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ّ
املجلة الدولية للدراسات االقتصادية مجلة دولية علمية محكمة ،ربع سنوية ،تصدرمن أملانيا  -برلين
عن املركزالديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية ،االقتصادية والسياسية تعنى بنشرالدراسات
والبح ـوث في مي ـدان العلوم االقتصاديـة في اللغة العربيـة واالنج ـ ـليزيـة والفرنس ـ ـيـة .تصدربشكـل دوري
ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشم ـ ـ ـ ـل مجموع ـ ـة كبيرة ألفضل األكاديميين من عدة
دول ،حيث تشرف على تحكيم األبحاث الواردة إلى املجلة.
ّ
وتستند املجلة إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشرفيهـ ـ ـا ،وإلى الئح ـ ـ ـ ــة داخلية تنظم عمل التحكيم ،كما
ّ
تعتمد في انتق ـ ـ ـ ـ ـاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلي ـ ـ ـة واملوضوعية للمجالت الدولية املحكم ـة.

هتدف المجةل إلى نرش ادلراسات والبحوث العملية والفكرية اليت تتبنى المعايري العملية الرصينة
يف خمتلف فروع المعرفة االقتصادية لتحقيق مبا يسهم يف بناء فكر اقتصادي حديث وفعال دلى
االقتصاديني العرب لتحقيق التطور االقتصادي من الناحية العملية والتطبيقية.
تتنوع اهتمامات المجةل بشلك يمض طيفا واسعا من القضايا والمواضيع االقتصادية الراهنة يف
حد سواء ،مثل :السياسات االقتصادية (النقدية ،المالية ،التجارية
االقتصاد العاليم والعريب على
ٍ
وسياسة الرصف األجنيب) ،التنسيق ادلويل للسياسات االقتصادية اللكية ،سياسات
واسرتاتيجيات التنمية ومتويلها يف ادلول النامية والناشئة ،قضايا الفقر والبطاةل والعداةل
االجتماعية ،التنويع االقتصادي والبدائل الممكنة ،األزمات (المالية ،المرصفية ،العمةل،
ادليون السيادية…) ،المؤسسات المالية ،األسواق المالية وإصالح القطاع المايل ،التكتالت
االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاليم ،المؤسسات المالية ادلولية وإصالح النظام النقدي
والمايل العاليم ،احلروب المالية ،استرشاف االقتصاد العريب والعاليم وتغري موازين القوة يف
االقتصاد العاليم ،واكالت التصنيف العالمية ،األمن الغذايئ والطاقوي ،الطاقات المتجددة ،اقتصاد
اخلدمات ،اقتصاد المعرفة ،الرشاكت متعددة اجلنسية ودورها المتعاظم يف االقتصاد العاليم،
االقتصاد والتمويل اإلساليم ،االقتصاد واألخالق.
متنح المجةل حزيا مهما لدلراسات النقدية ” “critical studiesللفكر االقتصادي السائد
والليربالية اجلديدة وقضايا العولمة ،وتقدمي النظريات واألفاكر والبدائل اجلديدة المطروحة يف
االقتصاد العاليم .امك ترحب المجةل بتقارير المؤمترات والندوات االقتصادية ،ومراجعات الكتب
االقتصادية احلديثة والتعليق عليها.
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"االستثمارات االجنبية املباشرة بالدول العربية "الواقع ومعوقاته
Foreign Direct Investment (FDI) in Arab States 'Reality and Obstacles'
 سالم احمد عبدهللا.د
 جامعة الزيتونة الليبية، كلية الدراسات العليا،استاذ مشارك في التمويل واملصارف

Abstract
This paper aims to highlight the foreign direct
investments (FDI) in Arab states during the past three
decades (1990-2019). The paper follows the
descriptive analytical approach by using published
data in the form of statistics from regional institutions
such as the Arab Investment and Export Credit
Guarantee Corporation or data published by
international institutions such as the United Nations
Conference on Trade and Development. The paper
revealed that FDI inward to Arab states during the
research period is considered as a very weak
persistence of FDI inflows. Its geographical
distribution is also limited to three Arab states which
are characterized by a relatively broad market size and
an improvement in their investment climate over time,
while the rest of the Arab states suffer from the
weakness and instability of the investment climate,
including obstacles that prevent attracting more FDI.
The paper recommends Arab states governments to
improve the investment climate over time, as a
strategic goal to attract more FDI into Arab states.
Keywords: FDI, Arab States, Reality, Obstacles,
strategic goal
JEL Classification: F21, O10.

:امللخص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع االستثمارات
االجنبية املباشرة بالدول العربية خالل الثالث عقود
 وتتبع هذه الورقة املنهج.)2019-1990( املنصرمة الفترة
التحليلي الوصفي باالعتماد على البيانات املنشورة في شكل
إحصاءات من مؤسسات اقليمية مثل املؤسسة العربية
لضمان االستثمار أو البيانات املنشورة من قبل مؤسسات
دولية في شكل تقارير كما هو الحال في مؤتمر األمم املتحدة
 وبتحليل البيانات واملعلومات توصل البحث.للتجارة والتنمية
إلى أن حجم االستثمار األجنبي املباشر الوارد للدول العربية
 كما أن توزيعه.خالل فترة البحث يعتبر ضعيف وقليل الحجم
الجغرافي محصور في ثالث دول عربية تمتاز بأتساع حجم
سوقها نسبيا وتحسن مناخها االستثماري بمرور الوقت بينما
تعاني باقية الدول العربية من ضعف وعدم استقرار املناخ
االستثماري بما يعتريه من معوقات تحول دون جذب املزيد
 وفي مقدمة هذه املعوقات.من االستثمارات االجنبية املباشرة
إنعدام األستقرار السياس ي واألمني ومحدودية نطاق السوق
 يوص ي البحث بتحسين املناخ االستثماري بالدول.املحلية
 ووضعه موضع الهدف االستراتيجي،العربية بمرور الوقت
.لحكوماتها املقبلة
 الدول، االستثمار االجنبي املباشر:الكلمات االفتتاحية
. الهدف االستراتيجي، املعوقات، الواقع،العربية
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مقدمة:

ً
ً
لقد شهدت العقود الثالث املاضية تحوال جوهريا في مواقف الدول العربية إزاء االستثمار األجنبي املباشر .ففي
منتصف الثمانينيات كانت العديد من الدول العربية تنظر إلى االستثمار األجنبي املباشر علي أنه املستفيد الوحيد ،وعملت
علي تقييد حرية عمله وإنسيابه من خالل فرض محظورات وقيود صريحة علي الصناعات التي يسمح له العمل فيها ،وفرض
قيود علي تحويل األرباح وإعادة راس املال إلي الدولة األم أو فرض شروط لألداء صارمة.
وعلي العكس من ذلك نجد في تسعينات القرن املاض ي أن معظم الدول العربية رحبت باالستثمار األجنبي املباشر
ً ً
الوافد ،كما أنها حررت قدرا كبيرا من قواعدها ولوائحها في هذا الخصوص .ويتضمن أتجاه التحرير تذليل املعوقات التي
ً
تقف عائقا أمام إنسياب االستثمار األجنبي املباشر وبذل جهود فعالة لضمان عمل أسواقها بما يكفل املنافسة .ففي معظم
الدول العربية وعلي سبيل املثال ال الحصر يسمح لالستثمار األجنبي املباشر الوافد بالعمل في معظم قطاعات االقتصاد،
وألغيت بوجه عام أو خففت بقدر كبير القيود املفروضة علي تحويل األرباح و رأس املال إلى الدولة األم ،كذلك فإن ممارسة
شروط األداء في أحيان كثيرة كنظير للحوافز الضريبية أصبحت أقل أهمية حيث منح االستثمار األجنبي املباشر الوافد
الحوافز املمنوحة واملتاحة للشركات املحلية بل أن بعض الدول في الواقع تمنحه معاملة أفضل من املعاملة الوطنية،
ويسود اآلن وعلي نطاق واسع القبول بمبادئ معاملة املستثمرين األجانب بنفس درجة معاملة املستثمر املحلي .وأصبح
ً ً
ً
االتجاه نحو التحرير يعني أيضا أنتهاء عمليات تأميم ومصادرة االستثمار األجنبي الوافد ،بل أن هناك في الواقع اتجاها عاما
نحو الخصخصة بما في ذلك خصخصة املؤسسات التي أممت من قبل.
إن الوضع السائد خالل العقود الثالث املنصرمة في معظم الدول العربية هو التنافس علي تسهيل إنسياب االستثمار
ً
األجنبي املباشر وأجتذاب مقادير كبيرة منه ،حيث أصبحت الحوافز املمنوحة لجذب هذا النوع من االستثمار أوسع أنتشارا
ً
وأكثر سخاءا .إال أن األمر ال يقف عند هذا الحد فحسب ،فاستقطاب االستثمار األجنبي املباشر وتسهيل إنسيابه يتطلب
توافر عوامل اإلنتاج املحلية األخرى املتعاونة واملتفاعلة معه(.)1

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع االستثمارات االجنبية املباشرة بالدول العربية في محاولة البرز أهم
اتجاهاته واملعوقات التي تحد من نموه وتطوره بمرور الوقت .ويتناول البحث االستثمار االجنبي املباشر في عشرون دولة
عربية()2هي( :األردن ،األمارات ،البحرين ،تونس ،الجزائر ،جيبوتي ،السعودية ،السودان ،سوريا ،الصومال ،العراق ،عمان،
قطر ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،املغرب ،موريتانيا ،اليمن العربية ،اليمن الديمقراطية( .)3ويغطي البحث فترة زمنية
ً
قوامها  40عاما (أول يناير -1980نهاية ديسمبر  ،)2019وتجدر اإلشارة هنا الى أن أختيار هذه الفترة لم تحدده أعتبارات
تحكمية مسبقة بقدر ما اقتضته عوامل موضوعية علمية وعملية منها حداثة هذه الفترة وتوفر الحد األدنى املناسب من
البيانات واملعلومات.

 )1سالم الفرجاني  ،)2003( ،مدي مساهمة االستثمار األجنبي املباشر في تنمية ليبيا ،ندوة االقتصاد الليبي وتجنيب إيرادات النفط :رؤية
مستقبلية ،جامعة التحدي ،سرت ،ص.2
 )2يستبعد البحث كل من دولتى فلسطين وجمهورية القمر املتحدة ويرجع أستبعادهما إلى ندرة املعلومات املتاحة عنهما بصورة عامة خالل فترة
البجث.
 )3تجدر االش ا ااارة الى انه قد تم تحقي الوحدة بين اليمنين (العربية والديمقرطية) في  22مايو  ،1990وأص ا اابحتا دولة واحدة يش ا ااار إليها في هذا
البحث باليمن .وتجدر اإلش ااارة كذلك إلى إنقس ااام الس ااودان في يوليو  ،2011الى دولتين أحداها دولة الس ااودان واآلخرى دولة جنوب الس ااودان،
وذلك بموجب نتائج األستفتاء الذي أجري لسكان جنوب السودان بتاريخ  9يناير .2011
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 . 1مفهوم االستثمار األجنبي املباشر
هناك من يصنف مفاهيم االستثمار األجنبي املباشر الى مجموعتين :املجموعة األولى تتعل بحركة األموال واملوارد
االقتصادية األخرى عبر الحدود ،وهي تعرف االستثمار األجنبي املباشر من منظوره الضي الذي يعتبر سيطرة املستثمر
ً
ً
علي املؤسسة االستثمارية عنصرا رئيسيا في التعريف .إما املجموعة الثانية فهي تتعل بالتشريعات املناط بها حماية
ً
االستثمار األجنبي ،وهي تعطي مصطلح االستثمار االجنبي املباشر تعريفا أوسع وأشمل يتضمن باإلضافة إلى راس املال
والسيطرة ،مختلف أنواع األصول بما فيها االستثمارات غير املباشرة والحقوق التعاقدية .ويعزي األختالف والتباين في
املنظورين إلى كون املنظور األول يتعامل مع االستثمار االجنبي املباشر قبل قيامه ملعالجة األمور املتعلقة بالسيطرة أو إزالة
ً
العقبات التي تعترضه .إما املنظور الثاني فإنه يهتم بالقضايا املتعلقة بتأمين مصالح املستثمرين (أو بمعني أكثر اتساعا
تشجيع االستثمار األجنبي عن طري تأمين مصالح املستثمرين)(.)4
وتعرف املؤسسة العربية لضمان االستثمار االستثمار األجنبي املباشر على أنه تلك التدفقات الرأسمالية سواء في
شكل أصول مالية أو إنتاجية ملموسة أو غير ملموسة والتي يكون مصدرها من خارج الدولة املضيفة التي توظف في مشاريع
استثمارية مستقلة أو مشتركة تدار على أسس تجارية(.)5
ويشمل االستثمار األجنبي املباشر ملكية أسهم راس املال واألرباح املعاد استثمارها وكذلك القروض من الشركة األم
إلى لشركات التابعة في القطر املضيف طاملا أنها تفض ي إلى إنتقال عوامل اإلنتاج من الخارج إلي داخل الدولة املضيفة.
ويعرف مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية االستثمار األجنبي املباشر على أنه ذلك االستثمار الذي ينطوي علي
عالقة طويلة األجل ،تعكس مصالح دائمة ومقدرة علي التحكم اإلداري ،بين شركة في الدولة األم (الدولة التي تحمل
جنسيتها الشركة األم) وشركة أو وحدة أنتاجية تابعة في دولة أخرى غير الدولة األم (الدولة املضيفة لالستثمار االجنبي
ً
املباشر) .وألغراض هذا املفهوم تعرف الشركة األم (املستثمر األجنبي) علي أنها الشركة التي تمتلك أصوال في شركة أو وحدة
ً
إنتاجية تابعة في دولة أخرى غير الدولة األم ،وعادة ما تأخذ امللكية شكل حصة في راس مال الشركة التابعة في الدولة
االقتصاد املضيف ،حيث تعتبر حصة تساوي أو تفوق  %10للشركة األم من األسهم العادية أو القوة التصويتية في
ً
ً
الجمعية العمومية للشركات أو الوحدات اإلنتاجية التابعة حدا فاصال ألغراض تحديد مفهوم االستثمار األجنبي املباشر(.)6
ً
واستنادا الي هذا املفهوم ،يشمل االستثمار األجنبي املباشر املبالغ التي تمثل ملكية حصة في راس املال الشركة
التابعة ،إعادة استثمار األرباح التي تحققها الشركة التابعة وال تقوم بتوزيعها لحملة األسهم ،األقتراض واإلئتمان سواء
أكان قصير أو طويل األجل بين الشركة األم والشركات التابعة ،التعاقد من الباطن ،عقود اإلدارة ،ترتيبات تجهيز املشاريع
بطريقة املفتاح ،حقوق األمتياز والتراخيص إلنتاج السلع والخدمات.
مما سب يمكن القول أن االستثمار األجنبي املباشر شكل من أشكال االستثمار الدولي الذي يكتسب فيه كيان مقيم
في دولة أو اقتصاد معين (الشركة األم أو املستثمر األجنبي) مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في دولة أخرى أو اقتصاد آخر
(الشركة التابعة أو مؤسسة االستثمار املباشر) .وينطوي االستثمار األجنبي املباشر على عالقة طويلة األجل بين املستثمر
األجنبي ومؤسسة االستثمار املباشر يتمتع فيها املستثمر االجنبي بقدر من النفوذ او السيطرة علي إدارة مؤسسة االستثمار
االجنبي املباشر بأمتالكه  % 10أو أكثر من األسهم العادية أو القوة التصويتية ( في حالة الشركات املساهمة) أو ما يعادل
 )4علي عبدالقادر .)2004( ،محددات االستثمار األجنبي املباشر ،جسر التنمية .املعهد العربي للتخطيط ،الكويت.
 )5املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،)1997(،تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية :الكويت .ص.14
 )6علي عبدالقادر ،)2004( ،مصدر ساب  ،ص.4
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ذلك (في حالة الشركات غير املساهمة) .كما يتضح أن االستثمار األجنبي املباشر يتضمن أنتقال عوامل اإلنتاج املختلفة من
ً
راس املال ،التقنية ،وسائل اإلنتاج املتطورة واملوارد البشرية في شكل مؤسس ي تبعا لإلطار التشريعي والتنظيمي بالدول أو
االقتصادات املضيفة.
وتنقسم مؤسسات االستثمار األجنبي املباشر الى ثالثة أنواع هي :الشركات التابعة أو املنتسبة والتي يملك املستثمر
غير املقيم عادة أكثر من نصف رأسمالها ،ومؤسسات مشاركة أو زميلة تتمثل في شركات مساهمة يملك املستثمر األجنبي
املباشر ما يتراوح بين عشر الى نصف رأسمالها ،باإلضافة للفروع التي هي وحدات مملوكة بالكامل.
ً
ً
ً
ويتخذ االستثمار األجنبي املباشر أشكاال و أنواعا مختلفة ومتعددة:)7(7هناك مثال االستثمار الباحث عن الثروات
ً ً
الطبيعية ،الذي يعد عنصرا هاما إلنتاج السلع األولية باالقتصادات النامية واملوجهة لألسواق الخارجية ،ومن أمثلة ذلك
االستثمار األجنبي املوظف إلنتاج وتصدير النفط .وهناك االستثمار الباحث عن األسواق ،حيث يحدث وأن يصبح
ً
االستثمار في اقتصاد ما أكثر جدوى من التصدير إليه بسبب جاذبية سوقه وعراقيل التجارة أو ارتفاع تكلفتها مثال ،ولقد
ساد هذا النوع من االستثمار قطاع الصناعة التحويلية خالل الستينات والسبعينيات أثناء تطبي العديد من الدول
النامية سياسة إحالل الواردات .هذا باإلضافة الى االستثمار الباحث عن الكفاءة في األداء ،ويتأتى هذا النوع من االستثمار
عندما تقوم الشركات الدولية بتركيز جزء من أنشطتها في اقتصاد أو منطقة ما بهدف تعظيم الربحية ،فلقد دفع ارتفاع
ً
مستوي األجور في الدول الصناعية مثال معظم شركاتها الدولية إلي االستثمار في االقتصادات النامية منخفضة األجر كما
هو الحال في االستثمارات اليابانية في آسيا ،وكذلك استثمارات الواليات املتحدة األمريكية في املكسيك وأمريكا الوسطي،
واالستثمارات األوربية في أوروبا الوسطي والشرقية .كما ال يمكن تجاهل االستثمار الباحث عن األصول االستراتيجية ،الذي
يأتى في مرحلة متقدمة عندما تقوم الشركات الدولية او املتعددة الجنسيات باالستثمار في الخارج لكي تكتسب قدرات
البحث والتطوير ،ومن أمثلة هذا النوع من االستثمار مراكز البحث والتطوير وخدمات املقر في سنغافورة ،وتطوير
البرمجيات في الهند.

 .2أهمية االستثمار األجنبي املباشر

ً
يعد االستثمار األجنبي املباشر مصدرا من مصادر التمويل الخارجي خاصة لتلك الدول النامية التي يعجز فيها مستوى
املدخرات املحلية عن تمويل املستوى املالئم من االستثمارات الالزمة لتحقي معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي،
وبالتالي التنمية االقتصادية .وترجع أهمية االستثمار األجنبي املباشر إلى ما يقدمه من خدمات للتنمية االقتصادية
وتخفيف أعبائها "عبء اإلمتناع عن االستهالك لتوليد املدخرات" .ففي الوقت الذي يمثل فيه إنسيابه إضافة إلى حجم
املوارد الحقيقية املتاحة لإلستخدام ،فإنه يتضمن إمكانية زيادة الكفاءة للموارد املحلية ،فقد يترتب عنه تشغيل موارد
ً
اقتصادية كانت عاطلة ،كما قد يؤدي إلى رفع إنتاجية املوارد االقتصادية املستخدمة فعال.
ً
وفيما عدا املزايا التي ذكرناها سابقا فإن االستثمار االجنبي املباشر يتميز عن غيره من مصادر التمويل الخارجي في
العديد من النقاط أهمها اآلتي ) 1( :)8(8إنع دام األشتراطية التي أصبحت تالزم املساعدات الرسمية ،والتي قد تكون
غير مالئمة مع نمط التنمية املستهدف ) 2 ( .إذا ما أحسن أستخدامه فإنه يرفع من مستوي التقنية املوظفة،
 )7ملزيد من املعلومات انظر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،)1998( ،سلسلة الخالصات املركزة :االستثمار األجنبي املباشر والتنمية،
املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،الكويت ،ص.5
 )8ملزيد من املعلومات حول تمويل التنمية االقتصادية من املصادر الخارجية أنظر :عمرو محي الدين ،)1975( ،التخلف والتنمية .دار النهضة
العربية ،بيروت ،ص .489
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ويزيد من فرص الدخول لألسواق الخارجية إلرتباطه بشبكات اإلنتاج الدولية ) 3 ( .إنه غير منش ئ للمديون ية،
حيث ال تتولد عنه التزامات بسداد مبالغ معينة في أوقات محددة ،فااللتزام بتحويل األرباح إلى الخارج يتمتع
ً
ً
ً
من الناحية التمويلية بقدر من املرونة ،إذ تتغير األرباح املحولة أرتفاعا وإنخفاضا تبعا للحالة االقتصادية
ً
ً
العامة من رواج وكساد ،فهي ال تلقي عبئا ثقيال على موازين املدفوعات كما ه و الحال في خدمات الدين.
وإذا كنا قد أشرنا فيما سب إلى بعض مزايا االستثمار األجنبي املباشر فهناك مخاطر تصاحبه .وتتمثل
بعض هذه املخاطر في النقاط التالية ) 1 ( :عدم إستخدام األرباح املتولدة عنه في رفع معدل التراكم الرأسمالي
املحلي في القطاعات األخرى  ) 2 ( .األعباء التي قد تفرضها إعادة تحويل األرباح على ميزان العمليات الخارجية.
ً
(  ) 3إن إنخفاض الكفاءة في أستخدام االستثمار األجنبي املباشر عموما أو إنعدامها سوف يؤدي إلى تحميل
املوارد املحلية للدول املضيفة في املستقبل بعبء السداد دون أن تساهم هذه املوارد في زيادة املقدرة اإلنتاجية،
وسوف يترتب على ذلك تزايد تلك النسبة من املوارد املحلية لخدمة هذه اإللتزامات دون زيادة في حجم املوارد
املتاحة مما يترتب عنه زيادة في األعتماد على املوارد الخارجية ،وما ينجم عنه من أعباء تراكمية على اقتصادات
الدول املضيفة .وهذا يقودنا إلى القول بأن دور االستثمار األجنبي املباشر اإليجابي يعتمد بدرجة ما على
إنتاجية وكفاءة هذا االستثمار ،األمر الذي يعتمد بدوره على مدى توافر وت فاعل عوامل اإلنتاج املحلية األخرى
معه.

 . 3العوامل املؤثرة في إنسياب االستثمار األجنبي املباشر نحو الدول العربية

ً
هناك في الواقع تنافسا بين دول العالم بصورة عامة ألستقطاب االستثمار األجنبي املباشر بوصفه حزمة متكاملة من
األصول القابلة للدوران ألغراض النمو والتنمية االقتصادية .ويتوقف قرار االستثمار في بلد آخر غير بلد املستثمر ،ومن
قطاع اقتصادي الى قطاع اقتصادي آخر عامالن أساسيان ،هما :العامل األول :مدى توفرفرص جيدة لالستثمار .الفرص
ً
الجيدة أو املجدية لالستثمار هي تلك الفرص االستثمارية التي تحق عائدا يفوق ما قد تحققه الفرص البديلة في دول
أخرى ،أو قطاعات أخرى ويتطلب ذلك ثبوت جدوى املشروع االستثماري من كل جوانبه الفنية ،املالية ،اإلدارية
والتسويقية .العامل الثاني :مدى توفر املناخ االستثماري املالئم .يقصد باملناخ االستثماري مجمل األوضاع والظروف
َ
السياسية واالجتماعية ،االقتصادية واملالية ،اإلدارية والتنظيمية ،التشريعية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على فرص
نجاح املشروع االستثماري في دولة أو قطاع اقتصادي ما .وتعد هذه الظروف واألوضاع عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها
ً
البعض ،ومعظمها عناصر متغيرة يخل تفاعلها أو تداعيها أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة ،وتترجم محصلتها كعوامل
ً
ً
أما جاذبة أو طاردة للمقترح االستثماري سواء أكان أجنبيا او محليا.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه على الرغم من أهمية املناخ االستثماري في مجمله إال أن حجم السوق ودرجة تطوره واللذان
يعتمدان بدورهما على الدخل وعدد السكان ومعدالت نموهما يعدان في الواقع من أبرز عناصر جذب وتوطين االستثمار
األجنبي املباشر.

 . 4تطور حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر نحو الدول العربية

() 9

ً
من األهمية تسليط الضوء على حجم تدفقات االستثمار االجنبي املباشر عامليا وحصة الدول النامية منه بأعتبار أن
الدول العربية مصنفة ضمن مجموعة هذه الدول .لقد أرتفع حجم تدفقات االستثمار االجنبي املباشر على نطاق العالم
 )9للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع يمكن الرجوع الى :سالم الفرجاني ،) 2002 ( ،تدفقات رؤوس األموال واالستثمار األجنبي
املباشر نحو الدول النامية .مجلة املال والصناعة ،بنك الكويت الصناعي ،الكويت ،العدد  ،20ص.76
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إلى مستوى  1.540تريليون دوالرتقريبا فيي عام  ،)10( 2019ومقارنة باملتوسط السنوي للفترة من  ،2000-1995والبالغ
 740.7مليار دوالر يتضح مدى التطور الكمي الذي حققته تدفقات االستثمار األجنبي الداخلة خالل العقود الثالث املنتهية،
على الرغم من التحديات التي واجهتها ومن أهمها األزمة املالية العاملية .2009-2008
وتشير العديد من الدراسات والتقارير إلى أن إبرز العوامل وراء أرتفاع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر على الصعيد
حد سواء ،وتنامي نشاط األندماج والتملك عبر الحدود
العاملي تأثير النمو االقتصادي في الدول النامية واملتقدمة على ٍ
الدولية (كنتيجة ألرتفاع مستوي األرباح املحققة وما ترتب عنه من أرتفاع في قيمة األسهم األمر الذي أدى بدوره إلى زيادة
في قيمة عمليات األندماج والشراء عبر الحدود) .هذا باإلضافة إلى فاعلية سياسات تحسين مناخ االستثمار وإزلة قيود
ومعوقات االستثمار على املستوى الدولي ،ونجاح جهود الترويج في العديد من الدول املضيفة لالستثمار األجنبي املباشر(.)11
ً
وفي إطار نصيب الدول النامية من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الداخلة عامليا ،يالحظ من البيانات
ً
ً
الواردة بالجدول  ،1أن حصة الدول النامية من إجمالي تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة شهدت نموا وتطورا
ً
ملحوظا ،فبينما كانت حصتها عند مستوى  %29.8خالل الفترة ( ،%34.2 ،)1994-1989و %18.9في عامي  ،1995و2000
على التوالي ،وصلت الى ذروتها في عام  2010عند مستوى  ،%46.1وتراجعت إلى مستوى  %44.5من اجمالي تدفقات
ً
االستثمار االجنبي املباشر الداخلة عامليا في عام .2019
جدول 1
التوزيع اإلقليمي لتدفقات االستثماراألجنبي املباشرالواردة خالل الفترة ()2019-1989
(ملياردوالر)

املنطقة /اإلقليم
الدول املتقدمة
الدول النامية
أوروبا الوسطي والشرقية
العالم

1994-1989

1995

2000

2010

2019

137.1
%68.5
59.6
%29.8
3.4
%1.7

203.5
%61.5
113.3
%34.2
14.3
%4.3

1005.2
%79.1
240.2
%18.9
25.4
%2.0

602
%48.4
574
%46.1
68
%5.5

800.2
%51.9
684.7
%44.5
55.0
%3.6

200.1

331.1

1270.8

1244

1539.9

املتوسط السنوي

املص د دددر - :مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية .)2001(.تقرير االس ا ااتثمار العاملي  :2001تنش ا اايط الروابط .جنيف :مؤتمر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية .جداول املرف باء 2-ص.291
مؤتمر األمم املتحاادة للتجااارة والتنميااة .)2011( .تقرير االس ا ا ا ااتثمااار العاااملي  :2011عرض عااام .جنيف :مؤتمر األمم املتحاادة
للتجارة والتنمية .ص.4
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،ش ا ااوهد في  6مارس https://worldinvestmentreport.unctad.org/annex-،2021
/tables
 )10مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ( ،)2021شوهد في  6مارس https://worldinvestmentreport.unctad.org/annex-:2021
/tables
 )11املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،)2006(،تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةا ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،الكويت،
ص.131
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ً
كما يمكن أن نالحظ من الشكل رقم  ،1أن حجم االستثمار االجنبي املباشر الوارد للدول النامية كذلك شهد تطورا
ً
ملموسا وارتفع مستواه من  59.6مليار دوالر كمتوسط سنوي خالل الفترة  ،1994-1989إلى مستوى  684.7مليار دوالر في
عام .2019
الشكل رقم 1
التوزيع اإلقليمي لتدفقات االستثماراألجنبي املباشرالواردة
خالل الفترة ()2019-1989
55

800.2

68
602

684.7

574

2019

2010
أوروبا الوسطي والشرقية

25.4

1005.2

240.2

14.3
203.5
113.3

2005

2000

الدول المتقدمة

3.4
137.1
59.6
1994-1989

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

الدول النامية

املصدر :الجدول .1

والجدير باملالحظة هنا أن حصة الدول العربية مجتمعة من تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة عام 2019
ً
بلغت  4.8مليار دوالر تقريبا ،إي ما يعادل فقط  %0.7من حصة الدول النامية مجتمعة.
من خالل دراسة البيانات الواردة بالجدول ( ،)2والشكل رقم ( )2واملتعلقة بتطور حجم لتدفقات االستثمار األجنبي
املباشر الواردة للدول العربية خالل الفترة ( )2019-1990يتضح اآلتي:


بلغ حجم االس ا ا ا ااتثمارات االجنبية املباش ا ا ا اار بالدول العربية  730.8مليار دوالر خالل الفترة ( ،)2019-1990وهذا
ً
ً
الحجم يعد ضااعيف نساابيا قياسااا بسجم االسااتثمارات العربية الخارجية املقدرة حسااب تقديرات مجلس الوحدة
االقتصا ااادية العربية بنحو  2.4تريليون .وكذلك عند مقارنته بباقي مناط الدول النامية ،فحصا ااة الدول العربية
ً
مجتمعة لم تتعد ،وكما ذكرنا س ااابقا ،ما نس اابته  %0.7من أجمالي حجم االس ااتثمار االجنبي املباش اار الوارد للدول
النامية في عام  ،2019باملقارننة مع حص ا ا ااة منطقة ش ا ا اارق وجنوب ش ا ا اارق اس ا ا اايا وكذلك منطقة أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي التي كانت عند مستوى  %23.9 ،%56.7على التوالي(.)12

 )12مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،)2021( ،شوهد في  6مارس https://worldinvestmentreport.unctad.org/annex-،2021
/tables
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جدول ()2
تطورحجم لتدفقات االستثماراألجنبي املباشرالواردة للدول العربية

خالل الفترة ()2019-1980
(مليون دوالر)

2005-1990

معدل النمو
()%

السنوات

2019-2006

معدل النمو
()%

السنوات

1990

3127

-

2006

70,470.40

48.3

1991

1429

-54.3

2007

80,448.30

14.2

1992

1851

29.5

2008

96,202.70

19.6

1993

1886

1.89

2009

75,993.10

-21.0

1994

1722

-8.7

2010

64,953.20

-14.5

1995

2928

70.0

2011

42,498.70

-34.6

1996

3315

13.2

2012

54,185.80

27.5

1997

6948

109.6

2013

49,310.50

-9.0

1998

7865

13.2

2014

44,923.30

-8.9

1999

2651

-66.3

2015

704.70

-98.4

2000

5835.9

120.1

2016

2,521.20

257.8

2001

9354.2

60.3

2017

3066.2

21.6

2002

7247.4

-22.5

2018

2227.7

-27.3

2003

16552.2

128.4

2019

4775.4

114.4

2004

25313.2

52.9

2005

االجمالي

47518.1

87.7

737824.2

28.4

املصدر :من أعداد الباحث باالعتماد في جمع البيانات على اآلتي:
املؤسسة العربية لضمان االستثمار( .أعوام محتلفة) .تقرير مناخ االستثمار بالدول العربية .الكويت :املؤسسة العربية لضمان
االستثمار.
مؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية ( .سنوات مختلف) .تقرير االستثمار العاملي .جنيف مؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية،
جنيف.


إن حجم االسا ا ااتثمارات االجنبية املباشا ا اار بالدول العربية قد تراوح ما بين  704مليون دوالر كحد أدنى عام 2015
ً
و 96.2مليااار دوالر كحااد أعلى عااام  ،2008وبمتوس ا ا ا ااط مقااداره  18.3مليااار دوالر تقريبااا خالل فترة البحااث .كمااا
يالحظ ان حجم االس ا ا ااتثمارات االجنبية املباش ا ا اارة قد اخد في التراجع منذ عام  2009متأثرا باألزمة املالية العاملية
حتى وصل ادنى مستوياته خاللل فترة البحث في عام .2015
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الشكل رقم 2
تطور حجم لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة للدول العربية
خالل الفترة ()2019-1990
(مليون دوالر)
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حجم االستثمارات األجنبية المباشرة بالدول العربية

املصدر :الجدول ()2


إذا نظرنا إلى معدالت نمو االسا ااتثمارات االجنبية املباشا اار بالدول العربية املوقا ااحة بالشا ااكل رقم  ،3فإننا نالحظ
أن هذه املعدالت خالل الفترة قد تذبذبت بين معدالت موجبة وس ا ا ا ااالبة وتراوحت ما بين  3481.7في املائة في عام
َ
 ،1986و( )98.4في املائة في عام  .2015وبلغ متوس ا ا ا ااط معدل النمو الس ا ا ا اانوي  118.5في املائة تقريبا خالل الفترة
(.)2019-1980
الشكل رقم 3
تطورمعدل نمو حجم لتدفقات االستثماراألجنبي املباشرالواردة للدول العربية خالل الفترة
()1990-2019
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معدل نمو حجم االستثمارات االجنبية المباشر بالدول العربية

املصدر :الجدول ()2

وبصورة عامة نستطيع أن نستخلص مما سب بأن حجم االستثمارات االجنبية املباشرة بالدول العربية خالل الفترة
ً
( )2019-90يعد ضعيفا وقليل الحجم عند مقارنته بسجم االستثمارات العربية خارج املنطقة العربية ،وكذلك بمثيله في
املناط االخرى مثل شرق وجنوب شرق اسيا ومنطقة امريكا الالتينية .وعلى الرغم من أن متوسط معدل النمو السنوي
لتدفقات االستثمار االجنبي املباشر نحو الدول العربية يعد جيد ومقبول أال أن معدالت نموه خالل الفترة قد اتسمت
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بالتذبذب بين األرتفاع واإلنخفاض والسالب واملوجب ،ويمكن إرجاع هذا الضعف والتذبذب وبدرجة رئيسية إلى ضعف
وعدم استقرار املناخ االستثماري بالدول العربية.
إن موقع املنطقة العربية وتوسطها بين عدد من القارات وأحتوائها علي مخزون هائل من املواد األستخراجية النفطية
جعلها منطقة تتعرض للتكالب من قوي الهيمنة واإلحتكارات الدولية التي تجد في كثير من األحيان في املتناقضات منافذ
ً
للتدخل إلضعافها من أجل نهب واستغالل ثرواتها ،وبعبارة أخرى فان املنطقة العربية عموما يعتريها قدر من عدم االستقرار
السياس ي ،فهناك املشاكل الحدودية والحروب األهلية وكذلك الصراع العربي الصهيوني منذ  ،1948وما أفرزه من حروب
وأنفاق عسكري أهدر موارد كان من املمكن استغاللها في عملية التنمية ،وكان السبب األبرز في جعل رقعة من املنطقة
العربية طاردة لالستثمار ،هذا باإلضافة إلي العالقات املضطربة مع دول الجوار غير العربية في الشمال والجنوب إذ ال تخلو
هذه العالقات من التوثر :نزاعات علي األرض واملياه وتدخل في الشؤون الداخلية.
إن املتتبع لتطور حجم االستثمار االجنبي املباشر الوارد للدول العربية خالل الفترة ( )2019-1980يالحظ بوضوح
العديد من الدول العربية تأخرت في نهيئة البيئة املالئمة لالستثمار االجنبي ملباشر حتى أستقرت أوضاعها وظروفها
السياسية واالجتماعية بسبب الحروب والصراعات .ومن األمثلة على هذه الحروب والصراعات حرب الخليج الثانية
( ،)2003-1991الحرب األهلية الصومالية ( ،)1991الحرب األهلية الجزائرية ( ،)2005-1992عزو العراق ( .)2003نهيك
عن ما أطل عليه ثورات الربيع العربي ،التي أنذلعت في تونس في اكتوبر  ،2010جعلت الكثير من دول املنطقة تطرد
االستثمار بسبب عدم أستقرار أوضاعها كما هو الحال في كل من سوريا ،اليمن ،ليبيا.

 . 5التوزيع الجغرافي لحجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر نحو الدول العربية
إذا ما نظرنا إلي الجدول ( ،)3والشكل رقم  ،4واملتعل بالتوزيع الجغرافي لحجم االستثمار االجنبي املباشر الوافد للدول
العربية ( )2019-1990يتضح أن النصيب األكبر منه أتجه نحو اململكة العربية السعودية حيث استأثرت بما نسبته 26.3
ً
في املائة ،تليها في املرتبة الثانية دولة االمارات العربية املتحدة بما نسبته  19.0في املائة تقريبا ،وفي املرتبة الثالثة جاءت
ً
جمهورية مصر العربية بما نسبته  13.6في املائة تقريبا.
جدول 3
التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثماراألجنبي املباشرالواردة للدول العربية
خالل الفترة ()2019-1990
(مليون دوالر)
الدولة املضيفة
االردن
االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي

2019-1990

حصة كل دولة

(مليون دوالر)

()%

27213.6

3.69

عمان

115203.8

15.61

قطر

17832

2.41

الكويت

25418.7

3.45

لبنان

25362.8

3.44

ليبيا

2105.7

0.29

مصر

الدولة املضيفة

2019-1990

حصة كل دولة

(مليون دوالر)

()%

18622.6

2.52

35742.1

4.85

8906.5

1.21

45442.2

6.16

18473

2.50

76522.6

10.37
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السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق

208279.6

28.23

املغرب

28130.6

3.81

موريتانيا

9944.5

1.35

اليمن

2890.6

0.39

22969.4

3.11

الدول العربية

36931.2

5.01

8364.7

1.13

3468

470.

737824.2

100.00

املصدر :اعتمد في جمع البيانات على اآلتي:
املؤسسة العربية لضمان االستثمار ( .سنوات مختلفة) .تقرير مناخ االستثمار بالدول العربية.الكويت :املؤسسة العربية لضمان
االستثمار .
مؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية ( .اعوام متعددة) .قرير االستثمار العاملي .جنيف :مؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية.

ً
كما يتضح ايضا أن بقية الدول العربية لم تصل إلى املتوسط املعياري النظري حيث لم يتجاوز نصيب كل منها عن
ً
 5.0في املائة فيما عدا لبنان واملغرب اللتان استأثرتا بما نسبته  5.6 ،6.5في املائة تقريبا على التوالي من حجم االستثمارات
االجنبية املباشرة الواردة للدول العربية خالل الفترة (.)2019-1990

الشكل رقم 4
التوزيع الجغرافي لتدفقات االستثماراألجنبي املباشرالواردة للدول العربية خالل الفترة ()2019-1990

االمارات
%16

االردن
%4

اليمن
موريتانياليبيا الكويت
قطر
%1 %3 %1%0
%5

عمان
 %3العراق
الصومال
 %3سوريا
%10
%السودان
جيبوتي
%4
الجزائر
%0
%3

تونس
%3
البحرين
%2
المغرب
%5

السعودية
%28
مصر
%10

لبنان
%6

املصدر :الجدول ()3

من أعاله يتضح أن اكثر من نصف حجم االستثمارات االجنبية املباشرة بالدول العربية خالل الفترة أتجه نحو ثالث
دول محورية تمثل مركز جذب رئيسية هم اململكة العربية السعودية ،االمارات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية.
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ويرجع أستقطاب اململكة العربية السعودية للنصيب األكبر من حجم االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة للدول
العربية خالل الفترة ( )2019-1990إلى التحسن في املناخ االستثماري لها .وفي محاولة لرصد أهم مظاهر تحسن املناخ
ً
االستثماري في اململكة العربية السعودية سجلنا النقاط التالية )1( :يتصدر السوق السعودية عربيا من حيث الحجم حيث
ً
ً
بلغ الناتج املحلي االجمالي للسعودية في عام  2014حوالى  805.8مليار دوالر تقريبا ،هو ما يعادل  %29.1تقريبا من اجمالي
ً
الناتج املحلي للدول العربية مجتمعة( )2( .)13االستقرار السياس ي واالقتصادي اللذان تحظى بهما السعودية نسبيا ،ومكانتها
الثقافية الراسخة بوصفها تحتضن الكعبة قبلة املسلمين ،واملكان الذي تهوى إليه قلوب املسلمين أينما كانوا )3( .إن
التحسن امللحوظ في أستقطاب االستثمار االجنبي املباشر منذ بداية األلفية الثالثة يمكن أن يعزى إلى املزايا والحوافز التي
يمنحها قانون االستثمار األجنبي الصادر عام  ،2000ومن أهمها :السماح للمستثمر األجنبي بما فيهم العرب غير السعوديين
الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة ،تملك األراض ي والعقارات الإلزمة ملزاولة النشاط أو سكن العاملين،
وكذلك أن يكون كفالة املستثمر األجنبي وموظفيه غير السعوديين على املنشأة املرخص لها .ويتمتع املستثمر األجنبي بجميع
الحوافز والضمانات التي يتمتع بها املستثمر السعودي ،ويدخل ضمن ذلك حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم،
وترحيل الخسائر التي تحققها املنشأة إلى السنوات الالحقة واحتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحق املنشأة
ً
أرباحا فيها .كذلك رفعت السعودية على املستثمرين األجانب القيود على تحويل االرباح(.)14
وفيما يتعل بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،فعلى الرغم من محدودية السوق االماراتية بسبب قلة عدد السكان إال
أن املبادرة باألنفتاح على األسواق الخارجية التي تبنتها السياسات االقتصادية في االمارات منذ النصف الثاني من الغقد
التاسع من القرن املاض ي وعلى راسها توفير املناط ُ
الح ّرة واملدن الصناعية أدت إلى توسع السوق اإلمارتية نحو الخارج.
هذا باإلضافة إلى املبادرات أو اإلجراءات األخرى التي يمكن وصفها باإلجراءات الثورية التي أدت إلى رفع قيمة تنافسية مناخها
االستثماري (خاصة في إمارة دبي الركيزة الرئيسية ملعظم االستثمارات االجنبية املباشرة في دولة االمارات العربية املتحدة)
ومن أهم هذه املبادرات أو اإلجراءات األعفاءات الضريبية املمنوحة ،حرية التملك بالنسبة للمستثمرين األجانب وكفاءة
البنية األساسية ملتطلبات األنشطة االستثمارية املعاصرة.
وفي محاولة لرصد أهم مظاهر تحسن املناخ االستثماري في جمهورية مصر العربية نجمل النقاط التالية )1( :موقع
ً
ً
ً
مصر الجغرافي املتميز متوسطة للوطن العربي فهي حلقة وصل بين شرق الوطن العربي وغربه كما انها ممرا ومعبرا دوليا
ً
هاما .هذا باالضافة الى األستقرار السياس ي النسبي الذي تحظى به مصر خالل فترة الدراسة )2( .إنها تتميز بسوق داخلية
في توسع نتيجة زيادة عدد السكان ،حيث بلغ عدد السكان في مصر  97.814مليون نسمة في عام  2018في حين كان 42
مليون نسمة عام  .)15(1980هذا باالضافة الى تحسن املقدرة الشرائية لالفراد حيث بلغ متوسط دخل الفرد في مصر 523
ً
دوالر عام  1980في حين ارتفع الى مستوى  2775دوالر عام  .)16(2010فضال عن ما يتوافد الى مصر من السياح اذ وصل
ً
عدد السياح عام  2018وحدها حوالي  11.3مليون سائح( )3( .)17توفر اإليدي العاملة املدربة الرخيصة نسبيا هذا باإلضاقة
ً
ً
إلى توفر الكفاءات والخبرات في العديد من املجاالت ،فضال عن سهولة التعامل مع املواطنين االفراد نسبيا )4( .الحوافز
) صندوق النقد العربي وآخرون ،)2020( ،التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام  ،2020صندوق النقد العربي وآخرون ،ابوظبي ،ص13.288

 )14الهيئة العامة لالستثمار ،)2013( ،حوافز االستثمار ،شوهد في  20فبراير www.sagia.gov.sa ،2013
 )15صندوق النقد العربي وآخرون ،)2020( ،التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام  ،2020صندوق النقد العربي وآخرون ،ابوظبي ،ص
.291
 )16صندوق النقد العربي وآخرون ،)2012( ،التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام  ،2012صندوق النقد العربي وآخرون ،ابوظبي ،ص.25
 )17احصائيات السياحة ،املنظمة العاملية للسياحة ،شوهد في  20فبراير ،)2021
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
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الضريبية التي منحها القانون  8لسنة  1997وتعديالته بشأن تشجيع االستثمار االستثمار األجنبي عند مقارنته بالقانون
 230لسنة  1989والقانون  34لسنة  1974املعدل بالقانون  32لسنة 1977وكذلك عند مقارنته بقوانين االستثمار بالعديد
من الدول العربية األخرى(.)18
أما بالنسبة لتدني نصيب الدول العربية الباقية ( االردن ،البحرين ،تونس ،الجزائر ،جيبوتي ،سوريا ،الصومال،
العراق ،عمان ،قطر ،الكويت ،ليبيا ،املغرب ،موريتانيا ،اليمن) من حجم االستثمارات األجنبية املباشرة خالل فترة البحث
فيمكن ارجاعه إلى :إما لتوفر املوارد املالية نتيجة إيرادات النفط في بعضها "الدول املنتجة للنفط والتي يعتمد اقتصادها
بدرجة كبيرة على الصادرات النفطية" أو لضعف وعدم استقرار املناخ االستثماري في بعضها اآلخر.
وفي محاولة لرصد مظاهر ضعف وعدم أستقرار املناخ االستثماري بالعديد من الدول العربية ،نورد في األتي أهم
املعوقات التي تقع حائل دون جذب الدول العربية املزيد من االستثمارات االجنبية(:)19







إنعدام /أو ض ا ااعف اس ا ااتقرار األوض ا اااع الس ا ااياس ا ااية واألمنية في عدد غير قليل من الدول العربية .ويص ا اادق هذا
ً
بش ا ا ااكل كبير على الص ا ا اراع العربي الص ا ا ااهيوني الذي كان س ا ا ااببا في جعل مناط من دول الطوق تعاني من انعدام
االس ا ا ااتقرار وتأثيرات ذلك الس ا ا االبية علي االس ا ا ااتثمار في تلك املناط  .هذا باالض ا ا ااافة الدول العربية التي عانت من
الحروب االهلية الداخلية كما هو الحال في لبنان ،الجزائر ،السودان والصومال .هذا باالضافة إلى حربي الخليج
االولى والتانية وما ترتب عنها من نتائج س االبية على كل من العراق ودول الخليح العربي .ناهيك عن أحتالل العراق
الذي كان الس ا ا اابب األبرز في أختالل ظروف وأوض ا ا اااع العراق بش ا ا ااكل كبير  .ناهيك عن ما أطل عليها بدول الربيع
العربي (مثل سوريا ،اليمن ،ليبيا ،مصر وتونس) وما تعانيه هذه الدول منذ  2010من ضعف في االستقرار االمني
بوجه عام أثر ليس فقط على تدفقات االستثمار االجنبي املباشر نحو هذه الدول بل حتى على حركة السياحة في
هذه الدول.
ً
محدودية الس ا ااوق املحلية بس ا اابب قلة الس ا ااكان أو انخفاض مس ا ااتوي الدخل الفردي أو كليهما معا مما يؤدي إلي
صغر حجم الطاقة االستيعابية ويحد بالتالي من توسع االستثمارات املنفذة.
نقص وتخلف الحدمات األساااسااية من خدمات الطرق ،النقل ،املواصااالت ،االتصاااالت ،الطاقة  ،املياه  ... ،ال ،
إذ تعاني معظم الدول العربية كغيرها من الدول النامية من ضا ااعف خطوط األتصا اااالت ووسا ااائل نقل املنتجات،
هذا فضا ا ا ا ًاال عن النقص النسا ا ا اابي في التجهيزات األسا ا ا اااسا ا ا ااية ملراف املياه والكهرباء في العديد من املناط بالدول
العربية ،وكذلك انخفاض مستوي هذه املراف وخدماتها بوجه عام.
التعقيدات القانونية والتش ااريعية وعدم وض ااوح وش اامول تش ااريعات االس ااتثمار العربية للمس ااائل كافة التي تعالج
ً
ً
وتنظم العملية األس ااتثمارية هذا فض ااال عن عدم أس ااتقرارها وثباتها مما يؤثر س االبا علي مص ااالح املس ااتثمر االجنبي
واستقرار أوضاعه في العديد من الدول العربية.

 )18ملزيد من املعلومات انظر :عبداملطلب عبد الحميد ،)1988( ،مدي فاعلية الحوافز الضريبية في جذب االستثمار األجنبي املباشر ملصر،
املجلة املصرية للتنمية والتخطيط ،ديسمبر 1998ص.21
 )19اعتمد في كتابة هذا الجزء علي املصادر التالية:
 نتائج استقصاء املستثمرين العرب حول مناخ االستثمار الواردة في تقارير االستثمار في الدول العربية ألعوام مختلفة. املؤساسااة العربية لضاامان االسااتثمار بالبالد العربية ،)1997(،ساالسااة دراسااات اقتصااادية ،املؤساسااة العربية لضاامان االسااتثماربالبالد العربية ،الكويت.
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 التعقياادات اإلداريااة حيااث تعاااني معظم الاادول العربيااة من تعاادد األجهزة املش ا ا ا اارفااة علي العمليااة االس ا ا ا ااتثماااريااة
ً
وبيروقراطية مفرطة ،هذا فض ا ا ا ااال عن نقص الخبرات الفنية واإلدارية املحلية الالزمة وقد يتواف ويتزامن عدم
توفر الكوادر املحلية مع ص ا ا ااعوبة اس ا ا ااتخدام العمالة األجنبية ومدي تأثير ذلك علي أداء املش ا ا اااريع االس ا ا ااتثمارية
العربية.
 املعوقات املتعلقة بالسا ا ااياسا ا ااات االقتصا ا ااادية ،وتشا ا اامل هذه املعوقات عدم وضا ا ااوح التوجيهات الحكومية تجاه
قضا ااايا االسا ااتثمار في العديد من الدول العربية واحتكار القطاع العام للعديد من األنشا ااطة االقتصا ااادية ناهيك
عن عدم توفر البيانات الكافية عن فرص االس ا ا ا ااتثمار في بعض الدول العربية وتص ا ا ا اال في بعض ا ا ا ااها إلي عدم توفر
البيانات واملعلومات األس ا ا اااس ا ا ااية عن األوض ا ا ااع االقتص ا ا ااادية واالس ا ا ااتثمارية والتي من خاللها يتم دراس ا ا ااة جدوى
املقترحات االستثمارية.
وتجدر اإلشارة إلى القيود التي تفرض عند تحويل األرباح ،وأرتفاع الضرائب والرسوم وأزدواجيتها في بعض األحوال،
وضعف املنافسة الحرة في ظل سياسات الدعم واإلعانات املقررة التي تنتهجها عدد غير قليل من حكومات الدول العربية.
هذا باإلضافة إلي عجز إمكانيات التمويل املتاحة عن مقابلة األحتياجات التمويلية للعديد من املشروعات االستثمارية.

الخاتمد د د ددة
ً
إن الوضع السائد حاليا في معظم الدول العربية علي وجه العموم هو التنافس علي تسهيل إنسياب االستثمار األجنبي
املباشر وأجتذاب مقادير كبيرة منه .ويرجع هذا التوجه في الواقع الى أهمية االستثمار األجنبي املباشر وما يقدمه من
خدمات للتنمية االقتصادية وتخفيف أعبائها .ففي الوقت الذي يمثل فيه انسيابه إضافة إلى حجم املوارد الحقيقية
املتاحة لإلستخدام ،فإنه يتضمن إمكانية زيادة الكفاءة للموارد املحلية ،فقد يترتب عنه تشغيل موارد اقتصادية كانت
ً
عاطلة ،كما قد يؤدي إلى رفع إنتاجية املوارد االقتصادية املستخدمة فعال .ويتوقف قرار االستثمار في بلد آخر غير بلد
املستثمر ،ومن قطاع أقتصادي الى قطاع أقتصادي آخر عامالن أساسيان هما مدى توفر الفرص االستثمارية املجدية
ومناخ االستثمار املالئم .ومن إبرز عناصر املناخ االستثماري املالئم حجم السوق ودرجة استيعابه للمزيد من االستثمارات
ألاغراض التنمية االقتصادية.
ً
ً
ولقد شهد حجم االستثمار األجنبي املباشر الوارد للدول العربية تطورا ملموسا حيث وصل حجمه خالل الفترة
ً
( )2019-1990الى  888.1مليار دوالر ،بلغ متوسط معدل النمو السنوي  124.2في املائة تقريبا .ولكن هذا التطور األيجابي
ً
في الواقع تحده حقيقة أن حجمه يعد ضعيفا عند مقارنته بسجم االستثمارات العربية خارج املنطقة العربية .كما أن حصة
الدول العربية مجتمعة لم تتعد ما نسبته  %0.7من أجمالي حجم االستثمار االجنبي املباشر الوارد للدول النامية.
ً
كما أن االختالل يبدو واقحا في التوزيع الجغرافي حيث أن أكثر من نصف حجم االستثمارات االجنبية املباشرة بالدول
العربية خالل الفترة أتجه نحو ثالث دول محورية بينما لم تصل حصة بقية الدول النسبة املعيارية النظرية ( .)%5وهذا
يعكس أهمية حجم السوق كمحدد رئيس ي من محددات االستثمار األجنبي املباشر بينما تعاني معظم الدول العربية من
ضعف وعدم استقرار املناخ االستثماري .فعلى الرغم من التحسن الذي شهدته الكثير من الدول العربية في مجال تحسين
مناخها االستثماري إال أن هناك العديد من املعوقات التي تكتنفه .لذلك من األهمية زيادة االهتمام بتحسين املناخ
االستثماري بالدول العربية بمرور الوقت كهدف استراتيجي لحكوماتها املقبلة.
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التوازن املايل لصناديق الضمان االجتماعي يف اجلزائر ومسامهته يف حتقيق
- منوذجا2017  إىل2001 الفرتة من- أهداف التنمية املستدامة
THE FINANCIAL BALANCE OF SOCIAL SECURITY FUNDS IN ALGERIA AND ITS
CONTRIBUTION IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS THE PERIOD 2001-2017 AS A MODEL محمد بوهالي، خيرة بوهالي،زينب العقون
 الجزائر، األغواط،جامعة عمار ثليجي

Résumé
This study aimed to highlight the reality of the
financial balance of social security funds in Algeria in
achieving the sustainable development goals for the
period 2001-2017. To achieve this goal, Use the
descriptive approach on the theoretical part of the
study, and The inductive approach and the analytical
approach in its applied part, The study reached the
fragility of the financial balance of the studied funds,
in addition to the weakness of the social security
coverage index, and the weak ratio of social security
expenditures to the gross domestic product, which
reflects the limited of its contribution to sustainable
development.
The study recommended the necessity to improve the
financial balance that leads to an increase in its
contribution to sustainable development, and this is
through concerted efforts by the three parties
concerned namely the social security funds, the
government, and the society.
Key words: financial balance, sustainable
development, social security coverage index, social
security expenditures, social security funds

:امللخص
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة ابراز واقع التوازن املالي
لصنادي الضمان االجتماعي في الجزائر ومدى مساهمتها في
.2017-2001 تحقي أهداف التنمية املستدامة للفترة
ولتحقي هذا الهدف استعمل املنهج الوصفي في الجانب
 واملنهج االستقرائي واملنهج التحليلي في،النظري من الدراسة
 حيث توصلت الدراسة الى هشاشة التوازن،جانبها التطبيقي
 باإلضافة الى ضعف مؤشر تغطية،املالي للصنادي املدروسة
الضمان االجتماعي وضعف نسبة نفقات الضمان االجتماعي
 الذي يعكس محدودية مساهمتها،الى الناتج املحلي اإلجمالي
 وأوصت الدراسة بضرورة تحسين.في التنمية املستدامة
التوازن املالي الذي يؤدي الى زيادة مساهمتها في التنمية
املستدامة وهذا عن طري تضافر جهود األطراف الثالثة
. واألفراد، الحكومة،املعنية وهي صنادي الضمان االجتماعي
 ضمان، توازن مالي، تنمية مستدامة:كلمات مفتاحية
 نفقات الضمان، مؤشر تغطية الضمان االجتماعي،اجتماعي
االجتماعي
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مقدمة:
ازداد االهتمام في السنوات األخيرة بمصطلح التنمية املستدامة من قبل الحكومات ،صناع القرار ،واألكاديميين،
فمفهوم التنمية املستدامة يرتكز بالدرجة األولى على الفرد وكيفية تلبية احتياجاته الالمتناهية دون املساس باحتياجات
األجيال القادمة ،لهذا نجد أن مفهوم التنمية املستدامة يرتبط ،يؤثر ،ويتأثر بالعديد من القطاعات والسياسات ،ويعتبر
قطاع الضمان االجتماعي أحد أهم القطاعات املؤثرة واملساهمة في تحقي أهداف التنمية املستدامة ،نظرا الرتباطه
بركيزتين جوهريتين من ركائز التنمية املستدامة ،أال وهما الركيزة االجتماعية والركيزة االقتصادية ،ملا له من دور اجتماعي
واقتصادي على املستوى الكلي والجزئي على حد السواء.
وتتوقف نجاعة قطاع الضمان االجتماعي على معادلة طرفها األول صنادي الضمان االجتماعي ،وطرفها الثاني
املشتركين ،فالطرف األول يعبر عن مستوى الخدمات التي تقدمها ملشتركيها والتي تمثل العنصر األساس ي في تشكيل نفقاتها،
وتعطي الصورة املعبرة عن مدى مساهمة الضمان االجتماعي في خدمة املجتمع ومنه تحقي أهداف التنمية املستدامة ،أما
الطرف الثاني فيتمثل في املشتركين من خالل االلتزام بدفع االشتراكات في وقتها املحدد والتي تمثل املصدر األساس ي ملوارد
الضمان االجتماعي ،وبالتالي فإن تطوير مستوى خدماته (التعويضات) ،يساهم في تحقي رفاهية املجتمع مستقبال .وهذا
يتوقف على تحقي التوازن بين هذين الطرفين أو ما يسمى بالوضعية املالية.
من خالل ما تقدم تبرزمعالم إشكالية الدراسة في التساؤل التالي:
إلى أي مدى يساهم التوازن املالي لصناديق الضمان االجتماعي في الجزائرفي تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟
وتتفرع هذه االشكالية إلى التساؤالت الفرعية التالية:
-

ما طبيعة العالقة بين الضمان االجتماعي والتنمية املستدامة؟
هل تحق صنادي الضمان االجتماعي في الجزائر لتوازن وضعها املالي؟

ولإلجابة على االشكالية السابقة ،ننطلق من الفرضيات التالية:
-

يساهم تطوير وتحسين خدمات التأمين لصنادي الضمان االجتماعي في تحقي أهداف التنمية املستدامة.
تعاني صنادي الضمان االجتماعي في الجزائر من وضعية مالية هشة.

ويستمد املوضوع أهميته من أهمية هذا القطاع في توفير الحماية االجتماعية ألفراد املجتمع ،والتي تعد أساس
األهداف املستقبلية للتنمية املستدامة ،وأهمية التوازن املالي الستمرارية أي منظمة.
و من أجل الوصول الى إجابة عن مشكلة البحث التي قمنا بطرحها وكذا التأكد من مدى صحة الفرضيات اعتمدت
الدراسة على املنهج الوصفي لوصف وشرح مفهومي الضمان االجتماعي و التنمية املستدامة لتغطية الجانب النظري ،كما
استخدام فيها املنهج االستقرائي و التحليلي إلبراز مدى مساهمة التوازن املالي لصنادي الضمان االجتماعي في الجزائر
لفترة ( )2017-2001من خالل تحليل تطور ايرادات ونفقات ورصيد الضمان االجتماعي ،ومؤشر تغطية الضمان
االجتماعي وهذا لتحقي اهداف التنمية املستدامة
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حدود الدراسة :شملت الدراسة منظمتين من بين املنظمات املكلفة بتقديم خدمات الضمان االجتماعي في الجزائر وهما
الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء والصندوق الوطني للتقاعد ،كما غطت الفترة املمتدة من 2001
إلى  2017وهذا راجع إلى توفر املعلومات الخاصة بهذه الفترة.
وتم تقسيم محتوى هذه الدراسة الى جانبين ،أحدهما الجانب املفاهيمي للضمان االجتماعي والتنمية املستدامة واآلخر
الجانب التطبيقي ملحاولة ايضاح مساهمة الضمان االجتماعي في تحقي التنمية املستدامة في الجزائر .أما النظري فتضم
ن الضمان االجتماعي في الجزائر بإيجاز إضافة الى عالقته بالتنمية املستدامة ،في حين ركزنا في الجانب التطبيقي على واق
ع التوازن املالي لصنادي الضمان االجتماعي في الجزائر ومساهمته في التنمية املستدامة.

أوال :الجانب املفاهيمي للضمان االجتماعي والتنمية املستدامة
تهدف الدراسة من خالل ادراج هذا الجزء إلى ابراز الجانب املفاهيمي للضمان االجتماعي وتوضيح طبيعة العالقة بينه
وبين التنمية املستدامة ،إضافة إلى مميزات هذا القطاع في الجزائر.

 -1الروابط بين الضمان االجتماعي والتنمية املستدامة
تنتج املنظومة الوطنية للحماية االجتماعية ألي بلد من مستوى التفاعل بين مختلف األطراف الفاعلة في الساحة
االقتصادية ،االجتماعية والسياسية ،وترتبط ارتباطا وثيقا بمستواه في هذه املجاالت ،فالحماية االجتماعية هي نتاج
ملختلف الحركات االجتماعية التي ميزت البشرية( .وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي )2020 ،األمر الذي جعل منها
موضوعا هاما للعديد من الدساتير واملعاهدات الدولية ،وقد شكل الضمان االجتماعي إحدى صورها( .قرومي و قحاك،
)2015

يعرف الضمان االجتماعي بأنه "لكل شخص الح في مستوى معيش ي كاف لضمان صحته ورفاهيته وصحة ورفاهية
أسرته ،السيما فيما يخص الغذاء ،السكن ،العالج الطبي والخدمات االجتماعية الالزمة ،وله الح في الضمان االجتماعي
في حالة البطالة ،املرض ،العطب ،الترمل والشيخوخة ،أو في الحاالت األخرى عند فقدانه وسائل العيش إثر ظروف خارجة
عن إرادته ،كما أن لكل شخص الح في التعليم( ".بن سعدة)2015 ،
وهو كذلك ":مؤسسة أو مجموعة من املؤسسات التي تضمن لألفراد املوارد ،من أجل التصدي ألي خطر اجتماعي".
(بن سعدة)2015 ،

كما يعرف بأنه" :التكفل العيني أو النقدي بجميع األخطار االجتماعية واملهنية التي يتعرض لها املستفيدون منه وذوي
الحقوق بالنسبة لهم( ".قرومي و قحاك)2015 ،
وتنعكس أهمية الضمان االجتماعي في ثالثة جوانب يتمثل أولها في الجانب االجتماعي ،ويأخذ الضمان االجتماعي
الصبغة االجتماعية من كونه يبنى على التعاون بين مجموعة من األشخاص ملواجهة خطر معين محتمل الحدوث ،من
خالل استقبال أقساط أو اشتراكات باملقابل تقديم تعويضات في حالة وقوع الضرر (مثل :األمراض ،الحوادث املهنية،
البطالة والشيخوخة...ال ) .أما ثاني جانب فهو الجانب النفس ي وينتج من التعويض الذي يقدم في حالة الضرر ،ما يؤدي
إلى إزالة خوف املشتركين فيه وتوفير األمان لهم من أخطار الصدفة ،فالشعور باألمان يجعله يتحلى بروح املبادرة ويتمتع
بالراحة النفسية في نشاطه .وأخيرا الجانب االقتصادي الذي يتجلى في عدة مظاهر منها اعتبار عملية جمع األقساط
واالشتراكات ادخارا غالبا ما يتم استثماره نظرا لعدم تأكد حدوث الخطر ،إضافة إلى الضمان املقدم للعامل بضمان مصدر
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رزقه ورزق ذووا الحقوق له ،وكذا رب العمل في عدم تحمله لتعويضات الخسائر واألضرار التي يتعرض لها العمال التابعين
له وامل صرح بهم ،كما أن أهميته في الجانب االقتصادي تتعدى املجال املحلي إلى املجال الدولي فتغطية مختلف املخاطر
تشجع على زيادة التبادالت بين الشعوب( .قرومي و قحاك)2015 ،
تمثل التنمية ذلك التغيير االجتماعي املقصود واملخطط الذي يستهدف تغيير السلوكيات والثقافات حتى تكون
إيجابية ومنفتحة ومرنة ومنتجة (أبو النصر و مدحت محمد ،)2017 ،تأخذ عدة أشكال أحدثها التنمية املستدامة التي تبنى
على هدف وغاية ووسيلة أساسية تتمثل في االنسان (أبو النصر و مدحت محمد ،)2017 ،وتعرف بأنها ":مقابلة حاجة املنشأة
من املوارد دون أن يؤثر ذلك على الحاجات املستقبلية من ذات املوارد ،أي أن يكون االستخدام في الحدود التي تجعل تلك
املوارد قابلة للتجديد ذاتيا( ".بدوي و محمد البلتاجي ،)2013 ،كما تعرف كذلك بأنها ":مجموعة السياسات واإلجراءات التي
تتخذ لالنتقال باملجتمع إلى وضع أفضل باستخدام التكنولوجيا املناسبة للبيئة ،لتحقي التوازن بين بناء املوارد الطبيعية
وهدم االنسان لها ،في ظل سياسة محلية وعاملية للمحافظة على هذا التوازن( ".أبو النصر و مدحت محمد ،)2017 ،ويغطي
مفهوم التنمية املستدامة ثالث أبعاد ،يتمثل البعد األول في البعد االقتصادي الذي يعني ان النمو يجب ان يحق الكفاءة
االقتصادية مع العدالة في املجتمع وبين األجيال ،أما البعد الثاني فيتمثل في البعد البيئي الذي يعنى بضرورة الحفاظ على
البيئة ،فبما ان املوارد الطبيعية أساس لكل نشاط ومصدرها البيئة فهي األساس لتحقي البعد االقتصادي للتنمية ،بينما
يشكل البعد االجتماعي البعد الثالث الذي يهتم بتنمية قدرات األفراد املجتمع من خالل االهتمام بالصحة والتعليم وعدالة
املوارد والحد من الفقر  ،وهو ما يحق عقالنية استعمال املوارد الذي تصبو إليه التنمية املستدامة( .مسعودي ،مسعودي ،
و قعيد)2019 ،

من خالل العرض النظري الساب حول الضمان االجتماعي والتنمية املستدامة نالحظ أنهما تشتركان في محور
االهتمام أال وهو االنسان ،فالضمان االجتماعي يهتم بالتكفل بتغطية املخاطر التي تواجه االنسان ،هذا األخير يعتبر كهدف
وأساس تحق من خالله التنمية املستدامة التي تغطي عدة جوانب ،كما أن اهداف الضمان االجتماعي تساهم في تحقي
أبعاد التنمية املستدامة.
 -2الضمان االجتماعي في الجزائر :يقدم الضمان االجتماعي في الجزائر أربعة أنواع من الخدمات هي:
) L'Office nationale des statistique()2017 ،

-

(

خدمات تتعل بحوادث العمل ،والتأمينات االجتماعية (تأمينات األمراض ،تغطية العجز ،األمومة ،الوفاة،
مخصصات العمال السابقين)؛
املخصصات العائلية ،والتقاعد.

ويتم تقديم هذه الخدمات للعمال األجراء وغير األجراء من طرف منظمات أوكلت لها مهمة تسيير الضمان االجتماعي
مقسمة وف الجدول التالي:
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الجدول  :1املنظمات املسيرة للضمان االجتماعي للعمال األجراء وغيراألجراء في الجزائر
العمال

املنظمات

األجراء في القطاع العام

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
الصندوق الوطني للتقاعد

األجراء في القطاع الخاص

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الصندوق الوطني للعطل املدفوعة وللبطالة غير املتوقعة وقطاع البناء ،األشغال العمومية
والري
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء

غير األجراء

Source : AMRANI Sofia, 2012, p : 07.

يتم تمويل هذه املنظمات من مصدر أساس ي يتمثل في االشتراكات التي تمثل بالنسبة لألجراء  %34,5من األجر الخاضع
لالشتراك ،حيث يتحمل صاحب العمل نسبة  %25والعامل نسبة  %9أما  %0,5فتتحملها الخدمات االجتماعية( ،وزارة
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي )2020 ،وتوزع كما يلي:
الجدول  :2توزيع االشتراك بالنسبة للعمال األجراء في الجزائر
حصة الخدمات االجتماعية

املجموع

أصحاب العمل العمال

الفروع
تأمينات اجتماعية

%12.5

%1.5

-

%14

حوادث العمل واألمراض املهنية

%1,25

_

_

%1.25

التقاعد

%10

%6.75

%0.5

%17.25

التقاعد املسب

%0.25

%0.25

_

%0.5

التامين عن البطالة

%1

%1.5

_

%1.5

املجموع

%25

%9

%0.5

%34.5

املصدر :وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ،الجزائر ،تاريخ االطالع 2020_11_29 :الساعة 21:07
أما بالنسبة للعمال غير االجراء ،فيمثل االشتراك نسبة  %15يدفعها الخاضع على أساس( :وزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعي)2020 ،

 الدخل السنوي الخاضع للضريبة أو رقم األعمال أو األجر الوطني األدنى املضمون .على أن توزع مناصفة بين كل من التأمينات االجتماعية والتقاعد،كما أنه توجد – إضافة إلى االشتراكات– مصادر تمويل أخرى منها( :وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي)2020 ،
 تمويل الدولة (املنح العائلية ،نفقات التضامن الوطني)؛ مداخيل االستثمارات واشتراكات أرباب العمل في مجال التأمين عن البطالة والتقاعد املسب ؛ -عقوبات التأخير والهبات والوصايا.
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ثانيا :و اقع مساهمة الضمان االجتماعي في تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر
بهدف زيادة فعالية قطاع الضمان االجتماعي ،شرعت الجزائر في مجموعة من االصالحات في هذا املجال ،فكان
الغرض منها تحسين نوعية األداءات من خالل توسيع شبكة الهياكل الجوارية وتطوير النشاطات الصحية من خالل انجاز
مراكز جهوية للتصوير الطبي والعيادات املتخصصة ،إضافة إلى ذلك عصرنة هذه املنظومة من خالل اعادة هيكلة املنشآت
املوجودة واعتماد البطاقة االلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" ،كما أنها شملت تحسين التوازنات املالية لهذه
الهيئات عن طري ترقية الدواء الجنيس باعتباره تشجيع لإلنتاج الوطني وكسياسة جديدة لتعويض األدوية في نفس
الوقت ،وتدعيم آليات تحصيل االشتراكات التي تعد األساس لسير صنادي الضمان االجتماعي.
استدعت هذه االصالحات ضرورة تكييف بعض النصوص التشريعية والتنظيمية ،فكان من بينها القانون رقم -08
 08املؤرخ في  21فبراير  2008املتعل باملنازعات فيما يخص تحصيل االشتراكات وكل ما تعل بها ،إضافة إلى القانون رقم
 08-11املتعل بتحسين وتوسيع التغطية االجتماعية وتحسين تمويل منظومة الضمان االجتماعي( .وزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعي)2020 ،

ونظرا ألن نجاح الضمان االجتماعي في تقديم خدماته مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تحصيل االشتراكات التي تعد املصدر
األساس ي لتمويل هذه الصنادي  ،وبالتالي تحقيقها لتوازنها املالي وتحقي رضا مشتركيها ،ومنه امكانية خل خدمات جديدة.
وبغية تحقي هدف الدراسة تم تسليط الضوء على وضعية صندوقين هما الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال
األجراء والصندوق الوطني للتقاعد العتمادهما على التحصيل من املصدر في تحصيل االشتراكات ما يجعل عملية التحصيل
أكثر فعالية ،حيث سنقوم بعرض تطور التوازن املالي لهما خالل الفترة من  2001إلى  ،2017ثم مساهمة هذه املنظومة في
تحقي أهداف التنمية املستدامة.

 -1تطورنفقات و ايرادات الضمان االجتماعي في الجزائرللفترة من  2001إلى 2017
اهتمت الدراسة بسنة  2008كسنة فاصلة صدرت بها عدة قوانين لتحسين طرق تحصيل االشتراكات سب ذكرها،
قسمت من خاللها فترة الدراسة إلى فترتين ،تشمل األولى السنوات من  2001إلى  2008أما الثانية فتكون من  2009إلى
 ،2017ونلخص تطور ايرادات ونفقات ورصيد الضمان االجتماعي في الجدول والشكل التاليين:
 -1 -1الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :نلخص فيما يلي تطور التوازن املالي لهذا الصندوق للفترة
من  2001إلى  2017فيما يلي:
الجدول  :3التوازن املالي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء من  2001إلى 2008
الوحدة1000 :دج
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
االيرادات 217423186 176930075 162429201 169702948 137144406 115330634 104770780 88173856
النفقات 191726288 167284883 160858422 159710475 128658775 106430650 98719064 80604875
25696898
9645192
1570779
9992473
8485631
8899993
الرصيد 6051716 7568981
7800320
7337372
6816223
6369390
5497480
5215213
4089220 4546666
عدد
املشتركين
Source : annuaire statistique de l’Algérie, N 30, P : 216.
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الشكل  :1التوازن املالي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء من  2001إلى 2008
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املصدر  :مخرجاتEXEL

ما يالحظ من خالل الجدول والشكل الساب أن االيرادات أخذت منحى متزايد بداية من سنة  2001إلى غاية سنة
 ،2008وهو نفس الش يء بالنسبة للنفقات ،بينما يالحظ ضعف الرصيد الذي تراوح بين  %0,9و  %8,5من االيرادات،
باستثناء سنة  2008التي سجلت رصيد قدر ب ا اا % 11,8 :من إجمالي االيرادات رغم ارتفاع النفقات كذلك ،باملقابل نسجل
تزايد في عدد املشتركين من سنة ألخرى ،ما يبين أن التوازن املالي لهذا الصندوق خالل هذه الفترة هش وغير كاف ،هذا ما
يمكن أن يبرر بهدفها االجتماعي وغير الربحي من جهة ،وضعف آليات تحصيل االشتراكات باعتبارها كأهم عنصر في
االيرادات من جهة أخرى ،وبعد االصالحات املتخذة في هذا الشأن سنحاول ابراز مدى تأثيرها فيما يلي:
الجدول  :4التوازن املالي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء من  2009إلى 2017
الوحدة1000 :دج
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
459 756
365 444
االيرادات 290834513 237279581
429 838 012 477 316 065
682
417
374 060
240 607
النفقات 209741505 187103526
325 757 557 283 758 404
394
471
85 696 288
81093008 50176055
الرصيد
104 080 455 193 557 661 124 836 946

474 944
052
395 394
989
79 549 063

10 626 369

11 342 779

عدد
املشتركين

8494919

8312826

8 819 160

9 288 143

9 917 243

482 064
544
400 552
793
81 511 751
11 957
202

Source : annuaire statistique de l’Algérie, N 35, P : 307.

الشكل  :2التوازن املالي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء من  2009إلى 2017
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نالحظ من خالل معطيات هذه الفترة املجسدة في الجدول والشكل السابقين أن االيرادات اتجهت لالرتفاع مع تسجيل
ارتفاعها امللحوظ سنة  ، 2012باملقابل سجل كذلك تزايد في النفقات ،بينما الرصيد في هذه الفترة تراوح بين  %11,6و
 %34,16من االيرادات ،ما يبين تحسنه مقارنة بالفترة السابقة ،وما لوحظ من تطور في االيرادات ورصيد هذا الصندوق
يدل على نجاعة االصالحات املتخذة في هذا االطار ،ومنه انعكاسها االيجابي على التوازن املالي للصندوق .وبغرض الوقوف
على مدى نجاعة تحصيل االشتراكات التي تمثل الجزء األكبر من ايرادات الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال
األجراء نعتمد على االحصاء الوصفي من خالل أسلوب االنحدار الخطي البسيط لتوضيح تأثير تغير عدد املشتركين على
االيرادات للفترتين ،حيث تمثل االيرادات املتغير التابع  Yوعدد املشتركين املتغير املستقل  ،Xفكانت معادلتي االتجاه العام
للفترتين كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول  :5نموذج االنحدارإليرادات الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء وعدد املشتركين
الفترة

معادلة االنحدار

معامل

معامل التحديد

االرتباط
من  2001إلى 2008

Y= -37113893+30.811 X

95.5%

91.3%

من  2009إلى 2017

Y = -97874213 + 50.405 X

81.7%

66.8%

املصدر :مخرجات SPSS

من خالل املعطيات االحصائية السابقة نالحظ أن معامل االرتباط للفترتين مرتفع ما يدل على وجود عالقة قوية بين
املتغيرين االيرادات وعدد املشتركين ،كما أن معامل التحديد يدل على أن نسبة  ％91من التباين في االيرادات مفسر
بالتباين في عدد املشتركين ومساهمة كل مشترك بمتوسط  30,811للفترة األولى ،أما للفترة الثانية فإن  ％66,8من التباين
في االيرادات مفسر بالتباين في عدد املشتركين ومتوسط مساهمة كل منهم يمثل  ،50,405ومنه نستنتج من املعطيات
السابقة أن:
 أهمية االشتراكات بالنسبة إلجمالي االيرادات؛-

ارتفاع مساهمة كل مشترك بين الفترة األولى والثانية يمكن أن يرجع إلى االجراءات املتخذة في إطار تفعيل عملية
تحصيل االشتراكات.

 -2 -1الصندوق الوطني للتقاعد :نلخص املعطيات حول تطور التوازن املالي لهذا الصندوق للفترة من  2002إلى 2017
فيما يلي:
الجدول  : 6التوازن املالي للصندوق الوطني للتقاعد من  2002إلى 2008
الوحدة :مليون دج
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
284400
244910
204150
190110
183460
148710
141300
االيرادات
278260
250720
212870
186930
172300
145440
143070
النفقات
6140
-5810
-8720
3180
11160
3270
-1770
الرصيد
1948138 1858902 1771596
1688055
1605527
1512681
1422645
عدد املشتركين
Source : annuaire statistique de l’Algérie, N 30, P : 218.
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الشكل  : 3التوازن املالي للصندوق الوطني للتقاعد من 2002إلى 2008
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املصدر  :مخرجات EXEL

باالعتماد على املعطيات حول التوازن املالي للصندوق الوطني للتقاعد املوضحة في الجدول والشكل السابقين ،نلمس
الوضعية املالية الضعيفة جدا من خالل الرصيد الذي كان في كثير من األحيان سالب ،حيث شكل نسبة تتراوح ما بين -
 ％4و％2من إجمالي االيرادات ،وتبقى سنة  2004األفضل بتسجيل رصيد مثل  ％ 6من االيرادات ،وللتعمق أكثر في
تطور الوضعية املالية نأخذ معطيات الفترة القادمة املمتدة من سنة 2009إلى سنة  ،2017التي نلخصها في الجدول والشكل
املواليين:
الجدول  :7التوازن املالي للصندوق الوطني للتقاعد من  2009إلى 2017
الوحدة :مليون دج
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
االيرادات

317550

360471

465400

673900

669600

648000

668500

695800

689600

النفقات

298750

350067

398100

567400

678800

803100

931600

1032600

1168700

الرصيد

18800

10405

67300

106500

-9200

-155100

-263100

-336800

-479100

عدد املشتركين

2075444

2169892

2183149

2312801

2475671

2623547

2766750

2971641

3159952

Source : annuaire statistique de l’Algérie, N 35, P : 309.

الشكل  :4التوازن للمالي الصندوق الوطني للتقاعد من  2009إلى 2017
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ما تبينه معطيات الفترة من سنة  2009إلى  2017استمرار هشاشة الوضع املالي لهذا الصندوق ،وعدم التحسن فيها
مقارنة بالفترة السابقة ،حيث سجلت رصيد يتراوح بين  ％ 48-و ％15كما سجلت أضعف نتيجة في سنة  2017بنسبة
 ، ％ 69كما أن هذا التدهور الكبير في الوضعية املالية بدأ من سنة  2013واستمر في االنخفاض الشديد ،ما يدل علىأن وضعية هذه الصناديق لم تعرف تحسن وتحتاج إلى إجراءات جديدة في هذا املجال ،وبغية تحليل تطور االيرادات أكثر
خالل الفترتين السابقتين نعتمد على نموذج االنحدار الخطي البسيط ،فيمثل املتغير التابع  Yايرادات الصندوق  ،أما
املتغير املستقل  Xفنعبر عنه بعدد املشتركين ،نوضح معادلتي االتجاه العام للفترتين املحددتين في الجدول التالي :
الجدول  :8نموذج االنحدارإليرادات الصندوق الوطني للتقاعد وعدد املشتركين
معامل

الفترة

معادلة االنحدار

معامل االرتباط

من 2002إلى 2008

Y= -245645,086 + 0,246X

% 97,2

%94,6

من  2009إلى 2017

Y= -205827,827 + 0,310 X

%77,7

%60,4

التحديد

املصدر :مخرجاتSPSS

يبين معامل االرتباط للفترتين أن هناك عالقة قوية بين إيرادات الصندوق الوطني للتقاعد وعدد مشتركيه ،وحسب
معامل التحديد فإن التباين في االيرادات يفسر ب ـ ـ ــ％94 :بالتباين في عدد املشتركين الذين يساهمون بمقدار  0,246لكل
واحد منهم بالنسبة للفترة من  2002إلى  ،2008بينما من سنة  2009إلى سنة  2017فالتباين في االيرادات يرجع بنسبة
 ％60إلى التباين في عدد املشتركين الذين ارتفعت مساهمتهم في هذه الفترة إلى  ،0,310هذا ما يشدد على أهمية االشتراكات
في عمل هذه الصناديق.

 -2دورالضمان االجتماعي في تحقيق التنمية املستدامة
تتقاطع أهداف التنمية املستدامة مع أهداف الضمان االجتماعي ،حيث يعتبر هذا األخير كآلية لتحقي التنمية
املستدامة ،ونلمس هذا في أهدافها املستقبلية ،املتمثلة في (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،األمم املتحدة):
_ القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان ،من خالل استحداث نظم حماية اجتماعية تتماش ى مع الصعيد الوطني
مع ضمان تغطية صحية واسعة للفقراء ،إضافة إلى ضمان املساواة بين الجنسين في الحقوق املختلفة.
_العمل على توفير ظروف عيش صحية ورفاهية ألفراد املجتمع بمختلف أعمارهم ،وهذا من أجل ضمان الحصول على
خدمات الرعاية الصحية الالزمة واملالئمة (توفر األدوية بتكلفة مناسبة مثال) .ومنه الوصول إلى تكفل صحي شامل مع
ضمان الحماية من املخاطر املالية.
_ تحقي املساواة بين الجنسين وتدعيم النساء ،والغاية منه االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي
وتقديرهما .ويتحق هذا بتوفير الخدمات العامة والبنى التحتية وتقرير سياسات الحماية االجتماعية وتقاسم املسؤولية
داخل األسرة.
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_ تقرير النمو االقتصادي الشامل واملستدام وتوفير العمل الالئ ألفراد املجتمع بما فيه األشخاص ذو االحتياجات
الخاصة مع ضمان األجر املتكافئ لألفراد ،إضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للجميع.
_ محاربة عدم املساواة باعتماد سياسات مالية وسياسات الحماية االجتماعية واألجور.
_ تفادي التهميش بين أفراد املجتمع وحثهم على التعاون والعدالة فيما بينهم لبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة
لتحقي التنمية املستدامة.
ولقياس مدى مساهمة الضمان االجتماعي في التنمية املستدامة  ,فقد اعتمدت الدراسة على معطيات التقرير العاملي
حول الضمان االجتماعي الصادر عن املنظمة العاملية للعمل لسنة  ،2019-2017الذي تمحور حول مساهمة الضمان
االجتماعي في بلوغ أهداف التنمية املستدامة ،حيث تم قياس هذه املساهمة من خالل مؤشر التغطية الفعلية  ,الذي يعبر
عن نسبة األفراد املستفيدون من قواعد أو أنظمة الضمان االجتماعي  ,حسب الجنس أو مجموعة سكانية (أطفال  ,بطالين
 ,االشخاص املسنين  ,ذو االحتياجات الخاصة  ,النساء الحوامل وحديثي الوالدة ،قحايا حوادث العمل  ,الفقراء
واألشخاص املعرضون للخطر )(Organisation internationale du travail, 2017-2019).
بالنسبة لوضعية الضمان االجتماعي في الجزائر ومساهمتها في التنمية املستدامة نناقشها من خالل نقطتين ،أولهما
تطور نفقات الضمان االجتماعي نسبة إلى الناتج املحلي االجمالي لكل خماس ي خالل الفترة  ،2016-2000نلخصها في الجدول
التالي:
الجدول  :9تطورنفقات الضمان االجتماعي نسبة إلى الناتج املحلي االجمالي خالل الفترة 2016-2000
الفترة

2000

2005

2011

2016

نسبة النفقات إلى الناتج املحلي االجمالي

%6,3

%7,4

%8,5

%5,6

Source : L’organisation internationale du travail, rapport mondial sur la protection sociale, op. Cit., p434 p442

يظهر جليا من خالل تطور نسبة نفقات الضمان االجتماعي إلى الناتج املحلي االجمالي ( املبينة في الجدول الساب )
ضعف الخدمات املقدمة في هذا املجال حيث لم تتجاوز نسبة  %1من خماس ي آلخر ،ما يعكس ضعف اهتمام الدولة بدعم
هذا القطاع ،واقتصار ايراداته على االشتراكات وهو ما لوحظ سابقا  ،وهذا ما تعكسه النقطة الثانية وهي مؤشر التغطية
الفعلية ،هذا األخير يختلف من نوع خدمات ألخرى ،فنجده يبلغ نسبة  ％11,2في الخدمات املتعلقة باألمهات حديثي
الوالدة(األمومة) وهي ضعيفة مقارنة بهذه النسبة عامليا املقدرة ب ـ ـ ـ ــ ،％41,1 :بينما نجد الضمان االجتماعي لألفراد الذين
يعانون من اعاقات شديدة شمل  ％3,6من مجمل هذه الفئة وهي كذلك بعيدة عن املستوى العاملي الذي بلغ ،％27,8
في حين أن نسبة التغطية املسجلة بالنسبة لألشخاص املسنين مقبولة ،حيث شملت  ％63,6من هذه الفئة وهي متقاربة
مع املستوى العاملي املقدر ب ـ ـ ــ ،％67,9 :ما يبين أنها من أفضل فئات املجتمع استفادة من برامج الضمان االجتماعي في
الجزائر.
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ثالثا :نتائج الدراسة ومناقشتها
 -1نتائج الدراسة :نلخص أهم النتائج املستخلصة من هذه الدراسة فيما يلي:
-

-

يساهم الضمان االجتماعي من خالل األهداف التي يسعى إلى تحقيقها في الترجمة الواقعية ألبعاد التنمية املستد
امة.
تشمل خدمات الضمان االجتماعي في الجزائر مختلف فئات املجتمع من عمال أجراء وغير أجراء ،بطالين ومتقا
عدين ،فقد خصص لكل فئة صندوق معين.
تمثل االشتراكات أهم مصدر لتمويل مؤسسات الضمان االجتماعي في الجزائر ،وهذا ما تم اثباته احصائيا من خ
الل نموذج االنحدار لفترة الدراسة ،إضافة إلى مساهمة الدولة.
بالنسبة للتوازن املالي لهذه الصناديق فتميز بالهشاشة ،حيث كانت أرصدتها للفترة من  2001إلى  2017ضعيفة
وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد التي كانت سلبية في أغلب الحاالت.
يعتمد تحقيق األهداف املستقبلية للتنمية املستدامة كثيرا على الضمان االجتماعي ،لكن في الجزائر ومع الوضع
ية املالية الهشة لهذه الصناديق واعتمادها على االشتراكات بنسبة كبيرة ،جعل مساهمتها في تحقيق التنمية الم
ستدامة محدود.
من خالل نسبة النفقات إلى الناتج املحلي اإلجمالي الضعيفة ،ونسب تغطية الضمان االجتماعي نستنتج ضعف
مساهمة هذا القطاع في التنمية املستدامة ،وبالتالي ينبغي العمل على رفع هذه النسب مستقبال.

 -2مناقشة النتائج
 من أهم النتائج املتوصل إليها ،هشاشة الوضعية املالية لصنادي الضمان االجتماعي وهي نفس النتيجة املتوصل إليها من دراسات سابقة حول املوضوع منها على سبيل املثال دراسة بن سعدة كريمة جوان  ،2015والتي اقترحت خل طرق تمو
يل جديدة منها خل ضرائب جديدة توجه لتمويل هذه الصنادي  ،وهي نفس النتيجة املتوصل إليها في دراستنا هذه.
-

مساهمة قطاع الضمان االجتماعي في تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وهذا تجلى بزيادة عدد املشتركين في الصندو
ق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء والصندوق الوطني للتقاعد ،حيث بلغ عدد املشتركين 12316593و 3
 159952على التوالي في سنة  ،2017وهذا ما يؤدي الى تحسين مستوى معيشة ما يقارب  15476545من اجمالي سكان
الجزائر .أي ثلث السكان.

-

تمثل االشتراكات أهم مصدر لتمويل مؤسسات التأمين املدروسة ،وهذا ما تم اثباته احصائيا من خالل نموذج االنحد
ار ،باإلضافة الى مساهمة الدولة ،وهذا ما يبرز نية الدولة في تحسين مستوى معيشة األفراد.

-

بالنسبة لرصيد الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء كان إيجابيا طيلة فترة الدراسة ،أما بالنسبة ل
لصندوق الوطني للتقاعد فكان متذبذبا ،وسجل عجزا ابتداء من سنة  2013الى غاية  ،2017يرجع إلى متطلبات هذه ا
لفئة املتزايدة على خدمات الضمان االجتماعي ،وبالتالي ينبغي البحث عن طرق أخرى لزيادة موارده.
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خاتمة
من خالل دراستنا ملوضوع التوازن املالي لصناديق الضمان االجتماعي ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،حيث توصلنا إلى أن محدودية مساهمته في هذه األخيرة يرجع بدرجة كبيرة إلى ضعف الوضعية املالية لهذه
الصناديق ،ومن خالل الدراسة التطبيقية يمكننا القول أن الوضعية املالية الهشة لصنادي الضمان االجتماعي هي السبب
في ضعف خدماته التي لم يتم مراجعتها منذ مدة (على سبيل املثال تعويضات األدوية 80باملئة ومنح ذوي االحتياجات
الخاصة) ،هذا ما يثبت الفرضية األولى التي تنص على أن يساهم تطوير وتحسين خدمات التأمين لصنادي الضمان
االجتماعي في تحقي أهداف التنمية املستدامة ،في حين توصلنا إلى نفي الفرضية الثانية التي تنص على أن قطاع الضمان
االجتماعي في الجزائر يساهم في تحقي التنمية املستدامة ،حيث بينت نسبة نفقات الضمان االجتماعي إلى الناتج اإلجمالي
الخام إضافة إلى مؤشر التغطية الفعلية محدودية مساهمتها في تحقي أهداف التنمية املستدامة ،ومنه يمكننا تقديم
االقتراحات التالية:
-

نظرا لطابعها االجتماعي وخصوصية قطاع التامين الذي يقوم على التضامن في تحمل املخاطر ،يجب عليها تحسين نو
عية التعويضات املقدمة ما يعطي لنشاطها بعد تسويقي يسمح بتشجع املشتركين على دفع اشتراكاتهم من جهة ،وتجل
ب مشتركين جدد من جهة أخرى ما من شأنه تدعيم ايراداتها؛

-

مضاعفة تدعيم الدولة لهذا القطاع ملا له من انعكاس على كل فئات املجتمع؛

-

على هذه الصنادي تفعيل سياسة االستثمار من أجل تحسين خدماتها لألجيال القادمة وهو ما تهدف إليه التنمية
املستدامة.
بالتالي فإن تحقيق التوازن املالي الجيد الذي يخدم أهداف التنمية املستدامة يقوم على تكاثف جهود األطراف
املتدخلة فيه واملستفيدة منه وهي أفراد املجتمع ،صناديق الضمان االجتماعي والدولة.
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الطاقات املتجددة وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامة باملغرب
Renewable energies and their impact on achieving sustainable
development in Morocco
 عبد الرحيم قصباوي، مليكة املعقيلي،عبد السالم الصالحي
 املغرب.جامعة ابن طفيل

Abstract
The world has become to search for
alternative, renewable and clean energy
resources that are characterized by
sustainability and serve the environmental
aspect, which is considered as the path that
Morocco has embarked on in recent years. This
research aims to highlight the renewable
energies in Morocco in terms of their
characteristics and resources, with the standing
on the most important strategies and energetic
projects in Morocco and their role in realizing
the sustainable development.
To treat this research, we adopted a
methodology based on diagnosing the different
types of renewable energies in Morocco and
their environmental and economic importance.
It has been concluded that Morocco abounds
with multiple renewable energies as well as the
crystallization of a number of energetic
projects, with the aim of preserving the
environment and achieving sustainable
development.

:امللخص
أصبح العالم يتجه إلى البحث عن مصادر طاقية بديلة
،متجددة ونظيفة تتسم باالستمرار وتخدم الجانب البيئي
.وهو املسار الذي انخرط فيه املغرب خالل السنوات األخيرة
ويهدف هذا البحث إلى إبراز الطاقات املتجددة باملغرب من
 مع الوقوف على أهم،حيث خصائصها ومصادرها
االستراتيجيات واملشاريع الطاقية باملغرب ودورها في تحقي
. التنمية املستدامة
 اعتمدنا منهجية تنبني على تشخيص،وملعالجة هذا البحث
مختلف أنواع الطاقات املتجددة باملغرب وأهميتها البيئية
 وقد تم التوصل إلى كون املغرب يزخر بطاقات.واالقتصادية
، مع بلورة مجموعة من املشاريع الطاقية،متجددة متعددة
. بهدف الحفاظ على البيئة وتحقي التنمية املستدامة
 التنمية، املغرب، الطاقات املتجددة:الكلمات املفتاحية
.. املشاريع الطاقية، البيئة،املستدامة

Keywords: renewable energies, Morocco,
sustainable
development,
Environment,
energetic projets..
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مقدمة:
يشكل تنويع املصادر الطاقية وكذا التخفيف من التبعية الخارجية ،واالستفادة من املوارد الوطنية من الطاقات
املتجددة واملحافظة على البيئة ،أهم الرهانات التي يسعى املغرب لكسبها ،إذ يطمح إلى تأمين إمدادات الطاقة في سياق
يتميز بازدياد الطلب عليها ،والسيطرة على التكاليف املستقبلية لخدماتها .وذلك بالنظر إلى االتجاه التصاعدي في أثمان
املنتجات النفطية ،فضال عن الحفاظ على البيئة من خالل تقليل انبعاث الغازات الدفيئة ،الناتجة عن استهالك املواد
األحفورية .عبر تنفيذ مجموعة من البرامج التي تهم الطاقات املتجددة ،من قبيل املخطط املغربي للطاقة الشمسية
ومشاريع الطاقات الريحية والكهرومائية.

أوال :الجوانب املنهجية
-1إشكالية البحث
سنحاول من خالل هذه الدراسة معالجة إشكالية تتلخص في مدى سعي املغرب إلى النهوض بمؤهالته في مجال
الطاقات املتجددة واالستفادة منها ،ورفع التحديات املستقبلية التي تجعل من الطاقات املتجددة رافعة حقيقية لضمان
تنمية مستدامة ،تقوم على تثمين املوارد الطبيعية الذاتية من جهة ،وتقليص التبعية الطاقية من جهة ثانية .وذلك من
خالل معرفة مصادر الطاقات املتجددة باملغرب وخصائصها ،وتوضيح الدور الذي تضطلع به في تحقي أهذاف وأبعاد
التنمية املستدامة ،عبر مختلف البرامج واالستراتيجيات املتبعة في هذا املجال.

-2فرضيات البحت
لدراسة هذا املوضوع انطلقنا من الفرضيات التالية:
 يتوفر املغرب على مصادر متعددة ومتنوعة في مجال الطاقات املتجددة ،يمكن أن تساهم في الحفاظ على البيئة
وتحقي التنمية املستدامة .السيما وأن املغرب يسعى إلى اعتماد نموذج طاقي أكثر استجابة ملتطلباتها.
 يمكن لبرامج وإستراتيجيات الطاقة املتبعة من قبل املغرب ،أن تساهم في دمج البعد البيئي للوصول إلى نموذج طاقي
مستدام ،وذلك باالعتماد على مختلف مصادر الطاقة النظيفة.
 أن امتالك املغرب لهذا النوع من الطاقة سيقلل من تبعيته في هذا املجال وكذا التحكم في فاتورة االستهالك.

-3أهداف البحت
تتمثل أهم أهداف هذه الدراسة فيما يلي:
 معرفة أهم محاور ومرتكزات اإلستراتيجية الوطنية للطاقة.
 تثمين إستراتيجية املغرب في مجال ترشيد استهالك الطاقة وتطوير املصادر البديلة ،خدمة للتنمية املستدامة.
 تحليل وتقييم دور الطاقات املتجددة في تحقي أبعاد التنمية املستدامة باملغرب ،من خالل مجموعة من املؤشرات.

-4منهجية البحث
اعتمدنا في دراسة هذا املوضوع على منهجية علمية ،ترتكز أساسا على قراءة وتحليل مختلف الدراسات واألبحاث
األكاديمية املحصل عليها ،املهتمة بهذا املوضوع وتقييم معطياتها ،فضال عن التقارير والوثائ اإلدارية والنصوص القانونية
واملراجع العامة ذات العالقة باملوضوع .إضافة إلى االطالع على مجموعة من الدراسات األجنبية املرتبطة بالطاقات
املتجددة ،قصد االستفادة منها في صياغة هذه الدراسة.
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-5املفاهيم املهيكلة للبحث
 الطاقات املتجددة
الطاقات املتجددة هي عبارة عن مصادر طبیعیة دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبیعة ،سواء كانت محدودة أو غير
محدودة ،ولكنها متجددة باستمرار ،وهي نظیفة وال ینتج عن استخدامها تلوث بیئي.
وقد ُعرفت في معجم املصطلحات البیئة بأنها مصادر طاقة ال تنضب من كثرة االستخدام؛ كالطاقة الشمسیة
والجيوحرارية والریاح .1وتعني أيضا الطاقات التي نحصل عليها من خالل التیارات التي یتكرر وجودها في الطبیعة على نحو
تلقائي ودوري ،وهي بذلك عكس املصادر غير املتجددة املوجودة غالبا في مخزون جامد بباطن األرض .وبتعبير آخر هي
مصادر طبیعیة دائمة غير ناضبة متوفرة في الطبیعة بصورة محدودة ،إال أنها متجددة باستمرار ویمكن إنتاجها بطریقة
مستدامة.2
ومن خالل هذه التعریفات نخلص إلى تعریف إجرائي ،يعتبرها مختلف الطاقات املتوفرة في الطبیعة بطریقة مستمرة
ودائمة ،واستخدامها ال یسبب أي ضرر سواء للبیئة أو لإلنسان.
 التنمية املستدامة
رغم تعدد التعاريف حول مفهوم التنمية املستدامة ،إال أنها تصب في معنى واحد .فقد عرفتها لجنة برونتالند 3على
أنها" ،التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها " .4ومن خالل هذا
التعريف نالحظ أنه يتضمن مبدأين أساسين هما :الحاجات األساسية التي تلبيها لجميع أطراف املجتمع بالشكل الذي
يضمن تحقي عدالة اجتماعية متواصلة عبر الزمن ،وكذا تحديد االستغالل للموارد املتاحة وترك املجال لألجيال الالحقة
للوفاء باحتياجاتها.
فالتنمية املستدامة تسعى لتحقي مجموعة من األهداف ،نذكر منها :تحقي نوعية حياة أفضل للسكان ،واحترام
البيئة الطبيعية ،وزيادة الدخل الوطني وتقليص التفاوت في املداخيل والثروات ،وترشيد استخدام املوارد الطبيعية ،ثم
تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية ،وربط التكنولوجيا الحديثة بأهذاف املجتمع ،وبالتالي تحقي نمو اقتصادي
مستدام.

 -1سحر أمين كاتوت ،)2009( ،معجم املصطلحات البیئیة  ،دار دجلة ،عمان ،ص .270
 -2منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،)2008( ،الغابات والطاقة :القضايا الرئيسية ،سلسلة الدراسات الحرجية ،ع  ،154ص .8
 -3كانت مهمة لجنة برونتالند ،التي ُعرفت ً
سابقا باسم اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية ،توحيد البلدان ملتابعة التنمية املستدامة معاً.
ً ّ
إذ ّ
عين األمين العام لألمم املتحدة خافيير بيريز دي كوييار ،غرو هارلم برونتالند رئيسة للجنة ،في دجنبر عام  .1983بعد أن أدركت الجمعية
ً
تدهورا ً
كبيرا في البيئة البشرية واملوارد الطبيعية .فقررت األمم املتحدة إنشاء لجنة برونتالند ،من
العامة لألمم املتحدة في ذلك الوقت أن هناك
أجل حشد البلدان للعمل ً
معا من أجل التنمية املستدامة ومتابعتها.
4 -Corinne Gendron, (2006), Le développement durable comme compromis. La modernisation écologique de
l’économie à l’ère de la mondialisation, Québec, Presses de l'Université du Québec, P 166.
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ثانيا :الطاقات املتجددة :خصائصها ومصادرها
-1خصائص الطاقات املتجددة
تتميز الطاقات املتجددة بالخصائص التالية:
 هي مصادر دائمة ،نظرا لكونها مرتبطة أساسا بالشمس والرياح واملياه والطاقة الصادرة عنهم.
 رغم ديمومتها على املدى البعيد ،إال أنها ال تتوفر بشكل منتظم طوال الوقت وعلى مدار الساعة ،فهي ليست مخزونا
جاهزا نستعمل منه ما نشاء متى نشاء .كما أنها مصادر تتوفر أو تختفي بشكل خارج قدرة اإلنسان على التحكم فيها
أو تحديد مقادير املتوفر منها ،كالشمس وشدة اإلشعاع.
 شدة الطاقة في املصادر البديلة ليست عالية التركيز ،وبالتالي فإن استخدامها يتطلب استعمال العديد من األجهزة
ذات املساحات واألحجام الكبيرة ،والواقع أن هذا هو أحد أسباب ارتفاع التكلفة األولية ألجهزة الطاقة البديلة ،وهو
ما يشكل في نفس الوقت أحد العوائ أمام انتشارها السريع.
 تتميز بتنوع مصادرها ،األمر الذي يتطلب استعمال تكنولوجيا مالئمة لكل شكل منها.

-2مصادر الطاقات املتجددة
يقصد بها مختلف املصادر التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري ،والسيما الطاقات الشمسية والريحية والحرارية
الجوفية والطاقة املتأتية من حركة األمواج ومن تيارات املد والجزر ،باإلضافة إلى الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية ومن
غازات املطارح وغاز محطات تصفية املياه العادمة والغاز العضوي.1
وفيما يلي أهم مصادر الطاقات املتجددة باملغرب:
الطاقة الشمسيةتعني الضوء والحرارة املنبعثان من الشمس واللذان قام اإلنسان بتسخيرهما ملصلحته منذ العصور القديمة،
باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار .وتضم تقنيات تسخير الطاقة الشمسية استخدام
الطاقة الحرارية للشمس ،سواء للتسخين املباشر أو ضمن عملية تحويل ميكانيكي لحركة أو لطاقة كهربائية ،أو لتوليد
الكهرباء عبر الظواهر الكهروضوئية ،اعتمادا على ألواح الخاليا الضوئية والتصميمات املعمارية التي تعتمد على استغالل
الطاقة الشمسية ،وهي تقنيات تستطيع املساهمة بشكل بارز في حل بعض من أكثر مشاكل العالم إلحاحا في الوقت
الراهن.2
وتعتبر الطاقة الشمسية أكبر مورد متجدد ،فاألرض تستلم يوميا من طاقة الشمس ما يقارب  15ألف مرة من الطاقة
التي ينتجها اإلنسان من باقي األنواع ،ومع ذلك فإن جزءا صغيرا جدا فقط منها يحول إلنتاج طاقة مفيدة .3ونظرا للموقع
 -1وزارة العدل ،مديرية التشريع ،)2016( ،القانون رقم  13-09املتعل بالطاقات املتجددة ،الباب األول ،املادة األولى( ،نسخة محينة).
 -2الخطيب محمد يحيى رمضان ،)2015( ،دور الخاليا الشمسية في توفير الطاقة والتشكيل املعماري للمباني السكنية في قطاع غزة  ،رسالة
ماجستير في الهندسة املعمارية ،الجامعة اإلسالمية -غزة ،ص .44
 -3كاسيدي إدواردي وغروسمان بيتر ،)2011( ،مدخل إلى الطاقة :املصادر والتكنولوجيا واملجتمع ،ترجمة صباح صدي الدملوجي،
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ،ص .60
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 خالل اليوم2 كيلو واط في الساعة بكل متر5 الجغرافي للمغرب فإن متوسط إمكاناته من الطاقة الشمسية يقدر بأكثر من
)1  (شكل.1)5kWh/m2/Jours(
 أهم مو اقع استغالل الطاقة الشمسية باملغرب:)1( الشكل رقم

)2020( ، الوكالة الوطنية للطاقة الشمسة:املصدر
1 - Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement et Ministère fédéral de l’Economie et de l’Energie,
(2016), les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique au Maroc, Contexte et accès au marché, p22.
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يالحظ من خالل الشكل رقم  1أن املغرب يتوفر على محطات متعددة الستغالل الطاقة الشمسية ،تتركز أساسا
باملناط الجنوبية والشرقية ،حيث ارتفاع درجات الحرارة بهذه املجاالت ،مما يمكن من الحصول على كميات طاقية مهمة
قابلة لالستغالل .ويبقى املركب الشمس ي نور بورزازات أهم هذه املحطات ،والذي يمتد على مساحة تقدر بحوالي 480
ّ
هكتار ،وهي محطة للطاقة الشمسية املركزة ذات املولد األحادي األكبر في العالم ،إذ تبلغ طاقتها اإلنتاجية ما يقارب 160
ميغاواط.
الطاقة الريحيةتعني الطاقة التي تولد من تحريك األلواح الكبيرة املثبتة بأماكن مرتفعة بفعل الهواء ،ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية
من الرياح بواسطة محركات ،أو (التوربينات) ذات ثالثة أذرع دوارة تحمل على عمود ،وتعمل على تحويل الطاقة الحركية
للرياح إلى طاقة كهربائية .فعندما تمر الرياح على األذرع تخل دفعة هواء دينامية تتسسب في دورانها ،وهذا الدوران يشغل
التوربينات فتنتج طاقة كهربائية.
الطاقة الكهرومائيةيتولد هذا النوع بواسطة الطاقة التي يحتويها املاء .1وتأتي من قوة تدف املياه ،أو سقوطها في حالة الشالالت ،حيث
تحتوي املياه املتحركة على مخزون قخم من الطاقة الطبيعية ،سواء كانت املياه جزءا من نهر جار أو أمواجا في املحيط.
-الطاقة البحرية

ُ
يمكن تعريفها على أنها الطاقة املستمدة من التكنولوجيات التي تستخدم مياه البحر كقوة دافعة لها ،أو تسخر
إمكانية املاء الكيميائية أو الحرارية.2
الطاقة الحرارية األرضية أو الطاقة الجيوحرارية:ُعرفت في معجم املصطلحات البیئیة بأنها طاقة نافعة ،یتم استنباطها من الحرارة الطبیعیة داخل األرض .3فقد تبت
من أعمال املناجم مند القرن 17م أن درجة حرارة القشرة األرضية تزيد بزیادة العم  ،مما یدل على وجود تدرج حراري
تزداد درجة الحرارة فیه باتجاه مركز األرض ،4وتخرج من جوفها عن طري االتصال والنقل الحراري والينابيع الساخنة
والبراكين الثائرة.
طاقة الكتلة الحيوية أو الطاقة العضويةتعني الكتلة الحيوية ما يتم جمعه من النفايات ،مثل األشجار امليتة ،وأغصان األشجار وأوراقها ،ومخلفات
املحاصيل ،وقطع األخشاب وما شابه ،حيث يمكن استخدام النفايات من خالل إعادة التدوير.
 -1سعدون سمير وآخرون ،)2011( ،الطاقة البديلة :مصادرها واستخداماتها ،منشورات دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،ط ،1ص .205
 -2الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ في األمم املتحدة ،)2011( ،التقرير الخاص بشأن مصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من
آثار تغير املناخ ،ص .100
 -3سحر أمين كاتوت ،)52009 ،معجم املصطلحات البیئیة ،عمان ،دار دجلة للنشر ،ص .148
 -4رمضان محمد رأفت إسماعیل والشكیل علي جمعان ،)1986( ،الطاقة املتجددة ،دار الشروق للنشر ،بيروت ،ط  ،1ص .109
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ويعتبر توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وإنتاج الوقود من طاقة الكتلة الحيوية ،تحديا كبيرا في نماذج تحويل
الطاقة الحديثة ومكسبا بيئيا ،يساهم في التقليل من انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون الدفيئة ،عبر استغالل عملية
تعفن هذه املخلفات الحيوية وكبح تأثيرها على الغالف الجوي.

ثالثا :برامج ومشاريع الطاقات املتجددة باملغرب
يستورد املغرب حوالي  %96من احتياجاته الطاقية ،كما أن الطلب على الطاقة عرف ارتفاعا بنسبة  %6خالل
السنوات األخيرة ،نتيجة نمو األنشطة االقتصادية املرتبطة بالصناعة والنمو الديموغرافي.1
ولتجاوز هذه التحديات ،وضعت الدولة إستراتيجية وطنية جديدة ترتكز على تنويع مصادر تزودها وتثمين مواردها،
باستعمال الطاقات املتجددة (الشمسية والريحية واملائية) ،مع نهج مقاربة قوامها التنمية املستدامة.

-1اإلستراتيجية الطاقية باملغرب
تعتبر الطاقة موضوعا ليس بالجديد في النقاش العمومي باملغرب ،حيث شكلت محور العديد من اإلصالحات التي
سبقت مرحلة االستقالل أو تلتها .كما أن النقص الكبير في املوارد األحفورية أجبر املغرب دائما على التحلي بروح اإلبداع
والجرأة في التعاطي مع هذا القطاع ،الذي ارتبط تدبيره في معظم األحيان بالسعي الدائم لضمان استمرارية التزويد،
ومواجهة التكاليف غير املتوقعة للفاتورة الطاقية ،وبالعجز الدائم في ميزان األداءات .وهو ما أفض ى إلى اعتماد
اإلستراتيجية الطاقية الوطنية في سنة  ،2009والتي وضعت املغرب على مسار جديد قادر على تحقي منافع اقتصادية
واجتماعية وبيئية هامة.2

-2توجهات وأهداف اإلستراتيجية الوطنية للطاقة
-1-2توجهات اإلستراتيجية الطاقية
 مزيج طاقي متنوع يقوم على خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية. تعبئة املوارد الوطنية من خالل زيادة حصة الطاقات املتجددة . اعتماد النجاعة الطاقية باعتبارها أولوية وطنية. -تعزيز االندماج اإلقليمي وتحقي التنمية املستدامة.

-2-2أهداف اإلستراتيجية الطاقية
 تعميم الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية. تعزيز أمن اإلمدادات وضمان توفر الطاقة. -ضبط الطلب واملحافظة على البيئة.3

1 -ATOUK SARA, (2013),

les énergies Renouvelables et les Populations Rurales Pauvres: le cas du Maroc, , Essai présenté au
Centre universitaire de formation en environnement en vue de l’obtention du grade de maître en environnement, université
de sherbrooke, p 10.
 - 2املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،)2020( ،تسريع االنتقال الطاقي لوضع املغرب على مسار النمو األخضر ،ص .11
 -3املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،)2020( ،مرجع ساب  ،ص .11
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 -3اإلستراتيجية الوطنية لنجاعة الطاقية كوسيلة للتحكم في الطلب على الطاقة
سعت اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية إلى توفير نسبة  12%من الطاقة األحفورية خالل سنة  2020و%15في
أف  2030على مستوى القطاعات االقتصادية التالية :الصناعة ،الخدمات ،السكن ،والنقل.1

-3-1أهداف اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية
ترمي إستراتيجية النجاعة الطاقية حسب املكتب الوطني للكهرباء والوكالة املغربية لتنمية الطاقات املتجددة
والنجاعة الطاقية إلى تحقي األهداف التالية:
 التقليل من التبعية الطاقية عبر استهالك أحسن ،مع تلبية االحتياجات الطاقية امللحة.
 التحكم في كلفة الطاقة من أجل تنافسية املنتوج الوطني وتحسين منحنى التحمل الكهربائي.
 الحفاظ على البيئة عن طري الحد من انبعاث الغازات الدفيئة املسببة لالرتفاع الحراري.
 تشجيع االقتصاد واالستثمار.2

-3-2املبادرات الوطنية في مجال النجاعة الطاقية
تم اتخاذ عدة مبادرات وإجراءات ذات طابع أفقي ،وأخرى قطاعية تهم القطاعات اإلنتاجية األكثر استهالكا للطاقة،
السيما منها النقل والصناعة والبناء والفالحة واإلنارة العمومية .وقد تم اعتماد أكثر من مائة إجراء على الصعيد
االقتصادي والبيئي واالجتماعي.
ومن بين هده املبادرات نجد اعتماد التوقيت املستمر وتركيب املصابيح االقتصادية من الطاقة والتدقي الطاقي
اإللزامي للوحدات الصناعية وبرنامج النجاعة الطاقية في قطاعي التعمير والنقل وتشجيع استعمال سخانات املياه
الشمسية.

-4اإلستراتيجية املتبعة في مجال الطاقات املتجددة كآلية للتحكم في العرض الطاقي
شكلت اإلستراتيجية الطاقية املعتمدة منذ سنة  ،2009قطيعة تجسد طموح املغرب إلى الريادة في مجال الطاقات
املتجددة .وفي إطار هذه اإلستراتيجية ،عبر املغرب عن إرادته في رفع حصة الطاقات املتجددة إلى  %42سنة 2020
وإلى  %52بحلول 3.2030
ولبلوغ األهداف املسطرة الخاصة باإلستراتيجية الوطنية للطاقات املتجددة ،تم القيام بدراسة تهم قطاع الطاقة،
بإشراك مختلف الفاعلين بالقطاع وخبراء محليين ودوليين ،مما مكن من تحديد أسس اإلستراتيجية الوطنية للطاقة
املتجددة ،والتي تعتمد على املحاور التالية:
 توفير باقة كهربائية مثلى على أساس خيارات تكنولوجية موثوق بها وتنافسية. الرفع من حصة الطاقات املتجددة وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية. تعبئة املوارد الطاقية الوطنية. - 1املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،)2012( ،االقتصاد األخضر فرص لخل الثروة ومناصب الشغل (تقرير) ،ص .62
 -2املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،مرجع ساب  ،)2012( ،ص .62
 -3املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،)2020( ،مرجع ساب  ،ص .11
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 االندماج الجهوي والتوازن بين اإلنتاج والواردات وتفعيل ميثاق وطني للتنمية املستدامة.1ولتحقي األهداف املسطرة في اإلستراتيجية الطاقية ،وضع املغرب عدة مشاريع للطاقات املتجددة بكل التراب
الوطني ،بهدف إنتاجها عبر مصادر متعددة.

الشكل رقم ( :)2أهم مشاريع الطاقات املتجددة باملغرب

املصدر :املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،)2020( ،مرجع ساب  ،ص.14
 -1زواوية أحالم ،)2013-2012( ،دور اقتصاديات الطاقة املتجددة في تحقي التنمية االقتصادية املستدامة في الدول املغاربية :دراسة مقارنة
بين الجزائر ،املغرب وتونس ،رسالة ماجستير ،جامعة فرحات عباس  ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،قسم العلوم
االقتصادية ،ص .193
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يالحظ من خالل الشكل  2أن مشاريع الطاقات املتجددة منتشرة في كل أنحاء املغرب ،وتختلف نوعيتها حسب
املؤهالت الطبيعية لكل منطقة .ففي الجنوب مثال تهيمن مشاريع الطاقة الشمسية والريحية ،بحكم أهمية اإلشعاع
الشمس ي وقوة الرياح ،في املقابل نسجل غياب كلي ملشاريع الطاقة املائية ،نظرا لشح املوارد املائية باألقاليم الصحراوية.

رابعا :الطاقات املتجددة و أثرها في تحقيق التنمية املستدامة باملغرب
يهدف املغرب على غرار باقي الدول من خالل سياسته الطاقية ،إلى اعتماد أنماط إنتاجية واستهالكية مستدامة،
بغرض التأسيس لتنمية اقتصادية متوازنة وتحقي العدالة االجتماعية والحفاظ على البيئة.1
وفي هذا اإلطار قمنا بإبراز دور الطاقات املتجددة في تحقي التنمية املستدامة باملغرب ،عبر تحليل بعض املعطيات،
وذلك من خالل اإلجابة على التساؤل التالي:
-ما هو الدور الذي تضطلع به الطاقات املتجددة في تحقي أبعاد التنمية املستدامة في املغرب؟

-1الطاقات املتجددة والبعد االقتصادي للتنمية املستدامة
تلعب الطاقة دورا هاما في تحقي البعد االقتصادي للتنمية املستدامة ،من خالل االرتباط الوثي بين التنمية
االقتصادية والخدمات الطاقية؛ إذ أن توفر هذه الخدمات يساعد على إنشاء املشاريع الصغيرة ،وعلى القيام بأنشطة
معيشية وأعمال خاصة ،كما يترتب عن غيابها حدوث خسائر مالية واقتصادية ،وخاصة على مستوى قطاعي الصناعة
والنقل ،وبذلك فالطاقة آلية لتحقي التنمية املستدامة في شقها االقتصادي .2ويمكن توضيح العالقة بين االستثمار في
الطاقات املتجددة والتنمية االقتصادية باملغرب فيما يلي:
 تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء
شهدت تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة املتجددة انخفاضا كبيرا على مدار العقد املاض ي ،نتيجة تطور التقنيات
املعتمدة وزيادة تنافسية سالسل التوريد ،وتنامي خبرة املطورين.
 الرفع من حصة الطاقات املتجددة ضمن املزيج الكهربائي
يعتبر تقليل االعتماد عل الطاقة األحفورية ضمن املزيج الكهربائي الوطني إلى أقل من  %82في عام  ،2030أحد
األهداف الرئيسية إلستراتيجية الطاقة الوطنية ،3التي أطلقت خالل سنة  ،2009وذلك عن طري خفض االستهالك بنسبة
 %15وزيادة استخدام الطاقة املتجددة بحلول عام .2030
 الحد من التبعية الطاقية
يتخبط املغرب في تبعية طاقية ،إذ أن ما يفوق  %90من احتياجاته مستوردة ،مما يجعله في غير منئ من تبعات تقلبات
السوق الدولية ،والرفع من تكلفة استيراد الطاقة ،مع تسجيل تزايد الطلب الداخلي عليها بنسبة حوالي  %7سنويا.
 -1وسيلة بوفنش ،)2018( ،دور الطاقة في تفعيل أبعاد التنمية املستدامة في الجزائر خالل الفترة  ،2016 -1990املجلة الجزائرية للعلوم
االجتماعية واإلنسانية ،منشورات معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير باملركز الجامعي بميلة ،املجلد  ،6ع  ،2ص .16
 -2قصوري ريم وأوالد زاوي عبد الرحمنن ،)2017( ،تفعيل تبني الطاقات املتجددة لتعزيز األمن الطاقوي ،مجلة دراسات وأبحاث اقتصادیة في
الطاقات املتجددة ،ع  ،7ص .19
 -3إستراتيجية الطاقة الوطنية  :SENهي اإلستراتيجية الطاقية التي أطلقها املغرب سنة  ،2009والهادفة إلى رفع حصة الطاقات املتجددة إلى
 %42سنة  2020وإلى  % 52بحلول  2030من مجموع الباقة الوطنية للطاقة.
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َ َّ
وس ُيمكن إدماج الكهرباء الالمركزية والكتلة الحيوية من تخفيف معدل التبعية الطاقية ،وذلك بالنظر إلى التوجه الحالي
القائم على تعزيز الطاقات املتجددة وتقليص االعتماد على املنتجات البترولية .وهو ما يدل على أن الخيارات اإلستراتيجية
التي ُ
اعت ِمدت سنة  2009ستستمر في إحداث تأثيرها على املدى الطويل.1
 تقليص الفاتورة الطاقية
إن الهدف من اعتماد املغرب على الطاقات املتجددة هو تقليل الكلفة الكبيرة للميزانية املخصصة لواردات البالد من
الطاقة ،والتي وصلت إلى نحو  82مليار درهم سنة  ،2018مما يؤثر سلبا على توازنات البالد املالية .وسيمكن ارتفاع حصة
الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة من تقليص الواردات من املحروقات ،وبالتالي تقليص الفاتورة الطاقية بمعدل يقارب
.%12

-2الطاقات املتجددة والبعد االجتماعي للتنمية املستدامة
تتضمن القضايا االجتماعية املرتبطة باستخدام الطاقات املتجددة التخفيف من الفقر ،وإتاحة الفرص أمام املرأة،
والتحول الديمغرافي والحضري؛ إذ يؤدي الوصول املحدود لخدمات الطاقة إلى تهميش الفئات الفقيرة وتقليل قدرتها بشكل
حاد على تحسين ظروفها املعيشية .لذلك يركز البعد االجتماعي على تنمية املوارد البشرية من خالل االهتمام بالجوانب
الصحية والتعليمية والثقافية ،وزيادة قدرة املجتمع على التغلب على الفقر وتحقي العدالة االجتماعية 2وخل فرص
للشغل...
وفي هذا الصدد أولى املغرب اهتماما كبيرا بتطوير واستغالل الطاقات املتجددة ،وهذا يظهر جليا من خالل كل
املشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع ،إضافة إلى الخطط املستقبلية التي وضعها ،والتي من املتوقع أن تساهم في توفير
العديد من فرص العمل الدائمة واملؤقتة .فحسب دراسة قام بها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،فإن القطاع
الطاقي يمكن أن يخل حوالي  300ألف منصب شغل دائم مستقبال ،وتهم هذه املناصب التي تتوزع على مجموع التراب
الوطني مهن املركبين واملدمجين وعمال اللوجستيك ومهنيي العمليات الصناعية ،ومدققي الحسابات واألعوان التجاريين
وشركات الخدمات (هندسة التجهيزات ،األنظمة ،امليكانيك ،اإللكترونيك ،البرمجيات ،املالية ،التأمين ،)...وكذا موردي
الخدمات في مختلف قطاعات االستغالل والصيانة ،مما سيحسن املستوى املعيش ي للسكان .كما أن توصيل إمدادات
الطاقة إلى أكبر عدد من السكان في املناط النائية سوف يقلل عزلتهم.

 -3الطاقات املتجددة والبعد البيئي للتنمية املستدامة
يعد االنعكاس السلبي للطاقات التقليدية على البيئة أهم األسباب التي دفعت بدول العالم للبحث عن طاقات بديلة،
كفيلة بإصالح ما أفسدته الطاقات التقليدية أو على األقل التخفيف من حدته .3فالغالف الجوي يتأثر بالتلوث بسبب
استخدام الطاقة األحفورية في مجاالت متعددة؛ اقتصادية واجتماعية ،وبالتالي فهي أداة تعي التنمية املستدامة على
 - 1املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،)2020( ،مرجع ساب  ،ص .17
Guay Louis, Doucet Laval et Bouthilllier Luc, Les enjeux et les défis du développement durable. Connaître, décider, agir,
(2014), les presses universitaires Laval, Canada, p 189.
 -3موساوي زهية ،)2017( ،دور الطاقات املتجددة في تحقي التنمية املستدامة ،مجلة املالية واألسواق ،جامعة عبد الحميد بن باديس،
الجزائر ،ع  ،6ص .404
2-

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 41International Journal of Economic Studies

ً
تدريجيا من الطاقات التقليدية التي ال تراعي
املستوى البيئي ،مما يفرض معه التوجه نحو الطاقات املتجددة والتخلص
الحفاظ على البيئة.
يهيمن الفحم والغاز والوقود على املزيج الطاقي في املغرب ،مما يسبب ارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة في الجو .1لكن
اإلستراتيجية الوطنية للطاقة مكنت املغرب من مكاسب متعددة على املستوى البيئي .فإدماج الطاقات املتجددة في املزيج
الطاقي الوطني قلص من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة  ٪30وانبعاث الجزيئات بمعدل  ،%50مما سيؤدي إلى تحسن
صحة الساكنة وتعزيز التخفيف من آثار التغيرات املناخية.2
ّ
ّ
وبالتاليّ ،
سيمكن من ْ
تحسين االستجابة للشروط الثالثة ،املتمثلة
فإن التطوير املتسارع ملصادر الطاقات املتجددة
في تلبية الطلب املتزايد على الطاقة ،مع ّ
ّ
التبعية للواردات املغربية من الطاقة.
الحد من التأثير على البيئة ،وكذا من

خاتمة:
اتضحت أهمية الطاقة في عملية التنمية وارتباطها الوثي بمختلف مجاالت التنمية املستدامة وأبعادها ،فال يمكن
الفصل بين تحقي النمو االقتصادي وتحسين مستويات املعيشة ،واستهالك الطاقة .كما تم التوصل من خالل هذه الورقة
البحثية إلى أن املغرب يعاني من ضعف مصادر الطاقة التقليدية ،مما جعل تنويع املصادر الطاقية وكذا التخفيف من
التبعية الطاقية للخارج ،أهم رهان يسعى لكسبه .فقد انخرط خالل السنوات األخيرة في عدد من املشاريع الرامية إلى جعل
الطاقات املتجددة مصدرا حقيقيا لإلنتاج الطاقي ،وبديال يستطيع من خالله ضمان حاجياته الطاقية وترسيخ التنمية في
كل جوانبها البيئية واالجتماعية واالقتصادية .وذلك من خالل إستراتيجية وطنية واقحة املعالم إلدارة الطاقة املتجددة،
والتي ال تكتفي بإنتاج الكهرباء وحشد التمويالت الالزمة إلقامة املشاريع ،بل تسعى إلى تحفيز نسيج اقتصادي تنافس ي يعبئ
بشكل فعال املهارات املوجودة ويساهم في خل أخرى جديدة ،مع األخذ بعين االعتبار ضرورة حماية البيئة وتحقي التنمية
املستدامة.

 -1األمم املتحدة( ،د.ت) ،االقتصاد األخضر في املغرب :هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات واملبادرات ،ص
.8
 -2املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،2020 ،مرجع ساب  ،ص .21
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العالقة بني اإلستقرار االقتصادي واإلستقرار السياسي يف مصر

The relationship between Economic stability and political stability in Egypt
 جامعة قناة السويس، مدرس االقتصاد السياس ي كلية التجارة،أحمد جمال خطاب
 جامعة بنها، كلية التجارة، باحث دكتوراه اقتصاد،حازم حسانين محمد
Abstract
The study aimed to measure and analyze the
relationship between indicators of economic stability
and the index of political stability in the Egyptian
economy during the period (1996-2018). After
conducting the Perron Philips sleep tests, it was found
that all time series in question were static at the initial
difference. Using the Var Vctor Autoregression
method, it was found that the value of the T-test for each
parameter of the model variables is less than 2, and
therefore all variables are not significant and do not
affect the dependent variable, which is political
stability. Which negates any existing relationship. That
is, the political stability index as a dependent variable is
not affected by the economic stability indicators during
the study period. This also means that there is a
disconnect between the movement of economic changes
and their developments, and the process of political
stability. This situation can be attributed to the difficult
challenges Egypt faced in rebuilding its system and
economy at one time and doing so in the absence of
broad social consensus on either of them. It can also be
attributed to the solid foundation that is inappropriate
for building a competitive and inclusive political
economy, and the state institutions that underpin both
economic management and political management, both
of which require major if not total reforms, require the
rigorous foundation of the deep state so that it does not
remain constant. In place, however, the current solid
foundation is inappropriate for building a competitive
and inclusive political economy.
Key words: Economic Stability, Growth, Inflation,
Unemployment, GDP per capita, Political Stability,
Egypt.

:امللخص
هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل العالقة بين مؤشرات
اإلستقرار االقتصادي ومؤشر اإلستقرار السياس ي في
 وبعد.)2018-1996( االقتصاد املصري خالل الفترة
 تبين أن،Perron Philips إجراء اختبارات السكون
السالسل الزمنية محل الدراسة جميعها ساكن عند
، Var وعبر إستخدام متجة اإلنحدار الذاتي.الفرق األولي
تبين أن قيمة اختبار ت لكل معمل متغيرات النموذج أقل
 وبالتالي كل املتغيرات غير معنوية وال توثر علي،2 من
 بما ينفي أي عالقة.املتغير التابع وهو االستقرر السياس ي
 أي أن مؤشر االستقرار السياس ي كمتغير تابع.متواجدة
ال يتأثر بمؤشرات االستقرار االقتصادي خالل فترة
 بما يعني أيضا وجود إنفصال بين حركة.الدراسة
املتغيرات االقتصادية وتطوراتها وعملية اإلستقرار
 يمكن أن تعزى إلى ما واجهته، وهذه الحالة.السياس ي
مصر من تحديات شاقة متمثلة في إعادة بناء نظامها
واقتصادها في وقت واحد والقيام بذلك في غياب إجماع
ُ
، كما يمكن أن تعزى.اجتماعي واسع النطاق على أي منهما
بين إلى األساس املتين الذي هو أساس غير مناسب لبناء
 وتتطلب مؤسسات،اقتصاد سياس ي تنافس ي وشامل
الدولة التي تقوم عليها كل من اإلدارة االقتصادية واالدارة
 وكالهما يحتاج إصالحات كبيرة إن لم تكن،السياسة
 أساس الصارم للحالة العميقة حتى ال يظل ثابتا في،كلية
 ولكن األساس الحالي املتين هو أساس غير مناسب،مكانه
.لبناء اقتصاد سياس ي تنافس ي وشامل
، النمو، اإلستقرار االقتصادي: الكلمات املفتاحية
، متوسط نصيب الفرد من الناتج، البطالة،التضخم
. مصر،اإلستقرار السياس ي

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
July (Issue 17) 2021

2021 18

 - 45International Journal of Economic Studies

املقدمة:
حظيت دراسة كل من اإلستقرار االقتصادي واإلستقرار السياس ي بمزيد االهتمام من قبل الباحثيين الغربيين فيما
بعد الحرب العاملية الثانية خاصة ،إلى أن تحولت الصورة صوب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وإنقلبت بها
األمور رأسا على عقب في أعقاب قيام ما سمي بثورات الربيع العربي ،ومطالبة الشعوب والجماهير الغفيرة بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .وألن االقتصادات العربية ومن بينها مصر ،قد شهدت حالة من الجمودين
االقتصادي والسياس ي ،خالل ثالثة عقود مضت أطل عليها العقود اإلصالحية ،لم يكن الواقع إال ليشهد خالفا ملصطلحات
اإلصالح .والن اإلستقرار االقتصادي هو األولوية األولى للسياسات االقتصادية الكلية ،يرى الباحثين هنا أن هذا اإلستقرار
هو الضمان لإلستقرار السياس ي واإلجتماعي معا .على النقيض من ذلك ،فإن اإلضطرابات السياسية ،تناهض حالتي
اإلستقرار االقتصادي واإلستقرار السياس ي معا ،حيث تسود حالة من عدم اليقين ،التي يتصدع معها الجانب واالقتصادي
والسياس ي وربما االجتماعي أيضا .وعلى ضوء ،أن عدم اإلستقرار االقتصادي هو تراجع حاد في مؤشات اإلستقرار الداخلية
والخارجية ،فإن تناميها ،ال يعني إال توافر الظروف إلنهيار الحكومات.
مشدكلة الدراسدة  :بات البحث على اإلساتقرار االقتصاادي أحد أهم األوليات التي يتفقدها صاانعي الساياساة االقتصاادية
في مص ا اار ،ورغم وجود معدل نمو مرتفع في بعض الس ا اانوات إال أن عدم إس ا ااتدامة هذا النمو من جانب ،وعدم قدرته على
اإلسااتدامة واإلنصاااف ،شااكال تحديا كبيرا لالقتصاااد املصااري خالل العقود املاضااية ،ولم يتوقف األمر عند ذلك الحد ،بل
تفاقمت األوضاااع سااوءا في ظل تصاااعد حدة التفاوت في توزيع الدخل وكذلك في توزيع الفرص االقتصااادية ممثلة في فرص
التوظف ،سا ااواء على املسا ااتوى النوعي أو املكاني .لذا ،لم يكن هذا األداء بمنأي عن حالة اإلسا ااتقرار السا ااياس ا ا ي ،التي ظلت
دوما في غياهب النس ا اايان في أذهان املواطن العادي ،بحثا عن حياة اقتص ا ااادية كريمة ،إلى تراجعت هذه الحياة وتض ا اااءلت
فرص العيش الكريم ،وتفاقمت األوض ا اااع االقتص ا ااادية س ا ااوءا ،وإمتدت إلى التظاهرات املطالبة بزيادت األجور في حدودها
الدنيا ،وتحسا ااين مسا ااتويات املعيشا ااة وغيرها من املطالب التي كانت نداءاتها في الخامس والعشا اارين من يناير عام  2011في
عبارات " عيش –حرية عدالة اجتماعية" ،وص ااوال إلى الش ااعب يريد إس ااقاط النظام .ولذا ،تبحث هذه الدراس ااة في العالقة
بين االس ا ااتقرار االقتص ا ااادي والس ا ااياسا ا ا ي في االقتص ا اااد املص ا ااري .في محاولة للوص ا ااول ملدى مس ا اائولية املؤشا ا ارات املختلفة
لإلسا ااتقرار االقتصا ااادي على اإلسا ااتقرار السا ااياس ا ا ي من عدمه .ويتمثل سد ددؤال الدراسد ددة في ق ما ني العالقة بين مؤشد ددرات
االستقراراالقتصادي واالستقرارالسياس ي في مصرخالل الفترة (.)2018-1996
أهمية الدراسد ددة :تكتس ا ااب الدراس ا ااة أهميتها من أن االس ا ااتقرار االقتص ا ااادي والس ا ااياس ا ا ي ص ا اانوان ال يفترقان ،فهما محدي
املقص ال يعمل أحدهما دون اآلخر .ويعد هذا املوض ا ااوع مجال لدراس ا ااة االقتص ا اااد والعلوم الس ا ااياس ا ااية معا ،حيث تداخل
العلمين معا ،وصا ااوال إلى التأكيد على كونهما وجهان لعملة واحدة .ومما ال ش ااك فيه أن اإلس ااتقرار بص ااورة عامة هو الغاية
التي دوما ما تبحث عنها كافة املجتمعات ،حيث يعمل اإلس ا ااتقرار على تعض ا اايد التماس ا ااك االجتماعي ويمثل أيض ا ااا ص ا اامام
ً
ً
األمان في أي مجتمع في وج ااوده وتقدم ااه وبنائ ااه ال ااداخلي حي ااث ع ااادة م ااا تك ااون املجتمعات امل ااستقرة أكث ار نم ااوا وتط ااورا من
غيرها .إذ أن وجاود اإلساتقرار الاداخلي والخاارجي ساوف ياؤثر على حالاة اإلساتقرار الاسياس ي  ،والاتي يمكان أن تحققهاا دولة
ما خالل فترة زمنية محدودة .وعموما فا اإن اإلس ااتقرار ال ااسياس ي مف اااده "بأن ااه الحال ااة ال ااتي تك ااون فيه ااا الدول ااة وأفا ارادها في
حال ااة تف اااهم وتراض ااي م اان قب اال ال ااشعب لل ااسلطة ال ااسياسية بحي ااث ال يك ااون هن اااك مج ااال للعن ااف ال ااسياس ي في املجتمع أو
ً
وجود إستبداد من قبل السلطة السياسية فضال عن س اايادة الق ااانون وال اانظم الدس ااتورية ال ااشرعية ،وك ااذلك وج ااود حالة
من التعاون وإحترام السيادة بين الدولة والدول االخرى إذ أن هذه الحاالت تقود إلى اإلستقرار السياس ي الذي يعد عنصرا
ً
أساسيا في النمو االقتصادي واإلجتماعي وتنظيم مؤسسات املجتمع أن اإلسا ااتقرار الا ااسياس ي واإلجتما اااعي في أي مجتما ااع ال
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يمكا اان أن يتحق ا ا با ااصورته الكاملا ااة ما اان غا ااير سا اايادة روح التماسك اإلجتماعي حيث أن أي مجتمع من املجتمات في العالم
البد أن يتألف من عدة فئات إجتماعية سواء اكانت دينية أو اجتماعية أو طبقية أو سياسية.
هدف الدراس د د ددة :تهدف الدراس ا ا ااة إلى قياس وتحليل العالقة بين مؤش ا ا ارات اإلس ا ا ااتقرار االقتص ا ا ااادي ومؤش ا ا اار اإلس ا ا ااتقرار
السياس ي في االقتصاد املصري خالل الفترة (.)2018-1996
فرضيات الدراسة :وني:
 أفض ا ى عدم اإلسااتقرار االقتصااادي إلى عديد من املظاهر التي فرغت االقتصاااد املصااري من عوامل إسااتقرار ،بما كان
له أثر غير حميد على مؤشر اإلستقرار السياس ي.
 توجد عالقة معنوية تنطل من مؤشرات اإلستقرار االقتصادي في إتجاه مؤشر اإلستقرار السياس ي في مصر.
منهج الدراسد د ددة  :تتعتمد الدراسا ا ااة – في سا ا اابيل إختبار فرضا ا ااياتها وتحقي أهدافها على املنهج الوصا ا اافي التحليلي في بيان
طبيعة العالقة بين اإلسااتقرارا االقتصااادي واإلسااتقرار السااياس ا ي في النظرية واألدبيات االقتصااادي ،إلى جانب رصااد تطور
اإلس ا ااتقرار االقتص ا ااادي في مص ا اار خالل فترة الدراس ا ااة .كما تس ا ااتخدم املنهج القياسا ا ا ي عبر نموذج  ، Varوذلك عبر قياس
وتحليل أثر مؤشرات اإلستقرار االقتصادي ( النمو االقتصادي – البؤس االقتصادي -معدل نمو نصيب الفرد من الناتج
الحقيقي -سا ا ااعر الصا ا اارف -عجز املوازنة إلى الناتج  -تكوين رأس املال إلى الناتج – اإلنفتاح التجاري إلى الناتج) على مؤشا ا اار
عدم اإلستقرار السياس ي الصادر على البنك الدولي.
أقسام الدراسة  :وني على النحو التالي :
القسم األول  :العالقة بين اإلستقرار االقتصادي والسياس ي في الفكر النظري والتطبيقي.
القساام الثاني  :قياس وتحليل العالقة بين مؤشارات اإلسااتقرار االقتصااادي وعدم اإلسااتقرار السااياسا ي في مصاار بإسااتخدام
.Var
القسم الثالث  :أهمية ودور اإلستقرار االقتصادي في االقتصاد املصري.
النتائج

القسم األول :العالقة بين اإلستقراراالقتصادي والسياس ي في الفكرالنظري والتطبيقي
 1/1اإلطاراملفاهيمي لإلستقرارين االقتصادي والسياس ي
يأتي اإلستقرار االقتصادي بأبعاده املتعددة كهدف تسعى إليه كافة الدول ،في كل األوقات ،لكنه يختلف بحسب
حالة الدولة ( متقدمة أم نامية ) ،وطبقا لدراسة ( زكي  )1981 ،يقصد باإلستقرار اإلقتصادي في حالة البلدان املتقدمة،
تلك الحالة التي يتحق فيها التشغيل الكامل وتتفادي فيها حاالت التضخم والكساد ( أي يتم تحقي اإلستقرار السعري )،
فيما يذهب الكاتب إلى أن حاالت الدول النامية تختلف كليا عن نظيرتها املتقدمة ،إذا يحمل معنى اإلستقرار معان مغايرة،
في ظل غياب التشغيل الكامل وتفاقم معدالت التضخم – غياب اإلستقرار السعري – وأن القول الحاسم في ذلك ان
تحقي اإلستقرار االقتصادي في هذه البالد إنما يعني السير في طري تحقي التنمية وإستمراريتها .وتشير مؤشرات
اإلستقرار االقتصادي إلى إستقرار التشغيل الكامل (العمالة الكاملة ) واإلستقرار السعري وتوازن ميزان املدفوعات ،وإنما
ينطوي على أبعاد عدة أهمها ما يلي :
 oإستقرار التشغيل الكامل
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 oإستقرار سعري
 oتوازن ميزان املدفوعات.
وهو ما يعرف بمثلث السياسة االقتصادية ذو الزوايا الثالثة الذهبية.1
ويعرف صندوق النقد الدولي اإلستقرار االقتصادي بأنه " الوضعية التي تجنب الدول مخاطر التعرض ألية هزات
اقتصادية أو مالية ،وهي الوضعية التي من شأنها تمكين الدول من التغلب علي التقلبات والتغيرات الحادة في النشاط
االقتصادي وأسعار الصرف والفائدة ومعدالت التضخم وأسواق املال ،حيث تزيد هذه التقلبات من مستويات عدم
ً
اليقين ،وتؤثر سلبا علي مستويات قدرة الدول علي جذب اإلستثمارات ورفع معدالت النمو االقتصادي ,ومن ثم فمن
األهمية بمكان التأكد من قدرة إقتصادات العالم املختلفة علي تعزيز فرص النمو اإلقتصادي والحيلولة دون وقوع تقلبات
من شأنها اإلضرار باالستقرار االقتصادي واملالي ،وفي حالة وقوع تلك التقلبات ،فإن وضعية اإلستقرار اإلقتصادي واملالي
تعزز فرص هذه الدول في تجاوز أثر هذه الصدمات ،والحد من تأثيراتها السلبية علي األداء االقتصادي واملالي بقدر اإلمكان.2
وفي ذات السياق ،يذهب البنك الدولي ليؤكد على حالة اإلستقرار القتصادي الكلي ،تتحق عندما تكون العالقات
االقتصادية الدولية الرئيسة في توازن ،مثل التوازن بين الطلب املحلي والناتج املحلي ،والتوازن بين جانبي املوازنة العامة(
اإليرادات والنفقات ) واإلدخار واإلستثمار ،فضال عن توازن ميزان املدفوعات .3وبالنسبة لتقرير التنافسية الدولية ،فإن
اإلستقرار الكلي ي تحق نتيجة لتنفيذ عدد من السياسات التي تزيد من حصانة االقتصاد القومي للصدمات مما يوفر
البيئة الداعمة لتحقي النمو اإلقتصادي ،فتعرض االقتصاد القومي لتقلبات العملة وتزايد أعباء الديون والتضخم يمكن
أن يسبب أزمات إقتصادية تقود إلى إنهيار الناتج املحلي اإلجمالي.4
وعلى الطرف اآلخر ،يعد اإلستقرار السياس ي أحد األهداف الرئيسية التي تسعى إليها كافة النظم السياسية في
العالم ،وذلك ملا يشكله اإلستقرار من تأثيرات إيجابية على جميع مناحي الحياة في أبعادها اإلجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،كما يرتبط بقاء األنظمة السياسية بإستقرارها وقدرتها على اإلستجابة ملتطلبات وإحتياجات املجتمع املختلفة.
ويخضع اإلستقرار السياس ي عادة إلى درجة من التأثير والنسبية عبر كل مرحلة من تاريخ النظام السياس ي للدول ،ويتأثر
ً
كثيرا بأنماط البنية السياسية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية السائدة في املجتمع ،وطبيعة تركيب وبناء النظام
السياس ي ،الذي يتفاعل مع إتجاهات السلطة والتي تكون عادة محكومة بعوامل داخلية وإقليمية ودولية ،يتعرض من
ً ً
خاللها إلى تغيرات سياسية وإقتصادية قد تشكل تحديا كبيرا أما عملية التنمية .كما يساهم اإلستقرار السياس ى فى تعزيز
ودفع خطى التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .في ذات الوقت ،يمكن تعريف اإلستقرار السياس ي على أنه " تمتع الدولة
ً
باستقرار داخلي ،يؤدي إلى منحها فرصا أكثر لخدمة مصالحها اإلستراتيجية ،في عالقتها الخارجية ،وبالتالي لعب دور
استراتيجي أقوى ،وتمتعها بثقل أكبر ضمن الحسابات اإلقليمية .وعلى الرغم من وجود تعريف نظري عام واقح ومحدد
 1رمزي زكي ،اإلنفاق العام واإلسااتقرار اإلقتصااادي في مصاار (  ، ) 1979-1970قضااايا التخطيط والتنمية ،معهد التخطيط القومي ،القاهرة ،
إبريل  ،1981ص.2
2 International Monetary Fund,"Sustaining Long-Run Growth and Macroeconomic Stability inLowIncome Countries- the Role
of Structural Transformation and Diversification", IMF Policy Paper, Washingt on, D.C., 2014.
3 The International Bank for Reconstruction and Development, "Economic Growth in the 1990s
Learning from a Decade of Reform," The World Bank, Washington, D.C, 2005.
4
Schwab, K. and Xavier Sala-i-Martin ,"The Global Competitiveness Report 2013-2014: Full Data Edition," World Economic
Forum, Geneva, 2013.
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لالستقرار الداخلي ،وهو الذي تم التقديم به ،إال أن املعايير العملية لدراسة االستقرار الداخلي لدولة ما ،واملقاييس التي
يمكن إعتمادها للحكم على الواقع الداخلي لهذه الدولة بأنه واقع مستقر أو ال ،هي في الحقيقة معايير ومقاييس عديدة
ومتشبعة ومتداخلة ،تشير إلى مدى إستقرار كل من املجتمع ومؤسسات الدولة وإستقرار العالقة بينهما.1
 1/2قياس اإلستقراراالقتصادي
يصف مصطلح " استقرار االقتصاد الكلي" االقتصاد الوطني الذي قلل من التعرض للصدمات الخارجية  ،مما
يزيد بدوره م ن احتماالت النمو املستدام .يعمل استقرار االقتصاد الكلي كحاجز أمام تقلبات أسعار الفائدة والفائدة في
كاف للنمو .يمكن أن يؤدي التعرض لتقلبات العملة وأعباء الديون الكبيرة
السوق العاملية .إنه شرط ضروري ولكنه غير ٍ
ُ
والتضخم غير املدار إلى حدوث أزمات اقتصادية وانهيار في الناتج املحلي اإلجمالي .يركز كل من  IMFواالتحاد األوروبي على
استقرار االقتصاد الكليً .
وفقا ملعايير ماستريخت ،3يتم قياس اإلستقرار االقتصادي بخمسة متغيرات: 2
 يش ااير التض ااخم املنخفض واملس ااتقر إلى وجود طلب قوي في الس ااوق؛ ومع ذلك ،فإن التض ااخم املرتفع أو غير املس ااتقر
يهدد النمو .ويؤدي التضخم املرتفع إلى تغيير قيمة العقود طويلة األجل .التضخم املتقلب يخل حالة من عدم اليقين
في الس ااوق ،مما يزيد أقس اااط املخاطرةً .
نظرا لتعديل العديد من معدالت الضا ارائب حس ااب متوس ااط التض ااخم  ،فإن
التضااخم املتقلب يمكن أن يغير بشاادة اإليرادات الحكومية والخصااوم الفردية .معايير ماسااتريخت قيمة التضااخم في
.٪ 3
 إنخفاض أسا ااعار الفائدة طويلة األجل تعكس توقعات التضا ااخم في املسا ااتقبل ،في حين أن معدالت التضا ااخم الحالية
قد تكون منخفضااة بشااكل مقبول ،إال أن املعدالت الطويلة األجل املرتفعة تعني ارتفاع التضااخم في املسااتقبل .اإلبقاء
على هذه املعدالت منخفضا ا ااة يعني أن االقتصا ا اااد مس ا ا ااتقر ومن املر ح أن يظل كذلك .حصا ا اارت معايير ماس ا ا ااتريخت
املعدالت طويلة األجل في حدود .٪9
 يش ا ااير إنخفاض الدين القومي بالنس ا اابة إلى الناتج املحلي اإلجمالي إلى أن الحكومة س ا ااتكون لديها املرونة في اس ا ااتخدام
ً
إيراداتها الضريبية لتلبية االحتياجات املحلية بدال من دفع الدائنين األجانب .باإلضافة إلى ذلك  ،يسمح الدين القومي
املنخفض بس ا ا ا ااياس ا ا ا ااة مالية متس ا ا ا اااهلة في أوقات األزمات .معايير ماس ا ا ا ااتريخت تحدد الدين في  ٪ 60من الناتج املحلي
اإلجمالي.
 إنخفاض العجز يمنع نمو الدين الوطني .حددت معايير ماستريخت العجز في  ٪ 3من الناتج املحلي اإلجمالي.
 يتيح اس ااتقرار العملة للمس ااتوردين واملص اادرين وض ااع اس ااتراتيجيات نمو طويلة األجل وتقليل احتياجات املس ااتثمرين
إلدارة مخاطر أسا ا ااعار الصا ا اارف .للمحاسا ا اابة القومية  ،يقلل اسا ا ااتقرار العملة من التهديد الذي تمثله قضا ا ااية الديون
بالعملة األجنبية .سمحت معايير ماستريخت بتقلب بنسبة  ٪ 2.5على األكثر.
وعلى ضوء ما تقدم ،فإن لتفرقة بين سياسات اإلستقرار االقتصادي في كل من الدول النامية واملتقدمة ،تكتسب
أهمية خاصة ،إذ ال تخرج عن إطار أن األولى تسعى إلى النمو في الوقت الذي الزالت تبحث فيه الثانية عن التنمية .البنك
 1محمد الصااالح بوعافية ،اإلسااتقرار السااياسا ي  :قراءة في املفهوم والغايات ،دفاتر السااياسااة والقانون ،العدد الخامس عشاار ،الجزائر،2016 ،
ص.1
2
Afxentiou, Pano C,"Convergence, the Maastricht Criteria, and Their Benefits," The Brown Journal of World Affairs, Volume
VII, Issue 1, Winter/Spring, 2000.
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ّ
التكيف مع مصادر التقلب في االقتصاد الكلي الحالية يقتض ي اعتماد إستراتيجية ذات ثالثة أبعاد
الدولي كذلك أن
لتحسين اإلستقرار االقتصادي في البلدان النامية وهي على النحو التالي :
 .1ترتيب األوضاع والشؤون الداخلية ،والذي يبدو أن من شأن عدم استقرار عملية التنمية ،عند اقترانه بوقوع أخطاء
ً
في السا ااياسا ااات الداخلية ،يؤدي إلى وقوع صا اادمات داخلية أكثر تواترا في البلدان النامية .وفي حقيقة األمر ،فإن عدم
إنتظام سا ا ا ااياس ا ا ا ااات املالية العامة للحكومات يؤدي في الغالب إلى عدم اسا ا ا ااتقرار االقتص ا ا ا اااد الكلي .حيث تتسا ا ا اابب
الحكومات بشا اكل غير مقص ااود ،في بعض الحاالت ،في إزدياد تقلب االقتص اااد الكلي عن طري اعتماد س ااياس ااة نقدية
تضااخمية  ،ناهيك عن حيث أن النزاعات االجتماعية وعدم االسااتقرار السااياس ا ي وسااوء اإلدارة االقتصااادية تشااكل في
الغالب األسباب املحتملة لتقلبات متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي في الكثير من البلدان الفقيرة".
 .2بناااء القاادرة على التكيف من خالل املرونااة ،حيااث يتيح ض ا ا ا ااعف "آليااات امتص ا ا ا اااص الص ا ا ا اادمااات" في البلاادان الناااميااة
الفرصا ا ا ااة للتقلبات الخارجية لزيادة حدة تقلب االقتصا ا ا اااد الكلي وعدم اسا ا ا ااتقراره ،إذ إن البلدان النامية ال تملك في
أحوال كثيرة آليات تقلي دية المتصا ا اااص الصا ا اادمات ،كسا ا ااياسا ا ااات تثبيت أوضا ا اااع االقتصا ا اااد الكلي واألسا ا ااواق املالية
املتنوعة النشاط .وعادة ما تكون سياسة املالية العامة في البلدان الفقيرة "مسايرة لالتجاهات الدورية" ،حيث تشهد
ً
ً
توس ا ا ااعا في فترات االزدهار وانكماش ا ا ااا في فترات الركود .ولكن ،حتى يمكن امتص ا ا اااص الص ا ا اادمات الخارجية ،ينب ي أن
تكون س ا ا ا ااياس ا ا ا ااة املالية العامة مض ا ا ا ااادة بدرجة أكبر لالتجاهات الدورية .ويعتمد ذلك على مدى قدرة الحكومات على
تقليص مديونيتها العامة إلى مس ا ا ااتويات مقبولة ،وزيادة معدالت االدخار في أوقات اليس ا ا اار ،واإلنفاق على نحو يتس ا ا اام
ً
باملسااؤولية كما يمكن لألسااواق املالية في البلدان النامية أن تعمل على تنويع أنشااطتها بعيدا عن املخاطر التي تشااكلها
الصا ا ا اادمات الخارجية .ولكنها يعوزها في العادة العم  ،حيث تتعرض تلك األسا ا ا ااواق للجفاف في أوقات األزمات عندما
ّ
تمس الحاجة إليها .ويمكن للحكومات املس ا ا ا اااعدة في تعمي تلك األس ا ا ا ااواق عن طري حماية حقوق الدائنين وحائزي
ً
األس ا ااهم.ويض ا اايف لوايزا" ،لقد الحظنا في اآلونة األخيرة أن لس ا ااياس ا ااات االقتص ا اااد الكلي دورا في هذا الص ا اادد .فعندما
تواجه الش ااركات ص ااعوبات في إعادة تخص اايص مواردها ،وبخاص ااة بس اابب القيود املتعلقة بالعمالة واألس ااواق املالية،
عرضة للصدمات االقتصادية".ومن الضروري أن تكون الشركات قادرة على ّ
فإن البلدان املعنية تصبح أكثر ّ
التكيف
مع الص ا ا ا اادماات عن طري إعاادة توزيع مواردهاا على املراف واملنااط والقطااعاات التاابعاة لهاا .وبينماا تتيح املناافس ا ا ا ااة
والتجارة اآلليات األس ا اااس ا ااية لتحقي ذلك ،يمكن للحكومات املس ا اااعدة عن طري تقليص األعباء التي تنش ا ااأ بس ا اابب
اللوائح التنظيمية.
 .3إعداد العدة ملواجهة األوض ا ا اااع املض ا ا ااطربة والعاص ا ا اافة ،حيث يمكن أن تنبع الص ا ا اادمات الخارجية األكبر حجما التي
ً
تتعرض لها البلدان النامية من األس ا ا ااواق املالية (مثال حدوث توقف مفاجئ في التدفقات الرأس ا ا اامالية الوافدة) أو من
أس ا ا ااواق الس ا ا االع .وفي العادة ،توجد ثالثة خيارات أمام الحكومات هي ا ا ا ا ا ا ا ا الحماية الذاتية ،والتأمين الذاتي ،والتحوط
ً
تام .يمكن أن تؤدي الحماية الذاتية (مثال خفض مس ا ا ا ااتوى االنفتاح التجاري وتش ا ا ا ااديد الرقابة على
والتأمين بش ا ا ا ااكل ٍ
األس ا ا ااواق املالية) إلى الحد من إمكانية التعرض للمخاطر الخارجية .إال أنها تعي املكاس ا ا ااب الناش ا ا اائة عن االندماج في
األسااواق العاملية ،وتزيد من احتمال التشااوهات التي تؤدي في نهاية املطاف إلى وقوع صاادمات داخلية كبيرة .وقد تكون
هناك س ااياس ااات داخلية أخرى أكثر مالءمة للحد من إمكانية التعرض للص اادمات الخارجية .وفي عام  ،2007وجد كل
من لوايزا وراداتز أن مرونة س ا ااوق العمل يمكن أن تقلص الخس ا ااائر في الناتج الناجمة عن ص ا اادمات معدالت التبادل
التجاري .يش ا ا ا اامل التأمين الذاتي االحتفاظ باملوارد الالزمة مع مرور الوقت ،مثل تكوين احتياطيات أجنبية في أوقات
الرخاء أو النمو القوي .وهذا هو أحد الخيارات الشائعة ا ا ا ا ا إذ إن نسبة االحتياطيات األجنبية إلى الواردات قد ازدادت
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ً
ً
أكثر من الضااعف في االقتصااادات الناشاائة على مدى  15عاما املاضااية .إال أن االحتفاظ بالساايولة ا ا ا ا ا الذي يعني أيضااا
التضاحية بفرص اساتثمارية ا ا ا ا ا يبدو أقل كفاءة عند مقارنته بالتدابير التحوطية التي يمكن تطبيقها عن طري تطوير
أدوات ماااليااة ملواجهااة حاااالت الطوارئ .يش ا ا ا ااير التحوط والتااأمين التااامااان إلى تحوياال املوارد عن طري توفير خطوط
ّ
املتطورة بعد في البلدان النامية ،إال
االئتمان الطارئ أو تداول عقود الخيارات السا ا ا االعية .وال تتوافر خيارات التحوط
ُ
أن األسواق املالية تتيح بعض فرص التحوط املحبذة عن التأمين الذاتي.
 1/3قياس اإلستقرارالسياس ي ومؤشراته
ً
يقبع عادم اإلستقرار السياس ي في الجهة األخرى ،إذ يصنف على أنه أكثر الظواهر شيوعا وخاطاورة في البلدان النامية.
ورغم تصنيف البعض 1له كأكثر املفاهيم السياسية غموضا وتعقيدا ،فهو قاد يضي ليقتصر على عدم اإلستقرار
ً
الحكومي ،بمعنى أنه يقتصر فقط على التغيرات السريعة املتتابعة في عناصر السلطة الحاكمة ،وقد يتسع ليشمل أيضا
عدم اإلستقرار املؤسس ي ،بمعنى التحوالت السريعة في اإلطار املؤسس ي للدولة من شكل معين إلى نقيضه؛ على سبيل املثال:
من امللكية إلى الجمهورية ،من الحكم املدني إلى الحكم العسكري؛ وقد يازداد املفهوم إتساعا ليشمل الصور املختلفة للعنف
السياس ي ،فإن ال يمكن القطع بصالحية مفهوم عادم االساتاقارار السياس ي إال بالنظر إلى الواقع املشاهد للبلد املعني بعملية
اإلستقرار أو عدم اإلستقرار .ويذهب الباحثين إلى أن اإلستقرار السياس ي ،يمكن أن يعبر عن تلك الحالة التي تسود فيها
حالة من االمان االقتصادي والفكري واالجتماعي للمجتمع ،بينما يعبر عدم اإلستقرار السياس ي عن فشل الدولة في فرض
سيطرتها على متغيرات األمن االقتصادي واالجتماعي والسياس ي ،وتالش ي قدرتها على التصدي العمال العنف تزامنا مع عدم
قدرتها على توفير الحد األدنى من الخدمات األساسية .وتصنف أبعاد اإلستقرار السياس ي .ويمكن عرض مؤشرات
اإلستقرارالسياس ي في النقاط التالية : 2
 .1آلية إنتقال للس ا االطة داخل الدولة .واملقص ا ااود بانتقال الس ا االطة هنا تغيير ش ا ااخص رئيس الدولة ,وهي عملية تختلف
ً
ً
طبقا لنوع النظام الس ا ا ا ااياس ا ا ا ا ي واألس ا ا ا اااليب الدس ا ا ا ااتورية املتبعة ,فإذا تمت عملية االنتقال طبقا ملا هو متعارف عليه
ً
ً
ً
دس ا ا ااتوريا فإن ذلك يعد مؤشا ا ا ارا حقيقيا لظاهرة اإلس ا ا ااتقرار الس ا ا ااياسا ا ا ا ي ,أما إذا تم عن طري االنقالبات والتدخالت
العسكرية فهذا مؤشر على عدم االستقرار السياس ي .وقد عانت الدول النامية من ظاهرة االنقالبات العسكرية ,ففي
ً
الفترة من عام  1958حتى عام ُ 1977رصد ( )151انقالب أي بمعدل ( )8انقالبا سنويا.
 .2شاارعية النظام السااياس ا ي  ،والتي تعتبر من الدعائم األساااسااية لإلسااتقرار السااياس ا ي ,واالسااتقرار السااياس ا ي يعد بدوره
من دالئل الشرعية السياسية .هناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية :قانوني ,سياس ي ,ديني ,والذي يهمنا
هو االتجاه الس ااياس ا ي ,الذي يعرف الش اارعية الس ااياس ااية "تبرير الس االطة الحاكمة من منط اإلرادة الجماعية" .بمعنى
أن النظام السااياس ا ي يكتسااب شاارعيته من خالل تحقي مصااالح الشااعب وصاايانة اسااتقالل البالد وحماية الحقوق....
وتظهر هذه الشرعية من خالل تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية.
 1حجازي عبد الحميد الجزار ،العوامل االقتص ااادية وظاهرة عدم االس ااتقرار الس ااياسا ا ي في الكويت ،مجلة بحوث اقتص ااادية عربية ،العدد-63
 ،64الجمعية العربية للبحوث االقتصادية ،القاهرة ،2013 ،ص.116
 2رائد نايف حاج س ا ا ا االيمان  ،اإلس ا ا ا ااتقرار الس ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ي ومؤشا ا ا ا اراته  ،الحوار املتمدن العدد  21 ،2592مارس  ،2009ومزايبة خالد  ،الطائفية
السياسية وأثرها على اإلستقرار السياس ي ( دراسة حالة لبنان) ،رسالة ماجستير  ،قسم العلوم السياسية  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
 ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقة الجزائر  ، 2013 ،ص.11
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 .3الساايادة  .أي قوة النظام السااياسا ي ومقدرته على حماية املجتمع وساايادة الدولة والتي تعتبر قوة النظام السااياسا ي من
املؤش ارات الهامة لظاهرة االس ااتقرار الس ااياس ا ي ,ألن النظام يتوجب عليه مس ااؤوليات – ال يمكن تحقيقها دون امتالك
عناص ا ا ا اار القوة -كالدفاع عن البلد في حال تعرض ا ا ا ااه العتداء خارجي وكذلك حماية أمن املجتمع .وفي حال كان النظام
ً
السياس ي ضعيفا ال يستطيع صون سيادته وتحقي أمنه الداخلي فإن النتيجة الطبيعية التبعية للنظم القوية.
 .4الثبات في املناصب السياسة في ظل وجود إنجازات من ناحية  ،ورضا الشعب من ناحية أخرى.
 .5اإلس ا ا ا ااتقرار البرملاني .يعد البرملان هو املمثل للش ا ا ا ااعب أو األفراد في كل األنظمة على إختالف أنماطها (رئاس ا ا ا ا ي ,برملاني,
مختلط) وال يجوز للس االطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرملان ,على اعتبار أن ش اارعية البرملان تأخذ من الش ااعب أو
األفراد وف عملية االنتخاب .ولكن في بعض األحيان تظهر صور لعدم اإلستقرار بالنسبة للبرملان تتمثل في:
أ -إستقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أوأكثر من أعضاء البرملان.
ب -حل البرملان قبل إستيفاء مدته القانونية.
 .6الديمقراطية وتدعيم املشاركة السياسية.
 .7غياب العنفة وإختفاء الحروب األهلية والصراعات الداخلية وحركات التمرد  .إن العنف السياس ي هو التغير الرئيس ي
لعدم االس ا ا ااتقرار الس ا ا ااياسا ا ا ا ي ,أما اختفاء العنف الس ا ا ااياسا ا ا ا ي فهو من املؤشا ا ا ارات الجد هامة على ظاهرة االس ا ا ااتقرار
الس ا ااياس ا ا ي.يمكن تعريف العنف الس ا ااياس ا ا ي"االس ا ااتخدام الفعلي للقوة املادية إللحاق الض ا اارر واألذى باآلخرين ,وذلك
لتحقي أهداف س ا ااياس ا ااية أو أهداف اقتص ا ااادية واجتماعية لها دالالت س ا ااياس ا ااية" .والعنف قد يكون رس ا اامي أو غير
رسمي.1
 .8اللحمة الوطنية ووجود مبدأ املواطنة .أى أن املجتمعات التي ال تعرف ظاهرة التعدد س ا ا ا ااواء على املس ا ا ا ااتوى العرقي أو
ً
الديني أو اللغوي أو الطائفي غالبا ما تكون أقرب إلى اإلستقرار السياس ي من تلك التي تعرف التعددية.
 .9آلية التعامل مع التعددية االجتماعية التعددية ,وهنا نميز بين نوعين مختلفين :أحدهما يتعامل مع األقلية من منط
ً
االستيعاب بالقوة ,والثاني يتعامل مع األقلية من منط املساواة في الحقوق والواجبات ،والنموذج األول غالبا ما ينتج
عنه بروز الوالءات غير الوطنية أو ما يدعى بالوالءات التحتية ,وبالتالي مطالبة باالستقالل أو حكم ذاتي .أما النموذج
الثاني فيؤدي إلى تمتين اللحمة الوطنية وإعالء الهوية الوطنية على الهويات دون الوطنية.
 .10كفاءة اإلقتصاد وإستقراره  ،إذ ينظر إلى اإلستقرار االقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات االستقرار السياس ي
ً
في كل املجتمعات ,فعندما يكون النظام السا ااياس ا ا ي مسا ااتقرا ,فإنه يوجه سا ااياسا اااته االقتصا ااادية نحو أهداف التنمية,
ً
وهذه الس ااياس ااات التنموية التي ترفع مس ااتوى املعيش ااة والرفاهية لألفراد  ،تخل نوعا من الطمأنينة والرض ااا الش ااعبي
تجاه النظام السياس ي.
 1/2العالقة بين اإلستقراراالقتصادي والسياس ي في الدراسات التطبيقية
إن القرار االقتصادى بطبيعته هو قرار سياس ى فى املقام األول ،ال يمكن تحقي إصالح اقتصادى سليم فى ظل
غياب إصالح سياس ى  ،حيث أن اإلصالح السياس ى يدعم اإلصالح االقتصادى ،ومتخذ القرار االقتصادى يجب أن يكون
 1رائد نايف حاج سليمان ،مرجع ساب .
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على علم بما يحدث سياسيا على مستوى املجتمع .كما أن اإلصالح السياس ى يجعل القرار االقتصادى أكثر عدالة وكفاءة
وأقل فسادا .كذا فإن إتخاذ قرارات اقتصادية مهمة من الضرورى أن يكون هناك دور للمشاركة الشعبية للعمل على تقبل
مثل هذه القرارات ،تأسيسا على أن اإلصالح السياس ى يمنح اإلصالح االقتصادى حظا أكبر ودعما أكبر ،إستنادا على أن
املشاركة السياسية يجب أن تتغير من فكرة كونها اختيارا أو مطلبا أخالقيا إلى أنها اختيار عملى .وإن التوجه نحو اإلصالح
االقتصادى ال يجب أن يتم بمعزل عن السياس ى ،حيث أن اإلصالح يجب أن يكون شامال وليس سياسيا أو اقتصاديا فقط.1
على مستوى التطور التاريخي ،أخذت العالقة بين السياسة واالقتصاد طابعا مميزا  ،سواء من السياسة إلى
االقتصاد أو من االقتصاد إلى السياسة ،وهو ما حدى بالبعض إلى القول أنهما وجهان لعملة واحدة وأنهما صنوان ال
يفترقان ،إذ أن صناع القرار السياس ي ال يمكن أن يخضوا الطرف عن الوضع االقتصادي ،والعكس بالعكس .وتجد تلك
العالقة جذورها في بدايات علم اإلقتصاد الذي كان يطل عليه اإلقتصاد السياس ي .ورصدت األدبيات ثالثة إتجاهات لتلك
العالقة بين اإلستقرار السياس ي واإلستقرار اإلقتصادي والتنمي ،فاألول يفترض أن تحقي التنمية االقتصادية هو الهدف
األول الذي يجب أن تسعى إليه الدول ،والذي من شأنه أن يجلب اإلستقرار السياس ي .وبعبارة أخرى ،أن التنمية
االقتصادية تأتي أوال .ويرى أصحاب الرأي الثاني ضرورة إرساء اإلستقرار السياس ي ،الذي بدوره أن ينعكس على حالة
ً
اإلستقرار اإلقتصادي ومن ثم الولوج في عملية التنمية ،ما يعني أن اإلستقرار يأتي أوال  .فيما يذهب أنصار اإلتجاه الثالث
إلى أن وجود عالقة متبادلة بين اإلستقرار السياس ي واإلقتصادي والتنمية  ،وهو مايقتض ي املوازنة بين تحقي كل منهما.2
والدراسة الحالية بصدد تبني اإلتجاه الثالث ،ذلك أن اإلستقرار والتنمية وجهان لعملة واحدة وال يمكن أن تتطور
الحياة بدون تحقيقهما معا ال نهما ملتصقان لدرجة يستحيل معها فصلهما عن بعض وذلك يتالحظ في تطور وتنمية العديد
من دول العالم خاصة بجنوب آسيا التي حققت طفرة إقتصادية كبري بعد إستقرارها وتطبي النظم الديمقراطية في
الحكم ومشاركة املواطن فيها من خالل العمل الجاد وعدم التكاسل ,.وهنالك رأي آخر يقول إن االستقرار معناه االبقاء
علي الوضع كما هو عليه وهذا معناه التراجع والتخلف في ظل التغيرات التكنولوجية والصناعية السريعة وثورة االتصاالت
والعمل جميعا متحدين في استقرار البالد وتطويرها ونبذ الخالفات واالختالفات السياسية وأن تتحول تلك االختالفات إلي
مناهج عمل لتوجيه القيادة السياسية والحكومات نحو تغيير سياساتها الخاطئة وتعديلها لتصحيح املسار من القرارات
السلبية التي قد تؤثر في اإلستقرار الي القرارات اإليجابية التي تعود نتائجها لصالح املواطن ,ألن مفهوم التنمية الشاملة هو
التركيز علي معالجة جميع مواطن الضعف في املجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتضافر الجهود الداخلية والخارجية
في تحقي التنمية من خالل تفجير الطاقات الكامنة داخل االفراد حول االبداع واالبتكار وتحفيز الطاقة االنتاجية لديهم,
ومن هنا يتضح اهمية األستقرار واألمن في إحداث التنمية الشاملة وتشجيع االستثمارات الداخلية والخارجية والتي بدورها
تدعم التعليم والصحة وتقض ي علي البطالة والفقر.3
وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن اإلستقرار السياس ي وتحسن مؤشرات اإلقتصاد الكلي (ثنائية اإلستقرار
ً ً
والنمو ) ،يلعبان دورا كبيرا في جذب االستثمار األجنبي املباشر رغم وجود معوقات أمام زيادة االستثمار األجنبي املباشر،
أبرزها املعوقات اإلدارية والتشريعية ،وضعف الطاقة االستيعابية ،وانتشار الفساد اإلداري ،وضعف البنى التحتية،
 1محمود سالم ،من يسب اآلخر ..اإلصالح السياس ى أم االقتصادى؟ ،جريدة املال ،14 ،أكتوبر،2019،
https://almalnews.com/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%A8 %84
 2مريم محمود وآخرون ،مرجع ساب  ،ص .12
 3سيد مصطفى ،االستقرار والتنمية  ،االهرام املسائي عدد  31اكتوبر .2016
http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/20631/205303.aspx
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وضعف إنتاجية العنصر البشري ،وعدم االستقرار السياس ي ،وعدم إرساء التقاليد الديمقراطية والحكم الرشيد .وذهبت
العديد من الدرسات إلى إقتران عدة عوامل باإلستقرار السياس ي مثل ضرورة تحسين البيئة التشريعية وإصالح النظام
القضائي وتوفير الحماية القانونية للمستثمر ،للمساهمة في خل املناخ االستثماري من خالل تطوير التشريعات
واإلجراءات ،وإرساء قواعد حماية حقوق امللكية الفكرية واملادية ،وإتباع أفضل املمارسات الدولية في فض املنازعات
التجارية .كما أوصت الدراسة بتحسين األوضاع السياسية من خالل كفالة االستقرار الداخلي ،وتقوية سلطة القانون
والنظم املطبقة ،وتعزيز مستوى املساءلة الديمقراطية ،وضمان حرية التعبير واإلنتقال السلمي للسلطة ،وإرساء مبادئ
اإلدارة الرشيدة والحوكمة ،وتعزيز الشفافية وتعزيز اإلصالح اإلداري والهيكلي لتحقي العدالة واملرونة في ممارسة
األعمال ،وكذلك تنويع األنشطة االقتصادية وتطويرها ،وتقوية األسواق املحلية وتفعيل املنافسة ،لتوفير نمو مستدام
ومحفز للتشغيل واالستثمار إلى تحسين السياسات االقتصادية املالية والتجارية من خالل تحسين مؤشرات النمو
االقتصا دي ومستويات اإلنتاج املحلي ،وتخفيض الضرائب لتعزيز كفاءة أداة السياسات املالية ومستويات الدين العام
املحلي ،وإلى تعزيز النمو االقتصادي بإستخدام التطبيقات الحديثة لالتصاالت وتقنية املعلومات وتطوير املشاريع
االستثمارية للبنى التحتية.1
وثمة إفتراض غير معلن عادة بأن املشكالت السياسية األساسية آلسيا الحديثة ،وعدم االستقرار السياس ي
والتهديدات بالعنف ،وتوجهاتها نحو الشمولية واإلستبداد من جهة ،والفوض ى ،من ناحية أخرى ،يمكن حلها من خالل
النمو االقتصادي ،إذ يوجد ارتباط بين الرفاهية االقتصادية والعالقات السياسية املستقر ،أو على األقل بين معدل
التقدم االقتصادي واإلستقرار السياس ي .والنتيجة املنطقية لهذه األيديولوجية هي اإلفتراض بأنه من أجل تحقي أنظمة
أكثر استقرارا من الناحية السياسية ،من املهم دعمها في سعيها لتحقي النمو االقتصادي ،وهذه األيديولوجية تشكل
أساس البرامج األمريكية للمساعدة االقتصادية أكثر من أي شكل آخر .ومع ذلك ،ستظهر املالحظة السطحية أنه ال يوجد
ارتباط وثي بين االستقرار السياس ي وبين الرفاه االقتصادي أو النمو االقتصادي .تاريخيا ،نجد أن بعض األنظمة
السياسية األكثر استقرارا التي عرفها العالم مرتبطة باالقتصادات الراكدة  :القواعد األلفية للبيزنطة أو مصر القديمة.
لكن إذا تجاهلنا هذه الحاالت ،يمكن القول إنها تمثل عالقات اجتماعية واقتصادية مختلفة ً
كثيرا عن الحاضر ،فإننا ال
نزال نجد أن بعض األنظمة السياسية األكثر استقر ًارا اليوم ترتبط بمجتمعات ضعيفة التطور اقتصاديا .ومن األمثلة على
ذلك أفغانستان وإثيوبيا ،أو اليمن وبوتان ،اللتان حافظتا لفترة طويلة خالل نصف القرن املاض ي على درجة عالية من
االستقرار السياس ي الداخلي على الرغم من أنه بالكاد يمكن مالحظة أي نمو اقتصادي .في الوقت نفسه ،كان على بعض
البلدان التي شهدت نموا اقتصاديا كبيرا مواجهة عدم االستقرار السياس ي الحاد .في كينيا أو اتحاد إفريقيا الوسطى ،في
العديد من دول الشرق األوسط والفلبين ،كان عدم االستقرار السياس ي مستوطنا في السنوات القليلة املاضية ،على الرغم
من أن العديد من هذه البلدان قد شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا في نفس الفترة .2
ومن ثم ففي في عالم يشهد صراعات متعددة وتوترات متصاعدة ،يعد فحص تصورات االستقرار السياس ي للبلدان
ً
مقياسا ً
مهما يجب مراعاته عند تشكيل السياسات االجتماعية واالقتصادية .فدراسة عام  1992في جامعة هارفارد ،على
سبيل املثال ،فحصت أكثر من ثالثة عقود من البيانات لتجد أن املستويات املتكررة من انهيار الحكومة تؤثر سلبا على
 1على عبد الوهاب نجا ،أثر عدم االسااتقرار االقتصااادي والسااياسا ي في النمو االقتصااادي في مصاار خالل الفترة ( )2012–1990دراسااة تحليلية
قياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بحوث اقتصادية عربية ،العددان  ٧٢ - ٧٣خريف  ،٢٠١٥ -شتاء  ،٢٠١٦ص.15
2 Myron Weiner and Bert F. Hoselitz, India: Economic Development and Political Stability in India Spring, 1961,
https://www.dissentmagazine.org/article/india-economic-development-and-political-stability-in-india
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اقتصادات البلدان .بينما يساعد االستقرار السياس ي القادة في البلدان والشركات واملؤسسات األخرى على تحديد
سياساتهم تجاه الدول ،بما في ذلك مستويات االستثمار املباشر .ويمتد وزن االستقرار السياس ي إلى الدول املتقدمة الغنية.
حتى في البلدان التي ُينظر إليها على أنها مستقرة سياسيا  ،يمكن أن يكون للتغيير السياس ي تأثير كبير على األعمال التجارية.
قد يكون هذا ألن الحكومة تغير اإلطار القانوني ،ولكن قد يكون أيضا تغيير الحكومة في املواقف السياسية تجاه األعمال.
قد ينتج عن ذلك سياسات أقل "مالئمة لألعمال" أو تغييرات في الضرائب التجارية أو اللوائح أو ربما تغييرات سياسية تؤثر
على تسوي الشركة .ويمكن للحكومات ً
أيضا تغيير األجندة االجتماعية وهذا قد يؤثر على الشركات .على سبيل املثال،
يمكن للحكومة أن تقدم أو تعدل الحد األدنى لألجور .وهو ما تعارضه العديد من الشركات .كما يمكن أن يكون لعدم
االستقرار السياس ي تأثير أكبر على األعمال وقد يجعلهم يترددون في االستثمار في رأس مال جديد أو دخول أسواق جديدة،
مما قد يشجع على نقل األنشطة إلى منطقة أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها ألن أصحاب األعمال يكرهون املخاطر.1
من هنا تزايدت أهمية االستقرار السياس ي لإلصالحات االقتصادية والنمو واالستدامة ،ف اإلصالح السياس ي والتنمية
االجتماعية واالقتصادية مفاهيم مترابطة شاملة تيتم بالتشاور مع الجمهور لضمان دعمهم على ضوء أنهم أصحاب
القرار ،كما أن املؤسسات القوية والشاملة والسلمية ليست مهمة للحكم الرشيد فحسب ،بل للنمو االقتصادي الشامل
للجميع واملنصف .فكل بلد يحتاج إلى رؤية واقحة طويلة األجل ،ويجب أن تعمل املؤسسات السياسية بفعالية لتسهيل
تحقي هذه الرؤية بغض النظر عمن هو في السلطة ،من خالل الحكم الرشيد والفعال حتى يشعر املواطنون أن املؤسسات
الوطنية تعمل من أجلهم ومن أجل البلد ككل ،وأنه يتم إحراز تقدم في تحقي رؤية األمة لبلدهم .وعلى النطاق العاملي ،تم
توقيع أهداف التنمية املستدامة ( )SDGsفي نهاية  2015من قبل  193دولة ،مع إعطاء قادة الدول إلتزامهم برؤية العالم
ً
املراد تحقيقه بحلول عام  .2030أهداف التنمية املستدامة أوسع نطاقا من األهداف اإلنمائية لأللفية السابقة ،وهي تهدف
إلى تحقي نمو شامل ال "يترك أحد وراءه" ويعالج األسباب الجذرية للفقر.2
وعلى صعيد عالقة اإلستقرار االقتصادي باإلستقرار السياس ي ،وأيهما يسب اآلخر ،ذهب البعض 3إلى أن اإلستقرار
السياس ي يقع في مكانة مقابلة لإلستقرار االقتصادي ،بمعنى آخر أنه توجد مقايضة بين كل منهما ،ففي تركيا كمثال ال
يعتقد عدد كبير من مواطنينا أو نفترض أن االستقرار السياس ي شرط مسب لتحقي االستقرار االقتصادي .لذا ،فإن
حزب العدالة والتنمية ،من املنطقي تماما ،يحاول إقناع بعض الناخبين الذين لم يصوتوا في  7يونيو بأن تركيا بحاجة مرة
أخرى إلى حكومة حزب واحد  -نفسها ،بالطبع  -إلصالح التيار املشاكل االقتصادية ،مثل انخفاض النمو ،وزيادة التضخم
والبطالة .4ففي كولومبيا مثال ،وعلى النقيض ،إقترن النمو املطرد باالستقرار الديمقراطي الراس  ،مما جعل من كولومبيا
1 J. Eli Margolis, Understanding Political Stability and Instability, Civil Wars Journal, Volume 12, Issue 3,2010,

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698249.2010.509568
2 UNDP, Political stability and economic development for Melanesia, Undo pacfic and ocean, Jun
2016https://www.pacific.undp.org/content/pacific/en/home/presscenter/pressreleases/2016/06/27/political-stabilityand-economic-development-for-melanesia.html
3 David Felipe Perez, After a decade of growth and political stability, it’s time to invest in Colombia’s future, World Finance,
December 11, 2017, https://www.worldfinance.com/wealth-management/after-a-decade-of-growth-and-politicalstability-its-time-to-invest-in-colombias-future
غالبا ما يكون للحكومات االئتالفية التي تش ااكلها األحزاب الس ااياس ااية برامج وس ااياس ااات متباينة ً
 4من ناحية أخرىً ،
تماما ،وتعتبر مص ا ً
ادرا لعدم
ً
االسااتقرار السااياس ا ي ألن هذه االختالفات قد تساابب شاالال عندما تواجه البالد مشاااكل صااعبة .عند مواجهة اختالالت االقتصاااد الكلي الكبرى،
فإن هذا الش ا االل قد ينطوي على عدم اس ا ااتقرار اقتص ا ااادي .تؤكد التجربة التاريخية لتركيا منذ عام  ، 1950تاريخ بدء التعددية الس ا ااياس ا ااية في
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اقتصادا جاذبا لالستثمارات طويلة األجل .حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي منذ عام  ،2005وقد
استثمرت الحكومة الوطنية بشكل كبير في تدعيم البنية التحتية ،وتنشيط الطبقة الوسطى املتنامية في قطاع الشركات
الصغيرة واملتوسطة في البالد .وأثبت االقتصاد مرونة ملحوظة حتى في األوقات الصعبة.
ويستند تقرير املخاطر العاملي إلى مؤشر مخاطر الدولة ( )MLCRIوهو نموذج فريد لتقييم املخاطر على مستوى
الدولة يحدد املستوى الحالي واملستقبل ملخاطر البلد من خالل تقييم مختلف العوامل النوعية والكمية .تم صياغة املؤشر
ملساعدة الشركات على إعداد استراتيجيات أعمالها العاملية على أساس التطورات التاريخية في االقتصاد وكذلك توقعاتهم
املستقبلية .يشتمل دليل املخاطر القطرية على أحدث بيانات االقتصاد الكلي  ،والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية
والبيئية والقانونية املتاحة من مجموعة من املصادر اإلحصائية الوطنية والدولية ،من خالل تطبي نهج قوي لتقييم
املخاطر ،يضمن املحللون أن يكون لدى االستراتيجيين أداة فعالة لتقييم االتجاهات واملخاطر الحالية التي تواجه
االقتصاديات في جميع أنحاء العالم .تصنف النسخة الثامنة من مؤشر البلد للمخاطر ( )MLCRIفي الربع األول من عام
 2019سنغافورة في املرتبة األولى تليها سويسرا والسويد .تم تحديد  41دولة في منطقة منخفضة املخاطر للغاية ،و  27دولة
في منطقة منخفضة املخاطر ،و  40دولة معرضة ملخاطر يمكن التحكم فيها ،و  21دولة معرضة ملخاطر عالية ،وسبع دول
في املنطقة شديدة الخطورة للغاية في  . 201تحتل منطقة آسيا واملحيط الهادئ املرتبة الثانية من حيث املخاطر اإلقليمية
بعد أوروبا .سجلت الفلبين وتايوان وفيتنام وكازاخستان وبنغالديش ونيبال وميانمار تحسينات في بيانات املخاطر الخاصة
بها .تعد منطقة الشرق األوسط وإفريقيا ( )MEAمن أكثر املناط خطورة ً
وفقا لتحديث  ،GCRI 2019 Q1حيث حصلت
على درجة مخاطر إقليمية تبلغ  48.8من  ، 100بزيادة من  47.6في تحديث  GCRI 2018 Q4و  47.5في تحديث GCRI 2018
 .Q2ال تزال املنطقة تعاني من الصراعات االجتماعية واالضطرابات الجيوسياسية.1
وألن الدراسة الحالية تهتم بتحليل العالقة من التغيرات في مؤشرات اإلستقرار االقتصادي إلى اإلستقرار السياس ي،
فإنها بصدد التركيز فقط على الدراسات الخاصة بهذا اإلتجاه دون غيره ،دونما أي إغفال لكون االستقرار السياس ي والتنمية
االقتصادية مترابطان ،وفي سياق أن العالقة بين النمو االقتصادي واالستقرار السياس ي تشير إلى الطريقة التي يمكن أن
يؤدي بها االستقرار السياس ي إلى النمو االقتصادي في بعدي اإلستدامة واإلنصاف .ويبقى القاسم املشترك والعالقة األكثر
وضوحا بين النمو االقتصادي واالستقرار هو حقيقة أن البيئة املستقرة تعزز النمو االقتصادي وهي ما يمكن أن يطل
عليه العالقة املباشر ،في الوقت ذاته ،إن عدم اليقين املرتبط ببيئة سياسية غير مستقرة قد يقلل االستثمار .من ناحية
أخرى ،قد يؤدي األداء االقتصادي الضعيف إلى انهيار الحكومة واالضطرابات السياسية.
البالد ،إلى حد كبير النهج الشا ا ااعبي املوقا ا ااح أعاله .حدثت األزمات االقتصا ا ااادية الرئيسا ا ااية محلية الصا ا اانع  ،على سا ا اابيل املثال في السا ا اابعينيات
والتسااعينيات (بما في ذلك أزمة  )2001في ظل الحكومات االئتالفية .ومع ذلك ،شااهدت تركيا أي ً
ض اا بعض فترات عدم االسااتقرار االقتصااادي في
ظل الحكومات ذات الحزب الواحد .كان هذا هو الحال بشكل خاص بين عامي  1957و  1959عندما كان الحزب الديمقراطي ( )DPفي السلطة.
وبما أن هذه األوقات العص ا ا اايبة بعيدة في املاض ا ا ا ي ،فقد نس ا ا اايها األجيال الجديدة .من ناحية أخرى  ،فإن عدم االس ا ا ااتقرار الس ا ا ااياس ا ا ا ي الذي تم
تحديده مع الحكومات االئتالفية ليس بالض ا ا اارورة س ا ا ا ًاببا لعدم االس ا ا ااتقرار االقتص ا ا ااادي .التاريخ األوروبي مليء بأمثلة للحكومات االئتالفية التي
تغلبت بنجاح على املش ا اااكل االقتص ا ااادية الهامة .أتذكر ،قبل بض ا ااع س ا اانوات ،لم تس ا ااتطع بلجيكا حتى تش ا ااكيل حكومة ألكثر من عام ،لكنني لم
ً
أسمع أحدا يتحدث عن عدم االستقرار االقتصادي في هذا البلد.
1 Global Risk Report Quarterly Update: Q1 2019 - ResearchAndMarkets.com, DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The "Global Risk
Report Quarterly Update: Q1 2019" country profile has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
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وذهبت دراسة ( ،)Paldam,1998إلى أن هناك إجابتان متناقضتان على السؤال الخاص بهل يؤدي النمو
االقتصادي إلى اإلستقرار السياس ي؟ األول هو فرضية النمو الجيد  :فالنمو االقتصادي يولد دخال أعلى ،مما يجعل الناس
يوافقون على الحكومة .وبالتالي النمو يولد االستقرار .والثاني هو فرضية النمو املزعزعة لالستقرار  :النمو يولد تغييرات
معقدة في املجتمع ،وبالتالي يولد عدم االستقرار .وبشكل قاطع ،كشفت دراسة ( ،1)Sherzai,2015ألول مرة عن أن
اإلستقرار االقتصادي يمكن أن يقود اإلستقرار السياس ي ،مؤكدة على أن االقتصاد هو أصل النظام السياس ي .على سبيل
املثال ،عندما كان لدى املجتمعات البشرية في الغالب اقتصادات زراعية ،لم تكن هناك ديمقراطيات وكانت األنظمة
ً
اقتصاديا أكثر عرضة للثورات
السياسية قائمة على امللكية .ونتيجة لذلك ،يمكن القول أن املجتمعات غير املستقرة
ُ
واالضطرابات والفوض ى .وإذا كان من املعتقد أن عدم املساواة االجتماعية  -االقتصادية ينتج عنه عدم استقرار سياس ي
عن طري توليد الحرمان النسبي وتزايد درجات السخط ،فمن املحتمل أن يؤدي عدم االستقرار السياس ي بدوره إلى
ّ
إنخفاض النمو ألنه يشكل االستثمار .ومن خالل تحليل اإلنحدار ملا مجموعه  188دولة في الفترة من  1950إلى ،2004
حاولت دراسة ( ، 2 )Giskemo,2008قياس آثار عدم املساوة االجتماعية -االقتصادية على النمو االقتصادي من خالل قناة
عدم اإلستقرار السياس ي .وكشفت النتائج التحليلية ما يلي :بينما يبدو أن عدم االستقرار يؤثر سلبا على النمو ،إال أن
الفرضية القائلة بأن عدم املساواة تولد االضطرابات السياسية غير مدعومة باإلجماع .وذلك ألن سلسلة من اختبارات
الصالبة تظهر أن النتائج تعتمد على كيفية قياس عدم املساواة وعدم االستقرار .وبالتالي ،فإن استخدام أكبر مصدر
للبيانات وأحدثها عن عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية لم يسهم في توضيح ما إذا كان عدم املساواة يقلل النمو
ً
االقتصادي من خالل توليد عدم االستقرار السياس ي .ومع ذلك ،فقد ساهم بطريقة مختلفة ،ألن التحليل يقدم تفسيرا
ً
محتمال لسبب قيام الدراسات التجريبية السابقة باإلبالغ عن مثل هذه النتائج املتباينة  :أي أنها تقيس عدم املساواة
االجتماعية واالقتصادية وعدم االستقرار السياس ي بطرق مختلفة .هذا اكتشاف مهم ألنه يوقح أن موثوقية استنتاجات
الدراسات الحالية يمكن أن تكون موضع تساؤل مستقبلي .وهو ما عمدت إليه دراسة ( White, McAllister and
 ،3 )Munro,2017التي حللت العالقة بين عدم املساواة االقتصادية وعدم االستقرار السياس ي في روسيا والصين ،وكان
السؤال الرئيس ي يتعل بتأثيرات عدم املساواة االقتصادية على االستقرار السياس ي ،وتبنت املسألة من منظور املؤسسات،
وذهبت إلى نظرية العقد االجتماعي لشرح االستقرار السياس ي في األنظمة االستبدادية الشيوعية ،يزعمون أن هذا
االستقرار هو نتيجة للتبادل الضمني بين النظام والشعب ،حيث يظل املواطنون هادئين طاملا أن النظام يوفر لهم وظائف
آمنة وخدمات اجتماعية وسكن مدعوم وسلع استهالكية .وخلصوا إلى أن أنظمة ما بعد اإلشتراكية تخل عقودا اجتماعية
مميزة للسوق ،وبشكل أكثر تحديدا ،يلبي القادة الشيوعيون واملستبدون احتياجات اإلستهالك لسكانهم في جهد إستراتيجي
للبقاء في مناصبهم.
Dilawar Sherzai, Economic Stability Leads to Political Stability, November 23, 2015,
http://www.outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=13689
2
Gunhild Gram Giskemo, Exploring the relationship between socio-economic inequality, political instability and economic
growth: Why do we know so little?", Master thesis, Department of Comparative Politics, University of Bergen, May, 2008.
1

Stephen White, Ian McAllister and Neil Munro, Economic Inequality and Political Stability in Russia and China, Journal
Europe-Asia Studies, Volume 69, Issue 1, 2017.
3
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كما ألقت دراسة (محفوظ ،1) 2016 ،الضوء على موضوع بعنوان " على ضوء تحوالت الربيع العربي ،كيف يبني
االستقرار السياس ي في الدول العربية؟" .وتوصلت الدراسة إلى أن طري االستقرار السياس ي العمي في كل البلدان العربية،
هو تطوير نظام الشراكة السياسية ،وتوسيع القاعدة االجتماعية للسلطة وإيجاد معالجات حقيقية ّ
وفعالة للمسألة
االقتصادية واملعيشية ،دون ذلك تبقى السلطات السياسية ضعيفة ،حتى لو كانت مد ّ جة بالسالح ،ومحمية من أجهزة
أمن بالغة القمع والخبرة .في ذات السياق ،خلصت دراسة ( ،2) Aisen,2005إلى أن درجة عالية من عدم االستقرار السياس ي
ترتبط بإرتفاع التضخم ،وأن البرامج اإلصالحية الخاصة بالتضخم  ،عادة ما تقترن بحالة اإلستقرار السياس ي.
في املقابل ،خلصت ( خضيرات ،3)2012 ،إستنادا إلى إستخدم الباحث التحليل النظري للظاهرة ،والتحليل الكمي
في قياس حجم الطبقة الوسطى ،ومؤشرات االستقرار السياس ي واالقتصادي .وتم تقسيم املجتمع األردني إلى شرائح
ً
لتحديد حجم الطبقة الوسطى استنادا إلى معياري الدخل ومعيار اإلنفاق .واعتبر الباحث أن الطبقة الوسطى هي الطبقة
التي تقع بين الشريحة الثانية والثامنة ( .)%80 – 20تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSSلربط املتغيرات
إحصائيا ،إلى عدم وجود عالقة طردية حجم الطبقة الوسطى واإلستقرار السياس ي ،أي أن حجم الطبقة الوسطى في األردن
ً
ال يلعب دورا في االستقرار السياس ي بل هناك متغيرات أخرى ترتبط باملتغيرات االقتصادية واملتغيرات السياسية .وهذه
النتائج ال تتواف مع فرضية الباحث التي تستند على أن هناك عالقة طردية بين مؤشرات الطبقة الوسطى ومؤشرات
االستقرار السياس ي.
ويشير مؤشر السالم العاملي ،إلى الدول األكثر إستقرارا من الناحية االقتصادية هي من يتمتع بأسعار فائدة
منخفضة وعملة قوية واستثمار أجنبي أعلى وترابطه مع املستوى الفردي للسعادة املتصورة ،يعد مدخال لإلستقرارا
السياس ي .وإذ قدر املؤشر قيمة التأثير االقتصادي للعنف على املستوى العاملي في عام  ،2018والذي بلغ  14.1تريليون
دوالر من حيث تعادل القوة الشرائية ( ،)PPPأو  ٪ 11.2من إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي العاملي ،أي ما يعادل  1،853دوالر
لكل شخص على هذا الكوكب .ويغطي مؤشر السالم العاملي  163دولة ومنطقة مستقلة تضم  ٪99.7من سكان العالم.
يرتكز الترتيب ،الذي يستند إلى  23مؤشرا مقسمة إلى ثالثة معايير (السالمة واألمن املجتمعيان ،ومدى استمرار الصراع
الداخلي والدولي ؛ ودرجة العسكرة) ،على صورة واقعية :بينما تحسن مستوى الهدوء العاملي بشكل طفيف للغاية ألول في
غضون خمس سنوات (بنسبة  ،٪0.09مع تحسن  86دولة ،و  76تدهور) ،انخفض املتوسط بنسبة  ٪3.78منذ عام .2008
في غضون ذلك ،ارتفع عدد الالجئين إلى  ٪1من سكان العالم ،وهو أعلى معدل املستوى في التاريخ الحديث .من املؤكد أنه
ال ينب ي أن يكون مفاجأة أن العديد من التوترات والصراعات القديمة ،وخاصة في الشرق األوسط وأفريقيا ،ال تزال دون
حل .في العام املاض ي  ،تكبدت سوريا وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى أكبر تكلفة اقتصادية للعنف ،أي ما يعادل
 ٪ 67و  ٪ 47و  ٪ 42من ناتجها املحلي اإلجمالي على التوالي (كمرجع ،في الدول العشر األكثر تضررا من العنف ،كان متوسط
التكلفة  ٪ 35من الناتج املحلي اإلجمالي ،مقارنة مع  ٪ 3.3في  10األقل تأثرا) .وبينما تم تسجيل بعض التحسن في مستوى
 1محمد محفوظ ،على ضوء تحوالت الربيع العربي ..كيف يبنى االستقرار السياس ي في الدول العربية؟ ،العدد ،92منتدى الكلمة للدراسات
واألبحاث ،لبنان ،صيف.2016 ،
2
Ari Aisen; Francisco José Veiga, Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis, International
Monetry Fund, Working Paper No. 05/49, 2005
 3عمر ياسااين محمود خضاايرات ،الطبقة الوسااطى و أثرها على االسااتقرار السااياس ا ي في االردن (  ،) 2006 - 1990مجلة املسااتنصاارية للدراسااات
العربية والدولية ،العدد ،38الجامعة املستنصرية  -مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العراق ،مايو.2012 ،
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الهدوء الشامل في أوروبا ،إال أن الهدوء في روسيا ومنطقة أوراسيا وآسيا واملحيط الهادئ ،في أمريكا الجنوبية والوسطى
ومنطقة البحر الكاريبي والواليات املتحدة ،حق نجاحا كبيرا.1
كما قامت دراسة ( بني سالمة ،2)2017 ،بتحليل دور اإلصالح االقتصادي في اإلصالح السياس ي في األردن .وقد
أشارت نتائج الدراسة إلى أن تأثير اإلصالح االقتصادي في اإلصالح السياس ي كان محدودا وبدرجة متوسطة ،فاألردن لديه
ديمقراطية جزئية أو مقيدة ،ويعاني من عدم االستقرار الحكومي والبرملاني وضعف املشاركة السياسية وانتشار الفساد
وضعف فعالية الحكومة .وكشفت نتائج الدراسة عن فقدان اإلرادة السياسية لتحقي اإلصالح املنشود ،وغياب الرؤية
االقتصادية إلدارة البالد على نحو أفضل .وبينت دراسة ( الشين ،3)2016 ،الهادفه إلى تحليل أثر التحديات االقتصادية
على عملية التحول الدمقراطي في ليبيا وتونس ،أن كال البلدين يعانيان من زيادة العجز وإنخفاض االحتياطيات الدولية،
في الوقت الذي تتزايد فيه البطالة ولم يتحق أي تقدم يذكر في مجال مكافحة الفساد ،كما أدى عدم االستقرار السياس ي
واالقتصادي إلى تراجع السياحة ،وإنخفاض االستثمار األجنبي املباشر ،وزيادة نسبة هروب رأس املال ،وكانت النتيجة
انخفاض في االحتياطيات الخارجية لكال البلدين ،وأدت األزمة املالية العاملية إلى تباطؤ االستثمار والنمو ،وساءت األمور في
البلدين أكثر فأكثر بسبب التدهور في الوضع األمني.
وتتبعت دراسة (نصير ،4)2017 ،أثر األداء االقتصادي على االستقرار السياس ي في دول الربيع العربي ،بالتطبي
على ( تونس ومصر وليبيا واليمن والسودان) ،وبإستخدام أسلوب  PGMلتقدير العالقة طويلة األجل بين اإلستقرار
السياس ي كمتغير تابع وكل من النمو والتضخم والبطالة والديمقراطية كمتغيرات مستقلة في الدول املذكورة خالل الفترة
( .)2013-1996وإنتهت إلى هناك توازن طويل االجل بين اإلستقرار السياس ي من جهة واملتغيرات املذكورة من جهة أخرى،
غير أنه عند حدوث خلل أو عدم توازن في األجل القصير ،تحتاج هذه املتغيرات إلى سنة ونصف تقريبا للعودة إلى التوازن
من جديد .كما أثبتت الدراسة ،أن النمو االقتصادي في الدول املكذورة ،لم ينجح خالل فترة الدراسة في تحقي اإلستقرار
السياس ي ،بل أدى إلى إنخفاضه بمعدل أكبر .كما أن إرتفاع معجدلي البطالة والتضخم يؤديان بالضرورة إلى إنخفاض
اإلستقرار السياس ي .كذلك بينت الدراسة أن زيادة معدل الديمقراطية في بلدان عانى مواطنيها من الديكتاتورية لفترات
طويلة من الزمن يؤثر سلبا على اإلستقرار السياس ي.
وفي مصر ،هدفت دراسة ( ،5)Abdelkader,2015إلى تحديد ما إذا كان هناك عالقة بين عدم االستقرار السياس ي،
وعدم اليقين ،والنظام السياس ي ،من جهة ،والنمو االقتصادي في مصر ،من ناحية أخرى .ووفقا لألدب ،هناك عالقة بين
النظام السياس ي واالستقرار واألداء االقتصادي .وفي إطار نهج التكامل املشترك لتحديد العالقات على املدى القصير واملدى
الطويل .وعالوة على ذلك ،يتم إستخدام نهج نموذج  GARCHفي تصحيح الخطأ نموذج ) (ECMإلدخال تأثير عدم اليقين،
LUCA VENTURA, The Most Peaceful Countries In The World 2019, Global news and insight for corporate financial
professionals,Global Finance, JUNE , 2019.
 2محمد زكي بني س ااالمة ،أثر اإلص ااالح االقتص ااادي في اإلص ااالح الس ااياسا ا ي  :األردن أنموذجا  ،2015 – 2002مجلة املنارة للبحوث والداراس ااات،
املجلد ،23العدد ،3جامعة آل البيت  -عمادة البحث العلمي ،األردن ،نوفمبر.2017 ،
 3علي س ا ا ا ااعياد أحماد الش ا ا ا ااين ،أثر التحاديات االقتصا ا ا ا ااادية على عملياة التحول الديمقراطي في ليبياا وتونس  :دراس ا ا ا ااة مقاارنة ،املجلاة العلمياة
للدراسات التجارية والبيئية ،املجلد ،7عدد ،كلية التجارة باالسماعيلية ،جامعة قناة السويس ،مصر.2016،
 4شيرين عادل نصير ،أثر األداء االقتصادي على االستقرار السياس ي في دول الربيع العربي ،مجلة كلية الحقوق للبحثو القانونية واالقتصادية،
العدد ،2كلية الحقوق ،جامعة األسكندرية ،مصر.2017 ،
5 Hossam Eldin Mohammed Abdelkader, Political Instability, Uncertainty, Democracy, and Economic Growth in Egypt, The
Economic Research Forum (ERF) Working Paper 953, October, 2015.
1
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ويستخدم اختبار  . Pesaranوتؤكد النتائج األثر اإليجابي ملستوى الديمقراطية على النمو االقتصادي ،في حين تؤكد األثر
السلبي لحالة عدم اليقين بشأن النمو االقتصادي .ومع ذلك ،فإن تأثير عدم االستقرار السياس ي على النمو االقتصادي
غير واقح في حالة مصر .تبعتها دراسة (نجا ،1)2016 ،التي حاولت التحق من أثر عدم االستقرار االقتصادي والسياس ي
في النمو االقتصادي في مصر خالل الفترة (2012-1990م) .وإستخدمت الدراسة األسلوب الكمي في التحليل باإلعتماد على
املنهج التحليلي القياس ي .وتوصلت الدراسة إلى أنه وفقا لألدبيات النظرية والتطبيقية فإن تأثير عدم االستقرار االقتصادي
الداخلي في النمو االقتصادي متمثال بإرتفاع معدل التضخم ،والخارجي متمثال بإنخفاض قيمة العملة الوطنية ،تكون
نتائجهما غير محددة؛ فالبعض يرى أنها تكون إيجابية نتيجة ملا يترتب عليها من آثار توسعية على النشاط اإلنتاجي ،والبعض
اآلخر يرى أنه يترتب عليها آثارا سلبية نتيجة ملا يترتب عليها من آثار إنكماشية ،وبخاصة في حالة زيادة حدة عدم اإلستقرار
وإستمراره لفترة زمنية طويلة ،أما فيما يتعل بأثر عدم االستقرار السياس ي على النمو االقتصادي ،فإن أغلب الدراسات
تؤيد التأثير السلبى له في النمو ،كذلك أوقحت دراسة (خيري ،2)2016 ،أهمية األسباب االقتصادية في صنع اإلستقرار
السياس ي ،في سياق الكشف عن إتجاهات وإمكانات إعادة االستقرار في العالم العربى" مصر أنموذجا.

القسم الثاني :قياس وتحليل العالقة بين مؤشرات اإلستقراراالقتصادي وعدم اإلستقرارالسياس ي في
مصربإستخدام نموذج Var

ً
أوال  :األساليب اإلحصائية املستخدمة فى الدراسة -:

نموذج  :varهو نموذج اقتصااادي قياسا ي يسااتخدم لدراسااة الترابط و التأثير بين سااالساال زمنيه متعدده مع تعميم نماذج
 ARويتعامل مع الس ا ااالس ا اال الزمنيه املس ا ااتقره عند املس ا ااتوي الص ا اافري اوعند الفرق االول او الفرق الثاني وذلك في املدي
القصير.
 )1الحكم على االختبارات  :بالنظر إلي قيمة  sigألي اختبار فإذا كانت أقل من  0.05سوف نرفض الفرض العدمي بينما
إذا كانت قيمة  sigأكبر من  0.05فأننا سنقبل الفرض العدمي
 )2اختبار  : Tاختبار إحصائى يستخدم الختبار هل معلمات نموذج االنحدار (  𝛽0و  ) 𝛽1معنوية أم ال أي هل للمتغير
املستقل تأثير على املتغير التابع أم ال.
 -1مقاييس النزعة املركزية و التش ااتت  :ويقص ااد بها املقاييس التى تقيس أماكن تركز البيانات و مدى بعدها عن بعض ااها
البعض و من أشا ا ا ااهر مقاييس النزعة املركزية الوسا ا ا ااط الحسا ا ا ااابى و الوسا ا ا اايط بينما من أشا ا ا ااهر مقاييس التشا ا ا ااتت
االنحراف املعيارى.
املتغيرالتابع :مؤشر االستقرار السياس ي ( .)PSIواملتغيرات املستقلة ( نمو الناتج املحلي اإلجمالي ) -)GDP Gمعدل نمو
( -)Une. Rمعدل التضخم ( Inf.
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي) -(GDP P C Gمعدل البطالة
 1علي عبد الوهاب إبراهيم نجا،مرجع ساب .
ً
 2بدر حسا ا ا اان شا ا ا ااافعي ،اتجاهات وإمكانات إعادة االسا ا ا ااتقرار فى العالم العربى  :مصا ا ا اار أنموذجا ،مجلة دراسا ا ا ااات شا ا ا اارق أوسا ا ا ااطية ،املجد،20
العدد ،75مركز دراسات الشرق االوسط ،األردن ،ربيع.2016 ،
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 )Rسعر الصرف )-(Exch. Rالدين الخارجي إلى الناتج ( -)Ex Dept. to GDPالتجارة إلى الناتج ( -(Trade to GDPتكوين
رأس املال إلى الناتج ( -(Form Cap. to GDPإجمالي اإلدخار إلى الناتج ).(Sav. to GDP
جدول( :)2اإلحصاءات الوصفية
Exch. R

Sav. to
GDP
17.2878

Form Cap.
to GDP
17.9230

Trade to
GDP
47.0556

Ex Dept to
GDP
27.9626

6.54434

GDP PCG

Inf.
R
9.14608

Une.
R
10.3961

2.49347

PSI

GDP
G
4.54043

-0.7346

Mean

18.1000

18.0000

45.1300

28.8400

5.64000

9.50000

10.3200

2.60000

4.47000

-0.6100

Median

23.6000

22.3900

71.6800

46.3000

17.7800

29.5000

13.1500

5.27000

7.16000

0.05000

Maximum

9.55000

13.6000

30.2500

14.0000

3.38000

2.30000

7.95000

-0.3600

1.76000

-1.6400

Minimum

4.34305

2.46723

10.6527

10.0184

3.86611

6.14792

1.76693

1.66985

1.60517

0.60609

Std. Dev.

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Observations

المصدر  :إعداد الباحثان.

من الجدول الساب يمكننا مالحظة أن:
/1الوسط الحسابي لسلسلة مؤشراالستقرار السياس ي هو -0.73بينما االنحراف املعياري لها هو 0.61والقيمه العظمي هي
0.05بينما القيمة الصغري هي -1.64
 /2الوس ا ااط الحس ا ااابي لس ا االس ا االة نمو الناتج املحلي االجمالي هو 4.54بينما االنحراف املعياري لها هو 1.60والقيمه العظمي
هي 7.1بينما القيمة الصغري هي1.75
 /3الوس ااط الحس ااابي لس االس االة نمو نص اايب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي هو 2.49بينما االنحراف املعياري لها
هو 1.66والقيمة العظمي هي 5.2بينما القيمه الصغري هي0.36-
 /4الوس ااط الحس ااابي لس االس االة معدل البطالة هو 10.3بينما االنحراف املعياري لها هو 1.7والقيمه العظمي 13.1هي بينما
القيمة الصغري هي 7.9
 /5الوسااط الحسااابي لساالساالة معدل التضااخم هو 9.14بينما االنحراف املعياري لها هو 6.1والقيمه العظمي هي 29.5بينما
القيمة الصغري هي2.3
 /6الوسااط الحسااابي لساالساالة سااعر الصاارف هو 6.54بينما االنحراف املعياري لها هو 3.86والقيمه العظمي هي 17.3بينما
القيمة الصغري هي3.3
 /7الوس ااط الحس ااابي لس االس االة الدين الخارجي الي الناتج املحلي هو 27.96بينما االنحراف املعياري لها هو 10.01والقيمة
العظمي هي 46بينما القيمه الصغري هي14.0
 /8الوس ااط الحس ااابي لس االس االة التجارة إلى الناتج هو 47.05بينما االنحراف املعياري لها هو 10.6والقيمه العظمي هي671.
بينما القيمة الصغري هي30.2
 /9الوس ا ااط الحس ا ااابي لس ا االس ا االة تكوين رأس املال إلى الناتج هو 17.9بينما االنحراف املعياري لها هو 2.46والقيمة العظمي
22.3هي بينما القيمه الصغري هي13.6
 /10الوسا ااط الحسا ااابي لسا االسا االه إجمالي اإلدخار إلى الناتج هو 17.2بينما االنحراف املعياري لها هو 4.34والقيمه العظمي
2.6هي بينما القيمه الصغري هي.9.5
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 -2الرسددم البياني ،يظهر الشااكل رقم ( ،)1أن إتجاه الساالساالة الذي تأخذه السااالساال الزمنية للظاهرة محل الدراسااة من
خالل فترة زمنيااة ال هو في إطراد متزايااد (اتجاااه موجااب) والهو متناااقص (اتجاااه س ا ا ا ااالااب) ،حيااث يوجااد إتجاااه عااام من
التااذبااذب في اكاافااة متغيرات الاادراس ا ا ا ااة ،تااارة نحو اإلرتفاااع واخرى نحو اإلنخفاااض ،وفي كاال الحاااالت يكون التغيير فيهااا
ليس مفاجئا ،بل بالتدريج وهو ميزة لالتجاه العام الذي يعتبر من أهم عناصر السلسلة الزمنية.
شكل رقم ( )1الرسم البياني لللسالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
18
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12
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Exch R
Gdp G
Infl R
RESID
Une R

08
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00

98

96

Ex Dept to Gdp
Form cap to Gdp
Gdp per capita g
P S I
Trade to gdp

المصدر :إعداد الباحث إعتماد على إفيوز.10

 -3اختبااار  Augmented Dickey Fullerواختبااار : Perron Philipsهي اختبااارات إحص ا ا ا ااائيااه تهاادف للتعرف على مااا إذا
كانت الساالساالة الزمنية مسااتقرة أم ال و تكون الساالساالة مسااتقرة إذا كانت قيمة  sigلهذا االختبار أقل من  . 0.05لكي
نتحق من إمكانيه تطبي النموذج البد من إجراء إختبار سااكون الساالساالة ،والتأكد من سااكونهاعند املسااتوي الثاني
كحد أقص ي .يوقح الجدول رقم ( ،)2السلسة الخاصة بمؤشراإلستقرار السياس ي  ، P S Iأن قيمة prob= 0.003
نجد أنها أقل من ( ) α=0.05و من ثم سا ا ا اانرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اسا ا ا ااتقرارية ،وبالتالى
فإن الساالساالة الزمنية الخاصااة بمؤشاار االسااتقرار السااياس ا ي مسااتقره عند أخذ الفرق األول وال نحتاج الي أخذ الفرق
الثاني .والسد ددلسد ددلة الخاصد ددة بالدين الخار ي إلى الناتج  ، Ex Dept to Gdpقيمة  prob= 0.003نجد أنها أقل من
( ) α=0.05و من ثم س ا ا اانرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اس ا ا ااتقرارية ،وبالتالى فإن الس ا ا االس ا ا االة
الزمنية الخاصا ااة بالدين الخارجي إلى الناتج مسا ااتقره عند أخذ الفرق الثاني .والسد ددلسد ددلة الخاصد ددة بسد ددعر الصد ددرف،
تظهر قيمااة  prob= 0.01نجااد أنهااا أقاال من ( ) α=0.05ومن ثم سا ا ا اانرفض الفرض العاادمي الااذي ينص على أنااه ليس
هناك اس ا ااتقرارية ،وبالتالى فإن الس ا االس ا االة الزمنية الخاص ا ااةبس ا ااعر الص ا اارف مس ا ااتقره عند أخذ الفرق األول .كما أن
السد د ددلسد د ددلة الخاصد د ددة بتكوين رأس املال إلى الناتج  ،Form cap to Gdpبالنظر إلى جدول ،فإن قيمة prob= 0.01
نجد أنها أقل من ( )α=0.05ومن ثم س اانرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اس ااتقرارية وبالتالى فان
السلسلة الزمنية الخاصه بتكوين رأس املال إلى الناتج مستقره عند اخذ الفرق األول.
وفي ذات الوقت ،فإن الس ددلس ددلة الزمنية الخاص ددة بنمو الناتج ا حلي اإلجمال ، Gdp Gيتض ااح أن قيمة =prob
 0.03نجد أنها أقل من ( ) α=0.05و من ثم س ا ا ا اانرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اس ا ا ا ااتقرارية،
وبالتالى فان الس االس االة الزمنية لنمو الناتج املحلي االجمالي مس ااتقره عند املس ااتوي الص اافري وال نحتاج إلي أخذ فروق.
كذلك الس االس االة الخاص ددة بمعدل نمو نص دديب الفرد من الناتج ا حلي اإلجمالي الحقيقي ،بالنظر إلى قيمة =prob
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 0.03أنها أقل من ( ) α=0.05و من ثم س ا ا اانرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اس ا ا ااتقرارية وبالتالى
فان الس ا االس ا االة الزمنية ملعدل نمو نص ا اايب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بدون اخذ اي فروق .الس د ددلس د ددلة
الخاص د د د ددة بمعدل التهد د د ددخم ،وال ي تظهر في بالنظر إلى قيمة  prob= 0.000نجد أنها أقل من ( ) α=0.05و من ثم
ساانرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اسااتقرارية ،ومن ثم فإن الساالساالة ملعدل التضااخم مسااتقره
عند أخذ الفرق األول .وتظهر الس ددلس دلة الخاص ددة بإجمالي اإلدخارإلى الناتج  ،Sav to Gdpبالنظر إلى قيمة =prob
 0.0008نجد أنها أقل من ( ) α=0.05ومن ثم سا ا اانرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اسا ا ااتقرارية،
وبالتالى فان السا ا ا االسا ا ا االة الزمنية ملعدل بإجمالي االدخار الي الناتج املحلي مسا ا ا ااتقره عند أخذ الفرق األول .وبالنسا ا ا اابة
للسلسلة الخاصة بالتجارة إلى الناتج ،بالنظر إلى قيمة  prob= 0.02نجد أنها أقل من ( ،) α=0.05ومن ثم سنرفض
الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك اسا ا ااتقرارية ،وبالتالى فإن السا ا االسا ا االة الزمنية ملعدل التجارة إلي الناتج
مسا ااتقره عند أخذ الفرق األول .السد ددلسد ددلة الخاصد ددة بمعدل البطالة  ،Une Rتظهر قيمة  prob= 0.0083نجد أنها
أقل من ( ) α=0.05ومن ثم سنرفض الفرض العدمي الذي ينص على أنه ليس هناك استقرارية وبالتالى فان السلسلة
الزمنية ملعدل البطالة مستقره عند أخذ الفرق األول.
جدول رقم ( )2إختبارات السكون للسالسل الزمنية فيليبس بيرون
املتغير

فترة التباطؤ

)(P_S_I

0

GDP_G

0

_GDP_PER_CAPITA
_G
INFL_R

0

قيمة إحصائية ADF
ا حسوبة
-4.364333
-4.277274
-4.154064

0.0028
0.0034
0.0045

0
-6.571768

FORM_CAP_TO_G
DP
EX_DEPT_TO_GDP

قيمة
P-value

0.0000

0
-3.670903

0.0129

0
-2.813412

0.0734

0
)(EXCH_R
0
SAV_TO_GDP

-3.782671
-4.947342

TRADE_TO_GDP

0

UNE_R

0

-3.393412
-3.863497
املصدر  :إعداد الباحثين بإستخدام برنامج إفيوز .10

0.0101
0.0008
0.0231
0.0085

التعليق
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
السلسلة ساكنة في الفرق األولي حيث قيمة االحتمالية
أقل من مستوى املعنوية %5
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الخطوة الثانية  :تقدير النموذج :ويظهر الجدول رقم ( ،)3أن قيمة اختبار ت لكل معمل متغيرات النموذج أقل من ،2
وبالتالي كل املتغيرات غير معنوية وال توثر علي املتغير التابع وهو االس ااتقرر الس ااياسا ا ي .بما ينفي أي عالقة متواجدة .أي أن
مؤشر االستقرار السياس ي كمتغير تابع يتأثر بمؤشرات االستقرار االقتصادي.
جدول ( )3يوضح النموذج المقدر Vector Autoregression Estimates
Vector Autoregression Estimates
Sample (adjusted): 1998 2018
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in
t-statistics

Standard errors

coefficient

Variables

][ 0.05558
][-0.08406
][ 0.64376
][ 0.21031
][-0.87015
][ 0.41619
][-0.36428
][ 0.60349
][-0.42016
][ 0.82018
][ 0.43825
][-0.79252
][-0.01541
][-0.00075
][ 0.00287
][-0.05326
][ 0.55344
][-0.15915
][-0.68214

-0.59644
-1.3381
-0.06324
-0.06198
-0.19725
-0.39248
-0.16143
-0.09011
-2.88083
-2.84643
-2.86895
-2.80928
-0.12412
-0.18372
-0.2389
-0.41979
-0.03402
-0.07075
-7.07925
0.985856
7.744643
-0.64285
0.302194

0.033148
-0.112475
0.040714
0.013035
-0.17164
0.163346
-0.058806
0.054381
-1.2104
2.334585
1.257308
-2.226415
-0.001913
-0.000138
0.000686
-0.02236
0.018826
-0.01126
-4.829065

)P_S_I(-1
)P_S_I(-2
)EX_DEPT_TO_GDP(-1
)EX_DEPT_TO_GDP(-2
)EXCH_R(-1
)EXCH_R(-2
)FORM_CAP_TO_GDP(-1
)FORM_CAP_TO_GDP(-2
)GDP_G(-1
)GDP_G(-2
)GDP_PER_CAPITA__G(-1
)GDP_PER_CAPITA__G(-2
)INFL_R(-1
)INFL_R(-2
)UNE_R(-1
)UNE_R(-2
)TRADE_TO_GDP(-1
)TRADE_TO_GDP(-2
C
R-squared
F-statistic
Akaike AIC
Schwarz SC

المصدر  :إعداد الباحثين إعتمادا على إفيوز .10

الخطوه الثالثة :التحقق من شروط النموذج  :وفيها يتم التالي :
 1/3تقدير مدد التباطؤ الزمني  :افض ا ا ا اال مدد التباطؤ الزمني هي مد واحد حيث  AICأقل ما يمكن كما يظهرها الجدول
رقم( .)15ويوقح الشكل رقم ( ،)2حيث جميع النقاط داخل الدائرة على مستوى جذور القلوبة فإن النموذج مستقر.
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جدول( )15يوضح تقدير مدد التباطؤ الزمني لنموذج

المصدر  :إعداد الباحثين إعتمادا على إفيوز .10

شكل رقم ( )2اختبار استق اررية نموذج الفار
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5
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 2/3اختبارالسد د د ددببية ،حيث يظهر جدول ( ،)16أن قيمة  prob= 0.128نجد أنها أكبر من ( ) α=0.05ومن ثم سا ا ا اانقبل
الفرض العدمي أن سلسلة املتغيرات املستقلة ،ليس لها عالقة باملتغير التابع.
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جدول ( )16اختبار  Granger Causalityللنموذج

المصدر  :إعداد الباحثين إعتمادا على إفيوز .10

مناقشة النتائج
هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل العالقة بين مؤشرات اإلستقرار االقتصادي ومؤشر اإلستقرار السياس ي في
االقتصاد املصري خالل الفترة ( .)2018-1996وبعد إجراء اختبارات السكون ، Perron Philipsتبين أن السالسل الزمنية
محل الدراسة جميعها ساكن عند الفرق األولي .وعبر إستخدام متجة اإلنحدار الذاتي  ،Varتبين أن قيمة اختبار ت لكل
معمل متغيرات النموذج أقل من  ،2وبالتالي كل املتغيرات غير معنوية وال توثر علي املتغير التابع وهو االستقرر السياس ي.
بما ينفي أي عالقة متواجدة .أي أن مؤشر االستقرار السياس ي كمتغير تابع ال يتأثر بمؤشرات االستقرار االقتصادي خالل
فترة الدراسة .بما يعني أيضا وجود إنفصال بين حركة املتغيرات االقتصادية وتطوراتها وعملية اإلستقرار السياس ي .وهذه
الحالة ،يمكن أن تعزى إلى ما واجهته مصر من تحديات شاقة متمثلة في إعادة بناء نظامها واقتصادها في وقت واحد والقيام
ُ
بذلك في غياب إجماع اجتماعي واسع النطاق على أي منهما .كما يمكن أن تعزى ،بين إلى األساس املتين الذي هو أساس غير
مناسب لبناء اقتصاد سياس ي تنافس ي وشامل ،وتتطلب مؤسسات الدولة التي تقوم عليها كل من اإلدارة االقتصادية
واالدارة السياسة ،وكالهما يحتاج إصالحات كبيرة إن لم تكن كلية ،أساس الصارم للحالة العميقة حتى ال يظل ثابتا في
مكانه ،ولكن األساس الحالي املتين هو أساس غير مناسب لبناء اقتصاد سياس ي تنافس ي وشامل.
باختصار ،سيواجه أي نظام تحديات عميقة إما في إنشاء "جمهورية ثانية" أو إعادة تنشيط األولى ،كما ذهبت
دراسة ( .1)Springborg,2017وذلك على النقيض مما ما أشار إليه (الوصال ،2)2017 ،من أن العالقة بين السياسة
واالقتصاد عالقة تفاعلية ال يمكن الفصل بينهما ،وأن تأثير السياسة على االقتصاد كان كبيرا في الحقبة الناصرية ،حيثت
تجنت السياسة على االقتصاد أنذاك .غير أن فترة الدراسة الحالية ( ،)2018-1996تعبر عن حالة مغايرة تماما من خالل
البيانات املستخدمة ،إذ ظهرت حالة إنفصال بين االقتصاد والسياسة ،فاألول في واد والثان في واد آخر .ويعد هذا ،خلل
ناجم عن عدم التوازن بين االقتصاد والسياسة فى مصر؛ وبينما بات ممكنا عبور صعاب وجبال من العقبات فى االقتصاد
Robert Springborg, Egypt’s Economic Transition: Challenges and Prospects, International Development Policy, Issue 7,2017.1
 2كمال أمين الوص ااال ،االقتص اااد املص ااري بين املطرقة والس ااندان أزمتا الدين العام والعجز في املوازنة العامة البحث عن مخرج ،تقديم د نادر
فرجاني ،دار بن رشد للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2016 ،ص.37
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املصرى ،األكثر خطورة كان أن الخطاب السياس ى العام لم يكن مرتفعا إلى مستوى عملية بناء مصر؛ فإن االرتباك السياس ى
خصم منها درجات لم يكن ضروريا فقدانها .1 2020 .من هنا فإن مصر في حاجة إلى إعادة صياغة كاملة للحياة السياسية،
ً
بحيث تقوم فيها عالقات جديدة تماما بين الدولة واملواطن على أساس عقود اجتماعية وسياسية واقتصادية وديمقراطية.
ّ
التحول بعيد األثر ضروريا ملعالجة املشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية املتراكمة .2وبما يمكننا
ويبدو مثل هذا
القول ،إن اهمية تحقي عالقة قوية بين اقتصاد الدولة القوى وقدرتها على اتخاذ القرار السياس ى يعد ذات أولوية،
إنطالقا من أن البناء االقتصادي القويم هو األساس لعملية سياسة فعالة ومتعددة.
ملحق بيانات الدراسة
جدول ( )17البيانات املستخدمة في الدراسة
 EX_DEPT_TO_GDPالسنوات
EXCH_R FORM_CAP_TO_GDP
GDP_G GDP_PER_CAPITA__G
INFL_R P_S_I
SAV_TO_GDP
TRADE_TO_GDP
UNE_R
1996
46.3
3.39
18.13
4.98
2.9
7.19
0.66
18.75
46.95
9
1997
37.9
3.38
17.56
5.59
3.4
4.6
0.96
17.74
43.74
8.37
1998
37.75
3.38
21.5
5.57
3.49
3.87
0.96
18.96
41.93
8.03
1999
34.12
3.47
21.61
6.05
3.99
3.1
1
18.89
38.36
7.95
2000
29.14
3.97
19.55
6.37
4.34
2.7
1
17.58
39.01
8.98
2001
28.84
4.49
19.26
3.53
1.59
2.3
0.86
18.1
39.81
9.26
2002
33.52
4.49
18
2.39
0.48
2.7
0.73
18.9
40.99
10.01
2003
36.54
5.85
16.89
3.19
1.3
4.5
0.59
19.19
46.18
11.01
2004
39.58
6.2
16.94
4.09
2.2
11.3
0.49
22
57.82
10.32
2005
34.19
5.78
17.97
4.47
2.6
4.9
0.93
21.84
62.95
11.2
2006
28.7
5.73
18.7
6.84
4.97
7.6
0.92
22.97
61.52
10.49
2007
26.3
5.64
20.85
7.08
5.23
9.5
0.64
23.55
65.1
8.8
2008
20.65
5.4
22.39
7.16
5.27
18.3
0.67
23.6
71.68
8.52
2009
18.7
5.54
19.19
4.67
2.74
11.8
0.61
16.8
56.55
9.1
2010
17.13
5.62
19.5
5.15
3.1
11.1
0.44
19.95
47.94
8.7
2011
15.3
5.93
19.1
1.76
-0.36
10.1
0.12
16.87
45.25
11.85
2012
14.67
5.05
16.03
2.23
-0.01
7.1
0.12
12.87
40.71
12.6
2013
16.54
6.87
14.2
2.19
-0.11
9.5
0
13.68
40.37
13.15
2014
14
7.08
13.6
2.91
0.62
10.1
0.01
11.87
36.9
13.1
2015
15.24
7.69
14.29
4.37
2.09
10.4
0.08
9.55
34.84
13.05
2016
21.1
10.03
15.04
4.35
2.13
13.8
0.12
9.7
30.25
12.41
2017
36.58
17.78
15.27
4.18
2.2
29.5
0.13
10.4
45.13
11.77
2018
40.35
17.76
16.66
5.31
3.19
14.4
0.28
13.86
48.3
11.44

املصدر :إعداد الباحثين إعتمادا على قاعدة بيانات البنك الدولي.
 1عبد املنعم سعيد ،فى السياسة واالقتصاد ومصر ،االهرام2 ،مايو،2015 ،
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1255050
 2أشرف الشريف ،مأزق مصر في مرحلة مابعد مبارك ،مركز كارنيجي الشرق األوسط ،الدوحة 9 ،كانون الثاني/يناير ،2014
https://carnegie-mec.org/2014/01/29/ar-pub-54638
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ا
لحئة المراجع:
 .1أشاارف الشااريف ،مأزق مصاار في مرحلة مابعد مبارك ،مركز كارنيجي الشاارق األوسااط ،الدوحة 9 ،كانون الثاني/يناير
https://carnegie-mec.org/2014/01/29/ar-pub-54638 ،2014

ً
 .2بدر حس ا اان ش ا ااافعي ،اتجاهات وإمكانات إعادة االس ا ااتقرار فى العالم العربى  :مص ا اار أنموذجا ،مجلة دراس ا ااات ش ا اارق
أوسطية ،املجد ،20العدد ،75مركز دراسات الشرق االوسط ،األردن ،ربيع.2016 ،
 .3حجازي عبد الحميد الجزار ،العوامل االقتص ا ا ا ااادية وظاهرة عدم االس ا ا ا ااتقرار الس ا ا ا ااياس ا ا ا ا ي في الكويت ،مجلة بحوث
اقتصادية عربية ،العدد ،64-63الجمعية العربية للبحوث االقتصادية ،القاهرة ،2013 ،ص.116
 .4رمزي زكي ،اإلنفاق العام واإلس ا ا ا ااتقرار اإلقتص ا ا ا ااادي في مص ا ا ا اار (  ،) 1979-1970قض ا ا ا ااايا التخطيط والتنمية ،معهد
التخطيط القومي ،القاهرة  ،إبريل  ،1981ص.2
 .5محمد الصالح بوعافية ،اإلستقرار السياس ي  :قراءة في املفهوم والغايات ،دفاتر السياسة والقانون ،العدد الخامس
عشر ،الجزائر ،2016 ،ص.1
 .6مريم محمود وآخرون ،دور اإلسا ا ااتقرار السا ا ااياس ا ا ا ي في تحقي االسا ا ااتقرار اإلقتصا ا ااادي ،مركز املعلومات ودعم إتخاذ
القرار ،رئاسة مجلس الوزراء ،القاهرة ،يونيو ،2014 ،ص.8
 .7رائد نايف حاج سليمان ،اإلستقرار السياس ي ومؤشراته ،الحوار املتمدن العدد  21 ،2592مارس .2009
 .8س ا ا ا ا ا اي ا ااد مص ا ا ا ا ا اط ا اف ا ااى ،االس ا ا ا ا ا ات ا اق ا ارار وال ا ات ا ان ا ام ا اي ا ااة ،االه ا ارام املس ا ا ا ا ا ااائ ا ااي ع ا اادد  31اك ا ات ا ااوب ا اار ،ال ا اق ا اااه ا اارة.2016 ،
http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/20631/205303.aspx
 .9شيرين عادل نصير ،أثر األداء االقتصادي على االستقرار السياس ي في دول الربيع العربي ،مجلة كلية الحقوق للبحثو
القانونية واالقتصادية ،العدد ،2كلية الحقوق ،جامعة األسكندرية ،مصر.2017 ،
 .10ع ا ا اب ا ا ااد امل ا ا ان ا ا اع ا ا اام س ا ا ا ا ا ا اع ا ا اي ا ا ااد ،ف ا ا ااى الس ا ا ا ا ا ا اي ا ا اااس ا ا ا ا ا ا ااة واالق ا ا ااتص ا ا ا ا ا ا اااد ومص ا ا ا ا ا ا اار ،االه ا ا ارام2 ،م ا ا اااي ا ا ااو،2015 ،
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1255050

 .11عمر ياسااين محمود خضاايرات ،الطبقة الوسااطى و أثرها على االسااتقرار السااياس ا ي في االردن (  ،) 2006 - 1990مجلة
املس ااتنص اارية للدراس ااات العربية والدولية ،العدد ،38الجامعة املس ااتنص اارية  -مركز املس ااتنص اارية للدراس ااات العربية
والدولية ،العراق ،مايو.2012 ،
 .12علي سعيد أحمد الشين ،أثر التحديات االقتصادية على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا وتونس  :دراسة مقارنة،
املجلة العلمية للدراس ا ا ا ااات التجارية والبيئية ،املجلد ،7عدد ،كلية التجارة باالس ا ا ا ااماعيلية ،جامعة قناة الس ا ا ا ااويس،
مصر.2016،
 .13على عبد الوهاب نجا ،أثر عدم االستقرار االقتصادي والسياس ي في النمو االقتصادي في مصر خالل الفترة (–1990
 )2012دراس ااة تحليلية قياس ااية ،مركز دراس ااات الوحدة العربية ،بحوث اقتص ااادية عربية ،العددان  ٧٢ - ٧٣خريف
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 االقتص اااد املص ااري بين املطرقة والس ااندان أزمتا الدين العام والعجز في املوازنة العامة البحث، كمال أمين الوص ااال.14
.37 ص،2016 ، القاهرة، دار بن رشد للنشر والتوزيع، تقديم د نادر فرجاني،عن مخرج
 مجلة املنارة،2015 – 2002  األردن أنموذجا:  أثر اإلصااالح االقتصااادي في اإلصااالح السااياس ا ي، محمد زكي بني سااالمة.15
.2017 ، نوفمبر، األردن، عمادة البحث العلمي-  جامعة آل البيت،3 العدد،23 املجلد،للبحوث والداراسات
،92 العدد، كيف يبنى االسا ا ااتقرار السا ا ااياس ا ا ا ي في الدول العربية؟.. على ضا ا ااوء تحوالت الربيع العربي، محمد محفوظ.16
.2016 ، صيف، لبنان،منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث
،2019، أكتوبر،14 ، جري اادة امل ااال، اإلص ا ا ا ااالح الس ا ا ا اي اااس ا ا ا ا ى أم االقتص ا ا ا ا ااادى؟.. من يسا ا ا ااب اآلخر، محمود س ا ا ا ا ااالم.17
https://almalnews.com/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%A8 %84
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.11 ص،2013 ، ورقة الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية،العلوم السياسية
19. Afxentiou, Pano C, "Convergence, the Maastricht Criteria, and Their Benefits," The Brown Journal of
World Affairs,– Volume VII, Issue 1, Winter/Spring 2000 0
20. Ari Aisen; Francisco José Veiga, Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data
Analysis, International Monetry Fund, Working Paper No. 05/49, 2005.
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17(1) 1-54, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, 2003.
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املسؤولية االجتماعية للشركات وأثرها على التنمية املستدامة
 الشركات النفطية األجنبية يف حمافظة البصرة:دراسة حالة
Corporate social responsibility and its impact on sustainable development
Case study: foreign oil companies in Basra province
 شهيل شداد فارس، عدنان فرحان الجوارين.د.أ
 العراق،جامعة البصرة
Abstract
The goals of social responsibility largely converge
with the goals of sustainable development, which
were based on three dimensions (economy environment - and society). Basrah governorate
represented the research area for many advantages,
the most important of which is that it is the most Iraqi
governorate in which foreign funds are invested,
where foreign investment is evident in its sector The
oil field, which is the focus of the research, and the
research aimed to clarify the impact of social
responsibility on sustainable development in the
province of Basra.
In Basrah, because of the oil licensing rounds held
by the central government, some foreign oil
companies worked in that province, and their work
had some positive and negative results.
The study reached the following conclusions: There
was a clear economic impact through the
development of oil companies for the Basra fields,
but no positive environmental impact was noticed,
on the contrary, the destructive environmental
impacts of the governorate fields increased, through
the exploitation of most of the conservation methods
to transport the oil materials and equipment needed
to develop the fields Without any development work
for that structure except for patchwork projects here
and there.
Routine administrative procedures between
government agencies (the provincial and
governorate council, community committees and
municipal councils on the one hand and the Ministry
of Oil - Basra Petroleum Company and operating
agencies operating on the other hand) have
significantly hindered the completion of these
projects, and it is not surprising that these projects
enter into political and electoral auctions.
Key words: social responsibility- Basrah
Governorate
- Oil licensing rounds- oil companies.
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:امللخص
إن أهداف املسؤولية االجتماعية تلتقي بشكل كبير مع أهداف
التنمية املستدامة والتي ارتكزت على ثالث ابعاد هي
 وقد مثلت محافظة،)(اإلقتصاد – والبيئة – واملجتمع
البصرة منطقة البحث مليزات عديدة من أهمها أنها أكثر
محافظة عراقية تستثمر بها أموال أجنبية حيث االستثمار
ً
 وقد،األجنبي يكون جليا في قطاعها النفطي وهو مدار البحث
هدف البحث الى توضيح أثر املسؤولية االجتماعية على
. التنمية املستدامة في محافظة البصرة
وفي البصرة ونتيجة لجوالت التراخيص النفطية التي عقدتها
الحكومة املركزية فقد اشتغلت بعض الشركات األجنبية
 وكان لعملها بعض النتائج،النفطية في تلك املحافظة
.اإليجابية والسلبية
 لقد كان هنالك:وتوصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية
أثر اقتصادي واقح من خالل تطوير الشركات النفطية
 بل،لحقول البصرة ولكن لم يلحظ بذلك أي أثر بيئي إيجابي
 من،بالعكس زادت اآلثار البيئية املدمرة لحقول املحافظة
خالل استغالل أغلب طرق املحافظة لنقل املواد النفطية
واملعدات الالزمة لتطوير الحقول دون أي عمل تطويري لتلك
.البنية سوى مشاريع ترقيعية هنا وهناك
إن اإلجراءات اإلدارية الروتينية بين الجهات الحكومية
(مجلس املحافظة واملحافظة واللجان املجتمعية واملجالس
 شركة نفط البصرة وهيئات-البلدية من جهة ووزارة النفط
جهة أخرى) قد عطل بشكل كبير من
ٍ التشغيل املشغل من
ً
 وليس غريبا أن تدخل تلك املشاريع،انجاز تلك املشاريع
.بمزايدات سياسية وانتخابية
 املسؤولية االجتماعية – محافظة: الكلمات املفتاحية
.البصرة – جوالت التراخيص النفطية – الشركات النفطية
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املقدمة
يواجه االقتصاد اللبناني ازمة اقتصادية حادة تجسدت في تراجع قيمة العملة الى مستويات غير مسبوقة ونقص
شديد في السيولة املحلية ومستويات عالية من التضخم مما ينذر بانهيار اقتصادي شامل يكون من الصعب السيطرة عليه
او تداركه.
كما هو معروف ٍفان كل نشاط اقتصادي له أهداف محددة ،إذ تنتهي هذه األهداف عند رغبات اإلنسان وحاجاته في
تعددها وتنوعها ،وقد تمحور هذا البحث بموضوع بتعل بجزء من اهتمامات الشركات (منظمات األعمال) وهو املسؤولية
ً
االجتماعية والتي تعد هدفا أساسيا بأي تشكيل اقتصادي (بشكل مباشر أو غير مباشر).
إن أهداف املسؤولية االجتماعية تلتقي بشكل كبير مع أهداف التنمية املستدامة والتي ارتكزت على ثالث أبعاد هي
(االقتصاد – والبيئة – واملجتمع) ،وقد مثلت محافظة البصرة منطقة البحث مليزات عديدة من أهمها أنها املحافظة األكثر
استثمارا من قبل الشركات األجنبية املتعاقدة ضمن جوالت التراخيص النفطية.
سيتم مقارنة أثر املسؤولية االجتماعية على مؤشرات التنمية املستدامة في محافظة البصرة لتعزيز مفهوم جديد
أو تحدي آخر يضاف إلى جملة تحديات التنمية املستدامة في العراق عموما والبصرة على وجه الخصوص ،إذ يجب تعزيز
أهمية املسؤولية االجتماعية في النشاطات االقتصادية املختلفة لتحقي االندماج بين االجتماع واالقتصاد والذي هو
بالتأكيد سيلقي بظالله على التنمية ومتطلباتها.

مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل اآلتي :هل كان ملشاريع املسؤولية االجتماعية للشركات النفطية
األجنبية العاملة في محافظة البصرة أثرا ملحوظا في مؤشرات التنمية املستدامة؟

فرضية البحث:
أن مشاريع املسؤولية االجتماعية للشركات النفطية األجنبية العاملة في محافظة البصرة لم يكن لها أثرا ملحوظا في
مؤشرات التنمية املستدامة.

أهمية البحث:
نستطيع أن نستقي األهمية من حداثة التجربة في تطبي مشاريع املسؤولية االجتماعية (مشاريع الخدمة
املجتمعية) في العراق وهل تم االستفادة من تلك املشاريع التي يجب أن تالمس هموم املجتمعات التي تعمل بها.

أهداف البحث:
 .1تسليط الضوء على مفهوم وأهمية وأبعاد املسؤولية االجتماعية.
 .2تحديد نوعية العالقة بين املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.
 .3توضيح أثر املسؤولية االجتماعية على التنمية املستدامة في محافظة البصرة.
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حدود الدراسة املكانية والزمانية:
تتطرق الدراسة الى مشاريع املسؤولية االجتماعية ضمن حدود محافظة البصرة في جمهورية العراق خالل املدة
(.)2018-2014
الدراسات السابقة:
 -1دراسة بومجارتنر(:)Baumgartner, 2006
تناولت هذه الدراسة العالقة بين التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية للشركات ،وأوقحت هذه الدراسة أن
مفهوم املسؤولية االجتماعية يركز على احتياجات األطراف املتضررة من الشركات ،كما بينت أن الفكرة األساسية لدمج
جانب االستدامة في إدارة األعمال في املعتقد األخالقي للعطاء واالحتفاظ بها للحفاظ على شركة نا حة في املدى الطويل.
كما أن الشركة متضمنة في نظام معقد من الترابط داخل وخارج الشركة ،يجب أن تتحق هذه الشخصية املحافظة بسبب
التزام الشركة بحماية البيئة أو الحد من أثرها البيئي وبسبب القبول العام لسلوك الشركة من قبل املجتمع داخل وخارج
الشركة.
 -2دراسة الطاهرخامرة (:)2007
جاءت هذه الدراسة لتوضيح أثر املسؤولية االجتماعية والبيئية في تحقي التنمية املستدامة في املؤسسة
االقتصادية ،وتوصلت هذه الدراسة إلى أن األبعاد االجتماعية والبيئية أصبحت مفروضة على املؤسسات االقتصادية
وباتت مؤشرا هاما في تنافسيتها ومتغيرا هاما من متغيرات التنمية املستدامة لذا فإنه يجب على املؤسسة االقتصادية تغيير
نمط إنتاجها لصالح االعتبارات البيئية واالجتماعية.
 -3دراسة نضال عمار(:)2016
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع املسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال السورية وتقييم مدى التزام هذه
املؤسسات في تحقي التنمية املستدامة ،وتوصلت هذه الدراسة إلى أن منظمات األعمال السورية تتبنى املسؤولية
االجتماعية في مجاالت معايير العمل وحقوق اإلنسان وحماية البيئة ومكافحة الفساد ،كما أوقحت الدراسة وجود عالقة
بين تبنى منظمات األعمال للمسؤولية االجتماعية وتحقي التنمية املستدامة.
 -4دراسة مكي و أبو طيبة (:)2013
تمحورت هذه الدراسة حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية في تحقي التنمية املستدامة في
االتحاد األوربي ،وتوصلت هذه الدراسة إلى أن املسؤولية االجتماعية تعني الفعل الطوعي للمؤسسات ،والذي يربط ثالثية
املسؤولية االجتماعية واالقتصادية والبيئية واملساهم في تحقي التنمية املستدامة ،إذ أن مساهمة املؤسسات االقتصادية
في تحقي التنمية املستدامة تمر عبر ثالث أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية ،فالبعد االقتصادي ينبث منه الرفاه
االقتصادي والبعد االجتماعي ينبث منه العدالة االجتماعية ،والبعد البيئي ينبث منه جودة البيئة.
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املبحث األول :مفهوم و أبعاد املسؤولية االجتماعية
ً
أوال :نبذة تاريخية
لقد تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية في الشركات بشكل واقح وجلي إذ توالت األعمال املطالبة بمسؤولية
املؤسسات اتجاه املجتمع ّ
ولعل من أهم املطالبين هو االقتصادي األمريكي بوين (بدافع من منظمة دينية) والذي أراد من
خالله جعل املسؤولية االجتماعية وسيلة لتنظيم االقتصاد األمريكي (.)19 ،1953،Bowen
ولم تتطور املسؤولية االجتماعية للشركات بمعزل عن املجتمع بل تماشت معه ،إذ بدأت بالتجار البسطاء في السوق
ً
الذين كانوا يخصصون جزءا من ميزانيتهم ملساعدة الفقراء الذي يعملون معهم خصوصا من خالل توفير املأكل وامللبس
واملسكن وكانت هذه املساعدة تنطل من دافعين ،األول الشعور باملسؤولية اتجاه املجتمع وضرورة رد الجميل ،والثاني
الوازع العقائدي في عموم الديانات الذي يحث على املساعدة وخصوصا ممن لديهم نشاطات تجارية.
من هنا يمكن القول أن املسؤولية االجتماعية هي نشاط مستقل وليس تابعا لعمل الشركات املختلفة من حيث املبدأ،
بل هو حالة أصيلة وشعور باالطمئنان يقوم به األفراد واملؤسسات لرد الجميل للمجتمع والبيئة واالقتصاد وهي مرت
بمراحل كل مرحلة لها شعارها ومنهجها في التعامل ،يمكن تلخيص تلك املراحل بما يلي (عبد الالوي:)2015 ،
 -1مرحلة تعظيم األرباح وهي تمتد من (:)1920 -1800
في هذه املرحلة كانت املسؤولية األساسية لألعمال هي تعظيم األرباح والتوجه نحو املصلحة الذاتية الصرفة ،ورفع
شعار "ما هو جيد لي جيد للبلد"
 -2مرحلة إدارة الوصاية:
وامتدت من أواخر العشرينات حتى بداية الستينات من القرن املاض ي ،وخالل هذه الفترة كانت املسؤولية
األساسية هي تحقي الربح املالئم الذي يحق املصلحة الذاتية ومصالح األطراف األخرى مثل املساهمين والعاملين أما
الشعار خالل هذه الفترة "ما هو جيد للبالد هو جيد لي".
 -3مرحلة إدارة نوعية الحياة:
وامتدت هذه الفترة منذ أواخر الستينات من القرن العشرين حتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،وفي هذه
املرحلة فإن املسؤولية األساسية لألعمال تقوم على أن الربح ضروري ،ولكن األفراد أهم من النقود وهذا ما يحق املصلحة
الذاتية املتنورة للمؤسسات االقتصادية ومصالح املساهمين واملجتمع ك ااكل وكان الشعار لهذه املرحلة هو "ما هو جيد
للمجتمع هو جيد للبلد".
ً
ثانيا :مفهوم املسؤولية االجتماعية:
ً
ً
رغم أن موضوع املسؤولية االجتماعية أخذ حيزا كبيرا من اهتمامات الباحثين نظرا لتطور منظمات األعمال والعمل
املؤسس ي بشكل عام ،إال أنه ال يوجد تعريف واقح ومتف عليه للمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال ويمكن تسليط
الضوء على بعض املفاهيم التي أطلقتها بعض املؤسسات الدولية وبعض الباحثين وهي كاآلتي:
فقد عرفت املفوضية األوربية املسؤولية االجتماعية بأنها" ،عملية توحيد االعتبارات واالهتمامات البيئية واالجتماعية
للمؤسسات االقتصادية مع أنشطتها وعملياتها وفعاليتها وتفاعلها مع ذوي املصلحة على أساس طوعي" (الحمودي،
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املعارضة ،)17 ،2015 ،في حين يعرفها البنك الدولي على أنها" ،التزام مؤسسات األعمال بتحقي التنمية املستدامة من
خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم واملجتمع املحلي بشكل جماعي ،لتطوير مستوى معيشة األفراد بأسلوب يخدم التجارة
ويخدم التنمية في آن واحد بحيث تكون مدمجة في األنشطة املستمرة للمؤسسة" (.)The World Bank ,2005,10
ويعرف املجلس العاملي لألعمال من أجل التنمية املستدامة املسؤولية االجتماعية على أنها" ،االلتزام املستمر
ملؤسسات األعمال بالسلوك األخالقي واإلسهام في التنمية االقتصادية ،وفي الوقت عينه تحسين نوعية حياة القوى العاملة
ً
وأسرهم فضال عن املجتمعات املحلية واملجتمع أجمع) .) pesqueux, Biefnot,2002,19
وهكذا فان املؤسسات الثالث اتفقت في تعاريفها على ضرورة إسهام الشركات في تحسين وتنمية نوعية حياة األفراد
في البيئة املحيطة بهذه الشركات.
ويعرف دراكر ( )Druckerاملسؤولية االجتماعية على أنها التزامات املؤسسة تجاه املجتمع الذي تعمل فيه ،في حين
يضيف هوملز ( )Holmesعلى التعريف الساب إن هذه االلتزامات املترتبة تجاه املجتمع تكون عن طري املساهمة في إنجاز
مجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية تهدف إلى محاربة الفقر ،تحسين الخدمات ،مكافحة التلوث ،خل فرص عمل
وحل مشكلة اإلسكان واملواصالت وغيرها (الصيرفي ،)15 ،2007 ،كما يرى برايد وفيرل ( )Ferrel & Prideأن املسؤولية
االجتماعية تشير إلى االلتزام من قبل املؤسسات من أجل تعزيز تأثيرها اإليجابي وتقليل تأثيرها السلبي على املجتمع ،فهي
تهتم بالتأثيرات الكلية لقرارات التسوي باملجتمع (طالب وآخرون ،)38 ،2010 ،ويرى روبنس ( )Robbinsأنها تستند إلى
ً
اعتبارات أخالقية مركزة على أهداف بشكل التزامات بعيدة األمد ،آخذة في االعتبار مبادرات املؤسسات االقتصادية للوفاء
بهذه االلتزامات بما يعزز صورتها في املجتمع ،أما ستراير( )Strierفيعرف املسؤولية االجتماعية على أنها تمثل توقعات
املجتمع ملبادرات املؤسسات في مجال مسؤوليتها وبما يتجاوز الحد األدنى من اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقيام
املؤسسة بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراتها (بودي ،سفيان.)6 ،2012 ،
ويمكن القول إن تعدد التعريفات هو ناتج عن غياب املعايير الخاصة باستيفاء تلك املسؤوليات في الشركات املختلفة
من جانب ،ومن جانب آخر تباين أعمال وأنشطة تلك الشركات وتعدد الخدمات والسلع التي تقدمها ،فضال عن ذلك ٍفان
تعدد تعريفات الباحثين ناتج من عدة عوامل أهمها وعي املجتمع لعمل الشركات ،والظروف االقتصادية السائدة وقت
التعريف ،فضال عن حدة املنافسة بين الشركات لكسب األطراف ،وتأثر الباحث بتجربة اقتصادية معينة ومجال تخصصه.
ويعرف الباحثان املسؤولية االجتماعية على أنها" ،التزام أخالقي تجاه املجتمع يقع على عات مختلف الشركات بغض
النظر عن نشاطها وهذا االلتزام ناجم عن رغبة تلك الشركات في أن تتفاعل مع بيئاتها ،مرتكزة على ركنين أساسين هما
اإلدارة املسؤولة والعمل الطوعي".
ً
ثالثا :أبعاد املسؤولية االجتماعية ونطاقات تطبيقها:
في منظمات األعمال كلما كانت الشركة متفاعلة مع بيئاتها الداخلية والخارجية بشكل جيد كان أداؤها على مستوى
ً
املسؤولية االجتماعية عاليا وذلك لقربها ومالمستها لتلك البيئات ويمكن تقسيم تلك البيئات إلى بيئة داخلية وتشمل
املوظفين واملوردين والزبائن  ..ال  ،وبيئة خارجية وتشمل عموم القطاعات االجتماعية املختلفة ،وعلى الصعيد العاملي
أسهمت العديد من املنظمات الدولية كاألمم املتحدة بإرساء مفاهيم وأبعاد كثيرة للمسؤولية االجتماعية والتي يمكن العمل
ضمن نطاقها.
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وفي ضوء ما تقدم يمكن توضيح أهم أبعاد املسؤولية االجتماعية للشركات باآلتي:
 -1البعد االقتصادي( :القواق :)5 ،2012 ،هذا البعد ال يشير إلى الربح كجانب من جوانب األعمال التجارية ،إنما يشير
إلى االلتزام بممارسات أخالقية داخل املؤسسات مثل الحوكمة املؤسسية ،ومنع الرشوة والفساد ،وحماية حقوق
املستهلك ،واالستثمار األخالقي ،وضمن هذا السياق على املؤسسات أن تقوم بتبني وتطبي مبادئ املساءلة والشفافية
والسلوك األخالقي ،واحترام مصالح األطراف املعنية ،واحترام سيادة القانون في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
ومن أهم متغيرات البعد االقتصادي ما يلي:
أ -القدرات الداخلية :ويقصد بها البرامج واألنشطة والسياسات التي تعزز من القدرات الداخلية للشركة ذات اإلطار
االجتماعي.
ب -املوارد البشرية :ويقصد بها صياغة إستراتيجية املوارد البشرية ،على ضوء مفاهيم املسؤولية االجتماعية ،وانعكاس
هذه الصياغة في إجراءات التعيين ،والتطوير واالحتفاظ بالقواعد القانونية.
ت -بيئة العمل :ويقصد بها توفير الظروف الداخلية املالئمة ألداء العاملين وتحفيزهم نحو األداء األفضل ،من خالل توفير
الظروف اآلمنة في موقع العمل ،وتوفير الخدمات االجتماعية املالئمة.
ث -الهيكل الساند :ويقصد به فرص املشاركة باتخاذ القرار وحقوق أصحاب املصالح ،والنشاطات النقابية ،والحياة
املهنية االجتماعية.
ج -الزبون :ويقصد به تحديد النشاطات والبرامج املالئمة التي تستجيب ملتطلبات الزبون وحاجاته.
 -2البعد االجتماعي( :سعيد ،الباوي :)2 ،2010 ،يتجلى هذا البعد في كون املؤسسة البد لها أن تسهم في تحقي رفاهية
ً
ً
املجتمع الذي تعمل فيه فضال عن تحسين ورعاية شؤون العاملين فيها بما ينعكس إيجابا على إنتاجيتهم ،وتنمية قدراتهم
الفنية وتوفير األمن املنهي والوظيفي والرعاية الصحية واالجتماعية له ،ومن أهم متغيرات هذا البعد ما يأتي:
أ -األعمال الخيرية :ويقصد بها األنشطة والخدمات اإلنسانية التي تكسب املنظمة تعاطف املجتمع.
ب -مساندة منظمات املجتمع املدني :ويقصد بها تقديم حزمة من أنواع املساندة املالية واملادية واملعنوية التي تقدمها
املنظمة ملؤسسات املجتمع املدني.
ت -خدمة املجتمع :ويقصد بها الخدمات االجتماعية واملعنوية الضرورية التي يحتاجها املجتمع.
ث -الشفافية :ويقصد بها االلتزام بالقوانين واإلجراءات التي تمكن املجتمع وأصحاب املصالح من الوصول بسهولة إلى
املعلومات.
ج -متطلبات البيئة :ويقصد بها األنشطة والوسائل والبرامج التي تقوم بها املنظمة للحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
 -3البعد البي ا ا اائي (الحموري :)9 ،2009 ،ويتمثل في أن املؤسسة البد لها من أن تسهم في خفض األضرار البيئية املترتبة على
ممارسة أنشطتها والقضاء على االنبعاثات السامة والنفايات املتولدة من عملياتها ،وتحقي أقص ى قدر من الكفاءة
واإلنتاجية من املوارد املتاحة وتقليل املمارسات التي قد تؤثر سلبا على تمتع البالد واألجيال القادمة باملوارد الطبيعية.

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 76International Journal of Economic Studies

ً
رابعا :موقف منظمات األعمال من املسؤولية االجتماعية:
اختلفت وجهات النظر في تبني املسؤولية االجتماعية ،فبعض األطراف تنظر لها على أنها كلفة زائدة من جانب ومن
جانب آخر أنها نشاط غير مالئم للمؤسسات الربحية وخارج اختصاص عملها الذي ينتظر منها تعظيم رأس املال ال تبديده
وبعض األطراف تنظر للمسؤولية االجتماعية على أنها أساس في تعافي املجتمع وتحت شعار "ما هو جيد للمجتمع هو جيد
للبلد" لذلك انقسمت القناعات بصواب القيام باملسؤوليات االجتماعية وخطأ العمل بها وكل طرف له مبرراته في تبني هذا
الرأي.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى وجود اتجاهين متعارضين بصدد الدعوة إلى تبني املسؤولية االجتماعية من قبل الشركات،
فاالتجاه األول يمثله املفكرون الكالسيكيون بزعامة ميلتون فريدمان ( )Milton Friedmanوالذي يركز على أن الوظيفة
األساسية للشركات هي جعل األعمال مربحة وتعظيم الربح والعوائد وعدم الصرف على أي أنشطة اجتماعية ألنها تؤدي
ً
إلى هدر أرباح املساهمين  Shareholderأو ( Stockholderتمييزا لهم عن أصحاب املصالح  ،)Stakeholderكذلك يرى
أصحاب هذه الفكرة أن الصرف على الجوانب االجتماعية يزيد من كلفة اإلنتاج ويمكن أن يتسبب في ذوبان الهدف الرئيس ي
ً
لألعمال وهو تحقي الربح ،فضال عن ذلك فإن املدراء ليس لديهم خبرة بإدارة البرامج االجتماعية فضال عن عدم قدرتهم
ً
منح تلك األعمال مزيدا من القوة والاتأثيرية في املجتمع.
باملقابل فإن وجهة النظر األخرى جاءت من قبل العالم األمريكي بول سامويلسون Paul Samuelsonمن الجهة األخرى
ً
ً
يرى أن منظمات األعمال يجب أن تتبنى دورا اجتماعيا واسعا وأن تنف بسخاء على األنشطة االجتماعية ورفاهية املجتمع،
وفي إطار هذا املنظور فإن الشركات يجب أن تراعي بشكل واسع مصالح جميع األطراف وأن ال ينحصر دورها على مراعاة
تحقي األرباح والعوائد للمساهمين ،إذ أن الشركات يجب أن تحل مشاكل تسببت فيها األنشطة التي تزاولها مثل التلوث
واستنزاف املوارد وأن تتصرف كمواطن اعتباري صالح ،إن القيام بالدور االجتماعي يساعد على تحسين صورة األعمال في
املجتمع ويجنب األعمال التدخل الحكومي (الغير ايجابي)( .العامري والغالبي ،)94-93 ،2014 ،والشكل اآلتي يوقح ذلك.
شكل ()1
آراء املؤيدون واملعارضون لتبني املسؤولية االجتماعية
معارضون للمسؤولية االجتماعية

مؤيدون للمسؤولية االجتماعية



















املصدر :صالح مهدي العامري و طاهرمحسن الغالبي ،اإلدارة واألعمال ،داروائل للنشرالطبعة الرابعة ،2014 ،ص .94
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خامسا :األثراالقتصادي للمسؤولية االجتماعية:
في ضوء ما تقدم قد يعتقد البعض أن ال ربط بين املسؤولية االجتماعية واملردود االقتصادي في الشركات التي تنطل
ً
دائما من منظور ربحي (جدوى اقتصادية)  ،إن قيام املؤسسات بدورها تجاه املسؤولية االجتماعية يضمن إلى حد جيد دعم
جميع أفراد املجتمع ألهدافها ورسالتها التنموية واالعتراف بممارساتها واملساهمة في إنجاح خططها وأهدافها ،عالوة على
املساهمة في سد احتياجات املجتمع املتغيرة ومتطلباته الضرورية ،فضال عن خل فرص عمل جديدة من خالل إقامة
املشاريع الخيرية واالجتماعية ذات الطابع التنموي وقد أظهرت معظم الدراسات التي أجريت على املؤسسات التي تتبنى
املسؤولية االجتماعية وجود صلة حقيقية بين املمارسات االجتماعية للمؤسسة واألداء املالي اإليجابي للشركة.
وضمن هذا اإلطار فقد ارتفع خالل العقد األخير من القرن العشرين عدد مؤسسات األعمال الكبرى التي تبين لها
ً
فائدة إدارة أعمالها وفقا ملتطلبات املسؤولية االجتماعية ،وقد تعززت خبرات هذه املؤسسات بصدور عشرات الدراسات
امليدانية ٕوااستطالعات الرأي التي أكدت أن للمسؤولية االجتماعية للشركات تأثير إيجابي على األداء االقتصادي ملجتمع
األعمال وأنها ال تؤثر سلبا على املساهمين ،بل أنها تعزز قيمة األسهم ومكانة املؤسسات ،ومع تزايد تأثير اإلعالم وارتفاع
نسب انسياب املعلومات وسهولة الحصول عليها في الوقت الحاضر فإن املستهلكين أصبحوا أكثر قدرة على تمييز
املؤسسات ذات السمعة الجيدة في مجال املسؤولية االجتماعية ،وهو ما يعنى أن املؤسسات ذات االسم التجاري الجذاب
بفعل السياسات املستجيبة اجتماعيا تستفيد من سمعتها الحسنة من أجل تنمية مبيعاتها وخل التزام أقوى لدى العمالء
بسلعها وخدماتها (مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.)82 ،2004 ،
إن املؤسسات املعروفة بسمعتها الجيدة واستجابتها ملسؤوليتها االجتماعية تكون أقدر على كسب بقية مجتمع األعمال
إلى جانبها ،وعلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة ،هذا فضال عن أنها تفلح في الحصول على معاملة أفضل من جانب
الحكومات ،فاألخيرة تكون أكثر استعدادا ملنحها مزايا وأفضليات إضافية مثل اإلعفاءات والتخفيضات على الرسوم
والضرائب بدال من إخضاعها للرقابة الصارمة (الحسن.)22 ،2014 ،
املبحث الثاني :العالقة بين التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية
أوال :تعريف التنمية املستدامة
التنمية املستدامة كمفهوم حديث املنشأ استوعبته املؤسسات واألفراد بشكل متباين لكنه يدور ضمن محاور ثالثة
هي االقتصاد والبيئة واملجتمع في أغلب التعريفات ،يقترب ويبتعد في تلك املحاور طبقا لظروف تلك املؤسسات واألفراد
ومشاكلهما التي تعتبر التنمية املستدامة هي الحل الناجع لها ،إذ أن التباين في فهم التنمية املستدامة ولد تعريفات متعددة
وكاآلتي:
اللجنة الدولية للبيئة والتنمية أصدرت تقريرها في عام  1987الذي كان بعنوان مستقبلنا املشترك واشتمل التقرير
على تعريف التنمية املستدامة على أنها "التنمية التي تضمن االستجابة الحتياجات الجيل الحاضر مع عدم التعدي على
حقوق األجيال القادمة في املعيشة بمستوى يعادل الجيل الحالي أو يوافقه إن أمكن" لقد عرضت مقترحات اللجنة على
الجمعية العامة لألمم املتحدة وأقرتها وكانت الخطوة التالية اعتماد مفهوم التنمية املستدامة كالتزام من جانب كل الدول
وقد جاء ذلك في مؤتمر األمم املتحدة للبيئة والتنمية (قاسم.)106 ،2007 ،
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التنمية هي عملية شاملة مستمرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقي تقدم مستمر في حياة
األفراد ورفاهيتهم وذلك من خالل مساهمة جميع أفراد املجتمع وعلى أساس التوزيع العادل لعائداتها ،أما االستدامة فتعني
ضمان أال يقل االستهالك مع مرور الزمن وتدفقه وتحقي املنفعة العامة ،كما تعرف كذلك على أنها استمرارية املوارد
الطبيعية ألجيال الحاضر واملستقبل واملحافظة على خصائصها.
ثانيا :العالقة بين املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة:
إن الفكرة وراء املسؤولية االجتماعية للشركات هي أن هذه الشركات يجب عليها أال تسعى لتحقي الربح فقط بل عليها
أن تشارك بحل املشاكل التي يواجهها املجتمع ،لكونها تؤثر وتتأثر بهذا املجتمع وأيضا تؤثر وتتأثر بالبيئة املحيطة به لذلك
أطل عليها املسؤولية االجتماعية للشركات ( ،)Idemuia, 2007وتنفيذ هذه الفكرة يعود إلى صانعي القرار في هذه الشركات
إذا ما استندوا في بناء قراراتهم على املنط األخالقي واالجتماعي وليس فقط منط الربح االقتصادي.
لكي تسهم املسؤولية االجتماعية في تحقي التنمية املستدامة يجب أن يكون هناك تعاون بين الشركات واملجتمع
املدني في املنطقة التي تعمل فيها ،ولهذا فإن املسؤوليات االجتماعية تجاه املجتمع ال يجب أن تكون فقط من خالل
مساهمات هذه الشركات في بعض املشاريع ،بل من خالل إشراك املجتمع املدني فيها ،وهذا سيقود بالنتيجة إلى التنمية
املستدامة للمجتمع والشركات معا ،والشركات التي تقوم باملسؤوليات االجتماعية تعزز من أدائها املالي وشهرة ماركتها
التجارية وسمعتها (.)Simionescu, 2015
شكل ()2
العالقة بين المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة
النظرية

العامل
االقتصادي
المسؤولية
االجتماعية

العامل
االجتماعي

التنمية
المستدامة

العامل البيئي

التطبيق

Source: Simionescu, L. (2015), The Relationship between Corporate Social Responsibility
(CRS) And Sustainable Development(SD), Internal Auditing and Risk Management, Anul X,
Nr.2(38).

يوقح الشكل أن التطبيقات التي تعود إلى أنشطة املسؤولية االجتماعية يمكن نقلها عبر النظرية ،وأن تأثير هذه
العوامل هو تأثير متبادل بين املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة من خالل العوامل الثالث املذكورة في الشكل ،إذ
أن العوامل الثالث هي نفسها في املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة ،لذا فإن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع في هذه
املجاالت سيسهم بشكل أكيد في التأثير على التنمية املستدامة بشكل إيجابي.
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املبحث الثالث :الشركات النفطية األجنبية العاملة في محافظة البصرة
أوال :الخدمات املقدمة في العقود ونطاقات العمل بها ومعلومات ذات صلة:
إن ملحافظة البصرة أهمية كبيرة في الصناعة النفطية في العراق وذلك لالحتياطات الكبيرة التي تتمتع بها وجودة
النفوط التي تحويها حقولها وارتفاع نسبة عامل االستخالص وجدوى النشاط النفطي بها بشكل ملحوظ ،إذ أن حقولها
العمالقة الستة ( الرميلة -الزبير – القرنة ( – )1القرنة ( – )2مجنون – نهر بن عمر) تحوي على ما يقارب  86مليار برميل
كاحتياطي ممكن استخالصه أي ما يقارب  %56من مجمل االحتياطي العراقي البالغ ( )143مليار برميل ،كذلك على مستوى
اإلنتاج اليومي إذ بلغ إنتاج تلك الحقول أكثر من ( )2.2مليون ب/يوم أي ما يعادل أكثر من  %50من إجمالي إنتاج النفط
العراقي (املوقع الرسمي لوزارة النفط العراقية على شبكة االنترنت.)2018 ،
لقد مرت الصناعة النفطية في العراق بمشاكل كبيرة وتعثرات نتيجة غياب الرؤية في تلك الصناعة ودخول البلد
ً
بحروب عبثية ،األمر الذي عنده تعثر قطاع االستثمار النفطي فضال عن القطاعات األخرى املهمة في البلد ،ولعوامل عديدة
ومختلفة على رأسها زيادة اإليرادات املالية للبلد إلعادة اإلعمار واالنطالق باستثمارات حقيقية فيه كانت القناعة حاضرة
بزيادة اإلنتاج بشكل يواكب املتطلبات أعاله ،كان قرار السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء ووزارة النفط) التعاقد مع شركات
كبرى لتقديم الدعم الالزم لوزارة النفط العراقية لتمكينها من زيادة اإلنتاج بشكل مجدول للوصول إلى الهدف النهائي
ً
لإلنتاج والبالغ  12مليون برميل يوميا ،حيث باشرت وزارة النفط العراقية بدعوة الشركات الكبرى (األخوات الستة وغيرها)
لالستثمار في الرقع االستكشافية الجديدة وتطوير الحقول القائمة ،إذ كان لحقول محافظة البصرة النفطية النصيب
ً
األكبر في تلك العقود لظروف خاصة تتعل بها وخصوصا على املستوى األمني حيث االستقرار النسبي امللحوظ إذا ما قورنت
ً
باملحافظات العراقية األخرى كاألنبار مثال.
ليس مجال البحث تقييم تلك عقود الخدمة الفنية ( )TSCمن الناحية الفنية واالقتصادية بقدر ما يحاول تسليط
ً
ً
األضواء على جوانب تتعل بالخدمات االجتماعية والبيئية التي تمثل ذلك تعهدا تعاقديا تارة والتزاما مع الجهات التنفيذية
ً
تارة أخرى ،وسنبين في هذا املبحث بعض الجوانب التي تتعل بموضوع البحث لتمثل أرضية واقحة للتقييم والربط
واالستنتاج.
جدول ()1
عقود الخدمة الفنية ( )TSCضمن حقول محافظة البصرة (ير ى تحديد السنة)
ت

جولة العطاء

املشروع أو الرقعة
االستكشافية

املشغل

النوع

الهدف املبدئي
(مليون/يوم)

هدف الذروة
(مليون/يوم)

قيمة الرسم
الثابت
(دوالر/برميل)

1

2009

الرميلة

شركة النفط
البريطانية ()p.p

نفط

1.173

2.850

2.00

2

2009

غرب القرنة()1

شركة أكسون موبيل

نفط

0.268

2.825

1.90

3

2009

الزبير

شركة  ENIااليطالية

نفط

0.201

1.200

2.00
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4

2009

غرب القرنة()2

شركة لوك أويل

نفط

0.120

1.800

1.15

5

2009

مجنون

شركة شل

نفط

1.75

1.800

1.39

6

2013

حقل السيبة

كويت انير ي

نفط

املصدر :منظمة الطاقة الدولية ،آفاق الطاقة في العراق ،2012 ،ص.37

يتضح من الجدول أن وزارة النفط العراقية معولة بشكل كبير على حقول محافظة البصرة للوصول للهدف
اإلنتاجي البالغ ( )12مليون ب/يوم في عام  2017لعموم العراق ،إذ تكون حصة املحافظة هي ( )10.5مليون ب/يوم أي ما
نسبته  %80من مجمل اإلنتاج العراقي.
ً
ثانيا :التفاهمات واملضامين التعاقدية للمسؤوليات االجتماعية لتلك الشركات:
ً
 -1املستوى االجتماعي :من خالل املطالعة لبعض فقرات عقود الخدمة وخصوصا فيما تتعل بموضوع البحث يمكن
تقسيم الجانب االجتماعي إلى توجهين:
أ -داخلي ويتعل بموظفي تلك الشركات املتعاقدة مع الشركات األجنبية من خالل التدريب والدراسة األكاديمية حيث
خصص مبلغ سنوي غير مسترد درج في املادة ( )26كاآلتي:
"يجب على املقاول خالل مدة العقد ،وكحد أدنى ،تخصيص مبلغ سنوي قدرة خمسة ماليين دوالر أمريكي لصندوق
التدريب والتكنولوجيا واملنح الدراسية ،ال تكون الدفعة املقدمة للصندوق قابلة لالسترداد كتكاليف نفط" (عقد الخدمة
الفنية لحقل الزبير.)64 ،2009 ،
ب -خارجي ويتعل بعموم املجتمع إذ فرضت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على جميع الشركات املتعاقدة معها
بتخصيص مبلغ وقدره خمسة ماليين دوالر ككلف مستردة وتصرف على املشاريع الخدمية واالجتماعية والتعليمية
ً
وغيرها ،وخصوصا املناط القريبة من النشاط النفطي لذات الحقل.
 -2املستوى البيئي :عرف النشاط النفطي بتأثيره البيئي السلبي على ثالث نطاقات هي (التربة ،الهواء ،املياه) إذ حددت
املادة  41ف ي عقد الخدمة الفنية كيفية التعامل مع تلك النطاقات بالشكل الذي ال يؤثر على مستقبل البيئة في ظل
ذلك النشاط وكذلك الحفاظ على املوارد الطبيعية بالشكل الذي ال يؤثر على استنزافها بشكل مفرط ،وكذلك أشار
عقد الخدمة في الفقرة أعاله إلى توجهين في معالجة األضرار البيئية كاآلتي:
أ -اتخاذ كافة األساليب الكفيلة بالحفاظ على البيئة في ممارسة النشاط النفطي الحالي واملستقبلي وقد وقح ذلك في
املادة -1-41أ – ( )Aوكاآلتي:
"تجنب الضرر البيئي ،في حال حصول ذلك الضرر ،الحد منه ومن آثاره التبعية الخطيرة على املمتلكات واألشخاص"
(عقد الخدمة الفنية لحقل الزبير.)55 ،2009 ،

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 81International Journal of Economic Studies

العمل على منع إلحاق األضرار باألشخاص واملمتلكات والطبيعة السائدة في منطقة العقد للمجتمعات القريبة
للنشاط النفطي وقد وقح ذلك في املادة -1-14أ )B(-وكاآلتي:
"تجنب تضرر أو تدهور املعيشة أو نوعية الحياة في املجتمعات املحيطة ،وفي حال حصول أي تأثير سلبي ،التقليل من
ذلك التأثير وتأمين تعويض مناسب عن األذى الذي يصيب األشخاص ،أو الضرر الذي يصيب املمتلكات ،مما يعود سببه
ألثر العمليات النفطية" (عقد الخدمة الفنية لحقل الزبير.)55 ،2009 ،
 -3املستوى االقتصادي :ممكن استقراء الجوانب االقتصادية في املسؤوليات االجتماعية بإسهامات تلك الشركات
األجنبية باآلتي:
أ -القدرات الداخلية :في أغلب تلك الشركات تم وضع برامج شبه ثابتة للخدمات االجتماعية تمثلت بتوزيع تلك
الخدمات للمناط القريبة ومالمسة احتياجات تلك املناط  ،وتأسيس وحدات ضمن الهياكل التنظيمية
معنية بالخدمات االجتماعية سميت (بوحدات املنافع االجتماعية).
ب -املوارد البشرية :تم وضع إستراتيجية واقحة للتوظيف حيث يكون بها املعيار األساس ي اإلنتاجية والجدوى
االقتصادية.
ت -بيئة العمل :تلتزم شركات النفط املتعاقدة بأقص ى درجات الحماية لألشخاص واملعدات بتوفير الحماية
الالزمة التي تكون معها الفعاليات النفطية آمنة وشبة خالية من الحوادث ،وتوفير الظروف املالئمة للعمل
ورواتب مجزية تقابل كل نشاط يؤدى.
ث -الهيكل الساند :لقد تمثل الهيكل الساند باإلجراءات القانونية الصارمة والتي تحفظ حقوق األطراف
وتحكيم دولي محايد ،كما تم إنشاء هيئات التشغيل في جميع نطاقات العقود وإعطائها صفات مالية وإدارية
مستقلة لتمكينها من مجاراة تنفيذ فقرات العقد.
ً
ثالثا :املردود االقتصادي والبيئي واالجتماعي لتلك الشركات و أثرها املباشرعلى محافظة البصرة:
ً
لقد كان األثر االقتصادي لعقود الخدمة في محافظة البصرة إيجابيا ،إذ تضمنت فقرة في موازنة ( )2011تلزم وزارتي
النفط واملالية بتعويض املحافظة املنتجة للنفط عن دوالر واحد عن كل برميل منتج ،للتعويض عن األضرار البيئية
الناتجة عن النشاط النفطي وكذلك تعويض عن أثر استخدام املشاريع الخدمية في املحافظات املنتجة لصالح املشاريع
النفطية املقامة والتي بدت تتضرر بشكل ملحوظ عن دخول عقود الخدمة حيز النفاذ ،حيث تصرف مبالغ البترودوالر
باملشاريع الخدمية ومشاريع الطاقة والبيئة.
أما على املستوى البيئي فمن الطبيعي أن تتضرر محافظة البصرة بزيادة النشاط النفطي بدخول عقود نفطية جديدة
هدفها زيادة اإلنتاج ،إذ زادت كميات التربة امللوثة نتيجة زيادة التسربات النفطية ،وكذلك ارتفع استهالك مياه األنهر لغرض
ً
حقن اآلبار لزيادة اإلنتاج فضال عن تلويث املياه الجوفية من خالل حقن فضالت النفط في مستويات تلك املياه ،أما على
املستوى االجتماعي فقد خصص مبلغ ال( )5مليون دوالر السنوي (ككلف مسترده) لغرض النهوض بواقع املجتمعات
القريبة وحل مشاكلهم فيما يتعل بالتربية والصحة والطرق وإنشاء أسواق نظامية وغيرها.
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املبحث الرابع :تقييم مشاريع املسؤولية االجتماعية في محافظة البصرة
أوال :خطة العمل في الشركات لتنفيذ مشاريع الخدمة االجتماعية:
لقد تشكلت في التجمعات السكانية القريبة (األقضية والنواحي) من الحقول النفطية التي تعمل فيها الشركات
األجنبية لجان دائمة بالتنسي مع الحكومة املحلية بالبصرة (مجلس محافظة البصرة) سميت باللجان املجتمعية والتي
تعنى بمتابعة مشاريع الخدمة املجتمعية مع الجهة املنفذة والدائرة املستفيدة وكذلك وضع أولويات لتنفيذ تلك املشاريع.
إذ باشرت تلك الشركات بشكل عملي في مشاريع الخدمة املجتمعية من سنة ( )2014وقد تم إعداد الكشوفات الفنية
من قبل الدوائر املستفيدة (وتقسم الدوائر املستفيدة حسب قرب املشروع لها ومسؤولياتها) ومصادقتها من الجهات املعنية
ً
ثم تحويلها إلى الجهة املنفذة إلنجازها بإشراف فني من الجهات والدوائر املستفيدة ،وعمليا كلما كانت تلك اللجان تعمل
بشكل منس ومنتظم مع الشركات األجنبية كانت انجاز املشاريع أكثر سالسة( .مقابلة شخصية مع رئيس لجنة النفط والغازفي
مجلس محافظة البصرة)( .إدرا ج تاريخ املقابلة)

ثانيا :محددات ومعاييرتنفيذ الشركات ملشاريع الخدمة ا جتمعية وتشغيل األيدي العاملة:
اتفقت الدوائر املعنية (مجلس املحافظة واملحافظة واللجان املجتمعية املشكلة) على أن تكون هنالك أربعة معايير
لالستفادة من تلك املشاريع منعا لعشوائية انجاز تلك املشاريع وكاآلتي:
 -1املعيار البيئي :كلما كان تأثير النشاط النفطي على التجمعات السكانية ملوث للبيئة وجب على الشركات تنفيذ
ً
مشاريع تتعل بأولوية معالجة تلك املشاكل من توسيع الرقعة الخضراء ودعم الجهد الزراعي فضال على العمل
على إيقاف التلوث وتعويض أثره بأي شكل من األشكال.
 -2قرب النشاط النفطي من التجمعات السكانية :كلما كان املجتمع السكاني قريب من النشاط النفطي كانت أولوية
انجاز املشاريع املجتمعية لتلك املناط أكثر من غيرها من املناط وتكون حصتها من املشاريع أكثر وأكبر.
 -3التداخل اإلداري :كلما كانت حدود تلك املناط اإلدارية قريبة من نشاطات الحقل كانت أولوية انجاز املشاريع
لتلك املناط فائقة على غيرها من مناط أخرى تبعد عنها.
 -4األثر على البنية التحتية :في بعض املشاريع النفطية تكون الحاجة ملحة إلنجاز مشاريع قريبة من التجمعات
السكانية (حفر بئر -إنشاء محطة تنقية النفط املستخرج – أنابيب نفطية) فيستلزم ذلك الربط الكهربائي لتلك
املحطات مع تلك املناط أو استخدام طرق تلك املدن لنقل املستلزمات أو صهاريج النفط وغيرها ،هنا تكون
األولوية في ذلك لتلك املناط على غيرها.
 -5يعتمد معيار التشغيل في األيدي العاملة على جانبين هما:
أ -توفر مهارة اليد العاملة في املناط القريبة :إذا توافرت املهارة الفنية في املناط القريبة لزم تشغيل العاملين
في املناط القريبة واالكتفاء بهم.
ب -قرب املجتمع عن املشروع النفطي :كلما كان املجتمع السكاني قريب من املشروع النفطي كانت حصته في
تشغيل اليد العاملة أكثر من غيرة من املناط .
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ثالثا :املشاريع املنجزة للمدة ( )2018 -2014للشركات النفطية األجنبية في مجال الخدمة ا جتمعية
جدول ()2
ملخص مشاريع الخدمة ا جتمعية (املنافع االجتماعية) لحقل الزبيرواملنفذة من قبل شركة ايني االيطالية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

منطقة املشروع
أعمال تأهيل وصيانة خمسة مدارس مع روضة في املربد والبرجسية
تجهيزصفوف كرفانية مع األثاث وكافة ملحقاتها عدد  36كرفان
إنشاء ثمانية صفوف متكاملة ملدرسة جنة البرجسية
تجهيزأثاث مدرس ي مع أجهزة حواسيب وطابعات وأجهزة كهربائية مختلفة
لخمسة عشرة مدرسة في املربد والبرجسية
تجهيزمواد أولية ملعملي االسفلت والكونكريت التابع لبلدية الزبير
ملعلب أم قصرالرئيس ي BRCإنشاء سياج سلكي
تجهيزوتنفيذ شبكة ماء (رنك) ملنطقة الهدامة في أم قصر
تكملة تبليط شارع حيفا من نهايته مقابل شارع ( )3إلى نهاية حي الصناعة
في أم قصر.
تبليط شارع نهاية حي املهندسين وربطه مع امتداد شارع حيفا
إكمال اكساء شارع حيفا من النقطة املقابلة ملدرسة النشأ الجديد إلى
تقاطع دورالقاعدة
بناء صف عدد  2في ثانوية النبأ في ناحية أم قصر
تجهيز مواد لدائرة مجاري الزبير
مشروع إنارة شارع حيفا في أم قصر
إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الحولي لقضاء الزبيروالشعيبة
تنفيذ تبليط شوارع متفرقة في حي الحكيم
تجهيزحاويات نفايات حديدية حجم ( )1100لترمع شراء احتياجات
لبلدية الزبير
شراء وتجهيزمواد لدائرة ماء الزبير
أعمال تأهيل مدارس أسامة بن زيد -البسملة – سيد ميرمحمد القزويني
في الزبير
أعمال توسيع واكساء الطريق بجانب سكة القطاراملمتد من جسر
السكة الى جامع البراك في الزبير
أعمال تجهيزمقاعد دراسية عدد 2500/ملديرية تربية البصرة
إنشاء مدرسة ثانوية تشمل  24صفا في منطقة البرجسية
تأهيل مدارس في قضاء الزبي وتشمل مدارس (:طلحة – املورد -عثمان
العبيدي – ذي القربى -يثرب -الفضل)
تأهيل مستشفى الطفل في البصرة
في مستشفى الصدرالتعليمي PET SCAN.تجهيزونصب جهاز
تأهيل مدارس (الفواطم -األمير– التطوير– كفرقاسم -قالدة الوجود-
أولى القبلتين -األهرام  -الحسن البصري – املاجدات).

السنة
2014
2014
2014

نوع القطاع
تربية
تربية
تربية

2014

تربية

2016
2016
2016

بلدية
رياضة
ماء

2016

بلدية – طرق

2017

بلدية – طرق

2017

بلدية – طرق

2017
2017
2017
2017
2017

تربية
مجاري
بلدية – طرق
بلدية – طرق
بلدية – طرق

2017

بلدية

2017

ماء

2017

تربية

2018

بلدية – طرق

2018

تربية

2018

تربية

2018

تربية

2018
2018

صحة
صحة

2018

تربية
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أعمال تأهيل مركزاملربد الصحي للرعاية الصحية األولية

26
27

أعمال تجهيزونصب مصاعد كهربائية عدد 2/ملستشفى الطفل في البصرة
أعمال تجهيز 206جهازطبي ملستشفى الطفل في البصرة

28

2018

صحة

2018

صحة

2018

صحة

املصدر :شركة ايني اإليطالية ،وحدة املنافع االجتماعية ،مشاريع املنافع االجتماعية (بيانات غيرمنشورة).

شكل ()3
مخطط يوضح حيزاملشاريع حسب القطاعات
10
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0
6

5

ق-
الرياضة

ق-
المجاري

4
ق-الماء

3

2

ق-
الصحة

ق-
البدية

1
ق-
التربية

املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على جدول ()2

يتضح من الجدول ( )2والشكل ( )3أن اللجان املجتمعية قدمت أولوية قطاع التربية على القطاعات األخرى وذلك
للنقص الواقح في قطاع التربية هذا من جانب ،ومن جانب آخر عدم اكتمال أغلب مدارس املناط القريبة لنشاط حقل
الزبير التي دخلت في خطط اإلعمار في السنوات السابقة ،كما اهتمت اللجان املجتمعية بالبنية التحتية وخصوصا الطرق
وذلك ملرور أغلب املعدات الالزمة وكذلك املزارعين واملوظفين واملوطنين ضمن هذه الطرق ،أما قطاعات الصحة املاء
واملجاري والرياضة فكانت املساهمات محدودة وليس ضمن الواقع الجغرافي للمجتمعات القريبة وال ترتقي لحجم املشاكل
في تلك القطاعات.
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جدول رقم ()3
ملخص مشاريع الخدمة ا جتمعية (املنافع االجتماعية) لحقل الرميلة واملنفذة من قبل شركة بي بي البريطانية
ت
1
2

منطقة املشروع
تأسيس مركزالخورة الصحي املؤقت وتشغيله
ورش عمل اللجنة ا جتمعية واجتماعات األطراف املعنية مع ا جتمعات
ا حلية والتواصل الخاص بافتتاح املشاريع

السنة
2015

نوع القطاع
صحة

2015

اجتماعي

2015
2015

صحة
بلدية

إنشاء عيادة صحية في كرمة علي وإدخال تحسينات الحقة عليها
3
تنفيذ خدمات تنظيف ا جتمع في الخورة
4
تحسين مشروع خدمات الرعاية الصحية وا جتمعية في كرمة علي –
2016
5
التوعية الصحية والتعليم
2015
إنشاء مشروع لتوفيرمياه اسالة لد  7000فرد
6
2016
توفيرمهحات ماء كهربائية في الرملية الشماية
7
2016
دراسات قواعد األجواء ا جتمعية  -كرمة علي والرميلة الشمالية
8
إنشاء  4منشآت رياضية في كرمة علي والرميلة الشمالية باإلضافة إلى
2016
9
األنشطة الداعمة
2016
إنشاء حدائق ترفيهية في الرميلة الشمالية
10
ً
دراسات جدوى وهندسة واجهة أمامية وتصميم لد  11مشروعا  -الزبيروأبو
2017
11
صخيروالخورة وقرية شركة نفط البصرة وقرية السكك
2017
تطويرمياه قرية شركة نفط البصرة
12
2017
تطويرمياه قرية السكك
13
2017
إنشاء شارع في الخورة
14
2017
تطويركهرباء قرية السكك
15
2017
إنشاء مساحات خضراء في قرية شركة نفط البصرة
16
2017
إنارة شارع في الزبير
17
توفيرخدمات صحية في الرميلة الشمالية -عيادة صحية متنقلة وخدمات
2017
18
توعية
2017
إنشاء شارع في أبو صخير
19
2018
تطويرمياه قرية نفط البصرة
20
2018
ترميم مركزالتدريب النسوي -كرمة علي
21
2018
إنارة شارع في الخورة
22
2018
توسيع روضة أطفال في كرمة علي
23
2018
تجهيزوحدات تبريد للمركزالنسوي في والروضة في كرمة علي
24
املصدر :شركة بي بي البريطانية ،وحدة املنافع االجتماعية ،مشاريع املنافع االجتماعية( ،بيانات غيرمنشورة).

صحة
ماء
ماء
اجتماعي
رياض ي
بلدية
بلدية
ماء
ماء
بلدية-طرق
طاقة
بلدية
بلدية
صحة
بلدية-طرق
ماء
اجتماعي
بلدية –طرق
تربية
تربية
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شكل ()4
مخطط يوضح حيزاملشاريع حسب القطاعات

8
7
6
5
4
3
2
1
0
7

ق-الرياضة

6

5

ق-الكهرباء

ق-التربية

4

ق-
اإلجتماعي

3

2

ق-الصحة

1

ق-الماء

ق-البلدية

املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على جدول (.)3

لقد توزعت مشاريع الخدمة املجتمعية للمجتمعات القريبة من الحقل النفطي في قطاعات متنوعة حسب الجدول
أعاله وكانت حصة قطاع البلدية هي األعلى ،إذ اختارت اللجنة املجتمعية هذا القطاع ألهميته للمجتمعات السكانية
القريبة وبعدها املاء والصحة ،وكذلك املشاريع الخاصة بالتوعية الصحية والتعليمية إذ كان هذا النوع من املشاريع
ً
ضروري جدا في مثل تلك املناط بعدها كان للتربية والكهرباء والرياضة نسب متقاربة من عدد املشاريع ،كما تجدر اإلشارة
إلى أن حقل الرميلة النفطي يمتاز ببعده الكبير عن التجمعات السكانية الكثيفة ،وقد أثر ذلك على عدد املشاريع املجتمعية
ً
املنجزة قياسا بكبر حقل الرميلة وغزارة إنتاجه من النفط.
جدول رقم ()4
ملخص مشاريع الخدمة ا جتمعية (املنافع االجتماعية) لحقل غرب القرنة1/واملنفذة من قبل شركة أكسن موبيل األمريكية
منطقة املشروع
تجهيزات رياضية وأخرى في ناحية اإلمام الصادق (ع)
تجديد حاويات القمامة للمدارس في ناحية اإلمام الصادق (ع)
عربة حوضية وشاحنة براد ناحية اإلمام الصادق (ع) في مستشفى قضاء
املدينة
خيمة كربالء (الستراحة املارة) في ناحية اإلمام الصادق (ع)
تزويد معدات طبية ملستشفى املدينة  /عيادة باهلة
خيمة كربالء (الستراحة املارة) في ناحية اإلمام الصادق (ع)
إصالح وصيانة الطرق في ناحية اإلمام الصادق(ع)

ت
1
2
3
4
5
6
7

السنة
2013
2014

نوع القطاع
رياضة
بلدية

2014

صحة

2015
2015
2016
2016

بلدية
صحة
بلدية
بلدية
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تربية
2016
تأثيث  3مدارس في ناحية اإلمام الصادق(ع)
8
تربية
2016
ترميم مدرسة نورالشاكرين في ناحية اإلمام الصادق(ع)
9
بلدية –طرق
2017
تبليط طريق بطول 7كم في ناحية اإلمام الصادق
10
بلدية
2017
خيمة كربالء (الستراحة املارة) في ناحية اإلمام الصادق (ع)
11
ماء
2017
تطويرمشروع املاء التابع لناحية اإلمام الصادق (ع) م1/
12
تربية
2017
إصالح وتأهيل  6مدارس في قضاء القرنة
13
ماء
2018
تطويرمشروع املاء التابع لناحية اإلمام الصادق (ع) م2/
14
صحة
2018
تزويد معدات طبية ملستشفى املدينة  +مولد كهرباء  /عيادة باهلة
15
بلدية – طرق
2018
تجهيزمواد تبليط  /معمل اسفلت بلدية القرنة
16
تربية
2018
إصالح وتأهيل  8مدارس وروضة أطفال واحدة في قضاء املدينة
17
تربية
2018
إصالح وتأهيل 10مدارس في ناحية اإلمام الصادق (ع)
18
املصدر :شركة أكسن موبيل األمريكية ،وحدة املنافع االجتماعية ،مشاريع املنافع االجتماعية( ،بيانات غيرمنشورة).

شكل ()5
مخطط يوضح حيزاملشاريع حسب القطاعات
7
6
5
4
3
2

1
0
5
ق -الرياضة

4
ق -الماء

3
ق-الصحة

2
ق-التربية

1
ق-البلدية

املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الجدول (.)4

في حقل غرب القرنة 1/نرى أن املشاريع توزعت على ثالث تجمعات سكانية وهي قضاء القرنة وقضاء املدينة وناحية
اإلمام الصادق (ع) ،إذ الواقع الجغرافي للحقل يحتم توزيع املشاريع بالكيفية التي وزعت بها ووف املعايير التي تم بيانها
ً
ً
سابقا في هذا املبحث في ثانيا ،إذ كان القطاع البلدي هو القطاع الذي كانت له األولوية بتوزيع املشاريع وذلك ألهميته في
تلك املناط نتيجة الطبيعة الجغرافية لتلك املناط وتباعد املجموعات السكانية فيها ،كذلك قطاع التربية كانت له
األولوية وذلك لعدم اكتمال أغلب مشاريع التربية والتي تتعل ببناء مدارس جديدة نتيجة الظرف املالي وأزمة التقشف التي
مر بها البلد خالل الفترة املاضية فكان الضغط كبير على املدارس بالدوام بثالث نوبات مما أنهك بنية تلك املدارس التي
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ً
فترة وأخرى ،أما القطاعات األخرى كالصحة واملاء والرياضة فكانت مساهمات جدا متواضعة ال تفي بسد
يلتزم ترميمها بين ٍ
الحاجة الفعلية لتلك القطاعات.
جدول رقم ()5
ملخص مشاريع الخدمة ا جتمعية (املنافع االجتماعية) لحقل مجنون واملنفذة من قبل شركة شل الهولندية
ت
1

منطقة املشروع
إعادة تأهيل مدرسة الجوادين للبنين وبناء طابق ثاني  6صفوف في ناحية الدير
تجهيز 28منظومة تصفية بطاقة 3م3و5م 3باليوم لتحلية املياه لد  28مدرسة في
مدارس في ناحية النشوة
بناء مدرسة متكاملة ذات  18صف وثالث طوابق مع كافة التجهيزات والتبريد في
ناحية النشوة

4

عيادات متنقلة عدد ( )4تخدم أكثرمن  20قرية وقصبة في مناطق قريبة من
حقل مجنون النفطي

2016

5

تقديم الدعم الطبي الالزم في املراكزالطبية لناحية النشوة وكذلك برامج توعية
طبية في مدارس الناحية

2016

صحة

2016

صحة

2
3

السنة
2015

نوع القطاع
تربية

2015

ماء

2016

تربية
صحة

حملة التوعية عن الكشف املبكرلسرطان الثدي في املناطق النائية في النشوة
6
والديروالقرنة
املصدر :شركة شل الهولندية ،وحدة املنافع االجتماعية ،مشاريع املنافع االجتماعية( ،بيانات غيرمنشورة).

شكل ()6
مخطط يوضح حيزاملشاريع حسب القطاعات

3
2.5
2
1.5
1
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0
3
ق-الماء

2

1

ق-التربية

ق-الصحة

املصدر :من إعداد الباحثان اعتمادا على بيانات الجدول (.)5
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لقد كانت املساهمات االجتماعية لشركة شل الهولندية منحصرة بقطاعات ثالث الصحة والتربية واملاء وحسب ما
رأته اللجان املجتمعية في تلك املناط  ،إن رغبة شركة شل بتصفية حساباتها واالنسحاب من -عقد تطوير حقل مجنون
ً
بالتراض ي أثر بشكل كبير على مشاريع الخدمة املجتمعية لعامي  2018 -2017فضال عن أسباب أخرى تتعل بتأخير إعداد
الكشوفات من الدوائر املستفيدة والجهة املنفذة.
ً
رابعا :معوقات الشركات النفطية األجنبية لتنفيذ مشاريع الخدمة املجتمعية:
نستطيع إجمال املعوقات التي واجهت الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة باآلتي (مقابلة شخصية مع بعض

مسؤولي وحدات املنافع في هيآت التشغيل):
ً
 -1يعد تأخر سداد مستحقات الشركات النفطية األجنبية العاملة في حقول البصرة عامال مهما من عوامل تأخير
تنفيذ املشاريع (رغم أنها كلف مستردة) ،إال أن الشركات األجنبية تعتذر في بعض األحيان وتأجل في البعض اآلخر
بسبب تأخر صرف مستحقاتها.
 -2إن تعارض خطط مشاريع الوزارة واملحافظة مع خطط املنافع (وإن كانت مشاريع محدودة) أدى إلى تأخير إجراءات
تنفيذ مشاريع املنافع االجتماعية ،وبطبيعة الحال فإن مبالغ املنافع تكون غير مدورة للسنة املالية التالية أي أنها
تنتهي بانتهاء السنة املالية فذلك يضيع فرص على املجتمع بتنفيذ بعض املشاريع الخدمية فيه.
 -3هنالك مشكلة قانونية أثارتها بعض الشركات منها شركة لوك أويل الروسية بخصوص قانونية تنفيذ مشاريع
الخدمة املجتمعية بسجة أنها لم تدرج بعقد الخدمة الفنية (.)STC
 -4لم تتخلص مشاريع الخدمة املجتمعية من اإلجراءات الروتينية املعطلة التي أصبحت السمة الغالبة إلجراءات
تنفيذ املشاريع ،فإن معالجة مشكلة فنية في كشف فني تستلزم ثالث أو أربعة أشهر.
خامسا :تشغيل األيدي العاملة والتدريب
 -1تشغيل األيدي العاملة :لم تشر عقود الخدمة النفطية بضرورة تشغيل العراقيين بنسبة محددة وإنما أشارت في
حال عدم توافر خبرات كافية فيستعان باألجانب باختصاصات محدودة ونادرة ،وفي سنة  2014تم إصدار قرار
مجلس محافظة البصرة الذي يلزم الشركات النفطية األجنبية فيها على تشغيل ما نسبته  %80من العاملين من
أهالي املحافظة ،والنسبة املتبقية تعود إلدارات تلك الشركات ،إذ استجابت تلك الشركات على نطاق معتد به
علما أن قانونية القرار ال تلزم الشركات ألنها وقعت تلك العقود مع جهات مركزية (وزارة النفط).
 -2التدريبً :
بناء على املادة ( )3-26من عقود الخدمة الفنية فقد نصت على ما يأتي:
"يجب على املقاول خالل مدة العقد ،وكحد أدنى تخصيص مبلغ سنوي قدره ( )5ماليين دوالر أمريكي لصندوق
التدريب والتكنولوجيا واملنح الدراسية ،وال تكون املنح املقدمة للصندوق قابلة لالسترداد كتكاليف نفط " (عقد الخدمة
الفنية – -TSCلحقل الزبير)
ويمكن إدراج هذه الفقرة ضمن املسؤولية االجتماعية الداخلية (االهتمام باملوظفين وتدريبهم) ،ولكن أغلب هيآت
التشغيل لم تنفذ هذه الفقرة بشكل كامل وسنوي ولم تتجاوز نسبة الصرف بها في عموم عقود الخدمة الستة أكثر من
 ،%30إذ إن التأخير بتطبي هذه املادة من شأنه أن يؤخر مواكبة موظفي القطاع النفطي وعموم الشركات من استالم
الحقول بعد انتهاء عقود الخدمة وحل هيئات التشغيل.
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االستنتاجات:
 -1تطاب أهداف املسؤولية االجتماعية مع أهداف التنمية املستدامة جعل العالقة وثيقة بينهما على املستوى األكاديمي
يمكن اعتبار املسؤولية االجتماعية جزء ال يتجزأ من أهداف التنمية املستدامة.
 -2لقد كان هنالك أثر اقتصادي واقح من خالل تطوير الشركات النفطية لحقول البصرة ولكن لم يلحظ بذلك أي أثر
بيئي ايجابي ،بل بالعكس زادت اآلثار البيئية املدمرة لحقول املحافظة ،من خالل استغالل أغلب طرق املحافظة لنقل املواد
النفطية واملعدات الالزمة لتطوير الحقول دون أي عمل تطويري لتلك البنية سوى مشاريع ترقيعية هنا وهناك.
 -3عدم إدراج صيغة تعاقدية واقحة في عقود الخدمة ( )STCملوضوع املشاريع املجتمعية أثر بشكل مباشر على انجاز تلك
املشاريع وأعطى فرصة للمماطلة من قبل تلك الشركات ،بتنفيذ تلك املشاريع التي هي باألعم األغلب ذات حاجة ماسة
للمجتمعات البشرية التي تضمها تلك الحقول.
 -4إن اإلجراءات اإلدارية الروتينية بين الجهات الحكومية (مجلس املحافظة واملحافظة واللجان املجتمعية واملجالس
جهة أخرى) قد عطل بشكل كبير من
البلدية من جهة ووزارة النفط -شركة نفط البصرة وهيئات التشغيل املشغل من ٍ
ً
انجاز تلك املشاريع ،وليس غريبا أن تدخل تلك املشاريع بمزايدات سياسية وانتخابية.
 -5إن مشاريع الخدمة املجتمعية باشرت بالعمل منذ 2014م رغم سريان عقد الخدمة الفنية ( )TSCمنذ عام 2009
وهذا يعود لعدة أسباب أهمها النشاط امللحوظ للجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة والتي باشرت في 2013م
بمتابعة عمل تلك الشركات ،وكذلك الوفرة املالية التي كانت تتمتع بها عموم دوائر املحافظة وعدم ضغط شركة نفط
ً
الجنوب سابقا على الشركات في هذا امللف.
التوصيات:
.1

.2
.3
.4
.5

يمكن اعتبار املسؤولية االجتماعية عنصر قوة بتحقي التنمية املستدامة وتسخيرها بشكل كبير سيما إذا تم
مزج موضوع األرباح لدى الشركات مع موضوع املسؤولية االجتماعية فسوف يكون الحافز أقوى لتحقي أهداف
التنمية املستدامة.
ً
تكثيف البحث العلمي بموضوع املسؤولية االجتماعية وربطها دائما بالتنمية املستدامة واعتبار املسؤولية
ً
االجتماعية جزءا من التنمية املستدامة.
ضرورة خل إدارة نفطية واعية (مركزية) مع إدارة محلية عارفة ألهداف وأولويات املحافظة لتسخير كل
اإلمكانات إلنجاح مشاريع الخدمة املجتمعية واستثمارها بالشكل األمثل.
ضرورة إدراج صيغ تعاقدية ملزمة لجميع األطراف لتنفيذ مشاريع الخدمة املجتمعية في البيئات البشرية التي
تعمل بها واالستعانة بكوادر فنية وقانونية للعمل في هذا امللف وبكلف غير مستردة.
رغم التحسينات في الفترة األخيرة والتي طرأت على الهيكل اإلداري املشرف على تنفيذ الخدمة املجتمعية إال أنه
ً
هذا امللف بقي متعثرا ،لذلك يجب زيادة التحسينات وتقليل الروتين وضرورة أن تتواف خطط املحافظة
ً
والوزارات مع مشاريع الخدمة املجتمعية منعا لتعارضها وهدر األموال.
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النفط واملوازنة االحتادية واشــكالية تنويع مصادر الدخل والثروة يف العراق

The oil and the federal budget and the problem of diversifying sources of
income and wealth in Iraq
 عدنان حسددين الخياط.د.أ
 العراق-  جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد،أستاذ متقاعد

Abstract:
Within the scope of the reality that the Iraqi
economy has become, the expansion of dependence
on oil has become a serious danger to the future of
economic development in the country, because of
the oil wealth that is characterized as a nonrenewable wealth that is subject to depletion, as
well as being subject to the fluctuations of the
global oil market. And the shocks it borne of the
drop in global demand for oil and the drop in prices,
which made the Iraqi economy most affected by the
decline in oil revenues compared to other rentier oil
countries in the region due to the absence of
policies to diversify sources of income and wealth
and the consequences that this generates on the
state of the federal budget. Hence, the research
aimed to identify the reality of the annual federal
budgets of Iraq and what oil constitutes from the
total public revenues and total exports, as well as
analyzing some indicators in these budgets and the
rates of implementation of financial allocations and
their impact on the structure of the gross domestic
product and economic diversification policies. The
research concluded that there is a weakness in the
relationship between the basic elements that make
up to solve the development problems in the Iraqi
economy (oil - the federal budget - economic
diversification), which requires a change in the
behavior of economic policies and the way to
employ oil wealth and its returns for the benefit of
the economic development process. The research
adopted the inductive approach to the reality of the
economic indicators related to the constituent
elements of the problem in the light of the
information and data related to the subject, and
within the scope of the descriptive analysis in order
to elicit and draw conclusions and reach some
recommendations.
Key words: oil – Federal Budget - economic
diversification.
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:امللخص
ّ فان, في نطاق الواقع الذي أصبح عليه االقتصاد العراقي
ّ
اتساع نطاق االعتماد على النفط قد بات يشااكل خطورة
 ملا, شديدة على مسااتقبل التنمية االقتصادية في البالد
ّ تتصف به الثروة النفطية
بأنها من الثروات غير املتجددة
 فضال عن كونها تخضع, والتي تكون قابلة للنضوب
ُ
تحمله من صدمات
لتقلبات سوق النفط العاملية وما
, انخفاض الطلب العاملي على النفط وانخفاض األسعار
ّ
مما جعل االقتصاد العراقي األكثر تأثرا بانخفاض إيرادات
النفط مقارنة بالدول النفطية الريعية األخرى في املنطقة
بسبب غياب سياسات تنويع مصادر الدخل الثروة وما
ّ
يتولد عن ذلك من انعكاسات على حالة املوازنة االتحادية
 ومن ثم فقد اسااتهدف البحث التعرف على واقع املوازنات.
ّ
االتحادية السانوية للعراق وما يشااك ُله النفط من اجمالي
 فضال عن تحليل،اإليرادات العامة واجمالي الصادرات
بعض املؤشارات في هذه املوازنات ونسااب تنفيذ
التخصيصات املالية وأثرها على هيكل الناتج املحلي
 وخلص البحث.اإلجمالي وسياسات التنويع االقتصادي
الى ّان هناك ضعفا في العالقة بين العناصر األساااسااية
ّ
املكونة لحل مشاااكل التنمية في االقتصاد العراقي (النفط
ّ ،)ا املوازنة االتحادية ا التنويع االقتصادي
مما يتطلب
تغيير في ساالوك السياسات االقتصادية وطريقة
ٍ احداث
توظيف الثروة النفطية وعوائدها لصالح عملية التنمية
 وقد اعتمد البحث املنهج االسااتقرائي لواقع.االقتصادية
ّ
املكونة
املؤشرات االقتصادية املتعلقة بالعناصر
للمشااكلة في ضوء املعلومات والبيانات املتعلقة
 وفي نطاق التحليل الوصفي من أجل اسااتنباط،باملوضوع
. واسااتخالص النتائج والتوصل الى بعض التوصيات
 النفط ا املوازنة االتحادية ا التنويع:الكلمات املفتاحية
.االقتصادي
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مقدمة:
شكلت الواحات أهم مجاالت االستقرار في املناط الجافة والصحراوية ،وارتبطت الحياة فيها بمنابع املياه (عيون،
أودية ،خطارات )...التي أعطت الحياة لهذه املجاالت القاحلة ،مما ساهم في تشكيل حضارات عريقة ،شكلت الفالحة مع
التجارة أساس اقتصادها .استمر هذا الوضع الى حدود موت التجارة الصحراوية وبداية تدهور الواحات بسبب فترات
الجفاف الطويلة التي أثرت في النشاط الفالحي .ومن أجل إعطاء نفس جديد للواحات ومحاولة انقاذها ،تم تبني خيار
ً
السياحة كرافعة للتنمية ،ارتكازا على املؤهالت التي تتوفر عليها هذه الواحات ،واملتمثلة في التراث املادي والالمادي،
باإلضافة الى املؤهالت الطبيعة التي تميزها وتنفرد بها داخل التراب الوطني.
ّ
التحول عنها باتجاه استخدام مصادر أخرى للطاقة البديلة في
تتصف الثروة النفطية بخاصية النضوب وإمكانية
ّ ّ
ضوء التطورات العلمية والتقنية الجارية في العالم  ,مما يولد احتماالت مستقبلية النخفاض الطلب العاملي على النفط
وانخفاض أسعاره  .وقد ّ
تنبهت الكثير من الدول النفطية الريعية الى هذه املخاطر التي تنجم عن صدمات سوق النفط
العاملية التي تخضع متغيراتها الى عوامل تتعل بظروف االقتصاد العاملي  ,األمر الذي يؤدي الى توليد انعكاسات مالية
واقتصادية كبيرة على املوازنات العامة وعلى مجمل حركة االقتصاد وأنشطته في الدول الريعية ذات االعتماد الشديد على
النفط .
وفي اطار الحالة العراقية ّ ,
بشكل متصاعد بعد عام 2003
فان مثل هذا االعتماد الشديد على النفط قد استمر
ٍ
ّ
مما جعل املوازنات االتحادية السنوية أكثر خضوعا لصدمات سوق النفط العاملية في إيراداتها ونفقاتها  ,في ظل زيادة
التوجهات نحو زيادة التخصيصات املالية في املوازنات وغياب سياسات الترشيد في النفقات العامة وانخفاض تأثيراتها على
واقع القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية االقتصادية والتنويع االقتصادي  ,وفي تكوين رؤوس أموال وثروات وطنية
ّ
والتطور لتحقي التنمية املهنية املستدامة .
قابلة لالستدامة
ويحاول هذا البحث تسليط األضواء على الحلقة املفقودة بين العناصر األساسية ّ
املكونة لثالثية الحل ملعضلة
االقتصاد العراقي ( النفط ا املوازنة العامة االتحادية ا التنويع االقتصادي )  ,وضرورة تعزيز االرتباط بين هذه العناصر في
اطار ّ
توج ٍه جديد لتغيير السلوك وطريقة التعامل مع الثروة النفطية وعوائدها  ,ومن خالل استخدام قوة النفط لصالح
ِ
عملية التنمية االقتصادية في بناء اقتصاد سوق منتج باستخدام إمكانات الدولة وإمكانات القطاع الخاص لخل فرص
العمل  ,واملساهمة في تنويع مصادر إيرادات املوازنة العامة والحد من األعباء املالية الواقعة عليها  ,في اطار تعزيز منهج
االستخدام األمثل للموارد االقتصادية وكبح ممارسات الفساد .
كمصدر أساس لإليرادات العامة وفي تمويل
مشكلة البحث  :تتمثل مشكلة البحث في زيادة اعتماد العراق على النفط
ٍ
النفقات العامة  ,حيث بلغت نسبة اإليرادات النفطية نحو  , %92,2مقابل  %7,8لاليرادات غير النفطية كمتوسط للمدة
 2004ا  2019من اجمالي اإليرادات العامة 1مع اتساع حجم النفقات التشغيلية الجارية واتصافها باإلسراف وعدم الرشادة
 ,وانخفاض كفاءة وفعالية االنفاق االستثماري الحكومي واملنجزات االقتصادية واالجتماعية املتحققة من هذا االنفاق .
 1البنك المركزي العراقي ( 2004ــ  | )2019التقارير االقتصادية والنشــرات اإلحصائية | أعداد ســنوية للمدة المذكورة | قطاع المالية العامة
والمؤشرات المالية.
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كما بلغت نسبة مساهمة الصادرات النفطية  %99,5من اجمالي الصادرات كمتوسط للمدة املذكورةّ , 2
مما يشااير الى مدى
االنعكاسات السلبية على تنويع مصادر الدخل والثروة .
فرضيات البحث :اسااتند البحث على ثالث فرضيات مفادها:
.1ازدياد حالة اعتماد العراق على إيرادات النفط في تمويل املوازنات السنوية وانخفاض مساهمة مصادر اإليرادات األخرى
غير النفطية.
.2عدم وجود عجز مالي فعلي في معظم املوازنات الساانوية للعراق خالل مدة الدراسااة.
ُ
تمارسه هذه املوازنات على واقع
.3اتساع حجم التخصيصات املالية في املوازنات السنوية للعراق وانخفاض التأثير الذي
التنمية والقطاعات اإلنتاجية الحقيقية وعملية التنويع االقتصادي.

أهداف البحث:
.1التعرف على واقع املوازنات االتحادية السنوية في العراق ومدى اعتمادها على إيرادات النفط وأهميتها النسبية في الناتج
املحلي اإلجمالي واجمالي الصادرات.
.2تحليل بعض املؤشرات في املوازنات االتحادية السنوية املتعلقة ّ
بتطور التخصيصات املالية ونسب تنفيذ املوازنات.
.3التعرف على أثر إيرادات النفط واملوازنة العامة على هيكل الناتج املحلي اإلجمالي وسياسات التنويع االقتصادي.
منهجية البحث :اسااتند البحث في دراسته لعناصر املشكلة على أسلوب املنهج االسااتقرائي والتحليل الوصفي
للمعلومات والبيانات املتعلقة باملوضوع عبر مدة زمنية شااملتها الدراسة ( 2004ا  ،)2019من أجل اسااتنباط النتائج
والتحق من الفرضيات وطرح التوصيات.
هيكلية البحث :تم تقسيم البحث الى ثالثة مباحثُ ،خصص املبحث األول لدراسة طبيعة ّ
وسمات الثروة النفطية
وأهمية تفعيل مضامينها التنموية ،في حين ُخصص املبحث الثاني لتحليل حالة املوازنات االتحادية للعراق ومساار ّ
تطور
ّ
فتضمن تحليل بعض مؤشرات التنويع في االقتصاد العراقي .
النفقات العامة وتنفيذها  ,أما املبحث الثالث

املبحث األول :طبيعة وس د ّدمات الثروة النفطية وأهمية تفعيل مضامينها التنموية في االقتصاد العراقي
ّ
ّ
يولد انعكاسات ايجابية على عملية التنمية ّاال اذا ُ
حسا َان استخدامها على وف
ّان امتالك الثروة النفطية ال يمكن أن
املعايير واالعتبارات االقتصادية من أجل تحويل ثروة النفط الى أداة فعالة ومثمرة في تنمية الهياكل االنتاجية والبنى التحتية
ً
باعتباره ثروة مخزونة في باطن األرض لها وجود طبيعي وحقيقي ُيعد جزءا أساسيا من رأس املال
لالقتصاد الوطني  ,فالنفط
ِ
 2وزارة التخطيط العراقية | الجهاز المركزي لإلحصاء (  2004ــ  | 20019المجاميع اإلحصائية | أعداد ســنوية | إحصاءات التجارة الخارجية
.
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ّ
الوطني  ،وهو بذلك ال يمثل نتاجا لخدمات عناصر االنتاج ( العمل  ،رأس املال  ،األرض  ،التنظيم ) من حيث األصل
والتكوين  ،في حين يمثل الناتج القومي والدخل القومي نتاجا لخدمات هذه العناصر  ،اذ يمثل العمل والتنظيم ثروة بشرية
 ،كما تمثل األرض ورأس املال ثروة مادية  .ومن ثم فان عوائد النفط ال تمثل دخال كالذي ينجم عن بيع سلع ذات تكوين
ّ
وانما هي نتاج بيع ثروة ّ
بشكل طبيعي ومخزونة ال تكلف سوى تكاليف استخراجها
متكونة
بعناصر تكلفة معيارية ،
ٍ
وتسويقها . 3وملا كانت الدولة في معظم البلدان املنتجة للنفط تمتلك حقوق التصرف بالثروة النفطية  ،فان هذه الثروة هي
ّ
ُ
يمكن أن يؤول الى النضوب ّ ،
وان املوارد املالية املتأتية منها تعد بمثابة بيع تدريجي ألجز ٍاء من هذه الثروة
رأس مال وطني عام
ملوجودات آئلة الى النضوب والى حين نفادها  ،فينتهي بذلك املورد املالي ّ
املتولد عن هذه املوجودات
 ،أي ( تنقيد ) Monetize
ٍ
ِ
 .ولذلك ّ
فان صفة النضوب التي تتصف بها الثروة النفطية توجب على الدولة  ،وهي املسؤولة عن ادارة موارد النفط  ،أن
َ
اقتصاد ريعي احادي
تعمل على جعل عملية ( تنقيد النفط ) عملية تنموية باتجاه نقل االقتصاد الوطني تدريجيا  ،من
ٍ
ّ
اقتصاد ّ
التحول من امتالك رأس مال وطني يتصف بالنضوب  ،الى امتالك
متنوع االنتاج واملوارد  ،في اطار
الجانب الى
ٍ
موجودات ورؤوس أموال وطنية تتميز باالستمرار واالستدامة التنموية في ظل التوجهات العاملية لتطوير اسااتخدامات
مصادر الطاقة البديلة والطروحات من ّأن اإلنتاج واالستهالك العاملي من النفط قد دخل مرحلة الذروة التي ّ
يتفوق فيها
ّ
على الكميات املكتشفة الجديدة واالحتياطيات املؤكدة املوجودة ّ ,
مما يعني النضوب التدريجي للنفط الذي ما يزال يوفر
الطاقة الرخيصة مقارنة ً باملصادر األخرى4
وفي اطار ذلك فان تحويل املورد الناضب الى موارد مستدامة يتطلب تحقي ارتباط وثي بين التدفقات املالية
النفطية وبين األنشطة االستثمارية في االقتصاد الوطني  ,وان مثل هذا االرتباط ينب ي أن يستجيب ملتطلبات االستثمار
الكاف من الناحيتين الكمية والنوعية  ،الذي ّ
يعوض عن النضوب التدريجي للثروة النفطية  ،من خالل االستثمار في البنى
ِ
التحتية األساسية ومشاريع الخدمات االجتماعية عبر املوازنة العامة  ،أو عبر االستثمار املتصل بصنادي ثروة ساايادية
تعمل وف معايير اقتصاد السوق وتساهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية القطاعات االقتصادية الحقيقية وتنويع
مصادر الدخل والثروة .
ُ
اتوجبه االستثمار ّ
املعوض عن النضوب وملواجهة احتماالت انخفاض الطلب العاملي على النفط وانخفاض
ّان ما يس ا
أسعاره  ،ليس في حجم التخصيصات االستثمارية ونسبتها من الناتج املحلي االجمالي واجمالي االنفاق الحكومي فحسب ،
ِ
ّ
وانما أيضا في قدرة املؤسسات الحكومية ودوائرها على اختيار االستثمارات األكثر جدوى من النواحي االقتصادية
واالجتماعية  ،وكذلك القدرة على اختيار األساليب واآلليات املالئمة لتنفيذ املشاريع االستثمارية على وف الطاقة
الكاف والكفوء من
االستيعابية لحجم االستثمارات والتي تتطلب من الدولة االرتقاء بها الى مستوى متطلبات االستثمار
ِ
حيث ادارة وتنظيم مهمات التنفيذ وتطبي املواصفات النوعية املقررة  ،واالشراف واملراقبة على جداول العمل وتشااخيص
ّ
يؤمن انجاز املشاريع وف املواصفات املقررة واملدة املتف عليها .
املشكالت والعقبات التي تعترض عمليات التنفيذ بما ِ
احتياطيات نفطية كبيرة
ُويعد العراق من البلدان املنتجة واملصدرة للنفط وعضو مؤسس في األوبك  ,ويمتلك
ٍ
ُ
وضعته في املركز الخامس عامليا والثاني عربيا بعد السااعودية وف احتياطيات نفطية تزيد عن ( , ) 148مليار برميل  ,كما
 3د .مجيد عبد جعفر الكرخي (  ( ) 2002االقتصاد املالي للثروات الناضبة )  ,مجلة دراسات اقتصادية  ,بيت الحكمة ا بغداد | العدد األول ا
السنة الرابعة ا ,ص . 43
 4د .فيصل حميد (  , ) 2007النفط والحرب واملدينة  ,شركة املطبوعات للتوزيع والنشر  ,الطبعة األولى  ,بيروت  ,ص54
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يمتلك طاقة النتاج النفط تتجاوز ال ( )4مليون برميل يومياّ , 5
مما يعني وجود موارد نفطية تنتظر ُحس اان التوظيف واإلدارة
الرشيدة في اطار املوازنة العامة للدولة  .فلقد أساافرت تجربة السنوات السابقة في إدارة موارد النفط واملوازنة العامة عن
إشكاليات كبيرة في أسلوب وطريقة التعامل مع الثروة النفطية وعوائدها  ,فقد تعززت الس ا ّامة الريعية لالقتصاد
وجود
ٍ
العراقي وتراجع دور ومساهمة القطاعات اإلنتاجية الحقيقية في الناتج املحلي اإلجمالي وازدادت مشاكل البطالة وانخفض
مستوى الخدمات االجتماعية ومشاريع البنى التحتية ,وازداد اعتماد العراق على السلع املستوردة على حساب تراجع دور
املشاريع واملنتجات املحلية  ,وأصبحت صادرات العراق من السلع تكاد أن تقتصر على سلعة النفط الخام  ,في ظل ضعف
الدور االقتصادي للدولة وانخفاض أثر املوازنة العامة على واقع التنمية االقتصادية .
ُ
ّان ّ
التمعن في العالقة بين النفط واملوازنة العامة االتحادية وانعكاساتهما على التنمية في العراق  ,تظهر وجود العديد
من االشااكاليات التي تتعل بكيفية التعامل مع الثروة النفطية  ,في ظل غياب السياسات االقتصادية لتنويع مصادر الدخل
والثروة وتكوين رؤوس أموال وموجودات عامة وخاصة من املشاريع التنموية والبنى التحتية  .ويمكن التعرف على بعض
جوانب هذه االشااكاليات من خالل املبحثين التاليين  :ا

املبحث الثاني  :تحليل حالة املوازنات االتحادية للعراق ومسدار ّ
تطورالنفقات العامة وتنفيذها
ّ
املوازنات العامة للدول في أبسااط مفاهيمها وأهدافها والتي كانت السبب في نشأتها وتطورها  ,انها تمثل خطة وبرامج
ّ
املتضمنة تحقي أهدافها االقتصادية واالجتماعية في اطار الدور االقتصادي واالجتماعي الذي تضطلع به
عمل الدولة
مختلف دول العالم جنبا الى جنب مع الدور األساس للقطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية .
ُ
لقد كان هنالك صر ٌ
اتبعه القطاع الخاص وف مبدأ
اع على صعيد النظام االقتصادي العاملي بين املسار الذي
الحرية االقتصادية وآلية السوق  ،واملسار الذي ُ
اتبعه القطاع العام وف مبدأ اشباع الحاجات وآلية التخطيط  ،اذ حاول
كل مسار أن َ
ُ
جدارته في ّ
ُّ
كيفية ادارة وتخصيص املوارد االقتصادية وتحقي الرفاه االجتماعي  ،وذلك من خالل
يثبت
ٍ
نموذجين تنمويين متطرفين هما :النموذج الرأسمالي التقليدي الحر والنموذج االشتراكي التقليدي املركزي  ،فالنموذج
ّ
السوفيتي الساب قد اتصف باملركزية الشديدة التي لم تفسح مجاال لألنشطة
االشتراكي التقليدي وف ما طب في االتحاد
االقتصادية الخاصة ّ ،
مما أدى الى كبح املبادرات الفردية وعدم االستفادة من عناصر الكفاءة الكامنة في نشاط القطاع
الخاص  ،في حين نجد ّان الرأسمالية التقليدية املتشددة التي حاولت كبح جماح الدور االقتصادي واالجتماعي للدولة
ّ
والتحيز املطل للنشاط االقتصادي الحر  ،قد ساهمت هي األخرى في توليد العديد من املشاكل والصعوبات التي نجمت
ّ
والسيما في الدول النامية التي هي في أمس
عن فشل السوق في تلبية جانب مهم من االحتياجات االقتصادية واالجتماعية ،
دور اقتصادي للدولة لدعم القطاع الخاص وتقديم الخدمات واملنافع االجتماعية ودعم االستثمارات في البنى
الحاجة الى ٍ
مساهمته في القطاعات السلعية
تشجيعه على زيادة
التحتية  ،فضال عن حاجة الدولة الى الشراكة مع القطاع الخاص بغية
ِ
ِ
اإلنتاجية .
فان الصراع بين القطاع العام والقطاع الخاص  ،قد ّ
ومن ثم ّ
ُ
وطأته اعتبارا من عقد الثمانينيات من القرن
خفت
العشرين  ،اذ أصبح منط الحوار ولغة املصالح االقتصادية أكثر حضورا وقبوال لدى دول العالم مقارنة بمنط الصراعات
لدور اقتصادي واجتماعي للدولة
السياسية والحرب الباردة التي كانت سائدة  .وفي سياق هذا الوضع أصبح هنالك قبول ٍ
 5مؤسسة  GFPالعاملية  ,ترتيب العراق بتصنيف ألكبر احتياطيات النفط عامليا ا موازين نيوز ا  . 2021|2|21شاوهد في  | 2021 |7|28املوقع
األلكتروني | Details < https |www . mawazin . net
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في اطار وظائفها في توفير ما ُيعرف بالسلع العامة  ، public Goodsمقابل نجاح اقتصاد السوق في املجاالت االستثمارية
التي تحتاج الى تطبي املعايير التجارية وازالة التشوهات في األسعار من أجل بلوغ مستويات عالية من االبداع والكفاية
االنتاجية  .ومن ثم ّ
فان نجاح نظام السوق في جوانب كثيرة ونجاح الدولة في جوانب أخرى قد أفرز نموذجا متطورا من
الش اراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  ,أصبح يمثل في ظل املعطيات االقتصادية املعاصرة طريقا ثالثا في عملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية تحتاج اليه جميع دول العالم في صياغة سياساتها االقتصادية على وف ظروفها
واحتياجاتها التنموية .
دور كبير في ّ
كما ّان القبول بهذا املنط كان ُله ٌ
تبلور وبروز ما ُيعرف باالقتصاد املختلط وقيام العديد من دول العالم
ّ
بأنشاء صنادي ثروة سيادية ومؤسسات استثمارية حكومية  ,وال سي اما في معظم دول الريع النفطي  ,والتي تمثل استثمارات
حكومية مندمجة مع األنشطة االقتصادية في نظام اقتصاد السوق  .كما ّأن مثل هذا التطور في دور الدولة االقتصادي
قد ساعد على تكوين آليات للش اراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص )  Public-Private-Partnership ( P P Pوف ما
مسار تنموي معاصر القتصاد السوق  ,والذي أصبح من
ُيعرف ب ( نظام بوت  Build-Operate- Transfer ) BOTفي اطار
ٍ
خالله لعوائد النفط واملوازنة العامة في الدول النفطية الريعية دور مهم في األنشطة االستثمارية الحكومية الداعمة
ِ
لسياسات التنويع االقتصادي ودور القطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية .
ّ
املتغيرات االقتصادية
وتأثيره على
لقد أصبحت املوازنة العامة في دول الريع النفطي املرآة العاكسااة لقوة النفط
ِ
ّ
الكلية في االقتصاد الوطني ِ ,ا ّما باتجاه تعزيز الحالة الريعية وهدر املوارد وتخلف االقتصاد  ,أو باتجاه منهج العقالنية
االقتصادية والرشادة في توظيف قوة النفط في تعزيز إمكانات املوازنة ومضامينها االقتصادية واالجتماعية في اطار حوكمة
وتقدمه .
إيراداتها ونفقاتها لصالح تحقي التنمية املهنية املستدامة واالرتقاء برفاه املجتمع
ِ
وفي اطار حالة العراق نلحظ ّ
بأن املوازنات االتحادية عبر السنوات املاضية  ,قد شهدت توسعا كبيرا في تخصيصاتها
بعدد من السا ّامات نذكر منها
املالية التي ارتبطت بزيادة اإليرادات النفطية  ,وقد اتسام سلوك اعداد وتنفيذ هذه املوازنات ٍ
:ا ا
.1التصاعد املستمر في حجم التخصيصات املالية في املوازنات الساانوية وانخفاض حصيلة املنجزات التنموية | االقتصادية
واالجتماعية املتحققة من هذه التخصيصات .
.2غياب فكرة ( الفوائض املالية ) مهما بلغت إيرادات النفط  ,وعدم اللجوء الى إمكانية عزل نسبة ّ
معينة من هذه اإليرادات
ّ
والسيما في مراحل ازدهار األسعار وزيادة الطلب العاملي على النفط  ,ومحاولة استثمارها في مجاالت استثمارية تزيد من
,
ّ
اإليرادات العامة ّ
التوساع املالي غير املنضبط في قدرة املوازنات الساانوية على استيعاب
وتنوع مصادر الدخل والثروة  ,في ظل
املزيد من التخصيصات املالية دون مراعاة معايير الطاقة االسااتيعابية الالزمة لتنفيذ هذه التخصيصات واالعتبارات
املتعلقة بنوعية وانتاجية االنفاق الحكومي وف مناهج وبرامج اقتصادية واجتماعية رصينة تنعكس على واقع التنمية
والتنويع االقتصادي .
.3االتساع الكبير في حجم النفقات التشغيلية الجارية والتي أصبحت تسااتحوذ على الجزء األعظم من تخصيصات املوازنات
ّ
السنوية  ,وتشكل فقرة الرواتب واألجور الجانب األكبر من هذا االتساع بسبب قلة فرص العمل خارج نطاق القطاع
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ً
الحكومي رغم الترهل املتزايد الحاصل في الجهاز اإلداري الوظيفي  ,فضال عن ازدواجية وتضخم الكثير من عناصر هذه
بشكل غير حقيقي  ,في ظل انخفاض معايير اإلنتاجية واألداء .
النفقات
ٍ
.4التركيز في اعداد املوازنات على مفهوم ( العجز االفتراض ي املخطط ) الذي يرتبط باتساع التخصيصات املالية وقلة
اإليرادات املخططة  ,واعتماده كمعيار للتوسع في القروض العامة  .وقد أصبح التوسع في القروض ضمن املوازنات االتحادية
ً
ّ
السنوية يشكل أعباءا مالية إضافية على كاهل املوازنة العامة  ,حيث تظهر خدمات هذه القروض في املوازنات السنوية
الالحقة على شكل تسديد أقساط وفوائد  ,ففي موازنة  2019تم تخصيص ما يزيد عن عشاارة تريليون وساابعمائة مليار
دينار لسااداد أقساااط القروض 6في الوقت الذي نجد ّان مثل هذا الحجم من العجز االفتراض ي املخطط في املوازنات لم
ّ
اال في سنوات قليلة ّ ,أما في معظم السنوات ّ
فان اإليرادات الفعلية املتحققة كانت أكبر من النفقات املصروفة
يتحق فعليا
ٍ
فعال في نهاية السنة املالية .
ُ
ّان ما سا َّاار عليه العراق وعدد كثير من الدول األخرى  ,هو االستمرار في تطبي موازنة الرقابة والبنود التي تعد من
أقدم املوازنات  ,والتي من سماتها ّانها أكثر اهتماما بالتخصيصات املالية في ظل وجود عالقة ضعيفة تربط بين هذه
ّ
يمكن أن تنجم عنها  .ومع ذلك ّ
فان الكثير من الدول التي ما تزال
التخصيصات واملنجزات التنموية واملنافع االجتماعية التي
تعتمد على هذا النوع من املوازنات القديمة أصبحت تحرص على تطوير كفاءة موازناتها وزيادة فعاليتها باتجاه خل املزيد
من العالقات اإليجابية املنتجة بين التخصيصات املالية وبين حصيلة املنجزات االقتصادية واملنافع االجتماعية املتحققة
من عملية تنفيذ املوازنات  ,وذلك من خالل حوكمة وضبط إجراءات اإلدارة املالية املتبعة في تنفيذ املوازنات  ,فضال عن
اعداد (موازنات الظل) املتضمنة للمناهج االستثمارية للمشاريع ومناهج األنشطة االقتصادية التي تتطلب انفاقا حكوميا .
ُ
في حين ّ
تحولت الكثير من دول العالم نحو استخدام موازنات حديثة  ,كموازنة البرامج واألداء واملوازنة الصفرية والتي تعد
من املوازنات األكثر حوكمة وانضباطا في التنفيذ  ,وأكثر قدرة على تحقي الترابطات بين مدخالت املوازنة من التخصيصات
املالية وبين مخرجاتها من املشاريع واملنافع االجتماعية ذات الجدوى التنموية التي تتناسب مع حجم األموال املصروفة .
ّ
ومهما ّيكن نوع املوازنة في العراق ّ ,
فان املسألة ال تتعل بهذا الجانب فحسب  ,وانما الجانب األكثر أهمية هو مدى
ساالمة وانضباط بيئة النفقات الحكومية وأعمال التنفيذ املتعلقة بهذه النفقاتّ ,
وان نتائج ومنجزات املوازنة وانعكاساتها
التنموية تبقى مرتبطة باألساليب واآلليات التي يتم من خاللها التصرف بالتخصيصات املالية  ,ساواء ما يتعل بالنفقات
التشغيلية الجارية  ,أو النفقات االستثمارية املرتبطة بظروف ومشاكل تنفيذ املشاريع والعقود الحكومية  ,فضال عن مدى
االهتمام بدراسات الجدوى للمشاريع وتطبي املواصفات النوعية وف االعتبارات واملعايير االقتصادية املتعلقة بالتكلفة |
املنفعة .
ّ
ويمكن توضيح بعض جوانب الخلل واالشكاليات املتعلقة باملوازنات االتحادية من خالل الجدول التالي -:

 6الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للســنة المالية  , 2019الوقائع العراقية | العدد ( )4529في 2019|2|11
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جدول ((( )1تطور النفقات وااليرادات ا خططة والفعلية وحالة العجز والفائض الفعلي في املوازنات
االتحادية للعراق للمدة  2004د  2019د مليون دينار د ))

السنوات
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

العجزا خطط

االيرادات
الفعلية
32,982,739
40,502,890
49,055,545
54,599,451
80,252,182
55,209,353
70,178,223
103,989,089
119,817,224
113,840,076
105,553,850
66,470,252
54,327,966
77,281,376
106,467,376
107,600,000

النفقات الفعلية العجزوالفائض
الفعلي
1,461,312
31,521,427
9,671,748
30,831,142
11,561,086
37,494,459
15,291,104
39,308,347
12,974,986
67,277,196
()0,380,368
55,589,721
0,044,022
70,134,201
27,121,186
76,867,903
44,726,098
75,091,126
()3,698,124
117,538,200
)46,446,150( 152,000,000
()28,841,748
95,312,000
()12,739,467
67,067,433
1,791,261
75,490,115
25,594,188
80,873,188
( )4,100,000
111,700,000

االيرادات
ا خططة
21,729,100
28,958,608
45,392,304
42,064,530
50,775,008
50,408,215
61,735,312
80,934,790
102,326,898
119,296,663
ااااااا
94,048,364
81,700,803
79,011,421
91,643,667
105,569,687

النفقات
ا خططة
20,145,100
35,981,168
50,963,161
51,727,468
86,683,832
69,165,523
84,657,467
96,662,766
117,122,930
138,424,608
اااااا
119,462,429
105,895,722
100,671,160
104,158,183
133,107,617

1,584,000
(#)7,022,560
()5,570,857
()9,662,938
()35,908,824
()18,757,308
()22,922,155
()15,727,976
()14,796,032
()19,127,945
اااااااا
()25,414,065
()24,194,919
()21,659,739
()12,514,516
( )27,537,930

1238,127,592

*54,031,134

+1055,595,370

1314,829,134

(*)259,233,764

1184,096,458

مجموع
املدة
املصدر :تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالسددتناد الى املصادرالتالية :
 .1بيانات املوازنات السنوية املنشورة في الوقائع العراقية في أعداد مختلفة وخالل املدة (  2004ا . ) 2019
 .2وزارة املالية العراقية | دائرة املحاسبة | تقارير تنفيذ املوازنة لغاية كانون األول  2016و  2017و 2018و2019
 .3البنك املركزي العراقي | التقارير االقتصادية  ,أعداد ساانوية خالل املدة (  2004ا . ) 2019
 .4د .سامي هاشم فالح الساعدي (  ( ) 2018دراسة تحليلية لتوزيع التخصيصات املالية في العراق على مستوى املحافظات واألقاليم ) ،
مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية  ،جامعة واسااط  ,العدد ( | )28الجزء الثالث ،شباط . 2018
ّ
تمثل ّ
قيما سالبة .
#االرقام بين األقواس
ّ
ّ
ّ
*تم استخراج مجموع املدة للعجز املخطط والفائض الفعلي عن طري اجراء مقاصة بين القيم املوجبة والقيم السالبة .
+مجموع االيرادات والنفقات املخططة ال تتضمن سنة  2014لعدم اقرار موازنة هذه السنة .
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نلحظ في ضوء بيانات الجدول ()1
.1مدى االتساااع الكبير الحاصل في التخصيصات املالية املتمثلة في النفقات العامة املخططة  ,حيث ازدادت هذه النفقات
من ( )20,145,100ترليون دينار في عام  2004الى ( )105,569,687ترليون دينار عام  . 2019كما بلغت هذه التخصيصات
ّ
أوجها في عام  2013بقيمة بلغت ( )138,424,608ترليون دينار في مرحلة ازدهار أسعار النفط التي تجاوزت ( )120دوالر
للبرميل قبل حصول صدمة انخفاض األسعار في نهاية ّ , 2014
مما يشير الى مدى ارتباط التخصيصات املالية في املوازنات
االتحادية بالنفط وعوائده ومدى التركيز على االعتبارات املالية في التخصيص واالنفاق الحكومي غير ّ
املوجه بالنتائج
واألهداف التنموية .
.2االهتمام بالعجز االفتراض ي املخطط عند اعداد املوازنات االتحادية كوسيلة للتحفظ في تقدير االيرادات العامة مع
ّ
الزيادة املستمرة في حجم النفقات العامة  ،تجاه الصدمات التي يمكن أن تحصل لدى انخفاض أسعار النفط أو انخفاض
ّ
الطلب العاملي على النفط  ،اذ تشكل االيرادات النفطية ما يزيد عن  % 92من اجمالي االيرادات العامة  .وقد اشتملت جميع
ّ
املوازنات السنوية االتحادية على نسب مختلفة من العجز املخطط  ,عدا موازنة  2004التي ُأ ّ
بشكل فاقت فيها
عدت
ٍ
اإليرادات املخططة النفقات املخططة  .وقد نجم عن سياسة اعداد املوازنات وف منهج العجز االفتراض ي املخطط  ,أن
بلغ اجمالي العجز االفتراض ي املخطط في املوازنات االتحادية السنوية ( )259,233,764ترليون دينار خالل املدة  2004ا
 , 2019وقد ُب ّنيت على وجود هذا الحجم من العجز إجراءات االقتراض الحكومي التي تضمنتها املوازنات والتوسع في الدين
العام  ,وما ارتبط بذلك من استحقاقات مالية سنوية تتعل بااليفاء بخدمات الديون املتمثلة باالقساط والفوائد .
ُ
ّ 3
.ان حسابات تنفيذ املوازنات تظهر وجود اختالف واقح بين العجز االفتراض ي املخطط وبين العجز والفائض الفعلي من
ُ
خالل البيانات املتعلقة بااليرادات الفعلية املتحققة ومقارنتها بالنفقات الفعلية املصروفة  ,حيث تظهر البيانات خالل املدة
 2004ا ّ , 2019
بأن ليس هنالك عجز مالي فعلي  ,فيما عدا سنوات قليلة َّ
تحق فيها ٌ
عجز فعلي محدود في موازنات (2009
بقية السنوات فقد حققت فائضا ماليا فعليا نجم عن ّ
و 2013و  2014و 2015و  2016و  , ) 2019أما ّ
تفوق اإليرادات
ّ
مقاصة بين حاالت العجز الفعلي وحاالت
الفعلية املتحققة في نهاية السنة على النفقات الفعلية املصروفة  .وعند اجراء
الفائض الفعلي  ,نجد تحق حصيلة فائض مالي بلغ ( )54,031,134ترليون دينار كأجمالي للمدة  2004ا  , 2019في حين كان
االستمرار في االقتراض الحكومي لتغطية العجز االفتراض ي املخطط قد أدى الى زيادة رصيد الدين العام  ,حيث بلغ رصيد
ّ
الدين الداخلي فقط  )38,331,500( ,ترليون دينار في نهاية عام  2019بعد أن كان يمثل ( )41,822,900ترليون دينار في
نهاية عام  72018فيما عدا الديون الخارجية.
.4بلغ مجموع التخصيصات املالية (النفقات املخططة) للموازنات خالل املدة  2004ا  )1314,829,134( 2019ترليون دينار
فيما عدا التخصيصات املالية ملوازنة  ,2014وهو ما يعادل ( )1,104,899ترليون دوالر على أساس سعر الصرف الرسمي
البنك املركزي العراقي (  | ) 2019التقرير االقتصادي السنوي  ,ص51

7
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قبل التخفيض ( )1190دينار للدوالر الواحد  .في حين بلغ مجموع النفقات الفعلية املصروفة للمدة نفسها
( )1184,096,458ترليون دينار  ,وهو ما يزيد عن ( )995,039مليار دوالر وف سعر الصرف املذكور .
ّ
جوانب أخرى من الخلل واالختالل في املوازنات االتحادية  ,نجد ّ
َ
بأن هنالك مشكلة حقيقية تتعل بالنفقات
واذا انتقلنا الى
ّ
التشغيلية الجارية التي تشا ّاكل ما يزيد عن  %70من اجمالي النفقات العامة ّ ,
وان هذا التوساع قد تراف مع اتساع حالة
الترهل وزيادة اعداد املوظفين والعاملين في الجهاز الوظيفي الحكومي  ,فقد أصبح هنالك ما يزيد عن ( )6ماليين ّ
ممن هم
ً
محسوبون على فقرة الرواتب واألجور الحكومية في ظل انخفاض مستويات األداء واإلنتاجية  ,فضال عن ّان هناك استمرارا
ّ
في املطالبة بمزيد من التعيينات لعدم توفر فرص العمل والوظائف في األنشطة االقتصادية الخاصة نتيجة لفشال
السياسات االقتصادية وانخفاض األثر االقتصادي التنموي للموازنة العامة في تفعيل دور القطاع الخاص في التنويع
ّ
االقتصادي والحد من مشاكل البطالة في املجتمع  .اال ّان التضخم الحاصل في النفقات التشغيلية الجارية ال يرتبط فقط
ّ
ّ
بالتوساع الحاصل في فقرة الرواتب واألجور  ,وانما االسراف وعدم الرشادة في التخصيصات املالية للعديد من العناصر
األخرى ّ
املكونة للنفقات التشغيلية .
واملساألة األساسية في معضلة النفقات التشغيلية في املوازنات االتحادية واتساااعها  ,هي ّان هذا االتساع هو على
حساب النفقات االستثمارية املتعلقة بتكوين موجودات من رؤوس أموال ّ
معوضة عن استنزاف االحتياطيات النفطية
واحتماالت نضوبها املستقبلي  ,فضال عن أن ضعف وعدم كفاءة النفقات االساتثمارية الحكومية من شااأنه أن يؤدي الى
اضعاف دور الدولة في التنمية وإعادة االعمار .
والجدول التالي يوقح العالقة بين النفقات التشغيلية والنفقات االستثمارية ونسب التنفيذ لهذه النفقات  :ا

جدول ((( )2النفقات التشغيلية واالستثمارية ا خططة والفعلية في املوازنات السنوية االتحادية للعراق
للمدة  2004د  2019ونسب التنفيذ د مليون دينار د ))
السنة

نفقات تشغيلية
مخططة

نفقات
تشغيلية
فعلية

نسبة
التنفيذ
%

نفقات
استثمارية
مخططة

نفقات
استثمارية
فعلية

نسبة
التنفيذ %

2004
2005
2006
2007
*2008
2009
2010
2011
2012

14,392,888
28,431,168
41,691,161
39,062,163
61,348,816
54,148,081
60,980,694
66,596,473
79,954,033

29,102,758
21,803,157
32,778,999
31,308,188
47,522,700
42,053,620
54,580,860
60,925,554
75,788,623

202،2
76،7
78،6
80،1
77،5
77،7
89،5
91،5
94،8

5,752,212
7,550,000
9,272,000
12,665,305
25,335,015
15,017,442
23,676,773
30,066,293
37,177,897

3,014,733
4,572,018
6,027,680
7,723,044
11,880,675
10,513,405
15,553,341
17,832,112
29,350,953

52،4
60،6
65،0
61،0
46،9
70،0
65،7
59،3
78،9

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 103International Journal of Economic Studies

2013
**2014
2015
2016
2017
2018
2019
متوسط املدة

83,316,006
ااا
78,248,392
80,149,411
75,217,142
071,508,79
100,059,110

78,746,806
76,741,673
51,832,839
51,173,425
59,025,654
67,052,856
87,300,933

94،5
اا
66،2
63،5
78،5
84،3
87,3

55,108,602
ااا
41,214,037
25,746,311
25,454,018
24,650,112
33,048,507

% 89,6

40,380,750
35,450,452
18,584,676
15,894,008
16,464,461
13,820,332
24,422,591

73،3
اا
45،1
61،7
64،7
56،1
73,9
% 62,3

املصدر :الجدول من اعداد الباحث باالسددتناد الى املصادرالتالية :
 .1بيانات املوازنات السنوية املنشورة في الوقائع العراقية | أعداد وساانوات مختلفة .
 .2وزارة املالية االتحادية | دائرة املحاسبة | تقارير تنفيذ املوازنة لغاية كانون األول  2016و  2017و 2018و . 2019
 .3د .أحمد عبد هللا سلمان الوائلي ( موازنة العراق االتحادية بين االختالالت وامكانات اصالحها ) مجلة الكوت للعلوم
االقتصادية واالدارية  ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة واسط  ،العدد ( )27أيلول . 2017
* بيانات قانون املوازنة التكميلية للسنة املالية . 2008
ّ
يجر االتفاق عليها واقرارها  ،ومن ثم لم يتيسر التعرف على نسبة التنفيذ .
** املوازنة املالية لسنة  2014لم ِ
يتضح من الجدول ( : )2ا
ّ 1
.ان احدى السا ّامات التي ّ
اتسمت بها املوازنات االتحادية  ،هو ارتفاع الطاقة االستيعابية للنفقات التشغيلية والتي بلغت
نسبة تنفيذها  %89،6كمتوسط للمدة  2004ا  ،2019في حين تنخفض الطاقة االستيعابية للنفقات االستثمارية والتي
بلغت نسبة تنفيذها  %62،3كمتوسط للمدة نفسها  ,على الرغم من محدودية هذه النفقات مقارنة بالنفقات التشغيلية
 ،مما يقود الى توليد ميول تضخمية أصبحت تشكل عبئا على أهداف السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار األسعار
في ظل هذا املستوى من التوسع في النفقات التشغيلية الجارية التي يتجه معظمها لالنفاق االستهالكي  ,مع انخفاض نسبة
وانتاجية النفقات االستثمارية وضعف تأثيراتها على مشاريع التنمية والتنويع االقتصادي .
.2وجود فجوة واقحة بين النفقات املخططة  ,سواء التشغيلية أو االستثمارية  ,وبين النفقات الفعلية املصروفة من خالل
عملية تنفيذ املوازنات ّ ,
مما يشير الى ّان مشاكل التخلف في البنى التحتية والخدمات االجتماعية واالنعكاسات السلبية
للموازنات على واقع التنمية والتنويع االقتصادي  ,ال تتعل بسجم التخصيصات املالية بقدر ّ
تعلقها باآلليات واألساليب
املتبعة في كيفية التصرف وتوظيف هذه التخصيصات وادارتها وف املعايير االقتصادية وقواعد األداء والضبط املالي ,

املبحث الثالث  :تحليل بعض مؤشدرات التنويع في االقتصاد العراقي
ُ
تعد سياسات التنويع االقتصادي ضرورة تنموية بالنسبة لجميع االقتصادات  ,وليست خيارا ُيقبل أو ُيرفض  ,مهما
كانت طبيعة وتوصيف النظام السياس ي واالقتصادي  ,ومهما كان املتصدي لعملية التنويع | القطاع الخاص ونظام السوق
ّ
أو الدور االقتصادي للدولة أو االثنان معا  .ذلك ّان الدول الصناعية املتقدمة لم تصبح متقدمة اال بالتنويع االقتصادي
دور فاعل لقطاع الصناعة التحويلية والقطاع
وتنمية وتطوير القطاعات اإلنتاجية الحقيقية وتنويع الصادرات من خالل ٍ
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الزراعي واألنشطة الساياحية والصناعات النفطية التي تستخدم النفط الخام .وقد أدركت الكثير من الدول النفطية
ّ
الريعية األهمية الفائقة للتنويع االقتصادي من أجل تقليل املخاطر التي يمكن أن تنجم عن استمرار االعتماد على النفط
الذي تسهم اير ُ
اداته الريعية في تشويه الناتج املحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني وتشويه واقع وحقيقية التوازنات الداخلية
ّ
والخارجية للموازنة العامة للدولة وميزان املدفوعات  ,حيث ُيشكل قطاع النفط الخام النسبة الكبيرة من الناتج املحلي
اإلجمالي ومن اإليرادات العامة للموازنة وقيمة الصادرات في ميزان املدفوعات  ,في حين تنخفض مساهمة القطاعات
اإلنتاجية الحقيقية في هذه ّ
املتغيرات .
لنظامه السياس ي واالقتصادي ويلتزم باملعايير االقتصادية واملهنية
اقتصاد نفطي يتسم بوضوح التوصيف
وفي ظل
ٍ
ِ
في إدارة املوارد االقتصادية ّ ,
فان مسألة سياسات التنويع االقتصادي تصبح املنهج الجوهري واألساس ي لعملية التنمية
املستدامة .
افرت ُ
ّان ما أسا ّ
عنه صدمات انخفاض أسعار النفط  ,وانخفاض اإليرادات النفطية وانعكاساتها على حالة املوازنة
االتحادية في العراق  ,يفصح عن مدى غياب سياسات التنويع عن واقع االقتصاد العراقي  ,ومدى تركيز واهتمام سياسات
الدولة خالل السنوات املاضية بقطاع النفط الخام وااليرادات النفطية دون التنمية ّ ,
مما أسهم في تراجع دور مشاريع
الصناعة التحويلية واألنشطة الزراعية والسياحية في تنويع مصادر الدخل والثروة في اطار العديد من مؤشرات التنويع
ً
االقتصادي التي نذكر بعضا منها  :ا
أوال  :نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج املحلي اإلجمالي .
ثانيا  :األهمية النسبية للصادرات النفطية وغير النفطية من اجمالي الصادرات .
والجدول التالي يوقح حالة هذين املؤشرين  :ا

جدول ((( )3األهمية النسبية ملساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج ا حلي اإلجمالي في العراق ونسبة
صادرات النفط للمدة  2004د )) 2019
السنوات

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

مساهمة
النفط %
51,6
53,2
52,2
54,1
56,0
40,3
45,0
53,4
50,0
46,2

مساهمة الصناعة
التحويلية %
1,3
1,3
1,3
1,7
1,5
2,4
2,3
2,2
1,7
2,6

مساهمة
القطاع الزراعي
%
6,0
6,0
6,0
5,0
3,5
4,4
5,2
4,2
4,1
5,2

نسبة
الصادرات
النفطية %
99,3
99,4
99,2
99,5
99,5
99,7
99,6
99,7
99,7
99,6

نسبة
الصادرات غير
النفطية %
0,7
0,6
0,8
0,5
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
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2014
2015
2016
2017
2018
2019

44,0
33,7
34,4
40,2
46,4
43,5

2,0
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0

4,9
3,0
3,9
3,0
2,5
3,3

99,4
99,1
99,5
99,5
99,5
99,5

0,6
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5

متوسط
املدة

46,5

1,9

4,4

99,5

0,5

املصدر :الجدول من اعداد الباحث باالسددتناد الى املصادرالتالية :
.1وزارة التخطيط العراقية | الجهاز املركزي لإلحصاء ا املجاميع اإلحصائية  ,أعداد سانوية خالل املدة (  2004ا
. ) 2019
.2البنك املركزي العراقي | التقارير االقتصادية  ,أعداد ساانوية خالل املدة (  2004ا . ) 2019
.3البنك املركزي العراقي | النشرات اإلحصائية  ,أعداد ساانوية خالل املدة (  2004ا . ) 2019
يتضح من الجدول ( : )3ا
مساهمته في الناتج ( )%46,5كمتوسط للمدة
.1استمرار هيمنة قطاع النفط على الناتج املحلي اإلجمالي  ,حيث بلغت نسبة
ِ
 2004ا  . 2019في حين بلغ متوسط نسبة مساهمة الصناعة التحويلية ( , )%1,9والقطاع الزراعي ( )%4,4من الناتج املحلي
اإلجمالي خالل املدة نفسها .
.2الهيمنة املطلقة للصادرات النفطية ,بمتوسط نسبة مساهمة بلغت ( )%99,5من اجمالي الصادرات  ,مقابل ()%0,5
للصادرات غير النفطية خالل املدة املذكورة ّ ,
مما يشير الى مدى الضعف الذي لح باملشاريع اإلنتاجية الصناعية والزراعية
املحلية  ,ومدى اهمال السياسات العامة ألهمية تشجيع املنتجات املحلية  ,ليس في مجال تعزيز قدرتها على تنويع الصادرات
ّ
ُ
تواجهه املنتجات املحلية من منافسة غير عادلة من قبل السلع املستوردة في
السلعية فحسب  ,وانما أيضا من خالل ما
اطار منهج االعتماد املتزايد على االستيرادات إلشباع احتياجات األسواق املحلية .
ثالثا  :مؤشر األهمية النسبية ملساهمة اإليرادات النفطية وغير النفطية في اجمالي اإليرادات الفعلية للموازنة  .ويمكن
توضيح حالة هذا املؤشر من خالل بيانات الجدول التالي  :ا
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جدول ((( )4األهمية النسبية لإليرادات النفطية وغير النفطية من اجمالي اإليرادات الفعلية للموازنة
االتحادية للعراق للمدة  2004د  )) 2019د مليون دينار د
السددنوات

اإليرادات النفطية

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

32,593,011
39,448,514
46,873,253
51,557,283
75,874,589
48,871,708
66,819,670
98,090,214
116,597,076
110,677,542
97,072,410
51,312,621
44,267,060
67,984,462
95,619,800
99,216,300

32,982,739
40,502,890
49,055,545
54,599,451
80,252,182
55,209,353
70,178,223
103,989,089
119,817,224
113,840,076
105,553,850
66,470,252
54,327,966
77,281,376
106,467,376
107,600,000

1142,875,513

1238,127,592

مجموع
املدة

اجمالي اإليرادات
الفعلية

نسبة
إيرادات
النفط %
98,8
97,4
95,6
94,4
94,6
88,5
95,2
94,3
97,3
97,2
92,0
77,2
81,5
88,0
89,8
92,2
%92,2

اإليرادات غير
النفطية

نسبة اإليرادات
غيرالنفطية %

0,389,728
1,054,376
2,182,292
3,042,168
4,377,593
6,337,645
3,358,553
5,898,875
3,220,148
3,162,534
8,481,440
15,157,631
10,060,906
9,296,914
10,847,576
8,383,700

1,2
2,6
4,5
5,6
5,4
11,5
4,8
5,7
2,7
2,8
8,0
22,8
18,5
12,0
10,2
7,8

95,252,079

%7,8

املصدر :الجدول من اعداد الباحث باالسدتناد الى املصادرالتالية  :د
.1البنك املركزي العراقي | التقارير االقتصادية  ,أعداد ساانوية خالل املدة (  2004ا . ) 2019
.2البنك املركزي العراقي | النشرات اإلحصائية  ,أعداد ساانوية خالل املدة (  2004ا . ) 2019
.3وزارة املالية العراقية | دائرة املحاسبة | تقارير تنفيذ املوازنات للمدة (  2004ا . ) 2019
تشير بيانات الجدول ( )4الى جانب آخر من منهج الالتنويع في مصادر الدخل والثروة ومدى االعتماد الذي ّ
توليه
السياسات العامة على إيرادات النفط  ,ويمكن توضيح مؤشرات هذا الجانب من خالل النقاط التالية  :ا
.1بلغ مجموع اإليرادات النفطية الفعلية نحو ( )1142,875,513ترليون دينار خالل املدة  2004ا  , 2019وهو ما يعادل نحو
( )960,400مليار دوالر وف سعر الصرف الذي كان ساائدا قبل التخفيض  ,وبلغت نسبة مساهمة هذه اإليرادات %92,2
من اجمالي اإليرادات الفعلية في املوازنة كمتوسط للمدة املذكورة .
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 107International Journal of Economic Studies

ّ
.2بلغ مجموع اإليرادات غير النفطية ( )95,252,079ترليون دينار خالل املدة املذكورة ّ ,
وهي ال تشااكل سوى نسبة ضئيلة
بلغت ( )%7,8من مجموع اإليرادات الفعلية كمتوسط للمدة نفسها .

االسددتنتاجات والتوصيات
أوال :االسددتنتاجات :
.1ثبات صحة الفرضيات في زيادة اعتماد االقتصاد العراقي على موارد النفط  ,وضعف التأثير الذي تمارسا ُاه الثروة النفطية
على واقع التنمية االقتصادية وعملية التنويع االقتصادي ملصادر الدخل والثروة رغم االتساااع الحاصل في حجم
ّ
التخصيصات املالية في املوازنات الساانوية  .كما لم يكن هنالك عجز مالي فعلي في هذه املوازنات اال في ساانوات قليلة  ,وكانت
صفة الفائض املالي هي السااائدة كمتوسااط ملجموع الساانوات التي شااملتها الدراسااة والذي نجم عن الفروقات املتحققة بين
النفقات املخططة والنفقات الفعلية املصروفة  ,وكذلك الفروقات بين سااعر النفط االفتراض ي املخطط في املوازنة والسااعر
املتحق فعال خالل الساانة املالية .
ّ 2
ُ
اتباعه في التعامل مع الثروة النفطية وعوائدها في العراق  ,لم ُيسا ّافر عن عالقة ارتباط تنموية ومنافع
.ان املنهج الذي تم
اجتماعية حقيقية  ,وذلك لغياب السياسات االقتصادية القادرة على توظيف هذه الثروة وما تجود به من موارد مالية
ُ
لصالح عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية  ,على الرغم ّ
يحمله سلوك االعتماد املتزايد على النفط من مخاطر
مما
ّ
مما ّ
املصدرة ّ ,
تسبب في استمرار جعل
أسعاره وانخفاض الكميات
شااديدة بسبب الصدمات الناجمة عن انخفاض
ِ
ً
االقتصاد العراقي من أكثر االقتصادات الريعية تعرضا لألزمات املالية واالقتصادية.
.3على الرغم من الزيادة الكبيرة التي حصلت في التخصيصات املالية والنفقات الفعلية في املوازنات السنوية االتحادية ,
ً
فقد ّ
يدة عن املعايير واملضامين االقتصادية التنموية الالزمة لتفعيل دور
بقيت هذه املوازنات من حيث االعداد والتنفيذ بع
ّ
َ
القطاع الخاص في التنمية وبناء اقتصاد سااوق منتج  ,كما ظلت قليلة التأثير على عملية إعادة االعمار للمدن وتطوير واقع
الخدمات االجتماعية والبنى التحتية التي تحتاج ّ
اليها مناط البالد .

ثانيا  :التوصيات :
وسياسات تقوم على أساس االدراك الواعي ملخاطر االستمرار
منهج
.1ضرورة تغليب املصالح العليا لالقتصاد العراقي  ,وف
ٍ
ٍ
في االعتماد املتزايد على الثروة النفطية في تمويل املوازنات السنوية واهمال تفعيل عناصر القوة الكامنة في املوارد
االقتصادية املتنوعة األخرى التي يمتلكها االقتصاد العراقي في األنشطة الصناعية والزراعية  ,وما يزخر به العراق من موارد
ّ
ومقومات في املجاالت السااياحية املختلفة .
ّ
وعوائده  ,ويتطلب إزالة التأثيرات التي تمارسها االعتبارات واملصالح
التوجه نحو تغيير منهج وسلوك التعامل مع النفط
.2
ِ
ّ
السياسية وانعكاساتها السلبية الضارة على مصالح التنمية االقتصادية واملنافع االجتماعية العامة  .وان الجانب األساس
في هذا املجال هو إزالة اإلشكاليات بين النظام السياس ي والنظام االقتصادي باتجاه تعزيز فرص توظيف جهود النظام
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ً
السياس ي لتفعيل جهود التنمية وتنويع مصادر الدخل والثروة ّ ,
إصالحات سياسية أوال  ,تستند عليها اإلصالحات
مما يتطلب
ٍ
االقتصادية وف مبادئ تراعي معايير االستقاللية واملهنية في صنع القرارات االقتصادية وتطبي السياسات االقتصادية
ّ
والتطور .
الداعمة ملنهج التنمية
ُ
تخصيصات
تتضمنه من
 .3تفعيل دور النفط في املوازنة االتحادية العامة من خالل عملية اإلصالح املالي لهيكل املوازنة وما
ٍ
ّ
ُ
تتضمنه املوازنة من
مالية ونفقات يمكن ضغطها وترشيدها  ,والسا ّايما في عناصر النفقات التشغيلية  .وكذلك اصالح ما
ادات يمكن تنويعها وزيادتها  ,والسا ّايما زيادة حصيلة اإليرادات من الضرائب ومصادر االيرادات غير النفطية األخرى ,
إير ٍ
ُوي ُّ
عد ذلك من الضرورات الواجبة لإلصالح املالي واالقتصادي لتعزيز دور الدولة االقتصادي وموازنتها العامة باتجاه التركيز
على جهود التنمية وتوسيع دور القطاع الخاص وفرص االستثمارات أمام رؤوس األموال املحلية واألجنبية وزيادة
االستثمارات في مجاالت األنشطة االقتصادية املختلفة .
.4دعم وتعزيز الوظيفة االستثمارية للثروة النفطية واملوازنة العامة االتحادية  ,ليس من حيث زيادة التخصيصات
ّ
االستثمارية فحسب  ,وانما الجانب األكثر أهمية هو ضرورة اصالح أساليب وآليات االنفاق االستثماري الحكومي والعقود
ّ
املتعلقة باملشاريع االستثمارية  ,واختيار الشركات والجهات املنفذة في اطار معايير الكفاءة ومدى توفر اإلمكانات التنفيذية
والطاقة االستيعابية النجاز املشاريع واستالمها من قبل جهات املتابعة واالشراف وف املواصفات النوعية واملدة الزمنية
املقررة  ,في اطار عملية الضبط املالي لالنفاق وصرف املستحقات املالية بموجب املراحل ونسب التنفيذ املتحققة للمشاريع
 ,بما يسااهم في القضاء على حاالت التلكؤ والفشاال الذي يصيب املشاريع االسااتثمارية الحكومية .
أطر مؤسسية متخصصة في رسم السياسات
 .5تعزيز النهج املنهي في إدارة املوارد االقتصادية  ,ويتطلب االعتماد على ٍ
ّ
جهود مكثفة إلصالح املسار االقتصادي  ,وفي هذا املجال
االقتصادية في هذه املرحلة التي يحتاج فيها االقتصاد العراقي الى ٍ
ّ
كاطار مؤسس ي منهي ومستقل يعمل وف املعايير االقتصادية
فان تأسيس ( مجلس أعلى للسياسات االقتصادية واالعمار )
ٍ
ّ
ُ ,يعد من اإلجراءات املطلوبة إلدارة موارد النفط ومشاريع التنمية وإعادة االعمار  ,ويمكن أن يكون مقترح إعادة تأسيس (
ً
مجلس االعمار ) منسجما مع هذا االتجاه .
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حترير جتارة اخلدمات وأثره على السوق املصرى
"ضمن اتفاقات منظمة التجارة العاملية "اجلات
Liberalizing trade in services and its impact on the Egyptian market within
the agreements of the World Trade Organization “GATT“
 حمزه عبدالحفيظ مرس ى بركات.د
 مصر،عضو هيئة تدريس بقسم القانون بالكلية التكنولوجية بوسط الوادى
Abstract
The signing of the World Trade Organization
agreement constituted an important economic
turning point in contemporary history, as
international trade became viewed from a
liberal, holistic perspective at the international
level. I dealt with this issue by studying in its
specific part, so I started about Egypt's position
and the general agreement for trade in services,
then talk about Specific commitments to Egypt
in the field of services trade according to the
pledges schedule, and showed Egypt's role in
negotiations to liberalize trade in services, as
early participation in the conference on drafting
the Havana Charter for the establishment of a
global trade organization in 1947, and then
dealt with the implications of liberalizing
services trade and the future of services trade in
Egypt Whether positive or negative, and then
the conversation that includes anticipating the
future of services trade in Egypt in relation to
other service sectors that are not listed in the
Egyptian table of obligations, and in light of this
I recommended several recommendations,
including the necessity of having a degree of
balance in the provisions of the service
agreement between the developed countries
’endeavor to liberalize multiple sectors In terms
of services, opening up markets, the conditions
of developing countries and their need for some
time to develop their service sectors, and the
need to establish a more effective and serious
mechanism for negotiations This will be
prepared in advance by the Services Council
and its committees regarding the issues of
government procurement, support, and
emergency prevention measures
Key words : agreement, market. GATT
ervices,
editin.
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:امللخص
 منعطفا،شكل التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العاملية
 حيث أصبح ينظر إلى،اقتصاديا هاما في التاريخ املعاصر
التجارة الدولية من منظور تحرري شمولي على املستوى
 تناولت هذا املوضوع بالدراسة فى جزئيته املحددة، الدولى
فبدأت عن موقف مصر واالتفاق العام للتجارة في
 ثم الحديث عن االلتزامات املحددة ملصر في مجال،الخدمات
 وبينت دور مصر في،تجارة الخدمات طبقا لجدول التعهدات
 حيث املشاركة، مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات
املبكرة في مؤتمر صياغة ميثاق هافانا الخاص بإنشاء
 ثم تناولت اآلثار املترتبة،1947 منظمة عاملية للتجارة عام
على تحرير تجارة الخدمات ومستقبل تجارة الخدمات فى
 ثم الحديث املتضمن،مصر سواء اإليجابية أو السلبية
استشراف مستقبل تجاره الخدمات في مصر بالنسبة
لقطاعات الخدمات االخرى التي لم ترد بجدول االلتزامات
وفى ضوء ذلك أوصيت بعدة توصيات منها وجوب، املصري
توافر قدر من التوازن في أحكام اتفاق الخدمات بين سعى
ُ
الدول املتقدمة إلى تحرير قطاعات ُمتعددة من الخدمات
وفتح األسواق وبين ظروف الدول النامية واحتياجها لبعض
 وضرورة إنشاء آلية أكثر، الوقت لتنمية قطاعاتها الخدمية
فاعلية وجدية للمفاوضات القادمة بحيث يتم اإلعداد لها
ً
مسبقا من قبل مجلس الخدمات ولجانه بخصوص
موضوعات املشتريات الحكومية والدعم وإجراءات الوقاية
.الطارئة
.  تحرير، الخدمات، الجات، اتفاقية: كلمات مفتاحية
.السوق
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مقدمة:
يرجع السبب في إدراك املجموعة الدولية ألهمية تحرير ،وعوملة قطاع الخدمات؛ يعود في األساس إلى التطور التقني
في عمل قطاعات الخدمات املالية ،واالتصاالت ،واملواصالت على الصعيد الدولي ،وما تمثله هذه القطاعات من أهمية
بالغة في حجم االقتصاد العاملي ،حيث أصبح قطاع الخدمات يشكل ما نسبته  % 60من حجم التجارة العاملية ،وكان من
املنتظر أن تصل هذه النسبة إلى  %80بحلول العام  )1( 2020ومنذ دخول مصر طرف فى االتفاقية الدولية للتعريفات
والتجارة (  )GATTفى  30مايو  ، 1970وكذلك فى منظمة ) (WT0فى  30يونيو  ، 1995اصبحت ملزمة بإنفاذ تعهداتها
اتجاه منظمة بالتجارة العاملية .ومن هذه االلتزامات االتفاق العام لتجارة الخدمات ( ، )GATSحيث قدمت مصر جدوال
لتطبي تلك االلتزامات بضوابط محدده  ،تضمن تحرير التجارة في الخدمات وإزالة كافة اإلجراءات واملمارسات الحكومية
 ،بما يضمن عوملة النظام الخدمى الدولي .وقد حاولت فى هذا البحث التعرف على دور مصر فى املفاوضات وتأثيرها فى
توجهات الدول النامية للمطالبة بحفظ حقوقها فى هذا االتفاق ،ودورها فى التكتالت االقتصادية االقليمية التى تحظى
ُ
بعضويتها  ،ومعرفة مدى قابلية السوق املصرى لتنمية قطاعات الخدمات املختلفة والحول املثلى الستفادة مصر من اتفاق
الخدمات والقطاعات الواعدة فى السوق املصرى إضافة إلى تناول الجدول الذى قدمته مصر إلنفاذ تعهداتها  ،واإلجابة
على تساؤل عما إذا كانت القطاعات املحددة فى حاجة إلى تعديل أو إضافة ُمستقبلية  ،واآلثار املترتبة على تطبي هذا
االتفاق.

أهمية الدراسة
تزداد فرص العمل في قطاع الخدمات مقارنة بقطاعي الزراعة والصناعة نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى
إحالل رأس املال محل العمل .كما أصبحت الخدمات تصاحب سلعا كثيرة ،في كثير من األحيان ،األمر الذي أدى إلى توقف
قرار شراء سلعة معينة على وجود الخدمات املصاحبة لهذه السلعة  ،كخدمة توصيل الوجبات السريعة للمنازل ،وخدمات
ما بعد البيع للسيارات ،والتي غالبا ما نتساءل عن مدى توفرها قبل اتخاذ قرار الشراء  ،مما يشير إلى أهمية الدور الذي
تلعبه الخدمات في االقتصاد وفي حياتنا اليومية  .كما تعتمد تكلفة إنتاج سلع بدرجة كبيرة على مدى توفر الخدمات
املستخدمة في إنتاج هذه السلعة والقدرة على الحصول على هذه الخدمات ،وسعرها ،وجودتها  ،كما أن اختيار الشركات
العمالقة إقامة مصنع في دولة ما الستخدامها كقاعدة للتصدير يتوقف على مدى توفر الخدمات بهذه الدولة .)2(..لكل
ً
هذه األسباب كان قطاع الخدمات عنصرا مهما في نهضة أى دولة وال يمكن لدولة تطمح أن يكون لها مكانة مهمة على
الخريطة العاملية بدون بلوغها درجة متقدمة في هذا القطاع  ،ولهذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على رؤية مصر الحالية
واملستقبلية في ضوء التشريعات املنظمة لهذا املجال داخليا وخارجيا ومحاولة تقييمها ووضع الرؤى والتوصيات كمساهمة
في البحوث والدراسات املهتمة بقضايا تحرير تجارة الخدمات في مصر.

أهداف الدراسة:
من املعلوم أن خيار انضمام الدول إلى أية اتفاقية دولية سواء كانت ثنائية ،أو إقليمية ،أو دولية ،يعتمد في األساس
على دراسة مدى املصالح التي ستجنيها هذه الدول من انضمامها لهذه االتفاقية ،وللوصول إلى معرفة ذلك؛ ينب ي على
 ) 1التقرير السنوي الصادر عن وزارة التجارة السعودية للعام. 2004
 ) 2أ.د .أحمد فاروق غنيم  ،برنامج التعاون بين مجلس الشعب املصري وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي لدعم البرملان املصري في التشريع
والرقابة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العاملية وغيرها من االتفاقيات التجارية :
http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/20/12/2020
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الجهات املعنية في الدولة)بما فيها املؤسسات البحثية (أن تقوم بإجراء عملية دراسة وتحليل ألحكام هذه االتفاقية ،ودراسة
الواقع الوطني على الصعيد االقتصادي ،والتشريعي ،ودراسة اآلثار االقتصادية الناتجة عن هذا االنضمام .وهو ما
سنحاول أن نساهم به من خالل هذه الدراسة ..لذلك حاولت أن تأتي هذه الدراسة رغبة منا في توضيح سياسة التحرير
التي قامت عليها االتفاقية العامة لتجارة الخدمات) الجاتس)(  )3من خالل دراسة االلتزامات ،واألحكام العامة التي تطب
على جميع الدول األعضاء ،والخروج في النهاية باقتراح التعديالت التي يجب أن يوردها املشرع املصرى على هذا التنظيم؛
ليتواف في النهاية مع انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العاملية ،فيما يتعل بقطاع الخدمات املالية.

منهجية الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على اسلوب التحليل القانوني لنصوص اتفاقية الجاتس املتعلقة بقطاع الخدمات املالية  ،كما
سأبحث في االلتزامات ،والتعهدات املحددة ملصر في نطاق الخدمات املالية؛ والقاء الضوء على واقع قطاع الخدمات املالية
في مصر لتجنب والحد من حدوث آثار اقتصادية عكسية ناتجة عن التحرير.

إشكاليات الدراسة :
تأتي هذه الدراسة كجزء من العديد من الدراسات الواجب إجرائها للحصول على إجابة على العديد من التساؤالت
املتعلقة بقطاع الخدمات املالية .يمكن لنا أن نجمل هذه التساؤالت على النحو التالي:
 هل تحرير تجارة قطاع الخدمات في مصر يعني فتح األسواق الوطنية أمام موردي الخدمات األجانب ،دون وجودضوابط قانونية ،واقتصادية للحفاظ على سالمة ،واستقرار هذا القطاع؟
 اإلجراءات االقتصادية ،والتشريعية ،واإلدارية التي يجب على مصر إتباعها لتجنب األثر العكس ي السلبي لعملية تحريرقطاع الخدمات املالية.
 ماهية املبادئ العامة التي قامت عليها االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ،على اعتبار أن تلك املبادئ تشكل التزاماتعامة تطب على جميع البلدان األعضاء.
محتويات الدراسة
املبحث األول :مصر واالتفاق العام للتجارة في الخدمات
املطلب األول :االلتزامات املحددة ملصر في مجال تجارة الخدمات طبقا لجدول التعهدات
املطلب الثانى :دور مصر في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات
املبحث الثانى :اآلثار املترتبة على تحرير تجارة الخدمات ومستقبل تجارة الخدمات فى مصر
املطلب االول :االثار اإليجابية لتحرير تجاره الخدمات بالنسبة ملصر
املطلب الثاني :اآلثار السلبية لتحرير تجاره الخدمات بالنسبة ملصر
املطلب الثالث :مستقبل تجاره الخدمات في مصر بالنسبة لقطاعات الخدمات االخرى التي لم ترد بجدول االلتزامات
املصري  .ثم الخاتمة والنتائج والتوصيات

 ) 3وهي اختصار لالتفاقية العامة ). (General Agreement on Trade in SERVICES
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املبحث األول :مصرواالتفاق العام للتجارة في الخدمات
املطلب األول :االلتزامات ا حددة ملصرفي مجال تجارة الخدمات طبقا لجدول التعهدات
سب وأن املحنا في املقدمة أن مصر تقدمت بجدول يوقح التزاماتها في مجال الخدمات عند توقيعها على االتفاقية
عام  1995ضم قطاعات أربعة  ،ثم أضيف اليها قطاع خامس  ،وهذه القطاعات :
 .1خدمات االنشاءات والخدمات الهندسية املرتبطة بها .2 .خدمات السياحة وخدمات السفر املرتبط بها .
 .4خدمات النقل ابحرى الدولى .
 .3الخدمات املالية.
 .5خدمات االتصاالت
ونتناول فيما يلى كل قطاع منها والضوابط املصرية كشرط لتحرير التجارة فيه:
أوال :خدمات االنشاءات والخدمات الهندسية املرتبطة بها.

وتشمل أنواع خمسة هى :
اوال :الخدمات اإلنشائية للهندسة املدنية وما يتعلق بها من خدمات  ،وهذه الخدمات تحوى أربعة قطاعات :
أ -الكبارى والطرق السريعة املعلقة واألنفاق وأنفاق املشاة .
والشك بحاجة مصر إلى استثمارات قخمة إلنشاء وإقامة كبارى للقضاء على التكدس املرورى وتفادى حوادث الطرق
وتحقي األمان على الطرق  ،فضال عن مساهمته في تنمية قطاعات خدمية اخرى كالسياحة والنقل البرى .
ب -القنوات املائية واملوانئ والسدود واألشغال املائية األخرى.
فنهر النيل في مصر يعانى من إهمال شديد على مدار عقود ماضية  ،وهو في حاجة إلى استثمارات قخمة للحفاظ عليه
كثروة قومية عبر عنها هيرودت في كتاب وصف مصر بقوله " مصر هبة النيل "  ،كما أن هناك حاجة إلنشاء السدود و ش
الترع الكبرى على أطرافه .
ت -خطوط األنابيب الطويلة وخطوط الكهرباء واالتصاالت ( الكابالت ) لتحي طفرة في مجال الكهرباء من أجل تلبية
احتياجات السوق املصرى املستقبلية من الكهرباء كمصدر طاقة تعتمد عيه قطاعات خدمية وصناعية أخرى ،
فضال عن تأكيد الحاجة ملد كابالت االتصاالت لتحسين خدمات االنترنت والهواتف املحمولة كعناصر الزمة للتجارة
والحياة العصرية.
ث -اإلنشاءات التعدينية والتصنيعية.
ُ
وهى األخرى بحاجة الستثمارات تلبى التطلعات املستقبلية للدولة املصرية .
ثانيا :أعمال اإلنشاءات التجارية الخاصة
وتشمل :
ب -أعمال اإلنشاءات التجارية األخرى.
أ -ثني وتركيب حديد اللحام .
ثالثا :أعمال التركيبات  :وتشمل تركيب وتجهيز وتوصيل الغاز  ،وهذه األعمال في مصر قد تحتاج إلى خبرات أجنبية
تنقل تجارب لدول سبقتنا في هذا ا جال .

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 114International Journal of Economic Studies

رابعا :األعمال الكهربائية
وتشمل:
أ -أعمال تركيب أجهزة اإلنذار والحري
ت -أعمال التركيبات األخرى خالف ما سب حسب الحاجة ووف متطلبات األعمال

ب -أعمال اإلنشاءات الكهربائية األخرى
ث -أعمال إنشاءات املصاعد والروافع

خامسا :خدمات التأجير ملعدات بناء أو هدم املبانى أو األعمال الهندسية بأفرادها وطاقمها .وترجع أهمية النص على
ً
هذا النوع من الخدمات كبديل عن شراء املعدات ذات األثمان العالية جدا ،ال ى ُيحتاج إليها في أعمال الهدم واألعمال
الهندسية .
وقد ورد قيدين على خدمات اإلنشاءات في جدول التعهدات املصرى هما:
ُ
 -1أن ال تزيد نسبة رأس املال األجنبى املشارك عن  %49من رأس مال املشروع
 -2أن ال تزيد نسبة عدد األشخاص األجانب عن  %10من عدد العاملين في املشروع(.)4
ومن وجهة نظرى أرى أن هذين القيدين الزمين لضمان استقاللية القرار املصرى وضمان بقاء االقتصاد املصرى بقدر
ً
اإلمكان بعيدا عن تقلب رغبات املستثمرين  ،فضال عن عدم مزاحمة القوى البشرية العاملة وتقليص فرص العمل .
أسباب تحريرتجارة خدمات اإلنشاءات الهندسية فى مصر:
 -1دخول املستثمر األجنبى في هذا املجال سيكون له كبير األثر على تنميته  ،لكونه مجال يحتاج إلى رؤوس أموال قخمة
وتكنولوجيا حديثة وخبرة عالية.
 -2حاجة مصر إلى هذه الخدمات من أجل دعم البنية التحتية على مستوى ربوع مصر.
ً
ً
 -3تخفيف العبء عن كاهل الدولة كليا أو جزئيا .
 -4قخم مال أجنبى يحق التوسع في هذه الخدمات بما يستتبعه من زيادة معالت التشغيل و خفض معدالت البطالة.
 -5ارتباط خدمات أخرى بها ،كخدمات النقل والسياحة والخدمات الصحية وغيرهم بخدمات اإلنشاءات الهندسية املتطورة
ً
ً
والحديثة ارتباطا ايجابيا ()5
ً
ثانيا  :خدمات السياحة وخدمات السفراملرتبط بها

تمتاز السياحة العاملية بسرعة نموها ِوكبر حجمها حيث تبلغ تقريبا ثلث التجارة العاملية  ،ويعد قطاع السياحة في
مصر من أهم مصادر الدخل القومى وتوفير النقد األجنبى  ،وتوفير فرص العمل وتحسين ميزان املدفوعات ( .)6وقد
استحوذ قطاع السياحة على مساحة كبيرة من جدول التعهدات عكس اهتمام الدولة املصرية به ملا تتميز به مصر في هذا
املجال كالشواطئ واآلثار واملوقع واملناخ ()7
وقد تضمنت قطاعات السياحة في جدول االلتزامات املصرى ثالثة قطاعات هى :
ً
 ) 4وذلك وفقا للمادة  27من قانون العمل رقم  12لسنة . 2003
Ferrer. Ana Ana. et OPTIMIS: A holistic approach to cloud service provisioning. A Juan ... Future Generation Computer ) 5
.Systems 28 (1), 66- 77, 2012
 ) 6مروة نبيل سويلم مروة عادل سعد  : 2007دراسة تطبيقية ألثر اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات من واقع الشركات واملنشئات السياحية
" نشر مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – االدارة العامة للدراسات التنموية  ،ص  24وما بعدها
ُ
 ) 7سحر التهامى : 2000الوضع التنافس ى لصناعة السياحة فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،املنتدى املتوسطى الثالث للتنمية ،
البنك الدولى ،ص . 233
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اوال الفنادق واملطاعم وتشمل نوعين :
 -1الفنادق ودور اإلقامة التجارية األخرى  :وتشمل الفنادق واملوتيالت وفنادق املنتجعات السياحية ومنشآت اإلقامة
وفنادق الكازينوهات .
 -2املطاعم والبارات والكازينوهات  :وتشمل مطاعم الخدمة املتكاملة ومطاعم الوجبات السريعة .
ثانيا التوكيالت السياحية ومنظمى الرحالت .
ثالثا الخدمات السياحية الكبرى وتشمل:
 -1خدمات إدارة املنشآت السياحية وتأجيرها واستئجارها.
 -2خدمات النقل السياحى البرى أو عبر النهر النيل أو املمرات املائية .
 -3معاهد التدريب السياحى لجلب الخبرات العاملية .
 -4املؤتمرات املرتبطة بالسياحة " سياحة املؤتمرات" ،وتظهر أهمية هذا العنصر في التعريف باملعالم والخدمات السياحية
في مصر.
 -5امتداد وحدات املطاعم للمنشآت السياحية.
وقد وضعت مصر َعدة ضوابط على خدمات السفر والسفر تتمثل فيما يلى(: )8
 -1اختبار الحاجة االقتصادية والقدرة االستيعابية للسوق املصرى لهذه الخدمات.
 -2عدم زيادة نسبة العمالة األجنبية عن  %10من اجمالى عدد العاملين داخل املنشآت السياحية .
 -3اقتصار تقديم الخدمات بالنسبة لألغذية على الناقل الجوى املصرى فقط .
 -4أال يزيد رأس املال األجنبى عن  % 49من رأس مال املشروعات املقامة بشبه جزيرة سيناء  ،وهو شرط له أهميته العتبارات
كثيرة أهمها اعتبارات األمن القومى .
 -5اشتراط تدريب العاملين املصريين بالسياحة بواسطة االجانب .
ُ
 -6تم تقييد أسلوب عبر الحدود بالنسبة لخدمات املطاعم والفنادق  ،لعدم قدرته على منافسة األجانب موردى هذه
الخدمات .
ً
مع مالحظة أنه لم يرد اإلرشاد السياحى ضمن جدول التعهدات املصرى  .إذ أنه يجب أن يكون املرشد السياحى مصريا
لضمان تقديم صورة ورسالة ايجابية للعالم عن مصر .
ثالثا :الخدمات املالية

وتعرف الخدمات املالية على بأنها" :أية خدمة ذات طابع مالي ،يقدمها مورد خدمات مالية ،في دولة عضو ما()9ويعرف
منتج أو مورد الخدمات بأنه" :أي شخص طبيعي ،أو معنوي يقوم بإنتاج ،وتسوي هذه الخدمات؛ بشرط أال يكون مؤسسة
ْ
مقدم
حكومية ،أو تابعة للحكومة ،أو عاملة لحساب الحكومة ( )10أي  :أن املعيار التجاري هو األساس في تحديد ماهية
أو مورد الخدمات؛ بالتالي يدخل في هذا النطاق املؤسسات الحكومية ،أو تابعوها إذا تعاملت على أساس تجاري ربحي.
وقطاع الخدمة املالية يحظى بأهمية كبرى في جدول االلتزامات املصرى لدوره في تنمية باقى القطاعات و النهوض باالقتصاد
القومي(. )11حيث يطل على هذا القطاع بقطاع الضلع الثالث للخدمات؛ ونجد أن االتفاقية قد اتبعت األسلوب الشمولي
 ) 8عادلة رجب  ،2008تحرير قطاع السياحة في اطار الجاتس  ،مطبوعات وزارة السياحة واآلثار املصرية  ،القاهرة  ،ص 7وما بعدها ،
 ) 9امللح األول للخدمات املالية ،مادة  5فقرة أ.
 ) 10امللح األول للخدمات املالية ،مادة  5فقرة ب.
 ) 11د :أحمد جامع  ، 2001اتفاقات التجارة العاملية وشهرتها الجات ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،الجزء الثاني ،ص  138وما بعدها .
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في تعريفه ،والسبب في ذلك يعود إلى عاملين:األول  :إدراك أعضاء املنظمة الدولية بمدى تطور هذا القطاع  ،وتطور العمل
به على املستوى الوطني والدولي ،واملتأمل بالنظر إلى األنشطة التي تناولها قطاع الخدمات املالية حسب نص االتفاقية
يدرك حرص أعضاء املنظمة الدولية على تضمين ذلك الشمول .الثاني :مدى الخصوصية التي يتمتع بها قطاع الخدمات
املالية من حيث التواف بين معدلي اإلنتاج ،واالستهالك املتعلقين بهذا القطاع ( ، )12وذلك بسبب عدم قابليته للحفظ ،أو
للتخزين ،وكذلك حجم.املشاركة الكبيرة لهذا القطاع في الصناعات السلعية ،ومستوى دخل األفراد()13
ويمكن لنا أن نقول؛ أن تحرير تجارة الخدمات املالية يتطلب توافر ثالثة عناصر أساسية:
 -1عوملة الخدمات املالية :والتي تتضمن إزالة التمييز بين موردي الخدمات األجانب ،واملحليين أي أننا في هذا املجال
نتحدث عن إعمال مبدأي النفاذ إلى األسواق ،واملعاملة الوطنية.
 -2التنظيم املالي على املستوى املحلي :والذي يتضمن السماح لقوى السوق بالعمل ،وإزالة القيود على معدالت الودائع،
وعلى توزيع القيود على قطاعات االقتصاد املختلفة داخل الدولة؛ وذلك من خالل الحد من سيطرة الدولة على النظام
املالي املحلي.
 -3تحرير رأس املال  :وذلك من خالل إزالة السيطرة على تحركات رؤوس األموال ،وإزالة كافة أنواع القيود على تحويل
النقد األجنبي ،والوطني على حد سواء.
ولضمان عدم احداث هزة عنيفة فى هذا القطاع قدمت مصر تعهداتها للمنظمة على ثالث مراحل  :األولى وقت تقديم
الجدول فى  ، 1994/4/15والثانية فى  ، 1995/7/8والثالثة فى  .1998/2/26روعى فى تحديد تلك املراحل تماشيها مع خطوات
اإلصالح االقتصادي التى انتهجتها مصر بداية من تسعينيات القرن املاض ى ودخول القطاع الخاص مجال البنوك والتأمين
وتحرير الخدمات املالية ً .
وطبقا لذلك صدر فى شأن البنوك قانون البنك املركزى والجهاز املصرفى رقم  155لسنة 1998
 ،ثم تعديله الالح بالقانون رقم  88لسنة  2003الذى تضمن خصخصة البنوك األربعة الكبرى فى مصر وهى البنك األهلى
وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك اإلسكندرية  .ثم صدر فى شأن التأمين القانون رقم  91لسنة  1995بتعديل بعض أحكام
قانون اإلشراف والرقابة على التأمين  ،ثم القانون رقم  156لسنة  1998بشأن تعديل بعض أحكام قانون االشراف والرقابة
على التأمين فى مصر  ،ثم القانون رقم  118لسنة  2008بتعديل بعض أحكام القانون رقم  10لسنة  ،1981ثم القرار
الوزاري رقم  245لسنة  2008بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اإلشراف والرقابة على التأمين رقم  10لسنة
.1981
وقد شمل جدول التعهدات املصرى:
 .2خدمات التأمين والخدمات املتصلة بها.
 .1الخدمات املصرفية.
ونتناولها على التفصيل اآلتى :

 .3الخدمات املالية األخرى.

 ) 12ومعنى ذلك؛ أن حجم اإلنتاج في هذا القطاع يتساوى دائما مع حجم االستهالك الوارد عليه .
173 World Economy, Ecology & Development, Isabel Lipke, Financial Services in the WTO: A Licens to Cash in? (Berlin: August
2003), P6.
 ) 13عماد شهاب  ، 2003التجارة في الخدمات  ،منشورات اإلسكوا  ،مجموعة منشورات اإلعداد للمؤتمر الوزاري الخامس .ملنظمة التجارة
العاملية ،املكسيك  ،ص ..2
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أوال :الخدمات املصرفية.
فقد َميزت مصر في التزاماتها املحددة بين ثالثة أنواع من البنوك ،هي البنوك املشتركة ،وفروع البنوك األجنبية،
ومكاتب تمثيل البنوك األجنبية ،وجاءت التزامات مصر على درجة عالية من التعقيد والتقييد املالي ،حيث جاءت التزاماتها
املصرفية على النحو التالي :
أوال :البنوك املشتركة  :كان يشترط فى أن ال يجاوز رأس املال األجنبى فيها  %49ثم ُسمح بعد ذلك بجواز تجاوزه ذلك الحد
إلى  %15بما يعطى األجنبى ح اإلدارة بشرط أن يكون املدير العام مصري ثم استبدل هذا الشرط األخير بمن له خبرة فى
العمل املصرفى فى مصر  10سنوات فأكثر حتى ولو كان غير مصرى(. )14
ويشمل قطاع البنوك املشتركة الخدمات املصرفية التالية:
 -1قبول الودائع ،واألشكال األخرى من األموال التي يمكن إعادتها.
 -2كافة أشكال اإلقراض ،بما في ذلك قروض املستهلكين ،وتمويل العمليات التجارية.
 -3خدمات املدفوعات ،وتحويل األموال ،بما في ذلك االئتمانيات ،وكروت االئتمان ،واإلقراض والشيكات السياحية،
والشيكات املصرفية.
 -4الضمانات وااللتزامات  :وهى الضمانات التى تقدم للبنوك وتقبلها فى عمليات مصرفية  ،وااللتزامات التى تفرضها البنوك
للوفاء بالعمليات املصرفية .
 -5االتجار لحساب البنك ،أو لحساب العمالء في أدوات سوق املال "الشيكات -الكمبياالت -شهادات الودائع النقد األجنبي-
األوراق املالية".
 -6املشاركة في إصدار األسهم ،وتقديم الخدمات املتعلقة بهذا اإلصدارر.
 -7سمسرة العمالت.
 -8إدارة ومشورة محفظة األوراق املالية -االحتفاظ باألوراق املالية.
 -9خدمات االئتمان.
 -10خدمات الحفظ في الخزائن املالية -خدمات االئتمان -خدمات الحفظ في الخزائن.
ً
ثانيا  :فروع البنوك األجنبية
ُ
وذلك عن طري أسلوب التواجد التجارى حيث تنش ئ البنوك األجنبية فروعا لها في مصر  ،وقد سمح جدول التعهدات
لهذه البنوك بممارسة نفس األنشطة املصرفية التى تقوم بها البنوك املشتركة لدعم نمو قطاع البنوك في مصر وق أموال
في السوق املصرى وزيادة حجم املنافسة  ،واشترطت تطبي اختبار الحاجة االقتصادية وأعطت للوزير املختص ح
ً
ً
املوافقة بإنشاء البنوك األجنبية  ،وفقا للقانون السارى  ،وهى طبقا للقانون  1993/ 37وآخر تعديل بالقانون 2003 /88
كالتالى :
-1
-2
-3
-4

ً
أن يكون املركز الرئيس ى للفرع متمتعا بجنسية دولة محددة .
أن يكون املركز الرئيس ى خاضعا لسلطة الرقابة املصرفية في البلد التى يتواجد بها مقره الرئيس ى .
أن ال يقل رأس املال املخصص لعمله وممارسة نشاطه في مصر عن  15مليون دوالر.
ً
ً
يجب على الفرع أن يقدم للبنك املركزى املصرى بيانا صادرا عن مركزه الرئيس ى يوقح التزامه بضمان ودائع الفرع
والتزاماته الحالية واملستقبلية بوجه عام .

 ) 14سلوى العنترى : 1998االتجاهات الحالية للصناعة املصرفية في إطار التقسيم الدولى الجديد للعمل  ،ندوة التقسيم الدولى الجديد لعمل
وموقع مصر فيه  ،مركز دراسات الدول النامية  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة .
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وباالطالع على جدول التعهدات املصرى فيما يتعل بقطاع البنوك يالحظ تعدد العمليات املصرفية للبنوك املشتركة
واألجنبية بما يشكل تحرر درجة تحرير متقدمة يحتاجها السوق املصرى (.)15
ثالثا :مكاتب تمثيل البنوك األجنبية
كما حظرت مصر إنشاء مكاتب تمثيل للبنوك األجنبية التي لها فروع في مصر ،وقصر وظيفة تلك املكاتب على ما يلي:
 -1إجراء الدراسات ،وبحث فرص االستثمار.
 -2العمل كحلقة اتصال مع مراكزها الرئيسية.
 -3اإلسهام في حل املشكالت ،وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مراسلي مراكزها الرئيسية في مصر()16
كما سجلت مصر قيدا على دخول وإقامة األجانب لتوريد خدمات في أي وحدة مالية أيا ما بلغ عدد فروعها ،يتمثل في
وجوب أال تزيد نسبة هؤالء األجانب عن نسبة  %10من مجموع العاملين في تلك الوحدة()17
هذا وتشير اإلحصائيات املصرية إلى أن حجم املوجودات الكلية للجهاز املصرفي في مصر قد ارتفع من  35.162.6مليار
جنية مصري في العام  1999إلى  57.793.8مليار جنية في العام  2003؛ أي بمعدل زيادة قدرها  ، 64 %.ليصل إجمالي
الودائع لدى الجهاز املصرفي املصري  -بخالف البنك املركزي ،ارتفع بنحو  9مليارات جنيه  -إلى  1.325تريليون جنيه بنهاية
، 2020كما ارتفعت قيمة االستثمارات األجنبية من  28مليار جنية مصري عام  1999إلى  42مليار جنية مصري في 2003
ثم إلى  ١٦٣٩٣٫٥مليون دوالر حتى  ، 2019كما ارتفعت مجموع الودائع بالعمالت األجنبية من  60.8مليار جنية إلى 150.7
مليار جنيه في عام  2003وتوالت في اإلرتفاع حتى سجلت رقم  ٧١٤٫٦مليار جنيه عام  2019ا ،كما ارتفعت عدد فروع
البنوك األجنبية العاملة في مصر من 1253فرع عام  1999إلى 130فى عام  ، 2003و يبلغ اآلن عدد البنوك غير الحكومية
ً
في مصر  5بنوك خاصة ذو رأس مال مشترك عربي مصري ،بنك خاص واحد ،باإلضافة إلى  12بنك ً
وأجنبيا)18(.
عربيا
ونتكلم فيما يلى عن تطوير الخدمات املصرفية من خالل إصدار وسائل ونظم الدفع االلكتروني:
 ) 15د  :ماجدة أحمد شلبى  " 2001أثر اتفاقية تحرير الخدمات املالية والكيانات الدولية الدولية العمالقة على أسواق التأمين وإعادة التأمين
في مصر والعالم اإلسالمى،مركز الشيخ صالح كامل لالقتصاد اإلسالمى  ،جامعة األزهر بالقاهرة.
 ) 16نصت املادة  35من قانون البنك املركزي والجهاز املصرفي املصري رقم 88لسنة  : 2003ملحافظ البنك املركزى بعد موافقة مجلس اإلدارة،
التصريح للبنوك األجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط اآلتية  : -أال يكون لها فروعا في جمهورية مصر العربية . -
أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة املختصة في الدول التي تقع فيها هذه املراكز . -أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة
األسواق ،وإمكانيات االستثمار ،وتكون حلقة اتصال مع املراكز الرئيسية في الخارج ،وتساهم في تذليل املشاكل والصعوبات التي قد تواجه
البنوك املرسلة لها في جمهورية مصر العربية".
 ) 17في القرار رقم  43لسنة  1988الصادر عن وزارة القوى العاملة والتدريب واملتعل بشروط الترخيص لعمل األجانب ،نصت املادة الرابعة
منه على " :ال يجوز أن يزيد عدد العاملين األجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن  10 %من مجموع عدد العاملين بها ،ويستثني من ذلك
الحاالت التي تمس مصالح البالد واحتياجاتها من العمالة األجنبية على أن يتم عرض هذه الحاالت على اللجنة املختصة  .الوقائع املصرية.العدد
 69في . 1988/3/21
 ) 18املصدر :مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار املصري ،والتقارير السنوية الصادرة عن البنك املركزي املصري لعام ، 2004وعام 2010وعام
ً
 . 2019وتقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان( نقال عن جريدة الشروق املصرية عددها الصادر في  29يونيو
 ، 2021وجريدة " املال" املصرية عددها في  . 2021/5/31وموقع " العربية نت " تمت الزيارة في . 2021/7/13
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في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم تطورت وسائل ونظم الدفع االلكتروني ،حيث تم تطوير العمل في
املصارف واستخدام أحدث التقنيات املتطورة ،فتعددت أنواع وأساليب طرق تقديم الخدمات املصرفية على مستوى
العالم( )19وفيما يلي نذكر أهمها:
 -1بطاقات الدفع االلكترونية:
تعددت التسميات التي أطلقت على بطاقة الدفع االلكترونية ،منها بطاقة الدفع البالستيكية ،بطاقات االئتمان،
النقود البالستيكية ،حيث يستطيع حاملها شراء معظم احتياجاته دون الحاجة لحمل مبالغ مالية قد تعرضه ملخاطر
السرقة أو الضياع ،ويتم استخدام البطاقات من خالل آالت الصرف الذاتي.
 -2خدمة الصرف اآللي((ATM
تقدم هذه الخدمة عن طري آالت يقوم املصرف بنشرها في أماكن مختلفة ،ويتم عادة تركيب آالت الصرف اآللي في
األماكن املزدحمة واألسواق والفنادق ،ويقوم العميل باستخدام بطاقات البالستيكية أو البطاقات الذكية ،حيث تحتوي
هذه األخيرة على شريط ممغنط مسجل عليه جميع بيانات الحساب الجاري ،باإلضافة إلى رقم سري يستخدم في العمليات
املختلفة ،ويتصل الصراف اآللي مباشرة بالحساب اآللي املركزي للمصرف الذي يؤدي كافة العمليات املصرفية بسرعة
ودقة عالية بموجب برامج سب إعدادها وتخزينها في ذاكرته ،ويحصل الصراف اآللي على بيانات العميل املدونة على
البطاقة فور إدخالها.وقد أتاحت خدمة الصراف اآللي عمليات السحب النقدي بالعملة املحلية واألجنبية ،واالطالع على
رصيد الحساب ،وتحويل األموال ،وذلك في أي وقت طيلة أيام األسبوع بما في ذلك العطالت الرسمية(.)20
 -3خدمات نقطة البيع ((POS
وهي اآلالت التي تنتشر لدى املؤسسات التجارية والخدمية بمختلف طبيعتها وأنشطتها ،ومن
خاللها يقوم العمالء بسداد مشترياتهم الكترونيا عن طري بطاقات ذكية أو بالستيكية ،والتي يتم إدخالها في هذه
اآلالت املتصلة الكترونيا باملصرف ،فيتم خصم املستح فورا(.)21
 -4الخدمة املصرفية عبر الهاتف ا حمول(Mobile Banking):
تعتمد خدمة املصرف املحمول على إقامة قناة اتصال مباشر بين املصرف والعميل ،وهذا النظام يتيح استخدام
االنترنت من خالل الهاتف املحمول ،حيث يستطيع العميل القيام ببعض العمليات مثل االستفسار عن الرصيد وتحويل
األموال ،كما يمكن للمصرف عرض خدمات معلوماتية لعمالئه مثل معلومات عن البورصة ،ويالحظ أنه بالرغم من حداثة
نظام املصرف املحمول ،إال أنه ثبت أن هذا النظام يحق للمصرف أرباح تعادل  6أضعاف أرباح املصرف العادي(.)22
 -5خدمات التلفزيون الرقمي:
وهى عبارة عن ربط عبر األقمار الصناعية ،بين جهاز التلفزيون باملنزل أو بالعمل وبين حسابات املصرف ،حيث أنه
يمكن الدخول لحاسب املصرف أو شبكة االنترنت وتنفيذ العمليات املصرفية عن طري إدخال الرقم السري ،ويعتبر
Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum & Petros C. Mavroidis : The World Trade Organization Law, Practice and ( 19
Policy, Oxford University Press, New
 ) 20حافظ كامل الغندور  ، 2003محاور البحث الفعال في املصارف العربية ،الناشر اتحاد املصارف العربية ،بيروت ،ص .139 ،87
 ) 21ذات اإلشارة والصفحة السابقة .
" ) 22خدمات مصرفية بدون فروع وبنوك بدون مباني "  ، 2000النشرة االقتصادية للبنك األهلى  ،القاهرة  ،العدد  ،4املجلد ، 5ص.15.
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التلفزيون من أحدث القنوات التي يتم ابتكارها والتي تمكن املصارف من التعامل مع العمالء في منازلهم ،وتؤدي هذه
الخدمة إلى جذب املزيد من العمالء الفصل الثاني تحرير التجارة في الخدمات املالیة في إطار املنظمة العاملية للتجارة وآثارها
املرتقبة على الدول النامية وامليزة في هذه الخدمة أنها ال تحتاج لوجود أجهزة حاسوب وال انترنت ،وقد وجدت هذه التقنية
رواجا كبيرا بين املصارف والعمالء على حد سواء في بريطانيا يليها السويد وفرنسا(.)23
 -6الكمبيوتر املنزلي:
حيث يتم في العادة توصيل الحاسب الشخص ي سواء باملنزل أو بالعمل الكترونيا بالحاسب املركزي باملصرف ،ويمكن
من خالل إدخال كلمة السر إتمام العمليات املصرفية املطلوبة.
 -7النقود االلكترونية:
وهي عبارة عن نقود غير ملموسة ،تأخذ صورة وحدات الكترونية وتخزن في مكان آمن جدا على القرص الصلب لجهاز
الكمبيوتر الخاص بالعميل ،تعرف باسم املحفظة االلكترونية ،ويمكن للعميل أن يستخدم هذه املحفظة في إتمام عمليات
البيع والشراء والتمويل.
 -8الشيكات االلكترونية:
وتستخدم هذه الشيكات إلتمام عمليات السداد االلكترونية بين طرفين من خالل وسيط ،وال يختلف ذلك كثيرا عن
معالجة نظام الشيكات الحالي ،فيما أنه يتم تحرير الشيكات االلكترونية وتبادلها عبر االنترنت ،والشيك االلكتروني عبارة
عن وثيقة الكترونية تحتوي على البيانات التالية  :رقم الشيك ،اسمال دافع ،رقم حساب الدافع واسم املصرف ،اسم
املستفيد ،القيمة التي ستدفع ،وحدة العملة املستعملة تاريخ الصالحية ،التوقيع االلكتروني للدافع(.)24
التزامات مصر ا حددة فيما يتعلق بقطاع التأمين في اتفاقية (الجاتس)
خدمات التأمين والخدمات املتعلقة بها تشمل:
 .1التأمين على الحياة والتأمين الصحى والتأمين ضد الحوادث  .2 .التأمين العام خالف ما ورد بالبند ا.
 .4الخدمات املعاونة للتأمين بخالف الوساطة.
 .3خدمات إعادة التأمين وإعادة إعادة التأمين.
وهذه الخدمات لها دور كبر فى نجاح شركات التأمين فى تأدية أعمالها وقد أصبحت األن القيود املفروضة على التأمين أخف
من ذى قبل( .)25وتشمل :
 الخدمات اإلكتوارية بشرط أن يكون الخبير اإلكتوارى مقيم بمصر  .تقدير الخسائر.
 الخدمات االستشارية من تقدير املخاطر وتقدير املخاطر.

 مكاتب االتصال.

 الوساطة .
وقد أوردت مصر جدول تعهداتها املحددة وقد امتاز هذا الجدول بالتعقيد البالغ؛ حيث جاءت التزامات مصر على
النحو التالي:
 -1يشترط في شركات التأمين التي تؤدي هذه الخدمات أن تكون في شكل شركة مساهمة عامة.
" ) 23بنوك االنترنت والبنك املحمول"  ، 2001النشرة االقتصادية لبنك اإلسكندرية،املجلد ، 33ص  ، 37ص  42و ..43
 )24ذات اإلشارة والصفحة السابقة .
 ) 25د :أحمد جامع " 2001اتفاقات التجارة العاملية وشهرتها الجات" دار النهضة العربية ،القاهرة  ،الجزء الثاني ،ص .1047
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السماح للشركات األجنبية ،والشركات املشتركة بممارسة نشاطها في املناط الحرة فقط؛ بشرط أن يقتصر نشاطها
من خالل التعامل بالعمالت القابلة للتحويل؛ أى اقتصار نشاطها في التعامل على العمالت القابلة للتداول عامليا،
ويحظر عليها التعامل بالعملة املصرية.)) 26
ال توجد حدود قصوى ملساهمة رأس املال األجنبي في الشركات العاملة في املناط الحرة.
الشركات العاملة خارج املناط الحرة؛ أى داخل األسواق املصرية ) (27تطب عليها متطلبات الحاجة االقتصادية
املنصوص عليها في القطاع األفقي ( )28لكنه تم التخفيف من تلك املتطلبات بحلول العام )  ( 2000بالنسبة لتلك
النشاطات.
يحظر أن تزيد نسبة مساهمة رأس املال األجنبي في الشركات العاملة خارج املناط الحرة عن  % 49من إجمالي رأس
مال الشركة ،وسمح بزيادة تلك النسبة إلى (  % 51في األول من) يناير. ( 2000
على شركات التأمين التخلي عن نسبة  %30من مجموع عملياتها إلى الشركة املصرية إلعادة التأمين()29باإلضافة إلى
تخليها عن نسبة  % 5من إجمالي عمليات الشركة إلى الشركة األفريقية إلعادة التامين ( )30والغرض من تحديد هذه
النسب تقييد خروج النقد األجنبى (.)31
السماح لألجانب املختصين بتولي مناصب مدراء شركات التأمين ملدة خمسة سنوات قابلة للتجديد؛ بشرط أن تتم
املوافقة على تعيينهم ،والتجديد لهم من الهيئة املصرية العامة للرقابة على التأمين .على أن يكون هناك بديالن اثنان
له على األقل من املصريين.
يشترط في موردي الخدمات األكتوارية األجانب؛ أن يكون مرخصا له بمزاولة هذا النشاط في بلده األصلي ،ومسجال في
السجل املصري لهذا الغرض(.)32

 )26تمثلت هذه األنواع الخمسة في  ( 1-خدمات التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث . 2-خدمات التأمين العام . 3-
خدمات إعادة التأمين وإعادة التأمين املتكرر . 4-الخدمات املعاونة لخدمات التأمين . 5-خدمات الوساطة في التأمين.
( 27نود أن ننوه في هذا السياق؛ إلى أن هذا الشرط املتعل بالتعامل بالعمالت القابلة للتحويل ،قد ال ي بقرار صادر عن وزير االقتصاد والتجارة
في منتصف العام  ، 2000بالتالي يجوز لتلك الشركات التعامل بالعملة املحلية املصرية
 ) 28قامت مصر بالنص الصريح على تلك املتطلبات في القطاع األفقي املتعل بالخدمات املالية ،حيث تمثلت تلك املتطلبات في :أ -أن يعطى
الفائض في الطلب على األشكال التقليدية للتأمين للشركات الجديدة فرصة للعمل دون حدوث منافسة ضارة للسوق ،أو املواقف املالية
للشركات القائمة وبالتالي حاملي الوثائ  ..ب -استنفاذ نسبة  50 %من طاقات الشركات القائمة ،ويتم حساب هذه املدة على أساس هامش
املالءة ،بحيث يبقى فائض في الطلب يتجاوز الطاقة التي تكمن الشركة الجديدة من تحقي أهدافها.
ج -أن يؤدي إنشاء شركة جديدة إلى زيادة في إجمالي نسبة االحتفاظ في السوق ،مع األخذ في الحسبان االعتبارات الفنية .د -أن تقدم الشركة
الجديدة تغطية تأمينية جديدة.
 ) 29وهو ال يعني احتياطي قانوني كما هو الحال في االحتياطي القانوني للبنوك لدى البنك (Ceded) 300 ،يعتبر ذلك إسنادا قانونيا املركزي،
ولكن يمكن لنا اعتبارها نسبة خصم لصالح شركات إعادة التامين.
 ) 30ملزيد من التفاصيل حول التواف التشريعي املصري مع تلك التعهدات :يرجى مراجعة نصوص املواد  27و  34و  79من القانون 91لسنة
 1995والخاص بتعديل بعض أحكام قانون اإلشراف والرقابة على التامين املصري رقم  10 /القانون لسنة  ، 1981العدد 18في .1995/5/4
zaid A. Bahaa Elfin & Mahmoud Mohieldian : On Prudential Regulation in Egypt in Cairo 1999, ECES, Financial . ) 31
Development in Emerging Markets - The Egyptian Experience.
 ) 32انظر نص املادة  63من القانون رقم 1995/ 91الخاص بتعديل بعض أحكام قانون اإلشراف والرقابة على التامين املصري 1995؛ حيث
أشارت هذه املادة إلى شروط  ، /5/ 1981واملنشور في الجريدة الرسمية ،عدد (  18تابع أ )بتاريخ  4 /رقم 10ممارسة الخبراء األكتواريين ألعمالهم
في مصر ،ومن بين تلك الشروط :أن يكون اسمه مقيدا في السجل املعد لذلك في الهيئة ،وان يكون مرخصا له بمزاولة تلك املهنة في الخارج.
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 -9أال تزيد نسبة األجانب العاملين فى أى وحدة مالية عن نسبة  %10من مجموع العاملين في تلك الوحدة (.)33
 -10وجوب حصول الشخص األجنبي ا طبيعي أو معنوي  -على ترخيص لتملك األراض ي ،أو العقارات ،أو كليهما من الهيئات
املختصة بذلك ،بحيث يتم بحث طلب االمتالك على أساس تقييم املشروع املراد التقييم ألجله؛ طبقا ألهداف
السياسة القومية في مصر(.)34
وتشير اإلحصائيات املصرية؛ إلى ارتفاع معدل االستخدامات االستثمارية في قطاع التجارة ،واملال والتأمين من ) ( 508
مليون جنية مصري عن شهر يونيو)  ، ( 1999إلى ) ( 1043.7مليون جنية مصري عن شهر يونيو ) (2004؛ أي بمعدل زيادة
ً
قدرها (  .(% 105حتى بلغ صافي االستثمارات في قطاع التأمين منفردا  89مليار جنيه فى  2017وقفز إلى  108مليارات جنيه
في  2020أى بزيادة بلغت  %26خالل  4سنوات فقط  ،ووصل حجم اإلستثمار فى األوراق املالیة واألذون رقم  ٥٧٦٥عام
 2008ثم صعد إلى  ٨٧٨٢٣مليون دوالر عام.)35(2019
ً
ثالثا :الخدمات املالية األخرى ( خدمات سوق املال ) وتشمل :
 .3السمسرة
 .2املقاصة والتسوية.
 .1االكتتاب
 .6إنشاء صنادي االستثمار الجماعية.
 .5التسوي وتنشيط السوق.
 .4رأس املال املخاطر.
 .7التجارة فى األسواق املالية من بيع وشراء سواء بواسطة األفراد أو بواسطة املؤسسات فى البورصة .
 .8إدارة محفظة األوراق املالية واالستثمار.
 .9التأجير التمويلى لتسهيل االستثمارات التى تشمل تشييد العقارات أو الحصول على منقوالت مادية أو معنوية
لألنشطة اإلنتاجية وال تتوافر لها املوارد الكافية .
رابعاً :خدمات النقل البحرى الدولى و الخدمات المعاونة

إضافة إلى موقع مصر القديم بين قارات العالم الثالث  ،تمتلك مصر موانئ متطورة آمنة وفعالة قادرة على التكيف
مع املتغيرات املحلية والعاملية واملنافسة على املستوى اإلقليمي  /العاملي ،بما يدعم النمو االقتصادي لجمهورية مصر
العربية في إطار استراتيجية التنمية املستدامة .إذ تمثل التجارة البحرية الدولية  %90من حجم تجارتها وبلغت نسبة نمو
ً
هذه التجارة  % 4عام  ،2011بمعدل  7 ،8بليون طن  ،كما بلغ حجم التجارة املصرية املنقولة بحرا عام  2019بلغت 172
مليون طن .وفى دراسة أعدها د /محمد على إبراهيم عن مساهمة األسطول التجارى البحرى املصرى فى نقل تجارة مصر :
أن الطاقة التصميمية للموانئ املصرية بلغت عام  ،2018نحو  170.605مليون طن ،وحوالى 11مليون حاوية  ،وتستهف
الدوله مضاعفة الطاقة االستيعابية لتبلغ  20مليون حاوية و 370مليون طن سنويا بحلول عام .)36( 2030وال زالت مصر
تعمل على تطوير وتنمية وزيادة القدرة التنافسية للنقل البحري املصري من خالل تحقي التكامل فيما بين املوانئ البحرية
 ) 33أنظر :نص املادة  4من القرار رقم  43لسنة  1988الصادر عن وزارة القوى العاملة والتدريب ،واملتعل بشروط الترخيص . 1988 -العدد
69 /3/لعمل األجانب .الوقائع املصرية.
 ) 34أنظر :نص املادة الثانية من القانون رقم  230لسنة  1996املتعل بتنظيم تملك غير املصريين للعقارات املبنية ،واألراض ي الفضاء.
 ) 35المصدر :مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري ،والتقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي المصري لعام  ،2004وعام 2010
وعام  2019وتصريحات لـ د .محمد عمران ، 2021رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  ،على موقع " مصراوى " على اإلنترنت بتاريخ
https://www.masrawy. 2021/6/29

 ) 36التقرير الصادر عن النقل البحرى الدولى  ، 2012الذى أصدرته منظمة التجارة والتنمية التابعة لألمم املتحدة ،على املوقع الرسمى :
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_ar.pdf
 ،وجريدة " املال " املصرية عددها الصادر في 2020/12/20
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ً
املصرية لتعزيز التنافسية مع املوانئ املجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط املالحية واالستثمارات املحلية واألجنبية ،والعبا
ً
فاعال في االقتصاد املحلي والعاملي ولتيسير التجارة وتحويل مصر إلى مركز عاملي للطاقة والتجارة واللوجستيات على
املستوى اإلقليمي واإلفريقي والعاملي.
و قد شمل جدول التعهدات املصرى فى مجال خدمات النقل البحرى الدولى :
ً
ثانيا :نقل البضائع .
أوال :نقل الركاب.
وهاتان الصورتان يشتركان فى نفس التعهدات والقيود بالجدول املصرى من حيث:
 -1عدم تجاوز رأس املال األجنبى  % 49فى الشركة.
 -2ووجوب تسجيل السفن اململوكة لهذه الشركات فى السجل املصرى .
 -3وجوب رفع العلم املصرى.
 -4وجوب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة وغالبية األعضاء  ،ونسبة  %95من إجمالى عدد الطاقم  ،وأن ال تقل أجورهم
عن  %90اجمالى األجور.
ومن وجهة نظرى ال مانع من النظر فى تخفيف هذه القيود فيما هو ضرورى والزم لتحقي طفرة فى هذا املجال بما ال يؤثر
على مصلحة أعلى للدولة املصرية .
أما بخصوص جدول التعهدات املصرى فى مجال الخدمات املعاونة للنقل البحرى الدولى:
وتتمثل هذه الخدمات فى أعمال التطهير وتعمي املوانئ  .والقيود الواردة عليها أخف وطأة من سابقتها وهى:
 -1عدم تجاوز رأس املال األجنبى  % 75فى الشركة ،وهذا يعنى جواز حصول رأس املال األجنبى على نسبة مشاركة حتى 75
 %من اجمالى رأس مال الشركة.
 -2وجوب أن تكون نسبة عدد املصرين العاملين  %25من إجمالى عدد الطاقم ،وكذلك فى مجلس اإلدارة  ،وهذا يعنى
جواز أن يكون عدد العمال األجانب حتى  % 75من مجموع عدد العاملين باملشروع.
وهنا ينبغى ذكربعض األمور:
ً
 -1ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بكل ما يتعل بالنقل البحرى لضمان رفع كفاءة هذا املجال وفقا للمعايير الدولية.
 -2تسوي أنشطة النقل البحر وزيادة حجم تجارة الترانزيت بمصر (.)37
ً
 -3یمكن القول إن قطاع النقل البحرى في الوطن العربى عموما یعاني من العديد من املشاكل واملعوقات من أهمها تعدد
القوانين واألنظمة املطبقة في مجال النقل في الدول العربية من ناحية ،واختالفها وعدم تجانسها من ناحية أخرى،
وقلة عدد شركات املالحة البحرية العربية ،وضآلة حجم األسطول البحري العربي ،ونقص الكوادر البشرية العربية
ذات الكفاءة العالية ()38
 -4ونطمح إلى إنشاء جهاز تنظيمي مستقل لقطاع النقل البحري ،وتطوير أنظمة تسعير الخدمات اللوجستية مع تشجيع
االستقالل املالي لهيئات املوانئ ،واإلسراع بتحديث املوانئ والتعامل اإللكتروني بھا ،والتغلب على ندرة وتضارب
 ) 37د .محمد عرنوس " دور النقل البحرى في تفعيل التكامل االقتصادي العربى " املوقع الرسمى لوزارة النقل املصرية :
 ) 38ضرورة تطوير قطاع النقل لتفعيل التكامل االقتصادي العربي :د .عدنان إبراهيم أبو حسين  :رسالة إلى وزراء النقل العرب د .عدنان إبراهيم
أبو حسين عقد املكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب اجتماع الرابع واألربعون یوم االربعاء املواف  28/4/2010بمقر األمانة العامة لجامعة
الدول العربية برئاسة الدكتور جبارة الصرصري وزير النقل السعودي
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/196781.html 1/4/ 1/5/2020
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البيانات وإعداد إطار تنظيمي كفء لعمليات النقل متعدد الوسائط ،وتعزيز التعاون مع املؤسسات الدولية ،وتشجيع
املشاركة بين القطاعين العام والخاص في ھذا املجال.
خامساً :خدمات االتصاالت

وتشمل كافة خدمات استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا املجال باستثناء خدمات االتصاالت الخاصة بتوزيع
البرامج التلفزيونية أو اإلذاعية التى يتلقاها املستهلك بصورة مباشرة .
وقد شمل جدول التعهدات الصرى :
 -1الخدمات الدولية واملحلية باستخدام أى وسيلة من وسائل التكنولوجيا (خدمات التلفون الصوتية – خدمات
التليكس – خدمات التليجراف – خدمات الفاكس – خدمات الخطوط الولية )
وتتمثل القيود املصرية في هذا الشأن:
أ -ضرورة منح التراخيص فقط للشركات املسجلة في مصر  ،بواسطة الجهاز القومى لالتصاالت مع تطبي اختبار
الحاجة بشفافية .
ب -منحت الشركة املصرية لالتصاالت حقوق استثنائية لتوريد اإلرسال عبر الحدود من وإلى مصر انتهت بحلول
.2005/12/31
ت -توريد خطوط االتصال الدولية يتم فقط من ِقبل الشركة املصرية لالتصاالت .
ث -تلتزم الشركات بتدريب العاملين في هذا القطاع .
 -2الخدمات الدولية باستخدام أى وسيلة من وسائل التكنولوجيا  ،سواء خدمة البيانات أو خدمات األنترنت وانتهت
كذلك بحلول . 2005/12/31
 -3الخدمات الدولية باستخدام أى وسيلة من وسائل التكنولوجيا  ،سواء خدمة البيانات أو خدمات الخطوط املؤجرة
ً
ً
أو خدمات االنترنت أو خدمات املحمول وهذه أيضا أصبحت محررة تماما بحلول . 2005/12/31
 -4الخدمات الدولية باستخدام أى وسيلة من وسائل التكنولوجيا  ،وتشمل خدمات االستدعاء وخدمة األقمار
الصناعية باألطباق الصغيرة  ،وخدمات القيمة املضافة وهى كذلك أصبحت محررة بحلول . 2005/12/31
ونأمل بوصول خدمات االتصاالت في مصر للمستوى العاملى و شمولها كافة القطاعات ومواكبة التطور العاملى
املستمر في هذا املجال العتماده كثير من املجاالت على هذا النوع من الخدمات .
ً
وقد أوردت مصر ورقة مرجعية شملت أحكاما عامة وتعريفات ومن ذلك :
 -1الوقاية التنافسية بمنع املمرات عبر التنافسية في االتصاالت ومنع التورط في دعم متبادل يخل بمبدأ املنافسة ،
أو استخدام معلومات تم الحصول عليها بطريقة تضر باملنافسة .
 -2ضمان الشفافية .
 -3إتاحة شروط الترخيص للعامة مع إعطاء أسباب الرفض في حال عدم املوافقة.
 -4التأكيد على استقاللية جهاز االتصاالت .
 -5تخصيص واستخدام املوارد النادرة كالترددات والترقيم بطريقة موضوعية تتسم بالشفافية وعدم التمييز.
ً
وجاءت هذه الورقة بما يجعل من جهاز االتصاالت أكثر قوة وجذيا لالستثمارات األجنبية
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املطلب الثانى :دورمصرفي مفاوضات تحريرالتجارة في الخدمات
ً
بدأت مصر مبكرا املشاركة في مجال إجراءات تنظيم العالقات التجارية العاملية ،حيث كانت ممثلة في مؤتمر صياغة
ميثاق هافانا الخاص بإنشاء منظمة عاملية للتجارة عام  ،1947كما شاركت في مؤتمر الجات عام  ،1993وخالل مفاوضات
الفصل الرابع للتجارة والتنمية في عامي  1964و  1965وتم إقرار املبدأ الذي نادت به مصر ملعاملة الدول النامية وف مبدأ
الدولة األولى بالرعاية.
وقد برز الدور املصري عند اختيار مؤتمر الدوحة ملصر ضمن مجموعة الدول املكلفة بصياغة البيان الختامي
للمؤتمر ،وكذلك في اليابان عام . 2003
كما شاركت مصر في جولة أورجواي على املستوى الرسمي منذ بدء الجولة في مدينة "بونتادل إست" في سبتمبر ،1986
وكذلك في املؤتمر الذي ُعقد في مونتريال عام ،1988أما على املستوى الوزاري فقد شاركت في اجتماعات عدة .إضافة إلى
مشاركتها في كافة االجتماعات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعل بموضوعات التفاوض وتنسي املواقف بين وفود كافة
الدول النامية املشاركة في املفاوضات .ومن أهم املجاالت التي ساهمت فيها مصر بفاعلية موضوع السلع الغذائية
والزراعية ،إلى جانب ذلك نجح املفاوض املصري في تحقي إنجازات كبيرة في مجال قواعد النفاذ على األسواق وتنمية
الصادرات ،وخاصة املنسوجات ،وتجارة الخدمات(.)39
كما شكلت مصر مع البرازيل والهند وماليزيا وتركيا وجنوب أفرييا  ،وبعض الدول النامية األخرى جبهة دافعت عن
حقوق الدول النامية في اتفاق الخدمات و كانت مصر من أوائل الدول التى قدمت جداول بالتزامات محددة تحفظ حقوقها.
ً
ولعبت مصر دورا هاما في تحرير تجارة الخدمات على املستويات التالية:
 على املستوى العربى :ساهمت مصر في وضع تجارة الخدمات على الخريطة العربية وساهمت في ادماج تجارة الخدمات
ضمن منطقة التجارة الحرة  ،عن طري دعم جهود املجلس االقتصادي واالجتماعى بهذا الصدد..
 على املستوى األوروبى  :شاركت مصر في قمة بروكسل عام  2004لدراسة تحري تجارة الخدمات بين الدول اليورو
متوسطية  ،وكذلك في مؤتمر الوزراء بمراكش عام  2006الذى أعلن خالله بدء املفاوضات من أجل هذا الغرض.
وشاركت في االجتماع الثانى ببروكسل عام 2007بخصوص التعاون التشريعى والتنظيمى في قطاعات الكمبيوتر وخدمات
البريد وخدمات االتصاالت والخدمات املالية وخدمات النقل البحرى.
 على املستوى األفريقى :
شاركت مصر في اجتماعين من أجل تحرير تجارة الخدمات بين دول " الكوميسا"
األول في كينيا عام  2006والثانى في زامبيا عام  2007ثم تم تشكيل لجنة في عام  2013لصياغة اتفاق اطارى لتحرير تجارة
الخدمات لكنه لم يوف في الوصول إلى صياغة تامه .
من خالل ما سب تيببن دور مصر في تحرير تجارة الخدمات عامليا واقليميا ادراكا منها بأهميتها و واعتبارها تجارة
املستقبل كما ان االمل معقود علي دخول مصر مفاوضات تحرير تجارة الخدمات القادمة كممثلة الدول النامية العربية
واالفريقية واالسيوية و االسالمية وعالقتها املتميزة مع دو امريكيا الالتينية بالتنسي مع الهند والصين وماليزيا وتركيا
والبرازيل وجنوب افريقيا والفلبين وغيرها من الدول التي حققت تطورا في تجارة الخدمات لتكوين جابه موحدة في مفاوضات
 " ) 39مصر ومنظمة التجارة العاملية " الهيئة العامة الستعالمات ،املوقع الرسمى :
https://www.sis.gov.eg/section/4501/434?lang=ar/10/6/2021
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منظمة الجات القادمة ،وهو ما حدث في االجتماع األخير في  2014/4/16للجنة املفوضات التجارية التابعة لألمم املتحدة
لجنيف بدمج الدول النامية بالنظام التجارى متعدد األطراف بشكل عادل ومتكافئ ()40
وأعربت مصر عن قلقها من مساعى بعض األطراف التنصل مما سب االتفاق عليه قبل جمود املفاوضات عام 2008
 ،ومؤكدة على ضرورة تحقي التوازن والشفافية فى التفاوض بما يضمن مصالح كافة األطراف ويحق مطالبها وتطلعاتها .

املبحث الثانى :اآلثاراملترتبة على تحريرتجارة الخدمات ومستقبل تجارة الخدمات فى مصر
تحرير تجارة الخدمات تحرير تجاره الخدمات في مصر ال يعني بالضرورة التحرير الكامل وانما التحرير الذي ارتدته
مصر ودمرته وضيمته جداولها الوطنية املحددة في القطاعات الخمس التي جاء بها جدول لاللتزامات ولذلك فان دراسة
االثار املترتبة على تحرير الخدمات تقتصر على القطاعات الخمسة الواردة في جدول املصري تتناول االثار اإليجابية واالثار
السلبية كله في مقلب املستقل مع التأكيد علي ان بعض االثار ال تظهر بشكل كامل في تلك الفترة القصيرة بالنسبة للتجارة
الخدمات ولكي تحتاج الى سنوات للخروج بنتائج عن االيجابيات فيتم التأكيد عليها وسلبيات مهما حاولت تلفيها وتقليل
اثارها وايت اتفاقيه ثنائيه او متعددة االطراف لها اثار ايجابيه واثار سلبيه والفيصل هو مزيد من املفاوضات واملشاورات
واالبحاث والدراسات لالستفادة بشكل اكبر او بقدر اكبر من االيجابيات و معرفه نقاط الضعف وتقليل اثارها في املطلب
السادس مستقبل تجاره الخدمات في مصر بالنسبة للقطاعات الخدمية االخرى الغير وارده في جدول االلتزامات املصري.
حيث أن القطاعات الخدمية تستحوذ على  %11من االستثمارات األجنبية الوافدة ملصر مقابل  %10للصناعة و ٪0٫1
للزراعة وفقا لتقديرات العام املالى 2018/2017
ً
ً
ومن املتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خالل السنوات املقبلة فى ظل املشاريع السياحية والترفيهية
ً
الضخمة املعلن عنها ضمن «رؤية مصر  ،»2030فضال عن أن تصدي مصر على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات
ً
سيسهم فى تصدير خدمات جديدة للدول العربية مثل تصدير الكهرباء والبنية التحتية ،و أن االتفاقية ستكون داعما
ً
رئيسيا لشركات القطاع الخاص فى الدخول فى تجارة الخدمات والتوسع فى الدول املجاورة .ومن ثم تسهيل حركة الدخول
لألسواق وتطوير البيئة التشريعية ،وتيسير إجراءات الحصول على التمويالت من مختلف الجهات لتنشيط قطاع
الخدمات بوتيرة أسرع( .)41حيث تمتلك مصر ميزة نسبية تنافسية كبيرة فى قطاعات الخدمات السياحية ،والبناء
والتشييد ،والخدمات املالية.
ً
كما ُيتوقع أن يسهم تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية عموما فى تحقي التكامل خاصة فى ظل تنوع املزايا
النسبية التى تمتلكها هذه الدول بما يتيح لها القدرة على تحقي التكامل فيما بينها(.)42

 ) 40كلمة السفير د .وليد عبد الناصر مندوب مصر الدائم باألمم املتحدة موجدة علي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية علي االنترنت
http://www.mfa.gov.eg/7/6/2021
 ) 41محمد رضا ،الرئيس التنفيذى لبنك االستثمار سوليد كابيتا  ،حوار بسنت ماهر ومحمد املالكى  ،جريدة الوطن في  2019/11/3االنترنت
https://www.elwatannews.com/news/1/12/2020:
 ) 42د .صابر شاكر https://www.elwatannews.com/news/details/4405709: 2021/4/1
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املطلب االول :االثاراإليجابية لتحريرتجاره الخدمات بالنسبة ملصر
نتلمس االثر االيجابي تحرير تجاره الخدمات في مصر على النحو التالي:
اوال االثاراإليجابية لتحريرتجاره خدمات االنشاءات:

من خالل ما ورد بجدول التعهدات بالنسبة للقطاع االنشاءات و الخدمات الهندسية املتعلقة بها من دخول قطاعات
حمامه تحت هذا البنت ووضع ضوابط وقيود سب ذكرها في املبحث الساب نستطيع ان نؤكد ان مصر قللت بشكل كبير
من االثار السلبية وحق قطاع االنشاءات ايجابيات عديده اذكر منها:
 -1وجود العديد من الشركات األجنبية العاملة في مجال االنشاءات بمشاركه الشركات املصرية ساهم بشكل كبير في
جوده الخدمات.
كما ان املساهمة املشتركة ال تكون اال في املشروعات الكبرى التي تزيد عن  40مليون جنيه مصري  ،وهو القيد الذي سجله
اتحاد املقاولين بمصر والذي يقصد به الحماية صغار املقاولين بجع لإلنشاءات التي تقل عن  40مليون جنيه مصري
للشركات واملقاولين املصريين املصريين فقط (.)43
 -2فرصه الشركات املصرية في الدول العربية واألفريقية كبيره خاصه االن الشركات تمتاز بحسن السمعة والخبرة وليس
ادل على ذلك من املؤتمر الدولي حول غينيا الذي انعقد في ابوظبي يومي  24 24و  25من نوفمبر  2013والذي يدعوا
لالستثمار في غينيا في مجال التعدين والتشييد والبناء وانشاء خطوط السكك الحديدية طري دولي يربط بين او يربط
غني بالساحل بتكلفه تزيد عن  12مليار دوالر ،وقد ُدعيت شركات املقاوالت املصرية لهذا املؤتمر وكان لها نصيب وافر
من هذه االستثمارات ( .)44فلوال تحرير تجاره خدمه الخدمات ما كان لشركات االنشاءات املصرية ُمكنة ان تشارك في
هذا املؤتمر ويكون لها نصيب من االستثمارات في غينيا وهذا االمر ينطب على اغلب الدول األفريقية والعربية.
هي فرصه للشركات املصرية والعمالة املصرية  ،بما يعود باألثر االيجابي على قطاع االنشاءات وعلى الدخل القومي بصفه
عامه.
ُ
 -3يساعد على توفير فرص عمل  ،حيث أن قطاع املقاوالت يعد أحد أهم القطاعات االقتصادية التي تؤثر في تنمية الدولة
بشكل واقح ،فيعمل في سوق املقاوالت املصري نحو  35ألف شركة ،بمتوسط عدد عمالة دائمة يبلغ نحو  3.5مليون
عامل ،وعمالة غير دائمة تبلغ  12مليون عامل (.)45
 -4يؤيد تحرير قطاع االنشاءات الهندسية واملقاوالت ،ما جاء باالجتماع االول لتحرير الخدمات في الدول العربية
(.)46حيث اوص ي بضرورة تحرير قطاع خدمات االنشاءات والتشييد والخدمات املتعلقة بها وإيجاد اسلوب أمثل
للتحرير و ضرورة عمل عقود مقاوالت عربيا موحده للبناء  ،و تصنيف املقاولين العرب املؤهلين للعمل خارج بلدانهم
 ،ووجود مكاتب و شركات هندسيه استشارية للعمل بالخارج واستضافه ورش عمل قطاع التشييد والبناء  ،والتواصل
ُ
املستمر مع كافه الدول العربية  .حيث ندلل هذه التوصيات على الدور اإليجابي لتحرير خدمات التشييد والبناء ومصر
 ) 43االتحاد املصرى ملقاولى التشييد على االنترنت (د.ن) http://www.tasheed.org/ar/SearchResults.aspx?query=2014: 2021/5/5
 ) 44وزاره الخارجية  :خطاب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون دول وسط وغرب افريقيا الى وزاره االسكان بشان املؤتمر الدولي االقتصادي
لغينيا يأبو ظبي موجود على موقع االتحاد املصرى ملقاولى التشييد والبناء :
http://www.tasheed.org/ar/SearchResults.aspx?query=2014/9/3/2021
 ) 45د.محمود مرس ى كماله  ، 2020استعراض وقراءة لقطاع املقاوالت في الفترة القادمة ،جريدة اليوم السابع  ،عددها الصادر في 2020/7/19
 ،على اإلنترنت تاريخ الزيارة https://www.youm7.com / 2021/7/15
 ) 46املوقع الرسمى لجامعة الدول العربية http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx/2021/ :
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بإمكانياتها في هذا املجال مؤهلة تماما لألسواق العربية واألفريقية بما يعود على شركات املقاوالت وعلى الدخل القومي
املصري وعلى العاملين في هذا املجال بالنفع وزياده الدخول.
ثانيا ً  :اآلثار اإليجابية لتحرير خدمات السياحة

ُ
تحق السياحة ملصر كثير من املزايا باعتبارها من اهم مقومات االقتصاد املصري( ).
 -1تحقي فائض في ميزان املدفوعات يكاد يقترب من النصف.
 -2توفير النقد االجنبي .
 -3توفير فرص العمل باعتبار قطاع باعتماد قطاع يستوعب عدد كثير وكثيف من العمالة املباشرة وغير املباشرة بمقابل
جيد ملختلف العاملين.
 -4حدوث انتعاشه في قطاعات خدميه أخرى نتيجة تحرير خدمات السياحة ،كخدمات التشييد والبناء للمنشآت
السياحية والخدمات املالية  ،وخدمات النقل البري والبحري والجوى وغيرهم من من القطاعات األخرى.
 -5ملصر مميزات سياحيه كثيره تجعل منها محط أنظار العالم وال تزال مصر قادرة على أن تستوعب الكثير من السائحين
و شركات السياحة و سالسل الفنادق العاملية وما يدعم االثار اإليجابية ما وضعته مصر من ضوابط وقيود لتالفي اي
اثار سلبيه،
ُ
ومما يؤكد اتساع سوق السياحة املصري ما جاء بتقرير وزارة السياحة
ومع ذلك فهذه القيود قابلة للتخفيف مستقبالِ ،
والنشرة السنوية إلحصاء مقومات النشاط الفندقى والقرى السياحية الصادر عام  2017حيث اشار الى حقائ عديده :
أ -زياده عدد الفنادق والقري السياحية من  752فندق وقريه عام  1995الى  1321فندق وقريه عام  2005بزياده بلغت
 % 75خالل  10سنوات .
ب -زياده عدد شركات السياحة من  791عام  1995الى  1191شركه عام  2005بمناسبه زياده  % 50خالل  10سنوات ،
كما وصل العدد خالل العشر سنوات التالية  1057حتى عام . 2015
ت -زياده عدد الغرف واألسرة للفنادق والقرى السياحية من  65الف غرفه عام  1995إلي  171الف غرفه عام 2005
واألس َّر من  121الف سرير في عام  1995إلى  341الف سرير عام  2005بنسبه زياده .% 180
بنسبه زياده ِ ،% 165
 -6وصلت االيرادات السياحية عام  2008إلى أكثر من  11مليار جنيه مصري  ،وهذا التقرير يشير بوضوح إلى اآلثار
اإليجابية لتحرير خدمات السياحة ،وما زال ينتظر املصر الكثير في املستقبل،خاصه بعد االستقرار التام لألوضاع
السياسية واألمنية في مصر و منطقه الشرق األوسط .
كما أن مساحه املوانئ البحرية األرضية واملائية تبلغ  481،54كم  ،ويبلغ عدد السفن التي ترددت على املوال املصرية
 17795عام  ، 2012ويبلغ عدد الركاب األجانب  1000061راكب ما بين القادم و مغادر عام  ، 2012وبلغ عدد الركاب
املصريين  1000260ما بين قادم مغادر عام  ، 2012وبلغ عدد الحاويات  5،83حاويه حملت  56،4مليون طن عام 2012
(.)48ويمكن لتخفيف القيود التي ارتدتها مصر في جدول التزاماتها  -وخاصه شرط عدم زياده راس املال أجنبي عن  %49أن
ال تقل نسبه العمالة عن  - % 95أن يسهم في زياده االستثمارات في هذا القطاع بما يأتي به فوائد ونتائج ايجابيه كبيره.
47

 ) 47د.نبيل حشاد  " 1995الجات و مستقبل االقتصاد العاملي  ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،ص  131وما بعدها عادلة رجب
ً
 " 2008تحرير قطاع السياحة في اطار الجبس " مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء املوقع الرسمي على االنترنت  ،مذكور سابقا
 ،وكذلك مروه نبيل سويلم ومروه عادل سعد " 2006اثر اتفاقيه تحرير التجارة في الخدمات على قطاع السياحة املصري  ،نشر مركز املعلومات
ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  ،القاهرة
 ) https://www.emdb.gov.egالصفحة الرسمية لقطاع النقل البحري االحصائيات االنترنت48 2021/6/5 :
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ثالثا :االثاراإليجابية لتحريرخدمات االتصاالت
حدث ما يشبه الطفرة في مصرفي خدمات االتصاالت بداية من عام  2006بعد انتهاء القيود في تاريخ ، 2005 12/31
وخاصه في خدمات التليفون و التليكس والفاكس والخوط الدولية وخدمات االنترنت التي اصبحت من اهم الخدمات وال
غنى عنها في كافه انواع تجاره الخدمات  ،وخدمات التليفون املحمول والطفرة التي حققتها في السوق املصري هى بفضل
تحرير خدمات االتصاالت التى اصبحت الى حد ما اكثر جوده وبتكلفة معقوله  ،حيث توجد منافسه قويه ومتكاملة بين
شركات املحمول لتقديم يرك كافه الخدمات  ،مع وجود الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وتطبي املعايير املعايير الدولية
في كافه خدمات االتصاالت(.)49وفي تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت( .)50احتلت مصر املرتبة  ٨٦من  ١٥٧بالرغم من
ً
الظروف السياسية واالقتصادية واضاف التقرير ان مصر حققت تحسننا في اسعار خدمات االتصاالت وتكنولوجيا
ُ
املعلومات وتعد ارخص من حيث سعر الهاتف املحمول واالنترنت االن ،وبلغ عدد املستخدمين الرسميين ملوقع التواصل
االجتماعي االشهر فيسبوك  16مليون شخص من اصل  38من مستخدم لألنترنت في مصر حتى عام  ، 2014وتوجد خطه
في مصر عاجله لألنترنت فائ السرعة اي االكثر استخداما وطلبا باستثمارات تتخطى  2مليار جنيه حتى سبتمبر  2015كل
ذلك يؤكد االثار اإليجابية لتحرير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات (.)51

املطلب الثاني :اآلثارالسلبية لتحريرتجاره الخدمات بالنسبة ملصر
لم يكن فتح الباب على مصراعيه في مجال تجاره تحرير تجاره الخدمات باألمر اليسير على مصر ،خاصه وعلى الدول
النامية بشكل عام  ،لوجود فوارق كبيره بين الدول النامية والدول املتقدمة في كافه قطاعات الخدمات ولكن الدخول في
ً
ً
منظمه التجارة العاملية أصبح ضرورة حتميه وليس ترفا أو اختيارا في الواقع العملي في التجارة العاملية .فالتجارة العاملية فى
الخدمات أصبحت في اطار منظمه التجارة العاملية محل رضا وتواف السواد االعظم من دول العالم  ،مع ان تحرير
الخدمات سيكون له بعض االثار السلبية ولكن ينب ي تداركها والتقليل منها وتتلخص اهم مشاكل الدول النامية بصفه
عامه ومصر خاصه الناجمة عن تحرير تجاره الخدمات في االتي:
 -1عجز ميزان املدفوعات وهو مرض مزمن لكافه الدول النامية نتيجة لعدم استطاعتها زياده معدالت االنتاج والنموذج
وقله االستثمارات األجنبية نتيجة لعدم تهيئه االسواق.
ولكن ليس السبب الرئيس ي لعجز موازين املدفوعات هو تحرير التجارة الخدمات حيث ان هذا العجز موجود من قبل
تحرير تجاره الخدمات في كثير من هذه الدول.
 -2صادرات الدول النامية ليست على املستوى املطلوب لعوامل كثيره منها عدم مواكبه التطورات التكنولوجية الحديثة
وعدم وجود مناخ مناسب للتجارة.
 -3عدم التكافؤ بين الشركات الوطنية للدول النامية وشركات الدول املتقدمة العمالقة متعددة الجنسيات  ،وهذه
ً
نقطه جيده باإلمكان تالفيها باالشتراك مع تلك الشركات ووضع ضوابط وقيود لعملها  ،وهو متاح طبقا لنصوص اتفاق
 ) 49املوقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على االنترنتhttps://www.tra.gov.eg/ar: 2021/7/1
 ) 50التقرير الدولي لالتصاالت" قياس مجتمع املعلومات "موجود على املوقع الرسمي للمكتب االقليمي العربي على االنترنت  :تاريخ الزيارة
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Regional / 2021/7/22
( 51د:نجوى الشناوي مركز املعلومات بوزارة االتصاالت الصفحة الرسمية لوزارة االتصاالت على االنترنت:
https://mcit.gov.eg/ar/Biographies/Nagwa_Elshenawi10/5/2021
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الخدمات(.)52ونذكر االثار السلبية في كل قطاع من قطاعات الخدمات الواردة في جدول االلتزامات املصري وذلك على
النحو التالي:
اوال :االثارالسلبية على قطاع خدمات االنشاءات و الخدمات الهندسية املرتبطة بها.
التحدي الذي يواجه الشركات املقاوالت املصرية العامة في خدمات االنشاءات والخدمات الهندسية هو املنافسة مع
الشركات األجنبية العمالقة صاحبه الخبرة والتكنولوجيا الحديثة وراس املال الضخم واستحواذها على النصيب االكبر من
االستثمارات داخل مصر و كذلك عدم قدره الشركات املصرية على اخذ استثمارات في الدول األجنبية بشكل كبير ،ولكن
هذه السلبيات يمكن تالفيها باالشتراك مع الشركات األجنبية والتحول نحو السوق العربي واالفريقي الذي يسمح بالتواجد
املصري بل ويشجعه.
ثانيا :االثارالسلبية على قطاع خدمات السياحية السياحة والسفر
تتمثل اغلب االثار في مزاحمة الشركات األجنبية التي تعمل في مصر للشركات املصرية في مجال الفنادق واملطاعم،
وهذا وان كان في البداية ليس في صالح الشركات املصرية ولكن بمرور الوقت ستتمكن الشركات املصرية من منافسه تلك
الشركات .وكذلك فان التطور التكنولوجي هو ما تحاول قطاعات الخدمات املصرية اللحاق به  .ولذلك فان االثار السلبية
قليله وممكن تلفيها وال تقارن باألثار اإليجابية التي حققها قطاع السياحة بعد تحريره.
ثالثا  :االثارالسلبية على قطاع الخدمات املالية.
اعتراض البعض(.)53على تحرير الخدمات املالية باعتباره سيؤدي ملنافسه غير ُمتكافئة للبنوك املصرية مع البنوك
ً
األجنبية  ،أيضا مع امكانيه تحويل مدخراتها الى دولها وخروج النقد االجنبي من مصر ،و حدوث عجز في ميزان املدفوعات
للجوء الدولي لالستيراد هذه الخدمات  ،وعدم استطاعتها تقديم خدمات مماثله مما يؤدي لزياده العجز الدائم في ميزان
املدفوعات  .ولكن كل هذه التخوفات لم يحدث اغلبها او حدث ولكن بأضرار اقل وال تقارب باإليجابيات التي سب ذكرها
والتى اثبتت ان مصر هي الرابح من تحرير الخدمات املالية في من كافه االوجه.
رابعا  :االثارالسلبية على قطاع النقل البحري الدولي.
عدم القدرة على منافسه الشركات العمالقة األجنبية العاملة في مجال النقل البحرى و انخفاض الطلب على الشركات
املصرية ،وعدم مواكبة قطاع النقل البحري الدولي للتطورات التكنولوجيا الحديثة اهم السلبيات التي ناتجت على تحرير
خدمات النقل البحري (.)54ولكن وان كان اغلب تلك السلبيات يتم تالفيها والتقليل من اثارها بمرور الوقت  ،ومع
االصالحات التي لحقت بقطاع النقل البحر في مصر ستعود على الدخل القومي املصري وميزان املدفوعات ،وتوفير فرص
العمل باألثر االيجابي املرجو وال يمكن مقارنه االثار اإليجابية التي حدثت باألثار السلبية مع ضرورة العمل علي تقليلها
والحد منها.
 ) 52د سعيد عبد الخال محمود ، 2001تحرير قطاع الخدمات وانعكاساته على القطاع املصرفي العرباي  ،مجلة شئون عربية :عدد ،108
.ود:سليمان املنذري " 1999السوق العربية املشتركة في عصر العوملة " مكتبه مدبولي ،القاهرة  ،ص  . 124د :رانيا محمود عبدهللا عماره "
ً
 " 2008تحرير التجارة الدولية وفقا التفاقية الجات في مجال الخدمات  ،دكتوراه حقوق القاهرة ،ص  522وما بعدها .
 ) 53د :نبيل حشاد " 2001الجات و منظمه التجارة العاملية اهم التحديات في مواجهه االقتصاد العاملي " الهيئة العامة للكتاب  ،القاهرة ،ص
 341الى . 344
 " ) 54تقرير املجلس القومي لإلنتاج والشؤون االقتصادية  "1999ص  578وما بعدها .
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خامسا  :االثارالسلبية على قطاع خدمات
خدمات االتصاالت لم تتأثر بسبب دخول الشركات األجنبية في مجال االتصاالت والتى تطب التكنولوجيا الحديثة ،
وتعد السوق العربية واألفريقية سوق جذب للشركات املصرية العاملة في مجال االتصاالت  ،ويعد تحرير تلك الخدمات
من لوازم التنمية والتجارة بشكل عام ألهميتها القصوى في كافه قطاعات الخدمات.

املطلب الثالث :مستقبل تجاره الخدمات في مصر بالنسبة لقطاعات الخدمات االخرى ال ي لم ترد بجدول االلتزامات
املصري
تتعدد املنافع من تحرير التجارة الدولية في الخدمات باإلشارة إلى مزايا هذا التحرير بالنسبة للمؤسسات العاملة في
قطاع الخدمات ،وللعمالة في هذا القطاع وكذلك بالنسبة للمستخدم أو املستهلك( .)55فتجاره الخدمات لها مستقبل واعد
في مصر بالنسبة للقطاعات الواردة في جدول االلتزامات و بالنسبة الى باقى قطاعات الخدمات وستقتصر دراساتنا في هذا
املطلب على مستقبل الخدمات بالنسبة لبعض القطاعات الخدمية التي لم ترد بالجدول على اعتبار ان القطاعات الخمسة
تجلت اهميتها ومستقبلها من خالل اثارها اإليجابية في مصر ولذلك فأننا نحاول في هذا املطلب ان نلقى الضوء على بعض
قطاعات الخدمات التي تحتاج الى تحرير لتحق عائد يسهم في تحسين ميزان الخدمات وتوفير فرص العمل وتلقى املستهلك
لخدمات جيده اهم قطاعات الخدمات التي لها مستقبل في مصر  4قطاعات نتناولها على النحو التالي:
اوال :خدمة األعمال :
وتشمل الخدمات املهنية بكافه صورها واشكالها  ،وخدمات الكمبيوتر وما لها من اثار ايجابيه ومستقبل واعد ،
وخدمات االعالم واالعالنات وغيرها من الخدمات التي تندرج تحت خدمات االعمال  ،وتظهر الخدمات املهنية في خدمات
املحاسبة الخدمات القانونية وهما من اهم انواع الخدمات ملا لها من عالقه بكافه انواع التجارة بشكل عام ،ويلزم التركيز
عليها في املستقبل وادراجها في جدول االلتزامات املحددة بضوابط وقيود تناسب الوضع في مصر ،مع التأكيد على االعتراف
بالشهادات واملؤهالت الالزمة لدخول مقدمي الخدمات املصريين للدول األجنبية مع السماح للموردين االجانب بالتواجد
فى مصر ولكن يلزم:

 -1مواكبة هذه الخدمات للتطورات الحديثة و احدث ما وصلت اليه عامليا.
 -2ضرورة االهتمام بتعديل القوانين والتشريعات املصرية وذلك على ضوء املتغيرات الحديثة ،مع ضرورة تطوير مهنتى
املحاماة واملحاسبة بداية من الدراسة الجامعية الى املمارسة العملية ( .)56كما توجد مفاوضات بين مصر والدول
العربية لتحرير تجاره الخدمات في مجال االعمال والخدمات املهنية والخدمات القانونية وخدمات الكمبيوتر ،كذلك
في املفاوضات مع دول االتحاد االوروبي عام  2007كانت خدمات الكمبيوتر من ضمن الخدمات محل التحرير في
املستقبل(.)57
 ) 55عبد القادر فتحي الشين ، 2005االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وعالقتها بقطاع النقل في الدول العربية ،بحوث ودراسات ،منشورات
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ،القاهرة .ص. 38 – 36
 ) 56د :احمد زكريا زكي  " 2000عن تحرير التجارة في الخدمات واثرة على مهنة املحاسبة واملراجعة ومزاوليها في مصر" بحث منشور في املؤتمر
العلمي بكليه التجارة جامعه حلوان الجامعات املصرية واملعاهد العلمية في ظل تطبي االتفاقية العامة لتحضير التجارة في الخدمات  ،ص
. 110
 " ) 57دكتور سمير مكاري ، 2007تقييم موقف مصر في الجولة الخاصة بمفاوضات تحريرا لتجاره في الخدمات " موجود على الصفحة الرسمية
لقطاع االتفاقات التجارية على االنترنتhttp://www.mti.gov.eg1/9/2020 :
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ثانيا  :خدمات التوزيع
وتشمل تجاره الجملة والقطاعي والتخليص الجمركى والوكالة بالعمولة  .وتعد خدمات التوزيع حلقه الوصل الرئيسية
بين كل املنتجين (مزارعين – مصنعين – مصنعى أغذية ) واملستهلكين ،ومن هنا كانت اهميه هذا القطاع ودوره في تحديد
االسعار ،فمتى كان قطاع التوزيع ضعيفا في ادائه كان السعر مرتفع على املستهلك والعكس صحيح  ،كما ان هامش التوزيع
كقيمة مضافه على السعر ليس باليسير( .)58وألهمية خدمات التوزيع بكل ما تشمله يجب ان تكون من ضمن املفاوضات
ُ
بين الدول العربية و األفريقية واألوربية للعمل على تحريرها وف قيود محدده تراعي مصلحه موردى خدمات التوزيع
املصريين  ،مع االهتمام بتطوير تلك الخدمات ومواكبتها للمتغيرات العاملية الحديثة.

وبعد نجاح تجربه اململكة العربية السعودية في تحرير خدمات التوزيع  ،فهى قابلة التطبي في مصر من حيث وضع
الضوابط الالزمة لتالفي االثار السلبية على قطاع خدمات التوزيع الوطني  ،فقد رفعت السعودية نسب التحرير في قطاع
ً
خدمات التوزيع الى  %75بعد مرور ثالث سنوات على بداية تحرير اململكة قطاعها الخدمى وفقا اللتزاماتها التي تعهدت بها
عند انضمامها الى منظمه التجارة العاملية في نوفمبر  ، 2005كما منحت اململكة املستثمر االجنبي في قطاع خدمات التوزيع
ملكيه اكبر من  %51ملكيه اجنبيه عما كان مسموحا في عام  2005الى  %75في  ، 2009وبحد ادنى لراس املال االجنبي
 20مليون ريال لكل خدمه  ،وبما ال يزيد على منفذ واحد في كل حي  ،مع تدريب  %15من السعوديين في كل عام (.)59
ثالثا :الخدمات التعليمية
وهي تضم كل مراحل التعليم بداية من التعليم االساس ي الى الدراسات العليا والتعليم املتخصص التجاري والزراعي
والصناعي و هذه الخدمات تسيطر عليه الحكومة.

ويعاني ضباع التعليم في مصر من مشاكل متعددة اهمها عدم معاقبه التطورات الحديثة و تلبيه احتياجات سوق
العمل وارتفاع تكلفه التعليم الفعلية وتدني املستوى التعليمي مقارنه بالدول املتقدمة ما تحتاج مصر الى وكفره في
الخدمات التعليمية وهما سياتي بتحريرها قوتهم بما يحدث في الدول األوروبية وشمال وجنوب امريكا التي حررت خدمات
التعليم بضوابط محدده ادى الى رفع مستوى الخدمة التعليمية وال عكس ذلك ايجابيا على كافه األنشطة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية (.)60وتوجد  4اشكال لتحرير خدمات التعليم وهي:
 .1التعليم عن بعد وال توجد قيود عليه.
 .3االستثمار االجنبي في التعليم ال توجد قيود عليه.

 .2انتقال الطالب املصريين للخارج للدراسة وال توجد قيود عليه ايضا.
 .4أن ال تزيد نسبة املدرسين االجانب عن  %10من العاملين بالوحدة.

وذلك يعني ان خدمات التعليم تكاد تكون محرره ولكن ادراجها في جدول االلتزامات وتحريرها ووضعها في االنفاق العام
للتجارة في الخدمات( جاتس) ومعرفه كل الدول االعضاء بها سيجلب االستثمارات األجنبية ملصر و يحسن من مستوى
الخدمة  ،هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى سيتم السماح للمصريين باقتحام السوق العاملية واإلقليمية عربيه وأفريقية
 " ) 58برنامج االتحاد االوروبي لتقرير التجارة في مصر  -تقييم التجارة في خدمات التوزيع في مصر فيما يتعل باالتفاقية العامة للتجارة في
الخدمات" القاهرة يونيو  ، 2006ص 37وما بعدها ،موجود على الصفحة الرسمية لقطاع االتفاقات التجارية على االنترنت :
http://www.mti.gov.eg/Arabic1/2/2021
) 59املوقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة السعودية على االنترنت https://mci.gov.sa/ar/pages/3/3/2021
 ) 60دكتور سمير مكاري ، 2007تقييم قطاع خدمات التعليم في مصر الجولة الخاصة بمفاوضات تحريرا لتجاره في الخدمات " موجود على
الصفحة الرسمية لقطاع االتفاقات التجارية على االنترنت.
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وتكون متطلبات وشروط االعتراف باملؤهالت ايسر ،مما يساعد على دخول املوردين املصريين في قطاع التعليم الى الدول
األجنبية.
رابعا :الخدمات الصحية واالجتماعية.
وتشمل الخدمات الطبية والخدمات املرتبطة بها وفى الحقيقة تعاني مصر من قصور ال تخطئه العين في هذه الخدمات
وتدني املستوى الذي تقدمه الدولة للمواطنين بمعاود من االثر السلبي على صحه املصريين و تحتاج مصر الى النظر الى
تلك الخدمات وتحريرها بما ال يخل يحق كل مصري في خدمات طبيه متميزة تكفلها الدولة  ،ولكن االستثمارات األجنبية
في هذا املجال متطورة وحديثه وال خوف من تحرير تلك الخدمات طاملا ان الدولة تكفل تقديم الخدمات األساسية
للمواطنين حيث توجد خدمات صحيه واجتماعيه تكاد تصل الى الرفاهية عمليات التجميل والتخسيس وغيرها.

الخاتمة
بالرغم من أن الهدف الذي قامت عليه اتفاقية الجاتس هو إزالة جميع القيود ،واإلجراءات الحكومية ،التي تحد من
نفاذ موردي الخدمات األجانب إلى األسواق الوطنية ،وتحقي مبدأ عدم التمييز بين املورد الوطني ،واألجنبي؛ إال أن
االتفاقية قد حملت في ثناياها العديد من االستثناءات واإلجراءات الحكومية التي يمكن أن تؤثر على تحقي هذا الهدف،
وخاصة بالنسبة إلى الدول النامية .حيث تستطيع هذه الدول توجيه االقتصاد الوطني ،والحفاظ على سالمته ،واستقراره؛
من خالل وضع العديد من الضوابط القانونية واالقتصادية التي أجازتها اتفاقية الجاتس  ،وعلى سبيل املثال نجحت
اتفاقية الجاتس في وضع أسس قانونية دولية؛ لتحرير تجارة الخدمات ،دون الوصول إلى مرحلة الحرية ،واالنفتاح الدولي
املطل لهذا القطاع االقتصادي الهام ،من خالل التفاوض املباشر بين جميع الدول األعضاء ،على مستوى التحرير الذي
سيسلكه كل عضو ،تبعا ألوضاعه االقتصادية .بما يمكننا أن ندعي أن اتفاقية الجاتس قد تم التعامل معها بمنظور
ً
مختلف من كل عضو ،تبعا ملستوى التحرير الذي يناسبه ،وال يؤثر سلبا على عافية اقتصاده الوطني  ،فقد قامت مصر
بداية بإدراج التزامات محددة ،انسجمت مع تشريعاتها الوطنية املنظمة لقطاع الخدمات املالية ،وبعد التفاوض مع أعضاء
املنظمة الدولية قامت بتعديل تلك االلتزامات على النحو الذي اتف عليه ،ومن ثم عدلت مصر من تشريعاتها الوطنية
املنظمة لقطاعات الخدمات املالية بما ينسجم مع تعهداتها املحددة .

التوصيات
ومن ثم نرى األخذ بالتوصيات التالية :
ُ
 .1يجب توافر قدر من التوازن في أحكام اتفاق الخدمات بين سعى الدول املتقدمة إلى تحرير قطاعات ُمتعددة من
الخدمات وفتح األسواق وبين ظروف الدول النامية واحتياجها لبعض الوقت لتنمية قطاعاتها الخدمية .
ً
 .2يجب كذلك إنشاء آلية أكثر فاعلية وجدية للمفاوضات القادمة بحيث يتم اإلعداد لها مسبقا من قبل مجلس
الخدمات ولجانه بخصوص موضوعات املشتريات الحكومية والدعم وإجراءات الوقاية الطارئة .
 .3زيادة االهتمام والتوجه املصرى للسوق األفريقى واآلسيوى للعمل على تحرير تجارة الخدمات والنفاذ ألسواقها وعقد
اتفاقات موسعة لهذا الغرض.
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حتليل سلوك دالة الطلب على النقود يف اجلزائر
باستخدام طرق احندار التكامل املشرتك

Analysis of the behavior of money demand function in Algeria
using co-integration regression methods
 الجزائر، سيدي بلعباس، جامعة الجياللي ليابس، محمد موساوي.د
 الجزائر، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، سمية زيرار.د

Abstract:
The study aims to analyze the behavior of the
demand for money function in Algeria during the
period (1990-2019) using the co-integration
methodology and the methods of co-integration
regression (DOLS; FMOLS; CCR), the study is
based on annual data for the variables of the real
broad money supply, real GDP, discount rate, and
the exchange rate of the dinar against the US dollar.
The study found that there is a long-term cointegration between the study variables, where the
real GDP has a positive relationship with the
demand for money, while the discount rate and the
exchange rate negatively affect the demand for
money.
Key words: money demand, long-run; unit root,
co-integration, regression methods.

:امللخص
تهدف الدراسة إلى تحليل سلوك دالة الطلب على النقود
) باستخدام2019-1990( في الجزائر خالل الفترة
منهجية التكامل املشترك وطرق انحدار التكامل املشترك
 وباإلعتماد على بيانات سنوية،CCR) ،FMOLS ،(DOLS
 الناتج،ملتغيرات عرض النقود بمعناه الواسع الحقيقي
 وسعر صرف، سعر الخصم،املحلي االجمالي الحقيقي
الدينار مقابل الدوالر األمريكي خلصت الدراسة إلى وجود
عالقة تكامل مشترك طويلة األمد بين متغيرات الدراسة
يؤثر فيها الناتج املحلي االجمالي الحقيقي بعالقة طردية
 بينما يؤثر سعر الخصم وسعر،على الطلب على النقود
.صرف عكسيا في الطلب على النقود
، األمد الطويل، الطلب على النقود:الكلمات املفتاحية
. طرق االنحدار، التكامل املشترك،جذر الوحدة
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مقدمة:
تزايد اإلهتمام األكاديمي خالل العقدين األخيرين بموضوع محددات واستقرار دالة الطلب على النقود كأساس لتنفيذ
سياسة نقدية فعالة ،خاصة لدى الدول النامية والناشئة .حيث شهدت هذه الدول مجموعة من املستجدات النقدية
واملالية واملصرفية في إقتصادياتها ،وانطلقت في عمليات اإلنفتاح املالي والتخلص من املشاكل الهيكلية التي سببت اختالالت
لعالقة الطلب على النقود بمحدداتها.
يعتبر الطلب على النقود عنصرا جوهريا في صياغة وتنفيذ سياسة نقدية فعالة ،فدالة الطلب على النقود ما هي إال
أداة تستند إليها السلطة النقدية في صنع القرارت املتعلقة بسياسة سعر الصرف ،وسياسات اإلصالح املالي واملصرفي،
وعليه فإن بناء وإختيار العوامل املحددة لها ،كذلك مدى مالئمتها وقدرتها على التنبؤ تمكن السلطات النقدية من مراجعة
القرارات املتعلقة باألهداف الوسيطة أو النهائية للسياسة النقدية.
إن السياسية النقدية في الجزائر ارتبطت بالتحول الذي شهده اإلقتصاد الوطني باالنتقال من االقتصاد املخطط
والتحول إلى اقتصاد السوق بناءا على قانون النقد والقرض ،حيث ساهم بشكل واقح وكبير في تغير مسار السياسة
النقدية ،بإعادة البنك املركزي سلطته النقدية وصالحياته املخولة له عن طري الرقابة النقدية والتحكم في تسيير السيولة
النقدية من أجل تحقي النمو االقتصادي ،والسهر على االستقرار الداخلي والخارجي للنقد ،ومعاجلة االختالالت
واملشكالت االقتصادية.
مع بداية األلفية الثالثة استطاع بنك الجزائر تطبي سياسة نقدية بصورة مستقلة ،حيث لعبت دورا فعاال في التأثير
على املتغيرات اإلقتصادية ،كإستقرار أسعار الصرف والنمو افقتصادي وتحقي اإلستقرار الداخلي من أجل الوصول إلى
األهداف النهائية ،لذلك تسعى الدراسة إلى اختبار وتحليل املحددات األساسية لدالة الطلب على النقود في الجزائر خالل
الفترة الحديثة ( )2019-1990والتي شهدت العديد من األحداث اإلقتصادية سواء على الصعيد املحلي أو العاملي.

إشكالية الدراسة:
من خالل ما سب يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي:
 -هل يعتبر كل من الناتج املحلي اإلجمالي وسعر الخصم وسعر الصرف من محددات دالة الطلب على النقود في الجزائر؟

فرضيات الدراسة:
من أجل اإلجابة على اشكالية الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية:
-

ً
ً
يتأثر الطلب على النقود إيجابا بالدخل الحقيقي ،وسلبا بمعدل الفائدة.

-

قد يتأثر الطلب على النقود إما إيجابا أو سلبا بسعر الصرف.

هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى تحليل سلوك دالة الطلب على النقود في األمد الطويل لالقتصاد الجزائري ،وذلك
باستخدام منهجية التكامل املشترك وطرق انحدار التكامل املشترك ( ،)CCR ،FMOLS ،DOLSوتحديد أهم العوامل املؤثرة
على الطلب على النقود في الجزائر حتى يتسنى لصانعي القرار وضع سياسة نقدية فعالة تمكن االقتصاد الوطني من تفادي
األزمات.
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منهجية الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي في وصف وتحليل تطور نمو عرض النقود بمعناه الواسع خالل
فترة الدراسة ،كما استخدمت املنهج القياس ي في تطبي اختبارات االستقرارية واختبار التكامل املشترك وتقدير معلمات
النموذج وف طرق انحدار التكامل املشترك ،وجمعت البيانات السنوية ملتغيرات الدراسة من قاعدة بيانات البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي.

الدراسات السابقة:
دراسة  Rabindraو  )2020( Nirashكشفت عن العالقة السببية بين الطلب على النقود والدخل الحقيقي واألسعار
ومعدل الفائدة ،في إقتصاد جنوب آسيا خالل الفترة  ،2017-1986اعتمدت الدراسة على نموذج  ARDLلبيانات PANEL
وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية ومعنوية طويلة األجل بين الدخل الحقيقي والطلب على النقود ،ووجود عالقة سلبية
يؤثر فيها كل من معدل الفائدة واألسعار على الطلب على النقود ،كذلك أظهرت نتائج السببية وجود عالقة قصيرة األجل
ثنائية االتجاه بين الطلب على النقود والدخل الحقيقي ،وعالقة سببية قصيرة األجل أحادية اإلتجاه تسري من األسعار
نحو الطلب على النقود ،في حين عدم وجود عالقة سببية قصيرة املدى بين معدل الفائدة والطلب على النقود .وقد خلصت
الدراسة إلى أن دالة الطلب على النقود لدول جنوب آسيا هي مستقرة ،وأكدت الدراسة إلى أنه يتوجب على البنوك املركزية
لهذه الدول استخدام عرض النقد كأداة لتسيير السياسة النقدية والتحكم في اإلستقرار اإلقتصادي الكلي(Rabindra .
)& Nirash, 2020
كذلك دراسة  Nakorjiو  )2019( Asuzuقامت بإختبار سلوك الطلب على النقود في قيادة السياسة النقدية لدولة
نيجيريا خالل الفترة  ،2018-2010حيث تم استخدام منهجية  ARDLوكشفت النتائج إلى وجود عالقة تكامل مشترك بين
جميع املتغيرات على املدى الطويل ،وتمتع االبتكار املالي فقط بأثر معنوي إحصائيا وايجابي على أرصدة النقد الحقيقية،
كما خلصت الدراسة إلى أن متغيرات سعر الصرف واالبتكار املالي ومعدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لها تأثير
إيجابي قصير األجل على الطلب الحقيقي للنقود ،في حين أن معدل سندات الحكومة ومعدل نمو الناتج املحلي بفترات
اإلبطاء تؤثر عليه سلبيا( Asuzu & Nakorji, 2019) .
دراسة  Abdinurو ) 2018( Ahmedاستعملت نموذج متجه تصحيح الخطأ بهدف تقدير دالة الطلب على النقود في
الصومال للفترة  ،2010-1970وتم اإلعتماد على كل من العرض الحقيقي للنقود كمتغير تابع ،بينما التضخم والناتج املحلي
اإلجمالي وسعر الصرف ومعدالت الفائدة األجنبية والقوة الشرائية كمتغيرات مستقلة .وتوصلت الدراسة إلى أن جميع
املتغيرات أظهرت عالقة ايجابية باستثناء القوة الشرائية التي جاءت سالبة ،كما أن التضخم لم يكن له تأثير معنوي على
الطلب على النقود(Abdinur & Ahmed, 2018) .
وفي دراسة ل ا  )2016( Carreraحول دول أمريكا الالتينية ،بين بأن البنوك املركزية مهتمة إلى حد كبير بتقدير الطلب
على النقود ملا له من دور حاسم في تحديد املتغيرات النقدية واستقرار النظام املالي ،وقد قامت الدراسة باستخدام طريقة
املربعات الصغرى املصححة كليا ( )FMOLSلتقدير معلمات الطلب على النقود على املدى الطويل وذلك ل ا  15دولة أمريكية
التينية ،وأظهرت النتائج أن الطلب على النقود يتأثر ايجابا بالدخل وسلبا بمعدل الفائدة ،حيث بلغت مرونة الدخل 0.94
ومرونة معدل الفائدة (Carrera, 2016) .0.008-
أما دراسة طريح ( )2015فقد هدفت إلى اختبار فرضية أن دالة الطلب على النقود في مصر غير مستقرة خالل الفترة
-2003منتصف  ،2013لذلك اعتمدت الدراسة على منهجية التكامل املشترك ونموذج تصحيح الخطأ وتوصلت إلى صحة
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الفرضية ،حيث أكدت النتائج وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين الطلب على النقود وتغيرات سعر الصرف ،ومعدل
التضخم ،ومؤشر سوق املال ،ومستوى الدخل .أما تغيرات سعر الفائدة ومعدل العائد على أذون الخزانة فتلعب دورا أقل.
كما أظهرت نتائج اختبار  ECMأن تصحيح اإلختالالت قصيرة األجل لدالة الطلب على النقود في مصر تجاه التوازن طويل
األجل يتطلب مرور نحو  15شهرا ،وبينت نتائج اختبارات االستقراربة وجود بعض االنكسارات الهيكلية لدالة الطلب على
النقود في مصر في بعض السنوات للفترة  ،2009-2005ويصل االنكسار ألقصاه خالل الفترة ( .2012-2011طريح)2015 ،

 -2تطورنمو الكتلة النقدية لالقتصاد الجزائري
شهدت الكتلة النقدية خالل فترة الدراسة تطورا ملحوظا ،حيث عرفت سنة  1990بداية االتفاق مع صندوق النقد
الدولي املسمى "باالتفاق االئتماني األول" الذي نص على تقديم  155.7مليون وحدة حقوق سحب خاصة ،كما استفادت
الجزائر من تسهيل تمويل تعويض ي بمبلغ  315.2مليون وحدة حقوق سحب خاصة ،وواصلت الكتلة النقدية ارتفاعها
خالل األربع سنوات األولى من التسعينات ،وهي السنوات التي شهدت تخفيض قيمة الدينار الجزائري ،كما تطورت الكتلة
النقدية بشكل متسارع بين سنتي  1998و  2005ويرجع السبب في ذلك إلى عاملين أساسين هما؛ الزيادة في األرصدة النقدية
الصافية الخارجية ،إضافة إلى تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية في أفريل  ،2001حيث
خصص له حوالي  07مليار دوالر ملدة متوسطة تمتد إلى ثالث سنوات من  2001إلى( .2004مصيطفي  ،2008 ،صفحة
)117
تميزت الفترة من  2004وإلى غاية  2014ارتفاعا ملحوظا في الكتلة النقدية ،غير أن أزمة النفط العاملية في منتصف
 2014أدت إلى تباطؤ ملحوظ في سنتي  2015و ،2016بينما شهدت سنة  2017عودة تطور الكتلة النقدية بسبب زيادة
الودائع تحت الطلب لدى املصارف ب ا ( ،)%20.5+كذلك عملت الخزينة على تسديد جزء من ديونها تجاه الشركة الوطنية
للمحروقات ،أيضا عرف القطاع املصرفي بدايات تنفيذ التمويل غير التقليدي( .بنك الجزائر ،2018 ،صفحة )5
وأمام تشبع السوق النقدية ،قرر بنك الجزائر زيادة سعر االحتياطي اإللزامي إلى  % 8في جانفي  ،2018ثم إلى % 10
في جوان  ،2018وأخيرا إلى  % 12في فبراير  ،2019وهو ما يفسر تراجع السيولة النقدية لدى البنوك التجارية حسب تقرير
البنك املركزي.
يعتبر التحكم في نمو الكتلة النقدية والحفاظ على التوازنات االقتصادية الكلية أحد أهم أهداف برامج التثبيت التي
أبرمتها الجزائر مع املؤسسات النقدية الدولية ،ومن أجل التعرف أكثر على تطورات نمو الكتلة النقدية سيتم االستعانة
بالشكل البياني اآلتي:
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الشكل ( :)1تطورنمو الكتلة النقدية ونمو الناتج ا حلي اإلجمالي ()2019-1990
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املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي .2020

يالحظ من خالل الشكل وجود فجوة تضخمية معتبرة خالل الفترة  2014-1990بسبب النمو املتسارع للكتلة النقدية
مقارنة بنمو االقتصاد الحقيقي ،وخصوصا سنة  2001التي سجلت فيها أعلى نمو للكتلة النقدية  %54.05بينما عرف
الناتج املحلي االجمالي الحقيقي معدل نمو  ،%3وبعد أزمة النفط العاملية في منتصف  2014واتباع الحكومة لسياسة
التقشف تراجع نمو الكتلة النقدية فأصبح اإلقتصاد الجزائري في حالة إنكماش واقحة خالل السنتين  2015و،2016
لكن عودة النمو املتسارع للكتلة النقدية مقارنة بنمو االقتصاد الحقيقي خالل السنتين  2017و 2018جعل االقتصاد في
حالة تضخم ،وفي سنة  2019شهد من جديد االقتصاد الوطني حالة انكماش سجلت فيها الكتلة النقدية معدل نمو -
 %0.76بينما حق النشاط االقتصادي معدل نمو .%0.8

 -3دالة الطلب على النقود في الجزائر
تعتبر أدبيات الطلب على النقود إحدى أهم املجاالت التي حظيت بالكثير من االهتمام من قبل االقتصاديين والباحثين
منذ أمد طويل ومن قبل مختلف املدارس االقتصادية ،فالنقود من وجهة النظر الكالسيكية كانت مجرد وسيلة للتبادل
ساعدت اإلنسان على التخلص من صعوبات املقايضة ،وقد عرفت النظرية الكالسيكية في الطلب على النقود صيغتان،
األولى وهي معادلة التبادل ل ا  Fisherوالتي اعتبرت أن عرض النقد يرتبط بعالقة تناسبية مع املستوى العام لألسعار حسب
املعادلة التالية  ، MV=PTوأما الصيغة الثانية فهي معادلة األرصدة املنبثقة عن مدرسة  Cambridgeوترى هي األخرى أن
النقود هي وسيلة للتبادل ولكن أضافت إليها دورا آخر وهو دورها كمخزن للقيمة ،وتجدر اإلشارة إلى أن النظرية الكالسيكية
اهتمت بالدخل كأهم محدد للطلب على النقود.
بعد الكالسيك انتشرت النظرية الكينزية التي أعطت دورا هاما ملعدل الفائدة في تحديد الطلب على النقود ،حيث
صاغ كينز الطلب على النقود باالرتكاز على ثالثة دوافع وهي  :دافع املعامالت ،ودافع االحتياط كدوال في الدخل الحقيقي
 ،Yودافع املضاربة وهو كدالة في معدل الفائدة  ، rوهكذا تكون دالة الطلب الكلية على النقود عند  Keynesكما يلي:
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𝑑𝑀
)𝑟 = 𝑓(𝑌,
𝑃

)(1

حيث يرتبط الطلب على النقود بعالقة طردية مع الدخل الحقيقي في حين يرتبط بعالقة عكسية مع معدل الفائدة.
أما  )1952( Baumolو  )1956( Tobinفقد افترضا أن الطلب على النقود لغرض املعامالت يعتمد على معدل الفائدة
في املدى القصير حسب نظرية املخزون  Inventory Approachوالتي تبين أن دالة الطلب على النقود لغرض املبادالت هي:
)(Li, 2007, p. 2
)(2

1
= √2𝑏 0.5 𝑌 0.5 𝑟 −0.5
2

𝑌𝑏𝑀𝑡𝑑 1 2
√ =
𝑃
2
𝑟

𝑑𝑀

حيث 𝑡 :تمثل الطلب الحقيقي على النقود لغرض املعامالت b ،تمثل رسوم السمسار عن كل عملية تحويل للنقود
𝑃
من األصول r ،سعر الفائدة على السندات ،وتشير املعادلة ( )2إلى أن كمية النقود املطلوبة تعتمد على الدخل ومعدل
الفائدة وتكلفة تحويل األرصدة النقدية ،كما يرتبط الطلب على النقود بعالقة عكسية مع معدل الفائدة وبمرونة ()0.5-
فارتفاع معدل الفائدة يدفع باألفراد لالحتفاظ بها في شكل أرصدة تدر عائدا فتقل كمية النقود املحتفظ بها في شكل سائل،
ّ
واملعبر عنها برسوم السمسار تؤدي إلى االحتفاظ بكمية أكبر من النقود من أجل
كما أن ارتفاع تكلفة تحويل األرصدة
املعامالت ،ونفس الش يء بالنسبة إلى الدخل فكلما زاد هذا األخير ،زادت النقود املحتفظ بها ولكن بنسبة أقل.
وقد اعتبر  )1956( Friedmanفي نظريته للطلب على النقود ،أن النقود هي مخزن للقيمة فالطلب عليها هو كالطلب
على السلع املعمرة .وقد جاءت دالة الطلب على النقود عند فريدمان لتشمل العوائد على مختلف أشكال الثروة ،ويتضمن
مصطلح الثروة عند فريدمان النقود واألسهم والسندات ورأس املال البشري ورأس املال املادي باإلضافة إلى الدخل الدائم،
وتجدر اإلشارة إلى أن فريدمان قد استخدم املعنى الواسع للنقود  M2وبذلك تكون دالة الطلب على النقود عند النقديين
كما يلي:
)(3

𝑑𝑡𝑀
) 𝑃𝑌 = 𝑓(𝑟𝑚 , 𝑟𝑏 , 𝑟𝑒 , 𝑃𝑒 , ℎ,
𝑃

حيث  rb,re :تمثل العائد على األسهم والعائد على السندات على التوالي وهو يرتبط بعالقة عكسية مع كمية النقود
املطلوبة rm ،ويمثل العائد على النقود وعالقته تناسبية مع الطلب على النقود Pe ،يمثل التضخم املتوقع وهو يؤثر سلبا
على كمية النقود املطلوبة YP ،وهو عبارة عن الدخل الدائم أما  hفهي نسبة رأس املال البشري إلى رأس املال املادي.
يتم تقدير املعادلة السابقة باستخدام الطلب الحقيقي للنقود املعبر عنه بقسمة الطلب االسمي للنقود على املستوى
العام لألسعار  ،Pويمكن استخدام معدل الفائدة  rكبديل للمتغيرين ( )rb,reفتصبح املعادلة على الشكل التالي:
)(4

𝑑𝑡𝑀
) 𝑒𝑃 = 𝑓(𝑟, 𝑌𝑃 ,
𝑃

وباستخدام الشكل العام لدالة كوب دوقالس تصبح املعادلة ( )4على النحو التالي:
)(5

𝑑𝑡𝑀
𝛽) 𝑃𝑌( 𝛼)𝑟(𝐴 =
𝑃

حيث  Aيمثل كل املتغيرات األخرى التي تؤثر في الطلب على النقود ،β، α ،تمثل مرونة الطلب على النقود بالنسبة
للدخل ومعدل الفائدة على التوالي.
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 -1-3النموذج القياس ي املستخدم في الدراسة
بني النموذج القياس ي لدالة الطلب على النقود باالعتماد على النظرية االقتصادية ودراسة  RabindraوNirash
( ،)2020ودراسة  Nakorjiو  ،)2019( Asuzuودراسة  Abdinurو ،)2018( Ahmedودراسة  ،)2016( Carreraودراسة
طريح ( ،)2015حيث يأخذ نموذج دالة الطلب على النقود الصيغة التالية:
𝑀2
)𝑥𝑒 = 𝑓(𝑟, 𝑦,
𝑃

)(6

حيث أن:
𝑀2
𝑃

 :الطلب على النقود بمعناها الواسع (األرصدة النقدية الحقيقية).

 :Pمستوى األسعار مأخوذ على أساس مؤشر أسعار املستهلك (.)CPI
 :rمعدل الفائدة (سعر الخصم).
 :yالناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي.
 :exسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي.
وبذلك تصبح الصيغة الرياضية للدالة على النحو التالي:
𝑀2
𝑡𝜀 𝑒 = 𝐴(𝑟)𝛼1 (𝑦)𝛼2 (𝑒𝑥)𝛼3
𝑃

)(7

ومن أجل قياس مرونة الدخلية للطلب على النقود ومرونة اإلحالل النقدي للدينار والدوالر ومرونة العائد على الطلب
على النقود ،تعاد صياغة املعادلة ( )7باستخدام اللوغاريتم الطبيعي لطرفي املعادلة فنحصل على املعادلة التالية:
)(8

𝑀2
𝑡𝜀 ) = 𝛼0 + 𝛼1 𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑡 ) + 𝛼2 𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑡 ) + 𝛼3 𝑙𝑜𝑔(𝑒𝑥𝑡 ) +
𝑡 𝑃

( 𝑔𝑜𝑙

حيث 𝑡𝜀 تمثل البواقي لدالة الطلب على النقود بمعناه الواسع.
وحسب النظرية االقتصادية فإن الطلب على النقود يرتبط بعالقة ايجابية مع الدخل الحقيقي ) ،(𝛼2 > 0ويرتبط
بعالقة عكسية مع العائد عليه (معدل الفائدة) ) ،(𝛼1 < 0وبالنسبة إلى معلمة سعر الصرف ،فمن املمكن أن تكون
موجبة ومن املمكن أن تكون سالبة ،حيث االرتفاع أو االنخفاض في سعر الصرف العملة الوطنية – عدد الوحدات من
العملة الوطنية مقابل وحدة واحدة من الدوالر األمريكي -سيزيد من قيمة األصول األجنبية مقومة بالعملة املحلية ،وإذا تم
فهم هذا االرتفاع على أنه زيادة في الثروة في هذه الحالة ،فإن الطلب على النقود املحلية سيرتفع مما ينتج عنه إشارة موجبة
ملعلمة سعر الصرف ،ولكن إذا تسبب االرتفاع في سعر الصرف في توقع انخفاض أكثر في قيمة العملة املحلية في هذه الحالة
قد يحتفظ املجتمع بكميات قليلة من العملة املحلية مقارنة مع العملة األجنبية وهنا ستكون إشارة معلمة سعر الصرف
املقدرة سالبة وهذا ما يعرف بأثر اإلحالل التبادلي ).(Bahmani-Oskooee & Rehman, 2005

 -2-3تقديرالنموذج
بداية سنختبر سكون ( )stationaryالسالسل الزمنية املستخدمة في التقدير عند املستوى( ،)levelفإذا كانت
السالسل الزمنية غير ساكنة يتم التحق من سكونها عند الفرق األول ،وبعد التأكد من سكون السالسل الزمنية من نفس
الدرجة يتم اختبار سكون البواقي عند املستوى ،وفي املرحلة املوالية يتم االستعانة باختبار التكامل املشترك لغرض التحق
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من وجود عالقة توازن طويلة املدى بين متغيرات الدراسة ،وأخيرا يتم تقدير معلمات موضوع الدراسة حسب طرق انحدار
التكامل املشترك.
 -1-2-3دراسة سكون السالسل الزمنية:

يظهر من خالل النظرة العامة للسالسل الزمنية املختلفة وحسب املستوى أن معظم معامالتها لها جذر الوحدة Unit
 Rootعند مستوى معنوية  ،٪5أي أنه ال يمكن رفض الفرضية العدمية والتي تنص على أن السلسلة الزمنية لها جذر
الوحدة ،مما يعني أنها غير ساكنة ،والجدول أدناه يوقح نتائج دراسة سكون السالسل الزمنية باستخدام اختبار
 (Dickey & Fuller, 1979) Augmented Dicky Fullerواختبار .(Phillips & Perron, 1988) phillips Perron
جدول ( :)1نتائج اختبارجذرالوحدة (  )Unit Root testلجميع املتغيرات بالصيغة اللوغاريتمية
P.P
املستوى
1.7602
-1.5455
0.2186
***-5.2948

ADF
الفرق األول
**-2.2915
***-3.9139
***-3.5781
***-5.9930

املستوى
1.2337
**-1.9614
0.4961
***-5.6540

املتغيرات
الفرق األول
**-2.3027
***-3.8197
**-3.6139
***-5.9930

)Log(M2/p
)Log(r
)log(y
)Log(ex

* ،*** ،** ،تشيرإلى سكون املتغيرات عند مستوى معنوية  ٪1 ،٪5 ،٪10على التوالي.

حسب اختبار  ADFفإن بعض السالسل الزمنية ال تتصف بالسكون عند مستوى معنوية  ،٪5ولكن بعد أخذ الفرق
األول أصبحت كل السالسل الزمنية ساكنة عند مستوى معنوية  ،٪5كما تم استعمال اختبار  P.Pللمستوى فجاءت معظم
السالسل الزمنية ال تتصف بالسكون عند مستوى معنوية  ،٪ 5ولكن بعد أخذ الفرق األول لها أصبحت جميع السالسل
الزمنية ساكنة عند مستوى معنوية .٪5
 -2-2-3دراسة سكون بواقي دالة الطلب على النقود
الجدول رقم ( :)2نتائج اختبارجذرالوحدة (  )Unit Root testللبواقي
املستوى
PP
*** -3.8369

ADF
*** -3.7305

البواقي
𝑡𝜀

* ،*** ،** ،تشيرإلى سكون املتغيرات عند مستوى معنوية  ٪1 ،٪5 ،٪10على التوالي.

𝑡𝜀 تشير إلى بواقي دالة الطلب على النقود بمعناها الواسع .M2
حسب نتائج الجدول رقم ( )2فإن السالسل الزمنية لبواقي املعادلة ساكنة عند املستوى ،وبالتالي يمكن تقدير املعادلة
( )8حسب طرق انحدار التكامل املشترك.
 -3-2-3اختبارالتكامل املشترك ل د :Johansen
يتم في هذه املرحلة التأكد من وجود عالقة توازنية طويلة األمد بين متغيرات الدراسة من خالل االستعانة باختباري
األثر) (Traceواالمكان األكبر ) ،(Johansen, 1988) (Maximum Eigenvalueوالنتائج يوقحها الجدول أدناه.
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Johansen  نتائج اختبارالتكامل املشترك ل د:)3( الجدول رقم
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1 *
At most 2 *
At most 3 *

218.0745
103.8365
39.44764
14.62986

47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

0.0001
0.0000
0.0000
0.0001

0.989637
0.923888
0.629429
0.443002

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1 *
At most 2 *
At most 3 *

114.2380
64.38886
24.81778
14.62986

27.58434
21.13162
14.26460
3.841466

0.0000
0.0000
0.0008
0.0001

0.989637
0.923888
0.629429
0.443002

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
 مما يشير إلى وجود عالقة توازنية طويلة،٪5 أظهرت النتائج وجود أربع متجهات تكامل مشترك عند مستوى معنوية
 وبالتالي فإن هناك عالقة طويلة األمد بين الطلب على النقود في الجزائر ومحدداته )سعر، األمد بين متغيرات الدراسة
.( سعر الصرف، الناتج املحلي االجمالي الحقيقي،الخصم
 النتائج-3-2-3
 قيست معادلة الطلب على النقود بطريقة املربعات الصغرى:DOLS  باستخدام طريقة املربعات الصغرى الديناميكية-أ
: في التقدير توصلت النتائج إلى ما يليEViews 9  وباستخدام برمجية التحليل اإلحصائيDOLS الديناميكية
𝑀2
) = −19.48 − 0.64 log 𝑟𝑡 + 2.40𝑙𝑜𝑔 𝑦𝑡 − 0.50 log 𝑒𝑥𝑡
𝑃 𝑡
(𝑡) = (−4.67) (−4.07)
(7.37)
(−3.46)
(𝑆𝐸) = (4.16) (0.15)
(0.32)
(0.14)

𝑙𝑜𝑔 (

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
July (Issue 17) 2021

2021 18

 - 146International Journal of Economic Studies

من خالل النتائج اإلحصائية املتحصل عليها ،فإن معامل التحديد بلغ  %99.1وهو ما يعني أن املتغيرات املستقلة
تفسر ما قيمته  %99.1من التغير في املتغير التابع املمثل في الطلب الحقيقي على النقود.
يتضح من النتائج أن معلمات النموذج املقدر تتميز بداللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٪5وإشارتها تتواف مع
النظرية االقتصادية ،حيث تبين املعادلة أن مرونة الدخلية الحقيقية للطلب على النقود تساوي ( )2.40تدل على أن الزيادة
بنسبة  ٪1في الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي سيؤدي إلى الزيادة في الطلب على النقود بنسبة  ٪2.40وإشارتها موجبة كما
هو متوقع لها وهذا يؤكد العالقة الطردية بين الدخل والطلب على النقود.
كذلك مرونة العائد على الطلب على النقود جاءت كما كان متوقعا لها فهي سالبة وتقدر ب ا ( )-0.64وتدل على أنه كلما
ارتفعت معدالت الفائدة ب ا  ٪1كلما قلت رغبة األفراد واملشروعات في االحتفاظ بالنقود السائلة ب ا  ٪0.64وهذا يتواف مع
النظرية االقتصادية.
كما أن مرونة سعر الصرف ( )-0.50إشارتها سالبة تدل على العالقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الصرف،
وهذا يعني أنه إذا ارتفع سعر صرف الدينار ب ا ( ٪1انخفاض قيمة العملة) فإن الطلب على النقود بالعملة املحلية سينخفض
ب ا  ٪0.50وبالتالي يتحق أثر اإلحالل.
ب -باستخدام طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا  :FMOLSقيست معادلة الطلب على النقود بطريقة املربعات
الصغرى املصححة كليا  FMOLSوباستخدام برمجية التحليل اإلحصائي  EViews 9في التقدير توصلت النتائج إلى ما يلي:
𝑀2
𝑡𝑥𝑒 ) = −18.76 − 0.49 log 𝑟𝑡 + 2.32𝑙𝑜𝑔 𝑦𝑡 − 0.37 log
𝑡 𝑃
)(𝑡) = (−7.16) (−4.57
)(11.72
)(−4.83
)(𝑆𝐸) = (2.61) (0.10
)(0.19
)(0.07

( 𝑔𝑜𝑙

من خالل النتائج اإلحصائية املتحصل عليها ،فإن معامل التحديد بلغ  %98.3وهو ما يعني أن املتغيرات املستقلة
تفسر ما قيمته  %98.3من التغير في املتغير التابع املمثل في الطلب الحقيقي على النقود.
يتضح من النتائج أن معلمات النموذج املقدر تتميز بداللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٪5وإشارتها تتواف مع
النظرية االقتصادية ،حيث تبين املعادلة أن مرونة الدخلية الحقيقية للطلب على النقود تساوي ( )2.32تدل على أن الزيادة
بنسبة  ٪1في الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي سيؤدي إلى الزيادة في الطلب على النقود بنسبة  ٪2.32وإشارتها موجبة كما
هو متوقع لها وهذا يؤكد العالقة الطردية بين الدخل والطلب على النقود.
كذلك مرونة العائد على الطلب على النقود جاءت كما كان متوقعا لها فهي سالبة وتقدر ب ا ( )-0.49وتدل على أنه كلما
ارتفعت معدالت الفائدة ب ا  ٪1كلما قلت رغبة األفراد واملشروعات في االحتفاظ بالنقود السائلة ب ا  ٪0.49وهذا يتواف مع
النظرية االقتصادية.
كما أن مرونة سعر الصرف ( )-0.37إشارتها سالبة تدل على العالقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الصرف،
وهذا يعني أنه إذا ارتفع سعر صرف الدينار ب ا ( ٪1انخفاض قيمة العملة) فإن الطلب على النقود بالعملة املحلية سينخفض
ب ا  ٪0.49وبالتالي يتحق أثر اإلحالل.
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ج -باستخدام طريقة انحدارالتكامل املشترك املعياري  :CCRقيست معادلة الطلب على النقود بطريقة انحدار التكامل
املشترك املعياري  CCRوباستخدام برمجية التحليل اإلحصائي  EViews 9في التقدير توصلت النتائج إلى ما يلي:
𝑀2
𝑡𝑥𝑒 ) = −18.22 − 0.49 log 𝑟𝑡 + 2.28𝑙𝑜𝑔 𝑦𝑡 − 0.34 log
𝑡 𝑃
)(𝑡) = (−6.67) (−4.49
)(11.12
)(−7.11
)(𝑆𝐸) = (2.73) (0.11
)(0.20
)(0.04

( 𝑔𝑜𝑙

من خالل النتائج اإلحصائية املتحصل عليها ،فإن معامل التحديد بلغ  %.98وهو ما يعني أن املتغيرات املستقلة تفسر
ما قيمته  %98من التغير في املتغير التابع املمثل في الطلب الحقيقي على النقود.
يتضح من النتائج أن معلمات النموذج املقدر تتميز بداللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٪5وإشارتها تتواف مع
النظرية االقتصادية ،حيث تبين املعادلة أن مرونة الدخلية الحقيقية للطلب على النقود تساوي ( )2.28تدل على أن الزيادة
بنسبة  ٪1في الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي سيؤدي إلى الزيادة في الطلب على النقود بنسبة  ٪2.28وإشارتها موجبة كما
هو متوقع لها وهذا يؤكد العالقة الطردية بين الدخل والطلب على النقود.
كذلك مرونة العائد على الطلب على النقود جاءت كما كان متوقعا لها فهي سالبة وتقدر ب ا ( )-0.49وتدل على أنه كلما
ارتفعت معدالت الفائدة ب ا  ٪1كلما قلت رغبة األفراد واملشروعات في االحتفاظ بالنقود السائلة ب  ٪0.49وهذا يتواف مع
النظرية االقتصادية.
كما أن مرونة سعر الصرف ( )-0.34إشارتها سالبة تدل على العالقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الصرف،
وهذا يعني أنه إذا ارتفع سعر صرف الدينار ب ا ( ٪1انخفاض قيمة العملة) فإن الطلب على النقود بالعملة املحلية سينخفض
ب ا  ٪0.34وبالتالي يتحق أثر اإلحالل.
 -4-2-3تحليل ومناقشة النتائج :قدمت نتائج التقدير باستخدام طرق انحدار التكامل املشترك ()CCR ،FMOLS ،DOLS
نتائج متقاربة يشير فيها معامل االرتباط على قوة العالقة التي تؤثر فيها املتغيرات املستقلة (الناتج املحلي االجمالي الحقيقي،
سعر الخصم ،سعر الصرف) على عرض النقود بمعناه الواسع الحقيقي ،كما أكدت النتائج وجود عالقة طردية يؤثر فيها
الناتج املحلي االجمالي الحقيقي على الطلب على النقود ،ووجود عالقة عكسية يؤثر فيها كل من سعر الخصم وسعر الصرف
على الطلب على النقود .وقد توافقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات منها دراسة )،(Rabindra & Nirash, 2020
ودراسة ) (Carrera, 2016ودراسة ).(Boucekkine, Laksaci, & Touati-Tliba, 2021

خاتمة
هدفت الدراسة إلى تحليل سلوك دالة الطلب على النقود في األمد الطويل خالل الفترة  ،2019-1990وهذا من أجل
تسهيل عملية اتخاذ القرار لدى السلطات النقدية وواضعي السياسة النقدية من استخدام أدوات التأثير الفعالة للتأثير
على التوازنات النقدية والحقيقية في االقتصاد .وأشار اختبار السكون إلى استقرارية جميع املتغيرات عند الفرق األول ،كما
دل اختبار التكامل املشترك ل ا  Johansenإلى وجود عالقة توازنية طويلة األمد بين متغيرات الدراسة ،إضافة إلى ذلك تم
االستعانة بطرق انحدار التكامل املشترك ( )CCR ،FMOLS ،DOLSالتي أكدت صحة الفرضية التي تنص على أن الطلب
الحقيقي على النقود في الجزائر يتحدد باملتغيرات اآلتية :سعر الخصم ،الناتج املحلي االجمالي الحقيقي ،سعر الصرف،
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حيث أشارت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية ومعنوية لكل من سعر الخصم وسعر الصرف مع الطلب على النقود ،ووجود
عالقة طردية ومعنوي ة للناتج املحلي االجمالي الحقيقي مع الطلب على النقود .وعليه فإن السلطات النقدية الجزائرية
بإمكانها استخدام أدوات السياسة النقدية للتأثير على حجم  ،M2مع االشارة إلى أن أداة سعر الخصم له تأثير أكبر من أداة
سعر الصرف وف النتائج املتحصل عليها .وعليه توص ي الدراسة بما يلي:
 يتوجب على السلطات النقدية الجزائرية أن تأخذ بعين االعتبار تأثير سعر الصرف الدينار على االقتصاد عند إعدادهاللسياسة النقدية ،فقد أظهرت النتائج أثر اإلحالل بين العملة املحلية واألجنبية ،فارتفاع سعر الصرف (انخفاض قيمة
العملة الوطنية) سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة الوطنية وزيادة الرغبة في االحتفاظ بالعملة األجنبية (أصول
أجنبية).
 كما يكون من األفضل التأثير في معدالت الفائدة من أجل التحكم في عرض النقد بمفهومه الواسع حيث تميز معدلالفائدة بأن له تأثيرا يفوق تأثير سعر الصرف على .M2

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

- 149 International Journal of Economic Studies

ا
:لحئة المراجع
. بنك الجزائر. التطور اإلقتصادي والنقدي2017  التقرير السنوي.)2018( . بنك الجزائر.1
 الوضعية النقدية ومؤشرات التطور املالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج.)2008( .  عبد اللطيف مصيطفي.2
.128-117 ،06 ، مجلة الباحث.التسهيل املوسع
 مجلة التنمية. مضامين لسياسة نقدية فعالة: استقرار دالة الطلب على النقود في مصر.)2015( . نيفين طريح.3
.78-23 ،)2(17 ،والسياسات اإلقتصادية
4. Asuzu, O., & Nakorji, M. (2019). Money Demand in the Conduct of Monetary Policy in Nigeria.
Economic and Financial Review, 57(1), 1-28.
5. Abdinur , A., & Ahmed, I. (2018). Estimation of Money Demand Function in Somalia:
Cointegration and Vector Error Correction Model. Journal of Business and Economics, 9(1), 83-94.
6. Bahmani-Oskooee, M., & Rehman, H. (2005). Stability of the money demand function in Asian
developing countries. Applied Economics, 37(7), 773-792.
7. Boucekkine, R., Laksaci, M., & Touati-Tliba, M. (2021). Long-run stability of money demand and
monetary policy: the case of Algeria. halshs archives-ouvertes(4), 1-29.
8. Carrera, C. (2016). Long-run Money Demand in Latin American Countries: A Nonstationary Panel
Data Approach. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos(1), 121-152.
9. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series
with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
10. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics
and Control, 12(2-3), 231-254.
11. Li, C. (2007). ESSAYS ON THE INVENTORY THEORY OF MONEY DEMAND. A THESIS FOR THE
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY. THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.
12. Phillips, P., & Perron, P. (1988). testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2),
335-346.
13. Rabindra, N., & Nirash, P. (2020). Stability of money demand function in the SAARC region: A
panel co-integration approach. Journal of Economic Integration, 35(1), 111-128.

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
July (Issue 17) 2021

2021 18

 - 150International Journal of Economic Studies

معوقات وخماطر التمويل باملشاركة يف بنك التضامن اإلسالمي اليمين يف ظل
األزمة اليمنية (دراسة الفرتة  2011ــ 2018م)

Obstacles and risks of financing Using Musharak in the Tadhamon
International Islamic Bank in light of the Yemeni crisis from 2011-2018
عبدالرحمن معروف باهرمز ،أ.م عبدالرحمن محمد مقداد
معهد العلوم االجتماعية ،قسم االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

امللخص:
ظلت املصارف اإلسالمية تحاول أن تنأى بنفسها عن
التمويل باملشاركة ،واتجهت إلى التمويل بالديون وذلك
بسبب ارتفاع نسبة املخاطرة لدى البنك املمول باملشاركة
مقارنة باملداينة .وبناء عليه تناولت الدراسة أهم
املعوقات واملخاطر التي تواجه بنك التضامن اإلسالمي
اليمني في ممارسة التمويل باملشاركة ،ومن ثم اقتراح
حلول ملواجهتها .ولتحقي أهداف الدراسة استخدم
ُ
الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،حيث استخدمت
تقارير البنك لجمع البيانات املتعلقة بالتمويل باملشاركة
وتحليلها وتتبع إجمالي تمويالت البنك وحصة التمويل
باملشاركة من إجماليها.
توصلت الدراسة إلى أن ضعف استخدام بنك التضامن
اإلسالمي اليمني للتمويل باملشاركة هو نتيجة للمخاطر
واملعوقات التي يتعرض لها في اليمن .فيما وضعت حلول
ومقترحات يمكن تطبيقها .وأوصت الدراسة البنك بتبني
الحلول املقترحة وتطبيقها .

Abstract:
Islamic banks have been trying to distance
themselves from Musharakah financing to debt
financing due to high-risk. The paper studies the
most important obstacles and risks facing the
“Tadhamon International Islamic Bank” of
Yemen through a descriptive and analytical
approach. The study concluded that the
weakness of the Bank in implementing
Musharka financing is a result of the risks it is
exposed to in Yemen. Finally, the paper
recommended the bank adopt and implement
the proposed solutions that include, establishing
a fund for long-term investment financing, and
increase cooperation between Islamic banks for
regular Musharaka financing.
Key words: Obstacles- Risks – Musharaka
contract - Islamic Bank

الكلمات املفتاحية :معوقات ا مخاطر-التمويل ا عقود-
املشاركة ا البنوك االسالمية

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 151International Journal of Economic Studies

مقدمة:
يناقش الباحثان مشكلة انعكاسات الصراع في اليمن وتداعيات الحرب على بنك التضامن اإلسالمي الذي يعتبر أكبر
بنك في اليمن من حيث إجمالي األصول ،والتي جعلته يواجه أزمة لم يسي أن ّ
مرت في تاريخه تمثلت في عدم مقدرته على
توفير تمويالت الزمة لعقود املشاركة ،وذلك لزيادة نسبة املخاطر- 151 -ة فيها خاصة في ظل الظرف الحالي للبلد ،وعدم
قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه املشاركين ،مما أدى إلى تراجع ثقة العمالء في التعامل باملشاركة مع البنك.
وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في السؤال التالي:
" ما املعوقات واملخاطر التي تواجه التمويل بصيغة املشاركة في بنك التضامن اإلسالمي الدولي اليمني ؟؟"
تبرز أهمية هذه الدراسة كونها إضافة جديدة للجهود البحثية في مجال التمويل املصرفي اإلسالمي بصيغة املشاركة
وداعمة لتلك األبحاث ،كما تشكل أهمية للمصارف اإلسالمية وخاصة بنك التضامن اإلسالمي الدولي ا اليمن ا ،كونها تتناول
إحدى أهم صيغ التمويل اإلسالمي في دعم التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل الوقوف على مشكلة ممارسة التمويل
بصيغة املشاركة لدى البنك ،كما أن الدراسة تساعد الباحثين وطالب االقتصاد اإلسالمي في تسليط الضوء على معوقات
التمويل اإلسالمي بصيغة املشاركة في بنك التضامن اإلسالمي وتقديم تصور نظري لحلول ومعالجات ملواجهة تلك
املعوقات.
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على املعوقات واملخاطر التي تواجه بنك التضامن اإلسالمي اليمني أثناء تطبي
أسلوب التمويل باملشاركة ،ومدى مساهمة البنك في تطبي املشاركة في ظل انعكاسات األزمة اليمنية ،ومن ثم وضع حلول
ومعالجات تساهم في زيادة االعتماد على املشاركة لدى البنك .وللوصول إلى األهداف املرجوة ،فإن الباحثان اتبعا املنهج
الوصفي التحليلي من خالل تحليل تقارير البنك السنوية ومعرفة إجمالي التمويالت وحجم التمويل باملشاركة منها.
من خالل الدراسة بنى الباحثان دراستهما على الفرضيات التالية:
ُ
 )1هل توجد معوقات ومخاطر تضعف استخدام بنك التضامن اإلسالمي الدولي ا اليمن ا لصيغة التمويل باملشاركة.
 )2هل هناك إمكانية لزيادة استخدام بنك التضامن اإلسالمي الدولي ا اليمن لصيغة التمويل باملشاركة عن طري
التغلب على املعوقات واملخاطر التي تواجه استخدام هذا النوع من التمويل.
وحول مدى التزام املصارف اإلسالمية في تطبي التمويل بصيغة املشاركة ،يرى أبو الهيجاء 1في دراسة بعنوان "تطوير
آليات التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية ا دراسة حالة األردن" ا أن نسبة تطبي املشاركة في األردن تختلف من بنك
آلخر ومع ذلك فإن املشاركة في املصارف التي تتعامل بها لم تحظى بالنصيب األكبر إذا ما قورنت بغيرها من صيغ التمويل.
فيما تختلف نجوى جبريل 2في دراستها بعنوان " التمويل املصرفي باملشاركة وأثره في االستثمار باملصارف اإلسالمية :دراسة
تطبيقية على بنك التضامن اإلسالمي ا السودان ا 2008م ا 2014م" .مع أبو الهيجاء في أن نسبة التمويل باملشاركة في بنك
التضامن السوداني تزيد من عام آلخر ،وأن نسبة التعثر في املشاركة بالنسبة إلى إجمالي التعثرات نسبة ضئيلة تكاد ال تؤثر
 1الياس عبدهللا أبو الهيجاء ،تطوير آليات التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية "دراسة حالة األردن"2007 ،
 2نجوى مختار البدري جبريل ،التمويل املصرفي باملشاركة وأثره في االستثمار باملصارف اإلسالمية ،دراسة تطبيقية على بنك التضامن
اإلسالمي  2008ا 2014م.
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تأثير واقح على التعثر الكلي للبنك .ويذهب صالح وعياش 3في دراستهما بعنوان " مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وأثرها على
قرار التمويل" .إلى أن املصارف اليمنية تعتمد بشكل أكبر على التمويل باملرابحة وذلك النخفاض املخاطر املرتبطة بها ولم
يتطرقا لتفصيل أكبر حول املشاركة .وفي دراسات أخرى لعبدالرحمن مقداد ،4يتف فيها مع النتائج التي توصل لها صالح
وعياش ،حيث استخدم البنوك االسالمية الفلسطينية والتي تتعامل مع مخاطر كثيرة مثل البنوك االسالمية اليمنية.
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في موضوع الدراسة حيث أنها تتناول املعوقات واملخاطر التي تحول
دون ممارسة بنك التضامن اإلسالمي ا اليمني ا لصيغة املشاركة في ظل ظروف الحرب اليمنية الراهنة ،فيما تناولت
الدراسات السابقة موضوع التمويل بصيغة املشاركة بشكل عام أو في بنوك تتواجد في بلد يحظى باستقرار أمني خالل فترة
الدراسة.
ولإلجابة على مشكلة الدراسة تم تقسيم البحث الى أربعة مباحث على النحو التالي:
.1املبحث األول :التعريف بصيغة التمويل باملشاركة وأهميتها وينقسم إلى:
ً
 .1.1أوال :مفهوم عقد املشاركة
ً
 .1.2ثانيا :أهمية ومزايا التمويل باملشاركة
 .2املبحث الثاني :املعوقات واملخاطر التي تواجه استخدام بنك التضامن اإلسالمي لصيغ التمويل باملشاركة وينقسم إلى:
ً
 .2.1أوال :معوقات استخدام بنك التضامن اإلسالمي اليمني لصيغ التمويل باملشاركة
ً
.2.2ثانيا :املخاطر التي تواجه بنك التضامن اإلسالمي اليمني في تمويالته باملشاركة
 .3املبحث الثالث :تطبي صيغة التمويل باملشاركة في بنك التضامن اإلسالمي اليمني وينقسم إلى:
ً
 .3.1أوال :التعريف ببنك التضامن اإلسالمي اليمني
ً
 .3.2ثانيا:التمويالت املقدمة من بنك التضامن اإلسالمي اليمني وحصة التمويل باملشاركة من إجماليها
ً
.3.3ثالثا :أثر الحرب اليمنية على تطبي التمويل باملشاركة في بنك التضامن اإلسالمي
 .4املبحث الرابع :الحلول واملقترحات للتغلب على املعوقات واملخاطر التي تواجه التمويل باملشاركة في بنك التضامن
اإلسالمي اليمني وينقسم إلى:
ً
 .4.1أوال :املشاركة بين البنك والعميل بأسلوب الشراكة باملرابحة.
ً
 .4.2ثانيا :تطوير آلية دراسة الجدوى لقبول املشاريع املبنية عليها:
ً
 .4.3ثالثا:حلول متعلقة بالسياسات االدخارية واالستثمارية للبنك
 3عبدالوهاب أحمد عبدهللا مسعود عياش وهالل يوسف صالح ،مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وأثرها على قرار التمويل (دراسة على عينة
من املصارف اإلسالمية اليمنية) ،مجلة العلوم االقتصادية.
4 (1( Migdad, A. “Role of Palestinian Islamic Banks in Financing Economic Development”, Journal of Global Studies, Issue 7.
P 77-92
)2( Migdad, A. “CSR practices of Palestinian Islamic banks: contribution to socio-economic development”, ISRA International
Journal of Islamic Finance, Vol. 9 No. 2, pp. 133-147
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املبحث األول :التعريف بصيغة التمويل باملشاركة وأهميتها
إن االشتراك في األموال وتقليبها في وجوه الكسب صورة هامة من صور االستثمار ،لذلك يعتبر التمويل باملشاركة من
أهم التمويالت في املصارف اإلسالمية.وعليه تم تقسيم هذا املبحث إلى:
ً
 .1.1أوال :مفهوم عقد املشاركة
ّ ْ
ً َّ
الشركة مخالطة الشريكين .يقال اشتركا أي بمعنى تشاركا ،وقد اشترك الرجالن
 .1.1.1املشاركة (الشركة) لغة :الش ِركة أو ِ
ّ
والش ْرك :كالشريك .أو النصيب،
وتشاركا وشارك أحدهما اآلخر ،والجمع أشراك وشركاء ،وشاركت فالنا أي صرت شريكِ .
وجمعهما أشراك ،كقسم وأقسام5.
 .1.1.2املشاركة أو الشركة في االصطالح الفقهي" :عقد بين شخصين أو أكثر على االشتراك في رأس املال والربح" 6.ويعرف
الفقهاء املسلمون الشركة بأنها " عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة األموال أو األعمال أو
الوجاهة ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب االتفاق"7.

"واملشاركة يقصد بها شركة األموال ،وهي ُّ
أي عقد ينشأ بين شخصين أو أكثر في رأس املال أو الجهد اإلداري بغرض
ممارسة أعمال تجارية تدر الربح .واملشاركة املصرفية عبارة عن صيغة استثمارية وتمويلية متوافقة مع الشريعة ،ويمكن
أن تشترك فيها عدة أطراف مع املصرف ،وتهدف املشاركة مع املصرف من قبل األفراد إلى تحقي أرباح من وراء املشاركة
باملال ،بينما يبحث املصرف في املشاركة عن تمويل ،والعكس صحيح في حال دخول املصرف في مشاركة بأعمال التجارة مع
أحد عمالئه من التجار"8.
والتعريف األخير يبدوا لنا أنه متواف مع صيغة املشاركة التي تتعامل بها املصارف في الواقع املعاصر كونه لم يفرق
بين شركة األموال واملشاركة املصرفية.
.1.1.3الشركة في االصطالح االقتصادي :عقد قانوني يجمع بين شخصين أو أكثر في مشروع يساهم كل منهم بحصته في
أس املال أو اإلدارة ،و في االقتصاد لها أشكال كثيرة كشركة املساهمة وغيرها9.

ر

ً
 .1.2ثانيا :أهمية ومزايا التمويل باملشاركة
 .1.2.1أهمية التمويل باملشاركة:
ً
تبرز أهمية التمويل باملشاركة في أنه يضمن للنشاط االقتصادي األموال الالزمة بعيدا عن استخدام سعر الفائدة في
ذلك ،وبذلك يتجاوز مشكلة استخدام العائد الربوي ،بحيث يمكن للمصرف أن يستخدم هذا األسلوب لتعبئة املدخرات
 5ابن منظور محمد بن مكرم ،لسان العرب ،الجزء  ،8الطبعة األولى ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ، 2000 ،ص 67
 6عزي فخري حسين ،صيغ تمويل التنمية في اإلسالم ،البنك اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،2002،ط،2
ص.111
 7محمد كمال عطية ،نظم محاسبية في اإلسالم ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،ط1989 ،3م ص268
 8سيف هشام صباح الفخري ،صيغ التمويل اإلسالمي2009 ،م ،ص7ا8
 9براهيمة أمينة ومسعود رحمة ،صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في تحقي التنمية املستدامة
دراسة حالة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية2017 ،م ،ص45
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ً
وتوفير التمويل الالزم لالستثمارات ،فتكون تبعا لذلك العالقة بين أصحاب الفائض املالي وأصحاب العجز املالي مبنية على
أساس قاعدة الغنم بالغرم ،فتل ى فكرة العائد املضمون.
إن استخدام أسلوب املشاركة في إقامة وإدارة العمليات االستثمارية في الدول اإلسالمية ،يؤدي إلى توظيف األموال
املعطلة ،كما يؤدي إلى التحفيز للتنازل عن جزء من االستهالك الحالي لصالح املشاركة في تمويل االستثمارات ،وهي العملية
ً
التي يطمح لها كل فرد مسلم يملك مبلغا من املال يزيد عن حاجته االستهالكية ويرفض االستثمار على أساس الربا.
ً
ً
ً
من خالل التمويل باملشاركة يمكن أن يصبح معدل الربح بديال حقيقيا لسعر الفائدة املعمول به حاليا في مختلف
البنوك التجارية ،والذي يضمن الح لصاحب املال العائد على حساب صاحب املشروع في حالة الخسارة10.
.1.2.2مزايا التمويل باملشاركة:
يتمتع أسلوب التمويل باملشاركة بعدة ميزات ،تجعله من األساليب املفضلة واملختلفة عن باقي الصيغ التمويلية مقارنة
بغيره من األساليب وأهم تلك املزايا ما يلي:
َّ
"تميز نظام التمويل باملشاركة بميزة خلوه من التعامل بسعر الفائدة املحرمة وكل شبهات الربا.
)1
 )2خلو التمويل من أسعار الفائدة املحددة ّ
يخفض من تكلفة السلعة املنتجة ومن ثم أسعارها.
ً
ً
 )3يكون العميل «أي الشريك» مساهما في رأسمال املشاركة مما يجعله أكثر حرصا على نجاحها.
َّ )4
تميزت الصيغة بتخطيها لحاجز الضمانات الذي كان يمثل عقبة في الوصول لصغار املزارعين واملنتجين
واملستثمرين والحرفيين ،وبالتالي نجحت املصارف اإلسالمية في جذب هذا القطاع الهائل واملؤثر في زيادة الدخل
القومي للبالد.
 )5املشاركة املتناقصة تتيح فرصة تمليك مشروعات للمستثمرين بطريقة ميسرة ومريحة خاصة الحرفيين واملهنيين
واألسر املنتجة وصغار املستثمرين.
 )6صيغة املشاركة مرنة ومالئمة لكل أوجه تمويل النشاط االقتصادي واالجتماعي مما يساعد على أن تؤدي
املصارف اإلسالمية الدور املناط بها.
 )7توزيع املخاطر بين أكثر من ممول مما يسهل ذلك على إعادة مبلغ التمويل.
 )8في صيغة املشاركة عدالة بين الطرفين ،فهما شركاء في الربح والخسارة وف قاعدة (الغنم بالغرم).
 )9املشاركة املنتهية بمرابحة تتيح فرصة ألحد الشريكين المتالك نصيب الشريك اآلخر برضاء الطرفين.
ً
ً
ً
ً
ً
ربويا فقط"11.
 )10بتطبي صيغة املشاركة يصبح املصرف مصرفا إسالميا شامال وليس مصرفا ال
ويرى الباحثان بأن هذه املزايا هي تجسيد لقاعدة الغنم بالغرم ذلك أن األرباح املتحصلة هي نتيجة تحمل أطراف
ً
املشاركة مخاطر العمل ،كما تجسد مبدأ العدل في تقاسم نتيجة الخسارة بين أطراف املشاركة كال بحسب نسبته في رأس
املال.
 10أحمد عالش ومسعود دراوس ي ،النشاط املصرفي بدون فوائد "أسلوب املشاركة نموذجا" ،امللتقى الدولي الثاني األزمة املالية الراهنة
والبدائل املالي واملصرفية النظام املصرفي اإلسالمي نموذجا ،املركز الجامعي خميس مليانة  ، 2009 ،ص 8ا. 9
 11سراج الدين مصطفى ،عقد املشاركة وتطبيقاته في املصارف اإلسالمية ،اتحاد املصارف العربية ،ط ،)415(1ص 116ا .123
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 .2املبحث الثاني :املعوقات وا خاطرال ي تواجه استخدام بنك التضامن اإلسالمي اليمني لصيغ التمويل باملشاركة
ً
واجه بنك التضامن اإلسالمي في اليمن كثيرا من املخاطر والعوائ حالت دون ممارسته لصيغة التمويل باملشاركة مما
جعله يكتفي بدور الوسيط املالي الذي يهمه فقط ضمان استرداد املال والعائد ،بغض النظر عن مدى استخدام هذا املال
ً
ً
ً
في النشاط االستثماري من عدمه وهو مؤشر يدل على سلوكه اتجاها مغايرا ملا أنش ئ ألجله .واضطر لذلك نظرا لطبيعة
املجتمع الذي يعمل فيه وصراعات الحرب الدائرة في اليمن .وفي ضوء ذلك يتم في هذا املبحث تناول هذه املعوقات واملخاطر
على النحو التالي:
ً
 .2.1أوال :معوقات استخدام بنك التضامن اإلسالمي اليمني لصيغ التمويل باملشاركة
انخفض استخدام بنك التضامن اإلسالمي للتمويل باملشاركات لوجود عدة معوقات من أبرزها:
 .2.1.1عدم تقبل املودعين املستثمرين في الحسابات االستثمارية لفكرة الخسارة:
يعد عدم تقبل بعض العمالء املودعين ألرصدة حساباتهم في البنك ،لفكرة الخسارة لهذه الحسابات ،وغلبة العقلية
التقليدية على املستثمرين في هذه الحسابات من املعوقات املهمة لجنوح البنك عن توجيه جزء كبير من توظيفات أمواله
إلى صيغ أخرى غير تلك الصيغ الخاصة باملشاركات ،خاصة في بلد يعاني من انهيار اقتصادي ألقى بظالله على جميع البنوك
ومنها بنك التضامن الذي يواجه صعوبات في تحقي أرباح للمستثمرين في ظل شلل اقتصادي تعاني منه اليمن نتيجة
الحرب وانعكاساتها السلبية على جميع املشاريع االقتصادية.
ً
ونتيجة لذلك فإن العمالء ال يتقبلون أن يقال لهم :إن حسابات االستثمار لم تحق أرباحا هذا العام ،أو أنها لحقت
بها بعض الخسائر ،وكان لهذه املشكلة آثر سلبي تمثل في عدم استقرار عمل البنك ،ذلك أن عدم تقبل الناس لفكرة
الخسارة يعني أنهم سيتجهون إلى سحب ودائعهم إذا علموا (أو ظنوا) أن هذا ما سيحدث ألموالهم12.
 .2.1.2إثبات التعدي أو التقصيرفي حالة الخسارة:
إن مسئولية إثبات وجود التعدي والتقصير في املشاركة تقع على البنك ،إذ يختص الشريك في العمل وينفرد به وقد
يغيب عن أنظار البنك ،مما يجعل من الصعب على البنك متابعته ومن ثم يصعب عليه إثبات وقوع املشارك في التعدي
والتقصير ،فإذا ادعى الشريك تلف املال دون تعديه فالقول قول الشريك ،ولو ّادعى خسارة املال بسبب التجارة به واتهمه
الشريك فالقول له وللبنك أن يطلب منه اليمين13.
وتكون كل تلك اإلجراءات بالتقاض ي في املحاكم ويتحمل البنك تبعات وتكاليف التقاض ي وهذا ما جعل البنك ينئ
ً
بنفسه بعيدا عن ممارسة املشاركة أو يقلل منها حتى يصرف عن نفسه كل تلك اإلزعاجات التي يمكن أن تحصل له في حالة
حصول خسارة في املشاريع املمولة باملشاركة.

 12محمد علي القري ،عرض لبعض مشكالت البنوك اإلسالمية ومقترحات ملواجهتها ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جدة ،ص  20ا 22
 13محمد سراج ،النظام املصرفي اإلسالمي ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاهرة1989 ،م ،ص.214
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 .2.1.3نقص الكفاءة املعرفية للموارد البشرية:
إن توافر العنصر البشري املؤهل يمثل أحد أهم أسباب النجاح ألي مؤسسة اقتصادية ،والبنوك اإلسالمية ليست
استثناء من ذلك ،فنجاحها يتوقف على مدى استقطابها للكفاءات املؤهلة واملدربة ،حيث أن معظم العاملين لهم خلفية
مصرفية تقليدية14.
ً
إن العاملين في املصارف اإلسالمية وخصوصا العاملين في أقسام التمويل وتوظيفات األموال يجب أن يكونوا مؤهلين
للقيام بمهامهم بكفاءة ،ومتصفين بالخصائص التالية:
 )1الخبرة العملية في مجال املصرفية اإلسالمية ،والكفاءة االستثمارية من أجل التعرف على الفرص االستثمارية املتاحة،
وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع املقدمة من أجل الحصول على التمويل باملشاركة.
 )2القدرة على تقييم العمالء الراغبين في الحصول على تمويل باملشاركة وتحديد مدى مالءمة هؤالء العمالء ملشاركة
املصرف.
 )3القدرة على متابعة تنفيذ املشروعات املمولة بطري املشاركة في الواقع العملي ،كما يجب أن تتوفر في موظف املصرف
اإلسالمي مجموعة من الخصائص تتمثل في الجانب العقدي اإلسالمي الصحيح ،وااللتزام بالخل والسلوك ،وتوفر حد
أدنى من العلم باألحكام الشرعية خاصة ما يتعل

بفقه املعامالت15.

 .2.1.4عدم وجود الضمان:
ً ً
يمثل الضمان عنصرا مهما من العناصر الدافعة ملنح التمويل ،حيث يشترطه البنك لضمان استرداد الشريك لحصة
ً
ً
البنك ،ثم تطبيقا لسياسات البنك املركزي في حث البنوك على حماية أموالها بوضعه شروطا ال بد للبنك أن يتقيد بها عند
منح التمويل .وألن قرار منح التمويل يقوم على شروط تساعد البنوك على استرداد أموالها ،منها وجود الضمانات ،باإلضافة
ً
إلى عدم استعدادها للمخاطرة تجنبا لوقوع خسائر حال تعثر الشريك ،فإنها تبتعد عن تفعيل التمويل باملشاركة لتعارض
ما سب مع طبيعة عقد املشاركة16.
وفي بلد مثل اليمن يمر بحرب انعكست آثارها على املجال االقتصادي فإن نسبة املخاطرة ووقوع الخسائر فيها أكبر
بسبب تداعيات الحرب ،وبذلك يكون الضمان ال اعتبار له في حال وقوع الخسائر لعدم تسبب املشارك فيها ألن األصل فيه
ً
أن املشارك ال يضمن إال في حال التعدي والتقصير وهذا ما جعل بنك التضامن اإلسالمي ينئ بنفسه بعيدا عن التمويل
باملشاركة.

 14عبدالحليم غربي ،املوارد البشرية في البنوك اإلسالمية ،بين النظرية والتطبي  ،مجلة الباحث ،العدد 2008 ، 6م ص 52ا 53
 15محمد عبداملنعم أبو زيد ،الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبي  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة  ،ط،1
 ،1996ص96
 16عبدالستار أبو غدة ،بحوث في املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية ،ص.248
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.2.1.5معوقات تتعلق بعمالء البنك:
تمتاز العالقة بين البنك اإلسالمي وعمالئه عن غيرها في البنوك التقليدية ،بأنها ذات طبيعة تشاركية ،تقوم على مبدأ
املشاركة في الربح والخسارة ،وهذا األمر يتطلب وجود عمالء على قدر كبير من الخل الرشيد ممن ال يلجؤون إلى إخفاء
املعلومات بقصد الحصول على ما ال يستحقه من املنافع17.
وحيث أن البنك يعمل في مجتمع شابه الكثير من السلبيات فيما يخص املعامالت املالية مثله مثل غيره من املجتمعات
العربية ،وأصبح الكثير ممن يتعاملون مع البنوك اإلسالمية وغيرها يتخلفون عن التزامهم ويعجزون عن السداد حتى في
حال وجود الضمانات ،كل ذلك أدى إلى التشديد في سياسة البنك التمويلية ليحافظ على أصوله ويضمن استرداد أمواله
عبر اتجاهه نحو صيغ البيوع اآلجلة ،واإلجارة املنتهية بالتمليك .وفي الجانب العملي البحت فإن الكثير من العمالء ال
يحتفظون بسجالت تجارية منضبطة ،ويغلب على أعمالهم العشوائية فال يقومون بإعداد القوائم املالية املطلوبة ،وال
يقدمون للبنك في حال تقدمهم بطلب التمويل ما يثبت نجاعة عملياتهم التجارية وصحتها18.
ً
.2.2ثانيا :ا خاطرال ي تواجه بنك التضامن اإلسالمي اليمني في تمويالته باملشاركة

ً
يقصد باملخاطرة في لغة الدراسات املالية الوضع الذي نواجه فيه احتماالن كالهما قابل للوقوع فهي إذا " الحالة التي
تتضمن احتمال االنحراف عن الطري الذي يوصل إلى نتيجة متوقعة أو مأمولة ،وتكتسب أهمية خاصة عندما تكون
ً
جزءا من عملية اتخاذ القرا ات املالية"19.
دراسة املخاطر
ر
وهنا ندرس أهم مخاطر التمويل بصيغ املشاركة واملتمثلة في املخاطر التالية:
.2.2.1مخاطرعدم االلتزام األخالقي.
كأن يزود املشارك البنك بمعلومات ناقصة أو غير صحيحة عن خبرته أو كفاءته في إدارة واستثمار األموال ،أو يقوم
باالحتيال والتزوير في الحسابات املالية الخاصة باملشروع االستثماري ،ونحو ذلك20.
 .2.2.2مخاطراعتبارعقود املشاركة عقود جائزة.
تشكل بعض األحكام الفقهية مصدر خطر على املصارف اإلسالمية ومن تلك األحكام:
1ا اعتبار عقد الشركة عقد جائز يجوز فسخه بإرادة منفردة من أحد املتعاقدين :فقد يطلب أحد الشركاء فس العقد
ً
قبل انقضاء مدته ،أو قبل انتهاء املشروع املمول .هذا يشكل خطرا يتمثل في إقدام العميل على فس العقد ألي سبب كان،
مما يعرض املصرف اإلسالمي إلى مخاطر خسران رأس املال املمول.
 17محمد نجاة هللا صديقي ،مشكالت البنوك اإلسالمية في الوقت الحاضر ،وقائع ندوة رقم  38قضايا معاصرة في النقود والبنوك واملساهمة
في الشركات ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 18 ،ا 1413 /10 /22ها ،ص.276
 18مفلح فيصل الجراح ،املضاربة في البنك اإلسالمي األردني (الواقع واملعوقات والحلول) ،املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،مج،13
2017م ،ص .214
 19محمد علي القري ،اإلبداعات في عمليات وصيغ التمويل اإلسالمي وانعكاسات ذلك على صورة مخاطرها ،امللتقى السابع إدارة املخاطر في
املصارف اإلسالمية ،األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،األردن ا عمان2004 ،م ،ص6
ً
 20الطاهر قانة ،املصارف اإلسالمية ودورها في رفع الكفاءة اإلنتاجية للملكية الوقفية ا البنك اإلسالمي األردني نموذجا ا ،دار الخليج
للصحافة والنشر ،عمان ،ط ،1ص .299
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تعد أو تقصير ،فهذه الثقة التي تعطيها األحكام
2ا اعتبار يد الشريك يد أمانة :فال يضمن وال يجوز اشتراط ضمان من غير ٍ
الفقهية للشريك تمثل خطورة ائتمانية واقحة في منح التمويل على هذا األساس .أما االحترازات الفقهية بوجوب الضمان
في حالت التعدي والتقصير فهذه خاضعة إلجراءات طويلة عبر التقاض ي وتكلفته الكبيرة حتى يتم اثباتها مما يجعل املصرف
عرضة ألن يكون في نزاعات دائمة.
3ا انفراد الشريك بالعمل :هذه الصالحية الشرعية تستمد منها الشرعية القانونية التي تخول للشريك حرية التصرف في
مال املشاركة وتغل يد املصرف عن عزله أو كفه عن إلحاق األذى بالشركة في الوقت املناسب .ألن ذلك كما ذكرنا يحتاج
إلى ترتيبات قضائية ال تناسب العمل االئتماني ذي اإليقاع السريع21.

 .2.2.3مخاطرناتجة عن قلة مساهمة العمالء في املشاركة.
"تعد قلة مساهمة العمالء أو ما يسمى بالدفعة األولى املقدمة منهم للمشاركة في املشاريع الحاصلة على تمويالت بصيغ
املشاركة ،من إحدى املخاطر التي يواجهها البنك في تمويالتها باملشاركة ،إذ يؤدي تقليل املساهمة إلى ضعف الحافز أو عدم
ّ
التخوف من حدوث الخسارة لدى العمالء .وكلما ارتفعت مساهمة العميل في املشروع ،قلت تلك املخاطر والعكس صحيح،
ألن العميل في هذه الحالة يكون لديه حافز ألن يعمل بجد من أجل الحصول على الربح ،وعدم خسارة رأسماله في املشروع
املشارك به "22.
 .2.2.4مخاطرناتجة عن عدم استخدام التمويل في الغرض الذي حدد له.
يواجه البنك مخاطر تتمثل في عدم استخدام التمويل املمنوح في الغرض الذي حدد له ،وهذا الخطر يؤدي إلى تسرب
التمويل املمنوح ألشياء أخرى غير تلك التي أريد منها اإلنتاج والحصول على الربح23.
.2.2.5مخاطرناتجة عن عدم امتالك العمالء الخبرة الكافية في النشاط االستثماري.
عدم امتالك الشريك الخبرة الكافية في النشاط االستثماري وفقدانه ألساليب وطرق العمل في املشروع ،يؤدي باملشروع
إلى مخاطر كبيرة تتمثل في انخفاض العائدات ،وقد يؤدي إلى انهيار املشروع بالكلية24.
ً
" األمر الذي يستدعي إجراء دراسة جدوى اقتصادية دقيقة جدا وفنية في نفس الوقت لتحديد نسب توزيع األرباح
حتى ال يظلم أحد أطراف العملية وتعريض مصلحة املصرف للمخاطر"25.

 21أحمد محيي الدين أحمد ،تطبي املضاربة واملشاركة الثابتة واملتناقصة في التمويالت املصرفية ،املؤتمر الرابع للهيئات الشرعية
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين ،2004 ،ص  14ا 19
 22أحمد محيي الدين أحمد ،تطبي املضاربة واملشاركة الثابتة واملتناقصة في التمويالت املصرفية ،املؤتمر الرابع للهيئات الشرعية
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين ،2004 ،ص  14ا 19
 23سالمة ،عابدين أحمد ،واقع التمويل باملشاركة في البنوك اإلسالمية العاملة بالسودان ،ندوة مساهمة الفكر اإلسالمي في االقتصاد
املعاصر ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة1409 ،ها.8 ،
 24أحمد إسحاق األمين حامد ،الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها ،جامعة اليرموك ،إربد ،2005،ص .81
 25عبدالوهاب أحمد عبدهللا مسعود عياش وهالل يوسف صالح ،مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وأثرها على قرار التمويل (دراسة على عينة
من املصارف اإلسالمية اليمنية) ،مجلة العلوم االقتصادية ،2016 ،ص .129
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 .2.2.6مخاطرالبيئة القانونية والرقابية.
"ترتبط هذه املخاطر بعدم وضع العقود املالية موضع التنفيذ ،أي أنها ترتبط بالنظام األساس ي والتشريعات واألوامر
الرقابية التي تحكم االلتزام بالعقود والصفقات .وربما تكون طبيعتها خارجية مثل الضوابط الرقابية ،كما يمكن أن تكون
داخلية ،مثل االحتيال وعدم االلتزام بالضوابط والقوانين "26.
ً
ً ً
ً
وبناء على ما ذكر ال يعني ذلك عدم دخول البنك شريكا مموال ا كليا أو جزئيا ا في مشروع ذا جدوى اقتصادية ،بل يجب
عليه التعرف على مصادر الخطر واتخاذ ما يلزم ملنع املخاطر والتغلب عليها.
 .3املبحث الثالث :تطبيق صيغة التمويل باملشاركة في بنك التضامن اإلسالمي اليمني
يتناول هذا املبحث الناحية العملية للمشاركة في بنك التضامن اإلسالمي اليمني من خالل التعرف على طبيعة البنك،
ومن ثم التعرف على التمويالت التي يقدمها ،وحصة التمويل باملشاركة من إجماليها ثم يتناول أثر الحرب اليمنية على تطبي
املشاركة لدى البنك وذلك على النحو التالي:
ً
 .3.1أوال :التعريف ببنك التضامن اإلسالمي اليمني
تأسس بنك التضامن اإلسالمي الدولي (البنك) تحت اسم البنك اإلسالمي اليمني لالستثمار والتنمية (شركة مساهمة
يمنية) بموجب القرار الوزاري رقم ( )147لسنة 1995م وقد تم تعديل اسم البنك إلى بنك التضامن اإلسالمي بموجب
القرار الوزاري رقم ( )169لسنة 1996م .وقد قررت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 2002/3/20م تغيير اسم
البنك ليصبح "بنك التضامن اإلسالمي الدولي" .ويباشر البنك أعماله بما يتف مع نص املادة رقم ( )4من النظام األساس ي
للبنك التي نصت على أن يلتزم في جميع أغراضه وأعماله بمراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية .وقد بدأ نشاطه في  20يوليو
1996م ويمارس نشاطه من خالل املركز الرئيس ي بصنعاء وعدد ( )23فرع منتشرة في أنحاء الجمهورية اليمنية27.
وبعد صدور قانون املصارف اإلسالمية اليمني املعدل رقم ( )16لسنة 2009م عمل البنك لتحقي األهداف املرسومة
في قانون املصارف اإلسالمية واملتوافقة مع توجهاته ،وتمثلت تلك األهداف في اآلتي:
" )1توسيع نطاق التعامل مع القطاع املصرفي عن طري تقديم الخدمات املصرفية مع االهتمام بإدخال الخدمات الهادفة
إلحياء صور التكافل االجتماعي املنظم على أساس املنفعة املشتركة.
 )2تطوير وسائل جذب األموال واملدخرات واستثمارها االستثمار األمثل.
 )3تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية واملساهمة في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية واالستخراجية
والعمرانية والسياحية واإلسكانية وغيرها من مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية....
 )4االهتمام بصغار الحرفيين وصغار املستثمرين ومعاونتهم في توفير التمويل الالزم ملشروعاتهم.
ً
 )5أن يكون للمصرف اإلسالمي الح في تأسيس املحافظ والصنادي االستثمارية وإصدار الصكوك والقروض وفقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية.
 )6القيام بأعمال الوكيل واألمين وتعيين الوكالء28".
 26طارق هللا خان ،حبيب أحمد ،إدارة املخاطر تحليل قضايا في الصناعة املالية اإلسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،ورقة مناسبات رقم ( ،)5ترجمة عثمان بابكر ،مراجعة رضا سعد هللا 1423 ،ا  ،2003ص .33
 27بنك التضامن اإلسالمي ،التقرير السنوي الثالث والعشرون2018 ،م ،ص.28
 28قانون املصارف اإلسالمية اليمني املعدل ،رقم ( ،)16لسنة 2009م ،مادة رقم ( ،)4ص.2
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ً
.3.2ثانيا :التمويالت املقدمة من بنك التضامن اإلسالمي اليمني وحصة التمويل باملشاركة من إجماليها
يقدم بنك التضامن اإلسالمي اليمني تمويالت من خالل قنوات التمويل االستثمارية املختلفة ،كاملضاربة واملشاركة،
واملرابحة لآلمر بالشراء .ومن خاللها يتم توظيف األموال ملختلف فروع النشاط االقتصادي ،وتحرص إدارة البنك على زيادة
حجم التمويالت للعمالء ،آخذة بعين االعتبار املوازنة بين الهدفين أو املبدأين املتعارضين اللذين يتسم بهما نظام العمل
املصرفي :السيولة والربحية ،مع عدم املساس بمبدأ هام ثالث هو مبدأ األمان.
وقد استطاع بنك التضامن اإلسالمي اليمني منذ نشأته مواجهة طلبات العمالء (الراغبين في الحصول على التمويل)،
ً
ولو جزئيا بتقديم التمويل الالزم لهم ،ملختلف املشروعات وملختلف القطاعات االقتصادية .ومن خالل هذا املطلب سوف
نتعرف على واقع التمويل بصيغة املشاركة من إجمالي التمويالت املقدمة من بنك التضامن اإلسالمي الدولي29.
والجدول رقم ( )1يبين التمويالت املقدمة من بنك التضامن اإلسالمي الدولي للفترة ( 2011ا .)2018
جدول رقم (( )1ألف ريال يمني)
العام
2011

2012

2013

2014

2015

2016
2017

نوع التمويل
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
تمويل عمليات املشاركة
تمويل عمليات املضاربة
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
تمويل عمليات املشاركة
تمويل عمليات املضاربة
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
تمويل عمليات املشاركة
تمويل عمليات املضاربة
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
تمويل عمليات املشاركة
تمويل عمليات املضاربة
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
تمويل عمليات املشاركة
تمويل عمليات املضاربة
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
تمويل عمليات املشاركة
تمويل عمليات املضاربة
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
تمويل عمليات املشاركة

مبلغ التمويل
51268928
13686567
24188905
52388029
4323338
28579889
87276083
1201953
29369639
76298192
268613
42641622
35088898
0
31335303
28898883
0
29394599
43009619
0

 29الياس عبدهللا أبو الهيجاء ،تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية "دراسة حالة األردن"  ،2007 ،ص 96
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29408004
تمويل عمليات املضاربة
70449463
تمويل عمليات املرابحة واالستصناع
9618637
تمويل عمليات املشاركة
2018
29408004
تمويل عمليات املضاربة
املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على تقارير بنك التضامن اإلسالمي لألعوام من  2011إلى 2018
يتضح من الجدول الساب رقم ( )1أن أعلى تمويل للمشاركة كان في العام ( )2011ثم تبعه انحدار حاد على تدرج
خالل األعوام ( 2012ا  2013ا  )2014وهذا يعود لوجود مراحل انتقالية في الحكم لم تستقر خالل الثالثة أعوام وما رافقها
من آثار سلبية على االقتصاد الوطني اليمني ،ليتوقف البنك بعد ذلك عن عمليات التمويل باملشاركة خالل األعوام (2015
ا  2016ا  )2017نتيجة الندالع الحرب واستمرارها خالل تلك األعوام .ونتيجة لالستقرار شبه النسبي في املناط املحررة
يعاود البنك عمليات التمويل باملشاركة في العام ( )2018ولكن بأقل مما كان عليه في العام ( )2011مما يؤكد أن البنك تأثر
بتداعيات األزمة اليمنية وكان التأثر األكبر منذ اندالع الحرب في ( )2015والذي نتج عنه التوقف التام في التمويل بصيغة
املشاركة.
كما يتضح من الجدول أن التمويل بصيغة املشاركة في جميع األعوام يمثل الجزء األقل مقارنة ببقية التمويالت ،مما
يعني أن التمويل لغايات أخرى يشكل القدر األكبر من إجمالي تمويالت بنك التضامن اإلسالمي اليمني.

التمويالت المقدمة من بنك التضامن اإلسالمي الدولي ـ اليمن ـ للفترة
من 2011ــ 2018
100000000

80000000
60000000
40000000
20000000
0
2011

2012

تمويل عمليات المضاربة

2013

2014

تمويل عمليات المشاركة

2016

2015

2017

2018

تمويل عمليات المرابحة واالستصناع

املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على تقارير بنك التضامن اإلسالمي لألعوام من  2011إلى .2018
والجدول رقم ( )2يبين إجمالي التمويالت املقدمة من بنك التضامن اإلسالمي اليمني للفترة ( 2011ا  )2018ونصيب
التمويل بصيغة املشاركة من إجمالي التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنك.
جدول رقم (( )2ألف ريال يمني)
العام
2011

إجمالي تمويالت البنك
89144400

حصة املشاركة من إجمالي التمويالت
13686567
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4323338
85291256
2012
1201953
117847675
2013
268613
119208427
2014
0
66424201
2015
0
58293482
2016
0
72417623
2017
9618637
109476104
2018
29099108
718103168
اإلجمالي
املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على تقارير بنك التضامن اإلسالمي لألعوام من  2011إلى .2018
يتضح من الجدول رقم ( )2أن إجمالي التمويل بصيغة املشاركة في بنك التضامن اإلسالمي للفترة من ( )2011ولغاية
ً
( )2018بلغ ( )29099108وهو مبلغ منخفض جدا مقارنة بغيره من استثمارات البنك في صيغ التمويل األخرى املوقحة في
إجمالي التمويالت .كما يالحظ من الجدول أن البيانات عن التمويل باملشاركة لم تكن متوفرة خالل األعوام ( 2015ا 2016
ا  ،)2017وهذا يدل على انعدام التمويل بهذه الصيغة في الفترة املذكورة وإحجام بنك التضامن اإلسالمي اليمني عن تقديم
أي تمويالت بهذه الصيغة ،وهي الفترة ذاتها التي شهدت اندالع الحرب في اليمن واستمرار شدتها وهذا يدل على أن البنك
ً
لم يخاطر بأمواله في فترة الحرب في محاولة منه أن ينئ بنفسه بعيدا عن أي انتقاد من قبل مساهميه أو مستثمريه بأن
عوائده منخفضة أو أنه تعرض لخسائر فادحة في فترة كان يفترض أن يبتعد فيها عن املخاطرة ،أما الفترة التي ظهرت فيها
ً
بيانات حجم التمويل بصيغة املشاركة فإن األرقام الواردة متواضعة جدا .إذ بلغ حجم التمويل باملشاركة في العام ()2015
ً
مبلغ ( )268613ريال يمني وهو مبلغ زهيد جدا إذا ما قورن بغيره ،وكذلك الحال في بقية األعوام التي ظهرت فيها بيانات
التمويل باملشاركة.
كما يالحظ من الجدول أنه في فترة االستقرار النسبي الذي شهدته املحافظات اليمنية املحررة في ( )2018ظهرت بيانات
التمويل باملشاركة ،وهذا يعكس قدرة البنك على تنمية تمويالته رغم ظروف الحرب.

إجمالي التمويالت المقدمة من بنك التضامن اإلسالمي الدولي ـ اليمن
للفترة ( 2011ـ  )2018ونصيب التمويل بالمشاركة منها
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املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على تقارير بنك التضامن اإلسالمي لألعوام من  2011إلى .2018
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ً
 .3.3ثالثا :أثرالحرب اليمنية على تطبيق التمويل باملشاركة في بنك التضامن اإلسالمي
منذ تصاعد النزاع في اليمن مطلع عام  ،2011دخلت البالد في انحدار حاد في النشاط االقتصادي ،وبعد اندالع الحرب
في  2015عمل البنك املركزي اليمني على اتخاذ إجراءات لدعم العملة األجنبية من خالل الحد من الوصول إلى األسواق
املحلية ،حينها بدأ بنك التضامن اإلسالمي في الحد من عمليات السحب من قبل العمالء ،والحد من تنفيذ عمليات التمويل،
ً
خاصة تلك التي تزيد نسبة املخاطر فيها ،حيث توقف عن التمويل باملشاركة والتي تمثل الصيغة األقل تعامال من بين بقية
التمويالت ،وذلك لعدم قدرة البنك على تنفيذ املعامالت املالية ،مما أدى بالعمالء إلى التردد في طلب تمويالت مشاركة
جديدة.
في سبتمبر  2016قررت الحكومة اليمنية نقل مقر البنك املركزي من صنعاء إلى عدن وأصدر الرئيس اليمني قر ًارا
بذلك .في نفس الوقت لم يتعامل الحوثيين مع القرار وعملوا على بقاء البنك املركزي في صنعاء وهذا األمر له تحديات
ومخاطر على البنوك ومنها بنك التضامن .ومنذ ذلك التاريخ ،أصبح في اليمن بنكان مركزيان -في صنعاء وعدن –وكل بنك
ً
يدعي أنه املؤسسة املالية التي تمثل البلد مع عجزه في الواقع عن أداء دور بنك مركزي .ونتيجة لوجود بنكين كثيرا ما يكونا
متصارعين ،أصبح هناك تضارب في السياسات املالية والنقدية ،بينما وجد بنك التضامن اإلسالمي نفسه ً
عالقا في الوسط.
ونتيجة لتصارع القوى الحاكمة في اليمن تم تقسيم البنك املركزي ،وتعامل الفرعان في كال من صنعاء وعدن بآليات مماثلة
مع أرصدة بنك التضامن وتم تقييد عمليات السحب النقدي للبنك.
تعرض بنك التضامن اإلسالمي الدولي ملزيد من الضغط بسبب تعلي البنك املركزي للمدفوعات على الدين املحلي.
وقد كان البنك من كبار املستثمرين في سندات “الصكوك” اإلسالمية .ونتيجة لتوقف االستثمار في سندات "الصكوك"
اإلسالمية لم يعد لدى بنك التضامن اإلسالمي أية قنوات بديلة لتوظيف استثماراته املجمدة .ونتيجة لتلك اإلجراءات
تراجعت ثقة عمالء البنك في العمليات املصرفية التي يتعامل بها وامتنع الكثير منهم في إيداع أموالهم في البنك.
وفي  10فبراير ،2018 /أقدم أفراد أمن حوثيين على حملة تفتيش ملقر بنك التضامن اإلسالمي الدولي في صنعاء وألقوا
القبض على مدير خزانته واعتقال اثنين من موظفي البنك وذلك بسبب تعامل إدارة بنك التضامن مع البنك املركزي في
عدن فيما يخص فتح خطابات االعتماد.
وبنك التضامن اإلسالمي يعتبر أكبر بنك في اليمن من حيث إجمالي األصول .إال أن انعكاسات الصراع في اليمن
واإلجراءات التي اتخذت في ح البنك من قبل البنكين املركزيين املتصارعيين وغيرها من تداعيات الحرب جعلت منه يواجه
أزمة سيولة غير سابقة في تاريخه تمثلت في عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخ االستحقاق املناسب باإلضافة لعدم
قدرته على توفير تمويل الزم لعقود املشاركة وذلك لزيادة نسبة املخاطرة فيها خاصة في ظل الظرف الحالي للبلد ،إذ ال يمكن
القيام بذلك دون تكبد تكاليف من شأنها أن تضع البنك أمام تقبل خسائر ال يضمنها املشارك في عقود املشاركة باعتباره
ال يضمن إال في حال التعدي والتقصير ،وذلك ما جعل من إدارة مخاطر السيولة تعمل على تنويع أسس التمويل والقيام
بالعمل على ترتيب مصادر تمويل متنوعة وكافية تقل نسبة املخاطرة فيها30.
 30فارع املسلمي ،إعادة تفعيل القطاع املصرفي في اليمن :خطوة ضرورية الستئناف الدورة املالية الرسمية وتحقي أسس االستقرار
االقتصادي ،مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،بحث منشور. https://sanaacenter.org،
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من خالل هذا املبحث اتضح أن البنك استمر في سياسته التمويلية على غير صيغة املشاركة ،مما يستدعي الوقوف
على املعوقات التي حالت دون ممارسته للتمويل باملشاركة ،ووضع حلول مقترحة لتفعيل هذا التمويل .ال سيما أن البنوك
اإلسالمية بشكل عام معنية باستخدام األساليب الشرعية الستثمار املال وصيغة املشاركة تعتبر أهم تلك الصيغ
االستثمارية.
 .4املبحث الرابع :الحلول واملقترحات للتغلب على املعوقات وا خاطرال ي تواجه التمويل باملشاركة في بنك التضامن
اإلسالمي اليمني
تبين في املبحث الثاني أن هناك معوقات كثيرة تحول بين البنك وبين تطبي صيغة التمويل باملشاركة ،ولتفادي تلك
املعوقات نقترح الحلول واآلليات التي من شأنها تذليل تلك املعوقات ،وأهم تلك الحلول ما يلي:
ً
 .4.1أوال :املشاركة بين البنك والعميل بأسلوب الشراكة باملرابحة.
لتجاوز املعوقات واملخاطر يأتي أسلوب املشاركة بين البنك والعميل والقائم على الشراكة باملرابحة ،بحيث يأخذ من
ً
املرابحة بعض سماتها ،ويقوم في الوقت نفسه على الشراكة فيما يتم االتفاق عليه بين الطرفين ويتوزع الربح بينهما وفقا ملا
اتفقا عليه ويتمثل عمل الشركة في:
1ا يطلب املتعامل مع البنك تمويل إما بصورة كلية أو جزئية ،لشراء بضاعة معينة على أساس معرفة العميل بنوعية
البضاعة وكيفية تسويقها ،ثم يطلب شراءها من املصرف.
ً
2ا يشتري البنك البضاعة حسب املواصفات التي يحددها العميل مسبقا ،وتبقى يده على البضاعة يد أمانة ،ويتولى العميل
القيام بإجراء رقابي عن طري التوقيع على كل خطوة في العملية االستثمارية ،وبذلك يشترك البنك مع العميل في عدم
ً
تصرف أحدهما منفردا بالبضاعة  ،بحيث تمنع حيازة البنك واإلجراء الرقابي للعميل تحكم البنك بالعميل ،وكذا تحكم
العميل بالبنك ،أو إجراء التسليم للشريك على اعتبار أن يده على البضاعة يد أمانة ال يد ملك .ومنطوق يد األمانة يدل
على أنه ال يوجد ملك تام للبضاعة ،ال للبنك وال للعميل ،وإنما امللكية هنا مشتركة بين االثنين .وأي تعامالت مالية تتم عبر
ً
البنك نفسه ويكون للمستثمر الخبير نسبة تحق رضاه تعويضا عن مستوى الرقابة املفروض وفقد  %50من السلطة
اإلدارية.
 3ا تباع البضاعة بموافقة البنك ومعرفة العميل ،ويتم تقاسم الربح في كل صفقة مبيعة حسب النسبة املتف عليها بين
البنك والعميل.
4ا يفتح حساب لكل صفقة ،وتحول إليه قيمة مساهمة البنك في الصفقة ،وكذلك مساهمة العميل فيها ،ويتم شراء
البضاعة بموجب شيكات مسحوبة على هذا الحساب وأية مصاريف قد تنشأ نتيجة ذلك ،وفي حال بيع أي جزء من
أس املال لكل من البنك والعميل وتوزع األرباح بينهما31.

البضاعة يوضع الثمن في هذا الحساب ،وبعدها يتم استرداد ر

ً
ً
يعتبر هذا النوع من الشراكة عقدا جديدا بين البنك والعميل ،وال ينطب عليه أنه من عقود املضاربة ،وال من عقود
بيع املرابحة لآلمر بالشراء ،والسبب في ذلك أنه ال يوجد التزام على العميل لشراء ما أمر به من جانبه ،وإنما ينطب عليه
 31عبد الحميد السائح ،الفتاوى الشرعية ،البنك اإلسالمي األردني ،نشرة إعالمية رقم  ،4ج ،1994 ،1ص.35
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أنه عقد من قبيل الشركة التي ال تتنافى مع قواعد الشرع الحنيف واتجاهاته ،وليس فيه ظلم أو جهالة أو غرر أو غبن ،مما
ً
ً
يوجب نزاعا أو يستلزم فسادا .غير أنه إذا ساهم العميل باملال ،لزم أن يلحقه ما يصيبه من الخسارة ألن الغنم بالغرم.
ً
 .4.2ثانيا :تطويرآلية دراسة الجدوى لقبول املشاريع املبنية عليها:
إن املشاريع املبنية على دراسة جدوى وتجارب سابقة يجب أن تحظى بقبول واهتمام لدى املصارف اإلسالمية،
فالدراسة الوافية واملعاينة امليدانية للمشاريع املمولة بأسلوب املشاركة في الربح والخسارة قبل الدخول في هذه املشاريع،
ومن ثم متابعتها واإلشراف عليها واإلحاطة التامة مع التوجيه واإلرشاد للشريك ُيعد أهم ضمان لتلك املشاريع االستثمارية
والتأكد من نجاحها.
وآلية التطوير لدراسات الجدوى تكمن في االستعانة بمؤهلين في التقييم وتخصيص دائرة مستقلة متخصصة تسمى
دائرة دراسات الجدوى ،مهمتها دراسة كافة املشاريع املراد تمويلها باملشاركة وإعطاء املالحظات واالقتراحات والتعديالت إلى
ّ
دوائر التمويل واالستثمار ،إذ يالحظ أن معظم دراسات الجدوى التي تقدم للبنك تفتقر إلى كثير من األسس العلمية ويركز
ً
فيها على الدراسة املالية وإهمال الجانب الفني والتسويقي .ووفقا للتدهور املستمر للريال اليمني خالل سنوات الحرب
يجب على دائرة دراسات الجدوى أن تضع في أولى اعتباراتها دراسة القيمة الشرائية للريال ومدى استيعاب الدراسة للربح
ً
وفقا للمعطيات املتداولة للريال ،حيث يجب أن يغطي هامش الربح في الدراسة مستوى تناقص القيمة الشرائية للريال
قبل نسبة الربح املستهدفة وذلك من خالل حساب متوسط التدهور للريال خالل سنوات الحرب.
ً
 .4.3ثالثا حلول متعلقة بالسياسات االدخارية واالستثمارية للبنك:
1د البحث عن الفرص االستثمارية والعمالء الجادين :وذلك بالعمل على تخصيص دائرة متخصصة في البحث عن العمالء
املميزين الذين يتعاملون بسجالت وتقارير ومراكز مالية ويحتفظون بها تبين نتائج أعمالهم ،وحجم موجوداتهم ،والتزاماتهم
تجاه الغير ،ولديهم تعامل مسب مشرف في االلتزام والتسديد ولو مع جهة أخرى أو بصيغة أخرى من خالل مسيرة العميل
التاريخية مع البنك أو أي مصرف آخر ،ودراسة السوق الذي يعملون به التخاذ القرار املناسب في منح تمويل املشاركة.
ودور البنك هنا هو تقديم رأس املال ألصحاب املشروعات ذات الجدوى االجتماعية واالقتصادية العالية ،باإلضافة إلى
ات املالية والفنية34.

متابعة إدارة املشروعات وتقديم االستشار

ً
ابتداء :تقع على إدارة البنك مهمة املبادرة في تفعيل التمويل باملشاركة
2د قيام البنك بتمويل املشاركة من أموال البنك
من أمواله الخاصة ،ليتغلب على مشكلة عدم رغبة أصحاب حسابات االستثمار املشترك باملجازفة بأموالهم في تمويالت
غير مضمونة ،ليؤسس لقاعدة متينة تدعم هذه التمويالت وتثبت نجاحها ،يساعده في ذلك النسبة العالية من األرباح التي
ً
تحققها تمويالت املشاركة والقابلة للتحفيز ،مما يشكل دافعا يستفيد منه البنك في تحفيز أصحاب الحسابات
محمد عبداملنعم أبو زيد ،املخاطر التي تواجه استثمارات املؤسسات املصرفية اإلسالمية ،ص.27
 33الياس عبدهللا أبو الهيجاء ،تطوير آليات التمويل باملشاركة في املصارف اإلسالمية "دراسة حالة األردن"  ،2007 ،ص 164ا. 165
 34نجوى مختار البدري جبريل ،التمويل املصرفي باملشاركة وأثره في االستثمار باملصارف اإلسالمية ،دراسة تطبيقية على بنك التضامن
اإلسالمي 2008م ا 2014م ،2016 ،ص.63
 35محمد نجاة هللا صديقي ،مشكالت البنوك اإلسالمية في الوقت الحاضر ،ص.28
32
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ً
االستثمارية باملشاركة في هذه االستثمارات نظرا الرتفاع العائد عليها ،ومن خالل التجربة يتغلب البنك على عائ املخاطرة
العالي في التمويل باملشاركة لعدم وجود الضمان ،باختياره لفئة مناسبة ملشاركتهم في التمويل يتمتعون بصفات ومقومات
تجعلهم جديرون بهذا التمويل36.

تم خالل هذا املبحث اقتراح حلول من شأنها التغلب على املعوقات التي حالت دون ممارسة بنك التضامن اإلسالمي
في اليمن للتمويل باملشاركة ،بغية الوصول إلى حالة يمكن معها قيام البنك بتطبي املشاركة في معامالته املستقبلية بصورة
أوسع مما هي عليه في الواقع.
وهذه الحلول تدل على إمكانية ابتكار حلول أخرى مساعدة ،وبالتالي إمكانية زيادة االستخدام املصرفي لصيغة
املشاركة ،والتغلب على املعوقات وتجاوز املخاطر املذكورة.
الخاتمة:
من خالل الدراسة تم التوصل إلى إن التمويل باملشاركة من أهم صيغ التمويل التي يجب أن تتعامل بها املصارف
ُ
اإلسالمية ألنه مبني على القاعدة اإلسالمية (الغنم بالغرم) ،إال أن هذه الصيغة تواجه معوقات تضعف تطبيقها لدى بنك
التضامن اإلسالمي في اليمن تمثلت في العقلية التقليدية على املستثمرين ،وصعوبة إثبات التعدي والتقصير في حال إهمال
العميل ،إضافة إلى نقص الكفاءة للموارد البشرية في املصارف اإلسالمية ،وعدم وجود ضمانات يعتمد عليها البنك في ظل
الحرب السائدة في اليمن ،كما توصلت الدراسة إلى أن البنك يواجه العديد من املخاطر التي تصرفه عن استخدام هذه
الصيغة أهمها مخاطر عدم االلتزام األخالقي ،ومخاطر اعتبار عقود املشاركة عقود جائزة ،ومخاطر ناتجة عن قلة مساهمة
ً
العمالء في املشاركة ،وأخيرا مخاطر ناتجة عن عدم استخدام التمويل في الغرض الذي حدد له من قبل معظم العمالء
ً
اليمنيين .وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن ضعف استخدام بنك التضامن اإلسالمي في اليمن للتمويل باملشاركة عائد إلى
ً
ارتفاع درجة املخاطرة نتيجة الحرب ووجود كثير من املعوقات التي تحد من قدرته على ممارسة املشاركة .وأخيرا توصلت
الدراسة إلى إمكانية زيادة استخدام بنك التضامن اإلسالمي الدولي ا اليمن ا لصيغة التمويل باملشاركة عن طري التغلب
على املعوقات واملخاطر وذلك باقتراح حلول ومقترحات يمكن تطبيقها ،قادرة على تحييد املخاطر أبرزها :الشراكة باملرابحة،
وتطوير آلية دراسة الجدوى لقبول املشاريع ،وحلول متعلقة بالسياسات االدخارية واالستثمارية للبنك.
وأوصت الدراسة بنك التضامن اإلسالمي في اليمن بتبني الحلول املقترحة وتطبيقها ،وإنشاء صندوق للتمويل
االستثماري طويل األجل ،وزيادة التعاون والتنسي بين املصارف اإلسالمية لتمويالت شراكة منتظمة.

 36مفلح فيصل الجراح ،املضاربة في البنك اإلسالمي األردني (الواقع واملعوقات والحلول) ،املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،مج،13
ص.219
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أثر النمو يف االحتاد األوروبي على صادرات النفط اللييب اخلام

The impact of growth in the European Union on Libyan crude oil exports
 نصرحسين محمود املبروك.أ
 ليبيا، جامعة بنغازي،كلية االقتصاد والعلوم السياسية

Abstract:
The main aim of this study is to illustrate the
impact of economic growth in the European
Union region on its demand from Libyan
crude oil exports during the period 19852018, as the European Union is the most
important trading partner for Libya, just as
the oil export sector is considered the pillar
of the Libyan economy as the main source of
foreign exchange and public revenues.
Therefore, studying the factors affecting the
demand for Libyan crude oil exports by the
European Union is essential for the Libyan
economy.
The study used both, descriptive and
quantitative
economic
analysis
methodology. It examined the most
important aspects of the foreign trade sector
in the Libyan economy and its importance,
the development of the global oil industry,
the position of Libya thereof, the factors
affecting global oil supply and demand, and
the measurement of relations between
European demand for Libyan crude oil
exports and rates of real growth of the euro
area GDP
The main conclusion is that the oil sector
occupies the most important place in the
Libyan economy, and is considered the most
advanced and productive sector, and the
main funder of public revenues, and despite
the large reserves that Libya has of crude oil,
its production is relatively low, which
weakens its share in the global oil market.
Besides, the study provided strong evidence
about the effect of real growth of the
European Union GDP on the Libyan crude
oil exports.
Key words: Crude Oil Demand, European
Union, Libya, RGDP
JEL Classification: F00, F43, L12, O52.

:امللخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر النمو االقتصادي في منطقة
االتحاد األوروبي على طلبه من صادرات النفط الليبي الخام
 حيث يعد االتحاد األوروبي،"2018-1985" خالل الفترة
 مثلما يعتبر قطاع الصادرات،الشريك التجاري األهم لليبيا
 املصدر الرئيس ي للنقد األجنبي،النفطية ركيزة االقتصاد الليبي
 وبالتالي فإن دراسة العوامل املؤثرة في الطلب،واإليرادات العامة
على صادرات النفط الليبي الخام من قبل االتحاد األوروبي من
. الضرورة بمكان لالقتصاد الليبي
وتستخدم هذه الدراسة منهج التحليل االقتصادي الوصفي
 حيث تناولت أهم جوانب قطاع التجارة الخارجية،والكمي
، وتطور صناعة النفط العاملية،باالقتصاد الليبي وأهميته
 والعوامل املؤثرة في عرض وطلب النفط،ومكانة ليبيا منها
 وقياس العالقات بين الطلب األوروبي على صادرات،العاملي
النفط الليبي الخام ومعدالت النمو الحقيقي للناتج املحلي
.ملنطقة اليورو
وقد توصلت الدراسة إلى أن قطاع النفط يحتل املكانة األهم
 واملمول، ويعد القطاع األكثر تقدما وإنتاجية،باالقتصاد الليبي
 وبرغم االحتياطيات الكبيرة التي،الرئيس ي لإليرادات العامة
ً
 إال أن إنتاجها يعد منخفضا،تمتلكها ليبيا من النفط الخام
 وهو ما يضعف من حصتها في سوق النفط العاملية في،نسبيا
 كما استنتجت الدراسة.مقابل نمو الطلب العاملي على النفط
من خالل نموذجها القياس ي أن النمو في منطقة االتحاد األوروبي
 في تحديد الطلب على- يلعب دورا مهما – ضمن عوامل أخرى
النفط الليبي باعتبار االتحاد األوروبي الشريك األهم في سوق
 ومن منظور أن النمو االقتصادي،الصادرات النفطية الليبية
بما ينطوي عليه من زيادات في الدخل والناتج يؤثر إيجابا على
.الكميات املطلوبة من النفط الخام الليبي
، ليبيا، النفط الخام، االتحاد األوروبي:الكلمات املفتاحية
.معدل النمو الحقيقي للناتج املحلي
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مقدمة:
منذ أن تحولت ليبيا إلى بلد مصدر للنفط مطلع ستينيات القرن املاض ي ،صار للنفط أهمية بالغة في االقتصاد الليبي،
إذ أصبح يشكل النسبة األكبر من الصادرات ،واملصدر الرئيس ي ،إن لم يكن الوحيد للعمالت الصعبة ،مثلما أن اإليرادات
النفطية كانت وال تزال تشكل الجزء األكبر من إيرادات امليزانية العامة لليبيا خالل العقود الخمسة املاضية.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الليبية ،فإن دول االتحاد األوروبي ،وفي مقدمتها إيطاليا وأملانيا وفرنسا تعد الشريك
ً
التجاري األهم لليبيا وتستحوذ على النصيب األكبر من صادرات النفط الليبي والذي بلغ نسبا مرتفعة وصلت إلى  %73.0و
 %81.1من إجمالي الصادرات الليبية في عامي  2009و  2010على التوالي ،والتي تمثل صادرات النفط الخام نحو %97.8
منها كمتوسط للعامين املذكورين ( ملخص إحصاءات التجارة الخارجية  ،)2010 ،ما يؤشر على أهمية االتحاد األوروبي
والتطورات االقتصادية التي يشهدها في التأثير على الطلب على الصادرات من النفط الليبي.
ومن املعلوم بأن معدالت النمو االقتصادي ،بما في ذلك معدالت نمو الناتج املحلي ومعدالت نمو القطاع الصناعي
ً
تعد من العوامل املؤثرة في الطلب على النفط عامليا ،حيث لوحظ ذلك بشكل واقح خالل العقد املاض ي بعد انخفاض
الطلب العاملي على النفط وتراجع أسعار النفط العاملية إبان فترات االنخفاض الحاد في معدالت النمو االقتصادي العاملي
بالعموم ،ومعدالت النمو االقتصادي في االتحاد األوروبي بسبب األزمة املالية العاملية التي عرفها العالم في عام  .2008وقد
كان لهذا االنخفاض أثره على معدالت التبادل التجاري العاملي وعلى أسعار النفط الخام والكميات املطلوبة منه.
يستوجب ذلك ضرورة تحري أثر التغيرات في معدالت النمو االقتصادي لدول االتحاد األوروبي املستهلكة للنفط الخام
الليبي على طلبها منه ،وهو ما من شأنه أن يساهم في تأسيس قاعدة موضوعية لبناء السياسات االقتصادية املالئمة لنمو
االقتصاد الليبي وللتخفيف من أثر التقلبات في السوق العاملية للنفط ،والتي تأخذ باالعتبار ما يمكن أن يطرأ من تغيرات
على الكميات املطلوبة من النفط الليبي وأسعاره.
 1-1أهمية الدراس د د ددة :تسا ا ا ااتمد هذه الدراسا ا ا ااة أهميتها من الدور املهم الذي يلعبه قطاع النفط في التأثير على مختلف
مكونات اإلنفاق في ليبيا ،الخاص والعام ،مثلما تعكس مدى ارتباط االقتصااد الليبي املعتمد بشاكل كبير على إيرادات
تص ا اادير النفط باقتص ا اااديات بلدان معينة(دول االتحاد األوروبي ) ودرجة التركز الجغرافي في الص ا ااادرات ،فض ا ااال عن
ارتفاع درجة التركز السا االعي ،و تأثير التطورات السا ااياسا ااية و االقتصا ااادية التي تحدث في العالم الخارجي على مختلف
ً
ً
مؤش ارات االقتصاااد الليبي  ،بعيدا عن ساايطرة الساالطات املحلية  ،ما يعد مؤش ارا على وجود خلل هيكلي في االقتصاااد
الليبي يتطلاب س ا ا ا ايااس ا ا ا ااات تنموياة جاادة للتخلص من سا ا ا اايطرة قطااع النفط ،وتنويع هيكال النااتج ،وباالتاالي تخليص
االقتصاد الوطني من التبعية للظروف التي تحيط باالقتصاد العاملي وتحكم تطوراته.
 2-1مشددكلة الدراسددة :تتلخص مشااكلة الدراسااة في محاولة معرفة مدى تأثير التغيرات في معدالت النمو االقتصااادي في
دول االتحاااد األوروبي على طلبااه على الص ا ا ا ااادرات من النفط الخااام الليبي ،وبااالتااالي معرفااة تااأثير التغيرات في معاادالت
النمو في دول االتح اااد األوروبي على ميزان امل اادفوع ااات وامليزان التج اااري بين ليبي ااا ودول االتح اااد األوروبي على وج ااه
الخصوص  ،و تشير االدبيات في هذا اإلطار إلى أن معدالت النمو في الدول الرئيسية املستوردة للنفط تلعب دورا مهما
– ض اامن عوامل أخرى – في التأثير على الكمية املطلوبة من هذه الس االعة ،وبالتالي على حجم اإليرادات التي تتولد عن
هذا املصاادر الحيوي الذي يسااهم في غل فجوة املوارد املحلية والخارجية في الدول املصاادرة للنفط و من ضاامنها ليبيا،
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مما يرتب آثارا على مختلف املؤش ا ارات االقتص ا ااادية الرئيس ا ااية  ،مثل أوض ا اااع املوازنة العامة وأوض ا اااع امليزان التجاري
واملستوى العام لألسعار.
 3 -1أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى:
 معرفااة ماادى االرتباااط بين االقتص ا ا ا اااد الليبي واقتص ا ا ا اااديااات االتحاااد األوروبي ،وبااالتااالي توثي درجااة التركز الس ا ا ا االعيوالجغرافي في هيكل الصادرات الليبية.
 توضيح تأثير معدالت النمو في االتحاد األوروبي على املؤشرات االقتصادية الرئيسية في االقتصاد الليبي ،مثل أوضاعاملوازنة العامة ،وأوضاع امليزان التجاري ،واملستوى العام لألسعار ،ومعدالت النمو االقتصادي.
 قياس العالقة بين معدالت النمو في الناتج اإلجمالي لدول االتحاد األوروبي وبين قيمة وكمية الص ا ا ا ااادرات الليبية منالنفط الخام.
 3-1منهجية الدراسد د د ددة :سا ا ا اايتم في هذه الدراسا ا ا ااة ما يتف و يتالءم مع موضا ا ا ااوعها منهجية التحليل الوصا ا ا اافي لعرض
التطورات التي حدثت في الطلب على النفط الخام الليبي بش ااكل يتزامن مع معدالت النمو االقتص ااادي في االتحاد األوروبي،
وذلك وف افتراض أن الصا ااادرات النفطية هي السا االعة األهم في هيكل الصا ااادرات الليبية ،وأن تغيرات معدالت نمو الناتج
املحلي اإلجمالي لدول االتحاد األوروبي تؤثر في طلبه على ص ا ا ا ااادرات النفط الخام الليبي ،ما من ش ا ا ا ااانه أن يؤثر على قيمة
الصادرات الليبية باعتبار االتحاد األوروبي الشريك األهم واألكبر في التجارة الخارجية لليبيا ،السيما في جانب الصادرات.
كما س ا ا اايتم اس ا ا ااتخدام أس ا ا االوب التحليل الكمي لقياس العالقة بين قيمة الص ا ا ااادرات النفطية الليبية إلى االتحاد األوروبي
ومعدالت النمو االقتص ااادي لدول االتحاد األوروبي ،ما من ش ااأنه أن يحدد طبيعة ومدى هذه العالقة ،وذلك في ض ااوء من
هدي النظرية االقتصا ااادية وما نصا اات عليه بالخصا ااوص ،واسا ااتئناسا ااا بما انطوت عليه الدراسا ااات السا ااابقة والنتائج التي
توصلت إليها.
 4-3فرض د دديات الدراس د ددة :تقوم هذه الدراسا ا ااة على فرضا ا ااية وجود ارتباط بين الطلب األوروبي على النفط الليبي الخام
ومع اادالت النمو الحقيقي للن اااتج املحلي للمنطق ااة اليورو إلى ج ااان ااب ت ااأثير عوام اال أخرى وهي الطل ااب األوروبي على النفط
الخام العاملي وسعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي وأسعار النفط.

 1-2الدراسات السابقة:
دراس ددة (نجم  )2003والتي تناولت طلب عينة من دول االتحاد األوروبي على النفط الليبي الخام خالل الفترة 1998-1970
باستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية " "OLSحيث كانت متغيرات هذه الدراسة  :كميات الصادرات من النفط
الليبي الخام إلى كل بلد من بلدان العينة كمتغير مسا ا ا ااتقل وواردات بلدان العينة من النفط العاملي وأسا ا ا ااعار النفط الليبي
الخام ومعدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لبلدان العينة كمتغيرات تابعة  ،كانت نتائج االختبارات اإلحص ا ا ا ااائية
لهذه الدراس ااة ذات معنوية إحص ااائية وبقيمة  R²تس اااوي  %99وقد وجدت الدراس ااة أن متوس ااط مرونات الطلب الدخلية
لبلدان العينة في املدى الطويل  0.37بينما بلغت مرونات الطلب السعرية في املدى الطويل .-0.87
دراس د ددة ( )EL-Rifadi1976وهي دراس ا ااة عن قطاع النفط الليبي تم من خاللها تقدير دالة الطلب على النفط الليبي الخام
تجاه اثنا عشاار دولة باسااتخدام طريقة املربعات الصااغرى ،حيث تم قياس مرونات الطلب السااعرية و الدخلية للصااادرات
الليبية من النفط الخام  ،و اسااتنتجت بأن مرونات الطلب الدخلية لدول العينة بالدراسااة تتراوح  1.09إلى  0.21ألهم دول
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منطقة اليورو  ،كما أوقا ا ا ااحت النتائج أن العوامل املؤثرة في الطلب على النفط الليبي الخام ال تقتصا ا ا اار على الناتج املحلي
اإلجمالي للدول املس ا ا ا ااتوردة و أس ا ا ا ااعار النفط فحس ا ا ا ااب بل تش ا ا ا اامل عوامل أخرى كأس ا ا ا ااعار النفط البديل للنفط الليبي و
الصادرات الليبية من النفط الخام في فترات سابقة.
(بن ص ددالح  ،أمقيق  )2015قامت هذه الدراس ااة بقياس أثر الص ااادرات الليبية املوجهة لالتحاد األوروبي على الناتج املحلي
اإلجمالي الليبي  ،وقد وجدت أن هناك عالقة طردية بين الص ا ا ا ااادرات الليبية و الناتج املحلي اإلجمالي الليبي  ،و أن نس ا ا ا اابة
مرونة الص ا ا ا ااادرات بالنس ا ا ا اابة للناتج املحلي اإلجمالي الليبي قد بلغت  0.65أي ان كلما زادت الص ا ا ا ااادرات الليبية إلى االتحاد
األوروبي بنسبة  %100زاد الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  ، %65كذلك وجدت الدراسة أن هالك عالقة طردية بين صادرات
االتحاااد األوروبي إلى ليبيااا و الناااتج املحلي اإلجماالي لالتحاااد األوروبي  ،بيناات الادراس ا ا ا ااة أن إيطاااليااا و أملاانيااا همااا الش ا ا ا ااريكااان
التجاريات األكبر لليبيا.

 1-3اإلطارالتحليلي:
يتناول اإلطار التحليلي أهمية قطاع الصادرات النفطية في االقتصاد الليبي بوصفه ركيزة الصادرات واملصدر الرئيس ي
للدخل والنقد األجنبي كذلك يوقح من خالل البيانات معدالت انفتاح وانكشاف االقتصاد الليبي على الخارج وتكوين هيكل
الصادرات الليبي وما يعانيه من حالة تركز سلعي وجغرافي كما يتناول مكانة ليبيا من العرض العاملي للنفط وطلب االتحاد
األوربي على النفط الخام بما فيه النفط الخام الليبي خالل فترة الدراسة (.)2018-1985

 2-3هيكل الصادرات الليبية:
بلد مصدر للنفط ،وخالل
كان تصدير أول دفعة من النفط الخام الليبي إلى أوروبا في العام  1961بداية تحول ليبيا إلى ٍ
ً
ً
عقد الستينيات من القرن املاض ي تزايد إنتاج وتصدير ليبيا من النفط بشكل كان له أثرا ملحوظا على االقتصاد الليبي
ومعدالت نموه ،وبتضاعف الكميات املنتجة والصادرات النفطية أصبح قطاع بمثابة النفط القطاع الرائد والدافع لعجلة
ً ً
التنمية في ليبيا ،وأصبحت إيرادات تصدير النفط الخام مصدرا مهما لإليرادات العامة فصارت سلعة النفط هي األهم في
هيكل الصادرات الليبي.
قد أدي ذلك إلى إحداث خلل هيكلي في تركيبة الصادرات الليبية ،إذ استحوذت الصادرات النفطية على النسبة األكبر
منها خالل العقود الالحقة لتعكس الخلل في الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد الليبي ككل واعتماده شبه املطل على القطاع
النفطي في غياب استراتيجية لتنويع مصادر الدخل والصادرات وهو ما سيتضح من خالل تحليل وبيان درجة التركز السلعي
للصادرات الليبية خالل سنوات الدراسة.
يوقح الجدول ( )1نسب مساهمة صادرات النفط الخام إلى إجمالي الصادرات خالل فترة الدراسة.
جدول ( )1متوسط نسبة مساهمة صادرات النفط الخام إلى إجمالي الصادرات خالل الفترة 2018- 1985
الفترة

النسبة %

1989 – 1985

96.1

1994 – 1990

92.8
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-

1999- 1995

94.2

2004 – 2000

95.7

2009 – 2005

96.9

2014- 2010

98.5

2018- 2015

73.6

تم احتساب النسب من قبل الباحث من واقع بيانات التجارة الخارجية
املصد د د د د د د ددادر :الهيئد د د د د د د ددة العامد د د د د د د ددة للمعلومد د د د د د د ددات واالتصد د د د د د د دداالت – قطد د د د د د د دداع اإلحصد د د د د د د دداء والتعد د د د د د د ددداد ،وزارة التخطد د د د د د د دديط – مصد د د د د د د ددلحة اإلحصد د د د د د د دداء
والتع د د د د ددداد  -إحص د د د د دداءات التج د د د د ددارة الخارجي د د د د ددة املنش د د د د ددورة للس د د د د ددنوات امل د د د د ددذكورة (أع د د د د ددداد مختلف د د د د ددة) والنش د د د د ددرة االقتص د د د د ددادية ملص د د د د ددرف ليبي د د د د ددا
املركزي – الربع الثاني 2019

يالحظ من األرقام الواردة في الجدول املذكور ارتفاع نسبة مساهمة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات إذ
تجاوزت مستوى  %90خالل أغلب فترة الدراسة ،فيما بلغت هذه النسبة  %99من إجمالي الصادرات سنتي  2013و2014
حسب بيانات التجارة الخارجية في ليبيا.
ساهم املوقع الجغرافي لليبيا على ساحل البحر األبيض املتوسط والعالقة التاريخية مع مجموعة الدول األوروبية،
وخاصة إيطاليا في تحديد وجهة الصادرات الليبية من النفط الخام منذ بدء تصدير أول دفعاته مطلع عقد الستينات من
القرن املاض ي حيث يتم توجيه القدر األكبر من هذه الصادرات إلى دول أوروبا الغربية أو ما صار يعرف باالتحاد األوروبي
في وقت الح .
دول االتحاد األوربي وهي الشريك التجاري األهم لليبيا واملستورد األهم لصادرات النفط الخام الليبي وهو ما يمكن
تبيانه والتدليل عليه من خالل الجدول ( )2الذي يوقح درجة التركز الجغرافي للصادرات الليبية من النفط الخام خالل
سنوات الدراسة.
جدول ( )2متوسط نسبة الصادرات الموجهة إلى االتحاد األوروبي إلى إجمالي الصادرات للفترة 2018-1985
الفترة

النسبة %

1989 – 1985

83

1994 – 1990

85.6

1999- 1995

79.6

2004 – 2000

82.7

2009 – 2005

76.4

2014- 2010

80.4

2018- 2015

63.15

املص د د دددر :الهيئ د د ددة العام د د ددة للمعلوم د د ددات واالتص د د دداالت – قط د د دداع اإلحص د د دداء والتع د د ددداد ،وزارة التخط د د دديط – مص د د ددلحة اإلحص د د دداء والتع د د ددداد  -إحص د د دداءات التج د د ددارة
الخارجية املنشورة -أعداد مختلفة.
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من بيانات الجدول الساب يالحظ ارتفاع نسبة الصادرات املوجهة إلى دول االتحاد األوروبي خالل فترة الدراسة ،إذ
تراوحت بين  % 69.2سنة  2015كحد أدني وبلغت  % 88.9سنة  1988كحد أقص ي  ,أي أنها ظلت تفوق ثلثي إجمالي
الصادرات وهو ما يشير إلى حالة تركز جغرافي مرتفع ؛ حيث ترجع هذه الحالة من التركز الجغرافي إلى االرتباط االقتصادي
الوثي بين ليبيا والشريك التجاري األهم لها وهو االتحاد األوروبي  ،في حين لم تتأثر هذه الشراكة خالل سنوات التوتر
السياس ي بين ليبيا والغرب في عقدي الثمانينيات والتسعينات وظلت نسب الصادرات املوجهة لالتحاد األوروبي بنفس
املستوي املرتفع  ,كذلك فإن صادرات ليبيا من النفط الخام تعد من مصادر إمدادات الطاقة لالتحاد األوروبي نظرا للقرب
الجغرافي للموانئ النفطية الليبية املطلة على البحر املتوسط  ,وهو ما يجعلها غير معرضة للتهديدات الجيوسياسية
للمضاي البحرية كمضي هرمز ومضي باب املندب وقناة السويس التي قد تهدد بتوقف اإلمدادات فضال عن انخفاض
تكاليف النقل نتيجة املوقع الجغرافي املتميز  ،إضافة الرتفاع جودة الخام من النفط الليبي بسبب انخفاض نسبة الشوائب
فيه  ,هذه األهمية لالتحاد األوربي بالنسبة لالقتصاد الليبي تجعل من الضرورة بمكان دراسة العوامل املؤثرة في طلبه على
صادرات النفط الخام الليبي وذلك ضمن العوامل املؤثرة في الطلب على النفط.
 3-3مكانة ليبيا من العرض العاملي للنفط :ساهم املوقع الجغرافي لليبيا بقربها من أوروبا وتوسطها حوض البحر األبيض
املتوس ااط في زيادة األهمية االس ااتراتيجية لص ااادرات النفط الليبي وإلى جانب ذلك فإن التطور امللحوظ الحتياطيات النفط
الليبي قد عزز مكانة ليبيا في أسا ااواق النفط العاملية حيث يوقا ااح الجدول ( )3تطور احتياطيات النفط الليبي خالل الفترة
(.)2015-1985
تطور احتياطيات النفط العالمية واحتياطيات دول األوبك وليبيا ()2015- 1985
نسبة ليبيا

"مليار برميل "
نسبة ليبيا

السنة

ليبيا

أوبك

العالم

1985

21.300

530.462

758.168

%4

1990

22.800

764.304

992.973

% 2.9

% 2.2

1995

29.500

788.066

1018.679

% 3.7

% 2.8

2000

36.000

848.373

1086.647

% 4.2

% 3.3

2005

41.464

926.411

1201.405

% 4.5

% 3.4

2010

47.097

1194.727

1458.808

% 3.9

% 3.2

2015

48.363

1210.202

1487.893

% 3.9

% 3.2

إلي األوبك

إلي العالم
% 2.8

المصدر :قاعدة بالمصدر :بيانات منظمة أوبك ،2017
متاحة علي الموقع " https://asb.opec.org/index.php/data-download":
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ويالحظ من البيانات الدولية (أنظر الجدول ( ))3امتالك ليبيا الحتياطيات مؤكدة تبلغ  48.363مليار برميل وهي تشكل
ما نسبته  %3.2من إجمالي االحتياطيات املؤكدة في العالم ،وتحتل ليبيا بذلك الترتيب الثامن عامليا واألول على مستوي
إفريقيا من حيث االحتياطيات ما يعني قدرة على اإلنتاج بمعدالت الطاقة اإلنتاجية القصوى عند مستوى"  1.6مليون
برميل  /يوميا " بشكل مستمر ألكثر من أربع عقود مستقبليا.
بالرغم من امتالك ليبيا احتياطي كبير يبلغ  48.363مليار برميل إال أن إنتاجها يعد منخفضا نسبيا وهو ما يؤهلها
لالستمرار باإلنتاج لعقود مقبلة ،كما أن حجم احتياطي ليبيا املؤكد يسمح لها بالتوسع في اإلنتاج مستقبال دون أن تواجه
خطر االستنزاف املبكر للمورد النفطي القابل للنضوب.
تطور عرض النفط العاملي خالل فترة الدراسة بشكل كبير ،فقد ازداد عرض النفط ،سواء من منتجي األوبك أو من
خارج األوبك ،حيث كانت نسبة النمو في إجمالي العرض العاملي من النفط  % 43.7وكانت نسبة نمو عرض األوبك %120.8
وهذا يعني زيادة حصة أوبك من املعروض العاملي والتي تتضح من خالل الجدول ( )3والتي ازدادت من  %27.6من مجمل
العرض العاملي إلى  %42.4ما بين عامي  ،2015 - 1985كما تشير بيانات أوبك إلى أن احتياطيات دول أوبك مثلت ما نسبته
 % 81.5من إجمالي االحتياطي العاملي املؤكد للنفط في عام .2016
جدول ( )4العرض العالمي من النفط ()2015-1985

(مليون برميل  /يوميا)
نسبة أوبك

السنة

ليبيا

أوبك

من خارج أوبك

إجمالي العرض
العالمي

إلي إجمالي
العرض

العالمي

1985

0.998

14.423

37.862

52.285

% 27.6

1990

1.389

21.901

37.205

59.106

%36.8

1995

1.399

24.610

35.833

60.443

% 40.7

2000

1.347

27.884

37.924

65.808

%42.4

2005

1.693

31.515

39.904

71.419

% 44.1

2010

1.487

29.497

40.159

69.656

% 42.3

2015

0.404

31.850

43.273

75.123

% 42.4

املصدر :بيانات منظمة أوبك متاحة علي املوقعhttps://asb.opec.org/index.php/data-download :

يوقح الجدول ( )4تطور العرض العاملي من النفط الخام ونسب إنتاج أوبك من إجمالي العرض العاملي من النفط
وإنتاج ليبيا منه خالل الفترة ( ،)2015-1985ما يؤكد على تزايد األهمية النسبية ملنظمة أوبك في تحديد مستوى عرض
النفط على املستوى العاملي ،واستمرار انخفاض األهمية النسبية لإلنتاج والصادرات الليبية في تحديد املعروض العاملي من
النفط.
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 4-3أثرنمو الناتج ا حلي ( )GDPفي الطلب األوروبي على النفط :يعرف الناتج املحلي اإلجمالي بأنه " القيمة السا ا ا ااوقية
اإلجمالية للسلع والخدمات النهائية التي ينتجها االقتصاد في سنة واحدة".
فهو يقيس السلع والخدمات النهائية وال يأخذ في الحسبان العمليات املالية واملضاربة وتغير ملكية السلع واألصول
كذلك ال يأخذ بالحسبان العمليات الوسيطة كإنتاج املدخالت واملواد الخام وبالتالي فإن التغير السنوي ملعدالت نمو الناتج
املحلي اإلجمالي يعبر عن حجم النشاط االقتصادي "اإلنتاجي والخدمي " الحقيقي والذي يرتبط بالطلب على الطاقة بما في
ذلك الطلب على النفط الخام كذلك فإن أسعار النفط تؤثر في معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي  ،تتحدد العالقة بين
معدالت النمو في الناتج املحلي اإلجمالي " "GDPوالطلب على النفط وف املرونة الدخلية للطلب على النفط.
من واقع بيانات صندوق النقد الدولي فقد شهدت منطقة اليورو تذبذبا في معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي خالل
فترة الدراسة فكان أعلي معدل نمو سنة  2009حيث بلغ  % 4.52وأدني معدل نمو سنة  2012حيث بلغ ( ،)-%0.89إذ
يعكس هذا التذبذب تغيرات في معدالت اإلنتاج والنشاط االقتصادي ملنطقة اليورو والذي يؤثر بدوره في الطلب على
الطاقة عبر مصادرها املختلفة ومن بينها النفط الخام.
يوقح الشكل ( )2تطور نسب التغير في الناتج املحلي لالتحاد األوروبي والتغير في معدالت طلب االتحاد األوروبي على
النفط باملجمل وذلك على مدى كل خمس سنوات خالل الفترة .2018- 1985
6
4
2
0

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
-2
EU
GDP

-4
-6

شكل ()2نسب تغير الناتج المحلي األوروبي و الطلب األوروبي علي النفط
) 2018-1985( %

OIL
DEMA
ND

* المصدرBP Statistical Review of World Energy June 2017 :

تعتمد منطقة اليورو في توفير احتياجاتها من النفط الخام بقدر كبير على الواردات من روسيا االتحادية والتي تغطي
ما نسبته  % 30من طلب أوروبا من النفط الخام ،تليها النرويج التي توفر ما نسبته  % 12مقابل نسبة  % 5من الجزائر و
 % 3من ليبيا  ،حيث توقح الخريطة ( )1أهم مزودي أوروبا بالنفط الخام خالل العام  2016وهي فترة تدني في اإلنتاج
والصادرات الليبية من النفط بسبب املشاكل األمنية والسياسية املوقحة سابقا ،كذلك فإنه في ظروف استقرار اإلنتاج
والتصدير ،فإن صادرات النفط الليبي مقيدة بالقدرة اإلنتاجية ونظام الحصص املفروض من أوبك ،وبالتالي فالكميات
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املصدرة إلى دول منطقة اليورو تراجعت بقدر كبير نتيجة النخفاض إنتاج وصادرات ليبيا من النفط الخام في السنوات
األخيرة املاضية.

خريطة ( )1أهم مصدري التقط إلى االتحاد األوربي
* المصدرBP Statistical Review of World Energy June 2017 :

ويظهر الشكل ( )3ارتفاع نسبة صادرات النفط الليبي الخام املوجهة إلى أوروبا خالل فترة الدراسة؛ إذ يتضح من
الرسم البياني أن طلب االتحاد األوروبي من صادرات النفط الخام الليبي ال ترتفع بنفس معدل ارتفاع إجمالي إنتاج
وصادرات النفط الليبي.
وسوف تحاول هذه الدراسة تفسير ذلك عبر قياس تأثير أهم املتغيرات الكمية املؤثرة في الطلب األوروبي على النفط
الخام بالعموم و الطلب على صادرات النفط الخام الليبي بالتحديد ،حيث أن معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي ""GDP
وأسعار النفط الليبي وأسعار النفط العاملية والضرائب على املشتقات النفطية ومعدالت نمو السكان كلها متغيرات كمية
يمكن قياس تأثيرها في الطلب على النفط الخام في االتحاد األوروبي  ،باإلضافة إلى تأثير العوامل األخرى التي ال يمكن قياس
أثرها على الطلب  ،كأثر املشاكل الجيوسياسية و املخاوف املتعلقة بها ،وكذلك تأثير الطلب على مصادر الطاقة البديلة و
أسعارها وتأثير التوقعات املتعلقة بالعرض و الطلب.
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شكل ( )3صادرات النفط الليبي الخام و الصادرات الموجهة لالتحاد األوروبي
()2018-1985

الصادرات
النفطية الوروبا

*مصدر البيانات  :إحصاءات منظمة األوبك https://asb.opec.org/index.php/data-download2019

وفي هذا اإلطار يالحظ من الشكل ( )3تذبذب كل من إجمالي الكميات املصدرة من النفط الخام في ليبيا عموما
والكميات املوجهة ملنطقة اليورو على وجه الخصوص ،وذلك نتيجة عدة عوامل أهمها نظام حصص اإلنتاج املحدد من
أوبك ،وعرقلة اإلنتاج بسبب الظروف األمنية في مناط اإلنتاج والتصدير داخل ليبيا ،إضافة إلى أن الكميات املوجهة إلى
منطقة اليورو تتحدد بإجمالي الكمية املصدرة من الخام الليبي من جهة وطلب الدول املستهلكة بمنطقة اليورو على النفط
الليبي الخام من جهة أخرى.
 1-4النمد د ددوذج القياس د د د ي :يتنا ا اااول الجانا ا ااب العملا ا ااي ما ا اان الدراسا ا ااة تقا ا اادير أثا ا اار التغي ا ا ارات فا ا ااي معا ا اادالت نما ا ااو النا ا اااتج
املحلا ااي الحقيق ا ااي لالتح ا اااد األوروب ا ااي عل ا ااى طل ا ااب االتح ا اااد األوروب ا ااي م ا اان ص ا ااادرات ال ا اانفط الليب ا ااي الخ ا ااام ،وذل ا ااك ف ا ااي امل ا اادى
الطويل والقصير إضافة إلى تأثير عوامل أخري مؤثرة في الطلب على النفط الليبي الخام سيشملها النموذج.

 2-1-4دراسات سابقة:
وفي هذا اإلطار ،سوف يتم استعراض عدة دراسات عملية مقاربة للنموذج محل الدراسة والنماذج التي استخدمها
والنتائج التي توصلت إليها.
 دراس د د د ددة (نجم  )2003والتي تناولت طلب عينة من دول االتحاد األوروبي على النفط الليبي الخام خالل الفترة -1970
 1998باستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية " "OLSحيث كانت متغيرات هذه الدراسة  :كميات الصادرات
من النفط الليبي الخام إلى كل بلد من بلدان العينة كمتغير مستقل وواردات بلدان العينة من النفط العاملي وأسعار
النفط الليبي الخ ااام ومع اادالت نمو الن اااتج املحلي اإلجم ااالي الحقيقي لبل اادان العين ااة كمتغيرات ت ااابع ااة  ،ك ااان اات نت ااائج
االختبارات اإلحصائية لهذه الدراسة ذات معنوية إحصائية وبقيمة  R²تساوي  %99وقد وجدت الدراسة أن متوسط
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مرونات الطلب الدخلية لبلدان العينة في املدى الطويل  0.37بينما بلغت مرونات الطلب الس ا ا ا ااعرية في املدى الطويل
. -0.87
 دراسة ( )Tsirimokos 2011تناولت هذه الدراسة مرونات الطلب السعرية والدخلية على النفط الخام لحالة عشرة
من الدول األعض ا اااء بوكالة الطاقة الدولية و من بينها عدة دول أعض ا اااء باالتحاد األوروبي خالل الفترة ()2009-1980
باسا ا ااتخدام طريقة املربعات الصا ا ااغرى  ،كانت متغيرات هذه الدراسا ا ااة  :الكميات املسا ا ااتهلكة من النفط الخام سا ا اانويا
للدول محل الدراس ا ا ااة كمتغير مس ا ا ااتقل ومتوس ا ا ااط أس ا ا ااعار النفط الخام العاملية س ا ا اانويا ومعدالت نمو الناتج املحلي
اإلجمالي الحقيقي و اس ا ا ا ااتهالك دول الدراس ا ا ا ااة للنفط الخام في الس ا ا ا اانة الس ا ا ا ااابقة كمتغيرات مس ا ا ا ااتقلة  ،كانت نتائج
االختبارات اإلحصائية لهذه الدراسة ذات معنوية إحصائية وتراوحت قيم  R²بين  %82إلى  %97وجدت هذه الدراسة
أن مرونااة الطلااب الاادخليااة على النفط بااالنس ا ا ا ابااة ألملااانيااا في املاادى الطوياال  0.86بينمااا إليطاااليااا فقااد اكااناات  1.711أمااا
مرونات الطلب السعرية فكانت ألملانيا في املدى الطويل  -0.099و إليطاليا  -0.140و هي من أهم دول االتحاد األوروبي
و الشركاء التجاريين لليبيا.
 دراس د د د ددة ( )EL-Rifadi1976وهي دراس ا ا ا ااة عن قطاع النفط الليبي تم من خاللها تقدير دالة الطلب على النفط الليبي
الخام تجاه اثنا عشاار دولة باسااتخدام طريقة املربعات الصااغرى ،حيث تم قياس مرونات الطلب السااعرية و الدخلية
للصااادرات الليبية من النفط الخام  ،و اسااتنتجت بأن مرونات الطلب الدخلية لدول العينة بالدراسااة تتراوح  1.09إلى
 0.21ألهم دول منطقة اليورو  ،كما أوقاحت النتائج أن العوامل املؤثرة في الطلب على النفط الليبي الخام ال تقتصار
على الناتج املحلي اإلجمالي للدول املس ااتوردة و أس ااعار النفط فحس ااب بل تش اامل عوامل أخرى كأس ااعار النفط البديل
للنفط الليبي و الصادرات الليبية من النفط الخام في فترات سابقة .
 دراس ددة ( )DErooij2012تناولت هذه الدراس ااة العالقة باملدى الطويل بين أس ااعار النفط وأس ااعار الص اارف األس اامية
بالدول املس ااتوردة للنفط ،وهي تقوم على بناء نموذج تنبؤي للعالقة بين أس ااعار الص اارف لدول العينة ومن بينها س ااعر
ص ا اارف اليورو مقابل الدوالر وأس ا ااعار النفط الخام وذلك وف اعتماد أس ا ااعار النفط لخام غرب تكس ا اااس للفترة بين
 2000/1/1حتى  2012/5/23وذلك باسا ا ااتخدام منهجية التكامل املشا ا ااترك ،وقد اسا ا ااتنتجت هذه الدراسا ا ااة بأن تأثير
سعر صرف اليورو على أسعار النفط يبلغ (.)-0.046
 دراسددة (الكسددواني  )1998قامت هذه الدراسااة بتحليل بيانات الواردات النفطية لدول االتحاد األوروبي خالل الفترة
 1994-1972بهدف تقدير مرونات الطلب على الواردات النفطية لدول االتحاد األوروبي باستخدام نماذج اللوغاريثم
وقد اس ا ااتنتجت هذه الدراس ا ااة بأن مقدار مرونة الطلب الس ا ااعرية قد بلغت ( )+0.084بينما بلغت مرونة الطلب تجاه
ً
سا ااعر الصا اارف ( )-0.23كما اسا ااتنتجت هذه الدراسا ااة بأن أسا ااعار الصا اارف مقابل الدوالر األمريكي تلعب دورا هاما في
تحديد مستوى الواردات النفطية لدول االتحاد األوروبي.

3-1-4الصيغة الرياضية للنموذج املقدر:
النموذج القياس ي محل هذه الدراسة تم بناءه وف أهم متغيرات الدراسة التي جاء ذكرها في الفصول السابقة ،وهي:
 -1كميات الصا ا ااادرات من النفط الليبي الخام املوجهة لالتحاد األوروبي " الشا ا ااريك التجاري األهم لليبيا "
( )OD1جاءت كمتغير تابع وهي تتذبذب بحسب إجمالي إنتاج ليبيا من النفط.
أما املتغيرات املستقلة فهي أهم العوامل املؤثرة في طلب االتحاد األوروبي على النفط الليبي الخام ،وهي:
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 -1معاادل النمو الحقيقي للناااتج املحلي اإلجمااالي ملنطقااة اليورو( )RGDPوهو يعكس ماادى النش ا ا ا اااط االقتص ا ا ا ااادي
كمؤش اار للدخل ،وبالتالي فإن الدراس ااة تفترض وجود عالقة طردية بينه وبين الطلب على ص ااادرات النفط الليبي،
وهااذه العالقااة تمثاال مرونااة الطلااب الاادخليااة على صا ا ا ا ااادرات النفط الليبي لالتحاااد األوروبي عنااد قياااس املعاادلااة
بالصيغة اللوغاريثمية.
 -2متوسا ااط األسا ااعار السا اانوية للنفط الليبي الخام ( ،)Pويمثلها سا ااعر خام برنت ،وتفترض الدراسا ااة وف النظرية
االقتصادية وجود عالقة عكسية بينه وبين الطلب على صادرات النفط الليبي هذه العالقة تمثل املرونة السعرية
لصادرات النفط الليبي لالتحاد األوروبي ،عند قياس املعادلة بالصيغة اللوغاريثمية.
 -3إجمالي الطلب األوروبي على النفط الخام العاملي ( ،)OD2وهو يمثل إجمالي اس ا ا ا ااتهالك االتحاد األوروبي للنفط
وتشكل صادرات النفط الليبي الخام نسبة منه ويفترض النموذج ارتباطه بها بعالقة طردية.
 -4النفط كس ا ا االعة اس ا ا ااتراتيجية يتم تس ا ا ااعيرها بالدوالر األمريكي تتأثر بتغيرات أس ا ا ااعار الص ا ا اارف ( ،)EXولذلك فإن
النموذج يفترض وجود عالقة سااالبة بين سااعر صاارف الدوالر األمريكي مقابل اليورو ،وبين طلب االتحاد األوروبي
على صادرات النفط الليبي الخام.
وتكون الصيغة الرياضية للعالقة بين املتغيرات كاالتي:
𝟏_________) 𝑿𝑬 𝑶𝑫𝟏 = 𝒇(𝑹𝑮𝑫𝑷, 𝑷 , 𝑶𝑫𝟐 ,
حيث:

𝟏𝑫𝑶 :كمية الصادرات من النفط الليبي الخام سنويا " بأالف البراميل /يوميا ".
𝑷𝑫𝑮𝑹  :الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ملنطقة اليورو "بنسبة النمو املئوية سنويا ".
𝑷 :سعر النفط الليبي الخام سنويا "متوسط سعر البرميل بالدوالر االمريكي ".

 :OD2إجمالي طلب االتحاد األوروبي على واردات النفط الخام العاملي" بأالف البراميل /يوميا ".
 : EXمتوسط سعر صرف الدوالر مقابل اليورو سنويا.

 :بند املتغيرات العشوائية و هو يضاف إلى الصيغة الخطية ليعبر عن املتغيرات األخرى التي لم يشملها النموذج.
وبتحويل النموذج من الصيغة الرياضية إلى صيغة النموذج الخطي لتأخذ شكل النموذج القياس ي التالي:
𝑶𝑫1 = 𝒃0 + 𝒃1𝑹𝑮𝑫𝑷 + 𝒃2𝑷 + 𝒃3 𝑶𝑫𝟐 + 𝒃4 𝑬𝑿 + 𝒖 _____________2

 2-4اختبارديكي فولراملوسع (املعدل):
يعد تحديد مستوي سكون املتغيرات اإلجراء األول لتحديد أسلوب التقدير املالئم للنموذج ،ويمكن تحديد
مستوي سكون املتغيرات عبر اختبار ديكي فولر املوسع " ،"ADFوالذي يوقح ما إذا كانت املتغيرات ساكنة عند املستوى
أو بعد أخذ الفرق األول.
يوقح الجدول ( )6نتائج اختبار ديكي فولر املوسع ملتغيرات النموذج الختبارات جذر الوحدة ملتغيرات النموذج.
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الجدول (Augmented Dickey – Fuller )6



قيمة  Tالجدولية

قيمة  Tالجدولية

قيمة "" T

Prop

عند %5

عند %1

المحتسبة

000

-2.95

-3.65

- 6.64

1

0.005

-2.95

-3.65

-3.90

1

OD2

0.003

-2.95

-3.65

-5.05

1

P

0.005

-2.95

-3.64

-3.86

0

EX

0.036

-2.95

-3.64

-4.04

0

RGDP

Level

المتغير
OD1

تم الوصول إلى النتائج بتحليل بيانات النموذج باستخدام برنامج EViews.

وتوقح النتائج أن بعض املتغيرات ساكنة في مستوياتها أو بعد أخذ الفرق األول ،حيث أن كل املتغيرات هي ساكنة
بعد أخذ الفروق األولي باستثناء أسعار الصرف " "EXومعدل نمو الناتج املحلي الحقيقي لالتحاد األوروبي " "RGDPكذلك
تشير قيم " "tإلى أن جميع املتغيرات ساكنة عند املستوى ،وهو ما يعني أن املتغيرات في فترات سابقة لها أثر على النموذج
وبالتالي فإن التقدير بنموذج املتغيرات املتباطئة  ARDLيعتبر النموذج األنسب لتواف النتائج مع افتراضات هذا
النموذج.

 3-4االختبارات التشخيصية:
يوقح الجدول ( )7نتائج مجموعة من االختبارات اإلحصائية والقياسية ملعرفة مدى مالءمة النموذج املستخدم
لدراسة العالقات بين املتغيرات.
جدول ( )7نتائج االختبارات التشخصية
االختبار

االرتباط الذاتي

اإلحصائية

F– Statistic

Breusch-Godfrey LM

القيمة

0.369

االحتمالية

0.8395

التوزيع الطبيعي

Jarque – Bera

0.8549

0.6521

اختبار انعدام مشكلة
اختالف التباين

F– Statistic
)Obs *R– Square (12

0.6929
10.7029

0.7267
0.5545

 Breusch- paganGodfrey

Scaled explained ss

0.8156

1.0000
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DW- BreuschGodfrey LM

2.058

R² -ECM

% 88.41

Adjusted R² -ECM

%82.17

-1اختباراالرتباط الذاتي  :LMوهو اختبار يوق ااح مدى اس ااتقاللية مش اااهدات حد الخطأ عن بعض ااها البعض ،و باس ااتخدام
اختبار  "LM" LAGRANG MULTIPLIERوبالنظر إلى النتائج الواردة بالجدول ( )7نالحظ أن اختبار الغرانج يشا ا ا ااير إلى
عدم وجود دليل احص ا ا ا ااائي لقبول فرض ا ا ا ااية العدم القائلة بأن البواقي غير مس ا ا ا ااتقلة عن بعض ا ا ا ااها البعض حيث نجد أن قيمتها
االحتمالية  0.8395وهو ما يعني أن مش اااهدات البواقي مس ااتقلة عن بعض ااها البعض  ،كما أوق ااحت نتائج االختبار أن قيمة دربن
واتسا ااون اإلحصا ااائية تسا اااوي  2.058أي أنها تقترب من  2حيث  DU=1.73وهو ما يعني عدم وجود مشا ااكلة ارتباط ذاتي ،قيمة R²
تدل على إن املتغيرات املسااتقلة قادرة على شارح ما مقداره  % 88.4من قيمة املتغير التابع وعليه يمكن القول بأن النموذج يصاالح
لتقدير العالقة في األجل الطويل بين متغيراته.
-2اختبارعدم ثبات التباين :يعد ثبات التباين للخطأ العش ااوائي أحد أهم ش ااروط تحليل نموذج االنحدار ،وهو يعني أن
متوس ا ااط الفروق بين قيم املش ا اااهدات يجب اال يزداد أو ينقص بش ا ااكل كبير بمرور الزمن وإال فإن ذلك س ا اايعني عدم دقة
تقدير نتائج النموذج.
اختبار  :Breusch-pagan-Godfreyيعد من اهم االختبارات املستخدمة في الكشف عن وجود مشكلة عدم ثبات
التباين ،توقح النتائج الواردة بالجدول ( )7عدم وجود مشكلة ثبات التباين بالنموذج.
-3اختبارالتوزيع الطبيعي :التوزيع الطبيعي من أهم االفتراضا ااات في قياس العالقات االقتصا ااادية ،ولذلك فإن من التأكد
من توزيع أن مش ا اااهدات حد الخطأ العش ا ااوائي موزعة توزيعا طبيعيا بوس ا ااط حس ا ااابي مس ا ا ِااوي للص ا اافر وتباين ثابت ،يعد
اختبار  Jarque-Beraأحد أهم اختبارات التوزيعي الطبيعي ،بحس ا ا ا ااب النتائج الواردة بالجدول ( )7نالحظ أن قيمة
اختبار  Jarque – Beraبلغت  0.8549وبقيمة احتمالية  0.6521وهي أكبر من مس ا ااتوى الداللة  %5وهذا ما يدل
على أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا.

 4-4العالقات بين متغيرات النموذج في املدى الطويل:
يوقح الجدول ( )8نتائج تقدير العالقات بين متغيرات النموذج في املدى الطويل
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جدول ( )8العالقة بين متغيرات النموذج في املدى الطويل

توقح النتائج الوارد بالجدول( )8تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع في املدى الطويل حيث كان تأثير سعر
صرف اليورو مقابل الدوالر ( )-0.83و يعني ذلك أن التغير في سعر صرف اليورو مقابل بمقدار  %1يؤدي إلى تغير الطلب
على النفط الليبي الخام من قبل االتحاد األوروبي بنسبة  ، %0.83تأثير إجمالي الطلب األوربي على النفط العاملي ()6.45
وهي تدل على أن معدل الطلب األوروبي على صادرات النفط الليبي الخام سيتغير بمقدار  1في حال تغير الطلب األوروبي
على النفط الخام بمعدل  ،6.45بلغت املرونة السعرية لصادرات النفط الليبي الخام املوجهة لالتحاد األوروبي ( )-0.10وهي
تشير إلى انخفاض تأثير التغيرات في أسعار النفط الخام في الطلب على صادرات النفط الليبي املوجهة لالتحاد األوروبي ،
بينما بلغت مرونة الطلب الدخلية ( ، )0.25يعني ذلك أن التغير في معدالت الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ملنطقة اليورو
مقابل بمقدار . %1يؤدي إلى تغير الطلب على النفط الليبي الخام من قبل االتحاد األوروبي بنسبة  %0.25وذلك في املدى
الطويل  ،وكل النتائج جاءت متوافقة مع النظرية االقتصادية  ،تدل قيمة  Fعلي أن كل املتغيرات ذات معنوية إحصائية
عند مختلف درجات الثقة .
 5 -4نموذج تصحيح الخطأ ":"ECM
يوقح الجدول ( )9نموذج تصحيح األخطاء بالنموذج في املدى القصير وذلك لبلوغ التوازن في األجل الطويل وهي
توقح أن املتغيرات املستقلة في فترات سابقة تؤثر في املتغير التابع باستثناء متغير أسعار النفط ( )Pو تعني عدم وجود أي
تأثير للتغيرات في أسعار النفط الليبي الخام في طلب االتحاد األوروبي على النفط الليبي الخام في املدى القصير ،كذلك
يوقح أن مرونة الطلب الدخلية في املدى القصير بلغت ( )0.056وهي منخفضة جدا و تدل على انخفاض املرونة
الدخلية للطلب على صادرات النفط الليبي الخام املوجهة لالتحاد األوروبي كذلك يتضح من النتائج أن معامل سرعة
التعديل له إشارة سالبة و قيمة معنوبة وهو ما يدل على وجود عالقة التكامل املشترك  ،يتجه النموذج نحو التوازن خالل
مدة تبلغ حوالي ثمانية أشهر ونصف و ذلك بأخذ مقلوب قيمة .)1/1.169577 (cointEq
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جدول ( )9نموذج تصحيح األخطاء

 6-4ا جموع التراكمي لتكرار البواقي:
ويستخدم للتحق من خلو النموذج املقدر من وجود تغيرات هيكلية عبر الزمن ،هناك اختبارين يمكن استخدامهما
لهذا الغرض وهما:
 -1اختبار املجموع التراكمي للبواقي املتابعة (.)CUSUM
 -2اختبار مجموع املربعات التراكمي للبواقي املتابعة (.)CUSUMQ
ويتحق هذا االستقرار الهيكلي ملعامالت النموذج إذا وقع الشكل البياني إلحصائية كل من ( )CUSUMو
( )CUSUMQداخل الحدود الحرجة عند مستوي معنوية  ،%5أما إذا انتقل الشكل البياني خارج الحدود عند مستوى
 %5فإن املعامالت تكون غير مستقرة.

شكل ( )4المجموع التراكمي لتكرار البواقي
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شكل ( )5مجموع المربعات التراكمي
بالنظر للشكلين البيانيين اعاله نالحظ من الشكل البياني األول والخاص باختبار املجموع للبواقي املتابعة التراكمي
( )CUSUMوالذي يعبر عن وسط خطي داخل حدود املنطقة الحرجة وهو ما يؤكد ثبات معامالت النموذج املقدر عند
مستوى معنوية .%5
أما الشكل الثاني والخاص باختبار مجموع املربعات التراكمي ( )CUSUMSQفنالحظ أن الخط داخل حدود
املنطقة الحرجة للبواقي املتابعة عند مستوى  %5وهو ما يدل على إستقرارية النموذج.
 7-4الدالالت واملضامين:
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل النموذج القياس ي املقدر يمكن استخالص الدالالت واملضامين
اآلتية:
 -1أن التغيرات في الناتج املحلي اإلجمالي ملنطقة اليورو تؤثر في طلبه على الص ا ااادرات من النفط الليبي في املدى الطويل
بقدر أكبر من تأثيرها عليه في املدى القصير.
 -2انخفاض تأثير التغيرات في أسا ااعار النفط الليبي الخام في الطلب على صا ااادرات النفط الليبي الخام في املدى الطويل
وعدم وجود أي تأثير للتغيرات في أسعار النفط الليبي الخام في الطلب على صادرات النفط في املدى القصير وهو ما
يدل على األهمية االستراتيجية للنفط الليبي بالنسبة ملنطقة اليورو.
 -3وجود تااأثير قوي للمتغيرات األخرى وهي س ا ا ا ااعر ص ا ا ا اارف اليورو مقاااباال الاادوالر وإجمااالي الطلااب األوروبي على النفط
العاملي على طلب االتحاد األوروبي من النفط الليبي الخام.
 -4النتائج االقتص ا ا ا ااادية للنموذج جاءت متوافقة مع النظرية االقتص ا ا ا ااادية وافتراض ا ا ا اات النموذج ونتائج الدراس ا ا ا ااات
السابقة.
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 1-5النتائج والتوصيات
 1-1-5املقدمة:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التغيرات في معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي لالتحاد األوروبي في الطلب
ً
على صادرات النفط الليبي الخام  ،وذلك نظرا ألهمية الشراكة التجارية بين ليبيا واالتحاد األوروبي ووجود حالة من التركز
السلعي والجغرافي بهيكل الصادرات الليبية إلى جانب اعتماد االقتصاد الليبي شبه الكامل على إيراد الصادرات النفطية
لتمويل امليزانية العامة وتحقي توازن امليزان التجاري  ،وكنتيجة لحالة االرتباط االقتصادي بين ليبيا واالتحاد األوروبي فإن
دراسة املتغيرات االقتصادية الخاصة باالتحاد األوروبي هي ذات أهمية بمكان في رسم السياسات االقتصادية لليبيا  ،وفي
سبيل تحقي الهدف من هذه الدراسة فقد تم استخدام املنهج الوصفي واملنهج الكمي " القياس ي" لتحليل العالقات بين
املتغيرات املستخدمة لتحديد طبيعة العالقة ومدى تأثيرها  ،وقد توصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن
إيرادها على النحو التالي :

 2-5النتائج:
أهم النتائج ال ي توصلت لها هذه الدراسة:
-1
-2

-3

-4

-5
-6
-7
-8

اعتم ا ا ا اااد اإليا ا ا ا ارادات العام ا ا ا ااة للدول ا ا ا ااة الليبي ا ا ا ااة خ ا ا ا ااالل فت ا ا ا اارة الدراس ا ا ا ااة عل ا ا ا ااى اإليا ا ا ا ارادات النفطي ا ا ا ااة بش ا ا ا ااكل
شبه كامل كمصدر إليرادات امليزانيات العامة للدولة وإيراد النقد األجنبي.
ارتف ا ا ا ا ا اااع مس ا ا ا ا ا ااتويات انكش ا ا ا ا ا اااف وانفت ا ا ا ا ا اااح االقتص ا ا ا ا ا اااد الليب ا ا ا ا ا ااي عل ا ا ا ا ا ااى الخ ا ا ا ا ا ااارج بس ا ا ا ا ا اابب اعتم ا ا ا ا ا اااد هيك ا ا ا ا ا اال
الن ا ا ا ا اااتج املحل ا ا ا ا ااي اإلجم ا ا ا ا ااالي بق ا ا ا ا اادر كبي ا ا ا ا اار عل ا ا ا ا ااى القط ا ا ا ا اااع النفط ا ا ا ا ااي والص ا ا ا ا ااادرات النفطي ا ا ا ا ااة مم ا ا ا ا ااا يجع ا ا ا ا اال
االقتص ا ا ا ا اااد الليبا ا ا ا ا ااي عرض ا ا ا ا ااة للصا ا ا ا ا اادمات واالنكم ا ا ا ا اااش نتيجا ا ا ا ا ااة التذب ا ا ا ا ااذبات فا ا ا ا ا ااي إنت ا ا ا ا اااج الا ا ا ا ا اانفط الخا ا ا ا ا ااام
وتذبذب أسعار النفط العاملية.
وج ا ا ا ااود حال ا ا ا ااة ترك ا ا ا ااز س ا ا ا االعي بهيكا ا ا ا اال الص ا ا ا ااادرات الليبي ا ا ا ااة يتمث ا ا ا اال بتركزها ا ا ا ااا عل ا ا ا ااى س ا ا ا االعة ال ا ا ا اانفط الخا ا ا ا ااام
واملنتجا ا ا ا ااات النفطيا ا ا ا ااة مما ا ا ا ااا يجعا ا ا ا اال املي ا ا ا ا ازان التجا ا ا ا اااري الليبا ا ا ا ااي ومي ا ا ا ا ازان املا ا ا ا اادفوعات عرضا ا ا ا ااة للعجا ا ا ا ااز فا ا ا ا ااي
حاالت وقوع إشكاالت تعرقل إنتاج وتصدير النفط.
وجا ا ا ا ااود حالا ا ا ا ااة تركا ا ا ا ااز جغرافا ا ا ا ااي بهيكا ا ا ا اال الصا ا ا ا ااادرات الليبيا ا ا ا ااة وذلا ا ا ا ااك بارتفا ا ا ا اااع نسا ا ا ا اابة الصا ا ا ا ااادرات املوجها ا ا ا ااة
لالتحا ا ا ا اااد األوروبا ا ا ا ااي ما ا ا ا ااا يسا ا ا ا اابب حالا ا ا ا ااة ما ا ا ا اان ارتبا ا ا ا اااط االقتصا ا ا ا اااد الليبا ا ا ا ااي با ا ا ا ااالتغيرات فا ا ا ا ااي طلا ا ا ا ااب االتحا ا ا ا اااد
األوروبي على الصادرات الليبية واملتمثلة في النفط الخام.
غيا ا ا اااب تطا ا ا ااوير وزيا ا ا ااادة إنتا ا ا اااج ليبيا ا ا ااا ما ا ا اان الا ا ا اانفط الخا ا ا ااام خا ا ا ااالل فتا ا ا اارة الدراسا ا ا ااة با ا ا اال وانخفاضا ا ا ااه بسا ا ا اابب
الظروف األمنية.
توج ا ا ا ا ااه االتح ا ا ا ا اااد األوروب ا ا ا ا ااي إل ا ا ا ا ااى خف ا ا ا ا ااض اعتم ا ا ا ا اااده عل ا ا ا ا ااى ال ا ا ا ا اانفط كمص ا ا ا ا اادر للطاق ا ا ا ا ااة وخصوص ا ا ا ا ااا ف ا ا ا ا ااي
مجال توليد الطاقة الكهربائية.
تقلا ا ا ا ا ااب أسا ا ا ا ا ااعار الا ا ا ا ا اانفط العامليا ا ا ا ا ااة بشا ا ا ا ا ااكل ملحا ا ا ا ا ااوظ خا ا ا ا ا ااالل فتا ا ا ا ا اارة الدراسا ا ا ا ا ااة وذلا ا ا ا ا ااك نتيجا ا ا ا ا ااة عواما ا ا ا ا اال
الطلب والعرض واملخاوف الجيوسياسية وعوامل أخري.
تش ا ا ا ا ااير التوقع ا ا ا ا ااات املس ا ا ا ا ااتقبلية للطل ا ا ا ا ااب الع ا ا ا ا اااملي عل ا ا ا ا ااى ال ا ا ا ا اانفط للعش ا ا ا ا اارين عام ا ا ا ا ااا املقبل ا ا ا ا ااة إل ا ا ا ا ااى توق ا ا ا ا ااع
بانخف ا ا ا اااض طل ا ا ا ااب االتح ا ا ا اااد األوروب ا ا ا ااي عل ا ا ا ااى ال ا ا ا اانفط ف ا ا ا ااي مقاب ا ا ا اال نم ا ا ا ااو الطل ا ا ا ااب م ا ا ا اان من ا ا ا اااط اقتص ا ا ا ااادية
أخري أهمها الصين والهند.
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 -9ت ا ا ا اادل نت ا ا ا ااائج النم ا ا ا ااوذج القياسا ا ا ا ا ي املق ا ا ا اادر الخ ا ا ا اااص بالدراس ا ا ا ااة إل ا ا ا ااى انخف ا ا ا اااض مرونت ا ا ا ااي الطل ا ا ا ااب الدخلي ا ا ا ااة
والس ا ا ا ا ااعرية لطل ا ا ا ا ااب االتحا ا ا ا ا ااد األوروب ا ا ا ا ااي عل ا ا ا ا ااى ال ا ا ا ا اانفط الخ ا ا ا ا ااام الليب ا ا ا ا ااي ف ا ا ا ا ااي امل ا ا ا ا اادى القص ا ا ا ا ااير والطوي ا ا ا ا اال
خا ا ا ا ا ااالل فتا ا ا ا ا اارة الدراسا ا ا ا ا ااة وها ا ا ا ا ااو ما ا ا ا ا ااا يشا ا ا ا ا ااير لألهميا ا ا ا ا ااة االسا ا ا ا ا ااتراتيجية للا ا ا ا ا اانفط الخا ا ا ا ا ااام الليبا ا ا ا ا ااي بالنسا ا ا ا ا اابة
لالتحاد األوروبي.

 3-5التوصيات:
ً
وبناءا على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإنه باإلمكان تقديم التوصيات اآلتية:
 -1ض ا ا ا اارورة تنوي ا ا ا ااع مص ا ا ا ااادر اإليا ا ا ا اراد الع ا ا ا ااام للدول ا ا ا ااة وع ا ا ا اادم االعتم ا ا ا اااد عل ا ا ا ااى اإليا ا ا ا ارادات النفطي ا ا ا ااة كمص ا ا ا اادر
أساس ي لإليراد العام.
 -2تنويا ا ا ا ا ااع هيكا ا ا ا ا اال الصا ا ا ا ا ااادرات الليبيا ا ا ا ا ااة وتطا ا ا ا ا ااوير الصا ا ا ا ا ااناعات النفطيا ا ا ا ا ااة لتصا ا ا ا ا اادير املشا ا ا ا ا ااتقات النفطيا ا ا ا ا ااة
والبتروكيماوية.
 -3توجيا ا ا ا ا ا ااه الصا ا ا ا ا ا ااادرات الليبيا ا ا ا ا ا ااة ما ا ا ا ا ا اان الا ا ا ا ا ا اانفط الخا ا ا ا ا ا ااام نح ا ا ا ا ا ا او أسا ا ا ا ا ا ااواق إضا ا ا ا ا ا ااافية لخفا ا ا ا ا ا ااض االرتبا ا ا ا ا ا اااط
باالقتصاد األوروبي.
 -4تط ا ا ا ا ااوير إنت ا ا ا ا اااج قط ا ا ا ا اااع ال ا ا ا ا اانفط الليب ا ا ا ا ااي ورف ا ا ا ا ااع الق ا ا ا ا اادرة اإلنتاجي ا ا ا ا ااة لالس ا ا ا ا ااتفادة م ا ا ا ا اان االحتي ا ا ا ا اااطي الليب ا ا ا ا ااي
م ا ا ا اان ال ا ا ا اانفط وذل ا ا ا ااك قب ا ا ا اال تراج ا ا ا ااع أهمي ا ا ا ااة ال ا ا ا اانفط مس ا ا ا ااتقبال بس ا ا ا اابب االتج ا ا ا اااه نح ا ا ا ااو مص ا ا ا ااادر الطاق ا ا ا ااة
البديلة.
 -5ض ا ا ا ا ا اارورة دم ا ا ا ا ا ااج القط ا ا ا ا ا اااع النفط ا ا ا ا ا ااي ف ا ا ا ا ا ااي االقتص ا ا ا ا ا اااد اللي ب ا ا ا ا ا ااي عب ا ا ا ا ا اار التكام ا ا ا ا ا اال بين ا ا ا ا ا ااه وب ا ا ا ا ا ااين القطاع ا ا ا ا ا ااات
اإلنتاجية والخدمية األخرى وعدم اقتصار دوره على الجانب التمويلي.
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حمددات اهليكل املايل يف عينة من شركات املسامهة الناشطة بوالية ورقلة

The oil and the federal budget and the problem of diversifying sources of
income and wealth in Iraq
 كيفاني شهيدة،تمارعبد الرحمددان
 الجزائر، تلمسان، جامعة ابو بكر بلقايد،مخبر النقود واملؤسسات املالية في املغرب العربي

Abstract:
The financial structure is the mainstay of economic
institutions, from here The aim of this study to
identify the most important determinants of the
financial structure in a sample of joint stock
companies active in Ouargla, during the period
2011-2015, to measure and test the extent of the
impact of these factors on the rate of the financial
structure of a sample of companies, we conducted
a study of a sample of joint stock companies under
study; t he descriptive and analytical approach was
used to gain familiarity with the theoretical and
practical reasons. The statistical method
represented in (multiple regression) was relied
upon to explain the relationship between these
determinants and the rate of the financial structure.
The study concluded that each of the variables:
profitability and interest rate play a fundamental
role in explaining the financial structure of joint
stock companies. However, the tax rate was
excluded from the ideal model, meaning that it does
not play a tangible role in explaining the financial
rate of joint stock companies.
Key words: financial leverage, joint stock
companies , financial structure, determinants of a
financial structure, multiple regression.

:امللخص
يعتبر الهيكل املالي العمود األساس ي في املؤسسات
 ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى التعريف, االقتصادية
بأهم العوامل املحددة للهيكل املالي في عينة من شركات
 وذلك خالل الفترة،املساهمة الناشطة في والية ورقلة
 وكذا قياس واختبار مدى تأثير هده،2015 - 2011
،العوامل على معدل الهيكل املالي لعينة من الشركات
ولتحقي هذا الغرض قمنا بإجراء دراسة لعينة من
شركات املساهمة محل الدراسة وتم استخدام املنهج
الوصفي التحليلي لإلملام بحيثيات الجانب النظري
والتطبيقي وقد تم االعتماد على األسلوب اإلحصائي ممثال
في (االنحدار املتعدد) لتفسير العالقة بين هذه املحددات
 خلصت الدراسة أن كل من.مع معدل الهيكل املالي
 الربحية و معدل الفائدة تلعب دورا جوهريا في:املتغيرات
 إال أن معدل،تفسير الهيكل املالي لشركات املساهمة
الضريبة أستبعد من النموذج األمثل أي أنه ال يلعب دورا
. ملموسا في تفسير معدل املالي لشركات املساهمة
،  شركات املساهمة، الهيكل املالي:الكلمات املفتاحية
. االنحدار املتعدد,  الرفع املالي,محددات الهيكل مالي
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مقدمة:
تلجأ املؤسسة لتمويل نشاطها إلى مصادر مختلفة من األموال ،حيث تتضمن تلك املصادر كافة العناصر التي يتكون
منها جانب الخصوم في امليزانية  ،سواء كانت تلك العناصر أموال خاصة أو ديون  .وهو ما يسمى اصطالحا بالهيكل املالي .
ولكي تحق املؤسسة أهدافها املرجوة ال بد لها من دراسة معمقة و تقنيات متطورة وهذا يمكن إرجاعه إلى اإلدارة
املالية داخلها ،ومدى كفاءتها في اختيار هيكلها التمويلي املناسب  ،حيث تقوم بتحديد املزيج املناسب من األموال الخاصة
و الديون في تكوين هدا األخير بالشكل الذي يؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس املال إلى أقص ى حد ممكن وبالتالي تعظيم قيمة
املؤسسة وهو ما يعرف بالهيكل املالي األمثل .
إن قرار التمويل يعد أداة هامة ضمن السياسة املالية التي تسعى من خاللها املؤسسة االقتصادية إلى تحقي أهدافها
التي تتمحور أساسا حول مسعى تعظيم العائد من جهة و تخفيض التكاليف و املخاطر من جهة أخرى ،فعدم تجانس
مصادر التمويل سواء من حيث خصائصها أو تكليفها أو طريقة الحصول عليها تتيح للمؤسسة االقتصادية فرصة
املفاضلة بغية اختيار انسبها ومن ثم تشكيل هيكل مالي ينسجم مع واقع املؤسسة و يتماش ى و أهدافها املسطرة .وهذا ما
جعل من مسالة تمويل املؤسسة االقتصادية وتصميم هيكلها التمويلي إحدى املواضيع األساسية ضمن مالية املؤسسة.
من هنا يمكن حصر إشكالية البحث ورسم معامله األساسية في التساؤل الجوهري التالي :
ما مدى تأثيراملتغيرات املالية على تركيبة الهيكل املالي لشركات املساهمة بالجزائرللقترة املمتدة من)  2011إلى)2015؟

األسئلة الفرعية
نستخرج من السؤال الرئيس ي ،األسئلة الفرعية التالية:
ما املقصود بالهيكل املالي و ماهي مكوناته؟
ما مدى تأثير معدل الربحية و معدل الفائدة  ،معدل الضريبة على الرفع املالي؟

فرضيات البحث :
الفرضية البديلة االولى :يوجد أثر ذات داللة احصائية ملعدل الربحية على الرفع املالي في شركات املساهمة الناشطة
بوالية ورقلة.
الفرضية البديلة الثانية :يوجد أثر ذات داللة احصائية معدل الضريبة على الرفع املالي في شركات املساهمة الناشطة
بوالية ورقلة.
الفرضية البديلة الثالثة :يوجد أثر ذات داللة احصائية ملعدل معدل الفائدة على الرفع املالي في شركات املساهمة
الناشطة بوالية ورقلة.
أهمية البحث :تنبعث أهمية هده الدراسة من أهمية املوضوع حيث أصبحت جل املؤسسات تبحث عن محددات الهيكل
املالي من اجل تشخيص الوضعية املالية و الوقوف على نقاط القوة و الضعف.
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اهداف البحث :تتلخص أهداف البحث في معرفة العوامل التي تحدد تركيبة الهيكل املالي و مدى تأثيرها على الوضعية
املالية للمؤسسة.
منهج ا البحث :لتحقي هدف الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لكونه مالئما لعرض املفاهيم املتعلقة
بموضوع الدراسة وذلك من أجل تجميع املعلومات والحقائ املتعلقة باملوضوع ثم تحليلها ثم تبويبها للوصول إلى معرفة
تفصيلية باملوضوع.

أجزاء ومحتويات البحث:
تحتوي هذه الدراسة على ثالث نقاط أساسية:
 الدراسات السابقة
 مفهوم الهيكل املالي ومكوناته
 الدراسة التطبيقية ملتغيرات الدراسة

أوال  :الدراسات السابقة
 -1دراسة يوسف قريش ي والياس بن ساس ي (قريش ي و بن ساس ي)2006 ،
لخصت إشكالية بحثهما في التساؤل الرئيس ي التالي  :ما هي املحددات الرئيسية التي تميز هياكل التمويل للمؤسسات
الصغيرة واملتوسطة في الجزائر هدف الباحثان في مقالهما إلى دراسة املتغيرات املفسرة لهيكل التمويل من خالل الوقوف
على طبيعة سياسة التمويل التي تميز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ،من خالل تطبي الدراسة على عينة
مكونة من  128مؤسسة صغيرة ومتوسطة خالل الفترة 2003-2001.
استخدم الباحثان أسلوب االنحدار املتعدد الختبار العالقة بين املتغير التابع الهيكل املالي مقاسا بمجموع القروض )
طويلة األجل ،متوسطة ،وقصيرة األجل( إلى إجمالي األصول ،واملتغيرات املستقلة :حجم املؤسسة ،املردودية حجم
الضمانات ،نمو املؤسسة ،وطبيعة القطاع.
من أهم النتائج التي توصال إليها الباحثان:
عدم وضوح تأثير كل من متغيرات حجم املؤسسة وحجم الضمانات على املتغير التابع؛ال توجد عالقة بين معدل االقتراض قصير األجل ومعدل املردودية وحجم املؤسسة؛ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل االقتراض طويل األجل وكل من متغير معدل املردودية ،معدل النمو وحجمالضمانات وبالتالي هذه املتغيرات تلعب دورا ملموسا في تفسير املتغير التابع ) معدل االقتراض طويل األجل(؛
-ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل االقتراض اإلجمالي وحجم املؤسسة والضمانات ،ونوعية القطاع.

 -2دراسة تبر زغود  ( :تبر )2009 ،
دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات االقتصادية بالقطاعين العام والخاص في الجزائر" ،جامعة ورقلة.
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قد طرحت الباحثة اإلشكالة واملتمثلة في العوامل املحددة لسياسة التمويل للمؤسسة االقتصادية الجزائرية
بالقطاعين
العام والخاص في الجزائر ؟
هدفت الدراسة للكشف عن أهم الصعوبات التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص في الجزائر فيما يخص سياسة
االقتراض من البنوك ،من خالل تطبي الدراسة على عينة من املؤسسات االقتصادية بالقطاعين خالل الفترة .2007-
 .2003حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي لتحليل ظاهرة اختيار املؤسسة لهيكلها املالي والعوامل املحددة له ،كما
استخدمت أسلوب االنحدار التدريجي في دراسة الحالة ،معتمدة على متغير تابع وهو الهيكل املالي للشركة مقاسا ب )معدل
االقتراض اإلجمالي ،طويل ومتوسط األجل وقصير األجل( ،ومتغيرات مستقلة وهي :املردودية ،معدل النمو ،الحجم ،هيكل
األصول ،طبيعة القطاع ،املخاطر التشغيلية ،تكلفة االستدانة وعمر املؤسسة.
توصلت الباحثة إلى نتيجة مفادها أن القرا رات املالية تخضع ملجموعة من املحددات من بينها  :معدل املردودية
االقتصادية ،معدل النمو ،حجم املؤسسة ،مستوى الضمانات ،تكلفة االستدانة ،مستوى املخاطر التشغيلية،
طبيعة القطاع ،حيث تلعب دورا جوهريا في تفسير سياسة التمويل للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ،ومن نتائج الدراسة
أيضا أن النظرية املالية الحديثة للتمويل قادرة على تفسير سياسة التمويل للمؤسسة االقتصادية الجزائرية لكنها تعتبر
غير كافية ،وأن الهياكل التمويلية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية هي هياكل مفروضة وليست مختارة

 -3دراسة النجار(النجار:) 2013 ،
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر الرفع املالي على األداء املالي للشركات املدرجة في بورصة فلسطين وذلك وفقا ملقاييس
األداء املحاسبية التقليدية العائد على األصول ،والعائد حقوق امللكية ،والعائد على املبيعات ونمو املبيعات والقيمة
السوقية للشركة التي تم حسابها وفقا لنموذج  Tobin's qومعرفة أيهما أكثر تأثيرا بالرفع املالي .وتمثل مجتمع الدراسة في
الشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة فلسطين  ،حيث تم اختيار عينة مكونة من  20شركة بعد تحقيقها لشروط
معينة خالل فترة الدراسة ( )2011-2004وتم استخدام نماذج االنحدارات الخطية لتحليل البيانات واختبار الفرضيات
على اساس التباطؤ الزمني.
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
وجود أثر سلبي للرفع املالي على مقاييس األداء املحاسبية وأن هذا األثر يمتد لعدة سنوات الحقة .وأنه هناك أثرا
سلبيا للرفع املالي على القيمة السوقية للشركة حسب نموذج  Tobin's qويمتد هذا األثر لعدة سنوات الحقة .

-4دراسة ( Hafid belghitiبلغيتي)2006 ،
لخص الباحث إشكاليته في التساؤل الرئيس ي التالي  :ما هي العوامل التي تفسر هيكل رأس املال لهذه الشركات ؟
هدفت الدراسة إلى مقارنة النتائج النظرية والتجريبية على محددات هيكل رأس املال( الهيكل املالي) ،ولتحقي أهداف
البحث استخدم الباحث أسلوب االنحدار باإلضافة إلى األسلوب التحليلي املقارن للبيانات الذي يسمح له من دراسة
امليزانيات والذي يحد من التحيز في اختبار الفرضيات .كان التركيز الرئيس ي في هذه األطروحة هو اختبار ميداني على بعض
املتغيرات مثل  :الضرائب ،اإلفالس ،التكاليف ،نسبة الدين األمثل ،ودورها في تفسير هيكل رأس املال .خلصت الدراسة إلى
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تسليط الضوء على الدور اإليجابي لحجم التدفقات النقدية ومخاطر مقدار الدين فيما يتعل بتأثيرها على ربحية
املؤسسة .باإلضافة للعالقة العكسية بين الدين العام واألداء .في األخير أشارت الدراسة بضرورة القيام بنماذج تقوم
باألساس على مبادئ التسلسل الهرمي في التمويل من شأنها أن تثري دراسة تشكيل هيكل رأس مال للشركات.

-5دراسة  Basil )2007 ،Hisham Gharaibeh and Basil Al-Najjarو (Gharaibeh
هدفت هذه الدراسة للبحث في هيكل رأس املال للشركات في الدول النامية شملت الدراسة على عينة مكونة من 68
شركة من الشركات الصناعية األردنية خالل الفترة  .2000- 1996و لتحقي أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج
الوصفي وكذلك نموذج إحصائي ،وهو نموذج االنحدار الخطي املتعدد الختبار محددات هيكل رأس املال.
خلصت الدراسة إلى أن خيارات التمويل تتأثر بعدة عوامل منها  :الربحية ،حجم املؤسسة ،نسبة النمو ،نسبة القيمة
السوقية إلى القيمة الدفترية ،بنية املوجودات ،السيولة ،واألرباح املوزعة.كما أثبتت الدراسة وجود هيكل تمويل محدد
مسبقا لدى الشركات الصناعية األردنية وان الشركات تقوم بتعديل هيكل التمويل حسب نسبة الرفع املالي املستهدفة.

 -6دراسة(Colot & Croquet, 2007)Olivier Colot et Mélanie Croquet
لخصت إشكالية بحثهما في التساؤل الرئيس ي التالي  :كيف يمكن لنا شرح هيكل التمويل لألعمال التجارية ؟ هدف
الباحثان في هذه الدراسة إلى تعظيم الوصول إلى قدرة التنبؤ ملستوى الدين الكلي للمؤسسات البلجيكية ،ولتحقي هذا
الغرض تم استخدام أسلوب االنحدار املتعدد .بهدف التعرف على العوامل التي تتحكم في الهيكل التمويلي وسط
املؤسسات البلجيكية معتمدا على متغير واحد تابع ) الهيكل املالي(للمؤسسة  ،وتم إدماج متغيرات مستقلة من شأنها أن
تؤدي إلى شرح مستوى النفوذ للشركات )الحجم ،الضرائب ،املردودية ،الربحية والضمانات( .تعتبر الدراسة استكشافية
على أساس املقارنة بين األولوية في التمويل وتحديد نسبة الدين األمثل .حيث أظهرت النتائج أي بتسليط الضوء على
السلوك الهرمي املتخذ في تفضيالت التمويل وهذا بغرض تحقي القيمة املثلى وتجنب خطر اإلفالس وتفاديا له ألح
الباحثين على ضرورة تنوع األنشطة.

ثانيا :مفهوم الهيكل املالي ومكوناته :
يعرف الهيكل املالي على أنه "تشكيلة املصادر التي تحصلت املؤسسة عليها بغرض تمويل استثماراتها ,وهو يتضمن
جميع الفقرات املكونة لجانب الخصوم وحقوق امللكية" ( تايه النعيمي &ارشد  , p. 349) 2009 ، ، ، ، ,وحسب هدا
التعريف الهيكل املالي هو مجموع قرارات التمويل التي تنعكس في الجانب األيسر في امليزانية وهدا من الناحية املحاسبية .
قصيرة األجل أو طويلة األجل ".
ويعرف أيضا بأنه " يتكون من جميع أشكال وأنواع التمويل سواء امللكية أو اقتراض ,و أيضا سواء من مصادر قصيرة
وطويلة األجل"( .الحنفي و قرياقص ،2002 ،صفحة )128
يعتبر الهيكل املالي من أهم الجوانب التي يهتم بها أصحاب املصالح داخل املؤسسة من مساهمين و مسيرين  ،ملا له من
تأثير على استقرار املؤسسة من الجانب املالي  ،و ضمان عدم تعرضها اإلفالس  ،و عليه في هذا املطلب سنتعرف على مفهوم
و مكونات الهيكل املالي ليتسنى لنا تحليله .
-كما يمكن أن نشير إلى أن الهيكل املالي يتكون من:
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ا/األموال الخاصة :ويدخل ضمنها كل من التمويل الذاتي والزيادة في رأس املال عن طري طرح أسهم لالكتتاب أو املساعدات
التي تعطيها الدولة بقصد تشجيع قطاعات معينة وكدا التنازل عن االستثمارات.
ب /الديون  :و تتضمن قصيرة األجل (االتمان التجاري .والتمويل بال يجار .و القروض السندية) ،والطويلة األجل والتي
تكون موجهة أصال إلى دورة االستثمار.

 -1محددات الهيكل املالي :
يختلف الهيكل املالي من مؤسسة إلى أخرى ،فبعض املؤسسات تعتمد كليا على أموال امللكية ،في حين البعض اآلخر
يتوسع بشكل كبير في استخدام األموال املقترضة بأنواعها املختلفة .و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي األسباب
التي تؤدي إلى وجود مثل هذه اإلختالفات في هياكل التمويل بين املؤسسات ؟
وبالتالي يمكن تصنيف هذه العوامل إلى مجموعتين :محددات خارجية ومحددات داخلية على النحو التالي:
 ا حددات الخارجية للهيكل املالي :يقصد بها العوامل املرتبطة بالبيئة الخارجية للمؤسسة و التي ال يمكن
التحكم فيها عادة  ،و تتمثل هذه العوامل فيما يلي :
الحالة االقتصادية  :التي قد تم ربطها بالتزامات وأموال ملكية ,إذا كانت هده األخيرة أقل فان املؤسسة تتعرض إلى مخاطر
في حالة حدوث انكماش في االقتصاد وعموما فان الحالة االقتصادية تتضمن ما يلي (الدورات التجارية  ,ظروف أسواق
املال  ,الوفر الضريبي ).
خصائص الصناعة :يمكن أن تتضمن ما يلي (التقلبات املوسمية ,درجة حساسية املبيعات لدخل القومي ,دورة حياة
الصناعة ).
معدل الضريبة :تؤثر الضريبة في قرار الشركة للحصول على األموال الالزمة لها إما باالقتراض او بزيادة في رأس مالها عن
طري طرح األسهم فقد أعطت الضريبة ميزة القتراض األموال حيث يؤدي هدا األخير إلى تقليل الضريبة املفروضة على
الشركة .الن الفوائد التي تدفع عن القرض تطرح من أرباح الشركات قبل احتساب الضريبة املستحقة وبهذا فان النظام
الضريبي السائد في الدولة يؤثر على قرار تمويل الشركات .
معدل الفائدة :هناك اثر عكس ي بين أسعار الفائدة ونسبة الدين في الشركات فادا كانت أسعار الفائدة عالية فان
الشركات تمتنع عن زيادة الدين وتعكس معدالت الفائدة تكلفة رأس املال في الشركات.
خصائص الشركة ذاتها ( :طبيعة املؤسسة القانونية ,حجم املؤسسة ).
 ا حددات الداخلية للهيكل املالي :هي تلك العوامل املرتبطة بالبيئة الداخلية للمؤسسة ،و التي تخضع لسيطرة
املؤسسة ،ونذكر منها :
مستوى املبيعات :وهنا يمكن أن نميز بين مؤسسات املنافع العامة ومؤسسات الصناعية في االستفادة من نسب عالية من
الرفع املالي.
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التحكم أو السيطرة  :يؤثر التمويل باالقتراض على مركز وقدرة اإلدارة في الرقابة ما يمكنه من التأثير على الهيكل املالي
للمؤسسة .
ا خاطراملالية  :ترتبط هذه املخاطر بقدرة املؤسسة على سداد التزاماتها  ( .حدة خبيزة ،2012 ،صفحة )08
توجهات اإلدارة  :إذ يتميز بعض املديرين بدرجة من املغامرة و الجرأة مقارنة بغيرهم حيث يعمدون إلى استخدام االقتراض
بشكل كبير في محاولة منهم لرفع أرباح املؤسسة ،على عكس بعض املدراء الذين يتميزون بالتحفظ و يعتمدون على
القروض بشكل حذر .
املرونة التمويلية  :هي قدرة املؤسسة على الحصول على القروض وذلك بشروط مالئمة و أسعار فائدة معقولة تحت
مختلف الظروف.
سيولة األصول  :ترجع أهميته إلى أثره في تحديد استحقاقات الدين ،وكذلك نسبة الديون في هيكل التمويل .
التدفقات النقدية  :إن استقرار التدفقات النقدية وفقا للدورة النقدية للمؤسسة يمكن من التخطيط الجيد لسداد
االلتزامات املستحقة للدائنين في مواعيدها.
التوقيت :يرتبط عامل التوقيت بشكل أساس ي بعامل املرونة ،فالتوقيت املالئم هو الذي يسمح للمؤسسة بالحصول على
األموال من مصادر تتصف باملرونة و هذا يعطى للمؤسسة حرية أكثر من تحديد مبلغ األموال.
املالئمة :ويقصد بها مالئمة أنواع األموال املستخدمة لطبيعة األصول.
التكلفة :يجب أن يفوق العائد تكلفة األموال (املديونية ) املترتبة عليه.
الربحية :هو الهدف األساس ي لجميع الشركات وأمر ضروري لبقائها واستمرارها وغاية يتطلع لها املستثمرون ويتحق هدا
الهدف من خالل قرارين مهمين –قرار االستثمار –قرار التمويل وهدا األخير يتعل بكيفية اختيار املصادر التي يتم
الحصول منها على األموال الالزمة للمؤسسة لتمويل استثماراتها.

 -2النظريات املفسرة للهيكل املالي
الشكل رقم ( )1يوضح الهيكل املالي االمثل حسب املنظورالكالسيكي

CMP

تكلفة رأس املال بعد الضريبة

t

i
نسبة املديونية

الهيكل املالي األمثل

D/CP
source josette peyrard, analyze financiére, avec exercices, vuibret, 8éme édition, France: 2000, P,333.
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ما يالحظ من الشكل ان التكلفة راس املال(  ) cmpتتناقص طاملا ان تكلفة االستدانة(  )iوالتي تمثل سعر الفائدة
منخفض بعدها تميل الى الثبات الى حد ما ثم تتزايد.
 نظرية انعدام الهيكل املالي االمثل )(Modigliani et Miller
يتم التعرف على نظرية  Modigliani et Millerمن خالل التطرق إلى الفرضيات و املحتوى كالتالي :
فرضيات النموذج
أسواق رأس املال كاملة (ال وجود لعدم تماثل املعلومات)؛
عدم وجود تكاليف للصفقات واملعامالت؛
غياب الضرائب،
سياسة اإلستثمار في املؤسسة ثابتة ،
أن املؤسسات يمكن وضعها في فئات ،كل فئة تحمل نفس درجة املخاطرة.
محتوى النموذج
تعتبر هذه النظرية من أبرز اإلنجازات في دراسات التمويل إذ تنفي أي عالقة بين الهيكل املالي و القيمة السوقية
للمؤسسة ( ,حدة خبيزة ،2012 ،صفحة )22
نميز بين مرحلتين في تصور هذا النموذج الذي يعتمد على كمال األسواق
املرحلة األولى ( : )1958دون وجود أثر معلوم ألثر رافعة االستدانة (امتصاص لألثر اإليجابي ألمل مردودية األموال
الخاصة بواسطة األثر السلبي للمخاطر املالية) وفي هذه املرحلة يكون الهيكل املالي حيادي في تحديد قيمة
املؤسسة و بالتالي عدم وجود هيكل مالي أمثل ،2001 ،wand( .صفحة )03
يمكن استخالص النتيجة التالية :
أن الهيكل املالي ال يؤثر في قيمة املؤسسة  ،كما أن التكلفة الوسيطية املر حة لرأس مهما كانت طبيعة
الهيكل املالي (دادن و و أخرون ،2003 ،صفحة . )06
واملنحني التالي يبين ذلك.
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الشكل رقم ( )2يوضح نموذج  Modigliani et Millerفي حالة انعدام الضرائب

 :Kdمعدل املردودية املطلوب ملؤسسة مستدينة,
 :D/CPنسبة الر افعة املالية,
التعليق :
من خالل الشكل أعاله يتضح أن تكلفة التمويل ثانية لكل املؤسسات املتماثلة في املخاطر  ،فهي مستقلة عن تحركات
الهيكل املالي ،أي أنها ال تستجيب ألي تغيرات في مستويات الديوان أو األموال الخاصة باملؤسسة  ،لكنها تمثل دلك املتغير
املستقل الذي يحدد قيمة املؤسسة  ،من خالل معرفة العائد املتوقع قبل الفائدة و الضريبة  ( .بلدي ،2013 ،صفحة )50
املرحلة الثانية ( :)1963مع األخذ في االعتبار أثر الضريبة  ،بفعل خاصية قابلية التخفيض الضريبي للمصاريف
املالية ،حيث يكون للديون دائما أثر إيجابيا على قيمة املؤسسة مهما كان مستوى هذه الديون حينها هيكل التمويل األمثل
للمؤسسة هو الهيكل الذي نحصل عليه عند مستوى االستدانة األقص ى ،أي عند الوضعية غير العقالنية ملؤسسة بدون
أموال خاصة أو بشكل أدق بدون رأس مال إجتماعي ( ،2001 ،wandصفحة )06
و هذا ما يوقحه الشكل التالي:
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شكل رقم ( )3نموذج  Modigliani et Millerفي حالة وجود الضرائب

التعليق :
من خالل الشكل أعاله ،نالحظ أنه ابتداء من مستوى معين لنسبة االقتراض ،فان أي زيادة في االقتراض تؤدي إلى
انخفاض ضئيل في تكلفة رأس املال ) .(Kوعليه فإن الهيكل املالي املثالي هو ذلك الهيكل الذي تكون به أكبر نسبة اقتراض
ممكنة وفي هذه الحالة سوف تنخفض تكلفة األموال إلى أدنى حد ممكن ( بلدي ،2013 ،صفحة .)52/51
نظرية االشارة
يتم التعرف على نظرية اإلشارة من خالل التطرف إلى النموذجين األساسيين التي بنيت عليها النظرية و املحتوى كالتالي:
النماذج
أ .نموذج Ross
قدم  Rossنموذجة سنة 1977فيما يتعل بإستخدم الهيكل املالي كإشارة عن املعلومات الداخلية للمؤسسة،
بحيث وحسب هذا النموذج يستخدم املسيرون نسبة االستدانة كمؤشر على ارتفاع أداء املؤسسة ،إذ كلما
ارتفعت نسبة االستدانة دل هذا على قدرة املؤسسة على اإليفاء بديونها و بالتالي فهي األحسن أداء.
ب .نموذج pyle Leland
ظهر هذا النموذج سنة  1977ويقوم على أساس أن املسيرين يعلمون قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ،هذا
ما يجعلهم يحتفظون باألسهم العادية من عدمه حسب قيمة هده التدفقات ،و بالتالي فإن املستثمر الرشيد
سيتجه نحو املؤسسة التي يحتفظ مسيريها بنسبة أكبر من األسهم كدليل على املردودية املستقبلية الجيدة
للمؤسسة.
محتوى النظرية
تقوم هذه النظرية على قاعدة أساسية وهي عدم التماثل املعلوماتي ،الذي تتصف به األسواق .الواقع أن
املعلومات التي تبثها املؤسسات ليست بالضرورة حقيقية و صادقة ،ومن ثم فإن هذه النظرية تنطل من أنه
بإمكان املديرين في املؤسسات األحسن أداء إصدار إشارات ( )Signauxخاصة و فعالة ،تميزها عن مؤسسات
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أخرى ذات مستوى أقل من أداء .وخاصية هذه اإلشارات أنه سيكون من الصعب تقليدها من طرف مؤسسات
ضعيفة .إذن تستند نظرية اإلشارة إلى فكرتين هما:
نفس املعلومة غير موزعة في جميع االتجاهات  :حيث أنه بإمكان املديرين في مؤسسة ما تهيئة معلومات ال تكون
متوفرة لدى املستثمرين ،
وحتى إذا كانت تلك املعلومات منشورة و متوفرة لدى الجميع ،فإنها سوف ال تدرك وال تفهم بنفس األسلوب و
الطريقة( .دادن ع ،2009 ،.صفحة )319

وبالتالي فخالصة هذه النظرية أن تركيبة رأس املال مرتبط باإلشارات الصادر عن املؤسسة ،التي تحمل توقعات
حول إدارة املؤسسة في املستقبل ( .تايه النعيمي و ارشد  ،2009 ، ، ، ، ،صفحة )451

تالثا  :الدراسة التطبيقية ملتغيرات الدراسة
سنقوم في هذا الجزء بتحديد العالقة بين املتغيرات املستقلة ) معدل الربحية .معدل الضرائب .معدل الفائدة ) مع
املتغير التابع معدل الرفع املالي)الهيكل املالي ( ،وذلك لإلجابة على فرضيات الدراسة من خالل مناقشة وتفسير النتائج
والبيانات املتحصل عليها  ،باالستعانة ببرنامج ،EVIESو نموذج بنال PANELمن خالل

 -1مجتمع وعينة الدراسة
بالنظر إلى طبيعة هذه الدراسة واألهداف املتوخى تحقيقها من خالل املوضوع الذي نتناول فيه اثر كل من ربحية
الشركة والضرائب ومعدل الفائدة على الرفع املالي  ،فإننا قد اعتمدنا على منهج االقتصاد القياس ي و اإلحصائي ،معتمدا
على برنامج  ،EVIES 9و نموذج بنال  ، PANELواطلعنا على الدراسات املختلفة في العوامل واملؤشرات املحددة في تركيبة
الهيكل املالي و العوائد املحصل عليها كجانب من الدراسة التطبيقية ،من أجل معرفة العالقة بين الرفع املالي والربحية
والضرائب ومعدل الفائدة ،حيث تم دراسة وتحليل النتائج ومقارنتها من خالل الوصول إلى بيانات يمكن إخضاعها للتحليل
اإلحصائي.
تتكون الدراسة من ثالثة متغيرات مستقلة (معدل الربحية ومعدل الضريبة ومعدل الفائدة) و متغير تابع متمثل في
الرفع املالي ،و تمت على عدد من شركات املساهمة و املقدرة با  06شركات ،حيث اشتملت الفئة األولى على محددات داخلية
متمثلة في معدل ربحية الشركة او ما يعرف باملر دودية املالية والتي تعتبر من أهم املؤشرات األساسية في تحديد الهيكل
املالي  ،والفئة الثانية تعتبر محددات خارجية واملتمثلة في معدل الضريبة املفروض على أرباح الشركات وكذا معدل الفائدة
املعمول به لدى مؤسسات اإلقراض ،لذلك كان البد من معرفة أي من هده العوامل تلعب دورا جوهريا في تحديد تركيبة
الهيكل املالي.

 -2خصائص الوصفية ملتغيرات الدراسة
تمثل نسب الدراسة من املتغير التابع وهو الرفع املالي وثالثة متغيرات مستقلة وهي معدل الربحية ومعدل الضريبة و
معدل الفائدة ،ويوقح الجدول التالي الخصائص الوصفية لهذه النسب.
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جدول رقم ( )1يوضح الخصائص اإلحصائية ملؤشرات الدراسة
متغير التابع

املتغيرات املستقلة
معدل الربحية

معدل الضريبة

معدل الفائدة

معدل الرفع املالي

Mean

0.282157

0.222687

0.068113

0.707083

Median

0.198300

0.217850

0.014700

0.344200

Maximum

1.887000

0.966300

0.495000

2.979800

Minimum

0.000100

0.000100

0.000100

0.006600

Std. Dev.

0.378779

0.197265

0.121718

0.814337

Skewness

2.784540

1.679195

2.347772

1.554583

Kurtosis

11.94670

7.695805

7.700371

4.565888

Jarque-Bera

138.8226

41.66170

55.17702

15.14865

Probability

0.000000

0.000000

0.000000

0.000513

Observations

30

30

30

30

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج Eviews
من خالل جدول 1تظهر خصائص الوصفية للعينة املدروسة حيث بلغت مشاهدات  30مشاهدة خالل الفترة -2011
 2015ومن خالل الجدول نالحظ أن متوسط الرفع املالي يساوي  0.707083بانحراف معياري قدره  0.814وبلغت أدنى
قيمة  0.006وأعلى قيمة بلغت  ،2.979أما بنسبة ملتوسط معدل الربحية يساوي 0.198بإنحراف معياري قدره 0.378
وبلغت أدنى قيمة  0.0001وأعلى قيمة  ،1.887أما بنسبة ملتوسط معدل الضريبة يساوي  0.222687بانحراف معياري
 0.197وبلغت أدنى قيمة  0.0001وأعلى قيمة  ،0.966أما بنسبة ملتوسط معدل الفائدة يساوي  0.068113بانحراف
معياري قدره  0.121وأدني قيمة  0.0001وأعلى قيمة  0.495ومن خالل هذه القيم نالحظ تقاربات كبيرة بين متغيرات
الدراسة وهذا راجع للعالقة الرياضية فيما بينها.

 -3الدراسة القياسية واختبارالفرضيات ومناقشتها :
سوف نتطرق في هذا الجزء الى عرض النتائج الخاصة بنموذج بانل باإلضافة الى مناقشة وتحليل النتائج.
 اختيارنموذج الدراسة :سنقوم باختيار أحسن نموذج يظهر العالقة بين املتغيرين:
جدول رقم ( )2نتائج نموذج تقديراالنحدارالتجميعي
t-statistic

variable

Prop
0.00018

3.478448

C

0.8757

.158050

X1

0.9862

-.017452

X2
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0.0503

X3

-2.052643

1.460712

f-statistic

0.248242

)Prob(f-statistic

0.712131

Durbin-watsonstat

0.144234

r-squared

مصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامجeviews9
من خالل الجدول رقم ( )2يظهر النتائج تقدير النموذج بأن املتغيرات املستقلة ال تفسر املتغير التابع وهو الرفع املالي
من خالل املعالم الجزئية املقدرة لكل متغير مستقل وهي أكبر تماما عند مستوى معنوية  ،0.05لذلك فإننا نقبل الفرضية
الصفرية  , H0أي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية.
جدول رقم ( )3نتائج تقديرنموذج اآلثارالثابتة
variable

Prop

t-statistic

0.0004

4.196749

C

0.0483

-0.277880

X1

0.9251

-0.095206

X2

0.0042

-1.053283

X3

5.206455

f-statistic

0.001125

)Prob(f-statistic

0.519667

Durbin-watsonstat

0.664813

r-squared

مصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامجeviews9
من خالل جدول رقم ( ) 3نالحظ أن املتغيرات املستقلة لكل من معدل الربحية ومعدل الفائدة ذات داللة إحصائية
من خالل املعالم الجزئية التي تقدر على التوالي ( )0.0483،0.0042أما املتغير املستقل الذي يمثل معدل الضريبة ليس له
داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 0.05
كما نالحظ أن قيمة معامل التحديد تفسر نسبة  66.48وهي نسبة جيدة.
جدول رقم()4نتائج تقديرنموذج اآلثارالعشوائية
variable

Prop

t-statistic

0.0578

1.984873

C

0.7959

-0.261282

X1
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0.9187

-0.103097

X2

0.2324

-1.222645

X3

0.585526

f-statistic

0.629891

)Prob(f-statistic

0.582378

Durbin-watsonstat

0.113450

r-squared

مصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامجeviews9
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )4أن املعالم الجزئية املقدرة لكل املتغيرات املستقلة أكبر تماما من مستوى املعنوي
 0.05ومنه نقبل الفرضية البديلة التي ترفض هذا النموذج
 اختيار أحسن نموذج يظهر من خالل العالقة بين املتغيرين : إذ كانت  :LMعند مستوى معنوية اقل من  0.05فإننا نرفض  H0ونقبل :H1-

 H0نقبل نموذج االنحدار التجميعي؛

  H1نقبل نموذج التأثيرات الثابتة أو العشوئية؛جدول رقم( )5نتائج اختبار)LM (lagrange-multiplier
Breusch-pagn

0.0001

مصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامج eviews9
نالحظ من الجدول رقم ( )5أن احتمال الخطأ  Breusch-Paganيساوي  0.0001أقل من  0.05وعلية نرفض H0
ونقبل H 1أي أن النموذج املالئم هو إما النموذج الثابت أو العشوائي.
 نستخدم اختبار  HAUSMANلالختيار بين النموذج العشوائي أو الثابت وتعطى فرضياته كما يلي : H0نقبل نموذج التأثيرات العشوائية؛
 H1نقبل نموذج التأثيرات الثابت؛
جدول رقم ( )06نتائج اختبارHausman
0.0499

Prob

مصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامجeviews9
نالحظ من الجدول أعاله أن قيمة االحتمال تساوي 0,0499أقل من  0.05أي اننا نقبل  H1ونرفض H0أي نقبل
النموذج الثابت ألنه أكثر معنوية وكفاءة في تحليل بيانات الدراسة عن النماذج األخرى.
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 تفسيرنموذج الدراسة
معنوية املعالم املقدرة:
نختبر الداللة اإلحصائية لكل من املعامالت املقدرة في املعادلة:
املعنوية اإلحصائية α0
𝐻0 : α0 = 0
𝐻1 : α0 ≠ 0

{

من خالل الجدول رقم ( )3نجد أن القيمة اإلجمالية لالختبار ( 0.0004<0.05مستوى املعنوية) و منه نرفض  H0و
نقبل  H1أي أن املعلمة املقدرة  α0تختلف معنويا في الواقع عن الصفر و أن قيمتها املقدرة لها داللة إحصائية بمستوى
معنوية .%5
املعنوية اإلحصائية α1
𝐻0 : α1 = 0
𝐻1 : α1 ≠ 0

{

من خالل الجدول رقم ( )3نجد أن القيمة اإلجمالية لالختبار ( 0.05 ≤0.0483مستوى املعنوية) و منه نرفض  H0و
نقبل  H1أي أن املعلمة املقدرة  α1تختلف معنويا في الواقع عن الصفر و أن قيمتها املقدرة لها داللة إحصائية بمستوى
معنوية .%5
املعنوية اإلحصائية𝛼₂
𝐻0 : 𝛼₂ = 0
𝐻1 : α2 ≠ 0

{

من خالل الجدول رقم ( )3نجد أن القيمة اإلجمالية لالختبار (0.9251>0.05مستوى املعنوية) و منه نقبل  H1و
نرفض H0أي أن املعلمة املقدرة  α2ال تختلف معنويا في الواقع عن الصفر و أن قيمتها املقدرة ليس لها داللة إحصائية
بمستوى معنوية .%5
املعنوية اإلحصائية α3
𝐻 :α =0
{ 0 3
𝐻1 : α3 ≠ 0
من خالل الجدول رقم ( )3نجد أن القيمة اإلجمالية لالختبار ( 0.05>0.0042مستوى املعنوية) و منه نرفض H1و
نقبل  H0أي أن املعلمة املقدرة  α3ال تختلف معنويا في الواقع عن الصفر و أن قيمتها املقدرة لها داللة إحصائية بمستوى
معنوية .%5
املعنوية الكلية للنموذج:
في هذا االختبار نختبر الداللة اإلحصائية للمعامالت بشكل إجمالي وف الفرضيتين:
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𝐻0 : α0 = α1 = 𝛼₂ = 0
{
𝐻1 𝑎𝑢𝑚𝑜𝑖𝑠(𝛼𝑗 ≠ 0)∀𝑗 = 1.2.3
من خالل الجدول رقم ( )3نجد أن القيمة اإلجمالية لالختبار0.05 prob(F.stastic)≤0.001125
و منه نرفض  ،H0و نقبل  ،H1بمعنى انه يوجد على األقل معلمة تختلف معنويا عن الصفر أي وجود داللة إحصائية
للمعادلة املقدرة و بقيمة بمستوى معنوية %.5
تقديراملعادلة :ومنه يمكن ان نكتب معادلة النموذج علما ان  X1معدل الربحية و X3معدل الفائدة كمتغيرات املستقلة
بالشكل التالي :

Y = - 0.100035891522*X1 - 1.23704258717*X3+0.832432087803
جودة التوفيق:
يمكن أن نالحظ جودة التوفي جيدة للمعادلة املقترحة من خالل قيمة  𝑅2معامال للتحديد الذي يساوي
 ،0.664813بمعنى أن املعادلة املعطاة تفسر لنا  66,48 %من التغيرات اإلجمالية ملعدل لرفع املالي و هي تعبر عن نسبة
جيدة جدا لتفسير العالقة بين الرفع املالي من جهة و الربحية ومعدل الفائدة من جهة أخرى
من خالل النقاط الثالث السابقة يمكننا أن نالحظ القوة اإلحصائية الجيدة للمعادلة املقترحة في تفسير العالقة
املدروسة و من ثم مصداقية النتائج املستخلصة منها.
تحليل وتفسيرالنتائج
متغيرة معدل الربحية :بالنظر إلى القدرة التفسيرية ملتغيرات الدراسة الخاصة بالشركة نجد انه كلما تتغير نسبة
معدل الربحية بوحدة واحدة يتغير الرفع املالي بمقدار  0.100036وأن اتجاه العالقة بين معدل الربحية و معدل
الرفع املالي سالبة لذا نقبل الفرضية والتي تنص على أنه يوجد أثر وداللة إحصائية بين معدل الربحية للشركة و
معدل الرفع املالي  ،ويمكن تفسير هذا األثر السلبي على أنه كلما ارتفعت ربحية الشركة كلما انخفض معدل الرفع
املالي وهذا الن الشركة تحتفظ باألرباح مما يزيد في حجم األموال الخاصة وبالتالي يقل الرفع املالي.
متغيرة معدل الفائدة :بالنظر إلى القدرة التفسيرية ملتغيرات الدراسة الخاصة بالشركة نجد انه كلما تتغير معدل
الفائدة بوحدة واحدة يتغير الرفع املالي بمقدار 1.237042و أن اتجاه العالقة بين معدل الفائدة و معدل الرفع املالي
سالبة لذا نقبل الفرضية والتي تنص على أنه يوجد أثر وداللة إحصائية بين معدل الفائدة للشركة و معدل الرفع
املالي  ،ويمكن تفسير هذا األثر السلبي على أنه كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض كلما انخفض معدل الرفع املالي
وهذا الن الشركة تسجم عن االقتراض وبالتالي يقل الرفع املالي.
متغيرة معدل الضرائب :أثبتت النتائج عدم وجود أثر بين معدل الضرائب املفروض على أرباح الشركات والرفع املالي،
أي أن معدل الضرائب ال يفسر التغيرات التي تحدث في الرفع املالي .وهدا يمكن أن يفسر على أن هده الشركات تتميز
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برأسمال كبير وكدا معدل الرفع املالي باملقابل نسبة الضريبة إلى األرباح املحققة ال يكون لها أثر ملموس هدا من جهة.
ومن جانب ثاني يمكن أن تكون تستفيد من إعفاءات نتيجة ألنها في بداية النشاط.

الخاتمة :
حاولنا في هذه الدراسة ،التعريف بأهم العوامل المحددة للهيكل المالي في عينة من شركات المساهمة الناشطة في
والية ورقلة ،خالل

–

 .فتم عرض بعض الدراسات السابقة ،تقديم نظريات الهيكل املالي وابراز

محدداته ،وكذا قياس واختبار مدى تأثير هده العوامل على معدل الهيكل المالي لعينة من الشركات .خلصت الدراسة أن
كل من المتغيرات :الربحية ،ومعدل الفائدة تلعب دو ار جوهريا في تفسير الهيكل المالي لشركات المساهمة ،إال أن معدل

الضريبة أستبعد من النموذج األمثل أي أنه ال يلعب دو ار ملموسا في تفسير معدل المالي لشركات المساهمة.

املالحق
ملحق رقم  01البيانات ا حاسبية ملتغيرات الدراسة
الشركة

x3

x2

x1

y

السنوات

0.0028

0.2783

0.0455

0.0625

2011

0.2702

0.3412

0.0350

0.0536

2012

0.3964

0.3964

0.0290

0.0686

2013

0.0466

0.2588

0.0238

0.0882

2014

0.4950

0.2826

0.0391

0.1176

2015

0.0375

0.2195

0.0978

0.1894

2011

0.0015

0.1173

0.2422

0.1926

2012

0.0015

0.1173

0.2422

0.1926

2013

0.0015

0.0993

0.3363

0.2165

2014

0.0006

0.9663

0.3478

0.2506

2015

0.0045

0.3407

0.0542

1.3577

2011

0.0001

0.1411

0.0927

1.3567

2012

0.0001

0.4251

0.0056

1.6656

2013

0.0004

0.4294

0.0093

2.1295

2014

0.0084

0.0001

0.0001

2.8859

2015

0.0003

0.3199

0.9001

2.9798

2011

HOTEL TASSILI

0.0313

0.3084

1.8870

0.5167

2012

OUARGLA

alpha
computers spa

ENSP

SPA -GEPCO
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ENGEO

RED MED

2013

0.1085

0.4497

0.2058

0.2240

2014

1.1755

0.2365

0.0056

0.0240

2015

1.2951

0.2121

0.1234

0.0009

2011

0.4900

0.1845

0.1194

0.0203

2012

0.2923

0.1425

0.0595

0.0595

2013

0.7027

0.7771

0.0090

0.0091

2014

0.8826

0.2728

0.0027

0.0027

2015

0.6163

0.4087

0.0001

0.0001

2011

0.0066

0.5208

0.2271

0.0920

2012

0.3961

0.3961

0.3685

0.1092

2013

0.4174

0.4064

0.0001

0.0660

2014

0.2213

0.0154

0.2162

0.0750

2015

0.2840

0.0544

0.3015

0.0619

 نموذج االنحدارالتجميعي02 ملحق رقم
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/25/18 Time: 17:26
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Variable

R-squared

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.902183

0.259364

3.478448

0.0018

X1

-0.062503

0.395517

-0.158030

0.8757

X2

-0.013258

0.759655

-0.017452

0.9862

X3

-2.562092

1.248192

-2.052643

0.0503

0.144234

Mean dependent var

0.707082
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Adjusted R-squared

0.045492

S.D. dependent var

0.814336

S.E. of regression

0.795598

Akaike info criterion

2.504119

Sum squared resid

16.45737

Schwarz criterion

2.690946

Log likelihood

-33.56179

Hannan-Quinn criter.

2.563887

F-statistic

1.460712

Durbin-Watson stat

0.712131

Prob(F-statistic)

0.248242
 نموذج اآلثارالثابتة03 ملحق رقم

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/25/18 Time: 17:29
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.832432

0.198352

4.196749

0.0004

X1

-0.100036

0.359997

-0.277880

0.0483

X2

-0.057769

0.606780

-0.095206

0.9251

X3

-1.237042

1.174464

-1.053283

0.0042

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared

0.664813

Mean dependent var

0.707082

Adjusted R-squared

0.537123

S.D. dependent var

0.814336

S.E. of regression

0.554034

Akaike info criterion

1.900144

Sum squared resid

6.446027

Schwarz criterion

2.320503

Log likelihood

-19.50215

Hannan-Quinn criter.

2.034620

F-statistic

5.206455

Durbin-Watson stat

1.519667

Prob(F-statistic)

0.001125
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 لنمودج اآلثارالعشوائية04ملحق رقم
Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 04/25/18 Time: 17:28
Sample: 2011 2015
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
( معدلX2 ) معدل الربحيةSwamy and Arora estimator of component variances : (X1)
( معدل الفائدةX3( الضرائب
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.841817

0.424116

1.984873

0.0578

X1

-0.091716

0.351021

-0.261282

0.7959

X2

-0.061766

0.599112

-0.103097

0.9187

X3

-1.396230

1.141974

-1.222645

0.2324

S.D.

Rho

Cross-section random

0.920424

0.7340

Idiosyncratic random

0.554034

0.2660

Effects Specification

Weighted Statistics
R-squared

0.063285

Mean dependent var

0.183798

Adjusted R-squared

-0.044797

S.D. dependent var

0.513688

S.E. of regression

0.525068

Sum squared resid

7.168109

F-statistic

0.585526

Durbin-Watson stat

1.385189

Prob(F-statistic)

0.629891
Unweighted Statistics
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R-squared

0.113450

Mean dependent var

0.707082

Sum squared resid

17.04938

Durbin-Watson stat

0.582378

) LM ( Lagrange Multiplier اختبار05 ملجق رقم
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives
Test Hypothesis

Breusch-Pagan

Honda

King-Wu

Standardized Honda

Standardized King-Wu

Gourieroux, et al.*

Cross-section

Time

Both

13.81335

1.676415

15.48977

(0.0002)

(0.1954)

(0.0001)

3.716632

-1.294764

1.712519

(0.0001)

(0.9023)

(0.0434)

3.716632

-1.294764

1.512694

(0.0001)

(0.9023)

(0.0652)

5.002506

-1.128818

-0.471354

(0.0000)

(0.8705)

(0.6813)

5.002506

-1.128818

-0.708544

(0.0000)

(0.8705)

(0.7607)

--

--

13.81335
(0.0004)
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HAUSMANاختبار06 ملحق رقم
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

Cross-section random

0.352416

3

0.49900

Fixed

Random

Var(Diff.)

Prob.

X1

-0.100036

-0.091716

0.006382

0.9171

X2

-0.057769

-0.061766

0.009246

0.9668

X3

-1.237042

-1.396230

0.075260

0.5617

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
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تأثري ختفيض العملة الوطنية على الصّادرات اجلزائرية
2018/1980 دراسة قياسية للفرتة
The impact of the devaluation of the Algerian dinar on the export
Empirical study for the period 1980/2018
 كريمة جلطي.د
ّ كلية العلوم االقتصادية
 الجزائر، جامعة تلمسان،والتجارية وعلوم التسيير

Abstract
This study examined the effect of the Algerian
dinar exchange rate on exports during the period
1980/2018. The role of monetary policy
represented in the successive devaluations of the
Algerian dinar exchange rate was analyzed by
identifying the stages of the exchange rate
development and its effect on foreign trade
exchanges. To verify this relationship, we used the
Impulse Fonction Response (IFR) and
Decompositions Variance (VDC) using the VAR
(Vectorial AutoRegressive) model. This is after
unit root testing, cointegration, and Granger
Causality. We have reached the following results:
No strong effect Among the changes in the
exchange rate of the dinar against the dollar on
Algerian exports and imports. This is due to the
dependence of the Algerian economy on exports of
a single commodity, which is oil that exceeds 97%.
of the total Algerian exports.
Key words: exchange rate, Algerian dinar,
exports, import ،VAR.

:امللخص
تناولت هذه الدراسة تأثير سعر صرف الدينار الجزائري على
ّ
ّ  وقد.2018/1980 الصادرات خالل الفترة
تم تحليل دور
ُُ
ّ النقدية املُتمثلة في
ّ السياسة
ّ
التخفيضات املتتالية لسعر
صرف الدينار الجزائري من خالل تحديد مراحل تطور سعر
ّ .الصرف وتأثيره على التجارة الخارجية
وللتحق من هذه
Fonction Response ((  استخدمنا استجابة،العالقة
ّ ) وتباينIFR )Impulse
( باستخدام نموذجVDC) التحليل
 هذا بعد اختبار جذر الوحدة.) ُمتجه االنحدار الذاتيVAR (
ّ  ولقد توصلنا إلى.والتكامل املُشترك وسببية جرانجر
ّ
النتائج
ّ  ال يوجد تأثير قوي من بين:التالية
ّ
الت ّغيرات في سعر صرف
ّ الدينار ُمقابل الدوالر على
 ويرجع ذلك.الصادرات الجزائرية
،إلى اعتماد االقتصاد الجزائري على صادرات سلعة وحيدة
ّ وهي
ّ  من ُمجمل٪ 97 النفط الذي يتجاوز
الصادرات
. الجزائرية
، الدينار الجزائري، سعر الصرف:الكلمات املفتاحية
.VAR ، الواردات،الصادرات
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مقدمة:

الصرف الدولية ّ
يعيش العالم اليوم ُجملة من ّ
التحوالت االقتصادية ،وعلى رأسها أنظمة ّ
التي اتسمت بقدر كبير من
ُ
ّ
ّ
املرونة ملواجهة تحديات العوملة االقتصادية وخاصة التوسع الهائل والضخم لحركة رؤوس األموال .

فحظي موضوع سعر ّ
الصرف بأهمية بالغة ،باعتباره حلقة ربط بين االقتصادات الدولية ،فاهتم الباحثون بدراسة
للسلطات ّ
الصرف إلعطاء ُ
الحلول ّ
تقلبات سعر ّ
النقدية من أجل إعادة التوازن ملوازين مدفوعاتها بعد أن عرفت اختالالت،
السياسات ّ
وليحل محل الوسائل ّ
التاقليدية املُتمثلة في فرض القيود الكمية والجمركية على الواردات ،واتباع ّ
التجارية
ّ
السياسات ّ
ُ
الصادرات .وتعتبر سياسة تخفيض ُ
ينصح بها ُ
العملة إحدى ّ
لتحفيز ّ
صندوق الناقد الدولي.
التي
ّ
ّأما في الجزائر فلم تلقى سياسة ّ
الصرف اهتماما ً
كبيرا إال مع بداية التسعينيات ومرحلة اإلصالحات االقتصادية .فكان
ّ
ّ
سعر ّ
الصرف يحدد ويثبت ليالئم استراتيجيات التنمية .
فبعد االستقالل مباشرة ،أصبحت الجزائر تابعة ملنطقة الفرنك الفرنس ي ،وكانت العملة قابلة للتحويل ،ومع
تم اللجوء عام 1963إلى مراقبة ّ
االقتصاد الهش آنذاك وهروب رؤوس األموال إلى الخارج ّ
الصرف على كل العمليات ومع
مختلف دول العالم .وبعد انهيار أسعار البترول سنة  1986سلك الدينار الجزائري ظاهرة ّ
التحوالت من خالل تدخل
ّ
السلطة النقدية بداية بإحداث جملة من التخفيضات التدريجية .
و عرف الدينار الجزائري ّأول تخفيض سنة  1991بنسبة قدرت  %22كما شهد شهر مارس عام  1994تخفيضا قدر
بنسبة  %7.3ثم تخفيضا آخر في أفريل من نفس السنة قدر ب  % 40.17أي بنسبة % 47.47خالل شهرين ( ) 1بموجب
قانون النقد والقرض.
كما شهد تخفيضات أخرى  % 36عام  1995و  % 15عام  )2 ( 1996إلى أن أصبحت العملة الوطنية تعيش حاليا في
ُ
سمى بنظام ّ
التعويم املُدار وهذا كله قصد إعادة تقييم ُ
كنف ما ُي ّ
العملة الوطنية وعدم املغاالة فيها أي تقريب الدينار
الجزائري من قيمته الحقيقية وهذا من أجل تصحيح اختالل ميزان املدفوعات حيث كانت ّ
السلطات املحلية تهدف من
وراء هذه العملية الرفع من الصادرات و تخفيض الواردات و هي الخطوة األساسية لتحقي االنتعاش االقتصادي(.) 3
ّ
ّ
وهناك عدة أهداف وأسباب للتطرق الي هذا املوضوع:
التغيرات ّ
التي تحتاج الى ّ
فيعتبر سعر صرف الدينار الجزائري من أهم املوضوعات ّ
نظرا ملا نتج عن ّ
التحليل ً
التي طرأت
تم طرح االشكالية ّ
فيه وأثرت على املُستوى الكلّاي لالقتصاد الوطني .و من أجل تحليل هذه ّ
الدراسة ّ
التالية :
ّ
غيرات في سعرصرف ّ
الدينارالجزائري وحجم ال ّ
الت ّ
صادرات ؟
هل هناك عالقة سببية طويلة األجل بين
الفرضيات:
 - 1زاوية رشيدة وعبد الوهاب دادن -/تخفيض قيمة العملة بين اشكالية توازن واختالل ميزان املدفوعات في املدى الطويل دراسة تحليلية
لحالة الجزائر خالل الفترة (  -)2013-1990املجلة الجزائرية للدراسات املحاسبية و املالية العدد .2016/3
2 - Adouka lakhdar-modélisation du taux de change du dinar algérien à l’aide des modèles ECM-thèse pour l’obtention du
doctorat-Es sciences en sciences éconmique option :gestion p 200.
3 Boucheta yahia –etude des facteurs déterminant du taux de change de dinar algerien - thèse pour l’obtention du doctoratEs sciences en sciences éconmique option :finance P 78
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لإلجابة على إشكالية ّ
الدراسةّ ،
تم صياغة الفرضيات األساسية التالية:
الصرف ّ
هناك عالقة عكسية بين سعر ّوالصادرات.
هناك عالقة طردية بين سعر ّالنفط ّ
والصادرات.
أهمية ّ
الدراسة:

الدولية واتجاه كل ّ
الد اسة من واقع عصرنا و اهتمام العالم بد اسة العالقات ّ
ّ
الدول الى العاملية بتحرير
ر
تتجلى أهمية ر
تجارتها الخارجية و سعر صرفها.
السوق ّ
ألن كال من سياسة سعر ّ
املوجه الى اقتصاد ّ
و هذا ما تسعى اليه الجزائر بانتقالها من االقتصاد ّ
الصرف و
الصرف في معظم نشاطات اقتصاد ّ
أي دولة كما تؤثر تقلبات أسعار ّ
الصادرات الخارجية يعكسا مركز و قوة ّ
الدول من
االستثمار االنتاج ّ ،
التصدير  ،االستيراد....
أهداف ّ
الدراسة:
من خالل هذه الورقة البحثية نسعى إلى تحقي األهداف ّ
التالية:
تحديد العالقة بين تخفيض قيمة ّالدينار الجزائري ّ
والصادرات وتحديد اآلثار املحتملة بينهما.
مدى فعالية سياسة تخفيض ّ
معرفة ّالدينار الجزائري على حجم ّ
الصادرات الجزائرية.
تم ّ
وملعرفة نتائج أثر عملية تخفيض الدينار الجزائري على ّ
الصادرات ّ
التطرق إلى ثالثة محاور:
الصرف ،أما املحور الثالث نتائج ّ
املحور األول ّ :
السابقة و املحور الثاني مراحل تطور سعر ّ
الدراسات ّ
الدراسة
القياسية باإلضافة الى املقدمة و الخاتمة.
ّ
الثاني نستعرض املراحل الرئيسية ّ
نحاول في املحور األول عرض ّ
الدراسات ّ
التي ّ
السابقة و في املحور
مر بها سعر
ّ
الد اسة ّ
ّ
ّ
التطبيقية و هي اختبار أثار تخفيضات الدينار الجزائري
الصرف في الجزائرّ ،أما املحور الثالث و األخير فنتطرق الى ر
على ّ
الصادرات باستخدام برنامج . eviews 9

أوال ّ :
الدراسات السابقة:

ّ /1
الدراسات السابقة العربية :
اسة) (4

 /1/1در
ّ
ّ
ّ
أحمد أبو اليزيد الرسول و آخرون )2019(:بعنوان قأثرانخفاض سعرالصرف على امليزان التجاري الزراعي
املصري مع الدول العربية ".
الد اسااة الى تحليل أثر تخفيض قيمة الجنيه املصري على امليزان ّ
الزراعي املصري مع ّ
ّ
التجاري ّ
الدول العربية
هاادفت ر
،اعتمدت على بيانات ّ
الزمنية خالل الفترة(  ) 2015-1995فاستخدمت م ّ
للسالسل ّ
تغير سعر ّ
سنوية ّ
ّ
الصرف االسمي و
ُ
الحقيقي و ّ
تم تطبي أساليب قياسية حديثة و املتمثلة في اختبار التكامل املشترك  Cointegration- Testمن أجل اختبار
الزراعي بين مصر والدول العربية و أظهرت ّ
مدى وجود  Curve-Jفي التبادل التجاري ّ
النتائج بوجود عالقة سلبية  ،وهذا
 - 4أحمد أبو اليزيد ّ
الرسول و آخرون" :أثر انخفاض سعر الصرف على امليزان التجاري الزراعي املصري مع الدول العربية"  ، 2019العدد، 1
املجلد ، ، 33مجلة الفيوم للبحوث و التنمية الزراعية ،جامعة الفيوم .
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ينفي وجود  Curve-Jفي قطاع ّ
التجارة الخارجية ّ
الزراعية بين مصر والدول العربية ،وهو األمر الذي ّيدل على تدهور امليزان
ّ
الزراعي بين مصر ّ
التجاري ّ
والدول العربية في حالة تخفيض سعر صرف الجنيه املصري في األجل الطّاويل كما ّ
تم استخدام
السببية بين امليزان ّ
التجاري ّ
الزراعي مع الدول العربية وسعر ّ
للسببية الختبار العالقة ّ
اختبار ّ Granger
الصرف الحقيقي
ّ
والناتج املحلي اإلجمالي ّتوصلت ّ
الدراسة الى وجود عالقة سببية في اتجاه واحد  Causality Unidirectionalتمتد من سعر
الصرف يؤثر في امليزان ّ
الصرف الحقيقي إلى امليزان ّ
التجاري ّ
التجاري ّ
الزراعي املصري مع الدول العربية ،أي ّأن سعر ّ
ّ
الزراعي
املصري مع ّ
الدول العربية وال يتأثر به.
1/2دراسة) ( 5

ّ
علي بن قدور،عمارطهرات و محمد يبرير )2018( :بعنوان قأثرتعديل سعر ّ
الصرف على كتلة التجارة الخارجية

ّ
و التوازنات الكلية دراسة قياسية لحالة الجزائرخالل الفترة /1970ق.2015
الصرف على ّ
هاادفت ّ
عينة من ّ
الدراسااة الى تحليل أثر تعديل سعر ّ
التجارة الخارجية فاستخدمت ّ
املتغيرات تمثلت في
الصرف الحقيقي ،امليزان ّ
التجاري بالحجم ،أحجام ّ
(سعر ّ
الصادرات و الواردات  ،مؤشر أسعار السلع االستهالكية ،مؤشر
الناتج الداخلي الخام ) كما استخدمت هذه ّ
الدراسة بيانات سنوية لسلسلة زمنية للفترة ( )2015/1970بتطبي نموذج
النتائج ّ
Williamsonو أظهرت ّ
كالتالي :
ّ
الصرف الحقيقي ّأما الواردات فهي ضد ضعف املرونة على ّ
الصادرات ّ
بتغير سعر ّ
عدم تأثر أحجام ّ
املدى الطاويل.
1/3دراسة ( ) 6

سعادي رشيدة و دربال عبد القادر( )2018بعنوانق األورو وسياسة سعر ّ
الصرف في الدول املغاربية .دراسة
حالة الجزائرباستعمال ُمتجه االنحدارالذاتي  varللفترة .2015/2000

الصرف في ّ
هدفت هذه ّ
الدراسة الى معرفة اثار ّ
تغيرات سعر صرف األورو مقابل الدوالر على سياسات سعر ّ
الدول
ُ
تغيرات للفترة ّ
امل ّ
الزمنية (ّ )2015/2000
املغاربية حيث ّ
تم الحصول عليها من مصادر
تم استعمال بيانات فصلية لجميع
رسمية دولية (البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ) و مصادر محلية (كالديوان الوطني لإلحصائيات و مديرية الجمارك )
،طبقت ّ
الدراسة دوال استجابة النبضة  IFRSباستعمال نموذج متجه االنحدار الذاتيvar) .
الد اسة القياسية ّأن أثار تقلبات األورو والدوالر على سعر صرف ّ
ّ
الدينار الجزائري كان محدودا بسبب ما
خلصت ر
النفط و تدخلها في سوق ّ
تملكه الجزائر من احتياطات نقدية جراء ارتفاع أسعار ّ
النقد من أجل املحافظة على سعر صرف
معينة ،عكس املغرب و تونس ّ
ّ
فان ارتفاع سعر صرف األورو مقابل الدوالر ّ
الدينار الجزائري في حدود ّ
يؤدي الى انخفاض
التونس ي و ّ
الدينار ّ
الدرهم املغربي و ّ
سعر صرف ّ
السلع املغاربية في ّ
بالتالي هذا يزيد من تنافسية ّ
السوق األوروبية و تقل
تكلفة ّ
السياحة في تونس.

 - 5علي بن قدور ،عمار طهرات و محمد يبرير " )2018( :أثر تعديل سعر الصرف على كتلة ّ
التجارة الخارجية و التوازنات الكلية دراسة
قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة 2015/1970
 - 6سعادي رشيدة ودربال عبد القادر ( " )2018االورو وسياسة سعر الصرف في الدول املغاربية .دراسة حالة الجزائر باستعمال متجه
االنحدار الذاتي  varللفترة 2015/2000
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ّ /2
الدراسات ّ
السابقة األجنبية :
)2/ 1Vinh and Duong (janvier 2019): (7
" "The Impact of Exchange Rate Volatility on Exports in Vietnam: A Bounds Testing Approach
Journal of Risk and Financial Management.
الصرف على ّ
بحثت هذه الورقة في تأثير تقلب سعر ّ
الصادرات الفيتنامية باستخدام ّ
البيانات الفصلية من( الربع األول
ُ
ُ
من عام  2000إلى الربع الرابع من عام  .)2014و استخدم الباحث املتوسط املتحرك لنموذج االنحراف املعياري )(MASD
الصرف ّ
The Moving Average of the Standard Deviation modelوأسعار ّ
الفعالة الفعلية يحسب بمتوسط مر ح
ّ
ّ
سلة من ثماني ُعمالت أجنبية لقياس تقلب سعر ّ
لسعر ّ
الصرف .كما استخدمت
الصرف الثنائي االسمي الفيتنامي مقابل
ُ
هذه الورقة ً
امل ّ
أيضا ما ّ
تغيرات أي تقلب سعر
يسمى بنهج التأخر التلقائي املوزع ) (ARDLفي اختبار وتحليل العالقة بين
والصادرات .باستخدام دالة الطّالب على ّ
الصرف الفعلي ّ
ّ
الصادرات وتنفيذه باستخدام برنامجEVIEWS .
ّ
ً
أظهرت ّ
الصاد ات على ّ
الناتائج ّأن تقلب سعر ّ
ً
متوقعا .كما تؤثر
املدى الطاويل  ،كما كان
الصرف يؤثر سلباا على حجم ّ ر
املدى القصير  ،ولكن بشكل إيجابي على ّ
سلبا على ّ
انخفاض قيمة ُ
العملة املحلية على ّ
الصادرات ً
املدى الطويل  ،بما يتف
ُ
واملثير ّ
للدهشة ّأن ارتفاع الدخل الحقيقي للبلد األجنبي في الواقع يقلل من حجم ّ
الصادرات الفيتنامية.
مع تأثير منحنى J.
هذه ّ
ّ
ّ
الناتائج تشير إلى بعض اآلثار السياسية في إدارة نظام سعر الصرف وتشجيع الصادرات الفيتنامية .لقد وجدت هذه
ّ
الدراسة ّأن هناك عالقة تكامل ُمشترك بين ّ
الصادرات املحلية واألجنبية الحقيقية.
والناتيجة ّأن أداء ّ
ّ
الصرف في ّ
املدى الطويلّ .إن زيادة تقلب سعر ّ
التاصدير سيتأثر بتقلب سعر ّ
الصرف بنسبة واحد
باملائة ستقلل من حجم الصادرات بشكل كبير بنحو  0.11في املئة  ،في حين ّأن تخفيض قيمة (عملة الدونغ) الفيتنامية
ألن ُمعدل ّ
نظرا ّ
الصاد ات على ّ
املدى الطّاويل ً
التضخم في الفيتنام غير ُمستقر .
سيكون له آثارا إيجابية وينتج عنه تحسين ّ ر
)2/2Chandan Sharma, juin 2019 (8
""Exchange rate volatility and exports from India: a commodity-level panel data analysis
هدفت هذه ّ
الصرف وصادرات ّ
الدراسة الى البحث عن العالقة بين مخاطر سعر ّ
السلع األساسية في الهند .استخدمت
بيانات شهرية لحوالي  100منتج للفترة املُمتدة (من  2012 /12إلى  ،)2017 /11لقياس تقلب سعر ّ
الصرف ،استخدمت
ّ
النموذج القائم على ّ
الصرف الحقيقية وكذلك االسمية باستخدام ّ
هذه الورقة البحثية أسعار ّ
التغاير الالإرادي الشرطي
Panel ARDL, GARCH .
التحليل ّ
يشير ّ
التجريبي إلى وجود عالقة سلبية قصيرة وطويلة األجل ّ
الصرف على ّ
لتغيرات سعر ّ
الصادرات على وجه
ّ
التحديد  ،في ّ
الصرف الحقيقي وكذلك سعر ّ
املدى الطّاويل  ،فإن تقلب سعر ّ
الصرف االسمي لهما تأثير كبير على أداء
الصاد ات  ،ومع ذلك ُ ّ
قوية ُومكثفة ،على ّ
الصرف االسمي لها اثار ّ
اليقين لسعر ّ
فإن عدم ّ
املدى القصير  ،وهو الذي يضر
ّ ر
ّ
بالصادرات الهندية.
7 - Vinh and Duong (janvier 2019): "The Impact of Exchange Rate Volatility on Exports in Vietnam: A Bounds Testing
Approach " Journal of Risk and Financial Management
8 - Chandan Sharma, (juin 2019( "Exchange rate volatility and exports from India: a commodity-level panel data analysis",
Journal of Financial Economic Policy, https://doi.org/10.1108/JFEP-11-2018-0157.
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املدى القصير أقل بكثير من ّ
فإن ّ
ومع ذلك ّ ،
التأثير على ّ
التأثير على ّ
مما ّيدعم ّ
ّ
املدى الطّاويل ّ ،
التحوط
الحجة و يمكن
جزئيا على األقل  ،من خالل األدوات املالية  ،ومع ذلك  ،ال يمكن ّ
الت ّ
من مخاطر سعر ّ
الصرف قصير األجل ً ،
حوط من عدم
وفعالية خاصة من حيث ّ
اليقين على ّ
بسهولة ّ
املدى الطّاويل ُ
التكلفة.
ً
يجب أن يكون ّ
مهما ّ
الصرف ُومستوى ّ
الياقين وتحقي االستقرار في سعر ّ
الحد من عدم ّ
هدفا ًّ
للسياسة في
السعر
ّ
البالدان ّ
النامية مثل الهند لتحقي نمو أعلى في ّ
ُ
الصادرات  ،على املديين القصير والطاويل.
2/3/Mohsen BAHMANI-OSKOOEE and Abera GELAN (2018) ( 9 ( :
"Exchange-rate Volatility and International Trade Performance: Evidence from 12 African
"Countries
ً
ً
هدفت هذه الورقة  ،الى دراسة ّ
عينة من اثني عشر بلدا افريقيا خالل الفترة ( )2015/1971باستخدام بيانات ربع
الصرف الحقيقي على تدفقاتها ّ
التجارية ( صاد اتها ووارداتها )  ،سواء في ّ
سنوية ،ملعرفة أثر تقلبات سعر ّ
املدى القصير أو
ر
املدى الطّاويل  ،باستخدام نهج اختبار الحدود  A Bounds Testing Approach .كما استخدمت هذه ّ
في ّ
الدراسة ّ
عينة من
ّ
عدة ّ
متغيرات ( سلسلة ّ
الصادرات الحقيقية ،الواردات الحقيقية ،الدخل الحقيقي لكل دولة ،الدخل الحقيقي العاملي
ّ
الناسبي ،سعر ّ
الصرف الحقيقي).
التدفقات ّ
الصرف يؤثر على ّ
ّتوصلت هذه ّ
الدراسة الى ّأن تقلب سعر ّ
التجارية للعديد من الدول في هذه ّ
العينة على
ّ
،أما على ّ
املدى القصير ّ
املدى الطاويل فاقتصرت اآلثار على صادرات خمس دول فقط وعلى واردات دولة واحدة فقط.

ثانيا :مراحل تطورسعرصرف الدينارالجزائري :
الدينار الجزائري هو الوحدة األساسية لعملة الجزائر ورمز من رموز الجمهورية الجزائرية ،يعود أصل تسميته إلى
العملة الرومانية ديناريوس ،والذي قام الخليفة األموي عبد امللك بن مروان بتعريبه وضربه في حمص خالل فترة حكمه،
رح الدينار الجزائري عام ّ 1964
للتداول بدال من الفرنك الجزائري .وعرفت أنظمة تسعير صرف الدينار الجزائري ّ
طُا َ
عدة
ّ
تغيرات ُيمكن تلخيصها عبر مرحلتين أساسيتين هما  :مرحلة تحديد سعر ّ
صرف الدينار الجزائري و تثبيته ()1989/1964
ّ
،مرحلة االصالحات االقتصادية والتسعير الجديد للدينار الجزائري (.)2018/1989

/1مرحلة تحديد سعر ّ
صرف الدينارالجزائري و تثبيته ()1989/1964

ي ّ ل ً
رح ّ
ُط َ
بدال من الفرنك الجزائري ُ
كعملة رسمية ،بموجب القانون رقم  11 /64املؤرخ بتاريخ10
الدينار الجزائر للتداو
 1964 /04/و كان النظام ّ
النقدي ّ
الدولي في هذه املرحلة ُم ً
سيرا باتفاقية " بريتون وودز" فطبقت الجزائر نظام ّ
الربط الثاابت
للدينار إلى ُعملة واحدة هي (الفرنك الفرنس ي).
الصرف  ،ككل الدول ّ
طبقت الجزائر ّ
الربط ُ
عدة أنظمة لسعر ّ
النامية فانتهجت نظام ّ
للعملة الواحدة و هي الفرنك
الربط الى سلة من ُ
الفرنس ي ثم توجهت الى ّ
العمالت أخد فيها الدوالر حصة األسد وعند تعويم الدوالر األمريكي في عام
1971اتجهت الى ّ
التعويم املدار.
و قد اتخذت الجزائر العديد من اإلصالحات التي ّ
مست سعر صرف الدينار الجزائري بداية من سنة 1987و ذلك من
أجل العودة بالدينار الجزائري إلى مرحلة قيمته الحقيقية،
9 - Mohsen BAHMANI-OSKOOEE and Abera GELAN (2018): « Exchange-rate Volatility and International Trade
» Performance: Evidence from 12 African Countries
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ّ
/2مرحلة االصالحات االقتصادية والتسعيرالجديد للدينارالجزائري ()2018/1989

ً ُ
ُ
املتمثلة في ُسقوط القُاطبية الثُانائية و ظُاهور ّ
النظام ّ
الدولي الجديد و انخفاض
نظرا للظاروف االقتصادية العاملية و
ً
سعر برميل ّ
ً
حاسما في الحياة االقتصادية تمثلت في اجراء سلسلة من االصالحات ُبغية
النفط ،عرفت الجزائر ُمنعطفاا
ُ
السوق ،واعتبرت هذه مرحلة اللّابنة األساسية في ّ
ّ
التحول الى اقتصاد ّ
التغيير ملختلف االصالحات في الجزائر أساسها دستور
. (10 )1989
وعرفت هذه املرحلة عدة إصالحات اقتصادية من بينها اصالحات هيكلية ّ
مست املنظومة املصرفية ويتجلى ذلك في
إعادة تنظيم هياكل البنك املاركزي من خالل قانون النقد و القرض  )11(10- 90لتنظيم ّ
الصرف و حركة الدينار الجزائري
.بعد أن عرف سلسلة من التخفيضات انتهت بالتخلي عن نظام الربط الى سلة العمالت في أبريل  1994معلنة بذلك عن
إعطاء الدينار الجزائري نوع من املرونة،
ُ
وهذه الفترة اعتبرت كمرحلة تمهيدية لنظام ّ
التعويم املدار ،و في 1995تم إنشاء سوق ما بين البنوك و في  1996تم
التعويم املُدار  ،كما كان الهدف من هذا ّ
انشاء البنك املركزي و توجهت الجزائر الى ّ
التحرير الذي شهده الدينار الجزائري،
تحقي العديد من األبعاد االقتصادية بجانب الهدف الرئيس ي ،الذي يتمثل في تقريب الدينار الجزائري من قيمته الحقيقية
باإلضافة إلى تحسين وضعية امليزان ّ
الرقابة على ّ
التجاري كل هذه اإلجراءات تجري في ظل نظام ّ
الصرف و الجدول املوالي
يمثل مراحل تطور أنظمة وتبعيات سعر ّ
الصرف في الجزائر.
جدول( رقم  :) 01تطورسعرصرف الدينارالجزائري.
 2017/قانون النقد
والقرض و التمويل غير
التقليدي وتدهور القدرة
الشرائية.

 1991استمراراالنزالق و
بداية تخفيض احتكار
الدولة للتجارة

 1990تسريع االنزالق
واصدارقانون النقد و
القرض رقم .10/90

1فرنك فرنس ي =
دينارجزائري1

 2014بداية انخفاض
سعر برميل البترول و
ظهور األزمة وتخفيض
الدينارالجزائري

 1994التخلي عن نظام
الربط و تخفيض قيمة
الدينارب%40

 1987بداية انزالق
الدينارالجزائري

1963سن قوانين
مر اقبة سعرالصرف

 2007اصدار الئحة رقم
 01/07استمرارقابلية
تحويل الدينار في
املعامالت الخارجية

1995اصدار الئحة رقم
 08/95بإنشاء سوق ما
بين البنوك.

األزمة البترولية 1986
االقتصادية

1997ترخيص بنك
الجزائربتحويل الدينار
في البنوك.

 1996التوجه الى التعويم
املدارو انشاء البنك
املركزي ملكاتب الصرف .

ربط الدينارب 1974 14
عملة وظهور سعر
.الصرف املوازي

1962

1964
اصدارقانون 11/64
1969انخفاض الدينار
تبعا النخفاض الفرنك
الفرنس ي .

املصدر :من اعداد الباحثة بناء على مصادرمختلفة
 - 10دستور  ، 1989أصدر بموجب مرسوم رئاس ي رقم  18- 89املؤرخ في ، 1989/02/28جريدة رسمية ،عدد  64لسنة .1989.
- 11قانون رقم ، 10-90مؤرخ في  14أفريل ، 1990يتعل بالنقد و القرض ،الجريدة الرسمية عدد ، 16صادر بتاريخ  18أفريل .1990
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الصرف و ّ
ثالثا  :اختبارالعالقة بين تخفيض سعر ّ
الصادرات :

الد اسة املتمثل في معرفة أثر ّ
ّ
التخفيضات املُتتالية ُ
للعملة الوطنية على ّ
الصادرات الجزائرية قمنا
انطالقا من هدف ر
ّ
والصادرات في املدى الطويل باستخدام برنامج  .EVIEWSوقد ّ
باختبار العالقة بين تخفيضات الدينار الجزائري
تم
ّ
الحصول على بيانات ّ
الدراسة من مصادر رئيسية ُمتمثلة في الهيئات ّ
الرسمية منها البنك املركزي و صندوق النقد الدولي و
البنك الدولي .

تغيرات ّ
ُ /1م ّ
الدراسة :

ّ 1/1
الصادرات ّ
السلعية :
ويقصد بها وف نظام ّ
السلع ّ
ُ
التي ُيقدرها ّ
هي عبارة عن اجمالي ّ
الديوان الوطني لإلحصاء الجزائري
التجارة الخارجية
محليا بالكامل أو ّ
السلع ّ
ّ
التي أجرى عليها عملية صناعية ّ
جميع ّ
التي ّ
تم إنتاجها أو تصنيعها ً
واملعدة
غيرت من شكلها وقيمتها
ّ
الحدود و رسوم ّ
ّ
امل تكلفاة نقلها الى ُ
للتصدير خارج الجزائر وتش ُ
التصدير (بالنسبة للجزائر أكثر من  % 97من صادرات
ّ
النفط ) وتحسب ّ
الصادرات على أساس فااوبF.O .B .
 2/1سدعرالصرفExchange Rate:
"هو عدد وحدات العملة األجنبية لوحدة واحدة من العملة املحلية أو العكس" ) ( 12

ّ
هو سعر الدينار الجزائري معبرا عنه ُ
بعملة بلد أجنبي أي عدد الوحدات من الدينار الجزائري الالزمة لشراء وحدة
واحدة من ُ
العملة األجنبية.
ّ
تم اساتخدام ساعر ّ
حيااث ّ
الصارف االسمي لالادينار الجزائاري مقابال الادوالر لقيااس اثاار تغ ّايره على الصاادرات حيااث
العملة األجنبية بداللة وحدات من ُ
يعارف على ّأنه ساعر وحادة واحادة مان ُ
العملة املحلية .
اعتمدنا في بحثنا هذا على سعر ّ
الصرف االسمي للدينار الجزائري ُمقابل الدوالر األمريكي ،و قد ّ
تم استخدام هذا
ُ
الصرف االسمي) في العديد من ّ
الدراسات ّ
املُؤشر (سعر ّ
السابقة املشابهة لدراستنا ك ّدراسة :
Akhtar and Hilton (1984) (13)،Gotur (1985) (14 )،Bailey, Tavlas and Ulan (1986)(15) ، McKenzie and Brooks
(1997)(16) ،...

12 - TAHRAUI Farid et BENELBAR Mohamed « The Impact Of Exchange Rate On Inflation And economic Growth in Algeria
– Econometric Study » _ Journal of Quantitative Economics Studies, 01/2015 p 03.
13 - Akhtar and Hilton )1984( “Effects of Exchange Rate Uncertainty on German and U.S. Trade”, Federal Reserve Bank of
New York Quarterly Review. Vol 9, 7-16.
14 - Gotur, P. )1985(, “Effects of exchange rate volatility on trade”, IMF Staff Papers, 32, 475-512..
15 - Bailey, M. J., Tavlas, G. S., & Ulan, M. (1987) ،"The Impact of Exchange Rate volatility on Export Growth: Some
Theoretical considerations and empirical results", Journal of Policy Modeling, 9 (1), pp.225-43
”16 - McKenzie, Michael D. and Brooks, R. )1997(, “The Impact of Exchange Rate Volatility on German – US Trade Flows,
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 7, pp. 7387.
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ّ
 3/1سعرالنفط : Oil Price
ّ
النفط مثل أي سلعة أخرى له أنواع كثيرة ،أو باألحرى يأخذ شكل خامات عديدة ومتنوعة ،كما ّأن لهذه السلعة
االستراتيجية معايير جودة تجعل خامات منها أعلى ً
سعرا من غيرها.
النقدية لبرميل ّ
النفط الخام الى القیمة ّ
و يشير سعر ّ
النفط الخام باملقياس األمريكي للبرميل ّ
املكون من  42غالون
معبرا عنه بالوحدة ّ
ً
النقدية األمريكية( 17 ).
ويجري قياس جودة أي خام نفطي عبر معيارين رئيسيين هما الكثافة ونسبة الكبريت في الخام  ،و قد استخدمنا في
د استنا هذه سعر برميل ّ
النفط باألسعار الجارية للدوالر األمريكي.
ر

/2الطريقة و االجراءات املتبعة:

ُ
النموذج ّ
التطرق إلى تقديم ّ
قبل ّ
التجريبي املتبع سوف نطب ما يلي :
ّ
التقديربواسطة املُربعات ّ
الصغرى: OLS
1/2
جدول رقم  02تقديرأثرتخفيض الدينارالجزائري على الصادرات للفترة 2018/1980
Dependent Variable: EX
Method: Least Squares
Date: 01/18/20 Time: 14:17
Sample: 1980 2018
Included observations: 39
Prob.
0.0103
0.0000
0.0288
28.14154
21.92540
6.103867
6.231833
6.149780
0.356185

t-Statistic
2.706340
20.92034
-2.278112

Std. Error
0.026600
0.031062
1.516320

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Variable
TCN
OIL
C

Coefficient
0.071988
0.649821
-3.454348

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

0.952030
0.949365
4.933719
876.2971
-116.0254
357.2318
0.000000

املصدرمن اعداد الطالبة من مخرجات Eviews9

تعرف-على-انواع-اسعار-النفط-الخام17 -https://petro-press.com/
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تم تقدير ّ
النموذج باستخدام طريقة املُ ّربعات ّ
الصغرى االعتيادية ) (OLSو برنامج Eviews.9
ّ
2/2اختبار ّ
مدى ُمناسبة النموذج:
ُ
 0.949365 = R2و هذا يعني ّأن ّ
الت ّغير في املُ ّ
تغيرات املستقلة (سعر صرف الدينار الجزائري  /الدوالر و سعر برميل
ّ
تغير ّ
النفط) ُ ،تفسر(  )%95من ّ
ّ
الت ّغير الحاصل في املُ ّ
التابع ّ
(الصادرات الجزائرية )  ،و باقي النسبة و هي () % 05تعود الى
ُ
عوامل أخرى لم يتم اد اجها في ّ
النموذج و تحسب ضمن قيمة الخطأ العشوائي .
ر
ّ
ّ
3/2التفسيراالحصائي للنتائج:
*ترتبط ّ
الصادرات الجزائرية )ً (EX
طرديا مع سعر صرف الدينار الجزائر ) ، (TCNو هو أثر معنوي عند%.1

*ترتبط ّ
الصادرات الجزائرية )ً (EX
طرديا مع سعر برميل النفط )، (OILوهو أثر معنوي عند%.1
ّ
ّ
4/2التفسيراالقتصادي للنتائج:
*ترتبط ّ
الصادرات الجزائرية ) (EXمع سعر صرف الدينار الجزائري ) (TCNبعالقة طردية و بأثر معنوي عند 1
النتيجة ال تتواف مع ّ
%وهذه ّ
الصرف و ّ
النظرية االقتصادية القائلة بوجود عالقة عكسية بين تقلبات سعر ّ
الصادرات
إذن نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة.
من جدول تقدير ّ
نستنتج ّأن ّ
ُ
متغير سعر صرف الدينار الجزائري ال يؤثر في قيمة ّ
الصادرات و قد بلغت
النموذج
تغير في سعر صرف الدينار الجزائري بوحدة نقدية واحدة ّ
يؤدي الى ّ
أي ّ
تغير في ّ
املعلمة املقابلة له ( )0.07أي ّأن ّ
الصادرات
بما قيمته 0.07مليار دوالر.
السالسل ّ
اختبار جذر الوحدة الستقراريه ّ
الزمنية:

/3اختبارجذرالوحدة ) (Unit root testلدالة ّ
الصادرات:

جدول رقم 03اختبار ADFو PPملتغيرات دالة ّ
الصادرات
PP

ADF
السلسلة ّ
ّ
الزمنية

املستوى

ّ
الصادرات

-1.329834
()0.6057

***-6.235690
(***)0.0000

0.512047
()0.9850

***-4.152872
(***)0.0025

0.70598
()0.9670

-1.266265
()0.6351

*** -5.351687
(*** )0.0001

-1.266295
()0.6351

سعرصرف الدينار
مقابل/الدوالر
ّ
سعرالندفط

الفرق األول

املستوى

الفرق األول

-1.322215
()0.6093

*** -6.235690
(***)0.0000
***-4.140110
(***)0.0025
*** -5.318665
(*** )0.0001

من اعداد الباحثة باستخدام البرنامج اإلحصائيEview09

**تشير استقرارية متغيرات ّ
الدراسة عند مستوى معنوية  %5و%.10
تغيرات ّ
***تشير استقراريه ُم ّ
الدراسة عند مستوى معنوية %1و  %5و%.10
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للم ّ
السالسل ّ
من خالل الجدول أعاله تظهر لنا نتائج اختبار جذر الوحدة الستقراريه ّ
الزمنية ُ
تغيرات االقتصادية
املدروسة لكل من اختبار ADFو ّ PPأن كل القيم املحسوبة أقل من القيم الجدولية الحرجة عند مستوى معنوية ، % 1
% 5و  % 10و ّ
بالتالي نقبل الفرضية العدمية التي تفيد بوجود جدور وحدوية وبالتالي عدم استقرار هذه السالسل الزمنية
ُ
عند املستوى.
القيم املحسوبة أكبر من ّ
وعند تطبي اختبار  ADFو  PPعند الفروق األولى نالحظ ّأن كل ّ
القيم الحرجة الجدولية
ّ
للم ّ
بالتالي نقبل الفرضية البديلة و نعتبر ّأن الفروق األولى ُ
تغيرات هي سالسل
عند مستوى معنوية  % 5، % 1و % 10و
ّ
زمنية ُمستقرة ،و منه ّ
الصادرات و سعر ّ
السالسل التالية ّ :
فإن كل من ّ
الصرف االسمي و سعر برميل البترول هي ُمتكاملة
من ّ
الدرجة األولى (( I .1
ّ
و ّ
بالتالي ُي ُ
مكن القول بما ّأن كل املُ ّ
تغيرات لها نفس ُمستوى االستقراريه فهي ُمتكاملة بالتزامن أي توجد عالقة تكامل
للتأكد من هذا ّ
تغيرات و ّ
بين كل املُ ّ
التكامل سوف نختبر العالقة طويلة األمد بمنهجية جوهانسون و سببية انجل قرانجر.
ّ
التكامل املُشترك لدالة ّ
الصادرات:
/4اختبار
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
بعد نتائج اختبارات ديكي فولراملوسع ADFو اختبارفيليب بيرون  PPلكل من السالسل الزمنية للمتغيرات السابقة
ّ
ُ
الدرجة األولى قُامنا بإجراء اختبار ّ
ّ
ّ
الصاد ات ُمتكاملة من ّ
التكامل املشترك باستخدام
الذكر التي توصلت الى أن دالة ّ ر
منهجية جوهانسون  ، Johansenويهدف هذا االختبار إلى وجود عالقة طويلة األجل بين املُ ّ
تغيرات ،فنقوم باختبار الفرضية
ُ
العدمية لتحديد ّ
أي من املتجهات تمثل داللة إحصائية معنوية .
ُ
ّ
جدول رقم  04نتائج اختباراألثر(  )Traceالتكامل املشترك ()Johannsen

**Prob.

0.05
Critical Value

0.4786
0.7928
0.4937

29.79707
15.49471
3.841466

)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
Hypothesized
Trace
)No. of CE(s
Eigenvalue
Statistic
19.20023
5.149138
0.468517

0.315974
0.118829
0.012583

None
At most 1
At most 2

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

**Prob.
0.3609
0.7815
0.4937

)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue
Hypothesized
Max-Eigen
0.05
)No. of CE(s
Eigenvalue
Statistic
Critical Value
21.13162
14.26460
3.841466

14.05109
4.680621
0.468517

0.315974
0.118829
0.012583

None
At most 1
At most 2

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
املصدر :من اعداد الباحثة باستخدام البرنامج اإلحصائيEview09.
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من خالل الجدول أعاله الختبار األثر واختبار القيمة املميزة العظمى Traceو  eigenvalue-Maxنالحظ ان نتائجه
تشير إلى عدم وجود عالقة تكامل مشترك و لهذا يتم قبول الفرضية العدميةH0
التي تفرض بأنه ال يوجد متجهات تكامل مشترك في ّ
النموذج ،وهذا ما يفسره االحتمال األكبر من  % 5وبالتالي نقول
انه ال يوجد تكامل مشترك أي ال يمكن وجود عالقة في املدى الطويل بين سعر الصرف االسمي ،و الصاد ات وأسعار ّ
النفط.
ر
ّ
وبالتالي ال يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ.
ولكن باملقابل يمكن دراسة العالقة في املدى القصير عن طري نموذج متجه االنحدار الذاتي VAR.
مالحظة  :يشير اختبار Traceو  eigenvalue-Maxالى عدم وجود عالقة تكامل ُمشترك إذن ال توجد عالقة تكامل
طويلة األجل بين ّ
الصر ف و ّ
التغير في سعر ّ
الصادرات.

/5متجه االنحدارالذاتيVAR:
 1/5تعريف متجه االنحدارالذاتي:
ُ
ُ
هو نموذج ديناميكي حركي يهتم بدراسة العالقات التبادلية على املدى القصير بين املتغيرات املستقرة في شكل نظام
معادالت ،ولهذا ّ
السالسل ّ
النموذج أفضلية كبيرة في تحليل ّ
الزمنية على املدى القصير حيث يسمح بدراسة اتجاه العالقات
السببية باإلضافة إلى استخدام أداة تحليل التباين ودوال االستجابة ّ
ّ
للصدمات العشوائية ألجل تحليل العالقات بين
ُ
املتغيرات الداخلية في النموذج .
ّ
 2/5تحديد درجة تأخيرالنموذجVAR :
ُ
التي تعطي أدنى قيمة ّ P
الزمنية ّ
لتحديد عدد الفجوات ّ
للنموذج ّ VAR
للسالسل املستقرة نستعمل ُمؤشرات
ُ
schwarzو  akaikeمن أجل ّ
عدة فجوات ،حيث نختار قيمة  Pالتي تعطي أدنى قيمة لتلك املؤشرات .ومن ُمخرجات افيوز
ُ
EVIEWS 9يعطي قيما مباشرة لهذه املؤشرات  FPEو  HQ , SCو ُ AICمرفقة بأدنى قيمة ل  Pبعالمة مميزة( *)كما في
ُ
الجدول املوالي:
ّ
جدول رقم 06نتائج اختبارأفضل درجة تأخيرللنموذج VAR

HQ
25.43423
*19.17099
19.42968
19.73350

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: EX TC OIL
Exogenous variables: C
Date: 12/27/19 Time: 23:28
Sample: 1980 2018
Included observations: 36
Lag
LogL
LR
FPE
AIC
SC
0
-453.9871
NA
21307850
25.38817
25.52013
1
-329.7618
*220.8451
*35450.66
*18.98676
*19.51460
2
-322.9310
11.00508
40485.29
19.10728
20.03100
3
-316.9126
8.693333
49229.92
19.27292
20.59252
* indicates lag order selected by the criterion
)LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level
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FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
eviews9 من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات:املصدر

ُ
ُ
تشير الى ضرورة أخد فجوة زمنية واحدة وHQ ،SC،AIC،FPE ، LR  ّأن كل املعايير06 ما نالحظه من الجدول رقم
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ ألنها
ّ P=1 هي
مدة االبطاء املثلى و هي أدنى قيمة ملختلف املؤشرات و بما ّأن جميع املؤشرات عند هذه الفجوة ُمرفقة بعالمة
ّ نجمة(*) فهي داللة على
(VAR).مدى مالئمتها و سيتم استخدامها في تقدير نموذج متجه االنحدار الذاتي
ّ النتائج
ّ الحصول على
ُ تم
ّ (بتطبي طريقة املُ ّربعاتVAR 1( يسمح لنا تقدير نموذج
ّ  وOLSالصغرى العادية
:التالية
( VAR:1( تقديرنموذج3/5
OLS ) بتطبيق طريقةVAR( تقديرنموذج07 جدول رقم
System: UNTITLED
Estimation Method: Least Squares
Date: 12/27/19 Time: 23:42
Sample: 1981 2018
Included observations: 38
Total system (balanced) observations 114
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C(1)
1.287131
C(2)
0.063457
C(3)
-0.326599
C(4)
3.360474
Determinant residual covariance

0.326203
0.057678
0.219081
3.063136
16776.77

3.945800
1.100192
-1.490773
1.097070

0.0001
0.2738
0.1391
0.2752

Equation: EX = C(1)*EX(-1) + C(2)*TC(-1) + C(3)*OIL(-1) + C(4)
Observations: 38
R-squared
0.849272 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.835972 S.D. dependent var
S.E. of regression
8.947417 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
2.220037

28.51711
22.09221
2721.913

eviews9 من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات:املصدر

ّ وبالتالي
ّ 0.84= R2 أكبر من قيمةDW= 2.22= ّأن قيمة دربن واتسنVAR ُنالحظ من جدول تقدير نموذج
النموذج
ّ ُيعتبر مقبوال من
.الناحية االحصائية
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/6دراسة استقراريه نموذج (( VAR 1

 1/6اختبارAR Roots:
الشكل رقم 08الختبارAR Roots
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-1.0

-0.5

-1.5
-1.5

املصدرمن اعداد الطالبة من مخرجات EVIEWS 9

وبالتالي ّ
النقاط تقع داخل الدائرة (أي كل الجذور تقع داخل دائرة الوحدة) ّ
نالحظ أن جميع ّ
النموذج ُمستقدر وال
يعاني من ُمشكلة ارتباط األخطاء أو عدم ثبات ّ
التباين.
 2/6اختباراالرتباط الذاتي Serial Correlation LM Tests
جدول رقم  09الختباراالرتباط الذاتي
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
0.5390
0.4973

F-statistic
Obs*R-squared

)0.629747 Prob. F(2,33
)1.397008 Prob. Chi-Square(2
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتeviews9

نالحظ من الجدول أعاله الختبار مشكلة االرتباط الذاتي أن القيم االحتمالية ( )0.53و(  )0.49هي أكبر من ()0.05
وبالتالي ّ
ّ
النموذج ال يعاني من ُمشكلة االرتباط الذاتي ما بين األخطاء.
 3/6اختبارعدم ثبات التباينHeteroskedasticity Tests
جدول رقم  10الختبارعدم ثبات التباين
Heteroskedasticity Test: ARCH
0.7849
0.7776

)0.075640 Prob. F(1,35
)0.079790 Prob. Chi-Square(1

F-statistic
Obs*R-squared

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتeviews9
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ُنالحظ من الجدول أعاله الختبار ُمشكلة عدم ثبات ّ
التباين ّأن قيمة االحتمال( )0.78و ()0.77وهي أكبر من ( )0.05و
النموذج ال ُيعاني من ُمشكلة عدم ثبات ّ
بالتالي ّ
ّ
التباين .

/7دينامكية نموذج (( VAR1
السببية (سببية قرانجرلدالة ّ
 1/7اختبار ّ
الصادرات()test de causalité au sens de granger :
السببية (لدالة ّ
جدول رقم 11اختبار ّ
الصادرات )
Null Hypothesis:

Prob.

F-Statistic

Obs

0.7844
0.1571

0.24463
1.96185

37

EX does not Granger Cause TCN
TCN does not Granger Cause EX

0.6144
0.1604

0.49452
1.93883

37

OIL does not Granger Cause TCN
TCN does not Granger Cause OIL

0.0070
0.0071

OIL does not Granger Cause EX
37
5.81618
EX does not Granger Cause OIL
5.79015
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجاتeviews9

ُتوقح نتائج جدول رقم 11الختبار سببية قرانجر لدالة ّ
الصادرات ما يلي :
الدوالر ال ُيفسر ّ
ّأن ّ
الت ّغير في أسعار صرف الدينار االسمي الجزائري ُمقابل ّ
الت ّغير في ّ
الصادرات ،حيث بلغتF-
ُ
(Statisticا حسوبة )  1.96ب ( Probاحتمالية) ّ ، 0.15
فان االحتمال املقابل إلحصائية فيشر أكبر من  % 5في كال
ّ
فإننا نقبل فرضية العدم القائلة بعدم وجود عالقة سببية تتجه من ّ
الت ّغير في سعر ّ
الصرف ) (TCNنحو
االتجاهين .
ّ
الصادرات(. (EXP
إال ّأن هناك عالقة سببية بين سعر برميل ّ
الصادرات)، ( EXPو ما ُي ّ
النفط )(OIL PRICEو ّ
عز ُز ذلك ّأن ّ
القيم
ُ
املقابلة إلحصائية فيشر و ّ
التي تقدر ب( )0.0070و( )0.0071هي أصغر من  % 5في كال االتجاهين،
(االحتمالية) Prob
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
وهذا يعني ّأن هناك تأثير متبادل بين(  (OIL PRICEو ( )EXPأي أن التغير في سعر النفط يفسر التغير في الصادرات ،و
ُ
العكس صحيح  ،و في هذه الحالة نرفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود عالقة سببية بين هذين املتغيرين و نقبل
الفرضية البديلة.
ّ
الت ّغير في سعر برميل ّ
الصرف ) (TCNفال ُيفسر ّ
ّأما ّ
الت ّغير في سعر ّ
النفط)(OIL PRICEو بالتالي فال توجد أي عالقة
سببية بين هذين املُتغيرين ( )TCNو ( ّ ، ) OIL PRICE
وبالتالي نقبل فرضية العدم القائلة بعدم وجود عالقة سببية
الصرف االسمي( )TCNنحو سعر برميل ّ
تتجه ُمن ّ
الت ّغير في سعر ّ
النفط( OIL PRICE).
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/8دوال االستجابة و تحليل التباين ملتغيرات دالة الصادرات
1/8دوال االستجابة ّ
ملتغيرات دالة ّ
الصادرات:

شكل رقم  12دوال االستجابة ملُ ّ
تغيرات دالة ّ
الصادرات

املصدر :من اعداد الباحثة من مخرجاتEVIEWS 9

ّ
النموذج كانت ّ
تغيرات ّ
و عند تطبي هذا االختبار على ُم ّ
النتائج كالتالي:
 1/1/8استجابة ّ
الصادرات لصدمة ذاتية :

ُ
ّ
الشكل أعالهّ ،
فإن ُحدوث صدمة هيكلية إيجابية واحدة في ُمعدل
حسب تقديرات دوال االستجابة و امل ّبينة في
الصاد ات سيكون لها تأثير إيجابي قو ّي قدرت نسبته ب ( )% 8.94في الفترة األولى  ،مع عدم ّ
التأثر ّ
بأي صدمة من صدمات
ّ ر
ً
ّ
ّ
التراجع حيث ُ
املُ ّ
يتولد تأثير سلبي ضعيف قدر ب ( )% - 0.03في الفترة
تغيرات األخرى ،ثم بداية من الفترة الثامنة تبدأ في
الثامنة و( ) % -1.04في الفترة العاشرة عرفت بعدها أعلى نسبة ب ( )% -1.64ثم عرفت تراجعا في الفترات الخمس األخيرة،
مسجلة معدال ما قيمته ( - %).1.29
الصادرات لصدمة سعر ّ
 2/1/8استجابة ّ
الصرف :

ّ
الشكل ّ
لصدمة ُعشوائية مقدارها انحراف معياري واحد في أسعار ّ
الصادرات ّ
األول ّردة فعل ُمتغير ّ
الصرف
ُيبين
الصادرات ّ
ُ
لتغير أسعار ّ
يتضح ّأن استجابة ّ
الصرف كانت صفرية في الفترة األولى
االسمية للدينار الجزائري ُمقابل الدوالر اذ
الد اسة ،حيث قدرت نسبة ّ
ّ
التأثير ب  % 0.44في الفترة
ثم أخدت ُمنحنى تصاعدي ايجابي من بداية الفترة الثانية حتى نهاية ر
الثانية و  % 1.88في الفترة العاشرة ،لتصل الى  %2.2قي نهاية فترة الدراسة ،أي ّأن كل انحراف معياري ُمل ّ
تغير سعر ّ
الصرف
الصاد ات ّ
ّ
ّ
نجم عنه ّ
تغير ايجابي في ّ
النفطية  ،و من
الصادرات  ،وهذا راجع الى ارتفاع أسعار النفط و بالتالي ارتفاع قيمة ّ ر
ُ
فإن ّ
خالل تحليلنا لالقتصاد الجزائري ّ ،
للعملة الوطنية ّ
املتتالية ُ
(الدينار الجزائري ) نجم عنه اتجاه ايجابي
التخفيضات
ّ
للصادرات الجزائرية.
ّ
 3/1/8استجابة ّ
الصادرات لسعربرميل النفط:

ُ ّ ّ
الشكل أعاله نتائج اختبار ّردة فعل ُم ّ
الصادرات ّ
تغير ّ
لصدمة ُعشوائية مقدارها انحراف معياري واحد في أسعار
يبين
ّ
برميل ّ
ّ
ّ
ُ
النفط  ،على مدار فترة الدراسة  ،إذ يتضح أن االستجابة كانت صفرية في الفترة األولى من الدراسة ،ثم أصبحت
االستجابة سلبية و ُمتناقصة و في ُمتوسط الفترة كانت استجابة سلبية ّ
قوية قدرت ب( )% -2.77و يرجع ذلك الى األزمات
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التي انهار من خاللها سعر برميل ّ
النفطية () 1986و ّ
التي عرفها العالم منها األزمة ّ
ّ
النفط من ( 27.63دوالر) للبرميل الى
ّ
التسعينات ّ
عدة أزمات منها أزمة العراق و الكويت ( ، )1990األزمة املكسيكية ( )1994حيث
( 15.53دوالر) ،ثم عرفت فترة
انخفض فيها سعر برميل ّ
النفط الى  16.19دوالر و األزمة االسيوية ( ،)1998اضافة الى أحداث  11سبتمبر  2001و منذ
ّ
السابعة نتيجة ارتفاع الطّالب على ّ
يعكس ذلك االنخفاض ّ
التراجع و ذلك بداية من الفترة ّ
ُ
مدى
النفط  ،و
 2003بدأت في
ّ
ّ
استجابة ّ
الصادرات الجزائرية النخفاض أسعار النفط لتستقر بعد ذلك ُمتأثرة بأزمة ّ
الرهن العقاري  2008حتى وصلت
ّ
الى ( )% -1.05في الفترة العاشرة ،و منذ  2010عرفت استجابة ايجابية ُمتصاعدة في الفترات الثمانية األخيرة لتصل الى
 %2.2في نهاية فترة ّ
الدراسة.
ً
لصدمة انحراف أسعار برميل ّ
وقد جاء اختبار ّردة فعل ُم ّ
الصادرات ّ
تغير ّ
متوافقا مع الواقع االقتصادي
النفط،
بالتالي زيادة ّ
الصاد ات الجزائرية و ّ
بحيث ارتفاع أسعار ّ
النفط ُ
الناتج املحلي االجمالي.
يرفع من ّ ر
ّ
التدباين لدالة ّ
الصادرات :
 2/8تحليل
ّ
مكونات التدباين لدالة ّ
جدول رقم  13تحليل ّ
الصادرات
OIL
0.000000
1.315990
3.811936
6.868891
9.928038
12.56962
14.55021
15.79890
16.38336
16.46055

Variance Decomposition of EX:
S.E.
EX
TC
8.947417
100.0000
0.000000
11.59184
98.53917
0.144841
13.08422
95.69298
0.495081
14.01003
92.07746
1.053653
14.61439
88.26561
1.806350
15.02680
84.70512
2.725256
15.32354
81.67625
3.773534
15.55239
79.29070
4.910400
15.74450
77.52113
6.095504
15.92054
76.24712
7.292335

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املصدرمن اعداد الطالبة من مخرجاتEVIEWS9

ُ
ّ
نالحظ من خالل الجدول أعاله ّأن نتيجة تجزئة ّ
بالصادرات لعشر فترات وعرض كل عمود نسبة
التباين املتعل
التباين ُتشير إلى ّأن تباين خطأ ّ
تغير اآلخرّ ،إن تجزئة ّ
تغيرين في تفسير تجزئة ّ
التباين في املُ ّ
إسهامات أحد املُ ّ
التنبؤ
ّ
ُ
تغير نفسه بنسبة  % 100ثم يبدأ في ّ
الصاد ات )(EXPأي ّ
التناقص في ّ
امل ّ
املدى الطويل (الفترة العاشرة )
الت ّغير يرجع الى
ل ّ ر
بأن ّ
لتصل الى نسبة  ، %76.24وهذا ُيفسر ّ
الصادرات ال يتأثر بشكل كبير باملُ ّ
الت ّغير في ّ
تغيرات األخرى ،إذ نالحظ ّأن تأثير
ّ
ّ
التزايد في ّ
يتعدى  %0.49في ّ
جد ضعيف بحيث ال ّ
الصرف فهو ّ
سعر ّ
املدى الطاويل ليصل الى نسبة
املدى القصير ،و يبدأ في
 % 7.29و تبقى نسبة ضعيفة ،و يأتي سعر برميل ّ
األول من حيث تفسير ّ
النفط في املركز ّ
تغير ّ
الصادرات بحيث تنتقل هذه
ّ
ّ
تغير سعر برميل ّ
ّ
الثالثة لتصل الى  % 16.46في الفترة العاشرة  ،ويبقى ُم ّ
يتصدر
النفط
النسبة من  % 3.81في الفترة
تغيرات األخرى في تفسير ّ
املُ ّ
الت ّغير في ّ
الصادرات.
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 /9نتائج الدراسة ومناقشتها:
مما سب ُيمكننا استخالص ما يلي:
وجدنا ّأن جميع ّالسالسل غير ُمستقرة  ،فهي تخضع إلى مركبة االتجاه العام.
 قمنا بإجراء ُالسالسل ّ
الفروق من ّ
الصرف االسمي )ّ ، (TCn
التالية  :سعر ّ
الدرجة األولى على ّ
الصادرات) ، (EXPو سعر
ّ
برميل النفط(PRICE OIL ).
ُ
الزمنية (درجة ّ
وجدنا ّأن الفجوة ّالتأخير) املناسبة هي  = P 1حسب ما أشارت إليه جميع املعايير.
ُ
امل ّ
عند إجراءنا الختبار -انجل قرانجر -اختبار العالقة ّتغيرات وجدنا:
السببية بين
* ّأن هناك عالقة سببية بين سعر برميل ّ
النفط PRICE OILو ّ
الصادرات ،EXPو هي عالقة ذات اتجاهين.
ُ
ُ
ّ
الصاد ات و ّ
بعد إجراءنا الختبار ّامل ّ
بالتالي هذا ال
التكامل املتزامن  ،وجدنا أنه ال توجد عالقة تكامل بين
تغيرات في دالة ّ ر

يسمح لنا باستخدام نماذج تصحيح الخطأVECM .
ُ
تغيرات و انعدام ّ
وجود عالقة سببية بين املُ ّالتكامل املتزامن يسمح لنا باستخدام نماذجVAR .
ّ
 ُقمنا بتقييم ُمختلف ُمعادالت نموذج ُ VARمعادلة ّالصادرات ،وجدنا أنه ال يوجد ُمشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء،
ثبات ّ
التباين ،طبيعية األخطاء باإلضافة إلى استقرار األخطاء.

النبضة وتجزئة ّ
 حاولنا معرفة سيرورة نماذج - VARفبينت دوال استجابة ّمتغيارين يؤثران في ّ
التباين ّأن أهم ّ
الصادرات
ومتغير سعر برميل ّ
ّ
هما املُ ّ
النافط.
تغيار نفسه

خاتمة:

من خالل هذه ّ
الدراسة حاولنا اختبار العالقة بين ّ
تغيرات سعر ّ
الصرف االسمي للدينار الجزائري مقابل الدوالر على
تم تقدير نموذج ّ
الدراسة باستخدام ثالث ُم ّ
الصادرات باستعمال بيانات سنوية للفترة  2018/1980و ّ
تغيرات هي (سعر
الصاد ات  ،و سعر برميل ا ّلنفط) ومن خالل تطبي اختبار ّ
التكامل املشترك لجوهانسون تبين أنه ال توجد
صرف الدينار  ّ ،ر
عالقة توازنيه طويلة االمد .
وقد بينت النتائج التطبيقية ملنهجية متجه االنحدار الذاتي ّ VARأن سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر ال
يفسر ّ
الت ّغير في ّ
الصادرات الجزائرية  ،و قد أتثبت الدراسة أنه ال توجد عالقة سببية بين سعر الصرف و الصادرات في
كلتا االتجاهين ،و في األجلين الطويل و القصير ،وما يعزز ذلك هو نتائج السببية وف انجل –غرانجر.
توصلنا من خالل هذه ّ
الدراسة إلى عدم وجود أثر لسعر ّ
الصرف على الصادرات الجزائرية حيث ّأن تخفيض ال ُعملة
لم يؤثر عليها.
ُ
الد اسة القياسية وضع االقتصاد الجزائري ذلك ّأن عملية ّ
ّ
التخفيضات املتتالية للدينار الجزائري،
تعكس نتائج هذه ر
ّ
التي اتخذتها ُ
الحكومات املُتعاقبة لم يكن هدفها ّ
الرفع من الصادرات و تقليص الواردات  ،و لكن ما هي اال سياسة ترقعيه
ُ
الرفع من املداخيل ّ
طُابقت من أجل ّ
النفطية  ،و بتوصيات من املؤسسات الدولية ،و خاصة صندوق النقد الدولي  ،فهذه
السياسة ّ
ّ
النقدية لم تجدي ً
نفعا في تسوية أوضاع االقتصاد الجزائري وال تصلح أن تطب في دولة نامية ذات اقتصاد ريعي
ّ
كليا على مورد وحيد وهو ّ
ُ
مما زاد الطينة بلة ّ ،أن هذه ّ
النفط ،و ّ
يعتمد ًّ
السياسة ّعملت على تدهور القدرة الشرائية
للمواطن البسيط  ،وأفرغت خزينة الدولة.
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بناء تعريف لعلم اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصادي احلديث
)(دراسة حتليلية إنتقادية لتعريف اإلقتصادي بول سامويلسون احلائز على جائزة نوبل يف اإلقتصاد
Creating a comprehensive definition of economics according to modern
economic requirements
(A critical analysis of the definition of the Nobel Prize-winning economist Paul Samuelson)

ذي يزن االعوش
اليمن

Abstract
The research aims to analyze the prevailing definition
of the Economy and extract criticism that reflects the
inadequacy of Economic reality, and in this the
analytical method was adopted, The research
concluded with a number of fundamental criticisms,
such as failure to observe the definition, the necessary
elements in the Economic process, and not taking into
account the difference between Economies at the
present time, and through these criticisms, a modern
and comprehensive definition of the Economy was
created that conforms to the requirements of Economic
reality.
Key words: modern economic reality, Criticisms of
prevailing economic definitions, appropriate to the
economic reality, Paul Samuelson.
Jel classification : A1 General Economics A140
Sociology of Economics

:امللخص
يهدف البحث إلى تحليل التعريف السائد لإلقتصاد كعلم
وكمفهوم واستخالص االنتقادات من خالل دراسة فرضيات
البحث التي تعكس عدم املالئمة للواقع اإلقتصادي الحديث
 وقد خلص،وفي ذلك تم اعتماد املنهج التحليلي الوصفي
البحث إلى عدد من اإلنتقادات الجوهرية كعدم مراعاة
التعريف للعناصر الضرورية في العملية اإلقتصادية كعلم
وكمفهوم وعدم مراعاة االختالف بين اإلقتصاديات في الوقت
 ومن خالل هذه اإلنتقادات تم انشاء تعريف حديث،الراهن
.وشامل لإلقتصاد يتواف مع متطلبات الواقع اإلقتصادي
 انتقادات، الواقع االقتصادي الحديث:الكلمات املفتاحية
، مالئمة الواقع اإلقتصادي،التعاريف االقتصادية السائدة
.بول ساميلسون
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مقدمة:

ً
الدافع الرئيس ي إلجراء هذا البحث هو معرفة ما إذا كان هناك حاجة لتعريف حديث وشامل عن اإلقتصاد استنادا
على تحليل التعريفات السائدة واإلنتقادات املوجهة أليها ,وفي حال وجود هذه الحاجة ينب ي إعادة صياغة وبناء تعريف
اإلقتصاد كعلم وكمفهوم ,وبصفة شخصية تعبر عن رأي الباحث بأن هذا البحث خطوة أساسية لفتح املجال البحثي في
كمدخل إقتصادي حديث يواكب التطور العلمي والحضاري املتسارع ,فاإلقتصاد كأحد العلوم اإلجتماعية واإلنسانية نشاء
وتطور من خالل النظريات والقواعد الوليدة من الفكر اإلنساني ,ويوجد بعض الخالفات حول عدد من الجوانب لهذه
ً
النظريات والقواعد تبعا الختالف الزمن واملجتمع والبيئة مما نتج عنه تعارض في وجهات النظر بين املفكرين اإلقتصاديين,
وأهم أوجه التعارض هي اإلنتقادات حول التعريفات السائدة عن اإلقتصاد والتي طالت عمالقة اإلقتصاد مثل ادم سميث
وبول ساميلسون.

إشكالية البحث :هل يمكن إنشاء تعريف حديث وشامل لإلقتصاد بما يالئم الواقع اإلقتصادي من خالل دراسة تحليلية
للتعاريف السائدة وربطها بالواقع الحالي؟
فرضيات البحث:
 .1درجة التغير في الواقع الزمني والتقدم الحضاري واإلنساني ينعكس على تعريف علم ومفهوم اإلقتصاد.
 .2لبناء تعريف اإلقتصاد يتطلب إدراج عبارات تشرح العناصر املرتبطة بالتعريف بصورة أوقح مما هو عليه في
التعاريف املتداولة.
 .3تأثير دور اإلمكانيات واملقومات في العملية اإلقتصادية يوجب إدراجه في بناء تعريف اإلقتصاد.
 .4دور الدولة في اإلقتصاد والذي اهملته التعاريف السائدة يوجب إدراجه في تعريف اإلقتصاد.
 .5وصف املوارد التي يستهدفها اإلقتصاد في التعاريف السائدة باملوارد الطبيعية ال يعكس الوصف الكامل للموارد
في الواقع الفعلي.
 .6مبدأ ندرة املوارد في التعريف التقليدي ال يعطي الوصف الحقيقي لحالة وجود املوارد.
 .7الواقع االقتصادي يشترط تحديد اإلنتاج السلعي بما يتواف مع القواعد اإلقتصادية يفرض ضرورة إدراج
التحديد الكمي لإلنتاج في تعريف اإلقتصاد.
 .8التعاريف السائدة أهملت كيفية اشباع االحتياجات التي يعجز اإلقتصاد عن توفيرها بسبب نقص املوارد.
 .9التعاريف السائدة ال تراعي اختالف الواقع اإلقتصادي بين الدول وتأثير عامل اإلدارة اإلقتصادية .
 .10التعريفات السائدة ال تشير إلى الكفاءة اإلقتصادية بالرغم من تأثيرها في العملية اإلقتصادية والتي يتوجب ذكرها
في تعريف اإلقتصاد.
أهمية البحث:
 .1تصحيح املفهوم اإلقتصادي والذي يعتبر حجر اساس لعلم اإلقتصاد والعلوم املتفرعة منه.
 .2يغير املنظور العام لعلم اإلقتصاد ما يساعد على إضافة مفاهيم وطرق واساليب حديثة في مواضيع اإلقتصاد
مثل تعديل مفهوم ندرة املوارد.
 .3يساعد في فتح مجاالت بحثية إقتصادية جديدة وأصيلة.
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منهج البحث :تم اعتماد املنهج التحليلي الوصفي.
التعريف السائد لإلقتصاد:

ً
تعددت التعريفات حول علم اإلقتصاد تبعا لنوعية الفكر اإلقتصادي واملدارس السائدة في املاض ي والحاضر ,وقد
تم تحليل وانتقاد مجموعة من التعاريف ألعالم املفكرين في مجال اإلقتصاد ,ومن هذه التعاريف تعريف اإلقتصادي
االمريكي بول سامويلسون الفائز بجائزة نوبل في اإلقتصاد عام  1970والذي ينص على أن :اإلقتصاد هو دراسة كيفية
اختيارالرجال وا جتمع باستخدام أو بدون استخدام املال لتوظيف املوارد اإلنتاجية النادرة ال ي يمكن أن يكون لها
استخدامات بديلة إلنتاج سلع مختلفة بمرورالوقت وتوزيعها لالستهالك اآلن وفي املستقبل القريب بين مختلف األفراد
والجماعات في ا جتمع 1,وهذا ما يشار أليه بالنص األول ,وبأخذ تعريف سامويلسون من مصدر أخر فإن اإلقتصاد علم
اجتماعي يهتم بشكل أساس ي بالطريقة ال ي يختار بها ا جتمع لتوظيف موارده  ،وال ي لها استخدامات بديلة  ،إلنتاج
السلع والخدمات لالستهالك الحالي واملستقبلي 2,وهذا ما يشار أليه بالنص الثاني ,وعليه تم اعتماد هذا التعريف بشكل
رئيس ي كموضوع للدراسة مع التطرق للتعاريف األخرى.
الفرضية األولى :درجة التغير في الواقع الزمني والتقدم الحضاري واإلنساني ينعكس على تعريف علم ومفهوم اإلقتصاد.
ملاذا علينا أن نعيد تعريف اإلقتصاد؟؟! سؤال منطقي للغاية ,ولإلجابة عنه ينب ي الرجوع لتعريف اإلقتصاد كعلم
والذي سيكشف أول املبررات املنطقية إلعادة تعريف اإلقتصاد ,وبأخذ تعريف (ليونيل روبنز) في مقالة نشرها عام 1932م
حيث يقول« :االقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك اإلنساني كعالقة بين الغايات واملوارد النادرة ذات االستعماالت
املتعددة" 3,وما يهم في هذا التعريف عبارتين هما" السلوك اإلنساني والعالقة بين الغايات واملوارد" وبالنظر إلى الغايات فمن
البديهي أن الغايات اإلنسانية بشكل عام في عصر التقدم والتكنلوجيا ستختلف عن الغايات قبل  100سنة بالتالي سيترتب
عليه اإلختالف في السلوكيات والعالقات ,ومعنى هذا أن التغير في الواقع اإلنساني سيترتب عليه تغير في جميع العناصر
املرتبطة بتعريف اإلقتصاد من غايات وسلوكيات وعالقات بالتالي البد من أن يتغير املفهوم اإلقتصادي ,ولتأكيد هذا
االستنتاج ينب ي علينا تتبع التطور في املفاهيم والنظريات واملدارس اإلقتصادية من أجل إثبات التغير العام للمفهوم
اإلقتصادي وبهذا البد من التطرق ألساس املفهوم اإلقتصادي املرتبط بالوجود اإلنساني ،وهذا ما أسميه بمفهوم اإلقتصاد
البدائي والذي يشار أليه باقتصاد روبنسون كروزو واملأخوذة تسميته من الرواية التي تحمل نفس االسم والتي ألفها دانييل
ديفو في  ,1719ويعرف هذا اإلقتصاد بأنه إطار عمل بسيط لدراسة مسائل أساسية في علم االقتصاد ،4ويفترض هذا
اإلطار وجود مستهلك واحد ومنتج واحد وسلعتين ,ويعد اقتصاد روبنسون كروزو تجربة فكرية حيث وجد الكثير من
اقتصاديي التجارة الدولية هذه القصة البسيطة واملثالية ذات أهمية نتيجة ملا تتيحه من تبسيط لتعقيدات العالم
الحقيقي ,واالفتراض الضمني هو أن دراسة اقتصاد العميل الواحد ستقدم تبصرات مفيدة إلى كيفية عمل اقتصاد العالم
 1االقتصاد  ,بول آ .سامو يلسون  ,وليام د .نورد هاوس  ,ترجمة هشام عبد هللا  ,الطبعة الخامسة عشرة ,الدار االهلية للنشر والتوزيع عمان ,
الطبعة الثانية  ,2006صفحة .30
تم االطالع في ( https://www.brainkart.com/, 2021\6\12د ن  ,د ت)2 Samuelson's Definition (Modern Definition of Economics).
 3اقتصاد (علم) ,القاموس االقتصادي  -حسن النجفي  -مطبعة اإلدارة املحلية  -بغداد  ,/https://ar.wikipedia.org ,.1977تم االطالع في
.2021\6\4
4 R. Varian, Hal (2009). Intermediate Microeconomics - A modern approach, Eighth Edition. W. W. Norton & Company p
739.
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الحقيقي ذي العمالء االقتصاديين الكثر 5,وبهذا نجد أن مفهوم اقتصاد روبنسون كروزو ال يتعدى عن كونه مثال فكري
بسيط لشرح أبجديات اإلقتصاد ,لذا فإن مثل هذه التعاريف ال تتعدى عن كونها أمثلة تشرح اإلقتصاد بصورة سطحية
للغاية ,وهذا ما يقودنا إلى التطرق لنظرة الرواد لإلقتصاد حيث عرف (آدم سميث –  )Adam Smithاإلقتصاد بأنه العلم
الذي يتناول اإلنتاج واالستهالك وتوزيع الثروة ،وأعتبر (ألفريد مارشال –  )Alfred Marshallأن الهدف من االقتصاد هو
توفير الرفاهية ،وأن الثروة هي الوسيلة التي نصل بها إلى الرفاهية ،فعلم االقتصاد يدرس الثروة التي توفر الرفاهية 6,ومن
خالل التعريفيين نجد أن التركيز على جانبين األول في اإلنتاج والثاني في تحقي الثروة والرفاهية ,وهذا يشير إلى قصور في
التعاريف تمثلت بالكيفية التي من خاللها يتم انتاج الثروة وكيفية توزيعها وملن ,ربما يستنكر الكثير لهذا التعلي غير أن
ً
السبب في هذه إلشارة يعود إلى الحقائ التاريخية لتطور وتشكل اإلقتصاد خصوصا في أوربا والتي مرت بالعديد من
ّ
االقتصادية
التشكالت التي ساهمت في تطور اإلقتصاد كعلم وكمجال ,حيث ظهرت في أوربا نوع من أنواع األنظمة
ّ
والسياسية التي تعرف باإلقطاعية خالل فترة العصور الوسطى ،7وفي هذا النظام ظهرت طبقة اإلقطاعين وهي طبقة كبار
مالكي األراض ي حيث ارتبط الفالحون بالعمل في أراض ي النبالء وكبار املالكين ضمن أعمال القنانة (العبودية) 8,وحقيقة
هذا النظام بأنه يركز على تحقي الثروة والرفاهية لفئة قليلة ومحدده مقابل استغالل الغالبية العظمى من الشعب ما
تسبب في قيام الثورات واندالع الحروب التي شكلت أوربا الحديثة ومنها الثورة الفرنسية عام  1789والتي كانت أسبابها
ً
منتشرا بين
الرئيسية بشكل أساس ي اقتصادية ناتجه عن البرجوازية والنظام اإلقطاعي ،إذ كان الجوع وسوء التغذية
الفئات الفقيرة في فرنسا مع ارتفاع أسعار املواد األساسية كالخبز وأسعار املحاصيل ،بنتيجة الكوارث الطبيعية والعوامل
ّ
الجوية إلى جانب نظام وسائل النقل غير الكافية التي كانت تعي نقل القمح من املناط الريفية إلى املراكز السكانية
الكبيرة ،إلى حد زعزع لدرجة كبيرة استقرار املجتمع الفرنس ي في السنوات التي سبقت الثورة 9,هذه التحوالت ساهمت في
نشؤ مدارس إقتصادية تسعى لتحقي الرفاهية للطبقات العمالية وتركز على التوزيع العادل للثروة ومنها املدرسة املاركسية
في االقتصاد أو املدرسة االشتراكية التي هي مدرسة اقتصادية أسسها كارل ماركس ( )1883 – 1818والقائمة على الفكر
االقتصادي االشتراكي والتي نشأت نتيجة املعاناة اإلنسانية في تلك الفترة حيث صاحبت الثورة الصناعية تعاسة كبيرة
للطبقة العاملة وبؤس شديد في أوساطها واستغالل كبير لألطفال والنساء الذين كانوا يعملون في املناجم واملعامل وساعد
املستوى املنخفض لألجور أصحاب األموال من تكديسها أو استثمارها الش يء الذي أدى إلى تقدم اقتصادي كبير على
حساب تضحيات اجتماعية وقد عارض هذه األوضاع كثير من الذين ينزعون إلى التيار االشتراكي 10,وبالنظر إلى عوامل نشؤ
املدرسة املاركسية في اإلقتصاد نجد أنها كانت وليدة معطيات الواقع الذي نشأت فيه ,وقد تكون النظرية املاركسية
لإلقتصاد تالءمت مع الواقع االجتماعي والسياس ي في تلك الفترة ,وهنا يتجلى سؤال منطقي :هل النظرة املاركسية مالئمة
للتطبي في الوقت الحالي؟؟! بالتأكيد أن املاركسية اإلقتصادية لن تتالءم مع الواقع حتى في املنطقة التي نشأت فيها بداللة
فشل املاركسية في أكبر الدول املتبنية لنظرياتها ونهجها وانجرار الروس و الصينيين التدريجي نحو الرأسمالية 11,وهذا ال
Hillman, A. L. (2009). "page 138". Public Finance and Public Policy - Responsibilities and Limitations of Government
. ISBN 978-0-511-64127-5.صفحات  Second). New York: Cambridge University Press. 859الطبعة(
 6هال أحمد ,تعرف على علم االقتصاد ,/https://librabuzz.com ,تم االطالع في .2021\6\4
تم االطالع في 7" Feudalism", Encyclopedia.com, Retrieved 17-7-2017. Edited. https://ar.wikipedia.org/ 2021\6\5
 8اإلقطاعية(,د ن ,د ت)  ,/https://ar.wikipedia.orgتم االطالع في .2021\6\5
 9الثورة الفرنسية( ,د ن ,د ت)  ,/https://ar.wikipedia.org ,.Hibbert. Pg 96تم االطالع في .2021\6\5
 10املاركسية في االقتصاد( ,د ن ,د ت)  /https://ar.wikipedia.orgتم االطالع في .2021\6\4
 11عبدالرحمن عبدهللا ,تأمالت في الفكر االقتصادي املاركس ي .2020\9\4.اسباب النجاح والفشل ,/https://www.raialyoum.com ,تم
االطالع في 2021\6\4
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يعني أن املاركسية اإلقتصادية لم تخضع للتطور الفكري والتطبيقي منذ تلك الفترة ,كما أن فشل املاركسية اإلقتصادية
في دول معينة قد يكون راجع إلى معطيات تلك الدولة وطريقة التطبي  ,لذلك فإن اإلنتقاد ليس موجه إلى املاركسية
اإلقتصادية بحد ذاتها وإنما لشرح اقتصار مالئمة املفاهيم والتعاريف والنظريات اإلقتصادية على فترات زمنية معينة
وعدم املالئمة لفترات أخرى ما يعتبر نتيجة منطقية لتغير والتطور الفكري اإلقتصادي على مدى الزمن.
هذا يؤكد أن التغير الزمني واختالف عوامل الواقع والبيئة املتمثلة بالتطور اإلنساني والحضاري وتقدم التكنلوجيا
والعلوم يفرض ضرورة تغير معطيات اإلقتصاد بالتالي تعريفه بما يالئم الواقع ،وبهذا تم إثبات الفرضية األولى.
الفرضية الثانية :لبناء تعريف اإلقتصاد يتطلب إدراج عبارات تشرح العناصر املرتبطة بالتعريف بصورة أوقح مما هو
عليه في التعاريف املتداولة.
ابتداء سامويلسون تعريفة لعلم اإلقتصاد بعبارة (دراسة كيفية االختيار) وفي النص األخر عبارة (الطريقة التي يختار
بها املجتمع  ، ),,,,,,كما يبين مرونة علم اإلقتصاد في التعامل مع املتغيرات املختلفة غير أن هذا الوصف ال يتالءم مع الجميع
 ,فالقليل من اإلقتصاديين واملفكرين هم من سيستوعب املعنى الكامل ,حيث تظهر أولى الفجوات والتي تتمثل في التساؤل
اآلتي  :اختيار ماذا ؟! أو باألصح ماهي الخيارات التي تخدم العملية اإلقتصادية؟ وبالنظر إلى النص األول للتعريف حدد
ساميلسون الخيارات حول استخدام أو عدم استخدام املال ,وقد يظن البعض أن هذا هو نطاق الخيارات املقصودة ,في
حد سواء حول عنصر املال وباقي
حين أن العملية اإلقتصادية تتضمن العديد من الخيارات املحددة واملفتوحة على ٍ
12
العناصر االخرى ومثال على ذلك توجه الحكومات لتنمية االقتصاد من خالل نظام  B.O.Tوالذي يعرف بأنه تولي مستثمر
من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية املختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية
األساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد االنتهاء منه ملدة
امتياز معينة تتراوح عادة ما بين  30أو  40سنة ،وخاللها يتولى تشغيل املشروع بحيث يحصل من خالله على التكاليف التي
تحملها باإلضافة إلى تحقي أرباح من خالل العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا املشروع وبعد انتهاء مدة االمتياز
يتم نقل املشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام  B.O.Tيعني وجود آلية تمويلية إلنشاء البنى األساسية في مجتمع ما
ً
بعيدا عن موارد الدولة 13,وبالنظر الى هذا الخيار نجد أن الحكومة توجهت إلى تنفيذ املشاريع من خالل توجه يتضمن عدد
من الخصائص كاملصدر الخارجي للتمويل وآلية نقل امللكية واملدى الزمني ,أما من حيث ارتباط الخيارات باملوارد االنتاجية
فنجد أن طبيعة ووضع وخصوصية املوارد تفرض نوع ونطاق الخيارات والتي تعكس الكيفية التي سيتم من خاللها التعامل
مع هذه املوارد ومثال على ذلك املوارد النفطية حيث أن كميات النفط في الحقول والعم والتقنيات املطلوبة الستخراجه
تحدد الخيار االقتصادي األنسب كأن يتم املفاضلة بين استخراج النفط عن طري شركات الدولة أو القطاع الخاص
محلية كانت أو أجنبية وهل سيتم استخراج النفط وتصديره بشكل مباشر باملادة الخام أم سيتم تكريره.
في هذا الوضع نجد أن عملية االختيار تقترن بجانبين هما البدائل املتاحة واتخاذ القرار وهذا ما يؤكده تعريف اتخاذ
القرار والذي يعرف بأنه عملية تحديد واختيار البدائل القائمة على القيم والتفضيالت واملعتقدات من صانع القرار 14,كما
أن اإلشارة لعملية تعدد البدائل واتخاذ القرار تخل ارتباط للتعريف مع عملية اإلدارة ومن خالل هذا األمر نتوصل إلى
اإلدارة االقتصادية والتي تعتبر جزء مهم من العملية االقتصادية ,معنى هذا ان عبارة (تحديد البدائل واتخاذ القرار) تعكس
 ,البناء والتشغيل والتحويلBUILD OPERATE TRANSFER.

12

 13التشييد والتشغيل ونقل امللكية (,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org/wikiتم االطالع في تاريخ .2020\4\16
 14اتخاذ القرار (,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org/wikiتم االطالع في تاريخ .2020\4\16
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طابع متخصص كما أنها أكثر وضوح مالئمة من لفظة (اختيار) ,ومن ناحية أخرى تعطي شمولية أكثر من حصر الخيارات
في النطاق املالي ,وبهذا تم إثبات الفرضية الثانية.
الفرضية الثالثة :تأثير دور اإلمكانيات واملقومات في العملية اإلقتصادية يوجب إدراجه في بناء تعريف اإلقتصاد.
لتنفيذ القواعد والنظريات في أي مجال وتحويلها إلى تطبيقات عملية يتطلب األمر وجود إمكانيات ومقومات يتم
توظيفها واستخدامها للحصول على نتائج ملموسة واألمر ذاته ينطب على إدارة اإلقتصاد ,ولفهم دور كال الجانبين في
ً
العملية اإلقتصادية ,ونظرا لعدم وجود تعاريف علمية معتمدة لإلمكانيات واملقومات توجب إعداد تعاريف منطقية
تتواف مع املبادئ العلمية ,وتعرف اإلمكانيات بأنها العوامل املستخدمة في تنفيذ العملية االقتصادية وتعتبر جزء منها
ويمكن التحكم بها واستخدامها في العلمية اإلنتاجية ,ومن هذه اإلمكانيات (معرفية  ,مالية  ,تنظيمية  ,,ال )* تعريف
الباحث ,أما املقومات فيمكن تعريفها بأنها العوامل املوجودة في البيئة االقتصادية والتي تتداخل مع العلمية االقتصادية
ويصعب التحكم بها ومن هذه املقومات (طبيعية  ,جغرافية  ,سكانية  ,,ال )* تعريف الباحث.
وهنا يظهر تساؤل مهم  :ما هو الدافع لتصنيف العناصر املؤثرة في العملية اإلقتصادية إلى مقومات وإمكانيات؟ ارتكاز
اإلقتصاد على كال الجانبين يمثل الدافع الرئيس ي لتصنيف العناصر إلى إمكانيات ومقومات ,ويؤكد هذا األمر االختالف بين
املفكرين اإلقتصاديين حول أساس اإلقتصاد وهذا ما يوقحه رؤية كل من آدم سميث واإلقتصاديين الفيزوقراطين
ً
قاصرا على األرض ،في حين أن آدم
لإلقتصاد حيث أن الفيزوقراطيين لم يعيروا أي اهتمام بالعمل ،فكل اهتمامهم كان
سميث كان على عكسهم حيث يؤكد لنا في أول كتابه أن العمل هو مصدر الثروة الحقيقي ,هذا هو الفرق األول وهناك
ً
أساسا لكتابه ،وذلك بتقسيمه للعمل وجعل تقسيم العمل
كذلك فروقات أساسية بينه وبين الفيزوقراطيين قد جعلها
ً
ً
جديدا في الحياة اإلقتصادية ،بل يقول العالم ريست االقتصادي الفرنس ي الشهير إن نظرية تقسيم األعمال هي
عامال
الفكرة األساسية الجديدة في تعاليم آدم سميث , 15وباملنط اإلقتصادي يتوجب علينا اإلقرار بأن كال النظرتين صحيحه,
وسبب الخالف هو أن كال الطرفين نظروا لإلقتصاد من زاوية مختلفة ,في حين أن الواقع يقتض ي بأن اإلقتصاد ال يقوم إال
بكال الجانبين ,الجديد في األمر هو التصنيف حسب مستوى التحكم ,فالعوامل التي يمكن التحكم فيها سميت باإلمكانيات
وباملقابل العوامل التي يصعب التحكم فيها سميت باملقومات ,الجدير بالذكر أن نظرة الفيزوقراطيين لألرض على أنها
أساس الثروة صحيحة ولكن بشكل جزئي ,حيث أن عالقة األرض باإلقتصاد أوسع من كونها مصدر مباشر للثروة بل وتعتبر
ً
ً
األرض عامل مؤثر على العملية االقتصادية وهذا التأثير باإلمكان أن يكون ايجابيا أو سلبيا ,ومثال على ذلك عالقة طبيعة
االرض بالكثافة السكانية وتأثيرها على اإلنتاج فليست كل مسطحات األرض صالحة للسكن أو اإلنتاج ,فهناك عوائ
ُ
ن َس ِّميها سلبيات ال تساعد على انتشار اإلنسان بكثافة أو إيجاد وسيلة حياة يمكن أن تنمو وتغني املكان ،وليس معنى هذا
ً ْ
أن مناط السلبيات غير مأهولة أو غير منتجةَّ ،
من َّ
وإنما هي مأهولة بأعداد قليلة َ
تكيفا ُيش ِبه
الناس تكيفت على البيئة
التكيف اإليكولوجي للنبات أو الحيوان 16,كما ان املوقع الجغرافي قد يشكل فارق كبير بالنسبة لالقتصاد مثل املنافذ
البحرية والتي تشكل ركيزة أساسية القتصاديات بعض الدول ,أما الجانب األخر أن إدراج اإلمكانيات كعنصر من عناصر
التعريف يتناسب مع جميع جوانب االقتصاد سواء من حيث املجال أو من حيث املستوى ,فاإلقتصاد يتطلب وجود
اإلمكانيات ابتداء من اإلقتصاد الفردي وانتهاء باإلقتصاد القومي أو الدولي ,وبأخذ دور الدولة في اإلقتصاد نجد أن التدخل
الحكومي من خالل استخدام إمكانياتها يرفع كفاءة وفاعلية العملية اإلقتصادية كاستخدام أدوات السياسة النقدية في
 15محمد لطفي جمعة  ,محاضرات في تاريخ املبادئ االقتصادية والنظامات األوروبية  ,مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  ,2013,صفحة .24
 16محمد رياض وكوثر عبد الرسول  ,الجغرافيا االقتصادية وجغرافية اإلنتاج الحيوي  ,الطبعة الثالثة  ,مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ,
 , ٢٠١٣صفحة .58
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التحكم باملعروض النقدي الذي بدوره يؤثر على حجم االموال ,كما أن تضمين إمكانيات الحكومة يساعد على تجاوز
االنتقادات املوجهة لتعريف بول سامويلسون لإلقتصاد بأنه يتجاهل دور الحكومة وأنظمتها املصرفية والضريبية 17,والذي
سيتم مناقشته في الفرضية الثالثة لغرض بيان دور الدولة في اإلقتصاد وضرورة إدراج هذا الدور في التعريف ,وبهذا تم
اثبات الفرضية الثالثة.
الفرضية الرابعة :دور الدولة في اإلقتصاد والذي اهملته التعاريف السائدة يوجب إدراجه في تعريف اإلقتصاد.
الدولة هي اإلطار الشامل الذي يتضمن العديد من املكونات األساسية لنشؤ الحضارة املدنية كاألنظمة واملؤسسات
القانونية والسياسية واالجتماعية وبالتأكيد اإلقتصادية ,كما أن للدولة دور مهم في نشؤ واستقرار وتطور هذه املكونات,
ومن املالحظ أن التعاريف السابقة لإلقتصاد ال تشير إلى دور الدولة ومنها تعريف بول سامويلسون األمر الذي شكل أبرز
االنتقادات املوجهة للتعريف بتجاهله لدور الحكومة 18.ولكن هذا يقودنا إلى تساؤل مهم ,فهل هذه االنتقادات سليمة
ومنطقية؟ وهل يوجد مبررات قوية لذكر دور الدولة في تعريف اإلقتصاد؟ هذا ما سيتم تأكيده أو نفيه من خالل الجوانب
اآلتية:
تأثير النظم والهوية االيدلوجية اإلقتصادية على االقتصاد :يوجد ارتباط وثي بين طبيعة النظام السياس ي للدولة
وخصائص اإلقتصاد وهذا ما يقودنا إلى مفهوم األيديولوجية االقتصادية والتي تختلف عن النظرية اإلقتصادية في كونها
معيارية وليست مجرد تفسيرية في نهجها ,وتعبر عن وجهة النظر حول الطريقة التي يجب أن يعمل بها اإلقتصاد وإلى أي
حد ،حيث أن الهدف من النظريات اإلقتصادية هو إنشاء نماذج توضيحية دقيقة ,ومع ذلك ،فإن االثنين مترابطان بشكل
وثي حيث تؤثر األيديولوجية اإلقتصادية األساسية على املنهجية والنظرية املستخدمة في التحليل 19,وبالنظر إلى
خصائص مفهوم االيدلوجيا اإلقتصادية نجد أنها تنعكس على األنظمة اإلقتصادية وتحدد األطر العامة لها ,ويعرف النظام
اإلقتصادي بأنه مجموعة من املؤسسات االجتماعية التي تتعامل مع اإلنتاج والتوزيع واالستهالك للبضائع والخدمات في
نطاق مجتمع معين ,كما يتكون النظام اإلقتصادي من أشخاص ومؤسسات و يتضمن أيضا عالقاتهم مع مصادر اإلنتاج
مثل امللكية أو للملكية بالتالي فهي تتعامل مع مشاكل اإلقتصاد مثل تحديد وإعادة توزيع املصادر الفقيرة في إقتصاد ما20,
ّ
وتتضمن دراسة األنظمة اإلقتصادية ّ
كيفية ارتباط هذه الوكاالت واملؤسسات املختلفة مع بعضها البعض وآلية تدف
ّ
املعلومات بينها والعالقات االجتماعية داخل النظام (بما في ذلك حقوق امللكية وهيكل اإلدارة)  ،ويركز تحليل األنظمة
اإلقتصادية بشكل تقليدي على دراسة االختالف واملقارنة بين إقتصاد السوق وإقتصاد التخطيط املركزي وعلى التمييز بين
ّ
الرأسمالية واالشتراكية ,واليوم َّ
وتطور عن املنظور التقليدي آنف الذكر ،وأصبح
توسع تصنيف األنظمة اإلقتصادية
يشمل موضوعات ونماذج أخرى 21,ولتوضيح الصورة أكثر ينب ي التطرق ملفهوم أحد األنظمة اإلقتصادية ,وكمثال للنظام
اإلقتصادي الرأسمالي نجد بأنه نظام إقتصادي واسع النطاق حيث تكون وسائل اإلنتاج مملوكة إلى حد كبير أو كلي للقطاع
)د ن ,د ت( 17 Top 4 Definitions of Economics

http://www.economicsdiscussion.net/economics-2/definitions/top-4 ,تم االطالع في definitions-of-economics-with-conclusion/14134 .2020\4\14
) shttp://www.economicsdiscussion.net/economics-2/definitions/top-4د ن ,د ت(18 Top 4 Definitions of Economic ,تم االطالع في definitions-of-economics-with-conclusion/14134 .2020\4\14
تم 19 Ideological Profiles of the Economic Laureates". Econ Journal Watch. 10 (3): 255–682. 2013, https://econjwatch.org/
االطالع في 2021\8\12
 20نظام اقتصادي(,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org/تم االطالع في .2020\5\21
 21نظام اقتصادي (,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org/تم االطالع في .2020\5\21
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املالية22,

الخاص وتدار من أجل الربح ،ويتم تحديد وتخصيص السلع الرأسمالية بواسطة أسواق رأس املال واألسواق
ً
وبالنظر إلى خصائص النظام الرأسمالي يتبين لنا درجة التأثير على العملية اإلقتصادية وتحديدا في البدائل وآلية اختيار
البديل األنسب كما تم ذكره في الفرضية األولى حول نظام  BOTوبدائل االستثمار النفطي ,وهنا يظهر دور الدولة وتأثيره
على اإلقتصاد وذلك من خالل النظام السياس ي وتبنيه للنظام وااليدلوجية اإلقتصادية.

عالقة الدولة باإلقتصاد :يرى فري من اإلقتصاديين أن الحكومات لها دور في نمو اإلقتصاد وذلك من حيث التدخل
املباشر ,وفي هذا الشأن يوجد نظريتين هما نظرية النمو املتوازن ونظرية النمو غير املتوازن .نظرية النمو املتوازن وهي نظرية
إقتصادية ابتكرها الخبير اإلقتصادي راغنار نوركس ي ( ,)1959- 1907تفترض النظرية أن الحكومة في أي بلد غير متطور
بحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة في عدد من الصناعات في وقت واحد 23,وذلك سيؤدي إلى توسيع حجم السوق وزيادة
اإلنتاجية وتوفير الحافز لدى القطاع الخاص لالستثمار 24,أما نظرية النمو غير املتوازن والتي صاغها العالم اإلقتصادي
بيرو سنة  1955وطورها كال من سنجر وهيرشمان وغيرهم تقوم فكرتها على أنه ” إذا قامت الدولة بتركيز وتدف املوارد
اإلقتصادية املتاحة لها في عدد محدود من النشاطات االقتصادية التي تلعب دور الريادة في تحريك عجلة النمو اإلقتصادي
بحيث يترتب على هذا التدف املركز تقدم وتوسع هذه النشاطات سيخل هذا قوة تجذب بمقتضاها نشاطات أخرى
مساعدة ذات ارتباطات جانبية بالنشاطات األساسية ” مثال :في حالة قيام الدولة بدفع معظم مواردها لتنمية القطاع
ً
الزراعي مثال بحيث يترتب على ذلك الدفع تقدم القطاع الزراعي فسوف تشهد الدولة حدوث نقلة نوعية في االنشطة
السابقة للزراعة (كاآلالت الزراعية واملبيدات  ,)..كذلك حدوث نقلة نوعية في االنشطة التالية للزراعة (مثل الصناعات
الغذائية  ,والتسويقية  )..وبالتالي تحدث التنمية اإلقتصادية في الدولة 25,كال النظريتين تثبتان وجود عالقة مباشرة ذات
تأثير قوي بين دور الدولة وتنمية اإلقتصاد.
تأثير السلطة على اإلقتصاد :تمتلك الدولة الح في التأثير على اإلقتصاد من خالل السياسات العامة واملتمثلة في
السياسات املالية والسياسات النقدية حيث تستطيع من خالل السياستين التحكم في عوامل مؤثرة على الدورة
اإلقتصادية كسجم املعروض النقدي ودرجة ق األموال وامتصاصها في اإلقتصاد عبر اإليرادات والنفقات العامة.
وتعرف السياسة املالية بأنها استخدام تحصيل اإليرادات الحكومية (الضرائب أو االقتطاعات الضريبية)
واملصروفات (اإلنفاق) للتأثير على إقتصاد بلد ما ,وأتى تطور استخدام اإليرادات واملصروفات الحكومية للتأثير على
متغيرات اإلقتصاد الكلي كنتيجة للكساد الكبير عندما فقد مبدأ عدم التدخل الساب الخاص باإلدارة اإلقتصادية
مصداقيته 26,وتستند السياسة املالية إلى نظريات اإلقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز ،الذي أوقحت اقتصادياته
الكينزية أن التغييرات الحكومية في مستويات الضرائب واإلنفاق الحكومي تؤثر على الطلب الكلي ومستوى النشاط
 22أيدولوجيا اقتصادية (,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org/تم االطالع في .2020\5\15
صفحة 23 L. Anderson, William. Say’s Law: Were (Are) The Critics Right Ludwig Von Mises Institute, https://ar.wikipedia.org/
في  09مارس  .27 (PDF) 2014مؤرشف من األصل ,
. ISBN 81-85431-54-X.صفحة 24 Gaur, K.D. (1995). Development and Planning. University of Michigan: Sarap & Sons. 820
 25نظرية النمو غير املتوازن  https://jordanianeyespassion.wordpress.com/تم االطالع في .2021\6\13
 26سياسة مالية(, ,د ن ,د ت)  ,/https://ar.wikipedia.orgتم االطالع في .2021\4\1
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اإلقتصادي ,وتعتبر السياسة املالية والنقدية االستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها حكومة بلد ما وبنكه املركزي لتعزيز
أهدافها االقتصادية 27, ,هذا يعني أن السياسة املالية تستخدم لتحقي االستقرار في اإلقتصاد على مدار دورة العمل28.
أما السياسة النقدية يقصد بها القيام بسياسات واستخدام أدوات بهدف التأثير على العرض النقدي في األسواق
املالية وبالتالي األداء اإلقتصادي 29,ويتم تطبي السياسات النقدية باستخدام سلطة البنك املركزي كونه السلطة النقدية
العليا واملخولة في إدارة النقد والتأثير على القطاع املالي واملصرفي ككل ,ويظهر التأثير الفعلي للسياسيات النقدية في
اإلقتصاد العراقي واإلقتصاد املصري ,حيث أثرت على معدل نمو الناتج املحلى بمعدل  % 73مما يوقح التأثير الشديد
للسياسات النقدية على النمو االقتصادي في اإلقتصاد العراقي كمثال لدولة نفطية ،وكذلك أن معدل الكتلة النقدية في
اإلقتصاد املصري يؤثر على معدل نمو الناتج املحلى بمعدل  % 61مما يوقح تأثير السياسات النقدية على النمو
اإلقتصادي في اإلقتصاد املصري كمثال لدولة غير نفطية ,وأن تأثير السياسات النقدية العراقية وأدواتها أكبر من تأثير
السياسات النقدية املصرية وأدواتها خالل فترة الدراسة من  ,2017-1990وقد أوصت الدراسة بضرورة إستخدام
سياسات نقدية ذات تأثير مرتفع على النمو اإلقتصادي ،والعمل على زيادة فاعلية أدوات السياسة النقدية املستخدمة،
وكذلك ضرورة العمل على زيادة وتنوع مصادر الدخل والتمويل وعدم اإلعتماد على مصدر دخل واحد وذلك في كال من
العراق ومصر 30,وملعرفة دور السياسة النقدية في اإلقتصاد ينب ي التطرق للتأثيرات الجزئية ,فالسياسة النقدية تتضمن
عدة أدوات منها اإلحتياطي القانوني ومعدالت الفائدة والتي تستخدمها البنوك املركزية لخفض البطالة وتجنب الركود
االقتصادي باستخدام السياسة النقدية التوسعية لرفع مستوى السيولة في اإلقتصاد 31,فعند تخفيض اإلحتياطي
النقدي املفروض على القطاع املصرفي يتيح حجم من األموال للمصارف بنفس فارق اإلنخفاض والتي يفترض أن يتم توجيها
نحو اإلستثمار بعدة أوجه منها إقراض وتمويل املشاريع واملؤسسات.
ومن خالل دور السياسات املالية والنقدية نجد أن سلطة الدولة عبر السياستين املالية والنقدية لها تأثير قوي على
العملية اإلقتصادية.
دور الدولة في األزمات اإلقتصادية :يبرز دور الدولة في الحفاظ على اإلقتصاد أثناء فترة األزمات وهذا يأتي من مبداء
املحافظة على اإلستقرار واألمن القومي ككل ,ويتبين هذا الدور من خالل األزمات التي تعرضت لها الدول خالل فترة جائحة
كوفيد  19في بداية  2020وفي مقدمتها الصين والتي كانت في واجهة الجائحة ,وبالتأكيد ستسعى الصين إلى جانب احتواء
ً
األزمة باملحافظة على إقتصادها وتحديدا واحد من أهم قطاعات اإلقتصاد واملتمثل في قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة,
ويظهر التوجه الرسمي للصين في دعم قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل التصريحات الرئاسية حيث نقل
التلفزيون الرسمي الصيني ،في  ،2020\3\30عن الرئيس ش ي جين بينغ قوله أن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات
الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل فوري حسب مقتضيات الوضع لحمايتها من تبعات فيروس كورونا 32,وكما أفاد تقرير
تم االطالع في 27 Kramer, Leslie. "What Is Fiscal Policy?"27\1\2021. Investopedia. Dotdash. 2021\4\1
28 O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458:

. ISBN 978-0-13-063085-8صفحة Pearson Prentice Hall. 387
 29سياسة نقدية(, ,د ن ,د ت)  ,/https://ar.wikipedia.orgتم االطالع في .2021\4\1
 30حميد حسن خلف ,دور السياسات النقدية في تحقي النمو االقتصادي في بعض الدول النفطية وغير النفطية للمدة ( )2017- 1990
دراسة مقارنة العراق – مصر ,/https://www.researchgate.net ,October 2018 ,تم االطالع في .2021\4\1
 31مركز عرب بيرغ لالبحاث والتحليل ,ماهي السياسة النقدية !  ,/https://arabberg.com ,08-10-2020تم االطالع في .2021\6\12
 32الصين تعدل سياسات دعم الشركات الصغيرة لحمايتها من كورونا( ,د,ن)  https://bawabaa.org/news 2020\3\30تم االطالع في
2020\9\21
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إخباري في نفس الشهر بأن قطاع املصارف الصيني عزز دعمه املالي للمشروعات الصغيرة لدعمها في مواجهة فيروس كورونا,
ً
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رابطة املصارف الصينية أن املصارف املحلية والخاصة قدمت دعما
ً
ائتمانيا بقيمة  42.8مليار دوالر ,وأشارت إلى أن الدعم تم توجيهه بصورة رئيسية إلى الشركات شديدة الصغر والصغيرة
واملتوسطة وهي التي تأثرت بصورة كبيرة من املرض 33,ويكمن التفسير اإلقتصادي في هذا اإلجراء والتركيز على املشاريع
الصغرى والصغير في أنها تمثل قطاع واسع وهام ألي إقتصاد ,كما أن هذا القطاع لن يصمد أمام التبعات والتكاليف املترتبة
نتيجة فترة اإلنقطاع جراء عملية الحظر.
من املالحظ أن اإلجراءات التي نفذتها الصين سواء في احتواء الجائحة أو دعم اإلقتصاد قد أظهرت نتائجها على
معدالت النمو املتوقعة للصين مقارنة بباقي الدول حيث كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في شهر مارس 2020
أن اإلقتصاد العاملي دخل في مرحلة ركود فعلي بالربع األول من العام الجاري على وقع استعار أزمة فيروس كورونا املستجد
ً
التي تضرب العالم منذ مطلع العام الجاري ,وتوقع التقرير أن ينمو اإلقتصاد الصيني بنحو  %3ليلعب دورا هاما في إنقاذ
اإلقتصاد العاملي من براثن الركود 34,وتعتبر التجربة الصينية دليل قاطع على دور الدولة في إدارة األزمات اإلقتصادية.
الجدير بالذكر أن دور الدولة أوسع بكثير مما سب حيث يندرج ضمن دور الدولة في اإلقتصاد العديد من العمليات
املؤثرة مثل سن وتطبي القوانين والتشريعات املنظمة للعملية اإلقتصادية املباشرة وغير املباشرة ,واإلشراف املباشر على
التنمية ,وحماية املستهلك ,وبناء العالقات الخارجية ,ومما سب يتبين لنا الدور الفعال واملؤثر للدولة في العملية
اإلقتصادية وبالتالي تأكيد صحة االنتقادات املوجهة للتعاريف اإلقتصادية بتجاهل دور الدولة والحكومة وضرورة إبراز
هذا الدور في التعريف ,وبالرغم من إثبات صحة اإلنتقادات إال أنه يجب تحديد املوقع الذي يجب أن يدرج فيه دور الدولة,
فهل ينب ي إدراجه في التعريف التطبيقي أم في التعريف العلمي! وهذا ما سيتم مناقشته في صياغة التعريف كأحد أوجه
االستنتاجات ,وبهذا تم إثبات الفرضية الرابعة.
الفرضية الخامسة :وصف املوارد التي يستهدفها اإلقتصاد في التعاريف السائدة باملوارد الطبيعية ال يعكس الوصف
الكامل للموارد في الواقع الفعلي.
معظم التعريفات السائدة عن اإلقتصاد بما فيها تعريف سامويلسون تصف املوارد التي يعالجها اإلقتصاد لغرض
اشباع الحاجات بأنها موارد طبيعية أو إنتاجية ,وهذا يشير الى املفهوم املادي لطبيعية املوارد ,وهذا األمر صحيح في معظم
مجاالت اإلقتصاد غير أن هذا املفهوم ال يتالءم بشكل كامل مع الواقع الحالي والذي يتسم بالتغير املتسارع في جميع
الجوانب املعرفية والتكنلوجية ما أسهم في تأسيس فرع جديد من فروع اإلقتصاد وهو إقتصاد املعرفة والذي يقصد به أن
تكون املعرفة هي املحرك الرئيس ي للنمو اإلقتصادي ,وإقتصاديات املعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات املعلومات
ً
واالتصال واستخدام اإلبتكار والرقمية ,وعلى العكس من اإلقتصاد املبني على اإلنتاج حيث تلعب فيه املعرفة دورا أقل
ً
ويكون النمو مدفوعا بعوامل اإلنتاج التقليدية فإن املوارد البشرية املؤهلة وذات املهارات العالية أو رأس املال البشري هي
أكثر األصول قيمة في اإلقتصاد الجديد املبني على املعرفة وبشكل يختلف عن الساب حيث أصبح املورد البشري أكثر أهمية
كمصدر لإلنتاج الفكري ,وفي اإلقتصاد املبني على املعرفة ترتفع املساهمة النسبية للصناعات املبنية على املعرفة أو
تمكينها ،وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا املتوسطة والرفيعة مثل الخدمات املالية وخدمات األعمال35,
 33املصارف الصينية تدعم املشروعات الصغيرة ملواجهة "كورونا"(د,ن)  https://www.alittihad.ae//article 2020\3\12تم االطالع في
2020\9\21
 34تقرير دولي يفجر مفاجأة عن اقتصاد الصين بعد كورونا( ,د,ن) /https://www.alarabiya.net 2020\3\19 ,تم االطالع في 2020\9\22
 35مفهوم اقتصاد املعرفة (,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org9تم االطالع في .2020\4\14
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وبالنظر إلى مفهوم وعناصر املوارد اإلقتصادية  ,,,,,,,,,,,,معنى هذا أن العلوم واملعارف ليست أحد عوامل العملية االنتاجية
فحسب ,بل وتعتبر أحد املوارد اإلقتصادية ,ولو أخذنا على سبيل املثال مجال البرمجة والذي يشكل عامل مهم في اإلقتصاد
سواء كونه جزء من العوامل االقتصادية اإلنتاجية أو كونه مخرجات تلبي احتياجات املجتمع في مختلف النواحي حيث أن
مجال البرمجة يعتمد اعتماد كلي على املعرفة وله تأثير الواسع في العمليات اإلقتصادية وال يدخل فيه أي شكل من أشكال
املوارد الطبيعية ,وبالنظر الى املوارد األساسية للبرمجيات نجد انها ترتكز على البيانات واملعلومات والتكنلوجيا واألمر ذاته
ينطب على مجال االتصاالت والتعليم والقطاعات اإلقتصادية الخدمية.
من ناحية أخرى ظهرت الكثير من املفاهيم املستحدثة في مجال األعمال كمفهوم األصل غير امللموس والذي يعرف
بأنه أصل غير مالي يمكن تعريفه وليس له جوهر مادي ويأتي هذا التعريف كإضافة للتعريف القياس ي لألصل والذي يتطلب
ً
حدثا وقع في املاض ي وأدى إلى ظهور مورد يتحكم فيه الكيان ويتوقع أن تتدف منه االمتيازات اإلقتصادية املستقبلية
وبالتالي فإن املتطلبات اإلضافية لألصل غير امللموس بموجب مجلس املعايير املحاسبية الدولي هو إمكانية التعريف
ً
ويتطلب هذا املعيار أن يكون األصل غير امللموس منفصال عن الكيان أو أن ينشأ عن ح تعاقدي أو قانوني 36,ومن هذه
األصول حقوق اإلختراع ,العالمات التجارية ,ح اإلمتياز ,الشهرة 37,وبأخذ مفهوم ح االختراع نجد أنه الح الذي ُيمنح
لصاحب اإلختراع منع اآلخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك اإلختراع دون الحصول على موافقة من صاحب
براءة اإلختراع ،وح اإلختراع ترخيص حكومي يتم اعطاؤه لشخص ما بحيث يتم منحه حقوق حصرية لعمليه أو تصميم
ً
أو اختراع جديد 38,والجميل في مفهوم األصول غير امللموسة اإلشارة اإلقتصادية الواقحة ففي نص التعريف "حدثا وقع
في املاض ي أدى إلى ظهور مورد يتحكم فيه الكيان ويتوقع أن تتدف منه االمتيازات االقتصادية املستقبلية" وفي هذه إشارة
واقحة واعتراف صريح بأن األصل غير امللموس مورد إقتصادي وذلك وف تصنيف مجلس املعايير املحاسبية الدولي.
وما يؤكد حقيقة املوارد غير الطبيعية واإلنتاجية أو ما يمكن تسميته باملوارد اإلنسانية كدليل قاطع وجود
إقتصاديات معتمدة بشكل كامل أو شبه كامل على القطاع الخدمي والتي ال تتطلب أي نوع من أنواع املوارد الطبيعية كما
هو موقح في الجدول اآلتي:
تكوين قطاع الناتج املحلي اإلجمالي ( )( 2017 ،PPPبالنسبة املئوية وبماليين الدوالرات
الخدمات

الصناعة

الزراعة

اجمالي الناتح ا حلي
)GDP(PPP)(US$MM

الدولة

100.0%

0.0%

0.0%

2,044

جبل طارق

96.0%

2.0%

2.0%

5,569

جيرسي

93.8%

5.3%

0.9%

6,127

برمودا

93.7%

6.3%

0.0%

71,820

ماكاو

93.1%

6.8%

0.2%

500

جزر فيرجن البريطانية

 املصدر /https://en.wikipedia.org List of countries by GDP sector composition
.تم االطالع في 36 International Accounting Standards Board, https://ar.wikipedia.org/, 2021\3\31

 37أنواع االصول غير امللموسة /https://www.aam-web.com ,تم االطالع في .2021\3\31
 38براءة اختراع (,د ن ,د ت) ,/https://ar.wikipedia.orgتم االطالع في .2021\3\31
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من خالل هذا الجدول نجد اقتصاديات تقوم بشكل كامل وشبه كامل على العمليات الخدمية دون االعتماد على املوارد
ً
الطبيعية ,اذا ال يمكن حصر املوارد في الجانب الطبيعي ويجب تصنيف املوارد إلى طبيعية وإنسانية ,وبهذا تم أثبات
الفرضية الخامسة.
الفرضية السادسة :مبدأ ندرة املوارد في التعريف التقليدي ال يعطي الوصف الحقيقي لحالة وجود املوارد.
التركز على مفهوم الندرة في وصف املوارد الطبيعية هو ما استند عليه تعريف ساميلسون وكذلك معظم التعاريف
ً
التي تشرح مفهوم اإلقتصاد ,هذا األمر صحيح نسبيا وباألخص في الفترات السابقة والتي لم يتوفر فيها مستويات متقدمة
من التكنلوجيا بحيث كانت عمليات اكتشاف املوارد الطبيعية والحصول عليها صعبة وعشوائية وتفتقر الى املبادئ العلمية,
أما األن فاألمر مختلف حيث ساعدت التكنلوجيا في اكتشاف املوارد الطبيعية وتحديد كمياتها بدقة عالية كما هو الحال
في مجال النفط واملعادن حيث أصبح من املمكن اكتشاف الحقول النفطية من خالل إجراء املسح ،السيزمي أو املغناطيس ي
أو الكهربائي وباستخدام الحاسبات اآللية التخصصية39.
باإلضافة إلى ما سب وفرت التكنلوجيا الحلول البديلة والتي تمنع استنزاف املوارد الطبيعية كصناعة االوراق التي ال
تحتوي على أية مواد خشبية ً
نهائيا40.
من جانب أخر ليست جميع املوارد نادرة حيث يمكن تصنيف املوارد من حيث درجة النفاذ إلى متجددة وفانية فاملوارد
املتجددة هي مجموعة املوارد الغير قابلة للفناء ،إال إذا حدثت كارثة كونية ,ومن هذه املوارد الهواء واملاء وأنواع من الصخور,
أما املوارد الفانية هي مجموعة تتميز بإمكان نضوبها وعدم تجددها ومن هذه املوارد التربة والنبات والحيوان الطبيعي وأنواع
كثيرة من املعادن 41,وبالنظر إلى املوارد املتجددة نجد أن هذا النوع ال يستنفذ مهما كانت درجة اإلستهالك ومثال على ذلك
الطاقة الشمسية واستخدامها في توليد الكهرباء  ,فالطاقة الشمسية بالنسبة للعمر الفلكي للشمس مستمرة ومتواجدة في
جميع أنحاء العالم ( باستثناء املناط القطبية وشبه القطبية ) ،فكيف يصح لنا ان نصف هذا املورد بالنادر!!! ومن حيث
املوارد الفانية أو القابلة للنفاذ فإن وصفها بالنادرة كان أمر مقبول في املاض ي ,أما في الوقت الحالي ومع تطور املعارف
والتكنلوجيا فإن موضوع الندرة أمر نسبي حيث يمكن جعل هذه املوارد شبه متجددة أو على االقل جعل االستنفاذ عملية
بعيدة املدى وذلك من خالل:
 .1استعاضة استهالك املوارد :وتتم هذه العملية من خالل التدخل البشري لتعويض ما تم استهالكه من املوارد كعملية
أعادة زراعة األشجار اإلستوائية ,وبالرغم من أن عملية استعادة الغابات اإلستوائية تنطل من أساس بيئي إال أنها
تكشف من ناحية إقتصادية مدى إمكانية تجديد املوارد الطبيعية والحفاظ عليها ,وهذا ما تؤكده دراسة نشرتها دورية
"ساينس أدفانسيس حيث ذكرت الدراسة أن أكثر من  100مليون هكتار من الغابات االستوائية املطيرة التي تعرضت
لتأثيرات مدمرة على مدار السنوات املاضية يمكنها التعافي مما لح بها من دمار واستعادة مقوماتها البيئية
ً
واإليكولوجية ,ووف نتائج الدراسة التي شارك في إعدادها  12باحثا من دول مختلفة فإن الغابات التي تحظى بفرص
ً
مواتية الستعادة عافيتها تقع في مناط منخفضة على امتداد املنطقة االستوائية بداية من أمريكا الوسطى والجنوبية،
ُ
مرو ًرا بالقارة األفريقية وحتى جنوب شرق آسيا وتمثل حوالي  %11من مساحة الغابات على الكرة األرضية ،وقد تسهم
 39طرق و أساليب البحث و التنقيب عن النفط  https://sites.google.com/site/sypeteng/research/12تم االطالع في .2020\4\14
 40املواد الصديقة للبيئة  http://www.nanlone.com.tw/arabic/p2-services_detail4.aspتم االطالع في .2020\4\14
 41محمد رياض وكوثر عبد الرسول  ,الجغرافيا االقتصادية وجغرافية اإلنتاج الحيوي  ,مصدر ساب  ,صفحة .43
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في تجاوز مشاكل االحتباس الحراري العاملي ونقص مصادر املياه وتلوثها باإلضافة إلى وقف انقراض العديد من األنواع
ً
الحيوانية والنباتية 42,وبالرغم من أن استعاضة الغابات اإلستوائية تحتاج الى زمن طويل نسبيا وكلف تضاف على
االقتصاد ،بالتالي الى ان يتحق التعويض لهذا املورد ومع بقاء الطلب عليه فالبد ان يكون هناك نقص في وجوده ,إال
أن حالة االستعاضة متحققة في الواقع الفعلي.
 .2التدوير :واملقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من املنتج األصلي,43
وتتميز عملية التدوير بقابلية التنفيذ على العديد من املواد واملخلفات كاملخلفات الورقية والبالستيكية وبعض
املعادن ,وتعتبر املواد املدورة موارد تستخدم في العملية اإلقتصادية شأنها شأن املوارد الطبيعية.
 .3الحلول البديلة :ويقصد بها إنتاج سلع باستخدام بدائل تغني أو تخفيف من استنفاذ املوارد الطبيعة مثل صناعة
االوراق من مواد خالية من خامات االخشاب44.

مما سب نجد أن املوارد الفانية اصبحت خارج مفهوم الندرة أو على االقل بشكل نسبي ,لهذا السبب نلحظ ضرورة
استبدال مفهوم الندرة بمفهوم اإلتاحة وعليه توصف املوارد باملتاحة أو غير املتاحة وهذا الوصف يشمل لجانب الندرة
ويترك مجال لوصف املوارد االخرى.
هذا بالنسبة لحقيقية املوارد ولكن هل يوجد نظرة أخرى لإلقتصاديين ؟؟! يرى االقتصاديون بأن الندرة اإلقتصادية
(الندرة النسبية ال املطلقة) املوارد اإلقتصادية واملنتجات متوفرة بكمية تقل عن احتياجات املجتمع ورغبات األفراد45
ً
ونوعا ما فإن األمر متواف مع بعض املوارد النادرة واملوارد التي ال تلبي اإلحتياج العام والتي تستلزم تحقي مبدأ الكفاءة
اإلقتصادية ,ولكن ,,,هل هذا األمر صحيح في جميع الحاالت؟؟! بالنظر إلى حاالت اإلستهالك الفعلية نجد ما يخالف هذا
الرأيً ,
فوفقا لتقرير لصحيفة الغارديان يتم التخلص من ما يقرب من  50باملائة من جميع املنتجات الغذائية في الواليات
املتحدة  -حوالي  60مليون طن (أو  160مليار دوالر) من املنتجات ً
سنويا وهو مبلغ يشكل "ثلث جميع املواد الغذائية ,وقد
وجدت وكالة حماية البيئة أن الطعام املهدر هو ً
أيضا أكبر شاغل منفرد في مدافن النفايات األمريكية 46,نحن هنا ال نتحدث
عن فائض يمكن تصديره بل عن منتجات غذائية مهدرة ما يشير إلى وجود حاالت للوفرة املفرطة وينفي التعميم بمسألة
الندرة مقارنة باالحتياجات وما يؤكد هذا الجانب وضع االقتصاد الزراعي في الواليات املتحدة األمريكية حيث تعتبر الزراعة
ً
ّ ً
نشاط رئيس ي في الواليات املتحدة التي ُت َ
مصدرة صافية للغذاء 47وهذا ما يؤكد مالئمة لفظة اإلتاحه أكثر من
عتبر دولة
ِ
لفظة الندرة ,وبهذا تم اثبات الفرضية السادسة.
وبالرغم من النتيجة السابقة إال أن هذا ال يقتض ي إنكار الندرة الحقيقية لبعض املوارد بالتالي ال يصح إهمال كيفية
التعامل مع املوارد النادرة بما يتواف مع املبدأ اإلقتصادي الذي يؤكد ضرورة االستخدام األمثل للموارد الشحيحة وهوما
يعرف بالكفاءة اإلقتصادية وهذا ما سيتم مناقشته في الفرضية العاشرة.
 %11 42من الغابات االستوائية َّ
املدمرة يمكنها التعافي  https://www.scientificamerican.comتم االطالع في تاريخ .2020\4\17
 43د .ھدى مسعود .إعادة التدوير ..حیث تلتقي البیئة مع االقتصاد . .إسالم أون الين؛  9فبراير  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 2001تم
االطالع في تاريخ .2020\4\15
 44املواد الصديقة للبيئة مرجع ساب .
 45سامي هابيل" .الندرة االقتصادية" .املوسوعة العربية  https://www.marefa.org ,تم االطالع بتاريخ .2020\4\20
تم االطالع بتاريخ 46 Why Americans Lead the World in Food Waste https://www.theatlantic.com/business.2020\4\20
47

Latest U.S. Agricultural Trade Data." USDA Economic Research Service. Ed. Stephen MacDonald. USDA, 6
.نسخة محفوظة  13أكتوبر  2019على موقع واي باك مشين Sept. 2018.
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الفرضية السابعة :الواقع االقتصادي يشترط تحديد اإلنتاج السلعي بما يتواف مع القواعد اإلقتصادية يفرض ضرورة
إدراج التحديد الكمي لإلنتاج في تعريف اإلقتصاد.
تتميز العملية اإلقتصادية بحساسيتها الشديدة من كال الجانبين املوارد وحجم اإلنتاج ,فمثلما أن الندرة لبعض املوارد
والساب ذكرها في الفرضية السادسة تعتبر مشكلة فإن حالة وفرة السلع مشكلة أكبر ولذلك يجب أن يكون االنتاج السلعي
متناسب مع حالة املوارد وندرتها ,وتكمن أهمية إضافة لفظة (محدد) للسلع في كونها تشير إلى ضرورة معرفة حد اإلنتاج
املطلوب والذي يلبي ثالثة جوانب:
 .1حد الكفاية إلشباع الحاجات القائمة في الوقت الحاضر :وذلك أن إنتاج السلع في التعاريف السائدة لإلقتصاد
غير محدد ,وإغفال هذا الجانب ال يتواف مع القواعد اإلقتصادية املعروفة ,فمن ناحية قد ال تتمكن العملية
اإلقتصادية من إنتاج السلع الالزمة إلشباع االحتياجات اإلنسانية القائمة وهذا يتطلب وجود خطط بديلة ,ومن
ناحية أخرى قد تتجاوز القدرة اإلنتاجية لحجم االحتياجات وهذا يتطلب مالئمة الحد املطلوب لكي ال يتعرض
السوق لزيادة العرض بالتالي تأثر مستوى االسعار وانخفاضها وف قاعدة العرض والطلب 48مما قد يعرض
العملية اإلقتصادية للعجز بسبب عدم القدرة على تغطية التكاليف وهذا ينافي املنط االقتصادي الذي يقتض ي
إستمرارية العمل االقتصادي ,وما يوقح تأثر األسواق بسجم املعروض األزمات التي تمر بها أسواق النفط العاملية
حيث أن زيادة املعروض يتسبب في تراجع أسعار النفط األمر الذي يعتبر أحد دواعي تأسيس منظمة األوبك
تتدخل للتحكم في انخفاضات اإلنتاج ملنع حدوث وفرة في السوق العاملية

ودعم أسعار النفط49.

 .2حد األمان الالزم :ويقصد بحد األمان الحد األدنى ملواجهة اإلحتياجات في املستقبل القريب ومثال على ذلك تحقي
ً
ً
تدابيرا للتكيف مع أي خلل مستقبال أو عدم وفرة اإلمدادات الغذائية الجوهرية
األمن الغذائي والذي يتضمن
الناجمة عن عناصر خطر متنوعة مثل فترات الجفاف وتعطل املالحة البحرية ونقص الوقود وتذبذب االقتصاد
والحروب ,50وفي هذا اتفاق جزئي ملا ذكره االقتصادي بول سامويلسون حول االنتاج لغرض االشباع في الحاضر
و املستقبل القريب ,والجدير بالذكر أن هذا الجانب ال يتعارض مع النقطة السابقة حيث أن املطلوب توفيره
لتحقي األمان جزء من االستهالك املستقبلي وال يعني هذا إغراق السوق بالسلع املنتجة.
 .3الحد الذي يضمن تحقي التبادل التجاري الخارجي :ويقصد به الحد املطلوب لغرض توفير فائض يباع في
األسواق الخارجية ويحق دخل يساعد في استيراد سلع أخرى يعجز اإلقتصاد عن توفيرها ,وهذا ما سيتم
مناقشته وإثباته في الفرضية الثامنة.
مما سب يتبين لنا أهمية تحديد املنتج السلعي في التعريف وبهذا تم إثبات الفرضية السابعة.
 48دروس مبسطة في االقتصاد  https://www.hindawi.org/books/60808479/11/تم االطالع في تاريخ .2020\4\15
 49أسعار النفط املنفلتة ,https://www.brookings.edu/ar/opinions ,تم االطالع في .2021\3\31
(, How Our Neighborhoods Lost Food, and How They Can Get It Back". Progressiveد ن ,د ت) 50 https://ar.wikipedia.org/wiki
تم االطالع في تاريخ Planning.2020\4\15
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الفرضية الثامنة :التعاريف السائدة أهملت كيفية اشباع االحتياجات التي يعجز اإلقتصاد عن توفيرها بسبب نقص
املوارد.
تقر جميع تعاريف االقتصاد بما فيها تعريف ساميلسون أن احتياجات املجتمع يتم اشباعها من خالل العملية
االنتاجية للموارد ,هذا األمر صحيح إذا نظرنا اليه من املنظور االنساني العام ,ولكن هذا ( النظرة الشاملة للتعريف ) ال
يخدم الواقع االقتصادي ملعظم املجتمعات البشرية ,فنظرية االكتفاء االقتصادي الكامل ملجتمع ما تكاد أن يكون نظرية
فلسفية شبه معدومة في الواقع الفعلي وما يؤكد هذا الجانب اإلقتصاديات القائمة على القطاع الخدمي والوارد ذكرها في
الفرضية الخامسة والتي تبين اعتماد هذه الدول على القطاع الخدمي بالتالي وجود احتياج الستيراد املنتجات السلعية,
وبمثل هذا الوضع فإن اإلقتصاد بحاجة ماسة لتلبية االحتياجات القائمة والتي ال يتمكن اإلقتصاد من تلبيتها بسبب
القصور إما في اإلمكانيات أو املقومات أو املوارد ,كما أن اإلقتصاديات تختلف حسب ما لديها وما يمكنها عمله وما يثبت
ذلك تنوع املجاالت اإلقتصادية كاإلقتصاد الزراعي واإلقتصاد الصناعي واإلقتصاد الخدمي ,لذا تلجأ املجتمعات
والحكومات على حد سواء إلى التبادل التجاري ,وحتى أن هذا األمر ينطب على أغنى الدول ومثال على ذلك اململكة العربية
السعودية والتي يعرف عنها أنها تمتلك احتياطيات نفطية هي األكبر في العالم ،كما أنها تعتبر أكبر منتج ومصدر للنفط في
العالم  ,ويقدر اإلحتياطي املؤكد بحوالي  260مليار برميل أو ربع احتياطي العالم من النفط  51,ومع ذلك فاإلقتصاد
السعودي ال يمتلك القدرة إلنتاج جميع السلع املطلوبة لتلبية احتياجات املجتمع حيث أكدت املصادر الرسمية للمملكة
أن قيمة واردات اململكة لعام  2017بلغت  504.45مليار ريال لوزن  73.25مليون طن ،فيما بلغت صادرات اململكة للعام
نفسه  166.65مليار ريال لكمية  53.84مليون طن وأن أهم دول االستيراد خالل عام  2017الصين وأمريكا واإلمارات وأملانيا
وفرنسا واليابان والهند وكوريا الجنوبية 52,هذا يثبت إهمال التعريف للتبادل التجاري ودوره في إشباع االحتياجات ,كما أن
اإلشارة إلى هذا الدور في التعريف يعزز أهمية أحد أهم فروع اإلقتصاد والتي تشكل اإلقتصاد العاملي واملعروفة با االقتصاد
الدولي والذي يمثل اإلطار الذي يجمع املعامالت االقتصادية بين دول العالم ويهتم بالعالقات التجارية بين البلدان وتطورات
أسعار الصرف والقدرة التنافسية االقتصادية 53,وبهذا تم إثبات الفرضية الثامنة.
الفرضية التاسعة :التعاريف السائدة ال تراعي اختالف الواقع اإلقتصادي بين الدول وتأثير عامل اإلدارة اإلقتصادية.
تعتبر هذه الفرضية امتداد للفرضية الثامنة حيث نعود مره أخرى إلى خصوصيات واقع اإلقتصاديات املختلفة,
ً
فالتعريف السائد يضع افتراضات ملا يمكن تسميته باإلقتصاد املثالي ( املكتفي ذاتيا ) في حين ان الواقع يغاير هذه النظرة,
فكما تم ذكره في الفرضية الثانية بوجود اإلمكانيات واملقومات كجزء مهم في العملية اإلقتصادية فإن كال الجانبين
يختلفان من إقتصاد إلى أخر من حيث النوع والحجم والخصائص وما يثبت هذا األمر عجز الكثير من اإلقتصاديات في
الوصول إلى اإلكتفاء الذاتي ما يدفعها إلى تحقي الفائض االنتاجي مما تستطيع انتاجه لغرض تحقي التبادل التجاري
عبر اإلستيراد والتصدير للحصول على السلع التي ال يمكن لإلقتصاد توفيرها كما تم إثباته في الفرضية الثامنة ,وبعبارة
مبسطة فإن إقتصاد دولة ما بالتأكيد يختلف عن اقتصاد دولة أخرى حيث ال يوجد اقتصاديين متماثلين ,ولو أخذنا
اليابان على سبيل املثال والتي تعتبر من اإلقتصاديات القوية في العالم ال تمتلك أي موارد باستثناء األسماك ،وهي تستورد
 51اقتصاد السعودية (,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org/wikiتم االطالع في تاريخ .2020\4\15
 52حجم واردات اململكة في عام  https://www.aleqt.com/2018/04/13/article_1368836.html 2017تم االطالع في تاريخ .2020\4\15
53 Devashish Mitra, 2008. "trade policy, political economy of," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
& Abstract. • A. Venables (2001), "International Trade: Economic Integration," International Encyclopedia of the Social
Behavioral Sciences
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معظم املواد التي تحتاجها في الصناعة 54,باملقابل لو أخذنا غينيا كمثال عكس ي نجد أن غينيا تمتلك حوالي ثلث احتياطيات
البوكسيت في العالم ،والتي يتم تكريرها وصهرها لصنع األملنيوم والتي تعتبر أساس للعديد من الصناعات 55،كما أن غينيا
تنتج كميات قخمة من هذه املادة حيث احتلت املرتبة الرابعة في انتاج البوكيست لعام  2014بمقدار  19,300طن في
السنة 56ومع ذلك فهي عاشر أفقر بلد في العالم بالرغم انه في آخر  50سنة أكثر من  400مليار دوالر نتج من األملنيوم
املستخرج من البوكسيت الذي تم نقله من منجم واحد في غينيا 57,هذا الوضع تسبب فيه العديد من العوامل كالفساد
السياس ي وعدم اإلستقرار وعوامل أخرى ,وهذا األمر يشير إلى أن االقتصاد ال يمكن عزلة من البيئة املحيطة ,وفي كال
ً
الحالتين نجد أن اقتصاد كال من اليابان وغينيا خارج نطاق التعريف السائد  ,فاألولى ال تمتلك أي نوع من املوارد ومع ذلك
حققت أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في االقتصاد من خالل تحقي فاعلية وكفاءة اإلدارة اإلقتصادية ,وفي الثانية تمتلك
مصدر مهول ملورد من أهم املوارد الصناعية في حين أنها من أكثر االقتصاديات الفاشلة وذلك نتيجة فشل اإلدارة
اإلقتصادية بالتالي العملية ككل ,وبالنظر إلى معطيات ونتائج الفرضيات السابقة والواجب إدراجها في تعريف اإلقتصاد
كعملية تحديد البدائل واتخاذ القرار ومدى توفر اإلمكانيات واملقومات في اإلقتصاد وتصنيف املوارد إلى طبيعية وإنسانية
ً
نجد بأنها جميعا تؤكد أهمية األخذ بعين اإلعتبار اختالف الواقع اإلقتصادي وتأثير عامل اإلدارة اإلقتصادية في تعريف
اإلقتصاد وهذا ما ملسناه في املثالين عن اقتصاد اليابان واقتصاد غينيا.
من جانب أخر يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على الواقع اإلقتصادي بصورة غير مباشر ومنها خصائص املجتمع
ً
كالعادات والتقاليد وثقافة املجتمع وأيضا العقائد الدينية ,ومثال على ذلك ما حدث في الهند عام  2018حيث تم إغالق
عشرات املسال وحوالى  50ألف من متاجر اللحوم ،مما أدى إلى ندرة شديدة للحم األحمر ،وهو الغذاء الرئيس ي للمجتمع
اإلسالمي وخسر املئات من عشيرة قريش ي التي عملت في تجارة اللحوم على مدار قرون أعمالهم ,وقد أدت هذه التحركات
إلى قيام الحزب الهندوس ي الوطني الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودى لتشديد قوانين حماية البقر ما
تسبب في تراجع بنسبة  %15في تصدير اللحوم الهندية والتي تقدر قيمتها با  4مليار دوالر والتي كانت حتى وقت قريب األكبر
في العالم ,وقد أدى هذا إلى تعطيل اقتصاد املاشية التقليدي وترك املئات بدون عمل في الوقت الذى تحتاج فيه الهند لزيادة
فرص العمل وليس خسارتها58.
ما سب يبين اختالف الواقع اإلقتصادي والعوامل املؤثرة من دولة إلى أخرى بالتالي ضرورة األخذ بعين االعتبار مراعاة
تعريف االقتصاد لهذا االختالف ,وبهذا تم اثبات الفرضية التاسعة.
الفرضية العاشرة :التعريفات السائدة ال تشير إلى الكفاءة اإلقتصادية بالرغم من تأثيرها في العملية اإلقتصادية والتي
يتوجب ذكرها في تعريف اإلقتصاد.
بشكل عام يقاس أداء العمليات واألنشطة بجانبين هما الكفاءة والفاعلية واللتان تتضمنان مدى تحقي األهداف
ً
وف املعايير ودرجة االستغالل األمثل للوقت والجهد والتكلفة ,ويعتبران من املعايير املعروفة عامليا لقياس اإلنجاز على
 54اليابان  ,موسوعة الجزيرة  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries ,تم االطالع في تاريخ .2020\4\15
تم االطالع في تاريخ 55 Major Guinea bauxite mine https://www.reuters.com/article/guinea-mining-idAFL8N1N19YY
.2020\4\15
 56قائمة الدول حسب إنتاج البوكسايت (,د ن ,د ت)  https://ar.wikipedia.org/wikiتم االطالع في تاريخ .2020\4\15
 57اقتصاد غينيا  https://www.marefa.orgتم االطالع في تاريخ .2020\4\15
 58ريم عبد الحميد  ,واشنطن بوست :قوانين حماية البقر بالهند  https://www.youm7.com/storyتم االطالع في تاريخ .2020\6\8
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ً
مستوى األفراد واملؤسسات وحتى الدول ,األمر ذاته ينطب على اإلقتصاد وتحديدا في جانب استغالل املوارد ,ولبيان أهمية
ً
ودور الكفاءة في تعريف اإلقتصاد ينب ي أوال تحليل مفهوم الكفاءة اإلقتصادية وأهميتها ,فالكفاءة االقتصادية مصطلح
يشير إلى االستخدام األمثل للموارد ،وذلك بهدف تعظيم اإلنتاج من السلع والخدمات ,ويمكن القول أن أي نظام اقتصادي
يعتبر أكثر كفاءة مقارنة مع نظام آخر (من الناحية النسبية) إذا كان يمكن من تقديم املزيد من السلع و الخدمات للمجتمع
دون استخدام مزيد من املوارد 59,ولتوضيح الصورة نضرب مثال على اإلنتاج الزراعي فلو افترضنا أن هكتار زراعي ينتج 5
طن من القمح فإن ارتفاع اإلنتاج في نفس الهكتار إلى  8طن يمثل تحقي للكفاءة اإلقتصادية ,وبشكل عام ترتبط مبادئ
الكفاءة االقتصادية بمفهوم شحة املوارد 60,حيث أن تطبي هذا مبدأ الكفاءة اإلقتصادية يساعد في إطالة املدى الزمني
لإلستنفاذ ,فاملورد الذي قد يستنفذ في عشر سنوات يمكن إطالة املدة إلى  15سنه مع األخذ بعين اإلعتبار اإلستقرار النسبي
لنمو الطلب وهذا ما يؤكد النتيجة الواردة في الفرضية السادسة حول إمكانية جعل االستنفاذ عملية بعيدة املدى ,وهنا
تظهر ضرورة تطبي مبدأ الكفاءة اإلقتصادية على املوارد التي تتصف بالندرة الحقيقية ما يبين أهمية ودور املصطلح في
تعريف اإلقتصاد.
هذا بالنظر لكيفية استغالل املوارد ,ولكن هل هناك نظرة أخرى؟؟! في الواقع نعم حيث ينظر للكفاءة اإلقتصادية
من منظور حجم النفايات الناتجة من العملية اإلقتصادية وذلك وف أحد التعاريف الذي يرى بأن كفاءة اإلقتصاد حالة
اقتصادية يتم فيها تخصيص كل مورد على النحو األمثل لخدمة كل فرد أو كيان على أفضل وجه مع التقليل إلى أدنى حد
من النفايات 61,والسبب في وجود هذه النظرة هو التأثيرات السلبية للنفايات ,فحسب ما ورد في موقع البنك الدولي فإن
ّ
ً
ً
العالم يولد  2.01مليار طن من النفايات الصلبة سنويا ،وما ال يقل عن  ٪33منها ال يتم إدارتها بطريقة آمنة بيئيا ,ومنذ عام
ً
 2000خصص البنك الدولي أكثر من  4.7مليار دوالر ألكثر من  340برنامجا إلدارة النفايات الصلبة حول العالم 62,وهذا
ما يثبت التأثيرات السلبية ملشكلة النفايات من الناحيتين اإلقتصادية والبيئية ,ولذلك ال ينب ي من حيث املنط أن يترتب
على العملية اإلقتصادية التي تهدف إلى حل مشكلة إحتياجات املجتمع أن تخل مشاكل وأعباء مالية أخرى ,وال ينب ي أن
يكون النجاح اإلقتصادي على حساب االعتبارات البيئية والتي قد يترتب عليها مشاكل وأزمات باهظة التكلفة.
الجدير بالذكر أن ارتباط الكفاءة اإلقتصادية بالحد من النفايات هو احد املرتكزات لفرع حديث من فروع اإلقتصاد
وهو اإلقتصاد البيئي والذي يختص بالدراسات النظرية أو التجريبية لآلثار االقتصادية للسياسات البيئية الوطنية
واملحلية في جميع أنحاء العالم ,وتشمل القضايا الخاصة تكاليف وفوائد السياسات البيئية البديلة ملعالجة تلوث الهواء
ونوعية املياه واملواد السامة والنفايات الصلبة واالحترار العاملي 63,وتعتبر الكفاءة اإلقتصادية أحد املحاور التي ترتكز عليها
فلسفة اإلقتصاد البيئي في تخطيط املوارد كحل بديل عند فشل السوق والذي يعني عدم قدرة األسواق على تخصيص
املوارد بكفاءة64.
 59كفاءة اقتصادية(,د ن ,د ت)  ,/https://ar.wikipedia.orgتم االطالع في .2021\6\10
 60هدير ناصر ,الكفاءة االقتصادية ,/https://trading-secrets.guru ,تم االطالع في ,2021\6\10
 61هدير ناصر ,الكفاءة االقتصادية ,/https://trading-secrets.guru ,تم االطالع في ,2021\6\10
 62يا له من إهدار :نظرة محدثة إلى مستقبل إدارة النفايات الصلبة ,/https://www.albankaldawli.org ,تم االطالع في .2021\6\10
63 "Environmental Economics". NBER Working Group Descriptions. National Bureau of Economic Research. Retrieved 200607-23
64 Jeroen C.J.M. van den Bergh (2001). "Ecological Economics: Themes, Approaches, and Differences with Environmental
)Economics," Regional Environmental Change, 2(1), pp. 13-23 Archived 2008-10-31 at the Wayback Machine (press +
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مما سب نجد أن هذا املبدأ مرتبط باالستغالل األمثل للموارد الشحيحة وإطالة مدة اإلستنفاذ ومعالجة مشاكل
النفايات وتبعاتها املالية والبيئية ,وتحقي العملية اإلقتصادية لهذه الجوانب يعزز من القيمة الكاملة لإلقتصاد ودوره في
تحقي الرفاهية ,وهذا ما يثبت أهمية مصطلح الكفاءة اإلقتصادية ودوره في تعريف اإلقتصاد ,وبهذا تم إثبات الفرضية
العاشرة.
النتائج
للوصول الى تعريف اقتصادي مالئم للواقع ينب ي التفري بين التعريف للمجال كعلم والتعريف كتطبي وهذا ما
َ َ
يقودنا إلى ضرورة تحليل العلم كمفهوم وإسقاطه على املجال اإلقتصاديُ ,وي َ
العالم املادي والطبيعي
قصد بالعلم دارسة
ُ
ُ
مكن اختبارها والتحق منها عن طري املزيد من البحث ،فهو مراقبة
من خالل التجارب واملشاهدات واملالحظات 65،والتي ي ِ
بناء على البيانات التي ّ
منتظمة لألحداث والظروف من أجل اكتشاف الحقائ ووضع النظريات والقواعد ً
يتم جمعها ،لذا
ّ ُ ّ
ُ
ُ ّ
امل َ
ّ
مثل َ
شتقة من املالحظات واملشاهدات 66,وعليه نجد أن العلم مرتكز على
املادية املنظمة للمعرفة
البنية
فإن العلم ي
أساس رئيس ي متمثل بالدراسة املنتظمة واملنهجية لألحداث لغرض اكتشاف الحقائ ووضع النظريات والقواعد ,في حين
أن مفهوم املجال سيكون أمر أخر حيث أنه سيكون أشد عم وأكثر تخصص ومثال على ذلك تعريف الطب كعلم بأنه
دراسة األمراض وأسبابها وكيفية معالجتها في حين أن التطبي هو العملية التي من خاللها سيتم معالجة األمراض.
وبالنظر للتعاريف السابقة لإلقتصاد نالحظ وجود حالة من عدم الفصل ما تسبب في تداخل بين الجانبين ,فبتعريف
ليونيل روبنز« :االقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك اإلنساني كعالقة بين الغايات واملوارد النادرة ذات االستعماالت
املتعددة" ارتكز التعريف على النظر لالقتصاد كعلم ,أما ألفريد مارشال فقد أشار إلى أن الهدف من االقتصاد هو توفير
الرفاهية ،وأن الثروة هي الوسيلة التي نصل بها إلى الرفاهية ،وفيه ركز على الهدف والوسيلة وهذا ما يجعله تعريف تطبيقي,
وبالنسبة لفان ميزس فقد عرف االقتصاد بأنه هو املنط الذي يتم به اتخاذ القرا ات العقالنية في السراء والضراء67 ,
ر
ونالحظ الدمج بين التعريف العلمي من خالل لفظة املنط والتعريف التطبيقي بلفظة القرارات.
ً
لتعريف اإلقتصاد من الناحيتين التطبيقية والعلمية يجب أوال الفصل بين املفهومين واالبتداء بالتعريف التطبيقي
ثم اإلستناد عليه للوصول إلى التعريف العلمي ,وسبب االبتداء بالتطبيقي هو أن معرفة العملية وخصائص املجال هي
الخطوة األساسية واملنطقية التي تسب العلم ,ومثال على ذلك علم األنثروبولوجيا أو ما يعرف بعلم اإلنسان ,فقبل أن
ً
تعرف علم اإلنسان ينب ي أوال تعريف اإلنسان.
من أجل بناء تعريف تطبيقي حديث مالئم ملتطلبات الواقع االقتصادي تم االعتماد على االنتقادات املثبتة في
الفرضيات السابقة ومعالجتها من خالل إدراج مفاهيم إقتصادية تتواف مع املبادئ العلمية ومتطلبات الواقع كما يلي:
 .1مالئمة عبارة ( تحديد البدائل واتخاذ القرارات ) أكثر من لفظة ( اختيار ) وعدم تحديد الخيارات في النطاق املالي.
 .2إغفال التعريف السائد لذكر اإلمكانيات واملقومات مع ضرورة ذكرها.
 .3اغفال التعاريف لدور الدولة في اإلقتصاد بالرغم من أهميته وتأثيره.
65 Amanda Robb ,Ana Benito Gonzalez "What is Science? - Definition, Topics & Branches" ،www.study.com, Retrieved 22-6-

2020. Edited.
66 Science", www.swiftutors.com, Retrieved 22-6-2020. Edited.
 67هال أحمد ,تعرف على علم االقتصاد ,/https://librabuzz.com ,تم االطالع في .2021\6\4
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 .4اقتصار التعريف السائد على وصف املوارد الطبيعية مع ضرورة إضافة وصف االنسانية.
 .5عدم مالئمة وصف الندرة للموارد وتفضيل وصفها باملتاحة لشمولية هذا الوصف.
 .6ضرورة إدراج لفظة ( محددة ) للمنتجات.
 .7إهمال التعريف السائد للطرق البديلة لكيفية إشباع االحتياجات من خالل التبادل التجاري.
 .8عدم مراعاة التعريف التقليدي لالختالفات بين اإلقتصاديات.
 .9عدم اإلشارة الصريحة إلى الكفاءة اإلقتصادية بالرغم من أهميتها.
وفي بناء التعريف ينب ي ادراج العناصر السابقة مع األخذ بعين االعتبار ادراج العناصر املتعارف عليها في التعاريف
ً
االقتصادية مثل دور املجتمع واالحتياجات والتي لم يأتي ذكرها في هذه الدراسة بكونها ال خالف عليها ,اذا فتعريف اإلقتصاد
املالئم ملتطلبات الواقع سيكون كاآلتي-:
عملية تحديد الدولة وا جتمع للبدائل املمكنة و اتخاذ القرارات وفق الو اقع ا حيط لكيفية توظيف اإلمكانيات
واملقومات املتوفرة من أجل استخدام املوارد الطبيعية واالنسانية املتاحة بكفاءة إلنتاج وتوفير منتجات بكميات
ً
محددة وتوزيعها على ا جتمع لتلبية اإلحتياجات حاليا وفي املستقبل القريب.
ومن خالل التعريف املعد نالحظ تضمنه لجميع العناصر في الدراسة كاآلتي:
 .1تحديد البدائل واتخاذ القرارات.
 .2العملية اإلقتصادية شاملة لدور الدولة واملجتمع بما فيه من أفراد ومؤسسات.
 .3بيان خصوصية طبيعة اإلقتصاد املشار إليها بلفظة (الواقع املحيط).
 .4تضمين عاملي اإلمكانيات واملقومات.
 .5تصنيف املوارد إلى طبيعية وانسانية.
 .6وصف املوارد باملتاحة.
 .7كمية محددة من السلع.
 .8تحقي فائض إقتصادي باملبادلة التجارية مشار إليه بلفظة (توفير).
 .9اإلشارة إلى الكفاءة اإلقتصادية.
أما من حيث التعريف العلمي فيمكن بناءه من خالل التحليل والربط بين اإلقتصاد ومفهوم العلم ,فاإلقتصاد يمكن
ً
تطبيقه بأكثر من طريقة وأسلوب تبعا للنظريات واألنظمة املتالئمة مع الفكر اإلقتصادي للمدرسة السائدة في الدولة أو
املنطقة ,ومعنى هذا أن اإلقتصاد كعلم يتمثل في دراسة الكيفية التي سيتم من خاللها تطبي االقتصاد وف املعطيات
الواردة في التعريف التطبيقي ,وفي هذا إشارة أن ما ورد في التعريف التطبيقي يمكن تنفيذه بعدة أساليب ونظريات وأنظمة
اقتصادية ,وبهذا يمكن بناء تعريف يستند على أساس علمي ويشمل معطيات التعريف التطبيقي بصورة ضمنية باستثناء
ذكر دور الدولة واملجتمع حيث أن الدور أمر بارز في الجانب التطبيقي وال ينب ي إدراجه في الجانب العلمي ،فالتعريف
العلمي يجب أن يكون مجرد والدليل على ذلك التجرد العلمي في تعريف السياسة بالرغم من أنها من أكثر العلوم
والتخصصات املرتبطة بالدولة وبالنظر الى تعريف العلوم سياسية نجد بأنها إحدى تخصصات العلوم االجتماعية التي

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 251International Journal of Economic Studies

تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياس ي وأثرها على املجتمع 68,وفي هذا
التعريف لم يرد أي ذكر للدولة كونه تعريف علمي.
وعليه يمكن تعريف اإلقتصاد بأنه:
العلم الذي يدرس النظريات والقواعد ال ي تساعد في تحديد األساليب والكيفية املالئمة لتحديد البدائل و اتخاذ
القرارات بتوظيف املقومات واإلمكانيات واملوارد اإلقتصادية املتاحة بكفاءة وفق الو اقع ا حيط لغرض إنتاج وتوفير
منتجات بكميات محدده تلبي إحتياجات ا جتمع في الحاضرواملستقبل القريب.
الخاتمة
التأثير املتبادل بين املجاالت العلمية وبين التقدم الحضاري هي الحقيقة التي تفرض نفسها في جميع املجاالت ,وهذا
يحتم على الباحثين مواكبة التطور إعادة النظر في املفاهيم واألسس العلمية من حين ألخر وذلك لتقييم هذه األسس
واملفاهيم بما يتالئم مع الواقع ,ومثلما أن هذا البحث ركز على أعادة تعريف االقتصاد فينب ي على املفكرين االقتصاديين
ً
التوجه لتقييم جميع األوجه االقتصادية نظرا للتسارع الذي يشهده العالم في جميع أوجه الحياة ,ومن ناحية أخرى فإن
هذه التقييمات تمثل منطلقات جديدة لبناء فكر اقتصادي حديث من خالل التراكمات العلمية ,فكما أن هذا البحث انتقد
تعاريف رواد الفكر االقتصادي وأعاد تعريف االقتصاد فمن املفترض أن تأتي فتره يتم فيها انتقاد نتائجه وإعادة تقييمها
بما يتالئم مع الواقع املستقبلي.

68 Rybnikov, S.R.; Rybnikova, N.A.; Portnov, B.A. (March 2017). "Public fears in Ukrainian society: Are crises predictable?".

Psychology & Developing Societies. 29 (1): 98–123. doi:10.1177/0971333616689398
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االجتاهات احلديثة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية
""دراسة نظرية حتليلية
Recent trends in reducing creative accounting practices
"Analytical theory study"
 صالح أبوبكرالجازوي، منصورمحمد العشيبي،فتحي موس ى سالم
 ليبيا،جامعة بنغازي

Abstract
Creative accounting appeared in the accounting
literature during the eighties of the last century,
where the interest in studying its motives and ways
to reduce them increased due to the distortion it
caused to the figures contained in the financial
statements, thus showing the financial position of
the project and the result of its work in an unreal
way, and therefore this study aimed to discuss
different practices for creative accounting and
modern trends to reduce them, by analyzing the
literature of the topic in addition to extracting the
findings of previous studies in this context, and the
study concluded that recent trends to confront
creative accounting practices (governance, audit
committees, internal auditing and control, external
audit, scorecard balanced, judicial accountability,
international bodies) do not work independently of
each other, but must be relied upon as a single team
that supports each other, and the weakness of any
of them due to the different obstacles they face may
be a loophole that leads to an increase in creative
accounting practices.
Key words: Recent trends, Creative accounting,
governance, audit committees, international bodies.

:امللخص
ظهرت املحاسبة اإلبداعية في أدبيات املحاسبة خالل عقد
 حيث زاد االهتمام بدراسة،الثمانينات من القرن املاض ي
دوافعها وسبل الحد منها وذلك بسبب ما تسببه من تشويه
لألرقام الواردة بالقوائم املالية وبالتالي إظهار املركز املالي
 وعليه هدفت,للمشروع ونتيجة أعماله بصورة غير حقيقية
هذه الدراسة إلى مناقشة املمارسات املختلفة للمحاسبة
 وذلك من خالل,اإلبداعية واالتجاهات الحديثة للحد منها
تحليل أدبيات املوضوع باإلضافة إلى استخالص ما توصلت
 وخلصت الدراسة إلى,إليه الدراسات السابقة في هذا السياق
َّأن االتجاهات الحديثة ملواجهة ممارسات املحاسبة اإلبداعية
، املراجعة والرقابة الداخلية، لجان املراجعة،(الحوكمة
 املحاسبة، بطاقة األداء املتوازن،املراجعة الخارجية
ً
 الهيئات الدولية) ال تعمل كال منها بمنأى عن،القضائية
ً
 بل يجب االعتماد عليها كفري عمل واحد يدعم كال،األخرى
 وضعف أي منها بسبب ما تواجهه من معوقات،منها األخرى
مختلفة قد يكون ثغرة تؤدي لزيادة ممارسات املحاسبة
.اإلبداعية
 املحاسبة، االتجاهات الحديثة:الكلمات املفتاحية
. الهيئات الدولية، لجان املراجعة، الحوكمة،اإلبداعية
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مقدمة:
يعمل النظام املحاسبي في الشركات املساهمة بشكل أساس ي على توفير التقارير املالية لكافة الطوائف ذات العالقة
بالشركة من مستثمرين وعمالء وموردين ومقرضين وغيرهم ,حيث تعتبر هذه التقارير املصدر األساس ي للمعلومات حول
نتيجة نشاط املشروع ومركزه املالي والتي تستخدم في اتخاذ قرارات مختلف املستخدمين من خارج الوحدة االقتصادية
حول املشروع.
ً
ونظرا للتأثير الكبير للمعلومات الواردة في التقارير املالية املنشورة على القرارات االقتصادية ملستخدميها فإنه من
األهمية بمكان أن تتمتع هذه املعلومات بدرجة عالية من املوثوقية ,حيث َّأن انخفاض موثوقية هذه املعلومات يؤدي
باملستخدمين إلى اتخاذ قرارات خاطئة ينتج عنها اإلضرار بمصالحهم االقتصادية املرتبطة باملشروع ,والجدير بالذكر أن
إدارة املشروع في كثير من األحيان تكون مسؤولة عن انخفاض درجة موثوقية املعلومات املحاسبية من خالل تشويهها
والتالعب بها لخدمة مصالحها الخاصة ,وذلك من خالل تحسين نتيجة نشاط املشروع ومركزه املالي باستخدام البدائل
املحاسبية التي تحق ذلك ,باإلضافة إلى استخدام أساليب احتيالية كتعجيل االعتراف باإليرادات وتأجيل االعتراف
باملصروفات ,األمر الذي اصطلح على تسميته في األدبيات املحاسبية باملحاسبة اإلبداعية.
حيث َّ
تعرف املحاسبة اإلبداعية بأنها "إجراءات محاسبية متعمدة وهادفة إلى إظهار نتائج األعمال واملركز املالي بغير
ً
حقيقتهما ألغراض خاصة استغالال ملرونة املبادئ واملعايير املحاسبية أو مخالفة القوانين" (الشيخ ,)14 : 2011 ,هذا وقد
تسبب استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية في العديد من االنهيارات واألزمات املالية التي لحقت بأعداد غير قليلة من
كبرى الشركات العاملية ,منها شركة إنرون للطاقة ( ،)Enronوورلد كوم لالتصاالت ( .)World Comولقد أظهرت نتائج
األبحاث والدراسات التي تناولت املوضوع بأن املشكلة الرئيسية في هذه االنهيارات لم تكن تتعل بوجود قصور بمعايير
املحاسبة أو املراجعة ,بل انحصرت في تدني أخالقيات املهنيين في مجال املحاسبة والتدقي بإتباعهم ألساليب املحاسبة
اإلبداعية التي تعتبر أحد مصادر الفساد اإلداري واملالي في الوقت املعاصر (عطيوي وبديس ي.)2012 ,

 .2مشكلة الدراسة
توالت االنهيارات واألزمات املالية التي سببها ضعف أخالقيات املدراء من خالل استخدام أساليب املحاسبة
اإلبداعية لتحقي مصالح شخصية ,ومن أبرز االحتياالت الناتجة عن استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية ما حصل من
تضليل للمستثمرين في شركة إنرون للطاقة ترتب عليه انهيارها في عام  ,2001حيث استخدمت إدارة هذه الشركة ,شركات
استثمارية مملوكة لها في العديد من العمليات بشكل متقن بقصد التالعب ,وذلك دون أن يتم إظهار هذه الشركات في
ميزانية شركة إنرون كأصول والتزامات (عطوي وبديس ي ,)2012 ,وتوالت بعد ذلك حاالت التضليل والتالعب التي نجم عنها
االنهيار املفاجئ لشركات كبرى باستخدام أساليب مختلفة من املحاسبة اإلبداعية ,كشركتي وورلد كوم  world comو
اديلفيا كوميونيكيشينز  Adelphia Communicationsلالتصاالت ,وشركة جلوبال كروسينج  Global Crossingوشركة
كونسيكو  Cansecoوغيرها (.)http://news.bbc.co.uk/
كذلك فإنه قد أشارت العديد من الدراسات والتقارير إلى املبالغ الضخمة للخسائر التي يسببها االحتيال في التقارير
املالية من خالل استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية ,فعلى سبيل املثال في قضية شركة إنرون استلزم لتسوية
التعويضات للمتضررين من االحتيال الذي قامت به إدارة الشركة مبلغ يقدر با ( )7.2مليار دوالر
(.)https://www.alarabiya.net/
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باإلضافة إلى ذلك فإنه مما يزيد من خطورة االحتيال باستخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية وجود العديد من
ً
التقارير التي تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن االحتيال بشكل عام في تزايد مستمر ,فوفقا لدراسة أجرتها الجمعية
األمريكية لفاحص ي االحتيال  (ACFE) Association of Certified Fraud Examinersأشارت إلى أن الخسائر الناتجة عن
االحتيال بنوعيه (التقارير املالية املضللة واختالس األصول) في ارتفاع مستمر ,حيث أنها ارتفعت في عامي  ,2002و2004
ً
بنسب ( ,)%50و( )%65على التوالي ,وذلك مقارنة بعام  ,)ACFE, 2004( 1996كما واصلت ارتفاعها في عام  2008لتبلغ
ً
نسبة الزيادة فيها ( )%148تقريبا مقارنة بعام .)ACFE, 2008( 1996
ً
ونظرا لآلثار السلبية ملمارسات املحاسبة اإلبداعية على مختلف الطوائف املستخدمة للتقارير املالية املتمثلة في
الخسائر املادية التي تلح بهم ,باإلضافة إلى اآلثار السلبية على املجتمع بأكمله ,فقد ظهر في األدب املحاسبي واملالي العديد
من الوسائل التي تحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ,وعليه فإن هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة على السؤالين التاليين:
"ما هي أبرز أشكال ممارسات املحاسبة اإلبداعية؟"
"ما هي أبرز االتجاهات الحديثة املستخدمة في الحد ممارسات املحاسبة اإلبداعية ؟"

 .3هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على املمارسات السائدة للمحاسبة اإلبداعية كما تهدف كذلك إلى التعرف على السبل
واالتجاهات الحديثة املستخدمة في الحد من هذه املمارسات.

 .4منهجية الدراسة

ً
نظرا لكون الدراسة نظرية تحليلية فسيتم االعتماد على أسلوب البحث املكتبي من خالل مراجعة األدب املحاسبي
املتعل بموضوع الدراسة وذلك بالرجوع إلى الكتب والدراسات والدوريات ذات العالقة ،باإلضافة إلى شبكة املعلومات
ً
الدولية ،وذلك بهدف جمع املعلومات وتحليلها نظريا للوصول إلى استنتاجات واقتراحات وتوصيات قد تسهم في معالجة
مشكلة الدراسة وكذلك إلثراء املعرفة املحاسبية.

 .5أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من اآلثار السلبية ملمارسات املحاسبة اإلبداعية على العديد من الطوائف املستخدمة للتقارير
املالية ,األمر الذي يجعل من األهمية بمكان حصر وتحديد األساليب واألدوات الحديثة للحد منها ,وهو ما تسعى الدراسة
إلى تحقيقيه ,باإلضافة إلى ذلك قد تساعد هذه الدراسة الباحثين في موضوع املحاسبة اإلبداعية من حيث توفيرها إلطار
عام ألبرز الوسائل التي ظهرت للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.

 .6ا حاسبة اإلبداعية دو افعها وممارساتها
 1 .6مفهوم ا حاسبة اإلبداعية وتعريفها
ً
اهتماما كبي ًرا من قبل العديد من ّ
البحاث واملهتمين بالفكر املحاسبي حول العالم،
نال مفهوم املحاسبة اإلبداعية
ً
وخصوصا بعد ظهور مؤشرات حول اقتران ممارسة املحاسبة اإلبداعية باالنهيارات املالية لعدة شركات أمريكية كبرى كانت
رائدة في عملها كشركة إنرون ( )Enronالعاملة في مجال الطاقة وشركة وورلد كوم ( )World Comالعاملة في مجال
االتصاالت وغيرها .هذا ويرى بعض ّ
البحاث َّأن بداية ظهور املحاسبية اإلبداعية ) (Creative Accountingكانت في
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ثمانينيات القرن العشرين ،حيث ُيعتقد بأن استخدامها تزامن مع بدء مواجهة الشركات لصعوبات مالية بسبب حالة
الركود التي حدثت في بداية تلك اآلونة ،وذلك في محاولة من تلك الشركات إلى إظهار وابتداع أرباح صورية (غير حقيقية)
كان من الصعب تحقيقها بشكل فعلي آنذاك ،أو إلجراء تحسين شكلي بمركزها املالي بغية الوصول إلى أهداف متعددة قد
يكون أهمها تحفيز جمهور املستثمرين نحو من خالل استقطاب أنشطتهم االستثمارية أو ألجل تسهيل الحصول على
ّ
القروض املصرفية في حال كان مركزها املالي الحقيقي ضعيف وال يمكنها من الحصول على مثل تلك التسهيالت ،وغيرها من
أهداف سعت إلى تحقيقها الشركات من خالل استغاللها للمرونة الواسعة في االختيار بين السياسات واإلجراءات املحاسبية
البديلة ،وكل ذلك يأتي تحت مظلة َّأن القوانين توقح األمور التي ال يمكنك فعلها و ليس ما يمكنك فعله (الخالدي2014 ،
؛ جريرة وآخرون.)2015 ،
وقد احتوى األدب املحاسبي على الكثير من التعريفات للمحاسبة اإلبداعية والتي تتواف معظمها في املضمون إال
َّأنها قد تختلف في التعبير ،حيث تعرف بأنها "املمارسات غير األخالقية في اختيار التقديرات والسياسات املحاسبية املتاحة
التي تتيح فرصة للتالعب والغش مما ينتج عنها بيانات مالية غير صحيحة ومضللة" (حمادة ،)96 : 2010 ،فيما يعرفها كل
من القطيش والصوفي ( )362 : 2011بأنها "عمليات أو ممارسات حديثة ومعقدة ومبتكرة يقوم من خاللها املحاسبون
باستخدام معرفتهم بالقواعد والقوانين املحاسبية ملعالجة األرقام املسجلة في حسابات الشركات أو التالعب بها بقصد
تحقي أهداف محددة" ،كذلك ُع ّرفت َّ
بأنها "مجموعة من الخطوات أو اإلجراءات اإلضافية التي يقوم بها معد القوائم
ِ
ً
املالية لتحقي هدف مطلوب من قبل اإلدارة لغاية التضليل غالبا ويتم تحقيقه في ظل تطبي املبادئ والسياسات واملعايير
املحاسبية وذلك باالستفادة من الثغرات املوجودة فيها" ( دوارة ،)64 :2014 ،بينما يرى كل من الخشاوي والدوسري (2008
َّ )8 :أن املحاسبة اإلبداعية "عبارة عن املمارسات التي يقوم بها املحاسبين لتظليل قارئ البيانات املالية ألي هدف من
األهداف ً
سواء لتعزيز سعر السهم في السوق أو تعظيم مكافآت مجلس اإلدارة أو غيره".
من خالل التعريفات السابقة يتضح َّأن املحاسبة اإلبداعية تعتبر نوع من أنواع التالعب واالحتيال غير األخالقي الذي
يمارسه محاسبون على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والدراية بالقواعد والطرق املحاسبية املختلفة وذلك عن طري
تغيير األرقام والنتائج املحاسبية الحقيقة إلى قيم أخرى مرغوب فيها دون الحياد عن املبادئ واملعايير املحاسبية املتعارف
ً
عليها خدمة لرغبات الجهات املستفيدة من هذا التغيير.

 2 .6دو افع استخدام ا حاسبة اإلبداعية:
تتعدد األسباب والدوافع ملمارسة املحاسبة اإلبداعية من قبل اإلدارة َّ
ولعل أهم هذه األسباب تتمثل في النقاط التالية
(نفاع: )2015 ،
 -1سعي اإلدارة إلى تحسين سمعة الشركة وإظهارها بصورة املنافس القوي في ميدان يتسم باملنافسة الشديدة من
ً
ً
خالل العمل على اختالق أرباح كبيرة ومركز مالي قوي ومتماسك محاسبيا وليس بالضرورة حقيقيا.
 -2نشوء ظاهرة فصل اإلدارة عن امللكية والتي تعرف بنظرية الوكالة وما ترتب عنها من ظهور تعارض في املصالح بين
اإلدارة الباحثة عن مصالحها الشخصية والوظيفية في املقام األول من جهة وبين املالك الراغبين في زيادة ونمو
ثرواتهم عبر تعظيم القيم السوقية لشركاتهم والتي تنعكس بشكل إيجابي على قيمة أسهمهم من جهة أخرى.
 -3تعدد البدائل والسياسات املحاسبية ووجود الثغرات القانونية األمر الذي يفسح املجال أمام معدي القوائم
ً
املالية إلجراء التعديالت على القيم املالية وتقديم انطباع مظلل عنها لتحقي أهداف محددة مسبقا.
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 -4تعزيز فرص الشركة في الحصول على التمويل من املصارف ،حيث تضع معظم املصارف معايير ومؤشرات معينة
لغرض تقييم أداء الشركات قبل اإلقدام على منح االئتمان لها ولذلك تسعى اإلدارة إلى ممارسة املحاسبة
ً
اإلبداعية لغرض التحسين من أدائها التشغيلي واملالي شكليا بما يتواف بشكل أو بآخر مع تلك املعايير واملؤشرات
بالتالي التأثير بشكل إيجابي على قرار منح االئتمان لها (الحلبي.)2009 ،
 -5بهدف التالعب الضريبي قد تلجأ الشركات إلى ممارسة املحاسبة اإلبداعية لتخفيض الوعاء الضريبي املستخدم
في احتساب قيمة الضريبة على دخلها إلى أدنى حد ممكن ،وذلك من خالل املبالغة في حجم نفقاتها كذلك التقليل
من أرباحها وإيراداتها (ثليب.)2015 ،
 -6لغرض االستفادة من املعلومات الداخلية للشركة قد يلجأ املديرون إلى اتباع أساليب املحاسبة اإلبداعية لتأخير
نشر املعلومات املحاسبية عن وقتها إلى السوق وذلك بهدف االستفادة منها واستخدامها في أي صفقات أو
معامالت قد يرغبون االنخراط فيها (عطيوي وبديس ي.)2012 ،
ً
 -7املحافظة على مستوى ثابت لألرباح املحققة بدال من أرباح متقلبة وغير مستقرة وذلك ملا له من تأثير إيجابي على
مركز الشركة املالي كذلك لربط هذا املستوى بالتنبؤات والتوقعات املالية في السوق ،حيث تعتمد اإلدارة على
أساليب املحاسبة اإلبداعية في تخفيض األرباح املحققة املعلن عنها في حال تجاوزت قيمتها املستوى املرغوب فيه
أو زيادة قيمتها إذا كانت هذه األرباح دون املستوى املطلوب ،ويتم ذلك على سبيل املثال ال الحصر بإنشاء
مخصصات بمبالغ كبيرة غير ضرورية في فترات األداء الجيد ومن ثم تخفيض قيمة هذه املخصصات في فترات
األداء الضعيف (خطاب والسيد .)2012،
ّ
 -8تطلع املدراء إلى الحصول على مكافآت ومزايا مالية عبر استخدامهم ألساليب املحاسبة اإلبداعية لزيادة قيمة
ً
األرباح املفصح عنها خاصة إذا كانت الحوافز النقدية والعينية الخاصة بهم مقررة كنسبة مئوية من تلك األرباح
(ثليب.)2015 ،
َّ
ومما يجدر توضيحه هنا ،أن استخدام ممارسات املحاسبة اإلبداعية وإن كان يحق منافع كثيرة للشركات في األجل
القصير إال َّأنه قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في األجل الطويل ،والذي سينعكس بدوره على إضعاف الكفاءة التشغيلية
واالقتصادية لهذه الشركات ،فتحقي مصلحة اإلدارة في األجل القصير سيكون بكل تأكيد على حساب مصلحة الشركة في
األجل الطويل ،األمر الذي قد يلقي بظالل من الشك حول مستقبلها ويقلل من فرص استمراريتها ،بالتالي يجب العمل على
انتهاج كافة ُ
السبل الكفيلة بالحد من هذه املمارسات الخطيرة والتي تضر بمصالح كافة األطراف ذات العالقة بالشركة،
بما فيها اإلدارة وإن كان ذلك الضرر قد يترتب في األجل البعيد.

 3 .6أساليب ا حاسبة اإلبداعية املستخدمة
توجد العديد من األساليب والوسائل املستخدمة في ممارسة املحاسبة اإلبداعية ،منها ما يمكن اكتشافه بسهولة من
خالل فحص القوائم املالية ككل ،وهناك من األساليب ما يصعب كشفها ،وذلك مثلما حدث في حالة شركة إنرون ،حيث
لم يتم اكتشاف تلك املمارسات إال بعد إفالسها ،ويمكن تسليط الضوء على أهم أساليب املحاسبة اإلبداعية وأكثرها
ً
شيوعا من خالل عرضها في النقاط التالية (الخشاوي والدوسري:)2008 ،
 تفسح املبادئ واملعايير املحاسبية املجال أمام الشركات مرونة االختيار بين العديد من الطرق والسياساتاملحاسبية املتاحة األمر الذي ُيؤمن للشركات حرية اختيار السياسة املحاسبية املالئمة ألهدافها والتي تحق لها
أفضل صورة ممكنة ،وكمثال على ذلك فقد أتاحت البدائل املحاسبية معاملة مصروفات البحوث والتطوير
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كنفقات رأسمالية يتم استنفاذها َّإما على مدار عمر النشاط املرتبطة به أو خالل الفترة املحاسبية التي أنفقت
فيها.
 تعتمد بعض املعالجات املحاسبية على درجة عالية من التقدير والحكم الشخص ي لألشخاص كتقدير أعمارً
األصول الثابتة مثال ،وهنا يمكن للمحاسب بحسب رغبة اإلدارة التالعب بتقدير عمر األصل الثابت من أجل
تحديد قيم أقساط االستهالك السنوية لهذا األصل بالتالي التأثير على نتيجة النشاط ومركزه املالي وإظهارهما
بالصورة املرغوبة.
 إجراء قيود محاسبية وهمية للتالعب بقيم عناصر امليزانية كذلك لنقل األرباح بين الفترات املحاسبية املختلفة. التالعب في توقيت حدوث العمليات املحاسبية الحقيقية وذلك لغرض تحميل فترات محاسبية معينة باألرباحوالخسائر الناتجة عن هذه العمليات.
ً
َّ
ومن الجدير بالذكر َّأن العديد من َّ
البحاث أشاروا إلى أن أبرز أشكال ممارسات املحاسبة اإلبداعية وأكثرها إشباعا
بالدراسة والبحث هي ما اصطلح على تسميتها بممارسة "إدارة األرباح" والتي تعرف بأنها "محاولة من قبل اإلدارة للتأثير على
األرباح املفصح عنها أو التالعب بها من خالل استخدام أساليب محاسبية معينة مثل االعتراف ببنود غير متكررة وتأجيل
أو تعجيل االعتراف ببعض املصروفات أو اإليرادات أو استخدام أساليب أخرى مصممة للتأثير على أرباح املدى
القصير"(اللوزي.)11 :2013 ،
ً
ً
ويمكن تصنيف أساليب املحاسبة اإلبداعية بشكل أكثر تفصيال ووفقا ملوضع انعكاسها بالقوائم املالية وذلك على
النحو التالي:
ً
أوال  :أساليب ا حاسبة اإلبداعية في قائمة الدخل :
ً
توقح قائمة الدخل مجمل مصروفات وإيرادات الشركة خالل فترة مالية معينة بهدف تحديد نتيجة نشاطها ربحا
كان أم خسارة ،وفي هذا الجانب فإن أساليب املحاسبة اإلبداعية تهدف إلى التالعب بمبلغ صافي الدخل من خالل إتباع
الطرق التالية (القطيش والصوفي: )2011 ،
 التالعب في تصنيف املصاريف ًسواء الجارية منها أو الرأسمالية للتأثير على نتيجة النشاط ،من خالل معالجة
املصاريف الجارية باعتبارها مصاريف رأسمالية لتجنب خصمها من الدخل وفي املقابل إعادة تصنيف املصاريف
الرأسمالية وجعلها مصاريف جارية لتخفيض الدخل.
 التالعب في تصنيف اإليرادات الجارية بهدف نقلها إلى فترات مالية مستقبلية قد تواجه خاللها الشركة أوضاعصعبة بالتالي تصبح أكثر حاجة ملثل هذه اإليرادات ،ومن الطرق املستخدمة في هذه الحالة استخدام اإليرادات
الحالية في تكوين مخصصات واحتياطيات وهمية غير ضرورية واإلفراج عنها لصالح الدخل في فترات الحقة.
ً
 التسرع في إثبات اإليراد بالدفاتر في حين َّأن عملية البيع ال تزال موضع شك ،ويعد ذلك مخالفا لإلجراءاتاملحاسبية املتعارف عليها والتي توص ي بعدم االعتراف باإليراد إال بعد إتمام عملية تبادل املنفعة بين األطراف
وليس قبلها.
 إثبات إيرادات غير حقيقية (وهمية) بالدفاتر لزيادة صافي دخل الشركة ،مثل إجراء صفقات بيع مزيفة في نهايةالعام ومن ثم إلغائها في العام الذي يليه خاصة مع الشركات ذات العالقة (اآلغا.)2011 ،
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 تضمين الدخل التشغيلي إيرادات ناتجة من بنود استثنائية غير اعتيادية كإيراد االستثمارات غير التشغيلية،دون توضيح طبيعة تلك البنود باإلضافة إلى دمج حصة الشركة األم من أرباح الشركات التابعة لها وعدم
اإلفصاح عن الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات التابعة (األغا.)2011 ،
 تضخيم اإليرادات ملرة واحدة من خالل زيادة األرباح من بيع أصل ما يكون مقيم بأقل من قيمته الحقيقية إلعطاءصورة إيجابية عن اإلدارة (ثليب.)2015 ،
ثانيا :أساليب ا حاسبة اإلبداعية في قائمة املركزاملالي:
تعد قائمة املركز املالي من أهم القوائم املالية التي تساعد مستخدمي البيانات املالية على الحكم على أداء الشركة
ً
وتحديد املخاطر املحيطة بها عالوة على بيان مركزها املالي بتاريخ معين عبر بيان األصول املتوفرة لديها وااللتزامات املستحقة
عليها تجاه ّ
كل من املقرضين واملالكين ،ويمكن عرض أبرز أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة بهذه القائمة من خالل
ٍ
النقاط التالية (جبار: )2015 ،
 التالعب ببنود األصول غير امللموسة مثل بند العالمات التجارية من خالل تقييمها بأعلى من قيمتها الحقيقية،ً
إضافة إلى االعتراف بأحد بنودها غير امللموسة األخرى كبند الشهرة وذلك بأسلوب مخالف للمعايير املحاسبية
الدولية والتي توص ي بعدم االعتراف بالشهرة غير املشتراة ،كذلك التالعب في استخدام طرق إطفاء هذه األصول
وعدم الثبات في تطبيقها.
 التالعب في أسعار السوق املستخدمة في تقييم االستثمارات في األوراق املالية وما سيترتب عن هذا التالعب منمبالغة أو تخفيض ملبالغ مخصصات هبوط أسعارها.
ً
 التالعب في بند النقدية من خالل عدم اإلفصاح عن بنود النقدية املقيدة عالوة عن التالعب في أسعار الصرفاملستخدمة عند تسجيل بنود النقدية من العمالت األجنبية.
 عدم اإلفصاح عن الديون املتعثرة لتخفيض قيمة مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ،كذلك التالعب فيتصنيف بعض الذمم املدينة طويلة األجل ومعاملتها كأصول متداولة لتحسين نسب السيولة بالشركة.
 التالعب في بنود األصول الثابتة من خالل عدم االلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية في اإلفصاح عن قيمها املدرجةً
بامليزانية وذلك من خالل القيام بإعادة تقدير لقيم األصول وإظهار الفارق بقائمة الدخل بدال من اإلفصاح عنه
بقائمة املركز املالي ،كذلك إحداث تغيرات غير مبررة في نسب االستهالك وأعمار هذه األصول ،كذلك تجاهل
اإلفصاح عن األصول الثابتة املرهونة كضمانات لقروض (األغا.)2011 ،
 تجاهل إدراج الدفعات املستحقة خالل العام الحالي من القروض طويلة األجل ضمن االلتزامات املتداولة بهدفتحسين نسب السيولة ،كذلك استعمال القروض طويلة األجل في تسديد االلتزامات املتداولة لتحقي الهدف
ً
املذكور أنفا (األغا.)2011 ،
 إدراج البضاعة الراكدة واملتقادمة ضمن بند املخزون والتالعب في أسعار تقييمها ،إضافة إلى إجراء تغيرات فياألساليب املحاسبية املستخدمة في تسعير املخزون (القطيش والصوفي.)2011 ،
ثالثا :أساليب ا حاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية :
تعد قائمة التدفقات النقدية من بين القوائم الهامة التي توجب املعايير املحاسبية املطبقة في العديد من الدول
ضرورة إعدادها من قبل الشركات ،هذا وتعد هذه القائمة على األساس املحاسبي النقدي حيث توقح جميع التدفقات
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النقدية ً
سواء الداخلة أو الخارجة من كافة أنشطتها التشغيلية أو االستثمارية أو التمويلية خالل فترة محاسبية معينة،
ً
وتلجأ اإلدارة إلى ممارسة املحاسبة اإلبداعية بهذه القائمة نظرا العتماد املستثمرين والدائنين واملحللين املاليين عليها في
استخالص معلومات مالئمة عن مصادر واستخدامات كافة التدفقات للشركة ،بالتالي تحديد مدى سالمة وضع الشركة
في تجنب أي عسر مالي محتمل (دوارة ،)2014 ،ولعل أهم أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة بهذه القائمة ما يلي (أبو
تمام: )2013 ،
 التالعب في تصنيف التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة أو الخارجة وتسجيلها ضمن التدفقات االستثماريةأو التمويلية ،على اعتبار أن صافي التدف النقدي التشغيلي يعد ذو أهمية عالية كونه يعبر عن قدرة الشركة
ً
الكسبية ،وكمثال عن هذا التالعب قيام الشركة ببيع حسابات مدينة لديها كالقروض مثال واعتبارها تدف
تشغيلي على الرغم من َّانه يعد تدف نقدي تمويلي ،أو اعتبار إيرادات الفوائد و توزيعات األرباح من ضمن
التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة.
 معاملة التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة غير املتكررة مثل التدفقات من الدعاوي القضائية باعتبارهاً
ُ
تدفقات تشغيلية مستمرة ،في حين تبقي على التدفقات الخارجة ذات التأثير السلبي من هذه األنشطة وفقا
لتصنيفها الطبيعي غير املتكرر.
 ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية إلجراء تعديالت في التدفقات النقدية التشغيلية وذلك بتخفيض األرباحالناتجة عن بيع االستثمارات من مبلغ صافي الدخل ،لهدف التخفيض من التأثيرات الضريبية بهذه التدفقات.
ً
رابعا :أساليب ا حاسبة اإلبداعية في قائمة التغيرفي حقوق امللكية:
ً
انضمت قائمة التغير في حقوق امللكية حديثا إلى القوائم املالية املتعارف عليها حيث توقح هذه القائمة كافة التغيرات
التي تطرأ على بنود حقوق امللكية واملتمثلة في بنود رأس املال واألرباح املحتجزة واالحتياطيات والخسائر املرحلة والتوزيعات
ً
وذلك من بداية الفترة املالية وحتى نهايتها حيث تعرض وفقا ألساس االستحقاق .وهذه القائمة معرضة للعديد من أساليب
التالعب في اطار ممارسة املحاسبة اإلبداعية ولعل أبرز أساليب اإلدارة في التالعب في بنود حقوق امللكية قيامها باستبعاد
أرباح محققة من سنوات سابقة (األرباح املحتجزة) وإدراجها ضمن دخل الفترة الحالية ،كذلك من ضمن هذه األساليب
ً
إدراج أرباح وخسائر تقلبات أسعار الصرف املتعلقة بالعمليات التي تتم بالنقد األجنبي في حقوق امللكية بدال من قائمة
ً
إضافة إلى إجراء تغيرات وهمية غير حقيقة ً
سواء بالزيادة أو التخفيض في بند رأس املال.
الدخل (الحلبي)2009 ،
ً
من خالل ما سب  ،تم تسليط الضوء على أكثر األساليب شيوعا في ممارسة املحاسبة اإلبداعية وليس جميعها وذلك
ً
نظرا لكونها متعددة ومتنوعة ال يتسع املجال لحصرها ،وهنا تجدر اإلشارة إلى َّأن الشركات التي قد تلجأ إلى استخدام مثل
تلك األساليب هي تلك الشركات التي تعمل ضمن بيئة رقابية ضعيفة أو تلك التي تجابه عراقيل صعبة في أدائها املالي ،أو
الشركات التي تعمل تحت ضغوط تنافسية شديدة ،أو تلك التي تواجه صعوبات في االلتزام باملتطلبات املالية التي تفرضها
ً
عليها الجهات الرقابية املختلفة أو املصارف املقرضة وأخيرا الشركات الصاعدة حديثة التكوين (التميمي وحسين.)2013 ،

 .7تأثيرممارسة ا حاسبة اإلبداعية على جودة التقاريراملالية
تهدف املحاسبة إلى تحديد وقياس العمليات واألحداث املالية إلنتاج املعلومات املحاسبية وتوصيلها إلى مستخدميها
في شكل قوائم مالية ،وذلك ملساعدتهم على تقييم األداء واتخاذ القرارات االقتصادية السليمة ،وحتى تصبح املعلومات
املحاسبية ذات أهمية كبيرة ولتحقي الفائدة املرجوة من االعتماد عليها يجب أن تتسم بخصائص جودة املعلومات
كاملالئمة واملوثوقية والقابلية للمقارنة وغيرها من خصائص ،بيد أن قيام اإلدارة بممارسة املحاسبة اإلبداعية قد تأثر
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بشكل سلبي على جودة املعلومات املحاسبية املدرجة بالقوائم املالية ،فاإلدارة عند ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية
ُ
قد تفقد املعلومات املحاسبية املنتجة خاصية املالئمة ،وكمثال على ذلك فان اإلدارة عند قيامها بتأخير نشر املعلومات
املحاسبية عن وقتها لغرض االستفادة من املعلومات الداخلية فان ذلك ُيفقد املعلومات املحاسبية احدى خصائص
املالئمة أال وهي خاصية التوقيت املناسب ،كذلك عند ّ
تعمد اإلدارة التالعب بقيم بنود القوائم املالية فذلك بدوره سيقفد
هذه القوائم خاصية التغذية العكسية حيث أن االستفادة من مثل هذه القوائم في القيام بأنشطة الرقابة والتقييم ستكون
محدودة للغاية ،كذلك الحال عند إقدام اإلدارة على إخفاء معلومات محاسبية هامة ومؤثرة على سلوك متخذ القرار
باستخدام املحاسبة اإلبداعية فإنها بذلك ستقلل من توافر خاصية الشمول بهذه املعلومات حيث تستلزم هذه الخاصية
أن تغطي املعلومات املحاسبية كافة أوجه اهتمامات مستخدميها.
مواز فان ممارسة املحاسبة اإلبداعية قد تفقد املعلومات املحاسبية خاصية املوثوقية ،فاإلدارة عند قيامها
وفي جانب ٍ
بإجراء تعديالت على قيم عناصر القوائم املالية إلخفاء األداء الحقيقي وتغيير نتائج النشاط الفعلية وإظهارها بالشكل
ً
الذي ترغبه خدمة ملصالحها الشخصية ،فهي بذلك ستحد من توافر خاصية الحياد بهذه املعلومات ،حيث تتطلب هذه
ُ
الخاصية أن ال تعد املعلومة بشكل متحيز يؤدي إلى تغليب مصلحة مستخدم على حساب آخر ،كذلك فان استخدام مثل
ّ
تلك املمارسات ستنزع من هذه املعلومات صفة صدق التمثيل والتي تتطلب أن تمثل املعلومة بصدق األحداث املالية املراد
ً
التقرير عنها بمعنى تمثيل الجوهر وليس املظهر ،وأخيرا قد تمارس املحاسبة اإلبداعية عبر املفاضلة في االختيار بين البدائل
ً
والسياسات املحاسبية ذات القبول العام بحيث تتناسب مع النتائج املحققة في نهاية كل فترة محاسبية تحقيقا ألهداف
ً
ً
محددة مسبقا من قبل اإلدارة ،األمر الذي سيؤثر سلبا على مستوى جودة املعلومات املحاسبية وسيقلل من اتسامها
ً
بخاصية القابلية للمقارنة نظرا لعدم مراعاة اتباع مبدأ الثبات في تطبي الطرق املحاسبية ،مما يجعل من الصعوبة بمكان
االعتماد على مثل تلك املعلومات في إجراء املقارنات بين نتائج الشركة املالية لسنوات مختلفة كذلك املقارنة مع نتائج
الشركات األخرى املماثلة.

 .8االتجاهات الحديثة في الحد من ممارسات ا حاسبة اإلبداعية

ً
يتضح جليا مما سب عرضه َّأن املحاسبة اإلبداعية تمثل في مجملها ممارسات التالعب املحاسبي الذي يمارس من
خالل استغالل املرونة املحاسبية (تعدد البدائل والطرق والسياسات املحاسبية) ،وبذلك وجب التفكير والبحث عن كافة
األساليب للحد من هذه املمارسات بقدر اإلمكان ،ومن املهم اإلشارة هنا إلى َّأن األساليب املختلفة التي سيتم التطرق إليها
قد تساهم كل منها على حدة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،كما أنها قد تؤدي مجتمعة إلى تدعيم بعضها اآلخر
ملحاربة عمليات الغش واالحتيال املالي.

 1 .8دورالحوكمة في الحد من ممارسات ا حاسبة اإلبداعية
تعاظم االهتمام بالحوكمة في العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة املاضية وذلك بعد
األزمات املالية التي شهدتها العديد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية في العقد األخير من القرن املاض ي ،وما شهده
االقتصاد األمريكي من تداعيات بسبب االنهيارات املالية لعدد من الشركات األمريكية خالل عام ( 2002بوسلمة
وعبدالصمد ،)2008 ،ويقصد بالحوكمة "مجموعة من األنظمة والقوانين والقواعد والقرارات واإلجراءات والسياسات
املتخذة لتفعيل األساليب والطرق التي تدار بها املؤسسات وأساليب الرقابة فيها لضمان تحقي كفاءة عالية في األداء املالي
واإلداري وحسن استغالل املوارد املتاحة لهذه املؤسسة والحفاظ على أصولها وحقوق أصحاب املصالح ،من خالل قواعد
الحوكمة التي تمنح ح مسائلة اإلدارة التنفيذية والحد من التالعب في غير مصلحة املؤسسة" (عودة ،)496 :2016 ،كما
عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "بأنها مجموعة من العالقات بين اإلدارة التنفيذية للمؤسسة ،ومجالس
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 264International Journal of Economic Studies

إدارتها ،واملساهمين فيها وغيرهم من األطراف ذات املصلحة ،حيث تحدد الحوكمة هيكل وإطار توزيع الواجبات واملسئوليات
بين أصحاب املصالح املختلفة في املؤسسة الواحدة ،وبما َّأن هدف املؤسسات املختلفة هو رفع مستوى أدائها وتحقي
طموح أصحاب املصالح املختلفة داخل الشركة وخارجها ،مع االحتفاظ بعالقات جيدة بين هذه األطراف وذلك في إطار
آليات الحوكمة ولتجنب األزمات املالية واملساهمة في التنمية االقتصادية لبلدانهم"). (http://www.oecd.Org
إن للحوكمة دور مهم ومؤثر في رفع كفاءة األداء املالي واإلداري للشركات ،كما لها دور فعال في الحد من ممارسات
املحاسبة اإلبداعية (بلة ،)2012 ،وتعتبر إدارة املخاطر ركيزة من ركائز حوكمة الشركات حيث يتم من خاللها وضع
ً
استراتيجية للحد من مخاطر املحاسبة اإلبداعية سعيا منها لتفادي وقوع الشركة في أزمات ومخاطر مختلفة ،فعندما
تتفاعل الرقابة مع ّ
كل من إدارة املخاطر واإلفصاح ويتم معها مساءلة اإلدارة ،سيؤدي ذلك لحماية حقوق املالك وأصحاب
ٍ
املصالح في الشركة (فريد ومختار ،)2014 ،كما أن لتطبي مبادئ حوكمة الشركات دور هام في الحد من التأثير السلبي
للمحاسبة اإلبداعية فيما يتعل كذلك بموثوقية البيانات املالية (األغا ،)2011 ،حيث أن تعزيز دور الحوكمة سيساعد
بشكل كبير على اكتشاف ومكافحة ممارسات املحاسبة اإلبداعيةّ ،
ويتبين ذلك عبر االرتباط الوثي بين اآلليات املحاسبية
للحوكمة وبين جودة التقارير املالية وفاعلية عملية املراقبة (جريرة وآخرون.)2015 ،
كذلك أكدت العديد من الدراسات على الدور الهام للحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،ومن هذه
الدراسات دراسة  )2010( Matis & Vladuالتي أجريت في رومانيا ،والتي أكدت على َّأن تحسن آليات الحوكمة في السنوات
األخيرة زاد من قدرتها في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ولكن دون القضاء عليها ،حيث توصلت الدراسة على َّأن
نمو املحاسبة اإلبداعية مرتبط بضعف آليات الحوكمة ،كذلك فإن دراسة شريط وآخرون ( )2017والتي أجريت في الجزائر
على محافظي الحسابات والخبراء املحاسبين وأساتذة املحاسبة الجامعيين ،توصلت إلى أن الحوكمة تتدخل من خالل
ركائزها (اإلفصاح وإدارة املخاطر والرقابة) في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،حيث تساعد عملية الرقابة في وضع
ً
استراتيجية َّ
فعالة تجاه ممارسات املحاسبة اإلبداعية ملحاولة الحد منها ،ووفقا لهذه الدراسة كذلك فإن سيطرة امللكية
ً
الفردية على إدارة شركات القطاع الخاص ،وغياب دور املؤسسات غير الحكومية في متابعة ضمان التزام أعضائها مهنيا
ً
وأخالقيا ،وعدم كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية وضعف دورها الرقابي على الشركات ،وكذلك ضعف مهنة املراجعة
الخارجية ،كل ذلك يؤثر بشكل سلبي على دور الحوكمة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،ومع ذلك أكدت الدراسة
على أن مفهوم حوكمة الشركات يعزز اإلفصاح والشفافية وهو الش ي الذي من شأنه أن يحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية ،مع ضرورة التطبي الجيد لكافة مبادئ حوكمة الشركات لكي تساهم في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.

 2 .8دورلجان املراجعة واملراجعة الداخلية والرقابة الداخلية في الحد من ممارسات ا حاسبة اإلبداعية
تتمتع لجان املراجعة بدور حاسم في املراقبة واإلشراف على التقارير املالية وفحصها ،حيث يكمن دور لجان املراجعة
فيما يتعل بالتقارير املالية في عدة نواحي أهمها مراجعة السياسات املحاسبية املطبقة وتقديرات اإلدارة والتأسيس
إلجراءات محاسبية َّ
فعالة (داود ،)2015 ،كما تقوم لجان املراجعة بالتأكد من اإلفصاح عن السياسات واملبادئ املحاسبية
التي تم اتباعها في إعداد التقارير املالية واإلفصاح عن التغييرات في السياسات املحاسبية للتعرف على آثارها في التقارير
املالية ،كذلك فإن للجان املراجعة دور في تقييم سياسات اإلفصاح املتبعة وف أهداف التقارير املالية وغاياتها باإلضافة
إلى التأكد من كفاية ومالئمة اإلفصاح لتحقي مستوى مرض ي من املنفعة للتقارير املالية ،كما تقوم لجان املراجعة
بمناقشة التقارير املالية من فترة ألخرى مع األطراف املعنية داخل الشركة ،ويجب على لجان املراجعة فهم دورها لضمان
أن يكون لدى الشركة برامج وضوابط ملكافحة االحتيال ،حيث يكمن هذا الدور في مراقبة عملية إعداد التقارير املالية
واإلشراف على نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على أعمال املراجعة الداخلية ورفع النتائج إلى مجلس اإلدارة ،كما يجب
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ً َّ ً
فعاال لألخالقيات واالمتثال به وأن يتم اختباره بشكل دوري،
أن تتأكد لجان املراجعة من أن الشركة قد نفذت برنامجا
ً
ونظرا لكون عمليات االحتيال الكبيرة قد تعزى بشكل كبير إلى حدوث تجاوزات بالضوابط الداخلية للشركة ،فإن لجان
ً ً
املراجعة تلعب دورا مهما لضمان اتسام الضوابط الداخلية بالكفاءة في مجابهة كافة مجاالت املخاطر املحتملة (,AICPA
ً ً
 ،(2005كما تؤدي لجان املراجعة دورا هاما بدعم وظيفتي املراجعة الخارجية والداخلية ودراسة نظم الرقابة الداخلية
وتقييمها حيث يجب أن تكون هناك عالقة قوية بين لجان املراجعة واملراجع الداخلي ،وهنا يمكن أن يتضح الدور الهام
للجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية (حمادة.)2010 ،
ً
غالبا ما تتم ممارسات املحاسبة اإلبداعية في مرحلة إعداد وعرض التقارير املالية ،لذلك كلما مارست املراجعة
الداخلية أنشطتها في هذه املرحلة بشكل صحيح كلما كان لها دور أكبر في كشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها،
في حين َّكلما ابتعدت عن هذه املنطقة وركزت على املهام األخرى مثل تقويم األداء َّكلما َّ
قل دورها في الحد من ممارسات
املحاسبة اإلبداعية ،كما أكدت أغلب الدراسات أن من أهم مسؤوليات لجان املراجعة قيامها بفحص نظام الرقابة
الداخلية ،وذلك ملا توفره من تأكيد معقول بخصوص عدم وجود تحريفات بالقوائم املالية ،حيث تقوم لجان املراجعة
بدورها اإلشرافي على إجراءات فحص نظام الرقابة الداخلية وتقييمه (طينه ،)2012 ،كل هذا التجانس والعمل املشترك
بين لجان املراجعة واملراجعة الداخلية مع وجود نظام رقابة داخلية كفؤ سيؤدي بكل تأكيد إلى الحد من ممارسات
املحاسبة اإلبداعية.
هذا وأكدت العديد من الدراسات على الدور الهام للجان املراجعة واملراجعة الداخلية والرقابة الداخلية في الحد من
ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،فدراسة  )1994( Shahالتي أجريت في بريطانيا كدراسة حالة على شركتين مع بعض
املالحظات الداعمة من ثالث شركات أخرى لتوضيح ميزات محددة ،حيث كانت الشركتان الرئيسيتان هما Burton Group
 plcو  Tesco plcأما الثالث شركات التكميلية األخرى هي  Next plcو  Attwoods plcوشركة  ،United Biscuits plcفقد
توصلت الدراسة إلى أن أدوات حوكمة الشركات مثل وجود لجان املراجعة مستقلة يساهم في تقييد ممارسات املحاسبة
اإلبداعية ،من خالل الفصل بين أدوار الرئيس واملدير التنفيذي (كمثال) ،ألنه قبل ظهور األدوات الرقابية املختلفة لم
يكن هناك فصل بين أدوار الرئيس واملدير التنفيذي في الشركات التالية Burton :و  Tescoو  Nextو  Attwoodsمما ساعد
في زيادة ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،كما أن دراسة  )2015( Malik & Tassadaqوالتي أجريت في باكستان على
محاسبين في بعض الشركات الصناعية ،توصلت إلى أنه في حال قيام الشركات برفع كفاءة املراجعين الداخليين لديها من
خالل إخضاعهم لدورات من فترة ألخرى لتتبع التطورات الحديثة ،سيؤدي ذلك للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.

 3 .8دوراملراجعة الخارجية في الحد من ممارسات ا حاسبة اإلبداعية
تعد عملية املراجعة الخارجية "عملية منظمة ومنهجية لجمع األدلة والقرائن بشكل موضوعي ،للخروج برأي فني
محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي ملشروع ما في نهاية فترة زمنية معلومة ،وتبليغ األطراف املعنية بنتائج
املراجعة" (فارس ،)5 :2016 ،وعلى الرغم من اهتمام املراجع الخارجي باكتشاف األخطاء والغش الذي يقع في الدفاتر
والتقارير املالية إال أنها في تزايد مستمر حتى األن (الحلبي ،)2009 ،لذلك فإن انتباه وكفاءة املراجعين الخارجيين في اكتشاف
ً
ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي يتبعها البعض قد تحد منها ،ويتم ذلك أوال باختيار مكاتب املراجعة ذات الكفاءة
ً
واملصداقية العالية ،حيث َّأن املراجع الكفء واملتمكن يسعى دائما إلى تصميم إجراءات املراجعة للحصول على تأكيد
معقول عن التحريفات الناشئة عن املحاسبة اإلبداعية التي يتم اكتشافها (دوارة.)2014 ،
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وأشارت العديد من الدراسات إلى الدور الهام للمراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،فدراسة
الحلبي ( )2009والتي أجريت على الشركات املساهمة العامة في األردن ،توصلت إلى أن اكتشاف األخطاء والتالعب والغش
هي مسؤولية املراجع الخارجي ،وتزداد ممارسات املحاسبة اإلبداعية في حال لم ينفذ املراجع مهمته بالشكل املطلوب ،كما
أن دراسة  )2014) Hamadوالتي أجريت على بعض الشركات العراقية وعلى املراجعين الخارجيين املرخص لهم بالعمل في
العراق ،توصلت إلى أن يقظة املراجعين الخارجيين في الكشف عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية هي أقوى وأهم وسيلة
ملواجهة هذه املمارسات ،كما أن للمراجع دور حيوي ومحوري في الكشف عن هذه املمارسات وتقييم إمكانية االعتماد على
املعلومات والبيانات التي تقدمها الشركات التي تخضع للفحص ملنع أي تالعب أو تشويهَّ ،أما دراسة & Al Momani
 )2013( Obeidatالتي أجريت في األردن بأخذ عينة عشوائية من املراجعين الخارجيين ،توصلت إلى َّأن قدرة املراجعين على
اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية تتأثر بالقواعد املختلفة ألخالقيات املراجعة من حيث االستقالل والنزاهة
واملوضوعية وأتعاب العمل...إل  ،حيث أن جميع جوانب وقواعد وأخالقيات املراجعة يمكن أن تكون نقاط قوة للمراجع
الخارجي تدفعه الكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وفي نفس السياق فإن دراسة فارس ( )2016التي أجريت على
محافظي الحسابات ومحاسبين معتمدين وخبراء محاسبين ومحاسبين في مؤسسات والية ورقلة الجزائرية ،توصلت إلى أنه
لكي يقوم املراجع الخارجي بدوره في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية يجب على املراجع فهم واجباته ومسؤولياته مع
امتالكه للكفاءة والخبرة املهنية ،مما يثبت أن العوامل املرتبطة باملراجع الخارجي لها تأثير على دوره في الحد من ممارسات
املحاسبة اإلبداعية ،كما أوصت الدراسة بضرورة تنمية وتطوير أداء املراجعين من خالل عقد دورات تدريبية كافية في
مجال املعايير الدولية ،كما َّأن دراسة أقنيبر واملحجوب ( )2016والتي أجريت على املراجعين الخارجيين في مكاتب املحاسبة
ً
واملراجعة في بلديات (الخمس ،زليتن ،مصراتة) في ليبيا ،توصلت إلى َّأن ممارسة املراجع الخارجي لعمله وفقا ملعايير املراجعة
حد ما على كشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والتقليل منها ،كما َّأن للمراجع
الدولية وقواعد والسلوك املنهي يساعد إلى ٍ
دور هام ومحوري في التحق والكشف عن ممارسات ونتائج املحاسبة اإلبداعية ولديه الكثير من الوسائل التي تمكنه من
ذلك ،شرط أن يلتزم املراجع الخارجي بتطبي اإلجراءات واالختبارات الالزمة.

 4 .8دوربطاقة األداء املتوازن في الحد من ممارسات ا حاسبة اإلبداعية
قدم روبرت كابالن وديفيد نورتون من كلية إدارة األعمال بجامعة هارفرد بطاقة األداء املتوازن في مقالة بعنوان "بطاقة
ً
األداء املتوازن -اإلجراءات التي تدفع األداء" بمجلة هارفرد للتجارة الصادرة في يناير ،1992ووفقا لتقرير بحثي لجامعة
كرانفايلد فإن ( )%60من الشركات األمريكية الكبيرة و( )%53من الشركات في جميع أنحاء العالم تستخدم بطاقة األداء
املتوازن ( ،) Chavan, 2009ويمكن تعريفها بأنها "أداة أو وسيلة تمكن العاملين في جميع املستويات التنظيمية من النظر
إلى استراتيجية الشركة من خالل مجموعة متكاملة من األهداف التي يمكن الوصول إليها بوضع مقاييس مالية وغير مالية،
تعتبر هذه املقاييس أدوات رقابية وضابطة لألداء العام للشركة" (بدر ،)34 :2013 ،حيث إن تقييم أداء الشركات بشكل
متوازن يظهر رؤية واستراتيجية املنظمة من خالل مجموعة من املقاييس ،التي توقح االطار الكامل الستراتيجية هذه
الشركات ،ومن هذه املقاييس ما هو مالي ومنها غير املالي (الجانب املالي – العميل – عمليات التشغيل الداخلية – التعلم
والتطور) ،وهذه املقاييس األربعة متصلة ببعضها وتظهر استراتيجية الشركة وأهدافها ،ومن خالل التكامل واالندماج بين
املقاييس السابقة الذكر ظهرت ما تسمى ببطاقة األداء املتوازن (الزرير ،)2008 ،حيث تساعد بطاقة األداء املتوازن في
تحسين األنظمة الرقابية واملحاسبية وذلك بإدخال حقائ غير مالية ،وبالتالي تساعد في الحد من مشكالت التالعب باألرباح
من خالل إجبار املستويات العليا في أي شركة على األخذ في االعتبار كل املقاييس التشغيلية املهمة في وقت واحد ،كما
تساعد بطاقة األداء املتوازن في تقييم األداء املؤسس ي بشكل متوازن مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية (الداعور،
.)2013
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هذا وناقشت العديد من الدراسات دور بطاقة األداء املتوازن في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ,منها دراسة
بدر( )2013التي أجريت على مدراء األقسام والدوائر املالية واإلداريين العاملين في الشركات االقتصادية املدرجة أسهمها في
البورصة الفلسطينية ولها قوائم مالية منشورة عن األعوام ( ،)2011 ،2010 ،2009حيث توصلت إلى وجود عالقة عكسية
بين تطبي بطاقة األداء املتوازن وبين ممارسة إدارة األرباح في الشركات االقتصادية محل الدراسة ،أي كلما زادت نسبة
تطبي بطاقة األداء املتوازن كلما قلت ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارات تلك الشركات ،حيث توجد عالقة عكسية
بين تطبي مقاييس األداء في الجانب املالي وتطبي مقاييس األداء في جانب العمليات الداخلية وتطبي مقاييس األداء في
جانب العمالء ضمن بطاقة األداء املتوازن من جهة ،وبين ممارسات إدارة األرباح من جهة أخرى ،لذا يجب التطبي الكامل
لبطاقة األداء املتوازن ملا لها من أهمية في تقييم أداء الشركات والحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.

 5 .8دورا حاسبة القضائية في الحد من ممارسات ا حاسبة اإلبداعية

عرفت املحاسبة القضائية َّ
بأنها "تطبي ملهارات استقصائية وتحليلية لغرض حل قضايا مالية باألسلوب الذي يساعد
احتياجات القضاء ,وهي خليط من املهارات الخاصة في املحاسبة واملراجعة واملالية واألساليب الكمية وبعض جوانب
القانون واملهارات الخاصة بجمع وتحليل البيانات وتقييم القضايا املالية وتفسير وإبالغ النتائج" (Hopwood , et.al, 2008
 )3 :وملواجهة املحاسبة اإلبداعية والحد منها يجب تفعيل دور القانون باستخدام هذا النوع من أنواع املحاسبة ليكون
حلقة وصل بين النظام املحاسبي والنظام القانوني ،حيث اكتسبت املحاسبة القضائية دورها مع عوملة التجارة ونمو
االستخدام التكنولوجي في األعمال التجارية ،ومن خالل األعمال األساسية التي تقوم بها املحاسبة القضائية يمكن الحد
من املحاسبة اإلبداعية (السيس ي ،)2006 ،حيث تقوم املحاسبة القضائية بتنفيذ رؤية مهمة ومتكاملة الكتشاف التالعب
املالي ،وذلك بمطابقة العوامل السببية بالحقائ التي يتم جمعها عن طري استقصاء األفراد لتقييم نقاط الضعف في
ضوابط الرقابة الداخلية ،كما تساعد املحاسبة القضائية في توجيه املوارد الداخلية والخارجية للمؤسسات الكتشاف
ادعاءات حدوث الغش التي تنشأ داخل النظام (الجمال ،)2012 ،كما تساعد عمليات التحري التي يمكن أن يقوم بها
املحاسب القضائي في الحد من املحاسبة اإلبداعية وذلك من خالل التحري عن عمليات االحتيال في القوائم املالية
واكتشاف عمليات االحتيال في القوائم املالية والتحري عن املمارسات الخاطئة التي ترتكب من خالل التالعب في السجالت
املحاسبية ،كما يقوم املحاسب القضائي كذلك بعمليات تقييم قد تساعد في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية،
وذلك بتقييم نظام الرقابة الداخلية لغرض اكتشاف الغش والتالعب في القوائم املالية ،وتقييم املؤسسات في حالة
التصفية لغرض منع االحتيال في بنود القوائم املالية وتحديد أولويات السداد في حالة التصفية ملنع الغش والتالعب ،كما
تساهم املحاسبة القضائية من خالل التحري والتقييم في التأكيد على القيم الصحيحة لبنود القوائم املالية (محمد
وعبدهللا ،)2015 ،األمر الذي قد يساعد في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
هذا وقد أكدت العديد من الدراسات على الدور الهام للمحاسبة القضائية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية،
حيث توصلت دراسة  )2015( Bhasinالتي أجريت على معدي القوائم املالية لبعض الشركات الهندية إضافة إلى أعضاء
هيئة التدريس بأقسام املحاسبة للجامعات الهندية ،إلى أنه نتيجة للتطورات الحاصلة في القرن الحادي والعشرين أصبحت
هناك حاجة كبيرة للمحاسبة القضائية ،حيث أدرجت املحاسبة القضائية ضمن أفضل ( )20وظيفة في املستقبل،
وأصبحت واحدة من أقوى أدوات التحقي املتاحة اليوم ،كذلك أشارت دراسة الخالدي ( )2014والتي أجريت على
املراجعين الخارجيين والعاملين في سلك القانون والقضاء الفلسطيني ،إلى َّأن فضائح الغش للشركات العاملية مثل شركة
ً
ً
إنرون وورد كوم وغيرهما ،وما ترتب عليها من دعاوى قضائية قد خل طلبا كبيرا على املهارات والخدمات التي تقدمها
ً
ً
املحاسبة القضائية ألنها تؤدي دورا حاسما في التحقي في الفضائح املالية التي يشتبه فيها باختالس األصول ،وإجراء التحري
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واكتشاف مدى صدق املعلومات التي تحتويها القوائم املالية وإبداء الرأي في الدعاوى القضائية التي تخص املخالفات املالية
والغش في القوائم املالية ،والسياق ذاته توصلت دراسة صيام وعبدهللا ( )2019التي أجريت على املحاسبين القانونيين
والعاملين في مكاتب املراجعة املرخص لهم بمزاولة املهنة في األردن ،إلى َّأن تقنيات املحاسبة القضائية تؤثر بشكل مرتفع في
الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية ،حيث تسهم هذه التقنيات في مساعدة مراجعي
الحسابات في اكتشاف وجود ممارسات إلدارة األرباح من عدة جوانب.

 6 .8دورالهيئات الدولية في الحد من ممارسات ا حاسبة اإلبداعية

َّإن حدوث بعض التجاوزات واالستغالل السيئ من قبل بعض املحاسبين للمعايير الدولية عبر استغاللهم لبعض
نقاط الضعف املوجودة بها والتي كان أحد نتائجها ظهور املحاسبة اإلبداعية ،دفع بمجلس معايير املحاسبة الدولية نحو
ً
القيام ببعض التعديالت والتغييرات وذلك تالفيا لالستغالل السيئ للمعايير القديمة ،وكذلك للقضاء على أي ممارسات
للمحاسبة اإلبداعية والتي ظهرت في ظل املعايير املحاسبية القديمة (طالب ،)2013 ،وكمثال على هذه التعديالت قام
مجلس معايير املحاسبة الدولية بإلغاء غالبية البدائل في معايير املحاسبة ،واالكتفاء بمعالجة واحدة وذلك لتوحيد
املعالجات وعدم إفساح املجال لالختيار بين عدة بدائل ،حيث تستغل هذه البدائل في تضخيم األرباح أو التغطية على
مشكالت اقتصادية تواجهها الشركة ،كذلك فقد قام مجلس معايير املحاسبة الدولية بإضافة مرفقات لكل معيار محاسبي
لتوضيح آلية التطبي العملي لبعض املعايير إلزالة أي لبس أو غموض قد يستغل في ممارسة املحاسبة اإلبداعية ،كذلك
عمل املجلس على إلغاء التناقضات املوجودة بين بعض املعايير لكي ال تستغل في ممارسات املحاسبة اإلبداعية (القطيش
والصوفي ،)2011 ،وبالرغم من َّأن الكثير من األدبيات أشارت إلى َّأن العديد من التغييرات في املعايير الصادرة من الهيئات
ً
الدولية تهدف إلى الحد من التالعبات املحتملة ،إال أن هذه التغييرات قد تفتح فرصا جديدة للمحاسبة اإلبداعية
(.)Abayomi & Phebe, 2019
ومع ذلك أكدت العديد من الدراسات على الدور الهام للهيئات الدولية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية،
حيث توصلت دراسة  (2015) Malik & Tassadaqإلى أن املعايير الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية لها دور إيجابي وهام
في حال اتسامها باملرونة عند إعداد التقارير املالية ،كما توصلت كذلك دراسة  (2015) Bhasinإلى َّأن املعايير الدولية
ً
ً
للتقارير املالية ستقطع شوطا طويال في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وذلك كونها تغطي مجاالت أكثر من املعايير
السابقة ،وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة فرض تدابير عقابية ووقائية وقوية بما يكفي على املشاركين في ممارسات املحاسبة
اإلبداعية.
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 .9النتائج
بعد مراجعة األدب املحاسبي ،يمكن الخروج بالنتائج التالية:
 .1أن انتشار وتنوع أساليب املحاسبة اإلبداعية ،أصبحت من األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى شك مستخدمي القوائم
املالية حول جودتها وعدالتها.

ّ
 .2يمكن تصنيف أهم الدوافع من وراء ممارسة املحاسبة اإلبداعية إلى دوافع داخلية (تطلع املدراء إلى الحصول على
مكافآت ومزايا مالية) ودوافع خارجية (تعزيز فرص الشركة في الحصول على التمويل من املصارف ولغرض التالعب
الضريبي).
 .3أن ممارسة املحاسبة اإلبداعية من قبل اإلدارة سيترتب عنها تأثيرات سلبية جوهرية على جودة املعلومات املحاسبية
املدرجة بالقوائم املالية وستحد من توافر خصائص املالئمة واملوثوقية والقابلية للمقارنة بها.
ً ً
 .4تلعب حوكمة الشركات دورا هاما في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية من خالل ركائزها (اإلفصاح ،إدارة
املخاطر ،الرقابة) ،حيث أن تفاعل هذه الركائز سيؤدي لحماية أصحاب املصالح املختلفة ،األمر الذي سيساهم في
الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
ً ً
 .5تؤدي لجان املراجعة دورا هاما في اإلشراف على نظام الرقابة وأعمال املراجعة الداخلية وتقييمهما كما يبرز دورها في
دعم املراجعة الخارجية مما يساعد في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،ويتمثل دور املراجعة الداخلية في تتبع
ً
مرحلة إعداد وعرض التقارير املالية وهي املرحلة التي غالبا ما تتم فيها ممارسات املحاسبة اإلبداعية إضافة إلى دورها
ً
في تقييم نظام الرقابة الداخلية ،وهنا يبرز دورها في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وبالتالي تعمل معا (لجان
املراجعة واملراجعة الداخلية) مع وجود نظام رقابة قوي َّ
وفعال للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
 .6يكمن دور املراجع الخارجي في الكشف عن األخطاء والتالعب والغش وتقييم إمكانية االعتماد على املعلومات
والبيانات التي تقدمها الشركات ،مما يحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
 .7أن بطاقة األداء املتوازن تساعد في تقييم األداء املؤسس ي بشكل متوازن مما يحد كذلك من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية وذلك من خالل دورها في تحسين األنظمة الرقابية واملحاسبية في الشركات.
 .8تساعد املحاسبة القضائية كذلك من خالل التحري والتقييم في التأكيد على صحة القيم الواردة في القوائم املالية.
 .9يكمن دور الهيئات الدولية من خالل القيام بالتعديالت والتغييرات للمعايير الدولية ملنع االستغالل السيئ للمعايير
القديمة ،والحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي ظهرت في ظل املعايير الدولية القديمة.
 .10أن االتجاهات الحديثة ملواجهة ممارسات املحاسبة اإلبداعية (الحوكمة ،لجان املراجعة واملراجعة الداخلية
ً
والرقابة الداخلية ،املراجعة الخارجية ،بطاقة األداء املتوازن ،املحاسبة القضائية ،الهيئات الدولية) ال تعمل كال منها
ً
بمنأى عن األخرى ،بل يجب االعتماد عليها كفري عمل واحد يدعم كال منها األخرى ،وضعف أي منها بسبب ما تواجهه
من معوقات مختلفة قد يكون ثغرة تؤدي لزيادة ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
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 .10التوصيات:
 .1العمل على الحد من قدرة اإلدارة في التالعب بالقوائم املالية ،وذلك بإلغاء أو التخفيض في عدد البدائل كالبدائل
املتاحة في مجال القياس واإلفصاح املحاسبي مع وضع أسس وضوابط الستخدام كل بديل.
 .2العمل على تفعيل دور لجان املراجعة وتوفير استقاللية املراجع الداخلي واملراجع الخارجي والرفع من مستوى كفاءتهم
مع وجود نظام رقابة داخلي قوي وفعال ،و أن يتم التعامل مع مراجع خارجي يمتاز بالكفاءة واملصداقية العالية ،وذلك
لضمان تفعيل حوكمة الشركات.
 .3ضرورة توعية إدارات الشركات باملخاطر الناتجة عن ممارسة املحاسبة اإلبداعية ،وانعكاسها السلبي على الشركات في
املدى الطويل.
 .4ضرورة تطبي بطاقة األداء املتوازن من قبل الشركات ،ملا لها من أهمية في تقييم األداء والحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية.
 .5تعميم فكرة املحاسبة القضائية على كافة الشركات واملحاكم ورجال القضاء ،لتقديمها لتأكيدات معقولة حول عدم
وجود تحريفات في البيانات املالية والتقارير املحاسبية الصادرة.
 .6القيام بمزيد من الدراسات حول التغييرات الصادرة من الهيئات الدولية لبعض املعايير ،للتعرف على ممارسات
املحاسبة اإلبداعية الجديدة إن وجدت ،مع ضرورة فرض عقوبات قانونية حازمة بما يكفي على من يقومون بمثل هذه
املمارسات.

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 271International Journal of Economic Studies

ا
لحئة المراجع:
 .1اآلغا ،عماد سليم ( .)2011دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية
البيانات املالية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،فلسطين.
 .2أبو تمام ،ميساء محمد ( .)2013مدى ادراك املحاسبين واملدققين واملحللين املاليين ومستخدمي البيانات املالية
ملمارسات املحاسبة اإلبداعية على قائمة التدف النقدي ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 .3أقنيبر ،الصدي سالم ،واملحجوب ،محمود جمعة .)2016(،دور املراجع الخارجي في الحد من آثار املحاسبة اإلبداعية
على مصداقية املعلومات املالية الصادرة عن الشركات الليبية ،مجلة أفاق االقتصادية ،العدد  ،4ص.145 -125
 .4بدر ،محمد رجب .)2013( ،دور املقياس املتوازن لألداء في ترشيد أداء إدارة األرباح ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر،
فلسطين.
 .5بوسلمة ،حكيمة ،ونجوى عبدالصمد .)2008(،دور الحوكمة في تحقي التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة،
مجلة رماح للعلوم والدراسات ،ع  ،4ص.185 – 172

 .6بلة ،سيد عبدالرحمن .)2012(،دور تطبي حوكمة الشركات في ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية ،مجلة العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد  ،12ص.68 – 51

 .7الجمال ،جيهان عبد املعز .)2012(،دور املراجعة القضائية في مواجهة الغش املالي في ظل البيئة اإللكترونية ،مجلة
املحاسبة املصرية جامعة القاهرة ،العدد  ،3السنة  ،2ص .877- 845
 .8جريرة ،طالل سليمان ،وسليمان البشتاوي وحمدان الحيصات ( .)2015أثر اآلليات املحاسبية في الحد من ممارسات
املحاسبة اإلبداعية من وجتهي نظر الشركات الصناعية املساهمة العامة في األردن ومدققي الحسابات الخارجيين،
املجلة األردنية في أدارة األعمال املجلد  ،11العدد  ،2ص .347-317
 .9جبار ،ناظم شعالن ( .)2015أساليب املحاسبة اإلبداعية وأثرها على موثوقية البيانات املالية :دراسة ميدانية في عينة
من الشركات العامة العراقية ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارة املجلد  ،9العدد  ،2ص .263-238

 .10الداعور ،جبر إبراهيم .)2013( ،أثر تطبي بطاقة األداء املتوازن في الحد من إدارة األرباح ،مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات االقتصادية واإلدارية املجلد  ،21العدد  ،2ص .161-101
 .11دوارة ،سامر ( .)2014أثر جودة املراجعة الخارجية على هامش أمان املستثمر في ظل تطبي أساليب املحاسبة
اإلبداعية ،رسالة ماجستير ،جامعة حلب ،سوريا.
 .12داود ،لؤي محفوظ .)2015( ،دور لجان التدقي في الحد من ممارسات تمهيد الدخل في البنوك التجارية املدرجة في
بورصة عمان ،رسالة ماجستير  ،جامعة الزرقاء ،األردن.

 .13الزرير ،رانيا محمد ( .)2008إمكانية استخدام بطاقة األداء املتوازن لقياس كفاءة املصارف الحكومية في سوريا،
رسالة دكتوراه ،كلية االقتصاد ،قسم املحاسبة ،جامعة سوريا.
 .14الحلبي ،ليندا حسن ( .)2009دور مدق الحسابات الخارجي في الحد من آثار املحاسبة اإلبداعية على موثوقية
البيانات املالية الصادرة عن الشركات املساهمة العامة األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 272International Journal of Economic Studies

 .15حمادة ،رشا ( .)2010دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،مجلة جامعة دمش للعلوم
االقتصادية والقانونية املجلد  ،26العدد  ،2ص .118-87
 .16طينه ،رنا جمال ( .)2012دور لجان التدقي ومدققي الحسابات القانونيين في الحد من ممارسات املحاسبة الخالقة،
رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،قسم املحاسبة والتمويل ،الجامعة اإلسالمية فلسطين.
 .17طالب ،باخجة عبدهللا ( .)2013تأثير أساليب املحاسبة اإلبداعية في جودة املعلومات املحاسبية في ظل معايير
املحاسبة الدولية ،رسالة ماجستير ،جامعة السليمانية ،العراق.
 .18اللوزي ،خالد محمد ( .)2013أثر ممارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم دراسة اختبارية على الشركات الصناعية
املدرجة في بورصة عمان ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 .19محمد ،عادل محمد ،عبدهللا ،عبدالرحمن ( .)2015دور املحاسبة القضائية في الحد من ممارسة أساليب املحاسبة
اإلبداعية ،مجلة اماراباك لألكاديمية األمريكية ،املجلد  ،6العدد  ،18ص.136 – 123
 .20نفاع ،عالء مصطفى ( .)2015أثر التزام املدق الخارجي األردني باإلجراءات التحليلية في الحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية :دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ،جامعة جرش ،لبنان.

 .21السيس ي ،نجوى احمد ( .)2006دور املحاسبة القضائية في الحد من ظاهرة الغش في القوائم املالية ،املجلة العملية
جامعة عين شمس ،العدد  ،1ص.69 – 33
 .22عطيوي ،سميرة ،وفهيمة بديس ي ( .)2012الحوكمة وقاية من الفساد اإلداري واملالي الناتج عن املحاسبة اإلبداعية
حالة الشركة األمريكية لتسوي الكهرباء والغاز الطبيعي إنرون ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،27ص .35-11

 .23عودة ،نجوى محمود .)2016( ،دور حوكمة الشركات في تقويم األداء االجتماعي للوحدات االقتصادية ،مجلة العلوم
االقتصادية واإلدارية ،املجلد  ،23العدد ،97ص.525– 493
 .24فريد ،أمينة فداوي ( .)2014محتار جامعة باجي ،دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية ،املجلة الجامعة ،املجلد  ،1العدد  ،16ص 276 - 243

 .25فارس ،شتحونة محمد ( .)2016مسؤولية مراجعة الحسابات في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،رسالة
ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر.
 .26صيام ،وليد زكريا ،عبدهللا ،منى حسن ( ،)2019أثر تطبي تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة
األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين ،املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال،
املجلد  ،7العدد  ،2ص.225 -199
 .27القطيش ،حسن فليح ،وفارس جميل الصوفي ( .)2011أساليب استخدام املحاسبة اإلبداعية في قائمتي الدخل

واملركز املالي في الشركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة في بورصة عمان ،مجلة كلية بغداد االقتصادية
الجامعة ،العدد  ،27ص .388-355
 .28الشيخ ،سهيل ( .)2011مدى ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية في املنشآت الحكومية السورية (دراسة ميدانية)،
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،املجلد  ،33العدد  ، 5ص .33 – 9

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

- 273 International Journal of Economic Studies

 دور حوكمة الشركات في الحد من ممارسات.)2017(  سارة شريف، وحضرية، خلود رزاق، ولبزة، ابتسام، شريط.29
. الجزائر، جامعة الوادي، رسالة ماجستير،املحاسبة اإلبداعية
، املحاسبة اإلبداعية وجه من أوجه الفساد املالي واإلداري.)2013(  شاكر حسين، ونادية، عباس حميد، التميمي.30
 متاح، بغداد،مؤتمر استخدام املنطل العلمي والتاريخي في دفع الحركة االقتصادية وتفعيل االستثمار في العراق
:على
https://www.researchgate.net/publication/337873822_almhasbt_alabdayt_wjh_mn_awjh_alfsad_al
2020/1/25 :تاريخ الدخولmaly_waladary
 دراسة ميدانية لعينة من: دور التدقي الخارجي في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.)2015(  خولة، ثليب.31
. الجزائر، جامعة محمد خيضر، رسالة ماجستير،املدققين الخارجيين والية بسكرة
 املحاسبة اإلبداعية ودور املدق في التحق من ممارساتها.)2008(  ومحسن ناصر الدوسري، علي محمود، الخشاوي.32
: متاح على، السعودية، مسابقة البحوث التاسعة على مستوى جميع قطاعات ديوان املحاسبة،ونتائجها
2020/1/25 :تاريخ الدخولhttps://accdiscussion.com/acc11142.html
 إطار مقترح لتفعيل دور حوكمة الشركات في تسجيم استخدام.)2012(  وياسر احمد السيد، محمد شحاتة، خطاب.33
 العدد،52  دورية اإلدارة العامة مجلد، دراسة ميدانية على الشركات السعودية:بعض أساليب املحاسبة اإلبداعية
.264 -203  ص، 2
 دور املحاسبة القضائية في مواجهة ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد من آثارها.)2014(  ناهض نمر، الخالدي.34
 دراسة تطبيقية على مدققي الحسابات الخارجيين والعاملين في سلك القانون والقضاء:على القوائم املالية
.50 - 9  ص،6  العدد، مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات،الفلسطيني في قطاع غزة
35. Al Momani, M., & Obeidat, M. (2013). The Effect of Auditors' Ethics on Their Detection of Creative
Accounting Practices: A Field Study. International Journal of Business and Management, 8(13), p 118136.
36. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), "Report about Fraud and the
Responsibilities of the Audit Committee: An Overview", (2005). Retrieved from : http:
//www.niqca.org/documents/Fraud_Resp_of_Audit_Committee.pdf.
37. Association of Certified Fraud Examiners )ACFE(, “Report to the Nation on Occupational Fraud and
Abuse", (2004). Retrieved from : http:
//www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/2004RttN.pdf
38. Association of Certified Fraud Examiners )ACFE(, “Report to the Nation on Occupational Fraud and
Abuse", (2008). Retrieved 22/5/2014, from.http :
//www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/2008-rttn.pdf.
39. Bhasin, M. (2015). Creative Accounting Practices in the Indian Corporate Sector: An Empirical Study.
International Journal of Management Sciences and Business Research, 4(10), p 35-52.

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
July (Issue 17) 2021

2021 18

- 274 International Journal of Economic Studies

40. Chavan, M. (2009). The balanced scorecard: a new challenge. Journal of Management Development,
28(5), p 393-406.
41. Hamad, M. (2014). The role of auditing in reduction the creative accounting effects on the financial
data of the Iraqi companies. Al-Kout Journal of Economics and Administrative Sciences, 1(16), p 260 282.
42. Hopwood, W., Leiner, J., & Young, G. (2008) "Forensic Accounting", Boston, U.S.A, Published by
McGraw-Hill/Irwin .
43. Phebe, F., & Abayomi, A. (2019). Ethical Issues on Creative Accounting: Theoretical and Practical
Perspectives. Islamic University Multidisciplinary Journal (IUMJ), 6(3), p 24-34.
44. Shah, A. (1994). the Financial Accounting and Auditing Research Conference held at the London
Business School, p 83-104
45. Tassadaq, F., & Malik, Q. (2015). Creative Accounting and Financial Reporting: Model Development
and Empirical Testing. International Journal of Economics and Financial Issues,5(2), p 544-551.
46. Vladu, A., & Matiş, D. )2010(. Corporate Ggovernance And Creative Accounting: Two Concepts
Strongly Connected? Some Intersting Inights Highlighted By Constructing The Internal History Of A
Literature. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 12(1), p 332-346.

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
July (Issue 17) 2021

2021 18

- 275 International Journal of Economic Studies

أثر التوسع يف تطبيق الشمول املايل علي جذب ودائع العمالء
يف املصارف السودانية
The effect of applying financial inclusion of attracting Customers deposits
In Sudanese banks
 العجب محمد ابراهيم املقبول.د
 اململكة العربية السعودية، الكلية التقنية بالدمام،استاذ املحاسبة املساعد
Abstract
The study has discussed the effect of applying
financial inclusion in attracting Customers ,
deposits
The goals of this study:
• To get a acquainted with Financial inclusion,
tools used in banks .
• To show the effect of applying financial
inclusion in attracting Customers, deposit.
The researcher has used the deductive approach to
review previous studies and the descriptive
analytical approach to study the case .
The study has discussed the following
assumptions:
Can we attract customers, deposits of we facilitate
the process of opening bank accounts?
Can we attract customers, deposits of electronic
cash and products via cell phone are allowed ?
Does the expansion in network payment have a
role in attract customers, deposits ?
The results of this study are :
• An increase of customers, deposits in banks
• Opening bank account has become easy
• An increase in using cell phone
• An increase of points of Sale, an increase
electronics services and plastic cards
The expansion of financial inclusion has positively
affected credit facilities and subsequently enlarged
and increased savings and customers deposits. The
most important recommendations of the study: We
recommend the creation of new financial services
based on attracting customers and their savings
and work on an awareness campaign to explain the
concept of financial inclusion and its strategic
dimensions and work on the introduction of new
policies that enhance the size of the expansion of
financial inclusion.
Key words:
Financial Inclusion, Deposits Banks,
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:امللخص
ناقشت الدراسة مشكلة أثر التوسع في تطبي الشمول املالي في
 التعرف على: وكانت أهم أهداف الدراسة.جذب ودائع العمالء
 معرفة أثر تطبي،أدوات الشمول املالي املستخدمة في املصارف
 استخدم الباحث.الشمول املالي علي جذب مدخرات العمالء
عدد من املناهج العلمية في الدراسة منها املنهج االستنباطي
للتعرف على طبيعة املشكلة واملنهج االستقرائي الختبار صحة
املحاور واملنهج التاريخي الستعراض الدراسات السابقة واملنهج
 وناقشت الدراسة الفرضيات.الوصفي التحليلي لدراسة الحالة
 هل تسهيل عمليات فتح الحساب له أثر في جذب ودائع:األتية
 هل السماح بتطبي النقد اإللكتروني واملنتجات،العمالء
،اإللكترونية عبر الهاتف املحمول له اثر في جذب ودائع العمالء
هل التوسع في إمكانية إستخدام شبكات الوكالء للدفع يؤدي الي
 هنالك زيادة في ودائع: و كانت أهم نتائجها.جذب ودائع العمالء
العمالء علي مستوي املصارف وترابط تسهيل فتح الحسابات
 هنالك زيادة في ودائع،للعمالء مع إستخدام الهواتف املحمولة
العمالء علي مستوي املصارف وترابط إنتشار أجهزة الصراف
اآللي ونقاط البيع والخدمات اإللكترونية و البطاقات
 أثر حجم التسهيالت اإلئتمانية الناتجة عن،البالستيكية
التوسع في الشمول املالي بصورة إيجابية علي حشد املدخرات
 نوص ي: ومن اهم التوصيات بالدراسة.املتمثلة في ودائع العمالء
إبتكار خدمات مالية جديدة ترتكز على جذب العمالء
ومدخراتهم والعمل على حملة توعوية لشرح مفهوم الشمول
املالي وأبعاده اإلستراتيجية والعمل علي طرح سياسات جديدة
تعزز من حجم التوسع في الشمول املالي والعمل على تشجيع
.املصارف على تسهيل الخدمات املصرفية
 خدمات، الودائع املصرفية، الشمول املالي:الكلمات املفتاحية
. الحساب البنكي،املصارف
،مالية جديدة
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مقدمة:
ظل التطورات املتسارعة لتكنوجيا املعلومات بما في ذلك أجهزة اإلتصال الحديثة التي جعلت من العالم قرية صغيرة
فقد زادت حدة التقلبات اإلقتصادية و السياسية واملالية  ،متزامنة مع بدايات القرن العشرين  ،مما جعل من البيئة
ً
ً
اإلستثمارية  ،ومنها البيئة املصرفية  ،تشكل تهديدا واقحا للنشاط اإلستثماري املصرفي من قبل املتعاملين مع املصارف ،
ملا لها من تاثير في تعدد رغبات وحاجات وطموح املتعاملين مع هذه املصارف  ،جعلت منها ان تعمل علي التفكير السليم
ً
وبدراسات معمقة  ،حول كيفية إرضائهم وتلبية حاجاتهم ضمن املحاور اإلجتماعية واإلقتصادية  ،لتضمن لهم جانبا من
ً
ً
اإلستقرار املالي والنزاهة املالية  ،وحمايتهم من املخاطر املالية التي تواجههم  .ولعل تلبية تلك الحاجات تشكل جانبا حيويا
ً
ومهما في حصول هذه املصارف علي األموال والودائع التي يتحق من خاللها بقائها في ميدان العمل ،والتكيف واإلستجابة
للبيئتين الداخلية والخارجية ،ونمو نشاطاتها والزيادة في إكتساب عمالء جدد .
مشكلة الدراسة :
يواجه عمالء املصارف تحديات عديدة تتباين شدتها بتباين الخدمة املقدمة لهم من حيث عددها ونوعها وتكلفتها
ووقتها وشمولها علي العديد من األغراض التي تؤدي به الي اإلستقرار املالي عبر قناة مالية تتسم بالنزاهة وجودة الخدمات
ً
ً
املقدمة وصوال الي حمايته ماليا من األخطار وتسهيل خدماته املالية
لذا تسعي الدراسة لإلجابة علي ماذكر من خالل السؤال الرئيس ي التالي :
هل للتوسع في تطبي الشمول املالي أثر علي جذب مدخرات العمالء في البنوك.
أهمية الدراسة :
تنبع أهمية الدراسة من االتي :
 .1معرفة انواع وأدوات الشمول املالي املستخدمة في املصارف السودانية .
 .2مدي مساهمة الشمول املالي في جذب مدخرات العمالء بالشكل الذي يوفر السيولة الكافية .
 .3املساهمة في تقديم دراسة تفيد القطاع املصرفي في تفعيل أدوات الشمول املالي
أهداف الدراسة :
يهدف البحث الي تحقي مجموعة أهداف منها :
 .1التعرف علي أدوات الشمول املالي املستخدمة في املصارف .
 .2معرفة أثر تطبي الشمول املالي علي جذب مدخرات العمالء .
 .3الخروج بنتائج وتوصيات تساعد في تطبي الشمول املالي لجب املزيد من مدخرات العمالء .
فرضيات الدراسة :
بضوء ابعاد الدراسة فأن فرضياتها كاآلتي :
 .1هل تسهيل عمليات فتح الحساب له أثر في جذب ودائع العمالء.
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 .2هل السماح بتطبي النقد اإللكتروني واملنتجات اإللكترونية عبر الهاتف املحمول له اثر في جذب ودائع العمالء .
 .3هل التوسع في إمكانية إستخدام شبكات الوكالء للدفع يؤدي الي جذب ودائع العمالء .
منهجية الدراسة :
لتحقي أهداف الدراسة سيتم االعتماد على املناهج التالية:
 .1املنهج االستنباطي  :للتعرف علي طبيعة املشكلة .
 .2املنهج االستقرائي  :الختبار صحة املحاور.
 .3املنهج التاريخي  :الستعراض الدراسات السابقة.
 .4املنهج الوصفي التحليلي  :لدراسة الحالة.
مصادرالدراسة :
 .1مصادر أولية :متمثلة في اإلستبانة.
 .2مصادر ثانوية  :متمثلة في الكتب واملراجع و الدراسات السابقة والتقارير املصرفية .
ً
أوال  :الشمول املالي :
يعد الشمول املالي وسيلة فاعلة لتعزيز استقرار األنظمة املالية وتعميقها وتنوعها ودعم فرص تحقي التنمية
ً
املستدامة فيها  ،كما لم يعد تقديم الخدمة املصرفية من قبل املصارف  ،وخاصة مصارف القطاع الخاص مقتصرا علي
فئة معينة من املتعاملين أو نشاط معين أو خدمة معينة داخل املصرف الواحد  ،إذ تعد أكثر من ذلك ليقع ضمن مفهوم
ً
الشمول املالي الذي يعد من املواضيع التي ظهرت باآلونة األخيرة  ،إذ أخذت حيزا ليس بالقليل ضمن النشاطات واألعمال
اإلقتصادية واملالية الدولية بما في ذلك أجندة مجموعة الدول العشرين وكذلك صندوق النقد والبنك الدوليين  ،ملا له من
دور هام في مجال جذب مدخرات العمالء وتحويلها الي تمويل للتنمية اإلقتصادية  ،ويتمثل الشمول املالي في تمكين وصول
الخدمات املالية املصرفية بتكاليف معقولة ألكبر عدد ممكن من ذوي الدخل املحدود  .فعلي الصعيد الدولي وحسب
دراسة أصدرها البنك الدولي عام  2013مفادها انه مايقارب  2.5مليار نسمة اليحصلون علي خدمات مالية رسمية  ،و%75
من الفقراء اليتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف  ،وبعد املسافات  ،واملتطلبات املرهقة لفتح حساب مصرفي ،
والوقت الضائع بسبب االنتظار للحصول علي الخدمة  ،وال يدخر سوي  %25من البالغين في العالم أموالهم في مؤسسات
مصرفية  .إال أن العديد من املصارف في القطاع املصرفي السوداني دأبت لتقديم العديد من الخدمات املصرفية التي شملت
بها انواع عديدة  ،لكن مازال هنالك العديد من الجوانب التي لها عالقة بالشمول املالي تصبوا للوصول اليها لجذب مزيد
من مدخرات العمالء والتي تسعي الدراسة للوصول اليها .
مفهوم الشمول املالي :
ً
يسعي األفراد كما هو معروف الي أن يتمتعوا بش يء من اإلستقالل املالي ممايشكل نوعا من اإلزدهار املجتمعي ومن ثم
يؤدي الي نمو الدول بثروتها الرئيسية  .ويعد مفهوم الشمول املالي بتمكين ذوي الدخل املحدود من األفراد من اإلستفادة من
الخدمات املالية املقدمة لهم بأقل مايمكن من التكاليف عن طري القطاعات املصرفية التي تسعي بتقليص اإلعتماد علي
الديون والعمل علي تشجيع تشجيع األفراد علي اإلدخار مما يوسع من استقاللهم املالي ويشير االشتمال املالي الي حالة يتهيأ
فيها لجميع البالغين في سن العمل الوصول الي خدمات القروض واملدخرات واملدفوعات والتأمين من شركات رسمية لتقديم
الخدمة  ،وينطوي الوصول الفعال علي تقديم الخدمات علي نحو مريح ومسؤول وبتكلفة أقل الي العمالء مع إستدامة
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 278International Journal of Economic Studies

املصارف في تقديم تلك الخدمات  ،بحيث تكون النتيجة إتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء املستبعدين واملحرومين من
الخدمات املالية .يعرف البنك الدولي الشمول املالي في تقريره الصادر عام  2014تحت عنوان تقرير التنمية املالية العاملي
(  )Global Financial Developmentعلي أنه " نسبة األشخاص أو الشركات التي تستخدم الخدمات املالية "(.)1
وفي تعريف آخر  ،يري سارما أن اإلشتمال املالي هو "الحصول علي الخدمات املالية واإلئتمانية في الوقت املناسب
والكافي عند الحاجة للفئات الضعيفة والفئات ذات الدخل املنخفض بتكلفة معقولة (.)2
ويخلص الباحث الي التعريف اإلجرائي اآلتي لإلشتمال املالي بأنه " توسيع الخدمات املالية لتشمل كافة شرائح املجتمع
ً
 ،بمن فيهم الفئات املهمشة ومحدودي الدخل  ،بتكلفة دون تمييز  ،تساعدهم علي استمرار مشاريعهم ليصبحوا جزءا من
النشاط اإلقتصادي الرسمي " .
أهمية الشمول املالي :
تكمن أهمية الشمول املالي في العالقة الحيوية التي تجمعه باإلستقرار املالي والنمو اإلقتصادي .إذ إن توفير وتسهيل
الحلول التمويلية للشركات واملنشآت الصغيرة واملتوسطة علي سبيل املثال ال الحصر  ،يسهم الي حد كبير في دعم النمو
ً
اإلقتصادي  ،فضال عن األثر اإلجتماعي الذي يحققة مفهوم الشمول املالي من حيث إهتمامه بشريحة الفقراء ومحدودي
ً
الدخل  ،والوصول الي األفراد واملشروعات الصغيرة و املتوسطة ومتناهية الصغر  ،مايعني حكما توفير مزيد من فرص
العمل واملساهمة الفعالة في تحفيز معدالت النمو اإلقتصادي  ،وخفض معدالت الفقر  ،وتحسين توزيع الدخل  ،ورفع
مستوي املعيشة  .كما يستهدف الشمول املالي في أحد محاوره الرئيسة تسهيل توفير الخدمات املالية ورفع كفاءتها وتوسيع
قنواتها ومواكبة ذلك بخفض تكلفة الحصول عليها .
وتطلع مؤسسات النقد والبنوك املركزية بدور مهم في تعزيز الشمول املالي  ،من خالل إلتزاماتها بتوفير املظلة
التشريعية ومايرتبط بها من لوائح تنظيمية وتشريعات وقواعد عمل  ،لتيسير اإلجراءات والتعامالت املصرفية بكافة
أشكالها  ،وإجازة إتاحة خدمات مصرفية ومالية ذكية ورقمية مبسطة كتطبيقات الهواتف الذكية لعمليات الدفع
اإللكتروني  ،والعمليات املالية األخري  ،عالوة علي إبراز أهمية دور اإلستعالم اإلئتماني وتطوير أنظمة الدفع  ،وتحفيز
القطاع املالي وال سيما املصارف لرفع مستوي الوعي والثقافة املالية بين أوساط املجتمعات  ،يضاف الي ذلك توفير قواعد
بيانات شاملة ومحدثة  ،وإقرار قواعد حماية العمالء (.)3
أهداف الشمول املالي :
تعتبر األمم املتحدة الشمول املالي من أهم عوامل النجاعه اإلقتصادية واإلنصاف اإلجتماعي  .فهو سيساهم في تحقي
 9أهداف من أهداف التنمية املستدامة وهي (:)4
1-The World Bank (2014,p.21) Global Financial Development :Financial Inclusion
 .2جاد هللا طارق الشاايخ 2008( ،م ) ،أثر الصاايرفة اإللكترونية في نظام املعلومات املحاساابية  :بالتطبي علي بنك فيصاال اإلسااالمي السااوداني ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  ،كلية الدراسات التجارية  ،ص 23
 .3أ.د.جمال الدين رجب  2018( ،م ) ،إحتساب مؤشر مركب للشمول املالي وتقدير العالقة بين الشمول املالي والناتج املحلي اإلجمالي في الدول
العربية  ،صندوق النقد العربي  . http:www.amf.org.ae ،ص.29
 .4أ .د .جمال الدين رجب  2018( ،م)  ،مرجع ساب  .ص .56
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 -1الحد من الفقر املقدع والقضاء عليه .
 -2الحد من الجوع وتعزيز األمن الغذائي .
 -3تحسين الصحه والرفاهية .
 -4تعزيز الحصول علي تعليم جيد .
 -5الحد من أو جه عدم املساواة .
 -6تعزيز املساواة بين الجنسين .
 -7توفير الطاقة وبأسعار معقولة .
 -8توفير املياة النظيفة والصرف الصحي .
 -9تعزيز تطوير األنشطة املدرة للدخل وتحفيز خل فرص العمل .
ثانياً :الودائع املصرفية :
مفهوم الودائع املصرفية وأنواعها :
يعتمد نجاح املصارف في أدائها ألعمالها وتقديم الخدمات واملنتجات املصرفية املتطورة واستمراريتها وتوسعها بدرجة
كبيرة علي حجم مواردها املالية التي تشكل الودائع الجزء املهم منها ،وتعد الودائع املصدر األساس ألموال املصرف  ،وهي
أكثر مصادر األموال خصوبة  ،لذا فهي تشكل إيرادات الحياة للمصرف  ،كما أن قبول املصارف للودائع يقدم خدمة كبيرة
ً
لإلقتصاد الوطني نظرا ملا يؤدي إليه من تسهيل لعمليات الدفع الناجمة عن التبادل التجاري واستخدام األموال في املجاالت
املختلفة .
ً
ً
تعريف الودائع لغة وإصطالحا :
ً
الودائع أو الوديعة لغة تعرف بأنها " إيداع ش يء لدي شخص آخر ملدة معينة علي أن يتعهد هذا الشخص برد الش يء
نفسه عند الطلب" ( ، )5أما الوديعة في اإلصطالح فقد عرفها البعض بأنها " مايترك عند األمين ".
تعريف الودائع املصرفية :
تعرف الودائع املصرفية بأنها " إتفاق يقوم املودع بمقتضاه بدفع مبلغ من النقود بوسيلة من وسائل الدفع للبنك علي
أن يلتزم البنك برد هذا املبلغ للمودع عند الطلب  ،أو عندما يحل أجله  ،كما قد يلتزم بدفع فوائد علي قيمة الوديعة ،
ً
وعادة ماتحاط الودائع بالسرية نظرا لكون قيمتها تدل علي املركز املالي للمودع  ،وهي سر من أسراره اليقبل إفشاءها " (.)6

 -5سمحان حسين 2000( ،م )  ،العمليات املصرفية اإلسالمية  :املفهوم واملحاسبة  ،ط ، 1مطابع شمس  ،عمان  ،ص .14
 -6الزعيلي  ،تبيين الحقائ عن كنز الدقائ  ،املطبعة االميرية  ،القاهرة  ،ط ، 1ج ، 5د .ت  ،ص .93
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أنواع الودائع املصرفية :
تصنف الودائع املصرفية الي األنواع اآلتية :
 -1ودائع الحسابات الجارية :
ً
وهي اتفاق بين الزبون واملصرف يودع بموجبه الزبون مبلغا من النقود لدي املصرف  ،علي أن يكون له الح في سحبه
في أي وقت يشاء وبدون إخطار ساب منه (، )7و هذه الودائع يمكن سحبها بدون إشعار مسب أي بمجرد الطلب  ،لذا تأخذ
املصارف حالة عدم اإلستقرار للودائع الجارية بعين اإلعتبار من خالل اإلحتفاظ في خزانتها بسيولة نقدية كافية لتلبية
رغبات املودعين في هذا النوع من الودائع (.)8
 -2ودائع التوفير:
ً
وهي اتفاق بين املصرف والزبون يودع بموجبه الزبون مبلغا من النقود لدي املصرف مقابل حصولة علي فائدة  ،علي
أن يكون للزبون الح في السحب من الوديعة في إي وقت يشاء بدون إخطار ساب منه ( ،)9وال يجوز كشف حساب التوفير
والتمنح دفاتر شيكات أل صحابها  ،بل يتم منحهم دفاتر يتم اإليداع والسحب بموجبها(. )10
 -3الودائع اآلجلة :
بالنسبة لهذا النوع من الودائع فإن املصرف ال يلتزم بدفعها إال في املودع املحدد للوديعة  ،أي بعد إنقضاء مدة معينة
يتف عليها صاحب الوديعة مع املصرف  ،وهذا يعطي للمصرف التجاري الحرية في إقراضها أو إستثمارها وجني أكبر قدر
من العائد باملقارنة مع الوضع بالنسبة للودائع الجارية  ،األمر الذي يجعل املصارف التجارية تدفع معدل أعلي من الفوائد
ً
عليها  ،تشجيعا علي اجتذاب أكبر قدر من هذا النوع من الودائع (.)11
أهمية الودائع املصرفية :
تعد الودائع املصرفية من أهم املوارد املالية الخارجية بالنسبة للبنوك التجارية فهي ضرورية لعمليات االستثمار
ً ً
واإلقراض التي تعد مصدرا هاما من مصادر تعظيم األرباح في البنوك التجارية  ،وعليه فإن أهمية الودائع املصرفية في
البنوك التجارية يمكن توضيحها بالنقاط التالية (:)12
 .1تعد الودائع أكثر خصوبة  ،وأقل تكلفة من رأس املال واإلحتياطات  ،إذ ال يمكن للمصرف أن يعتمد عليها في تدعيم
طاقته اإلستثمارية  ،كما إن تكلفتها تفوق تكلفة الودائع .
 -7هندي منير ابراهيم  ،) 1996( ،إدارة البنوك التجارية  :مدخل إتخاذ القرارات  ،ط ، 3املكتب العربي الحديث  :االسكندرية  ،مصر .47 ،
 -8السامرائي  ،الدوري  1999 (،م )،الصيرفة املركزية والسياسة النقدية  ،ط ، 1اكاديمية الدراسات العليا والبحوث اإلقتصادية الجامعية ،
طرابلس  ،ليبيا  .ص .106
 -9هندي منير ابراهيم مرجع ساب  ،ص .147
 -10اللوزي  ،وآخرون  ، ) 1997( ،إدارة البنوك  ،ط ، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  :عمان  ،االردن  ،ص . 134
 -11شرف  ،وكمال ابوعراج 1994( ،م ) ،النقود واملصارف  ،ط ، 2منشورات جامعة دمش  ،سوريا  ،ص .184
 -12هندي منير ابراهيم1999( ،م)  ،ادارة األسواق واملنشآت املالية  ،ط ،1منشآت املعارف  :األسكندرية  ،مصر  ، ،ص .145
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 .2تعد الودائع وسيلة للحد من الضغوط التضخمية التي تراف عملية التنمية اإلقتصادية  ،وذلك ألن الودائع تمثل
ً
حجب جزء من الدخل املمكن التصرف به في شراء السلع والخدمات  ،ممايؤدي الي تقييد اإلستهالك  ،وهو يمثل شرطا
ً
ضروريا لتحقي اإلستقرار  ،والتخفيف من الضغوط التضخمية .
 .3تعد الودائع من أقدم الخدمات التي تقدمها املصارف التجارية  ،ويطل عليها ودائع تحت الطلب بسبب إمكانية سحبها
ً
من قبل املودع في إي وقت يشاء  ،سواء كانت بشيك بالنسبة للحسابات الجارية  ،أو نقدا بالنسبة للودائع  ،وقد
أصبحت هذه الودائع تمثل نسبة كبيرة من خدمات املصارف التجارية .
ً
ً
ً
 .4توفر الودائع عائدا مجزيا للمودع يتناسب وطول أجل الوديعة  ،فضال عن عامل األمان لذه األموال  ،خاصة إذا كانت
مودعة في مصرف معروف ذو سمعة جيدة .
.3الدراسة امليدانية :
تحليل البيانات واختبارالفرضيات
أ -إجراءات الدراسة امليدانية :
ً
يتناول الباحث وصفا للطرق التي أتبعها في تنفيذ هذه الدراسة  ،ويشمل ذلك وصف مجتمع الدراسة وعينته وطريقة
أعداد أداتها واإلجراءات التي أتخذها للتأكد من صدقها وثباتها  ،والطريقة التي أتبعت لتطبيقها واملعالجات اإلحصائية التي
تم بموجبها تحليل البيانات وإستخراج النتائج .
 .1مجتمع الدراسة والعينة :
يتألف مجتمع الدراسة في عدد من العاملين باملصارف السودانية بوالية الخرطوم  .وقد بلغت املصارف التي وزعت
عليها االستبانة ( )3مصارف هي بنك الخرطوم بنك فيصل اإلسالمي بك أم مدرمان الوطني  ،تم توزيع ( )60إستبانه تم
الحصول علي ( )54إستبانة التالف منها ( )4إستمارات .
 .2أداة جمع البيانات :
ً ً
اعتمد الباحث علي اإلستبانة بوصفها مصدرا مهما للحصول علي البيانات الالزمة إلجراء الدراسة امليدانية  ،وقد
صممت استبانة  ،تبدأ بمقدمة تعريفية تبين طبيعة الدراسة وتأكيد ضمان سرية اإلجابات  ،وقد شملت أسئلة اإلستبانة
جوانب البحث الرئيسية وفرضياته  ،إذ قسمت األسئلة الي مجموعتين علي النحو التالي :
القسم االول  :تناول معلومات عامة عن املستجيبين تتمثل في الوظيفة والتخصص واملؤهل العلمي والخبرة .
القسم الثاني  :ويتكون من ثالثة محاور كل محور أدرجت به خمس مهام للعبارة املعنية .
 .3تطبيق أداة الدراسة :
حيث تم ترميز املتغيرات النوعية وذلك بإعطاء كل وصف أو صفة وزن يقابل تلك الصفة من خيارات مقياس لختر
الخماس ي حتي يسهل التعامل مع تلك البيانات بواسطة الحاسب اآللي .
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ويمكن حساب الوسط الفرض ي كاآلتي :
الوسط الفرض ي = مجموع األوزان = 3 = 5+4+3+2+1
عددها

5

بعدها تم حساب األوساط الحسابية املر حة (املوزونة) املشاهدة وذلك إلستخدام مفهوم الوسط الحسابي لوصف
إتجاه (ميول) استجابات املبحوين هل هو اإلتجاه اإليجابي أم السلبي للعبارة املعينة فإذا تم استخدام مقياس ليختر
الخماس ي فإن الوسط الفرض ي يساوي مجموع قيم املقياس علي عددها ( 3=)5÷15حيث تتم مقارنة الوسط املشاهد لكل
عبارة بالوسط الفرض ي فإذا كان الوسط الحسابي املشاهد (الفعلي) للعبارة أقل من الوسط الفرض ي دل علي موافقة
املبحوثين علي تلك العبارة  ،أقل من الوسط الفرض ي دل ذلك علي موافقة املبحوثين علي تلك العبارة  ،ذلك ألن عبارات
املوافقة تأخذ الوزن األقل (مواف  ،مواف بشدة ) والعكس صحيح أما إذا كان الوسط الحسابي الفعلي يساوي الوسط
الفرض ي ( )3ففي هذه الحالة ال يمكن معرفة إتجاه املبحوثين ألن القيمة ( )3هي وزن عبارة محايد أي اليمكن معرفة
املوافقة من عدمها  ،وبالتالي تحديد ميول أفراد العينة املبحوثين باملوافقة أو عدمها للعبارة املعنية  ،تكمن أهمية املقاييس
الوصفية في تحديد ميول أفراد العينة علي عبارة أو فرض محدد ولكن بعد التأكد من أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية
مابين التكرارات املشاهدة واملتوقعة  .وإلختبار الفروق أو اإلختالفات بين توزيع إستجابات املبحوثين علي خيارات اإلجابة
الخمسة  ،إلختبار الفرق بين التكرارات املشاهدة واملتوقعة تم استخدام إختبار مربع كأي لجودة التطاب  .أي إلختبار
الفرض األتي  ،الي إي مدي التكرارات املتحصل عليها من إجابات املبحوثين تتوزع بنسب متساوية (منتظمة) للعبارات :
(مواف بشدة  ،مواف  ،محايد  ،غير مواف  ،غير مواف بشدة ) فإذا كان حجم العينة  50يتوزعون بنسب متساوية علي
خيارات اإلجابة الخمسة ( 10إجابة لكل خيار إجابة ) فإذا كان هنالكك فرق ذو داللة إحصائية بين املتوقع ( 10لكل خيار
إجابة ) وبين التكرارات املتحصل عليها (املشاهدة) هذا يعني أن إجابات املبحوثين تميل نحو املوافقة أو الرفض حيث يمكن
تحديد ذلك من خالل الوسط الحسابي املشاهد هل هو أكبر من الوسط الحسابي الفرض ي أم أقل منه أو عن طري اختبار
مربع كأي يعطي بالصيغة التالية
(Oi  Ei ) 2
Ei

k

 02  
i 1

حيث إن :
Ei
Oi

تمثل التكرارات املتوقعة (  10لكل إ جابة )
تمثل التكرارات املشاهدة (املتحصل عليها من العينة )
املجموع
 = nعدد أفراد العينة
50......... : 3 :2 :1:1
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ملعرفة عما كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلجابات املتوقعة واملشاهدة لكل عبارة (سؤال ) علي حدة ،
فإن القيمة اإلحتمالية (  )p-v or Sigتحدد ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين التكرارات املتوقعة والتكرارات
املشهادة وذلك بمقارنة القيمة اإلحتمالية بمستوي معنوية ( ( )0.50حيث أن القيمة اإلحتمالية تمثل قيمة الخطأ املسموح
بها في نتائج اإلحتمالية والقيمة  %5هي القيمة املستخدمة في معظم البحوث ) فإذا كانت القيمة اإلحتمالية أقل من 0.50
فهذا يدل علي أن هناك فروق ذات إحصائية بين التكرارات املشاهدة والتكرارات املتوقعة  ،وفي هذة الحالة نختبر الوسط
الفعلي (املشاهد) فإذا كان الوسط الفعلي أقل من ( )3هذا يعني أن الفروق لصالح عبارات املوافقة ألنها تأخذ األوزان األقل
( )2, 1وهذا يمثل دليل كافي علي موافقة املبحوثين علي العبارة أما إذا كان الوسط الفعلي أكبر من الوسط الفرض ي فهذا
دليل علي عدم موافقة املبحوثين علي العبارة أي أن الفروق لصالح عبارات عدم املوافقة  ،أما إذا كانت قيمة الوسط
الفعلي تساوي ( )3فعال يمكن تحديد موافقة املبحوثين علي العبارة ألنها تمثل قيمة عبارة محايدة  .تم إستخدام البرنامج
ً
اإلحصائي ( )spssوالذي يشير إختصارا الي الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية (.)Statistical package for social sciences
(ب) إختبارالفرضيات :
اختبار الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومربع كاي ودرجات الحريه وقيم الداللة االحصائيه للفرضيات
الفرضية األولى  :هل تسهيل عمليات فتح الحساب له أثر في جذب ودائع العمالء.
جدول ( )21/2/3الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومربع كاي ودرجات الحريه وقيم الداللة االحصائيه للفرضية األولى
العبارة

الوسط
الحسابي
Mead

اإلنحراف
املعياري
Std Deviation

مربع كاي
Chi)SQUARE(a

درجات
الحرية
Df

قيم الداللة
إحصائية
Asymp.sig

33.040

3

000.

3

000.

4

000.

3

001.

4

001.

إتاحة فتح الحسابات إلكترونيا بدون الحاجة لزيارة الفرع له
اثر في زيادة العمالء ومدخراتهم .
تقليل تكلفة رسوم الخدمات البنكية له اثر في زيادة العمالء
14.320
857.
2.000
ومدخراتهم .
تفعيل الخدمات البنكية من غير زيارة الفرع له أثر في زيادة
45.400
1.049
1.800
العمالء ومدخراتهم .
إختصار إستخدام الوثاق واملستندات الشخصية له أثر في
15.760
998.
1.940
زيادة عمالء ومدخراتهم .
منع إشتراط ايداع مبالغ مالية عند فتح الحساب له أثر في
19.400
1.157
2.260
جذب العمالء ومدخراتهم .
املصدر :إعداد رقم الباحث من بيانات اإلستبانة 2019م
1.6400

776.

من الجدول رقم ( )21/٢/3نالحظ ان جميع الداللة االحصائيه اقل من ( ) 0.50هذا يعني ان هنالك فروق ذات داللة
إحصائية أي توجد فروق في توزيع استجابات أفراد العينة على خيارات اإلجابه املختلفة (مواف بشدة؛ مواف ؛ محايد غير
مواف ؛ غير مواف بشدة ) أي أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره كما يالحظ من الجدول الساب ان
جميع قيم االوساط اقل من الوسط الفرض ي وهذا يدل على أن استجابات أفراد العينة تتحيز لخيار املوافقه (أواف ) ألنها
تأخذ الوزن األقل اي ن معظم أفراد العينة يوافقون على ما جاء في عبارات الفرضية األولى؛ يعني ذلك أن اإلتجاه العام
ألفراد العينة هو القبول واملوافقة على إتاحة فتح الحسابات إلكترونيا بدون الحاجة لزيارة الفرع له اثر في زيادة العمالء
ومدخراتهم و تقليل تكلفة رسوم الخدمات البنكية له اثر في زيادة العمالء ومدخراتهم و تفعيل الخدمات البنكية من غير
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زيارة الفرع له أثر في زيادة العمالء ومدخراتهم و إختصار إستخدام الوثاق واملستندات الشخصية له أثر في زيادة عمالء
ومدخراتهم و منع إشتراط ايداع مبالغ مالية عند فتح الحساب له أثر في جذب العمالء ومدخراتهم  .كما يتضح من الجدول
رقم ( )21/2/3ان جميع اإلنحرافات املعيارية أقل من الواحد الصحيح ويعتبر هنالك تباين ولكنه صغير مما يدل على
تجانس إجابات أفراد العينة على عبارات محور الفرضية األولى .مما سب من نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية
األولى ومن نتائج اختبارات مربع كاي في الجدول رقم ( )21/2/3تشير الي املوافقة العامة ألفراد العينة وهذا يؤكد صحة
الفرضية األولى للدراسة وهي  :هل تسهيل عمليات فتح الحساب له أثر في جذب ودائع العمالء.
الفرضية الثانية  :هل السماح بتطبي النقد اإللكتروني واملنتجات اإللكترونية عبر الهاتف املحمول له اثر في جذب
ودائع العمالء باملصارف .
جدول ( )22/2/3الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومربع كاي ودرجات الحريه وقيم الداللة االحصائيه للفرضية الثانية
العبارة

الوسط
الحسابي
Mead

اإلنحراف
املعياري
Std Deviation

مربع كاي
Chi)SQUARE(a

درجات
الحرية
Df

قيم الداللة
إحصائية
Asymp.sig

33.680

3

000.

3

000.

2

000.

3

000.

4

000.

السهولة في دفع الفواتير الدورية ورسوم الخدمات الحكومية
عبر نظام سداد له اثر في جذب العمالء ومدخراتهم .
سهولة ويسر إستخدام املوقع اإللكتروني عبر الهاتف املحمول
18.000
839.
1.900
له اثر في جذب العمالء ومدخراتهم .
توفر عمليات الشراء و سداد اقساط التأمين و التمويل عبر
11.320
696.
1.620
القنوات اإللكترونية بكل سهولة له أثر في جذب العمالء
ومدخراتهم .
زيادة الحد األقص ي ملبلغ التمويل األصغر له أثر في جذب
18.800
872.
1.880
العمالء ومدخراتهم .
توفر الخصوصية و األمان للعمليات التي يجريها العميل لها أثر
25.000
1.142
2.040
في جذب العميل ومدخراته الي البنك .
املصدر :إعداد رقم الباحث من بيانات اإلستبانة 2019م
1.860

700.

من الجدول رقم ( )22/٢/3نالحظ ان جميع الداللة االحصائيه اقل من ( ) 0.50هذا يعني ان هنالك فروق ذات داللة
إحصائية أي توجد فروق في توزيع استجابات أفراد العينة على خيارات اإلجابه املختلفة (مواف بشدة؛ مواف ؛ محايد غير
مواف ؛ غير مواف بشدة ) أي أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره كما يالحظ من الجدول الساب ان
جميع قيم االوساط اقل من الوسط الفرض ي وهذا يدل على أن استجابات أفراد العينة تتحيز لخيار املوافقه (أواف ) ألنها
تأخذ الوزن األقل اي ن معظم أفراد العينة يوافقون على ما جاء في عبارات الفرضية الثانية ؛ يعني ذلك أن اإلتجاه العام
ألفراد العينة هو القبول واملوافقة على السهولة في دفع الفواتير الدورية ورسوم الخدمات الحكومية عبر نظام سداد له اثر
في جذب العمالء ومدخراتهم و سهولة ويسر إستخدام املوقع اإللكتروني عبر الهاتف املحمول له اثر في جذب العمالء
ومدخراتهم و توفر عمليات الشراء و سداد اقساط التأمين و التمويل عبر القنوات اإللكترونية بكل سهولة له أثر في جذب
العمالء ومدخراتهم و زيادة الحد األقص ي ملبلغ التمويل األصغر له أثر في جذب العمالء ومدخراتهم و توفر الخصوصية و
األمان للعمليات التي يجريها العميل لها أثر في جذب العميل ومدخراته الي البنك  .كما يتضح من الجدول رقم ( )22/2/3ان
جميع اإلنحرافات املعيارية أقل من الواحد الصحيح ويعتبر هنالك تباين ولكنه صغير مما يدل على تجانس إجابات أفراد
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

 - 285International Journal of Economic Studies

العينة على عبارات محور الفرضية الثانية  .مما سب من نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية الثانية و من نتايج
اختبارات مربع كاي في الجدول رقم ( )22/2/3تشير الي املوافقة العامة ألفراد العينة وهذا يؤكد صحة الفرضية الثانية
للدراسة وهي  :هل السماح بتطبي النقد اإللكتروني واملنتجات اإللكترونية عبر الهاتف املحمول له اثر في جذب ودائع
العمالء باملصارف .
الفرضية الثالثة  :هل التوسع في إمكانية إستخدام شبكات الوكالء للدفع يؤدي الي جذب ودائع العمالء
جدول ( )23/2/3الوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومربع كاي ودرجات الحريه وقيم الداللة االحصائيه للفرضية الثالثة .
العبارة

الوسط
الحسابي
Mead

اإلنحراف
املعياري
Std Deviation

مربع كاي
Chi)SQUARE(a

درجات
الحرية
Df

قيم الداللة
إحصائية
Asymp.sig

23.920

3

000.

3

000.

3

000.

4

000.

4

061.

تقليل شبكات الوكالء للوقت املستغرق بدل الذهاب للفرع
للدفع عبره له أثر في جذب العمالء ومدخراتهم .
خدمات نقاط البيع تقدم تكلفة منخفضة مقارنة مع القنوات
20.420
817.
2.160
األخري مما يؤدي لجذب العمالء ومدخراتهم
توفر خدمات نقاط البيع في املناط البعيدة له اثر في جذب
22.620
916.
1.760
العميل ومدخراته .
تخفيف زحام وإكتظاظ الفروع البنكية بسبب التوسع في
16.200
1.153
2.340
إستخدام شبكات الوكالء له أثر علي جذب العميل ومدخراته
.
توفر آلية تلقي الشكاوي والتعويضات بالنسبة لعمالء البنك
9.000
1.232
2.540
لها اثر في جذب العميل ومدخراته .
املصدر :إعداد رقم الباحث من بيانات اإلستبانة 2019م
1.760

870.

من الجدول رقم ( )23/٢/3نالحظ ان جميع الداللة االحصائيه اقل من ( ) 0.50هذا يعني ان هنالك فروق ذات داللة
إحصائية أي توجد فروق في توزيع استجابات أفراد العينة على خيارات اإلجابه املختلفة (مواف بشدة؛ مواف ؛ محايد غير
مواف ؛ غير مواف بشدة ) أي أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره كما يالحظ من الجدول الساب ان
جميع قيم االوساط اقل من الوسط الفرض ي وهذا يدل على أن استجابات أفراد العينة تتحيز لخيار املوافقه (أواف ) ألنها
تأخذ الوزن األقل اي ن معظم أفراد العينة يوافقون على ما جاء في عبارات الفرضية الثالثة ؛ يعني ذلك أن اإلتجاه العام
ألفراد العينة هو القبول واملوافقة على  .تقليل شبكات الوكالء للوقت املستغرق بدل الذهاب للفرع للدفع عبره له أثر في
جذب العمالء ومدخراتهم و خدمات نقاط البيع تقدم تكلفة منخفضة مقارنة مع القنوات األخري مما يؤدي لجذب العمالء
ومدخراتهم و توفر خدمات نقاط البيع في املناط البعيدة له اثر في جذب العميل ومدخراته و تخفيف زحام وإكتظاظ
الفروع البنكية بسبب التوسع في إستخدام شبكات الوكالء له أثر علي جذب العميل ومدخراته و توفر آلية تلقي الشكاوي
والتعويضات بالنسبة لعمالء البنك لها اثر في جذب العميل ومدخراته  .كما يتضح من الجدول رقم ( )23/2/3ان جميع
اإلنحرافات املعيارية أقل من الواحد الصحيح ويعتبر هنالك تباين ولكنه صغير مما يدل على تجانس إجابات أفراد العينة
على عبارات محور الفرضية الثالثة  .مما سب من نتائج التحليل الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة ومن نتايج اختبارات
مربع كاي في الجدول رقم ( )23/2/3تشير الي املوافقة العامة ألفراد العينة وهذا يؤكد صحة الفرضية الثالثة للدراسة و
هي  :هل التوسع في إمكانية إستخدام شبكات الوكالء للدفع يؤدي الي جذب ودائع العمالء .
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النتائج والتوصيات :
ً
أوال :النتائج :
بعد تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات يمكن للباحث عرض نتائج الدراسة علي النحو التالي :
 .1اثر التوسع في الشمول املالي للمصارف بصورة معنوية إيجابية يؤثر علي حشد املدخرات املتمثلة بودائع العمالء  ،وهذا
يعني أستقطاب عمالء جدد للتعامل مع املصارف مما يترتب عليه زيادة في مدخراتهم .
 .2هنالك زيادة في ودائع العمالء علي مستوي املصارف وترابط تسهيل فتح الحسابات للعمالء وإستخدام الهواتف
املحمولة .
 .3هنالك زيادة في ودائع العمالء علي مستوي املصارف وترابط إنتشار أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع والخدمات
اإللكترونية و البطاقات البالستيكية .
 .4أثر حجم التسهيالت اإلئتمانية الناتجة عن التوسع في الشمول املالي بصورة إيجابية علي حشد املدخرات املتمثلة في
ودائع العمالء .

ً
ثانيا :التوصيات :

يوص ي الباحث بما يلي :
 .1نوص ي زيادة عدد الصرافات اآللية وتطوير نظم الدفع وتقديم الخدمات املالية الرقمية وتطبي الدفع عبر الهاتف
املحمول وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن مجاالت البيانات االئتمانية التاريخية لألفراد والشركات الصغيرة
واملتوسطة .
 .2نوص ي إبتكار خدمات مالية جديدة ترتكز علي جذب العمالء ومدخراتهم .
 .3ضرورة إنشاء شبكة تضم فروع مقدمي الخدمات املالية واإلهتمام وإنتشار مكاتب صغيرة لتمويل املشاريع الصغيرة .
 .4العمل علي حملة توعوية لشرح مفهوم الشمول املالي وأبعاده اإلستراتيجية .
 .5نوص ي بقيام الحكومة بتيسير اإلجراءات املرتبطة بالتوسع في الشمول املالي  ،وتوفير محفزات نظامية للبنوك تميزها
في التوسع في الشمول املالي .
 .6العمل علي طرح سياسات جديدة تعزز من حجم التوسع في الشمول املالي والعمل علي تشجيع املصارف علي تسهيل
الخدمات املصرفية .
 .7ترقية الخدمات املصرفية وتجويدها وتقنية الجهاز املصرفي من الظواهر السالبة والتشوهات وإدخال أجهزة أكثر
ً
تطورا والعمل علي إبتكار وسائل تقنية حديثة ومواكبة التقدم التكنلوجي .
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ا
لحئة المراجع:
ً
أوال  :املراجع باللغة العربية :
 .1السامرائي  ،الدوري ،الصيرفة املركزية والسياسة النقدية  ،ط ، 1اكاديمية الدراسات العليا والبحوث اإلقتصادية
الجامعية  ،طرابلس  ،ليبيا  1999م.
 .2اللوزي  ،وآخرون  ،إدارة البنوك  ،ط ، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  :عمان  ،االردن . 1997 ،
 .3الزعيلي  ،تبيين الحقائ عن كنز الدقائ  ،املطبعة االميرية  ،القاهرة  ،ط ، 1ج ، 5د .ت .
 .4جاد هللا طارق الشيخ ،أثر الصيرفة اإللكترونية في نظام املعلومات املحاسبية  :بالتطبي علي بنك فيصل اإلسالمي
السوداني  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  ،كلية الدراسات التجارية 2008 ،م .
 .5جمال الدين رجب ،إحتساب مؤشر مركب للشمول املالي وتقدير العالقة بين الشمول املالي والناتج املحلي اإلجمالي في
الدول العربية  ،صندوق النقد العربي  2018 ، http:www.amf.org.ae ،م.
 .6كنجو وآخرون ،إدارة املؤسسات املالية  ،ط ، 1كلية االقتصاد منشورات جامعة حلب  ،سوريا 2006 ،م
 .7سمحان حسين ،العمليات املصرفية اإلسالمية  :املفهوم واملحاسبة  ،ط ، 1مطابع شمس  ،عمان 2000 ،م
 .8هندي منير ابراهيم  ،إدارة البنوك التجارية  :مدخل إتخاذ القرارات  ،ط ، 3املكتب العربي الحديث  :االسكندرية ،
مصر 1996 ،
 .9هندي منير ابراهيم  ،ادارة األسواق واملنشآت املالية  ،ط ،1منشآت املعارف  :األسكندرية  ،مصر 1999 ،م . ،شرف
 ،وكمال ابوعراج  ،النقود واملصارف  ،ط ، 2منشورات جامعة دمش  ،سوريا 1994 ،م
ً
ثانيا :املراجع باللغة اإلنجليزية :
1.The World Bank (2014,p.21) Global Financial Development :Financial Inclusion .

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
2021 18

July (Issue 17) 2021

- 288 International Journal of Economic Studies

Les start-ups: une dynamique pour réduire les
barrières ET démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat
pour les jeunes Tunisiens
Start-ups: a dynamic to reduce barriers and democratize access to
entrepreneurship for young Tunisians
Manel Ellouze
Faculté des lettres ET des sciences humaines de Sfax- Tunisie

Résumé:

Abstract :

La création des startups constitue un vrai trampoline
pour les pays en voie de développement comme la
Tunisie. En effet, l’investissement dans la science,
la technologie et l’innovation est essentiel pour le
développement économique et le progrès social, et
un enjeu crucial pour la croissance et pour l’emploi.
Cet article s’intéresse aux facteurs qui ont une
influence sur le développement de l’intention
d’entreprendre chez les jeunes et aux obstacles ou
les freins inhérents à la création des entreprises
innovantes. En outre, nous vérifions l’impact de
certains processus dédiés à soutenir l’initiative
privée et à améliorer l’écosystème de
l’entrepreneuriat local.
Mots clés: Entrepreneuriat, Start up, Intention
d’entreprendre, Obstacles, Le développement
économique, Jeunes Tunisiens.

The creation of start-ups is a real trampoline for
developing countries like Tunisia. Indeed,
investment in science, technology and
innovation is essential for economic
development and social progress, and an crucial
issue for growth and employment.
This article focuses the factors that influence
the development of entrepreneurial intention
among young people and the barriers or
disincentives inherent in the creation of
innovating firms. In addition, we check the
impact of some specific process dedicated to
promoting private initiative and improving the
ecosystem of local entrepreneurship.
Keywords: Entrepreneurship, Start up,
entrepreneurial
intention,
Disincentives,
Economic development, Young Tunisians
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Introduction :
L’entrepreneuriat est encore représenté comme une solution pour sortir des crises
qui bouleversent le paysage économique et peut également conduire à des changements
sociaux et environnementaux positifs. Ainsi, elle est considérée comme le phénomène
d’émergence et d’exploitation de nouvelles opportunités créatrices de valeur
économique ou sociale.
Elle joue alors un rôle actif dans la réduction de problème du chômage régional et
de l’amélioration du climat social ce qui ouvre la voie vers un développement
économique. Dès lors, plusieurs chercheurs et preneurs de décisions ont focalisé leur
attention sur le phénomène de l’entrepreneuriat notamment en ce qui concerne la
compréhension, le soutien et la promotion de ce processus pour soutenir le
développement économique (Audretsch et coll., 2007; Minitti, 2008; OCDE, 2006).
À l’échelle nationale, avec l’évolution technologique et la mondialisation de
l’économie l’engouement pour l’entrepreneuriat, l’innovation et les startups se croient
depuis certaines périodes. Cependant, peu importe le milieu d’activité dans lequel un
entrepreneur fait ses débuts, il est confronté à de nombreux défis qui peuvent l’inciter à
abandonner son projet et rester à la phase d’idée. De ce fait, la Tunisie s’est engagée
dans plusieurs politiques d’accompagnement et de soutien à l’entrepreneuriat. Ainsi, des
secteurs d’activités innovantes et technologiques se développent et le nombre des startups labellisées atteint 269 en 2019 répartis en 238 au niveau national et 30 Au niveau
international1, dont 3/4 des start-ups labellisées sont concentrées dans le Grand Tunis.
Vient par la suite, le Centre-Est avec 10.5%, 5.2% sont dans le Nord, 3.7% dans le SudEst, 2% dans le Nord-Ouest, 2% dans le Centre-Ouest et enfin le Sud-Ouest avec 1.2%.
Hernandez (2001) a également insisté sur les facteurs institutionnels également
socio-économiques et culturels qui appariassent comme des facteurs susceptibles
d’influencer l’intention d’une personne à se lancer dans une création d’entreprise. Ainsi
nous cherchons à savoir comment les facteurs socio-économiques et culturels,
influencent-ils l’intention de créer une entreprise ? Et quel est le rôle des principaux
processus de financement et d’accompagnement dans ce processus.
L'idée centrale de notre article est de présenter à travers la revue de la littérature les
facteurs qui influencent l’intention d’entreprendre chez les jeunes et les principaux
dispositifs d’appui qui contribuent à la réussite des entrepreneurs. Ainsi, le sujet sera
traité en trois points : Nous présentons dans un premier point les facteurs qui influencent
l’intention d’entreprendre puis les obstacles rencontrés par les jeunes entrepreneurs au
cours de leur lancement dans la création des start-ups.
1 Tunisian Labelized Startups, en ligne : www.eot.tn
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Dans un deuxième point, nous présentons les principaux systèmes d’appui privés
qui contribuent à la réussite des entrepreneurs et au renforcement de l’écosystème
entrepreneurial tunisiens.

1. Concepts de base
1.1.

Les start-ups

Le terme start-up a commencé à être utilisé à la fin de la 1re guerre mondiale. Cette
période a été économiquement marquée par l’apparition de premières sociétés de
capital-risque à Wall Street. Le terme start-up d’origine américaine vise à désigner le
concept de start-up « Company » qui vise à faire référence à ces entreprises dont la
destinée anticipée était d’avoir un décollage hors norme. À partir de l’année 2000 ce
terme devient de plus en plus utilisé, ainsi, la start-up désigne ces initiatives qui
possèdent un formidable potentiel de développement économique. Puisque ce concept
est de nature particulière et appliqués dans champs multiples aucune définition précise
de ce dernier n’existe dans la littérature. À titre d’illustration, une start-up est une
entreprise d’innovation qui a un très grand potentiel de croissance et qui évolue dans un
environnement changeant et incertain. Néanmoins, Damodaran (2009) souligne
l’importance des start-ups dans l’économie pour nombreuses raisons « emploi,
innovation, croissance économique » 2.
Ainsi, une start-up dite High-Tech peut être classée en trois catégories; la PME
entrepreneuriale, la PME prospectrice et la PME à forte croissance. Elle se distingue
selon les six critères suivants : la clarté du marché, la capitalisation, l’équipe fondatrice,
le business modèle, le rythme et le potentiel de croissance et la zone de marché.
Pour conclure, à partir de ces quelques définitions des start-ups, il ne s’agit pas d’une
PME classique mais d’une entreprise qui peut attirer de gros investissements aptes de
garantir son développement progressif à partir de son accession au marché.

1.2.

Entrepreneuriat et processus entrepreneurial

Plusieurs disciplines ont essayé de donner des définitions ou des conceptualisations
de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, Alain Fayolle et Louis Jacques Filion (2006) précisent
que l’entrepreneuriat est un phénomène multidimensionnel qui peut être étudié sous
différents angles, mobilisant ainsi de nombreuses disciplines et diverses approches
méthodologiques.
Suite aux travaux de Fayolle (2002), Omrane et al (2009) complètent l’analyse de
l’entrepreneuriat par les approches. Ils révèlent que durant les deux derniers siècles et
surtout dans le domaine économique l’entrepreneuriat renvoie à une approche
fonctionnelle. Depuis le début des années 1950 l’entrepreneuriat renvoie à une approche
2 Damodaran Aswath, « Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation
Challenges », Stern School of Business, (2009), New York University.
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individuelle utilisée essentiellement dans le champ psychologique, sociologique ou de
psychologie cognitive, ainsi pour R. Ronstad (1984, p. 28) l’entrepreneuriat est un
processus dynamique qui augmente la créativité humaine.
Depuis le début des années 1990, l’entrepreneuriat reflète une approche basée sur
les processus, particulièrement utilisée dans différentes spécialités telles que les sciences
de gestion, de l’action ou dans les théories des organisations. En l’occurrence, Bruyat
(1993) a déclaré que l’entrepreneuriat est un dialogique individu /création de valeur
nouvelle, dans une dynamique de changement créatrice.
Tandis que toute définition saisisse un aspect spécifique de l’entrepreneuriat aucune
n’en retranscrivait la totalité (Danjou, 2002). Nous avons également choisi d’énoncer la
notion de l’entrepreneuriat selon Fayolle (2003b), puisque c’est une conception générale
dans laquelle peut s’inscrire tout travail de recherche. Pour Fayolle (2003b), la notion
d’entrepreneuriat est liée à trois registres distincts et touche deux dimensions. Ces trois
registres sont l’état d’esprit, les comportements, les situations. Et les deux dimensions
de l’action sont organisées donc la dimension individuelle et la dimension collective.
De ce fait, l’entrepreneuriat peut concerner des individus, des équipes et des entreprises.

2. L’intention d’entreprendre : quelle influence des facteurs liés à
l’environnement
2.1.

Influence des facteurs sociaux et culturelle

Le pacte social qui a dominé durant une longue période été celui du salariat, de
l’emploi à vie, de la grande entreprise. Ainsi, le salariat était l’avenir du travail, la forme
la plus civilisée, la plus aboutie, la plus conforme à une certaine idée du progrès
social. Comme l’enregistrait le sociologue Robert Castel dans son livre « Les
métamorphoses de la question sociale, chronique du salariat », jusqu’au début du XXe
siècle, ce statut était l’apanage d’une minorité. Être salarié, au milieu du XIXe siècle,
c’était faire partie de la lie de la société. Néanmoins, de nos jours ce modèle s'essouffle,
et le modèle de l'entrepreneur envahit de plus en plus le champ social. Au préalable au
niveau sociétal, l'individu hier postmoderne et aujourd'hui hypermoderne doit de donner
un sens à sa vie, non plus au travers d'un emploi salarié mais au travers de la construction
d'un projet. Ensuite, la personne aborde sa carrière professionnelle de manière unique,
le nomadisme est demandé, les frontières entre salariat et travail indépendant sont de
plus en plus floues.
En effet, mieux cerner le processus entrepreneurial nécessite assurément d’apprécier
la mentalité d’entreprendre. Ainsi pour Tounès : « L’entrepreneur, produit de son milieu
économique et culturel, accomplit une série d’actions en commençant par la détection
d’une opportunité d’affaire qui débouche en une innovation et qui se matérialise en une
organisation dont le but est de créer de la valeur ». Donc on peut dire que
l’entrepreneuriat est phénomène socioculturel.
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La théorie du comportement planifié d’Ajzen (1991) suppose que l’intention d’une
personne est déterminée par trois facteurs : son attitude, la norme subjective et son
contrôle comportement perçu. Toutefois, l’attitude est formée, par les croyances qui
correspondent à l’engagement dans un comportement et par l’évaluation des
conséquences d’un tel engagement. En revanche, la norme subjective ou sociale est liée
aux croyances de l’individu, relative à l’opinion de ces personnes de référence par
rapport au fait qu’il accomplit ce comportement en question. Elle reflète la perception
de l’individu relativement aux pressions sociales remarquables ressenties quant à
l’exécution d’un comportement. Pour le contrôle comportemental perçu, il fait référence
à la facilité ou la difficulté perçue à l’égard de la réalisation du comportement. Il est
basé sur l’expérience antérieure et les informations que l’individu reçoit à travers des
sources externes.
D’autre part, l’identité d’un individu s’établit selon deux versants, à savoir la relation
à soi- même et la relation avec les autres, ceci est analysé par la théorie psychologique
de l’identité structurale en termes de rôles.3
Par ailleurs, l’entourage a une valeur principale dans ce processus de construction
social. Ainsi, la famille dans son sens large représente la pierre angulaire du processus
de socialisation initiale. L’individu se bénéficier de cette dernière par la transmission
d’un capital matériel, d’un réseau social et d’affaire et la transmission d’un savoir-faire.
Aussi, le statut professionnel des parents peut influencer l’intention d’entreprendre des
enfants. Comme le souligne Cornuau (2008) les enfants d’entrepreneurs entreprennent
plus que la moyenne.
De la sorte, le milieu social et culturel influent sur les caractéristiques de la personne,
notamment sur ses orientations, ses attitudes personnelles et sur ses tendances
individuelles de création. À ce titre Fayolle (2003) précise que le taux de production
sociale est souvent supérieur à 50% dans les milieux entrepreneuriaux.

2.2.

Influence de l’éducation

Dans ce même registre, les travaux pionniers de Durkheim ont largement contribué
à faire voir dans l’éducation le moyen de socialisation la plus apte à préparer l’enfant à
son futur. D’ailleurs, plusieurs chercheurs ont vérifié l’impact des variables liées à
l’éducation et à l’enseignement sur le développement des perceptions portant sur la
désirabilité et la faisabilité du comportement entrepreneurial (Shapero et Sokol, 1982).
Ainsi, l’éducation à l’entrepreneuriat est un important contributeur à l’élaboration d’une
culture entrepreneuriale, celle-ci vise à agir plus profondément sur l’intention et le
comportement des jeunes.
3 Kokou Dokou, G-A., 2016, « Identité du créateur de start-up et accompagnement de l’entrepreneur
technologique », Recherche Interdisciplinaire en Management et Economie, Lab (RIME-Lab), EA 7396.
Université du Littoral Côte d’Opale, p4.
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C'est dans ce contexte que le programme d'éducation est lancé à l'initiative et vise à
donner aux étudiants un sens concret et pratique. Par ailleurs, pour mieux orienter les
jeunes Tunisiens vers l’entrepreneuriat, il nous semble important de reconfigurer ces
programmes pour qu’ils agissent mieux sur les valeurs de la culture entrepreneuriale des
étudiants.
En outre, intégrer la notion du risque dans ces programmes en repensant l’échec et
en le positivant et l’admettre en tant que partit du cycle d’apprentissage. Il est judicieux
d’organiser des programmes de formation qui permettent de renforcer la formation en
entrepreneuriat à travers une assistance professionnelle, des pépinières d'entreprises et
un encouragement à la participation à des partenariats avec des institutions du secteur
privé.
À cet égard, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche met en
œuvre une politique ambitieuse pour encourager l’initiative privée et développer l’esprit
entrepreneurial chez les étudiants par le lancement de pôles d’entrepreneuriat. Cette
politique articule formation à l’entrepreneuriat. Au-delà, ses étudiants seront assistés
par des experts, des spécialistes et des professeurs universitaires qui dispenseront la
formation technique adéquate et l’encadrement requis quant aux opportunités et
mécanismes de financement, en étroite collaboration avec les structures financières. À
cet effet, on peut souligner que l’entrepreneuriat peut être une stratégie éducative et
sociale.
En particulier, si ces programmes s’efforcent d’aider des jeunes issus de milieux
sociaux défavorisés à échapper à un destin tout tracé, il y a des jeunes qui ne désireront
pas aller à l’université ou opteront délibérément pour une carrière entrepreneuriale.
Ainsi, ces jeunes méritent autant que les autres qu’on leur offre la possibilité d’accéder
à l’emploi indépendant ou de monter leur entreprise.
Malgré que la Tunisie a une population jeune, bien éduquée pleine d’enthousiasme
et d’aspirations, aussi une culture de débrouillardise bien répandue et rime avec
intelligence et ingéniosité qu’on gagnerait à transformer en un esprit entrepreneurial
aiguisé. En revanche, l’activité entrepreneuriale reste le fait d’une population restreinte
d’entrepreneurs dont les initiatives suffisent à renouveler un tissu d’entreprises assez
peu densifié. Selon les statistiques de global entrepreneurship monitor en 2012,
l’entrepreneuriat en Tunisie est moins répandu. Ainsi, les résultats montrent que la part
de la population âgée entre (18-64) exerçant une activité entrepreneuriale early-stage
par opportunité en comparaison aux efficiency driven economies présente seulement 2%
en Tunisie par apport à l’Estonie qui présente 7% et le Chili qui présente 15,6%.

3.

Les barrières de passage à l’acte de création des start-ups

Les startups sont des structures aux caractéristiques très particulières. Elles sont
actrices du nouveau modèle économique. Ces entreprises savent combiner le goût de
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l’intérêt général de la sphère publique, l’efficacité de la sphère économique et
l’innovation des citoyens. Si les pouvoirs publics cherchent de plus en plus à miser sur
le développement de ces formes d’entreprises apportant des solutions à plusieurs défis
qui se posent à la société. Par ailleurs, elles sont créatrices d’emplois, socialement utiles,
partageant équitablement les richesses de qu’elles créent manière égale, refaisant du
profit un moyen et non une fin.
Toutefois, les startups évoluent dans un environnement caractérisé par une
incertitude extrême, ce qui explique la difficulté que peut représenter une levée de fonds
pour ce type de structure. De ce fait, les entrepreneurs se heurtent à plusieurs obstacles
tels que la protection de l’innovation, la lourdeur des démarches administratives lors de
l’établissement comme au cours du cycle de vie de l’entreprise et l’insuffisance des
ressources ou d'équipements et d'infrastructures.
Face à ces obstacles, la défaillance des programmes d’aide accentue la situation des
créateurs. Ainsi, plusieurs recherches ont démontré que les programmes d’appui
interviennent sur plusieurs plans. Dans ce sens, les études de Fayolle, Morin et al
prouvent qu’il s’agit de trois sortes de soutiens complémentaires aux entrepreneurs
pendant les processus de création d’entreprises. En premier lieu, il s’agit de soutien
financier par les subventions et aides. En second lieu, il s’agit de soutien logistique
présenté par les structures physiques d’accueil des entrepreneurs comme les incubateurs.
Finalement, le soutien technique qui se présente sous forme d’apport de connaissances,
d’expertises, de conseils et de formations.
La phase d’amorçage et même de pré amorçage d’une start-up présente l’étape la
plus critique de son cycle de développement et la plus difficile à financer, elle concerne
la conception, le prototypage, la recherche du marché. C’est une phase durant laquelle
les banques sont généralement absentes et les investisseurs encore frileux. Le
financement de ces jeunes entreprises innovantes est donc une question intéressante et
même un enjeu majeur pour les politiques publiques.
En revanche, accompagner des jeunes dans leurs efforts de raccrochage, c’est les
aider à développer une activité indépendante, à s’engager dans sa réalisation, à se
réapproprier un pouvoir d’action et à travailler son estime de soi. Ainsi, faciliter la
création d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité, est le moyen le plus rapide et le
moins coûteux de résorber le chômage des jeunes.
En effet, les structures d'appui à l'entrepreneuriat sont inégalement réparties sur le
territoire et fournissent généralement à coût réduit leurs services aux entrepreneurs.
Elles sont largement centralisées au niveau du Grand Tunis, les régions de l'intérieur du
territoire tunisien restent encore relativement mal desservies en termes d'appui à
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l'entrepreneuriat, et plus spécifiquement de soutien et de mise en place d'un
environnement favorable au développement des start-ups4.

4.

Un aperçu sur le soutien privée des start-up en Tunisie

Le type d’aide varie en fonction des besoins de l’entrepreneur et du projet. À cet
égard, Siegel (2006) précise qu’il existe une multiplicité d’aides potentielles qui se
manifeste en trois types d’accompagnement : l’appui financier, le soutien logistique et
le développement de réseaux de conseil et de formation. Nous nous penchons sur des
organismes privés et son rôle dans l’accompagnement des entreprises innovantes.

4.1. Coworking : Un secteur aux retombés positifs pour les start-ups
Les espaces de coworking ou espaces de travail collaboratif ce sont des espaces
dédiés aux créateurs de start-ups, afin de faciliter leur accès au marché. Ainsi, les
entrepreneurs, porteurs de projets et d'idées partagent, communiquent, échangent et
créent des liens. En effet, l'espace de coworking offre des bureaux, des salles de réunion,
une connexion à Internet et des événements divers qui visent à rapprocher les différents
membres de l'espace de coworking. Pour certains auteurs le coworking est considéré
davantage comme une forme de pratique sociale contemporaine pour des travailleurs
indépendants, cherchant une place dans l’espace urbain néolibéralisme (Merkel, 2015),
tout en répondant à des problèmes d’isolement (Boboc et al, 2014). L’initiative de la
création de ces tiers lieux fondés sur l’entraide, sur le partage financier et professionnel
est individuelle et soutenue par des fonds privés ou majoritairement privés. En 2017, la
Tunisie a ainsi enregistré la création de plusieurs nouveaux espaces de coworking et de
nouvelles initiatives dédiées à la création et au renforcement des startups (incubateurs,
accélérateurs et hubs entrepreneuriaux)5. Selon les chiffres présentés dans le site
Entrepeneurs of Tunisia , en 2019, 60 espaces de coworking sont détectées sur le
territoire tunisien. Certains sont généralistes et d’autres sont plutôt spécialisés en art ou
en technologie. Ainsi, 12 gouvernorats ont de telles structures, dont plus de la moitié
(31 centres) sont localisés dans le Grand Tunis. Parmi les régions de l’intérieur, seule le
Kef, Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid disposent d’espaces coworking.
En effet, un entrepreneur qui lance son nouveau projet, peut difficilement accéder à
des contacts avec une réelle valeur ajoutée pour son business et surtout gratuitement. Le
coworking permet à l’entrepreneur d’être indépendant sans être isolé socialement, le
partage d’un espace de travail permet au coworkers de trouver la motivation et
l’autodiscipline. De ce fait, les acteurs du coworking développent une véritable expertise
sociale. Ces espaces de travail collectifs servent à créer des liens sociaux qui peuvent
être transformés en relations marchandes ou non marchandes. Ils peuvent même devenir
4 Il faut noter cependant que certaines initiatives d'ampleur sont en cours de préparation: ainsi, la Fondation
Tunisie pour le Développement a lancé un programme "Elife", cf. Note 13.
5 Entrepreneurs of Tunisia, (www.eot.tn)
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un intermédiaire dans les échanges entre les coworkers. Aussi, ils permettent une
circulation accrue des informations partagées, des échanges à caractère professionnel et
des recommandations dans des nouveaux réseaux.

4.2.Les mécanismes de financement et d’accompagnement
Dans le cadre de la politique de promouvoir le processus entrepreneurial, plusieurs
mécanismes et institutions de financement sont mis à la disposition des entrepreneurs.

4.2.1. Les Business Angels
Le financement est une question cruciale pour la survie et le développement des
petites et moyennes entreprises. Les business angels jouent un rôle clé dans le
financement des entreprises, notamment innovantes et à fort potentiel de croissance.
Selon Aernoudt (1999, 2001) et Van Osnabrugge & Robinson (2000) : « un Business
Angel est une personne physique qui investit une partie de son patrimoine personnel
directement dans une entreprise souvent en phase d’amorçage. Elle met fréquemment à
la disposition de l’entrepreneur ses compétences, son expérience et son réseau
relationnel. Elle n’a pas de liens familiaux avec le(s) créateur(s)-dirigeant(s) de cette
entreprise ». L'élément le plus important de ce processus d’accompagnement c’est qu’il
apporte de l’argent mais également des connaissances, des savoir-faire, l'expertise, les
compétences et un apport de capital social grâce à leurs réseaux sous forme de contacts
professionnels aux entreprises dans lesquelles il investit. La contribution apportée par
ces investisseurs à l’étape de pré-investissement va permettre à l’entrepreneur
d’améliorer son projet et augmenter ses chances de trouver un financement. Toutefois,
Start’Act Business Accelerator se présente comme une structure d’investissement, c’est
le premier Tunisian Start-up Accelerator lancé en juin 2015 par Carthage Business
Angels et parrainé par l’agence française de développement (AFD). Ce programme
abordera ainsi une nouvelle approche d’accompagnement individuel des start-ups dans
leur structuration organisationnelle, financière, managériale et commerciale. Ainsi, il
assiste et encourage les entrepreneurs tout au long des premières étapes critiques de la
commercialisation et du développement. Ce programme est conçu pour introduire des
concepts commerciaux à fort impact dans un programme intensif dirigé par des
entrepreneurs mentors et des experts. Ces experts accompagnent l'équipe de démarrage
tout au long du programme pour les garder concentrés sur les éléments critiques
nécessaires au développement de leur entreprise. À ce programme d’accélération
s’ajoute une structure d’investissement dédié « Capital’Act Seed Fund » qui s’adresse
aux jeunes entreprises innovantes et investira dans les technologies de l’éducation, de
l’énergie, des transports, des services financiers, de l’information et de la
communication, les solutions industrielles et les énergies renouvelables.
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4.2.2. Le capital-investissement
Le capital-investissement est une activité financière qui s’introduit dans une logique
de financement des projets en quête de ressources en fonds propres ou en quasi-fonds
propres. Elle vise l'investissement dans des sociétés non cotées en bourse, connu sous le
nom de capital non coté. Elle joue donc un rôle primordial dans l’économie en soutenant
ces entreprises tout au long de son existence, grâce à l’apport des capitaux nécessaires à
son développement et un accompagnement stratégique. Mueller (1972) présente ce
mode d’investissement comme: « les organisations spécialisées dans l'aide à
l'innovation comprennent les sociétés de capital-risque, les fonds de capital-risque et les
organisations de développement soutenues par le gouvernement, conçues pour aider les
efforts de recherche et de développement des petites entreprises »6. [Traduction libre]
Ainsi, c’est une structure d’accompagnement à la création d’entreprises, qui part de
l’idée à la maturation, au développement du projet de création, et même à leur éventuelle
introduction à la bourse locale et pourquoi pas aux bourses internationales, ainsi que,
leur acquisition par des entreprises multinationales. Cet accompagnement passe par un
apport d’expertise avec un rôle de conseil, que ce soit en amorçage ou ultérieurement.
Le capital-investissement s’articule alors sur quatre parties parallèles au cycle de vie
de l’entreprise. Ainsi, la création de la jeune entreprise innovante est soutenue par le
venture capital, ou capital-risque. Puis le capital-développement intervient pour
accompagner son expansion. Une fois l’entreprise mature, elle est la cible du buyout, ou
capital-transmission.7
En Tunisie, le capital investissement apparu depuis 1988 à travers la naissance de la
règlementation relative aux sociétés d’investissement à capital fixe (SICAFs) et
ultérieurement avec celle des sociétés d’investissement à capital risque (SICARs) et de
certains types de fonds d’investissement. Il vient donc appuyer l’action bancaire
notamment d’investissement, de favoriser la promotion des entrepreneurs, d’encourager
la création de PME. Or, la révolution technologique et informatique incombe à cet
investisseur un nouveau rôle. Il est appelé à financer l’innovation et les jeunes firmes à
fort potentiel de croissance.
L’expérience tunisienne en matière de capital-investissement notamment en capitalrisque est assez nouvelle pour tracer son évaluation. L’entreprise tunisienne se trouve
donc dépourvue d’appui d’une telle modalité considérée comme innovation porteuse
6 La citation originale « Organizations specializing in aid to innovation include venture capital firms, venture
capital funds, and government-supported development organizations designed to help research and development
efforts in small companies »
7 Laure-Anne Parpaleix, « Le capital-investissement peut-il soutenir durablement la croissance des entreprises ?
Etude, modèle et conditions d’un capital-régénération », thèse en sciences de gestion, Université Paris Psl, 2019.
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d’assouplissement de conditions de financement. Une pluralité d’éléments tient lieu de
principes explicatifs au développement limité du capital-risque tunisien.
Ces différentes structures d’appui à la création d’entreprise apportent une solution
non négligeable au problème du chômage du pays. En effet, environ 3000 emplois ont
été créés par les startups qui ont obtenu le label entre mars 2019 et mars 2020. En outre,
le chiffre d’affaire cumulé en 2019 par ces startups est de l’ordre de 65.9 millions de
dinars (72.4% ont été générés en Tunisie, 27.6% à l’étranger). 8
Les structures d’appui permettent également de créer une nouvelle génération
d’entrepreneurs innovateurs tout en offrant une opportunité de financement, de
formation, un réseau de professionnels, de connaissances, des savoir-faire, l'expertise et
des compétences. Ces derniers contribuent à bâtir un environnement économique
favorable au phénomène entrepreneurial. En outre, il est important que les pratiques
d’accompagnement ne se centrent pas uniquement sur le projet mais qu’elles prennent
en considération les entrepreneurs accompagnés, leurs besoins psychologiques et leurs
compétences sociales et cognitives. Ainsi, l’accompagnement permet à l’entrepreneur
de mieux valoriser son expérience et son parcours professionnel.

5. Le développement économique par le biais des startups
Le savoir et la technologie jouent aujourd’hui des rôles primordiaux dans
l’économie.
Par ailleurs, l’entrepreneuriat est un domaine très prometteur pour l’économie du
savoir puisqu’il sert de mécanisme clé à travers lequel la connaissance crée dans une
organisation est commercialisée par une entreprise innovante. Ce faisant, il participe à
la croissance économique, à l’accroissement de l’employabilité notamment des
diplômés sur le marché du travail et à la vitalité de l’économie dans son ensemble.
En effet, environ 3000 emplois ont été créés par les startups qui ont obtenu le label
entre mars 2019 et mars 2020. En outre, le chiffre d’affaire cumulé en 2019 par ces
startups est de l’ordre de 65.9 millions de dinars (72.4% ont été générés en Tunisie,
27.6% à l’étranger). 9
L’exubérance et le changement structurelle de diverses activités économiques
(industrie, finance, service) forment les sources de création des start-up. La libéralisation
des marchés, associée au développement des nouvelles technologies de l’information et
de la communication tendent à déconstruire les chaînes de valeur traditionnelles et à
multiplier les opportunités d’entrée.10
8 www.startupact.tn
9 www.startupact.tn
10 Jean-Marie Chevalier, « La Start up a-t-elle le monopole de l’innovation ? », Cercle des économistes, 2015,
p1.
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En revanche, ce type d’activités entrepreneurial conduit à la valeur ajoutée et à la
création de richesses, elle joue un rôle dans la réduction du volume de chômage régional
et d’améliorer le climat social ce qui ouvre la voie vers un développement économique.
Certains auteurs ont établi un lien entre le degré d’activité entrepreneuriale et la
croissance économique mesurée en termes d’emplois, au niveau des pays (Reynolds et
al, 2000). Ils ont également illustré que les pays présentant une augmentation supérieure
des taux d’entrepreneuriat sur une période donnée tendent également à montrer une
réduction plus importante des taux de chômage (Audretsch, Caree et Thurik, 2001).
En revanche, les activités innovants et à forte intensité de savoir, tels que les TIC,
les industries électriques, électroniques, mécaniques et chimiques stimulent le
développement économique. Ainsi, la part du secteur des TIC dans le PIB du pays a
progressé d’un niveau inférieur à 3 % en 1997 à un niveau de 10 % en 201111. Il est
évident d’après les analyses statistiques présentées par l’OCDE que l’économie a
connue une orientation avec une montée en puissance des activités à haute valeur
ajoutée. Cet accroissement des activités innovantes illustre la transformation de la
structure du PIB qui est en train d’évoluer dans le sens d’une régression du poids des
secteurs traditionnels et d’une progression du poids des secteurs à haute valeur ajoutée.

Conclusion
La création d’une entreprise innovante apparaît comme un processus tourbillonnaire
basé sur la mobilisation progressive et évolutive de plusieurs acteurs. Par ailleurs,
comme le témoigne un nombre important d’auteurs, l’intention entrepreneuriale est
influencée par des facteurs socio-économiques et culturels. D’ailleurs, nombreuses
difficultés ralentissent ou empêchent la création des startups en Tunisie. Ces obstacles
se manifestent par une faible culture entrepreneuriale et un manque d'esprit d'entreprise
chez les jeunes. A cela rajoute la démarche administrative lourde et lente de création
d’entreprise innovante, aussi, les initiatives d'accompagnement et de financement des
startups sont insuffisamment intégrées sur la chaîne de valeur entrepreneuriale pour
accompagner les porteurs de projets.
De ce fait, il serait judicieux de sensibiliser les jeunes aux valeurs entrepreneuriales
afin qu’ils n’aient pas peur de se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise. Ainsi,
il faut essayer de maintenir des programmes et des formations qui permettent les
entrepreneurs de travailler sur le développement de leurs compétences sociales, puisque
c’est intéressant d’avoir les qualités et compétences demandées pour identifier et saisir
les opportunités, reconnaître à temps les obstacles et réagir aux échecs. Aussi, c’est
important de présenter les entrepreneurs modèles, en leur offrant des prix, en diffusant
des informations sur le rôle positif de l’entrepreneur dans la société. Pour booster les
startups, il sera évident d’adapter du nouveau code de change, d’élaborer une loi sur la
11 Source : Perspectives de l’économie Internet de l’OCDE 2012, www.oecd.org.
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faillite, d’améliorer des moyens de paiement et impliquer les industriels pour le
financement de ces entreprises, de créer et développer de nouveaux acteurs financiers et
de mettre en place une jurisprudence spécifique au métier des capital-risqueurs.
L’enjeu majeur de gouvernement est également le développement économique et
social par le biais des jeunes entreprises innovantes. Pour parvenir à cet objectif elle doit
établir une vision claire sur le rôle de l’entrepreneuriat, est-ce qu’il doit s’occuper du
chômage, générer de la croissance, développer l’employabilité et le savoir-être ou tous
les trois à la fois.
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Analyse de la satisfaction liée aux produits
touristiques Algériens ET son impact sur l’intention de
revisite chez les touristes Algériens
حتليل الرضا عن املنتجات السياحية اجلزائرية وأثره على نية إعادة الزيارة لدى السياح اجلزائريني
Hadia Brahimi, Pr. Khaled Rouaski
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Résumé:
La recherche actuelle est réalisée afin d’évaluer le
niveau de satisfaction des touristes Algériens vis à
vis de leur séjour et vis-à-vis de quatre produits
touristiques nationaux qui sont représentés par: les
hébergements touristiques, la restauration, les
services de transport et l’offre culturelle, en plus de
mesurer l’influence de la satisfaction vis à vis de ces
produits sur la satisfaction des touristes liée à leur
séjour et sur leur intention de revisite. L’outil utilisé
pour la collecte des données était le questionnaire et
la taille de l’échantillon de l’étude a atteint 197
individus. Les résultats ont montré d’un côté, que le
degré de satisfaction des touristes vis-à-vis des
produits touristiques nationaux était moyen, et d’un
autre côté, la satisfaction vis-à-vis du séjour et
l’intention de revisiter la même destination sont
influencées au niveau de significativité α = 0,05 par
leur degré de satisfaction vis-à-vis des produits
touristiques nationaux en général, et par leur degré
de satisfaction vis à vis de l’hébergement
touristique et de l’offre culturelle en particulier.
Mots Clés: Algérie, Intention de revisite, Produits
touristiques, Satisfaction touristique, Tourisme,
Touristes

:امللخص
تم اجراء البحث الحالي من أجل تقييم مستوى رضا السياح
الجزائريين فيما يتعل بعطلتهم و فيما يتعل بأربع منتجات
، االطعام، االقامات السياحية:سياحية وطنية و املتمثلة في
 إضافة الى قياس تأثير،خدمات النقل و العرض الثقافي
الرضا عن هذه املنتجات السياحية على رضا السياح
. املتعل بعطلتهم السياحية و على رغبتهم في إعادة الزبارة
األداة املستخدمة لجمع البيانات هي االستبيان و بلغ حجم
 أظهرت النتائج من جهة َأن درجة. فرد197 عينة الدراسة
رضا السياح عن املنتجات السياحية الوطنية كانت
 الرضا عن العطلة و الرغبة في، و من جهة أخرى،متوسطة
 بدرجةα = 0,05 إعادة الزيارة يتأثرون عند درجة املعنوية
رضاهم عن املنتجات السياحية الوطنية على وجه العموم
و بدرجة رضاهم عن اإلقامة السياحية و عن العرض
.الثقافي على وجه الخصوص
، الرغبة في إعادة الزيارة، الجزائر:الكلمات املفتاحية
. السياح، السياحة، الرضا السياحي،املنتجات السياحية
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Introduction:
Le tourisme est une activité qui se caractérise par son immense développement grâce
aux mutations qu’a connues le monde. Selon l’organisation mondiale du tourisme
(OMT) le nombre de touristes internationaux a atteint 1,186 milliards en 2015, et elle a
prévu que ce nombre reste en augmentation où il atteindra 1,800 milliards en 20301.
Le système touristique est lié fortement au touriste qui représente l’élément clé de
toute activité touristique, pour cela plusieurs études se sont intéressées à son
comportement, et notamment son comportement après la consommation du produit
touristique (post voyage) et cela à travers l’étude de sa satisfaction et de sa fidélité
représentée par son intention de revisiter la même destination. La mesure de la
satisfaction et de l’intention de revisite des touristes parait un sujet important de point
de vue économique, car leur fidélité est considérée comme un moyen économique qui
aide à réduire les couts du marketing touristique.
L’Algérie est mise en valeur d’un potentiel naturel, culturel et historique qui varie
de l’est à l’ouest et du nord au sud du pays, ses ressources lui permettent de créer une
industrie touristique prospère. Dans le cadre du renforcement du tourisme en Algérie, le
gouvernement a mis un plan stratégique et des programmes d’actions à partir de l’année
2008 qui ont été adoptés dans le cadre du schéma directeur d’aménagement touristique
(SDAT), et parmi ses stratégies le renforcement de la destination « Algérie » et leur
produits touristiques pour attirer plus de touristes et d’améliorer la demande touristique
nationale et internationale2.

1- Problématique :
Le tourisme locale représente une partie considérable du tourisme en Algérie et les
touristes nationaux jouent un grand rôle dans l’activité touristique interne, pour cela leur
satisfaction et leur fidélité sont très importantes pour l’image de la destination
touristique locale, dans ce cadre on a posé la question principale suivante :
Dans quelle mesure les produits touristiques Algériens contribuent ils à la satisfaction
des touristes nationaux et à leur intention de revisiter la même destination?
Les sous question de cette recherche sont les suivantes :
1. Est-ce qu’il existe des différences dans les degré de satisfaction des touristes vis-àvis de leur séjour en raison des caractéristiques du séjour qui sont : la saison touristique,
le type de la destination visitée, le type du voyage et la durée du séjour ?
2. Est-ce que la satisfaction des touristes vis-à-vis des produits touristiques a un impact
sur la satisfaction vis-à-vis de leur séjour ?
1

World Tourism Organization (UNWTO), (2015), Faits saillants OMT du tourisme, World Tourism Organization
(UNWTO), < https://doi.org/10.18111/9789284416882 >, P. 03
2
Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et du Tourisme, (2008), Le Plan Stratégique : Les
Cinq Dynamiques et les Programmes d’Actions Touristiques Prioritaires, P.22
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3. Est-ce que la satisfaction des touristes vis à vis des produits touristiques a un impact
sur leur envie de revisiter la même destination ?

2- Les hypothèses :
Afin d’arriver à des résultats qui peuvent répondre aux questions de cette recherche,
trois hypothèses sont formulées :
H1 : Il n’y a pas de différences entre les degrés de satisfaction des touristes vis-à-vis de
leur séjour en raison des caractéristiques du séjour qui sont : le type de la destination
visitée, le type du voyage, la saison et la durée du séjour.
H2 : La satisfaction des touristes vis-à-vis des produits touristiques a un impact sur la
satisfaction vis-à-vis de leur séjour.
H3 : La satisfaction des touristes vis-à-vis des produits touristiques à un impact sur leur
intention de revisiter la même destination.

3- Les objectifs de l’étude :
Cette étude a pour objectif d’un côté, d’analyser et de mesurer le niveau de
satisfaction des touristes Algériens qui ont fait au moins un voyage interne pour motif
de détente et de loisir en 2016 vis à vis de leur séjour et vis-à-vis de quatre produits
touristiques importants qui sont : l’hébergement touristique, la restauration, les services
de transport et l’offre culturelle et à propos des éléments qui les caractérisent, et d’un
autre coté, de connaitre l’impact de la satisfaction des touristes à propos de ces produits
touristiques sur la leur intention de revenir visiter la même destination une autre fois qui
représente une mesure de la fidélité touristique.

4- L’importance de l’étude :
L’importance de cette étude apparait dans son appartenance à l’un des domaines
importants que l’Algérie cherche à le développer qui est le domaine du tourisme et des
services touristiques, comme elle apparait dans l’intérêt de cette recherche à connaitre
les besoins et les désirs des touristes Algériens envers les produits et les services
touristiques locaux ce qui représente une étape non négligeable dans l’amélioration du
tourisme local Algérien, comme elle représente une étude marquante dans le domaine
du marketing touristique à travers l’étude de la fidélité des touristes.

5- Méthodologie de la recherche :
Afin d’atteindre les objectifs de ce papier de recherche, une enquête par sondage a
été effectuée à l’aide d’un questionnaire qui a regroupé trois parties, la première partie
a compris trois questions démographiques : le sexe, l’âge et la catégorie socio
professionnelle (CSP) du répondant et qui ont visé à connaitre les caractéristiques socio
démographiques de l’échantillon de l’étude. La deuxième partie a compris sept
questions qui décrivent le séjour des touristes questionnés : la destination visitée, le type
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de voyage, le type de la destination visitée, la saison touristique, le type d’hébergement,
le nombre de nuitées et le cout approximatif du séjour, et la dernière partie du
questionnaire s’est intéressée à mesurer la satisfaction des touristes à propos des produits
touristiques qui sont : l’hébergement touristique, la restauration, les services de transport
et l’offre culturelle, et cela selon une échelle de Likert de cinq degrés (de 1 pas du tout
satisfait à 5 très satisfait), comme elle a compris la mesure de la satisfaction des touristes
vis-à-vis de leur séjour et leur intention de revisiter la même destination une autre fois.
Ce questionnaire a été distribué au niveau de la capitale Alger et plus précisément dans
9 endroits répartis entre Alger est, Alger centre et Alger ouest entre le premier février et
le premier mars 2017 sur un échantillon de 227 touristes qui ont fait au moins un voyage
à l’intérieur du pays pour motif de loisir et de détente durant l’année 2016, mais après
avoir éliminé les réponses incohérentes et incomplètes, la taille de l’échantillon a atteint
197 individus. La méthode d’échantillonnage utilisée est la méthode de sondage non
probabiliste.
Cette recherche est basée sur l’approche statistique descriptive, vu qu’elle présente
en premier lieu des fondements théoriques des concepts de base, et en second lieu,
l’analyse statistique des résultats de l’enquête empirique en se basant sur l’analyse de la
moyenne et de l’écart type, l’analyse de la variance ANOVA à plusieurs facteurs et la
régression linéaire multiple et tout cela à l’aide du logiciel statistique SPSS version 20.

Le Cadre théorique de l’étude:
Dans cette partie, on présentera d’abord les principales études antérieures sur
lesquelles on s’est basé dans cette recherche et qui sont liées à notre problématique et
ensuite la définition des différents concepts de base.

1- Revue de la littérature :
Parmi les études antérieures qui ont traité la satisfaction touristique et l’envie de
revisite chez les touristes, on cite les études suivantes :
L’étude de (Pizam, Neumann, & Reichel, 1978), intitulée : « Dimensions of Tourist
Satisfaction with a Destination Area » qui avait pour but d’identifier les facteurs de
satisfaction des touristes de cape-cod Massachusetts (USA) à travers une approche
analytique factorielle basée sur des données collectées à l’aide d’un questionnaire
distribué à un échantillon de 685 touristes. Les résultats de cette étude ont montré que
les opportunités de plages, le cout, l’accueil, les installations de restauration et les
installations d’hébergement sont les facteurs de satisfaction des touristes qui ont visité
cette destination touristique.
L’étude de (Heung & Quf, 2000), intitulée : « Hong Kong as a Travel
Destination : An Analysis of Japanese Tourits’s Satisfaction Levels, and the
Likelihood of them Recommending Hong Kong to Others ». L’objectif de cette étude
était d’identifier les niveaux de satisfaction et les dimensions des attributs de voyage
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perçues par les touristes Japonais avec Hong Kong comme destination touristique, et
d’examiner l’impact relatif des dimensions des attributs influençant sur la satisfaction
globale des japonais et la probabilité de leur recommandation de Hong Kong comme
destination touristique. L’outil utilisé pour la collecte des données était le questionnaire
qui a été distribué à 630 touristes. Les résultats ont montré que parmi les attributs de
voyage, l’accessibilité générale de Hong Kong parait comme l’attribut de satisfaction le
plus élevé perçu par les touristes Japonais.
L’étude de (Kozak & Rimmington, 2000) intitulée: « Tourist Satisfaction with
Mallorca, Spain as an off Season Holiday Destination ». L’objectif de cette étude
était d’enquêter sur l’expérience des vacances des touristes britanniques à Majorque et
d’identifier les éléments qui ont eu une satisfaction par les touristes et de déterminer ses
impacts sur la satisfaction globale et la probabilité de revisiter à nouveau cette
destination. Cette recherche s’est basée sur une enquête réalisée à l’aide d’un
questionnaire distribué à 250 touristes britanniques. Les résultats ont montré que les
attributs qui ont eu un impact élevé sur la satisfaction globale, l’intention de retour et
l’intention de recommander la destination aux autres sont : la qualité et le niveau de
service dans l’accommodation, la sensation de sécurité, l’hospitalité, la propreté et
l’hygiène et la qualité et la variété des repas.
L’étude de (Yu & Goulden, 2006), intitulée : « A Comparative Analysis of
International Tourists’ Satisfaction in Mangolia ». L’objectif de cette étude était
d’étudier le développement du tourisme international en Mongolie dans la dernière
décennie, et d’analyser la satisfaction des touristes internationaux de leur expérience de
voyage à travers une enquête réalisée sur un échantillon composé de 530 visiteurs venant
par avion de quatre régions (Europe, Etats Unis, Japon et autres pays de l’Asie
pacifique). Les résultats de cette étude ont montré que les touristes internationaux étaient
satisfaits de la Mongolie comme une destination sécurisée et intéressante, mais ils ont
critiqué certaines installations touristiques, l’assainissement, le transport et la vie
nocturne.
L’étude de (Hui, Wan, & Ho, 2007), intitulée : « Tourists’ Satisfaction,
Recommendation and Revisiting Singapore ». Cette étude avait pour but d’évaluer la
satisfaction touristique liée aux touristes de l’Europe, de l’Asie, de l’Océan et de
l’Amérique du nord qui ont visité Singapour et cela à l’aide d’un questionnaire qui a
été distribué à 452 individus à l’aéroport international de Singapour. Les résultats de
cette étude ont montré que « le prix » était in-significatif dans la définition du niveau de
satisfaction globale pour tous les groupes de touristes, « l’hébergement et la
restauration » étaient significatifs pour la satisfaction globale des touristes du nordaméricains, « les attractions » était significatif pour les touristes européens et asiatiques,
tandis que « la culture » était significatif pour les touristes de l’océan.
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L’étude de (Vareiro, Ribeiro, & Remoaldo, 2019), intitulée: « What Influences a
Tourist to Return to a Cultural Destination? ». L’objectif de cette étude était de
mesurer le niveau de satisfaction des touristes qui ont visité Guimarães en Portugal et
leur envie de revisiter cette même destination. Une enquête sur un échantillon de 432
touristes a été réalisée et les résultats ont montré que la qualité globale de la destination
a la forte influence sur l’envie de revisiter cette destination et de la recommander à
d’autres individus.
L’étude de (Siregar, Novita, & Mahmudah, 2019), intitulée : « Tourists’
Satisfaction and Revisit Intention to Medan, Indonesia » qui avait pour objectif de
connaitre la relation entre la satisfaction touristique et l’intention de revisiter la ville de
Medan en Indonésie. Cette étude a été appliquée sur 219 touristes et les résultats ont
indiqué que les commodités, attraits touristiques, hébergements, accessibilités et
services auxiliaires ont été formés à la satisfaction des touristes lors de leur visite à
Medan, bien que la satisfaction a eu un impact significatif sur l’intention de revisite du
touriste à la même destination, comme les chercheurs de cette recherche ont prouvé que
l’un des attributs de la satisfaction qui était l’hébergement avait moins d’effet sur
l’intention de revisite.
La particularité de notre étude se résume dans le fait qu’elle traite la satisfaction des
touristes Algériens liée aux principaux produits touristiques de l’Algérie qui sont
l’hébergement touristique, la restauration, les services de transport et l’offre culturelle
et leur impact sur la satisfaction des touristes à l’égard du séjour (satisfaction globale)
et sur leur intention à revisiter les mêmes destinations nationales touristiques visitées.

2- Définition des principaux concepts :
Avant de passer à l’analyse et à la discussion des résultats, il est nécessaire de
présenter certaines définitions des concepts clés utilisés dans cette recherche :
2-1- Le tourisme :
La commission des statistiques des nations unis a proposé la définition suivante du
tourisme : « le tourisme est un sous ensemble des voyages »3. Comme il est défini
comme étant un phénomène social, culturel et économique qui signifie le déplacement
des personnes vers des lieux situés en dehors de leur lieu de résidence habituel pour des
raisons personnelles ou professionnelles ou pour affaires et généralement ce
déplacement est destiné au plaisir4. Il représente aussi toute industrie mondiale des
voyages qui regroupe les hôtels, les services de restauration, le transport et tous les
autres éléments qui répondent aux besoins et aux désirs des touristes et des visiteurs5.
3

Organisation mondiale du tourisme, Nations Unies, & Division de statistique, (2011), Recommandations
Internationales sur les Statistiques du Tourisme 2008, Nations Unies, USA , P.10
4
Ibid, P. 01
5
Goeldner Charles & Ritchie Brent, (2009), Tourism : Principles, practices, philosophies, 11th edition, John Wiley,
Hoboken, P. 616
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2-2- Le touriste :
En 1937, le comité des experts statisticiens et la société des nations unis ont adopté
la définition suivante du touriste: « le touriste est toute personne en déplacement pour
une durée d’au moins 24 heures dans un pays autre que celui où il a son domicile
habituel »6, et l’organisation mondiale du tourisme le définit comme étant un voyageur
qui se déplace pour une durée d’au moins 24 heures et pas plus d’une année et dont
l’objet n’est pas l’exercice d’une activité rémunérée, son rôle est de profiter des produits
touristiques7, le touriste représente aussi l’individu qui achète un ensemble de produits
touristiques d’un tour opérateur8, ou encore, l’individu qui se déplace d’un endroit à un
autre pour des raisons loin des affaires9.
2-3- Le produit touristique :
Le produit touristique est une combinaison de prestations de services ou un ensemble
de services tels que les services d’hébergement, les services de restauration, les services
de transport, les services culturels et d’autres services à caractère touristique (visites,
guidages, animations…etc) qui peuvent être inclus dans le voyage ou séparés et payés
par le touriste10.
2-4- La satisfaction touristique:
Durant les dernières années, les études sur la satisfaction des consommateurs ont eu
beaucoup d’attention par les chercheurs et notamment les chercheurs dans le
comportement des consommateurs11, c’est pour cela qu’il n’existe pas une définition
précise de la satisfaction qui suscite un consensus de l’ensemble de la communauté
scientifique12. Elle peut être définie aussi comme « un état psychologique positif ressenti
par le consommateur envers un objet, un individu ou une situation »13 et elle représente
6

Cazes Georges, (1989), Les Nouvelles Colonies de Vacances?: le tourisme international à la conquête du tiers
monde, L’Harmattan, France, P.24
7
Organisation mondiale du tourisme, Comprendre le Tourisme : Glossaire de base, 2008, consulté le 11/04/2020,
<https://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base >.
8
Swarbrooke John. & Horner Susan, (2007), Consumer Behaviour in Tourism, 2nd edition, ButterworthHeinemann, United Kingdom, P.83
9
Goeldner Charles & Ritchie Brent, (2009), Tourism : Principles, practices, philosophies, 11th edition, John Wiley,
Hoboken, P.616
10
Monereau Michel, (2008), Management des organisations touristiques : 1re et 2e années, 2eme édition, Bréal,
France, P. 217
11
Nasir Muhamad Nasyat Muhamad, Mohamad Mahadzirah, Ghani Nur Izzati Ab & Afthanorhan Assyraf, (2020),
Testing mediation roles of place attachment and tourist satisfaction on destination attractiveness and destination
loyalty
relationship
using
phantom
approach,
Management
Science
Letters,
<
https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.8.026 >, P. 446
12
Vanhamme Joelle, (2002), La surprise et son influence sur la satisfaction des consommateurs : Le cas de
l’expérience de consommation / achat, CIACO, Louvain la Neuve, P. 61
Phillips WooMi Jo, Wolfe Kara, Hodur Nancy & Leistritz F Larry, 2013, Tourist Word of Mouth and Revisit
Intentions to Rural Tourism Destinations : A Case of North Dakota, USA: Tourist Word of Mouth and Revisit
Intentions to Rural Tourism Destinations, International Journal of Tourism Research, Vol 15, N°01,
<https://doi.org/10.1002/jtr.879 >, P.95
13
Guichard Nathalie & Vanheems Régines, (2004), Comportement du consommateur et de l’acheteur, Bréal,
France, P. 58
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aussi le sentiment qu’a une personne soit de plaisir ou de déception suite à une
comparaison de la performance perçue sur un produit ou un service et ses attentes.
Comme elle peut être définie comme étant le jugement ou la réponse du consommateur
sur un produit ou un service fournit un niveau agréable de réalisation lié à la
consommation14. Cette définition se ressemble à celle de (Um, Chon, & Ro, 2006) qui
disent que la satisfaction des consommateurs est un jugement subjectif qui peut être
évalué après chaque expérience d’achat ou de consommation15.
De ce fait, la satisfaction touristique représente le résultat de l’interaction entre
l’expérience des touristes dans la destination visitée et leurs attentes16, cette définition
se ressemble à celle proposée par (Moutinho, 1987) qui définit la satisfaction touristique
comme une fonction des attentes et des expériences de voyage des touristes, d’un autre
côté, c’est le degré auquel l’évaluation des attributs de la destination touristique visitée
par les touristes dépasse leurs attentes pour ces attributs17, et c’est aussi le sentiment de
plaisir ressenti par le touriste, résultant de la capacité de l’expérience de voyage à
répondre à ses désirs et à ses attentes18.
2-5- L’intention de revisiter une destination :
Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’étude de l’intention des touristes à
revisiter une même destination puisqu’elle est une des formes de la fidélité touristique19.
Elle peut être définie comme l’intention des visiteurs de voyager et revenir à une
destination pour la revisiter20, comme elle représente le jugement du touriste ou du
visiteur sur son envie de revisiter une même destination21. Elle peut prendre trois formes,
soit une intention de revisite à court terme, c’est à dire dans une période d’un an, de
moyen terme, c'est-à-dire dans une période de 3 ans ou à long terme qui veut dire dans
5 ans et plus22. L’intention de revisiter une destination est considérée comme un
phénomène important en économie car la plupart des destinations de voyage dans le
monde reposent sur les visiteurs et les touristes réguliers, ce qui peut être généralisé pour
Oliver Richard L, (2010), Satisfaction : A behavioral perspective on the consumer, 2nd edition, Routledge, USA,
P.08
15
Um Seoho, Chon Kaye, & Ro YoungHee, (2006), Antecedents of revisit intention, Annals of Tourism Research,
Vol 33, N°04, <https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.06.003 >.
16
Pizam Abraham, Neumann Yoram, & Reichel Arie, (1978), Dimentions of tourist satisfaction with a destination
area, Annals of Tourism Research, Vol 5, N°03, <https://doi.org/10.1016/0160-7383(78)90115-9 >.
17
Tribe John & Snaith Tim, (1998), From SERVQUAL to HOLSAT : Holiday satisfaction in Varadero, Cuba,
Tourism Management, Vol 19, N° 01, <https://doi.org/10.1016/S0261-5177(97)00094-0 >, P.27
18
Chen Ching Fu & Tsai Dung Chun, (2007), How destination image and evaluative factors affect behavioral
intentions?, Tourism Management, Vol 28, N° 04, < https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.007 >, P.1116
19
Chi Christina Geng-Qing & Qu Hailin, (2008), Examining the structural relationships of destination image,
tourist satisfaction and destination loyalty : An integrated approach, Tourism Management, Vol 29, N° 04,
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.007 >, P.627
20
Baker Dwayne & Crompton John, (2000), Quality, satisfaction and behavioral intentions, Annals of Tourism
Research, Vol 27, N° 03, <https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00108-5 >, P.789
21
Chen Ching Fu & Tsai Dung Chun, Op.cit.
22
Siregar Efni , Novita, Viviante, (2019), Tourists’ Satisfaction and Revisit Intention to Medan, Indonesia, 6th
Tourism Hospitality International Conference, P. 120
14
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des marchés touristiques23, et donc ils fournissent une source constante de revenus pour
la destination et la diminution des couts liés au marketing touristique, une des dernières
recherches a montré que l’augmentation de 2% des touristes fidèles a le même effet sur
les bénéfices en terme de réduction des couts de 10%24 .

Le Cadre pratique de l’étude:
Dans cette partie on présentera les résultats de l’enquête statistique que nous avons
effectuée et les tests des hypothèses de l’étude afin de répondre à la problématique et
atteindre les objectifs fixés.

1- Test de fiabilité :
Pour mesurer la fiabilité ou la cohérence interne des questions posées dans notre
questionnaire, on s’est intéressé au test d’Alpha de Cronbach appliqué sur les variables
de satisfaction et de l’intention de revisite et sur toutes les variables du l’étude et les
résultats de ce test sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 01 : Test de fiabilité « Alpha de Cronbach »

Nombre

Valeur d’Alpha de

d’éléments

Cronbach

Toutes les variables du questionnaire

25

0,704

Les variables de la satisfaction et de l’intention de revisite

15

0,814

Variables

Source : Crée par les auteurs sur la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
D’après les résultats du test de fiabilité Alpha de Cronbach, on remarque que les
deux valeurs 0,704 et 0,814 sont supérieures à 0,7 ce qui signifie que le degré de fiabilité
des réponses au questionnaire est satisfaisant.

2- Caractéristiques démographiques des touristes :
Les caractéristiques démographiques des participants à notre enquête statistique sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 02 : Caractéristiques démographiques des touristes
Variables

Modalités

effectifs

%

Sexe

Masculin

109

55,3

Variables

Modalités

effectifs

%

> 60 ans

2

1

23

Çetı̇ nkaya Mehmet Yavuz & Öter Zafer, (2016), Role of tour guides on tourist satisfaction level in guided tours
and impact on re-visiting Intention : A research in Istanbul, European Journal of Tourism, Hospitality and
Recreation, Vol 7, N° 01, <https://doi.org/10.1515/ejthr-2016-0005 , P.44
24
Mat Som Ahmad Puad, Mostafasi Shirazi Sayedeh Fatemeh, Marzuki Azizan & Jusoh Jamil, (2011), A Critical
Analysis of Tourist Satisfaction and Destination Loyalty, Journal of Global Management, Vol 02, P.178
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Féminin

88

44,7

< 20 ans

19

9,6

[20 ; 30] ans

95

48,2

[31 ; 40] ans

44

22,3

[41 ; 50] ans

25

[51 ; 60 ] ans

12

Age

Indépendant ou

38

19,3

Cadre supérieur

20

10,2

Catégorie socio

Employé

63

32

professionnelle

Retraité

8

4,1

12,7

Etudiant

39

19,8

6,1

Sans Emploi

29

14,7

profession libérale

Source : Créé par les auteurs sur la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
D’après les résultats présentés ci-dessus, on remarque que le nombre de touristes
hommes était plus élevé que le nombre de touristes femmes participants à notre enquête
(55,3% et 44,7% respectivement), et presque la moitié des touristes (48,2%) avaient
entre 20 et 30 ans, suivi par ceux qui avaient entre 31 et 40 ans (22,3%), ce qui signifie
que la majorité des touristes questionnés étaient dans la catégorie des jeunes, ce qui est
expliqué par l’âge des voyages et du désir de la découverte et par contre le taux le plus
faible appartient à l’âge qui est entre 51 et 60 ans (6,1%) et plus de 60 ans (1%), d’un
autre côté, les répondants ont été distribués dans la catégorie des employés avec 32%,
suivi par les étudiants avec 19,8% et ceux qui avaient des professions libérales avec
19,3% et la catégorie qui a eu le taux le plus faible est celle des retraités avec 4,1%.

3- Caractéristiques du séjour des touristes :
Le tableau présenté ci-dessous montre les principales caractéristiques du séjour des
touristes questionnés.

Tableau 03 : Caractéristiques des séjours des touristes questionnés
Variables

Principales
destinations
visitées

Modalités

Effectifs

%

Béjaia

49

24,9

Oran

32

16,2

Jijel

16

8,1

Tlemcen

15

Annaba

Variables

Modalités

Effectifs

%

Libre

176

89,3

Organisé

21

10,7

Type

Hotel

65

33

7,6

d’hébergement

Maison de location

61

31

15

7,6

touristique

Autre

71

36

Autres

70

35,5

Une nuitée

7

3,6

Balnéaire

133

67,5

Entre 2 et 4 nuitées

59

29,9

Saharienne

30

15,2

Entre 5 et 9 nuitées

54

27,4

Type de voyage

Durée du
séjour
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Type de la
destination
visitée

Thermale

12

6,1

10 nuitées et plus

77

39,1

Culturelle

22

11,2

Moins de 20000 DA

40

20,3

Hiver

37

18,8

47

23,9

36

18,3

28

14,2

46

23,4

Cout
approximatif

Saison du

Printemps

29

14,7

séjour

du séjour pour
une personne

Eté

123

62,4

Automne

8

4,1

Entre 20000 et
29000 DA
Entre 30000 et
39000 DA
Entre 40000 et
49000 DA
50000 DA et plus

Source : Créé par les auteurs à la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
On constate d’après le tableau présenté ci-dessus que les principales destinations
visitées en 2016 par les touristes Algériens questionnés sont : d’abord la ville de Bejaia
située à l’est d’Alger avec 24,9%, suivi par la ville d’Oran à l’ouest avec 16,2% et la
ville de Jijel avec 8,1%, ces destinations sont des villes côtières, elles représentent un
balcon sur la méditerranée au nord du pays et elles sont beaucoup plus attirantes durant
la saison estivale. La ville de Tlemcen qui se situe à l’extrême ouest du pays et la ville
d’Annaba à l’extrême est ont eu un taux de 7,6% des visiteurs questionnés. Il y’a aussi
d’autres destinations qui ont été visitées comme les destinations Sahariennes et les plus
fameuses parmi ces dernières étaient la ville de Taghit à Béchar, la ville de Djanet à
Illizi et la ville de Timimoun à Adrar. Les résultats ont montré que plus de la moitié des
touristes questionnés ont choisi les destinations balnéaires (67,5%) suivis par les
destinations sahariennes (15,2%), ce qui est logique avec la saison d’été qui a eu le taux
le plus élevé de fréquentation (62,4%) suivie par la saison d’hiver (18,8%). D’un autre
coté, 89,3% des touristes questionnés ont fait un voyage libre et 10,7% ont fait un
voyage organisé. le séjour de très longue durée a eu le taux le plus élevé (39,1%) suivi
par le séjour de courte durée (entre 2 et 4 jours) avec un taux de 29,9%. Pour les couts
du séjour, les touristes qui ont dépensé moins de 20000 DA par personne (presque 100
euro avec le prix de change du marché noir) ont représenté 20,3% de l’échantillon de
l’étude, et le taux le plus élevé appartient à ceux qui ont dépensé entre 20000 et 29000
DA (23,9%) suivi par ceux qui ont dépensé 50000 DA et plus (23,4%).

4- Mesure de la satisfaction des touristes :
La satisfaction des touristes dans cette étude est divisée sur quatre produits
touristiques qui sont : l’hébergement touristique, la restauration, les services de transport
et l’offre culturelle, comme on s’est intéressé à la satisfaction globale ou liée au séjour
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et à l’envie du touriste de revisiter la même destination une autre fois. Dans ce qui suiton présentera l’analyse de la moyenne arithmétique et de l’écart type de chacun des
quatre produits touristiques et les éléments qui les constituent en se basant dans l’analyse
sur cette échelle :
 Si la valeur de la moyenne arithmétique est comprise entre 1 et 2,32 alors le degré
de satisfaction est faible;
 Si la valeur de la moyenne arithmétique est comprise entre 2,33 et 3,65 alors de
degré de satisfaction est moyen;
 Si la valeur de la moyenne arithmétique est comprise entre 3,66 et 5 alors le degré
de satisfaction est élevé.

4-1- Satisfaction des touristes vis à vis de l’hébergement touristique :
L’hébergement touristique est un élément indispensable de l’activité touristique, il
permet aux touristes de se reposer, de détendre et même de passer leurs nuitées, il peut
être de forme commerciale comme les hôtels, les motels, les maisons de location… etc,
ou non commerciale comme les maisons secondaires, les maisons de la famille ou des
amis, les bivouacs…etc. Dans cette catégorie on s’intéresse à la satisfaction des touristes
à propos de quatre éléments importants dans les hébergements touristiques qui sont :
l’hygiène et la propreté, le respect du calme, l’accueil du personnel et le prix. Et voici
le tableau de la moyenne arithmétique et de l’écart type de chacun de ces éléments :

Tableau 04 : Moyenne arithmétique et écart type de la satisfaction liée aux éléments de
l’hébergement touristique
Les éléments liés à

La moyenne

L’écart

l’hébergement touristique

arithmétique

type

L’hygiène et la propreté

3,28

Le respect du calme

L’ordre

L’évaluation

0,995

3

Satisfaction moyenne

3,78

0,801

1

Satisfaction élevée

L’accueil du personnel

3,47

0,878

2

Satisfaction moyenne

Le Prix

2,82

0,967

4

Satisfaction moyenne

Valeur totale de la satisfaction

3,34

0,91

Satisfaction moyenne

Source : Créé par les auteurs à la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
Les résultats présentés ci-dessus montrent que la valeur totale de la moyenne
arithmétique qui concerne la satisfaction liée à l’hébergement touristique est de 3,34 ce
qui signifie qu’elle est moyenne et donc il existe un nombre presque équivalent des
touristes qui étaient satisfaits et insatisfaits de leur hébergement touristique durant leur
séjour. La valeur de l’écart type total est de 0,91 c'est-à-dire qu’elle est un peu faible, ce
qui signifie une dispersion faible des valeurs de la satisfaction autour de leur moyenne.
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D’un autre côté, on constate que l’élément qui a eu un degré de satisfaction élevé est le
respect du calme avec une moyenne de satisfaction de 3,78 et d’un écart type de 0,801,
soit un taux de satisfaction de 78,7%, suivi les éléments qui ont eu un degré de
satisfaction moyen qui sont : l’accueil du personnel des hébergements touristiques avec
une satisfaction moyenne de 3,47 et d’une dispersion faible (écart type de 0,878), la
satisfaction vis-à-vis de l’hygiène et de la propreté de l’hébergement touristique, et en
dernière position on trouve la satisfaction vis à vis du prix qui a connu une moyenne
arithmétique égale à 2,82 et un écart type de 0,967, soit un taux de satisfaction de 25,3%.

4-2- Satisfaction des touristes vis à vis de la restauration :
La deuxième catégorie est liée à la restauration et dans laquelle on s’intéresse à
mesurer le degré de satisfaction des touristes à propos de trois éléments qui sont : la
qualité des services, les prix et l’hygiène et la propreté.

Tableau 05 : Moyenne arithmétique et écart type de la satisfaction liée aux éléments de la
restauration
Les éléments liés à la

La moyenne

restauration

Arithmétique

L’écart type

L’ordre

L’évaluation

La qualité des services

3,26

1,044

1

Satisfaction moyenne

Le Prix

2,81

0,942

3

Satisfaction moyenne

L’hygiène et la propreté

3,21

1,031

2

Satisfaction moyenne

Valeur totale de la satisfaction

3,09

1,01

Satisfaction moyenne

Source : Créé par les auteurs à la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
D’après les résultats montrés dans le tableau présenté ci-dessus, on remarque que la
moyenne arithmétique de la satisfaction liée à la restauration est de 3,09 ce qui signifie
qu’il y’a une presque équivalence entre le nombre de touristes qui étaient satisfaits et
insatisfaits des restaurants touristiques en Algérie (sans tenir compte des individus qui
étaient neutres), tandis que l’écart type de cette catégorie est de 1,01, ce qui veut dire
qu’il y’a une dispersion moyenne des valeurs autour de la moyenne totale. D’un autre
côté, l’élément qui a eu le premier ordre de satisfaction dans cette catégorie est la qualité
des services qui a connu une satisfaction moyenne (moyenne égale à 3,26), soit un
pourcentage de satisfaction de 53,1%, ce qui montre l’importance des services dans
l’industrie touristique, suivi par l’hygiène et la propreté avec une moyenne de 3,21, et
en dernière position les prix avec une moyenne de 2,81 (soit un taux de satisfaction de
24,8%).
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4-3- Satisfaction des touristes vis à vis des services du transport :
Les moyens de transport sont des éléments nécessaires dans l’activité touristique
dans n’importe quelle destination touristique, ils forment un outil de déplacement d’une
zone à une autre, en plus un outil d’exploration et de découverte, et donc son absence
constitue un obstacle pour les touristes, et par conséquent leur insatisfaction. Dans cette
catégorie on s’intéresse à deux éléments qui sont : la disponibilité des moyens de
transport dans la destination visitée, et la qualité de leurs services.

Tableau 06 : Moyenne arithmétique et écart type de la satisfaction liée aux services du transport
Les éléments liés aux services de

La moyenne

L’écart

transport

arithmétique

type

La disponibilité des moyens de transport

3,13

La qualité des services de transport
Valeur totale de la satisfaction

L’ordre

L’évaluation

0,543

2

Satisfaction moyenne

3,26

0,948

1

Satisfaction moyenne

3,2

0,75

Satisfaction moyenne

Source : Créé par les auteurs à la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
La valeur totale de la satisfaction liée au troisième produit touristique qui concerne
les services de transport est de moyenne égale à 3,2 ce qui montre qu’il y’a un équilibre
entre les touristes qui étaient satisfaits et les touristes qui étaient insatisfaits des services
de transport en plus des touristes qui étaient neutres, et son écart type est de 0,75 ce qui
montre qu’il y’a une faible dispersion des valeurs autour de la moyenne. D’un autre
côté, les deux éléments ont connu des valeurs de satisfaction moyennes, et la qualité des
services de transport est celle qui a eu le premier ordre dans cette catégorie avec une
moyenne de satisfaction de 3,26, soit un taux de satisfaction de 49,8% et le second ordre
pour la disponibilité des moyens de transport avec une moyenne de 3,13 et un
pourcentage de satisfaction égal à 18,8% et 75,1% sont des neutres.

4-4- Satisfaction des touristes vis-à-vis de l’offre culturelle:
L’Algérie est riche d’un patrimoine culturel important qui varie de l’est à l’ouest, et
du nord au sud du pays, il présente la variété des ressources historiques et culturelles de
l’Algérie, ces ressources peuvent être représentées par les musées et les sites classés au
patrimoine mondiale de l’UNISCO. Parmi les musées les plus connus en Algérie on
cite : le musée de bardo à Alger, le musée d’Hippone à Annaba, le musée national de
Sétif, le musée publique national de Cherchell et plein d’autres (Ministère de la culture,
s.d) et parmi les sites classés au patrimoine mondial de l’UNISCO on cite : la casbah à
Alger centre, le site de Timgad à Batna, de Djemila à Sétif et de Kalaa Béni Hammad à
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M’sila25. C’est grâce à l’importance du patrimoine culturel Algérien qu’on s’est
intéressé à mesurer la satisfaction touristique vis à vis de ce produit touristique, ce
dernier est subdivisé en quatre éléments essentiels présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 07 : Moyenne arithmétique et écart type de la satisfaction liée à l’offre touristique
Les éléments liés à l’offre culturelle

La Moyenne

L’Ecart

Arithmétique

type

3,37

L’Ordre

L’Evaluation

1,04

2

Satisfaction moyenne

3,09

1,014

4

Satisfaction moyenne

Les guides touristiques

3,76

0,462

1

Satisfaction élevée

Les prix d’entrer aux sites touristiques

3,36

0,902

3

Satisfaction moyenne

Valeur totale de la satisfaction

3,4

0,85

La richesse de l’offre culturelle
L’animation et la diversité de l’offre de
loisir

Satisfaction moyenne

Source : Créé par les auteurs sur la base des résultats du logiciel statistique SPSS 20

Ce qui est remarquable d’après les résultats présentés dans le tableau ci-dessus est
que la valeur totale de la moyenne de satisfaction de ce produit touristique est de 3,4 ce
qui montre un degré de satisfaction moyen et donc l’existence d’une part de touristes
qui étaient satisfaits presque équivalente à la part des touristes qui étaient insatisfaits, ou
une partie importante de ceux qui étaient neutres, avec un écart type de 0,85 qui est
faible, et donc ça signifie une dispersion faible des valeurs de la satisfaction autour de
leur moyenne. D’un autre côté, la satisfaction des touristes à propos des guides
touristique a occupé la première place dans les éléments de ce produit avec une moyenne
élevée égale à 3,76, soit un pourcentage de satisfaction égal à 76,6% ce qui signifie
l’existence d’une part importante des touristes qui étaient plutôt satisfaits à très satisfaits
des services présentés par les guides touristiques, suivi par la satisfaction à l’égard de la
richesse de l’offre culturelle avec une moyenne de 3,37, soit un taux de satisfaction de
59,9%, en troisième position on trouve la satisfaction à l’égard des prix d’entrée aux
sites touristiques avec une moyenne de 3,36, et en dernière position on trouve la
satisfaction à l’égard de la diversité de l’offre de loisir.
Parmi les quatre produits touristiques étudiés, le produit touristique qui a eu un degré
de satisfaction élevé est celui de l’offre culturelle ce qui est due à la richesse des
destinations nationales par les lieux et les sites touristiques historiques qui permettent
aux touristes de connaitre l’histoire de l’Algérie et son patrimoine ainsi que ses
25

ONT,
Sites Classés, Office nationale du
<http://ont.dz/decouvrir-lalgerie/sites-classes/ >.

tourisme (ONT), 2015, consulté le 10/07/2020,
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anciennes civilisations. La deuxième position appartient à l’hébergement touristique,
suivi par les services de transport, et en dernière position vient la restauration.

4-5- La satisfaction des touristes vis à vis du séjour et leur intention de
revisiter la même destination:
La satisfaction des touristes vis à vis du séjour signifie leur satisfaction globale ou
en d’autre terme leur satisfaction vis à vis de leur expérience touristique passée dans une
destination touristique, la valeur de la moyenne de cette variable a atteint 2,52 ce qui
signifie une satisfaction moyenne avec un écart type de 0,843 qui montre une dispersion
faible des valeurs autour de leur moyenne. En d’autre terme, 76,1% des touristes étaient
satisfaits (plutôt satisfaits et très satisfaits) de leur séjour et seulement 6,6% d’entre eux
n’étaient pas satisfaits (plutôt insatisfaits et pas du tout satisfaits), et parmi ces touristes
satisfaits, 27,33% ont visité la ville de Béjaia, suivis par ceux qui ont visité la ville
d’Oran avec un taux de 17,33%, et 8,67 ont visité la ville Jijel, et pour confirmer la
satisfaction de ces touristes on s’est intéressé à la mesure de leur fidélité ou plutôt leur
intention de revisiter la même destination une autre fois, et les résultats ont montré que
53,3% d’entre eux ont eu une intention sure de revenir à la même destination la
prochaine fois, c'est-à-dire qu’ils ont voulu vraiment répéter la même expérience vécue
et 31,5% ont eu une intention probable de revisiter la même destination, et parmi les
touristes qui ont eu une intention sure de retour à la même destination, 25,71% d’entre
eux ont fait un voyage touristique dans la ville de Béjaia, 14,29% ont visité la ville
d’Oran et 9,52% ont visité la ville de Jijel, donc on peut conclure que ces trois
destinations sont les destinations qui ont laissé une image positive chez les touristes
questionnés plus que les autres destinations visitées.

5- Test des hypothèses de l’étude :
Afin d’analyser la première hypothèse de l’étude, on s’oriente vers le test d’ANOVA
à plusieurs facteurs (la condition de la normalité est vérifiée vu que la taille de
l’échantillon est grande 197 > 30 donc selon le théorème central limité la distribution de
l’échantillon suit la loi normale) et pour les autres, on s’oriente vers la régression linéaire
multiple.

5-1- Test de la première hypothèse de l’étude :
La première hypothèse de cette étude annonce qu’il n’ y a pas de différences
statistiquement significatives entre les degrés de satisfaction des touristes vis à vis du
séjour en raison des caractéristiques du séjour qui sont : le type de la destination visitée,
le type de voyage, la saison touristique, et de la durée du séjour.
H0 : Il n’existe pas de différences statistiquement significatives pour α = 0,05 entre les
degrés de satisfaction des touristes vis-à-vis du séjour en raison des caractéristiques du
séjour.
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H1 : Il existe des différences statistiquement significatives pour α = 0,05 entre les degrés
de satisfaction des touristes vis-à-vis du séjour en raison des caractéristiques du séjour.
Voici le tableau qui montre le résultat du test ANOVA à plusieurs facteurs :

Tableau 08 : Test ANOVA à plusieurs facteurs pour la première hypothèse de l’étude.
Les variables indépendantes

F calculé

Sig

Type de la destination visitée

1,216

0,306

Type du voyage

2,787

0,097

Saison touristique

2,657

0,051

Durée du séjour

3,111

0,028

F calculé

Sig

1,578

0,020

Source : Crée par les auteurs sur la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
D’après les résultats du test ANOVA à plusieurs facteurs, on remarque que la valeur
de F calculé du modèle est de 1,578 et sa significativité vaut 0,020 qui est inférieure à
0,05 et donc on rejette l’hypothèse nulle H0 et on accepte l’hypothèse alternative H1 et
on peut dire qu’il existe des différences statistiquement significatives entre les degrés
de satisfaction des touristes vis-à-vis du séjour en raison du type de la destination visitée,
du type de voyage, de la saison touristique, et de la durée du séjour qui représentent les
caractéristiques du séjour. Alors on peut infirmer la première hypothèse de cette étude.
On constate aussi d’après le tableau des résultats du test ANOVA à plusieurs
facteurs que les trois premières variables qui sont le type de la destination visitée, le type
du voyage et la saison du voyage ont marqué des valeurs de significativité supérieures
à 0,05 ce qui signifie qu’il n’ y pas de différences significatives pour α = 0,05 entre les
degrés de satisfaction des touristes vis-à-vis leur séjour en raison du type de la
destination visitée, du type du voyage et de la saison touristique respectivement, tandis
que la durée du séjour a marqué une valeur de significativité inférieure à 0,05 qui est
égale à 0,028 donc il existe des différences statistiquement significatives entre les degrés
de satisfaction des touristes vis-à-vis de leur séjour en raison de la durée du séjour. Afin
de connaitre la raison de ces différences on a appliqué le test de Scheffe qui a montré
que les différences sont significatives entre la durée du séjour qui est égale à une nuit et
la durée du séjour de plus de 10 nuitées.

5-2- Test de la deuxième hypothèse de l’étude :
Afin d’analyser la relation d’influence des variables de la satisfaction des touristes
liée aux produits touristiques sur leur satisfaction vis-à-vis leur séjour, on s’est basé sur
la régression linéaire multiple et pour tester la capacité du modèle à expliquer cet impact
on s’est intéressé au coefficient de détermination (R2) et à la valeur de F et sa
significativité au niveau α = 0,05.
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Voici le tableau qui montre les résultats de la régression linéaire multiple pour
mesurer l’impact de la satisfaction des touristes vis à vis des produits touristiques sur
leur satisfaction vis-à-vis de leur séjour.

Tableau 09 : Résultats de la régression linéaire multiple pour la deuxième hypothèse
Les Variables
Constante
Satisfaction vis-à-vis de l’hébergement
touristique
Satisfaction vis-à-vis de la restauration
Satisfaction vis-à-vis des services du
transport
Satisfaction vis-à-vis de l’offre culturelle

Coefficient

t

Sig

1,192

3,69

0,000

0,364

3,871 0,000

0,129

1,458 0,147

0,029

0,54

0,590

0,289

3,35

0,001

R2

F

Sig

0,335

16,99

0,000

Source : Crée par les auteurs sur la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20

On constate d’après les résultats présentés dans le tableau ci-dessus que la valeur de
détermination R2 est égale à 0,335 ce qui veut dire que les variables indépendantes de
ce modèle contribuent à expliquer 33,5% de la variance de la variable dépendante
« satisfaction vis-à-vis du séjour » et le reste est expliqué par d’autres variables qui ne
sont pas inclues dans ce modèle. La valeur de F du modèle est égale à 16,99 et sa valeur
significative est de 0,000 qui est inférieure à 0,05, ce qui signifie que la valeur de F est
significative statistiquement, et donc la confirmation de la deuxième hypothèse de
l’étude et dire que la satisfaction des touristes vis-à-vis des produits touristiques a un
impact significatif sur leur satisfaction vis-à-vis du séjour.
Comme on constate aussi d’après le même tableau que seulement deux variables qui
sont « satisfaction vis-à-vis de l’hébergement touristique » et « satisfaction vis-à-vis de
l’offre culturelle » ont marqué une significativité au niveau α = 0,05 dans le modèle avec
des coefficients de signe positif, soit la valeur du coefficient de la variable « satisfaction
vis-à-vis de l’hébergement touristique » de 0,364 et du coefficient de la variable
« satisfaction vis-à-vis de l’offre culturelle » de 0,289 ce qui signifient que
l’augmentation du degré de satisfaction des touristes vis-à-vis de l’hébergement
touristique et vis-à-vis de l’offre culturelle va contribuer à l’augmentation du degré de
satisfaction vis-à-vis de leur séjour.

5-3- Test de la Troisième Hypothèse de l’étude:
Voici le tableau qui montre le résultat de la régression linéaire multiple pour mesurer
l’impact de la satisfaction des touristes vis-à-vis des produits touristiques sur leur
intention de revisiter la même destination.
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Tableau 10 : Résultats de la régression linéaire multiple pour la troisième hypothèse
Les Variables
Constante
Satisfaction vis-à-vis de
l’hébergement touristique
Satisfaction vis-à-vis des services de
la restauration
Satisfaction vis-à-vis des services de
transport
Satisfaction vis à vis de l’offre
culturelle

Coefficient

t

Sig

0,729

1,746

0,083

0,354

2,91

0,004

0,137

1,206

0,230

-0,026

-0,374

0,709

0,283

2,535

0,013

R2

F

Sig

0,225

8,944

0,000

Source : Crée par les auteurs sur la base des résultats extraits du logiciel statistique SPSS 20
D’après les résultats du tableau présenté ci-dessus, on constate que la valeur de
détermination R2 est égale à 0,225 ce qui veut dire que les variables indépendantes de
ce modèle contribuent à expliquer 22,5% de la variance de la variable dépendante
« intention de revisite », et le reste est expliqué par d’autres variables qui ne sont pas
inclues dans ce modèle. La valeur de F du modèle est égale à 8,944 avec une
significativité de 0,000 qui est inférieure à 0,05, ce qui signifie que la valeur de F est
significative statistiquement, et donc la confirmation de la troisième hypothèse de
l’étude et dire que la satisfaction des touristes vis-à-vis des produits touristiques a un
impact sur leur intention de revisiter la même destination.
Comme on constate aussi et d’après les résultats du même tableau que seulement
deux variables qui sont « satisfaction vis-à-vis de l’hébergement touristique » et
« satisfaction vis-à-vis de l’offre culturelle » ont marqué une significativité au niveau α
= 0,05 dans le modèle avec des coefficients de signe positif, soit la valeur du coefficient
de la variable «satisfaction vis-à-vis de l’hébergement touristique » de 0,354 et de 0,283
pour la variable « satisfaction vis-à-vis de l’offre culturelle « , ce qui signifie que
l’augmentation du degré de satisfaction des touristiques vis-à-vis de leur hébergement
touristique et vis-à-vis de l’offre culturelle de la destination visitée augmentera le degré
de l’intention de revisiter la destination une autre fois.
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Conclusion :
A la fin de cette recherche, on peut dire que malgré la diversité destinations
touristiques visitées par les touristes nationaux, mais le degré de satisfaction de ces
touristes était moyen dans les différents produits touristiques évalués, comme on a
trouvé que les destinations touristiques qui ont marqué un degré de satisfaction élevé vis
à vis du séjour et une intention de revisite presque sure sont la ville de Béjaia, la ville
d’Oran et la ville de Jijel, ce qui signifie que ces destinations ont marqué une image
positive chez les touristes Algériens plus que les autres destinations. D’un autre côté, la
première hypothèse de l’étude a été infirmée, tandis que la deuxième et la troisième
hypothèse ont été confirmées, ce qui veut dire que le degré de satisfaction des touristes
nationaux vis-à-vis des produits touristiques a un impact sur leur satisfaction vis-à-vis
de leur séjour ainsi que sur leur intention de revisiter la même destination.

Suggestions et recommandations :
Afin de promouvoir le tourisme en Algérie et d’accroitre la demande touristique
nationale et internationale, le gouvernement Algérien doit encourager les projets et les
investissements dans le secteur du tourisme afin d’assurer la diversité des produits
touristiques destinés aux touristes nationaux et internationaux, cela permet de diversifier
les types d’hébergements touristiques de telle sorte à ce que le touriste trouve ce qui lui
convient à propos de la qualité et des prix ce qui implique sa satisfaction et donc sa
fidélité, comme il est important de diversifier les offres culturelles dans les différentes
destinations touristiques du pays, et d’un autre coté d’améliorer les réseaux de transport
afin d’assurer la facilité des mouvements des touristes et donc la découverte de nouvelles
destinations du pays, d’assurer l’existence des services de restauration de haute qualité
avec des prix convenables à toutes les classes de visiteurs et de donner l’importance
aux formations des agents de tourisme, d’hôtellerie et des guides touristiques à travers
l’encouragement matériel et immatériel afin de donner une belle image sur les services
touristiques (services d’accueil, services de guide ou d’autres).
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La Réforme des institutions postales en Afrique, entre
l’exigence du Service Universel ET l’exigence de la
rentabilité économique:
le cas du modèle de réformes au Maroc
Postal reforms in Africa between the requirements of universal public
service and the requirements of economic profitability:
The case of the reform model in Morocco
GHAME Brahim
Université Abdelmalek Essaadi, Tanger -Maroci

Résumé:
La Poste ayant joué, historiquement, un rôle
fondamental dans le bâtissent de la structure
administrative des pays africains et du Maroc plus
particulièrement. Cette institution s’est trouvée
aujourd’hui cible à des projets de réformes qui ont
commencé déjà aux années quatre-vingt-dix en
Europe. Seulement que lesdites réformes se sont
retrouvées dans la croisée des chemins. Elles se
sont affrontées aux limites des exigences d’un
droit public qui favorise la satisfaction du citoyen
et l’intérêt général et l’exigence d’innovation et de
modernisation qui favorise la libéralisation pour
une rentabilité économique. Le Maroc, comme
model d’un pays africain, et dans le souci de
répondre à ce dilemme d’exigences a présenté des
réformes qu’il pense être ambitieuses. Cet article
essaye de traiter des réformes engagées par le
Maroc dans ce sens après avoir examiné le service
postal dans son cadre historique et juridique
comme service public.
Mots Clés: Réforme, Service universel postal
(SUP), Autorité de régulation, Barid Al Maghrib
(BAM), Al Barid Bank (ABB), économie postale.

Abstract :
The postal institution has historically played a
fundamental role in building the administrative
structure of African countries and Morocco in
particular. Today, this institution has found itself
a target for reform projects that started already in
the nineties in Europe. But those reforms
mentioned found themselfs at a crossroads. They
clashed with the limits of the requirements of a
public law which promotes citizen satisfaction
and the general interest and the demand for
innovation and modernization which promotes
liberalization for economic profitability.
Morocco, as a model of an African country, and
in the order to respond to this dilemma of
demands has presented reforms that it believes to
be ambitious.
This article tries to deal with the reforms
undertaken by Morocco in this direction after
having put the postal service in its historical and
legal framework as a public service.
Keywords : Reforms, Universal Postal Service
(UPS), Regulatory Authority, Barid Al Maghrib
(BAM), Al Barid Bank (ABB), postal economy.
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Introduction:
Considéré, encore, comme un service public dans la majorité des pays du tiers
monde, notamment en Afrique, le service postal en tant que tel, se doit tout d’abord de
s’interroger sur ses obligations et ses principes fondamentaux, pour lesquels la doctrine
a attribué une grande importance. Il s’agit bien évidement des principes de l’égalité
devant le service rendu, la continuité, l’adaptabilité, et l’abordabilité des prix des
services quand ils ont un caractère marchand. Ainsi, dans le cadre du contrat social,
l’État doit à l’usager et au citoyen le droit d’un service minimum avec un prix abordable,
soit un Service Public Universel (SPU). Théoriquement, c’est le droit administratif qui
doit garantir lesdits principes par la force de la loi. Tandis que l’action publique doit
prendre la charge de les appliquer avec les moyens qui lui est sont affectés. Justement,
l’action publique était toujours prédominante à l’époque où le monopole étatique était
le seul régulateur de l’activité et où l’État, qu’il soit régalien ou providence, était
l’effectif garant du service public (Travard, 2010). Cependant, il n’est nul besoin de
nous attarder ici et de faire l’inventaire à Prévert de toutes les théories ayant provoquées
la controverse d’experts sur cette question, et de mentionner les écoles initiées par
Gaston, Duguit et Hauriou. Cette controverse qui s’est développée, encore une fois,
entre juristes et théoriciens autour de la notion du service public, est remise en question,
ces dernières décennies, par les débats ayant mis en discussion « la crise du service
public ». (Hardy, 1996).
Aujourd’hui, ladite crise est accentuée davantage pendant la pandémie COVID 19.
Les populations confinées, isolées et déconnectées de la vie sociale se sont retournées
vers ce service qui est resté, tout de même, en garde pendant toute la période de la crise.
Toutefois, et selon plusieurs observateurs le service public a présenté, partout dans le
monde, pendant cette crise une prestation insuffisante par rapport aux besoins desdites
populations. L’Afrique aurait eu la grande part des insuffisances. A cet effet des
interventions pour réformer s’imposent. Notre article s’acheminera sur deux temps,
premièrement sur le service postal comme service public dans un cadre général
théorique et historique (I), et dans un deuxième temps nous aborderons les réformes
postales engagées par le Maroc(II)

I-Cadre juridique, théorique et historique du service postal en tant que
service public
La Poste en Afrique, comme institution publique, avant ce courant de mondialisation
et de libéralisation que nous vivons de nos jours, avait au début la mission de répondre
à l’impératif de l’intérêt général et se souciait peu de la rentabilité et de la performance
économique, comme il doit être le cas aujourd’hui. Ladite mission, en fait, devrait
remplir quatre axes principaux et traditionnels à savoir, le Service universel postal, le
transport et la collecte, le traitement et la distribution des envois postaux (Art.1,
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Const.UPU). En ce qui concerne les services financiers postaux, il devait s’agir de
l’émission et du paiement des mandats postaux, de l’épargne nationale, et des chèques
postaux. Aujourd’hui, l’économie postale est plus rentable que jamais dans les pays
développés, surtout avec le mouvement de la libération et l’ouverture du marché postal
(Dehousse, F. & Maczkovics, C. 2002). Au contraire de ce qui est la réalité en Afrique,
l’économie postale en Europe et en Amérique génère des chiffres d’affaires colossaux
qui peuvent s’approcher des budgets de tout un État africain. Nous donnerons l’exemple
des intégrateurs internationaux tels qu’UPS, Fedex, TNT, DHL…etc.

1-Historicité du caractère officiel et public du service postal
Avant de se mettre dans le vif de notre sujet, il serait opportun de s’attarder sur un
bref historique de ce vieux service. Pour ce faire, il va falloir d’abord rappeler que son
premier objectif était de tisser un réseau de communication et de correspondance
universelle, de favoriser le contact entre tous les citoyens du monde. C’est pour cette
raison qu’il était construit le réseau postal et naquit l’institution de la Poste. D’ailleurs,
de point de vue origines, le mot Poste est extrait du radical Italien Posta, qui est le
synonyme de la place de l’écurie où chevaux et charrettes, qui transportaient le courrier,
prenaient relais avant l’échange des dépêches et acheminaient leur départ vers leurs
destinations. Le mot est, même jusqu’aujourd’hui, dans la langue italienne synonyme
du mot « courrier ». Une réflexion, alors, sur l’existence d’un service organisé et officiel
s’impose et la question qui se manifeste est de savoir comment ce service était organisé
à travers l’histoire et dans quelles conditions.
En effet, et d’après la littérature, le développement d’un vrai service postal, avec un
réseau routier et un système de relais assurant les échanges des dépêches courrielles
n’était vraiment apparu qu’au 13éme siècle en Italie. Seulement que, c’est Henri IV qui
aurait créé le premier service postal à vocation « Publique », après avoir, tout d’abord,
mis en place un système de relais pour un usage exclusivement royal pour le besoin de
structuration et d’administration de son royaume. Cela, afin de tenir les rapports et
assurer un contrôle sur ses provinces et ses vassaux. Et ce n’est qu’en 1603, notamment
en France, que la première Poste aux lettres était mise à la disposition du public. Et les
cartes officielles des routes de la Poste, le réseau, n’auraient vu le jour que vingt ans
après (Verdier, N.& Bretagnolle 2005). D’autant plus que le 10 juillet 1791, soit l’étape
marquante des Droits Humains et du droit à la Correspondance en particulier, de sa
reconnaissance comme un droit fondamental, humain et naturel, l’assemblée
constituante proclame alors « l’inviolabilité de la correspondance », décrète dans le
cadre d’un « monopole de poste » la création de nouvelles routes de Poste, et confirme
l’utilité du service postal et sa nature « publique » en construisant des locaux, des
infrastructures, des routes, des itinéraires postaux et des nouvelles formes de mallespostales ( Oger, 2000 et Bedet, 2016).
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Mais encore, et malgré que plusieurs écrits relient l’histoire des services, et
notamment le service postal à la révolution industrielle et à l’impérialisme occidentaux,
pour l’histoire de l’Afrique rares sont ceux qui attestent de l’existence d’un vrai service
postal avant la période du colonialisme (Amos, 1987). Raison pour laquelle on avance
que l’Europe était à l’origine du transfert, vers le continent, de tout ce qui est
« civilisation » et de ce qui tourne autour, administration, chemins de fer, électricité et
Postes et télécommunications. Mais pour d’autres penseurs, historiens en l’occurrence,
tels que le Tourneau, la civilisation avec tous ses aspects urbains et administratifs était
bien présente avant l’avènement du colonialisme européen. L’un de ses moyens de
transmission et de communication qui est la correspondance n’aurait pas manquée dans
cette partie du Monde (Le Tourneau, 1949). Ainsi, les Sultans des dynasties araboislamiques, qui ont régnés en Afrique du nord, se sont, effectivement, échangés des
lettres avec des monarques européens, mais aussi avec des chefs des tributs africains. Et
pour démontrer la nature « courrielle » de ces lettres manuscrites échangées, des
chercheurs ont analysés les correspondances des Sultans. Lesdites correspondances
comportaient, effectivement, des caractères d’une correspondance postale (Al Barid).
Ainsi, on constate la présence de trois moyens d’authentification et de signature propres
au système de correspondance postale officiel, à savoir, le sceau, Tampon aujourd’hui
appelé à la poste Timbre-à-date (Al Khatam), le signe (Al Icharat), et l’authentification
(dite en arabe Al Itbat), soient les trois caractéristiques principales d’un courrier postal
officiel et organisé (Chahin, 2006). D’où l’officialité du courrier avant l’avènement de
la civilisation occidentale est bien fondée. Un service postal organisé avait donc bel et
bien existé en Afrique et plus particulièrement en Afrique du nord.

2-Cadre théorique et juridique des réformes du service postal
Pour procéder à la réforme d’un secteur public déterminé, quel que soit ce secteur,
et spécialement quand ce dernier est un service marchand, et qu’il doit être mis en
libéralisation, il faut forcément revenir à la régulation. Il s’agit, bien évidemment, d’un
domaine d’intervention propre à l’État. À cet effet, ledit interventionnisme conduit à un
certain changement de la situation du marché et de ses acteurs. Cette situation génère
certains coûts appelés « les coûts de régulation », (Maegli, M. Jaag , C. & Finger,M.
2009). Concernant le secteur postal et sa libéralisation en Afrique on se trouve,
justement, devant la situation dessus-mentionnée. C’est-à-dire qu’en mettant un service,
qui avait toujours été assuré par l’État, entre les mains d’un ensemble d’opérateurs en
concurrence, public et /ou privés, faute de non régulation, une anarchie caractérisera par
conséquent le marché. Le résultat est qu’aucun des opérateurs en concurrence
n’assumera ses responsabilités (le cas au Sénégal, Nigéria et le Libéria). On parlera dans
ce cas d’un « Dumping social ». Il en résultera, dans lesdits cas, que l’opérateur
historique soit lui-même un régulateur qui contrôle et fourni les licences, les concessions
et les autorisations d’exploitation à ses concurrents. Ou dans l’extrême des cas de
libéralisation l’apparition d’un cartel qui imposera sa loi sur le marché et générera des
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conséquences nuisibles d’ordre économique et social. En comparaison avec les pays
européens, ce problème a trouvé solution dans les sociétés avancées, et le bon exemple
sera au niveau de la Suisse (Loi fédérale suisse 251-95).
Constatant que cette prise en charge de ce service engendre des charges qui sont
souvent lourdes, des questions qui se posent auprès des « réformateurs » du service
public africains seraient : qui payera le prix et comment financer le Service postal
universel? Quid du service réservé ? Et quelle est la meilleure façon d’intervenir pour
assurer la pérennité et la rentabilité du secteur dans un contexte de neutralité et de
concurrence saine et loyale? Le Maroc a essayé de répondre à ces questions en
engageant des réformes.

II- Réformes Postales engagées par le Maroc
Les États dont les réseaux postaux sont industrialisés, les européens en l’occurrence,
tels que la Hollande, la Suisse et l’Allemagne ont, effectivement, trouvé des réponses
aux questions dessus-posées. Ils ont adopté différentes pratiques juridiques et
institutionnelles pour remédier à cette situation, que ce soit au niveau d’application des
législations communautaires ou nationales. Tandis que le problème persiste toujours aux
niveaux des pays moins avancés ou en voie de développement, et plus particulièrement
en Afrique où il n’est pas encore opérationnel un Marché unique. Effectivement, en
Afrique il n’y a pas encore de cadre institutionnel communautaire continental en
vigueur, opérationnel et pratique (contenu dans un accord de libre-échange global à
l’instar de celui de l’Europe). Un cadre qui régit le commerce des services, protège les
droits de propriété intellectuelle, régularise la politique de concurrence dans la
communauté. On ne trouvera, même pas, de mécanisme approprié et fiable qui puisse
intervenir afin de régler les différends concernant les droits et les obligations entre les
parties prenantes des pays africains dans ce sens (le Nigéria a fermé en 2019 ses
frontières avec ses voisins pendant six mois pour des raisons économiques).
Les accords de libre-échange signés par les pays africains actuellement, que ce soit
au niveau des Communautés économiques régionales (CER), telles que la CEDEAO,
la COMESA, la CAE et autres, ne répondent pas à toutes les questions, et ne donnent
pas encore satisfaction. La preuve est que même l’accord continental, sois-disons le plus
important, n’est pas encore appliqué, même mis en vigueur, et demeure encore
pratiquement noir sur blanc (voir l’Accord de la ZLECAf). Il n’a pas d’impact sur le
secteur postal plus particulièrement. La plupart des pays africains n’ont même pas pu,
encore, parvenir à définir le périmètre du SPU, si ce n’est dans des projets de lois qui ne
sont pas encore en vigueur cas du Sénégal, Ghana, Nigeria, Tunisie, soient les
échantillons estimés représentant des Postes, plus ou moins avancées en Afrique, selon
les rapports de l’UPU (Rapports de l’UPU, 2017, 2018 et 2019), (Voir le tableau de
classement en annexes).
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Sinon, c’est parce qu’il est l’un des piliers du service public que le Service universel
postal est un droit essentiel du citoyen. Tout citoyen doit y avoir accès au moins par une
offre de qualité et de prix de bases. D’ailleurs l’Union postale universelle (UPU), comme
organisation onusienne, dans un souci de renforcer le concept de l’unicité du Territoire
postale de l’union, souligne ce droit et recommande aux pays membres, dans le cadre
d’éventuelles réformes, de faire en sorte à ce que ce droit soit respecté. Dans cette
perspective, l’article 3 de la Constitution de l’UPU dispose qu’il faut veiller à ce que
« les utilisateurs/clients jouissent du droit à un SPU qui correspond à une offre de
services postaux de base de qualité fournis de manière permanente en tout point de leur
territoire, et à des prix abordables » (Art.3,Const. UPU).
Mais encore, et en comparaison avec l’Europe, ce service a présenté une grande
difficulté à être défini. Dans le cadre de la réforme, généralement, les législations
nationales n’ont pas été les premières à procéder sérieusement à la définition du SPU.
Ce sont les instances de la communauté, c’est-à-dire le droit communautaire qui a pris
l’initiative de le faire dans un souci de la construction du Marché intérieur, ou du Marché
unique. Ainsi le Service universel postal est défini, en parfaite harmonie avec les
recommandations de l’UPU, par l’article 3 de la directive européenne (97/67/CE)
comme « une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière
permanente en tout point de territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs »,
(Larcher, 2003). De ce fait, ce n’est que quelques années après que les États européens
auraient donné suite aux réformes communautaires dont la matière et le principe étaient
consacrés dans les lois postales des pays européens tels que la Suisse, la Belgique,
l’Allemagne et la France. Et pour en donner un exemple d’illustration, ce n’est qu’à la
date du 9 février 2010, dans le cadre de son accompagnement à la libéralisation du
marché du courrier que la loi française aurait confirmé et assumé la responsabilité de la
prestation du SPU pour une durée de 15 ans. L’Allemagne, la Suisse et la Hollande
auraient fait de même. Et la période de prise en charge de ce service varie, généralement,
entre 10 et 15 ans
Contrairement à ce constat, en Afrique, on ne compte pas avoir trouvé une directive
ou un projet de Droit communautaire à traiter de cette question, sachant pertinemment
que le projet d’une communauté africaine (UA) est loin d’être achevé. Une définition,
même, du SPU présente un vrai défi aux pays moins avancés et en développement,
africains en particulier (Cour des Comptes Marocaine, 2017). Trouver comment
financer ledit service, désigner une Autorité de régulation indépendante seraient
toujours en instance pour une grande partie des pays africains. Sinon, c’est l’Autorité
gouvernementale compétente responsable du secteur « le Ministère de la tutelle », qui
prend en charge cette mission. Ladite autorité, pour financer ce service revient souvent
vers les fonds de compensation, les legs et les dons ou à la subvention croisée, soit le
premier pas vers une concurrence qui ne sera ni saine, ni loyale et vers une entreprise

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
July (Issue 17) 2021

2021 18

- 333 International Journal of Economic Studies

postale qui ne se souciera jamais ni de la qualité du service rendu à l’usager, ni de la
rentabilité économique.
Ainsi, Au niveau du Maroc, c’est vrai que la situation actuelle du SPU n’est régie
par aucun document officiel existant, et ceci depuis la parution des textes juridiques
anciens qui remontent aux années 1924, en plus de la loi (n°24-96) relative à la Poste et
aux Télécommunications et qui sont toujours en vigueur. Ces textes ne traitent pas du
secteur postal, lui-même, et de son organisation, mais plutôt du statut de l’opérateur
historique comme la loi (07-08) qui n’avait que l’utilité de transformer la Poste
marocaine en société anonyme et de créer, après examen de la réunion du Conseil des
ministres, la Banque Postale (Al Barid Bank S.A). Ce dernier est l’établissement de
crédit, créé par décret (n°08-258) du 5 juin 2008, en application à l’article 10 de la même
loi, et agréé en qualité de banque par décision (n°1938-09) du gouverneur de Bank AlMaghrib, du 10 juillet 2009. Le dit établissement qui prendra en charge les activités
financière du groupe Postal à savoir : les activités de la Caisse d’épargne nationale, les
comptes courants, les chèques postaux relatifs à la clientèle des particuliers, y compris
les activités connexes auxdites activités, les mandats postaux, les assurances et toutes
autres activités de services financiers autorisées par Bank Al-Maghrib (BAM). C’est un
modèle d’affaire de banque postale qui risque d’être seul et unique dans sa région.
Bien évidemment, l’utilité de ce texte projet de loi vise permettre à l’institution de
moderniser son système de gouvernance, d’accroître ses capacités et ses moyens
d’actions afin de pouvoir faire face aux changements de son environnement devenu très
compétitif. Il vise aussi comme objectif de faciliter (juridiquement) à l’institution le
développement de ses modalités d'intervention pour déterminer les options de croissance
interne et externe et diversifier ses activités et ses partenariats tout en assurant la
continuité du service public.
D’autre part et pour compléter le processus de réformes, et combler les lacunes
juridiques dans le domaine postal, le projet de loi postale (88-18), qui traitera, en fin,
de l’activité purement postale est mis à jour. Il prévoit tout d’abord la prise en charge de
Poste Maroc du SPU pour une période de 10 ans. Dans la même perspective, le projet
de la nouvelle loi postale marocaine, et dans l’objectif d’harmoniser les services qui
seront laissés au prestataire historique dans le cadre du monopole, prévoit de lui céder
un segment d’activité postale qui est le Service réservé. Ainsi ladite réforme au Maroc
se manifeste au niveau de la mise en place d’un cadre de régulation qui se doit, tout
d’abord, efficace et qui se conforme au Droit international, aux conventions signées et
ratifiées par le Royaume, notamment la Convention postale universelle, et cela dans un
équilibre de conformité avec la Constitution et les législations nationales. De là, le
Maroc et pour suivre les tendances internationales, s’est lancé dans la réforme de
l’institution en lançant Barid Al Ghad 2.0, littéralement traduit, Poste de Demain 2.0,
orienté vers quatre chantiers de construction à savoir :
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1-L’Ouverture du marché postal et la mise en place d’un régulateur
indépendant
Afin de créer une économie de marché compétitive, favoriser la concurrence et
l’accès aux investissements étrangers, augmenter la contribution et l’implication du
secteur privé dans les activités d’Intérêt général et faire contribuer le secteur postal au
développement économique et social, les États modernes optent, généralement, pour une
ouverture des marchés. C’est pour cela que, convaincu du rôle que peut jouer l’ouverture
dans la promotion des échanges et dans la performance économique et la croissance
rapide, le Maroc adhère à l’ouverture de son marché postal. Le texte de projet de loi
postale confirme clairement cet objectif dans son préambule (Préambule de projet de loi
postale 88-18).
L’article 8 du projet de la même loi dispose que « les fonctions de régulation prévues
par la présente loi sont confiées à l’ANRPT». Ladite Agence veillera à l’application de
la législation et de la réglementation postale en vigueur et assurera l’existence et la
promotion d’une concurrence saine et loyale. Cas échéant, habilitée au contrôle par la
force de la loi, elle recueillera auprès des prestataires de services postaux sur le marché
postal les renseignements susceptibles de l’aider à accomplir les missions qui lui sont
assignées. Toutefois, l’agence a le pouvoir de renseigner, de conseiller, de prévenir,
d’avertir et enfin de sanctionner. Sachant pertinemment que les décisions notifiées par
le Comité de Gestion de l’Agence aux intéressés (l’un des prestataires défaillant)
« peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux ». (art.42, ali.13, loi 88-18).
Ces dispositions ont la fin et les moyens de préciser les obligations de chacun des
intervenants, d’enlever l’ambiguïté entre les instances qui interviennent dans le secteur
et de supprimer le risque de chevauchement des rôles, des pouvoirs et des missions entre
lesdites instances. Elles sont là pour préciser les responsabilités entre les missions de
réglementation (actuellement, entre les mains du Ministre du Commerce de l’Industrie
et des Nouvelles Technologies) et les missions de régulation en matière postale qui sont
accordées à l’Agence nationale de réglementation et des télécommunications (ANRT)
et aussi celles des services financiers prises en charge par la Banque postale, qui sont
sous contrôle de l’Autorité financière de Bank Al Maghrib (la Banque centrale).

2-La Définition du périmètre du Service postal universel (SPU),
N’ayant jamais été défini au Maroc, jusqu’à l’avènement de l’avant-projet de loi en
question, qui en vertu de son article 12 dispose que «le Service universel postal est
assuré, pour le compte de l’État, dans le respect des principes d’équité, de continuité et
d’adaptabilité, à des prix abordables répondant à des normes de qualité déterminées par
l’ANRPT, tout en cherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Les prix sont
orientés sur les coûts». Cela veut dire que le SPU sera fourni de façon permanente et
accessible à toute personne, sans discrimination, dans tout le territoire national, et avec
des prix abordables. Cas échéant, l’interruption n’aura lieu que dans les cas de force
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majeure et/ou de conditions d’accès jugées exceptionnelles. Le SPU se définit, d’après
la loi en question, à travers les prestations fournies par le prestataire désigné (Barid Al
Maghrib), la densité des points de contacts, la fréquence et la qualité de service
répondant aux normes de l’Autorité de régulation mais qui doivent répondre aussi aux
besoins des utilisateurs (art.15).
Le périmètre du SPU sera, donc, celui des services d’envois postaux nationaux et
internationaux, à savoir les services d’envois de courrier, des journaux et imprimés
périodiques ne dépassant pas les 2 kg, les colis postaux pesant au plus 20 kg,
les services d’envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil, qui sera
fixé par arrêté ministériel. Le même périmètre comprendra également le service de
réexpédition des envois postaux, le service de boîtes postales, les envois de
Cécogrammes à titre gratuit, en envoi ordinaire jusqu’à 7 kg au profit des organisations
de personnes aveugles (art.13). D’autres part, le service en question prendra en charge
les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des
documents imprimés semblables, à l’adresse située à l’étranger du même destinataire et
de la même destination, jusqu’à 20 kg (même article).

3-Le changement du statut juridique et du statut particulier du personnel
D’une importante évolution, de statut d’Office des PTT à l’Administration assurant
le service public, jusqu’à la forme d’entreprise publique génératrice de revenus,
aujourd’hui la Poste marocaine garde un statut particulier en abandonnant finalement
son statut d'établissement public pour celui d’une société anonyme. La règlementation
a fait sortir un nouveau statut du personnel. Mais en répondant aux soucis du personnel
en fonction à Barid Al Maghrib (BAM), à la date de sa transformation, et aux
manifestations des syndicats les plus représentatifs du secteur, qui doutent de quelques
ambiguïtés entre les lignes de ce nouveau statut, l’article 7 de ladite loi est venu
confirmer la sauvegarde des droits acquis de l'ensemble des salariés et personnel de
l'établissement. La loi confirme conserver la situation statutaire au sein de la société. Le
personnel demeure soumis aux dispositions du statut particulier du personnel de BAM,
promulgué par le décret (n° 2-01-1637) du 2 juillet 2001. La situation conférée par le
statut du personnel de la société, visée au premier alinéa du même article, ne saurait en
aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de la
transformation. Autrement dit, et en vertu des dispositions des législations marocaines,
notamment le droit social, le code de travail, le personnel gardera ses acquis au niveau
du régime des pensions, de la couverture médicale, des primes de performances et autres
acquis sociaux.
Ainsi, les dites réformes juridiques et institutionnelles ont permis au Maroc une
transformation de son secteur postal à travers son opérateur désigné Barid Al Maghrib.
Cela lui avait permis de revaloriser ses moyens logistiques, techniques et humains. Poste
Maroc a procédé à la formation de ses cadres à haut niveau en créant l’Université de
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany
July (Issue 17) 2021

2021 18

- 336 International Journal of Economic Studies

Barid Al Maghrib (UBM). Au niveau des ressources humaines le nombre des
collaborateurs a atteint 3991 avec une féminisation de plus de 15%, dont 34% sont des
cadres. Lesdites réformes ont, aussi, permis au Maroc de s’inscrire dans une stratégie
sectorielle appelée Maroc digital 2020, pour traduire les actions en question en projets
de développement de ses services postaux à valeur ajoutée. Dans cette perspective, il a
procédé à la création des plateformes modernes, répondant aux normes internationales
en matière de tri, de logistique ayant automatisé les flux postaux à hauteur de 75%. Avec
des infrastructures telles que le Centre National Amana (CNA), le Centre national de
dédouanement (CND), et vingt -et- un Centres de messageries (CM) dans les grandes
villes, la Poste est prête à prendre en charge les flux des colis du e-commerce, soit
l’activité espoir de croissance économique. Les dites infrastructures sont dotés de
matériel, de moyens et systèmes informatiques permettant le traitement du plus grand
nombre d’envois possible avec des process standardisés, assurés et sécurisés,
notamment sanctionnés par des certifications internationaux tels que ISO 9001 (Rapport
annuel BAM, 2017).
Et pour mesurer les performances de ces réformes au niveau économique, un taux
de croissance annuel a atteint les 4,6% en période 2017. Il n’était que de 2,6 en 2013.
Le chiffre d’affaire, lui, était de 2,55 Milliards de Dirhams. Il aurait gagné presque la
moitié de ce qu’il était en 2013. En 2018 l’activité du courrier a bien pénalisé le chiffre
d’affaire malgré une croissance de 6% appuyée par l’activité colis et logistique. Cela
démontre la dégringolade du courrier observée au niveau mondial, soit la tendance
internationale de ce secteur touché par la digitalisation. Toutefois, le Maroc conscient
de ce changement, a focalisé ses efforts sur l’activité colis et logistique pour compenser
les pertes du courrier. Il a donc renforcé sa flotte par l’acquisition d’une filière spécialisé
en logistique et fret, Société de distribution de toutes marchandises (SDTM) pour assurer
la connexion des axes de transport sur tout le territoire marocain.
Réalisations : quelques chiffres-clés

BAM
Activité colis
Activités Courrier
Poste Digitale

Année postale 2017
2550
203,12
715
9,28

Année postale 2018
1249
253
697
17

Sources : Rapport annuel BAM 2017 et 2018, disponibles sur le site officiel de Barid Al
Maghrib, https://www.poste.ma/wps/portal/GPM/EMedia/RapportActivite
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Conclusion
Les réformes postales, théoriquement, et d’après l’expérience européenne dont
les institutions africaines se sont fortement inspirées, et pour atteindre l’objectif des
réformes doivent forcément toucher aux composantes essentielles suivantes : la
désignation d’une Autorité de régulation, la définition du périmètre du Service universel
postal et la refonte des statuts juridiques de l’activité elle-même et du personnel des
opérateurs postaux. Les réformes au niveau desdits domaines sont la clé de
développement de l’économie postale. Dans la mesure où des services postaux
abordables, efficaces et universels contribuent positivement à réduire les couts des
transactions entre les agents économiques en premier lieu et favorisent l’inclusion
financière et sociale en deuxième lieu. Le Maroc, au niveau des actions menues, hautdécrites, aurait effectivement touché aux composantes essentielles.
Mais, vu l’importance du secteur, le Maroc, les gouvernements et les décideurs du
secteur postal en Afrique, généralement, doivent avoir la conviction déterminante que
la Poste, aujourd’hui, comme entreprise rentable et citoyenne, et fournisseuse de service
public universel, doit aller au-delà de ses missions traditionnelles pour remplir sa
mission de rentabilité (économique) et aussi de citoyenneté (service universel rendu au
public). Pour cette raison, la poste africaine doit être un véritable acteur de
développement économique et social puisqu’elle est un acteur essentiel dans l’inclusion
financière et un contributeur aux réalisations des ODD. D’autres parts, le Territoire
unique est un réseau de liaison entre les opérateurs désignés, les États et les régions du
monde. Seulement que, les Postes en Afrique comme celles du Maroc, Tunisie, Algérie,
Nigeria, Sénégal, pour des raisons politiques, économiques, et socio-culturelles n’ont
pas encore pu utiliser ce territoire pour réaliser une bonne circulation des biens et des
services pour aboutir à un développement de toute la région. Ils n’ont pas pu réussir la
pleine mutation et transformation pour s’adapter aux nouvelles exigences du client et
cueillir les fruits de ce réseau rodé et bien construit par l’UPU. A cet effet, le
consommateur africain, qui n’est certes plus un simple usager d’antan, n’est pas encore
mis sur la liste des priorités des stratégies sur tous les domaines élaborés par les
gouvernements des pays en question. Ces derniers ne présentent pas de diagnostics
scientifiques et exhaustifs sur la situation des environnements postaux, de leurs états de
réglementation des acteurs économiques impliqués, des autorités de régulation
autonomes, des conditions des marchés postaux internationaux et régionaux, et de leur
part dedans face aux concurrents géants tels que les intégrateurs internationaux (DHL,
TNT, UPS, FedEx, etc.).
A cet effet, c’est vrai que les réformes au Maroc ont bien laissé des bonnes traces de
réalisations positives, qui ont effectivement eu un impact et sur le citoyen (Inclusion
financière importante, soit 35% des marocains bancarisés par la Poste), et sur la
rentabilité (taux de croissance importants de 4,6 % en 2017, puis 6% en 2018). Mais les
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réalisations en question sont insuffisantes par rapport aux attentes des citoyens. Il y a
encore une exclusion financière au niveau rural. Une grande partie des marocains ne
sont pas encore bancarisés. Il y’a même des patelins, au moyen Atlas, où des familles
souffrent de la pénurie de moyens de transport, d’électrification, des réseaux de
connexion afin de pouvoir utiliser les administrations et parmi elles les agences de Poste.

Recommandations :
Au niveau national, les lois Postales anciennes ne traitaient pas des questions
spécifiques et purement du domaine postal à savoir, le Service Postal Universel (SPU),
le Service réservé et les rôles précis et clairs des Autorités de régulation (qui doivent
être indépendantes et autonomes). Chose qui n’a pas facilité la transformation rapide et
efficace du secteur, il va falloir donc mettre en vigueur la nouvelle loi (88-18) largement
suffisante pour remédier à cette lacune juridique. Ainsi :
-Les établissements financiers postaux ne prennent pas l’initiative de tisser des liens
avec le secteur privé pour échanger les expertises et le savoir-faire en matière des
processus financiers (purement bancaires). Ils ont du mal à suivre la transformation
numérique et les opportunités que présente la révolution des NTIC. Il faut donc
impliquer l’ensemble des collaborateurs cadres et employés dans cette politique.
-Il y a une carence de culture d’innovation numérique et une résistance au changement
au niveau du personnel de la Poste marocaine (Il y’a encore une résistance à la
libéralisation du secteur, exprimée par des manifestations des centrales syndicales). A
cet effet, renouveler « rajeunir » les compétences serait une bonne action. Sachant
pertinemment que 50% des cadres supérieurs s’approchent de la retraite.
-Il faut mettre en œuvre un cadre performant en matière d’audit, de comptabilité
analytique (séparation des comptes) pour bien assurer la durabilité, la solvabilité et la
performance des systèmes financiers. Les états financiers des Postes africaines sont
rarement publiés. Et dans le cas où ils le sont, ne se conforment pas aux normes adoptées
par les institutions modernes, à savoir les normes comptables susceptibles de se
soumettre à l’Audit et au contrôle (IAS 8, par exemple), même pour les Postes avancés
au continent (d’après le classement de l’UPU) comme celles de la Tunisie, du Nigéria.
Pour le cas du Maroc, le Rapport de la Cour des comptes marocain (édition 2017) avait
d’ailleurs reproché cette situation aux responsables postaux marocains et à l’instance
régulatrice, comme mentionné à la section Réformes.
Pour ce faire il faut donc appliquer les nouvelles et bonnes pratiques du New Public
Management à savoir annuler le grade et favoriser la compétence, tout en liant la
responsabilité à l’imputabilité.
Internationalement, L’UPU, soit la seconde plus ancienne des Institutions du système
des Nations Unies, et la plateforme internationale qui régit le domaine mondialement,
tiendra son Congrès postal universel le 9 aout en Côte d’ Ivoire, en Afrique. Cet
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événement majeur pour la communauté postale mondiale réunit des représentants de
gouvernements, opérateurs désignés, régulateurs et unions restreintes des Pays-membres
de l’UPU, ainsi que des responsables d’organisations onusiennes et Internationales.
C’est l’occasion opportune pour les pays africains de mettre, « couragement » sur table
les différends qui empêchent le développement du secteur postal dans la région.
-Les accords commerciaux, bilatéraux, multilatéraux et de libre-échange entre les pays
africains restent, généralement, noir sur blanc. La coopération « prétendue » manifeste
un certain protectionnisme caché qui entrave la vraie circulation des biens, des
marchandises et des services entre les pays d’une seule région (exemple du Nigériavoisins au niveau de la CEDEAO et L’Algérie-Maroc au niveau de l’UMA). Les
échanges libres des services, la liberté de transit et le e-commerce intra-région doivent
être impérativement sur l’Ordre du jour.

Annexes

Sources : Rapport annuel BAM 2017 et 2018, disponibles sur le site officiel de Barid Al
Maghrib, https://www.poste.ma/wps/portal/GPM/EMedia/RapportActivite
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Sources : Rapport annuel BAM 2017 et 2018, disponibles sur le site officiel de Barid Al
Maghrib, https://www.poste.ma/wps/portal/GPM/EMedia/RapportActivite
Classement de l’Union Postale universelle basé sur L’Indice Intégré Pour le
Développement Postal (2IPD
Classement 2017

Classement 2018
Rang
mondial Pays
Score
49
Tunisie
51,9

Rang
mondial
33

Pays
Maurice

Score
60,1

49

Nigéria

52,21

51

Nigeria

60

Tunisie

45,97

54

61

44,88

62

66

Maroc
Afrique du
Sud

42,99

67

Cameroun

68
72

Classement 2019
Rang mondial
47

Pays
Tunisie

Score
50

50,9

62

Nigéria

41,88

Maurice

49,2

66

Maurice

40,53

Maroc

45,1

70

Tanzanie

39,12

74

Ghana

39,1

71

Sénégal

38,2

42,18

77

Cameroun

37,7

73

Ethiopie

37,81

Togo

41,74

79

Ouganda

37,6

74

Ghana

37,08

Namibie

41,3

85

Togo

34,3

78

34,14

73

Ouganda

41,11

87

33,7

81

81

Madagascar

38,05

88

Kenya
Afrique du
sud

Kenya
Afrique du
Sud

33,3

82

Maroc

33,08

83

Cap-Vert

36,71

92

Tanzanie

31,8

86

Madagascar

30,65

84

Sénégal

36,44

93

Namibie

31,3

87

Angola

30,54

85

Kenya

35,65

94

Madagascar

31

90

Cap-Vert

29,34

87

Rwanda

34,57

95

Seychelles

30,7

92

Egypte

28,77

91

Seychelles

32,44

96

Cap-Vert

30,6

96

Namibie

27,52

92

Ghana

31,93

97

Sénégal

30,4

97

Ouganda

26,42

97

Tanzanie

28,89

98

Soudan

29,8

103

Cameroun

24,17

99

Ethiopie

28,77

104

Egypte

27,8

104

Seychelles

103

Egypte

27,66

106

Rwanda

26,9

107

Sierra-Léone
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105

Angola

26,9

107

Ethiopie

26,9

113

Togo

107

Algérie

26,66

109

Malawi

24,8

114

Botswana

112

Botswana

24,7

110

Swaziland

24,7

116

Rwanda

20,4

113

Côte-d'Ivoire

24,4

113

Botswana

23,7

118

Djibouti

20,18

115

Zimbabwe

23,97

116

Djibouti

22,2

119

Algérie

20,05

121

Malawi

22,43

117

Burkina-Faso

21,6

120

Soudan

20

123

Burkina-Faso

21,81

121

Angola

21,2

121

Burundi

19

124

Benin

21,65

122

Mauritanie

21

124

Cote d'Ivoire

17,47

125

Swaziland

20,85

124

Algérie

20,1

126

RDC

17,01

127

Sierra-Léone

20,18

126

Zimbabwe

19,5

128

Swaziland

15,8

131

Congo

19,64

128

Benin

19,4

130

Burkina-Faso

14,73

134

Mali

19,17

129

Burundi

19,2

131

Mauritanie

13,96

135

Lybie

18,22

133

Mali

18

133

Malawi

13,74

136

Mauritanie

18,05

140

Congo

15,9

138

Lesotho

13,44

139

Burundi

16,93

141

RDC

15,9

140

Zimbabwe

12,71

140

Gambie

16,42

142

Sierra-Leone

14,6

141

Benin

12,29

141

Djibouti

16,74

145

Lesotho

14,1

144

Comores

11,67

147

Comores

15,02

146

Gambie

13,6

147

Tchad

10,9

149

Lesotho

14,38

150

Côte-d’Ivoire

12,1

148

Mali

10,88

150

Erythrée

13,85

153

Lybie

11,5

151

Niger

9,04

157

Niger

10,05

155

Comores

11,3

153

Congo

8,8

159

Guinée

9,65

156

Erythrée

10,5

154

Zambie

8,75

160

Gabon

9,2

157

Gabon

10,5

155

Brunei

8,56

161

Tchad

9

158

Niger

9,91

158

Gabon

7,53

163

Zambie

7,93

160

Tchad

9,33

162

Erythrée

7,06

165

Mozambique

7,43

161

Zambie

7,83

164

Gambie

6,78

169

Libéria
Sao-Tomé et
principe

3,23

166

Guinée

5,52

165

Lybie

6,49

0

168

Mozambique

4,95

166

Mozambique

6,28

-

169

Somalie

4,41

167

Guinée

5,22

-

170

Libéria

2,25

169

Libéria

4,43

-

172

Sao-Tomé

0,36

172

Somalie

0

170

Source : (Auteur) consolidation des rapports 2017, 2018 et 2019, depuis le site UPU,
http://www.upu.int/fr.html
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شروط وضوابط النشر
بالمجلة الدولية لدراسات االقتصادية
معاييرالتحكيم االولي لقبول النشرباملركز:
 -1أن يكون البحث إضافة علمية أصيلة ،في الجانب النظري أو التطبيقي ،ضمن أحد مجاالت الفكرواملعرفة االقتصادية،
أو يتعلق بقضايا ومستجدات االقتصاد العربي والعاملي.
 -2مطابقة البحث لتنسيقات املعمول بها باملركز( ،يعتمد املركزفي انتقاء األبحاث املواصفات الشكلية واملوضوعية)
 -3أال يكون قد سبق نشره أو قدم للنشرإلى جهة أخرى ،ويقدم الباحث تبعا لهذا تعهدا ممضيا باألصالة واألمانة العلمية.
 -4أن يتسم البحث باألصالة واملنهجية العلمية في املوضوع.
 -5ملف البحث يجب ان يكون على شكل ملف ميكروسوفت وورد  .docs .docغيرمقفل أو محمي بكلمة سر.
 -6أن يكون حجم الصفحة مقاس  A4وأن تكون هوامش الصفحة يمين ويساروأعلى وأسفل .2.5
 -7أال يقل البحث عن  10صفحات وأال يتجاوز  25صفحة بما في ذلك املراجع واملالحق ،ويستثنى من ذلك األبحاث ذات
القيمة العلمية العالية بو اقع  30صفحة بقراراستثنائي من رئيس التحريرورئيس اللجنة العلمية.
 -8ضرورة احتواء البحث على أرقام تسلسلية للصفحات فـي منتصف أسفل الصفحة.
 -9يكون التهميش بطريقة الية في اخركل صفحة من صفحات املقال.
 -10اللغة:
 مراعاة صحة اللغة وسالمة األسلوب في البحث.
 تقبل املجلة األبحاث باللغات العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية .على أن تكون لغة سليمة.
 ترفض البحوث التي تعتمد ترجمة الية للعنوان وامللخص العربي اإلنجليزي أو فرنس ي دون ضوابط اكاديمية للترجمة.
 -11عناصرالدراسة:
 ان يكون البحث مكتمل العناصر.
 يكتب في الورقة األولى:
 عنوان البحث :إذا كان البحث باللغة العربية فيجب ترجمة العنوان ترجمة سليمة إلى اللغة اإلنجليزية أوالفرنسية .أما إذا كان البحث بلغة غير العربية ،فيجب ترجمة العنوان الى العربية.
 يوضع أسفل العنوان بشكل مختصر( ،اسم الباحث أو الباحثين واملؤسسات التي ينتمون إليها ،والبلد). ملخصين عن البحث أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية .ويجب ان ال يزيد عدد الكلماتفي امللخص الواحد عن  250كلمة واال تقل عن  100كلمة ،ويقدم امللخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة
إشكالية البحث الرئيسة ،والطرائق املستخدمة في بحثها ،والنتائج التي توصل إليها البحث .ويرفق كل ملخص
بكلمات مفتاحية بين ( )7-5كلمات.

 املقدمة ويجب ان تتضمن اضافة الى التقديم العناصر التالية :مشكلة البحث وأسئلته ،أهمية البحث ،اهداف البحث.
 أجزاء ومحتويات البحث
 الخاتمة
 قائمة املراجع
 -12نوع الخط:
 يجب أن يكون الخط املكتوب به عنوان البحث ( )Sakkal Majallaحجم  18غامق.
 خط من نوع ) (Sakkal Majallaوحجم  14الخط بالنسبة للمتن.
 املسافة بين السطور .1,15
 الهوامش تكون أيضا بخط من نوع ) (Sakkal Majallaوحجم الخط .12
 قائمة املراجع بحجم خط .14
 استعمال التدرج في حجم خطوط عناوين الدراسة البحثية من حجم خط  16غامق بالنسبة للعناوين الرئيسية ،الى 15
إلى  14غامق بالنسبة للعناوين الفرعية.
 -13أن يكون البحث مراعيا لقواعد الضبط ودقة ووضوح معالم وأسماء الدعامات (االشكال والجداول والرسوم
التوضيحية والصور الفوتوغر افية والخرائط واملالحق) إن وجدت وذلك بأن تدرج في أماكنها الصحيحة ،وإذا كانت
ليست من إعداد الباحث تثبت مصادرها أسفل منها بحيث ال تتجاوز حجم الصفحة وأن تشمل العناوين والبيانات
اإليضاحية الضرورية ،وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث .وتكون عناوين الدعامات (االشكال والجداول
والرسوم التوضيحية والصورالفوتوغر افية والخرائط واملالحق) من حجم خط  14غامق في الوسط ،مع ادراج مصدرها
في الوسط أسفل الدعامة بحجم  12غيرغامق.
 -14أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز ،كما هو مبين في األسفل.
 -15كل الشروط السابقة الذكر ضرورية وأي ورقة بحثية ال تستوفي الشروط الشكلية واملوضوعية ترفض مباشرة وال ّ
تحول
إلى اللجنة العلمية من أجل عملية التحكيم.
 -16إرسال السيرة الذاتية للباحث عند النشراألول في املجلة.
 -17إذا رأت إدارة املجلة أن املقال يحتاج إلى بعض التعديالت الشكلية تقوم إدارة املجلة بتسليمه للباحث مشفوعا
بمالحظات هيئة التحكيم.
ّ -18
تعبراملواد املنشورة في املجلة عن اآلراء واملو اقف العلمية ملحرريها.
 -19ال يجوزإعادة نشرأبحاث املجلة في أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها.
 -20ترسل املواد العلمية إلى عنوان املجلة اإللكت ـ ــروني:

economie@democraticac.de

أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع:
 الكتب:
اسم املؤلف أو املؤلفين( ،سنة النشر) ،عنوان الكتاب ،اسم املترجم أو املحرر ،الطبعة ،الناشر ،مكان النشر ،رقم الصفحة.
مثال:
ّ
نبيل علي ،)2001( ،الثقافة العربية وعصر املعلومات ،سلسلة عالم املعرفة  ،265املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت ،ص .227
 الدوريات واملجالت والتقارير:
اسم املؤلف أو املؤلفين( ،سنة النشر) ،عنوان الدراسة أو املقالة ،اسم املجلة ،العدد ،رقم الصفحة .مثال:
محمد حسن )2009( ،األمن القومي العربي ،استراتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،1ص .129
 مقاالت الجرائد اإلخبارية:
اسم املؤلف ،عنوان املقالة ،اسم الجريدة ،تاريخ النشر .مثال:
إيان بالك ،األسد يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح الطرق الدبلوماسية مع دمشق ،الغارديان،
.2009/2/17
 املنشورات اإللكترونية
اسم الكاتب ،عنوان املقال أو التقرير ،اسم السلسة إن وجدت ،اسم املوقع االلكتروني ،تاريخ النشر إن وجد .مثال:
ارتفاع عجز املوازنة املصرية إلى  ،%4,5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في http://bit.ly/2bAw2OB،2013/01/18
ويستشهد باملرجع في قائمة املصادر واملراجع بالنسبة للكتب واملجالت بإزالة رقم الصفحة كالتالي:
ّ
نبيل علي ،)2001( ،الثقافة العربية وعصر املعلومات ،سلسلة عالم املعرفة  ،265املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت.
في حين يستشهد باملرجع في قائمة املصادر واملراجع بالنسبة ملقاالت الجرائد واملنشورات االلكترونية بإزالة تاريخ املشاهدة والنشر.
-

في حالة عدم معرفة اسم الكاتب أو املجلة نكتب بين قوسين (د.ن) وهي تعني دون ناشر.
في حال عدم معرفة تاريخ النشر نكتب بين قوسين (د.ت) في القوسين الخاصين بالتاريخ وهي تعني دون تاريخ.
كتابة املراجع باللغة األجنبية يكون بنفس الطريقة التي تكتب بها املراجع باللغة العربية.
ال تقسم قائمة املراجع إلى كتب ومجالت وموسوعات بل ترتب ترتيبا ابجديا حسب أسماء املؤلفين.
توضع املراجع باللغة العربية أوال وبعدها املراجع األجنبية.
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 31أغسطس /اب 2021
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