ،املعرفة ،االقتصاد املعرفي ،االبتكار ،االبداع :الكلمات الدالة

 التنمية االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The Knowledge Economy has known, in recent times, an 

increasing importance at all levels and levels, as it has 

come to impose itself as an alternative to the traditional 

economy, thus moving from relying on natural resources 

that are characterized by scarcity to relying on Knowledge 

as the core of the knowledge economy. Adopting a 

Knowledge Economy requires a set of conditions and 

mechanisms. Operational in the Political, Economic, 

Social and even Cultural Environment, with a focus on the 

four pillars of Research and Development, Training and 

Innovation, Human Capital, and Information Technology, 

which would achieve a qualitative leap for the economies 

of countries and high development indicators in addition 

to increasing the gross national income, as it became seen 

as It is a source of economic growth and competitiveness 

in all economic sectors.  

A knowledge economy features a highly skilled workforce 

within the Microeconomic and Macroeconomic 

environment; institutions and industries create jobs that 

demand specialized skills in order to meet the global 

Market needs Knowledge is viewed as an additional input 

to labour and capital. In Principle, one's Primary 

individual capital is Knowledge together with the ability 

to perform so as to create economic value. This paper 

attempts to give a comprehensive view of the Knowledge 

Economy and highlight the importance of the latter in 

Economic Development, with reference to how to 

measure the Knowledge Economy.  

Key words: Creativity , Economic Development, 

Innovation, Knowledge Economy, Knowledge. 
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 املقدمة:

تتميز مجتمعات ما بعد الصناعة بتطوير المعرفة واستخدامها كسلعة اقتصادية وكوسيلة لخلق تقنيات جديدة من أجل      
الوصول إلى ميزة تنافسية والحفاظ عليها، فقد عملت الدول المتقدمة بتحويل اقتصادياتها إلى اقتصاديات قائمة على المعرفة 

 والتطوير التكنولوجي.  بتخصيص األموال للبحث والتطوير واالبتكار

االقتصاد واالجتماع  علماءمختلف ازداد االهتمام باقتصاد المعرفة بشكل كبير في العقد الماضي في جميع أنحاء العالم بين     
، إن أحد المعالم البارزة على الساحة السياسية في أوروبا مثال هو قرار لشبونة حيث ارتبط تطوير سياسة اقتصادية والسياسة

افسية لالتحاد األوروبي بنجاح تنمية اقتصاد المعرفة، بحيث يمكن بسهولة تطبيق االتجاهات المماثلة في أجزاء أخرى من تن
متزايد األهمية من السياسة الصناعية، فقد ساهمت الطبيعة المفتوحة لهذه االقتصاديات مع  جزءا  العالم و التي أصبحت 

 .وربيبلدان االتحاد األاد القائم على المعرفة فيسياسات المنافسة المعززة لتطوير االقتص

ينظر إلى االقتصاد القائم على المعرفة على أنه بديل لالقتصاديات التقليدية التي تركز على الغاز والنفط، إال أن استدامة     
 للدول النفطية.  تحديا  توليد الثروة عبر طرق بديلة ال تزال تمثل 

لتحقيق القوة ، الجيد للبرامج واالهدافد القائم على المعرفة يتطلب التخطيط االستراتيجي والتنفيذ إن االنتقال إلى االقتصا    
عدم التحكم في  ،لمورد البشري ل لنسبةاالتكوين بضعف  ،تعترض ذلك مثل نقص الخبرةرغم العقبات التي  االقتصادية
 أوجه القصور في إضفاء الطابع المؤسسي على االقتصاد عقبة مهمة. لىإضافة إ ،التكنولوجيا

براز الدعائم والركائز التي      تهدف هذه الدراسة إلى التعريف باإلطار العام القتصاد المعرفة من حيث المفهوم والخصائص، وا 
 تصاد المعرفة.دور المعرفة في االقتصاد، مع رصد المؤشرات المعتمدة في قياس اق لكيقوم عليها، وكذ

 ؟كيف يمكن ان يساهم اقتصاد المعرفة في تحريك عجلة التنمية االقتصاديةعلى ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالية:  بناءا     

 :وليةأجابة إلالجابة عن هذه االشكالية وضعنا فرضيات ك   

 .هناك عالقة طردية بين االقتصاد المعرفي والتنمية االقتصادية 
  البيئة التشغيلية للبنية التحتية كلما ساهم ذلك في بناء اقتصاد معرفي.كلما توفرت 

التفسيري، وذلك من أجل التقرب أكثر من  -االستكشافي والمنهج التحليلي -المنهج الوصفي استخدمنالدراسة هذا الموضوع     
 الدراسة واإلحاطة بجوانبه النظرية. موضوع

 تم تقسيم الدراسة إلى ثالث محاور:   

 .المحور األول: اإلطار االبتمولوجي للدراسة     
     .المحور الثاني: دور المعرفة في االقتصاد وتطوير اقتصاد المعرفة 
    .المحور الثالث: أهمية اقتصاد المعرفة ومؤشرات قياسيه 
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     المحور األول: اإلطار االبتمولوجي للدراسة

 التعريف المفاهيمي للمعرفة .أ

بعنوان "العوامل الخارجية للمعرفة المحلية  Otto Raspe and Frank van Oortفي مقال أوتو راسبي وفرانك فان أورت     
في التنمية االقتصادية اإلقليمية والنمو الثابت"، تعرف المعرفة بأنها قدرة التعرف على المشكالت وحلها من خالل جمع واختيار 

ثم فإن الميزة األساسية القتصاد المعرفة هي استخدام المعرفة في العالقات المتبادلة بين وتفسير المعلومات ذات الصلة، ومن 
 .iالجهات الفاعلة في السوق إلنتاج السلع والخدمات

فالمعرفة هي الوصول إلى المعلومات حيث يجب إدارة محتواها التنظيمي من أجل ضمان إمكانية الوصول إليها وقدرتها     
 )من خالل البوابات اإللكترونية(.على االسترجاع 

، ويشير مصطلح "معرفة ماذا" ’ know-why‘ومعرفة لماذا ’ know-what‘وفي هذا اإلطار فالمعرفة هي معرفة ماذا     
يمكن تقسيمها إلى أجزاء  -قريبة إلى مما يسمى عادة بالمعلومات  -إلى الوصف )مثل المعرفة حول "الحقائق"(، هنا "المعرفة 

، في حين أن المعلومات في المعايير الواقعية مفيدة إال أنه ال يكفي اعتبارها أحد األصول، لذلك  يجب iiوتوصيلها كبيانات"
 معالجتها في شكل مدخالت إلنتاج المعرفة في شكل  االبتكار على سبيل المثال.

قوانين الحركة في الطبيعة وفي العقل البشري والمجتمع"  أما فيما يتعلق "بمعرفة لماذا"، فإن هذا "يشير إلى المعرفة بمبادئ و      
، حيث يساعد ذلك على اكتساب ميزة تنافسية، iiiهذه المعرفة هي التي تؤدي إلى التطور التكنولوجي في تحقيق النمو والتنمية

 هذا يشكل أحد الجوانب الحاسمة لتوليد المعرفة من المعلومات المتاحة.

تتطلب تحويل العملية إلى معرفة لتكون مفيدة لتطوير التكنولوجيا واالبتكار، إال أن المعرفة النقدية  في حين أن المعلومات      
األنشطة االقتصادية واالجتماعية، لذلك و  الستخدامها في الحياة اليومية جزئي افي شكل "معرفة السبب" يجب أن تكون متاحة 

االستفادة من التكنولوجيا واالبتكار الناتج عن  ء ما، مما يساعد علىيشير مصطلح "المهارات" إلى القدرة على القيام بشي
المعرفة في الحياة اليومية، هذا ال يعني إنكار قيمة المعلومات والمهارات، حيث أن هذين المكونين هما المكونات األساسية 

 .ivللمعرفة التي تؤدي إلى االبتكار وتطوير التكنولوجيا

هيكل ديناميكي يمكن من خالله تخزين المعلومات ومعالجتها وفهمها، بحيث يتم استخدامها بشكل تعد المعرفة إطار أو      
  ،القائم على المعرفةvفعال لتوليد ممارسات جديدة وفعالة، والتي ستساهم في اقتصاد ومجتمع مستدامين من خالل االقتصاد 

رة على التأثير في العمل المستقبلي، ما يمنح العنصر البشري القدرة كجزء من استراتيجيات إدارة المعرفة، فإن المعرفة لديها القدو 
على استخدام المعلومات، مما يؤدي من خاللهم إلى تطوير التعلم والخبرة من تفسير البيانات وتطبيقها على عملية صنع 

 viالقرار

في جميع أنحاء  مهما   صال  في االقتصاد السياسي العالمي المتغير، حيث أصبحت المعرفة أ أساسي ا أمر اتعد إدارة المعرفة      
لزيادة الكفاءة  باألتمتة العالم، واستبدال الوسائل التقليدية لإلنتاج )بما في ذلك الصناعة والتصنيع وعمليات العمل اليدوي(

 واإلنتاجية.
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 والتنمية االقتصادية اقتصاد المعرفة .ب

ما تكون قائمة على المعرفة، ومع ذلك فقد  دائما  و فإن "التنمية االقتصادية كانت،  Arvanitidis and Petrakosا لـ وفق       
تغير نطاق وأهمية المعرفة للعمليات االقتصادية بشكل أساسي على مدار السنوات القليلة الماضية"  في الواقع وبغض النظر 

يقوم على المعرفة ما يظهر كفرق حاسم اليوم هو "درجة المعلومات والمعرفة المدمجة عن حجم وطبيعة أي اقتصاد، فإنه سوف 
، وهكذا أدت طبيعة viiفي العمليات االقتصادية التي تسببت في تغييرات هيكلية كبيرة في طريقة عمل االقتصاد وتنظيمه"

ل تنظيمية جديدة، حيث ظهر اقتصاد المعرفة واستخدام المعرفة في العمليات االقتصادية إلى قواعد وممارسات ومؤسسات وهياك
 كهيكل اقتصادي جديد.

وبما أن إنتاج واستخدام المعرفة له نتائج اقتصادية، فإن المعرفة تعتبر أيضا "سلعة اقتصادية"، حيث أنها تساهم في النمو      
وة االقتصادية تقتصر على الصناعة والتصنيع االقتصادي والتنمية، فمع التركيز المتزايد على التكنولوجيا والترابط لم تعد الثر 

على إنشاء المعرفة واستخدامها وتوزيعها، وبالتالي تعتبر االقتصاديات الناجحة تلك التي تقوم مجتمعاتها على  يضا  فحسب، بل أ
 اقتصاد المعرفة.

قة التي تم بها تحديد دور المعرفة في وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن التحرك نحو اقتصاد المعرفة يمثل تحوال كبيرا عن الطري     
في هذا النموذج، فالقضية األساسية هي  االقتصاد سابقا، مما يشير إلى وجود صلة مباشرة سواء على أنها مادة أو كعملية

ة بأكملها، ، بالمقارنة مع التكرارات السابقة لالقتصاد فإن المعرفة هنا تندرج في العملية االقتصاديviiiاالقتراح بأن المعرفة سلعة
مما يعني ضمنا أنه "يمكن تطبيق المبادئ االقتصادية على إنتاجها وتبادلها، وأنه يمكن إنتاج المعرفة واستخدامها في تطوير 

 .ixالسلع

عالوة على ذلك يرتبط هذا التحول في النموذج نحو مفهوم اقتصاد المعرفة بدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ألنه      
اء المعرفة ونقلها بطريقة فعالة، وهكذا أصبحت سهولة الوصول إلى المعرفة لجميع القطاعات والوكالء في االقتصاد يسهل إنش

من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة، يرتبط جانب إضافي من هذا التحول 
ترتبط القدرة االبتكارية اليوم )إلى حد كبير( بالقدرة " Petrakosو  itidisArvan، ألنه كما يجادل xالنموذجي بعملية االبتكار

، وبالتالي xiعلى الجمع بشكل منهجي، واالستفادة الجديدة من المعارف الموجودة، بدال من اكتشاف المبادئ التكنولوجية الجديدة"
ادية ولكن توليفها وا عادة تنظيمها، يوضح هذا فليس تطوير المعرفة الجديدة هو الذي يلعب دورا مهما في العمليات االقتص

الوصف الجوهر التشغيلي القتصاد المعرفة، والذي يتطلب تكنولوجيا متطورة وهياكل جديدة لنشر المعرفة، يظهر االقتصاد القائم 
 على المعرفة في نهاية المطاف النتيجة لهذه التحوالت النموذجية في االقتصاد والمجتمع.

التعاون االقتصادي االقتصاد المعرفي بأنه "اقتصاد يعتمد بشكل مباشر على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة تعرف منظمة     
والمعلومات"، بحكم التعريف هذا يعني أن خصائص االقتصاد المعرفي هي خلق المعرفة الديناميكية والفعالة، والوصول والتوزيع 

ارة أخرى يعرف االقتصاد القائم على المعرفة بأنه "اإلنتاج والخدمات القائمة على لزيادة الزخم للتطورات والفرص المبتكرة، بعب
 xiiاألنشطة كثيفة المعرفة التي تساهم في تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي والعلمي"

صاد المعرفة فإن "اقت Forayيشير االقتصاد القائم على المعرفة إلى تغيير في الممارسات االقتصادية ، ألنه كما يقول       
تكوين رأس  ،هو اقتصاد يتم فيه إعطاء أهمية ستراتيجية أكبر بكثير لتخصيص الموارد في المجاالت التالية: البحث والتطوير
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المال البشري من خالل التعليم والتدريب؛ إدارة المعلومات والمعرفة والخبرة من خالل االستثمارات في التدوين وبناء الشبكات 
االجتماعية؛ وتنظيم أسواق حقوق المعرفة "، حيث تشكل هذه العناصر المختلفة ميزات االقتصاد القائم على المعرفة، ولكنها 

أن  Forayقت فهما جديدا للموضوع بهدف تعزيز الفعالية والكفاءة لتطوير االقتصاد والمجتمع، كما تستنتج توفر في نفس الو 
 xiii"اقتصاد المعرفة هو إطار مفيد للتحدث عن التغييرات المتعلقة بإنتاج وتوزيع المعرفة في المجتمعات الحديثة

لمعرفة بالتقدم االقتصادي القوي والتنمية، والتي يمكن التعبير عنها ترتبط العوامل الهامة التي تشكل االقتصاد القائم على ا     
 :xivمن خالل األساسيات االقتصادية التالية

 سياسات االقتصاد الكلي المستقرة التي تسمح بالتخطيط الطويل األجل؛ 
  العمل الجيد وأسواق المنتجات ورأس المال؛ 

 
  سياسات تدريب فعالة تساعد على ضمان تزويد أفراد المجتمع األقل تعليما بالمهارات الصحيحة، وبالتالي تجنب مفهوم

  ؛*المعرفية""الفجوة 
  سياسات المنافسة التي تخفض تكلفة التكنولوجيا؛ 
  تحرير سياسات االتصاالت؛ 
  خال أفكار جديدة.االنفتاح على التجارة واالستثمارات األجنبية المباشرة ، إلد 

تعتمد هذه األساسيات االقتصادية على عوامل إضافية من أجل إنشاء وتحديد تطوير اقتصاد القائم على المعرفة، والتي      
 :xvتسمى األركان األربعة

 بيئة عمل مواتية لتطوير اقتصاد القائم على المعرفة؛  .1
 واالتصاالت  التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات  .2
السياسات والمؤسسات والحوافز المبتكرة الالزمة لتطوير وتسويق االبتكارات المحلية واألجنبية، أو بعبارة أخرى إنشاء   .3

 نظام ابتكار وطني؛
تنمية الموارد البشرية، وال سيما من حيث تطوير نظام تعليمي وطني يولد مجموعة من المتخصصين في المعرفة وقوة   .4

 دراية تكنولوجية.عاملة على 
 االقتصاد القائم على المعرفة:و اقتصاد المعرفة الفرق بين  .ت

لقد تجاوز بعض االقتصاديين مفهوم اقتصاد المعرفة وتبني االقتصاد القائم على المعرفة، ومع ذلك بسبب تسارع     
 التحوالت االقتصادية والتطورات التكنولوجية عمل بعض الباحثين االقتصاديين على إعادة النظر والتمييز المصطلحين.

عرفة نفسها، أي اإلنتاج وصنع المعرفة والبحث والتطوير، سواء من باقتصاديات عمليات الم اقتصاد المعرفةيتعلق     
حيث تكاليف عملية المعرفة مثل )تكاليف البحث والتطوير أو تكاليف إدارة األعمال أو إعداد الخبراء وتدريبهم(، واعتبار 

ت الخدمة السياحية أو الفندقية أو العوائد واإليرادات الناتجة عن هذه العملية على أنها مجرد عملية اقتصادية مثل اقتصاديا
 .xviغيرها



 0202عشر/ نوفمرب  الثالثاجمللة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد 

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

228 

هو مرحلة متقدمة من اقتصاد المعرفة، وهذا يعني أنه يعتمد على أدلة اقتصاد  االقتصاد القائم على المعرفةأما     
 المعرفة في مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية، مثل ربط تكنولوجيا المعلومات بقطاعات متعددة، فالدول الصناعية
الكبرى التي استفادت من إنجازات الثورة العلمية والتكنولوجية لديها معرفة واكتشافات جديدة وتقنيات متقدمة وصلت إلى 
مرحلة االقتصاد القائم على المعرفة، أو ما يمكن أن نسميه اقتصاد ما بعد المعرفة، في حين أن البلدان التي تسعى إلى 

 .xviiستخدام وتخزين المعرفة ال تزال في عملية اقتصاد المعرفةإنتاج المعرفة من ابتكار واكتساب وا

إن االقتصاد القائم على المعرفة هو االقتصاد الذي يساهم فيه تعميم المعرفة واستخدامها في تحقيق معدل من النمو     
...، حيث تكون المعرفة هي وتكوين الثروات، ونسبة العوامل التقليدية لإلنتاج مثل العمل البدني ورأس المال والمواد الخام 

 العامل الرئيسي للقدرة التنافسية.

يعد رأس المال البشري هو جوهر اقتصاد المعرفة، وخاصة القدرة على االبتكار، وخلق وتوليد واستغالل األفكار     
ات وممارسة قدرات الجديدة، حيث تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي األداة الرئيسية، باإلضافة إلى تطبيق التقني

التزام أعلى، ونتيجة لذلك فان هذا النوع من االقتصاد يحتوي على المزيد من األنشطة القائمة على المعرفة، وصناعة 
تكنولوجية أعلى، ومعدالت توظيف أعلى، ونسبة أعلى من الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات، فقد أصبحت المعرفة قابلة 

 .xviiiعوامل اإلنتاج للتداول بالفعل، وعامل من

ظهر مصطلح اقتصاد المعرفة كنتيجة للوعي بدور المعرفة والتكنولوجيا في النمو االقتصادي، طالما كانت المعرفة      
ومع ذلك أهمية اقتصاد المعرفة ازدادت في السنوات  كرأس مال بشري ومحتوى تكنولوجي في قلب التنمية االقتصادية،

هذا التغيير سيكون له تأثير على سوق العمل حيث يزيد ، و زيادة نسبة الصناعات المتطورةاألخيرة فقط، وانعكس ذلك في 
 الطلب على العمالة المؤهلة أكثر من العمالة غير المؤهلة وفقا لمستوى التعليم والتدريب.

 المحور الثاني: دور المعرفة في االقتصاد وتطوير اقتصاد المعرفة    

 انعكاس المعرفة في االقتصاد .أ

لتطوير االستقرار االقتصادي الكلي تعتبر المعرفة االقتصادية الشرط الرئيسي وكذلك العوامل األخرى التي ال تقل أهمية       
هي عمل السوق الحرة ، واإلطار المؤسسي الجيد ، واالتصاالت والتقنيات، وتشجيع تطوير األنشطة اإللكترونية، واشتراط تعاون 

عة والتعليم العالي وغيرها، ويشير خبراء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أنه في حين قد الحكومة مع مؤسسات الصنا
تختلف أولويات السياسة المحددة عبر البلدان، يتعين على الحكومات اعتماد ستراتيجية نمو شاملة تستند إلى مجموعة من 

 :xixاإلجراءات من أجل

 من خالل ضمان استقرار االقتصاد الكلي، وتشجيع االنفتاح، وتحسين أداء  تعزيز األساسيات االقتصادية واالجتماعية
 األسواق والمؤسسات.

 وتحسين المهارات، وبناء الثقة، وجعل الحكومة اإللكترونية أولوية.نولوجيا المعلومات واالتصاالتنشر تك ، 
   ،تعزيز االبتكار من خالل إعطاء أولوية أكبر للبحث األساسي، وتحسين فعالية التمويل العام للبحث والتطوير

 وتعزيز تدفق المعرفة بين العلم والصناعة.
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  االستثمار في رأس المال البشري من خالل تعزيز التعليم والتدريب، وتحسين الروابط بين التعليم وسوق العمل
 وق العمل مع طبيعة العمل المتغيرة.وتكييف مؤسسات س

يمكن تحليل تأثير المعرفة على عمليات التنمية االقتصادية من خالل خصائص المعرفة في االقتصاد، وبعبارة أخرى       
يمكن دراسة انعكاس اكتساب المعرفة وخلقها واستخدامها ونشرها في االقتصاد من خالل التعبير عن عناصر منفصلة وتغلغلها 

 ل التجارية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( )الموارد البشرية، واالبتكار، واألعما

 *يوضح خصائص التعبير المعرفي في االقتصاد 10الشكل رقم 

 
Source : Kęstutis Kriščiūnas, Rasa Daugėlienė,"The Assessment Models of Knowledge-Based 

Economy Penetration", Engineering Economics. vol 50,No 5, 2006, P37.   

كانت هناك إجراءات إدارية ملموسة، حيث تخلق ما يصبح تأثير المعرفة في تطوير العمليات االقتصادية ممكنا فقط في حالة  
 هذه اإلجراءات الظروف لتطوير عناصر اقتصادية منفصلة قائمة على المعرفة. 

هو االقتصاد المستقر )السياسة المالية المستقرة، والسياسة فالشرط األول إلمكانية تطوير االقتصاد القائم على المعرفة      
النقدية الفعالة وسياسة العملة( ألنه يمكن فقط لالقتصاديات القوية والمتقدمة أن تضمن إنشاء ونشر واستخدام تكنولوجيا 

سة اإلدارة الفعالة للدول بشكل المعلومات واالتصاالت، وتعزيز االستثمار في الموارد البشرية وكذلك في االبتكارات، وتؤثر سيا
 . xxمباشر على خلق عوامل محفزة أو تقييدية، والتي تنص على أو تمنع تقدم اقتصاد المعرفة

من الواضح أن اإلنسان هو الشرط األكثر أهمية لخلق اقتصاد المعرفة ) من يمتلك تعليم جيد وقدرات(، ليس فقط       
ن خلق المعرفة الجديدة والهادفة، مثل هذا اإلنسان هو جزء من مجتمع المعرفة الذي يتم الستخدام المعرفة التي تم إنشاؤها ولك

 فيه اتخاذ قرارات مهمة بعد المعرفة الجديدة والمعايير االجتماعية القائمة على القيم األخالقية والمعنوية. 

تصاالت على النشاط القائم على المعرفة، ألن إن تطوير اقتصاد المعرفة مستحيل بدون تطبيق تكنولوجيا المعلومات واال      
االنتشار السريع واستخدام المستجدات أمر ممكن فقط بسبب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وينص هذا األخير على إنشاء 

 .xxiوتسويق وتطبيق المعرفة في جميع أنشطة االقتصاد القائم على المعرفة

 

 



 0202عشر/ نوفمرب  الثالثاجمللة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد 

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

230 

 عناصر االقتصاد القائم على المعرفة. إعادة انعكاس جميع 10يمثل الشكل رقم 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Kęstutis Kriščiūnas, Rasa Daugėlienė,"The Assessment Models of Knowledge-Based Economy 
Penetration", ENGINEERING ECONOMICS. vol 50,No 5, 2006, P37. 

هو اقتصاد يدعم االستخدام الفعال للمعرفة من أجل تنميته االقتصادية  -عادة ما يقال إن االقتصاد القائم على المعرفة       
واالجتماعية، وهذا يشمل االستفادة من المعرفة األجنبية وكذلك تكييف وخلق المعرفة الحتياجاتها الخاصة، في محاولة لجعل 

أن يقال أن االقتصاد القائم على المعرفة هو باألحرى نظام متوافق من الشروط القانونية  التعريف أكثر دقة وأوسع يجب
واالقتصادية المسبقة، باإلضافة إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة والموارد البشرية، يظهر هذا النظام في عملية تطوير اقتصاد 

من أجل التحقق من مستوى االقتصاد القائم على المعرفة و علومات، السوق مدعومة بالتكنولوجيات الجديدة وال سيما تقنيات الم
في مختلف البلدان ينبغي إعداد نموذج تقييم فريد، بحيث يغطي النموذج جميع الخصائص المميزة لالقتصاد القائم على 

 .xxiiالمعرفة

ظهور المعرفة واالبتكار الجديد يقلالن يتميز اقتصاد المعرفة بدرجة عالية من المخاطر، ألن التغييرات تتزايد بإطراد و       
بسرعة من العوامل المادية وغير المادية وعوامل اإلنتاج، وهذا يعني الجمع بين النظريات االقتصادية التقليدية  على أساس 

غير الملموسة،  قوانين السوق وفوائد السلع االقتصادية، فمع مفهوم القيمة غير الملموسة تتحول الميزة التنافسية من المادية إلى
 :xxiiiومن غير مرئية إلى مرئية، وعليه يمكن النظر إلى اقتصاد المعرفة على أنه

 .جزء من النظام الذي يرتبط بعمليات إنشاء ونشر واستخدام المعرفة 
  ،االنضباط العلمي الذي يدرس العمليات المذكورة أعاله ويسجل التطور الديناميكي، وخاصية لحالة اقتصادية محددة

 تظهر المعرفة كمحدد رئيسي للتنمية.حيث 

االتتكنولوجيات املعلومات واالتص  

 ظروف السوق

 سياسة إدارية فعالة للدولة/ سوق فعال بنظام مايل مستقر

 

 رايدة األعمال

 موارد بشرية

ةاملعرفة اجلديد  

راالبتكاسياسة   

 منتجات
جديدة 
تعتمد 
على 
 املعرفة

 ويرتط يف
 اقتصاد
 املعرفة

 

 

 

/  حتفيز
عوامل 
ةتقييدي  
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 تطوير اقتصاد المعرفة .ب

يعتمد تحول المجتمع إلى اقتصاد المعرفة على استكمال بعض المراحل الرئيسية المرتبطة بقدرته على التكيف مع التغيرات      
كيفية تحويل البيانات إلى معلومات، حيث تتعلق اإلستراتيجية الشاملة لتطبيق إدارة المعرفة حول  في الهيكل االقتصادي للبلد،

ألنها تزيد من الوعي ثم يتم تعلمها لتصبح المعرفة وهكذا يتم اكتساب خبرة موضوع ما أثناء استكشاف الموضوع نفسه، وبالتالي 
تمكين تحقيق الحكمة والتي ستصبح في نهاية المطاف خبرة حول المعرفة المدروسة والتي يمكن تدريسها لغرض تطبيقها 

، تعكس هذه العملية كيفية إنشاء مجتمع المعرفة، حيث يمكن تحويل المعلومات إلى معرفة مفيدة من خالل التعلم xxivالجتماعيا
التعليمي والخبرة العملية، ال يمكن إنشاء المعرفة إال عندما تكون المعرفة متاحة، حيث يكون الناس أكثر وعيا بالمعلومات التي 

بالذات، ونتيجة لذلك من الضروري أن تكون المعرفة متاحة للجميع، ألن فرص التعليم ضرورية يبحثون عنها في تلك اللحظة 
لخلق اقتصاد المعرفة، فمجتمعات المعرفة هي مجتمعات التعلم حيث يحسن الناس أنفسهم وقدراتهم الفردية من خالل الخبرات 

طويرها داخل مجتمع متصل بالشبكة يظهر روابط بين التعليمية والتوظيفية، كون اقتصاديات المعرفة ممكنة عندما يتم ت
األشخاص المتعلمين ومختلف الجهات الفاعلة، والذي يوضح بدوره إنشاء المعرفة وتبادل المعرفة للمعلومات الفردية 

 .xxvوالجماعية

 اقتصاد المعرفة ركائز .ث

لالقتصاد القائم على  ركائز أربع White, Gunasekaran, and Ariguzoحدد كل من وايت وجوناسكاران وأريجوزو 
 :xxviالمعرفة

 

 

 *يوضح خصائص اقتصاد المعرفة 10الشكل رقم 

 

 
Source : Shahrazad Hadad, "Knowledge Economy: Characteristics and Dimensions", Management Dynamics in the 

Knowledge Economy,Vol.5, No.2, 2017, P211. 

 Open Innovation االبتكار المفتوح .1

في أي مجال يتم االبتكار؟ مع االعتراف بأن  بمعنى إن التحدي الرئيسي لالبتكار المفتوح هو تحديد موضع االبتكار،     
عمليات االبتكار تتوزع على نطاق واسع، فإن الجدال الحاصل يتمثل في العثور على موضع )أو مكان( المعرفة، ثم السعي إلى 
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( 44ختلفة في االبتكار المفتوح، الغرض من نموذج العملية البسيطة الموضح أدناه )انظر الشكل رقم دمج مجاالت المعرفة الم
هو مساعدة المسؤولين على التفكير بشكل أكثر فعالية في كيفية تنظيم مشاريع االبتكار المفتوحة، عملية االبتكار المفتوح وفق ا لـ 

Wallin and Von Krogh  عناصر، حيث تكون المعرفة مركزيةهي عملية تتكون من خمسxxvii: 

 *عملية االبتكارالناتجة عن خطوات تفاعل عناصر اليوضح  10الشكل رقم 

 
Source : Martin Wallin, Georg Von Krogh, "Organizing for Open Innovation: Focus on the Integration of 

Knowledge", Organizational  Dynamics, Vol. 39, No. 2, 2010, P148. 
 
 
 

 Educationالتعليم  .0

يتكون رأس المال البشري كجزء من رأس المال الفكري من المعرفة والمهارات والخبرة واآلراء الشخصية للموظفين ويعتمد      
رأس المال البشري على القدرات الفردية للموظفين بغرض تحقيق أهداف المنظمة، رأس المال البشري هو جزء من رأس المال 

 الفكري إلى جانب رأس المال الهيكلي والبنيوي.

تعكس هذه الحقيقة القيمة االقتصادية لهذا العنصر من رأس المال الفكري، ألن المشكلة تتمثل في القيمة وليس في تكلفة      
العمل، وعليه كان ال بد من تحديدها من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من رأس المال البشري داخل المنظمة، حيث تم 

التقليدي بحقيقة أن الموظفين يمثلون مجموعة جماعية اجتماعية، في حين أن االقتصاد  تمثيل رأس المال البشري في االقتصاد
 .xxviiiالقائم على المعرفة يتم تحديد مهارات الموظفين من خالل معرفتهم وموهبتهم ومهاراتهم
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  Bratianuمحتوى أهم مكونات رأس المال البشري وفقا لبراتانو  10 يوضح الشكل رقم

 
 الباحثين : إعدادالمصدر

وتكوين في تنمية  مر الذي يساهماألالعالقاتي داخل المنظمة، و الهيكلي  البناءرأس المال البشري عامل أساسي في يعتبر      
رأس المال البشري، ومن أجل االستفادة من هذه  األخيرة قدر اإلمكان يجب أن تولي اإلدارة العليا اهتماما وثيقا العتبارات 

لتدريب المناسب، وتقترح في هذا الصدد نظرية رأس المال البشري أن االستثمار في رأس المال البشري يمكن الموظفين وتوفر ا
أن يتم من خالل التعليم الرسمي أو من خالل التدريب في مكان العمل، وفي كلتا الحالتين سوف تزيد من إنتاجية الموظفين 

  xxixوكذلك نمو األجور

 Knowledge Managementإدارة المعرفة  .0
تتناول إدارة المعرفة مجموعة من أنشطة المنظمة ترتبط ببعضها البعض، وتركز اإلدارة على ستراتيجية إدارة      

رأس المال البشري، أي تطوير المعرفة والمهارات والكفاءة للموظفين من خالل التعليم والتدريب، وتوليد الخبرة المهنية، 
ل عن طريق تقاطع وتفاعل )المعرفة الروحية، والمعرفة العاطفية، لذلك يمكن وصف المعرفة التنظيمية بشكل أفض

ومجاالت المعرفة العقالنية( وهو ما يمكن أن نطلق عليه ثالوث المعرفة هذه المجاالت الثالثة تشكل نواة المعرفة، 
ل استخدام وعليه فالمعرفة التنظيمية هي نتيجة للمتكامالت التي تساهم في امتصاص المعرفة في المنظمة من خال

التكنولوجيا والعمليات، واإلدارة لدمج المعرفة اإلدراكية )األبعاد الضمنية والصريحة(، في حين تستخدم الثقافة التنظيمية 
 Emmanuel Métais، وفي هذا اإلطار يوضح إيمانويل ميتيس وبرتراند موينجون xxxلدمج المعرفة العاطفية والقيادة
et Bertrand Moingeon  ة المعرفة ال يمكن اختزالها في إدارة نظم المعلومات، ألنها في الواقع مسألة إدارة أن "إدار

مزيج يتكون من أربعة أبعاد التكنولوجيا )نظم المعلومات(، اإلستراتيجية، التنظيم )هيكل يشجع على إنشاء وتقاسم 
 .xxxiتركز على المعرفةالمعرفة( والتعلم، هذه الجوانب األربعة هي المكونات الرئيسية لإلدارة التي 

 Creativityاالبداع  .0

 اإلبداع مصطلحات ستخدمت ،المعرفة على قائمال قتصاداال ظهور سياق في سيما ال أهمية أكثر اإلبداع أصبح     
 إلى يشير اإلبداعف مختلفة، المصطلحات هذه عنها تعبر التي األخالقية القيم لكن ،متكافئة كمصطلحات أحيان ا واالبتكار
 اإلبداع اعتبار يمكن ال ذلك ومع ،خدمة أو منتج لفائدةهو  واالبتكار المعقدة، اإلبداعية القدرات إظهار وقوة الجودة

 البشرية، التنمية لضمان وسيلة هي ناحية من التكنولوجية االبتكارات فإن البعض، بعضهما عن مستقلة مفاهيم واالبتكار
 القديم عن التخلي يعني االقتصادي للنشاط اإلبداعي البعدف ،البشرية اإلبداعية اإلمكانات عن تعبير هي أخرى  ناحية ومن
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 ميل عام بشكل لديهم الشباب ألن نظر ا ،(والتنوع واألصالة االبتكار في المتمثل) الجديد على والتركيز( والتقاليد الروتين)
 .xxxiiإمكاناتهم تطويرجل أمن  مواهبهم لتوجيه موجهين يكونوا أن يجبوعليه  الجديدة، التقنيات استخدام نحو خاص

 المحور الثالث: أهمية اقتصاد المعرفة ومؤشرات قياسيه   

 قتصاديةهميته في التنمية اإلأو  اقتصاد المعرفة: 

الماضي، ولكن إن اقتصاد المعرفة هو اقتصاد جديد ذو طبيعة خاصة يستمد تفرده ليس فقط من اعتبارات الحاضر أو      
ينمو بمعدل سريع ويتفوق على جميع االقتصاديات   خصوصية دوره في المستقبل ومن دوافع التنمية واالبتكار، فهو أيضا من

 األخرى بطريقة غير مسبوقة ملموسة وغير ملموسة على حد سواء.

ه، ومن خالل نمت أهمية اقتصاد المعرفة وتأكدت من خالل الدور الواضح للمعرفة في تحديد طبيعة االقتصاد وأنشطت     
تحديد الوسائل واألساليب والتقنيات المستخدمة في هذه األنشطة في توسعها، في إنتاجها، في االحتياجات والخدمات المقدمة، 
وبالتالي في مدى الفوائد التي تعود على األفراد والمجتمع، وتحقيق تنمية االقتصاد ونموه، فزيادة مبرر االنتقال إلى اقتصاد 

كيز على أهميته يرجع إلى النمو السريع للمعرفة، وظهور فروع جديدة للعلم، فضال عن ظهور التكنولوجيا المعرفة والتر 
 والمنتجات الجديدة.

 :xxxiiiيمكن إبراز فوائد اقتصاد المعرفة في النقاط التالية    

 تعتبر المعرفة العلمية في اقتصاد المعرفة هي األساس لتوليد الثروة وتراكمها .1
حسين األداء ورفع اإلنتاجية وخفض تكلفة اإلنتاج، وتحسين جودتها من خالل استخدام الوسائل المساهمة في ت .2

واألساليب التقنية المتقدمة، خاصة في المجاالت الصناعية التي تسلط الضوء على صناعات األجهزة والمعدات 
 اإللكترونية الدقيقة وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات.

في المجاالت التي تستخدم التقنيات المتقدمة المدرجة في اقتصاد المعرفة، وخلق المساهمة في خلق فرص عمل  .3
 فرص عمل لذوي المهارات والقدرات العلمية المتخصصة.

مساهمة محتويات اقتصاد المعرفة وبياناته وتقنياته في توفير األساس الالزم لتحفيز التوسع في االستثمار، وخاصة  .4
 والعملية من أجل خلق رأس المال المعرفي الذي يساهم في إنتاج المعرفة.  االستثمار في المعرفة العلمية

 :قياس اقتصاد المعرفة 

من الصعب قياس المعرفة والمكونات األخرى القتصاد المعرفة، فقد طور البنك الدولي منهجية القتصاد المعرفة تسمى      
 Knowledge Economy( ومؤشر اقتصاد المعرفة  KAM) Knowledge Assessment Methodطريقة تقييم المعرفة 

Index (KEI ،دارة الموارد البشرية (، والذي يتكون من أربع ركائز أو مؤشرات رئيسية هي )األداء التنظيمي، واالبتكار، وا 
 :xxxivوتكنولوجيا المعلومات(، بحيث يحتوي كل منها على مجموعة من المتغيرات الفرعية
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 Organizational performance . األداء التنظيمي1

لطالما كان مفهوم األداء موضوعا ذو أهمية ومكانة في الدراسات والبحوث، مما فرض الحاجة إلى التركيز على إدخال     
مفاهيم بديلة إليه ومحاولة الباحثين تحديد ودراسة العوامل المؤثرة فيه بدقة، بحيث ركزت معظم المنظمات الحديثة والقديمة على 

، ويقاس نجاح أي منظمة بأدائها، فاألداء التنظيمي هو العامل الذي يقيم ويقيس القدرة على المساهمة في تحقيق أهداف األداء
 المنظمة، ويشار إليها بقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها باستخدام الموارد المتاحة بأساليب فعالة.

يم ربحية المنظمة، وهو المفهوم الضيق لألداء التنظيمي، وهو يتم تعريف األداء التنظيمي من خالل التركيز على تعظ     
 العامل الرئيسي لتحديد وتحقيق أهداف األداء المالي، و الذي يستخدم لقياس المؤشرات المالية مثل العائد على االستثمار.

الداخلية المختلفة، وتحديد نقاط  فاألداء التنظيمي هو أحد األساليب التي يمكن للمؤسسة من خاللها تحديد وتقييم أنشطتها     
القوة والضعف فيها، وتقييم أدائها مقارنة بأداء المنظمات المنافسة، حيث يعتبر كل من )حصة السوق، وخفض التكاليف، 

 .xxxvوالربحية، ورضا العمالء( هي مقاييس مشتركة لقياس األداء التنظيمي

 Innovation. االبتكار 2

ة من المتغيرات الكمية والسلوكية مثل التطلعات والخبرة السابقة والحاجة والقدرة الذاتية، كما يمثل االبتكار إلى مجموع     
ينظر إليه على أنه عملية تنظيمية جماعية تهدف إلى ضمان تغييرات جديدة في المنظمة، هذه التغييرات هي مدخالت جديدة 

مقترحات للتغيير، وعليه فاالبتكار هو عملية تنطوي على النظر  للمنظمة )االختراع واألفكار( و / أو تحفيز العمال على تقديم
إلى األشياء والمشكالت من منظور جديد وغير عادي، وهي استخدام التفكير غير التقليدي لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة يتفاعل 

 فيها الفرد، مما يؤدي إلى إنتاج شيء جديد وأصلي وقيم للمجتمع.

 Human Resource Managementة . إدارة الموارد البشري3

يحتل العنصر البشري األهمية األساسية ألي تطور في العالم، ألن التنمية البشرية هي محور كل التطورات التي تمكن      
المجتمع البشري من تحقيقها في مختلف المجاالت، تشكل التطورات التكنولوجية األخيرة في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات 

ارة الحرة والجودة الشاملة والتنمية المستدامة محطات ذات أهمية كبيرة في سياق تطورات واالتصاالت ومتطلبات العولمة والتج
القرن الحالي، ولوال التنمية البشرية والموارد البشرية، لما حققت هذه المحطات آفاق التنمية ووسائل النجاح ، على أساس أهمية 

ارد البشرية هي إدارة لها وظائف ستراتيجية وتشغيلية للوفاء فإدارة المو  المعلومات ودورها المميز في حياتنا المعاصرة،
بالمسؤوليات االقتصادية والقانونية واالجتماعية واألخالقية المتمثلة في األدوار االستشارية والتنفيذية لتحقيق استخدام الموارد 

 .xxxviالمجتمع معاالبشرية بكفاءة وفعالية من خالل االنسجام والتكامل بين مصالح األفراد والتنظيم و 

 Information Technology. تكنولوجيا المعلومات 4

تعد تكنولوجيا المعلومات بأدواتها المتقدمة ذات أهمية كبيرة في عالم اليوم، ازدهر هذا المفهوم في جميع المجاالت والمهن     
كنولوجيا المعلومات من أجل توفير والتخصصات، مما نجم عنها تأثير على حياة اإلنسان، فالمؤسسات تستثمر أموالها في ت

 معلومات ذات خصائص عالية الجودة مثل الدقة والسرعة والمالئمة والشمولية والموثوقية التي تدعم إدارة عملية صنع القرار.
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هناك مؤشرات أخرى تساهم في فهم إمكانيات انضمام البلدان إلى هذا اقتصاد المعرفة، والذي يقوم إلى حد كبير على ثورة 
 المعرفة نذكر منها:

 مؤشر البحث والتطوير: 

تشكل بيانات البحث والتطوير المؤشرات األساسية القتصاد المعرفة، حيث يتم استخدام مؤشرين أساسيين هما نفقات      
 البحث والتطوير والكادر البشري، هذا المؤشر يسمح بإجراء تحليل ديناميكي ومقارنات دولية بين المجتمعات.

 ليم والتدريب:مؤشر التع 

تسمح المؤشرات القائمة على بيانات التعليم والتدريب بتقييم المعرفة والمهارات المكتسبة من خالل عملية التعليم الرسمية،      
وكذا تقييم المخزون واالستثمار في رأس المال البشري، يتم تجميع إحصاءات التعليم على أساس دولي من قبل منظمة التعاون 

( واليونسكو والجماعة األوروبية، هذا المؤشر مهم للغاية ألن له تأثير كبير على ثورة المنهجية OECDوالتنمية )االقتصادي 
  .xxxviiوالمعرفة من حيث زيادة نسبة المتخصصين في مجاالت المعرفة المختلفة وبالتالي زيادة اإلنتاجية

 التغيير في هيكل الصادرات: 

تتكون صادرات البلدان المتقدمة والبلدان النامية واألقل نموا من السلع المادية، حيث تعتمد صادرات البلدان المتقدمة اليوم      
تتمتع بحصة غير مهمة  -وخاصة الدول العربية  -على إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها، في حين ال تزال البلدان النامية 

ى المعرفة، مما يعرضها لتحديات اقتصادية كبيرة، مما يستوجب عليها اعتماد خطط قصيرة ومتوسطة من الصادرات تعتمد عل
صالح القوانين واللوائح بما يتماشى مع مفهوم اقتصاد المعرفة، وزيادة حجم  األجل لالنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة، وا 

ا المعلومات واالتصاالت والتعليم العالي والتدريب المهني( لمواكبة التغيرات المعرفة من خالل )اتفاقيات واستثمارات في تكنولوجي
 السريعة في جميع جوانب الحياة من أجل دخول عالم اقتصاد المعرفة واالندماج اإليجابي.

 خاتمةال

خدامها كمدخل في توصلت الدراسة على أن تحديد طبيعة االقتصاد القائم على المعرفة يتوقف على إنشاء المعرفة واست     
عملية اإلنتاج، فالواقع يثبت أن المعرفة تشكل العنصر التشغيلي في هذه االقتصاديات، بحيث  ستكتسب االقتصاديات التي 

 تنتج المعرفة بنجاح ميزة تنافسية من حيث تكوين الثروة، وذلك من خالل التركيز على:

 رأس المال البشري. .1
 القدرة على االبتكار.  .2
 الوصول إلى المعلومات.  .3
 األداء االقتصادي. .4

كما تعد إدارة المعرفة عملية تكوينية أساسية، حيث أصبحت المعرفة رأس المال االجتماعي ألفراد المجتمع  باعتبارها عملية     
ادة الكفاءة واإلنتاجية من مهمة للتنمية االقتصادية وتمكين األفراد، فقد تم تطوير مفهوم إدارة المعرفة من المبادئ العقالنية لزي

 خالل تنمية تقنيات إدارة الموارد البشرية وتوسيع قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
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 knowledgeيعتقد البعض أن مستقبل إدارة المعرفة يكمن في انتقاله إلى مراحل جديدة مثل إعادة هندسة عملية المعرفة      
process reengineering (KPR)ث يتم إعادة تصميم سياسات وعمليات األعمال التي تتطلب معرفة مكثفة للحصول ، حي

 على رؤية أكبر واشمل وأعمق. 

باعتبارها مفتاح اقتصاد المعرفة كمرحلة أولى للوصول إلى االقتصاد القائم على المعرفة كمرحلة  -ستوفر إدارة المعرفة       
سي للبنية االقتصادية المستقبلية، وبالنظر إلى أن الوسائل التقليدية لإلنتاج لم تعد في نهاية المطاف رأس المال األسا -متقدمة 

فعالة عندما يتعلق األمر بتكوين الثروة، فإن التغيير الهيكلي الذي يشمل مفهوم اقتصاد المعرفة هو عمل استراتيجي ضروري، 
نظام المالي كان يعتبر المجال األساسي للنمو االقتصادي، أن ال خمسينيات القرن الماضيفالواقع أثبت خالل الفترة التي تلت 

ولكن األزمة المالية األخيرة هي مؤشر مهم على أن هذا النظام لم يعد قادرا على إنتاج الثروة ألنه غير مستقر، لذلك كان البد 
ستظل الدول التي يمكنها إنشاء من إيجاد  اقتصاد حقيقي مرتبط بأساليب إنتاج جديدة والتي تدور حول مفهوم المعرفة، بحيث 

دارة المعرفة في طليعة المنافسة العالمية.  وا 
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 ستقرار املصرفي السعوديعلى ال  91-أثر كوفيد 

The Impact of Covid -19 on The Banking Stability in Saudi 

  جامعة جيجل،التسييرقتصاد نقدي وبنكي،كلية العلوم االفتصادية وعلوم إهميس ي إيمان،طالبة دكتوراه،

jijel.dz-imene.hemici@univ 

 ستاذ محاضر أ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،جامعة جيجلأحمد،أد/بودغدغ 

lamrahm@yahoo.fr  

 املنظمات والتنمية املستدامةقتصاد إعضاء بمخبر أ
 

  امللخص:

النقدية  الوضعيةتهدف هذه الورقة البحثية الى معرفة  

واملالية للقطاع املصرفي السعودي خالل بداية تفش ي وباء 

الذي احدث صدمة عنيفة غير  ، فيروس كورونا املستجد

من خالل تحليلنا  ،متوقعةة على االقتصاد العالمي ككل 

للوضعية النقدية واملالية للبنوك العاملة بالقطاع املصرفي 

 0202األول من عام  في الربع بنك سعودي(  11)السعودي 

،وجدنا  أن  0212والربع السابق والربع املماثل من عام 

القطاع املصرفي السعودي يتمتع بمركز مالي قوي وسليم 

مكنه من التصدي للوباء هذا راجع إلى القواعد والسياسات 

االحترازية املطبقة على املصارف وكذا االحتياطات الوقائية 

على السيطرة على الوضع و  املتوفر لديها ، مما ساعدها

 .الحفاظ على االستقرار النسبي للقطاع املصرفي

 

القطاع املصرفي السعودي ؛ املؤشرات  :الدالةالكلمات 

النقدية ؛ املؤشرات املالية ؛ حزم التنفيذ املتخذة؛ أزمة 

 .12-كوفيد

 

 

 

 

Abstract: 

The aim of this research paper aims to know the 

monetary and financial position of the Saudi 

banking sector during Corona virus outbreaking, 

which caused an unexpected violent shock to the 

global economy as a whole, through our analysis 

of the monetary and financial position of banks 

operating in the Saudi banking sector (11 Saudi 

banks) in the first quarter From 2020 and the 

previous and similar quarter of 2019, we found 

that the Saudi banking sector has a strong and 

sound financial position that enabled it to tackle 

the epidemic. This is due to the precautionary 

rules and policies applied to banks as well as the 

preventive reserves available to them, which 

helped them to control the situation and maintain 

stability of the banking sector. 

Key words:  
The Saudi banking sector; Monetary indicators; 

Financial indicators ; Implementation packages 

taken; Covid -19 Crisis. 
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   املقدمة:

. فقد أحدثت أشد حدة على األرجح مما شهدناه أثناء األزمة املالية العامليةنواجه في الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية 

الحديثة أن أوقفت نشاطها دون  لالقتصاديات. ذلك أنه لم يسبق صدمة ذات طابع مختلفاملستجد جائحة فيروس كورونا 

من البلدان متأزمة بنفس درجة ففي هذه املرحلة تبدو األوضاع في العديد سابق إنذار، قد يكون من املبكر الجزم بذلك. 

سيناريوهات التوقعات السلبية الناتجة عن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي تستخدمها الجهات التنظيمية 

يلعب القطاع املصرفي دورا حاسما في التخفيف من الصدمة االقتصادية الكلية  ،املصرفية لتقييم مدى قوة نظمها املصرفية

ي تسببها الوباء من خالل دعم املقترضين املتضررين والحفاظ على تدفق االئتمان إلى القطاع الحقيقي مع غير املسبوقة الت

الحفاظ على االستقرار املالي،لقد أصبح النظام املصرفي العالمي على مستوى أقوى بكثير مما كان عليه خالل األزمة املالية 

فهو أمام مواجهة تحديات  12-ة. ومع ذلك  في ظل أزمة فيروس كوفيد بسبب تنفيذ إصالحات مالية ونقدية واسع 0222لعام 

السيولة الحادة ملشاكل املالءة الهيكلية ومختلف املخاطر املالية التي تزيد من حدة الضغط على النظام املصرفي، حيث يمكن 

م معرفة مدى طول مدة هذه أن تؤدي إلى  املزيد من الصدمات السلبية للظروف االقتصادية واملالية. خاصة في ظل عد

تضم اململكة العربية السعودية أكثر إذ  الصدمات  وتأثيرها النهائي ،إن القطاع املصرفي السعودي ليس بمنأى عن هذا الوباء،

من إجمالي األصول املصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وهي ثاني أكبر صناعة مصرفية في املنطقة من حيث  ٪02من 

جاهًزا  0202، دخل القطاع عام  0212كبر من حيث القيمة السوقية. بعد أن حقق نمًوا واعًدا في األرباح في عام األصول واأل

خارطة طريق لتطوير الخدمات  0202لالستفادة من الفرص التي توفرها إستراتيجية التنمية الطموحة للمملكة وتنفيذ رؤية 

اض في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والترفيه. املالية في البالد ومجموعة كبيرة من فرص اإلقر 

عاًما مليًئا بالتحديات بالنسبة إلى الصناعة املصرفية  0202العالمي سيجعل من عام  Covid-19ومع ذلك ، فإن آثار جائحة 

 . 0202املحلية.اعتبارا من الربع األول من عام 

 شكالية الدراسة:إ

من أجل معرفة تعامل القطاع املصرفي السعودي مع هذه األزمة سنتطرق في هذه الورقة البحثية لطرح اإلشكالية الرئيسية  

 التي يمكن صياغتها في السؤال اآلتي:

  جائحة مة أز  على مواجهة أثرما مدى قدرة القطاع املصرفي السعوديCovid -19   ؟ستقراره إعلى  ةحفاظو امل  

 

 الفرعية:التساؤالت 

 ؟مما يتكون الهيكل القطاع املصرفي السعودي   -

 ؟ 0202ول تطورات املالية والنقدية للقطاع املصرفي السعودي خالل الربع األ الهم أماهي  -

 ؟ 12-ما هي أهم اإلجراءات املتخذة من قبل صندوق النقد العربي السعودي ملواجهة أزمة كوفيد -
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 فرضيات الدراسة:

 . 12مة كوفيد من الصمود أمام أز  تهمكنالسعودي لقطاع املصرفي توفرة لدى اامل جنبيالنقد األ حتياطات إإن حجم  -

قدرتها اتجاه املخاطر املالية التي عزز  0حترازية وماجاء في اتفاقية بازل إن إلتزام البنوك السعودية بالقواعد اإل  -

 .سببتها االزمة

 إلجراءات اإلحترازية املتخذة.لمن األثر املالي  تمن البنك املركزي)ساما( حد برامج الدعم والتحفيز املقدمة إن  -

  :أهداف الدراسة

ومثيله من  0202تسعى هذه  الدراسة إلى تسليط الضوء على القطاع املصرفي السعودي وتقييم أدائه فالربع األول من عام

 وذلك من خالل :  0212 عام 

 .0202 من عامهم املؤشرات املالية والنقدية للقطاع املصرفي السعودي خالل الربع األول أدراسة  -

 واملحافظة على اإلستقرار املصرفي. إبراز  أهمية اإلحتياطيات النقد األجنبي في التصدي لألزمة -

 ستقرار املصرفي في ظل الظروف الراهنة.جراءات الالزمة واملناسبة لتعزيز اإل تحديد اإل  -

 

 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة  من خالل  الدور الفعال الذي يلعبه القطاع املصرفي  للمواجه األزمة الراهنة املتمثلة في أزمة كوفيد 

األساس ي لتسريع ، إذ  يعد القطاع املصرفي  ركيزة  أساسية للحفاظ على اإلستقرار املالي ،ويتجلى ذلك من خالل دوره    12-

  والتخفيف من حدة االزمة. املحوري في إدارة الديون املتداولة واالسواق املالية ه دور ، وكذا الوباء وتيرة التعافي من هذا 

 : منهج الدراسة

وتبيان نعتمد كمنهج لهذه الورقة البحثية املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحليل مختلف املؤشرات النقدية واملالية 

،اعتمادا على  0212مقارنة بالربع السابق والربع املماثل من سنة  0202وضعية القطاع املصرفي السعودي في الربع األول 

 .0202و 0212التقارير مؤسسة النقد العربي السعودي واملواقع الرسمية للبنوك التجارية العاملة بالسعودية  للفترة 

 عتمدنا خطة بسيطة تنقسم إلى:وقصد إعطاء جواب إلشكالية بحثنا ا

 :هيكل القطاع املصرفي السعودي.أوال

 املؤشرات النقدية واملالية للقطاع املصرفي. ثانيا:

 12-:حزم التحفيز و اإلجراءات املتخذة من قبل صندوق النقد العري السعودي ملواجهة أزمة كوفيد ثالثا

 : أوال: هيكل القطاع املصرفي السعودي

املصرفي السعودي من بنك مركزي ممثل في مؤسسة النقد العربي السعودي) ساما( ومجموعة من البنوك يتكون القطاع 

 التجارية العاملة به منها املحلية واألجنبية.
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نشئت مؤسسة النقد العربي السعودي، املصرف املركزي للمملكة العربية 1: صندوق النقد العربي السعودي -1

وأوكل إليها العديد من املهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه املهام ( م2591)هـ 2731السعودية، في عام 

 :اآلتي

 ؛القيام بأعمال مصرف الحكومة  

  ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، ( الريال السعودي)سك وطبع العملة الوطنية

  ؛باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد

  ؛ احتياطيات اململكة من النقد األجنبيإدارة 

 ؛إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف   

 ؛تشجيع نمو النظام املالي وضمان سالمته 

 ؛مراقبة املصارف التجارية واملشتغلين بأعمال مبادلة العمالت 

  ؛ املتعلقة بالتأمينمراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات املهن الحرة 

 ؛مراقبة شركات التمويل 

 ؛مراقبة شركات املعلومات االئتمانية 

ا منها  02يتألف القطاع املصرفي في اململكة العربية السعودية من   :البنوك التجارية -0
ً
بنك سعودي) بنك  11بنك

ي البريطاني ،البنك األهلي التجاري،  مصرف الراجحي، بنك الرياض، مجموعة سامبا املالية، البنك السعود

السعودي الفرنس ي ، البنك العربي الوطني، مصرف اإلنماء، بنك الجزيرة، البنك السعودي لالستثمار، بنك البالد ( 

 صارف أجنبية.ملمصرف أجنبي وهي فروع  14بنوك تعمل وفق الشريعة اإلسالمية  و 4بنوك تقليدية و 2منها 

 ع املصرفي السعوديثانيا: املؤشرات املالية والنقدية للقطا

 : 0202إحصائيات القطاع املصرفي خالل الربع األول  .9

 حصيلة القطاع املصرفي ككل: 9-9

 حيث يبن لنا الجدول املوالي حصيلة الربع األول للقطاع املصرفي السعودي.

 )مليار ريال سعودي(0202: حصيلة القطاع املصرفي السعودي الربع األول 29لجدول رقم ا

 نسبة التغير 0202الربع األول  0291نهاية  

 0.1 401227 429107 األصول 

 (0.0) 920279 927747 رأس املال

 2.7 770414 747107 الودائع

 2.2 212044 209924 حجم االئتمان

 0202املصدر من إعداد الباحثين اعتماد على تقرير صندوق النقد العربي السعودي الربع األول  
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مليار دوالر بنهاية الربع األول  207.7من خالل الجدول أعاله نجد أن إجمالي األصول للقطاع املصرفي السعودي شكلت  حوالي 

عن % 2.2ر بزيادة ال مليار دو  420.2وبلغت الودائع املجمعة حوالي   0212عن نهاية العام  %0.7،أي بزيادة  0202من العام

أما حجم االئتمان فقد بلغ %0.0بحوالي مسجلة تراجعا   مليار دوالر 120.7حسابات رأس املال ،وبلغت 0212نهاية العام 

.كما أظهرت بيانات 1كما يوضحه الرسم البياني رقم  0212عن نهاية عام  %2.2، بزيادة بحوالي مليار دوالر 272.0حوالي 

 .0202ى أساس سنوي في حتى أبريلعل% 02.4مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع أرباح املصارف بحوالي 

 

 29املصدر من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات الجدول رقم   

مليون ريال سعودي  خالل شهر مارس  472222أما االحتياطي العام لصندوق النقد العربي السعودي فقد سجل مبلغ قدر 

مليون ريال سعودي و بانخفاض نسبة  422221حيث سجل مبلغ قدره  0202عن شهر فيفري  % 2.0بانخفاض حوالي  0202

سجل تراجع خفيف في حجم  مليون ريال سعودي 420022حيث كان حجم االحتياطي العام  0212عن شهر مارس  0%

جهولة ، نالحظ التغيرات التي االحتياطي نتيجة استخدامه ملواجهة الوباء في بدايته البد من اخذ االعتبار ان مدة الوباء م

 :املوالي الرسم البيانيفي  طرات على االحتياطي العام
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 .0202املصدر من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات صندوق النقد العربي السعودي الربع األول 

 0202إحصائيات اكبر خمسة بنوك سعودي  خالل الربع األول  9-0

 :يعتبر البنك األكبر واألقدم في اململكة العربية السعودية فهو يلعب دوًرا محورًيا في اقتصاد البالد  بنك األهلي

، عندما استحوذت الحكومة على حصة  1222و تم تعزيز موقعها كعامل محفز للنمو في عام  1220تأسس عام 

سجل  0202(. في بداية عام PIFلعام )أغلبية في املؤسسة من خالل صندوق الثروة السيادية ، صندوق االستثمار ا

 2مليار ريال سعودي. 202إجمالي األصول حوالي 

 و هو واحد من أكبر البنوك اإلسالمية في العالم ،  1222: هو ثاني أكبر بنك في اململكة تأسس عام مصرف الراجحي

 3مليار ريال سعودي . 021.2حصل على أصول بقيمة   0202وفي بداية عام 

 :و في بداية   1222يعد ثالث أكبر بنك  وهو من أوائل الوافدين إلى السوق ، حيث تم تأسيسه في عام   بنك الرياض

 4مليار ريال سعودي. 276.9،سجل إجمالي أصوله  0202عام 

 : و  يعتبر من أوائل وهو األبرز لقيادة إدخال أول أجهزة الصراف  1222هو رابع أكبر بنك  تأسس في عام  بنك سامبا

مليار ريال  072بلغ  إجمالي أصوله  0202اآللي وبطاقات الدفع ، وتوسيعه في األسواق الخارجية الخارج في بداية 

 5سعودي .

 نته بين أكبر خمسة بنوك في البالد بعد اندماج ناجح مع :هو خامس أكبر بنك في اململكة حصل على مكا بنك ساب

. كان البنك األول ، املعروف سابًقا باسم البنك السعودي الهولندي ، نشطا في اململكة 0212البنك األول في يونيو 

لنفط منذ عشرينيات القرن املاض ي. ساعد في إنشاء أول عملة في اململكة العربية السعودية ودفع ثمن أول تصدير ل

عاما وهو  22في البالد، وفي غضون ذلك ، كان ساب أحد املشاركين الرئيسيين في الصناعة املصرفية ملا يقرب من 

مليار ريال  072.2، بلغ إجمالي أصول الكيان املدمج الجديد  0212. اعتبارا من ديسمبر HSBCشريك في مجموعة 

 . 6سعودي
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  الحصة السوقية للبنوك حسب األصول : 

نسبة أصول البنك  خالل فترة زمنية معينة  إلى مجموع أصول جميع البنوك العاملة في السوق خالل نفس الفترة، هي 

والربع املماثل من  0202حيث سجلت البنوك اإلحدى عشر السعودية حصص سوقية متباين خالل الربع األول من عام 

 كما هو موضح في الرسم البياني التالي: 0212

 0202والربع األول  0291الحصة السوقية حسب األصول عام  0 رسم بياني رقم

 
 املصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات صندوق النقد العربي السعودي والبنوك التجارية املعنية

األصول من خالل الرسم البياني نجد أن بنك األهلي ومصرف الراجحي وبنك ساب  سجلوا تراجعا في  الحصة السوقية حسب 

أما باقي البنوك  %1و أما بنك سامبا فقد سجل ارتفاع بنسبة  0212عن الربع املقابل  0202في الربع األول من عام  %1بنسبة 

 حافظت عن نفس النسب تقريبا.

  0291مقارنة بالربع السابق من عام  0202أداء البنوك خالل الربع األول من عام 
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 0202إجمالي األصول والعائد على حقوق امللكية واألصول للفترة للربع األول من : يقارن صافي الدخل و 0جدول رقم 

 السعودية99للبنوك  0291بالربع املماثل من

صافي الدخل) مليار ريال  البنوك

 سعودي(

العائد على  األصول) مليار ريال سعودي(

حقوق 

 (%امللكية)

العائد على 

 (%األصول)

Q1  0212 Q1  0202 Q1  0212 Q1  0202 0212 0212 

 0.0 12.7 202.21 474.2 0204.4 0222.24 بنك األهلي

مصرف 

 الراجحي

0272.22 0022.12 070.22 021.22 12.2 7.1 

 1.0 7.1 072.00 120.22 1200.24 1122.22 بنك ساب

 1.2 2.7 072.22 001.11 1020.27 1274.20 بنك سامبا

 بنك الرياض

 

1424.22 1427.40 002.20 022.22 14.2 0.0 

بنك السعودي 

 الفرنس ي

 

217.20 720.22 122.24 122.12 2.2 1.2 

بنك العربي 

 الوطني

222.22 740.22 172.72 124.22 12.2 1.7 

 1.2 12.2 102.20 101.22 022.02 702.24 مصرف النماء

 1.1 2.1 22.20 20.20 121.71 002.21 بنك الجزيرة

 1.2 10.2 22.22 20.22 270.04 284.89 بنك البالد

بنك السعودي 

 لالستثمار

021.42 122.21 24.20 122.22 1 2.1 

 املصدر : من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات املصارف املعنية

مقارنة بالربع  0202بنوك سعودية سجلت انخفاضا في أرباحها  في الربع األول من سنة  2من خالل الجدول أعاله نجد أن 

( إذ نجد على رأسهم بنك السعودي لالستثمار حيث سجل اكبر 4كما هو موضح في الرسم البياني) رقم  0212لسنة ملماثل 

حيث ترجع البنوك سبب انخفاض األرباح خالل الربع األول إلى   %41.24يليه مصرف اإلنماء بنسبة  %47.42انخفاض بنسبة 

خسائر االئتمان  و خسائر أخرى، في حين سجل بنك سامبا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة تخصيص مخصصات 

وكذا بنك األهلي التجاري  0212عن الفترة املماثلة من سنة   % 12.27بنسبة 0202ارتفاع في األرباح خالل الربع األول من سنة 

، حيث يرجع  0212مقارنة بنفس لفترة من سنة  0202للربع األول من سنة  %0.10سجل هو األخر ارتفاع في األرباح بنسبة 
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سبب االرتفاع إلى أرباح تحويل العمالت األجنبية وكذا ارتفاع دخل العمليات والزيادة في املكاسب سندات الدين املدرجة 

 ى األصول..بلقيمة العادلة .ونتيجة لذلك سجلت  تحسن معدالت العائد على حقوق امللكية وعائد  عل

 

 

 20املصدر من اعداد الباحثين اعتمادا على بيانات الجدول رقم

 املعايير الدولية .0

إن املؤشرات املالية والنقدية للمرونة واملرونة املصرفية في اململكة العربية السعودية جيدة وأكثر صحة من معظم البلدان. ال 

العربي السعودي قادرة على ضخ السيولة إذا لزم األمر من خالل عدة تواجه اململكة مخاطر السيولة ، وهي أن  مؤسسة النقد 

في أبريل ، وهو أعلى  ٪10.0وسائل ، بما في ذلك عمليات السوق املفتوحة. سجل االئتمان املصرفي للقطاع الخاص نموا بنسبة 

حوالي  (NSFR) قر الصافي، وحصة التمويل املست ٪ (CAR) 18.6 . تجاوزت نسبة كفاية رأس املال0212مستوى منذ عام 

، على التوالي  ٪ 021.2و  ٪ 22تجاوزت  (LCR) ونسبة تغطية السيولة (LDR) ، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 107٪

 .7أعلى من توصيات لجنة بازل لإلشراف املصرفي

املحوري في التنمية االقتصادية في اململكة وتنعكس هذه املؤشرات إيجابيا على أن البنوك التجارية التي تسعى إلى لعب دورها 

، حيث تؤكد املؤسسة أن استمرارها في لعب دور أساس ي في الحفاظ على االستقرار املالي وزيادة كفاءة القطاع املصرفي لدعم 

 .0202تحقيق رؤية اململكة 

 سعر الفائدة: .0

 معدل اتفاقيات إعادة الشراء: 0-9

أوراق مالية أو أصول قابلة للتسييل بسعر محدد مع التعهد بشرائها من املشتري في تاريخ  : تعرف بأنهااتفاقية اعادة الشراء

 8.محدد وسعر محدد يذكر في االتفاقية تعرف ايضا باسم الريبو
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هي شراء اوراق مالية أو اصول قابلة للتسييل بسعر محدد مع التعهد ببيعها على من اشتريت اتفاقية اعادة الشراء املعاكس 

 9في تاريخ محدد وسعر محدد يذكر في االتفاقية تعرف الريبو العكس ي.منه 

-خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الفائدة لحماية الوضع املالي للمملكة للحد من آثار فيروس كورونا) كوفيد 

اقيات إعادة وكذا خفضت معدل اتف %1.2نقطة أساس إلى  22( حيث خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 12

نقطة أساس لكل منهما في نفس شهر  22إضافة إلى تخفيض آخر بمقدار  %2.2نقطة أساس إلى  22الشراء املعاكس بمقدار

  .10نقطة أساس 122هذا راجع إلى االرتباط بمؤسسة االحتياطي الفيدرالي األمريكي الذي خفض أسعار الفائدة ب 0202مارس 

 السعودية )السايبور(سعر الفائدة بين البنوك  0-0

 .مؤشر سايبور هو معدل تكلفة االقتراض بين البنوك في اململكة العربية السعودية ملدة عام واحد، ويتم تحديثه بشكل يومي

وهو السعر املرجعي لتكلفة ( Saudi Arabian Interbank Offered Rate) وهو اختصار لـ سعر الفائدة بين البنوك السعودية

 آللية محددة ومعتمدة بين التمويل بين 
ً
البنوك بالريال السعودي، ويتم تحديده بشكل يومي بناًء على عوامل السوق وفقا

حيث تقوم مؤسسة . البنوك، ويستخدم كمرجع أساس ي لقياس تكلفة التمويل وتسعير التمويل للعمالء بالريال السعودي

ي، على أساس متوسط أسعار الفائدة التي تقدم فيها البنوك اليوم   بنشر السعر املرجعي   (SAMA)النقد العربي السعودي

 (.أو سوق ما بين البنوك)السعودية إقراض أموال غير مضمونة إلى بنوك أخرى في سوق املال بالريال السعودي بالجملة 

  11.الستهالكيةوهو املعدل الرئيس ي بين البنوك في اململكة العربية السعودية، واملعيار ملعدالت القراض التجارية وا

 حيث يوضح الجدول املوالي التغيرات التي مست سعر الفائدة بين البنوك خالل هذه الفترة. 

 تغيرات أسعار الفائدة القراض القصيرة األجل السعودية 0الجدول رقم

 شهر10 أشهر 7 أشهر 0 شهر التعين

 124 27 24 21 0291سنة 

 112 127 127 122 0202سنة

 %47.8 %47.1 %47.5 %52.1 نسبة التراجع

 %1.2 %1.19 %1.17/%1.2 %1 الفائدة

 0202ملصدر من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات صندوق النقد العربي السعودي الربع األول ا

قد تراجعت منذ مطلع  (وهي أربعة)من خالل الجدول أعاله نجد أن أسعار فائدة اإلقراض قصيرة األجل للسعودية  

نقاط أساس، مما  201نقاط أساس إلى  205، ما يعادل شهر مارسفي املائة، وذلك بنهاية  91.2و 13.2العام بمستويات بين 

 هذا ما يوضحه الرسم البياني املوالي:.أدى إلى انخفاض التدفقات النقدية نتيجة إلى انخفاض عائدات االئتمان
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 تغيرات أسعار الفائدة القصير األجل للسعوديةرقم  2الرسم البياني

 

 20املصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات الجدول رقم

 :91-ثالثا:حزم التحفيز و الجراءات املتخذة من قبل صندوق النقد العري السعودي ملواجهة أزمة كوفيد 

يزال يسجل مؤشرات أداء جيدة ، مما يعزز قدرته على أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن القطاع املصرفي ال 

مواجهة التحديات واألزمات ، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع في نهاية الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 

نفس الفترة حيث في التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص خالل  ٪14تريليون ريال وسجل زيادة بنحو 0.2السنوات السابقة 

مليار دوالر( لتعزيز السيولة في القطاع املصرفي وتقليل العبء على  10.0مليار ريال ) 22قام البنك املركزي السعودي تقديم  

بعض البنوك التي أخرت مدفوعات الشركات ولم يتم تغطيتها من خالل حزمة الدعم لشهر مارس وذلك وفق البرنامج التالي 

:12 

مليار ريال سعودي للبنوك واملؤسسات املالية لتأجيل الدفعات  70سيتم تقديم : املؤجلةبرنامج الدفعات  -

 ؛املستحقة من الشركات الصغيرة واملتوسطة ملدة ستة أشهر

مليار ريال سعودي للمؤسسات  1.27يوفر ذلك تمويل ميسر عن طريق القروض بقيمة : برنامج التمويل لإلقراض -

 ؛استمرارية العملالصغيرة واملتوسطة لدعم 

مليار ريال سعودي لشركات التأمين والبنوك إلعفاء الشركات الصغيرة  1يقدم هذا البرنامج : برنامج ضمان القرض -

 .كفالة”واملتوسطة من تكاليف التمويل املرتبطة ببرنامج 

النقد العربي السعودي بتفعيل  أما البنوك ذات التعرض العالي للمؤسسات في مكة املكرمة أو املدينة املنورة. ستقوم مؤسسة

 عمليات السوق املفتوحة لجميع البنوك خالل شهر ابريل لتمكينها من الحصول على مستويات السيولة املطلوبة. 
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تهدف ضخ السيولة إلى إعطاء ثقة أكبر للقطاع املصرفي وتمكينه من منح املزيد من القروض بعد إعادة فتح األنشطة 

 .التجارية

بلغ وتمكينها من مواصلة دورها في توفير التسهيالت االئتمانية لجميع عمالء القطاع الخاص بمـا فـي ذلـك دور قررت سما ضخ م

البنــوك فــي دعــم وتمويــل القطــاع الخــاص عــن طريــق تعــديل أو تقلــيص أموالهــا دون أي رســوم إضــافية. ودعــم الخطــط للحفــاظ 

لعــدد مــن رســوم الخــدمات املصــرفية اإللكترونيــة علــى أســاس  علــى مســتويات التوظيــف فــي القطــاع الخــاص ، إلــى جانــب اإلعفــاء

 دورها في السياسة النقدية للنشاط وتعزيز االستقرار املالي.

 خاتمة

لكنـه مـن املـرجح أن يواجـه  ن البنوك السعودية في حالة جيدة وتحافظ على أساسـيات ماليـة قويـة علـى الـرغم مـن تـأثير األزمـةإ

، مـع انخفـاض أسـعار الـنفط حيـث يمكـن أن تـؤدي إجـراءات التقشـف 12-كوفيدلـ القطاع بيئة صعبة بسبب الرياح املعاكسة 

التي تتخذها الحكومة إلى تأخير املشاريع الكبرى والتأثير على الطلب في االقتصاد. وبالتالي  يمكن أن يظل نمو القروض محدوًدا 

إلـــى ســـيؤثر نظـــام ســـعر الفائـــدة املـــنخفض إلـــى جانـــب الزيـــادة املحتملـــة فـــي املخصصـــات علـــى الربحيـــة فـــي املـــدى املتوســـط  ، بينمـــا

الطويـــل ، إذ هنــــاك إمكانيـــة أن تركــــز البنـــوك بشــــكل أكبـــر علــــى ترشــــيد تكاليفهـــا للتحــــوط مـــن الظــــروف غيـــر املســــتقرة ،وبالتــــالي 

حاســمة بالنســبة للتنويــع ،  0202. تعــد اإلصــالحات املتعلقــة برؤيــة 0202لرؤيــة  املخــاطرة بالقــدرة علــى تحقيــق األهــداف املاليــة

وقد تم إحراز تقدم في إصالحات بيئة األعمال، تتضمن مدى استجابتها آلثار جائحة كورونا فيروس للحفاظ على املكاسب التي 

 . تحققت في خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص

 ليه الدراسة من نتائج:إوفيما يلي أهم ما توصلت 

ينبغـــــي أن تحـــــافظ البنـــــوك املركزيـــــة علـــــى موقـــــف السياســـــة النقديـــــة التيســـــيري عنـــــد تنفيـــــذ املهـــــام املنوطـــــة   هـــــا تجـــــاه  -

التضخم واإلستقرار املالي، باستخدام األدوات التقليدية وغير التقليدية ما دام ذلك مطلوبا لدعم تدفق االئتمان إلى 

بأوضيا  التموييل وسيير العميل  اإلضـرار. وينبغي لها أيضا أن تستمر في توفير السييولة لتنني  قطاعي األسر والشركات

. وفييي الوقييت نفسييه، علييى البنييوأ املركزييية أن تنييري واألوراق املاليــة ،األجنبــيللقييرو ، والنقييد  األساســية األســواقفييي 

بيرام  دعيم تحيد مين  ار املـالي و أن تصـمم االسـتقر التي تكتس  أهميية فيي الحفيال عليى  األسواقتقييما دقيقا لتحديد 

 13تعرضها هي نفسها للخطر املعنوي واملخاطر املختلفة.

إن معظـــم البنـــوك الســـعودية أثبتـــت خــــالل الربـــع األول مـــدى قوتهـــا وصـــالبتها مــــن خـــالل الحفـــاظ علـــى اســــتقرارها  ف  -

الســيطرة علـــى اإلقــراض مواجهـــة حيـــث اســتطاعت املحافظـــة علــى مســتويات الـــدين وأثبتــت قـــدرتها عــن   بدايــة األزمــة

 الخسائر الناجمة عن اإلعسار. 

إن حجـــم االحتياطيـــات  الوقائيـــة لـــدى البنـــوك الســـعودية مكنتهـــا وعـــززت مـــن قـــدرتها علـــى املحافظـــة علـــى اســـتقرارها  -

قي حيث بينت سيطرتها على الوضع نتيجة للنظم االحترازية والسياسات التي تبنتهـا كـدروس مـن بـا 0222مقارنة بأزمة 

 .0222دول العالم بعد األزمة املالية لسنة 
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إن الســيولة أقــل خطــورة حيــث اتخــذت الحكومــة بالفعــل إجــراءات الالزمــة مــن خــالل ضــخ كميــة معتبــرة وكــذا ذلــك    -

بـــرامج تأجيـــل القـــروض و املرونـــة التنظيميـــة للبنـــوك  لكـــن هـــذا يشـــكل خطـــر علـــى جـــودة األصـــول وانخفـــاض الربحيـــة 

 سيضغط على مخازن رأس املال املناسبة حاليا.

 . ادة رسملة بعض النظم املصرفية أو حتى إعادة هيكلتهامن املرجح أن تقوم  بإع -

إذا استمر الوضع علـى هـذا الحـال سـوف تسـجل انخفـاض فـي نسـبة االئتمـان نتيجـة إجـراءات الحكوميـة لتقشـف مـن  -

 اجل مواجهة األزمة.

قـادرة علـى الحفـاظ  ال بد من إعـادة النظـر فـي قواعـد مواجهـة األزمـات بـالرغم مـن فعاليتهـا فـي الربـع األول ولكنهـا ليسـت -

علــى اســتقرار القطــاع املصــرفي واملــالي لــي مــدة طويلــة وتجنــب إمكانيــة تحقــق ســيناريوهات أكثــر ســلبية وضــمان تعافيــه 

 بسرعة بعد زوال هذه الجائحة.

 

 جعقائمة املرا

                                                           
، من مؤسسة النقد العربي السعودي: 0202, 22 10. تاريخ االسترداد مهام مؤسسة النقد العربي لسعودي(. 0202مؤسسة النقد العربي السعودي. )1 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/About/Pages/SAMAFunction.aspx 

 

 السعودية: بنك االهلي. .0202ملحق البيات املالي للربع االول (. 0202بنك االهلي. )2 

 

 sheet-balance-bank-rajhi-https://sa.investing.com/equities/al، من استثمار: 0202, 22 11(. تاريخ االسترداد 0202. )ميزانية مصرف الراجحي3 

 

 السعودية: بنك الرياض. على املوقع تقرير فحص مراجعي الحسابات املتقلين حول القوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة.(. 0202بنك الرياض. )4 

21539.pdf-ar_tcm7-q1-statment-https://www.riyadbank.com/ar/Images/financial 
، من الشرق االوسط: 0202, 2 11. تاريخ االسترداد مليون دوالر في الربع االول  002سامبا السعودية ترفع ارباحها الى (. 0202, 2 12جريدة العرب الدولية الشرق االوسط. ) 5

https://aawsat.com/home/article/2289206 

 السعودية: بنك ساب .01/0/0202تقرير فحص مراجعي الحسابات املستقلين حول القوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة (. 0202بنك السعودي البريطاني ساب. )6 

، من مؤسسة النقد العربي السعودي: 0202, 22 10. تاريخ االسترداد مليار ريال 22ساما تعزز سيولة القطاع املصرفي ب (. 0202لسعودي. )مؤسسة النقد العربي ا7 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-574.aspx 

 (0210)بن عبدهللا الشبيلي، 8 

 املرجع السابق9 

 لجنة االعالم والتوعية املصرفية: -، من البنوك السعودية 0202, 22 11. )بال تاريخ(. تاريخ االسترداد الفرق بين الفائدة الثابتة و املتغيرة والسايبور 10 

 awarenes-awareness/individual-banks.info/ar/financial-https://www.saudi 

 https://www.saudihomeloans.com/sibo، من الشركة السعودية لتمويل املساكن: 0202, 2 11(. تاريخ االسترداد 0202. )مؤشر السايبور  11 

 
، من مؤسة النقد العربي 0202, 22 12. تاريخ االسترداد برامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص(. 0202مؤسسة النقد العربي السعودي. )12

 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news-514.aspxالسعودي: 

 

 صندوق النقد الدولي. االستقرر املالي العالمي.مستجدات تقرير (.  0202صندوق النقد الدولي. )13 

 املواقع االلكترونية

1. https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx 

2. https://www.samba.com/ar/personal-banking/index.aspx 

3. https://www.sabb.com/ar/ 

https://www.riyadbank.com/ar/Images/financial-statment-q1-ar_tcm7-21539.pdf
https://www.riyadbank.com/ar/Images/financial-statment-q1-ar_tcm7-21539.pdf
https://www.saudi-banks.info/ar/financial-awareness/individual-awarenes
https://www.saudihomeloans.com/sibo
https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx
https://www.samba.com/ar/personal-banking/index.aspx
https://www.sabb.com/ar/
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4. https://www.alinma.com/wps/portal/alinma 

5. https://www.alfransi.com.sa 

6. https://www.bankalbilad.com/ar/personal/Pages/home.aspx 

7. https://www.baj.com.sa/ar-sa/ 

8. https://www.saib.com.sa/ar 

 

https://www.alinma.com/wps/portal/alinma
https://www.alfransi.com.sa/
https://www.bankalbilad.com/ar/personal/Pages/home.aspx
https://www.baj.com.sa/ar-sa/
https://www.saib.com.sa/ar
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 -دراسة حالة شركة املراعي –تأثير جائحة كورونا املستجد على األداء املالي للشركات 
The impact of the Corona pandemic on the financial performance of companies  

- a case of Almarai company - 

 من إعداد:

 أستاذ مؤقت جامعة غرداية الجزائر      د. بن أودينة بوحفص أستاذ مؤقت، جامعة غرداية الجزائر ،د. قنيع أحمد

  ghardaia.dz-bouhafs@univالبريد اإللكتروني:              ahmedguenaya@gmail.com البريد االلكتروني

 

 امللخص:

في  األداء املالي للشركات لتعّرف علىهدفت هذه الدراسة     

ظل جائحة فيروس كورونا املستجد،بدأ بتعريف الجائحة 

وتأثيرها على إقتصاديات العالم، ومن ثم دراسة مجموعة 

من املؤشرات املتعلقة باألداء املالي لشركة املراعي وتحليلها، 

مع التركيز على الربع الثاني من السنة باعتبار أن جائحة 

السعودية خالل  كورونا بدأت االنتشار في اململكة العربية

  . 0202الربع الثاني لسنة 

غم من جائحة كورونا إال أن وتوصلت الدراسة وبر       

إيرادات شركة املراعي لم تتأثر بذلك محققة نموا مقارنة 

املسؤولية ومن ناحية  بنفس الفترة من السنوات السابقة،

االجتماعية قامت الشركة بمجموعة من األنشطة كتقديم 

  ة وغذائية ملختلف املتضررين.مساعدات طبي

تخصيص ضرورة توسيع وصت الدراسة إلى أوفي األخير      

موارد مالية من طرف الشركات ملجابهة األزمات واألوبئة 

وتفادي الخسائر التي قد تنجم عنها،والعمل على االستفادة 

من تكنولوجيا املعلومات واالتصال أثناء العمل في مثل 

لتحسين األداء املالي لها  واملحافظة على وذلك  هاته حاالت.

سمعتها ومكانتها بين العمالء وتحفيز الشركات األخرى في 

 مختلف القطاعات

األداء املالي، فيروس كورونا املستجد،   :الدالةالكلمات 

 شركة املراعي

 

 

Abstract: 

  This study aimed to identify the financial 

performance of companies in light of the emerging 

Corona virus pandemic by highlighting the pandemic 

and its impact on the economies of the world, then 

studying and analyzing indicators related to the 

financial performance of Almarai, Focusing on the 

second quarter of the year considering that the Corona 

pandemic began spreading in the Kingdom of Saudi 

Arabia during the second quarter of the year of 2020. 

  The study found that Almarai’s revenues were not 

affected by the Corona pandemic, as it achieved 

growth compared to the same period in previous years. 

In terms of social responsibility, the company 

undertook a number of activities, such as providing 

medical and food assistance to the various affected 

people. 

  Finally, the study recommended that financial 

resources should be allocated by companies to 

confront crises and epidemics to avoid losses that may 

result from them, and work to take advantage of 

information and communication technology while 

working in such cases in order to improve their 

financial performance, maintain their reputation and 

standing among clients and also motivate other 

companies in Different sectors 

Key words: 
Financial performance, Corona pandemic, Almarai 

Company 

 

Jel classification : I1 ; L1 
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 املقدمة:

ـــاملستجظهور فيروس كورونا  0202شهد العالم خالل شهر ديسمبر  ــ ـــ ــ ـــد الذي ما لبــ اء العالم، ـــــث أن انتشر عبر انحــــ

مة الصحة العاملية تصنفه كجائحة عاملية خلفت املاليين من االصابات ومئات اآلالف من الوفيات، نظمر الذي جعل ماأل 

لحجر املنزلي على املواطنين سعيا نحو واجبرت الكثير من الدول على غلق حدودها البرية والجوية والبحرية وتطبيق اجراءات ا

 السيطرة على هذا املرض .

غالق وأصبحت الشركات واملؤسسات تصاديات الكثير من الدول بفعل ال وأمام هذا الوضع الصحي تأثرت اق

ملعرفة وضعيتها مر الذي استوجب على الكثير منها تقييم أداءها املالي لفة تتحمل خسائر مالية كبيرة، األ االقتصادية املخت

مان أو ستثمار أو السالمة واأل نتاج أو ال مر بعمليات ال واجهة هذه الجائحة سواء ععلق األ الحالية واتخاذ القرارات املناسبة مل

وبالتالي تتحمل بعضا من املسؤوليات اتجاه هذه  ،مسؤولياتها االجتماعية على اعتبار أنها جزء من املجتمع الذي ععمل فيه

 الجائحة .

وععد شركة املراعي املدرجة في البورصة السعودية من بين الشركات السعودية التي تحرص على تقييم أداءها املالي 

بغية اطالعهم على خالل مراحل وفترات معينة خالل السنة املالية وتقديم معلومات محاسبية ومالية لألطراف ذات الصلة 

ععمل في محيط وصلت اليه جائحة كورونا مع بداية الربع الثاني من سنة خيرة كل ما هو جديد يخص الشركة، وألن هذه األ 

داءها املالي خالل هذه الفترة ليبرز مدى تأثير هذه الجائحة على أح عن مختلف املعلومات املتعلقة ب، فقد قامت بالفصا0202

 .مختلف مؤشرات تقييم األداء املالي

 اشكالية البحث : 

في ظل سعي إدارة شركة املراعي نحو تقييم أداءها املالي بشكل دوري ومرحلي ملعرفة وضعها املالي خاصة في ظل هذه 

كيف أثرت جائحة كورونا على األداء املالي لشركة الظروف التي ععرف انتشار لجائحة كورونا، يمكن طرح الشكالية التالية : 

 ؟  0202-0202باملقارنة بنفس الفترة ما بين 0202ن سنة املراعي خالل الــــــــــربع الثاني م

 :األسئلة الجزئية

 التالية:األسئلة الجزئية  ولإلملام أكثر باملوضوع نطرح

ـــــربع الثاني من سنة املراعي ما تأثير جائحة كورونا على إيرادات شركة  - ـــ باملقارنة بنفس الفترة ما بين 0202خالل الــ

 ؟  0202-0202

مقارنة بنفس الفترة من العام  لشركة املراعي خالل فترة تفش ي الوباءربحية السهم الواحد أثير جائحة كورنا على تما  -

 ؟املاض ي

 ما تأثير جائحة كورونا على مصاريف شركة املراعي خالل فترة مواجهة تفش ي الوباء؟ -

 الفرضيات:

ــــــــربع الثاني من سنة  املراعي لجائحة كورونا على مبيعات شركةسلبي  هناك تأثير  - باملقارنة بنفس الفترة 0202خالل الــ

 .   0202 -0202ما بين 

ـــــربع الثاني من سنة شركة املراعي  ربحية السهم الواحدلجائحة كورونا على سلبي هناك تأثير  - ـــ باملقارنة 0202خالل الــ

 .  0202 -0202بنفس الفترة ما بين 
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ـــــربع الثاني من سنة أدت أزمة جائحة كورونا إلى زيادة املصاريف املنفقة من طرف شركة املراعي  - ـــ خالل الــ

 .  0202 -0202باملقارنة بنفس الفترة ما بين 0202

 تأعي أهمية هذا البحث نظرا  إلى ما يلي : أهمية البحث : 

 . ضرورة تقييم األداء املالي للشركات بشكل دوري ومرحلي -

 حاجة الشركات إلى معرفة وضعها املالي في ظل األوبئة واألزمات الصحية . -

 انتشار جائحة كورونا عبر أنحاء العالم . -

 : نسعى من خالل هذا البحث إلى الوصول إلى األهداف التالية :  أهداف البحث

 معرفة أهم مؤشرات وطرق تقييم األداء املالي للشركات . -

 نحاء العالم .أبجائحة كورونا التي انتشرت عبر  علقةابراز أهم املفاهيم املت -

 . 0202إلى غاية  0202مقارنة األداء املالي لشركة املراعي خالل الربع الثاني من سنوات  -

 معرفة تأثير جائحة كورونا على األداء املالي لشركات املراعي املدرجة في السوق املالي بالسعودية . -

 منهج البحث : 

على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي عند القيام بهذا البحث، حيث ظهر املنهج الوصفي في مختلف تم االعتماد  

ــــــاملفاهيم املتعلقة بمتغي ـــ ــ ــــــهج التحــــــــهر املنـــــــري الدراسة ) األداء املالي وجائحة كورونا (، في حين ظــ ـــ ليلي في الجانب التطبيقي ) ــ

من خالل تحليل مختلف املعطيات املستخرجة من املوقع الرسمي للشركة، وكذا القوائم املالية التي تم دراسة حالة ( 

 االفصاح عنها، ومن ثم استخراج النتائج املرتبطة بهذا البحث .

 تقسيم البحث : 

اء املالي وجائحة لدراسة هذا البحث تم تقسيم هذا األخير إلى محورين رئيسين يتمثل األول في الجانب النظري لألد 

كورونا، في حين شمل املحور الثاني الجانب التطبيقي حيث قمنا فيه بدراسة تأثير هذه الجائحة على األداء املالي لشركة املراعي 

 املدرجة في السوق املالي بالسعودية .

 املحور األول : الجانب النظري لألداء املالي وجائحة كورونا 

 أوال : االداء املالي

 االداء املالي: تعريف -0

لألداء املالي على أنه املفهوم الضيق ألداء املؤسسات حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى  ينظر

لألنشطة املختلفة التي تمارسها    الداعم األساس يعلى اعتبار انه  الي عن أداء املؤسسةانجاز األهداف، و يعبر األداء امل

 .1املوارد املالية و تزويد املؤسسة بفرص استثمارية مختلفةاملؤسسة، و يساهم في إتاحة 

وذلك  يعبر عن مدى قدرة املؤسسة على االستغالل األمثل ملواردها في االستخدامات ذات األجل الطويل والقصير و 

 .2من أجل عشكيل ثروة

                                                           
 .54، ص 0101، األردن، 10محمد محمود الخطيب، األداء المالي و أثره على عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر و التوزيع، ط 1
والحكومات، عبد الغني دادان، محمد أمين كماسي، األداء المالي من منظور المحاكاة المالية، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات  2

 .415، ص 0114جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
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القيمة املضافة ومجابهة كما يعرف على أنه عشخيص الصحة املالية للمؤسسة ملعرفة مدى قدرتها على إنشاء 

املستقبل من خالل االعتماد على امليزانية املالية و جدول حسابات النتائج و كذلك باقي القوائم املالية، ولكن ال جدوى من 

، و على هذا األساس فإن عشخيص األداء لصناعي الذي تنتمي إليه املؤسسةذلك إذا لم يؤخذ الظرف االقتصادي و القطاع ا

 .3ة املردودية االقتصادية للمؤسسة و معدل نمو األرباحيتم بمعاين

 :4يعني عسليط الضوء وفحص املحاور التالية  SERGE EVRAERTواألداء املالي حسب 

 العوامل املؤثرة في املردودية املالية؛1.

 أثر السياسات املالية املتبناة من طرف املسريين على مردودية األموال الخاصة؛2.

 معدل نمو املؤسسة في إنجاح السياسة املالية و تحقيق فوائض من األرباح؛مدى مساهمة 3.

 مدى عغطية مستوى النشاط للمصاريف العامة4.

ومما سبق يمكن القول أن االداء  املالي يتمثل في قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املالية )الفعالية(عن طريق 

 بغية التقليل من التكاليف. الرشادة في استغالل املوارد املتاحة )النجاعة(

i. معايير األداء 

وفـــــــــرت املعـــــــــايير الدوليـــــــــة لنشـــــــــر األداء اقتـــــــــراا بـــــــــين املفهـــــــــوم األوربـــــــــي واملفهـــــــــوم األميركـــــــــي لقيـــــــــاس األداء، حيـــــــــث تـــــــــم   

ــــي 1999نشـــــــرها ألول مـــــــرة بالنجليزيـــــــة ســـــــنة  ــ ـــق فـ ــ ـــز التطبيــ ــ ـــــت حيــ ـــــانفي01ودخلــ ـــد 2000. جــ ــ ــــى توحيــ ـــــايير إلـــ ــــذه املعــ ـــــدف هـــ وتهــ

األســـــــــــواق العامليـــــــــــة، ورفــــــــــع وتيـــــــــــرة األصـــــــــــول املســـــــــــيرة مــــــــــن طـــــــــــرف املختصـــــــــــين، فـــــــــــي ظــــــــــل تبـــــــــــاين طـــــــــــرق حســـــــــــاا وتجميــــــــــع ر ى 

وتقنيـــــــــات عســـــــــيير األداء مـــــــــن ســـــــــوق إلـــــــــى  خــــــــــر ومـــــــــن بلـــــــــد إلـــــــــى  خـــــــــر ، وتفيـــــــــد هــــــــــذه املعـــــــــايير كـــــــــال مـــــــــن الطـــــــــرفين املســــــــــتثمرين 

ـــيرينواملختصـــــــــــــــــــــــــين بغيـــــــــــــــــــــــــة التقليـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــدة املنافســـــــــــــــــــــــــة، خاصـــــــــــــــــــــــــية االمتياز،املقارنـــــــــــــــــــــــــة املباشـــــــــــــــــــــــــرة أل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .داء املســ

 :5في خمس نقاط  " GIPS " وتتلخص معايير

املعطيات األساسية: حيث أن طبيعة ونوعية ومدى حداثة املعلومات تؤدي دورا هاما فيقياس األداء مع تقييم  -

 أصول املؤسسة بالقيمة السوقية بدال من القيمة التاريخية؛

 طريقة وأسلوا الحساا؛ -

 بناء املركبات؛ -

 فية؛املعلومات الضا -

 تحليل النتائج. -

 

 

 

 

                                                           
لإلنذار المبكر باستعمال المحاكاة المالية حلة بورصتي  دادن عبد الغني قياس و تقييم األداء المالي في المؤسسات االقتصادية نحو إرساء نموذج3

 .43،ص0112-،14الجزائر و باريس، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
92,chap9,p287.ANALYSE ET DIAGNOSTIC FINANCIERS , Méthodes et cas, eyrolles,paris,19SERGE EVRAERT4 

 .43دادن عبد الغني، مرجع سابق، ص5
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 العوامل املؤثرة على االداء املالي -0

  :6والتي من اهمها 

وطبيعة  ملؤسسةملتغيرات التي لها عالقة باوهو عبارة عن الطار الذي تنسجم فيه جميع ا  :الهيكل التنظيمي -

األعمال والنشاطات التي من خالل املساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح عن طريق ها ، حيث أنه يؤثر على أداءأعمالها

  .ينبغي القيام بها

وهي األساليب واملهارات والطرق الحديثة املعتمدة في الشركة لتحقيق األهداف املنشودة والتي ععمل   :التكنولوجيا -

تحديد نوع وطبيعة التكنولوجيا التي تناسب أعمالها والتي تنسجم مع  ؤسسةاملصادر بالحتياجات وعلى املعلى ربط 

  .أهدافها

األداء بصورة إيجابية من الناحية الدارية واملالية وإعطاء   يوفر املناخ التنظيمي ضمان سالمة :  املناخ التنظيمي -

الداء في تصرفهم في أموال ملعاير ااملعلومات ملتخذي القرار لرسم صورة األداء والتعرف على مدى تطبيق الدارة 

  . ؤسساتامل

ويقصد بالحجم تصنيف املؤسسات على عدة مستويات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ويعتبر حجم املنظمة   :الحجم -

  .من أحد أهم العوامل املؤثرة على األداء املالي للمنظمات فكلما ازداد حجم املنظمة ازداد حجم املحللين املاليين

 التقييم األداء املالي:ثانيا : 

 تعريف التقييم االداء املالي: -0

 :هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك العدذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ف التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م األداء نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

یعــــــــــــــــــرف تق ــــــــــــــــــ م األداء بأنــــــــــــــــــه:  وظ فــــــــــــــــــة إدار ــــــــــــــــــة تمثــــــــــــــــــل الحلقــــــــــــــــــة األخيــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن سلســــــــــــــــــلة العمــــــــــــــــــل االداري املســــــــــــــــــتمر       

ـــــاز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذها جهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ذتخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن االجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمل مجموعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االدارة للتأكــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن أن النتــــــــــــــــــائج تتحقــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى النحــــــــــــــــــو عشـــ

 .7املرسوم وبأعلى درجة من الكفاءة

إن تقييم األداء املالي للمؤسسة يعني تقديم حكم له قيمة على إدارة املوارد الطبيعية واملادية واملالية املتاحة للمؤسسة 

 .8ة أو املنتظرة في ضوء معايير محددة سابقابغية خدمة رغبات أطرافها املختلفة، وهو يعتبر قياس للنتائج املحقق

كما يقصد بتقييم األداء املالي استخدام املؤشرات املالية التي يفترض أنها ععكس تحقيق األهداف االقتصادية أو ذلك 

ت النظام الذي يساعد الداريين على معرفة مدى التقدم الذي تحرزه املؤسسة في تحقيق أهدافها، و في تحديد بعض مجاال 

 .9التنفيذ التي تحتاج إل عناية و اهتمام أكبر

مما سبق ذكره من ععاريف يمكننا أن نعرف تقييم األداء املالي أنه يساعد على معرفة مدى قدرة املؤسسة على تحقيق      

أهدافها املسطرة، عن طريق  قياس أدائها املالي الفعلي باستخدام املؤشرات و النسب املالية. فالتقييم املالي يساعد على 

 تقويمه لتحقيق األهداف.مراقبة وتتبع نشاط املؤسسة والعمل على 

                                                           
 سا.performance.html-https://mohammad20118.blogspot.com/2019/09/financial ،01/12/0101 ،00.11محمد عماد،  6
 -وايمان شيحان المشهداني، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارف، ط.األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانعالء فرحات طالب 7

 .ص2011األردن، ،
 .41، ص0111، السعيد فرحات جمعة، األداء المالي لمنظمات األعمال )والتحديات الراهنة(، درا المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية 8
وحدة المسبك بالبرواقية، رسالة ماجستير في  دراسة حالة مؤسسة بوفالــ بنية حيزية، أهمية التخطيط المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية9

 .21، ص  0100-علوم التسيير، تخصص االقتصاد التطبيقي في إدارة األعمال و المالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المدية، 

https://mohammad20118.blogspot.com/2019/09/financial-performance.html
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 أهمية تقييم األداء املالي:  -0

تنبع أهمية األداء املالي بشكل عام في أنه يهدف إلى تقييم أداء املؤسسات من عدة زوايا و بطريقة تخدم مستخدمي 

ت التي البيانات ممن لهم مصال  مالية في املؤسسة لتحديد جوانب القوة و الضعف في املؤسسة و االستفادة من البيانا

 و بشكل خاص في عملية متابع
ً
ة أعمال يوفرها األداء املالي لترشيد القرارات املالية للمستخدمين.وتنبع أهمية األداء املالي أيضا

توجيه األداء نحو االتجاه الصحيح و قييم مستويات أدائها و فعاليته و مراقبة أوضاعها و تاملؤسسة وتفحص سلوكها و 

يد االستخدامات العامة للمؤسسة ترشيحية و ملعوقات وبيان أسبابها و اقتراح إجراءاتها التصحاملطلوا من خالل تحديد ا

 لألهداف العامة للمؤسسة و  استثماراتهاو 
ً
املساهمة في اتخاذ القرارات السليمة للحفاظ على استمرارية و بقاء وفقا

 .10املؤسسة

 أهداف األداء املالي: -3

 (11)تثمرين األهداف التالية:إن األداء املالي يمكن أن يحقق للمس

  يمكن املستثمر متابعة و معرفة نشاط املؤسسة و طبيعته، كما يساعد على متابعة الظروف االقتصادية و املالية

 املحيطة، و تقدير تأثير أدوات األداء املالية من ربحية و سيولة و نشاط و املديونية على سعر السهم؛

  التحليل و املقارنة و تفسير البيانات املالية و فهم التفاعل بين البيانات التخاذ يساعد املستثمر في إجراء عملية

 القرار املالئم ألوضاع املؤسسة.

لتحليل املناسبة لصنع القرارات و منه فإن املوضوع األساس ي لألداء املالي هو الحصول على معلومات عستخدم ألغراض ا

 اء املالي للمؤسسة.اختيار السهم األفضل من خالل مؤشرات األدو 

 خطوات تقييم األداء املالي: -4

 :12يمكن تلخيص عملية تقييم األداء املالي بالخطوات التالية

الحصول على مجموعة القوائم املالية السنوية وقائمة الدخل،حيث إن من خطوات األداء املالي إعداد املوازنات  .0

 الشركات خالل فترة زمنية معينة؛والقوائماملالية والتقارير السنوية املتعلقة بأداء 

احتساا مقاييس مختلفة لتقييم األداء مثل الربحية والسيولة والنشاط و الرفع املالي والتوزيعات، وتتم بإعداد  .0

 وإختياراألدوات املالية التي ستستخدم في عملية تقييم األداء املالي؛

رافات و الفروقات و بواطن الضعف باألداء املالي دراسة وتقييم النسب، وبعد إستخراج النتائج يتم معرفة النح .3

 الفعلي ومقارنته باألداء املتوقع أو مقارنته بأداء الشركات التي ععمل في نفس القطاع؛

وضع التوصيات املالئمة معتمدين في عملية تقويم األداء املالي من خالل النسب، بعد معرفة أسباا هذه الفروق  .4

 عها ومعالجتها.وأثرهاعلى الشركات للتعامل م

                                                           
، SPEدية دراسة حالة الشركة الجزائرية إلنتاج الكهرباء لوحة القيادة كأداة لتقييم االداء المالي للمؤسسة االقتصانصر الدين بن نذير وآخرون،  10

، مخبر البحث حول االبداع وتغيير المنظمات 0المؤتمر الوطني األول حول مراقبة التسيير كألية لحوكمة المؤسسات وتفعيل االبداع، جامعة البليدة
 .11، ص0102أفريل  04والمؤسسات، 

 .11نفس المرجع، ص  11
ص 0101،األداء المالي و أثره على عوائد أسهم الشركات المساهمة،دار الجامد للنشرو التوزيع الطبعة األولى ،عمان ،األردن،محمد محمود الخطيب 12

 .40:40ص 
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 .الجوانب الرئيسية لتقييم األداء -5

 :13يمكن أن نو   أهم الجوانب التي يتعرض لها تقييم األداء املالي كما يلي

 مدى تحقيق الربحية في ظل المكانيات املادية و املالية املتاحة؛ 

  املناسب، و تحديد الحجم تحديد أفضل مزيج مرغوا فيه من األصول و ذلك يتضمن إقرار حجم و نوع االستثمار

 املناسب من رأس املال و الديون سواء كانت قصيرة أو طويلة األجل؛

  مدى قدرة املؤسسة على عسديد التزاماتها أي قدرتها املالية، هذا املؤشر ضروري ألي مؤسسة الكتساا السمعة

 الجيدة مع الزبائن و بالتالي تحقيق النمو و االستمرارية؛

 لنشاط للمصاريف العامة؛مدى عغطية مستوى ا 

 .أثر السياسات املالية املتبناة من طرف املسيرين على مردودية األموال الخاصة 

 نسبةقدرة التمويل ؛  :14ىكفاءة إدارة األصول والخصوم فيما يليى وانب املطلوا تقييمها للحكم علو يمكن تلخيص الج

يتوقف مستوى التقييم على مدى ، و  معدل املردودية املحققالتغطية وتحقيق هامش األمان؛ التوظيف الكفء لألموال ؛ 

 سالمة وفعالية النظام املعلوماعي بين فروع املؤسسة بالضافة إلى القوائم املالية والتقارير ذات الصلة باملوضوع

 معوقات تقییم األداء املالي -2

  م الدق ق وتتمثل الصعوبة في تحدذد تواجه عمل ات تق  م األداء كثيرا من الصعوبات التي تحول ب نها وبين التق

وتطو ر معاذير لق اس األداء خاصة وأن لكل مؤسسة أهداف وخصائص تختلف عن غيرها، األمر الذي اعتماد معاذير واحدة 

 :15لق اس األداء في غاذة الصعوبة وعموما تتمثل الصعوبات في

 وع ة لتق  م األداء؛الصعوبة في تحدذد نموذج متكامل وا   على درجة من الدقة واملوض .0

 الصعوبة في تحدذد املتغيرات املرغوا ق اسها والعالقات التي ب نها؛ .0

 الصعوبة في تحدذد بداذة عمل ات عشخ ص ودراسة وتحل ل االنجاز بهدف تق  مه؛ .3

 صعوبة تطو ر معاذير كم ة ونوع ة لق اس املخرجات الكم ة والنوع ة لق اس أداء املالي؛ .4

شر ة املدربة للق ام بق اس األداء وتق  مه ح ث تتطلب هذه العمل ة درجة عال ة من الخبرات النقص في الكوادر الب .5

 والكفاءات واملهارات الالزمة.

 ثالثا : جائحة كورونا 

 التعريف بجائحة كورونا  -0

                                                           
، رسالة ماجستير، تخصص نقود 0111-0114وضياف سامية، تقييم األداء المالي لشركات التأمين دراسة حالة شركة تأمين المحروقات خالل 13

 .34-30، ص ص  0112ة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، غير منشورة، ومالية، كلي
 .50دادن عبد الغني، مرجع سابق، ص14
، 0110، عادل عشي، األداء المالي للمؤسسة االقتصادية:قياس وتقييم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة15

 .01ص
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ععد فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي عسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل 

، ومتالزمة االلتهاا الرئوي الحاد الوخيم )سارس (، ويمثل فيروس كورونا (MERS-CoV)متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

 .من قبلاملستجدساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر 

صدر، ويعني ذلك أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وتوّصلت االستقصاءات 
َ
وععد فيروسات كورونا حيواِنّية امل

اد إلى  املستفيضة إلى أن فيروس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاا الرئوي الحاد الوخيم )سارس( قد انتقل من َسَنانير الزبَّ

ا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية من الجمال الوحيدة السنام إلى البشر، وينتشر البشر، بينما انتقل فيروس كورون

صيب البشر بعد
ُ
 .16العديد من فيروسات كورونا املعروفة بين الحيوانات، ولم ت

 تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات العالم -0

قليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أو   التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول  فاق االقتصاد ال

العاملية  02-إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن رد فعل منطقة الشرق األوسط و سيا الوسطى كان سريعا إزاء جائحة كوفيد

فاتخذت إجراءات صارمة أنقذت الكثير من األرواح، ومع ذلك، كان لهذه السياسات تأثير كبير أيضا على النشاط االقتصادي 

حلي، ومع شروع العديد من بلدان املنطقة في إعادة فتح اقتصاداتها وتحسن النشاط مؤخرا، ربما نشأت مخاطر من تزايد امل

أعداد املصابين باملرض. وازدادت التأثيرات املعاكسة بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط مقترنا بتخفيض النتاج في 

، أي 0202في  %4,4-والسياحة، ونتيجة لذلك، ُيتوقع حاليا بلوغ النمو في املنطقة البلدان املصدرة للنفط واضطراا التجارة 

 .020217أقل بنقطتين مئويتين عما كان متوقعا في إبريل 

وفي تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  سيا حول األثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كورونا فقد 

مليار دوالر، األمر الذي يهدد استمرارية الشركات والصناعات  02املنطقة العربية بمقدار توقعت اللجنة أن تنخفض صادرات 

مليار دوالر كايرادات جمركية، كما أورد التقرير أن  0.2املعتمدة على التصدير، كما توقعت أن تخسر الحكومات حوالي 

مليار خالل الفترة ما بين جانفي ومارس  402الشركات العربية سجلت خسارة هائلة في ر وس األموال أين بلغت قيمتها 

0202.18 

 املحور الثاني : الجانب التطبيقي لتأثير جائحة كورونا على األداء املالي لشركة املراعي .

 أوال : اجراءات شركة املراعي ملجابهة جائحة كورونا 

للوقوف في وجه هذه الجائحة، وهذا مع بداية أزمة جائحة كورونا قامت شركة املراعي باتخاذ سلسلة من االجراءات  

 :  19حسب ما ورد في املوقع الرسمي للشركة، وتتضمن هذه االجراءات ما يلي

                                                           
covid-virus/about-topics/corona-http://www.emro.who.int/ar/health-، 02 –المنظمة العالمية للصحة، عن مرض كوفيد  -16

19.html ،12/13/0101 
االقتصاد اإلقليمي،  صندوق النقد الدولي، مستجدات آفاق -17
-menap-update-outlook-economic-https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional

cca#report ،00/12/0101. 
 .0، ص 0101اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريي آسيا، استجابة اقليمية، طارئة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا،  -18

19https://www.almarai.com/2020/04/07/ رئيس مجلس إدارة المراعي  

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html
https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report
https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca#report
https://www.almarai.com/2020/04/07/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%86%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%a7/?fbclid=IwAR2_55vKBtJyBV6a46PASTBeTFvVJX8eAWzsapE3Wfz2tKfs8tgWvWk-eTs
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العمل بكامل طاقتها االنتاجية واللوجيستية في داخل وخارج اململكة العربية السعودية من خالل انتاج بشكل يومي  -

مليون عبوة  0.2مليون قطعة خبز و 2.2ف دجاجة وأل 522ومشتقاتها و  مليون ليتر من الحليب واأللبان 4.1

 .موظٍف في مواقع عمل مختلفة 40222عصير، ويقوم على ذلك 

 من الجراءات التي تضمن سالمة عمليات التصنيع الغذائي ومن بينها عزل بيئة العمل في مصانعها  -
ً
اتخاذ عددا

، بالضافة إلى تأمين سال 
ً
 كامال

ً
 صحيا

ً
 .سل المداد وضمان عدم تأثرها باألوضاع الحاليةالغذائية ومزارعها عزال

التواصل والتنسيق املستمر مع القطاعات الحكومية ذات العالقة ومع مورديها في الخارج، وكذلك مع الشركات  -

على رفوف  السلع الغذائية الضرورية توافر الزميلة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث ععمل في تناغم تام لضمان

 في كل مناطق اململكة.األسواق 

القيام بمجموعة من األنشطة ضمن مسؤولياتها االجتماعية تتمثل أساسا في تقديم مساعدات غذائية مثل مبادرة    -

 إطعام   للمتضررين من الجائحة، أو مساعدات طبية لفائدة املستشفيات والطاقم الطبي .

 ثانيا : تقييم األداء املالي لشركة املراعي في ظل جائحة كورونا 

في هذا الجزء من الدراسة، سوف نقوم بدراسة مجموعة من املؤشرات املتعلقة باألداء املالي لشركة املراعي مع  

ة السعودية خالل الربع الثاني التركيز على الربع الثاني من السنة على اعتبار أن جائحة كورونا بدأت االنتشار في اململكة العربي

 من خالل الجداول  0202لسنة 

 حجم اإليرادات                             -0

 .                                                0202-0202: حجم اإليرادات لشركة املراعي خالل الربع الثاني للفترة بين  0الجدول رقم 

الربع الثاني 

 من السنوات 

0202 0204 0202 0202 0202 

 االيرادات

 باملليون ريال

3.205.2 3.422.3 3400 3,767.4 4,081.8 

  املصدر : التقارير املالية للربع الثاني لسنوات الدراسة الخاصة بشركة املراعي 

من خالل الجدول أعاله نالحظ تذبذا في نمو االيرادات لشركة املراعي خالل سنوات الدراسة، في حين يمكن  

ارتفعت مقارنة بنفس   -الذي تميز بانتشار جائحة كورونا - 0202مالحظة أن ايرادات الشركة خالل الربع الثاني من سنة 

ويعزو هذا االرتفاع إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة بسبب ،  % 2.3الفترة من العام املاض ي حيث بلغت نسبة النمو 

حلول شهر رمضان خالل هذا الفترة إضافة تأثير جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة االستهالك وهذا ما يبرره عمل الشركة 

 بأقص ى طاقاتها .
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 معدل نمو األرباح  -0

 .                                                0202-0202: حجم األرباح الصافية لشركة املراعي خالل الربع الثاني للفترة بين  0الجدول رقم 

الربع الثاني من 

 السنوات

0202 0204 0202 0202 0202 

 243.2 520.5 220.3 244.0 252.4 صافي الربح

  املصدر : التقارير املالية للربع الثاني لسنوات الدراسة الخاصة بشركة املراعي 

من خالل الجدول أعاله نالحظ تذبذا نوعا ما  في نمو صافي الدخل لشركة املراعي خالل سنوات الدراسة، في حين  

ارتفعت مقارنة   -الذي تميز بانتشار جائحة كورونا - 0202يمكن مالحظة أن صافي دخل الشركة خالل الربع الثاني من سنة 

، ويعزو هذا االرتفاع إلى نمو االيرادات نتيجة الطلب املوسمي % 02.5مو بنفس الفترة من العام املاض ي حيث بلغت نسبة الن

 في قطاع األغذية والحليب طويل األجل والدواجن .

 تطور التكاليف اإلدارية والتجارية  -3

                      .                           0202-0202: حجم التكاليف لشركة املراعي خالل الربع الثاني للفترة بين  3الجدول رقم 

 0202 0204 0202 0202 0202 

 230.252 525.203 202.224 222.002 202.522 التكاليف التجارية 

 025.022 22.202 22.002 003.234 003.044 التكاليف الدارية 

 30.040 32.000 33.225 40.222 00.040 مصاريف اخرى 

 322.032 305.222 350.225 323.252 320.203 مجموع التكاليف 

  املصدر : التقارير املالية للربع الثاني لسنوات الدراسة الخاصة بشركة املراعي 

من خالل الجدول أعاله نالحظ تذبذا في حجم التكاليف لشركة املراعي خالل سنوات الدراسة، في حين يمكن  

ارتفعت مقارنة بنفس   -انتشار جائحة كوروناالذي تميز ب - 0202مالحظة أن حجم التكاليف خالل الربع الثاني من سنة 

، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة التكاليف املتعلقة بتدابير الوقاية من % 4.4الفترة من العام املاض ي حيث بلغت نسبة النمو 

على بعض جائحة كورونا من جهة وارتفاع تكاليف العمالة من جهة ثانية، وتأثير الضريبة على القيمة املضافة الجديدة 

 منتجات الشركة التي فرضتها السعودية  من جهة ثالثة .

 ربحية السهم الواحد  -4

 .                                                0202-0202: ربحية السهم الواحد لشركة املراعي خالل الربع الثاني للفترة بين  4الجدول رقم 

 0202 0202 0202 0204 0202 الربع الثاني 

 2.22 2.52 2.25 2.22 2.40 ربحية السهم الواحد بالريال السعودي  

  املصدر : التقارير املالية للربع الثاني لسنوات الدراسة الخاصة بشركة املراعي  
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من خالل الجدول أعاله نالحظ تذبذا  في ربحية السهم الواحد لشركة املراعي خالل سنوات الدراسة، في حين يمكن  

ارتفعت مقارنة بنفس   -الذي تميز بانتشار جائحة كورونا - 0202حية السهم الواحد خالل الربع الثاني من سنة مالحظة أن رب

، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة االيرادات التي شهدت الشركة في هذه %0.02الفترة من العام املاض ي حيث بلغت نسبة النمو 

رمضان إضافة إلى تأثير جائحة كورونا على املستهلكين الذين سعوا إلى اقتناء الفترة نتيجة زيادة الطلب نتيجة مناسبة شهر 

 منتجات الشركة بشكل كبير.

 الخاتمة 

تتأثر الشركات باملحيط الذي ععمل فيه، حيث يمكن أن تتعرض إلى مخاطر وأزمات يكون لها انعكاسات على أداءها 

بشكل عام، وقد حدث هذا مع ظهور حائجة كورونا التي ضربت العالم وكان لها أثار مادية وبشرية وصحية رغم كل الجهود 

ا لقاح نجاح لهذا املرض، وفي هذه الدراسة تطرقنا إلى تأثير هذه الجائحة التي بذلتها الدول واملؤسسات في مجابتها في ظل غيا

على تقييم األداء املالي لشركة املراعي في اململكة العربية السعودية حيث توصلنا إلى مجموعة من النتائج ووضعنا جملة من 

 التوصيات على النحو التالي : 

 النتائج 

رفة الوضع املالي للشركة، والذي من خالله يمكن تحديد ناقط القوة والضعف يعتبر تقييم األداء املالي وسيلة ملع -

وكذا الفرص والتهديدات التي تصادف الشركة، كما أنه ضروري لتقديم معلومات مالية لألطراف ذات الصلة 

 ومساعدتهم على اتخاذ القرارات املناسبة .

املراعي حيث قامت هذه األخيرة بمجموعة من األنشطة  أدت جائحة كورونا إلى ععزيز املسؤولية االجتماعية لشركة -

من شأنها املساعدة في مجابهة هذه الجائحة كتقديم مساعدات طبية وغذائية ملختلف املتضررين من هذه الجائحة 

 وكذا الطواقم الطبية في املستشفيات .

قارنا بنفس الفترة من السنوات رغم جائحة كورونا إال أن ايرادات شركة املراعي لم تتأثر بذلك محققة نموا م -

السابقة بل كان هناك طلب على منتجات الشركة في ظل فرض اململكة اجراءات الحجر على السكان، األمر الذي 

دفعهم إلى زيادة اقتناء واستهالك منتجات الشركة، إلى جانب أن هذه الفترة تزامنت مع شهر رمضان الذي يزيد فيه 

 الطلب على املنتجات.

ائحة كورونا على مصاريف شركة املراعي حيث قامت هذه االخيرة باتخاذ تدابير وقائية ضد هذه الجائحة، أثرت ج -

 األمر الذي كلفها انفاق املزيد من املصاريف على الصحة والسالمة والعزل الصحي .

 إختبار الفرضيات:

يف املقدمة  املطروحةضيات ذا الدوضوع، ميكن اختبار الفر همن نتائج حاول  هالتوصل إلي على ضوء ما مت
 واملتمثلة يف:
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ــــــربع الثاني من سنة ما تأثير جائحة كورونا على إيرادات شركة املراعي الفرضية األوىل " ـــ باملقارنة بنفس 0202خالل الـ

 ؟ " 0202  -0202الفترة ما بين 

من خالل النتائج املتحصل عليها بعد دراسة القوائم املالية لشركة املراعي تبين لنا أن مبيعاتها خالل مرحلة تفش ي الوباء ) 

 .  ننفي الفرضية األولىومنه  0202 -0202( كانت أكبر من مبيعاتها خالل تفس الفترة ما بين 0202الربع الثاني من سنة 

حة كورنا على ربحية السهم الواحد لشركة املراعي خالل فترة تفش ي الوباء مقارنة بنفس ما تأثير جائالفرضية الثانية " 

 الفترة من العام املاض ي؟ "

خالل مرحلة تفش ي ربحية السهم الواحد من خالل النتائج املتحصل عليها بعد دراسة القوائم املالية لشركة املراعي تبين لنا أن 

 . الثانية ننفي الفرضيةومنه   من العام املاض يارتفعت مقارنة بنفس الفترة الوباء 

 الفرضية الثالثة "ما تأثير جائحة كورونا على مصاريف شركة املراعي خالل فترة مواجهة تفش ي الوباء؟ ".

خالل مرحلة تفش ي الوباء املصاريف من خالل النتائج املتحصل عليها بعد دراسة القوائم املالية لشركة املراعي تبين لنا أن 

 الثالثة. الفرضية نقبلومنه   ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ي

 : بناء على ما تم عرض خالل هذا البحث، يمكن تقديم التوصيات التالية : التوصيات 

 تفعيل إدارة املخاطر من قبل الشركات عند مواجهة األزمات واألوبئة . -

 خاصة في قطاع التعليم والصحة . ضرورة االلتزام باملسؤولية االجتماعية للشركات -

 تخصيص موارد مالية ملجابهة األزمات واألوبئة والخسائر التي قد تنجم عنها . -

 االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصال أثناء العمل في حالة ععذر التنقل إلى مقر العمل . -

 قائمة املصادر واملراجع:

 مراجع باللغة العربية:

، األردن، 20الخطيب، األداء املالي و أثره على عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر و التوزيع، ط محمد محمود  .0

0202. 

عبد الغني دادان، محمد أمين كماس ي، األداء املالي من منظور املحاكاة املالية، املؤتمر العلمي الدولي حول األداء  .0

 .0225رقلة، املتميز للمنظمات والحكومات، جامعة قصدي مرباح، و 

دادن عبد الغني قياس و تقييم األداء املالي في املؤسسات االقتصادية نحو إرساء نموذج لإلنذار املبكر باستعمال  .3

املحاكاة املالية حلة بورصتي الجزائر و باريس، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية 

 .0224-،23وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

عالء فرحات طالب واذمان ش حان املشهداني، الحوكمة املؤسس ة واألداء املالي االسترات جي للمصارف، ط.األولى،  .4

 .2011األردن، -دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان

السعيد فرحات جمعة، األداء املالي ملنظمات األعمال )والتحديات الراهنة(، درا املريخ للنشر، الرياض، اململكة  .5

 .0222العربية السعودية، 

وحدة  دراسة حالة مؤسسة بوفالــ بنية حيزية، أهمية التخطيط املالي في تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية .2

املسبك بالبرواقية، رسالة ماجستير في علوم التسيير، تخصص االقتصاد التطبيقي في إدارة األعمال و املالية، كلية 

 . 0200-وم التسيير، جامعة املدية، العلوم االقتصادية وعل
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لوحة القيادة كأداة لتقييم االداء املالي للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة الشركة نصر الدين بن نذير و خرون،  .4

، املؤتمر الوطني األول حول مراقبة التسيير كألية لحوكمة املؤسسات وتفعيل االبداع، SPEالجزائرية لنتاج الكهرباء 

 .0204أفريل  05، مخبر البحث حول االبداع وعغيير املنظمات واملؤسسات، 0البليدةجامعة 

محمد محمود الخطيب ،األداء املالي و أثره على عوائد أسهم الشركات املساهمة،دار الجامد للنشرو التوزيع الطبعة  .2

 .0202األولى ،عمان ،األردن،

، رسالة 0222-0225راسة حالة شركة تأمين املحروقات خالل وضياف سامية، تقييم األداء املالي لشركات التأمين د .2

 . 0222ماجستير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، غير منشورة، 

عادل عش ي، األداء املالي للمؤسسة االقتصادذة:ق اس وتق  م، مذكرة لن ل شهادة املاجستير، كل ة علوم التس ير،  .02

 0220جامعة محمد خ ضر، بسكرة، 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريي  سيا، استجابة اقليمية، طارئة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا،  .00

0202. 

 مراجع باللغة االجنبية:
12. SERGE EVRAERTANALYSE ET DIAGNOSTIC FINANCIERS , Méthodes et cas, 

eyrolles,paris,1992,chap9,p287. 

 مواقع االنترنات:

 ،performance.html-https://mohammad20118.blogspot.com/2019/09/financialمحمد عماد،  .03
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 تأثيرات الحدث القاطع السلبية على التنبؤ بحركة االسعار في سوق العمالت األجنبية

Negative Categorical Event Effects on Foreign Exchange Rates 
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 امللخص

 

يركز هذا البحث على كشف تأثير الحدث القاطع 

سعار لتحليل الفني في التنبؤ بحركة ال على فاعلية ا

خالل الفترة التي تلي وقوع الحدث , وقد تم اتباع 

منهج بحثي يعتمد على املقارنة والتحليل فيما 

بعد الحدث , يخص الدراسات الفنية في مرحلة ما 

وقد خلص البحث الى أن الحدث القاطع يتسبب 

 .في فقدان كامل لفاعلية التحليالت الفنية

  

 الكلمات املفتاحية

 

االنماط  .الشموع اليابانية .الحدث القاطع

 .التأثيرات السلبية .املؤشرات الفنية .السعرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:. 

 

This research focuses on the impact of Categorical 

Event on technical analysis efficiency in forecasting 

the rate movement after occurring the event . The 

comparison and analytic  approach has been 

adopted in this research in respect to the post-event 

technical study . This research concludes that the 

Categorical Event causes insufficiency in technical 

analysis. 

 

Key words  :Categorical Event ,Japanese 

Candlesticks ,Price patterns  , Technical 

indicators  

Jel classification : G Financial Economics (G02) 
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 مقدمة

و هابط جم التغير اليومي سواء كان صاعد أن حة بشكل شبه نمطي وشبه مستقر كما أسواق املاليتتحرك االسعار في ال 

ن تغير ونظرية موجات اليوت , من ناحيه أخرى فإ يتسم بالتقارب وذلك وفق النظريات السابقة في تحليل السوق كنظرية داو

نية معقولة ومتقاربه نسبيا مع الفترة الزمنية لى االتجاه الهابط والعكس يحدث في فترة زمالسعر وتحوله من االتجاه الصاعد إ

 املستغرقة في االتجاه السابق .

ن حركتها لفترة زمنية سابقة , هذه الخصائص للحركة السعرية مكنها من تشكيل سلوك تاريخي يمكن عكسه كرسوم بيانية تبي

في الحاضر واملستقبل وهذا ما يعرف  السوق مر الذي ساعد في دراسة الحركة التاريخية لألسعار لغرض التنبؤ بحركة ال 

 بالتحليل الفني .

القاطع ستغلق خارج نطاق حركة  ن شمعة الحدثير الكامل في السلوك السعري حيث ألى التغيوقوع الحدث القاطع يؤدي إ

ة  , من ناحية أو الحركة املوجي نماطفي إطار ال  سعار وبالشكل الذي يوقف ويمنع تتبع الحركة السابقة للسعر سواء كانتال 

ت مما يجعلها خرى تعمل على تغيير املؤشرات الفنية بسبب القيمة املتطرفة للحدث والتي تغير القيم الحسابية للمؤشراأ

 يقاف عملية التنبؤ.مضلله وغير منطقية , وهذا كله يؤدي إلى إ

ملحللين واملضاربين على حد سواء أين لى املنطقة العمياء وفيها ال يعلم اق شمعة الحدث القاطع يدخل السعر إغال بعد إ

وقائم على التخمينات لى اين سيكون االتجاه مما يجعل االستثمار في هذه املرحلة في غاية الخطورة سيفتح اليوم التالي وإ

نذار تجد نفسك خارج عن جانب ق إيمكن تشبيه تأثير الحدث القاطع بالسير على طريق واضح املعالم وفجاءة وبدون سابو 

 حساسك باالتجاهات مما يجعلك في حالة ضياع كامل .فيه إ ريق بمسافة كيلو متر وفي وضع تفقدالط

 مشكلة البحث

 باستخدام التحليل الفني بعد وقوع الحدث القاطع؟ما مدى فاعلية التنبؤ  بحركة السعار في سوق العمالت الجنبية 

 فرضيات البحث

 .القاطع أنماط الشموع اليابانية ال تشمل نمط الحدث .1

 .سلوك الحدث القاطع ال يتوافق مع االنماط السعرية الفنية .2

 .الحدث القاطع يؤثر على حسابات وقيم املؤشرات الفنية ويفقدها فاعليتها .3

 التحليالت الفنية التي تلت الحدث القاطع متضاربة وغير فعالة. .4

 همية البحثأ

 سعار بعد وقوع الحدث.الفنين في التنبؤ بحركة ال حللين قدرات امل الحدث القاطع علىيكشف عن مدى تأثير  .1

 يبين درجة املخاطر حول االستثمار في فترة ما بعد الحدث. .2

 ولية ملعالجة القصور في التحليل الفني.يمثل خطوة أ .3
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 نية في سلسلة ابحاث الحدث القاطع.يعطي إضافة علمية ومه .4

 منهجية البحث 

تحليل حيث تم مقارنة خصائص ومعطيات الحدث القاطع من وجهة نظر فنية مع سلوبين هما املقارنة والالبحث أ يضم منهج

وقوع الحدث لغرض معرفة القواعد التحليلية لألسلوب الفني , ومن ناحية أخرى تم دراسة التنبؤات الفنية للتحليالت التي 

 مدى دقتها

 تنويه 

 لتحديد ختبارا هي خاللها منثبات فرضيات هذه الدراسة يتم إ نأ املفترض من والتي الساسية الطريقة كانت

 :ختباراال  يوضح اآلتي والشكل,  مباشرة القاطع الحدث وقوع بعد التنبؤ على الفنيين املحللين مقدرة

 ( اختبار املحللين الفنيين1الشكل )

 املصدر إعداد الباحث 

 العربية وهي لغات بثالث الجنسيات مختلف من فني محلل 111 على االختبار هذا طرح يتم نأ املفترض من كان

 املحللين من مجموعة لىإ باإلضافة الفني التحليل في عاملية جمعيات لربع تقديمة تم وبالفعل,  واليابانية واالنجليزية

 الجمعية,  اليابانية الجمعية,   البريطانية الجمعية,  الفنين للمحللين الدولي االتحاد هي الجمعيات هذه,  الفنيين

 .املصرية

 تجاوبال عدم حالة في كانت املشكلةطريقة االختبار هي الطريقة القوى والفضل من حيث دقة النتائج غير أن 

 يقافإ الى أدى بالتالي الباحث أمام عائق شكل مما االختبار لخوض الفنيين واملحللين الجمعيات قبل من رفضالو 

 طريقة اعتماد مت الغرض ولهذا للدراسة  خرى أ طرق  يجادإ الباحث على توجب لذا,  يوم 01 عن يزيد ما البحث

 :اآلتية الجوانب تتضمن

 .لفني التحليل بأساليب القاطع الحدث نمط ارتباط مدى دراسة .1

 دراسة التحليالت التي تلت وقوع الحدث القاطع. .2
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 تأثير الحدث القاطع على التنبؤات الفنية طويلة املدى. .3

 .القاطع الحدث نمط تشمل ال اليابانية الشموع أنماط: األولى الفرضية

 الفتح بين الواقعة املنطقة تسمىو  (فتيل) وسفلي علوي  وظل ،( أبيض أو أسود) الجسم من الشموع تتكون  ما عادة

 الفتيل يوضح, و  الظالل الحقيقي الجسم وأسفل فوق  السعرية االمتدادات وتسمى ، الحقيقي الجسم واإلغالق

 , والختامية االفتتاحية الصفقات الجسم يوضح , املمثلة الزمنية الفترة خالل املالية للورقة تداول  سعر وأدنى أعلى

 السفلي الجزء في االفتتاح سعر , ويكون  معبأ غير أو أبيض الجسم فإن فتح مما أعلى املالية الورقة إغالق تم إذاف

 في االفتتاح سعر ويكون  أسود الجسم فإن الفتح من أقل السعر أغلق إذا و , العلى في اإلغالق وسعر الجسم من

 (.2, ويمكن مالحظة  تشكل الشمعة ونوعيتها في الشكل )iالسفل في اإلغالق وسعر العلى

نماط فردية أو ثنائية أو ثالثية لتعطي إشارات انعكاسية أو استمرارية هابطة وصاعدة كنجمة تتكون الشموع وفق أ

 (3النعكاس ي الهابط واملوضحة في الشكل )املساء النمط الثالثي ا

 ( شمعة نجمة املساء الهابطة3( تشكل الشموع اليابانية                                             الشكل )2الشكل )           

 /https://olymptradewiki.c موقع املصدر                              /https://arincen.comاملصدر موقع       

 

 فحص أنماط الشموع اليابانية 

تم االعتماد في فحص الشموع اليابانية على ملخصات االنماط والتي تتضمن مجموعتين , املجموعة الولى للشموع 

( واملجموعة الثانية للشموع الهابطة انعكاسية 4الصاعدة انعكاسية واستمرارية وهذا ما يوضحه الشكل )

 (5ارية وهذا ما يوضحه الشكل )واستمر 
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  انعكاسية الهابطة الشموع أنماط( 5) الشكل( أنماط الشموع الصاعدة انعكاسية واستمرارية                4الشكل )

 

 

    www.fx-arabia.com  موقع املصدر                                          www.fx-arabia.com املصدر موقع 

 

جراء االستفتاء البريطاني  2110\0\24( حاالت للحدث القاطع والتي حصلت في تاريخ 4جراء املقارنة تم اعتماد )إل 

 للخروج من االتحاد االوربي , وتمثلت هذه الحاالت في الزواج 

(GBP\USD),(GBP\JPY),(GBP\NOK),(GBP\AUD)( وقد أظهرت النتائج اآلتية:0كما هو موضح في الشكل , ) 

 أنماط الحدث القاطع ال تنتمي لي من أنماط الشموع املعروفة في املجموعتين. .1

 مقارنة بأنماط الشموع حيث تتجاوز الحجم في أ .2
ً
من متوسط الحجم  %1211نماط الحدث كبيرة جدا

 iiالطبيعي.
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 الشموع التي سبقت وقوع الحدث مختلفة ما بين صاعدة وهابطة , وهذا يخالف قاعدة نمطية الشموع. .3

سلوك السعر على املدى القصير بعد الحدث القاطع غير موحد ما بين صاعد وهابط وعرض ي وهذا  .4

 يخالف قاعدة التوجه في تحليالت الشموع.

 الحدث القاطع  أنماط( 0) لشكلا

 

 XMشركة  MT5منصة  املصدر

 

اليابانية , وبهذا تم إثبات الفرضية ن نمطية الحدث القاطع ال تنتمي لسلوب تحليالت الشموع مما سبق يتضح لنا أ

 الولى.

 

 .الفنية السعرية نماطاأل  مع يتوافق ال القاطع الحدث سلوكالفرضية الثانية : 

ا السعر يأخذسعار في السوق املالي بشكل شبه روتيني ومتكرر حيث تتحرك ال 
ً
 أن يمكن معينة أنماط مع معيًنا سلوك

 من عتبر نموذج القمم الثنائيةوي iiiالسعار أنماط باسم ُيعرف وهذا املستقبل في متكررة كانت إذا متطابقة تكون 

 نفس في تقريبا متتاليتين قمتين من يتكون  و صاعد أتجاه بعد تأتى والتي املوجودة الرئيسية نعكاسيةاال النماذج همأ

 على يكن لم نإ القل على املتوسط املدى على تصحيحيه حركه بعمل يقوم يتحقق عندما النمط هذا و املستوى 

 ivأشهر 3 حتى شهر من يأخذ قد القمتين اكتمال بين ما الوقت نأ كما البعيد املدى
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 ( نمط القمة الثنائية7الشكل )

 /https://school.stockcharts.comاملصدر موقع 

 

 

حيث تحقق نمط القمة الثنائية  2114للسنة  (EUR\USD)لغرض اختبار الفرضية تم اعتماد حالة فعلية لزوج 

ربعة وعشرين يوم وهذا ما يمثل سلوك طبيعي وذلك بواقع شهرين وأ 2114\5\21لى ا 2114\2\27والذي تشكل من 

 إلثنائية , ثم تحرك السعر وفق الفترة الزمنية املعروفة لنمط القمم ا
ً
 2114\7\23في تاريخ  ( C )لى النقطة هبوطا

 . 1.3442والذي يمثل الهدف السعري للنمط عند سعر

 

https://school.stockcharts.com/
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 ( حالة فعلية للقمم الثنائية8الشكل )

  املصدر منصةMT5  شركةXM 

 

يام وكسر أ 9في غضون  Bلى النقطة إ A( نجد أن السعر تحرك من النقطة 8بتحليل نمط القمم الثنائية في الشكل )

ن السعر استغرق شهرين و شهرين ويومين وبهذا فإ Cلى النقطة اليوم العاشر , واستغرق للوصول إ الدعم في خط

( , أما من حيث التغير السعري فقد هبط السعر Cلى الهدف السعري )النقطة ( إAيوم من أعلى النمط )النقطة  11

 .%3.7بمقدار تغير  1.3442الى  1.3902من مستوى 

فإن الحدث حقق تغير  2110\0\24ائص الحدث القاطع املتحقق في االقتصاد البريطاني في تاريخ بالنظر الى خص

, فلو أن الحدث القاطع تحقق في حالة الدراسة عند  vفي غضون يوم واحد %8( بمقدار USD\GBPسعري في زوج )

 إ Bلى خط الدعم عند النقطة فمعنى هذا أن السعر سيصل إ Aالنقطة 
ً
لى الهدف السعري وسيكسر الخط وصوال

 مستوى الهدف بالضعف وهذا كله في يوم واحد , في مثل هذا الوضع فإن الحدث القاطع  Cعند النقطة 
ً
متجاوزا

يحقق حالة شاذة من حيث التغير الزمني وحالة متطرفة من حيث التغير السعري وهذا ينافي قاعدة السلوك 

نه ال يمكن االعتماد على الحاالت الشاذة واملتطرفة في أنماط السعرية , وبالتأكيد النمطي والتكرار في تحليل اال 

 التنبؤ بحركة االسعار.

 بهذا تم إثبات الفرضية الثانية.

 :مالحظة
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 في إثبات الفرضية الرابعة التأكيد اإلضافي حول أن 
ً
الحدث القاطع ليس من عناصر النمط السعري سيأتي ضمنيا

 وأ كونه جزء منها
ً
 للترتيب البحثي. يضا

ً
   مراعاة

 

 

 .فاعليتها ويفقدها الفنية املؤشرات وقيم حسابات على يؤثر القاطع الحدث الفرضية الثالثة:

 

 كأحد فرضيات البحث الول من سلسلة الحدث القاطع
ً
وللتوضيح فإن القيمة  viهذه الفرضية تم إثباتها مسبقا

املتطرفة للحدث القاطع تؤثر على قيمة املتوسط الحسابي للمؤشر مما ينتج رسم غير معبر لحركة السوق كما هو 

 موضح في الشكل اآلتي:

 

 ( تأثير الحدث القاطع على املتوسط الحسابي البسيط9الشكل )

  املصدر منصةMT4  شركةXM 

ومن خالل الشكل نجد أن  ,عن تحرك السعر الفعلييوم  41ابي املعد على هذا الشكل يبين خروج املتوسط الحس

يوم ( ولم يزل التأثير اال بعد زوال تأثير القيمة املتطرفة من قيمة  41ل خارج حركة السعر بنفس الفترة )املتوسط ظ

 املتوسط الحسابي:املتوسط , ويمكن مالحظة الفرق من خالل الشكل اآلتي الذي يوضح الوضع الطبيعي لحركة 
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 يوم 41( الحركة الطبيعية للمتوسط الحسابي 11الشكل )

 

  املصدر منصةMT4  شركةXM 

 

 بهذا تم إثبات الفرضية الثالثة.

 

 

 .فعالة وغير متضاربة القاطع الحدث تلت التي الفنية التحليالت الفرضية الرابعة: 

حيث يقتض ي املنطق التحليلي أن حالة عدم االرتباط بين إثبات هذه الفرضية هو تأكيد إلثبات الفرضيات السابقة 

 حيث أن فاقد الش يء ال يعطيه , فال 
ً
مجاالت التحليل الفني والحدث القاطع سينعكس على التحليالت الفنية سلبا

يمكن أن ينتج تنبؤات فعالة باستخدام املؤشرات الفنية والحدث القاطع يغير من قيمتها وال يمكن االعتماد على 

لنماط السعرية في حين أن الحدث القاطع سلوك شاذ وغريب عن نمطيتها , وما يثبت هذا االمر أو ينفيه هو دراسة ا

 وما بعده. 2110\0\27التحليالت والتنبؤات التي اجريت في تاريخ 

 حالة التشتت وعدم الوضوح

 االسبوعي التحليل - GBP/USD 27/0/2110 دوالر الباوند

 , سلبي ذلك ويعتبر ،1.3515 سعر دون  ما مستويات في المريكي الدوالر مقابل اإلسترليني الجنيه صرف سعر يتداول 

 وربما 1.3081 إلى تصل مرتفعة مستويات اختبار إعادة ومحاولة كبير تذبذب استبعاد يجب ال الوقت نفس في لكن

 جنيه 1.3115 سعر يستهدف فالزوج ، استمراره املحتمل من الهابط االتجاه الوقت نفس في لكن 1.3835

 المر وهذا سلبية الفنية املؤشرات,  السبوع لهذا املقترح الهابط لالتجاه املرّجح املستوى  وهو الواحد لإلسترليني
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 الصاعدة التصحيحات وربما الكبير التذبذب احتماالتجديد  من نؤكد لكن , الهابط االتجاه الحتمال داعم

 vii.السبوع خالل موجودة

 ن:دراسة التحليل نجد أمن خالل 

 االعتماد الرئيس ي تركز على املؤشرات الفنية والتي تم إثبات عدم فاعليتها. .1

 , وتم االشارة إ 1.3835ار عند سعر التركيز على مستوى عودة لألسع .2
ً
لى هذا والذي لم يعد إليه السعر أبدا

 (.11( كما هو موضح في الشكل )1) بـ املستوى 

ل ( في حين ظ4الشير اليه باملستوى )والذي  1.3115أن السعر سيصل خالل اسبوع الى  ىإل شار التحليلأ .3

 (3شير اليه باملستوى )والذي أ 1.32811عند مستوى  2110\7\1السعر متأرجح واغلق نهاية االسبوع في 

على لت حركة السعر ( في حين ظ4( و )1بين املستويين )أن مستوى السعر سيتأرجح  إلى يشير التحليل .4

 ( واللذان شكال خطي الدعم واملقاومة على طول الفترة.5( و )2مدى ثالثة أشهر بين املستويين )

لى حالة عدم التأكد وحالة التناقض مثل ) اللفاظ الغير واضحة التي تشير إ تضمن التحليل العديد من .5

 احتمالية الهبوط , احتمالية التصحيح الصاعدة (.

 سعر بعد الحدث القاطع( تحليل حركة ال11الشكل )

 منصة املصدر MT4 شركة XM 

تحقق أي من االحتماالت والتوقعات ت, كما لم  التأكد عدم بحالة ويتصف فعال غير التحليل أن نجد سيق مما            

 املذكورة.
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 حالة التوصيات الصريحة

 النمو بهدف السبوع هذا اعدالص التصحيح محاولة إلى تشير 2110 يوليو 1 - 2110 يونيو 27 توقعات .1

كما هو موضح في  1.35 املستوى  دون  ما إلى الهبوط بداية نتوقع أن يمكننا حيث ، 1.4271 املستوى  عند

 viii(.12الشكل )

 

 2110\0\27( التنبؤ في 12الشكل )                                     

 https://forex24.proاملصدر موقع 

 ليل نالحظ اآلتيمن خالل دراسة وتقييم التح

 على التغير الهابط الذي  .1
ً
اعتبر التحليل أن التوجه هابط وأن النمط هو نمط القناة الهابطة وذلك استنادا

 على أن الحدث القاطع جزء من الن
ً
مط السعري في حين أن حركة تسبب فيه الحدث القاطع وذلك اعتبارا

) الحركة العرضية ( كما هو مبين في الشكل  لت تتحرك على مدى ثالثة أشهر وفق نمط املستطيلالسعر ظ

(11.) 

وهو ما يمثل خط املقاومة للقناة الهابطة , وهذا مالم  1.427ن الهدف السعري سيكون توقع التحليل أ .2

 شهر الالحقة وما بعدها.ال يتحقق على مدى الثالثة 

  ارة حتمية.مما سبق نجد أن التوقعات خاطئة وأن االستثمار وفق التوصيات سيؤدي الى خس
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 أن تريد ، النموذج إلكمال. 1.31 مستوى  تحت املنطقة هو النموذج هذا مثل واختبار سقوط من الغرض .2

 بيع محاولة يمكنك حيث ، 1.41 فوق  مستوى  عند املنطقة في GBP\ USD السعار عروض نمو ترى 

 مستويات فوق  السعار عروض في قوًيا نمًوا اإللغاء خيار يصبح أن يمكن , المريكي الدوالر مقابل الجنيه

 ix.(13كما هو موضح في الشكل ) 1.51 املستوى  فوق  املنطقة في النمو من مزيد إلى سيؤدي مما 1.45

 2110\0\28( التنبؤ في 13الشكل )

 موقع املصدر https://forex24.pro 

االهداف السعرية حيث من خالل دراسة وتقييم التحليل تبين استمرارية االعتماد على نمطية القناة الهابطة مع تغير في 

 , وهذا أدى الى نفس النتائج الخاطئة والواردة في انتقاد التحليل السابق. 1.5صبح الهدف السعري أ

 اليومي البياني الرسم على اآلن ولكن ، خفًضامن الحالي التداول  أسبوع أنهى GBP USD الدوالر الجنيه زوج .3

 هذا مثل وضع من الغرض. املقلوب والكتفين الرأس نمط من كجزء النمو في يبدأ أن للجنيه يمكن ،

 x.1.41 مستوى  فوق  املنطقة هو GBP USD البياني الرسم في النموذج
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 2110\7\29( التحليل في 14الشكل )

 موقع املصدر https://forex24.pro 

 

 

 

 

 من خالل دراسة وتقييم التحليل تبين اآلتي:

لرأس والكتفين بعد تحرك السعر في االتجاه العرض ي تم التخلي عن فكرة التوجه الهابط واعتماد نمط ا .1

 إ
ً
لى أن الحدث القاطع يمثل جزء من النمط والذي يشترط وجود اتجاه هابط سابق املقلوب استنادا

 ية بأن الحدث القاطع ينافي سلوك االنماط السعرية.للنمط وهذا ينافي الفرضية الثان

تم االستباق بأن تشكل السعر هو نمط الرأس والكتفين املقلوب بالرغم من عدم اكتمال النمط والذي  .2

 يشترط كسر خط العنق.

 لخصائص النمط االنعكاسية وهذا مالم يتحقق افترض التحليل أ .3
ً
 وذلك تبعا

ً
ن التوجه سينعكس صعودا

 (.11أشهر كما هو موضح في الشكل ) 3( على مدى 2سعر لم يتجاوز املستوى )حيث أن ال

 لى خسائر حتمية.خاطئة واتباع التوصيات تؤدي إنتائج التحليل 

من خالل الحاالت السابقة نجد أن التحليل الفني املتضمن تأثيرات الحدث القاطع يؤدي الى نتائج خاطئة وتوصيات مضللة , 

 بالضرورة أن زوال تأثير الحدث من التحليل الفني سيرفع من درجة التحقق؟؟! ولكن ,, هل هذا يعني
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  سيتم اختبار هذا االمر من خالل الحالة الرابعة. 

 هناك ، الحالي الوقت في. 1.2915 عند الحالي التداول  أسبوع أنهى GBP \USD دوالر اإلسترليني الجنيه زوج .4

 1.32xi مستوى  فوق  االرتفاع أجل من الدوالر أمام الجنيه تحويل لبدء إمكانية

 2110\8\15( التنبؤ في 15الشكل )

 

  موقعاملصدر https://forex24.pro 

 من خالل دراسة وتقييم التحليل نجد اآلتي:

( والذي يمثل خط 5استبعاد الحدث القاطع من التحليل واعتماد مستويين من االسعار وهما املستوى ) .1

 خط املقاومة. ( والذي يمثل2الدعم واملستوى )

 (.10لى مستوى خط املقاومة كما هو موضح في الشكل )تحقق كامل الهدف ووصول السعر إ .2
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 ( التحقق الفعلي للتحليل الفني10الشكل )

  

 منصة املصدر MT4 شركة XM 

بهذا تم إثبات الحالة السابقة تؤكد أن استبعاد تأثير الحدث القاطع من التحليل الفني يعمل على إعادة فاعلية التحليل, و 

 الفرضية الرابعة.

 النتائج

 .القاطع الحدث نمط تشمل ال اليابانية الشموع أنماط .1

 .الفنية السعرية االنماط مع يتوافق ال القاطع الحدث سلوك .2

 .فاعليتها ويفقدها الفنية املؤشرات وقيم حسابات على يؤثر القاطع الحدث .3

 .فعالة وغير متضاربة القاطع الحدث تلت التي الفنية التحليالت .4

 استبعاد الحدث القاطع من التحليل الفني يرفع من فاعلية التحليل. .5
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 الخاتمة

ثبت التأثير السلبي للحدث القاطع على عملية التحليل والتنبؤ للفترة التي تلي هو البحث الخامس من سلسلة والذي أهذا 

وقوعه , غير أن هذا يضع املجتمع االقتصادي واالستثماري على حد سواء أمام مشكلة حقيقية وهي وجود منطقة عمياء ال 

سس علمية لتحديد ر في هذه املنطقة وبدون أاالستثمالى أكثر من ستين يوم , وبالتأكيد أن يمكن التنبؤ فيها والتي قد تمتد إ

ساليب ابتكارية وجديدة للتنبؤ يتطلب المر البحث والدراسة حول أحركة وتوجه االسعار هو أمر غاية في الخطورة , لذا 

 بحركة السوق في مثل هذه االوضاع , وهذا ما سنتناوله في البحث القادم والخير من السلسلة. 
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في الواقع الفلسطينياملصارف اإلسالمية ملواجهة أزمة كورونا  ة منخذتامل شرعيةال تطبيقاتال  

The legitimate application taken by Islamic banks to confront the corona crisis in the Palestinian reality 

، كلية الحقوق، جامعة فلسطين االهلية، بيت لحم، فلسطين  األحمد. سهيل د  

Dr. Suhail Al-ahmed/ Faculty of Law / Palestine Ahliya University/ Bethlehem 

 
 

 

 امللخــص: 

التطبيقات الشرعية تناولت هذه الدراسة 

املتخذة من املصارف اإلسالمية ملواجهة أزمة كورونا في 

هذه على ماهية هادفة إلى التعرف ، الواقع الفلسطيني

 تخدمسبمنتج التورق املنضبط امل التطبيقات التي تمثلت

 أزمة كورونا،  حالاملصارف اإلسالمية الفلسطينية  من قبل

 ته،طبيعحيث بين البحث املقصود بفيروس كورونا و و 

، حيث تم الوقوف على انتشاره منعب الخاصةواإلجراءات 

أثر جائحة كورونا على الواقع االقتصادي الفلسطيني، 

العاملة في فلسطين قد أقرت وكيف أن املصارف اإلسالمية 

تطبيق منتج التورق في أعمالها وتصرفاتها بغية معالجة 

التزامات العمالء االئتمانية بهدف التيسر على الناس 

وتحقيق الغاية من وجودها من خالل تحقيق املصالح ودرء 

 .املفاسد

استخدام املصارف اإلسالمية ملنتج وقد ظهر أن 

ق مسوغات راعت أن يكون ذلك برغبة فالتورق قد جاء و 

العميل وطلبه ورضاه، وتحديده بمرة واحدة ترتبط بنظرية 

الحاجات العامة منزلة وتنزيل الجوائح العامة في الشريعة 

 وفق تفصيالتفي الشرع أنها تقدر بقدرها بالضرورات و 

 وردت في هذا البحث.

فايروس ، التورقاالقتصاد،  الكلمات املفتاحية:

 .املصارف اإلسالمية ،، فلسطينكورونا

 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

 This study dealt with the legitimate applications taken 

by Islamic banks to confront the Corona crisis in the 

Palestinian reality, aiming to identify what these 

applications were represented by the controlled 

tawarruq product used by Palestinian Islamic banks in 
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 مقدمة

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان إلى 

 يوم الدين، أما بعد؛

هذه املصارف يعتريها صعوبات تتعلق بوجود قد في فلسطين  قائمةالبيئة الحاضنة لعمل املصارف اإلسالمية الفإن 

ها وبقائها، فمن نظر في طبيعة الواقع املالي واالقتصادي الفلسطيني يجد أن تحديات البطالة ستمرار األمر بالنسبة ال كذلك و 

مسألة ظاهرة في هي ثمار فرص االستشح املؤصلة بين أفراد املجتمع وكذلك محدودية املوارد العامة وضعف املوازنة العامة و 

املجاالت كافة البيئة املالية االقتصادية الفلسطينية بشكل عام وفي ظل جائحة كورونا بشكل خاص، حيث تعرضت 

من إجراءات وتدابير وقائية  ى ذلكبسبب هذه الجائحة وما ترتب عل لقتصادية الفلسطينية لتوقف أو تعطوالنشاطات اال

بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أثرت هذه اإلجراءات على حركة االستيراد اتخذتها الحكومة الفلسطينية 

 
ً

 .والتصدير وكذلك على نمو االقتصاد املتهالك أصال

وعندما توقفت األموال الناتجة عن املقاصة من قبل االحتالل وما لحق رواتب املوظفين جراء ذلك من نقصان 

هم؛ عمدت املصارف اإلسالمية ومن باب قيامها بواجبها تجاه العمالء وتمكينهم اتها تجاهوعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزام

من الوفاء بالتزاماتهم عمدت إلى تطبيق بعض املنتجات الفاعلة في مواجهة مخاطر الجائحة وفق منظور الشرع اإلسالمي، 

نها منتج التورق بهدف تمكين العمالء من ولذلك فقد سمحت هذه املصارف بتطبيق بعض املنتجات والخدمات املصرفية وم

القدرة على الوفاء بالتزاماتهم االئتمانية وفق ضوابط وقيود شرعية وإجرائية، ومن هنا فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء 

ه على بعض التطبيقات التي اتخذتها املصارف اإلسالمية الفلسطينية ملواجهة هذه الكارثة وركزت على منتج التورق لشهرت

التطبيقات الشرعية املتخذة من  وحداثته في األعمال املصرفية الفلسطينية، حيث وقفت الدراسة على ذلك تحت عنوان: "

  املصارف اإلسالمية ملواجهة أزمة كورونا في الواقع الفلسطيني".

  أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

 تبرز أهمية املوضوع وأسباب اختياره فيما يأتي: و 

من حيث ودورها في الحد من انتشار فايروس كورونا  التطبيقات املصرفية املعاصرة تعلق هذا املوضوع بمسألة  .1

 الشرعي. نظور واملظاهر وفق امل الحقيقة

املنتجات التي باستطاعتها تمكين العمالء من الوفاء بالتزاماتهم االئتمانية حال جائحة إظهار أهمية الوقوف على  .2

 .هذا العصرالسؤال عنها في  كثري حيثكورونا 

اإلقرار بأن املنتجات املصرفية الشرعية باستطاعتها املساعدة في تمكين املصارف اإلسالمية من القيام بواجبها في  .3

  تحقيق التنمية االقتصادية املطلوبة عاملًيا وفلسطينًيا.
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مهمة للباحثين إن منتج التورق وتطبيقه في البيئة االقتصادية واملصرفية الفلسطينية حال أزمة كورونا مسألة  .4

بقواعدها املستجدات على معالجة النوازل و لتشريعات اإلسالمية قدرة اإظهار من واملختصين من خالل ما تحققه 

   وأحكامها العامة والخاصة.

توجب على  كورونا جائحةفي موضوع  عمليةاملعاصر وما يرتبط به من ارتباكات علمية و مساس هذا املوضوع بالواقع  .5

 . هذه املسائل دراسة علمية ومتابعة مستجداتهاواملصرفية دراسة الدراسات الشرعية 

دراستها دراسة  بناء علىوتطبيقاته املعاصرة وذلك بتناول جزئياته  في فلسطين اإلسالمي نظام املصرفيخدمة ال .6

 متعمقة.قهية ف

  أهداف البحث:

 وهي متمثلة بما يأتي:

  مسائلمن  ما يرتبط بذلكدراسة في املفهوم الشرعي، و  طبيعتهبيان و  وفايروس كورونا التورقتحديد ماهية  .1

 بدقة ووضوح. هذه القضيةللوقوف على 

املنتجات املصرفية التي تطرحها املصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين من تمكين عمالء هذه  كون تبيان كيف  .2

 املصارف من الوفاء بالتزاماتهم االئتمانية من منظور شرعي. 

منتج التورق الذي تطبقه املصارف اإلسالمية الفلسطينية وفق ضوابط شرعية وإجرائية في البيئة على الوقوف  .3

  نية، وما هي فاعليته في الواقع الحالي.املصرفية الفلسطي

  مشكلة/ أسئلة البحث:

 وهي متمثلة بأمور هي:

 ؟وحكمه في املفهوم الشرعي التورقمفهوم حقيقة فيروس كورونا، وما ما  .1

 ما الفرق بين التورق والعينة في املفهوم الشرعي ؟ .2

 ؟أثر جائحة كورونا على الواقع االقتصادي الفلسطيني وما ه .3

 ؟ الذي تطبقه املصارف اإلسالمية الفلسطينية للتورقضوابط هل يوجد  .4

 ؟املسوغات الشرعية واإلجرائية لتطبيق منتج التورق في البيئة املصرفية اإلسالمية الفلسطينية ما هي .5

  

 : منهجية البحث

 ولقد كان منهج الباحث كاآلتي:

وكذلك  والفرق بين التورق والعينة، فايروس كوروناو  التورقوذلك ببيان ماهية  الوصفياالعتماد على املنهج  .1

ومن ثم ، وأثر هذه الجائحة على الواقع االقتصادي الفلسطيني يروس كوروناانتشار فحد من اإلجراءات املتخذة لل

 الوقوف على املستندات الشرعية لتطبيق منتج التورق في البيئة املصرفية اإلسالمية الفلسطينية.

 املراجع املتخصصة في موضوعات البحث وخاصة املراجع الحديثة الرجوع إلى .2



 0202عشر/ نوفمرب  الثالثاجمللة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد 

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

287 

 

  الدراسات السابقة:

، إال ما كان على موضوع الدراسة جديد ولم يتم تناوله بدراسة علمية مستقلة حسب علم الباحث واطالعه

ق مختصر وغير شكل فتاوى ومقاالت عامة جاءت لتعالج جائحة كورونا وبعض األمور التي عالجها هذا البحث بطري

 مباشر. 

 ، وذلك على النحو اآلتي: ينفي مبحث -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاءت هذه الدراسة : محتوى البحث

 املبحث األول: حقيقة فايروس كورونا، وأثره على الواقع االقتصادي الفلسطيني

 في املفهوم الطبيوطبيعته املطلب األول: املقصود بفايروس كورونا 

 املطلب الثاني: أثر جائحة كورونا على الواقع االقتصادي الفلسطيني

 املبحث الثاني: إقرار املصارف اإلسالمية ملنتج التورق بهدف مواجهة أزمة كورونا

 املطلب األول: ماهية التورق والفرق بينه وبين العينة وحكمه في التشريع اإلسالمي

 في البيئة املصرفية اإلسالمية الفلسطينيةاملطلب الثاني: مسوغات تطبيق منتج التورق 

 : فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى، وإن كانت األخرى فمن عجز وتقصير واستغفر هللا       
ً
وأخيرا

 العظيم.

 املبحث األول: حقيقة فايروس كورونا، وأثره على الواقع املالي واالقتصادي الفلسطيني

 في املفهوم الطبيوطبيعته املطلب األول: املقصود بفايروس كورونا 

 :  (i)وبيان ذلك فيما يأتيعلى ماهية فايروس وأعراضه وطبيعته وطرق الوقاية منه وقفت منظمة الصحة العاملية 

 الفرع األول: املقصود بفيروس كورونا في املفهوم الطبي

 فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من 
ً
الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان. ومن املعروف أن عددا

من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل 

-. ويسبب هذا الفيروس مرض كوفيدمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(

هذا املرض مرًضا معدًيا يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا، وقد علم بوجود هذا ، حيث يعد 11

. حيث تحول هذا املرض إلى جائحة 2111الفيروس ومرضه بعد تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 

 .أجمع ومنها فلسطين لعالمتؤثر على بلدان ا
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 ملرض كوفيد
ً
في الحمى والسعال الجاف والتعب. وقد يعاني بعض املرض ى من  (ii)11-وتتمثل األعراض األكثر شيوعا

. ويصاب 
ً
اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو ألم الحلق، أو اإلسهال. وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا

. ويتعافى معظم الناس )نحو 
ً
( من املرض دون %01بعض الناس بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جدا

 من كل 
ً
 11-أشخاص يصابون بعدوى كوفيد 5الحاجة إلى عالج في املستشفى. وتشتد حدة املرض لدى شخص واحد تقريبا

حيث يعانون من صعوبة في التنفس. وترتفع مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة بين كبار السن، واألشخاص الذين يعانون 

، مثل ارتفاع ضغط ال
ً
دم أو أمراض القلب والرئتين، أو داء السكري، أو السرطان. ولكن أي شخص يمكن مشاكل طبية أصال

 يمكن  11-املصحوبة بأعراض شديدة. وحتى األشخاص املصابين بأعراض كوفيد 11-أن ُيصاب بعدوى كوفيد
ً
الخفيفة جدا

 أن ينقلوا الفيروس إلى غيرهم. 

 وم الطبيالفرع الثاني: طبيعة فيروس كورونا وانتشاره في املفه

من شخص إلى آخر عن طريق الُقطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص املصاب  (iii)91-وينتشر مرض كوفيد

، فهي ال تنتقل إلى مكان بعيد  11-بكوفيد
ً
من أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم. وهذه القطيرات وزنها ثقيل نسبيا

 على األرض. ويمكن أن يلقط ا
ً
إذا تنفسوا هذه الُقطيرات من شخص مصاب  11-ألشخاص مرض كوفيدوإنما تسقط سريعا

بعدوى الفيروس. وقد تحط هذه القطيرات على األشياء واألسطح املحيطة بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض األبواب ... 

فمهم، ويمكن الحد  عند مالمستهم هذه األشياء أو األسطح ثم ملس أعينهم أو أنفهم أو  ويمكن حينها أن يصاب الناس بالعدوى 

 :(iv)أو نشرها باتخاذ بعض االحتياطات البسيطة 11-من احتماالت اإلصابة بعدوى كوفيد

   بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما باملاء والصابون 
ً
  .املواظبة على تنظيف اليدين جيدا

 حافظة على مسافة متر واحد على األقل بينك وبين اآلخرينامل. 

 ملزدحمةتجنب األماكن ا 

  تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك. 

 باع النظافة التنفسية الجيدة.ال
ّ
 تأكد من ات

 لتزام املنزل وعزل النفس إلى أن تتعافى.ا.   

   بع
ّ
 بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، اتصل بمقدم الرعاية إن أمكن قبل التوجه إليه، وات

ً
إذا كنت مصابا

 .توجيهات السلطات الصحية

 املستجدات من مصادر موثوقة، مثل منظمة الصحة العاملية أو السلطات الصحية املحلية والوطنيةتابعة آخر م..  
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 (v)املطلب الثاني: أثر جائحة كورونا على الواقع االقتصادي الفلسطيني

أدى ظهور فيروس كورونا في فلسطين إلى إعالن حالة الطوارئ فيها واتخاذ عدد من اإلجراءات والتدابير االحترازية 

للحد من انتشاره، ومن ذلك تعطيل املسيرة التعليمية، وإغالق األسواق واملطاعم والنوادي واملقاهي، بالتالي تجميد نشاطات 

مل على حصول تداعيات اقتصادية أثرت على مختلف جوانب الحياة في املجتمع مؤسسات املجتمع املدني ونحو ذلك، مما ع

الفلسطيني، وللوقوف على حجم الضرر الواقع أو املتوقع على االقتصاد الفلسطيني جراء انتشار فيروس كورونا، وخاصة مع 

 ر الوقائية املتخذة أثرت على ما يأتي: قيام حالة الطوارئ في الواقع الفلسطيني، كان ال بد من توضيح أن اإلجراءات والتدابي

 

  النمو االقتصادي واألنشطة االقتصادية بصورها املتعددة الفرع األول: اإلجراءات املؤثرة على

 حيث تتمثل هذه اإلجراءات بما يأتي:

: تراجع النمو االقتصادي
ا
 أوال

 إلى التطورات 
ً
التي حصلت بفعل أزمة كورونا أن يتراجع حيث توقع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني واستنادا

، وذلك نتيجة خسائر االقتصاد الكلي 2111مقارنة مع العام  2121خالل العام  %14النمو االقتصادي في فلسطين بنسبة 

لي ، نتج عن انخفاض إجما2121مليار دوالر باملقارنة مع الوضع الطبيعي لعام  2.5)الناتج املحلي اإلجمالي( والتي قدرت بنحو 

مليار دوالر وتراجع الواردات بحوالي  مليار  2.1مليار دوالر، وانخفاض االستثمار بحوالي  1.3االستهالك العام والخاص بحوالي 

 .(vi)دوالر

ا: تضرر األنشطة االقتصادية بصورها املتعددة  ثانيا

ل نشوء أزمة كورونا، إذ يتوقع تبين هذا األثر عندما توقفت األعمال االقتصادية املتعددة بكلها أو بعضها حا فقد

، يكون 2121مليون دوالر خالل عام  1151الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن تكون خسارة األنشطة االقتصادية  بنحو 

مليون دوالر،  221مليون دوالر، وأما الصناعة فقد يلحق بها خسائر تقدر بحوالي  211نصيب الزراعة وصيد األسماك منها 

مليون دوالر، حيث تشكل الخسائر الالحقة بقطاع املطاعم  1115تأثر نشاط الخدمات بخسائر تقدر بنحو  إضافة إلى

مليون دوالر من مظاهر  112من إجمالي خسائر األنشطة الخدماتية وذلك بقيمة  %11والفنادق وصاالت األفراح ما نسبته 

االقتصادي ومن ثم ارتفاع معدالت البطالة وبالتالي اتساع دائرة االقتصاد الفلسطيني، األمر الذي إلى يؤدي إلى تراجع النمو 

 بين فئات املجتمع الفلسطيني
ً

 . (vii)الفقر املتحققة أصال
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ا:
ا
 (viii)ارتفاع معدالت البطالة واتساع دائرة الفقر ثالث

ين حيث بلغت تشير اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع نسبة البطالة في فلسط

في قطاع غزة، ومن املتوقع ارتفاع  %43في الضفة الغربية و %14، بواقع 2111خالل الربع الرابع من العام  %24نسبتها نحو 

نتيجة التوقف املفاجئ لعجلة االقتصاد بسبب أزمة كورونا التي عملت على توقف  2121معدالت البطالة في العام الجاري 

نشاطات االقتصادية املعتادة، إضافة إلى تأثر فئات األيدي العاملة املتعددة وخاصة العمال في الحركة التجارية ومعظم ال

، األمر الذي يؤدي إلى أن يخسر  251ألف عامل(، بمعدل أجرة يومية  135"إسرائيل" الذين يبلغ عددهم حوالي )
ً

شيكال

 كانت تذهب لد 33.1االقتصاد الفلسطيني قرابة )
ً
عم االقتصاد الفلسطيني وتنشيطه، وهذه املؤشرات مليون شيكل( يوميا

تظهر أن معدالت البطالة قابلة لالرتفاع وبالتالي زيادة الفقر ودائرة العوز في املجتمع الفلسطيني وبين فئاته املتعددة، حيث 

ناء على مراقبة يعانون من الفقر ب %21.2تشير اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن نحو 

 من الفقراء قبل أزمة كورونا، 
ً

طبيعة االستهالك الشهري ألفراد املجتمع الفلسطيني، مما يدل على أن ثلث السكان هم أصال

 .(ix)فكيف بهم حال وجود اإلجراءات والتدابير املتخذة حال األزمة؟!

 فلسطينيةالفرع الثاني: اإلجراءات املؤثرة على اإليرادات واملوازنة العامة ال

 حيث تتمثل هذه اإلجراءات بما يأتي:

: زيادة العجز في املوازنة العامة الفلسطينية
ا
 (x)أوال

إن الزيادة في قيمة النفقات العامة عن قيمة اإليرادات العامة يؤدي إلى وجود عجز مزمن في املوازنة العامة 

، 2111مليون دوالر عام  2011النفقات من وهذا ما يحصل في فلسطين في الوقت الحالي؛ فقد ارتفعت قيمة هذه 

مليون  1235، وفي مقابل ذلك بلغت قيمة العجز في املوازنة العامة نحو 2111مليون دوالر في عام  3661.1لتصل إلى 

وانخفضت قيمة العجز في املوازنة العامة بعد سلسلة من اإلصالحات املالية وضبط اإلنفاق  2111دوالر عام 

، وبسبب التدابير واإلجراءات الفاعلة في فلسطين ملواجهة 2111مليون دوالر عام  231.3نحو  الحكومي لتصل إلى

فيروس كورونا؛ يتوقع أن تزيد هذه النفقات املرتبطة بقطاع الرعاية الصحية واإلقامة في  أماكن الحجر الصحي 

وفير معدات طبية وأدوات الوقاية الجماعي وتوفير مستلزمات ذلك من مواد تموينية وتجهيز مستشفيات ميدانية وت

والفحوصات الالزمة للحاالت املشتبه بإصابتها بهذا الفيروس، وكذلك متعلقات اإلنفاق على الجهات األمنية ملتابعة 

 .اإلجراءات الخاصة بإعالن حالة الطواريء وغير ذلك من وجوه اإلنفاق

النفقات العامة وصافي اإلقراض بنحو  2121وعليه فقد قدرت الحكومة الفلسطينية في موازنة الطوارئ 

مليون دوالر، وهذا يعني زيادة حجم النفقات العامة وصافي اإلقراض  5102مليون شيكل أي ما يعادل نحو  11101

والتي  %61بنحو  2111عن حجم النفقات وصافي اإلقراض التي تحققت في عام  2121املقدرة في موازنة الطوارئ 

 .(xi)2111دوالر عام  مليون  3661بلغت نحو 
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ا: تأثير اإلجراءات املتخذة على اإليرادات العامة لفلسطين   ثانيا

إن إغالق املعابر والحدود الفلسطينية مع العالم الخارجي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا عمل على تعطيل 

ية التي تعتمد بشكل أساس على املقاصة املترتبة التجارة الخارجية األمر الذي سوف يؤثر سلًبا على الخزينة العامة الفلسطين

نيابة عن فلسطين بناء على ما جاء في بروتوكول باريس االقتصادي الذي ” إسرائيل“، وهذه املقاصة تقوم بجبايتها (xii)على ذلك

ة خالل وفلسطيني، حيث زادت مساهمتها في هذه اإليرادات بشكل واضح خاص” إسرائيل“يحكم العالقات االقتصادية بين 

( وذلك نتيجة ارتفاع قيمة إيرادات املقاّصة في تلك الفترة، حيث بلغ املتوسط السنوي لقيمة إيرادات 2111 – 2111الفترة )

(، وبلغ متوسط نسبة 2111 – 2111مليون دوالر خالل الفترة ) 146.1مليون دوالر بمتوسط شهري  1163.3املقاّصة حوالي 

من مجموع إيرادات الحكومة الفلسطينية،  %65، وهو ما يؤمن أكثر من %66.1العامة حوالي  إيرادات املقاّصة من اإليرادات

ويعمل على تغطية أكثر من نصف نفقاتها، وخاصة فاتورة  الرواتب واألجور، حيث لن تتمكن الحكومة ـــ نتيجة لذلك ـــ من 

،  األمر الذي سيضعف الجانب االقتصادي للمجتمع مليون دوالر شهر  151تسديد رواتب املوظفين كاملة التي تقدر بحوالي 
ً
يا

الفلسطيني ويؤثر على عمل البنوك واملنظومة االقتصادية وذلك على اعتبار أن رواتب املوظفين تعد املحرك األساس لحركة 

 .(xiii)الطلب واالستهالك في السوق الفلسطينية

 

ا: توقف عملية االستيراد والتصدير
ا
 ثالث

ارئ واتخاذ إجراءات تمثلت بإغالق املعابر والحدود الفلسطينية مع استثناء هذا اإلغالق أن إن إعالن حالة الطو 

تدخل بعض السلع الضرورية واألدوية، أدى ذلك إلى وقف االستيراد والتصدير خالل فترة هذه جائحة كورونا ومن ثم تأثر 

نشاطات االقتصادية املتعددة، وعمل على القطاعات التجارية والصناعية بشكل واضح وهو ما حقق خسارة كبيرة لل

 .(xiv)اضطراب البيئة االستثمارية الحالية واملستقبلية في فلسطين

 املبحث الثاني: إقرار املصارف اإلسالمية الفلسطينية ملنتج التورق بهدف مواجهة أزمة كورونا

 اإلسالمياملطلب األول: ماهية التورق والفرق بينه وبين العينة وحكمه في التشريع 

ق في املفهوم الشرعي   الفرع األول: ماهية التورُّ

ل املفهوم إلى  ق طلُب النقود من الفضة، ثم تحوَّ التورق: طلب الوِرق، وهي الفضة والدراهم املضروبة"،  وأصل التورُّ

 ورقية، حيث بِقي أصل اللفظ، وتوسع مدلوله ت
ً
، أم ذهًبا، أم عملة

ً
قد، سواٌء أكان فضة بًعا للتوسع في مفهوم النقد، طلب النَّ

ر الفقهاء تعريًفا للتورق، وإن ويقصد بذلك: السيولة النقدية التي يحصل عليها األفراد أو البنوك من خالل التورق، 
ُ
لم يذك

، ثم يب" :كان هذا املصطلُح قد شاع عند الحنابلِة دوَن غيرهم من أهل العلم، ومراُدهم به
ً
يَعها أن يشترَي املرء السلعة نسيئة

 . "(xv)نقًدا لغير البائع بأقلَّ مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد
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ويقوم التورق على عقدين: أحدهما يتملك من )املستورق( املتورق سلعة باملرابحة أو البيع املؤجل، وذلك عن طريق 

  منه لتجنب العينة.البنك، والعقد الثاني: عقد بيع حال يبيع به املتورق السلعة إلى غير من اشتراها 

 الفرع الثاني: الفرق بين التورق والعينة في املفهوم الشرعي

ق في أنها: تقع بين طرفين بائع ومشتٍر يبيع للبائع األول، متواطئيِن على عقَدين: بيع عاجل،   :وتفترق العينة عن التورُّ

يقول ابن  ،(xvi) الثة أطراف، عقد بيع آجل وآخر ناجزأما التورق، فهو عقدان منفصالن، فيهما ث .وآخَر آجٍل في صفقة واحدة

، "فإن قيل: فما تقولون (xvii)" إن أعاد السلعة إلى بائعها، فهي العينة، وإن باعها لغيره، فهي التورق": القيم في التفريق بينهما

؟ إذا لم تُعد السلعة إليه؛ بل رجعت إلى ثالث،
ً
 . "ألن املقصود الورققيل: هذه مسألة التورق؛  هل تسمون ذلك عينة

وجمهور الفقهاء على منع العينة؛ ألنها حيلة إلى القرض بزيادة، والشافعية على جوازها، قال النووي: "ليس من 

ل، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقلَّ من ذلك الثمن  املناهي بيع العينة... وهي أن يبيع غيَره شيًئا بثمن مؤجَّ

 .(xix)"رافعي: "ألن االعتبار عندنا بظاهر العقود، ال بما ينويه العاقدان؛ ولهذا يصحُّ بيُع العينة، وعن ال(xviii)"نقًدا

 الفرع الثالث: حكم التورق في التشريع اإلسالمي

: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية واملالكية والحنابلة، إلى جواز التورق،
ا
ونِقل عن إياس بن  أوال

ص في التورق رض ي هللا  -وذكر أبو منصور األزهري أنه جائز عند جميع الفقهاء، ثم قال: "ورِوي عن عائشة  ،معاوية أنه رخَّ

 .(xx)أنها كانت تأخذ من معاوية عطاءها عشرة آالف درهم، وتأخذ الزرنقة مع ذلك، وهي العينة الجائزة -عنها 

، وقبضه املشتري، ولم ينقد ثمنه، ال يجوز لبائعه أن يشترَيه "إذا با :(xxi)قول الكاسانيي
ً
ع رجل شيًئا نقًدا أو نسيئة

من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه عندنا... ولو خرج املبيع من ملك املشتري، فاشتراه البائع من املالك الثاني بأقلَّ مما 

 ة اختالف العين، فيمنع تحقيق الربا".باعه قبل نقد الثمن، جاز؛ ألن اختالف سبب امللك بمنزل

: يجوز بيع السلعة من غير بائعها مطلًقا"، أي: حتى لو كان البيع بثمن معجل أقلَّ مما (xxii)وجاء في القوانين الفقهية

، ما دام أنه لغير البائع األول.
ً
 اشتراها به نسيئة

، فقَبَضها " :(xxiii)وفي كتاب األم
ً
وكان الثمن إلى أجل، فال بأس أن يبتاعها من فإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة

الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقلَّ أو أكثَر مما اشتراها به، أو بديٍن كذلك، أو عرض من العروض، ساوى العرُض ما شاء 

 أنه يصيبها، أال ترى أنه كان للمشتري في البيعة األولى إن  أن يساوَي، وليست البيعة الثانية من البيعة األولى بسبيل،
ً
كانت أَمة

فمن حرمها على الذي  فإذا كان هكذا، أو يهبها؛، أو يعتقها، أو يبيعها ممن شاء غير بيعة بأقل أو أكثر مما اشتراها به نسيئة؟

ا جديًدا، وكيف إن جاز هذا على الذي باعها ال يجوز على أحد لو 
ً
اشتراها؟! وكيف يتوهم أحد، وهذا إنما تملكها ملك

"، "قال الشافعي: أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيًحا في الظاهر، لم أبطله بتهمة، وال بعادة بين املتبايعين، اشتراها؟

، وهذه الكراهة تتناول مسألة العينة (xxiv)وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع"

 .ومشروعية قصد املشتري فيه عنده، وال تشمل التورق؛ نظًرا لصحة
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 بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فال بأس، وتسمى ":(xxv)الروض املربع "جاء في
ً
ومن احتاج إلى نقٍد، فاشترى ما يساوي مائة

 مسألة التورق.

ا: وخالف في ذلك ابُن تيمية وُحكي عنه أنه اختار ، وهي رواية عن أحمد، ، حيث ذهب إلى كراهة التورق(xxvi)ثانيا

ر التورق، وأنه منهي عنه مذموم  ، ويرى ابن القيم(xxvii)وهي رواية عن أحمد أيًضا، حرمته
ْ
وعن عمر بن عبد العزيز أنه  ،حظ

 الربا؛ أي: أصله" :قال
ُ
  .(xxviii)التورق آِخَية

ا: وقد أجاز التورق 
ا
حيث قرر: "إن بيع التورق هذا جائٌز  (xxix)املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالميثالث

َبا ﴿ شرًعا، وبه قال جمهور العلماء؛ ألن األصل في البيوع اإلباحة؛ لقوله تعالى: َم الّرِ
َبْيَع َوَحرَّ

ْ
ُ ال

َّ
َحلَّ اَّلل

َ
﴾، ولم يظهر في هذا  َوأ

 .غيرهما البيع ربا، ال قصًدا وال صورة؛ وألن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لقضاء دين، أو الزواج، أو

"مسألة التورق:  :(xxx)وصدرت بجوازه كذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء في اململكة العربية السعودية

هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن املؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، 

 ." وهذا العمل ال بأس به عند جمهور الفقهاء

ه: "املوسوعة الفقهية الكويتية" وجاء في ا، وهم "جمهور العلماء على إباحته، سواء من سماه ت ما نصُّ
ً
ورق

ه بهذا االسم، وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قول هللا  َبا ﴿ :- تعالى -الحنابلة، أو لم يسّمِ َم الّرِ
َبْيَع َوَحرَّ

ْ
ُ ال

َّ
َحلَّ اَّلل

َ
 -﴾، ولقوله  َوأ

م 
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ر فيه قصُد الربا وال لعامله على خيبر: ))بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيًبا((، وألنه لم يظه -صل

 .صورته

ا:  ا صدر املعيار الشرعي رقم )رابعا ( من املعايير الشرعية عن هيئة املحاسبة واملراجعة 03وبشأن التورق أيضا

مجلس املجمع الفقهي التي جعلت  ووضع له ضوابط تبعد عنه الشبهات واملحاذير للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(

نعه بها بعد أن تلقفته النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية وأخلت بضوابطه، وأهمها: يم (xxxi)لم اإلسالمياإلسالمي برابطة العا

عدم اإللزام للعميل بتوكيله البنك لبيع السلعة مرة أخرى، ألن هذا اإللزام ينتفي معه التأكد من وجود السلعة وقبضها 

ا صورًيا، وأطلق عليه اسم )التورق املنظم(، وذلك 
ً
قيام املصارف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع من خالل فيكون تصرف

 -من أسواق السلع العاملية أو غيرها، على املستورق بثمن آجل، على أن يلتزم املصرف  -ليست من الذهب أو الفضة  -سلعة 

 .لمستورقبأن ينوب عنه في بيعها ملشتٍر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها ل -إما بشرط في العقد، وإما بحكم العرف والعادة 

في بيع السلعة أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة ألمور هي: وقد قرر املجمع بعدم جواز هذا التورق املنظم 

ا صراحة، أم بحكم  -ملشتٍر آخر، أو ترتيب من يشتريها 
ً
يجعلها شبيهة بالعينة املمنوعة شرًعا، سواء أكان االلتزام مشروط

وأن ، من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم لصحة املعاملة في كثيرن ذلك يؤدي وأل ، العرف والعادة املتبعة

ملا سمي باملستورق فيها من املصرف في معامالت البيع والشراء التي  واقع هذه املعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة

أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه املعاملة  تجري منه، وهي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها
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غير التورق الحقيقي املعروف عند الفقهاء، الذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه، بمعامالت حقيقية 

ت القول فيها البحوث املقدمة،
َ
ل نها قراره؛ وذلك ملا بينهما من فروق عديدة فصَّ فالتورق الحقيقي يقوم على  وشروط محددة بيَّ

ا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن  شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك املشتري، ويقبضها قبًضا حقيقيًّ

حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد ال يتمكن، والفرق بين الثمنين اآلجل والحال ال يدخل في ملك املصرف، 

م من تمويل لهذا الشخص بمعامالت صورية في معظم الذي طرأ ع لى املعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة ملا قدَّ

 .أحوالها، وهذا ال يتوافر في املعاملة املبينة التي تجريها بعض املصارف

ك بأن ضيق يقوم بالتحفظ على اإللزام بالتوكيل وذل ( من املعايير الشرعية03وهذا ما جعل املعيار الشرعي رقم )

استخدام التوكيل وبالتالي فقد جعله هنا من قبيل )التورق املنضبط(، بأن ينص في مستندات التورق على: "حق العميل في 

( 54االحتفاظ بالسلعة أو بيعها بنفسه أو توكيل من يشاء ببيعها بمن فيهم البنك دون إلزام للعميل بتوكيله"، وفي نص املادة )

لية يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرها )فلو وكل املشتري البائع في قبض املبيع ال يجوز، أما لو أعطى من مجلة األحكام العد

 .   (xxxii)جولًقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام املبيع ففعل كان ذلك قبًضا من املشتري(

 (xxxiii)الفلسطينيةاملطلب الثاني: مسوغات تطبيق منتج التورق في البيئة املصرفية اإلسالمية 

قامت املصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بتطبيق منتج التورق املنضبط بهدف معالجة التزامات العمالء 

خالل فترة زمنية محددة من وجود أزمة وجائحة كورونا واستمرارها، وذلك باعتماد هذه املصارف على نظريتي اإلئتمانية 

التي تنص على أن: )الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(  سالميالحاجات العامة في الفقه اإل الجوائح و

وأن: )الحاجة العامة تقدر بقدرها(، وكذلك العتبار أن فلسطين تقع تحت االحتالل وتمر بجائحة أدت إلى وجود أزمة 

ام بالتزاماتها حيث يظهر ذلك من خالل اقتصادية مستمرة أثرت بشكل كبير على قدرة القطاعات املصرفية اإلسالمية من القي

توقفت املقاصة وأنه لم يتم صرف رواتب املوظفين في قطاعات الدولة املتعددة وغير ذلك من التحديات التي تعترض الواقع 

 الفلسطيني، وهنا وفي إطار األعباء اإلضافية التي تكبدتها املصارف اإلسالمية نتيجة للضوابط الشرعية التي تحكم عملها

فإن املصارف اإلسالمية الفلسطينية ذهبت إلى وعدم قدرتها على استيفاء أي أرباح على األقساط املؤجلة على العمالء؛ ـــــ 

 : (xxxiv)إجازة تطبيق منتج التورق في معامالتها وذلك وفق التصورات اآلتية

 

( من املعايير الشرعية، وأنه ذلك قد جاء 4/11-4/1( )31.أن تطبيق التورق يأتي وفق ضوابطه الواردة في املعيار رقم )1

تحقيًقا رغبة العميل املتضرر في تأجيل تسديد التزاماته االئتمانية من خالل منحه سقف تورق ملدة تتراوح بين سنة وسنتين 

 %11ستستحق عليه، مع استثناء هذا السقف من الحد األدنى املسموح لنسبة التورق وهو: بمبلغ االلتزامات االئتمانية التي 

 . %1من إجمالي محفظة التمويالت القائمة. وأن يكون الربح أقل من املثل وحتى لو كان أقل 

وأن ذلك ملرة واحدة  .أن يكون استخدام سقف التورق لتسديد االلتزامات املترتبة على العميل باالعتماد على قدرته ورغبته2

 فقط، ألن الضرورة تقدر بقدرها.
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 لقاعدة: )ما جاز لعذر  1/1/2121.أن فترة استغالل السقف املذكور هي تاريخ 3
ً

أو حال انتهاء أزمة كورونا أيهما أسبق، إعماال

 .(xxxvi) ، وقاعدة: إذا زال املانع زال املمنوع((xxxv)بطل بزواله

عة وبيعها،  وليس تطبيًقا لقاعدة: )) إما أن تقض ي وإما أن تربي ((، ألن الذي كان يحدث .أن تطبيق التورق جاء وفق شراء سل4

 في الجاهلية هو زيادة مباشرة على الدين، والتورق هنا بخالف ذلك.

سداد، .أن العميل إذا رغب بالسداد املبكر اللتزاماته فال بد من إلزام املصارف اإلسالمية بوجوب املكافأة أو تخفيض فترة ال5

حيث يعد هذا  %1.5أو إعادة األرباح عن فترة السداد كاملة، أو بأن تكون العمولة املستوفاة من العميل ال تتجاوز ما نسبته 

، (xxxvii)من باب التسعير املقبول شرًعا، وذلك ألن لولي األمر أن يسعر، وتصرفه على الرعية في هذه الحالة منوط باملصلحة

إذا: "قض ى املديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من تركته... ال يؤخذ من املرابحة التي جرت جاء في حاشية ابن عابدين، 

،  أي أنه يرد جزء من الثمن بحلول أجل الدين، وقد أفتى بذلك أبو السعود وعلله (xxxviii)بينهما إال بقدر ما مض ى من األيام"

 بالرفق من الجانبين.

 : (xxxix)في فلسطين إلى تطبيق التورق في أعمالها إلى ما يأتيوقد استندت املصارف اإلسالمية العاملة 

َبا ﴿ لى:عموم قوله تعا .1 ِّ
َم الر  َبْيَع َوَحرَّ

ْ
ُ ال َحلَّ اَّللَّ

َ
، فهو يدل على مشروعية جميع أنواع البيع وِصَيغه، الذي (xl)﴾ َوأ

 البيوع املباحة.يعد التورق من بينه، حيث يبقى على أصِل اإلباحة والحّلِ وذلك العتباره من أنواع 

م  -أن رسول هللا  .2
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
 من خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول هللا  -صل

ا
ى هللا  -استعمل رجال

َّ
صل

م 
َّ
 تمرِّ خيبَر هكذا؟((، قال: ال وهللا يا رسول، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين -عليه وسل

: ))أكلُّ

م  -بالثالثة، فقال رسول هللا 
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ا((-صل ، ثم ابتْع بالدراهمِّ جنيبا : ))ال تفعْل، بعِّ الَجْمَع بالدراهمِّ

(xli) ،

فالنص يدل على مشروعية املخرج والوقوف على كيفية االبتعاد من خالله عن حقيقة الربا وصورته، كما ورد في 

ها إلى تحقيق املطالب والغايات في البيوع، إذا الصورة السابقة، حيث يدل هذا النص على جواز البيوع التي يتوصل ب

كانت بصيغة شرعية معتبرة، بعيدة عن صيغ الربا وصوره، ولو كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة 

 .إليها

 إلى القرض الربوي  -أن قياس التورق على الِعينة قياس مع الفارق؛ وذلك النتفاء علة تحريم العينة  .3
ً
 وهي كونها ذريعة

، ويكون وجودها في البيع كعدمها،  -
ُّ
فيه؛ إذ في العينة عندما يسترجع البائع سلعته تكون كأنها لم تخرج من يده قط

ويكون توسطها عبًئا، ويؤول األمر إلى دفع مبلغ من املال آلخر في أكثر منه من نوعه إلى أجل، وهو ربا النسيئة، أما في 

؛ بل تنتقل بعقد مستقّلٍ إلى مشتٍر جديد، ال التورق، فإنه ال يحصل للبائع ش يء؛ أل 
ً
ن السلعة ال تعود إليه أصال

  .(xlii)عالقة لشرائه بالبيع األول 

 أكثَر من الثمن الذي يبيعها به نقًدا لطرف ثالث، فذلك مأذون به  .4
ً
وأما كون الثمن الذي يشتري به السلعة نسيئة

ا من الثمن في بيع النسيئة (xliii) شرًعا؛ إذ نصَّ جماهير الفقهاء
ً
؛ إذ ال يسلم الحاضر في على أن األجل يأخذ قسط
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، وقال (xliv)إال ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة، وهو الزيادة كما ذكر الشاطبي -أي املؤجل  -الغائب 

ال  ": أنه(xlvi)كما قال الكاساني -الش يء بأكثر من سعر يومه ألجل النساء، هو الجواز، وأساس ذلك  : بيع(xlv)الشوكاني

 مساواة بين النقد والنسيئة؛ ألن العين خير من الدين، واملعجل أكثر قيمة من املؤجل". 

، وأن األصل في أنه من املعروف بداهة في الفقه اإلسالمي أن: ) .5 العقود والشروط األصل في املعامالت الحلُّ

ب بدليل على قوله؛  اإلباحة، إال ما دلَّ الدليل على حرمته(،
َ
ومن ذلك بيوع التورق، فالقائل بجواز التورق ال ُيطال

ب بالدليل القائل بحرمته لقوله بخالف األصل، ولذلك كان عليه بالدليل على تخصيص 
َ
ألن األصل معه، ومن ُيطال

  .(xlvii)عموم الجواز بالتحريم

 شرع اإلسالمي يقوم على رفع الضرر والضرار بشكل عام سواء تعلق ذلك بفرد أم بمؤسسة، وطاملا أن معياره أن ال

التشريعي األساس مراعاة مصالح العباد ورفع الحرج عنهم ــــ وخاصة حال وجود جائحة كورونا واستمرارها؛ فإن 

مل على تحقيق مقاصد الشرع بجلب املنفعة ودرء األصل هنا إعمال القواعد الشرعية التي تراعي مبدأ العدالة وتع

، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، يختار أهون (xlix)، ومن هذه القواعد: الضرر يزال(xlviii)املفسدة

، الضرورات تقدر بقدرها، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرًرا بارتكاب (l)الشرين، الضرر يدفع بقدر اإلمكان

نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما ما : "صلى هللا عليه وسلمرسول لقول ، (lii)املفاسد أولى من جلب املنافع، درء (li)أخفهما

 .(liii)"أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ...

 خاتمة

التطبيقات الشرعية املتخذة من املصارف اإلسالمية ملواجهة أزمة كورونا في وبعد هذه املحطة في تناول موضوع 

 فإنه يمكن تلخيص أهم ما جاء في هذا البحث من نتائج وذلك فيما يأتي:، الواقع الفلسطيني

  تعرف فيروسات كورونا بأنها: ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان. حيث تسبب

وخامة مثل  هذه الفيروسات أمراض تنفسية لدى البشر تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد

 متالزمة الشرق األوسط التنفسية.

  أدى ظهور فيروس كورونا إلى إعالن حالة الطوارئ في فلسطين واتخاذ عدد من التدابير االحترازية للحد من انتشاره

مثل تعطيل املسيرة التعليمية، وإغالق األسواق واملطاعم والنوادي واملقاهي، وبالتالي تجميد النشاطات االقتصادية 

 تعددة وحصول تداعيات اقتصادية أثرت على مختلف جوانب الحياة في املجتمع الفلسطيني.امل

  إلى التطورات التي حصلت بفعل أزمة كورونا أن يتراجع النمو 
ً
توقع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني واستنادا

نتيجة خسائر االقتصاد  ، وذلك2111مقارنة مع العام  2121خالل العام  %14االقتصادي في فلسطين بنسبة 

 الكلي )الناتج املحلي اإلجمالي(.

  إغالق املعابر والحدود الفلسطينية مع الخارج من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا ترتب عليه تعطيل التجارة

 الخارجية وبالتالي تحقق التأثير السلبي على الخزينة العامة الفلسطينية التي تعتمد بشكل أساس على املقاصة

 املترتبة على ذلك.
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  ،يقوم التورق على عقدين: أحدهما يتملك من )املستورق( سلعة باملرابحة أو البيع املؤجل، وذلك عن طريق البنك

  والعقد الثاني: عقد بيع حال يبيع به املتورق السلعة إلى غير من اشتراها منه لتجنب العينة.

 املجمع الفقهي ة والحنابلة، إلى جواز التورق، وتبنى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية واملالكي

 اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي.

  تناولت املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي( في املعيار

 واملحاذير. ( منها موضوع التورق ووضع له ضوابط تبعد عنه الشبهات31الشرعي رقم )

  قامت املصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بتطبيق منتج التورق املنضبط بهدف معالجة التزامات العمالء

االئتمانية خالل فترة زمنية محددة من وجود أزمة كورونا واستمرارها، وذلك باعتماد هذه املصارف على نظريتي 

 الجوائح والحاجات العامة في الفقه اإلسالمي

 املصارف اإلسالمية الفلسطينية منتج التورق عند قيام جائحة كورونا العتبار أن فلسطين تمر بأزمة  أقرت

اقتصادية أثرت بشكل كبير على قدرة القطاعات املصرفية اإلسالمية من القيام بالتزاماتها، وخاصة عندما توقفت 

غير ذلك من التحديات التي تعترض الواقع املقاصة ولم يتم صرف رواتب املوظفين في قطاعات الدولة املتعددة و 

 الفلسطيني.

  إن مسوغات شرعية وأخرى قانونية استندت إليها املصارف اإلسالمية الفلسطينية لتطبيق منتج التورق في البيئة

 املصرفية الفلسطينية

؛ فإنني أتوجه إلى هللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقني لتحصيل العلم، وأن يعلمني 
ً
ما ينفعني، وأن وأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاءينفعني بما علمني، وأن يز 
ً
 دني علما
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https://democraticac.de. 
vi -  3(، ص2222جراء جائحة كورونا، )رام هللا:  2222الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التنبؤات االقتصادية لعام. 
vii -  المركز الديمقراطى العربى، 3(، ص2222جراء جائحة كورونا، )رام هللا:  2222الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التنبؤات االقتصادية لعام ،

 .https://democraticac.de ، قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على االقتصاد الفلسطيني، االقتصادية/الدراسات البحثية
viii - ونيو / رائد حلس، في زمن كورونا: المجتمع الفلسطيني يغرق في دوامة الفقر، مجلة الشرق االقتصادية للدراسات واألبحاث، العدد األول، )غزة: ي

قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على االقتصاد ، االقتصادية/الدراسات البحثية، بىالمركز الديمقراطى العر  ،99ص (،2222حزيران 
، )رام 2291الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير صحفي لنتائج مسح القوى العاملة الربع الرابع . ac.dehttps://democratic ، الفلسطيني

 .6(، ص2222هللا: 
ix -  6(، ص2222، )رام هللا: 2291الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير صحفي لنتائج مسح القوى العاملة الربع الرابع. 
x - برابط: (، 2291ية، اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، )رام هللا: سلطة النقد الفلسطينhttp://bit.ly/2TJDQnE  ،

 ، قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على االقتصاد الفلسطيني، االقتصادية/الدراسات البحثية، الديمقراطى العربىالمركز 
ps://democraticac.dehtt.  نعمان كنفاني وسالم صالح، تجميد أموال المقاصة: أزمة متكررة وآثار طويلة األمد، المراقب االقتصادي واالجتماعي

 .32(، ص2295ماس وآخرون،  –، )رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 2292التقرير السنوي 
xi - االقتصاد الفلسطينيقراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على ، االقتصادية/الدراسات البحثية، المركز الديمقراطى العربى ، 

https://democraticac.de.  
xii -  رام 2292نعمان كنفاني وسالم صالح، تجميد أموال المقاصة: أزمة متكررة وآثار طويلة األمد، المراقب االقتصادي واالجتماعي التقرير السنوي( ،

الدراسات ، لمركز الديمقراطى العربىوانظر: ا، 32(، ص2295ماس وآخرون،  –دية الفلسطيني هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصا
  .https://democraticac.de ، قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على االقتصاد الفلسطيني، االقتصادية/البحثية

xiii -  قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على االقتصاد الفلسطيني، االقتصادية/الدراسات البحثية، الديمقراطى العربىالمركز ، 
ps://democraticac.dehtt.  

xiv -  (، 2222( على االقتصاد الفلسطيني، )رام هللا: مركز األبحاث الفلسطيني، نيسان 91 –رائد حلس، ورقة موقف: تأثير فيروس كورونا )كوفيد
 .5ص

xv -  (975/ 3)، ه9321الحكومة، مكة المكرمة، سنة  بعةمط  كشاف القناع عن متن اإلقناع، ي،لبهوتا 
xvi -  (التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، الجندي ،www.alukah.net ) 
xvii -  921/ 3، ه9372السعادة، مصر، سنة بعة إعالم الموقعين"عن رب العالمين، مط، بن قيم الجوزيةا. 
xviii -  3/296م، 9112، 3، بيروت، طالمكتب اإلسالمي، وعمدة المفتينين النووي، روضة الطالب .  
xix -  1/269، هـ9321التضامن األخوي، مصر، سنة ، شرح المهذب النووي، المجموع. 
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xx -  ،296)ص: ، هـ9311وزارة األوقاف، الكويت، سنة طبعة الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، األزهري.( 
xxi -  (5/911)، ه9327الجمالية، مصر، سنة بعة مط، في ترتيب الشرائع الصنائعبدائع لكاساني، ا 
xxii -  (.277ص: ، )م9112الدار العربية للكتاب، تونس، سنة القوانين الفقهية، الغرناطي،  ابن جزيء 
xxiii -   ،(3/61)، ه9322األميرية، بوالق، مصر، سنة  بعةمطاألم، الشافعي. 
xxiv -   ،(3/65)الشافعي، األم 
xxv -   2/311م، 9177، مكتبة الرياض الحديثة، مطبعة السعادة، الرياض، د.ط، شرح زاد المستقنعالبهوتي، الروض المربع. 
xxvi -   ،(.226، 222، 21/322)م، 9112، 2دار الوفاء، المنصورة، ط ،فتاوى المجموع ابن تيمية 
xxvii - (2/21)، ه9222المكتب اإلسالمي، دمشق، سنة ، ابن مفلح، المبدع 
xxviii -   ،(3/912) ،إعالم الموقعينابن القيم 
xxix -   م(.39/92/9111ه الموافق 9291رجب  99الخامسة عشرة المنعقدة بشأن التورق في مكة المكرمة بتاريخ  95من الدورة  5في) قراره رقم 
xxx -   :وى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء في المملكة العربية السعوديةافت، (91217)فتوى رقم انظر. 
xxxi -   93هـ الموافق 23/92/9222 - 91الثاني بشأن موضوع التورق في دورته السابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة  هقرار وذلك في - 
 م2223/ 92/ 97
xxxii -  :انظر: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، برابطhttps://www.pma.ps/ar  
xxxiii -  :انظر: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، برابطhttps://www.pma.ps/ar  
xxxiv -  :انظر: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، برابطhttps://www.pma.ps/ar  
xxxv -  523، /الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،لبورنوا .9/315، ربعةاألالزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب. 
xxxvi -   :( من مجلة األحكام العدلية 23،22)مادة 
xxxvii -  وانظر أيضا: األشباه  .29، الجزء األول، صفحة دار الكتب العلمية، بيروت الدين عبد الوهاب بن علي(،السبكي )تاج ، األشباه والنظائر

 .16 والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، السيوطي )جالل الدين بن عبد الرحمن(، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، بدون تاريخ، صفحة
xxxviii -  5/962، هـ9272رد المحتار على الدر المختار، األميرية، بوالق، مصر سنة  ،ابن عابدين 
xxxix -  :انظر: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، برابطhttps://www.pma.ps/ar  

xl -  275البقرة: سورة. 
xli -  ( ومسلم في: 921، 3/922اد بيع تمر بتمر خير منه، من كتاب البيوع، وباب الوكالة في الصرف والميزان من كتاب الوكالةالبخاري باب إذا أر ،

 (2/9295باب بيع الطعام مثاًل بمثل، من كتاب المساقاة؛ 
xlii -  الجندي(لمصرفية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ، التورق وتطبيقاته اwww.alukah.net )  
xliii -  (.6/232)، هـ9292د.ط، هجر، مصر،  دار ، المغني المقدسي، ابن قدامة 
xliv -   ،2/22)(، الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )د.تالشاطبي( 
xlv -   ،( وما بعدها5/952)، ه9223 د.ط،نيل األوطار شرح منتقى األخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، الشوكاني( 
xlvi -  ،6/917) ،بدائع الصنائعالكاساني( 
xlvii -  (اإلسالميالتورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه ، الجندي ،www.alukah.net ) 
xlviii -  :انظر: سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، برابطhttps://www.pma.ps/ar  
xlix - 256ص، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،لبورنوا. 

l -  9/21، ربعةاألالزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب. 
li -  دار الطباعة ، (أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني)الحموي  ،غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر البن نجيم الحنفي

 .922الجزء الثاني، صفحة العامرة، األستانة، 
lii -  (21، 22، 39، 32، 21، 32، 22م العدلية: المواد )مجلة األحكا 
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liii -   ،باب: توفيره صلى هللا عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال  الفضائل،كتاب صحيح مسلم بشرح النووي

 .17، الجزء الثامن، صفحة (2357) - 932الحديث رقم يقع ونحو ذلك، 
 

 المصادر والمراجعقائمة 

  هـ.9311األزهري، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، طبعة وزارة األوقاف، الكويت، سنة 
  ،)م. 9111البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل، الصحيح،  بيت األفكار الدولية، الرياض، )د.ط  
 م.9177ة السعادة، الرياض، د.ط، البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثة، مطبع 
  ،البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل

 ، مكان النشر بيروت.9222الناشر دار الفكر، سنة النشر 
 الفقه الكلية، مؤسسة  البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبو الحارث الغزي، الوجيز في إيضاح قواعد

 .م9116-ه1416لبنان، الطبعة: الرابعة،  –الرسالة، بيروت 
 م.9112، 2ابن تيمية، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، المنصورة، ط 
 م.9112الغرناطي، القوانين الفقهية، الدار العربية للكتاب، تونس، سنة  ابن جزيء 
 التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، جنديال ،www.alukah.net  ) 
  (، 2222جراء جائحة كورونا، )رام هللا:  2222الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التنبؤات االقتصادية لعام

 .3ص
 رام هللا: 2291صحفي لنتائج مسح القوى العاملة الربع الرابع  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير( ،

 .6(، ص2222
  ،رائد حلس، في زمن كورونا: المجتمع الفلسطيني يغرق في دوامة الفقر، مجلة الشرق االقتصادية للدراسات واألبحاث

 (.2222العدد األول، )غزة: يونيو / حزيران 
 ( على االقتصاد الفلسطيني، )رام هللا: مركز األبحاث 91 –ا )كوفيد رائد حلس، ورقة موقف: تأثير فيروس كورون

 .2222الفلسطيني، نيسان 
  ه 9227، 9دمشق، ط –الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، دار الفكر- 

 .م2226
 ،)العلمية، بيروت دار الكتب، األشباه والنظائر السبكي )تاج الدين عبد الوهاب بن علي. 
  :(، برابط: 2291سلطة النقد الفلسطينية، اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، )رام هللا

http://bit.ly/2TJDQnE . 
  :سلطة النقد الفلسطينية، الهيئة العليا للرقابة الشرعية، الفتاوى، برابطhttps://www.pma.ps/ar  
  السيوطي )جالل الدين بن عبد الرحمن(، األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة

 يخ.المكرمة، بدون تار 
 .الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )د.ت 
  ه.9322الشافعي، األم، مطبعة األميرية، بوالق، مصر، سنة 
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  ،ه.9223الشوكاني، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط 
  هـ.9272ية، بوالق، مصر سنة ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، األمير 
 .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء في المملكة العربية السعودية 
  ،هـ9292ابن قدامة المقدسي، المغني،  دار هجر، مصر، د.ط. 
 ه.9372إعالم الموقعين"عن رب العالمين، مطبعة السعادة، مصر، سنة ، ابن قيم الجوزية 
  ه9327تيب الشرائع، مطبعة الجمالية، مصر، سنة الكاساني، بدائع الصنائع في تر. 
 قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على ، االقتصادية/الدراسات البحثية، مركز الديمقراطى العربىال

 .https://democraticac.deاالقتصاد الفلسطيني،  
 م .2226،  9اض ، طمسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري ، الصحيح ، دار طيبة ، الري 
  ه.9222ابن مفلح، المبدع، المكتب اإلسالمي، دمشق، سنة 
 (: سؤال وجواب91-موقع منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا )كوفيد ،

-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel
coronaviruses-a-public/q  

  ،ه9291الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق الطبعة الرابعة 
  ،المراقب االقتصادي واالجتماعي نعمان كنفاني وسالم صالح، تجميد أموال المقاصة: أزمة متكررة وآثار طويلة األمد

 (.2295ماس وآخرون،  –، )رام هللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 2292التقرير السنوي 
  هـ9321النووي، المجموع شرح المهذب، التضامن األخوي، مصر، سنة. 
 م. 9112، 3النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط  
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 تاثير انتشار فيروس كورونا علي سالسل االمداد والتموين في مصر

The effect of the spread of the Corona virus on supply chain in Egypt 

 احمد سمير 

 شركه الرايه ماركت ، مصرمدير تخطيط ، اداره االمداد والتموين، 

Ahmed.samirkhorshid@gmail.com 

 

 

  امللخص:

 

 

يتناول املقال دراسه علميه واحصائيه للمشكله 

البحثيه وهي اكتشاف طبيعه العالقه بين فيروس 

كمتغير مستقل في الدراسه في  91 –كوفيد 

مختلف القطاعات الصناعيه والخدميه والتجاريه 

وذلك من خالل نموذج االستبانه وما تم الوصول 

اليه من اختبار الفرضيات البحثيه واالستنتاجات 

بشكل احصائي وصوال في النهايه الي التوصيات 

والحلول االقتصاديه البديله والتي تعد دواء 

اقتصادي ال يقل اهميه عن الدواء الطبي لفيروس 

  91-كوفيد 

 

 

 

 91-كوفيد  –فيروسات كورونا  : ةكلمات الدالال

 –سالسل االمداد والتموين  –االقتصاد القومي  –

 االعمال اللوجستيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract :  

 

The article deals with a scientific and 

statistical study of the research problem, 

which is the discovery of the nature of the 

relationship between the Covid-19 virus as an 

independent variable in the study in the 

various industrial, service and commercial 

sectors through the questionnaire model and 

what has been reached by testing the research 

hypotheses and conclusions statistically up to 

the end to the recommendations and 

alternative economic solutions Which is an 

economical drug that is no less important than 

the medical drug for Covid-19 virus 
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 املقدمة: 

في اغلبيه دول العالم علي جميع   زادت املخاطر االقتصاديه في الفتره االخيره منذ بدايه انتشار فيروس كورونا املستجد:  املقدمه

قطاعات الصناعه والتجاره الدوليه مما اثر علي سالسل التوريد العامليه وتعطيلها في بعض الدول اضافه الي توقف عجله 

االنتاج ومحركاته في بعض الصناعات والخدمات اللوجستيه او بطئ في عمل خطوط االنتاج املحليه وتعطيل عمليات 

دير املحتمل في بعض االوقات مما ادي الي ظهور سالسل االمداد والتوريد شبه هشه والذي قد يكون بسبب االستيراد والتص

 تمركز بعض الصناعات العامليه في دوله معينه واحتكار بعض الدول لبعض الصناعات االخري 

 تقديم بعض الخدمات  والجدير بالذكر زياده صعوبه انتقال االفراد وشحن املنتجات وجميع اشكل البضائع وصعوبه

 الطبيه والسياحيه والدينيه نتيجه لتوقف حركه النقل وبطئها بشكل عام علي مستوي اغلبيه دول العالم .

واستنادا ملا هو مذكور اعاله فان هذه الدراسه تسعي الي توضيح االثر املحتمل لفيروس كورونا علي مستوي جوده اداء 

الي النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات ملواجهه مخاطر الفيروس املحتمله  سالسل االمداد والتموين في مصر اضافه

 علي سالسل االمداد

 : متغيرات الدراسه 

 

 . املتغير التابع في الدراسه : سالسل االمداد والتموين 

 . املتغير املستقل في الدراسه : فيروس كورونا 

 : مشكله الدراسه 

 

  التاثير املحتمل من انتشار فيروس  كورونا وذلك علي سالسل االمداد والتوريد في تكمن مشكله البحث في توضيح مدي

 مصر واكتشاف طبيعه العالقه بينهما.

 : فرضيات الدراسه 

 :تم صياغه الفرضيات الخاصه بالدراسه كاالتي والتي ستخضع لالختبار 

 : H1الفرضيه االولي  .9

 يروس كورونا ومستوي جوده سالسل االمداد والتموين في مصر .زياده معدالت ف يوجد عالقه ذات دالله احصائيه بين 

 : H1الفرضيه الثانيه  .2

 . يوجد عالقه ذات دالله احصائيه بين زياده معدالت فيروس كورونا وحركه استيراد املواد الخام واملنتجات من الخارج 

 : H1الفرضيه الثالثه  .3
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  فيروس كورونا وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء .يوجد عالقه ذات دالله احصائيه بين زياده معدالت 

 :  H1الفرضيه الرابعه  .4

  يوجد عالقه ذات دالله احصائيه بين زياده معدالت فيروس كورونا وبين تاخير توصيل املنتج او الخدمه في الوقت

 املناسب للمستهلك النهائي .

 : 9Hالفرضيه الخامسه  .5

 معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار املنتجات والخدمات في مصر. يوجد عالقه ذات دالله احصائيه بين زياده 

 

 اهداف الدراسه  : 

  الهدف الرئيس ي من الدراسه هو قياس مدي مخاطر االثر املحتمل لفيروس كورونا املستجد وتاثيره علي مستوي جوده

 اداء سالسل االمداد والتموين وذلك من خالل تحقيق االهداف االتيه :

توضيح وتفسيرالعالقه بين فيروس كورونا املستجد ومستوي جوده سالسل االمداد والتموين واالنشطه  ان يتم .9

 اللوجستيه في مصر.

 معرفه العوامل املؤثره علي مستوي جوده عمليات االستيراد والتصدير نتيجه زياده معدالت فيروس كورونا. .2

 الصناعات نتيجه انتشار فيروس كورونا املستجد في مصر.تفسير ظاهره االستراتيجيات التسعيريه املتباينه  لبعض  .3

 حدود الدراسه : 

 : تتضمن حدود الدراسه االتي 

 تتمثل الحدود املكانيه لهذه الدراسه في عينه مختاره  من املنشات التجاريه والصناعيه والخدميه  الحدود املكانيه :

 الحكوميه منها والخاصه في نطاق جمهوريه مصرالعربيه .

 ود الزمنيه : تتمثل الحدود الزمنيه للدراسه خالل الفترات االتيه :الحد 

م  وحتي نهايه شهر مارس بتاريخ 2222-2-94الفتره االولي : منذ بدايه اكتشاف اول حاله لفيروس كورونا في مصربتاريخ  .9

 م 39/3/2222

 32/4/2222حتي  9/4/2222الفتره الثانيه : بدايه انتشار الفيروس في مصر بتاريخ  .2

 32/5/2222حتي  9/5/2222الفتره الثالثه : بدايه فتره ذروه الفيروس في مصر بتاريخ  .3

  الحدود البشريه : تتمثل في املوظفين العاملين الذين لهم صله وعالقه وثيقه بسالسل االمداد والتموين داخل الحدود

 .املكانيه في جمهوريه مصر العربيه 

 : االطار النظري 
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  االمداد والتموين : تعتبر شبكه سالسل االمداد والتموين نموذج متكامل من املوردين والعمالء واملستهلكين سالسل

والوكالء واملوزعين وهيئات النقل املختلفه بين مكونات السلسله واملؤسسات املاليه اضافه الي مجموعه من التدفقات 

الء واملستهلكين والبضاعه التالفه والغير صالحه للعرض او العكسيه متمثله في التدفقات املاليه العكسيه من العم

 االستخدام .

وتهدف سالسل االمداد الي تناغم وتوافق جميع مكونات السلسله والتي تؤدي الي تحقيق نجاح كافه مكونات السلسله 

 وتحقيق ربح مناسب لجميع مالكو السلسله

 : الدراسات السابقه 

 عن هذه الدراسه ونظرا لحداثه مشكله  الدراسه في هذا املجال كاالتي : وباستعراض بعض الدراسات السابقه 

 : دراسه لجنه االمم املتحده االجتماعيه واالقتصاديه لغرب اسيا )االسكوا( حول اثار فيروس كورونا 

 ماليين يقعون في شباك الفقر في املنطقه العربيه بسبب فيروس كورونا 3.3بعنوان : 

 طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من ه " وهدفت هذه الدراسه ان 
ً
ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة

 
ً
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا. وال بد من أن تكون االستجابة اإلقليمية داعمة

 ."ء واألشخاص املعّرضين للمخاطرللجهود الوطنية، وأن تعّبئ املوارد والخبرات لحماية الفقرا

 

  واضح  بعنوان التحذير من نقص املضادات الحيويه بسبب فيروس كورونا .تقرير رئيس غرفه تجاره االتحاد االوروبي

التقرير بانه من املحتمل ان تواجه الصيدليات في جميع انحاء العالم نقصا في املضادات الحيويه واالدويه االخري اذا لم 

 يتم حل مشاكل االمدادات بعد انتشار فيروس كورونا في الصين .

 : دراسه مقارنه للحدود الزمنيه للدراسه 

 

يوم بدءا يوم من  921ن بفيروس كورونا واملتعافون والوفيات خالل عدد وتتضمن الدراسه دراسه معدالت حاالت املصابو 

والتي توضح دراسه احصائيه  32/5/2222) بدايه اكتشاف اول حاله صينيه في مصر ( وحتي تاريخ  94/2/2222تاريخ 

 للمتغير املستقل وهو معدالت فيروس كورونا.

 921فترات زمنيه تبين مؤشرات ومعدالت انتشار الفيروس في مصر خالل وتم تقسيم فتره الحدود الزمنيه للدراسه علي ثالثه 

 كاالتي : 32/5/2222الي  94/2/2222يوم بدءا من 
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 : اسباب توقع العالقه االحتماليه بين متغيرات الدراسه 

  من خالل القرارات التي قامت الحكومه املصريه باتخاذها منذ بدايه اكتشاف فيروس كورونا املستجد في مصر وبالرجوع الي

الحكوميه والخاصه واتخاذها لبعض التدابير االحترازيه القرارات واالحصائيات التي قامت باصدارها لبعض الهيئات 

ملواجهه انتشار الفيروس والتي كان منها بعض اجراءات الغلق الكلي او الجزئي لبعض الهيئات واملؤسسات او املحال 

بعض املحال  التجاريه او اجراءات العمل من املنازل لبعض املوظفين والهيئات او تاجيل مواعيد الدراسه او االلتزام بفتح

التجاريه في مواعيد معينه علي مدار اليوم او ايقاف بعض االنشطه بشكل كامل مثل ايقاف عمل النشاط الرياض ي 
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واالنشطه الترفيهيه وانديه الجيم وايقاف ايضا بعض املؤسسات الخدميه كايقاف حركه النقل الجوي واقتصارها علي 

بيه وايقاف ايضا وحدات مرور تراخيص املركبات ومكاتب توثيق الشهر رجوع العالقين املصريين فقط من الدول االجن

العقاري وذلك بعض الوقت واعاده فتحها بشكل جزئي فيما بعد وغيرها الكثير من القرارات التي تم اصدارها منذ بدايه 

م ونتيجه 32/5/2222م حتي انتهاء الحدود الزمنيه للدراسه بتاريخ  94/2/2222اكتشاف فيروس كورونا في مصر بتاريخ 

لكل هذه القرارات والتي حتما ستؤدي الي احتماليه تاثير انتشار معدالت فيروس كورونا علي مستوي جوده اداء سالسل 

 االمداد والتموين في مصر .

 الدراسه: مجتمع 

 والتموين االمداد بسالسل عالقه لها التي التخصصات في للمؤسسات العامه االداره موظفي من الدراسه مجتمع يتكون    

 5 استبعاد وتم وخدميه وتجاريه صناعيه وخاصه حكوميه مؤسسه 42 عدد في الخدميه او اوالتجاريه الصناعيه سواء

   مؤسسه 35 االجمالي العدد ليصبح مؤسسات

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

 س غرفه تجاره االتحاد االوروبياسم املؤلف / صحيفه بوابه االهرام االلكترونيه / يورج فوتكه  رئي 

  / م 93/2/2222تاريخ النشر 

http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx 

 :مجتمع الدراسه

يتكون مجتمع الدراسه من موظفي االداره العامه للمؤسسات في التخصصات التي لها عالقه بسالسل االمداد والتموين سواء            

مؤسسات  5مؤسسه حكوميه وخاصه صناعيه وتجاريه وخدميه وتم استبعاد  42الصناعيه اوالتجاريه او الخدميه في عدد 

 مؤسسه   35ليصبح العدد االجمالي 

 عينه الدراسه  : 

  90استماره استبانه ) بنسبه  36مؤسسه مختلفه االنشطه وتم استرداد عدد  42تم تحديد حجم العينه من خالل عدد 

( لعدم كفائته للتحليل االحصائي  % 2.22نموذج استبانه ) بنسبه  1من اجمالي االستبيانات ( وتم استبعاد عدد  %

من  % 31.5مؤسسه ) بنسبه  35استماره استبانه لعدد  35ليصبح عدد االستبيانات الصالحه للتحليل االحصائي هي 

 اجمالي االستبيانات ( وتعد تلك النسبه مقبوله الجراء التحليل االحصائي علي مشكله الدراسه .

  تتضمن نموذج االستبانه علي عدد من املتغيرات من حيث :وقد 

 مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين. .9

 معدل عمليات سريان تدفق املنتج والخدمه. .2

 معدل حركه عمليات االستيراد من الخارج. .3

 معدل ارتفاع اسعار املنتجات والخدمات. .4

http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx
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 .مستوي رضاء العمالء وتقديم املنتج في الوقت املناسب  .5

 معدالت التدفقات املاليه والبشريه. .6

 حجم املبيعات. .1

 : املعالجه االحصائيه املستخدمه في الدراسه 

  من اجل الوصول الي تحليل البيانات واختبار الفرضيات احصائيا فقد تم استخدام االساليب االحصائيه االتيه في

 الدراسه :

 معامل كورنباخ الفا . .9

 الوسط الحسابي. .2

 املدي . .3

 املعياري. االنحراف .4

 الوسيط. .5

 النسب املئويه. .6

 الوزن النسبيه ) الترجيحي (. .1

 املنوال. .3

 : املؤشرات االحصائيه ملتغيرات الدراسه 

  يعد الهدف االساس ي من املؤشرات االحصائيه هو معرفه اتجاهات االجابه الفراد العينه والتي تم اعتمادها لقياس

فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد ودرجه تاثيرها علي العالقه املحتمله بين زياده انتشار معدالت 

عمليات االستيراد ومعدل ارتفاع االسعار ومستوي مدي تواجد املنتج والخدمه في الوقت املناسب ومستوي رضاء العمالء 

 من تقديم املنتج او الخدمه .

 

 : اختبار فرضيات الدراسه 

لدراسه واقعها وطبيعتها واكتشاف العالقه بين متغيرات الدراسه والبحث تم وضع فرضيات الدراسه االحتماليه  .9

 عن وجود العالقات من عدمه لوضع توصيات البحث بناء علي تلك النتائج .

  من قطاع االنشطه الخدميه  % 12ويتبين من الرد علي الفرضيه االولي من خالل عينات الدراسه التي تم اختيارها ان

من قطاع االنشطه التجاريه موافقون علي وجود عالقه بين زياده معدالت  % 922طه الصناعيه ومن قطاع االنش % 32و

من قطاع  % 92فيروس كورونا املستجد في مصر وبين مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر بينما يري 

لتجاريه انه ال يوجد عالقه بين من قطاع االنشطه ا % 2من قطاع االنشطه الصناعيه و  % 22االنشطه الخدميه و

معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر ويالحظ ارتفاع نسبه املوافقه علي وجود 
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العالقه ويرجع ذلك الي وجود الكثير من االنشطه والعمليات اللوجستيه التي تعطلت منذ اكتشاف الفيروس والتي تتم 

 واد الخام واملنتجات والخدمات من مصادر توريدها وصوال في النهايه الي املستهلك او املستخدم النهائي.منذ بدء توريد امل

   31ويتبين ايضا ان النتيجه االجماليه للمعالجه الرياضيه لجميع االنشطه موافقه علي وجود هذه العالقه بنسبه % 

 ولي .وتعتبر هذه النسبه قويه جدا وهو ما يؤكد صحه الفرضيه اال 

 
 

  من قطاع االنشطه الخدميه  % 32ويتبين من الرد علي الفرضيه الثانيه من خالل عينات الدراسه التي تم اختيارها ان

من قطاع االنشطه التجاريه موافقون علي وجود عالقه بين زياده معدالت  % 12من قطاع االنشطه الصناعيه و % 13و

من قطاع االنشطه  % 22استيراد املواد الخام واملنتجات بينما يري  فيروس كورونا املستجد في مصر وبين عمليات

من قطاع االنشطه التجاريه انه ال يوجد عالقه بين معدالت  % 32من قطاع االنشطه الصناعيه و  % 21الخدميه و

النسبيه في النشاط  فيروس كورونا وبين عمليات استيراد املواد الخام واملنتجات من الخارج ويالحظ ارتفاع نسبه املوافقه

الصناعي عنه في النشاط التجاري علي وجود العالقه وذلك يرجع الي اعتماد اغلبيه املصانع علي استيراد معظم املواد 

 الخام في مراحل التصنيع املختلفه مقارنه باملؤسسات التجاريه والتي تكتفي باستيراد منتج تام الصنع مباشره.

  14ماليه للمعالجه الرياضيه لجميع االنشطه موافقه علي وجود هذه العالقه بنسبه ويتبين ايضا ان النتيجه االج % 

 وتعتبر هذه النسبه قويه وهو ما يؤكد صحه الفرضيه الثانيه .

النشاط التجاري النشاط الصناعي النشاط الخدمي

Série1 100% 80% 90%

Série2 0% 20% 10%
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  من قطاع االنشطه الخدميه و  % 12ويتبين من الرد علي الفرضيه الثالثه من خالل عينات الدراسه التي تم اختيارها ان

من قطاع االنشطه التجاريه موافقون علي وجود عالقه بين زياده معدالت  % 62ع االنشطه الصناعيه و من قطا % 41

 53من قطاع االنشطه الخدميه و % 92فيروس كورونا املستجد في مصر وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء بينما يري 

ال يوجد عالقه بين معدالت فيروس كورونا من قطاع االنشطه التجاريه انه  % 42من قطاع االنشطه الصناعيه و  %

وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء ويالحظ انخفاض نسبه املوافقين النسبيه علي وجود العالقه  في النشاط الصناعي 

عنه في النشاط التجاري وايضا الخدمي وذلك يرجع الي التزايد في عمليات الشراء التي تمت في بدايه انتشار الفيروس من 

الغلبيه السلع االستهالكيه واالستراتيجيه والتموينيه وايضا جميع انواع املنظفات  39/3/2222حتي  94/2/2222

واملطهرات واملناديل الورقيه فيتضح من وجهه النظر الصناعيه انه قام باستيفاء جميع طلبات العمالء بينما تتضح 

لقطاع التجاري متمثله في املحال التجاريه وخاصه سالسل وجهه النظر مع الفرضيه البحثيه بوجود العالقه متمثله في ا

السوبر ماركت التي تواجد بها نقص شديد في بعض االصناف مما اثر بالسلب علي رضاء العمالء لديهم في السوق 

 املستهدف من وجهه النظر التجاريه او الشرائيه .

 63نشطه موافقه علي وجود هذه العالقه بنسبه ويتبين ايضا ان النتيجه االجماليه للمعالجه الرياضيه لجميع اال % 

 وتعتبر هذه النسبه متوسطه وهو ما يؤكد صحه الفرضيه الثالثه .

النشاط التجاري النشاط الصناعي النشاط الخدمي

Série1 70% 73% 80%

Série2 30% 27% 20%
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  من قطاع االنشطه الخدميه  % 32ويتبين من الرد علي الفرضيه الرابعه من خالل عينات الدراسه التي تم اختيارها ان

من قطاع االنشطه التجاريه موافقون علي وجود عالقه بين زياده معدالت  % 12من قطاع االنشطه الصناعيه و % 62و

من قطاع  % 22بينما يري  دمه واملنتج في الوقت املناسبمستوي تواجد الخفيروس كورونا املستجد في مصر وبين 

من قطاع االنشطه التجاريه انه ال يوجد عالقه بين  % 92من قطاع االنشطه الصناعيه و % 42االنشطه الخدميه و 

ه في ويالحظ ارتفاع نسبه املوافقه النسبي مستوي تواجد الخدمه واملنتج في الوقت املناسبمعدالت فيروس كورونا وبين 

النشاط التجاري مقارنه بباقي االنشطه وذلك علي وجود العالقه وذلك يرجع الي وقوع الشركات التجاريه والتوزيع كاملحال 

التجاريه والسوبر ماركت بين املورد او املوزع او الوكيل والعميل النهائي مما اثر بالسلب علي تقديم املنتج في الوقت 

 املناسب للمستهلك النهائي.

 14بين ايضا ان النتيجه االجماليه للمعالجه الرياضيه لجميع االنشطه موافقه علي وجود هذه العالقه بنسبه ويت % 

 وتعتبر هذه النسبه قويه وهو ما يؤكد صحه الفرضيه الرابعه .

النشاط التجاري النشاط الصناعي النشاط الخدمي

Série1 60% 47% 90%

Série2 40% 53% 10%
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  ه الخدميه من قطاع االنشط % 22ويتبين من الرد علي الفرضيه الخامسه من خالل عينات الدراسه التي تم اختيارها ان

من قطاع االنشطه التجاريه موافقون علي وجود عالقه بين زياده معدالت  % 62من قطاع االنشطه الصناعيه و % 33و

من قطاع االنشطه  % 32بينما يري  وبين ارتفاع اسعار املنتجات والخدمات في مصرفيروس كورونا املستجد في مصر 

من قطاع االنشطه التجاريه انه ال يوجد عالقه بين معدالت  % 42 من قطاع االنشطه الصناعيه  و % 61الخدميه و 

 .وبين ارتفاع اسعار املنتجات والخدمات في مصرفيروس كورونا 

  ويتضح ان هذه النتائج تخالف صحه الفرضيه الخامسه وهو ما يعطي بارقه امل عن عدم ارتفاع اسعار املنتجات

املوافقه علي وجود العالقه في النشاط التجاري وهذا يدل علي انه يوجد والخدمات بشكل نسبي مع مالحظه ارتفاع نسبه 

 بعض املنتجات تامه الصنع التي تم ارتفاعها

  62ويتبين ايضا ان النتيجه االجماليه للمعالجه الرياضيه لجميع االنشطه غيرموافقه علي وجود هذه العالقه بنسبه % 

 . % 42وموافقون علي وجود العالقه بنسبه 

 ي هذا االساس يتم رفض الفرضيه الخامسه وعل  H1 فرضيه العدم( وقبول الفرضيه الصفريهH0) 

 ".بين زياده معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار املنتجات والخدمات في مصر" ال يوجد عالقه ذات دالله احصائيه 

 

النشاط التجاري النشاط الصناعي النشاط الخدمي
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 املقابالت والزيارات امليدانيه :  .2

  تيسر لنا اجراء عده مقابالت شخصيه مع ثالثه مؤسسات احداهما خدميه واالخري صناعيه واالخري تجاريه لها عالقه

 كاالتي:باالستيراد 

 ) نشاط تجاري له عالقه باالستيراد (  زياره احدي فروع سالسل التوحيد والنور  .9

 ) نشاط خدمي (. WEت زياره احدي فروع قطاعات القاهره الكبري للشركه املصريه لالتصاال  .2

 مقابله مع احدي املوظفين باداره االمداد والتموين بشركه ارما الصناعيه . .3

 : وسنقوم بسرد ما توصلنا اليه من نتائج ومالحظات حول هذه الزيارات واملقابالت امليدانيه 

 ) شركه تجاريه له عالقه باالستيراد (.  زياره احدي فروع سالسل التوحيد والنور  .9

 توصل الي هذه النتائج من خالل املقابله :وتم ال 

  عن الظروف  % 32تم مالحظه عدم وجود الكثير من املنتجات املستورده لديهم بالفرع في منطقه العرض بنسبه

الطبيعيه قبل انتشار الفيروس وتم االفاده بانه نظرا لبطئ عمليات االستيراد وتاثرها بانتشار فيروس كورونا واتخاذ 

 حترازيه والتي من شانها البطئ في عمليات التوريد للسالسل .التدابير اال 

  والتي لها عالقه بادوات التعقيم وتم االفاده بانه نظرا الرتفاع اسعار  % 92:  % 5ارتفاع اسعار بعض املنتجات بنسبه

 منتجات بعض املوردين وزياده الطلب عليها وقله املعروض.

 والتي من شانها ان تقوم بتقويه جهاز املناعه لالفراد  % 32لرياضيه  بنسبه حوالي تم مالحظه زياده الطلب علي االدوات ا

وخاصه وقت جلوسهم والعمل من املنزل ونتيجه اغالق االنديه الرياضيه وانديه الجيم والتي من شانها عدم التمكن من 

 ممارسه الرياضه والبحث عن بديل وشراء االدوات الرياضيه.

 ) نشاط خدمي ( WEزياره احدي فروع قطاعات القاهره الكبري للشركه املصريه لالتصاالت  .2

النشاط التجاري النشاط الصناعي النشاط الخدمي
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 : وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل املقابله 

  وانخفاض  % 52تم االفاده بانه تم مالحظه ارتفاع معدالت بيع خدمه االنترنت املنزلي بشكل ملحوظ  لالفراد بنسبه

 ويرجع ذلك تنفيذ لقرار مزاوله العمل االداري من املنزل . % 52لشركات بنسبه معدل بيع خدمات االنترنت ل

  تاخير وصول خدمه توصيل التليفون االرض ي وخدمات االنترنت املنزلي الي العمالء نتيجه الطلب املتزايد عليها وتخفيض

 عن الظروف الطبيعيه . % 62مما اثر بالسلب علي مستوي رضاء العمالء بنسبه  % 52نسبه العماله الفنيه بنسبه 

 مقابله مع احدي موظفي اداره االمداد والتموين  بشركه ارما الصناعيه : .3

 : وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل املقابله 

 وحتي نهايه شهر  2020-تم االفاده بارتفاع ملحوظ في حجم املبيعات وخاصه خالل الفتره من منتصف شهر فبراير

 عن السنه املاضيه خالل ذات الفتره . % 12بنسبه   - 2020مارس

 . يوجد مخزون كافي ملده تقارب من اربعه اشهر قادمه من املواد الخام املستخدمه في عمليات االنتاج 

 مناقشه نتائج وتوصيات الدراسه 

   والتي يترتب عليها يتناول هذا املبحث اهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها في ضوء النتائج السابقه للدراسه

التوصيات والحلول االقتصاديه املقترحه من قبل الباحث مرتكزه علي النتائج واالحصائيات والعالقات التي تم التوصل 

 اليها .

 : االستنتاجات 

  اثبتت نتائج البحث صحه اربعه فرضيات من الفرضيات الخمسه وتم رفض صحه الفرضيه الخامسه لعدم تطابقها مع

 بيان الذي تم تجميعه من خالل عينه الدراسه املختاره وايضا هناك عده نتائج اخري تم التوصل اليها :نتيجه االست

وقد اثرت بااليجاب في حجم املبيعات علي بعض القطاعات  94/2/2222ان جائحه كورونا منذ ظهورها في مصر بتاريخ  .9

 39/3/2222حتي  22/2/2222ي الفتره من مثل محال السوبر ماركت  فقد زاد حجم املبيعات بشكل ملحوظ جدا ف

وخاصه في جميع منتجات النظافه واملطهرات وادوات التعقيم مثل اصناف الكلوروكس وجميع منظفات االسطح 

وجميع انواع صابون االيدي املطهره ومن ناحيه اخري زدات معدالت الطلب علي املنتجات والسلع االستهالكيه 

الزيوت واالرز واملكرونه والصلصه وتم مالحظه ايضا زياده حجم املبيعات علي االساسيه للمجتمع املصري مثل 

 االصناف الغذائيه التي لها عالقه بالتعقيم والتي من املمكن استخدامها كمطهر مثل امللح والخل .

وك العميل الي تم زياده عمليات التحويالت املاليه بين البنوك واالشخاص للخوف من تداول االوراق املاليه وتغيير سل .2

 طرق دفع اخري غير التعامل النقدي او الكاش  كالدفع بالفيزا او باملاستر كارد او من خالل قسائم الشراء .

ان زياده الطلب واالقبال الكبير علي ادوات التعقيم كالكمامات ومحلول الكحول وجميع انواع الصابون املعقم لاليدي  .3

ر وارتفاع اسعار بعض املنتجات في بعض املناطق وادي ايضا الي ظهور ادي الي ظهور جشع واستغالل بعض التجا

 منتجات وادوات غير اصليه مما ادي الي ظهور سوق سوداء لهذه املنتجات وباسعار اعلي بكثير من تكاليف انتاجها .
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ن بيع املنتج او تم زياده الطلب علي خدمه توصيل الطلبات للمنازل نتيجه خوف العميل من االختالط والتكدس في مكا .4

 الخدمه .

ال بديل عن االهتمام بالقطاع الصحي والطبي من قبل الحكومه وتعظيم ميزانيه وزاره الصحه والحفاظ علي جميع  .5

 مكونات املنظومه الصحيه.

ان زياده معدالت االصابه بفيروس كورونا ادي الي تعطيل حركه الطيران فيما عدا العالقين فقط في البالد االجنبيه  .6

ذلك اثر بالسلب علي القطاع الخدمي لشركات الطيران واملالحه الجويه واثر ايضا بالسلب علي حجم مبيعات شركات و 

 السياحه الداخليه والخارجيه سواء الدينيه او بغرض الترفيه او بغرض التعليم او بغرض العمل .

ذلك اثر بالسلب علي حركه السياحه انه مع زياده انتشار الفيروس تم اغالق عمل الفنادق والقري السياحيه و  .1

الداخليه للبالد مما ادي الي حدوث خسائر كبيره الصحاب الفنادق والقري السياحيه وال سيما جميع العاملين بقطاع 

 السياحه والذي قد يؤدي الي ارتفاع نسبه البطاله .

س والجامعات وتعطيل العمليه ان مع زياده معدالت فيروس كورونا تم تعليق االنشطه الدراسيه واغالق املدار  .3

التعليميه باكملها واالكتفاء بتقديم االبحاث العلميه واصدار التكليفات للطالب لنيل درجات النجاح وانه ال بديل عن 

 تطبيق وتفعيل نظام التعليم عن بعد وسرعه العمل علي تنفذه اليته خالل الفتره املقبله .

   : التوصيات 

 بقه واالطار النظري لدراسه املشكله ومن واقع النتائح التي تم التوصل اليها من خالل من خالل االستنتاجات السا

 التحليل االحصائي للبيانات فتم الخروج بالتوصيات االتيه :

اننا بحاجه الي سالسل امداد وتموين اكثر مرونه من التي كانت عليه قبل اكتشاف فيروس كورونا ومرونه جميع  (9

وجود مخزون استراتيجي ملواجهه حاالت الطوارئ وضروره اهتمام جميع مؤسسات الدوله النظريات الخاصه بعدم 

املصريه بتقديم الخدمات واملنتجات في الوقت واملكان والسعر والجوده املناسبه للعميل بشكل اكثر فاعليه في حاله 

تج او املاده الخام او الخدمه عن الطوارئ عن طريق مرونه سالسل التوريد املتعامل بها بين املؤسسات وموردين املن

 طريق اعاده هيكله نظريات مستويات املخزون واالحتفاظ بمخزون امان مناسب للحاالت الطارئه الطول فتره ممكنه .

ال بديل عن تطبيق نظام التعليم عن بعد في املدارس والجامعات عن طريق االستعانه بخبراء التعليم عن بعد وسرعه  (2

وتنفيذها وكيفيه اعتماد الشهادات والتاكد من صحتها ومصداقيتها من خالل استخدام التكنولوجيا عمل اليه تطبيقها 

 الحديثه وتطبيق برمجه بلوك تشين في املنظومه التعليميه .

ضروره ايالء قطاع الصحه باالهتمام واالولويه االكبر من خالل تعظيم امليزانيه السنويه لوزاره الصحه والقائمين علي  (3

واجراءات وقائيه اكثر امانا وسعي الحكومه الفعال في توفير رعايه   الصحه في مصر من رعايه طبيه كافيه لهم قطاع

 صحيه لكل مواطن وبشكل فعال وملحوظ .
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م للوصول الي  2232تعظيم امليزانيه السنويه لوزاره البحث العلمي واالهتمام بالعلم والعمل علي وضع خطه  حتي عام  (4

موقه ملصر علي مستوي العالم واالهتمام باالبحاث العلميه وتنميتها من خالل لجان حكوميه وخاصه منصه علميه مر 

 وتكون متخصصه في شتي املجاالت بعيدا عن اي وساطه وان تتمتع بالنزاهه العلميه .

ه والتي قد تغييرطريقه الدفع لدي القطاع الخدمي وخاصه املؤسسات الحكوميه بغرض منع التداول باالوراق املالي (5

 تؤدي الي سرعه انتقال الفيروس .

 منع استيراد اي مالبس او اقمشه مستعمله من الخارج او من اي سوق خارجي ملنع انتشار االوبئه. (6

 تفعيل خدمات توصيل املنتجات او الخدمات الي منازل العمالء من خالل جميع املؤسسات الخاصه. (1

و الصناعه املحليه الغلبيه الصناعات وتبني مبدا التخصصيه في اغلب ال بديل لدينا اال توجه الدوله املصريه نح (3

النشاطات الصناعيه واعاده هيكله فتح املصانع العامله واملعتمده علي استيراد قطع الغيارواملنتجات من الخارج  

تبين ان جميع  واصدار قوانين وتشريعات ملنع املنافسه الضاره بين الشركات واملصانع فبعد سرد النتائج السابقه

عمليات االستيراد والتصدير كعمليه لوجستيه وخدميه هامه جدا في االقتصاد القومي املصري فيجب العمل علي 

 تصنيع املواد الخام وقطع الغيار الالزمه الغلبيه الصناعات في مصر.

لتربه الزراعيه الخصبه ونهر النيل يتضح لنا اهميه االعتماد علي الزراعه املحليه لكوننا بلد زراعيه منذ القدم ونمتلك ا (1

ولتحقيق االكتفاء الذاتي لجميع املواطنين فيجب اتخاذ كافه االجراءات التي تمنع اي اجراء غير قانوني علي االراض ي 

 الزراعيه في كافه محافظات الجمهوريه  وان ال تتم عمليات التصالح في اراض ي الدوله الزراعيه اواالستغناء عنها.

ؤسسات الدوله علي عدم االستيراد من الخارج اال في حاله الضروره والعمل علي بدائل السلع واملنتجات عمل جميع م (92

 سواء الزراعيه او الصناعيه او الخدميه واالعتماد علي املنتج املحلي والتشجيع عليه في شتي املجاالت .

السياحيه واالنتاجيه والصناعيه اضافه نحن بحاجه الي سرعه االستجابه في تقديم الخدمات اللوجستيه والصحيه و  (99

الي خدمات النقل لجميع املواطنين وهذا االمر يتطلب سرعه اعاده فتح املصانع والشركات وجميع الهيئات واملؤسسات 

التي تاثرت باي شكل من االشكال سواء باالغالق الكلي او الجزئي واستعادتها لعافيتها للبدء في حركه النشاط وباسلوب 

 مع اخذ التدابير االحترازيه الالزمه.طبيعي 

 : املصادر واملراجع العربيه واالجنبيه واملالحق 

 : اوال / املصادر واملراجع (9

 الدجفي )ح( ويكيبيديا

 91املوقع االلكتروني لكوفيد  منظمه الصحه العامليه

 فوتيكا )ي( بوابه االهرام

 عيد )م( مصراوي 

 محي الدين )م( جريده البوصه
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 ابو غزاله )ط(  املالجريده 

 -a-public/q-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

coronaviruses 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9

%88%D9%85%D9%8A 

  االسكوا( حول اثار فيروس كورونا :دراسه لجنه االمم املتحده االجتماعيه واالقتصاديه لغرب اسيا( 

 ماليين يقعون في شباك الفقر في املنطقه العربيه بسبب فيروس كورونا 3.3بعنوان :       

 

 http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx 

 https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D

-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-9%81

-B5%D8%B1%D9%85%D8%-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86

-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9

-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84 

 //alborsaanews.com/2020/04/23/1323756https: 

 -%D8%A3%D8%A8%D9%88-https://almalnews.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84

-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9

-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7/-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6 

 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://alborsaanews.com/2020/04/23/1323756
https://alborsaanews.com/2020/04/23/1323756
https://almalnews.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7/
https://almalnews.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7/
https://almalnews.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7/
https://almalnews.com/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7/
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 امللخص: 

ُيعد تنويع النشاط االقتصادي مهمة صعبة 

بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط ، وقد نجح عدد قليل 

 في تنويع نشاطها االقتصادي 
ً
من البلدان تاريخيا

وتقليل اعتمادها على النفط. تهدف هذه الدراسة 

إلى معالجة قطاع الصناعات التحويلية في  التحليلية

ماليزيا وتحديد عوامل نجاح تجربة ماليزيا في تنمية 

 الصناعات التحويلية وبالتالي تطوير البلد.

أظهرت الدراسة أن الصناعات التحويلية أعطت 

دفعة قوية ألداء االقتصاد املاليزي، مما مكنها من 

 نجاح تحقيق قاعدة صناعية قوية. وبالتالي، فإن

يرجع إلى نجاح قطاع الصناعات  االقتصاد املاليزي 

التحويلية كنشاط إنتاجي وليس نجاحا قائما على 

 االعتماد املفرط على عائدات النفط.

 

التخطيط الصناعي؛ التصنيع؛ : الكلمات املفتاحية

 التنمية الصناعية؛ الصناعة التحويلية؛ ماليزيا.

 

 

 

 

Abstract: 

Diversification of economic activity is a difficult 

task for oil-exporting countries, thus few countries 

have historically succeeded in diversifying their 

economic activity and reducing their dependence on 

oil. This analytical study aimed at addressing the 

manufacturing sector in Malaysia, and determining the 

success factors of the experience of Malaysia in the 

development of manufacturing industries and thus the 

development of the country. 

The study showed that the manufacturing industries 

gave a strong boost to the performance of the 

Malaysian economy, enabling it to achieve a strong 

industrial base. Consequently, the success of the 

Malaysian economy is due to the success of the 

manufacturing sector as a productive activity rather 

than an over-dependence on oil revenues. 

 

Key words: manufacturing; industrial planning; 

industrial development; manufacturing industry; 

Malaysia. 

 

Jel classification : L52, O14. 
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1. Introduction  

diversifying economic activity for oil-exporting countries is a very difficult task, as 

evidenced by the fact that few countries have historically succeeded in diversifying their 

economic activity and reducing their dependence on oil, especially when their oil production has 

been available and sufficient for a long time. In the late 18th century, coinciding with the 

Industrial Revolution, many countries considered industrialization as the key to future 

development and diversified their economies by focusing on the industrial sector, like Malaysia, 

which has been able to make great progress and move quickly from reliance on a primary sector 

of agriculture and extractive industries to rely on the transformational industrial sector, which is 

the basis of the development of societies. 

Manufacturing is considered even more critical for development than the industrial sector 

as a whole, which also includes extractive industries, such as mining and oil, which do not 

necessarily require significant quantities of labor; the product can be extracted from the ground 

and exported without further processing. While manufacturing requires a mixture of labor, 

capital, and management expertise. It offers an opportunity to introduce modern technology and 

economies of scale and to complement agricultural production. It does not guarantee 

development, but it nevertheless fulfills an important condition. 

Accordingly, the following question is posed: 

What is the role of the manufacturing industry in the performance of the Malaysian 

economy? 

 

Hypothesis : 

- Manufacturing industries have helped to achieve industrial development in particular and 

economic development in general in Malaysia. 

The aim of the study: 

This study aims to identify the Malaysian experience in the rely on the manufacturing 

sector in the development of its economy, through the presentation of the most important 

industrial strategies followed and analyse the contribution of each strategy to upgrade the 

industrial base during a specific period of time. And finally to identify the most important points 

that oil-exporting countries can benefit from and adopt to develop manufacturing and give up the 

excessive dependence on oil exports. 

2. Development of the manufacturing sector in Malaysia:  

Malaysia’s economy was largely based on agriculture before independence in 

1957(Zulaifah & Maisom, 2001, p. 91). There were very few manufacturing industries then, and 

these industries were mainly limited by the production of simple products such as packaging of 

processed food and simple consumer goods. Soon after independence, Malaysia began to 

industrialize, mainly to diversify and create employment opportunities. According to different 

indicators such as share GDP and contribution to exports earning and to job creation, 
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manufacturing is now the single most important sector of the Malaysian economy(Jomo, 1998, p. 

148).  

2.1. Historical perspective of Malaysia’s manufacturing indicators:  

Industrialization in Malaysia, especially manufacturing industries, was chosen as the 

« leading sector » of the big development push(Ozay, 1986, p. 75). Since independence in 1957, 

the rate of growth in manufacturing output has been rapid, with the share of manufacturing in 

total gross domestic product. 

Table 1: Manufacturing’s share of gross domestic product and employment  

1947-1991 

year 

Manufacturing 

value-added as % of 

total GDP 

Manufacturing 

employment    (‘000) 

Manufacturing 

employment as % of 

total employment 

1947a 5,7 126 6,7 

1957a 6,3 136 6,4 

1960a 8,7 n.a n.a 

1965a 10,4 217 8,4 

1970 13,1 448 11,4 

1975 16,4 n.a n.a 

1980 19,6 802 15,8 

1985 19,7 836 15,1 

1986 20,9 818 14,7 

1987 22,5 921 15,7 

1988 24,4 1013 16,6 

1989 25,5 1171 18,4 

1990 26,9 1290 19,5 

1991 28,2 1374 20,1 

Source: Jomo K.S and Chris Edwards, «industrializing Malaysia: policy, performance, prospects », Routledge, 

London, 1993, p14. 

Since independence in 1957, the rate of growth in manufacturing output has been rapid, 

with the share of manufacturing in total gross domestic product rising from less than 7 percent to 

28 percent thirty years later (see table 1). It has also accounted for an expanding share of 

employment. Firstly, manufacturing was a minor source of employment, it was employing only 7 

percent of the country's labor force, even by 1965, it was just 8 percent. Then with the advent of 

more labor-intensive industries in the late 1960s and the 1970s, manufacturing employed more 

than 20 percent in 1991. 

Besides manufacturing's growing contribution to total GDP and to be a source of 

employment, it came to play a big role as a foreign exchange earner with the government's 

intention of reducing Malaysia's dependence on primary exports. So manufacturing exports rose 
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rapidly as we can see the average annual growth rate of manufactured exports averaging almost 

28 percent during 1971-75, declining to 14 percent from 1981 to 1985 before rising again to 36 

percent in 1989 (see table 2). 

Table 0: Average annual growth rates of manufacturing value-added and manufacturing exports, 

1971-89 

 Growth (% pa) of 

year 
Manufacturing 

value-added 

Manufacturing 

exports 

1971-75a 11,6 27,5 

1976-80 13,5 24,9 

1981-85 4,9 14,3 

1986 7,5 23,0 

1987 13,4 32,5 

1988 17,6 32,1 

1989b 13,0 36,5 

Notes: 

a Average annual growth rates before 1970 are not shown because the system of calculating National accounts was 

changed from 1969. 

b Preliminary. 

Source: Jomo K.S and Chris Edwards, Op-cit, p15. 

The changes in the net output of the manufacturing sector which accounted for over a 

quarter of the gross domestic product of Malaysia and the structure of Malaysian exports have 

been due to the deliberate government policy to industrialize and develop the domestic economy 

through the export-oriented development strategy since the 1980s by diversifying and 

intensifying the export base and at the same time focusing on manufactured exports. 

2.2. Manufacturing strategies in Malaysia:  

The Malaysian government has implemented three manufacturing strategies: import 

substitution strategy, export-oriented manufacturing strategy and import substitution strategy 

based on heavy industries. Each strategy was designed to meet the challenges and opportunities 

of the industrial sector in the period of implementation of the strategy. Therefore, each 

industrialization strategy is justified economically, as follows:(Tei, Azfar, & Hanani, 2018, pp. 

154, 155) 

2.2.1. Import substitution strategy:  

One of the immediate concerns of Malaysian policymakers after their independence from 

British colonialism in 1957 was the development of the industrial sector. Malaysia needed to 

reduce its dependence on imports, particularly consumer goods with available resources to 

produce them alone because domestic production would reduce imports and overcome the 

problem of excessive dependence on the foreign sector. In 1958, the Malaysian government has 

provided incentives to local institutions to manufacture various imported goods and set taxes on 
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imported goods in 1960. This encouraged the creation of new industrial enterprises, thus the 

increase in the local supply of certain products. 

The import substitution strategy aimed to increase local production on the one hand, and to 

reduce imports on the other hand, and actually managed to achieve the following results: 

- The expansion of Malaysia's emerging industrial base through the abundant use of local 

natural resources; 

- The excessive reduction of the dependence on imported products and thus promoting 

Malaysian economic diversification; 

- Job creation. 

2.2.2. Export Oriented Manufacturing Strategy:  

The Malaysian government realized that its domestic market was relatively small, then it 

embarked on implementing an export-oriented manufacturing strategy aimed at penetrating 

foreign markets. Since the export of products requires administrative costs as well as 

transportation costs, the Malaysian Government has provided facilities by granting manufacturers 

of export-oriented products with funding to expand their production, providing incentives and 

compensation for expenditures incurred for promotional activities in foreign markets, and also by 

creating a free trade area to facilitate the activities of export, through the promotion of 

geographical agglomeration and infrastructure development. 

Labor-intensive industries (such as electronics, electrical, textile and clothing) generated 

many new jobs, although initially with low wage levels. However, wage levels have risen with 

the reduction of unemployment and the increase in productivity.(Chris & Jomo, 1993, p. 316) 

2.2.3. Import substitution strategy based on heavy industries:  

The manufacturing enterprises of the 1960s and 1970s managed to modernize the 

Malaysian economy by stimulating the industrial production of many commodities that rely 

heavily on Malaysian resources, such as automobile, steel, iron, oil refineries, and 

petrochemicals. in 1980 the government shifted its manufacturing strategy for the second time to 

the import substitution strategy, but this time it was based on heavy industries, led by HICOM; 

that was the entreprise of the heavy industries in Malaysia which established in 1981, that one 

acquired a large proportion of the various heavy industries, including the manufacturing of the 

Malaysian car « PROTON » that acquired a share of 70%. 

During the implementation of this strategy, the Government has set up protection policies 

for its industries to reduce importing, because its new industries in the relatively small domestic 

market will be under severe pressure to achieve economies of scale and thus it is unable to 

compete directly with foreign enterprises in the heavy industry. Therefore, the intervention of the 

state was effective, especially in the early stages of the industrial establishment. 

2.3. Factors of successful manufacturing development in Malaysia: 

There are key factors that contributed to Malaysia’s structural change, from an agricultural-

based economy to an industrial-based economy, listed in the following: 

2.3.1. People are the most precious asset:  

There are four requirements to making Malaysians productive,(Bakri, 2007, p. 113) they 

must be: 
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- At peace and harmony with each other;  

- Educated and trained so they can contribute with their knowledge and skills;  

- Healthy and robust;  

- Afforded some freedom so they can realize their full potential. 

Developing human capital took the highest priority in Malaysia, we can say that the 

smartest decision they made early was to build schools instead of barracks and train teachers 

instead of soldiers, they knew early that investments in education yield the highest returns. 

2.3.2. Foreign direct investments:   

« To achieving the vision 2020 and become an industrial nation, Malaysia much effort is 

required and foreign direct investments is one of the ways to help achieve it »(Zulaifah & 

Maisom, 2001, p. 38). That means that FDI is very important for the economic development of a 

country, especially for a developing country such as Malaysia. A large number of multinational 

companies, which invest in this country, shows the importance of FDI to the Malaysian economy. 

It had grown from US$1668 million in 1989 to US$ 5006 million by 1993(International Money 

Fund Balance of Payment Statistics yearbook, 1995), came from different sources as shown in 

table 3. Statistical data also shows that FDI has greatly contributed to Malaysian economic 

growth, particularly in the manufacturing sector. At present, the manufacturing sector is the 

highest contribution of output to Malaysia's GDP.   

Table 3: Source of Foreign Direct Investment in Malaysia by Rank (1982-1993) 

country 1982 1986 1990 1993 Total 

Japan 348 624 3930 6977 11897 

Taiwan 22 57 3611 5859 9549 

EC 290 801 2379 5499 8969 

Singapore 106 288 1220 3895 5509 

USA 159 280 877 3509 4852 

Hong Kong 51 120 537 822 1530 

Korea 6 32 360 1103 1501 

Canada 34 14 92 124 284 

Source: Malaysia Industrial Development Authority (MIDA) Annual Report, 1993. 

Malaysia has allowed foreign direct investment to enter on conditions serve the national 

economy, of between it, goods produced by foreign investors do not compete for domestic 

industries that meet the needs of the domestic market, and that the foreign investors export at 

least 50% of its total production. 

2.3.3. Industrial planning:  

One of the key factors that helped Malaysia diversify its productive base is its future vision 

of development and economic activity through successive and integrated plans since 

independence and its early readiness to enter the 21st century by planning for Malaysia 2020 and 

achieving what has been planned. Malaysians benefited from the Japanese in terms of preparing 
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plans; and benefited from Japanese investments that helped to flourish heavy industries and 

became the industry's main engine of growth in Malaysia (Table3). 

Concerning the industrial sector, the government applied manufacturing strategies in line 

with the prevailing economic situation. Each strategy was chosen to meet challenges and exploit 

opportunities in the industrial sector during the period of implementation of the strategy. As a 

first step, the industrial development strategy tended to replace imports in consumer industries, 

which was dominated by foreign firms before independence. Secondly, they start focusing on the 

export of electronic components, which was labor-intensive industries that led to a reduction in 

the unemployment rate and an improvement in the distribution of incomes and wealth in society. 

In the early 1980s, an industrial plan was put in place to create a new wave of industries replacing 

imports and heavy industries, followed by a set of policies to stimulate industrial growth and 

strengthen the orientation of exports in manufacturing activities. 

As for industrial policies, they played a role in the development of the Malaysian economy. 

The manufacturing industries and exports of these industries were developed through the 

liberalization of investment laws, the privatization of enterprises and the opening of the economy 

to foreign trade and foreign investment. Thus, the role of selective industrial policies played in 

Malaysia’s economic development miracle. In the 1980s, policymakers have produces three 

master plans(Tei, Azfar, & Hanani, 2018, pp. 169- 175); Industrial Master Plan1 (IMP1) (1986-

1995), Industrial master plan2 (IMP2) (1996-2005) and Industrial Master Plan3 (IMP3) (2006-

2020). Since the period of implementation for all three policies is longer than six years, they may 

be considered to be long-term policies, each one of them attempts to address industrial problems 

specific to the period, which means that anyone from these plans has its particular objectives (see 

table 4). 

Table 4: Objectifs of Industrial Master Plans (1986-2020) 

IMP objectives 

IMP1 

(1986-1995) 

- Accelerate the growth of the manufacturing sector;  

- Maximize the nation’s abundant natural resources through value-added 

manufacturing activities;  

- Build the foundation towards an advanced industrial country. 

IMP2 

(1996-2005) 

- Realize Malaysia’s vision to become an industrial country;  

- Promote a balanced and internationally competitive economy. 

IMP3 

(2006-2020) 

- Help Malaysia achieve global competitiveness via the transformation 

and innovation of the country’s manufacturing and services sectors. 

Source: Tey Hwei Choo and Azfar Hilmi Baharudin and Hanani Ahmad Fued, Op-Cit, p170, 172, 175. 

2.3.4. Availability of resources for industrial sector:  

Malaysia has vast natural resources to be used as input to industries. For instance, rubber 

trees can be used to manufacture tyres, shoes and other rubber products at a cheaper cost. 
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3. Manufacturing success in Malaysia:  

The value added of manufacturing in the Malaysian economy has risen after being based 

primarily on agriculture and mining. The figure (1) shows an increase in the manufacturing 

sector, which registred about 31% in 2000, slightly lower in 2008, reaching 29,1, but remains 

high compared to other economic sectors. This is a sign of the success of Malaysian’s industrial 

policies, reducing its dependence on the outside through import substitution, then manufacturing 

for exports in order to improve its production and exports of machinery. 

Figure 1: share of manufacturing in sectoral value added (2000, 2008) 

Share in sectoral value added 2000 Share in sectoral value added  2008 

 

Source: Department of Statistics, Malaysia. 

The employment figure paint a similar picture of the value added. The manufacturing sector 

is a significant contributor to the functioning of the Malaysian economy, although the ration has 

declined, as shown in figure (2) between 2001 and 2008, but remains the largest among the 

various economic sectors. This is due to Malaysia’s foreign investment promotion policies, which 

seek to preserve its human capital and provide incentives to train the local workforce.    
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 Figure 2: share in employment by sector (2001, 2008)  

Share in employment by sector 2001 Share in employment by sector 2008 

 

Source: ILO Laborsta. 

 

Implementing successive and integrated industrial strategies in Malaysia pushed it to 

achieve a leading industrial base and diversifying its export products (Figure (3)). 

Figure 3: Structural export composition in Malaysia (2016) 

 
Source: Atlas of Economic Complexity. (2017). Annual report. p105. 

The profile of the products exported offers some insights. Firstly, the rich list of export 

products of many manufacturing industries shows the success of industrialization in Malaysia. 

Secondly, Malaysia’s concentration in electronic products rose from 37% in 2006(Brenda & 

Mohd, 2018, p. 6) to 44% in 2016 as shown in the figure (3), also many other products, show the 

diversification that Malaysia realized in its exports after applying consecutive industrial strategies 

and plans. 
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4. Conclusion:  

The manufacturing sector is the most strategic sector that contributes to the diversification 

of the economy and the creation of a strong and competitive industrial base. Therefore, countries 

are working to find the appropriate mechanisms and policies to develop this sector. The 

Malaysian experience was cited as being one of the countries with pioneering manufacturing 

experience. It has been able to make great progress and move rapidly from dependence in its 

economy to a primary sector of agriculture and extractive industries to rely on the 

transformational industrial sector, by rising the contribution of the industrial sector to the GDP 

and improving the effectiveness and efficiency of the manufacturing sector, through structuring 

oil-rents as incentives to encourage investments in desired new economic activities in the 

manufacturing sector.  

We can summarize what has been extracted by this research in the following points: 

- Transfer-based rents may be viewed as a « double-edged sword », as they can yield either a 

positive or a negative outcome, depending on management of the rent ;  

- While some rent-seeking processes yield poor and undesirable results, others may yield new 

economic capacities and capabilities as well as productivity gains, thus contributing to 

economic development ;  

- Malaysian manufacturing growth since independence relies on strength in industrial policy 

and excessive reliance on foreign investments. 

Recommendations: 

Oil-exporting countries can benefit from the Malaysian experience in the development of 

manufacturing industries, by paying attention to the following points: 

- Attention to the human element as the main actor in the development process, which requires 

educated and trained workers in various fields. Malaysia has focused on education and training 

to provide a skilled and experienced workforce in the highly successful manufacturing and 

development sectors ; 

- planning the foreign direct investments, because getting the highest level of benefits from FDI 

is not an automatic process but a planned process based on good governance, as Malaysia is 

one of the most successful developing countries in using incentives to target and direct foreign 

direct investment to specific industries and sectors ; 

- Good preparation and evaluation and implementation of industrial projects realistically and 

seriously, as the best way to achieve industrial development, through the optimal use of 

available economic resources; 

- Valorization of vast natural resources which can be used as inputs to different industries. 
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Abstract 

This study examines the link between 

education and economic growth. We focus on 

testing this relationship on a sample of 07 Arab 

countries (Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt, 

Jordan, Iran, Syria) and during the period 

(1990-2015). 

the estimate is efficient  for our model  

because, all the coefficients associated with 

physical capital,years of primary, secondary 

and higher education are statistically 

significant at the 5% level, the education 

growth relationship is articulated on an 

essential point is that the years of study are 

determinants of economic growth,so we must 

emphasize the need to invest massively in the 

education of these countries, in order to 

accelerate the development and catching up of 

the developed countries. 

Keywords: education, economic growth, Arab 

countries, panel data.                                                                                                                                                                   

JEL classification : I12, F43, C23  

 

 

 

 

 

:Résumé 

Cette étude examine le lien entre l'éducation et la 

croissance économique. On focalise à tester cette 

relation sur un échantillon de 07 pays arabes (Algérie, 

Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, Iran, Syrie) et au 

cours de la période (1990-2015). 

l’estimation est performante pour notre modèle car, 

tous les coefficients associés au capital physique, les 
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sont statistiquement significatives au seuil de 5%, la 

relation éducation croissance s’articule sur un point 

essentiel c’est que les années d'études sont des 

déterminants de la croissance économique, ainsi il faut 

mettre l'accent sur la nécessiter d'investir de façon 

massive dans l'éducation de ces pays, afin d’accélérer 
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INTRODUCTION 

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) fixé par les Nations unies en septembre 2000 et 

d’assurer l’éducation primaire pour tous, donner à tous les enfants,  garçons et filles, par tous dans le monde, 

les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires  par les indicateurs suivants (OMD, 2012): 

 taux net de scolarisation dans le primaire; 

 proportion d’écoliers ayant commencé la première année d’études primaires qui terminent l’école 

primaire; 

 taux d’alphabétisation des 15-24 ans, femmes et hommes. 

 

Ainsi, que l’analyse de la relation entre l’éducation et la croissance économique apparaît intéressante. Car  le 

potentiel de l’éducation est connu comme catalyseur du développement. Si depuis 2000, d'ombreux 

gouvernements nationaux ont renforcé leur engagement envers l’éducation et le soutien qu’ils lui apportent. 

(OMD, 2012) 

 

PROBLEMATIQUE  

Partant de ce constat, les économistes vont orienter leur axe de recherche sur l’importance de la prise en 

compte de l'éducation dans leurs analyses .On se focalise sur l'éducation, et son effet sur la croissance notre 

problématique sera de savoir :  

Quel est l’effet de l'éducation sur la croissance économique dans le cas des 

pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ? 

1. CADRE THEORIQUE  

1-1.ETUDES ANTERIEURES  

 L’étude de Maria Adelaïde S.D et Marta Cristina N.S (2001) : (Adelaïde & Cristina, 2001) 

« Le rôle de l’investissement dans l’éducation sur la croissance selon différentes 

spécifications du capital humain. Une étude appliquée à l’échantillon de pays 

riverains de la Méditerranée ». 

Dans cet article l’auteur éclairait l’importance de l’investissement en capital humain/éducation comme 

variable explicative du niveau de productivité d’équilibre d’état stationnaire et du processus de convergence 
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potentielle des pays de l’échantillon (8 pays riverains de la Méditerranée: l’Algérie, l’Egypte, la Chypre, l’Israël, 

le Malte, la Syrie, la Tunisie, la Turquie) tout en contrôlant la qualité de proxy du capital humain. 

Ils sont utilisés un des proxys mentionnée par Wössmann (2000), une spécification à la Mincer du capital 

humain avec des rendements décroissants. Dans un cadre d’analyse basée sur un modèle de croissance 

exogène, néoclassique, unisectoriel avec capital humain du type Mankiw, Romer et Weil (1992). Les 

équations de productivité et de convergence sont estimées selon plusieurs méthodes économétriques. 

Le but principal de cette étude est d’améliorer l’importance du capital humain comme variable explicative du 

niveau de productivité d’équilibre d’état stationnaire et du processus de convergence potentiel, tout en 

contrôlant la qualité des possibles proxys du capital humain. En effet, on contrôle la qualité du proxy plus 

utilisée, le nombre moyen d’années de scolarité de la population avec 25 années ou plus, tout en utilisant un 

proxy Mincerienne qui rend compte des rendements décroissants dans l’éducation. Cependant, l’utilisation de 

ce proxy n’est pas sans problème car étant donnée les échantillons choisis.  Ils ont utilisé les deux proxys du 

capital humain (sans et avec rendements décroissants de l’éducation) et selon plusieurs méthodes 

économétriques ils ont abouti aux résultats suivants : 

 

 en premier lieu, les résultats sont largement meilleurs pour les estimations avec les équations de 

productivité; 

  en second lieu, les résultats des estimations avec les équations de convergence nient l’influence du 

capital humain sur le taux de croissance du PIB réel par travailleur de courte-période; 

 en troisième lieu, quand le capital humain est admis comme une variable significative avec le signe 

correct, son importance s’améliore quand nous utilisons le proxy Mincerienne avec rendements 

décroissants de l’éducation. 

 

 L’étude de Sylvie CHARLOT 1997 intitulé : « La relation éducation-croissance : 

apports théoriques récents et tests empiriques ». (CHARLOT, La relation éducation-

croissance : apports théoriques récents et tests empiriques, 1997) 

Cette étude examine la relation éducation et croissance. En particulier, elle se base sur l’analyse des modèles 

de croissance endogène introduisant la qualité du facteur travail, en regard de la théorie du capital humain 

plus ancienne. Elle s’intéresse au classement des pays en fonction de l'efficacité de leur système éducatif, afin 

de contrôler l’effet de cette efficacité sur la relation éducation croissance. Le choix d’un indicateur de capital 

humain approprie au test de cette relation est également discuté. La relation est testée sur un panel 

comprenant environ 125 pays et sur la période 1970-1990. Ce travail révèle que les niveaux initiaux de 
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développement et la qualité des systèmes éducatifs déterminent, pour partie, la forme de la relation 

éducation-croissance.   

 Nadir Altinok 2006 « Capital humain et croissance : l’apport des enquêtes 

internationales sur les acquis des élèves » 

Il introduit dans son  article de nouveaux indicateurs, construits à partir des enquêtes internationales sur les 

acquis des élèves. Ainsi, l’échantillon regroupe 105 pays, permet de tester la relation entre éducation et 

croissance. Au final, après avoir pris en compte l’endogénéité de l’éducation, il en ressort un effet positif : les 

indicateurs qualitatifs du capital humain permettent d’expliquer la croissance économique des pays entre 

1960 et 2000. L’estimation de la contribution de l’éducation à la croissance est significative, tant d’un point de 

vue quantitatif que qualitatif. On distingue dans ce travail de recherche, l’utilisation d’une méthode qui  a 

permis d’avoir des indicateurs qualitatifs du capital humain (IQCH) pour environ 105 pays, et pour chaque 

domaine de compétence (mathématiques, sciences, lectures).  

L’estimation de la relation éducation-croissance montre le rôle positif joué à la fois par la quantité de 

l’éducation que par la qualité de celle-ci : lorsque les IQCH sont pris en compte, l’effet quantitatif diminue, 

mais reste significatif. Quelles que soient les spécifications retenues (avec ou sans variables de contrôle), l’effet 

qualitatif de l’éducation est toujours positif et significatif sur le taux de croissance de l’économie. Les résultats 

montrent que l’augmentation d’un écart-type de la qualité de l’éducation entraîne l’augmentation d’un point 

du taux de croissance annuel moyen. Tout ont incluant un certain nombre de variables (dépenses en matière 

de défense, taux de couverture, taux d’investissement privé), l’effet qualitatif et quantitatif de l’éducation a 

diminué, mais reste positif. Il conclut dans son étude la qualité de l’éducation est un facteur important de la 

croissance. Il resterait alors à déterminer les facteurs pouvant améliorer la qualité de l’éducation et entraîner 

ainsi la croissance économique des pays. 

 DOUDJIDINGAO ANTOINE 2009 (ANTOINE, 2009) 

 « EDUCATION ET CROISSANCE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE Une analyse comparative des trajectoires 

socioéconomiques de trois groupes de pays anglophones, francophones et maghrébins » 

Basée sur la relation éducation et croissance en Afrique subsaharienne, cette thèse étudie les trajectoires 

socioéconomiques de 33 pays d’Afrique anglophones, francophones et maghrébins. L’objectif est de 

rechercher les raisons du retard socioéconomique  des pays de cet échantillon en vue de contribuer au débat 

sur les politiques de promotion de la croissance sur le continent. En particulier, il s’agit de montrer : 

 que l’éducation n’est pas le seul facteur explicatif des faibles trajectoires de revenus des pays 

d’Afrique subsahariennes (ASS) et,  
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 d’autre part, que les modèles d’analyses économétriques ainsi que les variables d’intérêts ont un 

impact déterminant sur les résultats obtenus. 

Il s’agit, enfin, de mettre en évidence le sens de causalité le plus fort qui existe entre l’éducation et la croissance 

économique.  

 Premièrement, l’impact de l’éducation est positif et significatif pour l’ensemble de pays concernés; 

 Deuxièmement, il semble que l’éducation n’ait pas le facteur explicatif de la faible performance des 

pays de l’échantillon. 

Enfin, l’éducation apparaît plutôt comme le résultat qu’une conséquence de la croissance des pays de 

l’échantillon. On en conclut que l’impact de l’éducation est conditionné par la stabilité politique, économique 

et sociale. De même, l’amélioration de la transparence et de la bonne gouvernance demeurent des conditions 

nécessaires pour stimuler les investissements publics et privés en vue de relancer la croissance sur le 

continent. 

1-2.METHODES DE MESURE DU POTENTIEL HUMAIN  

A l’heure actuelle, il existe déférentes méthodes permettant de mesurer avec précision la capacité existante du 

stock de connaissances dont dispose un individu. Trois méthodes sont couramment employées pour mesurer 

le capital humain une détient  les actifs au travail. L’une consiste à étudier le cout de l’acquisition de 

connaissance certifiée, c’est-à-dire le cout de l’enseignement scolaire et de la formation sanctionnés par un 

diplôme. La seconde approche consiste à tester les compétences des personnes. Enfin la troisième examine 

des substituts du potentiel de productions liées aux investissements dans les ressources humaines. (OCDE, 

1996, p. 21)  

 La première mesure : nous informe à la suite de l’investissement réalisé dans le cadre du système de 

certification officielle. Dans la plupart des secteurs, une forte proportion des diplômes et autres 

certificats sont de nature assez générale et bien souvent ils ne donnent aucune assurance précise sur 

des compétences particulières; 

 La seconde mesure :(les tests) est actuellement entachée, dans la plupart des cas, d’incertitudes, de 

rigidités, d’incohérences, d’inégalités et de conflits d’intérêts potentiels non négligeables; 

 La troisième mesure : elle mesure des résultats de l’investissement dans les ressources humaines, 

son exactitude suppose que l’on accepte l’hypothèse en vertu de laquelle le statut sur le marché du 

travail serait un reflet fidèle de la compétence.  

En fait, cette dernière méthode ne cherche pas à mesurer le contenu productif spécifique ou la capacité des 

compétences détenues, car elle pose simplement que les résultats obtenus sur le marché du travail sont 

corrélés avec les différences de compétences (OCDE, 1996, p. 22). 
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1-3.REVUE DES PROXYS DU CAPITAL HUMAIN (EDUCATION) 

L’obtention des résultats sur la relation entre la croissance et le capital humain (éducation) semble donc 

dépendre de l’indicateur utilisé pour caractériser le capital humain (Boccanfuso, 2009, p. 29).  Wössman 

(2000) a proposé une revue des proxys du capital humain utilisé dans la littérature citons : 

 le travail augmenté de l’éducation (travail qualifié et non qualifié par exemple) (Denison, 1967 ; 

Jorgenson, 1995),  

 le taux d’alphabétisation (Azariadis et Drazen, 1990 ; Romer, 1990), le taux de scolarisation moyen ou 

primaire, secondaire (Barro, 1991 ; 

 Mankiw et al, 1992 ; Levine et Renelt, 1992 ou encore le nombre moyen d’années d’études (Barro et 

Sala‐i‐Martin, 1995 ; Barro, 1997,1999 ; Benhabib et Spiegel, 1994).  
Figure 1: les composantes du capital humain 

 

Source : N. Zuinen et S. Varlez (2004), «Développement durable : modes de production et capital humain»,  

WORKING PAPER 22-04, Bureau fédéral du Plan, Bruxelles, p140 

Le graphique montre comment les relations entre ces catégories peuvent être décrites comme suit : 

 Expérience:  le capital humain général correspond à des connaissances qui ne sont ni spécifiques à 

une entreprise, ni à une fonction ou à une tâche singulière. Il s’agit de connaissances et de 

compétences génériques (discernement, capacités d’analyse, intelligence des situations) 

essentiellement accumulées par les expériences professionnelles , l’éducation et formation; (Guillard 

& Josse, 2010, p. 07) 

 

 Education : l’éducation est généralement acquise dans le contexte scolaire. Elle est nécessaire pour 

qu’une main-d’œuvre compétente et productive arrive sur le marché du travail. Les travailleurs les 

plus formés sont plus capables d’innover et de s’adapter aux innovations; 
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“(...) si les pays en développement n’ont pas accès à un enseignement supérieur 

plus étendu et de meilleure qualité, ils auront de plus en plus de difficulté à tirer 

parti de l’économie mondiale fondée sur les connaissances” 

                                                         (World Bank & Unesco, 2000). 

 Formation : la formation dans le cadre du travail permet aux travailleurs d’acquérir des 

connaissances spécifiques à l’emploi occupé (exemple : comment utiliser une machine particulière, 

comment utiliser un nouveau programme informatique) ou des connaissances pour mieux remplir 

leurs fonctions (exemple : les cours de langues), ou pour remplir de nouvelles fonctions (exemple : 

une formation pour devenir responsable de la sécurité, de l'hygiène et de l'embellissement des lieux 

de travail). les travailleurs qui ont accès à des formations ont plus de chances de trouver un emploi 

(Varlez, 2004, p. 140). 

1-4.L'INVESTISSEMENT EN EDUCATION  

En plus, dans la théorie du capital humain, l’éducation est considérée comme un investissement auquel, on 

associe des coûts et des avantages. Rappelons toutefois qu’un investissement est souvent associé à un risque 

de perte en capital ; du moment où l’éducation est vue comme telle, un investissement en capital humain peur 

être associé également en un risque de perte en capital, alors que la théorie du capital humain ne parle que de 

gains associés à l’éducation (investissement en capital humain).  

L’idée qu’une année d’éducation dans un pays donné procure un rendement identique dans un autre pays 

n’est pas toujours vérifiée (cas des pays riches et des pays pauvres). Ainsi, les travaux empiriques qui prennent 

en compte les indicateurs quantitatifs de l’éducation seraient biaisés, dans le sens où ils considèrent le capital 

humain comme un facteur de production homogène (Altinok., 2006, pp. 177-209). Il convient de rappeler que 

même si l’éducation contribue de façon irréversible à la croissance économique, cette contribution n’est 

possible que lorsque les structures économiques sont capables d’absorber tous les diplômés et apprentis, pour 

cette raison on conclut que : (Youssouph, 2010)  

 la théorie du capital humain oublie que la fonction première de l’école consiste à l’éveil des 

consciences et renforcer la cohésion sociale;  

 la théorie du capital humain ne rend pas compte des effets de l’éducation sur les comportements 

privés et sociaux. « Elle ne s’intéresse pas au processus d’acquisition et de transmission des 

connaissances et des compétences, mais plutôt au revenu futur qu’elles engendrent ». 
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L’analyse du capital humain sous une approche économique de l’éducation paraît incomplète, voire 

inadéquate. La logique du capital humain est davantage axée sur l’individualisme méthodologique, ce qui 

voudrait dire qu’elle néglige la dimension sociale de l’éducation (Youssouph, 2010). Du point de vue 

théorique, des approches remettent en cause la logique du capital humain (les théories du filtre et du signal 

sont concurrentes du capital humain). Pour Arrow et Spence, l’éducation joue plutôt un rôle de signal et de 

filtre et non d’accumulation de capital humain. Les exigences d’un emploi en termes de compétences ne sont 

pas déterminés à l’avance ni par l’employeur ni par l’employé. Le niveau d’éducation est donc souvent sans 

influence sur la productivité.  

1-5.LA RELATION EDUCATION-CROISSANCE  

La relation entre croissance et éducation s'appuie sur les travaux micro- économiques de Becker (1964), mais 

aussi de Mincer (1958). Pour ces derniers, l'éducation est un investissement puisqu'elle procurera des gains de 

salaires. Des gains de salaires aux gains de productivité et donc à la croissance, il n'y a qu'un pas, franchi 

tardivement par Romer (1986) et Lucas (1988) d’un point de vue théorique alors que la relation éducation-

croissance avait déjà été testée dès 1962 par Denison (1962) (CHARLOT, 1997). Cependant à l’heure actuelle 

l’éducation se concentre dans trois grands domaines :  

 celui de la contribution de l’éducation à la croissance économique ;  

 celui de la demande individuelle d’éducation (liens entre l’éducation et le marché du travail) ;  

 celui de la gestion des systèmes éducatifs.  

L’éducation a toujours constitué un investissement clé pour l’avenir, pour les individus, pour l’économie et 

pour la société dans son ensemble. Alors l’éducation devient la base d’un investissement immatériel, ou 

investissement intellectuel, dont la finalité est de produire et de reproduire le « stock » de capital humain 

(Gherardi, 2011). Dans les pays de l’OCDE, le rendement public net de l’investissement dans une formation 

tertiaire dépasse 50 000 USD en moyenne par étudiant. En outre, les facteurs incitant les individus à 

poursuivre leur formation sont susceptibles de se multiplier dans les années à venir : par exemple, les coûts 

d’opportunité de l’éducation diminuent à mesure que les difficultés à trouver un emploi augmentent et les 

coûts d’opportunité ou le manque à gagner pendant les études ont tendance à constituer la composante de 

coût la plus importante pour les étudiants (sauf aux Etats-Unis où les frais de scolarité sont élevés). 

Le niveau de formation sert souvent d’indicateur pour rendre compte du capital humain  s’entrainer du niveau 

de compétence de la population et de la main-d’œuvre. La mondialisation et le progrès technologique ne 

cessant de modifier les besoins du marché du travail mondial, la demande d’individus qui possèdent des 

connaissances plus vastes, des savoir-faire plus spécialisés, continue d’augmenter (OCDE(12), 2012, p. 30). 
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La diminution des coûts d’opportunité renforce également l’attrait de l’investissement privé dans l’éducation 

et, étant donné que les personnes les plus qualifiées sont aussi celles qui ont le plus de chances de travailler, 

on assiste à une augmentation de la valeur de l’éducation. Enfin, l’obtention d’un diplôme et l’entrée sur le 

marché du travail en période de récession économique risquent de devenir plus difficiles à une époque où les 

employeurs réduisent l’embauche et les jeunes diplômés se voient donc contraints d’entrer en concurrence 

avec des travailleurs plus expérimentés (OCDE(2009), 2009, p. 15). 

Une mise à jour de ces travaux, confirme l’impact sur la croissance aussi bien d’une augmentation du nombre 

d’années d’études (effet d’accumulation) que du nombre d’années d’études lui-même (effet de niveau). L’effet 

du nombre d’années d’études, bien que dépendant de la fréquence des observations (à cause 

vraisemblablement de l’existence d’erreurs de mesure) est proche du rendement microéconomique (Aghion, 

2004, p. 17). 

1-6.LA THEORIE DU FILTRE ET DU SIGNAL  

Les théories du filtre (ARROW, 1973) et du signal (Spence, 1981) insistent sur une des limites de la logique 

de la théorie du capital humain. L'éducation est un signal pour les entreprises qui embauchent. Pour Thurow 

(1975), le diplôme est le signal le plus direct de la capacité d'apprentissage et de l'adéquation de l'individu au 

poste de travail. La formation sera valorisée de différentes façons selon que l'on se trouve dans une génération 

à fort ou a faible (CHARLOT, 1997). 

Les employeurs peuvent utiliser les diplômes comme des signaux ou comme des « moyens de sélection » pour 

repérer les aptitudes innées et la motivation, qui ne sont pas nécessairement le résultat de la formation 

(Spence, 1973). Autrement dit, les gains associés à ces diplômes peuvent refléter en partie ces aptitudes 

préalables plutôt que la valeur ajoutée par le diplôme. On parle dans ce cas de « signalisation ». Il ne fait guère 

de doute que ce processus contribue à expliquer les écarts de salaires fondés sur le niveau d’études, mais son 

importance globale demeure controversée (OCDE(2001), 2001, p. 29). 

La théorie du signal soulève donc la question de la crédibilité d’où la nécessité de disposer d’une certaine 

quantité d’informations sur la productivité du salarié. M. Spence (1973) montre donc que l’éducation n’a pas 

d’effet sur la productivité de l’agent. En appliquant cette théorie au rôle de l’enseignement supérieur, Spence 

prouve que l’éducation est un motif pour justifier la productivité des produits du cycle supérieur. Les 

théoriciens du signal considèrent que l’éducation est un moyen susceptible d’accroitre la productivité des 

agents. L’approche du signal postule donc, que l’éducation n’ajoute en rien aux individus ; elle servirait juste à 

révéler les différences existant entre les agents. 
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Figure 2 : Feed back informationnel sur le marché du travail (Spence (1973)) 

 

Source : Poulain Edouard (2001), « LE CAPITAL HUMAIN, d’une conception substantielle 

 à un modèle représentationnel », In : Revue économique. Volume 52, n° 1, p100 

 

Les entreprises comme les salariés utilisent l’éducation comme un signal d’une aptitude élevée, les entreprises 

en proposant des salaires plus élevés pour les diplômés, les salaries en recherchant de tels diplômes. La 

problématique de Spence est bien résumée dans le schéma qu’il en donne (figure 2), le modèle analyse le 

processus d’apprentissage d’un employeur. Celui-ci, face à l’incertitude sur la productivité des salariés, se 

fonde sur des signaux et des indices : études, emploi actuel, race, sexe, etc. Spence nomme indices les 

caractéristiques non modifiables et signaux les caractéristiques modifiables. « Après un temps d’embauche 

l’employeur apprendra les capacités productives de l’individu. » A un instant donné, l’employeur dispose donc 

d’un ensemble de croyances sur la base desquelles il assigne une valeur à un employé potentiel. Ces croyances 

sont traduites dans une grille de salaires qui est fonction des caractéristiques observables. Les futurs employés 

vont, à leur tour, observer cette hiérarchie des salaires proposés, et acquérir (à un cout donné mais 

nécessairement fonction décroissante de la productivité) les signaux pertinents en fonction de leurs dotations 

et préférences, le système opère en boucle selon la figure (Edouard, 2001, p. 100).   

La théorie du signal, concurrente à la logique du capital humain présume que le rôle du système éducatif est 

de servir de « signaux » aux entreprises. Pour les analystes du signal, l’éducation ne sert qu’à « signaler » les 

individus les plus performants à des employeurs incapables de se faire une idée sur la productivité des salariés 

préalablement à leur embauche (hypothèse d’information imparfaite) (Youssouph, 2010, p. 17). 
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2. ETUDE EMPIRIQUE  

2-1.LE MODELE DE SOLOW AVEC CAPITAL HUMAIN (EDUCATION)  

Mankiw, Romer et Weil [1992] (Mankiw, Rome, & Weil, 1992) se sont proposé d’intégrer dans le modèle de 

Solow, l’évolution de la qualité de la main-d’œuvre afin de mieux rendre compte du déroulement de la 

croissance économique. Ceci se justifie par le fait qu’on peut accroître le capital humain en investissant dans le 

système éducatif, dans le système de santé, etc. Leur analyse part de la thèse selon laquelle l’accumulation du 

capital physique ne suffit pas (dans le modèle de Solow) pour expliquer la disparité des performances 

économiques. Et de ce fait Deux types de capital sont alors inclus : le capital physique et le capital humain. On 

obtient une fonction Cobb-Douglas de la forme(20) (Boccanfuso, 2009, p. 37) : 

𝑦(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼𝐻(𝑡)𝛽(𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))1−𝛼−𝛽   

1〉𝛼〉0 𝑒𝑡 1〉𝛽〉0 

K : représente le capital physique,                                                                                                                                                     

H : le capital humain,                                                                                                                                                                              

L : le travail et A le progrès technique. 

2-2.PRESENTATION DU MODELE  

Ce travail s’inspire du modèle de croissance néoclassique développé par Islam (1995) qui permet de bénéficier 

des avantages de l’analyse en panel dont l’un est la prise en compte à la fois des effets temporels et individuels. 

Le modèle d’Islam (1995) est essentiellement une spécification du modèle de Mankiw et al. (1992) mais sur 

des données de panel. Mankiw et al. (1992) quant à eux ont repris les fondements du modèle de Solow 

(1956) (SOLOW, 1956), dans lequel ils incorporent le concept du capital humain. Deux types de capital sont 

alors inclus : le capital physique et le capital humain. La fonction de production est du type Cobb‐Douglas.  

Dans notre travail nous prendrons des intervalles de temps de cinq ans comme dans Islam (Islam, 1995) 

(1995). En considérant la période de 1990 à 2015, nous aurons six (06) dates pour chaque pays. (1990. 1995. 

2000. 2005. 2010.2015), lorsque t=1990, alors t-1=1985 etc. 

𝑙𝑛(𝑦𝑖
∗) = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛(𝑠𝑘𝑖) + 𝛽2𝑙𝑛(ℎ𝑖

𝑝𝑟𝑖𝑚) + 𝛽3𝑙𝑛(ℎ𝑖
𝑠𝑒𝑐) + 𝛽4𝑙𝑛(ℎ𝑖

𝑠𝑢𝑝) + 𝜀𝑖𝑡 

Tableau 1 : les variables du modèle 

variables Définition 
Ln (y) Le PIB réel par tète noté  (RGDPCH) 

Ln (ski) l’investissement dans le PIB réel 

)primLn (h 
 

le nombre moyen d’années d’étude de la 
population âgées de 25 ans et plus.(primaire) 

)secLn (h le nombre moyen d’années d’étude de la 
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 population âgées de 25 ans et plus.(secondaire) 
)supLn (h 

 
le nombre moyen d’années d’étude de la 
population âgées de 25 ans et plus. (supérieure) 

2-3.DESCRIPTION DES DONNEES DE L'ANALYSE EMPIRIQUE  

Afin de collecter les informations nécessaires pour notre étude empirique nous somme basés sur différent 

base de donné : 

 de la Penn World Table V6.3 (Aten, 2006) : nous avons utilisé les données suivantes : 

- le PIB réel par tète noté (RGDPCH); 

- la part de l’investissement dans le PIB réel par tète noté ki.  

 de la base de données de Barro et Lee (Barro R. & J.W. Lee v. 1.3, 04/13) les séries sur : le nombre 

moyen d’années d’études de la population âgées de 25 ans et plus. 

2-4.RESULTAT DE L'ESTIMATION DE L'EQUATION DE PRODUCTIVITE  

-LE MODELE A EFFETS FIXES : L’application du modèle à effets fixes sous STATA v.12 pour notre deuxième 

modèle nous donne les résultats suivants :                                

Tableau 2 : la régression avec les effets fixes 

Variable Effets Fixes 

Constante 
5.221863 

(0.000) 

KI 
0.3246285 

(0.006) 

Prim 
0.0549007 

(0.578) 

Sec 
0.6019121 

(0.000) 

ter 
-0.0299126 

(0.786) 

R2 0.8163 

Nb.obs 42 

NB. 

Groups 
07 

Source : élaboré par le chercheur à partir des Output                                                                                                                                                          

du programme STATA v.12 

Les résultats montrent que les coefficients associés au (prim, ter) et à la croissance sont statistiquement non 

significatifs au seuil de 5% car leur p-value est inférieur à 0,05. Au contraire que l'éducation secondaire avec 

60% de contribution signifiante. 

-LE MODELE A EFFETS ALEATOIRES : pour les résultats du test des effets aléatoires sur notre échantillon 

avec la prise du proxy du capital humain se traduisent par le tableau suivant : 

Tableau n°3: la régression avec les effets aléatoire 
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Variable Effets Aléatoires 

Constante 
4.60796 

(0.000) 

KI 
0.3182308 

(0.001) 

Prim 
0.1027395 

(0.040) 

Sec 
0.7240079 

(0.000) 

ter 
-0.1375627 

(0.160) 

R2 0.8043 

Nb.obs 42 

NB. 

Groups 
07 

Source : élaboré par le chercheur à partir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

des Output du programme STATA v.12 

Les résultats d’estimation du modèle à effets aléatoires semblent efficaces par apport à ceux obtenus par le 

modèle à effets fixes. En fait, les coefficients associés à la décomposition du capital humain (ki, prim, sec) sont 

significatifs au seuil conventionnel de 5%, mais pour l’effet des années de supérieur pour notre échantillon est 

négative (-0.137).  

-L'ESTIMATION AVEC MOINDRES CARRES GENERALISES (MCG)  

Avec la correction de la corrélation et de l’hétéroscédasticité l’estimateur avec des Moindres Carrés 

Généralisés (MCG) sera pertinent pour notre modèle de régression. 

Tableau n°4: la régression MCG avec correction 

Variable Effets Fixes 

Constante 
3.881349  

(0.000) 

KI 
0.2072307 

(0.000) 

Prim 
0.5487719 

(0.000) 

Sec 
0.7827859 

(0.000) 

ter 
-0.1804154 

(0.000) 

Nb.obs 42 

NB. Groups 07 

Source : élaboré par le chercheur à partir des Output                                                                                                                                                          

du programme STATA v.12 

L’estimation avec le MCG est performante pour notre modèle car, tous les coefficients associés au capital 

physique, les années primaire, secondaire et supérieur sont statistiquement significatives au seuil de 5%, sauf 
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pour les années supérieures  la contribution est négative. Pour la éducation secondaire est significatif et avec 

contribution 78% el primaire 54% dans la croissance économique. On constate dans le troisième modèle 

(MCG) que non seulement le coefficient des années primaire et secondaire augmente (ils sont passés : pour le 

primaire de 10% à 54%, le secondaire de 72% à 78%), mais qu’il devient toujours significatif, ce résultat 

démontre le rôle que joue le system éducatif sur la relation capital humain croissance. L’estimation avec MCG 

à qualifier le rôle positif de l’éducation secondaire et primaire dans le processus de la croissance  

Ses résultats confirment l’idée proposée par Nelson et Phelps, c’est que les taux de croissance de la 

productivité sont positivement corrélés avec le nombre d’individus qui ont suivi des études secondaires. Pour 

Barro et Lee (1997) la relation éducation croissance s’articule sur un point essentiel c’est que Les études 

secondaires et supérieures sont des déterminants de la croissance économique. D’une façon générale, le cycle 

secondaire offre en plus de l’enseignement général, des programmes techniques et professionnels qui visent à 

acquérir des compétences qui favorisent l’insertion dans la vie active. La relation éducation croissance est 

positivement améliorée, pour cela il faut mettre l'accent sur la nécessiter d'investir de façon massive dans 

l'éducation de ces pays, afin d’accélèrent le développement et le rattrapage des pays développés.  

Le capital physique expliquerait un peu prés 20% de la croissance, Ce que nous a admis à dire que les facteurs 

physiques (infrastructures publiques et investissements physiques) sont indispensables pour le 

développement économique et social des pays de notre échantillon et qu’elles sont prioritaires pour la 

croissance de ces pays. Et de l’autre côté on a l’éducation qui apparaît comme un catalyseur des 

investissements. L’émergence des économies dépend de leur intérêt pour l’éducation. Dans cette optique, ces 

pays doivent travailler à bâtir une véritable économie du savoir basée sur des établissements d’enseignement 

et de recherche scientifique. 

CONCLUSION  

la problématique posée c'est comment l’éducation peut constituer un élément fondateur de la croissance et du 

développement économique dans un pays ayant un niveau faible de développement. De toute façon les 

modèles de croissance endogène mettre l’accent sur l’explication du progrès technique par les facteurs de 

qualité de la main-d’œuvre. Les résultats obtenus et comme suite : 

 on conclut que le modèle de Solow nous a permis de bien expliquer les données de notre échantillon 

de 07 pays Arabes et sur la période (1990 – 2015); 

 les résultats confirment l’idée proposée par Nelson et Phelps, Barro et Sala-I-Martin (1994), Barro et 

Lee (1997) que le nombre d’étudiants dans l’enseignement secondaire exerce un effet significatif sur 
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le taux de croissance et ça nous a menés que les années d’études secondaires sont des déterminants 

de la croissance économique dans les pays de notre échantillon; 

 les résultats confirment l’idée proposée par Nelson et Phelps, Barro et Sala-I-Martin (1994), Barro et 

Lee (1997) que les études secondaires et supérieures sont des déterminants de la croissance 

économique; 

 le capital physique expliquerait un peu prés 20% de la croissance et les autres facteurs le 80% restant. 

Ce que nous a admis à dire que les facteurs physiques (infrastructures publiques et investissements 

physiques) sont indispensables pour le développement économique et social des pays de notre 

échantillon et qu’elles sont prioritaires pour la croissance de ces pays; 

 nous pourrons affirmer que l’éducation est un moteur essentiel de la croissance et de là du niveau de 

revenu des individus. Puisque la décomposition du nombre moyen d’années d’études en années 

d’études passées au niveau primaire, secondaire et supérieur, dans notre modèle nous a montré le 

rôle positif de l’éducation. 
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ANNEXES 

Annexe 01 : Liste des pays de notre échantillon 

Pays Années Ln (y) Ln (ski) Ln (hprim) Ln (hsec) Ln (hsup) 

Algérie 
1990 2.14259891 1.2674865 1.22136672 0.97551673 0.1142913 

2015 2.15034094 1.24454217 1.2155392 1.17577001 0.52696216 

Egypte 
1990 2.0591341 0.96440191 1.01660662 1.09584989 0.41694735 

2015 2.10367935 1.00110803 0.96217987 1.23642989 0.55415299 

Maroc 
1990 2.04853497 1.24588094 0.91947443 0.84259585 0.38066368 

2015 2.06757279 1.26324869 1.04471248 0.9768419 0.67155264 

Jordan 
1990 2.09973434 1.3444316 0.99721182 1.1575765 0.89402563 

2015 2.10410165 1.30714476 0.88538498 1.29023242 1.00423263 

Iran 
1990 2.15373748 1.29646709 0.99770194 1.11303104 0.42268683 

2015 2.18510341 1.22993291 1.13099558 1.25046082 0.81056762 

Tunisie 
1990 2.11002062 1.20502324 1.157185 1.01454545 0.26875367 

2015 2.14102055 1.20619216 1.21370001 1.14718381 0.59867101 

Syrie 
1990 2.00676048 0.84295341 0.97975376 0.87201455 0.0171743 

2015 2.0536456 0.8843027 0.92322497 1.04496484 0.21548726 
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Résumé:  

Tout le monde s'accorde 

aujourd'hui à dire que le monde a subi 

de lourdes pertes en vies humaines à la 

suite de la pandémie de Corona, qui a 

coûté la vie à des millions de personnes 

dans le monde entier, en particulier 

dans les pays développés où le nombre 

de cas mortels est élevé par rapport à 

un pays sans système de santé 

développé comme les pays africains 

qui sont sur le chemin de la croissance, 

car l'Afrique souffre aujourd'hui Les 

deux sont dus à cette épidémie, ni en 

termes de mortalité, ni en termes 

d'impact de cette pandémie sur 

l'économie et le taux de chômage qui 

augmentera de façon exponentielle. 

C'est pourquoi, nous allons essayer à 

travers cet article de simplifier notre 

main sur les caractéristiques et le 

nombre de ce virus sur le continent 

africain, et sur la réalité des relations 

afro-marocaines en particulier. En 

raison de cette pandémie. 

Mots-clés : Afrique - Corona 

virus - Maroc - relations afro-

marocaines - statistiques. 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Everyone now agrees that the world has 

suffered heavy loss of life as a result of the 

Corona pandemic, which has cost millions of 

lives around the world, especially in 

developed countries where fatal cases are high 

compared to a country without a developed 

health system such as the African countries 

that are on the growth path, because Africa is 

suffering today Both are due to this epidemic, 

neither in terms of mortality nor in terms of 

the impact of this pandemic on the economy 

and the unemployment rate which will 

increase exponentially. Therefore, we will try 

through this article to simplify our hand on 

the characteristics and number of this virus on 

the African continent, and on the reality of 

Afro-Moroccan relations in particular. By 

virtue of this pandemic. 

Keywords: Corona virus - Africa - 

Afro-Moroccan relations - Morocco - 

statistics - Morocco - Afro-Moroccan 

relations 
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Introduction: 

Les relations du Maroc avec l’Afrique commencèrent déjà avant l’indépendance (avec la 

lutte solidaire, sous le Roi Mohammed V, aux côté de l’Afrique subsaharienne, contre le 

colonialisme) mais se concrétisèrent au lendemain des indépendances. Ainsi, en 1961, sous les 

auspices de Mohammed V se tint à Casablanca (avec les dirigeants progressistes africains tels 

que Sékou Touré) une conférence dont l’objectif était de construire une Afrique forte face à 

l’impérialisme occidental et à la mondialisation. 1963 sera marquée par la création de 

l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). 

Cette relation Maroc-Afrique Subsaharienne fut consolidée par les Rois successifs. Ainsi, le 

Roi Hassan II, conserva le même engagement panafricain, en considérant que l’Afrique 

subsaharienne était la Racine de l’Arbre marocain, même lorsque son pays quitta l’Organisation 

de l’Unité Africaine (OUA) au début des années 1980. 

Le Maroc n’a cessé depuis son indépendance de réaffirmer son identité africaine en plaçant 

le continent au cœur de ses choix stratégiques. Il a toujours accordé une importance primordiale 

au développement de ses relations avec ses confrères africains à travers la consolidation de ses 

relations politiques et l’établissement de partenariats diversifiés et féconds, fidèle en cela aux 

liens historiques profonds qu’il entretient avec ses pays. 

Durant la dernière décennie, le Maroc a opté en particulier pour le renforcement de ses liens 

avec l’Afrique subsaharienne à travers la négociation et la conclusion de plusieurs accords 

commerciaux de type classique ou à caractère préférentiel avec plusieurs pays africains. Une telle 

initiative visait tout autant à renforcer et à consolider les parts de marché acquises qu’à diversifier 

l’éventail des débouchés extérieurs. 

Ainsi que le grand retour du Maroc à l’union Africaine donne un nouveau souffle pour la 

diplomatie économique marocaine dans ce continent qui est en mouvement et ne cesse pas de se 

développer, donc l’économie marocaine à travers ses différents acteurs doit bénéficier de cette 

nouvelle ouverture sur Afrique. 

Aujourd’hui, on voit que les relations historiques et les liens de fraternité du Maroc avec les 

pays africains à l’ère du Coronavirus ont connu un changement et surtout une évolution qui a 

touché plusieurs secteurs. Notamment, les échanges commerciaux, les aides au niveau de 

R&D….. , et surtout des appuis, assistantes dans le secteur sanitaire pour un certains nombre des 

pays africains.  

Afin de mieux comprendre et analyser de prêt la situation sanitaire critique qui touche le 

continent Africain, ainsi que le Maroc et bien interpréter les actions menées par le Maroc pour 

apporter de l’aide à son continent d’appartenance. On est obligé de passer par ces différentes 

questions citées ci-dessous, qui feront l’objet et axes principaux de notre article.  
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Axe 1 : Une lecture et présentation de l’état de l'épidémie de Corona au Maroc et aux 

pays africains ; 

Axe 2 : les relations afro-marocaines à l'ère du coronavirus ; 

Axe 3 : Résultats et discussions : Analyse du secteur de la santé  africain et les  

mesures adoptées  par les pays africains pour mettre fin à cette pandémie. 

- Définition du covid-19 :  

Le coronavirus 2019 ou Covid-19 (CoronaVirus Infectious Disease 20191) est une maladie 

infectieuse émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus SRAS-CoV-2. 

Les symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux et la détresse respiratoire et, plus 

rarement, un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut entraîner la mort, en particulier 

chez les personnes fragiles en raison de l'âge ou de comorbidités. Une autre complication 

potentiellement mortelle est une réponse exacerbée du système immunitaire inné (choc 

cytokinique). 

Il existe un taux élevé de formes asymptomatiques. La transmission interhumaine se fait 

principalement par les gouttelettes respiratoires2, les postites comme la grippe saisonnière, en 

particulier lors de la toux et des éternuements, ou par contact manuel avec une surface 

contaminée suivi d'un contact des mains sur le visage (bouche, nez, yeux, pas la peau). La 

période d'incubation dure généralement de deux à quatorze jours, voire vingt jours (cinq jours en 

moyenne). 

Le ministère marocain de la santé annonce, dans un mémo aux professionnels de la santé, 

une mise à jour des définitions des cas possibles de covid-19, des cas confirmés et des critères de 

guérison. Les principaux changements sont mis en évidence en gras. 

Certes, nous ne pouvons pas trouver une définition acceptée par tous, sauf que ce virus se 

propage très rapidement et est trop difficile à contrôler.  

Axe 1 : Une lecture et présentation de l’état de l'épidémie de Corona au Maroc et aux 

pays africains ; 

Assurément que l’épidémie  est universelle et a touchée presque le monde entier, chaque 

pays a pris et a mis en place des mesures préventives et nécessaires pour ralentir le rythme de 

propagation et surtout pour protéger leurs peoples et mettre fin à ce virus mortel.   

A cet égard, le Maroc a été l’un des premiers pays africains qui ont connu cette épidémie et 

il a pris des actions courageuses au temps idéal pour ralentir le rythme de propagation et pour ne 

pas épuiser le système sanitaire du pays.  

                                                           
1  Societe Francaise de Virologie - société savante dédiée à la virologie" [archive] (consulté le 19 avril 2020). 

2 Mia Jankowicz, More people are now in "Lockdown" Than were alive during word war II, Business insider, 25 March 
2020: https://www.sciencealert.com/one-of-the-word-s-population-are-now-restricted-in-where-they-can-go 
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Ainsi que le Maroc est le seul pays arabe et africain qui participe à l'alliance mondiale pour 

combattre le virus covid-19. Cette adhésion fait suite à l'insistance de grands pays pour partager 

et bénéficier de l'expérience du Maroc dans ce domaine.  

Toutes ces actions menées et  réussies jusqu’à présent par le Maroc, poussent les pays 

africains à convoiter et suivre le modèle marocain pour mieux se sortir de cet état critique. 

1.1.  Covid-19 au Maroc, entre mesures de précaution, actions menées et mettre 

l’expérience marocaine au service des pays africains :  

Le Maroc grâce aux hautes instructions du Roi Mohamed 6 qui a accordé des subventions 

aux personnes et aux employés qui ont perdu leur emploi dans cette période.  Nous pouvons 

souligner ici que le roi a déjà nommé une commission spécialisée pour donner une nouvelle 

vision du nouveau modèle de développement au Maroc, cette commission est appelée aujourd'hui 

à agir efficacement dans le processus de prévention, d'assistance et surtout à introduire un 

élément essentiel à ce nouveau modèle qui est les situations de crise qui peuvent ralentir le 

rythme du développement au Maroc. Mais ce n’est le temps d’en penser, il faut protéger le people 

marocain c’est l’objectif suprême de sa Majesté le Roi M6. 

Aujourd'hui, le Maroc a un besoin urgent de prise de conscience, une prise de conscience 

de la communauté mondiale, et non pas des idées négatives, triviales et réactionnaires qui non 

seulement détruiront son propriétaire, mais accéléreront le massacre de milliers de personnes 

avec lui, cette falsification des esprits, en commençant par les échelles, en s'engageant dans des 

formalités inutiles et en se tenant sur les ruines de problèmes qui n'offrent pas ou ne retardent pas 

C'est le pire symptôme d'une maladie arabe terminale, qui se propage à tous les niveaux et se 

reflète dans tous les comportements et politiques. Seules des générations de personnes aux pieds 

nus, vivant sur des contours mentaux et une incompétence spirituelle, nous parviennent, leurs 

efforts sont vains, il n'en reste rien. 

Il est à noter que des foyers familiaux sont apparus au Maroc en mars dernier. Des grappes 

ont également été enregistrées ces dernières semaines dans les usines. 

Ce qui nous a rendus fiers, étant d'abord Africains et Marocains, c'est que ces pays 

développés ont chaleureusement applaudi les mesures et les actions prises par le Maroc pour faire 

face à cette pandémie, dont les plus importantes sont les suivantes : 

- Le roi Mohamed 6 a préféré son peuple à l'économie du pays et cette action restera gravée 

dans la mémoire du Maroc et d'autres peuples qui ont trop apprécié cette action historique menée 

par Sa Majesté ;  

- Mesures de précaution, contrôle plus strict des voyageurs à destination et en provenance 

du Maroc ;   

- L'annulation des lignes aériennes entre le Maroc et certains pays pour mieux contrôler les 

voyageurs venant au Maroc par les différents ports et aéroports du Royaume ;  
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- La fermeture des écoles publiques et privées, des cafés, des restaurants, des hammams.... 

et de tous les lieux qui constituent un danger pour la santé générale du peuple marocain ;  

- La création du Fonds de gestion de la pandémie qui aidera et soutiendra plusieurs 

secteurs, dont l'action la plus importante est d'aider les personnes qui ont partiellement ou 

totalement perdu leur emploi et surtout l'achat de lits et d'équipements médicaux pour renforcer 

l'infrastructure des hôpitaux marocains ;  

- l'adoption d'une nouvelle stratégie qui consiste en l'étude et le travail à distance ; 

- L'augmentation du degré de surveillance des usines qui n'ont pas cessé leurs activités ;  

- L'application stricte de la stratégie de quarantaine dès les premiers jours de la pandémie ;  

- Les médecins civils travaillent en collaboration avec les médecins militaires pour aider à 

faire face à la pandémie, 

- La construction d'un hôpital compagnon en trop peu de temps et qui est le plus grand 

hôpital du continent  

- La création de tentes équipées de lits et de matériel médical de haute qualité dans les 

villages éloignés 

- La production d'appareils respiratoires par des chercheurs marocains à un coût très 

minime et répondant aux normes internationales.   

Même l'Organisation mondiale de la santé a apprécié tout ce qui est fait par notre pays et a 

ajouté que le Maroc a tous les moyens d'être à la hauteur des attentes de l'OMS et surtout d'être 

un exemple pour les autres pays qu'ils soient européens ou africains, l'OMS à travers son porte-

parole a ajouté que le Maroc n'a pas négligé le rôle joué par ce dernier, le Maroc a 

chaleureusement applaudi les conseils de l'organisation qui vont dans le sens de la protection des 

peuples et que les peuples viennent au premier plan de leurs occupations.  Nous reviendrons sur 

le point évoqué par le Maroc et les pays africains voisins qui attendent le soutien et l'aide du 

Maroc en ces temps difficiles.  

 

 

 

 

 

1.2.  Corona virus en Afrique: 

Le premier cas de Covid-19 en Afrique est apparu en février 2020 en Égypte. 53 pays 

africains sur 54 sont désormais touchés par le coronavirus. 
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Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait face, lui aussi, à la 

propagation du Covid-19. Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) craint que 

l'Afrique ne puisse "affronter" la pandémie, les États prennent leurs dispositions. 

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs appelé l’Afrique à "se 

réveiller" et à "se préparer au pire" face à la pandémie de Covid-19. 

Ce 6 mai, le continent africain compte 1 972 décès confirmés et 16 549 guérisons pour 49 

867 cas enregistrés, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union 

africaine3. 

La première réaction des autorités Africaines réagissent, avec une palette de mesures allant 

de la fermeture plus ou moins complète des frontières jusqu’au confinement des populations en 

passant par des mesures partielles comme l’interdiction des regroupements, l’annulation des 

événements populaires, etc.  

L’Afrique de plus en plus touchée par le nouveau coronavirus doit “se préparer au pire” 

selon l’OMS. Plus d’une quarantaine de pays du continent est désormais contaminée par le 

COVID-19, avec une forte augmentation ces derniers jours dans certains pays en particulier. 

Dans cet article qui est régulièrement mis à jour, nous faisons le point de la situation sur 

l‘évolution de la maladie en Afrique, et comment les Etats s’organisent pour y faire face4. 

Évidemment, les questions clés sont celles du délai entre l’entrée de la maladie dans un 

pays et la prise de ces décisions, et celle de l’intensité de cette réaction. Chaque pays a ses 

spécificités, ses modes de vie plus ou moins favorables à la contamination rapide des populations. 

Les figures Ci-après pour une analyse les chiffres et  les aspects de la pandémie en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 information.tv5monde.com, Coronavirus en Afrique : quels sont les pays impactés ? consulté le 06/05/2020 
4 Fr.africanews.com, suivez l’évolution de  la pandémie  en Afrique, consulté le 28/04/2020 

https://au.int/fr/covid19
https://au.int/fr/covid19
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Figure 1 : le virus se propage en Afrique progressivement :  

 

Source : OMC  

L’arrivée du virus est la première phase de contagion silencieuse. Dans un premier temps, 

la maladie rentre dans le pays et y développe un ou plusieurs centres de contagion (« cluster »), 

sans aucune résistance des populations ou des autorités. On notera que tous les pays du continent 

sont d’ores et déjà entrés dans cette phase, puisqu’aucun ne semble épargné à ce jour. 

Au début de crise économique et résistance au confinement. Nous anticipons une résistance 

rapide et forte au confinement en Afrique, où les populations ne peuvent se « payer le luxe » 

d’une inactivité, compte tenu de l’absence de filet sociaux et de l’incapacité pour les 

gouvernements d’assurer le soutien financier des populations. Un hiatus de plus en plus fort 

devrait ainsi se manifester entre des dirigeants privilégiant la lutte contre la crise sanitaire et des 

populations privilégiant la lutte contre la crise économique. 

Dans les prochaines semaines, chaque pays trouvera son équilibre entre la dureté de ses 

mesures prophylactiques et le rythme plus ou moins contenu de la propagation de la maladie. Au-

delà de cet immense facteur pessimiste que sera la résistance aux confinements de la part des 

populations, plusieurs facteurs d’optimisme existent cependant concernant la propagation du 

virus sur le continent. 
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Figure 2: Nombre de jours entre le premier cas reporté de covid-19 par l’OMS et la 

dernière mesure mise en place par les Pays :  

 

Source : OMS, France 24, BBC, Bloomberg, Le Monde, Investir au Cameroun, Xinhua 

News Agency et Gouvernement de la République du Bénin  

Incontestablement, les autorités africaines ont fait preuve d’une réactivité remarquable face 

à la crise sanitaire. Le graphique ci-après détaille le délai de réaction et la nature de la réaction 

pour les pays qui ont mis en place des mesures depuis qu’ils ont déclaré leur premier cas. 

Figure 3: Nombre de jours entre le premier décès reporté à l’OMS et la dernière 

mesure de sauvetage mise en place par le pays :  

 

Source : OMS. 

L’Algérie, qui détient le triste record des décès au 30 mars avec 31 morts, se distingue des 

pays africains en étant l’un des derniers à avoir mis en place un confinement pour contenir la 

propagation du virus. Ainsi, Le Maroc a été à la fois l’un des plus rapides et des plus énergiques 

dans sa réaction, imposant la suspension quasi-systématique des vols aériens et un confinement 

obligatoire de la population dès le 16ème jour, donc trois fois plus rapidement que l’Italie ou la 

France.  
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L’Afrique du Sud a déclaré l’état d’urgence dès le palier du 61ème cas franchi5. Le Ghana a 

imposé l’interdiction des rassemblements (conférences, funérailles, événements politiques, 

messes, …) pour 4 semaines dès le 16 mars6 alors qu’à cette date le pays ne comptait que 6 cas7. 

Le 12 mars8, le pays avait déjà interdit à toutes les personnalités officielles de voyager à 

l‘étranger et avait annoncé un plan de $100 millions pour aider le pays à faire face à la pandémie 

(équipement, préparation d’infrastructure et sensibilisation du public).  

Au Kenya, la réaction du gouvernement a été encore plus rapide. Alors que le premier cas a 

été dépisté le 13 mars 2020, les autorités ont demandé le traçage des 27 personnes qui ont été en 

contact avec le contaminé deux jours plus tard, puis ont annoncé le jour même, avec effet 

immédiat, la fermeture de toutes les écoles, la généralisation du télétravail et l’interdiction de 

tous les vols en provenance ou à direction des pays contaminés9. 

Au Bénin, seulement  2 jours après le premier cas de Covid-19, le gouvernement a publié 

une liste de 11 mesures allant de la limitation des frontières et la restriction de délivrance de visa 

à la suspension de toutes manifestations non essentielles. Le gouvernement a aussi mis en place 

des normes d’hygiènes fortes (port de masque obligatoire pour les chauffeurs des transports en 

commun) et mis à disposition des pharmacies et supermarchés des stocks de masques de 

protection dont les prix seront encadrés.  

En Afrique subsaharienne, le Rwanda a été encore plus rapide en décrétant un confinement 

obligatoire 4 jours uniquement après avoir diagnostiqué le 1er cas. Dans cette même lignée de 

mesures préventives fortes, Madagascar qui compte actuellement zéro mort selon l’OMS a tout 

de même suspendu toutes les liaisons aériennes avec le monde. La réactivité des pays africains a 

ainsi permis de contenir la propagation du Covid-19 à moins de 5.000 cas détectés (dont 157 

morts) au 30 mars 2020, soit un mois après le premier cas détecté. À titre de comparaison10, sur la 

même période, l’Iran avait enregistré 35.408 cas détectés (dont 2.517 décès) et l’Italie battait tous 

les records avec 92.472 cas détectés (dont 10.023 morts). 

Cette carte évolutive dresse le panorama en temps réel de l’état d’avancée de la maladie. 

Elle se concentre sur trois variables : le nombre de décès liés au virus, le nombre total de cas 

déclarés depuis le début de l’épidémie, et le nombre de guérisons recensées. En passant votre 

                                                           
5 - Extrait de l’article « South Africa Declares Disaster as Coronavirus Cases Increase », Bloomberg, 2020. 
6 - Extrait de l’article « Coronavirus - Virus: Ghana schools closed, religious, sports activities chop ban to fight Covid-19 disease », BBC, 

2020. 
7 - Extrait des « Situation Reports », OMS, 2020. 
8 - Extrait de « Deux premiers cas de Covid-19 au Ghana », Le Monde, 2020. 
9 - Seuls les citoyens du pays ou ceux avec des titres de séjours sont autorisés à se rapatrier. Extrait de l’article « Schools closed as Kenya, 

Ethiopia confirm more coronavirus cases », The Observer, 2020. 
10 - Données OMS. 
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souris sur chaque pays, vous pourrez visionner le détail de ces informations par pays, mais aussi 

les différentes mesures de restriction mises en place11. 

Nous avons choisi seulement 5 pays africains jugés clés  pour  connaître l'évolution du 

niveau de propagation du virus Covid-19 jusqu'au 07 mai 2020 à 08h24: 

Maroc: 

 Source : 

OMS/AFP/Gouvernements et autorités sanitaires des pays concernés. 

Le dimanche 5 avril, le ministère de la Justice a annoncé que le roi Mohammed VI a gracié 

plus de 5.000 détenus pour empêcher que le nouveau coronavirus ne contamine les prisons 

marocaines. Les détenus graciés ont été sélectionnés selon "leur âge, leur état de santé, la durée 

de leur détention et leur bonne conduite." 

Les mesures de confinement obligatoire imposées jusqu'au 20 mai ont été renforcées avec 

un couvre-feu nocturne pendant le ramadan, selon un communiqué officiel du ministère de 

l'Intérieur 

                                                           
11 information.tv5monde.com,  coronavirus en Afrique : quel -sont les-pays impactés,  

 

https://information.tv5monde.com/afrique/coronavirus-en-afrique-quels-sont-les-pays-impactes-350968
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Ghana : 

Source : OMS/AFP/Gouvernements et autorités sanitaires des pays concernés. 

Le 5 mai, Ghana a enregistré 2719 cas de coronavirus ont été recensés dont 18 morts. 

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé un plan de 100 millions de dollars pour aider 

le pays à faire face à la pandémie. Tous les officiels ghanéens ont l'interdiction formelle de 

voyager à l'étranger. Les deux principales villes du pays, Accra et Kumasi sont en confinement 

depuis jeudi 9 avril pour deux semaines, une période qui risque d'être prolongée. 

Mali: 

 

Source : OMS/AFP/Gouvernements et autorités sanitaires des pays concernés. 

Le pays est passé de deux cas mercredi 25 mars à désormais 580 personnes infectées au 5 

mai, dont 29 morts. 

La situation est plus inquiétante dans le camp de Sénou, près de l'aéroport de Bamako, qui 

abrite un camp de réfugiés. Ils sont environ 800 ayant fuit les violences des groupes djihadistes 

au Sahel. 
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Nigeria: 

 

Source : OMS/AFP/Gouvernements et autorités sanitaires des pays concernés. 

Le Nigeria enregistre 2802 cas confirmés de coronavirus dont 93 morts le 5 mai. 

 

La première économie d'Afrique, largement dépendante du pétrole, pourrait bien subir de plein 

fouet les effets de l'épidémie mondiale en 2020.  

"La conséquence, c'est qu'il y aura une baisse des revenus dans le budget, ce qui signifie une 

réduction de la taille du budget", a déclaré Zainab Ahmed, la ministre des Finances. 

 

il y a aussi des études qui disent que le Coronavirus au Nigeria pourra faire risque d'une crise 

économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-le-nigeria-risque-d-une-crise-economique
https://information.tv5monde.com/video/coronavirus-le-nigeria-risque-d-une-crise-economique
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Afrique du Sud: 

 

Source : OMS/AFP/Gouvernements et autorités sanitaires des pays concernés. 

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le virus sur le continent africain. Il compte 

le 5 mai,  7220 cas de Covid-19  dont 138 décès. 

 

Le pays a amorcé ce 1er mai un prudent déconfinement. Depuis minuit, un million et demi 

de personnes ont été autorisées à reprendre le travail, sous stricte protection sanitaire, dans des 

secteurs comme le bâtiment, le textile ou la maintenance. Mais l'essentiel des restrictions est resté 

en place. 

Les mesures très strictes prises depuis cinq semaines ont permis de ralentir la progression de la 

pandémie de coronavirus. 

Le président Ramaphosa a également annoncé un effort de dépistage de masse, notamment 

dans les quartiers, banlieues et bidonvilles déshérités, qui peinent à obéir aux consignes de 

confinement malgré le déploiement de la police et de l'armée. 

À travers les différentes figures  ci-dessus, il est noté que parmi les pays africains les plus 

touchés par le virus Corona, nous trouvons l'Afrique du Sud avec un total de 7572 cas jusqu'au 

jour de mai 2020, alors que nous trouvons les pays les moins infectés par le virus, nous trouvons 

le pays du Mali avec environ 631 cas, tandis que le pays qui avait un taux de mortalité élevé, 

nous trouvons Le Maroc compte au total 182 personnes tuées à la suite de cette épidémie. Alors 

que nous constatons que le Ghana est le pays avec le moins de létalité, il est estimé à 18 

personnes. 

Dans la dynamique morbide décrite ci-dessus, l’élément principal est la capacité de chaque 

pays à offrir à sa population malade une capacité d’accueil en réanimation proportionnelle à 
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l’intensité de la propagation de la maladie. Le raisonnement que chaque pays doit se poser est 

donc simple :  

«Sachant que je dispose de «X» lits de réanimation, et sachant que 19% des malades 

exigeront une assistance respiratoire, le nombre total de malades dans le pays ne doit pas 

dépasser «X / 19%»». 

 Par contre, les défaillances du système d’assurance maladie et de protection sociale, créent 

d’autres soucis mieux pris en charge dans les pays développés, dont les effets risquent d’être 

dramatiques en Afrique : 

Figure 4 : Une grande disparité en termes de lits de réanimation entre les pays 

africains analysés  

 

Source : Ecoactu, Jeune Afrique, Monde Afrique, Algérie Eco, Sneweb.com 

Axe 2 : les relations Maroc-Afrique en temps de Corona Virus 

Il est très clair que la stratégie adoptée par le Maroc dès les premiers jours de la 

contamination du Covid-19, le confinement est la simple et la meilleure  mesure à mettre en place 

pour mettre le premier pas dans le chemin d’arrêt de propagation. Cependant, l’Afrique salut et 

applaudi les actions entreprises par le Maroc parmi d’autre le confinement dès le début de la 

pandémie.     

  2.1. La stratégie marocaine vers les pays africains à l’ère de la pandémie :  

C’est sans doute la leçon majeure à retenir. Notre pays gagnerait à saisir cette fenêtre 

d’opportunité induite par la pandémie du Covid-19 pour consolider son statut de puissance 

régionale à l’échelle africaine et méditerranéenne. Depuis la réintégration du Royaume au sein de 

sa famille institutionnelle africaine en janvier 2017, il n’a de cesse de prodiguer une approche 

collaborative au profit de tous. Il en est ainsi au niveau de la sécurité alimentaire, au plan de la 
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coopération dans le domaine des migrations, celui de la lutte contre le terrorisme Le plaidoyer 

pour un nouvel ordre sanitaire en Afrique devrait constituer dans les prochaines décennies un 

cheval de bataille pour le Royaume à l’intérieur de l’Union Africaine et au-delà. L’expérience et 

l’expertise acquises/accumulées aidant, le Maroc trouvera dans ce thème majeur un argument de 

taille pour engager des réformes profondes des systèmes de santé et de veille sanitaire au niveau 

du continent. Thème mobilisateur pour les prochaines décennies, les pandémies devraient 

occuper la tête de liste de l’agenda africain, lequel devrait subir un réaménagement (agenda 2063) 

à la lumière de la crise actuelle. 

Face à l'épidémie mondiale, le souverain chérifien de 56 ans applique le principe de 

précaution. En l'espace d'une semaine, le pays a adopté une série de mesures radicales pour faire 

face aux éventuels scénarios de développement national. Fermeture de l'espace aérien, terrestre et 

maritime, annulation des manifestations sportives, culturelles et artistiques, fermeture temporaire 

des mosquées, des écoles et des universités, avant de déclarer l'état d'urgence sanitaire et le 

confinement général de la population comme dernière étape pour enrayer l'épidémie. Par ailleurs, 

plusieurs pays africains ont fait des appels et des rencontres via les réseaux sociaux avec les 

responsables marocains afin de bien comprendre les différentes étapes ajustés par le Maroc pour 

les rendre un modèle complet et favorable à suivre pour les pays africains.  

2.2. Les hautes instructions du Roi Mohammed VI pour aider les pays africains :  

Dans le sillage de l’initiative pragmatique et orientée vers l’action proposée par le Roi 

Mohammed VI aux chefs d’États africains consistant à un partage d’expériences et de bonnes 

pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie du 

coronavirus, plusieurs acteurs privés ont mené des actions de solidarité envers les pays africains. 

Au premier rang de cet élan de solidarité africaine de lutte contre la pandémie du Covid-19, on 

retrouve les filiales africaines de groupes marocains et entreprises à capitaux marocains 

implantées sur le continent. C’est le cas d’Atlantic Business International (ABI), filiale 

subsaharienne du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), qui a alloué 200 millions de FCFA, 

soit près de 305 000 euros, au Fonds de solidarité Covid-19 de Côte d’Ivoire. Cette contribution 

fait partie d’une enveloppe globale de 750 millions de FCFA (environ 1,2 million d’euros), 

consacrée à la lutte contre le Coronavirus dans les pays de présence du Groupe BCP en zone 

UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et en Guinée, selon Atlantic Business 

International12. 

Il est important de rappeler que le Covid-19 n’est pas la première maladie contagieuse que 

nos pays africains ont à traiter, et l’expérience acquise dans la gestion des épidémies (EBOLA, 

Malaria, Peste, Fièvre jaune, etc.) crée une sorte d’« immunité comportementale » en Afrique. À 

titre de rappel, entre 2014 et 2016, l’Afrique de l’Ouest connaissait sa pire « vague » d’Ebola13 

                                                           
12 - Coronavirus : Des acteurs marocains tendent la main à l’Afrique, Le 06-05-2020: https://www.challenge.ma/coronavirus-des-acteurs-

marocains-tendent-la-main-a-lafrique-138548/ 
13 - Extrait de l’article « Nigeria’s hard-earned lesson for quashing Ebola », FT, 2014. 
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qui tuera 63% des personnes infectées14. Ce taux de fatalité est 63 fois supérieur au Covid-19 à 

date...15 

Le roi Mohammed VI a échangé par téléphone lundi 13 avril avec les présidents ivoiriens et 

sénégalais, Alassane Ouattara et Macky Sall. Objectif : lancer une initiative des chefs d’États du 

continent contre la pandémie de Covid-19. « Une initiative pragmatique et orientée vers l’action, 

permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, 

économique et social de la pandémie ». C’est ainsi qu’est décrite, par le cabinet royal, la solution 

proposée par Mohammed VI aux chefs d’États africains pour l’accompagnement des pays du 

continent dans leurs différentes phases de gestion de la crise sanitaire du Coronavirus.  

En début de semaine, le souverain a échangé par téléphone avec les présidents sénégalais et 

ivoirien pour amorcer cette initiative. Une démarche bien accueillie par Alassane Ouattara et 

Macky Sall. Ce dernier a d’ailleurs exprimé sa volonté d’œuvrer à son succès. Une « 

visioconférence entre les chefs d’États et de gouvernements concernés » devrait se tenir 

prochainement, a révélé le président sénégalais16. 

La nouvelle initiative africaine proposée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour 

atténuer la propagation de la pandémie liée au COVID-19 en Afrique est “non seulement pratique 

et réaliste, mais aussi inclusive et de bon sens”, a affirmé le vice-Président exécutif de 

l’Académie diplomatique africaine (ADA), Mohamed H’Midouche. L’approche participative, qui 

sous-tend cette initiative s’inspire des méthodes de management les plus modernes, à savoir le 

partage des “best practices” et l’adoption d’une approche de gestion axée sur les résultats, 

comportant des indicateurs de performance qui faciliteraient le suivi/évaluation de la matrice des 

actions qui seront approuvées et adoptées par les Chefs d’État africains dans les prochaines 

semaines17. 

L’engagement du Maroc à défendre les causes et les intérêts de l’Afrique ne date pas 

d’aujourd’hui, a-t-il précisé, relevant que c’est plutôt “une orientation immuable héritée de son 

Histoire et qu’il continue à réaliser avec assurance et fierté, faisant de lui un véritable “Honest 

Broker” et un interlocuteur crédible, un ami sûr sur qui on peut compter en toutes circonstances 

dans le bonheur et dans le malheur”. Cette initiative vient s’ajouter au palmarès des nombreuses 

initiatives royales concrètes en faveur du continent africain portant sur plusieurs problématiques 

d’intérêt stratégique et politique, a fait savoir M. H’Midouche, citant essentiellement l’annonce 

unilatérale de l’annulation du stock de la dette des pays africains, la proposition et adoption du 

Plan d’action relatif à la sauvegarde de l’environnement en Afrique lors de la COP21, ainsi que 

                                                           
14 - Extrait de l’article « Why Ebola cannot be tamed in Congo », FT, 2020. 
15 - Mireille DOSSO, Géraldine MERMOUX, Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Guillaume GILKES, LE CORONAVIRUS ET 

L’AFRIQUE, CRISE SANITAIRE ET CRISE ÉCONOMIQUE AGGRAVÉES PAR LA FAIBLESSE DES FILETS DE SÉCURITÉ 

SOCIALE AFRICAINS, Finactu, Mars 2020, p 23: https://www.finactu.com 
16 - Coronavirus : Mohammed VI tend la main à Alassane Ouattara et Macky Sall, Consulté le jeudi 07 mai 2020:  https://www.jeuneafrique.com 
17 Entretien de La MAP avec Mr Mohammed Hmidouch le vice-Président exécutif de l’Académie diplomatique africaine (ADA). 



 0202عشر/ نوفمرب  الثالثاجمللة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد 

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

360 

les fréquentes visites officielles royales dans une trentaine de pays subsahariens au cours des 

deux dernières décennies qui se sont concrétisées par la signature de plus de 1.000 accords de 

coopération et la mise en œuvre de divers projets dans des domaines très variés. 

Axe 3 : Résultats et discussions : Analyse du secteur de la santé  africain et les  

mesures adoptées  par les pays africains pour mettre fin à cette pandémie.  

3.2. La position démographique du continent Africain :  

Avant de passer à l’analyse du secteur de la santé africain pour dégager les résultats et 

aborder des discussions sur ça, il est jugé nécessaire d’analyser le figure ci-dessous, qui nous 

montre qu’environ 60 % de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. Or, le 

coronavirus frappe plus particulièrement les personnes âgées : en France, 75 % des personnes 

décédées du Covid-19 ont plus de 75 ans. L'Italie du Nord, région la plus touchée au monde, est 

aussi caractérisée par une très forte population âgée. « En Afrique, il n'y a plus de vieux à tuer sur 

le continent » résume sarcastiquement l'écrivain ivoirien Gauz, dans une tribune sur le site de 

Jeune Afrique. L'Afrique présente aussi un très faible taux d'obésité, qui est un facteur de risque 

majeur de mortalité au Covid-19. 

Figure 5 : le moyen d’âge de la population africaine chez les hommes et les femmes :  

Source : PopulationPyramid.net  

3.1. Analyse du secteur de la santé africain :  

Au-delà du manque de lits en réanimation, le système sanitaire africain présente des 

faiblesses susceptibles d’aggraver la crise Covid-19 :  
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 manque d’infrastructures18: non seulement l’Afrique a des dépenses de santé très 

inférieures à la moyenne mondiale19, mais la part des infrastructures dans ces dépenses est 5 fois 

plus faibles20. Ce constat explique la faiblesse du nombre de lits de réanimation détaillée supra ;  

 faible nombre de professionnels de la santé21 : l’Afrique se caractérise par un manque 

cruel de médecins, et plus généralement de professionnels de santé, que dénonce régulièrement 

l’OMS. Globalement, l’Afrique compte un médecin pour 5.000 habitants, soit 5 fois moins que la 

moyenne mondiale. À l’échelle du continent, l’Afrique totalise 24% des malades dans le monde 

mais ne bénéficie que de 1% des ressources financières mondiales et seulement 3% des 

professionnels de santé. Cette situation de crise structurelle est une conséquence de la migration 

des populations médicales vers l’Occident : à compétences égales, un chirurgien gagnera 

$216.000 par an aux États-Unis, $24.000 en Zambie et $6.000 au Kenya…  

Figure 6 : Disparités importante du nombre des médecins par 1000 Habitants pour les 

Pays d’Afrique : 

 
Source : Banque Mondiale. 

Exploitation inefficiente des systèmes de santé en Afrique, indépendamment du manque 

d’infrastructure, la performance du système de santé dépend fortement de l’utilisation qui en est 

faite. Selon l’OMS, alors qu’une exploitation optimale du système de santé, de son personnel, de 

ses institutions et de ses ressources permettrait de garantir un état de santé durable, le système du 

continent africain n’est exploité qu’à hauteur de 49%22 de ses capacités, un taux qui reste faible 

                                                           
18 - Extrait de l’article « État de la santé Région africaine de l’OMS », Organisation Mondiale de la Santé, 2018. 
19 - Alors que la moyenne mondiale des dépenses totales de santé en pourcentage du PIB s’établit à 10%, le continent africain n’y consacre 

que 6% de son PIB. 
20 - 7% des dépenses de santé est consacré aux infrastructures en Afrique, contre 35% en moyenne dans le monde. 
21 - Extrait de l’article « Médecine : la fuite des cerveaux », Afrique Renouveau, 2016. 
22 - Extrait de l’article « État de la santé Région africaine de l’OMS », Organisation Mondiale de la Santé, 2018. 



 0202عشر/ نوفمرب  الثالثاجمللة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد 

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

362 

par rapport à des pays 39 comme la France, l’Espagne, l’Italie ou la Belgique qui font état d’une 

performance de plus de 90%23 ;  

Faible accessibilité aux médicaments: selon l’OMS, 433 médicaments et vaccins jugés 

essentiels ne sont pas disponibles pour plus de 30%24 de la population du continent. Pourtant, 

cette situation n’est pas la résultante des impératifs commerciaux ou financiers (sur les 433 

médicaments et vaccins, une majorité est générique dont le brevet a été totalement amorti ou pour 

lesquels les multinationales y ont renoncé pour les pays les plus pauvres) mais à des 

problématiques de distribution spécifiques d’un pays à l’autre (spéculation, pénurie, etc.) ;  

3.3. Discussions de l’état du secteur sanitaire pour les pays africains :   

La faiblesse des ressources du service d’aide médicale urgente : en 2006, l’association « 

Coopération Internationale pour la Médecine d’Urgence et les Vigilances Sanitaires en Afrique » 

(CIMUvisa) a mis en avant une faiblesse des ressources en médecins, anesthésistes et 

réanimateurs en Afrique Subsaharienne estimés à 0,1225 pour 100.000 habitants, ce niveau est 

plus de 10 fois supérieur au Maghreb (1,5 par 100.000 habitants) et 100 fois supérieur selon les 

standards internationaux (entre 12 et 15 par 100.000 habitants pour l’Europe et les États-Unis) ; 

 L’accès limité aux solutions hygiéniques de prévention : selon l’UNICEF26, l’accès aux 

solutions de base pour la prévention des infections (celles relatives au Covid 19 notamment) reste 

limité en Afrique. En effet, 67% de la population africaine installée dans les villes n’a pas accès à 

l’eau et au savon pour pouvoir se laver les mains. Or, l’une des mesures préventives par 

excellence pour limiter la propagation du virus et éviter tout type d’infection est de se laver les 

mains fréquemment pendant 20 à 30 secondes. 

Il est trop rude d’analyse et de  parler des actions entreprises par le « continent africain » en 

général. Avec ses 55 pays, sa population de 1,2 milliard d’habitants. Il existe des diversités de 

répartitions de la population avec des zones très peuplées comme la ville de Lagos, au Nigeria, et 

d’autres qui le sont bien moins, comme dans les pays du Sahel. 

Parler d’un pays comme le Liberia qui paru sous développé mais il a bien géré le début de 

façon surprenante, comme il a fait lors de la crise d’Ebola et mes des mesures surprenantes afin 

de ralentir le niveau de propagation du virus. Le Nigeria a su aussi prendre les mesures 

appropriées d’identification et d’isolement immédiats lors de l’importation dans ses frontières de 

cas en provenance du Liberia. Ces pays sont donc sans doute un peu mieux préparés à affronter 

une épidémie, mais l’importance et la rapidité de la transmission directe interhumaine du 

coronavirus risque de bouleverser la donne. 

                                                           
23 - Extrait des données de l’OMS, 2000. 
24 - Extrait de l’article « L’Afrique confrontée à des défis sanitaires majeurs », Les échos, 2018. 
25 - Extrait de la publication « Les transports sanitaires, principales contraintes et conséquences pratiques », CIMUvisa, 2008. 
26 - Extrait de l’article « Coronavirus : « Mortalité possible de 10 % et infection effrayante des soignants » en Afrique », Le Monde 

Afrique, 2019. 
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Plus généralement, nombre d’Africains sont à l’écoute, ils regardent ce qui se passe 

ailleurs, et apprennent de ce qui s’est d’abord passé en Chine et de ce qui arrive, en ce moment, 

en Europe. 

La distanciation sociale n’est pas dans la tradition des Africains, au contraire. Et dans la 

plupart des situations, notamment dans les villages, le confinement à la maison est quasi 

impossible. Mais certaines mesures barrières sont déjà adoptées. Au Tchad, dans la capitale 

N’Djamena, au sein même des autorités, on se salue en respectant une distance d’au moins un 

mètre, et les conseils d’hygiène sont très largement compris et respectés. 

Et en Mauritanie, où le premier cas de Covid-19 a été importé par un Australien ayant fait 

un séjour en Italie, plusieurs personnes ont été très rapidement mises en confinement, et le 

gouvernement a rapidement décidé la fermeture des écoles, du trafic aérien, l’interdiction totale 

de tous les rassemblements, la fermeture des restaurants et cafés. Il a imposé un couvre-feu. 

Beaucoup d’autres ont pris des mesures drastiques, comme l’Afrique du Sud27. 

Conclusion: 

Le Maroc est aujourd’hui cité comme exemple pour son agilité, son leadership, sous 

l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et, surtout, sa cohérence dans la prise de 

décision et dans l’implication de la population, à travers le Fonds spécial Covid-19 et les médias 

pour maintenir la confiance publique. En effet, la sécurité des Marocains a été privilégiée par 

rapport à toute autre considération, ce qui a permis d’accélérer la prise en main dès évènements et 

encadrer la prise en charge des personnes contaminées. 

Quant aux relations afro-marocaines, c'est le lancement d'une initiative du roi du pays pour 

unifier les efforts de lutte contre l'Afrique de la Corona, et le roi Mohammed VI a proposé de 

lancer une initiative pour les chefs des pays africains afin d'établir un cadre opérationnel pour 

faire face aux différentes étapes de l'arrêt de la propagation de l'épidémie, une initiative qui part 

du principe et de la conviction que l'unification des efforts est la plus efficace. L'une des mesures 

individuelles pour faire face à une pandémie est la menace de graves chocs économiques et 

sanitaires sur le continent africain. 

La proposition du monarque marocain est venue après ses contacts avec les dirigeants 

africains, qui se sont principalement concentrés sur l'exploration des moyens d'unifier et de 

coordonner les efforts pour faire face à l'épidémie qui a infiltré le continent africain. Le roi 

Mohammed VI a appelé à deux reprises Alassane Draman Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, 

et Macky Sall, président du Sénégal, selon une déclaration de la Cour royale dans laquelle il s'est 

entretenu avec Ouattara et a appelé à "l'évolution inquiétante de la pandémie de Covid-19 sur le 

continent africain". Il a également proposé aux deux dirigeants de lancer une "initiative pour que 

                                                           

27 www.la-croix.com, En Afrique, « la volonté de lutter contre la propagation du coronavirus est bien là », consulté le 28/04/2020 
 

http://www.la-croix.com/
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les chefs d'État africains mettent en place un cadre opérationnel pour accompagner les pays 

africains aux différentes étapes de leur gestion de la pandémie". L'initiative marocaine permet de 

partager les expériences et les meilleures pratiques pour faire face aux impacts sanitaires, 

économiques et sociaux de la pandémie., notamment face aux crises, confirment que le Maroc est pleinement 

ouvert au continent africain et c'est un pari qui aura ses résultats et ses effets économiques avant tout dans les 
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