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 الكلمة االفتتاحية:

 

اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في و املوسوم بــ: "  للملتقىرحب بكل املشاركين واملؤطرين لن

 "ضوء جائحة كورونا

لهم  شاكرينامللتق، والفني على الجهود املبذولة لتنظيم وانجاح فعليات  داري اإل على رأسهم رئيس املركز وطاقمه 

 .حسن التعاون واالهتمام

 كما ال ننس ى في هذه املناسبة توجيه كل الشكر وبالغ االحترام الى الجامعات املشاركة

 .فلسطين – كلية العلوم االدارية واملالية غزة-االسراءجامعة  -

 ليبيا – القتصاديةاملركز الليبي للبحوث ا -

 املغرب –والتنافسية جامعة محمد الخامس بالرباط  األداءاملركز املتعدد التخصصات للبحث في حسن  -

فعليات هذا امللتقى سواء بصفتهم مؤطرين من  إنجاحاملشاركين في  ميينيواألكاد األساتذةكل  إلىوكذلك 

موضوع امللتقى وذلك بتسليط الضوء على  إلثراءاللجنة العلمية والتنظيمية أو متدخلين بدراستهم القيمة 

 .املتعددة ومحاوره املتفرعة إشكاالته

 

 

 

 



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
 

 كتاب المؤتمر

 

 خ
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 المؤتمر تقديم

أحدثت جائحة كورونا أشد كساد اقتصادي شهده العالم منذ عقود، وبسبب عمق األزمة وشدتها فهي تدفع نحو تحول 

ا قبيل حلول األزمة، وحافظت االقتصادات النامية والصاعدة إلى االنكماش، برغم أنها تمتعت ب معدالت نمو كانت هي األعلى عامليًّ

عليها برغم ظروف الحروب التجارية بين االقتصادات الكبرى، تزامًنا مع تزايد مشكالت الديون، وتراجع أسعار السلع األولية 

 .واألصول، في سنوات ما قبل كورونا

زمة غير مسبوقة منذ أزمة الكساد الكبير في عشرينيات وثالثينيات القرن ما يمر به االقتصاد العاملي في الوقت الحالي يمثل أ

بت جائحة كورونا )كوفيد ( في انهيار النشاط االقتصادي العاملي، على الرغم من تدابير التحفيز 19-املاض ي، أو ما قبلها. فقد تسبَّ

ساد الذي أذكته الجائحة عقبة كأداء أمام ومن املرّجح أن يظل الك .االقتصادي منقطعة النظير التي تتخذها الحكومات

االقتصاد لسنوات مقبلة. وليس باألمر السهل تحديد املسار الذي سيسلكه االقتصاد العاملي في طريقه نحو التعافي، كونه يرتبط 

 .بشكل رئيس ي بطول أمد استمرار فيروس كورونا كتهديد عاملي

تسليط الضوء على الواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  يحاول املؤتمر اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل

واألزمات املتعاقبة وأخرها أزمة كورونا. وكذلك سيتناول املؤتمر عدة محاور ومواضيع، حيث سيركز على واقع االقتصاد في 

وآليات التعافي االقتصادي، ومدى  الشرق األوسط، واألزمات االقتصادية املتعاقبة والعوملة والقوى االقتصادية وكذلك آفاق

تأثير العالقات السياسية ودور االقتصاد فيها، االبتكار وريادة األعمال ودورهما في النمو االقتصادي، ودور تكنولوجيا االتصاالت 

لشرق واملعلومات في عملية التنمية، باإلضافة إلى التحول االقتصادي األخضر، وكذلك الحديث عن مستقبل االقتصاد في ا

 .األوسط وشمال أفريقيا

:رؤية املؤتمر  

التميز في البحوث العلمية وتسليط الضوء على الواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتقديم تصور للخروج من 

.هذه األزمة  

:رسالة املؤتمر  

ووضع آفاق وآليات التعافي االقتصادي،  السعي إلى البحث عن آليات لدراسة واقع االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 وتقديم تصور حول مستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

:األهداف العامة املؤتمر  

 .التعريف بالواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد أزمة كورونا .1

 استكشاف دور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في عملية التنمية .2

 .تزويد أصحاب القرار بسبل وآليات إحداث التنمية في فلسطين .3

 .تسليط الضوء على دور املؤسسات العربية والدولية في تحقيق النمو االقتصادي .4

 .املساهمة في وضع حلول للمشاكل التنموية .5

 استكشاف دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة في إحداث عملية التنمية .6
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 :محاور المؤتمر

 

اقع االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيااملحور األ  ّول: و  

 الواقع االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 األزمات االقتصادية املتعاقبة 

 العوملة والقوى االقتصادية 

 دور املؤسسات الدولية 

 التشريعات واألنظمة ومدى مالءمتها. 

 املحور الثاني : آفاق وآليات التعافي االقتصادي

 القات السياسية ودور االقتصاد فيهاالع 

 االبتكار وريادة األعمال ودورهما في النمو االقتصادي. 

 دور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في عملية التنمية. 

 دور الدولة واملنظمات في التعافي االقتصادي واالجتماعي 

 التحول االقتصادي األخضر 

اياألوسط وشمال أفريق صاد في الشرق املحور الثالث : مستقبل االقت  

 االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد الجائحة 

 مستقبل املنطقة العربية 

 ل إلى التكنولوجيات الرقمية  .التحوُّ

 دور الشركات الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال في األزمة 
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 التوصيات:

 قتصادية لتجاوز أزمة جائحة كورونا، أوال: ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين كافه القطاعات اال

وتوفير املناخ األمن من خالل اتخاذ اإلجراءات االحترازية في كافة الوحدات االقتصادية لحماية املوظفين 

 والزبائن، وتجنب الغلق الكلي في األزمات.

  مات من ثانيا: ضرورة العمل على تشكيل مركز معلومات إلدارة األزمات والكوارث لتجميع كافة املعلو

كافه املؤسسات املختصة إلمداد صناع القرار باملعلومات الدقيقة في التنبؤ باألوضاع املستقبلية 

 للقطاعات االقتصادية املختلفة ووضع الحلول املناسبة لها لتجاوز األزمات. 

  ثر االقتصادي األكبر حال امتداد أثر األزمة من خالل
ُ
أدوات ثالثا: دعم القطاعات اإلنتاجية ذات األ

السياسة االحترازية الكلية عبر خفض تدريجي ومدروس ومؤقت ألوزان املخاطر الخاصة بها في إطار 

 متطلبات رأس املال.

  رابعا: اإلسراع باإلصالح الضريبي وترشيد اإلنفاق العام لتوفير موارد مالية لدعم التعافي في املستقبل

 وعدم اإلضرار باالستدامة املالية.

  حوارا وطنيا شامال يشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعلي دوري ومتواصل لينتج عنه خامسا: إطالق

فكر اقتصادي جديد يتم خالله التركيز على الحد من الفقر والبطالة والهجرة، و دعم التنمية 

 االقتصادية، وتوفير املناخ االستثماري االيجابي للقطاع الخاص.

 ملسارات  توضح كيفية التحول الرقمي في املؤسسات مع ضرورة سادسا: إعداد رؤية إستراتيجية محددة  ا

دعم وتعزيز البيئة التكنولوجية بمعدات وأجهزة تتناسب ومتطلبات هذا التحول مع رصد موازنات مالية 

 كافية لتجهيز البيئة التكنولوجيا  لتتالءم مع متطلبات التحول الرقمي.

  :يدة املدى لدمج االقتصاد غير املهيكل، يتم في إطارها  بلورة استراتيجية تشاركية ومندمجة بعسابعا

املزاوجة بين مقاربتي التحفيز والزجر، مع خلق اآلليات وتوفير الوسائل الكفيلة بتنزيل هذه االستراتيجية 

 بشكل سليم.

  ثامنا: العمل على إحياء النظام اإلقليمي العربي وتطويره على أسس جديدة بحيث تقوم بين العرب وحدة

قيقية تجمع بين قوة القرار السياس ي وبين الرغبة الصادقة في حمايته، واالستماتة في تحقيق أهدافه ح

وبين القوة االقتصادية وعدالة توزيع الثروة وتحويل رأس املال. والسعي لخلق حالة من التوازن اإلقليمي 

 الذاتي. 
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   أساس تقديم املصالح القومية تاسعا: القيام بجهد حقيقي لإلصالح السياس ي واالقتصادي وعلى

والوطنية على املصالح الفئوية والنخبوية الضيقة، والعمل على النهوض باالقتصاد العربي عن طريق 

إلغاء خصخصة االقتصاد العربي بقطاعاته املختلفة، وتحسين البنية التحتية االقتصادية وتطوريها 
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االستثمار وعمل برامج تنموية تنمي قدرات الشباب العربي في مجاالت مختلفة مثل االستثمار والصناعة 
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والعمل على خلق فرص عمل إلنقاذ الكفاءات واأليدي العاملة عبر جلب الدعم املالي الخارجي غير 

املسيس وعمل مشاريع استثمارية وبرامج تشغيلية تستوعب العاطلين عن العمل، وتحسين جودة 

لزيادة االستثمارات وتطوير  التعليم بما يتالئم مع متطلبات السوق والتكنولوجيا الحديثة، باإلضافة

 القدرات الصناعية املحلية وزيادة الصادرات وتقنين الواردات . 
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السياسات االجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التكامل التجاري وخفض االعتماد على النفط 
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The impact of the Corona pandemic on the inch market in Algeria 

A descriptive analytical study of the DZAIRANDEX indicator 
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-الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار  

University of Ahmed Deraya Adrar - Algeria  
 خص:املل

في الصين لينتشر على نطاق  2019الذي اكتشف رسميا في ديسمبر -(، COUVID 19تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير جائحة كورونا )

على االقتصاد العاملي وباألخص البورصات، وقد تم أخذ بورصة الجزائر كنموذج، بحيث تم اعتماد فترتين للدراسة،  -نحاء العالمأواسع في جميع 

 .19والفترة الثانية بعد تفش ي جائحة كورنا  19ى قبل تفش ي جائحة كورنا االول

(، DZAIRANDEXمن أجل تحليل البيانات اليومية ملؤشر البورصة الجزائر) spss23ولإلجابة على إشكالية البحث تم استخدام برنامج 

 . %5للعينتين املرتبطتين عند مستوى الداللة  tبحيث اعتمدنا على اختبار 

 من خالل انخفاض قيمته وزيادة درجة تذبذبه. DZAIRANDEX خالل الدراسة توصلنا إلى وجود تأثير سلبي على مؤشر دزاير اندكس ومن

 DZAIRANDEX، بورصة الجزائر، مؤشر دزاير اندكس 19جائحة كورونا  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aims to study the impact of the Corona pandemic “COUVID 19”  - which was officially discovered in 

December  2019 in China to spread widely around the world  - on the global economy, especially the stock exchanges , and the 

Algiers Stock Exchange was taken as a model , so that two study periods were adopted   , the first before the outbreak of the 

Corona19  pandemic and the second after the outbreak of the pandemic Corona  19.  

To answer the research problem, a program was used spss23 In order to analyze the daily data of the Algiers Stock 

Exchange Index “DZAIRANDEX”  , So that we relied on a test “t” For two linked samples at the significance level  5%  .  

And through the study, we found a negative effect on the Desire Index” DZAIRANDEX” By decreasing its value and 

increasing its degree of volatility  .  

Key word:   pandemic Corona19 , stock market algeria, Index ” DZAIRANDEX. 
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 مقدمة:

ظهور فيروس جديد على البشرية انتشر بسرعة في كافة أنحاء العالم، ولتصدي لهذا  2020شهد العالم مع بداية سنة 

 الفيروس قامت جل دول العالم بالقيام بإجراءات احترازية مشددة من أجل محاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

هي فرض الحجر الصحي لفترة زمنية طويلة هذا ما أدى إلى أزمة فمن أهم االجراءات الوقائية التي قامت بها الدول 

اقتصادية. حيث تم غلق املؤسسات التجارية والصناعية وشل حركة النقل البري والجوي ، مما أدى الى إفالس العديد من 

 املؤسسات وغلقها.

ؤسسات والشركات الداخلة في وبما أن السوق املالي هو عبارة عن مكان لتداول األصول املالية التي تعرضها امل

البورصة، فإن جائحة كورونا أثرت على سوق البورصة بشكل غير مباشر، من خالل عزوف املستثمرين على شراء األسهم 

 من تفاقم الوضع الصحي
ً
 وهذا بدوره انعكس على مؤشر السوق املالي. والسندات خوفا

 من خالل هذا الطرح فإشكالية البحث تتمثل في:

 ؟-دراسة حالة مؤشر بورصة الجزائر –ير جائحة كورنا على األسواق املالية ماهو تأث

 ويمكن تقسيم هاته االشكالية إلى تساؤالت فرعية يتم االجابة عنها من خالل البحث:

 ماهي جائحة كورونا وكيف أثرت على البيئة االقتصادي؟ -1

 فيما تتمثل بورصة الجزائر؟ -2

 ئحة وسوق البورصة في الجزائر؟ماهي درجة التأثر بين الجا -3

لإلجابة على االشكالية البحث استخدمنا املنهج الوصفي في وصف الدراسات األدبية واملنهج التحليلي من أجل تحليل مخرجات 

 .spss23برنامح 

 ولإلجابة على التساؤالت ارتأينا إلى تقسيم البحث إلى قسمين:

 القسم األول الدراسات االدبية

 الدراسات العلمية القسم الثاني:

 أوال: الدراسات األدبية:

قبل التطرق لجائحة كورونا البد من فهم املصطلح في حد ذاته فاملقصود بالجائحة: "هي     (:19جائحة كورونا ) كوفيد  -1

 (.453، ص 2020)غربي:  الوباء الذي ينتشر في عدة دول حول العالم وفي نفس الوقت، مع فقدان الناس لحصانة قوية ضده"
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إن فيروسات كورونا هي فيروسات موجودة من قبل، إلى أن هذا الفيروس قد تطور في شكل جديد وظهر بما يسمى 

، إذن فيروس كوفيد هو فيروس تاجي من العائلة الكورونية. بحيث تم انتشاره بشكل رهيب ومتسارع حول مختلف دول 19كوفيد

 ت منظمة الصحة العاملية.العالم وتسبب في العديد من الضحايا حسب إحصائيا

إن امتداد األثر االقتصادي لفيروس كورونا، مع ما يستتبعه ذلك من تأثر االقتصاد العاملي  واالقتصادات العربية بصدمات 

جانبي العرض والطلب، وتزايد مستويات عدم اليقين وتراجع مستويات ثقة املستثمرين واملستهلكين حتى النصف االول من عام 

. فمن ناحية، ستؤدي إجراءات الحجر الصحي   Shutdown افتراض عدم حدوث حاالت إغالق ، مع 2020
ً
واسعة النطاق عامليا

واملرض واملشاعر السلبية للمستهلكين والعمال إلى خفض الطلب الكلي. ومن ناحية أخرى، سيؤدي إغالق بعض 

 .(amf.org.ae : 2020)املصانع

: صندوق النقد الدولي) ساتها على الدول العربية استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا* البيئة االقتصادية الدولية وانعكا

وما استتبعه من تأثيرات اقتصادية واسعة يعيش العالم واملنطقة العربية وضعا النطاق على عدة أصعدة في ظل (.04، ص 2020

 على أنشطة العديد من تأثر سالسل اإلمداد العاملية، وحركة التجارة الدولية، وغيرها. حيث 
ً
فرضت جائحة كورونا  قيودا

 القطاعات االقتصادية في ظل اتجاه عدد من الدول لفرض حظر على إنتقاالت األفراد بما أثر على جميع القطاعات.

شير إلى أن األثر على االقتصاد العاملي سوف يكون محدودا نطاق 
ُ
 نقطة مئوية 1.0حيث كانت التوقعات في بداية العام ت

في حالة ما إذا تم احتواء الفيروس خالل الربع األول من العام. غير أن فرضيات أخرى الحقة رجحت تراجعا أكبر للنشاط 

إلى نصف مستوياته املتوقعة قبل  2020االقتصادي العاملي، متوقعة تراجع معدل نمو الناتج املحلي االجمالي العاملي في عام 

ت أخرى إلى أبعد من ذلك مشيرة إلى دخول االقتصاد العاملي في مرحلة ركود عاملي تفوق تلك انتشار الفيروس. فيما اتجهت توقعا

 (.04، ص 2020: صندوق النقد الدولي) املسجلة خالل االزمة املالية العاملية  وهذا ما يوضحه الشكل التالي

 2021و  2020: توقعات األداء االقتصادي للدول العربية لعامي 01الشكل 
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 .29در: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العربي، ص: املص

 في تفى الفيروس شهر مارس في حيث 19 لكوفيد،  سريع تطور  وتعتبر الدول العربية كغيرها من دول العالم شهدت 

 في الجائحة انتشار تطور   2 رقم الشكل يبين املجاالت، حيث جميع في العربية املنطقة يهدد وباء وأصبح العربية، الدول  معظم

 .املدروسة العربية الدول 

 خالل الفترة الثانية. 19: تطور حاالت كوفيد 02الشكل 

 
 العربية حاالت املالية األسواق مؤشرات على 19 كوفيد جائحة أثر املصدر: بدر الزمان حمقاني، سامية عمر عبده، تحليل

 و 138،  ص:  36،2020، مجلة دفاتر القرض، العدد  2020ماي 2019 ديسمبر( للفترة عربية دولة 11 من مختارة

https://ourworldindata.org/coronavirus-data 23:00، يوم 24/01/2020، يوم. 

 الغذائي، األمن النفط، سعارغرار، أ على العربية الدول  في 19 كوفيد جائحة بتطور  عالقة لها التي املجاالت تتعدد

 الجائحة ألثار تطوري تحليل إجراء على الدراسة هذه ترتكز اإلقتصادية، لذلك القطاعات ومختلف املالية، األسواق مؤشرات

، 2020 :  حمقاني حة                 )الجائ وأثناء قبل وضعيتها مقارنة خالل من العربية، الدول  بعض في األسواق املالية مؤشرات على

 .(139-138ص ص 

 عموما العربي الصعيد على 19بكوفيد  اإلصابة لحاالت التطوري التحليل إلى وباالستناد أعاله الشكل خالل من

، للدراسة املختارة والحاالت
ً
 ،)الثانية الفترة( بالجائحة املعنية الفترة خالل الحاالت لهذه تزايد مستمر وجود نلحظ خصوصا

 املدروسة. املالية األسواق جميع في ذروتها بلوغ وعدم الجائحة انطالقبفترة  هذا يفسر حيث

 البورصة الجزائر:  -2

هناك العديد من التعاريف للبورصة ، اختلفت في العديد من الجوانب و اتفقت في جوانب أخرى ومنها  : مــفــهـوم الــبورصـــة -2-1

 نذكر: 

، وشراء، أو هي سوق األوراق املالية بكافة  أنواعها، وأشكالها" التعريف األول:  "هي سوق التعامل باألوراق 
ً
املالية بيعا

 .(2016، ص 2003)عطون :  

https://ourworldindata.org/coronavirus-data
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  –من خالل سماسرة  –التعريف الثاني:  البورصة باملفهوم االقتصادي "هي مكان يلتقي فيه البائعون و املشترون 

 .(36، ص 2000زويل :  )    األجل،  وهي أقرب من السوق الكاملة" لتبادل سلعة هي األسهم و السندات ، وتعرف بسوق املال طويل

 مراحل إنشاء بورصة الجزائر :-2-2 

شرع فعليا في تأسيس بورصة الجزائر في بداية التسعينات، ومرت عملية إعداد بورصة على عدة مراحل ، يمكن حصرها 

  (:73، ص 2005ربوح :  ) في النقاط التالية

 ظهرت فكرة إنشاء بورصة الجزائر على ضوء نصوص قانونية تتمثل في:   (: 1993 -1990ية)* املرحلة التقرير  

  ينص على إمكانية مفاوضة قيم الخزينة بين املؤسسات العمومية فقط. 1990مارس 27املؤرخ :  101-90املرسوم : 

  ها الشركات العمومية، وفي نفس السنة : نوع شهادات األسهم التي تقوم بإصدار  1990مارس 27املؤرخ :  102-90املرسوم

دج  320000.00بفضل صناديق املساهمة الثمانية برأسمال قدره  1990ديسمبر9في  S.V.M)أنشات شركة القيم املنقولة )

 أعضاء، كل عضو يمثل أحد صناديق املساهمة . 8يديرها مجلس إدارة متكون من 

 إنشاء بورصة لألوراق املالية في أفضل الشروط .وقد نصت قوانين هذه الشركة على وضع تنظيم يسمح ب

كنتيجة لعدم وضوح دور شركة القيم املنقولة، وضعف رأسمالها االجتماعي، تم  (:1996 -1993* املرحلة االبتدائية )

، ص 1999:  شمعون  )       (B.V.Mدج ، كما تغير إسمها إلى "بورصة األوراق املالية" ) 9320.000.00إعادة تعديل رأسمالها إلى 

 . الهيئات العاملة ببورصة القيم املنقولة كما يلي:  1993ماي  23وحدد املرسوم التشريعي الصادر بتاريخ ( 79

اقبة عمليات البورصة ) - وهي السلطة العليا في بورصة القيم املتداولة تعمل على تنظيم  :( COSOBلجنة تنظيم ومر

ا املرسوم ال يجوز إجراء أي عملية إال داخل املقصورة ، وعن طريق النشاط البورص ي، وحسب املادة الخامسة من هذ

 الوسطاء بعد اعتمادهم من طرف اللجنة. 

 تعمل هذه الشركة على ضمان السير الحسن لعمليات التداول داخل البورصة.  :(SGBVشركة تسيير بورصة القيم  )  -

لتجهيز التام إلنشاء بورصة قيم سواء من الناحية بعد ا إلى يومنا هذا (:– 1996* مرحلة االنطالقة الفعلية ) 

 : (75، ص 2005ربوح:  )التنظيمية أو القانونية من حيث 

 وضع نص قانوني إلنشاء وتنظيم هاته البورصة ؛ 

 أصبح للبورصة مكان مادي بغرفة التجارة ؛ 

   . تأسيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وشركة تسيير بورصة القيم 

تم اختيار الوسطاء في البورصة بمسؤولية لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وتم إعداد مجموعة من  1997ية ومع بدا

 األنظمة تتمثل في :   

  املتعلق بطبيعة املعلومات التي يتم نشرها عن الشركات التي تدخل البورصة . 02-96النظام رقم 

  العمليات البورصية ؛ القائم على مساهمة الوسطاء في 01- 97النظام رقم 

  شروط األعوان املؤهلين للمفاوضات حول القيم املتداولة؛  02- 97النظام رقم 

  تسيير بورصة األوراق املالية؛ 03- 97النظام رقم 
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  الخاص بهيئات التوظيف في القيم املتداولة ؛ 04- 97النظام رقم 

  البورصة؛ اتفاقيات العمل بين الوسطاء والعمالء في 05- 97النظام رقم 

  ( املحدد لكيفية اعتماد الوسطاء في العمليات البورصية .  11/1997/ 30) 01- 97النظام رقم 

 2وكانت شركة سوناطراك أول متعامل اقتصادي قامت بإصدار القيمة املنقولة املتمثلة في  القرض السندي في    

 .(75، ص 2005ربوح :  ) في السوق األولية 1998جانفي 

 دار القرض السندي لسوناطراك فكانت كما يلي: وعملية إص

 . 1988فيفري  15جانفي الى  15تاريخ العملية : من  -

 مليار دج . 12املبلغ اإلجمالي لإلصدار :  -

 . % 13نسبة الفائدة :  -

 .  2003جانفي  4تاريخ التسديد النهائي :  -

 سجلت بورصة الجزائر دخول أربعة مؤسسات وطنية. 1999سبتمبر  13وفي 

 :(sgbv.dz: 2021)أهداف بورصة الجزائر: تهدف بورصة الجزائر إلى  -2-3

 تعبئة املدخرات املحلية واالجنبية، إثمار املوارد الفائضة؛ 

 توسيع فكرة االستثمار وتعميمها؛ 

 تطوير الحوكمة لدى الشركات؛ 

 ضمان االستدامة للمؤسات الصغيرة واملتوسطة 

 ـزائـــر:تــقــييم أداء بــورصــة الجــ-2-3

من خالل العرض السابق لبورصة الجزائر تتجلى محدودية األداء، ونقص املتدخلين، ويمكن تحديد معوقات بورصة 

 (:80، ص 1999شمعون :  ) الجزائر التي تحول دون تحقيق الفعالية في تمويل االقتصاد فيما  يلي

 وتتمثل هذه العوائق في : :  العوائق السياسية

 لسياس ي ، وغياب أمن األشخاص وممتلكاتهم ؛عدم االستقرار ا 

 محدودية النشاط في بورصة الجزائر؛ 

 .االضطرابات السياسية وخاصة في اآلونة االخيرة 

 تتمثل في : : العوائق االقتصادية  

  نية ، وهذا املالي بسبب عجز امليزا الوضعية الصعبة للمؤسسات الجزائرية التي عرفت اختالالت في توازنها على مستوى هيكلها

الوضع ال يشجع األفراد على شراء أسهم هذه املؤسسات، حيث تعتبر املردودية شرطا أساسيا لجذب املدخرات و توجيهها 

 نحو األصول املالية ؛ 
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  ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ، و بالتالي قلة املدخرات الفردية ، كما أن هناك  مجموعة من املؤشرات ال تشجع األفراد

 استثمار مدخراتهم في السوق املالية مثل :  معدل التضخم ، معدل الفائدة ؛        على 

  دى ضعف البنية االقتصادية من حيث اإلنتاج و النوعية و املنافسة، وغياب التنويع في املحافظ املالية بالقدر الكافي(

 ، باإلضافة إلى غياب الكفاءة املالية .(47، ص 2005:  التورى

 ات املدرجة في البورصة، واتجاهات املؤسسات نحو السوق املوازية نتيجة السياسات الجبائية .قلة املؤسس 

  غياب البيانات عن أداء الشركات يعد من العوامل املعرقلة لنجاح مشروع بورصة القيم، إضافة إلى ضعف الثقافة

 والقدرة على مواجهة املنافسين  التفسيرية، واستراتيجيات التسويق التي تسمح برفع األرباح وخفض التكاليف،

 و تتمثل في : :  عوائق التشريعيةال

 ع

دم مالئمة التشريعات القانونية للمؤسسات االقتصادية أو املصرفية ، حيث يتعين على الشركة  الراغبة في القيد في 

توزع أسهمها على دج ، ويجب أن  100.000.000البورصة أن تأخذ شكل شركات أسهم ، وان يكون رأسمالها أكثر من 

 مساهم؛ 300الجمهور بما ال يقل عن 

 م

ن بين الشروط األخرى لقيد املؤسسات في البورصة، هو أن يقتصر الدخول للمؤسسات الناجحة وعدم قبول م

 .(140، ص 2003وصاف : )  املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

 :  عوامل االجتماعية والثقافيةال  

 يام بورصة، حيث يعتبر توظيف االدخارات في أوراق مالية على شكل  سندات بمثابة ربا، يعد العامل الديني من عوائق ق

 وهو محرم شرعا مما يحجم أصحاب الفوائض على شراء السندات؛

  غياب ثقافة بورصية لدى املجتمع حول آليات التوظيف املالي، وعمل البنوك واملؤسسات املالية بدليل قيام األفراد

 الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط دون اهتمام بالبورصة؛بحفظ مدخراتهم في 

 .من االدخار في البورصة والدخول في املخاطرة 
ً
 ثقافة املجتمع التي تعتمد على االدخار الورقي بدال

 
 
 الدراسة التطبيقية:-ثانيا

عينة متكونة من قيم مؤشر يتكون مجتمع الدراسة من سوق املالي الجزائر، بحيث تم إختيار   مجتمع وعينة الدراسة: -1

 ، مع تقسيميها الى فترتين.2020إلى غاية شهر ديسمبر  2019خالل الفترة املستهدفة من جوان  دزاير اندكس

  2020إلى غاية فيفري  2019الفترة األولى:  قبل تفش ي جائحة كورونا من شهر جوان. 
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 زائر لم تعلن عن تسجيل أي إصابة إلى مع بداية الفترة الثانية: بعد تفش ي كورونا رسميا في الجزائر)حيث أن الج

 .2020إلى غاية ديسمبر  2020شهر مارس(  من شهر مارس 

 وقبل التطرق للدراسة البد من إبراز أهم الشركات التي تندرج في السوق املالي الجزائري وهي موضحة في الجدول التالي:

 : الشركات املدرجة في بورصة الجزائر1الجدول 

 رأسمال الشركة )دج( قطاع العمل ةاسم الشرك

 1500 000 000 الفندقة م.ف.ت األوراس ي

 2205714180 التأمينات أليانس للتأمينات

 2500 000 000 الصناعة الصيدالنية صيدال

 200 000 000 الصناعة الصيدالنية بيوفارم

 غير مصرح به سياحة أوم انفست

 iete_cotehttp://www.sgbv.dz/ar/?page=socاملصدر: 

في سوق بورصة الجزائر بجائحة  دزاير اندكستحاول الدراسة تسليط الضوء على تأثر حركة مؤشر   حدود الدراسة: -2

 .19كوفيد

من أجل معالجة البيانات املالية املتوفرة ثم استخدام البرنامج االحصائي، حيث ثم األساليب والبرامج االحصائية:  -3

 ة:استخدام االختبارات التالي

 .املتوسط الحسابي؛ االنحراف املعياري؛معامل االختالف؛ واختيار للعينتين املرتبطتين 

من خالل الشكل أدناه نالحظ أن أن مؤشر دزاير اندكس في تصاعد رغم   :تركيبة مؤشر دزاير اندكس خالل الفترتين -4

 تفاقم الجائحة وهذا ما سوف نفسره في الجدول املوالي:
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 مؤشر دزاير أندكس : تطور 01الشكل

 

 http://www.sgbv.dz/ar/index.php املصدر:

 : املقاييس االحصائية ملؤشر الدراسة2الجدول 

 %معامل االختالف االنحراف املتوسط البيان

 1.83 28.72 1569.042 قترة ماقبل كورونا

 3.25 52.41 1612.411 قترة أثناء كورونا

 spssد على مخرجات املصدر: من إعداد الباحثات باالعتما

كان أكبر من متوسط املؤشر   19نالحظ أن متوسط  مؤشر دزاير اندكس أثناء فترة كوفيد  1من خالل الجدول رقم 

. ويعتبر معامل االختالف املقياس االنسب للمقارنة بين الفترتين ، حيث نالحظ أن معامل االختالف للمؤشر قبل 19فبل كوفيد

 باملقارنة مع فترة أثناء الجائحة.  %  1.83الجائحة كان أقل بنسبة

 .: تغير مؤشر دزاير اندكس للفترتين حسب االشهر3الجدول 

 الشهر
قبل الجائحة  سنة 

2019 

أثناء الجائحة سنة 

2020 
 %قيمة التغير 

 9.62 1568.199 1430.559 مارس

 9.5 1570.21 1433.836 أفريل



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
 

 كتاب المؤتمر

 

10 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 4.79 1570.213 1498.349 ماي

 3.11 1570.213 1522.718 جوان

 2.08 1590.763 1558.313 جويلية

 2.14 1601.396 1567.691 أوت

 1.42 1606.079 1583.458 سبتمبر

 4.09 1659.937 1594.591 أكتوبر

 5 1667.365 1587.837 نوفمبر

 8.28 1719.729 1588.140 ديسمبر

 املصدر: من إعداد الباحثين باعتماد على معطيات الدراسة  

والذي يوضح تغير متوسط املؤشر بين فترتي الدراسة ، حيث نالحظ أن شهر مارس االكثر  02الجدول رقم  من خالل

 بالجائحة على غرار االشهر االخرى وهذا راجع باعتباره أول شهر ظهرت فيه الجائحة في الجزائر.  كما نالحظ أن املؤشر عرف 
ً
تأثرا

. 1.42ستوياته في شهر سبتمبر بقيمة انخفاضا رهيبا على مر األشهر ليصل الى أدنى م
ً
 ليعود الى االرتفاع مجددا

 اختبار الفرضيات:   -5

 يقوم هذا االختبار على الصيغة التالية للفرضية العدمية ) الصفرية( والفرضية البديلة :

 19وأثناء أزمة كوفيد  ال يوجد توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيم مؤشر انكس وفترات الدراسة )قبل الفرضية الصفرية:

 (،(  عند مستوى معنوية )

( عند  19توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيم مؤشر انكس وفترات الدراسة )قبل وأثناء أزمة كوفيد  الفرضية البديلة:

 (.مستوى معنوية )

قل املتمثل في وفترات الدراسة )قبل وأثناء أزمة كوفيد من أهم نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين متغير املست

 هي مبينة في الجدول املوالي: spss( واملتغير التابع املتمثل في قيم مؤشر انكس ، وباالستناد إلى البرنامج االحصائي  19

 : نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين املتغير  املستقل  واملتغير التابع04الجدول 

 اتاملتغير 

 واملتغير التابع

ثابت 

 االنحدار
معامل 

االنحدا

معامل 

االرتبا

معامل 

التحديد

 

Tاملحسوب

F 

املحسوب

مستوى 

 sigالداللة
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 ة R R2ط ر

 

 ة

 

املتغير  

 املستقل
1527.042 6.065 0.767 0.589 5.076 25.765 0.000 

 .SPSS 23املصدر: من إعداد الباحثات بناء على مخرجات برنامج 

قيم مؤشر انكس وفترات الدراسة )قبل  إحصائية )معنوية( داللة ذات عالقة وجود من خالل الجدول أعالهُيظهر لنا 

بنسبة  تساهم 19أن أزمة كوفيد  يعني وهذا (،6.065االنحدار ) معامل بلغ فقد املدروسة، الفترة ( خالل 19وأثناء أزمة كوفيد 

 -( وهي  606%)
ً
 ذو األثر وهذا األخرى،  العوامل ثبات بإفتراض اير اندكس في بورصة الجزائرفي ارتفاع مؤشر دز  -نسبة كبيرة جدا

 أقل. أو (%5 ) معنوية  مستوى  عند داللة معنوية

((  19تقيس درجة ارتباط املتغير املستقل )وفترات الدراسة )قبل وأثناء أزمة كوفيد  Rيتبين من الجدول السابق أن 

 R 2وهي درجة ارتباط معتبرة، وهو ما يبينه أيضا معامل التحديد  %  77لتي وصلت تقريبا إلى باملتغير التابع )قيم مؤشر انكس( وا

وهي نسبة معتبرة  )مقبولة(، مع أن متمم هذه   % 59الذي يقيس التباين في املتغير التابع الذي يفسره املتغير املستقل بقيمة    

 النسبة يعود ألسباب أخرى.

وهي أقل من مستوى  sig 0.000لسابق للمتغير التابع تبين أنه معنوي، إذ بلغت قيمة ومن خالل نتائج االختبار ا

على أنه: ال توجد عالقة ذات  تنص والتي الفرضية الصفرية ، مما يعني أنه ذات داللة إحصائية، وبالتالي نرفض% 5املعنوية 

(  عند مستوى معنوية  19أزمة كوفيد داللة إحصائية بين قيم مؤشر دزاير اندكس وفترات الدراسة )قبل وأثناء 

(،) 

 :على تنص والتي الفرضية البديلة محلها لتحل

(  عند مستوى  19توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيم مؤشر انكس وفترات الدراسة )قبل وأثناء أزمة كوفيد 

 معنوية )

وهي  0.000الذي بلغ  Sigنموذج للتنبؤ والتفسير، وهو ما يؤكده مستوى املعنوية صالحية ال 25.765البالغة  Fوقد بينت قيمة 

 .0.005أقل من مستوى املعنوية 

 ومن خالل الجدول السابق يمكن استخالص معادلة خط االتجاه العام على النحو التالي:

  6.065 X1 

 عادلة خط االتجاه ذو ميل موجب، وهذا ما يؤكد النتائج السابقة .من خالل املعادة املدونة أعاله نجد أن م

 تحليل النتائج:  -6

 لها عالقة بالنتائج املتوصل إليها، من خالل: 19إن كل التدابير التي أخذتها الدولة الجزائرية في ظل جائحة كوفيد

 وجب؛نالحظ خالل الفترة الثانية أثناء الجائحة  تميزت بخط اتجاه عام ذو ميل م 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 على بورص ى الجزائر، من خالل معنوية  19إن التحليل االحصائي لبيانات الدراسة منحنا دالئل أكثر واقعيى على تأثير كوفيد

 الفروق بين الفترتين على املؤشر، والسبب االخر من خالل ارتفاع درجة تذبدبها؛

 غلق املحالت، واملجاالت البحرية والجوية لم يؤثر على  إن اتخاذ القرارات االحترازية من قبل الدولة الجزائرية واملتمثلة في

السوق امللي الجزائري، وهذا راجع لقلة الشركات واملؤسسات املنضمة الى البوصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى  نرى أن أكبر 

أن هاته الشركات متعامل في السوق املالي الجزاري هو شركة صيدال وهي شركة مختصة في بيع وصناعة األدوية وكما نعلم 

حققت أرباح طائلة في ظل الجائحة، باالضافة إلى شركة بيوفارم، والجدول املوالي يوضح عدد وقيمة أسهم الشركات املدرجة 

 في البورصة الجزائرية.

 :  عدد االسهم الشركات املدرجة في بورصة الجزائر04الجدول 

 القيمة االسمية )دج( عدد األسهم اسم الشركة

 250 6 000 000 وراس يم.ف.ت األ 

 200 9 287 217 أليانس للتأمينات

 250 10 000 000 صيدال

 200 25 521 875 بيوفارم

 100 1 171 769 أوم انفست

 http://www.sgbv.dz/ar/?page=ligne_societeاملصدر: 

 خاتمة:

الجزائر من خالل دراسة قيم مؤشر على مؤشر بورصة  19حاولنا من خالل هاته الدراسة إلى إبراز تأثير جائحة كوفيد 

 31إلى غاية  2019جوان  1دزاير اندكس قبل الجائحة وأثنائها، بحيث قمنا بأخد قيم الشهرية للمؤشر خالل الفترة املمتدة من 

 أشهر قبل وأثناء الجائحة. 10،  ثم قمنا بتقسيم الفترة إلى فترتين متساويتين كل واحدة تضم 2020ديسمبر 

 ائج املتوصل اليها:ومن أهم النت

 رغم حاالت الخوف والهلع التي انتابت املستثمرين إال أنها لم تؤثر في سعر الشراء بالسلب؛ -1

 رغم جائحة كورونا إال أن مجمل الصفقات الشهرية كان في تصاعد نسبي؛ -2

 تمية لبورصة الجزائر؛املعدل اليومي لحجم التداول كان في ارتفاع ملحوظ، وهذا راجع لطبيعة عمل شركات املن -3
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

عدد العروض اليومية لم يتأثر بالجائحة، وهذا راجع لتركيبة الشركات املنتمية للبورصة والتي تتكون من شركتي لبيع وصناعة  -4

حيث بلغت عدد اسهم تلك  19)صيدال، بيوفارم( األدوية و شركة للتأمينات وهاته الشركات أكثر انتعاشا في فترة كوفيد 

نجوم كذلك كان له  5دج ؛ باإلضافة  إلى فندق األوراس ي والذي يعتبر فندق  35 521 875حوالي  2020ي سنة الشركتين ف

النصيب في جائحة كورونا حيث تم عقد صفقة مع وزارة الصحة من أجل استغالله لحجر الطبقة الديبلوماسية العائدة من 

 خارج الوطن.

(  عند مستوى معنوية  19ؤشر انكس وفترات الدراسة )قبل وأثناء أزمة كوفيد توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيم م -5

( 

 من خالل هذا البحث تم الخروج بالتوصيات التالية: التوصيات:

 االهتمام بالكشف املبكر على األزمات املالية من خالل إيجاد نماذج احصائية مساعدة؛ -1

 على األسواق املالية؛إن تدخل الدولة له تأثير كبير  -2

 البد على الدولة الجزائرية تقديم املزيد من االمتيازات للمؤسسات الكبرى واملتوسطة لتحفيزها للدخول للبورصة؛ -3

 على املؤسسات الدارجة في السوق املالي املالي التنويع في املحافظ املالية قصد التقليل من املخاطر.  -4

 قائمة املراجع:

، مجلة دول النامية في ظل اقتصاد معولم مستقبل اسواق راس املال في ال(: 2005)سيرجيو شموكلر  -رىاوجستو دى التو  .1

  . 2، العدد 42التمويل و التنمية ، املجلد 

 العربية حاالت املالية األسواق مؤشرات على 19 كوفيد جائحة أثر تحليل (: 2020)بدر الزمان حمقاني، سامية عمر عبده .2

 .36مجلة دفاتر القرض، العدد ،  2019 للفترة ديسمبر عربية ولةد 11 من مختارة

دراسة حالة بورصة الجزائر  –الدور املالي و االقتصادي لبورصة القيم و اثرها على اداء املؤسسات  (:2005)ربوح عبد الغني .3

 . .رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية : تحصص نقود وتمويل ، جامعة بسكرة  –

دراسة حالة بورصة  –الدور املالي و االقتصادي لبورصة القيم و اثرها على اداء املؤسسات :  (2005)لغنيربوح عبد ا .4

  .رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية –الجزائر 

 .البورصة : بورصة الجزائر : الطبعة الثانية ، دار هومة ، الجزائر  (:1999)شمعون شمعون  .5

 .11ر آفاق االقتصاد العربي، االصدار تقري (:2020)صندوق النقد الدولي .6

، -بورصة القاهرة نموذجا –دراسة قياسية ألثر جائحة كورونا على االسواق املالية العربية  (:2020)غربي حمزه وآخرون .7

 .04، العدد 9مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، املجلد

احوالها و مستقبلها ، دار الوفاء للطباعة  ،  –موقعها من االسواق بورصة االوراق املالية :  (:2000)محمد أمين زويل  .8

 .مصر  –االسكندرية 

البورصات و مشكالتها : الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات الجامعية،  –األسواق النقدية و املالية   (:2003) مروان عطون  .9

 .الجزائر 

بالتركيز  –مات و اثارها على القطاع املالي في االقتصاديات العربية االتفاقية العامة للتجارة في الخد (:2003)وصاف عتيقة  .10

 .رسالة  ماجستير في العلوم االقتصادية : تخصص نقود وتمويل ، جامعة بسكرة  -على حالة الجزائر
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 في دول شمال افريقيا  تكنولوجيا املعلومات و االتصال ألية لتفعيل التنمية االقتصادية

Information and communication technology is a mechanism to activate economic 

development in the countries of the Middle East and North Africa 

 حليمي وهيبة .د. طالب دليلة / د

Dr. TALEB Dalila/ Dr.HALIMI Wahiba 

 الجزائر -تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 

Abou Baker Belkaid University, Tlemcen/ Algeria  

 

 امللخص:

املعلومات ثورة تكنولوجيا  يشهد العالم اليوم واقعا جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير نتيجة الثورات التي مر بها االقتصاد ، وال سيما 

املعلومات وتوصيلها الى متخذي القرارات في الوقت املناسب التخاذ قرارات رشيدة ، تساهم في دفع  بإنتاجواالتصاالت التي ادت الى زيادة االهتمام 

مكانة  العقدين السابقين خالل املتقدمة الصناعية الدول  في واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا احتلت  حيث عجلة التنمية االقتصادية الى االمام،

ر بنية املجتمع في هذه الدول ، على إيجابا فانعكس تأثيرها .االقتصادي لنموها الرئيس ي املحرك متعاظمة في انشطة املجتمع كافة، وكانت  سلوك من وغيَّ

دا يعتمد نمط  جديد من مجتمع وظهر سابًقا، معروفة لم تكن جديدة تعامل آليات وأحدث أفرادها
ً
 والتكنولوجيا الرقمية، املعرفة على تزايًدام اعتما

 "املجتمع الرقمي "أو  "املعلومات مجتمع" أو  "مجتمع املعرفة" مثل  مختلفة بتسميات به التبشير جرى  ما وهو

  MENA، دول تكنولوجيا االعالم و االتصال ، النمو االقتصادي، التنمية االقتصادية ، الدول النامية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The world today is witnessing a new reality characterized by dynamism and speed of change as a result of the revolutions that 

the economy has undergone, especially the information and communication technology revolution, which has led to an increase in 

interest in the production of information and its delivery to decision-makers in a timely manner to make rational decisions that 

contribute to pushing forward economic development. During the past two decades, information and communication technology 

in the advanced industrial countries occupied an increasing position in all activities of society, and it was the main engine for its 

economic growth. 

This reflected positively on the structure of society in these countries, changing the behavior of its members and the latest new 

mechanisms of interaction that were previously unknown, and a new-style society emerged that relied increasingly on knowledge 

and digital technology, which was preached by various names such as “knowledge society” or “ Information society "or" digital 

society " 

Key words Information and communication technology, Economic growth, economic development, developing countries; 

MENA countries 
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 مقدمة:

لسابقة كانت األمراض تأتي على لطاملا شكلت األمراض و األوبئة إحدى التحديات الكبرى االستمرار البشرية، فخالل القرون ا

، 2019املاليين، كمرض الطاعون واملالريا والكوليرا...إلخ، ومع التطور الطبي اختفت هذه األمراض، وفي شهر ديسمبر من سنة 

 .ياملظهر وباء خطير بدولة الصين، سرعان ما تطور وانتشر بشكل كبير، ليصبح وباء عا

ء الوباء ومحاصرته من خالل إجراءات متعددة أبرزها الحجر الصحي وتوقيف حركة وقد سارعت الدول والحكومات إلى احتوا

 النقل الدولي...إلخ، هذه اإلجراءات كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية وخيمة.

ل متناهي الصغر إن ظهور هذه الجائحة مؤخرا وتأثيرها املدمر على االقتصاديات العاملية وما تركته من أثر على قطاع التموي

يظهر بوضوح أهمية االعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التخفيف من األثر االقتصادي لهذه 

الجائحة علما أن اعتماد هذه الطرق سيسهم في تخفيض النفقات للمؤسسات ويساعدها في بناء أفرع الكترونية دون الحاجة الى 

ملواصالت واملصاريف الخدمية األخرى ويساعد في انتشار خدمات املؤسسة إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما مصاريف اإليجارات وا

يعرف عامليا بمفهوم الفروع عن بعد، حيث أن العائد على االستثمار سيظهر سريعا على عمل هذه املؤسسات من الناحية املالية 

 .االنتشار وكذلك عالقتها مع العمالء وسرعة

 شكالية الدراسة اأوال: 

في معظم دول العالم الى إغالق معظم القطاعات في هذه الدول ومنها قطاع التمويل متناهي  املفاجئأدى ظهور جائحة كورونا 

الصغر املعتمد في معظمه على الطرق الكالسيكية في التعامل مع العمالء ابتداء من لقاء العميل وجها لوجه وتعبئة البيانات 

 لوثائق الضرورية ومن ثم صرف القرض إلى البدء بعميات التحصيل الشهرية.يدويا وتجميع ا

الساحة الدولية في  ىموضوع تأثير فيروس كورونا علي االقتصاد العاملي في الوقت الراهن وهو من ابرز املوضوعات التي ظهرت عل

حول العالم ملعرفة مدي تأثيره علي اقتصاد اي  ,ويعد محل اهتمام الكثير من االقتصاديين واملفكرين 2020االيام االخيرة لعام 

 دولة . 

ظهرت الحاجة للعمل عن بعد في معظم القطاعات، ومن هنا كانت القطاعات املجهزة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي 

قطاع التمويل متناهي األقل توقفا عن العمل وكان لديها مرونة عالية في تلبية حاجات عمالئها وكذلك موظفيها ، وحيث أن معظم 

الالزمة من األنظمة التطبيقية وتكنولوجيا االتصاالت اال أنه ظهرت الحاجة الى  التحتية ةالصغر في الوطن العربي يمتلك البني

العلمي في السؤال  املقالالرئيسية لهذا  اإلشكاليةتتبلور ، 1مزيد من التطبيقات لخدمة العمالء وكذلك تشغيل املوظفين عن بعد

ماهي تحديات استخدام تكنولوجيا االعالم و االتصال في زمن كورونا على االقتصاديات بلدان الشرق االوسط و  تالي "ال

 ؟" شمال افريقيا

 : الفرعية التساؤالتوهذا التساؤل يتفرع منه العديد من 

 ما هو وضع التجارة الدولية في ظل هذا الوباء ؟ -

                                                            
zmn-fy-altknwlwjyt-alhlwl-ly-alatmad-https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/06/ahmyt-للمزيد من املعلومات يمكن االطالع :  1

alkwrwna 

 

https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/06/ahmyt-alatmad-ly-alhlwl-altknwlwjyt-fy-zmn-alkwrwna
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/06/ahmyt-alatmad-ly-alhlwl-altknwlwjyt-fy-zmn-alkwrwna
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/06/ahmyt-alatmad-ly-alhlwl-altknwlwjyt-fy-zmn-alkwrwna
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 القتصاد العاملي ؟ماهي تطورات تأثير فيروس كورونا علي ا -

 نجع في ظل هذا الوباء؟أل هل تعتبر تكنولوجيا االعالم و االتصال الحل ا -

 للحفاظ علي اقتصادها من التدهور ؟ بلدان الشرق االوسط و شمال افريقياماهي االجراءات التي اتخذتها  -

ملشكلة البحثية وهي وضع االقتصاد العاملي التي طرحت في ا التساؤالتبناء علي ما تقدم فان هذه الدراسة تستوفي االجابة علي 

 . والتجارة الدولية في ظل أزمة كورونا واالجراءات التي اتخذتها الدول في مواجهة فيروس كورونا حتي ال تدخل في الركود العميق

ا وتأثيرها علي اعتمدت هذه الدراسة في منهجها علي املنهج االستقرائي التي تتمحور مبادئه حول مالحظة واقع جائحة كورون

االوضاع االقتصادية العاملية والتجارة الدولية وتقوم ايضا علي مالحظة جهود الدول في وضع السياسات االقتصادية ملواجهة 

  .هذا الوباء والخروج منه بأقل خسائر ممكنة

 أهمية الدراسة  ثانيا:

االقتصاد من شكله التقليدي ،إلى االقتصاد الجديد الذي  تنطلق أهمية الدراسة من الدور املهم للمعلوماتية ، في تحويل       

 على املعرفة البشرية ،بعد أن كان يرتكز على القوة العضلية واآلالت الصناعية واملواد الخام ، الذي أصبح اليوم 
ً
يعتمد أساسا

 بوساطة املاكنة املعلوماتية ، ففي املجتمع املعلوماتي تزداد قيمة الش يء باملعرفة
ً
ال بالجهد ،وان نظرية النمو االقتصادي  مّيسرا

فاملجتمع  الجديدة ،ترتكز على ضرورة تقدم معارف القوى العاملة ورفع مستوى قدراتها من التصنيع إلى صناعة التفكير،

 ،فمع تقدم املجتمع املعلوماتي ولد االقتصاد الرقمي ،الذي يعتمد على
ً
 فكريا

ً
مورد  املعلوماتي حقيقة اقتصادية وليس تجريدا

 أساس ي متجدد غير ناضب هو املعرفة.

 

 -19كوفيد–ثالثا :ملحة عامة عن فيروس كورونا 

  :كورونا فيروس هو  ما -1

فيروسات كورونا تعد ساللة واسعة من الفيروسات التي تسبب املرض للحيوان واالنسان وتصيبه بالعديد من االمراض 

فسية الحادة الوخيمة التي تعرف باسم )سارس(.ولكن فيروسات كورونا تسببت التنفسية منها نزالت البرد الشائعة واملتالزمة التن

في وهان الصينية حيث لم يكن هناك علم بانتشار هذا الفيروس  19وظهر فيروس كوفيد_ 19في فيروس جديد يسمي كوفيد _

وباء اصاب كل دول العالم .ويسبب .وقد تحول االن الي  2019الجديد قبل بدء انتشاره في مدينة وهان الصينية في ديسمبر عام 

هذا الفيروس اعراض كثيرة مثل الحمي والسعال الجاف واالرهاق والصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق كما أنه يسبب صعوبة 

التنفس ويسبب ايضا احتقان االنف .والسبب الذي أدي الي انتشار هذا الفيروس بشكل سريع هو أن اعراضه قد ال تظهر علي 

وقد يكون الشخص مصاب بهذا الفيروس وال تظهر عليه اعراض املرض اال  19ملصاب في حال اصابته بفيروس كوفيد_الشخص ا

بعد مرور اسبوعين .ومن االسباب التي ساعدت في انتشار هذا الوباء هو أنه ينتقل عن طريق ملس االشياء واالجسام التي 

ه او أنفه عندما يتكلم او يسعل او يعطس .ونتيجة ألنه ينتشر من تتساقط عليها القطيرات من الشخص املصاب من خالل فم

خالل الكالم او العطس او السعال جاءت قرارات اي دولة بتقليل أعداد االفراد في كافة قطاعات الدولة وغلق العديد من 

بين االفراد والحد من انتشار هذا  النوادي واالماكن الترفيهية وغلق العديد من القطاعات االقتصادية في الدولة لتقليل االختالط

.وينتشر هذا الفيروس بين كبار السن الذين يعانون من االمراض املزمنة مثل السرطان 19الفيروس التي يدعي بفيروس كوفيد_

 . وارتفاع ضغط الدم والقلب ومرض السكري 
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  :العاملي االقتصاد علي كورونا فيروس تأثير  -2

من الجائحة التي اجتاحت كل دول العالم في االيام االخيرة ,ويشاهد بصمت تطورات هذا  يقف العالم كله في حالة خوف وقلق

الفيروس اللعين التي نبع من الصين والتي تعد اكبر ثاني قوة اقتصادية في العالم والتي حققت خسائر فادحة جراء هذا الوباء 

 . نخفضت معدالت التجارة الدولية علي مستوي العالم,ونتيجة لهذا الوباء فقد توقفت كل عمليات التنمية االقتصادية وا

 :وضع التجارة الدولية في ظل أزمة كورونا 2-1

لقد اثرت ازمة كورونا علي التجارة الدولية في ثالث الشهور االولي من هذا العام بالسلب بعد ان كانت في طريقها نحو االنتعاش 

يجابية وجوانب سلبية وتتمثل الجوانب االيجابية في انخفاض أثمان مواد الجيد .ولكن جائحة كورونا تحمل في طياتها جوانب ا

وذلك بسبب خفض الصين الطلب علي املواد البترولية ونتيجة لذلك انخفض سعر  ى الطاقة التي تستخدم في الصناعات الكبر 

االيجابية أضعاف مضعفة وتتمثل في دوالر .ولكن الجوانب السلبية تفوق الجوانب  45.3  دوالر الي حوالي 52.5برميل النفط من 

انخفاض مبيعات العديد من كبرى الشركات التي تتركز في الصين مثل شركة أبل وشركة شيفرولية ونتيجة انخفاض مبيعات تلك 

 . الشركات فقد تأثرت اقتصاديات العديد من دول العالم ومنها االقتصاد االمريكي الن تمثل ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم

جعل التجارة العاملية تتأثر في ذلك الوقت القصير هو أن الصين ظلت لسنوات طويلة مهيمنة علي الكثير من  والسبب الذي 

مصادر االقتصاد العاملي ونتيجة لذلك فقد أثرت علي العديد من املدن الصناعية مثل القطيف في اململكة العربية السعودية 

وهان التي كانت منبع الوباء والتي تعد في الوقت نفسه املسؤولة عن اغلب الصادرات الصينية واحدي مدن الصين والتي تتمثل في 

من السوفت وير والتكنولوجيا مما أدي الي انخفاض أثمان النحاس علي املستوي العاملي النه املادة الخام االساسية التي تدخل في 

ببتها هذه االزمة اال أنها كانت تحمل العديد من الجوانب االيجابية أن صناعة االلكترونيات .وبالرغم من االثار السلبية التي س

أزمة كورونا جاءت الي حد ما في صالح الدول النامية التي تحصل علي وارداتها من الدول الكبرى مثل الصين ونتيجة النخفاض 

نخفاض االستيراد من الدول الكبرى من قبل طلب الدول الكبرى علي املواد الخام التي تدخل في الصناعات الكبرى أدي ذلك الي ا

الدول النامية وحيث يساعد الدول النامية علي استغالل مواردها واالعتماد علي نفسها في تصنيع ما تحتاجه من منتجات بدل 

 . من االستيراد من الدول األخرى 

لعالم فقط بل يمثل ايضا معاناة اقتصادية لكافة أن فيروس كورونا ال يمثل املعاناة البشرية التي يواجها البشر في كافة انحاء ا

دول العالم لذلك هو ليس فيروسا معديا علي املستوي الطبي فحسب بل فيروسا معديا علي املستوي االقتصادي ايضا .ففي 

يعرف  بداية العام الجديد كان االقتصاد العاملي يتجه في طريقه الي انتعاش جيد ولكن منذ أن بدأت هذه االزمة التي ال

االقتصاديين في أي وقت ستنتهي وتعود التجارة الدولية ملا كانت عليه ولكن انقلب كل ش ئ رأسا علي عقب نتيجة هذه الجائحة 

تتجه نحو مسارات أكثر ركودا وأكثر خطورة .واكد ايضا أن  أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات الدول  2020مارس  4وفي 

االوبئة التي مر بها العالم في العصور القديمة النه ضرب بشدة اقتصاديات الدول الكبرى ومن أهمهم هذا الوباء يختلف عن باقي 

)الصين واليابان واملانيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا والواليات املتحدة االمريكية ( ونتيجة لتأثر هذه االقتصاديات بأزمة كورونا 

%من الصادرات 41العاملي والسبب في ذلك هو ان هذه الدول تمثل حوالي  تراجعت معدالت التجارة الدولية علي املستوي 

% من الناتج املحلي االجمالي . وبتعبير أحد 60% من التصنيع العاملي وتمثل حوالي 65الصناعية علي مستوي العالم وتمثل حوالي 

يات تتمثل في الواليات املتحدة واليابان االقتصاديين عندما تعطس هذه الدول تصاب بقية دول العالم بالبرد فهذه االقتصاد

موضحا فيها تأثير  2020مارس 4واملانيا وبريطانيا والصين وكوريا . ولقد نشر مؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية مذكرة في 

أنه حدث انخفاض كبير  فيروس كورونا علي التجارة الدولية واالثار االقتصادية املترتبة عليه ويوضح التقرير التي جاء في املذكرة
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درجة وهو ما يمثل ادني حد انخفاض سجلته 20في مؤشر املشتريات التصنيعية في الصين حيث قدر هذا االنخفاض بحوالي 

% وهذا االنخفاض تسبب في انخفاض يقدر 2وهذا االنخفاض يعني وجود انخفاض في االنتاج بنسبة 2004الصين منذ عام 

ي في التجارة بين الدول وكما وضح ان القطاعات االكثر تضررا من هذا االنخفاض هي صناعة االدوات امريك مليار دوالر 50بحوالي 

الدقيقة واآلالت واجهزة االتصاالت ومعدات السيارات .واكدت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة لألونكتاد) باميال 

مثل االتحاد االوروبي حيث تقدر حجم الخسائر التي حققتها نتيجة كوك هاميلتون (أن االقتصاديات االكثر تضررا في مناطق 

مليار دوالر .وتعد الواليات املتحدة االمريكية من أكثر  5.2مليار دوالر وبلغ حجم خسائر اليابان حوالي  15.5هذه االزمة حوالي 

مليار دوالر حيث  187.7في املئة الي 9.6حيث انخفضت صادرات أمريكا بحوالي   الدول التي تأثرت صادراتها بسبب أزمة كورونا

مليار دوالر في شهر مارس املاض ي ليرتفع حجم العجز التجاري  232.2% الي 9.6تراجعت حجم الواردات في امريكا وقدرت بحوالي 

صاد االمريكي مليار دوالر في ظل جائحة كورونا وفق ملا صرحت بيه وزارة التجارة االمريكية ,ولقد انكمش االقت 44.4الي حوالي 

% خالل الربع االول من العام الحالي بسبب الضغوطات الحادة التي فرضها فيروس كورونا علي كل دول العالم واكد 4.8بنسبة 

اشهر من هذا العام بشكل اسرع منذ االزمة املالية 3مكتب التحليل االقتصادي االمريكي ان االقتصاد االمريكي انكمش في خالل 

. وكان من املتوقع أن فيروس كورونا لو ظهر في بلد اخري غير الصين ملا كان له صدي واسع كما حدث 2008ام التي مر بها في ع

االن الن الصين تعد من الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد عليها اقتصاديات الدول األخرى مثل دول النامية وعلي سبيل املثال 

 . %من الناتج املحلي العاملي16لخليج حيث تمثل الصين نحو دول ا تعد الصين اكبر مستور د للبترول من  

 :كورونا أزمة ظل في العاملية واالسهم املالي الوضع تضرر  2-2

لقد خلقت أزمة كورونا أزمة صحية لم يسبق لها مثيل في السنوات املاضية لذلك ادت االجراءات الالزمة الحتواء الفيروس الي 

لعالم وحدوث خلل في االستقرار املالي العاملي حيث انخفضت اسعار االصول الخطرة الي حدوث هبوط اقتصادي علي مستوي ا

مستويات متدنية جدا منذ تفش ي هذا الوباء ويعد االنخفاض الذي حدث في اسعار االصول الخطرة منذ بداية انتشار فيروس 

جة االزمة املالية في ذلك الوقت .فعلي سبيل نتي 2008كورونا أكبر انخفاض يشهده العالم بعد االنخفاض الذي حدث في عام 

%او اكثر ونتيجة لفيروس 30املثال تحمل العديد من اسواق االسهم في اقتصاديات الدول الكبرى والصغرى انخفاضات بنسبة 

نتيجة كورونا و بدأت تظهر الضغوطات علي االسواق الكبرى للتمويل قصير االجل مثل السوق العاملية للدوالر االمريكي ، و 

التقلب الشديد التي حدث في السوق املالي العاملي حدث تراجع شديد في سيولة االسواق الدولية مثل سوق سندات الخزانة 

اشهر املاضية علي نحو غير مسبوق عليه حيث ارتفعت اسعار السندات  3االمريكية .ولقد حدث تذبذب في السوق املالي في 

في حين تراجعت اسعار االسهم علي املستوي العاملي بسبب االختالالت التي  2020مارس6الحكومية الي مستوي مرتفع جدا في 

%حيث كان العائد في بداية 0.7سنوات الي حوالي 10سببها فيروس كورونا ,حيث انخفض العائد علي السندات الحكومية ألجل 

ستويات قياسية ايضا في انخفاض معدالت العائد % وسجلت السندات الحكومية البريطانية واالملانية م1.9العام الحالي حوالي 

 . علي السندات نتيجة انخفاض في اثمان السندات

سنوات تراجع بأكثر من 10وأوضحت )صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية( أن العائد علي السندات الخزانة االمريكية ألجل 

  وفي الوقت التي كانت تنخفض فيه 2008مة املالية عام %في بداية شهر مارس وهذا يعتبر اكبر انخفاض منذ حدوث االز 0.3

العوائد علي السندات نتيجة ارتفاع في اسعار السندات كانت االسهم العاملية تحقق معدالت تراجع منخفضة نتيجة تفش ي 

ندرد أند بورز جائحة كورونا حيث انخفضت االسهم االمريكية في التعامالت املبكرة في بورصة نيويورك كما انخفض مؤشر )ستا

%, وحقق مؤشر 4%تقريبا خالل شهر مارس املاض ي ,وانخفضت مؤشرات االسهم الرئيسية في اوروبا بنحو 3( بنسبة 500

  %منذ بداية العام12( انخفاضا شديدا تمثل بنسبة 600)ستوكس 

تها الدول ,اال أنه كانت له العديد وبالرغم من هذه الجوانب السلبية التي حققها فيروس كورونا علي العالم والخسائر التي حقق

من الجوانب االيجابية علي املستوي االجتماعي وعلي املناخ البيئي ايضا وتمثلت الجوانب االيجابية علي املستوي االجتماعي في 
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اء علي تحقيق الترابط والتماسك االسري بين افراد االسرة حيث جمع شمل االسرة ونتيجة العزل املنزلي الذي فرضه هذا الوب

املجتمع اصبحت االسرة تناقش مشاكلها االجتماعية ،وأصبحت النظافة الشخصية ش يء مقدس عند كل فرد في االسرة خوفا 

من أن يصاب أحدهما بهذا الفيروس ,ومن ابرز االيجابيات علي املستوي االجتماعي هو انخفاض معدالت الجرائم بسبب التزام 

ويعد من أبرز ايجابيات كورونا أنه جعل البيئة وكوكب االرض يتنفس بشكل جيد بعد أن الجميع بالحظر التي فرضته الدولة .

ازادت فيه معدالت االنبعاث الحراري وزيادة معدالت التلوث في دول العالم بسبب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن 

نع وتوقفت العديد من االنشطة االقتصادية وترتب علي املصانع الكبرى في الدول .ونتيجة لهذا الوباء أغلقت الكثير من املصا

ذلك انخفاض معدالت التلوث وانخفاض ثقب االوزون .وقد كان لفيروس كورونا تأثير كبير على مسار عملية التعليم في أي دولة 

العملية التعليمية فمنذ أن بدأت االزمة في االنتشار وزيادة معدالت االصابة كان من الصعب علي اي دولة أن تستكمل مسار 

بالطريقة التقليدية حتي ال يحدث تزاحم في املؤسسات واملنشأت التعليمية منعا لزيادة االصابات بين الطالب .فلجأت الدولة الي 

طرق اخري من أجل استكمال مسار العملية التعليمية وكان من اهم الوسائل التي لجأت لها الدولة هو التعليم عن بعد .ومن 

يات فيروس كورونا ايضا أنه اتاح مجاال للعمل من خالل املنزل من خالل االنترنت مثل التسويق االلكتروني وغير ذلك ضمن ايجاب

فيستطيع الفرد التي يجيد استخدام تكنولوجيا بشكل جيد أن يعمل وهو مقيم في املنزل ويحصل علي دخل يمكنه من العش 

 .2( 2020محمد رزق محمد عبد الحميد، بشكل جيد)

 

 

 

 

                                                            
لى . ع2020محمد رزق محمد عبد الحميد، تأثير فيروس الكورونا على االقتصاد العاملي و املصري، اصدارات املركز الديمقراطي العربي، جويلية  2

 =67683https://democraticac.de/?pاملوقع : 
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 14ص  2020ابريل  -11املصدر: تقرير" افاق االقتصاد العربي" االصدار الحادي 

 
 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجياحول  نظرية أسسرابعا : 

تحتاج الوحدات االقتصادية التي تهتم بمواكبة التطورات املتسارعة في البيئة الحالية الى توظيف التكنولوجيا الحديثة واملتطورة 

جميع املجاالت بمستوى ال يقل عن ماهو سائد في البيئة املحيطة للوحدة االقتصادية، ً ونتيجة لذلك انتشر مصطلح  في

  .التكنولوجيا في عاملنا اليوم والكل يسعى جاهدا الى االستفادة القصوى من استخدام هذه التكنولوجيا املتطورة
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والذي يعني التطبيق ً يكون مفهوم  (Techno) ونة من جزئين احدهماعلى انها مك Technology وقد تم تعريف التكنولوجيا

أي العلم، وعند دمج الجزئين معا يكون مفهوم التكنولوجيا  (Logy) التكنولوجيا هو العلم التطبيقي او االسلوب العملي والثاني

ا تشير الى امكانية التطبيق العملي هو العلم التطبيقي أو الطريقة الفنية لتحقيق غرض عملي، كما عرفت التكنولوجيا بانه

للوسائل ً العلمية املتطورة والحديثة على اعتبار ان هذه الوسائل العملية غالبا ما تتعلق بالتطورات الجديدة في العمليات أو 

  ). 13ص 2010االنتاج باإلضافة الى التقدم العلمي املؤثر في مختلف االنشطة التي يمكن استخدامها فيها )الشريدة، 

وتم تعريفها على انها تحسينات في االساليب الفنية التكنولوجية لالنتاج لتمكن الوحدات االقتصادية من زيادة وحدات االنتاجً  

، بينما تعد املعلومات نتاجا ملعالجة البيانات تحليال أو تركيبا ً الستخالص ما   (Mcconnell&Brue,2008 p52)بأقل املوارد

ان  (Gelinas et al)حسابية وموازنات ومعادالت وطرق إحصائية ورياضية ومنطقيـــة ويرى كل من ت عملياتتضمنه، وتطبيق 

املعلومات هي مجموعة من البيانات ذات معنى يتسم تجميعها لتصبح مهمة يمكن اإلفادة منها في اتحاذ القرارات 

(16p2004Gelinas et al) نات ضمن نماذج مفيدة وتعرف املعلومات ببساطة على انها ترتيب البيا( ;p132000. (Romney 

&Steinbart    

في حين تعرف تكنولوجيا املعلومات على انها مجموعة من الحواسيب واملعدات الداعمة والبرامج والخدمات واملوارد املرتبطة 

 استخدامها واملشاركة فيها واملطبقة لدعم مراحل العمل، التي تجعل املعلومات الرقمية التي تم توليدها وتخزينها من السهل ً

(283 ;p2006, (Mcnabb .  وتعرف ايضا على انها اساليب وطرق جديدة ذات كفاءة عالية لتبادل املعلومات بين جميع

وتعرف ايضا على  (Mcconnell&Brue,2008 ;p312)املستخدمين باستخدام الحواسيب والفاكس والهواتف السلكية واالنترنت ً

جيا املستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين املعلومات في شكل الكتروني، و يقصد بها أيضا على انها اندماج ثالثي انها جميع التكنولو 

االطراف بين االلكترونيات الدقيقة والحواسيب ووسائط االتصاالت الحديثة التي تشمل جميع االجهزة والنظم والبرمجيات 

وأفضل مثال على تكنولوجيا املعلومات هو الحاسوب الذي يعرف على انه  (54-53ص 2009املتعلقة بتداول املعلومات ً)سلمان ،

جهاز اليا ً الكتروني )وليس عقال الكترونيا ( لديه القدرة على استقبال البيانات وتخزينها داخليا ومعالجتها) اي اجراء العمليات 

( ، 7ص 1990خشبة،(للحصول على النتائج املطلوبة الحسابية واملقارنات املنطقية( اوتوماتيكيا بواسطة برنامج من التعليمات 

 Bodnar). اما البرمجيات فتعرف بانها البرمجيات التي تحتوي على التعليمات املطلوبة لألجهزة املادية إلكمال املهام املرغوب بها )

&Hopwood ,1993; p109  

 طات واطراف شبكات االتصاالتوتعرف االتصاالت على انها تحويل الرسائل واملعلومات والتقارير بين مح

(Summers,1989 ;p733) اما شبكات االتصال هي املكون الرئيس ي لنظم االتصال االلكتروني والتي تقدم قنوات لتحويل ،

 
ً
البيانات االلكترونية، وهي في مستويات مختلفة حسب حاجة الوحدة االقتصادية اليها، ومنها ربط حواسيب قليلة معا

واالجراءات  وتعرف أيضا شبكات االتصاالت على انها دمج املعدات )الحواسيب( (Gelinas&Sutton,2001p185)باألنترنت

لتحويل البيانات واملعلومات من التجميع واملعالجة والتخزين ألهداف املستخدم، ان أحد االسباب الرئيسية الحتياج الوحدات 

 ,563p;1989لوقت املناسب الى االدارة التخاذ القرارات املالئمة )االقتصادية الى الشبكات هو توفير املعلومات املحدثة في ا

(Summers .  وتعرف برامج االتصاالت على انها البرامج التي تمكن الحاسوب من ارسال واستالم الرسائل والتقارير والتي تعتبر

 (  ,734p ;1989 Summersكجزء من الشبكة )

انها التكنولوجيا التي تدمج الحاسوب باالتصاالت السريعة العالية التي تربط  على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوتعرف 

كما أن  (Mcnabb,2006 ;p 283).البيانات التي تم تحميلها والصوت والفيديو بين املستخدمين لإلفادة منها في اتخاذ القرارات 

سيب معا بواسطة االنترنت التي تسمح بتبادل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي التكنولوجيا التي تربط شبكات الحوا

املعلومات بين جميع املستخدمين في كل العالم بالوقت املناسب التخاذ قرارات رشيدة، وافضل مثال على تكنولوجيا االتصاالت 
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ات املحلية هو االنترنت الذي يعرف على انه شبكة الشبكات التي يتم من خاللها توصيل املاليين من اجهزة الحواسيب والشبك

 ( كما يعرف األنترنت171ص 2009والشبكات الواسعة، التي تستخدم لنقل وتبادل املعلومات على نطاق العالم ) عبود والعاني ،

Internet على انه الترابط الهائل لشبكات الحاسوب ذات النطاق العاملي التي تمكن االتصال بين البرامج التكنولوجية املتباينة 

.(Gelinas et al, 2004 ;p119)   

 : ( 44ص 2010وقد بينت احدى الدراسات مميزات شبكة االنترنت التي من اهمها )البارودي ،

ان شبكة األنترنت هي شبكة الشبكات التي تعد قاعدة انطالق تقنية لتطوير االتصاالت اإللكترونية والنمو الهائل  -

 لألنشطة االقتصادية

ال اإللكترونية، الفضاء الذي ينقل األعمال من املحتوى الساكن الى املحتوى يمثل الفضاء الرقمي االفتراض ي لألعم -

   .الديناميكي )تحديث، تطوير، توسيع، بحث( للحصول على املعلومات

إن شبكة األنترنت هو أكبر مستودع للبيانات واملعلومات واملعارف، وأهم ما يميزها هو عدم حاجتها الى البنية التحتية  -

 الكبيرة والعمالقة والتي لم تعد مسألة حاسمة وضرورية إلنجاز األعمال،ونمط الشركات 

وينظر علم االقتصاد الحديث الى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليست قاعدة للتغيير بل ادوات إلطالق االمكانيات االبداعية 

لوجيا املعلومات واالتصاالت شائعا ، إذ أن ( ولذلك أصبح مصطلح تكنو 251ص 2010واملعرفية املتجسدة في االفراد )الهاشمي، 

اهمية التكامل بين املعلومات واالتصاالت تأتي من خالل امكانية االستفادة من نظم املعلومات بشكل افضل عندما يتم دعمها 

 ألنها تساعد بوسائل متطورة تتمثل بوسائل نقل سريعة أو معالجة سريعة، وبهذا فإن االتصاالت تعد جزءا مهما من التكنولوجيا

 (17ص 2010)الشريدة،على نقل وتوزيع املعلومات من مكان الى اخر بهدف توفيرها ملتخذي القرار في الوقت املناسب. 

 أو التقنيات أو األدوات أو الوسائل مجموع هي واالتصال املعلومات تكنولوجيا إن القول  يمكن السابقة التعاريف خالل من

 عدة على باالعتماد املعنية، الجهات مختلف إلى توصيله يراد الذي املحتوى  أو املضمون  ملعالجة يفهاتوظ يتم التي املختلفة النظم

والتنظيم  التبويب تتضمن التي البيانات معالجة عملية يتم ومراقبتها، البيئة من البيانات الحصول على من انطالقا مراحل

 تكنولوجيا أهمية وتتمثل .عند الحاجة منها لالستفادة املعالجة مرحلة عن ةاملترتب النتائج إلى لنصل والتحليل والترميز والتخزين

 (53ص ، 2002 أحمد، األنصاري مصطفى( على: املؤسسات تساعد أنها في واالتصال املعلومات

 .ومتميز مناسب بشكل كملها ألداء املطلوبة املعلومات على الحصول   -

 .للعمل جديدة فرص إيجاد  -

 .الحديثة االتصال تقنيات ومزايا فوائد من االستفادة  -

 انعكاسات جودة املعلومات على النمو و التنمية االقتصادية  -1

اسهمت ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في االهتمام املتزايد في املعلومات لتحسين جودتها وتوصيلها بأسرع ما يمكن الى 

التي تعتمد بشكل اساس على املعلومات التي تتسم بجودة عالية لترشيد هذه  متخذي القرارات التخاذ قرارات استثمارية رشيدة،

 .القرارات وبالتالي تساعد على رفع معدالت التنمية االقتصادية

لقد اصبحت صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موردا اقتصاديا مهما ً لكثير من الدول، وال يمكن تجاهل ً الدور الهام 

الصناعة في تعزيز اقتصاديات الدول، ان صناعة تكنولوجيا املعلومات تسهم في تنمية االقتصاد ودفع عجلة  الذي تلعبه هذه

اذ تحولت املعلومات الى منتجات اقتصادية على غرار املواد املعروضة في  التنمية من خالل توفير بعض الفرص الوظيفية،

الت التكنولوجيا بقسط كبير في تغيير املواقف الفردية من السوق التي تخضع لقانون العرض والطلب ، واسهمت التحو 
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استخدام املعلومات ووظائفها ، إلضفاء الصفة املادية على قيمتها ، إلى درجة جعلت من املجتمع االنساني مجتمعا قائما على مبدأ 

ع املادة الفكرية واملعرفية واالعالمية االتصال الحاسوبي املعبر عن وصول االنسان الى التطور التكنولوجي في ميدان معالجة وتوزي

بواسطة الحاسوب. ولو امعنا النظر في الدعامات الحقيقية التي تقف وراء تقدم الدول الصناعية لوجدنا ان اهم دعامة هي 

ا االدارة والتنظيم ، وان تلك االدارة والتنظيم تقف ورائها دعامات وأسس، ومن تلك الدعامات واالسس الحديثة تكنولوجي

 (54-53ص  2009املعلومات و االتصاالت )سلمان ،

لو بحثنا في قواميس اللغة العربية لوجدنا ان تنمية الش يء تعني ارتفاعه من موضعه الى موضع  مفهوم التنمية االقتصادية 1-1

تعرف كما يبرزها االعالم على انها اخر. ونما املال بمعنى زاد وكثر. ولكن مدلول التنمية في لغتنا املعاصرة ال تكفيه هذه املعاني التي 

 .تغييرا اساسيا في كل انماط الحياة السائدة

وينبع هذا التغير النوعي والكمي في صور العالقات االجتماعية في كافة مجاالت النشاط البشري في املجتمع. وهذا يعني ان تنمية 

الى نمط متقدم، كما تم تعريف التنمية على انها زيادة املجتمعات املتخلفة هو نقلها من حالة الى حالة افضل ومن نمط معين 

محسوسة في االنتاج والخدمات شاملة ومتكاملة ، مرتبطة بحركة املجتمع تأثيرا مستخدمة االساليب العلمية الحديثة في 

  ). 21-20ص 1979التكنولوجيا والتنظيم واالدارة )محمد ،

ح مفهومي النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية فمنهم من يستخدم وأكد الباحثون في حقل االقتصاد على ضرورة توضي

  Economic) والبعض يستخدم مصطلح التنمية االقتصادية، (Economic growth) مصطلح النمو االقتصادي 

Development) ايضا ،فالنمو االقتصادي يعني تغير مع تحسن أو تزايد قد يكون طبيعي أو عفوي ، ويعرف النمو االقتصادي

على أنه تغيير في منحنى االنتاج الذي ينتج عن الزيادة في املوارد او تحسين التكنولوجيا لزيادة الناتج الحقيقي )الناتج القومي 

 .(Mcconnell & Brue, 2008 p303)االجمالي( او الناتج الحقيقي لكل فرد 

ي للنظام االقتصادي السائد خالل فترة زمنية معينة كما يعرف النمو االقتصادي على انه الزيادة في الدخل القومي الحقيق

( أما التنمية االقتصادية تعني تغير مع تحسن بفعل حدث أو إجراء إداري. ويرى البعض االخر 120ص 2000)الفهداوي وراض ي، 

تاج من خالل أن التنمية االقتصادية هي تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات اإلن

إنماء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل ،وتعرف التنمية االقتصادية ايضا على أنها تنصرف في جوهرها إلى 

ويرى كل من )الفهداوي وراض ي( ان التنمية  (bartik,1995 p01),التغيرات في الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد كنتيجة لخلق الثروة

 ).120ص 2000والت في االنظمة والهياكل التي ترافق معدالت النمو املتحققة )الفهداوي وراض ي، االقتصادية تعني التح

ويتفق الباحثان على ان التنمية االقتصادية تعني تغيير مع تحسن بفعل او اجراء اداري وهذا االجراء يحتاج الى معلومات ذات 

 .ستثمارجودة عالية لترشيد قرارات التنمية وفي مقدمتها قرارات اال 

استنادا ملا سبق يمكن القول ان مفهوم النمو االقتصادي هو الزيادة الحاصلة في دخل الفرد ، بينما يمثل مفهوم التنمية 

االقتصادية التغيرات في الهياكل االقتصادية واالجتماعية املتمثلة في تحسين وتطوير عناصر االنتاج والتكنولوجيا ، باإلضافة إلى 

 .الفرد ، وبالتالي يعد مفهوم النمو االقتصادي جزء من التنمية االقتصادية الن االخير اكثر شموليةالزيادة في دخل 

  (ICT االقتصادي) واالتصاالت بالنمو املعلومات تكنولوجيا لعالقة املفسرة النظريات 2-1

 الجديدة املعرفة نظرية:  

  .املباشر وغير املباشر أثرها من كل إيضاح خالل من ( واالقتصادICTبين) العالقة بيان يمكن

  :االقتصادي النمو على واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا املباشر األثر*

  :اآلتية القنوات طريق عن العرض جانب خالل من مباشر بشكل االقتصادي النمو على ICT) ) تؤثر

Samimi and Ledary, 2010)) 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 املحلي. االقتصاد في املتولدة الكلية املضافة ةالقيم في مباشرة يسهم (ICT) وخدمات  سلع إنتاج -1

  .املحلي االقتصاد في اإلنتاج لعوامل الكلية اإلنتاجية زيادة في تسهم ، ICTقطاع  في اإلنتاجية في الزيادة -2

 األخرى  والخدمات السمع إنتاج في كمدخالت ICT رأسمال استخدام -3

 .العمل فرص وخلق اإلجمالي املحلي الناتج في اإلسهام -4

 

  :االقتصادي النمو على واملعلومات االتصاالت لتكنولوجيا املباشر غير األثر*

 من األثر هذا بيان ويمكن املحلي، لالقتصاد األخرى  القطاعات في ICT  استخدام خالل من يحدث(ICT) ل  املباشر غير األثر إن

 حجم زيادة إلى ICT استخدام يؤدي حيث :ادياالقتص والنمو ICT استخدام بين وسيط كعامل الجديدة املعرفة نظرية خالل

  اإلنترنت فاستخدام .الجديدة املعرفة
ً
 زيادة عمى ( ويترتبChoi &Yi, 2009) االقتصاد في املعرفة نشر في دورا كبيرا يلعب مثال

 الكمية اإلنتاج لعوام إنتاجية وزيادة ناحية،  من جديدة منتجات وانتاج القائمة املنتجات جودة تحسين الجديدة املعرفة حجم

 .ذلك يوضح )2 ( رقم االقتصادي، والشكل النمو إلى النهاية في يؤدي ما وهو أخرى، ناحية من لالقتصاد

 االقتصادي النمو ىلع املعرفة انتشار :أثر )2 (رقم شكل                                               

 

(Choi &Yi, 2009) 

االتصال شبكات انتشار نظرية:  

 :التأثير من عدة أشكال خالل من نفسه يظهر االتصال لشبكات االقتصادي األثر

 يخلق هذه الشبكات انتشار فإّن  تحتية، بنية مشروع ألي مشابهة بطريقة الشبكات؛ هذه بناء عمليات من ينتج وهو :األول  األثر

 االقتصاد في الضارب عمل تعمل بالتالي وهي عمل فرص
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 االقتصادي النمو ىلع االتصال شبكات انتشار : أثر)03 (رقم شكل

 

(ITU, 2012) 
 

 في لهذه الشبكات تبني أّن  حيث .واملستهلكين املشاريع من كل على تؤثر والتي الخارجية، الوفرات من ينتج وهو  :الثاني األثر

 أخرى، ناحية ومن .املحلي اإلجمالي لناتجا نمو في تسهم بدورها والتي اإلنتاجية، في متعددة مكاسب إلى يؤدي األعمال مؤسسات

 في تسهم والتي املباشرة، املكاسب هذه وأبعد من الضارب، لعمل كنتيجة الحقيقي الدخل في ازدياد إلى يؤدي لها السكان تبني فإّن 

 املستهلك، ئضفا يسمى ما إطار في مكاسب على الشبكات يحصلون  لهذه املستخدمون  السكان فإن اإلجمالي، املحلي الناتج نمو

 املؤشر، السائدة، هذا وأسعارها الشبكات لهذه استخدام مقابل يقبلون بدفعها التي األسعار بين الفرق  أنه على يعرف والذي

 هذه فيها تكون  لدرجة مؤثرا يكون  أن املمكن من أنه إال اإلجمالي، املحلي على الناتج أثره بيان على القدرة عدم من الرغم على

 النتشار االقتصادية اآلثار يوضح  )3 ( رقم والشكل .الحكومية والخدمات املعلومات، إلى الوصول  تسهل شكل على املكاسب

 .النمو االقتصادي على االتصال شبكات

 

 الحرجة النفاذ عتبة نظرية" :" critical mass" 

  االقتصادي  نموال على االتصال شبكات أثر بأّن  وتشير االقتصاد، على االتصال شبكات أثر تدرس والتي
ً
 في فقط يصبح معنويا

، على الشبكات هذه نفاذ مستوى  كان حال
ً
 والنمو النفاذ بين العالقةأكد على أن  (Gillett et al.. 2006)فإّن  حال أّي  عاليا

 ينماب املكاسب من األكبر على القسم سيحصلون  االتصال لشبكات األوائل املتبنين ألن خطية تكون  أن ينبغي ال االقتصادي

 .الحرجة عتبة النفاذ نظرية يوضح اآلتي والشكل .املكاسب من القليل على سيحصلون  الجدد املتبنين
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 االقتصادي النمو على النطاق واسع اإلنترنت انتشار أثر) :4 (رقم الشكل

 

(Gillett et al.. 2006) 

 نفاذ التكنولوجيا مستوى  يصل عندما فقط األقوى  هي ستكون  العالقة قوة بأن سيظهر النظر وجيتي االعتبار بعين األخذ مع

 آثار على نحصل عليها أنه حتى الحصول  يمكن التي املهمة والنتيجة .اإلشباع مرحلة إلى الوصول  عدم بشرط محددة حرجة نقطة

 :اآلتي لشكلا موضح في كماهو .النفاذ من عال ملستوى  لوصول  تحتاج االتصال شبكات فإن مهمة، اقتصادية

 الناتج على النطاق واسع اإلنترنت انتشار تأثير نسبة (:5رقم ) الشكل

 
(OECD ,2012) 

  االتصال شبكات نفاذ مستوى  فيها يكون  التي البلدان فإن السابق الشكل من نالحظ كما
ً
 فإّن زيادة ، 20 %)من أقل( منخفضا

 النفاذ يكون فيما مستوى  التي البلدان في بينما ،(0.008%)  بنسبة  الياإلجم املحلي الناتج بنمو يساهم 1% بنسبة النفاذ مستوى 

 ، (30%)  من أعلى النفاذ فيها نسبة تكون  التي البلدان في أما ، (0.014%) بنسبة سيكون  األثر فإّن  ،) 30%و  20%بين  ( متوسط

 نسبة زيادة على تعمل لم إذا فإنها النامية أما البلدان ةاملتقدم البلدان في سيظهر األثر فإّن  بالتالي (0.023%) .  سيكون  األثر فإن

  سيكون  األثر فإّن  النفاذ
ً
 .محدودا
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 املعلومات لتكنولوجيا االقتصادية اآلثار -2

 االقتصادي النمو في اإلسهام: 

  ((OECD 2012  :مستويات عدة على االقتصادي النمو في تسيم االتصاالت املعلومات تكنولوجيا إن

 أكثر فعالية خدمات تقديم يلهتس خالل من اإلنتاجية عامل يحّسن األعمال منظمات بين االتصال شبكات نتشارا إن :األول 

 .)التوريد سالسل في االنسيابية األمثل، املخزون التسويق،(

 شكل جديد( رأكث جديدة وخيارا ت خدمات تقديم يسهل مما واالبتكار اإلبداع يسّرع االتصال لشبكات الكثيف االنتشار :الثاني

 املالية(. والوساطة للتجارة،

 العمال، الوصول  تجمعات إلى الوصول  تسهيل مثل األعمال ملشاريع كفاءة أكثر وظيفي النتشار تؤدي االتصال شبكات :الثالث

 .املستهلكين إلى و الوصول  األولية، املواد إلى

 اإلنتاجية على أثرها:  

  ليس التواالتصا املعلومات تكنولوجيا اقتناء إّن 
ً
 االقتصادية واإلدارية األدبيات فإّن  الحقيقة في .اإلنتاجية لتحسين لوحده كافيا

  .املنظمة تؤثر على كفاءة أن واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا يمكن وبالتالي األعمال ممارسات لتعديل ضرورية اهبأن تشير
ً
 تبعا

" تراكم رأس  يسمى ما من خالل يظهر واإلنتاجية الكفاءة على أثرها فإّن  التكنولوجيا، تبني في السرعة عن النظر وبغض لذلك

 في الستيعابها األولى الخطوة هو اقتناء التكنولوجيا فإّن  ، وبالتالي  "accumulation of intangible capital"املال غير امللموس" 

 .والكفاءة اإلنتاجية تحسين ذلك بعد يمكن حتى األعمال ممارسات

  السكان تعداد من النسبة أنهم على يعرفون  والذين- املعلومات  في العاملين إنتاجية أن افتراض املنطقي من
ً
 الفاعلين اقتصاديا

 على مباشر بشكل  تعتمد  – )الصحفيون  املدرسون، املدراء، اإلداريون، املوظفون ( املعلومات معالجة هو عملهم ومجال

 (Katz, 2009a) .  ت واملعلوما االتصاالت تكنولوجيا في االستثمار

 

 املعلومات عمال وانتشار االقتصادية التنمية بين السببية (: نموذج6) رقم الشكل

 
(Katz, 2009a) 

 

 
ً
 عملية اإلنتاج في التعقيد بعدها اإلنتاج، عملية تعقيد في زيادة إلى يؤدي االقتصادي النمو فإن، هذا السببية لنموذج تبعا

 سيتم تنفيذها بشكل الخطوات من املزيد إدخالها، سيتم املدخالت من املزيد( الشركات  بين وظيفيال التعقيد ازدياد إلى سيؤدي
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

   )للمنتج النهائي كهلواملست الخام املواد موردي بين التفاعالت من املزيد متزامن،
ّ
 منظمات قبل من على هذا األثر األول  الفعل ، ردة

 الزجاجة، عنق في يدخلون  عمال املعلومات فإن حال كل وعلى األحيان، بعض في  "معلومات عمال" وظيفة  إنشاء األعمال هو

خّفض العملية هذه ألّن  النهائي بشكل النمو لهم يمكن ال حيث
ُ
 يصبح عندما ذلك من وأبعد أخرى، املتاحة الستخدامات املوارد ت

 عملية في فالتعقيد العمل، قوة من كبيرة نسبة يشكلون  املعلومات عمال

 ومعالجة الكميات وتبادل اليدوي، التخزين إلمكانيات حدود هناك آخر، وبمعنى .الزجاجة عنق تدخل نفسيا البيانات معالجة

 عمال لزيادة إنتاجية يهدف التكنولوجيا هذه فتبني واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مرحلة تبدأ وهنا املعلومات، من الكبيرة

 أكثر ليكونوا وعمال املعلومات للشركات تسمح والحوسبة االتصال أدوات توافر إن الزجاجة، عنق مع والتعامل املعلومات

 (Katz, 2009a).    املعلومات واستخدام استثمار في إنتاجية

 الجديدة الوظائف خلق على أثرها:  

، :أشكال ثالثة في التشغيل ىلع يؤثر االتصال شبكات ببناء القيام إن
ً
 بشكل وظائف جديدة نشاءإ يتطلب الشبكات بناء إن بداية

حدث خلق الوظائف عملية أّن  إلى ، باإلضافة  )وغيرها االتصال معدات صانعي البناء، عمال التقنية، عمال( مباشر
ُ
 غير أثًرا ت

 .)واملعدنية الكهربائية التجهيزات صانعي بين املتبادلة العمليات( التشغيل على مباشًرا

  الوظائف لخلق يدفع بدوره املباشرة وغير املباشرة الوظائف من املتولد الدخل عمى املعتمد األسر إنفاق اخيًرا، فإن
ً
 .أيضا

 دور تكنولوجيا االعالم و االتصال في زمن كورونا: دراسة حالة لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا خامسا:

ليدي والبحث عن املعلومات، بل بات ( يقتصر على التواصل التق19لم يعد قطاع االتصاالت في زمن فايروس كورونا ) كوفيد 

يشكل العمود الفقري الستخدام البيانات واملحتويات والتطبيقات الرقمية من قبل األفراد والحكومات والشركات لضمان 

 .استمرارية النشاط االقتصادي واالجتماعي في ظل التباعد االجتماعي واإلغالق الكامل في معظم دول العالم

تزايد الطلب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على خدمات وبيانات النطاق العريض بشكل ملحوظ خالل فترة انتشار 

وشهدت الدول غير املستعدة الرتفاع الطلب ازدحام في الشبكة، وانخفاض متوسط سرعة اإلنترنت وتدهور جودة   .الوباء

يؤدي عدم املساواة في الوصول إلى اتصال عالي الجودة إلى تعريض االستقرار للخطر الخدمة حتى في األسواق الناضجة نسبًيا. قد 

باالضافة إلى زيادة نسبة التفاوت االجتماعي بين أولئك الذين بإمكانهم االستمرار في الحد األدنى من النشاطات االجتماعية 

إحدى تلك الفئات التي ليس لديها إمكانية الوصول  واالقتصادية دون تعريض أنفسهم لخطر اإلصابة بالفيروس، ويعد الالجئون 

 .إلى اإلنترنت والتكييف مع الوضع الطبيعي الجديد

( مصدر قلق كبير للعديد من البلدان. وهناك خمسة أسباب رئيسية وراء 19كان ازدحام الشبكة خالل فترة انتشار ) كوفيد 

 :ازدحام شبكة اإلنترنت

نهار في املناطق السكنية )التي لم يتم تصميم الشبكات لخدمتها عند أوقات الذروة(، مما االستعمال املكثف للشبكة خالل ال

 يؤدي إلى ازدحام شبكات "امليل األخير" التي توفر الوصول إلى املستخدم

 ازدياد الطلب على الفيديو وخدمات الترفيه األخرى ذات النطاق الترددي العالي

 املرئية والخدمات السحابية ازدياد الطلب على تطبيقات املؤتمرات

 التعلم عن ُبعد من قبل الطالب من جميع الفئات العمرية

 النقطة التي يدخل فيها اإلنترنت إلى البالد الدولية، وهيعدم توفر السعة الكافية للمستهلك من خالل شبكة النفاذ 
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6+%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84+%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/digital-transformation-time-covid-19-case-mena/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=WorldBankMENA
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شبكة وتعزيز استخدام خدمات اإلجراءات املتخذة من قبل حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتحسين ال -1

 االنترنت

استجابت الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع وعملت على تحسين شبكات النطاق العريض وتعزيز 

خدمات اإلنترنت. وعلى سبيل املثال قامت بعض الحكومات وشركات اإلتصاالت بتخفيف عبء شراء بطاقات التعبئة على 

 بزيادة حجم حزمات مستخدمي الدف
ً
ع املسبق، والسماح لهم بالدفع بعد االستهالك )مصر وتونس وفلسطين( ، كما قامت أيضا

االنترنت وسرعاته للمستخدمين من دون كلفة إضافية )لبنان والعراق والبحرين( ، وتغطية الكلفة اإلضافية لزيادة الحصص 

اإلمارات العربية املتحدة وعمان( ،  VoIP ت عبر بروتوكول االنترنتالشهرية للمشتركين )مصر( ، وإلغاء حظر تطبيقات الصو 

 للشركات 
ً
وتوفير املزيد من الطيف لشركات اإلتصاالت )األردن واململكة العربية السعودية( ، وتأمين التطبيقات السحابية مجانا

تمرارية الوصول إلى مختلف خدمات )فودافون في مصر( . وفي اململكة العربية السعودية ، تمكنت الحكومة من تأمين اس

الحكومة االلكترونية بفضل استثمارها املستمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة ومنصات الحكومة الرقمية خالل العقدين 

 .املاضيين

لسعودية أصبحت تم تطوير منصات للتعليم االلكتروني في العديد من دول املنطقة. على سبيل املثال، في ا : التعليم االلكتروني

بوابة التعليم الوطني "عين" القناة الرئيسية للتعليم ألكثر من ستة ماليين مستخدم ، وتم تحديث منصة التعليم الرقمية لتوفير 

ألف ساعة تعليمية رقمية تفاعلية للطالب الجامعيين. كما  100ألف جهاز للطالب املحتاجين، باإلضافة إلى تقديم أكثر من  300

مجانية للطالب للوصول  SIM ومات املصرية والسعودية والفلسطينية اإلنترنت مجاًنا ألساتذة الجامعات وبطاقاتقدمت الحك

إلى منصات التعلم عبر أجهزتهم . وفي تونس واملغرب والبحرين وفر املشغلون الوصول املجاني إلى منصات التعليم عبر اإلنترنت. 

 . "يدة الستضافة مواد التدريس مثل"درسك"،و "إدراك"،و "جو أكاديمي" و"أبوابأما في األردن ، فقد جرى تطوير منصات جد

تجدر اإلشارة إلى أن ضعف الشبكات وتعذر وصول املستخدمين إلى خدمات النطاق العريض في بعض البلدان كلبنان والعراق 

 
ً
 .واألردن دفع بحكوماتها إلى بث الدروس عبر التلفزيون أيضا

 الجديدة في البنية التحتية الرقمية املخاطر ونقاط الضعف -2

لكن رغم تلك الحلول واملبادرات الحكومية، برزت بعض املخاطر ونقاط الضعف املتعلقة بالبنية التحتية الرقمية في الشرق 

 :األوسط وشمال أفريقيا، مثل

مواقع العمل بسبب عدم قدرة العديد من مشغلي االتصاالت على مواصلة أعمالهم والتي تتطلب تواجد موظفيهم في  .1

 .االجراءات الخاصة باالغالق

تعطل التجارة العاملية، خاصة مع البلدان املصدرة للمعدات اإللكترونية مما أثر على توافر األجهزة واملعدات لشبكات  .2

 وخدمات النطاق العريض

 تزايد حاالت سرقة وتخريب معدات االتصاالت .3

ة وحاالت االحتيال الرقمي التي تستثمر الذعر العام والبلبلة املحيطة بوباء ازدياد الهجمات االلكترونية واألخبار املزيف .4

 .19-كوفيد

تهديد الخصوصية الذاتية من خالل استعمال البيانات الشخصية لالتصاالت املحمولة من قبل بعض الحكومات  .5

 .19-لتعقب ومنع انتشار كوفيد
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 ة من الحلول الرقمية لتحقيق التعافيأولويات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لالستفاد -3

ى بطيئة وحذرة نحو إعادة اطالق اقتصادها، ينبغي على بلدان املنطقة العمل 
ً
مع االنتقال إلى مرحلة التعافي وسير البلدان بخط

 على زيادة سعة خطوط اتصاالت النطاق العريض، وإدارة ازدحام الشبكات، وضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية،

وتعزيز التقنيات املالية ألن الطلب على الخدمات اإللكترونية كالرعاية الصحية وأنظمة الدفع عبر الهواتف املحمولة وخدمات 

 .توصيل األغذية والتجارة اإللكترونية مرشح لالرتفاع بشكل ملحوظ

ت النطاق العريض بأسعار معقولة وفي هذا السياق، تكتسب "أهداف مراكش" الداعية إلى الشمول الرقمي والوصول إلى انترن

وجودة عالية وتطوير الخدمات املالية االلكترونية أهمية غير مسبوقة. وعلى حكومات الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعزيز 

 :جهودها للوصول إلى األهداف التالية

 ان استدامتهالهدف األول: زيادة السعات والتخفيف من ازدحام الشبكة ملنع اإلنترنت من االنقطاع وضم 

  الهدف الثاني: ضمان استمرارية الخدمات العامة لتمكين املواطنين من االستفادة من التكنولوجيا الرقمية إلنجاز

 معامالتهم

  الهدف الثالث: تطوير الخدمات املالية اإللكترونية كاملدفوعات الرقمية والتحويالت النقدية من الحكومات إلى األفراد

األفقر واألولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية تزويد املستفيدين بإثبات الهوية لضمان  لدعم الشركات والفئات

 حصولهم على الخدمات

 الهدف الرابع: تعزيز مبادرات التعليم اإللكتروني لضمان استمرارية التعليم 

ة الخدمات ، وتطوير خدمات ومع استمرار الحكومات في العمل على خلق بيئة مواتية لزيادة قدرة الشبكات ، وتحسين جود

مبتكرة تتبع أفضل املمارسات العاملية، من املهم التأكيد على عدد من اإلجراءات ذات األولوية على املدى القصير واملتوسط 

 :والطويل. والتي تشمل

 نافسة إزالة العوائق الستثمارات القطاع الخاص وتسهيل دخول مشغلين جدد إلى سوق االتصاالت من خالل تشجيع امل

 وخفض رسوم الترخيص و تقاسم اإليرادات

 تنظيم تعريفات الجملة 

 إقامة تعاون إقليمي إلنشاء أنظمة كابالت بحرية جديدة 

 فتح الوصول إلى البنية التحتية االساسية 

 اعتماد سياسة النفاذ املفتوح من أجل إيصال كافة املشغلين الى البنية التحتية لالتصاالت بطريقة غير تمييزية 

 تشارك البنية التحتية بين املشغلين بما في ذلك بين قطاعات النقل والطاقة واالتصاالت 

 كنقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت 
ً
 (VoIP) السماح باستخدام خدمات شائعة عامليا

فالتقنيات  .باختصار، علينا الكف عن النظر إلى التنمية الرقمية بوصفها مجرد قطاع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ر على جميع القطاعات كالزراعة والتعليم والصحة والخدمات 
ّ
الت جوهرية في اقتصاداتنا وبلداننا، وتؤث  ث تحوُّ حد 

ُ
الرقمية ت

 على نظرة شاملة تهتم بالبنى   .الحكومية واملالية
ً
بمعنى آخر، إن التنمية الرقمية مشروع اقتصاد متكامل يجب ان يكون مبنيا

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%90%D8%AB+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8F%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D9%90%D9%91%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/digital-transformation-time-covid-19-case-mena/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=WorldBankMENA
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%90%D8%AB+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8F%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D9%90%D9%91%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/digital-transformation-time-covid-19-case-mena/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=WorldBankMENA
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%90%D8%AB+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8F%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D9%90%D9%91%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/digital-transformation-time-covid-19-case-mena/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=WorldBankMENA
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%90%D8%AB+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8F%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D9%90%D9%91%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/digital-transformation-time-covid-19-case-mena/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=WorldBankMENA
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%90%D8%AB+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8F%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D9%90%D9%91%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/digital-transformation-time-covid-19-case-mena/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=WorldBankMENA
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 على التحتية واملنص
ً
ات واملهارات الرقمية والتطبيقات في املجاالت الحيوية، مع السعي إلى ان يكون هذا االقتصاد الرقمي قائما

 لتتاح إمكانيات التحول الرقمي للجميع
ً
 وشامال

ً
 .3احترام البيانات الذاتية وعادال

 

 :الخاتمة

ر و مخلفات ثابفعل آ ي النظم االقتصادية وحتى االجتماعيةشكلت األوبئة على مر التاريخ أزمات اقتصادية كبرى وأدت إلى تحول ف

ذلك على طبيعة املجالت االقتصادية، كما تسبب األوبئة في بروز صناعات جديدة تكون بمثابة تحول في أولويات الطلب العاملي 

مجابهتها للوباء أو تفوقها على السلع و املواد األولوية، كما تظهر بعض القوى على الهرم االقتصادي و هذا إما بفعل نجاح 

اإلنتاجي في مرحلة األزمة إال أن الفيروسات و األمراض املعدية تكون نتيجتها على الدول املتخلفة أو النامية من ناحية إقتصادية 

دول تدهور في املوازنات العامة و في النفقات الحكومية و تساهم في حدوث أزمات يمكن أن تغير في أنظمة الحكم وخاصة في ال

العربية التي تعرف أزمات داخلية منها اليمن وسوريا وليبيا حيث سيكون القتصاداتها هشاشة أوسع و اقتراض أوسع من 

مما يعرضها لتدخالت خارجية في سياستها املالية والنقدية واخضاعهم لبرمج املراقبة ملساعدة  مؤسسات املالية الدولية،

 .مؤسساتهم واقتصادهم لضبط في املسار

خلال في النظام االقتصادي الدولي الذي ليس بجديد بحكم االختالالت املاضية التي تولدت في األزمات  19قد أظهر وباء كوفيد ل

وهذا نتاج للرأسمالية املعوملة القائمة على الآلمساواة في توزيع العادل للثروات مع احتكار  2014و 2008االقتصادية السابقة 

 عاملية و تزايد الفجوة العاملية في الدخل الفردي و القومي للدول.الثروة من طرف األقلية ال

 قائمة املراجع

قطب  مركز "،التربوي  املجال في لها وتطبيقا الشاملة الجودة إلدارة برنامج" ،2002أحمد، مصطفى األنصاري  -

 الخليج. لدول  التربوي  للتدريب

 ،" التجارية للمصارف التنافسية القدرة استدامة في املعرفة اقتصاد دور  "،2010، توفيق بدري  شيرين البارودي، -

  . بغداد جامعة واالقتصاد، االدارة كلية مجلس الى مقدمة اطروحة

 نظامي تعزيز في ودورها واالتصاالت املعلومات تقنيات تطبيق متطلبات " ،2010محمد، الجبار عبد نادية الشريدة، -

 .بغداد جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية مجلس إلى مقدمة ةرسال ،"الداخلية والرقابة املحاسبي املعلومات

والتوزيع  ، دار املسيرة للنشر 2"، ط  املنهج واالقتصاد املعرفي"  2010الهاشمي، عبد الرحمن والعزاوي ، فائزة محمد ، -

 .والطباعة ، عمان 

 .القاهرة الوليد، ،"االلكترونية الحاسبات اساسيات "،1990،السعيد محمد خشبة، -

 . عمان ، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري  دار ،" املعرفة اقتصاد "،2009، داود جمال سلمان، -

  عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،"املستقبلي التعليم تكنولوجيا "،2009،مزهر والعاني، حارث عبود، -

                                                            
 transformation-logs.worldbank.org/ar/arabvoices/digital-للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الموقع التالي: 3

time-covid-19-case-mena 
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والتوزيع  ، دار املسيرة للنشر 2"، ط  املنهج واالقتصاد املعرفي" ،2010الهاشمي، عبد الرحمن والعزاوي ، فائزة محمد ، -

 والطباعة ، عمان ،

-  Bodnar, George,H. &Hopwood, William,S.,1993,"Accounting Information Systems",Hall Inc, United 

States of America. 

- Gelinas, Jr Ulric, J., Sutton, Steve, G. &Fedorowic, Jane ,2004, " Business Processes & Information 

Technology ", South -Western, United States of America. 

- Gelinas,Jr Ulric, J. &Sutton, Steve, G. ,2001,"Accounting Information Systems", Thomson Learning, 
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- Katz, R., L. & Suter, S.2009 a, "  Estimating the economic impact of the broadband stimulus plan " 

(Columbia Institute for Tele-Information Working Paper). 

- Mcconnell, Campbell r.& Brue, Stanleyl, 2008, " Macroeconomics", Irwin, United States. 

- Mcnabb, Divad , 2006," Knowledge Management in the Public Sector ", M.,E.,Sharpe, United States of 
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- Mcnabb, Divad ,2006," Knowledge Management in the Public Sector ", M.,E.,Sharpe, United States of 

America. 
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 في قطاع غزةالفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية الجامعي دور الشباب 
The role of Palestinian university youth in the process of economic development in the Gaza Strip 

 

 إعداد الدكتور: سيد إبراهيم حسين أبو شمالة

اقع ومستق بل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة مقدمة للمؤتمر االفتراض ي الدولي حول: و

 م16/3/2021-15 –جامعة اإلسراء  -كورونا 

 

 ملخص الدراسة

التعرف هدفت الدراسة إلى تناولت هذه الدراسة دور الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية في قطاع غزة. 

التحليلي، وتكون مجتمع  عملية التنمية االقتصادية. واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي على دور الشباب الجامعي الفلسطيني في

 4490الشباب الجامعي في املحافظة الوسطى من قطاع غزة، وعددهم )الدراسة من جميع 
ً
 وطالبة

ً
، وتم توزيع االستبانات ( طالبا

 وطال449%( من حجم مجتمع الدراسة، أي ما يساوي )10بنسبة )
ً
، وتم استرداد )( طالبا

ً
( استبانة، مثلت عينة الدراسة 410بة

واقع مشاركة الشباب الجامعي الفعلية، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي: 

ت مشاركة الشباب (، وهو بدرجة موافقة )متوسطة(، ومعوقا58.7الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية جاء بوزن نسبي )

سبل تعزيز (، وهو بدرجة موافقة )متوسطة(، و 75.0جاء بوزن نسبي )الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية 

 (، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(.77.0جاء بوزن نسبي )مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية 

من أهمها: العمل على وضع خطط وبرامج تنموية تهتم بقضايا الشباب الفلسطيني، والعمل على وأوصت الدراسة بعدة توصيات 

تفعيل التعاون بين كافة املؤسسات التي تعنى بالشباب والتنمية، وضرورة االهتمام بالبحث العلمي الذي يختص بمجال الشباب 

 وتنمية حاجاته وقضاياه.

 التنمية االقتصادية. –لسطيني : الشباب الجامعي الفالكلمات املفتاحية

Abstract: 

This study examined the role of Palestinian university youth in the process of economic development in the Gaza 

Strip. The study aimed to identify the role of Palestinian university youth in the process of economic 

development. The study adopted the descriptive and analytical approach, and the study population consisted of 

all university youth in the central governorate of the Gaza Strip, and their number was (4490) male and female 

students, and the questionnaires were distributed by (10%) of the size of the study population, which is equal to 

(449) male and female students. Retrieving (410) questionnaires, which represented the actual study sample, 

and the questionnaire was used as a tool to collect data, and among the most important results of the study were 

the following: The reality of the participation of Palestinian university youth in the economic development 

process came with a relative weight (58.7), which is an approval rating (medium), and obstacles The 

participation of Palestinian university youth in the economic development process came with a relative weight 

(75.0), which is an approval rating (medium), and ways to enhance the participation of Palestinian university 

youth in the process of economic development came with a relative weight (77.0), which is a (large) degree of 

approval. The study recommended several recommendations, the most important of which are: Work to lay 

down development plans and programs that deal with the issues of Palestinian youth, work to activate 
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cooperation between all institutions concerned with youth and development, and the need to pay attention to 

scientific research in the field of youth and develop their needs and issues. Key words: Palestinian university 

youth - economic development. 

 

 اإلطار العام للدراسة:

 مقدمة:

، وفي فلسطين بشكل خاص قضية تحتاج للكثير من الدراسة والبحث والتعمق، 
ً
يعتبر قطاع الشباب في املنطقة العربية عموما

ع، وذلك كون الشباب طاقة بشرية قادرة على التفكير والتغيير واإلبداع، فهذه الشريحة تمثل القاعدة األساسية ألي مجتم

وتساهم في تحديد معالم ومسار مستقبله بكافة تفاصيله وعناصره ومقوماته، لذا يجب العمل على توفير كل فرص الدعم 

 للنهوض بهم على كافة املستويات.

نستطيع أن نصف شريحة الشباب بأنها مورد بشري قد يكون األهم في مجتمع يفتقر إلى املوارد الطبيعية ألن الشباب يتمتعون 

ص عديدة منها الجسمية والعقلية حيث أنهم املحرك األول للتغير االجتماعي والتنمية، وهذا يجعل منهم حجر األساس بخصائ

للمجتمع ومستقبله وذخيرته القادمة، والقوة لدفع املجتمع إلى األمام، وتستدعي الخصوصية البالغة لهذه الشريحة من املجتمع 

 د األكبر لدمج الشباب في عملية التغيير والتطوير والتنمية.ومن صناع القرار وراسمي السياسات الجه

يعاني الشباب في فلسطين عامة من مشكالت تحول دون تحقيق طموحاتهم، وقد تكون هذه املشكالت تحديات داخلية، 

لى مواجهتها وخارجية في جوانب الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، مما يتطلب أن يكونوا مستعدين لها وقادرين ع

 في تحقيق التغير املنشود باتجاه بناء الشباب الواعي والقادر على خدمة 
ً
بحكمة وتعقل، وإطالق الطاقات املكبلة التي تقف عائقا

 القضايا الخاصة بهم وبمجتمعهم.

 في إن مكونات الواقع الفلسطيني الحياتي السياسية واألمنية واإلقتصادية والفكرية والنفسية والتربوية وا
ً
 كبيرا

ً
لبيئية تلعب دورا

تحديد طبيعة املشكالت التي يعاني منها الشباب، فهي تشكل عوامل تحدد أنماط سلوك الشباب وألوان الفكر لديهم وطبيعة 

 ردودهم وإستجاباتهم ملا يستجد في أفق الحياة الفلسطينية املخنوقة.

 بالغا سواء 
ً
 من ذلك، حظي موضوع التنمية إهتماما

ً
في الدول املتقدمة أو النامية من قبل املؤسسات املعنية، فالتنمية انطالقا

 هي الهدف الذي تسعى إليه معظم الشعوب واملجتمعات باعتبارها، وسيلة أساسية يمكن من خاللها تقدم الدول و رفاهيتها.

( سنة في 29–15وتحظى فلسطين بوجود شريحة واسعة من الشباب ضمن نسيجها املجتمعي حيث بلغت نسبة الشباب )

% في الفئة العمرية من 61.9( سنة و19–15%( في الفئة العمرية )38.1% من إجمالي السكان  يتوزعون بواقع )30فلسطين 

 م )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني(.2014( سنة من مجموع السكان  حتى منتصف عام 29–20)

ة واحدة دون سواها, ولكن ضرورات البحث تستلزم تسليط األدوار على والجدير بالذكر أن فئة الشباب ال يمكن إختزالها في فئ

مواقف محددة عند فئة منهم وهي الشباب الجامعي الفلسطيني تلك الفئة التي تتميز بالوعي والعلم والثقافة, والتي تمثل نسبة 

ركته في مختلف جوانب تنمية املجتمع, كبيرة في أوساط الشباب الفلسطيني, ويعتبر إعداد الشباب الجامعي وتأهيله لتفعيل مشا

 لتوصيل جهود التنمية وضمان إستمرارها فهم أكثر فئات املجتمع فتوة 
ً
 وضروريا

ً
 أساسيا

ً
ألن مشاركتهم وإسهامهم يعد عامال

 وحيوية.

سطيني وخاصة وبالنظر إلى الواقع الفلسطيني املعاصر على طول مسار الحركة التحررية الفلسطينية كان وما زال الشباب الفل

الشباب الجامعي موضع فعل القوى السياسية كوقود للحركة النضالية، ال سيما أن لهذا القطاع من الشباب طموحاته، ولديه 

 القدرة على التفكير واإلبداع والتغيير، كما أن له مشاكله ومعيقات تطوره.
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 ألن شباب اليوم هم لقد عانى الشباب في فلسطين من مشكالت وتحديات داخلية وخارجية حالت 
ً
دون تحقيق طموحاتهم ونظرا

 تنمية السياسات والبرامج املوجهة لتلبية حاجات 
ً
مستقبل الغد، وهم قادته وحاملو هويته الحقيقية يصبح من املهم جدا

ته العامة الشباب الفلسطيني وتعزيز وجوده ودوره في املجتمع وبما أن الشباب شريحة هامة في املجتمع فهم يعانون من مشكال

 ويواجهون مشكالت خاصة على كافة األصعدة الوطنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية.

وفي الوقت الذي يفرض فيه االحتالل الصهيوني حصاره على فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة من كل الجوانب يتمسك الشباب 

لفلسطيني على مدار التاريخ إنه قادر على العطاء الغير محدود، كما أن الفلسطيني بإرادة التحدي والصمود وقد أثبت الشباب ا

 (.2010له دور كبير وفعال في بناء املجتمع وتنميته بصفة عامة ألنه املعبر عن حضارة األمة وثقافتها )عبد القادر: 

ساحة الكافية للمشاركة في مجاالت وبعد االطالع على بعض الدراسات املتاحة والتي تشير إلى تهميش الشباب وعدم إعطائهم امل

 إلجراء دراسة ميدانية حول "دور الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية" وذلك 
ً
التنمية, مما شكل دافعا

 من أنها تتجه مباشرة نحو فحص املطلب األو 
ً
ل بهدف التعرف على مواقف واتجاهات الدراسة, أهميتها النظرية والتطبيقية معا

لعملية التنمية االقتصادية التي يحتاجها مجتمعنا الفلسطيني, املتمثل في تحليل العنصر الرئيس لهذه العملية أال وهو قوة 

 العمل الحقيقي التي يمثلها جيل الشباب وقدرته على التغيير والتنمية.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

 تحاول هذه الدراسة باإلجابة عن تساؤل رئيس وهو:

 دور الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية في قطاع غزة. ما

 ويتفرع من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت على النحو التالي:

 ما مدى مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية؟ .1

 قتصادية؟ما معوقات مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية اال .2

 ما سبل تعزيز مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية؟ .3

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

 التعرف على مدى مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية. .1

 قتصادية.تحديد معوقات مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية اال .2

 بيان سبل تعزيز مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية. .3

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

 املساهمة في تجديد العلم وتقدمه وتطوره. .1

جيه تقديم إسهام فكري عن فئة عمرية تعد مجهولة لدى العديد من املسؤولين واملتخصصين في علم االجتماع بفعل تو  .2

 االهتمام الكبير نحو ماهو سياس ي.

 األهمية التطبيقية:

 تتناول مخرجات الدراسة ومدى االستفادة منها في وضع سياسات وبرامج متخذي القرار. -1

إن الشباب وخاصة الشباب الجامعي هو مركز التنمية االقتصادية، وال شك أن مسار التنمية قد يتأثر باتجاهات  -2

 ومواقف هؤالء الشباب.

 ع أهمية هذه الدراسة من طبيعة هذه الفئة وما تحمله من مسؤوليات.تنب -3

 املساهمة في وضع الخطط بما يتناسب مع احتياجات الشباب الفلسطيني وتحويلهم إلى أحد أهداف التنمية وغايتها. -4
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 مصطلحات الدراسة:

 الشباب الجامعي الفلسطيني:

جهها دارسو الشباب وبالتركيز على املفاهيم املستخدمة في علم النفس، إن تحديد مفهوم الشباب من املشكالت الصعبة التي يوا

نجد أنها تشير إلى الشباب أما على أنهم كبار املراهقين أو على إنهم "صغار البالغين" أما اولئك الذين يستخدمون املفهوم األول، 

ي تتميز به مرحلة الطفولة، ومن ثم يميلون إلى فنراهم يميلون إلى إعتبار سلوك الشباب كما لو كان بقايا من عدم النضج الذ

إستخدام "لفظ املراهقة" يصفون بها عدم ثبات السلوك لدى الشباب، وفي املقابل نجد أن من يستخدم املفهوم الثاني "صغار 

باب من سلوكيات البالغين" أكثر تفاؤال ليعني اإلشارة إلى النضج واملسؤولية والعقالنية التي تكمن وراء ما يبديه هؤالء الش

 (.40: 2006مضطربة وغير مستقرة )الخطيب، 

يعرف الشباب بأنه حالة بيولوجية ونفسية واجتماعية مرتبطة بمدى زمني معين يستطيع الفرد أن يشكل حالة مستقلة أو 

 (.59:2004يمكنه كذلك من ناحية اإلعتماد على الذات والسعي لبناء مستقبل مستقر )أبو دف واألغا، 

 24-15ملفهوم السائد للشباب فهو يتماش ى مع املفهوم الذي حددته األمم املتحدة والذي يتناول مرحلة تتراوح أعمارها ما بين أما ا

 (.17: 2002عاما )مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، 

 حتمية، وهي كذلك 
ً
 اجتماعية

ً
ال تمثل مرحلة نمو حظيت مرحلة الشباب بدراسات جميع العلوم حيث أن الشباب يمثل حقيقة

مفاجئ، إنما هي إمتداد حتمي وطبيعي للعمليات اإلنسانية التي تبدأ منذ الطفولة وحتى نهاية الحياة، وترتفع مكانتهم بقدر الطاقة 

 (.10: 2003املتجددة فيهم وحجم العمل، والجهد الذي يقدمونه ملجتمعهم )جبريل محمد، 

 عملية التنمية االقتصادية:

, أي البلدان ذات مستويات املعيشة املتدنية هي العملية ا
ً
القتصادية التي تصبح من خاللها االقتصاديات النامية أكثر تقدما

 تصبح من خاللها ذات مستويات أعلى, عن طريق تحسين الصحة العامة, والرفاهية, واملستوى التعليمي.

ج املحلي اإلجمالي أو نصيب الفرد من الناتج املحلي إن التنمية االقتصادية تشمل مواضيع أوسع بكثير من إحصائيات النات

 فالتنمية االقتصادية تأخذ بعين االعتبار تأثر مواطني أي بلد بمستويات معيشتهم, وفي الحرية التي يتمتعون بها.

قتصادية هي تلك العملية التي يمكن عن طريقها توجيه جهود االفراد والهيئات الحكومية والغير حكومية لتحسين الظروف اال

واالجتماعية والثقافية والبشرية في املجتمع وتستند الى برامج وخطط علمية مدروسة للوصول إلى االهداف املرجوة )مدحت 

 (.285:2001أيوب، 

 حدود الدراسة:

قطاع  -1 الدراسة على املحافظة الوسطى من : اقتصرتاملجال الجغرافي .1

    غزة

 .عينة من الشباب الجامعي الفلسطيني : تقتصر هذه الدراسة علىاملجال البشري  .2

 

 اإلطار النظري للدراسة:

 دور الشباب في التنمية االقتصادية:

يستطيع اإلنسان بالعلم واملعرفة والوعي والطموح والقدرة على العمل، واإلنتاج والخلق أن يسخر كل قوى الطبيعة، ومصادرها 

قة مهمات جسام في التنمية الحضارية التي هي في الحقيقة تنمية وليس هناك أقدر على ذلك من الشباب، حيث تقع على عات

اقتصادية واجتماعية، وثقافية متكاملة، كما يمكن أن يقوم الشباب املثقف بأداء دور هام وفعال في توعية الجماهير بضرورة 

والدولة من وراء التنمية، ورغم أن  التنمية االقتصادية بالنسبة للمجتمع وتعريف هذه  الجماهير بالفوائد التي تعود على الفرد

 على عاتق الدولة التي تقوم بالتخطيط، ووضع البرامج الخاصة بالتنمية، وتنفيذ تلك 
ً
تحقيق التنمية االقتصادية يقع أساسا
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 في
ً
 البرامج عن طريق أجهزة الدولة املختلفة، أال أن الجماهير، والسيما الشباب يقع على عاتقهم عبء هام وأساس ي أيضا

املساهمة في توفير املقومات الالزمة لعملية التنمية واملشاركة االيجابية فيها، فهي تقوم بدور مكمل لدور الدولة وال غنى عنه 

لتحقيق أهداف التنمية، وكلما كانت القوى العاملة من شباب املجتمع متعلمة ومدربة كلما أمكن االسراع بعملية التنمية 

لم تكن على القدر املطلوب من التعليم والتدريب فإنها تصبح من العناصر املعوقة لإلنتاج وتتسبب في واالرتفاع بمعدلها أما إذا 

 ملا للتعليم من أثر مباشر في تحسين إنتاجية العمل، وبوجه عام أن جميع مراحل التنمية 
ً
ضياع جانب كبير من املوارد وذلك نظرا

 على املوارد البشر 
ً
ية ثم املوارد املادية، ويتوقف مدى تحقيق أهداف كل مرحلة على حسب االقتصادية تعتمد على أساسا

استغالل هذه املوارد حيث نرى أن الدول النامية تختلف من حيث استغالل هذه املوارد حيث نرى أن الدول النامية تختلف من 

 الختالف قدراتها على هذا االستغالل )علي حلمي, 
ً
 (.255-244: 0000حيث معدالت نمو اقتصادها طبقا

ويمثل الشباب مركز القوى في املوارد البشرية للمجتمعات ولذلك فإن ضمان حسن توجيه الشباب واالستفادة الكاملة من 

جهودهم يعتبر حجر الزاوية في جميع مراحل التنمية االقتصادية، ويزداد االهتمام بموضوع املوارد البشرية في معظم دول 

، وتنمية املوارد البشرية ألي دولة تمثل أعز مواردها االقتصاد النامي، حيث تشكل أكث
ً
 وأقلها استخداما

ً
ر املوارد الطبيعية توفرا

الطبيعية وأعالها بحكم ما تمتاز به من إمكانات النمو والقدرة على تغير باقي املوارد األخرى ويقصد هنا باملوارد البشرية 

والصحة والتغذية والسكن، وكذلك تنمية القدرات واملواهب واملشاركة في االستثمار في العمل اإلنساني في التعليم والتدريب 

الخدمات الحكومية والتطوعية، ومن هنا يجب أن ال ينس ى الشباب بذل كل الجهد في نشر الوعي بين الجماهير بأهمية اإلصالح 

على الشباب واملجتمع بالخير والرفاهية، االقتصادي في املجتمع ومساندته للبرامج والسياسات اإلصالحية االقتصادية بما يعود 

ومع أهمية توعية الشباب بمجاالت العمل املختلفة، فالشباب هم الطاقة وقوة العمل الحقيقية املميزة باستمرارية القدرة على 

 العطاء واإلبداع وحماية مكتسباته، وأن دوره في عمليات التنمية بمختلف مجاالتها ال حدود لها.

باب بخصائص القدرة اإلنسانية املنتجة في أقص ى وأقوى مراحلها وصورها، ونحن في املجتمعات النامية في أشد وكما يتميز الش

 للعمل، واالنتاج وذلك بتوفير العمل 
ً
الحاجة إلى كل يد تنتج وتعمل وعلى املجتمع أن يحرص على تلك الطاقة، ويشغلها فعال

ملبذول في االنتاج وإعطائه الفرصة لتحقيق ذاته بكل إمكانياته وقدراته، املناسب للشباب وتهيئة فرص الترقي حسب الجهد ا

 في تقديم اقتصاديات البالد ونموها.
ً
 أساسيا

ً
 فالشباب ثروة قومية قادرة على أن تلعب دورا

 

 الدراسات السابقة:

 العربية: الدراسات

معوقات التنمية املحلية "دراسة  (، بعنوان: شباب الجامعة في مواجهة2000دراسة، غريب عبد السميع غريب ) .1

مقارنة بين الشباب الجامعي الذي يسكن في املناطق الريفية وبين الشباب الذين يسكنون في املناطق الحضرية فيما يتعلق 

 باالتجاه نحو املشاركة في التنمية.

باب الجامعات املصرية في مجاالت هدفت هذه الدراسة تحديد أهم اتجاهات الشباب نحو املشاركة في التنمية املحلية وخاصة ش

 تحديد مفهوم التنمية ومدى االهتمام واالتجاه نحو املشاركة التنموية، والتعرف على أهم معوقات التنمية، وسبل التغلب عليه.

ن من استخدم الباحث في هذه الدراسة املقارنة بين الريفين والحضريين من شباب الجامعة واملبحوثين ومقارنة ثانية بين فئتي

الطلبة هما: الذكور واإلناث، واعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي بالعينة، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية، 

وجمعت املعلومات بواسطة استبيان، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية: أن شباب الجامعة املبحوثين يتوافر لديهم كثير من 

عرفون الطريق الصحيح لتحويل هذه السمات والخصائص الى واقع ملموس, فهم في الغالب ال السمات التنموية لكن ال ي

يشتركون في مجاالت التنمية املحلية سواء في الريف او في الحظر ألسباب كثيرة في مقدمتها عدم امكانية املوائمة والتوازن بين 

لتنمية املحلية, وحظى موضوع التنمية املحلية باهتمام كثير التحصيل الدراس ي من ناحية وبين املساهمة في مشروعات وبرامج ا
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 فيما يتعلق بعدد من املوضوعات واملجاالت التنموية كتنظيم االسرة واالدخار 
ً
من قبل املبحوثين، حيث يشعرون بأنه هام جدا

وا أن املشاركة هي التعرف إلى املشكالت واملشكالت البيئية وأشار غالبية املبحوثين إلى مجاالت املشاركة في التنمية املحلية واعتبر

االجتماعية بالحي ومحاولة التعاون مع األهالي من أجل عالجها بالجهود الذاتية, أما ثاني هذه املجاالت فكان االشتراك في دعم 

اغفال دور  االهالي, وأكدت الدراسة على ضرورة أن تسهم األحزاب في التشجيع واالشراف على مشروعات التنمية ودعمها وعدم

 اإلعالم.

 نظري  التنمية )بحث وتحديات الجامعي الشباب مشكالت :(، بعنوان2003) األسعد مصطفي محمد دراسة .2

اقع الجامعة على وميداني  اللبنانية(. و

 أوضاعب تتعلق التي التنمية اللبنانية وتحديات الجامعة طالب منها يعاني التي املشكالت وتحليل اكتشاف الي الدراسة هذه هدفت

 املنهج على الدراسة متعددة. واعتمدت وثقافية وتربوية تعليمية واجتماعية قضايا في وآرائهم واتجاهاتهم الجامعي الشباب

 445 العينة وبلغت عشوائية عينة اختيار وتم البيانات لجمع واملالحظة كأداة واملقابلة االستبانة واستخدمت التحليلي الوصفي

 ونفسية واقتصادية اجتماعية مشاكل من يعانون  اللبنانية الجامعة طالب أن :التالية للنتائج لدراسةا وطالبة. وتوصلت طالبا

 لسوق  التعليم الجامعي برامج ارتباط عدم من ويعانون  ينتظرهم الذي املستقبل من واليأس والقلق ويشعرون بالحيرة وتربوية

التربوية،  الحتياجاتهم واضح تصور  ولديهم تقسيم الوقت، يخص ما في ايجابية اتجاهات ولديهم املنهي التوجيه وينقصهم العمل,

 الجيد, وتشكل واالستاذ الطالب من كال لصفات واضحة رؤية وعندهم الجامعي الرسمي، التعليمي النظام بأهمية يتفقون  ال

االجتماعي,  اندماجهم اعد علييس ال هامش ي وضع في أنهم يشعرون تجعلهم املشاكل أن كما لهم بالنسبة هامة العائلة مرجعية

 وطنهم. بتنمية االسهام في فاعليتهم من يضعف مما

 الفترة املصري خالل املجتمع في التنمية بأزمة املتعلقة املتغيرات :(، بعنوان2003 (محمد أمين عاطف دراسة .3

 م.1990 - 1970

 بأزمة املتعلقة والخارجية واالقتصادية الداخلية يةاالجتماع املتغيرات بعض بين العالقة طبيعة الي التعرف الدراسة هذه هدفت

 واالسلوب التاريخي هي: األسلوب منهجية اساليب عدة على واعتمدت الدراسة والثمانينات، السبعينيات خالل مصر في التنمية

 املصريين، املثقفين من حالة 20 هي عملية عينة على الحالة دراسة دليل علي اعتمدت كما واالحصائي واالسلوب املقارن  الوصفي

 .املضمون  تحليل أداة استخدمت الدليل، كذلك التي تضمنها القضايا من موقفهم ملعرفة معهم مفتوحة مقابالت اجراء تم وقد

تأزيمها، في  علي عملت الكافي،بل بالقدر مصر في التنمية اهداف تخدم لن التبعية آليات أن :التالية للنتائج الدراسة وتوصلت

 من الخروج في التلقائية السوق  آليات فشل علي دليل تعد مصر في التنمية أزمة العاملية، وأن الرأسمالية مصالح خدمت حين

 .السوق  بآليات االخذ بجانب االقتصادي النشاط في الدولة تدخل ضرورة ذلك هذه األزمة, ويتطلب

 .املحلي املجتمع تنمية يف الفلسطينية الجامعات طلبة دور  :بعنوان (2004نشوان ) عمر جميل دراسة .4

 املجتمع تنمية في بعد عن تتبني التعليم التي والجامعات العادية الفلسطينية الجامعات طلبة دور  ملعرفة الدراسة هذه هدفت

 – املمارسات :هما محورين من تكونت استبانة الدراسة وكانت اداة التحليلي الوصفي املنهج الدراسة املحلي، واستخدمت

 جامعة القدس من وطالبة طالبا 135 من الدراسة عينة املحلي، وتكونت املجتمع تمية في طلبة الجامعات تواجه التي واملعيقات

 الفلسطينية الجامعات طلبة ممارسات التالية: أن للنتائج الدراسة األقص ى، وتوصلت جامعة من وطالبة طالبا 115و املفتوحة

بإدارة  تتعلق املجتمع تنمية في الفلسطينية الجامعات طلبة تواجه املعوقات من ديدالع ضعيفة، ووجود املحلي املجتمع تنمية في

 فقرات الدراسة علي عينة استجابات بين احصائية داللة ذات فروق وجود انفسهم، وعدم واملجتمع، وبالطلبة الجامعات

 املجال في االستبانة علي فقرات الدراسة عينة استجابات في احصائية داللة ذات فروق الجنس، ووجود ملتغير طبقا االستبانة

 علي فقرات الدراسة عينة استجابة في احصائية داللة ذات فروق توجد املفتوحة، ال القدس جامعة لصالح وذلك االول،
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 الحلص االستبانة علي فقرات الدراسة عينة استجابات في احصائية داللة ذات فروق واملجموع، وجود الثاني املجال في االستبانة

 .العلمية الكليات ثم التربية كلية تليها ثم االجتماعية التنمية كليات

(، بعنوان: الخصائص االجتماعية وتأثيرها على عملية التنمية في كل من مصر 2007دراسة، صفاء على الرفاعي ) .5

 دراسة مقارنة. -والجزائر 

ية التنمية في كل من مصر والجزائر، واعتمدت هذه هدفت هذه الدراسة للتعرف الى الخصائص االجتماعية وأثرها على عمل

 الدراسة على املنهج التاريخي مستخدمة تحليل الوثائق التاريخية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن العنصر البشري هو املحرك االساس ي واحد عناصر الثروة النادرة في منظومة التنمية، 

 في تكر 
ً
 بارزا

ً
يس التخلف والتابعية للبلدان املستعمرة من خالل نهب واستنزاف املوارد من ناحية وجعل تلك وأن لالستعمار دورا

البلدان تابعة من ناحية أخرى، وأن تحليل تاريخ التجربة التنموية لكل من مصر والجزائر يبرز الدور الذي لعبته الدولة في عملية 

ة االجتماعية واالقتصادية للمجتمع املصري والجزائري، وأن التجربة التي التنمية والتي كان لها تأثيرها االكبر في تحديد البني

زراعي(  –انطلقت بها كل من مصر والجزائر من االعتماد على تحقيق تنمية اقتصادية وذلك من خالل نظام اقتصادي )صناعي 

تها كل من مصر والجزائر في هذا الشأن قوي يكون هو االساس لتحقيق التنمية، وأن شكل امللكية الزراعية والقوانين التي اصدر 

كان لهما دور في وجود ازمة انتاج زراعي بشكل كان له تأثير كبير على اشباع الحاجات االساسية، وكان لبرامج التنمية التي وضعتها 

، اذ ظهرت كل من مصر والجزائر أثر واضح في ظهور وتشكيل ابنية طبقية لم تكن تألفها تلك املجتمعات من قبل االستقالل

الطبقة الوسطى، وتمثلت مالمح السياسة االجتماعية لكل من مصر والجزائر في عدة قضايا اهمها التعليم والخدمات الصحية 

 واالسكان.

 :األجنبية الدراسات

 .االنحراف ومنع االجتماعية التنمية(، بعنوان: 2002) Borden, Lisalynneدراسة  .1

 لنظرية التعميم قدرة - سنة 17واختبار االنحرافي السلوك تفسير على النظريات قدرة معد سبب معرفة الدراسة الى هده هدفت

 الى الدراسة وتوصلت املتحدة بالواليات مختلفة مناطق من11 بين الشباب على الدراسة هده تطبيق وثم االجتماعية التنمية

 متوسطة من نسبه شرحت التي النظرية تغيراتامل وخصوصا جزئيا مدعومة كانت االفكار أن :التالية والتوصيات النتائج

 .النظرية القوى  لتفسيرات أفضل قيمة على للحصول  االبحاث من املزيد الى الحاجة النشء، واقترحت انحراف في االختالفات

 والتنمية. ، بعنوان: الشبابWashington State University (2003) دراسة  .2

 هامة مناصب لشغل تأهيلهم على املجتمع والعمل لحاجة ملبيين منتجين مواطنين ليكونوا الشباب تنمية الى الدراسة هدفت

 عدد زيادة التالية: النتائج إلى الدراسة وتوصلت الذاتية قواهم استغالل مشاركتهم مع وزيادة لديهم القيادة روح وتنمية وحساسة

 الثقافات داخل الشباب ارشاد امكانية زيادةاالجتماعي،  العمل في الشباب املؤسسات، تشجيع داخل املناصب في الشباب

 ملخاطبة الشباب املحلي، تدريب الشباب ملناقشة واملنظمات واملدارس الوكاالت بين ومشاركة مجتمعي اتحاد املختلفة، خلق

 نظام للتعلم، تصميم للشباب آمن مكان جديدة، توفير وأماكن بأفكار لالحتكاك للشباب فرص املجتمع، توفير طوائف مختلف

 مصادر وزيادة الشباب تنمية مجال للتعلم واملشاركة، تطوير فرص واعطائهم املتطوعين هؤالء من واالستثمار للمتطوعين

 .وإبداعية خالقة شراكة وعمل التنمية

 لزيادة خدمة لفاعلية تقويم" عاملهم لتغيير للشباب الفرص (, بعنوان: إتاحة2005) Lakin. Rebecca دراسة .3

 .وجهة"امل التنمية

 الخدمة في واجتماعيا واملشاركة نفسيا لتنميتهم للشباب املجتمعية الخدمة برنامج فاعلية تقييم الي الدراسة هذه هدفت

 االصالح مفاتيح للمشاركين، وأن الذاتي التطور  معدل من يزيد البرنامج اآلتية: أن النتائج الي الدراسة توصلت بحيث املجتمعية،
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 الحس بمعني القرار اعطاء علي واالجتماع التعاون  علي لهم، وشجعت الفرصة واتاحة وقوتهم الطالب مبادرات ارشاد تضمنت

 .املجتمعي

 .الالتينية امريكا في الشبابية املشاركة (، بعنوان: نمو2005) Lain America دراسة  .4

 سبل الدراسة هذه بحيث ناقشت ة،الدائم التنمية لدعم كوسيلة االتصاالت استخدام اهمية الي للتعرف الدراسة هذه هدفت

 والطرق  السبل العامة، ومعرفة السياسة وضع في الخبرات، ومشاركة الشباب لتبادل الشباب بين التوصيل مبادرات دعم

التنمية  على التأثير الشباب عزم على يبرهن الشبابية املشاركة نمو أن الي الدراسة الشباب، وتوصلت مع للعمل الناجحة

 .مشاكلهم لحل خالقة حلوال ويضع املنطقة في االجتماعية

 .الدولي الشباب حركة مشاريع في الشبابية (، بعنوان: املشاركة2005)England دراسة  .5

 سبل وتطوير املحلية املنظمات الشبابية خالل من الدولي الشباب حركة مشاريع في الشباب مشاركة الي الدراسة هذه هدفت

 وتوصلت ووطنيا. محليا الشبابية التنمية سياسة على والتأثير الوطني واملحلي، املستوي  على دوليال الشبابي العمل في املشاركة

 حركة الشباب مشاريع خالل من .مجتمعاتهم داخل اجتماعيين نشيطين سيصبحون  شاب 1500 النتائج التالية: أن الي الدراسة

 تطويرها سيتم الدولي الشباب لعمل مميزة مراكز داء، خمسةالسو  االقلية من سيكون  املشاركين من ملحوظ عدد الدولي، هناك

 .الدولية الشؤون في الشباب مع للعمل ونماذج وتقنيات موارد انجلترا، ستوفر أنحاء في

 السابقة: الدراسات علي التعقيب

 معينة شريحة زت عليورك من العالم، مختلفة أماكن وفي مختلفة أزمنة في أجريت أنها السابقة الدراسات استعراض بعد يتضح

 عمليات في ودورهم واتجاهاتهم ومواقفهم الشباب عالقة علي معظم الدراسات ركزت حيث الشباب، هي املجتمع شرائح من

 السابقة في الدراسات برزت كما بهم، تتعلق التي النظرية القضايا وأهم الشباب بين املعاصرة القيم الي أهمية وتعرفت التنمية

 قضايا نحو واتجاهاتهم واالجتماعية، واملشاركة السياسية الثقافية القيم من الشباب بموقف املتعلقة ئيسيةالر  القضايا بعض

تواجهها  التي املعوقات وأبرز  الشباب يوجهها التي املشاكل معرفة ثمة ومن والتنشئة االجتماعية، والزواج التعليم :مثل املجتمع

 التالية: النتائج أهم يال السابقة الدراسات توصلت التنمية. وقد

 .البناء والتنمية عمليات في واملشاركة التغيير علي قدرة الشرائح أكثر هي الشباب شريحة ان -

 .يواجهونها التي والتربوية واالجتماعية االقتصادية املشكالت بحدة الشباب ادراك -

 السياسية باملشاركة الشباب لدي هناك توجه ديوج بحيث الشباب قدرات من االستفادة وضرورة أهمية علي الدراسات أكدت -

 .األخرى  والقضايا

 .أفضل مكان جعل العالم تجاه ومسئوليته الفرد حقوق  أهمية وعلي املواطنة روح تنمية علي التشجيع -

 ثتوح االجتماعي، التفاعل على واالجتماعية، وشجعت السياسية املناصب في الشباب أعداد زيادة الي دعت الدراسات إن -

 .للمجتمع والعمل التطوعي القرار اتخاذ في بمشاركتهم

 .املستقبل واليأس من وتربوية ونفسية واجتماعية اقتصادية مشكالت من يعاني الجامعي الشباب إن -

 أثرتو  للبالد االجتماعية البني في حتمية أحداث تحوالت في أثرت الدول  بعض تتبعها التي واالجتماعية االقتصادية السياسة إن -

 .أبعادها املستقلة أو التنمية توحيد على بدورها

 .الخاصة املدارس خالل انتشار من التعليمية العملية علي أثرت االقتصادي االنفتاح سياسة أن أدرك الشباب إن -

 .التخلف في وزيادة تأزمها علي تعمل بل التنمية أهداف تخدم لم التبعية آليات إن -

 واقع الي السمات هذه تحويل الي الطريق الصحيح يعرفون  ال لكن التنموية، السمات من كثير ملديه الجامعي الشباب إن -

 .ملموس

 .التنمية لعمليات االساس ي املحرك هو البشري  العنصر إن -
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 يالذ واألداة املنهج حول  الدراسات السابقة من الكثير مع الحالية الدراسة اتفقت فقد املستخدمة واألدوات املناهج وحول 

 دراسات فهناك للمنهج، تناولها حيث من تنوعت السابقة الدراسات ونالحظ أن كما التحليلي، الوصفي املنهج وهو استخدم

 واحدا، استخدمت
ً
 أمين. عاطف دراسة مثل واحد، منهج من أكثر استخدمت دراسات وهناك منهجا

 

 اإلطار املنهجي للدراسة:

 منهج الدراسة:

، ويعبر تم اعتماد املنهج الوصفي 
ً
 دقيقا

ً
التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

، كما ال يكتفي هذا املنهج عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها 
ً
 وكميا

ً
 كيفيا

ً
عنها تعبيرا

 والتفسير، للوصول إلى استنتاجات.املختلفة، بل يتعدى ذلك إلى التحليل والربط 

 مجتمع الدراسة:

 4490املحافظة الوسطى من قطاع غزة، وعددهم ) الشباب الجامعي فييتكون مجتمع الدراسة من جميع 
ً
 وطالبة

ً
، ويتوزع ( طالبا

 أفراد مجتمع الدراسة حسب الجداول التالية:

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجامعة1جدول رقم )

 النسبة املئوية % العدد امعةالج م

 36.7 1643 اإلسالمية 1

 26.4 1178 األزهر 2

 36.9 1669 األقص ى 3

 %100 4490 املجموع

 عينة الدراسة:

 عينة الدراسة االستطالعية: .1

، وذلك للتحقق من صدق وثبات أداة الشباب الجامعي في قطاع غزة( من 30مكونة من عدد ) استطالعية عينة تم اختيار

 لدراسة.ا

 عينة الدراسة الفعلية: .2

، وتم استرداد )449%( من حجم مجتمع الدراسة، أي ما يساوي )10تم توزيع االستبانات بنسبة )
ً
 وطالبة

ً
( استبانة، 410( طالبا

 مثلت عينة الدراسة الفعلية، ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجداول التالية:

 ة حسب النوع(: توزيع أفراد عينة الدراس2جدول رقم )

 النسبة املئوية % العدد النوع م

 34.1 140 ذكر 1

 65.9 270 أنثى 2

 %100 410 املجموع

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي3جدول رقم )

 النسبة املئوية % العدد التخصص العلمي م

 38.0 156 علوم 1

 62.0 254 آداب 2
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 النسبة املئوية % العدد التخصص العلمي م

 %100 410 املجموع

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة4جدول رقم )

 النسبة املئوية % العدد الجامعة م

 36.6 150 اإلسالمية 1

 26.8 110 األزهر 2

 36.6 150 األقص ى 3

 %100 410 املجموع

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجمالي دخل األسرة5جدول رقم )

 %النسبة املئوية  العدد إجمالي دخل األسرة م

 37.8 155 شيكل 1500أقل من  1

 27.3 112 شيكل 3000أقل من -1500من  2

 22.7 93 شيكل 4500أقل من -3000من  3

 12.2 50 شيكل فأكثر 4500 4

 %100 410 املجموع

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب االنتماء السياس ي6جدول رقم )

 النسبة املئوية % العدد االنتماء السياس ي م

 32.2 132 فتح 1

 34.1 140 حماس 2

 12.4 51 جهاد إسالمي 3

 5.1 21 جبهة شعبية 4

 6.3 26 جبهة ديمقراطية 5

 3.2 13 حزب الشعب 6

 2.7 11 مستقل 7

 3.9 16 غير ذلك 8

 %100 410 املجموع

 

 أداة الدراسة لجمع البيانات:

، للتعرف على تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، والتي تم تصمي
ً
دور الشباب الجامعي الفلسطيني في مها خصيصا

 .عجلة التنمية
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 مكونات االستبانة:

 تتكون االستبانة من:

: وتشتمل على البيانات الشخصية التالية: )النوع، التخصص العلمي، الجامعة، إجمالي دخل البيانات الشخصية .1

 األسرة، االنتماء السياس ي(.

اقع التنمية االقمحاور  .2  ( فقرة.15ويشتمل على )، تصاديةو

 ( فقرة.15ويشتمل على )محور معوقات التنمية االقتصادية،  .3

 ( فقرة.15ويشتمل على )محور سبل تعزيز التنمية االقتصادية،  .4

 مقياس التدريج:

على درجة ( تمثل أ3( تمثل أدنى درجة موافقة، و)1(، حيث )3-1تم اعتماد استجابات أفراد عينة الدراسة حسب مقياس من )

 وتم تقييم درجات املوافقة بحسب مقياس التدريج املبين في الجدول التالي:موافقة، 

 

افقة: (7جدول رقم )  مقياس درجات املو

 الوزن النسبي املتوسط الحسابي
افقة  درجة املو

 الوزن

 إلى من إلى من الرقمي

 1 قليلة 55.33% 33.33% 1.66 1

 2 متوسطة 77.67% 55.34% 2.33 1.67

 3 كبيرة 100% 77.68% 3 2.34

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(:

 يعني صدق أداة الدراسة أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وقد تم التأكد من صدق االستبانة من خالل التالي:

 الصدق من وجهة نظر املحكمين )صدق املحتوى/ الصدق الظاهري(: .1

حكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص، من أجل التأكد من سالمة الصياغة اللغوية ( من امل 13تم عرض االستبانة على عدد )

لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء املحاور لالستبانة ككل، وانتماء الفقرات ملحاور االستبانة، ومدى صالحية 

 الستبانة من وجهة نظر املحكمين.االستبانة لقياس األهداف املرتبطة بهذه الدراسة، وبذلك تم التأكد من صدق ا

 صدق االتساق الداخلي )الصدق البنائي(: .2

( من مجتمع 30تم حساب صدق االتساق الداخلي ملحاور وفقرات االستبانة، بعد تطبيقها على عينة استطالعية قوامها )

 لتالية:جداول االدراسة، ومن خالل إيجاد معامالت االرتباط ملحاور وفقرات االستبانة، كما هو مبين في ال

 

 (: صدق االتساق الداخلي ملحاور االستبانة8جدول رقم )

 الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط املحور 

 0.05 0.000 0.629 واقع التنمية االقتصادية

 0.05 0.000 0.704 معوقات التنمية االقتصادية

 0.05 0.000 0.894 سبل تعزيز التنمية االقتصادية

، وتفي بأغراض الدراسة.يتبين من الجدو 
ً
 ل السابق أن جميع املحاور تتمتع بمعامالت صدق دالة إحصائيا
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 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(:

 لو طبقت مرة أخرى على نفس املجموعة من األفراد، أي أن النتائج ال 
ً
يعني ثبات أداة الدراسة أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبا

 ن ثبات االستبانة من خالل التالي:تتغير، وقد تم التأكد م

 الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: .1

تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة، كما هو مبين 

 في الجدول التالي:

 

 ا كرونباخ ملحاور االستبانة(: معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألف9جدول رقم )

 معامل االرتباط املحور 

 0.920 واقع التنمية االقتصادية

 0.905 معوقات التنمية االقتصادية

 0.924 سبل تعزيز التنمية االقتصادية

 0.929 االستبانة ككل

انة هي معامالت ثبات دالة يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ملحاور االستب

، وتفي بأغراض الدراسة.
ً
 إحصائيا

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2

تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية ملحاور االستبانة، كما هو مبين في 

 الجدول التالي:

 

 التجزئة النصفية ملحاور االستبانة(: معامالت االرتباط بطريقة 10جدول رقم )

 املحور 
 معامل االرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.768 0.623 واقع التنمية االقتصادية

 0.924 0.858 معوقات التنمية االقتصادية

 0.928 0.865 سبل تعزيز التنمية االقتصادية

 0.931 0.871 االستبانة ككل

 

، وتفي بأغراض الدراسة.يتبين من الجدول السابق أن مع
ً
 امالت االرتباط ملحاور االستبانة هي معامالت ثبات دالة إحصائيا

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:

( في إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة SPSSلإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 للدراسة.
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 نتائج الدراسة امليدانية:تحليل ومناقشة 

 نتائج السؤال األول ومناقشتها:

 ينص السؤال على ما يلي:

اقع مشاركة الشباب الجامعي في خطط التنمية االقتصادية؟  ما و

 للعينة الواحدة، كما هو مبين في الجداول التالية: Tتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار 

اقعور (: تحليل فقرات مح11جدول رقم )  التنمية االقتصادية و

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

1 
تعتبر املوارد البشرية هي األساس 

 في عملية التنمية االقتصادية.
 متوسطة 4 62.114 0.000 3.638- 0.760 1.863

2 

رات يحقق االعتماد على الخب

املستوردة أهداف التنمية 

 االقتصادية.

 متوسطة 10 57.154 0.000 8.110- 0.712 1.715

3 
يؤدي االعتماد على املعونات 

 الخارجية الى تنمية اقتصادية.
 متوسطة 7 59.512 0.000 5.546- 0.784 1.785

4 
تحتاج التنمية االقتصادية إلى 

 وجود قطاع عام قوي.
 قليلة 14 52.764 0.000 12.960- 0.652 1.583

5 
يستطيع القطاع الخاص تحقيق 

 التنمية االقتصادية.
 متوسطة 2 62.927 0.008 2.658- 0.855 1.888

6 

تعتبر مشكلة البطالة بين أوساط 

الشباب الفلسطيني ناتجة عن 

 الزيادة السكانية.

 قليلة 13 52.846 0.000 10.049- 0.836 1.585

7 

عن  تعتبر مشكلة البطالة ناتجة

عدم تناسب مخرجات التعليم مع 

 سوق العمل.

 متوسطة 9 58.049 0.000 7.064- 0.741 1.741

8 

يعتبر وجود البطالة في املجتمع 

الفلسطيني ناتج عن الحصار 

واالغالق الفلسطيني املفروض 

 عليه.

 متوسطة 1 63.171 0.009 2.621- 0.810 1.895

9 

يكمن حل مشكلة البطالة في 

الجامعي في الهجرة  اوساط الشباب

 الى الخارج.

 متوسطة 3 62.276 0.001 3.277- 0.814 1.868

10 

تكمن حل مشكلة البطالة في 

أوساط الشباب الجامعي في اقامة 

 مشاريع تنموية.

 متوسطة 6 60.569 0.000 5.360- 0.691 1.817
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 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

11 
تسهم مشاركة الشابات في االنتاج 

 في تحقيق التنمية االقتصادية.
 متوسطة 8 58.455 0.000 6.115- 0.816 1.754

12 

يجب مشاركة الجماهير الشعبية 

في وضع الخطط التنموية 

 واالقتصادية.

 متوسطة 5 60.650 0.000 4.335- 0.843 1.820

13 

تتطلب التنمية محاربة النزعة 

االستهالكية لدى الجماهير )ترشيد 

 االستهالك(.

 توسطةم 11 56.341 0.000 8.482- 0.739 1.690

14 
يسهم ارتفاع معدل التعليم في 

 تحقيق التنمية االقتصادية.
 قليلة 12 54.309 0.000 10.535- 0.713 1.629

 متوسطة  58.653 0.000 9.723- 0.501 1.760 املحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 (، وهو بدرجة موافقة 58.653) جاء بوزن نسبي واقع مشاركة الشباب الجامعي في خطط التنمية االقتصادية

 )متوسطة(.

 ( يعتبر وجود البطالة في املجتمع الفلسطيني ناتج عن الحصار واالغالق الفلسطيني املفروض (، وهي )8أعلى فقرة رقم

 (، وهي بدرجة موافقة )متوسطة(.63.171(، وقد جاءت بوزن نسبي )عليه

 ( وهي 52.764(، وقد جاءت بوزن نسبي )إلى وجود قطاع عام قوي تحتاج التنمية االقتصادية (، وهي )4أدنى فقرة رقم ،)

 بدرجة موافقة )قليلة(.

%( 63.1( في واقع التنمية االقتصادية حصلت على أعلى نسبة مشاركة من قبل الشباب وتساوي )8حيث ظهرت أن الفقرة رقم )

( بنسبة 5ية، وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة رقم)والتي تنص على أن املوارد البشرية هي األساس في عملية التنمية االقتصاد

( باملرتبة الثالثة بنسية 9( والتي تنص على ان القطاع الخاص يستطيع تحقيق التنمية االقتصادية، وجاءت الفقرة رقم )62.9)

وجاءت في املرتبة %( والتي تنص على أن حل مشكلة البطالة في أوساط الشباب الجامعي يكمن في الهجرة إلى الخارج، 62.2)

%( والتي تنص على أن اعتبار املوارد البشرية هي األساس في عملية التنمية االقتصادية، 62.1( بنسبة )1الرابعة الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أنه يجب مشاركة الجماهير الشعبية في وضع 60.6( وكانت نسبتها )12وجاءت في املرتبة الخامسة الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أن حل 60.5( بنسبة )10تنموية واالقتصادية، وجاءت في املرتبة املرتبة السادسة الفقرة رقم )الخطط ال

مشكلة البطالة في أوساط الشباب الجامعي الفلسطيني تكمن في إقامة املشاريع االقتصادية التنموية، اما في املرتبة السابعة 

%( والتي تنص على أن االعتماد على املعونات الخارجية يؤدي إلى تنمية اقتصادية، 59.5( وكانت نسبتها)3فجاءت الفقرة رقم )

( والتي نصت على أن مشاركة الشباب في اإلنتاج تسهم في تحقيق 58.4( باملرتبة الثامنة حيث كانت نسبتها)11وجاءت الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أن مشكلة البطالة ناتجة عن 58بنسبة ) ( فجاءت في املرتبة التاسعة7التنمية االقتصادية، اما الفقرة رقم )

%( والتي تنص على 57.1( بنسبة )2عدم تناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، اما في املرتبة العاشرة فجاءت الفقرة رقم )

( 13ن نصيب الفقرة )ان االعتماد على الخبرات املستوردة يحقق أهداف التنمية االقتصادية، وكانت املرتبة الحادية عشر م

%( والتي تنص على أنه تتطلب التنمية محاربة النزعة االستهالكية وترشيدها لدى الجماهير، وجاءت الفقرة رقم 56.3بنسبة)

%( والتي تنص على أن ارتفاع معدل التعليم يسهم في تحقيق التنمية االقتصادية، 54.3( باملرتبة الثانية عشر بنسبة )14)
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%( والتي تنص على أن مشكلة البطالة بين أوساط الشباب الجامعي 52.8( باملرتبة الثالثة عشر بنسبة )6م )وجاءت الفقرة رق

%( والتي 52.7( وكانت نسبتها )4الفلسطيني ناتجة عن الزيادة السكانية، وجاءت في املرتبة الرابعة عشر واألخيرة الفقرة رقم )

 قطاع عام قوي.نصت بأن التنمية االقتصادية تحتاج إلى وجود 

 يتضح من تحليل الجدول السابق أن من أولويات واقع التنمية االقتصادية لدى العينة ما يلي:

تقدم العنصر التكنولوجي، واملورد البشري يعتبر األساس املحرك والثروة الحقيقية ملنظومة التنمية االقتصادية في  -1

 في أوساط الشباب الفلسطيني، وهذا ما نادى به كارل ماركس 
ً
 بارزا

ً
عندما منح دور العوامل االقتصادية والتكنولوجية دورا

 احداث التغيير والتنمية في املجتمعات، وهو ما أكدته دراسة صفاء الرفاعي.

برز اتجاه لدى شباب العينة يفيد بأن وجود قطاع عام قوي في املجتمع الفلسطيني يساعد على تحقيق تنمية  -2

 اقتصادية.

أن حل مشكلة البطالة في أوساط الشباب الجامعي يكمن في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية، وأن  أكدت نتائج الدراسة -3

مشكلة البطالة هي باألساس ناتجة عن سياسة الحصار، واالغالق اإلسرائيلي وانقسام املجتمع الفلسطيني، وعدم تناسب 

 مخرجات التعليم مع سوق العمل الفلسطيني.

ى ان ارتفاع مستوى التعليم يسهم في تحقيق التنمية االقتصادية وهذا ما يتفق مع دراسة كما دلت نتائج الدراسة إل -4

 م والتي أكدت على ضرورة التعليم في التنمية.2000عاطف أمين: 

 ضرورة مساهمة الجماهير في وضع الخطط التنموية االقتصادية وذلك باملساهمة في إنجاح هذه الخطط. -5

 إلى حٍد ما، وهنا أما حول محاربة النزعة االست -6
ً
هالكية لدى الجماهير دلت إلى أن هذا االتجاه لدى العينة كان متوسطا

يعتقد الباحث أن السبب في ذلك يكمن في أن املجتمع الفلسطيني هو باألساس مجتمع مستهلك وليس منتج، وعدم وجود ارشاد 

 للمواطنين من قبل املؤسسات املحلية بخطرة وحدة االستهالك املتنامي.

على صعيد املرأة وجد اتجاه متوسط حول مساهمتها في تحقيق التنمية االقتصادية مما يدلل على أن هناك عدم تفهم  -7

 لدى عينة الدراسة بحيث يقلل من أهمية دور املرأة في التنمية االقتصادية.

 في تحقيق التنمية أمر غير م -8
ً
جدي، وهنا يرى الباحث ان أن االعتماد على املعونات الخارجية والقدرات الذاتية معا

املعونات الخارجية لم تحقق تنمية ألنها مرتبطة بسياسات خارجية من جهة املمول وال تخدم مصلحة املجتمع بقدر ما تخدم 

 مصالح الجهة املمولة وتعزيز التبعية مما يكبح وجود تنمية حقيقة وشاملة.

 رأى أفراد العينية أنه لي -9
ً
ست الزيادة السبب الرأس ي في ذلك، وأنها أحد األسباب، وحول سبب مشكلة البطالة ايضا

وحمل أفراد العينة السبب في مشكلة البطالة لالحتالل، وممارسته التي يفرضها من اغالق والحصار ومصادرة األراض ي، وتدميره 

 للبنى االقتصادية.

قطاع الخاص الفلسطيني هو في كما اتضح دور محوري للقطاع الخاص يمكن أن يساهم في تحقيق تنمية، وذلك الن ال -10

 طور النشأة والتكوين، ولم يتضح بعد لكي يتأهل ليأخذ دوره للمساهمة في تحقيق مجاالت اقتصادية.

 حول توجهات أفراد العينة إلى الهجرة للخارج وذلك الزدياد معدالت  -11
ً
 متصاعدا

ً
كذلك دلت النتائج أن هناك اتجاها

ة، والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ملا يشهده املجتمع الفلسطيني من ظلم البطالة نتيجة الظروف املعيشية الصعب

 واضطهاد وحصار وانقسام.

كما تبين من نتائج الدراسة تأكيد الشباب على رفضهم االعتماد على الخبرات األجنبية املستوردة، واملعونات الخارجية،  -12

عتماد على الذات الفلسطينية، وهي من أهم العوامل التي تحقق عملية الن ذلك يعمل على تعزيز التبعية، وأكدوا على ضرورة اال 

 التنمية.
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 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

 ينص السؤال على ما يلي:

 ما معوقات مشاركة الشباب الفلسطيني في التنمية االقتصادية؟

 في الجدول التالي: للعينة الواحدة، كما هو مبين Tتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار 

 معوقات التنمية االقتصادية(: تحليل فقرات محور 12جدول رقم )

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

1 
يعيق االحتالل مشاركة الشباب في 

 التنمية.
 طةمتوس 2 77.642 0.000 8.804 0.757 2.329

2 

يعيق ضعف السلطة والفساد 

اإلداري مشاركة الشباب في عملية 

 التنمية.

 متوسطة 6 75.203 0.000 6.854 0.757 2.256

3 

يقوض كبح الحريات الشخصية 

مشاركة الشباب في العمل 

 التنموي.

 متوسطة 3 76.667 0.000 8.243 0.737 2.300

4 

يوجد لدى السلطة الفلسطينية 

ة الشباب خطط واضحة ملساهم

 في عمليات التنمية.

 متوسطة 8 74.715 0.000 6.680 0.732 2.241

5 

يعيق غياب النظام العام وظهور 

امليليشيات وعدم استتباب األمن 

 مشاركة الشباب في التنمية.

 متوسطة 10 73.740 0.000 5.650 0.760 2.212

6 

عدم وجود حوافز للشباب يقلل 

فرص مشاركتهم في عمليات 

 ة.التنمي

 متوسطة 12 72.683 0.000 4.764 0.767 2.180

7 

تسهم انتشار ظاهرة البطالة، 

والفقر في املجتمع الفلسطيني في 

 اعاقة مشاركة الشباب في التنمية.

 متوسطة 13 71.301 0.000 3.537 0.796 2.139

8 

يكبح االعتماد على الخبرات 

األجنبية املستوردة مساهمة 

 الشباب في التنمية.

 متوسطة 9 74.553 0.000 6.415 0.747 2.237

9 

تمثل الكثافة السكانية العالية في 

قطاع غزة تحديا حقيقيا أمام 

مشاركة الشباب في خطط 

 التنمية.

 متوسطة 14 71.138 0.000 3.673 0.739 2.134

 متوسطة 11 73.659 0.000 5.411 0.785 2.210عدم وجود موارد بشرية متدربة  10
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 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

يقلل من مساهمة الشباب في 

 التنمية.

11 
يعزز النظام التعليمي الجامعي من 

 مشاركة الشباب في عملية التنمية.
 متوسطة 4 76.585 0.000 8.221 0.733 2.298

12 
يعيق التطرف الديني مشاركتي في 

 التنمية.
 متوسطة 5 75.854 0.000 7.647 0.730 2.276

13 

تقف ثقافة العنف السائدة في 

 دون املجتمع الفلس
ً
طيني حائال

 مشاركة الشباب في التنمية.

 متوسطة 7 75.041 0.000 6.738 0.755 2.251

14 

يسهم التشجيع على الهجرة في 

اعاقة مشاركة الشباب في قضايا 

 مجتمعهم.

 كبيرة 1 77.805 0.000 9.200 0.735 2.334

 متوسطة  74.756 0.000 8.476 0.580 2.243 املحور ككل 

 لجدول السابق أن:وقد تبين من ا

 (، وهو بدرجة موافقة 74.756جاء بوزن نسبي ) معوقات مشاركة الشباب الفلسطيني في التنمية االقتصادية

 )متوسطة(.

 (، وقد جاءت يسهم التشجيع على الهجرة في اعاقة مشاركة الشباب في قضايا مجتمعهم(، وهي )14رقم ) أعلى فقرة

 ة )كبيرة(.(، وهي بدرجة موافق77.805بوزن نسبي )

 تمثل الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة تحديا حقيقيا أمام مشاركة الشباب في خطط (، وهي )9رقم ) أدنى فقرة

 (، وهي بدرجة موافقة )متوسطة(.71.138(، وقد جاءت بوزن نسبي )التنمية

املعوقات من قبل الشباب وتساوي ( من معوقات التنمية االقتصادية حصلت على أعلى نسبة من 14حيث أن الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أن التشجيع على الهجرة يسهم في إعاقة مشاركة الشباب في قضايا التنمية، وجاء في املرتبة الثانية 77.8)

ب %( والتي تنص على أن االحتالل اإلسرائيلي يعيق مشاركة الشبا77.6( من معوقات التنمية االقتصادية بنسبة )1الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أن كبح الحريات الشخصية يقوض مشاركة 76.6( بنسبة )3في التنمية، وجاءت في املرتبة الثالثة الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أن النظام التعليمي 76.5( بنسبة )11الشباب في العمل التنموي، وجاءت في املرتبة الرابعة الفقرة رقم )

%( والتي تنص على 75.8( بنسبة )12في عملية التنمية، وجاءت في املرتبة الخامسة الفقرة رقم ) الجامعي يعزز مشاركة الشباب

%( 75.2( في املرتبة السادسة، وكانت نسبتها )2أن التطرف الديني يعيق مشاركة الشباب في عملية التنمية، وجاءة الفقرة رقم )

اركة الشباب في عملية التنمية، وجاءت في املرتبة السابعة الفقرة والتي تنص على أن ضعف السلطة، والفساد اإلداري يعيق مش

( فكان 4%( والتي تنص على أن ثقافة العنف تقف حائال دون مشاركة الشباب في التنمية، أما الفقرة رقم )75( بنسبة )13رقم )

ملساعدة الشباب في عملية  %( والتي تنص على أن السلطة ليس لها خطط واضحة74.7لها نصيب املرتبة الثامنة بنسبة )

%( والتي تنص على أن التدخالت الخارجية التي تفرض على 74.5( باملرتبة التاسعة بنسبة )8التنمية، حيث جاءت الفقرة رقم )

%( والتي تنص على 73.7( بنسبة )5املجتمع الفلسطيني تعيق مشاركة الشباب في التنمية، وجاءت في املرتبة العاشرة الفقرة رقم )

( فحصلت 10ن غياب النظام العام وظهور امليليشيات وعدم استتاب األمن يعيق مشاركة الشباب في التنمية، أما الفقرة رقم )أ
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%( والتي تنص على أن عدم وجود موارد بشرية مدربة يقلل من مساهمة الشباب في العمل 73.7على املرتبة الحادية عشر بنسبة )

%( والتي تنص على أن عدم وجود حوافز مادية ومعنوية 72.6( بنسبة )6ية عشرة الفقرة رقم )التنموي، وجاءت في املرتبة الثان

( وكانت نسبتها 7للشباب يقلل فرص مشاركتهم في عملية التنمية. أما املرتبة الثالثة عشرة فكانت من نصيب الفقرة رقم )

الفلسطيني يساهم في إعاقة مشاركة الشباب في التنمية،  %( والتي تنص على أن انتشار ظاهرة البطالة والفقر في املجتمع71.3)

%( والتي تنص على أن الكثافة السكانية العالية في 71.1( ونسبتها )9أما في املرتبة الرابعة عشرة واألخيرة فكانت الفقرة رقم )

 أمام مشاركة الشباب في خطط التنمية. ويتضح من تحليل النتائ
ً
 حقيقيا

ً
 ج السابقة ما يلي:قطاع غزة تمثل تحديا

إدراك الشباب الجامعي الفلسطيني بخطورة االحتالل اإلسرائيلي بكل أشكاله وأنه السبب الحقيقي في إعاقة مشاركة  .1

 الشباب في التنمية.

إن ضعف مؤسسات السلطة الوطنية وتفش ي ظاهرة الفساد اإلداري، وانتشار البطالة والفقر في املجتمع الفلسطيني  .2

 شباب في تحقيق التنمية االقتصادية.تعيق مشاركة ال

إن غياب النظام العام في املجتمع الفلسطيني وظهور امليليشيات وبروز حالة العنف تقف حائال دون مشاركة الشباب  .3

 في التنمية.

أكد الشباب أن التدخالت الخارجية التي تفرض على املجتمع الفلسطيني، والتي تتحكم في خطوط سير التنمية في  .4

 ع الفلسطيني يعيق مشاركة الشباب في تحقيق التنمية.املجتم

 عدم وجود موارد طبيعية، وحوافز مادية ومعنوية، تقلل من فرص مشاركة الشباب في عملية التنمية. .5

 أكدت النتائج أن كبح الحريات الشخصية يعيق مشاركة الشباب في العمل التنموي. .6

 ى التعليمي واملعرفي والثقافي يحد من مشاركة الشباب في التنمية.إن عدم وجود موارد بشرية مدربة، وانخفاض املستو  .7

، كما أن التشجيع على الهجرة يسهم في إعاقة مشاركة  .8
ً
 حقيقيا

ً
إن الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة تمثل تحديا

 الشباب في تحقيق التنمية.

 رية يعيق مشاركة الشباب في التنمية.إن البناء االجتماعي الفلسطيني القائم على أساس العالقات العشائ .9

إن االعتماد على الخبرات األجنبية املستوردة يعيق مشاركة الشباب في التنمية، وهو ما يعزز التبعية ويكرس التخلف  .10

 داخل املجتمع الفلسطيني.

لطة ليس لديها إن طغيان العمل الوطني التحرري على العمل التنموي يعيق مشاركة الشباب في التنمية، كما أّن الس .11

 خطط وطنية واضحة ملساهمة الشباب في التنمية، مما يشكل عائقا أمام املشاركة في التنمية.

 إّن التطرف الديني يعيق مشاركة الشباب في تحقيق التنمية االقتصادية. .12

سبب الرئيس ي في عدم ويالحظ مما سبق إدراك الشباب الجامعي الفلسطيني لحدة املعوقات السياسية واالقتصادية والتي هي ال

 تحقيق التنمية.
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 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:

 ينص السؤال على ما يلي:

 ما سبل تعزيز مشاركة الشباب الجامعي في خطط التنمية االقتصادية؟

 للعينة الواحدة، كما هو مبين في الجدول التالي: Tتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار 

 سبل تعزيز التنمية االقتصادية(: تحليل فقرات محور 13) جدول رقم

 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

1 

يعزز مساهمة الشباب الفلسطيني في 

دحر االحتالل من عملية التنمية 

 االقتصادية.

 كبيرة 2 78.455 0.000 8.422 0.850 2.354

2 

تضع السلطة الوطنية خططا لتعزيز 

مشاركة الشباب للمساهمة في قضايا 

 مجتمعهم.

 متوسطة 12 74.878 0.000 5.656 0.882 2.246

3 

يجب وجود ثقافة تنموية لدى 

الشباب الجامعي متوازية مع ثقافة 

 املقاومة التي ينتهجها.

 متوسطة 7 76.748 0.000 7.051 0.868 2.302

4 

جب وضع حوافز مادية ومعنوية ي

لضمان مشاركة الشباب في قضايا 

 التنمية.

 متوسطة 8 76.667 0.000 7.263 0.836 2.300

5 

يعزز القضاء على البطالة والفقر في 

أوساط الشباب من مشاركتهم في 

 التنمية.

 كبيرة 1 87.886 0.000 20.181 0.639 2.637

6 

يعزز ممارسة الشباب لحرياتهم 

م حقوقهم من مشاركتهم في واحترا

 التنمية املجتمعية.

 متوسطة 8 76.667 0.000 7.068 0.859 2.300

7 
تسهم تنمية روح القيادة عند الشباب 

 في تعزيز مشاركتهم في التنمية.
 متوسطة 11 75.528 0.000 6.726 0.800 2.266

8 

يجب أن تعمل املؤسسات الحكومية 

وغير الحكومية على نشر الوعي 

 موي في أواسط الشباب.التن

 متوسطة 6 76.829 0.000 7.246 0.852 2.305

9 
يعزز نشر الديمقراطية من مشاركة 

 الشباب في التنمية.
 متوسطة 5 77.317 0.000 7.917 0.817 2.320

10 

يعزز توحيد الخطاب السياس ي بين 

فصائل العمل الوطني الفلسطيني من 

 مشاركة الشباب في التنمية.

 متوسطة 10 76.098 0.000 6.837 0.838 2.283
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 الفقرة م
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

افقة  املو

11 
يعزز احترام السلطة والديمقراطية 

 من مشاركة الشباب في التنمية.
 كبيرة 3 77.805 0.000 8.018 0.844 2.334

12 

يعزز التخلص من ظاهرة التطرف 

الديني من مشاركة الشباب في عمليات 

 البناء والتغير الوطني.

 متوسطة 13 73.740 0.000 4.963 0.866 2.212

13 

تأخذ املؤسسات الدينية دورها في حث 

الشباب على املشاركة في كافة قضايا 

 مجتمعة.

 متوسطة 4 77.561 0.000 7.803 0.848 2.327

 متوسطة  77.398 0.000 9.468 0.689 2.322 املحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 (، وهو بدرجة موافقة 77.398جاء بوزن نسبي ) ية االقتصاديةسبل تعزيز مشاركة الشباب الجامعي في خطط التنم

 )كبيرة(.

 (، وقد جاءت يعزز القضاء على البطالة والفقر في أوساط الشباب من مشاركتهم في التنمية(، وهي )5رقم ) أعلى فقرة

 (، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(.87.886بوزن نسبي )

 اهرة التطرف الديني من مشاركة الشباب في عمليات البناء والتغير يعزز التخلص من ظ(، وهي )12رقم ) أدنى فقرة

 (، وهي بدرجة موافقة )متوسطة(.73.740(، وقد جاءت بوزن نسبي )الوطني

( من فقرات تعزيز املشاركة لدى الشباب للتنمية الوطنية حصلت على أعلى نسبة لها، 5ويتضح من ذلك أن الفقرة رقم )

على أن القضاء على البطالة والفقر في أوساط الشباب يعزز من مشاركتهم في التنمية، وجاءت في  %( والتي تنص87.5وتساوي )

%( والتي تنص على أن مساهمة الشباب الفلسطيني في دحر االحتالل يعزز عملية 78.4( وبنسبة )1املرتبة الثانية الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أن احترام السلطة والديمقراطية 77.8لثالثة بنسبة )( في املرتبة ا11التنمية االقتصادية، وجاءت الفقرة رقم )

%( والتي تنص على ضرورة أخذ 77.5( بنسبة )13تعزز من مشاركة الشباب في التنمية، وكانت في املرتبة الرابعة الفقرة رقم )

( بنسبة 9في املرتبة الخامسة الفقرة رقم )املؤسسات الدينية دورها في حث الشباب على املشاركة في كافة قضايا التنمية، وجاءت 

( في املرتبة 8%( والتي تنص على أن نشر الديمقراطية يساعد على تعزيز مشاركة الشباب في التنمية، وجاءت الفقرة رقم )77.3)

ين %( والتي تنص على ضرورة عمل املؤسسات الحكومية والغير حكومية على نشر الوعي التنموي ب76.8السادسة بنسبة )

%( والتي تنص على أنه من الضروري وجود ثقافة تنموية لدى 76.7( بنسية )3الشباب، أما املرتبة السابعة فكانت الفقرة رقم )

( وجاءتا بنسبة 6(، ورقم )4الشباب الجامعي متوازية مع ثقافة املقاومة التي ينتهجها، أما املرتبة الثامنة فكانت للفقرتين رقم )

تا على ضرورة وضع حوافز مادية ومعنوية لضمان مشاركة الشباب في قضايا التنموية، وأن ممارسة %( واللتان نص76.6)

( 76الشباب لحرياتهم واحترام حقوقهم يعزز مشاركتهم في التنمية االقتصادية، أما في املرتبة العاشرة فكانت الفقرة رقم عشرة )

ل العمل الفلسطيني سيعزز من مشاركة الشباب في عملية التنمية، والتي تنص على توحيد الخطاب السياس ي والوطني بين فصائ

%( والتي تنص على أن تنمية روح القيادة واملبادرة عند الشباب تسهم 75.5( بنسبة )7وكانت في املرتبة الحادية عشر الفقرة رقم )

%( والتي تنص على أن تضع السلطة 74.8بة )( بنس2في تعزيز مشاركتهم في التنمية، أما املرتبة الثانية عشر فكانت للفقرة رقم )

 لتعزيز مشاركة الشباب في قضايا التنمية، أما في املرتبة األخيرة فجاءت الفقرة رقم )
ً
( والتي نصت 73.7( وبلغت نسبتها )12خططا

 على التخلص من ظاهرة التطرف الديني والحزبي يعزز من مشاركة الشباب في عمليات والبناء والتغيير.
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من خالل النتائج السابقة الذكر بأن هناك تصورات وأولويات لدى الشباب الجامعي الفلسطيني لتعزيز سبل مشاركتهم  ويتضح

 في خطط التنمية االقتصادية وهي كالتالي:

 لتعزيز مشاركة الشباب في قضايا التنمية وذلك عن طريق وضع اليات تتمركز حول  .1
ً
ضرورة أن تضع السلطة خططا

اجات الشباب في املجتمع الفلسطيني، والتي من شأنها أن تساعد الشباب في العمل التنموي سواء كانت اهتمامات واحتي

 هذه االحتياجات اقتصادية أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

العمل على إحالل سيادة النظام العام والقضاء على الفوض ى مما يؤدي إلى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا مجتمعهم،  .2

وذلك عن طريق بسط سلطة القانون مع العلم بأن ظاهرة الفوض ى والفلتان األمني والسياس ي، واالجتماعي واالقتصادي 

 تعمل على تأزيم املشكلة التنموية، وتسهم في القضاء على أي أمل من شأنه أن يساعد على مشاركة الشباب في التنمية.

التنمية االقتصادية، وان من أولويات التنمية االقتصادية هي  إن العمل على دحر االحتالل الصهيوني يعزز عملية .3

 االستقالل وإنهاء االحتالل، ألنه يكرس حالة التخلف والتبعية له، مما يشكل عقبة في طريق التقدم والتنمية.

 العمل على تنمية روح القيادة واملبادرة عند الشباب. .4

 ضرورة ممارسة الشباب لحرياتهم واحترام حقوقها. .5

 ورة وجود ثقافة تنموية لدى الشباب الفلسطيني متوازية مع ثقافة املقاومة التي ينتهجها.ضر  .6

 العمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. .7

توحيد الخطاب السياس ي والوطني بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني سيعزز من مشاركة الشباب في عملية التنمية،  .8

لسياسية والتناقضات فيما بينها يجعل حالة التخلف مستعصية، مع العلم ان أي نجاح في التنمية الن تضارب املواقف ا

 من جهة ومع املؤسسات املعنية من جهة 
ً
يرتكز في األساس على توحيد الجهود املبذولة بين كافة الفصائل واملواطنين معا

 أخرى.

 ية واالقتصادية.العمل على مشاركة الشباب في القضايا السياسية واالجتماع .9

 ضرورة القضاء على البطالة والفقر بين أوساط الشباب الفلسطيني. .10

 ضرورة وضع الحوافز املادية واملعنوية لضمان مشاركة الشباب لالستمرار في العمل. .11

 ضرورة أن تأخذ املؤسسات الدينية دورها الحقيقي في حث الشباب على املشاركة في كافة قضايا مجتمعهم. .12

 

 راسة:نتائج الد

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 الشباب الفلسطيني عامة والشباب الجامعي خاصة لهم دور كبير ومهم في تنمية املجتمعات وبنائها. .1

إن املجتمعات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفئات الشابة تعتبر من أقوى املجتمعات وذلك كون الشباب طاقة  .2

 ورفعتها. هائلة في بنائها وتحركاتها

يعتبر الشباب من أهم ركائز أي أمة وأساس اإلنماء والتطوير فيها كما أنهم بناة مجدها وحضاراتها وحماتها وسر نهضتها  .3

 وخط الدفاع األول واألخير عنها.

 على سواعد الشباب تقوم خطط التنمية والتطوير. .4

ة بضرورة املشاركة لتحقيق التنمية الشاملة يؤمن الشباب على اختالف انتماءاتهم السياسية ومواقعهم االجتماعي .5

 والعمل الدؤوب واملتواصل لتحقيقها وتحقيق التربية الوطنية وزيادة التأهيل العلمي وزيادة معرفتهم بقضايا مجتمعهم.
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 توصيات الدراسة:

لالزمة للشباب وجعلهم فمن هنا فإن الباحث يقدم ببعض التوصيات إلى صناع القرار وذوي العالقة من أجل رسم السياسات ا

طاقة منتجة وليست طافة مستهلكة، والتي يرى فيها من وجهه نظرة الحد األدنى لدفع املشاركة في املجاالت إلى أقص ى مدى ممكن 

لها، ايمانا منه بأن فلسطين لكل الفلسطينيين على اختالف انتماءاتهم السياسية ومواقعهم االجتماعية، ولذلك يتوجب لتحقيق 

كة في التنمية الشاملة العمل الدؤوب والتواصل لتنمية الشباب الفلسطيني بالتربية الوطنية والتأهيل العلمي وزيادة املشار 

 معرفتهم بقضايا مجتمعهم.

 وفيما يلي عرض ألهم التوصيات:

 العمل على تفعيل التعاون بين كافة املؤسسات التي تعنى بالشباب والتنمية. .1

رش العمل وإشراك الشباب في اتخاذ القرارات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عقد الندوات واملؤتمرات وو  .2

 اجتماعية.

تعزيز العالقات وتطويرها بين الشباب بالدول الصديقة من خالل بروتوكوالت التآخي بين منظمات الشباب في البلدان  .3

 املختلفة، وبين أقطار العالم العربي والدولي.

املناهج والتخصصات العلمية والتربوية للموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وأن  العمل على إعادة النظر في .4

 تضع في أولوياتها مساقات تهتم بالبعد التنموي.

 العمل على توحيد جهود الشباب وتوجيهها نحو األهداف الوطنية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية. .5

رها في دعم قدرات ومواهب الشباب، ونشر ثقافة املعرفة والديمقراطية ضرورة أن تأخذ منظمات املجتمع املدني دو  .6

 لديهم.

 لبث روح العمل والتعاون في خدمة أفراد املجتمع، وأن تعمل على توحيد  .7
ً
 وآمنا

ً
 ثريا

ً
ضرورة أن تكون دور العبادة مكانا

 خر ومعتقداته.الخطاب الديني ليقوم على العقل والعلم واالعتدال والواقعية والتسامح تجاه اآل 

أن تسهم األسرة في تنشئة أفرادها تنشئة سليمة قائمة على بث روح التعاون واملشاركة واالعتماد على الذات بما يخدم  .8

 املصلحة العامة للمجتمع إلعداد جيل قادر على تحمل املسؤولية.

 ية الحكومية واألهلية.ضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للشباب يتم التعامل به بين كافة املؤسسات الفلسطين .9

 الدراسات املقترحة:

 يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

 دور الشباب العربي في عملية التنمية االقتصادية. .1

 دور املؤسسات األهلية في عملية التنمية االقتصادية. .2

 واقع الشباب الفلسطيني في ظل الحصار. .3

 املراجع:

لدى الشباب في املجتمع الفلسطيني ودور التربية في مواجهته، قسم التربية،  (، التلوث الثقافي2004أبو دف واألغا ) .1

 ، غزة، فلسطين.1الجامعة اإلسالمية، مجلة الجامعة، العدد 

املركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية، مشروع تجمع الشباب   -(، الشباب وصنع القرار، بانوراما 2003جبريل محمد ) .2

 للقيادة، غزة، فلسطين.

 .املحلي املجتمع تنمية في الفلسطينية الجامعات طلبة دور  :بعنوان (2004نشوان ) عمر يلجم .3

 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. .4

 م.27/9/2010(، إنسان أون الين، نافذة الخير، تجربة الحصار، مؤتمر يحمل معاناة شباب غزة، 2010ريما عبد القادر ) .5
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االجتماعية وتأثيرها على عملية التنمية في كل من مصر والجزائر)دراسة مقارنة(، (، الخصائص 2007صفاء على الرفاعي ) .6

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلسكندرية.

 م.1990 - 1970 الفترة املصري خالل املجتمع في التنمية بأزمة املتعلقة املتغيرات :(، بعنوان2003 (محمد أمين عاطف .7

رات املتعلقة بأزمة التنمية في املجتمع املصري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة (، املتغي2000عاطف محمد أمين ) .8

 عين شمس، القاهرة.

 م(، دور الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية، مكتبة االنجلو املصرية، القاهرة.2006على حلمي ) .9

ات التنمية املحلية "دراسة مقارنة بين (، بعنوان: شباب الجامعة في مواجهة معوق2000غريب عبد السميع غريب ) .10

الشباب الجامعي الذي يسكن في املناطق الريفية وبين الشباب الذين يسكنون في املناطق الحضرية فيما يتعلق باالتجاه 

 نحو املشاركة في التنمية.

 ، مصر.(، السياسة العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة2002مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ) .11

واقع  على وميداني نظري  التنمية )بحث وتحديات الجامعي الشباب مشكالت :(، بعنوان2003) األسعد مصطفي محمد .12

 اللبنانية(. الجامعة

(، دور الجمعيات التعاونية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجمعيات األهلية وأزمة التنمية 2001مدحت أيوب ) .13

 ة في مصر، مركز البحوث العربية، القاهرة، مصر.االقتصادية واالجتماعي

(، العوملة والقيم االجتماعية للشباب في املجتمع الفلسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 2006يحيى الخطيب ) .14

 البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر.
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Abstract: 
 

This Study aimed to determine the impact of COVID-19 pandemic on the financial performance of SMEs in Libya. The study 

conducted a questionnaire to collect the primary data required from the study sample. 

The findings reveal that SMEs in Libya are significantly affected by COVID-19 pandemic, the increasing of number random 

lockdown days, lack of wise monetary policy decisions and travel restrictions have severely affected the financial performance of 

most SMEs surveyed. In contrast, the imposed restriction on internal movement within cities and areas in the beginning of the 

outbreak of COVID-19 pandemic in Libya had surprisingly a positive impact on some of courier enterprises and medical firms. The 

study also found that some of SMEs surveyed were worst hit by COVID-19 faced a more severe decrease in financial performance 

as compare to others. 

Based on the findings of the study, we recommend that business owners, regularity bodies , government , and central bank have to 

integrate forces to help SMEs in the Libyan to handle the negative financial impact of COVID-19 crisis. They must provide with 

comprehensive policy to handle the negative impact of the crisis in the future as well. 

 

Key words: COVID-19, Financial performance, SMEs, Libya. 

 

 

1- Introduction: 

The year 2019 ended with incredibly challenges for the global community. The outlook of the novel coronavirus, 

known as COVID-19, has led to an unparalleled health crisis. This crisis has had unprecedented and serious 

impacts on all aspects of how people communicate, work, produce, trade, consume and live. The economic 

ramifications of the pandemic quickly became apparent, and small and medium sized enterprises (SMEs) have 

been once again on the front lines. With workers and customers staying indoors, and supply chains tested by 

mailto:Abdelfatah.244@gmail
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shutdowns, the small companies that provide 70% of jobs in countries around the world and about half of 

economic activity have been put under stress (International Trade Centre, 2020). 

 

2- Problem of the study: 

In 2020 COVID-19 affected almost all countries and more than 70 million people around the world, in addition 

to its impact on public health, COVID-19 pandemic has caused a major economic shock. However small and 

medium enterprises (SMEs) have been severely affected by this crisis due to the fragility of their financial 

positions , as well as SMEs  have  less  resilience  in  dealing  with  the costs these  shocks  entail . This paper 

highlights the impact of COVID-19 pandemic on (SMEs) in the Libya, focusing on three questions as follows: 

i. First, to what extent SMEs in Libya are affected by the COVID-19 pandemic? 

ii. Second,what are the procedures taken by the business management to reduce the expenses during this crisis? 

iii. Third, how might alternative policy proposals impact business and employment resilience? 

3- Objectives of the study: 

The paper aimed to describe the impact of COVID-19 on SMEs in Libya through the following: 

i. Explore the economic effects of COVID-19 on SMEs in Libya. 

ii. Knowing how long SMEs expected the crisis to last, and how their expectations affect their decisions. 
 

4- The importance of the study: 

This study will provide empirical evidence of Libyan business environmental about economic crisis caused by 

COVID-19. As well as diagnosis the situation and trying to make relevant policy in order to reduction the 

negative impact on small businesses, and which employ many people in different sector. 

5- Methodology: 

An exploratory methodology was adopted with extensively reviewing the available literature, including, research 

papers, and reports in the relevant field. Further, to add empirical evidence, we collected data from small, and 

medium enterprises (SMEs) operating in Libya. 

5.1. Primary data & survey instrument; The data were collected by administering an online questionnaire due 

to various reasons including time and financial constraints, and most importantly, due to COVID-19 outbreak 

and lockdowns. Many researchers also adopted a similar approach and found it useful as well as time and cost-

saving (Shafi et al , 2020). 

5.2. Sample description & survey instrument; the respondents were chosen through stratified random 

sampling. The study sample consisted of the Libyan SME's owners and managers. The e-survey instrument has 

(32) Items, covering both demographics (e.g., education, Specification, Job title, and experience), and assessment 
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of the effects of the COVID-19 pandemic on SMEs (changes in employment status, work hours/pay, and 

personal/household finance).Analyzing the data in order to get empirical findings by descriptive statistic and 

finally making conclusion and recommendations. 

 

6- Literature Review : 

For the purpose of determining the impact of the COVID-19 pandemic on SMEs in Libya, this requires 

understand of the dimensions of this crisis around the world by reviewing the literatures; 

6.1. (Alekseev et al , 2020) : "The Effects of COVID-19 on U.S. Small Businesses ; evidence from owners, 

managers, and employees": To Achieve the objectives of the study , the researchers analyzed a large-scale 

survey of owners, managers, and employees of small businesses in the United States to understand the effects of 

the early stages of the COVID-19 pandemic on those businesses. The survey was fielded in late April 2020 

among Facebook business page administrators, frequent sellers on Facebook's e-commerce platform 

Marketplace, and the general Facebook user population. We observe more than 66,000 responses covering most 

sectors of the economy, including many businesses that had stopped operating due to the pandemic. The survey 

asks 136 questions covering topics such as changes in business operations and employment, changes in 

financing patterns, and the interaction of household and business responsibilities. We characterize the 

adjustments implemented to survive the pandemic and explore the key challenges to continue operating or to re-

open. We show how these patterns differ across industry, firm size, owner gender, and other firm characteristics. 

6.2. (Alhawal & et al , 2020): "Impact of COVID-19 on SME in Saudi Arabia ,A Large scale" . For the purpose of 

understanding the magnitude of the impact of the Coronavirus pandemic (COVID-19) on SME in Saudi Arabia , 

MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) from 13 administrative regions (Riyadh,Makkah, Madinah, 

Qassim, Eastern Region, Asir, Tabouk, Hail, Northern Border, Jazan, Najran, Al-Baaha, and Al-Jowf) participated in 

this survey. The survey was conducted from 16 to 22 April, 2020 .99.5% of the sample MSMEs of the study were 

negatively affected by the result of the Coronavirus pandemic (COVID-19). The "pessimistic view"1 is the likely 

scenario for more than 66% of the business owners if the Corona crisis continues in the coming month. 

Importantly, 65.2% of MSME were affected on its operations in a "very high" manner. 14.7% of the SME 

temporarily laid off more than 10 employees. 

6.3. (Shafi & et al , 2020) titled : Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises 

operating in Pakistan . The outbreak of coronavirus disease (COVID-19) has severely affected the global and 

Pakistani economy. Major victims of the COVID-19 outbreak are micro, small, and medium-sized enterprises 

(MSMEs). This article aims to assess the impact of COVID-19 outbreak on these businesses and provide policy 

recommendations to help MSMEs in reducing business losses and survive through the crisis. We adopted an 

exploratory methodology with comprehensively reviewing the available literature, including policy documents, 

research papers, and reports in the relevant field. Further, to add empirical evidence, we collected data from 184 
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Pakistani MSMEs by administering an online questionnaire. The data were analyzed through descriptive 

statistics. The results indicate that most of the participating enterprises have been severely affected and they are 

facing several issues such as financial, supply chain disruption, decrease in demand, reduction in sales and profit, 

among others. Besides, over 83% of enterprises were neither prepared nor have any plan to handle such a 

situation. Further, more than two-thirds of participating enterprises reported that they could not survive if the 

lockdown lasts more than two months. The findings of our study are consistent with previous studies. Based on 

the results of the research, different policy recommendations were proposed to ease the adverse effects of the 

outbreak on MSMEs. Although our suggested policy recommendations may not be sufficient to help MSMEs go 

through the ongoing crisis, these measures will help them weather the storm. 

6.4. (Beglaryan  , Mane ; Shakhmuradyan, Gayane , 2010) : The impact of COVID-19 on small and medium-

sized enterprises in Armenia: Evidence from a labor force survey. This paper assesses the impact of COVID-

19 pandemic on SMEs in Armenia. The analysis of representative nationwide survey data reveals that as 

compared with large-company employees, SME employees are more affected by the crisis, having been laid off 

or having reduced work hours and pay. Logistic regression results show that being employed by an SME doubles 

the likelihood of layoff and pay reduction. There is also support for the hypotheses that employees in sectors 

which allow for remote work, e.g., education and information and communication services, as well as those who 

have medium to high professional qualifications, have been less affected by the crisis. The findings call for more 

targeted government assistance to SMEs and low-skilled workers. 

 

6.5. (Bartik & et al , 2020) : The impact of COVID-19 on small business outcomes. The survey was conducted 

between March 28 and April 4, 2020. The timing of the survey allows us to understand expectations of business 

owners at a critical point in time when both the progression of COVID-19 and the government’s response were 

quite uncertain. The results suggest that the pandemic had already caused massive dislocation among small 

businesses just several weeks after its onset and prior to the availability of government aid through the 

Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. Across the full sample, 43% of businesses had 

temporarily closed, and nearly all of these closures were due to COVID-19. Respondents that had temporarily 

closed largely pointed to reductions in demand and employee health concerns as the reasons for closure, with 

disruptions in the supply chain being less of a factor. On average, the businesses reported having reduced their 

active employment by 39% since January. The decline was particularly sharp in the Mid-Atlantic region, where 

54% of firms were closed and employment was down by 47%. Impacts also varied across industries, with retail, 

arts and entertainment, personal services, food services, and hospitality businesses all reporting employment 

declines exceeding 50%; in contrast, finance, professional services, and real estate-related businesses 

experienced less disruption, as these industries were better able to move to remote production. 

6.6. (Ruochen & et al , 2020) : The Impact of COVID-19 on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs): To 

better measure the short-term and mid-term impact of COVID-19 on SMEs, the Enterprise Survey for Innovation 
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and Entrepreneurship in China (ESIEC) team, led by Peking University, conducted two rounds of follow-up phone 

interviews in February and May 2020 with previously sampled SMEs in seven provinces, which are largely 

representative at the provincial level and the major industrial level for China as a whole. The phone interviews 

asked entrepreneurs about the operational status, major challenges, and business outlook of their businesses as 

well as their feelings about COVID-19. The rapid telephone interviews, in combination with the baseline survey, 

provide us with rich and timely information to study the impact of COVID-19 on SMEs. Our survey shows that 

COVID-19 cast a heavy toll on SMEs. At the time of the first wave of phone interviews in February 2020, 

although most provincial governments allowed businesses to reopen, often with stringent conditions, only about 

20% of SMEs resumed production. 14% of surveyed firms would be unable to last beyond a month with their 

current cash flow, while 50% would not survive beyond three months. Nearly half of SMEs did not expect their 

businesses to reopen within a month or were uncertain about the timing of reopening. From the findings of our 

survey, it is expected that 16% of SMEs would run out of cash before their expected business reopening date. 

 

  

6.7. (Ruochen & et al , 2020) : The impact of COVID-19 on small business owners : This paper provides analysis 

of impacts of the pandemic on the number of small businesses in the United States using nationally 

representative data from the April 2020 Current Population Survey the first month fully capturing early effects. 

The number of business owners in the United States plummeted by 3.3 million or 22% over the crucial 2 month 

window from February to April 2020. The drop in active business owners was the largest on record, and losses to 

business activity were felt across nearly all industries. American businesses were hit especially hard experiencing 

a 41% drop in business activity. Latinx business owner activity fell by 32%, and Asian business owner activity 

dropped by 26%. Simulations indicate that industry compositions partly placed these groups at a higher risk of 

business activity losses. Immigrant business owners experienced substantial losses in business activity of 36%. 

Female business owners were also disproportionately affected (25% drop in business activity). Continuing the 

analysis in May and June, the number of active business owners remained lowdown by 15% and 8%, 

respectively. 

 

7- Population and Sample of the study : 

This study conducts e-survey analysis on owners & managers of SMEs in Libya. (100) Questionnaires were 

distributed to the respondents, (62%) of them are valid. 

8- Collection and analysis of the data : 

Primary data were collected by online questionnaires during November 2020, and due to the limit time, the 

survey sent to only (100) SMEs in Libya, (62%) of them are valid. And the statistical analysis conducted as 

follows: 
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8.1. Qualifications of respondents: 

The following chart reveals qualifications of respondents. 

   

The above chart illustrates that most of the respondents have proper education level, (42%) of them have 

undergraduate, while (39%) have postgraduate (MSc). 

8.2. Specialization of respondents; 

     

The above chart shows that (34%) of respondents specialize in accounting, whereas (27%) specialize in business 

management. 

8.3. Job title of respondents; 

The next chart shows job title of respondents, where they are decision makers in the SMEs surveyed, and there 

positions authorise them to make critical decisions urgently, in line with the circumstances that caused the 

outbreak of this pandemic. 
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The above chart reveals that (32%) of the respondents are owners, the rest percentages are belong to top 

management jobs. 

8.4. Experience of respondents; 

The experience of respondents indicates to number of working years in the same jobs and same business. 

                                   

The above chart reveals that most of the respondents have an experience exceeding 5 years; this result is 

reflected in the reliability. 

Overall, this information indicates that most of the respondents are able to understand the questionnaires, and 

thus their answers and the results achieved can be trusted. 

8.5. Sector Analysis; 
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The COVID-19 pandemic has affected on most of business sectors to varying degrees negatively or positively, 

and following breakdown of SMEs surveyed: 

   

The majority of SMEs surveyed belong to different sectors (47%), closely followed by private educational 

institutions (14%) , then (10%) belong to hotels & restaurants. 

8.6. Firm size; 

How many employees did the firm has before the COVID-19 pandemic? 

   

The above figure displays the Breakdown of SMEs Surveyed by size According to the number of their employees, 

where (22%) are micro enterprises, while (44%) of them are small enterprise, and (34%) are medium enterprise.  

8.7.The impact of COVID-19 pandemic on SMEs; 

Has COVID-19 pandemic affected on your businesses neither negatively nor positively? 
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This figure demonstrates that respondent's views about the impaction of COVID-19 pandemic on their SMEs, the 

findings displays that the majority of SMEs affected by COVID-19 lockdown (92%), while (8%) of them believe 

that there is no effection of COVID-19 pandemic on their firms. 

8.8. The negative impact of COVID-19 pandemic on SMEs; 

Has COVID-19 pandemic impacted negatively on your firms?  

                                        

This figure displays that (88%) of the respondents believe that COVID-19 pandemic affected negatively on their 

businesses, while (12%) of them think that there is no negative affection of COVID-19 pandemic on SMEs. 

8.9. The level of COVID-19 negative affecting on SMEs negatively; 

To what extent has COVID-19 pandemic negatively affected your business? 
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The above figure reports that (53%) of the SEMs surveyed have been significantly impacted by COVID-19, while 

(45%) of them have been moderately impacted.  

8.10.Branches of Business;  

How many branches do you have? 

This question will led to another question about the closed branches as a result of COVID-19. 

 

This chart illustrates that (65%) of SMEs have more than one branches before COVID-19 pandemic. The 

following paragraphs will discuss locations of businesses and their branches. As well as number of branches 

which have been closed permanently? 

8.11.Locations of Business branches; 
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Where are your branches located? 

The next charts shoes the locations of business branches; 

 

This chart shoes that (56%) of the SMEs Surveyed are located on city center "stores" , while (22%) of them are 

located on malls, and the rest are located on Industrial area and outside cities. 

8.12.Closed branches; 

How many branches are closed as a result of COVID-19 crisis? 

The answer of this question indicates that due to COVID-19 crisis, business activities reduced to avoid more 

losses.  

   

This chart shoes that most of the SMEs surveyed still survived, within these (42%) did not close any branch, 

despite (36%) of them reduce their activities by closing (1) branch , while (10%) close (2) branches as a result of 

COVID-19 crisis. 

8.13. Job loss in times of COVID-19 pandemic; 

How many employees whose contracts have been terminated due to the COVID-19 crisis? 
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This figure displays COVID-19 negatively affected on the manpower of SMEs surveyed, (24%) of those firms 

terminated less than (5) their employment contracts, closed followed by (18%) terminated (5 to 20) of their 

employment contracts, whiles (22%) of them do not ruminate any employment contracts. 

14.Types of wages and Salary;   

  What type of wages and salaries owed to your employees? 

 

This chart displays breakdown of wages and salaries types adopted in SMEs surveyed , the majority  of  

businesses reported that they pay a monthly salary, while (10%) of them pay daily wages and percentage of 

revenue , whereas (12%) of those firms use mix of salary types. 

8.15.Types of Customer Services; 

How do you provide customer services? 
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The chart illustrates that most of SMEs surveyed provide their customer services in stores directly (72%), that 

means they will be significantly impacted by COVID-19 lockdown, where their employees and customers may be 

on self-quarantine. 

8.16.Possible Scenarios in time of COVID-19; 

If COVID-19 pandemic continues in the next months, What is the likely scenario to follow? 

 

       

 

The above figure displays that majority of respondents (55%) have an optimistic view of their business' ability to 

survive despite the impact of lockdown caused by COVID-19 pandemic vs (23%) have a pessimistic view. 

8.17.Reduction on SMEs' sales due to COVID-19; 
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To which level COVID-19 negatively affected on your sales during second half of 2019 compare with your sales 

during of the first half of 2020? 

 

This chart shoes that (25%) of the respondents believe that their business' sales reduced by (60%) during the first 

half on 2020 compare with the second half of 2019 as a result of COVID-19 pandemic. 

8.18.Reduction on SMEs' revenue due to COVID-19; 

To which level COVID-19 negatively affected on your revenue during second half of 2019 compare with your 

sales during of the first half of 2020? 

 

This chart displays that (20%) of the respondents believe that their business' revenue reduced by (80%) during 

the first half on 2020 compare with the second half of 2019 as a result of COVID-19 pandemic. 

8.19.Going Concern; 

Due to the circumstances caused by this pandemic, how long your business can be survive? 
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The figure (19) displays breakdown of ability to be survive "going concern" due to COVID-19 pandemic, where 

(18%) of SMEs surveyed will be survive (1 to 3) months only, while (24%) of them will be survive for (4 to 6) 

months , closed followed by (25%) survive for (7 to 9) months.  

 

8.20.Procedures to reduce SME's expenses; 

What are the procedures taken by the business management to reduce the expenses during this crisis? 

 

 

This figure reveals procedures to reduce expense during COVID-19 pandemic, where (25%) of SMEs surveyed 

stop hiring, while (45%) of their have no clear policy . 

 

8.21.SME's ability to meet their obligations towards their employees; 
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To what extent is the firm able to meet its financial obligations towards their employees? 

 
The figure (21) displays that (34%) of SMEs surveyed are unable to meet their obligations toward their 

employees, while (33%) of them able partially and (33%) are able. 

 

8.22.SME's ability to meet their obligations towards their suppliers; 

To what extent is the firm able to meet its financial obligations to suppliers? 

 

 

This figure reveals (70%) of SMEs surveyed are able partially to meet their obligations toward their suppliers, 

while (26%) of them unable, and (4%) only are able. 

 

8.23.SME's ability to meet their obligations towards other fixed costs; 
 

To what extent is the firm able to pay other fixed costs? 
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This chart shows that (70%) of SMEs surveyed are able partially to meet their obligations toward their fixed costs, 

while (24%) of them unable, and (4%) only are able. 

8.24.The funding to overcome the economic effects of COIVD-19 pandemic; 

Due to the economic effects of the COVID-19 Pandemic it is not yet clear what levels of funding will now be 

available e survive in 2021. Consequently, are there any local institutions that provide specific funding 

opportunities to overcome this crisis? 

 

The above figure displays that the majority of respondents (84%) believe that there are no local institutions that 

provide specific funding to overcome this crisis. 

8.25.Applying for grants or loans; ; 

If your answer to the Q (8.24) was yes; did you apply for grants or loans from the funding institution? 
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This chart shows that (84%) of the respondents have not applied for grants or loans to overcome the economic 

effects of COVID- 19 pandemic , while only (16%)  of them already applied. This result indicates that SMEs in 

Libya need to adopt special governance policies in order to be able to overcome this crisis. 

8.26.Type of financial support required; 

What kind of support required in order to reducing the effects of this crisis on your business? 

 

The chart displays that (57%) of the respondents prefer government grants, while (19%) pick out tax exemption, 

the rest chose procedures to reduction their fixed cost. 

8.27.Possibility  of transforming to electronic services: 

Due to the COVID-19 lockdown, do you think that the impact of COVID-19 pandemic can be reduced through e-

services? 
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This figure illustrates that (65%) of SMEs surveyed can be transformed into e-services, while (35%) of them 

cannot adopt e-services, and they will be in critical situation if this crisis continuous. 

8.28.Consulting  e-services specialists; 

 

 

The percentages in this chart almost the same ones in the previous chart, where SMEs that can transform into e-

services, consulted specialists to help them in this matter. 

9- Discussion and Conclusions: 

In our survey, findings reveal that due to the COVID-19 pandemic outbreak and lockdowns, many SMEs have 

been severely affected. Consequently, these businesses are facing a variety of issues such as wages and salaries, 

In order to Transforming into E-services, did you consult specialists of e-system? 
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payments for suppliers and other fixed costs. As well as decreasing in demand and reduction in sales and profit. 

Furthermore, in order to tackle with the current situation and cover cash flow shortages, many firms are adopting 

a variety of strategies such as apply for a loan, shut down the business completely and partially to reduce costs, 

lay off employees and reduce staff payroll. In addition, some of SMEs surveyed reported that they could not 

survive if the lockdown lasts more than 3 months. Finally, despite, most of SMEs surveyed transforming into 

electronic services. 

10-Recommendations and Suggestions: 

Based on the findings, we have suggested different policy measures to help SMEs ease the sufferings. 

Particularly, our policy measures have been divided into the following categories; 

10.1.  Creating and maintaining a safe workplace by taking appropriate precautionary measures for COVID-19 to 

protect of the employees. 

10.2. Boost the national economy: allow trade to operate semi normally through home delivery, online services. 

10.3. Income and employment support for SMEs : 

i. Financial assistance by granting tax exemptions to SMEs. 

ii. Remotely and flexible working,  

10.4. Applying crisis management ; Preplanning and learning from experience, and build resilience capability. 
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 امللخص:

ـــــــــق املســـــــــارات املســـــــــتقبلية القتصـــــــــاد منطقـــــــــة الشـــــــــرق األوســـــــــط بعوامـــــــــل عديـــــــــدة، وإذا كانـــــــــت
ّ
قـــــــــوة التحمـــــــــل الـــــــــداخلي لكـــــــــل  تتعل

ا فــــــي ظــــــل األزمــــــة الراهنــــــة، باعتبارهــــــا أزمــــــة  مثــــــل العامــــــل الحاســــــم فــــــي تعافيــــــه مــــــن أي أزمــــــة، فــــــإن األمــــــر مختلــــــف نســــــبيًّ
ُ
اقتصــــــاد ت

اقتصــــــــادية عامليــــــــة ذات أبعــــــــاد عديــــــــدة ومعقــــــــدة، وتمثــــــــل تبعاتهــــــــا االقتصــــــــادية، وال ســــــــيما علــــــــى صــــــــعيد تقييــــــــد حركــــــــة التجــــــــارة 

ا لتهديـــــــــــد مقومــــــــــات نمـــــــــــو االقتصــــــــــادات الناميـــــــــــة والصـــــــــــاعدة،  وتأثيرهــــــــــا الســـــــــــلبي علــــــــــى حركـــــــــــة رؤوس األمــــــــــوال، مصـــــــــــدًرا رئيســــــــــيًّ

ألهميـــــــــة هـــــــــذين األمـــــــــرين بالنســـــــــبة لـــــــــألداء االقتصـــــــــادي لتلـــــــــك الدولـــــــــة، بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك دول منطقـــــــــة الشـــــــــرق األوســـــــــط وشـــــــــمال 

و لــــــــــــدى شــــــــــــركائها التجــــــــــــاريين إفريقيــــــــــــا . فقــــــــــــد تــــــــــــؤدي أزمــــــــــــة كورونــــــــــــا، واســــــــــــتمرارها لفتــــــــــــرة طويلــــــــــــة علــــــــــــى مســــــــــــتوى املنطقــــــــــــة، أ

الرئيســــــــيين؛ إلــــــــى تعطــــــــل اإلنتــــــــاج لفتــــــــرات ممتــــــــدة، واتســــــــاع دائــــــــرة تأثيراتهــــــــا الســــــــلبية علــــــــى سالســــــــل اإلمــــــــداد، وانهيــــــــار مســــــــتويات 

تعــــــــــد منتجــــــــــة، ومصــــــــــدرة للســــــــــلع األوليــــــــــة ومصــــــــــادر  -فــــــــــي معظمهــــــــــا-الثقــــــــــة والطلــــــــــب بدرجــــــــــة أكبــــــــــر. وألن دول الشــــــــــرق األوســــــــــط 

 
ُ
 بقي على فرص نمو الطلب العاملي على تلك املنتجات في حدودها الدنيا.الطاقة، فإن هذه التطورات ت

 حزم –مالية –تعافي -اغالق -: سياسات الكلمات املفتاحية

 

"The economies of the Middle East are between the siege of the pandemic and the bridge of recovery" 

Dr. Mohamed Ibrahim Mohamed 

PhD in Economics and Public Finance 

Lecturer at the Faculty of Law, Alexandria University        

Abstrac 

The future paths of the economy of the Middle East region depend on many factors, and if the 

internal endurance of each economy is the decisive factor in its recovery from any crisis, then the 

matter is relatively different in light of the current crisis, as it is a global economic crisis of many and 

complex dimensions, and represents its economic consequences, especially In terms of restricting 

trade movement and its negative impact on the movement of capital, it is a major source of 

threatening the growth fundamentals of developing and emerging economies, due to the importance 

of these two matters to the economic performance of that country, including the countries of the 
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Middle East and North Africa region. The Corona crisis, and its prolonged continuation, may lead to 

the region, or to its main trading partners; The disruption of production for extended periods, the 

widening of its negative effects on supply chains, and the collapse of levels of confidence and 

demand to a greater extent. And because the countries of the Middle East - in most of them - are 

producers and exporters of primary commodities and energy sources, these developments keep the 

opportunities for the growth of global demand for these products at a minimum. 

packages -financial  -recovery  -shutdown  -policies  Key words:  

 املقدمة :

(  COVID-19اســــــــتجابت الحكومــــــــات فــــــــي منطقــــــــة الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال إفريقيــــــــا بســــــــرعة  كبيــــــــرة إلحتــــــــواء فيــــــــروس كورونــــــــا) 

قـــــــــــدر، وخطـــــــــــط مؤسســـــــــــية لـــــــــــدعم األســـــــــــر واملؤسســـــــــــات املتعـــــــــــددة ،حيـــــــــــث ســـــــــــاعدت 
ُ
مـــــــــــن خـــــــــــالل القيـــــــــــام بسياســـــــــــات  ماليـــــــــــة ت

عهــــــا تــــــدريجيا مــــــن يونيــــــو فصــــــاعًدا. ولكــــــن منــــــذ ذلــــــك الوقــــــت إجــــــراءات االحتــــــواء الصــــــارمة فــــــي الحــــــد مــــــن املوجــــــة األولــــــى، وتــــــم رف

يبــــــــدو أن الوضــــــــع أكثــــــــر تبايًنــــــــا فــــــــي دول الخلــــــــيج حيــــــــث عملــــــــت علــــــــى الحــــــــد مــــــــن نمــــــــو العــــــــدوى حتــــــــى اآلن بــــــــإجراءات أكثــــــــر حــــــــزم 

وصــــــرامة ، علـــــــى عكـــــــس منـــــــاطق آخـــــــرى فـــــــي الشـــــــرق األوســـــــط تعـــــــاني مـــــــن هشاشـــــــة اقتصـــــــادية كبيـــــــرة .  ممـــــــا ســـــــتكون معـــــــه  األزمـــــــة 

حاســــــــــًما ملرونــــــــــة املنطقــــــــــة ،وإذا تجســــــــــدت املخــــــــــاطر املتوقعــــــــــة  بســــــــــبب عــــــــــدم اليقــــــــــين مــــــــــن انتهــــــــــاء األزمــــــــــة ، فــــــــــيمكن أن  اختبــــــــــاًرا

 تقوض بشكل كبير  آمال ازدهار اقتصادات تلك البلدان ،وتتحدى استقرارها السياس ي.

 مشكلة البحث 

تعــــــــاٍف عــــــــاملي وارتفعــــــــت أســــــــعار األصــــــــول  مــــــــع املوافقــــــــة علــــــــى تــــــــوفير اللقاحــــــــات املتعــــــــددة التقنيــــــــة ، تعــــــــززت التوقعــــــــات بحــــــــدوث

واســــــــتمرار أوجـــــــه عــــــــدم اليقــــــــين التــــــــي تخـــــــيم علــــــــى آفــــــــاق االقتصــــــــاد.    19-ذات املخـــــــاطر، رغــــــــم تزايــــــــد اإلصـــــــابات بفيــــــــروس كوفيــــــــد

وإلـــــــــــى أن تصـــــــــــبح اللقاحـــــــــــات متاحـــــــــــة علـــــــــــى نطـــــــــــاق واســـــــــــع، يظـــــــــــل انتعـــــــــــاش أســـــــــــعار الســـــــــــوق والتعـــــــــــافي االقتصـــــــــــادي مرهـــــــــــونين 

النقديــــــــة وسياســــــــة املاليــــــــة العامــــــــة. وينطــــــــوي التوزيــــــــع غيــــــــر املتكــــــــافئ للقاحــــــــات علــــــــى مخــــــــاطر  باســــــــتمرار الــــــــدعم مــــــــن السياســــــــة

تفــــــــــاقم مــــــــــواطن الضــــــــــعف املــــــــــالي، وخاصــــــــــة فــــــــــي اقتصــــــــــادات األســــــــــواق الواعــــــــــدة.   وقــــــــــد أدى تيســــــــــير السياســــــــــات إلــــــــــى تخفيــــــــــف 

صـــــــــة فـــــــــي الشـــــــــرائح ذات ضـــــــــغوط الســـــــــيولة حتـــــــــى اآلن، إال أن ضـــــــــغوط املـــــــــالءة قـــــــــد تعـــــــــاود الظهـــــــــور فـــــــــي املســـــــــتقبل القريـــــــــب، وخا

لقــــــي التحـــــــديات التــــــي تواجــــــه الربحيـــــــة 
ُ
املخــــــاطر األكبــــــر فــــــي أســـــــواق االئتمــــــان والقطاعــــــات املتضـــــــررة بشــــــدة مــــــن الجائحـــــــة. وقــــــد ت

.   وينبغــــــي 
ً
فــــــي بيئــــــة أســــــعار الفائــــــدة املنخفضــــــة بآثارهــــــا علــــــى قــــــدرة البنــــــوك علــــــى اإلقــــــراض ومــــــدى رغبتهــــــا فــــــي ممارســــــته مســــــتقبال

فــــــــي تقــــــــديم الــــــــدعم إلــــــــى أن تترســــــــخ جــــــــذور التعــــــــافي املســــــــتدام، ذلــــــــك أن نقــــــــص هــــــــذا الــــــــدعم قــــــــد  أن يســــــــتمر صــــــــناع السياســــــــات

يهــــــــدد تعــــــــافي االقتصــــــــاد العــــــــاملي. ومــــــــع ذلــــــــك، فعلــــــــى صــــــــناع السياســــــــات أن يكونــــــــوا مســــــــتعدين أيضــــــــا ملخــــــــاطر حــــــــدوث تصــــــــحيح 

غلغلــــــــة فــــــــي األســــــــواق مــــــــع ســــــــوقي فــــــــي ظــــــــل رهــــــــان املســــــــتثمرين علــــــــى اســــــــتمرار الــــــــدعم املقــــــــدم مــــــــن السياســــــــات وحالــــــــة التراخــــــــي املت

 زيادة ارتفاع تقييمات األصول.   

 فرضيات البحث 

تعـــــــاني بلـــــــدان الشـــــــرق األوســـــــط مـــــــن أزمـــــــات عديـــــــدة ،ومتالحقـــــــة ولكـــــــن الســـــــؤال هـــــــل عمقـــــــت جائحـــــــة كورونـــــــا مـــــــن آثـــــــار  -1

 تلك األزمات   .



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
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ســــــــــببتها جائحــــــــــة سياســــــــــات االغــــــــــالق العــــــــــام الكبيــــــــــر لهــــــــــا دور كبيــــــــــر فــــــــــي الحــــــــــد مــــــــــن اآلثــــــــــار االقتصــــــــــادية الكبيــــــــــرة التــــــــــي  -2

 كورونا، ولكن هل هي كافية بحد ذاتها أم كان يتطلب األمر اجراءات نوعية اخرى .

سياســــــات املاليــــــة العامــــــة لهــــــا دور كبيــــــر فــــــي دعــــــم االقتصــــــادات وقــــــت األزمــــــات العامليــــــة ســــــواء مــــــن خــــــالل الحــــــزم املاليــــــة  -3

 املتنوعة أو خفض أسعار الفائدة . 

 هيكلية البحث  -

 يــــــتم تنــــــاول فيــــــه واقــــــع اقتصــــــادات بلــــــدان الشــــــرق األوســــــط وقــــــت جائحــــــة كورونــــــا ومــــــاأدت تــــــم تقســــــيم البحــــــث إلــــــى أ
ً

وال

اليـــــــه مـــــــن آثـــــــار اقتصـــــــادية متعـــــــددة ثـــــــم ثانًيـــــــا تـــــــم التطـــــــرق إلـــــــى املرحلـــــــة الثانيـــــــة وهـــــــى مرحلـــــــة أمتصـــــــاص آثـــــــار جائحـــــــة 

 قدية . كورونا ومحاولة الوصول إلى مرحلة التعافي من خالل سياسات املالية العامة والسياسات الن

 منهج البحث  -

املـــــــــــنهج الوصـــــــــــفي التحليلـــــــــــي الـــــــــــذي يســـــــــــعي إلـــــــــــى  وصـــــــــــف وتحديـــــــــــد، وتشـــــــــــخيص حجـــــــــــم املشـــــــــــكلة موضـــــــــــوع الدراســـــــــــة 

بة عليها اقتصادًيا . رت 
َ
ت
ُ
 للوصول إلى  تحديد الجوانب املختلفة لها، وبيان اآلثار امل

اقع اقتصادات بلدان الشرق األوسط في ظل غمار مواجهة كوفيد-1  : و
 

  19-أوال

تتســــــــبب الجائحــــــــة فــــــــي اضــــــــطرابات اقتصــــــــادية هائلــــــــة فــــــــي املنطقــــــــة مــــــــن خــــــــالل الصــــــــدمات املتزامنــــــــة،  : الوضــــــــع العــــــــام  2-1

بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك انخفـــــــاض فـــــــي الطلـــــــب املحلـــــــي والخـــــــارجي وانخفـــــــاض أســـــــعار الـــــــنفط وتعطـــــــل التجـــــــارة وسالســـــــل القيمـــــــة 

ب انخفـــــــــاض الطلـــــــــب العـــــــــاملي، العامليـــــــــة وانخفـــــــــاض ثقـــــــــة املســـــــــتهلكين واملســـــــــتثمرين وتشـــــــــديد الظـــــــــروف املاليـــــــــة. بســـــــــب

انخفضــــــــــت أســــــــــعار الســــــــــلع وأحجامهــــــــــا. مــــــــــع اتســــــــــاع التفاوتــــــــــات اإلحصــــــــــائية وأوجــــــــــه الهشاشــــــــــة املاليــــــــــة البدائيــــــــــة (ال 

ســـــــــــيما فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بحـــــــــــاالت االفـــــــــــالس والقـــــــــــروض متعثـــــــــــرة التســـــــــــديد والحصـــــــــــول علـــــــــــى االئتمـــــــــــان ،ازدادت ضـــــــــــعف 

ك، ســـــــيتأثر نمـــــــو النـــــــاتج املحلـــــــي اإلجمـــــــالي بشـــــــدة فـــــــي االقتصـــــــادات الناميـــــــة بشـــــــكل كبيـــــــر بســـــــبب األزمـــــــات. نتيجـــــــة لـــــــذل

. مـــــــــع األخـــــــــذ فـــــــــي االعتبـــــــــار تـــــــــدابير االحتـــــــــواء القويـــــــــة التـــــــــي تنفـــــــــذها اقتصـــــــــادات منطقـــــــــة الشـــــــــرق األوســـــــــط  ٢٠٢٠عـــــــــام 

وشـــــــــــــمال إفريقيـــــــــــــا إلـــــــــــــى جانـــــــــــــب االضـــــــــــــطراب فـــــــــــــي سالســـــــــــــل التوريـــــــــــــد العامليـــــــــــــة والخصـــــــــــــائص الهيكليـــــــــــــة لالقتصـــــــــــــادات 

دولي أن تــــــــتقلص جميــــــــع اقتصــــــــادات منطقــــــــة الشــــــــرق ألوســــــــط وشــــــــمال إفريقيــــــــا الفرديــــــــة، يتوقــــــــع صــــــــندوق النقــــــــد الــــــــ

٪. تشـــــــــــــــير أحـــــــــــــــدث التقـــــــــــــــديرات إلـــــــــــــــى أن النمـــــــــــــــو فـــــــــــــــي منطقـــــــــــــــة  ٤,١ -باســـــــــــــــتثناء مصـــــــــــــــر، بمتوســـــــــــــــط  ٢٠٢٠فــــــــــــــي عـــــــــــــــام 

٪ للبلــــــــــدان املســــــــــتوردة ١ -٪ للبلــــــــــدان املصــــــــــدرة للــــــــــنفط و  ٦,٦ -الشرقاألوســــــــــط وشــــــــــمال إفريقيــــــــــا قــــــــــد يــــــــــنخفض إلــــــــــى 

. ومــــــــن املتوقــــــــع أن تشــــــــهد ليبيــــــــا ولبنــــــــان أكبــــــــر انخفــــــــاض فــــــــي نمــــــــو النــــــــاتج املحلــــــــي اإلجمــــــــالي  23٢٠٢٠للــــــــنفط فــــــــي عــــــــام 

 ٪ على التوالي.  ٢٥ -٪ و ٦٦,٦ -بقيم 

 األوضاع املآساوية ملناطق الصراع ذات االقتصادات الهشة  1-2-1

دابير الوقائيـــــــــة تشـــــــــكل تفشـــــــــ ي فيـــــــــروس كورونـــــــــا تحـــــــــديا كبيـــــــــرا نظـــــــــرا لألضـــــــــرار التـــــــــي لحقـــــــــت بـــــــــالنظم الصـــــــــحية أن تطبيـــــــــق التـــــــــ   

للحــــــــد مــــــــن انتشــــــــار املــــــــرض أمــــــــر صــــــــعب. البلــــــــدان التــــــــي ُدمــــــــرت فيهــــــــا مرافــــــــق الرعايــــــــة الصــــــــحية جزئيــــــــا خــــــــالل الحــــــــرب وال تــــــــزال 

الحوكمـــــــة هشـــــــة للغايـــــــة وغيـــــــر منســـــــقة فـــــــي منـــــــاطق معينـــــــة، تفتقـــــــر إلـــــــى القـــــــدرة الالزمـــــــة لالســـــــتجابة لألزمـــــــة مـــــــن حيـــــــث املرافـــــــق 

٪ مــــــــــن العــــــــــاملين فــــــــــي مجــــــــــال الرعايــــــــــة  ٧٠أن  10قــــــــــدر منظمــــــــــة الصــــــــــحة العامليــــــــــة الطبيــــــــــة واملعــــــــــدات واملــــــــــوظفين. فــــــــــي ســــــــــوريا ت
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٪ مــــــــن مراكــــــــز الرعايــــــــة  ٥٢٪ فقــــــــط مــــــــن املستشــــــــفيات و  ٦٤الصــــــــحية قــــــــد غــــــــادروا الــــــــبالد كمهــــــــاجرين أو الجئــــــــين، فــــــــي حــــــــين أن 

س كورونــــــــــا الصـــــــــحية األوليــــــــــة ال تــــــــــزال تعمــــــــــل بكامـــــــــل طاقتهــــــــــا. إحــــــــــدى التفســــــــــيرات املحتملــــــــــة للعـــــــــدد املــــــــــنخفض لحــــــــــاالت فيــــــــــرو 

ـــــــّرة أو صـــــــعوبة الوصـــــــول إلـــــــى املستشـــــــفيات،  س 
َ
املبلـــــــغ عنهـــــــا فـــــــي هـــــــذه البلـــــــدان فـــــــي بدايـــــــة الجائحـــــــة يشـــــــير إلـــــــى نقـــــــص فـــــــي ســـــــعة األ

باإلضــــــــافةإلى ذلــــــــك أدى االفتقــــــــار إلــــــــى القــــــــدرة علــــــــى الفحــــــــص إلــــــــى شــــــــهور مــــــــن نقــــــــص فــــــــي  وغالبــــــــا مــــــــا يمــــــــوت النــــــــاس فــــــــي املنــــــــزل.

الوضـــــــــع خـــــــــالل الصـــــــــيف مـــــــــع تزايـــــــــد عـــــــــدد حـــــــــاالت اإلصـــــــــابة بفيـــــــــروس كورونـــــــــا  التقـــــــــارير، ال ســـــــــيما فـــــــــي ســـــــــوريا والـــــــــيمن. تفـــــــــاقم

والوفيـــــــــــات املرتبطـــــــــــة بـــــــــــه بســـــــــــرعة. فـــــــــــي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه، ثبـــــــــــت أن تنفيـــــــــــذ تـــــــــــدابير االحتـــــــــــواء أمـــــــــــر صـــــــــــعب فـــــــــــي ســـــــــــياق األوضـــــــــــاع 

 االقتصادية الهشة فعال ، والتي ال تستطيع تحمل القيود الالزمة للحد من انتشار الفيروس.

 ق العام الكبير وماتبعها من آثار اقتصادية متنوعة : سياسات اإلغال  3-1

قامـــــــت البلـــــــدان العربيـــــــة بإتخـــــــاذ اجـــــــراءات فوريـــــــة فـــــــور انتشـــــــار الجائحـــــــة فـــــــي بلـــــــدانها بهـــــــدف التخفيـــــــف مـــــــن  مـــــــن وطـــــــأة  اآلثـــــــار 

االقتصـــــــــــادية الخطيـــــــــــرة املترتبـــــــــــة عليهـــــــــــا منهــــــــــــا إغـــــــــــالق املـــــــــــدارس والشـــــــــــركات وحظـــــــــــر الســــــــــــفر الكلـــــــــــي والجزئـــــــــــي ورصـــــــــــد االفــــــــــــراد 

املعرضــــــــــين لالصــــــــــابة وعــــــــــزلهم ، والــــــــــزام االفــــــــــراد بــــــــــإجراءات طبيــــــــــة وقائيــــــــــة منهــــــــــا الــــــــــزامهم بارتــــــــــداء الكمامــــــــــات ،وتوجيــــــــــه مــــــــــوارد 

 الدولة نحو الرعاية الطبية ملواجهة املوجات  من تفش ي الفيروس سواء األولي أو الثانية .

 :  العبء امللقي على املالية العامة في مواجهة تفش ي فيروس كورونا  1-3-1

تبنـــــــت حكومـــــــات البلـــــــدان العربيـــــــة ممثلـــــــة فـــــــي البنـــــــوك املركزيـــــــة ووزارات املاليـــــــة حـــــــزم تحفيزيـــــــة بقيمـــــــة تصـــــــل إلـــــــى مايقـــــــارب مـــــــن 

مليــــــــار دوالر ،بهــــــــدف دعــــــــم الفئــــــــات املتضــــــــررة ـوتقليل الفاقــــــــد االقتصــــــــادي املتوقــــــــع ، النــــــــاتج عــــــــن اإلغــــــــالق العــــــــام الكبيــــــــر  194

ومــــــــا تبعــــــــه مــــــــن تــــــــأثير علــــــــى دخــــــــول األفــــــــراد والشركات،وشــــــــملت حــــــــزم التحفيــــــــز ،وهــــــــو مــــــــاأدي إلــــــــى تقييــــــــد النشــــــــاط االقتصــــــــادي 

نقــــــــــاط  3.0و 1.5عــــــــــدة تــــــــــدخالت مــــــــــابين مزيــــــــــد مــــــــــن املخصصــــــــــات املاليــــــــــة لــــــــــدعم األنظمــــــــــة الطبيــــــــــة ،وخفــــــــــض الفائــــــــــدة مــــــــــابين 

 مئويـــــــــة ، وخفـــــــــض مـــــــــن االحتيـــــــــاطي اإللزامـــــــــي ، واملزيـــــــــد مـــــــــن دعـــــــــم األئتمـــــــــان مـــــــــن خـــــــــالل مزيـــــــــد مـــــــــن الســـــــــيولة ، تأجيـــــــــل فوائـــــــــد

وأقســــــــــــاط القــــــــــــروض املســــــــــــتحقة علــــــــــــى املشــــــــــــروعات الصــــــــــــغيرة واملتوســــــــــــطة ملــــــــــــدد تتــــــــــــراوح مــــــــــــابين ثالثــــــــــــة أشــــــــــــهر وســــــــــــتة أشــــــــــــهر 

باإلضـــــــــافة إلـــــــــى أعفـــــــــاء املـــــــــواطنين مـــــــــن خـــــــــدمات امليـــــــــاه والكهربـــــــــاء وغيرهـــــــــا مـــــــــن الخـــــــــدمات ملـــــــــدد محـــــــــددة، ويالحـــــــــظ فيمـــــــــا ســـــــــبق 

لــــــــة ،وكــــــــذلك مســــــــتويات شــــــــبكات األمــــــــان االجتمــــــــاعي ، تبــــــــاين مســــــــتويات الحــــــــزم التحفيزيــــــــة علــــــــى حســــــــب املــــــــالءة املاليــــــــة لكــــــــل دو 

وقــــــــــــدرة الدولــــــــــــة علــــــــــــى حشــــــــــــد األمــــــــــــوال وتوجيهــــــــــــا الصــــــــــــحيح فــــــــــــي وقــــــــــــت قصــــــــــــير لحشــــــــــــدها لتجــــــــــــاوز األزمــــــــــــة االقتصــــــــــــادية غيــــــــــــر 

(3،ص 2020عبداملنعم .وطلحة ،املسبوقة)  

 حواالت املغتربين  2-3-1

ة الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال إفريقيــــــــا، وخاصــــــــة  الــــــــواردة إلــــــــى تــــــــأثير كبيــــــــر علــــــــى الحــــــــواالت فــــــــي منطقــــــــ 19-أدت جائحــــــــة كوفيــــــــد      

مـــــــن أوروبـــــــا ودول الخلـــــــيج. والســـــــبب الرئيســـــــ ي لهـــــــذا التـــــــأثير هـــــــو كـــــــون البلـــــــدان املرســـــــل منهـــــــا  تعـــــــاني مـــــــن أزمـــــــات  اقتصـــــــادية غيـــــــر 

تـــــــرجم إلـــــــى انخفـــــــاض دخـــــــول األفـــــــراد الـــــــذين يقومـــــــون بـــــــالحواالت املاليـــــــة. ففـــــــي عـــــــام 
ُ
ت ، تلقـــــــت املنطقـــــــة حـــــــواال  ٢٠١٨مســـــــبوقة ت

يتوقـــــــــــــع   أن  19-٪ مقارنـــــــــــــة بالعـــــــــــــام الســـــــــــــابق. وبســـــــــــــبب جائحـــــــــــــة كوفيـــــــــــــد٩مليـــــــــــــار دوالر أمريكـــــــــــــي بزيـــــــــــــادة قـــــــــــــدرها  ٦٢بإجمـــــــــــــالي 

دوالر فــــــــــــي عــــــــــــام مليــــــــــــار  ٤٧٪ أى مايعــــــــــــادل  ١٩,٦تــــــــــــنخفض الحــــــــــــواالت إلــــــــــــى منطقــــــــــــة الشرقاألوســــــــــــط وشــــــــــــمال إفريقيــــــــــــا بنســــــــــــبة 

٢٠٢٠ (drlow,2020,covid-crisis through amigration) 
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33634/COVID-19-Crisis-Through-a-

Migration-Lens.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

أمــــــــا مصــــــــر ولبنــــــــان مــــــــن بــــــــين االقتصــــــــادات فــــــــي املنطقــــــــة األكثــــــــر تضــــــــرًرا مــــــــن انخفــــــــاض الحــــــــواالت بســــــــبب فيــــــــروس كورونا,وتعــــــــد 

 ١٠والتــــــي تعــــــادل نحــــــو  ٢٠١٩مليــــــار دوالر أمريكــــــي فــــــي عــــــام  ٢٦,٨مصــــــر خــــــامس أكبــــــر متلــــــق للحــــــواالت فــــــي العــــــالم، حيــــــث بلغــــــت 

ن كانـــــــت قيمـــــــة الحـــــــواالت خـــــــالل الفتـــــــرة مـــــــن ينـــــــاير إلـــــــى مـــــــارس حـــــــوالي املتوســـــــط املعتـــــــاد ٪ مـــــــن النـــــــاتج املحلـــــــي اإلجمـــــــالي. فـــــــي حـــــــي

 ٢٠٢٠مليـــــــار دوالر أمريكـــــــي خـــــــالل الفتـــــــرة مـــــــن أبريـــــــل إلـــــــى يونيـــــــو  ٢,٣مليـــــــار دوالر أمريكـــــــي، ,وحـــــــدث  انخفـــــــاض بمقـــــــدار  ٦البـــــــالغ 

. ولكــــــــــن بســــــــــبب  ٢٠١٩ي اإلجمــــــــــالي) فــــــــــي ٪ مــــــــــن النــــــــــاتج املحلــــــــــ ١٢,٥مليــــــــــار دوالر أمريكــــــــــي أو  ٧,٣. وفــــــــــي لبنــــــــــان بلغــــــــــت الحــــــــــواالت 

األزمــــــة الحاليــــــة فــــــإن وظــــــائف املهــــــاجرين معرضـــــــة للخطــــــر فــــــي البلــــــدان املصــــــدرة للـــــــنفط بســــــبب انخفــــــاض أســــــعار الــــــنفط ومـــــــن 

 (19،ص2020منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، )املتوقع أن يؤدي ذلك إلى حواالت أقل.

تعتبـــــــــر                                           ســـــــــياحة فـــــــــي بلـــــــــدان الشـــــــــرق األوســـــــــط : علـــــــــى قطـــــــــاع ال 19-اإلنعـكــــــــاس الســـــــــلبي لكوفيـــــــــد 3-3-1

ســـــــــــاهم   ٢٠١٩الســـــــــــياحة ركيـــــــــــزة اقتصـــــــــــادية أساســـــــــــية القتصـــــــــــادات منطقـــــــــــة الشـــــــــــرق األوســـــــــــط وشـــــــــــمال أفريقيـــــــــــا. ففـــــــــــي عـــــــــــام 

ليـــــــــون وظيفـــــــــة وذلـــــــــك م ٦,٧٪ مـــــــــن نمـــــــــو النـــــــــاتج املحلـــــــــي اإلجمـــــــــالي ، كمـــــــــا تضـــــــــمن ايًضـــــــــا ٣,  ٥قطـــــــــاع الســـــــــفر والســـــــــياحة  بســـــــــبة 

( .و ســــــــــتؤدي إجــــــــــراءات املواجهــــــــــة و االحتــــــــــواء االقتصــــــــــادية فــــــــــي الواليــــــــــات WTTCوفقــــــــــا للمجلــــــــــس العــــــــــاملي للســــــــــفر والســــــــــياحة )

املتحــــــــدة واالتحــــــــاد األوروبــــــــي والصــــــــين، وهــــــــي األســـــــــواق الدوليــــــــة الرئيســــــــية للســــــــياحة فــــــــي املنطقـــــــــة، إلــــــــى هبــــــــوط حــــــــاد  فــــــــي عـــــــــدد 

(أن الشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط  UNWTOأفـــــــــــــادت منظمـــــــــــــة الســـــــــــــياحة العامليـــــــــــــة )  ٢٠٢٠الوافـــــــــــــدين. ففـــــــــــــي النصـــــــــــــف األول مـــــــــــــن عـــــــــــــام 

٪ علــــــــى التــــــــوالي فـــــــي عــــــــدد الســــــــائحين الوافــــــــدين، املقاربــــــــة مــــــــن املتوســــــــط  ٦٢٪ و  ٥٧وشـــــــمال إفريقيــــــــا شــــــــهدت انخفاًضــــــــا بنســــــــبة 

انخفــــــــاض  . تشــــــــير الــــــــدالئل األوليــــــــة إلــــــــى أن الوضــــــــع قــــــــد ســــــــاء علــــــــى مــــــــدار الصــــــــيف، حيــــــــث أبلغــــــــت عــــــــن 44٪  ٦٥العــــــــاملي البــــــــالغ 

٪ فــــــــــــــي معــــــــــــــدالت اإلشــــــــــــــغال فــــــــــــــي فنــــــــــــــادق الشــــــــــــــرق األوســــــــــــــط فــــــــــــــي يوليــــــــــــــو، وهــــــــــــــو يمثــــــــــــــل أدنــــــــــــــى مســــــــــــــتوى إشــــــــــــــغال  ٤٢بنســــــــــــــبة 

 //:world tourism,2020،untwo )wtobarometereng/10.18111doi.org/https(مطلق

تراجــــــــع الســــــــياحة . تعــــــــد  مصــــــــر واملغــــــــرب مــــــــن بــــــــين أكثــــــــر دول العــــــــالم تضــــــــرًرا مــــــــن خســــــــائر فــــــــي  النــــــــاتج املحلــــــــي اإلجمــــــــالي نتيحــــــــة 

ا علـــــــى اقتصـــــــاد 
ً
الـــــــدول العربيـــــــة التـــــــي تعتمـــــــد بشـــــــكل عـــــــالوة علـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن إلغـــــــاء األحـــــــداث الكبـــــــرى فـــــــي املنطقـــــــة وضـــــــع  ضـــــــغط

فـــــــــــي دبـــــــــــي ،والحـــــــــــج الســـــــــــنوي فـــــــــــي اململكـــــــــــة العربيـــــــــــة  ٢٠٢٠كبـــــــــــي علـــــــــــى الســـــــــــياحة والوافـــــــــــدين ، بمـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك معـــــــــــرض إكســـــــــــبو 

مليـــــــــون زائـــــــــر، ومليـــــــــونين ســـــــــائح متـــــــــدين. وفـــــــــي دول مجلـــــــــس  ٢٥التـــــــــوالي الســـــــــعودية ،والـــــــــذي ـكــــــــان مـــــــــن املتوقـــــــــع أن يجـــــــــذب علـــــــــى 

وظيفـــــــــــــة متعلقـــــــــــــة  ٤٠٠.٠٠٠( خســـــــــــــارة مـــــــــــــا يصـــــــــــــل إلـــــــــــــى  PwC (التعـــــــــــــاون الخليجـــــــــــــي تقـــــــــــــدر شـــــــــــــركة بـــــــــــــرايس ووترهـــــــــــــاوس كـــــــــــــوبر

بالســـــــــياحة نتيجـــــــــة لألزمـــــــــة. يتوقـــــــــع الســـــــــيناريو األساســـــــــ ي ملركـــــــــز التجـــــــــارة العـــــــــاملي لالنتعـــــــــاش الصـــــــــادر خســـــــــارة إجماليـــــــــة قـــــــــدرها 

 wttc.june2020,world مليــــــون وظيفــــــة فــــــي قطــــــاع الســــــفر والســــــياحة فــــــي منطقــــــة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال إفريقيــــــا. ٣,٤

19 -middle east recovery.scenanos. and) economic impact. From covid

-from-Impact-Economic-2020-Scenarios -Impact/Recovery-onomichttps://wttc.org/Research/Ec)

                                                                                  )  COVID 

 انهيار اسعار النفط  4-3-1

املنتجــــــــات النفطيــــــــة فــــــــي جميــــــــع  إلــــــــى  انكمــــــــاش عــــــــاملي غيــــــــر مســــــــبوق وانهيــــــــار فــــــــي الطلــــــــب علــــــــى 19-أدت تــــــــدابير احتــــــــواء كوفيــــــــد   

، ممــــــــا أدى إلــــــــى تضــــــــخم االخــــــــتالالت. وكانــــــــت النتيجــــــــة واحــــــــدة مــــــــن أكبــــــــر صــــــــدمات األســــــــعار فــــــــي  ٢٠٢٠أنحــــــــاء العــــــــالم. فــــــــي عــــــــام 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33634/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33634/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-
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دوال را للبرميـــــــل عنـــــــد أدنـــــــى مســـــــتوياته، بإنخفـــــــاض   ٢٠ســـــــوق الطاقـــــــة فـــــــي التـــــــاريخ. حيـــــــث تهـــــــاوى  أســـــــعار خـــــــام برنـــــــت إلـــــــى مـــــــا دون 

 (,opec+deal woudnot solve the oil storage crisis)  slav,2020ا السوقية٪ من قيمته ٧٠يقرب من 

mlCrisis.ht-Storage-Oil-The-Solve-Wont-Deal-Oil/OPEC-https://oilprice.com/Energy/Crude ـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان .

النخفــــــــاض أســــــــعار الــــــــنفط تــــــــأثير مباشــــــــر علــــــــى منتجــــــــي الــــــــنفط فــــــــي الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال افريقيــــــــا . ومــــــــن أهمهــــــــم  اململكــــــــة 

ـــــان االنخفـــــــاض فـــــــي  ٢٤العربيــــــة الســـــــعودية  حيــــــث انخفضـــــــت عائـــــــدات الــــــنفط بنســـــــبة  ٪ علــــــى أســـــــاس ســـــــنوي فــــــي الربـــــــع األول. وـك

٪ فـــــــــــي الربــــــــــــع األول. اســـــــــــتجابت الحكومــــــــــــة النخفــــــــــــاض  ١٧لي اإليـــــــــــرادات غيــــــــــــر النفطيـــــــــــة علــــــــــــى نطـــــــــــاق مماثــــــــــــل حيــــــــــــث بلـــــــــــغ حــــــــــــوا

٪، لكـــــــــــن هـــــــــــذا لـــــــــــم يحـــــــــــدث بالســـــــــــرعة الكافيـــــــــــة  ٣٠ - ٢٠اإليـــــــــــرادات بتوجيـــــــــــه الـــــــــــوزارات الحكوميـــــــــــة لخفـــــــــــض إنفاقهـــــــــــا بنســـــــــــبة 

رات دوالر أمريكـــــــــي. ـكــــــــان هـــــــــذا أكبـــــــــر مليـــــــــا ٩لتعـــــــــويض انخفـــــــــاض اإليـــــــــرادات فتـــــــــدنت امليزانيـــــــــة الفصـــــــــلية إلـــــــــى عجـــــــــز بلـــــــــغ حـــــــــوالي 

٪ مـــــــن االنخفـــــــاض األكثـــــــر حـــــــدة الـــــــذي واجهتـــــــه بعـــــــد انهيـــــــار  ٥٠عـــــــا مـــــــا ،وأكبـــــــر بنحـــــــو  ٢٠ي األصـــــــول األجنبيـــــــة منـــــــذ انخفـــــــاض فـــــــ

 (20، ص 2020منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )٢٠١أسعار عام .

 تراجع االستثمار االجنبي املباشر  5-3-1

٪ فـــــــي األشـــــــهر األربعـــــــة  ٧١نخفضـــــــت بالفعـــــــل بنســـــــبة تشـــــــير التقـــــــديرات األوليـــــــة إلـــــــى أن قيمـــــــة صـــــــفقات االنـــــــدماج واالســـــــتحواذ ا 

ــــــــــى  ٨٩,٦( مــــــــــن  ٢٠٢٠األولــــــــــى مــــــــــن عــــــــــام  مليــــــــــار دوالر أمريكــــــــــي) مقارنــــــــــة بــــــــــالفترة نفســــــــــها مــــــــــن عــــــــــام  ٢٦,٢مليــــــــــار دوالر أمريكــــــــــي إل

مـــــــــن إجمـــــــــالي مشـــــــــاريع االســـــــــتثمار األجنبـــــــــي املباشـــــــــر فـــــــــي ٪  ٨٠. وتمثـــــــــل االســـــــــتثمارات فـــــــــي مجـــــــــاالت جديـــــــــدة أكثـــــــــر مـــــــــن  33٢٠١٩

تصـــــــــــــادات منطقـــــــــــــة الشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط وشـــــــــــــمال إفريقيـــــــــــــا املســـــــــــــتوردة للـــــــــــــنفط  ، بينمـــــــــــــا تـــــــــــــتم عمليـــــــــــــات االنـــــــــــــدماج معظـــــــــــــم اق

 domat,2020.What starte as a reaction to falling oil)واالســـتحواذ فـــي معظمهـــا فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخلـــيج.

prices has spread from energy to banking and other sectors of the regional economy.) 

https://www.gfmag.com/magazine/february-2020/wave-m-megadeals-mena 

ت مـــــــــن حيـــــــــث ومـــــــــن املتوقـــــــــع ايًضـــــــــا أن  تـــــــــؤثر االضـــــــــطرابات التـــــــــي تســـــــــببها الجائحـــــــــة علـــــــــى قـــــــــرارات الشـــــــــركات متعـــــــــددة الجنســـــــــيا

توجيــــــــــه نشــــــــــاطها االقتصــــــــــادي واالنتــــــــــاجي وتوزيعــــــــــه الجغرافــــــــــي .  ممــــــــــا جعــــــــــل بعــــــــــض بلــــــــــدان منطقــــــــــة الشــــــــــرق األوســــــــــط وشــــــــــمال 

أفريقيـــــــا  تبــــــــدأ فــــــــي االســــــــتجابة  نحـــــــو الــــــــدخول ضــــــــمن التكــــــــوين الجديـــــــد املحتمــــــــل لسالســــــــل القيمــــــــة.  حيـــــــث تعمــــــــل تــــــــونس علــــــــى 

الســـــــــيارات الـــــــــذين يتطلعـــــــــون إلـــــــــى االنتقـــــــــال مـــــــــن الواليـــــــــات ترســـــــــيخ مكانتهـــــــــا كوجهـــــــــة للمســـــــــتثمرين، وخاصـــــــــة مصـــــــــنعي مكونـــــــــات 

املتحـــــــدة والصــــــــين إلــــــــى جنـــــــوب البحــــــــر األبــــــــيض املتوســـــــط. كمــــــــا توجــــــــد خطـــــــط ملراجعــــــــة قــــــــانون االســـــــتثمار الحــــــــالي للتركيــــــــز علــــــــى 

القطاعـــــــــــــات ذات األولويـــــــــــــة وتحســـــــــــــين الهيكـــــــــــــل التنظيمـــــــــــــي واملؤسســـــــــــــ ي واستكشـــــــــــــاف ســـــــــــــبل تضـــــــــــــافر أفضـــــــــــــل بـــــــــــــين الوـكــــــــــــاالت 

- Oecd,202,investment in the mena region in the time of covid)يع االســـتثمار وتســـهيله. املســـؤولة عـــن تشـــج

19 )  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-in-the-mena-region-in-the-time-of-

covid-19-da23e4c9/ 

 

 

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/OPEC-Deal-Wont-Solve-The-Oil-Storage-Crisis.html
https://www.gfmag.com/magazine/february-2020/wave-m-megadeals-mena
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-in-the-mena-region-in-the-time-of-covid-19-da23e4c9/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-in-the-mena-region-in-the-time-of-covid-19-da23e4c9/
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 معاناة الشركات الصغيرة واملتوسطة  6-3-1

شــــــــركة صــــــــغيرة تابعــــــــة لغرفــــــــة التجــــــــارة األمريكيــــــــة فــــــــي مصــــــــر إلــــــــى أن  ٦١شــــــــركة كبيــــــــرة و  ٤٢تشــــــــير دراســــــــة استقصــــــــائية شــــــــملت 

٪ فالتــــــــــأثير كبيـــــــــــر بشـــــــــــكل خـــــــــــاص علـــــــــــى  ٥٠انخفضـــــــــــت اإليـــــــــــرادات فيهـــــــــــا بنســـــــــــبة  ٪ مــــــــــن الشـــــــــــركات التـــــــــــي شـــــــــــملتها الدراســــــــــة  ٨٥

الشـــــــــــركات الصـــــــــــغيرة والتـــــــــــي تتوقـــــــــــع جميعهـــــــــــا خســـــــــــائر فـــــــــــي اإليـــــــــــرادات تشـــــــــــمل القطاعـــــــــــات املتـــــــــــأثرة بشـــــــــــكل خـــــــــــاص الضـــــــــــيافة 

رة ٪ مـــــــن الشـــــــركات الصـــــــغي ٥٠والســـــــياحة والبنـــــــاء والعقـــــــارات والتصـــــــنيع والـــــــنفط والغـــــــاز والتســـــــويق. عـــــــالوة علـــــــى ذلـــــــك أبلغـــــــت 

 (p15,٪ مــــــــــن الشــــــــــركات املتوســــــــــطة الحجــــــــــم فعــــــــــال عــــــــــن اآلثــــــــــار االقتصــــــــــادية الســــــــــلبية التــــــــــي تعــــــــــاني منهــــــــــا تلــــــــــك الشــــــــــركات  ٤٥و 

(American chamber of commerce of Egypt ,2020 . 

٪ مــــــــــــــــن  ٩٨شــــــــــــــــركة صــــــــــــــــغيرة ومتوســــــــــــــــطة فــــــــــــــــي قطاعــــــــــــــــات مختلفــــــــــــــــة أن  ٢٩٠فــــــــــــــــي األردن أظهــــــــــــــــر اســــــــــــــــتطالع للــــــــــــــــرأي شــــــــــــــــمل      

٪ منهـــــــــــــــــا تعرضـــــــــــــــــت لخســـــــــــــــــارة كاملـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي اإليـــــــــــــــــرادات أثنـــــــــــــــــاء  ٩١انخفـــــــــــــــــاض فـــــــــــــــــي اإليـــــــــــــــــرادات، وإن  الشـــــــــــــــــركات أبلغـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن

٪ مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــركات التــــــــــــــــي شــــــــــــــــملتها الدراســــــــــــــــة أن األزمــــــــــــــــة الحاليــــــــــــــــة تشــــــــــــــــكل تهديــــــــــــــــد ا  ٨٥اإلغــــــــــــــــالق الكامــــــــــــــــل. بــــــــــــــــدورها، تــــــــــــــــرى 

جــــــــــــــــــودة فــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــوب الــــــــــــــــــبالد وتلـــــــــــــــــك العاملــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي قطــــــــــــــــــاع الســــــــــــــــــياحة كبيـــــــــــــــــرا ألنشــــــــــــــــــطتها، خاصـــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــركات املو 

 :Ipsos (2020), “Assessment of the impact of the COVID19 crisis on SMEs) الضـــــيافةو 

Identifying measures to ensure business continuity) . شـــــــــركة  ٦٠٠فـــــــــي تـــــــــونس أظهـــــــــر مســـــــــح شـــــــــمل

٪ مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــركات أفـــــــــــــــــادت بأنهـــــــــــــــــا واجهـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــعوبات ماليـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي   67صـــــــــــــــــغيرة ومتوســـــــــــــــــطة فـــــــــــــــــي قطاعـــــــــــــــــات مختلفـــــــــــــــــة أن

٪(والشــــــــــــــــــــــركات  ٥٧ابق. باإلضــــــــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــك توقعــــــــــــــــــــــت غالبيــــــــــــــــــــــة املؤسســــــــــــــــــــــات م تناهيــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــغر ) الشــــــــــــــــــــــهر الســــــــــــــــــــــ

٪( التــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــملها االســــــــــــــــــتطالع انخفاضــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي اإليــــــــــــــــــرادات فــــــــــــــــــي األشــــــــــــــــــهر الثالثــــــــــــــــــة املقبلــــــــــــــــــة، مــــــــــــــــــع توقــــــــــــــــــع  ٧٩الصــــــــــــــــــغيرة ) 

شـــــــــــــــــركة صـــــــــــــــــغيرة ومتوســـــــــــــــــطة تونســـــــــــــــــية إلـــــــــــــــــى  ٤٦٧. ٪ ويشـــــــــــــــــير اســـــــــــــــــتطالع آخـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــمل  ٢٤انخفـــــــــــــــــاض متوســـــــــــــــــط بنســـــــــــــــــبة 

٪ أفـــــــــــــــادوا بتراجـــــــــــــــع بنســـــــــــــــبة تزيـــــــــــــــد  ٥٨٪ مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــركات شـــــــــــــــهدت انخفاضـــــــــــــــا فـــــــــــــــي اإليـــــــــــــــرادات بســـــــــــــــبب األزمـــــــــــــــة، منهـــــــــــــــا  ٨١أن 

 %. 50عن 

(Ministry of Industry and SMEs, Tunisia (2020) -Impact du Covid-19) 

 ثانُيا : مرحلة مابعد امتصاص الصدمة االقتصادية :  -2

لقاحــــــــــــــــات أدت إلــــــــــــــــى إذـكـــــــــــــــاء األمــــــــــــــــل فــــــــــــــــي حــــــــــــــــدوث تطــــــــــــــــور إيجــــــــــــــــابي فــــــــــــــــي علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــن أن املوافقــــــــــــــــات األخيــــــــــــــــرة علــــــــــــــــى ال

الشــــــــــــــــهور القليلــــــــــــــــة القادمــــــــــــــــة ، إال أنــــــــــــــــه وســــــــــــــــط موجــــــــــــــــات العــــــــــــــــدوى وتمحــــــــــــــــور الفيــــــــــــــــروس فــــــــــــــــي بريطانيــــــــــــــــا ،مــــــــــــــــن املتوقــــــــــــــــع ألن 

ممـــــــــــــــا يعكـــــــــــــــس  2022% فـــــــــــــــي عـــــــــــــــام 4.2،وبنســـــــــــــــبة قـــــــــــــــدرها  2021% فـــــــــــــــي عـــــــــــــــام  5.5يحقـــــــــــــــق االقتصـــــــــــــــاد العـــــــــــــــاملي نمـــــــــــــــًوا قـــــــــــــــدره 

بشــــــــــــــكل جزئــــــــــــــي وذلــــــــــــــك نتيجــــــــــــــة الــــــــــــــدفع بــــــــــــــدفعات كبيــــــــــــــرة مــــــــــــــن اللقاحــــــــــــــات املتنوعــــــــــــــة باالضــــــــــــــافة  تعــــــــــــــافي االقتصــــــــــــــاد العــــــــــــــاملي

الــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدعم املقــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــن املؤسســــــــــــــــــــات النقديــــــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــــدد قليــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن االقتصــــــــــــــــــــادات العامليــــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــــري. 

 ( 1ص2021صندوق النقد الدولي ، )

 الحزم املالية املوجهة  في بلدان الشرق األوسط   -1-2

علـى مسـتوى جميـع البلـدان   19ملركزية ومؤسسات النقد العربية  بإتخاذ خطـوات هامـة  للحـد مـن انتشـار كوفيـدقامت  املصارف ا

 العربية .



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 الحزم ااملالية املوجهة  فى البلدان )املصدرة للبترول (2،1،1

يــة ملجابهــة تفشــ ي ماليــين دينــار كــويتي بمشــاركة البنــوك التجار  10فــي الكويــت  قامــت بعمــل مبــادرة صــندوق تمــويلي بقيمــة  -

فيروس كورونا والحد من انتشاره وكذلك ملجابهة االحتياجات التمويلية الطارئة ،والعاجلة للحكومة الكويتية في مواجهـة 

  (4ص2021صندوق النقد الدولي ، االزمة. . )

مليـار ريـال  226قيمتـه  التـي وافقـت عليهـا  الحكومـة السـعودية لالقتصـاد السـعودي بمـايبلغ بلغت  الحزم املالية املوجهة   -

. وتمثـــل  نســـبة التحفيـــز إلـــى النـــاتج املحلـــي  اإلجمـــالي الســـعودي بـــين أعلـــى 19مليـــار دوالر(، ملواجهـــة تـــداعيات كوفيـــد 60.3)

 / org/ar/News/details/2399org.-http://uac(2020املعدالت على مستوى العالم.)اتحاد الغرف العربية،

مليـــــــار درهـــــــم لـــــــدعم خطـــــــوط االنتـــــــاج ومســـــــاندة  283مليـــــــار دوالر أى  77نبنـــــــت األمـــــــارات  مســـــــاعدات تحفيزيـــــــة  بقيمـــــــة  -

 (3،ص 2020)عبداملنعم .وطلحة ، القطاعات املتضررة ودعم السيولة.

مليـار ريـال  75مليـار دوالر أى حـوالي   23.4أما في قطر قامت بدعم السوق املالي بحزمـة مـن السياسـات التحفيزيـة بحـوالي  -

 ( 4،ص 2020)عبداملنعم .وطلحة ، قطري.

مليون دوالر، كمـا  خصـص البنـك املركـزي العراقـي   20أنش ئ  في العراق حساًبا خاًصا ملحاربة فيروس كورونا بقيمة بقيمة   -

 مليار دينار عراقي لدعم الجهوداحتواء فيروس كورونا.  30مبلغ 

مليــــار دوالر  1.5مليــــون دينــــار بحرينــــي مــــا يعــــادل  560قامــــت  الحكومــــة بــــاإلعالن عــــن  حــــزم موجهــــة  بقيمــــة  وفــــي البحــــرين -

  (IMF,2020)البحرينـــــــــــــــــي ملواجهـــــــــــــــــة اآلثـــــــــــــــــار االقتصـــــــــــــــــادية  لفيـــــــــــــــــروس  كورونـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى االقتصـــــــــــــــــاد

19-COVID-to-Responses-covid19/Policy-and-https://www.imf.org/en/Topics/imf  

 ملالية املوجهة فى البلدان املستوردة للبترول   الحزم ا2،1،2

، تــــم الــــدعم بمليــــار دوالر أمريكــــي، بهــــدف دعــــم القطاعــــات االقتصــــادية األكثرتضــــرًرا بفبــــروس كروونــــا ،وعلــــى املغــــربفــــي  -

)عبـــــداملنعم  األخـــــص دعـــــم البنيـــــة التحتيـــــة تـــــونس املرتبطـــــة بالقطـــــاع الصـــــحي و دعمهـــــا باملعـــــدات واملســـــتلزمات الطبيـــــة.

 ( 5،ص 2020ة ،.وطلح

مليـار جنيـه  مـن  100،والتى أنتهت بتخصيص ” كورونا“إتخذت مصر مجموعة  من اإلجراءات االقتصادية  ملواجهة أزمة  -

دوالر، وخفــض أسـعار الكهربــاء  4.5وزارة املاليـة ملواجهـة فيــروس كورونـا، وخفـض أســعار الغـاز الطبيعــى للصـناعة بقيمـة 

املتضـررين مـن القطـاع السـياحي، وتـوفير مليـار جنيـه ” العمـالء املتعثـرين“لـى مبـادرة قروش.باإلضافة إ 10للصناعة بقيمة 

لســداد جــزء مــن مســتحقاتهم، ورفــع الحجــوزات اإلداريــة علــى كافــة املمــولين  2020شــهرى مــارس وأبريــل للمصــدرين خــالل 

اإلجــراءات أيًضــا،تقديم   % فقــط مـن الضــريبة املسـتحقة علــيهم. واحتـوت10الـذين لــديهم ضـرائب واجبــة السـداد مقابــل 

مليــار  50الــدعم الــالزم  للقطاعــات األكثــر تــأثًرا بانتشــار فيــروس كورونــا ،وإعفــاء األجانــب مــن األربــاح الرأســمالية ، وتــوفير 

جنيــــه للتمويــــل العقــــارى ملتوســــطى الــــدخل مــــن خــــالل البنــــوك، إضــــافة إلــــى مبــــادرة التمويــــل الســــياحى لتحقيــــق  اســــتمرار 

مليــار جنيــه مــع تخفــيض تكلفــة اإلقــراض لتلــك املبــادرة إلــى نســبة  50ف  الفنــادق بمبلــغ يصــل إلــى تشــغيل وتمويــل مصــاري

 ”(كورونـــــــــــا“،السيســـــــــــ ي يعلـــــــــــن حزمـــــــــــة إجـــــــــــراءات اقتصـــــــــــادية ملواجهـــــــــــة 2020%.)موقـــــــــــع ايكونـــــــــــومي،8تصـــــــــــل إلـــــــــــى  

 https://economyplusme.com/29734/  

http://uac-org.org/ar/News/details/2399/
http://uac-org.org/ar/News/details/2399/
https://economyplusme.com/29734
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مليــــار دينــــار تونســــ ي، تشــــمل إعفــــاءات ضــــريبية، ودعــــم نقــــدي  2.5حــــددت الســــلطات خطــــة طــــوار  بقيمــــة )  تــــونسوفــــي  -

مليـــون  100مليـــون دينـــار تونســـ ي، باإلضـــافة إلـــى  150مباشـــر لألســـر الفقيـــرة ،وذوي الـــدخل املعدومـــة واملحـــدودة بحـــوالي 

)عبــــــداملنعم .وطلحــــــة  دي لفيــــــروس كورونــــــا.دينــــــار تونســــــ ي لــــــدعم القطــــــاع الصــــــحي  باملســــــتلزمات الطبيــــــة الالزمــــــة للتصــــــ

 ( 5،ص 2020،

-Covidوأخيــًرا فــي موريتانيــا، قامــت  الســلطات  بفــتح حســاب خــاص ملواجهــة كورونــا باســم "الصــندوق الخــاص للتضــامن  -

مليون أوقية. كما حددت وزارة الصـحة خطـة اسـتجابة علـى املـدى القصـير  582" ،حيث وصلت قيمة التبرعات حوالي 19

مليــون  5.2ماليــين دوالر الحتــواء تفشــ ي الوبــاء. كماســاهم البنــك الــدولي  الحكومــة املوريتانيــة بــدعم مــالي قيمتــه  10بقيمــة 

 World Bank (2020), “World Bank Supports Mauritania’s)دوالر لــدعم جهودهــا فــي مواجهــة فيــروس كورونــا .  

COVID-19 Response) 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-supports-mauritanias-covid-

19-response 

خفض أسعار الفائدة   2،2  

سياســـات نقديـــة موجهـــة مـــن خـــالل خفـــض أســـعار الفائـــدة مســـتفيدة مـــن قيـــام تبنـــت غالبيـــة مؤسســـات النقـــد العربيـــة 

 مجلس االحتياطي الفيدرالي بإجراء جولتين من خفض الفائدة في هذا الصدد

(cox,2020. The Federal Reserve has taken massive steps to help markets. Here’s what’s left in its arsenal) 

-markets-help-to-steps-massive-taken-has-reserve-federal-https://www.cnbc.com/2020/03/15/the

arsenal.html-its-in-left-whats-heres 

 الدول العربية املصدرة للبترول2،2،1

نقطــة أســاس ،باإلضــافة إلــى  75قامــت  مؤسســة النقــد العربــي الســعودي  بخفــض معــدل فائــدة اتفاقيــات الشــراء بواقــع  -

باملائـة. )مؤسسـة النقـد  0.50إلـى  1.25نقطـة أسـاس مـن 75تخفيض سعر فائـدة اتفاقيـات إعـادة الشـراء املعـاكس بواقـع 

 https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx (2020العربي السعودي،

تفاعلت مؤسسات النقد العمانية مـع األزمـة الحاليـة، حيـث عمـل  البنـك املركـزي العمـاني علـى تخفـيض معـدالت الفائـدة  -

فــي املائــة، وخفــض ســعر الفائــدة علــى عمليــات تبــادل  العمــالت  0.50إلــى  25نقطــة أســاس مــن 75علــى إعــادة الشــراء بواقــع 

نقطـــــــــة أســـــــــاس، ورفـــــــــع آجـــــــــال عمليـــــــــات مبادلـــــــــة العمـــــــــالت إلـــــــــى مـــــــــدة ســـــــــتة أشـــــــــهر.)البنك املركـــــــــزي  50األجنبيـــــــــة بواقـــــــــع 

  https://cbo.gov.om/ar( 2020العماني،

نقطـــة مئويـــة ،مـــع  0.75فــي االمـــارات تـــم تخفـــيض معـــدل فائـــدة شـــهادات اإليـــداع التــي يصـــدرها ألجـــل أســـبوع واحـــد بحـــوالي -

صـــدرة مــــن قبلــــه تعتبــــر الوســـيلة  الرئيســــة آلليــــة انتقــــال تغيـــرات معــــدالت فائــــدة السياســــة العلـــم أن  شــــهادات اإليــــداع 
ُ
امل

النقديـــــة للجهــــــاز املصــــــرفي. كمـــــا خفــــــض مصــــــرف اإلمــــــارات املركـــــزي ســــــعر الفائــــــدة علـــــى هــــــوامش املرابحــــــات التســــــهيالت 

فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة  نقطـــة أســـاس. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك،وافق  مجلـــس إدارة املصـــرف املركـــزي  50واالئتمانيـــة بنحـــو 

فــي  14فــي املائــة لجميــع البنــوك مــن  50تحــت الطلــب بمقــدار  املتحــدة علــى تخفــيض نســبة االحتيــاطي اإللزامــي مــن الودائــع

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-supports-mauritanias-covid-19-response
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-supports-mauritanias-covid-19-response
https://www.cnbc.com/2020/03/15/the-federal-reserve-has-taken-massive-steps-to-help-markets-heres-whats-left-in-its-arsenal.html
https://www.cnbc.com/2020/03/15/the-federal-reserve-has-taken-massive-steps-to-help-markets-heres-whats-left-in-its-arsenal.html
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 256وصـــلت  قيمـــة الـــدعم اإلجمـــالي  املقـــدم مـــن مصـــرف االمـــارات املركـــزي حـــوالي فـــي املائـــة. فـــي نفـــس السياق، 7املائـــة إلـــى 

  https://www.centralbank.ae/ar(2020مليار دوالر)البنك املركزي االماراتي، 69.2عادل مليار درهم أى ما ي

فــي املائــة، وســـعر  1فــي املائــة إلـــى  2.25خفــض مصــرف البحــرين املركـــزي  ســعر الفائــدة لشـــهادات اإليــداع ملــدة أســبوع مـــن  -

فـي املائـة.  1في املائة إلى  4في املائة وسعر اإلقراض لليلة واحدة من  .75في املائة إلى 2ة الواحدة من الفائدة على ودائع الليل

فــي املائــة. كمــا  3فــي املائــة إلــى  5باإلضــافة إلــى عمــل تخفــيض علــى  نســبة االحتيــاطي النقــدي القــانوني ملصــارف التجزئــة مــن 

سـتجابة لجـوالت التخفـيض التـي أعلنهـا البنـك املركـزي علـى أسـعار شجعت الحكومة  املصارف واملؤسسـات املاليـة علـى اال 

نقطة أساس، بتخفيض هوامش األرباح ،ومعـدالت الفائـدة للعمـالء املتـأثرين بفيـروس كورونا.)مصـرف  50الفائدة بواقع 

  https://www.cbb.gov.bh/ar(2020البحرين املركزي،

 الدول العربية املستوردة للبترول  2،2،2

كان للدول املستوردة للنفط أيًضا نصيًبا من  سلسلة االجراءات املتبناة للتخفيف من آثـار الفيـروس، حيـث أسـتخدمت  . -

أدواتهــا النقديــة مثــل أســعار الفائــدة اإلســمية، وأســعار الخصــم، والتســهيالت االئتمانيــة، واالحتيــاطي النقــدي القــانوني، 

  ات األخرى االئتمانية في محاولة لتجاوز تداعيات انتشار الفيروس.واألدو 

نقطـة أسـاس علـى أدوات السياسـة  100خفـض معـدالت الفائـدة بنحـو  2020مارس  16فى األردن أعلن البنك املركزي  في  -

نقطـة أسـاس،  75النقدية املستخدمة من قبله، في حين خفض سعر الفائدة على شـهادات اإليـداع لليلـة واحـدة بمقـدار 

احتــوى  قــرار التخفــيض أيًضــا ســعر الفائــدة الــرئيس للبنــك املركــزي وســعر فائــدة إعــادة الخصــم، وســعر فائــدة اتفاقيــات 

إعــادة الشــراء لليلــة واحــدة، ، وســعر الفائــدة علــى نافــذة اإليــداع لليلــة واحــدة. كمــا خفــض البنــك املركــزي أســعار الفائــدة 

فــي  10.25ضــافة إلــى خفــض معــدل العائــد علــى شــهادات اإليــداع لليلــة واحــدة مــن نقطــة أســاس، باإل  300النقديــة بمقــدار 

  / https://www.cbj.gov.jo(2020نقطة أساس .)البنك األردني املركزي، 50في املائة بواقع  9.25املائة إلى 

نقديـة القطـاع نقطة أساس. كمـا دعمـت  السـلطات ال 100البنك املركزي التونس ي خفض  سعر الفائدة الرسمي بمقدار  -

الخــــــاص بالعديــــــد مــــــن الحــــــزم  ، مــــــن خــــــالل مطالبــــــة البنــــــوك بتأجيــــــل ســــــداد القــــــروض القائمــــــة ،ووقــــــف أي رســــــوم علــــــى 

املــدفوعات اإللكترونيــة والســحوبات، إنشــاء صــناديق اســتثمارية، ، باإلضــافة إلــى تفعيــل آليــة للدولــة لتغطيــة الفــرق بــين 

( 2020ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي التونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي،معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل الفائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الفائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة .)البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك امل

 https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/index_ar.jsp 

نقطـــــــــة أســـــــــاس، لتـــــــــنخفض أســـــــــعار  300قـــــــــام  البنـــــــــك املركـــــــــزي املصـــــــــري بخفـــــــــض  أســـــــــعار الفائـــــــــدة النقديـــــــــة بمقـــــــــدار  -

الفائـــــــــــدة الخاصـــــــــــة بمعـــــــــــدل العائـــــــــــد علـــــــــــى اإليـــــــــــداع واإلقـــــــــــراض لليلـــــــــــة واحـــــــــــدة، وســـــــــــعر العمليـــــــــــة الرئيســـــــــــة، وســـــــــــعر 

باملائـــــــــــة علـــــــــــى التـــــــــــوالي. كمـــــــــــا أصـــــــــــدر   9.75باملائـــــــــــة، و  9.75باملائـــــــــــة، و  10.25باملائـــــــــــة، و  9.25ئتمـــــــــــان والخصـــــــــــم إلـــــــــــى اال 

البنـــــــك املركـــــــزي املصـــــــري توجيهاتـــــــه إلـــــــى البنـــــــوك التجاريـــــــة بالســـــــماح بتحديـــــــد حـــــــدود ائتمانيـــــــة ملقابلـــــــة تمويـــــــل عمليـــــــات 

ن انتشـــــــــار فيـــــــــروس كورونـــــــــا مثـــــــــل األدوات  الطبيـــــــــة االســـــــــتيراد للســـــــــلع الضـــــــــرورية، ولتلـــــــــك التـــــــــي تســـــــــاعد  فـــــــــي الحـــــــــد مـــــــــ

 واألقنعة الطبية ،وغيرها من املستلزمات الضرورية.

وملراعــــــــــــــاة البعــــــــــــــد االقتصــــــــــــــادي واالجتمــــــــــــــاعي والظــــــــــــــروف االســــــــــــــتثنائية ، اتخــــــــــــــذ البنــــــــــــــك  املركــــــــــــــزي العديــــــــــــــد مــــــــــــــن          

أســـــــــاس فـــــــــي اجتماعهـــــــــا الطـــــــــار  نقطـــــــــة  300اإلجـــــــــراءات بشـــــــــكل اســـــــــتباقي ،كخفـــــــــض أســـــــــعار العائـــــــــد األساســـــــــية        ب 

https://www.centralbank.ae/ar
https://www.cbb.gov.bh/ar
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ضــــــــوء مــــــــا تقــــــــرر، أعلنــــــــت لجنــــــــة السياســــــــة النقديــــــــة أن أســــــــعار العائــــــــد الحاليــــــــة تعــــــــد  . وفــــــــي 2020مــــــــارس  16بتــــــــاريخ 

 2020٪) فـــــــي الربـــــــع الرابـــــــع مـــــــن عـــــــام  3٪ ±)  9مناســـــــبة فـــــــي الوقـــــــت الحـــــــالي و تحقـــــــق معـــــــدل التضـــــــخم املســـــــتهدف البـــــــالغ 

 (2020ك املركـــــــــــــــــــــــــــــزي املصـــــــــــــــــــــــــــــري ،البنـــــــــــــــــــــــــــــ) واســـــــــــــــــــــــــــــتقرار األســـــــــــــــــــــــــــــعار علـــــــــــــــــــــــــــــى املـــــــــــــــــــــــــــــدى املتوســـــــــــــــــــــــــــــط

 https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/default.asp                           

اتخـــــــذ مصـــــــرف لبنـــــــان املركـــــــزي  إتجاًهـــــــا مغـــــــايًرا ملواجهـــــــة الفيـــــــروس مـــــــن خـــــــالل تشـــــــجيع  املصـــــــارف التجاريـــــــة علـــــــى مـــــــنح  -

علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن معانــــــــاة االقتصــــــــاد اللبنــــــــاني مــــــــن شــــــــح النقــــــــد األجنبــــــــي. ولكــــــــن  يــــــــة للتحــــــــويالت النقديــــــــة األجنبيــــــــةأولو 

( 2020الغايـــــــة أهـــــــم، وهـــــــي شـــــــراء املســـــــتلزمات الطبيـــــــة الضـــــــرورية ملجابهـــــــة فيـــــــروس كورونـــــــا. )مصـــــــرف لبنـــــــان املركـــــــزي،

https://www.bdl.gov.lb 

وعـــــــــة مـــــــــن التـــــــــدابير ملســـــــــاندة  االقتصـــــــــاد ضـــــــــد فيـــــــــروس كورونـــــــــا، أعلـــــــــن البنـــــــــك املركـــــــــزي املوريتـــــــــاني عـــــــــن اتخـــــــــاذ  مجم -

فــــــي  9فــــــي املائــــــة، وتخفــــــيض معــــــدل اإلقــــــراض الهامشــــــ ي مــــــن  5فــــــي املائــــــة إلــــــى  6.5شــــــملت تخفــــــيض معــــــدل الفائــــــدة مــــــن 

فــــــي املئــــــة إلــــــى  7فــــــي املائــــــة، باإلضــــــافة إلــــــى تخفــــــيض نســــــبة متطلبــــــات االحتيــــــاط ي النقــــــدي القــــــانوني مــــــن  6.5املائــــــة إلــــــى 

  https://www.bcm.mr/index.php?lang=ar(2020ئة)البنك املركزي املوريتاني،في امل 5

 

 النتائج 

 مازالت حالة عدم اليقين هي املسيطرة على املشهد.  -1

 عانت اقتصادات الشرق األوسط في ظل تفش ي جائحة كورونا . -2

ها اقتصادات البلدان العربية عانت من التراجع مثل حواالت املغتربين وتصدير البترول قطاعات هامة يعتمد علي -3

 والصناعات والصغيرة واملتوسطة وغيرها . 

قامت املؤسسات النقدية بتوجيه كامل دعمها ملساعدة اقتصادات بلدانها من االنهيار من خالل الحزم املالية املوجهة  -4

 ،وخفض أسعار الفائدة . 

 التوصيات

مازالت االسر األولي بالرعاية في اشد الحاجة إلى تقديم املزيد من الدعم ،وبصفة خاصة بعد االنخفاض الكبير لعمليات  -1

 تحويالت املغتربين  . 

 تقديم الدعم  املتواصل إلى الشركات املتوسطة والصغيرة ، والتي تدعم قطاع عريض من شعوب الشرق األوسط  -2

الخطــــــــوط األماميــــــــة للمواجهــــــــة مــــــــن القطــــــــاع الطبــــــــي  نتيجــــــــة الضــــــــغط الغيــــــــر طبيعــــــــي  وضــــــــع خطــــــــط طويلــــــــة األمــــــــد لحمايــــــــة -3

 واالستثنائي على تقديم الخدمة. 

تعـــــــــويض الدولـــــــــة عــــــــــن الـــــــــدعم االســــــــــتثنائي املقـــــــــدم فـــــــــي صــــــــــورة حـــــــــزم ماليــــــــــة موجهـــــــــة أوتخفـــــــــيض الفائــــــــــدة، يكـــــــــون بشــــــــــكل  -4

عــــــــــافي مــــــــــن اآلثــــــــــار االقتصــــــــــادية تــــــــــدريجي ولــــــــــيس مــــــــــرة واحــــــــــدة أو بشــــــــــكل مفــــــــــاجئ كالضــــــــــرائب التصــــــــــاعدية حتــــــــــى يكــــــــــون الت

 لكورونا محتمل وقابل للتجاوز .

 

https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/default.asp
https://www.bcm.mr/index.php?lang=ar


اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
 

 كتاب المؤتمر

 

89 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 املراجع 

 ،القاهرة . بيان لجنة السياسات النقدية،2020البنك املركزي املصري ،  -1

 ، جنيف. مستجدات آفاق االقتصاد العاملي، 2021صندوق النقد الدولي ، يناير  -2

،  اة في مواجهة فيروس كورونا املستجد في الدول العربيةحزم التحفيز املتبن، 2020الوليد ،عبداملنعم هبه ،وطلحة  -3

 موجز سياسات العدد الثاني عشر ، صندوق النقد العربي، أبو ظبي.

(في دول الشرق   COVID-19االستجابة ألزمة فيروس كورونا ) ، 2020منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،أكتوبر -4

 ،باريس.األوسط وشمال إفريقيا

5- American chamber of commerce of Egypt (2020) covid -19 response : impact on business activity survy 

findings from amcham Egypt members. 

6- Ipsos (2020), “Assessment of the impact of the COVID19 crisis on SMEs: Identifying measures to ensure 

business continuity,” C19 Impact Series – SMEs Edition. 

7- IMF (2020), https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

8- World Bank (2020), “World Bank Supports Mauritania’s COVID-19 Response ", available at: 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-supports-mauritanias-

covid-19-response 

9- http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-in-the-mena-region-in-the-time-of-

covid-19-da23e4c9/ 

10-   http://uac-org.org/ar/News/details/2399/ 

11- https://economyplusme.com/29734/ 

12- http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.asp 

13- https://www.cbb.gov.bh/ar/ 

14- http://www.cbj.gov.jo/ 

15- https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/index_ar.jsp 

16-   https://www.gfmag.com/magazine/february-2020/wave-m-megadeals-mena 

17-   wttc.(june2020).world middle east recovery.scenanos. and economic impact. From covid-19 

18- Unwto(2002) ,world tourism barmeter,august,september,2020,vol,no5 

 

 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-supports-mauritanias-covid-19-response
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-supports-mauritanias-covid-19-response
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-in-the-mena-region-in-the-time-of-covid-19-da23e4c9/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/investment-in-the-mena-region-in-the-time-of-covid-19-da23e4c9/
http://uac-org.org/ar/News/details/2399/
https://economyplusme.com/29734/
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.asp
https://www.cbb.gov.bh/ar/
http://www.cbj.gov.jo/
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/index_ar.jsp
https://www.gfmag.com/magazine/february-2020/wave-m-megadeals-mena


اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
 

 كتاب المؤتمر

 

90 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 إشكالية االقتصاد غير املهيكل ببلدان شمال إفريقيا في سياق جائحة كورونا

-ب نموذجااملغر -  

The problematic of the informal sector in North African countries in the context of the 

coronavirus pandemic - the case of Morocco - 

  عصام القرني

Issam ELKARNI 

 ملغربا/الرباط، جامعة محمد الخامس دكتور في القانون العام،

Dr in public law, University Mohamed V, Rabat / Morocco 

 

 امللخص:

إشكالية االقتصاد غير املهيكل؛ إذ أصبح هذا الشكل غير الصحي من االقتصاد  مكونا  ب منشأنه في ذلك شأن باقي بلدان شمال إفريقيا، يعاني املغر 

للشغل". وفي أساسيا في املنظومة االقتصادية الوطنية، فاألنشطة غير النظامية تساهم بقدر مهم في الناتج الداخلي اإلجمالي كما توفر فرصا  كثيرة "

االقتصاد واستدامته وعلى وضعية العاملين بالقطاع؛ وقد شكلت أزمة جائحة فيروس كورونا حالة خاصة املقابل، للقطاع آثار سلبية على توازن 

 كشفت عن املخاطر املتعددة األبعاد لهذا القطاع، خاصة على الفئات العاملة في األنشطة غير املهيكلة.

قاربة شاملة تزاوج بين التشجيع واإلخضاع للقانون، كما تأخذ بعين لذلك فالتعامل مع هذا اإلشكال في املستقبل أصبح ضرورة ذات أولوية، وفقا مل

 االعتبار باقي اإلشكاالت السوسيواقتصادية املتقاطعة مع ظاهرة االقتصاد غير املهيكل.

 الشغل -اإلدماج  –االقتصاد الوطني   -جائحة كورونا  -االقتصاد غير املهيكل  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

       Like the rest of North Africa, Morocco suffers from the problematic of the informal economy. As this unhealthy form of the 

economy has become a basic component of the national economic system, informal activities contribute a significant amount to the 

gross national product and also provide many opportunities for "work". On the other hand, the sector has negative effects on the 

sustainability of the economy and on the status of workers in the sector. The Coronavirus pandemic crisis was a special case that 

revealed the multidimensional risks of this sector, especially for workers in informal activities. 

       Therefore, addressing this problematic in the future has become a priority necessity, according to a comprehensive approach 

that combines encouragement and submission to the law, as it takes into account the rest of the socio-economic problems 

intersecting with the phenomenon of the informal economy. 

Key words: Informal economy - Coronavirus pandemic - National economy – Integration  - Work 
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 مقدمة:

حيث تنتشر هذه الظاهرة  4اني معظم الدول النامية، ومن بينها بلدان شمال إفريقيا، من ظاهرة االقتصاد غير املهيكل؛تع

على نطاق واسع بكافة هذه البلدان، وأضحت تشكل أحد أبرز الخاصيات املميزة القتصادات بلدان شمال إفريقيا والدول 

 ا هيكليا عويصا بالنسبة لحكومات هذه الدول.النامية بشكل عام؛ مما جعلها إشكاال اقتصادي

ورصد أهميته بدول شمال إفريقيا، يبدو واضحا أن هذا املكون أصبح يمثل جزءا  املوازي خالل تقدير مكانة القطاع  نوم

للشغل، إذ يساهم بنسبة مهمة في الناتج القومي اإلجمالي، ويوفر فرصا كثيرة  ؛رئيسيا في االقتصاد الوطني بمجمل هذه الدول 

 كما يساهم في تشجيع االستهالك؛ وعالوة على ذلك، فهو يعد موردا اقتصاديا لعيش عدد مهم من األفراد واألسر.

ومما ال ريب فيه، أن هذا "الوجه اإليجابي" لالقتصاد غير املهيكل، يخفي وراءه حقيقة كون هذا النوع املوازي من النشاط 

الل املنظومة االقتصادية وعدم انضباطها للمباد  والقواعد التي ينبغي أن تؤطر امليدان نتيجة سيئة الخت االقتصادي، ما هو إال

االقتصادي؛ فاألنشطة االقتصادية املندرجة ضمن هذا الحيز، هي أعمال غير منضبطة للقانون، مفتقدة لالستدامة، آثارها 

 ن وعلى الوضع املاكرواقتصادي برمته.السلبية خطيرة على األشخاص املمارسين لها أنفسهم وعلى باقي املواطني

مساو  انتشار االقتصاد غير املهيكل، تظهر بشكل مستمر على مستويات عدة في الظرفيات العادية، لكنها تتضاعف 

وتتخذ أبعادا أكثر خطورة خالل فترات األزمات املالية واالقتصادية وغيرها؛ فتصبح مشكال حادا يزيد من تعميق وقع هذه 

 ثارها.األزمات وآ

كورونا، التي انطلقت في البداية كمشكلة صحية، لتتحول بسرعة كبيرة إلى أزمة حادة مّست كافة فيروس ولعل جائحة وباء 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية للدول، تشكل مثاال دقيقا على مخاطر االقتصاد غير املهيكل؛ ذلك أن الدول التي تنتشر بها 

ا أكثر من الدول ذات االقتصادات املنضبطة للقانون، كما أنها وجدت صعوبة في السيطرة على هذه الظاهرة، عانت اقتصادي

وباملوازاة مع ذلك، فقد الكثير من الشباب  .انتشار الوباء داخل األماكن والقطاعات الخاصة باألنشطة االقتصادية غير املنظمة

ديد من األسر التي كانت توفر مدخول عيشها من هذا القطاع، وظائفهم بالقطاع، وتدهورت األوضاع املادية واالجتماعية لع

نتيجة لهشاشة الوحدات االقتصادية غير املهيكلة وضعف الحماية االجتماعية التي يتوفر عليها العاملون بهذه الوحدات. كل 

ة الضغط على مالية الدولة التي ذلك أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع معدل البطالة وتأزم األوضاع املادية للمواطنين، إلى جانب زياد

 أضحت عاجزة عن التدخل بفعالية أمام هذا الوضع االستثنائي. 

املغرب، كنموذج لدول شمال إفريقيا والتي تتشابه أوضاعها إلى حد كبير بشأن هذه الظاهرة، عانى على امتداد العقود 

كورونا، طفت هذه اآلثار إلى السطح واشتدت  فيروس حة وباءاألخيرة من اآلثار السلبية لالقتصاد غير املهيكل؛ وخالل فترة جائ

حدتها، وبات واضحا أن التعامل في املستقبل مع الظاهرة، يعد من األولويات التي يجب أن تنكب عليها السياسات العمومية في 

نظومة اقتصادية مختلة امليدان االقتصادي؛ ففي النهاية ال يمكن تحقيق طموح الولوج إلى نادي الدول الصاعدة، في ظل م

 يشكل االقتصاد الخارج عن سلطة القانون أحد ركائزها األساسية.

إشكالية محورية يثيرها البحث في هذا املوضوع، تتلخص في  تأسيسا على ما سبق، نحاول من خالل هذه املساهمة، مقاربة

 ة جائحة كورونا.بعد أزممدى القدرة على إدماج االقتصاد غير املهيكل باملغرب في مرحلة ما 

                                                            
- االقتصاد أو القطاع غير املهيكل أو غير الرسمي أو املوازي أو غير النظامي أو الخفي أو اقتصاد الظل، كلها مفاهيم تدل على نفس املعنى في هذا السياق، وبالتالي 4

 فإننا لم نميز في استعمالها ضمن هذه املساهمة.
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، أبرزها : كيف يمكن تقييم وضع االقتصاد معالجة هذه اإلشكالية املركزية تستلزم تفكيك مجموعة من التساؤالت الفرعية

ر 
ّ
ر وتأث

ّ
غير املهيكل باملغرب وبباقي دول شمال إفريقيا؟ ما هي أبرز تجلياته وآثاره االقتصادية واالجتماعية والصحية؟ كيف أث

ا؟ وكيف تعاملت السلطات العمومية معه خالل هذه الفترة؟ ما مدى نجاعة تدخلها في هذا امليدان؟ وما هي بجائحة كورون

إلى أي حد يمكن العمل على إدماجه ليخضع للقانون؟ وما هي املقاربات املقترحة لتحقيق  ؟خاصة في ظرفية األزمات ،مخاطره

 هذه املقاربات؟ ذلك؟ وما الضمانات الالزم توفيرها  للنجاح في تنزيل

 لتحليل مختلف هذه التساؤالت والبحث عن أجوبة لها، تم تقسيم هذه املساهمة إلى ثالثة محاور رئيسية:

 : القطاع غير املهيكل باملغرب، محاولة في التقييمأوال

 : جائحة وباء كورونا واالقتصاد غير املهيكلثانيا

 كل: نحو مقاربة ناجعة إلدماج القطاع غير املهيثالثا

 القطاع غير املهيكل باملغرب، محاولة في التقييم أوال:

يعد املغرب من البلدان النامية التي ينتشر بها القطاع غير املهيكل على نطاق واسع؛ يساهم بنسبة مهمة في اإلنتاج الوطني 

توفير العرض أو فيما يخص وُيشغل أعدادا كبيرة من األفراد وله دور محوري في تنشيط الدورة االقتصادية سواء على مستوى 

 تشجيع االستهالك.

أنشطة إنتاجية للسلع والخدمات  تمارسوحدات اإلنتاج غير الزراعية التي  في املغرب، كافة املهيكل ويشمل االقتصاد غير

روعة أو غير األنشطة غير املشويستثنى من هذا املجال  ؛قاوالتدون االمتثال لألحكام القانونية واملحاسبية التي تخضع لها امل

 (Haut-Commissariat au Plan, 2020, p.1) .القانونية

وقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أنجزت خالل السنوات األخيرة بحثا وطنيا، أصبح فيما بعد يعد مرجعا أساسيا 

 2013نتاجية غير املهيكلة بلغ سنة وتشير نتائج هذا البحث إلى أن عدد الوحدات اال   لتقييم واقع االقتصاد غير املهيكل باملغرب.

 %1,2ألف وحدة، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره  19مليون وحدة؛ ويتزايد عدد الوحدات بمتوسط سنوي قدره  1,68حوالي 

هذه املعطيات تؤكد أن القطاع مازال في مرحلة النمو (Haut-Commissariat au Plan, 2020, p.3) .2007سنة  %1,5مقابل 

 غم تراجع وثيرة نموه في السنوات األخيرة.والتكاثر، ر 

وعلى العموم، هناك مؤشرين أساسين يبرزان مكانة القطاع غير املهيكل ضمن االقتصاد الوطني املغربي، أولهما نسبة 

دمة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام وحجم العمالة داخل هذا القطاع. لكن من الواضح أن هناك تضارب في األرقام املق

بشأن هذين املؤشرين من قبل املؤسسات الرسمية نفسها، ففي الوقت الذي قدرت فيه املندوبية السامية للتخطيط نسبة 

دراسة أعدها (، اعتبرت 2013)معطيات سنة  %11,5مساهمة القطاع غير املهيكل في الناتج الداخلي الخام غير الزراعي بحوالي 

(؛ وهو ما يتماش ى مع تقدير صندوق النقد 2017و 2006)املتوسط السنوي ما بين سنتي  %31أن هذه النسبة تفوق  بنك املغرب

؛ كما اعتبرت 2015و 1991كمتوسط سنوي خالل الفترة املمتدة بين سنتي  %34الدولي الذي يرى أن هذه النسبة تبلغ حوالي 

 (LAHLOU et al, 2020, p.3) .2014سنة  %21" في إحدى دراساتها االستشارية أن هذه النسبة بلغت Roland Bergerمؤسسة "
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من  %80أما بخصوص مؤشر التشغيل، فإنه وفقا ملنظمة العمل الدولية، تبلغ نسبة العمالة غير الرسمية باملغرب حوالي 

 (، ولكنها أقل من%67(، وهي نسبة أعلى مما هو عليه األمر بدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا )2018إجمالي العمالة )سنة 

وعلى نقيض هذه املعطيات، فاملندوبية السامية (LAHLOU et al, 2020, p.p. 22-23) (.%86املسجلة بإفريقيا جنوب الصحراء )

من مجموع مناصب  %36، تقدر نسبة العمالة بالقطاع غير املهيكل في حدود 2013للتخطيط، حسب آخر بحث قامت به سنة 

 Haut-Commissariat au) مليون منصب شغل. 2,4لوطني، وهو ما يوازي حوالي الشغل غير الفالحية املحدثة على الصعيد ا

Plan, 2020, p.4) 

من الواضح أن هناك تباين كبير في املؤشرات املحددة لحجم االقتصاد غير املهيكل باملغرب، ولعل ذلك راجع باألساس إلى 

ذا القطاع، والذي بطبيعته الخفية وغير الرسمية يبقى من املنهجية والفرضيات واملراجع التي تعتمدها كل جهة في تقييمها له

الصعب رصده وتشخيصه بدقة؛ لكن الثابت هو أن مختلف األرقام واملؤشرات التي حاولت تشخيص حجم االقتصاد غير 

 املهيكل باملغرب، تعكس، على تباينها، الحضور الكبير وغير العادي لهذا الشكل من االقتصاد.

 ة مقارنة لالقتصاد غير املهيكل باملغرب وباقي بلدان العالم، نقدم الرسم البياني التالي:ومن أجل تقديم صور 

  )p.23 et al, LAHLOU ,2020((2015-1991االقتصاد غير املهيكل باملغرب وبباقي جهات العالم )

 

 

 

 

 

ملهيكل، ألن نسبته ضمن مجموع يبدو من الواضح أن املغرب يعتبر من الدول التي تعرف انتشارا كبيرا لالقتصاد غير ا

( وهو %25( واملعدل املسجل ببلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا )%29االقتصاد الوطني تفوق على التوالي املتوسط العاملي )

املجال اإلقليمي الذي ينتمي إليه. وتعد منطقة جنوب آسيا هي األقرب للمغرب، نسبيا، من حيث نسبة القطاع غير املهيكل 

(، أما بلدان شرق آسيا إلى جانب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فانتشار االقتصاد غير املهيكل بها يبقى 32%)

 محدودا مقارنة باملغرب وبباقي دول العالم.

أما على مستوى بلدان شمال إفريقيا، وإذا ما اعتمدنا معطيات املندوبية السامية للتخطيط، فمساهمة االقتصاد غير  

 هيكل في الناتج الداخلي الخام باملغرب تظل، نسبيا، من بين األضعف بدول املنطقة، وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:امل
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 ببعض بلدان شمال إفريقيا مساهمة االقتصاد غير املهيكل في الناتج الداخلي اإلجمالي

 (7. ، ص2017صندوق النقد العربي، )

برز املقارنة بين الدول الوا
ُ
ردة بالرسم البياني أن نسبة االقتصاد غير املهيكل بكل من مصر وتونس وليبيا، تضاعف نسبته ت

باملغرب على مستوى مساهمته في الناتج الداخلي اإلجمالي، لكن هذه اإلحصائيات ال يمكن االعتداد بها بشكل مطلق، نظرا 

في األرقام، هو ارتفاع هذه النسبة باملغرب مقارنة بنفس لتضاربها وتباينها مع إحصائيات أخرى. ولعل ما يكرس هذا التضارب 

 الدول، حينما يتعلق األمر بمؤشر العمالة بالقطاع غير املهيكل، وهو ما يكشفه الرسم البياني التالي:

 ببعض بلدان شمال إفريقيا مساهمة االقتصاد غير املهيكل في العمالة اإلجمالية

 (8. ، ص2017، صندوق النقد العربي)

فيما يخص توزيع أنشطة االقتصاد غير املهيكل حسب طبيعتها، فالثابت، رغم التطورات الطفيفة التي طرأت على هذا و 

(، والربع %25(، والربع بقطاع الخدمات )%50التوزيع، هو أن حوالي نصف وحدات اإلنتاج غير املهيكلة تندرج في قطاع التجارة )

، وهو ما يوضحه بتفصيل الرسم البياني أسفله. وبالتالي فالقطاع غير املهيكل (%25اآلخر يخص قطاعي الصناعة والبناء )

 باملغرب هو قطاع تجاري باألساس.
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 تطور إنشاء وحدات اإلنتاج غير املهيكل حسب القطاع

 

 (1.، ص2021 ،وبوزينب الغاز)

االستثمار في هذا القطاع هم من الذكور، ومن مميزات العمل غير املهيكل باملغرب، هو أن غالبية اللذين يتوجهون للعمل و 

سنة. كما تؤكد غالبية الدراسات املنجزة على ضعف مستوى التكوين التعليمي واملنهي  59و 35ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 

لوسط الحضري ألرباب العمل وللعاملين في األنشطة غير املهيكلة؛ وتنتشر غالبية هذه األنشطة في مجال الشغل غير الفالحي با

 (433.، ص2017 ،بوخريص) تنشط بالوسط الحضري(. 10)سبع وحدات إنتاجية غير مهيكلة من أصل 

إذن، فاالقتصاد غير املهيكل باملغرب يمثل مكونا رئيسيا في االقتصاد الوطني، يؤثر في املنظومة االقتصادية ويتأثر بها، 

ن خصائصه األساسية، وأضحى عامال مساهما في تحقيق نوع من تأقلم مع مرور الوقت مع النموذج االقتصادي وأصبح م

"التوازن االقتصادي" على املستوى الواقعي، خاصة ما يتعلق بالتخفيف من حدة البطالة وإنعاش الحركة التجارية والدورة 

ر سوءا في الظرفيات االقتصادية، لكن مساو  انتشار األنشطة االقتصادية غير املهيكلة تفوق بكثير منافعها، ويزداد األم

 الصعبة وخالل الجوائح واألزمات.

 جائحة وباء كورونا واالقتصاد غير املهيكلثانيا: 

تكمن خطورة وباء فيروس كورونا املستجد في سرعة انتشاره وتغطيته لكافة بلدان العالم، األمر الذي جعل آثار هذا 

في املجتمع، خاصة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي؛ الفيروس تتعدى ما هو صحي، لتالمس كافة املجاالت الحيوية 

فالتحديات التي واجهت الحكومات مع انتشار هذا الوباء، تجاوزت األبعاد الصحية لتشمل املخاطر السوسيواقتصادية في 

 الحاضر وعلى املدى املتوسط والبعيد.

زمة الناتجة عن الجائحة، حيث سجل نمو الناتج املغرب شأنه في ذلك شأن مختلف العالم، تأثر اقتصاده بشكل قوي باأل 

ومست األزمة قطاعات محددة  (2. ، ص2021، املندوبية السامية للتخطيط)،2020سنة  %7-الداخلي اإلجمالي تراجعا حادا بلغ 

 أما القطاع غير املهيكل فقد تأثر بتداعيات الجائحة بصيغ وأشكال متعددة ومتنوعة. 5أكثر من غيرها.

                                                            
 - القطاع السياحي وقطاع الخدمات من بين أهم القطاعات التي تضررت بشكل كبير بفعل تداعيات الجائحة باملغرب.5
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إذا كانت ظاهرة القطاع غير املهيكل باملغرب ليست باإلشكالية الجديدة، فإن أزمة جائحة كورونا ساهمت في وهكذا، ف

تسليط الضوء على هذا القطاع وإبراز مخاطره على املجتمع واالقتصاد، وأعادت النقاش حول ضرورة معالجة هذا اإلشكال 

 فعالية.الذي عجزت مختلف الحكومات املتعاقبة عن التعامل معه ب

 ةأول ما عّرت عنه الجائحة، هو االنتشار الكبير لالقتصاد غير املهيكل؛ ففي سياق التدابير التي اتخذتها الحكومة ملواجه

ألف أسرة  300ماليين و 4ن أ االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارةاآلثار االقتصادية واالجتماعية للجائحة، سبق أن أعلن وزير 

الخاص بتدبير جائحة كورونا املستجد  6تستفيد من دعم الصندوق من املقرر أن ملهيكل تعمل في القطاع غير ا

وهو رقم كبير جدا، يكشف أن جزءا كبيرا من الساكنة تشتغل بهذا ( ةالبوابة اإللكترونية الرسمية للمملكة املغربي)؛(19)كوفيد

 القطاع.

ت صعوبة في تنزيل التدابير الوقائية الهادفة إلى الحد من وفي أوج تفش ي جائحة كورونا، لوحظ أن السلطات العمومية وجد

انتشار الفيروس داخل القطاع غير املهيكل، فطبيعة هذا األخير غير املنظمة والعشوائية أحيانا والالمنضبطة ملعايير وشروط 

مجموعة من األنشطة التي السالمة، جعلت منه مجاال خصبا النتشار الفيروس، األمر الذي دفع بالسلطات إلى تعليق ممارسة 

 تندرج في هذا القطاع.

هذا الوضع أدى إلى فقدان الكثير من األفراد ملصادر دخلهم، نتيجة لتدابير الحجر الصحي ووقف ممارسة األنشطة غير 

الحقوق  املهيكلة. ونظرا لكون الفئات التي تعمل بهذا امليدان، عادة ما تفتقر للحماية االجتماعية والتغطية الصحية وباقي

األساسية للعمل الالئق، ستجد نفسها معرضة للبطالة على امتداد عدة أشهر، خاصة وأن تدابير اإلغالق الجزئي أو الكلي التي 

تعلن عنها الحكومة بين الفينة واألخرى تبعا لتطور وضعية انتشار الوباء، استمر ملدة طويلة، مما أثر سلبا على األنشطة غير 

 ر الذي أدى في النهاية إلى تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي لهذه الفئات.املهيكلة، وهو األم

عددا من التدابير الخاصة بدعم  2020مواجهة لهذه الظرفية الصعبة، اتخذت السلطات العمومية في األشهر األولى لسنة 

املباشرة املقدمة لألسر العاملة في القطاع ومساعدة الفئات املتضررة من آثار الجائحة؛ وقد شمل هذا الدعم املساعدات املالية 

غير املهيكل التي فقدت مورد دخلها بسبب الحجر الصحي. تراوحت هذه املساعدات التي انطلقت ابتداء من شهر أبريل سنة 

 4,3أشهر )همت هذه املساعدات حوالي  3درهم للشهر حسب عدد أفراد األسرة وذلك على امتداد  1200و 800، ما بين 2020

 (42. ، ص2021 ،رئاسة الحكومة) مليون أسرة(.

بيد أن هذه املساعدات على أهميتها، لم تكن ناجعة بما فيه الكفاية لعدة أسباب، أولها أن قيمة الدعم املقدم لم يكن كافيا 

دة ثالثة أشهر نتيجة لعدد من األسر، نتيجة الرتفاع تكاليف العيش مقارنة مع الدعم املقدم، وثانيها أنها هذا الدعم لم يتعدى م

لتواضع االعتمادات املرصودة لهذا البرنامج واملتأتية أساسا من صندوق تدبير جائحة كورونا الذي تم إحداثه لهذا الشأن. 

وبالتالي فتضرر القطاع والعاملين به ظل يعاني طيلة األشهر املوالية، فلم تكن خالل هذه الفترة أي تدابير ملساعدة العاملين 

، نظرا ملحدودية القدرة املالية للدولة، خاصة وأن ميزانية الدولة هي األخرى تراجعت مداخيلها بشكل ملحوظ بفعل بالقطاع

 التداعيات املالية واالقتصادية للجائحة.

في هذا اإلطار، أكدت املندوبية السامية للتخطيط في مذكرة استراتيجية أعدتها بشراكة مع األمم املتحدة والبنك الدولي، 

بأن الفئات النشيطة بالقطاع غير املهيكل عانت أكثر من غيرها من تداعيات جائجة كورونا بسبب الصدمة الصحية التي أثرت 

                                                            
حدث هذا الصندوق )حساب خصوص ي للخزينة( بأوامر من جاللة امللك محمد السادس، وذلك بقصد توفير أموال عمومية ملواجهة تداعيات الجائحة.6

ُ
 - أ
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بشكل مباشر على سوق الشغل، مما عرض هذه الفئات إلى الفقر واملرض، نتيجة لعدم استفادتهم من أنظمة الحماية 

 (Haut-Commissariat au Plan, et al., 2020, p.7) هم ملصادر عيشهم.االجتماعية وبالتالي غياب الدعم في حالة فقدان

وال شك في أن فئة النساء النشيطات بالقطاع غير املهيكل، كان وقع األزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا عليها صعبا، 

ذوي االحتياجات الخاصة تقع على هؤالء على اعتبار أن أعباء العناية األسرية وتربية األطفال والعناية بكبار السن واملرض ى وب

النساء؛ وبالتالي فتدابير الحجر الصحي وانقطاع مصدر رزق أو تراجع مدخول هاته الفئة أدى إلى تعميق هشاشة أوضاعهن، 

 (21. ، ص2020 ،منظمة العمل العربية).وهو اإلشكال الذي مس مختلف البلدان العربية بدرجات مختلفة

جب إغفال كون األنشطة غير املهيكلة، تساهم بشكل أو بآخر في انتشار وباء فيروس كورونا، ذلك أن ومن زاوية أخرى، ال ي

القطاع يفتقر لشروط السالمة الصحية )ضعف النظافة والجودة في املنتجات( وتغيب فيه معايير الوقاية وشروط التباعد 

(، كما ال يخضع للرقابة الالزمة، وهي كلها عوامل جعلت منه الجسدي )االزدحام في األسواق الشعبية واملحالت العشوائية مثال

 وسطا لنقل العدوى بالفيروس.

ل على الدوام مشكال ذو أبعاد متعددة، صحية واجتماعية واقتصادية، إال أن جائحة 
ّ
وهكذا، فالقطاع غير املهيكل شك

ر السلبية الناتجة عن انتشاره، األمر الذي فيروس كورونا، أبانت بشكل أوضح عن مخاطر هذا القطاع، كما عمقت من اآلثا

 يجعل من ضرورة التعاطي معه بجدية وفعالية في املستقبل، مطلبا ذا طابع أولوي/استعجالي.

 إلدماج القطاع غير املهيكل نحو مقاربة ناجعة ثالثا:

ملاضية؛ وكان مختلف الفاعلون شكل إدماج القطاع غير املهيكل في االقتصاد النظامي باملغرب مطلبا على امتداد العقود ا

العموميون والخواص واملهتمون بهذا امليدان على دراية بإشكالية االقتصاد غير املهيكل وانعكاساته على التنمية املتوازنة 

 واملستدامة؛ لكن السياسات الحكومية الخاصة بهذا اإلشكال، لم تكن في املستوى املطلوب وال بالفعالية الالزمة إليجاد حلول 

جدرية ملشكل االنتشار الواسع لالقتصاد غير املهيكل، والنتيجة هي استمرار القطاع في نموه رغم التدابير املتخذة للحد من 

 اتساع رقعته.

 2013،7سنة  باملقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير املنظم ةمنتدبة مكلففي هذا اإلطار، سبق للمغرب أن أحدث وزارة 

اسية في التعامل مع إشكالية االقتصاد غير املهيكل؛ لكن هذه التجربة باءت بالفشل، فلم تقدم هذه وهو تعبير عن إرادة سي

الوزارة أي قيمة مضافة في مجال إدماج القطاع غير املهيكل، األمر الذي أدى إلى التخلي عن هذا القطاع الوزاري بسرعة سنة 

 مع حكومة سعد الدين العثماني. 2017

الالفتة لالنتباه التي اتخذتها الحكومة إلدماج القطاع غير املهيكل، إحداث نظام املقاول الذاتي، وهو  ومن بين املبادرات

حدث سنة 
ُ
، يسمح بصفة اختيارية بإنشاء مقاوالت فردية صناعية أو تجارية أو حرفية أو خدماتية بالنسبة 2015نظام مبسط أ

يقدم النظام مجموعة من االمتيازات، أهمها تبسيط مساطر و  8لألشخاص اللذين يحققون رقم معامالت سنوي محدود،

 اإلعفاءومسك محاسبة، وأيضا  اإلعفاء من إلزامية التقييد في السجل التجاري املقاولة الفردية، و  إجراءات إنشاء أو إغالقو 

% من 0,5 قدرها بة مبسطةضريمع الخضوع ل سنوات، 5واإلعفاء من الرسم املنهي ملدة  من الضريبة على القيمة املضافة الدائم

                                                            
 - حكومة عبد اإلله بنكيران الثانية، وقد ُعين السيد مامون بوهدود كوزير منتدب لهذه الوزارة.7
- 500.000 درهم، إذا كان النشاط املمارس يندرج ضمن األنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛ و200.000 درهم، إذا كان النشاط يندرج في إطار تقديم 8

 خدمات.
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بالنسبة ملقدمي  ملعامالتمن رقم ا %1املحصل عليه بالنسبة لألنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و املعامالترقم 

القانون رقم )، مع االستفادة من نظام للتغطية االجتماعية.مكانية توطين النشاط في محل السكنى، إضافة إلى إالخدمات

 (2015 ،ام املقاول الذاتياملتعلق بنظ 114.13

وقد شكل هذا النظام آلية أساسية بالنسبة للحكومة، هدفت من خاللها إلى مساعدة الشباب على تأسيس مقاوالت وتيسير 

ولوجهم إلى سوق الشغل، موازاة مع تشجيع القطاع غير املهيكل على االندماج في النسيج االقتصادي املنظم، عبر االستفادة من 

 (2017 ،رئيس الحكومة)جتماعية والجبائية والولوج إلى التمويالت املتاحة.املزايا اال 

على مستوى نتائج هذا البرنامج، وحسب اإلحصائيات الرسمية املتوفرة، فقد فاق عدد التسجيالت الفعلية في السجل 

يبرز االهتمام املتزايد الذي أصبح  . وإذا كان هذا الرقم2020ألف تسجيل إلى حدود متم يونيو  230الوطني للمقاولين الذاتيين 

فال شك أن عملية التسجيل غير كافية لتقييم نجاعة  (2021 ،وكالة املغرب العربي لألنباء)يحظى به هذا اإلطار القانوني الجديد،

ليص هذا البرنامج، خاصة إْن لم يسهم في تخفيف معدالت البطالة وتحسين الوضع االقتصادي للمنخرطين فيه، إلى جانب تق

األنشطة غير املهيكلة؛ والواقع أن مختلف هذه املؤشرات لم تعرف أي تحسن ملحوظ إلى حدود اآلن. كما أن التقييم يحتاج 

الوقوف عند مآل املقاوالت الذاتية املحدثة وتتبع وضعيتها وتشخيص الصعوبات التي تعاني منها وليس فقط االكتفاء بإحصاء 

 عدد املسجلين في هذا النظام.

لى العموم، فالسياسات االقتصادية املنتهجة باملغرب منذ عقود، تميزت بتهميش إشكالية القطاع غير املهيكل، وبقيت وع

املبادرات املتخذة بهدف النهوض بالقطاع غير مالئمة وال تتوجه بشكل مباشر للمعنيين بهذا القطاع؛ واتخذت هذه املبادرات 

التقليدية والنهوض باملقاوالت الصغرى والتمويل بالقروض الصغرى ودعم األنشطة أشكاال متعددة، من قبيل تشجيع الصناعة 

، وأيضا املبادرات الهادفة إلى دعم الشباب حاملي الشهادات لخلق مقاوالت 9املدرة للدخل )املبادرة الوطنية للتنمية البشرية(

إال جزءا محدودا من الفاعلين في القطاع غير  صغرى. وعليه، فباإلضافة إلى محدودية نتائج هذه البرامج، فإنها ال تمس

 (434.، ص2017 ،بوخريص)املهيكل.

إن إدماج القطاع غير املهيكل ليس باألمر اليسير، خاصة وأنه أصبح إحدى الخصائص األساسية للنمط االقتصادي 

إدماج القطاع عبر تثمينه،  الوطني؛ وبالتالي فكسب هذا الرهان الصعب سيتطلب وقتا، وسيحتاج إلى مقاربة مندمجة تتوخى

بلور بمعزل عن باقي مكونات املنظومة 
ُ
دون فقدان وظائفه السوسيواقتصادية اإليجابية الحالية، كما ال يجب لهذه املقاربة أن ت

 االقتصادية األخرى، خاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

سباب والعوامل التي تدفع األشخاص املعنيين إلى إنشاء وال ريب في أن مواجهة هذه اإلشكالية املعقدة، يستلزم معالجة األ 

وحدات غير مهيكلة عوض تأسيس مقاوالت رسمية مصرح بها وخاضعة للقانون. والبحث في طبيعة هذه األسباب، يبين أن 

 الحلول املالءمة يجب أن تتراوح بين التشجيع والتحفيز من جهة والزجر من جهة ثانية.

لجزء األكبر من املسؤولية في توفير البيئة املواتية لقيام منشآت منظمة ومستدامة، وتوسيع ويقع على عاتق الحكومة ا

نطاق الحماية االجتماعية لتشمل العمال باالقتصاد غير املنظم املستبعدة من هذا النطاق في الوقت الحالي. كما أن النجاح في 

                                                            
- املبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مشروع تنموي انطلق بناء على تعليمات من جاللة امللك محمد السادس في ماي 2005. استهدف تحسين األوضاع االقتصادية 9

شاركة... وجعل املواطن املغربي أساس الرهان التنموي، عبر تبني منهج تنظيمي قوامه االندماج واملواالجتماعية للفئات الفقيرة . تهدف هذه املبادرة أساسا إلى محاربة  

همة إلى حدود ة مالفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي وتيسير مساهمة املواطنين املعنيين في تشخيص حاجياتهم ومطالبهم وتحقيقها، رصدت لها أمواال عمومي

 اليوم. 
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ن األشخاص واملنشآت والحكومات، على أساس بناء القدرات وتعزيز االنتقال إلى القطاع املنظم، يتطلب إبرام "ميثاق جديد" بي

 (32.، ص2014 ،مكتب العمل الدولي بجنيف)االنتاجية وضمان التمكين في الحقوق االجتماعية واالقتصادية والتمتع بها.

م االجتماعي وإلحاق املزيد وبالتالي فاملقاربات التي تقوم على التطبيق الجاف للقانون، قد تؤدي إلى تهديد االستقرار والسل

من الضرر والحرمان بشريحة سكانية هي مهمشة في األصل، فإقدام السلطات على حظر األنشطة االقتصادية غير املنظمة 

املنتشرة بالشوارع مثال، ال ينتج عنه إال تغيير املوقع الجغرافي لالقتصاد غير الرسمي وظهور آفات اجتماعية وأمنية أخرى أكثر 

 ،غالين) طاملا أن التدابير املتخذة ال تكون مصحوبة بإصالحات شاملة توفر بدائل مستدامة للوظائف غير الرسمية. خطورة،

 (6.، ص2018

إن من بين املنطلقات األساسية لتحفيز األشخاص على االندماج في االقتصاد النظامي، تخفيف االلتزامات القانونية 

، مع إبراز املنافع التي يمكن للوافدين على القطاع الرسمي جنيها؛ وهذا األمر يتطلب توفير والضريبية التي يتطلبها هذا االنتقال

نماذجا وصيغا اقتصادية مالءمة لكل صنف من أصناف األنشطة غير املهيكلة؛ واألكيد أن اإلعفاءات الجبائية وتيسير مساطر 

ية لهذه الوحدات، يعد أحد الركائز األساسية لهذه النماذج، تأسيس الوحدات املقاوالتية والتعاونية وتخفيف األعباء القانون

زيادة على توفير صيغ تمويلية تتالءم والوضع االقتصادي لهذه الوحدات وتأخذ بعد االعتبار األبعاد الثقافية واالجتماعية 

لية، خاصة وأن الفئات النشيطة للفئات املستهدفة. كما أن التكوين والتتبع واملساعدة وتقديم الدعم، يعد ضروريا في هذه العم

 باالقتصاد غير املهيكل، عادة ما ال تتوفر على مستوى تعليمي ومنهي جيد.

واألكيد أن هذا األمر سيتطلب من الدولة بذل مجهود أكبر، وستكون لذلك كلفة مادية، على األقل على املدى القريب 

ها ستوفر مداخيال مالية مليزانية الدولة، خاصة بالنسبة لالقتصاد واملتوسط، ولذلك ال يجب أن ُينظر إلى عملية الدمج على أن

 غير النظامي الذي يتخذ طابعا معيشيا، وهو الصنف الذي يمس فئة عريضة داخل املجتمع.

ومن املهم اإلشارة إلى أن االقتصاد غير املهيكل، ليس دائما هو تلك األنشطة ذات الطبيعة املعيشية التي تمارسها فئات 

دة الدخل وال تحقق من ورائها أرباحا كبيرة؛ بل هناك جزء مهم من هذا القطاع يقف وراءه فاعلون اقتصاديون يجنون محدو 

مقابله أرباحا كبيرة؛ وهذا الصنف من األنشطة نوعان، إما أن تكون غير نظامية في مجملها، أو تجمع بين النظامي وغير 

ن في ظاهرها، لكنها في املقابل تمارس أنشطة أخرى غير رسمية خارج إطار النظامي، كأن نجد مقاولة مهيكلة تخضع للقانو 

القانون؛ فيكون الهدف األساس ي من وراء هذه املمارسة، التملص من االلتزامات املالية اتجاه الدولة )الضرائب والرسوم( 

 األرباح دون سند شرعي.واألجراء )واجبات الضمان االجتماعي/ االلتزام بالحد األدنى لألجور(، بهدف مضاعفة 

وعليه، من الضروري أن يواجه هذا الشكل من االقتصاد غير املهيكل، طبقا ملقاربة زجرية. ويتطلب األمر تكثيف املراقبة 

وجعلها أكثر فعالية لضبط األنشطة التي تدخل في هذا املجال وإخضاعها للقانون، ألنها مضرة بخزينة الدولة، وتنتهك الحقوق 

لعمل والعمال كما تؤثر سلبا على املنافسة النزيهة، وتضر أيضا باقتصاد السوق الحر الذي يتأسس على املساواة في األساسية ل

 الحقوق والواجبات بين مختلف الفاعلين االقتصاديين.

لفقر؛ هذا، ويبقى االقتصاد غير املهيكل إشكالية متقاطعة مع إشكاليات سوسيواقتصادية أخرى، مثل إشكالية البطالة وا

فندرة فرص الشغل املتوفرة، يعد عامال أساسيا يدفع الكثير من الشباب للجوء إلى القطاع غير املهيكل أو ممارسة األنشطة غير 

الشرعية؛ كما أن الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل، ال تجد حلوال كثيرة أمامها غير االنخراط في هذا القطاع. ومن تم فاملقاربات 

عة ملعالجة إشكالية االقتصاد غير الرسمي، ال بد أن تأخذ بعين االعتبار مختلف هذه األبعاد املترامية واملتقاطعة الشاملة والناج
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لهذه الظاهرة التي تتداخل وتتأثر كما تؤثر في اإلشكاالت االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها املغرب ومختلف الدول املغاربية 

 ام.ومعظم الدول النامية بشكل ع

 خاتمة:

شرك املعنيين بهذا 
ُ
تأسيسا على ما سبق، فاألمر يتطلب بلورة استراتيجية بعيدة املدى خاصة بإدماج القطاع غير املهيكل، ت

القطاع وتمازج بين مقاربة التحفيز والتشجيع، والزجر حينما يتطلب األمر ذلك، تتقاطع مع مختلف إشكاالت االقتصاد الوطني 

الصعبة، في أفق تطوير املنظومة  ةتوجه االقتصاد العاملي ومستقبله في ظل الظرفيات املالية واالقتصادي وتأخذ بعين االعتبار

االقتصادية وجعلها أكثر كفاءة على مستوى اإلنتاج والتشغيل. كما يجب السهر على تنزيل هذه االستراتيجية بشكل سليم، 

ؤتي أثارها على  أرض الواقع. وتعديلها كلما تطلب األمر ذلك، حتى ت 

 وفيما يلي عرض ألهم النتائج والتوصيات التي تم االنتهاء إليها:

 :النتائج

هناك تضارب كبير في األرقام املقدمة بشأن حجم االقتصاد غير املهيكل، ليس فقط بين املؤسسات الدولية والوطنية، بل  -

 بين هذه األخيرة نفسها.

قتصاد الوطني، ويؤثر بشكل قوي في جميع حلقات الدورة االقتصادية، وبذلك يشكل االقتصاد غير املهيكل مكونا رئيسيا لال -

 فهو إشكال اقتصادي هيكلي.

الغالبية العظمى من الساكنة النشيطة املشتغلة باملغرب، تعمل في القطاع غير املهيكل، ما يعني أن التشغيل باملغرب يعاني  -

 شغيل ال يوفر الشروط األساسية للشغل. من الهشاشة، ألن هذا القطاع الذي يشكل أول مصدر للت

املبادرات املتخذة لدمج القطاع غير املهيكل، فشلت في تقليص األنشطة غير املهيكلة بسبب عدم جديتها وفقدانها للطابع  -

 الشمولي واملندمج.

الصحية أبانت أزمة جائحة كورونا عن االنتشار الواسع لالقتصاد غير املهيكل، كما أبانت عن تضاعف مخاطره  -

 والسوسيواقتصادية خالل فترة األزمات.

التدابير واإلجراءات املتخذة للحد من آثار جائحة كورونا على القطاع غير املهيكل، اتسمت بالتواضع، ألنها جاءت محدودة  -

 في الزمن وضعيفة من حيث حجم االعتمادات املالية املرصودة لدعم العمال بهذا القطاع.

 شة االجتماعية، تمثل عوامال أساسية تدفع الكثير من األفراد ملمارسة األنشطة غير املهيكلة.البطالة والفقر والهشا -

جائحة كورونا تشكل فرصة سانحة للتعامل مع إشكالية االقتصاد غير املهيكل كأولوية من أولويات السياسات العمومية في  -

 املستقبل.
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 التوصيات:

 التوصيات العامة:

مومية املختصة بتقييم موضوعي وشامل لطبيعة وحجم االقتصاد غير املهيكل، يتطرق، ضرورة قيام السلطات الع -

باإلضافة إلى املعطيات الكمية، إلى أصناف األنشطة غير املهيكلة واإلشكاالت التي يواجهها الفاعلون بهذا االقتصاد 

 شاركية أثناء القيام بهذا العمل.واملقترحات املقدمة لدمجه في االقتصاد املنظم، ومن املهم إعمال املقاربة الت

بلورة استراتيجية تشاركية ومندمجة بعيدة املدى لدمج االقتصاد غير املهيكل، على أن تتم املزاوجة بين مقاربتي التحفيز  -

 والزجر، مع خلق اآلليات وتوفير الوسائل الكفيلة بتنزيل هذه االستراتيجية بشكل سليم.

تطبيق التدابير الخاصة بإصالح منظومة القطاع غير املهيكل، خاصة تلك التي سينتج عنها إعمال مبدأي التدرج واملرونة في  -

 تكاليف إضافية للفاعلين في القطاع. 

 التوصيات الخاصة:

التعامل مع إشكالية القطاع غير املهيكل في إطارها االقتصادي واالجتماعي العام، ولذلك فإصالح القطاع يجب أن يتم  -

 امل مع باقي اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية األخرى.بشكل متقاطع ومتك

توفير بدائل اقتصادية وتدبيرية معقولة وعملية تتالءم وطبيعة األنشطة غير املهيكلة، باملوازاة مع تأهيل الفاعلين بالقطاع  -

 عن طريق التكوين والتتبع وتقديم املساعدة والدعم.

ل بمنطق البحث عن تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة، وذلك على األقل في تجنب التعاطي مع إصالح القطاع غير املهيك -

 املراحل األولى لإلصالح.

القيام بحمالت تحسيسية عبر مختلف الوسائط املتاحة، تنصب أساسا حول إبراز مكاسب االندماج في االقتصاد غير  -

 املهيكل وتوضح القنوات والسبل املتاحة لذلك.

لفة بمراقبة وضبط امليدان االقتصادي واحترام القوانين والتدابير املنظمة لهذا املجال، وذلك عبر تقوية املؤسسات املك -

منحها اختصاصات تقريرية وتعزيز مواردها البشرية واملادية. مع التركيز على أجهزة املراقبة الضريبية ومفتشيات الشغل 

 واملؤسسات املكلفة بمراقبة املواد االستهالكية.

في التعامل مع القطاع غير املهيكل، بين األنشطة ذات الطابع املعيش ي والتي تحتاج نوعا من التحفيز إلدماجها،  التمييز، -

 واألنشطة التي ال تعدو عن كونها غشا ضريبيا أو تعسفا على حقوق األجراء والتي يجب إخضاعها للقانون بشكل صارم.

 ممكن، كإجراء تحفيزي محوري. تخفيف االلتزامات املسطرية والجبائية إلى أقص ى حد -

 تقييم نظام املقاول الذاتي، من أجل الوقوف على مدى نجاعته، بهدف تطويره بناء على الخالصات والنتائج املتوصل إليها. -
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تخصيص دعم مالي إضافي للفئات النشيطة بالقطاع غير املهيكل، والتي تضررت بفعل إجراءات اإلغالق التي فرضتها  -

 ة في املراحل املوالية النتشار جائحة كورونا.السلطات العمومي

 قائمة املراجع:

 االجتماع ، إحصاءات القطاع غير الرسمي في الدول العربية (،2017نوفمبر  9-8)أمانة اللجنة الفنية، صندوق النقد العربي

 ."عربسات" الرابع للجنة الفنية ملبادرة اإلحصاءات العربية

 تقرير حول "العمل غير املهيكل"، راصد الحقوق االقتصادية  ملهيكل باملغرب:(، العمل غير ا2017)فوزي بوخريص

 .ربية غير الحكومية للتنميةعواالجتماعية في البلدان العربية، شبكة املنظمات ال

 ندوبية ، مختصرات املالخصائص الرئيسية ووتيرة التطور  القطاع غير املهيكل: (،2021مارس )ملياء الغاز، ياسمين بوزينب

 .16لسامية للتخطيط، عدد ا

 (2018يوليوز ماكس غالين،)  ،فهم االقتصادات غير الرسمية في شمال إفريقيا: من النظام والقانون إلى العدالة االجتماعية

 .مؤسسة فريدريش إيبرتتحليل السياسات الدولية، 

 (2014مكتب العمل الدولي بجنيف،) املنظم، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  االنتقال من االقتصاد غير املنظم إلى االقتصاد

 ، التقرير الخامس، الطبعة األولى.103/2014

 (2021يناير اململكة املغربية، رئاسة الحكومة:) 19-ن تدبير جائحة كوفيدسنة م. 

  2021(، امليزانية االقتصادية التوقعية لسنة 2021السامية للتخطيط)يناير املندوبية. 

 (2020منظمة العمل العربية) ، في القطاع غير املنظم في املنطقة  على أوضاع العامالت19 -تأثير جائحة كوفيد: دراسة حول

 .العربية

 (2020أكتوبر  7وكالة املغرب العربي لألنباء" ،)مقال منشور نظام املقاول الذاتي طوق نجاة في مواجهة القطاع غير املهيكل ،"

 .2021أبريل  05(، تمت زيارة املوقع يوم http://www.mapexpress.maباملوقع اإللكتروني للوكالة )

 2017نونبر  27االثنين  يوم  ": "القطاع غير املهيكلحول  سؤال عاديعلى  جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني 

 بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية املتعلقة بالسياسة العامة.

 وابة اإللكترونية الرسمية للمملكة املغربية البwww.maroc.ma 2021-04-01، تمت زيارة املوقع يوم. 

 6344عدد بالجريدة الرسمية  ، واملنشور 2015فبراير  19الصادر يوم  املتعلق بنظام املقاول الذاتي 114.13انون رقم الق 

 .2015مارس  12بتاريخ 

 Haut-Commissariat au Plan(12/10/2016), Introduction de monsieur Ahmed Lahlimi ALAMI, haut-

commissaire au plan à la présentation des résultats de l’enquête nationale sur la sphère des activités 

informelles au Maroc, Rabat. 

http://www.mapexpress.ma/
http://www.maroc.ma/
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 Haut-Commissariat au Plan, Système des Nations Unies au Maroc et Banque mondiale(Juillet 2020), 

Impact social et économique de la crise du covid-19 au Maroc, Note stratégique. 

 Kamal LAHLOU, Hicham DOGHMI et Friedrich SCHNEIDER, The Size and Development of the Shadow 

Economy in Morocco, Document de travail, Bank Al-Maghrib, Décembre 2020. 
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إعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الستعادة نشاطها االقتصادي ملرحلة التعافي بعد  آليات

19كوفيد -جائحة كورونا  

Mechanisms for preparing small and medium enterprises to restore their economic activity 

for the recovery phase after the Corona-Covid pandemic 

أ.د. صديقي أحمد         

        د. الطيبــي عبد هللا

 الجزائر                                  -جامعة أحمد دراية، أدرار

 الجزائر                                  -جامعة أحمد دراية، أدرار

 

 امللخص:

وضوع االهتمام باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة من أهم املوضوعات ذات االهتمام البالغ األهمية في التنمية االقتصادية واالجتماعية يعد م

دي لدى معظم دول العالم، فهي تساهم بدور كبير في إنتاج الثروة وخلق فرص العمل، لذا فان أغلب الدول في العالم أضحت تدرك الدور االقتصا

لذي تؤديه هذه املؤسسات في عملية االبتكار وإعادة الهيكلة وتحديث االقتصاد واالستقرار االجتماعي، فاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاص ا

 تساهم مساهمة فعالة في مختلف املؤشرات االقتصادية.

صادي الذي تأثر بشدة في جميع دول العالم تأثير سلبي على معظم القطاعات بشكل خاص على القطاع االقت 19ولقد كان لوباء كورونا كوفيد 

  التي شهدت انتشار الوباء، على غرار الدولة الجزائرية التي تأثر اقتصادها بشكل كبير بجائحة كورونا.

مة وتأتي املؤسسات االقتصادية الصغيرة واملتوسطة في طليعة املؤسسات االقتصادية املتضررة املؤسسات التي تأثرت بشكل كبير بهذه األز 

 الصحية نتيجة لكورونا الوباء الذي أثر سلبا على مواردهم املالية وسلوكهم الطبيعي أنشطتهم.

 النشاط االقتصادي، ، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، إجراءات التعافي19كوفيدجائحة كورونا،  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The issue of interest in small and medium enterprises is one of the most important issues of great importance in economic and 

social development in most countries of the world, as they contribute a great role in producing wealth and creating job 

opportunities. Therefore, most countries in the world have become aware of the special economic role that these institutions play in 

the process. Innovation, restructuring, economic modernization and social stability. Small and medium enterprises contribute 

effectively to various economic indicators. 

And I have The Corona Covid 19 pandemic had a negative impact  on most sectors, especially the economic sector, which was 

severely affected inall countries of the world in which the  epidemic spread, similar to the Algerian state whose economy was 

affected greatly by the Corona pandemic. 

At the forefront of the affected economic institutions are the small and medium enterprises that were greatly affected by this 

health crisis as a result of the Corona pandemic, which negatively affected their financial resources and the normal conduct of their 

activities. 

Key words:  Corona virus, COVID-19, Small and Medium Enterprises, Recovery Measures, Economic Activity . 
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 مقدمة:

تحظى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة اهتماما كبيرا من قبل مختلف الدول، نظرا ملساهماتها الفعالة على الصعيدين 

صادي واالجتماعي، فهي تعد إحدى الحلول األساسية للقضاء على البطالة، كما تلعب دورا هاما في زيادة الناتج الداخلي االقت

اإلجمالي والصادرات، لذا يعتبر هذا القطاع أداة فعالة تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولقد سعت الدولة 

ات هذا القطاع خاصة مع سعيها لتحرير تجارتها الخارجية وتوقيعها التفاق الشراكة مع الجزائرية إلى تحسين تنافسية مؤسس

االتحاد األوروبي مما يزيد من حدة املنافسة، ويعتبر اإلبداع واالبتكار والتشجيع على البحث والتطوير من أهم مقومات تحقيق 

حيث السعر والجودة ومن هذا املنطلق، وفي هذه األجواء امليزة التنافسية واالرتقاء بمستوى األداء إلى مستوى تنافس ي من 

التنافسية شديدة الصعوبة، برزت أهمية منظومات العمل املستحدثة، التي تعمل على تطوير وتحديث مفهوم دعم ورعاية 

 . 19والوصول بها إلى التعافي في نشاطها االقتصادي خاصة في ظل أزمة كورونا كوفيد املؤسسات الصغيرة

 الدراسةأهداف  -أ

 ،واقع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائرمدى مساهمة و نهدف من خالل هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على 

 .ها في إيجاد الحلول في ظل األزمةو كذا التعرف على دور 

 مشكلة الدراسة -ب

نشاطها  استعادةيرة واملتوسطة مؤسسات الصغللكيف يمكن من خالل ما سبق يمكن طرح السؤال الجوهري التالي: "      

 " ؟ 19كوفيد -االقتصادي ملرحلة التعافي بعد جائحة كورونا

لتحليل هذه اإلشكالية ومحاولة إبراز أهمية دعم حاضنات االعمال للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة من أجل ترقية الصادرات، 

 عملنا على تقسيم هذه اإلشكالية إلى أسئلة فرعية :

 ط نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وهل الجزائر لها البيئة املناسبة لخلق مثل هذه اإلستراتيجية.أين تكمن شرو  -

 ما هو سبب توجهات االقتصادية الحالية على قطاعات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. -

 هل توجد مظاهر ونماذج حقيقية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الصناعية في الجزائر. -

بر التعاون والتكامل فيما بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ضمن قطاع نشاطها من شأنه أن يساهم في بناء متطلبات هل يعت -

 ترقيتها و الرفع من إنتاجيتها.

 أهمية البحث  -ج

املؤسسات الصغيرة نسعى من خالل بحثنا إلى إبراز املساهمة العلمية في التفصيل لإلطار النظري إلشكالية مساهمة    

، من خالل وعي الدول املتقدمة والنامية على حد سواء بأهمية الدور االقتصادي للمؤسسات 19املتوسطة في ظل أزمة كوفيدو 

تقديم  من خالل، الذي يتأتى من احتضانها وإيجاد حلول كافية لتنويع حركية االقتصاد الصغيرة واملتوسطة في تنويع الصادرات

 البحث من االعتبارات اآلتية: الدعم الفني واملالي، و تبرز أهمية

محاولة توضيح موضوع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في االقتصاد الوطني و ذلك من خالل تحليل مختلف  -

 جوانبه وأبعاده.

من خالل توضيح  تعافي نشاط االقتصادي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ملا بعد جائحة عرض آفاق ومستقبل  -

 قدرتها على املنافسة في ظل اقتصاد السوق. املشاكل و مستوى 

 تقسيمات الدراسة

 لإلجابة على التساؤل الجوهري واإلملام بكافة جوانب الدراسة نقسمها إلى املحاور التالية:  

 
ً
 واملتوسطة الصغيرة ملؤسساتماهية ا :أوال

 ثاني
ً
  ي الجزائر  أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد: ا
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 ثلثا             
ً
 : انعكاسات جائحة كورونا على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائرا

 رابع
ً
 : اإلجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل جائحة كوروناا

 واملتوسطة الصغيرة لمؤسساتل اإلطار النظري  :أوال

 واملتوسطة الصغيرة املؤسسات مفاهيم حول  -1

 واملتوسطة  الصغيرة املؤسسات تعريف -1-1

 يصعب التي املؤسسات من معين نوع عن ليعبر دول  العالم مختلف في " املتوسطة و الصغيرة املؤسسات" مصطلح ظهر

 هذه تعتبر حيث للدول، واالجتماعي االقتصادي واملستوى  السياسات والتوجهات الختالف راجع هذا و له، واحدة صورة يم تقد

 .االقتصادية التنمية في عليها املعتمد أهم التنظيمات من املتوسطة و الصغيرة املؤسسة ل الدو 

 التعريف املعتمد في االتحاد األوربي :  -1-2

لقد اعتمد االتحاد األوربي إلى إيجاد  تعريف موحد داخل املجموعة األوربية ، الن وجود أكثر من تعريف على مستوى 

 التنافسية بين على ة ، أمر من شأنه أن ينش ىء نوعا من عدم االتساق ، باإلضافة إلى التأثير السلبياالتحاد وعلى مستوى الدول

 :املوالي الجدول  في ملخص هو كما1996  عام التعريف بإصدار األوروبي اإلتحاد ، قام(2004-2003)لخلف،  املختلفة املؤسسات

 للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة: التعريف املعتمد في االتحاد األوربي  01الجدول رقم

 الحد األقص ى للميزانية الحد األقص ى لرقم األعمال عدد املوظفين نوع املؤسسة

 - - 09 املصغرة

 مليون أورو 05 مليون اورو 07 49 الصغيرة

 مليون أورو27 مليون أورو 40 249 املتوسطة

ئق أمام تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، امللتقى الدولي حول متطلبات سعيد عمير، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، حافز أم عا املصدر:

 .696، ص: 2006أفريل  17/18تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية ، الشلف ، يومي 

  :واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات الجزائر في املعتمد التعريف -1-3

املؤرخ  01/18القانون  في الوارد التعريف هو الجزائر واملتوسطة في الصغيرة للمؤسسات بالنسبة املعتمد التعريف إن

  :على ينص الذي املتوسطة و الصغيرة لترقية املؤسسات التوجيهي القانون  في املتمثل و 1212/2001
ّ
 و الصغيرة املؤسسة تعرف

 أعمالها رقم يتجاوز  ال و شخص، 250 إلى دواح من تشغل والخدمات السلع إنتاج القانوني  مؤسسة وضعها كان مهما املتوسطة

 معايير تحترم ، وهي(2015ديسمبر 15)الرسمية،  دج مليون  500 السنوية حصيلتها إجمالي يتعدى أو ال جزائري، دينار ملياري 

 :التالي ( الجدول *االستقاللية )

 ئري.الجزا القانوني التعريف حسب واملتوسطة الصغيرة املؤسسات توزيع:  02رقم جدول ال

 امليزانية السنوية رقم األعمال املستخدمون  املؤسسة 

                                                            

)*(: املؤسسة املستقلة: هي مؤسسة ال تكون نسبة 25 % وأكثر من رأسمالها أو حقوق االنتخاب في حوزة مؤسسة أخرى مشتركة بين عدة مؤسسات 

 أخرى ال تتطابق في حد ذاتها مع التعريف الخاص باملؤسسات الصغرى واملتوسطة.
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09الى 01 املصغرة دينار 20أقل من   مليون دينار 10أقل منى    

49الى10 الصغيرة مليون دينار 200أقل من   مليون دينار 100أقل من    

250الى 50 املتوسطة مليار 2مليون إلى 200  مليون دينار 500الى 100من    

 15 في الصادر 77 رقم الرسمية ، الجريدة12/12/2001املؤرخ في  01/18 رقم املتوسطة و الصغرى  املؤسسات لترقية التوجيهي ون القان املصدر:

 .2001ديسمبر 

  هناك أن إلى هنا اإلشارة تجدر
ً
  تداخال

ً
 املشرع الجزائري  يعتبره فما والقوانين، التعريفات حسب املصطلحات في كبيرا

 لذلك الدول العربية، تشريعات من كثير في واملتوسطة الصغيرة املؤسسات ضمن يعتبر السابق، نون القا حسب مصغرة مؤسسة

 على أكثر املوالي( نجدها تنطبق العنصر في سنرى  )كما واملتوسطة الصغيرة للمؤسسات خصائص الباحثون  يورد عندما

 .الجزائر في عندنا املصغرة املؤسسات

   وسطةواملت الصغيرة املؤسسات خصائص-2

 (23،ص:2002)شتيوي،  :التالية العامة بالخصائص واملتوسطة الصغيرة املؤسسات تتميز

  أي تستخدم العاملين، عدد بمؤشر متوسطة أو صغيرة مؤسسات  -
ً
 من عددا

ً
عامل و/ أو  250يفوق  ال العاملين محدودا

  التغيير، ألنها  تملك على القدرة و عالية ونةبمر  تتمتع يجعلها مما تنظيمها موظف، في أغلب األحيان تهيمن الشخصية في
ً
 تنظيما

 .املتوسطة الصغيرة و للمؤسسات الواسع االنتشار أسباب أحد امليزة هذه تكون  قد و عاٍل، بتخصص يسمح ال بسيطا

  املتوسطة و الصغيرة املؤسسة تمارس -
ً
، وهذا نشاطا

ً
 مما يتطلب املؤسسة، إدارة متطلبات تعقيد تقليل في يساعد ما واحدا

  محدود مال برأس و تعلمه درجة كانت مهما شخص ألي يمكن بسيطة تسيير طرق  و مهارات
ً
  أن جدا

ً
  يقيم مشروعا

ً
 يؤمن صغيرا

 .حياته له

و  الكبيرة، باألعمال مقارنة التصفية أو الغلق املوت، في ممثلة عالية فشل بمعدالت املتوسطة و الصغيرة املؤسسات تمتاز -

 رغبة نتيجة عدم هي األكبر نسبته و األولى، التأسيس سنوات في أعلى أنه إال الصغير، العمل حياة مدى على ائمق الفشل تهديد

 .(38-35، ص 2005)برنوطي،  لتصفيته يضطرهم مما لها، يعرضهم التي املالية الخسائر بسبب عليه اإلبقاء في أصحابه

من املساعدين  قليل عدد مع )املالك( املدير حيث يقوم الواحد، لرجلا بأداء املتوسطة و الصغيرة املؤسسات إدارة تتميز- 

 املتخصصة، بوظائف اإلنتاج، التمويل الشراء البيع واالتصاالت الشخصية، كما أنه ال يوجد بها استشاريون للوظائف اإلدارية

 ..(36-35، ص: 1998)محمد،  العمل وتقسيم التخصص مزايا من االستفادة عدم إلى بها يؤدي  مما

 أهمية حماية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة -3

ع
ّ
مثل أصحاب األعمال وزبائن  دت

ّ
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة جزءا حيويا من االقتصاد في كل مجتمع تقريبا، فهي ت

ادة تنشيط وسيكون الحفاظ على هذه الشركات قائمة وتعزيز قدرتها على إع ،الشركات األكبر في سالسل التوريد على حد سواء

)حسيبة،  عملياتها بسرعة بمثابة نقطة انطالق لالقتصاد ككل، وتبرز أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل ما يلي

 :(2006أفريل  17/18

 التأثير الكبير في التخفيض والتخفيف من مشكل البطالة : -3-1

في بلدان منظمة   70%في البلدان الناشئة وحوالي من إجمالي العمالة 45تساهم الشركات الصغيرة واملتوسطة بنسبة %

وقد تؤثر الخسارة املفاجئة والحادة على الطلب على قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على  ،التعاون االقتصادي والتنمية
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من جميع  50% على سبيل املثال لجأت نسبة ،ممارسة أعمالها، كما قد تسفر تدابري اإلغالق العام عن زيادة معدالت البطالة

مليون دوالر في الواليات املتحدة  20من الشركات الصغيرة التي تمتلك عائدات تبلغ أقل من  78الشركات الصغيرة واملتوسطة و%

 .إلى تسريح املوظفين مؤخرا، وهو ما أسفر عن معدالت قياسية للبطالة

 إمكانية التقليل من املخاطر املنهجية طويلة األجل  -3-2

فشل في حماية الشركات الصغيرة واملتوسطة عن أثر مضاعف في االقتصاد األوسع نطاقا ويعترض أي فرصة قد يسفر ال

للتعافي للخطر أوال سيكون النخفاض اإلنفاق واالستهالك تأثير مضاعف على الشركات الكبيرة، وذلك لتعرض األفراد لخسائر في 

ي األزمة تساؤالت حول جهود التنمية االقتصادية اإلقليمية إذ تعتمد وباملثل من املرجح أن تثر  ،الدخل وتزايد حالة الغموض

املدن الصغيرة على الشركات الصغيرة واملتوسطة في احتياجات التوظيف والنشاط االقتصادي، وقد تواجه صعوبات كبرية 

 .وتزايدا في معدالت الهجرة في حال جرى إغالق تلك الشركات الصغيرة

: أهمية املؤسسات 
 
 الجزائري  الصغيرة واملتوسطة في االقتصادثانيا

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في زيادة الصادرات الوطنية خارج املحروقات -1

حيث سيطر على هذه الصادرات قطاع املحروقات وكما هو معروف أن  ن إن هيكل الصادرات الجزائرية يعرف حالة الالتواز 

ادة واالنخفاض، وهو ما ينجر عنه أثار سلبية على االقتصاد الوطني ولقد سعت السلطات سعر هذه املواد تعرف تقلبات في الزي

الحكومية إلى إيجاد بدائل لهذه الصادرات من خالل تنويع هيكل التجارة الخارجية وترقيتها، وهذا من خالل إنشاء وتدعيم 

 م األسواق العاملية مما يساهم في زيادة معدالت النمو.املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وجعلها قادرة على زيادة الصادرات و اقتحا

 .2018 -2010: تطور الصادرات الجزائرية خارج قطاع املحروقات 03الجدول رقم

 الوحدة مليون طن                                                                                                                                                                                        

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوع الصادرات

 1890 1780 2063 2582 2165 2062 2062 1526 الصادرات خارج املحروقات

 5.44 5.93 5.46 4.11 3.28 2.87 2.81 2.67 النسبة %

 32873 32873 28246 35724 63752 69804 71427 55527 الصادرات املحروقات

 94.56 94.07 94.54 95.89 96.72 97.13 97.19 97.33 النسبة %

 34763 30026 37787 62886 65917 71866 73489 57053 املجموع

 .10/12/2018إحصائيات صادرة عن الوكالة الوطنية لترقية االستثمار، حصيلة التجارة الخارجية  املصدر:

في حين عرفت  2013، 2012من خالل معطيات الجدول نالحظ أن نسبة صادرات املحروقات عرفت ارتفاع خالل سنتي 

بقيمة  2017% من إجمالي حجم الصادرات، لترتفع في سنة 94.54بنسبة   35724إذ بلغت قيمتها  2015انخفاض من عام 

 % .16.38أي نسبة  2016مليون دوالر سنة  28246مليون دوالر مقارنة ب  32873

% من إجمالي الصادرات 5.46من جانب أخر نالحظ أن الصادرات خارج املحروقات تبقى نسبتها ضعيفة جدا فمثال سجلت  -

حيث يرجع السبب  يعود إلى انخفاض في أسعار  2015% عن سنة 13.71مليون دوالر بانخفاض  1780، أي ما يعادل 2016سنة 

 لى تراجع الصادرات الكلية للجزائر عامة وخاصة الصادرات املتعلقة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.البترول العاملية مما يؤدي إ
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 2017-2010: تطور قيمة الصادرات الجزائرية خارج املحروقات 01شكل رقم

 
 من إعداد الباحثان بناءا عل املعطيات سابقة. املصدر:

أن قيمة حجم الصادرات خارج قطاع املحروقات خالل فترة الدراسة عند قراءاتنا لبيانات الشكل البياني يتضح للعيان 

تبقى ضعيفة جدا لقيمة الصادرات اإلجمالية وهو ما يجعلنا نتساءل عن الدعم املالي املقدم في هذا املجال لتنويع الصادرات 

جال ترقية التنافسية خارج املحروقات بهدف تنويع مصادر جلب العلمية الصعبة من جهة لكن ما يمكن أن نقوله أن م

للمنتجات املصدرة ملخرجات هذه املشاريع الصغيرة واملتوسطة والوصول إلى تحقيق مكانة في األسواق العاملية، والش يء امللفت 

عرفت تراجع حصتها السوقية األمر الذي ال يتوافق مع العدد املتزايد من سنة ألخرى في عدد املؤسسات  2014انه في سنة 

عنى براعية ومتابعة نمو الصغيرة وامل
ُ
توسطة ويرجع هذا االختالل حسب املختصين إلى غياب التنسيق ووضع إستراتيجية ت

وتطوير هذه املؤسسات للتحقيق األهداف املرجوة و بلوغها مراحل التصدير وضمان مكان لها في األسواق اإلقليمية العاملية كما 

 قلنا من خالل تحسين من مستويات التنافسية.

 التركيب السلعي للصادرات الجزائرية خارج املحروقات قطاع املحروقات -2

إن اعتماد الجزائر على الصادرات ذات الطابع الريعي ) البترول، الغاز ( جعل الصادرات األخرى تعاني من تنوعها على الرغم 

لتي كانت من أهم أهدافها تنويع االقتصاد والنظم االقتصادية وكذا تحرير التجارة الخارجية ا تمن إنتاجها برامج من االصطالحا

والبحث عن مصادر جديدة لجلب العملة الصعبة، ومن جانب أخر كما هو معروف أن الصادرات الجزائرية ضعيفة جدا من 

حيث قيمتها السوقية مقارنة مع الصادرات الدول األخرى غير املحروقات الن هذه الدول تعمل على تنويع صادراتها خارج 

 قات.املحرو 

 .2017 – 2012: تطور التركيب السلعي للصادرات خارج املحروقات 04الجدول رقم

 الوحدة/ مليون دوالر.                                                                                                                                                                                          

املواد  السنة

 الغذائية

املواد نصف  املواد الخام

 مصنعة

 الطاقة والتشحيم السلع االستهالكية التجهيزات الصناعية

2012 315 168 1527 32 19 69804 

2013 402 109 1458 28 17 62960 
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2014 323 109 2121 16 11 60304 

2015 335 106 1693 19 11 32690 

2016 327 84 1597 53 18 27102 

2017 348 37 1348 74 20 32864 

 93.84 0.06 0.18 4.5 0.29 1.13 النسبة% 

 .10/12/2018إحصائيات صادرة عن الوكالة الوطنية لترقية االستثمار ، حصيلة التجارة الخارجية  املصدر:

ير متنوعة بالدرجة املطلوبة، وكما هو معروف لسبب عند مشاهدتنا لقيم الجدول نالحظ أن الصادرات خارج املحروقات غ

، وتشمل مجموعة 2017% وهذا في سنة 7.10سيطرة قطاع أو صادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات للسلع خارج املحروقات 

ذا املجال مقارنة السلع التي يتم تصديرها خارج املحروقات أساسا و املتمثلة في املواد نصف املصنعة التي تحتل املرتبة األولى في ه

مليون دوالر و تأتي  329% أي ما يعادل 1.4% من إجمالي الصادرات، ثم السلع الغذائية بحصة 4.5بالسلع األخرى حيث تمثل 

مليون دوالر وفي األخير تأتي السلع الصناعية والسلع االستهالكية  84% أي ما يعادل  0.31املواد الخام في املرتبة الثالثة بنسبة 

 % على التوالي.0.08%، 0.2غذائية بنسبة غير ال

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في زيادة القيمة املضافة -3

إن التوزيع الغير العادل في عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب مجال نشاطها فمن الصعب معرفة الوزن الحقيقي 

ملساهمة الصغيرة واملتوسطة للقيمة املضافة على مستوى الوطني، وكذا لها في توفير وخلق الثروة على املستوى الوطني لها، إن ا

حسب مجال نشاطها سيكون مفيدا لها إلى حد بعيد لتشخيص مكانتها وتقييم أدائها في االقتصاد الوطني فالجدول اآلتي يوضح 

 .2017 -2010القيمة املضافة خارج املحروقات خالل 

 .2017 /2010يرة واملتوسطة في القيمة املضافة : مساهمة املؤسسات الصغ05الجدول رقم

 الوحدة/دج                                                                                                                                                                                                        
 املجموع مؤسسات قطاع العام مؤسسات قطاع الخاص سنةال

 النسبة القيمة النسبة القيمة

2012 5553.9 90.42 587.86 9.58 6141.76 

2013 6463.9 90.54 675.06 9.46 7138.19 

2014 6540.75 89.26 786.47 10.74 7327.22 

2015 7597.59 89.48 893.41 10.52 8491 

2016 7940.80 89.72 998.20 10.28 8851 

2017 8801.75 90.62 910.25 9.37 9712 

 من إعداد الطالب بناءا على : نشريات املعلومات اإلحصائية، وزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة و الصناعات التقليدية، مدير املنظومات املصدر:

 لتوالي.، على ا2017،2016،2015،2014،2013،2012اإلعالمية و اإلحصائية لسنوات: 
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فمن خالل املعلومات الخاصة بالجدول فنالحظ أن مساهمة القطاع الخاص له دور مهم في زيادة القيمة املضافة من سنة 

%، 90.42، كما تراوحت النسبة 2017مليار دينار خالل سنة  8201.75إلى  2012مليار دينار سنة  5553.9ألخرى إذ ارتفع من 

 % من جانب أخر.90.62

مساهمة القطاع العام في تحقيق القيمة املضافة لحساب القطاع الخاص حيث انخفضت نسبة مساهمته  نالحظ تراجع

على التوالي و من هنا نالحظ األهمية االقتصادية للقطاع الخاص في خلق  2017و 2012% وهذا خال ل 9.37% إلى 9.58من 

 ة املضافة في االقتصاد الجزائري.القيم

 2010/2017ملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القيمة املضافة : نسبة مساهمة ا02شكل رقم

 
 من إعداد الباحثان بناءا عل املعطيات سابقة. املصدر:

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في زيادة الناتج الداخلي الخام -4

 من حيث إن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لها األثر الفعال في زيادة قيمة الناتج الوطني الخام ف
ً
 ومعتبرا

ً
هي تؤدي دورا مهما

 تنويع املنتوج الوطني الن االقتصاد الوطني يرتكز عليها أساسا إذا تم القليل من االعتماد على قطاع املحروقات.

( خارج قطاع PEB (إن عند دراستنا لقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخ

مليار دينار، فهذه املؤسسات يمكنها أن تحقق  13843ث و صلت قيمة هذه املؤسسات في مساهمتها للناتج ب املحروقات حي

 مهما بهدف دفع 
ً
النمو االقتصادي وعليه فان توفير الدعم وتشجيع املستمر لقطاع املؤسسات الناشئة في الجزائر يبقى أمرا

عي(، وحتى نوضح مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في زيادة وتطور عجلة التنمية ملختلف املجاالت ) االقتصادي، االجتما

 الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات حسب الطابع القانوني لها.

 .2017-2012: مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الناتج الداخلي الخام 06الجدول رقم

 القطاع                   

 السنوات

 املجموع مساهمة القطاع العام الخاص مساهمة القطاع

 النسبة % القيمة النسبة % القيمة

2012 5813.02 87.99 793.38 12.01 6606.40 

2013 6741.19 88.3 893.24 11.70 7634.43 

2014 7338.65 86.10 1187.93 13.90 8526.58 
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2015 7924.51 85.78 1313.36 14.22 9237.87 

2016 8442.32 84.90 1501.6 15.09 9943.92 

2017 12100.8 87.41 1742.20 12.58 13843 

 إحصائيات الناتج الداخلي الخام، وزارة املالية الجزائرية على املوقع: املصدر:     

http://www.dgppmf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux_indicateurs2017.pdf 

يتضح لنا من خالل قيم الجدول أن مساهمة القطاع العام دائما له حصة األكبر في زيادة و تطوير الناتج الداخلي الخام     

مليار دينار جزائري، إن هذا التطور راجع إلى السياسات  12100.8إلى  5813.02من  2017-2012حيث سجلت زيادة خالل الفترة 

واعد السوق من جهة ومن جهة ثانية نالحظ أن مساهمة القطاع العام في الناتج الداخلي التي انتهجتها الحكومة الجزائرية لق

الخام دائما في تراجع مستمر مقارنة بالقطاع الخاص حيث تراجعت نسبة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ذات الطابع العمومي 

اص للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق ، ومن هنا تبرز أهمية القطاع الخ2017سنة  12.58إلى  2015سنة  14.22من 

 ضروريا في إطار عمليات 
ً
النمو االقتصادي فأهمية توسيع عدد االستثمارات الخاصة في مجال املؤسسات الناشئة يبقى أمرا

 االقتصادية.تحقيق التنمية 

: انعكاسات جائحة كورونا على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر
 
 ثالثا

ثر اقتصاديات أغلب بلدان العالم بجائحة كورونا على غرار الجزائر وهذا علة مختلف القطاعات خاصة للمؤسسات تتأـ

 الصغيرة واملتوسطة سواء على املدى القريب أو على املدى البعيد.

 انعكاسات جائحة كورونا على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على املدى القريب -1

، وبالتالي فان من الواجب على 19رة واملتوسطة في الجزائر تعتبر هي األكثر تضرروا بسبب أزمة كوفيد إن املؤسسات الصغي

هذه املؤسسات إيجاد آلية لتجنب مشكل التوقف واإلفالس وذلك لقلت املواد املالية املحدودة ملجابهة األثار املتعلقة بهذه 

 صفة أكثر كواكالت السياحة والسفر.األزمة، خاصة قطاعات األشغال العمومية، والخدمات ب

وبالرجوع إلى اإلجراءات والتدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا التي باشرتها الدولة الجزائرية السيما ما جاءت به 

ورونا) كوفيد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس ك 2020املؤرخ في  70-20من املرسوم التنفيذي رقم  15املادة 

% من العمال من اجل مواصلة النشاط 50( ومكافحته، فان املؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة تحافظ على نسبة 19

االقتصادي، غير أن هذه التدابير تبدو غير كافية لتفادي توقف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن مواصلة نشاطها 

 .(08، ص:2020أفريل  09)الشعل، األحد  االقتصادي

وأدى غلق معظم النشاطات االقتصادية كنشاط خدمات النقل املسافرين وفضاء الترفيه والتسلية والعرض واملطاعم 

باإلضافة إلى إمكانية غلق نشاطات أخرى بموجب قرار من الوالي املختص إقليميا إلى التأثير سلبا على نشاط املؤسسات الصغيرة 

 ها اقتصاديا، وتكبدها خسائر مادية ال يمكن تحملها.واملتوسطة وبالتالي عدم ديمومت

وفضال عن ذلك فان رئيس منتدى املؤسسات بالجزائر صرح قائال أن طول أمد هذه األزمة سيكون له انعكاسات اقتصادية 

 واجتماعية صعبة داعيا إلى ضرورة تموقع الجزائر أكثر في السوق العاملية كشريك ألوربا ما بعد كورونا.
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م من توجيه الوزير األول بالجزائر تعليماته إلى ضرورة اإلبقاء على النشاط االقتصادي فيظل التقيد الصارم بتدابير وبالرغ

 الوقاية من الوباء، إال أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تضررت كثيرا ولم تستطع مواجهة جائحة كورونا.

يعتبر ثالث قطاع رئيس ي في الناتج املحلي اإلجمالي، الذي  وأدت تداعيات فيروس كورونا إلى تضرر قطاع الخدمات الذي

 يشمل قطاع الخدمات املصرفية والسياحية و التأمينات والترفيه وخدمات االنترنت واملعلومات والنقل وغيرها.

بين  وبالنسبة لخدمات املطاعم فانه يوفر سوق شغل لليد العاملة سواء املنظمة منها أو أصحاب العمل اليومي وهي من

القطاعات التي عرفت صدمة كبيرة نجمت عن هذا الوباء وتكبدت خسائر مادية ال يمكن تداركها في الوقت في الوقت الراهن مع 

 اإلشارة أن الحكومة قررت تعليق نشاط املقاهي واملطاعم ضمن إجراءات الوقاية من انتشار الوباء.

ثير من العمال التابعين للمؤسسات الصغيرة مما ينجم عنه زيادة في ويؤدي الحجر املنزلي الجزئي أو الكلي إلى تسريح الك

معدالت البطالة على العكس تماما بالنسبة للموظفين التابعين للقطاع العام فأنهم ال يتأثرون طاملا أن الدولة ستضمن أجورهم، 

وقيف نشاطها بسبب عدم قدراتها باإلضافة أن هناك العديد من املؤسسات سيشهر إفالسها وأخرى من املحتمل جدا تنوي ت

على التحمل واالستمرار في النشاط نظرا ملحدودية الدخل املادي لها وأنها ال تملك سيولة مالية كبيرة تمكنها من الصمود أمام 

 .(2017)وسيلة،  هذه الجائحة

ليس لها القدرة على الصمود  وزيادة على ذلك فان جائحة كورونا أثرت كثيرا على نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي

أمام هذه الجائحة خاصة إذا استمرت لوقت طويل، وفي ظل افتقاد هذه املؤسسات للقدرة التمويلية على غرار مؤسسات 

مجموعة من التدابير ملساعدة األفراد ” 19-كوفيد”الخدمات، و تضمنت االستجابة االقتصادية للحكومات إزاء جائحة 

ي وجه األزمة. ومع ذلك، وجدت الشركات الصغيرة واملتوسطة نفسها في موقف بالغ الصعوبة، فقد والشركات على الصمود ف

 أجربها الطلب املتراجع على اتخاذ قرارات انطوت على تسريح العمال؛ في حني تفتقر الكثير منها إلى املوارد املالية لتجاوز األزمة ومن

طة في العديد من البلدان إلى اإلفالس في غضون ثالثة أشهر منذ بدء الجائحة املحتمل أن تتعرض ثلث الشركات الصغيرة واملتوس

في بلدنها، وستكون قدرتها على الحفاظ على أعمالها قائمة أمرا بالغ األهمية في مرحلة التعافي بعد األزمة، حيث تساهم الشركات 

 .نسبة الناتج املحلي اإلجمالي العامليالصغيرة واملتوسطة في ثلثي إجمالي العمالة على الصعيد العاملي، ونصف 

نفذت الحكومات منذ بداية الجائحة عددا ً كبيرا من البرامج التي تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات الصغيرة واملتوسطة، 

تلك وتمثل الهدف الرئيس من هذه البرامج في تزويد أصحاب الشركات باألموال والدعم الالزمين على املدى املنظور وتعتبر 

اإلجراءات مهمة، إال أن زيادة تأثريها إلى أقص ى حد يتطلب من صانعي السياسات النظر في أربعة إجراءات إضافية، أال وهي 

مركز إدارة ”تسهيل حصول الشركات الصغيرة واملتوسطة على الدعم الحكومي، وتمكني بيئة عمل داعمة من خالل تطوير

تركيز على تعزيز االستدامة والقدرة على التحمل، وإعادة التخطيط للوضع الطبيعي ، وتوجيه ال“الشركات الصغيرة واملتوسطة

 .املقبل

 مدى تأثر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بأزمة كورونا -2

على الرغم من حاجة جميع الشركات إلى التكيف بسرعة مع الزعزعة وحالة الغموض املتزايدة، كانت الشركات الصغيرة 

لتأثر باألزمة بشكل خاص. ويوجد ثالثة عوامل تزيد من تداعيات األزمة املحتملة على الشركات الصغيرة واملتوسطة سريعة ا

 :(2020)نبيل،  واملتوسطة مقارنة بالشركات الكبيرة، و يتضح هذا التأثر من خالل
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 تراجع الطلب وتحديات السيولة  -2-1

دراسـة اسـتقصائية في بلدان منظمة التعـاون  15والي انخفض الطلب بشـكل كبري منذ انتشـار الجائحة، ووفقا لح

تواجه أكثر من نصف الشـركات الصغيرة واملتوسـطة بالفعل خسـائر فادحة في اإليرادات، مع  ، (OECD)االقتصادي والتنمية

من  37ة %امتالك العديد منها أرصدة احتياطية قد تسـاعدها في الصمود بضعة أشـهر فقط. ففي البرتغال، أفادت نسـب

ومع بداية تفشـي املرض في  الصين، أفادت ثلثا  50الشـركات الصغرى واملتوسـطة عن انخفاض اإلنتاج بنسـبة أكثر من %

الشـركات الصغيرة واملتوسـطة عن وجـود مـا يكفي من النقـد لتغطية التكاليف الثابتة ملدة ال تزيد عن شـهرين، أما في الواليات 

يوما فقط من التدفقات النقدية، وقد أسـفرت هذه العوامل مجتمعة عن جعل  27لشـركات الصغيرة سوى املتحدة، لم تمتلك ا

 .الشـركات الصغيرة واملتوسـطة فـي موقـف صعـب للغاية، في حني تواجه العديد منهـا خطر اإلغالق الدائم

 تراجع سالسل التوريد والعمليات غير املرنة    -2-2

الصغيرة واملتوسطة املوارد التي تمتلكها الشركات الكبيرة في املجاالت الوظيفية األساسية إلدارة  ال يمتلك القائمين على

الضغوط التجارية واالستجابة للجائحة، ويتجلى هذا النقص في عدم قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على تكييف سالسل 

غيرة واملتوسطة على مدخالت من سالسل التوريد التي أصبحت التوريد وعمليات اإلنتاج بسرعة، كثيرا ما تحصل الشركات الص

أطول وأكثر تعقيدا وأكثر عاملية، إال أن الجائحة زعزعت سالسل التوريد هذه، وهو ما أسفر عن افتقار العديد من الشركات 

 الصغيرة واملتوسطة إلى املوارد التي تحتاج إليها للحفاظ على عملياتها قائمة. 

سفرت اإلجراءات التي كان الهدف منها الحد من انتشار املرض إلى زعزعة عمليات إنتاج الشركات الصغيرة إضافة إلى ذلك أ

واملتوسطة، فضال عن أن مصانع الشركات الصغيرة غري مصممة إلجراءات التباعد البدني، وال تمتلك الشركات عادة الخربة 

 .واملوارد الالزمة إلعادة تنظيم عملياتها بسرعة

 راجع التمثيل غير املتكافئ للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القطاعات األكثر تضررا ت -2-3

ستكون بعض قطاعات الصناعة أشد تضررا من غريها في ظل األزمة وفقا ً لتحليلنا، وقد تستغرق وقتا أطول للتعافي بسبب 

واملتوسطة في هذه القطاعات بسبب الطبيعة  الزعزعة في الطلب والعرض على املدى الطويل، وتزداد نسبة الشركات الصغيرة

املحلية للطلب وقلة عوائق الدخول إلى السوق، مثل قطاعات البيع بالتجزئة والفنادق واملطاعم والترفيه والبناء، على سبيل 

التجارية  من الشركات الصغيرة واملتوسطة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أعمالها 70إلى % 60املثال، تمارس نسبة 

 .ضمن هذه القطاعات، وهو ما يجعل الشركات الصغيرة واملتوسطة أكثر تأثرا باألزمة

 أهم العقبات التي تقف أمام االستجابة األكثر فاعلية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل الجائحة  -3

تي تخلقها الزعزعـة. وتمكنـا بعد إجراء أعلنت الحكومات عن حزم تحفيز غري مسـبوقة ُ للتعامل مع املشكالت الفورية ال   

تريليـون دوالر، حيث خصصت هذه اإلجراءات  11دولة بلغت قيمتهـا حوالـي 51إجـراء تحفيزي في  1300تحليل من توثيق أكـر مـن 

رية، مثل اإلعفاء من جزءا من أموالها لصالح الشـركات الصغيرة واملتوسـطة، مع التركيز على توفير اإلغاثة النقدية املباشـرة والفو 

الرسـوم الحكومية وتقديم حواالت نقدية للشـركات، إضافة إلـى دعـم امليزانيـة العمومية على املدى الطويل، مثـل تقديـم برامـج 

ضمان االئتمان وال تزال نهج الدعم في تطور مسـتمر، وتنظر بعض الحكومات في تقديم دعم إضافي للشـركات الصغيرة 

 .واملتوسـطة
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 وعلى الرغم من الجهد الذي تبذله الحكومات، ال تزال فاعلية الدعم الحكومي محدودة نتيجة للعوامل الثالثة املهمة التالية   

 :(2020)الجمهورية، 

عدم وجود نهج متكامل وانعدام التنسيق تعتبر الشركات الصغيرة واملتوسطة اليوم في أمس الحاجة إلى دعم شامل قائم على  -

ية متسقة. ومع ذلك، تتسم بيئة العمل الداعمة للشـركات الصغيرة واملتوسـطة بالتعقيد، فهي تشـمل واضعي إستراتيج

السياسـات والبنوك ومقدمي املسـاعدة الفنيـة للقطاعين العام والخاص واملنظمـات غري الحكوميـة والجهات الدولية املانحـة. 

ي تطويـر بيئة العمـل هذه الفتقارها إلى جهـة تنظيميـة واحدة تضمن توجيـه جميع وتفشـل غالبيـة الحكومات في الوقت الحالـي فـ

 .الجهود إلى األهداف نفسـها

تركيز الجهود نحو الحفاظ على الشركات قائمة على من التركيز على النمو في املدى املنظور بدال املستقبل ركزت الحكومات  -

املتوسطة في تجاوز األزمة. وتهدف جميع اإلجراءات التي قدمتها الحكومات تقريبا إلى استجاباتها على مساعدة الشركات الصغيرة و 

تحسني السيولة من خالل تأجيل سداد الدفعات املستحقة، وتحويل القيمة إلى الشركات، مثل دعم أجور املوظفين وتخفيض 

 .)ن القروضالرسوم الحكومية، إضافة إلى دعم امليزانية العمومية )مثل تقديم برامج ضما

ويتناول عدد أقل من املبادرات التحديات األطول أجال التي ستواجهها الشركات الصغيرة واملتوسطة في التكيف مع مرحلة 

ما بعد الجائحة في حال لم يتعافى الطلب بعد نفاد الحوافز الحكومية، وبالتالي تعد مساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة في 

ا بالغ األهمية، إال أنها ليست كافية، إذ تحتاج هذه الشركات إلى مساعدة في تصور الوضع الطبيعي املقبل تجاوز أزمة الجائحة أمر 

ملمارسة األعمال التجارية. كما أنها تحتاج إلى خطة طويلة األجل إلعادة تنظيم أعمالها والتعافي والتركيز على تجاوز أدائها السابق 

 .قبل األزمة، وليس بلوغه فقط

 
 
: اإلجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل جائحة كورونارابعا  

توجد أربعة إجراءات لتعزيز تأثير التدابير الحالية لقد دفع نطاق الجائحة والتداعيات االقتصادية الناتجة عنه العديد من 

تي اتخذوها حتى اليوم كافية لحماية الشركات الصغيرة واملتوسطة املسؤولين الحكوميين إلى التساؤل عما إذا كانت استجاباتهم ال

وتوفري األساس للتعافي، وينطوي الهدف على الحصول على أكرب تأثري ممكن من الجهود الحالية وإعداد الشركات الصغيرة 

 .واملتوسطة لتحقيق تعاف اقتصادي أقوى بعد األزمة

يركز اإلجراءان األول والثاني على االستجابة الفورية للجائحة، في حني  .ناوالحظنا وجود أربعة إجراءات حاسمة في تجربت

 .يركز اإلجراءان األخريان على قدرة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على تجاوز األزمة وهي في وضع أكثر قوة

 سهولة حصول الشركات الصغيرة واملتوسطة على الدعم -1

وسطة في تدابري االستجابة تتطلب من واضعي السياسات العمل مع هذه إن زيادة مشاركة الشركات الصغيرة واملت

الشركات بشكل مباشر، ومساعدتها في تحديد برامج املساعدة الصحيحة، والتعامل مع إجراءات تطبيق تلك البرامج وتأمين 

 املساعدة لها، وقد أعّدت البلدان التي نفذت هذه التدخالت بنجاح.

والتداعيات االقتصادية الناتجة عنه العديد من املسؤولين الحكوميين إلى التساؤل عما إذا كانت لقد دفع نطاق الجائحة    

 .استجاباتهم التي اتخذوها حتى اليوم كافية لحماية الشركات الصغيرة واملتوسطة وتوفير األساس للتعافي

لى الوصول السريع والسهل إليها، على وبمجرد إعالم الشركات الصغيرة واملتوسطة بخدمات الدعم األكثر صلة، تحتاج إ

سبيل املثال قد تعتبر القروض واملنح والضمانات التي تتطلب عمليات تطبيق معقدة عوائق تحول دون تحقيق ذلك الهدف، 
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ات خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي ال تمتلك عدداً  كافيا من املوظفين أو املوارد التي يمكن تكريسها لعمليات تقديم طلب

الحصول على تلك القروض واملنح. في املقابل، تعتبر عملية تسهيل اإلجراءات اإلدارية أداة مهمة تساعد الحكومات في زيادة 

مشاركة الشركات الصغيرة واملتوسطة في برامج املساعدة، على سبيل املثال عرضت والية بافاريا األملانية مساعدة فورية تتراوح 

( قرضا للشركات ( BDC لشركات الصغيرة واملتوسطة املتضررة، وباملثل قدم بنك كندا لتنمية األعمالألف يورو ل 30و 5000بين 

 من وقت املوافقة. ساعة  48دوالر كندي يمكن الحصول عليه عبر اإلنترنت في غضون  100000الصغيرة يصل إلى 

  تنسيق بيئة العمل الداعمة وتركيز جهودها -2

تحتاج الشركات الصغيرة واملتوسطة اليوم إلى دعم شامل. لذلك، من  “كات الصغيرة واملتوسطةمركز إدارة الشر ”من خالل 

بصفته جهة تنظيمية واحدة، وتفعيل كامل املنظومة “ مركز إدارة للشركات الصغيرة واملتوسطة” الضروري أن تعد الحكومات 

بهدف زيادة تأثري تدابري االستجابة الحكومية إلى أقص ى  البيئية املتكاملة، وضمان مواءمة جميع الجهود مع األهداف الرئيسة

حد. وتتضمن الخطوات الضرورية األولى معالجة مصالح األطراف املختلفة، وزيادة إمكانية الوصول إلى املعلومات، والتوفيق بني 

 .الطلب والعرض

ة مركز تحكم يراقب كيفية تنفيذ البرامج باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل مركز إدارة الشركات الصغيرة واملتوسطة بمثاب

وأثرها عن كثب ويمثل حلقة الستقاء ردود الفعل، وتمكن هذه الرؤى الثاقبة واضعي السياسات واملشاركين في بيئة العمل 

الداعمة للشركات الصغيرة واملتوسطة من التكليف بسرعة وتوجيه مساعدتهم، وقد ُيسفر فشل معظم الحكومات في تتبع 

م في الوقت الحالي عن خلق نقاط عمياء تحد من قدرتها على اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز فاعلية البرامج. ويوفر مركز التقد

اإلدارة أيضا معلومات حول مشاركة الشركات الصغيرة واملتوسطة في برامج الدعم الحكومية على مستوى القطاعات وعلى 

 .بة ضرورية لحشد أصحاب املصلحة املعنيين في بيئة العملاملستوى اإلقليمي؛ وتعتبر هذه الرؤى الثاق

 توجيه التركيز على تعزيز االستدامة والقدرة التنافسية  -3

تعتمد سرعة التعافي على قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على العودة إلى ممارسة العمليات املستدامة بعد األزمة بعد 

وري أن يوجه صانعو السياسات تركيزهم على تقديم ثالثة تدخالت أساسية تنطوي على نفاد تدابري التحفيز الحالية، ومن الضر 

تأثري أكبر وأوثق صلة بالشركات الصغيرة واملتوسطة، أال وهي تعزيز الوصول إلى الطلب املحلي، ودعم التدويل، وتعزيز 

 .اإلنتاجية

قل مما هي عليه في العديد من األسواق، وستبقى ستبقى حصة الشركات الصغيرة واملتوسطة من املشتريات الحكومية أ -

املشتريات الحكومية السبيل الوحيد واألكثر تأثيرا للتنمية املستدامة للشركات الصغيرة واملتوسطة، وذلك نظرا لحصتها املرتفعة 

في البلدان  50ر من %في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأكث 30من إجمالي الطلب )الذي يمثل، على سبيل املثال، %

النامية(. ويمكن للحكومات النظر في تخفيف األعباء اإلدارية للشركات الصغيرة واملتوسطة التي ال تزال مشاركتها محدودة في 

املشتريات العامة، على سبيل املثال نفذت وزارة الشركات الصغيرة واملتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية إجراء يهدف 

تبسيط العمليات والعبء اإلداري في املشتريات العامة عن طريق الحد من عمليات التفتيش امليداني، وعرضت الحكومات في إلى 

 .العديد من البلدان مدفوعات مسبقة مقابل الخدمات والسلع املشتراة

ئحة سالسل التوريد والتجارة تزدهر الشركات الصغيرة واملتوسطة عند دمجها في سالسل القيمة العاملية. لقد زعزعت الجا -

الدولية، وال تمتلك الشركات الصغيرة واملتوسطة املوارد العادة تعزيز الروابط املقطوعة بمفردها. على هذا النحو يعتبر التركيز 

 .على تدويل الشركات الصغيرة واملتوسطة في استراتيجيات التصدير الوطنية أمرا بالغ األهمية
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 نتاجية للصغيرة واملتوسطة ضرورة تعزيز برامج اإل  -4

يجب على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مواصلة تعزيز البرامج الخاصة بالعملية اإلنتاجية للحفاظ و تعزيز قدرتها على 

 .املنافسة على الصعيد املحلي و الدولي

ثال من خالل تقديم حلول وعلى الرغم من أن العديد من الشركات الصغيرة واملتوسطة كافحت خالل األزمة، على سبيل امل

التجارة اإللكترونية السريعة، يوجد حاجة ماسة إلى تحقيق مزيد من االبتكارات و الرقمنة لزيادة تعزيز اقتصاداتها وضمان بقائها 

عطاء قائمة، ويمكن للحكومات تسريع إعداد برامج اإلنتاجية باإلضافة إلى زيادة فاعلية البرامج الحالية إلى أقص ى حد من خالل إ

األولوية للشركات الصغيرة واملتوسطة األكثر احتياجا ( من حيث الحجم والقطاع وإمكانات النمو) ومواءمتها مع التكنولوجيا 

 Workforce  “وورك فورس”املناسبة والبنية التحتية وحلول بناء القدرات، على سبيل املثال تدعم الوكالة الحكومية السنغافورية 

واملتوسطة وأصحاب العمل من خالل برامج متعددة تهدف إلى مساعدة الشركات على تبني ممارسات اإلدارة ( الشركات الصغيرة (

االقتصادية للموارد، إضافة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وقد أسفر هذا البرنامج عن زيادة إنتاجية الشركات الصغيرة 

إلى  2500ندا ستوفر مكاتب الشركات املحلية في كل مقاطعة قسائم بقيمة ، وفي أيرل70إلى % 40واملتوسطة املشاركة بنسبة %

 .لدعم استمرارية األعمال واالبتكار واإلنتاجية 50-50مع تمويل املثل بنسبة  -يورو  10000

إعادة التخطيط للوضع الطبيعي املقبل يمكن لصانعي السياسات ومسؤولي الشركات الصغيرة واملتوسطة النظر في إعادة 

رئيسة تتجاوز  تقييم االستراتيجيات القائمة وتكييف األولويات مع البيئة الحالية، ويمكن للحكومات النظر في ثالثة مجاالت 

 استجابات التحفيز الحالية.

يمكن لصانعي السياسات إعطاء األولوية للقطاعات التي تضررت بشدة ولكنها قادرة على تحقيق التعافي السريع من خالل  -

 ويمكن أن يساعد هذا النهج في زيادة النشاط  )مثل قطاعي الصيانة والبناء(تدخالت مخصصة حسب الحاجة تقديم 

 .االقتصادي مع االستمرار في حماية الصحة العامة

نا، يمكن للحكومات تسريع الجهود لدعم الشركات عالية األداء واملبتكرة وذات إمكانات بلوغ مرحلة تسارع النمو. ووفقا ّ لتحليل -

من  60% فقط من الشركات الصغيرة واملتوسطة في معظم البلدان، إال أنها تولد أكثر من % 3إلى  2ال تمثل هذه الفئة سوى 

النمو االقتصادي وفرص العمالة، على هذا النحو يمكن للحكومات أن تطمح إلى مضاعفة عدد الشركات متسارعة النمو على 

ارعة النمو من إجمالي الشركات الصغيرة واملتوسطة، وتعد برامج املساعدة الفنية املدى املتوسط، أي نسبة الشركات متس

املستهدفة والقابلة للتطوير واملنصات الوطنية التي تحفز االبتكار في املنتجات واعتماد التكنولوجيا والرقمنة وإنشاء نماذج 

برنامجي  2016ثال طور بنك كندا لتنمية األعمال عام أعمال جديدة ضرورية لزيادة عدد الشركات متسارعة النمو، على سبيل امل

تسارع النمو ومحرك النمو لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة سريعة النمو في سعيها إلى تحسين استراتيجيات نموها وهياكل 

ية لبنك كندا لتنمية التمويل والضوابط الداخلية، وستتمكن الشركات املشاركة في هذا البرنامج من الوصول إلى الخربة الداخل

 شركة حتى اليوم. 140األعمال وشبكته من رواد األعمال. وقدم البرنامج الدعم ألكثر من 

 على الرغم من أن استجابة الحكومات تركز على الحفاظ على مواصلة الشركات الصغيرة واملتوسطة نشاطها، من 
ًّ
وأخيرا

ألعمال التي تهدف إلى دعم ممارسة األعمال في القطاعات ذات األولوية، الضروري استكمال هذه الجهود مع تعزيز ثقافة ريادة ا

وزيادة عدد الوظائف الجيدة، وتحسني قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على التحمل والصمود في ظل األوضاع االجتماعية 

 .واالقتصادية الراهنة وتعزيز قدرتها التنافسية



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
 

 كتاب المؤتمر

 

118 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

توسطة ستكون محركا حيويا ملرحلة التعافي االقتصادي بعد األزمة، وقد نفذت تدرك الحكومات أن الشركات الصغيرة وامل

الكثير منها بالفعل عدة برامج استجابة للجائحة. إال أن ضمان وصول املساعدات إلى الشركات الصغيرة واملتوسطة وإحداث 

 أكثر شموال. وستقوم الحكومات التي تتخذ أربعة إجر 
ً
اءات مستهدفة بتسريع عملية تعافيها وإعداد التأثير املطلوب يتطلب نهجا

 .الشركات الصغيرة واملتوسطة لتحقيق النجاح املستدام

 خاتمة:

االقتصادية والتكنولوجية ووسيلة لخلق فرص عمل جديدة،  تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من أهم آليات التنمية

وين والتطوير حيث تقدم هذه املؤسسات املعلومات الكافية التي تساهم بفعالية في تطوير صناعات قائمة من خالل التك

والدراسات الالزمة لخطط العمل وجدوى املشروعات وتسويق املنتجات، وتتنوع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب الهدف 

 الذي أنشأت ألجله. 

لوطني وخلق تنوع في مصادر الدخل  ولكي تقوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بدورها املتمثل في تنمية وتدعيم االقتصاد ا

 و لتفعيل دورها في تنمية القدرات التنافسية لهذه املؤسسات يجب عليها ما يلي:

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، واستخدام الحاضنات التكنولوجية  تبني األسلوب الحديث في تنمية القدرات التنافسية

 الصغيرة واملتوسطة ذات التخص في دعم املشروعات
ً
وربطها باملؤسسات العلمية  صات التي تركز على املهارات املتميزة عامليا

 بما يوفر لها قدرات أكثر تنافسية. ومراكز البحوث

 توفير االستراتيجيات والعناصر البشرية القادرة على تقديم األفكار والتخطيط طويل املدى. -

مالئمة هذه االحتياجات للخدمات والبنية األساسية املؤسسات  دىالتأكد من احتياجات تلك املشروعات لبرنامج االحتضان وم -

 الخبرات العاملية املتخصصة لتسويق خدمات تلك املشروعات. الصغيرة واملتوسطة، واالستعانة بالتجارب و

 االستغالل األمثل للكفاءات الفنية في تقديم الدعم و املشورة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة. -

قاعدة بيانات  لتخريج دفعات من العمالة املاهرة والكفاءات اإلدارية التنظيمية املناسبة، وكذا تقديم بيةخلق فرص تدري -

 على إنتاجيتها. مناسبة لإلطالع على األفكار الجديدة واملتطورة للمشروعات ومراعاة عدم
ً
 تكرارها بالقدر الذي ينعكس إيجابا

يرة واملتوسطة من جهة واملعاهد من جهة أخرى، من أجل تطوير البحث العلمي يجب العمل على التنسيق بين املؤسسات الصغ -

 والتكنولوجي.

التنسيق مع مخابر البحث العلمي املحلية والدولية وتعزيز التعاون فيما بينها من اجل تنمية وتطوير اإلبداع واالبتكار في  -

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

املؤطرة لهذه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، سواء داخليا أو خارجيا والتركيز على تنمية وتطوير ضرورة تكوين املوارد البشرية  -

 وتجديد املعلومات لدى املؤطرين بما يتماش ى مع البيئة املحلية والدولية.

من خالل دراستها يجب االستفادة وأخذ العبر من النماذج والتجارب الدولية الناجحة في مجال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  -

 وتبيان نقاط قوتها ومتطلباتها استمراريتها، وهذا لتفادي املخاطر التقنية والتنظيمية في تسيير هذه الحاضنات.

  قائمة املراجع:

 .www.radioalgerie.dz، من 2020, 11 12(. تاريخ االسترداد 2020, 03 26انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية. ) -1

(. إشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر بين 2006أفريل  17/18بش السعيد حسيبة. )بري -2

معوقات املعمول ومتطلبات املأمول. املؤتمر الدولي حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية. 

 دية وعلوم التسيير.(. جامعة سطيف: كلية العلوم االقتصا178)صفحة ص:
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 امللخص:

( حيث عمدت الدراسة إلى نمذجة قياسية 2020-1990للفترة ) ي الجزائر  أسعار النفط على امليزان التجاري تقلبات  تأثيريهدف هذا البحث إلى دراسة 

 ،ARDLوتحليلية باستخدام نموذج 

 وهو ما أكدته معادلة  معجل بين متغيرات الدراسة، توصلت النتائج إلى وجود عالقة توازنية طويلة اآل 
ً
حيث  UECMوجود عالقة قصيرة اآلجل أيضا

 ظهرت إشارة معامل تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية.

 سعر برميل النفط، ميزان تجاري، عوائد نفطية، صادرات. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research aims to study the impact of the Oil prices fluctuations on the Algerian trade balance for the period (1990-2020), 

The study carried out standard and analytical modeling using model ARDL. 

 The results found a long - term equilibrium relationship between study variables, with also a short-term relationship which is 

confirmed by the UECM equation, where the error correction coefficient signal was negative and significant 

Key words: Oil Barrel Price, Trade Balance, Oil Revenue, Exports. 

 

 مقدمة:

 الصناعي اإلنتاج من كل للطاقة، ومحور  األول واألساس ي راملصد فهويعتبر النفط عصب االقتصاد العاملي الحديث 

 الطاقة مصادر في األهم املكانة النفط أخذ، وقد اليومية الحياة عناصر من حيوياا عنصر  أصبح املعاصر، وقد العالم في والزراعي

النفط،  بقرن  العشرين القرن  كبير، ويعرف عليه بشكل اعتمدت حيث العشرين القرن  طوال البشرية الحضارة عليها تعتمد التي

السلم،  حاالت في البشرية الحياة في هاما يلعب دورا أصبح هامة، حيث مكانة واكتسب استخداماته وتوسعت تطورت حيث

 تصيغ الدول  أصبحت ولذلك، هذا العصر في إستراتيجية سلعة أكثر جعله الحرب، مما   أوقات في األهمية هذه وتتعاظم

 كبيرة أهمية ذات النفط أسعار أصبحت واسع، ولذلك نطاق على الطاقة أمن مفهوم برز  له، حيث لحاجتها تبعا سياستها

معتبرا في سوق املبادالت التجارية الدولية، هذا الحيز املعتبر الذي  كما وأصبح يشكل حيزاله،  واملستهلكين النفط ملنتجي بالنسبة

نتجة واملستهلكة تأثيرا مباشرا وغير مباشر على صادرات وواردات الدول امليحتله في االقتصاديات العاملية جعل لتقلبات أسعاره 

 . له على حد سواء
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والجزائر كغيرها من الدول املنتجة للنفط والتي يرتبط اقتصادها ارتباطا وثيقا بقطاع املحروقات حيث تشكل صادراتها 

 ية بمثابة الرئة التي يتنفس من خاللها االقتصاد الوطني.% من إجمالي صادراتها، إذ تعتبر العوائد النفط97النفطية ما يفوق 

مما سبق ذكره يتضح أن هناك عالقة وطيدة بين تقلبات أسعار البترول وامليزان التجاري في الجزائر تدفعنا للبحث عن 

 مختلف التفاعالت والتأثيرات لهذه العالقة وعليه نجد أنفسنا أمام التساؤل الرئيس ي التالي:

 ؟" 2020-1990أثير تقلبات أسعار البترول على امليزان التجاري الجزائري خالل الفترة ما مدى ت"

 وسنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل التطرق إلى العناصر الرئيسية التالية:

  نظرة عامة حول تقلبات أسعار النفط وامليزان التجاري 

 ري خالل فترة الدراسةأثر تقلبات أسعار النفط على امليزان التجاري الجزائ 

 نظرة عامة حول تقلبات أسعار النفط وامليزان التجاري : أوال

يحتل البترول مكان الصدارة في اقتصاديات الطاقة حيث يلعب دورا حيويا في العالم املعاصر، كما يتزايد دوره باستمرار 

كرس ثلث البترول املستهلك في العالم في تشغيلها، بسبب كثرته وتعدد استعماالته سواء في الدفاع القومي أو في الصناعة حيث ي

دونه، كما يكتس ي أهمية كبيرة  في القطاع  الزراعي كونه  منتظم بشكل االستمرار ال تستطيع الصناعية العملية أن القول  ويمكن

من  ثرها في التقدم الزراعيواستعمال املنتجات البيتروكيماوية وأمن جهة  مصدر لتوليد الطاقة املحركة لآلالت الزراعية الحديثة

، يشكل البترول ومنتجاته سلعة ذات قيمة مالية ضخمة في التجارة الدولية تؤثر بأوجه (5، ص2014/2015)أحمد، :جهة أخرى 

مختلفة في موازين املدفوعات لثالث فئات من الدول، هي الدول النتيجة للبترول والدول املستهلكة وغير املنتجة وبلدان الشركات 

 .(34، ص2008/2009)بوجمعة، :ترولية الكبرى، فضال عن استعماالته في الحياة اليومية العادية لإلنسانالب

 العوامل املؤثرة في تقلبات أسعار النفط -2

 تصنف العوامل املتدخلة في تذبذب أسعار النفط في األسواق العاملية إلى عوامل اقتصادية وأخرى غير اقتصادية

يعتمد االستقرار في سوق النفط العاملي على العرض والطلب واملوازنة بينهما، باإلضافة للمخزون : العوامل االقتصادية 1 -1

العاملي من البترول ألن البترول سلعة إستراتيجية لها أهميتها في النمو االقتصادي، فهناك عوامل تؤثر في جانب العرض والطلب 

 :( 36، ص2016)ميري، : العامليين على البترول، ومن أهمها

، حيث الطلب بغرض االستهالكينقسم الطلب على البترول إلى نوعين، فاألول يتمثل في الطلب العاملي على البترول:  -أ

أنه يتأثر بزيادة معدالت النمو االقتصادي العاملي والتي ساهمت في زيادة الطلب على املنتجات النفطية كما أن زيادة 

الطلب بغرض املضاربة ثر على الطلب العاملي على النفط.أما النوع الثاني فهو استهالك البترول لكل من الصين والهند أ

فقد عرفته األسواق في منتصف الثمانينات من القرن املاض ي، وذلك بدخول السماسرة  " األسواق املستقبلية"

 .(37،ص2016ري، )مي :طواملضاربين لألسواق العاملية بهدف تحقيق األرباح مما أثر على الطلب العاملي على النف

 ومدى النفطية الدول  النفط، وسياسات حقول  في املخزون من املتاحة اإلمكانيات تعتبرالعرض العاملي للنفط:  -ب

 لتلبية االحتياجات نقدية موارد على الحصول  أجل تصديره، ومن أو املحلية احتياجاتها ملواجهة النفط، حاجتها إلى

 على الطلب النفط، كذلك العاملي على العرض على املؤثرة العوامل بلية، مناملستق لألجيال به االحتفاظ أو املالية

  دورا يلعب وسعره النفط
ً
 في وخاصة حجم العرض في يؤثر واالستراتيجي املخزون التجاري  النفط، كذلك عرض في حيويا

 النفط عرض في وأثرت جميعها تحققت السابقة العوامل أن يجد الفترة لألحداث خالل املوسمية، واملراقب التقلبات

 .(334، ص2013)املزيني،  مستوى األسعار في وبالتالي
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وتتمثل في جملة من العناصر ظاهرها غير اقتصادي ولكنها تؤثر بشكل أو بآخر على أحد : العوامل غير االقتصادية 2 – 1

 (340-337، ص2013زيني، )امل : العاملين االقتصاديين املذكورين سابقا)العرض أو الطلب( ونوجز هذه العوامل في

  11العوامل الجيوسياسية: تلعب التوترات واالضطرابات عبر العالم دورا هاما ومؤثرا في تقلبات أسعار النفط كأحداث 

 . 2001سبتمبر 

 وهي أسباب مرتبطة بتقلبات فصول السنة في نصف الكرة األرضية الغربي وموسم األعاصير مثل العوامل املناخية :

 قوة اإلعصار )دين( وتأثيره في منشأة النفط املكسيكية. مخاوف زيادة

 :وهي ال تقل أهمية عن العوامل األخرى كالخوف من تدني قيمة الدوالر مقابل اليورو مما يدفع  عوامل نفسية

 باملستثمرين إلى استخدام النفط مالذا آمنا في مواجهة ضعف الدوالر.

 :نة الدورية نتيجة لحدوث مشاكل فنية أو حريق إلى وقف اإلنتاج لفترة تؤدي أعمال التطوير والصيا العوامل الفنية

 زمنية محدودة.

 .عامل الندرة : كون النفط سلعة ناضبة فإن تأثير ذلك في تقلبات األسعار أمر طبيعي 

 ميري،  :العوامل البيئية: إن للسياسات البيئية املنتهجة من طرف الدول أثر كبير في تقلب أسعار البترول ومشتقاته(

 .(46، ص2016

، واملتمثلة في 2019-1861والشكل التالي يوضح تقلبات أسعار البترول الخام نتيجة األحداث العاملية املختلفة خالل الفترة 

العالم،وأخرى غير اقتصادية كان لها أثر واضح في تقلبات  أحداث اقتصادية كاكتشافات جديدة آلبار في مناطق مختلفة من

 .مثل غزو العراق للكويت وأحداث الربيع العربيأسعار البترول 

 1861/2019(: تقلبات أسعار البترول الخام للفترة 01الشكل رقم )

 

Source : BP Statistical Review of World Energy,Edition 69, 2020, p26. 

 األزمات النفطية العاملية -3

عرف
ُ
 األسعار في حاد أو انخفاض ارتفاع إلى يؤدي السوق  توازن  في مفاجئ اختالل بأنها النفط صناعة في السعرية األزمات ت

اقتصادية  بعوامل واحد آن كالهما في أو الطلب أو العرض محددات تأثر نتيجة تقع تطول، حيث قد معينة زمنية فترة على يمتد

والتي  19تمثلة في جائحة كوفيد وكمثال على ذلك األزمة الصحية العاملية األخيرة امل ، (4، ص 2015)محمود،  أو غير اقتصادية

 كان لها األثر الكبير على سوق النفط العاملي.
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 األزمات النفطية قبل فترة الدراسة  1 -2

، والتي أطلق عليها اسم  1973شهد العالم خالل عقدي السبعينات والثمانينات عدة اهتزازات نفطية كان أبرزها أزمة 

 رميل البترول بقيمته الحقيقية التي كانت متدنية إلى مستويات قياسية، حيث في سنةأزمة تصحيح األسعار البترولية وتقييم ب

دوالر  12 إلى 1973 دوالر للبرميل الواحد في أكتوبر 3 قررت منظمة أوبك زيادة أسعار البترول من جانب واحد لتقفز من 1973

 ℅.400أي رفع األسعار بنسبة 

 إلى دوالر 13 من مرات ثالث مفاجئ وبشكل ثانية البترول أسعار ارتفعت 1979 شرارة حرب الخليج األولى سنة ومع اندالع

، وذلك بسبب انخفاض اإلنتاج اإليراني مما ثانية نفطية أزمة انفجار إلى أدى مما قليلة أشهر خالل الواحد للبرميل دوالر 32

 .(5، ص2015)محمود،  :سبب شح في اإلمدادات البترولية وبالتالي ارتفاع أسعار البترول

تعرض العالم إلى نكسة نفطية جديدة عرفت باألزمة النفطية العكسية  1986الثمانينات وبالتحديد في مطلع  أواخروفي 

 الكبرى  الصناعية الدول  على السلبي األثر لهما كان األخيرتين هاتين أن األولى والثانية، حيث النفطيتين األزمتين عن ألنها تختلف

 في للنفط املنتجة الدول  على السلبي األثر لها فكان 1986أزمة  جدا، أما مرتفعة مستويات األسعار سجلت ينللنفط، أ املستهلكة

 هذا النفطي، وعلى الطلب على النفطي املعروض زيادة متدنية، بسبب مستويات األسعار إلى انخفاض نتيجة األوبك دول  مقدمتها

 السبب الرئيس ي اآلثار، لكن حيث من األوليين األزمتين عن تختلف ألنها سيةالعك النفطية األزمة تسميتها اصطلح على األساس

 1986 عام من وبداية .(116، ص2015)الرحمان،  : للنفط واملعروضة املطلوبة الكميات بين باالختالل يتعلق والذي مشترك

للبرميل بعد أن كان في  دوالر 13 إلى اخالله النفط الخام برميل سعر األولى، فوصل األشهر خالل سريع بشكل األسعار انهارت

 للحملة األوبك نتيجة أعضاء خصوصا للنفط املنتجة للدول  حقيقية أزمة خلق ما 1985دوالر للبرميل سنة  27.5مستوى 

 .(18، ص2015)سمية،  : الكبرى  النفط شركات مع بالتعاون  للطاقة الدولية الوكالة تبنتها التي املعادية

 النفطية خالل فترة الدراسةأهم األزمات   2 -2

نتيجة  لألسعارمن ارتفاع  1990لقد عرفت الفترة محل الدراسة عدة اهتزازات متفاوتة اآلثار والنتائج كما حدث في سنة 

 لم مستويات قياسية إلى وصلت حيث النفط ألسعار متواصل بارتفاع كذلك 2004حرب الخليج الثانية، كما تميزت سنة 

 سنوي  معدل أعلى دوالر للبرميل)وهو 36 إلى أوبك سلة لسعر السنوي  املعدل وصل قبل، إذ من للنفط سميةاال  األسعار تشهدها

 .(4، ص2015)محمود،  : النفط أسعار بثورة هذه الفترة ُعرفت ، وقد)م 1987 عام في السلة بنظام العمل بدء منذ أوبك لسلة

 وتبقى أهم أزمات هذه الفترة نعددها في اآلتي:

 2008النفطية سنة  األزمة -أ

التي تسببت  2008دوالر للبرميل، وبعد انفجار أزمة  100محققة  2007ارتفعت أسعار النفط بشكل قياس ي في نهاية سنة

في إفالس املؤسسات والبنوك وكذلك حالة الكساد التي دخلها االقتصاد، منعكسة بذلك على السوق النفطية التي كانت في أعلى 

، ثم يرتفع تدريجيا ليصل 2008دوالر للبرميل نهاية سنة  61دوالر ليتهاوى لسعر  148.28ر برميل النفط مستوياتها حيث بلغ سع

 .(4، ص2018)مصطفى،  : 2009 دوالر للبرميل سنة  80لسعر 

 2014األزمة النفطية سنة  -ب

  إلى األسعار وصلت نأ بعد م2014 سنة من الثاني النصف في البترول أسعار في تقهقرا العاملية النفط أسواق عرفت

 هذه من العاملي املعروض تخمة إلى الخبراء يرجعها أزمة املخاوف من سنوات، فاشتدت 5 منذ تسجلها لم منخفضة مستويات
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 ظهور  األسعار، مع تحديد على سلطتها وتضاؤل  )أوبك( للنفط الدول املصدرة منظمة حصة تراجع إلى الحيوية، إضافة املادة

 .(5، ص2015)محمود،  : جيوسياسيةو  إقليمية توازنات منتجين جدد، وإلى وظهور  للنفط بديلة منتجات

  2020األزمة النفطية سنة  -ت

في مدينة ووهان الصينية وبسرعة تفش ى  19وبالضبط في شهر نوفمبر انتشر وباء خطير ُعرف بكوفيد  2019مع نهاية سنة

 انتشاره، ومنع الوباء الحتواء صارمة خطوات باتخاذ تباشر ليصل إلى مناطق واسعة في الصين مما جعل الحكومة الصينية

ع لذلك ونتيجة ،اإلجراءات من وغيرها السير حركة ومنع واملصانع واملنشآت املدن كإغالق
ّ
 بواقع النفط استهالك تراجع خبراء توق

ك مع إعالن منظمة الصحة العاملية في ، لكن األمر لم يتوقف على هذا الحد، فقد تطور األمر بسرعة ليصبح عامليا وذلاملائة في25

جعل دول العالم تحذو حذو الصين في سياسات محاربة هذا الوباء ما مارس،  11ثم قرارها بأنه وباء خطير في  2020جانفي  30

 )املركز انعكس على االقتصاديات العاملية من جهة وعلى املحرك الرئيس ي لها)النفط( سلبا من جهة أخرى  الخطير، وهذا ما

حيث انهارت « زلزال اقتصادي»، ليستيقظ العالم بعد هذا اإلعالن على  :(2، ص2020العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

أسعار النفط بصورة لم يسبق أن تم تسجيلها من قبل مطلقا في تاريخنا الحديث، فقد تراجعت األسعار خالل دقائق معدودة 

ما . ائر املتواصلة التي أدت به إلى أن يهوي إلى مستويات لم نعرفها منذ سنوات%، وذلك بعد عدة أيام من الخس30بأكثر من 

حدث في األسواق يشكل انهيارا وليس هبوطا عاديا أو منطقيا، هو انهيار بكل معنى الكلمة، إذ ال توجد سلعة تفقد ثلث قيمتها 

 في اآلتي: خالل دقائق معدودة، وهذا االنهيار في أسعار النفط له أسباب يمكن حصرها

  انتشار فيروس كورونا، والقلق العاملي غير املسبوق من الوباء، ما يعني بالضرورة أن العام الحالي سوف يشهد

هبوطا حادا في الطلب على النفط ومشتقاته بسبب أن أغلب دول العالم اتخذت إجراءات للحد من السفر 

بر اقتصاد في العالم، ودخولها في الركود يعني والتنقل، فضال عن أن الصين هي مركز الوباء، وهي ثاني أك

 .بالضرورة انخفاض طلبها على النفط والوقود بكل أنواعه

  وروسيا، وفشل االتفاق مرده سياس ي بكل تأكيد « أوبك»فشل التوصل إلى اتفاق لخفض اإلنتاج بين منظمة

ات الثالث املاضية، كان يصب في وليس اقتصاديا، حيث أن التوازن الذي كان متحققا في األسواق طيلة السنو 

%، وفي يوم التداول 10مصلحة الجميع. وبمجرد فشل التوصل إلى اتفاق تراجعت أسعار النفط بنسبة 

 .%، وفقد النفط ثلث قيمته خالل دقائق معدودة30التالي، أي يوم االنهيار، هوت األسعار بنحو 

 لحصص واألسعار بين روسيا والسعودية، ربما تكون القشة التي قصمت ظهر السوق هي اشتعال حرب ا

وعدم التمكن من الوصول إلى اتفاق طويل املدى لتخفيض االنتاج، بالرغم من املساعي االمريكية الحثيثة 

مليون  9.7التي توصلت إلى حدوث اتفاق بين كل من روسيا وأوبك ومنتجين آخرين يقض ي بتخفيض االنتاج بـ 

حتى  ببرودة، ألنه ة من املعروض العاملي، لكن األسواق استقبلت هذا االتفاقفي املئ 10برميل يوميا أي بنسبة 

مليون برميل يوميا، إضافة إلى أن التخفيض لم  20بعد هذا التخفيض سيبقى الفائض في السوق في حدود 

اث )املركز العربي لألبح : يكن فوريا وعميقا، بل سيبدأ في أوائل ماي وسيكون ساري املفعول لشهرين فقط

 .(3، ص2020ودراسة السياسات، 
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 امليزان التجاري  -4

 الواسع املعنى هو وهذا، والخدمات السلع من واملبيعات املشتريات أي التجارية، العمليات رصيد التجاري  بامليزان يقصد

 وقيم صادراتال قيم بين الفرق  هو التجاري  ،امليزان (181، ص 2007)يونس،  : حاليا استخدامه املألوف التجاري  للميزان

 عنها ويعبر البلد وواردات صادرات بين العالقة تقيم وهكذا أشهر3   عادة معينة خالل فترة والخدمات السلع من الواردات

 :التالية باملعادلة

 (Y)البلد واردات إجمالي –( Xالبلد) صادرات إجمالي  =(Nxالتجاري) امليزان رصيد

 هذا في الدولي التجاري  امليزان عليه يطلق أن يمكن كما ما، لدولة ملدفوعاتا ميزان في جزء أهم يشكل التجاري  امليزان

 ما أو"امليزان في فائض" إذا نقول  وارداتها من أكثر والخدمات السلع من البلد صادرات يعني إيجابي التجاري  امليزان، إذا كان البلد

 بالعجز" يسمى ما وهذا الكافي بالقدر يصدر ال البلد أن يعني السلبي التجاري  امليزانأما في حالة التجاري،  الفائض" يسمى

 االقتصادية، البلدان بالدورة دوري متصل كحدث بل سلبية بنظرة املفهوم هذا إلى ينظر أن بالضرورة ينبغي لكن ال "التجاري 

 ملواجهة القدرة لها الدول  ههذ تجاري، عجز بها وأستراليا كونغ وهونغ األمريكية املتحدة الواليات مثل املتنامي االقتصاد ذات

 التي الفقيرة البلدان في صعوبة أكثر أمر فهو  السلبي التجاري  امليزان أما، االقتصادي التوسع فترات في الضخم املحلي الطلب

 وينقسم إلى قسمين: (96، ص2012)هجيرة،  : األجنبي االستثمار أيدي على واقتصادها نموها في تعتمد

يتم خالل هذا الحساب تسجيل قيمة املعامالت في السلع املادية السلعي )تجارة السلع املنظورة(: امليزان التجاري  1 -3

سواء كانت صادرات أو واردات. ويعتبر هذا الحساب من أكثر الحسابات أهمية في املعامالت الدولية حيث تسجل فيه 

 .ير زيادة تدفق العملة األجنبية إلى داخل الدولةالصادرات من السلع املادية بقيد دائن)+( إذ يترتب على عمليات التصد

 : حيث يترتب على عمليات االستيراد خروج العملة األجنبية من الدولة (-ويتم تسجيل الواردات من السلع بقيد مدين )

 .(270، ص2007)ناصف، 

ة املعامالت االقتصادية الدائنة وهو ذلك امليزان الذي يضم كافامليزان التجاري الخدمي ) التجارة غير املنظورة(:  2 - 3

واملدينة املتخذة لشكل خدمات) أي لشكل غير ملموس(، والتي تتم بين املقيمين وغير املقيمين في فترة زمنية معينة، ولها 

 .(340، ص1993)حاتم،  : عالقة باإلنتاج والدخل خالل هذه الفترة

 : (مليزان التجاري الجزائري خالل فترة الدراسةأثر تقلبات أسعار النفط على ا)عرض نموذج الدراسة: ثانيا

تقلبات على  لدراستنالكننا اقتصرنا في الجوانب التطبيقية  اقتصادية مختلفة عدة متغيرات امليزان التجاري تؤثر على 

 ...باعتبارها محور دراستنادونا عن املتغيرات األخرى أسعار النفط 

وتقلبات أسعار النفط، سنقوم باستخدام مجموعة األدوات القياسية من أجل فحص العالقة بين امليزان التجاري و 

اختبار التكامل واالختبارات املرتبطة معها والخاصة بمتغيرات السالسل الزمنية مثل اختبار استقرارية السالسل الزمنية 

 .وسيتم مناقشتها أثناء عملية التحليل املشترك
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 : ناتومصادر البيا التعريف بمتغيرات الدراسة -1

مصادر رسمية  قياس العالقة بين امليزان التجاري وتقلبات أسعار النفط ، منلتم جمع البيانات حول متغيرات الدراسة 

من أجل تقدير نموذج (EVIEWS10)باستخدام برنامج ة البيانات اإلحصائية تم معالج مختلفة موضحة في الجدول املوالي، كما

   صاغ على النحو التالي:امل 2020-1990الدراسة خالل الفترة 

Nx= C+ C(1)×Oil+β 

 ( متغيرات الدراسة ومصادر البيانات01الجدول رقم )

 املصدر التعريف املتغير

Nx 

 بصافي عنه وُيعبر  :التجاري  امليزان

 السلع من الصادرات يمثل وهو  الصادرات

 السلع من الواردات ناقص املنظورة

 .املنظورة

 (2017-2012ئر)التقارير السنوية لبنك الجزا

 Direction Générale des Douanes, Evolution 

du commerce extérieurs de l'Algérie 

1963_2010 

 صندوق النقد الدولي

https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-

40C0-83DD-

CA473CA1FD52&sId=1542635306163 

OIL 

أسعار البترول: وهو يمثل سعر برميل 

زائري)صحارى بلند( النفط الخام الج

 بالدوالر األمريكي للبرميل.

OPEC Annua lStatistical Bulletin 2018 

 نشريات أوبك الشهرية حول أسعار سلة أوبك 

https://www.opec.org/opec_web/en/public

ations/202.htm 

 اتجاه متغيرات الدراسة: -2

، حيث الحظنا أن كال املتغيرين التابع 1990/2020لفترة يبين التمثيل البياني أسفله اتجاه متغيرات الدراسة خالل ا

، ( لهما نفس االتجاه خالل تلك الفترةOil(واملتغير املستقل املتمثل في سعر برميل النفط )Nxامليزان التجاري)رصيد واملتمثل في 

  2020-1990حيث عرفت أسعار البترول تقلبات كثيرة خالل الفترة 
ً
 من سنة حيث شهدت األسعار انخفاضا

ً
أين  1990تدريجيا

دوالر للبرميل تزامن معها  16.19أين بلغ سعر النفط )صحاري بلند(  1994دوالر حتى سنة  24.34بلغ سعر البرميل من النفط 

 بنسبة1990انخفاض في رصيد امليزان التجاري الجزائري أين كان سنة 
ً
  1994ليحقق سنة  1.62ي يحقق فائضا

ً
عجزا

لكل من األسعار ورصيد امليزان التجاري اال أنه شهد تراجعا في السنوات  1995حسن الطفيف في سنة ورغم الت1.025بنسبة

وهو نفس املشهد الذي تكرر  1997املوالية وهذا راجع بشكل أساس ي ملا عانته األسواق العاملية جراء أزمة النمور األسيوية سنة 

 لأل  2009-2000خالل الفترة 
ً
 شديدا

ً
وهذا بسبب تزامن األزمة  2014وسنة  2009سعار خالل سنتي كما نشهد انخفاضا

االقتصادية العاملية مع أزمة اليورو تلتها أزمة الفائض من املعروض في السوق النفطية بسبب دخول الغاز الصخري للسوق سنة 

 بنفس اتجاه وشدة تغير األسعار.2014
ً
 املالحظ أن رصيد امليزان التجاري قد عرف تأثرا
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 2020-1990(: اتجاه وعالقة متغيرات الدراسة للفترة 02الشكل)

 
 ملخرجات 

ً
 EVIEWS10املصدر: من إعداد الباحثين وفقا

 

 )اختبار جذر الوحدة(: متغيرات الدراسة استقرارية اختبار  -3

يهدف هذا االختبار إلى فحص خصائص السالسل الزمنية لكل متغير من متغيرات الدراسة، والتأكد من عدم وجود 

 إلعطاء عالقة ذات نتائج غير حقيقية بين املتغيرات، وكذا تحديد رتبة كل متغير على حدة، ا
ً
نحدار زائف لهذه السالسل، تفاديا

واختبار فيليب ADFاملتمثلة في اختباري ديكي فولر املطور  (،unit root testsمن خالل استخدام اختبارات جذر الوحدة )

 .(546، ص 2017)عثماني،  : ائلة بوجود جذر الوحدةالختبار فرضية العدم الق PPبيرون

 : جذر الوحدة الذي تعاني منه غالبية السالسل الزمنيةاختبار أدبيات االقتصاد القياس ي تؤكد على ضرورة استخدام ف

(Nelson, 1982, p139-162) ر عند هذا املستوى من البحث سيتم اختبار استقرار السالسل الزمنية ملعرفة مدى استقرا

-Granger, 1974,p 111) : املتغيرات، بمعنى التأكد من استقرار السالسل الزمنية عند املستوى أو عند حساب الفروق األولى

ومن املتعارف عليه أن  . وتحديد رتب تكاملها من أجل تحديد أسلوب التقدير األنسب من بين أساليب التقدير املختلفة.(120

في  وهي موضحة الزمنية يتم حذف االتجاه العام والحد الثابت ومنه تم استخراج النتائجعند إجراء الفرق األول للسلسلة 

 .02الجدول رقم 

  نتائج اختبار استقرارية السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة (:02الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 ملخرجات برنامج املصدر: 
ً
 Eviews10من إعداد الباحثين وفقا
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 .(Mackinnon: 1996)( الجدولية لـ adj.t-Statisticسب قيم )ح %10* معنوية عند مستوى 

 .(Mackinnon: 1996)( الجدولية لـ adj.t-Statisticحسب قيم ) %5** معنوية عند مستوى 

 .(Mackinnon: 1996)( الجدولية لـ adj.t-Statisticحسب قيم ) %1*** معنوية عند مستوى 

بالتالي هناك جذر وحدة عند املستوى كما  0.05ة عند املستوى وهي أكبر من كل املتغيرات معنوييوضح الجدول أعاله أن 

 من القيم الحرجةيبين الجدول أن 
ً
 %1)بالقيمة املطلقة( عند مستوى معنوية  Mackinnonلـ جميع القيم املحسوبة أكبر تماما

، وهذه I(1)متكامال من الدرجة األولى ، أي أن هذه السالسل مستقرة عند الفرق األول، وعليه فكل متغير يعتبر %10و %5و

النتائج تنسجم مع النظرية القياسية التي تفترض أن أغلب املتغيرات االقتصادية الكلية تكون غير ساكنة في املستوى ولكنها 

فترات ي لتباستخدام نموذج االنحدار الذا نماذج الدراسةمما يعني أنه يمكن تقدير معامالت تصبح ساكنة عند الفرق األول، 

 (ARDLاإلبطاء املوزعة )

 :ARDLاختبار التكامل املشترك باستعمال نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة -4

 Pesaran,. 2001) ـإال أنه وفقا ل، ن واحدآ( بإمكانية تقدير معامالت العالقة قصيرة وطويلة األجل في ARDLيتميز نموذج )

et al (1رق األول )فد الناملتغير التابع مستقر ع ( يشترط أن يكونI  ،نتائج تقدير التالي يبرز جدول واللتطبيق هذا النموذج

 :(ARDLنموذج)

 (ARDL)نتائج تقدير نموذج (:03الجدول رقم )

 

 ملخرجات برنامج املصدر: 
ً
 Eviews10من إعداد الباحثين وفقا

ما يعني أن  %5وهي أقل من  0.0000متغيرات النموذج تساوي واملعنوية لكل  122.44تساوي  Fنتائج الجدول تشير أن

فليست مهمة وغير مؤثرة، وبحسب نتائج الجدول فإن سعر النفط  0.06النموذج معنوي أما معنوية الحد الثابت املقدرة بـ 

 .0.926272تساوي  R adjustedألن قيمة  %92.62فيؤثر على رصيد امليزان التجاري بنسبة 

 (Bound testاختبار منهج الحدود األجل )القة توازنية طويلة اختبار وجود ع -5

 :كاألتي( وكانت النتائج Bounds Testويتم ذلك باالعتماد على اختبار الحدود )

                                                            
Autoregressive Distributed Lag Model 
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 اختبار منهج الحدود لوجود عالقة طويلة األجل: (04الجدول )

 

 ملخرجات برنامج املصدر: 
ً
 Eviews10من إعداد الباحثين وفقا

 (F=7.794)حيث جاءت قيمة  F نتائج حساب إحصائية السابق( يوضح الجدول ARDLى اختبار منهج الحدود)باالنتقال إل

من  كل التي أقترحها الجداول  من عليها الحصول  تم الحرجة والقيم النموذج، في الحرجة للقيم العلوي  الحد قيمة من أكبر

(Pesaran et al. 2001)، ما يعني وجود %10و%5،%1 معنوية عند مستويات 5.58 وأيضا 4.79و 4.16و 3.51أي أكبر من ،

 عالقة بين املتغيرين محل الدراسة أي رصيد امليزان التجاري وأسعار النفط.

 ونقبل األجل طويلة توازنية عالقة وجود عدم فرضية نرفض العدم أي فرضية رفض تدعم النموذج نتائجوعليه ف

ل املستق املتغيربين  األجل طويلة توازنية عالقة وجود الدراسة، أي تؤكد غيراتمت بين مشترك بوجود تكامل الفرضية البديلة

 :ملتغيرات الدراسة كما يلي ARDL نموذج يمكن إعطاء الصيغة الرياضية لعالقة األجل الطويل وفق. واملتغير التابع

Nx=C(1)×Nx(-1)+C(2)×Oil+C(3)×Oil(-1)+C(4) 

 صير:عالقة املدى الطويل واملدى الق تقدير  -6

 وكانت النتائج:  الختبار معنوية معالم املتغيرات املفسرة على املدى الطويل، األجلتم تقدير العالقة طويلة 

 تقدير عالقة املدى الطويل: -أ

، سوف نقوم بقياس العالقة طويلة األجل وفقا لنموذج بين املتغيرات األجل طويلة توازنية عالقة من وجود بعد التأكد

(ARDLوتتضمن ) الجدول املوالي:  في موضح هو كما األجل الطويل، في تقدير املعلمات ملرحلةا ههذ 

 Nxنتائج تقدير معلمات نموذج األجل الطويل املتغير التابع : (05جدول )

 

 ملخرجات برنامج  املصدر:
ً
 Eviews10من إعداد الباحثين وفقا

 Oil سعر النفط معلمة أن  جدول أعاله إلىتشير نتائج النموذج القياس ي في األجل الطويل واملبينة في ال
ً
 سلبيا

ً
تمارس تأثيرا

في املدى الطويل في  النفطوسعر امليزان التجاري ، وهذا يدل على وجود عالقة عكسية بين %5وغير معنوي عند مستوى الداللة 

 ،%0.16بنسبة يزان التجاري رصيد امليؤدي إلى ارتفاع  %1بنسبة  سعر النفط الجزائر خالل فترة الدراسة، حيث أن ارتفاع

النفط في غالبه متأتي من سياسة عالجية أسعار  ارتفاع كون  خالل من ذلك تفسير ويمكنكبداية، لينعكس في املدى الطويل 

وبالتالي انخفاض  ملنظمة أوبك لعالج انخفاض األسعار أثناء األزمات من خالل تقليل املعروض من النفط في السوق العاملية

 لتوفر منافسين وبدائل جديدة في السوق من مثل الحصة السو 
ً
قية املستقبلية الخاصة بالجزائر باعتبارها عضو في املنظمة نظرا
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 لنقص 
ً
الغاز الصخري التي ستعوض الناقص من العرض الخاص بمنظمة أوبك وبالتالي سينخفض امليزان التجاري نظرا

ات املشتقة من البترول يتم استيرادها كمنتج نهائي للجزائر مما يفسر الكميات املصدرة، من جانب أخر هناك الكثير من املنتج

 سبب العالقة السلبية بين السعر وامليزان التجاري الجزائري.

 ) :الخطأ تصحيح نموذج (القصير املدى عالقة تقدير  -ب

 لنموذج التكامل املشترك، يتم تقدير نموذج 
ً
الذي يلتقط UECMبعد الحصول على العالقة الطويلة اآلجل وفقا

ديناميكية املدى القصير بين املتغيرات املفسرة واملتغير التابع حيث تم تقدير العالقة قصيرة اآلجل وكانت النتائج على النحو 

 التالي:

 ((Nx))املتغير التابعARDLلنموذج نتائج تقدير نموذج حد تصحيح الخطأ: (06جدول )

 

 ملخرجات بر  املصدر:
ً
 Eviews10نامج من إعداد الباحثين وفقا

املعلمة  ظهرت فقد CointEq(-1)نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله أن إشارة معامل تصحيح الخطأ

(203,0) طويلة توازنية عالقة وجودأي ، وهذا ما يؤكد نتائج التكامل املشترك، %5سالبة ومعنوية عند مستوى الداللة 

. الطويل األجل في التوازن  وضع إلى العودة تقيس سرعةاملعلمة ، حيث أنبالنموذج جودةمو  تصحيح الخطأ  آلية األجل،وأن

(، يتضح t( يتم تصحيحه في الفترة الحالية )t-1للفترة السابقة ) امليزان التجاري من الخلل في التوازن ملتغيرة  %20.3وهذا يعني أن 

 من خالل معادلة نموذج تصحيح
ً
 .%5عند مستوى الداللة  أسعار النفطالخطأ معنوية متغيرة  أيضا

 :االختبارات التشخيصية للنموذج -7

 :التوزيع الطبيعي للبواقي 7-1

التوزيع الطبيعي م )د( لفرض العJarque-Bera testستخدم اختبار )الختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج املقدر ن

 والي:، لنتحصل على الشكل امل )0Hلبواقي: ل
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 التوزيع الطبيعي لبواقي التقديراختبار ( نتائج 03الشكل رقم )

 

 ملخرجات برنامج  املصدر:
ً
 Eviews10من إعداد الباحثين وفقا

، حيث بلغت القيم االحتمالية تتبع التوزيع الطبيعيالنموذج  بالشكل السابق أن بواقيأكدت نتائج االختبار كما هو مبين 

(P-Values) لـJarque-Bera test3.58  وهي اكبر من  0.16، كما أن القيمة االحتمالية بلغت 5%وهي أكبر من مستوى املعنوية

 ما يثبت اتباع البواقي للتوزيع الطبيعي. 0.05

 :اختبار مشكلة االرتباط الذاتي 7-2

ذا االرتباط من شأنه أن يؤثر بينها نظرا ألن ه ايتذاا ال يمكن االعتماد على النموذج املقدر في حال ارتباط بواقيه ارتباط

ية للمعلمات املقدرة ومن ثم الخروج باستنتاجات مضللة الختبارات املعنوية، لهذا يجب التأكد من عددعلى صحة القيم ال باسل

( لفرض Breuch - GofrySenial Correlation LM testخلو النموذج املقدر من هذه املشكلة، وذلك باستخدام اختبار )

  )0Hيوجد ارتباط سلسلي بين البواقي: م )ال دالع

 لبواقي التقدير اختبار مشكلة االرتباط الذاتي(: نتائج 07الجدول رقم )

 

 ملخرجات برنامج املصدر
ً
 Eviews10: من إعداد الباحثين وفقا

ت القيم النموذج املقدر من هذه املشكلة، حيث بلغ بواقيلو السابق خول دأكدت نتائج االختبار كما هو مبين بالج

مما يؤكد على أنه يمكن قبول الفرض العدمي 5%وهي أكبر من مستوى املعنوية  0.9078لـ (P-Valuesاالحتمالية ) 

 بأن النموذج املقدر يخلو من مشكلة االرتباط الذاتي بين بواقيه. 

 

 



اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو   
 

 كتاب المؤتمر

 

132 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 :اختبار مشكلة عدم ثبات التباين 7-3

رض يسبب فهذا ال إسقاطاین متجانس، ألن بن بواقي التقدير وفقا له ذات تمن ضمن مواصفات النموذج الجيد أن تكو 

املستخدمة  االختباراتوقد تم االعتماد على نتائج أحد  ،تحيزا في األخطاء املعيارية املقدرة ومن ثم الحصول على نتائج مضللة

 كما هو مبين في الجدول التالي:، Whiteو اختيار هلهذا الغرض و 

 لعدم تجانس تباین البواقيWhiteنتائج اختبار  :(08) رقم جدول ال

 

 ملخرجات برنامج املصدر
ً
 Eviews10: من إعداد الباحثين وفقا

 0.187وSquare – Chi0.202وF-Statisticلكل من  P - valuesبلغت القيم االحتمالية السابقول دكما هو مبين في الج

 این متجانس.بواقي التقدير ذات تبيؤكد أن  % مما5ما أكبر من مستوى املعنوية هعلى الترتيب، و 

 : (Stability Test)اختبار استقرار النموذج 7-4

 أحد استخدام من فيها البد هيكلية تغيرات أي وجود من الدراسة هذه في املستخدمة البيانات خلو من نتأكد لكي

 هذا في االختبارات أهمالذي يعد من بين ، (CUSUM)املعاودة للبواقي التراكمي املجموعاختبار  مثل لذلك املناسبة االختبارات

 مع األجل طويلة املعلمات وانسجام استقرار البيانات،ومدى في هيكلي تغير أي تبيان وجود وهما مهمين أمرين يوضح ألنه املجال

 ويتحقق ARDL. يةمصاحبة ملنهج نجدها دائما االختبارات هذه مثل أن الدراسات من الكثير األجل وأظهرت املعلمات قصيرة

 الشكل وقع إذا املوزعة، الزمنية للفجوات االنحدار الذاتي لنموذج الخطأ تصحيح لصيغة املقدرة للمعامالت الهيكلي االستقرار

 بتطبيق قمنا هذه الدراسات معظم ضوء وعلى  5% مستوى  عند الحرجة الحدود داخل  CUSUMمن كل الختبارات البياني

 ، وهي موضحة في الشكل التالي: Evans (1975) : (Pesaran, 1997)و  Brown ،Dublinمن كل حهااقتر  التيCUSUMاختبارات

 (CUSUM)املعاودة  للبواقي التراكمي اختبار املجموع (:04الشكل )

 

 ملخرجات برنامج املصدر
ً
 Eviews10: من إعداد الباحثين وفقا
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ستخدم مستقر هيكليا عبر الفترة محل الدراسة مما يؤكد املARDLيتضح من خالل الشكل أن املعامالت املقدرة لنموذج

وجود استقرار بين متغيرات الدراسة وانسجام في النموذج بين نتائج تصحيح الخطأ في املدى القصير والطويل، حيث وقع الشكل 

 %.5البياني إلحصاء االختبار املذكور لهذا النموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 

  خاتمة:

من خالل هذه الورقة البحثية قمنا بدراسة قياسية ألثر تقلبات أسعار النفط على امليزان التجاري في الجزائر خالل الفترة 

، حيث سمحت لنا Eviews10وباالستعانة ببرنامج ARDL(، باالعتماد على نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء املوزع 1990-2020)

جملة من العوامل املؤثرة في تقلبات أسعار النفط في السوق العاملية، كما سمحت لنا  الجوانب النظرية للدراسة بتحديد

 الدراسة بالتعرف على أهم األزمات النفطية التي شهدها العالم.

وتوصلنا من خالل الدراسة القياسية إلى وجود عالقة توازنية طويلة اآلجل بين متغيرات الدراسة، كما أظهرت الدراسة 

ثر امليزان التجاري الجزائري بالتغيرات التي تشهدها أسعار النفط إال أنها في املدى الطويل ستكون ذات عالقة سالبة أنه ورغم تأ

ظمة أوبك النخفاض األسعار أثناء األزمات التي شهدها نوذلك راجع النخفاض الكميات املصدرة من النفط كألية عالجية من م

حصتها املستقبلية من السوق النفطية الجزائر افسين خارج منظمة أوبك تخسر السوق العاملي ففي ظل توافر بدائل ومن

 ، فضال عن وجود واردات جزائرية من مشتقات نفطية.العاملية

 بين املتغيرات، وهو ما تؤكده معادلة  
ً
، بظهور إشارة UECMكما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة قصيرة اآلجل أيضا

نوية، كما بينت العالقة القصيرة اآلجل معنوية سعر النفط على امليزان التجاري في الجزائر في معامل تصحيح الخطأ سالبة ومع

 املدى القصير.
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اقع التحول الرقمي في الجامعات الليبية  و

 دراسة تطبيقية علي جامعة الزاوية

The reality of digital transformation in Libyan universitiesAn applied study on Libyan universities  

 د. فوزي محمود الحسومي

 ليبيا، نية املعهد العالي للعلوم والتق، رئيس قسم العلوم االدارية واملالية 

Head of Administration Department, Higher Institute of Science and Technology, Libya 

 

 :  امللخص

التعرف علي املعوقات التي تواجه  الجامعات  ,التعرف املتطلبات املتوفرة  ,هدفت الدراسة الي التعرف علي التحول الرقمي 

توصلت , كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات  ,راسة املنهج الوصفي التحليلي الليبية للتحول الرقمي , استخدمت الد

الجامعة ال توفر املتطلبات  ,الدراسة الي عدة نتائج أهمها هناك قصور من اإلدارة العليا للتحول الرقمي سببه قلة الدعم املالي  

, وقدمت الدراسة مجموعة من  ات البشرية الالزمة للتحول الرقميالتقنية الالزمة للتحول الرقمي , الجامعة ال توفر املتطلب

 . الالزم للتحول الرقمي بالجامعة والتقني والبشري  دعم اإلدارة العليا للجامعة للتحول الرقمي و توفير الدعم املالي التوصيات :

 الكلمات املفتاحية : التحول الرقمي , متطلبات , معوقات , الجامعات الليبية  

Abstract: 

 The study aimed at identifying digital transformation, identifying the available requirements, identifying the 

obstacles facing Libyan universities for digital transformation, the study used the descriptive and analytical 

approach, and the questionnaire was used as a tool to collect data. The study reached several results, the most 

important of which is the deficiency of the senior management for digital transformation. Because of the lack of 

financial support, the university does not provide the necessary technical requirements for digital 

transformation, the university does not provide the human requirements for digital transformation, and the 

study made a set of recommendations: Supporting the university’s senior management for digital transformation 

and providing the financial, technical and human support necessary for the university’s digital transformation. 

Keywords: digital transformation, requirements, constraints, Libyan universities 

 

 املقدمة :

أصبح التحول الرقمي من الضروريات لكافة املؤسسات والهيئات التي تسعي إلي تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها 

 للمستفيدين , من خالل برنامج شامل كامل في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا املعلومات في كافة املجاالت .

كنولوجيا الرقمية , حيث حدثت تغيرات في جوانب املجتمع الحياتية سواء في العمل تغير العالم بشكل كبير ومستمر مع ظهور الت

 او التعليم والوصول إلي املعرفة واملعلومات وتطبيق التكنولوجيا الجديدة في جامعات العالم جعلتها اكثر جودة . 

 وقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  التحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول الرقمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  املؤسسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات االسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتفادة مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن التقنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات الحدي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ومرونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي العمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل وقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  التجديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد واالبتكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار و هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   لتكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون أكثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  إدراكد

 السدددددددددددددددددددددددددددددددددددمات تدددددددددددددددددددددددددددددددددددتمكن مدددددددددددددددددددددددددددددددددددن مواكبدددددددددددددددددددددددددددددددددددة العصدددددددددددددددددددددددددددددددددددر ومواءمدددددددددددددددددددددددددددددددددددة االحتياجدددددددددددددددددددددددددددددددددددات املتجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بشدددددددددددددددددددددددددددددددددددكل أسدددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

 (49, ص  2016شعالن ,  ) لتحقيق النتائج املرجوة من أعمالها والسير نحو النجاح.
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تطلب عددا من املتطلبات م ل توافر راس املال البشري , املباني أن التحول من الجامعات التقليدية الي الجامعات ال كية ي

 . 20) ص ,2018ال كية , االدارة ال كية , البيئة التعليمية ال كية , شبكة املعلومات واملعارف دراسة ) الرميدي وطلحي , 

 

امعي الليبي للتحول الرقمي لتحسين ومن هنا جاءت الحاجة الي اجراء الدراسة الحالية ملا لها من دور في تطوير التعليم الج

 العملية التعليمية بالجامعات الليبية من خالل الدراسة العملية وتقديم التوصيات املقترحة . 

 املحور االول : منهجية البحث 

 -أوال : مشكلة البحث :

اجهة ه   التحديات في التحول نحو تتم ل مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجهها الجامعات الليبية وعدم قدرتها علي مو     

التوظيف االلكتروني في الجامعة ومن خالل عمل الباحث في مجال العمل االكاديمي , الحظ الباحث  قصور واضح في العمل 

الجامعي االداري والتعليمي املتم ل في عدم توفر متطلبات التحول الرقمي بالجامعة عدم توفر قاعات دراسية مجهزة بوسائل 

رونية وال يوجد شبكات تواصل الكتروني للعملية التعليمية بالجامعة , والعمل االداري بالجامعة يتم بطريقة تقليدية , مما الكت

دعي الباحث القيام بدراسة تساعد الجامعة علي تطوير خدماتها ودلك من خالل االستعانة بالتكنولوجيا والتقنية الحدي ة 

 سع ي, وفي اطار دراستنا له ا املوضو  لعدم وجود دراسات سابقة عن بيئة الدراسة الحالية للتحول الرقمي بالجامعة , ونتيجة 

 إلي االجابة علي التساؤل الرئيس ي التالي : ما واقع التحول الرقمي في الجامعات الليبية ؟ الباحث

 ومن السؤال الرئيس ي تتفر  التساؤالت الفرعية التالية :

 لرقمي من وجه نظر اعضاء هيئة التدريس واالداريين بالجامعات الليبية  ؟للتحول ا املتطلباتما هي  -1

 ما هي املعوقات للتحول الرقمي من وجه نظر اعضاء هيئة التدريس واالداريين بالجامعات الليبية  ؟ -2

  -ثانيا : أهداف البحث :

 التحول الرقمي في الجامعات الليبية .واقع التعرف علي  -1

 لبات املتوفرة للتحول الرقمي في الجامعات الليبية  .التعرف املتط -2

 التعرف علي املعوقات التي تواجه  الجامعات الليبية للتحول الرقمي . -3

 -ثالثا : فرضيات البحث :

 هناك عالقة ذات داللة احصائية بين املتغيرات الديموغرافية والتحول الرقمي ؟

 دارة العليا  والتحول الرقمي ؟هناك عالقة ذات داللة احصائية بين دعم اإل 

 هناك عالقة ذات داللة احصائية بين املتطلبات البشرية والتحول الرقمي ؟

 هناك عالقة ذات داللة احصائية بين املتطلبات التقنية والتحول الرقمي ؟

 -رابعا : أهمية البحث :

 تكمن اهمية ه   الدراسة في التالي :

 قمي في الجامعات .تتناول ه   الدراسة التحول الر  -1

 املساهمة في تحديد أهم املعوقات التي تحول دون تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي الليبي  . -2

التوصل الي مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساعد في تطوير التعليم الجامعي واالستفادة من التحول الرقمي في  -2

 الجامعات الليبية .

 ان تضيف نتائج ه   الدراسة التحول الرقمي للتحسين من العملية التعليمية بليبيا . يأمل الباحث -3

 -خامسا : منهج البحث  :

 يتم في ه   الدراسة استخدام املنهج الوصفي التحليلي ، واالستعانة باالستبيان كأداة لجمع املعلومات .
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  -سادسا : حدود البحث :

 .جامعة الزاوية  -علي الجامعات الليبية  الحدود املكانية : اقتصرت الدراسة -

 . 2020الحدود الزمنية : تم اجراء ه   الدراسة للعام -

 الحدود البشرية : اعضاء هيئة التدريس واالداريين بجامعة الزاوية . -

 -مصطلحات الدراسة : سابعا :

 التحول الرقمي بالجامعة :

رقمية من خالل االستخدام املكتف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  "هو عملية انتقال الجامعات التقليدية الي جامعات

داخل الجامعة , واستبدال العناصر والعمليات املادية باخري افتراضية وتقديم كافة خدماتها بصورة الكترونية لزيادة قدرتها علي 

 االستجابة للمتغيرات الخارجية املعاصرة ".

 -الدراسات السابقة :امنا : ث 

 ول الباحث بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضو  الدراسة , وفيما يلي عر  بالدراسات السابقة :تنا

 للجامعات املصرية ، املتطلبات واآلليات (  بعنوان : التحول الرقمي  2011دراسة ) اسامة ,  -1

والتحديات  لرقمي في الجامعات املصرية ،الرقمي في الجامعات ، وعر  جهود التحول ا هدفت الدراسة إل  تحديد مفهوم التحول 

الرقمي  , توصلت الدراسة إل  اقتراح بعض اآلليات الالزمة لتنفي  التحول  التي تواجه التحول الرقمي في الجامعات املصرية

ي القوة نواح ، وتقييم بيئتها الداخلية ؛ لتحديد للجامعات املصرية ، وهي ؛ تحليل الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية

والضعف ، وتحديد الرؤية ، وتوفير الدعم القيادي واإلداري ، وتطوير الهياكل التنظيمية القائمة بالفعل ، ووجود إستراتيجية 

والتركيز عل  البعد التكنولوجي ، وتنمية املوارد البشرية في الجامعة ، وتوفير اإلمكانات املادية واملالية ،  واضحة للتحول الرقمي ،

 الجامعي .  بأهمية التعلم اإللكتروني ، ومحو األمية الكمبيوترية لدى أعضاء املجتمع الوعي املجتمعي وتنمية

 (اهمية التحول إلي التعليم الرقمي تقهقر أم تقدم 2016دراسة)الزين ,  – 2

إلي عدة نتائج اهما ان  هدفت الدراسة إلي التعرف علي فوائد التعلم الرقمي والعقبات التي تحول دون تحقيق نجاحه , توصلت

ه ا الشكل التعليمي سوف يزدهر في املستقبل , نظرا ملا يوفر  من تقليص للجهود وما يسهله للطالب واملعلم من حيث املتعة 

 .والفائدة 

 التحول الرقمي للمعرفة علي ال قافة املعلوماتية بكلية االداب   ( بعنوان:تأثير  2016,  امل دراسة) - 3

سة إلي معرفة روافد ومكونات ال قافة املعلوماتية لدي املتخصصين في مجال االداب والعلوم االنسانية من اعضاء هدفت الدرا

هيئة التدريس بكلية االداب بقنا , استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحليل اراء اعضاء هيئة التدريس من خالل 

إلي ان ازدياد ال قافة املعلوماتية لدي اعضاء هيئة التدريس حيث تم لت أول دوافع االستبانة التي وزعت عليهم , توصلت الدراسة 

التعامل مع مصادر املعلومات الرقمية , توجد فروق بين اعضاء هيئة التدريس اتجا  استخدام املصادر الرقمية للمعلومات وفقا 

 للسن والنو  والتخصص . 

 مقتضيات التحول الي التعليم الرقمي في الوطن العربي(  بعنوان :   2019دراسة ) االقبالي ,  - 4

هدفت الدراسة الي التعرف علي املتطلبات الضرورية  , توصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها ان كلية التربية بما تملكه من خبراء 

خبرة ودراية بكافة ابعاد العملية  تربويين يقع عليها عاتق اعداد وتنظيم منهجيات وغايات وبرامج التعليم الرقمي , ال انهم اكثر

التعليمية وضرورة ان يقود عملية نقل التعليم من تقليديته الي رقمنته هم مسؤلو التعليم وليس خبراء التقنية , التريت في 

 استخدام وسائل التقنية الحدي ة في التعليم حتى تكون النتائج املحققة عالية الجودة . 

 واقع التحول الرقمي في سلطنة عمان   (  بعنوان :  2020دراسة ) البلوشية ,  - 5
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هدفت الدراسة إلي التعرف علي االدوار التي تقوم  ها املؤسسات املختلفة في مجال التحول الرقمي والحكومة االلكترونية , 

لت الدراسة إلي نتائج اهمها : التعرف علي ابرز املشاريع املنف ة  ها في التحول الرقمي , اعتمدت الدراسة علي املنهج الوصفي , توص

قيام املؤسسات بجهود واضحة للتحول رقميا , من توعية وت قيف وتدريب وتكامل وجاهزية , تم لت ابرز مشاريع التحول في 

كنظام التصديق االلكتروني ومشرو  منصة التكامل الحكومية , البوابة التعليمية االلكترونية , وبوابة الصحة االلكترونية , 

 بيقات الخدمات املختلفة املتاحة علي الهواتف ال كية .وتط

  -املحور الثاني : االطار النظري للبحث : 

 اوال : مفهوم التحول الرقمي :

يقصد بالتحول الرقمي دمج التكنولوجيا في جميع مجاالت العمل , وهو تغير ثقافي يتطلب من املؤسسات اجراء تغيرات   -

لعمليات بما يتالءم مع التطور الرقمي في جميع وظائف املؤسسة . ) سال يمي وبوش ي , في نموذج العمل واإلجراءات وا

 (947. ص 2019

تعريف التحول الرقمي علي انه توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل املؤسسات والهيئات سواء الحكومية  -

شغيلية وزيادة الفاعلية واإلنتاجية , وتحسين أو الخاصة  هدف تطوير األداء املؤسس ي والخدمات وتحسين الكفاءة الت

 ( 78, ص  2018الخدمات والحصول عليها , مما يضمن توفير الوقت والجهد ) اسماعيل , 

االنتقال من نظام تقليدي الي نظام رقمي قائم علي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في جميع مجاالت العمل الجامعي ,   -

ت املتم لة في وضع استراتيجية للتحول الرقمي ونشر ثقافة التحول الرقمي , وتصميم في ضوء مجموعة من املتطلبا

البرامج التعليمية الرقمية , وإدارة وتمويل التحول الرقمي وتوفير املتطلبات البشرية والتقنية واألمنية والتشريعية .) 

 (  45, ص  2018أمين , 

يا املعلومات في املنظمات لكي تتمكن من تطوير ميزتها التنافسية ضرورة أن يكون هناك تخطيط استراتيجي لتكنولوج  -

والحفاظ عل  مركزها ولتحقيق ه ا يجب أن تقوم املؤسسات بالتفكير االبداعي ويتضمن فهم قدرات النظام الحالي 

 ( 106ص  ,2018والتطلع لتحقيق ميزات مستقبلية للمنظمة) الحسومي، 

) .لتكنولوجية املختلفة والبرامج االلكترونية في االتصال بين املعلمين واملتعلمينال ي يعتمد عل  استخدام الوسائط ا -

 (24  , ص  2020الحسومي وآخرون , 

يري الباحث بان التحول الرقمي بأنه اعتماد املؤسسات علي التكنولوجيا الحدي ة في جميع انشطة املؤسسة وتبسيط   -

 االجراءات وتسهيل تقديم الخدمات 

 -داف التحول الرقمي :ثانيا : أه

 الغاء نظام االرشيف الورقي واستبداله بنظام االرشيف االلكتروني . -

معرفة ما يجري في كل جوانب العمليات واألنشطة املختلفة داخل املؤسسة والتعرف علي نقاط القوة والضعف في  -

 األداء اليومي مما يساهم في عملة املراجعة والتقييم املستمر .

زمان واملكان في اقامة املؤتمرات والندوات وممارسة العمليات املختلفة في املؤسسة وتلبية االحتياجات الغاء عامل ال -

 وتحسين جودة املخرجات .

صغر املكان املجهز لحفظ املعلومات االلكترونية الخاصة بالطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين في الجامعة . )  -

 (  115, ص  2012املليجي , 

 -: فوائد التحول الرقمي :ثالثا 

 يوفر الجهد والتكلفة وتقليل مدة االجراءات للحصول علي الخدمات املقدمة . .1

 تحقيق التميز في األداء الحكومي واالرتقاء بمستوي الخدمات . .2
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 يحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها ويوفر التكلفة والجهد بشكل كبير . .3

 وصول الي شريحة اكبر من العمالء والجمهور .يساعد املؤسسات علي التوسع واالنتشار وال .4

يعمل علي تحسين الجودة وتبسيط االجراءات وخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية في تقديم الخدمات ) عبد  .5

 (  7, ص  2019الرازق , 

 -رابعا : عوائق التحول الرقمي :

 عدم وجود استراتيجية رقمية شاملة . .1

 مكنة والقادرة علي التغيير وقيادة برامج التحول الرقمي .نقص الكفاءات والقدرات املت .2

 مخاطر امن املعلومات في ظل استخدام الوسائل التكنولوجية الحدي ة , تهديد الخصوصية والجرائم املعلوماتية . .3

 ( 2019نقص امليزانيات املرصودة لعملية التحول الرقمي . ) علي ,  .4

 -خامسا : متطلبات التحول الرقمي : 

 فر النظم املعلوماتية والكوادر املؤهلة إلدارة عملية التحول الرقمي.توا .1

 توفر درجة مالئمة من الوعي لدي مستخدمي الخدمات الحكومية للتعامل مع التحول الرقمي . .2

 تبسيط االجراءات الحكومية وتوفير املعلومات الضرورية للتعامل معها . .3

دة وسرعات خدمات االنترنت لتساعد علي سرعة التحول الرقمي تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين جو  .4

 وسهولة اجراء املعامالت الحكومية .

 تبسيط االجراءات وتوفير املعلومات الضرورية للتعامل معها .  .5

 (  73,ص 2019توفير تشريعات مناسبة لتنظيم التعامل االلكتروني ) الشاذلي,  .6

 

 -سادسا : خطوات التحول الرقمي :

 المكانيات الرقمية الحالية .قياس ا .1

 بناء استراتيجية رقمية وإجراء تحسين للوضع الحالي وتحديد املتطلبات الالزمة لخطط االست مار . .2

 تحديد عوائق التحول الرقمي . .3

 ادارة التغيير للتحول الرقمي للوصول الي األهداف االستراتيجية . .4

 للتحول الرقمي . تحليل البيئة الخارجية للجامعة قبل القيام باي جهد .5

 تقييم الوضع الحالي للجامعة وذلك ملعرفة االمكانيات واالحتياجات الحالية واملستقبلية للتحول الرقمي . .6

تهيئة البنية التحتية بمجموعة مخصصة من الخبراء املؤهلين رقميا واملتخصصين لضمان التحول الرقمي الناجح . )  .7

 ( 28, ص  2020الدهشان  , 

 -: الدراسة امليدانية :  املحور الثالث

 -اوال : مجتمع وعينة الدراسة :

 من الجامعات الليبية .  واإلداريينمجتمع الدراسة : يتكون مجتمع الدراسة من اعضاء هيئة التدريس  – 1

عضو  73م من جامعة الزاوية  والبالغ عدده واإلداريينعينة الدراسة : تم اختيار عينة الدراسة من اعضاء هيئة التدريس  – 2

 . وأداري هيئة تدريس 

 أداة الدراسة : قام الباحث بتطوير االستبانة ملعرفة واقع التحول الرقمي في الجامعات الليبية  – 3
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 ( يوضح عدد االستبيانات املوزعة واملسترجعة والغير مسترجعة 1جدول ) 

االستبيانات  عدد االستبيانات

 املوزعة

االستبيانات 

 املرجعة

ات غير االستبيان

 املرجعة

 2 71 73 املجمو 

 %3 %97 % 100 النسبة

 املصدر من اعداد الباحث

 

 -يا : نتائج الدراسة :ثان

 وصف عينة الدراسة : – 1

 ( توزيع افراد العينة حسب الجنس , العمر , الشهادة العلمية , التخصص , سنوات الخبرة .1جدول ) 

 ةالنسبة املئوي التكرار املستويات املتغير

 الجنس
 %87 62 ذكر

 % 13 9 أنثى

 العمر

 % 49 35 سنة35 اقل من 

 % 34 24 سنة 50الي  35

 17 % 12 سنة 50اكثر من 

 الوظيفة 
 %66 47 اكاديمي

 %34 24 اداري 

 التخصص
 %55 39 نظري 

 %45 32 عملي

 سنوات الخبرة

 % 22.5 16 سنوات  10أقل من 

 % 33.8 24 سنوات 20الي اقل من 10

 % 29.6 21 سنة 30الي اقل من  20

 % 14.1 10 سنة  30اكثر من 

 ( نتائج توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة , ويتضح من الجدول ان نسبة 1يعر  جدول رقم )    

سنة , ونسبة  35مون الي الفئة العمرية اقل من % من اجمالي العينة ينت 49% من اجمالي أفراد العينة من فئة ال كور , ونسبة 87

% من اجمالي العينة سنوات الخبرة  33.8% يقومون بتدريس املواد النظرية , 55 %من اجمالي العينة من االكاديميين , ونسبة  66

 سنة . 20الي  10من 

 تحليل اجابات االستبانة : - 2

 نة الدراسة املتعلقة دعم اإلدارة العليا  للتحول الرقمي  ( االحصائيات الوصفية إلجابات افراد عي 2جدول )  

 دعم اإلدارة العليا  للتحول الرقمي   - 1 

املتوسط  الفقرة ر

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

مستوي 

 املوافقة

تعتبر ادارة الجامعة ان التحول الرقمي في اعمالها  1

 ية ومعامالتها اولوية اهدافها املستقبل

 موافق 72.6 1.58 3.63
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تتولي ادارة الجامعة عملية التخطيط للتحول  2

 .الرقمي بالجامعة 

3.51 

 

1.44 

 

70.2 

 

 موافق

 

تشتمل التوجهات االستراتيجية للجامعة اهداف  3

 موافق 70.4 1.43 3.52 واضحة نحو تطبيق التحول الرقمي .

)            تعمل الجامعة علي فهم بيئتها الداخلية  4

نقاط القوة والضعف ( واملتعلقة بقدرتها علي 

 موافق 73.6 1.51 3.68 التحول الرقمي .

تعمل الجامعة علي تبني التوجه االستراتيجي  5

القائم علي نشر ثقافة التحول االلكتروني في كافة 

 موافق 72.4 1.45 3.62 املستويات االكاديمية و االدارية .

فية علي االبتكار في كيفية تنفق الجامعة مبالغ كا 6

 غير موافق 51 1.45 2.55 تقديم خدماتها االكاديمية واإلدارية .

تخصص الجامعة موازنة مالية كافية وقادرة علي  7

 محايد 53.6 1.45 2.68 تغطية تكاليف تطبيق التحول الرقمي .

توفر الجامعة الدعم املالي الالزم لشراء و لصيانة  8

 غير موافق 50.2 1.42 2.51 .األجهزة والبرامج 

 محايد 64.2 1.55 3.21 لجميع املحاور 

 . spssاملصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات 

 – 2.51 }  ( إلي ان متوسط العبارات التي تقيس دعم اإلدارة العليا  للتحول الرقمي  تتراوح ما بين    2تشير معطيات الجدول رقم ) 

وانحراف معياري  3.21, وقد بلغ املعدل العام للفقرات بمتوسط حسابي قدر    {1.42 – 1.58 } قدر وانحراف معياري { 3.68

, حيث كانت أغلب املتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة محايد  حيث جاءت باملرتبة االولي  تعمل الجامعة  1.55مقدار  

 3.68لقة بقدرتها علي التحول الرقمي والتي بلغ متوسطها الحسابي  علي فهم بيئتها الداخلية ) نقاط القوة والضعف ( واملتع

وهي تقع عند مستوي موافق , حيث جاءت العبارة توفر الجامعة الدعم املالي الالزم لشراء و لصيانة   1.58وانحراف معياري 

علي ان هناك قصور من اإلدارة  بغير موافق , ما يدل1.42وانحراف معياري   2.51األجهزة والبرامج بأقل متوسط حسابي بلغ 

 العليا للتحول الرقمي سببه قلة الدعم املالي  .

 ( االحصائيات الوصفية إلجابات افراد عينة الدراسة املتعلقة بتوفر املتطلبات  التقنية للتحول الرقمي   3جدول )

 املتطلبات  التقنية للتحول الرقمي   - 2 

املتوسط  الفقرة ر

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

مستوي 

 املوافقة

الجامعة توفر قاعات تدريسية ذكية  1

 غير موافق 51.6 1.44 2.58 . مجهزة بالوسائل التقنية ال كية

املباني الجامعية مزودة ببرامج وشاشات  2

 غير موافق 51.2 1.47 2.56 . التنقل عبر البيئة االفتراضية

 غير موافق 46.4 1.45 2.32ل قريب يوجد بالجامعة نظام التواص  3
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املدي لالتصاالت الالسلكية والعمل بنظام 

 . الترددات و البلوثوث

بوابات الدخول والخروج الكترونية مؤمنة   4

 غير موافق 45.4 1.36 2.27 .بالكاميرات ملراقبتها 

توفر الجامعة مكتبة الوسائط الرقمية  5

للطالب وأعضاء هيئة التدريس عبر 

 غير موافق 46.2 1.46 2.31 . ت االنترنتشبكا

املبددددداني الجامعيدددددة مدددددزودة  بأنظمدددددة طدددددوار    6

 غير موافق 42.8 1.34 2.14 . وإضاءة ذكية

املبدددداني الجامعيددددة مددددزودة بشددددبكة معلومددددات  7

واتصددددداالت ذكيدددددة عاليددددددة السدددددرعة وواسددددددعة 

 غير موافق 42.6 1.31 2.13 النطاق .

ضح املعامل تم تصميم برنامج الكتروني يو  8

الفارغة والقاعات الدراسية املشغولة 

 غير موافق 41.6 1.26 2.08 . والكتب الدراسية القابلة لالستعارة

 غير موافق 46 1.4 2.3 لجميع املحاور 

 . spssاملصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات 

 – 2.08 } تطلبات  التقنية للتحول الرقمي  تتراوح ما بين  ( إلي ان متوسط العبارات التي تقيس امل  3تشير معطيات الجدول رقم ) 

وانحراف معياري  2.3, وقد بلغ املعدل العام للفقرات بمتوسط حسابي قدر    {1.26 – 1.44 } وانحراف معياري قدر { 2.58

ملرتبة االولي  الجامعة , حيث كانت أغلب املتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة غير موافق  حيث جاءت با 1.4مقدار  

وهي تقع  1.44وانحراف معياري   2.58توفر قاعات تدريسية ذكية مجهزة بالوسائل التقنية ال كية والتي بلغ متوسطها الحسابي 

عند مستوي املوافقة غير موافق , حيث جاءت العبارة تم تصميم برنامج الكتروني يوضح املعامل الفارغة والقاعات الدراسية 

وهي تقع عند مستوي  1.26وانحراف معياري  2.08ة والكتب الدراسية القابلة لالستعارة بأقل متوسط حسابي بلغ املشغول

 املوافقة غير موافق , ما يدل علي ان الجامعة ال توفر املتطلبات التقنية الالزمة للتحول الرقمي .

 

 تعلقة بتوفر املتطلبات  البشرية للتحول الرقمي  ( االحصائيات الوصفية إلجابات افراد عينة الدراسة امل  4جدول )  

 املتطلبات  البشرية للتحول الرقمي   - 3 

املتوسط  الفقرة ر

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

مستوي 

 املوافقة

اعضددددددددداء هيئدددددددددة التددددددددددريس والطدددددددددالب يمتلكدددددددددون  1

العديدد مدن املهدارات واملعدارف املطلوبدة للتحددول 

 موافق 71.2 1.47 3.56 الرقمي  

الجامعدددددددة تعمدددددددل علدددددددي تنميدددددددة قددددددددرات الطدددددددالب  2

وأعضددددداء هيئدددددة التددددددريس الرقميدددددة وت دددددجيعهم 

 غير موافق 49 1.31 2.45 علي التعلم ال اتي .
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الجامعدددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددزودة  بوحددددددددددددددددددددات تكنولوجيدددددددددددددددددددا  3

املعلومددددات للتأهيددددل التكنولددددوجي ألعضدددداء هيئددددة 

 غير موافق 48.4 1.39 2.42 التدريس والطالب واإلداريين .

تركز الجامعة علدي دمدج اعضداء هيئدة التددريس  4

فددددددي مشدددددداركات مجتمعيددددددة خددددددارج الجامعددددددة علددددددي 

 موافق 72.2 1.5 3.61 التحول الرقمي .

تمتلددك الجامعددة بددرامج تمكددن مواردهددا البشددرية  5

 غير موافق 49.8 1.37 2.49 من التحول من عقل مستهلك إلي عقل منتج .

ب املسددددددددددددددتمر علددددددددددددددي تقددددددددددددددوم الجامعددددددددددددددة بالتدددددددددددددددري 6

 غير موافق 51 1.56 2.55 متطلبات التحول الرقمي .

وجددددود قيددددادات تتعامددددل بكفدددداءة مددددع تكنولوجيددددا  7

 غير موافق 50.8 1.45 2.54 املعلومات واالتصاالت .

تدددوفر الخبددددراء واملتخصصددددين مددددن اعضدددداء هيئددددة  8

 غير موافق 47.8 1.41 2.39 التدريس للتحول الرقمي .

 محايد 2.75 1.51 2.75 لجميع املحاور 

 . spssاملصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات 

 - 2.39 ( إلي ان متوسط العبارات التي تقيس املتطلبات  البشرية للتحول الرقمي  تتراوح ما بين    4تشير معطيات الجدول رقم ) 

وانحراف معياري  2.75للفقرات بمتوسط حسابي قدر    , وقد بلغ املعدل العام {1.41 – 1.5 } وانحراف معياري قدر  }    {3.61

, حيث كانت أغلب املتوسطات الحسابية للعبارات بمستوي درجة محايد  حيث جاءت باملرتبة االولي  تركز الجامعة  1.51مقدار  

  3.61الحسابي  علي دمج اعضاء هيئة التدريس في مشاركات مجتمعية خارج الجامعة علي التحول الرقمي والتي بلغ متوسطها

وهي تقع عند مستوي املوافقة موافق , حيث جاءت العبارة توفر الخبراء واملتخصصين من اعضاء هيئة  1.5وانحراف معياري 

وهي تقع عند مستوي املوافقة غير موافق , ما  1.41وانحراف معياري   2.39التدريس للتحول الرقمي بأقل متوسط حسابي بلغ 

 توفر املتطلبات البشرية الالزمة للتحول الرقمي . يدل علي ان الجامعة ال

 

 النتائج والتوصيات : 

 اوال : نتائج الدراسة :

. اظهرت نتائج الدراسة ان الجامعة تعمل علي فهم بيئتها الداخلية ) نقاط القوة والضعف ( واملتعلقة بقدرتها علي التحول  1

وهي تقع عند مستوي موافق , توفر الجامعة الدعم املالي   1.58عياري وانحراف م 3.68الرقمي والتي بلغ متوسطها الحسابي  

بغير موافق , ما يدل علي ان هناك 1.42وانحراف معياري   2.51الالزم لشراء و لصيانة األجهزة والبرامج بأقل متوسط حسابي بلغ 

 قصور من اإلدارة العليا للتحول الرقمي سببه قلة الدعم املالي  .

ئج الدراسة ان الجامعة توفر قاعات تدريسية ذكية مجهزة بالوسائل التقنية ال كية والتي بلغ متوسطها الحسابي . اظهرت نتا 2

وهي تقع عند مستوي املوافقة غير موافق , تم تصميم برنامج الكتروني يوضح املعامل الفارغة  1.44وانحراف معياري   2.58

وهي  1.26وانحراف معياري  2.08القابلة لالستعارة بأقل متوسط حسابي بلغ والقاعات الدراسية املشغولة والكتب الدراسية 

 تقع عند مستوي املوافقة غير موافق , ما يدل علي ان الجامعة ال توفر املتطلبات التقنية الالزمة للتحول الرقمي .
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معية خارج الجامعة علي التحول . اظهرت نتائج الدراسة ان تركز الجامعة علي دمج اعضاء هيئة التدريس في مشاركات مجت 3

وهي تقع عند مستوي املوافقة موافق , توفر الخبراء  1.5وانحراف معياري   3.61الرقمي والتي بلغ متوسطها الحسابي 

وهي تقع عند  1.41وانحراف معياري   2.39واملتخصصين من اعضاء هيئة التدريس للتحول الرقمي بأقل متوسط حسابي بلغ 

 غير موافق , ما يدل علي ان الجامعة ال توفر املتطلبات البشرية الالزمة للتحول الرقميمستوي املوافقة 

%من اجمالي  66سنة , ونسبة  35% من اجمالي العينة ينتمون الي الفئة العمرية اقل من  49.  اظهرت نتائج الدراسة ان نسبة  4

 20الي  10% من اجمالي العينة سنوات الخبرة من  33.8نظرية , % يقومون بتدريس املواد ال55 العينة من االكاديميين , ونسبة 
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 في ظل جائحة كورونا أفاق وآليات التعافي االقتصادي في فلسطين

Prospects and mechanisms for economic recovery in Palestine in light of the Corona 

pandemic  

 إعداد

 جماالت عبد الحميد الشاعر /الباحثة                                                 ، الباحث/ م. عدنان فضل الهندي     

 .بكالوريوس تاريخ جامعة األقص ى                                              مكلف بمدير عام وحدة شؤون القدس      

 ماجستير دراسات الشرق األوسط جامعة االزهر                              مكلف بمدير عام وحدة حقوق االنسان   

 

  امللخص:

ة عد االقتصاد من أهم الركائز األساسية للحياة، فهو أساس النهضة والتطور والتقدم في كافة نواحي الحياة، إذ يلعب دوًرا بارًزا في رفعي

املجتمع أو تخلفه عل  كافة األصعدة، وقد أدت جائحة كورونا إل  تراجع معدل النمو االقتصادي في فلسطين بسبب تقلص الدخول وانخفا  

وتقلص الفرص االست مارية، باإلضافة إل  خروج بعض االنشطة من السوق وتحقيق خسائر حادة وتسريح العمالة وفقد الحصة السوقية  االدخار

 أدى إل  ارتفا  مستويات الفقر

ر عامل حاسم للتغلب ومن املتوقع أيضا أن تؤثر األزمة عل  االبتكار ال ي يعد محركا رئيسا للتقدم االقتصادي طويل املدى، كما أن االبتكا 

 يرعل  آثار الوباء ومعالجة عدم املساواة، لكن مساعي االبتكار قد تواجه صعوبات بسبب االنكماش االقتصادي ال ي يهدد موارد البحث والتطو 

ادي عل  وكيفية وضع التقدم االقتصفي ظل جائحة كورونا  أفاق وآليات التعافي االقتصادي في فلسطينويهدف ه ا البحث إل  دراسة 

 املسار الصحيح من خالل ت جيع االبتكار ووضع االستراتيجيات الضرورية لالست مار.

 :من خالل محورينوسيتم دراسة ه ا املوضو  

ول:
ً
 التحديات االقتصادية التي تواجه فلسطين في ظل جائحة كورونا. املحور األ

 .ل جائحة كورونافي ظ أفاق وآليات التعافي االقتصادي في فلسطين املحور الثاني:

 ...الكلمات املفتاحية:

فلسطين". -جائحة كورونا  -التعافي  -االقتصاد  -ليات اآل – "اآلفاق  
 

Abstract: 

The economy is one of the most important pillars of life, as it is the basis for renaissance, development and progress in all aspects of 

life, as it plays a prominent role in the rise or backwardness of society at all levels, and the Corona pandemic has led to a decline in 

the rate of economic growth in Palestine due to reduced incomes, reduced savings and reduced investment opportunities In 

addition to the exit of some activities from the market, severe losses, layoffs, and loss of market share have led to an increase in 

poverty levels 

 The crisis is also expected to affect innovation, which is a major driver of long-term economic progress, and innovation is a critical 

factor in overcoming the effects of the epidemic and addressing inequality, but innovation efforts may face difficulties due to the 

economic downturn that threatens research and development resources. 

This research aims to study the prospects and mechanisms of economic recovery in Palestine in light of the Corona pandemic, and 

how to put economic progress on the right track by encouraging innovation and developing the necessary strategies for 

investment. 

This topic will be studied through two axes: 

The first axis: the economic challenges facing Palestine in light of the Corona pandemic. 

The second axis: the prospects and mechanisms of economic recovery in Palestine in light of the Corona pandemic. 

Key words:…Prospects - Mechanisms - Economy - Recovery - Corona Pandemic - Palestine. 
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 املقدمة: 

يمارس االقتصادي الفلسطيني حياته تحت سطوة شروط وقيود صعبة  نتيجة إجراءات سببها االحتالل اإلسرائيلي، 

 لعملية السالم من  سنوات طويلة، إال أن ما زالت الحكومة الفلسطينية سواء في 
ً
 ودوليا

ً
عل  الرغم الجهود الح ي ة إقليميا

نشاطهم االقتصادي بحرية وممارسة السيطرة عل  املوارد الطبيعية املختلفة ، وباإلضافة  الضفة والقطا  يفتقرون إل  ممارسة

لعدم سيطرتهم عل  الحدود، و إل  صعوبة تنقل العمالة بحرية ونقل البضائع، فكانت تلك الصعوبات كفيلة إل  تأكل البنية 

 التحية لإلنتاج االقتصادي الفلسطيني في الضفة والقطا .

   الظروف الصعبة التي يعاني منها النشاط االقتصادي الفلسطيني، تراجع النشاط االقتصادي بشكل بناء عل  ه

 م.2020( عام 19-ملموس، وبظل ظهر أزمة كورونا املستجد )كوفيد 

ومخاطر ( الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل اإلسرائيلي أمام تحديات 19حيث يضع االنتشار العاملي لوباء كورونا )كوفيد 

لطة كبيرة. فبلدان العالم جندت كافة إمكاناتها الصحية واالقتصادية والتعبوية، ووضعت كل منها ميزانيات هائلة في مواجهة الوباء. أما الس

م االحتالل باملناف  البرية والبحرية والجوية، وبالصادرات والواردا
ّ
ت، كما الفلسطينية فهي تعاني من ضعف مروٍ  في اإلمكانات، ومن تحك

يعاني قطا  غزة من حصار خانق يمنع عنه أبسط احتياجاته وحقوقه اإلنسانية. وبالرغم من تفش ي الوباء ومخاطرة عل  الشعب 

)مركز الزيتونة الفلسطيني، فإن االعتبارات األمنية تظل هي الحاكمة والحاسمة لدى االحتالل اإلسرائيلي، وليس االعتبارات اإلنسانية وغيرها 

 (.2020ت واالستشارات، إبريل للدراسا

ول: التحديات االقتصادية التي تواجه فلسطين في ظل جائحة كورونا
ً
 .املحور األ

يعتبر فيروس كورونا أخطر الصدمات التي واجهت االقتصاد العاملي وبشكل عام والفلسطيني بشكل خاص  في الوقت  

السابق من خالل السياسات االقتصادية ، بالنسبة ألزمة كورونا فهي الراهن، من حيث األزمات املالية التي واجهت الحكومات في 

 تهدد املورد البشري بشكل مباشر ، وبالتالي تنعكس تداعياتها عل  االقتصاد العاملي ، وتستدعي سياسات مختلفة ملواجهتها . 

ني واقتصاد العالم، فقد إصابة فإن فلسطين بمواطنيها واقتصاداها لن يكونوا بعيدين عن الصدمات التي يتعر  لها مواط

العديد من املواطنين بفيروس كورونا،  واعالن الرئاس ي حالة الطوار  ، وفر  العديد من اإلغالقات عل  جميع محافظات 

الفلسطينية، عن األنشطة االقتصادية والصحية والتعليمية ...الخ ، تلك السلسلة من اإلجراءات االحترازية والصارمة ملواجهة 

م دور كبير في 2020وانتشار الفيروس، ومحاولة تقيد الفيروس ومحاصرته. فكانت القيود اإلسرائيلية وجائحة كورونا عام   تفش ي

 (. studies.org-https://www.palestine، 123، ، العدد 2020)صادق: الحاق الضرر بشكل مرهق لالقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطا  

 وسوف يتناول في ه ا املحور تأثير فيروس كورونا عل  االقتصادي الفلسطيني. 

 : تأثير فيروس كورونا على االقتصاد الفلسطيني:
ً
 أوال

ل زاد مسؤوليات ( املستجد سبب أزمة كبيرة لالقتصاد الفلسطيني ، ب19-مما ال شك فيه أن مخاطر فيروس كورونا)كوفيد 

يتحملها االقتصادي الفلسطيني في الفترة املقبلة في الوقت التي يعاني من أزمات سابقة ، في ظل ظروف وامكانيات متواضعة ، كما 

 الفتقار االقتصاد الفلسطيني السيطرة عل  مواردة الطبيعية وعل  حدود  ، وعدم قدرة السيطرة عل  حرية حركة 
ً
ذكرنا سابقا

بضائع ، وبالتالي سياسة االحتالل الخانقة سببت بتأخر بل في بعض األوقات شلل االقتصاد الفلسطيني ، وانخفا  العمال وال

االنتاج االقتصادي في شتى املجاالت ، باإلضافة إل  اختالف السياسة الدولية التي خفضت نسبة الدعم املقدم من قبل الدول 

ة الفلسطينية والدول والجهات املانحة ، وبالتالي من الطبيعي دخول االقتصاد والجهات املانحة ، وتراجع ال قة بين الحكوم

 (. studies.org-https://www.palestine، 123، ، العدد 2020)صادق: الفلسطيني بعدة أزمات اقتصادية داخلية 

 لعامة:زيادة النفقات ا -1

( ، بالتالي سيؤدي 19-تقوم الحكومة الفلسطينية بإجراءات التدابير الوقائية االحترازية ملكافحة فيروس كورونا )كوفيد 

إل  زيادة النفقات العامة ، نتيجة طبيعية زيادة اإلنفاق الحكومي لقطا  الرعاية الصحية ، وخاصة إلقامة أماكن للحجر الصحي 

ها  ه ا الفيروس ، وتوفير املواد التموينية الالزمة لهم ، والرعاية الصحية ، حيث تصل فترة الحجر الصحي للحاالت املشتبه بإصابت

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650243
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650243
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إل  أسبوعين ، باإلضافة إل  زيادة اإلنفاق عل  معدات الوقاية ال خصية وإجراء الفحوص واختبارات الت خيص ، و مزيد من 

 ستشفيات ميدانية جديدة .األسر في املستشفيات واملراكز الصحية ، وتجهيز م

وهناك زيادة اإلنفاق لقطا  األمن نتيجة اعالن حالة الطوار  ونشر قوات األمن في املحافظات ، ملتابعة تنفي  اإلجراءات 

والتدابير الوقائية داخل املحافظات ، ومتابعة األسواق  هدف التأكد من توفر السلع واملواد التموينية الالزمة ، وعدم وجود 

 (.3، ص2020)حلس: ار من قبل التجار ، ومنع االحتكار لو وجد احتك

مليون شيكل بتراجع مقدار   6840.9م نحو  2020حيث بلغت حجم النفقات الحكومية في النصف األول من العام  

لداخلي % وعملت الحكومة عل  سد النفقات الحكومية من خالل املساعدات الدولية واالقترا  ا5.8مليون شيكل بنسبة  420

 .( 26، ص2020أبو عمشة: )والخارجي 

زيادة النفقات العامة عل  الحكومة الفلسطينية لقيامها بإجراءات التدابير الوقائية االحترازية  ويرى الباحثان أن،

الدعم من  ( ، زاد عليها نفقاتها في الوقت التي تعاني من نقص وعجز في ميزانيتها  ، بسبب نقص19-ملكافحة فيروس كورونا )كوفيد

الدول املانحة ، وقيود اقتصادية من قبل االحتالل ، مما انهك االقتصادي الفلسطيني ، وأصبح يعاني من أزمة اقتصادية خانقة 

 ، وعجز واضح في مواجهة أزمة كورونا ، التي أصبحت منتشرة في كل محافظات فلسطين .

 القطاع الزراعي  -2

 قطا  الثروة الحيوانية تعر  القطا  الزراعي كغيرة من القطاع
ً
ات االقتصادية في فلسطين بسبب أزمة كورونا ، فم ال

ال ي يشمل )مزار  أبقار الحليب ، مزار  الدجاج البيا  ، مزار  الدجاج الالحم ، مزار  األغنام ( ، فقد تعر  لخسار كبيرة 

 من الحليب الطازج كانت تحول إل  مصانع  520خاصة منتجي حليب األبقار املقدر إنتاجهم اليومي في الضفة الغربية بنحو 
ً
طنا

 تشغل أكثر من  14األلبان واألجبان التي يبلغ عددها في الضفة الغربية 
ً
عامل ، ونتيجة ألزمة كورونا تراجع مداخيل  1000مصنعا

 في القوة ال
ً
 تراجعا

ً
شرائية ، تراجع مصانع الحليب العدد األكبر من األسر ، وبالتالي ينعكس عل  مستويات استهالكها العام مسببا

واأللبان طاقتها اإلنتاجية إل  مستويات متفاوتة ما بين شمال الضفة وجنو ها ، التراجع في مستوى اإلنتاج في مصانع شمال الضفة 

 .(https://www.palestine-studies.org، 2020)أبوسيف: أكبر منه في جنو ها 

 نتيجة لحالة الطوار  واإلغالق ملو 
ً
اجهة أزمة كورونا تضرر القطا  الزرعي من ناحية عدم قدرة املزارعين عل  وأيضا

، 2020) بال ثينك، ال هاب إل  أراضيهم وحصدهم محاصيلهم الزراعية ، وضعف تسويقهم للمحصول أو تصدير  

https://palthink.org.) 

تيجة لحالة الطوار  واإلغالق ملواجهة أن ، القطا  الزراعي من أكثر القطاعات التي تعرضت لخسائر ن ويرى الباحثان

أزمة كورونا ، فلم يتم حصاد املحاصيل الزراعية وتصديرها في الداخل أو الخارج بسبب إغالق الداخلي واملعابر والحدود مع 

 ، وبالتالي تراجع اإلنتاج اإلقتصادي الزراعي الفلسطيني بشكل س
ً
لبي أثر عل  الخارج ، ولم يتم تسويق املنتجات الحيوانية أيضا

 امليزانية . 

 القطاع الصناعي -3

من  بداية حالة الطوار  واإلغالق الخاصة بجائحة الكورونا،  حيث تراجعت كميات االنتاج الصناعي بشكل ملحوظ 

 مقدار   2020بحوالي الربع خالل شهر آذار لعام 
ً
 حادا

ً
 % 24.60، لقد سجل الرقم القياس ي لكميات اإلنتاج الصناعي تراجعا

خالل شهر  86.32إذ انخفض الرقم القياس ي لكميات اإلنتاج الصناعي إل  ، م  2020خالل شهر آذار مقارنة بشهر شباط لعام 

 في  2020خالل شهر شباط  114.49م مقارنه ب  2020آذار 
ً
 ملموسا

ً
، حيث تراجع نشاط صناعة املنتجات الغ ائية تراجعا

% من الصناعات التحويلية في مختلف 16.23% ال ي تشكل أهميته النسبية 17.28م بمقدار  2020اإلنتاج خالل شهر آذار 

املحافظات الفلسطينية ، وتراجع إنتاج مجموعة من السلع الحيوية كاأللبان ومنتجاتها ، والحلويات بمختلف أنواعها ، ومنتجات 

 (.23، ص2020)عسيلي: عكرونة املخابز ، والزيوت ، فيما استقر إنتاج سلع غ ائية م ل ، الجاج ، الطحين، امل
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% فقط من املنشآت في القطا  الصناعي مازالت مستمرة في 20.5حسب أحدث بيانات وزارة االقتصاد الوطني فإن نحو 

% من املنتجات النسيجية قد استعملت 20العمل ، أما بالباقي من املنشآت ، فهي متوقفة عن العمل ، حسب نفس املصدر فإن 

قاية ال خصية ، والقطاعات األخرى التي أغلقت وتستفيد من توريد قطا  الصناعة تشل حركة التصنيع له ا إلنتاج معدات الو 

التوريد ، م ل ، قطا  املطاعم فهو يعتمد بشكل كبير عل  الصناعات املحلية ، وبالتالي ينخفض التصنيع املرتبط  ها بسبب 

 فلسطيني(.، الجهاز املركزي لإلحصاء ال2020)الخالدي: اإلغالق 

، تراجع كميات اإلنتاج الصناعي نتيجة حالة الطوار  واإلغالق التام للمعابر  من الواضح كما يرى الباحثان أن

م ، ومن 2020والحدود والتجارة الخارجية ، وتوقف املصانع الداخلية عن التصنيع ، من  ظهور أزمة كورونا من شهر شباط لعام 

 د الفلسطيني في االتجا  السلبي  .املؤشرات تراجع وانكماش االقتصا

  القطاع التعليمي-4

 لحالة الطوار  وإغالق كافة املؤسسات التعليمية الحكومية وريا  األطفال في قطا  غزة ، وكافة املؤسسات 
ً
نظرا

مدرسة  53إغالق روضة ، و  700التعليمية الخاصة املرخصة واملعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ، يبلغ عدد ريا  األطفال 

،  2020)الطبا : عامل في القطا  التعليمي الخاص  5000مركز تعليمي خاص ، بالتالي تضرر ما يزيد عن  365خاصة ، وإغالق 

http://www.alhayat-j.com.) 

أتبعت فلسطين كغيرها من الدول في الشرق األوسط والعالم التي اتبعت ه   الخطوات بتوصية من منظمة الصحة 

ية ، كإجراء احترازي ملنع تفش ي الفيروس في املدارس والجامعات وريا  األطفال كونها أماكن عالية االكتظاظ ، وكانت العامل

 لتقليل االحتكاك ، وهنا اتبعت املراكز التعليمية التعليم عن بعد لضمان سير العملية 
ً
خطوة أول  للوقائية تم اتخاذها رسميا

 ألن آلية التعلم عن بعد ليست ذات انتشاء التعليمية ، رغم أن التعليم عن 
ً
بعد من احتمالية الكبيرة لتأثر جودة التعليم نظرا

 ( ، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني(.2020))الخالدي: كبير في املجتمع التعليمي الفلسطيني

أثر باألزمة وبشكل كبير ، نتيجة أن ، التعليم ليس ببعيد عن تأثير بأزمة جائحة كورونا ، فهو ت تبين كما يرى الباحثان

حالة الطوار  واإلغالق التام ملراكز التعليم الحكومية واملراكز التعليمية الخاصة ، فبات التعليم اإللكتروني التعليم عن بعد 

أزمة الوضع ال ي يعاني الك ير من املشاكل ، والتراجع الواضح في كيفية التعليم، وعدم اهتمام الطلبة بالدرجة املطلوبة ، مع 

 االقتصادي والتكنولوجي. 

 ارتفاع حجم الدين العام  -5

( املتوقعة عل  الخزينة العامة الفلسطينية ، والتي 19-تعاني الحكومة الفلسطينية نتيجة لتكلفة فيروس كورونا)كوفيد

 من االرتفا  امللحوظ والكبير في عجز املوازنة العامة ، ومن املرجح أن تلجئ ال
ً
حكومة الفلسطينية إل  االقترا  تعاني أصال

 ، وبالتالي سوف يؤدي إل  زيادة الدين العام بشقيه الخارجي 
ً
الخارجي واملحلي لتغطية نفقاتها التي سوف ترتفع كما أشرنا سابقا

طينية ، ويزيد والداخلي وزيادة حجم املتأخرات املتراكمة عل  الحكومة ، ونتيجة طبيعية زيادة األعباء املالية عل  الحكومة الفلس

 (. https://democraticac.de، 2020)حلس:  من حدة أزمتها املالية التي تعاني منها الحكومة وتداعياتها  من  سنوات طويلة 

 القطاع السياحي  -6

 كأنشطة املطاعم والفنادق حسب قاعدة بيانات املسوح االقتصادية وباألخ  بعين االعتبار األ
ً
نشطة التي توقفت كليا

 كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض املتاجر ، فقد بينت 
ً
وأنشطة النقل البري للركاب واألنشطة التي توقفت جزئيا

جارة الجملة مليون دوالر أمريكي فإن خسائر نشاط ت 1.175التقديرات إل  أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 

مليون دوالر أمريكي ( ، وخسائر األنشطة الخدماتية  689% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة )59والتجزئة بلغت 

مليون دوالر أمريكي ( وخسائر نشاط املطاعم والفنادق  374% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة )31املختلفة بلغت 

)الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مليون دوالر أمريكي(  112% من اجمالي نشاط الخدمات بقيمة )10نتيجة أغالقها بالكامل حوالي 

2020 ،?http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx.) 

https://democraticac.de/?p=69086
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?
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ل"نون بوست: " بسبب جائحة كورونا  أعلن مدير العالقات العامة واإلعالم بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قال 

ألف عامل في القطاعات االقتصادية املختلفة عن العمل ، وانخفضت إنتاجية غالبية القطاعات  45تعطل ما يزيد عل  

اإلنتاجية وتوقفت أنشطة قطاعات اقتصادية أخرى بشكل تام ، من أهمها القطا  السياحي وشركات السفر وشركات الحج 

تيراد والتصدير بسبب إغالق املعابر واملناف  التجارية ، وقطا  النقل واملواصالت بسبب توقف الجامعات والعمرة ، واالس

 شهدت القطاعات الصناعية 
ً
واملدارس والتعليم الخاص وريا  األطفال ، باإلضافة إل  قلة حركة املواطنين داخل املدن ، وأيضا

 
ً
 حادا وشركات املقاوالت وتكنولوجيا املعلومات تراجعا

ً
باإلضافة إل   .(https://www.noonpost.com/content/3729،  2020)ريان،  ملموسا

التوقع السلبي بسبب انخفا  عدد السياح من آسيا وأوروبا إل  األراض ي الفلسطينية خاصة لدى زيارتهم األماكن املقدسة وبيت 

 (.https://adnanabuamer.com، 2020و عامر: )أبلحم 

 انخفاض اإليرادات العامة  -7

نتيجة  الطبيعية إلعالن  حالة الطوار  في كافة املحافظات الفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية كإجراءات 

الخارجي سوف تتأثر الخزينة العامة (، وإغالق املعابر والحدود  مع العالم 19-احترازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا )كوفيد 

جراء تعطيل التجارة الخارجية ، وهنا سوف تنخفض إيرادات املقاصة وهي إيرادات الضرائب التي تقوم "إسرائيل " بجبايتها نيابة 

عن السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب ما جاء في بروتوكول باريس االقتصادي ال ي يحكم العالقات االقتصادية بين 

رائيل " واألراض ي الفلسطينية , وه   األموال تعتبر الصمام األمان للحكومة الفلسطينية والعمود الفقري ملوازنتها العامة ، "إس

% من مجمو  إيرادات الحكومة الفلسطينية وتعطي أكثر من نصف نفقاتها . وقد أشار رئيس الوزراء 65ألنها تأمن أكثر من 

مليون  400 -300( عل  الخزية الفلسطينية قد تصل من 19-تكلفة فيروس كورونا )كوفيدالفلسطيني د. محمد اشتية إل  أن 

 شيكل ، وسط تباطؤ وتيرة االقتصاد العاملي ال ي سوف يعكس نفسه عل  إيرادات الخزينة الفلسطينية .

 ، تن
ً
قص أو تزيد بحسب تبين أن املعدل العام لإليرادات العامة الحكومية ، نحو مليار ومئتي مليون شيكل شهريا

مواعيد توردي دفعات القطا  الخاص من الضرائب ، وأيضا حسب حجم االستيراد من الخارج بين شهر وآخر ، بواقع حوالي 

 (.4-3،  ص2020)حلس: مليون شيكل إيرادات املقاصة  700-600مليون شيكل جباية محلية ، و 500-600

الفلسطينية من  بداء جائحة كورونا  هدف حصر انتشارها بين عل  ما يبدو أن اإلجراءات التي اتخ تها السلطة 

املوطنين ، ورغم نجاحها في الحد من انتشارها ، إال انها أدت إل  تعطل النشاط االقتصادي  في جميع محافظات فلسطين ، ومن 

قتصادي للسلطة الفلسطينية املحتمل تراجع وانكماش االقتصادي الفلسطيني باالتجا  السلبي ، خاصة أن األداء السياس ي واال

 ال يعطي اشارة باإليجابية . 

 ارتفاع معدل البطالة  -8

% مما 27.8م  ، وبالتالي ارتفا  معدل البطالة إل  2020الف عامل عن العمل خالل عام  66تعطل عن العمل أكثر من 

دة إل  دائرة الفقر والفقر املدقع ، % ، ودخول فئات جدي14يعكس انخفا  نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 

م ، وارتفع معدل  2020الف عامل عام  884م إل   2019الف عامل عام  951وانخفا  أجمالي عدد العاملين في سوق العمل من 

% ، وذلك يعود لتأثير بتداعيات جائحة كورونا عل  مفاصل االقتصاد الكلي والبنية التحتية 27.8% إل   26.3البطالة من 

 (.http://www.pcbs.gov.ps، 2020)الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، القتصاد الفلسطيني ل

 46.7حيث يعمل نحو 
ً
 غير قليل % من العاملين في الضفة الغربية وقطا  غزة يعملون من دون عقد مكتوب، ومن املتوقع أن عددا

،  2020)صادق: من العمال في الضفة الغربية وقطا  غزة سيكونون معرضين لفقدان وظائفهم من دون أي حماية قانونية لحقوقهم 

/studies.org-https://www.palestine .) 

https://www.noonpost.com/content/3729
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=387
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650243
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 التأثير األكبر من خالل قرار 50يني عن خطط لخفض األجور بنسبة لقد أعلن القطا  الخاص الفلسط
ً
%، وأيضا

ألف عامل فلسطيني إل  إسرائيل، فقد يم لون وأسرهم ثلث االستهالك  140السلطة الفلسطينية بوقف دخول أكثر من 

 (.https://adnanabuamer.com،  2020)أبو عامر:  مرة مما هو عليه في األراض ي الفلسطينية 2.3الخاص، حيث أن متوسط راتبهم أعل  

 لم تتمكن نسبة كبيرة من العمال من مواصلة أعمالهم أو جني أي دخل خالل فترة اإلغالق ، ومنهم العمال 
ً
وأيضا

ن ، املؤقتين أو غير املنتظمين ، والعمال املأجورين في االقتصاد غير الرسمي ، والعمال املنزليين ، وعمال البناء والباعة املتجولي

وأصحاب املشاريع الصغيرة ، والعاملين عل  حسا هم الخاص ، وعمال املواصالت وغيرهم ، وأهم العمال االقتصاد غير الرسمي 

 
ً
املتضررين من جائحة كورونا ال ين تم توظيفهم بدون عقود وهم جزء من العمال الفلسطينيين املأجورين ال ين ال يعملون وفقا

 من أجمالي العمال املأجورين ) %48ألي عقد ، وتصل نسبتهم 

% في قطا  غزة ، واملدهش هو معدل البطالة 64% في الضفة الغربية وإل  30ومن املحتمل  األن أن ترتفع نسبة األسر الفقيرة إل  

 املتوسط السائد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا38بين الشباب عند 
ً
، 2020)البنك الدولي،  % ، وهو ما يتجاوز ك يرا

https://www.albankaldawli.org.) 

 الفقر وانعدام األمن الغذائي  -9

كان من نتائج جائحة كورنا توقف معظم األنشطة االقتصادية إل  زيادة كبيرة في أعداد الفقر والعاطلين عن العمل في 

 أدت إل  ظ
ً
هور "فقراء جدد " ، ووفقا لتوقعات وزارة التنمية االجتماعية ، عل  لسان وكيل الوزارة  داوود الضفة والقطا  ، وأيضا

 توقف 100الديك ، فإن "أكثر من 
ً
ألف أسرة فلسطينية ستدخل إل  دائرة الفقر بسبب تداعيات جائحة كورونا " ، خاصة

 (1، ص2020ج: )األعر املعيلين لبعض األسر في الضفة الغربية وقطا  غزة عن العمل 

 ألنماط االستهالك 
ً
تأثرت أسر قطا  غزة مع أزمة جائحة كورونا بشكل كبير ، فقد بلغ معد الفقر بين سكان قطا  غزة وفقا

% وفق آخر إحصائية رسمية صارة من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ، مع 33.8% ، وبلغ معدل الفقر املدقع 53الحقيقية 

 وخط الفقر املدقع قد بلغ  2470ألسرى املرجعية قد بلغ العلم أن خط الفقر ل
ً
 ألنماط االستهالك  1974شيكال

ً
 وفقا

ً
شيكال

 أن ترتفع نسبة األسر الفقيرة إل  
ً
سرة ، والبنك الدولي توقع في تقرير أصدر  حدي ا

ُ
% في قطا  غزة ، وبلغت نسبة 64الشهري لأل

% من السكان يعتمدون عل  املساعدات الغ ائية ، وبالتالي 80مليون نسمة ، و 1.3% أو نحو68انعدام األمن الغ ائي لدى األسر

انتشار حاالت التسول في أماكن معينة م ل ، املستشفيات والبنوك املساجد والكنائس واألسواق واملحاالت التجارية وجوانب 

 ، 2020)الطبا :  رتفا  معدل الطالق الطرق ...الخ وانتشار التسول اإللكتروني من خالل مواقع التواصل االجتماعي و ا

 http://www.alhayat-j.com.) 

، بحسب تصريحات رئيس الوزراء  135وارتفع عدد العائالت املستفيدة من املساعدات الحكومية الفلسطينية إل  
ً
ألفا

 (.79، ص2020)طه ، وأخرون: محمد اشتية 

القتصادي في القطاعات املختلفة ، بسبب اإلغالق التام لبعض سبق من الدراسات التي أشارت إل  التراجع ا بناء على ما

القطاعات وشبة التام مع البعض األخر ، ملواجهة جائحة كورونا  ،  نتيجة طبيعية ارتفا  نسبة البطالة والفقر وانعدام الغ ائي 

 عل  العالم واملجتمع الفلسطيني .بين الطبقة الهشة في املجتمع الفلسطيني ، ف ادت تلك النسبة مع جائحة كورونا املستجدة 

 قطاع تكنولوجيا املعلومات  -10

تعر  قطا  تكنولوجيا املعلومات إل  تراجع حاد في قطا  غزة خالل أزمة كورونا بسبب تراجع وانخفا  القدرة 

وتشديد القيود  الشرائية لدى املواطنين حيث لم تتوفر السيولة النقدية لديهم من جهة ، ومن جهة أخرى استمرار اإلغالق

عامل مما يعملون في شركات الكمبيوتر والجواالت والبرمجيات  3000املفروضة عل  حرية الحركة ، وهنا تضرر ما يزيد عن 

 .(8، ص2020)حلس، وأخرون: ومزودي اإلنترنت ، التدريب واالست مارات 

https://www.albankaldawli.org/
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 ف
ً
ي القطا  وهو ما انعكس بالسلب عل  ويرجع تراجع القدرة الشرائية بشكل واضح للمواطنين الفلسطينيين خصوصا

، 2020شعبان: ) تراجع الناتج املحلي خاصة أنه يتزامن مع عدم انتظام دفع الرواتب أو حتى صرفها بنسب أقل من املعتاد 

https://www.alaraby.co.uk). 

 أظهرت جائحة كورونا عدم جاهزية البنية 
ً
( وتعني digital infrastructureالتحتية اإللكترونية الالزمة للمستقبل )أيضا

البنية هي الشبكة املوازنة لشبكة الطرق السريعة وشبكات الهاتف في الحقب املاضية ، إنها الشبكة الالزمة لتمكين خدمات 

املالية اإللكترونية ، والعمل من املنزل ، التجارة اإللكترونية ، والتعليم عن بعد والخدمات الصحية املتقدمة ، واملعامالت 

 (69، ص2020)أبو شنب وأخرون: واملعامالت املالية ، وعقد االجتماعات دون سفر 

 لظروف الصعبة التي يعشها الشعب الفلسطيني في قطا  غزة ، تراجعت القدرة الشرائية لديه ، ولتأخر الرواتب 
ً
نظرا

رة الشرائية لألجهزة التكنولوجية والقدرة االست مارية ، فدخل في أزمة اقتصادية خانقة وعدم صرفها بالكامل زاد من األزمة القد

 في أزمة جائحة كورونا وما واكبها من أغالق .

 تأثر األشخاص ذوي اإلعاقة  -11

 % ، وأن2.1م إل  أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين تبلغ 2017حسب ملخص النتائج النهائية لتعداد لعام 

 اإلعاقة في الحرك واستخدام اليدين وتبلغ  90عددهم قد يلغ أكثر بقليل من 
ً
% من مجمل السكان 1.1ألفا ، واألكثر انتشارا

% ، وه   0.4%، وإعاقة الت كر والتركيز 0.4%،التواصل 0.4%، ثم اإلعاقة السمعية 0.7الفلسطينيين ، تليها اإلعاقة البصرية ، 

الجتماعية تأثرا بجائحة كورونا ، وحسب تقرير إحدى منظمات األمم املتحدة ، بعض األشخاص ذوي الفئة تعتبر أكثر الفئات ا

اإلعاقة "يواجهون صعوبة في تنفي  اإلجراءات الطبية الوقائية املتعلقة بأمور النظافة بما في ذلك التنظيف املتكرر لألسطح 

شخاص من ذوي اإلعاقة ال يستطيعون تنفي  إجراءات التباعد وللبيت ، وتنظيف البيوت وغسل اليدين باستمرار ، وبعض األ

 (.3، ص2020)األعرج: االجتماعي ألنهم بحاجة ملساعدة تنظيمية من الناس األخرين من أجل تلبية احتياجات الرعاية ال اتية 

الكية للمجتمعات ، وممكن القول أن جائحة كورونا أعادت في العالم عامة وفلسطين خاصة أجمع ترتيب األولويات االسته

 ، ه ا يعني أن إعادة ترتيب أولويات الحكومة يعني أن يكون تطوير البنية 
ً
فأصبح الغ اء والصحة والتعليم اعتيادي نسبيا

التحتية له   القطاعات عل  راس األولويات ، ووضع خطط طويلة املدى لتنمية ه   القطاعات ، ألنها هي األساسية في استمرار 

 الحياة .

  في ظل جائحة كورونا أفاق وآليات التعافي االقتصادي في فلسطين :حور الثانيامل

ألقت أزمة فيروس كورونا بظاللها عل  القطا  االقتصادي في فلسطين حيث تم ل أزمة فيروس كورونا فرصة سانحة إلحداث 

وأزمة النفط في  2009-2008زمة املالية في تحول في االقتصاد، وخصوصا، ألن يصبح "أخضر". فاألزمات االقتصادية السابقة م ل األ 

السبعينيات حيث أن االقتصاد الفلسطيني في جزء كبير منه يعتمد عل  الزراعة كما أن صناعات فلسطينية ك يرة تعتمد عل  

 (.rghttps://blogs.worldbank.o الدولي، البنك مدوناتالصناعات الزراعية باإلضافة للسياحة وصناعة الجلود والبناء  )

، وتبعها اتخاذ الحكومة مجموعة من اإلجراءات، حيث 2020أعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوار ، في آذار/مارس 

عطي األولوية ملنظومتْي الصحة واألمن، إضافة إل  توفير شبكة أمان ألصحاب الدخل املحدود  ]22[طبقت موازنة الطوار  
ُ
التي ت

والفئات املهمشة، وإقرار تسهيالٍت للمواطنين وللقطا  الخاص. وقد قّدمت سلطة النقد تقديراٍت حول حجم الضرر املتوقع 

، واستعادة العمل بغرفة أشهر قابلة للتمديد 4املقترضين ملدة عل  االقتصاد وقد اتخ ت إجراءاٍت عدة، منها تأجيل أقساط 

ختلف أبناء الشعب الفلسطيني، أسست الحكومة صندوق "وقفة عز" ال ي يسع  إل  تعزيز التضامن والتكافل بين مو املقاصة. 

مليون دوالر،  17، وقد جمع الصندوق ]26[من خالل مشاركة املؤسسات والشركات ورجال األعمال واألفراد في فلسطين والشتات

)الطناني مليون شيكل  23شيكل لكل فرد، بما مجموعه  700ألف عامل متضرر من األزمة بقيمة  40وّز  جزء منها في البداية عل  

 (.(DCAF) ، مركز مسارات بالشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطا  األمن2020وآخرون: 

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.masarat.ps/article/5592/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86#_ftn22
https://www.masarat.ps/article/5592/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86#_ftn26
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 في ظل جائحة كورونا أفاق وآليات التعافي االقتصادي في فلسطينل  دراسة خال وسوف يتم دراسة ه ا املحور من

 

  :
ً
 أفاق التعافي االقتصادي في فلسطين في ظل جائحة كوروناأوال

يجب القيام بخطوات سريعة للتعافي االقتصادي من جائحة كرونا حيث العمل عل  تك يف الوظائف، وتعزيز العمل الالئق 

ة االجتماعية الكافية، ودعم ومساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة، وحماية ومساعدة القطاعات للجميع، وتوفير الحماي

ويتعين أن تهدف السياسة املالية  .االقتصادية لتمكينها من الخروج من ه   االزمة واالنتقال إل  مرحلة التعافي االقتصادي

وتخفيض العبء الضريبي، والتيسير عل  االعمال  هدف  التوسعية عل  مستوى االنفاق الحكومي وتوجيهه نحو االست مار

التخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن التباطؤ السريع في األنشطة االقتصادية. وينبغي أن توفر السياسة النقدية سيولة 

البلدان بتوسيع شبكة  كافية للشركات واألسر، وتضمن توفر الحكومة عل  آليات تمويل كافية لتعبئة املوارد. من املهم أن تقوم

املساعدة لتشمل أولئك ال ين تم تسريحهم مؤخرا بسبب وباء كورونا، ففي العديد من البلدان، تعمل املنظمات الخيرية 

 .والتطوعية عل  مساعدتهم

أن  حيث أجمع الخبراء عل  أهمية دور الضرائب في معالجة عدم املساواة التي أدت تداعيات الوباء إل  تسارعها، ورأوا

تكييف الهياكل الضريبية يعد شرطا عاجال في سبيل تحقيق ذلك، بما في ذلك مواصلة الجهود الرامية للحد من التهرب الضريبي، 

باإلضافة لتطوير أساليب االنتاج وطرق أداء املهام  .باإلضافة إل  إعادة النظر في الضرائب عل  الثروة وأصحاب الدخل املرتفع

حول بشكل كامل نحو الحكومة اإللكترونية والتحول الرقمي، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وممارسات األعمال والت

 (.https://alghad.com ،2020واالعتماد عل  ال ات في العديد من القطاعات الصناعية واالنتاجية )الحياري: 
%، وأن 7% ال  6ناريو األساس بنسبة تتراوح بين وفق السي 2021تشير التنبؤات إل  إمكانية تحقيق نمو حقيقي خالل العام 

 4يؤدي ه ا النمو إل  تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بنحو 
ً
%. كما تشير التنبؤات إل  أن ه ا األداء سيكون مدفوعا

%. وك لك 20  حوالي في وتيرة النمو في االست مارات إل %، مع تحسن5% ال  3بتعافي اإلنفاق االستهالكي الكلي بنسبة تتراوح بين 

%، إل  جانب تسار  8% ال  4سيكون له ا األداء أثر عل  القطا  الخارجي، حيث من املتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة تتراوح بين 

 وبنسبة تتراوح بين 
ً
%. وفي املقابل، يتوقع أن ينعكس التحسن االقتصادي بشكل إيجابي عل  8% ال  5النمو في الواردات أيضا

 البطالة ولكن بشكل طفيف لينخفض معدل البطالة بنقطه مئوية واحدة فقط ضمن ه ا السيناريو. معدالت

إن ه   التنبؤات تبقى عرضة لبعض الصدمات محتملة الحدوث، خاصة وأن االقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة 

ت عل  مجمل النشاط االقتصادي. ففي كل يحيط  ها قدر كبير من املخاطر وعدم اليقين، وما يرافقها من تداعيات وانعكاسا

عام هناك أزمة جديدة أو استمرار ألزمة سابقة، سواء كانت عل  الصعيد السياس ي، أو عل  الصعيد االقتصادي. وفي ضوء ه ا 

 للمخاطر املحتملة الحدوث وبدرجات متفاوتة )السيناريو املتفائل، والسيناريو
ً
 الواقع، فقد تم تضمين التنبؤات تحليال

 املركزي  الجهاز )املتشائم(، والتي من املتوقع أن يكون لها تداعياتها اإليجابية أو السلبية عل  األداء االقتصادي في املدى القريب 

 (.http://pcbs.gov.ps ،2020 الفلسطيني، لإلحصاء

 
ً
من الجائحة الصحية، وان وصرح خالد العسيلي وزير االقتصاد الوطني: "أن هناك توقعات أن يشهد العام الحالي تعافيا

% من خالل تنفي  خطة التعافي االقتصادي، والعمل باتجا  تنفي  العناقيد التنموية 7يحقق االقتصاد املحلي معدل نمو يتجاوز 

حيث دعا الدول املانحة لإليفاء  .الصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجية، وتنفي  االستراتيجية الوطنية للتشغيل"

اتها اتجا  دعم االقتصاد الفلسطيني وتقديم الدعم الالزم لتنفي  البرامج واملشاريع التنموية التي من شأنها أن تحقق بالتزام

كما جدد تأكيد  عل  املض ي  .التعافي االقتصادي ال ي تتطلع اليه فلسطين وتساهم في خلق فرص تشغيل جديدة في سوق العمل

 في تنفي  رؤية الحكومة الفلسطين
ً
ية في احداث انفكاك اقتصادي تدريجي عن اقتصاد االحتالل االسرائيلي عبر التراكمية في قدما

 ال  ما تشهد  
ً
تحقيق االنجازات واإلصرار نحو تنفي  مشاريع استراتيجية واعدة تشكل رافعة لتمتين االقتصاد الوطني الفتا
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 من تنفي  مشاريع واعدة في مجاالت الطا
ً
قة املتجددة وتعزيز تنافسية املنتج املحلي وتوسيع القاعدة االراض ي الفلسطينية حاليا

كما اوضح في ه ا السياق أنه تم تسجيل مجموعة من  .االنتاجية واالنفتاح عل  االسواق العاملية وت جيع االستيراد املباشر

بمختلف مكوناتها، ودعم االنجازات عل  صعيد تأمين مخزون تمويني يلبي احتياج املواطنين، وضبط وتنظيم السوق املحلية 

 تقوم بإنتاج ه   املستلزمات الصحية  53وإسناد القطا  الصحي حيث تم تأسيس وتشغيل 
ً
، وزارة االقتصاد 2020عسيلي: )مصنعا

 الوطني(.

كما أن تعدد املصادر وتنويع األدوات املالية هو أفضل وسيلة لتخفيض املخاطر عل  البنوك واملست مرين، فالتمويل في 

املرحلة يعّد عالي املخاطرة. أما توزيع املخاطر فسيحفزها لإلسرا  في تنفي  خطة اإلنعاش املقترحة ملساعدة الشركات عل  ه   

تغطية فواتير أجورها، حتى ال تضطر إل  تسريح املوظفين، ونتدارك ب لك خسارة عشرات آالف الوظائف، ونتجنب ضرًرا 

تشكيل الصندوق ال يعني حشد رأس املال في حساب واحد تحت إدارة واحدة كاملعتاد،  كما أن .اقتصادًيا واجتماعًيا غير مسبوق 

فقد ال يتفق عليها كل األطراف، فيمكن لكل الجهات ذات العالقة املشاركة ومتابعة صرف تمويالتها ضمن إطار تنظيمي موحد 

ي األثر االقتصادي واالجتماعي، أي أهم مخرجات صممنا  بعناية له ا الصندوق. فالدولة واملؤسسات التنموية يصب اهتمامها ف

الصندوق بالنسبة إليها عدد الوظائف التي تتم حمايتها، والحفاظ عل  سالسل اإلنتاج من التعطل. أما البنوك فتركز عل  قدرة 

عل  التعافي، ومن ثم الشركات عل  الوفاء بالتزاماتها وسداد القرو ، في حين يهتم املست مرون بديمومة ه   الشركات، وقدرتها 

شبكة )النمو لتحقيق الربح، ليستطيعوا بعد ذلك بيع حصصهم لصاحب املنشأة بعد خمس سنوات حسب تصميم الصندوق 

 (.http://pnn.ps، 2020فلسطين االخبارية، 

  حول  تقريرين فأصدرتا الفلسطيني لإلحصاء املركزي  والجهاز الفلسطينية النقد سلطة أما

. تضمنت تلك التقارير التنبؤ باملؤشرات الرئيسية في االقتصاد لهما االلكتروني املوقع عل  واملتاحة ،2021 مللعا  التنبؤات 

وفق سيناريو األساس، بافترا  بدء عودة النشاط االقتصادي بشكل تدريجي إل  مستوياته التي  2021الفلسطيني خالل العام 

توفر اللقاح في املدى القريب، واالنتظام في تحويل أموال املقاصة للحكومة   جة(، نتي19-كانت سائدة قبل األزمة الصحية )كوفيد

الفلسطينية، وعودة حالة االستقرار النسبي في األوضا  السياسية واالقتصادية. وقد تم عكس ه   االفتراضات عل  املؤشرات 

  االقتصادية في القطاعات الرئيسية.

%، 7% ال  6وفق السيناريو األساس بنسبة تتراوح بين  2021و حقيقي خالل العام ويشير التقريرين إل  إمكانية تحقيق نم

%. كما تشير التنبؤات إل  أن ه ا األداء سيكون 4وأن يؤدي ه ا النمو إل  تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بنحو 

 بتعافي اإلنفاق االستهالكي الكلي بنسبة تتراوح بين 
ً
%. 20في وتيرة النمو في االست مارات إل  حوالي %، مع تحسن 5% ال  3مدفوعا

%، إل  8% ال  4وك لك سيكون له ا األداء أثر عل  القطا  الخارجي، حيث من املتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة تتراوح بين 

 وبنسبة تتراوح بين 
ً
االقتصادي بشكل %. وفي املقابل، يتوقع أن ينعكس التحسن 8% ال  5جانب تسار  النمو في الواردات أيضا

سلطة )إيجابي عل  معدالت البطالة ولكن بشكل طفيف لينخفض معدل البطالة بنقطه مئوية واحدة فقط ضمن ه ا السيناريو 

 (.https://www.pma.ps، 2020النقد الفلسطينية، 

 :
ً
 آليات التعافي االقتصادي في فلسطين في ظل جائحة كوروناثانيا

آت االقتصادية للعمل، والعمل عل  تنفي  مسح متخصص للمنشآت االقتصادية العودة التدريجية ملعظم املنش

لقياس اآلثار االقتصادية الناجمة عن الجائحة، ومسح آخر أسري لقياس األثر االجتماعي نتيجة تداعيات جائحة 

في القطا  الخاص وي كر أن عدد املنشآت العاملة  ."فيروس كورونا وسيتم نشر النتائج بعد االنتهاء من تلك املسوح

ألف منشأة في قطا  غزة، وتشغل حوالي  46ألف منشأة في الضفة الغربية و 96ألف منشأة، بواقع  142الفلسطيني 

، منهم  425
ً
 في الضفة الغربية، و 291ألف عامال

ً
 في قطا  غزة 134ألف عامال

ً
 .ألف عامال

بة اقتصاد فلسطين أوضحت: "أن عودة أموال ففي مقابلة مع رئيسة الجهاز املركزي لإلحصاء عال عو  مع بوا

وبتغطية النفقات الجارية بما  من قيمة مجمو  صافي اإليرادات العامة، %70 املقاصة التي تساهم فيما نسبته
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تحكم االحتالل اإلسرائيلي  %، ما يعكس14، باإلضافة إل  مساهمتها في الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة وصلت %55 نسبته

وأضافت أن القطا  الحكومي يشكل رافعة أساسية لالقتصاد الوطني،  .ة من ايرادات الحكومة الفلسطينيةبنسبة كبير 

% في االقتصاد الفلسطيني، وبالتالي هناك تأثير مباشر عل  عجلة االقتصاد بكافة مركباته في 22كونه يشكل أكثر من 

وتجدر اإلشارة إل  أن قيمة إيرادات املقاصة  ."اعاتضخ تلك االموال في السوق الفلسطيني وعل  كافة األنشطة والقط

 الجهاز  ، فلسطين دولة)مليون دوالر شهريا"  200أي حوالي  مليون دوالر أمريكي، 2,422 بلغت حوالي 2019خالل العام 

 (http://pcbs.gov.ps ،6/9/2020 الفلسطيني، لإلحصاء املركزي 

حيث  .األربعاء برام هللا، رؤيته للخروج من األزمة االقتصادية واملالية أطلق اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين،

ال  حوار وطني شامل بين كل ذوي العالقة باالقتصاد الفلسطيني بمشاركة حقيقية واسعة من القطا  الخاص الفلسطيني  دعا

برغم الجهود املتنوعة التي ب لتها الحكومات واعتبر أنه  .لبحث سبل مواجهة األزمة االقتصادية واالجتماعية الحالية واملستقبلية

الفلسطينية املتعاقبة والحكومة الحالية، والجهات املانحة، والقطا  الخاص، إال أنها لم تكن كافية، وتكاد تكون عاجزة عن 

ل الث املاضية. إيقاف التدهور االقتصادي وأثر  االجتماعي كما يظهر باملؤشرات االقتصادية الرئيسية، وخاصة خالل السنوات ا

 (.https://www.wattan.net، 2020وطن، )وبالتالي فإن إحدى خصائص ه   األزمة هي طابعها التراكمي 

ومن أهم متطلبات التعافي االقتصادي من أزمة كورنا هو اطالق حوار وطني شامل يشارك فيه القطا  الخاص بشكل فعلي 

يني، لينتج عنه فكر اقتصادي جديد يتم خال  التركيز عل  الحد من الفقر دوري ومتواصل كجزء أصيل من مكونات الشعب الفلسط

والبطالة والهجرة، و دعم التنمية االقتصادية، وتوفير املناخ االست ماري االيجابي للقطا  الخاص. والعمل عل  خلق فرص عمل 

لنهو  بمقومات االقتصاد و للحد من الفقر مستدامة ألبناء شعبنا في االقتصاد الفلسطيني ال ي يشكل االستراتيجية األساس ل

والهجرة. مع العمل دعم النشاط االقتصادي وضبط السوق املحلي الفلسطيني بكافة مكوناته بشكل حقيقي وملموس، وت جيع 

ما الصادرات الفلسطينية من صناعة وزراعة وخدمات، ورفع الحكومة ملخصصات املوازنة للقطاعات االقتصادية، و املحافظة عل  

هو موجود من زراعات محلية وتصنيع زراعي وتطويرها وتنميتها، و العمل عل  تطوير وت جيع العالقة االقتصادية بين جوانب القطا  

الضفة الغربية وقطا  غزة، وتطوير آلية جديدة تضمن تحصيل الحقوق الفلسطينية من  –الخاص الفلسطيني في شطري الوطن 

لضريبية منها، وغير الضريبية، ك لك يمكن العمل عل  استحداث برامج لالست مار في قطاعات البنية الجانب اإلسرائيلي بما فيها ا

 (.https://www.palestineeconomy.ps ،2020 فلسطين، اقتصاد بوابة)التحتية والطاقة املتجددة وتلك التي توفر خدمات ملموسة للمواطنين 

ب مم لي مؤسسات القطا  الخاص التي ضمت الغرف التجارية واتحاد من اجل تعافي االقتصاد  من أزمة كورونا طال

املقاولين واتحاد الصناعات وجمعية رجال األعمال بصدور تعميم بشأن كيفية عودة عمال قطا  اإلنشاءات ملمارسة نشاطهم في 

اة أقس ى إجراءات الحماية ظل جائحة "كورونا" ضمن متطلبات البروتوكوالت الصحية املالئمة واملعمول  ها بما يضمن مراع

، 2020)األيام، لتسهيل عودة قطا  اإلنشاءات ملمارسة نشاطه وتعويض املتضررين من شركات املقاوالت  .والتباعد بين العمال

ayyam.ps-https://www.al.) 

 للعمل عل  تعافي االقتصاد الفلسطيني  من أزمة كورونا هناك آليات تخص القطاعات املهمة التالية:

  قطاع الزراعي:ال

"نداء العودة ال  االر " عنوان البداية ، ومن ثم العمل عل  ايجاد حلول استراتيجية لبناء "اكتفاء ذاتي" زراعي بفلسطين وبناء 

% من مجمو  العمالة ، وتبلغ 19% من الناتج املحلي الفلسطيني و 7"سلسلة فلسطين العنقودية" ،حيث بلغت حصة القطا  الزراعي 

% ، والهدف هو تلبية حاجة املواطن الفلسطيني من منتج عالي الجودة وبأسعار منافسة وتطوير 25القطا  من الصادرات  حصة ه ا

% من املوارد الزراعية في  63التقاطعات والتشابكات االقتصادية . يحرم استمرار احتالل منطقة جيم االقتصاد الفلسطيني من 

ض ي الزراعية وأصلحها للرعي، بينما قلصت إقامة جدار الفصل وتوسع املستوطنات املساحة الضفة الغربية والتي تشمل أخصب االرا

املتاحة لألنشطة الزراعية ، كما انه لن نشهد تعافي لالقتصاد الوطني بدون اتاحة الوصول ال  منطقة جيم، وك لك بتوفير ثالثة 

 -:عناصر مهمه
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 ٠الت الزراعية واالسمدة اينما وجدوااوال: صندوق دعم للمزارعين الفلسطينيين ، واملدخ

ثانيا: ايجاد سوق عاملي وتجنيد سفراتنا للعمل عل  ايجاد اسواق يستوعب بعض املنتجات القابلة للتصدير فعل  سبيل امل ال تنتج 

سواق املحلية طن من التمر ، يعاني املزار  الفلسطيني من بيع منتجه في اال  48.000طن تمر بينما تنتج اسرائيل  14.000فلسطين 

% من انتاجها في اسواق فلسطين. السوق التركي سوق واعد ملنتج التمر ملاذا ال نسع  باتجا  العمل 40بينما تبيع الشركات االسرائيلية 

ني سنويا عل  زياد  "الكوته" الفلسطينية املصدرة ال  تركيا والتي تراوح مكانها من  اعوام مع الزيادة في نسبة االنتاج للمنتج الفلسطي

 % ؟ وه ا ينطبق عل  العديد من دول العالم االخرى التي ما زال موضو  "الكوتة" معلقا من  أجل؟20بمعدل 

البدء بإيجاد مراكز توزيع بأوروبا للمنتجات الزراعية الفلسطينية التى ستعمل بمهمة "الحاضنة للمنتجات الفلسطينية"  -ثال ا:

 (.2020https://nn.najah.edu)صبري: اعية الفلسطينية باألسواق العاملية املصدرة ومركز توزيع للحاصالت الزر 

 قطاع التجارة واالستيراد والتصدير واملشاريع الصغيرة

من أهم العناصر الفاعلة لتطوير القطا  هو فتح آفاق حرية التجارة واالستفادة من االتفاقيات التجارية مع دول العالم ، وقد 

عابر لكن هنالك دول بالعالم التي انشأت ه ا النموذج ويعتبر من انجح النماذج العاملية للسيطرة بين التصدير يعيقنا التحكم عل  امل

د وال واالستيراد للمنتجات بكافة اشكالها وانواعها، فم ال في اديس ابابا يوجد اكبر املوانئ وفي تنزانيا وفي غرب افريقيا، واالم لة ال تع

نحن بحاجة ال  تعاون القطاعين " العام والخاص" لخلق شراكة نوعية إلنشاء ه ا "امليناء الجاف" وال ي تحص ى باوروبا الشرقية ، 

سيخفف عل  املستورد واملصدر الفلسطيني االتعاب واملصاريف الباهظة جدا جراء استمرار السيطرة اإلسرائيلية عل  املنتجات 

نتجات الفلسطينية عامليا. كما انه من الضروري السعي نحو خلق كادر فلسطيني املستوردة واملصدرة مما يقلل من نسبة املنافسة للم

صين تجاريين" مؤهلين لالستعاضة عن اعتمادنا املستمر عل  "املخلص التجاري" االسرائيلي. كما انه من الضروري الح و 
ّ
مؤهل "مخل

صغيرة ببرامج طويلة األمد وتقليل الشروط من كفالء ورهونات نحو تطوير برامج تمويل للمواد الخام املستوردة ، و/او دعم املشاريع ال

اسوة بالدول االخرى املجاورة ، يجب تعزيز البقاء للمشاريع الصغيرة بتحفيزهم عل  العمل وه ا يتطلب مرونة من سلطة النقد 

، 2020)عسيلي:  ديدة باالقتصادوالبنوك العاملة بفلسطين ببلورة برامج تمويلية سلسلة وذات جدوى تنعش االقتصاد وضخ دموية ج

 (.55ص

 قطاع الرياديين

% من شعبنا الفلسطيني 60الشباب الفلسطيني) ذكورا واناثا( يم ل ديمومة املجتمع الفلسطيني ، يم ل قطا  الشباب ما نسبته 

نوانا ونموذجا يحت ى به ، " التحول الرقمي" كلمة السر بعد كورونا، لتكن فلسطين رائدة في التحول الرقمي ، ولنجعل فلسطين ع

عامليا ، فنحن نملك من الكفاءات الفلسطينية املميزة واملبتكرة واملبدعة ما يكفي ان نجعل فلسطين مميزة ، نحن بحاجة ال  تجميع 

وتظافر الجهود والعمل عل  خلق وسائل مسهلة للمبادرين كالقوانين والتشريعات املحفزة لهم ، وايضا التعاون بخلق صناديق 

ست مار للمشاريع الناشئة بإعطائهم منح ، التعاون مع الصناديق العاملية الستقطاب مست مرين عامليين لالست مار باألفكار الجديدة ا

وخلق "بنك االفكار الفلسطيني" ال ي من شأنه ان يروج لحلول رقمية للعالم يبحث عنها نتيجة لجائحة كورونا واالثر التي أحدثته. 

 (.9، ص2020)الطناني وآخرون: ك املبادرة الفلسطينية لصناعة سيارة تكنولوجية حدي ة عنوان لنجاح يحت ى به فمبادرة "قدس" تل

ويرى الباح ين أن ه   التنبؤات تبقى عرضة لبعض الصدمات املحتملة الحدوث، خاصة وأن االقتصاد الفلسطيني يعمل 

وما يرافقها من تداعيات وانعكاسات عل  مجمل النشاط االقتصادي. في ظل بيئة يحيط  ها قدر كبير من املخاطر وعدم اليقين، 

ففي كل عام هناك أزمة جديدة أو استمرار ألزمة سابقة، سواء كانت عل  الصعيد السياس ي، أو عل  الصعيد االقتصادي. وفي 

 للمخاطر املحتملة الحدوث وبدرجات متفاوتة 
ً
)السيناريو املتفائل، والسيناريو ضوء ه ا الواقع، فقد تم تضمين التنبؤات تحليال

 املتشائم(، والتي من املتوقع أن يكون لها تداعياتها اإليجابية أو السلبية عل  األداء االقتصادي في املدى القريب.
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 خاتمة:

 :النتائج والتوصيات

 :
ً
 النتائج:اوال

 توصلت الدراسة إل  العديد من النتائج أهمها:

 اعدت عل  تعزيز ال قة وتجنب أزمات االئتمان ووفرت السيولة املطلوبة لدعم التعافي.تدخالت السياسة النقدية س -1

أن بعض التدخالت عل  صعيد السياسة النقدية ساعدت عل  تجنب ضغوطات شح السيولة بسبب الجائحة ومكنت البنوك  -2

 ادة الشراء ونسبة االحتياطي القانوني.من التوسع في منح االئتمان للقطا  الخاص ال سيما فيما يتعلق بأداة اتفاقات إع

 غير مسبوق عل  مستويات الناتج املحلي اإلجمالي. -3
ً
 الجائحة كان لها أثرا

تلعب القيود التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي عل  الضفة والقطا  ، وخاصة قطا  غزة ، دور كبير في تردي األوضا  والتراجع  -4

رر عليه ، واستهدافه املنشآت صناعية وزراعية خدماتية ، في الوقت نفسة عدم قدرة االقتصادي فيها ،  وعدوانه املتك

حكومة غزة وضع رؤية تنموية تستطيع من خاللها الخروج عن نطاق السياسة العامة ، التي تسير عليها السلطة الفلسطينية 

 بشكل عام .

ت التدابير الوقائية االحترازية ملكافحة فيروس كورونا )كوفيد ارتفا  النفقات العامة حيث تقوم الحكومة الفلسطينية بإجراءا -5

( ، وسيؤدي إل  زيادة النفقات العامة ، نتيجة طبيعية زيادة اإلنفاق الحكومي لقطا  الرعاية الصحية ، وخاصة إلقامة 19-

 أماكن للحجر الصحي للحاالت املشتبه وتقديم خدمات أخرى. 

فر  حالة الطوار  واإلغالق املعابر والحدود  مع العالم الخارجي ، وتعطيل التجارة  انخفا  إيرادات العامة  نتيجة -6

% من 65الخارجية ، وبالتالي انخفا  إيرادات املقاصة وهي العمود الفقري ملوازنة الحكومة الفلسطينية ، حيث تأمن 

 مجمو  إيرادات الحكومة الفلسطينية وتعطي أكثر من نصف نفقاتها .

لدراسة إل  ضعف بل عجز النظام الصحي الفلسطيني من توفير املستلزمات الطبية الالزمة للمواطنين ملواجهة توصلت ا -7

 ( ، من حيث اإلمكانيات واألجهزة والكادر الصحي الكافي .19-جائحة أزمة كورونا )كوفيد 

عات االقتصادية م ل الزراعية لعدم تراجع إنتاجية غالبية القطاعات اإلنتاجية بل هناك توقف كامل للعديد من القطا -8

متابعة وبيع املحاصيل بسبب اإلغالق ، ك لك القطا  الصناعي ، والقطا  السياحي وشركات السفر وشركات الحج والعمرة 

 إلغالق املعابر واملناف  التجارية ، وتراجع قطا  النقل واملواصالت لتوقف التعليم 
ً
، تراجع االستيراد والتصدير نظرا

 هي في الجامعات واملدارس وريا  األطفال سواء الخاصة أو الحكومية . الوجا

زيادة نسبة الفقر،  وانعدام األمن الغ ائي،  وزيادة نسبة البطالة،  وانتشار نسبة الطالق واملشاكل االجتماعية، والتسول في  -9

 األماكن العامة، وزيادة املشاكل النفسية، وزيادة مشكلة االنتحار.

 ع شراء األجهزة التكنولوجية، لعدم وجود السيولة النقدية لدى املواطنين. تراج -10

: التوصيات
ً
 :ثانيا

 توصلت الدراسة إل  العديد من التوصيات أهمها:

ثر االقتصادي األكبر حال امتداد أثر األزمة من خالل أدوات السياسة االحترازية  -1
ُ
أهمية دعم القطاعات اإلنتاجية ذات األ

 فض تدريجي ومدروس ومؤقت ألوزان املخاطر الخاصة  ها في إطار متطلبات رأس املال.الكلية عبر خ

اإلسرا  باإلصالح الضريبي وترشيد اإلنفاق العام لتوفير موارد مالية لدعم التعافي في املستقبل وعدم اإلضرار باالستدامة  -2

 املالية.

ة للتعافي االقتصادي من فيروس كورونا في األجل املتوسط اإلنفاق عل  مشروعات البنية األساسية من أهم اآلليات الداعم -3

 والشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم آليات إنجاز ه   املشروعات.
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 التركيز عل  السياسات ذات القدرة عل  التحفيز السريع لجانب الطلب الكلي في األجلين القصير واملتوسط. -4

قطا  الخاص بشكل فعلي دوري ومتواصل كجزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، إطالق حوارا وطنيا شامال يشارك فيه ال -5

لينتج عنه فكر اقتصادي جديد يتم خال  التركيز عل  الحد من الفقر والبطالة والهجرة، و دعم التنمية االقتصادية، وتوفير املناخ 

 االست ماري االيجابي للقطا  الخاص.

ا في االقتصاد الفلسطيني ال ي يشكل االستراتيجية األساس للنهو  بمقومات خلق فرص عمل مستدامة ألبناء شعبن -6

 .االقتصاد و للحد من الفقر والهجرة

تنظيم وضبط السوق املحلي الفلسطيني بكافة مكوناته بشكل حقيقي وملموس، وت جيع الصادرات الفلسطينية من صناعة  -7

 وزراعة وخدمات.

ع استراتيجية شاملة كاملة لضفة الغربية وقطا  غزة ، لرفع املستوى املعيش ي لدى عل  السلطة الوطنية الفلسطينية وض -8

 املواطنين الطبقة الهشة ، لتخفيف نسبة الفقر والبطالة .

 وتأهيل الكادر الطبي باستمرار ، مع  -9
ً
 وبشريا

ً
البد العمل عل  تطوير القطا  الصحي الفلسطيني من خالل دعم القطا  ماديا

طباء من الخارج ، وضرورة  توفير أجهزة ومعدات الالزمة ملواجهة الجائحة ، واالهتمام بزيادة األطباء االستعانة بأ

 املتخصصين.

البد من تأسيس نظام لضمان االجتماعي في فلسطين لحماية الفئات االجتماعية األكثر، وفي الوقت نفسة إعطاء األولوية  -10

.لتأمين البطالة والتأمين الصحي ، فه ا ا
ً
 وعاجال

ً
 لنظام أمرأ بات ضروريا

 ضرورة اإلسرا  في اتخاذ اإلجراءات األزمة إلزالة  الحصار اإلسرائيلي عل  قطا  غزة ، وإنهاء االنقسام الفلسطيني . -11

 عل  الجهات املانحة دور كبير وحيوي لتقديم الدعم املالي والعلمي لدعم وتطوير املؤسس ي املطلوب في الضفة والقطا ، -12

واملساعدة في برامج التمويل املبتكرة لتخفيف من املخاطر السياسية واالقتصادية...الخ وزيادة االست مارات القطا  

 الخاص.

 قائمة املراجع:

(. "جائحة كورونا والحاجة لتطوير قطا  الحماية االجتماعية في فلسطين". ورقة خلفية جلسة طاولة 2020األعرج، بدر. ) -1

 هد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(. إعداد ه   الورقة بدعم من فلسطين واألردن.(. مع8مستديرة )

. معهد 50-49أبو سيف، تحرير عاطف. وأخرون. عمل مشترك.  سياسات فلسطين بين جائحتين كورونا والتطبيع، العدد  -2

 السياسات العامة. رام هللا. فلسطين.

 

وس كورونا يعزز التجارة اإللكترونية في فلسطين.. وفرص وتحديات". تحرير. عمل (. "فير2020أبو شنب، محمود. وأخرون. )-3

 . معهد السياسات العامة ، رام هللا., فلسطين.50-49مشترك سياسات فلسطين بين جائحتين كورونا والتطبيع. العدد 

تقدير موقف.  مركز األبحاث منظمة ( عل  االقتصاد الفلسطيني" 19 -(. " تأثير فيروس كورونا )كوفيد2020حلس، رائد. ) -4

 التحرير الفلسطينية.

(. "أثر الكورونا عل  القطاعات االقتصادية في قطا  غزة. بال ثينك للدراسات االستراتيجية 2020حلس، رائد. وأخرون. ) -5

 مؤسسة تفكير وعمل فلسطينية. غزة.

 –آلثار املحتملة عل  االقتصاد الفلسطيني لتفش ي وباء كوفيد (. "املراقب االقتصادي، تقيم أول  ل2020الخالدي، رجا. )أيار -6

في الضفة الغربية". معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(. الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. رام  19

 هللا.
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برنامج تعزيز الفلسطيني باألمن.  جائحة كورونا نحو سياسات اقتصادية معززة إلحساس الشباب(. 2020الطناني، أحمد وأخرون. ) -7

 . (DCAF) األمن والعدالة للفلسطينيين. مركز مسارات بالشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطا  األمن

 (. "التغيرات واألبعاد االجتماعية في ظل جائحة كورونا" 2020طه ، فالح لبيب, وأخرون. ) -8

 ئحة كورونا عل  الدولة واملجتمع". وزارة االقتصاد الوطني.(. "التداعيات االقتصادية لجا2020عسيلي، خالد. ) -9

 فلسطين اقتصاد بوابةرؤية اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين حول سبل الخروج من األزمة االقتصادية واملالية.   -10

2/9/2020، https://www.palestineeconomy.ps  . 

(. 117ل اإلسرائيلي. مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. تقدير استراتيجي )فلسطين: تداعيات الكورونا في ظل االحتال -11

 .2020نبيان/ إبريل 

 األنترنت

( :" قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا عل  االقتصاد الفلسطيني " املركز الديمقراطي العربي 2020حلس ، رائد ، -1

./https://democraticac.de  

جراء جائحة  2020( "اإلحصاء الفلسطيني يعلن التنبؤات االقتصادية لعام 2020الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) -2

 http://www.pcbs.gov.ps/كورونا" 

فلسطيني يقاوم الجائحة ومن قبلها االحتالل", مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ( " القطا  الزراعي ال2020أبوسيف، فؤاد ،) -3

16/4/2020 https://www.palestine-studies.org/ 

 أمام تحديات جائحة فيروس كورونا ؟" نون بوست ، 2020ريان ، محمد ،) -4
ً
 10/6/2020( :" اقتصاد غزة .. هل يصمد طويال

/https://www.noonpost.com 

(. " سلطة النقد الفلسطينية واإلحصاء الفلسطيني يستعرضان األداء االقتصاد 2020الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) -5
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(. "االقتصاد الفلسطيني في زمن كورونا " مجلة الدراسات الفلسطيني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2020صادق، طارق ) -6

  studies.org-https://www.palestine/، 123العدد 

 " االقتصاد الفلسطيني يعاني جائحة فيروس كورونا تكبد  الخسائر (.2020البنك الدولي ،) -7

/https://www.albankaldawli.org 

 /2020/10/5138https://palthink.org(، تداعيات جائحة كورونا عل  القطاعات االقتصادية في غزة" 2020بال ثينك، ) -8

(، "ورقة عمل حول االنعكاسات السلبية لجائحة كورونا عل  القطاعات االقتصادية املختلفة في قطا  2020  ، ماهر )الطبا  -9

 /http://www.alhayat-j.comغزة" ، جريدة الحياة 

في قطا  (، "ورقة عمل حول االنعكاسات السلبية لجائحة كورونا عل  القطاعات االقتصادية املختلفة 2020الطبا ، ماهر ) -10

 /https://www.wattan.netغزة، شبكة املنظمات األهلية غزة، 

"، العربي الجديد, 7/7/2020شعبان، عمر ) -11
ً
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https://www.alaraby.co.uk 
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 الدولي، البنك مدوناتالتحول األخضر يساعد اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا عل  التعافي بعد جائحة كورونا،  -13
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 إفريقيا للحد  قتصادية املتخذة في بلدان شمالالتدابير اال

 -دراسة تحليلية- 19من تداعيات كوفيد 

Economic Measures Taken in North African Countries to Reduce 

The Repercussions of Covid 19 -Analytical Stady- 
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 :ملخص

السددددتقرار االقتصددددادي واالجتمدددداعي مددددن خددددالل التدددددابير واإلجددددراءات هدددددفت هدددد   الدراسددددة إلدددد  إبددددراز دور حكومددددات دول شددددمال إفريقيددددا فددددي تعزيددددز ودعددددم ا 

، وكدددد ا تحفيددددز النمددددو لتفددددادي الدددددخول فددددي انكمدددداش مجسدددددة فددددي حزمددددة السياسددددات املاليددددة والنقديددددة التحفيزيددددة املختلفددددة املتخدددد ة مددددن قبلهددددا االقتصددددادية

صددادية واالجتماعيددة املتضددررة سددتخفف معاندداة سدداكنة هدد   البلدددان، اقتصددادي حدداد، وخلصددت الدراسددة إلدد  أن بددرامج اإلنقدداذ والدددعم للقطاعددات االقت

حيلولددة دون ولكددن أثددر هدد ا التحفيددز املددالي يبقددى محدددودا فددي إنعدداش الطلددب فددي اقتصدداد متعثددر، إذ يتوجددب علدد  البنددوك املركزيددة أن تدددعم الطلددب وال قددة بال

ين االقتصداديين وضدمان تدوافر السديولة فدي السدوق، كمدا يجدب أن تبدادر سياسدة تشديد األوضا  املالية، وخفض تكاليف اإلقرا  عل  مختلف املتعدامل

 املالية العامة بتوفير دعم كبير لألفراد والشركات األكثر تأثرا بما في ذلك القطاعات غير الرسمية التي يصعب الوصول إليها.

 زية ، النمو، الدعم.: بلدان شمال إفريقيا، السياسات املالية والنقدية التحفياملفتاحية الكلمات

Abstract:  

This study aimed to clarify the role of the governments of North African countries in supporting economic and social stability 

through the various economic measures taken, as well as stimulating growth to avoid entering into a severe economic downturn. 

The study concluded that rescue and support programs for the affected economic and social sectors will alleviate the suffering of 

the residents of these countries. The effect of this financial stimulus remains limited in reviving demand in a faltering economy, as 

central banks must support demand and confidence by preventing tightening financial conditions, reducing lending costs for 

various economic dealers and ensuring the availability of liquidity in the market, and the public finance policy must also provide 

support Great for the most affected individuals and companies including the hard-to-reach informal sectors. 

Key words: North African countries, stimulus fiscal and monetary policies, growth, support. 

 

 : مقدمة

أحد املستويات األساسية في معرفة مدى قوة وتأثير األوبئة في العالم بحكم أن ه ا املجال يشكل الجانب يعد االقتصاد 

حركة تبادل السلع والتنقل( وجانب مهم من سيرورة الدولة وبقائها، فتاريخ ،املالي)موازنات الدول، الدخل القومي والتجاري 

نتيجة تفش ي الوباء، ووفقا لدراسة أجرتها "األكاديمية الوطنية األمريكية  األوبئة يشير إل  أن االقتصاد قد تعر  لعدة خسائر

مليار دوالر سنويا، فم ال عند ظهور األنفلونزا  60للعلوم"، تتجاوز خسائر العالم االقتصادية املباشرة بسبب األوبئة حوالي 

تريليون دوالر   03ائر اقتصادية زادت عل  مليون شخص في جميع أنحاء العالم أدت إل  خس 500لتصيب  1918االسبانية عام 

واستنادا إل  نماذج املحاكاة لحساب الخسائر  (،2020)الجزيرة: ي اإلجمالي العاملي في ذلك الوقت% من الناتج املحل4.8أي حوالي 
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تجة عن الوباء العاملي االقتصادية الناتجة عن انتشار األوبئة فقد قدر أحد تلك النماذج أن خسائر الناتج املحلي اإلجمالي النا

مليار  570تريليون $، بينما قدر نموذج آخر أن الخسائر االقتصادية السنوية التي تسببها األوبئة تصل إل   3.5تتجاوز في الغالب 

 (. 49-48، الصفحات 2020)وهبي:  % من إجمالي الدخل العاملي0.7 ل $أي ما يم

 انتشار لتجنب االحتواء تدابير العالم، دول  من العديد كم ل إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في الحكومات واتخ ت

 اقتصاديات عل  األزمة ه   حجم يصعب فيه تقدير لألزمة في وقت االقتصادية اآلثار من للتخفيف محددا  الفيروس ودعما

 إفريقيا. وشمال األوسط منطقة الشرق 

 : إشكالية الدراسة

 ة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس ي التالي:واستنادا عل  ما تقدم، يمكن صياغ

 ؟19فريقيا للحد من تداعيات كوفيد إقتصادية املتخذة في بلدان شمال أهم التدابير اال ما هي

 : فرضيات الدراسة

 في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تحاول ه   الورقة البح ية اإلجابة عن الفرضيات التالية:

 في كل دول شمال إفريقيا. 19د من تداعيات كوفيد تتماثل اإلجراءات املتبعة للح 

  كافية لتجنب الكارثة. 19املتبعة للحد من التداعيات االقتصادية لكوفيد  االستباقيةاإلجراءات 

  في تسريع النمو ودعم عجلة االقتصاد. 19تساهم حزمة السياسات املالية والنقدية التحفيزية املتخ ة في ظل كوفيد 

الدراسة من أهمية الطرح ال ي تعرضه،  فموضو  اإلجراءات االستباقية ملجا هة فيروس  ه  نبع أهمية ت: أهمية الدراسة

الساحة الدولية في  عل كورونا وتداعياته علي االقتصاد العاملي والعربي في الوقت الراهن يعد من أبرز املوضوعات التي ظهرت 

تفادة، ويعد محل اهتمام الك ير من االقتصاديين واملحللين حول العالم وه ا  هدف اإلفادة واالس 2020األيام األخيرة لعام 

 ملعرفة مدى نجاعة ه   اإلجراءات وأبعادها وتأثيرها عل مستقبل اقتصاد الدول املطبقة لها.

واء من خالل وصف األجالوصفي والتحليلي في ضوء مشكلة البحث وأهدافه وفروضه فانه تم إتبا  املنهجين:  :منهج الدراسة

العامة لالقتصاد العاملي في ظل انتشار جائحة كورونا وتحليل التأثيرات التي طالته كما طالت االقتصاد العربي ككل وك ا التركيز 

ؤسسات املالية العاملية في الحد من آثار وتداعيات األزمة وتخفيف وطأتها عل  األفراد ولشركات وتسليط املو دور الدول عل  

 راءات واالستراتيجيات التي اتبعتها مجموعة من دول شمال إفريقيا ملواجهة ه ا الوباء وتبعاته.الضوء عل  أهم اإلج

تقتصر الدراسة عل  توضيح اآلثار األولية ومالمح االقتصاد العاملي في ظل انتشار جائحة كورونا وكيف تأثرت  :حدود الدراسة

، مع التركيز عل  حزم الدعم 2020وجويلية  2019متدة بين ديسمبر أغلب االقتصاديات العربية  ه ا التغيير خالل الفترة امل

 واالستراتيجيات املتبعة عل  الصعيد االقتصادي من طرف دول شمال إفريقيا ) تونس، الجزائر، املغرب، مصر، ليبيا، موريتانيا(. 

ور رئيسية، خصص املحور األول محا 03مام بموضو  الدراسة ارتأينا تقسيمها إل  حاطة واإل من أجل اإل : هيكل الدراسة

عل  النمو االقتصادي والتشغيل في الدول العربية، أما املحور ال اني فوجه لتوضيح  دور الدول  19لدراسة تداعيات كوفيد 

 "، أما املحور األخير فحاولنا من خالله تسليط الضوء عل  أهم اإلجراءات19واملؤسسات املالية في مكافحة جائحة كورونا"كوفيد 

 .19والتدابير املتخ ة من دول شمال إفريقيا للحد من تداعيات كوفيد 
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 على النمو االقتصادي والتشغيل في الدول العربية: 19تداعيات كوفيد  أوال:

خلال في النظام االقتصادي الدولي ال ي ليس بجديد بحكم اإلختالالت املاضية التي  19لقد أظهر وباء كورونا املستجد كوفيد 

وه ا نتاج للرأسمالية املعوملة القائمة عل  والالمساواة في توزيع الثروات  2014و  2008في األزمات االقتصادية السابقة  تولدت

مع احتكار الثروة من طرف األقلية العاملية وتزايد الفجوة العاملية في الدخل الفردي والقومي للدول، ولم تسلم الدول العربية 

 داعيات ه   األزمة وه ا ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:عل  غرار دول العالم من ت

 

 : تضرر مناطق العالم من تراجعات النمو االقتصادي العاملي.(1الشكل رقم )

 
 صندوق النقد الدولي.-: تقرير آفاق االقتصاد العاملياملصدر

 

يت، وأدى ذلك إل  زيادة الدين العام وتآكل انخفضت أسعار النفط للدول العربية املنتجة واملصدرة م ل السعودية والكو  -

االحتياطي النقدي لتلك الدول، نفس األثر ترتب عل  الدول العربية التي تعتمد موازناتها عل  السياحة وتحويالت العاملين م ل 

 مصر واملغرب.

 ل العام الجاري.% خال2,7يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنكمش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة  -

 سيكون لألزمة تأثير سلبي عل  معدالت النمو في الدول العربية، وسيتم إلغاء مشروعات تنموية وسيود  البعض الرفاهية. -

 بدأت الدول الجاذبة للعمالة في تقليص حجم العمالة األجنبية وتخفيض الرواتب. -

كون طويلة األمد في دول الخليج لكن االحتياطات النقدية املتراكمة كلفة جائحة كورونا لن تنتهي سريعا في الوطن العربي وست -

 من املمكن أن تساعد في الخروج من األزمة.

 من املتوقع تخفيض التصنيف االئتماني  للدول العربية وعل  رأسها دول الخليج. -

والصناعي والتعاون فيما بينها وزيادة التجارة عل  الدول العربية البدء في تنويع مصادر دخلها وزيادة اإلنتاج الحقيقي الزراعي  -

 البينية.

 قطاعات ك يرة في الوطن العربي ضربت في مقتل خالف قطا  الطيران والسياحة يمكن أن نضيف القطا  السياحي. -

 ك ير من الدول ستتعر  ملشاكل في األمن الغ ائي. -
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، 2020) الخولي:   مساعدات القتصادياتها وحماية القطا  الخاص.لم تقصر الدول العربية في دعم اقتصادياتها من خالل حزم  -

 (.27ص

الزالت قليلة مقارنة بمنطقة آسيا،   هابالنسبة للمنطقة العربية فخسارتها ليست بالضخمة حيث أن السياحة الصينية  -

بكين، أن عدد الزوار املتبادلين  ال ي عقد في 2019وأظهرت البيانات الصادرة عن منتدى التعاون الصيني العربي للسياحة عام 

% سنويا خالل السنوات الخمس املاضية بفضل مبادرة الحزام والطريق، حيث 16.5بين الصين والدول العربية يرتفع بمتوسط 

 .2018ألف زائر صيني إل  الدول العربية عام  456.8كان من املتوقع أن يصل إل  أكثر من مليوني زائر، ه ا واتجه مليون و

فت إجراءات االحتواء والتخفيف التي اتخ تها العديد من البلدان آثارا اقتصادية مفاجئة وعميقة، وتشير تقديرات منظمة وخل

التعاون االقتصادي والتنمية إل  أن تدابير االحتواء يمكن أن تؤدي عل  انخفا  أولي في اإلنتاج قد يصل إل  الخمس أو الربع في 

ية، مع انخفا  اإلنفاق االستهالكي مبدئيا بنحو ال لث، وتعكس ه   املؤشرات التقريبية اآلثار العديد من االقتصاديات العامل

 (OECD: 2020) .لالحتواءاملباشرة 

والشكل رقم  19عامليا، انخفضت معدالت النمو االقتصادي بمستويات لم يسبق لها م يل في التاريخ الحديث جراء أزمة كوفيد 

وفقا لبيانات وتنبؤات صندوق النقد  2018/2024اتج املحلي اإلجمالي الحقيقي العاملي خالل الفترة يوضح مستويات نمو الن 01

 الدولي بافترا  سيناريوهات متفائلة ومتشائمة.

 

 (.2018/2024: مستويات النمو االقتصادي الحقيقي العاملي)(2الشكل رقم )

 
 .2020عاملي ، جوان : بيانات صندوق النقد الدولي، أفاق االقتصاد الاملصدر

، مما يجعل تداعيات األزمة اقل 2020ويشير  السيناريو املتفائل إل  سرعة العودة إل  النمو االقتصادي في الجزء ال اني من عام 

 2021يتوقع  حدوث موجة أخرى من تفش ي الوباء عام فاآلخر، أما السيناريو املتشائم  ضررا عل  االقتصاد العاملي من السيناريو

 .2024ستمر االنكماش االقتصادي حتى عام وي
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 مستويات النمو االقتصادي في الدول العربية في بيانات ربع سنوية . (:3الشكل رقم )

 
 .2020: بيانات صندوق النقد الدولي، أفاق االقتصاد العاملي ، جوان املصدر

 

باستخدام بيانات ريع سنوية من الربع األول من عام  ( أداء متوسط النمو االقتصادي في الدول العربية3ويوضح الشكل رقم )

مما  2020، حيث يظهر االنهيار الكبير في النمو االقتصادي في الربع األول وال اني من عام 2020إل  الربع ال اني من عام  2018

ستويات التشغيل والدخل، يدل عل  أن الجائحة أثرت تأثيرا كبيرا عل  إنتاج الدول العربية وال ي ينعكس بدور  سلبا عل  م

وتتطلب االستجابة االقتصادية لألزمة التنفي  املنسق بين إجراءات السياسة املالية والنقدية، والتدخل في الوقت املناسب ألنه 

 ويسهل سير التعافي واالستدامة.  واألرواحيمنع فقدان الدخل والوظائف 

 

 واحتماالت التعافي. 2018/2021عربية متوسط النمو االقتصادي في الدول ال(: 4الشكل رقم )

 

 
 .2020: بيانات صندوق النقد الدولي، أفاق االقتصاد العاملي ، جوان املصدر

 

 2018/2021( متوسط أداء مؤشر النمو  االقتصادي وآفاق التعافي في الدول العربية قبل وبعد األزمة الفترة 4ويوضح الشكل)

د الدولي ويظهر الشكل االنخفا  الكبير في النمو االقتصادي للدول العربية في عام باستخدام بيانات سنوية من صندوق النق

، 2020)بانفا:  .2020في سيناريو متفائل بالعودة التدريجية إل  النشاط االقتصادي خالل العام  2021ثم التعافي في عام  2020

 (.112-109الصفحات 
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 (.2019/2020كلي في دول شمال إفريقيا ): مؤشرات األداء االقتصادي ال(1الجدول رقم )

ميزان املدفوعات % الناتج  عجز امليزانية معدل البطالة معدل التضخم السنوي  الدولة

 املحلي االجمالي

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 18.3- 9.6 - 15.0 - 5.1- 15.1 11.4 3.5 2.0 الجزائر

  4.3- 3.6 - 7.7 - 7.4- 10.3 8.6 5.9 13.9 مصر

 6.6- 0.3 - 7.2- 8.8   22.3 4.6 ليبيا

 17.3- 10,6- 2.6 - 2.8   3.9 2.3 موريتانيا

 7.8 - 4.2- 7.1 - 4.1 - 12.5 9.2 0.3 0.0 املغرب 

 n/a - 3.9 -4.3 8.8-  - 7.5 14.9 6.2 6.7 تونس

 .2020افريل  : من إعداد الباح ين باالعتماد عل  معطيات صندوق النقد الدولياملصدر

 : "19دور الدول واملؤسسات املالية في مكافحة " كوفيد ثانيا: 

 البشرية قاطبة عدوا واحدا مشتركا األمر ال ي جعلهم جميعا في خندق واحد وهدفهم الوحيد هو القضاء عل  ه ا الوباءتواجه 

صابات الجديدة والوفيات التي تزداد بشكل يا تواجه الدول عددا كبيرا من اإل وميال ي غزا العالم وانتشر بسرعة هائلة، ف

ول في الوقت الراهن تعزيز التعاون دملحوظ والتي غالبا ما تستهدف كبار السن نتيجة ضعف جهازهم املناعي له ا يتعين عل  ال

 (. 111، ص 2020)بوكورو، منصوري:  وب ل املزيد من الجهود فيما بينها وذلك من أجل مواجهة الخطر ال ي يهددها.

: تتسابق الدول فيما بينها إلبراز قدرتها عل  مواجهة الفيروس متخ ة من وسائل الجهود املبذولة على مستوى الدول  -1

عبر شاشات التلفاز، بأنها تحاول أن تحقق الظفر بإيجاد لقاح أو عالج  مسئوليهااإلعالم املختلفة وسيلة إليصال تصريحات 

زيز مكانتها الدولية بالظهور بمظهر الدولة التي تحمي وتحافظ عل  حياة البشرية، وفي لفيروس كورونا، وتنتهز ه   الفرص لتع

ه ا السياق نشير إل  الجهود التي تب لها الصين في مجال التعاون الدولي وتحديدا في الوقت الحالي نظر للنجاح ال ي حققته في 

عل  األفراد وتوظيف التكنولوجيا الحدي ة واملتطورة  التعامل مع الفيروس والسيطرة عليه، من خالل فر  الحجر املنزلي

رسال مجموعات من املختصين في التعامل مع األزمات للدول األخرى إاملستمر، كما قامت الصين أيضا ب للتعقيم والتنظيف

لدعوة منظمة  الجزائر كاستجابةملساعدتهم عل  احتواء ه   األزمة الصحية والتصدي للفيروس عل  غرار ايطاليا واسبانيا و 

 (.2010) الجمعية العامة:  مم املتحدة بضرورة التضامن الدولي ملجا هة أخطار ه   الجائحة.األ 

شارك صندوق النقد الدولي بالتضامن مع املجتمع الدولي  :وى املؤسسات املالية الدوليةتالجهود املبذولة على مس  -2

عن استعدادهما  مشتركة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، وأعلنفي جهود التصدي له   الجائحة من خالل رسالة تضامن 

عضاء في مواجهة الكارثة اإلنسانية والتحدي االقتصادي للفيروس، ومشاركتهما مع املؤسسات الدولية ملساعدة الدول األ 

اديا، وبشريا والناس فيها والسلطات الوطنية، في مساعدة البلدان الفقيرة النامية وذلك ألن النظم الصحية فيها تعتبر األضعف م

أكثر عرضة للخطر والعدوى باإلضافة إل  اتخاذ التدابير املتاحة والتي تشمل تمويل حاالت الطوار  وتقديم املشورة بشأن 

السياسات واملساعدة التقنية، إضافة إل  تعزيز نظم املراقبة واالستجابة الصحية وتقويتها في بلدان العالم الحتواء انتشار 

وفي ه ا السياق صادق االتحاد األوروبي عل  حزمة من املساعدات ( 2020) منظمة االمم املتحدة: والحد من تفشيه، املر 

املالية ملكافحة فيروس كورونا وذلك لدعم التعاون والتنسيق الدولي بين اإلتحاد األوروبي، وكافة دول العالم في مواجهة ه ا 

 املساعدات لدعم منظمة الصحة العاملية. االختبار العاملي وخصص االتحاد جزء من
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، 2020)غنيم: أما الجزء املتبقي فقد خصص لدعم األبحاث في الدول األعضاء والبلدان املشاركة في مساعي التعاون والتنسيق،

 124ادة ويأتي ه ا التضامن في اإلطار القانوني ال ي يعمل ضمنه االتحاد األوروبي في م ل ه   الظروف، حيث نصت امل (29ص 

من معاهدة عمل االتحاد األوروبي عل  :"أن القطا  الصحي من اختصاص الدول األعضاء، ويمكن للمفوضية األوروبية التنسيق 

بينهم ودعمهم في مجال الصحة، كما تعمل عل  تقديم توصيات وإعطاء املشورة، ويبقى للدول الحرية بين قبول املشورة أو 

 وروبي استكمال السياسات الوطنية وت جيع التعاون.رفضها"، كما يمكن لالتحاد األ 

غير أن ه   اإلجراءات التي قام  ها االتحاد األوروبي لم ترتق إل  حجم الكارثة اإلنسانية والصحية واالقتصادية التي خلفتها 

بوعشیبة) جائحة كورونا عل  القارة العجوز، مما أثبت عجز االتحاد عن تفعيل مبدأ التضامن،
 
خاصة بعد أن ( 06ص  ،2020: 

بوعشیبة)  فضلت دول االتحاد األوروبي معالجة األزمة منفردة.
 
 (07، ص 2020: 

  فريقيا:إفي بلدان شمال  19اإلجراءات والتدابير املتخذة للحد من تداعيات كوفيد  ثالثا: 

مكن أن تساعد اإلجراءات الحاسمة أغلب الدول، وي أولوياتواحتواؤها وتخفيف حدتها عل  رأس  19أصبحت مراقبة آثار كوفيد 

التي تتخ ها السلطات الصحية والبنوك املركزية والهيئات التنظيمية والرقابية في الوقت املناسب عل  احتواء تفش ي الفيروس 

ة وموازنة اآلثار االقتصادية له   الجائحة، ومن بين الدول التي سابقت إل  فر  واقتراح إجراءات من شأنها التخفيف من حد

 دول شمال إفريقيا والتي تتميز باقتصاد غير مستقر وه ا عل  النحو التالي: 19اآلثار الناجمة عن كوفيد 

 : تونس  -1

مليار دوالر(، وسط تأثير حاد خلفه اإلغالق  2.75 - 2.54مليارات دينار ) 8-7كلفت تداعيات كورونا تونس خسائر تتراوح بين 

ختلف األنشطة االقتصادية، ك لك، توقفت صناعة السياحة في تونس، التي تعد واحدة من ، عل  م2020العام في مارس وأفريل 

أبرز ثالثة مصادر للنقد األجنبي الوارد إل  البالد، بشكل شبه كامل من  مارس، وسط ركود وخسائر لحقت بمختلف مرافق 

 .الضيافة العاملة في البالد

% عل  أساس سنوي، وفق بيانات معدلة للمعهد الوطني  2.2انكماشا بنسبة  ، عرف النمو االقتصادي للبالد2020ومن  بداية 

، انكمش نمو الناتج املحلي 2020% وفي الربع ال اني 1.2نحو  2019لإلحصاء في تونس، في حين كان النمو سجل في الربع األول من 

 .% عل  أساس ربعي 20.4%، عل  أساس سنوي، وبنسبة  21.6اإلجمالي بنسبة 

وفق مؤشرات املعهد  2019% مقارنة بالفترة ذاتها من  11.9، بنسبة 2020ش االقتصاد الوطني، خالل النصف األول وانكم

مقارنة بالربع ال الث  2020% في الربع ال الث 6الوطني لإلحصاء ك لك وعل  أساس سنوي، انكمش الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 

% خالل  10%، وب لك انكمش نمو االقتصاد التونس ي بنسبة 19.8بعي بنسبة ، في حين ارتفع عل  أساس ر 2019من العام 

 بنفس الفترة من عام 
ً
ومن بين اإلجراءات املتخ ة لتالفي ( 2020) يحياوي: ،2019األشهر التسعة األول  من العام الجاري، مقارنة

 اآلثار الخطيرة للجائحة ن كر عل  سبيل الحصر:

 

 املتخ ة عل  مستوى املالية العامة والسياسة النقدية.: اإلجراءات (2الجدول رقم )

 

 اإلجراءات املتبعة عل  مستوى املالية العامة:

 اإلجراءات املتبعة عل  مستوى السياسة النقدية والقطا  املصرفي:

مليار دينار  2,5عالن عن خطة طوار  بقيمة تم اإل  2020مارس  21في 

ن الناتج املحلي اإلجمالي( تشكل % م2مليار دوالر ) 0.8تونس ي ما يعادل 

 الحزمة ما يلي:

تأجيل مدفوعات تقنية املعلومات واالتصاالت والضرائب األخرى  -

 واملساهمات االجتماعية؛

، خفض البنك املركزي التونس ي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 2020مارس  20في 

نقطة أساس، كما أعلنت السلطات النقدية عن حزمة لدعم القطا   100

 الخاص، من خالل:

مطالبة البنوك بتأجيل سداد القرو  القائمة وتعليق أي رسوم عل   -

 نية والسحوبات؛املدفوعات االلكترو 
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إعفاءات ضريبة القيمة املضافة، وإجراءات استرداد ضريبة القيمة  -

املضافة وتسريع السداد، وإعادة جدولة الضرائب واملتأخرات 

 غيرها؛الجمركية، و 

من أجل توفير السيولة للقطا  الخاص، حرصت الحكومة عل  الحد  -

من تسريح العمال وحماية محدودي الدخل، ال سيما في القطا  غير 

 الرسمي؛

وتشمل الخطة أيضا توسيع مخصصات امليزانية للنفقات الصحية،  -

مليون دينار من أجل اقتناء  100فضال عن إنشاء صندوق بقيمة 

 ستشفيات العامة؛معدات للم

تحويالت نقدية لألسر ذات الدخل املنخفض وأصحاب الهمم  -

 مليون دينار محلي؛ 150واملشردين بقيمة 

 تقديم الدعم للعمالة املؤقتة بسبب تفش ي فيروس كورونا؛ -

تفعيل آلية ضمان قرو  املؤسسات املتضررة من تداعيات فيروس  -

نية لوضع اآللية موضع كورونا، حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانو 

 التنفي ؛

 إنشاء صناديق است مارية؛ -

 ضمان حكومي للعمليات االئتمانية الجديدة؛ -

تفعيل آلية للدولة لتغطية الفرق بين معدل الفائدة االسمي وسعر الفائدة  -

 %.3الفعلي عل  قرو  االست مار في حدود 

ي ألف كما أصدر البنك املركزي قرارا بالسماح ملن يفوق دخله الشهري الصاف -

 دينار باالستفادة من الحزم التحفيزية التي أصدرها ملدة ثالثة أشهر؛

يص في دعم الطلبة والعاملين بالخارج وفق إجراءات الحجر الصحي، والترخ -

قامة املتعلقة بالدراسة والعمل بالخارج عن شهرين التحويل املسبق ملصاريف اإل

 الل تلك الفترة؛ الجاري واملقبل، لتمكينهم من تغطية حاجياتهم خ

السماح للبنوك واملؤسسات املالية بتأجيل عقد جلستها العامة العادية  -

 للمساهمين، ملا بعد األجل القانوني املحدد في نهاية الشهر الجاري؛

دعوة البنوك واملؤسسات املالية لتعليق كل إجراء يتعلق بتوزيع األرباح عن عام  -

 سهمها وذلك  هدف الحفاظ عل  االستقرار. ، واالمتنا  عن عمليات شراء أ2019

 (.45-38 الصفحات ، 2020)طلحة:  :املصدر

 

، في حين % 8-7، ستتراوح بين انكماش بنسبة 2020وكان محافظ البنك املركزي التونس ي، قد أعلن أن نسبة النمو املتوقعة لكامل العام 

ع صندوق النقد الدولي في أكتوبر املاض ي، في تقرير  حو 
ّ
% خالل  7ل "آفاق االقتصاد العاملي"، انكماش االقتصاد التونس ي بنسبة توق

% خالل العام املقبل، مع بقاء تأثيرات الفيروس  4، كما توقع أيضا عودة االقتصاد التونس ي للتعافي تدريجيا، وبنسبة نمو 2020كامل 

 .عل  االقتصاد املحلي

%، مقارنة مع توقعات سابقة في  9االقتصاد التونس ي خالل العام الجاري، إل   بينما البنك الدولي، عدل إل  السلب توقعات انكماش

% في الربع ال اني من العام، وهو  18% إل   15%، ولم يستغرب البنك أن ترتفع نسبة البطالة من  4جوان املاض ي البالغة انكماشا بد 

 .2011املستوى ال ي وصلت إليه البطالة آخر مرة في ثورة 

عل  األقل،  1966، فإنها ستكون أسوأ أرقام تشهدها البالد من  عام 2020حقق أرقام االنكماش االقتصاد لتونس خالل وفي حال ت

 (.2020)يحياوي:  بحسب أقدم بيانات للنمو منشورة عل  موقع البنك الدولي

 : الجزائر -2

 التدابير: من ثالثة أصناف اتخاذ فتم ،االقتصاد في الجائحة تأثير ملعالجة إجراءات عدة الجزائرية الحكومة اتخ ت

 والتوظيف؛ االقتصاد لتحفيز تدابير .1

 والدخل؛ والوظائف الشركات لدعم تدابير .2

 عملهم؛ مكان في العمال . تدابير لحماية3

تخ  ولم القطا  الرسمي، في املشتغلين بالعمال تتعلق اإلجراءات ه   كل أن ال كر لكن يجدر
ُ
 غير العمال دعمل تدابير اآلن حتى ت

 في والعاملين اليوميين والعاملين الرسميين غير العمال ملساعدة طارئة إل  تدابير حاجة هناك أن الوباء،كما من تضرًرا األكثر الرسميين

 ، ومن بين اإلجراءات املتخ ة ن كر ما يلي: (12، ص 2020)منه:  وخطرة  شاقة ظروف
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   مستوى املالية العامة والسياسة النقدية.اإلجراءات املتخ ة عل :(3الجدول رقم )

 

 (.45-38 الصفحات ، 2020)طلحة:  :املصدر

 

 يتالف  حقيقي إصالحات وإطالق برنامج الجزائري  االقتصاد مقدرات عل  الريع هيمنة إلنهاء الجائحة فرصة السلطات تنتهز أن املفيد ومن

 من الريع اعُتبر طويلة، فترة السابقة، ومن  ربالتجا فيها وقعت التي األخطاء
ً
 عنه الناجمة واملشاكل االستعمال سوء مع لكن السماء، هبة

ر اإلصالحات في تطبيق التأخر أن األزمة ه   أظهرت نقمة، ولقد أضح 
ّ
 القومي األمن حتى يهدد أصبح نحو عل  القطاعات بعض أداء في أث

 .أشكاله بكل للبالد

 وكبار الفقراء،( األكثر هشاشة للسكان األولوية إيالء مع األزمة، ه   خالل للسكان عوًنا االجتماعية الحماية نظام ن يكو  أن يجب كما

 غير والعمال الصغيرة الحرف عمال م ل أخرى  فئات املساعدة إل  تقديم فإن ، وله ا،)إلخ ... إعاقة ذوي  أشخاًصا تعيل التي واألسر السن،

 .ضرورة من أكثر يصبح االحتواء، لتدابير االستجابة خالل من نشاطهم إيقاف اضطروا إل  ال ين وأولئك ليوميينا والعاملين الرسميين

 وقضايا واألسرة الوطني وزارة التضامن تديرها التي االجتماعية املساعدة برامج سيما وال االجتماعية، الحماية نظام تعزيز الضروري  ومن

 الدراسات عل  تعزيزها يعتمد أن ويجب الجزائرية، للعديد من األسر األزمة لصدمات امتصاص نزلةبم البرامج ه   املرأة، وستكون 

 .القطاعات جميع من والتعاون  العلمية

 :املغرب  -3

ع من املتوقع أن يتدهور العجز املزدوج في املغرب لكنه يبقى تحت السيطرة، وعل  الرغم من انخفا  الواردات، فإنه من املتوقع أن يتس

مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويالت  2020% في عام  8.4عجز الحساب الجاري مليزان املدفوعات إل  

أقل  - باستثناء تلك التي تم جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا  -املالية من الخارج، أما  عل  الصعيد املالي، ستكون اإليرادات 

نتيجة اإلنفاق اإلضافي عل  قطاعات الصحة  2020بينما من املتوقع أن تزيد النفقات في  2021و 2020توقًعا سابًقا في مما كان م

 7.5والحماية االجتماعية وغيرها من سياسات االستجابة لتداعيات الجائحة وبالتالي، فإنه من املتوقع أن يتسع العجز املالي اإلجمالي إل  

 اإلجراءات املتبعة عل  مستوى السياسة النقدية والقطا  املصرفي: اإلجراءات املتبعة عل  مستوى املالية العامة:

% ما 30أعلنت السلطات نيتها خفض اإلنفاق الجاري بنسبة  -

لحفاظ % من الناتج املحلي اإلجمالي(، مع ا7.2مليار $ ) 12يعادل 

 عل  ثبات مستوى األجور وحماية اإلنفاق عل  الصحة والتعليم؛

ويل يتضمن تدابير للتخفيف كما تقوم الحكومة بإعداد قانون تم -

ثر االقتصادي لفيروس كورونا، وسيشمل القانون عل  وجه من األ

 الخصوص تدابير التعويض عن الخسائر التي تتكبدها الشركات؛

عالن عن ضرائب الدخل لألفراد إل وفي غضون ذلك، تأجل ا -

 واملؤسسات ودفعها، باستثناء املؤسسات الكبيرة؛

ال تزال األنشطة املتعلقة بالزراعة مرخصة، ويمكن للشركات  -

االستفادة من تمديد املوعد النهائي لتقديم الحسابات االجتماعية 

 سبتمبر؛  30السنوية حتى 

 حتجزة؛تعليق الضريبة الجديدة عل  األرباح امل -

عل  مستوى السياسة النقدية والقطا  املصرفي، خفض بنك  -

%، وسعر 08% إل  10الجزائر املركزي نسبة متطلبات االحتياطي من 

 %؛ 3.25نقطة أساس إل   25سياسته الرئيسية بمقدار 

في مجال سعر الصرف وميزان املدفوعات، أعلنت السلطات عن  -

% 6مليار$ )  10بما ال يقل عن عدة تدابير لخفض فاتورة االستيراد 

 من الناتج املحلي اإلجمالي؛

تأجيل سداد أقساط القرو  أو إعادة جدولة ديون العمالء ال ين  -

 تأثروا بالتحديات االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا؛

أو إعادة جدولة ضافية للعمالء حتى إذا تم تأجيل إمنح قرو   -

دنى من تغطية خفا  الحد األ لية وذلك من خالل انقروضهم اآل

 السيولة التي يجب أن تكون لدى البنوك؛
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% عما كان متوقًعا قبل تفش ي الجائحة. كما من املتوقع أن يرتفع الدين  4، أي بزيادة ما يقرب 2020إلجمالي في عام % من الناتج املحلي ا

 العام والخارجي عل  حد سواء، ولكنه سيبقى مستداًما.

 حيث ساهمت اإلجراءات االستباقية التي اتخ تها الحكومة في تجنب
ً
 وحاسما

ً
تفش ي الوباء بشكل واسع  وكان رد الحكومة حتى اآلن سريعا

عاًما، ويعتبر اتخاذ إجراءات تحفيزية ومواصلة دعم  30النطاق وإنقاذ األرواح، وأدت األزمة إل  إعداد قانون مالي تعديلي وهو األول من  

ش، وذلك يمر عبر السياسات الناجعة أمًرا بالغ األهمية للحد من تداعيات األزمة االقتصادية واالجتماعية والصحية ولتعجيل االنتعا

 واملتم لة فيما يلي:(  2020)البنك الدولي: إنجاز خريطة طريق واضحة لرفع تدابير االحتواء باإلضافة إل  خطة لالنتعاش االقتصادي

 

 اإلجراءات املتخ ة عل  مستوى املالية العامة والسياسة النقدية. (:4الجدول رقم )

 

 (.45-38 الصفحات ، 2020)طلحة:  :املصدر

ي تشمل املتطلبات من الوة عل  ذلك اتخ  بنك املغرب مجموعة من اإلجراءات ملواكبة مؤسسات االئتمان عل  الصعيد االحتراز ع

موال ال اتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة ه   املؤسسات عل  دعم األسر واملقاوالت في ه   الظروف السيولة واأل 

غرب تتبعه عن ك ب ألثار ه   األزمة الصحية عل  االقتصاد الوطني والنظام املالي، كما سيتخ  عند االستثنائية، وسيواصل بنك امل

 الضرورة املبادرات الالزمة ملواجهتها.

 :مصر -4

 زمة التي ظهرت في بداية العام الجاري وقد أعاقت تقدم االقتصاد املصري بعد أن كانقتصاد املصري ك يرا بسبب ه   األ لقد تأثر اال

لي إن خسائر االقتصاد املصري قد تصل لي أإيد من البيانات الرسمية الحدي ة العد يسير في طريقه نحو النمو واالنتعاش الجيد ,وأكدت 

زمة كان في وضع االقتصاد املصري قبل حدوث األ لي أن إكومة املصرية شارت وزيرة التخطيط في الحأارات الجنيهات وقد ملي105حوالي 

% ونتيجة حدوث 5.9لي نحو إ 2019/2020خالل الربع ال الث من ن يصل معدل النمو في مصر أمو حيث كان من املتوقع ه نحو النطريق

 اإلجراءات املتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع املصرفي: ة:اإلجراءات املتبعة على مستوى املالية العام

أنشأت السلطات صندوقا مخصصا إلدارة الوباء، تبلغ قيمته حوالي  -

مليار$ تموله الحكومة وتبرعات من كيانات عامة وخاصة تكون  1

 قابلة ملزايا الخصم الضريبي؛

ة، ودعم األعمال يغطي ه ا الصندوق تكاليف تحسين املرافق الطبي -

 التجارية واألسر املعيشية املتضررة من الوباء؛ 

سوف يحصل املوظفون ال ين يصبحون عاطلين عن العمل -

درهم شهريا ويمكنهم  2000واملسجلين لدى صندوق التقاعد عل  

 ؛2020جوان  30تأجيل سداد الديون حتى 

ية يمكن لجميع الشركات تأجيل مدفوعات االشتراكات االجتماع -

 ؛2020جوان  30حتى 

مليون درهم  20يمكن للشركات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن  -

 تأجيل مدفوعات الضرائب؛

إنشاء لجنة مراقبة اقتصادية ملناقشة واتخاذ التدابير الالزمة  -

 لتخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية للجائحة؛  

 

% في 2نقطة أساس إل   25خفض البنك املركزي سعر الفائدة بمقدار  -

 .2020مارس  19

كما اعتمد البنك مجموعة من التدابير الجديدة، سواء في مجال السياسة 

 النقدية أو عل  الصعيد االحترازي بما يشمل:

إمكانية لجوء البنوك إل  كافة وسائل إعادة التمويل املتاحة بالدرهم  -

 وبالعمالت األجنبية؛ 

املالية التي يقبلها بنك املغرب في مقابل  وراقواأل توسيع نطاق السندات  -

 عمليات إعادة التمويل املمنوحة للبنوك؛ 

 تمديد آجال عمليات التمويل؛ -

تمويل املقاوالت متناهية الصغر  بإعادةتعزيز برنامجه الخاص  -

والصغيرة واملتوسطة، عن طريق إدماج القرو  التشغيلية، إل  جانب 

 من وتيرة إعادة تمويلها؛قرو  االست مار والرفع 

لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة سيتم تعليق مدفوعات التزاماتهم  -

 ؛2020جوان  30املالية حتى 

 ةالتشغيليسيتم إنشاء خط ائتمان مصرفي جديد لتمويل النفقات -

 للشركات، وهو ما يضمنه صندوق الضمان املركزي؛
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وتجارة  نشطة وخاصة قطاعات السياحة والصناعة والطيران طؤ العديد من األالي تبإأدي ذلك 2020جائحة كورونا في بداية عام 

زمة أ%ولكن بعد حدوث 5.8الي حوالي 2019/2020جمالي لعام يبلغ معدل نمو الناتج املحلي اإل  نأوالتجزئة ,ولقد كان من املتوقع  الجملة

%,ونتيجة له ا الوباء فقد تأثرت العديد من القطاعات ومنها قطا  السياحة حيث 4صبح من املتوقع هبوط معدل النمو الي أكورونا 

املحلي يضا مساهمة قطا  الصناعة في الناتج أ%,وانخفضت 2.7حوالي  ليإجمالي طا  السياحة في الناتج املحلي اإل انخفض مساهمة ق

لي ارتفا  إال أنه أدي %، وبالرغم من تأثر القطاعات املختلفة في االقتصاد املصري بالسلب نتيجة ه ا الوباء إ12.2ي حوالي إلجمالي اإل 

 . معدالت التضخم

 .19 الي ملصر بسبب كوفيد التغير في الناتج املحلي اإلجم تقديرات :(5الشكل رقم )

 

 

Source: Breisinge.C.  Raouf M , Wiebelt M , Kamaly A , Karara M (2020) , p02. 

 

مليارات جنيه، إذ  4وتكبدت مصر خسائر مالية باهظة نتيجة اإلعالن عن التدابير االحترازية ملواجهة أزمة كورونا حيث بلغت حوالي 

الحكومة خسائر مالية ضخمة نتيجة إعطاء العاملين في كافة  ملياري جنيه، وتحملت  2.25ر حوالي بلغت خسائر قطا  الطيران في مص

قطاعات الدولة إجازات من العمل لتقليل الك افة في مختلف قطاعات الدولة، وكان قطا  السياحة من ضمن القطاعات التي سجلت 

ي حوالي مليار دوالر شهريا وفقا ملا صرح بيه وزير السياحة واآلثار خسائر نتيجة جائحة كورونا حيث بلغت خسائر قطا  السياحة ال

يرادات ملصر إدني املصرية، ووفقا إلدارة البحوث بشركة اتش س ي لألوراق املالية واالست مار أن قطا  السياحة في مصر لم يحقق أ

 ،  .أزمة كورونا علي قطا  السياحة بشكل كبير جدا مليار $ ل لك فقد أثرت 13.03يرادات قدرت بحوالي إحقق  2019نه في عام بالرغم أ

 جراءات ملواجهة فيروس كورونا ومن أهم ه   اإلجراءات:مصر العديد من اإل  واتخ ت

 

 اإلجراءات املتخ ة عل  مستوى املالية العامة والسياسة النقدية. (:5الجدول رقم)

تبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع اإلجراءات امل اإلجراءات املتبعة على مستوى املالية العامة:

 املصرفي:

مليار$ ما  6.4مليار جنيه ) 100أعلنت الحكومة عن سياسات تحفيزية بقيمة 

روس % من الناتج املحلي اإلجمالي( للتخفيف من األثر االقتصادي لفي2يعادل 

 %.14ت التقاعدية بنسبة شاكورونا من خالل زيادة املعا

 7.9تلقت الحكومة املصرية دعما من البنك الدولي بقيمة  2020افريل  03في  -

مليون$ لدعم جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، حيث سيتم توظيف 

الدعم لصالح مشرو  تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر ال ي يهدف إل  

تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الطلب عل  الخدمات 

ض ا - نقطة  300لبنك املركزي املصري سعر الفائدة بمقدار خفَّ

 أساس؛ 

تم تخفيض سعر الفائدة التفضيلية عل  القرو  املقدمة  -

سكان لألسر واملتوسطة والصناعة والسياحة واإل للشركات الصغيرة 

 %.08%إل   10ذات الدخل املنخفض والطبقة املتوسطة من 

 30مولة إل  لهواتف املحتم رفه حد املدفوعات االلكترونية عبر ا -

لف جنيه أ 40لف جنيه شهريا لألفراد وال  أ 100لف جنيه/يوم و أ



 كتاب المؤتمر اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو 

 

172 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 (.45-38 الصفحات ، 2020)طلحة:  :املصدر

 : ليبيا  -5

% من الناتج املحلي اإلجمالي( يتم توظيفها في اإلنفاق الطار  1مليون دينار)حوالي  500مة من حز أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن  -

 ا.ملواجهة تفش ي فيروس كورون

صابات، بمجرد وصول واالستجابة لزيادة محتملة في اإل  ستستهدف ه   الحزمة دعم النظام الطبي في توسيع نطاق االختبارات -

دادات املعدات الطبية ومعدات الحماية نتيجة لألوضا  الداخلية التي تقلل من الواردات إم الفيروس التاجي إل  ليبيا، وضمان تدفق

 (.45-38 الصفحات ، 2020)طلحة:  لع داخل الحدود الليبية.وتعوق التدفق الحر للس

 :موريتانيا  -6 

مليون  634أعلنت الحكومة املوريتانية أن خطتها ملواجهة التداعيات االجتماعية واالقتصادية ألزمة فيروس كورونا تبلغ كلفتها اإلجمالية 

اجتما  حول الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد دوالر أمريكي، وأفاد وزير االقتصاد والصناعة املوريتاني خالل 

بمشاركة شركاء دوليين، أن الدولة ستوفر تمويل الخطة مع مراعاة املوارد املطلوبة والحرص عل  االستقرار امليزانية والحفاظ عل   19

يم ل الجدول املوالي تفاصيل اإلجراءات املتبعة من قبل وفي ه ا الصدد ( 2020)وكالة األنباء السعودية: القدرة عل  تسديد املديونية،

 الدولة للتصدي للتداعيات املحتملة النتشار فيروس كورونا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحية؛ 

 ض تكاليف الطاقة بالنسبة للقطا  الصناعي بأكمله؛ تخفي -

 تخفيض العبء الضريبي للعقارات في القطاعين الصناعي والسياحي؛ -

مليار جنيه،  100يز البالغ عانات للمصدرين؛ وكجزء من التحفتعزيز رفع اإل  -

مليار جنيه لقطا  السياحة، ال ي يساهم بما يقرب من  50عالن عن تم اإل 

% من الناتج 4% من العمالة ونحو 10اتج املحلي اإلجمالي ملصر و% من الن12

 املحلي اإلجمالي من حيث متحصالت السياحة؛

راض ي الزراعية ملدة االختياري لقانون الضرائب عل  األ تم تمديد الوقف  -

 سنتين؛

تم تخفيض رسوم الدمغة عل  املعامالت والضرائب املفروضة عل  أرباح  -

 األسهم؛

 سبوعيا للشركات؛ ألف جنيه أ 200يوميا و

عالن عن مبادرة جديدة لتخفيف عبء الديون عل  كما تم اإل  -

األفراد املعرضين لخطر التخلف عن السداد، من شانها أن تتنازل 

  الديون التي تقل عن مليون جنيه إذا قام عن الفائدة الهامشية عل

 %.50العمالء بسداد 
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 اإلجراءات املتخ ة عل  مستوى املالية العامة والسياسة النقدية. (:6الجدول رقم )

 
 (.45-38 الصفحات ، 2020)طلحة:  :املصدر

 

قدية للبنك املركزي املوريتاني وهو يتابع باهتمام بالغ توسع انتشار جائحة كورونا يجدد عزمه عل  اتخاذ كافة إن مجلس السياسة الن

التدابير الضرورية ألداء مهمته، وللتصدي لآلثار السلبية له   الجائحة عل  االقتصاد الوطني ال سيما ما يخص توجه السياسة النقدية 

 نتظم للبالد.والتحكم في التضخم والتموين امل

 

 :الخاتمة

في محاولة للحّد من اآلثار االقتصادية السلبية النتشار فيروس كورونا الجديد، سعت املنظمات الدولية والحكومات املختلفة لتبني 

ية، مجموعة من السياسات االقتصادية التوسعية في شكل منح وقرو ، وك لك زيادة اإلنفاق الحكومي، والتوسع في اإلعفاءات الضريب

مليار دوالر من خالل تسهيالت تمويل الطوار ، والتي تستهدف  50وتخفيض أسعار الفائدة، فقد أعلن صندوق النقد الدولي عن إتاحة 

مساعدة الدول منخفضة الدخل كدول شمال إفريقيا والشرق األوسط في سعيها الحتواء اآلثار االقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار 

 الفيروس.

وقد كانت استجابة املالية العامة والنقدية سريعة وكبيرة في ك ير من اإلقتصادات غير املستقرة كاقتصاديات دول شمال إفريقيا         

د املتأثرة باألزمة كاملغرب، تونس، الجزائر....... ، حيث بدأت ه   األخيرة تقديم دعم كبير من املالية العامة للقطاعات والعمالة األش

سيتعين تك يف ه   اإلجراءات املالية والحزم التحفيزية إذا استمر تعطل النشاط االقتصادي أو كان انتعاش النشاط شديد تضررا، ، و 

 الضعف بعد رفع القيود، وقد يتطلب األمر دعما خارجيا لالقتصاديات التي تواجه قيودا تمويلية في سعيها ملكافحة الجائحة وآثارها. 

لية تحفيز مالي واسعة النطاق إل  الحيلولة دون انخفا  أكبر في مستوى ال قة، وزيادة الطلب الكلي، وتجنب ويمكن أن يؤدي القيام بعم

هبوط اقتصادي أعمق. لكن األرجح أن يكون ه ا التحفيز أكثر فعالية بمجرد انحسار الجائحة وفتح املجال أمام حرية حركة األفراد، 

 أن: نتائج الدراسةعل  الفرضيات املوضوعة حيث أظهرت وتأسيسا عل  ما سبق تحليله يمكن الحكم  

  تختلف من دولة ألخرى . 19اإلجراءات املتبعة للحد من تداعيات كوفيد 

  غير كافية لتجنب الكارثة. 19املتبعة للحد من التداعيات االقتصادية لكوفيد  االستباقيةاإلجراءات 

 في تسريع النمو ودعم عجلة االقتصاد. 19ملتخ ة في ظل كوفيد تساهم حزمة السياسات املالية والنقدية التحفيزية ا 
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 :واملقترحات التوصيات

إن ه   األزمة غير مسبوقة ولم تتحدد مالمحها بعد ولحين الحصول عل  عالج ناجح ومصل ناجع للفيروس، وقتها فقط يتم تقدير اآلثار 

ليلها واقتراح الحلول الالزمة، فالتوصيات التي تصلح لدولة قد ال تفيد والتداعيات وتحديد مدى جدوى اإلجراءات والتدابير املتخ ة وتح

دولة أخرى، بل داخل الدولة الواحدة هناك قطاعات وأشخاص تربحوا من وراء األزمة، أيضا الضرر ليس واحد لكل القطاعات وكل 

  شرائح املجتمع وبالتالي ستكون التوصيات عامة ويمكن تقسيم التوصيات إل :

 :للحكومة توصيات

. إعادة ترتيب األولويات في اإلنفاق وه ا يتطلب اإلقالل من مشروعات البنية التحتية واالهتمام باملشروعات ك يفة العمالة مع توجيه 1

 الوفورات في النفقات التشغيلية إل  القطا  الصحي.

 ن تفش ي املر .. تخفيف إجراءات الحظر وبما يدعم حركة األسواق مع اتخاذ الضوابط التي تحد م2

. تأجيل أقساط الديون املستحقة للقطاعات األكثر تضررا والوقوف بجانب املشروعات الصغيرة واملتوسطة املتعثرة نتيجة عجزها عن 3

 سداد رسوم سيادية أو ضرائب وجمارك وتأمينات.

 ملشروعات ك يفة اإلنتاج والعمالة.. حل مشاكل الصناعة املحلية ومن ذلك تخفيض سعر املحروقات وتخفيض سعر الضريبة عل  ا4

. السير بخطوات متسارعة نحو الشمول املالي لدمج االقتصاد غير الرسمي مع اقتصاد الدولة وخفض سعر الفائدة ليتيح اإلقرا  5

 امليسر للمشروعات وبالتالي زيادة فرص العمل املتاحة.

لصناعي لتوفير املستلزمات األولية في ظل التخوفات من ارتفا  أسعار . ترشيد االستيراد ودعم اإلنتاج الحقيقي سواء الزراعي أو ا6

 املستورد.

 . تحفيز منظمات املجتمع املدني عل  تقديم التبرعات وحث رجال األعمال عل  القيام بدورهم في املسؤولية االجتماعية.7

 في الخارج وغيرها من السلبيات التي ستتكشف عن األزمة.. تشكيل لجنة ملعالجة السلبيات التي ستنجم عن األزمة ومنها عودة العاملين 8

 :توصيات للشركات واملؤسسات

والعمل عن بعد مع العلم أن )األذكياء ومن يملكون املرونة فقط هم من سيستمرون  E-Commerce. التوسيع في التجارة االلكترونية  1

 في األسواق(.

 ستورد ويلي احتياج مستهلك ما بعد األزمة من حيث حجم العبوات وأسعارها.. تطوير املنتجات والتوسع فيها وبما ينافس امل2

 . عدم التوسع في االستغناء عن العمالة والتفاو  معهم باإلبقاء عليهم مع ضمان الحفاظ عل  حد أدنى من الراتب ولحين إنتهاء األزمة.3

 تقبل فال يدري احد متى تنتهي األزمة.. سرعة تحصيل املديونيات حتى ولو بأقل من قيمتها، واالحتياط للمس4

 :توصيات لألشخاص

 . الطبقات املتوسطة ومحدودة الدخل مدعوة لددددد:1

 االستفادة من أي فوائض بإيداعها في املصارف أو است مارها في است مارات آمنة وقليلة املخاطر. -

 م احتياجه حاليا حتى ال تضطر لبيع ما تحتاجه الحقا.االكتفاء باألساسيات املتاحة مع ترشيد اإلنفاق وعدم شراء ما ال يت -

 االختيار بين البدائل والتوقف عن العادات الدخيلة عل  مجتمعاتنا ومنها )شراء املاركات(. -

تغيير طبيعة العمل إذا كان ال يوجد طلب عل  التخصص اآلن والعمل عل  أكثر من وظيفة إذا أتيح ذلك فالعمل عن بعد يتيح أعمال  -

 عديدة عبر العالم.

 . الطبقات فوق املتوسطة مدعوة لإلنفاق الب خي وعدم تغيير أنماط سلوكها وبما يحرك األسواق.2

 األكثر تضررا من خالل الزكاة والصدقات. . الجميع مدعو إل  املزيد من االهتمام باألفراد واألسر3
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 :قائمة املراجع

 نقال عن املوقع (2020) هو  باالقتصادقادة االتحاد األوروبي يقرون خطة تاريخية للن :

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/21. 

 ( 2020وهبي زكريا :) 03، العدد 03، مجلة مدارات سياسية، املجلد   -19كوفيد -متالزمة األوبئة واالقتصاد في ظل جائحة كورونا. 

 جويلية  13قتصاد، الندوة السنوية للجمعية املصرية للتمويل اإلسالمي، عل  اال 19تداعيات جائحة كوفيد  (:2020) الخولي حسني

 .، مصر2020

 OECD: ( 2020) 

  دور السياسات املالية والنقدية في حفز النمو والتشغيل في الدول العربية في ظل تداعيات جائحة  (: 2020)بانفا علم الدين

 . 03، العدد 22"، املجلد 19دية، عدد خاص حول "تداعيات جائحة كوفيد وما بعدها، مجلة التنمية والسياسات االقتصا 19كوفيد 

 حوليات جامعة 19دور الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا املستجد"كوفيد  (: 2020)محمد منصوري ، منال بوكورو ،"

 .، عدد خاص34الجزائر، املجلد 

  ("، قرار الجمعية العامة تحت رقم:19وفيد)ك2019" التضامن العاملي ملكافحة مر  قيروس كورونا لعامA/RES/74/270  

 50  ،متوفر عل  21/04/2020، تاريخ آخر زيارة 2020مارس  4مليار دوالر خسائر تأثيرات كورونا عل  قطا  التصدير عامليا ،

 https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050531موقع منظمة االمم املتحدة: 

   مجلة الندوة للدراسات القانونية،  -19كوفيد -التعاون الدولي ملجا هة الوباء العاملي (:2020)ابراهيم غنيم عبد الرحمان عل ،

 .2020، 19فيروس كورونا كوفيد  - 32عدد خاص رقم 

 الندوة الدول مجلة وأنانیة األوروبیة الوحدة روح بين :كورونا أزمة مواجهة في األوربي االتحاد سیاسات (:2020) عائشة بوعشیبة 

 . 19 -كوفید كورونا فيروس – 32 رقم خاص عدد القانونیة، للدراسات

  تأثيرات كورونا عل  نمو اقتصاد تونس تفوق تبعات ثورتها، وكالة االناضول، متاح عل  الرابط: (: 2020)يحياوي عائشة

https://www.aa.com.tr/ar :17/12/2020، تاريخ االطال : 18/11/2020، تاريخ النشر. 

 في الجزائر، املركز العربي  19التداعيات االقتصادية واالجتماعية لجائحة فيروس كورونا املستجد كوفيد  (:2020)نه خالد م

 .، الجزائر2020لألبحاث ودراسة السياسات، جوان 

  عل  الرابط: ، متاح ( 2020) "19البنك الدولي، املرصد االقتصادي للمغرب"اآلفاق االقتصادية للمغرب وتأثير أزمة كوفيد

https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/morocco-economic-monitor---moroccos-economic-

prospects-and-the-covid-19-crisis-impact :18/12/2020، تاريخ االطال : 15/07/2020،تاريخ النشر 

 ا عل  االقتصاد العاملي واملصري، املركز الديمقراطي العربي، متاح تأثير فيروس كورون (:2020) عبد الحميد محمد رزق محمد

 .19/12/2020، تاريخ االطال :07/07/2020، تاريخ النشر:https://democraticac.de/?p=67683 عل  املوقع:

 د العربي، صندوق النق التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا املستجد عل  الدول العربية، (:2020) الوليد أحمد طلحة

 .اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظبي

 موريتانيا تعلن عن خطة ملواجهة آثار فيروس كورونا عل  االقتصاد، مقال منشور بتاريخ: (2020) وكالة األنباء السعودية ،

 .19/12/2020، تاريخ االطال :  a/2084894www.spa.gov.s، متاح عل  املوقع: 11/05/2020

 https://www.imf.org/ar/News/Articlesblog-an-early-view-of-the economic-impact-of-thepandemic-in-5-charts 

https://www.spa.gov.sa/2084894
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/06/blog-an-early-view-of-the-economic-impact-of-the-pandemic-in-5-charts
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 الفلسطيني االقتصاد على كورونا فايروس جائحة انعكاسات

The impact of the Coronavirus pandemic on the Palestinian economy 

حسنية اسامة محمد /الدكتور                       الدماغ جالل زياد /الدكتور   

فلسطين-اقتصادي وباحث محاضر             األكاديمية للشؤون غزة جامعة رئيس نائب  

z.aldammagh@gmail.com           mohammadhassanaia79@gmail.comName 

 امللخص:

 الدراسة سعت خاصة، بصفة الفلسطيني االقتصاد وعل  عامة بصفة العاملي االقتصاد عل  كورونا جائحة انعكاسات معرفة إل  الدراسة هدفت

 تم كما  كورونا، جائحة تفش ي من للحد املالية والتسهيالت االحترازية باإلجراءات الفلسطينية الحكومة جهود وإبراز كورونا فايروس مفهوم لتوضيح

 خلصت ، التحليلي الوصفي املنهج الباح ين اعتمد وقد الخصوص،  ه ا الصادرة واملنشورات التقارير خالل من الفلسطيني االقتصاد حالة دراسة

 تراجع نتيجة العامة املوازنة عجز وارتفا  البطالة، معدل ارتفا  فلسطين، في االجمالي املحلي الناتج نمو بتراجع تسببت وناكور  جائحة بأن الدراسة

 .الفقيرة والطبقات املختلفة قطاعاته وكافة املجتمع فئات ستطال التي اآلثار من عدد جانب إل  العامة النفقات تزايد واستمرار العامة االيرادات

 فلسطين. االحترازية االجراءات الفلسطيني، االقتصاد كورونا، فايروس ...ات املفتاحية:الكلم

Abstract: 

The study aimed to know the repercussions of the Corona pandemic on the global economy in general and on the Palestinian 

economy in particular, the study sought to clarify the concept of Corona virus and highlight the efforts of the Palestinian 

government with precautionary measures and financial facilities to limit the spread of the Corona pandemic, as the case of the 

Palestinian economy was studied through reports and publications issued in this regard. In particular, and the researchers adopted 

the descriptive and analytical approach, the study concluded that the Corona pandemic caused a decline in the growth of GDP in 

Palestine, a high unemployment rate, and a high public budget deficit as a result of the decline in public revenues and the continued 

increase in public expenditures, in addition to a number of effects that will affect society groups and all its sectors Different and 

poor classes. 

Key words: COVID 19, The Palestinian economy ، Precautionary measures, Palestine 

 

 مقدمة:

  تم ل كورونا جائحة صدمه زالت ال
ً
  غير حدثا

ً
 الفايروس، لتداعيات كافة االقتصاديات تأثرت فلقد العاملي املستوي  عل  اعتياديا

 أمام معضلة دبع فيما اإلجراءات تلك أصبحت ال ي الفايروس ذلك تفش ي نتيجة احترازية إجراءات الدول  كافة اتخ ت حيث

 من النامية الدول  قبل املتقدمة الدول  تأثرت ولقد االقتصادية بالعجلة تعطل ذلك عن نتج فلقد االقتصادي، النمو عملية

 كورونا، فايروس تداعيات من منها جزءً  فلسطين تعتبر التي األوسط الشرق  منطقة تأثرت حيث ،19 كوفيد جائحة تداعيات

 عدم نتيجة متالحقة أزمات من يعاني كونه بصدمة الفلسطيني االقتصاد وأصيب والوفا  اإلصابات أرقام ارتفعت فلقد

 نتيجة االقتصادية القطاعات مختلف تأثرت كما الفلسطيني، االقتصاد اتجا  وغطرسته االحتالل ووجود السياس ي االستقرار

 وعدم الفايروس ه ا تفش ي كبح عل  قادر لقاح ودبوج األفق ضبابية ظل في الحياة مناحي ملختلف التأثيرات وامتدت االغالقات

 .النحصار  الزمنية املدة معرفة
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 :الدراسةمشكله 

 خاصة أنه يعاني من اختالالت في البنية الهيكلية ووجود االحتالل  تأثيرإن 
ً
 هينا

ً
جائحة كورونا عل  االقتصاد الفلسطيني ليس أمرا

ة باإلضافة لعدم وجود استقرار سياس ي في ظل االنقسام الفلسطيني ، لقد كان االسرائيلي ال ي يعيق عجلة التنمية االقتصادي

لفايروس كورونا تداعيات عل  القطاعات االقتصادية املختلفة في فلسطين وخاصة في قطا  غزة ال ي ما زال يعاني من حصار 

 كوروناجائحة فايروس  انعكاساتما  ي:السؤال الرئيس ي التالعام، و يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل  14من  ما يقارب 

 االقتصاد الفلسطيني؟على 

 ويتفر  من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:

  ؟ ثر عل  االقتصاد العامليأوكيف  و كوروناما هو فيروس 

 كيف انعكست تداعيات جائحة كورونا عل  دول الشرق األوسط؟ 

  ؟ فلسطينماهي االثار االقتصادية لجائحة كورونا في 

  السياسات االقتصادية التي انتهجتها فلسطين للحد من أزمة كورونا؟ما 

 :الدراسةأهمية 

 وانعكاساتها اتجا  االقتصاد الفلسطيني ال ي يعاني تنبع أهمية 
ً
الدراسة من تسليط الضوء عل  تداعيات جائحة كورونا عامليا

س ي ووجود االحتالل حيث تم ل ه ا الدراسة نموذج لتداعيات من تشوهات وانتكاسات مستمرة نتيجة عدم االستقرار السيا

 عل  إحدى الدول النامية الشرق أوسطية املعقدة بيئتها واملتشابكة أحداثها عل  مختلف املستويات. 19فايروس كوفيد 

 :الدراسةأهداف 

 .التعرف عل  مفهوم فايروس كارونا واثار  االقتصادية 

  س كارونا عل  االقتصاد الفلسطيني.معرفة االثار االقتصادية لفايرو 

 .تسليط الضوء عل  اإلجراءات االقتصادية من قبل الحكومة الفلسطينية 

 :الدراسةفرضيات 

 ال يوجد تأثير لجائحة كورونا عل  االقتصاد الفلسطيني.الفرضية االول : 

 ال يوجد اجراءات الحتواء أزمة جائحة كورونا في فلسطين.الفرضية ال انية: 

 التحليلي. يالوصفدراسة الحالة واملنهج  :اتبع الباح ين منهج الدراسةة منهجي

 مصطلحات الدراسة:

هو  2-سارس : هو فيروس منشؤ  حيواني طبيعي واألرجح أن املستود  البيئي لفيروس كورونا19-فيروس كورونا كوفيد 

 (.119،ص2020،الهرش ) 2019 ديسمبرعدوي بشرية في مدينه ووهان  حاالتاكتشفت أول  والخفافيش 

: هو علم من العلوم االجتماعية التي تعني بدراسة املشكلة والظواهر االقتصادية كما أنه يعني بدراسة السلوك علم االقتصاد

 (.610،ص2020)الهرش،االقتصادي والندرة والرفاهية والكفاءة والتوزيع والنمو واالستخدام االم ل للمواد االقتصادية املتاحة
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ي اسم لدولة مشتق من اسم قبائل جاءت من غرب أسيا ومناطق ايجه ولقد جاء اسمها بالنقوش املصرية وتقع بين ه: فلسطين

. 
ً
 وسوريا ولبنان شماال

ً
 والبحر األحمر وسيناء جنوبا

ً
 والبحر األبيض املتوسط غربا

َ
 نهر األردن شرقا

 دراسات سابقة:

 .(2020) ميلود بن خيرة، سعيدة طيبدراسة 

أثر جائحة كورونا عل  االقتصاد العاملي وردود فعل األسواق املالية جراء الجائحة وتداعياتها عل  ت خيص ل راسةالد تهدف

كما هدفت التعرف عل  مدي تأثير الجائحة عل  االست مار األجنبي واست مار الشركات وخطوط الطيران  الناتج املحلي العاملي،

ائحة كورونا تسببت في تغير املوازين االقتصادية العاملية التي ستسر  عملية إزالة الجوية العاملية كما خلصت الدراسة بأن ج

 العوملة وإلغاء التقارب وإعادة تعريف اإلنتاج واالستهالك في العالم .

 . (2020) زهير النامي إلهام كريم دراسة

 من دراسة ميدانية شملت كشف االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لوباء كورونا عل  املغر هدفت الدراسة 
ً
 672ب انطالقا

 من مختلف الجهات املغربية إضافة إل  اإلحصائيات املقدمة من طرف املنظمة العاملية وك لك معطيات وزارة الصحة 
ً
مستجوبا

 توصلت الدراسة بأن وباء كورونا أدي لتوقف التشغيل وتضررت بسببه القطاعات االقتصادية خاصة السياحة كما أدي لتفش ي

 البطالة االضطرارية وارتفا  نسب الهشاشة والفقر في املغرب.

 -فايروس كارونا واثاره االقتصادية العاملية: -1

حيث ألقت بأعبائها عل  العالم فلقد ووهان ما زالت صدمة جائحة فايروس كورونا تلقي بظاللها من  ظهورها في الصين بمنطقة 

جروح عميقة عل   19ناحي الحيا  بكافة الدول، حيث أوجدت جائحة كوفيد كان لتفش ي تلك الجائحة انعكاسات طالت كافة م

االقتصاديات بمختلف الدول يصعب عالجها خالل فترة زمنية، فلقد لحقت الخسائر باألرواح واملوازنات وأوجدت حالة من 

ي ترتكز بعض الدول بموازناتها االنكماش في االقتصادي العاملي، اضافة ل لك فلقد تأثرت أسواق النفط بانخفا  أسعارها ال 

علي ايرادات النفط ، كان ذلك بسبب االجراءات االحترازية ملنع تفش ي فايروس كورونا، ولعل ه   األزمة تختلف كون منشأها 

 في ميزانيات ك ير من 
ً
القطا  الصحي ال ي ضاعفت من النفقات التي لم يتم التخطيط لها ولم يتم توقعها حيث أوجدت عجزا

نتيجة املصروفات عل  الرعاية الصحية وتوفير املستلزمات الطبية وتأثر بعض األسواق بالهبوط م ل النفط ال ي يم ل  الدول 

 ركيزة أساسية بإيرادات بعض الدول.

 حيث ولغاية  
ً
  14/01/2021ال زالت أعدد اإلصابات والوفا  في تزايد عامليا

ً
 96625827بلغ عدد اإلصابات بفايروس كورونا عامليا

  69299718فيما بلغت حاالت التعافي  2،065،698وبلغت حاالت الوفا  
ً
وعل  املستوي الجغرافي فلقد احتلت امريكا األول  عامليا

 .عل  مستوي آسيا فيما أتت إسرائيل باملرتبة السادسة  22ثم الهند ثانية ثم البرازيل ولقد احتلت فلسطين املرتبة 

 

 :كوروناتعريف فايروس  1.1

 من فيروسات كورونا تسبب لدى  فيروسات
ً
كورونا هي ساللة من الفيروسات التي قد تسبب املر  حيث من املعروف أن عددا

البشر أمرا  تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إل  األمرا  األشد م ل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( 

 حيث تتم ل أعراضه في واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة سارس، و 
ً
هو مر  معد لم يكن هناك أي علم بوجود  مسبقا
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الحمي والسعال الجاف والتعب وبدرجة أقل من االالم واألوجا  ،احتقان باألنف ،ألم الحلق أو اإلسهال وعادة ما تكون ه   

 حيث يصاب بعض الناس بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم سوى أ
ً
عرا  خفيفة مع العلم أنه يتعاف  األعرا  خفيفة وتبدأ تدريجيا

 من كل 80نحو
ً
أشخاص يصابون  5% من املرض ى دون ال هاب للمستشفى، وتشتد حدة املر  لدي شخص واحد تقريبا

 ،غبولي ، الطاهر،أحمد )بالعدوي حيث يعانون من صعوبة التنفس وترتفع نسبة املخاطر لدي كبار السن واملرض ي 

  .(131،ص2020،توايتية

 -وتأثيره على نمو االقتصاد العاملي: covid-19ة صدم 2.1 

أزمة كورونا تختلف عن األزمات االقتصادية السابقة، فلقد أوجدت أعباء جديدة عل  اقتصاديات الدول حيث قامت الدول إن 

 لواجباتها بالحفاظ عل  أرواح املواطنين بتوفير املستلزمات الطبية واستنفار كافة الوحدات مما كلفها
ً
فاتورة كارثية عل   وفقا

 عل  األداء االقتصادي في ظل عدم وجود خطط إلدارة 
ً
موازناتها وأوجد حالة من العجز باملوازنات العامة وهو ما انعكس سلبا

 األزمات السابقة. عناألزمات علي مستوي جائحة كورونا حيث تختلف بتداعياتها 

د( تسببت أزمة الجائحة في حدوث ركود في دول العالم يؤدي النخفا  ووفق مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )االونكتا

تريليون دوالر، حيث أن أكثر الدول  2% و إل  حدوث عجز في الدخل العاملي بقيمة 2.5النمو السنوي ه ا العالم إل  أقل من 

 هي الدول املصدرة للنفط وغيرها من الدول املصدرة للسلع بحيث ستخسر ه   الدول 
ً
% من نموها إضافة إل  1أكثر من تضررا

% كما إن 0.9% و0.7الدول التي تربطها عالقات اقتصادية قوية مع الدول املتأثرة وستشهد دول م ل كندا تباطؤ في النمو بين 

يكيا بعض الدول التي تربطها عالقات مالية قوية مع الصين ستكون األقل قدرة عل  التعافي من تأثير األزمة ، أما فيما يخص أمر 

الالتينية ستعاني األرجنتين أكثر من غيرها من االثار املترتبة عل  ه   االزمة ولن تكون الدول النامية التي تعتمد عل  تصدير 

املواد االولية بعيدة عن أزمة الديون وضعف العوائد التصديرية، إن سعي املست مرون للبحث عن حلول آمنه ألموالهم واالرتفا  

عار السلع مع تباطؤ االقتصاد العاملي كل ذلك يعني أن مصدري السلع األساسية معرضون للخطر بشكل شبه املؤكد في أس

خاص ،كما أنه تراجعت معدالت النمو للطلب العاملي الناجم في األساس عن تراجع متوقع ومنطقي ملعدل النمو الصيني بؤرة 

ن التجارة العاملية في املنتجات الوسيطة حيث كان تصريح % م20االنتشار الرئيسية للمر  السيما أن الصين تستحوذ عل  

% عل  أساس سنوي في فبراير/ شباط املاض ي 2مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بأن صادرات الصين انكمشت بنسبة 

 وقد تراجع النشاط االقتصادي في ب 50فقط، وهو ما يكلف دول أخري وصناعاتها حوالي 
ً
لدان العالم بعد مليار دوالر مبدئيا

 في الصين والعالم
ً
، حدة،  رجال فاطمة، ، )مروة ،كرامة.انتشار الفايروس وهو يعكس مدي التأثر االقتصادي ال ي أصبح واضحا

  (318،ص2020، انفال حبيزة

% من 5.2 لصدمة عاملية حيث تظهر املؤشرات بانكماش ما نسبته 2020لقد أدت اإلجراءات االحترازية ملواجهة كورونا عام  

وهو يم ل أشد كساد بالعالم إضافة لتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل في معظم  2020إجمالي الناتج املحلي العاملي عام 

 (.البنك الدولي ،االفاق االقتصادية العاملية)2020اقتصاديات الدول لعام 

تراجع الطلب الكلي و االستهالك واالنفاق العام إن جائحة كورونا سببت نكسة اقتصادية من خالل تراجع االقتصاديات فلقد  

باإلضافة لتراجع حركة التجارة الدولية و تدفقات االست مارات األجنبية ، وتراجع مؤشرات األسواق املالية وأسعار النفط، لقد 

قلت العدوي الصحية لالقتصاد عبر قنوات التأثير املتبادل بين الدول فيما يربطها من عالقات تجارية
ُ
ومالية وسياحية وهو أمر  ن

و هو  2020% عام 5.2-سينعكس عل  النمو والتنمية بكافة دول العالم ، إن انكماش االقتصاد العاملي وفق التقديرات سيكون 
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إن جميع مناطق العالم %،7-األكبر من  الحرب العاملية ال انية ويتوقع أن يكون األعمق القتصاديات الدول املتقدمة بنسبة

في ظل عدم انحسار فايروس كورونا وتفشيه وتأثير  عل  االقتصاديات املختلفة حيث ما زالت أعداد اإلصابات  نكماشمرشحة لال 

في ازدياد وعمليات اإلغالق مستمرة بمختلف دول العالم لعدم وجود لقاح قادر علي السيطرة وعدم تفشيه ، إن استمرار اغالق 

ة الحركة والنقل أثر بشكل مباشر عل  كافة األنشطة االقتصادية وقطاعاتها املختلفة املجال الجوي واملناف  البرية وتقيد حري

( 1حيث مازال سوق النفط وقطا  السياحة العاملية تتعر  لخسائر مستمرة بفعل االجراءات االحترازية ولعل الشكل رقم )

 اسة ما زالت اعداد اإلصابات في ازدياد.يوضح النمو االقتصادي العاملي في ظل جائحة كورنا التي حتي كتابة ه ا الدر 

 ( النمو االقتصادي العاملي في ظل أزمة كورونا1شكل رقم )

 
متاح عل  الرابط  2020يونيو//21( كيف تتأثر اقتصاديات الشرق األوسط إذا استمرت أزمة كورونا، تاريخ نشر 2020: صالح ،علي ،)املصدر

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Itemااللكتروني 

 

 -على األسواق املالية:أثار صدمة فايروس  3.1 

أحدثت جائحة كورونا صدمه للمحللين حيث كان له أثر حاد في األسواق املالية إذ تدهورت قيمة االئتمان عل  الصعيد العاملي 

ضغوط الشركات الكبيرة إذا ازدادت معدالت املخاطر ملستويات مرتفعة وتم تصنيف ،كما إن ه   التطورات ضاعفت خطر 

كما أن النتشار الفايروس تأثيرات سلبية عل  التدفقات االست مارية األجنبية حيث  BBBسندات العديد من الشركات املدرجة إل  

% مقارنة بالتوقعات السابقة 15-% إل  5-شر سيكون من خالل املؤشرات يتبين بأن الضغط السلبي عل  االست مار األجنبي املبا

 في اتجا  االست مار األجنبي املباشر للفترة )
ً
 هامشيا

ً
 في االست مار األجنبي 2021-2020التي كانت تتوقع نموا

ً
( وسيكون التأثير سلبيا

 بالوباء
ً
 . (2020،ع اب العزيز الهاشمي) في الدول األكثر تضررا

 في سعر أسهمها  شهدتالبنوك الدولية إن 
ً
  لألماكن اآلمنةمؤشرات األسهم بسبب هروب املست مرين  فلقد انخفضتانخفاضا

في انهيار القطا  املالي  2008خشية من االصابة بفايروس كورنا، إن األسواق املالية تلقت صدمة عنيفة خالف صدمة عام 

 دي أثر عل  كافة جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية. واالقتصادي، حيث تعتبر ه   األزمة نتيجة تداعيات قطا  غير اقتصا

 على  كوروناأثار صدمة فايروس  4.1
ً
 : سوق النفط عامليا

عام فقد سجلت أسعار خام برنت غرب  17تأثر سوق النفط إثر تفش ي الفايروس بحيث لم يشهد سوق النفط حجم التأثير من  

 بنسبة 
ً
 بنسبة د 20% ليسجل 5.3تكساس الوسيط انخفاضا

ً
% 6.5والر للبرميل فيما سجل خام برنت بحر الشمال انخفاضا

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item
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مليون برميل  20دوالر، كما ساهمت حرب األسعار وزيادة املعرو  من النفط من جهة وتراجع الطلب العاملي بحوالي  23ليصل 

 من جهة أخري عل  سعر النفط وهو ما كبد  خسائر كبيرة
ً
 (.183،ص2020،بن زكورة ،العونية ) يوميا

إن مستويات تأثر اسعار النفط وتقلبه أسعار  إشكالية حقيقة خاصة أن املحطات التاريخية تدلل عل  مدي تأثر أسواق النفط 

 بفعل األزمات وانعكاس ذلك عل  اقتصاديات الدول املصدرة.

 على السياحة الدولية: كوروناأثار صدمة فايروس  5.1

 عل 
ً
 بالغا

ً
السياحة الدولية، فلقد تراجع الطلب عل  السياحة الدولية نتيجة لإلجراءات االحترازية و  أحدثت جائحة كورونا ضررا

 من نمو 3% و1بتراجع سلبي مقدار   2020توقعاتها لعام العاملية السياحة منظمة  لقد عدلت
ً
% 4%و3%  للسياحة الدولية بدال

لسياحة الدولية فيما تشير التوقعات بأن إقليم آسيا واملحيط عائدات ا فيدوالر  مليار 50و  30 وهو يشير لخسائر تبلغ ما بين

 بانخفا  مرتقب لعدد الوافدين يتراوح بين 
ً
 لتدهور األوضا  االقتصادية فيصعب التنبؤ 12% و9الهاد  األكثر تضررا

ً
% ونظرا

 ( www.unwto.org/ar/news/covid-19(.بشأن كافة الدول 

 ل الجوي على مستوي االقاليم بالعالم)%(( نسبة تغيير ايرادات النق2شكل رقم )

 
االثار واالجراءات ،مجلة االقتصاد –، قراءة في التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا عل  الجزائر 2020 ،بللعما ،سيدا عمر ، أسماء ،: زهرةاملصدر

 142، ، الجزائر، ص04،مجلد 02وغدارة االعمال ، عدد 

 

 :الفقر والبطالة  فايروس كارونا وزيادة ظاهرة 6.1

تسببت إجراءات الحجر الصحي بإغالق العديد من الشركات االقتصادية وهو أمر تسبب باالستغناء أو تسريح أو تخفيض أجور 

مليون وظيفة(  22)فقدان 2008مليون شخص لوظائفهم أكبر مما أحدثته أزمة  25العاملين حيث تهدد جائحة كورونا بفقدان 

بالوقو  بالفقر فستكون الدول املنخفضة الدخل التي ال تملك مقومات إعانات البطالة أو اإلعانات أما األشخاص املهددين 

 (.194،ص2020،بن زكورة ،العونية )حول العالم 2.8االستثنائية ملواجه األزمة، وفي حالة استمرار األزمة زيادة عدد فقراء العالم إل  

ي العاملي من الصعوبة حصرها عل  املدي القريب ومن الصعب التكهن بمدي إن مستويات التأثير لجائحة كورنا عل  املستو 

االنعكاسات والتداعيات علي مختلف جوانب الحياة حيث ما زال من املبكر الحديث عن مستويات الخسائر ملختلف القطاعات 

 االقتصادية وخاصة بالدول النامية.
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 :وسطاقتصاديات الشرق األ  على كورونا فايروس . تأثيرات2

سارعت بلدان الشرق االوسط الحتواء تفش ي جائحة فايروس كورونا إلدراكها خطورة عدم السيطرة عليه في ظل محدودية 

اإلمكانيات وضعف القطاعات الصحية واالقتصادية مقارنة بالدول املتقدمة فلقد تسببت الجائحة بإلحاق ضرر بالغ عل  

الطلب املحلي والخارجي وانخفا  اسعار النفط وانخفا  التجارة وتعطيل اقتصاديات املنطقة بأكملها من خالل انخفا  

حيث كافة  2020اإلنتاج وانخفا  ثقة املستهلكين واملست مرين وتشديد ظروف مالية، حيث تأثر نمو الناتج اإلجمالي بشدة عام  

 باالنكماش عام  
ً
وشمال افريقيا باستثناء مصر  لجميع اقتصاديات منطقة الشرق األوسط 2020املؤشرات توقعت مسبقا

حيث أكثر الدول  2020% للدول املستوردة للنفط عام 0.7-% للدول املصدرة للنفط و4.2-وبانخفا  النمو للمنطقة بنسبة 

 لالعتماد الشديد لبعض بلدان الشرق 
ً
 بانخفا  نمو ناتجها املحلي اإلجمالي وفق التقديرات هي ليبيا ولبنان ،ونظرا

ً
تضررا

وشمال افريقيا عل  صادرات النفط والغاز من املتوقع أن يكون تراجع أسعار املنتجات املتصلة بالبترول أبرز القنوات االوسط 

% من  تفش ي كورونا لتصل أدني مستوياتها من  50النتقال تأثيرات كورونا إل  بلدان املنطقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 

 بعد استبعاد أ 20ما يزيد عل  
ً
)سلمي ثر التضخم حيث ساهمت القيود واالجراءات بانخفا  الطلب عل  النفطعاما

 (2020،بلخير،

 في 
ً
 بالنسبة لها وسببا

ً
إن أهمية النفط للدول املصدرة باعتبار  الكتلة املرجحة في اقتصادياتها فإن تراجع االيرادات يم ل تحديا

 عل  األداء االقتصادي بدول املنطقة يتعلق باالنكماش تراجع الناتج املحلي لقطاعها النفطي ككل لكن العامل اآلخ
ً
ر واألكثر تأثيرا

ص معدالت نمو القطا  النفطي بدول مجلس التعاون العميق لقطاعها الغير نفطي 
ّ
فبالرغم من أن تراجع أسعار النفط سيقل

ا عل  القطا  غير النفطي، ال ي سيتراجع %، وفق تقديرات البنك الدولي؛ فإن تأثير األزمة سيكون أكثر إيالًم 2.7الخليجي بنسبة 

%. وتنطبق ه   التوقعات بشكل أو بآخر عل  الدول غير األعضاء باملجلس، ويشير ذلك إل  حقيقة 4.3نمو  بدول املجلس بنسبة 

 (2020)صالح،علي،وعمق التأثير السلبي لألزمة الراهنة عل  مختلف جوانب األنشطة االقتصادية للدول 

ط ال ي يعاني من أزمات متعددة علي كافة املستويات السياسية واالقتصادية واألمنية لن يكون من السهل إن الشرق األوس

تجاوز أزمة جائحة كورونا علي مستوي زمني بسيط  فكافة املؤشرات تدلل مدي ارتفا  نسب البطالة والفقر وتوقف املؤسسات 

 كورنا في ظل عدم توفر البنية التحتية القادرة عل  مواجه التحديات. االقتصادية وازدياد األرقام املصابة بفعل تفش ي فايروس

 :الفلسطيني االقتصاد على كورونا فايروس . تأثيرات3

 ال يقوي عل  مواجهة أزمة كم ل أزمة فايروس كورونا نتيجة وجود االحتالل االسرائيلي 
ً
 هشا

ً
إن االقتصاد الفلسطيني اقتصادا

 وربط االقتصاد الفلسطيني باإل 
ً
سرائيلي واالنقسام الفلسطيني وعدم االستقرار السياس ي، إن االقتصاد الفلسطيني يعتمد ك يرا

 19عل  املساعدات واملنح الدولية حيث يم ل االقتصاد الفلسطيني جزء من ه ا العالم فلم يكن بمنأى عن جائحة كوفيد

ة الطوار  واتخاذ االحتياطات للحد من انتشار الفايروس وتبعاتها، لقد كان لظهور االصابات بإعالن الحكومة الفلسطينية حال

حيث أدت تلك االجراءات لتداعيات اقتصادية خطيرة بمعظم األنشطة االقتصادية ، لقد انتشر الفايروس في فلسطين قبل نحو 

شوهدت هي مماثلة  أسبوعين من تأكيد أولي اإلصابات حيث أظهر التسلسل الجيني بين املصابين أن االختالفات الجينية التي

.
ً
 للمنتشر عامليا
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 "20/1/2021( ملخص إحصائي النتشار فايروس كورونا في فلسطين "حتي تاريخ 1جدول رقم )

 الحاالت النشطة حاالت الوفاه حاالت التعافي الحاالت املؤكدة العدد الكلي

 11400 1899 159100 172399 فلسطين

 3909 1192 92828 97929 املحافظات الشمالية 

 6170 493  41678 48341 املحافظات الجنوبية

 956 163  18186 19305 مدينه القدس

 365  51  6408  6824 ضواحي القدس

 http://site.moh.ps/Index/covid19/LanguageVersion/1/Language/ar#home :املصدر

 

إن العدوي الصحية ال تنحصر عل  القطا  الصحي بزيادة أعداد االصابات بل تتعدي ذلك من خالل االثار السلبية والتكاليف 

الناتجة عن االجراءات االحترازية علي القطاعات املختلفة للدولة والتي اتخ تها الحكومة الفلسطينية ألجل الحد من انتشار 

 س وتأتي التداعيات واالنعكاسات عل  االقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته وأنشطته.الفايرو 

 :الناتج املحلي اإلجمالي علي كورونا جائحة تداعيات1.3

 في الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  2020شهد عام 
ً
حيث من  بداية جائحة كورونا تأثر االقتصاد  2019% مع عام 12تراجعا

 كإجراء احترازي ملنع تفش ي فايروس الفلسطيني بفعل اإل 
ً
 وكليا

ً
 جزئيا

ً
جراءات االحترازية، فلقد شهدت األراض ي الفلسطينية إغالقا

كورونا ،ولقد انعكست تلك االغالقات علي معظم األنشطة االقتصادية بتراجع  في القيمة املضافة لها وهو أمر أدي النخفا  

مالي وتزايد عدد العاطلين عن العمل لتنضم فئات جديدة في داخل دائرة الفقر ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلج

( يوضح التسلسل الزمني للناتج املحلي 2وليتراجع ب لك مستوي الطلب العام ملؤشري االستهالك واالست مار الكلي والجدول رقم )

ا  مستويات الناتج املحلي اإلجمالي خالل حيث يظهر من خالل الجدول أدن 2020-2016اإلجمالي في فلسطين خالل األعوام 

 .2020عل  االقتصاد الفلسطيني خالل عام  19األعوام السابقة قبل تأثير كوفيد

 

 باألسعار الثابتة مليون دوالر أمريكي 2020-2016( الناتج املحلي اإلجمالي في فلسطين 2جدول رقم )

 *2020 2019 2018 2017 2016 السنه

 13,929.52 15,829.0 15,616.2 15,426.9 15,211.0 الي الناتج املحلي اإلجم

 152،ص ،فلسطين2020فلسطين االحصائي السنوي، ديسمبركتاب  (2020لجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني)ا :املصدر

 البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس ال ي ضمه االحتالل االسرائيلي عنو  بعيد احتالله للضفة الغربية 

 

في حين بلغ معدل النمو في عام  2016% في عام 8.9وفق الحسابات القومية الفلسطينية بلغ نمو الناتج املحلي اإلجمالي ما نسبته 

% أما عام 0.9فلقد حقق نموا ما نسبته  2019% أما في عام 1.2بلغ معدل النمو ما نسبته   2018% أما في عام 1.4،  2017

 (.2020)وزارة االقتصاد الفلسطيني،حلي اإلجماليفلقد تراجع الناتج امل 2020

http://site.moh.ps/Index/covid19/LanguageVersion/1/Language/ar#home
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إن ذلك يدلل انعكاسات جائحة كورونا عل  األنشطة االقتصادية في فلسطين بفعل اإلجراءات االحترازية وتوقف العجلة  

تة عن االقتصادية بفعل تفش ي الجائحة وعزوف القوي العاملة عن العمل وتوقف املؤسسات االقتصادية بفعل االغالقات املؤق

 العمل.

 (2020-2016( الناتج املحلي اإلجمالي في فلسطين )3شكل رقم )

20162017201820192020

15,211.0015,426.9015,616.2015,829.00
13,929.00

                            

 
 (2:  إعداد الباح ين باالعتماد علي بيانات جدول رقم )املصدر                

 -على القوى العاملة والبطالة:تداعيات أزمة فايروس كارونا  -2.3

% من املؤسسات لتسريح العمال لديها ملواجهة األزمة املالية 14ات متعددة وخسائر كبيرة  فلقد أجبرت أحدثت جائحة كورونا أزم

% من املؤسسات قامت 11% من املؤسسات بتقليص رواتب أجور العاملين لديها و9الناتجة عن تداعيات الجائحة ، ولقد قامت 

 املركزي الجهاز )ت قامت بإعطاء العاملين لديها إجازة مع راتب% من املؤسسا9بإعطاء العاملين لديها إجازة بدون راتب و 

األمر ال ي أدي الرتفا  معدل البطالة  2020ألف عامل خالل العام  66. لقد كان لتأثيرات الجائحة بتوقف (الفلسطيني لإلحصاء

بسبب  2020الف عامل عام  884إل   2019ألف عامل عام  951% ،كما انخفض إجمالي العاملين في سوق العمل من  27.8إل  

 مرجع سابق(. الفلسطيني ،األداء الفلسطيني لإلحصاء املركزي  )الجهازيتداعيات الفايروس عل  االقتصاد الكلي الفلسطين

 (2020-2016( معدل البطالة في فلسطين )3جدول رقم )

 2020 2019 2018 2017 2016 السنه

 27.8 25.3 26.2 25.7 23.9 نسبة البطالة

 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مرجع سبق ذكر  :دراملص

 

إن التسلسل الزمني للجدول أعال  ملعدل البطالة يوضح أن االقتصاد الفلسطيني يعاني من  سنوات متراكمة من ارتفا  معدل 

غالقات ومنع العمال من البطالة نتيجة لعدد من الظروف بعدم االستقرار السياس ي واجراءات االحتالل االسرائيلي من خالل اإل 

لتأتي جائحة كورونا لتضيف عبء غير متوقع عل  االقتصاد الفلسطيني وعلي  1948العمل في األراض ي الفلسطينية املحتلة 

 شريحة سوق العمل وعل  شريحة العمال التي تساهم في عجلة التنمية االقتصادية في فلسطين.
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 (2020-2016( معدل البطالة في فلسطين )4شكل رقم )

  

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

     

    

    

    

    

    

 
 (3باالعتماد علي بيانات جدول رقم ) إعداد الباحثين          

 

 تداعيات جائحة كورونا علي االيرادات والنفقات العامة: 3.3

م قيام حكومة 2019ر توقيت جائحة كورونا وتفشيه في فلسطين معضلة أخري عل  االقتصاد الفلسطيني حيث شهد عام يعتب 

حتالل بحجز أموال املقاصة األمر ال ي أدي لحدوث خلل بالسيولة النقدية وتراكم املتأخرات للموظفين واملوردين عل  اال 

مليون دوالر شهريا حيث  200مليون دوالر ما قيمته  2.422حوالي  2019الحكومة الفلسطينية  فلقد بلغت ايرادات املقاصة عام 

% 55من قيمة مجمو  صافي االيرادات العامة وبتغطية النفقات الجارية بما نسبته % 70تساهم أموال املقاصة بما نسبته 

 لبرتوكوالت 14باإلضافة ملساهمتها في الناتج املحلي االجمالي بنسبة وصلت 
ً
%مما يدلل عل  تحكم االحتالل باإليرادات املالية وفقا

  (.2020)عو ،عال،اتفاقية باريس بين اسرائيل وفلسطين

هور فايروس كورونا انعكاسات عل  االيرادات املالية فلقد تعطلت حركة التجارة من االستيراد والتصدير نتيجة لقد كان لظ

االغالقات املحلية و الدولية وهو أمر أثر عل  حجم االيرادات التي تم ل نقطة االرتكاز للموازنة العامة الفلسطينية من املقاصة 

حملت األعباء املالية التي تنفق عل  القطا  الصحي من توفير املستلزمات الطبية إضافة ل لك فإن الحكومة الفلسطينية ت

ملصابي فايروس كورونا وهو أمر كلف الخزينة العامة الفلسطينية نفقات لم تكن ضمن جدولة الخطة املالية و زادت من األعباء 

 املالية عل  الحكومة الفلسطينية في ظل أزماتها املتالحقة.

مليون شيكل وسط تباطؤ وتيرة االقتصاد العاملي األمر ال ي  400-300رونا عل  الخزينة الفلسطينية قد يصل إن تكلفة كا

مليون دوالر األمر ال ي  200مليارات و 3% بخسائر قد تصل 70ينعكس عل  االيرادات حيث تم انخفا  ايرادات الخزينة إل  

، وهو أمر سيؤدي لضغوط اجتماعية في  (2020)شريم،مؤمن،ماتهايؤدي عدم قدرة الحكومة الفلسطينية عل  تسديد التزا

 في ظل ارتفا  االسعار وزيادة البطالة وعدم وجود آفاق النحصار الفايروس .  فلسطين

 جائحة كورونا و انعكاساتها علي الصادرات والواردات الفلسطينية:4.3

مسبوقة  نتيجة آثار جائحة كورونا األمر ال ي انعكس عل   لقد تعرضت كافة القطاعات واملؤسسات االقتصادية الهتزازات غير

% كما تراجع نشاط 10حيث سجل نشاط الخدمات قيمة تراجع بنسبة  2020معظم األنشطة االقتصادية بالتراجع خالل عام 

 بنسبة 12% ثم نشاط الصناعة ال ي تراجع بنسبة 35اإلنشاءات بنسبة 
ً
مر أدي % وهو أ11% وشهد نشاط الزراعة تراجعا
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النخفا  في نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي وتزايد عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة دائرة الفقر ليتراجع 

ب لك مستوي الطلب العام ملؤشري االستهالك واالست مار الكلي ، إن استمرار جائحة كورونا أثر بالعجز عل  امليزان التجاري من 

بلغ حجم  2020بادل التجاري مع العالم وانخفا  الواردات والصادرات من وإل  فلسطين فخالل عام خالل تراجع حجم الت

وذلك نتيجة النخفا   2019% مقارنة بعام 10مليار دوالر أمريكي أي بنسبة تراجع وصلت  10التبادل التجاري من وإل  فلسطين 

مليار دوالر امريكي  7.4% لتصل إل  11ا  الواردات بما نسبته مليار دوالر أمريكي وانخف 2.5% لتصل إل  7الصادرات بنسبة 

 في العجز ويصل لحوالي  2020خالل عام 
ً
الفلسطيني مرجع الجهاز املركزي لإلحصاء )مليار دوالر أمريكي 5ليشهد امليزان التجاري تراجعا

 .(سابق

 مليون دوالر أمريكي      (2020-2016( الصادرات والواردات الفلسطينية )4جدول رقم )             

 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 2500 1,103.8 1,155.6 1,064.9 926,499 الصادرات

 7400 6,613.5 6,539.6 5,853.8 5,363,768 الواردات

 -4900 -5,509.6 -5,384.0 -4,789.0 -4,437.268 العجز

 ق ذكر الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مرجع سب:  املصدر

 

إن الجدول أعال  يوضح مستويات العجز بامليزان التجاري وتراجعه من خالل زيادة كميات الواردات مقارنة بالصادرات حيث 

حيث ما زال االقتصاد الفلسطيني يعاني بفعل اتفاقية باريس االقتصادية ،مستويات العجز   2016تظهر اإلحصائيات من  عام 

حيث تسيطر اسرائيل عل  كافة املناف  وهو ما يربط االقتصاد الفلسطيني باقتصاد االحتالل  ،سفيةواالجراءات االسرائيلية التع

اإلسرائيلي، فال شك بأن االقتصاد الفلسطيني بحاجة لسلع وموارد غير متوفرة  م ل الطاقة الكهربائية والديزل واالسمنت 

 
ً
منعه يلبعض املواد التي يمكن است مارها بالتصنيع وهو ما  والقضبان من الفوالذ واألجهزة اإللكترونية لكن بحاجة ايضا

وهو ما يزيد من ارتفا  الطلب علي  صادية لصالحهاالحتالل تحت مسميات امنية متعددة ال أساس لها من الصحة ألهداف اقت

 الفلسطينية. تصدير السلعالواردات ويمنع 

 :انعكاسات جائحة كورونا على القطاع املصرفي  5.3

القطا  املصرفي تحديات ك يرة نتيجة عدم استقرار البيئة السياسية الفلسطينية في ظل وجود االحتالل وسياساته ، يواجه 

 وهو السند ال ي هي 
ً
 للحكومة للسيولة النقدية حين تتعثر ماليا

ً
 رئيسيا

ً
إضافة لجائحة كورونا حيث يشكل القطا  املصرفي رافدا

زمات وذلك من خالل تزويد الحكومة بالقرو  الالزمة لتسيير أمورها لحين انتهاء األزمة، مضطرة لالتكاء عليه حين تشتد  ها األ 

 في ظل قرصنه االحتالل ألموال املقاصة وتراجع املساعدات الدولية 
ً
 كبيرا

ً
أن أزمة كورونا من بين تلك األزمات التي ألقت عبئا

املصرفي محدود فالقطا  املصرفي محصن وكان عل  جهوزية ملواجهة  لألراض ي الفلسطينية إال أن تأثير جائحة كورونا عل  القطا 

أزمة كورونا كونه اعتاد مواجهة املخاطر واالزمات من خالل محافظته عل  احتياطات عالية والتزامه بإجراءات استقرار مالي 

ي املصارف تفوق ما هو مطلوب محافظة جدا مقارنة بالوضع الطبيعي حيث تم اتخاذ  اجراءات مكنتها من كفاية رأس املال لد

 بل هناك تقديرات بتراجع ما 
ً
منها حسب اتفاقية بازل كما أن هناك قدرة لتحمل مخاطرة ، لكن ذلك ال يعني بعدم التأثر مطلقا

 لم التي الفترة ففي املؤسسات، ه   انتاجية لتراجع التأمين ويرجع ذلك وأنشطة املالية لألنشطة املضافة % للقيمة8أو  7-6بين 
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ال انية وهو يعني بأن هناك زيادة  املالية واملؤسسات املصارف في كبير بشكل االنتاجية انخفضت املوظفين دوام فيها ينتظم

 ( 2020)الرنتيس ي،حسناء،%8طفيفة بالتعثر في البنوك قد تصل 

 -: تأثيرات كورونا على النساء العامالت بالقطاع الخاص الفلسطيني 6.3

%، وبلغ  18.1، 2019سطينية باالقتصاد فلقد بلغت نسبة مشاركتها بالقوى العاملة في الضفة وقطا  غزة عام تساهم املرأة الفل

امرأة يعملن في  1000% من إجمالي العامالت مقابل حوال  68آالف امرأة يشكلن  109عدد النساء العامالت بالقطا  الخاص 

 بنسبة ،72,600 حوالي 2019الخاص عام القطا  في بأجر املستخدمات النساء %، ولقد بلغ عدد0.6األراض ي املحتلة بنسبة 

فيما بلغت نسبة  %4 األعمال بنسبه وصاحبات الصحة، نشاط في% 15و ،%40 بنسبة التعليم نشاط في معظمهن ويتركز ،59%

 ركيز العامالتمع العلم أن ت ،%17 الخاص فلقد بلغت نسبتهن لحسا هن العامالت أما فيما يخص التعليم، بنشاط 33%

 سنة 15) العاملة القوى  في اإلناث مشاركة نسبة تراجع إل  كورونا جائحة ،لقد أدت%27 بنسبة والفنادق واملطاعم بالتجارة

 القطا  في بأجر املستخدمين عدد ولقد انخفض ،2020 ال اني الربع في ،%15 إل  ،2020 األول  الربع في ،%17 من ،(فأكثر

 ألسباب العمل، عن املتغيبات نسبة وبلغت. 2020 األول  بالربع مقارنة عامل، 115,300 بمقدار ،2020 يال ان الربع في الخاص،

 في النساء معظم تعمل إذ أكبر، بشكل النساء عيش سبل عل  كورونا جائحة لقد أثرت ،%43 بنحو كورونا، بجائحة مرتبطة

العامالت  إجمالي من%  76 نحو كورونا ظل في دخلهن فقدن لواتيال النساء نسبة وبلغت الصغيرة، واألعمال الرسمي غير القطا 

 األكثر القطاعات وتشمل كورونا، جائحة بسبب واملتوسطة، الصغيرة املشاريع يقدن اللواتي النساء من% 95 نحو عمل كما تأثر

 .(2020)الطواش ي،مها،األطفال  وريا التجميل صالونات نشاط إل  إضافة ،%20 والتطريز ،%26 بنسبة الغ ائية املنتجات تضرًرا

 -: تأثيرات كورونا على حجم االستثمار  7.3

 للتنبؤات 43إن حجم االست مار في فلسطين تضرر بشكل كبير ومن املتوقع أن تنخفض االست مارات بنسبة 
ً
% استنادا

 لبعض املؤشرات االقتصادية ، فال شك بأن كافة املست مرين في ظل جائحة 
ً
كورونا باتوا يبح ون عن بيئة أمنة االقتصادية ووفقا

لالست مار وللحفاظ عن القيمة املالية الست ماراتهم وهو األمر ال ي أدي النخفا  حجم االست مار في فلسطين فاإلغالقات 

 املستمرة  أدت لخسائر كبيرة باملشاريع االست مارية الفلسطينية.

 يحتاج لبيئة مستقرة فإعالن حالة  
ً
الطوار  عزز من حالة الخوف لدي املست مرين واملستهلكين وهو األمر  إن االست مار دوما

 املست مرين مما من كبير عدد وخسارة الديون  أزمة وتزايد الكلي الطلب وضعف األصول  ال ي سيفض ي النخفا  بأسعار

 بالسلب ذلك ينعكس سوف يوبالتال املستقبل، في االست مار مشاريع واحباط باملستقبل، التنبؤ عل  القدرة انخفا  في يتسبب

 عل  قدرته عدم في املتم لة خسارته نتيجة الفلسطيني لالقتصاد كبيرة خسارة وك لك  املستقبل، والتشغيل اإلنتاج عل 

 ،مرجع سابق(2020)حلس،رائد،جدد مست مرين استقطاب

 املسارات االقتصادية الفلسطينية ملواجهة فيروس كورونا: .4

 للحد من تفش ي فايروس كورونا عبر سلسلة من اإلجراءات تم لت في عدة مستويات كانت عل   ب لت الحكومة الفلسطينية
ً
جهودا

 -النحو التالي:

 التباعد االجتماعي للحفاظ عل  العنصر البشري ال ي يم ل عنصر االنتاج؛ 

 اغالق املحافظات وفق مراسيم رئاسية وقوانين للحد من انتشار الفايروس؛ 
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 ملحلية لتصنيع الكمامات الطبية والكحول ؛تفعيل عمل املصانع ا 

 السعي لضبط ومراقبة أسعار السلع االستهالكية في ظل االغالقات من قبل الجهات املختصة؛ 

 . تقديم املساعدات اإلنسانية ألصحاب الدخل املحدود واألسر الفقيرة 

 رارية األعمال االقتصادية،منح تسهيالت تخدم االقتصاد الفلسطيني تم لت بتوفير السيولة املالية الستم 

االكتفاء بالتوريد االلكتروني لكشوفات اقتطاعات الرواتب وخصم الضريبة من مصدرها دون غرامات تأخير، إلغاء غرامة التأخير  

ة، عل  عدم تقديم اإلقرارات الضريبية في موعدها، إضافة لتمديد فترة سريان براءة ال مة الصادرة من قبل ضريبة القيمة املضاف

السماح للمكلفين بتفويض من ينوب عنهم في الحصول عل  الخدمات الضريبية وتقديم اإلقرارات الضريبية ،السماح للمكلفين 

بالتواصل هاتفيا مع املكاتب الضريبية قبل املراجعة لضمان تقديم الخدمات الالزمة إصدار شهادات الخصم باملصدر بمدة ال تقل 

ة ال تقل عن شهرين، إرجاء النظر بالقضايا العالقة مع املكلفين لحين انتهاء الطوار  ،وقف املتابعة شهور وبراءات ال مة بمد 3عن 

 من قبل الجمارك وضريبة القيمة 
ً
امليدانية مع جهاز الضابطة الجمركية بشأن قضايا ضريبة الدخل أو القضايا املنظورة حاليا

رخص املهن لحين استقرار الوضع الصحي، أصدرت سلطة النقد للبنوك  املضافة لحين انتهاء حالة الطوار  ،إرجاء دفع رسوم

تعليمات بتأجيل االقساط الشهرية الدورية لكافة املقترضين ملدة أربع أشهر قابلة للتمديد وك لك تأجيل كافة أقساط القرو  

صة بعد أن أوقفتها بعد تطور احداث أشهر قابلة للتمديد، كما تم استعادة العمل بغرفة املقا 6الشهرية لقطا  السياحة ملدة 

 . (سابق ،مرجع2020حلس،رائد،)الجائحة ملعالجة الشيكات املستحقة

إن الجهود املب ولة من الحكومة الفلسطينية وفي ظل قله اإلمكانيات استطاعت تجاوز الصدمة من خالل اإلجراءات االحترازية ملنع 

تجاوز التداعيات عل  االقتصاد الفلسطيني مما يدلل علي قدرة االقتصاد  تفش ي الفيروس وك لك اتخاذ مسارات اقتصادية ألجل

 الفلسطيني التكيف علي تجاوز األزمات. 

 :خاتمة

 حيث انعكست تداعياتها عل  االقتصاد العاملي وتراجعت معدالت النمو االقتصادي العاملي، إن  
ً
 واقعيا

ً
باتت جائحة كورونا أمرا

نة باألزمات االقتصادية السابقة حيث ضرب الفيروس االقتصاديات املتقدمة واملتطورة بشدة جائحة كورونا تم ل صدمة مقار 

 
ً
 عل  الدول النامية واملتم لة بأغلبيتها في الشرق االوسط ، إن االقتصاد الفلسطيني مكون ضعيف اقتصاديا

ً
كما كان أكثر تأثيرا

 من  ولقد ضاعفت الجائحة معاناته عل  كافة القطاعات االقتصادي
ً
 مستمرا

ً
ة وأنشطته خاصة في قطا  غزة ال ي يعيش حصارا

سنوات في ظل عدم وجود بنية تحتيه من مستشفيات متطورة  واقتصاد نامي غير قادر عل  تجاوز األزمة بسهوله وخالل فترة 

 عل  الناتج املحلي االجمالي باالنخفا  وازدادت 
ً
بدالت البطالة والفقر في زمنية محدودة ، لقد أحدثت جائحة كورونا تأثيرا

فلسطين في ظل عدم االستقرار السياس ي املعقد من انقسام فلسطيني بين شقي الوطن وإجراءات االحتالل القمعية باإلضافة 

النخفا  االيرادات نتيجة ضعف الصادرات وزيادة الواردات كل ذلك يشير بأن تعافي االقتصاد الفلسطيني يحتاج مساحة من 

 ه للعودة لالستقرار والنمو.الزمن ليست هين

 النتائج:

 ومن خالل مفردات الدراسة تم التوصل لنتائج الدراسة التي تؤكد عل  صواب الفرضيات 
ً
أحدثت جائحة كورونا صدمه عامليا

 البح ية وفق التالي:
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الصحي انعكس عل   تضرر االقتصاد الدولي جراء جائحة كورونا مقارنة باألزمات السابقة كون منشأة ه   الجائحة القطا  -

 االقتصاديات كافة.

 من خالل عمليات التبادل التجاري والترابطات املالية والسياحة. -
ً
 تضررت كافة الدول اقتصاديا

 هشاشة االقتصاد الفلسطيني وبيئته غير املستقرة زادت من خسائر  بفعل تداعيات جائحة فايروس كورونا. -

 روس كورونا زاد من تراجع القطاعات االقتصادية .االغالقات املستمرة وزيادة عدد اصابات فاي -

إضافة ملمارسات االحتالل  ةتوقف النقل والتبادل التجاري نتيجة االجراءات االحترازية أدى لتراجع االيرادات الفلسطيني -

 بعدم تحويل املقاصة للحكومة الفلسطينية التي تعتمد عليها بميزانيتها.

 بالحد من التداعيات عل  االقتصاد الفلسطيني واملواطنين. اجراءات الحكومة الفلسطينية ساهمت -

تظهر املؤشرات بمحدودية تضرر النظام املصرفي الفلسطيني من جائحة كورونا كونه يعتمد عل  احتياطات عالية ونظام مالي  -

 محافظ جدا. 

 دية.ارتفا  مستويات البطالة بفعل توقف العجلة االقتصادية نتيجة اغالق املؤسسات االقتصا -

 ملواجهة األزمة الصحية لقلة اإلمكانيات  -
ً
إن القطا  الصحي الفلسطيني ال ي يم ل جزء من القطا  االقتصادي ليس مؤهال

 والحصار املستمر عل  قطا  غزة.

أدي فيروس كورونا في فلسطين لحالة من الخوف بين صفوف املواطنين أرغمتهم االجراءات االحترازية عل  الحجر املنزلي وهو  -

 أمر أثر عل  عجلة االنتاج بالشركات والخدمات وما ترتب عل  ذلك من ضرر في النشاط االقتصادي.

 إن القطاعات االقتصادية الفلسطينية بحاجة لخطة إنقاذ لتضررها بشكل مركز من جائحة كورونا. -

 -التوصيات: -

 ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة القطاعات لتجاوز أزمة جائحة كورونا. -

شكيل مركز إلدارة األزمات والكوارث كنقطة لتجمع كافة املعلومات من كافة الوزرات ألمداد متخ ي القرارات ضرورة ت -

 باملعلومات الدقيقة في التنبؤ بحدوث األزمات بكافة أنواعها وتأثيراتها.

 ات.ضرورة العمل عل  تعزيز التسهيالت االقتصادية وتعزيز دورها للقطاعات املختلفة لتجاوز التداعي -

 دعم املشاريع الصغيرة وتقديم التسهيالت الضريبية لعدم انهيارها. -

 ضرورة مواكبة التحول الرقمي في فلسطين خاصة باملؤسسات املالية والشركات الخاصة الستمرارية العمل. -

 قائمة املراجع:

 2وث اإلدارة واالقتصاد ،مجلد ،مجلة بح19-أزمة اإلغالق  الكبير اآلثار االقتصادية كورونا  (2020)أحمد فايز  ،الهرش ،

 .خاص، الجزائر 2عدد 
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 القانونية البحوث مجلة االقتصادي، النشاط عل  وأثرها االسالمي االقتصاد أسس( 2020) فايز الهرش، أحمد 

 ،الجزائر.03 ،املجلد1 العدد واالقتصادية،

 كورونا فيروس جائحة أثر( 2020) طيب، سعيدة ، بن خيرة، ميلود covid-19 االدارة بحوث مجلة ، العاملي االقتصاد  عل 

 .،الجزائر،2خاص ،عدد2 ،مجلد واالقتصاد

 التمكين مجلة ميدانية، دراسة: باملغرب واالجتماعية االقتصادية وانعكاساته كورونا وباء( 2020) كريم ،إلهام ، النامي، زهير 

 ،الجزائر.02،املجلد02االجتماعي،العدد

  https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

 ،( عل  االقتصاد 19-دراسة تحليلية وفق نظرة شاملة ألهم آثار جائحة كورونا )كوفيد (2020الطاهر، توايتية ) أحمد ،غبولي

لعلوم  االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد الخاص حول االثار االقتصادية ، مجلة ا2020االزمة االقتصادية العاملية  -العاملي

 . ، الجزائر20لجائحة كورونا، املجلد 

 (تأثير األزمات الصحية العاملية عل  االقتصاد العاملي :تأثير فيروس 2020مروة ،كرامة ، فاطمة ، رجال ، حدة، حبيزة انفال ، )

 ،الجزائر.02،مجلد02ري أنموذجا، مجلة التمكين االجتماعي ،العدد ،عل  االقتصاد الجزائ19كورونا كوفيد 

  30/12/2020البنك الدولي ،االفاق االقتصادية العاملية، بتاريخ اطال  عل  الرابط االلكتروني 

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects. 

 (، كيف تتأثر اقتصاديات الشرق األوسط إذا استمرت أزمة كورونا، تاريخ نشر 2020صالح ،علي )متاح عل   2020يونيو//21

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Itemالرابط االلكتروني 

  عل  الرابط االلكتروني  2020آب//2ع اب العزيز الهاشمي، مستقبل االقتصاد العاملي في ظل وباء كورونا ، بتاريخ نشر

/https://www.almayadeen.net/articles/blog/1413645 

 قراءة في املؤشرات االقتصادية، ، مجلة  -، تداعيات أزمة كورونا عل  قطاعات االقتصاد العاملي (2020)ةبن زكور  ،العونية

 .،الجزائر04،املجلد 03اقتصاد املال واالعمال، العدد

  ،ات االثار واالجراء–، قراءة في التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا عل  الجزائر 2020زهرة، سيدا عمر ، أسماء، بللعما

 ، ، الجزائر.04،مجلد 02،مجلة االقتصاد وغدارة االعمال ، عدد 

 

 https://www.unwto.org/ar/news/covid-19-unwto-calls-on-tourism-to-be-part-of-recovery-plans 

 ( التداعيات االقتصادية لتفش ي فيروس كورونا عل  دول منطقة الشرق األوسط، وقائع املؤتمر الدولي 2020سلمي، بلخير )

 .-سبتمبر 29/30استراتيجي، أيام -االفتراض ي منطقة الشرق األوسط ما بعد أزمة كورونا تحديات الوباء الجيو

  متاح عل  الرابط  2020يونيو//21إذا استمرت أزمة كورونا، تاريخ نشر صالح ،علي ،كيف تتأثر اقتصاديات الشرق األوسط

 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Itemااللكتروني 

 http://site.moh.ps/Index/covid19/LanguageVersion/1/Language/ar#home 

 (كتاب فلسطين االحصائي السنوي، ديسمبر2020الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )فلسطين2020،. 

  وزارة االقتصاد الفلسطيني ،الوضع االقتصادي في فلسطين، متوفر عل  الرابط االلكتروني

http://www.mne.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=3&lng=2#sec4 

 الفلسطيني، بيان صحفي مشترك حول أثر جائحة كورونا عل  املؤسسات االقتصادية متاح عل  الرابط لإلحصاء املركزي جهاز ال  

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3851 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item
https://www.almayadeen.net/articles/blog/1413645/
https://www.unwto.org/ar/news/covid-19-unwto-calls-on-tourism-to-be-part-of-recovery-plans
http://www.mne.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=3&lng=2#sec4
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3851
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  القتصاد الفلسطيني خالل جائحة كورونا، الجهاز املركزي الفلسطيني،أداء ا(2020)عال،،عو 

 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3799 ،الرابط االلكتروني 6/9/2020بتاريخ نشر 

 عل  الرابط االلكتروني 2020-06-30ين الالوعي وتأثيرها عل  االقتصاد الفلسطيني، بتارريخ نشر ؤمن شريم، جائحة كورونا ما بم 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/06/30/526619.html 

 متاح عل  الرابط 2020ايار//12ورونا عل  القطا  املصرفي، اقتصاد فلسطين، تاريخ نشر حسناء الرنتيس ي، تأثير ك 

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/f1b270y15839856Yf1b270 

 رونا عل  النساء الفلسطينيات العامالت في القطا  الخاص، ورقة حقائق برنامج تعزيز املشاركة تأثير كو  (2020)مها  ،الطواش ي

  https://www.masarat.ps//.pdfعل  الرابط  2020، نوفمبر الفلسطيني، تشرين ال اني/املدنية والديمقراطية للشباب 

 عل  االقتصاد الفلسطيني، املركز الديمقراطي العربي ، قراءة في التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا  (2020)رائد ،حلس

 https://democraticac.de/?p=69086 متاح عل  الرابط 24/8/2020،تاريخ نشر 
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 خص:املل

 عل  االقتصادي يعزز النمو جيد تعمل بشكل مالية وأسواق مؤسسات فتوفر االقتصادي، النمو لتعزيز أساس ي مصدر املالي يعد النظام

 السياسات أهمية وتعزيز عل  وأكدت االقتصادي، مستويات  النمو في الدول  بين بقوة االختالفات تفسر املالي التطور  مستويات الطويل، وأن املدى

تقع في بلد ما تنتشر سريعا إل  بلدان أخرى من خالل الروابط التجارية واملالية  املالي، إال أن أية صدمة اقتصادية القطا  وتوسيع إل  تعميق راميةال

االقتصاد  نبجوا جميع النفط )الصدمة املزدوجة( عل  أسعار وانهيار فيروس كورونا وتكون عواقبها عل  االقتصاد العاملي ككل، فقد أثرت جائحة

 أفريقيا بما فيها هياكل النظام املالي. الشرق األوسط وشمال ببلدان

 النظام املالي، فيروس كورونا، الصدمة املزدوجة.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The financial system is an essential resource for boosting economic growth; the availability of well-functioning financial 

institutions and markets promotes long-term economic growth, and that the levels of financial development strongly explain the 

differences between countries in the levels of economic growth, and she stressed the importance of strengthening policies aimed at 

deepening and expanding the financial sector, however any economic shock in one country spreads quickly to other countries 

through trade and financial ties and their consequences for the global economy as a whole, it affected the Corona virus and the 

collapse of oil prices (Double trauma) on all aspects of the economy of the countries of the Middle East and North Africa including 

the structures of the financial system. 

Key words: Financial system, Corona Virus, Double trauma. 

 مقدمة:

 املالي مقنعة عل  أن النظام أدلة قدمت أغلبها أن إال الدراسات مختلف إليها توصلت التي املتضاربة النتائج من غمبالر 

 عل  االقتصادي يعزز النمو مالية تعمل بشكل جيد وأسواق مؤسسات توفر حيث أن االقتصادي، النمو لتعزيز أساس ي مصدر

 عل  وأكدت االقتصادي، مستويات النمو في بقوة االختالفات بين الدول  رتفس املالي التطور  مستويات وأن الطويل، املدى

 الضوء سلطت التي األدبيات من العديد وقد ظهرت مؤخرا املالي، وتوسيع القطا  إل  تعميق الرامية السياسات وتعزيز أهمية
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 في مستويات الدول  بين الختالفاتا تفسير في القانوني وجه الخصوص النظام أهمية املؤسسات واألسواق املالية وعل  عل 

  التطور املالي.

بينما اعتبرت دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا القطا  املالي قطاعا استراتيجيا فقد أخضعته ملختلف أشكال الرقابة، 

ت الفائدة ابتداًء من التأميم إل  وضع مجموعة من القيود والضوابط عل  النشاط املالي واملصرفي، م ل تحديد سقف ملعدال 

الدائنة واملدينة، وك ا نسب االحتياطي اإللزامي الكبيرة وإتبا  سياسة توجيه االئتمان، وهي إجراءات تعرف باسم "الكبح املالي"، 

 عل  عدة مستويات، فقد أدت إل  إبعاد البنوك واملؤسسات املالية عن وظائفها التقليدية املعروفة، ونتج 
ً
والتي كان لها أثرا سلبيا

ذلك اختالالت في النظام االقتصادي بدول املنطقة ككل. ومن ه ا املنطلق لفت انتباهنا إل  وضع دراسة نظرية تحليلية عن 

، ه ا النظام ال ي إعترضته العديد من التحديات MENA)لواقع النظام املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دول )

إلضافة إل  استمرار املعامالت املالية التقليدية بعيدا عن الرقمنة والتكنولوجيا املالية خاصة ما تعلق منها بالصدمات النفطية با

في ظروف اقتصادية عاملية يسودها الغلق شبه التام نتيجة انتشار فيروس كورونا، بناءا عل  ه ا الوضع وانطالقا من القضايا 

 لتالية:امل ارة أعال  سنحاول في ه ا البحث اإلجابة عل  اإلشكالية ا

اقع املؤسسات املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة ) ؟ وهل النتشار جائحة MENA) ما هو و

        سلبية على هذه املؤسسات في هذه املنطقة؟ كورونا وانهيار أسعار البترول آثار

 البحث: أهمية

 عدم   االستقرار والتوازن  طابع عليه يغلب ال ي الراهن، العاملي االقتصادي الوضع من البحث له ا العلمية األهمية تنبع

 األزمات مع سرعة انتشار فيروس   كورونا عبر كل أنحاء العالم، وهو ما إل  وصوال الخارجية وربما االختالالت وتراكم الداخلي

خيرة خاصة في الدول املتقدمة، وأفضلية املالي نظرا للتطور الكبير ال ي  هد    في السنوات األ  ملسألة النظام جعلنا نلفت االنتبا 

أمر بالغ األهمية   خاصة في الدول ذات االقتصاد الريعي ومنها معظم دول منطقة الشرق األوسط  له ا النظام االقتصادي األداء

 وشمال أفريقيا التي تتأثر   ك يرا بتطورات األسواق العاملية في قطا  املحروقات.

 فرضيات البحث:

 مالي متطور يعزز الكفاءة والنمو االقتصادي بما يحققه من خفض لتكاليف املعلومات واملعامالت واملتابعة؛ وجود نظام -

وانهيار أسعار البترول أثرت سلبا عل  املؤسسات واألسواق  Covid-19كورونا  املتم لة في انتشار جائحة الصدمة املزدوجة -

 املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛

 تعزيز إل  تهدف التي واالقتصادية االجتماعية السياسات في التفكير إلعادة املنطقة لبلدان سانحة فرصة كورونا فيروس جائحة -

 النفط. عل  االعتماد التجاري وتقليل التكامل

 أهداف البحث:

 :أهمها من األهداف  جملة تحقيق إل  العلمية الدراسة ذ به قيامنا خالل من نسع 
 دور النظام املالي في تعزيز النمو االقتصادي؛ معرفة -

كورونا وانهيار أسعار البترول عل  املؤسسات  املتم لة في انتشار جائحة محاولة إعطاء ملحة عن آثار الصدمة املزدوجة -

 واألسواق املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛

 روج من ه   الصدمة بسالم والتصدي لكل التحديات املمكنة.محاولة تقديم توصيات صائبة لسلطات املنطقة للخ -
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 منهجية البحث: 

 عن واإلجابة البحث بجوانب ولإلملام التحليلي، الوصفي املنهج باستخدام الدراسة، إلشكالية ومنهجي علمي بتحليل سنقوم 

  :رئيسية  محاور  ثالثة إل  البحث تقسيم تم املطروحة اإلشكالية

 مقدمة

 سس النظرية للنظام املالي؛األ  : أوال

 ماهية التطور املالي؛ :ثانيا

 (؛MENAواقع النظام املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) :ثالثا

 خاتمة.

 الدراسات السابقة:

 Stoch markets, banks and economic growth emprical »تحت عنوان:  Ben Naceur and Ghazouani (2007)دراسة  -

evidence from the MENA region » دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل  11، التي تضمنت عينة متكونة من

، معدل الدوران في GDP، حجم التداول إل  GDP، تطرقا فيها الباح ان إل  )رسملة البنوك إل  2003-1979الفترة املمتدة ما بين 

ومؤشر مركب  GDPالخصوم السائلة إل   GDPاالئتمان الخاص إل   وراق املالية،البورصة ومؤشر مركب لتطور أسواق األ 

 لتطوير البنوك(، حيث توصلت نتائج ه   الدراسة إل  وجود أثر سلبي للتطور املالي عل  النمو االقتصادي.

 The short-run relationship btween the financial system »تحت عنوان: P.K Narayan and S Narayan (2013)دراسة  -

and economic growth »بلدا ناميا من منطقة آسيا أفريقيا، أوربا وأمريكا  65لعينة متكونة من  ، باستخدام بيانات البانل

وتطرقا الباح ان إل  )رسملة الشركات املدرجة في السوق كنسبة مؤوية من  2011-1995الجنوبية خالل الفترة املمتدة ما بين 

حلي اإلجمالي، االئتمان املحلي املقدم من قبل القطا  املصرفي كنسبة مؤوية من الناتج املحلي اإلجمالي، األسهم املتداولة الناتج امل

كنسبة مؤوية من الناتج املحلي اإلجمالي(، وتوصلت النتائج إل  أن تطور القطا  املالي ككل له تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية عل  

 نما تطور القطا  املصرفي لديه أثر سلبي عل  النمو االقتصادي.النمو االقتصادي، بي

 Financial development and economic growth »تحت عنوان:   M Kar and S Nazlioglu and H Agir (2011)دراسة -

Nexus in the MENA countries »  فريقيا خالل دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أ15، التي تضمنت عينة متكونة من

، واعتمد الباح ون في ه   الدراسة عل  ستة مؤشرات للتطور املالي، وتوصلت النتائج إل  أن 2007-1980الفترة املمتدة ما بين 

 هناك عالقة سببية ثنائية االتجا  بين التطور املالي والنمو االقتصادي.

 The Causality Lssue in the Finance and Growth Nexus : empirical»تحت عنون: Bolila and Trabelsi (2004) دراسة  -

evidence from MENA countries » 1960، التي تضمنت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الفترة املمتدة ما بين-

مق املالي، نسبة إل  الناتج املحلي اإلجمالي االسمي كمؤشر للعM3) ، حيث تطرقا الباح ان إل  )نسبة الخصوم السائلة )2002

إل  الناتج املحلي اإلجمالي(، وتوصلت  (M3-M1)للقطا  الخاص إل  الناتج املحلي اإلجمالي، نسبة االدخار املالي  climsاملطالبات 

 النتائج إل  أن هناك عالقة سببية ثنائية االتجا  وأن العالقة السببية تمتد من نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي إل 

 التطور املالي.
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 Financial Developmant and Economic Growth Nexus : time»تحت عنوان: Abu-Bader and Abu-Qarn (2006)دراسة  -

series evidence from middle Eastem and northe    African countries   دول في منطقة  05التي تضمنت عينة متكونة من

، حيث تطرقا 2004-1960)الجزائر، مصر، املغرب، سوريا وتونس( خالل الفترة املمتدة ما بين  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

االئتمان الصادر إل  الشركات  GDP، االئتمان املصرفي للقطا  الخاص إل  GDPناقص النقود إل   M2/GDP ،M2الباح ان إل  )

عل  املدى الطويل أعطت املزيد من الدعم لفرضية  Grangerسببية  الخاصة غير املالية إل  إجمالي االئتمان املحلي(، وكانت نتائج

 أن التمويل يلي النمو االقتصادي في حين اختبارات السببية في املدى القصير ال تظهر أية دالئل عل السببية بين املتغيرين.

دراسة  رق األوسط وشمال إفريقيا(، تحت عنوان "التطور املالي والنمو االقتصادي في بلدان الش2010دراسة مراد تهتان ) -

"، حيث قدم الباحث تحليال مفصال لطبيعة العالقة بين القطا  املالي والنمو االقتصادي مع 2006-1980قياسية للفترة 

التطبيق عل  حالة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا عل  امتداد فترة الدراسة، وتوصل من خالل نتائجه إل  تأكيد أن وجود 

لي متطور يمكنه أن يساهم في عملية النمو االقتصادي من خالل تمويل االست مار بينما املؤسسات املالية التي ال تتمتع نظام ما

 بقدر كافي من التطور تفشل في القيام بدورها كوسيط تمويلي بشكل فعال.

 أوال: األسس النظرية للنظام املالي

 تعريف النظام املالي: -1

 ات للنظام املالي ويكمن أن نختصر جلها في النقاط التالية:هناك العديد من التعريف

 جزء وهي في االقتصاد املالي القطا  تشكل مالية ومؤسسات وحدات عن أنه "عبارة عل  املالي النظام شبيب كامل دريد عرف -

 في املختلفة واألنشطة ريعوتمويل املشا املالية املعامالت تسيير في يساهم للدولة العام االقتصادي الهيكل من مهم أساس ي

 من تعاني التي قطاعات إل  الفائض ذات من القطاعات األموال رؤوس تحويل عن املسئول  هو املالي القطا  أن حيث االقتصاد،

 (25، ص2012 : )دريد .واإلنتاجية املال  هدف زيادة االست مارات رأس توظيف يسهل فإنه وبالتالي العجز

 املجتمع بخدمات يزود فهو دولة أي القتصاديات األساسية املكونات أحد هو املالي النظام" حنفي الغفار عبد عرفه بينما -

 واملؤسسات املالية األسواق من املالي النظام يتكون  حيث يعمل، أن الحاضر الوقت في االقتصاد يستطيع ال بدونها أساسية

 (19، ص2008)حنفي:  عملياته وتراقبه". وتضبط النظام ه ا ون تك التي والحكومة األعمال ورجال والعائالت والشركات املالية

( واألسواق ...البناء تجارية جمعيات مصارف املالية )مصارف، املؤسسات من شبكة أنه عل  املالي النظام تعريف يمكن كما -

 تحويل تسهل ( التي ...ة، أسهمخزين سندات )ودائع مصرفية، املالية السندات من أنوا  بعدة تتعامل التي البورصة( املال، )سوق 

  (21، ص2009)بن الشيخ:  وإقراضها. األموال اقترا  و النقود

 بتوفير املالي النظام املالية ويتكفل املوارد واستخدام بتكوين خاصة مالية تربطها عالقات مالية عناصر من املالي النظام ويتكون  -

 العجز أصحاب إل  املالي الفائض أصحاب األموال من عند تحويل خالل من ناالقتصاديي ملختلف املتعاملين املالية االحتياجات

املالية  واملؤسسات البنوك خالل من وذلك مباشرة غير بطريقة أو خالل األسواق املالية، من أي مباشرة بطريقة وذلك إما املالي

في  املتاحة املالية  تخصيصات للموارد أفضل وضمان االدخار تعبئة في قدرته عل  النظام املالي تتوقف فاعلية املختلفة، و

 (03، ص2007)غربي:  االقتصاد.
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 هيكل النظام املالي: -2

والبنوك التجارية  املركزي  والبنك املالية وزارة أهمها األساسية املالية املؤسسات من مجموعة من املالي النظام يتكون 

 املالية األخرى كشركات االست مارات الوسيطة املالية املؤسسات من ومجموعة التمويلي االستئجار وشركات املالية واألسواق

 كبير مالي رصيد ذات عن مؤسسات عبارة فهي ال ال ة أما املجموعة املاليين، والوسطاء البنوك غير من االئتمان ومؤسسات

مؤسسات النظام املالي في  التأمين ويمكن تلخيص وشركات االجتماعي الضمان كصناديق التقاعد، املالي النظام عل  ومؤثر

 الشكل التالي: 

 : مؤسسات النظام املالي01الشكل رقم 

 
 .(26ص  ،2012 :)دريد  املصدر:

 أنواع األنظمة املالية: -3

 يمكن األسواق، وعليه عل  قائمة مالية وأنظمة البنوك عل  قائمة مالية أنظمة إل  املالية األنظمة تصنيف يتم ما غالبا

 :يلي كما املالية األنظمة تقسيم

 األنظمة املالية القائمة على النظام الذاتي: 3-1

 األعوان االقتصاديين أمام يكون  الحالة ه   وفي الخارجي، التمويل إل  املؤسسات لجوء متطور يعيق مالي نظام إن غياب

 مهمة ميزة للمؤسسة التمويل من و الن ه ا يقدم حيث ال اتي. التمويل عل  االعتماد وهو است ماراتهم تمويل أجل من وحيد حل

 التمويل ذلك من واألكثر املؤسسة وزيادة ربحية اإلنتاج تكاليف تقليل من يسمح مما التمويل، تكاليف وجود عدم وهي جدا

 مالية. استقاللية ويمنحها املالي للقطا  املؤسسات تبعية من يقلل ال اتي

 مالية متخلفة، تمتلك أنظمة ما عادة التي النامية الدول  في املشاريع لتمويل الوحيد املصدر هو ال اتي التمويل ويعتبر

العالية  الجديدة التي تتميز بالكفاءة إمكانية اعتماد التكنولوجيات من يقلل النشطة واملصارف املتطورة املالية األسواق فغياب

 في االقتصادي والنمو االست مار دعم في املالي روالتحري التطور  أهمية ( عل 1978) Mckinnonأكد  املرتفعة. وله ا واإلنتاجية

 (Mahjouba : 2011, P 30) النامية. الدول 

 األنظمة املالية القائمة على البنوك: 3-2

 األفضلية له   األنظمة حيث تمنح التي األجل طويلة اآلفاق عل  الضوء البنوك عل  القائمة املالية النظم أنصار يسلط

 ه   Amble  (2005 )لد  تمولها، وفقا املؤسسات التي مع األجل طويلة عالقات تخلق البنوك بأن نظمةاأل  من النو  ه ا يتميز
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 انتهازي. سلوك أي تمنع وبالتالي والبنوك  املؤسسات بين سلوك تعاوني ظهور  في تساهم أن يمكن األجل الطويلة العالقات

(Bruno : 2005, P 374) 

 وتمنح الودائع الخدمات املصرفية حيث أنها تجمع جميع األخيرة ه   البنوك، تؤمن هاالتي في املالية النظم في أنه كما

 است مار بنوك هي الوقت نفس وفي خزينة البنوك، تسيير وتشارك في والسندات األسهم أسواق في تتدخل القرو ، كما أنها

 واالندماج. االستحواذ عمليات وتدير

 :النظام املالي القائم على األسواق 3-3

 املخاطر ونشر املعلومات تحسين وتسيير تنويع في األسواق دور  عل  يستندون  األسواق عل  القائمة املالية النظم أنصار

 عكس املخاطر وتنويع مجموعة متنوعة من أدوات التحوط األسواق تمنح ذلك عل  املوارد عالوة وتخصيص الشركات حوكمة

 كفاءة أقل جودة االست مارات مراقبة بأدوات تتميز ، وبالتالي فاألسواق املاليةجدا محدود يكون  املنتجات ه   البنوك، فعر 

في  األسهم سعر بين يوجد قد ال ي فالفرق  .املنتجة االست مارات تمويل دون  أن املضاربة تحول  البنوك كما في املوجودة تلك من

غير  األجل لكن والقصيرة العالية الربحية ذات للمشاريع قد ينج ب املست مر أن إل  تؤدي األسهم والقيمة الحقيقية له   السوق 

 يؤثر انفجارها فقاعات ما تؤدي إل  تشكل عادة والقيمة السوقية الحقيقية قيمة األسهم بين الفرق  زيادة ذلك عل  منتجة، عالوة

 (Mahjouba : 2011, PP 31-32) ككل. االقتصادي النشاط عل 

 ة الحكومة:النظام املالي القائم على سيطر  3-4

 Gerschenkronدافع  وقد األسواق، عمل عل  الدولة وسيطرة العمومية البنوك بانتشار األنظمة من النو  ه ا يتميز

 ونمو املال رأس تراكم االدخار، في ت جيع العمومية البنوك كفاءة عل  وأكد املالية األنظمة في الدولة تدخل ( عل 1962)

 .اإلنتاجية

 خالل من ،1996-1989خالل الفترة  األملانية البنوك حالة إل  دراستهم ( في2001) Altunbas et al اتطرق الصدد ه ا وفي

 الخاصة البنوك أن تبين دالئل أية يجدوا لم إال أن الباح ون  السوق، في تعمل التي البنوك مختلف وأرباح تكاليف بين املقارنة

 فسر النتيجة، وقد نفس إل  وتوصلوا الروسية البنوك حالة Karas et al (2010)العمومية. كما تناول  البنوك من كفاءة أكثر

 ضمانات يمنحون  ألنهم نظرا أقل العمومية بتكلفة الودائع إل  الوصول  بأن البنوك يمكنهم ه   النتائج االقتصاديون  هؤالء

 البنوك بسيطرة يتميز وال ي الصيني املال النظام أما أن .(Alexei, Koen, & Laurent : 2010, PP 209-244) حكومية ضمنية

 .البنوك ه   تمولها التي للشركات املضافة ونمو القيمة اإلنتاجية تحفيز خالل من النمو االقتصادي تعزيز في ساعد العمومية،

 وظائف النظام املالي:  -4

 خالل من املالية التي واملؤسسات األسواق لظهور  حوافز يخلق باملعامالت والقيام املعلومات عل  الحصول  تكاليف

 :يلي كما املالي النظام وظائف Levine  (1997) قسم االحتكاكات. وقد ه   من التخفيف عل  التي تقوم  ها تعمل الوظائف

 تنويع املخاطر: 4-1

 كثراأل االست مار في املشاريع عل  األفراد يحفزون املاليين الوسطاء أن Pagano  (1993)قبل من املقدم النموذج أظهر

 أكد االقتصادي. كما النمو املال وبالتالي يعزز  رأس إنتاجية يرفع مما املخاطر، وتقسيم تنويع خالل من إنتاجية واألكثر خطورة

Levine (2005 عل ) تزيد أن يمكن املالية السيولة، والنظم مخاطر عل  للقضاء تقاسم املخاطر تسهل أن يمكن املالية النظم أن 

 حجز تتطلب العائد املرتفعة املشاريع النمو بعض عل  ايجابي تأثير يكون لديها العوائد املرتفعة التي ذات ريعاملشا في االست مار

املرتبطة بالسيولة  املشاكل من الحد أجل ومن وله ا مدخراتهم ربط في يترددون  ما املست مرين غالبا ملدة طويلة ولكن املال رأس
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 ه   ببيع والتي تسمح لهم املرتفعة العوائد ذات املشاريع في االست مار لمست مرينل السماح خالل من املالية النظم تقدم

 (Gazdar : 2011, P 13) الضرورة. عند النقد عل  والحصول  االست مارات بسرعة

 جمع معلومات حول االستثمارات وتخصيص املوارد: 4-2

 الوقت والقدرة ال يملكون  قد األفراد ، فاملدخرينمكلف وجد صعب أمر السوق  ومتطلبات املديرين الشركات تقييم مسألة

 يجعلهم قد ما بينها، من املشاريع واختيار األفضل تقييم عل  تساعدهم التي املعلومات ومعالجة تجميع أجل من الوسائل أو

 موثوق  ها.  قليلة وغير معلومات عنها تتوفر التي األنشطة في االست مار في يترددون 

 األسواق فعندما تصبح الشركات حول  املعلومات إنتاج تحفز أن أيضا يمكن األسهم أسواق ملاليين،ا الوسطاء جانب إل 

 من االستفادة السهل من حول الشركات، ألنه البحث في مواردهم إلنفاق أكبر حوافز األعوان لدى ويصبح سيولة، وأكثر أكبر

 .(Levine : 1997, P 694) سيول  كثرواأل الكبيرة األسواق االتجار  ها في خالل من املعلومات ه  

 رصد املدراء وممارسة الرقابة على الشركات: 4-3

 من أجل التخفيف من املالي النظام يظهر وبالتالي املشاريع، عوائد من بالتحقق تتعلق كبيرة تكاليف املست مرون يواجه

 باإلضافة النشاط، بعد تمويل الشركات عل  الرقابة وممارسة الشركات مديري  برصد املتعلقة واإلنفاذ املعلومات اقتناء تكاليف

 املوارد، الشركات التي تخصص  ها الكفاءة تحسن أن يمكن الشركات والتي حوكمة تعزز  التي املالية الترتيبات ذلك وجود إل 

 وجهة دعم تم وقد االقتصادي. النمو عل  ايجابي بشكل ينعكس مما واالبتكار اإلنتاج لتمويل استعدادا أكثر املدخرين وتجعل

 خالل من النمو عل  تأثر جيد بشكل تعمل التي األنظمة املالية أن بينت التي النظرية النماذج من العديد قبل من هاته النظر

 تماثل عدم وجود ظل في ( أنه1999) Harrison et alقبل  من النموذج املقدم بين امل ال سبيل فعل  الشركات، حوكمة تعزيز

 Gazdar : 2011, P) .االقتصادي النمو يعزز  مما املست مرين إل  املدخرين من املوارد تدفق يسهلون  املاليين وسطاءال املعلومات،

12) 

 تعبئة املدخرات: 4-4

 املناسب توفير التمويل و االدخار لتعبئة وسيلة أفضل تعتبر املالية النظم ( أن1993) King and Levineحيث اعتبر 

 العائالت مختلف من خالل تجميع مدخرات االدخار تعبئة تحفز املالية باألفراد، فالنظم قاولين( مقارنةاملشاريع )امل ألصحاب

 وزيادة العالية الكفاءة ذات في الشركات محافظ متنوعة االست مار لبناء فرص للعائالت يوفر لإلقرا ، مما متاحة وجعلها

 ينعكس مما التكنولوجي االبتكار تحسين عل  النظم املالية تعمل دخارتجميع اال  قدرتها عل  خالل من أصولها، وبالتالي سيولة

 (Levine : 1997, P 698) .النمو االقتصادي عل  إيجابا

 تسهيل التادل: 4-5

 التنمية ضروري  في عملية أمر يعتبر ال ي التخصص يعزز  أن يمكن املالي النظام املدخرات، تعبئة تسهيل جانب إل 

 هو– التخصص –العمل ( تقسيم1779) Adam Smithأكد  املعامالت، حيث تكاليف تخفيض خالل من االقتصادية وذلك

 مكلفة املعامالت ه   أن وبما املعامالت، املزيد من التخصص  يتطلب زيادة اإلنتاجية، حيث أن تحسين وراء األساس ي العامل

 التكنولوجي االبتكار يعزز  بدور  ال ي التخصص من ملزيدا ت جع عل  تكاليف  املعامالت تخفيض عل  تعمل التي املالية فالنظم

 (Levine : 1997, P 700) االقتصادي. عل   النمو إيجابا وينعكس
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 ثانيا: ماهية التطور املالي

 تعريف التطور املالي: -1

  ومحدد ويمكن تلخيص ه ا التعريف في ما يلي: دقيق تعريف املالي التطور  مصطلح يأخ  لم

 توسع إطار في كبير املالية الخدمات عل  الطلب يكون  عندما ما مالي نظام في يلي: ما عل  ( أكد1952) Robinsonد ل فبالنسبة -

 بم ابة املالي التطور  اعتبار يمكن املالية، وبالتالي والخدمات املنتجات املالية، املؤسسات في إل  زيادة سيؤدي ذلك فإن اقتصادي،

 (James : 2007, P 249) .املالية املؤسسات عدد في وارتفا  املالية الخدمات عل  الطلب بزيادة يتميز النظام املالي، في توسع

الخارجي  املالي والتطور   املالية( الخدمات عل  )الطلب الداخلي املالي التطور  بين بالتمييز تحليله ( في1999)turunç قام  كما -

 وقابل فعال دفع نظام سير كان يضمن فقط إذا و إذا متطور، بأنه مالي نظام عن نقول  بحسبه حيث املالية(، الخدمات )عر 

 (Turunc, 1999, P 92) للنمو. ضروري  شرط تعتبر تبادل فتوفر وسائل لالست مار تخصيصه وتحسين االدخار تعبئة للتطور،

 االدخار تعبئة ضمان: عل   قادر كان إذا ماليا متطور  أنه ما نظام عن ( فنقول 2005) Ang and Mackibbingإل   بالنسبة أما -

 أو بديل اقتراح املعلومات واملعلومات الحد من تكاليف املخاطر، تنويع السيولة، تعزيز للموارد، الكفء التخصيص الخاص،

 (Sandra, Francis, & Fondo : 2008, P 92) موزعة. الغير للعائالت وأرباح الشركات الفردي االدخار خالل من األموال تجميع

 :عل  قادر كان إذا متطور  بأنه نقول عن قطا  مالي DFID (department for international development)تقرير  حسب أما -

(development : 2004, P 06) 

 واملنافسة؛ الكفاءة مستويات تحسين 

 املتاحة؛ املالية الخدمات نوعية وتحسين كمية زيادة 

 املالي؛ لقطا ا في تعمل التي املؤسسات وتنويع زيادة 

 املالي؛ القطا  خالل من املتاحة السيولة نسبة زيادة 

 لحاجياته؛ واالستجابة الخاص، للقطا  املال رأس تخصيص عل  املالي القطا  مؤسسات قدرة مدى 

 املالي القطا  واستقرار تنظيم تحسين. 

 لالست مارات الخدمات املالية )املخصصة إل  صول الو  نسبة ارتفا  أنه عل  املالي ( التطور 2008) Tchakounte et alعرف  كما -

 تحسين خالل من وذلك مالي( احتياج )ال ين يعانون من املحرومين األشخاص من مجموعات أو األشخاص لصالح املنتجة(

 ,Corine) .املعلومات تماثل بعدم املرتبطة التكاليف من إطار التقليل في وتخصيص االئتمان الخاص االدخار تجميع ميكانيزمات

Francis, & fondo : 2008, P 07) 

 مؤشرات قياس التطور املالي: -2

 متطور  أنه عن نظام مالي نقول  حيث املالي، النظام وتطوير تنمية لضمان بعضها مع تتفاعل مختلفة جوانب املالي للتطور 

 ضمان املاليين، الوسطاء فعالية وكفاءةاملالي  النظام عمق يلي: فيما اختصارها يمكن التي الشروط من مجموعة فيه توفرت إذا

 تدعم مؤسسات وجود املالي النظام قبل املقدمة من من الخدمات االقتصاديين األعوان جميع واستفادة )نفاذ( وحصول  وصول 

 تقديم عل  وقدرته املالي النظام وتكامل تنو  ككل، املؤسسات والنظام ربحية واستقرار النظام، له ا الجيد األداء عل  وتساعد

العالم.  عل  النظام ه ا انفتاح وأخيرا العمالء وملختلف مختلفة زمنية املالية وبفترات واألوراق من املؤسسات مختلفة أنوا 

 قياسها. مؤشرات ه   األبعاد وتحديد شرح من خالل الجدول التالي وسنحاول 
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 : مؤشرات التطور املال01الجدول رقم

 مؤشرات القياس التعريف العنصر

 لعمقا

مقياس لدرجة تمويل االقتصاد 

وأهمية التمويل املمنوح من قبل 

 النظام املالي لالقتصاد

 GDPإجمالي األصول املالية نسبة إل   -

 GDP إل  نسبة الخاص املمنوح للقطا  االئتمان -

  GDP إل   نسبة املالي النظام ودائع -

 GDP إل   نسبة البورصة رسملة  -

 الوصول 

األعوان  ختلفم لقدرة مقياس

 صفتهم كانت مهما االقتصاديين

 من االستفادة و عل  النفاد

 املنتجات

 املالية والخدمات

  GDP إل  نسبة الخاص للقطا  املمنوح االئتمان -

  شخص 100,000 لكل الشبابيك عدد -

  املقرضين نسبة -

 البنك القرو  مخاطر عالوة -

مؤسسات 

الدعم 

 والتنظيم

 سسات،املؤ  لفعالية مقياس

 القواعد

 احترام تضمن التي واللوائح

 املالية العقود

  البنكية املعلومات مؤشر -

امليزانية  مركزية البنكية، القوانين تطور  مؤشر -

 االئتمان وسجالت

 العقود إنفاذ مؤشر -

 االستقرار

 االئتمانية الجدارة مقياس

 املحلي، النظام املالي ومرونة

 الكلي يشكل االقتصاد استقرار

 املالي لالستقرار عامل

 GDPإل   نسبة املركزي  البنك أصول  -

  الواردات من لشهر األجنبي النقد احتياطات -

  املالية التقارير و الشفافية -

  GDPإل   نسبة العام الدين إجمالي -

 التضخم -

 الفعالية

 عل  املالي النظام قدرة قياس

 تقديم

 اإلمكان بقدر عالي وأداء عرو 

 تكاليفال وبأقل

  البنكي النظام تركز -

  البورصة أسواق سيولة -

 (M2/GDP)النقدية  السيولة -

 الفائدة أسعار هوامش -

 للبنوك العمومية التكاليف -

 االنفتاح
 املالي النظام انفتاح درجة قياس

 املحلي

 األجانب املست مرين أمام

  املباشرة األجنبية االست مارات -

  األجنبية البنوك بلق من املمنوح االئتمان -

 املهاجرين أموال تحويالت -

 . (32، ص2016)بن دحمان:  املصدر: 

 

 محددات التطور املالي: -3

 عل  العوامل املؤثرة الضوء عل  سلطت والتي املالي التطور  محددات حول  البحوث عدد تزايد األخيرة السنوات شهدت

 للتطور  الوحيد هو املحدد بالضرورة ليس فالنمو االقتصادي الدول، بين ملاليةا األنظمة في لالختالفات واملفسرة املالي التطور 
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 القانونية املؤسسات :أساسيين صنفين إل  تقسيمها يمكن والتي األخرى  من العوامل العديد النظرية األدبيات حددت حيث املالي،

 .والهيكلية الجغرافية االقتصادية، السياسية البنكي للعوامل واإلشراف إنفاذها، فعالية واملالية والقواعد القانونية،

 عل  تؤثر التي من خاللها وتحديد اآلليات املالي للتطور  املحددة العوامل مختلف دراسة املختصر ه ا خالل من وسنحاول 

 .بين الدول  املالي التطور  مستوى  في االختالفات تفسير أجل من وذلك املالي، النظام

 ساتي(:املؤسسات )اإلطار املؤس 3-1

 ملا املالي مستويات التطور  في الدول  بين لالختالف املفسرة املؤشرات أهم من املؤسسية والبيئة املؤسسة طبيعة تعتبر

 املالية، الرقابة عن واألسواق والخدمات فضال املاليين الوسطاء كفاءة وزيادة بتنمية تسمح وأنظمة قوانين من عليه تشتمل

 عل  تؤكد االقتصادية النظرية أن ومن املعلوم وإدارة الشركات. املالي القطا  عل  والرقابة اللوائحو  العامة القوانين ذلك ويشمل

 م ل وجود أن العلم مع السلبية واملعامالت املرتبطة باملعلومات املشاكل في حدة انخفا  إل  يؤدي قوية مؤسسية بيئة وجود أن

 في تساهم التي املالية التنمية من يتجزأ ال جزء يعتبرون وال ين ست مرينمصالح امل لحماية مؤشر ايجابي يعتبر املؤسسات تلك

 (02، ص2009)العاملي:  بشكل عام. املالي القطا  زيادة الكفاءة في

  (Kpodar : 2006, P 15) مجموعات: أربع في املؤسسات تصنيف يتم وعموما

 بحقوق  ما يتعلق وخاصة القانونية، القواعد تنفي  وكيفية هيماملفا القانوني، النظام نو  تحدد التي القانونية: املؤسسات 

 .امللكية

 في بما والخدمات، السلع وتوزيع تخصيص اإلنتاج، عمليات تحكم التي القواعد مجمو  تحدد التي االقتصادية: املؤسسات 

 .األسواق تنظيم قواعد ذلك

 االنتخابية. واللوائح واعدوالق السياس ي النظام بنو  تتعلق التي السياسية: املؤسسات 

 االجتماعي. وبنظام التأمين الصحة التعليم، عل  بالحصول  املتعلقة القواعد عادة تغطي التي االجتماعية: املؤسسات 

 وفي اإلطار املؤسساتي هناك نظريتين لتفسير محددات التطور املالي ويمكن تلخيصهما في ما يلي:

 نظرية القانون والتمويل:  3-1-1

 املوضو  حيث ترتكز ه ا ( قادة1996 ،1997 ،1998) La porta ،Lopez-de-Silanes ،Vishny et Shleiferمن  كل بريعت

 تقسيم املالي، ويمكن مستوى التطور  في الدول  االختالفات بين تفسير في القانونية املؤسسات دور  عل  واملال القانون  نظرية

 (Kpodar : 2006, P 17) ين: ئجز  إل  النظرية

 الترتيبات امللكية يسهل حقوق  يحمي قانوني نظام تمتلك التي الدول  في بأنه يرى  والتمويل القانون  نظرية من األول  الجزء -

 مما الشركات في لالست مار أكثر استعدادا يكونون  املدخرين للمست مرين، القانونية الحقوق  ويحمي املتعاملين بين التعاقدية

 حقوق  أقل بشكل يحمي أو يحمي ال ال ي القانوني صاحبة املؤسسات والنظام الدول  املقابل املالية، في األسواق توسع في يساهم

 املالي. التطور  أمام عائق ويشكل االست مار كبح في يتسبب املتعاملين، بين وال يسهل التعاقدات املست مرين وحقوق  امللكية

 في الدول  بين يفسر االختالفات أن يمكن القضائي للنظام القانوني األصل أن إل  يشير والتمويل القانون  نظرية من ال اني الجزء -

 األصول  من نوعين بين الباح ون  هؤالء املالي وقد ميز التطور  مستوى  وبالتالي العقود تنفي  املست مرين، حقوق  حماية كيفية

 العام. والقانون  املدني القانون  القانونية:
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 نظرية األوقاف:  3-1-2

 معدل استعمال تم وقد Acemoglu, Johnson and Robinson (2001)نشر   ال ي املقال إل  النظرية ه   ج ور  تعود

 الجغرافيا دور  حول  الضوء حيث تسلط النظرية االقتصادي، األداء عل  املؤسسات أثر تفسير أجل من املستوطنين وفيات

 في مختلفة وأوضا  ظروف وجدوا املستعمرين األوربيين ح ون أنالحظ البا املالية، فقد املؤسسات تكوين في الصحي واملحيط

 االستيطان استراتيجيات عل  كبير بشكل أثرت الصحي املناخ واملحيط األولية لألر ، استعمروها، وبالتالي الظروف التي األراض ي

يومنا  في تفسير االختالفات في تساعد املؤسسات ( ه  2001) AJRنظرية  املستعمرون. وحسب وأنوا  املؤسسات التي شيدها

 (43-42، ص ص2016)بن دحمان:  املالي. التطور  ومستويات املؤسسات في الدول  بين ه ا

   العوامل السياسية: 3-2

                                يمكن أن نلخص محددات التطور املالي من خالل العوامل السياسية في ما يلي:                                                        

 نظرية أصحاب املصالح: 3-2-1

 Rajanجاء  ها  التي "أصحاب املصالح نظرية"ظهور  بعد خاصة كبيرا اهتماما املالي التطور  في االقتصادي االنفتاح دور  عرف

and Zingales القطا  تطور  يعارضون  ال ين املصالح من تأثير أصحاب الحد في املالي واالنفتاح التجارة دور  عل  أكدت والتي 

 زيادة بينما للسوق، جدد منافسين دخول  يعيق ال ي املالي الشركات القائمة من الكبح تستفيد مغلق اقتصاد املالي، فبوجود

 من عوائد يقلل مما املحلية السلع أسواق إل  األجانب دخول  نتيجة الوضع يغير ه ا رأس املال وفتح حساب التجاري  االنفتاح

 من الفرص الجديدة. واالستفادة املنافسة مواجهة من لتتمكن لديها االست مارية من االحتياجات الشركات ويخلق املزيده   

(Cagatay, David, & Alessandro : 2012, P 01) 

 االستقرار السياس ي: 3-2-2

 بشأن اليقين زيادة عدم إل  ؤدياإلرهاب...الخ( ي العسكرية، الصراعات الحروب، الشغب، السياس ي )أعمال االستقرار عدم

 القصيرة االست مارات نحو تمويل التوجه إل  البنوك يدفع الدفع، مما عدم مشاكل يزيد من أن ويمكن املمولة املشاريع مردودية

 كماالحربي،  والعتاد العسكرية تمويل االحتياجات في للمساهمة تسخير  يتم املالي القطا  حروب، وجود حالة فقط، ففي األجل

 لتزايد ونظرا الخطر إل  املالي النظام سالمة يعر  القطا  املالي، مما في التنظيم وغياب سيئة حوكمة إل  تؤدي النزاعات ه   أن

 املالي. التطور  تفسير في السياس ي االستقرار عدم عنصر الباح ون  من أدرج العديد األخيرة، السنوات في العسكرية الصراعات

 (50، ص2016)بن دحمان: 

 العوامل االقتصادية: 3-3

 يمكن أن نلخص أيضا محددات التطور املالي من خالل العوامل االقتصادية في ما يلي:

 النمو االقتصادي:  3-3-1

 ركزت الدراسات االقتصادي وقد والنمو املالي التطور  بين العالقة عالجت التي والدراسات النظريات من العديد هناك

 يحفز املالي أن التطور  اعتبروا فبعض االقتصاديين االقتصادي، والنمو املالي التطور  بين السببية قةالعال اتجا  عل  الحدي ة

 االيجابي األثر استخلص (  ال ي1911)  Schumpeterرأسهم مالي وعل  الرأس التراكم معدالت رفع خالل من االقتصادي النمو

 القطا  يوفرها التي الخدمات خالل من وذلك االقتصادي نمو  معدل عل  معين بلد في القطا  املالي تطور  يحدثه أن يمكن ال ي

 النمو االقتصادي في املصرفي للنظام الحاسمة األهمية عل  أكد االقتصادي،كما للنشاط الحقيقي الداعم والتي تم ل املالي

املنتجة،  االست مارات وتمويل ديدطريق تح عن املستقبل في والنمو االبتكار تحفيز أنشطة عل  املصارف قدرة خالل من وذلك
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 من املختلفة األنوا  عل  الطلب زيادة خالل من املالي يعزز التطور  ال ي هو االقتصادي النمو آخرون أن اقتصاديون  اعتبر بينما

 التمويل. تقود التي هي املؤسسة أن اعتبر ( وال ي1952) Robinsonعليه  أكد ما املالية وه ا الترتيبات

 خم:التض 3-3-2

 تسببه خالل سلبي وذلك من بشكل االقتصادي النمو عل  التضخم يؤثر أن خاللها من يمكن هامة قناة املالي التطور  يعتبر

 املوارد، تخصيص في املالي كفاءة النظام من التضخم يقلل معدالت ارتفا  أن حيث املالية، السوق  في التأكد عدم حالة خلق في

 أداء عل  سلبية آثار له التضخم أن الحدي ة األدبيات للنظرية أكدت االقتصادي فقد النمو تم ومن املالي التطور  عل  سلبا ويؤثر

يتجاوز التضخم  عندما إال دورا تلعب ال املعلومات تماثل بعدم املرتبطة أن االحتكاكات ه   النماذج كما  أكدت املالي، النظام

 Azariadas and Smith (1996 ،)Huybens and Smithقدمها  التي تلك النماذج ه   ومن أم لة )عتبة(، معينة مستويات

(1998-1999 ،)Bose (2002 ،)Hung (2003 و )Smith (2003.) 

 (Huang, ShuChin, & DongHyeon : 2010, P 230) 

 العوامل الهيكلية: 3-4

 يمكن أن نلخص أيضا محددات التطور املالي من خالل العوامل االقتصادية في ما يلي:

 سيطرة البنوك العمومية على القطاع املالي: 3-4-1

 إل  الوصول  زيادة القدرة عل  القرو ، تكاليف تخفيض أجل من العمومية املالية املؤسسات أنشأت العالم أنحاء جميع في

 عل  ميةالعمو  السلطات القطا  املالي حيث سيطرت في املخاطر ومراقبة اإلستراتيجية للمشاريع املوارد تخصيص القرو ،

 يتركز البنوك من النو  ه ا بأن الدراسات بينت التنمية االقتصادية، وقد وبالتالي املالي التطور  تعزيز املالية يهدف الوساطة

 امللكية فيها تنخفض التي البلدان تطورا، ففي أقل مالية أنظمة بوجود الدخل والتي تتميز ضعيفة في البلدان عامة بصفة

الحكومة  ملكية فيها ترتفع التي البلدان في بينما الشركات، في االبتكار كبير حد إل  يعزز  املصرفي ر القطا تطو  للبنوك، العمومية

 تأثير يكون هناك بعض األحيان في ذلك من واألكثر الشركة في االبتكار عل  كبيرة آثار له يكون  ال املصرفي القطا  للبنوك تطور 

 الصغيرة. للشركات أكبر بالنسبة تكون  السلبية اآلثار   ه أن االبتكار،كما عل  كبير بشكل سلبي

 التطور املالي وفتح النظام املالي للبنوك األجنبية: 3-4-2

 االستمرار األجنبية إنما ينبغي البنوك دخول  تحرير فقط يتطلب املحلية ال التجارية البنوك كفاءة في املستمر التحسن إن

وبالتالي  (Maria & Manlagñit P 1194) .,2011 : البنكي النظام عل  املحلية واإلشراف ةوالتحوطي التنظيمية القواعد تعزيز في

 إال أن أغلبية وأكثر فعالية صلبة مالية أنظمة إنشاء في العمومية البنوك دور  املتضمنة الدراسات مختلف أن من فبالرغم

 املنافسة عل  النظام  املصرفي املحلي زيادة قدرة عل  بيةاألجن للبنوك االيجابية واآلثار الفعال الدور  عل  يؤكدون  الباح ون 

 وعل  املقترضة املؤسسات عل  ما سينعكس بشكل ايجابي ورفع كفاءتها، وه ا خدماتها املالية لتطوير املحلية البنوك وتحفيز

 يتزامن أن بد ال املالي االستقرار ل ع األجنبية أجل تفادي اآلثار السلبية لدخول البنوك املستقبلة. ومن للدولة ككل املالي النظام

 املالي. للنظام تدريجي تحرير عل  والعمل القانوني الالزم تطهير البنوك املحلية توفير املحيط مع التحرير ه ا

 م ل املالي التطور  ملستوى  تعتبر كمحددات التي األخرى  املتغيرات من العديد كما تؤكد العديد من الدراسات عل  أنه توجد

 والدينية واللغوية...الخ. العرفية والخصائص الدخل، عدد السكان ى مستو 
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اقع النظام املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )  (MENAثالثا: و

شهدت دول املنطقة خالل حقبة التسعينيات تغيرات جوهرية في مختلف الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

صالح االقتصادي تم لت أهدافها األساسية في إصالح النظام املالي والهيكلي لالقتصاد، وتحسين املناخ وذلك بتبني برامج لإل 

االست ماري بما يساعد عل  ج ب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية، وذلك لزيادة معدالت النمو االقتصادي وتحسين الدخل 

للتغيرات السريعة في البيئة الخارجية واملتطلبات املتزايدة للنمو املحلي الفردي ورفع مستوى املعيشة، وتأتي ه   البرامج استجابة 

ويعكس ه ا األمر التوجه نحو سياسات اقتصادية جديدة، تعطي لقوى السوق وتنمية القطا  الخاص دورا أكبر في 

 االقتصاديات املحلية، وتسمح باالندماج في االقتصاد العاملي بصورة متزايدة.

 ة الشرق األوسط و شمال إفريقيا: ملحة عن منطق -1

تعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إحدى أهم املناطق الحيوية في العالم، فهي تحتل موقعا متميزا بين قارات 

وتشمل األراض ي  % من مساحة العالم8.32، أي بنسبة 2كلم 11.140.780العالم القديم آسيا وأوربا وأفريقيا، بمساحة تقارب 

مليون هكتار، فضال عن كونها  198% من املساحة اإلجمالية  ها، التي تبلغ حوالي 11( أكثر من MENAللزراعة بمنطقة )الصالحة 

تشرف عل  ثالث من أهم املمرات املائية: الخليج العربي، البحر األحمر والبحر األبيض املتوسط، بما يعطيها أهمية إستراتيجية 

ي والجوي، ه ا ويبلغ متوسط كمية امليا  املتاحة للفرد سنويا في املنطقة عل  صعيد خطوط النقل البحري والبر 

م1200بنحو)
3

( إضافة إل  ما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة ال سيما الثروات النفطية والغاز الطبيعي ومن جانب آخر فاق 

، ص 2010)تهتان:  % من إجمالي سكان العالم.4.74تقارب م، أي بنسبة 2007مليون نسمة عام  313.43عدد سكان املنطقة 

من إجمالي  %6مليون نسمة أي حوالي  456.707إل   2019وقد عرفت املنطقة نموا كبيرا من حيث عدد السكان ليصل سنة  (96

خم من ، وتمتلك منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا احتياطي ض2019سكان العالم حسب معطيات البنك الدولي لسنة 

(، 2009يناير  01البترول والغاز الطبيعي مما يجعلها مصدرا حيويا لالستقرار االقتصادي العاملي ووفقا ملجلة النفط والغاز في )

مليار  810.98٪ من احتياطي النفط العاملي ال ي يقدر بحوالي )60التي أكدت أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمتلك 

 81.237.8مليار قدم مكعب ) 2.868.886٪ من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم بحوالي 45متر مكعب(، وكيلو  128.936برميل )

 كيلومتر مكعب( والجدول التالي يوضح تطور بعض مؤشرات التنمية  ه   املنطقة.

 (:2019-1990خالل الفترة ) (MENA): بعض مؤشرات التنمية بمنطقة املينا 02الجدول رقم 
 املؤشر

 

 

 سنةال

عدد السكان 

 )ملين نسمة(

الزيادة 

السكانية )% 

)
ً
 سنويا

املؤشر العددي للفقر 

 1.90مقارنة بخط فقر 

 دوالر في اليوم للفرد

نمو إجمالي الناتج 

)
ً
 املحلي )% سنويا

نصيب الفرد من إجمالي الناتج 

املحلي )باألسعار الجارية للدوالر 

 األمريكي(

1990 254.215 3,570 6,6 13,120 2167,314 

2000 315.326 1,903 3,7 5,765 3066,006 

2011 393.944 2,080 2,3 3,751 8327,378 

2012 401.974 2,038 2,3 3,891 8897,037 

2013 409.977 1,991 2,3 2,793 8655,902 

1014 417.932 1,940 2,7 2,947 8541,767 

2015 425.821 1,888 3,8 2,431 7383,28 
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2016 433.597 1,826 5,1 5,020 7277,532 

2017 441.255 1,766 6,3 1,554 7416,586 

2018 448.912 1,735 7,2 0,954 7943,947 

2019 456.707 1,736 - 0,470 7991,129 

 (.2020 :من إعداد الباح ين باالعتماد مؤشرات التنمية العاملية )البنك الدولي املصدر:

ول نالحظ أن التعداد السكان باملنطقة في تزايد مستمر عل  مر السنين لكن بمعدل من خالل األرقام املسجلة في ه ا الجد

، وبالرغم من 2019إل  غاية سنة  2000من  سنة  %02و 01نمو سكاني مستقر نوعا ما، حيث بلغت نسبة الزيادة السكانية بين 

ي للفقر خاصة في السنوات األخيرة ليصل سنة ه ا االستقرار في النمو السكاني إال أننا تالحظ تزايد مستمر للمؤشر العدد

دوالر في اليوم للفرد وه ا راجع إل  انخفا  أسعار البترول مما يفسر أن معظم دول  1.90مقارنة بخط فقر  7.2إل   2019

يفسر  تعتمد عل  عائدات املحروقات في تمويل االقتصاد الوطني  ها، وه ا ما  MENA)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

، وه ا ما يفسر أن %0.47بددددد  2019أيضا االنخفا  املستمر ملعدل نمو إجمالي الناتج املحليى في دول املنطقة ال ي بلغ سنة 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي مازال دون املستوى مقارنة بالدول املتقدمة حسب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج األمم 

 خالل العشرين وشمال أفريقيا الشرق األوسط منطقة في املحلي الناتج من إجمالي الفرد نصيب ألخير، فنمواملتحدة اإلنمائي ا

 بالتغيرات متوسطا املاضية عاما
ً
 أيضا. وكان نمو اإلنتاجية الديموغرافية، ومدفوعا

ً
  ضعيفا

 :(MENA)آفاق النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -2

 يرتكز وهو الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة  في النمو بشأن الدولي البنك توقعات أحدث لجزءا ه ا نستعر  في 

 
ً
 في املختلفة الكلي االقتصاد تطورات أيًضا ويناقش 2021و 2020لعامي  التوقعات يعر  ثم ، 2019النمو لعام آفاق عل  أوال

النفط والشكل التالي يوضح تطورات النمو في الشرق  صادرات عل  التنمية واعتمادها حسب مستوى  ُمصّنفة املنطقة، بلدان

 .األوسط والعالم ككل

 : النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقا والعالم02الشكل رقم 

 

  (04، ص 2019 :)البنك الدولي املصدر:

سط وشمال أفريقيا بأن جائحة ، في منطقة الشرق األو 2021من خالل الشكل وحسب ما أفاد به تقرير البنك الدولي يناير 

، كما تصاعدت حّدة خسائر التوظيف في العديد من 2020% من الناتج عام 5تسببت في فقدان املنطقة بد  19-كوفيد
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االقتصاديات وال يزال معدل التوظيف منخفضا حسب تقديرات البنك الدولي، ومن املتوقع أن تؤدي صدمة الدخل الناجمة 

دوالر يوميا بعشرات املاليين في العام الحالي،  5.5دد ممن يعيشون دون خط الفقر في املنطقة واملقدر بد عن الجائحة إل  زيادة ع

% في العام 5.7وتشير  التقديرات إل  أن الناتج في البلدان املصّدرة للنفط بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة  

، مما يعكس بشكل مبدئي 2020% في  عام 2.2انكماشا أكثر اعتداال بواقع  املاض ي، وقد شهدت البلدان املستوردة للنفط

التفش ي املحدود لفيروس كورونا في النصف األول من العام وانخفا  أسعار النفط لكن ارتفا  وتيرة اإلصابات الجديدة عل  

ل األنشطة 
ّ
 .املرتبطة بالجائحةنحو سريع وحالة عدم اليقين عل   صعيد السياسات أسفر عن مضاعفة أثر تعط

. ويعود 2020في سنة  2.4-في خضّم ذلك توقع الخبراء أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمعدل 

ذلك إل  عاملين أساسيين، هما: تراجع الطلب العاملي عل  النفط، وال سيما خالل الربع ال اني من ه ا العام، وقد أدى ذلك إل  

عاًما. ونتيجة ألهمية االقتصادات املصدرة للنفط  20%، ووصولها إل  أدنى مستوى في أكثر من 50فط بنحو انخفا  أسعار الن

ل تحدًيا بالنسبة لها، وسبًبا في تراجع الناتج 
ّ
باعتبارها الكتلة املرجحة في اقتصادات املنطقة، فإن تراجع اإليرادات النفطية يم 

اآلخر واألكثر تأثيًرا عل  األداء االقتصادي بدول املنطقة يتعلق باالنكماش العميق في  املحلي لقطاعها النفطي ككل. لكن العامل

ص معدالت نمو القطا  النفطي بدول مجلس 
ّ
قطاعها غير النفطي، فعل  سبيل امل ال بالرغم من أن تراجع أسعار النفط سيقل

ألزمة سيكون أكثر إيالًما عل  القطا  غير النفطي، ال ي %، وفق تقديرات البنك الدولي فإن تأثير ا2.7التعاون الخليجي بنسبة 

%. وتنطبق ه   التوقعات بشكل أو بآخر عل  الدول غير األعضاء باملجلس، ويشير ذلك 4.3سيتراجع نمو  بدول املجلس بنسبة 

 إل  حقيقة وعمق التأثير السلبي لألزمة الراهنة عل  مختلف جوانب األنشطة االقتصادية للدول.

 قبل الجائحة: (MENA) في منطقة  املال أسواق وتطورات واملصرفية النقدية تطوراتال -3

 املصرفية: التطورات3-1

 للمصارف املجمعة البيانات أظهرت فقد املاض ي العام مع باملقارنة 2017 عام خالل العربي املصرفي القطا  أداء تباين

  العربية
ً
 املقومة والتسهيالت القرو  وإجمالي املوجودات إجمالي سجلت فيما ة،الرأسمالي والقواعد الودائع إجمالي في تحسنا

، وه ا بالدوالر
ً
 في النسبي التحسن العربية، حيث ساهم العمالت بعض صرف أسعار شهدتها التي التغيرات يعكس انكماشا

 املصدرة العربية الدول  في صارفامل تمكين من االقتصادية للدورات املعاكسة السياسات وتنفي  العاملية النفط أسعار مستويات

 للحيز انعكاسا للنفط املستوردة العربية للدول  االقتصادي األداء في التحسن ساهم االيجابي، ك لك أدائها مواصلة من للنفط

 في آخر جانب من منها لبعض الداخلية األوضا  واستقرار جانب، من املقبولة النفط أسعار مستويات توفر  تزال ال ال ي املالي

 (136 ، ص2019)صندوق النقد العربي:  املصرفي. القطا  أداء دعم

 الكمية السيولة الناجح ملتطلبات بالتطبيق الكفيلة الجهود كافة تبني عل  العربية املركزية املصارف أخرى عملت جهة من

 مع بالتشاور  املتطلبين  ينه األخرى مجهودات كبيرة لدراسة العربية الدول  بعض في املركزية املصارف وتب ل والنوعية،

 عربية دول  ثالث في 2018 عام تم تطبيقه حيث األجل القريب، في  هما الخاصة الرقابية األطر تبني في للبدء املصرفية القطاعات

 تطبيقه سيتم فيما كان منهج تدريجي وفق تونس في 2019 عام تطبيقه في تم البدء فيما وموريتانيا، وُعمان، اإلمارات، وهي

من )األردن، البحرين،  كل في املتم لة عربية دول  ست آخر تعمل جانب العام، من نفس في انتقالية دون فترة لبنان في باشرةم

  )وليبيا املغرب السودان، فلسطين،
ً
 .للتطبيق خطط ووضع املتطلب ه ا دراسة عل  حاليا

 املال:  أسواق في التطورات 3-2

 مجتمع العربية املالية األسواق عرفت
ً
   2017عام خالل ة

ً
 تعكسه كما عل  التوالي وذلك ال الث وللعام السيولة، في شحا

 القيمة إل  ه   ووصلت  السابق العام في املائة مقارنة مع 20.6 بنسبة املتداولة األسهم قيمة التداول، حيث انخفضت مؤشرات
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 بلغت قيمته مسجلة دوالر، مليار 335 نحو
ً
 ،2016 عام في املسجلة القيمة مع دوالر باملقارنة مليار 87.2نحو  ب لك انخفاضا

قيمة األسهم  فيها انخفضت التي السعودية املالية السوق  في السيولة في مستويات التراجع امللموس بشكل أساس ي إل  يعزى ذلك

 ق املالية السعودية السوق  أن إل  دوالر، ه ا ويشار مليار 85 عن يزيد بما العام خالل ه ا املتداولة
ً
 من التطورات د شهدت عددا

  الرسمي، السوق  شركات ضمن سبع وإدراج أسهم لالكتتاب العام شركات تسع أسهم شملت طرح العام خالل اإليجابية
ً
إضافة

 في امللموس االنخفا  جانب السوق، إل  في السعودية لالست مار املقيمين في اململكة العربية غير األجانب ت جيع استمرار إل 

 في ومصر قطر مسقط، دبي، من أبو ظبي، كل أسواق وسجلت السعودية املالية داوالت في السوق الت قيمة
ً
قيمة  انخفاضا

 (147، ص2019)صندوق النقد العربي:  التداوالت.

 أثناء الجائحة (MENA)منطقة  في واملصرفية النقدية التطورات -4

 م ل بالصحة خطوات ذات صلة اتخ ت حيث ملزدوجة،ا للصدمة سريعا أفريقيا وشمال األوسط الشرق  بلدان استجابت

 ألن والنقدية املالية التدابير من مجموعة االجتماعي، واتخ ت التباعد
ً
 التعاون  مجلس دول  حكومات لدعم اقتصاداتها ونظرا

 أثر تخفيف في مسبوق  غير بشكل تساعد ونقدية سياسات مالية تنف  فبوسعها أن نقدي ضخم، باحتياطي تتمتع الخليجي

والرسمي الخاص، وذلك في األساس من خالل اإلقرا  امليسر ودعم األجور، كما اتخ ت  العام عل  القطاعين املزدوجة الصدمة

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبمساعدات دولية العديد من التدابير املالية والنقدية وأرجأت بلدان ك يرة فر  ضرائب 

ولت األموال النقدية إل  األسر املحرومة واستجابت البنوك املركزية في املنطقة بشكل استباقي وعززت من إعانات البطالة، وح

(، ووفقا لصندوق النقد الدولي تم اإلعالن عن تدابير دعم السيولة في 2020عموما حيث ضخت السيولة املطلوبة )تكساس 

 9.9لناتج املحلي اإلجمالي، ففي تونس ضخ البنك املركزي في املتوسط من ا %3.4سبعة من بلدان باملنطقة بحلول أفريل بنسبة 

مليار درهم لدعم االقتصاد واتخ  إجراءات لدعم  30مليار دينار لزيادة السيولة املصرفية، وفي املغرب ضخ بنك املغرب 

في مصر التي املؤسسات االئتمانية عل  مستوى تحوطي، بما يغطي متطلبات السيولة وأسهم رأس املال وتخصيص القرو ، و

مليارات جنيه عل  القروش املنخفضة  3تعتمد بشكل خاص عل  الخدمات السياحية تم اإلعالن عل  ضمان حكومي بقيمة 

مليار جنيه لتغطية  100الفائدة من جانب البنك املركزي لصناعة السياحة، كما وافق البنك املركزي عل  ضمان بقيمة 

(، وبحلول شهر يوليو 2020تحولية والزراعة )حسب معطيات صندوق النقد الدولي اإلقرا  بدأسعار تفضيلية للصناعات ال

ضخت تسعة بنوك مركزية في املنطقة )األردن، املغرب، السعودية، تونس واإلمارات( وبلدان مجاورة )أرمينيا، جورجيا، 

 وباإلضافة إل  ذلك لجأت تسعة بلدان أخرى مليار دوالر في أنظمتها املالية لدعم السيولة،  40طاجيكستان وأوزيكستان( أكثر من 

 .الصرف أسعار نظام ربط انتشار يعكس مما بالنقد األجنبي، املتعلقة التدخالت إل  املنطقة في

 توقعات البنك الدولي للنمو ورصيد املعامالت الجارية واملالية العامة أثناء وبعد الجائحة: -5

د املعامالت املالية واملالية العامة أثناء وبعد الجائحة من خالل الشكل يمكن تلخيص توقعات البنك الدولي للنمو ورصي

 والجدول التاليين:

 

 

 

 

 



 كتاب المؤتمر اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو 

 

208 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 : التوقعات بالنسبة لرصيد املعامالت الجارية واملالية العامة03الشكل رقم 

 

 (09، ص2020 )البنك الدولي، تقرير أحدث املستجدات االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:  املصدر:
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 : توقعات البنك الدولي للنمو ورصيد املعامالت الجارية واملالية العامة03الجدول رقم 

 
 ( 10، ص2020)البنك الدولي، تقرير أحدث املستجدات االقتصادية ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:   املصدر:

 وسوريا ليبيا تضمين يتم املالية، لم السنة مع تتوافق بمصر الخاصة اتواحد، البيان رقم إل  البيانات تقريب يتم :مالحظة

 .املوثوقة البيانات نقص بسبب ودون اإلقليمية اإلقليمية املتوسطات في واليمن
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بدددد  أن ينخفض ناتج املنطقة الدولي يتوقعون  بالبنك االقتصاديون  من خالل الشكل والجدول السابقين نالحظ أن الخبراء

النمو  توقعات عن %7.8 ه ا بدددد ويقل املزدوجة الناجمة عن تفش ي جائحة كورونا، ه   الصدمة بسبب  2020ل سنةخال 5.2%

 املزدوجة للصدمة املتوقعة للتكلفة هو مؤشر النمو معدل في االنخفا  ، وعليه يمكن القول أن ه ا2019أكتوبر  في نشرت التي

عن أحدث  %4.1تقل بددد  الحالية النمو توقعات بال كر أن الجدير ومن ،2019توبر أك شهر ألنهما هما التطوران البارزان من 

 املتأثرة بين القطاعات املتشائمة واملتزايدة لتكلفة الصدمة املزدوجة، ومن النظر وجهة إل  ، مما يشير2020أفريل  التوقعات في

 األكثر هي السياحية والخدمات أن الخدمات املحلية إل  حسابلل العاملي القابل العام التوازن  من نموذج املستمدة النتائج تشير

 تضررا.

 النفط ما عل  صادرات بلد باعتماد مرتبطة النمو الدولي بشأن البنك توقعات في التخفيضات كانت إذا ما ندرس ونحن

 العاملي األمن الصحي مؤشر عل  ما بلد وترتيب  2019 لعام اإلجمالي املحلي الناتج من كنسبة الخام النفط بصافي صادرات قياسا

 عام بشكل النمو معدالت خفض بلدا ويرتبط 15 يتضمن والتخفيف من حدتها وهو جائحة أو وباء أي عل  منع قدرته يجسد

ارتباطا ذا داللة  يرتبط وال العاملي الصحي األمن بمؤشر إيجابيا ارتباطا2020 وأكتوبر 2019 بين شهري أكتوبر فيما ، 2000لسنة

الجائحة  وقف انتشار أكبر  عل  قدرات لديها التي للبلدان أخرى بالنسبة بعبارة النفط، صادرات عل  باالعتماد ئيةإحصا

 ارتباط عدم أن مماثلة، كما ال تتمتع بقدرات التي بالنسبة للبلدان منها أقل املزدوجة الصدمة تكلفة فإن منها، والتخفيف

 ومستوردي مصدري  بين اقتصادي قوي  ترابط يعني وجود صادرات النفط عل  مادباالعت داللة إحصائية ذا ارتباطا الخفض

 .املنطقة في النفط

 حادا، األوسط وشمال  أفريقيا تدهورا الشرق  في العامة املالية الجارية وأرصدة املعامالت لحسابات التوقعات تدهورت كما

 معظمها في تعود ألسباب  2020عام املحلي  اإلجمالي من الناتج % 4.8- باملنطقة املعامالت الجارية حساب يشكل أن املتوقع ومن

أعال ،  03الجدول رقم  انظر %1 وهو 2019 أكتوبر املتوقع في عن وذلك بانخفا   شديد النفط، عائدات تصدير انخفا  إل 

 امل الناتج من  -10.1%سيشكل 2020 لعام باملنطقة العامة املالية التوقعات إل  أن  حساب وتشير
ً
في  ذلك  حلي اإلجمالي مدفوعا

، ومن خالل الشكل -4.7وهي    2019أكتوبر  في املتوقعة النسبة ومنخفضا عن النفط تصدير عائدات بانخفا  كبير حد إل 

أن  حين في %2.4قدر   بارتفا  ُعدلت الجارية حساب  املعامالت فإن توقعات  2020 أفريل شهر بتوقعات وباملقارنة 03رقم 

بالنسبة لجميع  ملموسا ارتفاعا العام الدين حجم يرتفع أن املتوقع ومن  %0.4بددد  انخفض املالية العامة بحسا رصيد

 أفريقيا. وشمال الشرق  ألوسط في الُقطرية املجموعات

 خاتمة:

شمال في ه   املداخلة استعرضنا لكم ملخصا تقييما للتأثيرات االقتصادية ألزمة كورونا في منطقة الشرق األوسط و 

أفريقيا، ويتجاوز إجمالي آثار جائحة عاملية م ل سارس أو كورونا التحديات الصحية العاجلة التي تؤثر عل  قطاعات في بلد ما 

من خالل الروابط التجارية  تقع في بلد ما تنتشر سريعا إل  بلدان أخرى  متأثر باملر ، ويرجع ه ا إل  أن أي صدمة اقتصادية

لك فان التكلفة اإلجمالية الناجمة عن تفش ي جائحة في العالم م ل سارس أو كورونا تتجاوز األضرار واملالية، عالوة عل  ذ

املباشرة بالبلد املنتشر فيه املر ، كما حاولنا من خالل ه ا البحث تقديم تحليل مختصر لواقع النظام املالي في دول الشرق 

 النقدية واملصرفية البترولية وانتشار جائحة كورونا( والتطورات األوسط وشمال أفريقيا في ظل الصدمة املزدوجة )الصدمة

املال وتوقعات البنك الدولي للنمو ورصيد املعامالت الجارية واملالية العامة أثناء وبعد الجائحة وتأثيرها عل   أسواق وتطورات

 الناتج املحلي اإلجمالي القتصاد بلدان ه   املنطقة.  
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 الدراسة محل اإلشكالية مع مترابط ومنهجي معرفي سياق وفق النتائج من العديد إل  ا ه ابح ن خالل من ولقد توصلنا

 النتائج فيما يلي: ه   ويمكن تلخيص

إفريقيا،  الشرق األوسط وشمال ببلدان االقتصاد جوانب جميع النفط أثرا عل  أسعار وانهيار كورونا فيروس جائحة انتشار -

 بصورة جزئية إال تتعاف  أن لها ال يتوقع ، كما أن املنطقة2020  عام %5.2 بنسبة املنطقة صاداتتنكمش اقت أن املتوقع وكان من

 ؛03حسب التوقعات الصادرة عن تقرير البنك الدولي واملسطرة في الجدول رقم  2021  عام

 حادا، وشمال أفريقيا تدهورا األوسط الشرق  في منطقة العامة املالية وأرصدة الجارية املعامالت لحساب التوقعات تدهورت -

 الناتج إجمالي من  % 10.1-و  %4.8، 2020 عام باملنطقة املوازنة وأرصدة الجارية املعامالت حساب أن يسجل املتوقع وكان من

 التوالي؛ عل  املحلي

 أنها يبدو العاملي قتصادعل  اال ضخمة تكلفة هي كورونا جائحة عن تفش ي الناجمة واالجتماعية واملالية االقتصادية التكلفة إن -

 منطقة في وك لك العاملي النمو في حاد إل  انخفا  املحاكاة أفريقيا، وتشير نتائج وشمال الشرق األوسط عل  منطقة كلفة أكثر

 بما باملنطقة االقتصاد قطاعات من قطا  كل تقريبا الجائحة السيناريوهين وأصابت كال ظل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 والنساء؛ منخفض ي األجر العمال معظم يعمل حيث التجارية والخدمات التجارية وغير الزراعة ذلك في

 بلدان أن يشير إل  وه ا  املنطقة في التجارة بحجم كبيرا ضررا ألحقت كورونا جائحة أن إل  العاملي النموذج محاكاة تشير نتائج -

 اإلقليمية. التجارة في والتوسع اإلقليمية القيمة سالسل لتعزيز الفرصة ه   اغتنام إل  بحاجة أفريقيا وشمال الشرق األوسط

 في النقاط التالية: تقديم بعض التوصيات املختصرة يمكن الدراسة ه   ضمن إليها توصلنا التي النتائج عل  بناء

  استجابتها سلطات املنطقة تصمم أن املزدوجة الصدمة معالجة يتطلب -
ً
عل   أوال تركز أن نويمك الصدمة، لشدة وفقا

 أمكن؛ االقتصادي وحي ما الكساد خطر من  ها يرتبط وما الصحية للطوار   االستجابة

 من التعافي يتم أن إل  النفط أسعار في املستمر باالنخفا  العامة املرتبطة املالية أوضا  ضبط تؤجل أن السلطات عل  -

  إليه؛ ةالحاج تمس ال ي املالي الحيز تكوين أجل الجائحة، ومن

 اإلنفاق؛ ه ا كفاءة وزيادة املباشرة األزمة مع للتعامل اإلنفاق تخصيص إعادة عل  الحالي التركيز ينصب ينبغي أن -

 العمل وفرص للنمو جديدا مصدرا يصبح أن يمكن املحلية في تمكين اإلصالحات التجاري اإلقليمي التكامل أجندة تسخير -

 باملنطقة؛ واالستقرار

 إل  تهدف التي واالقتصادية االجتماعية السياسات في التفكير إلعادة املنطقة لبلدان سانحة فرصة كورونا فيروس حةجائ تم ل -

 النفط؛ عل  االعتماد التجاري وخفض التكامل تعزيز

 رار.الق صنع عمليات في املدني واملجتمع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االست مار عل  األجندة ه   نجاح يعتمد -

 قائمة املراجع:

 ( االرتفا  إل  آفاق أعل : ت جيع املنافسة العادلة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  تقرير 2019البنك الدولي :)

 واشنطن. ،2019أكتوبر
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 أدوات التعاون اإللكتروني وأثرها على األداء التنظيمي خالل جائحة كورونا:

 أورانج( –)دراسة ميدانية على شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 

he Electronic Collaboration Tools and Their Impact on Organizational Performance During t

 Coronavirus Pandemic: A Field Study on 

 مؤيد عمر

MOAID OMAR 

 باحث. املعهد العالي للتصرف،جامعة تونس

 

 امللخص:

 -هدفت الدراسة إل  التعرف عل  أدوات التعاون اإللكتروني وأثرها عل  األداء التنظيمي في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية

امة العمل عن بعد خالل جائحة كورونا، ولتحقيق أهداف الدراسة إستخدم الباحث املنهج )أورانج( والتي تم إستخدامها إلد

الوصفي التحليلي بأسلوبيه النظري وامليداني، وتكون مجتمع الدراسة من موظفي مركز اإلدارة لشركة أورانج املتواجد في عمان، 

 أقسام مركز اإلدارة.( موظف من إداريين وعاملين في كافة 270وتكونت عينة الدراسة من )

توصلت الدراسة إل  العديد من النتائج كان من أهمها: وجود أثر ذو داللة إحصائية ألدوات التعاون اإللكتروني )أدوات 

اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل  أداء شركة أورانج واملتم ل في )اإلنتاجية، 

 (.α≤ 0.05إلبتكار، خدمة الزبائن، العمل بروح الفريق الواحد( عند مستوى الداللة )الجودة، ا

 عل  نتائج الدراسة أوص ى الباحث بمجموعة من التوصيات كان من أهمها: ضرورة تبني املزيد من أدوات التعاون اإللكتروني  
ً
بناءا

دوات تنسيق التعاون( كبديل للعمل التقليدي في حالة اي ازمات )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أ

فّعل شركة أورانج إستخدام أدوات اإلتصاالت اإللكترونية 
ُ
مستقبلية مشا هه تجبر املنظمة عل  العمل عن بعد، ضرورة أن ت

 بشكل أكبر في مجال العمل ملا لها من اثر عل  تحسين األداء التنظيمي.

 تعاون في األعمال، أدوات التعاون اإللكتروني، األداء التنظيمي، شركة أورانج في األردن، التعاون السحابي، املؤتمرات اإللكترونية.الكلمات املفتاحية :ال

 

 مقدمة:

 بفضل تكنولوجيا 
ً
اإلتصاالت نعيش اليوم في عالم تعاوني يحتوي عل  مجموعات تعمل وتتعاون وتتفاعل معا

والتي مكنت األعمال أن تدخل العاملية في نطاقها واستغالل الفرص،  (Information and Communication Technology) واملعلومات

تواجه املنظمات العاملية واملحلية العديد من التغيرات والتحديات سواء كانت منظمات صناعية أم خدمية، واخر ه   حيث 

، مما ادى لظهور مفاهيم جديدة (Vidya and Prabheesh 2020)التحديات هي األزمة اإلقتصادية العاملية بسبب جائحة كورونا 

قوم بتغيير أساليبها التقليدية التي ال في إدارة املنظمات التي تسع  إل  تحقيق هدف البقاء واإلسمرارية في عالم املنافسة، ل لك ت
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تواجهها تتناسب مع ما تواجهه املنظمات من تحديات وتبني مفاهيم إدارية حدي ة تّمكن املنظمة من التعامل مع التحديات التي 

 والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء األفضل.

 (E-Commerce)ة والتجارة اإللكتروني (E-Business) مصطلحات جديدة في عالم األعمال م ل األعمال اإللكترونية ظهرت 

والتسويق  (E-Management)واإلدارة اإللكترونية  (E-Collaboration)اإللكتروني  والتعاون  (E-Government)والحكومة اإللكترونية 

عاون في سبيل تحقيق النمو والعديد من املسميات التي مكنت األعمال من اإلنفتاح عل  العالم والت  (E-Markiting) اإللكتروني

  . )2009واإلسمرارية )موساوي، 

اليوم تصميم املنتج في منطقة من العالم وتصنيعه وتسويقه وإدارته في  يتم وفي ظل ظهور العوملة وعاملية املنظمات  

إن التكنولوجيا التي  للربط الداخلي والخارجي، تعاون إلكترونيةمناطق أخرى، وال يمكن نجاح ه   املنظمات دون وجود أدوات 

ربط بين عدة أطراف من خالل األجهزة اإللكترونية إلنجاز أهداف محددة مشتركة وصريحة تسمى أدوات التعاون تعمل عل  ال

 (Wang and Zhao 2019) . (E-Collaboration Tools) اإللكتروني

 مع ظهور التعاون السحابيويتم الربط 
ً
 ) بإستخدام أساليب إلكترونية جديدة حلت محل األساليب التقليدية تزامنا

(Cloud Collaboration وال ي يتم من خالله املشاركة في تخزين املعلومات وتأليفها ونشرها من خالل إستخدام الحوسبة السحابية

((Cloud Computing،  حيث يتم تخزين املعلومات في مكان تخزين واحد يسمح الوصول لها من قبل الجميع(Wang et al. 2020)  مما

 .Shannak,2013))ادى لتحسين اداء  سالسل التوريد وبالتالي تحسين اداء املؤسسات 

في إستخدامها للتقنيات الرقمية التي مكنت  (Collaboration Commerce)حيث تستخدم املنظمات التجارة التعاونية 

 تطوير وإدارة بحوث املنتجات وإبتكار تطبيقات للتجارة اإللكترونية .الشركات من التعاون للتخطيط والتصميم وال

أن أدوات التعاون  (Jafari,Ahmad,Dawal,And Zayandehroodi,2010) ذكر جعفري واحمد وداوال وزايانديهرووداي

 تأثير إيجابي عل  التصني تؤثر بشكلاإللكتروني 
ً
ع حسب رغبة الزبون إيجابي في وقت تصميم وإنتاج املنتجات ولها أيضا

(Customization) ،حيث ساهم ه ا األمر في بقاء املنظمات وإستمرارها، وأشار ليفيبفر  وبالسرعة املطلوبة في عالم شديد املنافسة

 إل  ,Lefebvre,Cassivi,Lefebvre,and Leger) 2003)وكاسيفي وليفيبيفر وليجر
ً
أن ألدوات التعاون اإللكتروني أثر في تحسين  أيضا

ومع ظهور األزمة العاملية التي سببها فايروس كورونا أصبح تبني ه   األدوات إلستمرارية املنظمات  وتعزيز أداء سلسلة التوريد،

، حيث زاد تبني ه   األدوات وعل  نطاق واسع إلدامة العمل عن بعد
ً
لضمان إستمراية وبقاء تلك املنظمات، ومن هنا  ليس خيارا

ه   اإلدوات عل  األداء التنظيمي في بيئة األعمال األردنية خاصة قطا  الخدمات وال ي يتطلب ادامة  اتجه الباحث لدراسة اثر

  (Business continuity).وإستمرارية العمل مهما كانت الظروف

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 1-2

الل الطاقات واملوارد البشرية ستغإتسع  اإلدارات إل  تحسين األداء التنظيمي ألنه يعكس قوة املؤسسة وقدرتها عل  

واملالية والتكنولوجية لحل املشاكل التي تواجهها، فاألداء التنظيمي هو املؤشر ال ي يعكس وضع املنظمة، حيث كان وما زال 
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  في 
ً
 بيئة األعمال املتغيرة  وشدة املنافسة وال ورة غير املسبوقة في تكنولوجياتحسين األداء التظمي مشكلة معقدة خصوصا

املعلومات واإلتصاالت، وله ا سعت اإلدارات إل  إيجاد نظم وأدوات متطورة ملساعدة املنظمات عل  مختلف أنواعها في التكيف 

فسعت اإلدارات إل  إيجاد حلول  مع الظروف الجديدة، ومالحقة املنافسين  هدف اإلسمرارية والتميز في أداءها التنظيمي

نافسة  هدف البقاء والتميز مهما كانت الظروف املحيطه، زاد ه ا التعقيد مع انتشار تكنولوجية عصرية لتبقى عل  خط امل

 فايروس كورونا ال ي اجبر جميع املنظمات حول العالم بالعمل عن بعد. 

له ا اتجهت إدارة املنظمات إلستغالل وتبني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وأدواتها كأحد حلول املشاكل التنظيمية 

تنجت عن األزمة، ومنها تبني أدوات التعاون اإللكتروني )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات  التي

 تنسيق التعاون( وذلك لضمان إستمرارية العمل.

لكتروني وأدوات أن ألدوات التعاون اإل (ko,olfman, and choi,2009)فأكد العديد من الباح ين ومنهم كو وأوبفمان وشواي 

 ,Hassandoust)نشر املعلومات تأثير إيجابي عل  رفع األداء التنظيمي للشركات، وك لك دراسة هاساندوست وكازيروني 

Kazerouni,2011)  التي بّين فيها أن ألدوات التعاون اإللكتروني تأثير عل  نشر املعرفة لنجاح املنظمات، ودراسة معايطة(  

(Ma'aitah, 2012وتجعل ثقافة املنظمة مناسبة لتفعيل أدوات أكد فيها أن املنظمات التي تستخدم أدوات التعاون اإللكتروني  التي

ت أن لنشر املعرفة   (Kock,2000)تصل إل  أعل  درجات النجاح في أداءها وأداء أعمالها، ودراسة كوك التعاون اإللكتروني
ّ
التي بين

التعاون اإللكتروني وتقنيات العمل الجماعي تأثير عل  دعم املعرفة الفعالة لنجاح بين اإلدارات املختلفة بإستخدام أدوات 

املنظمة، و ه ا يالحظ أن ألدوات التعاون اإللكتروني تأثير عل  األداء التنظيمي، وأن املنظمات حتى تكون فاعلة ومتميزة يجب 

ها لتشكل لها ميزات تنافسية تسهم في تحقيق نتائج أداء عليها تأطير مجموعة متميزة من أدوات التعاون اإللكتروني تنفرد في

 تنظيمي عالي ومتميز عن املنافسين.

ونتيجة ل لك الحظ الباحث أن ألدوات التعاون اإللكتروني واستخدمها بالشكل األم ل سينعكس عل  األداء التنظيمي 

رت جميع املنظمات بالعمل عن بعد، ولكون الطبيعة أورانج، خاصة مع اإلغالقات التي اجب -لشركة مجموعة اإلتصاالت األردنية

املعقدة لعمل م ل ه   الشركات وحاجتها لتكون متقدمة خصوصا في ظل وجود شركات منافسة حيث جاءت ه   الدراسة 

  لإلجابة عل  السؤال الرئيس ي التالي :

 أورانج ؟-اإلتصاالت األردنية ما أثر استخدام أدوات التعاون اإللكتروني على األداء التنظيمي لشركة مجموعة -1

 ويتفر  من ه ا السؤال األسئلة التالية : 

 ما أثر استخدام أدوات التعاون اإللكتروني عل  اإلنتاجية في شركة أورنج ؟ .أ

 ما أثر استخدام أدوات التعاون اإللكتروني عل  الجودة في شركة أورنج ؟ .ب

 ار في شركة أورنج ؟ما أثر استخدام أدوات التعاون اإللكتروني عل  اإلبتك .ت

 ما أثر استخدام أدوات التعاون اإللكتروني  عل  خدمة الزبائن في شركة أورنج ؟ .ث

 ما أثر استخدام أدوات التعاون اإللكتروني عل  العمل بروح الفريق الواحد في شركة أورانج ؟  .ج
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 نموذج الدراسة  1-3

ملتغير املسقل وأبعاد : أدوات اإلتصاالت اإللكترونية وأدوات ( نموذج الدراسة حيث يم ل الجزء األيمن ا1يم ل الشكل رقم)

املؤتمرات اإللكترونية وأدوات تنسيق التعاون ويم ل الجزء األيسر املتغير التابع وأبعاد :اإلنتاجية والجودة واإلبتكار وخدمة 

 الزبائن والعمل بروح الفريق الواحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدراسة( نموذج ا1الشكل )

املصدر: من اعداد الباحث بتصرف بعد اإلطال  عل  املراجع والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات البحث ومن ه   

 Ma'aitah, 2012 (Sharabati, Jawad, and Bontis, 2010)، (Agarwal, Erramili, and) ، ) (Laudon, and Laudon,2012) :الدراسات واملراجع

Chekitan, 2003) ،(.2008)جداية،  ،(2000)مخيمر، وأخرون 

 فرضيات الدراسة 1-4

 إل  مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضي
ً
 الرئيسية التالية والتي سيجرى اختبارها:  ةإستنادا

ونية، ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ألدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها     )أدوات اإلتصاالت اإللكتر :HO1الفرضية الرئيسية 

أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل  اداء شركة أورانج واملتم ل في )اإلنتاجية، الجودة، اإلبتكار، خدمة 

  ( ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:α≤ 0.05داللة )الالزبائن، العمل بروح الفريق الواحد( عند مستوى 

)أدوات اإلتصاالت ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألدوات التعاون اإللكتروني بفئتها  : H01-1الفرضية الفرعية األولى 

في شركة أورانج عند مستوى  مستوى اإلنتاجية  اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل 

 (.α ≤ 0.05الداللة )

: اإللكتروني التعاون أدوات  

اإللكترونيةأدوات اإلتصاالت  -  

أدوات المؤتمرات اإللكترونية -  

تعاونأدوات تنسيق ال -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتاجية 

 إبتكار

 خدمة الزبائن 

 جودة 

 العمل بروح الفريق الواحد  
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)أدوات اإلتصاالت لة إحصائية ألدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها ال يوجد أثر ذو دال :H01-2الفرضية الفرعية الثانية 

اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل  مستوى الجودة في شركة أورانج عند مستوى الداللة 

(0.05 ≥ α.) 

)أدوات اإلتصاالت لتعاون اإللكتروني بفئاتها ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألدوات ا :-3H01الفرضية الفرعية الثالثة 

اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل  مستوى اإلبتكار في  شركة أورانج عند مستوى 

 (.α ≤ 0.05الداللة )

)أدوات اإلتصاالت بفئاتها  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألدوات التعاون اإللكتروني :-4H01الفرضية الفرعية الرابعة 

اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل  مستوى الخدمة املقدمة للزبائن في شركة أورانج عند 

 (.α ≤ 0.05مستوى الداللة )

) أدوات اإلتصاالت اتها بفئال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألدوات التعاون اإللكتروني  :H01-5الفرضية الفرعية الخامسة 

اإللكترونية ، أدوات املؤتمرات اإللكترونية ، أدوات تنسيق التعاون( عل  العمل بروح الفريق الواحد في شركة أورانج عند 

 (α ≤ 0.05مستوى الداللة )

 :التعريفات اإلصطالحية 1-5

 كما يلي: تشمل املتغيرات املستقلة والتابعة واملستخدمة فيها التعريفات اإلصطالحية

العمل مع اآلخرين لتحقيق أهداف مشتركة وصريحة وقد يكون التعاون ملدة قصيرة أو طويلة من :  Collaborationالتعاون  .1

 (Villamarín-García 2020)الزمن وبين شخصين أو عدة أشخاص 

: مجموعة من تكنولوجيا الويب الجاهزة تستخدمها الشركات إللتقاط  E-Collaboration Toolsأدوات التعاون اإللكتروني .2

وتوطيد وتركيز املعرفة في الشركة من خالل التشارك اإللكتروني في إنشاء املعلومات وتبادلها، كما يتم من خاللها إنشاء 

حيث يمكن تصنيفها إل  ثالثة  ،(Rachmawati 2020) (Laudon, and Laudon,2012) مساحات للعمل التعاوني املشترك إلكترونيا 

 أصناف حسب طبيعة األعمال التي تتم من خاللها:

وإستقبال الرسائل وامللفات  إلرسال : أدوات تستخدمElectronic Communications Toolsاإللكتروني أدوات اإلتصاالت  -

، الشبكات اإلجتماعية E-mail))والبيانات والوثائق بين العاملين وبالتالي تسهيل تبادل املعلومات م ل: البريد اإللكتروني 

(Social networks) تطبيقات التراسل الفوري ،(Instant messaging app)  النشر اإللكتروني ،(Web Publishing) .(Labanauskaitė, 

Fiore, and Stašys 2020) 

:أدوات تعمل عل  تسهيل تبادل املعلومات لكن بطريقة أكثر Electronic Conferences Tools أدوات املؤتمرات اإللكترونية  -

نظام اإلجتماعات ، (Instant Messaging)، التراسل الفوري (Video Conferencing)الفيديو  تفاعلية م ل: املؤتمرات عبر

 Telephony (Ma'aitah, 2012)).)، املهاتفة  (Electronic Meeting Systems) اإللكترونية

: أدوات تعمل عل  تسيير وإدارة األنشطة الجماعية م ل: Collaboration Coordination Toolsأدوات تنسيق التعاون  -

، البرامج اإلجتماعية  (Systems Project Management)، أنظمة إدارة املشاريع (rsElectronic Calenda)التقويمات اإللكترونية 
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( Social Software )،  نظم إدارة املعرفة(Knowledge Management Systems) ،  نظم تدفق العمل( Workflow Systems. ) 

(Ma'aitah, 2012) 

رجات أو األهداف التي تسع  اإلدارات إل  تحقيقها خالل فترة زمنية املخ وه :Organizational Performance التنظيمي االداء -3

 .(Morgan ,Douglas, Vorhies ,and Charlotte, 2009)محددة أو هي النتائج التي تسع  املنظمات إل  تحقيقها 

  :Productivityاإلنتاجية  -4
ُ
ّعرف بأنها نسبة الناتج إل  العالقة بين النتائج املحققة فعال والوسائل املستخدمة لبلوغها. كما ت

 (.2009العناصر الداخلة في تكوينها وكما تعرف أنها نسبة املدخالت إل  املخرجات )حمود ،

حالة ديناميكية مرتبطة باملنتجات املادية والخدمات وباألفراد والعمليات والبيئة املحيطة بحيث تتطابق  :Qualityالجودة  -5

 (.2002دكة و شيلي،)الدرا ه   الحالة مع التوقعات

حلول أو أفكار جديدة تتعامل مع املشكالت والتحديات الحالية وتخلق مخرجات إيجابية )الشيخ  :  Innovationاإلبتكار -6

،2013.) 

أي أنشطة أو منافع يمكن أن يقدمها فريق آلخرين بإعتبارها حاجة معنوية جوهرية وال  :Customer Service خدمة الزبائن -7

 .(kotler,2004)يها نقل امللكية يترتب عل

يعرف الفريق الواحد بأنه: جماعة يتم إنشاؤها داخل الهيكل التنظيمي لتحقيق  :Esprit De Corpsالعمل بروح الفريق الواحد  -8

ه   هدف أو مهمة محددة تتطلب التنددسيق والتفاعددل والتكامل بين أعضاء الفريق، ويعتبر أعضاء الفريق مسئولين عن تحقيق 

 (.2010األهداف والفريق يعمل بروح واحدة لتمكين األفراد مدن العمل الجماعي املنسجم كوحدة متجاندسة )السديري، 

 منهجية الدراسة: 2-1

 وسدائله   الدراسة عل  املدنهج الوصدفي التحليلدي، بأسدلوبيه النظدري وامليدداني، حيدث قدام الباحدث بإسدتخدام  اعتمدت

الدراسدددات السدددابقة املتعلقدددة بموضدددو  الدراسدددة، كمدددا قدددام الباحدددث بإسدددتخدام اإلسدددلوب امليدددداني لجمدددع  جمدددع البياندددات األوليدددة مدددن

البيانددات مددن املصددادر األوليددة، وذلددك عددن طريددق تطددوير إسددتبانة بعددد القيددام بمقابلددة إستكشددافية لتحديددد األدوات اإللكترونيددة التددي 

اإلستكشافية والتي تخددم أهدداف الدراسدة، حيدث تدم توزيعهدا علد  أفدراد  تستخدم بالفعل ليتم وضع اإلستبانه عل  أساس املقابلة

 .أورانج –شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية  األداء التنظيمي في التعاون اإللكتروني وأثرها عل  أدوات مجتمع الدراسة لقياس

 مجتمع وعينة الدراسة: 2-2

( 566رانددج املتواجدددد فددي عمددان وبلدددغ أفددراد مجتمددع الدراسدددة )تكددون مجتمددع الدراسددة مدددن مددوظفي املركددز الرئيسددد ي لشددركة أو 

( مددددن املددددوظفين 270موظدددف مددددن إداريدددين وعدددداملين فدددي كافددددة أقسدددام مبنددددى اإلدارة، حيدددث تددددم إختيدددار عينددددة عشدددوائية بسدددديطة بعددددد )

تبدر هد   العيندة مناسددبة %( مدن مجتمدع الدراسدة وتع47واإلداريدين العداملين فدي فدي كافدة أقسدام املركدز الرئيسد ي للشدركة، بمدا يشدكل )

 .( إستبانه صالحة للتحليل250( إستبانه منها )261حيث تم اإلجابة عل  )إلختيار عينة الدراسات  UMA SEKRANحسب جدول 
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 وصف عينة الدراسة:  2-3

 للمتغيددددرات: الجددددنس، املؤهددددل العلمددددي، العمددددر، الخبددددرة العمليددددة، ال
ً
 إلفددددراد عينددددة الدراسددددة وفقددددا

ً
وظيفددددة وفيمددددا يلددددي وصددددفا

 (.1الحالية؛ جدول رقم )

(1جدول)  

 للمتغيرات الشخصية
ً
 توزيع أفراد العينة وفقا

 النسبة املئوية التكرار املستوى  املتغيرات

 الجنس

 60.8 152 ذكر

 39.2 98 أنثى

 100.0 250 املجموع

 املؤهل العلمي

 22.4 56 دبلوم

 56.0 140 بكالوريوس

 20.0 50 ماجستير

 1.6 4 دكتورا 

 100.0 250 املجموع

 العمر

سنة فما دون  25  37 14.8 

سنة 26-35  71 28.4 

سنة 36-45  74 29.6 

سنة 46-56  46 18.4 

سنة فأكثر 57  22 8.8 

 100.0 250 املجموع

 الخبرة العملية

سنوات فأقل 5  34 13.6 

سنة 6-11  93 37.2 

سنة 12-15  79 31.6 

سنة فأكثر 16  44 17.6 

 100.0 250 املجموع

 الوظيفة الحالية

 0.4 1 مدير عام

 0.4 1 مدير فر 

 0.4 1 مساعد مدير

 4.8 12 رئيس قسم

 94 235 موظف )إداري(

 100 250 املجموع
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:أسلوب جمع البيانات 2-4  

ذات العالقدة املباشدرة  عل  البيانات ال انوية من خالل مراجعة األدبيات من كتب ودوريدات ودراسدات سدابقة الحصول تم 

بموضددددو  الدراسددددة؛ أمددددا فيمددددا يتعلددددق بجمددددع  البيانددددات األوليددددة، فقددددد قددددام الباحددددث بتطددددوير إسددددتبانة باإلعتمدددداد علدددد  اإلطددددار النظددددري 

 مددا جدداء باملقابلددة اإلستكشددافية لوضددع فقددرات 
ً
والدراسددات السددابقة ذات العالقددة، ومددن ثددم توزيعهددا علدد  أفددراد عينددة الدراسددة مراعيددا

 فددي الشددركة محددل الدراسددة، وذلددك بغددر  قيدداس متغيددرات هدد   الدراسددة، اإلسدد
ً
تبانه مددن واقددع األدوات اإللكترونيددة املسددتخدمة فعددال

 .أورانج –شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية  األداء التنظيمي في التعاون اإللكتروني وأثرها عل  والتعرف عل 

 أدوات الدراسة 2-5

: اإلستبانه
ً
 أوال

بددالرجو  إلدد  األدب السددابق والدراسددات السددابقة ذات بتطددوير اإلسددتبانه كوسدديلة لجمددع املعلومددات حيددث قددام  الباحددثقددام 

التعداون اإللكترونددي الدراسدة والتدي تسددع  لدراسدة أدوات  وذلدك لتحقيدق أهدددافالدراسددة لوضدع فقدرات اإلسددتبانه الصدلة بموضدو  

 ت األردنية.في شركة مجموعة اإلتصاال األداء التنظيمي  وأثرها عل 

: املقابالت اإلستكشافية 
ً
 ثانيا

قددام الباحددث بإسددتخدام أسددلوب املقددابالت اإلستكشددافية مددع إدارة الشددركة وذلددك للتعددرف عددن قددرب علدد  أدوات التعدداون 

 فدي الشدركة محدل الدراسدة )شدركة أوراندج( علد  أر  الواقدع، والهددف مدن املقدابالت اإلستكشدافية 
ً
هدو اإللكترونية املسدتخدمة فعدال

جمددع معلومددات مبدئيددة تسدداعد علدد  تحديددد اسددئلة اإلسددتبانه وأعددداد العدداملين،  ويسدداعد البحددث اإلستكشددافي علدد  تحديددد أفضددل 

تصميم للبحث، وطريقة جمع البيانات وتحديد أسئلة اإلستبانه بناء عل  ما هدو موجدود فعدأل علد  أر  الواقدع مدن أدوات التعداون 

 املقابالت اإلستكشافية من فقرتان: اإللكتروني، وتكونت أداة الدراسة

 :الفقرة األولى

: ما عدد العاملين في مبنى إدارة شركة مجموعةاإلتصاالت األردنية
ُ
 أورانج ؟-أوال

: ما عدد اإلداريين في مبنى إدارة شركة مجموعةاإلتصاالت األردنية
ً
أورانج من )مدير عام، مدير فر ، مساعد مدير، رئيس -ثانيا

 ي( ؟ قسم، موظف إدار 

: هل يتم إستخدام األدوات التعاونية ؟ وتم ذكر األدوات التي تستخدم بكثرة في األعمال  مع خيارين: يتم الفقرة الثانية

 إستخدامها داخل الشركة )نعم(، ال يتم إستخدامها )ال( وبناء عل  األجابة تم وضع اسئلة اإلستبانه وإختيار عينة البحث. 

 ثبات أداة الدراسة: 2-6

 ( يوضح ذلك.2يق معادلة ثبات األداة )كرونباخ ألفا( عل  جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل, والجدول )تم تطب
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( 2جدول )  

 معامالت ثبات مجاالت اإلستبانه

 معامل كرونباخ ألفا املجال الرقم

 0.78  أدوات اإلتصاالت اإللكترونية  1

 0.79  أدوات املؤتمرات اإللكترونية 2

 0.83 نسيق التعاون أدوات ت 3

 0.89 أدوات التعاون اإللكتروني

 0.83 اإلنتاجية 1

 0.78 الجودة 2

 0.76 اإلبتكار 3

 0.81 خدمة الزبائن 4

 0.77 العمل بروح الفريق الواحد 5

 0.93 األداء التنظيمي

 

 ( ما يلي:  2يظهر من جدول )

( 0.83-0.78أوراندددج تراوحدددت بدددين )–ي مجموعدددة اإلتصددداالت األردنيدددة أن معدددامالت ال بدددات ملجددداالت أدوات التعددداون اإللكتروندددي فددد -

 0.79أعالهدددا ملجدددال " أدوات تنسددديق التعددداون" وجددداء بعدددد  مجدددال " أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة " بمعامدددل ثبدددات بلدددغ )
ً
(، وأخيدددرا

)أدوات التعددداون اإللكتروندددي فدددي  (، كمدددا بلدددغ معامدددل ثبدددات0.78جددداء مجدددال " أدوات اإلتصددداالت اإللكترونيدددة" بمعامدددل ثبدددات بلدددغ )

 (، وهي قيم مرتفعة ومقبولة ألغرا  تطبيق الدراسة.0.89أورانج( )–مجموعة اإلتصاالت األردنية 

( أعالهددا ملجددال " 0.83-0.76أورانددج تراوحددت بددين )–معددامالت ال بددات ملجدداالت األداء التنظيمددي فددي مجموعددة اإلتصدداالت األردنيددة  -

 جددداء مجدددال " اإلبتكدددار " بمعامدددل ثبدددات بلدددغ 0.81ال " خدمدددة الزبدددائن" بمعامدددل ثبدددات بلدددغ )اإلنتاجيدددة " وجددداء بعدددد  مجددد
ً
(، وأخيدددرا

 (، وهي قيم مرتفعة ومقبولة ألغرا  تطبيق الدراسة.0.93(، كما بلغ معامل ال بات )األداء التنظيمي( )0.76)

 تصحيح املقياس: 2-7

يدث اسدتخدم الباحدث مقيداس ليكدرت للتددرج الخماسد ي  هددف قيداس ( فقرة، ح47تكونت اإلستبانه بصورتها النهائية من )

 (، 2) غير موافق(، 3) محايد(، 4) موافق(، 5) موافق بشدةآراء أفراد عينة الدراسة، وتم إعطاء 
ً
 (. 1)غير موافق أبدا

 .  اختبار فرضيات الدراسة:3

اإللكترونددددددي بفئاتهددددددا ) أدوات اإلتصدددددداالت  ال يوجددددددد أثددددددر ذو داللددددددة إحصددددددائية ألدوات التعدددددداون  :HO1الفرضييييييية الرئيسييييييية 

أوراندج  واملتم دل –اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل  أداء شركة مجموعة اإلتصداالت األردنيدة 

 (.α≤ 0.05في )اإلنتاجية،الجودة، اإلبتكار، خدمة الزبائن ،العمل بروح الفريق الواحد( عند مستوى الداللة )
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 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية: 

ال يوجدد أثدر ذو داللدة إحصدائية ألدوات التعداون اإللكتروندي بفئاتهدا ) أدوات اإلتصداالت :  H01-1اختبيار الفرضيية الفرعيية األوليى -

مجموعدددة اإلتصددداالت اإللكترونيدددة ، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة ، أدوات تنسددديق التعددداون( علددد  مسدددتوى اإلنتاجيدددة فدددي شدددركة 

 (.α ≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–األردنية 

للكشدددف عدددن أثدددر  (Multiple Regression)تدددم تطبيدددق تحليدددل االنحددددار املتعددددد للتأكدددد مدددن صدددحة الفرضدددية الفرعيدددة األولددد  

التعداون( تنسديق اإللكترونية، أدوات إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات 

 (.α ≤ 0.05أورانج عند مستوى الداللة )–عل  مستوى اإلنتاجية في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 

( وهددي تم ددل قددوة العالقددة بددين إسددتخدام 0.46) (2R)وبلغددت قيمددة ( 0.683بلغددت ) (R)( أن قيمددة 3يظهددر مددن الجدددول رقددم )

التعداون( ومسدتوى تنسديق فئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونيدة ، أدوات أدوات التعاون اإللكتروني ب

 للمتغيدددر املسدددتقل علددد  املتغيدددر التدددابع، حيدددث –اإلنتاجيدددة فدددي شدددركة مجموعدددة اإلتصددداالت األردنيدددة 
ً
أوراندددج ، وهنددداك أثدددر دال إحصدددائيا

(، وهدددد ا يدددددل علدددد  وجددددود أثددددر ذو داللددددة إحصددددائية ألدوات التعدددداون اإللكترونددددي 0.00(  بداللددددة إحصددددائية )f( )71.792بلغددددت قيمددددة )

مسددتوى اإلنتاجيددة فددي شددركة   التعدداون( علدد تنسدديق بفئاتهددا ) أدوات اإلتصدداالت اإللكترونيددة، أدوات املددؤتمرات اإللكترونيددة، أدوات 

لي تييييييرفض الفرضييييييية الفرعييييييية األولييييييى وتقبييييييل وبالتييييييا (،α≤ 0.05أورانددددددج  عنددددددد مسددددددتوى الداللددددددة )–مجموعددددددة اإلتصدددددداالت األردنيددددددة 

الفرضيييييييية البديلييييييية لتصيييييييبح عليييييييى النحيييييييو التيييييييالي: يوجيييييييد أثييييييير ذو داللييييييية إحصيييييييائية ألدوات التعييييييياون اإللكترونيييييييي بفئاتهيييييييا )أدوات 

مسييتوى اإلنتاجيييية فيييي شيييركة مجموعييية   التعييياون( عليييى اإلتصيياالت اإللكترونيييية، أدوات امليييؤتمرات اإللكترونيييية، أدوات تنسيييق

 (".α≤ 0.05أورانج عند مستوى الداللة ) –تصاالت األردنية اإل

 (3جدول )

( للكشف عن أثر إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية،  Multiple  Regressionتحليل االنحدار املتعدد )

أورانج  عند مستوى –اإلنتاجية في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية مستوى   التعاون( على أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق

 (α ≤ 0.05الداللة )

 أدوات التعاون اإللكتروني

 اإلنتاجية

 (fقيمة )
الداللة 

 اإلحصائية
 الداللة اإلحصائية (tقيمة ) (قيمة ) (2Rقيمة ) Rقيمة 

  أدوات اإلتصاالت اإللكترونية 

71.792 0.00 0.683 0.46 

0.149 2.553 0.011 

 0.537 0.618 0.041  أدوات املؤتمرات اإللكترونية

 0.000 9.184 0.568 أدوات تنسيق التعاون 

 

) أدوات اإلتصداالت ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألدوات التعاون اإللكتروندي بفئاتهدا  :H01-2اختبار الفرضية الفرعية الثانية -

تمرات اإللكترونيددددة ، أدوات تنسدددديق التعدددداون( علدددد  مسددددتوى الجددددودة فددددي شددددركة مجموعددددة اإلتصدددداالت اإللكترونيددددة ، أدوات املددددؤ 

 (.α ≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–األردنية 
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أثددر عددن للكشددف   (Multiple Regression)تددم تطبيددق تحليددل االنحدددار املتعدددد للتأكددد مددن صددحة الفرضددية الفرعيددة ال انيددة 

التعداون( تنسديق ون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات إستخدام أدوات التعا

 (.α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–عل  مستوى الجودة في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 

( وهدي تم دل قدوة العالقدة بدين إسدتخدام أدوات 0.42) (2R)وبلغدت قيمدة ( 0.655بلغدت ) (R)( أن قيمدة 4يظهر مدن الجددول )

( ومسددددددتوى تنسدددددديق التعدددددداون التعدددددداون اإللكترونددددددي بفئاتهددددددا )أدوات اإلتصدددددداالت اإللكترونيددددددة، أدوات املددددددؤتمرات اإللكترونيددددددة، أدوات 

 للمتغيدر املسدتقل علد  املتغيدر –الجودة في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 
ً
التدابع، حيدث بلغدت أورانج، وهنداك أثدر دال إحصدائيا

(، وهددد ا يددددل علددد  وجدددود أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية ألدوات التعددداون اإللكتروندددي بفئاتهدددا ) 0.00(  بداللدددة إحصدددائية )f( )55.880قيمدددة )

التعددداون( علددد  مسدددتوى الجدددودة فدددي شدددركة مجموعدددة تنسددديق أدوات اإلتصددداالت اإللكترونيدددة ، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة، أدوات 

وبالتيييالي تيييرفض الفرضييييية الفرعيييية الثانيييية وتقبيييل الفرضييييية (، α ≤ 0.05أوراندددج  عندددد مسددددتوى الداللدددة )–األردنيدددة اإلتصددداالت 

البديلييييية لتصيييييبح عليييييى النحيييييو التيييييالي: " يوجيييييد أثييييير ذو داللييييية إحصيييييائية ألدوات التعييييياون اإللكترونيييييي بفئاتهيييييا ) أدوات اإلتصييييياالت 

مسييييتوى الجيييودة فيييي شيييركة مجموعييية اإلتصيييياالت   التعييياون( علييييى وات تنسييييقاإللكترونيييية، أدوات امليييؤتمرات اإللكترونيييية، أد

 (".α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–األردنية 

 (4جدول )

( للكشف عن أثر إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، Multiple  Regressionتحليل االنحدار املتعدد )

أورانج  عند مستوى الداللة –مستوى الجودة في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية   التعاون( على ملؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيقأدوات ا

(0.05 ≥α) 

 أدوات التعاون اإللكتروني

 الجودة

 (fقيمة )
الداللة 

 اإلحصائية
 الداللة اإلحصائية (tقيمة ) (قيمة ) (2Rقيمة ) Rقيمة 

  تصاالت اإللكترونية أدوات اإل

55.880 0.00 0.655 0.42 

0.214 3.211 0.002 

 0.024 2.267 0.173  أدوات املؤتمرات اإللكترونية

 0.000 4.921 0.361 أدوات تنسيق التعاون 

 

) أدوات اإلتصداالت ئاتهدا ال يوجد أثر ذو داللدة إحصدائية ألدوات التعداون اإللكتروندي بف :H01-3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  -

اإللكترونيددددة، أدوات املددددؤتمرات اإللكترونيددددة، أدوات تنسدددديق التعدددداون( علدددد  مسددددتوى اإلبتكددددار فددددي شددددركة مجموعددددة اإلتصدددداالت 

 (.α ≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–األردنية 

أثددر عددن للكشددف  (Multiple Regression)تددم تطبيددق تحليددل االنحدددار املتعدددد للتأكددد مددن صددحة الفرضددية الفرعيددة ال ال ددة 

تنسددددددديق إسدددددددتخدام أدوات التعددددددداون اإللكتروندددددددي بفئاتهدددددددا )أدوات اإلتصددددددداالت اإللكترونيدددددددة ، أدوات املدددددددؤتمرات اإللكترونيدددددددة، أدوات 

 (.α ≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–التعاون( عل  مستوى اإلبتكار في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 
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( وهدي تم دل قدوة العالقدة بدين إسدتخدام أدوات 2R( )0.49وبلغت قيمة )( 0.701( بلغت )R( أن قيمة )5) يظهر من الجدول 

التعدددددداون( ومسددددددتوى تنسدددددديق اإللكترونيددددددة، أدوات  املددددددؤتمراتالتعدددددداون اإللكترونددددددي بفئاتهددددددا )أدوات اإلتصدددددداالت اإللكترونيددددددة، أدوات 

 للمتغيدر املسدتقل علد  املتغيدر التدابع، حيدث بلغدت أورانج–اإلبتكار في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 
ً
، وهناك أثر دال إحصدائيا

(، وهددد ا يددددل علددد  وجدددود أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية ألدوات التعددداون اإللكتروندددي بفئاتهدددا ) 0.00(  بداللدددة إحصدددائية )f( )71.621قيمدددة )

مسددتوى اإلبتكددار فددي شددركة مجموعدددة   التعدداون( علدد  تنسدديقأدوات اإلتصدداالت اإللكترونيددة، أدوات املددؤتمرات اإللكترونيددة، أدوات 

وبالتيييييالي تيييييرفض الفرضيييييية الفرعيييييية الثالثييييية وتقبيييييل الفرضيييييية  (،α≤ 0.05أوراندددددج  عندددددد مسدددددتوى الداللدددددة )–اإلتصددددداالت األردنيدددددة 

إلتصييييياالت البديلييييية لتصيييييبح عليييييى النحيييييو التيييييالي: "يوجيييييد أثييييير ذو داللييييية إحصيييييائية ألدوات التعييييياون اإللكترونيييييي بفئاتهيييييا ) أدوات ا

ييار فيييي شيييركة مجموعييية اإلتصييياالت   التعييياون( عليييى اإللكترونيييية ، أدوات امليييؤتمرات اإللكترونيييية ، أدوات تنسييييق مسيييتوى اإلبتكي

 ("α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–األردنية 

 (5جدول )

اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، ( للكشف عن أثر إستخدام أدوات التعاون Multiple  Regressionتحليل االنحدار املتعدد )

أورانج  عند مستوى الداللة –مستوى اإلبتكار في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية   التعاون( على أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق

(0.05 ≥α) 

 أدوات التعاون اإللكتروني

 اإلبتكار

 (fقيمة )
الداللة 

 اإلحصائية
 الداللة اإلحصائية (tقيمة ) (قيمة ) (2Rقيمة ) Rة قيم

  أدوات اإلتصاالت اإللكترونية 

71.621 0.00 0.701 0.49 

0.334 5.305 0.000 

 0.151 1.441 0.104  أدوات املؤتمرات اإللكترونية

 0.000 5.234 0.363 أدوات تنسيق التعاون 

 

) أدوات ال يوجدددددددد أثدددددددر ذو داللدددددددة إحصدددددددائية ألدوات التعددددددداون اإللكتروندددددددي بفئاتهدددددددا  :H01-4اختبيييييييار الفرضيييييييية الفرعيييييييية الرابعييييييية  -

اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( عل  مستوى خدمة الزبدائن فدي شدركة مجموعدة 

 (.α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–اإلتصاالت األردنية 

أثددر عددن للكشددف ( Multiple Regression)تددم تطبيددق تحليددل االنحدددار املتعدددد الفرضددية الفرعيددة الرابعددة للتأكددد مددن صددحة 

التعداون( تنسديق إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات 

 (.α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–الت األردنية مستوى خدمة الزبائن في شركة مجموعة اإلتصا عل 

( وهدي تم دل قدوة العالقدة بدين إسدتخدام أدوات 0.50) (2R)وبلغدت قيمدة ( 0.710بلغدت ) (R)( أن قيمدة 6يظهر مدن الجددول )

لتعداون( ومسدتوى خدمدة اتنسديق التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصداالت اإللكترونيدة، أدوات املدؤتمرات اإللكترونيدة، أدوات 

 للمتغيدر املسدتقل علد  املتغيدر التدابع، حيدث بلغدت –الزبائن في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنيدة 
ً
أوراندج، وهنداك أثدر دال إحصدائيا

(، وهدددد ا يدددددل علدددد  وجددددود أثددددر ذو داللددددة إحصددددائية ألدوات التعدددداون اإللكترونددددي بفئاتهددددا 0.00(  بداللددددة إحصددددائية )f( )75.372قيمددددة )
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التعددددداون( علددددد  مسدددددتوى خدمدددددة الزبدددددائن فدددددي شدددددركة تنسددددديق دوات اإلتصددددداالت اإللكترونيدددددة، أدوات املدددددؤتمرات اإللكترونيدددددة، أدوات )أ

وبالتييييالي تييييرفض الفرضييييية الفرعييييية الرابعيييية وتقبييييل  (،α≤ 0.05أورانددددج  عنددددد مسددددتوى الداللددددة )–مجموعددددة اإلتصدددداالت األردنيددددة 

"يوجييييييد أثيييييير ذو دالليييييية إحصييييييائية ألدوات التعيييييياون اإللكترونييييييي بفئاتهييييييا )أدوات  الفرضييييييية البديليييييية لتصييييييبح علييييييى النحييييييو التييييييالي:

مسيييييتوى خدمييييية الزبيييييائن فيييييي شيييييركة   التعييييياون( عليييييى اإلتصييييياالت اإللكترونيييييية، أدوات امليييييؤتمرات اإللكترونيييييية، أدوات تنسييييييق

 (".α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–مجموعة اإلتصاالت األردنية 

 (6جدول )

( للكشف عن أثر إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية،  Multiple  Regressionنحدار املتعدد )تحليل اال 

أورانج  عند مستوى –مستوى خدمة الزبائن في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية   أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( على

 (α ≤ 0.05ة )الدالل

 أدوات التعاون اإللكتروني

 خدمة الزبائن

 (fقيمة )
الداللة 

 اإلحصائية
 الداللة اإلحصائية (tقيمة ) (قيمة ) (2Rقيمة ) Rقيمة 

  أدوات اإلتصاالت اإللكترونية 

75.372 0.00 0.710 0.50 

0.470 7.558 0.000 

 0.340 0.956 0.068  أدوات املؤتمرات اإللكترونية

 0.000 3.845 0.263 أدوات تنسيق التعاون 

)أدوات ال يوجدددددددد أثدددددددر ذو داللدددددددة إحصدددددددائية ألدوات التعددددددداون اإللكتروندددددددي بفئاتهدددددددا  :-5H01اختبيييييييار الفرضيييييييية الفرعيييييييية الخامسييييييية  -

الواحددد فددي شددركة اإلتصدداالت اإللكترونيددة، أدوات املددؤتمرات اإللكترونيددة، أدوات تنسدديق التعدداون( علدد  مسددتوى العمددل بددروح الفريددق 

 (.α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–مجموعة اإلتصاالت األردنية 

للكشدددف أثدددر  (Multiple Regression)تدددم تطبيدددق تحليدددل االنحددددار املتعددددد للتأكدددد مدددن صدددحة الفرضدددية الفرعيدددة الخامسدددة 

التعداون( تنسديق ت املؤتمرات اإللكترونية، أدوات إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، أدوا

 (.α ≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–عل  مستوى العمل بروح الفريق الواحد في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 

وات ( وهدي تم دل قدوة العالقدة بدين إسدتخدام أد0.47) (2R)وبلغدت قيمدة ( 0.691بلغدت ) (R)( أن قيمدة 7يظهر مدن الجددول )

التعداون( ومسدتوى العمدل تنسديق التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصداالت اإللكترونيدة، أدوات املدؤتمرات اإللكترونيدة، أدوات 

 للمتغيدر املسدتقل علد  املتغيدر التدابع، –بروح الفريق الواحد في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 
ً
أورانج، وهناك أثر دال إحصدائيا

(، وه ا يدل علد  وجدود أثدر ذو داللدة إحصدائية ألدوات التعداون اإللكتروندي 0.00(  بداللة إحصائية )f( )67.922مة )حيث بلغت قي

التعددداون( علددد  مسدددتوى العمدددل بدددروح الفريدددق تنسددديق ، أدوات اإللكترونيدددةبفئاتهدددا )أدوات اإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات 

وبالتيييالي تيييرفض الفرضيييية الفرعيييية  (،α ≤ 0.05أوراندددج  عندددد مسدددتوى الداللدددة )–ردنيدددة الواحدددد فدددي شدددركة مجموعدددة اإلتصددداالت األ 

الخامسة وتقبل الفرضية البديلة لتصيبح عليى النحيو التيالي: "يوجيد أثير ذو داللية إحصيائية ألدوات التعياون اإللكترونيي بفئاتهيا 

مسيييتوى العميييل بيييروح الفرييييق   التعييياون( عليييى نسييييق)أدوات اإلتصييياالت اإللكترونيييية، أدوات امليييؤتمرات اإللكترونيييية، أدوات ت

 (".α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–الواحد في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية 



 كتاب المؤتمر اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو 

 

227 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 (7جدول )

رونية، ( للكشف عن أثر إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكت Multiple  Regressionتحليل االنحدار املتعدد )

أورانج   –مستوى العمل بروح الفريق الواحد في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية   التعاون( على أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق

 (α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

 أدوات التعاون اإللكتروني

 العمل بروح الفريق الواحد

 (fقيمة )
الداللة 

 اإلحصائية
 الداللة اإلحصائية (tقيمة ) (قيمة ) (2R)قيمة  Rقيمة 

  أدوات اإلتصاالت اإللكترونية 

67.922 0.00 0.691 0.47 

0.423 6.623 0.000 

 0.938 0.078- 0.006-  أدوات املؤتمرات اإللكترونية

 0.000 5.103 0.358 أدوات تنسيق التعاون 

 

ال يوجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية  ألدوات التعدداون اإللكترونددي بفئاتهددا )أدوات : والتييي تيينص علييى H-O1وإلختبييار الفرضييية الرئيسييية 

–اإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة، أدوات تنسددديق التعددداون( علددد  أداء شدددركة مجموعدددة اإلتصددداالت األردنيدددة 

 (.α≤ 0.05بروح الفريق الواحد( عند مستوى الداللة ) أورانج  واملتم ل في )اإلنتاجية، الجودة، اإلبتكار، خدمة الزبائن، العمل

أثددر إسددتخدام أدوات التعدداون اإللكترونددي بفئاتهددا عددن للكشددف  (Multiple Regression)تددم تطبيددق تحليددل االنحدددار املتعدددد 

عددددددة اإلتصدددددداالت التعدددددداون( علدددددد  أداء شددددددركة مجمو تنسدددددديق )أدوات اإلتصدددددداالت اإللكترونيددددددة، أدوات املددددددؤتمرات اإللكترونيددددددة، أدوات 

خدمدددة الزبدددائن ،العمدددل بدددروح الفريدددق الواحدددد( عندددد مسدددتوى الداللدددة  أوراندددج  واملتم دددل فدددي )اإلنتاجيدددة ،الجدددودة، اإلبتكدددار،–األردنيدددة 

(0.05 ≥α.) 

( وهددي تم ددل قددوة العالقددة بددين إسددتخدام 0.41) (2R)وبلغددت قيمددة ( 0.0645بلغددت ) (R)( أن قيمددة 8يظهددر مددن الجدددول رقددم )

التعدددداون( وأداء تنسدددديق عدددداون اإللكترونددددي بفئاتهددددا )أدوات اإلتصدددداالت اإللكترونيددددة، أدوات املددددؤتمرات اإللكترونيددددة، أدوات أدوات الت

العمدددل بدددروح الفريدددق  خدمدددة الزبدددائن، الجدددودة، اإلبتكدددار، أوراندددج  واملتم دددل فدددي )اإلنتاجيدددة،–شدددركة مجموعدددة اإلتصددداالت األردنيدددة 

 للمتغيدددر املسدددتقل علددد  املتغيدددر التدددابع، حيدددث بلغدددت قيمدددة )α≤ 0.05الواحدددد(  عندددد مسدددتوى الداللدددة )
ً
( f(، وهنددداك أثدددر دال إحصدددائيا

(، وهددددد ا يددددددل علددددد  وجدددددود أثدددددر ذو داللدددددة إحصدددددائية ألدوات التعددددداون اإللكتروندددددي بفئاتهدددددا )أدوات 0.00(  بداللدددددة إحصدددددائية )58.401)

–التعددداون( علددد  أداء شدددركة مجموعدددة اإلتصددداالت األردنيدددة سددديق تناإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة، أدوات 

 (،α≤ 0.05العمدل بدروح الفريدق الواحدد(  عندد مسدتوى الداللدة ) خدمدة الزبدائن، الجدودة، اإلبتكدار، أوراندج  واملتم دل فدي )اإلنتاجيدة،

أثيير ذو دالليية إحصييائية ألدوات  وبالتييالي تييرفض الفرضييية الرئيسييية وتقبييل الفرضييية البديليية لتصييبح علييى النحييو التييالي: "يوجييد

التعييياون( عليييى أداء  التعييياون اإللكترونيييي بفئاتهيييا )أدوات اإلتصييياالت اإللكترونيييية، أدوات امليييؤتمرات اإللكترونيييية، أدوات تنسييييق

يييق أورانييج  واملتمثييل فييي )اإلنتاجييية، الجييودة، اإلبتكييار، خدميية الزبييائن، العمييل بييروح الفر –شييركة مجموعيية اإلتصيياالت األردنييية 

 (".α≤ 0.05الواحد(  عند مستوى الداللة )

 (8جدول )
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( للكشف عن أثر إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني بفئاتها )أدوات اإلتصاالت اإللكترونية، Multiple  Regressionتحليل االنحدار املتعدد )

الجودة،  أورانج  واملتمثل في )اإلنتاجية،–تصاالت األردنية أداء شركة مجموعة اإل  أدوات املؤتمرات اإللكترونية، أدوات تنسيق التعاون( على

 (α≤ 0.05العمل بروح الفريق الواحد(  عند مستوى الداللة ) خدمة الزبائن، اإلبتكار،

 أدوات التعاون اإللكتروني

 األداء التنظيمي

 (fقيمة )
الداللة 

 اإلحصائية
 يةالداللة اإلحصائ (tقيمة ) (قيمة ) (2Rقيمة ) Rقيمة 

  أدوات اإلتصاالت اإللكترونية 

58.401 0.00 0.645 0.41 

0.043 0.706 0.481 

 0.347 0.942- 0.066-  أدوات املؤتمرات اإللكترونية

 0.000 10.260 0.664 أدوات تنسيق التعاون 

 

 . النتائج4

 تلخيص النتائج عل  النحو التالي: ختبار فرضيات الدراسة يمكنإمن خالل عر  نتائج التحليل اإلحصائي السابقة و 

وجدددود أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية ألدوات التعددداون اإللكتروندددي بفئاتهدددا )أدوات اإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة،  -

 (.α≤ 0.05أورانج عند مستوى الداللة )–مستوى اإلنتاجية في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية  التعاون( عل  أدوات تنسيق

وجدددود أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية ألدوات التعددداون اإللكتروندددي بفئاتهدددا )أدوات اإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة،  -

 (.α≤ 0.05أورانج  عند مستوى الداللة )–التعاون( عل  مستوى الجودة في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية  أدوات تنسيق

حصدددائية ألدوات التعددداون اإللكتروندددي بفئاتهدددا )أدوات اإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة، وجدددود أثدددر ذو داللدددة إ -

 (.α≤ 0.05أورانج عند مستوى الداللة ) –التعاون( عل  مستوى اإلبتكار في شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية  أدوات تنسيق

لكتروندددي بفئاتهدددا )أدوات اإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة، وجدددود أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية ألدوات التعددداون اإل -

 0.05أورانددج عنددد مسددتوى الداللددة ) –التعدداون( علدد  مسددتوى خدمددة الزبددائن فددي شددركة مجموعددة اإلتصدداالت األردنيددة  أدوات تنسدديق

≥α.) 

ت اإلتصددداالت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة، وجدددود أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية ألدوات التعددداون اإللكتروندددي بفئاتهدددا )أدوا -

أوراندددج عندددد مسدددتوى  –التعددداون( علددد  مسدددتوى العمدددل بدددروح الفريدددق الواحدددد فدددي شدددركة مجموعدددة اإلتصددداالت األردنيدددة  أدوات تنسددديق

 (.α≤ 0.05الداللة )

ت اإللكترونيدددة، أدوات املدددؤتمرات اإللكترونيدددة، وجدددود أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية ألدوات التعددداون اإللكتروندددي بفئاتهدددا )أدوات اإلتصددداال  -

خدمددة  الجددودة، اإلبتكددار، أورانددج  واملتم ددل فددي )اإلنتاجيددة،–أدوات تنسدديق التعدداون( علدد  أداء شددركة مجموعددة اإلتصدداالت األردنيددة 

 (. α ≤ 0.05العمل بروح الفريق الواحد( عند مستوى الداللة ) الزبائن،
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 التوصيات:  .5

 أوصت الدراسة بما يلي: بناًء النتائج

دوات التعدداون اإللكترونددي )أدوات اإلتصدداالت اإللكترونيددة، أدوات املددؤتمرات اإللكترونيددة، أدوات أضددرورة تبنددي املزيددد مددن  -

التعدداون( كبدديل للعمددل التقليدددي فدي حالددة اي أزمددات مسدتقبلية مشددا هه تجبددر املنظمدة علدد  العمددل عدن بعددد وذلددك تنسديق 

 . (Business Continuity)عمل ال ةلضمان إستمراري

ضرورة أن تفّعل  شركة أورانج إستخدام أدوات اإلتصال اإللكترونية بشكل أكبر في مجال العمل ملا لها من اثر عل  تحسين  -

 الجودة، اإلبتكار، خدمة الزبائن، العمل بروح الفريق الواحد(. االداء التظيمي واملتم ل في )اإلنتاجية،

 أورانج إستخدام أدوات املؤتمرات اإللكترونية في اتخاذ القرارات. ضرورة أن تفّعل شركة -

 التعاون مع كل من املوردين واملوزعين والزبائن لحل املشكالت التي تتعلق بالخدمات .  ضرورة زيادة إستخدام أدوات تنسيق -

ستفادة منها لتحقيق الفائد  ضرورة تحديث ومالحقة التطور في أدوات التعاون الإللكتروني وإستخدام أحدث األدوات لإل  -

 التنظيمية.

 ستخدام أدوات التعاون اإللكتروني لتدريب وتنمية العاملين وزيادة معرفتهم.إضرورة زيادة  -

تفعيل إستخدام أدوات االتصاالت اإللكترونية إلنشاء املنتديات واملجموعات للتواصل وتبادل الخبرات واملعلومات  -

 واملستجدات في مجال العمل.

رة دعم اإلدارة العليا لشركة أورانج لزيادة إستخدام أدوات التعاون اإللكتروني في العمل وتحفيز العاملين عل  ضرو  -

 إستخدامها.

 املصادر واملراجع:

 العربية:

( ، دور رأس املال املعرفي في تحقيق اإلبتكار لدى عمداء الكليات في الجامعات السورية "دراسة 2013الشيخ ،عمر  )

 .385-365(،2)21،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية واإلدارية ،ميدانية"

(، اراء العاملين في القطا  الخاص في سلطنة عمان عن مهارات مدراءهم في فريق العمل، رسالة 2010السديري ، أحمد ) 

 ، بريطانيا .ماجستير غير منشورة. األكاديمية العربية البريطانية ، الجامعة اإلفتراضية الدولية 

 ( ، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع.4( . إدارة الجودة الشاملة،)ط2009حمود، خضير)

 ( ، عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع.4( . إدارة الجودة الشاملة،)ط2009حمود، خضير)

 للنشر والتوزيع.(،عمان :دار صفاء 1(، الجودة في املنظمات الحدي ة ،)ط2002الدرادكة،مأمون شيلي،طارق )

(.أثر إستخدام نظم املعلومات عل  أداء املؤسسات اإلقتصادية دراسة تطبيقية عل  شركات التأمين في 2009موساوي،  محمد )
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 .31-1، ص 2009نيسان  15-14الجزائر، املؤتمر ال اني لكلية األعمال، الجامعة األردنية، عمان، 

وات تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات وأثر  عل  األداء التنظيمي في الشركات (، مستوى إستخدام أد2008الجداية، محمدنور)

 .192-164(،2)4الصناعية األردنية ،املجلة األردنية في إدارة األعمال، 

 (،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.1(، الجودة في املنظمات الحدي ة ،)ط2002الدرادكة،مأمون شيلي،طارق )

 (، القاهرة : املنظمة العربية لتنمية اإلدارة.1قياس األداء املؤس ي لألجهزة الحكومية)ط (.2000مخيمر واخرون،)
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االحترازية والحلول التشريعية الجذريةمواجهة تداعيات كورونا في الجزائر: بين التدابير   

Confronting the repercussions of Corona in Algeria between precautionary measures and legislative 

solutions 
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 امللخص:

في سياق سعي كل الدول ملواجهة تداعيات جائحة كورونا، كان للجزائر استراتيجيتها الستيعاب االنعكاسات الكبيرة له   

ازنة بين العديد من املتطلبات التي تتراوح بين أولوية حماية الجائحة باتخاذها العديد من التدابير االحترازية في محاولة للمو 

الصحة العمومية وضرورة ضمان الحد األدنى لشروط املعيشة وغيرها من املتطلبات، وقد كانت ممارسة األنشطة االقتصادية 

ير االحترازية التي تنوعت بين من أكثر الجوانب تأثرا بالجائحة. وفي مواجهة أول  لكل تلك التداعيات تم إقرار جملة من التداب

التدابير األولية من قبيل فر  إجراء الحجر الصحي وتقييد حرية تنقل األشخاص وتقييد وتعليق ممارسة العديد من األنشطة 

االقتصادية خاصة،تجنبا ملخاطر التقارب بين األفراد...إلخ، وبين تلك الهادفة إل  تكييف النصوص التشريعية مع مقتضيات 

 ف الصحية.الظرو 

إال أن اعتماد ه   التدابير ال يعني غياب حلول تشريعية ج رية ملواجهة تداعيات الجائحة وتراكمات األزمة االقتصادية 

بشكل عام، فقد تضمنت نصوص القانون الجزائري تجاوبا معتبرا مع تلك التحديات، عل  غرار اإلصالحات في املجال املصرفي 

ار ه   الحلول، فإنه يعول عل  العديد من الرهانات للخروج من األزمة، تتم ل ه   الرهانات أساسا واالست مار األجنبي، وفي إط

 في تنظيم التجارة االلكترونية وتعزيز أنظمة الدفع االلكتروني.

 داعيات كورونا، رهانات املواجهة.تدابير احترازية، حلول تشريعية، ت الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

To confront the repercussions of the pandemic Covid 19, Algeria, as all countries in the world, set a strategy to 

absorb the perilous effects of this pandemic by taking many precautionary measures in an attempt to balance the 

requirements of  protecting public health and the need to ensure the minimum living conditions. The practice of 

economic activities was among the most affected aspects. As a first attempt to confront the pandemic 

repercussions a set of measures have been approved, the most prominent of which are imposing quarantine, 

restricting the freedom of movement of people and restricting and suspending the practice of many economic 
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activities to avoid the risks of rapprochement between individuals. In addition to the previously mentioned 

measures, radical legislative solutions have been figured out; the provisions of the Algerian law included a 

significant response to these challenges, such as regulating electronic commerce, strengthening electronic 

payment systems, economic control and creating balance in the market, that witnessed panic and turmoil in the 

early spread the virus, as well as consumer protection rules. 

Key words : precautionary measures, legislative solutions, repercussions of Corona, stakes of repercussions. 

 

 مقدمة:

من االنعكاسات السلبية التي مست مختلف مظاهر الحياة اإلنسانية، ولقد كان للمجال  جائحة كورونا العديد ترتب عن 

االقتصادي الحظ األوفر من ه   االنعكاسات؛ حيث تأثرت اقتصاديات الدول بشكل بارز من تداعيات الجائحة التي أحدثت 

قتصادي في سياق التدابير االحترازية املتخ ة في وضعا استثنائيا غير مألوف،بسبب حالة الغلق العام واملفاجئ لحركة النشاط اال

 .(ومكافحته 19للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ) كوفيد  أغلب الدول 

والجزائر عل  غرار الدول التي اجتاحها الفيروس لم تكن في منأى عن ه   التداعيات؛ فقد تضرر اقتصادها بشكل 

ا عل  إيرادات النفط، حيث شهدت األسواق تهاوي أسعار األخير وتراجع الطلب ملحوظ،خاصة باعتبار  اقتصادا ريعيا قائم

عليه، إل  جانب تحديات أخرى كبيرة واجهها االقتصاد الجزائري كزيادة الطلب عل  السلع الغ ائية االستراتيجية ، نقص العر  

ر السلطات إغالق القطاعات التجارية، خاصة في املستلزمات واألدوات الطبية ، تعطل كبير في الحركة التجارية بسبب اضطرا

تلك التي يكون فيها احتكاك مباشر بين متلقي الخدمات ومزوديها، زيادة معدالت البطالة ، فقدان الوظائف ، خسائر جد معتبرة 

-121ص ، ص  2020للمصانع والشركات ناهيك عن التضرر الكبير لقطا  الطيران نتيجة قرار إغالق الحدود... الخ)الهرش: 

(. ه   التحديات التي واجهها االقتصاد الجزائري استدعت وضع إستراتيجية محكمة 170-168، ص ص 2020() بولعراس : 126

 للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة والحد من انتشار الفيروس.

ألول مجموعة ( بل أصدر الوزير ا2020دستور 97، املادة  2016دستور 105الجزائر لم تعلن حالة الطوار )املادة 

مراسيم تنفي ية تخص تدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. حيث تظهر أهمية النصوص التنظيمية في م ل ه   

الظروف من ناحية كونها أكثر مالءمة في االستجابة لضرورات التدخل السريع واملرن للحد من انتشار الجائحة أو للتخفيف من 

ال تتالءم مع مقتضيات الحجر الصحي. ولقد تم في سياق ه   التدابير تقييد الحريات العامة  بعض التعقيدات اإلجرائية التي

حفاظا عل  الصحة العمومية،كما تم إصدار نصوص قانونية أخرى في سياق محاولة تكييف املمارسة االقتصادية مع تداعيات 

 الجائحة.

يات الجائحة القريبة، فإن آثار ه   األخيرة عل  املدى البعيد لكن، ورغم ضرورة ه   التدابير االحترازية في مواجهة تداع

من ناحية والتراكمات السلبية التي خلفتها األزمات االقتصادية بشكل عام من ناحية ثانية، تحتاج إل  حلول تشريعية ج رية عل  

 مستوى التشريعات ذات الهدف االقتصادي.

 

 

يكتسيها موضو  الورقة البح ية كونها تعالج التجربة الجزائرية في مواجهة من ه ا املنطلق تبدو األهمية البالغة التي 

تداعيات الجائحة في املجال االقتصادي، لبحث ما إذا كانت التدابير املتخ ة مناسبة وما إذا كانت التشريعات االقتصادية قد 

 تضمنت حلوال ج رية لتداعيات الجائحة.
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و التعرف عل  التدابير االحترازية التي اتخ تها السلطات العمومية في الجزائر ل ا يكون الهدف جليا من ه   الدراسة ه

ملواجهة تداعيات الجائحة باألخص ما تعلق منها بالجانب االقتصادي والتعرف عل  االستعدادات التشريعية في القوانين 

 االقتصادية بالجزائر ملواجهة التحديات التي فرضتها تداعيات الجائحة

كيف واجهت الجزائر تداعيات جائحة كورونا ؟وهل كانت التدابير االحترازية قنا إل  التساؤل التالي: ه ا ما سا

 املتخذة والحلول التشريعية في مستوى تحدي تداعياتها ؟

ع في محاولة لإلجابة عن ه   التساؤالت استعنا باملنهج الوصفي واملنهج التحليلي من أجل اإلحاطة بكيفية تعامل الجزائر م

تداعيات الجائحة وتقييم ما تم اتخاذ  من تدابير احترازية وحلول تشريعية في مواجهتها، مع اإلشارة إل  أننا ركزنا من خالل ه   

 الورقة البح ية عل  األحكام التي نراها أكثر تأثيرا وأهمية من الناحية االقتصادية.

 رقة البح ية عل  تقسيم ثنائي عل  الشكل التالي:وتبعا لإلشكالية املطروحة، فإننا سوف نعتمد في تناول الو 

 التدابير االحترازية املتخ ة ملواجهة جائحة كورونا في الجزائر. أوال:

: الحلول التشريعية الج رية ورهانات املواجهة الفعلية لتداعيات الجائحة.ثانيا  

 

لجزائرالتدابير االحترازية املتخذة ملواجهة تداعيات جائحة كورونا في اأوال:   

في سياق الجهود املب ولة للتعامل مع الضرورات التي فرضتها جائحة كورونا في الجزائر حماية للصحة العامة ومنع انتشار 

العدوى كان لزاما اتخاذ تدابير عل  وجه السرعة في إطار الوقاية الصحية والتباعد االجتماعي الل ان أضحيا من أساسيات 

 دة للتعايش مع الفيروس.الحياة اإلنسانية كفلسفة جدي

حتمية ال مفر منها أن يتم اتخاذ قرارات صعبة بشكل مستعجل ولو تسببت في تضرر املمارسة االقتصادية لألنشطة، ولقد 

تنوعت التدابير املتخ ة في ه ا اإلطار بين قرارات صادرة عن املجلس األعل  لألمن ومراسيم تنفي ية موقعة من الوزير األول 

( من التدابير 72-20،املرسوم التنفي ي 70-20، املرسوم التنفي ي  69-20صة بكل قطا ) املرسوم التنفي ي وتعليمات خا

املتخ ة والتي مست املجال االقتصادي من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته ،غلق املجال الجوي ، تعليق 

، األمر ال ي نجم عنه مساس مباشر بمباد  دستورية  عل  غرار   ممارسة أنشطة تجارية وتقييد ممارسة أنشطة تجارية أخرى 

، لتتعزز ه   التدابير األولية (1)( وتأثر املمارسة االقتصادية 442-20مرسوم رئاس ي  61مبدأ حرية االست مار والتجارة )املادة 

 (2)يعاب مقتضيات الوضع الصحي الحقا باتخاذ تدابير  احترازية أخرى في محاولة لتكييف بعض األحكام القانونية الست

 تأثر املمارسة االقتصادية بالتدابير االحترازية األولية املتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا - 

( ومكافحته بالنظر لخطورة 19تطبيقا للنصوص التنظيمية الصادرة بشأن تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

تشار  وعدم وجود عالج أو لقاح مؤكد وفعال، هدف الحد من االحتكاك الجسدي بين املواطنين في الفضاءات الوباء و سرعة ان

( ، كان للتدابير االحترازية األول  69-20مرسوم تنفي ي 2ف/1()املادة96،ص2020العمومية وأماكن العمل )عبد الحميد،ملوك:

ة االقتصادية ، بتقييد مبدأ حرية االست مار والتجارة واملقاولة و بتقييد التي تم اتخاذها  ه ا الشأن بالغ األثر عل  املمارس

 .(1-1)ممارسة نشاطات تجارية وتعليق ممارسة أنشطة تجارية أخرى 
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إال أن تدابير تقييد وتعليق األنشطة التجارية كانت محددة الزمان واملكان في كل مرة يتم تطويعها بحسب ما تقتضيه الضرورة    

رر التخفيف التدريجي من نظام الوقاية والعودة شيئا فشيئا للسيرورة املعتادة باحترام قواعد التباعد االجتماعي وتدابير إل  أن تق

 (3-1)، وبعض التدابير االخرى في مواجهة الجائحة (2-1)الوقاية 

 تقييد ممارسة أنشطة تجارية وتعليق ممارسة أنشطة تجارية أخرى  - 1-1

ارسة األنشطة التجارية هو الحرية، حرية اختيار النشاط، حرية االستغالل  وإدارة األعمال وتسيير نشاط رغم أن  األصل في مم

املؤسسة، ه   الحرية تم املساس  ها في سياق التدابير االحترازية املتخ ة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بالنظر إل  

-20من املرسوم الرئاس ي49رفا غير عادي ، تم فر  قيود عل  حرية التنقل)املادة مخاطر انتشار  جائحة كورونا، والتي اعتبرت ظ

يوم قابلة للتمديد عند االقتضاء( ، لتتقيد ب لك حرية التنقل  14( بشكل عام عل  كامل التراب الوطني  لفترة زمنية محددة )442

نقل ملحالتهم و أماكن عملهم. في ظل التوقف الكلي ملمارسة األنشطة االقتصادية حيث يتع ر  ب لك عل  التجار والعمال الت

( تتأثر الشك 69-20من املرسوم التنفي ي 3لوسائل نقل األشخاص سواء الجماعية أو الفردية الخاصة أو العمومية)املادة 

ات التجارية ، حتى الحركة التجارية عموما وتغلق املحالت التجارية بسبب صعوبة تنقل التجار وحتى الزبائن إل  األسواق والفضاء

وإن تم النص عل  الترخيص بنشاط نقل املستخدمين  ، ف لك حتما يقتصر عل  املصانع واملساحات التجارية الكبرى التي يمكن 

% من العمال واملستخدمين في عطلة 50( كما تم وضع 263، ص 2020لها تخصيص حافالت لنقل العمال)ضويفي ، بن مبارك : 

( ،األمر ال ي سيتسبب حتما في تقييد نشاط املؤسسات والشركات 70-20مرسوم تنفي ي 15جر)املادة استثنائية مدفوعة األ 

واملصانع  وينعكس ال محالة بشكل سلبي،سواء من حيث رقم أعمالها والوفاء بالتزاماتها و  ك ا دفع األجور  العمال ال ين تم 

 وضعهم في عطلة إجبارية.

ابير التباعد االجتماعي  بالنسبة لألنشطة التجارية املسموح بممارستها خاصة تلك املتعلقة ه ا ناهيك عن ضرورات التقيد بتد

 بمواد التموين األساسية التي  ال يستغني عنها املستهلك ) املواد الغ ائية، املخابز، امللبنات، الصيانة والتنظيف املواد الصيدالنية

حيويا ، حيث يتعين عل  التجار املمارسين لألنشطة التجارية املسموح  ها وشبه الصيدالنية وكل األنشطة التي تكتس ي طابعا 

تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا والتي من أهمها : احترام مسافة التباعد املقدرة بمتر  واحد عل  األقل  بين شخصين ، 

 نتقال عدوى اإلصابة بالفيروس.سواء بين التجار أو العمال أنفسهم أو بين الزبائن ) املستهلكين( تفاديا ال 

تجدر اإلشارة أنه يقع عل  عاتق التجار واملمارسين لألنشطة التجارية املسموح  ها   واجب فر  احترام قواعد التباعد حسب  

جهته ، ويمكن له حتى االستعانة بالقوة العمومية لفر  االلتزام  ه   التدابير في حال وا70-20من املرسوم التنفي ي  13املادة 

( 262، ص2020صعوبة في ذلك،ألنه في حال مخالفة تدابير التباعد يتعر  صاحب املحل لعقوبات إدارية)ضويفي ، بن مبارك :

السالف ال كر بالنظر لسرعة  69-20كما تقرر تعليق ممارسة العديد من األنشطة التجارية بحسب ما ورد في املرسوم التنفي ي 

 األماكن العمومية باللمس واالحتكاك، من األنشطة التجارية التي شملها قرار التعليق: انتقال الفيروس بين األفراد في

تعليق نشاط نقل األشخاص:تم تعليق نشاط نقل األشخاص بكل أنواعه خاصة النقل البري للمسافرين سواء النقل  -

عي بسيارات األجرة... يست نى الحضري وشبه الحضري بين البلديات والواليات، النقل الجوي للمسافرين، النقل الجما

 من ذلك وسائل نقل البضائع وبشكل خاص تلك التي تنقل السلع والبضائع ذات االستهالك الواسع.

 غلق محالت بيع املشروبات واملطاعم. -

 غلق فضاءات الترفيه والتسلية والعر . -

 ن باملواد األساسية.تعليق ممارسة النشاطات التجارية بالتجزئة،باستثناء األنشطة التي تمون السكا -
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مرسوم 11، واملادة69-20مرسوم تنفي ي5دون أن ننس ى سلطة الوالي في غلق محالت أو تعليق ممارسة نشاطات تجارية )املادة 

 (70-20تنفي ي 

كلها تدابير ضيقت عل  املمارسة االقتصادية بشكل عام، رغم محاوالت السلطات املختصة تطويعها بحسب تطور الوضعية 

ة من حيث الزمان ومن حيث املكان بغية التحكم في تسيير األزمة ككل إل  أن بدت بوادر التخفيف من التدابير املعتمدة الوبائي

 من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

 التخفيف التدريجي من تدابير تقييد وتعليق ممارسة األنشطة التجارية - 1-2

د من انتشار فيروس كورنا وقع شديد عل  ممارسة األنشطة االقتصادية عموما بالنسبة سبق بيانه كان لتدابير الوقاية والحكما 

للك ير من املهن بالنظر لفر  إجراءات الحجر املنزلي والتقييد الكبير للحركة التجارية، حيث كان يتم في كل مرة تمديد إجراء 

 الحجر الجزئي املنزلي بحسب تضرر الواليات بين تشديد وتخفيف.

ظر للتضرر الكبير  ألصحاب املهن من التدابير املتخ ة في إطار الوقاية والحد وانتشار فيروس كورنا ، فقد تقرر منح مساعدة بالن

دج  30000وقد حدد املساعدة املالية امل كورة بمبلغ  211-20مالية لفائدة أصحاب املهن املتضررة بمقتض ى املرسوم التنفي ي 

تعويضا عن الخسائر املرتبطة بفترة الحجر الصحي ، وتمنح املساعدة املالية عل  أساس تقييم   أشهر 3في الشهر ، تدفع ملدة 

دقيق لوضعية كل فئة مهنية  خالل األربعة أشهر األول  النتشار الوباء ) مارس ، أبريل ، ماي ، جوان( صدر تطبيقا  له ا املرسوم 

حيث وضح القرار  211-20يحدد كيفيات تطبيق املرسوم التنفي ي  2020مبر سبت 12قرارا وزاريا مشترك من وزارة املالية بتاريخ 

منه، التي ورد  4من القرار الوزاري(كما بين املعنيين باملساعدة في املادة  5الشروط املطلوبة لالستفادة من املساعدة املالية)املادة 

ل شخص يمارس مهنة تم تعليق نشاطها مؤقتا في إطار التدابير أعال  لك 2فيها بأنه: " تمنح املساعدة املالية امل كورة في املادة 

 املتخ ة من طرف السلطات العمومية خالل فترة الحجر الصحي".

في إطار  2020أوت  15ه ا وقد بدت مالمح التخفيف من نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ابتداء من 

ض األنشطة التجارية في ظل االحترام الصارم باحتياطات الوقاية الصحية ،حيث تم باستئناف بع 225-20املرسوم التنفي ي 

الترخيص باستئناف نشاط الفنادق واملقاهي واملطاعم ، و الدخول للشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات االستجمام  

 والترفيه ...إلخ، لتستعيد األنشطة االقتصادية حركيتها شيئا فشيئا.

عند التنفي  الصارم للبروتوكول  238-20بير تخفيف نظام الوقاية من انتشار الكورونا بمقتض ى املرسوم التنفي ي لتتعزز تدا

الصحي بالنسبة لنشاطات ريا  ودور الحضانة املكتبات املتاحف، مع رفع إجراء العطلة االستثنائية...االستئناف التدريجي 

 لنشاط النقل الحضري لألشخاص العمومي والخاص.

بعض التدابير األخرى في مواجهة الجائحة - 1-3  

من التدابير االحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة التداعيات االقتصادية للجائحة إجراء تسهيالت جمركية وضريبية،تأجيل 

مركة املواد تقديم اإلقرارات ودفع الرسوم والضرائب كإجراء استثنائي ال يترتب عليه أي عقوبة تأخير، تسهيل إجراءات ج

 الغ ائية املستوردة مع التسريع في اإلجراءات املصرفية املرتبطة  ها تماشيا مع الحالة االستثنائية التي يعيشها املواطن.

  .تخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية واملنتجات الصحية املخصصة ملحاربة فيروس كورونا -



 كتاب المؤتمر اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو 

 

237 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

ال ي تضمن تدابير استثنائية تخص عمليات اإلنتاج واالستيراد التي يقوم  ها  109-20وفي ه ا السياق صدر املرسوم التنفي ي 

 املتعاملون املعتمدون قانونا لدى مصالح وزارة الصحة.

في إطار مواجهة تداعيات الجائحة وتلبية لزيادة الطلب عل  املستلزمات الطبية قد ترخص املصالح املختصة للوزارة املكلفة 

ة حتى للمتعاملين غير املعتمدين للقيام بعمليات استيراد املستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف املوجهة بالصحة بصفة استثنائي

 للتبر  مجانا.

وفي ه ا الصدد يعفى املتعاملون املرخص لهم باستيراد املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية من األحكام املتعلقة بالشروط 

 ية واملستلزمات الطبية املوجهة للطب البشري املنصوص عليها في التشريع املعمول بهالتقنية الستيراد املواد الصيدالن

 ويمكن من امتيازات تحفيزية وك ا إجراءات جمركية مبسطة تحددها إدارة الجمارك.

 التدابير االحترازية الهادفة إلى تكييف بعض النصوص الستيعاب تداعيات الجائحة -2

ة في ظل جائحة كورونا بأنها إجراءات استثنائية ظرفية يتم اتخاذها قصد التكيف مع وضعية يمكن وصف التدابير االحترازي

 طارئة غير مألوفة، بحيث يصبح معها تطبيق األحكام القانونية املوجودة غير ممكن أو ال يحقق األهداف املرجوة.

الوضع الراهن، إال أن أهميتها تختلف بحسب ورغم أن العديد من القوانين قد كانت محل تدخل من الدولة قصد مواءمتها مع 

درجة تأثيرها عل  الحياة االقتصادية، وهو ما يدفعنا إل  التركيز عليها أكثر من غيرها. ومن بين النصوص التي اتخ ت في ظلها ه   

 (.2-2  املصرفية)(باإلضافة إل  التدابير املتخ ة في مجال القرو 1-2التدابير ن كر املرسوم الخاص بالصفقات العمومية، )

بالفعل تدابير احترازية ك يرة اتخ ت في مواجهة تداعيات الجائحة بالخصوص عل  الصعيد االقتصادي يا ترى هل أثبتت 

 (3-2جدواها في املواجهة )

 التدابير االحترازية املتخذة في إطار الصفقات العمومية - 2-1

املتعلق بالصفقات العمومية،  247-15تطبيق بعض أحكام املرسوم  نتج عن فر  الحجر الصحي جراء جائحة كورونا صعوبة في

ال ي تضمن بعض التسهيالت في مجال إبرام الصفقات بما يتناسب مع مقتضيات 237-20وعل  إثر ذلك صدر املرسوم الرئاس ي 

 الجائحة.

ير تعبر في مجموعها عن الطابع وبالرجو  إل  ه ا التنظيم، يمكن الوقوف عل  مالحظة هامة مفادها أن نصوص ه ا األخ    

 االستثنائي له   األحكام، ويبدو ذلك من خالل: 

 تقييد تطبيق األحكام االستثنائية باالستعجال امللح، كما ورد ضمن املادة الرابعة منه. -

 بشكل كلي، وفر  التقيد بأحكامه غير املتعارضة مع ه ا املرسوم. 247-15عدم استبعاد أحكام املرسوم  -

املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العمومي قد أشار في العديد من أحكامه  247-15كما يالحظ أيضا أن املرسوم    

، وهو ما يجعلنا نميز 237-20إل  الحاالت االستثنائية بما يمكن من القول أنه يستوعب بعض التدابير التي كشف عنها مرسوم 

-2) وتلك التي خرجت عن أحكامه( 1-1-2)  247-15لحاالت االستثنائية التي أشار إليها املرسوم بين التدابير التي تدخل في إطار ا

1-2 ). 

 :  247-15التدابير التي تمثل حاالت استثنائية وفق املرسوم  - 2-1-1
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ظيم الخاص من وجهة نظرنا، فإن بعض التدابير التي اتخ ت في إطار مواجهة تداعيات الجائحة تجد أساسا لها ضمن التن 

بالصفقات العمومية، ال ي تضمن بعض األحكام لتطبيقها ضمن الحاالت االستثنائية، والتي تعد الجائحة واحدة منها. ومن بين 

 ه   األحكام:

(: من املعلوم أن األصل العام في إبرام الصفقات 237-20من املرسوم  7)املادة الترخيص باللجوء إلى التراض ي البسيط -

من اللجوء إل  التراض ي البسيط في بعض الحاالت  247-15إجراء طلب العرو ، ومع ذلك فقد مكن املرسوم  العمومية هو

عل  سبيل الحصر، ومن بين ه   الحاالت حالة الضرورة أو االستعجال امللح، وهو املصطلح ذاته ال ي أورد   49أوردتها املادة 

قد اعتبر الجائحة تندرج ضمن ه ا االستثناء. أما بخصوص األسعار فقد  بما ال يد  مجاال للشك أن التنظيم 237-20املرسوم 

 أشار التنظيم إل  أن املفاوضات تكون عل  أساس األسعار املتداولة في السوق.

)املادة الترخيص للمصلحة املتعاقدة بعدة طلبيات من نفس الطبيعة مع متعامل واحد بغض النظر عن قيمة هذه الطلبات -

( ، وهو أيضا ما نرا  من األحكام التي يمكن أن تدخل ضمن الحاالت االستثنائية املبررة؛ حيث أن املرسوم 237-20 من املرسوم 3

قد منع من اللجوء إل  نفس املتعامل االقتصادي لتلبية خدمات بإمكان متعاملين آخرين القيام  ها وألزم املصلحة  15-247

-20حاالت االستثنائية املبررة، ما يدفع إل  القول أن الترخيص ال ي جاء به املرسوم باختيار أحسن عر ، إال أنه أجاز ذلك في ال

يعد إقرارا ضمنيا من املشر  بأن الجائحة تعد ظرفا استثنائيا مبررا يفر  إجراءات مستعجلة )بركات،محمد الصغير :  237

 معلل من قبل املصلحة املتعاقدة.(ومع ذلك فقد قيد التنظيم ه ا االستثناء بضرورة وجود مقرر 198ص ، 2020

  :247-15التدابير املتخذة خارج املرسوم  -2-1-2

 ، وتتم ل في: 247-15ويقصد  ها التدابير التي تأتي خروجا عن املرسوم  

 ، التي أجازت ملسؤول237-20: وه ا ما أوردته املادة ال انية من املرسوم الترخيص ببدء تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة-

املصلحة أو الوزير أو الوالي الترخيص األمر ببدء التنفي ، وهو ما يعد خروجا عن املألوف ال ي يقتض ي أن رسو الصفقة ال يكفي 

 ( وإنما ينبغي أن يكون ذلك بعد إبرامها.247-15من املرسوم الرئاس ي  3للبدء في تنفي ها)املادة 

بصفقة الخدمات فقط، كما ألزم أن يكون ذلك في حدود ما هو ضروري غير أن املالحظ أن التنظيم قد قيد ه ا االستثناء  

 ملواجهة انتشار فيروس كورونا ومكافحته.

، غير أنها 237-20وهو ما نصت عليه املادة الخامسة من املرسوم الترخيص بالتسوية املالية قبل إبرام صفقة التسوية:  -

 من قبل اآلمر بالصرف املختص. اشترطت أن يكون ذلك بعد أداء الخدمة املصادق عليها

هو تمديد  آلجال إبرام صفقة التسوية ضمن هدف  237-20إن من األمور التي جاء  ها املرسوم   تمديد آجال صفقة التسوية: -

( 202، ص2020تكييف قواعد منح الصفقات وإعطاء آجال معقولة تتناسب مع الظروف الصحية)بركات ، محمد الصغير :

أشهر ابتداء من تاريخ توقيع املقرر املتضمن الترخيص املنصوص عليه في املادتين ال انية  10ل الجديد في ،حيث يتم ل األج

 06ابتداء من تاريخ الشرو  في تنفي  الخدمات و  247-15أشهر ضمن املرسوم  03وال ال ة من املرسوم، وذلك بعدما كان األجل 

 (. 247-15املرسوممن  12أشهر في حاالت االستعجال امللح) املادة 
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ترتب عن جائحة كورونا عجز األشخاص واملؤسسات املدينة عن سداد القرو  املترتبة في ذمتهم للبنوك والفوائد املترتبة عنها، 

ي ظل ه   الوضعية كان لزاما عل  الدولة أن تتخ  وذلك جراء تعطل الحركية االقتصادية وتأثر عوائد األشخاص واملؤسسات. ف

 بعض التدابير الكفيلة بالتخفيف عل  هؤالء عبء تسديد القرو  وفوائدها املستحقة بحيث ال يلحق الضرر  هؤالء.

ويلية تجا  من شأنها السماح للبنوك واملؤسسات املالية برفع قدراتها التم  2020-05في ه ا السياق أصدر بنك الجزائر التعليمة  

اتخاذ العديد من التدابير الهامة، تتم ل في: تخفيض معامل السيولة املحدد في -في ه ا اإلطار–املؤسسات االقتصادية، حيث تم 

، باإلضافة إل  إعفاء للبنوك واملؤسسات املالية من االلتزام بتكوين وسادة األمان املتعلقة بمعامالت %60إل   04-11النظام 

قة عل  البنوك واملؤسسات املالية، باإلضافة إل  تأجيل تسديد القرو  املستحقة أو إعادة جدولتها بالنسبة للزبائن املالءة املطب

 املتأثرين ومواصلة التمويالت للزبائن املستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة الجدولة.

 الخاضعة لتدخل الخزينة العمومية، واملتم لة في: ال ي حدد أنوا  القرو   239-20في ذات السياق، صدر املرسوم التنفي ي 

، بما فيها األقساط التي ستتجاوز آجالها التعاقدية نتيجة إعادة الجدولة 2020األقساط املستحقة ابتداء من الفاتح مارس  -

 و/أو تأجيل األقساط.

 ريخ أول مارس وما بعدها.القرو  التي سبقت إعادة جدولتها، والتي لم يتم الوفاء بأقساطها املستحقة بتا -

املرقين  -كما حدد أيضا املستفيدين من ه   اإلجراءات االستثنائية، واملتم لين في: املؤسسات لتمويل املشاريع االست مارية    

املستفيدين من  -الشباب أصحاب املشاريع  -الخواص القتناء سكنات  -العقاريين املساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن 

املستفيدين من قرو  االستغالل الواجب منحها  -املستفيدين من القرو  الفالحية  -الفالحين ومربي املواش ي -قر  املصغرال

 (.239-20من املرسوم  3ألنشطة الصيد البحري )املادة

 31غاية  سالف ال كر إل  239-20ونظرا لعدم استقرار الوضع الصحي، فقد تم تمديد سريان أحكام املرسوم التنفي ي   

 . 392-20بموجب املرسوم التنفي ي  2020ديسمبر 

 تقييم فعالية التدابير االحترازية املتخذة لتحدي تداعيات الجائحة - 2-3

في ذلك  –إذن ، وبعدما استعرضنا جملة التدابير االحترازية املتخ ة ملواجهة جائحة كورونا ، اتضح لنا جليا أن الجزائر  لم تخرج 

ل ي سارت عليه مختلف الدول ملواجهة تداعيات الجائحة سيما من ناحية فر  القيود عل  األنشطة االقتصادية عن املنح  ا –

، حيث  تم تقييد حركة تنقل األشخاص والتضييق عل  ممارسة األنشطة  وغلق املساجد  واملدارس ... وهو ما أدى عل  صعيد 

وس ، كما ن من أيضا  موقف الجزائر من التعامل مع الفيروس من  الواقع إل  انخفا  محسوس في معدالت اإلصابة بالفير

البداية ، حيث استفادت من تجارب بعض الدول التي شهدت مآس ي خالل الجائحة كايطاليا التي تأخرت في اتخاذ التدابير 

رضت الحجر الصحي في االحترازية ، مما أدى إل  ارتفا  معدل اإلصابات بشكل ملحوظ ، حيث سارت الجزائر عل  عكس ذلك وف

 وقت كان فيه عدد اإلصابات جد محدود ، وهو ما أدى ال  ثبات معدل اإلصابات في األشهر  األول  من الجائحة عموما .

ومع ذلك فان الحكومة قد واجهت العديد من االنتقادات آن اك فحواها  عدم تكافؤ اإلمكانات املقدمة  خاصة عل  صعيد 

ئية ) كالكمامات  و األقنعة الواقية ..( مع التعليمات املتعلقة  بضرورة  تطبيق اإلجراءات  الوقائية وهو  التجهيزات الطبية والوقا

 ما دفع  باملجتمع املدني  ال  التطو  في سبيل توفير ما أمكن  من املعدات الالزمة .
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الستثناءات  الضرورية  لتحقيق  املتطلبات في مقابل الصرامة  التي ظهرت عل  مستوى حدة التدابير  االحترازية ، ظهرت بعض ا

األساسية للمواطنين  من بينها استثناء  األنشطة التجارية  بالتجزئة ، والتي توفر  املواد األساسية  للمجتمع  وهو أيضا ما يعد 

 منطقيا ومتوافقا مع مقتضيات  توفير االحتياجات  األساسية للمواطنين .

تدابير احترازية  تتعلق بتكييف بعض النصوص القانونية ، فان التدابير  املتخ ة ، قد مكنت  أما عل  صعيد ما تم اتخاذ  من

فعال من التخفيف من حدة االنعكاسات  التي خلفتها الجائحة ، فعل  سبيل امل ال  مكنت التدابير  املتخ ة  في مجال  الصفقات  

يتعلق بتوفير  املعدات الطبية الالزمة  ملواجهة  الجائحة  وذلك العمومية من ضمان استمرار  الخدمات املطلوبة سيما فيما 

حصر املشر  ه     - ه ا الخصوص  –بتخفيفها  من التعقيد  ال ي يميز  التنظيم الخاص بالصفقات العمومية ، ون من 

صفقات التي ال يتوافر فيها التدابير في مجال الخدمات  ملا تتطلبه  من سرعة  وعدم تعميمه  له   التدابير  عل  كل أشكال ال

فقد تم استغالل ظروف   -وعل  صعيد  الواقع –عنصر االستعجال ، وهو ما نرا   حفاظا عل  املال العام ، ومع ذلك فانه 

الجائحة  حيث تم تفضيل  بعض املؤسسات عل  أخرى سيما وان األحكام الخاصة  بالرقابة قد تم تعطيلها بعض الش يء ، ه ا ما 

ير مقبول ، حيث ال ينبغي  إطالقا استغالل الظرف الصحي لتعطيل األحكام القانونية سيما املتعلقة بالصفقات يعد أمر غ

 العمومية .

الحلول التشريعية الجذرية ملواجهة جائحة كورونا ورهانات املواجهة الفعلية -ثانيا  

ير االحترازية التي اتخ تها للوقاية والحد من انتشار فقط بالتداب 19لم تكتف الجزائر في مواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد 

الفيروس باتخاذ إجراءات وتدابير ظرفية ومؤقتة ملحاولة التعايش مع الوضع الجديد ال ي فرضته الجائحة باألخص عل  الجانب 

داعيات االقتصادية االقتصادي ال ي تؤطر  ترسانة من النصوص التشريعية قد تحمل في طياتها حلوال ج رية للتعامل مع الت

 .(1) للجائحة 

ه ا وتفر  مواجهة التداعيات عل  الجزائر حتمية املض ي بجدية أكبر نحو توجهات سبق تبنيها في املنظومة التشريعية تحوي 

رة فعال مخرجا حقيقي من األزمة التي سببتها الجائحة وهو ما تراهن عليه أغلب الدول ، الرقمنة ،  الدفع االلكتروني ، التجا

 .(2)االلكترونية 

 الحلول التشريعية الجذرية ملواجهة جائحة كورونا - 1

رغم أن العديد من التشريعات األساسية في الجانب االقتصادي يعتريها النقص والفراغ في ك ير من املواضع، فإن جائحة كورونا 

ة للتدخل بالتعديالت الالزمة بالنظر إل  قد كشفت جائحة كورونا عن ه   النقائص بشكل أكبر، كما كشفت عن الحاجة امللح

( وقانون 1-1تداعياتها، وسنحاول تناول أهم النصوص التي تفر  إعادة النظر في بعض أحكامه عل  غرار قانون املنافسة )

 (3-1(والقانون املصرفي )2-1االست مار)

 قانون املنافسة ومواجهة جائحة كورونا - 1-1

شريعات االقتصادية التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا؛ ذلك أنه القانون املؤطر لسلوك يعد قانون املنافسة من أهم الت

 املؤسسات الناشطة في أسواق السلع والخدمات، والتي عرفت بعض الخصوصية إثر الجائحة.
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املتعلق  03-03األمر إن تأثر قانون املنافسة بجائحة كورونا يظهر من خالل تفعيل بعض األحكام االستثنائية التي تضمنها     

، فيما لم يظهر الدور الكافي ملجلس ( 2-1-1)، كما يظهر من خالل ضرورة إدراج بعض األحكام الجديدة (1-1-1) باملنافسة 

 املنافسة في التدخل بغية مالءمة بعض األحكام عل  غرار سلطات املنافسة في بعض الدول.

 هة الجائحة:تفعيل بعض األحكام االستثنائية كضرورة ملواج - 1-1-1

تفر  األزمات االقتصادية أحيانا ودوافع املصلحة العامة الخروج عن بعض األحكام أو املساس ببعض املباد  األساسية 

وتعويضها بأخرى استثنائية تكفل السير الحسن لألنشطة االقتصادية وضمان التوزيع األم ل للموارد. لقد تضمن قانون 

ملواضع إل  إمكانية تعطيل مبدأ املنافسة لدوافع أكثر أولوية، ولقد ملسنا ذلك زمن الجائحة من املنافسة اإلشارة في العديد من ا

 خالل: 

عل  سبيل امل ال فقد تم تعطيل مبدأ املنافسة إثر ن رة مادة السميد في الجزائر بداية الجائحة، حيث تكفلت لجان األحياء  -

تدخل في السوق )عون اقتصادي(، وهو ما شكل خروجا عن مبدأ املنافسة بعملية توزيع املادة، وظهرت ب لك ه   اللجان كم

ال ي يقتض ي حرية املتعاملين في القيام بأنشطتهم في السوق، غير أن ه ا الخروج كان مبررا باملصلحة العامة وتحقيق الكفاية من 

 وال يمكن النظر إليها كعون اقتصادي.ه   املادة، كما أن ه   اللجان قد قامت بدور اجتماعي فرضه ضرورات تسيير أزمة، 

، نالحظ أن املشر  قد وضع استثناءات بخصوص مبدأ حرية األسعار، من بين ه   03-03كما أنه، وبالرجو  إل  األمر  -

االستثناءات تلك الخاصة بتدخل الدولة لتحديد األسعار في حال وجود اضطراب خطير في السوق أو كارثة أو أزمة في التموين، 

 و ما يمكن تفعيله خالل الجائحة بشكل يمكن من القول أن قانون املنافسة يستوعب تداعيات الجائحة من ه   الناحية.وه

غير أن الجانب السلبي يكمن في عدم تفاعل مجلس املنافسة خالل ه   الجائحة من خالل بعض التدابير االستثنائية عل  غرار -

(قد نشرت تصريحا مشتركا RECصعيد األوروبي م ال، فإن الشبكة األوروبية للمنافسة )سلطات املنافسة في بلدان أخرى، فعل  ال

يجيز التعاون بين املؤسسات من أجل ضمان تموين وتوزيع بعض املنتجات والخدمات، وهو ما يعد اتفاقات منافية للمنافسة 

رة وصرحت بأنها ال تتدخل ضد التدابير بمفهوم قانون املنافسة، غير أنها حصرت ذلك في املنتجات والخدمات ذات الن 

 )Cédric Alter :2020.p81الضرورية والظرفية املتخ ة بغر  تفادي ن رة التموين باملنتجات )

وهو ما لم نلمسه بخصوص مجلس املنافسة الجزائري ال ي لم يتفاعل إيجابيا في إطار التعامل مع تداعيات الجائحة. وعموما 

مباد  املنافسة ضمن الحدود الضرورية للتكيف مع األزمة سيما من ناحية املنتجات الضرورية ) ينبغي أن يكون الخروج عن 

 الطبية والغ ائية عل  وجه الخصوص (.

 ضرورة إدخال تعديالت أساسية على قانون املنافسة: -1-1-2

نون املنافسة بما يؤهله إل  استيعاب باإلضافة إل  ه   التدابير الظرفية، فإن أزمة كورونا قد كشفت عن الحاجة إل  تعديل قا

مقتضيات االقتصاد الرقمي ال ي حولت منه األزمة إل  اقتصاد أصيل بعدما كان بديال نظرا للحجم الكبير لعمليات البيع 

 والشراء عبر الشبكة العنكبوتية. 

لتي تتم ضمن السوق األسواق االفتراضية من وتبعا ل لك، ينبغي أن تدرج األحكام الكفيلة بمتابعة املمارسات املنافية للمنافسة ا 

قبيل منع التعسف في استغالل وضعية الهيمنة من طرف قاعدة البيانات الرقمية وضمان وصول جميع املؤسسات إل  األسواق 
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 بصفة عادلة ومنصفة فضال عن منح كافة املوارد البشرية والتقنية الالزمة ملجلس املنافسة قصد القيام بالتحقيقات ذات

 الصلة باالقتصاد الرقمي

 قانون االستثمار ومواجهة جائحة كورونا - 1-2

إن تراجع النمو االقتصادي إثر جائحة كورونا كان عل  رأس مسبباته التراجع امللفت لالست مارات األجنبية عل  الصعيد العاملي    

يجة عدم استقرار السياسة التشريعية االست مارية ككل، فباإلضافة إل  التراجع ال ي يشهد  االست مار األجنبي في الجزائر نت

ووجود العديد من القيود املفروضة عل  ه ا النو  من االست مار، فإن الجائحة قد زادت من حدة ه ا االختالل. األمر ال ي دفع 

 إل  التعجيل بتسريع الحلول لبعث االست مار األجنبي من جديد.

-09ائرية عل  إعداد نص تشريعي يتعلق باالست مار يعو  النص الحالي) القانون في ه ا السياق، تعكف الحكومة الجز     

(.ويتوقع أن يحمل التشريع الجديد حسب ما يتم التصريح به من قبل املسؤولين العديد من األحكام التي من شأنها ج ب 16

 املست مرين األجانب وتحقيق األمن القانوني لهم.

حملها قانون املالية  2020ع، فقد تم اتخاذ بعض األحكام بداية من السداس ي ال اني لسنة وفي انتظار صدور ه ا التشري   

 .2021ودعمها قانون املالية لسنة  2020التكميلي

 تتم ل ه   األحكام عل  وجه الخصوص في:    

 49بموجب املادة  ؛ وه االخاصة باالستثمارات األجنبية وحصرها ضمن بعض األنشطة فقط 49/51التراجع عن القاعدة  -

(؛ 16-20)القانون  2021من قانون املالية لسنة  139( املعدلة باملادة 07-20)القانون  2020من قانون املالية التكميلي لسنة 

حيث ورد أنه: " باستثناء أنشطة استيراد املواد األولية والسلع والبضائع املوجهة للبيع عل  حالها وتلك التي تكتس ي طابعا 

، والتي 2020املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  07-20من القانون رقم  50يا، التابعة للقطاعات املحددة في املادة استراتيج

، فإن أي نشاط آخر إلنتاج السلع والخدمات مفتوح % 51تظل خاضعة ملشاركة املساهمين الوطنيين املقيمين بنسبة تبلغ 

 (. 07-20من القانون  50ة مع طرف محلي...")املادة لالست مار األجنبي دون االلتزام بالشراك

؛ أي شفعة الدولة الحصة العائدة للمست مر األجنبي املتنازل عنها ملست مر أجنبي آخر، التخلي بالتبعية عن نظام الشفعة -

ارية من طرف وتعويضها فيما يخص القطاعات اإلستراتيجية بنظام الترخيص املسبق؛ أي خضو  أي تنازل عن أي أصول است م

من قانون املالية التكميلي لسنة  52أجنبي لصالح طرف أجنبي آخر لترخيص من قبل املصالح املؤهلة حسب ما أوردته املادة 

. وهنا نتساءل عن املقصود باملصالح املؤهلة في ه ا النص، هل املقصود  ها الهيئات املكلفة باالست مار؟ أم املقصود 2021

 ابطة بخصوص األنشطة املقننة أم املقصود  ها وزير القطا  املعني؟ الهيئات القطاعية الض

عل  كل، فإن املشر  قد أحال كيفيات تطبيق ه ا التدبير إل  التنظيم ال ي سيوضح الجهات املخولة للترخيص بالتنازل عن 

 ل كر.سالفة ا 52األصول االست مارية ألطراف أجنبية، حسب ما أوردته الفقرة األخيرة من املادة 

كنو   االستثمار التساهمي استحداث صيغةإن من بين األحكام امللفتة التي تبناها املشر  الجزائري فيما يتعلق باالست مار هو  -

جديد من التمويل االست ماري خارج نطاق التمويل املصرفي يتم ل في التمويل الجماعي للجمهور عن طريق االنترنيت ملشاريع 

 (.    07-20من القانون 45ملادة است مارية تساهمية )ا
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ويعد التمويل التساهمي للمشاريع االست مارية وسيلة تمويلية جد ناجعة عل  مستوى االقتصاد الجزئي، ويندرج في إطار سياسة  

زم دعم املؤسسات الناشئة، حيث يعرف بأنه: " عملية حشد للموارد املالية لعدد كبير من الجمهور من أجل تقديم التمويل الال 

 (.239، ص 2018ملشرو  ما عن طريق منصات التمويل لها مواقع متخصصة عل  شبكة االنترنيت ")عمران ، قريد: 

ورغم أننا ن من ه ا املوقف من املشر ، فإن اآللية تتطلب وجود أرضية مناسبة لتفعيلها واقعيا وعل  رأسها عصرنة النظام      

 حسين الوسائل التقنية وعل  رأسها تدفق االنترنيت. املصرفي ورقمنة املعامالت االقتصادية وت

أما عل  الصعيد املؤسساتي، فقد كشفت الجائحة عن غياب دور الهيئات املكلفة باالست مار في محاولة املبادرة في سبيل إيجاد     

 الحلول املمكنة، وهو ما يكشف عن غياب االستقاللية الحقيقة والقيمة املضافة له   الهيئات.

 تداعيات جائحة كورونا على القانون املصرفي - 1-3

باإلضافة إل  التدابير االحترازية املتخ ة في إطار املنظومة املصرفية ملواجهة تداعيات الجائحة، تعمل الجزائر عل  محاولة إصالح 

والخروج من األزمة  املنظومة املصرفية في سياق التأسيس القتصاد خارج املحروقات قادر عل  استيعاب تأثيرات الجائحة

 االقتصادية عل  العموم.

إن الجديد ال ي استحدثته الجزائر ضمن القطا  املصرفي هو اعتماد نظام الصيرفة اإلسالمية، وإن كان ه ا النظام قد تم     

ح (هو استعماله مصطلح الصيرفة اإلسالمية صراحة عو  مصطل02-20)نظام2020، إال أن جديد نظام 2018اعتماد  سنة 

 .2018الصيرفة التشاركية ال ي استعمله نظام 

وبالفعل، فقد تفاعلت العديد من البنوك الجزائرية العمومية منها والخاصة مع التوجه نحو الصيرفة اإلسالمية التي تعد قيمة     

من امتصاص مضافة للمنظومة املصرفية بما تحققه من فرص لتنويع التمويل املصرفي للمؤسسات من ناحية وبما تساهم 

للسيولة النقدية خارج البنوك في ظل وجود فئة من املجتمع تتحفظ من التعامل مع البنوك التقليدية. ورغم أهمية الصيرفة 

اإلسالمية، إال أنها تواجه حاليا العديد من التحديات عل  رأسها عدم انسجامها مع املنظومة املصرفية املوجودة، حيث أن 

مح لها اللجوء إل  سوق النقد لتغطية متطلباتها عن طريق التعاقد مع املؤسسات التقليدية التي تتعامل معامالتها الشرعية ال تس

بالفوائد الربوية، باإلضافة إل  افتقار الصيرفة اإلسالمية الكادر البشري املتخصص في املعامالت الشرعية ونقص في جودة 

(. وك ا مختلف التساؤالت املطروحة املتم لة في مدى التزام 87، ص2018:وكفاءة املنتجات اإلسالمية بشكل عام)بن عزة ، بلدغم

-124، ص ص 2020الصيرفة اإلسالمية حقيقة بمبادىء العمل املصرفي اإلسالمي املوافق للشريعة اإلسالمية)لعناني ، حوفاني:

138.) 

 رهانات املواجهة الفعلية لتداعيات الجائحة في الجزائر -2

 رية والحتمية للتعايش مع تداعيات الجائحة عل  املدى البعيد، كان التوجه نحو الوسائل االليكترونية في سياق الحلول الج

وتعميمها أحد أهم الحلول التي تم اعتمادها من طرف الحكومات ملواجهة تداعيات الجائحة، حيث يراهن الجميع عل  بإعادة 

، الدفع االلكتروني، التجارة االلكترونية  بالنظر لتطور تكنولوجيات النظر في األنماط العادية للعمل والتوجه للعمل عن بعد

املعلومات واالتصاالت وما أحدثته من ثورة في عالم األعمال بتقليص الوقت  وتقريب املسافات ، وتعزيز املرونة 

 (. 579، ص2020االقتصادية)بشاري: 



 كتاب المؤتمر اقع ومستقبل االقتصاد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء جائحة كوروناو 

 

244 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 98املركز    2019املراحل األول  مقارنة بباقي الدول حيث احتلت سنة الجزائر لم تكن في معزل عن ه ا التوجه مع أنها ال تزال في 

 حول الجاهزية الشبكية.  PORTULANSدولة حسب تقرير معهد  121من بين 

 تنظيم التجارة االلكترونية - 2-1

لوباء، وكانت  بم ابة املنق   ظهرت األهمية البالغة للمعامالت التجارية االلكترونية خالل التداعيات الكبيرة التي افرزها انتشار ا

خاصة  خالل فترة تطبيق تدابير اإلغالق العام ووقف الحركة التجارية ...حيث تم اللجوء للفضاء االلكتروني لعقد العديد من 

 املعامالت ذات الطابع التجاري بالرغم من املخاطر التي يخفيها ه ا النو  من املعامالت .

في تنظيم املعامالت التجارية االلكترونية، نعم سجل تأخر في تنظيم ه ا النو  من املعامالت ،  واملشر  الجزائري لم يكن سباقا

 ربما عل  حسب ما يقتضيه الحال .

املعدل واملتمم  08-04مكرر من القانون  5فبعدما كرس إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة االلكترونية بموجب املادة  

ال ي يحدد نموذج مستخرج السجل  112-18األنشطة التجارية ، والتي صدر تطبيقا لها املرسوم  املتعلق بشروط ممارسة

التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني، ال ي دعا  التجار غير الحائزين السجل التجاري املزود بالرمز االلكتروني إل  طلب 

لسجل التجاري ومدد أجل مطابقة ه   املستخرجات إل  غاية تعديل مستخرجات سجالتهم التجارية لدى فرو  املركز الوطني ل

ورتب عقوبات عل  التجار غير امللتزمين ب لك ، ثم صدر املرسوم التنفي ي  251-19بموجب املرسوم التنفي ي   12/2019/ 31

من ذات املرسوم أنه  2من املادة  3واعتبر بموجب الفقرة   31/12/2020ال ي  مدد مرة أخرى آجال املطابقة إل  غاية 20-154

ال يمكن اإلدارات واملؤسسات العمومية أن تقبل في معامالتها التجارية إال مستخرجات السجالت  2021جانفي  2ابتداء من 

 التجارية الصادرة بواسطة إجراء الكتروني .

االلكترونية النشاط  ال ي يقوم ، ويعتبر التجارة  05-18نجد  ينظم القواعد العامة التجارة االلكترونية من خالل القانون 

 بموجبه مورد الكتروني باقتراح واو ضمان توفير سلع و خدمات عن بعد ملستهلك الكتروني عن طريق االتصاالت االلكترونية .

نظم املشر  الجزائري من خالل ه ا القانون العديد من الجوانب التي تمس املعامالت التجارية االلكترونية ، وكان النتشار 

لجائحة وتداعيتها اكبر اختبار ملا تضمنه ه ا القانون ، لكشف جوانب الضعف والقصور التي تعتريه ، ألنه سيكون احد الركائز ا

 الهامة ضمن استراتيجة الجزائر التي تراهن عليها مستقبال  في مواجهتها لتداعيات الجائحة 

 تعزيز العمل بأنظمة الدفع االلكتروني -2-2

املتضمن قانون املالية   11-17من القانون  111( املعدلة للمادة 16-20)القانون 2021من قانون املالية لسنة  146حسب املادة 

" يتعين عل  كل متعامل اقتصادي ....أن يضع تحت تصرف املستهلك وسائل الدفع االلكتروني قصد السماح له  بناء عل   2018

 البريدي املوطن قانونا عل  مستوى بنك معتمد أو عل  مستوى بريد الجزائر . طلبه تسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو

 ديسمبر كحد أقص ى. 31عل  كل املتعاملين االقتصاديين االمت ال ألحكام ه   املادة قبل 

ت واألنظمة وتعد أنظمة الدفع االليكتروني جيل جديد من طرق الدفع والوفاء تقوم عل  عنصري تكنولوجيا االنترنيت واالتصاال   

ال كية، حيث يسمح لعمالء البنوك باستغالل أرصدتهم في عمليات الشراء وسداد الفواتير دون الحاجة للسداد النقدي 

 (.116-99، ص ص 2019التقليدي املباشر)بن عميور:
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 11-03ن النقد والقر  أما بخصوص مسار تبني املشر  الجزائري لنظام الدفع االليكتروني، فإن بداياته تمتد إل  صدور قانو    

التي ورد فيها: " تعتبر وسائل دفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل  69ال ي أشار إليه ضمنيا من خالل نص املادة 

، وأخيرا 2005األموال مهما يكن السند أو األسلوب التقني املستعمل ".ثم بعد ذلك أدرجه ضمن نصوص القانون التجاري سنة 

 .05-18الخاص بالتجارة االليكترونية ضمن القانون 

ورغم أن مسار الدفع االليكتروني قديم في الجزائر، ورغم أنه أصبح مؤطر من خالل القانون الخاص بالتجارة االليكترونية، إال    

اعتماد ه ا أنه بقي واقعيا محدودا بالنظر إل  اإلشكاالت التي تعترضه، وتعد جائحة كورونا واحدة من األسباب التي عجلت ب

النظام لتسوية املعامالت االلكترونية وغير االلكترونية، وهو ما دفع املشر  إل  النص عل  إلزام املتعاملين باعتماد  ضمن أجل 

 . 2021محدد كما ورد ضمن قانون املالية لسنة 

  تقييم الحلول التشريعية  الجذرية املتخذة لتحدي الجائحة - 2-3

التشريعي  املتعلق بإدخال  العديد من التعديالت  عل  النصوص القانونية  ذات البعد االقتصادي ،  رغم عدم استكمال املسار

 فان ما تم اتخاذ  لحد اآلن يكشف  عن وجود إرادة حقيقية للتغيير الج ري وتجاوز التراكمات السلبية عل  االقتصاد الوطني .

ستوى الطموح املطلوب ، حيث أن األمر يحتاج إل  تعديالت شاملة تمس ومع ذلك فإننا نعتقد أن ما تم تعديله ال يرق  إل  م

املنظومة القانونية املتعلقة بالجوانب االقتصادية وكل ما يتعلق  ها من نصوص مكملة أيضا ، وهو ما يتطلب فسح املجال 

 ملشاركة جميع الفاعلين ، األمر ال ي لم يتوافر لحد الساعة .

 خاتمة:

كورونا قد فاقمت من األزمة االقتصادية التي تعيشها الجزائر وغيرت من خطط اإلصالحات االقتصادية  إذن، يبدو أن جائحة

التي كان يفتر  أن تقوم  ها الدولة. إن استقراءنا للنصوص القانونية التي تم اتخاذها ملواجهة تداعيات أزمة كورونا، قد جعلتنا 

 نقف عل  بعض النقاط أبرزها: 

ير االحترازية املتخ ة ملواجهة الجائحة، فإننا ال حظنا وجود كم هائل من املراسيم التي حاولت تكييف بعض عل  صعيد التداب-

األحكام مع ما فرضته الجائحة، حيث تم املساس بمبدأ الحرية االقتصادية وذلك ألغرا  املصلحة العامة، كما تم باملقابل 

فراد من قبيل التخفيف من تسديد القرو  البنكية م ال، وفي ذلك تحقيق التخفيف من بعض االلتزامات التي تلحق الضرر باأل 

املوازنة بين املصلحة العامة ومصالح الخواص. كما أن الوجه اإليجابي في ه   التدابير أنه تمت مراجعتها وتحيينها وفق تطورات 

 ألخرى.عما تم اتخاذ  عل  مستوى كل الدول ا -في ذلك-الظرف الصحي، ولم تخرج الجزائر 

أما عل  صعيد التعديالت الج رية التي ينبغي القيام  ها،فرغم أننا نلمس وجود إرادة سياسية حقيقية إلحداث التعديالت  -

التشريعية املالئمة، والتي بإمكانها مواجهة األزمة، إال أنه من جانب آخر، فإن ه   التعديالت تبدو أحيانا عشوائية كونها لم ترد 

، بل نراها تأخ  املنح  ذاته ال ي اتخ ته اإلصالحات االقتصادية التي بدأت أواخر ال مانينات، والتي ضمن خط سير واضح

 قاربت ال الثين عاما دون أن تظهر آثارها.

إن الوجه السلبي في ه   اإلصالحيات يتم ل في عدم فعليتها، فهي في معظمها ال تناسب الواقع أوتم اتخاذها بطريقة رد الفعل،   

ل أبرز م ال عل  ذلك تلك التعديالت الخاصة بالقيود املتعلقة باالست مار، التي خضعت لتغييرات في ظرف وجيز من قانون ولع

 ، وهي ذات السياسة املنتهجة سابقا.2021املالية التكميلي لقانون املالية 
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ت االقتصادية التي لم تقم باإلضافة  املطلوبة كما أننا الحظنا عل  مستوى الواقع غياب الدور الحقيقي للهيئات املكلفة بالقطاعا

منها قصد مواجهة األزمة كمجلس املنافسة م ال والهيئات املكلفة باالست مار عن طريق املبادرة بتقديم الرأي أو القيام بدراسات 

 ونشرها تساهم عل  األقل في إيقاف بعض املمارسات املرتكبة من قبل املتعاملين خالل األزمة.

 ا يجعلنا نورد التوصيات التالية: وهو م  

ضرورة وضع اآلليات املناسبة لتفعيلها أو تهيئة األرضية املناسبة لها )م ال عل  مستوى الدفع االليكتروني يتعين االهتمام  -

الدفع  بتحسين خدمة االنترنيت وتفعيل تدخل الهيئات الرقابية عل  مستوى مديريات التجارة إللزام املتعاملين بتفعيل آلية

االليكتروني (، في مجال الخدمات املصرفية اإلسالمية م ال ضرورة تهيئة األرضية املالئمة من خالل إصالح قانون النقد والقر  

واملنظومة املصرفية عل  وجه العموم( وك ا التسريع بإصدار النصوص التنظيمية املحال إليها من قبل التشريعات وعدم 

 التماطل في ذلك.

در من األمن القانوني للمتعاملين من خالل تفادي التعديالت املتتالية، سيما تلك التي تتم عل  مستوى قوانين املالية تحقيق ق -

 وعل  مستوى النصوص املتعلقة باالست مار بشكل يساعد في اإلقدام عل  االست مار وإنعاش الحركية االقتصادية. 

رأس النشاطات االقتصادية ) سواء سلطات الضبط القطاعية أو الهيئات  إعطاء املساحة الكافية للهيئات املوضوعة عل  -

 الخاضعة للوصاية من قبيل مديريات التجارة...إلخ (.

إشراك كل الفاعلين االقتصاديين وك ا أصحاب الخبرة في املجالين االقتصادي والقانوني في عملية تعديل النصوص القانونية  -

 ت عمل ملناقشة كل ما يمكن اتخاذ  في ه ا اإلطار .عن طريق تنظيم جلسات وفتح ورشا

 

 قائمة املراجع:

 النصوص القانونية : 

  ال ي يتعلق بإصدار التعديل الدستوري املصادق عليه في   2020ديسمبر 30املؤرخ في  442-20املرسوم الرئاس ي رقم

 .82، ج ر عدد  2020استفتاء اول نوفمبر 

  2016لسنة  46، يتعلق بترقية االست مار، ج ر عدد 2016أوت  03املؤرخ في  09-16القانون رقم  

  الصادرة في  33، ج ر عدد 2020، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2020جوان  04املؤرخ في  07-20القانون رقم

 2020جوان  04

  31الصادرة في  83، ج ر عدد 2021، يتضمن قانون املالية لسنة 2020ديسمبر  31املؤرخ في  16-20القانون رقم 

 2020ديسمبر 

  ديسمبر  31املؤرخة في  83، ج ر عدد 2021، يتضمن قانون املالية لسنة 2020ديسمبر  31املؤرخ في  16-20القانون

2020 

  أوت، يحدد التدابير الخاصة املكيفة إلجراءات إبرام الصفقات العمومية في  31املؤرخ في  237-20مرسوم رئاس ي رقم

 .2020أوت  31الصادرة في  51ن انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، ج ر عدد إطار الوقاية م
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  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج 2015سبتمبر 16املؤرخ في  247-15املرسوم  الرئاس ي ،

 .2015سبتمبر  20، املؤرخة في 50ر عدد 

  يتعلق بتدابير الوقاية من  انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد  2020 مارس 21املؤرخ في  69-20املرسوم التنفي ي رقم

 .2020مارس  21مؤرخة  15( ومكافحته ، ج ر عدد 19

  (  19يحدد تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ) كوفيد 2020مارس  24املؤرخ في  70-20املرسوم التنفي ي رقم

 . 2020مارس  24مؤرخة في  16ومكافحته ، ج ر عدد 

  يتضمن تمديد إجراء الحجر املنزلي الجزئي إل  بعض الواليات   2020مارس  28املؤرخ في  72-20املرسوم التنفي ي رقم

 . 2020مارس  28مؤرخة في  17ج ر عدد 

  ال ي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب املهن املتضررة  2020يوليو 30املؤرخ في  211-20املرسوم التنفي ي

 . 44( ، ج ر عدد 19ار جائحة فيروس كورونا ) كوفيدمن آث

  املتضمن منح مساعدة مالية  211-20يحدد كيفيات تطبيق املرسوم رقم  2020سبتمبر  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في

 53( ، ج ر عدد 19لفائدة أصحاب املهن املتضررة من أثار جائحة فيروس كورونا ) كوفيد

 يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية  2020أوت  31، املؤرخ في 238-20تنفي ي املرسوم التنفي ي املرسوم ال ،

 .2020سبتمبر  02املؤرخة في  52( ومكافحته،ج ر عدد 19من انتشار وباء كورونا ) كوفيد 

 -  من ، يتضمن التدابير التكميلية لتخفيف نظام الوقاية 2020سبتمبر  30، املؤرخ في 277-20املرسوم التنفي ي

 .2020أكتوبر  01، املؤرخة في 58( ومكافحته، ج ر عدد  19انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد 

  يتعلق بالتدابير االستثنائية املوجهة لتسهيل تموين السوق 2020ماي 5املؤرخ في  109 -20املرسوم التنفي ي رقم ،

، املؤرخة 27جا هة وباء فيروس كورونا ، ج ر عدد الوطني باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف مل

 .2020ماي  06في 

  يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة 2020أوت  31املؤرخ في  239-20املرسوم التنفي ي ،

سسات استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة عل  القرو  املمنوحة من طرف البنوك واملؤسسات املالية لفائدة املؤ 

 .2020سبتمبر  2الصادرة في  52، ج ر عدد 19والخواص ال ين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد 

  يتعلق بتمديد سريان أحكام 2020ديسمبر  23،املؤرخ في 2020ديسمبر  23، املؤرخ في 392-20املرسوم التنفي ي ،

 .2020ديسمبر  27، املؤرخة في 78، ج ر عدد 239-20املرسوم 

  ال ي يحدد نموذج مستخرج  112-18يعدل املرسوم التنفي ي  2020يونيو  8املؤرخ في  154-20املرسوم التنفي ي

 35السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني ، ج ر عدد

  ذج ، ال ي يحدد يحدد نمو  112-18يعدل املرسوم التنفي ي  2019سبتمبر  16املؤرخ في  251-19املرسوم التنفي ي

 57مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني ، ج ر عدد 
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  مارس  24املؤرخة في  16، يتعلق بمنتجات الصيرفة اإلسالمية، ج ر عدد 2020مارس  15املؤرخ في  02-20النظام رقم

2020. 

  عض األحكام االحترازية املتضمنة اإلجراءات االستثنائية لتخفيف ب 2020أفريل  6املؤرخة في  2020-05التعليمة

 www.bank-of-algeria.dzاملطبقة عل  البنوك واملؤسسات املالية: متاحة عل  موقع  بنك الجزائر: 

 

 املقاالت العلمية

 - ( : مجلة بحوث اإلدارة 19("أزمة اإلغالق الكبير : اآلثار االقتصادية لفيروس كورونا ) كوفيد2020أحمد فايز الهرش ")

 خاص. 2، عدد 2جلد واالقتصاد ، امل

 - (مكانة الصيرفة اإلسالمية ودورها في تفعيل النشاط املصرفي 2018إكرام بن عزة ، فتحي بلدغم ": )–  تقييم تجربة

 .01، العدد 03الجزائر"، مجلة البحوث في العلوم املالية واملحاسبة، مجلة تصدر عن جامعة مسيلة، الجزائر، املجلد 

 - (2019أمينة بن عميور": )  05-18متطلبات الدفع االليكتروني في مجال املعامالت االليكترونية في إطار القانون رقم ، "

 ديسمبر. 3، عدد 30، املجلد 1مجلة العلوم اإلنسانية، تصدر عن جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة 

 - (التدابير الخاصة املكيفة إلجراءات إبرام ا2020ريا  بركات ، مسيكة محمد الصغير ":) لصفقات العمومية في ظل

" املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، تصدر عن -237-20قراءة في املرسوم الرئاس ي رقم  – 19جائحة كوفيد 

 )خاص(،. 03، العدد 05املركز الجامعي الونشريس تيسمسيلت ، الجزائر املجلد 

 - (تطوير الرقمنة في الجزائر كآلية ملرحل2020سلمى بشاري" : )(" مقال مجلة 19ة ما بعد جائحة كورونا)كوفيدles 

cahiers du cread-vol.36n°3-2020. 

 -  صالح الدين بولعراس: "االقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العاملية لجائحة كورونا بين االستجابة اآلنية واملواكبة

 . 170عدد خاص ،  20البعدية " مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  م 

 - (اإلطار التنظيمي والقانوني لتسيير أزمة كورونا في الجزائر " مقال املجلة 2020عائشة عبد الحميد، نوال ملوك " :)

 عدد خاص. 3عدد  5الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، املجلد 

 - (منصات التمويل الجماعي كآلية مبتكرة لتمويل امل2018عبد الحكيم عمران ، مصطفى قريد ": )  شروعات" )عر

تجربة سلطنة لندن الكبرى في مجال التمويل الجماعي للمشروعات العمومية(، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية 

 .01، العدد07واالقتصادية، تصدر عن جامعة محمد بوضياف املسيلة، الجزائر، املجلد: 

 - (عل  مبدأ حرية ممارسة األنشطة التجارية 19يد(: " تأثير جائحة كورونا )كوف2020محمد ضويفي ، راضية بن مبارك )

 (.19عدد خاص)القانون وجائحة كوفيد 3املجلد  1" مقال، حوليات جامعة الجزائر 

 - ((" مدى التزام الصيرفة اإلسالمية في الجزائر بمبادىء العمل املصرفي اإلسالمي ") 2020محمد لعناني، أسماء حوفاني

(، مجلة التكامل االقتصادي، مجلة تصدر عن جامعة 2020مارس  15املؤرخ في  02-20دراسة تحليلية للنظام رقم 

 ، جوان.02، العدد 8أدرار، الجزائر، املجلد 

 :الكتب

-Cédric Alter, (2020)  Droit des affaires et Covid-19 : Livre blanc synthèse des règles applicables aux entreprises, 

Janson/ Larcier, Paris.
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 مدى استعدادية املؤسسات الحكومية للتحول الرقمي تقييم

 دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم بغزة في ظل جائحة كورونا

Assessing the readiness of government institutions for digital transformation 
An applied study on the Ministry of Education in Gaza in light of the Corona pandemic 

 

 أستاذ مساعد ادارة األعمال -فلسطين–د. عالء خليل محمد العكش:  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية غزة 

 أستاذ مساعد ادارة األعمال -فلسطين–الجامعة  االسالمية بغزة -د. عبد هللا اسماعيل

 

 ملخص

الحكومية للتحول الرقمي دراسة تطبيقية عل  وزارة التربية والتعليم بغزة  هدفت الدراسة إل  تقييم  مدى استعدادية املؤسسات

في ظل جائحة كورونا, وقد استخدم الباح ان املنهج الوصفي التحليلي,  وذلك ملناسبته في طبيعة الدراسة التحليلية, وقد 

من أهم النتائج وجود بيئة متوسطة القبول استخدم أسلوب تحليل املحتوى وأسلوب املقابالت  لجمع البيانات املناسبة,  وكان 

للبنية التكنولوجية في وزارة التربية والتعليم  تتطلب مزيد من التطوير, ك لك اتضح عدم تكامل البرامج االلكترونية املحوسبة في 

 ال توجد  خطة تناقل وتبادل البيانات, كما ظهر اختالف في بيئة البرامج تستوجب توحيد البيئة التكنولوجية للرقمنة, و 
ً
أيضا

واضحة املعالم للتحول نحو التعليم الرقمي, ك لك لم يتم رصد موازنات مالية كافية لتجهيز البيئة التكنولوجيا املناسبة للتعليم 

الرقمي, وظهور ضعف في مهارات الطلبة في استخدام تقنيات التعليم الرقمي, باإلضافة لعدم كفاية البرامج التدريبية الالزمة 

 تأهيل املدرسين بمجال التعليم الرقميلد

 الكلمات املفتاحية: تقييم االستعدادية. التحول الرقمي

Abstract 

The study aimed to assess the readiness of government institutions for digital transformation, an applied study 

on the Ministry of Education in Gaza in light of the Corona pandemic, and the two researchers used the 

descriptive and analytical approach, due to its relevance in the nature of the analytical study. The results are the 

existence of a medium-accepting environment for the technological infrastructure in the Ministry of Education 

that requires further development, as well as the lack of integration of computerized electronic programs in the 

transmission and exchange of data, and a difference appeared in the environment of the programs that requires 

the standardization of the technological environment, and also there is no clear-cut plan for the transition 

towards digital education. Also, insufficient financial budgets have been allocated to equip the environment with 

the appropriate technology for digital education, and the weakness of students' skills in using digital education 

techniques has emerged, in addition to insufficient training programs necessary to qualify teachers in the field of 

digital education 

Key words: readiness assessment. Digital transformation 
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 :مقدمة

أثر التغيير التكنولوجي املستمر بوتيرة عالية عل  منهجية تشغيل منظمات األعمال,  ويتضح  ذلك من خالل االعتماد الواسع عل  

تكنولوجيا املعلومات في االنتاج وتقديم الخدمات, كما أصبحت املنظمات ملزمة في تطوير قدراتها في مجال البنى التحتية 

ة,  وذلك لكي  تكون جاهزة ملقابلة متطلبات االنتاج والخدمة في أساليب جديدة, ويعتبر عامل التكنولوجيا قضية التكنولوجي

أساسية وال ي أثر مباشرة عل   تقييم مدى نجاح املؤسسات واملجتمعات في مواكبة النمو والتطور في شتى املجاالت, كما تبين 

ي جائحة كورونا, وظهور بيئة عمل عاملية مزدحمة بالتحديات واألزمات, والتي أهمية التكنولوجيا خاصة من خالل آثار تفش 

 ال  
ً
استوجبت تغيير ج ري في أساليب عمل منظمات األعمال كي تبقى وتستمر ضمن ظروف غاية في الصعوبة, اضافة

( أن التحول الرقمي ال 2019, االستخدام الكبير للتكنولوجيا الرقمية كأداة رئيسية في تسيير عمل املنظمات,  وي كر )عجمي

ينحصر معنا  بتطور الشبكة العنكبوتية ومواقعها، أو ظهور وسائل التواصل االجتماعي، أو تصميم تطبيقات برمجية محددة، 

 ( أن التكنلوجيا2017وإنما يشمل التحول الرقمي التغييرات املستمرة التي تطرأ عل  تقنيات املعلومات واالتصاالت, ويؤكد,)جاو, 

( بأن تطبيق الرقمية في دمج التكنولوجيا الحدي ة مع مسارات 2018الجديدة هي وقود مستقبلنا ال كي بينما ويرى )جالل, 

جديدة لتطوير العملية يمنح تجربة جديدة وفريدة للمستخدم بسعر أقل ويزيد من رضائه  ويسع  الباح ان لتقييم مدى 

هيزات لالستفادة من تجارب التحوالت الرقمية الهائلة في أساليب العمل املؤسس ي,  استعدادية املنظمات من حيث املكونات والتج

وكيف يمكن اجراء تقييم نوعي لجاهزية استخدام التكنولوجية الرقمية, وتحديد مواطن القوة والضعف في موارد وأدوات 

 للعمل و 
ً
فق التكنولوجيا الحدي ة, واالستفادة منها في املنظمة التي يجب أن يتم العمل عل  اعادة تطويرها لتكون أكثر مالئمة

ايجاد بدائل مناسبة تساهم في استمرارية تقديم خدماتها وبالسرعة والدقة املمكنة, وبناء عليه سيتم دراسة مدى استعدادية 

وير الكادر تحول املؤسسات الحكومية ضمن أبعادها )البنى التحية التكنلوجية, الخطط والبرامج, الوسائل التكنولوجيا, تط

البشري( وذلك لتحقيق التحول الرقمي وألهمية تناول تلك املتغيرات في الدراسة كرافعة أساسية في استخدام انجاز التحول 

الرقمي, وك لك الكشف عن أهم املشاكل التي تواجه استكمال االستعدادية لوزارة التربية والتعليم بغزة كتجربة نحو التحول 

ة أزمات جائحة كورونا, وبما يمكن من االطال  عل  مواطن الضعف وعالجها وتعزيز ودعم مواطن القوة, الرقمي, وضمن اطار بيئ

وقد استخدم الباح ان املنهج الوصفى )تحليل املحتوى أو املضمون( كأداة مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة وبما يعزز مخرجات 

 لتي تحقق غايات هامة في التطوير املؤسس ي.تقييم التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية في قطا  غزة وا

 

 الجزء األول: اإلطار العام للدراسة

: مشكلة الدراسة: 
ً
 أوال

تعاني منظمات األعمال من تحديات كبيرة في انجاز التحول الرقمي والتغيير بطرق وآليات تقديم خدماتها, وقد ازداد حجم تلك 

نا, وال ي سبب في تدهور كبير بكافة القطاعات االقتصادية بمعظم دول املشاكل والعقبات في ظل انتشار مر  جائحة كورو 

 أحد 
ً
العالم وخاصة قطا  غزة املحاصر, وتحاول منظمات األعمال وخاصة وزارة التربية والتعليم التي يتواصل معها دوما

دام بعض نماذج وسائل تواصل الباح ين أن تتخطى التحديات في  االستمرار في تقديم خدماتها في ظل جائحة كورونا, باستخ

 بسبب عدم 
ً
تعتمد عل  التكنولوجيا الحدي ة لكنها ال تتكامل بشكل فاعل مع طبيعة ومبنى النظم االدارية املعمول  ها, وأيضا

جاهزية خطط التحول الرقمي بالوزارة من توفير ضروريات اعادة تغيير في بيئة العمل االلكتروني واحدث التكامل في البرامج 

حوسبة, ومتطلبات اعادة تأهيل معظم العاملين عل  مهارات جديدة في كيفية استخدام أساليب عمل تناسب التحول الرقمي امل

في تقديم الخدمات, وقد كشفت أزمة كورونا في الوزارة عن عدم مالئمة أساليب العمل التقليدي خاصة الخدمات التعليمية مع 

 ظهور نقاط 
ً
ضعف في النظام االداري التقليدي, وقد اختلفت نماذج التكنولوجيا واألدوات التوجهات املعاصرة, وأيضا

 ملنهجية اعدادها, وقد الحظ الباح ان أنه ال يوجد اتفاق عل  نموذج 
ً
املستخدمة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية تبعا
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 الشتمال النماذج الحالية عل  مزايا تدعم محددة للتواصل وتقديم شتى خدمات التعليم االدارية واملنهجية والتقنية, 
ً
نظرا

تطبيقها وفي املقابل بروز عيوب فيها وذلك أدى الختالف نتائجها ضعف تبنيها في ك ير من الحاالت, ويعمل في قطا  غزة املئات من 

األهلية في شتى املجاالت املؤسسات التعليمية املتنوعة منها أكاديمي أو مدارس متعددة املراحل سواء الحكومية أو الخاصة أو 

 ما تعاني معظم املؤسسات التعليمية في التكيف مع العمل  املؤسس ي الرقمي في ظل 
ً
ضمن قطاعات االقتصاد الفلسطيني, وغالبا

األزمات, وذلك يؤثر عل  قدرتها في اعداد خطط واقعية تعمل عل  عالج نقاط ضعفها, وفي ك ير من األحيان يعيق من تطويرها, 

في خدماتها, وعليه هل يمكن الوصول لنموذج  وزارة التربية والتعليم  للتحول الرقمييتساءل الباح ان ما مدى  استعدادية وبناء 

مناسب يساعد في انجاز التحول الرقمي من خالل رفع وتعزيز االستعدادية للوزارة  ودعم  قدرات وممكنات التربية والتعليم  في 

 امة في التطوير املؤسس ي.والتي تحقق غايات هقطا  غزة, 

: تساؤالت الدراسة:
ً
 ثانيا

 بناء عل  عر  مظاهر ومؤشرات ملشكلة الدراسة فانه يمكن طرح التساؤالت التالية:

 ما مدى استعدادية وزارة التربية والتعليم بقطا  غزة في إنجاز التحول الرقمي للوزارة ؟. -1

 رة التربية والتعليم بقطا  غزة؟. هل هناك تجهيزات وقدرات إلنجاز التحول الرقمي لوزا -2

 هل يمكن البناء عل  موجودات وبرامج الوزارة وخططها في انجاز التحول الرقمي؟.    -3

: أهداف الدراسة
ً
 ثالثا

 توفير رؤية متكاملة حول مدى الجاهزية املادية والبشرية للوزارة للتحول الرقمي. -1

 ؤسسات الحكومية.  تحديد أهم متطلبات العمل نحو التحول الرقمي في امل -2

 الكشف عن نقاط القوة والضعف في الوزارة  وقدرتها  لالستجابة للعمل بمعايير التحول الرقمي.  -3

 الوصول ال  منهجية العمل وفق الخدمات الرقمية في مجال التربية والتعليم.  -4

  ايجاد بيئة مناسبة لتغيير املفهوم من العمل التقليدي ال  العمل الرقمي في التعليم. -5

: متغيرات الدراسة
ً
 رابعا

االستعدادية بأبعادها املفترضة )البنى التحية التكنلوجية, الخطط والبرامج, الوسائل التكنولوجيا, تطوير  املتغير املستقل: -

 الكادر البشري(.

 التحول الرقمي. املتغير التابع: -

: أهمية البحث:
ً
 خامسا

 :ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة على النحو التالي

 األهمية النظرية: -أ

مددددددى االسدددددتعدادية للمؤسسدددددات الحكوميدددددة نحدددددو التحدددددول الرقمدددددي فدددددي يالحدددددظ أن هنددددداك نددددددرة فدددددي الدراسدددددات السدددددابقة التدددددي تناولدددددت 

بأبعادها املفترضدة بالدراسدة الحاليدة وأثرهدا علد  تطدوير األداء املؤسسد ي فدي قطدا  غدزة فدي ظدل أزمدة جائحدة كوروندا,  وذلدك الخدمات  

 عددن اجددراءات الدراسددات املتصددلة الدراسددة الحاليددة وضددمن منهجيددة حفدز الباح
ً
 ددان علدد  تندداول موضددو  الدراسددة بأبعدداد مختلفددة كليدا

 للكشددف عددن العالقددات بددين متغيددرات 
ً
التحددول الرقمددي للمؤسسددات, اضددافة لبدد ل مزيددد مددن الجهددود العلميددة فددي هدد ا املجددال, ومحاولددة

ذات قيمددة  تسدداعد فدي تطددوير مجددال التطدوير املؤسسدد ي, وكدد لك مدن املمكددن أن تحفددز الدراسدة, والتددي قددد تسدهم فددي مسدداهمات عليمدة 

الدراسددة الحاليددة علدد  اعددداد خطددط عمليددة للتحددول الرقمددي, والعمددل علدد  اعددداد بددرامج الكترونيددة رقميددة   هدددف التددأثير االيجددابي فددي 

الحدي ددة, إضددافة ألهميددة املوضددو   فددي الدراسددات  نددواحي الخدددمات الرقميددة, وتأصدديل االهتمددام بدده كمحددور اداري ضددمن التكنولوجيددا

 االدارية  في مجال التحوالت الرقمية للمؤسسات بفلسطين وقطا  غزة.  
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 األهمية التطبيقية: -ب

تدددم تنفيددد  الدراسدددة علددد  مؤسسدددة )وزارة التربيدددة والتعلددديم بغدددزة( كحالدددة دراسدددية  لتقيددديم مددددى  االسدددتعدادية  لدددديها إلنجددداز التحدددول 

 مددددن الجمهددددور  الرقمددددي فددددي
ً
الخدددددمات,  وهددددي تعددددد مددددن الددددوزرات التددددي لهددددا دور رئيسدددد ي فددددي تقددددديم خدددددمات هامددددة لشددددريحة عريضددددة جدددددا

 الفلسطيني، وتعتبر من أهم مؤسسات السلطة الفلسطينية  ويمكن توضيح نقاط اضافية لألهمية التطبيقية للدراسة من خالل: 

  مليون فلسطيني.  2ية  تقديم خدماتها لنحو مدرسة حكوم 402يتبع لوزارة التربية والتعليم نحو 

  يستفيد من خدمات التعليم آالف الطلبة والد ين تدأثروا مدن  أزمدات ومشداكل صدحية واجتماعيدة واقتصدادية نتيجدة اسدتمرار

 الحصار واالحتالل وجائحة كورونا.  

  ظهر أهمية الخدمات الرقمية في ظل جائحة كورونا 

 مج موحددددد  للتعلدددديم الرقمددددي  فددددي تقددددديم الخدددددمات التعليميددددة للطلبددددة سددددواء فددددي املؤسسددددات عدددددم االتفدددداق علدددد  نمددددوذج أو برنددددا

 األكاديمية أو مراحل التعليم املختلفة  في قطا  غزة,  مما قد يسبب  قصور وضعف  في  مخرجاته. 

 ليددات التجريددب وفددق الددنظم متوقددع أن ينددتج عددن التقيدديم الرقمددي تددوفير وترشدديد فددي املددوارد املاديددة والبشددرية التددي تهدددر خددالل عم

 التقليدية بقطا  غزة. 

  يهدف التحول الرقمي في وزارة التعليم لطرح نمدوذج رقمدي موحدد بتكداليف منخفضدة ويسدهل تشدغيله واضدافة التعدديالت بمدا

 يتالءم مع متغيرات الواقع  املؤسس ي. 

  األهلية أو الخاصة أو الحكومية.  يتصف النموذج املقترح في املرونة في التطبيق ويناسب كافة املؤسسات سواء 

  .تعد نتائج م ل ه   الدراسات أداة ومرجع هام في تحسين أداء املؤسسات الفلسطينية 

  تسدددداهم نتددددائج الدراسددددة فددددي عددددر  الدددددور املفتددددر  أن يؤديدددده التحددددول الرقمددددي  فددددي تددددوفير احتياجددددات الجمهددددور مددددن الخدددددمات

 التعليمية.

 ن نقدداط القصددور فددي االسددتعدادية لدددى  املؤسسددات الحكوميددة نحددو التحددول الرقمددي ممكددن أن تكشددف نتددائج تلددك الدراسددة عدد

 وكيف يمكن معالجة نقاط ضعف املؤسسات في الجوانب التكنولوجيا. 

 

: حدود الدراسة: 
ً
 سادسا

 .الحد املكاني: وزارة التربية والتعليم بقطا  غزة 

  2021الحد الزماني: تم تنفي  الدراسة خالل العام. 

   املوضوعي: تقييم مدى استعدادية وزارة التربية والتعليم بغزة للتحول الرقمي. الحد 

 

 الجزء الثاني االطار النظري 

: طبيعة خدمات وزارة التربية والتعليم
ً
 أوال

ت ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتشرف عل  كافة ار تعمل وزارة التربية والتعليم في قطا  غزة ضمن هيكلة وز 

ت التعليمية في كافة املراحل باإلضافة ال  متابعة وتوجيه الجامعات واملعاهد وكافة املؤسسات التعليمية الحكومية املؤسسا

والخاصة واألهلية, حيث ينتسب عشرات آالف الطلبة في للمؤسسات التعليمية بمراحلها املختلفة وتقدم الوزارة خدماتها من 

مباشرة عل  سير البرامج التعليمية, وتضع الخطط والبرامج التي تتطلبها كل مرحلة خالل  سبع مديريات بمحافظات بغزة, تشرف 

 توفير األجهزة واملعدات الالزمة لتسييرها.
ً
 تعليمية,  باإلضافة ال  املسئولية في تطوير كافة املرافق التعليمية وأيضا
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 بيئة عمل الوزارة في ظل جائحة كورونا

رضت الوزارة ألزمات كبيرة كان لها تداعيات مؤثرة عل  مجمل القطا  التعليمي فقد تعطلت من  بدء انتشار جائحة كورونا تع

 ك لك سارعت الوزارة الستخدام وسائل التعلم عن بعد ضمن تقنيات 
ً
الدراسة في كافة املؤسسات التعليمية لفترات طويلة جدا

يم التقليدي الوجاهي, لضمان سير العملية التعليمية التكنولوجيا الحدي ة, والتي قدمت من خالل برامج وخطط بديلة للتعل

 للعمل بوسائل التكنولوجيا أهمها 
ً
حسب الخطط الدراسية, ولكن واجهت الوزارة عقبات وتحديات كبيرة عند االنتقال فجأة

الوزارة الدراسة  التعليم االفتراض ي وااللكتروني ..الخ وفي ظل استمرار  جائحة كورونا لفترات غير قليلة كل ذلك استوجب من

الجدية ووضع تصورات ورؤية لكيفية التحول ال  التعليم الرقمي أو االلكتروني كبديل مؤقت عن التعليم الوجاهي ولضمان 

موقع وزارة التربية  -. 2020 – 2019استمرارية العملية التعليمية وفق خططها املسبقة وب ل الجهد إلنجاح العام الدراس ي 

 (www.mohe.psوالتعليم )

 ممكنات الوزارة نحو التحول الرقمي

تمتلك الوزارة العديد من التجهيزات التي يمكن أن تساعدها في تقديم بعض خدماتها من خالل البرامج االلكترونية املحوسبة 

فتراض ي للعاملين في كافة املحافظات في الشئون املالية واالدارية والتقنية ك لك لدى الوزارة تجارب مناسبة للتعليم اال 

واإللكتروني واملنصات التعليمية وأهمها منصة روافد التي تعد من أهم منصات التعليم االلكتروني في فلسطين, ك لك تعمل 

الوزارة ضمن خططتها عل  انتاج مناهج الكترونية تناسب العمل في بيئة الهواتف واللوحات ال كية, باإلضافة ملجهوداتها في 

يرفرات وتحديث شبكات نقل املعلومات بحيث تصبح اكثر كفاءة لنقل وتبادل املعلومات بشكل تطوير مخازن املعلومات الس

مك ف وواسع عل  مستوى مديريات الوزارة والطلبة عند ممارسة التعليم عن بعد, وكل ما سبق يستوجب من ادارة الوزارة اعداد 

هي ال  تقنيات التعليم الرقمي خاصة عند حدوث األزمات خطة متكاملة تناسب االمنتقال املرحلي من التعليم التقليدي الوجا

 والطوارىء بحيث تضمن استمرارية خدماتها. )مقابلة مع مدير عام الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات(

 املتطلبات إلنجاز  التحول الرقمي لدى الوزارة:

مقابلة عدد من املسولين وتحليل تقارير يمكن ذكر أهم متطلبات وصعوبات التحول الرقمي في الوزارة كما ظهرت من خالل 

 وخطط الوزارة كما يلي

 الحاجة امللحة ال  تقييم التجهيزات في البنية التكنولوجية ومناسبتها للتحول نحو التعليم الرقمي -

 االجراءات التقنية واإلدارية واملهنية املراد اعادة هندستها لتناسب مقتضيات التعليم الرقمي -

 اجراءات العمل في كل مديرية ومحافظة لتكون مالئمة لعمليات التعليم االلكتروني.اعادة هيكلة  -

 نقص في مهارات املدرسين والعاملين في مجال التعليم الرقمي. -

 عدم استعداد الطلبة واألهالي للتعامل مع تقنيات التعليم الرقمي. -

 لتغيير نحو التعليم الرقمي.مواجهة الصعوبات في القبول وال قافة السائدة التي تقاوم ا -

 حل مشكالت تكرار انقطا  التيار الكهربائي في غزة وضعف خدمات مزودي اإلنترنت. -

 متطلبات وجود خطة للتغيير ال قافي  املجتمعي لتمهيد بيئة التعليم الرقمي.   -

 بشري(.)البنى التحية التكنلوجية, الخطط والبرامج, الوسائل التكنولوجيا, تطوير الكادر ال

: مفهوم التحول الرقمي 
ً
 ثانيا

تسار  كافة املؤسسات ال  مواكبة التقنيات الحدي ة للتكنولوجيا بما يؤهلها للتحول الرقمي وال ي أصبح املالذ اآلمن لالستمرارية 

لعالم وأدت آثارها للتغيير في والبقاء في األزمات العاملية املتكررة ومنها جائحة كورونا, والتي أثرت بشكل بليغ للغاية عل  كافة دول ا

وسائل تقديم الخدمات وأساليب االنتاج, وقد أصبح مسولي املؤسسات عل  يقين بأن التحول في ادارة العمليات االنتاجية 

( أن التقنيات الناشئة ستحدث GopaL, 2020والخدماتية يجب أن يتم من خالل احداث التحول الرقمي في العمل, ويؤكد )
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ق العمل، وتتطلب إعادة هندسة تنظيم األنظمة والعمليات عبر األنظمة املتطورة   هدف إضافة قيمة للمستخدمين تطوًرا في طر 

( التحول الرقمي بأنه هو التغير املرتبط بتطبيق التكنولوجيا الرقمية  2020تثري التكنولوجيا الرقمية وقد عرف )الحارثي, 

( بأن التحول الرقمي 2030ملستفيدين بشكل أسر  وأفضل, بينما ي كر )الشرباز, إلحداث تغير ج ري في طريقة العمل، ولخدمة ا

هو االست مار في الفكر وتغيير السلوك إلحداث تحول ج ري في طريقة العمل، عن طريق االستفادة من التطور التقني الكبير 

الرقمي بأنه عملية انتقال الشركات إل   ( التحول 2020الحاصل لخدمة املستفيدين بشكل أسر  وأفضل, بينما يعرفه )البار, 

نموذج عمل يعتمد عل  التقنيات الرقمية في ابتكار املنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرص تزيد من 

( التعليم الرقمي هو تقديم محتوى تعليمي الكتروني عبر الوسائط املتعددة عل  2019قيمة منتجها ويعر  )بن بوعلي, 

كمبيوتر و شبكاته إل  أطراف العملية التعليمية  بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع ه ا املحتوى سواء كان ذلك بصورة ال

( بأن دمج التكنولوجيا 2020متزامنة آم غير متزامنة وفي ذات الوقت والسرعة املالئمة,  بينما يرى كل من )املصدر, ونصرهللا, 

وهو تغيير ثقافي يتطلب من املؤسسات ان تتحدى باستمرار الوضع الراهن واستخدام التجربة الرقمية في مجاالت العمل 

 باستمرار. 

 أهم الصعوبات التي تواجه عمليات الرقمنة

( أهمية 2010هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه عملية التحول الرقمية في مجال التعليم حيث ي كر  )عمر, 

الرقمي وال ي يعرف عادة بأنه الفجوة بين الثري والفقير في القدرة عل  تحمل نفقات املعدات الالزمة لالستمتا  تخطي   الحاجز 

بتقنية االتصاالت واملعلومات الحدي ة وعدم القدرة عل  التكاليف املادية الضرورية للشراكة مع اآلخرين في الدخول إل  

يم في العصر الرقمي يتمحور في تحديات اطراف التعليم املعلم ومتطلبات تطوير  ( أن التعل2018اإلنترنت,بينما يرى )باوال, 

.( مشاكل 2017Khitskov, et, al ,والطالب ضمن بيئة تكنولوجيا واملناهج واألدوات الجديدة, باملقابل يشير   بينما يعر   )

الرقمية تخزين البيانات حول تشكل األنشطة  االقتصاد الرقمي في التعليم منها املواطن والحكومة ومشكلة توفير الوسائط

ا ورقمًيا ومهنًيا وفردًيا والحاجة ألعداد كبيرة من متخصص ي التكنولجيا
ً
 ,Smith, et, alويشير ), التعليمية واملهنية وتقييمها تاريخ

داد  املناهج وطرق التدريس ( أن مركز ه   قضايا في التحول يكون  في دور املعلمين وخبراتهم التربوية والتقييمية,  واع2019

والتقييم لألغرا  تحسين التعلم نحو الرقمية وك لك معرفة املعلمين بطال هم من خالل ممارسات التقييم الرقمية وي كر 

(Marks, 2020 ،أن مبادرات التحول الرقمي يجب ان تكون منسجمة  مع األتمتة  وأن التحول الرقمي ليس مجرد عملية سطحية)

مت ال للمتطلبات التنظيمية لألتمتة وفق النماذج اإللكترونية والتعلم اآللي وال كاء االصطناعي والبيانات ضرورة اال  و

( أن اإلنترنت وأدوات البحث الرقمي كان et, al. 2012 Purcell ,الضخمة وغيرها من تقنيات التحول الرقمي األكثر تقدًما,ويرى )

 ممكن أن يتشتت انتباهه بسهولة مع  لها تأثير "إيجابي في الغالب" عل  عادات
ً
البحث لدى طال هم وأن ه   التقنيات توجد جيال

فترات اهتمام قصيرة" وأن التقنيات الرقمية الحالية قد تعمل عل  تشتيت انتبا  الطالب أكثر من مساعدتهم أكاديمًيا", ويشير  

(Mhlanga ,& Moloi, 2012   للقدرة املطلوبة عل  زيادة الوصول ), إل  التعليم ، ال سيما في مستوى التعليم العالي، يم ل تحدًيا

بسبب العدد املحدود من األماكن املتاحة في ظل األزمات خاصة جائحة كورونا ومعاناة بشرية هائلة في جميع أنحاء العالم ، فقد 

توسيع نطاقهاتقنيات لتحسين قدمت فرصة لتقييم نجاحات وإخفاقات التقنيات املستخدمة ، والتكاليف املرتبطة  ها ، و 

( تؤثر ه   التغييرات والتحوالت السريعة في العالم عل  التعليم كهيكل وكبيئات تعليمية.   Balyer, & Öz,2018الوصول, وي كر )

ية كان التحول الرقمي إحدى ه   القيم. مع تزايد استخدام التكنولوجيا في كل يوم وبيئات التعلم ، تكشف النتائج أنه في عمل

 إنشاء رؤية إلنشاء بيئة تعليمية فعالة وإدارتها وفًقا ل لك أن يكون املسؤولون التربويون 
ً
التحول الرقمي ، يجب عل  املديرين أوال

 واملتخصصون في البرنامج مستعدين له ا التحول ولديهم الصفات الالزمة إلدارة ه ا التحول الرقمي في التعليم.
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 ليم الرقمي أهم التقنيات املكونة للتع

(  2020يتكون التعليم التقني من مجموعة من التقنيات الداعمة لتشغيل عمليات التعليم التقني والتي ي كر أهمها )الحارثي, 

 كما يلي:

 الحوسبة السحابية -

 شبكات التواصل االجتماعي وتقنيات كشف املوقع -

 التفاعل املتقدم بين االنسان واآللة -

 ان االلكترونيالتوثيق ودرجة األم -

 األجهزة القابلة لالرتداء, وأجهزة االستشعار االلكتروني -

 تحليل البيانات الكبيرة والخوارزميات املتقدمة -

 التفاعل مع كافة املستخدمين وبياناتهم -

 ( 2020أجهزة الهاتف ال كية ومنصات انترنت السحابية  األشياء )تقرير األردن,   -

 لضوئية شاملبرنامج شبكة األلياف ا -

 تطوير . تقنيات الطباعة وتقنيات املواد السمعية البصرية وتقنيت الحاسب االلي والتقنيات -

 (2017املدمجة.)السعيد, 

 فوائد ومزايا التعليم الرقمي

دة يوفر التعليم الرقمي فوائد كبيرة وعديدة تسهل من العمليات التعليمية املعاصرة خاصة في ظل األزمات أو كأداة مساع

للتعليم التقليدي, والتي تتفق وتوجهات التكنولوجيا الحدي ة للطلبة والدارسين في كافة املراحل التعليمية ويمكن ذكر أهمها كما 

 يلي:

 تسريع طريقة العمل اليومية. -

 سهولة وسرعة ومرونة تطبيق خدمات جديدة. - 

 زيادة جودة وكفاءة سير العمل. - 

 العشوائي.تقليل األخطاء واإلنفاق   -

 زيادة اإلنتاجية وتحسين املنتجات التعليمية.  -

 إمكانية االستفادة من التقنيات الحدي ة لتطوير األداء والتنبؤ والتخطيط للمستقبل.  -

 رفع مستويات الشفافية والحوكمة في املؤسسات التعليمية.  -

 ( 2020استمرارية األعمال والخدمات. )الحارثي,   -

: الدراس
ً
 ات السابقةثالثا

 ( Bogdandy, et, al 2020دراسة )

,  حيث أغلقت الحكومة املجرية املدارس COVID-19هدفت الدراسة ال  التعرف عل  آثار أزمة  منتصف مارس بسبب 

والجامعات وعقدت الفصول في شكل عبر اإلنترنت, واجه ه ا الطالب واملدرسين تحديات غير متوقعة, واستخدمت الدراسة 

لوصفي التحليلي وتم االستعانة باالستبانة كأداة لجمع البيانات والتي استهدفت  طالب علوم الكمبيوتر وتقنيات  املنهج ا

ركز الدراسة عل  تقييم التجربة واملشاعر والتعبير العام للطالب فيما يتعلق بالتعليم  Eszterhazy Karolyاملعلومات في جامعة 

االستبيان عل  أسئلة حول اإلعداد الفني والبنية التحتية ولكن من أهم بناء أنه استمتع الرقمي والتغييرات األخيرة واشتمل  

الطالب بالتعليم الرقمي ونصفهم عل  استعداد ملواصلة ذلك في املستقبل كما تبين  أن الطالب يفضلوا استخدام أجهزتهم 

العمل كما ظهر أن هناك  بعض الطالب ال ين واجهوا  الخاصة أثناء البرامج التعليمية التي تسمح ببعض التغييرات في بيئات 
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مشكالت فنية قد تكون ناجمة عن بيئة البرامج غير املتجانسة ويمكن حلها باستخدام مواد الدعم,  وقد تم اعتبار التحول 

 الرقمي ناجًحا وسيتم دمج التعليقات في فصولنا عبر اإلنترنت.

 (2019دراسة )بن نافلة, 

التعرف عل  دور التكنولوجيا والرقمنة في صناعة وهندسة التعليم واستخدم الباحث املنهج الوصفي هدفت الدراسة ال  

التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واستعان بأسلوب دراسة املحتوى لعر  البيانات وكان من أهم نتائج الدراسة أن هناك تقادم 

قمنة وتكنولوجيا الجديدة أن ي ير اهتمام املتعلمين في مجاالت عديدة في وسائل وأدوات التعليم التقليدي كما تبين أن يمكن  للر 

كما يتطلب التعليم التقني خاصة في املناهج اللغة الغربية الك ير من الجهود ليكون جاهز في التلقين الرقمي كما تبين أن لجهاز 

ت التعليم بشكل عام, كما اتضح أهمية الوسائل الحاسوب دور رئيس ي في العملية التعليمية املستقبلية يمكن أن تؤثر عل  توجها

 املتعددة في مجال تكنولوجيا التعليم كوسيلة داعمة للعملية التعليمية الرقمية.

 ( 2019دراسة )خنشلة, 

)
ً
 سعت الدراسة ال  تقييم تقنية التعليم الرقمي وتطبيقاتها في العملية التعليمي  )القصص الرقمية واأللعاب الحاسوبية نماذجا

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن في تحليل البيانات  وتقييم دور التعليم الرقمي في دعم مسيرة التعليم 

الفعال والتنمية املستدامة, ضمن اعتبارات تقنية تكنولوجية ومعرفية تساهم عل  نحو مباشر أو غير مباشر في تحقيق التغ ية 

شرية و االجتماعية االقتصادية بالتطبيق عل  تكنولوجية املعلومات في مجال التقنيات التربوية التعليمية, بين برامج التنمية الب

 في ترسيخ مختلف املعارف 
ً
وكان من أهم النتائج  أن هناك مساهمة لوسائل تكنولوجيا التعليم، وتقنية التعليم الرقمي تحديدا

تعليمي التربوي، حيث يعمل  التعليم الرقمي عل  تصنيفها وعرضها وت بيتها، ثم والبيانات والحقائق واملعلومات في املجال ال

استرجاعها في شتى املواقف الضرورية للفرد، وليتم استخدامها االستخدام األفضل، سواء تعلق األمر باالستخدام املادي أو 

لتعليم، وتقنينه وتعميمه، بالشكل ال ي يتماش  املعرفي أو الخدماتي لها، وضرورة أن تسع  الحكومات العتماد ه ا النو  من ا

ومتطلبات العصر الحدي ة، سعيا منها إلحداث ثورة تنموية في شتى املجاالت، والرقي باملستوى اإلنساني وفق متطلبات جودة 

 الحياة .

 ( 2019دراسة )االقبالي 

ه لصغار السن في الوطن العربي وذلك باململكة  هدفت الدراسة ال  التعرف عل  مقتضيات التحّول إل  التعلم الرقمي املوّج 

السعودية وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واستخدم أسلوب املقارنة للبيانات من 

وأدوات مصادرها وخلصت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن خبراء املؤسسات التربوية يقع عل  عاتقهم اعادة تنظيمي  مناهج 

التعليم الرقمي,  كما تبين أنه يجب أن يتولي عملية التحول الرقمي مسئولو التربية والتخصصات ذات العالقة وال يتم االعتماد 

عل  متخصص ي التقنيات في التحول كما اتضح أهمية التدرج في ادخال برامج التعليم الرقمي وتجهيزاتها لقصر التجارب في ه ا 

 املجال

 (2018, دراسة )محمود

سعت الدراسة ال  تقييم مقومات تنمية املوارد البشرية األكاديمية بجامعة بنها ف  العصر الرقمى الواقع وسيناريوهات املستقبل 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واستعان باالستبانة لجمع البيانات الالزمة وكان من أهم 

التعليم الجامعي املصرية ومنها جامعة بنها  تواجه العديد من التحديات التي فرضتها التطورات  التقنية  النتائج أن  مؤسسات

 أن هناك تحديات  يتطلب مواجهتها 
ً
املتالحقة في العصر الرقمي، خاصة في ظل الطلب املتزايد  عل  التعليم الجامعي, وتبين أيضا

من خالل تنمية املوارد البشرية األكاديمية التي تعد أحد العناصر الهامة في تحريك لالرتقاء بكفاءة منظومة التعليم الجامعي  

القدرات والكفاءات في ظل تكنولوجيا املعلومات، كما اتضح من تحليل الواقع عدم توافر تلك املقومات وعدم االستجابة 
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جموعة من البدائل والسيناريوهات املستقبلية للتغييرات التي  يفرضها  العصر الرقمى، األمر ال ى فر  ضرورة رسم مالمح م

 املحتملة لتنمية أعضاء هيئة التدريس ف  العصر الرقمى .

 ( Amorim, et, al , 2018دراسة )

سعت الدراسة ال  التحقق من  التغييرات في ممارسات التدريس التي تحركها تكنولوجيا املعلومات بناًء عل  تجارب العلماء 

  أسلوب البحث النوعي  للتفسير  من خالل دراسة حالة مع مقابالت متعمقة وتحليالت للوثائق ومالحظات واستندت الدراسة عل

ميدانية,  حول أثر  استخدام تكنولوجيا املعلومات في تحويل أنظمة التعليم مع وتأثيراته  الكبيرة عل  الحياة األكاديمية وإعادة 

ائد الناشئة عن اعتماد ممارسات تعليمية فعالة جديدة مرتبطة بالعالم الرقمي في تنظيم البيئة التعليمية,  كضروري لفهم الفو 

الواقع ، ه   التحوالت تحدث بشكل متزايد ولها آثار تتجاوز الحواجز املؤسسية ومع ذلك، ليس من الواضح تماًما ما إذا كانت 

 من أه
ً
م النتائج أن  البيانات أكدت أن التحويل نحو تكنولوجيا املعلومات قد غيرت ممارسات التدريس حًقا, وكان أيضا

ممارسات التدريس باستخدام تكنولوجيا املعلومات يتطلب املزيد من اإلجراءات املبتكرة لضمان كفاءة التكنولوجيا واستخدامها 

 بشكل مك ف في التعليم الرقمي

 الفجوة البحثية ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

باين ما بين موضو  الدراسة الحالية والدراسات السابقة من زوايا عدة منها الشمولية وذلك  بتمايز الدراسة يتضح أن هناك ت

الحالية بربطها ألبعاد متعددة للتعليم الرقمي, بينما معظم الدراسات السابقة تناولت أبعاد محدودة للتعليم الرقمي, واختلفت 

قارنة في متغيرات الدراسات السابقة, وك لك تميزت بمجال أسلوب جمع البيانات من الدراسة الحالية باختالف بعض متغيراتها م

خالل تحليل املحتوى الواقعي للوثائق والتقارير ذات العالقة  لوزارة التربية والتعليم كنموذج حكومي للتحول نحو التحول 

 من حيث العمق بالنتائج فقد خلصت الدراسة الحالية لنتائج
ً
 للعدد الكبير في  الرقمي, وأيضا

ً
, نظرا

ً
 ودقة وارتباطا

ً
أكثر شموال

 أبعاد متغيراتها مقارنة بمحدودية غالبية أبعاد متغيرات الدراسات السابقة.

 

 الجزء الثالث: منهجية واالجراءات

 منهج الدراسة:  

ربيدة والتعلدديم بغدزة اضددافة لخطددط تدم اسددتخدام  املدنهج التحليلددي الوصدفي بأسددلوب تحليددل املحتدوى ملجموعددة مدن الوثددائق لددوزارة الت

ملؤسسددات أكاديميددة ومهنيددة وذلددك ملناسددبته لطبيعددة الدراسددة التددي تسددتهدف التقيدديم الددواقعي للجاهزيددة فددي البنيددة التكنولجيددا لددوارة 

 التربية والتعليم نحو التعليم الرقمي .  

 مصادر البيانات:  سيتم استخدام مصدرين للبيانات كما يلي:

تم استخدام أسلوب تحليل املحتوى  من خالل تقييم وتحليل لوثائق ومستندات ذات عالقة في ممكنات البنية  مصادر أولية:•

 التكنولوجية للتعليم ودى مالئمتها للتحول الرقمي. 

قارير، وذلك من خالل االطال  عل   الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات واملقاالت والت مصادر ثانوية:•

 واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضو  الدارسة.

 االجابة عن تساؤالت الدراسة  الجزء الرابع تحليل البيانات واملناقشة و 

 ل
ً
، وذلك من خالل اإلجابات من مقابالت بعض املسؤولين تحليل البيانات واالجابة عن التساؤالتيتضمن ه ا الجزء عرضا

 ير ووثائق واقعية من املؤسسة تحت الدراسة وذلك الستعرا  أبرز النتائج والتي تم التوصل إليها.وتحليل ملحتوى وتقار 
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 االجابة عن تساؤالت الدراسة

 اإلجابة عن التساؤل األوملا مدى استعدادية وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة في إنجاز التحول الرقمي للوزارة ؟. -ا

نعر  تحليل مختصر ملضمون عدد من التقارير والخطط والوثائق الصادرة عن وزارة التربية ولإلجابة عن التساؤل األول 

 والتعليم بغزة

 2019حتى العام  2014أ: التقارير الصادرة من العام 

 2019التربية والتعليم حتى العام ب: تحليل مضمون الخطة االستراتيجية لوزارة 

 2019 -2014ارير الوزارة (  يوضح تحليل محتوى  خطط وتق1جدول رقم )

 املصدر الوصف املحور 

 نظام اللوازم حوسبة النظم اإلدارية

 العهد املستهلكة

 نظام اللوازم

 االحتياجات املدرسية

 مزامنة بيانات التعليم

 مع ديوان املوظفين

 امتحان الثانوية العامة

 تطوير موقع إذاعة صوت التربية والتعليم

 201 - 1967العامة من  تطوير برنامج نتائج الثانوية

 

الخطة التشغية 

2019 -2020 

الخطة التشغية  برامج وألعاب تعليمية محوسبة البرامج التعليمة االلكترونية 

2019 -2020 

 Breadboardتوفير حقائب 

 لدعم منهاج التكنولوجيا

 11 – 6للصفوف 

الخطة التشغية  

2019 - 2020 

التشغية  الخطة  اعادة تأهيل وحوسبة املكتبات 

2019 - 2020 

 تحسين نوعية املواد التدريبية املحدثة في املراكز التعليمية متابعة وتقييم املراكز التعليمية

 وتعزيز االلتزام باللوائح واألنظمة

الخطة التشغية 

2019 - 2020 

  تطوير موقع رياض األطفال حوسبة نظام رياض األطفال

افد للتدريب اإللكتروني تطوير بوابة حوسبة النظم التعليمية  رو

افد التعليمية  الدعم الفني لبوابة رو

 EDUتطوير موقع حاضنة اإلبداع التعليمي ( 

 إنتاج الكتب التفاعلية

 إنتاج الدروس التعليمية املصورة

 تطويرمخرجات برنامج التسرب الطالبي

 

 

الخطة التشغية 

2019 - 2020 

تطوير البنية التحتية 

 للمختبرات

 االلكترونية والخوادم

الخطة التشغية  ) في الوزارة Server Roomتطوير غرفة الخوادم ( 

2019 - 2020 
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 املصدر الوصف املحور 

 تطوير برنامج الشؤون اإلدارية (منظومة البدالء) تطوير برامج منها

 تطوير برنامج متابعة اإلدارات التربوية املدرسية

 

الخطة التشغية 

2019 - 2020 

خطة التشغية ال تطوير منظومة اإلشراف التربوي  

2019 - 2020 

نظم إدارة املعلومات 

اإللكترونية وتكنولوجيا 

 -التعميم: 

اقع املدرسية وحوسبة املختبرات العلمية   GIsحوسبة برامج ونظم  للمو

 ادخال السبورات الذكية 

الخطة االستراتجية 

2014 - 2019 

قيمة أن التعليم  محفز 

لتكنولوجيا املعلومات ويستفيد 

 منها 

الخطة االستراتجية  2019 - 2014ن الخطة الخماسية ضم

2014 - 2019 

الخطة االستراتجية  ربط العلم في التكنولوجيا الحديثة  العلوم  والتكنولوجيا:

2014 - 2019 

الخطة االستراتجية  تحدي كبير ملواكبة التقدم في مجال االبتكار والتقنية الحديثة في التعليم الثورة املعرفية:

2014 - 2019 

تحسين مستوى جودة األداء في 

 عناصر العملية التعليمية 

الخطة االستراتجية  تعز يٌز استخدام التكنولوجيا في  مراحل التعليٌم 

2014 - 2019 

الخطة االستراتجية  االنتقال من املنهاج الورقي للمنهاج املحوسب املنهاج املحوسب 

2014 - 2019 

الخطة االستراتجية  وير البيئة التكنولوجية في الوزارة من خالل تط التميز االداري 

2014 - 2019 

الخطة االستراتجية   املختبرات املحوسبة 

2014 - 2019 

الخطة االستراتجية  بناء البوابة االلكترونية للمنهاج الفلسطيني التعليم االلكتروني 

2014 - 2019 

تنمية قدرات العاملين في 

 املديريات

الخطة االستراتجية  تدريبية ضمن الخطة الخماسية في مراكز املحافظاتالبرامج ال

2014 - 2019 

 تزايد مشاكل عبء املدارس الحكومية في ظل الحصار التحديات الرئيسية للوزارة

 استمرار مشاكل وتحديات املدارس الخاصة

 كبر حجم قطاع التعليم بغزة وتنوع احتياجاته الخاضعة للتقييم.

 2019رة تقرير الوزا

 

 2017تقرير الوزارة 

املدارس التي تشرف عليها 

 الوازرة حتى العام 

 2018تقرير الوزارة  مدرسة في مراحل التعليم  409

 2019تقرير الوزارة  طالب من الصف األول حتى الثاني عشر  265809 اجمالي طلبة املدارس 

 ( ما يلي:1يتضح من مضمون الجدول رقم ) -

 ط لبرمجة نظم العمل بغر  تحويلها لتكون مالئمة للعمل االلكتروني. أن هناك بعض الخط -

 ال تشمل  الخطط برامج للتعليم االلكتروني ملراحل التعليم املتنوعة.  -

 يظهر أن هناك بعض البرامج لحوسبة مناهج التعليم حسب توجهات التكنولوجيا التعليمية -

 ها. تعد الوزارة خطط لحوسبة كافة املديريات التابعة ل -
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 هناك حوسبة للنظم التعلمية واالهتمام باملنصات التعليمة خاصة منصة روافد التعليمية.  -

 في العمل االلكتروني -
ً
 محاوالت إلعادة تطوير للخوادم ومخازن املعلومات لتكون أكثر تأهيال

 تطوير العديد من البرامج في مجاالت الشؤن املالية واالدارية والفنية  -

 سار التعليمي والعلمي بالتكنولوجيا الحدي ة. هناك توجه بربط امل -

 هناك ادراك للتحدي املعرفي وثورة املعلومات ووضع آليات ملواكبتها  -

 البدء باعتماد العديد من املناهج املحوسبة كبديل للمنهج الورقي  -

 اعتبار أن التميز اإلداري يتحقق من خالل االستخدام األم ل للتكنولوجيا.  -

 رة في مجال التعليم من حيث العبء والحجم والك افة الطالبية ظهور تحديات كبي -

 تخصص وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية ولكن ال تركز عل  التدريب عل  استخدام التكنولوجيا بشكل مك ف. -

 استمرار الحصار عل  قطا  غزة أثر بشكل كبير عل  أداء الوزارة والقطا  التعليمي. -

الثاني: هل هناك تجهيزات وقدرات إلنجاز التحول الرقمي لوزارة التربية والتعليم بقطاع االجابة عن التساؤل  -2

 غزة؟.

 
ً
ولإلجابة عن التساؤل ال اني نعر  تحليل لواقع العملية التعليمية بواسطة التقنيات االلكترونية والرقمية املستخدمة حاليا

 لدى وزارة التربية والتعليم بغزة.

 

اقع العملية التعليمية بواسطة التقنيات االلكترونية والرقمية  ( يوضح2جدول رقم )   و

 املالحظات املستهدف الوصف املحاور الرئيسية  للرقمنة

األنظمة التي يتطلب  األنظمة املحوسبة

تحويلها من تقليدي لنظام 

 رقمي 

  كافة األنظمة االدارية واملالية

برامج لدعم التعليم عن  التعليم االفتراض ي

باستخدام تقنيات  بعد

 تكنولوجيا االنترنت

% من  60تم تنفيذ نحو  جميع املراحل التعليمية

 برامج التعليم

تصميم مناهج تعليمية  تطبيقات الهواتف الذكية

باستخدام الهواتف 

 املحمولة

جميع املراحل في التعليم 

 األساس ي

من  50تنفيذ نحو 

 التطبيقات املستهدفة

افد عمل مناج وأوراق  موقع رو

واختبارات الكترونية مواد 

تدريبية أوراق عمل , مواد 

اثرائية مواد تدريبية , 

 ألعاب الكترونية تعليمية

الطلبة في كافة املراحل 

التعليمية وجميع املواد 

التعليمية باستخدام منصة 

افد التعليمية الرقمية   رو

يشمل كافة املراحل 

 التعليمية

تفاعلي استخدام كتاب  التعليم التفاعلي 

 
ً
 مصمم الكترونيا

  

يستخدم  في برامج التعليم  الكتاب التفاعلي

 االلكتروني

التحول نحو الكتب االلكترونية 

 عن الكتب الورقية 
ً
 عوضا

يتطلب أجهزة لوحية 

 ذكية عالية التكلفة

خدمات عامة عبر البوابة  الخدمات االلكترونية 

 االلكترونية للوزارة 

لجمهور للعاملين في التعليم وا

 الفلسطيني

تتطلب مزيد من التطوير 

والزيادة في نوعية 
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 املالحظات املستهدف الوصف املحاور الرئيسية  للرقمنة

 الخدمات

نافذة الكترونية الطالع  أولياء األمور 

أولياء األمور على درجات 

 أبنائهم

جميع أولياء األمور في كافة 

 املراحل العليمية

تمكن أولياء األمور من 

متابعة معدل عالمات 

 األبناء في املواد التعليمية

توفير كتب ومقاالت  االلكترونية املكتبة

 الكترونية متنوعة

الطلبة في كافة املراحل 

 التعليمية 

توسيع  املحتوى الرقمي 

على املستوى االقليمي 

 والدولي 

افذ رقمية الكترونية  طلبات دعم ومساندة طلبات الخدمات العامة توفير نو

 للتزود بطلبات الخدمات

توسيع قاعدة طلبات 

 الخدمات 

تمكين الطلبة االطالع على  ل الدرجات الكترونيتحصي

افذ  درجاتهم باستخدام نو

 رقمية 

الطلبة في جميع املراحل 

 التعليمية 

 

الحصر االلكتروني للطلبة  حصر الحضور طلبة وموظفين

 واملوظفين

كافة موظفين الوزارة ومديريات 

التربية والتعليم في محافظات 

قطاع غزة باالضافة للحصر 

 وني لحضور الطلبة االلكتر

يتطلب تحسين برامج 

حضور وانصراف الطلبة 

 في املدارس بشكل فوري

مراسالت مالية وادارية الديوان 

 واملالية

تبادل املراسالت والتقارير 

بين وزارة املالية وديوان 

 املوظفين العام

كافة العاملين في الوزارة 

ومديريات التربية والتعليم 

 بمحافظات قطاع غزة

ر البرنامج املحوسب تطوي

للمراسالت ليشمل كافة 

 الوزارات ذات العالقة 

تشمل بعض املساقات في كافة  اجراء اختبارات الكترونية  االختبارات املحوسبة

 املراحل التعليمية 

توسيع نطاق االختبارات 

االلكترونية ليشمل كافة 

 املواد التعليمية 

ة توفير خدمات متنوع خدمات املوظفين محوسب

للموظفين باستخدام 

 برامج الكترونية 

توفير منصة الكترونية للعاملين 

 في التربية والتعليم

 

تقديم خدمات للجمهور  خدمات االستعالم

 واملوظفين في مجال التعليم

خدمات هامة للجمهور 

 والعاملين في التربية والتعليم 

 

يشمل اجراءات التوظيف  ملف التوظيف 

 الحالية واملستقبلية

يشمل اجراءات التوظيف 

كذلك اجراءات ترقية ومتابعة 

 شؤون املوظفين 

 

مشروع تكامل بيانات الجامعات مع 

 اتعليم الكترونيا

برامج الكترونية توفر 

معلومات متكاملة عن 

العاملين في الجامعات 

واملؤسسات األكاديمية 

 والطلبة 

املشروع املحوسب قيد االنشاء 

 والتطوير 

 

توفير منصات الكترونية  ية للمحتوى التعليميمنصات تعليم

افد التعليمية  مثل رو

منصة رقمية عمالقة تشمل 

 كافة املراحل التعليمية 

تعتبر من اهم املنصات 

العليمية على مستوى 

 الوطن العربي

 ( الخاص بوسائل التعليم االلكتروني ما يلي:2يوضح الجدول رقم )
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 مكن أن تدعم التحول الرقمي في قطا  التعليم.تمتلك الوزارة أنظمة الكترونية م -

هناك ممارسة  ألساليب التعليم االفتراض ي في الك ير من املراحل التعليمية ولكن بدون احداث التكامل املطلوب بالتعليم  -

 الرقمي.

 تعمل الوزارة عل  تصميم مناهج الكترونية تناسب التطبيقات عل  الهواتف ال كية.  -

 نصات التعليمية أهمها روافد والتي تعتبر أهم منصة تعليمية فلسطينية. تصميم بعض امل -

 البدء في تطبيق أساليب التعليم التفاعلي والكتاب التفاعلي.  -

 توفير يعض الخدمات االلكترونية للطلبة والجمهور.  -

 توفير نواف  الكترونية للطلبة وأولياء األمور بواسطة برامج محوسبة  -

 بين وزارة التربية والتعليم وبعض الوزارات ولكنها غير متكاملة بدرجة متكاملة.وجود امكا -
ً
 نات لتبادل املعلومات إلكترونيا

االجابة عن التساؤل الثالث: هل يمكن البناء على موجودات وبرامج الوزارة وخططها في انجاز التحول   -3

 الرقمي؟. 

 
ً
 واقعيا

ً
 لتجهيزات البنية التكنولوجية املستخدمة  في وزارة التربية والتعليم بغزة.ولإلجابة عن التساؤل ال الث نعر  وصفا

 ( يوصف تجهيزات البنية التكنولوجية في وزارة التربية والتعليم3جدول رقم )

 املالحظات املستهدف الوصف املحور 

األنظمة التي يتطلب تحويلها من  األنظمة املحوسبة

 تقليدي لنظام رقمي 

  دارية واملاليةكافة األنظمة اال 

تصميم برامج محوسبة بقواعد  البرامج

 متعددة أهمها أوراكل

أقسام الوزارة  كافة دوائر و

والتربية واملديريات بمحافظات 

 غزة

غالبية الدوائر 

واألقسام تستخدم 

 البرامج املحوسبة 

شبكات تبادل ونقل البيانات بين  الشبكات

 دوائر الوزارة واملديريات

الشبكات تعتمد على  لوزارة كافة دوائر ا

سيرفرات جيدة نوعا ما 

 ولكنها تتطلب التطوير

خدمات الصيانة للشبكات التي  الصيانة

تساعد على نقل وتبادل 

 
ً
 املعلومات الكترونيا

تقديم خدمات صيانة للبرامج 

املحوسبة والشبكات التي تنقل 

 البيانات في الوزارة

تتطلب مزيد من التعزيز 

توجه خاصة في ظل ال

 االلكتروني في التعليم

يتوفر سبع مراكز للتدريب االداري  التدريب

 والفني والتقني  في محافظات بغزة

كافة العاملين في الوزارة 

ومديريات التعليم بمحافظات 

 قطاع غزة

يجب التركيز على مهارات 

استخدام التعليم 

االفتراض ي في ظل 

 األزمات

التطبيقات 

التعليمية 

 االلكترونية 

تعكف الوزارة على اصدار برامج 

تعليمية من خالل الهواتف 

 الذكية 

تشمل الطلبة في كافة املراحل 

 التعليمية 

يجب زيادة معدل 

تصميم التطبيقات 

االلكترونية في ظل 

 األزمات

برامج تساعد على تبادل  املهام واملراسالت

املعلومات والتواصل بين موظفي 

 
ً
 الوزارة الكترونيا

ملين في دوائر الوزارة كافة العا

 واملديريات بغزة

 

افرها  سرعة االنترنت السرعة الواجب تو

للمساعدة في نقل البيانات ما بين 

تشمل العاملين في الوزارة 

 ومديرياتها 

هناك مشاكل في تقطع 

سرعة االنترنت بسبب 
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 املالحظات املستهدف الوصف املحور 

أزمة التيار الكهربائي  مستخدمي البرامج

 والحصار

التواصل مع 

 الطلبة

اعد على التواصل برامج تس

 اإللكتروني في التعليم  االفتراض ي 

تشمل معظم املراحل 

 التعليمية 

 

من خالل زيارات ميدانية إلدارة الحاسوب في الوزارة واجراء مقابالت أهمها مع مدير عام الحاسوب في الوزارة السيد م. أسامة 

 هيزات البنية التكنولوجيا يوضح ما يلي:تقييم قدرات وتج(  الخاص في 3يونس فان  الجدول التحليلي رقم )

يتضح أن هناك جهود في برمجة األنظمة التقليدية من خالل اعادة أتمته النظم التقليدية واالعتماد عل  نقل البيانات  -

 باستخدام التكنولوجيا.

 ل في البيئة املحوسبةهناك تصميم لبرامج الكترونية تعتمد عل  نظم البرمجة ولكنها تتطلب مزيد من الربط والتكام -

 تتطلب الشبكات مزيد من التطوير خاصة في ظل التوجه نحو التعلم الرقمي في األزمات. -

 يجري اعادة تطوير للخوادم ومخازن املعلومات لتكون أكثر كفاءة في استدعاء وحفظ البيانات ولكنها تتطلب تطوير اضافي. -

 لتكنولوجية واألجهزة واملعدات. توفر الوزارة خدمات متنوعة لصيانة البنية ا -

 مراكز تدريبية في املحافظات للتدريب عل  مجاالت ادارية ومالية وفنية. 7توجد لدى الوزارة  -

 تعمل الوزارة عل  اعداد تطبيقات تعليمية للمناهج ولكنها تتطلب مجهودات كبيرة الستكمالها.  -

 بين  -
ً
 كافة الدوائر واألقسام يسهل العمل الرقمي.يوجد برنامج للمراسالت والتواصل الكترونيا

يتوفر لدى الوزارة واملديريات خدمات االنترنت ولكنها ال تترابط مع الك ير من بيوت الطلبة ألسباب أهمها سوء املزودون وأخرى  -

 اجتماعية وثقافية. 

س, زووم, جوجل ميت, تلغرام.... الخ( التواصل مع الطلبة في برامج أهمها وسائل التواصل االجتماعي )واتس أب, جوجل كال  -

 ولكنها غير موحدة. 

 التعليق على ما جاء في مضمون خطط وتقارير واحصاءات الوزارة 

لوحظ الك ير من املؤشرات ذات  2019حتى العام  2014بعد االطال  وتحليل مضمون التقارير وخطط التربية والتعليم من العام 

لتكنولوجيا الالزمة للتحول الرقمي وتحليل ملدى توافق بيئة البرمجة والحوسبة في قطا  التعليم الداللة املتوسطة حول البينية ا

من حيث مجاالت التكنولوجيا  واالتصال اإللكتروني بين الوزارة ومديريات التربية والتعليم وبعض تجارب التعليم االلكتروني 

زارة, الطالب, املدرس( التجهيزات املادية والبشرية الالزمة واملوازنات وأيضا مدى مناسبة تجهيزات ووسائل من كافة األطراف )الو 

املالية وهل هناك مؤشرات في الوثائق الخطط والتقارير عن تقارير منف ة للتدريب البشري للتعليم الرقمي, وكل ما سبق يتطلب 

 املزيد من التطوير ليكون أكثر مالئمة نحو التحول في التعليم الرقمي. 

 دالالت واملؤشرات من نتائج تحليل الوثائق والتقارير للتساؤالتبعض ال

بعد مناقشة وعر  اجابات تساؤالت الدراسة من خالل )الوثائق الخطط والتقارير وبعض املستندات( فانه يتضح وجود نقاط 

 والتي يمكن ذكرها كما يلي:قوة وباملقايل ظهور نقاط ضعف باالستعدادية للتحول الرقمي  

 ط القوة التي يمكن االرتكاز عليها وتعزيزها كانت كما يلي:أ. نقا

 وجود خطط للتعليم  تتضمنها توجهات نحو التعليم االفتراض ي والرقمي. -

 وجود كادر مؤهل لتكنولوجيا املعلومات يمكن أن يساهم في التحول الرقمي. -

 ئحة كورونا. هناك بعض التجارب الناجحة للتعليم الرقمي في ظل األزمات ومنها جا -

 يتوفر لدى الوزارة بيئة تكنولوجيا من خوادم وسيرفرات وبرامج وتجهيزات ممكن أن تتطور لتدعم التحول الرقمي. -

 . هناك نمو متزايد في املعرفة ملتطلبات التعلم الرقمي وكيف يمكن تحقيقه -
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 . وجود تطبيقات ملناهج تناسب التعليم الرقمي في كافة املراحل التعليمية -

 تم حوسبة الك ير من املرافق التعليمية منها املكاتب واملختبرات العلمية.  -

 ب. نقاط الضعف والقصور التي يجب معالجتها  كانت كما يلي:

 نقص في التمويل واملوازنات الالزمة لتطوير البينية التكنولوجية للتعليم الرقمي. -

 روني بقطا  غزة.ضعف ال قافة املجتمعية في تقبل التعليم االلكت -

 نقص في املوارد البشرية املؤهلة إلتمام التحول الرقمي في كافة املراحل التعليمية. -

 ضعف مزودي خدمات االنترنت الالزمة للتعليم الرقمي في محافظات قطا  غزة. -

 ر الحصار. قصور في االستفادة من الخبرات والتجارب الدولية للتحول الرقمي بسبب اغالق املعابر واستمرا -

 ضعف في تجهيزات الك ير من األحياء والقرى في البنى التكنولوجيا الالزمة للتحول الرقمي في التعليم. -

 ضرورة توفير متطلبات كبيرة إلنجاز برامج التدريب والتأهيل عل  تقنيات التعلم الرقمي سواء عل  مستوى املدرسين أو الطلبة.  -

م لنقاط القوة والضعف في أهم جوانب االستعدادية لوزارة التربية والتعليم بغزة للتحول تحليل وتقيي وبعد عرض الباحثان

 الرقمي فانه يمكن انجاز التحوالت الرقمية وفق خطط مرحلية تضمن التسلسل والتكامل الرقمي في كافة جوانب عمليات الوزارة 

 أهم التحديات والصعوبات إلنجاز  التحول الرقمي في التعليم بغزة

 ضعف اإلمكانات االقتصادية  للك ير من أهالي الطلبة بسبب الحصار عل  غزة. -

 نقص كبير في أجهزة الحاسوب واألجهزة ال كية لدى الك ير من الطلبة. -

 عدم كفاية املوازنات املالية الالزمة لتجهيزات البنية التكنلوجية للتعليم الرقمي. -

 جميع محافظات قطا  غزة.ضعف عام لدى مزودي خدمات االنترنت ب -

 استمرار انقطا  التيار الكهربائي في محافظات غزة وأثر  البالغ في تشغيل األجهزة ال كية للتعليم االلكتروني.  -

 نقص في مهارات الطلبة الالزمة الستخدام التطبيقات التعليمية االلكترونية.   -

 ر وسائل التعليم الرقمي.ال قافة السائدة في بيئة املجتمع التي تحد من انتشا -

 

 الجزء الخامس النتائج والتوصيات

: النتائج
ً
 أوال

 على مستوى البنية التكنولوجية  -

 تبين وجود بيئة متوسطة القبول للبنية التكنولوجية في قطا  التعليم تتطلب مزيد من التطوير -

 انات.اتضح عدم تكامل كافة البرامج االلكترونية املحوسبة في تناقل وتبادل البي -

ظهر اختالف في عوامل بيئة التكنولوجيا باستخدام عدد متنو  للبرامج التعليمية اإللكترونية مما يستوجب ضرورة  -

 توحيد البيئة التكنلوجية.

 لم يتضح أن لدى الوزارة خطة تنفي ية للتحول الرقمي املتكامل في خدمات التعليم بغزة. -

 يم الرقمي ال تتم وفق رؤية واضحة للتحول الرقمي.تبين أن مجهودات البرمجة والحوسبة في التعل -

لم يظهر أن هناك استفادة مناسبة من تكرار أزمات مشا هة لكورونا حيث انقطع الطلبة عن مقاعدهم الدراسية لفترات  -

 زمنية طويلة بدون ايجاد بدائل تكنولوجيا مالئمة.

 ت خاصة في التواصل مع الطلبة عن بعد.  اتضح أن خناك  ضعف عام في الشبكات واملزودين لخدمات االنترن -

 ظهر تباين في بعض بيئات البرمجة ال ي يتعار  مع متطلبات انجاز التعليم الرقمي. -
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اتضح عدم رصد موازنات كافية لتجهيز البيئة التكنولوجيا ومعظم مساعي التطوير التكنلوجي يعتمد عل  املساعدات  -

 واملنح الخارجية. 

 شرية على مستوى املوارد الب -

 تبين محدودية العاملين في تكنولوجيا املعلومات مقابل املتطلبات الكبيرة للتحول الرقمي في التعليم -

 ظهر ضعف عام في مهارات الطلبة نحو استخدام تقنيات وبرامج التعليم الرقمي.  -

 تبين قصور في جوانب  املهارات املطلوبة للمدرسين والعاملين في مجال التعليم الرقمي.  -

 ضح عدم كفاية البرامج التدريبية الالزمة إلعادة تأهيل العاملين في مجال التعليم الرقميات -

 لم تظهر موازنات كافية لتمويل متطلبات تطوير وتنمية املوارد البشرية الالزمة للتحول الرقمي.  -

 على مستوى الطلبة والدارسين  -

 لتأهيلهم في مجال التعليم تبين أن هناك عدد كبير جدا  للطلبة في كافة املراحل التع -
ً
ليمية تتطلب مجهودات كبيرة جدا

 الرقمي.

 اتضح ضرورة ملحة لتدريب الطلبة عل  مهارات التعليم االفتراض ي والرقمي. -

 تبين أن هناك عائق ثقافي لدى الطلبة يصعب من الحصول عل  النتائج االيجابية للتعليم الرقمي. -

لطلبة خاصة فيما يخص توفير األجهزة املناسبة للتعليم الرقمي بسبب استمرار ضعف االمكانات االقتصادية لك ير من  ا -

 الحصار.

اتضح أن هناك تحديات في التعليم الرقمي لدى الطلبة منها ضعف مزودي خدمات االنترنت وتكرار انقطا  التيار  -

 الكهربائي بقطا  غزة. 

: التوصيات
ً
 ثانيا

 بمعدات وأجهزة تتناسب ومتطلبات التحول الرقمي للتعليم.ضرورة دعم وتعزيز البيئة التكنولوجيا  -

 يجب توفير أجهزة ذات تكنلوجيا حدي ة وشبكات لنقل املعلومات عالية السرعة في املدارس. -

 العمل عل  توحيد بيئة برمجة البرامج االلكترونية التي تعمل من خاللها الوزارة ومديريات التعليم. -

 داد مناهج محوسبة تتالءم مع تطبيقات األجهزة ال كية لكافة املراحل التعليمية. املسارعة في استكمال اع -

 اعداد خطة تنفي ية واضحة املعالم تبين مسارات مراحل التحول نحو التعليم الرقمي.  -

 اعداد خطة لعقد لقاءات واجتماعات مع أهالي الطلبة لتعزيز ثقافة وقيم التعليم الرقمي. -

 راتيجية محددة  لكافة األطراف توضح كيفية التحول الرقمي في التعليم.اعداد رؤية است -

 رفد التعليم بموازنات مالية كبيرة ومناسبة ملقابلة تكاليف التجهيزات نحو التحول الرقمي. -

 ضرورة توحيد البرامج الرقمية التي يستخدمها الطلبة كتقنية في التعليم الرقمي. -

 زمة جائحة كورونا في تعزيز مفهوم التعلم الرقمي كداعم للتعليم الوجاهي. يجب االستفادة من تجارب أ -

ضرورة تحسين شبكة مزودي االنترنت خاصة في بيوت الطلبة والعمل عل  حل مشكلة تكرار انقطا  التيار الكهربائي بشكل  -

 عام. 

 لتعليم الرقمي.تك يف البرامج التدريبية التأهيلية  للعاملين والطلبة في مجال تقنيات ا - 

 توفير عدد مناسب من العاملين في مجال تكنلوجيا املعلومات لتعزيز خطة التحول الرقمي. -

 توفير خدمات انترنت مجاني لبيوت الطلبة ال ين يصنفوا بأوضا  اقتصادية صعبة. -

 توفير أجهزة لوحية ذكية لفئات الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة أو الفقراء. -
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 الكلمة الختامية

 

من الرحيمبسم هللا الرح  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

بعد مض ي ثالثة اشهر من العمل ها نحن اليوم نصل إلى نهاية املشوار لنختتم العمل الذي تشاركنا فيه 

ملها على اكمل جهد، آملين من هللا أن تحققت أهدافه وغاياته بلجانه املختلفة التي لم تدخر جهدا في اداء ع

منكم العذر إن ورد منا بعض التقصير، فالكمال هلل وحده، داعينا هللا ان نجتمع في  التي سطرت له، ونلتمس

 اعماال قادمة 
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فإننا نشكر هللا  / " َمْن ل

نا و أعاننا جميعا نسأل هللا االخالص والقبول للجميع .. ونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا أوال أن وفق

 املؤتمر أعضاء ومشرفين وإدارة وفنيين.

 وإلى لقاء قريب بإذن هللا
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 شروط النشر

 

 تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية.

 فق في اإلعالن، مع االلتزام بالقواعد التالية:االلتزام بقالب البحث املر 

، أو يكون مرشح  §
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

ً
أن يتسم البحث باألصالة والتجديد واملوضوعية، وأال يكون البحث نشر سابقا

 للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.

 من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو ب §
ً
 حث.أال يكون البحث مستال

يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث  §

 والدراسات األكاديمية.

 بخط  §
ً
التزام الدقة والسالمة اللغوية، بما فيها من الهوامش واملصادر واملراجع، وأن تكون مطبوعة الكترونيا

SimplifiedArabic  ة للغة العربية، وخط بالنسب 14حجمTimes New Roman  بالنسبة للغات  12حجم

 .10في نهاية البحث بحجم خط  End of Documentاألجنبية، وتكتب الهوامش بطريقة الكترونية آلية 

أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة أخرى غير لغة تحرير  10يرفق البحث أو الدراسة بملخصين ال يزيد كل منهما عن 

اإلضافة إلى املصطلحات األساسية للدراسة، وُيرفقه ببيان سيرته الذاتية وتعهد االمانة العلمية يحمل مع البحث، ب

 اإلعالن الخاص باملؤتمر.
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