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مدير التحرير
د.مكي احمد تخصص تخطيط واحصاء جامعة الجزائر 00
أعضاء هيئة التحريـــر
 د .عبد هللا جابو عمر مصطفى ،تخصص اقتصاد
ودراسات مصرفية ومالية ،اكاديمية السودان للعلوم
المصرفية والمالية ،السودان.
 د .نزيهة شاوش ،تخصص علم االجتماع :اإلدارة
والعمل ،الجزائر.
 د .نادية اليوسفي ،تخصص حقوق ،عضوة في الهيئة
االستشارية لمنصة ايفاد العلمية ،المغرب.
 د .صافيناز محمود محمد محمود ،تخصص محاسبة،
جامعة قناة السويس ،مصر.
 ذي يزن االعوش ،تخصص إدارة مالية ،مدرب علوم
مالية ومصرفية ،اليمن.
 د .حسن عطا عبد هللا الرضيع ،تخصص فلسفة
االقتصاد ،غزة فلسطين.

أعضاء الهيئة العلمية


ا.د .كريم سالم حسين جبر الغالبي ،أستاذ التعليم العالي ،تخصص اقتصاد قياسي ،جامعة القادسية العراق.



ا.د .منصف بن خديجة ،أستاذ التعليم العالي ،مدير مخبر االبحاث والدراسات االقتصادية ،تخصص علوم التسيير،



ا.د عبد القادر لعريبي ،أستاذ التعليم العالي ،تخصص علوم اقتصادية ،جامعة الدكتور طاهر موالي سعيدة ،الجزائر.



ا.د احمد بن عيشاوي ،أستاذ التعليم العالي ،مدير مخبر أداء المؤسسات واالقتصاديات في ظل العولمة ،جامعة ورقلة،

جامعة محمد بن شريف مساعدية سوق اهراس ،الجزائر.

الجزائر.


ا.د حمداوي الطاوس ،أستاذة التعليم العالي ،تخصص علوم اقتصادية ،جامعة عنابة ،الجزائر.



د .ايمان قاسم هاني حمد الصافي ،أستاذ محاضر ا ،تخصص القانون الدستوري ،العراق.



د .ربيعة مالل ،أستاذة محاضر ا ،تخصص تسيير ،جامعة سعيدة ،الجزائر.



د .اولحيسان اسناد دالل ،أستاذة محاضرة ا ،تخصص إدارة الموارد البشرية ،جامعة تلمسان الجزائر.



د .إسماعيل عبد المجيد المحيشي ،أستاذ محاضر ،كلية العلوم التقنية ،ليبيا.



د .عطار نسيمة ،أستاذة محاضرة ا ،تخصص القانون العام ،جامعة تلمسان الجزائر.



د .منير خروف ،أستاذ محاضر ا ،تخصص اقتصاد المعرفة والعولمة ،جامعة قالمة ،الجزائر.



د .محمد األمين بودخيل ،أستاذ محاضر ا ،تخصص مالية دولية ،جامعة بشار ،الجزائر.



د .دوعاء محمود سليمان ،أستاذة محاضرة ،تخصص االستثمار والتمويل والتحليل الكمي ،معهد بحوث االقتصاد
الزراعي ،القاهرة ،مصر.



د .سعدوني محمد ،أستاذ محاضر ب ،تخصص تحليل اقتصادي ،جامعة بشار ،الجزائر.



د .ليندة فريحة ،أستاذة محاضرة ب ،تخصص علوم التسيير والتسويق ،جامعة قالمة ،الجزائر.



د .انيسة سدرة ،أستاذة محاضرة ب ،تخصص نقود وبنوك ،جامعة الجزائر  ،30الجزائر.



د .امل خيري ،باحثة في االقتصاد واإلحصاء بالوكالة العامة لإلحصاء ،القاهرة ،مصر.



د .عامر شبل زيا ،باحث في الشؤون االقتصادية ،مدير سابق في و ازرة الثقافة العراقية ،تخصص إدارة واقتصاد ،العراق.



د .بالل نجاح جبير ،عضو في دائرة البحوث الزراعية لو ازرة الزراعة العراقية ،تخصص االقتصاد الزراعي ،جامعة
بغداد.



د .حيدر عباس دريبي ،أستاذ محاضر ،تخصص اقتصاد قياسي ،جامعة القادسية ،العراق.



د .بدر شحدة سعيد حمدان ،مدير دائرة الدراسات واألبحاث ،االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.



د .حسن الشاكر ،أستاذ محاضر ،تخصص اقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق.



د ,خالد المغاري ،عضو االكاديمية الفلسطينية للعلوم و التكنولوجيا ،تخصص إحصاء ،فلسطين.



د .ونوغي نبيل ،محامي ورئيس ديوان المركز الجامعي سي الحواس ببريكة ،تخصص حقوق ،الجزائر.



د.ابو بكر خوالد ،أستاذ محاضر ب ،تخصص اقتصاد تنمية ،كلية العلوم االقتصادية عنابة الجزائر.



د.حمزة رملي ،أستاذ محاضرا ،رئيس قسم العلوم االقتصادية ،المركز الجامعي ميلة ،الجزائر.



د.مشيرة العشري ،استاذ مساعد بكلية اآلداب قسم علم االجتماع جامعه دمياط ،مصر.



د .دينا عبد هللا صالح عبد هللا ،تخصص الشريعة والقانون ،أستاذة متعاونة بالجامعة اإلسالمية والية منيسوتا.



د .رزين عكاشة ،أستاذ محاضر تخصص اقتصاد التنمية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة



د .طواهير عبد الجليل ،أستاذ محاضر تخصص تسويق الخدمات واالبتكار ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة .الجزائر.

سعيدة ،الجزائر
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أعضاء الهيئة العلمية


د .وحيد انعام غالم الكاكاني ،تخصص الجغرافيا السياسية ،و ازرة التربية ،العراق.



د .علي سايح جبور ،أستاذ مشارك ،تخصص علوم التسيير ،جامعة الشلف ،الجزائر.



د .علي منصور سعيد عطية ،أستاذ محاضر تخصص فلسفة االقتصاد ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة اجدابيا،



د .وسام هادي عكار التميمي ،أستاذ مساعد تخصص تاريخ اقتصادي ،المديرية العامة للتربية بغداد ،الكرخ الثانية،

ليبيا.

و ازرة التربية ،العراق.



د .امال حفناوي ،أستاذة محاضرة تخصص اقتصاد تنمية  ،جامعة العربي التبسي ،تبسة ،الجزائر.

د .سارة عزايزية ،أستاذة محاضرة ،تخصص محاسبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة العربي

تبسي ،تبسة الجزائر.


د .خيرة مجدوب ،أستاذة محاضرة تخصص علوم التسيير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة ابن



د .رقية الطيب علي احمد ،أستاذ مساعد تخصص محاسبة ،كلية االقتصاد والتجارة وادارة االعمال ،جامعة الملك خالد،

خلدون تيارت ،الجزائر.

المملكة العربية السعودية.



د .بوعمامة زكريا ،أستاذ محاضر ،تخصص قانون االعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة اكلي محند اولحاج،
البويرة ،الجزائر.




د .سعد حسن الغديوي ،تخصص الفلسفة في إدارة الموارد البشرية ،كلية التجارة ،جامعة الزيتونة ،ليبيا.

د .كركوري مباركة حنان ،أستاذة متعاقدة ،تخصص قانون االعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ورقلة،
الج ازئر.



د .نور الدين عسلي ،أستاذ محاضر ،تخصص إدارة االعمال ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر.



د .هند مرسي محمد علي ،تخصص اقتصاد ،كلية السياسة واالقتصاد ،جامعة بني سويف ،مصر.



د .مروة مويسي ،أستاذة مساعدة ،تخصص دراسات محاسبية وجبائية متقدمة ،جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة،
والية عين الدفلى ،الجزائر.



د .محمد لمين علون ،أستاذ محاضر ،تخصص محاسبة قسم العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم

التسيير ،جامعة على لونيسي ،البليدة  ،30الجزائر.


د .خير الدين بوزرب ،أستاذ محاضر ،تخصص اقتصاد تنمية ومالية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
جامعة محمد الصديق بن يحيى ،جيجل ،الجزائر.




د .محمد موني ،تخصص قانون عام ،متصرف بوزراة الداخلية ،وجدة ،المملكة المغربية.

د .محمد عبد الفتاح زهري عبد النصيح ،أستاذ مساعد ورئيس قسم الدراسات الفندقية ،تخصص إدارة الفنادق ،كلية
السياحة والفنادق جامعة المنصورة ،مصر.



د .خرجوج مهدي ،تخصص القانون العام ،إطار بالخزينة العمومية ،و ازرة االقتصاد والمالية ،المملكة المغربية.



د .شيماء حلمي شحاتة حامد ،تخصص علم االجتماع التنظيمي ،كلية اآلداب علم االجتماع ،جامعة دمنهور ،مصر.



د .محمد قاسم السلمان ،تخصص اقتصاديات المعرفة ،باحث ومستشار اقتصادي ،فرنسا.
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شروط النشر
 أن يكون البحث إض ا ا ا أص لة ،ص ا ا ا ا ةص و اتط يق الضمن د الاالب ال ضا ا اا،ال صا ية أ ال ن دا نأص ا ا ا ا ا يص د
يا ةق باض ي ديساةااأ ا ا ال نبل دال لمي.
يكون البحث ينشورا د تم تااي،ه لةنشن لاى جهص خنى د تم لنضه و إصاى ال ل أ ال ة ،ص.

ياة دز البحث  02ا حص ب ،و ذلك ا ناجع دا الصق.

 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
ألهااأه دا ضهط ص ا اب ص دتنسا ا ا ق سا ا ا يه دإتب أ ي ا ا ا ر ا ةوي أ دتوت ق ا اب ف دا ليشا ب ألي يص ال ة ،ص و ه،
ر.
ا ناجع دا
ّ
تاة دز نسبص ا اب ف  %51و إج ،ل الور ص البحث ص.

 إذا ك يت الور ص البحث ص اا ا ا ا ةص ّ
دتا،ثش ب تقااتص دتم بوله يال نف اليطضص ال ة ،ص لة،ةةص دتة دزأ نس ا ا اابص ا اب ف %51
غص و ال اناأ ا الةوبص.

يالةق يال صق به إل ة ال
 ي اااق و الور ااص األدلو لضوان البحااث يع تنج،اااه إلو الةيااص اذيةةثشيااص إذا ك ا ن البحااث بةيااص غث اذيةةثشيااص داسا ا ا اام الب ا صااث د
الب صثثن ب لةيص ال نب ص (دب لةيص الالت ن ص) دا ا ا ا ا هم ال ة ،ص دلض ديال الب يا اذل ي دنل دا ؤس ا ا ا اس ا ا ا ا أ التي ينا،ون إليه يع
ييخ ثن لال البحث صاه ،ب لةيص ال نب ص داآلخن ب لةيص اذيةةثشيص للو ن ياة دزا يةا ،ثن  012كة،ص.
ً
 ينأق كل ييخص بكة ،أ ي ا ص ص بثن ( )7-1كة ،أ تنتق هط ئ ب ذض ا ا ا أص لةا ا ا اان ف صس ا ا ااق يم  JELدالذ يوض ا ا ااع ا
الكة ،أ ا ا ص ص لة،يخص ب لةيص األجضب ص.
 ت ّ
حنر الور ص البحث ص دأا لةشندط الا ل ص:

-

ا ا أ ا اوبص ب لةيص ال نب ص :ت اق بخط ( )Simplified Arabicحطم  50دحطم  52ب لنسا اابص لا ئ،ص ا
دا ناجع ب،س أص  5بثن األسالن دتكون ال ض ديال ب تخط الي يق (.)Gras

-

با لنس ا ا ا اباص لة،اا أ ا اوباص بةياص جضب اص :ت ااق بخط ( )Times New Romanحطم  50د 52با لنس ا ا ا اباص لاا ئ،اص
ر دا ناجع.
ا

-

إلاا اأ ال
تساخا األر

اا ر

حص :للو  0.1س ل  0ي،ثن  5.1ديس ر .5.1
ال نب ص ( )Arabic…3-0-5أال ج ،ع تض ي البحث.

يكون تن م ا ح أ البحث أال يضا ف س ل ال

حص.

 يكون ال ه ،بالنياص ال ص و اخن ا ا أ.
ّ
 ياأكا الب صث يال ساليص ليص البحث دخةوه يال األخال ء الةيويص دالضحويص.
 كل الش ااندط الس ا باص الذكن ض ااندريص د در ص بحث ص تس اااوو الش ااندط الش ااكة ص دا وض ااول ص تنأى يب اانة د ّ
تحول إلو
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.
 ت ّب ا وا ا نشورة و املطةص لال آراء صق به أاط.
 يةوز إل ة نشن بح ث املطةص و يالبولص خنى إ بإذن كا بل يال رئ س تحنينه .
 تنسل ا وا ال ة ،ص إلو لضوان املطةص اذل ا ا ااندنل:
economie@democraticac.de
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أهداف ومجاالت املجلة

تنشر املجلة الدراسات والبحوث العلمية والفكرية ،التي تتبنى املعايير العلمية الرصينة في مختلف فروع
املعرفة االقتصادية ،بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية واستشارية لفل
الكاديميين من الدول العربية والجنبية ،كما ترمي املجلة إلى بناء فلاء للحوار العلمي ،يكون مفتوحا لك
الباحثين الذين لديهم أعمال بحثية أصيلة من مختلف الجامعات العربية والجنبية.
تتنوع اهتمامات املجلة بشك يلم طيفا واسعا من القلايا واملواضيع االقتصادية الراهنة في االقتصاد
العالمي ،مث  :السياسات االقتصادية (النقدية ،املالية ،التجارية وسياسة الصرف الجنبي) ،التنسيق
الدولي للسياسات االقتصادية الكلية ،سياسات واستراتيجيات التنمية وتمويلها في الدول النامية والناشئة،
قلايا الفقر والبطالة والعدالة االجتماعية ،التنويع االقتصادي والبدائ املمكنة ،الزمات (املالية،
املصرفية ،العملة ،الديون السيادية…) ،املؤسسات املالية ،السواق املالية وإصالح القطاع املالي ،التكتالت
االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي ،املؤسسات املالية الدولية وإصالح النظام النقدي واملالي
العالمي ،الحروب املالية ،استشراف االقتصاد العربي والعالمي وتغير موازين القوة في االقتصاد العالمي،
وكاالت التصنيف العاملية ،المن الغذائي والطاقوي ،الطاقات املتجددة ،اقتصاد الخدمات ،اقتصاد
املعرفة ،الشركات متعددة الجنسية ودورها املتعاظم في االقتصاد العالمي ،االقتصاد والتموي اإلسالمي،
االقتصاد والخالق.
تمنح املجلة حيزا مهما للدراسات النقدية )) critical studiesللفكر االقتصادي السائد والليبرالية الجديدة
وقلايا العوملة ،وتقديم النظريات والفكار والبدائ الجديدة املطروحة في االقتصاد العالمي .كما ترحب
املجلة بتقارير املؤتمرات والندوات االقتصادية ،ومراجعات الكتب االقتصادية الحديثة والتعليق عليها.

املركـزالديمقراطـى العربـى للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية
Germany: Berlin 10315 Gensinger Str: 112
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098
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واقع التعليم العالي الفلسطيني واستراتيجيات املواءمة
في ضوء متطلبات التنمية الشاملة
The reality of Palestinian higher education and harmonization strategies
In light of the requirements of comprehensive development
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Abstract :
The study aimed to identify the reality of Palestinian
higher education and adaptation strategies in the light
of the requirements of comprehensive development,
and the researcher used the descriptive analytical
approach because it fits the subject of the study, as the
questionnaire was used as a tool to collect information
on an intentional sample consisting of (15) academic
experts, and the researcher reached to Several results,
the most important of which are: There is a relationship
between the independent variables (university
governance, scientific research, postgraduate studies,
open education, e-learning, vocational and technical
education) and the dependent variable represented in
comprehensive development, and the researcher has
recommended several recommendations, the most
important of which are: Preparing a comprehensive and
clearly defined plan It aims to adopt harmonization
strategies in light of the requirements of comprehensive
development, build national standards for university
governance for the purpose of issuing and applying a
guide to university governance, and spread the culture
of university governance, scientific research, elearning, and vocational and technical education,
encourage the integration of universities for the
purpose of universities with high potential, encourage
the establishment of a coordination office Among
universities in the Ministry of Higher Education in
order to determine the capacity of each university of
students and avoid repetition of majors
Key words: higher education, development strategies
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امللخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم العالي
الفلسطيني واستراتيجيات املواءمة في ضوء متطلبات
 وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي،التنمية الشاملة
 وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع املعلومات،التحليلي
 وقد،) خبير أكاديمي51( على عينة قصدية مكونة من
 وجود عالقة بين:توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها
، البحث العلمي،املتغيرات املستقلة (حوكمة الجامعات
، التعليم االلكتروني، التعليم املفتوح،الدراسات العليا
التعليم املنهي والتقني) واملتغير التابع املتمثل في التنمية
 إعداد: وقد أوص ي الباحث بعدة توصيات أهمها،الشاملة
خطة شاملة واضحة املعالم تهدف إلى تبني استراتيجيات
 إصدار دليل،املواءمة في ضوء متطلبات التنمية الشاملة
 ونشر ثقافة حوكمة الجامعات،لحوكمة الجامعات
،والبحث العلمي والتعليم االلكتروني والتعليم املنهي والتقني
وتشجيع دمج الجامعات لغرض وجود جامعات ذات
 وحث الوزارة على إنشاء مكتب تنسيق بين،امكانيات عالية
.الجامعات بهدف تحديد سعة كل جامعة من الطلبة
. استراتيجيات التنمية، التعليم العالي:الكلمات املفتاحية
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املقدمة:
ً
نظرا ملا تسهم به الجامعات من دور هام في معظم دول العالم في التنمية الشاملة بشقيها االقتصادي واالجتماعي ،فهي تعد
ً
ً
شريانا رئيسا ال غنى عنه في بناء املجتمع وتوعيته وتعليمه ليرقى إلى أعلى مستويات العلم والحضارة ،حيث أن النهوض بالتعليم
العالي يتطلب منظومة متكاملة للتعليم والتعلم سواء على مستوى القطاع ككل أو الجامعات ،وتعد الحوكمة مفتاح الوصول
عال رفيع القيمة واملستوى واملضمون ،ويقتض ي النهوض بالوظيفة العلمية والتعليمية في أي جامعة تطور األداء
إلى تعليم ٍ
املؤسس ي فيها بما يضمن الشفافية في العمل واملساءلة عن األداء والنتائج واملشاركة الفاعلة لجميع األطراف (صالح ،
0252م).
والناظر إلى مسيرة التعليم العالي الفلسطيني ،يرى أنها تأخرت عن مثيالتها في الدول العربية بسبب االحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين لعام 5491م ،وتاله احتالل الضفة وغزة عام 5491م ،حيث بدأت الجامعات الفلسطينية عام 5415م ،وكان
املطلوب من هذه الجامعات توفير التعليم العالي ألبناء الشعب الفلسطيني ،وقد نجحت الجامعات إلى حد ما وبصعوبة ولكن
ما زالت تحتاج إلى توجيه التعليم العالي باالتجاه السلم في ضوء متطلبات التنمية الشاملة.
ولكن مع الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين من جامعات وكليات جامعية مجتمعية ،كان ال بد من االنتباه
ً
خاصة ،إضافة إلى
عامة وقطاع غزة
ٍ
أكثر إلى هذه الزيادة ألنه بالتأكيد تؤثر سلبا على جودة مستوى التعليم العالي في فلسطين ٍ
زيادة عدد الخريجين الذين ال يجدون فرص عمل لهم في االقتصاد الفلسطيني ،األمر الذي يتطلب من القائمين على األمر
توجيه الجامعات باالتجاه السليم لتكون ركيزة أساسية لتقدم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو تحرير أرضه وإقامة دولته
والعيش بكرامة ورفاهية كباقي شعوب العالم.
مشكلة الدراسة:
تعاني مؤسسات التعليم العالي في فلسطين العديد من التحديات أهمها :شدة املنافسة وضعف القدرات املالية واألكاديمية
مما ينتج عنه ضعف في الجوانب االكاديمية والتطبيقية ،وردم الفجوة بين الجانب النظري والجانب العملي لتلبية احتياجات
سوق العمل ،ومواكبة التطورات على املستوى التكنولوجيا والررامج واملشاركة الفاعلة في البحث العلمي ،األمر الذي يتطلب
من وزارة التعليم العالي الفلسطيني ومؤسساتها تبني استراتيجيات املوائمة في ضوء متطلبات التنمية الشاملة بشقيها
االقتصادي واالجتماعي ،وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس ي التالي  :ما واقع التعليم العالي الفلسطيني
واستراتيجيات املوائمة في ضوء متطلبات التنمية الشاملة ؟
ويمكن أن يتفرع عن السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
ما واقع التعليم العالي الفلسطيني من حيث حوكمة الجامعات والبحث العلمي والدراسات العليا التعليم املفتوح والتعليم
االلكتروني والتعليم املنهي والتقني واستراتيجيات املوائمة في ضوء متطلبات التنمية الشاملة؟
فرضيات الدراسة:
 .1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) )α = 0.05%بين املتغيرات املستقلة (حوكمة الجامعات ،البحث
العلمي ،الدراسات العليا ،التعليم املنهي والتقني ،التعليم املفتوح ،التعليم اإللكتروني) واملتغير التابع (متطلبات
التنمية الشاملة).
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 .2ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α = 0.05%بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع تعزى الى بعض
السمات التنظيمية والشخصية للمبحوثين.
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة إلى:
 .5التعرف على واقع التعليم العالي في فلسطين وتحدياته ،وذلك من خالل معرفة متطلبات حوكمة الجامعات والبحث
العلمي والدراسات العليا والتعليم املفتوح والتعليم االلكتروني والتعليم املنهي والتقني وأهميتهم واستراتيجيات
املوائمة في ضوء متطلبات التنمية الشاملة بشقيها االقتصادية واالجتماعية وتحدياتها.
 .0الخروج بنتائج وتوصيات يمكن أن تفيد قطاع التعليم العالي الفلسطيني ومؤسساته بهدف تبني استراتيجيات
املوائمة تتالءم مع متطلبات التنمية الشاملة.
أهمية الدراسة:
ً
تنبع أهمية الدراسة من خالل إدراك الباحث لدور الجامعات املهم في التنمية الشاملة بشقيها االقتصادي واالجتماعي ،ونظرا
عال رفيع املستوى في مضمونه ومخرجاته ،وأن النهوض بوظائف الجامعة
ألن الحوكمة تعترر مفتاح الوصول إلى تعليم ٍ
يقتض ي تطوير األداء فيها بما يضمن الشفافية في العمل ،واملساءلة في األداء ،ومشاركة جميع األطراف فيه ،وتعترر بحسب
اطالع الباحث من أوائل الدراسات التي تطرقت الى دراسة واقع التعليم العالي الفلسطيني واستراتيجيات املواءمة في ضوء
متطلبات التنمية الشاملة.
الدراسات السابقة واألدبيات النظرية:
دراسة (األغا وأبوحجير8102 ،م) بعنوان :تنمية مدعمات التفوق الذكي لتلبية متطلبات التصنيف العالمي للجامعات في
ضوء االستراتيجية املوجهة باالستدامة ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تنمية مدعمات التفوق الذكي وابعادها في
الجامعات الفلسطينية ،وواقع تطبيق االستراتيجيات املوجهة باالستدامة ،وقدرتها على تطبيق متطلبات التصنيف العالمي
للجامعات ،ولقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقات بين متغيرات الدراسة (تنمية مدعمات التفوق الذكي ،االستراتيجيات
املوجة باالستدامة ،متطلبات التصنيف العالمي للجامعات) ،كما تبين وجود أثر ملستوى تنمية مدعمات التفوق الذكي في
تلبية متطلبات التصنيف العالمي للجامعات ،وكذلك ضرورة االهتمام بوضع الجامعات خطط واضحة ،وتوضيحها للعاملين
لتعزيز متطلبات التصنيفات العاملية للجامعات واملتمثلة بمتطلبات املوارد البشرية واملتطلبات املادية واملتطلبات األكاديمية
والبحثية واملتطلبات الرقمية للجامعات.
دراسة (زملط8102 ،م) بعنوان :دور تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف الحوكمة في الجامعات العربية،
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة الحوكمة بالتقنيات الحديثة للحاسوب وتطبيقاته وسبل االستفادة منها في
حوكمة الجامعات ،ومحاولة الكشف عن أسباب تأخر املؤسسات التعليمية في تطبيق الخدمة الرقمية في عملية حوكمة
الجامعة وإلقاء الضوء على إيجابياتها وسلبياتها ،وقد توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات الهامة من ضمنها ،ضرورة مواجهة
حجم التحديات في تطبيق الحوكمة اإللكترونية بشكل علمي ومنهجي وذلك من خالل إشراك الجميع في الحوكمة االلكترونية
وإشعار جميع األطراف بأهميته وتدريبهم .
دراسة (الدهدار8102 ،م) بعنوان :حوكمة الجامعات وعالقتها باألداء الجامعي في جامعات غزة ،هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على واقع حوكمة الجامعات في فلسطين ،وتحديد مبادئ حوكمة الجامعات وأثرها على أداءها ،ومحاولة الوصول إلى
تصمي م نموذج ملبادئ وأسس للحوكمة تتالءم مع احتياجات الجامعات ذات طبيعة وبيئة العمل املشابهة ،وقد توصلت
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الدراسة إلى عدة توصيات أهمها :بناء منظومة معايير وطنية للحوكمة تتناسب مع الجامعات الفلسطينية ،وصياغة خطة
شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الحوكمة الجامعية.
دراسة (ناصر الدين8102 ،م) بعنوان :إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في ضوء متطلبات
الجودة الشاملة ،وهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء حوكمة الجامعات من حيث معناها ومراحل تطبيقها ومؤشرات
تطبيقها في ضوء متطلبات الجودة الشاملة ،وقد خلصت إلى أن حوكمة الجامعات هي كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل
ً ً
العمل الذي يسبب فقدانه خلال كبيرا في الجامعة ،وقد بينت الدراسة أن الحوكمة تتمثل في ثالث قواعد يجب أن تسير عليها
الجامعة وهي :الشفافية ،واملساءلة ،واملشاركة ،وقد ناقشت مراحل تطبيق الحوكمة في الجامعات ،وقد توصلت إلى مجموعة
من املؤشرات الدالة على مدى تطبيقها في ضوء متطلبات الجودة الشاملة.
دراسة (خورشيد وأخرون8112 ،م) بعنوان :حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في
ً
مصر ،تناقش هذه الدراسة عددا من التجارب الوطنية والدولية التي استهدفت تعزيز قدرات الجامعة والدور املتوقع منها،
وحجم االستقاللية املتاحة للجامعة وآليات صناعة القرار بداخلها ،والشكل القانوني للجامعة ،واملستويات العاملية في الجودة
ً
حتى يمكن تحقيق املنافسة التعليمية دوليا ،وقضايا البحث العلمي في الجامعات في ظل النظام العالمي ،وكذلك ناقشت
ً
ً
عرضا شامال لنظم الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق أفضل املمارسات في تطبيق وتنفيذ الحوكمة في
التعليم العالي والجامعات في مصر.
عال معترف بها ،ال تقل الدراسة فيها عن سنة
مفهوم التعليم العالي :وهي كل دراسة أكاديمية أو مهنية في مؤسسة تعليم ٍ
دراسية كاملة أو فصلين دراسيين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة (قانون التعليم العالي الفلسطيني0251 ،م).
مفهوم الجامعة :وهي مؤسسة تعليم عالي مرخصة ،تقدم برامج تعليمية ملنح الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس) ،أو
برامج الدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو الدكتوراه ،ويجوز لها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي
بمنح شهادة الدبلوم املتوسط واملنهي (دليل الترخيص ملؤسسات التعليم العالي الفلسطيني0251 ،م).
مفهوم حوكمة الجامعات :وهي مجموعة من القواعد واملعايير التي يتم بموجبها إدارة الجامعة والرقابة عليها وفق هيكلية
معينة تتضمن تنظيم وتوزيع الحقوق والواجبات فيما بين إدارة الجامعة ومجالسها بما يضمن جودة مخرجات الجامعة
(ناصر الدين0252 ،م).
مفهوم البحث العلمي :وهو نشاط فكري منظم يقوم به شخص يطلق عليه الباحث من أجل دراسة مشكلة معينة تسمى
(مشكلة البحث) تعالج بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث بغية الوصول إلى حلول مالئمة لعالج املشكلة ومن ثم
الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم وهذا ما يسمى بنتائج البحث (دليل معايير جودة البحث العلمي0251 ،م).
مفهوم التعليم املنهي والتقني :وهي تلك الجوانب من العملية التعليمية التي تشمل دراسة التقنيات واكتساب املهارات العملية
والفهم واملعرفة املتعلقة باملهن في مختلف الحياة االقتصادية (منشورات وزارة التربية والتعليم الفلسطيني0251 ،م).
مفهوم التعليم النظامي :وهو نظام التعليم الوجاهي يتيح للطلبة االلتحاق باملؤسسة التعليمية ،وحضور املحاضرات بصورة
مباشرة ومنتظمة (قانون التعليم العالي الفلسطيني0251 ،م).
مفهوم التعليم املفتوح :وهو نظام يتيح فرص التعلم لكل شخص راغب فيه بغض النظر عن عمره ومدى تفرغه للدراسة
املنتظمة وقدرته على حضور املحاضرات ،ويتم تقديم مواد التعلم عرر الوسائط املحوسبة والسمعية والبصرية مع عدد
ً
ً
محدود اللقاءات املباشرة وجها لوجه ووفقا للمعايير الدولية (قانون التعليم العالي الفلسطيني0251 ،م).
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مفهوم التعليم االلكتروني :وهي منظومة تعليمية توظف تقنيات املعلومات واالتصاالت بأنواعها لتوفير بيئة تفاعلية متعددة
ً
املصادر لتقديم الررامج التعليمية للمتعلمين في أي مكان أو زمان وبطريقة متزامنة أو غير متزامنة اعتمادا على التعلم الذاتي
والتفاعل بين املتعلم واملعلم وفق الشروط املحددة بموجب النظام (قانون التعليم العالي الفلسطيني0251 ،م).
مفهوم التنمية الشاملة :وهي عملية التحويل اإلرادي الواعي املجتمعي بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
من حالة التخلف إلى حالة التقدم (من الينبوع أي النمط اإلنتاجي إلى املصب أي النمط االستهالكي ،وهذه العملية ال يمكن أن
نتصور تحقيقها بفعل التطور التلقائي بتأثير عوامل آلية السوق دون تدخل الدولة واستخدام التخطيط (جامعة القدس
املفتوحة0251 ،م).
أهداف التعليم العالي:
يهدف التعليم العالي إلى تحقيق األهداف التالية (قانون التعليم العالي الفلسطيني0251 ،م):
 .5إتاحة املجال أمام جميع الطلبة لاللتحاق بالتعليم العالي.
 .0الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني ،وتدعيم وحدته وترابطه.
 .2إعداد الكوادر البشرية املؤهلة من املتخصصين والباحث في حقول املعرفة املختلفة.
 .9تشجيع حركة التأليف والترجمة ،والبحث العلمي وتنميته ،ودعم التعليم املستمر.
ً
ً
 .1تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي محليا ودوليا وبما يتوافق واالولويات الوطنية
تصنيف مؤسسات التعليم العالي:
تصنف مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني كاآلتي (قانون التعليم العالي الفلسطيني0251 ،م):
 .5تصنف من حيث امللكية إلى:
أ .حكومية :وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء وتتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب .عامة :وهي مؤسسات غير ربحية انبثقت عن قانون الجمعيات الخيرية تم تسجيلها في وزارة الداخلية.
ت .خاصة :وهي مؤسسات ربحية وغير ربحية انبثقت عن قانون الشركات تم تسجيلها في وزارة االقتصاد.
 .0تصنف من حيث البرامج التعليمية إلى:
أ .الجامعات التي تضم ما ال يقل عن ثالث كليات ،وتقدم اآلتي:
 برامج الدبلوم املتوسط من خالل كليات مجتمع منفصلة.
 برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس" الدرجة األولي".
 برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو الدكتوراه.
ب .الكليات الجامعية ،وتقدم اآلتي:
 برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية ملدة أربع سنوات تنتهي بمنح درجة البكالوريوس.
 برامج مهنية أو تقنية ملدة سنتين أو ثالث سنوات تنتهي بمنح درجة الدبلوم املتوسط.
ت .كليات املجتمع ،وهي التي تقدم برامج مهنية أو تقنية ملدة ال تقل عن سنة دراسية واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم
املنهي أو الدبلوم املتوسط.
معاييراالعتماد والترخيص الفلسطينية:
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تهدف معايير االعتماد إلى تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي على تحسين أدائها وضمان جودة مخرجاتها ،وتعد املعايير
املطلوبة لترخيصها أو العتماد برامجها التعليمية ،وتمثل الحد األدنى من األداء التي يجب على الجامعة تحقيقها ،وتتكون هذه
ً
املعايير من إحدى عشرة معيارا ،وينظر إليها كوحدة مترابطة ومتكاملة وهي :الرسالة والهيكلة والحوكمة ،التخطيط والفعالية،
املوارد املالية ،الشفافية والنزاهة ،الهيئة التدريسية واإلدارية ،آليات ضمان الجودة  ،شؤون الطلبة والخدمات املساندة،
مصادر التعليم والتعلم واملرافق ،الررنامج التعليمي ،البحث العلمي واألنشطة املساندة ،املشاركة املجتمعية (دليل الترخيص
واالعتماد الفلسطيني للجامعات 0251 ،م) .
معاييرتصنيف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية:
يعد تصنيف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية واحدة من ركائز هيئة االعتماد والجودة للوصول بمؤسسات التعليم
العالي للتميز والتنافسية العاملية من خالل مساعدة الجامعات على تحديد نقاط قوتها وضعفها وتحفيزها على دخول غمار
املنافسة العاملية ،وتم حصر التصنيف في أربعة معايير (دليل التصنيف الفلسطيني للجامعات0251 ،م):
املعيار األول :البحث العلمي والنشر املكتبي :ويحتوي هذا املعيار على أربع مؤشرات ،تعكس مدى اهتمام الجامعة بجودة
البحث العلمي واالبتكار ،وذلك من خالل البحوث املنشورة في املجالت العلمية لكل عضو هيئة تدريس ،وعدد االقتباسات من
ً
االبحاث املنشورة ،وبراءات االختراع املسجلة دوليا ،ونسبة البحوث املشتركة مع باحثين من دول أخرى.
املعيار الثاني :جودة العملية التعليمية والبيئة الجامعية :ويحتوي هذا املعيار على أربع مؤشرات ،تعكس مدى اهتمام
الجامعة بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها ،ومن خالل توفير العدد املناسب واملؤهل من أعضاء الهيئة التدريسية املكافئ
للطلبة ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،وأساليب التدريس في العملية التعليمية ،وعدد الررامج املعتمدة من النوع التكاملي
املشتركة ،والحاكمية املؤسسية.
املعيار الثالث :التفاعل مع املجتمع املحلي :ويحتوي هذا املعيار على خمس مؤشرات ،تعكس مدى تفاعل املؤسسة مع
املجتمع املحلي ،والسمعة األكاديمية ،والدور الذي تقدمه في املسؤولية املجتمعية ،وسمعة الخريجين في سوق العمل،
واملؤتمرات العلمية...الخ.
املعيار الرابع :الوصول العالمي :ويحتوي هذا املعيار على ستة مؤشرات ،تعكس سمعة الجامعة االيجابية وشهرتها الدولية
ً
وقدرتها على تسويق نفسها دوليا ،ويعكس كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية فيها من خالل مشاركتهم كمحررين ملجالت علمية
ً
عاملية ،وابتعاثهم للتفرغ العلمي في الجامعات غير املحلية ،والررامج املعتمدة عامليا ،وجودة محتوى املوقع االلكتروني للجامعة.
مراحل تطبيق حوكمة مؤسسات التعليم العالي:
تعد املعايير السابقة مرتكزات أساسية ملراحل تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (ناصرين الدين،
0252م):
املرحلة األولى :التعريف بالحوكمة وتكوين رأي عام مؤيد لها ،وتعد هذه املرحلة أهم املراحل وأخطرها على اإلطالق ،إذ يتم
فيها توضيح معالم الحوكمة وجوانبها ،وتحديد األبعاد واملفاهيم الخاصة بها ،وتوضيح مناهجها وأدواتها وأساليبها.
املرحلة الثانية :بناء البنية األساسية للحوكمة ،وتشمل بناء الكيان املؤسس ي التنظيمي (مجالس الحوكمة) وجهات اإلشراف
على تطبيقها على مستوى قطاع التعليم العالي وعلى مستوى الجامعة ،وتشمل األساس القاعدي واألخالقي القيمي.
املرحلة الثالثة :وضع برنامج معياري للحوكمة وتحديد توقيتاته القياسية ،ويحتاج تطبيق الحوكمة إلى برنامج زمني محدد
األعمال واملهمات والواجبات ،وذلك من خالل اتباع األنظمة وااللتزام بهدف تحقق جميع األهداف املطلوبة.
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املرحلة الرابعة :تنفيذ الحوكمة وتطبيقها ،وهي املرحلة التي تبدأ فيها االختبارات الحقيقية ،وقياس مدى استعداد ورغبة
ً
كافة األطراف إلى تطبيق الحوكمة ،فالحوكمة كما فيها من حريات تمارس فيها ،أيضا تعد قيود وضوابط متحكمة.
املرحلة الخامسة :متابعة الحوكمة وتطويرها ،وتؤكد هذه املرحلة على حسن تنفيذ جميع املراحل السابقة ،وتعد الرقابة
واملتابعة األداء الرئيسة التي تستخدمها الجامعة من أجل حسن تنفيذ الحوكمة ،فهي رقابة تكاملية ولها وظيفة عالجية
ملعالجة أي خطأ ،ووظيفة وقائية ابتكارية لألدوات التي تزيد من فاعلية الحوكمة.
واقع التعليم العالي الفلسطيني:
بدأت نشأة الجامعات الفلسطينية عام 5415م ،بهدف توفير التعليم العالي ألبناء الشعب الفلسطيني ،ومنذ بدء التعليم لم
تغفل وظائف الجامعة في خدمة املجتمع ،فتحركت في هذا االتجاه ،ولكن مع زيادة أعداد مؤسسات التعليم العالي كان ال بد
من االنتباه أكثر إلى هذا الزيادة في عدد املؤسسات ألنه بالتأكيد أثر بالسلب على جودة مستوى التعليم العالي في فلسطين،
مما يتطلب من القائمين على األمر توجيه الجامعات باالتجاه السليم لتكون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة لتقدم
الشعب الفلسطيني ،وفي إطار الجهود الدولية لنشر ثقافة الحوكمة ،أطلق مركز املشروعات الدولية الخاصة ()CIPE
ً
ً
بالتعاون مع مبادرة شراكة الشرق األوسط ( )MEPIمشروعا إقليميا في كانون األول لعام 0222م ملدة عامين ،بهدف تحديث
ً
قطاع األعمال واالقتصاد ،حيث تم التركيز على قضية حوكمة املؤسسات بصفتها أساسا في تنمية القطاع الخاص واإلصالح
املؤسس ي ،ولم تكن فلسطين بعيدة عن هذا التوجه العالمي ،فقد شكلت اللجنة الوطنية للحوكمة لغرض وضع مدونة قواعد
حوكمة الشركات في فلسطين  ،كما تهدف هذه املدونة بشكل عام إلى وضع الخطوط العريضة لنظام اإلدارة الرشيدة في
القطاع الخاص ،حيث تم إنشاء معهد للحوكمة والذي قام بدوره بعدة دراسات وابحاث في مجال الحوكمةُ ،ويعد االئتالف
من أجل النزاهة واملساءلة " أمان " من املؤسسات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها نشر مفهوم الحوكمة وتطبيقها ،والذي
قام بتنفيذ عدة أنشطة بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني " بال تريد " منها تطوير مدونة سلوك خاصة بالشركات
املساهمة العامة ،والتي تهدف إلى توجيه هذه الشركات نحو الحوكمة الرشيدة ،كما قامت سلطة النقد الفلسطينية بوضع
دليل لحوكمة املصارف في فلسطين ،وعلى الرغم من هذه املحاوالت الفلسطينية في نشر معايير الحوكمة لدى الشركات األمر
الذي يتطلب ضرورة ترسيخ مجموعة من املفاهيم واملعايير العامة واملؤسسات التي يجب توافرها كأساس للحوكمة (قباجه
وآخرون .)0221 ،
واقع التنمية في فلسطين:
بعد مراجعة املؤشرات االقتصادية الكلية ،تبين لنا أن األراض ي الفلسطينية تمر بمرحلة انكماش اقتصادي ،تمثلت بتراجع
معدالت النمو بشكل عام وتسجليها ملستويات سالبة في العديد من الفترات ،باإلضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة التي ترافقت
مع بقاء نسب الفقر مرتفعة ،األمر الذي يشير إلى عدم تحقيق تقدم في مسيرة التنمية االقتصادية فيها ،وأثبتت أن االرتهان إلى
ً
نموذج مساعدات املانحين غير قابل لالستمرار ،خصوصا مع تراجع قيمة تلك املنح إلرهاق املانحين على مدار السنوات
السابقة ،باإلضافة إلى أنه ليس بمقدور املساعدات تعويض تراجع حجم االستثمارات باستمرار ،األمر التي يتطلب ذلك على
واضعي السياسات ضرورة وضع خطط وبرامج اقتصادية تؤدي إلى معالجة االنكماش والتراجع االقتصادي اللذين شهدتهما
ً
األراض ي الفلسطينية مؤخرا وتحسين البيئة االستثمارية ومالئمة منظومة التعليم والتعلم مع سوق العمل الفلسطيني ،ويمكن
تلخيص أهم السياسات الواجب اتباعها بما يلي:
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 .5مكافحة البطالة ،على السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على خلق فرص عمل وهي تعترر من القضايا األكثر
ً
إلحاحا ،وذلك من خالل تفعيل إستراتيجية التشغيل الفلسطينية التي تم االنتهاء من إعدادها بواسطة وزارة العمل
الفلسطينية بالتعاون مع العديد من املانحين عام  ،0251على تراعي السياسات استهداف فئات الفقيرة فس ي إجاد
فرص العمل بشكل خاص ،وكل من فئات الشباب واإلناث املتعلمات والعمل على الحد من الفجوة بسن الجنسين
في مجال العمل.
 .0تنمية رأس املال البشري خاصة بالنسبة للفئات املهمشة في املجتمع الفلسطيني والعمل على تنمية رأس املال
السياس ي والبنية التحتية ملؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وعدم االرتهان لنموذج مساعدات املانحين (التقرير
االقتصادي السنوي.)0251 ،

منهجية الدراسة:
ً
ً
ً
انطالقا من أهداف الدراسة وجد الباحث املنهج املناسب للدراسة املنهج الوصفي التحليلي لكونه منهجا مساعدا على التحليل
الشامل للمشكلة موضوع الدراسة ،فعلى صعيد الدراسة الوصفية تم االطالع على البحوث النظرية وامليدانية ،وأما على
صعيد البحث امليداني تم إجراء دراسة ميدانية مع تحليل البيانات واستخدام الطرق االحصائية ملعالجتها.
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من الخرراء األكاديميين العاملين في الجامعات الفلسطينية والبالغ عددها ستة في قطاع غزة سواء
ً
كانت جامعة حكومية أو عامة أو خاصة ،وأما عينة الدراسة فكانت عينية قصدية مكونة من ( )51عضوا العتقاد الباحث أنه
تحقق غرض الدراسة ،وفيما يلي جدول ( )5يوضح توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية:
النسبة املئوية %
العدد
البيانات الشخصية
86.7
13
ذكر
الجنس
13.3
2
أنثى
60.0
9
عامة
06.0
1
حكومية
صفة الجامعة
34.0
5
خاصة
60.0
9
خبير أكاديمي
6.7
1
خبير توظيف وعمالة
املسمى الوظيفي
13.3
2
خبير اقتصادي
خبير تربوي
6.7
1
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أخرى
13.3
2
 52 -1سنوات
33.3
5
 51 – 55ساعة
سنوات الخبرة
 02 – 59ساعة
66.7
10
أكثر من  05ساعة
ً
يالحظ أن عينة الدراسة مركزة على الخرراء األكاديميين الذين لديهم خررة ال تقل عن  02عاما وموزعين في كافة الجامعات
العامة أو الحكومية أو الخاصة ،األمر الذي يؤكد على أهمية رأيهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه التعليم العالي
الفلسطيني ،كما شملت العينة خرراء اقتصاد لالستفادة منهم في التعرف على متطلبات التنمية الشاملة.
أداة الدراسة:
ً
تم بناء أداة الدراسة اعتمادا على األدب النظري والدراسات السابقة ،ووجد الباحث أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف
الدراسة هي االستبانة ،التي تكونت من ( )12فقرة موزعة على ستة مجاالت :حوكمة الجامعات ،البحث العلمي ،الدراسات
العليا ،التعليم املفتوح ،التعليم االلكتروني ،التعليم املنهي ،التنمية الشاملة ،قد تم استخدام مقياس من  5الى  52لقياس
استجابات املبحوثين.
صدق االستبانة :يوجد العديد من االختبار التي تقيس صدق االستبانة أهمها:
 -0الصدق الظاهري "صدق املحكمين":
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين عددهم ( )2من املتخصصين في اإلدارة واالقتصاد
واإلحصاء ،وقد تم االستجابة آلراء املحكمين من حيث الحذف والتعديل في ضوء املقترحات املقدمة ،وبذلك خرج االستبيان
في صورته النهائية.
 -8صدق االتساق الداخلي :Internal Validity
تم عمل االتساق الداخلي لفقرات االستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة
والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة وإليك الجدول (:)0
معامل القيمة
بيرسون االحتمالية
لالرتباط )(sig

م املجال
حوكمة الجامعات:

ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واألنظمة والتعليمات الالزمة
.5
ً
وتحديثها دوريا بما يدعم قطاع التعليم العالي الفلسطيني.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تطبيق نظام التصنيف الفلسطيني للجامعات
*.819
.0
بما يتالءم مع التصنيفات الدولية.
 .2ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية للحوكمة املؤسسية والشفافية اإلدارية.
*.870

0.000

*.902

0.000

*.896

 .9ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دليل لحوكمة الجامعات.
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 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تطبيق دليل حوكمة الجامعات.

*.869

0.000

*.805

0.000

ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بدمجها مع بعضها البعض أو تصفيتها في حال
.9
عدم القدرة على تطبيق دليل حوكمة الجامعات.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية باإلفصاح والشفافية واملشاركة واملساءلة في
*.830
.1
عملياتها وأنشطتها التعليمية.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم والتعلم.733* .

0.000

*.687

0.000

ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير الكوادر البشرية الحتياجاتها األكاديمية
.4
واإلدارية.
.52ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية بإنشاء مكتب تنسيق للررامج بين الجامعات.797* .

0.000

0.000

البحث العلمي:
 .5ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية دعم البحث العلمي.
ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية سياسات وإجراءات تنظم البحث العلمي
.0
ً
وتحدثها دوريا.
 .2ما مدى درجة تطبيق الوزارة ومؤسساتها التعليمية نظام التصنيف الدولي للبحث العلمي.
ما مدى درجة تحديد الوزارة ومؤسساتها التعليمية مجاالت البحث العلمي بما يتالءم مع
.9
احتياجات املجتمع.
ما مدى درجة تخصيص الوزارة ومؤسساتها التعليمية موازنة مالية سنوية لدعم البحث
.1
العلمي.
ما مدى درجة تعزيز الوزارة ومؤسساتها التعليمية بناء شراكات وطنية ودولية في مجال التعاون
.9
والبحث العلمي من خالل مشاركتها في املؤتمرات والتبادالت بما يدعم مكانتها البحثية.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية إنشاء مراكز بحثية ومعرفية وطنية وإقليمية
.1
ودولية لتعزيز التشارك في االبحاث واالبتكارات العلمية.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بتعين أعضاء مخصصة للبحث العلمي.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بابتعاث أعضاء الهيئة األكاديمية إجازة علمية
.4
ً
متفرغة لدى جامعات أجنبية سنويا.
ً
.52ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية وأعضاء التدريس بنشر أبحاث علمية سنويا.

*.854

0.000

*.887

0.000

*.926

0.000

*.903

0.000

*.845

0.000

*.814

0.000

*.920

0.000

*.855

0.000

*.813

0.000

*.869

0.000

الدراسات العليا:
 .5ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية قوانين ولوائح تنظم برامج الدراسات العليا.

*.533

0.025

*.578

0.012

ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دراسة متابعة االحتياجات املتنامية للررامج
.0
والتخصصات في السياق املحلي والدولي وتلبيتها.
 .2ما مدى درجة اعتماد الوزارة ومؤسساتها التعليمية مرجعيات واضحة في تحديد مستويات *.637
17
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الدرجات العلمية التي تطرحها من حيث املحتوى ومستوى التوصيفات وتقييم املخرجات بما
ً
يتماش ى مع اإلطار الوطني للمؤهالت حال إقراره أو أي إطار بديل معترف به دوليا.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تقييم برامج الدراسات العليا.
*.840

0.000

*.890

0.000

*.855

0.000

*.943

0.000

*.876

0.000

*.830

0.000

*.770

0.000

ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير مصادر التعليم وتطوير أساليبها
.1
املتنوعة.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير الكوادر البشرية املؤهلة والكافية بما
.9
يتالءم مع برامجها األكاديمية بحيث يحقق أهداف الررنامج.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية على التغذية الراجعة عن فعالية برامجها
 .1التعليمية من جميع األطراف املعنية كالطلبة امللتحقين والخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية
واملشغلين.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير الدعم الكافي من الكوادر البشرية
 .1املساندة واملؤهلة كالفنيين ومساعدي البحث العلمي واملرافق والتجهيزات لتحقيق رسالة
الدراسات العليا.
ً
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير مصادر مكتبية حديثة وشاملة كما
.4
ً
ونوعا.
ما مدى درجة اهتمام الوزارة مؤسساتها التعليمية توحيد برامج الدراسات العليا املمنوحة
.52
للجامعات في برامج مشتركة موحدة.
التعليم املفتوح:

 .5ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واألنظمة الخاصة بالتعليم املفتوح.866* .

0.000

*.839

0.000

*.904

0.000

*.852

0.000

*.852

0.000

*.897

0.000

*.738

0.001

*.658

0.004

ما مدى درجة تحديد الوزارة ومؤسساتها التعليمية فلسفة ورؤية التعليم املفتوح والتعلم عن
.0
بعد واعتماد التعليم الذاتي واستقاللية املتعلم.
ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دراسة ومتابعة احتياجات سوق العمل من
.2
برامج وتخصصات منشودة في التعليم املفتوح.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم املفتوح
.9
من وسائط تقنية متنوعة التي انتهجها التطور الهائل في مجال التقنيات التربوية والتكنولوجية.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تعيين العدد الكافي من العاملين بما يتناسب
.1
واحتياجات الررامج والطلبة امللتحقين بنظام التعليم املفتوح.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية إعداد املناهج بما يتناسب مع فلسفة التعليم
.9
املفتوح.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تحديد فئة الطلبة ومفاتيح قبولهم وحسب
.1
نظام التعليم املفتوح.
 .1ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية التحاق الخريجين بررامج الدراسات العليا
18
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حسب نظام التعليم املفتوح.

ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية تطوير املهارات الالزمة للطلبة الخريجين
.4
حسب النظام التعليم املفتوح.
ما مدى درجة إلزام الوزارة ومؤسساتها التعليمية ربط الررامج التعليم املفتوح بعملية البحث
*.688
.52
العلمي.
*.804

0.000
0.003

التعليم اإللكتروني:
ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واللوائح الخاصة بالتعليم
.5
االلكتروني.
ما مدى درجة تحديد الوزارة ومؤسساتها التعليمية فلسفة ورؤية التعليم االلكتروني والتعلم
.0
عن بعد واعتماد التعليم الذاتي واستقاللية املتعلم.
ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دراسة ومتابعة احتياجات سوق العمل من
.2
برامج وتخصصات منشودة في التعليم االلكتروني.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم
 .9االلكتروني من وسائط تقنية متنوعة التي انتهجها التطور الهائل في مجال التقنيات التربوية
والتكنولوجية.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تعيين العدد الكافي من األكاديميين والعاملين
.1
بما يتناسب واحتياجات الررامج والطلبة امللتحقين في نظام التعليم االلكتروني.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية إعداد املناهج بما يتناسب مع فلسفة التعليم
.9
االلكتروني.
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تحديد فئة الطلبة ومعدالت قبولهم
.1
ومواصفاتهم حسب نظام التعليم االلكتروني.
ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية التحاق الخريجين بررامج الدراسات العليا
.1
حسب نظام التعليم االلكتروني.
ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية تطوير املهارات الالزمة للطلبة الخريجين
.4
حسب النظام التعليم االلكتروني.
ما مدى درجة إلزام الوزارة ومؤسساتها التعليمية ربط الررامج التعليم االلكتروني بعملية
.52
البحث العلمي.

*.864

0.000

*.824

0.000

*.766

0.000

*.933

0.000

*.939

0.000

*.979

0.000

*.871

0.000

*.574

0.013

*.948

0.000

*.930

0.000

التعليم املنهي والتقني:

19

 .5ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية دعم قطاع التعليم املنهي.

*.927

0.000

ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دراسة ومتابعة احتياجات سوق العمل من
.0
برامج وتخصصات لدعم قطاع التعليم املنهي والتقني.

*.873

0.000
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ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واألنظمة واللوائح للتعليم املنهي
.2
والتقني.
ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية خطة استراتيجية شاملة لدعم التعليم املنهي
*.931
.9
والتقني.
 .1ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية تفعيل املجلس األعلى للتعليم املنهي والتقني.796* .

0.000

*.822

0.000

*.812

0.000
0.000

ما مدى درجة تخصيص الوزارة ومؤسساتها التعليمية موازنة مالية سنوية لدعم التعليم املنهي
.9
والتقني.
ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية كوادر بشرية مؤهلة للعمل في التعليم املنهي
*.907
.1
والتقني.
ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية توفير البيئة التعليمية لدعم قطاع التعليم
*.835
.1
املنهي.
 .4ما مدى درجة تنظيم الوزارة ومؤسساتها التعليمية الدرجات العلمية لدعم قطاع التعليم املنهي.855* .

0.000

*.769

0.000

ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية بدعم قطاع التعليم املنهي والتقني من خالل
.52
إلغاء نظام التجسير في الجامعات.

0.000
0.000

التنمية الشاملة:
تساعد املمارسة السليمة لحوكمة املؤسسات في مساعدة االقتصاد بشكل عام في جذب
.55
االستثمارات ،األمر الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
تساعد حوكمة الجامعات في دعم املنظومة التعليمية ،األمر الذي يساهم في تحقيق التنمية
.50
الشاملة.
يساهم البحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة من خالل إيجاد حلول ومقترحات للحد من
.52
ظاهرة البطالة والفقر وخلق فرص عمل.
تساعد برامج الدراسات العليا في رفد وتأهيل املوارد البشرية بما يتالءم واحتياجات سوق
.59
العمل.
.51تساعد برامج الدراسات العليا في نقل املعرفة ،األمر الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

*.908

0.000

*.929

0.000

*.887

0.000

*.909

0.000

*.862

0.000

*.833

0.000

يساهم التعليم املفتوح في تطوير استراتيجية التعليم الذاتي للموارد البشرية ،األمر الذي
.59
يساعد في تحقيق التنمية الشاملة.
يساهم التعليم االلكتروني في نقل التقدم والتطور التكنولوجي إلى اقتصادنا مما ينعكس على
*.818
.51
املساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
يساهم التعليم املنهي والتقني في ريادة املشروعات الصغيرة ،األمر الذي يساعد في تحقيق
*.779
.51
التنمية الشاملة.
.54يساهم التعليم املنهي والتقني في تغطية احتياجات سوق العمل من موارد بشرية مؤهلة ومدربة.771* .
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يساهم التعليم املنهي والتقني في تطوير منظومة التعليم ،األمر الذي يساعد في تحقيق التنمية
.02
الشاملة.
ً
يتضح من جدول ( )0أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا وبدرجة قوية عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعترر
فقرات االستبانة صادقه ملا وضعت لقياسه.
 -2الصدق البنائي :Structure Validity
للتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة ،كما موضح في
الجدول (.)2
معامل بيرسون القيمة
املجال
م
االحتمالية (sig
لالرتباط
 .5حوكمة الجامعات
0.000
*.896
*.778

.0

البحث العلمي

*.932

0.000

.2

الدراسات العليا

*.742

0.000

.9

التعليم املفتوح

*.839

0.000

.1

التعليم اإللكتروني

*.949

0.000

.9

التعليم املنهي والتقني

*.905

0.000

.1

التنمية الشاملة

*.781

0.000

0.000

ً
يتضح من جدول ( )2أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا وبدرجة قوية عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعترر
مجاالت االستبانة صادقه ملا وضعت لقياسه.
ثبات االستبانة :Reliability
تم التحقق من ثبات استبانة من خالل معامل ألفا كرو نباخ ،زبلغت قيمته لالستبيان ) ،)0.980وهذا يعنى أن معامل الثبات
مرتفع.
اختبارالتوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار كوملجوروف  -سمرنوف الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،حيث تبين أن قيمة
االختبار تساوي ( )2.991والقيمة االحتمالية ) (Sig.تساوي ( )0.981وهي أكرر من مستوى الداللة  2.21وبذلك فإن توزيع
البيانات يتبع التوزيع الطبيعي ،وتم استخدام االختبارات املعلمية لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
ً
أوال :تحليل فقرات مجال حوكمة الجامعات املوضح في الجدول (:)4
الوزن
املتوسط االنحراف
م
النس الترتيب
الفقرة
الحسابي املعياري
بي
2 65.33
2.13
 .5ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واألنظمة 6.53
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ً
والتعليمات الالزمة وتحديثها دوريا بما يدعم قطاع التعليم العالي
الفلسطيني.
 .0ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تطبيق نظام التصنيف
3 64.29
1.95
6.43
الفلسطيني للجامعات بما يتالءم والتصنيفات الدولية.
 .2ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية للحوكمة املؤسسية
5 56.67
1.91
5.67
والشفافية.
 .9ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دليل لحوكمة
6 53.33
1.80
5.33
الجامعات.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تطبيق دليل حوكمة
9 47.33
2.09
4.73
الجامعات.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بدمجها مع بعضها البعض
10 45.33
2.77
4.53
في حال عدم القدرة على تطبيق دليل حوكمة الجامعات.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية باإلفصاح والشفافية
7 52.67
2.12
5.27
واملشاركة واملساءلة في عملياتها وأنشطتها التعليمية.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير البنية التحتية
4 57.33
1.83
5.73
للتعليم والتعلم.
 .4ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير الكوادر البشرية
1 67.33
1.75
6.73
املؤهلة وكافية الحتياجاتها األكاديمية واإلدارية.
 .52ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية بإنشاء مكتب تنسيق
8 49.33
3.13
4.93
للررامج األكاديمية بين الجامعات.
55.64
1.79
5.56
فقرات املجال بشكل عام
يبين جدول ( )9أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال حوكمة الجامعات يساوي  5.56وبذلك فإن الوزن النسبي
 ،%55.64وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%55.64وقد حصلت الفقرة " ما مدى درجة إلزام
الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير الكوادر البشرية املؤهلة وكافية الحتياجاتها األكاديمية واإلدارية " على أعلى درجة موافقة
بنسبة  ،%67.33بينما حصلت الفقرة " مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بدمجها مع بعضها البعض أو تصفيتها
في حال عدم القدرة على تطبيق دليل حوكمة الجامعات " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%45.33وهذا يؤكد على أن هناك
حاجة ماسة إلعداد دليل لحوكمة الجامعات األهلية والحكومية والخاصة ،األمر الذي يساهم في مواءمة متطلبات التنمية
الشاملة.
ً
ثانيا :تحليل فقرات مجال البحث العلمي املوضح في الجدول (:)5

22

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية
م

الفقرة

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021
الوزن
املتوسط االنحراف
النس الترتيب
الحسابي املعياري
بي
4 50.67
2.37
5.07

 .5ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية دعم البحث العلمي.
 .0ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية سياسات البحث العلمي
3 54.00
2.26
5.40
ً
وتحدثها دوريا.
 .2ما مدى درجة تطبيق الوزارة ومؤسساتها التعليمية نظام التصنيف الدولي
1 56.67
2.47
5.67
للبحث العلمي.
 .9ما مدى درجة تحديد الوزارة ومؤسساتها التعليمية مجاالت البحث العلمي
2 54.67
2.50
5.47
بما يتالءم مع احتياجات املجتمع الفلسطيني.
 .1ما مدى درجة تخصيص الوزارة ومؤسساتها التعليمية موازنة مالية لدعم
9 40.67
2.22
4.07
البحث العلمي.
 .9ما مدى درجة تعزيز الوزارة ومؤسساتها التعليمية بناء شراكات وطنية
5 50.67
2.43
ودولية في مجال التعاون والبحث العلمي من خالل مشاركتها في املؤتمرات 5.07
بما يدعم مكانتها البحثية.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية إنشاء مراكز بحثية
6 47.14
2.13
ومعرفية وطنية وإقليمية ودولية لتعزيز التشارك في االبحاث واالبتكارات 4.71
العلمية املتطورة.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بتعين أعضاء هيئة
8 44.67
2.77
4.47
أكاديمية مخصصة للبحث العلمي.
 .4ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بابتعاث أعضاء الهيئة
10 38.00
2.81
3.80
ً
األكاديمية إجازة علمية متفرغة لدى جامعات أجنبية سنويا.
 .52ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية وأعضاء هيئتها التدريسية
7 44.67
2.56
4.47
ً
بنشر أبحاث علمية سنويا.
48.13
2.12
4.81
فقرات املجال بشكل عام
يبين جدول ( )1أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال البحث العلمي يساوي  4.81وبذلك فإن الوزن النسبي ،%48.13
وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%48.13وقد حصلت الفقرة " ما مدى درجة تطبيق الوزارة
ومؤسساتها التعليمية نظام التصنيف الدولي للبحث العلمي " على أعلى درجة موافقة بنسبة  ،%56.67بينما حصلت الفقرة "
ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية بابتعاث أعضاء الهيئة األكاديمية إجازة علمية متفرغة لدى جامعات أجنبية
ً
سنويا" على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%38.00األمر الذي يؤكد على أنه مجال البحث العلمي أحد املحاور الهامة في تحقيق
التنمية الشاملة ،مما يتطلب ضرورة االهتمام ودعم مجال البحث العلمي في ضوء متطلبات التنمية الشاملة.
ً
ثالثا :تحليل فقرات مجال الدراسات العليا املوضح في الجدول (:)2
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الوزن
املتوسط االنحراف
النس
الحسابي املعياري
بي

الترتيب

 .5ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية قوانين ولوائح لررامج
الدراسات العليا.
 .0ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دراسة متابعة
2 63.33
1.50
6.33
االحتياجات املتنامية التخصصات في السياق املحلي والدولي.
 .2ما مدى درجة اعتماد الوزارة ومؤسساتها التعليمية مرجعيات واضحة في
تحديد مستويات الدرجات العلمية التي تطرحها من حيث املحتوى
4 60.67
1.44
6.07
ومستوى التوصيفات وتقييم املخرجات بما يتماش ى مع اإلطار الوطني
ً
للمؤهالت أو أي إطار معترف به دوليا.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تقييم برامج الدراسات
5 59.33
1.62
5.93
العليا.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير مصادر التعليم
8 58.00
1.61
5.80
والتعلم وتطوير أساليبها املتنوعة.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير الكوادر البشرية
3 60.67
2.49
6.07
والكافية بما يتالءم مع برامجها التعليمية بحيث يحقق أهداف الررنامج.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية على التغذية الراجعة عن
6 59.33
2.05
فعالية برامجها التعليمية من جميع األطراف املعنية كالطلبة امللتحقين 5.93
والخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية واملشغلين.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير الدعم الكافي من
7 59.29
1.77
الكوادر البشرية املساندة واملؤهلة كالفنيين ومساعدي البحث العلمي 5.93
واملرافق والتجهيزات الالزمة لتحقيق رسالة الدراسات العليا.
 .4ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير مصادر مكتبية
9 56.00
1.80
5.60
ً
ً
ميسرة وحديثة وشاملة كما ونوعا.
 .52ما مدى درجة اهتمام الوزارة مؤسساتها التعليمية توحيد برامج الدراسات
10 55.33
2.39
5.53
العليا املمنوحة للجامعات في برامج مشتركة موحدة.
60.31
1.43
6.03
فقرات املجال بشكل عام
يبين جدول ( )9أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال الدراسات العليا يساوي  6.03وبذلك فإن الوزن النسبي ،%60.31
وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%60.31وقد حصلت الفقرة " ما مدى درجة إعداد الوزارة
ومؤسساتها التعليمية قوانين وأنظمة وتعليمات ولوائح لررامج الدراسات العليا " على أعلى درجة موافقة بنسبة ،%73.57
بينما حصلت الفقرة " ما مدى درجة اهتمام الوزارة مؤسساتها التعليمية توحيد برامج الدراسات العليا املمنوحة للجامعات
7.36
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في برامج مشتركة موحدة " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%55.33وهذه األجوبة يؤكد مدى الحاجة إلى إعادة النظر في برامج
الدراسات العليا سواء من حيث النوع والكم أو املؤسسة املانحة لها هذا ناحية ،ومن ناحية أخرى ربط هذه الررامج
باحتياجات سوق العمل وتشجيع الجوانب العملية فيها.
ً
رابعا :تحليل فقرات مجال التعليم املفتوح املوضح في الجدول (:)2
الوزن
املتوسط االنحراف
م
النس الترتيب
الفقرة
الحسابي املعياري
بي
 .5ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واألنظمة
3 59.33
2.58
5.93
واللوائح الخاصة بالتعليم املفتوح.
 .0ما مدى درجة تحديد الوزارة ومؤسساتها التعليمية فلسفة التعليم املفتوح
5 55.33
2.13
5.53
والتعلم عن بعد واعتماد التعليم الذاتي واستقاللية املتعلم.
 .2ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية متابعة احتياجات سوق
7 48.67
2.07
4.87
العمل من برامج وتخصصات منشودة في التعليم املفتوح.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير البنية التحتية
8 47.33
2.15
الالزمة للتعليم املفتوح من وسائط تقنية متنوعة التي انتهجها التطور 4.73
الهائل في مجال التقنيات التربوية والتكنولوجية.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تعيين العاملين بما
6 49.33
2.40
4.93
يتناسب واحتياجات الررامج والطلبة امللتحقين نظام التعليم املفتوح.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية إعداد املنهاج بما يتناسب
4 55.33
2.33
5.53
مع فلسفة التعليم املفتوح.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تحديد فئة الطلبة
1 64.67
2.07
6.47
ومعدالت قبولهم ومواصفاتهم حسب نظام التعليم املفتوح.
 .1ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية التحاق الخريجين
2 62.67
2.37
6.27
برامج الدراسات العليا حسب نظام التعليم املفتوح املعتمد.
 .4ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية تطوير املهارات الالزمة
9 45.33
2.13
4.53
للطلبة الخريجين حسب النظام التعليم املفتوح.
 .52ما مدى درجة إلزام الوزارة ومؤسساتها التعليمية ربط الررامج التعليم
10 44.29
2.06
4.43
املفتوح بعملية البحث العلمي.
53.16
1.80
5.32
فقرات املجال بشكل عام
يبين جدول ( )1أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التعليم املفتوح يساوي  5.32وبذلك فإن الوزن النسبي ،%53.16
وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%53.16وقد حصلت الفقرة " ما مدى درجة إلزام الوزارة
مؤسساتها التعليمية تحديد فئة الطلبة ومعدالت قبولهم ومواصفاتهم حسب نظام التعليم املفتوح " على أعلى درجة موافقة
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بنسبة  ،%64.67بينما حصلت الفقرة " ما مدى درجة إلزام الوزارة ومؤسساتها التعليمية ربط الررامج التعليم املفتوح بعملية
البحث العلمي " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%44.29مما يؤكد لنا أهمية إعادة النظر في نظام التعليم املفتوح وتبني
فلسفة للتعليم املفتوح بما يتالءم مع متطلبات التنمية الشاملة في االقتصاد الفلسطيني ،سواء كان من ناحية نوعية الطلبة
املستهدفين أو الررامج املطلوب تغطيتها أو األدوات والوسائل التقنية الالزمة للدراسة.
ً
خامسا :تحليل فقرات مجال التعليم االلكتروني املوضح في الجدول (:)2
الوزن
املتوسط االنحراف
م
النس الترتيب
الفقرة
الحسابي املعياري
بي
 .5ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية قوانين وأنظمة التعليم
6 46.67
2.02
4.67
االلكتروني.
 .0ما مدى درجة تحديد الوزارة ومؤسساتها التعليمية فلسفة التعليم
2 51.33
2.00
5.13
االلكتروني واعتماد التعليم الذاتي واستقاللية املتعلم.
 .2ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية متابعة احتياجات سوق
6 46.67
2.35
4.67
العمل من تخصصات مطلوبة في التعليم االلكتروني.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية توفير البنية التحتية
5 47.33
1.94
الالزمة للتعليم االلكتروني من وسائط تقنية التي انتهجها التطور الهائل في 4.73
مجال التقنيات التربوية واالتصاالت والتكنولوجية.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تعيين العدد الكافي من
3 48.00
2.01
والعاملين بما يتناسب واحتياجات الررامج والطلبة امللتحقين في نظام 4.80
التعليم االلكتروني.
 .9ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية إعداد املناهج بما يتناسب
9 44.67
2.36
4.47
مع فلسفة التعليم االلكتروني.
 .1ما مدى درجة إلزام الوزارة مؤسساتها التعليمية تحديد فئة الطلبة
4 48.00
2.51
4.80
ومعدالت قبولهم ومواصفاتهم حسب نظام التعليم االلكتروني.
 .1ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية التحاق الخريجين
1 56.67
2.32
5.67
برامج الدراسات العليا حسب نظام التعليم اإللكتروني املعتمد.
 .4ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية تطوير املهارات الالزمة
10 42.67
2.46
4.27
للطلبة الخريجين حسب النظام التعليم االلكتروني.
 .52ما مدى درجة إلزام الوزارة ومؤسساتها التعليمية ربط الررامج التعليم
8 45.00
2.82
4.50
االلكتروني بعملية البحث العلمي.
47.67
1.96
4.77
فقرات املجال بشكل عام
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يبين جدول ( )1أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التعليم االلكتروني يساوي  4.77وبذلك فإن الوزن النسبي
 ،%47.67وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%47.67وقد حصلت الفقرة " ما مدى درجة اهتمام
الوزارة ومؤسساتها التعليمية التحاق الخريجين برامج الدراسات العليا حسب نظام التعليم النظامي املعتمد " على أعلى درجة
موافقة بنسبة  ،%56.67بينما حصلت الفقرة " ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية تطوير املهارات الالزمة
للطلبة الخريجين حسب النظام التعليم االلكتروني " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%42.67األمر الذي يؤكد لنا مدى أهمية
مجال التعليم االلكتروني في املنظومة التعليمية ،وتحديد فلسفة التعليم اإللكتروني ومدى حاجة سوق العمل لهذا النظام،
وهل هو نظام تعليم مكمل أم مساند للتعليم النظامي.
ً
سادسا :تحليل فقرات مجال التعليم املنهي والتقني املوضح في الجدول (:)2
الوزن
املتوسط االنحراف
م
النس الترتيب
الفقرة
الحسابي املعياري
بي
 .5ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية دعم قطاع التعليم
2 57.33
2.15
5.73
املنهي.
 .0ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية دراسة ومتابعة
4 53.33
2.35
5.33
احتياجات سوق العمل من تخصصات لدعم قطاع التعليم املنهي.
 .2ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واألنظمة
1 60.00
2.04
6.00
للتعليم املنهي.
 .9ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية خطة استراتيجية
3 56.67
2.50
5.67
شاملة لدعم التعليم املنهي والتقني.
 .1ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية تفعيل املجلس األعلى
6 51.33
2.03
5.13
للتعليم املنهي والتقني.
 .9ما مدى درجة تخصيص الوزارة ومؤسساتها التعليمية موازنة مالية سنوية
8 46.00
2.38
4.60
لدعم التعليم املنهي والتقني.
 .1ما مدى درجة إعداد الوزارة ومؤسساتها التعليمية كوادر بشرية للعمل في
7 47.86
2.72
4.79
التعليم املنهي.
 .1ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية توفير البيئة التعليمية
9 46.00
2.59
4.60
والتجهيزات املادية لدعم قطاع التعليم املنهي والتقني.
 .4ما مدى درجة تنظيم الوزارة ومؤسساتها التعليمية الدرجات العلمية
5 52.67
2.15
5.27
وتحيد مرجعياتها لدعم قطاع التعليم املنهي والتقني.
 .52ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية بدعم قطاع التعليم
10 40.00
3.14
4.00
املنهي والتقني من خالل إلغاء نظام التجسير في الجامعات
51.22
2.04
5.12
فقرات املجال بشكل عام
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يبين جدول ( )4أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التعليم املنهي والتقني يساوي  5.12وبذلك فإن الوزن النسبي
 ،%51.227وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%51.226وقد حصلت الفقرة " ما مدى درجة إعداد
الوزارة ومؤسساتها التعليمية القوانين واألنظمة واللوائح للتعليم املنهي والتقني " على أعلى درجة موافقة بنسبة ،%60.00
بينما حصلت الفقرة " ما مدى درجة اهتمام الوزارة ومؤسساتها التعليمية بدعم قطاع التعليم املنهي والتقني من خالل إلغاء
نظام التجسير في الجامعات " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%40.00األمر الذي يؤكد لنا مدى أهمية هذا القطاع في تحقيق
التنمية الشاملة في االقتصاد الفلسطيني ،مما يتطلب تفعيل املجلس األعلى للتعليم املنهي والتقني ،وتوجيه الطلبة نحو
التعليم املنهي من خالل إلغاء نظام التجسير وتعزيز التوعية الثقافية للجمهور.
ً
سابعا :تحليل فقرات مجال التنمية الشاملة املوضح في الجدول (:)2
الوزن
املتوسط االنحراف
م
النس الترتيب
الفقرة
الحسابي املعياري
بي
 .5تساعد املمارسة السليمة لحوكمة املؤسسات في مساعدة االقتصاد بشكل
5 54.67
3.09
5.47
عام في جذب االستثمارات والذي يساهم في تحقيق التنمية.
 .0تساعد حوكمة الجامعات في دعم املنظومة التعليمية األمر الذي يساهم
7 51.33
2.77
5.13
في التنمية.
 .2يساهم البحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة من خالل إيجاد حلول
9 50.67
3.13
5.07
للحد من ظاهرة البطالة والفقر وخلق فرص عمل.
8 51.33
2.39
5.13
 .9تساعد برامج الدراسات العليا في رفد املوارد البشرية سوق العمل.
 .1تساعد برامج الدراسات العليا في نقل املعرفة األمر الذي يساهم في تحقيق
6 52.00
2.54
5.20
التنمية.
 .9يساهم التعليم املفتوح في تطوير استراتيجية التعليم الذاتي للموارد
10 49.29
2.34
4.93
البشرية ،األمر الذي يساعد في تحقيق التنمية الشاملة.
 .1يساهم التعليم االلكتروني في نقل التقدم والتطور التكنولوجي إلى
4 56.00
2.92
5.60
اقتصادنا مما ينعكس على املساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
 .1يساهم التعليم املنهي في ريادة املشروع الصغيرة ،األمر الذي يساعد في
1 62.67
2.46
6.27
تحقيق التنمية الشاملة.
2 62.00
2.27
 .4يساهم التعليم املنهي في تزويد سوق العمل من موارد بشرية مؤهلة ومدربة6.20 .
 .52يساهم التعليم املنهي في تطوير منظومة التعليم ،األمر الذي يساعد في
3 57.33
2.55
5.73
تحقيق التنمية الشاملة.
54.70
2.24
5.47
فقرات املجال بشكل عام
بين جدول ( )52أن املتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التنمية الشاملة يساوي  5.47وبذلك فإن الوزن النسبي ،%54.70
وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا املجال بنسبة  ،%54.70وقد حصلت الفقرة " يساهم التعليم املنهي والتقني في
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ريادة املشروعات الصغيرة  ،األمر الذي يساعد في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعنا " على أعلى درجة موافقة بنسبة
 ،%62.67بينما حصلت الفقرة "يساهم التعليم املفتوح في تطوير استراتيجية التعليم الذاتي للموارد البشرية ،األمر الذي
يساعد في تحقيق التنمية الشاملة " على أقل درجة موافقة بنسبة  ،%49.29ونستنتج ما مدى أهمية مجال الدراسة في تبني
استراتيجيات تتالءم مع تحقيق متطلبات التنمية الشاملة في مجتمعنا الفلسطيني ،وخاصة التعليم املنهي والتقني ثم يليه
التعليم االلكتروني يليه حوكمة الجامعات يليه برامج الدراسات العليا ثم البحث العلمي.
اختبارفرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين حوكمة الجامعات ومتطلبات
التنمية.
جدول ( :)01معامل االرتباط بين حوكمة الجامعات ومتطلبات التنمية الشاملة
معامل
القيمة االحتمالية
بيرسون
الفرضية
)(Sig.
لالرتباط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين حوكمة الجامعات
0.038
*2.942
ومتطلبات التنمية الشاملة.
يبين جدول ( )52أن معامل االرتباط يساوي  2.942وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.038وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين حوكمة الجامعات ومتطلبات التنمية الشاملة ،األمر الذي يؤكد
على ضرورة وجود دليل لحوكمة الجامعات األهلية والخاصة والحكومية وهذا ما يتوافق مع الدراسات السابقة.
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين البحث العلمي ومتطلبات
التنمية.
جدول ( :)00معامل االرتباط بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية الشاملة
معامل
القيمة االحتمالية
بيرسون
الفرضية
)(Sig.
لالرتباط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين البحث العلمي
0.003
*2.910
ومتطلبات التنمية الشاملة.
يبين جدول ( )55أن معامل االرتباط يساوي  2.910وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.003وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية الشاملة ،وهذا يؤكد على أهمية
هذا املحور للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في املجتمع الفلسطيني ،وهذا ما يتفق مع الدراسات السابقة ،مما يتطلب
ضرورة إنشاء مركز قومي للدراسات واألبحاث يشارك فيه كافة املؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع العام والقطاع
الخاص ،باإلضافة إلى سوق العمل الفلسطيني.
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الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين الدراسات العليا ومتطلبات
التنمية.
جدول ( :)08معامل االرتباط بين الدراسات العليا ومتطلبات التنمية الشاملة
معامل
القيمة االحتمالية
بيرسون
الفرضية
)(Sig.
لالرتباط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين الدراسات العليا
0.004
*2.914
ومتطلبات التنمية الشاملة.
يبين جدول ( )50أن معامل االرتباط يساوي  2.914وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.004وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدراسات العليا ومتطلبات التنمية الشاملة ،األمر الذي يؤكد على
ضرورة إعادة النظر في برامج الدراسات العليا وتنظيمه وربطه بمدى حاجة سوق العمل وهذا ما يتفق مع الدراسات السابقة
التي تم مناقشتها في هذا البحث.
الفرضية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين التعليم املفتوح ومتطلبات
التنمية.
جدول ( :)02معامل االرتباط بين التعليم املفتوح ومتطلبات التنمية الشاملة
معامل
القيمة االحتمالية
بيرسون
الفرضية
)(Sig.
لالرتباط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين التعليم املفتوح
0.049
*2.999
ومتطلبات التنمية الشاملة.
يبين جدول ( )52أن معامل االرتباط يساوي  2.999وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.049وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم املفتوح ومتطلبات التنمية الشاملة ،وهذا يؤكد لنا أهمية
وجود هذا النظام في املنظومة التعليمية وربطها بمتطلبات التنمية الشاملة في املجتمع الفلسطيني ،وهذا ما يتوافق مع
الدراسات السابقة.
الفرضية الخامسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين التعليم االلكتروني ومتطلبات
التنمية.
جدول ( :)04معامل االرتباط بين التعليم االلكتروني ومتطلبات التنمية الشاملة
معامل
القيمة االحتمالية
بيرسون
الفرضية
)(Sig.
لالرتباط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين التعليم االلكتروني
0.001
*2.152
ومتطلبات التنمية الشاملة.
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يبين جدول ( )59أن معامل االرتباط يساوي  2.152وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.001وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم االلكتروني ومتطلبات التنمية الشاملة ،وهذا يؤكد مدى
أهمية وجود هذا النظام في املنظومة التعليمية خاصة في األزمات التي يمكن مواجهتها ،األمر الذي يتطلب تحديد فلسفة نظام
التعليم اإللكتروني وتوفير البنية التحتية الالزمة في ضوء متطلبات التنمية الشاملة ،وهذا ما يتفق مع دراسة (زملط) ودراسة
(خورشيد وأخرون).
الفرضية السادسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين التعليم املنهي والتقني
ومتطلبات التنمية.
جدول ( :)05معامل االرتباط بين التعليم املنهي والتقني ومتطلبات التنمية الشاملة
معامل
القيمة االحتمالية
بيرسون
الفرضية
)(Sig.
لالرتباط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  α ≥ 0.05بين التعليم املنهي والتقني
0.001
*2.109
ومتطلبات التنمية الشاملة.
يبين جدول ( )51أن معامل االرتباط يساوي  2.109وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.001وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم املنهي ومتطلبات التنمية الشاملة ،األمر الذي يؤكد على
أهمية قطاع التعليم املنهي للمساهمة في تحقيق التنمية ،وهذا ما يتفق الدراسات السابقة.
النتائج :على ضوء أدبيات ونتائج الدراسة خلصنا إلى ما يلي:
نتائج الدراسة
فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :ال توجد عالقة رفض الفرضية العدمية ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة ،ألن يوجد عالقة دالة إحصائية بين
ذات داللة إحصائية عند حوكمة الجامعات ومتطلبات التنمية الشاملة:
ً
 .5يعترر تبني إعداد دليل لحوكمة الجامعات وتطبيقه مالئما.
مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
ً
 .0يعترر تبني تطبيق نظام التصنيف الفلسطيني للجامعات مالئما.
حوكمة الجامعات ومتطلبات
ً
 .2يعترر تبني تطبيق شهادة الجودة العاملية (األيزو) مالئما.
التنمية الشاملة.
ً
 .9يعترر تبني إنشاء مكتب تنسيق للجامعات بالوازرة مالئما.
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة
ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
البحث العلمي ومتطلبات التنمية
الشاملة.
الفرضية الثالثة :ال توجد
عالقة ذات داللة إحصائية عند
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رفض الفرضية العدمية ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة ،ألن يوجد عالقة دالة احصائية بين
البحث العلمي ومتطلبات التنمية الشاملة:
ً
ً
 .5يعترر تحديث سياسات تنظم البحث العلمي دوريا مالئما.
ً
 .0يعترر تطبيق نظام التصنيفات الدولية للبحث العلمي مالئما.
ً
 .2يعترر إنشاء مركز قومي للدراسات والبحوث مالئما.
ً
 .9يعترر تبني بناء شراكات محلية ودولية في البحث العلمي مالئما.
رفض الفرضية العدمية ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة ،ألن يوجد عالقة بين الدراسات العليا
ومتطلبات التنمية الشاملة:
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ً
ً
 .5يعترر تبني تقييم برامج الدراسات العليا وفقا لسوق العمل مالئما.
مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
ً
 .0يعترر تبني إنشاء كلية دراسات العليا بين الجامعات مالئما.
الدراسات العليا ومتطلبات
ً
 .2يعترر تبني برامج للدراسات العليا مشتركة بين الجامعات مالئما.
التنمية الشاملة.
ً
 .9يعترر تبني نظام لتصنيف شهادات الدراسات العليا مالئما.
الفرضية الرابعة :ال توجد رفض الفرضية العدمية ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة ،ألن يوجد عالقة بين التعليم املفتوح
عالقة ذات داللة إحصائية عند ومتطلبات التنمية الشاملة:
ً
 .5يعترر تبني إعادة النظر في فلسفة وأهداف التعليم املفتوح مالئما.
مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
ً
 .0يعترر تبني إعادة النظر في نوعية الطلبة والتخصصات ومفاتيح القبول لاللتحاق مالئما.
التعليم املفتوح ومتطلبات
ً
 .2يعترر تبني عدم السماح للطلبة استكمال الدراسات العليا مالئما.
التنمية الشاملة.
ً
 .9يعترر تبني تحديد األدوات والوسائل لنظام التعليم املفتوح مالئما.
الفرضية الخامسة :ال توجد رفض الفرضية العدمية ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة ،ألن يوجد عالقة بين التعليم االلكتروني
عالقة ذات داللة إحصائية عند ومتطلبات التنمية الشاملة:
ً
 .5يعترر تبني تحديد فلسفة وأهداف التعليم االلكتروني مالئما.
مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
ً
 .0يعترر تبني تحديد نوعية الطلبة والتخصصات ومفاتيح القبول لاللتحاق مالئما.
التعليم االلكتروني ومتطلبات
ً
 .2يعترر تبني عدم السماح للطلبة استكمال الدراسات العليا مالئما.
التنمية الشاملة.
ً
 .9يعترر تبني تحديد األدوات ووسائل التعليم االلكتروني مالئما.
الفرضية السادسة :ال توجد رفض الفرضية العدمية ،وبالتالي قبول الفرضية البديلة ،ألن يوجد عالقة بين التعليم املفتوح
عالقة ذات داللة إحصائية عند ومتطلبات التنمية الشاملة:
ً
 .5يعترر تبني تحديد فلسفة وأهداف التعليم املنهي والتقني مالئما.
مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين
ً
 .0يعترر تفعيل املجلس األعلى للتعليم املنهي والتقني مالئما.
التعليم املنهي ومتطلبات التنمية
ً
 .2يعترر تبني إلغاء نظام التجسير لغرض تشجيع االقبال على التعليم املنهي مالئما.
الشاملة.
ً
 .9يعترر تبني تعزيز البنية التحتية للتعليم املنهي والتقني مالئما.
التوصيات :في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يوص ي الباحث ما يلي:
ً
أوال :التوصيات العامة:
 .5إعداد خطة شاملة واضحة املعالم تهدف إلى تبني استراتيجيات املواءمة في ضوء متطلبات التنمية الشاملة.
 .0ضرورة إعداد دليل الحتياجات ومتطلبات تحقيق التنمية الشاملة في املجتمع الفلسطيني.
 .2نشر ثقافة حوكمة الجامعات والبحث العلمي والتعليم االلكتروني والتعليم املنهي وتعزيزها من خالل ورش العمل
واملؤتمرات.
 .9نشر ثقافة دمج الجامعات أو اتحادها بهدف وجود جامعات ذات امكانيات عالية ،األمر الذي ينعكس على مستوى
األداء التعليم.
 .5ضرورة وجود مكتب التنسيق في وزارة التعليم لغرض دراسة التخصصات وعدد الطلبة املراد تسجليهم في الجامعات
الفلسطينية.
ً
ثانيا :التوصيات الخاصة بمتغيرات الدراسة:
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مجال حوكمة الجامعات:
بناء منظومة معايير وطنية للحوكمة لغرض إصدار دليل لحوكمة الجامعات من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة.
ٍ
تشكيل لجنة حوكمة على مستوى قطاع التعليم العالي ،ولجنة حوكمة على مستوى الجامعة ملتابعة تطبيق حوكمة
الجامعة.
تشكيل لجنة للتصنيف الفلسطيني للجامعات على مستوى قطاع التعليم العالي ،ولجنة على مستوى الجامعة.
تشكيل لجنة الجودة العاملية (األيزو) للجامعات على مستوى قطاع التعليم العالي ،ولجنة على مستوى الجامعة.
مجال البحث العلمي:
إنشاء مركز قومي للدراسات واالبحاث بمساهمة كافة الجامعات الفلسطينية وتحت إشراف وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
بناء منظومة معايير وطنية للبحث العلمي لغرض إصدار دليل للبحث العلمي.
ٍ
تشكيل لجنة للبحث العلمي لغرض متابعة تطبيق التصنيف الدولي للبحث العلمي.
مجال الدراسات العليا:
إعادة تقييم برامج الدراسات العليا وربطها بسوق العمل الفلسطيني.
بناء منظومة وطنية لتصنيف شهادات الدراسات العليا حسب الدولة والجامعة وذلك لغرض إصدار دليل
لتصنيف الشهادات العليا حسب الدولة والجامعة الصادرة لها.
إنشاء جامعة للدراسات العليا بمساهمة كافة الجامعات وتحت إشراف الوزارة أو تشجيع الجامعات على طرح برامج
مشتركة.
مجال التعليم املفتوح:
تحديد فلسفة وأهداف التعليم املفتوح ،وهل هو مكمل أو مساند أم بديل للتعليم الوجاهي.
وضع ضوابط وشروط لنظام التعليم املفتوح سواء من حيث مفاتيح القبول ونوعية الطلبة امللتحقين بهذا النظام،
وكذلك نوعية التخصصات املطلوبة لسوق العمل والتي يمكن تطبيقها من خالل نظام التعليم املفتوح.
مجال التعليم اإللكتروني:
تحديد فلسفة وأهداف نظام التعليم االلكتروني ،وهل هو مكمل أم بديل للتعليم الوجاهي.
وضع ضوابط للتعليم االلكتروني ،وخاصة فيما يتعلق مفاتيح القبول ونوعية الطلبة والتخصصات التي يمكن
تطبيقها.
مجال التعليم املنهي والتقني:
تفعيل املجلس األعلى للتعليم املنهي والتقني في فلسطين.
إلغاء نظام التجسير لغرض توجيه الطلبة نحو التعليم املنهي والتقني.
وضع ضوابط وشروط لنظام التعليم املنهي والتقني سواء من حيث مفاتيح القبول ونوعية الطلبة امللتحقين بهذا
النظام ،وكذلك نوعية التخصصات املطلوبة لسوق العمل والتي يمكن تطبيقها من خالل نظام التعليم املنهي.
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انعكاسات تقلبات أسعارالنفط على دول الخليج العربي
وضرورة التنويع االقتصادي
The implications of oil price fluctuations on the Arab Gulf states
And the need for economic diversification
 محمد اسامة حسنية.د
 فلسطين-محاضروباحث اقتصادي
mohammadhassanaia79@gmail.com

Abstract :

The study aimed to focus the light on the oil market
and to know the factors and causes of global oil
price fluctuations. The study also aimed to identify
the implications of oil price fluctuations on the Arab
Gulf states, with the aim of demonstrating the
necessity of economic diversification in the Gulf
countries. The case study approach and the
descriptive analytical approach were used to
describe the data and variables for the study. The
study concluded that oil prices are affected by a
number of political factors and economic crises. Oil
financial revenues in the Gulf countries represent
the backbone of their general budgets and are
reflected in the development and implementation of
investment projects. Economic diversification of the
Arab Gulf states is an inevitable matter in light of the
instability of crude oil prices
KEYWORDS: Price changes, oil prices, economic
growth, economic diversification, GDP.
JEL:L42, P22,F43
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امللخص
هدفت الدراسة تسليط الضوء على أسواق النفط
ً
،ومعرفة عوامل وأسباب تقلبات اسعار النفط عامليا
كما هدفت الدراسة التعرف علي تداعيات تقلبات
أسعار النفط على دول الخليج العربي بهدف تبيان
 تم استخدام،ضرورة التنويع االقتصادي بدول الخليج
منهج دراسة الحالة واملنهج الوصفي التحليلي لوصف
خلصت الدراسة بأن، البيانات واملتغيرات للدراسة
أسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل السياسية
 تمثل االيرادات املالية النفطية،واألزمات االقتصادية
في دول الخليج العمود الفقري ملوازناتها العامة
،وتنعكس علي التنمية وتنفيذ املشاريع االستثمارية
ً
يعتبر التنويع االقتصادي لدول الخليج العربي أمرا
.حتمي في ظل عدم استقرار اسعار النفط الخام
:الكلمات املفتاحية
، النمو اقتصادي، ،  اسعار النفط،تغيرات األسعار
 الناتج املحلي اإلجمالي،التنويع االقتصادي
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تمهيد :
إن النفط سلعة استراتيجية دولية تتمثل قيمته بمدي حاجة كافة الدول اليه ،ومقدار الدخل العائد على الدول املصدرة
ً
للنفط  ،إن مكانه النفط تمثل عصب املال للدول املصدرة وموازناتها العامة حيث يؤدي قطاع النفط دورا محوريا في الدول
ً ً
املعتمدة عليه  ،إن سعر النفط يؤدي دورا هاما في عملية التنمية للدول املصدرة من خالل استثمار االيرادات النفطية
للعملية التنموية حيث تساهم االيرادات بعملية دعم املشاريع وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية ،
ً
ً
إن الدول الريعية وخاصة دول الخليج العربي ما زالت ترتبط ارتباطا وثيقا في تقدير موازناتها على أسعار النفط ولعل تقلبات
األسعار النفطية مرت بمحطات متعددة نتيجة عدة عوامل منها زيادة كميات العرض أكبر من الطلب وعدم اتخاذ منظمة
األوبك إجراءات بتخفيض اإلنتاجية لوقف تدهور األسعار ،إن تقلبات األسعار النفطية أوقع الكثير من الدول النفطية بعجز
في ميزانياتها العامة في ظل تدهور سعر النفط .
مشكله الدراسة:
يعتبر سعر النفط محور اهتمام للدول املصدرة عامة ولدول الخليج العربي خاصة باعتمادها على ايرادات النفط في ميزانياتها
،إن تقلبات األسعار أوجد حالة من عدم االستقرار نتيجة الصدمات ألسواق النفط وتأثيراتها على دول الخليج حيث تكونت
مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس ي التالي-:
ً
ما هي أسباب تقلبات أسعارالنفط عامليا ؟ وما انعكاساتها على دول الخليج العربي ؟
ويتفرع من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
 ما هي التطورات التاريخية ألسعار النفط العاملية ؟
ً
 ماهي االسباب انخفاض أسعار النفط عامليا ؟
 كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على دول الخليج العربي؟
 هل التنويع االقتصادي ضرورة و خيار استراتيجي لدول الخليج العربي ؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من خطورة تقلبات أسعار النفط العاملية وعدم استقرارها وانعكاساتها على اقتصاديات الدول املصدرة
حيث تكمن األهمية بتسليط الضوء على اعتماد الدول املصدرة للنفط على االيرادات املالية النفطية في موازناتها و مدي
تعرض اقتصادها للخطر واالهتزاز في ظل انهيار االسعار النفطية باألسواق العاملية كما تأتي أهمية الدراسة بمدي ضرورة
تنويع االقتصاد لتجاوز تلك األزمات وتجنب املخاطر االقتصادية في ظل االعتماد على النفط كمنتج واحد.
أهداف الدراسة:
ً
 توضيح عوامل و أسباب تقلبات أسعار النفط وانخفاضها عامليا.
 التعرف على تداعيات انهيار االسعار على دول الخليج العربي.
 التعرف على ضرورة التنوع االقتصادي في ظل االنهيار ألسعار النفط لدول الخليج العربي.
فرضيات الدراسة:
ً
الفرضية االولى :توجد أسباب وعوامل تؤثر على سعر النفط عامليا.
الفرضية الثانية :يوجد أثر لتقلبات االسعار النفطية على دول الخليج العربي.
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ً
ً
الفرضية الثالثة :يعتبر التنويع االقتصادي ضرورة وخيارا استراتيجيا لدول الخليج.
منهجية الدراسة :اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة و املنهج الوصفي والتحليلي الذي يصف متغيرات الدراسة ويحلل
التطور الزمني.
مصطلحات الدراسة:
سوق النفط :هو السوق التي يتم التعامل بأهم مصدر من مصادر الطاقة وهو النفط ويحرك هذا السوق قانون العرض
والطلب باإلضافة إلى العوامل االقتصادية وغير االقتصادية التي تحكمه.i
البترول :لفظ بترول  petroleumالتيني وهو مكون من  petraويعنى الصخر و oleumويعني الزيت ،يعني اللفظ زيت الصخر.ii
التنويع االقتصادي :هو عملية استغالل كافة املوارد وطاقات اإلنتاج املحلية بما يكفل تحقيق تراكم في القدرات الذاتية
قادرة على توليد موارد متجددة وبلوغ مرحلة سيطرة اإلنتاج املحلي على السوق
الداخلي وفي مراحل متتالية تنويع الصادرات.iii
دول الخليج العربي :هي الدول املطلة على الخليج العربي وجاءت تسميتها منه وهي  7دول تربط  6منها رابطة مجلس التعاون
ً
الخليجي فيما تطل الدولة السابعة وهي العراق على الخليج لكنها ليست ضمن املجلس ودول الخليج العربي السته ُمرتبة ترتيبا
حسب املساحة هي(السعودية ،سلطنه عمان ،االمارات ،الكويت ،قطر ،البحرين).iv
دراسات سابقة:
دراسة شريفة العابد برينيس وآخرون(v)0202
هدفت الدراسة دراسة أثر تقلبات النفط على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  6106-0891حيث هدفت الدراسة
تسليط الضوء على أثر التقلبات باألسعار النفطية على االقتصاد الجزائري مع استمرار انخفاض سعر برميل النفط كما
هدفه ملعرفة االثار على املوازنة املالية ونسبة العجز نتيجة انخفاض االسعار ومعرفة االثار املترتبة على ذلك على البرامج
التنموية وخلصت الدراسة لضرورة االهتمام بالتنويع االقتصادي لتحقيق االنتعاش ولتجاوز ازمات تقلبات اسعار النفط
املستمرة بالجزائر.
دراسة خويلدات مجاهد ،وذان بشير (vi)0202
اهتمت الدراسة بدراسة أثر أسعار النفط العاملية على معدالت النمو االقتصادي في الجزائر واالمارات كما هدفت الدراسة
ملعرفة أثر التغير في أسعار النفط لكل الدولتين و تحليل أثر التغير على امليزان التجاري والناتج املحلي االجمالي لكال الدولتين
وخلصت الدارسة ،إلى أن هناك عالقة طردية بين السعر النفطي ومعدالت النمو االقتصادي وأن تداعيات األزمة املالية تؤثر
على األسعار النفطية.
 .0تقلبات األسعارالنفط العاملية وصدمة كورونا:
ً ً
يمثل النفط بمثابة الكنز القتصاديات الدول الريعية وهو يعتبر موردا هاما بسبب مميزاته التي يتمتع به فهو خطط اإلمداد
األول للقطاعات االقتصادية املختلفة وهو يلبي احتياجات كافة الدول ،إن بعض العوامل والتغيرات من سياسية واقتصادية
ً
ً
وأمنية تمثل عنصرا مؤثرا على األسعار النفطية إضافة ملستويات العرض والطلب للنفط في األسواق العاملية.
يعرف البترول بأنه عبارة عن مواد معقدة وغير متجانسة من مركبات عضوية هيدروكربونية وذات تركيبات جزئية متنوعه
وخواص طبيعية كيميائية مختلفة ويحتوي البترول الخام على بعض الشوائب وخاصة الكبريت واألكسجين والنتروجين واملاء
ً
واألمالح املعدنية ويحتوي كذلك علي بعض الشوائب تعتبر أمرا غير مرغوب فيه وتسبب مشاكل في عمليات املعالجة
والتكرير؛
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ً
ً
كما تعرف السوق النفطية  :بأنها املكان الطبيعي أو الوهمي مكانيا أو جغرافيا لحدوث عمليه تبادل السلع البترولية خاصة
للسلعة الخام بين األطراف املتبادلة.vii
ً
 0.0التطور التاريخي ألسعارالنفط عامليا:
إن األسواق العاملية للنفط مرت بتقلبات متعددة ،حيث تطورت تلك التقلبات أثر األزمات االقتصادية وعوامل أخري نتج
عنها متغيرات أثرت بكميات العرض والطلب وانعكست علي األسعار النفط ،إن املحطات التاريخية متعددة لتباين أسعار
النفط علي مستوي األجل الطويل والقصير ،فال شك بأن العالم يتسم بالتغير املستمر فاألحداث والتغيرات العاملية على كافة
املستويات أوجدت عوامل ساهمت بتقلبات األسعار انعكست على اقتصاديات الدول املصدرة واملستوردة.
في عام  0871ارتفع سعر برنت الخام أربعة أضعاف من  6.9دوالر للبرميل بسبب حظر النفط العربي ثم ازداد االرتفاع بعد ما
يقارب  5سنوات بسبب قيام الحرب العراقية االيرانية ليصل  26دوالر للبرميل في عام  ،0878استمرت ارتفاع األسعار حتي
عام 0896م حيث هبطت األسعار ألكثر من النصف لتخلي السعودية عن دورها كمنتج مرجح  ،و في عام 6115م بدأت
اسعار النفط في استعادة بريقها وأخذت باالرتفاع خالل سنوات األزمة املالية العاملية حيث تجاوز النفط  011دوالر للبرميل
فلقد كان االرتفاع نتيجة لعدة عومل منها جيوسياسية تسببت في معظمها لتوقع هبوط مفاجئ للمعروض النفطي ،لقد كانت
موجتي الهبوط ألسعار النفط الحادتين في عامي  0896و  6101حيث كانت نتيجة زيادة العرض النفطي مثل إنتاج النفط في
بلدان أخري منتجة خارج منظمة األوبك وكذلك زيادة انتاج النفط في بلدان منظمة ابك في اطار سعيها للمحافظة على حصتها
في سوق النفط بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي على النفط .لكن خالل عام  6161انهارت أسعار النفط نتيجة لتفش ي
فايروس كورنا باإلضافة إلى انهيار املفاوضات بين منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها التي أدت إلى انهيار في
أسعار النفط ،ففي مارس اقترحت أوبك خفض اإلنتاج  0.5مليون برميل في الربع الثاني من عام  6161منها مليون برميل من
إنتاج أعضاء أوبك ونصف مليون من بلدان غير اعضاء في املنظمة أبرزها روسيا وفي اليوم التالي رفضت روسيا االقتراح مما
ً
دفع السعودية لرفع اإلنتاجية إلى  06.2مليون برميل يوميا وهو يمثل طاقتها اإلنتاجية القصوى كما تم االعالن عن خصومات
وصلت إلى  %61في األسواق الرئيسية مما أدى لهبوط في االسعار بنسبة تزيد على  %21واستمرار االنخفاضات منذ ذلك
الحين.viii
ً
لقد انهارت أسعار النفط في عام  6161ألدني مستوي وذلك بالتوازي مع انخفاض مساحات التخزين املتاحة عامليا بسبب
وفرة املعروض النفطي الذي لم تعد االقتصاديات العاملية بحاجة اليه نتيجة جائحة كورونا ،لعل فايروس كورنا ليس السبب
ً
الوحيد في انخفاض االسعار النفطية في ذلك العام حيث هناك عدة معطيات أشير اليها سابقا باإلضافة لضغوطات أمريكية
ملنع اغراق السوق باملعروض النفطي والضغط ألجل توقيع اتفاق أوبك بلس لقد كان انهيار االسعار في ذروة تفش ي فيروس
كارونا حيث وصل ألقل من  07دوالر للبرميل وال زالت جائحة كورونا تؤثر على مستويات االسعار رغم تخفيض االنتاج
ً
ً
ً
والعرض  ،فوفقا للمعطيات السابقة فإن تخفيض االنتاج وفقا لالتفاق بنسبة  %01ال يحل األزمة كليا وقد تتقلب األسعار
النفطية في أي وقت.
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شكل رقم ( )0تقلبات أسعارالنفط ( )0202-0792معدلة بقيمة الدوالر

املصدر :محمد عابد ،أبرز  9صدمات ألسواق النفط قبل انهيار،0202موقع عربي،
https://arabi21.com/story/1253074
إن أسعار النفط الخام تتأثر بأساسيات السوق من حيث عوامل العرض والطلب كما تتعرض لتقلبات لعوامل أخري
ً
كاألزمات االقتصادية والصحية والسياسية وهو ما يجعل أسعار النفط عرضة للتقلب الشديد ال يمكن تقديرها سلفا ،حيث
يتبين من خالل املتابعة للمحطات التاريخية والذي يوضحه الشكل السابق مدي التقلبات فلقد كانت األحداث متعاقبة فنفاذ
الطاقة االنتاجية االمريكية ثم الحظر للنفط العربي والثورة االيرانية والحرب بين العراق وايران ،ثم تخلي السعودية دور
املرجح  ،والغزو العراقي للكويت ،واالزمة املالية األسيوية ،وهجمات  00سبتمبر /ايلول إن العوامل املشتركة واملتعاقبة
السياسية واالقتصادية كان لها دور في تقلبات أسعار النفط العاملية ،لعل أسعار النفط تمر بحاله عدم اليقين في السوق
وهو أمر يصعب التنبؤ بأسعار النفط وتقلباتها.
 0.0أنواع أسعارالبترول:
يعرف سعر النفط :بأنه تعبير عن قيمه الش يء مادي أو معنوي بوحدة نقدية محددة خالل فترة زمنية معينة أما سعر
البترول فهو قيمه املادة أو السلعة النفطية معبر عنها بالنقود؛
 السعر املعلن :وهو سعر البرميل املعلن من قبل الشركات النفطية في كارتل الشقيقات السبع محسوبة بالدوالر األمريكي
ً
وقد بدأ العمل تاريخيا بالسعر املعلن سنه 0991؛
 السعر املحقق :هو السعر املعلن مطروح منه الحسم والخصومات أي تخفيض نسبة معينة من السعر املعلن ومن
األمثلة عن هذه حسم درجة الكثافة  ،وحسم قناة السويس؛
 السعر الضريبي :وهو يمثل كلفة البرميل النفطي املستخرج زائد الضرائب التي تضاف إلى تلك الكثافة ويسمي هذا السعر
بسعر الكلفة الضريبية؛
 سعراإلشارة :ويمكن أن يؤخذ باتجاهين هما ؛
- أن سعر اإلشارة هو السعر الذي يقل عن السعر املعلن ويزيد عن السعر املحقق ويمكن التوصل السعر اإلشارة عبر
االتفاق بين الشركة املنتجة للنفطة والدول املستوردة.
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َ
 يعني سعر اإلشارة متوسط سعر النفط املتقاربة في درجة الكثافة أو املتباعدة في املوقع الجغرافي لتشكل مؤشرا أو إشارةلتسعير مجموعة من نفط اإلشارة العديدة منها النفط العربي ،نفط غرب تكساس  ،نفط بحر الشمال.
 السعراإلسمي :ويعني القيمة النقدية لبرميل النفط الخام معبر عنها بالدوالر؛
 السعر الحقيقي :يمثل القيمة الحقيقية للسعر االسمي مخصوم بمعدالت التضخم أو كمية السلع والخدمات التي يمكن
شرائها من الخارج بالسعر االسمي للبرميل؛
 السعرالفوري :يعني ثمن البرميل معبر عنه بوحدة نقدية واحدة في األسواق الحرة أو املفتوحة ؛
ً
 األسعاراآلجلة :تعني األسعار التي تعقد آنيا و يسلم النفط في فترة مستقبلية محددة؛
 سعر البرميل الورقي :وهذه التسمية التي يطلق على سعر البرميل في سوق الصفقات االنية وتقدر بكثير من مفهوم سعر
النفط الخام في بورصات النفط الدولية.
 السعراالرجاعي  :ويعني سعر برميل النفط الخام محدد في ضوء أسعار املنتجات النفطية املكررة ببرميل أوبيك. ix
 2.0العوامل املؤثرة في اسعارالنفط العاملية:
لقد أوجدت عدة عوامل أزمات سعرية ألسعار النفط حيث تعرف األزمات السعرية بأنها اختالل مفاجئ في توازن السوق يؤدي
إلى انخفاض أو ارتفاع حاد في األسعار يمتد علي فترة زمنية معينة ،حيث تقع نتيجة تأثر محددات العرض أو الطلب أو كالهما
في آن واحد بعوامل داخليه كالتغيرات الهيكلية في الصناعة مثل عدم وفرة العرض إلعادة التوازن 0878-0871إلى السوق أو
انهيار التجمعات االحتكارية كما حدث في أزمة الطاقة األولى ،كما يمكن أن يكون مرده عوامل خارجية ال عالقة لها بالصناعة
حركة رؤوس األموال الساخنة والتغيرات الجيوسياسية.x
و تتأثر أسعار النفط بعدة عوامل تنقسم لقسيمين هما الطلب والعرض وتتمثل العوامل املؤثرة بالطلب علي النحو التالي-:
سعر النفط الخام ومنتجاته املكررة :إن انخفاض السعر يؤدي إلى زيادة الطلب والعكس في حالة ارتفاعه وينطبق ذلكسواء على النفط الخام أو منتجاته املتكررة؛
السعر النسبي للطاقات املنافسة :هناك تأثيرات خارجية تتمثل باألسعار النسبية للطاقات البديلة تؤثر في سعر النفطحيث عندما ينخفض السعر النسبي لوقود معين تميل حصته النسبية في مزيج الوقود إلى االرتفاع ؛
معدل النمو االقتصادي :إن زيادة النمو االقتصادي تطلبت زيادة استهالك النفط خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانخفاض النمو االقتصادي يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي هناك عالقة طردية بين النمو االقتصادي والطلب
على النفط؛
التغيرات املناخية :تؤثر التغيرات املناخية على مدار العام في مستويات الطلب على النفط حيث لوحظ أن ارتفاع مستوياتالطلب في الدول املستهلكة تنخفض خالل فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في مقابل ارتفاع طلبها في فصل الشتاء؛
أما فيما يخص العوامل املؤثرة في جانب العرض في أسواق النفط العاملية فهي على النحو التالي:
الطلب النفطي :يعد الطلب على النفط من العوامل الرئيسية املؤثرة في العرض النفطي حيث أن الطلب يخلق العرضبحيث اذا الحظ أحد املنتجين زيادة في الطلب على النفط فإن ذلك يشجعه على زيادة االستثمار في النفط لزيادة االنتاج
والعكس في حالة نقص الطلب؛
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االحتياطات النفطية :تعد قاعدة االرتكاز األساسية لإلنتاج النفطي الذي يتطلب التحقق من التقدير الحقيقي لالحتياطاتفاملبالغة في تقدير حجم االحتياطي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج ومنه زيادة العرض كما أن عمليات التنقيب تحدد الكميات
املعروضة من النفط.
دور املنظمات الدولية :تؤثر سلوكيات عرض النفط العالمي في دور املنظمات الدولية ذات العالقة املباشرة بقطاع النفطوصناعته وعلى رأسها منظمة الدول املصدرة أوبك والوكالة الدولية للطاقة.xi
ً
 1.0أسباب انخفاض أسعارالنفط عامليا-:
انخفاض مستويات النمو االقتصادي في العالم:يؤدي تراجع النمو االقتصادي في العالم إلى انخفاض الطلب على النفط نتيجة ضعف النشاط االقتصادي في الدول
املستوردة وعلى رأسها منطقة اليورو والدول الناشئة في آسيا ،xiiحيث أثرت األزمات االقتصادية وجائحة كورونا على
مستويات النمو االقتصادي نتيجة لتوقف العجلة االقتصادية على املستويات العاملية الذي بدوره أدي لتراجع النمو .
تركيزاألوبك على الحصص بدل األسعار:إن منظمة أوبك مهمتها العمل على توازن السوق بشكل يضمن استقرار األسعار بشكل ال يؤدي لتراجع األسعار أو ضمان
استمرارها مرتفعة حتي ال يكون هناك تأثير على االيرادات ألعضاء االتحاد في ظل هذه االهداف حيث تكون مهمة األوبك
ضبط العرض في السوق بما يتوافق مع تطورات الطلب وقد مارست األوبك هذا الدور لفترات طويلة.xiii
اال أن هناك متغيرات حديثة تم تجاوز أوبك خالل بعض الصدامات السياسية واالقتصادية على املستوي الدولي الذي لم
تنجح اوبك باحتوائه على املستوي الطويل فلقد انهار االتفاق بين روسيا رغم تأثيراته السياسية اال ان انعكاساته ايضا
اقتصادية.
االستراتيجية السعودية في التعامل مع الوضع الجديد :ً ً
يتمثل قرار اململكة برفع انتاج النفط تحوال كبيرا في تفكيرها بشأن أسواق الطاقة وفي اعتمادها على عائدات النفط حيث
تبتعد بذلك عن دور املنتج املتأرجح في السوق الذي ارتبط بها منذ عهد كبير وبذلك تسعي اململكة لتغير قواعد سوق الطاقة
التي ستمكنها من تغيير ديناميكيات أسواق الطاقة العاملية بشكل كبير فمن خالل انخفاض االسعار النفطية لن تدفع
ً
ً
السياسة السعودية فقط أشكاال أكثر تكلفة إلنتاج النفط خارج السوق بل ستضيق أيضا الخناق علي منافسة الطاقة
املتجددة للوقود األحفوري على األقل على املدي القريب.xiv
تزايد إنتاج النفط الصخري:بفضل إنتاج النفط الصخري تحولت الواليات املتحدة األمريكية من واحد من أكبر املستهلكين ألكبر املنتجين بل أصبحت
ً
تنافس السعودية وروسيا بكميات اإلنتاج اليومية نتيجة التطور الكبير في تقنيات استخراج النفط الصخري فضال عن
األنواع األخرى من النفط صعب اإلنتاج مثل نفط املياه العميقة وهو ما مكن أكبر مستورد للنفط من إحالل النفط املحلي
محل جانب كبير من النفط املستورد نتيجة لذلك استعادت الواليات املتحدة طاقتها اإلنتاجية في الثمانينات إلى الحد الذي
ً
تفكر فيه أمريكيا املتحدة حاليا بجدية في رفع الحظر على عمليات تصدير النفط األمريكي ونتيجة لذلك بدأت الواليات
املتحدة في االستغناء على كميات كبيرة من النفط املستورد من الخارج وهو ما أدي إلى وجود فائض في الطاقة اإلنتاجية في
الدول املنتجة للنفط؛
-ارتفاع سعرالدوالر:
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هناك عالقة عكسية بين قيمة الدوالر وأسعار السلع التجارية التي تقيم بالدوالر فعندما ترتفع قيمة الدوالر تصبح مثل هذه
السلع منخفضة القيمة داخل الواليات املتحدة ومرتفعة القيمة بالنسبة لباقي دول العالم ومع ارتفاع قيمة الدوالر يتحول
النفط إلى منتج مرتفع التكلفة بالنسبة للدول األخرى خارج الواليات املتحدة وه ما يقلل الطلب العالمي علية وبالتالي تتزايد
الضغوط على سعر للتراجع.xv
الفائض في اإلمدادات:في منتصف عام  6101ازداد العرض في األسواق حيث ظهر ازدياد العرض العالمي بنسبة أكبر من الطلب من ذات العام
حيث انخفضت االسعار وكانت التوقعات بتخفيض االنتاج من اوبك وهي تنتج  %11من اإلنتاج العالمي لتوازن العرض
والطلب لكن لم تفعل وامتنعت السعودية عن التخلي عن حصتها في األسواق وأبقت األوبك على سقف إنتاجها عند  21مليون
ً
برميل يوميا فادي ذلك إلى تهاوي األسعار ويبدو أن حاله عدم االستقرار التي اكتنفت منطقة الشرق األوسط منذ انفجار
ثورات الربيع العربي أبقت األسعار مرتفعة فترة أطول مما ينبغي بموجب العرض والطلب على أرض الواقع فلما استقرت
ً
ً
ً
إمدادات النفط نسبيا من املناطق املضطربة سياسيا في الشرق األوسط بدت الزيادة في املعروض من النفط نسبيا من
املناطق املضطربة سياسيا في الشرق االوسط بدت الزيادة في املعروض من النفط في االسواق مفاجئة مما أدي ذلك إلى هبوط
حاد في االسعار. xvi
أسباب سياسية:ً
وفقا لنظرية املؤامرة يري الرئيس فالديمير بوتين أن التراجع الحادث في سعر النفط مسبباته بالدرجة األولى سياسية أكثر من
كونها اقتصادية والذي يعزوه بوتين إلى تعاون أمريكا وحلفائها ضد موسكو لتركعيها أمام ضغوط الغرب حول مشكلة أوكرانيا
ً
وقد بدأت روسيا بالفعل تراجعا في قيمة عملتها مع تزايد الضغوط عليها في سوق الصرف األجنبي بسبب ضغوط تراجع
اإليرادات النفطية.xvii
جائحة كارونا:ً
ً
لقد أحدثت جائحة كورونا زلزاال مدويا ففي  6161/2/8تهاوت االسعار النفطية بشكل غير مسبوق حيث تراجعت بنسبة
تصل  %21خالل دقائق معدودة أثر ذاك الفيروس على كافة االقتصاديات وخاصة على الدول املصدرة للنفط كون تعتمد
بموازنتها على االيرادات النفطية ونتيجة لتعطل العجلة االقتصادية نتيجة االجراءات االحترازية للسالمة من انتشار
الفايروس.
 -0أثرتقلبات االسعارعلى دول الخليج العربي :
 0.0مكانة النفط في دول الخليج العربي-:
يحتل النفط في اقتصاديات دول الخليج العربي مكانه هامة فأغلبية الصادرات هي صادرات نفطية حيث بلغت نسبة
الصادرات النفطية  %78.9من قيمة الصادرات السلعية ب  %110.8في عام  ،xviii 6108كما إنها تشكل حوالي  %91من
االيرادات الحكومية بنسبة  %51-21من الناتج املحلي اإلجمالي لدول الخليج فال شك بأن النفط يمثل العمود الفقري
لالقتصاديات في دول الخليج العربي.
 0.0أهمية النفط في دول الخليج العربي-:
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يصنف النفط كمصدر أول علي املستوى العالمي للطاقة و استهالكه يمثل األعلى بين مصادر الطاقة فهو يعني أهمية
البترول في دول الخليج في املستقبل حيث تقدر احتياطاتها النفطية  181مليار برميل مقارنة باالحتياطات العاملية البالغة
 0078مليار برميل.xix
إن تكرير خام النفط واستخدامها في كثير من الصناعات يمثل أهمية للنفط من خالل الحصول على املوارد النافعة
واملتنوعة خاصة بتوفر األنواع املتعددة للنفط في دول الخليج العربي واحتياج الدول الصناعية للنفط ومشتقاته من دول
الخليج؛
تمثل األهمية النفطية في دول الخليج بكونها الكفة املرجحة متي شاءت في حال نقص املعروض وهو ما كانت ما تقوم به
السعودية في أوقات ومحطات تاريخية وهو ما يمثل ركيزة أساسية .
ً
امتالك دول الخليج العربي أكثر إنتاجية واحتياطا للنفط الخام .

 تنبع األهمية للنفط من القيمة النقدية املرتفعة العائدة من االيرادات النفطية نتيجة تصدير النفط الخام ملختلف
الدول الصناعية.
 االحتياج كافة الدول للنفط في الصناعات املتعددة واعتمادهم علي االستيراد النفطي من دول الخليج,

جدول رقم( )0اإلنتاج األولي :النفط الخام ( 0222برميل /اليوم) لدول الخليج العربي الست
مجلس
الكويت
قطر
عمان
البحرين السعودية
السنوات اإلمارات
التعاون
01.590
6.206
722
965
9.066
096
6.261
6101
06.296
6.688
721
995
8.200
081
6.561
6100
07.608
6.877
721
808
8.762
072
6.652
6106
07.661
6.866
761
816
8.627
089
6.787
6102
07.669
6.967
718
811
8.702
616
6.781
6101
07.978
6.958
656
890
01.082
616
6.898
6105
09.261.2
6.851.2 650.5
0.111.2
01.161.6
616
2.199
6106
07,289.7
6,711.2 611.1
871.6
8,858.7 087.0
2,967.0
6107
07,926.1
6,726.6 611.6
879.1
01,205.1 081.6
2,117.6
6109
املصدرhttps://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/Energy_statistics.pdf :
يمثل اإلنتاج النفطي في دول التعاون الخليجي عصب االقتصاد حيث تسيطر علي نسب مؤثرة من املوارد النفطية ومشتقاتها
فالسعودية تمثل أهمية نسبية لتصنيفها العالمي باالحتياط النفطي مما يجعلها مؤثرة في االقتصاد العالمي ،إن دول مجلس
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التعاون الخليجي تمثل مصدر االتزان لإلنتاجية النفطية المتالكها كميات نفطية كبيرة يجعلها متصدرة علي املستوي العالمي
وتتأثر في حالة تقلبات األسعار العتمادها املركز علي االيرادات النفطية بتمويل امليزانية.
-2.0الواقع االقتصادي لدول الخليج العربي:
ً
يحتل االقتصاد الخليجي املرتبة  02عامليا حيث بلغ الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
مجتمعة أكثر من  0.61تريليون دوالر خالل عام  6108تمثل  %1.0من االقتصاد العالمي للفترة نفسها ،حيث تسهم
السعودية بنحو  %19من الناتج املحلي الخليجي بنحو  782مليار دوالر .xxإن اقتصاديات دول الخليج العربي ال تزال تعاني من
انعكاسات أزمة النفط في عام  6101وانهيار االسعار باألسواق العاملية حيث كانت كافة الطموحات االقتصادية بدول مجلس
ُ
التعاون الخليجي أن تتعافي االقتصاديات من أثر ذلك ثم ما لبثت ان ألحقت صدمة أخري بتفش ي فايروس كورونا وأنعكس
ً
سلبا على حركة التبادل التجاري وعلى األسواق العاملية وخاصة سوق النفط الذي انهارت أسعاره بشكل أحدث صدمة
القتصاد دول الخليج العربي .
إن الدول الغنية منها مثل الكويت وقطر واالمارات املتحدة تمتلك احتياطات مالية ضخمة لكن هناك بعض الدول مثل
ً
البحرين في موقف ال يمكنها من مواجهة هذه األزمة الخانقة ولعل سلطنة عمان لديها عجزا في امليزانية يبلغ  %66من إجمالي
الناتج القومي اذا كان معدل سعر البرميل  21دوالر ولعل السعودية واالمارات وقطر التي لديها صناديق ثروة سيادية كبيرة
واستثمارات ضخمة بأنحاء العالم مضطرة لتقليص االنفاق فاململكة التي تعتبر أكبر مصدر نفطي في العالم أعلنت أنها
ستقلل اإلنفاق العام بنسبة  %5وسترفع سقف املديونية في من  %21إلى  %51من إجمالي الناتج املحلي وتقليل اإلنفاق بواقع
ً
 %61وهو أمر يترتب عليه إيقاف مشاريع أو تعليقها وسيؤثر ذلك أيضا على مشاريع اململكة التي تهدف للتنويع االقتصادي إن
الكويت وإلدراكها حجم األزمة ستخفض ميزانيتها بقيمة  02مليار دوالر بسبب تفاقم العجز وال شك بأن االمارات كأحد أعضاء
ً
مجلس التعاون الخليجي ليس بعيدا عن الواقع الصعب فلقد تلقي ضربة موجعة نتيجة تفش ي فايروس كارونا نتيجة
لإلجراءات االحترازية من اغالق املطارات واغالق مرافق السياحة وال سيما دبي التي تمثل الجزء الكبير من ايرادات الدولة
اضافة لتراجع االيرادات النفطية حيث تشير التقديرات أن خسائر االقتصاد االماراتي ربما يزيد عن  51مليار دوالر منذ
جائحة كورونا أما قطر فقد تأثرت الوضع االقتصادي بها بسبب تقلبات االسعار وجائحة كورونا لكن بدرجة أقل خاصة أنها
تعتمد على ايرادات الغاز الطبيعي املسال بالدرجة األولى الذي زاد سعره عقب تهاوي النفط األمريكي حيث قفزت العقود
ً
اآلجلة األمريكية للغاز نحو %01يوم  6161/1/61فيما اضطرت سلطنه عمان مؤخرا لتخفيض ميزانيتها بقيمة  0.2مليار
دوالر بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا وتخفيض التأثيرات السلبية في االقتصاد العماني أما البحرين فقد
اقترضت مليار دوالر لتسديد سندات مستحقة أواخر مارس 6161/وتم الغاء اصدار سندات مالية جديدة في هذه املرحلة
الصعبة .xxiإن انهيار األسعار النفطية كبد أغلب االقتصاديات العاملية عامة والخليجية خاصة خسائر أثرت علي إيرادات
املوازنات العامة للدول النفطية بسبب اإلجراءات االحترازية ضد تفش ي فايرس كورونا مما أثر على املشاريع التنموية و
الرفاهية .إن الشكل التالي يوضح طبيعة االقتصاد في دول الخليج العربي؛ حيث يمثل ايرادات النفط التي تأتي لدول
الخليج()1aهي أهم خطوة لفهم تركيبة االقتصاد الخليجي وطبيعة األزمات التي يشهدها في ظل جائحة كورونا حيث يري مع
انخفاض قيمة ايرادات صادرات النفط بنسبة قد تصل ألكثر من النصف في بعض الدول جراء خفض الطلب علي النفط
ً
فإن التغير في الدوالرات التي تخرج من خزينه الدولة للخارج صغير نسبيا خطو رقم ( )1مما يعني حدوث عجز في ميزانية
ً
الدولة املستثمرة نظرا إلنهاء العمالة الوافدة ونزول الطلب على الواردات من السلع نتيجة التباطؤ االقتصادي في االقتصاد
غير نفطي الخطوة رقم (.xxii)2
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شكل رقم ( )0دورة الدخل في اقتصاد دول الخليج العربي

املصدر :عماد لبيد ،أمينة زرداني ،مرجع سبق ذكره،ص010
 1.0قنوات التأثيرالرئيسية على دول الخليج بانخفاض اسعارالنفط:
تتأثر دول مجلس التعاون بانخفاض أسعار النفط من خالل ثالث قنوات رئيسية هي الدخل واالنفاق وتفارق الدورات
االقتصادية مع الواليات املتحدة وسعر الصرف .
 قناة الدخل واالنفاق  :وهي قناه التأثير التقليدية واملباشرة حيث لو استمر سعر برميل النفط  61دوالر فترة زمنية طويلهً
فستتأثر مجلس التعاون سلبيا بدرجة متفاوتة حسب االعتماد على النفط بناتجها املحلي اإلجمالي وفي ايرادات املالية
الحكومية وسعر النفط التعادلي للميزانيات الحكومية وقيمة االحتياطات املتوفرة لهذه الدولة أما اذا بقيت األسعار تحت
السعر التعادلي للميزانيات فترة طويلة من الزمن فإن ذلك سيضع ضغوطات كبيرة علي امليزانيات والحسابات الجارية في هذه
الدول في شكل عجز وفي ظل الربط الجامد ألسعار الصرف فإن دول املجلس تفقد أداتين مهمتين من أدوات إدارة االقتصاد
الكلي هما السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ويبقي عندها سياسة نصف سياسة مالية إلدارة الدورة االقتصادية وهي
سياسة االنفاق من دون سياسة ضريبية وهي اشكالية قديمة جديدة ،إن وجود احتياطات جيدة من ارتفاعات سابقة للنفط
يمكن من تجاوز العقبات والعجز املالي.
قناه تفارق الدورات االقتصادية-:من انعكاسات انخفاض االسعار النفطية وانتاج الوقود الصخري في امريكا أنه ربماتصبح دول الخليج العربي على الجانب املنحدر من الدورة االقتصادية ويؤدي ذلك لتباطء نسبي باملنطقة مقابل رواج نسبي
للواليات املتحدة وبذلك سيؤجج وضع الدورة االقتصادية بين الطرفين ربما يؤدي لتفارق جديد في الدورات االقتصادية
بينهما ،إن ربط العملة يؤدي لتضارب في السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها بها مع وجود اثار
قد تزعزع استقرار االقتصاديات الوطنية ألن االقتصاديات املطلوبة في حاالت الرواج تختلف عن السياسات املطلوبة في
ً
حاالت الركود ،إن هذا االطار لم يعد مناسبا إلدارة الدورة االقتصادية في اقتصاديات دول الخليج العربي وإن ذلك يؤكد على
األهمية للتنويع االقتصادي.
قناة سعر الصرف عند تثبيت سعر النفط أمام الدوالر األمريكي فإن تأثير الصدمات الخارجية سواء كانت ناتجة من تقلباتأسعار النفط أو من تقلبات صرف الدوالر أمام العمالت األخرى يمرر على نحو كامل إلى االقتصادات املحلية إذ ال يمكن
استخدام سعر الصرف أداة لتصحيح اقتصادي من أجل امتصاص الصدمات أو التخفيف من حدتها وهذا يعني انخفاضا
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ً
موازيا في مداخيل النفط بالعملة املحلية ،لقد كان الهدف األساس لربط عمالت مجلس التعاون بالدوالر األمريكي باختصار
هو تحقيق االستقرار في األسعار من جهة وتحقيق االستقرار من جهة اخري وتحقيق االستقرار في الدخل من جهة أخري ولكن
لم يتحقق االستقرار في األسعار وال االستقرار في الدخل أما الهدف الثاني متمثل في االستقرار في الدخل فقد بني علي فكرة أن
تحقيق االستقرار في مداخيل الدول من النفط يتم من خالل الربط بالعملة التي يقيم بها النفط وهو الدوالر األمريكي .
إن دول الخليج بميزتها الخاصة عن بقيه دول العالم من تمتعها بموارد طبيعية بمقدمتها النفط الذي يمثل املصدر الحيوي
للصناعات حيث يعتبر االحتياطات النفطية من أكبر االحتياطات بنسبة تبلغ ما يقارب  %56من املجموع االحتياطي العالمي
للنفط وبال شك تقلبات األسعار لها تأثير على مشاريع التنمية االقتصادية ،إن السياسة النفطية تحتاج استراتيجيات إلدارة
االزمات وانعكاسات اسعارها على االقتصاد الخليجي كون يمثل النفط أهم االيرادات املالية من خالل تصديره واالعتماد عليه
باملوازنات العامة وتقديراتها للسنوات املقبلة بناء على سعر بيع البرميل وبذلك كافه قطاعات الدولة تعتمد على اإليرادات
ألجل الدعم املالي للمشاريع والبني التحتية والبرامج التنموية التي تساهم بعملية النمو االقتصادي والتنمية املستدامة ،إن
حركة األسعار وتقلباتها باالرتفاع واالنخفاض واالنهيار أو كميات العرض والطلب الدولي لها تأثير خاص على دول الخليج كونها
دول ريعية تعتمد على االيرادات النفطية فيؤثر تقلب االسعار علي دول الخليج واقتصادها .إن عملية إنتاج النفط يخضع إلى
ما هو غير سعري أكثر من خضوعه العتبار سعري بمعني أن إنتاج النفط يعتمد على الطاقات اإلنتاجية لآلبار النفطية وإلى
سياسة الدول املنتجة وإلى سقف اإلنتاج املحدد من قبل املنظمات النفطية ولالحتياطات املؤكدة واملرجحة وما لغير ذلك ثم
يأتي دور األسعار الدولية للنفط .xxiiiلعل تقلبات أسعار النفط يوجب التفكير بعملية التنويع االقتصادي وأهميته رغم أن
هناك تباين في استراتيجيات التنويع االقتصادي إال أن األمر بحاجة للتحرر من االعتماد على النفط وال شك بأن دول الخليج
مرت بمحطات لتقلبات األسعار أثرت على ميزانياتها لكن عام  6161كان مختلف من كافة املستويات التي سبقي تبعاتها لفترات
طويلة.
 2.0تقلبات االسعارو الناتج املحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي:
يعبر الناتج املحلي اإلجمالي عن مجمل السلع والخدمات التي يتم إنتاجها من قبل املجتمع والدولة خالل فترة زمنية عادة ما
ً
تكون سنه داخل الدولةُ .يعد مجلس التعاون الخليجي أحد أبرز التكتالت االقتصادية عامليا فهو يمتلك مقدرات نفطية تمكنه
ً
من التصدر عامليا لكن األزمات العاملية أثرت باقتصاديات دول الخليج فلقد سبب ضعف أسعار النفط ووفرة املعروض
العالمي علي معدل النمو االقتصادي في عام  ،6108حيث تراجع الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  %1.9عام  6108مقارنة مع
 %6عن العام  ،6109و لعل أزمة النفط وتفاقم انهيار أسعارها يفاقم العجز املالي ويضغط على مؤشرات النمو االقتصادي
في ظل اإلنفاق املالي للجانب الصحي واالجراءات االحترازية لفيروس كارونا وتشير اإلحصائيات بأن مجلس التعاون الخليجي
ً
ً
عاني عجزا ما بين  %05و %65من الناتج املحلي اإلجمالي عام  6161فإجراءات التقشف بدأت فعليا من خالل خفض
النفقات والبحث عن مصادر ايرادات بعيدة عن النفط.xxiv
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جدل رقم ( )0الناتج املحلي اإلجمالي باألسعارالجارية بمجلس التعاون الخليجي(مليون دوالرأمريكي)
6109
6107
6106
6105
الدولة /السنه 6101
796.566
699.596
611.825
651.671
756.251
السعودية
101.078
277.710
257.115
259.025
112.027
االمارات
010.679
008.525
018.117
001.521
066.685
الكويت
086.118
066.868
050.726
060.711
616.665
قطر
78.685
71.791
65.810
69.860
90.177
عمان
27.716
25.122
26.651
20.066
22.299
البحرين
املصدر :صندوق النقد العربي ،التقريراالقتصادي العربي املوحد،0202،ص 021
إن جائحة كورونا تلقي بأعبائها على دول الخليج العربي حيث في ظل تراجع اسعار النفط توقع البنك الدولي انكماش لدول
ً
ً
الخليج الست بنحو  %1.0لتكون الكويت األكثر تأثرا بينما قطر األقل تضررا حيث تشير مؤشرات البنك بانكماش اقتصاد
ً
الكويت  %1.5تليها البحرين  %1.1ثم اإلمارات %1.2وسلطنه عمان  %1والسعودية  %2.9وأخيرا قطر. xxv% 2.5
إن عدم وجود إدارة أزمات تتنبأ بالكوارث وانعكاساتها فاقم األزمة االقتصادية ولعل تزايد تفش ي فآيرس كارونا فاقم االنفاق
ً
الصحي على االفراد وهو يعني زيادة األعباء على املوازنة العامة لعدم تغطية العجز من االيرادات النفطية النهيار اسعارها اوال
ولتوقف الحركة االقتصادية العاملية وقلة الطلب على الوقود وإن كافة العوامل تعتبر مؤثرات سلبية على االقتصاد الخليجي
ً
الذي يبدو أن سيعاني لفترات طويلة من تقلبات األسعار وخاصة عام  6161الذي أحدث عجزا بامليزانيات.
 2.0تقلبات اسعارالنفط و امليزانية العامة لدول للخليج العربي:
تعد امليزانية العامة للدول عن طريق نفقاتها وايراداتها العامة بمثابة الواجهة األمامية التي تواجهه بها الدول املصدر للنفط
وخاصة دول الخليج العربي مخاطر تقلبات االسعار بالنفط الخام حيث تعتمد تلك الدول على االيرادات النفطية والغاز
ً
لتمويل موازناتها وتتأثر القطاعات الغير نفطية حديثة النشأة نسبيا بشكل غير مباشر بقطاع النفط كونها تعتمد علي
اإلنفاق الحكومي املعتمد على العوائد النفطية.
إن بقاء األسعار النفطية في املستوي الراهن يزيد من نزيف املوازنات الخليجية ويدفع تراجع االيرادات النفطية للتوجه نحو
االستدانة الدولية والسحب من االحتياطات لقد بلغ عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست  091مليار دوالر في
ً
النصف األول من عام 6161ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف االئتماني فإن العجز يتفاوت بين دول املنطقة حيث يتراوح بين
05و %65من إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي باستثناء قطر التي حافظت علي عجز  %9حيث تمت تغطية عجز دول الخليج في
النصف االول باقتراض  011مليار دوالر منها حوالي  61.2مليار دوالر علي شكل سندات بارتفاع  01مليارات عن عام 6108
فيما تمت تغطية الجزء املتبقي  91مليار دوالر بالسحب من االحتياطات العامة حيث بلغ العجز في ميزانية السعودية في الربع
ً
الثاني من العام  68.06 6161مليار دوالر مرتفعا من حوالي  8مليارات دوالر في الربع األول بنهاية حزيران ارتفع الدين العام
التراكمي للمملكة حوالي  609.6مليار دوالر ،رغم أن االمارات ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج حيث كانت أكبر موازنه لها
عام  6161واملقدرة بنحو  06.6مليار دوالر بعجز صفر إال أن فايروس كارونا وانعكاساته االقتصادية يتجه باإلمارات صوب
تسجيل أسوء عام في تاريخه رغم عدم صدور أي احصائيات ألداء امليزانية في االمارات في الربع األول وهي فترة سبق تفش ي
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جائحة كورونا ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش على مستوي االتحاد االمارات السبع بنسبة  %1.2وارتفاع العجز 11
ً
ضعفا عنه في عام ،6108أما فيما يخص الكويت فيظهر ارتفاع بالعجز باملوازنة إلي  09.5مليار دوالر عام  6161/6108حيث
تنتهي السنه املالية بالكويت نهاية مارس بزيادة  %68عن السنه املالية السابقة حيث تشير املؤشرات بارتفاع العجز نحو 16
ً
مليار دوالر في السنة املالية  6160/6161ويبلغ الدين العام للكويت بنحو  00مليار دوالر في حين سجلت البحرين عجزا في
موازنتها بمقدار  6.0مليار دوالر في النصف األول من عام  6161بزيادة  %89عن عام  6108أما فيا يخص سلطنه عمان
فيعتبر االضعف بين اقتصاديات الخليج حيث تفاقمت معاناته بتراجع االسعار النفطية والطلب عليه بنحو  %726من
ً
االيرادات الحكومية ولتعويض تراجع العائدات النفطية تدرس عمان فرض ضريبة القيمة املضافة بنسبة  %5اعتبارا من
ً
مطلع  6160وخفض االنفاق بنسبة  %01رغم أن قطر تعيش عزلة بين املنطقة اال أنها األقل تضررا منذ عام .xxvi6107
ال زالت تتسم السياسة املالية لدول مجلس التعاون الخليجي بكونها تتغير بنفس اتجاه الدورة االقتصادية أو ما يسمى (pro-
ً
 )cyclicalبحيث يتغير حجم االيرادات وإجمالي اإلنفاق وفقا لتقلبات أسعار النفط في األسواق العاملية وهو يشير لالعتماد
علي االيرادات النفطية حيث يظهر الشكل التالي مدي االتجاه لالنكماش في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم
االيرادات؛
شكل رقم ( )0االنفاق الحكومي وتقلبات اسعارالنفط  0207-0202لدول مجلس التعاون

 https://www.gccstat.org//gccstat/docman/publications/GCC_Economic_Performanceاملصدر:
في ظل ذلك التأثر باالنكماش ستتفاقم عجز املوازنات في ظل انحسار االيرادات النفطية وضبابية االفاق االقتصادية في ظل
أزمة جائحة كورونا وهو مؤشر ملعاناه دول الخليج العربي لالعتماد على النفط في تمويل موازناتها وتغطية نفقاتها وهو يلقي
بأعباء على أسواق العمل التي تستقطب العاملين األجانب كافة الدالالت الوصفية والتحليلية تؤكد على أن انعكاس تقلبات
ً
االسعار على دول الخليج أثرت سلبا على اقتصاداتها وعلى عملية النمو والتنمية وهو يحتم على ضرورة ترشيد اإلنفاق العام
وتنفيذ بعض السياسات التقشفية كونها وضعت ميزانيتها عند  55دوالر للبرميل ومع تهاوي ذلك السعر فإن الفارق الناتج
اإلجمالي للمنتجين استلزم تحرك الحكومات لتعزيز االيرادات الغير نفطية بعيدا عن عوائد النفط وربما ستضطر بعضها
ً
استخدام الفوائض املالية خصوصا مع عدم وجود رؤية لالرتفاع السعري للنفط .
ً
ً
يوضح الشكل التالي إجمالي االيرادات لدول املجلس وأن االيرادات النفطية تلعب دورا فعاال في املالية العامة للدول األعضاء
وإن كانت تتفاوت بالدرجات حيث يظهر بأن االيرادات في دولة الكويت تقارب  %81من إجمالي ايراداتها ،وتشكل هذه
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االيرادات نحو  %10من إجمالي اإليرادات لدولة االمارات عامي  6108-6109مع العلم بأن مساهمة االيرادات النفطية في
ً
إجمالي االيرادات في دول الخليج العربي شهدت انخفاضا كبيرا خالل السنوات املاضية مقارنة بمعدالتها في عام  6101خاصة
اململكة العربية السعودية ودولة االمارات.xxvii
شكل رقم ( )0االنفاق الحكومي وتقلبات اسعارالنفط  0207-0202لدول مجلس التعاون

املصدر :مرجع سبق ذكره
 9.0أثرتقلبات االسعارعلى قيمة الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي-:
إن ارتفاع األسعار النفطية يخدم دول الخليج العربي كونها تعتمد بشكل رئيس ي على عوائدها املالية لذا نري الجهود املبذولة
لتنويع مصادر االيرادات حيث تذبذبت ايرادات الصادرات النفطية بعد أزمة  6101وانهيار االسواق العاملية وهو بالتالي يؤثر
ً
على املوازنة العامة للدول وتسبب عجزا تضطر تسديده من خالل القروض أو إجراءات تقشفية ،إن اإلحصائيات األولية
تؤكد على انخفاض االيرادات النفطية بعد جائحة كورونا نتيجة النهيار األسعار النفطية إلى أدني سعر في تاريخ األسعار
النفطية باالنخفاض نتيجة االجراءات االحترازية من فايروس كارونا حيث زادت كميات العرض وقله الطلب للنفط وبالتالي
كافة التقديرات تؤكد على أن هناك نسبة عجز ستلحق بموازنات دول مجلس التعاون الخليجي  ،قبل حصول انهيار االسعار
بهذا املستوي بظل أزمة كارونا وعروض النفط الهائلة أرسل صندوق النقد الدولي بتاريخ  6108/8رسالة لدولة الخليج بأن
احتياطاتها املالية التي يقدرها الصندوق ب  6تريليون دوالر ستنفذ خالل  05سنه واألسعار الحالية ستقلص هذا املدة
واالحتياطات املالية للخليج قد ال تستمر لعقد قادم وبذلك أن دول الخليج بحاجة ألسعار نفطية مرتفعة حتي تغطي إنفاقها
وتزيد بإراداتها دون استدانة من خالل زيادة القيمة املالية للصادرات النفطية.xxviii
جدل رقم ( )0قيمة صادرات النفط الخام في مجلس التعاون الخليجي للمدة  0207-0201مليار دوالر
6108
6109
6107
6106
6105
الدولة /السنه 6101
200.46
231.55
170.21
136.17
152.89
28.433.824
السعودية
61.506
58.180
9.501
61.625
1.628

19.897
12.197
51.155
76.117
االمارات
12.816
27.119
12.671
90.862
الكويت
6.695
6.088
7.892
60.500
قطر
05.281
06.860
07.286
21.061
عمان
2.608
6.509
2.160
6.121
البحرين
املصدر :صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي املوحد،0202،ص xxix222
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ال شك بأن ارتفاع األسعار النفطية واستقرارها يخدم كثيرا دول الخليج العربي كونها تعتمد بشكل رئيس ي على عوائدها املالية
لذا نري الجهود املبذولة في كل من الدول الخليجية لتنويع مصادر االيرادات املالية وزيادتها حيث نري بالجدول أعاله تذبذب
ايرادات الصادرات النفطية بعد أزمة  6101وانهيار االسواق العاملية للنفط وهو بالتالي يؤثر على املوازنة العامة للدول
ً
وتسبب عجزا تضطر تسديده من خالل القروض أو إجراءات تقشفية إن صادرت النفط تسيطر على صادرات دول الخليج
وإن انخفاض ايراداتها تؤثر علي مشاريع التنمية
 .2ضرورة تنويع االقتصاد في دول الخليج العربي:
رغم تبني الرؤية في دول الخليج العربي نحو التنويع االقتصادي كاستراتيجية للتنمية اال أن النتائج ليست على ما يرام حيث ما
زال النفط مسيطر في الناتج املحلي اإلجمالي وتعتمد عليه دول الخليج بشكل مركز باإليرادات املالية لتمويل موازناتها
وبالصادرات ونمو القطاعات املختلفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،إن االعتماد الكلي على االيرادات النفطية وما
يصاحبها من تقلبات لألسعار تؤثر على ميزانية دول الخليج خاصة في ظل األزمات املختلفة التي تلقي بانعكاساتها السلبية على
ً
ً
االقتصاد و ذلك يجعل التنويع خيارا استراتيجيا لالستثمار األمثل للموارد وتنويع املصادر املالية من خالل تفعيل كافة
القطاعات للمساهمة بالتنمية االقتصادية لدول الخليج.
إن دول الخليج العربي منقسمة باملستوي االصالحي االقتصادي لدول متقدمة في االصالحات االقتصادية وخططها
االستراتيجية وأخري تحتاج للكثير من اعادة ترتيب أولوياتها واستثمار مواردها حيث أن تهاوي أسعار النفط يوجب التفكير
العميق بحتمية وضرورة التنويع االقتصادي ولحقلة ما بعد النفط حيث أن الطاقة البديلة وبداية ازدهارها يدفع لذلك.xxx
إن دول الخليج العربي بحاجة لإلسراع بتبني رؤية اصالح شموليه للهيكل االقتصادي قابل للتنفيذ فالحاجة ملحة لتسريع
االصالحات االقتصادية ألجل تنويع االقتصاد الخليجي من خالل التوسع في صناعة األنشطة والخدمات كبديل اقتصادي
حيث أن االصالحات االقتصادية التي تنفذ من بيع حصص بعض الشركات الحكومية الكبرى وفتح ابواب االستثمار لتطوير
األصول الغير مستغلة مثل األراض ي والثروات املعدنية فضال عن خصخصة بعض منظومات الرعاية الصحية الحكومية
لشركات تجارية وتطوير قطاعات السياحة والتجزئة والطيران يساهم باالنتقال للتنويع لكن البد من اإلصالح الهيكلي
ً
االقتصادي فليس من السهولة التخلي عن النفط كليا لكن البد من االستفادة من تجارب التنويع الدولية ألجل التنويع
االقتصادي الحقيقي بالخليج العربي كتجربة النرويج وماليزيا إن تأثر االقتصاد الخليجي بأكمله من انعكاسات النفط يؤكد
على حاجة دول الخليج للتنويع االقتصادي بشكل كامل و إن نمو بعض القطاعات الغير نفطية يوحي بأن التنوع يسير بشكل
ايجابي لكن نمو القطاعات الغير نفطية معتمد على النفط لتمويله من االيرادات النفطية فهناك قطاعات بحاجة أكثر لزيادة
ً
مساهمتها خاصة القطاع الزراعي وقطاع الطاقة البديلة لذا ال بد أن تبذل دول الخليج جهدا مضاعفا للتنوع من خالل تأهيل
العنصر البشري وتوفر رأس مال بعيدا عن الديون والفوائد إضافة لتكنولوجيا متطورة في مناحي دول الخليج لتحقيق ميزة
تنافسية على غرار التجارب الدولية كاليابان وهونغ كونغ لذا يبقي خيار التنويع حتمي وضرورة لتنويع مصادر الدخل وتقليل
االعتماد علي النفط.
ال شك بأن ال يوجد وصفة تنويع اقتصادي موحد تناسب جميع دول الخليج لكن هناك إجراءات مشتركة بإمكانها وضع هذه
الدول في املسار الصحيح لتحقيق هذا التنوع كإبداء رغبة سياسية عالية في ضروه التنويع القطاعات النفطية من خالل
النقاط التالية-:
االرتقاء باإلدارة االستراتيجية للمؤسسات املحلية إلى مستوى املعايير العاملية ،فمازالت دول الخليج بحاجة إلى املزيد منالشركات املحلية التي تمكنها املنافسة على نطاق عالمي ،تشجيع الصناعات األكثر حيوية ،توليد التكنولوجيات املتقدمة .
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تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية االستثمار في البنية التحية الذكية إتاحة البيانات الرئيسية للجمهور ووضع القانونيوالتنظيم املالئم ألن كل ذلك سيمكن من خلق بيئة مواتية لالبتكار.
تطوير قوة عاملة يمكن لها أن تتكيف مع التكنولوجيا حيث ينبغي على حكومات دول الخليج أن تعزز جهودها إلدماج املرأةوالشباب في سوق العمل وتحفيز املواطنين للعمل في القطاع الخاص.xxxi
0.2الفوائد االيجابية للتنويع االقتصادي بدول الخليج العربي
ً ً
ً
املنافسة في األسواق العاملية من خالل مميزات تنافسية تكنولوجية أو غيرها يدر دخال ماليا جديدا.تجاوز الهزات االقتصادية لتقلبات األسعار النفطية. جذب االستثمارات األجنبية لالستثمار في القطاعات املختلفة وتحقيق عملية نمو بتلك القطاعات.استثمار العنصر البشري بتقليل العمالة األجنبية األمر الذي يساهم بخفض مستوي البطالة.زيادة صادرات القطاعات الغير نفطية وخفض الواردات املمكن تحقيقها من خالل االكتفاء الذاتي . تحقيق فائض بامليزانية العامة للدولة وتجاوز استخدام االحتياطات املالية.تعزيز مكانه الصناديق السيادية .نمو القطاع الخاص وتحقيق رفاهية بمستوي املعيشة لألفراد.تقدم بالترتيب الدولي ملؤشرات التنمية .إن معدالت النمو االقتصادي بمنطقة الخليج تراجعت بدرجة ملحوظة خالل االعوام نتيجة تراجع اسعار النفط ووفرة
املعروض العالمي واالحداث السياسية والصحية كجائحة كورونا و إن استمرار الحرب االقتصادية بين أمريكا والصين يعرقل
جهود دول الخليج لتعزيز صادراتها الغير نفطية التنمية والتنوع باملنطقة ،لذا وجب على دول الخليج العربي التي تسعي لتنويع
اقتصاديها أن تتأكد من مالئمة استراتيجيات التنويع مع أهداف االستدامة االقتصادية بشكل يضمن تحقيق االستراتيجيات
وتجاوز االزمات التي يمكن أن تعرقل التنويع.
إن العالم على أعتاب ثورة صناعية تكنولوجية تطوراتها سريعة ومتغيرة بنسبة كبيرة لذا فاستمرار دول الخليج باعتماد
ً
النفط وحدة كمدخل لن يمكنها من مواكبة التطورات العاملية ولن تكون قادرة على تحقيق األهداف التنموية خصوصا اذا
استمرت تقلبات وانتكاسات األسعار النفطية عند مستوياتها الحالية وفي ظل االنشغال السياس ي خارج الحدود وعدم
االستقرار باتت تلك األحداث مقلقة للجميع وأصبح حاجة وضرورة حتمية للتنوع واالنفتاح االقتصادي على العالم لوقف
نزيف هذه االقتصادات لتي اكتوت بنيران الصراعات واالرهاب التي طالت جميع مفاصل االقتصادات العربية  ،وهو االمر
الذي يعزز فكرة البحث وتطوير مصادر اخرى القتصاداتها.xxxii
خاتمة:
ً
يتضح من خالل الدراسة بأن هناك عوامل متعددة وأسباب متشابكة لتقلبات أسعار النفط تنعكس سلبا بانخفاضها علي
ً
اقتصاديات دول الخليج العربي حيث ما زال االقتصاد الخليجي أحاديا ويعتمد بشكل مركز علي االيرادات النفطية وعليه
تمثل الصدمات والتقلبات بأسعار النفط عنصر تأثير على االقتصاد حيث تؤثر تلك الصدمات على معدل النمو و على
االيرادات املالية كون معظمها نتيجة عوائد تصدير النفط ومشتقاته ،إن األزمات االقتصادية والتي كان أخرها أزمة جائحة
كورنا أثبتت أن هناك ضرورة لتنويع مصادر الدخل لتجاوز االنعكاسات والتداعيات على االقتصاد لكافة الدول وأن أسواق
ً
النفط ال يمكن أن يتم االعتماد عليها علي مستوي األجل الطويل نتيجة عدم التنبؤ بواقع األسواق مستقبال رغم أن هناك
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ً
حاجة للطاقة عامليا لكن تقدير املوازنات بالعوائد النفطية وبسعر برميل النفط يمثل مخاطرة في ظل تنامي النفط الصخري
والطاقة البديلة وعوامل أخرى تؤثر بسعر برميل النفط.
النتائج:
إن تقلبات األسعار تتأثر بعدة عوامل بفعل التغيرات العاملية من سياسية واقتصادية وصحية تنعكس على الطلب والعرضالنفطي العالمي أثرت على دول الخليج العربي.
تمتلك دول الخليج العربي العديد من اإلمكانيات واملوارد التي تجعلها متصدرة علي املستوي االقتصادي العالمي خاصةالقطاع النفطي.
 تكرر التقلبات السعرية أوجد عدم تحقيق سعر عادل لبرميل النفط عبر إدخال األزمات السياسية في عملية التسعير أكثرما يمكن اعتباره انعكاسات اقتصادية .
 تمثل العوائد النفطية شريان الحياة لدول الخليج وتؤثر التقلبات السعرية باالنخفاض على ميزانيات دول الخليج العربيبالعجز املالي.
ً
عمليات االصالح من خالل سياسات التقشف والضرائب لن تجدي نفعا على املدي الطويل في ظل االحتياج االستراتيجيلتمويل املشاريع التنموية والخطط االستراتيجية .
 إن تبعات تقلبات أسعار النفط انعكس على قيمة الصادرات النفطية.التوصيات:
 تشجيع االستثمار خارج قطاع النفط لتجاوز أزمات تقلبات االسعار.
 االستثمار للفوائض املالية في محطات ارتفاع اسعار النفط عبر توجيهها ملشاريع استثمارية.
 العمل على معالجة تقلبات االسعار بما يحقق التكامل االقتصادي بين املنتجين واملستهلكين
ً
 تشجيع تصدير املشتقات النفطية بسبب زيادة الطلب عليها عامليا وزيادة سعرها مقارنة بالنفط.
 ضرورة التعاون البحثي للتنبؤ باألزمات عبر التقنيات والتحليالت الحديثة لسعر برميل النفط.
 قائمة املصادرو املراجع:

i

سارة حسين منيمة ،جغرافية الموارد واإلنتاج ،لبنان ،دار النهضة العربية للطباعة ،2991،ص.83

ii
iii

خالد أمين عبد هللا ،محاسب النفط  ،دار وائل للطباعة والنشر،ط،2عمان،االردن،1002،ص28

محمد كريم قروف ،قياس وتقييم مؤشر التنويع االقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة ،1022-2930مجلة الواحات للبحوث ،المجلد

،9العدد،1جامعة غرداية،1022ص283

ivمحمد زماري ،ما هي دول الخليج،نشر /7نوفمبر،1029/مسترد من الموقع الكتروني https://mawdoo3.com.

شريفة العابد برينيس ،نور الهي دحماني ،أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري نحو ضرورة التنويع االقتصادي ،مجلة ابحاث اقتصادية

vi

معاصرة ،الجزائر ،المجلد ،8العدد،1010 ،2

خويلدات مجاهد ،وذان بشير  ،أثر أسعار النفط العالمية على معدالت النمو االقتصادي في دراسة حالة الجزائر -االمارات  ،مذكرة ليسانس ،

جامعة قاصدي مرباح-ورقلة ،الجزائر.1028،
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سالم عبد الرزاق ،بصاشي هدي ،أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري ،مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي -جامعة المسيلة ،مجلد 2
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التنبؤ بحركة االسعاربعد وقوع الحدث القاطع باستخدام التماثل السعري
Predicting the price movement after a categorical event using price symmetry

 ذي يزن االعوش: إعداد
Prepared by researcher
Theyazin Alaawosh
Email: yazin111@yahoo.com

Abstract :

This research is intended to examine the correlation level
between the price trending behavior before and after the
categorical event. It also investigates if new methods of price
move prediction can be discovered through using price
symmetry. Testing and comparison methods have been used
as an approaches to charting, algorithmic information
analysis process, which demonstrate price moving prior and
after the categorical event is existed. While current
methodology is predicated on construing forecasts and
price movements ,this approach , though presented in a
different way , is considered analytical as it is based on
critical analysis by way of findings, deduction and
correlation.
The most significant outcomes in this paper are establishing
the prices symmetry and determining creative means for
price broadcasting as well.
Key words
Price symmetry, Chart projection, Price projection,
Arithmetic supplement
Jel classification : G Financial Economics (G02)
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امللخص
يهدف البحث إلى اختبار درجة االرتباط بين السلوك
ً
السعري قبل وبعد وقوع الحدث القاطع وأيضا الكشف عن
إمكانية إيجاد طرق جديدة للتنبؤ بحركة األسعار بعد وقوع
 وتم استخدام أسلوب, الحدث باستخدام التماثل السعري
االختبار واملقارنة من خالل املعالجة والتحليل للمعلومات
البيانية والحسابية املوضحة لتحرك األسعار قبل وبعد
وقوع الحدث القاطع والذي يعتبر أحد أوجه املنهج التحليلي
ولكن بصورة مختلفة حيث أن املنهج التحليلي يقوم على
التحليل االنتقادي من خالل االستنباط واالستنتاج والربط
 أما األسلوب املتبع فيقوم على تحليل التنبؤات والحركات,
 ومن أهم نتائج البحث إثبات فاعلية التماثل, السعرية
.السعري وتأكيد وجود أساليب ابتكارية للتنبؤ
الكلمات املفتاحية
, اإلسقاط السعري, اإلسقاط البياني,التماثل السعري
.املكمل الحسابي
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املقدمة
في البحث الخامس من سلسلة ابحاث الحدث القاطع تم إثبات انعدام فاعلية التحليل الفني بعد وقوع الحدث والذي يستمر
تأثيره إلى أكثر من شهرين مما يضع متداولي السوق املالية في منطقة عمياء االمر الذي يرفع من مخاطر االستثمار في هذه
املرحلة , iوهذا هو الدافع الرئيس ي إلعداد البحث السادس من السلسلة والذي يهدف إلى إيجاد أساليب تحليلية جديدة
تساعد في التنبؤ بحركة السوق.
مشكلة البحث
هل يمك ن التنبؤ بحركة األسعار بعد وقوع الحدث القاطع باستخدام أساليب جديدة للتنبؤ تعتمد على التماثل في السلوك
السعري؟
فرضيات البحث
.1
.2
.3
.4
.5

يستمر السلوك السعري بعد وقوع الحدث القاطع بنفس النمطية قبل وقوع الحدث.
تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة األسعار وفق أسلوب اإلسقاط البياني.
تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة األسعار وفق أسلوب اإلسقاط السعري.
تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة األسعار وفق أسلوب املكمل الحسابي.
أساليب اإلسقاطات البيانية والسعرية تساعد في التنبؤ بمستوى األسعار عند كسر خطوط االتجاه.

أهمية البحث
.1
.2
.3
.4

يكشف عن قاعدة جديدة للسلوك السعري في األسواق املالية.
يضيف أساليب ابتكارية للتنبؤ بحركة األسعار.
يعمل البحث على رفع كفاءة وفاعلية إدارة املحافظ وإدارة املخاطر.
إضافة علمية قيمة في مجال تحليل االسواق املالية.

منهج البحث
يقوم منهج البحث على أسلوب االختبار واملقارنة من خالل املعالجة والتحليل للمعلومات البيانية والحسابية املوضحة لتحرك
األسعار قبل وبعد وقوع الحدث القاطع.
تنويه
في املجال العلمي بشكل عام ومجال تحليل األسواق املالية بشكل خاص يوجد ظاهرة شائعة حيث يتم نسب االبتكارات
واألساليب إلى أسماء مبتكريها والذي يعتبر أحد أشكال الحقوق العلمية والفكرية كما هو حاصل في مجال التحليل الفني
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حيث يوجد العديد من النظريات واألساليب املنسوبة لرواد الفكر التحليلي مثل نظرية داو في حركة االسواق لهنري تشارلز
داو ( ii )1092-1551ونظرية اليوت في تحليل املوجات ونسب التراجع لرالف نيلسون اليوت (iii )1045–1581
في هذا البحث تم طرح أسلوب جديد في التنبؤ بحركة األسعار والذي يقوم على التماثل السعري وقمت بتسميته بأسلوب
ً
(يزن) نسبة الى الجزء الثاني من أسم الباحث  ,كما تم التعريف باألساليب الفرعية كاآلتي :
 .1أسلوب اإلسقاط البياني (يزن .)1
 .2أسلوب اإلسقاط السعري (يزن .)2
 .3أسلوب املكمل الحسابي (يزن )3
الفرضية األولى :يستمرالسلوك السعري بعد وقوع الحدث القاطع بنفس النمطية قبل وقوع الحدث .
اختبار تماثل السلوك السعري يتطلب عملية املقارنة من ثالثة جوانب:
 .1اتجاه األسعار.
 .2قيم املوجات.
 .3زاوية ميل االتجاه.
وهذا ما تم على حالة فعلية لزوج ( )GBP\USDخالل فترة االستفتاء البريطاني 2916\6\24
ً
أوال :اتجاه االسعار
ً
ً
القاعدة السائدة التي تحدد اتجاه األسعار صعودا وهبوطا هي قاعدة الدعم واملقاومة  ,حيث أن ارتداد األسعار يتم وفق
مستويات نمطية ومتجانسة بحيث تتشكل مناطق ارتداد واضحة املعالم.
في الشكل ( )1نالحظ أن حركة السعر قبل وقوع الحدث شكلت منطق ارتداد من خالل القمتين ( )1و( )2وبتوصيل خط
مستقيم بين القمتين نحصل على خط املقاومة  ,في النقطة ( )3يوم  2916\6\23أقفل السعر عند خط املقاومة وهذا ما
يسمى باحترام خط املقاومة  ,بمالحظة سلوك السعر عند القمتين ( )1و( )2نجد أن خط املقاومة مثل نقطة لتحول السعر
ً
هبوطا  ,فلو أن الحدث القاطع لم يحدث من األساس فمعنى هذا أن السلوك الطبيعي للسعر هو التوجه الهابط  ,أذن فإن
ً
افتراض تماثل السعر يقتض ي بأن الحركة التي تلي وقوع الحدث القاطع ينبغي أن تكون هابطة وهذا ما حصل فعال كما هو
موضح.
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الشكل ( )1اختبار تماثل االتجاه السعري

املصدر منصة  MT5شركة XM
ً
ثانيا  :قيم املوجات
ً
تتحرك املوجات السعرية بقيم تكاد تكون متماثله وخصوصا في األنماط السعرية املتوازية  ,واملقصود باملتوازية التي تكون فيها
خطوط الدعم واملقاومة بنفس االتجاه وبنفس زاوية امليل مثل القناة الصاعدة والقناة الهابطة ونموذج املستطيل مع األخذ
بعين االعتبار أن قاعد التماثل غير فعالة في االنماط ذات االتجاه املتقارب أو املتباعد مثل كاملثلث الصاعد واملثلث املتساوي
واملثلثات املعكوسة  ,ومن خالل سلوك السعر قبل الحدث القاطع في الشكل ( )2فإن أقرب نمط هو القناة الصاعدة  ,معنى
هذا أن االفتراض القائم هو تماثل املوجه الهابطة بعد الحدث ( )C-Dتماثل املوجة الهابطة قبل الحدث (.)A-B
بالنظر إلى املوجه ( )A-Bنجد أن أعلى سعر هو  1.48358في حين أن أدنى سعر هو  1.49115ومن خالل الفارق فإن طول
املوجه هو  , 9.9828أما املوجه ( )C-Dفقد بلغ أعلى سعر هو  1.35322وأدنى سعر هو  1.28043ومن خالل الفارق فإن طول
املوجه هو  , 9.9835وبقياس النسبة بين أطوال املوجتين نجد أن التماثل بلغ .%05.5
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الشكل ( )2اختبار تماثل قيم املوجات

املصدر منصة  MT5شركة XM
ً
ثالثا :زاوية ميل االتجاه.
يتم قياس زاوية امليل بناء على اتجاه االسعار  ,فاالتجاه الهابط يتشكل بتشكل قمة أدنى من قمة ويقاس امليل من خالل قياس
انحدار الخط بين القمتين  ,في حين يتشكل االتجاه الصاعد بتشكل قاع أعلى من قاع ivويقاس امليل من قياس ارتفاع الخط
بين القاعين  ,ويتم القياس باستخدام أداة قياس الزوايا في منصة التداول .MT5
من خالل حركة السعر قبل وقوع الحدث نجد أن زاوية امليل بين القاع ( )1والقاع ( )2مرتفعة بدرجة  2.5كما هو موضح في
الشكل ( , )3أما حركة السعر بعد وقوع الحدث نجد أن زاوية امليل بين القيعان ( )5(,)4(,)3مرتفعة بدرجة  2.5كما هو موضح
في الشكل ()4
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الشكل ( )3قياس ميل القاعين ()2(, )1

املصدر منصة  MT5شركة XM
الشكل ( )4قياس امليل للقيعان ()5(,)4(,)3
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املصدر منصة  MT5شركة XM

من خالل االختبارات السابقة نجد أن السلوك السعري قبل وبعد وقوع الحدث القاطع متماثل من حيث:
 .1توافق االتجاه السعري حسب قاعدة الدعم واملقاومة,
 .2تماثل قيم املوجات بنسبة .%05.5
 .3تطابق زاوية امليل بنسبة .%199
وبهذا تم إثبات الفرضية األولى.
الفرضية الثانية :تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة االسعاروفق أسلوب االسقاط البياني (يزن .)1
املقصود باإلسقاط البياني هو إسقاط النموذج التحليلي لحركة االسعار قبل وقوع الحدث على فترة ما بعد وقوع الحدث ,
ولتطبيق هذا االسلوب ينبغي تطبيق الشروط اآلتية:
 .1يجب أن يكون النموذج التحليلي األصلي (ما قبل الحدث) معد وفق أسس سليمة ألن الخطاء سيترحل وينعكس على
الفترة الالحقة.
 .2أن يكون النموذج املسقط مطابق  %199للنموذج األصلي من حيث املسافات واألحجام وزاوية امليل.
 .3أن يكون االسقاط على يوم فعلي متحقق بعد الحدث القاطع.
تطبيق هذا األسلوب تم على حالة فعلية لزوج ) (GBP\SEKخالل فترة االستفتاء البريطاني .2916\6\24
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العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

الشكل ( )5االسقاط البياني على املدى القصيرواملتوسط

املصدر منصة  MT5شركة XM

في الشكل ( )5نالحظ أن السعر تشكل بقمتين ) (A-Cوقاع ) (Bوهذا ما يطابق نمط القناة الهابطة حيث أن قمة أدنى من قمةv

 ,مع ضرورة االنتباه إلى احتمالية تطابق هذه الحالة مع العديد من االنماط مثل املثلث الهابط واملثلث املتساوي  ,ولخبرة
املحلل الفني دور كبير في تحديد نموذج التحليل ومع ذلك تبقى االحتماالت مفتوحة كما هو متعارف عليه في تحليل االسواق
املالية.
مالحظة :في الحالة السابقة تم إخفاء التحرك السعري لفترة ما بعد الحدث لغرض الشرح الدقيق لألسلوب.
بعد تصميم النموذج األصلي تبدا عملية اإلسقاط البياني والتي تتضمن أربع خطوات كاآلتي:
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.2
.3
.4

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

تحديد مسافة اإلسقاط  :قد يقع الحدث القاطع بأي نقطة في النموذج األصلي  ,لذا يجب أن يتناسب النموذج
املسقط مع نقطة تحقق الحدث  ,وهذا يتم من خالل قياس املسافة بين نقطة الفتح لليوم السابق للحدث بأقرب
نقطة للنموذج ( علوية  ,سفلية ) من سعر فتح اليوم الالحق للحدث كما هو مبين في الشكل (.)5
ً
إسقاط النموذج بنفس املسافة  :ويجب مراعاة الدقة أثناء االسقاط وخصوصا في حالة االنماط التي ال تتجانس
فيها مناطق الدعم واملقاومة مثل الرأس والكتفين.
تحديد التوجه املتوقع  :في حالة الدراسة نجد أن القمة )  ( Cوصلت إلى خط املقاومة والتي تقتض ي تحول اتجاه
السعر نحو الهبوط  ,لذا فإن التوجه املتوقع هو الهابط.
تحديد الهدف السعري  :وهي النقطة التي تمثل نهاية التوجه املتوقع  ,وفي حالة الدراسة فإن الهدف هو خط الدعم
في النموذج املسقط.

للتأكد من صحة أسلوب اإلسقاط البياني يجب املقارنة مع التحرك الفعلي لألسعار  ,وهذا من خالل الشكل ( )6والذي أثبت
نجح اإلسقاط.

الشكل ( )6املقارنة مع الحركة الفعلية لألسعار
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املصدر منصة  MT5شركة XM

تطبيق أسلوب االسقاط البياني على املدى البعيد
يمكن تطبيق األسلوب على املدى البعيد من خالل التحول الى الرسم البياني االسبوعي بشرط أن يكون سعر االفتتاح للحدث
القاطع هو األعلى وسعر االغالق هو األدنى خالل االسبوع وذلك لكي يعكس التغير الحقيقي للحدث.
تم تطبيق األسلوب على زوج ) (AUD\CHFخالل حدث الغاء دعم البنك املركزي السويسري لليورو في  2915\1\15والذي
أثبت كحدث قاطعvi.
طبقت عملية اإلسقاط على حركة الزوج كما هو مبين في الشكل ()8
الشكل ( )8اإلسقاط البياني للتنبؤ بحركة )(AUD\CHF

املصدر منصة  MT5شركة XM
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من خالل املعالجة نالحظ وجود لفظة ( اإلسقاط العكس ي ) والسبب أن أقرب نقطة بين النموذج وسعر افتتاح الحدث كانت
سفلية بعكس الحالة السابقة  ,أما تحديد التوجه فكان بسبب تحول القاع )  ( Cنحو التوجه الصاعد وتحقق أربعة اسابيع
صاعدة.
من خالل املقارنة الفعلية في الشكل ( )5نالحظ نجاح اإلسقاط بالوصول الى الهدف السعري ومن ثم العودة الى منطقة الدعم
مرة أخرى
الشكل ( )5املقارنة الفعلية لحركة )(AUD\CHF

املصدر منصة  MT5شركة XM
بهذا تم إثبات نجاح أسلوب اإلسقاط البياني في التنبؤ بحركة االسعار بعد وقوع الحدث القاطع على املدى القصير والبعيد
وبذلك تثبت الفرضية الثانية.
الفرضية الثالثة  :تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة االسعاروفق اسلوب االسقاط السعري (يزن .)2
على خالف االسقاط البياني والذي يعتمد على اسقاط النماذج التحليلية فإن االسقاط السعري يقوم على التنبؤ باملوجه
ً
ً
القدمة وتقدير تغيرها سعريا وزمنيا.
يتضمن هذا االسلوب عدة خطوات كاآلتي:
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العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

تصميم النموذج التحليلي لفترة ما قبل وقوع الحدث القاطع وبنفس الطريقة املتبعة في اسلوب االسقاط البياني.
توقع املوجه القادمة والتي يفترض بدايتها أو استمراريتها في فترة ما بعد الحدث.
تقدير التغير السعري والزمني للموجة املتوقعة من خالل القياس واملقاربة مع مثيالتها من املوجات ما قبل الحدث.
اسقاط التغير لفترة ما بعد الحدث.

ولغرض اختبار هذا االسلوب تم تطبيق االسقاط السعري على زوج ( )GBP\AUDخالل فترة االستفتاء البريطاني 2916\6\24
كما هو موضح في الشكل (0
الشكل ( )0تطبيق اسلوب االسقاط السعري على زوج )(GBP\AUD

املصدر منصة  MT5شركة XM
تصميم النموذج التحليلي
من خالل السلوك السعري قبل وقوع الحدث نجد أن املوجه ) (A-Bمثلت التحول لالتجاه السابق وبداية التجاه هابط جديد ,
باإلضافة الى ذلك تشكل قمتين وقاع  ,القمة )  ( Cأدنى من القمة )  ( Aوهذا ما يطابق نموذج القناة الهابطة  ,معنى هذا أن
املوجه املتوقعة والتي تبدا من القمة )  ( Cستكون هابطة.

66

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

التقدير الزمني للموجة املتوقعة
تم تقدير الفترة الزمنية للموجة املتوقعة من خالل الفترة الزمنية املتحققة للموجة السابقة ) (A-Bوالتي قدرت من خالل
العد أليام املوجة بـ  12يوم ابتداء من أول يوم في املوجه كما هو موضح في الشكل ( , )0مع ضرورة االخذ بعين االعتبار أن
الفترات الزمنية للموجات قد تتباين في بعض الحاالت.
احتساب الفترة الزمنية للموجة املتوقعة يبدا من القمة )  ( Cبما في ذلك االيام املتحققة (  5ايام ) وبناء عليه فإن نهاية املوجة
ستكون في  2916\8\6مع االخذ بعين االعتبار اجازات نهاية االسبوع.
التقدير السعري للموجة املتوقعة
تقدير التغير السعري يبدا من سعر االفتتاح للحدث القاطع  1.04463كما هو موضح في الشكل ( )19وينتهي عند تقاطع
الخط الزمني مع خط القناة السفلي عند سعر  , 1.55283الفارق بين السعرين ( )9.9010هو الطول السعري املتوقع للموجه

الشكل ( )19القياس السعري للموجة املتوقعة
املصدر منصة  MT5شركة XM
االسقاط السعري
يتم االسقاط السعري بخصم الطول السعري املتوقع من سعر االفتتاح ألول يوم بعد الحدث  1.59500كما هو موضح في
الشكل ( )11وعليه فإن الهدف السعري املتوقع سيكون 1.8181
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العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

الشكل ( )11االسقاط السعري

املصدر منصة  MT5شركة XM
للتأكد من نجاح االسلوب يجب املقارنة مع الحركة الفعلية للسعر والذي وصل في نهاية املوجه الى سعر  1.81883كما هو
موضح في الشكل ( )12وباملقارنة مع السعر املتوقع نجد تطابق بنسبة %00.4
الشكل ( )12املقارنة مع الحركة الفعلية لألسعار
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اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية
املصدر منصة  MT5شركة XM

من خالل االختبار السابق نجد فاعلية اسلوب االسقاط السعري في التنبؤ بحركة االسعار بعد وقوع الحدث القاطع بنسبة
 %00.4وهذا يثبت الفرضية الثالثة.
الفرضية الرابعة :تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة االسعار وفق اسلوب املكمل الحسابي (يزن .)3
يطبق هذا االسلوب في حالة خاصة حيث يتطلب وقوع الحدث القاطع ضمن التحركات املوجية لألسعار وذلك ما يسمى حركة
االسعار وفق نظرية اليوت  ,نظرية اليوت تقتض ي تحرك االسعار وفق موجات متعاكسة في نطاق التوجه العام وتنقسم
املوجات الى موجات دافعة متوافقة مع االتجاه وموجات تححيحية عكس االتجاه  , viiفي حال أن االتجاه صاعد فإن املوجات
الدافعة تكون صاعدة أما املوجات التححيحية فتكون هابطة  ,وفي االتجاه الهابط فإن املوجات الدافعة تكون هابطة في حين
أن املوجات التححيحية تكون صاعدة  ,باإلضافة الى حركة املوجات ترتكز النظرية على جانب أخر وهو نسبة تراجع املوجات
التححيحية حيث تنص النظرية على أن املوجات التححيحية تتراجع بنسب معينة من أصل حجم املوجات الدافعة  ,وأشهر
هذه النسب نسب فيبوناتش ي وهي كاآلتي:viii
الجدول ( )1نسب التراجع
نسب فيبوناتش ي
%23.6
%35.2
%59
%61.5
املصدر عبد املجيد املهليمي  ,التحليل الفني لألسواق املالية
مالحظة  :هذه النسب هي األساس الذي يستند عليه أسلوب املكمل الحسابي.
الجدير بالذكر أن تطبيق أسلوب املكمل الحسابي يتطلب مالحظة دقيقة لتكون موجات اليوت حيث أن وقوع الحدث ضمن
املوجات بعمل على تغير الشكل العام لهذه املوجات  ,فقد يقع الحدث بشكل معاكس للموجات ما يحدث أخالل في مبداء
العد أو بشكل متوافق مما يظهر املوجات بشكل امتدادي األمر الذي يصعب مالحظة املوجات  ,ونالحظ هذا األمر الشكل
( )13لزوج ) (GBP\AUDحيث وقع الحدث في نطاق املوجه الدافعة الثالثة  ,ولغرض التوضيح تم إزالة الحدث وتعديل
الرسم كما هو مبين في الشكل ()14
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اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية
الشكل ( )14توافق مبداء العد بعد إزالة تأثير الحدث القاطع

الشكل ( )13وقوع الحدث القاطع في نطاق

املوجات
املصدر تعديالت الباحث

املصدر منصة  MT5شركة XM

الختبار االسلوب تم التطبيق على زوج ) (CHF\JPYفي حدث البنك السويسري 2915\1\15

الشكل ( )16إزالة أثر الحدث
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املصدر تعديالت الباحث

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021
املصدر منصة  MT5شركة XM

خطوات االختبار
 .1تأكيد األسلوب.
تتمثل الخطوة األول في التأكد من وقوع الحدث في نطاق الحركة املوجية وهذا ما تم إثباته في الشكلين (.)16-15
 .2معالجة القيم.
وفي هذه الخطوة يجب احتساب قيمة املوجة املتأثرة بالحدث القاطع  ,وبما أن الحدث قد وقع ضمن املوجة فينبغي احتساب
قيمة االجزاء كقيمة واحدة  ,وتحتسب القيمة لألجزاء الخارجية ) (A-Dمن االسعار الطرفية كونها تمثل بداية ونهاية املوجة ,
وتحتسب القيمة لألجزاء الداخلية ) (B-Cبأسعار الفتح واإلغالق كونها نقاط الربط في املوجة  ,وهذا كما هو مبين في الشكل
(18
الشكل ( )18احتساب قيمة املوجة الدافعة
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اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية
املصدرمنصة  MT5شركة XM

ومن خالل الشكل ( )18نجد أن الجزء ) (A-Bبداء عند سعر  124.518وانتهت عند سعر  116.824وهذا ما يمثل تغير سعري
بمقدار  , 8.803أما الجزء ) (C-Dفقد بداء عند سعر  135.500وانتهى عند سعر  110.508وهذا ما يمثل تغير سعري
بمقدار16.992
بجمع قيمة االجزاء نتحصل على القيمة السعرية للموجة بمقدار . 23.805
 .3احتساب االهداف السعرية
ً
يتم احتساب االهداف السعرية من خالل القيمة النسبية لنسب فيبوناتش ي من قيمة املوجة الدافعة املحسوبة مسبقا ثم
أضافة القيم ألدنى سعر في املوجه وتمت اإلضافة ألن املوجة الدافعة هابطة وهذا يقتض ي أن املوجة التححيحية ستكون
صاعدة وفق نظرية اليوت.
يبين الجدول اآلتي عملية احتساب االهداف السعرية:
الجدول ( )2االهداف السعرية
نسبة
التراجع
23.60%
38.20%
50%
61.80%

قيم املوجة نسبة
التغير
الدافعة
5.616
23.805
9.090
23.795
11.898
23.795
14.705
23.795

نقطة
التغير
110.508
119.897
119.897
119.897

الهدف
السعري
125.513
128.987
131.795
134.602

املصدر إعداد الباحث
نتائج الجدول تعني بأن املوجة التححيحية ستتراجع بإحدى النسب املدرجة في الجدول بما يحقق أحد االهداف  ,وللتأكد من
نجاح االسلوب ينبغي مقارنة النتائج بالحركة الفعلية لألسعار وهذا ما يبينه الشكل ()15
الشكل ( )15الحركة الفعلية لزوج )(CHF\JPY
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املصدر منصة  MT5شركة XM
من خالل الحركة الفعلية لألسعار نجد أن املوجة التححيحية انتهت عند سعر  134.611وباملقارنة مع نتائج الجدول نجد أن
الهدف السعري املتحقق تمثل في  134.692عند نسبة  %61.5وبهذا يثبت نجاح اسلوب املكمل الحسابي في التنبؤ وهذا ما
يثبت الفرضية الرابعة.

الفرضية الخامسة  :اساليب االسقاط البيانية والسعرية تساعد في التنبؤ بمستوى االسعار عند كسر خطوط االتجاه.
في الفرضيتين الثانية والثالثة تم اختبار اسلوبي االسقاط البياني والسعري في تحرك االسعار ضمن نطاق االنماط السعرية ,
غير أن تحرك االسعار له حاالت كثيرة ومتعددة منها اختراق خطوط االتجاه  ,هذه الحالة لها قواعدها الخاصة في تحديد
التوجه واالهداف السعرية كما في حالة حدوث االنماط املتوازية مثل نمط املستطيل والقنوات الصاعدة والهابطة  ,حيث
يتحقق كسر االتجاه أو اختراق الخط بفتح االسعار في مستوى أعلى من خط املقاومة أو أدنى من خط الدعم  ,أما من حيث
تحديد الهدف السعري فيتم من خالل قياس املسافة بين خطي االتجاه العلوي والسفلي ثم أسقاط املسافة على منطقة
االختراق  ,ويحدد الهدف السعري بنهاية االسقاط ixكما هو موضح في الشكل ( )10لزوج )(EUR\JPY
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الشكل ( )10حركة االسعار في حالة كسر االتجاه

املصدر منصة  MT5شركة XM
الجدير بالذكر أن السعر في بعض الحاالت يعود مرة أخرى ملالمسة الخط املخترق وهذا ما يسمى باختبار الخط  xكما هو
موضح في الشكل السابق.
إلثبات الفرضية تم تطبيق االختبار على زوج ) (CAD\JPYكونه زوج مستقل متأثر بالحدث القاطع في االستفتاء البريطاني
.xi2916\6\24
من خالل سلوك الزوج قبل وقوع الحدث نالحظ أنه شكل توجه هابط من خالل القمم ( )4-3-2-1وهذا ما شكل خط مقاومة
علوية لالتجاه كما هو موضح في الشكل (.)29
بعد وقوع الحدث تم الفتح واالغالق لليوم الالحق بمستويات مرتفعة ( يوم صاعد ) عند النقطة ( )5وبتطبيق مبداء االسقاط
البياني سيكون اليوم اللحق أعلى من خط املقاومة العلوي للنموذج املسقط ( حالة كسر ).
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الشكل ( )29السلوك السعري لزوج )(CAD\JPY

املصدر منصة  MT5شركة XM

في حالة كسر السعر أعلى خط املقاومة فهذا يعنى أن التوجه املستقبلي للسعر سيكون صاعد xiiبناء عله فإن الهدف يحدد
وفق املسافة بين الدعم واملقاومة ومن ثم االسقاط البياني من نقطة الفتح لليوم الالحق كما هو مبين في الشكل ( )21وعلى
هذا االساس فإن الهدف سيكون عند . 52.34
وبتطبيق االسقاط السعري تم قياس املوجة السابقة للحدث من سعر  80.200الى سعر  53.158بطول سعري للموجه
مقداره  3.555والذي تم أسقاطه مضاف الى سعر فتح اليوم التالي عند  88.820كما هو موضح في الشكل ( )22وعليه فإن
الهدف سيكون . 51.558
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الشكل ( )21االسقاط البياني في حالة كسر االتجاه

املصدر منصة  MT5شركة XM

للتأكد من نتائج اساليب االسقاط في حالة الكسر ينبغي املقارنة مع الحركة الفعلية لسعر الزوج وهذا ما يوضحه الشكل
()23
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الشكل ()23

املصدر منصة  MT5شركة XM
من خالل الحركة الفعلية نالحظ أن كال االسقاطين حققا نجاح عملية التنبؤ في حالة كسر االتجاه وبهذا تم إثبات الفرض ي
الخامسة.
النتائج
.1
.2
.3
.4
.5

يستمر السلوك السعري بعد وقوع الحدث القاطع بنفس النمطية قبل وقوع الحدث.
تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة االسعار وفق اسلوب االسقاط البياني.
تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة االسعار وفق اسلوب االسقاط السعري.
تماثل السلوك السعري يساعد في التنبؤ بحركة االسعار وفق اسلوب املكمل الحسابي.
اساليب االسقاط البيانية والسعرية تساعد في التنبؤ بمستوى االسعار عند كسر خطوط االتجاه.
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اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

آثارسيطرة الدولة على أموال األوقاف
Effects State control over Endowment Funds
عبيرأبو األسرار
A beer Abu Al-Asrar
 جامعة صباح الدين زعيم-كلية االقتصاد والتمويل اإلسالمي- دراسات عليا
الجمهورية التركية

Abstract :
The example of the endowment in the Islamic state is
one of the main tributaries of the Muslim’s House of
Money, and it had a societal and economic role that
contributed to all life affairs, and many legal rules and
controls and investment formulas that preserved the
rights of the endowment and those who endowment
were established. The research discussed all these
aspects and touched upon the positive effects of the
state assuming control and preserving the
endowment’s funds, and at the same time the research
discussed some errors and effects that emerged from
the state’s extravagance of controlling the endowment,
which led to the people's reluctance to support and
encourage the endowment. The research has reached a
set of results, the most important of which are: that the
waqf has the right to stipulate the aspects of his
endowment being disbursed as a work that he freely
provided, and that the state usually has legal controls
in its jurisdiction over the endowment institution, and
that the state's interference in endowments in an
exaggerated manner would fall into Negative results in
the performance of the endowment and thus
completely disable its role. The research also
presented a set of recommendations, the most
important of which are: the need to increase people's
awareness of the status of the endowment in Islam and
its civilizational role, work to ensure that there is
coordination between the state and the various parties
in civil society to successfully manage the endowment,
the need to benefit from successful experiences in
financing and establishing Endowment projects

امللخص

َّ
َمثل الوقف في الدولة اإلسالمية أحد الروافد الرئيسية
 وكان له دور مجتمعي واقتصادي،لبيت مال املسلمين
 وقد وضعت له العديد من،ساهم في جميع شؤون الحياة
القواعد والضوابط الشرعية والصيغ االستثمارية التي
 حيث ناقش البحث كل،حفظت حقوق الوقف والواقفين
هذه الجوانب وتطرق لآلثار اإليجابية املترتبة على تولي
 وفي نفس،الدولة السيطرة والحفاظ على أموال الواقفين
الوقت ناقش البحث بعض األخطاء واآلثار التي ظهرت من
 األمر الذي أدى،إسراف الدولة على السيطرة على الوقف
 وقد توصل.إلى عزوف الناس عن دعم الوقف وتشجيعه
 ًأن الواقف:البحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها
ً
من حقه اشتراط أوجه صرف وقفه كونه عمال قدمه
ً
 وأنه عادة ما تكون للدولة ضوابط شرعية،بمحض إرادته
 وأن تدخل الدولة في،في واليتها على املؤسسة الوقفية
األوقاف بشكل مبالغ فيه من شأنه الوقوع في نتائج سلبية
ً
 كما َّأن البحث.في أداء الوقف ومن ثم تعطيل دوره تماما
 ضرورة زيادة:قدم مجموعة من التوصيات من أهمها
، ودوره الحضاري،توعية الناس بمكانة الوقف في اإلسالم
والعمل على أن يكون هناك تنسيق بين الدولة والجهات
املختلفة في املجتمع املدني من أجل إدارة الوقف بشكل
 ضرورة االستفادة من التجارب الناجحة في تمويل،ناجح
.وإنشاء املشاريع الوقفية

Key words : Alwaqf, Islamic economy, Alwaqf
projects

 مشاريع، اقتصاد إسالمي، الوقف:الكلمات املفتاحية
الوقف
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املقدمة:
أعطى اإلسالم لنظام الوقف أهمية كبيرة جعل الجميع يتسابق إلى الحصول على ثوابه بشتى الوسائل والسبل ،وقد استطاع
ً
ً
ً
ُ
الوقف أن يرسم دورا حضاريا ورياديا للمجتمع االسالمي منذ بدايات اإلسالم وحتى يومنا هذا ،حيث التزال بعض آثاره قائمة
حتى اآلن في أكثر البلدان اإلسالمية ،حتى ضعف االهتمام به بسبب اإلهمال الذي وقع عليه من عديد من األنظمة الحاكمة في
العالم اإلسالمي ،والتي لم تول الوقف االهتمام والرعاية الكاملة األمر الذي جعل العديد من الدعوات تظهر للعلن من قبل
املفكرين واملهتمين ملعرفتهم باإلمكانات الضخمة التي يمتلكها الوقف والتي يجب االهتمام به وتنشيط دوره في مجال التنمية
االقتصادية؛ ليخفف من عبء الدول وحل املشكالت الناجمة عن األزمات العاملية واالقتصادية.
ً
ً
إننا ننظر للوقف على أنه أحد املوارد املالية املهمة للصرف على أوجه الخير والبر مما جعله مساهما رئيسيا في نهضة األمة
وتنميتها عبر العصور متى ما تم استثماره بالطرق الشرعية الصحيحة.
ً
ً
ً
ً
ً
لقد جعل اإلسالم الوقف سندا وعونا وحماية للمجتمع ،وسببا لتماسكه وتعاضد أفراده ،وسبيال لنزع أشكال الحقد
والكراهية من قلوب أفراده ،وقد طبق الصحابة والتابعون من بعدهم وقف األموال ،فعاش املجتمع اإلسالمي في سالم
وتكاتف ووئام .وظل الوقف يستمتع باستقالليته ورسالته وفق رغبات الواقفين الى العصر الحديث.
ٍ
وعلى الرغم من مجامالت بعض الوالة إلنقاص األوقاف املرصودة على جهات الخير وأيضا االستيالء على بعض األحباس لكن
الفقهاء كانوا لهؤالء باملرصاد.
ً
والوقف اإلسالمي ،بنوعية العام والخاص ،نشأ وتطور في ظل الحضارة اإلسالمية ،وقد أدت هذه املؤسسة دورها كامال فيما
مض ى في املجتمع اإلسالمي ،حيث اعتمدت األجيال السالفة على األوقاف في دعم مختلف نواحي الحياة االجتماعية
واالقتصادية .وفي العصر الحديث تدخلت الدول في كثير من البالد اإلسالمية في شؤون الوقف فأصدرت القوانين الخاصة
ً
باالستيالء عليه ثم إلغائه .وبذلك فقدت األمة موردا كان له دور فعال في التماسك االجتماعي والتقدم الحضاري.
ً
ً
وبناء على ذلك ونظرا ألهمية هذا املوضوع فإنه سيتم تناوله ومناقشته في محورين:
املحور األول :سيتناول الجانب املنهجي للبحث.
املحور الثاني :سيتناول الجانب النظري للبحث.
 .1املحور األول :الخطة املنهجية للبحث:
 1-1مشكلة البحث:
ً
ً
ً
انطالقا من كون األوقاف اإلسالمية مكونا أساسيا في إطار الدولة املسلمة ،األمر الذي جعل العديد من الدول تعمل على
االستيالء الكامل عليه واحتكاره ،وإدارته بطريقة تقليدية مما عطل الكثير من أدواته ،وهو األمر الذي جعل العديد من
املهتمين يذهبون إلى البحث عن األساليب الناجحة والنافعة في إدارة األوقاف وتنظيم هيكلته وتحديد أدواره من خالل العمل
التشاركي والتنسيق املستمر بين الدولة والجهات املختلفة املهتمة بإحياء الوقف ونشر رسالته ،والعمل على أن يكون دور
ُ
الدولة هو في املجال الرقابي واملتابعة ،وهنا سيتحمل الجميع مسؤوليتهم في تذكير األمة بوجوب أن تحيي دور األوقاف الرائد في
صنع حضارة اإلسالم اإلنسانية من خالل قيامه بتنمية املجتمعات وتقديم الخدمات املختلفة في املجاالت التعليمية والطبية،
وفي مجاالت البحث واالكتشافات ،حتى تتحقق لألمة اإلسالمية ريادتها.
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ومن هنا فإن مشكلة هذا البحث تتلخص في السؤال التالي( :ماهي اآلثاراملترتبة إلدارة أموال األوقاف في الدولة املعاصرة؟).
 1-2أهمية البحث :تتمثل أهمية هذا البحث في كونه:
 .1يتطرق إلى موضوع حيوي يدور حوله الحديث في الوقت الحالي وهو سيطرة الدولة على أموال الوقف.
 .2يعالج البحث موضوع مهم وعلى جانب كبير من األهمية كونه يؤثر على مستقبل الوقف في العصر الحديث.
 .3يوضح دور الوقف واآلثار السلبية التي أدت الى تراجعه.
 .4يذكر اآلثار املترتبة على سيطرة الدولة على أموال الوقف.
 .5يوضح طرق استخدام أموال الوقف في املشاريع اإلنمائية.
 1-3أهداف البحث:
ً
ً
 .1توضيح تعريف الوقف لغة واصطالحا.
 .2بيان مشروعية الوقف وأنوعه.
 .3بيان أهمية وأهداف ومقاصد وأدوار الوقف.
 .4توضيح بعض وظائف الرقابة مع ضوابط والية الدولة على الوقف.
 .5توضيح اآلثار السلبية واإليجابية الستيالء وسيطرة الدولة على األوقاف.
 1-4أسئلة البحث:
 .1ماهو مفهوم الوقف؟
 .2ماهي مشروعية الوقف؟ وماهي أحكامه؟ وأنواعه؟
 .3ما أهمية؟ وأهداف؟ ومقاصد؟ وأدوار الوقف؟
 .4توضيح وظائف الرقابة على األوقاف؟ وضوابط والية الدولة عليها؟
 .5وضح اآلثار املترتبة من إدارة أموال األوقاف في الدولة املعاصرة؟ وسبل املعالجات والحلول ملشكل الوقف؟
 1-5منهج البحث:
اعتمدت في هذا البحث املتواضع على املنهج الوصفي االستقرائي وفق جمع املادة العلمية من مصادرها.
 1-6الدراسات السابقة:
ظهرت مجموعة من الدراسات حول موضوع آثار الوقف (مشكالت وحلول) وهي:
 .1دراسة عبد هللا مبروك النجار 1بعنوان " والية الدولة على األوقاف املشكالت والحلول ،ناقشت الدراسة موضوع
والية الدولة على األوقاف واملشكالت املترتبة على ذلك ،وقد توصلت الدراسة الى ما يلي:
1عبد هللا مبروك النجار7241 ،هــ ،والية الدولة على الوقف  -المشكالت والحلول ،المؤتمر الثاني لألوقاف في المملكة العربية السعودية ،بعنوان"

الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية" جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،شوال7241ه ـ
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َّ
أن بسط الدولة لواليتها على األوقاف من شأنه الرقابة على أعمال النظار ومراقبة سلوكهم بعد أن أثبتت التجارب أن ذلك
سلوك بمجمله العام لم يسلم من املؤاخذات التي ال تتفق مع مصلحة األوقاف أو ال تتفق مع حسن إدارته واستثماره
واملحافظة عليه مما أدى مع مرور الزمن إلى تعرض األوقاف لإلهمال والضياع نتيجة تجاوز النظار .وضعف الوازع الديني
كثير من األحوال عن حماية أموال الوقف من أخطار الطامعين والحائزين له واملعتدين عليه .ومع أن تلك
عندهم وعجزهم في ٍ
املصالح لم تسلم من املثالب مع ممارسة الدولة وأصبحت تمثل مشاكل .لكنها ال تستعص ى على إيجاد حلول لها.
 .2دراسة محي الدين يعقوب ،2حول" األوقاف اإلسالمية بين الواقع واملأمول" حيث توصلت الدراسة إلى :أن نظام
الوقف اإلسالمي جزء ال يتجزأ من منظومة اإلسالم ولن يؤتى هذا النظام كله إال بفهم شمولي لحكمة الشارع وضمن
إسالمية صحيحة ،وأن هناك تحديات أصابت نظام األوقاف منها سيطرة الحكومات على األوقاف مما أخرجها
بيئة
ٍ
ٍ
ً
عن وظيفتها التي كانت تؤديها سابقا.
 .3دراسة كمال منصوري ،2002 ،3حول" نحو نموذج مؤسس ي متطور إلدارة الوقف" حيث لعبت املؤسسة الوقفية
ً
ً
دورا مميزا في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية ،فقد أقامت األساس املادي ومولت شبكة واسعة من املرافق
الخدمية واملنافع العامة عبر قرون عديدة عرفت خاللها املؤسسة الوقفية تطورات مختلفة في بنائها املؤسس ي
ً
ً
والتنظيمي ،بدءا من النموذج الذري املستقل ،فالنموذج الذري تحت اإلشراف القضائي ،وأخيرا اإلدارة الحكومية
املباشرة لألوقاف ،وفي محاولة إلعادة بعث املؤسسة الوقفية لتنهض بدورها في خدمة التنمية الشاملة ،توجهت
إطار مؤسس ي فعال إلدارة وتثمير
الجهود الرسمية والشعبية نحو تطوير األطر املؤسسية إلدارات األوقاف ،من أجل ٍ
األوقاف.
 .4دراسة إسماعيل محمد حسن  ،4حول" وقف النقود أهميته وحوكمته وسبل تطويره ،دراسة مقارنة" حيث هدفت
هذه الدراسة إلى التعرف على وقف النقود وأهميته وتطبيقاته ،وآفاق استثماره ،مقارنة مع الوقف الثابت ،وتسليط
الضوء على إمكانية تفعيل وقف النقود وسبل ووسائل تطويره ،وكذلك الطرق التي تضمن استقراره واستمراريته،
ثم اتباع بعض املنهجيات العلمية التي ترتبط باملوضوع ،حيث استخدم املنهج االستقرائي الستقراء واقع مشكلة
البحث ،بهدف جمع البيانات الالزمة ،من أجل التعرف على خصائص مشكلة البحث ،وتشخيص الجوانب املتعلقة
بها ،واستخالص النتائج والتوصيات والسياسات املقترحة .وقد ختم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.
 .2املحور الثاني :اإلطارالنظري للبحث:
الوقف :مفاهيمه ،وأهدافه ،ضوابطه ،وطرق استثماره
ويتكون من املباحث التالية:
 1-2املبحث األول :الوقف تعريفه ومشروعيته وخصائصه.
2

محي الدين يعقوب ،4002 ،األوقاف اإلسالمية بين الواقع والمأمول ،مؤتمر قوانين األوقاف وادارتها ،المعهد العالي لوحدة األمة اإلسالمية،

الجامعة اإلسالمية ماليزيا في الفترة من  44 – 40أكتوبر.

3

كمال منصوري ،4002 ،نحو نموذج مؤسسي متطور إلدارة الوقف ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية العلوم االقتصادية والتسيير ،العدد التاسع ،جامعة

محمد خيضر.
4

إسماعيل محمد حسن ، 4072 ،وقف النقود أهميته وحوكمته وسبل تطويره ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في االقتصاد اإلسالمي ،جامعة صباح

الدين زعيم ،تركيا
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 1-1-2تعريف الوقف:

ً
الوقف في اللغة :الحبس وقفت الدار وقفا بمعنى حبستها ،وجمع الوقف "أوقاف" ،تقول ثوب وأثواب .والوقف ،والحبس،
بمعنى واحد5 .
ويعرف الوقف في االصطالح :بأنه" تحبيس األصل وتسبيل املنفعة" 6وهو تعريف الحنابلة ،وقد اختلف الفقهاء في توضيح
ً
معنى الوقف وذلك نظرا الختالفهم في طبيعة العقد ذاته من حيث اللزوم وعدمه ،وانتقال ملكية املال املوقوف ،وهل الوقف
ً
عقد تعتبر فيه إرادة املتعاقدين أم أنه إسقاط؟ فجاء كل تعريف ليعبر عن الوجهة التي اختارها صاحب التعريف محددا فيه
هذه العناصر حسب الوجهة التي يراها مذهبه.
ً
ويعتبر هذا التعريف من أجمع التعاريف ألنه :يعني حبس العين ،التي ال تخضع فيها بالبيع ،أو الرهن ،أو الهبة ،وال تنتقل أيضا
ّ
الغلة فإنها تصرف لجهات الوقف ً
بناء على شروط الواقفين7 .
من خالل امليراث .أما املنفعة أو
 1- 2-2مشروعية الوقف:
يعتبر الوقف قربة من القربات ،وهو مندوب فعله ،وقد دلت على مشروعيته نصوص عامة من القرآن الكريم ،وفصلته
ً
أحاديث من السنة النبوية املطهرة ،وعمل به الصحابة ،وأجمعوا على مشروعيته كما نقل ذلك أهل العلم وذهبوا إليه جميعا.
ومما ورد في القرآن الكريم من نصوص تدل على مشروعيته قوله تعالى{ :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ،وما تنفقوا من
ش يء فإن هللا به عليم} آل عمران 22
ومما ورد في صحيحي اإلمامين البخاري ومسلم ،عن أنس بن مالك ،رض ي هللا عنه أنه قال( :كان أبو طلحة من أكثر األنصار
ً
ماال ،وكان ُّ
أحب أمواله إليه بير حاء ،وكانت مستقبلة املسجد ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يدخلها ويشرب
باملدينة
ُ
من ماء فيها طيب ،قال أنس :فلما أنزلت هذه اآلية{ :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }..قام أبو طلحة إلى رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقال :يا رسول هللا ،إن هللا تبارك وتعالى يقول{ :لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  ،}...وإن أحب أموالي ّ
إلي
بير حاء ،وإنها صدقة هلل ،أرجو ّبرها وذخرها عند هللا فضعها يا رسول هللا حيث أراك هللا .قال :فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلمَ :ب ٍخ ،ذلك مال رابح  ،ذلك مال رابح  ،وقد سمعت ما قلت  ،وإني أرى أن تجعلها في األقربين .فقال أبو طلحة أفعل يا
رسول هللا .فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)8.
أما اإلجماع:
فقد ّ
صرح أكثر أهل العلم بأن إجماع الصحابة منعقد على صحة الوقف ،حيث ذكر صاحب املغني ،أن ً
جابرا رض ي هللا عنه
قال( :لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف ،وهذا إجماع منهم ،فإن الذي قدر منهم على
ً
إجماعا )9.
الوقف وقف ،واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ،فكان
حكمة مشروعية الوقف:

5محمد بن احمد األزهري ،4070 ،الزاهر في غريب األلفاظ ،تحقيق مسعد عبد الحميد ،مكتبة دار الطالئع ،ج ،7دار الطالئع ،ص 420
6عبد هللا بن محمد ابن قدامه ،7221 ،كتاب المغني ،ج ،7دار عالم الكتب ،ط ،3القاهرة :ص 782
7

محمد أبو زهرة ،7217 ،محاضرات في الوقف ،دار الفكر العربي ،ط ،4القاهرة :ص24

8البخاري ،4001 ،صحيح البخاري ،باب الزكاة على األقارب ،ج ،4دار ابن كثير ،بيروت :ص 430
9عبد هللا بن محمد ابن قدامه ،المرجع السابق ،ص782
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الوقف ٌ
نوع من البر يقصد به التقرب إلى هللا عز وجل واإلحسان إلى املحتاجين والتعاون على البر والتقوى ،وإذا كان الناس
ً
مسؤولين على أموالهم فال جناح عليهم في إنفاق تلك األموال فيما يحقق أغراضا دينية أو اجتماعية أو اقتصادية من أغراض
النفع العام .ويمكن أن نعرض أغراض الوقف فيما يلي:
 .1نشر الدعوة اإلسالمية :ومن أهم مظاهر هذا النوع وقف املساجد التي كانت عبر التاريخ منارات لنشر الدعوة
وتعليم الناس وتربيتهم وتهذيبهم ،وما ألحق بها من أوقاف لإلنفاق عليها وعلى القائمين على شؤونها كالدكاكين واملزارع
ً ً
واملساكن وغير ذلك .والزالت هذه األمور تلعب دورا كبيرا فإضافة إلى املساجد فهناك العديد من املراكز الدعوية
التي تقوم على األوقاف.10
 .2الرعاية االجتماعية :من خالل صلة الرحم باإلنفاق على القرابة من األبناء من خالل الوقف ،وكذلك رعاية األيتام
وأبناء السبيل وذوي العاهات من خالل األوقاف الخيرية التي يخصصها الواقفون ملثل هذه األغراض11.
ً
 .3الرعاية الصحية :وهذا الجانب يعتبر من أوسع املجاالت التي أوقف املحسنون أمالكهم عليها ،وشملت أنواعا كثيرة
مثل بناء املستشفيات واملصحات ،والبحث العلمي املرتبط باملجاالت الطبية ،كالكيمياء والصيدلة12.
 .4التعليم :تنتشر املدارس الوقفية في سائر أنحاء العالم اإلسالمي وعلى رأسها تلك املساجد والجوامع التي أضحت
منارات للعلم وفي مقدمتها الحرمان الشريفان ،واألزهر الشريف في مصر ،والقرويين في املغرب والزيتونة في مصر،
واألمويين في دمشق13.
 .5أغراض األمن والدفاع :ربما كان مستند هذا الغرض ما فعله خالد بن الوليد حينما وقف أدراعه وعتاده في سبيل
هللا .فقد روى أبو هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث ً
عمرا على الصدقة ،فقيل منع ابن
جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ما ينقم
فقيرا فأغناه هللا ،وأما خالد فإنكم تظلمون ً
ابن جميل إال أنه كان ً
خالدا ،قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل هللا،
وأما العباس فهو ّ
علي ومثله معه) .14وقد سار على هذا النهج الصحابة الكرام والتابعون.
 .2الوقف على البنية األساسية :كالوقف على إنشاء الطرق ،والجسور ،وآبار الشرب وقد سبقت اإلشارة إلى بئر رومة
في املدينة املنورة التي وقفها عثمان رض ي هللا عنه.15
 1-2-3خصائص الوقف :من أهم خصائص الوقف ما يلي:
 الوقف قربة من القربات املشروعة .وأحد الصدقات الجارية التي يتقرب بها اإلنسان هللا تعالى ،األمر الذي يوجب
ضرورة االلتزام بالشريعة في إنشائه وإدارته ،من خالل االبتعاد عن املحرمات فال يجوز إنشاء الوقف بمال حرام في
ذاته وعينه أو في جهة كسبه كأن يكون من غصب أو سحت أو ربا16.
https://maraje3.com/

10

تم االطالع بتأريخ 4047 - 04- 72

11السعيد أبو ركبة ،7283 ،الوقف اإلسالمي وأثره في الحياة االجتماعية ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المغرب :ص 422

12عبد الملك احمد السيد7274 ،هـ ،الدور االجتماعي للوقف ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة :ص483 – 484

https://www.rafed.org/

13

تم االطالع بتاريخ 4047-04-72

14البخاري ،4001 ،صحيح البخاري ،باب الزكاة على األقارب ،ج ،4المرجع السابق ،ص 432

15شوقي أحمد دنيا ،أثر الوقف في انجاز التنمية الشاملة ،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ،الرياض :السنة السادسة ،العدد  ،42رجب  7274ه ـ،

ص748

16
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حبس األصل :ويتبين ذلك من تعريف الوقف عند الفقهاء ،وهذا يدل على َّ
أن إنشاء الوقف في حد ذاته عملية
استثمارية غير قابلة لإلنفاق ،ويجب املحافظة عليه وتنميته واستثماره17.
تسبيل الثمرة :وهو ُ
أمر ضروري في الوقف حيث أنها تمثل شطر تعريف الوقف ،فهي الزمة من لوازمه تستوجب
ً
استثمار مال الوقف للحصول على النماء ،والذي يصير ملكا للمستحقين باالتفاق ،وال تعود ألصل الوقف بمعنى أنه
ً
يلزم صرفها أوال بأول على املستحقين له.
امللكية :اختلف الفقهاء في ملكية عين الوقف ،فالحنفية واملالكية يقولون ببقاء امللكية للواقف ،والشافعية
والحنفية يقولون بزوال ملكية الواقف عن عين الوقف وانتقالها إما إلى ملك املوقوف عليهم إن كانوا معنيين أو إلى
ملكية هللا عز وجل ،وأي كان التصور مللكية الوقف فإن املتفق عليه عدم التصرف في عين الوقف بالبيع أو الهبة18.
ً
ً
أن يكون الوقف ماال صالحا لالنتفاع به مع بقاء عينه :واملال يعتبر كل ش يء نافع ،فاألموال التي ال يكون االنتفاع
ً
إال باستهالكها ال يجوز وقفها اتفاقا ،أما األموال التي يتحقق االنتفاع بها مع بقاء عينها ورقبتها فيجوز وقفها ،ولكن
الفقهاء اختلفوا حول مفهوم البقاء فالبعض يرى بقاء العين بذاتها ،والبعض اآلخر يرى بقاء العين من حيث قدرتها
اإلنتاجية ،وبناء على ذلك اختلفوا في جواز وقف النقود.19

 للواقف الحرية الكاملة في الكيفية التي يرغب في التصرف فيما يوقفه من أموال وبالشروط التي تلبي رغباته وتحقق
آماله فيما يوقف ،وكل ذلك في حدود الشرع20.
 1-2-4أنواع الوقف:
 .1الوقف األهلي :ويطلق عليه " الذري " وهو صرف املنفعة ألفراد معينين وذرياتهم سواء كان من األقارب أو من الذرية
أو من نسلهم وهذا يعد من األوقاف الخاصة.
 .2الوقف الخيري :وهو صرف املنفعة لجهة أو أكثر من جهات البر كاملساجد واملستشفيات والجامعات واملدارس
والهدف منه لوجه هللا.
 .3الوقف املشترك :وهذا النوع الذي يجمع بين األهلي والخيري .واالوقاف شرعها اإلسالم وحببها21.
 2- 2املبحث الثاني :الوقف أهدافه ووظائفه.
للوقف أهداف سامية هذه األهداف تنبع من إيمان الناس بالوقف وطلبهم للمثوبة في الدنيا واآلخرة من هذه األهداف ما
يلي22:
الهدف األول :ابتغاء األجر واملثوبة من هللا تعالى ،فالواقف يسعى ملرضات هللا وطلب جنته بتلك الحسنات الجارية التي يدرها
ذلك الوقف عليه في حياته وبعد مماته.
17
18

شرح فتح القدير البن الهمام ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت272/4 :
شرح فتح القدير البن الهمام – ج4ص – 243حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر – ج 2ص– 24

مغـنى المحتـاج للخطيب الشربيني –ج  4ص – 382المغنى البن قدامة –ج  4ص207

19على عبد الواحد وافي ،7244 ،االقتصاد السياسي ،ـ دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة :ص4

20عبد الوهاب أبو سليمان ،الوقف مفهومه ومقاصده ،أبحاث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية ،المدينة المنورة7240 ،هـ ،ص.71
https://www.nca-sa.com/Site/Content/ViewContent

21

شوهد بتأريخ 4047 -07 – 78

22مراد سالمة ،4072 ،الوقف في اإلسالم مجاالته وأهدافه وحمايتهhttps://www.alukah.net/sharia ،
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الهدف الثاني :تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين أفراد األمة ،وإيجاد عنصر التوازن بين األغنياء والفقراء في املجتمع املسلم؛
إذ يعمل الوقف على تنظيم الحياة من خالل تأمين حياة كريمة للفقير وإعانة العاجزين من أفراد األمة ،وحفظ كرامتهم ،من
غير مضرة باألغنياء ،فيتحصل من ذلك مودة وألفة وتسود األخوة ،ويعم االستقرار .
الهدف الثالث :يضمن الوقف بقاء املال وحمايته ،ودوام االنتفاع به ،واالستفادة منه أكبر مدة ممكنة واملحافظة عليه من
ً
أن يعبث به من ال يحسن التصرف فيه .وهذا من شأنه أن يضمن لألمة نوعا من الرخاء االقتصادي ،والضمان املعيش ي.
الهدف الرابع :نشر روح التعاون واملحبة بين املسلمين :فقد كان النتشار األوقاف الخيرية واملنافع العامة دور في غرس الخالق
االعتدال واملحبة والرحمة بين املسلمين وأن تخفيف املشاعر واألمراض النفسية املتمثلة في األنانية والبخل والشح بالنسبة
للواقفين والكراهية والحسد بالنسبة للمستضعفين وتصبح العالقات القائمة في املجتمع هي التعاون وتبادل املنافع واملحبة
والتراحم والرحمة واإلخالص في املجتمع.
الهدف الخامس :تخفيف األعباء االجتماعية على الدولة إن من أهم األهداف التي يحققها الوقف هو تخفيف األعباء عن
كاهل الدولة وخاصة من الناحية االجتماعية والصحية والتعليمة.
الهدف السادس :استقاللية العلماء فالوقف على العلماء والدعاة وطلبة العلم يؤدي إلى استقاللية العلماء وأال يؤثر عليهم
أحد في معاشهم لذا كان العلماء قبل ذلك أكثر جرأة وأقوى كلمة من الفترة األخيرة و لقد وعى االستعمار و الطغاة لهذه
الفائدة فأخذوا في تقليص و بيع الوقف مما أدى إلى تبعية العلماء في مرتباتهم إلى الجهات الحكومية التي تضغط عليهم
فأصبحوا تابعين لها ينفذون ما تأمرهم ويطيعونها في كل شأن أصابت أو أخطأت ،نظير ما يتقاضون من مرتبات.
 1-2-2مقاصد الوقف:
ُ
أخالقية وسلوك ديني إنساني رشيد ،وبذلك أدى وال يزال
سس
ٍ
ال شك أن الوقف أسهم في تأسيس حضارة مزدهرة على أ ٍ
ً
ً
يؤدي دورا فاعال في نمو املجتمع وتطوره في مناحي عدة ،بحيث لم يقتصر دوره على الجانب الديني فحسب ،بل المس جوانب
أخرى ،كان له فيها الدور الفاعل واملؤثر في إبراز وكشف خصوصية هذا النوع من التبرع الذي له امتدادات عميقة في مجاالت
متعددةً ،
سواء أكانت دينية أو اجتماعية أو ثقافية ،أو اقتصادية ،األمر الذي يجعل الناظر في هذا النظام يعجب من التنوع
الكبير في مقاصد الوقف وأدواره واملتمثلة بالتالي23:
 .1املقصد الديني :للعمل هلل ونيل ثواب هللا وهو العمل لليوم االخر.
 .2املقصد الغريزي :غريزة االنسان في الحفاظ على اسمه وذريته من بعده واالعتزاز فيما يملك وبالتالي يوقفها على
ذريته وأوالده وأوالد أوالده للحفاظ على إرث واسم األجداد.
 .3املقصد الواقعي :املنبعث من واقع الوقف وظروفه الخاصة حين يجد الواقف نفسه في وضع غير مسؤول اتجاه
ً
أحد من الناس أو كونه غريبا عن البلد الذي هو فيها.
 .4املقصد العائلي :تغلب العاطفة النسبية على الرغبة واملصلحة الشخصية حماية لهم من تقلبات الزمن.
 .5املقصد االجتماعي :الذي يكون فيه الشعور باملسؤولية اتجاه املجتمع والجماعة
 2-2-2وظائف الوقف:

23محي الدين يعقوب ،4002 ،األوقاف اإلسالمية بين الواقع والمأمول ،المرجع السابق ،ص70
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الوقف الزال له دور ووظيفة اقتصادية عظيمة من خالله يتم توفير الحاجات األساسية للفقراء من ملبس وغذاء ومأوى
وتوفير عدد من السلع والخدمات العامة مثل التعليم والصحة وهذا ينعكس بصورة مباشرة في تنمية القوى البشرية ويطور
قدراتها بحيث تزيد انتاجيتها مما يحقق زيادة كمية ونوعية من ناحية ،و في عوامل اإلنتاج من ناحية أخرى ،حتى يؤدي ذلك
الى التخفيف عن كاهل املوازنة العامة للدولة بحيث تخصص لألموال التي كان يجب ان تنفق على هذه املجاالت الى املجاالت
ً
أخرى .أيضا ضمان كفاءة توزيع املوارد بحيث ال تتركز على فئة بعينها مما يعني تضيق الفروق بين الطبقات حيث يساهم
ً
الوقف في زيادة املوارد املتاحة للفقراء برفع مستوى معيشتهم وتقليل الفجوة بينهم وبين طبقة األغنياء ،وكذلك يعتبر ادخارا
ويساعد على زيادة االدخار في املوارد24 .
وبناء على ذلك َّ
ً
فإن هناك العديد من وظائف الوقف املتمثلة بما يلي25:
 .1متابعة إدارة الوقف وفق قواعد الشريعة اإلسالمية ووفق برنامج وخطط محددة.
 .2التحقق من مشروعية وصحة إدارة الوقف وضمان حماية األوقاف من العبث والفساد وإعادة الثقة للواقفين.
 .3حماية األموال الوقفية والعمل على تنميتها واستثمارها عن طريق صيغ االستثمار املشروعة.
 .4ضمان حقوق املوقوف عليهم من ريع الوقف ومنافعه والعمل على ايصالها إليهم.
 .5إيقاف أصحاب االحباس على حقيقة ما يتم في شان أوقافهم وبيان مدى استمرارها في أداء الوظيفة التي أنشئت من
أجلها ومدى سوء أو حسن إدارتها من القائمين عليها.
 .2التأكد من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها فيما يتعلق بحفظ الوقف ومراعاة شرط الواقف وتنميته
مال الوقف وضمان استمرارية ريعه ونفعه للموقوف عليهم .وتعتمد الرقابة في أداء دورها على عناصر معينة هي:
وضع املعايير ،القيام باملقارنة ،تقييم النتائج.
 3-2املبحث الثالث :الوقف ضوابطه وآثاره.
إنفاق املال في الوقف له ضوابطه وتشريعاته ،وهذا يتبين من خالل استقراء صور الوقف التي تمت في عصر الرسالة وعصر
الخالفة الراشدة وعلى مدار العصور اإلسالمية ،األمر الذي يجعل الفرد يقف عند مقاصد الوقف ومراميه اإلنسانية
واالجتماعية.
فللوقف ضوابط متعددة دينية واجتماعية وصحية وعلمية ،وهو كأحد أحكام الشريعة االسالمية يرتبط إلى حد كبير مع
الخطاب القرآني العالمي ،الذي تظهر أهميته في ضوء التعاليم الكلية ،والتي تدور في محاور إنسانية شاملة واسعة (يا بني
آدم)( ،يا أيها الناس) ،ولعل من أهم ما ّيميز الوقف أنه أداة تكميلية ملدخالت البر واإلحسان إلى جانب الزكاة وغيرها من أدوات
التكافل االجتماعي.
وهناك مجموعة من الضوابط والقيود التي تحدد صالحية الدولة على املؤسسات الوقفية:
24حسين عبد المطلب االسرج  ،4078،دور مؤسسة الوقف في تحقيق االمن واالقتصاد ،و ازرة التجارة المصرية ،ص.2

25انوار محمود أبو ضباع ،4072 ،والية الدولة ورقابتها على المؤسسات الوقفية دراسة فقهية معاصرة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة:
ص.74
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 .1إدارة الدولة للوقف ومتابعته وفق برامج وخطط وإدارة الوقف بشكل عادل وفاعل.
 .2استثمار أموال ممتلكات الوقف وعدم استغاللها او تسخيرها لغايات سياسية الدولة.
 .3على الدولة إضافة صفة املال العام على الوقف.
 .4احترام الواقفين وشروطهم التي ال تخالف الشرعية.
 .5حسن اختيار النظار وفق شروط معينة ومحاسبتهم بشكل مستمر.
 .2البعد عن تدخل االهواء واملصالح الشخصية في أموال الوقف.
 .7عدم التعدي على مال الوقف حتى لو كانت الحالة االقتصادية صعبة.
 .8توجد استقاللية تامة بين أموال الوقف واموال الحكومة 26
وبالرغم من وضوح هذه الضوابط التي يجب على الدول مراعاتها عند التعامل مع أموال الوقف لكن مع األسف الشديد ال
يوجد في الوقت املعاصر أي احترام أو تطبيق لهذه الضوابط في أغلب الدول العربية واإلسالمية.
الضوابط االقتصادية الستثمارالدولة ألموال الوقف:
الستثمار األموال الوقفية ضوابط اقتصادية حتى تحقيق أكبر قدر من االستفادة منها وتجنيبها للمخاطر املحتملة منها ما
يلي:27
الضابط األول :اختيار مجال االستثمار الذي يؤمن الربح األفضل ،والفائدة األعلى ،مع حسن اختيار الطريقة
االستثمارية التي تتناسب مع الحفاظ على الوقف وحقوقه ،على أساس تحقيق العائد االقتصادي املرض ي.
الضابط الثاني :تحاش ى الدخول في استثمارات فيها توقع ألي نوع من الخسارة ،فال توضع األموال الوقفية في مشاريع
استثمارية إال بعد دراسة الجدوى االقتصادية لتلك املشاريع وأخذ كل االحتياطات الالزمة.
الضابط الثالث :الحرص على تقليل املخاطر االستثمارية وذلك باجتناب االستثمارات ذات املخاطر املرتفعة ،مع تأمين
الحصول على الضمانات الالزمة املشروعة من تلك املخاطر ،وإجراء التوازن بين العوائد واألمان.
الضابط الرابع :استبدال صيغة االستثمار ومجاله حسب مصلحة الوقف ،بعد دراسة الجدوى لكل مشروع يساهم فيه
الوقف ،لن األصل في االستثمار وفي جميع التصرفات املرتبطة بالوقف هو تحقيق املصلحة.
الضابط الخامس :محاولة الجمع بين العائد االجتماعي والربح املالي ،فكما هو مقرر في الشريعة أن مصلحة الجماعة
ً
مقدمة على مصلحة الفرد ،فهذه القاعدة شاملة لكل أوجه استعمال الحق في اإلسالم ،وليس خاصا بالوقف فقط.
الضابط السادس :االعتماد على الوسائل الحديثة في االستثمار ،وذلك بأن تقوم املشاريع الوقفية الكبيرة بدراسات
مستوفية للجدوى االقتصادية ،مع مراعاة مدى ارتباط دراسة الجدوى بزمن معين حتى ال تتغير الظروف املحيطة.
الضابط السابع :أن تكون األموال الوقفية في موجودات قابلة للتنضيض* بشكل سريع إذا اقتضت حاجة املوقوف
عليهم لصرفها لهم .
الضابط الثامن :تنويع املشاريع والشركات واملؤسسات ،التي تستثمر فيها أموال الوقف ،بما يناسب كل مال موقوف
حسب طبيعته ،حتى ال تكون مركزة في مشروع أو مجال واحد قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات فتضيع أموال
26

انوار محمود أبو ضباع ،4102 ،والية الدولة ورقابتها على المؤسسات الوقفية – دراسة فقهية معاصرة ،المرجع السابق ،ص.32-32

27أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ،بيت التمويل الكويتي7222 ،م ،صـ.731-733
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الوقف ،فتعدد املشروعات يؤدي إلى تخفيف الخسائر وتعويض بعضها البعض ،وبذلك نضمن معيار املرونة في تغيير
مجال وصيغ االستثمار.
الضابط التاسع :توثيق العقود والتصرفات التي تتم على أموال الوقف ،حتى ال يحدث أي أذى أو ضرر يؤدي إلى شك
وريبة ونزاع.
الضابط العاشر :ضرورة املتابعة واملراقبة الدقيقة ،وتقويم األداء املستمر للتصرفات التي تتم على أموال األوقاف
واستثما اته للتأكد من حسن سيرها ً
وفقا للخطط املرسومة ،والسياسات املحددة حتى يصيبها الضعف واالضطراب ،أو
ر
يقع فيها االنحراف مما يؤدي على ضياع أو خسارة األموال الوقفية .
الضابط الحادي عشر :مراعاة العرف التجاري واالستثماري ،ألن االلتزام بتلك األعراف يحقق املصلحة واملنفعة
لألطراف ،ويجب عند استثمار أموال الوقف تحقيق املصلحة للوقف.
الضابط الثاني عشر :اتباع األولويات واملفاضلة بين طرق االستثمار ومجاالته ،وهذا خاضع للتطور ولألحوال
االقتصادية واالجتماعية في مكان االستثمار.28
 1-3-2اآلثاراإليجابية لتولي الدولة على املؤسسات الوقفية:
أن والية الدولة على الوقف إذا تمت مع مراعاة الضوابط املقررة من الشريعة اإلسالمية سوف تؤدي إلى آثار إيجابية وطيبة
لألوقاف والن الهدف العام من والية الدولة على األوقاف هو حفظ مال الوقف وحمايته من العبث كون حفظ مال الوقف
من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لتحقيقها .ويمكن تلخيص بعض اآلثار اإليجابية لوالية الدولة على فيما يلي:
 املحافظة على عين الوقف وحمايتها من استيالء ضعاف النفوس عليها من خالل اثبات الوقف وتوثيقه وإقامة
النظار األمناء عليه.
 التحقق من تصرفات النظار على الوقف ومدى موافقتها للشريعة وشروط الواقفين ومحاسبتهم ومعاقبتهم عند
مخالفة شرط الواقف من خالل تضمينهم او عزلهم.
 استثمار أموال األوقاف وتنميتها وفق الشريعة اإلسالمية.
 التحقق من أن ريع الوقف قد جمع وتم تحصيله وفق الشريعة والتأكد من صرف األموال واستخدامها وفق
األغراض املخصصة لها دون إسراف أو انحراف عن املسار املراد لها29 .
 2-3-2اآلثارالسلبية إلدارة الدولة املعاصرة على املؤسسات الوقفية:
إن سياسة السيطرة الحكومية على نظام الوقف أدت إلى نقله من الحيز االجتماعي ومبادراته الطوعية إلى الحيز الحكومي
وتعقيداته ،وفي الوقت الذي كانت سياسة السيطرة على هذا النظام تنتج آثارها السلبية وتدمر أسس األداء الوظيفي الفعال
ً
لألوقاف في بناء مؤسسات املجتمع املدني في البلدان اإلسالمية وتعزيزها .وقد كان املجال مفتوحا أمام مؤسسات املجتمع
املدني األجنبي لتغلغله وحله داخل املؤسسات التقليدية املوروثة بعد أن أصابها الوهن والتدهور .األمر الذي أصاب
مجتمعاتنا اإلسالمية بالعديد من األخطار على رأسها:
 خطر التمويل األجنبي.

 28منذر قحف ،الوقف السلمي تطوره وادارته وتنميته ،دار الفكر ط ،7بدمشق ،4000 :ص 421
 29احمد بن صالح بن صواب الرفاعي 1341 ،هـ – ،والية الدولة على الوقف بين الرقابة واالستيالء ،المؤتمر الثالث لألوقاف من  11الى 11
محرم 1341هـ ،الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة ،ص .43-43
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 خطر السيطرة الحكومية.
وكالهما يؤديان الى افتقار الوقف وعدم استقالليته املالية واإلدارية والوظيفية ومن تم طمس سمته املدنية واألهلية واكسابه
السمة الحكومية واألجنبية ،وأدت هذه املمارسات اتجاه الوقف إلى عزوف املجتمع عنه وفقدان الثقة فيه .كما أدت إلى
تدهور اصوله االقتصادية وضمور مؤسساته الخدمية والتنموية التي ارتبطت به في السابق .وبعبارة مختصرة لقد انفصلت
العالقة بين العمل األهلي واملجتمع املدني بأنماطه وصوره املختلفة وبين نظام الوقف30.
لقد بين التاريخ اإلسالمي انطالقا من القرن الرابع الهجري بان ممارسة الدولة للسلطة الشاملة على الوقف انتهت بصورة
عكسية بحيث كلما زاد تمدد الدولة وسيطرتها الشاملة على األوقاف زاد اغتصاب األوقاف وقلت فاعليتها االجتماعية
واالقتصادية وانحسر ،ولقد تسارعت وتيرة هذا التوجه في القرن التاسع عشر ميالدي تزامنا مع اإلصالحات املدنية التي
شملت العالم اإلسالمي ثم االستعمار الغربي الذي شن حربا شعواء على الوقف منبها لتدخل السلطة في شؤونه وتقييد
حركته التي وصلت في العديد من الحاالت إلى تقطيع أوصاله والغائه .ولقد انتهى هذا التوجه مع منتصف القرن العشرين الى
أحداث وصاية كاملة على املؤسسات الوقفية .األمر الذي أصاب الوقف الضعف نتيجة سحب الدولة وسيطرتها عليه 31
وتؤكد الدالالت التاريخية أن الوقف ينتمي بفكره وفلسفته ومهامه إلى القطاع األهلي وعليه فإن بناء عالقة صحية بين الوقف
والدولة األهلية وما يستلزمه من حرية كاملة لحركة ممارسة أدواره بكفاءة عالية32 .
ومن اآلثار السلبية التعامالت الربوية في بعض األنشطة االقتصادية للدولة األمر الذي ال يشجع الواقفين على توجيه اوقافهم
ً
ألغراض تكون الدولة طرفا فيها.
كما َ
أن ظاهرة اإلسراف من قبل الدولة في أمور غير مهمة أدت إلى عزوف الناس عن توقيف أموالهم وعدم تشجيع األوقاف
وتفعيلها.
إن الدولة الحديثة في العالم اإلسالمي اعتمدت في الغالب سياسة شمولية على الحياة العامة واسندت معظم الوظائف
واملرافق على الدولة ومؤسساتها بدء من أمور التيسير إلى النظافة والكفن والدفن ومما عزز هذا االتجاه ظهور تجربة النظام
الشمولي وهبوب رياحه على العالم اإلسالمي ،وهي التجربة التي سمحت للدولة بالتدخل في كل ش يء ،هذا جعل نظام األوقاف
يتقلص وينكمش حتى يكاد ينحصر على املساجد وتقلص دور املجتمع والتنمية والرعاية االجتماعية والحركة الثقافية
والجهود التعليمية33 .
 4-2املبحث الرابع :األموال املوقوفة وطرق استثمارها في العالم اإلسالمي.
 1-4-2أهمية استثمار النقود املوقوفة:
ُ
من املعلوم أن الشريعة اإلسالمية شريعة لها ٌ
روح ومادة ،فال يقوم ُلها روح إال بمادتها ،وال خير في مادتها إذا لم يكن معها روح،
ً
ولذلك يكون املال وباال على صاحبه إذا لم تضبطه الشريعة ،كما يكون نعمة إذا سيره صاحبه في ضوء شرع هللا تعال
ً
كسبا ًوإنفاقا.
ً
ومن هنــا نجد أن الشريعة اإلسالمية أمرت باستثمار املال املوقوف ،كــما حرمت االكتناز واالحتكار ،امتثاال لقوله تعالى
 30إبراهيم البيومي غانم ،6112 ،تجديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي ،دار النشر للثقافة والعلوم ،ص .12
 31محمد بن عبد هللا السلومي 7232،ه ــ ،معوقات األوقاف والية التغلب عليهاhttp://3rdsector.org/index.php،
 32المرجع السابق
 33احمد الريسوني ،6111 ،الوقف اإلسالمي مجاالته وابعاده ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،األردن :ص.31
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ً
" هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وإليه النشور" (امللك)15:
ومن مقتض ى استخالف هللا في األرض القيام بعمارتها حتى تستقيم معها الحياة ليتسنى للبشر القيام بواجب العبودية ،ولوال
ذلك ملا استطاعوا القيام بواجبهم في عمارة األرض.
ومن هنا جاء الحث على إنماء املال وإصالحه وعدم إضاعته وإتالفه ،كام ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من حديث أنس
رض ي هللا عنه " :إن قامت الســاعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حتى يغرسها فليغرسها"34.
وقد اتفقت جميع الشرائع السماوية على ضرورة املحافظة على املال ،وحرمت إضاعته وإتالفه من غير وجه حق كما هو
معلوم من الكليات الخمس التي تواردت عليها الشرائع كلها.
 2-4-2طبيعة األموال املوقوفة:
تتمثل طبيعة األموال أو املمتلكات الوقفية بالتالي:
( )1أموال عقارية.
لقد اتفق الفقهاء على صحة وقف العقارات وبدخل في نطاق ذلك.
(أ) -األراض ي.
(ب) -املباني.
(ج) -الحدائق والبساتين وما في حكم ذلك.
(د) -ما في حكم ما سبق من األموال العقارية.
( )2املنقــول.
لقد اختلف الفقهاء حول صحة وقف املنقول ،ويرى جمهور الفقهاء صحة ذلك حسب القول " كل ما جاز بيعه وجاز
االنتفاع به مع بقاء عنه جاز وقفه ،كما يجوز وقف املنقوالت املرتبطة أو امللحقة باألموال العقارية.
( )3النقود.
أجاز فريق من الفقهاء وقف األموال النقدية مثل املالكية وابن رشد ،ومن النماذج املعاصرة لذلك إيداع النقود في
املؤسسات املالية اإلسالمية وتوزيع عوائدها على الجهات املوقوفة عليها.
ولقد وقف بعض الصالحين في الوقت املعاصر بعض الودائع االستثمارية واألسهم والصكوك على وجوه الخير.
وهذه األموال الوقفية السابقة يجب أن تدار بطريقة رشيدة وسليمة بما يحفظها ويجدد عوائدها وثمراتها وينظم املنافع
للجهات املوقوفة عليها.
وسوف نركز في الصفحات التالية على قضية ضوابط وصيغ استثمار األموال الوقفية وذلك بعد انتشار وقف األموال
النقدية35.
34أخرجه أحمد في المسند  ،782/3والبزار في المسند  ، 87/4والبخاري في األدب المفرد ص 728 :برقم ، 212وصححه الضياء في المختار
 424/1برقم .4174
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 3-4-2طرق تنمية األموال املوقوفة:
من أفضل أساليب تنمية الوقف وقف املال ،ملا يمثله هذا األسلوب من سهولة ويسر للموقفين واملنتفعين .فبالنسبة
ً
ً
للموقفين فإنه نظرا لكون أسلوب الوقف بالنقود يأتي عن طريق صناديق وقفية تنشأ لخدمة هدف معين ،ويمثل بابا من
أبواب البر ،كبناء املساجد أو املدارس واملستشفيات أو إعالة طالب أو طباعة مصحف أو كفالة يتيم أو عالج مريض أو إعالة
الفقراء واألرامل ،حيث تقوم املؤسسة أو الجهة الوقفية باإلعالن عن إنشاء صندوق لهذه األغراض ،وتدعوا املسلمين إلى
ً
اإلسهام فيها بما تجود به أنفسهم بطريقة وقف سهم أو عددا من األسهم ،فتقوم هذه املؤسسة باإلنفاق على أبواب الخير.
أن االشتراك في هكذا وقف هو أسهل على الناسَّ ،
والريب في َّ
فإن كل مسلم يتوق ألعمال الخير والبر .ومن هنا يشارك كل
إنسان في وقف لعمل الخير ،ولإلسهام في هذا العمل ولو بسهم واحد حتى يجتمع املال الالزم للقيام بأي عمل وقفي.
 4-4-2صيغ استثماراألموال املوقوفة:
تتمثل أهم الصيغ املستخدمة في استثمار أموال الوقف من خالل املشاريع اإلنمائية فيما يلي36:
 .1التمويل الذاتي من خالل إعداد املخططات والدراسات للمشاريع املقترحة والقيام بتمويلها.
 .2اإلجارة املتناقصة بحيث يتم تأجير أحد ممتلكات األوقاف ليقوم املستثمر بإقامة املشروع واستغالله وفق شروط
محددة ثم يعود بعد ذلك املشروع لألوقاف.
 .3املرابحة مع مؤسسات وبنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .4االستصناع .من خالل االتفاق بين الوقف والجهة املمولة ليقوم بتنفيذ مشروع على أرض وقفية وبعد تنفيذه يقوم
األوقاف بتشغيله وسداد كلفته على أقساط.
ً
 .5املشاركة املتناقصة مع ممول وتقسم األرباح فيما بينهم مع التزام املمول ببيع حصته تدريجيا لألوقاف.
 .2املزارعة .حيث يقوم األوقاف بتأجير األرض الزراعية مقابل حصة محددة.
الخالصة:
ً
تناول هذا البحث موضوع آثار سيطرة الدولة على أموال األوقاف حيث مثل هذا املوضوع إشكالية كبيرة وخاصة بعد أن
قامت العديد من الدول في االستيالء الكامل على ممتلكات الوقف وإدارته بطريقة عشوائية ،األمر الذي أدى إلى تعطيل وهدر
الكثير من األموال واملنقوالت الخاصة باألوقاف ،في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول إلى استثمار أموال األوقاف
وإدارته بطريقة عصرية حتى يعود بالقائدة على األمة .وقد قامت الباحثة في إطار ذلك بدراسة هذا املوضوع من جميع جوانبه
ً
متطرقة إلى التعاريف والخصائص التي يقوم عليها الوقف ،واألهداف السامية التي يسعى إلى تحقيقها ،واآلثار والضوابط التي
يجب أخذها بعين االعتبار عند التعامل مع أموال الوقف ،كما تناول البحث الطرق املستخدمة في استثمار أموال الوقف في
العالم اإلسالمي ،وأهمية ذلك ،والصيغ الستثمارية الناجعة في ذلك.
النتائج والتوصيات:
النتائج:
 .1الوقف عمل من أعمال الخير والبر يؤديها املسلم بمحض ارادته واختياره وله الحق في االشتراط فيما أوقف ،لكن
تدخل وسيطرة الدولة يحد من تحفيز املجتمع للمشاركة في حبس أموالهم.
35حسين حسين شحاته ،6111،منهج وأساليب إدارة أموال المؤسسات الوقفية ،جامعة األزهر ،القاهرة :ص 2 ،3
 36محمود احمد مهدي ،7243 ،نظام الوقف في التطبيق المعاصر ،البنك اإلسالمي للتنمية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض :ص41 ،42
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 .2للدولة ضوابط في واليتها على املؤسسة الوقفية قد تؤثر على مدى االستفادة من أموال الوقف.
ً
 .3تتعامل أغلب الدول اإلسالمية اليوم مع الوقف ببيروقراطية تهتم أساسا بوضع األوقاف تحت سيطرتها وسلطتها.
 .4وجود العديد من أنواع الوظائف الرقابية على الوقف.
ً
 .5ملا تدخلت الدولة في األوقاف بشكل مبالغ فيه أدى ذلك الى نتائج سلبية تعطل األوقاف تماما.
 .2من مسؤولية الدولة اتجاه األوقاف محاسبة الوالة والنظار عليها ومتابعتهم وتوجيههم للقيام بوظائفهم ومسؤولياتهم
اتجاه األوقاف.
التوصيات:
 .1العمل على توعية الناس بمكانة الوقف في اإلسالم عبر إبراز الدور الحضاري للوقف اإلسالمي.
 .2التنسيق بين الدول والجهات املختلفة في املجتمع املدني في إدارة الوقف.
 .3اتاحة املجال للمجتمع في إبراز دوره في إدارة الوقف وتقليص دور الدولة على الرقابة واملتابعة.
 .4تعديل قوانين األوقاف بما يتناسب مع االحكام الشرعية التي تحمي أمالك الوقف والسماح لعودة الوقف األهلي في
الدول التي تمنعه.
 .5العمل على استرجاع أمالك الوقف التي تم تأميمها من قبل الدولة واسترداد ما تم أخذه من قبل املواطنون.
 .6االستفادة من التجارب الناجحة في تمويل وانشاء األوقاف في الدول املتقدمة والناجحة في األوقاف ،فالحكمة ضالة
املؤمن ً
أن وجدها فهو أحق الناس بها.
قائمة املراجع
الكتب العربية:
 .1إبراهيم البيومي غانم ،2012 ،تجديد الوعي بنظام الوقف اإلسالمي ،دار النشر للثقافة والعلوم.
 .2أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات ،بيت التمويل الكويتي٩١١١ ،م.
 .3احمد الريسوني ،2001 ،الوقف اإلسالمي مجاالته وابعاده ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،األردن.
 .4أخرجه أحمد في املسند  ،184/3والبزار في املسند  ، 81/2والبخاري في األدب املفرد ص 128 :برقم ، 472وصححه
الضياء في املختار  222/7برقم .2712
 .5البخاري ،2007 ،صحيح البخاري ،باب الزكاة على األقارب ،ج ،2املرجع السابق.
 .2حسين حسين شحاته ،2017،منهج وأساليب إدارة أموال املؤسسات الوقفية ،جامعة األزهر ،القاهرة.
 .7حسين عبد املطلب االسرج  ،2018،دور مؤسسة الوقف في تحقيق االمن واالقتصاد ،وزارة التجارة املصرية،
 .8السعيد أبو ركبة ،1283 ،الوقف اإلسالمي وأثره في الحياة االجتماعية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
املغرب.
 .2شرح فتح القدير البن الهمام – ج5ص – 423حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – طبع دار إحياء الكتب العربية
بمصر – ج٤ص –25مغـنى املحتـاج للخطيب الشربيني –ج  2ص –382املغنى البن قدامة –ج 5
 .10شرح فتح القدير البن الهمام ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت412/5 :
 .11شوقي أحمد دنيا 1415 ،هـ أثر الوقف في انجاز التنمية الشاملة ،مجلة البحوث الفقهية املعاصرة ،الرياض :السنة
السادسة ،العدد .24
93

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

 .12عبد هللا بن محمد ابن قدامه ،1227 ،كتاب املغني ،ج ،1دار عالم الكتب ،ط ،3القاهرة.
 .13عبد امللك احمد السيد ،1415 ،الدور االجتماعي للوقف ،البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة.
 .14على عبد الواحد وافي ،1252 ،االقتصاد السياس ي ،ـ دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
 .15املبسوط للسر خس ي  1402 ،هـ– ج، 12نشر دار املعرفة بيروت .
 .12محمد أبو زهرة ،1271 ،محاضرات في الوقف ،دار الفكر العربي ،ط ،2القاهرة.
 .17محمد بن احمد األزهري ،2010 ،الزاهرفي غريب األلفاظ ،تحقيق مسعد عبد الحميد ،مكتبة دار الطالئع ،ج.1
 .18محمود احمد مهدي ،1423 ،نظام الوقف في التطبيق املعاصر ،البنك اإلسالمي للتنمية ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الرياض.
 .12منذر قحف ،2000 ،الوقف السلمي تطوره وإدارته وتنميته ،دار الفكر ط ،1بدمشق.
األبحاث والرسائل الجامعية:
 .20إسماعيل محمد حسن ،2012 ،وقف النقود أهميته وحوكمته وسبل تطويره ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في
االقتصاد اإلسالمي ،جامعة صباح الدين زعيم ،تركيا.
 .21انوار محمود أبو ضباع ،2014 ،والية الدولة ورقابتها على املؤسسات الوقفية دراسة فقهية معاصرة ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .22كمال منصوري ،2002 ،نحو نموذج مؤسس ي متطور إلدارة الوقف ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية العلوم
االقتصادية والتسيير ،جامعة محمد خيضر.
املؤتمرات العلمية:
 .23احمد بن صالح بن صواب الرفاعي – ،1431 ،والية الدولة على الوقف بين الرقابة واالستيالء ،املؤتمر الثالث
لألوقاف من  17الى  12محرم 1431هـ  ،الجامعة اإلسالمية في املدينة املنورة .
 .24عبد هللا مبروك النجار1427 ،هــ ،والية الدولة على الوقف  -املشكالت والحلول ،املؤتمر الثاني لألوقاف في اململكة
العربية السعودية ،بعنوان" الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية" جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،شوال1427هــ.
 .25عبد الوهاب أبو سليمان 1420 ،هـ الوقف مفهومه ومقاصده ،أبحاث ندوة املكتبات الوقفية في اململكة العربية
السعودية ،املدينة املنورة.
 .22محي الدين يعقوب ،2002 ،األوقاف اإلسالمية بين الواقع واملأمول ،مؤتمر قوانين األوقاف وإدارتها ،املعهد العالي
لوحدة األمة اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية ماليزيا في الفترة من  22 – 20أكتوبر.
املواقع االلكترونية:
 https://www.nca-sa.com/Site/Content/ViewContentشوهد بتأريخ 27. 2021 -01 – 18
محمد بن عبد هللا السلومي 1434،ه ــ ،معوقات األوقاف والية التغلب عليها28. http://3rdsector.org/index.php،
مراد سالمة ،2012 ،الوقف في اإلسالم مجاالته وأهدافه وحمايته.22https://www.alukah.net/sharia ،
 30. https://maraje3.com/تم االطالع بتأريخ 2021 - 02- 14
 31.https://www.rafed.org/تم االطالع بتاريخ 2221-22-14
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تقييم مستـوى جـودة الخدمــة املصرفي ــة من منظور املوظفين اإلداريين للمصارف
دراسة تطبيقية ببعض املصارف على مستوى والية بسكرة (الجزائر)
أ.د /محمد قريش ي
أستاذ
grichi_mohamed@yahoo.com
جامعة بسكرة

د /عادل بومجان
أستاذ محاضر – أ
adel.boumadjane@univ-biskra.dz
جامعة بسكرة

ليلى بن عيس ى
أستاذ محاضر – أ
leila.benaissa@univ-biskra.dz
جامعة بسكرة

Abstract :

امللخص
امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات
املبحوثين حول مستوى توفر جودة الخدمة املصرفية
باملصارف التجارية محل الدراسة ،ولتحقيق ذلك صيغت
خمسة فرضيات تم اختبارها باستخدام إختبار ( One
 ،)Sample T-testكما تم االعتماد أيضا في التحليل
اإلحصائي للبيانات على أساليب أخرى مثل الوسط
الحسابي واالنحراف املعياري.
ُ
أستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من
عينة الدراسة البالغ حجمها ( )35موظف وموظفة.
وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها :مستوى توفر جودة
الخدمة املصرفية باملصارف محل الدراسة جاء مرتفعا،
حيث جاء محور "مدى اإلستجابة" بالترتيب األول من حيث
األهمية النسبية املعطاة له من قبل املبحوثين ،وبالترتيب
الثاني جاء محور "اإلعتمادية" ،في حين محور "األمان
والثقة" جاء بالترتيب الثالث ،وبالترتيب الرابع جاء محور
"التعاطف" ،وفي األخير جاء محور "الجوانب امللموسة".
خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أبرزها :أنه على
املصارف محل الدراسة أن تعزز وتطور خدماتها باستمرار
عبر شبكة اإلنترنت وبشكل سريع وبالكفاءة املطلوبة
لتحقيق املزيد من اإلستجابة لحاجات ورغبات العمالء.
هذا باإلضافة إلى اإلهتمام الدائم بالعمالء ذوي اإلحتياجات
الخاصة.
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This study aims to identify employees’ perceptions about
the availability level of banking service quality in a sample of
commercial banks in Biskra-Algeria. Hence, five hypotheses
were tested using One Sample T-test. In addition, other
methods were used for statistical analysis of data such as the
arithmetic mean and the standard deviation. Data was
mainly collected from 53 employees using a questionnaire.
The most important results show that the availability level of
banking service quality is high among the banks where
responsiveness came in the first order of importance
according to respondents. While the importance of other
dimensions came as this order: reliability, safety and trust,
sympathy and finally tangible aspects. The study
recommended that banks should persistently improve and
develop their services via Internet with the required speed
and efficiency to achieve greater responsiveness for
customers’ needs and desires. Furthermore, they should give
attention to customers with special needs.
Keywords: Banking service quality, tangible aspects,
reliability, responsiveness, safety, and sympathy.
JEL Classification: M20 -M30-M31-M39

الكلمات املفتاحية :جودة الخدمة املصرفية ،الجوانب
امللموسة ،اإلعتمادية ،مدى اإلستجابة ،األمان ،التعاطف.
تصنيف M20 -M30-M31-M39 :JEL
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املقدمة
تعتبر الجودة من أهم العناصر أو املبادئ التي يقوم عليها نشاط أي مؤسسة عمومية أو خاصة ،صناعية أو خدمية ،حيث
أضحت املقياس الذي يحدد مستوى األداء ويعزز من القدرة التنافسية ألي مؤسسة.
فالقطاع املصرفي الجزائري في وقتنا الحالي يواجه منافسة كبيرة وتحديدا من جهة املصارف الخاصة ،ولهذا وجب على كل
مصرف في هذه الحالة إعتماد الجودة كمبدأ أساس ي في نشاطه أو عمله املتعلق بتقديم الخدمات إلى العمالء؛ فالعميل لن
يرض ى بالقليل فحاجاته ورغباته تتغير باستمرار ويجب تلبيتها وإشباعها إذا أراد املصرف البقاء في سوق املنافسة ،ومن هذا
املنطلق زاد إهتمام املصارف بجودة الخدمات املصرفية واشتد التنافس بينها في تقديم الخدمة األفضل للعميل وفي الوقت
املناسب.
وفي بحثنا هذا سوف نقوم بتقييم مستوى جودة الخدمة املصرفية باملصارف التجارية محل الدراسة ،وذلك من خالل
عرض وتحليل املحاور التالية :اإلطار العام للبحث وإجراءاته ،اإلطار النظري للبحث ،اإلطار العملي للبحث ،وفي األخير
الخاتمة.
 -2اإلطارالعام للبحث وإجراءاته
أ -إشكالية البحث :أصبح موضوع "جودة الخدمة املصرفية" محل إهتمام املسيرين في معظم املصارف التجارية على إختالف
مستوياتهم اإلدارية ،وهذا نظرا للدور الذي تلعبه جودة الخدمة املصرفية في تطوير تلك املصارف وزيادة حصتها السوقية،
ومن ثم تعزيز قدرتها التنافسية .ومن هنا برزت إشكالية بحثنا هذا ،والتي يمكن صياغتها على النحو التالي:
ما مستوى توفرجودة الخدمة املصرفية باملصارف التجارية محل الدراسة من منظور موظفوها اإلداريون ؟
ويندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مدى توفر الجوانب امللموسة باملصارف محل الدراسة لعرض وتقديم الخدمة للعمالء؟ ما مدى توفر عنصر "اإلعتمادية" باملصارف محل الدراسة لعرض وتقديم الخدمة للعمالء؟ ما مدى توفر عنصر "اإلستجابة" باملصارف محل الدراسة لعرض وتقديم الخدمة للعمالء؟ ما مدى توفر عنصر "األمان والثقة" باملصارف محل الدراسة في عرض وتقديم الخدمة للعمالء؟ ما مدى توفر عنصر "التعاطف" باملصارف محل الدراسة الذي يوضح اإلهتمام بالعمالء ومعرفة حاجاتهم املختلفة وتلبيتها؟ب -أهمية البحث :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:
 قدم هذا البحث تأصيال نظريا ملاهية جودة الخدمة املصرفية. الكشف عن الواقع الفعلي لجودة الخدمة املصرفية باملصارف التجارية محل الدراسة. يمكن اإلستفادة من نتائج الدراسة امليدانية في تعزيز وتطوير مستوى جودة الخدمات املصرفية باملصارف محل الدراسة.ج -أهداف البحث :نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
 التعرف على مستوى توفر جودة الخدمة املصرفية باملصارف محل الدراسة.96
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 التعرف على تصورات املبحوثين حول مستوى توفر الجوانب امللموسة باملصارف محل الدراسة. التعرف على تصورات املبحوثين حول مستوى توفر عنصر اإلعتمادية باملصارف محل الدراسة. التعرف على تصورات املبحوثين حول مستوى توفر عنصر اإلستجابة باملصارف محل الدراسة. التعرف على تصورات املبحوثين حول مستوى توفر عنصر األمان والثقة باملصارف محل الدراسة. التعرف على تصورات املبحوثين حول مستوى توفر عنصر التعاطف باملصارف محل الدراسة.د -فرضيات البحث :يقوم هذا البحث على الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى ( " :)H11توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "الجوانب امللموسة" باملصارف التجارية محل الدراسةعلى جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الثانية ( " :)H12توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "اإلعتمادية" باملصارف التجارية محل الدراسة علىجودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الثالثة ( " :)H13توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "مدى اإلستجابة" باملصارف التجارية محل الدراسةعلى جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الرابعة ( " :)H14توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "األمان والثقة" باملصارف التجارية محل الدراسةعلى جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الخامسة ( ":)H15توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "التعاطف" باملصارف التجارية محل الدراسة علىجودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
ه -نموذج البحث :يقوم هذا البحث على النموذج الفرض ي التالي:
الشكل ( )11النموذج الفرض ي للبحث
الجوانب
الملموسة

التعاطف

جودة الخدمة

اإلعتمادية

المصرفية
مدى اإلستجابة

األمان

املصدر :من إعداد الباحثين باإلعتماد على دراسة (التميمي.)2112 ،
و -املنهج املتبع:
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املنهج هو الطريقة التي توصلنا إلى الحقيقة العلمية استنادا إلى قواعد يهتدي بها الفكر ،إضافة إلى ذلك فهو الخيط غير
املرئي الذي يشد البحث من بدايته حتى النهاية قصد الوصول إلى نتائج معينة .وعليه كان لزاما علينا أن نختار منهج يمتاز
بالنظرة الشمولية ومنها اعتماد أساليب متعددة لجمع البيانات واملعلومات كاالستبانة واملالحظة الشخصية واملقابالت
واالطالع على النشرات والتقارير الدورية للمؤسسة محل الدراسة .لذا استقر الرأي على تبني املنهج الوصفي التحليلي
( ،)Descriptive Analytical Approachالذي نراه ملما بما ذكرناه سابقا ،والذي يمكن من خالله جمع البيانات وتبويبها
وتحليلها ومقارنتها وتفسيرها .وعلى هذا األساس فقد تم استخدام أسلوبين رئيسين في جمع البيانات واملعلومات هما :األسلوب
الوصفي ،واألسلوب املسحي التحليلي ،حيث أن:i
 األسلوب الوصفي :من خالله تم جمع البيانات الثانوية للبحث وذلك باالعتماد على العديد من الدوريات والرسائلالجامعية بغية توضيح مفهوم متغيرات البحث األساسية.
 األسلوب املسحي التحليلي :من خالله تم جمع البيانات األولية للبحث وذلك بتوزيع االستبانة على جميع أفراد عينةالبحث ،وهذا بهدف معرفة تصوراتهم أو اتجاهاتهم حول محاور البحث.
ز -األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات:
لإلجابة على تساؤالت البحث واختبار فرضياته قمنا باستخدام األساليب اإلحصائية التالية وذلك طبعا باالعتماد على
برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية :SPSS.V17
 مقاييس اإلحصاء الوصفي :وذلك لوصف مجتمع البحث وإظهار خصائصه باالعتماد على النسب املئوية والتكرارات،واإلجابة على تساؤالت البحث وترتيب متغيراته حسب أهميتها باالعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.
 اختبار Tللعينة الواحدة ) :(One- Sample T- Testوذلك إلختبار فرضيات البحث. معامل الثبات ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Coefficient Alphaوذلك لقياس ثبات أداة البحث. معامل صدق املحك :وذلك لقياس صدق أداة البحث.ح -حدود البحث :يتحدد هذا البحث بما يلي:
 الحدود البشرية :تم إجراء البحث على املوظفين اإلداريين باملصارف محل الدراسة. الحدود املكانية :اقتصر املجال املكاني للبحث على بعض املصارف التجارية على مستوى والية بسكرة وهي :بنك الخليجالجزائر( ،)AGBبنك السالم ،القرض الشعبي الجزائري ( ،)CPAبنك الفالحة والتنمية الريفية ( ، )BADRبنك تريست (.)Trust
 الحدود الزمانية :تم إجراء البحث الحالي خالل شهر فيفري من سنة (.)9.02 الحدود املوضوعية :إقتصر هذا البحث على معرفة واقع جودة الخدمة املصرفية باملصارف التجارية محل الدراسة.ط -مجتمع وعينة البحث:
يتمثل مجتمع البحث الحالي من جميع املوظفين اإلداريين ببعض املصارف التجارية على مستوى والية بسكرة املتمثلة في:
بنك الخليج الجزائر( ،)AGBبنك السالم ،القرض الشعبي الجزائري ( ،)CPAبنك الفالحة والتنمية الريفية ( ،)BADRبنك
تريست ( )Trustوالبالغ عددهم ( )0.موظف ،ونظرا لصعوبة الوصول إلى جميع مفردات املجتمع أخذنا عينة عشوائية
بسيطة من هذا املجتمع قوامها ( )35موظف وموظفة ،حيث قمنا بتوزيع االستبانة عليهم جميعا من خالل عدة زيارات
ميدانية ،وتم استردادها جميعا وهي كلها صالحة للتحليل اإلحصائي.
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ي -أداة البحث :تتمثل أداة البحث في االستبانة ُ
صممت لجمع املعلومات من البنوك التجارية محل الدراسة ،وتم تقسيمها إلى
قسمين؛ األول تضمن البيانات الشخصية والوظيفية لإلداريين بالبنوك محل الدراسة وهي" :الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي،
ُ
مجال الوظيفة الحالية ،وعدد سنوات الخبرة" .أما القسم الثاني فخصص لدراسة جودة الخدمة املصرفية وعبرنا عنها بـ 5.
عبارة موزعة على خمسة أبعاد؛ الجوانب امللموسة ،اإلعتمادية ،مدى اإلستجابة ،األمان ،والتعاطف.
للتأكد من صدق أداة البحث قمنا بحساب "صدق املحك" حيث تم إيجاده من خالل أخذ الجذر التربيعي ملعامل الثبات
"ألفا كرونباخ" ،وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( ،).0إذ نجد أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث بلغ ( )1.952وهو
معامل مرتفع جدا ومناسب ألغراض وأهداف هذا البحث ،كما نالحظ أيضا أن جميع معامالت الصدق ملختلف األبعاد كبيرة
جدا ومناسبة ،وبهذا يمكننا القول أن جميع عبارات أداة البحث هي صادقة ملا وضعت لقياسه.
بغية التحقق من ثبات األداة حسبنا "معامل الثبات ألفا – كرونباخ" إذ بلغ هذا األخير لإلستبانة ككل ( )1.912كما هو
موضح في الجدول ( ).0وهو معامل مرتفع جدا ومناسب ألغراض هذا البحث ،وبهذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث مما
يجعلنا على ثقة تامة بصحتها وصالحيتها لتحليل النتائج فيما بعد.
جدول ( )11معامالت الثبات والصدق
املتغير

عدد
العبارات

معامل الثبات ألفا  -معامل الصدق
كرونباخ

الجوانب امللموسة

06

0.688

..892

اإلعتمادية

06

0.824

..2.0

مدى اإلستجابة

06

0.738

..832

األمان والثقة

06

0.587

..000

التعاطف

06

0.893

..200

جودة الخدمة املصرفية 31
ككل

1.912

1.952

املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS V17
 -3اإلطارالنظري للبحث
أ -مفهوم جودة الخدمة املصرفية
شهدت السنوات األخيرة تطورا كبيرا في األنظمة املصرفية وهذا ما أدى إلى بلوغ معظم الخدمات املصرفية املقدمة مرحلة
النضوج ضمن دورة حياة الخدمة املصرفية ،وإلى تماثل الخدمات التي تقدمها مختلف األنظمة املصرفية .ومن الجدير بالذكر
أدى ذلك التطور إلى تقليل املنافسة بين املصارف بشأن الخدمات املقدمة ،وبروز مفهوم جودة الخدمة املصرفية كأحد
املجاالت املهمة التي على أساسها تتنافس املصارف فيما بينها .فتوجه العمالء في طلب الخدمات املصرفية يتعدى املضامين
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التسويقية ليهتم أيضا بالقيم الرمزية التي يبحث عنها العميل والتي تحقق له جودة أفضل من وجهة نظره .ويرى عدد من
الباحثين ظهور جودة الخدمات املصرفية بآراء مختلفة؛ فحسب ( )De Primio, 1997جودة الخدمة املصرفية تركز على
إتجاهين للجودة:ii
ُ
 جودة داخلية تبنى على تقديم الخدمة ضمن مواصفات قياسية معينة.ُ
 جودة خارجية تبنى على إقناع العميل بمستوى الخدمة املقدمة له.ُوينظر إلى جودة الخدمة املصرفية أيضا على أنها ذات قيمة إستراتيجية ،وأن دراستها تساعد املصارف على اإلحتفاظ
بعمالئهم وموظفيهم وجعلهم راضين ،فضال عن زيادة فرص جذب عمالء جدد وتطوير العالقات بين العميل واملصرف ،وتعزيز
السمعة وتحسين األداء املصرفي وفقا لتوقعات العميل .iiiوبرأي ( )Edvardsson, 1998فهي الخدمة التي تنسجم مع توقعات
العمالء وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم ،ويتفق في هذا املجال ( )Steven, 1990مع ( )Kotler, 1997بأن جودة الخدمات
املصرفية هي مجموعة من الخصائص التي لها القدرة على إشباع حاجات العمالء عن طريق تقديم خدمات تتوافق مع
توقعاتهم ومواصفاتهم .ivكما ينظر إلى جودة الخدمة املصرفية بأنها محصلة التفاعل بين العميل وعناصر تتعلق باملصرف
نفسه ،وبالتالي على املصارف أن تتخذ اإلجراءات الالزمة ملراقبة وتحسين جودة الخدمة التي تقدمها لجمهور العمالء.v

ب -أهمية جودة الخدمة املصرفية
تكتسب جودة الخدمات املصرفية أهمية كبيرة للطرفين "املصارف والعمالء" على حد سواء ،حيث أصبحت الجودة مدخال
رئيسيا للتميز بين املصارف في جذب العمالء الجدد واملحافظة على العمالء الحاليين ،وعلى العموم يمكن توضيح أهمية جودة
الخدمات املصرفية في النقاط اآلتية:vi
 معرفة حاجات ومتطلبات العمالء للخدمة املصرفية. مساعدة املصرف على الصمود في وجه املؤسسات املصرفية األخرى. مساعدة املصرف على زيادة حصته السوقية ضمن القطاع املصرفي. تقديم خدمات مصرفية تتناسب مع حاجات ورغبات العمالء الحاليين والجدد. تحقيق االستقرار املالي واملصرفي سواء في مجال تحقيق املزيد من األرباح أو املحافظة على عدم حدوث املخاطرة.ج -مستويات جودة الخدمة املصرفية
يمكن التمييز بين خمسة مستويات لجودة الخدمة املصرفية التي تقدم إلى العمالء كما حددها ()Kotler & Turner, 1989
وهي:vii
 الجودة املتوقعة من العمالء وتتمثل في الجودة التي يرى العمالء ضرورة وجودها. الجودة املدركة من قبل إدارة املصارف وتراها مناسبة وتختلف بإختالف رسالة وتوجهات املصرف وقدراته وموارده. الجودة القياسية املحددة باملواصفات النوعية للخدمة. الجودة الفعلية التي تؤدى بها الخدمة والتي تمثل الواقع الفعلي للخدمة.100
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 الجودة املروجة للزبائن والتي تزيد من إكتساب العمالء وذلك من خالل الحمالت الترويجية.ه -مداخل دراسة جودة الخدمة املصرفية
لجودة الخدمة املصرفية خمسة مداخل وهي تعكس إلى حد ما املفاهيم التي إعتمدها رواد الجودة ومارسوها:viii
 مدخل التمييز (التفوق) :على وفق هذا املدخل تعنى التفوق الطبيعي ،وهو ما ال يمكن إدراكه إال عندما نراه ،أو أنها أفضلما يمكن عمله .ومشكلة هذا املدخل أنه ال يقدم للمسيرين الدليل أو املنهج العملي للتمييز أو التفوق وحدوده.
 املدخل املعتمد على املنتوج :وتعني الجودة على أساس املنتوج ،الخصائص والسمات الكلية القابلة للقياس والضروريةلتحقيق رضا العميل ،وعلى الرغم من أن هذا املدخل يقدم تقديرا موضوعيا للجودة إال أنه يفترض أن العمالء جميعهم
يرغبون في الخصائص نفسها ولهم التوقعات ذاتها على الرغم من التباين في التفضيالت واألذواق.
 املدخل املعتمد على املستخدم :يتطابق هذا املدخل مع مفهوم املالئمة لالستعمال أو املتطلبات أو ما يطابق الجودة فيعيون املستعمل ،ومشكلة هذا املدخل تنحصر في تحديد الخصائص أو األبعاد التي تحقق رضا العميل.
 املدخل املعتمد على التصنيع :ويعني جودة املطابقة أو قدرة اإلستجابة ملواصفات التصميم ،وعيوب هذا املدخل في تعاملهمع الجودة بوصفها قضية تشغيلية داخلية ،فإن لم تكن املواصفات في ظل توقعات العميل ومتطلباته فإنها قد تسهم في
ضبط عمليات اإلنتاج ،إال أنها قد ال تحقق رضا العميل بالضرورة.
 املدخل املعتمد على القيمة اإلستراتيجية :إن مفهوم الجودة على وفق هذا املنظور تعني املوازنة بين الجودة والسعر الذييرغب العميل في دفعه ،أي املوازنة بين التكلفة والجودة ،فالعميل قد يرغب في مستوى أقل جودة إذا كانت حساسيته للسعر
عالية.
و -معاييرجودة الخدمة املصرفية
قام العديد من الكتاب والباحثين ومنهم ( )Zeithaml & Bither, 1996و( )Babakus & Boller, 1992بتوحيد معايير
الجودة في خمسة معايير وهي:
 األجهزة واملرافق واألفراد واألشياء امللموسة. اإلعتمادية في التعامل. سرعة اإلستجابة. الثقة في التعامل (األمان). اإلهتمام (التعاطف).وتم إعتماد هذه املعايير الخمسة في الجانب امليداني للبحث كأبعاد لجودة الخدمة املصرفية لدراستنا الحالية ،وفيما يلي
سنقدم عرض موجز لهذه املعايير.
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 اإلعتمادية :تعد من املعايير الخمسة األكثر ثباتا واألكثر أهمية في تحديد إدراك جودة الخدمة عند العمالء ،وتعرفاإلعتمادية بأنها اإليفاء واإللتزام بتقديم الخدمة باعتماد ووثوق عاليين؛ أي إنجاز ما هو صحيح منذ البداية في مجال التسليم
والخدمة وحل املشكالت والتسعير ،وتعد اإلعتمادية من العوامل الجوهرية في صناعية الخدمات املصرفية.ix
 اإلستجابة :وتشير إلى درجة اإلستعداد املوجودة لدى اإلدارات املختلفة في مصرف ملساعدة العميل واإليفاء بطلبه ،منخالل توفير املعلومات الدقيقة التي يحتاجها وتقديم الخدمة السريعة له بما يسهم في تخفيض وقت إنتظاره دون سبب
واضح .وتبرز هذه السمة ملقدم الخدمة عن طريق:
 أداء الخدمة بالسرعة القصوى. إنجاز الخدمة بأقل وقت متوقع لها من الزبون. كيفية مواجهة املشاكل وحلها بأقص ى سرعة ممكنة. األمان :يعني معرفة ومجاملة املوظفين وقدرتهم على جعل العميل ُيحس بالثقة واألمان ،كذلك فهو يمثل مقدار توفر أجهزةالسالمة واألمان واإلجراءات املرتبطة بها حفاظا على ممتلكات العمالء .فال يمكن أن يقوم العميل بإيداع أمواله وممتلكاته في
مصرف يزداد فيه حاالت الغش والسرقة.x
 الجوانب امللموسة :تعرف امللموسية بوصفها مظهرا خارجيا للتسهيالت املادية واملستلزمات واألشخاص ومواد اإلتصال،كل هذه تزودنا بإيضاح مادي وتصور للعميل عن الخدمة ،وال سيما العميل الجديد الذي سيستخدمها في تقييم الخدمة،
وغالبا ما تستخدم املصارف امللموسية لتحسين صورتها وتؤمن التواصل ومؤشرا للجودة للعميل ،وأغلب املصارف تضم
امللموسية مع األبعاد األخرى لخلق أو إبداع إستراتيجية جودة الخدمة للمصرف.xi
 التعاطف :ويقصد به مستوى العناية واإلهتمام الشخص ي الذي يقدمه املصرف لعمالئه ،ويقوم هذا البعد على الرعايةوحسن التعامل ومدى اإلهتمام بالعمالء ،ومعرفة املوظفين بحاجات ومصلحة العمالء؛ أي توفير اإلهتمام والرعاية الفردية
للعميل من قبل موظفي اإلدارات في املصرف وفهم احتياجاته الخاصة به ،ووضع اهتمامات العميل واإليفاء باحتياجاته في
الصميم.xii
 -4اإلطارالعملي للبحث
أ -التحليل الوصفي لبيانات عينة البحث
فيما يلي سوف نتطرق إلى دراسة خصائص املبحوثين حسب املتغيرات الشخصية والوظيفية.
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جدول( :)2توزيع أفراد عينة البحث حسب املتغيرات الشخصية والوظيفية
التكرار
فئات املتغير
املتغير

الجنس

ذكر
أنثى
املجموع
أقل من  5.سنة

من  5.إلى أقل من 0.سنة
من  0.إلى أقل من 3.سنة
العمر
من 3.سنة فأكثر
املجموع
تقني سامي
ليسانس
املؤهل العلمي
دراسات عليا متخصصة
مهندس
املجموع
أعمال فنية
الوظيفة أعمال إدارية غير إشرافية
مجاالت
أعمال إدارية إشرافية
الحالية
املجموع
أقل من 3سنوات
من  3إلى أقل من 0.سنوات
سنوات الخبرة
من  0.إلى أقل من 03سنة
 03سنة فأكثر
املجموع

5.
23
53
12
27
10
4
53
6
27
13
7
53
1
42
0.
53
21
15
7
10
53

النسبة
املئوية
56.6%
43.4%
100%
22.6%
50.9%
18.9%
7.5%
100%
11.3%
50.9%
24.5%
13.2%
100%
1.9%
79.2%
18.9%
100%
39.6%
28.3%
13.2%
18.9%
100%

املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS V17
يتضح من خالل هذا الجدول أن ) (56.6%من أفراد عينة البحث هم من الذكور ،في حين أن ) (43.4%كانت من اإلناث .أما
بالنسبة ملتغير العمر يتبين أن األفراد الذين ينتمون إلى الفئة العمرية (أقل من 5.سنة) بلغت نسبتهم ) ،(22.6%بينما نسبة
املبحوثين ضمن الفئة العمرية (من  5.إلى أقل من  0.سنة) بلغت ) ، (50.9%في حين نسبة املبحوثين الذين ينتمون إلى الفئة
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العمرية (من  0.إلى أقل من  3.سنة) كانت ) ،(18.9%وفي األخير نجد أن ) (7.5%من أفراد العينة بلغت أعمارهم ( 3.سنة
فأكثر) .وعليه نستنتج أن غالبية املبحوثين هم من الفئة الشابة.
أما متغير املؤهل العلمي للمبحوثين يتضح أن نسبة ( )11.3%منهم حاصلين على شهادة تقني سامي ،و( ) 50.9%حاصلين
على شهادة ليسانس ،بينما نسبة حاملي شهادة الدراسات العليا املتخصصة ( )PGSكانت ) ،(24.5%أما نسبة الحاصلين على
شهادة مهندس بلغت ( .(13.2%وعليه فإن املصارف التجارية محل الدراسة تحرص على توظيف املوارد البشرية املؤهلة التي
تمتلك املهارات و القدرات الالزمة لشغل الوظائف.
وفيما يخص مجال الوظيفة الحالية للمبحوثين أن غالبية أفراد عينة البحث يعملون في مجال األعمال اإلدارية غير
اإلشرافية بنسبة( ،)79.2%في حين نسبة املبحوثين الذي يعملون في مجال األعمال اإلدارية اإلشرافية بلغت( ،)18.9%أما
نسبة أفراد العينة الذين يعملون في مجال األعمال الفنية بلغت ).(1.9%
وعند مالحظة سنوات الخبرة لدى املبحوثين نجد أن ( )39.6%منهم تقل خبرتهم عن  3سنوات و ( (28.3%من أفراد عينة
البحث سنوات خبرتهم تتراوح ما بين ( 3إلى أقل من  0.سنوات) ،في حين نجد( (13.2%من املبحوثين سنوات خبرتهم تتراوح ما
بين ( 0.إلى أقل من  03سنة) ،أما املبحوثين الذين بلغت خبرتهم( 03سنة فأكثر) فقد حددت نسبتهم بـ (.(18.9%
ب -وصف وتحليل محاور البحث
نقوم في هذا الجزء بوصف وتحليل محاور البحث بغية اإلجابة على تساؤالته املطروحة ،حيث تم استخدام بعض مقاييس
اإلحصاء الوصفي كالوسط الحسابي واالنحراف املعياري (على مقياس ليكرت الخماس ي) إلجابات أفراد عينة البحث عن
عبارات االستبانة املتعلقة بمتغير "جودة الخدمة املصرفية" بأبعاده املختلفة ،وقد تقرر أن يكون الوسط الحسابي إلجابات
املبحوثين عن كل عبارة وعن كل ُبعد من ( -0أقل من  )9.3داال على مستوى "منخفض" من القبول ،ومن ( -9.3أقل من )5.3
داال على مستوى "متوسط" ،ومن ( )3 -5.3داال على مستوى "مرتفع".
 تحليل عبارات املحور األول لإلجابة على السؤال التالي:ما مدى توفرالجوانب امللموسة باملصارف محل الدراسة لعرض وتقديم الخدمة للعمالء؟
لإلجابة على هذا السؤال يجب دراسة وتحليل النتائج املوضحة في الجدول املوالي.
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الجدول ( )13األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث
عن ُبعد "الجوانب امللموسة"
الوسط

االنحرا

األهم

ف

ية

املعيار

النس

ي

بية

..888

0

مرتفع

3

مرتفع
مرتفع

مستوى
القبول

الرقم

ُبعد الجوانب امللموسة وعبارات القياس

0

يمتاز شكل مبنى املصرف وجاذبيته بإثارة اإلهتمام.

5.05

9

يعتبر تصميم املبنى وترتيبه الداخلي مهم جدا بالنسبة للمصرف.

5.83

..820

5

يحرص املصرف على حداثة املعدات واألجهزة املستخدمة.

0.90

..0.3

0

0

يحرص املصرف على نظافة وأناقة موظفيه.

0.00

..80.

9

مرتفع

3

يهتم املصرف بأن يكون لون املبنى من الداخل أو الخارج مريحا للنظر.
ُ
يحرص املصرف على توفير أبواب خاصة تستخدم للدخول.

5.88

..205

0

مرتفع

0.03

..000

5

مرتفع

4.11

1.510

/

مرتفع

الحسا
بي

0

الجوانب امللموسة بشكل عام
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS V17

يتضح من خالل هذا الجدول أن العبارة التي تنص على "يحرص املصرف على حداثة املعدات واألجهزة املستخدمة" جاءت
في املرتبة األولى من حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط الحسابي لإلجابات عن
ُ
هذه العبارة ( )0.90بإنحراف معياري ( ،)..0.3ووفقا ملقياس الدراسة فان هذه العبارة تشير إلى نسبة قبول مرتفعة.
في حين نجد أن العبارة التي تنص على "يمتاز شكل مبنى املصرف وجاذبيته بإثارة اإلهتمام" جاءت في املرتبة األخيرة من
حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط الحسابي لإلجابات عن هذه العبارة ()5.05
ُ
بإنحراف معياري ( ،)..888ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذه العبارة تشير إلى نسبة قبول مرتفعة .كما نالحظ من األوساط
ُ
الحسابية إلجابات أفراد عينة البحث عن عبارات هذا ُ
البعد أنها تشكل قبوال مرتفعا أيضا ،حيث تراوحت األوساط الحسابية
ما بين ( )0.90-5.05بإنحرافات معيارية محصورة ما بين (.)..205-..0.3
بناء على ما تقدم ،يتضح لنا أن مستوى توفر الجوانب امللموسة باملصارف محل الدراسة الالزمة لعرض وتقديم
الخدمات للعمالء جاء مرتفعا وفقا ملقياس الدراسة ،وذلك بوسط حسابي قدره ( )0...بإنحراف معياري ( ،)..300تدل هذه
النتيجة على أن إدارة املصارف محل الدراسة تحرص على إستخدام أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة ،وعلى نظافة وأناقة
املوظفين ،هذا باإلضافة إلى اإلهتمام بشكل مبنى املصرف وجاذبيته وتصميمه وترتيبه الداخلي.
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 -تحليل عبارات املحور الثاني لإلجابة على السؤال التالي:

ما مدى توفرعنصر"اإلعتمادية" باملصارف محل الدراسة لعرض وتقديم الخدمة للعمالء؟
لإلجابة على هذا السؤال يجب دراسة وتحليل النتائج املوضحة في الجدول املوالي.
الجدول ( )14األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث
عن ُبعد "اإلعتمادية"
االنحرا
الوسط
ف
الحسا
الرقم ُبعد اإلعتمادية وعبارات القياس
املعيار
بي
ي

األهم
ية
النس

مستوى
القبول

بية

0

يهتم املصرف بالوفاء بالتزاماته في مواعيدها املحددة فيما يتعلق
بتقديم الخدمات املصرفية.

0.09

..859

3

مرتفع

8

يحاول املصرف تقديم الكشوفات في مواعيدها املقررة.

0.99

..0.9

5

مرتفع

2

يحاول املصرف تجنب األخطاء عند تقديم الكشوف.

0..0

..020

0

مرتفع

0.

يحرص املصرف على توظيف العاملين الذين لديهم تخصص مصرفي.

0.00

..850

0

مرتفع

00

يتضمن أداء املوظفين لوظائفهم توفر الثقة بين العميل واملصرف.

0.55

..802

0

مرتفع

09

يصغي املوظفون باهتمام ملشاكل العمالء املتعلقة بحساباتهم.

0.92

..095

9

مرتفع

4.19

1.525

/

مرتفع

ُبعد اإلعتمادية بشكــل ع ــام
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS V17

يتضح من خالل هذا الجدول أن العبارة التي تنص على " يتضمن أداء املوظفين لوظائفهم توفر الثقة بين العميل
واملصرف" جاءت في املرتبة األولى من حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط
ُ
الحسابي لإلجابات عن هذه العبارة ( )0.55بإنحراف معياري ( ،)..802ووفقا ملقياس الدراسة فان هذه العبارة تشير إلى نسبة
قبول مرتفعة.
في حين نجد أن العبارة التي تنص على "يحاول املصرف تجنب األخطاء عند تقديم الكشوف" جاءت في املرتبة األخيرة من
حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط الحسابي لإلجابات عن هذه العبارة ()0..0
ُ
بإنحراف معياري ( ،)..020ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذه العبارة تشير إلى نسبة قبول مرتفعة أيضا .إضافة إلى ذلك من
ُ
خالل تتبعنا لألوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة البحث عن عبارات هذا ُ
البعد نجد أنها تشكل قبوال مرتفعا ،إذ تراوحت
األوساط الحسابية ما بين ( )0.55-0..0بإنحرافات معيارية محصورة ما بين (.)..802-..0.9
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بناء على ما تقدم ،يتضح لنا جليا أن مستوى توفر عنصر اإلعتمادية باملصارف محل الدراسة جاء مرتفعا وفقا ملقياس
الدراسة ،وذلك بوسط حسابي قدره ( )4.19بإنحراف معياري ( ،)1.525وبالتالي تشير هذه النتيجة إلى أن أداء املوظفين
لوظائفهم يوفر نوع من الثقة بين العميل واملصرفُ ،ويصغون باهتمام ملشاكل العمالء املتعلقة بحساباتهمُ ،ويقدمون
الكشوفات في مواعيدها املقررة.
 تحليل عبارات املحور الثالث لإلجابة على السؤال التالي:ما مدى توفرعنصر"اإلستجابة" باملصارف محل الدراسة لعرض وتقديم الخدمة للعمالء؟
لإلجابة على هذا السؤال يجب دراسة وتحليل النتائج املوضحة في الجدول املوالي.
الجدول ( )15األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث
عن ُبعد " مدى اإلستجابة"

الرقم

05
00

ُبعد مدى اإلستجابة وعبارات القياس

الوسط
الحسا
بي

يستخدم املصرف األجهزة الحديثة واملتطورة وهذا لدفع العمالء 0.05

االنحرا

األهم

ف

ية

املعيار
ي

النس
بية

..323

3

مستوى
القبول
مرتفع

للتعامل معه.
السرعة في تقديم الخدمات للعمالء إحدى املهام الرئيسية للنظام 0.03

..020

0

مرتفع

املصرفي.

03

اإلستجابة السريعة لشكاوى العمالء أو إستفساراتهم ضرورة ملحة 0.95
للمصرف.

..050

5

مرتفع

00

تعاون املوظفين في الجهاز املصرفي مع العمالء واجب أساس ي للمصرف0.50 .

..059

9

مرتفع

الرد الفوري للحاالت الطارئة للعمالء يعطي صورة واضحة للخدمات 0.05

..890

0

مرتفع

00
08

املصرفية.
يعمل املصرف على إعادة تشغيل أجهزة الصراف اآللي بعد التوقف 0..9

..2.2

0

مرتفع

املفاجئ بزمن قياس ي.

مدى اإلستجابة بشكــل ع ــام

4.22

1.490

/

مرتفع

املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS V17
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يتضح من خالل هذا الجدول أن العبارة التي تنص على "الرد الفوري للحاالت الطارئة للعمالء يعطي صورة واضحة
للخدمات املصرفية" جاءت في املرتبة األولى من حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ
ُ
الوسط الحسابي لإلجابات عن هذه العبارة ( )0.05بإنحراف معياري ( ،)..890ووفقا ملقياس الدراسة فان هذه العبارة تشير
إلى نسبة قبول مرتفعة.
بينما نجد أن العبارة التي تنص على "يعمل املصرف على إعادة تشغيل أجهزة الصراف اآللي بعد التوقف املفاجئ بزمن
قياس ي" جاءت في املرتبة األخيرة من حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط الحسابي
لإلجابات عن هذه العبارة ( )0..9بإنحراف معياري ( ،)..2.2ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذه العبارة ُتشير إلى نسبة قبول
ُ
مرتفعة أيضا .والش يء املالحظ أيضا أنه من األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين عن عبارات هذا ُ
البعد نجد أنها تشكل
قبوال مرتفعا كذلك.
وإنطالقا مما سبق نجد ،يتضح لنا جليا أن مستوى توفر عنصر اإلستجابة باملصارف محل الدراسة جاء مرتفعا وفقا
للمقياس املعتمد ،وذلك بوسط حسابي قدره ( )4.22بإنحراف معياري ( ،)1.490وبالتالي تدل هذه النتيجة على أن
املصارف محل الدراسة ترد فوريا على الحاالت الطارئة للعمالء ،وتستجيب بسرعة لشكاويهم أو إستفساراتهم ،إضافة إلى
ذلك فهي تعتبرأن السرعة في تقديم الخدمات للعمالء إحدى املهام الرئيسية للنظام املصرفي.
 تحليل عبارات املحور الرابع لإلجابة على السؤال التالي:ما مدى توفرعنصر"األمان والثقة" باملصارف محل الدراسة في عرض وتقديم الخدمة للعمالء؟
لإلجابة على هذا السؤال يجب دراسة وتحليل النتائج املوضحة في الجدول املوالي.
الجدول ( )10األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث
عن ُبعد " األمان"
الوسط

ف

ية

املعيار

النس

ي

بية

..08.

5

مرتفع

0

مرتفع

3

مرتفع

الرقم

ُبعد األمان وعبارات القياس

02

يقيس املصرف حجم إيداعات العمالء نتيجة شعورهم باألمان.

0.05

9.

توفر الخبرة في الجهاز املصرفي أمر يعني جميع املصارف.

0.05

..000

التحلي بالصبر واألخالق الحميدة ضرورة لدى املوظفين في الجهاز 0..2

..000

الحسا
بي

90
99

108

االنحرا

األهم
مستوى
القبول

املصرفي.
الرقابة املستمرة واملتابعة من قبل الجهاز املصرفي في تقييم الخدمات 0.02
تعتبر من األساليب املهمة في تقويم األداء.

..053

9

مرتفع
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95

يحافظ املصرف دائما على أسرار العمالء.

0..9

..200

0

مرتفع

90

إدارة املصرف تدعم وتؤيد املوظفين ألداء وظائفهم بكفاءة وهذا لطمأنة 0.98
العمالء.

..000

0

مرتفع

4.14

1.443

/

مرتفع

األمان بشكــل ع ــام
املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS V17

يتضح من خالل هذا الجدول أن العبارة التي تنص على "إدارة املصرف تدعم وتؤيد املوظفين ألداء وظائفهم بكفاءة وهذا
لطمأنة العمالء" جاءت في املرتبة األولى من حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط
ُ
الحسابي لإلجابات عن هذه العبارة ( )0.98بإنحراف معياري ( ،)..000ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذه العبارة تشير إلى نسبة
قبول مرتفعة.
في حين أن العبارة التي تنص على "يحافظ املصرف دائما على أسرار العمالء" جاءت في املرتبة األخيرة من حيث األهمية
النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط الحسابي لإلجابات عن هذه العبارة ( )0..9بإنحراف
ُ
معياري ( ،)..200ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذه العبارة تشير إلى نسبة قبول مرتفعة أيضا .كذلك نجد أن جميع عبارات
ُ ُ
البعد تشكل قبوال مرتفعا وهذا إعتمادا على األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين.
هذا
من خالل ما سبق ،نستنتج أن مستوى توفر عنصر "األمان والثقة" باملصارف محل الدراسة جاء مرتفعا وفقا للمقياس
املعتمد ،وذلك بوسط حسابي قدره ( )4.14وبإنحراف معياري ( ،)1.443وتدل هذه النتيجة على أن إدارة املصارف محل
الدراسة تدعم وتؤيد املوظفين ألداء وظائفهم بكفاءة وهذا لطمأنة العمالء ،وتقوم أيضا بقياس حجم إيداعات العمالء
نتيجة شعورهم باألمان ،هذا باإلضافة إلى محافظتهم على أسرارعمالئهم.
 تحليل عبارات املحور الخامس لإلجابة على السؤال التالي:ما مدى توفر عنصر "التعاطف" باملصارف محل الدراسة الذي يوضح اإلهتمام بالعمالء ومعرفة حاجاتهم
املختلفة وتلبيتها؟
لإلجابة على هذا السؤال يجب دراسة وتحليل النتائج املوضحة في الجدول املوالي.
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الجدول ( )12األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث
عن ُبعد "التعاطف"
الوسط

االنحرا

األهم

ف

ية

املعيار

النس

ي

بية
0

مرتفع
مرتفع

مستوى
القبول

الرقم

ُبعد التعاطف وعبارات القياس

93

يحرص الجهاز املصرفي على معرفة إحتياجات العمالء لتحقيق رضاهم5.00 .

0.980

90

من ضمن أولويات اإلدارة مراعاة مصالح العمالء.

0..0

0..00

0

90

يوائم املصرف بين املساحة املخصصة للعمالء وأوقات تردد املصرف.
ُ
تظهر إدارة املصرف إهتمامها بالعمالء بشكل مستمر.

0.98

..883

0

مرتفع

0.00

0..80

5

مرتفع

92

تهتم إدارة املصرف بالعمالء ذوي اإلحتياجات الخاصة.

5.28

0.9.0

3

مرتفع

من السمات األساسية للموظفين باملصرف اللطافة واإلبتسامة عند 0.03

..202

9

مرتفع

الحسا
بي

98

5.

إستقبالهم للعمالء والتعامل معهم.

التعاطف بشكــل ع ــام

4.15

1.820

/

مرتفع

املصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج SPSS V17
من خالل هذا الجدول نجد أن العبارة التي تنص على "يوائم املصرف بين املساحة املخصصة للعمالء وأوقات تردد
املصرف" جاءت في املرتبة األولى من حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط الحسابي
لإلجابات عن هذه العبارة ( )0.98بإنحراف معياري ( ،)..883ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذه العبارة ُتشير إلى نسبة قبول
مرتفعة.
بينما نجد أن العبارة التي تنص على "يحرص الجهاز املصرفي على معرفة إحتياجات العمالء لتحقيق رضاهم" جاءت في
املرتبة األخيرة من حيث األهمية النسبية املعطاة لها من قبل أفراد عينة البحث ،حيث بلغ الوسط الحسابي لإلجابات عن
ُ
هذه العبارة ( )5.00بإنحراف معياري ( ،)0.980ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذه العبارة تشير إلى نسبة قبول مرتفعة أيضا.
ُ
والش يء املالحظ أنه من األوساط الحسابية إلجابات املبحوثين عن عبارات هذا ُ
البعد نجد أنها تشكل قبوال مرتفعا كذلك.
وإنطالقا مما سبق نجد ،يتضح لنا جليا أن مستوى توفر عنصر"التعاطف" باملصارف محل الدراسة جاء مرتفعا وفقا
للمقياس املعتمد ،وذلك بوسط حسابي قدره ( )4.15بإنحراف معياري ( ،)1.820وتدل هذه النتيجة على أنه من السمات
األساسية للموظفين باملصارف محل الدراسة اللطافة واإلبتسامة عند إستقبالهم للعمالء والتعامل معهم واإلهتمام بهم
بشكل مستمر ،ومعرفة إحتياجاتهم لتحقيق رضاهم.
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 تحليل محاور االستبانة لإلجابة على السؤال الرئيس ي التالي:ما مستوى توفرجودة الخدمة املصرفية باملصارف التجارية محل الدراسة ؟

لإلجابة على هذا السؤال يجب دراسة وتحليل النتائج املوضحة في الجدول املوالي:
الجدول ( )18األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث عن متغير
جودة الخدمة املصرفية
مستوى
األهمية
االنحراف
الوسط
محاور جودة الخدمة املصرفية
القبول
املعياري
النسبية
الحسابي
أوال .الجوانب امللموسة

4.11

1.510

5

مرتفع

ثانيا .اإلعتمادية

4.19

1.525

2

مرتفع

ثالثا .مدى اإلستجابة

4.22

1.490

1

مرتفع

رابعا .األمان والثقة

4.14

1.443

3

مرتفع

خامسا .التعاطف

4.15

1.820

4

مرتفع

جودة الخدمة املصرفية بشكــل 4.11
ع ــام

1.441

/

مرتفع

املصدر :من إعداد الباحثين إعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V17
نالحظ من خالل الجدول ( ).0أن محور "مدى اإلستجابة" جاء بالترتيب األول من حيث األهمية النسبية املعطاة له من
قبل أفراد عينة البحث ،إذ بلغ الوسط الحسابي لإلجابات عن هذا املحور ) (0.99بإنحراف معياري ) ،(..020وبالترتيب الثاني
جاء محور "اإلعتمادية" بوسط حسابي قدره ) ،)0.02في حين محور "األمان والثقة" جاء بالترتيب الثالث من حيث األهمية
النسبية املعطاة له من قبل املبحوثين وهذا بوسط حسابي قدره ) ،)0.00وبالترتيب الرابع جاء محور "التعاطف" وهذا بوسط
حسابي قدره ) ،)0..3وفي األخير جاء محور "الجوانب امللموسة" في الترتيب الخامس وذلك بوسط حسابي قدره (.)0...
بناء على ما تقدم ،نجد أن مستوى توفر جودة الخدمة املصرفية بأبعادها املختلفة باملصارف التجارية محل الدراسة
جاء مرتفعا وفقا للمقياس املعتمد ،إذ بلغ الوسط الحسابي إلجابات املبحوثين عن هذا املتغير ككل ( ،)4.11بإنحراف
معياري قدره (.)1.441
ج -اختبارالفرضيات
 الفرضية األولى ( " :)H11توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "الجوانب امللموسة" باملصارف التجارية محل الدراسةعلى جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
إلختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام إختبار  Tللعينة الواحدة ( )One Sample T-testوالجدول املوالي يوضح نتائج هذا
اإلختبار.
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الجدول ( )19نتائج إختبار( )One Sample T-testللفرضية األولى
قيمة  Tاملحسوبة قيمة  tالجدولية

الوسط
الحسابي

05.232

0...

9...2

مستوى
املعتمد
...3

املعنوية مستوى
املحسوب

املعنوية

.....

املصدر :من إعداد الباحثين إعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V17
يتضح من خالل هذا الجدول أن قيمة ( )Tاملحسوبة ( )05.232أكبر بكثير من قيمة ( )tالجدولية ( ،)9...2وأن مستوى
املعنوية املحسوب ( ).....أقل من مستوى املعنوية املعتمد ( ،)...3وبذلك نرفض الفرضية الصفرية األولى ونقبل بديلتها
التي تؤكد على وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "الجوانب امللموسة" باملصارف التجارية محل الدراسة على جودة
الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الثانية (  " :)Hتوجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "اإلعتمادية" باملصارف التجارية محل الدراسة على12

جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
إلختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام إختبار  Tللعينة الواحدة ( )One Sample T-testوالجدول املوالي يوضح نتائج هذا
اإلختبار.
الجدول ( )11نتائج إختبار( )One Sample T-testللفرضية الثانية
قيمة  Tاملحسوبة قيمة  tالجدولية

الوسط
الحسابي

00.209

0.02

9...2

مستوى
املعتمد
...3

املعنوية مستوى
املحسوب

املعنوية

.....

املصدر :من إعداد الباحثين إعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V17
يتضح من خالل هذا الجدول أن قيمة ( )Tاملحسوبة ( )00.209أكبر بكثير من قيمة ( )tالجدولية ( ،)9...2وأن مستوى
املعنوية املحسوب ( ).....أقل من مستوى املعنوية املعتمد ( ،)...3وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الثانية ونقبل بديلتها
التي تؤكد على وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "اإلعتمادية" باملصارف التجارية محل الدراسة على جودة الخدمة
املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الثالثة (  " :)Hتوجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "مدى اإلستجابة" باملصارف التجارية محل الدراسة13

على جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
إلختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام إختبار  Tللعينة الواحدة ( )One Sample T-testوالجدول املوالي يوضح نتائج هذا
اإلختبار.
الجدول ( )11نتائج إختبار( )One Sample T-testللفرضية الثالثة
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الحسابي
0.99

قيمة  Tاملحسوبة قيمة  tالجدولية
00.292

9...2
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مستوى
املعتمد
...3

املعنوية مستوى
املحسوب

املعنوية

.....

املصدر :من إعداد الباحثين إعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V17
من خالل هذا الجدول نجد أن قيمة ( )Tاملحسوبة ( )00.292أكبر بكثير من قيمة ( )tالجدولية ( ،)9...2وأن مستوى
املعنوية املحسوب ( ).....أقل من مستوى املعنوية املعتمد ( ،)...3وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الثالثة ونقبل بديلتها
التي تؤكد على وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "مدى اإلستجابة" باملصارف التجارية محل الدراسة على جودة
الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الرابعة ( " :)H14توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "األمان والثقة" باملصارف التجارية محل الدراسةعلى جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
إلختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام إختبار  Tللعينة الواحدة ( )One Sample T-testوالجدول املوالي يوضح نتائج هذا
اإلختبار.
الجدول ( )12نتائج إختبار( )One Sample T-testللفرضية الرابعة
الوسط
الحسابي
0.00

قيمة  Tاملحسوبة قيمة  tالجدولية
08.095

9...2

مستوى
املعتمد
...3

املعنوية مستوى
املحسوب

املعنوية

.....

املصدر :من إعداد الباحثين إعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V17
من خالل هذا الجدول يتبين لنا جليا أن قيمة ( )Tاملحسوبة ( )08.095أكبر بكثير من قيمة ( )tالجدولية (،)9...2
إضافة إلى ذلك نجد أن مستوى املعنوية املحسوب ( ).....أقل من مستوى املعنوية املعتمد ( ،)...3وبذلك نرفض الفرضية
الصفرية الرابعة ونقبل بديلتها التي تؤكد وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "األمان والثقة" باملصارف التجارية
محل الدراسة على جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 الفرضية الخامسة (  ":)Hتوجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "التعاطف" باملصارف التجارية محل الدراسة على15

جودة الخدمة املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
إلختبار هذه الفرضية قمنا باستخدام إختبار  Tللعينة الواحدة ( )One Sample T-testوالجدول املوالي يوضح نتائج هذا
اإلختبار.
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الجدول ( )13نتائج إختبار( )One Sample T-testللفرضية الخامسة
الوسط
الحسابي
0..3

قيمة  Tاملحسوبة قيمة  tالجدولية
8.8.9

9...2

مستوى
املعتمد
...3

املعنوية مستوى
املحسوب

املعنوية

.....

املصدر :من إعداد الباحثين إعتمادا على مخرجات برنامج SPSS. V17
يتضح من خالل هذا الجدول أن قيمة ( )Tاملحسوبة ( )8.8.9أكبر من قيمة ( )tالجدولية ( ،)9...2وأن مستوى املعنوية
املحسوب ( ).....أقل من مستوى املعنوية املعتمد ( ،)...3وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الخامسة ونقبل بديلتها التي
تؤكد على وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ُلبعد "التعاطف" باملصارف التجارية محل الدراسة على جودة الخدمة
املصرفية لديها وذلك عند مستوى املعنوية ."...3
 -4الخاتمة
أ -النتائج :في ضوء تحليل نتائج الدراسة امليدانية توصلنا إلى النتائج التالية:
 مستوى جودة الخدمة املصرفية باملصارف محل الدراسة جاء مرتفعا وفقا للمقياس املعتمد وذلك بداللة إرتفاع الوسطالحسابي إلجابات املبحوثين على أبعاد جودة الخدمة املصرفية مجتمعة الذي قدر بـ (.)0.00
 جاء مستوى إهتمام املصارف محل الدراسة بالجوانب امللموسة مرتفعا كذلك ،وذلك بداللة إرتفاع الوسط الحسابيإلجابات املبحوثين عن هذا املحور البالغ ( .)0...وبهذا نستدل على أن املصارف املبحوثة تحرص على توفير أحدث األجهزة
واملعدات املطلوبة ،وتهتم بتصميم املبنى وترتيبه الداخلي وجعله جذاب ومثير لإلهتمام.
 تهتم املصارف محل الدراسة كثيرا بالوفاء بالتزاماتها في مواعيدها املحددة فيما يتعلق بتقديم الخدمات املصرفية ،وتوفيرالثقة املطلوبة بينها وبين العميل.
 تهتم املصارف محل الدراسة كثيرا بسرعة تقديم الخدمات للعمالء ،والرد الفوري للحاالت الطارئة التي تواجههم ،هذاباإلضافة إلى اإلستجابة السريعة لشكاويهم أو إستفساراتهم.
 تقوم املصارف محل الدراسة بالرقابة املستمرة على عملية تقديم الخدمات املصرفية ،وتحافظ دوما على أسرار العمالء. تحرص املصارف محل الدراسة دائما على معرفة جميع إحتياجات العمالء لتحقيق رضاهم.ب -التوصيات :في ضوء هذه النتائج نوص ي بما يلي:
 يجب على املصارف محل الدراسة أن تحرص دائما على إستخدام أحدث األجهزة واملعدات في مجال عملها. يجب على املصارف محل الدراسة أن تحرص دائما على نظافة وأناقة موظفيها. يجب أن يتضمن أداء املوظفين لوظائفهم باملصارف محل الدراسة توفر الثقة التامة بينهم وبين العمالء. يجب تقديم الكشوفات في مواعيدها املحددة ودون أخطاء. يجب اإلصغاء التام ملشاكل العمالء املتعلقة بحساباتهم. يجب تقديم الخدمات للعمالء بالسرعة املطلوبة.114
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 يجب املحافظة دائما على أسرار العمالء واإلهتمام بهم بشكل مستمر.قائمة الهوامش

 :iعجام ،ابراهيم محمد حسن .)7002( .تقانة المعلومات وادارة المعرفة وأثرهما في الخيار االستراتيجي (دراسة تحليلية مقارنة
آلراء عينة من مديري المصارف العراقية األهلية والحكومية) .رسالة دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراق ،ص.72

 :iiجاسم ،ارشد عبد األمير .)7022( ،دور الريادة والتفكير الريادي في تعزيز جودة الخدمة المصرفية :دراسة إستطالعية
على عينة من مسؤولي مصارف القطاع الخاص العراقي في محافظة النجف األشرف ،مجلة أداب الكوفة ،مج  ،02ع ،63

جامعة الكوفة ،العراق ،ص.623

 :iiiالبصري ،عبد الرضا شفيق ،وطاهر ،هديل عادل .)7022( ،تقنيات الصيرفة اإللكترونية وتأثيرها في جودة الخدمة
المصرفية :دراسة إستطالعية مقارنة لبعض فروع المصارف العراقية الحكومية واألهلية ،مجلة اإلدارة واإلقتصاد ،مج  ،12ع

 ،221الجامعة المستنصرية ،العراق ،ص.261

 :ivكاظم ،فارس عبد هللا ،وآخرون .)7022( ،إستراتيجيات اإلتصاالت التسويقية ودورها في تعزيز أبعاد جودة الخدمة
المصرفية المقدمة :دراسة تحليلية ألراء عينة من العاملين في المصارف التجارية العراقية ،المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ،مج

 ،22ع  ،13جامعة كربالء ،ص.213

 :vالتميمي ،وفاء صبحي صالح .)7002( ،أثر اإلبتكار التسويقي في جودة الخدمات المصرفية :دراسة ميدانية في
المصارف التجارية األردنية ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،مج  ،20ع  ،02األردن ،ص ص.201-206

 :viحداد ،مناور .)7022( ،أثر جودة الخدمات المصرفية على أداء القطاع المصرفي في األردن ،مجلة الكوت للعلوم
اإلقتصادية واإلدارية ،ع  ،22جامعة واسط ،العراق ،ص.21

 :viiآل مراد ،نبال يونس محمد .)7027( ،دور تقانات المعلومات الحديثة في تحسين جودة الخدمة المصرفية :دراسة
إستطالعية ألراء عينة من العاملين في بعض فروع مصرفي الرشيد والرافدين في مدينة الموصل ،مجلة بحوث مستقبلية ،ع

 ،62كلية الحدباء الجامعة ،العراق ،ص.73
 :viiiنفس المرجع ،ص ص.72-73

 :ixآل مراد ،نجلة يونس محمد ،والمال حسن ،ثائر طارق حامد .)7002( ،التخطيط اإلستراتيجي التسويقي وأثره في جودة
الخدمة المصرفية :دراسة إستطالعية في فروع مصرفي الرافدين والرشيد في مدينة الموصل ،مجلة بحوث مستقبلية ،ع ،76

كلية الحدباء الجامعة ،العراق ،ص ص.72-71

 :xحمد ،عامر علي ،وحماد ،أحمد جدعان .)7022( ،دور خصائص المنظمة المتعلمة في تعزيز جودة الخدمة المصرفية:
دراسة تحليلية في عينة من المصارف األهلية في محافظة كركوك ،مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ،مج ،2

ع  ،2العراق ،ص ص.226-227

 :xiآل مراد ،نجلة يونس محمد ،والمال حسن ،ثائر طارق حامد ،مرجع سابق ،ص.72

 :xiiحمد ،عامر علي ،وحماد ،أحمد جدعان ،مرجع سابق ،ص.226
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 -2آل مراد ،نبال يونس محمد .)7027( ،دور تقانات المعلومات الحديثة في تحسين جودة الخدمة المصرفية :دراسة
إستطالعية آلراء عينة من العاملين في بعض فروع مصرفي الرشيد والرافدين في مدينة الموصل ،مجلة بحوث مستقبلية ،ع

 ،62كلية الحدباء الجامعة ،العراق.

 -7آل مراد ،نجلة يونس محمد ،والمال حسن ،ثائر طارق حامد .)7002( ،التخطيط اإلستراتيجي التسويقي وأثره في جودة
الخدمة المصرفية :دراسة إستطالعية في فروع مصرفي الرافدين والرشيد في مدينة الموصل ،مجلة بحوث مستقبلية ،ع ،76

كلية الحدباء الجامعة ،العراق.

 -6البصري ،عبد الرضا شفيق ،وطاهر ،هديل عادل .)7022( ،تقنيات الصيرفة اإللكترونية وتأثيرها في جودة الخدمة
المصرفية :دراسة إستطالعية مقارنة لبعض فروع المصارف العراقية الحكومية واألهلية ،مجلة اإلدارة واإلقتصاد ،مج  ،12ع

 ،221الجامعة المستنصرية ،العراق.

 -1جاسم ،ارشد عبد األمير .)7022( ،دور الريادة والتفكير الريادي في تعزيز جودة الخدمة المصرفية :دراسة إستطالعية
على عينة من مسؤولي مصارف القطاع الخاص العراقي في محافظة النجف األشرف ،مجلة أداب الكوفة ،مج  ،02ع ،63

جامعة الكوفة ،العراق.

 -2حداد ،مناور .)7022( ،أثر جودة الخدمات المصرفية على أداء القطاع المصرفي في األردن ،مجلة الكوت للعلوم
اإلقتصادية واإلدارية ،ع  ،22جامعة واسط ،العراق.

 -3حمد ،عامر علي ،وحماد ،أحمد جدعان .)7022( ،دور خصائص المنظمة المتعلمة في تعزيز جودة الخدمة المصرفية:
دراسة تحليلية في عينة من المصارف األهلية في محافظة كركوك ،مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ،مج ،2

ع  ،2العراق.

 -2كاظم ،فارس عبد هللا ،وآخرون .)7022( ،إستراتيجيات اإلتصاالت التسويقية ودورها في تعزيز أبعاد جودة الخدمة
المصرفية المقدمة :دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في المصارف التجارية العراقية ،المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ،مج

 ،22ع  ،13جامعة كربالء.

 -2عجام ،ابراهيم محمد حسن .)7002( .تقانة المعلومات وادارة المعرفة وأثرهما في الخيار االستراتيجي (دراسة تحليلية

مقارنة آلراء عينة من مديري المصارف العراقية األهلية والحكومية) .رسالة دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراق.

 -1التميمي ،وفاء صبحي صالح .)7002( ،أثر اإلبتكار التسويقي في جودة الخدمات المصرفية :دراسة ميدانية في
المصارف التجارية األردنية ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،مج  ،20ع  ،02األردن.
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مؤشرات السيولة وأثرها على الربحية املصرفية
)0202-0222 (دراسة تطبيقية على مصرف الصحارى التجاري للسنوات
Liquidity indicators and their impact on banking profitability
(An applied study on the Sahara Commercial Bank 2000-2017)
 وليد رمضان سالم.أ
أستاذ مساعد بعلم التمويل
 جامعة طرابلس- كلية االقتصاد والعلوم السياسية
W.salem@uot.edu.ly

Abstract :

The study aimed to identify the most important factors
affecting the profitability of commercial banks, by testing
and analyzing the effect of liquidity indicators (cash liquidity,
total deposits, profit margin, financial leverage) on the
overall performance of Sahara Commercial Bank in Libya,
and the quantitative approach was used using the statistical
package Spss (20) which was based on the analysis of
Kolomogorov Smirnov (KS) tests and the Pearson Binary
Correlation Coefficient, to measure the strength and
direction of the linear relationship between two variables in
which the conditions of a normal distribution are met. The
VIF test was implemented, and the Variance Inflation Factor
was examined. Autocorrelation in the rest of the estimated
regression models whose presence affects the accuracy and
bias of the estimated coefficients, using the Durbin-Watson
(DW) test, Finally, the (F) test distribution was used at the
level of significance (5%) and (10%), and the study found a
relationship between the return on equity (overall
performance) on the one hand and the variables interpreted
for it (LR), bank liquidity index, (DP). Gross Deposit Index
(PM) Profit Margin Index (PM), and (FL) Financial Leverage
Index.
Key words: return on equity, bank cash, gross deposit index,
profit margin index, leverage index
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 رضا منصور شيته.د
أستاذ مساعد بعلم التمويل
 جامعة طرابلس- كلية االقتصاد والعلوم السياسية
R.shita@uot.edu.ly

امللخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل املؤثرة على
 وذلك من خالل اختبار وتحليل،ربحية املصارف التجارية
، إجمالي الودائع،أثر مؤشرات السيولة (السيولة النقدية
 الرفع املالي) على األداء العام ملصرف،هامش الربح
 واستخدم املنهج الكمي،الصحارى التجاري في ليبيا
 الذي اعتمد علىSpss (20) باستخدام الحزمة االحصائية
Kolomogorov Smirnov )K-S( تحليل إجراء اختبارات
 لقياس قوة واتجاه العالقة،ومعامل ارتباط بيرسون الثنائي
،الخطية بين متغيرين يتحقق بهما شروط التوزيع الطبيعي
Variance )VIF( وتم تنفيذ اختبار معامل تضخم التباين
 كما تم فحص مشكلة االرتباط الذاتي،Inflation Factor
) في بواقي نماذج االنحدار املقدرة التيAutocorrelation(
 وذلك،يؤثر وجودها على دقة املعامالت املقدرة وتحيزها
ً
 وأخيرا تم،Durbin-Watson )DW( باستخدام اختبار
) و5%( ) عند مستوى معنويةF( استخدام توزيع اختبار
 وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين العائد على،)01%(
حقوق امللكية (األداء العام) من جهة واملتغيرات املفسرة لها
) مؤشرDP) ،( مؤشر السيولة النقدية املصرفيةLR(
) مؤشرLF(  و،) مؤشر هامش الربحMP( ،إجمالي الودائع
.الرفع املالي
 السيولة، العائد على حقوق امللكية:الكلمات الدالة
 مؤشر هامش، مؤشر إجمالي الودائع،املقدمةاملصرفية
النقدية
. مؤشر الرفع املالي،الربح

117

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

يعتبر تحقيق األرباح وتعظيمها أحد األهداف األساسية إن لم يكن الهدف األساس ي الذي تسعي إليه املصارف؛ إذ أن
تحقيق مثل هذه األرباح يمكنها من املحافظة على استمراريتها وبقائها ،ويساعدها في تدعيم مركزها املالي ،وزيادة حقوق
ً
ملكيتها ،وتعزيز مالءتها ،وسيولتها؛ مما يزيد من قدرتها على مواجهة األخطار وااللتزامات التي تواجهها ،وذلك خالفا للخسائر
التي تؤدي إلى تردي أوضاع املصارف املالية وتآكل حقوق ملكيتها وتعرضها للعسر املالي والتعثر مما قد يفض ي إلى تصفيتها.
بيد أن تعظيم األرباح في املصارف تقيده اعتبارات عديدة ،فاالحتفاظ بقدر كاف من السيولة والسعي نحو
االستخدام المن لألموال وضمان حقوق املودعين وتجنب العديد من املخاطر تحد من قدرة املصرف على تعظيم األرباح،
ومن جهة أخرى ولكي يحقق املصرف األرباح املالئمة التي تزيد من قيمة ثروة حملة األسهم؛ فينبغي له أن يوظف األموال التي
يحصل عليها من املصادر املختلفة بأعلى كفاءة ممكنة ويعمل على تعظيم اإليرادات وترشيد النفقات ألقص ى حد ممكن،
ولتحقيق ذلك تسعى للحصول على أكبر قدر من الودائع وبأقل تكلفة ممكنة ،ومن ثم توظيف هذه الودائع في شكل تسهيالت
ً
ائتمانية ،واستثمارات مالية تدر أكبر قدر ممكن من األرباح ضمن درجة سيولة مقبولة ومخاطر متدنية نسبيا ،وذلك لتعظيم
صافي الربح النهائي إلى أقص ى حد ممكن وعلى نحو يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة ألسهم املصرف نفسه .فالربحية التي هي
ً
عبارة عن العالقة بين األرباح التي تحققها املشروعات واالستثمارات التي ساهمت في تحقيقها ،هدفا تتطلع لتحقيقه إدارات
ً
املصارف كونه مقياسا للحكم على كفاءتها وفاعليتها في استخدمها املوارد ،فهي تمثل صافي نتائج عدد كبير من السياسات
ً
والقرارات وبالتالي تعتبر مؤشرا على أداء إدارة املصرف.
ً
تأسيسا على ما سبق سيتم في هذه الدراسة التعرف على أهم العوامل املؤثرة في الربحية املصرفية ملصرف الصحارى
التجاري الليبي ،وتقديم بعض الرؤى حولها من خالل تقييمها واختبار أثرها على الربحية والتي سيعبر عنها ب ـ (األداء العام
للمصرف).
مشكلة الدراسة
لعل من أهم األهداف التي تسعى أي مؤسسة مالية  -خاصة املصرفية  -إلى تحقيقها هو تحقيق أعلى عائد ممكن
وتعظيمه من خالل توظيف هذه العوائد في أوعية استثمارية مناسبة مما يمكنها من املحافظة على استمرارها وتدعيم مركزها
ً
املالي ،ويؤثر إيجابا على قدرتها في مواجهة األخطار والتحديات ،فعدم تحقيق املصارف لألرباح يؤدي إلى تردي أوضاعها املالية
وتأكل حقوق ملكيتها.
ً
ونتيجة للدور املهم الذي تلعبه املصارف التجارية في االقتصاد والتنمية بشكل عام ،وسوق األوراق املالية بشكل خاص
(باعتبارها صاحبة الفوائض املالية) ،ومساهمتها الفاعلة في كافة القطاعات داخل الدولة ،وعليه سيتم في هذه الدراسة
تحليل أثر مؤشرات السيولة على الربحية املصرفية ،وذلك بالتطبيق على مصرف الصحارى التجاري الليبي باعتباره أحد أهم
املصارف التجارية في ليبيا .وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
هل تؤثر عوامل السيولة (السيولة النقدية ،إجمالي الودائع ،هامش الربح ،الرفع املالي) بشكل موجب على
األداء العام ملصرف الصحارى التجاري ؟
هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على ربحية املصارف التجارية ،وذلك من خالل اختبار وتحليل
أثر مؤشرات السيولة( :السيولة النقدية ،إجمالي الودائع ،هامش الربح ،الرفع املالي) على األداء العام للمصرف ،وبالتالي
تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها املحافظة على أرباح املصارف وتحسين ربحيتها ومعالجة األسباب التي قد تؤدي
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إلى تحقيق خسائر أو تخفيض ربحيتها ،والتنبؤ بربحية املصارف من خالل العوامل املؤثرة عليها باستخدام النموذج القياس ي
للدراسة وبشكل يحقق األهداف التي أنش ئ من أجلها مصرف الصحارى التجاري.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع نفسه ،الذي يتناول أهم العوامل املؤثرة على ربحية املصارف التجارية،
بهدف تعزيز هذه الربحية مما يحقق مصدر اطمئنان للمستثمرين وموضع ثقة للجهات الرسمية وتعزيز البيئة االستثمارية،
حيث تشكل املصارف التجارية قناة استثمارية هامة للمودعين تقوم باستثمار أموالهم واملحافظة عليها وإدارتها من خالل
استثمارات تراعى فيها معايير السالمة والسيولة والعائد ،كما أن حجم الفوائض املالية للمصارف التجارية يمكن أن يسهم في
عمليات االستثمار والتمويل في االقتصاد بشكل عام ،وسوق األوراق املالية بشكل خاص ،مما يعطي للدراسة أهمية خاصة،
كما أنه من خالل نتائج تحليل وتقييم كفاءة األداء للمصرف يمكن تقديم بعض الرؤى ملتخذي القرار واملشرعين حول
العوامل املؤثرة على ربحية املصارف التجارية وإمكانية استمراره ونموه بشكل يحقق األهداف املرجوة منه.
منهجية الدراسة
تم استخدام املنهج الكمي باستخدام برنامج ( spss )01الذي اعتمد على تحليل سلسلة زمنية ملتغيرات الدراسة
ملصرف الصحارى خالل الفترة  ،0102-0111وتم اختبار ) (K-Sللتوزيع الطبيعي ،كذلك إجراء اختبار معامل ارتباط بيرسون،
لفحص وقياس قوة واتجاه العالقة الخطية بين متغيرين يتحقق بهما شروط التوزيع الطبيعي ،وقبل تفسير نتائج االنحدار تم
إجراء اختبار معامل تضخم التباين ( Variance Inflation Factor )VIFواستبعاد املتغيرات التي يكشف االختبار أن لها قيمة
( )VIFأكبر من ( ،)01كما تم فحص مشكلة االرتباط الذاتي ( )Autocorrelationفي بواقي نماذج االنحدار املقدرة ،التي يؤثر
وجودها على دقة املعامالت املقدرة وتحيزها ،وذلك باستخدام اختبار (.Durbin-Watson )DW
مجتمع وعينة الدراسة
يتألف مجتمع الدراسة من جميع مؤشرات السيولة وعناصر الربحية ملصرف الصحارى خالل الفترة من - 0111
 ،0102والبالغ عددها ( )01ثمانية عشرة سنة.
عينة الدراسة
تم االعتماد في املعاينة اإلحصائية على أسلوب العينة العشوائية وبحساب عينة الدراسة تبين أن حجمها يتمثل في
نسبة الربحية ومؤشرات السيولة ،وكان عدد املشاهدات ( )55أربعة وخمسون مشاهدة.
فرضية الدراسة
سيتم في هذه الدراسة اختبار وتحليل أثر مؤشرات السيولة (السيولة النقدية ،إجمالي الودائع ،هامش الربح ،الرفع
املالي) على األداء العام للمصرف ،وذلك من خالل الفرضية الرئيسية التالية:
 :HO1ال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشرات السيولة على العائد لحقوق امللكية (األداء العام).
وتنقسم هذه الفرضية إلى أربع فرضيات فرعية ،تم صياغتها بالصيغة العدمية كما يلي:
 :HO11ال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر السيولة النقدية على األداء العام.
 :HO12ال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر إجمالي الودائع على األداء العام.
 :HO13ال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر هامش الربح على األداء العام.
 :HO14ال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر الرفع املالي على األداء العام.
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النموذج القياس ي املستخدم الختبارفرضية الدراسة
صياغة نموذج الدراسة
بالرجوع للدراسات السابقة وعدد من النماذج املنشورة في الدوريات حول قياس العوامل املؤثرة على الربحية ،نجد
ً
ً
أنها تضمنت عددا من العوامل واملتغيرات املؤثرة في هذه العالقة ،واستنادا إلى هذه الدراسات تم تكوين نموذج هذه الدراسة
وذلك على غرار ما قام به كال من (منذر وآخرون )0105 ،ببناء نموذج لفحص وتحديد العوامل املؤثرة على ربحية املصارف
السورية ،حيث هدفت الدراسة إلى تحديد وقياس العوامل املؤثرة في ربحية املصرف التجاري السوري ،وقد تم دراسة
الربحية من خالل معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية ،أما العوامل املؤثرة في السيولة فتمثلت في
نسبة السيولة النقدية ،نسبة األصول الثابتة إلى حقوق امللكية ،نسبة املديونية ،صافي الفوائد ،إجمالي حقوق امللكية،
إجمالي األصول ،وعمر املصرف ،وتم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام مقدر  OLSوتوصلت الدراسة إلى نتائج تشير إلى
وجود عالقة ارتباط موجب بين عمر املصرف ،مع الربحية ،وأن هناك عالقة ارتباط موجب بين كال من :نسبة األصول الثابتة
إلى حقوق امللكية ،ونسبة املديونية إلى إجمالي األصول مع الربحية ،أما العالقة التي تجمع بين السيولة مع الربحية ،والعالقة
التي تجمع بين املخصص الخاص إلى إجمالي التسهيالت مع الربحية فكانتا سالبتا االتجاه ،وبتالي يتكون النموذج القياس ي من
العناصر التي تعكسها املعادلة التالية ،بحيث تم بناء نموذج االنحدار لتقدير ربحية املصرف كمتغير تابع لتأثير املؤشرات
السيولة للشركة أي أن إجمالي ربحية ) Yt(t+1دالة في املؤشرات السيولة ( (LR t , DP t PM t , FL tوهي كالتالي:
= β0 + β1 LR t +β2 DP t+β3 PM +β4 FL t + Et…………………(1) ROE𝑡1
 :معدل العائد على حقوق امللكيةROE𝑡1 .

 :حساسية مؤشرات السيولة إلى ربحية املصرف (األداء العام للمصرف) 𝟏𝜷 , 𝜷𝟒 , 𝜷𝟑 , 𝜷𝟐 ,
 :تمثل مؤشر السيولة النقدية املصرفيةLR t
 :تمثل مؤشر إجمالي الودائعDP t
 :تمثل مؤشر هامش الربح PM t
 :تمثل مؤشر الرفع املاليFL t
التعريفات اإلجرائية ملتغيرات الدراسة وطرق قياسها
تعتمد الدراسة على مجموعة من املتغيرات الالزمة إلجراء تحليل أثر كل من مؤشرات السيولة كمتغير مستقل على
أداء املصرف ،وبهذا تنقسم املتغيرات إلى متغير تابع يعبر عنه باألداء العام ملصرف الصحارى التجاري ،ومتغيرات مستقلة يعبر
عنها بمؤشرات السيولة ،وللتحقق من متغيرات الدراسة املتمثلة في مؤشرات السيولة ،وأثرها على األداء العام له يتطلب
استخدام املقاييس التالية:
املتغيرالتابع:
معدل العائد على حقوق امللكية ) :(ROEيقيس هذا املعدل مدى فاعلية اإلدارة في استخدام أموال امللكية ومدى قدرتها على
تحقيق العوائد من األموال املتاحة من مختلف املصادر التمويلية ،بغض النظر عن الطريقة التي تم بها هذا التمويل ،وبالتالي
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فهو يعكس أثر األنشطة التمويلية ،والنسبة املرغوب فيها تتراوح ما بين  05إلى ( %01نوري ،سعيد ،)0102 ،ويحسب وفق
املعادلة التالية:
معدل العائد على حقوق امللكية ) = (ROEصافي الدخل  /مجموع حقوق امللكية
املتغيرات املستقلة:
(مؤشرات السيولة) :سيتم في هذه الدراسة حساب معدل مؤشرات السيولة وفق املعادلة التالية:
مؤشر السيولة النقدية = السيولة  /مجموع األصول
مؤشر إجمالي الودائع= إجمالي الودائع  /مجموع األصول
مؤشر هامش الربح = صافي الربح  /اإليرادات
مؤشر الرفع املالي = إجمالي الديون  /إجمالي حقوق امللكية
نموذج الدراسة

OH

املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على الدراسات السابقة.
شكل رقم ( )0يوضح نموذج الدراسة
الدراسات السابقة
ً
تناول األدب التمويلي عددا من الدارسات التي اختبرت ربحية املصارف وأثر بعض العوامل فيها ،حيث قام كل من
ً
ً
 Molyneux & Thortonسنة  0990باختبار ربحية املصارف في ( )01بلدا أوربيا في الفنرة ما بين سنة  0911إلى  ،0919حيث
تم اختبار أثر عدد من العوامل :شكل امللكية ،درجة التركيز املصرفي ،الفائدة على السندات طويلة األجل ،نمو الطلب على
النقود ،ونسبة حقوق امللكية إلى األصول ،وتوصل الباحثان إلى عجة نتائج لعل أهمها وجود عالقة إيجابية مهمة بين الربحية
والعائد على امللكية ومستوى معدل الفوائد ،كذلك وجود عالقة إيجابية بين الربحية ودرجة التركيز املصرفي ،أما  Bergerفقد
أختبر في سنة  0995العالقة بين الربحية ورأس املال في املصارف في الواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة من  0911إلى
 0919وللفترة من  0991إلى  ،0990وذلك بسبب تغيير بعض القوانين في تلك الفترة والخاصة بالحد األمثل لرأس املال
املصارف ،وتوصل إلى وجود عالقة إيجابية بين الربحية ورأس املال في الفترة األولى ،في حين كنت العالقة عكسية في الفترة
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الثانية بين رأس املال والربحية مما استنتج من العالقة ايجابية بين الربحية ورأس املال عندما يكون رأس املال أقل من الحد
األمثل ،وفي سنة  0992قام كل من  Miller & Noulasبدراسة املخاطر االئتمانية وعالقتها بالربحية ،حيث وجدا أن العالقة
سلبية بين املخاطر االئتمانية والربحية ،وهذا يعني أن زيادة املخاطر ترتبط بالقروض ،ومن جانب أخر فقد قام  Chirwaسنة
 0111بدراسة العالقة بين هيكل السوق وربحية املصارف التجارية في ماالوي ،فكانت العالقة قوية بين الربحية وتركيز امللكية
ونسبة األصول إلى رأس املال ،ونسبة األصول إلى الودائع ،أما دراسة  Havrylchykوآخرون التي أجريت سنة  0111فقد
توصلت إلى وجود عالقة طردية إيجابية بين رأس املال والربحية املصارف ،حيث بدا أن املصارف الكبري تكون أكثر كفاءة ،مما
ينعكس على أرباحها ،وبالتالي ينعكس في القدرة على تعظيم إيرادات فوائدها الدائنة.
وفي تركيا قام كل من  Guven & Onurسنة  0119بدراسة أهم العوامل املؤثرة على ربحية املصارف التركية ،حيث
توصال إلى أن هناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين نسبة حقوق امللكية إلى األصول وربحية املصارف التركية ،أما
دراسة السرايري التي أجريت سنة  0101فقد هدفت إلى تحديد العالقة بين ربحية ( )01مصارف سعودية ممثلة بمعدل
العائد على حقوق امللكية وصافي هامش الفائدة ومجموعة من الخصائص الداخلية والخارجية للمصارف السعودية ،وقد
أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لكل من :نسبة كفاية رأس املال ،ومعدل توظيف الودائع ،نسبة املصروفات التشغيلية
إلى اإليرادات ،نمو إجمالي الناتج املحلي ،وتطور القطاع املصرفي على ربحية املصارف السعودية مقاسه بمعدل العائد على
ً
حقوق امللكية ،وأظهرت الدراسة أيضا وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين صافي هامش الفائدة املقدر للربحية من
جهة وبين حجم املصرف ونسبة السيولة النقدية ونسبة كفاية أرس املال من جهة أخرى ،وإلى عدم وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين مؤشر الربحية وكل من خطر االئتمان وتطور نسبة التضخم وتطور نسبة الودائع بين املصارف .وهدفت دراسة
قام بها  AL-Jarrahوآخرون سنة  0101إلى التعرف على محددات ربحية املصارف األردنية ،حيث تم دارسة أثر مجموعة من
املحددات الداخلية والخارجية على الربحية التي تم التعبير عنها بمعدل العائد على األصول وبمعدل العائد على حقوق امللكية.
وتوصل الباحثون إلى أن املحددات الداخلية للربحية خالل فترة الدارسة أن لها تأثير إيجابي بين نسبة القروض إلى مجموع
األصول ،نسبة املصروفات التشغيلية ،إلى هيكل رأس املال ،نسبة الودائع إلى نسبة املصروفات غير التشغيلية .من جهة
أخرى بينت الدارسة أن عرض النقد والتضخم هي أهم محددات الربحية الخارجية خالل فترة الدارسة .أما دراسة Sehrish
 Gulوآخرون سنة  0100اختبروا فيها العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة في ربحية املصارف التجارية في الباكستان حيث تم
اختبار أثر كل من األصول ،القروض ،امللكية ،الودائع ،النمو االقتصادي ،التضخم ومؤشر السوق ،على مؤشرات الربحية
التي تم التعبير عنها يمعدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية والعائد على رأس املال املستخدم ،وتوصلت
الدراسة إلى وجود أثر قوي للعوامل الداخلية والخارجية على ربحية املصارف التجارية في الباكستان ،كما تناولت
ً
دراسة  Akhtarوآخرون سنة 2011العوامل املؤثرة في ربحية املصارف التقليدية في باكستان أيضا ،حيث استخدمت فيها
طريقة املربعات الصغرى لتحليل البيانات ،حيث تم التعبير عن الربحية بمعدل العائد على األصول ،ومعدل العائد على
حقوق امللكية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين حجم املصرف وإدارة األصول والربحية ،ووجود عالقة عكسية
بين كفاية رأس املال والكفاءة التشغيلية والقروض مع الربحية .أما دراسة  Ally, Zالتي أجريت سنة  ،0105فقد تناولت
محددات الربحية في املصارف التجارية املتطورة ،حيث حدد الباحث محددات الربحية من خالل متغيرات مرتبطة بعمل
املصارف وأخرى خارجية مرتبطة باالقتصاد الكلي ،بينما تم قياس الربحية بمعدل العائد على األصول ومعدل العائد على
حقوق امللكية ،وكان من أهم النتائج التي توصل إليه وجود عالقة طردية قوية بين كل من حجم املصرف وكفاية رأس املال
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والسيولة على الربحية ،وعكس ذلك وجود عالقة عكسية بين كل من جودة األصول ومصاريف اإلدارة مع الربحية .أما دراسة
منذر وآخرون سنة  ،0105فقد تناولت تحديد وقياس العوامل التي تحدثه العوامل املؤثرة في ربحية املصارف ،حيث قاموا
بدراسة الربحية من خالل معدل العائد علﻰ األصول ،ومعدل العائد علﻰ حقوق امللكية ،أما العوامل املؤثرة فيها فتمثلت في
نسبة السيولة النقدية ،ونسبة األصول الثابتة إلى حقوق املساهمين ونسبة املديونية وصافي الفوائد وإجمالي األصول
وحقوق امللكية وعمر املصرف ،ومن أﻫم النتائج التي توصلت إليﻬا الدراسة أن ﻫناك عالقة عكسية بﲔ نسبة املخصص
الخاص إلى إجمالي التسهيالت ،فكلما انخفضت املخصصات الخاصة كلما أدى ذلك إلى زيادة الربحية والعكس صحيح،
ووجود عالقة عكسية بين كل من نسبة السيولة والربحية ،وان ﻫناك عالقة طردية بين عمر املصرف والربحية ،وأن ﻫناك
عالقة طردية بﲔ كل من نسبة األصول الثابتة إلى حقوق امللكية ونسبة املديونية إلى إجمالي األصول والربحية.
التمهيد الختبارفرضيات الدراسة
مدى توفرخاصية التوزيع الطبيعي في بيانات الدراسة
تم في هذه الدراسة استخدام اختبار ( ، Kolomogorov Smirnov )K-Sوأشارت نتائجه املوضحة بالجدول التالي إلى
أن جميع بيانات الدراسة تتبع خاصية التوزيع الطبيعي.
جدول رقم ( )0نتائج اختبار( )K-Sللتوزيع الطبيعي للبيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة
 :البيانات تتبع التوزيع Ho
رمزاملتغير Prob
املتغير
الطبيعي
1.111
ROE
العائد على حقوق امللكية (األداء العام)
√
1.159
LR
مؤشر السيولة النقدية
√
1.590
DP
مؤشر الودائع
√
1.015
PM
مؤشر هامش الربح
√
1.110
FL
مؤشر الرفع املالي
√
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي (spss )01
تحليل قوة االرتباط بين متغيرات الدراسة
يوضح الجدول رقم ( )0نتائج معامل ارتباط بيرسون الثنائي ،لقياس قوة واتجاه العالقة الخطية بين متغيرين
يتحقق بهما شروط التوزيع الطبيعي (جوده ،0111 ،ص ،)091فمن خالل االختبار اإلحصائي املرافق لقيمة معامل االرتباط،
يمكن إقرار أو عدم إقرار وجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة ،ومن خالل قوة االرتباط يتم فحص
مشكلة االرتباط الخطي املتعدد واحتمال وجودها بين متغيرات الدراسة (والتي تؤثر على معامالت نماذج االنحدار في حال
وجودها)
جدول ( )2مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة
FL
PM
DP
LR
املتغير
0.290**0.943
*-0.481
-0.351
(األداء العام)ROE
**0.820
0.3350.178
0
LR
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FL
*مستوى معنوية spss ، 1.15
**مستوى معنوية 1.0
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*0.492
**-0.598
0
0.182
0
0
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي ()01

يعبر الجدول السابق عن عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة واملتمثلة في عوامل السيولة ،فمن خالل تحليل قوة واتجاه
العالقة الخطية بين متغيرات الدراسة واملتمثلة في األداء العام (معدل العائد على حقوق امللكية) وعوامل السيولة ملصرف
الصحارى ،وباستخدام معامل ارتباط بيرسون ،اتضح أن أغلب املعامالت كانت ذات اتجاه سالب ،حيث أشارت النتائج إلى
وجود عالقة سالبة في حدود ( )%15.0-بين مؤشر السيولة النقدية معدل العائد على األصول ،والعالقة السالبة القوية كانت
بين مؤشر الودائع واألداء العام ( ،)%51.0-ومؤشر الرفع املالي ومعدل العائد على حقوق امللكية كانت حوالي ()%09-ـ أما
العالقة املوجبة فتمثلت في العالقة القوية التي تجمع بين مؤشر هامش الربح واألداء العام فكانت ( ،)%95.1كما يالحظ من
ً
الجدول السابق أيضا أن العالقة بين متغيرات عوامل السيولة املستقلة واملتمثلة في مؤشر السيولة النقدية ،مؤشر الودائع،
مؤشر هامش الربح ،مؤشر الرفع املالي ،ال تعانﻰ من مشكلة في االرتباط الخطي املتعدد فيما بينها ،حيث كانت أقصاها في
حدود ( )10%للعالقة بين مؤشر السيولة النقدية ومؤشر الرفع املالي ،وبالنظر لالرتباط بين متغيرات الدراسة ،يتضح وجود
ارتباط سالب بين متغيرات الدراسة ،حيث االرتباط بين نسبة مؤشر السيولة النقدية ومؤشر هامش الربح ()11.5%-
واالرتباط بين مؤشر الودائع ومؤشر هامش الربح ( ،)59.1%-وبالتالي تشير هذه النتائج إلى ضعف العالقة ،األمر الذي من
خالله يمكن استبعاد وجود مشكلة االشتراك الخطي بين متغيرات الدراسة.
اختبارمعنوية نماذج االنحدارالقياسية وقوتها التفسيرية
قبل فحص واختبار نتائج معنوية نماذج الدراسة البد من توفر االفتراضات الخاصة بطريقة املربعات الصغرى
( ،Ordinary Least Square )OLSولعل من أهم هذه االفتراضات عدم وجود مشكلة االرتباط الخطي العالي املتعدد ،والذي تم
الكشف عن احتمال عدم وجوده من خالل نتائج معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة ،وقبل تفسير نتائج االنحدار
سيتم تنفيذ اختبار معامل تضخم التباين ( Variance Inflation Factor )VIFواستبعاد املتغيرات التي يكشف االختبار أن لها
قيمة ( )VIFأكبر من (( )01-5جوده ،0111 ،ص.)029
ويوضح الجدول التالي رقم ( )1قيم معامل ( )VIFلكافة متغيرات الدراسة ،ولكافة نماذج االنحدار ،حيث يالحظ أن
جميعها أقل من ( ،)01وبالتالي فإن النتائج تشير إلى عدم وجود مشكلة في االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة في
نماذج االنحدار القياسية للدراسة.
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الجدول ( )3اختبارمعامل تضخم التباين ( )VIFلكافة املتغيرات املستقلة
النموذج الرئيس ي
املتغيرات املستقلة
4.935
مؤشر السيولة LR
2.928
مؤشر الودائعDP
2.014
مؤشر هامش الربحPM
5.787
مؤشر الرفع املاليFL
املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي (spss )01
كما سيتم فحص مشكلة االرتباط الذاتي ( )Autocorrelationفي بواقي نماذج االنحدار املقدرة ،التي يؤثر وجودها على دقة
املعامالت املقدرة وتحيزها ،وذلك باستخدام اختبار ( Durbin-Watson )DWحيث يستخدم هذا االختبار لسهولته وإمكانية
اعتماده في حالة العينات الصغيرة ،ويعتمد هذا االختبار على بواقي االنحدار املقدر ويفترض االختبار وجود فرضيتين
أساسيتين هما ،فرضية العدم التي تنص على انعدام االرتباط الذاتي ،والفرضية البديلة التي تنص على وجود ارتباط ذاتي
موجب (بخيث ،0119 ،ص ،)091ويوضح الجدول التالي رقم ( )5نتائج اختبار  DWالتي بينت أن حد الخطأ يتبع التوزيع
الطبيعي ( ،)Normalityكما تشير النتائج إلى أن بواقي النماذج القياسية تخلو من مشكلة االرتباط الذاتـي ،حيث تشير إلى أن
قيمة  DWتقع في منطقة عدم وجود ارتباط ذاتي وهي منطقة قبول فـرض العـدم ،وذلك لكافة بواقي نماذج الدراسة القياسية
كما موضح بالجدول (.)5
جدول ( )4معنوية نماذج االنحدارالقياسية وقوتها التفسيرية
منطقة قبول يتبع التوزيع
%R2
Prob
Ftest
DW
النماذج
الطبيعي
الفرض
الرئيسية
األولي

1.556

*مستوى معنوية ** ، 1.15مستوى spss

√

√

29.915

**1.111

90.2%

املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي ()01

0.1معنوية
ولفحص واختبار معنوية معادالت االنحدار املتعدد املقدرة ،واختبار األداء العام لنماذج االنحدار (املستخدمة
الختبار فرضيات الدراسة) وقوتها التفسيرية ،تم استخدام توزيع اختبار ( )Fعند مستوى معنوية ( )5%و ( ،)01%حيث بينت
النتائج املوضحة بالجدول السابق رقم ( )5رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة لنموذج الدراسة الرئيس ي األول،
والتي تنص على وجود أثر موجب ذو داللة إحصائية لعوامل السيولة املتمثلة في (مؤشر السيولة النقدية ،مؤشر الودائع،
مؤشر هامش الربح ،مؤشر الرفع املالي) على األداء العام ملصرف الصحارى التجاري (معدل العائد على حقوق امللكية)،
باختبار الفرضية الرئيسية األولى ،يتضح أن معادالت االنحدار املقدرة واملستخدمة الختبار فرضيات الدراسة لها معنوية
إحصائية في شرح وتفسير سلوك املتغير التابع األداء العام (العائد على حقوق امللكية) عند مستوى معنوية أقل من (،)%5
ً
وأن معامل التحديد )( (R2القوة التفسيرية) يتمتع بمعنوية إحصائية أيضا ،والقوة التفسيرية لنموذج الدراسة القياسية في
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حدود ( ،)91.0%وهي عبارة عن نسبة التغيرات املفسرة إلى التغيرات الكلية ،وتعبر عن مساهمة املتغيرات املستقلة (التي
تضمنتها نماذج الدراسة القياسية) في التغير الحاصل في املتغير التابع.
اختباروتحليل معنوية متغيرات فرضيات الدراسة
جدول ( )5معنوية متغيرات نموذج اختبارالفرضية الرئيسية األولى
نموذج انحدارالفرضية
الرئيسية
املتغيرات املستقلة

𝑹𝑶𝑬= β0 + β1 LR +β2 DP + β3 PM + β4 FL +E

نموذج الفرضية الرئيسية األولي
-1.119

Constant

()-1.105
(())1.251
-1.010

LR

)(-0.398
))(( 0.697
1.111

DP

()1.199
(())1.592
0.377

PM

)(8.083
**(())1.111
0.001

FL

)(0.239
))(( 0.815

𝑅̅ 2

90.2%

Ftest

**1.111

املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي (. spss )01
القيمة من غير األقواس تشير إلى  βوالقيمة بين() تشير إلى t ritioوالقيمة بين (()) تشير إلى االحتمال*مستوى معنوية ،1.15
**مستوى معنوية 1.0
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من خالل اإلدخال املتزامن ملتغيرات الدراسة ،لعوامل السيولة املتمثلة في (مؤشر السيولة النقدية ،مؤشر الودائع ،مؤشر
هامش الربح ،مؤشر الرفع املالي) على األداء العام ملصرف الصحارى التجاري (معدل العائد على حقوق امللكية) ،الختبار
الفرضية الرئيسية األولى املوضحة بالجدول السابق ،ومن خالل نتائج تنفيذ االنحدار املتعدد في الجدول رقم ( )5يالحظ أن
متغيرات النموذج الرئيس ي األول ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( ،)5%باستثناء املتغيرين الخاصين
للنموذج األول وهو مؤشر السيولة النقدية ،ومؤشر الودائع ومؤشر الرفع املالي والذي أشارت النتائج إلى عدم معنويته في
تفسير معدل العائد على حقوق امللكية للمصرف ،األمر الذي من خالله يتم قبول فرضية الدراسة فيما يتعلق بهذا املتغير
وقبول الفرضيات البديلة للمتغيرات األخرى التي تنص على أنه يوجد أثر موجب ملتغير مؤشر هامش الربح على معدل العائد
على حقوق امللكية عند مستوى معنوية أقل من ( ،)5%ومن خالل معامل التحديد املعدل للنموذج نجد أنه يفسر حوالي
( )91.0%وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى داللة ( )01%بين عوامل السيولة على الربحية ،مما يعنى أن
ً
ً
ايجابياً ،
وبناء على نتيجة اختبار ( )Fملتغيرات الدراسة في النموذج الرئيس ي األول يتضح أن
عوامل السيولة كان لها تأثيرا
جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )5%و ( )1.111( ،)%01وعليه ترفض فرضية العدم وتقبل
الفرضية البديلة ،التي تنص على أنه يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لعوامل السيولة على األداء العام (العائد على
حقوق امللكية) ملصرف الصحارى التجاري الليبي.
جدول ( )6معنوية متغيرات نموذج اختبارالفرضيات الفرعية

نماذج انحدارالفرضيات الفرعية
األولى والثانية والثالثة والرابعة
املتغير التابع
املتغيرات املستقلة
Constant

LR

DP
PM
127

الفرضية
األولي
0.193
)(2.267
))(( 0.038
-0.463
)(-1.500
))(( 0.153

ROE = β0 + β1 LR + e1
ROE = β0 + β2 DP + e2
ROE = β0 + β3 PM + e3
ROE = β0 + β4 FL + e4
ROE
الفرضية
الفرضية
الثالثة
الثانية
0.018
0.391
)(2.212
)(2.638
))((0.042
))((*0.018

الفرضية
الرابعة
0.133
)(2.338
))((*0.033

-0.407
)(2.192-
))((*0.043
0.357
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)(11.357
))((**0.000
FL
R2
Ftest

12.3%
0.153

23.1%
0.043

89%
0.000

0.003)(-1.211
))(( 0.244
58.2%
0.000

املصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي (spss )01
القيمة من غير األقواس تشير إلى  βوالقيمة بين() تشير إلىt ritioوالقيمة بين (()) تشير إلى االحتمال*مستوى معنوية ،1.15
**مستوى معنوية 1.0
من خالل اإلدخال املتتابع للمتغيرات املستقلة واملتمثلة في عوامل السيولة الختبار الفرضية الفرعية األولى (مؤشر
هامش الربح) ،واملوضحة في الجدول السابق رقم ( ،)1ومن خالل نتائج تنفيذ االنحدار تشير نتائج متغير مؤشر السيولة
النقدية بأنها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )%5وله تأثير موجب على متغير معدل العائد على حقوق
امللكية ،كما يوضح معامل التحديد أن مؤشر هامش الربح يفسر حوالي ( )19%من األداء العام للمصرف .كذلك تشير نتائج
تنفيذ االنحدار أن متغير مؤشر الودائع بأنه ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ( )5%وله تأثير موجب على
متغير معدل العائد على حقوق امللكية ،كما يوضح معامل التحديد أن مؤشر الودائع ( )01%من األداء العام للمصرف.
أما بالنسبة لنموذجي مؤشر السيولة النقدية ومؤشر الرفع املالي فتأثيرهما ضعيف وليس لهما داللة إحصائية عند
مستوى معنوية عند أقل من ( .)5%وعليه يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية األولى وقبول الفرضية البديلة التي تنص على
أنه يوجد اثر موجب ملؤشر الودائع ومؤشر هامش الربح على األداء العام للمصرف .وقبول الفرضية العدمية الفرعية األولى
والرابعة التي تنص على أنه ال يوجد اثر موجب ملؤشر السيولة النقدية ومؤشر الرفع املالي على معدل العائد على حقوق
امللكية.
االستنتاجات
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل املؤثرة على ربحية املصارف التجارية ،وذلك من خالل اختبار وتحليل أثر
مؤشرات السيولة (السيولة النقدية ،إجمالي الودائع ،هامش الربح ،الرفع املالي) على معدل العائد على حقوق امللكية (األداء
العام للمصرف) وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلي:
 .1توصلت الدراسة إلى نتائج تفيد بأن أن أغلب املعامالت في الفرضية الرئيسية كانت ذات اتجاه سالب ،حيث أشارت
النتائج إلى وجود عالقة سالبة في حدود ( )%19.1-بين مؤشر السيولة النقدية معدل العائد على حقوق امللكية،
والعالقة السالبة القوية كانت بين مؤشر الودائع معدل العائد على األصول ( ،)%51.9-األمر الذي قد يرجع إلى
ارتفاع قيمة املديونية لدى الغير ،مما قد يعرض املصرف إلى عدم حصوله على السيولة الفورية الالزمة لرفع كفاءة
األداء ومعدالت االستثمار ،أو إلى الضعف والتذبذب الكبير في األرباح التي يتحصل عليها املصرف من االستثمار في
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الودائع نتيجة إلغاء الفوائد .أما العالقة املوجبة فتمثلت في العالقة التي تجمع بين مؤشر هامش الربح واألداء العام
والتي بلغت (.)21.2%
 .2حققت عوامل السيولة مجتمعة تأثير معنوي وقوة تفسيرية معنوية لألداء العام للمصرف ،إذ أصبح النموذج
عندها يفسر ما نسبته ( )91.0%من األداء العام للمصرف .وعليه تم رفض الفرضية العدمية للنموذج الرئيس ي
وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر موجب ذو داللة إحصائية لعوامل السيولة على معدل العائد على
حقوق امللكية (األداء العام للمصرف).
 .3بخصوص الفرضيات الفرعية تم التوصل إلى نتائج مفادها:
أ .تم قبول الفرضية العدمية الفرعية األولى للفرضية الرئيسية ورفض الفرضية البديلة التي تنص على انه ال
يوجد اثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر السيولة النقدية على معدل العائد على حقوق امللكية.
ب .تم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه
يوجد اثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر الودائع على معدل العائد على حقوق امللكية.
ج .تم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه
يوجد اثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر هامش الربح على معدل العائد على حقوق امللكية.
د .تم قبول الفرضية العدمية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية ورفض الفرضية البديلة التي تنص على أنه ال
يوجد اثر موجب ذو داللة إحصائية ملؤشر الرفع املالي على معدل العائد على حقوق امللكية.
 .5حقق عاملي مؤشر هامش الربح ،ومؤشر الرفع املالي أعلى قوة تفسيرية حيث بلغت على التوالي ( )51%( ، )19%مقارنة
بعوامل السيولة األخرى.
إقتراحات
ً
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل اختبار فرضيات الدراسة توص ي الدراسة بما يلي:
 .0من خالل تحليل االرتباط تبين إن مؤشر السيولة ومؤشر الودائع لم يحقق عالقة موجبة مع األداء العام للمصرف،
وبالتالي توص ي الدراسة بزيادة االهتمام بهذه العوامل من حيث التركيز على إدارته بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ،وإعادة
هيكلة وتنظيم هذه العوامل بشكل يجعلها تسهم بشكل مهم وإيجابي في األداء العام للمصرف ،بحيث يحقق معدالت
أداء أعلى تسهم في التأثير االيجابي على األداء العام للمصرف.
 .0من خالل النتائج التي تشير إلى أن هامش الربح كان له أعلى قوة تفسيرية لألداء العام ،ومن خالل التحليل لعوامل
السيولة وجد أن محفظة الودائع املصرفية تمثل أعلى قيمة استثمارية ،األمر الذي قد يدل على استقرار عائد هذه
الودائع والذي يعتبر مهم للموائمة بين السيولة والربحية ،إال أن األداء العام للمصرف يجب أن يتجه إلى استثمارات
أخرى ذات كفاءة تحقق عوائد مرتفعة تعوض مخاطرها بشكل متوازن حتى يستطيع املصرف تحقيق معدالت أداء
مرتفعة.
املراجع
مراجع باللغة العربية
بخيث ،حسين علي ،0119،االقتصاد القياس ي ،األردن :دار اليازوردي
جوده ،محفوظ ،0111 ،التحليل اإلحصائي ،األردن :دار وائل للنشر والتوزيع0111 ،
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قرارات التمويل واالستثمارفي املشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في فلسطين
Financing and Investment Decisions of SMEs in Palestine
د .ياسرأحمد شاهين  /استاذ مشارك في العلوم املالية
كلية العلوم االدارية واملالية – جامعة فلسطين االهلية – فلسطين
Email: y,shaheen@paluniv.edu.ps
ا .محمد داود الزير – ماجستيراملحاسبة
رئيس قسم املحاسبة – جامعة فلسطين االهلية – فلسطين
m.zeer@paluniv.edu.ps

امللخص
هدفت هذه الدراسة الى التحقق من العالقة بين قرارات
االستثمار والتمويل في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
( )SMEsالعاملة في القطاع الصناعي الفلسطيني .لتحقيق
هذا الغرض تم استخدام بيانات  27شركة من اصل ()297
شركة .شملت العينة الشركات الصغيرة واملتوسطة للفترة
 .7109-7102التي تندرج ضمن تعريف الشركات الصغيرة
واملتوسطة في فلسطين وفق تصنيف قرار مجلس الوزراء
الفلسطيني ( )01/01/10بتاريخ .7100/01/1
تم استخدام املنهج التحليلي واإلحصاء الوصفي وترابط
بيرسون ،حيث أظهرت النتائج اهمية العالقة بين مجموع
بنود امليزانية العمومية ،كما بينت النتائج أن الشركات
ً
تستخدم مواردها الخاصة للتمويل ،والتي ترتبط عادة
باالستثمارات طويلة األجل لتمويل األصول املتداولة .قد
يكون هذا السلوك بسبب الظروف الحالية وظروف السوق
على وجه الخصوص ،وربما أثرت األزمات املالية املتعاقبة
السباب سياسية تتعلق بانقطاع رواتب موظفي القطاع
العام ،واالزمة املالية االخيرة بسبب جائحة فايروس كورونا
على سلوك األعمال في فلسطين .والظروف السياسية
املتقلبة التي تعيشها فلسطين منذ عدة سنوات .
الكلمات املفتاحية :قرار التمويل ،االستثمار ،هيكل رأس
املال ،املشاريع الصغيرة واملتوسطة
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Abstract: This study aimed to investigate the relationship
between investment and financing decisions in small and
medium-sized companies (SMEs) operating in the
Palestinian industrial sector. To achieve this purpose, data
were used for 72 companies out of (492) companies. The
sample included small and medium enterprises for the
period 2014-2019. Which falls within the definition of small
and medium-sized companies in Palestine according to the
classification of the Palestinian Cabinet Resolution
(01/15/13) dated 10/5/2011.
The analytical approach, descriptive statistics and Pearson
correlation were used, as the results showed the importance
of the relationship between the total balance sheet items,
and the results also showed that companies use their own
resources for financing, which are usually associated with
long-term investments to finance current assets. This
behavior may be due to the current circumstances and
market conditions in particular, and the successive financial
crises for political reasons related to the cut of salaries of
public sector employees, and the recent financial crisis due
to the Coronavirus pandemic, may have affected business
behavior in Palestine.
Key Words: Financing Decision, Investment, Capital
Structure, SMEs
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بدءا من الدراسات األولى ملوديلياني وميلر خالل الفترة ( ،)0991 - 0911على مدار السبعين ً
 .املقدمةً :
عاما املاضية ،تم
تطوير نظريات مختلفة لشرح قرارات هيكل رأس املال ،من بين النظريات املختلفة نظرية املبادلة (Kraus & Litzenberger,
) ،1973ونظرية ( ،(Myer, 1984) )The Pecking Orderوكذلك دراسة ) ،(Myer & Majluf, 1984ونظرية ( & (Lucas
ً
استخداما في البحث التجريبي.
) ،McDonald, 1990) (Market Timingوهي األكثر دعما من قبل الباحثين واألكثر
على الرغم من صحة هذه النظريات ،فقد أبرز بعض الباحثين أن هذه األساليب ال تحقق بشكل كافي في العالقة بين قرارات
االستثمار والتمويل ،وأظهرت هذه الدراسات التي تبحث في العالقة بين االستثمارات وقرارات التمويل أن هناك بعض
املمارسات الشائعة في السلوك التجاري ،تظهر هذه املمارسات الشائعة أن الشركات تميل إلى تمويل االستثمارات من خالل
مصادر تمويل محددة (النجار )7101 ،وكذلك دراسة (.)Helleloid & Sheikholeslami, 1996
يمكن تبني ممارسات السلوك املالي هذا من قبل الشركات بدرجات متفاوتة من الشدة ،حيث يجوز لكل شركة استخدام
واحدة فقط من هذه املمارسات ،وقد تغير سلوكها بمرور الوقت (  .)1996 ،Helleloid & Sheikholeslamiعالوة على ذلك،
يمكن لخصائص الشركات وخصائص القطاع واتجاه السوق والعوامل االقتصادية األخرى أن تحدد السلوكيات املالية
املختلفة .وفي هذا الصدد أظهرت األدبيات النظرية واالكتشافات التجريبية حول العوامل املؤثرة في قرارات التمويل أن
ً
تصنيف القطاع يمكن أن يكون عامال ذا صلة من أجل التجنب والسيطرة على الحاالت الشاذة املحتملة بين القطاعات
املختلفة (عيروط )7102 ،و (2017؛  .)Sensiniمن هذا املنظور يمكن أن تؤثر الخصائص الهيكلية والوظيفية للشركات على
خياراتها املالية ،مع إبراز السلوك املالي املحدد .على وجه الخصوص ،يؤدي ارتفاع التكاليف الثابتة وتقلب األرباح املرتفع إلى
زيادة املخاطر املالية (.)Hua et al, 2012) ،(Devesa & Esteban, 2011
تعد مشكلة التمويل أهم عائق يعترض إقامة أي نشاط بشكل عام ،وقد بينت دراسات كثيرة أن غياب التمويل أو ندرته هو
السبب الذي يقف وراء التراجع املستمر في الصناعات العربية عامة والصناعة الفلسطينية خاصة ويمثل االستثمار أهمية
خاصة بالنسبة لالقتصاد ،وبالتالي فإن توفير التمويل الالزم له سوف يرفع من قدرته على املساهمة في سد قدر كبير من
احتياجات السوق املحلية ،وتشغيل نسبة كبيرة من األيدي العاملة والتي تعمل على املستوى االقتصادي الكلي .ويتطلب
تحقيق ذلك ضرورة العمل بتبني إستراتيجية واضحة تقوم بتجميع اإلمكانات التي تضمن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وتهيئة
البرامج التمويلية الالزمة لذلك(.شاهين)7109 ،
 .2مشكلة الدراسة :تتحدد مشكلة هذه الدراسة في معرفة قرارات التمويل االستثماري االنسب في املشاريع الصغيرة
ومتوسطة الحجم في فلسطين  ،حيث يمكن استخدام توفر األصول الثابتة كضمان للقروض ،وبالتالي قد يدفع الشركات إلى
تمويل مثل هذه االستثمارات بدين متوسط/طويل األجل ،ويرجع ذلك ً
أيضا إلى تقليل عدم تناسق املعلومات مع املقرضين
املحتملين .لهذه األسباب أبرز العديد من الكتاب أن السلوك املالي للشركات محدد مقارنة بالشركات في القطاعات األخرى.
عالوة على ذلك ،قد تتغير هذه السلوكيات املالية بمرور الوقت ( .)Elgonemy, 2002على الرغم من وجود العديد من
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الدراسات حول محددات سلوكيات التمويل ،فقد ركزت بعض املقاالت على هذا املوضوع في سياق الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم ( شاوة ) 7101 ،وكذلك (.)Pacheco & Tavares, 2017) ،(Tang & Jang,2007) ،(Such et al,2009
 .3أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة للتحقق من السلوك املالي للشركات الفلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم،
ولفهم القرارات املالية للشركات الفلسطسنية صغيرة ومتوسطة الحجم ،من خالل دراسة السلوك املالي للشركات ،وتسليط
الضوء على عوامل محددة.
 .4اهمية الدراسة:
ً
ً
اوال :يعد قطاع االعمال صغير ومتوسط الحجم عامال دافعا في الناتج املحلي اإلجمالي الفلسطيني ،ويمثل أحد القطاعات
الرائدة في االقتصاد والتوظيف .باإلضافة إلى ذلك ،فإن غالبية الشركات الفلسطينية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
وتمثل (( )٪91شاهين .)7171 ،لذلك فإن مراقبة األداء االقتصادي واملالي لهذه الشركات أمر مهم لتقييم حالتها الصحية.
ثانيأ :يمكن أن تساعد نتائج التحليل على تحديد سياسات الدعم املالي األكثر مالءمة في ضوء اآلثار الناجمة عن حالة
الطوارئ الصحية املرتبطة بفايروس كورونا (. ) Covid-19
 .5ادبيات الدراسة :قام بعض الباحثين بالتحقيق في العالقة بين قرارات االستثمار والتمويل ،موضحين أن هناك بعض
املمارسات الشائعة في السلوك املالي على وجه الخصوص ،تعزى هذه املمارسات الشائعة إلى ما يلي:
أ) يميل هيكل األصول إلى أن يكون له نفس مدة استحقاق املطلوبات.
ب) ان بعض األصول مثل الذمم املدينة ،تستخدم لضمان الذمم الدائنة قصيرة األجل.
ج) استخدام العقارات كضمان للرهون العقارية أو الديون املتوسطة  /طويلة األجل.
ً
د) تفضل الشركات عالية املخاطر استخدام حقوق امللكية بدال من الديون.
ه) الشركات الصناعية واملنتجة للسلع غالبا ما يكون لديها مستويات مخزون أعلى من شركات الخدمات ،طبقت دراسات
مختلفة هذا النهج النظري للتحقيق في السلوك املالي للشركات في مختلف البلدان.
اقترح ( )Auken and Tseng, 2003 Vanأن السلوك املالي للشركات في تايوان يتوافق مع سلوك الشركات األمريكية الكبيرة.
ومع ذلك ،وعلى عكس الشركات األمريكية ،تستخدم الشركات التايوانية الديون قصيرة األجل لتمويل األنشطة
املتوسطة/طويلة األجل ً
أيضا .قد يكون هذا السلوك املحدد بسبب الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في الحصول على
تمويل متوسط املدى وطويل األجل.
أشار آخرون إلى أن السلوك املالي للشركات يميل إلى التكيف مع البيئة املرجعية (&  ،)1996 ،Sheikholeslami Helleloidمع
دورة حياة الشركة (  .)1990 ،Hanksعالوة على ذلك ،حاولت دراسات أخرى فهم السلوك املالي للشركات من خالل التركيز
على القطاعات املختلفة (  .)1987 ،Crum et al.باإلشارة إلى الشركات الصغيرة واملتوسطة.
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أكد بعض الباحثون أن هذه الشركات ً
غالبا ما تكون غير قادرة على تمويل نفسها وبالتالي تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية.
عالوة على ذلك  ،نظرأ للقيود املالية (ً ،)Van Auken & de Lema, 2003
غالبا ما يقع االختيار على رأس املال الجديد
( .)Tyejbee & Bruno, 1983اقترح آخرون أن الشركات الصغيرة واملتوسطة تستخدم الديون طويلة األجل لتمويل األصول
أيضا (كارتر وفان أوكين  .)0991 ،كما ذكرنا ً
املتداولة ً
سابقا ،تمتلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم هيكل أصول يؤثر
ً
غالبا على سلوكها املالي ،من ناحية أخرى ،فإن الوجود املرتفع لألصول الثابتة يحدد التقلب الكبير في النتائج ،كما يمكن
لهيكل رأس املال نفسه أن يسهل منح القروض ،ويعمل كضمان (.)Chen et al, 2014
 .6منهجية البحث :تم الحصول على املعلومات املالية من خالل بيانات الشركات املدققه واملعتمدة بشكل قانوني ،تشمل
العينة الشركات الفلسطينية الصغيرة واملتوسطة للفترة  .7109-7102كانت معايير إدراج الشركات في العينة كما يلي:
ً
أوال :تقع الشركات ضمن تعريف الشركات الصغيرة واملتوسطة الوارد في قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم ()01/01/10
بتاريخ .7100-00-1
ً
ثانيا :يجب أن يكون لدى الشركات بيانات مالية متاحة طوال فترة الدراسة.
ً
ثالثا :تم حذف القيم املتطرفة من أجل تجنب االنحرافات في توزيع كل متغير.
تكون العينة النهائية من  27شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ،وبالتالي تم الحصول على ( )297مفردة بيانات .بالتوافق مع
األدبيات الرئيسية لدراسة ) ، (Chen et al, 2014استخدم هذه الدراسة تحليل االرتباط ) ، (CCAمن أجل التحقيق في
العالقة بين قرارات االستثمار والتمويل .يسمح هذا النهج عند تطبيقه على البيانات املالية بالتحقق من العالقة بين
مجموعات املتغيرات ،ويأخذ في االعتبار االرتباط داخل املجموعات ،ومع ذلك فإن هذا النهج غير مناسب لتحديد عالقات
السبب والنتيجة.
تم تجميع أصول امليزانية العمومية في خمس سالسل زمنية لحسابات تمثل املتغيرات التابعة .املجموعات املحددة هي التالية:
( )0النقد واألوراق املالية) )7( ، (CASHالذمم املدينة ) )1( ، (ARاألصول الجارية األخرى ) ، (CAمحسوبة كأصول متداولة
) )2( ،(Cash + ARاملمتلكات والبناء والتجهيزات واملعدات ) (PBPE؛ ( )1األصول األخرى طويلة األجل ) ، (LAوالتي تشمل
جميع األصول طويلة األجل غير املدرجة في املجموعات السابقة .وتجميع املطلوبات وحقوق امللكية في أربع سالسل زمنية من
الحسابات والتي تمثل املتغيرات املستقلة .املجموعات املحددة هي التالية )0( :الحسابات الدائنة ( )7( ،)APااللتزام الجاري
( ،)CLمحسوبأ كالتزام متداول  -الحسابات الدائنة )1( ،االلتزامات طويلة األجل ( )2( ،)LTLحقوق امللكية (.)EQ
 .7النتائج :يلخص الجدول رقم ( )0نتائج اإلحصاء الوصفي لكل مجموعة من املتغيرات.

Std Dev
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18.71
14.27

Table 1. Descriptive statistics
Asset
Mean
CASH
7.77
AR
8.02
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53.77

9.12
32.22
26.90

9.97
60.77
14.92

9.79
20.17
46.71

11.19
18.71
42.20
27.97

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021
CA
PBPE
LA
Liabilities and Equity
AP
CL
LTL
EQ

خالل الفترة التي تم تحليلها ،تمثل األصول املتوسطة والطويلة األجل أهم االستثمار للشركات .من بين هؤالء يمثل PBPE
حوالي  .٪91.7حيث تعزز النتائج األدلة التجريبية لألدبيات السابقة ،مؤكدة على أن الشركات كثيفة رأس املال تقدم نسبة
عالية من  .PBPEاألصول متوسطة وطويلة األجل متوافقة إلى حد كبير مع مصادر التمويل .الذمم الدائنة طويلة األجل تساوي
حوالي  ٪27من إجمالي املطلوبات ،وحقوق املساهمين تساوي  ٪72،9من إجمالي املطلوبات .لذلك يتم تمويل االستثمار في
األصول الثابتة بالكامل من مصادر ذات خصائص مناسبة تقريبا .تظهر النتائج ً
أيضا صافي رأس مال عامل بشكل إيجابي،
ويتميز بوجود معين للسيولة ونسبة منخفضة من املخزون .للتحقق من العالقات بين املتغيرات ،تم تطبيق ارتباط بيرسون
(الجدول :)7
Table 2. Pearson correlation
LA
***0.16
0.02
-0.07
0.03

PBPE
***-0.38
***-0.14
***0.27
***-0.13

CASH
AR
CA
AP
0.07
***0.59
***0.19
CL
-0.09
***0.27
***0.18
***LTL -0.35
***-0.25
***-0.16
***EQ 0.029
***-0.14
0.04
*** Significant at 0.01; Significant at 0.05; Significant at 0.1.

باإلشارة إلى االرتباطات املهمة ،يسلط فحص الجدول ( )7الضوء على ما يلي:
 APلها عالقة إيجابية مع  ARو  CAو  ، LAفي حين أن لها عالقة سلبية مع PBPE
 CLلها عالقة إيجابية مع  ARو  CAوعالقة سلبية معPBPE.
 LTLلها عالقة إيجابية مع  PBPEوعالقة سلبية مع  CASHو . AR
ً
أخيرا يتمتع  EQبعالقة إيجابية مع  CASHوعالقة سلبية مع PBPE
هذه النتائج تؤكد الترابط بين مجموعات املتغيرات ،ومن أجل فحص العالقة بين قسمي البيانات املالية ،تم تطبيق تحليل
التقييم القطري املشترك .لذلك في ضوء املجموعات التي تم فحصها ،تم استخدم أربع وظائف ،وتم التعبير عن النتائج في
الجدول ( ،)1حيث تظهر مستويات ارتباط كبيرة ،بما يتماش ى مع النتائج التجريبية لدراسات أخرى ( (Stowe and others,
.)Helleloid & Sheikholeslami, 1996) ، 1980
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Table 3. Significant correlation levels

CF

CC
F value
P
1
0.66
5.04
<0.0001
5
2
0.68
4.71
<0.0001
7
3
0.51
3.12
0.0081
2
4
0.147
0.56
0.5873
CF: canonical function; CC: canonical correlation; P: probability.
.)2( ) موضحة في الجدول1968 ،Stewart & Lowe ( مؤشرات التكرار
Table 4. Redundancy indices

Asset by Liabilities

1
2
3

Liabilities by Asset

1
2
3

ALS
0,218
6
0.418
7
0.209
1
0.269
8
0.352
1
0.271
2

C R2
0.472
1
0.436
2
0.239
8
0.472
1
0.436
2
0.239
8

Ri
0.094
1
0.155
9
0.052
3
0.119
8
0.270
4
0.338
9

ALS: Average Loading Squared; C R2: Canonical R2; Ri: Redundancy index.
:) كما هي في (الجدول رقم1.11(  تم النظر في القيم املطلقة التي تزيد عن القيمة،من أجل فحص املحددات الوظيفة املهمة
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 .)1النتائج املبينة في الجدول رقم )1( :تشير إلى وجود بعض النماذج السلوكية الهامة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في
فلسطين.

Table 5. Significant behavioral models of hotel businesses
Assets

EQ
0.3598
0.5276

Liabilitie and
s
Equity
CL
LTL
0.9675 -0.0715

AP
0.0795

-0.1296 -0.6234

0.8124

LA
0.1657
0.7282

0.5976

0.1078 -0.6242

0.5132

0.4976

PBPE
0.1675
0.8897
0.0894

CA
0.9065

AR
0.3321

0.1439
0.1098

0.5865

CASH
0.4982
0.4567

2

0.0363

0.7674

3

حيث تشير النتائج إلى مستوى عالي من االتساق بين االستثمارات واملصادر املالية .على وجه الخصوص ،يتم تمويل األصول
قصيرة األجل والثابتة على التوالي من مصادر التمويل قصيرة األجل ومتوسطة/طويلة األجل .تظهر العالقة العالية بين
)(PBPEو ) (LTLأن األصول الثابتة يتم تمويلها بشكل أساس ي من خالل الديون املتوسطة/طويلة األجل ،وتشير هذه األدلة إلى
أن املمتلكات قد استخدمت كضمان للقرض ،مما قلل من عدم تناسق املعلومات بين الدائن واملدين ،كما تشير العالقة
العالية بين ) (ARو ) (APإلى سلوك مالي ثابت ،مما يبرز أن األصول املتداولة يتم تمويلها بشكل أساس ي من خالل مطلوبات
تتميز بنفس تاريخ االستحقاق.
أخيرأ فإن قيم ) (CASHو ) (EQتشير إلى توافر نقدي جيد وميل إلى استخدام حقوق امللكية لتمويل االستثمارات ،حيث
تسلط هذا الظرف الضوء على أن الشركات الفلسطينية الصغيرة واملتوسطة الحجم تستخدم مواردها الخاصة لتمويل
ً
ارتباطا ً
وثيقا باألنشطة قصيرة األجل ( CASHو ،)AR
االستثمارات ،وتقليل استخدام الرافعة املالية .ومع ذلك يرتبط )(EQ
بينما ال يرتبط باألنشطة املتوسطة/طويلة األجل .حيث يشير هذا الظرف إلى أنه خالل الفترة قيد التحليل ،استخدمت
الشركات مواردها الخاصة لتمويل األصول قصيرة األجل وليس األصول الثابتة .قد يكون هذا السلوك بسبب الظروف
االقتصادية واملالية الحالية أو ظروف السوق.
لذلك عمدت هذه الشركات الى التكيف املالي مع التغييرات التي حدثت في السياق املرجعي.
 .8االستنتاجات
ركزت هذه الدراسة على االهتمام بالسلوك املالي للشركات الفلسطينية الصغيرة واملتوسطة الحجم ،بافتراض وجود عالقة
بين قرارات االستثمار والتمويل .لتحقيق هذا الغرض ،تم استخدم امليزانيات العمومية لعينة من الشركات الصغيرة
واملتوسطة للفترة  .7109-7102تم شرح معايير إدراج الشركات في العينة املكونة العينة من  27شركة صغيرة ومتوسطة
وتغطي ست سنوات(سنة  /شركة) .
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باملوافقة على األدبيات الرئيسية ( . (Helleloid & Sheikholeslami, 1996استخدمت هذه الدراسة تحليل االرتباط )، (CCA
من أجل التحقق من العالقة بين قرارات االستثمار والتمويل للشركات ،حيث سمح املنهج املستخدم بدراسة العالقة بين
مجموعات املتغيرات ،مع األخذ في االعتبار الترابط داخل املجموعات ،ومع ذلك فإن هذا املنهج غير مناسب لتحديد عالقات
السبب والنتيجة .أكدت النتائج العالقة بين مجموعات بنود امليزانية العمومية ،ومع ذلك فإن النتائج تسلط الضوء أيضأ على
أن الشركات تستخدم مواردها الخاصة ،املرتبطة عادة باالستثمارات طويلة األجل ،لتمويل األصول املتداولة .قد يكون هذا
السلوك بسبب الظروف الحالية و/أو السوق .على وجه الخصوص ،ربما أثرت االزمات املالية املتتالية التي أعقبت االزمات
السياسية املختلفة مع الجانب االسرائيلي ،واالنقطاع املتكرر لرواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني على سلوك األعمال،
لذلك وبسبب انخفاض مصادر األموال الخارجية وااليرادات ،قامت الشركات بتمويل األصول املتداولة بأرباح غير موزعة.
نتائج هذه الدراسة قد تساعد في توسيع نطاق األدبيات في الواقع الفلسطيني والعربي حول هذا املوضوع من خالل تسليط
الضوء على السلوكيات املحددة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم .باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد األدلة التجريبية
ادارة هذه الشركات في قرارات االستثمار والتمويل الرشيدة .أخيرأ ،يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد الجهات الرقابية
والحكومية على تحديد سياسات الدعم املالي األكثر مالءمة في ضوء اآلثار الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية املرتبطة بـ
.Covid-19
بالنظر إلى النتائج التي ظهرت في هذه الدراسة ،يتوقع الباحث ان األبحاث املستقبلية يمكن ان تهدف إلى التحقق من قطاعات
اخرى وفترة زمنية أوسع ومقارنة فترات زمنية مختلفة ،سيسمح هذا النهج بفهم أفضل لتأثير التغييرات في البيئة الخارجية
على السلوك املالي للشركات الفلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم.
املراجع:
 .0االغا ،بسام" .أثر الرافعة املالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على االستثمار .دراسة تطبيقية على شركات املساهمة
العامة العاملة بفلسطين" .رسالة ماجستير في إدارة األعمال – كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية7111 ،م.
 .7النجار ،جميل" .مدى تأثير الرفع املالي على األداء املالي للشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة فلسطين -دراسة
اختبارية" .مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ، 7101املجلد ، 01العدد  .0ص .101-710
 .1عيروط ،مصطفى" .مشكالت التمويل املالي واثرها على القرارات االدارية من وجهة نظر االدارات العليا في الجامعات
االردنية" .مجلة العلوم التربوية /العدد الثالث /الجزء  7العام 7102م.
 .2شاهين ،ياسر "عوامل نجاح او فشل الشركات العائلية الصغيرة ومتوسطة الحجم في فلسطين"  .املجلة الدولية لنشر
الدراسات العلمية–العدد الثالث املجلد السادس .7171
 .1شاهين ،ياسر " التمويل االخضر والتنمية املستدامة في الوطن العربي " .املجلة العربية للعلوم ونشر االبحاث العدد
السابع-املجلد الرابع 7109م.
 .9شاوة ،عز الدين" .تكلفة التمويل وأثرها في قيمة املنشأة" .بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراة في املحاسبة والتمويل ،جامعة
السودان7101 .م.
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Abstract :

The research problem is that although Sudan
possesses large and varied economic resources, the
return from them is very weak, so can universities
have a role in maximizing the utilization of these
resources and strengthening Sudan's economic
relations ?, The research aims to introduce smart
power and the importance of research from the
importance of international economic relations. The
research assumes that there is a relationship
between knowledge and comprehensive
development, and the research has relied on the
descriptive approach and the analytical method,
and the research has reached conclusions, the most
important of which are that scientific research can
be applied to produce wealth and achieve wellbeing, and the research recommends that
governments do everything in their power and
ability to support universities.
Key words: smart power, international relations,
foreign policy, economic relations, universities,
Sudan
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امللخص
مشكلة البحث تتمثل في أنه على الرغم من امتالك
السودان ملوارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة إال أن
ً
العائد منها ضعيف جدا فهل يكون للجامعات دور في
تعظيم اإلستفادة من هذه املوارد وتدعيم عالقات
 ويهدف البحث إلى التعريف,السودان االقتصادية؟
 وأهمية البحث من أهمية العالقات،بالقوة الذكية
 ويفترض البحث أن هناك،االقتصادية الدولية
 وقد اعتمد،عالقة بين املعرفة وبين التنمية الشاملة
 وتوصل,البحث على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي
البحث الى نتائج أهمها أنه يمكن تطبيق البحوث
 ويوص ي،العلمية إلنتاج الثروة وتحقيق الرفاهية
البحث بضرورة أن تقوم الحكومات بكل ما في وسعها
.ومقدورها لدعم الجامعات
، العالقات الدولية، القوة الذكية:كلمات مفتاحية
، العالقات االقتصادية،السياسة الخارجية
 السودان،الجامعات
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ملخص مفاهيمي:
تحقيق الرفاهية مرتبط بإنتاج الثروة واإلستفادة من املوارد ،إنتاج املعرفة وتبادلها من الطرق الحديثة التي تمنح قوة
ً
اقتصادية تحقق التنمية داخليا وتعزز العالقات الدولية ،وبما أن الجامعات مظان إنتاج املعرفة فيمكن لها أن تساهم في
تحسين مؤشرات االقتصاد الكلي وتدعيم العالقات االقتصادية ،ورغم املؤثرات الداخلية والخارجية الواقعة على السودان
إال أن الدولة تعمل على كفالة مستوى جودة حياة يرض ي رغبات وتطلعات السودانيين.
الشكل رقم ( )1يوضح ملخص مفاهيمي لدور الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية
مستوى جودة
الحياة

معرفة وبحوث
علمية

دور الجامعات في
تدعيم عالقات
السودان االقتصادية

التنمية

انتاج الثروة

املصدر :من إعداد الباحث 0201م
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ملخص

الدراسة

البحثية

وأهم

النتائج

والتوصيات

دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية
المشكلة :على الرغم من امتالك
السودان لموارد اقتصادية كبيرة
ومتنوعة إال أن العائد منها ضعيف
فهل يكون للجامعات دور في تعظيم
االستفادة من الموارد وتدعيم عالقات
السودان االقتصادية

األهداف :التعريف بالقوة الذكية
ونظرية العالقات الدولية
المنهج العلمي :اعتمد
البحث على المنهج
والمنهج
الوصفي
التحليلي

النتائج :يمكن تطبيق
البحوث العلمية لتحقيق
التنمية الشاملة

التوصيات :يوصي البحث
تقوم
أن
بضرورة
الحكومات بكل ما في
وسعها ومقدورها لدعم
الجامعات.

املصدر :من إعداد الباحث 0201م
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ً
أوال :اإلطارالعام املنهجي:

املقدمة :من جديد ومع مرور الوقت وتطور املجتمعات تؤكد اإلنسانية حاجتها امللحة والحتمية للمعرفة ،ويرجع هذا الطلب للمعرفة ملا
ً
ً
توفره من فوائد حال للمشكالت وتحقيققا لتطلعات الشعوب في تعظيم الرفاهية والكرامة ،وقد وقع على الجميع البحث عن املعرفة
ً
وإنتاجها ونشرها وتبادلها وتسخيرها لتحقيق التنمية الشاملة وبرز مؤخرا توظيفها كأداة وعنصر قوة في العالقات الدولية ،وفي هذا
البحث يستعرض الباحث مفهوم القوة الذكية وأثرها في العالقات الدولية ويتناول دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان
االقتصادية.
ً
مشكلة البحث :على الرغم من امتالك السودان ملوارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة إال أن العائد منها ضعيف جدا فما هو دور
الجامعات في تعظيم االستفادة من املوارد ودعم االقتصاد ويحاول البحث اإلجابة على السؤال :هل يكون للجامعات دور في
تدعيم عالقات السودان االقتصادية؟ وتتفرع منه األسئلة التالية:
 في أي نطاق يكون دور الجامعات في العالقات الدولية ومن أين تبدأ؟ هل تسهم الجامعات في حل املشكالت االقتصادية الدولية؟ هل تنتج الجامعات املعرفة الالزمة لخدمة املجتمعات وتطبق أبحاثها العلمية في أرض الواقع؟ هل يكون للجامعات دور في تحسين الصورة الذهنية للدول؟ هل تستفيد الجامعات السودانية من برامج املنظمات الدولية والدبلوماسية متعددة األطراف؟أهمية البحث :تأتي أهمية البحث من أهمية العالقات االقتصادية الدولية.
أهداف البحث :يهدف البحث الي تحقيق اآلتي:
 -1توضيح مفهوم نظرية العالقات الدولية وتطورها.
 -2التعريف بالقوة الذكية وفوائدها.
 -3بيان دور الجامعات في تدعيم العالقات االقتصادية

ً
 -4استنطاق أفكار وطرق جديدة تسهم في اإلستفادة من املوارد املتاحة والنادرة نسبيا.
فرضيات البحث :يفترض البحث أن هناك عالقة بين إنتاج الثروة وتحقيق الرفاهية
منهجية البحث :يتبع الباحث املنهج االستقرائي لصياغة مشكلة البحث واملنهج االستنباطي لصياغة الفرضيات واملنهج الوصفي
التحليلي لتحليل ونقد بيانات الدراسة.
مصادرالبيانات :اعتمد الباحث على الكتب واملراجع والبحوث والتقارير للحصول على البيانات.
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حدود البحث :الحدود املكانية (السودان) ،الحدود الزمانية0201 :م
تنظيم البحث:
ً
أوال  :اإلطار العام املنهجي للبحث ويشتمل على خطة البحث
ً
ثانيا :اإلطار النظري ويشتمل على نشأة وتطور نظرية العالقات الدولية ومفهوم القوة الذكية
ً
ثالثا :دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية
ً
ثانيا :اإلطارالنظري
( )1نظرية العالقات الدولية وتطورها:
(أ) مفهوم العالقات الدولية :يقصد بها الصالت التي تنشأ بين الدول سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية
لتحقيق أهداف معينة بوسائل محددة اعتمادا علي اإلمكانيات املتاحة[ ،]1تقوم العالقات بين الدول علي أساس
مبادئ السالم والتعاون اإل ان أساليب التعامل بين الدول تتحرك عادة بدافع ما يسمي باملصلحة الوطنية[ ،]0الذي
يعبر عن القوة الدافعة التجاهات السياسات الخارجية ،وتعبر املصلحة الوطنية عن نفسها في صورة حماية
السيادة الوطنية ودعم األمن القومي ،تنمية مقدرات الدولة ،زيادة الثراء االقتصادي ،صيانة الثقافة الوطنية
والذود عن السالم[ ،]3وتسمى اإلمكانيات التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها بعناصر قوة الدولة[ ،]4وهي
العوامل الجغرافية واإلمكانيات واملوارد املادية الطبيعية ،ومستوي النمو ،ودرجة التقدم الفني والتقني ،ودرجة
االستعداد العسكري ،وكفاءة املؤسسات السياسية والدبلوماسية وأجهزة الدعاية باإلضافة الي الروح املعنوية
السائدة في الدولة[.]5
(ب) العالقات االقتصادية :هي التفاعالت والتعامالت واألنشطة التي تتم بين الدول والتجمعات االقتصادية والشركات
واملنظمات الدولية[ ،]6وتدرس العالقات االقتصادية الدولية وإدارة النظام النقدي الدولي والديون واملساعدات
واملعونات الخارجية وآثارها على معدالت التنمية في الدول املتلقية ،وظاهرة الشركات متعددة الجنسيات ،وتشير
العالقات االقتصادية الدولية الي أن كل دولة تتأثر بوجود عالقات بين الدول ونجاح الدولة أوفشلها يعتمد على
قوة عالقاتها االقتصادية بالدول األخرى خاصة في زمن العوملة وسهولة انتقال عنصر العمل واملعرفة الفنية[.]7
(ت) السياسة الخارجية :هي خطة الحكومة الخارجية لتحقيق مصلحة أو تجنب ضرر ،وهناك جملة من العوامل املؤثرة
في السياسة الخارجية :فالعوامل الداخلية مثل االستقرار والنظام السياس ي ،املرقع الجغرافي ،التاريخ ،االقتصاد،
املوروث الثقافي والتجانس السكاني ،والعوامل الخارجية كالنظام الدولي ،العوملة ،قضايا اإلرهاب وحقوق اإلنسان،
تحدد السياسة الخارجية للدول ،كما والبد من أهداف للسياسة الخارجية معلنة أو سرية في العادة ال تخرج من
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تحقيق املصلحة الوطنية ،تنمية العالقات الودية مع الدول األخرى واملحافظة على األمن والسالم الدوليين ،ويعتمد
تنفيذ السياسة الخارجية على أدوات تسمى بالوسائل (الدبلوماسية ،العسكرية ،اإلعالمية ،االقتصادية) ،ويدخل
دور الجامعات في جميع هذه الوسائل من خالل املساهمة في صناعة القرار وإنتاج املعرفة[ .]8مفهوم القوة الذكية:
من منطلق أن السياسة قوة وأن تحقيق السياسة الخارجية يستند الى القوة فقد أحص ى (روبرت دال) اكثر من
( )1422نوع من القدرة منها القدرة االقتصادية التي تعتمد على املوارد االقتصادية :األرض – رأس املال – أضيف
ً
إليها مؤخرا الوقت واملعرفة .واملعرفة هي القوة الذكية والناعمة متمثلة في (املوروث الثقافي والحضاري والتكنلوجيا)
ً
ً
أساسيا ومحوريا في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي تهيئة أفراد املجتمع
ويلعب التعليم العالي دورا
للتكيف مع التطورات املتالحقة في املجاالت العلمية واملهنية املختلفة .والدول التى سوف تحقق نجاحا هى التى لديها
مواطنون مبتكرون وماهرون ولديهم القدرة على التكيف ويعتمد النجاح االقتصادي على قدرة العاملين على التعلم
الذاتى والتعلم التشاركى ويتصف اقتصاد املعرفة بأنه يقوم على املعرفة ويعمل بطاقة العقل (طاقة التفكير والتعلم
واالبتكار) وليس بالثروة الطبيعية أو بطاقة اآللة ،والجامعات هي مظان (انتاج املعرفة) من خالل التدريس والبحث
العلمي وخدمة املجتمع ،وتكمن أساليب تفعيل ممارسة القوة الذكية في تعزيز العالقات بين الدول من خالل (برامج
االنتاج املعرفي والتبادل والثقافي والحضاري ،نقل التكنلوجيا ،االبتكار وريادة األعمال ،السياحة وغيرها من
املناشط[.]9
( )2فوائد القوة الذكية :استخدام طرق وحلول ذكية باستخدام التكنولوجيا يحسن مستوى رفاهية املواطنين وظروف
معيشتهم ويحقق منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية ويطرح خدمات جديدة ويوفر املزيد من الفرص الوظيفية ،كما أن
التحسينات على طرق تخصيص املوارد واستخدامها واإلبتكار وفرص مشاريع األعمال ستنعكس ً
إيجابا على االقتصاد
ككل وسيكون في مقدور الدول إبراز مقدراتها الذكية واملستدامة واستثمارها لتعزيز مزاياها التنافسية ذات الصلة
بموقعها الجغرافي واجتذاب استثمارات وكفاءات جديدة واستيعاب الزيادة في عدد السكان بكفاءة وفعالية عالية،
وتعزيز النمو االقتصادي ،ومن الضرورة تبني حلول باستخدام تكنولوجيا املعلومات .وترشيد املوارد بطريقة أفضل
وتعزيز الخدمات املقدمة للسكان ،مع مراعاة كافة الجوانب املتعلقة باألمن[.]12
( )3تحديات على طريق امتالك القوة الذكية :هناك الكثير من املعوقات التي تحد من ممارسة القوة الذكية في تعزيز
ً
العالقات بين الدول ويرجع ذلك غالبا الى غياب الرؤية الكلية ،ضعف البنيات التحتية ،تقاطع املسؤليات وضعف
التنسيق ،عدم االستقرار السياس ي واألمني ،ونقص التمويل ،وتتفق الدراسات على أن الجامعات التي هي من
مصادر توليد القوة الذكية تواجه مجموعة من التحديات تتمثل في حاجة الجامعات إلى التمويل وتعزيز عمليتى
البحث والتدريس وأداؤهما على مستوى رفيع ،واملحافظة على املستويات األكاديمية العاملية وتجنب العزلة
الدولية.
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ً
ثالثا :دور الجامعات في تدعيم العالقات االقتصادية:
املطلب األول )1( :مفهوم الجامعة :هي كلمة عربية من الجمع واالجتماع ففيها يجتمع الناس بهدف التعليم واملعرفة ،وهي
مؤسسة للتعليم العالي واألبحاث تعطي شهادات أو إجازات أكاديمية لخريجيهاُ ،عرفت الجامعة في بالد االغريق وفارس والهند
ومصر ،لكن أولى جامعات العالم باملفهوم الحديث هي جامعة القرويين بمدينة فاس باملغرب في القرن التاسع ،تعود الجامعة
كمؤسسة للتعليم العالي إلى جامعات القرون الوسطى كجامعات (بولونيا ،باريس ،أوكسفورد ،كامبردج) وفي الجامعة يتم
تدريس كافة املواضيع كالفلسفة والقانون والطب والعلوم الطبيعية ،وتختلف طريقة التعليم الجامعي واألكاديمي عن
َ
املدارس العامة ،ويختلف تمويل الجامعة من دولة ألخرى ،ففي بريطانيا ُيقيم مجلس تمويل الجامعات االحتياجات الكلية
للجامعات البريطانية ويتفاوض مع الحكومة املركزية حول تقديم منح لكل جامعة ً
وبناءا على توصيته توزع األموال بين
الجامعات ،وفي دول أخرى تعتمد الكليات الخاصة على األوقاف والتبرعات ،والجامعات الحكومية تعتمد في تمويلها على
ميزانية الدولة ،ويتم تصنيف وترتيب الجامعات في مستويات أكاديمية ،علمية أو أدبية ،والجدول التالي يوضح نموذج الحد
هذه التصنيفات[]11
جدول ( )1أفضل عشرجامعات حول العالم وأفضل عشرجامعات عربية بتصنيف ) (QSالبريطانية 0201
التصنيف العربي
التصنيف الدولي
الدولة
اسم الجامعة
1
الواليات املتحدة األمريكية
معهد ماساتشوستس للتقنية
2
الواليات املتحدة األمريكية
جامعة ستانفورد
3
الواليات املتحدة األمريكية
جامعة هارفارد
4
الواليات املتحدة األمريكية
معهد كاليفورنيا للتقنية
5
اململكة املتحدة
جامعة أكسفورد
6
سويسرا
املعهد الفدرالي السويسري زيورخ
7
اململكة املتحدة
جامعة كامبريدج
8
اململكة املتحدة
امبريال كوليدج لندن
9
الواليات املتحدة األمريكية
جامعة شيكاغو
10
اململكة املتحدة
كلية لندن الجامعية
1
143
اململكة العربية السعودية
جامعة امللك عبد العزيز
2
186
اململكة العربية السعودية
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
3
211
اإلمارات العربية املتحدة
جامعة خليفة
4
220
لبنان
الجامعة األميركية في بيروت
5
245
قطر
جامعة قطر
6
284
اإلمارات العربية املتحدة
جامعة اإلمارات العربية املتحدة
7
287
اململكة العربية السعودية
جامعة امللك سعود
8
348
اإلمارات العربية املتحدة
الجامعة األمريكية في الشارقة
9
375
سلطنة عمان
جامعة السلطان قابوس
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10

املصدر :إعداد الباحث0201م
( )0تجارب جامعات بعض الدول في تدعيم العالقات االقتصادية:
لم يعد يقتصر دور الجامعات على تقديم املعرفة وإنتاجها ونشرها ،والبحث فقط ،بل أصبح قوة موجهة للنمو االقتصادي
ونقل الخبرة اإلنسانية الثقافية والعلمية املتراكمة .وتزداد أهمية التعليم العالي في عالم اليوم الذي تسود فيه موارد املعرفة
ً
ُ
على املوارد املادية كعوامل في التنمية .إن الجامعات كانت دوما هي املؤسسات التي تولد فيها املعرفة وتنمو وتزدهر؛ فتتوفر
لديها اإلمكانيات الالزمة إلنتاج املعرفة وتطبيقها وكمثال لدور الجامعات في تدعيم العالقات االقتصادية الثنائية فقد قامت
جامعة ) (UKMاملاليزية ممثلة في مركز ابحاث الصمغ العربي بالجامعة باقامة مؤتمر الصمغ العربي بالعاصمة (كواال ملبور)
بالتعاون مع مجلس الصمغ العربي بالسودان وذلك ألهمية سلعة الصمغ العربي وحاجة كثير من الصناعات والبلدان له.
ً
وكمثال أيضا لدور الجامعات في تدعيم العالقات االقتصادية املتعددة األطراف  -املنظمات الدولية  -فقد أسهمت جامعة
اكسفورد بإصدار الكثير من البحوث العلمية والكتب املعرفية املشتركة مع منظمة التجارة العاملية ،كذلك انتاج جامعة
أكسفورد بالتعاون مع شركة (سترازينكا) لقاح ملرض فيروس كورونا املستجد بفعالية تصل الي ( )%122وبتكلفة أقل وأمان
ً
وسهولة نقل وتخزين ،هذه التجارب تحثنا للنظر مليا في أهمية أخذ زمام املبادرة والتصدي لسد حاجة املجتمعات للمعرفة
ً
تحقيقا ملصالحها وتطلعاتها[.]10
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املطلب الثاني :دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية

ً
( )1بعض موارد ومؤشرات االقتصاد السوداني  :يتميز السودان بصادرات نادرة وأحيانا حصرية كالصمغ العربي،
الذهب ،الثروة الحيوانية ،الفول السوداني ،السمسم ،الكركدي ،األعالف) ،ولكن على الرغم من ذلك فإن
ً
النمو العالمي" ،فإن ّ
فوفقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي "آفاق ّ
نمو الناتج
مؤشرات اقتصاده ضعيفة،
املحلي اإلجمالي القتصاد السودان انكمش إلى  %1.3-عام  ،0202أما التضخم فقد بلغ ،بحسب التقرير %64.3
عام  ،0218وبلغ  %003عام  ،0202وعلى صعيد البطالة ،التي يفيد التقرير بأنها بلغت  %19.5في السودان عام
ً
ً
ً
ّ
 ،0218فإنها مرشحة في 0219م إلى االرتفاع قليال لتسجل  ،%01.4قبل أن تتراجع قليال أيضا إلى  %02.9عام
0202م ،وارتفاع الدين الخارجي إلى نحو ( )52مليار دوالر ،بزيادة  3%عن نهاية عام  ،0217وسبب االرتفاع زيادة
متأخرات الفوائد البالغة  32.3مليار دوالر ،التي تمثل  %61من إجمالي الدين[.]13
الجدول ( )0يوضح بعض مؤشرات االقتصاد الكلي السوداني عام 0202م
البيان
 41مليون
%1،3%003
%01
 4،1مليار دوالر
 8،00مليار دوالر
 52مليار دوالر

املؤشر
عدد السكان
معدل النمو
التضخم
البطالة
الصادرات
الواردات
الدين الخارجي
املصدر :إعداد الباحث 0201م
من الجدول يتضج ان تقديرات السكان بلغت ( )41مليون نسمة وانخفضت توقعات معدل النمو الي أكثر من .%1،3-
ً
ومعدل التضخم مرتفع جدا حيث بلغ أكثر من  %002وارتفعت معدالت البطالة لتصل الي  %01وكانت الصادراتحوالي
 4،1مليار دوالر وبلغت الواردات 8،00مليار دوالر ،وبلغ حجم الدين الخارجي حوالي ( )52مليار دوالر.
ولكي ينجح السودان في الخروج من هذا الوضع االقتصادي ال بد له من اعتماد مثلث النجاح :املتمثل في الرغبة واإلرادة
السياسية بأجهزتها الرسمية والشعبية ،واملعرفة املتوفرة في الجامعات ومراكز البحوث ،والقدرة على التفاوض وبناء
عالقات دولية لتحسين مؤشراته االقتصادية وتحقيق تطلعات مواطنيه.
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( )2نبذة تعريفية عن الجامعات السودانية :نشأ التعليم العالي بالسودان باملعهد العلمي عام  1910ومدرسة كتشنر عام
 1904وأنشئت خالل فترة ما قبل االستقالل معاهد تؤهل العاملين باملصالح الحكومية ،ويعتبر معهد الخرطوم الفني
أساس التعليم الفني والتقني بالسودان الي أن صار جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام 1992م ،وأنشئت جامعة
القاهرة فرع الخرطوم عام  1955كثمرة للتعاون مع مصر لتصبح عام 1993م جامعة النيلين ،ونشأت العديد من
املعاهد والكليات للتأهيل علي مستوى الدبلوم (الكلية املهنية ،ومعهد املوسيقي واملسرح واملعهد العالي للتربية) ،وتلى ذلك
قيام جامعتي الجزيرة وجوبا 1975م كأول جامعتين في األقاليم ،وقيام بعض الكليات بمعاونة من البنك الدولي كمعهد
ابوحراز وأبو نعامة الزراعي وكلية الهندسة عطبرة ،وجاء التوسع في قيام الجامعات الوالئية التعليم العالي األهلي
واألجنبي والخاص عام  1992ومضاعفة االستيعاب بالتعليم العالي وبلغت الجامعات الحكومية ( )30وأكثر من ()122
مؤسسة تعليمية أهلية وخاصة [.]14
جدول ( )3يوضح أسماء الجامعات الحكومية في السودان
رقم اسم الجامعة
الخرطوم
1
أم درمان اإلسالمية
0
النيلين
3
الجزيرة
4
السودان للعلوم والتكنولوجيا
5
الفاشر
6
وادي النيل
7
كردفان
8
جامعة القرآن الكريم
9
 12الزعيم األزهري
 11سنار
 10كسال
 13القضارف
 14دنقال
 15البحر األحمر
ِ 16نياال
املصدر :إعداد الباحث 0201م
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سنة التاسيس
1902
1912
1956
1975
1975
1990
1990
1990
1990
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994

رقم
17
18
19
02
01
00
03
04
05
06
07
08
09
32
31
30

اسم الجامعة
شندي
زالنجي
اإلمام املهدي
الدلنج
النيل األزرق
بخت الرضا
غرب كردفان
البطانة
الشيخ البدري
السودان املفتوحة
السالم
عبد اللطيف الحمد
بحري
الضعين
شرق كردفان
املناقل

سنة التأسيس
1994
1994
1994
1995
1995
1997
1997
2001
2002
2002
2008
2009
2011
2016
2016
2016
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جدول ( )4يوضح أسماء بعض مؤسسات التعليم العالي األهلية والخاصة
سنة التاسيس
1966
1966
1992
1996
1985
1990
1995
0226

رقم
9
12
11
10
13
14
15
16

اسم الجامعة
النيل األبيض االهلية
الرباط
ابن سيناء
املشرق
الوطنية
املغتربين
الجنينة
عزة للبنات

سنة التأسيس
1999
0222
0222
0223
0225
0212
0219

رقم اسم الجامعة
االحفاد
1
افريقيا العاملية
0
السودان العاملية
3
العلوم الطبية والتكنلوجية
4
امدرمان األهلية
5
ود مدني االهلية
6
العلوم والتقانة
7
املستقبل
8
املصدر :إعداد الباحث 0201م
دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية :معايير قياس دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان
ً
االقتصادية يكون من خالل الترتيب في القائمة العاملية ألفضل الجامعات والبحوث املنشورة عامليا واملشاركات الداخلية
والخارجية وعدد الطالب األجانب ،وبالقراءة في واقع دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية نجد أن جاذبية
ً
مؤسسات التعليم العالي السودانية والسياسات التي تتبعها وقيمها قد منحتها مراتب تصنيف جيدة فوفقا ملؤشر
“ويبومتريكس ”:يوليو 0202م الذي يعتمد بصورة أساسية على “البحوث العلمية” املنشورة بواسطة طالب واساتذة الجامعة
في موقعها االلكتروني ،وشمل حوالي ( )32ألف جامعة حول العالم ،احتلت الجامعات السودانية فيه مراكز متفرقة)4( ،
جامعات ضمن ال ( )5222ألف مراكز األولى والجدول التالي يوضح أفضل ( )12جامعات سودانية.
Table (5) Universities: July 2020 Edition 2020.7.4 Sudan
World Rank
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ranking

University

1919

1

University of Khartoum

3246

2

Sudan University of Science & Technology

4645

3

Gezira University

5678

4

Neelain University

6725

5

Omdurman Islamic University
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ranking

University

7021

6

International University of Africa

8704

7

University of Kordofan

8883

8

Omdurman Ahlia University

9705

9

Alzaiem Alazhari University

10610

10

Ahfad University for Women

املصدر :املوقع الرسمي( ،ويبو متركس) لتصنيف الجامعاتhttps://www.webometrics.info/en/aw/su
ومن الجدول فقد كانت جامعة الخرطوم األولى على السودان وكانت رقم ( )1919على التصنيف العالمي ،تلتها جامعة
السودان للعلوم والتكنلوجيا في املرتبة ( ،)3046ثم جامعة الجزيرة في ( ،)4645وكانت جامعة النيلين على الرقم (،)5678
جاءت بعدها جامعة أم درمان اإلسالمية في الرقم ( ،)6705وجامعة أفريقيا العاملية في املرتبة ( ،)7201وأحرزت جامعة
كردفان املرتبة ( ،)8724وأم درمان األهلية باملرتبة ( ،)8883وجامعة الزعيم األزهري في املرتبة ( ،)9725وفي املرتبة العاشرة
على السودان جامعة األحفاد للبنات في املرتبة ( )12612على التصنيف العالمي .ووبالنظر الي عضوية الجامعات في اإلتحادات
اإلقليمية والدولية نجد أن جميع الجامعات اعضاء في (اتحاد الجامعات األفريقية ،اتحاد الجامعات اإلسالمية ،اتحاد
الجامع ات العربية ،الشبكة العربية للتعليم املفتوح،اتحاد الجامعات العاملية ،كما أن للجامعات السودانية عدد من
االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف املبرمة مع غيرها من املؤسسات خارج السودان ،كجامعة أفريقيا العاملية التي لها عدد
( )82اتفاقية موقعة مع مؤسسات خارج السودان.
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وإضافة الي ذلك فإن للجامعات مراكز وفروع خارج السودان تميزت بالسمعة الرفيعة في دول مثل (األردن ،سوريا ،األمارات
العربية املتحدة ،قطر ،ومراكز جامعة أفريقيا العاملية في غرب افريقيا) ،باإلضافة الي الكوادر السودانية املؤهلة خارج
ً
السودان وعلى رأسهم حوالي ( )52ألف أستاذ جامعي[ ،]15قد أضقت قوة ذكية للسودان وعززت مكانته خارجيا وأسهمت
بصورة مباشرة في تدعيم عالقاته االقتصادية[.]16
ومن املؤشرات الدالة على دور الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية ،نشير للمنح الدراسية للطالب الوافدين
من أكثر من ( )85دولة أفريقية وآسيوية على مستوى البكالريوس واملاجستير والدكتوراه والتي تعكس وجه السودان وتحسن
الصورة الذهنية له ،والجدول التالي يوضح ذلك[.]17
جدول ( )6يوضح أعداد الطالب الوافدون للدراسة في السودان (0202م) حسب الدولة
الدولة

العدد

الصومال

7222

اليمن

0222

مصر

1022

األردن
دول أخري ( )79دولة في أفريقيا وآسيا

445
393354

املجموع

523222

املصدر :إعداد الباحث 0201م []18
ً
من الجدول فإن الطالب الوافدون بالجامعات السودانية بلغ ( )523222ألف طالب وطالبة ،أكثرهم عددا من الصومال بنحو
( )7222تليهم اليمن بنحو ( ،)0222والطالب املصريين يشكلون نحو ( ،)1022ومن األردن نحو ( ،)445الي جانب طالب ()79
دولة آخرين من أفريقيا وأسيا بنحو ( )39،354طالب.
ً
مالحظات ختامية :ما أثبتته التجربة أن الجامعات كان لها دورا في تحقيق التنمية وتدعيم العالقات االقتصادية من خالل تدريس
الطالب وإجراء البحوث العلمية واملشاركة في امللتقيات العلمية وعقد االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع املؤسسات الخارجية
والعضوية في االتحادات اإلقليمية والدولية واجتذاب وإتاحة فرص ومنح دراسية للطالب الوافدين ملا للجامعات من سمعة حسة
وتصنيف جيد ،وإن كانت فاعلية دور الجامعات مرهونة بخطة الدولة الرسمية ّ
فإن املشاركة العفوية ألعضاء هيئات التدريس
ً
فيها تقوم بدور مهم ألنها تكون بالتواصل املباشر وبطرق مناسبة ومرنة ومن املأمول ان يكون للجامعات دورا أكبر في املستقبل.
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الخاتمة :تناول البحث أدوات القوة الذكية كآلية لتعزيز العالقات الدولية حيث احتوى املحور األول على نظرية العالقات الدولية
وتطورها واشتمل املحور الثاني على مفهوم القوة الذكية ،وفي املحور الثالث تناول البحث دور الجامعات في تدعيم عالقات
السودان االقتصادية ،وقد خلص البحث الي عدد من النتائج والتوصيات.
ً
أوال :النتائج  -:من خالل الدراسة توصل البحث الى نتائج أهمها:
 -1أسهمت الجامعات في تدعيم عالقات السودان االقتصادية عبر برامجها املختلفة كاستقبال الطالب الوافدين
واملشاركة البناءة في املؤتمرات وورش العمل وتشكيل الفرق البحثية املشتركة ،ورفد أسواق العمل اإلقليمية
والدولية والعاملية بالكوادر املؤهلة.
 -0أسهمت الجامعات في حل كثير من املشكالت عبر البحوث العلمية األصيلة وعززت فرص زيادة اإلنتاج وتحسين
جودة السلع والخدمات.
ً ً
 -3لعبت الجامعات دورا بارزا في تحسين الصورة الذهنية للسودان عبر الطالب الوافدين للدراسة بالداخل ومن خالل
مراكزها وفروعها بالخارج.
 -4برهنت الحكومات بإيمانها في أهمية الجامعات فعمدت الي تأسيس املزيد منها ورعايتها.
ً
ثانيا :التوصيات  -:من خالل الدراسة يوص ي البحث باآلتي:
 -1تحسين الصورة الذهنية للسودان وتنشيط اتفاقيات التبادل العلمي والثقافي
 -2ضرورة العمل على زيادة الوعي الوطني في كيفية التعامل مع العوامل الخارجية ومعالجة مظاهر الخلل في البنية
الداخلية للدولة من خالل التعرض للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية (البطالة ،الفقر
االوضاع الصحية ،التعليم ومكافحة األمية ،واالنتخابات التشريعة والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
 -3ضرورة أن تكون هوية الدولة هي الهوية الجامعة لكل أبناء املجتمع لتحقيق االندماج االجتماعي والسياس ي
واالقتصادي والثقافي
 -4اإليمان بأهمية الجامعات كعنصر قوة ،وبناء املناهح التعليمية الحديثة واستحداث خطط وأفكار جديدة تقدمها
الجامعات كاملراكز البحثية اإلقليمية بالتركيز على مجاالت الصناعات وخاصة صناعات الصيدلة واألدوية
واللقاحات والعقاقير والخدمات الطبية والصحية وخدمات التحكيم القانوني والترجمة والتفاهم الدولي وريادة
األعمال واإلبتكار وتقنية املعلومات.
 -5االهتمام بمؤشرات التصنيف الرفيع والسمعة الحسنة واملكانة العلمية للجامعات والسعى في تحقيق تقدم في
التصنيف العالمي الفضل الجامعات واتاحة فرص للطالب االجانب للدراسة والتوأمة مع الجامعات املرموقة،
وإعداد دراسات وبحوث عن عالقات السودان االقتصادية الثنائية ومع محيطه اإلقليمي والدولي والوكاالت
املتخصصة لألمم املتحدة واملشاركة في املؤتمرات التى تنظمها تلك املنظمات ،واستهداف الحصول على وظائف فيها
وفتح اسواق للمنتجات السودانية وجذب استثمارات اجنبية مباشرة.
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املراجع واملصادر:
 -1ثامر كامل الخزرجى" .)0225( 3العالقات السياسية الدولية واستراتيجية ادارة االزمات " دار مجدالوى للنشر.
 -0نعمة 3ك" .)1987( .العالقات الدولية " جامعة بغداد ،بغداد.
 -3محمد السيد سليم" .)1998( 3تحليل السياسة الخارجية ".مكتبة النهضة املصرية ،ط.0
 -4بطرس غالى ،محمود خيرى عيس ى ))1998م .املدخل فى علم السياسة مكتبة االنجلو املصرية
 -5عبد الرحمن محمد صالح زهرة" .)0224( 3فى النظرية الدبلوماسية " دار مجدالوى
 -6عالء أبو عامر" .)0221( 3الوظيفة الدبلوماسية نشأتها – مؤسساتها – قواعدها – قوانينها ".دار الشروق للنشر
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Abstract :
This study aims to highlight the importance
of green finance as a new financing tool that
contributes to achieving sustainable development
within the framework of gradual transition to a
green economy, through the development of
modern financial tools, foremost among which are
green bonds that, on the one hand, stimulate the
implementation of projects and initiatives that
preserve the environment, On the other hand, it
contributes to providing the basic needs of the
current generations in a rational and fair manner,
without prejudicing the rights and resources of
future generations. However, the efforts made by
the government in this field are still not fully
operational and have many deficiencies, which
leads to the emergence of many challenges that
prevent the effective advancement of this type of
project
key words: Green economy, green finance,
green financing mechanisms, green bonds, the
Algerian economy.
Jel classification : Q01, Q5, Q57
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امللخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التمويل
األخضر باعتباره أداة تمويل جديدة تساهم في تحقيق
التنمية املستدامة في إطار التحول التدريجي إلى االقتصاد
 وذلك من خالل تطوير أدوات مالية حديثة في،األخضر
مقدمتها السندات الخضراء التي تحفز من جهة على تنفيذ
 و تسهم من،املشاريع واملبادرات التي تحافظ على البيئة
جهة أخرى بتوفير االحتياجات األساسية لألجيال الحالية
 وبما ال يجور على حقوق وموارد،بأسلوب رشيد وعادل
 إال أن الجهود املبذولة من قبل الحكومة،األجيال القادمة
في هذا املجال ال تزال غير مفعلة كلیا وتشوبها العديد من
 األمر الذي يساعد على ظهور العديد من،النقائص
التحديات التي تحول دون النهوض الفعال بهذا النوع من
.املشاريع
 التمويل، االقتصاد األخضر:الكلمات املفتاحية
. السندات الخضراء، آليات التمويل االخضر،األخضر
Q01, Q5, Q57:jel تصنيف
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املقدمة:
يعد التمويل األخضر أداة تمويل جديدة اعتمدتها مجموعة من الحكومات ،واملؤسسات املالية واملصرفية ،والشركات ،عبر
تطوير أدوات مالية مثل السندات املصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير املصنفة ،والقروض الخضراء ،وصناديق
االستثمار الخضراء ،والتأمين األخضر ،والصكوك الخضراء ،وذلك بهدف تحقيق التنمية املستدامة ،وتمويل السياسات
العامة الخضراء التي تحفز على تنفيذ املشاريع واملبادرات البيئية ،وتحفز على االبتكار والتوسع في اعتماد الحلول واملمارسات
الخضراء في مختلف القطاعات الصناعية ،والخدمية ،واملشاريع التي تحافظ على البيئة وتسهم بتوفير االحتياجات األساسية
لألجيال الحالية بأسلوب رشيد وعادل وبما ال يجور على حقوق وموارد األجيال القادمة ،ومختلف املشاريع التي تستخدم
تقنيات منخفضة الكربون ،ومشاريع تدوير النفايات ،فضال عن تمويل معدات توفير الطاقة البديلة ،باإلضافة إلى
املشروعات ذات البعد االجتماعي التي تقود إلى تحسين املستوى العام للمعيشة ،والحفاظ على الصحة ،وتحقيق العدالة
االجتماعية مع الحد من املخاطر البيئية ،وتأمين سالمة اإلنسان والبيئة ،وتعزيز النزاهة البيئية ،لذا فإن التمويل األخضر إلى
جانب التنمية املستدامة ،هما السبيل األمثل ملعالجة ثالثة تحديات يواجهها االقتصاد العالمي وتتمثل بالتغير البيئي،
والضرورات الحيوية ،والحاجة للتمويل املتوازن  ،وفي ظل التداعيات االقتصادية والصحية واالجتماعية والبيئية لجائحة
كورونا (كوفيد )91-تعاظمت أهمية التمويل األخضر ،وأصبح له االرجحية على األنماط األخرى من التمويل املعتادة  ،مما
سبق يمكن طرح السؤال الرئيس ي التالي :
إلى أي مدى يمكن القول أن التمويل األخضرله دور فعال في تمويل املشاريع الخضراء؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،اعتمدنا على األسئلة الفرعية التالية:
 ما هي دوافع التوجه نحو الطاقة الخضراء املتجددة؟
 ما مفهوم التمويل األخضر ،وماهي اهم ألياته؟
 ما مستقبل املشاريع الخضراء في الجزائر؟
 اهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:- التعرف على التمويل االخضر واهميته في الوقت الراهن.
 - تسليط الضوء على السندات الخضراء كأداة مستحدثة في تمويل املشاريع الخضراء.
- التعرف على اهم تحديات التمويل االخضر.
 اهمية الدراسة :تكمن اهمية الدراسة في: - ابراز اهمية االنتقال من االقتصاد التقليدي الى االقتصاد االخضر.
 - تبيان الدور الكبير للتمويل االخضر في حل املشكالت املالية للمشاريع.
 - الوقوف على الواقع واملأمول للتمويل االخضر في الجزائر.
 منهجية الدراسة :اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث قمنا بالتطرق لالقتصاد االخضروالسندات الخضراء باإلضافة الى التمويل االخضر معتمدين على مجموعة من املراجع تمثلت في الكتب واملجالت
والدوريات ،ومحاولة تحليل واقع واهمية التمويل االخضر في ظل تبني االقتصاد االخضر وتمويل املشروعات الخضراء.
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و من هنا قسمنا الدراسة إلى املحاور التالية:
املحور االول :أدبيات حول الطاقات الخضراء املتجددة.
املحور الثاني :تمويل مشاريع الطاقات الخضراء املتجددة.
املحور الثالث :دور الحكومة في ترقية قطاع الطاقات الخضراء.
املحور الرابع  :الجمود املبذولة من طرف الحكومة الجزائرية لتطويرالطاقات املتجددة حتى مطلع .0202
املحور األول :أدبيات حول الطاقات الخضراء املتجددة.
أخذ مفهوم الطاقة املتجددة منحى اهتمام كبير في السياسات االقتصادية للعديد من الدول باعتبارها الطاقة الخضراء
والنظيفة ،وهذا بعد طرح إشكالية نضوب املوارد الطاقوية غير املتجددة وعلى رأسها النفط.
 .1مفهوم الطاقات الخضراء املتجددة:
يمكن تعريف الطاقات املتجددة بأنها:
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عرفت الطاقة املتجددة على أنها :الطاقة املكتسبة من عمليات طبيعية تتجدد
باستمرار وبالتالي فهي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة سواءا كانت محدودة أو غير
محدودة ولكنها متجددة باستمرار.
 هي الطاقة التي تتمتع بقابلية استغاللها املستمر دون أن يؤدي ذلك إلى استنفاذ منبعها ،فالطاقة املتجددة هي تلك التي
نحصل عليها من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوريi.
 هي الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي ال ينضب وهي متوفرة في أي مكان على سطح األرض ويمكن تحويلها بسهولة إلى
طاقة  ،iiومن أهم مصادرها:
 الطاقة الشمسية :تهيمن هذه الطاقة على الطاقات املتجددة في الجزائر نظرا لشساعة مساحتها وموقعها الجغرافي
الهام.
 طاقة الرياح :تعد املصدر الثاني للطاقة املتجددة في الجزائر ،فموقعها الجغرافي يسمح بإنشاء العديد من املزارع وخاصة
في املناطق البعيدة التي يصعب نقل الطاقة الكهربائية إليها.
 الطاقة املائية :تم تحديد  103موقعا للسدود يستغل منها حاليا  50سدا.
 الطاقة الحرارية األرضية :تتوفر الجزائر على أكثر من  200مصدرا حراريا تتمركز في الشمال الشرقي والشمال الغربي
للبالد.
 الكتلة الحيوية :يعتبر كل من الصنوبر البحري واالوكاليبتوس نباتين هامين في االستعمال الطاقوي والذين تتوفر عليهما
الغابات الجزائرية باإلضافة إلى إمكانية استرداد النفايات في املناطق الحضرية .iii
 .0خصائص الطاقة املتجددة:
تتميز الطاقة املتجددة بعدة مميزات منها:
 تعتبر طاقة محلية تتالءم مع واقع تنمية املناطق النائية والريفية واحتياجاتها ،وطبيعية متيسرة لكافة األفراد والشعوب
والدول بشكل وفير؛
 تعتبر نظيفة وال تلوث البيئة ،وتحافظ على الصحة العامة ال تحدث أي ضوضاء؛
 تناسب اإلمكانات البشرية والتكنولوجية واالقتصادية لدى الدول النامية؛
 ال مركزية وبالتالي تمنع ملستخدميها استقاللية خاصة عن الشبكة املركزية لتوزيع الطاقة؛
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 اقتصادية في كثير من االستخدامات ،وذات عائد اقتصادي كبير ،وضمان استمرار توافرها بسعر مناسب وبانتظام؛
 تحقق تطورا بيئيا ،اجتماعيا ،صناعيا وزراعيا على طول البالد وعرضها.
 .0مزايا استخدام الطاقة املتجددة:
ما يميز مصادر الطاقة املتجددة تنوعها و تعدد استخداماتها ،لذلك فإن استخدام الطاقة املتجددة يحقق العديد من املزايا
أهمها :
 أمن الطاقة :بإمكان الطاقة املتجددة أن تساهم في تأمين احتياجاتنا للطاقة وتقلل في نفس الوقت من انبعاث الغازات
املسببة لالحتباس الحراري.
 تكلفة الطاقة املتجددة منخفضة :ويمكن إرجاع سبب تقلص تكاليف الطاقة املتجددة إلى تحسن تكنولوجيات إنتاج
الطاقة املتجددةiv.
 تنوع مصادر الطاقة :التنويع الطاقوي أمر مهم ودافع أهم نحو استغالل الطاقات املتجددة.
 تحسين البيئة :تعتبر مصادر الطاقة املتجددة مصادر نظيفة ال تؤثر على البيئة ،لذلك فإن استخدام هذه املصادر
يساعد على تقليل انبعاث الغازات الناتجة عن إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام املصادر التقليدية واملسببة للتلوث
البيئي.
 توفير الطاقة الكهربائية :حيث يمكن إنشاء العديد من مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية في املناطق النائية والريفية ،أين
تتوافر العديد من مصادر الطاقة املتجددة كطاقة الرياح  ،الحرارة الشمسية  ....وكذا إنشاء املصانع واملدن السكنية
الجديدة وتحسين مستوى املعيشة فيها.
 رفع مستوى املعيشة :حيث يساعد إنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة في العديد من املناطق النائية والريفية في
تحسين مستوى املعيشة لألفراد وتوفير احتياجات هذه املناطق من الكهرباء ،وتحسين نوعية الحياة من خالل توفير
الخدمات التعليمية والصحية وتوفير مناصب العمل في هذه املناطقv ...
 .4التحديات التي تواجه نمو الطاقات املتجددة في الجزائر:
نجد ان أهم مشكل يواجه نمو الطاقات املتجددة أنها ليست مخزونا جاهزا أي بمعنى كل ما ينتج يستهلك ،ظف إلى ذلك
التحديات التالية:
 تحديات تشريعية :وتلخص في فرض الضرائب والرسوم الجمركية على معدات الطاقة املتجددة ،وكذا محدودية
مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع إلنتاج واستخدام تطبيقات الطاقة املتجددة ،وتصور التمويل املحلي.
 العائق التكنولوجي :حيث أن بعض أنواع تقنيات الطاقة في مرحلة التطوير والدراسة ،ولم تصل إلى الجودة الكاملة،
فضال عن االفتقار إلى الخبرات الفنية والتصنيع املحلي في الجزائر ،ضعف الخطط االستراتيجية والتنفيذ ،ارتفاع أسعار
التكنولوجيات مع انخفاض كفاءتهاvi.
 تحديات قانونية :قد تأتي هذه املعوقات في غياب اللوائح والقوانين الوطنية للطاقة ،والتراخيص واملوافقات القانونية،
كتسهيل لعملية انتشار استخدامات الطاقة واالستثمار وضبط املسائل السلوكية الخاصة بنقص الوعي وأهمية دور
الطاقة املتجددة.
 ارتفاع التكلفة الرأسمالية ملشاريع واالستثمار في الطاقة املتجددة :تصل تكلفة املحطة الشمسية نحو أربعة أو خمسة
أضعاف ،وهو ما يجعل الكثير من املستثمرين يحجمون عن االستثمار في مجال الطاقة الشمسية إلنتاج الكهربائية
خاصة في الدول التي توفر دعم للوقود االحفوري ،وهو ما يرفع تكلفة اإلنتاج من الطاقة الشمسية.
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 نقص البنية التحتية في مجال الطاقة املتجددة :ونقصد بذلك غياب املؤسسات التي تحتاج إلى الطاقة املتجددة من
جهة ،وغياب ونقص تأهيل املؤسسات والكفاءة لتطبيق مشاريع واستخدام الطاقة املتجددة من جهة أخرى.
 املخاطر الفنية :إن إنتاج الطاقات املتجددة مرهون بمدى توفر الوسائل الطبيعية ،فمثال :الطاقة الشمسية إنتاجها
محدد بمدى توفر اإلشعاع الشمس ي ،ضف إلى ذلك املخاطر والكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين وسوء األحوال
الجوية.
 غياب السياسات املحفزة لالستثمار :ونقصد بذلك غياب السياسات التي تدعم التوجه وتصب نحو الطاقات البديلة
أو املتجددة ،من جهة أخرى ضعف الحوافز املادية والكفاءات لالستثمار في مجال الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية.
 ارتفاع متطلبات انجاز الطاقات املتجددة :حيث أن الطاقات املتجددة متوفرة ومتواجدة بكثرة في الطبيعة لكنها تتطلب
استعمال العديد من الوسائل والتقنيات واألجهزة ذات الحجم الكبيرvii.
املحور الثاني :تمويل مشاريع الطاقات الخضراء املتجددة.
تنامي االهتمام بالتمويل والقروض الخضراء ،على الرغم من ان هذه املفاهيم ليست جديدة وانما تعود نشأتها إلى سنة 9111
حين تم إطالق مبادرة تمويل برنامج األمم املتحدة للبيئة ،وتعاظمت أهميتها منذ توقيع دول العالم على اتفاقية باريس للمناخ
عام  ،1192وتبلور أجندة التنمية املستدامة لعام  ،1101حيث مثلتا منعطفا رئيسيا في دفع العمل العالمي من أجل تعزيز
التحول نحو االقتصاد األخضر ، Green Economyومعالجة ظاهرة ّ
ّ
التغير املناخي.
 .1التمويل األخضر:
تقوم فكرة التمويل األخضر على أساس تحضير النظام املالي من خالل تطبيق اإلدارة الفعالة للمخاطر البيئية عبر النظام
املالي ،وقد تعددت التعاریف حول هذا املصطلح نذكر منها:
 هو استخدام املنتجات والخدمات املالية مثل القروض والتأمين واألسهم واستثمارات رأس املال والسندات وغيرها من
أجل تمويل املشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة .
 هي كل األموال والقروض التي تمول الطاقة املتجددة بثالثة أشكال رئيسية للتمويل وهي :
 تمويل تكنولوجيا الطاقات الخضراء :وهو توفير التمويل املرتبط بالبحث والتطوير التكنولوجي ورأس املال البشري؛
 تمويل تجهيزات الطاقات الخضراء :وهو توفير األموال الالزمة لتركيب املعدات والتجهيزات املتعلقة بالطاقة الخضراء في
مختلف املرافق كالسكن ،الصناعة ،الريف؛
 تمويل محطات إنتاج الطاقات الخضراء :وهو توفير األموال الالزمة إلنشاء املحطات وتشغيلها.viii
 كما يعرف على أنها الخدمات املالية التي تساعد على زيادة االستثمار والتمويل ،وعمليات املشروع وادارة املخاطر في
مجاالت مثل حماية البيئة  ،والحفاظ على الطاقة  ،والطاقة النظيفة  ،والنقل األخضر واملبانيix.
 تعرفه منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ) :(OECDأن التمويل األخضر هو التمويل من أجل تحقيق النمو
االقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة ،والتقليل من النفايات وتحسين التبادل في استخدام املوارد
الطبيعية"؛
 بنك الشعب الصيني) :(PBOCتشير سياسة التمويل األخضر إلى سلسلة من السياسات والترتيبات املؤسسية لجذب
االستثمارات الرأسمالية الخاصة إلى الصناعات الخضراء مثل حماية البيئة والحفاظ على الطاقة والطاقة النظيفة من
خالل الخدمات املالية بما في ذلك اإلقراض ،صناديق األسهم الخاصة ،السندات ،األسهم والتأمينx.
أما االستثمارات التي يمولها والتي تعتبر كاستثمارات أقل تلويثا للبيئة نلخصها في:
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 معالجة النفايات واعادة تدويرها؛
 النقل املستدام من خالل تطوير شبكات النقل الجماعي ،واستبدال وسائل النقل القديمة او املستهلكة للطاقة
األحفوري بالوسائل الحديثة العاملة بتقنيات الطاقة املستدامة؛
 حماية التنوع البيولوجي؛
 تدوير مياه الصرف الصحي؛
 مكافحة التلوث الصناعي؛
 التخفيف من آثار تغير املناخ )مثل إعادة التشجير( ؛
 الطاقات املتجددة؛
 التكيف مع تغيرات املناخية.
مما سبق نجد ان التمويل األخضر يتطلب من مصممي املشاريع واملطورين النظر في تصميم وتنفيذ و حماية املحيط الحيوي
لألجيال الحالية واملقبلة ،الحفاظ على املياه واملوارد  ،والحد من النفايات ،و املعالجة ،وإعادة التدوير ،وإعادة االستخدام
واالنتعاش  ،الحفاظ على الطاقة  ،والحد من املخاطر ومتانة األعمال ،سالمة املنتجات والخدمات  ،واالستعادة البيئية،
واملسؤولية االجتماعية واإلنصاف  ،واإلعالم واملشاركة الفعالة.
 .0آليات تطبيق التمويل األخضر:
من أجل التمكن من تطبيق التمويل االخضر وتفعيله تتوفر جملة من اآلليات التي تعتبر حديثة نسبیا ،تهدف الى تعبئة رأس
املال واستخدامه في دعم مختلف مجاالت التمويل األخضر ،وتتمثل هذه اآلليات أساسا في:
البنوك الخضراء :هي هيئات عامة أنشئت بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة االستثمار في الطاقة النظيفة  ،فهي
1.0
مؤسسات عامة أو شبه عامة أو مستقلة خاصة ،مكرسة لتمويل نشر الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة وغيرها من
مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء بالشراكة مع املقرضين من القطاع الخاص  ،یتمثل هدفهم
االساس ي في تسريع نمو سوق الطاقة النظيفة مع جعل الطاقة أرخص وأكثر نظافة للمستهلكين ،خلق فرص العمل،
والحفاظ على الدوالر العام xi.
أسواق رأس املال األخضر :وهي أسواق مالية يتم فيها طرح" السندات الخضراء "التي تعد نوع مبتكر من السندات،
0.0
والتي تكون عادة معفية من الضرائب لتشجع تمويل االستثمار في املشروعات التي تهتم بالحفاظ على البيئة وتقليل
نسبة التلوث ،فهي سندات ترتبط باالستثمارات الصديقة للبيئة وتصدر لتعبئة األموال ملساندة املشروعات
الخاصة باملناخ وغيرها من األمور املتعلقة بالشؤون البيئةxii .
صناديق االستثمار الخضراء :تقوم الصناديق االستثمارية الخضراء على نفس مبادئ الصناديق التقليدية ،هذه
0.0
األخيرة عبارة عن «نظام یسمح للمستثمرين من أفراد وشركات ،باالشتراك سویا في برنامج استثماري یدار من قبل
مستشاري استثمار متخصصون لتحقيق أعلى نسبة ممكنة من العوائد وبأقل درجة ممكنة من املخاطر ،كما تعتبر
بمثابة وسيلة لتجميع االستثمارات الصغيرة بغرض توظيفها في أدوات استثمارية مختلفة لتعظيم العائد وتوزيع
املخاطر مع تحقيق السيولة لحاملي الوثائق لوقت الطلبxiii.
 .0منتجات وخدمات التمويل األخضر:
تغطي منتجات وخدمات التمويل األخضر ما يلي:
الخدمات املصرفية لألفراد :وتشمل :
1.0
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قروض الرهون العقارية الخضراء  /قروض املساكن الخضراء :وهي قروض مخفضة كثيرا تساعد على تحفيز
األسر على شراء أو تثبيت الطاقة املتجددة السكنية ،أو املساكن الخضراء التي لديها تكنولوجيات كفاءة استخدام
املياه والطاقة ،أو االستثمار في التعديالت التحديثية .ويمكن أن تغطي الرهون العقارية الخضراء أيضا تكلفة تحويل
منزل من منزل تقليدي إلى أخضر.
قروض املباني التجارية الخضراء :وهو قرض جذاب للمباني التجارية الخضراء ،يتميز بانخفاض استهالك الطاقة
واملوارد ( ،)%11-%91وانخفاض النفايات ومواد البناء الخضراء ،وانخفاض نفقات التشغيل ،وتحسين األداء وعمر
أطول مرتبط بالوظائف/امليزات الخضراء ،وأقل تلوثا من املباني التقليدية.
قروض السيارات الخضراء :حيث تشجع قروض السيارات الخضراء شراء السيارات التي تثبت كفاءة الوقود
العالية مع تعزيز السيطرة على التلوث.
البطاقات الخضراء :وهي بطاقات الخصم واالئتمان املرتبطة بأنشطة االستدامة البيئية بطاقات االئتمان الخضراء
من شركات بطاقات االئتمان الكبيرة تقدم لجعل تبرعات املنظمات غير الحكومية البيئية تساوي ما يقرب من نصف
في املئة من كل عملية شراء ،تحويل الرصيد أو سلفة نقدية من قبل صاحب البطاقة.
الخدمات املصرفية لالستثمار والشركات :تتمثل الخدمات املصرفية لالستثمار والشركات املتعلقة بالتمويل
األخضر فيما يلي:
السندات الخضراء :وهي سندات ذات دخل ثابت تمول االستثمارات ذات الفوائد البيئية أو املتعلقة باملناخ .وتعتبر
السندات الخضراء جزءا ال يتجزأ من" التمويل األخضر "بشكل أعم ،الذي يهدف إلى" استيعاب العوامل البيئية
الخارجية وضبط تصورات املخاطر" من أجل زيادة االستثمارات الصديقة للبيئة .ويمكن أيضا أن تكون السندات
الخضراء بمثابة تحوط ضد املخاطر املالية ذات الصلة بالبيئة ،على الرغم من أنه في هذه الحالة هناك حاجة إلى
معلومات إضافية حول حساسية مختلف السندات لهذه املخاطر ،تتجاوز مجرد نوعية" األخضر "نفسه.
سندات التوريق األخضر :وتتمثل في االستثمار املالي في مجموعة متنوعة من تقنيات التوريق البيئية املبتكرة
الناشئة ،بما في ذلك سندات الغابات؛ وبرامج توريق النظم اإليكولوجية؛ وسندات توريق الحيوانات البرية واملائية،
وما إلى ذلك.
رأس املال االستثماري األخضر واألسهم الخاصة :حيث أن قاعدة رأس املال والتمويل للمشاريع البيئية من خالل
وحدات األسهم الخاصة املتخصصة التي تركز على أسواق نمو الطاقة النظيفة وفرص االستثمار في البيئة هي
االستدامة (التكنولوجيات النظيفة ،واملناهج منخفضة الكربون ،واملدينة الذكية وغيرها).
املؤشرات الخضراء :وهي املؤشرات التي تتقلب كفرص وتحديات بيئية مستقبلية ناشئة (سلسلة من املؤشرات
تستند إلى الصناعات الفردية ،بما في ذلك تكنولوجيات الحد من الكربون واملياه والنفايات والتنوع البيولوجي
والبصمة اإليكولوجية والطاقة الشمسية واإليثانول والطاقة املتجددة واملوارد والغاز الطبيعي).
السلع  /االئتمانات الكربونية :حيث ان تعريف الكربون تم تطويره في إطار آلية التنمية النظيفة ،مع التركيز على
االستثمار منخفض الكربون ملعالجة التغير املناخي واملخاطر البيئية وتستحوذ معظم بنوك االستثمار على أرصدة
الكربون من أجل تلبية احتياجات عمالئها من الشركات ،أو توفير منتج قابل للتداول بيئيا إلى مكاتب التداول
بالبنوك.
إدارة األصول:
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 1.0.0الصناديق املالية الخضراء :اإلعفاء من دفع ضريبة األرباح الرأسمالية مع خصم على ضريبة الدخل املقدمة
للمواطنين الذين يشترون األسهم في صندوق أخضر أو يستثمرون األموال في بنك أخضر ،ومن ثم يمكن
للمستثمرين قبول سعر فائدة أقل على استثماراتهم ،في حين يمكن للبنوك أن تقدم قروض خضراء بتكلفة أقل
لتمويل املشاريع البيئية.
 0.0.0صناديق االستثمار الخضراء :وهي صناديق االستثمار املستدامة املتطورة لثالثة أجيال/الخطوات ،وتستخدم
أموال الجيل األول معايير اجتماعية وبيئية استثنائية فقط ،بينما تستخدم صناديق الجيل الثاني معايير إيجابية
تركز على السياسات واملمارسات االجتماعية والبيئية التقدمية ،وتستخدم صناديق الجيل الثالث معايير إقصائية
وإيجابية لتقييم واختيار االستثمارات املحتملة الصديقة للبيئة ،مع التركيز على األداء النسبي في قطاع ما باستخدام
النهج األفضل في فئتها.
 0.0.0صناديق الكربون :مجموعة متنوعة من صناديق الكربون للمساعدة في تمويل مشاريع خفض انبعاثات الغازات
الدفيئة للحد من تغير املناخ ويقوم صندوق الكربون ،بوصفه مخططا استثماريا جماعيا ،باستالم أموال من
املستثمرين لشراء ائتمانات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
التأمين :ويشمل:
4.0
 1.4.0التأمين األخضر :هذا النوع من التأمين يشمل عادة مجالين من املنتجات :يتمثل االول في (منتجات التأمين التي
توزع أقساط التأمين على أساس الخصائص البيئية ،تقييم املخاطر البيئية ،التدقيق البيئي واإلدارة في جميع
الجوانب) ،بينما يتمثل الثاني في التأمين املصمم خصيصا ألنشطة التكنولوجيا النظيفة والحد من االنبعاثات
(تأمين الصناعة الخضراء ،والتأمين على التكنولوجيا النانوية الخضراء ،والتأمين على السيارات الخضراء ،وتأمين
بناء كفاءة الطاقة ،ومخططات تعويض الكربون .)...
التأمين على الكربون :وهو منتجات التأمين التي تقدمها املؤسسة املالية إلدارة تقلبات أسعار ائتمان الكربونxiv.
0.4.0
 .4التحديات التي تواجه التمويل األخضر:
يواجه التمويل األخضر مجموعه من التحديات منها :
 عدم وجود أسواق مليه متخصصة في تمويل املشاريع الخضراء أدى ذلك الى صعوبة تداول األدوات املالية املتمثلة
باألسهم والسندات الخضراء؛
 انخفاض مستوى الوعي باألنشطة املصرفية الخضراء؛
 ضعف التشريعات والقوانين التي تنظم عمل املصارف الخضراء؛
 وجود قوى احتكاريه مستفيدة من توجيه األموال للمشروعات املضرة بالبيئة وتعرقل محاوالت الحصول على الطاقة
النظيفة.
املحور الثالث :دور الحكومة في ترقية قطاع الطاقات الخضراء.
بغرض تمويل مشاريع إستراتيجية تطوير الطاقات املتجددة في الجزائر ،قامت الحكومة باتخاذ العديد من اإلجراءات و التي
تمثلت في:
 .1اإلجراءات القانونية والتمويلية ملشاريع الطاقة املتجددة في الجزائر:
وضعت عدة إجراءات تمويلية ترمي إلى تشجيع إنتاج هذا النوع من الطاقات من خالل توفير الظروف املالئمة لالستثمار في
جميع فروع مجال الطاقات املتجددة  ،حيث ان االهتمام بها لم يكن وليد الساعة ،فمنذ الثمانينات من القرن املاض ي بدأت
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األنظار تنصب عليها إال ان االمر ظل خطط لم يتم تفعيلها ،وفي عام  1999تم اصدار القانون رقم  11/11الخاص بالتحكم في
الطاقة والذي طرح في إطار االستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة  ،الذي يعتبر االنطالقة الفعلية نحو ضرورة الحفاظ على
الطاقات الناضبة والعمل على إيجاد بدائل من خالل االهتمام بالطاقات املتجددة ،لتتوالى بعد ذلك العديد من القوانين
مشكلة إطار قانوني يعمل على ضبط وتنظيم االستثمار في هذا املجال و التي يمكن تلخيصها في:
 القانون رقم  11/19املؤرخ في  05فيفري  2002واملتعلق بتحرير قطاع الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز عن طرقالقنوات ،مع فتح املجال التنافس ي في انتاج وتوزيع الكهرباء؛
 القانون رقم  10/11املؤرخ في  04اوت  2004املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة.باإلضافة إلى ذلك عملت الجزائر على دعم اإلطار املؤسساتي ،من خالل احداث مراكز مهمتها تطوير استغالل هذه املصادر،
ومن بين هذه املراكز:
 الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة  :APRUأنشأت في  25اوت  1985تهدف الى تصور واقتراح وتنسيق كلاالعمال الكفيلة بتغطية الطلب على الطاقة ،تطوير الطاقة ،تشجيع وصيانة الطاقة واقتصاداتها؛
 وحدة تنمية التجهيزات الشمسية  :UDESتم انشائها في  09جانفي  1988ببوزريعة مهمتها تنمية الوسائل الشمسيةلالستعماالت الحرارية الضوئية الخاصة بالسكان والصناعة والفالحة وتغذية املنشآت العامة والخاصة بمصادر الطاقة
الشمسية؛
 محطة التجارب الخاصة بالوسائل الصحراوية العميقة  :SEESMSنشأت في  22مارس  1988بأدرار تهدف الى ترقيةوتصنيع الوسائل الشمسية الصناعية في الصحراء؛
 مركز الطاقات الجديد واملتجددة : CDERأنشأ في  28مارس  1988ببوزريعة ،يهدف الى تنفيذ اعمال البحث الضروريةلتطوير انتاج الطاقات املتجددة واستعمالها ،وتطوير الوسائل املتعلقة باستغالل هذه الطاقات؛
 وحدة تنمية تكنولوجيا السليكون: UDTSوهو تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،يهتم بترقية وتنمية الوسائلالخاصة بتكنولوجيا املادة األساسية لصنع معدات استغالل مصادر الطاقات املتجددة؛
 الشركة الوطنية للطاقة املتجددة NEAL :وهي شركة مختلطة بين الشركة الوطنية" سوناطراك " ،والشركة الوطنية«سونلغاز "ومجمع" سیم "للمواد الغذائية ،تم انشأها سنة  2002تعمل على ترقية الطاقات الجديدة واملتجددة
وتطويرها ،تعيين وإنجاز املشاريع املرتبطة بها؛
 انشاء الصندوق الوطني للطاقات املتجددة :بموجب قانون املالية ( 2010القانون رقم  xv)11/11تقوم مهامه على تمويلالطاقات املتجددة ،اما قانون املالية الصادر في جويلية  1199ليعيد تسمية هذا الصندوق ويصبح الصندوق الوطني
للطاقات املتجددة واملشتركة ،حيث نص على تخصيص نسبة ٪ 1من عوائد املحروقات من اجل دعم هذا الصندوق،
فضال على تقديم التحفيزات املالية واالمتيازات األنشطة واملشاريع املتعلق بهذا املجال؛
 دعم هذا الصندوق هذه النسبة والتي تقدر بـ  %1.1عند إنشاء الصندوق وفي سنة  1191تم دمج الصندوق الوطنيللتحكم في الطاقة الذي تم إنشاءه بمقتض ى قانون املالية لسنة ( 1111القانون رقم  xvi)99/11والصندوق الوطني
للطاقات املتجددة واملشتركة تحت عنوان واحد وهو الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات املتجددة واملشتركة؛
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أسند للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات املتجددة واملشتركة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  091/91ما يلي:xvii
تمويل النشاطات واملشاريع املدرجة في إطار ترقية الطاقات املتجددة؛
مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة وأنظمة التوليد املشترك؛
شراء تجهيزات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة وأنظمة التوليد املشترك؛
التعويض املتعلق بالتكاليف اإلضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات املتجددة وأنظمة التوليد
املشترك؛
املشاريع الريادية والعمليات التجريبية املتعلقة بالطاقات املتجددة وأنظمة التوليد املشترك؛
النشاطات التكوينية ذات الصلة بالطاقات املتجددة وأنظمة التوليد املشترك.

 تمكين حاملي املشاريع في مجال الطاقة املتجددة االستفادة من املزايا املمنوحة بموجب القانون رقم  10/19املؤرخ في 11أوت  1119املتعلق بتطوير االستثمار واملتمثلة في حوافر جبائية ،وجمركية ،ومالية كافية ،وأمن قانوني ،وحرية
االستثمار ،وعدم اللجوء إلى التأميم ،حرية انتقال رؤوس االموال ...
 منح امتيازات مالية وجمركية لتفعيل األنشطة واملشاريع التي تتنافس في تحسين الفعالية الطاقوية وترقية الطاقاتاملتجددة؛
 تقديم إعانات لتغطية التكاليف الزائدة الناجمة عن نظام التسعيرة املطبق على الكهرباء؛ تخفيض الحقوق الجمركية والرسم على القيمة املضافة عند االستيراد بالنسبة للمكونات واملواد األولية واملنتجاتنصف املصنعة املستعملة وصناعة األجهزة داخل الجزائر في مجال الطاقات املتجددة.
ولقد أثبتت الحكومة نيتها للوقوف إلى جانب هذا النوع من املشاريع ،إذ تطمح مع مطلع ‘ 1101لبلوغ حصة إنتاج الطاقة
الكهربائية من أصول متجددة  02تيراواط ساعي من أصل كمية إجمالية قدرها  971تيراواط ساعي.
 .0مستقبل املشاريع الخضراء في الجزائر:
بعد أزمة أسعار املحروقات  1190وجدت الدولة نفسها عاجزة عن توفير األموال الالزمة الستكمال البنى التحتية الضرورية
لالستثمار في الطاقات املتجددة بسبب ضخامة هذه االستثمارات وطول فترة انجازها ،ومن هنا بات من الضروري إيجاد
البديل الجديد الذي يضمن استمرارية تمويل هذا النوع من املشاريع ،وهنا تظهر مجموعة من الخيارات املتاحة أمام الحكومة
والتي تتمثل في:
الصكوك أو السندات الخضراء:Green bonds :
1.0
تم إصدار أو سند أخضر من قبل بنك االستثمار األوروبي ) ) EIBفي  ،1197و تعرف غلى انها أوراق مالية ذات دخل ثابت والتي
تساهم في الرفع من رأس مال املشروع مع فوائد بيئية محددة  ،وغالبية السندات الخضراء التي تصدر من املؤسسات املالية
الدولية والعامة والصناديق املختلفة هي " سندات املناخ  climat bondsوتصدر مع معدل ثابت من الفائدة واالسترداد
الكامل عند االستحقاقxviii.
هي نوع من السندات التي ترتبط باالستثمارات الصديقة للبيئة ،وقبل عقد من الزمن كان إجمالي هذه اإلصدارات ال يتخطى
بضع مئات من ماليين الدوالرات سنويا ،لكن في  1192بلغت قيمة السندات الخضراء  17مليار دوالر وفقا لبنك
"سكاندينافيسكا إنسكيلدا "السويدي ومع نهاية  1197وصلت الى  901مليار دوالر هذا العام ،وال يستعبد الخبراء أن تتجاوز
القيمة اإلجمالية إلصدارات هذه السندات في األوراق املالية حول العالم  111بليون دوالر عام xix.1111
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ومنه السندات الخضراء هي أداة دين وظيفية مثل أي سند آخر ويقدم عائد ثابت ووعدا باستخدام هذا التمويل لتمويل أو
إعادة تمويل جزئيا أو كليا ملشاريع مستدامة جديدة أو موجودة فعال ،بحيث أن هذا السند قد يصدر عن مؤسسة مالية أو
حكومية أو حتى شركة لجمع األموال لفترة محددة ،على املصدر) حاملها( أن يضمن استثمار العائد في املشاريع الخضراء ،مثل
مشاريع الطاقة النظيفة ،الطاقة املتجددة ،واملشاريع النقل الحكومية التي تقلل او تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربونxx...
وتختلف السندات الخضراء عن باقي السندات في :أن املصدر (قد تكون املؤسسات املالية ،الحكومات ،البنوك العامة،
الشركات التجارية ،بنوك التنمية) ،قيمة املعدل (قد يكون صفري ،أو بسعر فائدة ثابت ،أو معدل عائم ،أو مرتبط
بمؤشرات األداء البيئي) ،التوريق
(والتي تدعم من أصول مؤسسات اإلصدار كالرهون العقارية أو قروض القطاع العام ،أو مضمونة من طرف ثالث)xxi .
 التحديات التي تواجه السندات الخضراء :إن أهم التحديات التي تواجه السندات الخضراء تكمن في ضعف عدد
املستثمرين املحليين ،وضعف نظام التصنيف االئتماني ،فضال عن عدم وجود معايير لقياس العوائد ،وعدم وجود
أدوات التحوط من املخاطر وعدم كفاية السيولة في السوق كما يمكن تلخيص أهم هذه التحديات في النقاط التاليةxxii :
 نقص الوعي بمزايا السندات الخضراء واملبادئ التوجيهية واملعايير الدولية ذات العالقة ،فضال عن عدم فهم الفوائد
املحتملة لسوق السندات الخضراء لدى كل من صانعي السياسات والجهات التنظيمية ،ومصدري السندات
واملستثمرين عقبة مهمة عند عدد من الدول؛
 ارتفاع تكاليف متطلبات الصكوك الخضراء ،تكاليف مراقبة جهة استخدامها مكلفة ،إضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة
متطلبات االفصاح؛
 صعوبة نفاذ املستثمرين الدوليين إلى األسواق املحلية ،بسبب التعاريف الخاصة بها ومتطلبات االفصاح التي تختلف من
سوق إلى آخر وعدم وجود حماية من املخاطر؛
 عدم توفر تصنيفات ومؤشرات وقوائم الصكوك الخضراء والتي تساعد على تقييم االتساق بين الصكوك الخضراء مع
املبادئ التوجيهية واملعايير الدولية ،إضافة لتوجيه املستثمرين لالستثمار في الصكوك الخضراء التي تلبي احتياجاتهم؛
 نقص الصكوك الخضراء املطروحة :وذلك رغم توفر املستثمرين ،وهذا يعكس عدم وجود مشاريع خضراء قابلة للتمويل
في بعض االسواق والتي يمكن تمويلها أو إعادة تمويلها من خالل الصكوك الخضراء؛
 عدم توفر املستثمرين املحليين مهتمين بالسندات الخضراء.
يعتبر خيار الصكوك الخضراء بالنسبة للجزائر لتمويل الطاقة الخضراء تأكيدا اللتزامها بسياسات تخفيض انبعاثات
الكربون طبقا ملا خلصت إليه املؤتمرات الدولية املتعلقة بتغير املناخ ،وسيلة لتحفيز التطوير املستمر للتقنيات املستعملة في
مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة من خالل زيادة االستثمار ،والتي سوف تؤدي إلى تخفيض تكلفة إنتاجها وزيادة ربحية مشاريعها
ومنه زيادة ربحية الصكوك الخضراء التي تمولها .
إعادة بعث مشروع ديزرتيك :هو مشروع مشترك بين األملان والدولة ،هذا املشروع الذي قدرت تكلفة انجازه
0.0
االستثمارية ب  400مليار أورو يستغل مساحة قدرها  17ألف كلم 1من صحراء الجزائر إلنتاج الطاقة الشمسية
الحرارية ،بهدف تزويد دول أوربية عبر البحر األبيض املتوسط ودول إفريقية .
وقد تزيد قيمة االستثمارات إلى أكثر من ذلك إذ ينتظر أن يقترح رجال أعمال أملان من إحدى أهم وأكبر املؤسسات الطاقوية
ببرلين ،مشاريع جديدة تشابه مشروع «ديزرتيك " مع بعض التعديالت ،وذلك في صيغة جديدة سيتم طرحها مستقبال .وال
يريد املستثمرون األملان تضييع فرصة املشروع ،إذ تعد الجزائر من بين أحسن ثالثة حقول شمسية في العالم ،حيث صنفت
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بمعية إيران ومنطقة أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية ،أكبر وأحسن حقول الطاقة الشمسية ،ما يجعل الجزائر بمثابة
العمالق النائم للطاقة الشمسية.
التعاون العربي :يبلغ املتوسط السنوي لإلشعاع الشمس ي الكلي املتساقط على املستوى األفقي حوالي خمسة
0.0
كيلوواط /ساعة لكل متر مربع في اليوم الواحد ،وهذا يعنى أن الدول العربية تتلقى طاقة شمسية مقدارها x216
9991كيلوواط/ساعة ،وهذا يعادل  9991x 00.11ميغاواط/ساعة من الطاقة الكهربائية إذ استخدمت خاليا
شمسية ذات كفاءة خمسة  ، %11وهذا يكافئ 060.71مليون برميل بترول يوميا أي ما يعادل عشرين ضعف إنتاج
البترول لدول األوبك مجتمعة في الوقع الحالي.
إن التعاون العربي يمكن أن يمنح لدول التعاون إمكانية تمويل مشاريع الطاقة الخضراء من خالل إنشاء صندوق عربي
لتمويل هذه املشاريع في املنطقة ،مما سيتيح لكل دولة الفرصة لـ:
 االكتفاء الذاتي فيما يخص الطاقة الكهربائية وتصدير الفائض؛
 املحافظة على البيئة واالستخدام العقالني للموارد الطبيعية وبالتالي املحافظة على نصيب األجيال القادمة من املوارد
الطبيعية؛
 الحد من البطالة ملا توفره هذه املشاريع من مناصب شغل؛
 الحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان.
املحور الرابع  :الجمود املبذولة من طرف الحكومة الجزائرية لتطويرالطاقات املتجددة حتى مطلع : 0202
 .1أهداف الطاقة املتجددة حتى مطلع سنة  :0202سطرت الجزائر جملة من االهداف واملتعلقة بتطوير الطاقة املتجددة
موضحة في الجدول والشكل التاليين:

جدول رقم  :21أهداف تطويرالطاقة املتجددة بالجزائر.
الشمسية االجمالي
الطاقة
الخاليا
طاقة
املركزة
الفوتوفولطية
الرياح
41
03
6
ميجاواط 12
335
003
180
ميجاواط 32
0621
1322
801
ميجاواط 052
10222
5022
0822
ميجاواط 0222
املصدر :املركز االقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ، www.rcreee.org ،1191،ص19
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الشكل رقم  : 21القدرات املركبة واهداف الطاقة املتجددة : 0202

املصدر :املركز االقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ، ،1191،صwww.rcreee.org 9
نستنتج من خالل الجدول والشكل اعاله ان الجزائر انتجت في حدود  91ميجاواط من طاقة ريحية و 11ميجاواط من الطاقة
الشمسية سنة  1190وتحاول ان تصل الى انتاج  171ميجاواط مطلع  1111من طاقة الرياح و 961ميجاواط الخاليا
الفوتوفولطية ،و 9111ميجاواط من الطاقة الشمسية  ،هذا تحاول الجزائر تذليل العقبات من اجل تحقيق 91111
ميجاواط من الطاقة املتجددة الفاق .1101
 .0اإلجراءات التي قامت بها الجزائر لتطوير الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة :إن يقين الجزائر بأهمية
الطاقات املتجددة أجبرها على الخوض ومحاولة التمكن منه ،وذلك من خالل إنشاء هيئات ومؤسسات اقتصادية تهتم
بتطوير الطاقات املتجددة منهاxxiii:
 مركز تطوير الطاقات املتجددة CDER؛ وحدة تطوير التجهيزات الشمسية UDES؛ وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم .UDTSفي حين أنه في قطاع الطاقة قامت وزارة الطاقة واملناجم بإنشاء:
 وكالة ترقية وعقلنه استعمال الطاقة UPRUE؛ مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز .CREDEGبيد أن قطاع الفالحة نجد:
 املحافظة السامية لتنمية السهوب .HCDSمن أجل تثمين الجهود قامت وزارة الطاقة واملناجم بإنشاء شركة مشتركة بين سونطراك ،سونلغاز ،ومجموعة سيم تدعى:
 New Energy Alegriaسنة  .1111من مهامها:
 -تطوير املوارد الطاقوية املتجددة؛
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 انجاز املشاريع املرتبطة بالطاقات املتجددة من بينها مشروع  911ميغاواط الستغالل الطاقة الشمسية في حاس ي الرملومشروع انجاز حظيرة هوائية بطاقة  91ميغاواط في تندوف؛
 استعمال الطاقة الشمسية في اإلنارة الريفية في تمنراست والجنوب الغربي.حيث تهدف من خالل ذلك إلى:
 توفير مناصب عمل؛ استغالل أكبر للقدرات املتوفرة؛ تخفيض حصة الطاقة األحفورية في الحصيلة الطاقوية الوطنية؛ مساهمة أفضل في تخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو؛ تطوير الصناعات الوطنية. .0لبرنامج الوطني xxiv:0202-0211إن إدماج الطاقة املتجددة في مزيج الطاقة الوطنية يمثل تحديا كبيرا من أجل الحفاظ
على املوارد األحفورية ،وتنويع فروع إنتاج الكهرباء واملساهمة في التنمية املستدامة .بفضل البرنامج الوطني للطاقات
املتجددة  ، 1101-1199تتموقع هذه الطاقات في صميم السياسات الطاقوية واالقتصادية املتبعة من طرف الجزائر،
السيما من خالل تطوير الطاقة الشمسية و طاقة الرياح على نطاق واسع ،وإدخال فروع الكتلة الحيوية (تثمين استعادة
النفايات) ،الطاقة الحرارية واألرضية ،و تطوير الطاقة الشمسية الحرارية.
إن سعة برنامج الطاقة املتجددة املطلوب إنجازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل الفترة  1101-1191يقدر بـ 11111
ميغاواط ،حيث سيتم تحقيق  0111ميغاواط منه بحلول عام .1111
يتوزع هذا البرنامج حسب القطاعات التكنولوجية كما يلي :
 الطاقة الشمسية 171 90 :ميغاواط. طاقة الرياح  191 1 :ميغاواط. الطاقة الحرارية  1111 :ميغاواط الكتلة الحيوية  9111 :ميغاواط. التوليد املشترك للطاقة  011 :ميغاواط. الطاقة الحرارية األرضية  91 :ميغاواطقامت الجزائر بتوزيع هذا البرنامج على مجموعة من القطاعات التكنولوجية وعلى مراحل موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول رقم  : 20توزيع البرنامج حسب القطاعات التكنولوجية
االنتاج (ميغاواط)
القطاع
90171
الطاقة الشمسية
1191
طاقة الرياح
1111
الطاقة الحرارية
911
الكتلة الحيوية
011
التوليد املشترك للطاقة
191
الطاقة الحرارية االرضية
املصدر :عمراوي سمية  ،توجه الجزائر نحو االقتصاد األخضر من خالل الطاقات املتجددة "نماذج ملؤسسات خضراء"،
مجلة نماء ،جامعة جيجل ،العدد ،1196 ،0ص.0
سيسمح تحقيق هذا البرنامج بالوصول في آفاق  1101لحصة من الطاقات املتجددة بنسبة  ٪17من الحصيلة الوطنية إلنتاج
الكهرباء.
إن إنتاج  11111ميغاواط من الطاقات املتجددة ،سيسمح بإدخار  011مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي ،أي ما
يعادل  6مرات االستهالك الوطني لسنة .1190
وفقا لألنظمة املعمول بها ،فإن إنجاز هذا البرنامج مفتوح أمام املستثمرين من القطاع العام والخاص وطنيين وأجانب.
إن تنفيذ هذا البرنامج يحصل على مساهمة معتبرة ومتعددة األوجه للدولة و التي تتدخل سيما من خالل الصندوق الوطني
للطاقات املتجددة والنتاج املزدوج .
و تدعيما لهذا البرنامج أنشأت الحكومة الجزائرية " املعهد الجزائري للبحث والتطوير للطاقات املتجددة" و كذا شبكة مراكز
للبحث و التطوير مثل مركز البحث و التطوير للكهرباء و الغاز ،الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة ،مركز
تطوير الطاقات املتجددة و وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية.
 مخطط تطوير اإلستثمارات في الطاقات املتجددة  :سيتم تثبيت قدرات الطاقة املتجددة وفقا لخصوصيات كل منطقةxxv:
 منطقة الجنوب ،لتهجين املراكز املوجودة ،و تغذية املواقع املتفرقة حسب توفر املساحات و أهمية القدرات من الطاقةالشمسية وطاقة الرياح ؛
 منطقة الهضاب العليا  ،حسب قدراتها من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع األراض ي؛ املناطق الساحلية ،حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات مثل األسطح والشرفات و البناياتواملساحات األخرى الغير مستعملة.
و قد تم وضع برنامج وطني للبحوث في هذا املجال ملرافقة إستراتيجية تطوير الطاقات املتجددة ،حيث تصبو األهداف
العلمية لهذا البرنامج إلى تقييم ودائع الطاقة املتجددة ،التحكم في عملية تحويل و تخزين هذه الطاقات وتطوير املهارات
الالزمة ،بدءا من الدراسة حتى االنتهاء من اإلنجاز في موقع التثبيت.
الخاتمة :
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تمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في العالم ،وقد أصبحت هذه الوفرة من الوقود األحفوري هي
القوة الدافعة لتلبية الطلب املحلي على الطاقة ،وتحقيق وفرات من النقد األجنبي ،ويعتبر مزيج الطاقة القائم على الوقود
األحفوري غير مستدام على املدى الطويل ،لذلك فإن تنويع مزيج الطاقة ليس أمرا ثانويا بل هو ضرورة حتمية للحفاظ على
النمو املحلي لالقتصاد مع ضمان أمن الدخل الوطني الناتج عن صادرات النفطية.
وفي هذا اإلطار نجد أن الجزائر قد بذلت العديد من الجهود للنهوض بقطاع الطاقة املستدامة وتكنولوجياتها من خالل
اعتمادها لسياسة طاقویة بديلة وانشاء صناديق وآليات تساعد على تمويل هذه املشاريع ،إال أن هذه الجهود ال تزال غير
مفعلة كليا وتشوبها العديد من النقائص ،األمر الذي يساعد في ظهور العديد من التحديات التي تحول دون النهوض بهذا
النوع من املشاريع.
النتائج :مما سبق يمكن الخروج بالنتائج التالية:
 مصادر الطاقة املتجددة في الجزائر بديل الوحيد للطاقات األحفورية ،فتوفرها وقابليتها للتجدد وكونها طاقة خضراء غير
ملوثة للبيئة جعلها طاقة املستقبل من دون منازع؛
 نقص البحوث العلمية املتعلقة بالطاقات املتجددة وضعف تطبيقها على أرض الواقع؛
 تبني الدراسات املشتركة والبحوث األكاديمية التي تخدم دراسات االبتكارات املالية البيئية مثل السندات الخضراء؛
 ضرورة تعديل املنظومة املصرفية ،والعمل على نشر التوجه البيئي للمصارف في منتجاتهم البيئية.
توصيات :نخرج بالتوصيات التالية:
 البحث عن مصادر تمويل خضراء من خالل تشجيع الصكوك الخضراء بالسعي إلى نشر الوعي بين املواطنين للحاجة إلى
املشاريع الخضراء وترسيخ بقافة هذه الصكوك على مستوى رؤساء املؤسسات املوجودة على الساحة االقتصادية
وحاملي املشاريع الجديدة وتحفيزهم لخوض تجربة الصكوك الخضرا ء ألن نمو واعتماد الصكوك الخضراء سببه عدد
من العوامل مثل زيادة عدد مشاريع الطاقة الخضراء ،وانخفاض تكاليف رأس املال وسياسات الطاقة الخضراء املواتية؛
 ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات لتشجيع استعمال الطاقة املتجددة والنظيفة ،وترشيد استعمال الطاقة األحفورية؛
 تشجيع البحوث العلمية املتعلقة بالطاقات املتجددة وتسهيل إمكانية تطبيق البحوث املبتكرة على أرض الواقع؛
 رفع الوعي بمزايا الصكوك الخضراء كآلية تمويلية فعالة لدعم املشاريع املسؤولة بيئيا لدى جمهور املستثمرين؛
 ضرورة نشر الثقافة البيئية لجميع األطراف ،والداعمة لالستثمارات الخضراء ،هذه األخيرة التي يتم اعتبا رها بمثابة
تكاليف إضافية من وجهة نظر املستثمرين ،فيجب العمل على تحفيزهم للتوجه نحو هذه النشاطات؛
 ضرورة التوجه نحو التمويل االخضر من طرف املؤسسات الراعية املتمثلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
كخطوة أولى لتنويع محفظة الطاقات املستدامة؛
خلق الصناديق االستثمارية الخضراء الهادفة لتعبئة رؤوس االموال الخاصة وجعلها داعمة ملشاريع الطاقة املستدامة الم
وجهة للمستثمرين الصغار.
املراجع والهوامش
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Abstract :

The global financial crisis that hit the American real estate
finance sector has shifted to various other financial
institutions, and then to various countries of the world,
leaving a recession affecting the various sectors of the global
economy. Everyone is trying to find a new global financial
system based on principles and principles to avoid it from
falling into more Crises in the future, and we discussed the
research from: concepts of the financial crisis - various types
of financial crises - the mortgage crisis - the characteristics,
causes and roots of the global financial crisis, the causes of
the global financial crisis from an Islamic perspective - the
effects of the global economic and financial crisis (global,
Arab, Algerian) - Islamic vision in facing the financial crisis Islamic banks and the global financial crisis - Treating the
crisis within the framework of the Islamic system - the
conclusion (recommendations).
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امللخص
لقد كشفت األزمة املالية العاملية التي ضربت قطاع التمويل
العقاري األمريكي منتقلة إلى مختلف املؤسسات املالية
 ثم بعد ذلك ملختلف دول العالم مخلفة بذلك ركود،األخرى
 فالكل يحاول،أصاب مختلف قطاعات االقتصاد العالمي
إيجاد نظام مالي عالمي جديد قائم على أسس ومبادئ
 وعليه،تجنبه من الوقوع في املزيد من األزمات في املستقبل
 مفاهيم األزمة املالية – مختلف أنواع:تناولنا البحث من
 خصائص وأسباب- أزمة الرهن العقاري- األزمات املالية
 أسباب األزمة املالية العاملية،وجذور األزمة املالية العاملية
 آثار األزمة االقتصادية واملالية العاملية-من منظور إسالمي
 الرؤية اإلسالمية في مواجهة-) الجزائري، العربي،(العالمي
-  املصارف اإلسالمية واألزمة املالية العاملية-األزمة املالية
عالج األزمة في إطار املنظومة اإلسالمية – الخاتمة
.)(توصيات
 رهن، تمويل،  بنوك، أزمة:الكلمات املفتاحية
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املقدم ــة
شهد االقتصاد العالمي أزمة مالية حادة كان منبع حدوثها القطاع املالي األمريكي وبالتحديد االستثمارات املالية في
قطاع العقار .أدت هذه األزمة إلى حدوث خلل اقتصادي كبير ليس فقط في االقتصاد األمريكي وإنما االقتصاد العالمي ككل،
ومن بين هذا الخلل انتشار البطالة وإفالس املؤسسات الكبرى والبنوك وحدوث ركود وانكماش في االقتصاد العالمي.
إن نقطة انطالق األزمة املالية العاملية ،بدأت عندما انخفضت أسعار العقار بشكل حاد في  8002وتعثر املقترضون
وامتناعهم عن السداد ،فأدى ذلك إلى نقص حاد في السيولة املصرفية لدى البنوك فضال عن انتشار حالة الاليقين أفضت
إلى زيادة طلب سحب الودائع من قبل املودعين بسبب التخوف من حدوث أزمة سيولة وفعال حدث ما كان متوقعا ،حيث
انتشرت األزمة إلى أسواق املال والبورصة األمريكية بصورة سريعة ،أما السبب األخر في تفاقم األزمة هو طريقة بيع الدين أو
ما يسمى (بالت وريق  ) Balt and hangaمن خالل مراحلها ،بصيغة سندات رهون عقارية بفوائد وبيعها في األسواق املالية
العاملية لذلك امتدت األزمة إلى األسواق املالية العاملية.
لقد عادت االنهيارات الكبيرة في األسواق املالية بفعل األزمة املالية العاملية إلى األذهان كتابات كارل ماركس عن
الرأسمالية ،كما أن هذه االنهيارات قد دفعت الكثيـرين إلى القول بان مبادئ الفكر الرأسمالي أظهرت أنها غير قادرة على
الصمود الكافي أمام الهزات واألزمات املالية القوية ،من جانب آخر فان مبادئ الفكر الرأسمالي لم تتمكن من منع وقوع
األزمات املالية ،فقد أشارت الدراسات إال أنه قد وقع في النظام الرأسمالي العالمي منذ عام  1970ما ال يقل عن  124أزمة
مالية بدرجات مختلفة من القوة ،ويبدو أن أغلب الباحثين االقتصاديين لم ينجحوا في التنبؤ بهذه األزمة املالية العاملية
بدرجة كافية ،ولم يتوقعوا أن تقع هذه األزمة بهذا الحجم الكارثي ،وأن تتسبب في انهيار األسواق املالية العاملية.
وقد وقف الكثـير من املحللين والباحثين االقتصاديين واملاليين في دهشة أمام إعصار األزمة املالية العاملية وغير
قادرين على تقديم الحلول الناجحة القادرة على وقف اآلثار الكارثية لهذه األزمة املالية.
إن لالزمة املالية آثار على املتغيرات الكلية لالقتصاد وبالتالي التأثير على املتغيرات الجزئية ،وإن أقل ما يمكن أن يقال
عن األزمة املالية واألزمة االقتصادية الحالية ،أنها تركت آثارا سلبية واضحة على مستوى الناتج وعلى مستوى التوظيف وعلى
مستوى الدخل الفردي ،إضافة لآلثر األشد فتكا لألسواق املالية عموما ،وهذا دفع بالكثير ملحاولة البحث عن األسباب
الحقيقية لها السيما أن عدوى األزمة أخذت تجتاح معظم مناطق العالم.
ثم جاءت خطط اإلنقاذ وكانت عديدة ،في مقدمتها خطة اإلنقاذ األمريكية التي تضمنت أساسيات مهمة وهي
(اإلقراض ،التأمين ،الدمج) للبنوك واملؤسسات املتعثرة بهدف إنقاذ هذه املؤسسات وإنقاذ االقتصاد والحيلولة دون انهيار
القطاع املالي واملصرفي ومن ثم انهيار االقتصاد الكلي ،وهذه الخطط قررتها العديد من الدول بهدف الحد من األزمة وليس
الحل النهائي ملعالجة األزمة وأسبابها من خالل البحث عن الحقيقة وراء هذه االنهيارات وطريقة إدارة االقتصاد واملنطلق
الفكري الرأسمالي الذي يشكل املحور األساس ي في النشاط االقتصادي القائم على مبدأ أن الدولة تحكم وال تملك أو على
املبدأ املشهور دعه يعمل دعه يمر ،فضال عن أن االقتصاد الرأسمالي بقيادة الواليات املتحدة يقوم على مبدأ الخصخصة
وحرية التجارة وتهميش دور الدولة.
نتيجة أن هذه الخطط ليست حال لالزمة وإنما الحد منها لذلك أولت معظم الدول االهتمام باالقتصاد اإلسالمي
للتمكن من إيجاد الحلول الناجعة لحل األزمة املالية وتفادي وقوعها في املستقبل.
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وكما تقتضيه منهجية البحث العلمي ،فإنه من الضروري طرح إشكالية :إلى أي مدى يمكن أن يكون التمويل اإلسالمي
الحل األكفأ لألزمة املالية العاملية؟
أهمية املوضوع:
تبرز أهمية موضوعنا في موضوع األزمة املالية العاملية املعاصرة ,من خالل بناء تصور عام عنها ،وعن أسبابها ،وبما أن
لالقتصاد اإلسالمي تصورا وموقفا مختلفا من حيث األسباب ومن حيث اآلثار وهو ما يبرز خصوصية االقتصاد اإلسالمي
كجزء من الشريعة اإلسالمية ،فان استعراض دور املصارف اإلسالمية (كجزء من حلقة االقتصاد اإلسالمي) في ظل األزمة
املالية لها أهمية بالغة السيما في ظل االنتشار الواسع للمصارف اإلسالمية محليا وعامليا.
أهداف املوضوع:
جاءت هذه الدراسة من أجل التركيز على األزمة املالية التي تشهدها األسواق املالية العاملية ،ومحاولة تسليط الضوء
على مختلف العوامل التي أسهمت في هذه األزمة ،وكذلك توضيح وجهة النظر اإلسالمية إزاء األزمة واثبات قدرة النظام
االقتصادي اإلسالمي في املساعدة على تحقيق االستقرار املالي الذي يحتاجه العالم ،كما هدفت الدراسة إلى تحديد وتلخيص
اآلثار املترتبة جراء األزمة املالية العاملية الحالية على النظام املصرفي اإلسالمي ،والكشف عن األسباب وراء االستقرار واملرونة
التي تتمتع بها املؤسسات املالية اإلسالمية في مواجهة هذه األزمة.
 -1مفاهيم األزمة املالية :لقد تعددت مفاهيم األزمة املالية لدى املفكرين االقتصاديين وعليه نتطرق لبعض املفاهيم هي:
املفهوم األول" :األزمة املالية ظاهرة اقتصادية تعرف نتائجها من خالل مظاهر انهيار أسواق البورصة وحدوث مضاربات
نقدية كبرى في أسواق املال ويصاحب هذه الظاهرة أيضا بطالة كبيرة"( .فريدريك)8002 ،
املفهوم الثاني ":األزمة لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري واالقتصادي للوحدة االقتصادية أو املنظمة مما
يفض ي ذلك إلى ظهور مشكلة تتطلب اتخاذ قرار إداري حاسم لحلها( .البزاز ،8000 ،صفحة )060
املفهوم الثالث" :األزمة املالية تعرف بشكل خاص بأنها انهيار النظام املالي برمته مصحوبا بفشل عدد كبير من املؤسسات
املالية وغير املالية مع انكماش حاد في النشاط االقتصادي"( .البزاز ،8000 ،صفحة )061
املفهوم الرابع" :األزمة املالية هي نقطة تحول إلى األفضل أو األسوأ فهي لحظة حرجة وحاسمة يمكن أن تؤدى إلى نتائج سلبية
سيئة ،فهي حالة طارئة أو حدث مفاجئ يؤدي إلى اإلخالل بالنظام املتبع في منظمات األعمال مما يضعف املركز التنافس ي لها
ويتطلب منها مخرجا سريعا واهتماما كبيرا ملواجهة هذا الخلل"( .الحلواني)8002 ،
املفهوم الخامس" :األزمة هي حالة من عدم االستقرار التي تنبئ بحدوث تغيرات جوهرية وحـ ــاسمة وقريبة قد تكون نتائجها
غير مرغوب فيها أو قد تكون نتائجها مرغوب فيها بدرجة كبيرة"( .منذر)8000 ،
املفهوم السادس" :األزمة املالية هي تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل التغيرات املالية ،حجم اإلصدار وأسعار
األسهم والسندات ،وإجمالي القروض والودائع املصرفية ،ومعدل الصرف ،وتعبر عن انهيار شامل في النظام املالي والنقدي".
(متولي عبد القادر)8000 ،
يمكننا تحديد تعريف األزمة املالية من خالل دراستنا للمفاهيم املختلف املتعددة ،بأنها وقوع خلل خطير ومفاجئ
نسبيا يزعزع السلوك املعتاد للمنظومة املالية ويتضمن أخطارا وتهديدات مباشرة وكبيرة للدولـة واملنظمات واألفراد وجميع
أصحاب املصال ،،ويتطلب هذا الخلل تدخالت سريعة وفاعلة من جميع األطراف ذات العالقة ،وتؤدي األزمة املالية إلى نتائج
سلبية واضحة على مستوى االقتصاد الكلي والجزئي وخسائر في املوارد املادية والبشرية ،وتؤدي إلى اضطرابات حادة في
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التوازنات االقتصادية قد يعقبها انهيارات حادة ملؤسسات مالية ومؤسسات أخرى ،ولفهم األزمة املالية بصورة أكثر وضوحا
فإنه البد من فهم طبيعة االقتصاد العيني وطبيعة االقتصاد املالي.
 -2أنواع األزمات املالية :هناك أنواع مختلفة لألزمات املالية منها:
 -1-2أزمة أسواق املال :تنجم هذه األزمة كنتيجة الرتفاع أسعار األصول ارتفاعا يفوق القيمة العادلة لهذه األصول وبصورة
غير مبررة ،وهذا االرتفاع يعرف بظاهرة الفقاعة ،ويحدث هذا االرتفاع غير العادل في أسعار األصول (األسهم) عندما يكون
الدافع للشراء هو تحقيق الربح الذي ينجم عن ارتفاع األسعار وليس عن قدرة هذه األصول على تحقيق الدخل.
وتحدث أزمة أسواق املال عندما يتعاظم االتجاه نحو بيع األسهم (التي تعبر عن هذه األصول) فتبدأ هذه األسعار في التراجع
والهبوط ،وتحدث حالة االنهيار ،وتمتد آثار ذلك إلى أسعار األسهم األخرى ،وهذه اآلثار تشمل هذه الـصناعة وربما يمتد
أيضا إلى الصناعات األخرى.
 -2-2األزمة املصرفية :تنجم األزمة املصرفية عندما يواجه املصرف ارتفاعا مفاجئا وتزايدا كبيرا في الطلب على سحب
الودائع ،فاملصرف يستخدم نسبة كبيرة من هذه الودائع فـي عمليات اإلقراض والتشغيل ،ويحتفظ بنسبة محددة من هذه
الودائع لتلبية طلبات السحب اليومية املعتادة ،ويواجه املصرف أزمة مصرفية حقيقية عندما يواجه هذا االرتفاع املفاجئ
والتزايد الكبير في الطلب على سحب الودائع والتي تتجاوز النسبة املعتادة للسحب ،فتحدث األزمة في هذا املصرف في صورة
أزمة سيولة.
وعندما تتفاقم هذه األزمة وتمتد إلى املصارف األخرى فان هذه األزمة تصبح أزمة مصرفية في تلك الدولة أو مجموعة دول،
وليس بالضرورة أن تكون األزمة املصرفية هي أزمة سيولة ،فهذه األزمة قد تكون أزمة ائتمان (إقراض) وتحدث هذه األزمة
عندما تمتنع املصارف عن إعطاء القروض ومنحها للزبائن تخوفا من عدم القدرة على تلبية طلبات السحب.
 -3-2أزمة الديون :تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف املقترض عن السداد ،أو عندما يعتقد املقرضون أن التوقف عن
السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ،ويحاولون تصفية القروض القائمة ،وقد ترتبط أزمة
الديون بدين تجاري (خاص) ،أو دين سيادي (عام) ،كما أن املخاطر املتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته،
قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس املال الخاص إلى الداخل ،والى أزمة في الصرف األجنبي.
 -4-2أزمة العملة وأسعار الصرف (أزمة ميزان املدفوعات) :تنجم هذه األزمة عن حدوث تغيرات سريعة وكبيرة في أسعار
الصرف بصورة تؤدي إلى تأثير جوهري في قدرة العملة على تأدية دورها كمخزن للقيمة أو كوسيط للتبادل ،وهذه األزمة
تحدث عندما تقوم السلطات النقدية باتخاذ قرارات تقض ي بخفض سعر العملة كنتيجة لعمليات املضاربة ،وقد يقود األمر
إلى انهيار جوهري لسعر العملة.
ومع أن القرارات املتعلقة بتعويم العملة أو خفض سعر صرف العملة هي قرارات تتخذها السلطات النقدية في الدولة بصورة
طوعية ،غير أن هذه القرارات تكون قرارات مهمة وجوهرية في كثير من الظروف خصوصا في حالة القصور في تدفقات رأس
املال األجنبي وفي حالة وجود تزايد في التدفقات الخارجة.
إن هذا النوع من األزمات قد يؤدي إلى بعض التأثيرات على القطاعات األخرى ،وقد يؤدي إلى تباطؤ النمو االقتصادي وإلى
انكماش قد يقود إلى الكساد.
 -3أزمة الرهن العقاري:
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يواجه االقتصاد العالمي في املدة الراهنة أزمة مالية حقيقية عصفت باألسواق املالية والوطنية وأثرت على البنوك
واملؤسسات املالية بصفة خاصة وبشكل لم يسبق له مثيل منذ أزمة عام  ،0282يسمى بأزمة الرهن العقاري أو القروض
السيئة ذي الفائدة القابلة للتغير ،حيث شهد سوق العقارات في أمريكا رواجا ترتب عليه ارتفاع في أسعار العقارات مما دفع
بالعديد االستثمار في هذا السوق وذلك باالقتراض من البنوك دون ضمانات كافية (تسمى هذه بالقروض الرديئة ألنها دون
ضمانات كافية وذات معدالت فائدة عالية غير ثابتة لتغطي على املخاطر) ،ونتيجة للعرض الكبير والطلب املتواضع على
العقارات دفع بأسعارها نحو االنخفاض مما دفع بالبنوك إلى رفع الفوائد ملواجهة املخاطر املحتملة مما أسهم في إفالس
البعض وإعالنهم بعدم قدرتهم على دفع األقساط.
إن استيالء البنوك على كثير من العقارات وبيعها باملزاد العلني أسهم بخفض العقارات وإفالس مئات اآلالف إضافة إلى
عدم تحصيل البنوك لكامل أموالها حتى بعد عمليات االستيالء والبيع.
من هنا بدأت املشكلة ،بنوك ضعفت سيولتها وأفراد ال أموال لديهم إليداعها ،مما دفع ببعض البنوك إلى إعالن إفالسها،
ومن هنا اقبل املودعون على سحب ودائعهم بشكل كبير مما دفع بالبنوك إلى االقتراض من بعضها ومن البنك املركزي ،وهذا
انعكس سلبا على أسهمها في األسواق املالية واضعف من رأس مالها إلى أن أعلن البعض اإلفالس والتصفية.
إن االنهيار في البنوك يجعل الحصول على القروض صعبا الرتفاع معدالت الفائدة ،مما يقلل من السيولة مع األفراد وهذا
بدوره يخفض من الطلب االستهالكي ويكسر املنتجات ويقود تدريجيا إلى الكساد وأثاره املدمرة.
من كل ذلك قد يبدو أن حلقات األزمة بدأت في أزمة الرهن العقاري ومن ثم أزمة البورصات ومن ثم أزمة السيولة ،ومن ثم
األزمة االقتصادية ،وان كانت أزمة الرهن العقاري هي الشرارة التي فجرت األزمة إال انه في حقيقة األمر تكمن األسباب في
النظام ومخرجاته.
 -4خصائص وأسباب وجذور األزمة املالية العاملية:
 -1-4خصائص األزمة املالية العاملية :لالزمة املالية العاملية عدت خصائص نوجزها فيما يلي:
 التعارض بين السياستين املالية والنقدية من جهة ،وسياسة االستثمار من جهة أخرى ،فإذا أرادت الدولة زيادة حجماالستثمار ينبغي على السياسة املالية زيادة حجم اإلنفاق لتشجيع الطلب ،كما ينبغي على السياسة النقدية زيادة حجم
القروض وتخفيض سعر الفائدة لكي يتم تشجيع االستثمار ،ولكن لن لم تكمل السياسات املالية النقدية التوجهات في دعم
االستثمار تحدث األزمة.
 تضارب السياستين املالية والنقدية مع بعضهما ،فقد تسعى السياسة املالية لتخفيض حجم التضخم عن طريق زيادة حجمالضرائب وتخفيض حجم اإلنفاق ،مقابل السياسة النقدية تسعي لتخفيض سعر الفائدة وتشجيع اإلقراض ،وزيادة حجم
السيولة ،األمر الذي يبطل مفعول نجاعة السياسة املالية.
 إفالس املؤسسات املالية (البنوك واملصارف ،شركات التامين وشركات الوساطة ،مؤسسات ترويج االكتتاب) فإذا حصلاالنهيار في األسعار ال يمكن تأمين السيولة مما يؤدي إلى إفالس املؤسسات الضعيفة ثم تليها بعد ذلك القوية.
 -2-4األسباب املباشرة لالزمة:
 التوسع االئتماني غير املحسوب. اإلفراط الهائل القروض العقارية الرديئة. تعاظم قروض شراء العديد من السلع بالتقسيط وبشكل يفوق بكثير القدرة على السداد. نقص أو انعدام الرقابة أو اإلشراف الكافي على املؤسسات املالية.177

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

 النمو غير العادي للتجارة في األصول التمويلية وااللتجاء إلى توريق بعضها. تحرير أسواق االئتمان العقاري مع ضعف القيود على أسعار الفائدة. استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع مما إلى أعباء إضافية على عاتق املقترض (املدين) الذيعجز عن دفع القرض األول بسبب سعر الفائدة األعلى.
 ظهور وتنامي أدوات مالية جديدة للتعامل في البورصات وأهمها املشتقات والتعامل بالهامش. التزايد الكبير في املعامالت خارج األسواق املنظمة. تزايد غير مسبوق للمعامالت املالية التي تتم من خالل املراكز املالية املغتربة. فقدان الثقة أو ضعفها في النظام املالي والذي يقوم على ثقة األفراد. انتشار االستغالل والكذب والشائعات املغرضة والغش والتدليس واالحتكار واملعامالت. -3-4األسباب الغيرمباشرة لالزمة:
 انتقال معظم اقتصاد العالم إلى اقتصاد السوق والذي تغيب عنه مالمح العوامل اإلنسانية والربح االجتماعي. سيادة النزعة االستهالكية املفرطة في املجتمعات الغربية. الفائض الكبير من السيولة لدى القطاع املصرفي والذي يبحث عن فرص مربحة لالستثمار وتحقيق أقص ى األرباح بأقلوقت ممكن.
 اإلقراض بفائدة (الربا) الذي مثل اإلطار العقدي الذي يحكم عالقة وحدات العجز بوحدات الفائض سواء كانت هذهالوحدات استهالكية أو إنتاجية.
 تساهل وغض النظر عن موقف املقترض حول مقدرته على سداد القرض والشك في موقفه املالي ومقدار دخله. رعاية النظام ومؤسساته للمضاربات وتعقب فروق األسعار في خروج عبثي للبيوع عن مقاصدها ،فال تملك وال تمليك والقبض.
 التوسع في منح بطاقات االئتمان بدون وجود رصيد. كثرة الخداع والحيل املحاسبية إلخفاء القروض العقارية الرديئة لصال ،مديري بعض البنوك وإخفاء الديون املعدومة. نشوء أزمة انكماش في االئتمان وفشل املحاوالت لضخ أموال وفشل الحكومات إلنقاذ املؤسسات على الرغم من قيامالحكومة بشراء تلك املؤسسات.
 العمل في اقتصاد غير حقيقي وهو اقتصاد النقود واقتصاد طبع النقود واألرباح القائمة على ذلك عبارة عن أرباح ناتجة عناملضاربات في اقتصاد وهمي.
 توظيف األموال في األسواق عن طريق القمار. الخدع والحيل املحاسبية ولألخالقية حيث استخدم العديد من هذه الخدع للتالعب والتمويه من قبل بعض كباراملستثمرين واألثرياء من خالل إنشاء صناديق أطلق عليها ،صناديق التحوط ،وهي عبارة عن مؤسسات تحتويه ألنها ليست
مفتوحة أمام كل أفراد املجتمع بل مقتصرة على عدد من األقرباء فقط والغريب في هذا أن الصندوق غير مسجل وال يخضع
لرقابة مثل صناديق االستثمار العادية.
 -4-4أسباب األزمة املالية العاملية من منظور إسالمي:
يقصد باملفهوم اإلسالمي ألسباب األزمة املالية العاملية هو بيان أن هذه األسباب ناتجة عن أساليب وممارسات في التعامالت
املالية وشبه املالية املحرمة شرعا في منهج وأحكام الشريعة اإلسالمية ،حيث تتمثل فيما يلي:
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 -1-4-4الربــا :ينجر عن الفوائد الربوية مجموعة من األضرار االقتصادية منها:
 إضافة الفوائد على تكلفة األصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إلى ارتفاع األسعار ،وهذا يقود إلى التضخم ،و لقد قيل :إنالفائدة هي وقود التضخم ،فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زاد معدل التضخم.
 نظام الربا يؤدي إلى تعسر الشركات أو توقفها أو تصفيتها ،وذلك في حالة تعذر رجال األعمال املقترضين عن سداد الفوائدواألقساط ،وهذا هو الواقع الذي نعيشه اآلن ،وهذا يقود لسلسلة من املضاعفات تؤدي إلى انهيار البنوك وإفالس الشركات
وخلل في النظام النقدي.
 نظام الربا يؤدي إلى حدوث الخلل في األسواق املالية (البورصات) ،وما حدث في دول شرق آسيا ليس منا ببعيد حيث تبين أنالسبب الرئيس ي في ذلك هو االقتراض من البنوك بفائدة لتمويل املضاربات في البورصة بنظام االختيارات واملستقبليات
واملعامالت الوهمية.
 يؤدي نظام الربا إلى خلل في انسياب األموال إذا كان سعر الفائدة أعلى من العائد املتوقع من استثمار املال ،وهذا يحجبالتمويل عن املشروعات الضرورية التي يقل عائدها املتوقع عن سعر الفائدة.
 يؤدي نظام الربا إلى الكساد واألزمات االقتصادية حيث يتوقف رجال األعمال عن السداد ،وتتوقف البنوك عن التمويل. يؤدي الربا إلى تكدس املال بيد مجموعة محدودة من األغنياء يتحرك املال بينهم ويأتي من اآلخرين إليهم وال يذهب منهم إلىاآلخرين ،فيكون املال في يد القليل من األفراد.
 -2-4-4التوسع بالدين (التوريق) :أصل التوريق كان يتمثل بأسهم شركات األموال أو شركات املساهمة ،حيث تساعد
األسهم على بيع وشراء الحصص في الشركة ،دون حاجة إلى تصفية الشركة ،وتساعد أيضا على تحقيق ثبات رأس مال
الشركة ،وتحويل األسهم إلى نقود عند اللزوم ،لكن هذه األسهم يمكن أن تتخذ وسيلة للمضاربة على األسعار ،حتى تصير
للسهم قيمة مختلفة عن قيمته الحقيقية التي تعبر في األصل عن حصة شائعة في املوجودات الصافية للشركة ،املهم هنا أن
املبالغة في التوريق ال ريب أنها ساعدت على فصل االقتصاد املالي عن االقتصاد الحقيقي ،وبلوغه قيما عالية جدا.
 -3-4-4املشتقات املالية :تعرف املشتقات املالية بأنها عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية ألدوات استثمارية (أوراق
مالية ،عمالت أجنبية ،سلع...الخ) لتنشأ من تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة ،وهي أيضا عقود تتوقف قيمتها
على أسعار األصول املالية محل التعاقد ولكنها ال تقتض ي أو تتطلب استثمار األصل املالي لهذه األصول ،وكعقد بين طرفين
على تبادل املدفوعات على أساس األسعار أو العوائد فإن أي انتقال مللكية األصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح
أمر غير ضروري ،واملشتقات املالية تمثل إحدى املعامالت الوهمية التي يجري التعامل عليها في سوق العقود اآلجلة
واملستقبلية مثل البيع على املكشوف والشراء بالهامش والخيارات وبيع وشراء املؤشر وما شابهها ،فكلها من قبيل القمار مهما
ابتكروا لها من مسميات وهو أمر ال يحتاج إلى مجهود في اإلثبات.
 -5-4-4الرهن العقاري :يعد الرهن العقاري هو السبب الرئيس ي لألزمة بسبب أن البنوك تهاونت في التحقق من الجدارة
االئتمانية للمقترضين ،وأغرتهم بفائدة بسيطة في البداية ثم تزايدها ،وتوسعت البنوك في منح القروض مما أدى إلي تزايد
الطلب على العقارات فتشبعت السوق فانخفضت أسعار العقارات وعجز املقترضون عن السداد ،وكانت البنوك قد باعت
هذه القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها لالكتتاب العام ،وبالتالي ترتب على الرهن العقاري كم
هائل من الديون مرتبط بعضها ببعض في توازن هش أدى إلى توقف املقترضين وبالتالي إلى انهيار هذا الهرم وحدثت األزمة.
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 -6-4-4إعادة بيع أو رهن العقار :يقوم املشترون ببيع العقار املرهون أو رهنه مقابل قرض جديد بفائدة ،وبالتالي يحتمل
العقار الواحد بحقوق رهن متعددة وما حدث في األزمة أنه عند توقف املقترض عن السداد لم تكفي قيمة العقار املرهون عن
سداد املقترضين.
 -7-4-4التعامل بامليسر :تسبب في سقوط شركات التأمين التي تم تأمين السندات عندها ،التأمين على مخاطر الديون
الهالكة ،فلكي يستغلوا االحتياطي املرصود لها تفتقت عقولهم على بيعها مع التأمين عليها ،وقد كان لشركات التأمين نصيب
كبير من حجم الخسائر ،إذ أنها كانت حلقة الوصل بين املقترضين وبين البنوك ،فكان املقترضون يؤمنون على ممتلكاتهم في
حالة حدوث عجز عن تسديد مستحقاتها ،وكذلك كانت البنوك تؤمن على قروضها كي تضمن تسديد قرضها إذا عجز
املقترض عن ذلك.
 -5آثاراألزمة االقتصادية واملالية العاملية:
 -1-5اآلثار على مستوى االقتصاد العالمي :لقد تحولت األزمة املالية والتي بدأت بسوق الرهن العقاري في الواليات املتحدة
األمريكية إلى أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية في نفس الوقت عاملية ،والدليل على ذلك ما ظهر من وراءها في السنوات بعد
أزمة  ،8002من بينها اآلثار:
 إن قدرة الدول املنخفضة الدخل على االقتراض محدودة نظرا لضآلة احتياطياتها ،وواجهت ميزانياتها الوطنية املستنزفةصعوبات خاصة في الحصول على موارد تمويلية كافية في السنوات بعد ظهور األزمة.
 إن االقتصاد العالمي إنكمش سنة  8002بأكثر مما تم تقديره في السابق ،واستمر تعرض الدول الفقيرة ملوجات شديدةمتالحقة من الضغوط االقتصادية.
 إن اآلثار والتداعيات الناشئة عن األزمة الراهنة على الدول الفقيرة قاسية ،أدت إلى ارتفاع الطلب على موارد البنك الدولي. نمو الطلب سريعا لدى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،وهو أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي الذي يعنى بتقديم املساندةللدول املنخفضة ومتوسطة الدخل املتمتعة باألهلية االئتمانية.
كما أن األزمة املالية والتي انتقلت عدواها إلى أغلب األسواق املالية في مختلف دول العالم لم تكون مقتصرة على قطاع
ً
معين ،وإنما شملت جميع القطاعات االقتصادية مما أثر سلبا على معدالت نمو االقتصاد العالمي نتيجة تراجع االستهالك
الذي يشكل في معظم الدولة نسبة كبيرة في اقتصادياتها (مثل الواليات املتحدة يشكل ثالثة أرباع االقتصاد) ،كما أن بوادر
التباطؤ في معدالت النمو في االقتصاد األمريكي انعكس بشكل سلبي على املوازين التجارية للدول األخرى وعلى أسواقها املالية
خاصة.
لقد انتقلت األزمة إلى معظم األسواق املالية العاملية ،فمباشرة بعد هبوط أسهم بورصة وول ستريت انخفض املؤشر العام
في أهم البورصات العاملية كما هو مبين في الجدول أدناه.
جدول رقم ( :)11يبين مدى انخفاض املؤشرالعام في أهم البورصات العاملية
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املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على عدة أعداد من مجلة Le magazine banquier

180

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

لقد أصابت األزمة حتى أسعار أسهم الشركات غير العاملة في القطاع العقاري ذلك أن بوادر الكساد االقتصادي في
الواليات املتحدة أثرت في صادرات البلدان األخرى وفي أسواقها كون الواليات املتحدة األمريكية أكبر مستورد عالمي .ويأتي هذا
االنخفاض في أسعار األسهم نتيجة سعي حملة األسهم إلى االستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد بهدف توزيع املخاطر.
 -2-5اآلثارعلى مستوى االقتصاد العربي:
انعكست تداعيات األزمة املالية على اقتصاديات الدول العربية على باعتبارها جزء من منظومة االقتصاد العالمي وتربطها
عالقات اقتصادية معها ،ومن املؤكد أن درجة تأثيرها يختلف بين الدول العربية على حسب درجة ارتباطها واندماجها في
االقتصاد العالمي ،وفي هذا اإلطار يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثالث مجموعات من حيث مدى تأثرها باألزمة كما يلي:
 مجموعة الدول العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادي واملالي املرتفعة وتشمل :دول مجلس التعاون الخليجي العربية وهيالسعودية ،البحرين ،عمان ،قطر ،الكويت ،اإلمارات العربية املتحدة.
 مجموعة الدول العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادي املتوسطة وتشمل :األردن ،مصر. مجموعة الدول العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادي املنخفض وتشمل :ليبيا ،تونس ،الجزائر.وتجدر اإلشارة إلى أن تداعيات األزمة املالية العاملية انعكست وبشكل كبير على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
التي لها استثمارات في الدول الغربية ،خاصة الواليات املتحدة األمريكية ،تديرها الصناديق السيادية ،ويقدر صندوق النقد
الدولي انه في عام  8002كانت هذه االستثمارات تتراوح ما بين  0012مليار دوالر و 0512مليار دوالر .فالفوائض النفطية كان
اغلبها يستثمر في السابق في أذونات الخزانة التي تتصف بانخفاض العائد واملخاطرة ،كما أن هذه االستثمارات بدأت تتجه إلى
قطاع العقارات حيث العائد املرتفع ،وهذا يعني أن هذه االستثمارات قد تأثرت بأزمة الرهن العقاري ،وان كان حجم هذه
الخسائر غير معلوم حتى اآلن نظرا إلى غياب الشفافية في هذه الدول ،فقد تكون الخسائر اكبر إذا طلب من هذه الدول أن
تساعد في عملية اإلنقاذ الجارية لالقتصاديات الغربية ،وهذا ما أكده طلب بروان ،رئيس وزراء بريطانيا ،خالل جولته في
املنطقة العربية في األسبوع األول من نوفمبر سنة .8002
أدت هذه األزمة املالية إلى ركود اقتصادي عالمي وهو املرج ،،فإن هذا يعني تراجعا في معدالت النمو االقتصادي العالمي
وإن كان بدرجات متفاوتة األمر الذي يعني تراجع الطلب على النفط الخام ،ومعه أسعاره ،وإيرادات الدول الخارجية ،وكانت
لهذا آثار سلبيه في مشاريع التنمية في هذه املنطقة ،ألن هذه الدول اضطرت إلى تقليص نفقاتها االستثمارية والجارية ،أثرت
بدورها سلبا في تحقيق الوحدة النقدية التي كانت مقررة في سنة  8000وأدت إلى خلل في وحدة منظمة األوبك ،في ما يتعلق
بسياسات التسعير واإلنتاج ملواجهة تداعيات هذه األزمة املالية املستمرة.
 -3-5أثر األزمة املالية العاملية على االقتصاد الجزائري :مما ال شك فيه أن االقتصاد الجزائري كغيره من االقتصاديات
العاملية تأثر باألزمة االقتصادية العاملية ،وإن كان بنسبة اقل مقارنة بالدول األخرى وذلك لألسباب التالية:
 عدم وجود سوق مالية (بورصة) باملعنى الفعلي في الجزائر. عدم وجود ارتباطات مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العاملية بالشكل الذي يؤثر عليها. انغالق االقتصاد الجزائري بشكل نسبي على االقتصاد العالمي ،ذالك أن اإلنتاج الجزائري ال يعتمد على التصدير باستثناءاملحروقات وذلك ما يجعله في مأمن من أي كساد قد يصيب االقتصاد العالمي والكثير من الدول التي تعتمد على الصادرات
قد تتأثر بالركود والكساد الحادث في الدول املستهلكة ملنتجاتها.
 اعتماد الحكومة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن أسعار السوق وهذا ما يجنبها أي انعكاسات في حالةانخفاض أسعار البترول.
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مع تراجع أسعار البترول إلى أقل من  10دوالر للبرميل واستمرار تدني األسعار وعزوف الرأسمال األجنبي على االستثمار في
الجزائر تأثرت املشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية والبنى التحتية التي تمول من قبل الدولة تدريجيا فضال عن تأثر املداخيل
الجبائية أيضا وهو ما من شأنه أن يؤثر على االقتصاد الجزائري.
وعن تأثيرات األزمة املالية على القطاع املصرفي فتشير التقارير االقتصادية بأن الجزائر في منأى عن تداعياتها نظرا لعدم
مخاطرتها في مجال التوظيف املالي ،فضال عن عدم ارتباط بنوك الجزائر بشبكات وتعامالت خارجية رغم الخسائر املسجلة في
أصول البنوك الكبرى واملقدرة من قبل بنك التسوية العاملية ب  610مليار دوالر وأكثر من  0500مليار دوالر حسب صندوق
النقد الدولي ،وكنتيجة للتسيير الحذر الحتياطيات الصرف الجزائرية مع غياب أي استثمار في أصول ذات مخاطر ،وتفادي
خسائر في رأس مال محافظ األصول ساهم ذلك في تحقيق نسبة مردودية مقدرة ب  % 5.6سنة  2007موازاة مع تخفيض
قيمة املديونية الخارجية التي بلغت نهاية نوفمبر  8002ما قيمته  2.2مليار دوالر ،وتم تقليص التزامات البنوك اتجاه الخارج
التي تمثل أقل من  % 0من مواردها وتم التركيز على التمويل املحلي بالدينار الجزائري بالنظر لتسجيل فوائض في االدخار
تقدر بنسبة  % 11.8في  8001و % 11في  8006و  % 18في  ،8001وقد بلغت قيمة صندوق ضبط املوارد في نهاية نوفمبر
 8002نسبة  %50من الناتج الوطني الخام وهو عامل يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن األزمة ،إضافة إلى
أن فائض السيولة النقدية في البنوك الجزائرية قدر ب  5028مليار دينار أي ما يعادل  12.05مليار دوالر يكفي لتمويل
االقتصاد وتغطية كافة النفقات ملدة تتجاوز السنتين ،وتعتبر توظيفات الجزائر املالية من احتياطاتها واملقدرة بحوالي 10
مليار دوالر بنسب متواضعة تصل% 0.11,0على شكل سندات خزينة أمريكية بنسبة  % 2.2وتوظيفات لدى البنوك من
الدرجة األولى بعيدة عن املخاطرة( .رحماني و بن ابراهيم)8002 ،
ورغم اآلثار الغير مباشر لألزمة العاملية ،إال أنه انعكست إيجابا على بعض الجوانب في االقتصاد الجزائري وتمثلت في
النقاط التالية:
 انخفاض أسعار العديد من السلع في السوق العاملية ،فكما يؤدي نمو االقتصاد العالمي إلى زيادة أسعار السلع فركودهيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في السوق العاملية ،وباعتبار الجزائر بلد مستورد للسلع فاألزمة نافعة لالقتصاد في األمد
القريب.
 انخفاض تكاليف مواد اإلنتاج قد ينمي دينامكية في االقتصاد ،ومثال ذلك انهيار أسعار الحديد ساعدت قطاع العقار فيالجزائر على النهوض بعد تعثره إثر ارتفاع أسعاره في السوق العاملية.
 اختالل التوازنات املالية الكبرى باستمرار أسعار املحروقات في االنهيار. أدى الركود االقتصادي إلى إفالس الكثير من الشركات واملؤسسات عبر العالم ،وبقاء بعض الشركات الكبرى أدى إلى احتكارالسوق العاملية وبالتالي رفع األسعار مجددا.
 األزمة االقتصادية تحد من االستثمارات الخارجية. تراجع التحويالت املالية بشكل ملحوظ. -6الرؤية اإلسالمية في مواجهة األزمة املالية:
ظهر تنافس حاد بين املصارف واملؤسسات املالية الغربية واألسيوية الكبرى في ظل األسعار النفطية الجديدة إلطالق نوافذ
إسالمية لالستفادة باسم الدين بعد اكتشافها إمكانية االستفادة من خدمة ما يقرب من  1.01مليار مسلم حول العالم ومن
معظم الدول العربية اإلسالمية التي تتراكم فيها الثروات سنة بعد أخرى بفعل االرتفاع القياس ي ألسعار النفط والحصول على
تمويل للمؤسسات العاملية التي تعاني نقصا في السيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري األمريكي.
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أصبحت لندن املركز األوروبي الرئيس للتمويل اإلسالمي ويذكر أن أول مصرف إسالمي في لندن اسمه اسكتلند بنك
( )Scotland Bankمصرف بدأ يقدم خدمات مالية إسالمية في أوربا في سنة  8005وكان لديه ألف زبون وثمانية فروع في
بريطانيا واتخذت وزارة املال البريطانية إجراءات عديدة لتسهيل عمل املصارف اإلسالمية ضمن النظام املصرفي البريطاني
وقررت الحكومة إدارة إجراءات تؤسس لنظام قانوني للخدمات املالية اإلسالمية في ميزانية سنة  8001كما أعلن مصرف
"وليدز تي أس بي" عن بدء تقويم اكبر خدمة مصرفية في أوروبا تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وموجهة للشركات في
محاولة لجذب رؤوس األموال اإلسالمية من خالل فتح "مصرف أوف اسكالند" نوافذ إسالمية للخدمات املصرفية اإلسالمية
كانت أول فروعه في الشرق األوسط وفي البحرين ،افتتح أول مصرف إسالمي في ايطاليا في عام  ،8002نتيجة األزمة املالية.
مع النمو الذي يشهده قطاع املصارف اإلسالمية في أوروبا والذي تصل نسبته إلى  %00سنويا فان هذا القطاع ال يزال غائبا
عن السوق الفرنسية ،والتي ال يوجد فيها مصرف يوفر الخدمات املالية اإلسالمية وذلك في ظل عدم اقتناع املصارف
الفرنسية بوجود سوق لهذه الخدمات في فرنسا باإلضافة إلى عوائق النظام الضريبي التي تعترض وتعقد هندسة الخدمات
املالية اإلسالمية وعملها.
على صعيد االهتمام الفرنس ي بالتمويل اإلسالمي أيضا عقد أول منتدى فرنس ي بباريس جمع مختصين عرب وفرنسيين
وناقشوا آليات التعامل االقتصادي اإلسالمي في فرنسا ففي الوقت الذي تتدفق فيه البترودوالرات إلى العاصمة البريطانية
التي تستأثر بجانب كبير من استثمارات املصارف اإلسالمية والسيما الخليجية منها تريد باريس منافسة لندن العاصمة املالية
في أوروبا وإرسال إشارة قوية إلى املستثمرين والزبائن في دول الخليج العربي ،وتأتي هذه املبادرة بعد تردد كبير بالنظر إلى
التقاليد الفرنسية العلمانية والتي ترفض إدخال الدين في أي مجال من مجاالت الحياة ،غير أن استئناف العاصمة البريطانية
لندن حتى آلن دفع الفرنسيين إلى التفكير جديا في فتح نظامهم املصرفي للمصارف اإلسالمية( .سامي)8008 ،
لتقنين التعامل املصرفي وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يفرض االقتصاديون املسلمون خمسة شروط هي:
 منع الفوائد أو ما يسمى في أحكام الشريعة بالربا. تقاسم آثار التعامل في الخسارة والربح على حد سواء. منع التعامل املالي غير املؤكد أو ما يسمى في أحكام الشريعة بالغرر. منع االستثمارات في املواد والسلع املحرمة وفق الشريعة كالتبغ والخمر واملخدرات وتجارة السالح. االستثمار في املنافع اإلنسانية بشكل عام.وأخيرا يرد تساؤل مهم :هل إن النظام االقتصادي اإلسالمي يمكن أن يعالج مشكالت األزمات املالية واالقتصادية القائمة؟
وهل على الغرب أن يلجا إلى اإلسالم ملعالجة وحل مشكالت أزماته املالية؟
تتضمن اإلجابة على هذه التساؤالت جوانب عقائدية وأخرى فلسفية واقتصادية ولكننا يمكن أن نجيب على هذه التساؤالت
فيما يلي:
 إن املشرع للصيرفة اإلسالمية هو هللا سبحانه وتعالى ولكن املوجود من مصارف إسالمية ال تمثل نظاما متكامال لحلاملشكالت املالية واالقتصادية.
 إن النظام االقتصادي اإلسالمي الزال بحاجة إلى تطوير أكثر من مختلف الجوانب لتقديمه كمنظومة متكاملة للحلولاالقتصادية العاملية.
 -على الرغم مما قدمه النظام الرأسمالي للبشرية من ايجابيات حققت الرفاهية لكنه ظل نظاما غير عادل.
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 يركز الغرب على أخالقيات وأسس النظام اإلسالمي وليس على إيدلوجيته والذي يمكن أن يحل كثيرا من املشاكلاالقتصادية واملالية القائمة.
 إن القران الكريم يغني عن كل النظريات االقتصادية القائمة لكنها بحاجة إلى علماء ودارسين وباحثين كما أن تحريم هللاسبحانه وتعالى للربا يمكن إدراكه من نتائج األزمة املالية التي يعيشها العالم اليوم.
 يهتم الفاتيكان هذه األيام وينص ،بضرورة التمعن في النظام االقتصادي اإلسالمي وهو ما يمنحنا الثقة بالنظام االقتصادياإلسالمي.
 الزالت الصيرفة اإلسالمية بحاجة لتطوير أدواتها املالية واليتها وزيادة منتجاتها رغم أن املصارف اإلسالمية جمعت بينالجوانب االستثمارية والتجارية والتنموية ،للقضاء على األزمات املالية املحلية والعاملية.
 لقد أرهقت سلبيات النظام الرأسمالي الطبقات املتوسطة والفقيرة مما يعكس الظلم في النظام الرأس مالي في وقت توجدشريحة مستفيدة من هذا النظام قد تصل في معظم الدول إلى  % 1وتعيش حياة رفاهية ولكن الغالبية العظمى تعاني من هذا
الظلم.
 إن املصارف اإلسالمية كانت من اقل املؤسسات املالية العاملية تأثيرا باألزمة املالية وان معدل النمو في الصيرفة اإلسالميةيتراوح ما بين  %20 -%81مما أدى توجه عالمي واهتمام كبير بالصيرفة اإلسالمية.
 كانت بريطانيا أول دولة غربية تصدر صكوكا ذات سيادة ،ففي سنة  8005باعت الحكومة البريطانية  800مليون جنيهإسترليني من الصكوك املستحقة في  8002للمستثمرين املقيمين في بريطانيا وفي املراكز العاملية الرئيسية للتمويل اإلسالمي.
 فرنسا تبحث في قوانينها وتشريعاتها للسماح بالنظام اإلسالمي ضمن منظومات اقتصادية. تعقد في اليابان الندوات املتخصصة في الصيرفة اإلسالمية وتشجيع الشركات اليابانية على ذلك. -7املصارف اإلسالمية واألزمة املالية العاملية:
اعتمادا على الخصائص املميزة للمصارف اإلسالمية والتي سبق اإلشارة إليها ,يمكن القول أنها أظهرت صمودا ملموسا وبدا
تأثرها باألزمة طفيفا ،ويمكن االستدالل ببعض الشواهد التالية:
 يقول مدير بنك امليزان اإلسالمي إن البنك اإلسالمي في إسالم آباد تأثر باألزمة املالية العاملية بنسبة ال تتجاوز  ،%6وتحديدابسبب انخفاض أسعار العقارات.
 جاء في الدراسة التي أجرتها مجلة " ذي بانكر ماغزين  "Le magazine banquierأن األصول التي تملكها البنوك التي تطبقأحكام الشريعة اإلسالمية في كافة عملياتها أو الوحدات املصرفية اإلسالمية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية ارتفعت
بنسبة% 82.6لتصل إلى  288مليار دوالر ( 110مليار يورو) في سنة  ،8002مقابل  622مليار دوالر ( 520مليار يورو) في سنة
.8002
 حقق قطاع الخدمات املصرفية اإلسالمية نموا سنويا مقداره  % 01في سنة  ،8002وبلغ حجمه حول العالم حوالي تريليوندوالر ،مع توقعات باستمرار النمو في أصول الصيرفة اإلسالمية بنسبة  %01ويالحظ أن املصارف اإلسالمية تزيد من الطلب
على املوظفين ،في الوقت الذي تقوم فيه البنوك الغربية بتخفيض عدد املوظفين لديها وبأعداد كبيرة.
 قدر بنك التنمية اآلسيوي قيمة املوجودات اإلسالمية عامليا بحوالي واحد تريليون بمعدل نمو سنوي  %01-00سنويا.وتعكس محدودية تأثر املصارف اإلسالمية باألزمة قدرة التمويل اإلسالمي على املساهمة الفاعلة والواضحة في حل األزمة
املالية ،ويرجع ذلك ببساطة إلى أن العوامل التي ساهمت في األزمة املالية محرمة تحريما صريحا في التمويل اإلسالمي إذا تم
تطبيق متطلبات الشريعة اإلسالمية تطبيقا صحيحا ،وطبقا ملا ذكره الخبراء فإن الخسائر املالية الضخمة التي تصل إلى
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مليارات الدوالرات ربما لم تكن لتحدث إذا تم دمج املبادئ اإلسالمية الخاصة بالتزامات الدين املضمون في األسواق املالية
العاملية ،وبذلك فان البديل اإلسالمي يؤكد على ضرورة معالجة جذور األزمة ومسبباتها الرئيسة بالبعد عن الفائدة (الربا)،
وإحالل نظام املشاركة في الربح والخسارة محل نظام املداينة الربوية ،واالستثمار الحقيقي في االقتصاد العيني محل االستثمار
املالي (املضاربات واملقامرات) ،وإيقاف البيوع الضارة كبيع الدين بالدين ،وبيع اإلنسان ملا ال يملك ،ويحد كثيرا من الغرر ،أي
الجهالة الكبيرة في العقود ،ويحارب عمليا كل صور الفساد واإلفساد في النشاط االقتصادي.
 -8عالج األزمة في إطاراملنظومة اإلسالمية:
إن الحل والذي من شأنه تخلص املجتمع الرأسمالي من دورات الكساد وأزمات الركود املالي وغيرها فليس بمستعص ي ،حيث
َّ َ َ ْ ُ ُ َن َ َ َ ُ ُ َن َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َّ
الش ْي َط ُ
ان ِم َن
الربا ال يقومو ِإال كما يقوم ال ِذي يتخبطه
جاء ذلك واضحا في كتاب هللا الكريم
بقوله تعالى :ال ِذين يأكلو ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْاملَس َذل َك ب َأ َّن ُه ْم َق ُال ْوا إ َّن َما ْال َب ْي ُع م ْث ُل الرَبا َوأ َح َّل اّلل ال َب ْي َع َو َح َّر َم الرَبا ف َمن َج ُ
اءه َم ْو ِعظة ِمن َّرِب ِه فانت َه َى فله َما َسلف َوأ ْم ُر ُه إلى
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ نَ
اّلل ومن عاد فأولـ ِئك أصحاب الن ِار هم ِفيها خ ِالدو ( سورة البقرة آية  ،)811كما أنه يقع على الحكومات مسئولية حماية
ِ
َّ َ ْ َ َّ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ
ُ
ض أقاموا
املعامالت من الفساد والطغيان لتحقيق األمن واالستقرار ،تطبيقا لقول هللا عز وجل :ال ِذين ِإن مكناهم ِفي األر ِ
ُ ُْ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
ّلل َعا ِق َبة األ ُمور( سورة الحج أية .)50
وف ون َهوا ع ِن املنك ِر وِ ِ
الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ِباملعر ِ
يقوم النظام املالي اإلسالمي على مجموعة من القواعد التي تحقق له األمن واالستقرار وتقلل من املخاطر وذلك باملقارنة مع
النظم الوضعية ومن أهم هذه القواعد ما يلي:
 -1-8االقتصاد اإلسالمي اقتصاد أخالقي :لقد نبه بعض علماء االقتصاد إلى خطورة فصل االقتصاد عن األخالق ،إال أن
واقع االقتصاد الرأسمالي املعاصر يعلن بصريح العبارة أنه ال دور لألخالق في االقتصاد وهذا األمر من الوضوح في الواقع
االقتصادي املعاصر بحيث ال يحتاج للتدليل عليه ،هنا تظهر واحدة من أكبر املساهمات اإلسالمية في االقتصاد ،حيث أن
االقتصاد في اإلسالم مربوط ربطا محكما باألخالق في جميع جوانب االقتصاد.
 -2-8تحريم بيع الدين بالدين :لقد حرمت الشريعة اإلسالمية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل :خصم
األوراق التجارية وخصم الشيكات املؤجلة السداد كما حرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة.
 -3-8التيسيرعلي املقترض :يقوم النظام املالي اإلسالمي على مبدأ التيسير على املقترض الذي ال يستطيع سداد الدين ألسباب
َْ َ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ
َ
َ ْ َ َ ُ
ُ َ َ َ
ص َّدقوا خ ْير لك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم ت ْعل ُمون( .سورة البقرة
ان ذو ُع ْس َر ٍة ف َن ِظ َرة إلى ميسر ٍة وأن ت
قهرية ،يقول هللا تبارك وتعالى  :وِإن ك
آية .)820
 4-8تنظيم معايير مهنة الوساطة والسمسرة :منع التكتالت املؤدية إلى إلحاق الضرر والظلم بالناس وتأمين الحرية
واإلفصاح الالزمين لرواد السوق من بائعين ومشترين ومنع غبن املسترسل.
 -5-8محاربة االكتناز واالحتكار :لقد نهى النبي (ص) عن االحتكار وقال" :من احتكر فهو خاطئ" .واالحتكار هو حبس السلع
بانتظار رفع أسعارها مما يؤدي إلى اإلضرار بالناس ،كما حارب اإلسالم االكتناز ألنه بمثابة تفضيل للسيولة وحرمان الدورة
َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ
ضة َوال ُي ِنف ُق َون َها ِفي
االقتصادية من املال الذي هو أساسها ،واالكتناز محرم شرعا لقول تعالى ":وال ِذين يك ِنزون الذهب وال ِف
َّ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ
اب أ ِل ٍيم( .سورة التوبة أية .)25
س ِب ِيل ِ
اّلل فب ِشرهم ِبعذ ٍ
كما حرم اإلسالم الغرر ،ومعناه الشك أو الخداع ،أو ما كان ظاهره يغري املشتري وباطنه مجهول ،وبالتالي يحافظ على
وظيفته االقتصادية.
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 -6-8االهتمام باالستثمار الحقيقي :بمعنى التركيز على وضع سلم أولويات يحدد ما هي احتياجات املجتمع خالل الفترة
القادمة ،وذلك بما ينسجم مع أهداف التنمية االقتصادية ،وبناءا عليه ،وفي ظل صيغ وأساليب التمويل باملشاركة ستركز
على اإلنتاج منذ البداية ،فهي ترتبط باملشروعات واإلنتاج ،وما يرتبط بها من أصول حقيقية ،تسهم فعال في زيادة استخدام
املوارد وتوظيفها ،وعلى النحو الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل وزيادة اإلنتاج وزيادة مستوى الدخل ،وبالتالي النهوض
بمستوى رفاهية املجتمع.
 -7-8تحريم املشتقات املالية :حرمت الشريعة اإلسالمية نظام املشتقات املالية ،والتي تقوم على معامالت وهمية يسودها
الغرر والجهالة ،واملقامرات التي يؤدي فيها الكسب السريع إلى تعطيل اإلنتاج.
 -8-8قاعدة املشاركة :يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على قاعدة املشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي
لألموال واملوجودات ،والغنم بالغرم ،وهذا يقلل من حدة أي أزمة حيث ال يوجد فريق رابح دائما وفريق خاسر دائما ،بل
املشاركة في الربح والخسارة.
 -9-8مجموعة أخرى :يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على مجموعة من القيم مثل األمانة واملصداقية والشفافية
والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن ،وفى نفس الوقت تحرم الشريعة اإلسالمية املعامالت التي تقوم على الكذب والغرر
والجهالة واالستغالل والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
الخاتمـ ـ ــة
إن نظام التمويل اإلسالمي ومن خالل األسس والقواعد التي يقوم عليها واملنبثقة من الشريعة اإلسالمية السمحاء تضمن
الحل األمثل للخروج من هذه األزمة ،كما أنها تمنع من الوقوع في املزيد من األزمات في املستقبل وبالتالي فهي توفر نظاما أكثر
أمانا من األنظمة األخرى التي لم يشهد لها إال باالضطرابات واألزمات منذ ظهورها ،رغم كل ذلك فان االقتصاد اإلسالمي في
مواجهته لالزمات مازال يتعثر في بعض األحيان نتيجة املشاكل التي يواجهها من طرف الدول الرأسمالية املتقدمة ،ولذا يجب
على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تبذل املزيد من الجهود من أجل النهوض بالصيرفة اإلسالمية لتواكب التطورات
االقتصادية العاملية .وعليه فان أهم التوصيات التي توصلنا إليها هي:
 -0إعادة النظر في العوامل التي تسببت بشكل متكرر في إشعال األزمات املالية ،واملتمثلة في افتقاد قواعد توفر أسس الكفاءة
لألسواق ،واالفتقار إلى نظم فاعلة للرقابة واإلشراف على املؤسسات واألدوات املالية الدولية.
 -8ضرورة إعادة النظر بنظم األسواق املالية في الدول اإلسالمية إذ تقل على الحد من املضاربات املالية فتفرض قيودا على
أنواع معامالتها وتمنع املعامالت التي ال تتضمن استثمارا حقيقيا.
 -2ضرورة إعادة التفكير بشكل جدي لتنويع وتطوير قطاع اإلنتاج الحقيقي في الدول العربية النفطية واالبتعاد عن التغني
والتباهي بالفكر االقتصادي الربحي وحان الوقت إلى الدخول في مجال اإلنتاج الحقيقي باالستفادة من امليزة التنافسية
لتحويل هذا املورد إلى إدارة مهمة لتطوير القطاعات اإلنتاجية وليس االعتماد عليه كمصدر رئيس للتمويل.
 -5ربط النشاط املالي بالقطاع الحقيقي من االقتصاد ،وذلك بعدم السماح للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بطبع النقود أو
استحداث وسائل دفع كبطاقات االئتمان وجر الناس إليها بحبال الدعاية واإلغراء لتقع في براثن الديون ،ولتدفع ثمن ذلك
بفقد منازلها أو مناصبها.
 -1ضرورة التركيز على االستثمار املباشر ألنه حقيقي يساعد في زيادة معدالت النمو وتحقيق التنمية الحقيقية بمعدالت أكبر
وأسرع من االستثمار في األسواق املالية .
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 -6منع التعامل بنظام املتاجرة بالديون ونظام جدولة الديون ،ألن هذه النظم تقود إلى مزيد من اإلفالس ،وتطبيق نظام
املشاركات والرهونات العينية النقدية عند فتح االئتمان النقدي من قبل املؤسسات املالية واملصرفية.
 -1نوص ي باالمتناع عن التعامل بنظام الفائدة التي هي سبب األزمة االقتصادية وضرورة تطبيق نظام االستثمار والتمويل
اإلسالمي القائم على املشاركات والبيوع واإلجارة حسب نظام الصيرفة اإلسالمية وتوصيه باالمتناع عن التعامل بنظام الفائدة
التي حرمها اإلسالم أي تحمل الطرفين الربح والخسائر.
 -2مراجعة اإلجراءات املتخذة ملواجهة األزمات املالية وتحديد املطلوب وتحديد الخطوات الفورية ملواجهة التحديات الراهنة
واملستقبلية .
 -2مناقشة النظام االقتصادي اإلسالمي مناقشة تفصيلية ملا فيه من حلول ملواجهة األزمات املالية.
 -00الحاجة إلى صياغة النظام النقدي واملالي على أسس جديدة تتجاوز الدعائم الحالية لجعله أكثر استقرارا وشفافية
ومسؤولية.
 -00إن املصارف اإلسالمية ما زالت تعاني من النقص الحاد في العنصر البشري املؤهل والذي يجمع بين الخبرات واملعارف
النظرية والفنية واملعارف الشرعية كما تعاني من غياب التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية وعدم وجود مرجعية عليا يتفق
عليها الجميع وما زالت التشريعات في هذا اإلطار ناقصة وفي حاالت كثيرة مفقودة مما يتطلب مراجعتها.
 -08التفكير جديا بتشكيل مجموعة من الدول العربية اإلسالمية في نظام نقدي عربي إسالمي جديد ملواجهة النظام النقدي
العالمي الحالي على أن تشمل هذه املجموعة الدول العربية والدول اإلسالمية.
 -02فكرة إنشاء الدينار العربي كبديل لتسديد مدفوعات التجارة الدولية والتقليل من أثار نظام ارتباط العمالت العربية
بالدوالر.
 -05حسن استغالل املؤسسات الخيرية واستثمارها من أجل النهوض باالقتصاد من خالل محاربة مختلف املشكالت
االقتصادية واالجتماعية كالبطالة والفقر من بينها املؤسسات الخيرية للزكاة.
الهوامش:
جان جورج فريدريك .)8002( .ازمة النظام الراسمالي( .احمد فؤاد بليغ ،املترجمون) بيروت ،لبنان :املؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع.
شومان منذر .)8000( .االعالم واالزمات مدخل نظري وممارسات عملية (اإلصدار ط .)8القاهرة ،مصر :دار الكتب العلمية
للنشر والتوزيع.
عادل البزاز .)8000( .ادارة االزمات املالية بين نقطتي الغليان والتحول (اإلصدار ط .)8بيروت ،لبنان :املؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع.
قنطقجي سامي .)8008( .ضوابط االقتصاد االسالمي في معالجة االزمات املالية (اإلصدار ط .)8دمشق :دار النهضة.
متولي عبد القادر .)8000( .عمان ،االردن :دار الفكر للنشر والتوزيع.
محمد الحلواني .)8002( .ادارة االزمات في القطاع املالي .بغداد ،العراق :دار الكتب والوثائق.
موس ى رحماني ،و الغالي بن ابراهيم .)8002( .البنوك االسالمية بين الضوابط الشرعية واملتطلبات الواقعية في مواجهة االزمة
املالية الحديثة (اإلصدار ط .)8بيروت ،لبنان :دار النهضة العربية.
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دكتور
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جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاة اإلسالمية العاملية
والية قدح ـ دار األمان ـ ماليزيا
Doctorabdo60@gmail.com

Abstract :

امللخص
فرضت صناعة االستثمار اإلسالمي اليوم نفسها على
ً
ً
الواقع االقتصادي ،باعتبارها مطلبا حقيقيا للمجتمع
اإلسالمي الذي يترقب رؤية مؤسسة استثمارية إسالمية
تقوم بترجمة الواقع الفقهي للمعامالت من التنظير القولي
إلى التطبيق العملي ومن هنا هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم
صناعة االستثمار ورصد أبرز التحديات املعاصرة التي
تعوقها مع تحليلها ووضع الحلول املستقبلية لها ،بما
يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ حتى يكون لهذه
الصناعة دور فعال في القضاء على مشاكل البطالة والفقر،
وتحقيق التنمية املستدامة وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج
وتوصيات.
الكلمات املفتاحية ـ استثمار ـ اقتصاد ـ تحديات ـ حلول ـ
صناعة ـ مستقبل.
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Today, the Islamic investment industry imposed itself on the
economic reality as a real demand for the Islamic community
that is looking forward to seeing an Islamic investment
institution that translates the jurisprudential reality of
transactions from anecdotal theorizing to practical
application. Hence, the study aimed to clarify the concept of
the investment industry and to monitor the most prominent
contemporary challenges that hinder it with its analysis and
solutions Her futurism, In accordance with the principles of
Islamic law so that this industry has an effective role in
eliminating the problems of unemployment and poverty,
and achieving sustainable development. The study
concluded with several results and recommendations.
 Keywords - investment - economy - challenges - solutionsindustry - future.
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مقدمة
اتفقت كلمة االقتصاديين على أن صناعة االستثمار اإلسالمي اليوم قد فرضت نفسها على الواقع االقتصادي باعتبارها
ً
ً
مطلبا حقيقيا للمجتمع اإلسالمي الذي يترقب رؤية مؤسسة إسالمية تقوم بترجمة الواقع الفقهي للمعامالت من التنظير
القولي إلى التطبيق العملي ،وبفضل هللا وععمت أححت صناعة االستثمار تشق رريقها نحو النور في ازدياد مطرد حيث بلغت
عسبتها "وفقا آلخر إحصائية صادره من املجلس العام للمصارف واملؤسسات اإلسالمية عام ( )4002على مستوى العالم 482
ً
ً
مصرفا إسالميا بحجم أعمال يزيد عن  462مليار دوالر ،باإلضافة إلى أكثر من  020مصرفا تقليديا(تجاريا ) يقدم خدمات
مصرفية إسالمية بحجم أعمال يصل إلى أكثر من  400مليار دوالر ( )iوازداد حجم هذه الصناعة على مستوى العالم في عام (
 ) 4022فبلغ نحو  4.2تريليون دوالر (. )ii
ً
وقد ترتب على هذا االزدياد في العدد والنمو في االستثمار تحديات كثيرة رصدنا منها أربعة عشر تحديا على رأسها  :عدم
التخطيط الجيد  ،وغياب سياسة املفاضلة بين أوج االستثمار  ،وعدم اإلفادة من املشروعات رويلة األجل  ،وقلة املوارد
البشرية  ،والتدخل الرقابي للبنك املركزي .وعدم القدرة على مقاومة ثقافة االقتصاد التقليدي  ،وغياب قاعدة بيانات
للعمالء ، .وعدم وجود سوق مالية إسالمية وغياب روح التعاون .وقلة الدراسة في علم املخارر  ،وعدم وجود هيئة دولية
ممثلة للصيرفة اإلسالمية .وتضارب صيغ العقود الشرعية مع صيغ القانون الوضعي  ،وتحديات تجاب الهيئات الشرعية
املشرفة على صناعة الصيرفة  ،والتحديات الخارجية  ،وعدم وجود نظام آلي إسالمي  ،وغياب مناهج الصيرفة في مناهج
التعليم.
أهمية الدراسة
تتضح أهمية الدراسة في رصد أهم التحديات التي تجاب صناعة االستثمار اإلسالمي  ،وتحليل مفرداتها  ،والتعرف عليها
وبيان أثرها في تنمية االستثمار ،ووضع الحلول املناسبة لكل تحد بما يساعد على التغلب علي السيما في ظل تنامي هذه
الصناعة و اإلقبال املطرد على ممارستها في تنمية األموال مما ترتب عليها ظهور كثير من التحديات لم تكن معهودة قبل
انتشار هذه الصناعة  ،األمر الذي دعا إلى ضرورة رصد هذه التحديات ومعالجتها  ،وبذلك تشق هذه الصناعة رريقها في
التنمية على أسس صحيحة خالية من التحديات ألجل فتح آفاق جديدة في معالجة مشاكل الفقر والبطالة وتحقيق التنمية
املستدامة التي تطمح الدول في تحقيقها كأحد أهم عناصر النهضة في العصر الحديث.
أهداف الدراسة
تمثل أهداف الدراسة فيما يلي:
ـ بيان املقصود بصناعة االستثمار اإلسالمي والخصائص التي تقوم عليها .
ـ معرفة التحديات التي تواج صناعة االستثمار ووضع الحلول املناسبة لكل تحد .
ـ تمييز صناعة االستثمار اإلسالمي عن غيره من الصناعات االستثمارية الوضعية .
ـ ـ تحديد نتائج الدراسة فيما يخص صناعة االستثمار وتحدياتها وتقديم التوصيات املمكن تطبيقها للوصول إلى أفضل النتائج
لصناعة االستثمار.
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إشكالية الدراسة
تكمن إشكالية الدراسة في معرفة كيفية رصد التحديات التي تجاب صناعة االستثمار السيما أن هذه التحديات كثيرة
َ
ومتفرعة ومتداخلة مع تحديات أخرى ال ترتبط بهذه الصناعة ،وأحيانا أخرى ترتبط بعوامل سياسية أو اقتصادية تحول بينها
وبين رصدها بدقة.
فرضيات الدراسة
تتمثل فرضيات الدراسة في وجود صناعة استثمار إسالمي خالية من التحديات ،وأن هذه الصناعة تقوم بدورها في
التنمية على الوج االقتصادي املأمول  ،ومن ثم تعتبر الوسيلة املفضلة لدى املستثمرين من بين أنواع صناعات االستثمار
األخرى .
املنهج املتبع
تقوم الدراسة على :
ً
ـ املنهج الوصفي  ،وذلك لوصف مفهوم صناعة االستثمار ورصد أربعة عشر تحديا وبيان مفاهيمها.
ـ املنهج التحليلي ،وذلك لتحليل التحديات وتوضيح أبعادها ووحح الحلول املناسبة للتغلب عليها  ،وبيان دورها في تنمية
صناعة االستثمار.
املبحث األول  :حول املفاهيم
 1ـ 1ـ ماهية صناعة االستثماراإلسالمي.
يقصد بصناعة االستثمار اإلسالمي وضع الخطط واألفكار الخاصة بكل قطاع اقتصادي حتى يتغلب على التحديات التي
تعوق تنميت على الوج املطلوب ومن ثم ينعكس إيجابا على رفاهية املجتمع وازدهار حضارت وذلك بزيادة الناتج القومي
وتحقيق االستقرار في امليزان التجاري والقضاء على كل أشكال البطالة املعطلة والتقارب بين التفاوت الطبقي وذلك وفق
االلتزام بأمرين :
األول  :االلتزام باألصول والثوابت الشرعية التي تميز االقتصاد اإلسالمي عن غيره وذلك باجتناب كل أنواع االستثمار
املحرمة في الشريعة التي تقوم على الربا واالحتكار والغش  ،والكذب والتدليس  ،والغرر  ،والقمار ونحو ذلك .
الثاني  :وضع الخطط واألفكار  ،واإلفادة من الدراسات االقتصادية الحديثة بكل أنواعها التي تخدم صناعة االستثمار
اإلسالمي وتجعل قادرا على استيعاب كل أنواع االستثمار مع التغلب على تحديات ومعوقات تنميت .
 2ـ  4ـ التحديات
ّ ُّ َ
َّ
ٌ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
خوف -:تحدى َّ
الرأي العام :السلطة - ،تحدى
التحديات مأخوذة من الفعل تحدى يقال تحدى فالن الش يء :جابه دون ٍ
َ
املوت :رفض االستسالم وجابه َّ ،
تحدى ّ
الص َ
عاب :قاومها وتغلب عليها (. )iii
ِّ
واملعنى االصطالحي ال يخرج عن املعني اللغوي للكلمة ؛ إذ املقصود بالتحديات العقبات والصعوبات االقتصادية التي تجاب
صناعة االستثمار وتستدعي من أهل االختصاص التغلب عليها بكل الوسائل املشروعة ويترتب على عدم مجابهتا تراجع الثقة
في صناعة االستثمار اإلسالمي بسبب اخفاض عوائد االستثمار فيها  ،أو إثارة الشبهات حولها مما يجعلها عاجزة عن أداء
وظيفتها على الوج املطلوب.
املبحث الثاني  :تحديات صناعة االستثماراإلسالمي وحلولها
 1ـ  1ـ عدم التخطيط الجيد
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من املعوقات التي تجاب صناعة االستثمار عدم التخطيط الجيد الذي يحقق األهداف املرجوة من االستثمار والتخطيط
ً
الجيد الذي يجب أن تقوم ب صناعة االستثمار والذي يعتبر حال لهذا التحدي يجب أن يرتكز على ثالثة عوامل أساسية :
 1ـ  2ـ عامل اجتماعي ويتمثل في " ضرورة معرفة املستثمر مدى تقبل املجتمع ـ موضع االستثمار ـ وإقبال على النشاط
االستثماري الذي سوف يدفع بأموال في بحيث ال يستثمر في فراغ  ،أو في أمور ال تعود علي  ،وال على مجتمع بش يء من
ً
ً
ً
الفائدة  ،وإنما قد يجلب ل خسرانا ماديا أو اجتماعيا  ،أو غير ذلك " (. )iv
 1ـ  3ـ عوامل بيئية  ،تتمثل في " ضرورة إملام املستثمر بواقع البيئة التي يستثمر فيها أموال  ،ويختارها ميدانا ملعامالت
االستثمارية بحيث يتمكن من تحقيق األهداف واملقاصد الشرعية في استثماره ،فالبيئات التي تنتعش فيها حروب العصابات
ً
،أو الحروب األهلية  ،وينعدم تحقيق األمن واالستقرار في ربوعها فعلى سائر املستويات ال تصلح محال الستثمار األموال في
املنظور اإلسالمي  ،وذلك ملا تحتاج عمليات االستثمار من استقرار وأمن وسالمة " (. )v
 1ـ  4ـ عامل استراتيجي ومعناه أن املستثمر يجب علي أن يقوم باالستعانة " بسائر الدراسات االستثمارية املتاحة في عصر
ً
املستثمر  ،فيأخذ منها ما ال تعارض مبدأ من مبادئ اإلسالم  ،وينتفع منها ما كان قائدا إياه على تحقيق أرباح يستعين بها على
ً
تحقيق مبدأ االستخالف في األرض  ،ومبدأ عمارة األرض وتحقيق الرفاهية الشاملة لبني البشر جميعا ...ولهذا فإن من الخطأ
ً
الجسيم ،ومن األمر املرفوض شرعا أن يقتحم املستثمر مجال االستثمار قبل أن يكسب خبرة ،ومعرفة بالدراسات العلمية
الحديثة  ،وبالطرق االستثمارية الدقيقة" (. )vi
 2ـ غياب سياسة املفاضلة بين أوجه االستثمار
ً
األصل في عملية االستثمار ـ بعد رضا هللا تعالى ـ أن يحقق االستثمار لصاحب عائدا يججع أصحاب األموال على مواصلة
ً
االستثمار  ،وهذا يقتض ي من املستثمر أن يكون على دراية تامة بالعقود األكثر عائدا من حيث الربح ؛فيأخذ أكثرها مالئمة
ً
ً
لعصره وهذا يقتض ي أن يكون ملما بالعقود املعهودة في تراثنا الفقهي القديم  ،وملما كذلك بالعقود الحديثة ويقوم بالتطوير
واإلصالح للقديم تارة ،أو ضبط الحديث على القديم تارة أخرى وال ضير في هذا إذا صدقت العزيمة البتغاء الحالل علما أن
سلفنا الصالح قد استحدثوا عقود االستصناع  ،واملرابحة لآلمر بالشراء وغيرها وهى عقود حديثة لم تكن معروفة لدى بعض
بإمعان نجد أن أصولها مستمدة من الشرع مباشرة  ،وإذا دققنا النظر في معظم العقود
الفقهاء  ،ولكن عند النظر إليها
ٍ
الحديثة في عصرنا سوف نجد أنها ولدت من رحم العقود القديمة ولكنها بحاجة إلى نوع من التهذيب والتعديل إلبعاد ما
يشوبها من وسائل ربوية محرمة.
وفي هذا الشأن يقترح أحد الباحثين النقاط االتية حال لهذا التحدي:
ـ عمل دراسات جدوى للفرص املنتقاة أولية (مبدئية).
ـ تحديد املدى الزمني للمشروعات (قصيرة  -متوسطة – رويلة).
ـ تحديد موارد البنك (تصميم األوعية االدخارية وفقا الحتياجات املشروعات).
ـ اختيار العاملين بما يتناسب واملشروعات املطلوب تمويلها (ربقة املنظمين).
ـ تصميم الهيكل التنظيمي بما يعكس الرؤية وأولويات البنك.
ـ تصميم اإلدارات املساندة (دراسات الفرص  -الجدوى  -ترويج املشروعات.).
ـ اختيار صيغ التمويل املالئمة بما يتفق وموارد البنك.
ـ ـ اختيار القيادات ذات رؤية  ،وملهمة للعاملين معهم وحولهم  ،وأن تكون القيادات قدوة للعاملين وتعمل على غرس مفهوم
أداء العمل كأصحاب رسالة وليسوا موظفين)vii( .
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 3ـ عدم اإلفادة من املشروعات الحديثة طويلة األجل
ومن التحديات التي توجهها املصارف اإلسالمية عدم الخوض في االستثمارات الحديثة الطويلة األجل ،وعلى سبيل املثال لم
تخض املصارف اإلسالمية تجربة التعامل في املشروعات الضخمة الحديثة مثل شركات  B.O.Tوهو مصطلح مختصر BUILD
 OPERATE TRANSFERومعناه البناء أو التشييد ثم التشغيل ثم نقل امللكية بمعنى " أن تعهد الحكومة من خالل إحدى
وحداتها إلى شركة ورنية  ،أو أجنبية  ،أو مشتركة بإعشاء مرفق عام بأموال الشركة إلشباع حاجات عامة يحتاجها الجمهور
كالطرق واملواصالت  ،واملطارات ،واإلنارة  ،والنقل واملواعئ واالتصاالت وغيرها ( وهذا ما يعبر عن باإلعشاء  ،)buildثم تتولى
هذه الشركة إدارة هذا املرفق العام بتقديم الخدمة للجمهور ملدة محددة مقابل مبالغ معينة تحددها الجهة الحكومية وتحت
إشرافها ورقابتها ويوزع العائد بين الحكومة والشركة( وهو ما يعبر عن باإلدارة ، )operateوفي نهاية املدة املحددة التي تتراوح
ً
عادة ما بين  40ـ  42عاما تنتقل ملكية املرفق للحكومة في حالة جيدة وقابلة الستمرار تشغيل ( وهذا ما يعبر عن بنقل امللكية
. )viii( )transfer ownership
وهذا النظام عبارة عن عملية مركبة من ثالثة عقود هى اإلعشاء  ،واإلدارة مقابل نقل حصة من امللكية للحكومة " ومن
ً
ً
املقرر فقها أن كل عقد ينطوي علي هذا النظام جائز شرعا  ،وأن تجميع هذه العقود في اتفاقية واحدة جائز شرعا ؛ ألن ال
يدخل في النهي عن صفقتين في صفقة  ،أو بيع وشرط  ،أو بيع وسلف الواردة في األحاديث النبوية" (. )ix
ويترتب على التعامل بهذا النوع من الشركات عدة فوائد منها:
ـ ـ توفير مصادر تمويلية رويلة األجل لتمويل املرافق العامة  ،وما تتضمن من مشروعات البنية األساسية مما يساهم في
ً
ً
تحقيق املصارف اإلسالمية ألهدافها التنموية اقتصاديا واجتماعيا.
ـ ـ توفير مصادر استثمارية للمدخرين تتيح لهم استثمار أموالهم مع تحقيق رغباتهم من خالل ما تتسم ب أسهم شركات B.O.T
من الجمع بين الربحية والسيولة واألمان.
ـ ـ املساهمة في جذب االستثمارات والتكنولوجيا املتطورة واكتساب خبرات فنية متقدمة من الخارج.
ـ ـ املساهمة في تحويل املخارر الناشئة عن تنفيذ مشروعات البنية األساسية من الحكومات إلى القطاع الخاص.
ـ ـ خفض األعباء عن الوازن العامة من خالل تخفيض اإلنفاق الحكومي وضبط  ،وتقليل حاجة الدولة إلى االقتراض املحلي
والخارجي.
ـ مساعدة الدولة على توجي مواردها العامة املتاحة إلى االستثمار في املشروعات االستراتيجية التي يعجز عن تنفيذها القطاع
الخاص.
ـ ـ املساهمة في تنشيط سوق رأس املال مما ينعكس إيجابا على االقتصاد القومي (. )x
ولكي تؤدي املصارف دورها الحقيقي في املشروعات الطويل األجل " البد من إحداث تغيير في هيكل وبرامج األساليب
االستثمارية ،وأدوات التمويل التي تقدمها املصارف وهنا يبرز الدور الهام لألدوات االستثمارية اإلسالمية كضرورة لدعم
وتطوير العمل املصرفي اإلسالمي في تقديم تمويل ( رويل  -متوسط  -قصير األجل) وإعادة التوازن لالستثمارات وأعشطة
املصارف من خالل توظيف األموال املودعة لديها في صكوك استثمارية رويلة األجل أو خالل املساهمة في آلية عمل الصناديق
االستثمارية على سبيل املثال" (.)xi
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 4ـ قلة املوارد البشرية
ً
ً
تعاعي صناعة االستثمار ندرة في املوارد البشرية املدربة تدريبا إسالميا يؤهلها لقيادة صناعة االستثمار والعبور بها إلى بر
ً
األمان ويعتبر هذا العامل " من أهم املعوقات التي لم يقتصر أثرا على عشارها االستثماري فحسب بل امتد أثرها ليشمل
النظام املصرفي اإلسالمي بكامل  ،فالعامل البشري أساس نجاح أي عمل إذا توفر في القوة واألمانة  ،وإلى هذا أشار لقرآن
َْ َْ
َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ْ
اس َتأ َج ْر َت الق ِّو ُّي األ ِّم ُين} (. )xii
الكريم في قول تعالى {:يا أب ِّت استأ ِّجره ِّإن خير م ِّن
وقد ذكر أحد املسئولين باملصارف اإلسالمية أن أهم املشكالت التي تواج املصارف اإلسالمية في مجال القوى البشرية
تتمثل في " نقص املعرفة الفنية ،والشرعية لدى بعض العاملين  ،وانخفاض مستوى املهارات الفنية  ،وانخفاض مستوى
كفاءة بعض العاملين من املستويات املختلفة" (. )xiii
والحل املقترح للتغلب على التحدي يتمثل من وجهة نظري في اآلتي:
 2ـ 2ـ اجتناب اختيار الكفاءات بالواسطة واملجامالت لبعض ذوي النفوذ املسيطرين على صناعة الصيرفة ،وذلك بعقد
اختبارات ومقابالت يقوم بها علماء متخصصون في هذا املجال بعيدة عن العمل في املؤسسة املالية املرشح لها هذه الكغاءات.
 2ـ  4ـ اختيار الكفاءات التي تجمع بين عنصر الشريعة وعنصر االقتصاد وعنصر الدورات التدريبية في الحاسوب.
 2ـ  0ـ تقديم سيرة ذاتية مع تذكية من ثالثة أفراد لكل عنصر بشري تم اختباره واختياره.
 2ـ 2ـ أن يكون تحت التدريب ملدة عام بيان مالئمة الكفاءة من عدمها.
 2ـ  2ـ بعد التثبيت يتم عمل دورات تدريبية مكثفة كل ستة أشهر بانتظام حتى يكون على دراية تامة بأهداف عمل صناعة
االستثمار.
 5ـ التدخل الرقابي للبنك املركزي
من التحديات التي تواجهها صناعة االستثمار في البنوك اإلسالمية التدخل الرقابي للبنك املركزي املتمثل في سياسات ثالث
هى:
 5ـ ـ  1سياسة االحتياطي القانوني
البنك املركزي مفوض بإلزام البنوك التابعة ل بضرورة االحتفاظ في حساب خاص لدي بنسبة معينة من قيمة إجمالي
الودائع لدى كل بنك ويهدف البنك املركزي من وراء ذلك التأثير في قدرة البنوك على خلق " النقود من خالل التحكم في حجم
االئتمان الذي يستطيع أن تمنح هذه البنوك فكلما كانت هذه النسبة منخفضة زادت قدرة البنوك على منح االئتمان ،
وزادت قدرتها بالتالي على خلق النقود  ،وبالتالي تساهم في زيادة العرض النقدي وإحداث املوجات التضخمية والعكس
بالعكس" (. )xiv
كما يهدف البنك املركزي من استخدام هذه الساسة أيضا إلى تأمين رلبات العمالء ألي مسحوبات رارئة على ودائعهم حيث
تمكن هذه الساسة البنك املركزي من الوقوف خلف البنوك األخرى في هذه الظروف  ،وذلك بهدف حماية أموال املودعين
وضمان ردها إليهم " (.)xv
وهذه السياسة التي يتبعها البنك املركزي ال تتواءم مع ربيعة عمل البنوك اإلسالمية ؛ ألنها تأخذ األموال ألجل استثمارها
ً
ً
استثمارا حقيقيا ،وليس هناك التزام على املصرف بضرورة ردها كاملة للمودعين ؛ألنها ليست مضمونة إال بالتعدي أو
ً
التفريط فعليا  ،وبالتالي فإن تطبيق سياسة البنك املركزي على املصارف اإلسالمية معناه تعطيل جزء كبير من مواردها عن
ً
ً
االستثمار بينما األمر يختلف في البنوك التقليدية التي تعتبر أموال املودعين ديونا في الذمة وتوج أساسا إلى اإلقراض
النقدي ويجب ردها مع فوائدها ألصحابها.
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 5ـ  2ـ سياسة السيولة النقدية.
وهذه الساسة يلزم البنك املركزي بموجبها البنوك األخرى الخاضعة ل بضرورة االحتفاظ ببعض األصول ذات السيولة
املرتفعة حتى يسهل تحويلها إلى نقدية بسرعة إذا زادت حركة املسحوبات من قبل املودعين عن املعدل املتوقع  ،وتهدف هذه
السياسة إلى الحيلولة دون تعرض البنوك ألزمات السيولة املفاجئة  ،وذلك بتأمين قدرتها على مواجهة رلبات السحب
املفاجئة التي قد تتعرض لها هذه البنوك وقد ال تسطيع الوفاء بها " (. )xvi
ً
وهذه السياسة تؤثر سلبا على استثمار املصارف اإلسالمية ؛ألن العالقة بين الطرفين قائمة على املشاركة في الربح والخسارة
،أو مبدأ الغرم بالغنم فليس ثمة التزام من املصرف برد الودائع كاملة ألصحابها كما هو الشأن في البنوك التقليدية.
أضف إلى ذلك أن عسبة السيولة في البنوك التقليدية مثل السندات وأذونات الخزانة بأنواعها املختلفة تمثل عسبة كبيرة
ً
ً
من ودائعها وتدر عائدا ماليا في الوقت نفس " نجد أن املوجودات السائلة لدى املصرف اإلسالمي تقتصر على النقدية
بالخزينة  ،واألرصدة النقدية لدى البنك املركزي والبنوك األخرى والتي هى عادة ال تدر أية عوائد " (. )xvii
 5ـ 3ـ سياسة حظرالتعامل في األصول الثابتة واملنقولة
ً
يحظر البنك املركزي على البنوك التعامل مع األصول الثابتة واملنقولة بيعا أو شراء إال ما يتطلب عشارها من العقار
ً
املخصص إلدارة أعمال البنك ،أو كان العقار خاصا للعاملين في البنك من أجل الترفي عنهم ،والهدف من اتباع هذه السياسة
مراعاة سحب املودعين لودائعهم عند الطلب حيث يتعذر تحويل هذه الودائع الطويلة األجل إلى سيولة نقدية تغطي عمليات
السحب للودائع التي حان تاريخ تسليمها للعمالء والتي تكون قصيرة األجل ال يتعدى السنة.
وهذا الحظر يتعارض تماما مع ربيعة عمل البنوك اإلسالمية التي تعتبر االستثمار في األصول الثابتة واملنقولة من أهم
مواردها بل يمكن القول " إن تعامل املصارف اإلسالمية في األصول الثابتة واملنقولة يعتبر ضرورة من ضرورات قيامها  ،ومنعها
من ذلك يحول بينها وبين تحقيق أهدافها االستثمارية رويلة األجل " (. )xviii
وقد دفعت هذه السياسات املجحفة للبنك املركزي مع املصارف اإلسالمية مجمع الفق اإلسالمي املنعقد في بروناي
2220م إلى تقديم وصية بضرورة فتح باب الحوار بين البنك املركزي واملصارف اإلسالمية " لتمكين البنوك اإلسالمية من أداء
وظائفها في استثمار أموال املتعاملين معها في ضوء املبادئ الشرعية التي تحكم أعشطة البنوك وتالئم ربيعتها الخاصة .وعلى
البنوك املركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك اإلسالمية للقيام بدورها الفعال في التنمية الورنية ضمن قواعد الرقابة بما
يالئم خصوصية العمل املصرفي اإلسالمي ودعوة منظمة املؤتمر اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية الستئناف اجتماعات
البنوك املركزية للدول اإلسالمية ،مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية. )xix( ".
 5ـ  6ـ ومن الحلول املقترحة للتغلب على هذا التحدي حالن:
ً
األول  :حل يجرى العمل ب حاليا في الكثير من البلدان ينص على ":أن يودع كل بنك عسبة معقولة مما لدي من أرصدة
الحسابات االستثمارية ( أربعة في املائة ) باإلضافة إلى النسبة الزائدة عن الحسابات الجارية  ،و حسابات التوفير لدى البنك
املركزي بدون فائدة (ال تأخذ فوائد على إيداعات االحتياري اإلجباري) على أن في حالة احتياج البنك اإلسالمي إلى سيولة
يقدمها البنك املركزي في حدود األرصدة املتوفرة لدي على أن يكون بال فوائد (يمنح قروض ملدة قصيرة بال فوائد) "
الثاعي  :يتمثل في ":أن في حالة احتياج البنك اإلسالمي إلى سيولة يمكن اللجوء إلى البنك املركزي ليقدم ل تسهيالت عامة
على شكل ودائع مضاربة بحيث يمثل هذا األخير (صاحب املال)و البنك اإلسالمي (املضارب بعمل ) أو أن يدخل البنك املركزي
شريكا بالتمويل املطلوب في العمليات واملشاريع التي تقوم بها البنوك اإلسالمية اى على سبيل املشاركة ،وباملقابل فان في حالة
وجود فائض سيولة لدى البنك اإلسالمي ،فإن يمكن توظيفها لدى ابنك املركزي بنفس الطريقة "(. )xx
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 6ـ عدم القدرة على مقاومة ثقافة االقتصاد التقليدي
من التحديات التي يواجهها االقتصاد اإلسالمي عدم مقدرت على مقاومة ثقافة االقتصاد التقليدي الربوي املسيطر على
العالم اإلسالمي " فخالل النصف الثاعي من القرن التاسع عشر تمكن االستعمار الغربي من السيطرة على الدول اإلسالمية
وجميعها من الدول النامية في شرق ووسط آسيا  ،واستطاع أن يتخذ لنفس نقطة ارتكاز رئيسية في أفريقيا ولم تنقض
الحرب العاملية األولى حتى كانت غالبية العالم اإلسالمي تحت السيطرة االستعمارية " (. )xxi
ويعتبر االستعمار االقتصادي من أولويات استعمار الغربي حيث يعمد إلى استغالل موارد هذه الدول وتشكيلها هيكلها
االنتاجي بالصورة التي تعمل على " مد اقتصاد الدول االستعمارية باملنتجات األولية الالزمة لها  ،وكذلك استغالل هذه الدول
النامية كسوق لتصدير منتجاتها الصناعية إليها " (. )xxii
وقد قامت هذه البنوك بدور رئيس وفعال في خدمة اقتصاديات الدول االستعمارية مما ألحق ضررا كبيرا باقتصاديات الدول
النامية ومنها الدول اإلسالمية" (. )xxiii
ورغم حصول الدول اإلسالمية على استقاللها وإقامتها ملصارف ورنية إال أن األساليب والنظم التي تعتمد عليها هذه
املصارف الورنية لتلقي األموال لتوظيفها  ،وأيضا بالنسبة لكافة الخدمات املصرفية التقليدية  ،واملستحدثة مازالت تمثل
ً
امتدادا ملنهج املصارف الغربية " (. )xxiv
وفي ضوء هذه السياسة االستعمارية " عمل املستعمر على عشر الثقافة املصرفية التقليدية بكل الوسائل في الدول
اإلسالمية مع إظهار أهميتها الكبيرة  ،وحتميتها للنشاط االقتصادي املعاصر  ،حتى ألقى في أذهان بعض أبناء هذه األمة أن ال
بنيان لالقتصاد إال باالعتماد على النمط التقليدي للمصارف  ،وقد ساعد على تعميق هذا االتجاه بعض أبناء أمتنا الذين
شربوا من البان الحضارة الغربية وانفطموا عليها فأشربوا االقتناع بهذه النظم وأن ال يمكن االستغناء عنها فلما عادوا إلى
بالدهم قاموا ببث هذه املعتقدات " (. )xxv
إن هذه املعتقدات الخارئة لتفرض على القائمين على صناعة االستثمار الحلول املتمثلة في بذل مزيد من الجهد لدحضها
وكشف أالعيب ومخارر االستعمار الغربي في السيطرة على االقتصاد اإلسالمي ومحاربة صناعت  ،وفي نفس الوقت تفرض
على املختصين بيان مزايا االستثمار اإلسالمي على الفرد واملجتمع بأسره من خالل وسائل اإلعالم املقروءة  ،واملكتوبة ،
واملسموعة على وج خاص منها.
 7ـ غياب قاعدة البيانات للعمالء ورجال األعمال
تعاعي املصارف اإلسالمية من فقدان قاعدة متكاملة للبيانات للعمالء املتعاملين معها  ،ورجال األعمال الذين يمكن
االتصال بهم واملشهود لهم بالثقة  ،واألمانة  ،والوفاء وعرض مشاريع االستثمار التي يمكن أن تقوم بها املصارف معهم  ،وقد
ترتب على فقدان هذه املعلومات حرمان املصارف من عمل مشروعات مشتركة كبيرة ذات ربح وفير بسبب وفرة السيولة التي
تستلزمها هذه املشروعات والتي ال يمتلكها إال رجال األعمال.
وقد أحسن مجلس مجمع الفق اإلسالمي صنعا عندما أولى هذه املشكلة عناية خاصة وأفرد لها الفقرة العاشرة من
توصيات مؤتمره ببروناي عام 2220م التي نصت على" دعوة البنوك اإلسالمية إلقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات
ً
الكافية عن املتعاملين مع البنوك اإلسالمية ورجال األعمال  ،وذلك لتكون مرجعا للبنوك اإلسالمية ولالستفادة منها في تججيع
التعامل مع الثقات املؤتمنين واالبتعاد عن سواهم " . )xxvi( .
 8ـ قلة الدراسة بعلم املخاطر
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إدارة املخارر هي عملية قياس وتقييم للمخارر وتطوير إستراتيجيات إلدارتها .تتضمن هذه اإلستراتيجيات نقل املخارر إلى
جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها.
كما يمكن تعريفها بأنها  :النشاط اإلداري الذي يهدف إلى التحكم باملخارر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة .وبشكل أدق هي
عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض املخارر التي تواج الشركة أو املؤسسة (. )xxvii
ويقرر علماء االقتصاد أن "عندما تكون فرص االستثمار عالية املخارر فإن ذلك ال يعني عدم إقبال الناس عليها إذا
أمكن قياسها وقابلها عوائد مجزية بالقدر الذي يرون إن مالئم ملستوى تلك املخارر .لكن الناس ال يقبلون على فرص
استثمارية يكتنف قياس املخاررة فيها الغموض وعدم الوضوح فال يعرف هل هي عالية أم متدنية املخاررة .هذا الغموض
ً
نفس يضحى مخاررة  ،ومن ثم فإن كل استثمار ال يكون قياس املخاررة في واححا يعد ذا مخاررة عالية " (. )xxviii
وتقوم صناعة الصيرفة الربوية على تأمين املخارر من خالل ثالثة ررق هى  :التأمين  ،ومواءمة األصول والخصوم ،
واالحتماء  ،وهذا األخير يقوم على عقود االختيارات  ،والبيع اآلجل  ،وعقود املستقبليات  ،واملقالبات " (. )xxix
وغني عن البيان حرمة التعامل ،أو تأمين املخارر من خالل هذه الطرق ولكن هذا ال يعني إهمال علم املخارر وعدم
ً
االستفادة من وإنما يصبح لزاما على القائمين على دراسة وتنمية صناعة الصيرفة البحث عن بدائل شرعية يمكن أن تقلل
من مخارر الخسارة وتقليل آثارها السلبية عن رريق اإلفادة من قاعدة الخراج بالضمان  ،وقاعدة الغرم بالغنم  ،وقاعدة
ً
النهى عن ربح ما لم يضمن  ،وبيع ما ال يملك وغيرها من القواعد الفقهية التي يمكن أن تكون منطلقا لتشكيل نظرية جديدة
تعمل على حماية الطريفين من آثار املخاررة في صناعة االستثمار  ،وتججع في الوقت ذات املستثمر على جذب أموال في
ً
الصيرفة اإلسالمية بعيدا عن الصيرفة الربوية الوضعية.
صحيح قدم بعض الباحثين دراسات جادة عن علم املخارر ( )xxxفي االستثمار اإلسالمي لكنها دراسات مع جديتها ال تناسب
حجم املخارر التي تتعرض لها املصارف اإلسالمية خصوصا أن صناعة االستثمار تمر مر السحاب مع التطور التكنولوجي
املعاصر وتتطور تطورا سريعا يصعب في كثير من األحيان مالحقة نتائجها وما يترتب عليها سواء أكانت هذه املخارر داخلية
تتعلق باملصرف ذات من حيث املتعاملون املستثمرون أو نوعية املوارد البشرية املتاحة ،أم خارجية تتمثل في األنظمة
والقوانين ( )xxxiالتي تؤثر سلبا على العائد املصرفي أو تعوق مسيرة استثماره.
وفي هذا الصدد أقترح توجي الدراسات االقتصادية اإلسالمية لعلم املخارر بشكل مكثف  ،وأن تتبني املصارف اإلسالمية
رعاية البحوث التي تعالج موضوعات هذا العلم ،والدعوة ملؤتمرات دورية تقدم البحوث التي تخدم هذا الغرض.
 9ـ تضارب صيغ العقود الشرعية مع صيغ القانون الوضعي
يؤكد الواقع العملي " عدم اتفاق قوانين الشركات مع أحكام الشريعة التي تحكم املشاركات واملضاربات  ،كصيغ أساسية في
البنوك اإلسالمية .فالقانون الوضعي يحكم الشركات  ،فهو الذي يحدد نوع وضوابط الشركة ،وحينما نود تسجيل شركة
علينا أن نختار األشكال القانونية للشركات ،وهى إما شركات أموال مثل الشركة املساهمة ،أو شركات أشخاص مثل شركة
ً
التضامن على سبيل املثال ،وهذه الشركات تفصيال هي (مساهمة  -تضامن  -توصية بسيطة  -باألسهم  -محاصة  -متناقصة)
تحكمها قوانين الشركات القانونية وليست بالضرورة تتفق أحكامها مع الشركة في الفق اإلسالمي كيف و ماهي اآللية التي
عستخدمها لتعديل القوانين بما يسمح بقيام شركات ثابتة مستمرة أو شركات متناقصة " (. )xxxii
ومن أبرز مظاهرالتحدي في هذه املسألة أمران:
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 2ـ  2ـ عدم وضوح األحكام القانونية بمعظم اتفاقيات التمويل اإلسالمي وافتقار هذه االتفاقيات  ،والعقود الى الضبط
والصياغة القانونية السليمة خاصة للمسائل الشرعية التي تنظم عمل املنتجات التجارية اإلسالمية األمر الذي ينتج عن
لبس وغموض في عالقة التعاقد يمكن أن يعرض األرراف املتعاقدة ملخارر قانونية جدية .
 2ـ 4ـ التحديات الناتجة عن البيئات التشريعية التي تعمل بها هذه الصناعة وعدم مالئمة بعض أحكامها (أي هذه البيئات)
لطبيعة عشاط املصارف اإلسالمية )xxxiii(.
ويترتب على هذا التحدي عزوف كثير من املستثمرين عن التعامل مع املصارف اإلسالمية ؛ألنها تشعر بعدم توافر الحماية
القانونية الالزمة لحفظ حقوقها حال عشوب نزاع معها نتيجة حدوث خسارة غير متوقعة  ،وقد يكون اللجوء للمحاكم
الوضعية يد الفصل في النزاع دون مراعاة ألحكام الشريعة،
ً
و تزداد املشكلة تعقيدا "عندما تأخذ الدعوى أبعادا دولية وتنظر في القضية محكمة غربية يكون لها سلطة النظر بنص
العقد ولكن دون تحديد مرجعية ونظام التقاض ي بشكل واحح  ،وهذه املحكمة تجد أن العقد قد أوكل إليها الفصل باملنازعة
ً
ً
ولكن لم يحدد نظاما معتمدا يتوجب عليها مراعات واستنباط أحكام  ،وبالتالي سوف تنظر املحكمة إلى العالقة القانونية
بين األرراف حسب ما فصلتها االتفاقية وستسعى إلنفاذ ما جاء بالعقد موضع الخالف من شروط وبنود ملزمة لألرراف في
ضوء الضوابط التجارية السارية والقوانين املحلية املعمول بها أو أحكام قانون التجارة الدولية .وفي هذه الحالة لن يتم
مراعاة الضوابط الشرعية ذلك ألنها لم توحح بالعقد " (. )xxxiv
ولعل أبرز قضايا التمويل اإلسالمي والتي تم الفصل فيها من قبل محاكم غربية هما قضية بنك شامل البحريني (،)4002
وقضية شركة الخليج لالستثمارات اإلسالمية-الباهامز ( .)4008وفي كلتا القضيتين كان الخالف حول عقود مرابحة إسالمية.
ً
ونظرت لهاتين الدعوتين محاكم انكليزية وفقا لبنود االتفاق ،حيث نص شرط العقد على أن تطبق األنظمة االنكليزية في حالة
ً
النزاع مما أعطى القضاء االنكليزي حق االختصاص والنظر بالدعوى... .ونظرا ألن لم تتم مراعاة وبيان الضوابط الشرعية
...ما نتج عن وقوع األرراف املتعاقدة بنهاية األمر في مخالفات شرعية تنافي املبادئ اإلسالمية التي تم التعاقد من أجلها  ،وكان
باإلمكان تفاديها  ،فضال عن خسائر نفقات التقاض ي الخارجية وهدر األوقات في مالحقة الدعاوى باملحاكم " (. )xxxv
وللتغلب على هذا التحدي يتمثل من وجهة نظري في اآلتي:
 2ـ  0ـ تشكيل لجنة من رجال الشريعة والقانون الستصدار صيغ شرعية قانونية تكتب بها صيغ العقود االستثمارية
اإلسالمية.
 2ـ 2ـ أن تأخذ هذه الصيغ صفة اإللزام بالنص عليها في قانون املحاكم املدنية في كل قطر حتى تأخذ صفة الحماية القانونية.
 2ـ  2ـ تشكل محكمة اقتصادية إسالمية دولية لحل النزاع بين الطرفين إذا كان أحدهما خارجي وتكون قراراتها ملزمة للطرفين.
 11ـ تحديات تجابه الهيئات الشرعية املشرفة على صناعة الصيرفة
ال يخلو مصرف إسالمي من لجنة املراقبة الشرعية وظيفتها األساسية " فحص مدى التزام املؤسسة بالشريعة في جميع
أعشطتها  ،ويشمل ذلك  :فحص العقود  ،واالتفاقيات  ،والسياسات  ،واملنتجات  ،واملعامالت  ،وعقود التأسيس  ،والنظم
األساسية  ،والقوائم املالية  ،والتقارير وبخاصة تقارير املراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك
املركزي والتعاميم " (. )xxxvi
وهذه الهيئات أو اللجان الشرعية تعاعي جملة من التحديات كثيرة أبرزها ما يلي :
 11ـ ـ  1ـ االزدواجية في العمل بين الرقابة الشرعية واملحاسبة في بعض املصارف
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يظهر أثر هذا التحدي في األمور اآلتية:
 11ـ 2ـ بعض املصارف اإلسالمية تجميع بين املراقب الشرعي ،والرقابة الداخلية ،أو املحاسبة في عمل واحد حيث نجد
املفتي الشرعي هو نفس املراقب ،أو املحاسب وهذه االزدواجية تؤثر على مصداقية العمل املصرفي لدى العمالء ؛ وتفقد
املصرف عنصر الشفافية والوضوح ويظل الغموض في املعاملة هو سيد املوقف.
وفي هذا الصدد يجب فصل عمل لجان املراقبة الشرعية واإلفتاء عن عمل إدارة املراقبة أو املراجعة الداخلية واملحاسبة
فصال يكشف عن ربيعة وعمل كل واحد منهما .
 11ـ  3ـ افتقاد الهيئات الشرعية عنصراالستقالل بمعناه الشامل الذي يعني ما يلي:
ـ ـ االستقالل بمعنى عدم وجود مصالح مادية للمراجع ،أو أحد أفراد أسرت في املنشأة التي يقوم بمراجعة عملياتها فال يكون
ً
شريكا  ،أو مساهما ،أو عامال فيها وهذا بخالف أتعاب املتفق عليها.
ً
ـ ـ االستقالل الذاتي أو الذهني بمعنى استقالل املراجع مهنيا بعدم وجود أية ضغوط أو تدخل من جانب العميل أو أية سلطة
عليا في أدائ ملهام على الوج األمثل.
ـ ـ االستقالل في مجال الفحص بمعنى حرية املراجع في االرالع والفحص لكافة املستندات والوثائق الالزمة وجمع املعلومات من
أية مصادر في الشركة.
ـ ـ االستقالل في إعداد التقرير وما يتضمن من نتائج وحقائق كما يلزم املراجع البعد عن العالقات الجخصية وخلق املصالح
ً
املتبادلة التي تؤثر سلبا على عمل (. )xxxvii
ً ً
ً
وفي تقديري أن الرقابة الشرعية لن تؤتي ثمارها على الوج املطلوب إال إذا كانت مستقلة استقالال تاما عن املصرف وبعيدة
عن إدارت بحيث تؤثر وال تتأثر وتقود والتقاد فتكون بمثابة البنك املركزي من حيث عملها وتأثيرها في املصارف اإلسالمية
،ولهذا أرى أن تكون هناك هيئة رقابة شرعية جامعة مستقلة تكون بمثابة مظلة واحدة لجميع املصارف اإلسالمية دون
استثناء  ،ويكون لديها الحق في منح ترخيص إلعشاء مصرف إسالمي  ،والحق في إبطال التعامل مع أي مصرف ال يلتزم بقرارات
وأحكام الرقابة الشرعية  ،وربما يكون هذا املطلب بعيد املنال في الوقت الراهن لكن ـ حسب تقديري ـ هو أضمن الطرق
لضمان تأثير عمل الرقابة الشرعية في تصرفات املصارف وضبطها على الوج املطلوب.
 11ـ  4ـ أن الذين يقومون بالرقابة الشرعية ليس عندهم األدوات املحاسبية التي تمكنهم من مراجعة ورقابة العمل
املصرفي اإلسالمي  ،فجل الذين يعملون فيها هم خريجو الكليات الشرعية وليس لديهم مؤهالت في املحاسبة التجارية تمكنهم
من التدقيق واملراجعة خلف اللجان املحاسبية  ،األمر الذي يترتب علي عدم إدراكهم لبعض الجوانب املحاسبية الدقيقة
التي تؤثر في عسبة الربح .
 11ـ  5ـ املكاتب التي أنشئت للمراجعة الشرعية تمثل مجهودات مقدرة ولكنها فردية وليس لها ميثاق شرف ومعايير
مهنية أسوة بمكاتب املراجعة املحاسبية الخارجية (. )xxxviii
 11ـ  6ـ عدم إلزامية آراء الهيئة الشرعية في بعض البنوك.
تعاعي بعض البنوك من عدم إلزامية العمل بآراء هيئتها الشرعية بمعنى أن قرارات لجنة الفتوي "تأخذ صفة اإلرشاد وال
تأخذ صفة اإللزام ()xxxix
وقد أشارت قرارات الهيئات الشرعية إلى" أن بعض الدراسات أشارت إلى أن عسبة  26.6من العينة املختارة من البنوك
اإلسالمية تنص وثائقها على أن قرارات الهيئة الشرعية ملزمة ،وفي نحو  %40قراراتها استشارية  ،بينما عسبة  %40.2غير
معلومة.
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وهذه األرقام بال شك تعد سلبية ؛ ألن قيمة قرارات الهيئات الشرعية في إلزاميتها (. )xl
ً
ً
ومبدأ اإللزامية يعني ضمان عدم تالعب املصارف بعيدا عن أعين الرقابة الشرعية  ،ويمنحها قدرا أكبر من الشفافية
والوضوح وهذا بدوره يؤدي إلى ازدياد عنصر الثقة في املصارف اإلسالمية لدى العمالء .
ً
وتحقيقا ملبدأ إلزامية قرارات الهيئات الشرعية فقد " أوصت املؤتمرات املخصصة لقضايا الهيئات الشرعية على ضرورة
أن تكون قرارات الهيئات الشرعية ملزمة وهذا ما أوص ى املؤتمر األول للهيئات الشرعية املنعقد بالبحرين فقد في توصيت "
على ضرورة التأكيد في وثائق املؤسسات املالية اإلسالمية على  :إلزامية قرارات الهيئات الشرعية لكل اإلدارات " ( )xli؛ ألن
الفتاوى الصادرة من الهيئة هي أحكام شرعية وهي واجبة اإلتباع .وقد نجد التوجي لذلك في رسالت سدنا عمر بن الخطاب
ُ
إلى أبي موس ى األشعري ينبه إلى هذا األمر بقول  ":إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة  ،فافهم إذا أدلي إليك  ،فإن ال
ينفع تكلم بحق ال نفاذ ل (. )xlii
 11ـ  7ـ اختالف الفتاوى وتعارضها بين مصرف وآخر
فتاوى الرقابة الشرعية تواج مشكلة التعارض بين الفتاوى في املصارف مع بعضها تارة  ،ومع الفتاوى األخرى التي تصدر من
خارج نطاق الهيئات الشرعية في املصارف من بعض العلماء تارة أخرى.
وقد نجم عن هذه الوضعية (تعدد الفتاوى في القضية الواحدة  )،اإلخالل بقواعد الحوكمة ( اإلرشاد اإلداري
 ) CORPORATE GOVERNANCEحيث أدى ذلك إلى ظهور مشكالت تتعلق بإدارة العمل املصرفي  ،وكيفية تعامل املصارف
اإلسالمية مع اآلراء املتعددة للفقهاء وللهيئات الشرعية ،ومن أبرزها:
ـ ـ استفادة بعض املؤسسات املالية من الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية والتي اتسمت بمراعاة واقع معين وظروف
خاصة ووظفت ذلك لصالحها وألصحاب حقوق امللكية فيها.
ـ غياب الشفافية الكاملة بين املؤسسات املالية اإلسالمية وعمالئها  :فالعميل ال تتيح ل قواعد العمل في املصرف االرالع على
االختيارات الفقهية األخرى التي لم ترجحها الهيئة .وحجة املصرف في ذلك أن األمر يعود للهيئة الشرعية  ،وهو مبين في العقود
التي يوقع عليها العميل .ومعلوم بداهة بأن ليس كل عميل يمكن قراءة العقد والتعرف على ما في من تفصيالت قانونية
وشرعية  ،كما أن الخبير بهذه العقود يدرك أنها تصاغ صياغة في الغالب ما تجعل الشروط دائما تصب في صالح املؤسسة ،
وأن العميل تحت سلطان الحاجة يوافق على ما يعرض علي تلقائيا.
ـ ـ وجود الفتاوى التي تعتمد على الرخص والتخريجات القائمة على الحيل مما أدى إلى تكوين اتجاه فقهي يسود العمل املصرفي
اإلسالمي برمت  ،قد يكون بعيدا عن مقاصد الشريعة اإلسالمية التي ترمي في األساس إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق
مستوى من الرفاه االقتصادي لألمة .
وللتغلب على مشكلة تعدد الفتاوي يقترح أحد الباحثين مراعاة ما يلي:
ـ ـ ـ اعتماد كافة املذاهب الفقهية  ،واختيار الفتاوى واألحكام بناء على قوة الدليل  ،وما يحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ـ ـ اعتماد مذهب معين للتطبيق املحلي أو القطري واختيار الراجح من آرائ وفق ما يملي الدليل الشرعي حسب املذهب
املعمول ب في تلك البالد.
ـ التأكيد على األخذ بمقاصد الشريعة و مآالت األفعال عند إصدار الفتوى  ،وبقاعدة العبرة للمقاصد واملعاعي ال
لأللفاظ واملباعي  ،بما يمنع ظهور املعامالت القائمة على مجرد التبادل النقدي بزيادة والصورية في التعاقدات .
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ـ ـ التأكيد على ضرورة االلتزام بالفتاوى املجمعية والجماعية مثل فتاوى وقرارات مجمع الفق اإلسالمي الدولي بجدة  ،وقرارات
مجمع الفق اإلسالمي بمكة  ،واملعايير الشرعية الصادرة عن املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة  ،وقرارات الهيئة
الشرعية للرقابة والتصنيف والفتاوى الصادرة عن تجمع العلماء في الندوات أو املؤتمرات .
ـ ـوضع نظام للفتوى املالية في املؤسسات املالية اإلسالمية يوحح املبادئ واألسس املعتمدة إلصدار الفتاوى  ،ويحدد وسائل
التنسيق في املسائل الخالفية  ،كما يضع آليات إحالة املسائل إلى االجتهاد الجماعي .
ـ ـ ضرورة االتفاق وااللتزام على منهجية وصيغة محددة إلصدار الفتاوى والقرارات من قبل الهيئات الشرعية .والعمل على
التفريق بين الفتاوى الفردية والجماعية  ،وكذلك الفتاوى املرحلية والفتاوى الدائمة  ،وغيرها من الفوارق  .كما يجدر العمل
على أن تتضمن الفتاوى التدليل والتعليل بما يساعد في انتشار الفتاوى وفهمها واستيعابها من العاملين واملتعاملين مع
الصناعة.
ـ ـ ضرورة اإلفصاح في التقرير السنوي للهيئات عن الفتاوى التي خالفت فيها القرارات املجمعية والجماعية  ،والعمل على أن
تتولى جهة محددة تجميع كل الفتاوى والقرارات  ،والتنسيق بين األرراف املختلفة  ،وتنظيم ندوة سنوية ملناقشة املسائل التي
تمت فيها مخالفة الفتاوى املجمعية  .كما يمكن أن تتولى هذه الجهة أيضا التقويم الدوري للفتاوى وتفعيل مناقشتها ضمن
آلية محددة مع أهل االختصاص .
ـ ـ عدم اإلفراط باألخذ بالرخص الفقهية (املذهبية) واملخارج عند إصدار الفتوى  ،وعدم التوسع في تبرير الواقع واملبالغة في
فق التيسير  ،والنظر إلى مصلحة الصناعة والعمالء باإلضافة إلى مصلحة املؤسسات املالية اإلسالمية .وتفعيل حق التوقف
في الفتاوى التي تتعلق باملواضيع املشكوك فيها ،ووضع محددات لها .
 11ـ  8ـ ـ ضرورة وجود رؤية مستقبلية وخطة مرحلية متدرجة للوصول إليها في املستقبل حول تحول املعامالت املالية إلى
معامالت إسالمية  ،وأعمال الفتوى والرقابة الشرعية  ،وأخذ املواقف املناسبة أمام املستجدات في مجال املنظومة الشرعية
للصناعة  ،ومن ذلك تحديد دور الشركات االستشارية التي تقدم أعمال الفتوى والتدقيق الشرعي  ،وغيرها من الخدمات ذات
العالقة . )xliii( .
 11ـ التحديات الخارجية لصناعة االستثماراإلسالمي
ً
ً
تواج صناعة االستثمار تحديا خارجيا يتمثل في انتشار ظاهرة االندماج للبنوك العاملية واتساع عشارها وبالتالي الهيمنة
على املشروعات االستثمارية الكبرى  ،واحتكارها لقطاعات اقتصادية ال تقوى املصارف اإلسالمية على االستثمار فيها وبالتالي
تظل صناعة االستثمار اإلسالمي تدور في فلك االستثمار القصير األجل أو املشروعات الصغيرة وبالتالي قلة عائد الربح فيها.
وهذا التحدي يوجب على القائمين على صناعة االستثمار اإلسالمي "االتجاه نحو التكامل املصرفي فيما بينها لتقوية تلك
البنوك وزيادة قدرتها التنافسية العاملية  ،وأن تعتمد العمل االقتصادي املشترك فيما بينها كأداة ملواجهة العوملة وتقوم
بتنسيق السياسات االستثمارية فيما بينها ..وغير ذلك من أساليب التكامل التي تؤدي إلى تقوية وضع هذه املصارف في
االقتصاد التنافس ي الذي نحيا في اليوم" (. )xliv
إسالمي
آلي
نظام
وجود
عدم
ـ
12
تعتمد البنوك التقليدية على نظام آلي مستورد يعمل على أساس سعر الفائدة .والبنوك اإلسالمية قائمة على أساس
املشاركة في اقتسام األرباح والخسائر .وهذه املشكلة تتطلب جهودا منظمة ومستمرة الستحداث دورة مستندية جديدة
وتصميم نماذج ومستندات تتفق مع الشريعة اإلسالمية وتتطلب وضع دليل محاسيي يترجم آلية وخطوات وتطبيق املنتج
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اإلسالمي في العقود الشرعية ومن ثم يتم تصميم النظام اآللي الذي يتفق مع الشريعة اإلسالمية نحن في حاجة إلى تكوين
شركات متخصصة في مجال النظم اإللية اإلسالمية ومطلوب مقترحات أخرى (. )xlv
يضاف إلى ذلك "الفجوة التكنولوجية وضعف التطوير في الصناعة املالية واإلسالمية مقارنة بالصناعة املالية التقليدية
خاصة أن التسارع في التغيرات والتعقد في االحتياجات املالية واملصرفية لألفراد واملؤسسات ال بد أن يتبع تسارع في التطوير
ً
والتحديث في النظم والخدمات واملنتجات املصرفية املقدمة لهم  ،فعلى سبيل املثال ووفقا لتقديرات «فايننشال تايمز» فإن
بحلول عام  4002سيصل عدد مستخدمي شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) الى حوالي  0باليين شخص يشكلون  20في املائة
من القوة الشرائية في العالم  ،سيكون التعامل مع اإلنترنت ليس فقط من خالل الحاسب اآللي الجخص ي وإنما من خالل
قنوات أخرى كالهاتف الجوال وغيره  ،مما يجعل التطوير والتحديث وتنويع الخدمات واملنتجات املصرفية  ،وإدخال التقنيات
الحديثة باإلضافة الى االهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب وإعداد الكوادر املؤهلة علميا وعمليا للتعامل مع أحدث
التقنيات العصرية أمرا مصيريا للمصارف اإلسالمية ملواجهة املنافسة املتوقعة من املؤسسات املالية العاملية ذات الثقل املالي
الكبير والتقدم التكنولوجي والتنوع الهائل في الخدمات " (. )xlvi
 13ـ غياب مناهج الصيرفة في مناهج التعليم
تعاعي صناعة الصيرفة من غياب دراسة علم الصيرفة في مناهج التعليم بمراحل املختلفة  ،وأصبحت علوم الصيرفة تدرس
فقط في بعض املعاهد التي تعطي دورات تدريبية ملدة شهر أو شهرين أو أكثر ثم تمنح شهادة في الصيرفة اإلسالمية  ،وهذا أمر
جد خطير فال يتصور أن تقوم صناعة الصيرفة على معاهد أو حتى كلية هنا أو هناك ؛ألن علم الصيرفة ،أو بناء االقتصاد
اإلسالمي أكبر من يقوم ب معهد ،أو كلية معينة في الوقت الذي تدرس في علوم االقتصاد الوضعي في كل املؤسسات
ً
الجامعية العريقة وترصد ل ميزانيات مالية حخمة تخرج آالفا من الكوادر املدربة واملشربة بفنون االقتصاد وعلوم .
وفي هذا الصدد أقترح إعشاء جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة االستثمار اإلسالمي تكون مهمتها تخريج الكوادر املؤهلة
علميا وتقنيا وأخالقيا بحيث تكون قادرة على ملء الفراغ الذي تعاعي من املصارف اإلسالمية.
كما أقترح إضافة مادة املعامالت اإلسالمية كمنهج دراس ي مبسط في مراحل التعليم املختلفة بحيث يكون لدى الطالب
تصور عام للمعامالت اإلسالمية وأهميتها في بناء األمة  ،وتحقيق رفاهيتها ورخائها  ،والقضاء على مشاكل البطالة والفقر
وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة ألبناء األمة.
 14ـ عدم وجود سوق مالية إسالمية مشتركة وغياب روح التعاون بينها
من تحديات صناعة االستثمار عدم وجود بورصة إسالمية تعمل على تعزيز دور البنوك اإلسالمية " وإيجاد كوارد ممتازة
وابتكار أدوات مالية اسالمية و عشر ثقافة املعامالت االسالمية بين شركات الوسارة وفتح فروع اسالمية لشركات السمسرة
وإدخال تعديالت تشريعية اسالمية علي قانون سوق املال تمهد العمل في سوق املال االسالمي وتوفيق أوضاع الشركات
املدرجة بالسوق لتتوافق مع الشرعية االسالمية .
إن األمر يحتاج لخطة مدروسة تقوم عليها مؤسسات املجتمع بأكمل  ،وعلي رأسها وزير االستثمار والهيئة العامة للرقابة
املالية ،ويدعمهم االزهر الشريف منارة االسالم في العالم أجمع وكذلك تضافر كافة الجهود الورنية إلنجاح مشروع البورصة
املالية االسالمية لرقي باملستوي االقتصادي لكافة روائف املجتمع علي اختالف انتماءاتها الدينية (. )xlvii
وقد أصبح إعشاء هذه السوق من الضروريات للحفاظ على االقتصاد اإلعساعي كل وليس اإلسالمي فحسب من االنهيار بعد
إثبات فشل االقتصاد الرأسمالي في اجتياز محنة األزمة املالية العاملية التي ضربت االقتصاد في مقتل نتيجة لغياب الرقابة
وزيادة الديون  ،وارتفاع املضاربات  ،في الوقت الذي اثبتت في التجربة االقتصادية املاليزية قدرتها على الصمود وعدم
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االنهيار فكانت محل جذب لعلماء االقتصاد والدعوة لتطبيق النظام اإلسالمي في االقتصاد ولوال خوف الدول الغربية من
انتشار اإلسالم في عقر دارها بسبب التطبيق العملي لنظرية اإلسالم االقتصادية ألعلنت صراحة فشل النظام الرأسمالي ،
ووجوب التخلي عن  ،ويكفي أن نذكر هنا أن بعض الدول بدأت فعال في تطبيق النظام اإلسالمي مثل كندا وتعتبر انجلترا أكبر
مركز لالقتصاد اإلسالمي األمر الذي دفع فرعسا إلى وضع القوانين التي تسمح باملعامالت اإلسالمية  ،وهذا "ما صرحت ب
كريستين ال جارد وزيرة االقتصاد بفرعسا بل إن فرعسا ذهبت الي أكثر من ذلك بأن أعشأت شهادة لالقتصاد االسالمي في
جامعة ستراسبورغ وان ال يسمح ألي فرد العمل باملجال االسالمي اال بالحصول علي هذه الشهادة بل إن أكثر الصناديق
ً
االستثمار املوجودة حاليا في الواليات املتحدة هي أموال االقتصاد االسالمي" (. )xlviii
ومن التحديات ذات الصلة بهذه املسألة أن روح التعاون بين املؤسسات اإلسالمية تكاد تكون منعدمة والزالت روح القطرية
،واألنا تسيطر عليها وهذا أمر خطير إذا نظرنا إلى التكتالت االقتصادية العاملية التي استطاعت أن توحد عملتها وسياستها
الخارجية وجيوشها العسكرية .
ً
ً
وإذا أردنا أن تكون لصناعة االستثمار اإلسالمي وزنا وثقال في العالم اليوم فالبد من التغلب على هذا التحدي وذلك بالشروع
ً
فورا في " اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بصياغات تنموية تتعارى مع الخصوصية اإلسالمية للدول األعضاء  ،مع مراعاة
ً
الخصوصية املحلية لكل دولة  ،ووضعها في إرار املكون الثقافي  ،حتى ال يكون مؤدى هذه السياسات الفشل  ،وأيضا ال بد من
االتجاه لفكرة املشاركة في املشاريع بين الدول األعضاء كاالتحاد األوروبي الذي بدأ بمشروع محدد  ،وانتهى إلى عملة موحدة
ومنظومة اقتصادية موحدة .فمن املمكن البدء بمشروع تعاوعي نفطي بسيط تنعكس آثاره على الدول املشاركة من عمالة
وتصنيع مواد أولية وتصدير .ال بد أيضا ًأن نصغي للغة الواقع  ،ألن الزمن ال يرحم من ينام  ،والساعة ال تتوقف ألجل أحد "
(.)xlix
نتائج الدراسة:
ً ً
إن صناعة االستثمار اإلسالمي أححت مطلبا ملحا في املجتمع اإلسالمي بعد أن عجزت جميع األنظمة الوضعية عن تحقيق
رموحات املجتمع اإلسالمي في تحقيق التنمية واالستقرار والقضاء على التفاوت الطبقي  ،ومعالجة مظاهر البطالة  ،والفقر،
وتوفير فرص عمل مالئمة  .أثبتت التقارير االقتصادية أن صناعة االستثمار اإلسالمي في نمو وازدهار مطرد  ،ومع هذا النمو
تحدث عقبات وتحديات بفعل حداثة الصناعة االستثمارية اإلسالمية يعمل االقتصاديون على معالجتها وتجنب مخاررها
وقد بينت هذه الورقة معظم هذه التحديات وعالجتها من منظور إسالمي يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وبما يتوافق
مع متطلبات العصر ومستجدات .
توصيات الدراسة:
يقدم الباحث ألجل معالجة صناعة االستثمار التوصيات اآلتية:
ـ الرصد املستمر ملسيرة صناعة االستثمار اإلسالمي ملعرفة التحديات املستجدة لها .
ـ إعشاء سوق مراقبة إسالمية عاملية تقوم على معالجة هذه التحديات من منظور جماعي ال فردي من خالل عقد املؤتمرات ،
والندوات ملناقشة هذه التحديات ووضع أعسب الحلول ملعالجتها .
ً
ـ وضع آلية قانونية مع البنوك املركزية تسمح ملمارسة هذه الصناعة داخل البلدان اإلسالمية وخارجها بعيدا عن التوجهات
السياسية التي تعوق مسيرتها .
ـ تعميم دراسة االقتصاد اإلسالمي في املناهج الدراسية وبيان فوائده في القضاء على مشاكل البطالة والفقر واإلسهام في
التنمية املستدامة
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قائمة الهوامش

)محمد البلتاجي .)5002( .نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االستثمار في البنوك اإلسالمية .الندوة الدولية ( نحو ترشيد مسيرة البنوك (i
اإلسالمية )  .اإلمارات ـ دبي  5ـ  3ـ ـ  2أيلول.

)محمود القصاص ـ فاطمة صالح( .االثنين سبتمبر .)5002 ,مؤشرات المصارف اإلسالمية المصرية ضمن قائمة األفضل عالمياً رغم ضعف (ii

https://alborsaanews.com/2019/09/23/1247243حصتها السوقية .تم االسترداد من البورصة  ،الجريدة االقتصادية األولى في مصر:

) أحمد مختار عمر  ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،الناشر :عالم الكتب  ،الطبعة :األولى ٩٢٨١ ،هـ  ٨٠٠٢ -م ،ج(iii764 /0

سانو" قطب مصطفى 0750(،هـ ـ ـ ـ 5000م )  ،االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي دار النفائس األردن طبعة أولى  .ص (iv).506
سانو د /قطب مصطفى  ،االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي  ،مصدر سابق ص (v) .502
) (viسانو د /قطب مصطفى  ،االستثمار أحكامه وضوابطه  ،مصدر سابق ،ص  502ـ ـ ـ ـ .500
الشيخ د /سمير رياض :تحديات المصارف اإلسالمية  ،األهرام االقتصادي الرقمي تاريخ 3003 /02م(vii) .

" دوابة  ،د /أشرف محمد  ،دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل  ،في المصارف اإلسالمية  ،طبعة أولى دار السالم للطباعة )(viii
والنشر 0754 .ه ـ ـ ـ 5006م  ،ص .504
) (ixعمر د /محمد عبد الحليم  ،األدوات المالية اإلسالمية للتمويل الحكومي  ،ص 75ـ . 73
) (xدوابة د .أشرف محمد  ،دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار ،مصدر سابق ص .550
فوزي ،د./محمد فوزي  ،تطوير كفاءة أداء األدوات االستثمارية  ،والتمويلية في الصيرفة اإلسالمية  ،بوابة الشروق ،تاريخ  5007 /6/2م(xi) .
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(Prediction of infection with Corona virus (emerging Covid 19) in Sudan)
)During the period from July to December 2020)
) املستجد) بالسودان91 (التنبؤ باإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد
)م0202خالل الفترة من يوليو وحتى ديسمبر
 إيمــان محمود إبراهيـم عبده.د
أستاذ مشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
تخصص احصاء وديموغرافيا
 السودان/جامعة وادى النيل
Drimanmahmoud@gmail.com

Abstract

امللخص

The problem of the study is to know the extent of
91 تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة مدى انتشار فيروس كوفيد
the spread of the emerging Covid 19 virus, which
is considered a member of the Coronavirus family
املستجد والذي يعتبر أحد أفراد عائلة فيروسات كورونا في السودان
in Sudan, and to predict the spread of this virus
 تم الحصول علي.والتنبؤ بانتشار هذا الفيروس حتى نهاية هذا العام
until the end of this year. The data were obtained
from the Ministry of Health reports (during the
مارس أي بداية91 البيانات من تقارير وزارة الصحة (خالل الفترة من
period from March 13, meaning the beginning of
 استخدم في هذا البحث نموذج.)م0202 انتشاره وحتى نهاية يونيو
its spread until the end of June 2020 AD. In this
 توصلت.بوكس وجنكنز للتنبؤ بالسلسلة الزمنية النتشار الفيروس
research, the Box and Jenkins model was used to
predict the time chain of the virus’s spread. The
الدراسة الي أن السلسلة الزمنية للحاالت املؤكدة لإلصابة بفيروس
study concluded that the time series of confirmed
استقرت بعد
السلسلة
cases of infection with the البلد
Corona
virusمؤسسة
in Sudan
، االنتماء
، التخصص، الوظيفة
،واللقب
 ولكن تبين )أناالسم،كورونا في السودان غير مستقره
is not stable, "But it turned out that the series
 ومن ثم تم التنبؤ باإلصابة بالحاالت املؤكدة لسكان، أخذ الفرق
stabilized after taking the first difference, so the Email
 أوصت الدراسة بضرورة إجراء املزيد.السودان لبقية أيام هذه العام
ARIMA model (1,1,1) was nominated to represent
the time series of confirmed cases of infection with
من الدراسات حول موضوع اإلصابة بفيروس كورونا في السودان
the Corona virus, and then confirmed cases were
ومعرفة األسباب املؤدية لإلصابة بهذا الفيروس وكيفية عالجه والوقاية
predicted for the population of Sudan for the rest
of the days of this year. The study recommended
.من اإلصابة بهذا الفيروس فى املستقبل
that more studies should be conducted on the topic
 الحجر،  محاليل التعقيم،  مدينة ووهان:كلمات مفتاحيه
of infection with Corona virus in Sudan, and to
know the causes that lead to infection with this
. منع التجمعات العامة،الصحي
virus, and how to treat and prevent infection with
this virus in the future.
Key words: Wuhan, sterilization solutions,
quarantine, prevention of public gatherings.
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أوالً :اإلطار التمهيدي للدراسة
مقدمة الدراسة:
فيروس كوفيد 91-وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا .ولم يكن هناك أي علم بوجود

تحول كوفيد91-
هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول /ديسمبر  .9191وقد ّ
اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم .تتمثل األعراض األكثر شيوعاً لمرض كوفيد 91-في الحمى واإلرهاق

والسعال الجاف .وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعاً ولكن قد ُيصاب بها بعض المرضى :اآلالم واألوجاع ،واحتقان األنف،
والصداع ،والتهاب الملتحمة ،وألم الحلق ،واإلسهال ،وفقدان حاسة الذوق أو الشم ،وظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع
اليدين أو القدمين .وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي .ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إال

بأعراض خفيفة جداً .ويتعافى معظم الناس (نحو  )%01من المرض دون الحاجة إلى عالج خاص .ولكن األعراض تشتد لدى

شخص واحد تقريباً من بين كل  5أشخاص مصابين بمرض كوفيد 91-فيعاني من صعوبة في التنفس .وتزداد مخاطر
اإلصابة بمضاعفات وخيمة بين المسنين واألشخاص المصابين بمشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب

والرئة أو السكري أو السرطان .وينبغي لجميع األشخاص ،أيا كانت أعمارهم ،التماس العناية الطبية فو اًر إذا أصيبوا بالحمى أو
السعال المصحوبين بصعوبة أو ضيق في التنفس وألم أو ضغط في الصدر أو فقدان القدرة على النطق أو الحركة .ويوصى،

قدر اإلمكان ،باالتصال بالطبيب أو بمرفق الرعاية الصحية مسبقاً ،ليتسنى توجيه المريض إلى العيادة المناسبة( .صفحة
اإلنترنت الخاصة بكوفيد)91-

مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في أن فيروس كوفيد  91المستجد يشكل هاجساً يؤرق الكثيرين في جميع أنحاء العالم وذلك ألنه سريع
االنتشار حيث تنتشر عدوى كوفيد 91-أساساً عن طريق القطيرات التنفسية التي يفرزها شخص يسعل أو لديه أعراض أخرى

مثل الحمى أو التعب .ولكن العديد من األشخاص المصابين بعدوى كوفيد 91-ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً.
وينطبق ذلك بشكل خاص في المراحل األولى من المرض .ويمكن بالفعل التقاط العدوى من شخص يعاني من سعال خفيف وال
يشعر بالمرض .وتشير بعض التقارير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى من األشخاص الذين ال تظهر عليهم أي أعراض.
وليس معروفاً حتى اآلن عالج فغال لهذا الفيروس ،لذلك يسعى هذا البحث الى اجراء مزيد من الدراسه حول هذا الفيروس
والتنبؤ باإلصابة بهذا الفيروس.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فى معرفة اآلثار االقتصادية والديموغرافية والصحية لفيروس كورونا متمثله في ازدياد معدالت الوفيات
وانخفاض المواليد والهجرة وتدنى النمو االقتصادي لدولة السودان ودول العالم أجمع إضافة إلى التنبؤ بمدى انتشار هذا
الكتّاب العرب التداعيات االقتصادية والديموغرافية والصحية لفيروس
الفيروس حتى نهاية هذا العام حيث تناول العديد من ُ
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فعال
كورونا ،السيما وأن هذا الفيروس أرعب العالم في اآلونة األخيرة وفي ظل غياب أنباء مؤكدة عن ابتكار عقار طبي ّ

لمكافحته ،فضال عن االرتباط الوثيق بين االقتصاد العالمي واالقتصاد الصيني مما يجعل أي هزات يتعرض لها األخير ذات

تبعات عالمية خطيرة .إضافة الي أن التنبؤ بانتشار هذا الفيروس سيساعد المسئولين على اتخاذ الحيطة والحذر ووضع الخطط
والبرامج للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.
أهداف الدراسة :
يهدف هذا البحث لتحقيق األهداف التالية :
-9تسليط الضوء علي مدى انتشار فيروس كوفيد  91المستجد في السودان.
-9التنبؤ باإلصابة بهذا الفيروس من يوليو وحتى نهاية عام 9191م.
-3معرفة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية المترتبة علي اإلصابة بفيروس كوفيد  91المستجد.
منهج الدراسة:
أستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم علي أساس وصف البيانات وطبيعتها واستخدام نموذج بوكس
جنكنز للتنبؤ بالسلسلة الزمنية.
الدراسات السابقة
 /9دراسة كليمنس بريسينجر ،عبله عبداللطيف وآخرون بعنوان (التأثيرات اإلقتصاديه الناجمه عن أزمة فيروس

كورونا(كوفيد  )91باستخدام النموذج المضاعف القائم على مصفوفة المحاسبة االجتماعية في مصر)

تعصف التأثيرات االقتصادية الناجمة عن أزمنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )٩١-بمعدالت متزايدة بالبلدان التي تندرج

ضمن شريحتي الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك البلدان الفقيرة .وأسفرت الضوابط التي جرى توقيعها على قطاع السفر الدولي

فضالً عن اإلغالق الكامل أو الجزئي المفروض على الشركات والصناعات في كل من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عن
انهيار حركة السفر على النطاق العالمي ،علماً بأنها من المتوقع أن تتسبب في تضاؤل معدل تدفق التحويالت المالية .وتشكل
السياحة والتحويالت المالية مصادر هامة لتوفير فرص العمل وتوليد الدخل لصالح الشرائح الفقيرة ،على التوالي .وتحرص هذه

المشار إليها عن طريق االستعانة
المدونة على تقييم التأثيرات المحتملة الناجمة عن االنكماش المتوقع في تدفقات اإليرادات ُ
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بمصر باعتبارها دراسة حالة .من المرجح أن تتسبب في إيقاع خسائر اقتصادية فادحة .وعن كل شهر الذي يشهد استمرار
أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)٩١تُشير نماذج المحاكاة التي أجريناها بناء على النموذج المضاعف القائم على
مصفوفة المحاسبة االجتماعية في مصر والمعتمد من جانب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى إمكانية تراجع الناتج
المحلي اإلجمالي على المستوى القومي بنسبة تتراوح بين  ٪٧,٠في المائة إلى ( ٪٧,٠بما يتراوح بين ستة وثالثين ( )٦٣إلى

واحد وأربعين ( )١٩مليار جنيه مصري ،أو ما يوازي  ٣,٦إلى  ٣,٣مليار دوالر) .ومن المرجح أن تنخفض دخول األسر
المعيشية ،والسيما بين الشرائح الفقيرة.ه وعلى الرغم من تدني أعداد حاالت اإلصابة بالعدوى التي تم اإلبالغ عنها في مصر

بشكل نسبي في الوقت الحالي مقارنة بمثيالتها في العديد من البلدان األخرى ،من المتوقع أن ينجم عن تباطؤ االقتصاد العالمي
تداعيات مناوئة حادة على الوضع في مصر .ويتسبب تباطؤ االقتصاد العالمي بالفعل في تقليص حجم السياحة الوافدة إلى
البالد .ويتسبب تباطؤ االقتصاد العالمي على األرجح في تراجع المتحصالت الواردة من قناة السويس وكذلك تضاؤل التحويالت

المشار إليها بنسبة  ٪٩١,١من الناتج المحلي
المالية القادمة من المصريين العاملين في الخارج .وتستأثر المصادر الثالث ُ
المشار إليها إلى تداعيات واسعة النطاق وتبعات
اإلجمالي لمصر .ومن هذا المنطلق ،يؤدي اختالل مصادر الدخل األجنبي ُ

طويلة المدى على اقتصاد مصر وعلى الشعب المصري على حد سواء.ه

تُظهر النتائج التي خلصنا إليها إلى إمكانية تعرض قطاعي االقتصاد والسكان لتأثيرات جديرة باالعتبار طوال األشهر التي
تشهد استمرار األزمة .وفي حالة اختالف التأثيرات الديناميكية الناجمة عن صدمات فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )٩١على
االقتصاد المصري عن تلك التأثيرات المتوقعة بناء على نموذج المحاكاة ،فربما أفرطت أو اقتصدت النتائج التي خلصنا إليها
في تقدير التأثير االقتصادي الكلي الناجم عن األزمة .وباإلضافة إلى ما سبق ،ربما تتسبب التأثيرات الناشئة عن عوامل أخرى
في تفاقم التداعيات الناجمة عن الوباء .ه

 /9دراسة محمد السيد علي ،محمد سمير ( 17أبريل  ) 0202بعنوان هل تنتقل عدوى «كورونا» من األم إلى الجنين
في أثناء الحمل؟

تطرقت الدراسة إلى أن احتماالت انتقال "كورونا" نتيجة عدوى الجهاز التناسلي لم تُثبت بعد ،ألن الوالدات التي تابعتها الدراسة
َّ
الجديدة كانت قيصرية وليست طبيعية ،وهو ما يمكن اختباره في دراسات مستقبلية.
ونوه "سمير" بأن الجهاز المناعي لألم يكون في أضعف حاالته خالل األشهر األولى من الحمل ،ويمكن أن تؤدي إصابتها

بالعدوى خالل هذه المرحلة إلى مضاعفات خطيرة على الجنين قد تصل إلى حد اإلجهاض ،وبالتالي من المهم أن يختبر فريق
البحث تداعيات فيروس "كوفيد  "91على األجنة خالل جميع مراحل الحمل ،وليس الثلث األخير كما جاء في الدراسة.اعتمد

أسبوعا
الفريق في نتائج دراسته على تحليل عينات مأخوذة من  1سيدات حوامل أصبن بالفيروس في الفترة ما بين  33إلى 31
ً
ِ
لن إلى مستشفى تشونغنان في مدينة ووهان ،بؤرة انتشار "كورونا" في الصين بين يومي  91و 39يناير
من الحملُ ،
وك َّن قد ُنق َ
 .9191ولكن عندما أنجبت األمهات أطفالهن التسعة عن طريق والدات قيصرية ،لم يلحظ األطباء ظهور أية أعراض للمرض
على المواليد؛ إذ انتهت نتائج الفريق البحثي بشكل مبدئي ،إلى أن "كوفيد  "91ال ينتقل من األم المصابة بالفيروس إلى جنينها
عبر المشيمة خالل الثلث األخير من الحمل.
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ثانياً :اإلطار النظري للدراسة:
فيروس كورونا في السودان:
ما بين مد وجزر ،يتأرجح المشهد السوداني عقب اإلعالن الرسمي عن دخول فيروس كورونا المستجد (كوفيد )91-للسودان،
ووفاة أول مصاب ،وهو رجل خمسيني عائد من اإلمارات العربية المتحدة .منتصف مارس 9191م .ومنذ ذلك الحين تصاعد

الخوف والهلع بين الناس ،ونظر كثيرون إلى األمر بعين الجدية ،وشرعوا فو ار في البحث عن السبل الكفيلة للوقاية من الوباء

القاتل .وبدت شوارع الخرطوم شبه خالية ،غداة منح إجازات لموظفي العديد من الو ازرات والمؤسسات الحكومية والخاصة،
تتفاوت مدتها من مؤسسة ألخرى ،توقيا من تفشي الفيروس .وتزايد عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في

السودان ،وبدأت التدابير التي اتخذتها السلطات الحتواء هذا الوباء والحد منه في التأثير على األمن الغذائي ووسائل العيش

لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر .وتشمل اإلجراءات التي تقيد التحركات :إغالق المدن والبلدات ،واغالق األسواق الرئيسية،
وتعليق وسائل النقل العام بين المدن وبين الواليات( .و ازرة الصحة اإلتحادية السودانية )9191 ،
فعالية لحماية نفسك واآلخرين من مرض كوفيد 91-في التالي:
وتتمثل السبل األكثر ّ



تنظيف اليدين جيداً وبشكل متكرر
تجنب لمس العينين والفم واألنف



تغطية الفم عند السعال بثني المرفق أو بمنديل ورقي .إذا استعملت منديالً ،فتخلص منه فو اًر بعد االستعمال واغسل



حافظ على مسافة متر واحد على األقل ( 3أقدام) بينك وبين اآلخرين (.شبكة معلومات المنظمة عن الوبائيات)

يديك.

أهم ما ينبغي معرفته عن بقاء فيروس كورونا على األسطح هو أن باإلمكان تطهيرها منه بسهولة بواسطة محاليل التعقيم
المنزلية العادية التي تقتل الفيروس .وقد أظهرت الدراسات أن بمقدور الفيروس المسبب لكوفيد 91-أن يبقى على البالستيك

المقوى (الكرتون) أقل من  94ساعة.
والفوالذ المقاوم للصدأ لمدة  29ساعة وعلى النحاس أقل من  4ساعات وعلى الورق ّ
(صفحة اإلنترنت الخاصة بكوفيد)91-
تقارير اإلصابه بفيروس كورونا فى السودان:
في  13مارس  2020تم اإلبالغ عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في والية الخرطوم ،وهو رجل توفي في 12
مارس  2020كان قد زار اإلمارات العربية المتحدة في األسبوع األول من مارس.
في  20مارس  2020سجل السودان ثاني إصابة بفيروس كورونا ،بعد أسبوع من إعالنه اكتشاف أول حالة إصابة بالبالد
ووفاة صاحبها ،وهي ألجنبي (لم يحدد جنسيته) أربعيني ،قدم للبالد األسبوع الماضي".في  24مارس  2020أعلن وزير الثقافة

واإلعالم السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة ،فيصل محمد صالح تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن
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سوداني قادم من دولة عربية ،الفتا إلى أنه مواطن سوداني قدم إلى البالد في الحادي والعشرين من مارس الجاري.في 28
مارس  2020أعلنت و ازرة الصحة عن تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بمرض كورونا ليرتفع عدد الحاالت في السودان إلى
خمسة.في  29مارس  2020أعلنت و ازرة الصحة االتحادية عن تسجيل الحالة رقم  .3وقال وزير الصحة د.اكرم التوم أن
المصاب رقم  3وصل إلى البالد قادما من اإلمارات العربية المتحدة في  93مارس .9191في  29مارس  2020سجل
السودان ثاني حالة وفاة المصاب رقم ( )3والذي أعلنت عن حالته السلطات الصحية في ذات اليوم والذي توفي بعد نقله إلى
مركز العزل الصحي بمستشفى جبرة للطوارئ.في  31مارس  2020اإلسباني مانويل مارتينيز أول شخص يشفي من كورونا
بالسودان .السيد مارتينيز كان الشخص الثاني في السودان الذي تم تشخيصه موجبا والتأكد من إصابته
توالت اإلصابات في شهور أبريل ومايو ويونيو حتى وصلت فى  31يونيو  2020.ليرتفع العدد الكلي لحاالت اإلصابة
بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى  1333حالة ،متضمنة  314حالة وفاة و  4394حالة شفاء (.و ازرة الصحة
اإلتحادية السودانية ())9191
 .9اتخذت الحكومة السودانية عدد من التدابير االحت ارزية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشارها منها :
 .9توقف السودان عن إصدار تأشيرات ورحالت لثمانية دول بما في ذلك إيطاليا ومصر بسبب مخاوف من تفشي
كورونا.
 .3إغالق رياض األطفال والمدارس السودانية واألجنبية والخالوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر .ووقف
المهرجانات و المعسكرات وفصول التقوية .
.4

إغالق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة واألجنبية لمدة شهر .

مساء حتى 3
 .5منع التجمعات العامة في األفراح واألتراح والمناسبات العامة.فرض حظر التجوال من الساعة 3
ً
صباحاً.إغالق كافة المحالت التجارية واألسواق والمطاعم والكافتيريات وكل األنشطة التجارية بالوالية عند الساعة
الرابعة عصرا.تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد الحقا.
 .3إيقاف حركة الحافالت والبصات السفرية بين الواليات .
ابتداء من  18أبريل 2020
 .2أعلن وزير اإلعالم بداية فرض حظر التجوال الكامل ( 94ساعة) في والية الخرطوم
ً
ابتداء من  9مايو  2020ولمدة 91
ولمدة  3أسابيع.لجنة الطوارئ الصحية تمدد الحظر الكامل بوالية الخرطوم
ً
ابتداء من  19مايو 2020
أيام.منح العاملين بالقطاع العام إجازة لمدة عشرة أيام.تمديد الحظر الكامل بوالية الخرطوم
ً
ولمدة  94يوم وذلك بعد دراسة التقارير األخيرة حول الوضع الوبائي في البالد.أعلنت لجنة الطوارئ الصحية عن
تخفيف اإلجراءات الصحية بالبالد اعتبا ار من يوم  8يوليو  2020علي أن يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة
صباحا .حيث وجهت اللجنة جميع المؤسسات بتهيئة بيئة العمل بما يتوافق وحالة الطوارئ
مساء وحتى الخامسة
ً
ً
الصحية ،ووضع البرتوكوالت والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره في
محيط العمل .حيث أكد البيان أن رفع الحظر التدريجي ال يعني أن جائحة كرونا قد انتهت.
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اآلثار المترتبة على اإلصابة بفيروس كورونا المستجد فى السودان :

الكتّاب العرب التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا ،السيما في ظل غياب أنباء مؤكدة عن ابتكار عقار طبي
ناول العديد من ُ
فعال لمكافحته ،فضال عن االرتباط الوثيق بين االقتصاد العالمي واالقتصاد الصيني مما يجعل أي هزات يتعرض لها األخير
ّ
ذات تبعات عالمية خطيرة ،وفى السودان يتزايد عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السودان ،وبدأت
التدابير التي اتخذتها السلطات الحتواء هذا الوباء والحد منه في التأثير على األمن الغذائي ووسائل العيش لألشخاص األكثر
عرضة للمخاطر .وتشمل اإلجراءات التي تقيد التحركات :إغالق المدن والبلدات ،واغالق األسواق الرئيسية ،وتعليق وسائل النقل

العام بين المدن وبين الواليات .تقدر منظمة األغذية والزراعة (الفاو) أن اآلثار السلبية المجتمعة لفيروس كورونا المستجد،

مقترنة بالعوامل التقليدية التي تؤدي إلى عدم استتباب األمن الغذائي تجري مالحظتها في جميع األبعاد األربعة األساسية لألمن
الغذائي :مدى التوفر وا لقدرة على الحصول واالستخدام واالستقرار حيث يتأثر توفر الغذاء بسبب نقص العمالة في المزارع
باإلضافة إلى نقص  /أو زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية .كما يتأثر الحصول على الغذاء بسبب تقييد أو تقليص العديد من

المؤسسات الصغيرة واألعمال التجارية الصغيرة غير الرسمي ة ،مما يتسبب في فقدان مصادر الدخل التي تمكن األشخاص
األكثر عرضة للمخاطر من شراء المواد الغذائية وغيرها من ضرورات وسائل العيش .وقد أفاد نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة في
وقت سابق عن آثار سلبية لفيروس كورونا المستجد على عدم استتباب األمن الغذائي الحاد مدفوعة بالتأثيرات غير المباشرة
للوباء ،حيث وضعت الحكومات والمجتمعات تدابير مراقبة للحد من انتشار الفيروس .وتقيد تدابير الرقابة هذه الوصول إلى
األنشطة المدرة للدخل ،مما يؤدي إلى آثار سلبية حقيقية وفورية على قدرات األسر الفقيرة على تغطية احتياجاتها الغذائية

اليومية .وتقدر منظمة األغذية والزراعة (الفاو) أن اآلثار السلبية المجتمعة لفيروس كورونا المستجد ،مقترنة بالعوامل التقليدية
التي تؤدي إلى عدم استتباب األمن الغذائي تجري مالحظتها في جميع األبعاد األربعة األساسية لألمن الغذائي :مدى التوفر

والقدرة

الحصول

على

واالستقرار.

واالستخدام

يركز الخبير المصرفي واستاذ االقتصاد شوقي حسنين على جزئية محورية تبدو مهمة من وجهة نظره ،وتتمثل في فقدان أكثر

من  21في المئة من السكان لجزء كبير من دخلهم في ظل اإلغالقات والقيود المصاحبة لجائحة كورونا .وفي ذات السياق،
يقول الصحفي والمحلل االقتصادي محمد عبدالعزيز إن األثر االقتصادي للعقوبات االقتصادية المتصلة بوضع السودان في

قائمة اإلرهاب يبدو ظاه ار بقوة في القطاع الصحي كغيره من القطاعات األخرى حيث تشهد نقصا حادا في األجهزة والمعينات
الطبية الالزمة للتصدي لفيروس كورونا ،وهو ما يشي بكارثة صحية يمكن أن تشكل امتدادا لمعاناة المرضى والقطاع الصحي

في البالد والتي ظلت مستمرة منذ بدء العقوبات في تسعينيات القرن الماضي.

ثالثاً :الدراسة التطبيقية:
الجدول ( )9وصف البيانات
Descriptive Statistics
Std. Deviation
88.667
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Mean
87.77

Maximum
395

Minimum

N

Descriptive

0
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Confirmed_cases
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 SPSS, Matlab, NCSS , E-viewsالمصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج

 Box- Jenkins Models Analysisتحليل نماذج بوكس-جنكنيز
سنتناول في هذا الجزء تحليل بيانات الدراسة باستخدام منهجية بوكس-جنكنيز،حيث يتم التنبؤ بالتغيرات المستقبلية
للمتغير باالعتماد فقط على سلوك هذا المتغير في الماضي( .سمير مصطفى شعراوي2005 ،م)
 9-9فحص استقرار السلسلة الزمنية
أولي الخطوات في تحليل سلسلة الحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد في السودان هو رسم المنحنى الزمني
للسلسلة لتوضيح النمط الذي تتطور به خالل الفترة موضع الدراسة وذلك من أجل التعرف على السمات والمالمح األساسية
للسلسلة مثل السكون واالتجاه العام لها ،ويعرض الشكل ( )9-9المنحنى الزمني لسلسلة البيانات قيد الدراسة والذي يوضح إن
السلسلة غير مستقرة حيث يوجد بها اتجاه عام ،وتوجد بعض التذبذبات في السلسلة إال انه ال تظهر أي تغيرات دورية او
موسمية منتظمة.

الشكل ( )9االتجاه العام للحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد
في السودان خالل الفترة 2020-06-30 -2020-03-13م

المصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامجSPSS, Matlab, NCSS , E-views

وحيث البد من التأكد من استق ارريه السلسلة الزمنية لكل متغير من المتغيرات على حدة ،يتطلب ذلك اختبار جذور الوحدة( unit
)rootوبالرغم من تعدد اختبارات جذور الوحدة إال أن أهمها وأكثرها شيوعا هو اختبار ديكيفوللر( .Dickey-Fullerسعد الدين
محمد سعد الدين ,واخرون 2001،م)
وبعد إجراء االختبار تم التوصل إلي النتائج التالية:
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Dickey Fuller test for unit root
P-Value

219190

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021
جدول رقم ( )0نتائج اختبار ديكى فولر

5% Critical Value

Test Statistic

النموذج

االختبار

01888899

01521012

الحاالت الموكدة

D.F

 SPSS, Matlab, NCSS , E-viewsالمصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج

من الجدول أعاله نجد أن قيمة ( )tالمحسوبة تساوي ( )01521012وهي أقل من القيمة الجدولية ( )01888899الختبار
( )D.Fوذلك عند مستوي معنوية  %5لذلك نقبل فرض العدم القائل بوجود مشكلة جذر الوحدة في السلسلة مما يعني أن سلسلة
الحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا في السودان في تلك الفترة غير مستقرة .وبما أن منهجية بوكس-جنكنيز تقوم على
مبدأ استقرار السلسلة ،فالبد من ان نقوم بإيجاد مرشحات الفروق االولي للسلسلة اال ان تصبح مستقرة.وفي هذه المرحلة نقوم
بدراسة دالتي االرتباط الذاتي ( )ACFواالرتباط الذاتي الجزئي) (PACFلتحديد مدي سكون السلسلة والتعرف على النماذج
المالئمة لبيانات الدراسة ،كما يتم االستعانة باختبار  Ljung-Box Qللتأكد من سكون السلسلة( .سعد الدين محمد سعد الدين,
وآخرون ،ذات المرجع السابق)
الجدول ( ) 5دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي وحدي الثقة لسلسلة الحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا

المصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامجSPSS, Matlab, NCSS , E-views

من الجدول ( )3نجد أن :قيم معامالت االرتباط الذاتي) )ACFمعظمها معنوية ،حيث تقع معظم المعامالت خارج حدي الثقة،
باإلضافة الي ذلك نجد أن قيمة اختبار  Qوالقيمة المعنوية المصاحبة تشير الي معنوية معامالت االرتباط الذاتي واالرتباط
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الذاتي الجزئي أي عدم مساواتها للصفر ،ونستنتج من ذلك عدم استقرار السلسلة ،ومن أجل تحويل السلسلة الي سلسلة مستقرة
تم أخذ الفرق األول واعادة حساب  ACFو PACFواختبار .Q
الجدول ( )8دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي لسلسلة الفرق األول

SPSS, Matlab, NCSS , E-viewsالمصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج

يوضح الجدول اعاله الخاص بدالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي والتي تم حسابها بعد أخذ الفرق االول لسلسلة
الحاالت المؤكدة المصابة بفيروس كورونا ،أن المعامالت كالهما تنحدر نحو الصفر مع تغير في اإلشارة ،كما أن قيمة اختبار
 Qوالقيمة المعنوية المصاحبة تشير الي عدم معنوية المعامالت ،ونستنتج من ذلك استقرار السلسلة بعد أخذ الفرق األول

الشكل ( )2السلسلة الزمنية بعد اخذ الفرق األول
المصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامجSPSS, Matlab, NCSS , E-views
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ومن الجدول ( ،)4والشكل المرفق معه يمكننا ترشيح النموذج ) ARIMA(1,1,1لتمثيل السلسلة الزمنية للحاالت المؤكدة
لإلصابة بفيروس كورونا.
كذلك سوف يتم التركيز على بعض النماذج ذات المعنوية اإلحصائية من عائلة نماذج ARIMAوذلك تمهيدا لفحصها
والمفاضلة بينها بغرض الوصول إلي واحد منها يمثل السلسلة الزمنية للحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا ومن ثم
استخدامه في عملية التنبؤ مستقبال .ومن أهم هذه النماذج المعنوية التي تم الحصول عليها من بيانات السلسلة األصلية
)ARIMA(1,1,0)، ARIMA(1,1,1)، ARIMA(0,1,1
مرحلة تقدير معلمات النموذج:
وفقاً للنتائج المتحصل عليها سابقا نقوم بتقدير معلمات النماذج بطريقة المربعات الصغرى ( )least squaresوسيتم االستعانة
بالبرامج اإلحصائية التالية )Matlab 2020a - SPSS 26 – E-views 11 - NCSS( :للمفاضلة بين النماذج
المقترحة ،من اجل حساب المعايير أدناه ،ويكون النموذج المختار هو الذي يعطي أفضل توفيقة بين المعايير المقدمة
(معاييردقةالتنبؤ ومعايير المعلومات) والجدول ( )5الخاص بمؤشرات البواقي يوضح النتائج.
جدول ( )0نتائج معايير المفاضلة للنماذج المحتملة
AIC

BIC

MAPE

RMSE

MSE

ARIMA

NO

91.294491

2.154444

54.009494

59.991392

2566.018

)(0.1.0

1

91.332193

2.193554

55.333013

43.039424

2103.252

)(0.1.1

2

55.299192

40.935400

2275.254

)(1.1.0

3

91.394933
2.022951
91.531321

2.055339

54.330914

43.511349

)(1.1.1

2071.922

4

 SPSS, Matlab, NCSS , E-viewsالمصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج

تستخدم المعايير الموضحة في الجدول ( )5لمعرفة أي النماذج أكثر دقة في عملية التنبؤ وذلك بأن تقوم بحساب مقدار الخطأ
في عملية التنبؤ ،وبالتالي كلما كانت نتيجة هذه المعايير أصغر كلما كان أفضل.
ووفقا لمقاييس معياري المعلومات فإن النموذج األفضل هو الذي يفقد معلومات أقل نسبة إلى النماذج األخرى أي يحقق أقل
نتائج حسب معياري المعلومات ( .Akaike Information Criterion (AICومعيار المعلومات ( Bayesian Information
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. Criterion (BICونالحظ أن النموذج األمثل الذي يعبر عن الحاالت المؤكدة المصابة بفيروس كورونا هو النموذج
)ARIMA(0.1.0

وفقا للمعايير أعاله التي أكدت أفضليته .حيث حصل علي أقل القيم للمعايير (،RMSE

 .)MAPE،MSE،AIC،BICحيث تستخدم هذه المقاييس من أجل حساب حجم أخطاء التنبؤ ويكون النموذج األفضل هو
الذي يحصل على اقل حجم من أخطاء التنبؤ ،واقل قيم معايير المعلومات وهو ما تحصل عليه النموذج ).ARIMA(1.1.1
والجدول أدناه يعطي مقدرات النموذج المختار
الجدول ( )6نتائج تقدير النموذج )ARIMA(1,1,1
ARIMA Model Parameters
Sig.

t

SE

Estimate

1.000

6.573E-

12561.48

.826

5

4

.637

.473

.224

Constant

No

Confirmed

Confirme

Transformation

_cases

d_casesModel_1

AR

.106

Lag 1

1

Difference

.013

2.527

.207

.524

Lag 1

MA

1.000

-

9.097E-7

-1.676E-12

Lag 0

Numerator

1.842E-

No

date

Transformation

6
المصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامجSPSS, Matlab, NCSS , E-views

وباالعتماد على نتائج الجدول ( )6يمكن كتابة النموذج المقدر كما يلي:
Model Equation ARIMA (1, 1, 1) is
)𝑦̂𝑡 = c + 𝜙1 𝑦𝑡−1 + θ1 t−1 + 𝑎𝑡 … … … (1
)𝑦̂𝑡 = .826 + 106𝑦𝑡−1 +.524t−1 + 𝑎𝑎 … … … (2
مرحلة تشخيص واختبار النموذج
-9عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء :ويظهر ذلك جليا من خالل دالتا االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي للبواقي كما
في الشكل (.)1-3
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الشكل ( )3دالتا االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي للبواقي
SPSS, Matlab, NCSS , E-views

المصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج

-0اختبار عشوائية البواقي Run test

يستخدم اختبار( )Run testللتأكد ما إذا كانت البواقي عشوائية ام ال .ومن الجدول ( )9-2الخاص بنتائج االختبار
نجداناالختبار غير معنوي حيث أن قيمة  ،Sig = 0.762وهي أكبر من  .05وهذا يقودنا إلى قبول الفرض العدم القائل
بعشوائية البواقي.
جدول ( )1نتائج اختبار عشوائية البواقي Run test
Noise residual from
-Model_1
-2.040

Test Value

-0.338

Z

0.762

)Asymp. Sig. (2-tailed

 SPSS, Matlab, NCSS , E-viewsالمصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج

-5طبيعة التوزيع االحتمالي للبواقي:
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الشكل ( )8التوزيع الطبيعي للبواقي
 SPSS, Matlab, NCSS , E-viewsالمصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج

مرحلة التنبؤ
بعد اجتياز النموذج ) ARIMA(1,1,1الختبارات التشخيص أصبح باإلمكان استعماله للتنبؤ بالقيم المستقبلية (لبيانات خارج
السلسلة الزمنية) .والجدول ( )7يمثل القيم التنبؤية للفترة  31/12/2020-01/7/2020م.
جدول ( :)8سلسلة الحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كوروناالمتنبأ بها للفترة ( 31/12/2020-01/7/2020م) باستخدام
النموذج )ARIMA (1,1,1
Date

219

Date

Date

919

02/11/2020

941

01/9/2020

88

01/7/2020

913

03/11/2020

941

02/9/2020

00

02/7/2020

913

04/11/2020

949

03/9/2020

01

03/7/2020

914

05/11/2020

949

04/9/2020

11

04/7/2020

915

06/11/2020

943

05/9/2020

19

05/7/2020

913

07/11/2020

944

06/9/2020

19

06/7/2020

912

08/11/2020

945

07/9/2020

19

07/7/2020

910

09/11/2020

945

08/9/2020

13

07/7/2020

911

10/11/2020

943

09/9/2020

14

09/7/2020

911

11/11/2020

942

10/9/2020

15

10/7/2020

919

12/11/2020

940

11/9/2020

13

11/7/2020

919

13/11/2020

941

12/9/2020

13

12/7/2020

913

14/11/2020

941

13/9/2020

12

13/7/2020

914

15/11/2020

951

14/9/2020

10

14/7/2020

915

16/11/2020

959

15/9/2020

11

15/7/2020

913

17/11/2020

959

16/9/2020

911

16/7/2020
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912

18/11/2020

953

17/9/2020

911

17/7/2020

910

19/11/2020

953

18/9/2020

919

18/7/2020

911

20/11/2020

954

19/9/2020

919

19/7/2020

991

21/11/2020

955

20/9/2020

913

20/7/2020

991

22/11/2020

953

21/9/2020

914

21/7/2020

999

23/11/2020

952

22/9/2020

915

22/7/2020

999

24/11/2020

952

23/9/2020

913

23/7/2020

993

25/11/2020

950

24/9/2020

912

25/7/2020

994

26/11/2020

951

25/9/2020

910

25/7/2020

994

27/11/2020

931

26/9/2020

911

26/7/2020

995

28/11/2020

939

27/9/2020

991

27/7/2020

993

29/11/2020

939

28/9/2020

999

28/7/2020

992

30/11/2020

939

29/9/2020

999

29/7/2020

990

01/12/2020

933

30/9/2020

999

30/7/2020

990

02/12/2020

934

01/10/2020

993

31/7/2020

991

03/12/2020

935

02/10/2020

994

01/8/2020

991

04/12/2020

935

03/10/2020

995

02/8/2020

999

05/12/2020

933

04/10/2020

993

03/8/2020

999

06/12/2020

932

05/10/2020

992

04/8/2020

999

07/12/2020

930

06/10/2020

990

05/8/2020

993

08/12/2020

931

07/10/2020

991

06/8/2020

994

09/12/2020

931

08/10/2020

991

07/8/2020

995

10/12/2020

921

09/10/2020

991

08/8/2020

993

11/12/2020

929

10/10/2020

999

09/8/2020

993

12/12/2020

929

11/10/2020

999

10/8/2020

992

13/12/2020

923

12/10/2020

993

11/8/2020

990

14/12/2020

923

13/10/2020

994

12/8/2020

991

15/12/2020

924

14/10/2020

994

13/8/2020

931

16/12/2020

925

15/10/2020

995

14/8/2020

931

17/12/2020

923

16/10/2020

993

15/8/2020

939

18/12/2020

922

17/10/2020

992

16/8/2020

939

19/12/2020

922

18/10/2020

128

17/8/2020

939

20/12/2020

920

19/10/2020

990

18/8/2020

933

21/12/2020

921

20/10/2020

991

19/8/2020

934

22/12/2020

901

21/10/2020

931

20/8/2020

934

23/12/2020

909

22/10/2020

939

21/8/2020

933

24/12/2020

909

23/10/2020

939

22/8/2020

932

25/12/2020

903

24/10/2020

939

23/8/2020
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930

26/12/2020

904

25/10/2020

933

24/8/2020

930

27/12/2020

905

26/10/2020

934

25/8/2020

931

28/12/2020

903

27/10/2020

935

26/8/2020

941

29/12/2020

902

28/10/2020

933

27/8/2020

949

30/12/2020

900

29/10/2020

933

28/8/2020

949

31/12/2020

901

30/10/2020

932

29/8/2020

911

31/10/2020

930

30/8/2020

919

01/11/2020

931

31/8/2020

شكل ( ) 8اإلحصاءات الفعلية والمقدرة والمتنبأ بها من الحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا المتنبأ بها للفترة
( 31/12/2020-01/7/2020م) باستخدام النموذج )ARIMA (1,1,1
 SPSS, Matlab, NCSS , E-viewsالمصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامج
نتائج الدراسة:
بعد إجراء الدراسه التطبيقية توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 /9السلسلة الزمنية للحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا بالسودان غير مستقره.
 /9تم تحقيق استق اررية السلسلة الزمنية بعد أخد الفرق األول ،لذلك تم ترشيح النموذج ) ARIMA(1,1,1لتمثيل السلسلة الزمنية
للحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا.
 /3عند التنبؤ بالحالت المؤكده لإلصابه بفيروس كورونا بالسودان وجد أنها ستكون فى تزايد مستمر حتى نهاية هذا العام
9191م.
توصيات الدراسه:
بناءاً على ما تقدم من دراسة نظريه وتطبيقيه تقدم الباحث بالتوصيات التالية:
 / 9على الجهات المختصة أخذ كل االحتياطات والتدابير الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا بالسودان.

221

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

 /9اعتماد نموذج ) ARIMA(1,1,1لتمثيل السلسلة الزمنية للحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا بالسودان.
 /3ضرورة إجراء ا لمزيد من الدراسات حول موضوع اإلصابة بفيروس كورونا فى السودان ومعرفة األسباب المؤدية لإلصابة بهذا
الفيروس وكيفية عالجه والوقاية منه في المستقبل.
الخاتمه:
يعتبر فيروس كورونا كوفيد  91المستجد من الفيروسات التى تم اكتشافها حديثاً وقد أرعبت العالم بأسره نظ اًر لسرعة انتشاره
وخطورته على صحة اإلنسان والحيوان والتي ربما أودت بحياته في نهاية المطاف .لذلك سعت الدراسة إللقاء الضوء على هذا

الفيروس ومدى انتشاره فى السودان والتنبؤ باإلصابة به حتى نهاية عام 9191م.
المراجع والمصادر
 سمير مصطفى شعراوي ()2005م:مقدمه في التحليل الحديث للسالسل الزمنية,كليه الملك عبد العزيز.سعد الدين محمد سعد الدين ,واخرون()2001م:السالسل الزمنية وجامعه الجزيرة,كليه العلوم الرياضية والحاسوب.كليمنس بريسينجر ،عبله عبداللطيف وآخرون بعنوان (التأثيرات اإلقتصاديه الناجمه عن أزمة فيروس كورونا(كوفيد  )91باستخدام النموذج المضاعفالقائم على مصفوفة المحاسبة االجتماعية في مصر)

محمد السيد علي ،محمد سمير ( 17أبريل  ) 9191بعنوان هل تنتقل عدوى «كورونا» من األم إلى الجنين في أثناء الحمل؟ ،مجلة "ساينتفك أمريكان"،التابعة لمجموعة نيتشر للنشر ،الواليات المتحده األمريكيه.

و ازرة الصحه اإلتحاديه السودانيه ( ،)9191التقارير اليوميه لحاالت اإلصابه بفيروس كورونا،ثانياً :شبكة اإلنترنت:
-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
-https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-

/on-2019novel-coronavirus

الصفحة الخاصة بكوفيد: https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-201991--
شبكة معلومات المنظمة عن الوبائيات: https://www.who.int/epi-win
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Abstract :
The purpose of the study was to find out the
fluctuations in the rate of inflation on
electricity consumption in Edduiem Locality.
The study problem was represented in the
following main question: What is the effect of
fluctuations in the inflation rate on electricity
consumption in Edduiem Locality? The study
used the descriptive analytical approach by
relying on monthly data. The study found that
fluctuations in inflation have a positive effect
on the rate of electricity consumption in
Edduiem Locality. There is a positive effect of
seasonality on the average electricity
consumption in Edduiem Locality. The study
recommended conducting corresponding
studies at the state or other states' level, and
making a comparison between them.
Key words: Volatility, Inflation, Electricity
Consumption, Edduiem, Sudan
Jel classifications:: I32, F63
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امللخص
هدفت الورقة لمعرفة التقبات في معدل التضخم على
 تمثلت مشكلة.استهالك الكهرباء بمدينة الدويم
 ماهو أثر التقلبات:الدراسة في السؤال الرئيس التالي
في معدل التضخم على استهالك الكهرباء في مدينة

الدويم؟ استخدمت الورقة المنهج الوصفي التحليلي
 توصلت.من خالل االعتماد على بيانات شهرية
الدراسة الى أن التقلبات في التضخم تؤثر إيجابيا
 يوجد.على معدل استهالك الكهرباء في محلية الدويم
تأثير ايجابي للموسمية على معدل استهالك الكهرباء
 أوصت الدراسة بإجراء دراسات.في محلية الدويم
مناظره على مستوي الوالية او الواليات االخرى

.واجراء مقارنة بينها
 استهالك، التضخم، التقلبات:كلمات مفتاحية
. السودان، محلية الدويم،الكهرباء

F63, I 32:Jel تصنيفات
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المحور األول :االطار العام للدراسة والدراسات السابقة
 /1المقدمة
تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الرئيسية للتطور االجتماعي والعلمي والصناعي فضال عن أنها المحرك األساسي للتقدم والرقي
في مختلف مجاالت الحياة إضافة إلى أنها من أنظف أنواع الطاقة عموما ،وقد تطور معدل استهالك الطاقة في السودان تطو ار
كبي ار ،ونتيجة لهذا التطور فقد زاد االهتمام بصناعتها ولمواجهة هذا النمو المتسارع كان البد من إنشاء محطات التوليد ،ومن
المعروف أن إنشاء مثل هذه لمحطات يحتاج إلي استثمارات كبيرة ،لذلك أصبح من الضروري اللجوء إلى وسائل ترشيد استهالك
الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها.من المتوقع أن يستمر تنامي الطلب على الكهرباء بشكل كبير خالل األعوام القادمة
مما يعني الحاجة إلى استثمارات مالية كبيرة لمواكبة الطلب على هذه الخدمة األساسية .وهذا النمو المطرد في الطلب على
الكهرباء يؤدي إلى استثمارات مالية طائلة وعوائق فنية مزمنة ،وليس هناك حل ناجح لمثل هذه المعضلة سوى االستثمار في
السبل الكفيلة لتقنين النمو في الطلب على الكهرباء وترشيد استهالكها ورفع كفاءة استخدامها .في الوقت الراهن أصبحت
المعلومات المتعلقة بالسوق على جانب عظيم من األهمية في إدارة المنشآت المختلفة ويوجه المسيرون عناية بالغة في الوقت
الحاضر إلى إتباع الوسائل العلمية في حل المشكالت التسويقية ،و بالتالي لم يعد هناك مكان للتخمين و التقدير الشخصي
للبحث في ميدان اتخاذ القرار بل أصبحت اإلدارة الرشيدة تعمل دائما على دراسة مشاكلها و تحليلها تحليال علميا قبل أن تصل
إلى قرار معين أو ترسم سياسه معينة ،و لذلك تعمل جاهدة على جمع المعلومات الخاصة و الحقائق و البيانات المتعلقة بالمشكلة
موضع الدراسة و التحليل حتى تسترشد بها عند تقرير سياستها .تكمن مشكلة الدراسة في االجابة علي التساؤالت االتية :هل
هنالك تأثير للتقلبات في التضخم علي معدل استهالك الكهرباء في محلية الدويم؟ هل يوجد تأثير لعامل الموسمية علي معدل
استهالك الكهرباء في محلية الدويم؟ تمثل أهمية ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية في انها احد اهم الركائز االساسية لالستغالل
االمثل لمصادر الطاقة  ،حيث ان تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها من شروط النمو االقتصادي المتسارع .تهدف الدراسة للوصول
ألفضل نموذج يمكن استخدامه لنمذجه تأثير التقلبات في معدل التضخم علي استهالك الكهرباء في محلية الدويم .التعرف علي
واقع الكهرباء في السودان .ومعرفة تأثير التضخم علي معدل استهالك الكهرباء .بنيت الدراسة على الفرضيات التالية :تؤثر
التقلبات في التضخم علي معدل استهالك الكهرباء في محلية الدويم .ويوجد تأثير لعامل الموسمية لمعدل استهالك الكهرباء في
الدويم .استخدمت الدراسة بيانات شهرية لمعدل استهالك الكهرباء في محلية الدويم ومعدالت التضخم في السودان (يناير2102م
-

ديسمبر 2102م) باستخدام المنهج التحليلي بالتطبيق على نموذج ).)Bi-Variate GARCH

 /2الدراسات السابقة
حاول زريقة (9002م) :انشاء طريقة متطورة للتنبؤ بمقدار الطلب علي الطاقة الكهربائية في المحافظات وذلك باستخدام الشبكة
العصبية ذات االنتشار العكسي للخطأ وقد استخدمت في البحث معطيات خدمة مراقبة استهالك الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء
في محافظة السويداء مدة  63اسبوعا من اجل تدريب (تعليم) الشبكة العصبية ويظهر البحث بشكل متطور كيفية تغيير منحي
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استهالك الطاقة خالل  22ساعة وفي فترة تسعة اشهر تقريبا وعرض الذروة المسائية اليومية واظهرت نتائج البحث ومن خالل
القيم المتنبأ بها بواسطة البرنامج المبني علي الشبكة العصبية (المتنبئ العصبوني) والقيم الحقيقة لالستهالك بان المتنبئ العصبوني
الذي انشئ في هذا البحث يعطي دقة كبيرة وكافية للتطبيقات العملية].[1
اختبر زكريا وادريس ( :)9022االثار غير المباشرة بين تقلبات اسعار الصرف وعوائد االسهم بأسواق االوراق المالية في المملكة
العربية السعودية وجمهورية مصر العربية (0يناير2112م  61 -ديسمبر2100م) تستخدم الدراسة متجه االنحدار الذاتي الثنائي
لنموذج اختالف التباين الشرطي العام المنحدر ذاتيا ( ) Var-GARCHتم تقدير النموذج باستخدام طريقة االمكان االعظم تحت
افتراض تبعية االخطاء العشوائية للتوزيع الطبيعي المتعدد واوضحت النتائج التطبيقية للدراسة ان سعر الصرف بإبطاء لفتره زمنيه
واحدة يؤثر معنويا علي عائدات المؤشر العام لسوق االوراق المالية بجمهورية مصر العربية مما يعني ان عائدات سعر الصرف
السابقة يمكن استخدامها للتنبؤ بعائدات السوق المستقبلية عالوة علي ذلك تشير النتائج الي ان الصدمات (التقلبات) االتية من
سوق سعر الصرف تؤدي الي زيادة تقلبات عائد سوق االوراق المالية بالنسبة لسوق مصر بينما لم تشير النتائج التطبيقية للدراسة
الي وجود تأثيرات للتقلبات بين اسعار صرف الريال السعودي مقابل الدوالر االمريكي وعوائد المؤشر العام لسوق المال السعودية
].[2
حاول ( :Wen etal )9022ايجاد العالقة بين حجم التجارة والعائد (سعر السوق) واتجاه التقلبات لمجموعة من الدول هون
كونغ ،اليابان،كوريا،تايوان ،الصين  ،إندونيسيا ،ملوالي ،الفلبين ،وايرلندا ،ماليزيا ،وسنغافو ار( وتم تطبيق طريقة ( Bi-Variate
 )GARCHإليجاد العالقة بين حجم التجارة وعائد السوق لالسهم وتوصلت الدراسة الي ان هناك عالقة سببية بين حجم العائد
وحجم التجارة في تايوان والصين ووجود تقلبات بين حجم التجارة والعائد في اليابان وكوريا وسنغافو ار وتايوان وايضا وجود عالقة
ايجابية بين التقلبات في العوائد وحجم التجارة في هون كونغ وكوريا وسنغافو ار والصين واندونيسيا وايرلندا لكن هنالك عالقة سلبية
بين حجم التجارة و العائد في اليابان وتايوان ووجود اثر معنوي للعائد مع حجم التقلبات في عينة كل الدول ].[3
هدف الطويل (9022م) :لتقدير دالة الطلب علي استهالك الكهرباء للقطاع العائلي وذلك من خالل دراسة الواقع الحالي والمعيقات
التي تواجه استهالك الكهرباء في قطاع غزه والتي تتمتع بخصوصية عالية تختلف عن جميع البلدان في العالم حيث تعتبر مشكلة
الكهرباء باتساع الفجوة بين العرض والطلب وتتزايد مع مرور الوقت وقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى في تقدير داله
الطلب باستخدام متغيرات مختلفة وتوصلت الدراسة الي ايجاد متغيرات فسرت استهالك الكهرباء للقطاع العائلي في قطاع غزه
حيث بلغت( ) R2=99.3وهذه المتغيرات التي فسرت النموذج هي عدم االلتزام بدفع فواتير الكهرباء والتي عبر عنها بمؤشر
مجموع المتأخرات السنوية علي المشتركين ومتوسط دخل الفرد واالعتماد علي االشتراكات الجماعية والتي عبر عنه بمتوسط
نصيب االشتراك الواحد من الكهرباء للقطاع العائلي حيث كانت مرونتهم كبيره واثرت بشكل ايجابي في استهالك الكهرباء مما زاد
من الطلب علي الكهرباء بشكل كبير رغم وجود عجز في الكهرباء ].[4
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فسر طارق ) :(2014السلوك الدوري لمبيعات الكهرباء بالبحث عن المركبة الموسمية عبر نماذج  SARIMAوتم في البحث
استخدام نماذج السالسل الزمنية الموسمية لدراسة وتحليل البيانات الشهرية لمبيعات الطاقة الكهربائية الموجهة للقطاع االداري
وقطاع العائالت في مدينة بريكة للفترة من ديسمبر 2112م الى فبراير 2106م واظهرت النتائج ان نموذج  SARIMAافضل
من نموذج السير العشوائي في التنبؤ بمبيعات الطاقة الكهربائية ،حيث كان النموذج المالئم و الكفء لقطاع العائالت هو نموذج
) SARIMA(1,1,4)(0,1,1اما قطاع االدارة فقد كان النموذج ) SARIMA(0,1,1)(0,1,1ووفقا لنتائج تقدير هذه النماذج تم
التنبؤ بمبيعات الكهرباء للقطاعين حيث اظهرت القيم المتنبأ بها تناسقا مع مثيالتها في السلسلة االصلية وقدمت صورة مستقبلية
عن مبيعات الكهرباء].[5
من خالل االطالع علي الدراسات السابقة نجد هذه الدراسات موضوع الكهرباء بجانبه النظري التحليلي واتبعت في تفسير
الظاهرة النمذجة الخطية للسالسل الزمنية تحت افتراض تجانس التباين بينما استخدمت الدراسة تأثير التقلبات في التضخم علي
استهالك الطاقة الكهربائية ونجد ان دراسة زكريا و الوليد والدراسات االجنبية تتشابه مع الدراسة في المنهجية (طريقة التحليل)
اال ان االختالف في معطيات الدراسة .تتميز الدراسة بانها عملت علي نمذجه اثر التقلبات في التضخم علي استهالك الكهرباء
في محلية الدويم.
المحور الثاني :االطار النظري للدراسة
 /1الطاقة الكهربائية
اصل كلمه الكهرباء في العربية هي "كهربا" وهي صمغ شجرة اذا حكى صار يجذب التبن نحوه ،الكهرباء الساكن [البرق]
هي اول ما عرف من اشكال الكهرباء من قبل العالم االمريكي فرنكلين فالطاقة الكهربائية هي احد انواع الطاقة الموجودة في
الطبيعة ,ويمكن الحصول عليها ع ن طريق الصواعق واالحتكاك الى انه صعب وغير مجدي ببعد ذلك استطاع العالم االيطالي
فولتا عام  0721انتاج الكهرباء الكيميائية بواسطة وعائه المشهور [وعاء فولتا] ثم توالت االكتشافات من قبل العالم الفرنسي امبير
الذي استطاع التميز بين التوتر [العمل] والتيار  ,وفي سنه  0123فسر العالم اوم ظاهرة ايصال اجسام صلبه للكهرباء ووضع
تعريفا للجهد الكهربائي [قوه دافعه كهربائية] ومفعوله على المواصالت وفي عام  0122اكتشف العالقة االساسية بين التوتر
والتيار والمعروفة بقانون أوم ] .[6الطاقة .الكهربائية هي احد انواع الطاقة الموجودة في الطبيعة تستخدم في شتي المجاالت والتي
ال غني عنها في حياتنا اليومية في االستخدامات اليومية في االستخدامات المنزلية كاإلنارة والتدفئة وتشغيل االجهزة الكهربائية
المنزلية وكافة المجاالت األخرى مثل الصناعة  ،االتصاالت والمجاالت العملية  .الطاقة الكهربائية هي شكل من اشكال الطاقة
تنجم عن تدفق الجسيمات المشحونة مثل االلكترونيات وااليونات في وسط ناقل .ويعتقد بان التيار الكهربائي عباره عن تدفق
الكترونيات خالل نقل كهربائي ويمكن مقارنته بتدفق سائل عبر انبوب .اما حسب النظرية المجهرية التي قدمتها هندريك انطوان
سنه  0172فان الكهرباء هي الطاقة التي تخلقها حركه االلكترونيات في جسم موصل .ومن هذه الحركة يتولد تيار كهربائي نتيجة
فصل الكترونات عن ذاتها عن طريق االحتكاك او الح اررة او المفعول الكيميائي وهناك عناصر تنفصل عن ذاتها دون ان يتطلب
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ذلك جهدا كبي ار انها الموصالت [النحاس ،الفضة ،االلمنيوم......الخ] اما الهواء  ،الزجاج والخشب فهي عازله .ان عملية توليد
او انتاج الطاقة الكهربائية هي في الحقيقة عملية تحويل الطاقة من شكل الي آخر حسب مصادر الطاقة المتوفرة في مراكز الطلب
علي الطاقة الكهربائية وحسب الكميات المطلوبة لهذا الطاقة االمر الذي يحدد انواع محطات التوليد وكذلك انواع االستهالك وانواع
الوقود ومصادره كلها تؤثر في تحديد نوع المحطة ومكانها وطاقتها وتوجد عدة انواع محطات توليد نذكر منها ما يأتي :محطات
التوليد البخارية .محطات التوليد النووية .محطات التوليد المائية .محطات التوليد من المد والجزر .محطات توليد الكهرباء بواسطة
الرياح .ومحطات التوليد بالطاقة الشمسية .يعتبر موضوع الترشيد االقتصادي للطاقة من المواضيع الحساسة  ،نظ ار لمتطلبات
المرحلة التنموية التي يخوضها البلدان النامية  ،والتي تستلزم حشد وتضافر الجهود و االمكانات لالستفادة القصوى منها من
جهة ومن تسريع العمليات التنموية من جهة اخرى .ونبرز هذه المسألة كمهمه وطنية وضرورية لما لها من تأثيرات على الجوانب
المختلفة من الحياة االقتصادية ،سواء بالنسبة للمنتج او المستهلك  ,او االقتصاد الوطني ككل ,ويندرج هذا في سباق الجهد لرفع
مستويات االنتاجية في جميع القطاعات  ,وتطوير كفاءة الجهاز االقتصادي في تعبئة واستقالل الطاقة المادية والبشرية  ,وفقا
لألساليب العقالنية والعلمية التي تحقق اعلى مردود ممكن من عمليات االنتاج كما وكيفا.
 /2الكهرباء في السودان
بدأت صناعة الكهرباء في السودان منذ عام 0711م وذلك بتركيب مولد بسعة  011كيلواط وبتيار متواصل ،وفي عام
0722م تعاقدت حكومة السودان مع مجموعة من الشركات البريطانية لتطوير خدمات الكهرباء والمياه وانشئت شركة النور والطاقة
السودانية تشغيل اول محطة لتوليد الكهرباء بخزان سنار بسعة  02ميغاواط و ارتفعت سعة التوليد الي  6111كيلو واط وفي عام
0723م تعاقدت حكومة السودان علي تركيب مولدات بخارية ببري بسعة  61ميغاواط وفي عام 0732م تم ثم أضيف للمحطات
المائية محطة خشم القربة بسعة تصميمية  02.3ميغاواط ومحطة توليد الروصيرص بسعة تصميمية  211ميغاواط وفي عام
 . [7]0712تم فصل خدمات الكهرباء عن المياه وصدر قانون الهيئة القومية للكهرباء لتشرف علي الشبكة القومية وتم تحويل
مسئولية االشراف علي المحطات خارج الشبكة للحكومات اإلقليمية علي ان تقوم الهيئة القومية بوضع الخطط والبرامج لتنمية
البالد بتقديم االستشارات الفنية  ،بلغت السعة التصميمية للتوليد بالشبكة القومية حتي نهاية العام 2111م نحو  0262.3ميغاواط
منها  622.1ميغاواط من التوليد المائي  ،و 011ميغاواط من التوليد البخاري و  22.2ميغاواط من توليد الديزل  ،و 32من
الغاز و 221من التوليد المزدوج باإلضافة الي محطات ح اررية خارج الشبكة القومية للكهرباء في معظم مدن السودان بسعة قدرها
 020.3ميغاواط وتمثل االدارة العامة للتوزيع احد االدارات العامة السبع الرئيسية المتمثل في توليد  ،نقل وتوزيع الكهرباء ،وبتاريخ
 21يونيو 2101م اصدر مجلس الوزراء القرار رقم  /037لسنة  2101والذي قضي بإلغاء امر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء
و ايلولة كل عقارات ومنقوالت وحقوق والتزامات الهيئة القومية للكهرباء للشركات المنشأة في مجال الكهرباء ومنها الشركة السودانية
لتوزيع الكهرباء].[7
/3سد مروي:
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يعتبر مشروع سد مروي احد اهم مشروعات الطاقة المائية متعددة االغراض في السودان يهدف في االساس لتوليد
الطاقة الكهرومائية] ،[8وفي هذا االطار يصف المهندسون الصينيون سد مروي بمشروع " ثالثة مضايق" علي نهر النيل وذلك
تشبيها بسد "سانشا" في الصين ،ويقع السد في منطقة الحمداب بمنطقة مروي شمال السودان علي بعد  621كلم شمال العاصمة
السودانية الخرطوم  ،ويبلغ الطول الكلي لسد مروي حوالي  7221.2متر علي ضفة نهر النيل ويبلغ ارتفاعه  31مت ار وهو بذلك
يعد سدا متوسط االرتفاع ولكنه في نفس الوقت ينتج الطاقة التي تنتجها السدود المرتفعة وذلك لعمق نهر النيل ووفرة مياهه و
شارك في انجازه شركات صينية و فرنسية والمانية وجاء اغلب التمويل من دول عربية مثل الكويت والسعودية وقطر علي شكل
قروض ميسرة ومنح وقدمت الصناديق العربية للمشروع  121مليون دوالر فيما قدم السودان  222مليون دوالر والصين 221
مليون دوالر].[8
 /4الكهرباء في محلية الدويم
قبل التعرض للكهرباء وتطور استهالك الكهرباء في محلية الدويم سوف نتحدث بإيجاز عن محلية الدويم ثم نتعرف علي
الكهرباء في محلية الدويم وتطور استهالكها .محلية الدويم هي إحدى محليات النيل األبيض  ،وتمتاز بتوفر البنيات التحتية
المتمثلة في الكهرباء القومية والطرق والجسور (كبري الدويم) خدمات المياه والثروة الحيوانية واألراضي الزراعية (زراعة القمح –
الذرة – القطن – واألرز ) قطاع الصناعات الوسيطة والخفيفة .تقع محلية الدويم غرب النيل األبيض بين خطي عرض -06,221
 021شماال وبين خطي طول  621-06,221شرقا  ،تحدها شماال محلية أم رمته وجنوبا محلية كوستي وشرق النيل األبيض وغربا
محلية با ار التابعة لشمال كردفان  .تبلغ مساحة محلية الدويم 1362كلم 2أي ما يعادل  %22من مساحة الوالية .يبلغ عدد السكان
( 272,372نسمة) يتوزعون على الوحدات اإلدارية].[9
جدول ( )1وحدات الدومي اإلدارية
الوحدة

عدد السكان

وحدة الدومي اإلدارية

 226,77نسمة

وحدة شبشة اإلدارية

 746552نسمة

وحدة الوحدة اإلدارية

 426275نسمة

وحدة التضامن اإلدارية

 226237نسمة

اجملموع

 7746,74نسمة

املصدر  :اجلهاز املركزي لإلحصاء – والية النيل األبيض

جدول ( )2مصادر مياه املدن والريف
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البيان

السكان

العدد

حمطات مياه املدن

الدومي

7

حمطات مياه املدن

شبشة
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اآلابر اجلوفية

الريف

44

املياه السطحية – حفائر

الريف

5,

املصدر  :هيئة مياه الشرب – بوالية النيل األبيض

 /5قطاع الكهرابء
المصدر الحالي للكهرباء بمدينة الدويم يتم عبر محطة ربك التي ترتبط بخط نقل 001ك ف من محطة سنار ويتم النقل الي
الدويم عبر خط  62ك ف بطول  021ك م ويغذي هذا الخط قري محلية كوستي ومحلية الدويم مثل ( قرية الفشاشويا ،الطويلة
 ،قلي ،ود شمام  ،قري ام جر وقري اخري) .الخطة المستقبلية تتمثل في امداد مدينة الدويم من دائرة النيل االبيض تنقل 221
ك ف  ،والتي تمتد حتي مدينة الرنك جنوبا ،وغربا والية كردفان ،والتي ترتبط من محطة سد مروي ولهذا الغرض تم إنشاء ابراج
عابرة للنيل ،وسوف يتم بناء محطة توزيع داخل الدويم بطاقة  21ميغاواط مما يضاعف الطاقة السابقة الي ثمانية اضعاف
وبالتالي يساهم في توفير طاقة كهربائية للمشاريع الزراعية والمدينة الصناعية المقترحة وريفي محلية الدويم وريفي محلية ام رمته.
اجمالي الطاقة المتاحة بالدويم يمثل  6ميغاواط موزعة كاالتي :القطاع السكني  2ميغاواط .القطاع الزراعي  1.2ميغاواط .القطاع
الصناعي  1.1ميغاواط .واهتمت حكومة والية النيل االبيض بهذا القطاع الهام وذلك بعد توقيعها علي عقود كهرباء مدن وارياف
الوالية مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء علي ثالثة مراحل لتشمل المرحلة االولي ( )022قرية وحيا ويستفيد منها نحو()21
ألف مشترك.
شكل ( )1استهالك الطاقة الكهرابئية يف حملية الدومي يف الفرتة من 2112م2112-م:
CONS
2. 8

2. 6

2. 4

2. 2

2. 0

1. 8

1. 6

1. 4
IV

II

III
2014

I

IV

III

I

II
2013

IV

II

III

I

2012

املصدر :من اعداد الباحثني ابالستعانة ببياانت مت اخذها من مكتب الشركة السودانية فرع الدومي

نالحظ من شكل ( )1تزايد تطور استهالك الكهرباء حيث كان في يناير 2102م  0.22ميغاواط/ساعة ليصل في ديسمبر
2102م ليصل  2.32ميغاواط /ساعة ويرجع ذلك الي التوسع السكاني الكبير وزيادة عدد المشتركين ،وارتفاع مستويات المعيشة
الذى يؤدى الى استخدام الكماليات من اآلالت الكهربائية وايضا اعادة تشغيل مصنع النسيج الدويم هذا سوف يزيد من استهالك
الكهرباء.
 /6التضخم

229

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

التضخم يعود الي زيادة كمية النقود المتداولة اكبر من المعروض السلعي  ،وما يؤدي ذلك الي ارتفاع المستوي العام
لألسعار] [10كما يعرف التضخم بانه ارتفاع مستمر في االسعار يعاني منه االقتصاد ولكن تستطيع الحكومة التدخل وتحديد
االسعار كي منع القوة التضخمية من تحقيق ارتفاع في االسعار .ويعرف كورتير التضخم بانه الحالة التي تأخذ فيها النقود
باالنخفاض أي عندما تأخذ االسعار باالرتفاع  .كل هذه التعريف تؤكد علي ان المقصود بالتضخم هو ارتفاع االسعار و ليس
االسعار العالمية  ،مشيره الي وجود حالة عدم توازن بين العرض الكلي و الطلب الكلي عند مستوي االسعار السائدة مما يؤدي

الي ارتفاع المستوي العام لألسعار] .[11أهم انواع التضخم  :التضخم الزاحف النسبة السنوية ال تتجاوز  1%وترتفع إلي 10%
لتضخم التقليدي النسبة السنوية  .4%إلى  5%وترتفع إلي  30%إلى  40%خالل عشرة سنوات.
خالل عشر سنوات .ا ّ
التضخم الجاري النسبة السنوية تتجاوز  10%وخالل عشر سنوات تتجاوز 100%
كل
ّ
 .والتضخم الجامح ترتفع األسعار في ّ

التضخم الطائر عنده يلجأ الناس إلى تبادل المال بالسلع .علي سبيل المثال :السلع المستعملة مثل البراميل
لحظة وبسرعة].[12
ّ

الفارغة واألدوات الكهربائية لمجموعة الدخل المنخفض .بينما تشغل مجموعة الدخل العالية في السيارات اليدوية الثانية وتنزل

تضخم وقت الحرب،
لتضخم الوقت يمكن أن ّ
كتضخم وقت السالمّ ،
يصنف ّ
مبيعات األرض بهدف تبقي مالهم الحقيقي .طبقا ّ

تؤدي إلى
تتحرك السلع من مناطق السالم إلى مناطق الحرب ،انسحاب هذه السلع ّ
وتضخم ما بعد الوقتّ .
ّ
تضخم وقت حربّ :

التضخم ما بعد الحرب بشكل رئيس ناتج من البطالة بعد
تخفيض العرض وتزيد الطلب ّ
وتؤدي إلى ارتفاع األسعار في النهايةّ .

الحرب .ألن العديد من الجنود فقدوا وظائفهم لوقف الحرب ،أو خالل طباعة النقود لخلق الوظائف الجديدة .اتجاه النقود المطبوعة

التضخم التقليدي آنف الذكر].[12
حديثا إلى االستهالك ّ
تضخم .وقت السالم هو ّ
سيؤدي إلى ارتفاع األسعار ،لذلك ّ
ضخم
 /7نظرايت الت ّ
تضخم الطلب من قبل
وتضخم هامش الربح ..يفترض ّ
تضخم دفع التكاليف ،كمية النقودّ ،
عديدة منها تضخم جذب الطلبّ ،

بأن في حالة العمالة الكاملة ،الزيادة في الطلب علي االستثمار تزيد الطلب الكلي فوق الموارد المتاحة .األسعار ترفع
كينزّ ،
األسعار .بما أن طلب المستهلك يعتمد على الدخل الحقيقي ،والذي لم يخّفض باألسعار المتصاعدة يبع السلع باألسعار العالية

ارتفاعا مكافئا في الدخول النقدية .إذا كانت M

ثابتة أي زيادة في مستوى األسعار يرفع الطلب علي المبادالت وهكذا يدفع فوق

معدل الفائدة إلي أعلي إلزالة االستثمار اإلضافي .بما أن بعض النقد ينتزع من الطلب علي المضاربة إلى المبادالت ستهبط
يؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة
األسعار .تزيح األسعار الهابطة الطلب الفائض  .فقط إذا كان رصيد المضاربات يساوي الصفر ّ
إلى مستوى كافي لمحو كامل للطلب الفائض .إذا كان االقتصاد أقل من العمالة الكاملة لكل عوامل اإلنتاج فإن االقتصاد سوف

تضخم جذب الطلب هكذا من وجود مصادر عاطلة وغير مستعملة من المجتمع ،ثبتت بواسطة
لن يواجه ارتفاع في األسعار .ينتج ّ
تضخم الطلب أظهر كثي ار بمفهوم الفجوة التضخمية .إذا كانت هناك عمالة كاملة الطلب الكلي سيتجاوز اإلنتاج األمر
الركودّ .
حد ما لم أو حتى تكون
تضخم بدون ّ
الذي يترك فجوة تضخمية .تؤدي هذا في فجوة التضخمية إلي ارتفاع األسعار ،ويمضي ّ
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إن التأثيرات على الطلب الحقيقي
مكون الطلب الكلي كافية إلزالة الفجوةّ .
هناك تأثيرات غير مباشرة من األسعار المتصاعدة على ّ
في وجود الفجوة التضخمية كالتّالي]:[12
 .0إذا كانت  Mثابتة أو ترتفع بنسبة صغيرة مقارنة باألسعار ،فإن معدل الفائدة سيرتفع ،مما يؤدي إلى تخفيض االستثمار.
ضد مجموعات الدخل الثابت هكذا تخفض دالة االستهالك كنتيجة النخفاض الميل
 .2سيكون هناك إعادة توزيع الدخل الحقيقي ّ
الحدي لالستهالك.

 .6إذا هناك تجارة دولية فإن األسعار المحلية المرتفعة ستشجع االستيراد وتخّفض الصادرات.
حد ما وجود "تأثير بيجو " وأسعار مرتفعة سيخّفض االستهالك.
 .2إلى ّ

ستحرك دالة االستهالك إلي األسفل.
 .2إذا ارتفع تحصيل الضرائب بوتيرة أسرع من األسعار هذه
ّ
 .3إذا وّلدت األسعار المتصاعدة توّقع بارتفاع آخر سيحاول المستثمرون مقابلة هذا االرتفاع باستثمار أكثر.
كليا إلى األرباح .
 .2إذا كانت معدالت أجور االسمية ثابتة ،األسعار األعلى تذهب ّ

ينتج تضخم دفع التكاليف من زيادات األجور بالنسب التي تتجاوز اإلنتاجية .تفيد نظرية كمية النقود أن مستوى األسعار يرتبط

يصب في االقتصاد على شكل ائتمان محلي بواسطة النظام
بكمية النقود بشكل متناسب .تفترض أن صافي النقد المضاف
ّ
المصرفي إلى رجال األعمال لتمويل االستثمار فوق زيادة معدل االدخار الحالي مما يزيد العرض الكلي غير المقابل من السلع
ّ
ألن االقتصاد في حالة العمالة الكاملة .يرفع هذا أسعار السلع وفي نفس الوقت ينتزع االدخار اإلجباري من المستهلك .يفترض
تضخم هامش التكلفة الكلية بالنسبة للصاحب العمل والهامش علي تكلفة المعيشة بالنسبة إلي العامل يعتمدان علي حجم وشكل
أن ّ
الهامش .ترتفع األسعار إذا مقدار هامش العمال أكبر من هامش أصحاب العمل كنسبة مئوية.

 /8التقلبات
التغيرات غير المتوقعة في أصل معين ،تتزامن في العادة مع رسم بياني للعائدات مع الزمن الذي يمثّل المحور
هي قياس لكثافة ّ

الرأسي .في العادة تسمي فترات التقلبات الحادة بعناقيد التقلبات وتوضح هذه العناقيد إمكانية التنبؤ بالتقلبات ومن المعلوم أن

التقلبات الحادة تستمر إلي فترة قبل أن تهبط إلي مستويات أدني .مهمة أي نموذج تقلبات هو وصف نمطها التاريخي واستخدامه
متغير عشوائي يتبع عملية عشوائية نأمل في اكتشافها.
في التنبؤ بالفترات المستقبلية .يمكن التفكير في التقلبات علي أساس أنها ّ
يتحكم تكرار البيانات في أنواع عناقيد التقلبات .البيانات ذات التكرار المنخفض تسمح فقط برؤية خصائص التقلبات .علي أية

حال إذا تم استخدام بيانات ذات تكرار عالي يؤدي ذلك إلي نماذج معّقدة نتيجة لآلتي :شكل التقلبات خالل اليوم  .االختالل
نتيجة للعروض و األسعار المطلوبة .االرتباط الذاتي لألسعار الحالية .معدالت التجارة غير المنتظمة.
 /9النماذج املومسية
بعض السالسل الزمنية المالية تظهر تغيرات موسمية ودورية يطلق عليها السالسل الزمنية الموسمية .تعد الموسمية في بعض
التطبيقات ذات أهمية ثانوية لذا تتم ازالتها وتستخدم في االستدالل .تظهر أهمية الموسمية في التطبيقات التي تهدف إلي التنبؤ].[13
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تعتبر التقلبات الموسمية من بين العوامل التي تؤثر في الظروف االقتصادية بجانب العوامل األخرى فيالحظ ان الموجة الباردة
في فصل الشتاء تزيد من الطلب علي البلوفرات الصوفية والمالبس الثقيلة بوجه عام  ،كما ان الموجة الحارة في فصل الصيف
تقلل من الطلب علي هذا النوع من المالبس ويالحظ ايضا ان الموجة الحارة بفصل الصيف تزيد من الطلب علي الثلج واآليسكريم
والمشروبات الباردة بمختلف انواعها في حين ان الموجة الباردة تقلل من الطلب علي هذه المنتجات وفي المواسم واالعياد يزداد
الطلب علي الحلوى والهدايا بصوره ملحوظة بالمقارنة مع االوقات األخرى من السنة  ،ومن الممكن قياس اثر التقلبات الموسمية
علي المتغيرات االقتصادية باستخدام المتغيرات الصورية ويالحظ في هذا الصدد ان التقلبات الموسمية قد تؤثر علي المعلمة
التقاطعية لعالقة االنحدار فقط  ،او قد تؤثر علي المعلمة االنحدارية فقط  ،اوقد تؤثر علي كليهما فقط] .[14قد توجد هنالك
تقلبات موسمية بصوره منتظمة في بعض البيانات علي مدار العام  ،مثال ذلك التقلبات التي تصاحب التغيرات المناخية في
الفصول  ،او التقلبات في المبيعات التي تصاحب المواسم واالعياد في بعض الدول  ،ولرصد مثل هذه التقلبات يتعين ان تكون
البيانات المتاحة شهرية او ربع سنوية وفقا ال وقات تكرار مثل هذه التقلبات وتوجد هناك طرق عديده للتخلص من التقلبات
الموسمية في البيانات ومن بين هذه الطرق المتعارف عليها  :طريقة التعداد الضربية .طريقة التعداد الجمعية .طريقة النسبة
للمتوسط المتحرك الضربية .طريقة النسبة للمتوسط المتحرك الجمعية .وطريقة الفروق الموسمية .وتعتبر الطريقتين االولي و
الثانية هما الطريقتان المستخدمتان علي نطاق واسع من قبل مكتب التعداد بالواليات المتحدة ويمكن استخدام أي من هذه الطرق
في برنامج  Eviewsالقياسي لعمل ازالة التقلبات الموسمية.
احملور الثالث :االطار التحليلي
بياانت الدراسة :تستخدم الدراسة بيانات شهرية الستهالك الكهرباء في محلية الدويم ومعدل التضخم العام في السودان للفترة من
يناير 2102م وحتي ديسمبر 2102م  ،وتم اخذ بيانات استهالك الكهرباء الشهري من مكتب الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء
المحدودة فرع الدويم ،اما بيانات التضخم تم اخذها من التقارير السنوية لبنك السودان المركزي لسنة 2102م.
جدول ( )3االحصاءات الوصفية الستهالك الكهرابء ومعدل التضخم
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استهالك الكهرابء

معدل التضخم

الوسط احلسايب

74372122

2,474555

الوسيط

743,7425

53434333

اكرب قيمة

74247377

574333333

اقل قيمة

14,3,732

17423333

االحنراف املعياري

34772175

7472372,

االلتواء

347,54,4

-0.518916

التفرطح

74,43,44

1.848062
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قيمة جارك بريا
قيمة االحتمال

34,332321

30.606086

34227,7,

0.164797

املصدر :من اعداد الباحث ابالستعانة بربانمج.Eviews

تشير النتائج الي ان استهالك الطاقة الكهربائية ومعدل التضخم تتبع التوزيع الطبيعي وقيمة التفرطح بالتقريب اقرب للقيمة
المعيارية  6و قيمة جارك بي ار تؤيد تبعية البيانات للتوزيع الطبيعي عند مستوي معنوية .%2

شكل ( )2استهالك الكهرابء يف حملية الدومي
CONS
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املصدر :من اعداد الباحثني ابالستعانة بربانمج.Eviews

من شكل ( )2نجد ان استهالك الطاقة الكهربائية في محلية الدويم بلغ قيمة عظمي في اكتوبر 2102م هي 2.23ميغاواط وقيمة
صغري سجلت في يناير 2106م بلغت  0.30ميغاواط ،وهذا ما يعطينا فكرة حول عدم تجانس مستويات السلسلة ونالحظ من
خالل المنحني البياني ان متوسط استهالك الكهرباء يزداد بوتيرة متزايدة ويرجع ذلك الي التوسع السكاني الكبير وزيادة عدد
المشتركين  ،وارتفاع مستوي المعيشة الذي يؤدي الي الزيادة في استخدام الكماليات من اآلالت الكهربائية ويظهر جليا ان التقلبات
في كل سنة يكون في الشهور الصيفية والقيم الصغرى توافق الشهور الشتوية وذلك الن اشهر الصيف تتميز بالح اررة العالية وهذا
ما يفسر ارتفاع استهالك الكهرباء من خالل مضاعفة استخدام الطاقة الكهربائية  .هذه التغيرات تُشير لنا امكانية وجود مكونة
موسمية ومكونة اتجاه عام.
جدول ( )2دالة االرتباط اجلزئي
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شكل ( )3معدل التضخم يف السودان
INF
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املصدر :من اعداد الباحثني ابالستعانة بربانمج.Eviews

نالحظ من شكل ( )6ان متوسط معدل التضخم بدأ عند مستويات منخفضة اقل من  %21وبعد االنفصال بدأ في االرتفاع
اعلي الي  %21.1في فبراير 2106م ثم بدأ في االنخفاض في شهر اغسطس 2106م  %22.3ويعزي ذلك لتطبيق حزمة من
االجراءات االقتصادية اهمها تخفيض سعر صرف المعامالت الحكومية ورفع الدعم جزئيا عن المحروقات ثم عاود االرتفاع مرة
اخري في يوليو 2102م حيث بلغ . %23.1
شكل ( )2التضخم واالستهالك يف السودان
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2. 8

استهالك الكهرباء
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INFLATION

املصدر :من اعداد الباحثني ابالستعانة بربانمج.Eviews

ونالحظ من شكل ( )4ان هنالك تأثير لمعدل التضخم علي معدل استهالك الكهرباء وذلك عندما ينخفض معدل التضخم يزيد
استهالك الكهرباء وعندما يرتفع يقل استهالك الكهرباء.
منوذج الدراسة

لنمذجه تأثير التقلبات في التضخم علي استهالك الطاقة الكهربائية ،تم استخدام نموذج متجه االنحدار الذاتي الثنائي لنموذج

اختالف التباين الشرطي العام وفي هذا النموذج يتم تقدير معادلتين األولى للمتوسط الشرطي والثانية للتباين الشرطي].[15
توصيف معادلة املتوسط الشرطي
Ct   0  1 INFt

حيث ان  : Ctاستهالك الطاقة الكهربائية.
 :INFمعدل التضخم.
توصيف معادلة التباين:

تشير معادلة ( )2للتباين والتغاير والتي فيها  A ,B ,Cهي مصفوفة من الرتبة  nxnتحتوي علي المعالم التي يتم تقديرها][16
].[17
النتائج التطبيقية
اوالً :اختبار السكون ملتغريات الدراسة :اختبار السكون ضروري لتجنب الحصول علي نتائج زائفة ناتجة عن استخدام معامالت
غير مستقرة.
جدول( )5نتيجة اختبار السكون ملتغريات الدراسة
املتغري
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قيمة  t-Statisticعند املستوى

قيمة  ADFعند مستوى %5

استهالك الكهرابء

-3.002238

*

-2.948404

معدل التضخم

-3.863089

*

-2.951125

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

العدد اخلامس عشر /فرباير 2021

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية
*تشري ايل معنويه االحصائية عند مستوي معنوية %4

من الجدول اعاله نجد ان قيمه االحتمال لسلسلة استهالك الطاقة الكهربائية ومعدل التضخم اقل من مستوى المعنوية  %2عليه
نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل بانه ال يوجد جذر وحده وبالتالي فان السلسلة ساكنه عند المستوى.
ثانيا :اختبار التكامل المشترك :ان جميع المتغيرات تحت الدراسة صارت متكاملة من الدرجة االولي فان الخطوة التالية تتمثل
في اختبار مدي وجود عالقة طويلة المدي (اختبار التكامل المشترك) بين متغيرات الدراسة.
جدول ( )6نتائج اختبار التكامل املشرتك ملتغريات الدراسة
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue

**Prob.

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Eigenvalue

0.3705500081166742 15.73890156860103 14.2646001532375
0.0290268763160016
0.2893904677224064 11.6154941566592 3.841465500940406 0.0006533090586029819

Hypothesized
)No. of CE(s
* None
* At most 1

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

املصدر :إعداد الباحثني من خمرجات Eviews

تشير نتائج اختبار االثر للتكامل المشترك الي رفض فرض العدم بعدم وجود أي متجه للتكامل المشترك عند مستوي معنوية %2
وبالتالي قبول الفرض البديل والذي ينص علي وجود معادلتين للتكامل المشترك بين متغيرات الدراسة ،وهذا يشير الي ان السالسل
الزمنية قيد الدراسة لها عالقة توازنيه في المدي الطويل.
اثلثاً :نتائج تقدير منوذج ( )BI-VARIATE GARCHلتحديد اتثريالتقلبات يف معدل التضخم علي استهالك الكهرابء يف حملية الدومي:
معادلة املتوسط الشرطي:
CONS = 2.05+38.24 INF
من خالل معادلة المتوسط نجد ان التقلبات في التضخم تؤثر معنويا على معدل استهالك الكهرباء في محلية الدويم ويدل ذلك
علي ان التقلبات التي تحدث في التضخم تقود الي تقلبات في استهالك الكهرباء وذلك لعدم اليقين بما سيحدث في المستقبل
وسيؤدي هذا الي ترشيد االستهالك او االنفاق في امور اخري اساسية .
معادلة التباين والتغاير الشرطي:
)GARCH1 = 0.04+0.41*RESID1(-1)^2+8.50*GARCH1(-1
)GARCH2 = 0.04+1.01*RESID2(-1)^2+0.3491*GARCH2(-1
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)COV1_2 = 0.04+ 0.64*RESID1(-1)*RESID2(-1) + 0.005*COV1_2(-1
وفي جزء التباينات والتغايرات نجد ان القاطع معنوي والمعلمة الملحقة بمربع ابطاء البواقي لالستهالك معنوية والمعلمة الملحقة
بمربع ابطاء البواقي للتضخم معنوية و المعلمة الملحقة بمربع بإبطاء ال  GARCHلالستهالك غير معنوية و المعلمة الملحقة
بمربع بإبطاء ال  GARCHللتضخم معنوية.
إزالة اثر التقلبات املومسية:
تمت ازالة اثر التقلبات الموسمية لكل من االستهالك والتضخم بواسطة برنامج ال Eviewsكمايلي:
Modified: 2012M01 2014M12 // cons.x12(save=" d11") cons_sa
Modified: 2012M01 2014M12 // inf.x12(save=" d11") inf_sa
رابعاً :تقدير النموذج بعد التخلص من اثر املومسية
معادلة املتوسط الشرطي:
CONS = 2.05+38.24 INF
معادلة التباين والتغاير الشرطي:
)GARCH1 = 0.01+0.28*RESID1(-1)^2+0.29*GARCH1(-1
)GARCH2 = 0.01+0.80*RESID2(-1)^2+0.45*GARCH2(-1
(COV1_2 = 0.01 + 0.47*RESID1(-1)*RESID2(-1) -0.36*COV1_2(-1
من النتيجة اعاله نالحظ ان المعلمة الملحقة بإبطاء ال  GARCHلالستهالك اصبحت معنوية و المعلمة الملحقة بمربع بإبطاء
ال  GARCHلالستهالك ايضا معنوية وذلك بعد التخلص من اثر التقلبات الموسمية ومن ذلك نستنتج ان هنالك تأثير فعلي
لعامل الموسمية علي استهالك الكهرباء وبعد ذلك يصير هذا النموذج الذي يمكن استخدامه لنمذجه تأثير التقلبات في معدل
التضخم علي استهالك الكهرباء في محلية الدويم.
النتائج
 /1التقلبات في التضخم تؤثر معنويا علي معدل استهالك الكهرباء في محلية الدويم.
 /2يوجد تأثير لعامل الموسمية علي معدل استهالك الكهرباء في محلية الدويم.
التوصيات
 /1تعميم هذا البحث الي دراسات مناظره علي مستوي الوالية او الواليات االخرى واجراء مقارنة بينها.
 /2ان تعمل الدولة علي معالجة التضخم باتخاذ بعض االجراءات المالية للحد من ارتفاع معدل التضخم من خالل القيام بتنفيذ
سياسات مالية ونقدية لكبح معدل االرتفاع في االسعار.
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 /3توفير وتحديث المعلومات في قطاع الكهرباء في محلية الدويم من قبل الجهات المختصة بشؤون الكهرباء بهدف إبرازها
ألصحاب الق اررات وتيسير الحصول عليها للباحثين والمهتمين بهذا المجال إلجراء المزيد من الدراسات عليها وذلك بإنشاء اجهزه
متخصصة لها.
املراجع
][1بديع زريقة (") 7337استخدام الشبكة العصبونية للتنبؤ مبقدار الطلب علي الطاقة الكهرابئية "،كلية اهلندسة امليكانيكية و الكهرابئية  ،جامعة دمشق
،جملة دمشق للعلوم اهلندسية ،اجمللد اخلامس والعشرون –العدد الثاين .
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Abstract :

This paper aims to evaluate Libya’s fiscal policy
by scrutinizing the long term relationship between
the government’s revenue and expenditure.
Numerous versions of cointegration approaches
have included the application of the conventional
Engle-Granger and Johansen’s cointegration tests.
First, the analysis of the data properties is carried
out using Augmented Dickey-Fuller unit root test
as part of the identification process for the data’s
stationarity. The outcomes of both cointegration
tests indicate that the long-run equilibrium
between government’s revenue and expenditure
does not exist, suggesting that the fiscal policy is
unmanageable in Libya. The implication of the
policy’s results specifies that there is
interdependence between government spending
and revenue. This shows that there is no
formulation in the government as spending and
revenue decision is done simultaneously. Thus,
the government should look for methods to
reorder intertemporal relationship among public
revenue and expenditure that proportionate with
the economy’s revenue mobilization probability.

امللخص
هتدف هذه الورقة إىل تقييم السياسةة اااليةة الليةيةة مةل ة

فحةةل الع قةةة يف االجةةل الطويةةل ب ة إالي ةرادات والنفق ةةات
االعتماد على العديدة مل مناهج

 وذلك مل.احلكومية

Engle-Granger التكامل ااشرتك تطةيق ا تةةارات

 حية اعتمةدت يف اوال. للتكامةل ااشةرتكJohansen و
على إجةرا لليةل صةاال الةيةاست دسةتاداب ا تةةار جةذر
 ااعزز كجز مةل عمليةة لديةدDickey-Fuller وحدة
 تشةةخ بت ةةااج ا تةةةار التكامةةل ااشةةرتك إىل.ثةةةات الةيةةاست

عدب وجود توازن طويل اادى ب إيةرادات احلكوميةة وبفقاهتةا

. مما يشخ إىل أن السياسة ااالية يف ليةيا تتميز بضعف إدارة،
كمة ةةا حية ةةدد مضة ةةمون بتة ةةااج السياسة ةةة أن هنة ةةاك ترابطة ةةا ب ة ة

 وهةذا يةد علةى أبة،اإلبفاق احلكومي واإليرادات احلكومية

ة ةةا اختة ةةاذ ق ة ةرار

ال توجة ةةد ةة ةةياوة يف احلكومة ةةة ية ةةتم مة ةةل

 ة،  ودلتةةا.النفقةةات واإلي ةرادات العامةةة يف وقةةو واحةةد

علةةى احلكوم ةةة أن تةح ة ع ةةل ط ةةرق إلعةةادة ترتية ة الع ق ةةة
الزمني ةةة بة ة اإلية ةرادات والنفق ةةات العام ةةة ال ةةت تتناسة ة مة ة

Keywords: Government Revenue, Expenditure,
Cointegration, Fiscal Policy.

.احتمالية تعةئة اإليرادات ل قتصاد

،  اإلبفةةاق العةةاب، الكلمةةات اافتاحيةةةا اإلي ةرادات احلكوميةةة
. السياسة ااالية، التكامل ااشرتك
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Introduction
Currently the utmost significant macroeconomics discourse is the connection between public
spending and revenue. Such affiliation created a main concern for both governments and policy
makers. Hence, the significance and relevance of empirical researches on interrelation amongst
public revenue and expenditure are undeniable as governments in both developed and developing
economies have incurred fiscal deficits continuously. This is the result of the connection between
public spending and revenue and their effect on fiscal deficit. An accurate fiscal policy is
important promoting a stable price and maintaining employment growth and output. In
macroeconomic policy discussions, the fiscal policy is greatly seen as an instrument that should
be used in mitigating fluctuating output and employment. Furthermore, it could be utilized in
bringing economy back to its possible stages. Consequently, it is important to have deep
understanding on the connection between public expenditure and revenues when assessing the
efficiency of the government’s strategy in resources’ management. Based on the significance of
public economics’ matters, particularly
Based on the issue’s significance in public economics, particularly the causality of serious
consequences for fiscal deficit, and a large quantity of researches have evaluated the connection
between public revenue and expenses throughout the decades. The latest economic crises have
shown the effects of fiscal policies being managed poorly and how it has caused great damages to
the nation’s welfare. It also shows the importance of an effective handling of fiscal policies
benefits economic development. The Keynesian theory highlights the important role of public
spending on the economy and how it functions as the catalyst of economic development in every
economic sector and betters the public’s standard of living. In Libya, the fiscal policy is weak
among all the economic policies implemented despite the government’s dependence of public
expenditure for public projects’ financing. This may have been caused by the dependency on oil
as the main source in supplying the public budget needed, thus the dependency has weakened the
country’s fiscal policy.
Generally, Libya’s state budget is utilized in reinforcing and achieving the economic targets by
guiding public spending in the direction of building infrastructure, education, healthcare and
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housing to escalate living standards. Government expenses play the role as Libya’s main GDP
component that averages about 33% in the past decade. Over the study’s model period, public
expenditure increased from LD 37 billion in 1962 when it reaches more than LD 45 billion in
fiscal year 2019.

Table 1: Government Revenue and Expenditure for Selected Years (million, L.D)
(% of
Year
Revenue
GDP)
Expenditure
1962
40.4
26%
37
1965
165.6
34%
113.7
1970
570.5
44%
375.3
1975
1,628.3
44%
2,656.1
1980
6,808.5
65%
5,761.6
1985
3,012
38%
3,905.4
1990
24,41.4
30%
2,752
1995
47,37.8
44%
46,29.4
2000
58,43.6
33%
54,03.2
2005
38,943.3
58%
21,343
2010
61,504
60%
50,552
2015
21,540
88%
43,810
2019
57,365
74%
45,813
Source: Central Bank of Libya, Annual Reports.

(% of
GDP)
24%
23%
29%
72%
55%
50%
33%
43%
30%
32%
49%
180%
59%

Surplus/Deficit
3.4
51.9
195.2
-1,027.8
1,046.9
-893.4
-310.6
108.4
440.4
17,600.3
10,952
-22,783
11,552

(% of
GDP)
2%
11%
15%
-28%
10%
-11%
-4%
1%
2%
26%
11%
-51%
15%

The consecutive yearly budgets showed a rise in spending on economic activities, social welfare,
housing and infrastructure construction as the aim is to better the citizens’ lives. Existing
spending rose periodically to meet the salaries’ raised and that shows a high percentage of the
state’s budget. Nevertheless, public revenue is procyclical as it is dependent on the oil receipts
and price. Alternatively, there were several fiscal years that experience deficits and the deficits
were funded from excess attained in previous years or from assets. Consequently, it is imperative
to experimentally explore the long-run association between public spending and revenue in Libya
from 1962-2019. The study is divided into five sections. Succeeding the introduction is literature
review of applicable studies and section three discusses data and methodology that is used in this
paper. Section four provides the study’s empirical outcomes. Finally, the paper’s conclusion is
presented in section five.
Problem Statement
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Fiscal policy plays a pivotal role in the sustenance of macroeconomic stability, as well as
government statistics can be guide to identify the effects of fiscal policy on economic
performance (Siegel, 1979; Tanzi and Blejer, 1984). Excessive debt and deficits are among the
most increasing concerns in the global . Consequently, they result in the weakening of the
economy and compromise its sustainability of finances. In 2020s, the Libyan economy has
witness persistent budget deficits coupled with high levels of government debt due to political
conflicts that the country went through at the beginning of 2011, which causes a lowering public
revenues and an increase public expenditure, espeashly current expenditure. for instance, the
public revenue gradually decreased from 61.5 billion in 2010 to 22.3 billion in 2018 coupled
with decline in GDP from 102.5 billion to 36.8 billion in the same time. These changes result in
an increase the budget deficit to retch about -28% of GDP. According to central bank of Libya,
the government’s spending is growing at a rate greater than its income; in consequence, an everincreasing gap between public expenditure and revenue may result in an increase in levels of
government debt and continuous fiscal deficits, which may eventually create future economic
imbalances. This raises a question: Is the fiscal policy in Libya sustainable?
Research Question
In order to achieve the objective of the study, it must answer the following question:


Is the Libya's government fiscal position sustainable?

Research Aim and Objective
In fact, the increase in government debt and budget deficit in Libya has motivated us to carry out
an empirical study to investigate the sustainability of fiscal policy in Libya .Thus, the main
objective of the study is:


To investigate the sustainability of fiscal policy in Malaysia

Hypotheses’ Statement
Based on the empirical findings Based on the previous empirical findings that conducted on developing
economies, we can establish our hypothesis as follows:
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The fiscal policy for Libya between 1962 and 2019 is sustainable.

Literature Review
In this section, the paper evaluates the theoretic literature; numerous empirical literatures based
on the connection between public spending and revenue. Nonetheless, the agreement on the
affiliation between government spending and expenditure revenue did not exist. The empirical
studies highlight various types of explanation on the link between these variables.
In this context, many researches have been Conducted on

fiscal policy sustainability in

developed and developing economies. For instance, in Arabic countries, namely, Saudi Arabia,
the link between government spending and revenue used the unit root test, Engle-Granger
cointegration method and an error correction model. (Al-Qudair (2005)) confirmed the presence
of bidirectional causality between public revenue and expenditure that supports fiscal
synchronization hypothesis. Moreover, in Asia, a study on government’s revenue and expenditure
affiliation in Malaysia, the application of Johansen cointegration and error correction models
was to sample data from 1965 – 2002. Wong and Lim (2005) found that the outcomes maintained
tax-spend hypothesis, and public revenue Granger caused spending. Aisha and Khatoon (2009)
evaluated the link between the Pakistani government revenue and outlay from 1972-2007 and
applied the methodology of unit root test, Engle-Granger approach of cointegration and error
correction model. The results revealed that cointegration exist among government spending and
revenue. Ravinthirakumaran (2011) explores the relationship between Sri Lanka’s public revenue
and expenditure from 1977-2009. His study used Engle-Granger’s approach of cointegration and
error correction model.

The results concluded that bidirectional causality existed between

government spending and revenue and there was evidence of a long term balance between Sri
Lanka’s two time series variables. Additionally, there is on long term relationship between
government expenditure and revenue, as Ali and Shah (2012) studied Pakistan’s case. They used
annual data for the period of 1976-2009, and used Johansen cointegration and Granger causality
techniques.
In similar, Hoai et al. (2015) found that there was no sustainability of fiscal policy in Vietnam. a
same conclusion was found in China by a study of (Cuestas and Regis, 2018). Tung Bui (2020)
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applied a panel data on 22 developing economies to examine the fiscal policies in these nations.
He found that there was no evidence of sustainable fiscal policies for these countries.
Nevertheless, in African counties, and in the brief analysis, Granger causality analysis confirmed
that public revenue and spending had no causal link in Pakistan. For similar purposes, utilizing
yearly data over the period of 1970 to 2008 and Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
technique, Aregbeyen and Ibrahim (2012) concluded that there as a presence of a long term
relationship between the government’s expenditures and revenues in Nigeria. These results
referred to the similar conclusion of (Fasano & Wang, 2002). Nyamongo et al. (2007)
investigated this relationship in South Africa, and they provided different results. Vector Error
Correction Model (VECM) was used to analyze monthly data. The results revealed that there are
cointegration between government revenue and expenditure. A sample of annual data was
transformed to quarterly data from 1983-2007, utilized by Amoah and Loloh (2008) to test the
affiliation between government expenditure and revenue in Ghana. The study uses Engle-Granger
bivariate methodology; it discovers a cointegration between the two variables. Results attained
from Johansen cointegration and Error Correction model methodology showed that there are
indication of the presence of a long term relationship between revenue and expenditures.In
contrast, a fiscal policy sustainability in Southern African Development Community Countries
(SADC ) were found in a study of ( Nzimande and Ngalawa, 2019).
As for developed countries, Zapf and Payne (2009) concluded that

state and local public

expenditure revealed that the budget disequilibrium in the long run, and the state and local
government revealed to have a noteworthy influence on the state’s and local public’s revenues in
the short-run. Equally, Gil-Alana (2009) application of the fractional cointegration and ECM
techniques on the US government spending and revenues evaluated the relationship between
them. The study discovers no cointegration at any levels. It was also discovered that revenue and
expenditures do not impact huge fiscal imbalances (Stoian, 2008). With the employment of Engle
Granger cointegration test linked to the threshold autoregressive (TAR) and momentum threshold
autoregressive (MTAR) cointegration techniques and error correction model (ECM) on the data,
the aggregated state, local public spending and U.S.A revenue. After the financial crisis of 2008,
in European economies, seven states were investigated by (Neaime,2015), he found a weaknesses
of fiscal policy sustainability in these countries. Similarity, results for the OECD group showed

المركز الديمقراطي العربي – برلين المانيا

244

2021  فرباير/العدد اخلامس عشر

اجمللة الدولية للدراسات االقتصادية

an inadequacy in their fiscal policy sustainability from the period of 1970‒2010 (Afonso and
Jalles, 2015).
The summarization of previous empirical literature may provide an obvious comprehension
related to the association between different countries’ government revenues and expenditures
specific analysis. Furthermore, the correlated proposition on the connection between the public
spending and revenue do not have an identifiable pattern amongst economies, with regards to
both advanced and emerging economies. In conclusion, the results attainable are complex to the
approximation technique and the data’s nature.
Data Methodology
This paper employs yearly time series data on public revenue and expenditure from 1962 to 2019.
The data is obtained from the Libyan Central Bank yearly reports. Lastly, the variables are in
standard terms and shifted into logarithm.
In fact, most variables have a unit root (non-stationary). Unit root tests are beneficial in
identifying integration orders of the time series. Characteristically, the empirical test initial stage
begins with carrying out unit root tests to recognize a variable’s univariate characteristics to
demonstrate if the time series have a unit root. Generally, if variable has no unit root (stationary)
it is described as an integrated order zero or I (0). If the time series variable is not stationary at its
level but stationary from the initial different form, it is described as an integrated order one or I
(1). For this function, the study used the well-known unit root, the Augmented Dickey Fuller
(ADF) test. Thus, the model is as follows:
∆𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡 + 𝑎2 𝑋𝑡−1 + ∑𝑝𝑖=1 𝐶𝑖 ∆𝑋𝑡−1 +
∪𝑖𝑡 … … … … … … … … … … … … … … … . (1)
Where X is the inspected series, t signifies the time trend; ρ is the largest lag length engaged to
catch any autocorrelation, 𝛼 signifies the drift term, and Δ is the initial difference operator. The
null hypothesis H0: t X is I (1), that is unit root, is vetoed in approval of I(0) if 𝑎1 is discovered
negative and statistically meaningfully altered from zero.
In econometrics, a long term relationship amongst variables exists if they are co-integrated. In
our case, it is obvious that the two time series variables (R and EX) are integrated of order one, I
(1). If there existing linear combination e.g. the disturbance term, Ủ from regression is of
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integration’s lower order , I(d-b), and b>0, then Engle and Granger (1987) defines R and EX as
co-integrated. Henceforth, the conditions where R and EX are both I(1), and residuals U are I (0)
, the two variables will be co-integrated (Harris, 1995). Engle and Granger (1987) performance
has two stages to model the relationship amongst co-integrated time series as follows: firstly, unit
root tests must be applied to decide the cointegration order. The data consequently be analyzed
on Ordinary least square (OLS) technique termed co-integrating regression:
𝑅𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝐸𝑋𝑡 +∪𝑖𝑡 ……………………………………………………….. (2)
R and EX are public revenue and expenditure respectively and 𝑎 is constant and U contributes the
error terms.
Next, the researchers will evaluate if the residuals U, from the regression are stationary. If there
are no co-integration in R and EX, any of these variables linear combination would be nonstationary, and subsequently the residuals would be non-stationary (Pindyck & Rubinfeld, 1998).
For additional strong results on the presence of long-run relationship between the government
revenue and expenditure, this research uses Johansen cointegration test method to see if the
variables non-stationary set engaged in this research is co-integrated.

Empirical Results
In a stationary test, the study applicable is the Augmented Dickey-Fuller (ADF). Firstly, at level
(intercept and Intercept & Trend), the ADF test displays null hypothesis is not accepted for two
variables (R, EX) at level (not integrated). but, at the initial difference form (intercept and
Intercept & Trend), the test outcomes revealed that both variables utilized in the model have no
unit root at 1st difference, and the null hypothesis refused at the unit root can be established as the
computed F statistics values are a smaller amount to the acute value of five per cent significant
level. Consequently, a strong assumption is possible where integration two variables (R, EX) are
at order of one I (1). Table (2) recapitulates ADF test outcomes.
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Table 2: Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root Test Results for Stationarity of
Variables
Augmented Dickey-Fuller (ADF)
intercept
Intercept & trend
st
Variables
level
1 difference
level
1st difference
R
-1. 7962(0)
-5.9021 *(0)
-2.3366(0)
-5. 8530*(1)
EX
-2. 3217(0)
-5.8147*(0)
-2. 2077(0)
-5. 9422*(0)
Decision
Non-Stationary
Stationary
Non-Stationary
Stationary
Note: (i) the ADF unit root test is performed by using Eviews 7.1. the lag selection has been chosen automatically by
the program with maximum number of lag (9) and the optimal lag lengths of ADF is obtained by using Schwarz
Information Criterion (SIC) and the results of the lag order are given parentheses( ). (ii) *,** and *** indicate
significance at 0.01, 0.05 and 0.10 level respectively. (iii) Mackinnon (1996) critical values are used.

From the time when the integration of time series variables are stationary and the similar order,
the Engle-Granger’s cointegration technique is applicable to reveal the existent of cointegration
among government expenditure and revenue. In the next step, the study runs the regression. Table
(3) provides a outcome summary of ADF residuals.
Table 3: Engle-Granger Cointegration Test and Long-run Relationship
Cointegration Regression
ADJ. R2
ADF of Residuals
0.162
-1.44
R= 𝑎0 + 𝑎1 𝐸𝑋𝑡
Note: (i) R and EX are Government Revenue and Expenditure respectively (ii) **Significant at Five percent
Mackinnon (1996) p-values.

In Equation (2), the researcher tries to use the ADF test to approximate the long-run link between
government revenue and government expenditure as a way to show the residuals’ stationarity. In
this equation, the government revenue is seen as a dependent variable while expenditure as an
independent. From the results attained from table (3), the assessed residuals are non-stationary,
whereas the computed F-statistic (-1.44) value attained from ADF test is superior to MacKinnon
critical value at 5% significance level. This shows that the unit-root null hypothesis could not be
rejected, and the implication is that there is no indication of a co-integration association between
the government revenue and expenditure. Thus, it can be determined that both variables are not
co-integrated, and the long-run relationship of both variables does not exist.
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Table 4: Johansen’s Cointegration Test and Long-run Relationship
Critical value
null hypotheses
Max-Engen Value
Probability
λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒
(5%)
r=0
0.1990
10.161
15.494
0.2685
r ≤1
0.0088
0.3931
3.8414
0.5307
null hypothesis

Max-Engen Value

λ𝑚𝑎𝑥−𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛

r=0
r≤1

0.1990
0.0088

9.7682
0.3931

Critical value
(5%)
14.264
3.8414

Probability
0.2276
0.5307

Note: (i) Trace Test and Max-Engen Value Test indicate no cointegration at the 0.05 level, (ii) *denotes rejection of
the null hypothesis at 0.05 level (iii) ** Mackinnon-Haug-Michelis (1999) p-values.

Based on the outcomes attained from the Engle-Granger two-steps co-integration test, the cointegration test displays that the long run relationship between both variables could not be
recognized. For likelihood to obtain a long-run relationship among the variables, the study
analyses the data over a Johansen co-integration method (1988). Table (4) shows results of
unlimited cointegration rank test (Trace) and unlimited cointegration rank test (Maximum Eigen
value) to prove that long run equilibrium exists among the R and EX. With reference to results of
both trace test and the maximum Eigen value tests, no cointegration null hypothesis could be
rejected at (5%) level of significance. On the other hand, the null hypothesis that (r ≤1) can be
rejected. This result indicates that there is no cointegration and the long-run relationship between
government revenue and government expenditure does not exist during the period of
approximation the sample study.
To strengthen the study’s outcomes, various diagnostic tests are used and these tests are Serial
Correlation (LM) Test, Heteroskedasticity (ARCH) Test and Normality Test. Table (5)
summarizes the results of the tests stated below.
Table 5: Variety of Diagnostic Tests for the Estimated Equation
Test Applied
Estimated Equation

Item
serial
correlation
normality
Heteroscedasti
city

LM test
test of kurtosis and skewness
ARCH test

CHSQ(1): 2.107920 [0. 348]
CHSQ(1): 1.511973[0. 469]
CHSQ (1):0. 001735[0. 966]

Note: (i) LM test indicates to Lagrange multiplier test of serial correlation; the normality test is performed based on
the test of kurtosis and skewness of residuals; ARCH test indicates to Autoregressive Conditinal Heteroscedasticity
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test of residuals (ii) the order of LM test and the ARCH test are given in parentheses( ), and the numbers in [ ]
represent the probability-value and CHSQ referee to the X2.

LM test outcomes showed that serial correlation problems do not exist in the receiving of null
hypothesis of no autocorrelation where it is recommended to accept of null hypothesis of no
autocorrelation. This indicates that the estimation is dependable. In addition, the null hypothesis
Heteroscedasticity do not exist could not be refused based on ARCH test outcomes. To validate
outcomes obtained from econometric test, the normality test is frequently used to see if the data
of time series is totally modeled by a standard distribution. With reference to the outcomes of
Kurtosis, Skewness and Jarque- Bera, the residuals are generally dispersed in assessed equation,
which confirms validity of the obtained results.
Conclusion
The significance of fiscal policy has been on the rise since 1930 which was the era known as
“The Great Depression”. Most arguments among economists determined that fiscal policy is
compulsory to maintain a state’s economic equilibrium. For the past two decades, Libya has risen
its public spending in certain socio-economic sectors as a result of the high energy prices. The
increase of petrol prices gave the country the opportunity to earn more thus, supporting the
country's fiscal position. Nevertheless, the oil prices instability has weakened the fiscal policy
and there is a need to efficiently reassess and implement to evade fiscal imbalances. Deep
comprehension of the government revenue and expenditure’s relationship between could
highpoint how fiscal authorities inhibit the resources’ distribution in the economy. Consequently,
it is important for policymakers to think of the influences of present and past variations in both
expenditure and revenue in the formulation of fiscal policy.
This study engages time series econometric methods for example; the ADF unit root test, EngleGranger co-integration test and Johansen co-integration test

to examine Libya’s long-run

relationship between government revenue and government expenditure from 1962-2007. The
ADF test found out that the revenue and spending were integrated of order one. However, both,
Engle-Granger co-integration test and Johansen co-integration test showed that there was no
cointegration among government revenue and expenditure, which means that the long-run
relationship between government revenue and expenditure does not exist. Therefore, it can be
established that Libya’s fiscal policy is unmanageable, and the economy is suffering from fiscal
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imbalances in both long-and-short-run. The outcomes mean that the government spending
decision is isolated from the revenue decision. Based on this situation, the Libya's government
revenue and spending function as disequilibrium in the cointegration relation. Consequently, this
proposes that Libyan fiscal policymakers should plan revenues and spending concurrently.
The fiscal policy commendations for Libya are summarized as following: to obtain a sustainable
fiscal policy, the authorities should try to face up the consequence of policies up to this point. To
begin with, the public spending should be re-explored to evaluate its influence to an effective
distribution of resources within the economy in addition to its ability to finance growth
improving expenditure groups. Furthermore, the government should look for ways to rearrange
intertemporal association among public revenue and expenditure as a way to proportionate the
economy’s revenue mobilization possibility. This eases the intact medium-term budgeting
framework and helps the fiscal authority regulate their spending rather than raising the receipts.
Therefore, fiscal discipline is reestablished without endangering the buildup of factors and
influencing a long-run state economic growth.
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